سفير الصين لدى اليمن لـ

:

السعودية تعزز االستقرار العاملي
البالد -حممد عمر

الإعالم املتجدد

�أك��د �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى اليمن
"كانغ يونغ" �أن اململكة العربية ال�سعودية تعد من
�أك�ثر ال��دول ت�أثريا وجهدا ال�ستخدام جميع املزايا
 ،ودوره���ا الكبري يف الت�صدي للتداعيات ال�سلبية
جلائحة كورونا ،وتو�سيع ت�أثريها على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل .وقال يف حوار ل�صحيفة "البالد"
� ،إن ال�سعودية تُعترب دولة عربية و�إ�سالمية كبرية،
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� 12صفحة  /رياالن

ودول��ة رئي�سية مهمة يف �إم��دادات الطاقة العاملية ،
كما تلعب دو ًرا مفتاح ًّيا يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط،
مو�ضحا �أنها تقدم م�ساهمات �إيجابية يف دعم جهود
اال�ستقرار والتنمية يف هذه املنطقة ،الفتا �إىل �أن
اهتماما بالغا لتعزيز عالقات ال�شراكة
بكني ت��ويل
ً
على ال�صعيد االقت�صادي  ،و�أي�ضا االهتمام بدور
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ف��ت��اح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ،وج��ه��وده��ا يف
حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف هذه املنطقة احليوية

والعامل ،وت�سعى وراء دفع التعاون الإمنائي مع دول
املنطقة.
وق��ال ال�سفري "كانغ يونغ"� ،إن ال�سعودية تويل
ريا ب�أمنها وت�سعى �إىل حتقيق ال�سالم
اهتماما كب ً
ً
مو�ضحا �أن بكني ت�ؤيد الإج��راءات التي
يف اليمن،
ً
اتخذتها احلكومة ال�سعودية لهذه الغاية ،وتثمن
حر�صها على دعم حتقيق ال�سالم يف اليمن يف �أ�سرع
وقت ممكن باجلهود امل�شرتكة للمجتمع الدويل.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

الرياض وباريس حريصتان على أمن لبنان واستقراره وميقاتي يرفض اإلساءة لدول الخليج

التطعيمات

صمام أمان ضد االنفلونزا
جدة  -رانيا الوجيه ـ مرعي ع�سريي

�أكد عدد من االطباء� ،أن التطعيم �ضد الإنفلونزا
املو�سمية ،يوفر وقاية تزيد على  ،% 90نا�صحني
اجلميع ب ��أخ��ذه ،يف ظ��ل ارت��ف��اع ن�سبة الإ�صابة
بالأمرا�ض الفريو�سية خالل ف�صل ال�شتاء ،ومن
�ضمنها فريو�س كوفيد  ،19لأن طبيعة الفريو�سات
تن�شط عادة خالل ف�صل ال�شتاء ،ب�سبب قلة �أ�شعة
ال�شم�س ،ما ي�ضعف �أداء اجلهاز املناعي ،ودفاعات
اجل�����س��م ���ض��د ال���ع���دوى  ،الف��ت�ين �إىل �أن تطعيم
االنفلونزا ال عالقة له بلقاح كوفيد.
وا���ض��اف��وا �أن االن��ف��ل��ون��زا امل��و���س��م��ي��ة ،تكرث
ع��ادة يف امل��دار���س ،و�أم��اك��ن التجمعات ،و�أم��اك��ن
العمل ،لذا ،ين�صح �أي �شخ�ص ي�صاب بالإنفلونزا
املو�سمية ،التزام البيت ،وعزل نف�سه.
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العال

استعرضا جهود تحقيق االستقرار والسلم الدوليين

اململكة وفرنسا
شراكة استراتيجية ودعم للسالم
جدة  -البالد

تعك�س زي��ارة الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
للمملكة ،ق��وة ال��ع�لاق��ات ب�ين البلدين ال�صديقني على
كافة الأ�صعدة ،وحلقة يف �سل�سلة زيارات متبادلة على
م�ستوى ال��ق��ادة ،حيث �شهدت العالقات ال�سعودية -
ريا خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ومت
الفرن�سية من� ً�وا كب ً
توقيع العديد م��ن االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم بني
اجلانبني ،كما ارتفعت اال�ستثمارات الفرن�سية يف اململكة
ب�شكل كبري منذ عام  .2019وتقوم العالقات بني اململكة
وفرن�سا على م�صالح ا�سرتاتيجية م�شرتكة ،تتمثل يف

ترسيخ الثقافة السعودية عالميا
الريا�ض ـ البالد

منطقة فنية نابضة باإلبداع

حفظ �أمن املنطقة ،وبذل جهود م�شرتكة ملحاربة الإرهاب
والتقاء وجهات النظر ب�ش�أن الأزم��ات يف املنطقة ،كما
ترتكز العالقات ال�سعودية  -الفرن�سية على ا�سرتاتيجية
مبنية على الثقة ،واالح�ترام املتبادل ،وتعميق �أوا�صر
التعاون املثمر ،للمحافظة على اال�ستقرار الإقليمي
وال��دويل ،وتبادل ال��ر�ؤى ووجهات النظر� ،إذ تكت�سب
�أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة يف ظ���ل ت�����س��ارع امل��ت��غ�يرات ال��دول��ي��ة
والإقليمية ،ال �سيما البعد ال�سيا�سي؛ ما يتطلب تبادل
الآراء وتن�سيق املواقف بني اململكة والدول ال�صديقة من
بينها فرن�سا التي تتمتع فعالقات مميزة مع ال�سعودية.

تعمل وزارة الثقافة مبنهجية علمية لتكري�س الفعل
االب��داع��ي ال�سعودي حمليا وعامليا ،وم��ع ه��ذا االهتمام
ت�ستعد الهيئات وال��ك��ي��ان��ات الثقافية التابعة ل���وزارة
الثقافة ،للم�شاركة يف معر�ض ارتيجانو �إن فيريا ،2021
الذي يقام يف مدينة ميالنو الإيطالية وي�ستمر حتى 12
دي�سمرب اجل��اري برعاية و�إ���ش��راف هيئة ال�تراث ممثلة
بقطاع احل��رف وال�صناعات ال��ي��دوي��ة ،وذل��ك م��ن خالل
جناح وا�سع يت�ضمن حمتوىا ثقافيا متنوعا يعك�س ثراء
ٍ
الثقافة والهوية ال�سعودية ،من خالل عرو�ض للحرف

اليدوية ،والفنون االدائية ،وفنون الطهي التقليدية من
خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية .وت�سعى هيئة
الرتاث من م�شاركتها مع الهيئات الأخرى يف املعر�ض �إىل
�إبراز الثقافة ال�سعودية الأ�صيلة والتعريف بها وتقدميها
دولياً� ،إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على احلرف واحلرفيني
ال�سعوديني و�إبداعاتهم ،وتقدمي الدعم لهم ومتكينهم من
خالل امل�شاركة يف املعار�ض واملهرجانات الدولية لإبراز
التنوع يف الهوية ال�سعودية ،وتبادل اخلربات يف جمال
احل��رف م��ع ال���دول امل�شاركة ،و�إب���راز احل��رف الرتاثية
ال�سعودية امل�سجلة يف منظمة اليوني�سكو.

ويل العهد والرئي�س الفرن�سي يبحثان تطوير العالقات وم�ستجدات املنطقة

محليات
2
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مشيداً بمكانة ودور المملكة  ..سفير الصين لدى اليمن لـ

:

السعودية تلعب دوراً مفتاحي ًا في شؤون الشرق األوسط

البالد -حممد عمر
�أك��د �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية ل��دى اليمن "كانغ
يونغ" �أن اململكة العربية ال�سعودية تعد من �أكرث الدول
ت�أثريا وجهدا ال�ستخدام جميع املزايا  ،ودوره��ا الكبري
يف الت�صدي للتداعيات ال�سلبية جلائحة كورونا ،وتو�سيع
ت�أثريها على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ُ
وقال يف حوار ل�صحيفة "البالد" � ،إن ال�سعودية تعترب دولة
عربية و�إ�سالمية كبرية ،ودولة رئي�سية مهمة يف �إمدادات
الطاقة العاملية  ،كما تلعب دو ًرا مفتاح ًّيا يف �ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط ،مو�ضحا �أنها تقدم م�ساهمات �إيجابية يف دعم
جهود اال�ستقرار والتنمية يف هذه املنطقة.
ب��داي��ة ��س��أل��ت ال�سفري ال�صيني ل��دى ال�ي�م��ن ،ع��ن متيز
العالقات ال�سعودية -ال�صينية ،ف�أكَّد �أن بكني تويل اهتمامًا
بالغا لتعزيز عالقات ال�شراكة على ال�صعيد االقت�صادي
 ،و�أي�ضا االهتمام بدور ال�سعودية املفتاحي يف املنطقة،
وجهودها يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف هذه املنطقة
احليوية من العامل ،وت�سعى وراء دفع التعاون الإمنائي
مع دول املنطقة ،م�شريًا �إىل �أنه يف �أثناء زي��ارة الرئي�س
ال�صيني "�شي جني بينغ" �إىل ال�شرق الأو�سط يف يناير
 ،2016ط��رح �أن ال�صني �ستلعب ال��دور املتمثل يف بناء
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،ودفع تنميته ،وامل�ساهمة يف
تطوير �صناعاته ،ودعم تثبيت ا�ستقراره ،وامل�شاركة يف
تعزيز التفاهم بني �شعوبه ،و�إن بكني م�ستعدة للعمل مع
دول املنطقة ،مبا يف ذلك ال�سعودية ،لبذل جهود متوا�صلة
لتحقيق اال�ستقرار على املدى الطويل يف ال�شرق الأو�سط.

االقت�صاد واملناخ

وع ��ن متابعته ون �ظ��رت��ه ل�ت�ط��ور االق �ت �� �ص��اد ال���س�ع��ودي
االقت�صادي  ،فقال :اململكة ت�شهد حت��والت نوعية كبرية
وتطورا على كافة الأ�صعدة لتحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة وف��ق ر�ؤيتها الطموحة ،2030
ووف � ًق��ا لأح� ��دث ال �ب �ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن وزارة املالية
والهيئة العامة للإح�صاء ،يتخل�ص االقت�صاد ال�سعودي
تدريج ًّيا من تداعيات جائحة كورونا؛ حيث ارتفع الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  6.8باملائة على �أ�سا�س �سنوي،
وه��ي �أك�بر زي��ادة منذ ع��ام  ، 2012ونتابع باهتمام هذه
التحوالت والإجن ��ازات االقت�صادية وامل�شاريع الكربى
نحو اال�ستدامة.

مبادرات رائدة للمناخ

وفيما يخ�ص ج�ه��ود وم �ب��ادرات اململكة ب�ش�أن مواجهة
التغري املناخي  ،ق��ال �إن تغري امل�ن��اخ �أ�صبح مو�ضوعً ا
�ساخ ًنا على ال�ساحة الدولية .ويف ه��ذا ال�سياق� ،أعلنت
ال �� �س �ع��ودي��ة م �ب��ادرت�ين رائ ��دت�ي�ن مل��واج �ه��ة ت �غ�ير امل �ن��اخ
و�سل�سلة من الإجراءات حلماية البيئة ،وهما "ال�سعودية
اخل�ضراء" و"ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" ،وعقد منتدى
مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء وقمة مبادرة ال�شرق الأو�سط

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

نتابع باهتمام اإلنجازات السعودية الكبرى للتنمية المستدامة
الأخ�ضر يف الريا�ض م�ؤخ ًرا  ،متثل جهودا رائ��دة لدعم
اجل�ه��ود العاملية  ،و�ست�ضيف زخ� ًم��ا بيئيا كبريا خلطة
التنمية ال�سعودية امل�ستدامة لعام  ،2030كما �ستخلق
مبادرة "ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" نقاط النمو االقت�صادي
اجلديدة للمنطقة.
و�أكَّد "يونغ" �أن هذه الإجراءات ال�سعودية تتما�شى مع
املفاهيم ال�صينية املتمثلة يف بناء احل�ضارة الإيكولوجية
وجمتمع احلياة امل�شرتك الأر�ضي .م�ضي ًفا �أن الأر�ض هي
املوطن الوحيد للب�شرية يف مواجهة حتديات تغري املناخ
العاملية ،و�إن الب�شرية هي جمتمع امل�ستقبل امل�شرتك ،مما

المملكة تولي اهتمام ًا كبيراً
بأمنها وبتحقيق السالم في اليمن
يخلق �آفاقا اقت�صادية جديدة حتمي الكوكب وتدعم بيئة
�أف�ضل للتنمة وم�صالح �شعوب املنطقة.

�أمن اململكة وا�ستقرار اليمن

ويف �إج��اب��ة عن ��س��ؤال ح��ول الق�ضية اليمنية  ،وجهود
اململكة يف م�ساعدة ال�شعب اليمني ودعمها للحل ال�سيا�سي

 ،ودور حتالف دعم ال�شرعية فى حفظ و�صيانة الق�ضية
اليمنية� ،أفاد ال�سفري "كانغ يونغ" ،ب�أن ال�سعودية تويل
اهتمامًا ك�ب�يرًا ب�أمنها وت�سعى �إىل حتقيق ال�سالم يف
اليمن منذ ان��دالع احلرب يف اليمن عام  ،2015مو�ضحً ا
�أن بكني ت�ؤيد الإجراءات التي اتخذتها احلكومة ال�سعودية
لهذه الغاية ،و�أنها ت�أمل يف �أن يتحقق ال�سالم يف اليمن
يف �أ�سرع وقت ممكن بف�ضل اجلهود امل�شرتكة للمجتمع
الدويل ودول املنطقة.
وف �ي �م��ا ي�خ����ص ر�ؤي � ��ة ال �� �ص�ين ح ��ول م� �ب ��ادرة ال��ري��ا���ض
حلل الأزم��ة اليمنية� ،أو��ض��ح "كانغ يونغ" �أن الريا�ض

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في اليمن
الريا�ض  -البالد  -وا�س
وا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية تنفيذ
م�شروع الإم��داد املائي والإ�صحاح البيئي يف مديريات
ميدي وحر�ض وح�يران وعب�س مبحافظة حجة ،وخميم
الأزه��ور مبديرية رازح مبحافظة �صعدة .وج��رى خالل
الفرتة من  18حتى  24نوفمرب 2021م ،يف حمافظة حجة
�ضخ  2.913.000لرت ًا من املياه ال�صاحلة لال�ستخدام،
و�ضخ  729.000لرت ًا من املياه ال�صاحلة لل�شرب ،وتنفيذ
 55نقلة خم�ص�صة لإزالة املخلفات من خميمات النازحني،
�إىل جانب �إجراء  8حمالت ر�ش يرقي ،و 4حمالت للر�ش

ال�ضبابي ،وتوزيع  350حقيبة للنظافة ال�شخ�صية.
وجرى مبديرية يف حمافظة �صعدة �ضخ  100.000لرت
من املياه ال�صاحلة لل�شرب ،و�ضخ  40.000لرت من املياه
ال�صاحلة لال�ستخدام ،ا�ستفاد منها  28.742فرد ًا.
وبدعم من مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�ساين
 ،يوا�صل مركز الأط��راف ال�صناعية و�إع��ادة الت�أهيل يف
حمافظة تعز خدماته الطبية املتنوعة لـ  579م�ستفيد ًا ممن
فقدوا �أطرافهم من �أبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق خالل �شهر
نوفمرب  2021م.
ووا�صل م�شروع دعم التغذية للأطفال دون �سن اخلام�سة

والأم �ه��ات احل��وام��ل وامل��ر��ض�ع��ات ،بدعم م��ن مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية يف حمافظات عدن،
حل��ج ،تعز ،احل��دي��دة ،ح�ضرموت ،حجة ،م� ��أرب ،تقدمي
خدماته الطبية والتغذوية لـ  26.887م�ستفيدًا خالل
الفرتة من 18حتى  24نوفمرب 2021م.
ي�أتي ذل��ك ام�ت��دادا ل��دور اململكة الإن�ساين ممثلة باملركز
لدعم املحتاجني الذين يعانون من �سوء التغذية يف اليمن،
والأمهات احلوامل واملر�ضعات ،ا�ست�شعارا مب�س�ؤوليتها
الإن�سانية جتاه ال�شعب اليمني ال�شقيق والوقوف معه
للخفيف من معاناته.

�أع �ل �ن��ت يف  22م ��ار� ��س ال �ع��ام
اجل ��اري ،م �ب��ادرة ال�سالم
املتمثلة يف �إنهاء الأزمة
اليمنية والتو�صل �إىل
ح��ل ��س�ي��ا��س��ي ��ش��ام��ل،
وحظيت هذه املبادرة
ب��ال�ترح �ي��ب وال��دع��م
من الأط ��راف اليمنية
وال� � � � ��دول الإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
واملجتمع الدويل على نطاق
وا�� �س���ع ،م �� �ش�يرًا
�إىل �أن ال�سفارة
ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف
اليمن ع�برت بعد �أق��ل من �ساعة من �إع�لان ه��ذه املبادرة
عن ترحيبها باملبادرة ال�سعودية لإنهاء الأزم��ة اليمنية
وال �ت��و� �ص��ل �إىل ح��ل �سيا�سي ��ش��ام��ل  ،ون �ق��در اجل�ه��ود
ال�سعودية ال��د�ؤوب��ة حلل الأزم��ة اليمنية  ،ون�أمل من كل
الأط ��راف اليمنية �أن تبذل ج�ه��ودًا م�شرتكة وت�سري �إىل
االجتاه الواحد من �أجل التو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل
برعاية الأمم املتحدة وعلى �أ�سا�س املرجعيات الثالث.
�أي�ضا رح��ب املتحدث با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صيني
يف م ��ؤمت��ر �صحفي ب�ه��ذه امل �ب��ادرة و�أع� ��رب ع��ن تقديره
ل�ل�إج��راءات الإيجابية التي تتخذها ال�سعودية لتهدئة
الو�ضع يف اليمن ،كما �أع��رب عن �أمله يف حتقيق وقف
�إط�ل�اق ال�ن��ار ب�شكل �شامل يف ك��ل رب��وع اليمن وع��ودة
الأطراف �إىل العملية ال�سيا�سية يف �أ�سرع وقت ممكن لكي
ي�ستئنف ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف اليمن.
وا�ستطرد ال�سفري ال�صيني يف حديثه قائلاً � :أي�ضا دول
اخلليج العربية وال ��دول العربية ب�أجمعها ا�ستجابت
للمبادرة ال�سعودية ب�شكل �إيجابي ،ونثق ب ��أن جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية وجامعة ال��دول العربية
وغريها من املنظمات وامل�ؤ�س�سات العربية �ستلعب دو ًرا
�أكرب وتتيح من�صات حلل الق�ضية اليمنية.
واخ�ت�ت��م ال�سفري ال�صيني ب��ال�ت��أك��د �أن ال�سعودية قوة
م�ؤثرة وت�ؤدي دو ًرا مهما يف احلفاظ على ال�سالم والأمن
ً
ارتباطا
الإقليميني باعتبارها �أك�بر جار لليمن ،وترتبط
وثي ًقا به  ،وحتر�ص ال�صني وال�سعودية على التن�سيق
والتوا�صل ،ودعمتا ب�شكل م�شرتك جهود و�ساطة املبعوث
اخلا�ص للأمم املتحدة �إىل اليمن ،وامل�ضي قدمًا نحو احلل
وم�سار التنمية امل�ستقرة.

تثمين مبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي

بيان سعودي  -فرنسي يؤكد تعزيز الشراكة واستغالل فرص رؤية 2030
جدة  -وا�س

�صدر �أم�س (ال�سبت) ،بيان م�شرتك لزيارة فخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية �إىل اململكة ،م�ؤكدا �أن زيارة ماكرن لل�سعودية
جاءت انطال ًقا من �أوا�صر ال�صداقة والتعاون الوثيق التي تربط البلدين.
وق��ال البيان �إن �سمو ويل العهد والرئي�س الفرن�سي عقدا جل�سة مباحثات
ر�سمية ا�ستعر�ضا خاللها العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية بني اململكة
وفرن�سا يف جميع املجاالت .و�أكدا على �أهمية تعزيز العمل امل�شرتك والدفع
بالعالقات الثنائية �إىل مزيد من التعاون الوثيق والبناء املبني على الثقة
وامل�صالح امل�شرتكة ،مبا ي�أخذ بال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين �إىل �آفاق
جديدة واع��دة .و�أ��ش��اد اجلانبان مبا حتقق منذ زي��ارة �صاحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
للجمهورية الفرن�سية عام 2018م ،من نتائج �إيجابية
وم�ث�م��رة �أ�سهمت يف تو�سيع ن�ط��اق ال�ت�ع��اون بني
البلدين يف �شتى املجاالت.
ويف ال�ش�أن االقت�صادي �أ�شاد اجلانبان مبتانة
العالقات االقت�صادية بني البلدين .واتفقا على
�أهمية تعزيز ال�شراكة االقت�صادية ،وتعزيز
م�شاركة القطاع اخل��ا���ص ،وت �ب��ادل اخل�برات،
وتطوير القدرات الب�شرية ،وا�ستغالل الفر�ص
ال �ن��اب �ع��ة م ��ن ر�ؤي�� ��ة امل �م �ل �ك��ة  ،2030واخل �ط��ة
االقت�صادية لفرن�سا  2030يف العديد من القطاعات
ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أك��د اجلانبان على �أهمية متابعة تنفيذ ال�شراكة االقت�صادية
املتوازنة من خالل اال�ستثمارات املتبادلة بني القطاع اخلا�ص يف البلدين.
ورحبت اململكة العربية ال�سعودية بزيادة تعاون ال�شركات الفرن�سية يف
القطاعات يف �إط��ار ر�ؤي��ة اململكة  ،2030مب��ا فيها الطاقة ،و�إدارة املياه
والنفايات ،وامل��دن امل�ستدامة ،والنقل ،وال�ط�يران امل��دين ،وحلول التنقل،
واالقت�صاد الرقمي ،وال�صحة .كما ترغب فرن�سا با�ستقطاب اال�ستثمارات
ال�سعودية يف القطاع العام واخلا�ص ،ال �سيما قطاعات التقنيات اجلديدة
وال�شركات النا�شئة و�صناعة امل�ستقبل .وتتطلع اململكة العربية ال�سعودية
لتعزيز ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ال�سعودي يف ال�سوق الفرن�سي.
و�أ�شاد اجلانبان بتوقيع العديد من العقود واالتفاقيات يف جميع املجاالت
االقت�صادية ،وذلك خالل اللقاءات التي متت على هام�ش الزيارة بني رجال
الأعمال يف البلدين ،جمددين بذلك �شراكة القطاع اخلا�ص العميقة يف البلدين.
و�أك��د اجلانبان التزامهما باحلفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي .وعرب
فخامة الرئي�س الفرن�سي عن تثمينه وتقديره ملبادرات اململكة وجهودها يف
جمال البيئة والتغري املناخي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة وجم��االت��ه املختلفة� ،أك��د اجلانبان على متانة
العالقات التي جتمع البلدين يف جماالت الطاقة والتي تتمثل يف العديد من
امل�شروعات يف جم��االت تكرير البرتول ،و�إنتاج البرتوكيماويات ،وقطاع

الكهرباء والطاقة امل�ت�ج��ددة ،خا�صة يف جم��االت تطوير امل�شاريع ،و�أم��ن
املحطات وال�شبكات الكهربائية ،وموثوقية اخلدمة ،وتبادل اخل�برات يف
الربط الكهربائي .واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق ب�إنتاج
الطاقة النووية يف �إطار �سلمي و�آم��ن ،و�إدارة النفايات اال�شعاعية وجمال
التطبيقات النووية ،والرقابة النووية ،وتطوير القدرات الب�شرية يف �إطار
االتفاق احلكومي املوقع يف عام 2011م.
وفيما يخ�ص ق�ضايا التغري املناخي� ،أك��د اجلانبان �أهمية االلتزام مببادئ
االتفاقية االطارية للتغري املناخي واتفاقية باري�س ،و�ضرورة تطوير وتنفيذ
االتفاقيات املناخية بالرتكيز على االنبعاثات دون امل�صادر ،مبا يف ذلك من
خالل نهج االقت�صاد الدائري للكربون ك�إطار متكامل و�شامل ملعاجلة انبعاث
االحتبا�س احل��راري .و�أ�شاد فخامة رئي�س جمهورية فرن�سا
مب �ب��ادرت��ي ال���س�ع��ودي��ة اخل �� �ض��راء وال �� �ش��رق الأو� �س��ط
االخ�ضر .و�أكد الطرفان على �أهمية التعاون لتحقيق
هذه املبادرات.
و�أكد الطرفان على �أهمية التعاون بني البلدين
ل��درا� �س��ة ف��ر���ص ت�ط��وي��ر �إن �ت��اج ال�ه�ي��دروج�ين
النظيف يف اململكة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخداماته
املختلفة للم�شاركة يف حتويل االقت�صادات
�إىل اق�ت���ص��ادات خالية م��ن ان�ب�ع��اث��ات غ��ازات
االح�ت�ب��ا���س احل� ��راري ،ويف ال�ت�ح��ول يف جمال
الطاقة على امل�ستوى العاملي.
وا�ستعر�ض اجلانبان جهودهما املبذولة ملكافحة جائحة
(كوفيد – ،)19والنجاح الذي حققه البلدان يف الت�صدي لهذه
اجلائحة .كما عربا عن موا�صلة جهودهما لدعم ال��دول الأق��ل منوا والدول
النامية ،يف الوقت الذي تواجه فيه هذا الدول تداعيات اقت�صادية و�صحية
واجتماعية جراء جائحة (كوفيد.)19-
ويف جم��ال الثقافة� ،أ�شار اجلانبان �إىل العالقات الثقافية التاريخية بني
البلدين التي �شهدت على مدى العقود ال�ستة املا�ضية تعاون ًا م�ستمر ًا بينهما
يف خمتلف امل�ج��االت ،و�أك��دا على �أهمية تعزيز التعاون يف ه��ذه املجاالت
ال�سيما تطوير املتاحف ،وال�صناعة ال�سينمائية ،والرتاث.
ورحب اجلانبان بالتعاون املثمر القائم للتطوير امل�ستدام ملنطقة العال ،يف
�إط��ار االتفاق احلكومي املو ّقع يف �إبريل  .2018و�أ�شادا بتوقيع اتفاقيات
جديدة ،ت�ساهم من خاللها فرن�سا بدعم التطوير الثقايف وال�سياحي لهذه
املنطقة الزاخرة بالإمكانيات.
و�أكد اجلانبان على �أهمية رفع وترية التعاون يف املجال ال�سياحي ،والعمل
على �إطالق مبادرات لتنمية احلركة ال�سياحية وا�ستك�شاف ما يزخر به كل
بلد من مقومات �سياحية ،وتعزيز التوا�صل بني مواطني البلدين ،وتقدمي
الت�سهيالت لتحقيق ذلك.
ويف جمال التعليم ،رحب اجلانبان بتو�سيع نطاق التعاون بني اجلامعات
والكليات التقنية ومراكز الفكر واالب�ح��اث يف البلدين ،وتكثيف التعاون

تشديد على
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بينهما يف جماالت البحوث العلمية ،والتطوير واالبتكار من خالل اجراءات
ملمو�سة وم�شاريع هيكلية للتخ�ص�صات العلمية املواكبة لتطلعات امل�ستقبل.
ويف هذا ال�سياق ،رحب اجلانبان بالتوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم يف ع��دد م��ن امل�ج��االت (الثقافية ،وال�سياحية ،والتقنية الرقمية،
والف�ضاء) بالإ�ضافة �إىل اتفاقية �إن�شاء املركز الثقايف الفرن�سي (فيال احلجر)
يف العال.
ويف ال�ش�أن الدفاعي والأمني �أك��د اجلانبان على �أهمية و�ضرورة التقييم
امل�ستمر للتهديدات امل�شرتكة مل�صالح البلدين ولأمن وا�ستقرار املنطقة .و�أ�شادا
ب�شراكة الدفاع التاريخي التي جتمعهما .واتفقا على تعزيز احلوار لتعميق
التقارب اال�سرتاتيجي بينهما.
وفيما يت�صل بالق�ضايا الإقليمية والدولية� ،أكد اجلانبان على
تعزيز وتر�سيخ التعاون بني البلدين وتن�سيق مواقفهما
يف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك لتحقيق ال�سالم
والأمن يف ال�شرق الأو�سط ب�شكل خا�ص والعامل
ب�شكل ع��ام ،والت�صدي لل�سيا�سات والتدخالت
املزعزعة للأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل.
و�أ�شادا ب�أهمية قمة بغداد التي عقدت يف �شهر
�أغ�سط�س  2021لتعزيز اال�ستقرار يف العراق
وت�شجيع احلوار الإقليمي.
كما �شدد اجلانبان على ت�صميمهما لبذل املزيد من
اجلهود احلثيثة امل�شرتكة للوقوف يف وجه الإرهاب
والتطرف مبختلف �أ�شكاله و��ص��وره حمليا و�إقليميا
ودوليا ومكافحة متويلهما .واتفقا على تعزيز التعاون التقني
والعملياتي يف مكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة.
و�أكد اجلانبان دعمهما لتحقيق ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�أهمية
التو�صل �إىل ت�سوية �شاملة للنزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي وفقا حلل الدولتني،
والقرارات ال�شرعية ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية مبا يكفل حق ال�شعب
الفل�سطيني يف �إقامة دولته على حدود 1967م وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
ويف هذا ال�سياق ،دعا اجلانبان �إىل و�ضع حد ل�سيا�سة اال�ستيطان الإ�سرائيلي
التي تهدد حل الدولتني.
عرب الطرفان عن قلقهما ال�شديد �أمام تطوير الربنامج النووي الإيراين وعدم
التعاون وال�شفافية جتاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية .و�أكدت فرن�سا على
ت�صميمها على �أال تتمكن �إيران من تطوير �أو اال�ستحواذ على �سالح نووي.
واتفقا على �ضرورة الت�صدي للأن�شطة االيرانية املزعزعة للأمن يف املنطقة،
مبا فيها ا�ستعمال ونقل الطائرات امل�سرية وال�صواريخ البال�ستية التي �أدت
�إىل اعتداءات على اململكة العربية ال�سعودية.
ويف ال�ش�أن اليمني� ،أكد اجلانبان على �أهمية دعم اجلهود املبذولة ،مبا يف
ذلك جهود املبعوث الأممي اخلا�ص باليمن ،للو�صول �إىل حل �سيا�سي �شامل
للأزمة اليمنية ا�ستنادا �إىل املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية ،وخمرجات
احلوار الوطني ال�شامل ،وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبا فيها القرار

( .)2216و�أك��دت فرن�سا دعمها الكامل ملبادرة ال�سالم ال�سعودية التي مت
تقدميها يف  22مار�س  ،2021كما �أدانت االعتداءات بال�صواريخ البالي�ستية
والطائرات امل�سرية التي ترتكبها ميلي�شيا احلوثي ،و�أكدت التزامها التاريخي
باحلفاظ على �أمن اململكة.
ويف ال�ش�أن اللبناين� ،شدد اجلانبان على �ضرورة قيام احلكومة اللبنانية
ب��إج��راء �إ�صالحات �شاملة ،ال �سيما االل�ت��زام باتفاق الطائف امل�ؤمتن على
الوحدة الوطنية وال�سلم الأهلي يف لبنان ،و�أن ت�شمل الإ�صالحات قطاعات
املالية والطاقة ومكافحة الف�ساد ومراقبة احلدود ،واتفق الطرفان على العمل
مع لبنان ل�ضمان تطبيق هذه التدابري .و�أك��دا على �ضرورة ح�صر ال�سالح
على م�ؤ�س�سات الدولة ال�شرعية ،و�أال يكون لبنان منطلق ًا لأي �أعمال ارهابية
تزعزع �أم��ن وا�ستقرار املنطقة ،وم�صدر ًا لتجارة املخدرات.
كما �شددا على �أهمية تعزيز دور اجلي�ش اللبناين يف
احل�ف��اظ على �أم��ن وا��س�ت�ق��رار ل�ب�ن��ان ،وات�ف�ق��ا على
ا��س�ت�م��رار ال�ت���ش��اور ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ك��اف��ة تلك
الق�ضايا ،كما اتفقا على �إن�شاء �آلية �سعودية-
فرن�سية للم�ساعدة االن�سانية يف �إط��ار يكفل
ال�شفافية التامة ،وعزمهما على ايجاد الآليات
املنا�سبة بالتعاون مع الدول ال�صديقة واحلليفة
للتخفيف من معاناة ال�شعب اللبناين .كما �أكدا
على �أهمية احلفاظ على ا�ستقرار لبنان واحرتام
�سيادته ووح��دت��ه مب��ا يتوافق م��ع ق ��رارات جمل�س
الأمن ( )1559و ( )1701و ( )1680والقرارات الدولية
ذات ال�صلة.
ويف ال�ش�أن العراقي� ،أبدى اجلانبان دعمهما جلهود احلكومة العراقية للق�ضاء
على الإرهاب ،واجلهود الرامية للحفاظ على �أمن وا�ستقرار العراق ووحدة
و�سالمة �أرا�ضيه ،و�أهمية وق��ف التدخالت اخلارجية يف ال�ش�أن الداخلي
العراقي .وعربا عن �أملهما بت�شكيل حكومة جديدة يف وقت �سريع .كما �أ�شادا
بانعقاد االنتخابات يف � 10أكتوبر 2021م.
ويف ال�ش�أن ال�سوري� ،أكد اجلانبان �أهمية الو�صول �إىل حل �سيا�سي للأزمة
يف �سوريا وفق ًا لإعالن جنيف ( ،)1وقرار جمل�س االمن رقم ( )2254لإنهاء
املعاناة االن�سانية لل�شعب ال�سوري ،واحلفاظ على وحدة �سوريا و�سالمة
ارا�ضيها ،ودعم جهود املبعوث االممي اخلا�ص ب�سوريا.
ويف ال�ش�أن الليبي� ،أكدا على �أهمية الو�صول �إىل حل �سيا�سي للأزمة الليبية
وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبا يحقق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
ورح��ب اجلانب الفرن�سي بدعوة اململكة لعقد اجتماع ا�ستثنائي للمجل�س
الوزاري ملنظمة التعاون الإ�سالمي ملناق�شة الو�ضع الإن�ساين يف �أفغان�ستان
والإ�سهام يف تقدمي اال�ستجابة الإن�سانية املنا�سبة.
ويف ختام الزيارة �أعرب فخامة الرئي�س الفرن�سي عن بالغ �شكره وتقديره
حلكومة ول�شعب اململكة على ما لقيه والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة.

دعم تحقيق
السالم بالمنطقة
ووقف التدخالت
الخارجية

محليات
3
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القيادة تهنئ ملك تايلند

الريا�ض-وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،برقية تهنئة ،جلاللة امللك ماها فاجريالوجنكورن
ملك مملكة تايلند مبنا�سبة ذك���رى ال��ي��وم الوطني
لبالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين

و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة
و�شعب مملكة تايلند ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ،برقية تهنئة ،جل�لال��ة امل��ل��ك ماها

فاجريالوجنكورن ملك مملكة تايلند مبنا�سبة ذكرى اليوم
الوطني لبالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ���ص��دق التمنيات مب��وف��ور ال�صحة وال�سعادة جلاللته،
راج��ي� ًا حلكومة و�شعب مملكة تايلند ال�صديق املزيد من
التقدم واالزدهار.

استعرضا جهود تحقيق االستقرار والسلم الدوليين

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطوير العالقات ومستجدات المنطقة

جدة  -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��دف��اع ،يف ق�صر ال�سالم بجدة �أم����س ،فخامة الرئي�س
�إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية .ورحب
�سمو ويل العهد يف بداية اال�ستقبال بالرئي�س الفرن�سي
يف زيارته للمملكة ،فيما عرب فخامته عن �سعادته بزيارة
اململكة ولقائه ب�سمو ويل العهد.
ونقل �سمو ويل العهد لفخامته حتيات خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله
 ،فيما حمله فخامته نقل حتياته خلادم احلرمني ال�شريفنيرعاه الله.
وج ��رى خ�ل�ال اال��س�ت�ق�ب��ال ا��س�ت�ع��را���ض �أوج���ه ال�ع�لاق��ات
ال�سعودية الفرن�سية ،وجم ��االت ال�شراكة القائمة بني
البلدينً � ،
إ�ضافة �إىل بحث �آف��اق التعاون الثنائي وفر�ص
تطويره وفق ر�ؤية اململكة .2030
كما جرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأو�ضاع
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،واجل�ه��ود املبذولة لتحقيق
اال�ستقرار وال�سلم الدوليني� ،إىل جانب تبادل وجهات

النظر ح��ول ع��دد م��ن الق�ضايا وامل�سائل ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير
ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال ��وزراء ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير
في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله بن فرحان وزي��ر الثقافة،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير
التجارة وزي��ر الإع�لام املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله
الق�صبي ،ومعايل وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�س
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن عبداملح�سن الف�ضلي ،وم �ع��ايل وزي��ر
اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح ،ومعايل
حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة الأ�ستاذ يا�سر بن
عثمان ال��رم�ي��ان ،و�سفري خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني لدى
فرن�سا فهد بن معيوف الرويلي.
فيما ح�ضر م��ن اجل��ان��ب الفرن�سي معايل وزي��ر �أوروب��ا
وال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد جان �إيف لو دري��ان ،ومعايل

وزير القوات امل�سلحة ال�سيدة فلوران�س ب��اريل ،ومعايل
وزي��رة الثقافة ال�سيدة روزل�ي�ن با�شلو ،وم�ع��ايل املكلف
عن التجارة اخلارجية واال�ستقطاب لدى وزارة �أوروب��ا
وال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة ال�سيد ف��ران��ك ري�ستري ،وال�سفري
الفرن�سي ل��دى اململكة ال�سيد ل��ودوف�ي��ك ب��وي ،ورئي�س
الأرك ��ان اخلا�صة لفخامة الرئي�س الأم�ي�رال ج��ان فيليب
روالن ،وامل�ست�شار الدبلوما�سي و�شربا  20و  7للرئي�س
ال�سيد �إمانويل بون ،وامل�ست�شارة الدبلوما�سية املعاونة
م�س�ؤولة ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ون��زع ال�سالح ال�سيدة
�ألي�س روفو ،وم�ست�شار �أفريقيا ال�شمالية وال�شرق الأو�سط
يف رئا�سة اجلمهورية ال�سيد باتريك دوريل ،وم�ست�شارة
الإع�لام ال��دويل يف رئا�سة اجلمهورية ال�سيدة �آن �سويف
براديل.
وقد �أقام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع م�أدبة غداء عمل لفخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ،بح�ضور �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء مبملكة البحرين ،و�أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأمراء ،و�أ�صحاب املعايل الوزراء.
وق��د غ ��ادر ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية جدة �أم�س .وكان يف وداع فخامته,
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة ,و�صاحب
ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله بن فرحان وزي��ر الثقافة,
الوزير املرافق ,ومعايل �أمني حمافظة جدة الأ�ستاذ �صالح
الرتكي ،ومدير �شرطة منطقة مكة املكرمة اللواء �صالح
اجل��اب��ري ,و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى فرن�سا
فهد الرويلي ,و�سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى اململكة
ل��ودوف�ي��ك ب��وي ,وم��دي��ر م�ط��ار امل�ل��ك عبد العزيز ال��دويل
ع�صام ن��ور ,وم��دي��ر مكتب املرا�سم امللكية مبنطقة مكة
املكرمة �أحمد بن ظافر.

في اتصال هاتفي بين ولي العهد وماكرون وميقاتي

اتفاق ثالثي على إصالحات شاملة لحفظ
أمن واستقرار لبنان

جدة  -وا�س

�أُج� ��ري ات���ص��ال ه��ات�ف��ي ��ض��م ك�ل ً�ا م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع،
وفخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية
الفرن�سية ،ودول��ة رئي�س وزراء اجلمهورية اللبنانية
ال�سيد حممد جنيب ميقاتي ،حيث �أب��دى دول��ة رئي�س
الوزراء اللبناين تقدير لبنان ملا تقوم به اململكة العربية

ال�سعودية وفرن�سا من جهود كبرية للوقوف �إىل جانب
ال�شعب اللبناين وال �ت��زام احلكومة اللبنانية باتخاذ
ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه تعزيز ال�ع�لاق��ات م��ع اململكة العربية
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون ورف�ض كل ما من �ش�أنه
الإ�ساءة �إىل �أمنها وا�ستقرارها .ومت االتفاق بني الدول
الثالث على العمل امل�شرتك لدعم الإ�صالحات ال�شاملة
ال�ضرورية يف لبنان .كما مت الت�أكيد على حر�ص اململكة
العربية ال�سعودية وفرن�سا على �أمن لبنان وا�ستقراره.

وزيرة السياحة الفرنسية تزور
المنطقة التاريخية بجدة

كلمة

دور مؤثر

جدة  -البالد

زارت وزي���رة ال�سياحة بجمهورية فرن�سا ال��دك�ت��ورة
روزل�ين با�شلو �أم�س ،املنطقة التاريخية مبحافظة جدة،
وذلك يف �إط��ار زيارتها احلالية للمملكة.وجتولت وزيرة
ال�سياحة مبختلف �أنحاء جدة القدمية ،مطلعة على بيوتها
التاريخية وما ا�شتملت عليه من منط بناء �أ�صيل يعرب عن
هوية املنطقة وعراقتها ،التي مت ت�سجيلها يف قائمة الرتاث
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو".
و�شملت الزيارة بيت ن�صيف ،وم�سجد ال�شافعي ،م�ستمعة
ل�شرح من امل�س�ؤولني يف املنطقة التاريخية حول ما ت�ضمه
ٍ
من مرافق وح��ارات ومعامل تراثية م��ازال��ت قائمة حتى
الوقت احلايل� ،إ�ضافة لتقدمي نبذة عن نتائج �أعمال احلفر
والك�شف عن الآثار بجدة.

عالقات تاريخية راسخة بين البلدين

المملكة وفرنسا..

شراكة استراتيجية ودعم للسالم واالستقرار
جدة  -البالد

تعاون في مجالي الفضاء
والذكاء االصطناعي

جدة  -البالد

و ّقع الرئي�س التنفيذي للهيئة ال�سعودية للف�ضاء الدكتور
حممد بن �سعود التميمي �أم����س ،مع الرئي�س التنفيذي
للمركز الوطني الفرن�سي للدرا�سات الف�ضائية الدكتور
فيليب ب��اب�ت�ي���س��ت ،ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م���ش�ترك يف جم��ال
اال�ستخدام ال�سلمي للف�ضاء اخل��ارج��ي ،وذل��ك يف �إط��ار
زيارة الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون للمملكة.
وت�ضمنت االتفاقية دعم وتعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
ب�شكل فعّال لو�ضع �أ�س�س �إط��اري��ة لإج��راء
بني اجلهتني
ٍ
وتنفيذ �أن�شطة تعاونية بني الطرفني يف جمال اال�ستخدام
ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي.
كما و ّقعت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات �أم�س،
م��ذك��رة ت �ف��اه��م م��ع الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ت �ح��وّ ل ال��رق�م��ي
واالت �� �ص��االت الإل �ك�ترون �ي��ة ب�ج�م�ه��وري��ة ف��رن���س��ا؛ وذل��ك
بهدف تعزيز وت�شجيع التعاون امل�ؤ�س�سي واالقت�صادي
والأك��ادمي��ي والعلمي بني الطرفني يف االبتكار الرقمي
والذكاء اال�صطناعي والتقنيات النا�شئة.

تعك�س زي��ارة الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
للمملكة ،قوة العالقات بني البلدين ال�صديقني على
كافة الأ�صعدة ،وحلقة يف �سل�سلة زي��ارات متبادلة
على م�ستوى القادة ،حيث �شهدت العالقات ال�سعودية
 الفرن�سية منوً ا كبريًا خالل ال�سنوات الأخرية ،ومتتوقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني
اجلانبني ،كما ارتفعت اال�ستثمارات الفرن�سية يف
اململكة ب�شكل كبري منذ عام .2019
وتقوم العالقات بني اململكة وفرن�سا على م�صالح
ا�سرتاتيجية م�شرتكة ،تتمثل يف حفظ �أمن املنطقة،
وبذل جهود م�شرتكة ملحاربة الإرهاب والتقاء وجهات
النظر ب�ش�أن الأزمات يف املنطقة ،كما ترتكز العالقات
ال�سعودية  -الفرن�سية على ا�سرتاتيجية مبنية على
الثقة ،واالحرتام املتبادل ،وتعميق �أوا�صر التعاون
املثمر ،للمحافظة على اال�ستقرار الإقليمي والدويل،
وتبادل ال��ر�ؤى ووجهات النظر� ،إذ تكت�سب �أهمية
خا�صة يف ظل ت�سارع املتغريات الدولية والإقليمية،
ال �سيما البعد ال�سيا�سي؛ م��ا يتطلب ت�ب��ادل الآراء
وتن�سيق امل��واق��ف ب�ين اململكة وال� ��دول ال�صديقة
م��ن بينها فرن�سا ال�ت��ي تتمتع ف�ع�لاق��ات مم�ي��زة مع
ال�سعودية .وق��د �أتثبت الأح���داث وال�ت�ط��ورات يف
املنطقة عمق العالقات ال�سعودية  -الفرن�سية من
خالل الت�شاور امل�ستمر بني قيادتيهما اللتني تعربان
ع��ن االرت �ي��اح ال�ت��ام ،وتطابق وج�ه��ات النظر حيال
الكثري من الق�ضايا امل�شرتكة والبحث لإيجاد حلول
مل�ستجدات امل�شكالت يف املنطقة.
وتتفق اململكة وفرن�سا ،ح��ول الكثري م��ن الق�ضايا
الإقليمية ،واهمها �ضرورة �إيجاد حل �سيا�سي يف
اليمن وف��ق املرجعيات ال �ث�لاث ،و�أه�م�ي��ة ممار�سة

�ضغوط على ميلي�شيا احلوثي للدخول يف مفاو�ضات
جادة مع احلكومة ال�شرعية ،لرفع املعاناة الإن�سانية
ع��ن ال���ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال �ت��ي ت�سببت ب�ه��ا امليلي�شيا
االنقالبية ،كما تتوافق وجهات نظر اجلانبني حول
ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا ،ومنها ال�ت��دخ�لات الإقليمية
ب�ش�ؤون دول املنطقة ،و�أهمية بذل اجلهود لدعم الأمن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�ضرورة
العمل امل�شرتك ،وتعزيز التوا�صل والت�شاور حيال
تلك التحديات ،فيما تتوافق وجهات نظر اجلانبني
ال�سعودي والفرن�سي حول العديد من الق�ضايا ،ومنها
�أهمية تنفيذ �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية يف لبنان
كمطلب دويل لتحقيق الأمن واال�ستقرار واالزده��ار
للبنان بعيدًا عن التدخالت اخلارجية و�سيطرة حزب
الله على ال�ب�لاد ،و�أهمية ب��ذل اجل�ه��ود لدعم الأم��ن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�ضرورة
العمل امل�شرتك ،وتعزيز التوا�صل والت�شاور حيال
التحديات.
ويف اجل��ان��ب االق�ت���ص��ادي ،مي�ضي ال�ت�ع��اون بني
البلدين على �أف�ضل ح��ال� ،إذ �شهدت زي��ارة �سمو
ويل العهد لفرن�سا عام  2018توقيع  19بروتوكول
ات �ف��اق ب�ين ��ش��رك��ات فرن�سية و� �س �ع��ودي��ة ،بقيمة
�إجمالية تزيد على  18مليار دوالر� ،شملت قطاعات
�صناعية مثل البرتوكيميائيات ،ومعاجلة املياه،
�إ�ضافة �إىل ال�سياحة والثقافة وال�صحة والزراعة،
بينما ارت �ف��ع ح�ج��م اال��س�ت�ث�م��ارات الفرن�سية يف
اململكة بن�سبة  %140خالل عام  2019مقارنة بالعام
 ،2018لي�صل �إىل  23.8مليار دوالر ع�بر 259
م�شروعً ا ،ما جعل فرن�سا حتتل املرتبة الثالثة بني
الدول امل�ستثمرة يف اململكة.
وتعود العالقات ال�سعودية  -الفرن�سية �إىل عام 1926

عندما �أر�سلت فرن�سا قن�صال مكلفا بالأعمال الفرن�سية
لدى اململكة ،ثم �أن�ش�أت بعثة دبلوما�سية يف جدة عام
1932م ،وت��وال��ت خ�ط��وات �إر� �س��اء العالقات حيث
دخلت مرحلة جديدة ومتميزة عقب زيارة امللك في�صل
بن عبدالعزيز لفرن�سا ع��ام  1967ولقائه الرئي�س
الفرن�سي �شارل ديجول ،ومثلت تلك ال��زي��ارة دعما
وتطورا م�ستمرا لي�شمل جم��االت �أرح��ب مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
وجرى خالل تلك الفرتة املديدة من تاريخ العالقات
تبادل الزيارات بني قيادات البلدين ،وكبار امل�س�ؤولني
فيهما ،مما �شكلت حلقات يف �سل�سلة توثيق وتطوير
العالقات بني اململكة وفرن�سا وتن�سيق اجلهود مبا
يعود بامل�صالح امل�شرتكة ،على املنطقة وال�شعبني
ال�صديقني.
ويف ع��ام 1986م افتتح خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز حينما كان �أمريا ملنطقة
الريا�ض والرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك ،معر�ض
اململكة بني الأم�س واليوم يف باري�س تعرف الزائرون
م��ن خ�لال��ه على ما�ضي اململكة وتقاليدها وقيمها
الدينية واحل�ضارية ومنوها احلديث ومنجزاتها
العمالقة ،وزار امللك �سلمان يف � 29أبريل 1997م،
فرن�سا والتقى خاللها الرئي�س جاك �شرياك ،ووقع
مع عمدة باري�س جان ليريي ميثاق تعاون و�صداقة
بني مدينتي الريا�ض وباري�س ،والتقى عددا من كبار
امل�س�ؤولني الفرن�سيني ،بينما ح�صر رئي�س فرن�سا
ال�سابق فران�سوا هوالند افتتاح �أع�م��ال االجتماع
الت�شاوري ال �ـ 15لقادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج بالريا�ض يف  5مايو 2015م ،حيث دعي
للمرة الأوىل رئي�س دولة �أجنبية حل�ضوره تقديرا
من اململكة لفرن�سا.

امل�شاورات والتن�سيق امل�شرتك
م� �ب ��د�أ �أ� �س��ا� �س��ي يف ال���س�ي��ا��س��ة
ال�سعودية ،بح�ضورها وت�أثريها
ال��دويل والإقليمي الفاعل جتاه
خمتلف ال�ق���ض��اي��ا االق�ت���ص��ادي��ة
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،خ��ا� �ص��ة م ��ع ما
ت��واج �ه��ه امل�ن�ط�ق��ة وال� �ع ��امل من
م�ستجدات وحت��دي��ات ،وم��ن ثم
احل��ر���ص ع�ل��ى ت�ع��زي��ز امل�صالح
املتبادلة مع الدول ،والقائمة على
االح�ت�رام املتبادل والعمل على
حتقيق الأمن وال�سلم الدوليني،
و� �س �ع �ي �ه��ا ل �ك��ل م ��ا ف �ي��ه اخل�ي�ر
للب�شرية جمعاء.
ويف هذا الإطار تت�سم العالقات
ال�سعودية الفرن�سية املمتدة منذ
عقود طويلة ،بالتطور والتن�سيق
امل�شرتك جتاه الق�ضايا االقليمية
والدولية ،وه��ذا التميز تعك�سه
زيارة الرئي�س الفرن�سي للمملكة،
وما �شهدته مباحثات �سمو ويل
العهد الأم�ير حممد بن �سلمان،
مع الرئي�س �إميانويل ماكرون،
من ا�ستعرا�ض لأوج��ه العالقات
ال�سعودية الفرن�سية ،وجماالت
ال�شراكة القائمة ب�ين البلدين،
�إ�ضاف ًة �إىل بحث �آف��اق التعاون
الثنائي وف��ر���ص تطويره وفق
ر�ؤية اململكة  ،2030وا�ستعرا�ض
م�ستجدات الأو�ضاع يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ،واجل��ه��ود
امل �ب��ذول��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق اال� �س �ت �ق��رار
وال�سلم الدوليني.
ل�ق��د �سجلت ع�لاق��ات ال��ري��ا���ض
وب��اري ����س خ �ط��وات متقدمة يف
خمتلف امليادين وتت�سم بحر�ص
البلدين على تعزيزها وتقارب
امل � ��واق � ��ف جت�� ��اه ال� �ع ��دي ��د م��ن
الق�ضايا ،ولطاملا �أثبتت الأحداث
وال �ت �ط��ورات يف امل�ن�ط�ق��ة عمق
ال��رواب��ط امل���ش�ترك��ة واحل��ر���ص
على الت�شاور امل�ستمر ،وتطابق
وجهات النظر حيال الكثري من
الق�ضايا امل�شرتكة.
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األهالي يستقبلون "الذهب األخضر" باألهازيج الشعبية

 398ألف شجرة تنتج  1810أطنان من "البن الخوالني" سنويًا

البالد -يا�سر بن يو�سف

يف ف�صل الربيع من كل عام ،تبد�أ رائحة " النب
اخلوالين" ،تفوح بني مناكب جبال ال�سروات،
بالتزامن مع مو�سم احل�صاد ال�سنوي ،وترتفع
�أ�صوات املطاحن اليدوية النحا�سية ،و ُت�شعل
�أف����ران امل��ح��ام�����ص املحلية يف م��ن��ازل �أه���ايل
ج��ازان والباحة وع�سري بحافظاتها اجلبلية،
ويت�سابق املزارعون ليعر�ضوا حم�صولهم.
وي��ح��ت��ف��ل اجل���م���ي���ع ب����الأه����ازي����ج اجل��م��ي��ل��ة
امل�ستوحاة من احلياة ال�شعبية املتوارثة منذ
ال��ق��دم وت�ترج��م فرحة امل���زارع العظيمة وهو
يرى احلقول تك�سوها النباتات التي زرعها،
وهم يتهي�ؤون ملراحل احل�صاد وال�سمر حوله.
وت�سعى وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة �إىل
جعل  13حمافظة يف اجلزء اجلنوبي الغربي
من اململكة م�صد ًرا مهمًا لإنتاج النب ،خ�صو�ص ًا
النب اخل��والين ال��ذي ميتاز باجلودة عن بقية
الأن����واع ،ورف��ع ن�سبة ان��ت��اج ال�بن يف اململكة
دعم ًا لالقت�صاد الوطني وفق م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة .2030
وب���د�أ ه��ذه الأي����ام امل��زارع��ون يف املحافظات
اجل��ب��ل��ي��ة يف اجل����زء اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي من
امل��م��ل��ك��ة ،ج��م��ع حم�����ص��ول ال�ب�ن اخل����والين �أو
م��ا يعرف ب��ـ " ال��ذه��ب الأخ�ضر" او ال�شجرة
املدللة ،ووفق ًا لأخر الإح�صائيات ،بلغ الناجت
املحلي من النب العربي يف املحافظات اجلبلية
مبناطق جازان والباحة وع�سري � 1810أطنان
�سنوي ًا ،ونحو  350طن ًا من النب ال�صايف بعد
التق�شري ،كما بلغ عدد مزارع النب فيها 2535
مزرعة ،واحتوت على � 398ألف �شجرة بن.
وي��ب��ل��غ ع���دد م����زارع ال�ب�ن يف منطقة ج���ازان

�أك�ث�ر م��ن  1985م��زرع��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 340
�ألف �شجرة بن يف حمافظات القطاع اجلبلي
الدائر ،وفيفاء ،والعيدابي ،وهروب ،وال ّريث،

وال��ع��ار���ض��ة ،تنتج نحو  1320طن ًا �سنوي ًا،
و 785ط��ن م��ن ال�بن ال�����ص��ايف بعد التق�شري،
وحتت�ضن مهرجا ًنا �سنويًا لت�سويق منتجاته.

وي���أت��ي ب��ع��ده��ا ،م����زارع ال�ب�ن يف املحافظات
اجلبلية مبنطقة ع�سري ،حيث تنتج �أك�ثر من
 300مزرعة احتوت على � 40ألف �شجرة 200

طن ًا من النب ،و 100طن من النب ال�صايف بعد
التق�شري.
ث��م م����زارع ال�ب�ن مبنطقة ال��ب��اح��ة ح��ي��ث بلغ

انتاج ال�بن  40طن ًا وكمية ال�بن ال�صايف بعد
التق�شري 20ط��ن لأك�ثر م��ن  250م��زرع��ة للنب
احتوت على � 18ألف �شجرة بن.
وت�صنف اململكة من �أكرث دول العامل ا�ستهالكاً
للنب الرتفاع معدل ا�ستهالك الفرد ال�سعودي
للقهوة ،وت��ق��در الكميات امل�ستوردة �سنوي ًا
ل�ل�أ���س��واق ال�سعودية م��ن ال�بن نحو � 73أل��ف
طن ،ويبلغ معدل �إنفاق ال�سعوديني على �إعداد
القهوة �أكرث من مليار ريال ،بواقع يتجاوز 80
�ألف طن.
و�شرعت وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة يف
ا�ستثمار" اخلوالين" يف اجل���زء اجلنوبي
الغربي من اململكة التي تتميز مبناخها املنا�سب
لزراعة �أهم �أ�صناف النب والتي ثبت جناحها
حتت ظروف املنطقة.
هذا وقد �أن�ش�أت ال��وزارة وح��دة �أبحاث للنب،
مبركز الأب��ح��اث الزراعية يف منطقة ج��ازان،
ب��ه��دف ال��ق��رب م��ن مُ���زارع���ي ال�ب�ن وال��وق��وف
على �أب��رز معوقات زراع��ت��ه ،وتقدمي احللول
واملعلومات املتكاملة لتطوير املنتج ،من خالل
عقد ندوات علمية يتم التعريف بكيفية زراعة
النب و�ضرورة توفري املياه وال�سماد واملكان
املالئم لينتج بجودة عالية.
وقد مت توقيع اتفاقية بني اململكة وال�صندوق
ال����دويل للتنمية ال��زراع��ي��ة (�إي���ف���اد) 2018م
للم�ساعدة التقنية م�سرتدة التكاليف لتح�سني
�ساللة النب واملاجنو.
يذكر �أن اململكة تعمل على تطوير املحا�صيل
ذات امليز الن�سبية وا�ستغالل املياه املتجددة
(م��ي��اه االم��ط��ار) ،بهدف دع��م املحا�صيل ذات
العائد االقت�صادي املرتفع ومنها النب.

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

بحث التعاون بين "الدارة" والمؤسسة
الوطنية الهيلينية
اثينا ـ وا�س

زار �أم�ي�ن ع��ام دارة امل��ل��ك عبدالعزيز
امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ف��ه��د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه
ال�������س���م���اري �أم���������س م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث
التاريخية بامل�ؤ�س�سة الوطنية للبحوث
الهيلينية يف العا�صمة اليونانية �أثينا.
وخ�لال ال��زي��ارة بحث مع مدير املعهد
الدكتورة ماريا ت�شاتزيوانو امل�سائل
املتعلقة بالتعاون الثنائي بني اجلهتني
ويف مقدمتها امل�شروع العلمي "امل�صادر
الأدبية البيزنطية عن تاريخ وح�ضارة

ال��ع��رب واجل��زي��رة العربية م��ن القرن
ال�سابع �إىل الثاين ع�شر امليالدي" ومن
خمرجاته عقد ور���ش عمل متخ�ص�صة
على امل�ستوى الدويل بهدف بناء قاعدة
بيانات للن�صو�ص ذات العالقة بتاريخ
وث��ق��اف��ة ال��ع��رب وب�لاده��م امل��وث��ق��ة يف
امل�صادر الأدب��ي��ة البيزنطية ،وتكوين
�سجل ي�صور املعلومات املتعددة يف
ال��وث��ائ��ق بحيث ت�صنيف امل����واد �إىل
ملفات رقمية تت�ضمن كذلك �شروحات
وتفا�سري مرافقة للبيانات التاريخية.

بدء المشروع الكشفي الوطني
لتعزيز العمل التطوعي

الريا�ض ـ البالد

تبد�أ جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية
ال���ي���وم ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش��روع الك�شفي
الوطني لتعزيز العمل التطوعي ،الذي
ُتقيمه م��ت��واف��ق�� ًا م��ع االح��ت��ف��اء باليوم
العاملي وال�سعودي للتطوع .
ودع����ت اجل��م��ع��ي��ة خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه��ا
ال��ك�����ش��ف��ي��ة �إىل ت���وظ���ي���ف ال�ب�رام���ج
والأن�����ش��ط��ة ال��ك�����ش��ف��ي��ة وا���س��ت��ث��م��اره��ا
للإ�سهام يف تفعيل امل�شروع انطالقا من
ر�ؤي��ة اململكة  2030املت�ضمنة تعميق
القيم الإيجابية ل��دى �أف���راد املجتمع ،

وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة
ع����دد امل��ت��ط��وع�ين  ،وت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل
التطوعي يف �شتى املجاالت.
و�أو�ضح نائب رئي�س اجلمعية الدكتور
عبدالله بن �سليمان الفهد �أن اجلمعية
ُتقيم ه��ذا امل�شروع ال��ذي ي�ستمر حتى
اخلام�س من �شهر �شعبان القادم بهدف
تعزيز ون�شر ثقافة ال��ت��ط��وع و�إب���راز
دور الك�شافة يف ه��ذا امل��ج��ال حتقيق ًا
مل�����س��ت��ه��دف��ات ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة ، 2030
ول��ت��ك��رمي و���ش��ك��ر ال��ع��ام��ل�ين يف جم��ال
العمل التطوعي يف �شتى املجاالت.

�أعلنت �أمانة منطقة الريا�ض� ،أم�س انطالق
ف��ع��ال��ي��ات "ب�سطة الريا�ض" ،للأ�سبوع
ال�سابع على ال��ت��وايل ،على طريق الأم�ير
حممد بن عبدالعزيز .و�أو�ضحت الأمانة،
�أن ب�سطة الريا�ض متثل �سوقا مفتوحا
لإحياء الفراغات العمرانية يف العا�صمة،
وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال�����ـ 10م�����س��اءً.
وتهدف "الب�سطة" �إىل دعم رواد الأعمال
امل���واط���ن�ي�ن ،وت�����ض��م ب�������ازارات امل�لاب�����س
وال��ع��ط��ور ،وع���ددا م��ن امل��ط��اع��م املعروفة
والكافيهات ،مع تواجد للفنون واحلرف
واملو�سيقى.
يذكر �أن ب�سطة الريا�ض جتربة اجتماعية
تهدف �إىل تعزيز ت��راب��ط ال�س ّكان وبناء

“حركية” تدشن الملتقى
الشتوي السياحي
الريا�ض ـ البالد

د�شنت جمعية الإع��اق��ة احلركية للكبار
"حركية" �أم�����س ملتقى �شتاء حركية
ال�سياحي  ،ت��زام��ن�� ًا م��ع ال��ي��وم العاملي
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع���اق���ة ،مب�شاركة
ج��م��ع��ي��ات الأ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع���اق���ة
باململكة  ،وي�ستمر حتى ال�ساد�س من
�شهر دي�سمرب اجل���اري ،بالتعاون مع
هيئة الرتفيه ومزاين امللك عبد العزيز
للإبل.
و�أو�ضح مدير عام جمعية حركية حممد
ب��ن �سعد احل��م��ايل �أن اجلمعية ب��د�أت
با�ستقبال وف��ود جمعيات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة احلركية باململكة ،للم�شاركة
يف امللتقى وهي جمعية �سواعد باملنطقة
ال�شرقية ،وجمعية الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإع��اق��ة احلركية بالأح�ساء ،وجمعية
طيبة باملدينة امل��ن��ورة ،وجمعية قدرة
مبحافظة الر�س ،ومن املتوقع م�شاركة
باقي جمعيات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
احلركية.
و�أب����ان �أن امللتقى ال�سياحي املتنوع
ي��ت��خ��ل��ل��ه جم���م���وع���ة م����ن ال��ف��ع��ال��ي��ات
وال���زي���ارات وال��ف��ق��رات ال�شيقة ،حيث
���س��ي��ط��ل��ع امل�������ش���ارك���ون ع��ل��ى ع����دد من
العرو�ض الفنية واجلل�سات الرتاثية
وال��ث��ق��اف��ي��ة .وذل����ك ل�تر���س��ي��خ االن��ت��م��اء
ال��وط��ن��ي يف نفو�س الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإعاقة احلركية ،وتعزيز اندماجهم يف
املجتمع.

جمتمع م�ستدام ودعم املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة وفق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030وم�ساندة الأ���س��ر املنتجة.وتقام

الفعالية ك��ل ي���وم ���س��ب��ت وت�ستمر حتى
نهاية ف�صل الربيع ،و�سيكون الطريق فيها
خم�ص�صا للم�شاة مل�سافة  500مرت تقريبًا،
ً

يف الأوقات املرتبطة بالفعالية.
ومتثل ب�سطة الريا�ض �سو ًقا مفتوحً ا مزي ًنا
بالأ�شجار وال�شتالت ،وت�شهد فعالياته 200
م�شاركة متنوعة تتيح للزائرين خيارات
وا���س��ع��ة للتب�ضع ،وت�شمل اخل�����ض��روات
والفواكه ،وتقدمي الأطعمة وامل�شروبات،
وبيع الأجهزة املنزلية واملالب�س والعطور،
كما يتخلل الفعالية ع��رو���ض مو�سيقية
وفنية.
وتعزز فعالية ب�سطة الريا�ض من ارتباط
ال�سكان مبدينتهم ،وتفتح امل��ج��ال �أم��ام
الأ�سر املنتجة لعر�ض ب�ضائعها وت�سويقها
على �شريحة وا�سعة ،ويعد احلدث فر�صة
لتعريف ال�����س�� ّك��ان ب��ال��ع�لام��ات التجارية
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.

استمرار تراجع الحاالت الحرجة لمرضى كورونا
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�����س ال�سبت ،عن
ا���س��ت��م��رار االن��خ��ف��ا���ض يف �أع�����داد احل���االت
احل���رج���ة ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ب�����س��ب��ب ف�يرو���س
كورونا ،حيث مت ت�سجيل  39حالة ،فيما مت
يوم �أم�س االوىل اجلمعة ،ت�سجيل  41حالة،
برتاجع قدره حالتني فقط ،يف الوقت الذى
مت فيه �إعطاء اك�ثر من  47.5مليون جرعة
لقاح كوورنا.
و�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن ع��دد جرعات
لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى

الآن (  )47561387جرعة ،عرب �أك�ثر من
 587مركزا بجميع املناطق واملحافظات.
و�أ�ضافت �أنه مت ت�سجيل � 29إ�صابة جديدة
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد «كوفيد–»19
تعاف ،وحالتي
باململكة ،وت�سجيل  21حالة ٍ
وفاة ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
ي�شار �إىل ان اللجنة املعنية ب��ات��خ��اذ كافة
الإج���راءات االح�ترازي��ة ال�لازم��ة ملنع تف�شي
فريو�س كورونا ،برئا�سة وزير ال�صحة ،فهد
اجل�لاج��ل ،ع��ق��دت اجتماعا ال��ي��وم اجلمعة،
و���ش��ددت خالله على ���ض��رورة تكثيف جميع

اجل���ه���ود م���ن ك���اف���ة اجل���ه���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
م�ستجدات الو�ضع الوبائي ،والإ�شراف على
التزام اجلميع بتطبيق الإج��راءات الوقائية
املعتمدة ،وا�ستكمال ا�ستكمال تلقي جرعات
اللقاح لأفراد املجتمع.
فيما �أع��ل��ن م��رك��ز الإح�����ص��اء اخلليجي ،عن
�إع��ط��اء �أك�ث�ر م��ن  89.9مليون ج��رع��ة لقاح
ك��ورون��ا ب��دول جمل�س التعاون حتى �أم�س
اجلمعة ،وان ن�سبة التعايف من الفريو�س
بال�سعودية بلغت  ،% 98ويف دول اخلليج
جمتمعة .% 98.9

حمالت لمعالجة التشوه البصري في جازان

جازان ـ البالد

ق��ام��ت �أم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان وب��ل��دي��ات
امل��ن��ط��ق��ة ال���ـ  25امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا مبعاجلة
ع��ن��ا���ص��ر ال��ت�����ش��وه ال��ب�����ص��ري يف م��دي��ن��ة
ج�����ازان وحم��اف��ظ��ات وم���راك���ز املنطقة؛
لتح�سني امل�شهد احل�ضري ورف��ع م�ستوى
جودة احلياة يف خمتلف مدن وحمافظات
املنطقة� ،ضمن خطط وم��ب��ادرات وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان وفق ًا
لر�ؤية اململكة .2030
و�أو����ض���ح �أم�ي�ن منطقة ج����ازان ن��اي��ف بن
�سعيدان� ،أن الأمانة وبلديات املنطقة �أزالت
 899019م�ت ً
را مكعبًا من خم َّلفات البناء
والهدم ،ومعاجلة  45858م ً
رتا مكعبًا من
الكتابات امل�شوهة للجدران ،و�إزالة 2217
�سيارة تالفة ،ومعاجلة و�ضع  6054حاوية
نظافة ،و�صيانة  468779م ً
رتا طوليًا من

دهانات ال�ب�ردورات واخلطوط الأر�ضية
للطرق ،ومعاجلة  21175م��ن احلواجز
اخلر�سانية للحفريات ،وك��ذل��ك �إ���ص�لاح
 444460م�ت ً
را مربعًا من حفر وت�شققات
ال�شوارع� ،إىل جانب �إ�صالح  10775من
�أع��م��دة الإن���ارة ،و�إ���ص�لاح  156145م ً
رتا

مربعًا من الأر�صفة املتهالكة.
و�أك���د اب��ن �سعيدان �أن الأم��ان��ة وبلديات
املنطقة املرتبطة بها م�ستمرة يف معاجلة
و�إ���ص�لاح عنا�صر الت�شوه الب�صري يف
م��دي��ن��ة ج����ازان ويف حم��اف��ظ��ات وم��راك��ز
املنطقة؛ لرفع م�ستوى جودة احلياة بها.
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تنشط في فصل الشتاء بسبب تقلبات الطقس

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

�أكد عدد من االطباء � ،أن التطعيم �ضد الإنفلونزا املو�سمية ،يوفر وقاية تزيد على  ،% 90نا�صحني اجلميع ب�أخذه ،يف ظل ارتفاع ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض الفريو�سية خالل ف�صل ال�شتاء ،ومن �ضمنها فريو�س كوفيد
 ،19لأن طبيعة الفريو�سات تن�شط عادة خالل ف�صل ال�شتاء ،ب�سبب قلة �أ�شعة ال�شم�س ،ما ي�ضعف �أداء اجلهاز املناعي ،ودفاعات اجل�سم �ضد العدوى ،الفتني �إىل �أن تطعيم االنفلونزا ال عالقة له بلقاح كوفيد.
وا�ضافوا �أن االنفلونزا املو�سمية ،تكرث عادة يف املدار�س ،و�أماكن التجمعات ،و�أماكن العمل ،لذا ،ين�صح �أي �شخ�ص ي�صاب بالإنفلونزا املو�سمية ،التزام البيت ،وعزل نف�سه ،وعدم م�شاركة �أغرا�ضه ال�شخ�صية مع
بقية �أفراد الأ�سرة ،ملدة �أ�سبوع ،حتى تختفي �أعرا�ض املر�ض ،وهو ما مييزه عن «كورونا».

بعض الفيروسات تصيب

لديها المقدرة على التحور
وتغيير الجين
يف ه�����ذا ال�����س��ي��اق
�أو�ضحت الدكتوره
�أن�������وف ن��ع��م��ة ال��ل��ه
ا�ست�شاري �أم��را���ض
معديه وطب باطني
بقولها :االنفلونزا
املو�سمية :هو مر�ض
ي�������ص���ي���ب اجل����ه����از
ال��ت��ن��ف�����س��ي ي�سببه
�أنوف الرحيلي
فريو�س االنفلونزا،
وڤ����ي����رو����������س���������ات
االن���ف���ل���ون���زا �أرب�����ع
�أن������واع (�أ ،ب ،ج،
د).ه��ذه الڤريو�سات
ب���ع�������ض���ه���ا ي�����ص��ي��ب
الإن�����س��ان وبع�ضها
ي�����ص��ي��ب احل���ي���وان
وب��ع�����ض��ه��ا ي�����ص��ي��ب
االن�سان واحليوان
عايد العنزي
وه���������ذا ال����ن����وع����ان
ي�����ت�����������س�����ب�����ب�����ان يف
االنفلونزا املو�سمية ،و�أعرا�ض املر�ض تتمثل يف
ارتفاع يف درجة احلرارة مع ارتعا�ش اجل�سم ،
�آالم يف اجل�سم و���ص��داع� ،أمل يف احلنجرة مع
�سعال �شديد واحتقان يف االنف مع عطا�س ،يف
البع�ض ميكن �أن ت�سبب حاالت �إ�سهال وقيء.
خطورة االنفلونزا تكمن يف م�ضاعفاتها التي
ت�ؤدي ال �سمح الله للوفاة.
غالبا يف االط��ف��ال دون اخلام�سة وكبار ال�سن
فوق ال  ٦٥عاما وامل�صابني بالأمرا�ض املزمنة
ك���أم��را���ض ال��ق��ل��ب وال�����س��ك��ر وال���رب���و ال�شعبي
و�أمرا�ض الرئة املزمنة وامل�صابني ب�ضعف يف
اجلهاز املناعي.
�أف�ضل طريقة لتجنب الإ�صابة بهذه الڤريو�سات
عن طريق اخذ لقاح االنفلونزا املو�سمية �سنويا
يف اخلريف (�شهر اكتوبر) حتى تتكون مناعة
كافية قبل بداية املو�سم.فائدة التطعيم :احلماية
من اال�صابة واحلماية من امل�ضاعفات يف حال
ا�صيب ال�شخ�ص ويقلل من فر�صة نقل املر�ض
للأ�شخا�ص املعر�ضني مل�ضاعفات االنفلونزا.
يعطى م��ن ���س��ن  ٦ا���ش��ه��ر وال ي��وج��د ح��د اعلى
ل��ل��ع��م��ر .التطعيم امل���وج���ود يف امل��م��ل��ك��ة ميكن
اع��ط��ائ��ه ل��ل��م��ر�أة احل��ام��ل �أي ً
�����ض��ا.وي��ج��ب اخ��ذه
�سنويا ل�سببني:اولهم� ،أن االج�سام امل�ضادة
التي يكونها اجلهاز املناعي للحماية تنخف�ض
مع الوقت اىل معدالت غري كافية للحماية من
املر�ض �أو م�ضاعفاته .وال�سبب الثاين لقدرة
ڤ�يرو���س��ات االن��ف��ل��ون��زا ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى التحور
وح��دوث تغيريات جينية حتميه من االج�سام
امل�ضادة املتكونة �سابقا�.إىل الآن ال يوجد �أي
بديل للتطعيم يقي من اال�صابة باالنفلونزا.
ت��ط��ع��ي��م االن����ف����ل����ون����زا ال ع��ل�اق����ة ل����ه ب��ل��ق��اح
 19-COVIDوڤ�ي�رو����س���ات االن��ف��ل��ون��زا
وال��ڤ�يرو���س امل�سبب مل��ر���ض 19-COVID
خمتلفة متاما.

النظافة الشخصية
الدكتور عايد العنزي ا�ست�شاري �أمرا�ض �صدرية
يف مدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية :قال
يبد�أ مو�سم االنفلونزا يف منطقتنا غالبا يف �شهر
�أكتوبر ولها قمتان حيث ت��زداد فيها احل��االت
وتكون االوىل يف نهاية �شهر نوفمرب وبداية
دي�سمرب والقمه الثانية يف �شهر فرباير والوقاية
من الفريو�سات تبد�أ من امل�سارعة يف اخذ لقاح
االنفلونزا املو�سمية ويكون متوفرا مع بداية
�شهر اكتوبر وبعدها املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية واخ���ذ االح��ت��ي��اط��ات ال�لازم��ة مثل
لب�س الكمامة وغ�سل اليدين للحد من انت�شار
الفريو�س ،وبالن�سبة لل�س�ؤال عن وجود بديل
للتطعيم فاالجابة ال يوجد بديل عن التطعيم
حيث يعترب �آمنا وي�ؤخذ من عمر  ٦ا�شهر وال
يغني عن اخذ لقاح كورونا.

اإلنسان والحيوان

مخاطر االنفلونزا

ه���ن���اك �أم�����ور ق���د ت���زي���د م���ن خطر
الإ���ص��اب��ة مب�ضاعفات الإنفلونزا،
مثل احلاالت الطبية املزمنة .ومن
الأمثلة على ذلك الربو
م����ر�����ض ال���������س����رط����ان وع��ل�اج����ه،
داء االن�������س���داد ال����رئ����وي امل��زم��ن
( ،)COPDمر�ض القلب ،التليف
الكي�سي ،مر�ض ال�سكري ،احلاالت
ال�صحية املتعلقة بالدماغ واجلهاز
الع�صبي ،ف�يرو���س نق�ص املناعة
الب�شرية ( )HIVم��ر���ض الإي���دز
(� ،)AIDSأم���را����ض ال��ك��ل��ى �أو
ال�سمنة.
الكبدُ ،

من أعراضها الحمى والقشعريرة وآالم العضالت
زكام ورشح
من جهته �أو�ضح الدكتور حممود طالب �،إن ف�صل
ال�شتاء يعرف مبو�سم «الزكام والر�شح» ،وعادة
ما ينت�شر وينتقل ب�سرعة من ال�شخ�ص املري�ض
للمخالطني ،الفت ًا �إىل �أن �أعرا�ض فريو�س كوفيد
 ،19تت�شابه �إىل حد كبري مع �أعرا�ض الإنفلونزا،
وهو ما يدفع بكافة دول العامل �إىل التخوف من
انت�شار �أكرث ملر�ض كوفيد  19يف ف�صل ال�شتاء.
وق��ال �إن الإنفلونزا املو�سمية ،تكرث ع��ادة يف
امل��دار���س ،و�أم��اك��ن التجمعات ،و�أم��اك��ن العمل،

ل���ذا ،ين�صح �أي �شخ�ص ي�����ص��اب ب��الإن��ف��ل��ون��زا
املو�سمية ،ال��ت��زام البيت ،وع��زل نف�سه ،وعدم
م�شاركة �أغ��را���ض��ه ال�شخ�صية م��ع بقية �أف���راد
الأ���س��رة ،مل��دة �أ���س��ب��وع ،حتى تختفي �أع��را���ض
املر�ض ،وهو ما مييزه عن «كورونا» .و�أ�شار �إىل
�أن ما مييز الأمرا�ض الفريو�سية ،هي �أنها تن�شط
يف ف�صل ال�شتاء ،الذي ميتاز بتقلبات الطق�س،
ومن تلك الفريو�سات ،الإنفلونزا املو�سمية الـ
«كورونا» ، ،الفت ًا �إىل �أن هناك �أكرث من  50نوع ًا
م��ن ال��ف�يرو���س��ات� ،أك�ثره��ا انت�شار ًا الإنفلونزا

املو�سمية ،وحالي ًا كوفيد  ،19م�ضيف ًا �أن الأبحاث
العلمية ت�شري �إىل �أن التنف�س يف الهواء البارد،
ي�ضيق الأوع��ي��ة الدموية يف الأن���ف ،وه��ذا قد
مينع خ�لاي��ا ال���دم البي�ضاء م��ن ال��و���ص��ول �إىل
�أغ�شية املخاط ،وقتل �أي فريو�سات م�ستن�شقة.

تشابه كبير
م���ن ج��ه��ت��ه �أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ب�����س��ام حم��ب��وب
ا�ست�شاري �أم��را���ض املناعة واحل�سا�سية� ،إن
هناك ت�شابه ًا كبري ًا بالأعرا�ض بني الإنفلونزا
والـ «كورونا» ،حيث تت�سم الإنفلونزا املو�سمية
بارتفاع حرارة اجل�سم ب�شكل مفاجئ ،والإ�صابة
ب�سعال (عادة ما يكون جاف ًا) ،و�صداع و�أمل يف
(توعك)،
الع�ضالت واملفا�صل ،وغثيان وخيم
ّ
والتهاب احللق و�سيالن الأن��ف ،و ُي�شفى معظم
امل��ر���ض��ى م��ن احل��م��ى والأع���را����ض الأخ����رى يف
غ�ضون �أ�سبوع واح��د ،دون احلاجة �إىل زيارة
الطبيب ،وكل ما تتطلبه هو �أ�سبوع من الراحة،
مع الإكثار من �شرب ال�سوائل ،خا�صة فيتامني د
واحلم�ضيات ،الفت ًا �إىل �أن الفرتة التي تف�صل
ب�ين اكت�ساب ال��ع��دوى وظ��ه��ور امل��ر���ض ،والتي
تُ��ع��رف بفرتة احل�ضانة ،يومني تقريب ًا ،فيما
ت�ستغرق ف�ت�رة ع�ل�اج م��ري�����ض «ك���ورون���ا» من
�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع ،من بداية ظهور
الأعرا�ض ،و�أحيان ًا �أكرث.
وح���ول �أوج����ه االخ��ت�لاف ب�ين ف�يرو���س كوفيد
 19وف�ي�رو����س الإن���ف���ل���ون���زا امل��و���س��م��ي��ة ،ق��ال
الدكتور ب�سام حمبوب ،ال �شك �أن دخول مو�سم

الإنفلونزا املو�سمية يف ظل وجود كوفيد ،19
�سيعمل على �إث��ارة اخلوف بني النا�س ،خا�صة
لت�شابه الأع��را���ض بني املر�ضني ،ولكن نن�صح
ب�أخذ لقاح الإنفلونزا املو�سمية ،لأنها تقلل ب�شكل
كبري من �إ�صابة ال�شخ�ص بالإنفلونزا .وم�ضى:
هناك فوارق بني الفريو�سني ،خا�صة من ناحية
�سرعة االنتقال ومتو�سط فرتة احل�ضانة بينهما،
ففرتة ح�ضانة فريو�س الإنفلونزا (�أي الفرتة من
حلظة العدوى حتى ظهور الأع��را���ض) ،وكذلك
فرتة الفا�صل الت�سل�سلي (�أي املدة الفا�صلة بني
احلاالت املتعاقبة) ،كلتاهما �أق�صر من فريو�س
كوفيد  ،19ففرتة الفا�صل الت�سل�سلي لفريو�س
كوفيد  ،19تُق ّدر بني  5و� 6أيام ،يف حني تبلغ 3
�أيام بالن�سبة لفريو�س الإنفلونزا.

مضاعفات خطيرة
ويف نف�س ال�����س��ي��اق ق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د �آل
ع���ارم �سيوفر ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا ال�سنوي هذا
العام حماية �ضد �أرب��ع��ة �أن���واع من فريو�سات
الإنفلونزا املتوقع انت�شارها يف ه��ذا املو�سم.
�ستتوفر للبالغني بعمر � 65سنة ف�أكرث لقاحات
�إنفلونزا عالية اجلرعة ،ولكنها قد ال تتوفر يف
جميع املراكز الطبية.
الإنفلونزا هي عدوى ت�صيب اجلهاز التنف�سي
وميكن �أن ت�سبب م�ضاعفات خطرية ،وخا�صة
لدى الأطفال ال�صغار وكبار ال�سن والأ�شخا�ص
امل�����ص��اب�ين ب��ح��االت طبية معينة� .إن لقاحات
الإنفلونزا — ورغم �أنها غري ف َّعالة بن�سبة 100
يف املائة — �أف�ضل طريقة ملنع املعاناة الناجمة
ع��ن الإن��ف��ل��ون��زا وم�ضاعفاتها .تُو�صي مراكز
مكافحة الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها ()CDC
بلقاح الإنفلونزا ال�سنوي لكل من يبلغ من العمر
� 6أ�شهر �أو �أكرث.
قال الدكتور ح�سام �آل حديب اخ�صائي اطفال:
عند �أخذهم لقاح الإنفلونزا لأول مرة ،قد يحتاج
الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 6أ�شهر و8
�سنوات �إىل جرعتني من لقاح الإنفلونزا تف�صل
بينهما �أربعة �أ�سابيع .بعد ذلك ،ميكن �إعطا�ؤهم
ج��رع��ة واح���دة ك��ل �سنة م��ن ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا.
�أظهرت درا�سة �أجريت عام � 2017أن تلقي اللقاح
يقلل ب�شكل كبري من خطر وفاة الأطفال الناجتة
عن الإ�صابة بالإنفلونزا .ا�ست�شر طبيب طفلك.

اقتصاد
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الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
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املدينة املنورة:
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�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

فجر الصحافة السعودية

�إن العامل يتحول ..

المرحلة األولى تشمل اإلصدار والحفظ

تطبيق الفوترة اإللكترونية وعقوبات للمتالعبين

زين �أمني

سياحة بمعايير جديدة
�أح����داث  2020ت�شري ب��ق��وة �إىل �أن���ه ال ميكننا الف�صل بني
قطاعات ال�سفر وال�سياحة وال�ضيافة ـ الفندقة واملطاعم ـ حيث
�أن هذه القطاعات ت�شكل روافد لبع�ضها البع�ض .لذلك ت�أثرت
ب�شدة نتيجة الإغالق التام للحياة ب�سبب جائحة كورونا.
والآن ه��ذه القطاعات تتح�س�س طريقها للتعايف وال��ع��ودة
ثانية �إيل زخ��م احلياة با�ستدامة  ..وبالرتكيز واال�ستفادة
من التحوالت والتطورات ـ التكنو رقمية ـ يف جميع منا�شط
حياتنا الإجتماعية � ..آخ��ذي��ن يف االعتبار الأم��ن وال�سالمة
وال�صحة العامة .وت�سخري كل الإمكانات واملوارد حتى تكون
يف متناول رواد هذه القطاعات.
وبالرغم من عودة احلياة لن�شاط ال�سفر وال�سياحة والفندقة
تدريجيا � ..إال �أن اخلوف والرتدد الزاال ي�سيطران على حركة
امل�سافرين وقراراتهم اخلا�صة بال�سياحة والإقامة الفندقية ..
فهناك حتديات الأم��ن وال�سالمة واملناخ والبيئة وي�أتي على
ر�أ�سها الهاج�س ال�صحي وجتنب العدوى من الأمرا�ض الفتاكة
 ..بالإ�ضافة �إىل التغريات الدميوغرافية خلارطة امل�سافرين
وتغري احتياجاتهم ومتطلباتهم.
لذلك �أري �أن ال�سفر والرحالت الطويلة �ستكون يف �أ�ضيق
احل��دود  ..وذل��ك لالعتبارات التي ذكرناها �سابقا �إىل جانب
حر�ص الكثري من امل�سافرين على البقاء قريبا من �أماكن �إقامتهم
 ..كما �أن ال�سفر عرب و�سائل املوا�صالت الأر�ضية �سيكون
م�سيطر ًا ومف�ض ًال وبالذات يف الرحالت الداخلية للدول.
ال�سفر ال�سياحي الرتفيهي �سيقت�صر على �شريحة جديدة من
ال�سائحني ال�شباب والذين يف�ضلون ال�سفر مبفردهم ولي�س
عائليا كما كان معتادا � ..أو مع جمموعة من الأ�صدقاء  ..لأن
ه��ذا النمط ال��ف��رادي يتيح للإن�سان االهتمام بنف�سه ويتخذ
ق��رارات��ه واخ��ت��ي��ارات��ه وخم��اط��رات��ه دون �إق��ح��ام الآخ��ري��ن �أو
فر�ضها عليهم �أو �أن تفر�ض عليه.
�سيكون هدف ال�سياحة الرتفيهية هو الزيارات املفتوحة غري
املقيدة بربامج م�سبقة االختيار  ..فاجليل اجلديد يتوق �إىل
التغلغل والإنغما�س يف ثقافات وع���ادات وتقاليد ال�شعوب
املحلية  ..من طقو�س و�أكل و�شرب وارتياد الأماكن والأ�سواق
املحلية واملنا�شط ال�شعبية.
احلاجة �إىل �إ�ضفاء  ..الطابع ال�شخ�صي  ..لنوعية اخلدمات
امل��ق��دم��ة جلمهور ال�سائحني  ..ب��ل وتف�صيل ب��راجم��ه��ا وفق
�شخ�صية ومتطلبات كل �سائح على حدة بهدف �إ�شباع رغباته
املتفردة  ..ابتدا ًء من احلمالت الت�سويقية  ..وانتها ًء مبمار�سة
طقو�سه اليومية وترتيب برامج ومواعيد زياراته ووجباته
اخلا�صة  ..وذل��ك وف��ق رغباته وتوقعاته  ..حتى حتقق له
جتربة ذاتية متميزة.
�أمناط احلياة ال�سياحية �أي�ضا اختلفت بالن�سبة جليل ما بعد
الكورونا  ..فهم �أكرث اهتماما مبمار�سة الن�شاطات الريا�ضية
اليومية  ..واخ��ت��ي��ار الأك�ل�ات وال��وج��ب��ات مبعايري ع�ضوية
و�صحية  ..و�أن حتافظ الوجبات على �شكلها وطعمها ال�شهي.
و�أخ�يرا � ..ستلعب قنوات املعلومات والتطورات ..التكنو
رقمية  ..دورا كبريا يف بعث احل��ي��اة م��ن جديد وب��ق��وة يف
قطاع ال�سفر وال�سياحة وال�ضيافة  ..حيث تطبيقات وتوظيف
الروبوتات الذكية  ..والآل��ة املتعلمة واملتطورة  ..والذكاء
اال�صطناعي كل ذل��ك �سيقود �إىل تغيري مفاهيم و�سلوكيات
وممار�سات امل�ستهلكني لهذه ال�صناعة  ..ومن ثم تبث فيهم روح
الأمل والثقة والطم�أنينة التخاذ قرارات ال�سفر والرتحال.

جدة  -البالد

انطلقت �أم�����س املرحلة الأوىل من الفوترة
الإلكرتونية حيز التنفيذ والتي ت�شمل جميع
املكلفني اخلا�ضعني ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
يف اململكة  ،با�ستثناء املكلفني غري املقيمني
يف اململكة  ،و�أي �أطراف �أخرى تقوم ب�إ�صدار
الفواتري ال�ضريبية نياب ًة عن املورد اخلا�ضع
لل�ضريبة.
وتعد منظومة "الفوترة الإلكرتونية" من �أهم
مراحل التطوير وامليكنة التي ت�شهدها هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجل��م��ارك ،والتي حتظى
بدعم ومتابعة دقيقة من وزارة املالية.
و�أو�ضحت هيئة الزكاة وال�ضريبة والدخل
�أن املرحلة الأوىل من الفوترة الإلكرتونية
(م��رح��ل��ة الإ�����ص����دار واحل���ف���ظ �إل���ك�ت�رون���يً���ا)
ت��ت��م��ث��ل يف ال��ت��وق��ف ال���ت���ام ع���ن ا���س��ت��خ��دام
ال��ف��وات�ير امل��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط ال��ي��د �أو ال��ف��وات�ير
امل��ك��ت��وب��ة ب���أج��ه��زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ع�بر ب��رام��ج
حترير الن�صو�ص �أو برامج حتليل الأرق��ام
 ،وكذلك الت�أكد من وج��ود حل تقني للفوترة
الإل��ك�ترون��ي��ة متوافق م��ع متطلباتها املُع َلنة
م�سبق ًا� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من �إ�صدار وحفظ
الفواتري الإلكرتونية بكافة العنا�صر ،ومنها
رمز اال�ستجابة ال�سريعة ،والرقم الت�سل�سلي
للفاتورة للفواتري ال�ضريبية املب�سطة ،والرقم
ال�ضريبي للم�شرتي امل�سجل يف �ضريبة القيمة
امل�ضافة للفواتري ال�ضريبية� ،إ�ضاف ًة �إىل الت�أكد
من ت�ضمني عنوان الفاتورة وذلك ح�سب النوع
املُ�صدر.
ون��وه��ت "الزكاة وال�����ض��ري��ب��ة واجلمارك"
بالوعي الكبري الذي مل�سته لدى ن�سبة كبرية من
املكلفني وجاهزيتهم قبل املوعد املحدد لتطبيق
املرحلة الأوىل من امل�شروع ،الأمر الذي ي�ؤكد
على الدور الذي قامت به الهيئة لتهيئة من�ش�آت
القطاع اخلا�ص وتوعيتهم مبتطلبات تطبيق
الفوترة الإلكرتونية.
وت�شمل �أب����رز خم��ال��ف��ات وغ���رام���ات تطبيق
امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن ال��ف��وت��رة الإل��ك�ترون��ي��ة:
خمالفة عدم �إ�صدار وحفظ الفواتري �إلكرتونيًا
تبد�أ بغرامة مالية  5000ري��ال ،يف حني �أن
خمالفة عدم ت�ضمني رمز اال�ستجابة ال�سريعة
( )QR Codeيف ال��ف��ات��ورة ال�ضريبية
املب�سطة ،وخمالفة عدم �إب�لاغ الهيئة عن �أي

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

توا�صل �أ�سعار النفط �إنهاء منحنى تراجع
الأ�سعار ،وا�ستعادة مكا�سبها بعد �إعالن (�أوبك
بل�س) �إنها �سرتاجع خططها لزيادة الإنتاج
قبل اجتماعها التايل املقرر ،يف حال �أ�ضعفت
ال�����س�لال��ة اجل��دي��دة �أوم��ي��ك��رون م��ن ف�يرو���س

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

جت����اوز ع���دد ال�� ّن��ح��ال�ين مبنطقة
نحال  ،فيما بلغ عدد
جازان � 3آالف ّ
املرخ�صني منهم يف من�صة زراعي
 744ن���ح اً
���ال  ،وب��ل��غ ع���دد خ�لاي��ا
النحل البلدي  160,915خلية و
� 130أل���ف خلية ح��دي��ث��ة ،وبلغت
كمية الإنتاج ال�سنوي 426,526
كيلو جرامًا من الع�سل  ،بح�سب
�إح�����ص��اءات اجلمعية التعاونية
لل ّنحالني باملنطقة.
و�ساعد ت��ن��وع ت�ضاري�س منطقة
ج�������ازان يف ال���ت���ن���وع ال���غ���ذائ���ي
وانت�شار الأ�شجار على ال�سفوح
وع��ل��ى ���ض��ف��اف الأودي�����ة مم��ا ه�� ّي���أ
ل��ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة خل�ل�اي���ا ال��ن��ح��ل ،
ا����س���ت���ه���وت ال��� ّن���ح���ال�ي�ن يف ك��اف��ة
حم��اف��ظ��ات املنطقة  ،ك��م��ا جت��ذب
نحال
�سنويًا ما يزيد عن ّ 1000
م��ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة من
ال��ب��اح��ث�ين ع��ن امل��وا���س��م وج���ودة
الع�سل يف جازان.

عطل ُيعيق �إ�صدار الفواتري الإلكرتونية ،تبد�أ
عقوبتها ب���إن��ذار املن�ش�أة ،فيما تبد�أ الغرامة
امل��ال��ي��ة مل��خ��ال��ف��ة ح���ذف �أو ت��ع��دي��ل ال��ف��وات�ير
 1كشف التستر والغش
الإلكرتونية من � 10آالف ريال.
الوعي ال�ضريبي
 2ضبط إيقاع السوق
وكانت الهيئة خالل املرحلة املا�ضية توا�صل
ج��ه��وده��ا ال��ت��وع��وي��ة وذل���ك يف �سبيل تعزيز
 3حفظ حقوق األطراف
الوعي لدى جميع املكلفني ،حيث عملت على
 4العدالة بين المتنافسين
�إط�ل�اق الدليل املف�صل ال��ذي يحتوي �شرح ًا
مف�ص ًال لكافة التعريفات املتعلقة بالفوترة
الإل��ك�ترون��ي��ة ،وتو�ضيح ال��ف��ئ��ات اخلا�ضعة حمظورات حلول الفوترة الإلكرتونية.
لالئحة الفوترة الإلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل و�سيتم تنفيذ امل��رح��ل��ة الثانية م��ن الفوترة
�أن���واع ال��ف��وات�ير الإل��ك�ترون��ي��ة وك��ذل��ك �أن��واع الإلكرتونية ب�شكل مرحلي ابتدا ًء من  1يناير
املعامالت  ،كما �أطلقت الهيئة رحلة تعليمية  ،2023حيث �ستقوم على تر�سيخ التكامل بني
للفوترة الإلكرتونية عرب موقعها الإلكرتوين ،الأنظمة الإلكرتونية اخلا�صة باملكلفني وبني
والتي تت�ضمن جميع املعلومات والتفا�صيل �أنظمة الهيئة ،وتتطلب االلتزام باملوا�صفات
املتعلقة بالفوترة الإلكرتونية ،ومن �ضمنها :الفنية والتقنية اخل��ا���ص��ة باملرحلة الثانية
التعريفات ،وم��راح��ل التطبيق ،ومتطلبات للفوترة الإلكرتونية (فاتورة).
ك��ل م��رح��ل��ة م��ن امل��رح��ل��ت�ين االث��ن��ت�ين ،وك��ذل��ك و�أكد اقت�صاديون �أن نظام الفوترة الإلكرتونية

حزمة الفوائد

 ،مهم ويخدم االقت�صاد الوطني ويحقق العديد
م��ن امل��زاي��ا �أهمها حم��ارب��ة الت�سرت التجاري
واحل��د م��ن خم��اط��ره الكبرية على االقت�صاد
ال��وط��ن��ي ،و���س��ي��ع��ود ب��الأث��ر الإي��ج��اب��ي على
القطاع اخل��ا���ص ويحقق االن�ضباط  ،حيث
ي�ضبط �إي��ق��اع ال�سوق ويحفظ حقوق جميع
الأط����راف وي��ع��زز ال��ع��دال��ة ب�ين املتناف�سني ،
بك�شف االحتكار والغ�ش التجار
وتوقعوا �أن ي���ؤدي تطبيق ه��ذا النظام �إىل
منع التالعب والتهرب ال�ضريبي وت�أكيد حفظ
ح��ق��وق ال��دول��ة وت��ع��زي��ز االق��ت�����ص��اد الوطني
والتنمية ،عرب توفري موارد م�ستحقة  ،ودعوا
�إىل اال�ستفادة م��ن الت�سهيالت التي تقدمها
هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،واحلذر من
الوقوع يف �أي خمالفات قد ت�ؤدي �إىل عقوبات
مالية كبرية ،ت�شملها املرحلة الأوىل التي تغرم
من يحذف �أو يعدل الفواتري الإلكرتونية بعد
�إ�صدارها  ،ومن يرتاخى عن ا�صدار الفاتورة،
وغريها من قائمة خمالفات التهرب ال�ضريبي.

ومم�����ا زاد االه���ت���م���ام ب��ال��ع�����س��ل
اح��ت�����ض��ان حم��اف��ظ��ة ال��ع��ي��داب��ي
ملهرجان الع�سل ال�سنوي مبنطقة
ج����ازان خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال�ست
املا�ضية  ،حيث �أ�سهم املهرجان
يف احلفاظ على الع�سل اجلازاين
الأ����ص���ي���ل  ،وت���ع���زي���ز م������ردوده
االقت�صادي والثقايف واالجتماعي
والرتاثي وال�سياحي  ،وحت�سني

ج����ودة ال��ع�����س��ل وزي�����ادة �إن��ت��اج��ه
وت�سويقه حمليًا و�إقليميًا وعامليًا.
وا�ستقطب مهرجان الع�سل خالل
الن�سخ ال�ست املا�ضية نحو 200
�أل��ف زائ���ر ،وذل��ك مب�شاركة 180
ع��ار���ض��ا ،ف��ي��م��ا جت����اوزت كميات
ال��ع�����س��ل امل���ب���اع���ة ن��ح��و  16ط�� ًن��ا
م��ن �أن���واع الع�سل بعوائد مالية
جتاوزت  6,5مليون ريال.

كورونا ،الطلب يف الأ�سواق العاملية.
وارتفعت العقود الآجلة خل��ام برنت 2.55
دوالر مبا يعادل � %3.66إىل  72.22دوالر
للربميل  ،كما �صعدت عقود خام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي  2.31دوالر �أو � %3.47إىل
 68.81دوالر للربميل.

وكانت جمموعة "�أوبك بل�س" قد �أعلنت يف
اجتماعها م�ؤخرا خططها لزيادة �إنتاج النفط
مبقدار � 400ألف برميل يومي ًا يف �شهر يناير
املقبل ،وهي نف�س �سيا�سة الإم��دادات املعلنة
�ساب ًقا  ،لكنها �أ���ش��ارت يف نف�س ال��وق��ت �إىل
�أن االجتماع يظل يف حالة انعقاد انتظا ًرا

ملزيد من التطورات فيما يتعلق مب�ستجدات
املتحور وموا�صلة مراقبة ال�سوق عن كثب
و�إج��راء تعديالت فورية �إذا لزم الأمر.ومن
املقرر �أن يتم عقد االجتماع ال��وزاري الرابع
والع�شرين ملجموعة "�أوبك بل�س" يف الرابع
من يناير املقبل.

ارتفاع قياسي ألصول المصارف في المملكة

 2تريليون ريال حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص
وامل�����ص��ارف ال�����س��ع��ودي��ة� ،إىل امل���ؤ���س�����س��ات �آنذاك  1724مليار ريال.
جدة  -البالد
ارت��ف��ع��ت ال��ق��رو���ض امل��ق��دم��ة م���ن ال��ب��ن��وك احلكومية غري املالية والقطاع اخلا�ص قد و�سجلت �أ�صول امل�صارف العاملة يف اململكة
وامل�����ص��ارف ال�����س��ع��ودي��ة� ،إىل امل���ؤ���س�����س��ات ارتفعت بن�سبة  % 16بنهاية �شهر �سبتمرب م�ستوى قيا�سيا يف نهاية �أكتوبر املا�ضي،
احل��ك��وم��ي��ة غ�ير امل��ال��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص امل��ا���ض��ي ،لت�صل �إىل  2077.3مليار ري��ال عند نحو  3.19تريليون ريال ،مقابل نحو
بن�سبة  %15بنهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي ، ،فيما ارتفعت للقطاع اخلا�ص �إىل  2.92 1986تريليون ري��ال يف ال�شهر نف�سه من
لت�صل �إىل  2082مليار ريال مقارنة بنحو مليار ريال وذلك بارتفاع قدره  ،% 15مقارنة العام املا�ضي ،بارتفاع  % 9.3وقيمة 271.5
 1807مليارات ريال خالل الفرتة نف�سها من بالفرتة نف�سها من عام  ،2020والتي بلغت مليار ريال خالل عام.
ووفقا لبيانات البنك املركزي ال�سعودي
العام املا�ضي .2020
ووف ًقا للن�شرة ال�شهرية ال�صادرة عن قرو�ض البنوك للقطاع اخلا�ص( مليار ريال) "�ساما" ،ارتفعت �أ�صول امل�صارف يف
ال�سعودية على �أ�سا�س �شهري  1.3يف
البنك املركزي ال�سعودي"�ساما" فقد
التغري
2021 2020
الفرتة
امل��ائ��ة ،مب��ا ي��ع��ادل  42.1مليار ري��ال،
للقطاع
ارت��ف��ع��ت ال��ق��رو���ض امل��ق��دم��ة
% 14 +
1790 1565
يناير
حيث كانت نحو  3.15تريليون ريال
اخلا�ص بنهاية �شهر �أكتوبر 2021
% 15 +
1826 1593
فرباير
بنهاية �أيلول (�سبتمرب) املا�ضي ،وبلغت
لت�صل �إىل  2010مليارات ريال وذلك
% 15 +
1872 1633
مار�س
الأ�صول الأجنبية نحو  237.1مليار
بارتفاع ق��دره  ،%16متجاوزة بذلك
% 14 +
1884 1648
�أبريل
ريال ت�شكل  7.4يف املائة من �إجمايل
حاجز الرتيليوين ريال لأول مرة.
% 15 +
1904 1649
مايو
املوجودات  ،التي ت�شمل االحتياطيات
وبلغت القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات
% 16 +
1934 1672
يونيو
امل�صرفية بني ودائع و�أذونات "�ساما"،
احلكومية غري املالية نحو  72.5مليار
وامل��وج��ودات الأجنبية ،واملطلوبات
% 15 +
1945 1685
يوليو
ري���ال بنهاية �شهر �أك��ت��وب��ر املا�ضي،
م���ن ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص ،وم��ط��ل��وب��ات
% 15 +
1956 1700
�أغ�سط�س
م��رت��ف��ع��ة بن�سبة ق��دره��ا  %3م��ق��ارن��ة
على م�ؤ�س�سات غري مالية ،والأ�صول
% 15 +
1986 1724
�سبتمرب
بالفرتة نف�سها من عام .2020
الثابتة ،وموجودات �أخرى.
وكانت القرو�ض املقدمة من البنوك
% 16 +
2010 1736
�أكتوبر
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مجلس األمن يرفع حظر السفر عن أسرة القذافي

سيف اإلسالم يعيد التنافس المحموم على كرسي الرئاسة
طرابل�س  -البالد

عاد التناف�س املحموم بني مر�شحي الرئا�سة الليبية،
بعدما ق�ضت حمكمة يف �سبها بعودة �سيف الإ�سالم
القذايف �إىل �سباق االنتخابات الرئا�سية املقبلة،
بينما اعترب جنل القذايف �أن ق�ضاة ليبيا غامروا
ب�أنف�سهم يف �سبيل كلمة احلق.
واعترب حمامي �سيف الإ�سالم ق��رار حمكمة �سبها
�إع���ادة موكله لل�سباق االنتخابي مبثابة انت�صار
لإرادة ال�شعب الليبي ،و�سط �أجواء احتفالية عرب
عنها �أن�صار جن��ل ال��ق��ذايف يف �سبها ،بعد �إع�لان
ق��ب��ول الطعن امل��ق��دم �ضد �سيف الإ���س�لام .و�أع��ل��ن
حمامي جنل القذايف �أن املحكمة حكمت بالقبول
�شكال يف ط��ع��ن م��وك��ل��ه ع��ل��ى ق���رار ا���س��ت��ب��ع��اده من
االنتخابات ،م�ضيفا �أنها �ألزمت املفو�ضية العليا
لالنتخابات ب���إدراج ا�سمه �ضمن القوائم النهائية
للمرت�شحني.
وج���اء ا���س��ت��ب��ع��اد �سيف الإ����س�ل�ام ع��ن ال��ر���ش��ح يف
االن��ت��خ��اب��ات على واق���ع طلبه للمحكمة اجلنائية
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب �إبان حكم �أبيه،
�شاركه احل��ال  25مر�شحا �آخ��رون مت ا�ستبعادهم
لأ�سباب متعددة .وقبل قرار �إعادته للمناف�سة ،كاد
ا�ستبعاده �أن ي�شعل �شرارة مواجهة بني �أن�صاره
وقوات اجلي�ش الليبي ،التي اتهمت بالوقوف وراء
منع تقدمي اال�ستئناف يف حمكمة �سبها .عالوة على
ذل��ك تظاهر املئات من �أن�صار جنل ال��ق��ذايف �أم��ام
مبنى املحكمة للوقوف �ضد ما و�صفت مبحاوالت
ملنع اكتمال ن�صاب الق�ضاة يف حماولة ملنع جنل
القذايف من العودة ،وهي اتهامات نفاها اجلي�ش
جملة وتف�صيال.
وف��ج��رت ا���س��ت��ب��ع��ادات املر�شحني م��ن االنتخابات

الرئا�سية وال ت��زال تفجر معركة طعون �أطرافها
م�شتعلة ويف خمتلف املناطق الليبية ،فقبل �سيف
الإ���س�لام ع��اد �أي�ضا رئي�س احلكومة �إىل ال�سباق

بعد طعنني يف الرت�شيح ليعود �أي�ضا م��ن بوابة
الق�ضاء ،كما ظهرت طعونات �ضد مر�شحني �آخرين
منهم قائد اجلي�ش خليفة حفرت ،ولكن جاء الرد عليه

بالرف�ض �أي�ضا من حمكمة ا�ستئناف بنغازي� .أجواء
انتخابية تعي�شها ليبيا ،يرى فيها البع�ض مفتاحا
ال�ستعادة اال�ستقرار ،ويخ�شى البع�ض الآخ��ر من

�سيناريوهات خطرية ،يف ظل حالة ا�ستقطاب حادة
بني رفقاء الأم�س.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ق��رر جمل�س الأم���ن ال����دويل ،رفع

"ريموت" حزب اهلل يحرك الحكومة اللبنانية
بريوت  -البالد

تواجه حكومة لبنان ت�سلط "حزب الله" وحتكمه
يف قراراتها ،بدليل �أن ا�ستقالة وزي��ر الإع�لام
ج��ورج قرداحي التي قدمها للرئي�س اللبناين
مي�شال عون ،مل ت�أت �إال بعد �إجازتها واملوافقة
عليها من قبل ملي�شيا حزب الله ،التي تتحكم
يف حكومة ميقاتي بـ"الرميوت كنرتول" ،وال
ي�ستطيع رئي�س الوزراء التقدم �أية خطوة قبل
�أن مينح ال�ضوء الأخ�ضر من امللي�شيا الإرهابية
امل�ستندة على �إم�ل�اءات خارجية ،حتتم عليها
�إدخ���ال ب�يروت يف �أزم���ات ال ح�صر لها داخليا
وخارجيا لإ�ضعافها واال�ستفراد بها بعد �إبعادها
من احل�ضن العربي ،وه��و ما فطن له ميقاتي
بحديثه املتكرر عن �أن لبنان كان و�سيبقى عربي
الهوية واالنتماء ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س وعامل
يف جامعة ال��دول العربية وملتزم مبواثيقها،
غري �أن رئي�س ال���وزراء املغلوب على �أم��ره ال
ي�ستطيع التحرك مبفرده وظل مكبال بحكومة
ت��دي��ن ب���ال���والء حل�����س��ن ن�����ص��ر ال��ل��ه و�أع���وان���ه
وموكليه.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ح��دي��ث ميقاتي رف�����ض��ه لكل

م��ا م��ن ���ش���أن��ه الإ���س��اءة �إىل �أم���ن دول اخلليج
وا�ستقرارها ،وت�أكيده على �أن ا�ستقالة وزير
الإع�ل�ام ج��ورج ق��رداح��ي كانت �ضرورية بعد
الأزم���ة التي ن�ش�أت م��ع ال�سعودية وع��دد من
دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي� ،إال �أن���ه ظل

يقف ع��اج��زا ع��ن ات��خ��اذ ال��ق��رار املنا�سب طيلة
الفرتة املا�ضية� ،إىل �أن وجد حزب الله نف�سه
يف ورط��ة ليوجه ق��رداح��ي باال�ستقالة ،لي�أتي
رئي�س ال��وزراء ويطلق ت�صريحاته بعدها ب�أن
اال�ستقالة رمب��ا تفتح الباب ملعاجلة �إ�شكالية

العالقة مع اململكة ودول اخلليج ،بعد تراكمات
وتباينات خالل ال�سنوات املا�ضية ،م�ؤكدا عزم
حكومته ت�شديد الإج����راءات "الكفيلة ب�ضبط
احل����دود ال��ب��ح��ري��ة وال�بري��ة وم��ن��ع ك��ل �أن���واع
ت��ه��ري��ب امل��م��ن��وع��ات ال���ذي ي�ضر ب���أم��ن ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ال�شقيقة وخ�صو�صيتها ،ال �سيما
منها دول اخلليج وال�سعودية ب�شكل خا�ص".
و�أ�ضاف" :احلكومة على ا�ستعداد لإن�شاء جلنة
م�شرتكة للبحث يف ك��ل الأم���ور وال�سهر على
ح�سن تطبيقها".
وظ��ل ميقاتي ي���ردد �أن���ه حري�ص على تطبيق
ت��ع��زي��ز ع�ل�اق���ات ل��ب��ن��ان م���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
التم�سك بها واملحافظة عليها،
والإ�صرار على
ّ
واحلر�ص على تفعيل التعاون التاريخي بني
البُلدان العربية وال��ن���أي بالنف�س عن التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية ويف �أي
ن��زاع عربي-عربي ،غ�ير �أن لأ�صحاب القرار
بلبنان (حزب الله) ر�أي ًا �آخر� ،إذ يريدون �إبعاد
لبنان عن عمقه العربي وامل�ضي به يف اجتاه
�آخر ي�ضمن لهم املتاجرة ببريوت ورهنها لدول
�أخرى ال تريد لها اخلري.

"التحالف" يدمر آليات المليشيا بمأرب

حظر ال�سفر عن �أرملة الزعيم الليبي ال�سابق معمر
ال��ق��ذايف� ،صفية ف��رك��ا���ش ،وابنته عائ�شة ،وابنه
حممد� ،إذ �أ�شار جمل�س الأمن �إىل �أن قراره ي�سري
ابتداء من الأول من دي�سمرب ،حتى  31مايو ،2022
لدواع �إن�سانية،
حيث يجوز للثالثة ال�سفر دون قيود ٍ
خالل هذه الفرتة ،م�ؤكدة �أن املذكورين �سيح�صلون
على �إذن ال�سفر ،ب�شرط ت��ق��دمي معلومات حول
�سفرهم قبل وبعد �شهر من موعد الرحلة .ويلزم
قرار جمل�س الأم��ن ،الدول التي ت�سمح لهم بال�سفر
�إىل �أرا�ضيها �أو امل���رور ع�بره��ا ،ب���إخ��ط��ار اللجنة
املعنية مبجل�س الأم��ن يف غ�ضون � 24ساعة بعد
و�صولهم �أو مرورهم ،عرب �إ�شعار كتابي ،يت�ضمن
تاريخ دخولهم واملدة املتوقعة لإقامتهم.
�إىل ذل��ك ،تعقد اللجنة الليبية الع�سكرية امل�شرتكة
" ،"5+5اج��ت��م��اع��ات متوا�صلة ،م�سابقة الزمن
لإخ����راج امل��رت��زق��ة قبيل �أول ان��ت��خ��اب��ات رئا�سية،
�آخرها عقدته اللجنة الع�سكرية ب�أنقرة لبحث �إخراج
امل��رت��زق��ة م��ن ليبيا .وم��ن امل��ق��رر �أن ت��غ��ادر اللجنة
الع�سكرية الليبية امل�شرتكة �إىل رو�سيا للعمل على
ا�ستكمال ما اتفق عليه بخ�صو�ص �إج�لاء القوات
الأجنبية واملرتزقة وتنفيذ خطة اجل��دول الزمني
خلروجهم ،عقب التن�سيق بخ�صو�ص مرتزقة دول
اجل���وار (ت�شاد والنيجر وال�����س��ودان) ال��ت��ي اتفق
مع دولها على ت�أمني عودتهم ،بح�سب مدير �إدارة
التوجيه املعنوي يف اجلي�ش الليبي اللواء خالد
املحجوب .ويف  4نوفمرب املا�ضي� ،أعلنت البعثة
الأممية االتفاق على �آلية لإخراج املرتزقة واملقاتلني
الأج���ان���ب م��ن ليبيا ،ت��ع��زي��ز ًا خل��ط��ة ع��م��ل اللجنة
الع�سكرية امل�شرتكة املوقعة بجنيف يف � 8أكتوبر
املا�ضي ،والتي �أقرتها ال�سلطات الليبية.

محادثات أمريكية  -روسية
لبحث أزمة أوكرانيا
وا�شنطن  -وكاالت

�أعلن البيت الأبي�ض ،عن حمادثات بني
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،والرئي�س
ال���رو����س���يف�ل�ادمي�ي�ر ب���وت�ي�ن ،ب��ع��د غد
(ال��ث�لاث��اء) ع�بر تقنية الفيديو ،لبحث
�أزمة�أوكراني ا وق�ضايا �أخرى.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين
بلينكن ،يف وقت �سابق� ،إن "اللقاء بني
الرئي�سني الأمريكي والرو�سي يتوقف
على خطوات خف�ض التوتر من اجلانب
الرو�سي ،و�سيجريان حمادثة مبا�شرة
يف م�ستقبل قريب" ،معتربا �أن "رو�سيا
هي التي يقع على عاتقها تخفي�ض التوتر
احل�����ايل ،ون��ح��ن ج���اه���زون ل��ل��ع��م��ل مع
الطرفني وندعم حال دبلوما�سيا للأزمة".
ي���أت��ي ه��ذا الإع�ل�ان يف وق��ت تتوتر فيه

العالقات بني البلدين ب�سبب حماوالت
رو�سيا التدخل يف �أوكرانيا يف وقت هدد
حلف الناتو مو�سكو بعواقب وخيمة
ح���ال ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ك��ي��ي��ف .ويف ه��ذا
ال�صدد قال الرئي�س الأمريكى جو بايدن
�أم�س� ،إن��ه ال يحرتم اخلطوط احلمراء
لأى ط��رف ب�ش�أن �أوك��ران��ي��ا ،م���ؤك��دا �أنه
�سيجرى مناق�شات مطولة مع الرئي�س
الرو�سى فالدميري بوتني ،ح�سبما ذكرت
و�سائل �إعالم �أمريكية.
وت�شهد العالقات بني رو�سيا والواليات
امل��ت��ح��دة ح��ال��ة م��ن ال��ت��وت��ر وت�صعيد
احل��رب الكالمية على خلفية الأح��داث
املتعلقة ب�أوكرانيا ،فيما يثري املخاوف
م��ن احتمال �أن تتطور الأم���ور مل��ا هو
�أبعد من ذلك.

السودان ..تعليق خطة إغالق
ميناء بورتسودان

الحوثي يستهدف المنازل ويصيب المسنين
عدن  -البالد

ترف�ض ملي�شيا احلوثي الإرهابية التوقف عن
قتل وا�ستهداف الأب��ري��اء املدنيني ،وت�ستمر
يف ق��ذف املنازل بالهاون والأ�سلحة الأخ��رى
يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة��� ،ض��ارب��ة ب��ك��ل امل��واث��ي��ق
واملعاهدات الدولية عر�ض احلائط ،وخملفة
ق��ت��ل��ى و�إ����ص���اب���ات بليغة ل��ك��ب��ار ���س��ن ون�����س��اء
و�أط����ف����ال� ،إذ �أ���ص��ي��ب م���واط���ن مي��ن��ي م�سن
وزوج��ت��ه� ،أم�س (ال�سبت) ،بجروح خطرية،
جراء �شظايا قذيفة هاون �أطلقتها ميلي�شيات
احلوثي على منزلهما يف منطقة املحرق �شرق
حي�س باحلديدة ،غرب البالد.
وق��ال��ت م�����ص��ادر طبية وحم��ل��ي��ة� ،إن امل��واط��ن
علي ب��ن علي دح��ب��ا���ش ،وزوج��ت��ه درة ح�سن
�أ�شقر ،تعر�ضا للإ�صابة بجروح خطرية جراء
ا���س��ت��ه��داف منزلهما ب��ق��ذي��ف��ة ه���اون �أطلقتها
ميلي�شيات احل��وث��ي ،و ُن��قِ�لا على �إث��ره��ا �إىل
امل�ست�شفى امليداين باخلوخة لتلقي الإ�سعافات
الأولية .و�أ�ضافت امل�صادر �أن اجلريحني �سيتم
حتويلهما �إىل م�ست�شفى �أط���ب���اء ب�لا ح��دود
ال�ستكمال تلقي العالج.
وم��ي��دان��ي��ا� ،أع��ل��ن حت��ال��ف دع���م ال�شرعية يف
اليمن �أم�����س �أن���ه "نفذ  11عملية ا�ستهداف

�ضد ميلي�شيا احلوثي يف م���أرب خالل الـ 24
�ساعة املا�ضية" ،مو�ضحا �أن اال�ستهدافات
�ضد ميلي�شيا احلوثي مب���أرب دم��رت � 7آليات

ع�سكرية وقتلت �أكرث من  60عن�صرا.
وكان التحالف �أعلن ليلة ال�سبت تدمريه من�صة
لإط��ل�اق ال�����ص��واري��خ البالي�ستية يف جنوب

�صنعاء ،مم��ا �أدى للق�ضاء على جمموعة من
"اخلرباء" ال��ذي��ن ي��ع��اون��ون احل��وث��ي�ين يف
هذا املجال .و�أ�ضاف التحالف �أن��ه دمر �أي�ض ًا
"ور�شة لت�صنيع الألغام وجتميع امل�سريات"
يف �صنعاء ،م�شدد ًا على �أن��ه اتخذ "�إجراءات
وق��ائ��ي��ة لتجنيب امل��دن��ي�ين والأع���ي���ان املدنية
الأ�ضرار اجلانبية" خالل ال�ضربات.
و�أعلن التحالف يف وقت �سابق� ،شن �ضربات
جوية لأهداف ع�سكرية م�شروعة يف �صنعاء،
طالبا من املدنيني ع��دم التجمع �أو االق�تراب
م��ن امل��واق��ع امل�ستهدفة .و�أك���د التحالف �أن
"العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين
وقواعده العرفية" ،.كما نفذ التحالف اجلمعة
 13عملية ا�ستهداف �ضد امليلي�شيات احلوثية
يف م����أرب خ�لال � 24ساعة ،دم���رت � 8آل��ي��ات
ع�سكرية و�أوق��ع��ت خ�سائر ب�شرية جت��اوزت
 90ع��ن�����ص��ر ًا ،كما �أع��ل��ن التحالف اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ع���ن ت��وج��ي��ه ���ض��رب��ة ج��وي��ة ل��ه��دف
ع�سكري م�شروع يف �صنعاء ،م�شري ًا �إىل �أن
ال�ضربة ا�ستهدفت موقع �أ�سلحة نوعية مت
نقلها من مطار �صنعاء الدويل .ولفت �إىل �أن
العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين
وقواعده العرفية.

اخلرطوم  -البالد

�أرج������أ امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ن��ظ��ارات البجا
والعموديات امل�ستقلة� ،أم�����س (ال�سبت)،
خطوة �إغالق ميناء بورت�سودان والطريق
القومي �شرق ال�سودان ،وذل��ك ا�ستجابة
ل��ط��ل��ب جل��ن��ة ح��ك��وم��ي��ة حل��ل �أزم����ة �شرق
ال�����س��ودان ،برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
ال�����س��ي��ادي ال��ف��ري��ق حم��م��د ح���م���دان دق��ل��و
(حميدتي).
وطلبت اللجنة خ�لال اجتماع عقد م�ساء
اجلمعة ،من املجل�س الأعلى لنظارات البجا
وال��ع��م��ودي��ات امل�ستقلة مهلة م��ن الوقت
لإج��راء املزيد من امل�شاورات مع �أط��راف
ال�صراع.
وق���ال ال��ق��ي��ادي مبجل�س ن��ظ��ارات البجا
حممد طاهر� ،إن اللجنة العليا املكلفة ب�أزمة
ال�شرق برئا�سة دقلو طلبت منحها مهلة

حلل الق�ضية .و�أ�ضاف طاهر �أن الت�أجيل
ي���أت��ي لإج����راء امل��زي��د م��ن امل�����ش��اورات مع
ك��ل مكونات ال�شرق للو�صول �إىل نتائج
�إيجابية لإنهاء ال�صراع.
وق����ال امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ن��ظ��ارات البجا
والعموديات امل�ستقلة ب�شرق ال�سودان يف
وق��ت �سابق� ،إن��ه �سيعلن خ�لال ال�ساعات
القادمة "جدو ًال ت�صعيدي ًا ثوري ًا كام ًال"،
وذل���ك ع�شية ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة ال��ت��ي ح��دده��ا
للحكومة املركزية لإلغاء "م�سار ال�شرق".
وكان املجل�س قد حدد الرابع من دي�سمرب
م��وع��د ًا لـ"�إلغاء م�سار ال�شرق" �أو �إع��ادة
�إغ���ل���اق امل����وان����ئ وال����ط����رق يف م��دي��ن��ة
ب��ورت�����س��ودان .وق��ال��ت م�����ص��ادر �إن جلان ًا
خمت�صة ب���إغ�لاق ك��ل امل��وان��ئ وال��ط��ري��ق
القومي ب��د�أت اجتماعات كثيفة للرتتيب
لل�شروع يف تنفيذ الإغالق.
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منطقة نابضة بالحياة لجذب الموهوبين وإسعاد الزوار

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

حتت�ضن العال �آثارًا بُنيتْ على مدى �آالف ال�سنني
وتدل على احل�ضارات العديدة ومع العد التنازيل
ملهرجان �شتاء ط��ن��ط��ورة �أعلنت الهيئة امللكية
مل��ح��اف��ظ��ة ال���عُ�ل�ا ،وال��وك��ال��ة الفرن�سية لتطوير
حمافظة العُال �أم�س عن �إطالق �أول برنامج �إقامة
فنية يف حمافظة العُال ،حيث متتاز العال ببيئة
طبيعية ثقافية فريدة من نوعها ،كما تعترب مرك ًزا
ثقافيًا وطريقا للتجارة والبخور عرب التاريخ.
و���ص��رح��ت ن���ورا ال��دب��ل ،م��دي��ر ع���ام �إدارة الفن
والإب���داع يف الهيئة امللكية ملحافظة العُال":هذه
الإقامة الفنية هي عالمة فارقة يف امل�سار الثقايف
يف العُال ،حيث نهدف لتقدمي جتارب ثقافية فريدة
ل��ل��زوار ت�ساهم يف ت�شكيل منطقة فنون ناب�ضة
باحلياة وم�ساحة للفنانني واملبدعني يف العُال،
كما ميثل الربنامج جتمعًا للفنون والإلهام وحافزا
للإبداع ،عرب جذب الفنانني والعقول املبدعة من
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،للم�شاركة يف ت�شكيل رافد
لإرثنا الثقايف ".
وقد مت اختيار نخبة من الفنانني من بني قائمة
تت�ضمن �أكرث من  50فنان ًا وفنانة ،لي�شاركوا يف
الن�سخة الأوىل من برنامج الإق��ام��ة الفنية التي
ت�ستمر حتى  14يناير القادم وهم كل من را�شد
ال�شع�شعي وه��و فنان �سعودي وم��در���س فنون،
حيث تهتم �أعماله بالهدف من حياة الب�شر و�أمناط
توا�صل املجتمع ،كما تعرب �أعماله عن هذه الأفكار

عرب الأدوات املتداولة يوميا.
�سارة فافريو وهي فنانة فرن�سية متعددة املهارات،
تقدم منحوتات و�أعمال تركيبية خمتلفة ،وترتكز
�أعمالها على ال��وج��ود والطبيعة .تالني هزبر،
وهي مهند�سة معمارية وفنانة ت�شكيلية تقيم يف
ال�شارقة ،وتهدف �أعمالها ومنهجياتها �إىل عر�ض
العالقة التكاملية بني الطبيعة وال��ت��اري��خ لورا
�سيلي�س وهي فنانة فرن�سية تقدم �أعما ًال متعددة
الو�سائط ،حيث تقدم يف عملها منهجا جديدا
لتف�سري ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��ن��ح��وت��ات والأ���ش��خ��ا���ص
وكذلك ال�صور والأ���ص��وات� .سفيان �سي مرابط
وهو فنان فرن�سي يقدم �أعما ًال ب�أ�شكال متعددة و
يركز يف عمله على ذكريات الب�شر والت�أثريات على
الهوية عرب ال�سفر والهجرة .الفنان ال�سعودي

مهند �شونو وهو فنان متعدد التخ�ص�صات تبحث
�أعماله يف �أعماق التجربة الإن�سانية.
وي�سعى برنامج الإق��ام��ة التجريبي ال��ذي ميتد
على مدى � 11أ�سبو ًعا لتعزيز احل��وار والتعاون
ب�ين الفنانني وغ�يره��م م��ن املهتمني بالفنون يف
املحافظة ،وكذلك اخل�براء التقنيني العاملني يف
املجال ،ومن خالل ه��ذا التكامل بني �أعمال فرق
تقنية متنوعة التخ�ص�صات ،من اجليولوجيا �إىل
علم الآثار والنبات والهند�سة املعمارية� ،سترت�سخ
العُال وجهة تزدان ب�إبداعات الفنانني.
و�سيكون مو�ضوع ه��ذه التجربة اجل��دي��دة هو
"�إعادة �إحياء الواحة" ،حيث تركز �أبحاث الفنانني
و�أعمالهم على واحة العُال ،وهي واحدة من �أبرز
امل��واق��ع الطبيعية يف ال��عُ�لا ،وي��ت��م حاليًا تنفيذ

برنامج متكامل ي�ضفي عليها مل�سة فنية.
وي�شجع الربنامج املقيمني املدعوين على التفكري
يف دور الفنان يف مثل ه��ذه ال�برام��ج التنموية
الوا�سعة والطريقة التي ميكنهم بها حتقيق تكامل
بني ر�ؤاهم الفنية ور�ؤى اخلرباء يف التخ�ص�صات
الأخ��رى من خالل �آفاقهم الإبداعية .وبالإ�ضافة
�إىل تقدمي دعم لتطوير م�شاريع البحث والإنتاج
اخلا�صة بالفنانني التي �سيتم تنفيذها يف العُال،
يتم تنظيم برنامج مفتوح للجمهور �أ�سبوعيًا

بالتعاون مع الفنانني واخل�براء و�أه��ايل و�سكان
وور���ش��ا
ال��ع�لا ،يت�ضمن ا���س��ت��دي��وه��ات مفتوحة ِ
ول��ق��اءات ب�ين اجلماهري والفنانني ح��ول عملهم
اجلاري يف مراحل خمتلفة من الإقامة.
وتقام ال��دورة الأوىل للربنامج يف �إح��دى بيوت
ال�ضيافة يف ق��ل��ب واح���ة ال��عُ�لا .و�سيتم الح�� ًق��ا
تنظيم برامج الإقامة يف "مدر�سة الديرة" ،وهي
مركز للفنون والت�صميم بالعُال .وقد بد�أ الفنانون
املقيمون يف بناء توا�صل الفت مع فناين املحافظة

من خالل الربامج التي �أقيمت يف مدر�سة الديرة،
بالتزامن مع التعمق يف �أبحاث على املواد املحلية
احلرفية والثقافية املوجودة
للعُال واملمار�سات ِ
بالعال ،و�ستكون مدر�سة الديرة �إح��دى الركائز
الرئي�سية مل�شروع الفنون امل�ستقبلي يف العُال.
ويتجلى ه��ذا امل�����ش��روع يف جمموعة فعالة من
الربامج ومبادرات التعليم والإنتاج التي �ست�شكل
وجهة فنية ن�شطة وحيوية لفائدة �سكان املنطقة
والطالب والفنانني والزوار.

إبراز الثقافة السعودية األصيلة والتعريف بها وتقديمها دوليًا "أوايسس" تمزج بين األصالة وعناصر الفخامة

الريا�ض ـ البالد

ت�ستعد الهيئات وال��ك��ي��ان��ات الثقافية التابعة
لوزارة الثقافة ،للم�شاركة يف معر�ض ارتيجانو
�إن فيريا  ،2021ال��ذي يقام يف مدينة ميالنو
الإيطالية وي�ستمر حتى  12دي�سمرب اجل��اري
ب��رع��اي��ة و�إ���ش��راف هيئة ال�ت�راث ممثلة بقطاع
احل��رف وال�صناعات اليدوية ،وذل��ك من خالل

��اح وا���س��ع يت�ضمن حم��ت��وى ث��ق��ايف متنوع
ج��ن ٍ
يعك�س ثراء الثقافة والهوية ال�سعودية ،من خالل
ع��رو���ض للحرف ال��ي��دوي��ة ،وال��ف��ن��ون االدائ��ي��ة،
وف��ن��ون ال��ط��ه��ي التقليدية م��ن خمتلف مناطق
اململكة العربية ال�سعودية.
وت�سعى هيئة الرتاث من م�شاركتها مع الهيئات
الأخرى يف املعر�ض �إىل �إبراز الثقافة ال�سعودية

 7مشروبات طبيعية
لتفتيت حصوات الحالب

جدة ـ جنود النهدي

يعاين امل�صابون بح�صوات احلالب عاد ًة من �آالم �شديدة خ�صو�ص ًا عند التبول،
حيث يلج�أون �إىل العمليات اجلراحية �أو الو�صفات الطبية للتخل�ص من هذه
الآالم.
وي�ش ّكل الكال�سيوم  % 80من مكونات ح�صوات احلالب ،والتي تتكوّن نتيجة عدة
�أ�سباب؛ �أبرزها تكوين بلورات ناجتة عن بع�ض الأدوية ،فيما يلج�أ البع�ض لتناول
امل�شروبات الطبيعية للتخل�ص من تلك احل�صوات� .أب��رز امل�شروبات الطبيعية
امل�ستخدمة يف تفتيت ح�صوات احلالب تتمثل يف:
املاء :ويُعد من �أهم امل�شروبات امل�ستخدمة يف تفتيت تلك احل�صوات ،ويُن�صح
ب�شرب ما يقارب  12كوب ًا من املاء يومي ًا مع مالحظة لون البول.
كما �أن ع�صري الليمون :وي�ساعد يف �إخ��راج الكال�سيوم املوجود يف ح�صوات
احلالب مع البول على �شكل �سرتات البول ،وذلك بعد تفاعل حم�ض ال�سرتيك مع
الكال�سيوم� .أما ع�صري الريحان :وهو غني بحم�ض الأ�سيتيك الذي ي�ساعد يف
تفتيت احل�صوات والتقليل من خطر الإ�صابة بها بخف�ض م�ستوى حم�ض اليوريك.
بالن�سبة خلل التفاح :ويحتوي �أي�ض ًا على حم�ض الأ�سيتيك ،وي�شرب بعد تخفيفه
عن طريق خلط ملعقتني كبريتني منه يف  230 - 180ملليلرتاً من املاء.
كما يحتوي �أي�ض ًا على حم�ض الأ�سيتيك ،وي�شرب بعد تخفيفه عن طريق خلط
ملعقتني كبريتني منه يف  230 - 180ملليلرت ًا من املاء.
�أما ع�صري الرمان :ويحتوي على العديد من املركبات املقاومة للأك�سدة ،والتي
تقوم بالتخل�ص من ح�صوات احلالب ،وت�ساعد يف جتنب تكون �أي ح�صوات
جديدة .وفيما يتعلق مب�شروب ج��ذور الهندباء :ويعمل على حتفيز �إف��رازات
امل��رارة ،مما ي�ساعد على زيادة �إنتاج البول والتخل�ص من احل�صوات وال�سموم
من اجل�سم .كما يعترب من امل�شروبات املدرة للبول ،كما يقلل من االلتهاب والتورم
امل�صاحبني للح�صوات ،الحتوائه على م�ضادات �أك�سدة وم�ضادات للبكترييا.
و م�شروب ع�شبة ذيل احل�صان :ويعترب من امل�شروبات املدرة للبول ،كما يقلل من
االلتهاب والتورم امل�صاحبني للح�صوات ،الحتوائه على م�ضادا.

الأ�صيلة والتعريف بها وتقدميها دول��ي�� ًا� ،إىل
جانب ت�سليط ال�ضوء على احل��رف واحلرفيني
ال�����س��ع��ودي�ين و�إب��داع��ات��ه��م ،وت��ق��دمي ال��دع��م لهم
ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن خ�ل�ال امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ار���ض
واملهرجانات الدولية لإب��راز التنوع يف الهوية
ال�سعودية ،وتبادل اخل�برات يف جمال احلرف
م��ع ال���دول امل�شاركة ،و�إب����راز احل��رف الرتاثية
ال�سعودية امل�سجلة يف منظمة اليوني�سكو.
وي��ع��د معر�ض ارتيجانو �إن ف��ي�يرا واح����د ًا من
�أك�بر املعار�ض الدولية اال�ستهالكية يف العامل،
املتخ�ص�صة يف جمال احلرف اليدوية.
و�سرتتكز م�شاركة هيئة ال�تراث على عرو�ض
احلرفيني املبا�شرة ،التي �ستكون لأكرث من 10
من احلرفيني ال�سعوديني املتميزين� ،إ�ضافة
�إىل عر�ض منتجاتهم احلرفية وبيعها ل��زوار
املعر�ض.
فيما ت�شارك هيئة فنون الطهي يف املعر�ض
مبقهى يقدم جمموعة من الأط��ب��اق ال�سعودية
التقليدية ،وبع�ض املنتجات الغذائية ال�سعودية
ال�شهرية و�إت��اح��ة بيعها على ال���زوار ،وعر�ض
�أفالم عن ق�صرية و�صور عن فنون الطهي.

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

انطلقت ام�س فعاليات منطقة �أواي�س�س� ،إحدى
مناطق مو�سم الريا�ض  ،2021املتخ�ص�صة يف
خ��ل��ق جت��رب��ة �شتوية ترفيهية متكاملة ،مت��زج
بني �أ�صالة املكان وعنا�صر الفخامة العاملية� ،إذ
تقدم لزوارها جتربة ثرية ومتنوعة و�سط رمال
ال�صحراء الذهبية.
وتتميز �أواي�س�س مبوقعها ال�صحراوي �شمال
العا�صمة الريا�ض ،املمتد على م�ساحة  1.3مليون
م ،2تتقا�سمها ث��م��اين م��ن��اط��ق ،حت���وي مطاعم
وخميمات ومتاجر للت�سوق وم��واق��ع للحفالت،
�إ�ضافة �إىل الألعاب الرتفيهية والفعاليات الفنية.
وحت��وي املنطقة ع��ددًا من زواي��ا الفن التي تتخذ
من ال��رم��ال متح ًفا ت�ستعر�ض فيه �أعمااللفنانني
ال�����س��ع��ودي�ين م���ن م��ن��ح��وت��ات وج����داري����ات وف��ن
اجلرافيتي ،الذي يعك�س الثقافة النجدية و�إرثها
ال��غ��ن��ي .وت��ت��ي��ح امل��ن��ط��ق��ة ل���زواره���ا اال���س��ت��م��ت��اع
ب��اجل��ل�����س��ات امل��م��ي��زة ب�ي�ن ال��ن��خ��ي��ل ع��ل��ى �أن��غ��ام
املو�سيقى ،كما تقدم لهم يف الوقت نف�سه �أطبا ًقا
�إيطالية على �أنغام �سحر �أوروبا العريقة ،و� ً
أ�صنافا
ت���أخ��ذه��م �إىل ���ش��وارع م��ي�لان و�أن���غ���ام البندقية

وزوارق��ه��ا عرب نكهات جريئة وغ�ير معتادة ،يف
جتربة ا�ستثنائية تمُ ّتع جميع احلوا�س ،وت�ضفي
�ألوا ًنا من البهجة وال�سرور ،ومتنح زوار مو�سم
الريا�ض  2021جتربة الت�سوق بني ال��رم��ال يف
�أكرث من  25عالمة جتارية حملية ودولية ،ودور
الأزي��اءوالإك�����س�����س��وارات وامل��ن��ت��ج��ات ال�شبيهة
بالثقافة ال�سعودية .وت�شمل �أواي�س�س ثماين
م��ن��اط��ق رئ��ي�����س��ة ،تتمثل يف :منطقة الت�سوق،
ت��راث جن��د ،املنطقة الرتفيهية ،الفنون ،مطاعم

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

���ش��ه��د م��ل��ت��ق��ى "الرتجمة" ال����ذي نظمته
هيئة الأدب والن�شر والرتجمة بالريا�ض
خالل م�ؤخرا � ،إقامة ع�شر ور�ش تدريبية
تناولت العمليات الفنية للرتجمة وتقنياتها
وق��وال��ب��ه��ا امل���ت���ع���ددة ،مب�����ش��ارك��ة خ�ب�راء
ومتخ�ص�صني يف الرتجمة.
وقدمت الور�شة الأوىل اال�ستاذ امل�ساعد
بجامعة الق�صيم الدكتورة �أ�سماء القنيعري،
ناق�شت فيها "تطبيقات الرتجمة الإعالمية
ً
متحدثة عن �أهمية
واملحتوى الإخباري"،
الإع�ل�ام و�أث���ره يف ت�شكيل ال���ر�أي العام،
م�����ش�ير ًة �إىل خ�صائ�ص اللغة الإخ��ب��اري��ة
م���ن ح��ي��ث اخل��ب�ر ال�����ص��ح��ف��ي و�أج����زائ����ه،
وتف�ضيالت لغة ال�صحافة عامة ،كما فعّلت
الدكتورة التطبيق اجلماعي مع امل�شاركني
يف ال��ور���ش��ة ،م��ن خ�لال عر�ض ن�سخة من
الأخبار وعناوينها.
فيما ت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة الثانية مو�ضوع
"�إدارة م�شاريع الرتجمة" مع املحا�ضر
واملرتجم الدكتور كري�ستيان نيكوليت�ش،
ال�����ذي حت����دث ف��ي��ه��ا ع���ن م���ه���ارات �إدارة
امل�شاريع واملخاطر يف املجال ،م�ستهدف ًا
ب���ه���ا امل�ت�رج���م�ي�ن امل���ح�ت�رف�ي�ن وال���ط�ل�اب
والأكادمييني ،وع��دد النقاط التي ت�ساهم
يف �إيجاد بيئة �إداري���ة واعية ،واختتمها
بجل�سة عملية للح�ضور ،لتطبيق املعلومات
واملهارات التي تطرق لها.
وجاءت الور�شة الثالثة بعنوان "تطبيقات
الرتجمة ال�سيا�سية" للأ�ستاذ الدكتور عبد
احلميد عليوة ،ا�ستعر�ض فيها عدة حماور،
من �أهمها :فهم لغة ال�سيا�سية ومناق�شة
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وخ�����ص��و���ص��ي��ت��ه��ا ،وال��ت��ع��رف
على ا�سرتاتيجيات وم��ه��ارات الرتجمة
ال�سيا�سية والتدريب على �آليات تطبيقها
م���ن خ�ل�ال ال��ت��م��اري��ن ال��ع��م��ل��ي��ة ،وم��ع��رف��ة
خ�صائ�صها وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات
اجلمهور املتلقي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حتليل

وفهم اجل��وان��ب الثقافية والأي��دول��وج��ي��ة
للن�صو�ص ال�سيا�سية.
ويف الور�شة الرابعة التي قدمها املرتجم
والأكادميي فهد الهذلول بعنوان "الرتجمة
ال�شفوية عن بعد" ،حتدث فيها عن النظرة
العامة للرتجمة الفورية عن بُعد ،وحتديد
الكفاءة الالزمة لبدء العمل يف �صناعتها،
مُت�أم ًال �إدراك �أهمية الرتجمة ال�شفوية عن
بُعد يف امل�ستقبل ،واغتنام الفر�ص التي
ظهرت عقب جائحة فايرو�س كوفيد ،19
بالإ�ضافة �إىل القدرة على املمار�سة الذاتية
للرتجمة با�ستخدام الو�سائل الرقمية.
�أم��ا الور�شة اخلام�سة فقد ج��اءت بعنوان
"ترجمة امل�ؤمترات" ،وحت���دث���ت فيها
املرتجمة رنا احلنايا عن الرتجمة الفورية
ل��ل��م���ؤمت��رات و�أن���واع���ه���ا ،والأ���س��ا���س��ي��ات
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����س��ت��خ��دم��ة ،وال��ت��ع��ري��ف��ات
اخلا�صة باملرتجم ال��ف��وري ،م�شددة على
القواعد الذهبية يف املجال ،كاالبتعاد عن
تف�سري �شيء مل ي�سمع �أو يفهم �صوتي ًا،
وزي��ادة الرتكيز قدر الإمكان ،والت�أكد من
قدرة املرتجم الفوري على �سماع املتحدث
بو�ضوح تام.
وت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة ال�����س��اد���س��ة مو�ضوع
"ال�سرتجة" ،وهي فرع من فروع الرتجمة

ال�سمعب�صرية ،حتدثت فيها �أ�ستاذ الرتجمة
وال��ل��غ��وي��ات امل�����س��اع��د يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز ال��دك��ت��ورة �أب���رار جم��ددي عن
كيفية التدرب على التعامل مع خ�صائ�ص
ال�سرتجة اللغوية والثقافية التي تت�ضمن
ا���س��ت��خ��دام ال��ك��ل��م��ات ال���دارج���ة وال�سهلة
للم�شاهد وجتنب الكلمات غري امل�ألوفة،
م�ؤكدة �أهمية التطبيق العملي على برنامج
ال�سرتجة االح�تراف��ي��ة ،و�أمن���اط الرتجمة
ال�سمعب�صرية من حيث نوعها املتخ�ص�ص
كالربامج الطبية والقانونية ،وقالت :البد
من احلر�ص واالعتناء ومراعاة الكلمات
دون الإخ�ل�ال باملعنى ،م�شرية �إىل قيود
ال�����س�ترج��ة وم��ن��ه��ا ع���دد ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ال
تقل عن  30حرف ًا وال تزيد عن  36حرف ًا
يف ال�سطر ال��واح��د ،وتطابق الن�ص مع
ال�صورة من ناحية تقنية.
فيما ج���اءت ال��ور���ش��ة الثامنة بعنوان":
ال�ترج��م��ة القانونية" قدمتها ال��دك��ت��ورة
كاثرين واي من جامعة غرناطة ب�إ�سبانيا،
تناولت فيها تطوير م��ه��ارات املخت�صني
يف جم���ال ال�ترج��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وخا�صة
الن�صو�ص التحريرية ،وامل�شاكل املحتملة
التي قد يقع بها املرتجمون املخت�صون يف
هذا النوع من الرتجمة.

عاملية ،دك��ة الأواي�س�س،الالوجنات املو�سيقية،
منطقة " ."glampsوت�ستهدف املنطقة جميع
�شرائح املجتمع من �أفراد وعائالت ،يف طابع عام
ي�ستقطب الباحثني عن الهدوء بعيدًا عن الأجواء
ال�صاخبة للمدن� ،إذ تتوفر يف املنطقة جتربة
الهدوء والفخامة بني كثبان النفود الرملية ،مع
تهيئة �أج��واء مريحة وفاخرة للزوار متكنهم من
اال�ستمتاع بفعالياتاملنطقة والبقاء فيها لأط��ول
فرتة ممكنة.

الزعيم "وتوكلنا" أغرب أسماء
الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز

الريا�ض ـ البالد

يطلق ال�����ص��ق��ارون على طيورهم
�أ�سماء حتمل دالالت خا�صة ،فمنهم
من يطلق عليها �صفة متيز �سلوكه،
ومنهم من يطلق عليه ا�سم عزيز
ع��ل��ي��ه ،و�آخ���ري���ن ف�����ض��ل��وا �أ���س��م��اء
غ��ري��ب��ة والف��ت��ة ،حملتها الن�سخة
احلالية ملهرجان امللك عبدالعزيز
لل�صقور .2021
و�أو���ض��ح ال�صقار �سعود الدعيج
�أنه �أطلق ا�سم (مقدام) على �صقره
كدليل على ت��واج��ده امل�����ش��رف يف
امل���واق���ف ال�����ص��ع��ب��ة ،ف��ه��و ���ص��ق��ر ال
ي��ه��اب ،فيما �سمى �سعد العنزي
���ص��ق��ره (ع��زي��ز) ع��ل��ى �أخ��ي��ه ال��ذي
ّ
يكن له مكانة خا�صة يف قلبه� ،أما
م��ازن املطريي ف�أطلق على �صقره
ا���س��م (ع����رب) الع���ت���زازه بعروبته
وق�����وة ال���ع���رب .وي�����رى ال�����ص��ق��ار
مبارك العجمي �أن الأ�سماء تختلف
باختالف امل��واق��ف ،و�أن ك��ل ا�سم
���ص��ق��ر ي��ح��م��ل م��غ��زى م��ع��ي��ن�� ًا عند
مالكه ،مو�ضح ًا �أن��ه ميلك العديد
من ال�صقور ولكن �أحبها �إىل قلبه
ال�صقر (�سلطان) لأن��ه يحمل ا�سم
اب��ن��ه .وت��ت��ن��وع الأ���س��م��اء بح�سب

نظرة امل��ال��ك ،فهنالك م��ن ي��رى يف
�أداء �صقره متعة وطربا؛ مثل فالح
ال��دو���س��ري ال���ذي �أط��ل��ق علي احد
�صقوره ا�سم (مطرب) والذي حقق
له املركز الثاين يف �شوط جري بيور
قرنا�س حمرتفني �سعوديني ،وقد
جند ا�سم ًا واح��د ًا لأكرث من �صقر،
مثل ال�صقارين حممد املو�سى وبدر
ال�شمري اللذين ميلكان �صقرين
وكالهما يدعى (م�ي�راج) .وهنالك
العديد من الأ�سماء التي تدل على
م��ن��اط��ق م��ث��ل (ال�����ش��م��ايل) ل�صقر
خلف ال�شمري ،كما جند الكثري من
�أ�سماء الإن��اث مثل �سلمى وعلياء
وجن�لاء ور�ضوى و�شيخة ورميا
ووع��د و�سمرية ،ومل تخل �أ�سماء
بع�ض ال�صقور من الريا�ضة مثل
ن��ي��وك��ا���س��ل وال�����ش��ب��اب��ي وال��زع��ي��م،
والعاملي فيما �أطلق ماجد العنزي
على �صقره ا�سم (توكلنا).
ي�����ش��ار �إىل امل���ه���رج���ان ي��وا���ص��ل
فعالياته حتى  16دي�سمرب اجلاري،
يف مقر ن��ادي ال�صقور ال�سعودي
مب��ل��ه��م ���ش��م��ال م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض،
وخ�ص�ص جوائز مالية للفائزين
بلغت نحو  25مليون ريال.

زمان
9
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1385-2-7هـ

 1384-3-11هـ

 1384-3-8هـ

1385-3-2هـ

 1385-3-2هـ

1383-5-22هـ

قناة الهالل تتألق في اليوتيوب
الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

ح�صلت قناه نادي الهالل على (اليوتيوب) على �أعلى امل�شاهدات
ب�ين �أن��دي��ة ق��ارة �آ�سيا خ�لال �شهر نوفمرب املا�ضي؛ حيث ح�صدت
القناة  5.30مليون م�شاهدة ،ويف املرتبة الثانية حل نادي بري�سب
الأندوني�سي بـ  5.25مليون م�شاهدة ،وج��اء ثالثا ن��ادي بري�سجا
الأندوني�سي بـ  2مليون م�شاهدة ،ويف املرتبة الرابعة ج��اء نادي
بوريرام التايلندي بـ  1.8مليون م�شاهدة ،ويف املرتبة الأخرية نادي
كريال الهندي بـ  1.74مليون م�شاهدة.
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(يف زحام ال�شم�س )!.

د.عدنان املهنا

في كأس العرب فيفا ...2021

مصر والجزائر يتأهالن ..والمغرب يقسو على النشامى

"البُشرى بحذاقة االتحاد!"
*ال ي��زال االحت��اد ي�ستنطق اللفظ العذب ملفردة البطولة
والكلمة الفيا�ضة  ،للمناف�سة بعاطفة وروح وبزاد من الفكر
العنا�صري وذخرية من ال�شعور ال�صادق للجهاز التدريبي.
وال ي���زال االحت���اد حري�صا على ت�أ�صيل ح�ضوره الفني
مفتخرا بقيمه وحمبيه و�أهله وجماهريه يف زمن تقربت فيه
املناف�سة يف(هالمية الك�سب) ومل تع�ش �أذواقنا ن�ضوب ًا يف
جمال (الدر�س الكروي املتغري للنتائج) فاحتكمت النتائج
ال�سريعة (للطالع ) ال��ذي (غالب ًا) ما يختل �شرط ائتالفه
بني النغمة الفرائحية وال�سلطنة التكتيكية .فين�ش�أ التنافر
للتوقع �ضمن املنظور الذي ميز علم الكرة املتطرف �أحيان ًا
لفن الغناء ال��ك��روي االحت���ادي؛ باعتبارهما مبنيني على
(العلوم التخطيطية وقواعد احل�سم).
*لكن االحتاد �شخ�صيته (لغة بطولة جملجلة) تفر�ض الر�ؤية
حتى تطبع ال�صورة يف الذهن! وبا�ستبطان الفوز الهام على
(اجل���ار الأه��ل��ي)  2/0ج��اء االحت���اد يف لقاء الديربي عميد ًا
لل�صدارة على خطوات االنبهار!
ففريق االحت��اد ،تفعل به (ري��اح الب�شرى والف�أل) وال�صباح
فعلتها حني تهب على موا�سم نبوغه و�إبداع العبيه به.
* �إن (عنا�صر االحت��اد) ..لي�سوا هدافني فقط .وال مهاجمني
ومدافعني وحماور بارعني حاذقني �أذكياء ،وال املهاجم كورنادو
وال العبود وال املدافع الهداف حجازي وال احلار�س مار�سيلو
ج��روه��ي ورف��اق��ه��م� .إن��ه��م ك��ل تلك ال�سمات ت�صحبها مل�سات
(النبوغ) وقوة احل�ضور.
فنجد االحتاد �أقرب من عيون جماهريه لأهدابها ومن ر�ضى
�أرواح املن�صفني لعقولهم وقلوبهم.
*ومهما ن��اءت الأط�لال ،ف���إن �أي من�صف لكرة الوطن يفخر
باالحتاد.
*فاالحتاد مبزن عيني متذوقي ح�ضارة الريا�ضة! وبه كل
قلب يهمي !
وفريق الوطن ي�ضبط عا�شقيه وه��و مب��زن �أعينهم ،ومل
تكن املوا�سم املن�صرمة موا�سم ا�ستئ�ساد لالحتاد فقد و�صل
منها النادي االحتادي ب�شرف ،لنهائي بطولة �أبطال العرب،
ومتنعت عليه وهو الآن مت�صدر الدوري بجدارة؛ لأن العبي
االحت��اد منور يف غابة (ك��رة القدم) يف كل بطولة ،وهاهم
الآن يناف�سون الهالل والن�صر ،بعد فوزهم على غرميهم
الأه��ل��ي ح�ين ظ��ل��وا ميتطون امل��رك��ز الأول مت�شبثني وهو
�صهوة فر�س �سيجتاز به االحتاديون ،مب�شيئة الله� ،أعرا�س
التناف�س ثم البطولة
وي�����ص��وغ��ون م��ن خ�لال مرابعهم ال��زغ��اري��د والأح��ل�ام على
خطوات االنبهار.
*مبارك فقد تقاطرت( الب�شرى) ملناف�سة االحتاد !!..وهو الآن
(باملركز الأول مت�صدر ًا مع نهاية م�شاركته يف  ١٢مباراة )!..
وب�ست وع�شرين نقطة .ثم (تهنئة للدوري ال�سعودي) عودة
ح�ضور النمور بو�شاح وو�سام ال�صدارة والتناف�س والفوز
العبق الع َِطر على جارهم الأه��ل��ي املكتظ بتالوين التناف�س
التاريخي!! فالدوري "بع�شقه لالحتاد" :قنديل ود وحبّات عطر
م�سفوحة.
�شخ�صيته "هو االحتاد"  :دالية تواري جدران القلب! وفكره
"باالحتاد"ٌ ..
�سيف وم�سا ٌء ٌ
عابق مفر ٌغ من الأردان!

جدة -حممود العو�ضي

ا���س��ت��ع��اد امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري ك��ث�يرا من
م�ستواه امل��ع��روف ،ودك �شباك املنتخب
ال�سوداين بخما�سية نظيفة� ،أم�س �ضمن
اجلولة الثانية يف املجموعة الرابعة من
ك�أ�س العرب املقامة يف قطر .افتتح منتخب
م�صر الت�سجيل يف الدقيقة ال��راب��ع��ة عن

طريق �أحمد رفعت ،قبل �أن ي�ضيف �أحمد
�سيد زي��زو ال��ه��دف ال��ث��اين م��ن ركلة ج��زاء
يف الدقيقة  .13ويف الدقيقة  ،31اخرتق
ح�سني في�صل من الناحية الي�سرى ،لي�صنع
الهدف الثالث ال��ذي �سجله حممود حمدي
"الون�ش" ،قبل �أن ي�ضيف في�صل نف�سه
ال��ه��دف ال��راب��ع يف ال��دق��ي��ق��ة  .57واختتم

ال��ب��دي��ل حم��م��د ���ش��ري��ف �أه�����داف املنتخب
امل�صري يف الدقيقة  80من عمر املباراة،
ليقفز ال��ف��راع��ن��ة �إىل ����ص���دارة املجموعة
الرابعة بر�صيد  6ن��ق��اط ،بنف�س الر�صيد
م���ع م��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ر ب��ع��د ف���وز الأخ�ي�ر
على لبنان بنتيجة  0-2يف اجلولة ذاتها
وي�ضمنا الت�أهل �سويا للدور ربع النهائي

و�سيحدد لقا�ؤهما الثالثاء املقبل �صدارة
امل��ج��م��وع��ة .ويف املجموعة ال��ث��ال��ث��ة ،ق�سا
منتخب املغرب على نظريه الأردين برباعية
نظيفة .تقدم "�أ�سود الأطل�س" عن طريق
يحيى جربان(د )4وعزز املدافع بدر بانون
النتيجة بهدف ث��ان يف (د .)24ثم �أ�ضاف
الثالث الالعب حممد ال�شيبي(د.)44

وم��ن ركلة ج���زاء� ،سجل �سفيان رحيمي
الهدف الرابع قبل النهاية بدقيقتني؛ لريتفع
ر�صيد منتخب امل��غ��رب ل��ـ 6ن��ق��اط ،ويحتاج
نقطة واحدة فقط ل�ضمان العبور �إىل الدور
ربع النهائي .يف املقابل ،جتمد ر�صيد الأردن
عند  3نقاط من فوز وخ�سارة ،قبل مباراته
يف اجلولة اخلتامية �أمام فل�سطني.

دالل ونيديا وروعة ينتزعن ذهـب سهام البطولة الختامية
الدمام-حمودالزهراين

توج م�شعل بن عبداملح�سن احلكري رئي�س
جمل�س �إدارة االحت���اد ال�سعودي لل�سهام،
الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل يف مناف�سات
بطولة رم��ي ال�سهام اخلتامية لل�سيدات،
التي نظمها احت��اد اللعبـة على ميدان نادي
ال��ري��ا���ض ،مب�شاركة  28رام��ي��ة تناف�سن يف
ثالث فئات.
وان��ت��زع��ت ال��رام��ي��ة دالل امل��ق�يرن ذهبية
مناف�سات ال��ق��و���س الأومل���ب���ي م�سافة 70م،

وحلت يف امل��رك��ز ال��ث��اين هيفاء اخلنيزان،
فيما جاءت الرامية �شادن املر�شود يف املركز
الثـالث .ويف مناف�سات م�سافة 30م حققت
الرامية نيديا �أ�سبينوزا امل��رك��ز الأول بعد
فوزها على �سمى كنفر التي حلت ثاني ًا ،فيما
فازت بالربونزية �صبا الر�شيد.
وفازت الرامية روعة متبويل باملركز الأول
يف مناف�سات 18م ،وذهبت امليدالية الف�ضية
للرامية امل��ه��ا امل�ضيان ،وج���اءت يف املركز
الثالث الرامية جواهر الودعاين.

ماريغا ورومارينيو يتصارعان
على نجومية نوفمبر
هدف الدوسري ينافس على
األجمل آسيويا
جدة -البالد

جدة – هالل �سلمان

يتناف�س جنما الهالل واالحت���اد ،امل��ايل مو�سى
ماريغا والربازيلي رومارينيو على جائزة �أف�ضل
العب ل�شهر نوفمرب املا�ضي بعد تر�شيحهما من قبل
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،وهي اجلائزة التي
حت�سم بوا�سطة ت�صويت اجلماهري.
ور�شح االحتاد القاري �إىل جانب ماريغا وروما
كال من :التوغويل كودجو البا (العني الإماراتي)،
يو�سف �أبو جلبو�ش (الفي�صلي الأردين) ،بوعالم
خوخي (ال�سد القطري) ،ال�سنغايل �إدري�سا نيانغ

(الطلبة العراقي) ،الأردين حممود مر�ضي (املحرق
البحريني) ،وامل��غ��رب��ي امل��ه��دي برحمة (الكويت
الكويتي).
وكتب موقع االحتاد الآ�سيوي عن ماريغا" :كان
الالعب املايل مو�سى ماريغا من �أبرز الالعبني يف
قارة �آ�سيا خالل ال�شهر املا�ضي ،حينما �ساهم بقوة
يف فوز فريقه الهالل ال�سعودي بلقب دوري �أبطال
�آ�سيا ،بعد �أن �سجل الهدف الثاين يف �شباك فريق
بوهانغ �ستيلرز ال��ك��وري اجلنوبي يف امل��ب��اراة
النهائية التي انتهت ل�صالح الفريق ال�سعودي الذي

انفرد بالرقم القيا�سي لعدد الألقاب املحققة بر�صيد
� 4ألقاب".
وع��ن روم���ا ق���ال�" :ساهم ال�برازي��ل��ي ري��ك��اردو
رومارينيو بقوة يف �ضمان فريقه االحتاد �صدارة
الدوري ال�سعودي لكرة القدم بعد �أن �سجل هدفني
يف �شباك الفتح ،وهدف الفوز يف مرمى الطائي،
ليكون من بني �أميز الالعبني يف امل�سابقة خالل
ال�شهر املا�ضي ،ليوا�صل �أرقامه املميزة مع الفريق
ه���ذا امل��و���س��م ح��ي��ث �سبق ل��ه �أن ت��ر���ش��ح للجائزة
ً
�سابقا".

يناف�س هدف نا�صر الدو�سري يف مرمى بوهاجن �ستيلرز الكوري
اجلنوبي على جائزة الأجمل يف بطولة دوري �أبطال �آ�سيا .2021
وبهذا الهدف دخل نا�صر الدو�سري تاريخ دوري �أبطال �آ�سيا من
�أو�سع �أبوابه بت�سجيله �أ�سرع هدف يف تاريخ النهائيات والأ�سرع
يف الأدوار الإق�صائية لدوري �أبطال �آ�سيا منذ انطالق البطولة عام
 1967من القرن املن�صرم .ج��اء الهدف بعد م��رور  16ثانية فقط
على انطالقة مباراة الهالل ونظريه �أمام بوهاجن �ستيلرز الكوري
اجلنوبي بنهائي ن�سخة 2021م التي �أقيمت على �أر�ضية ملعب امللك
فهد ال��دويل بالريا�ض .ي�شار �إىل �أن االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم
طرح �أمام اجلماهري الت�صويت على �أجمل هدف؛ حيث ي�ستمر حتى
اجلمعة املقبل.
والأه���داف املتناف�سة هي" ه��دف نا�صر الدو�سري �أم��ام بوهانغ
�ستيلرز ،ويل دونغ-غيونغ � -أول�سان الكوري اجلنوبي يف املباراة
�أم��ام جيونبوك موتورز ،وكارلو�س �إدواردو � -شباب الأهلي دبي
يف املباراة �أم��ام �إي��ه جي �إم كي ،و�شو كوراتا  -غامبا نامبا ماتيا
يف امل��ب��اراة تامبنيز روف��رز ،ومهدي قائدي  -اال�ستقالل الإي��راين
يف املباراة �أمام الأهلي ال�سعودي ،وديوغو  -باثوم التايالندي يف
املباراة �أم��ام كايا ايلويلو ،ومايكل �أولونغا  -الدحيل القطري يف
املباراة �أمام الأهلي ال�سعودي ،وليانغ �شاوين  -بكني ال�صيني يف
املباراة �أمام �سيتي ،و�إدري�س فتوحي  -الأهلي ال�سعودي يف املباراة
�أمام ال�شرطة العراقي ،وهريوكي �آبي  -ناغويا غرامبو�س الياباين
يف املباراة �أمام جوهور دار التعظيم.
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الصراع يحتدم بين الهولندي "فيرستابين" والبريطاني "هاميلتون"..

كورنيش جدة يشهد السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى  STCللفورموال1

جدة -هاين الب�شر
ت�صوير -خالد مر�ضاح
ت��ن��ط��ل ُ��ق ال���ي���وم الأح�����د على
حلبة كورني�ش جدة مناف�سات
اجلولة ( 21ما قبل الأخرية)
من �سباق جائزة ال�سعودية
الكربى  STCللفورموال،1
ال���ذي ي��ن��درج حت��ت برنامج
"جودة احلياة" ،وذل��ك يف
متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
م�ساءً ،مب�شاركة  20مت�سابق ًا
ميثلون  10فرق.
وي����دخ����ل ال���ه���ول���ن���دي "ماك�س
فري�ستابني" �سائق فريق ريد بُل ال�سباق
الكبري ،مت�صدر ًا للرتتيب بعد انتهاء اجلولة
الع�شرين من ال�سباق ،التي اختتمت م�ؤخر ًا يف
العا�صمة القطرية الدوحة ،فيما جاء الربيطاين
"لوي�س هاميلتون" �سائق فريق مر�سيد�س
يف املرتبة الثانية ،وح�� ّل الفرن�سي "فالرتي
بوتا�س" يف املركز الثالث ،وجاءت بقية املراكز
يف اجلولة املا�ضية على النحو التايل:
املركز الرابع� :سائق فريق ريد بُل "�سريجيو
برييز".
املركز اخلام�س� :سائق فريق ماكالرين "الندو
نوري�س".
املركز ال�ساد�س� :سائق فريق فرياري "ت�شارلز

لوكلري".
املركز ال�سابع� :سائق فريق فرياري "كارلو�س
�ساينز".
املركز الثامن� :سائق فريق ماكالرين "دانيال
ريكاردو".
املركز التا�سع� :سائق فريق �ألفا تاوري "بيار
غا�سلي".
املركز العا�شر� :سائق فريق �ألباين "فريناندو
�ألون�سو".

وي�سعى الربيطاين
ل����وي���������س ه���ام���ي���ل���ت���ون
رقم قيا�سي عاملي،
لتحقيق ٍ
واملتمثل باحل�صول على اللقب
للمرة الثامنة ،لي�صبحَ �أول �سائق يف
ً
خا�صة
تاريخ الفورموال 1ي�ص ُل �إىل هذا الرقم،
بعد تقلي�صه الفارق بينه وبني الهولندي ماك�س
فري�ستابني يف جولتي الربازيل وقطر.
�أم��ا الهولندي فري�ستابني فيم ّني النف�س هو
الآخر بنيل اللقب الأول له يف تاريخه ،والذي
من املمكن �أن يقوم بح�سمه على حلبة كورني�ش
ج���دة ،وال���س��ي��م��ا �أن���ه ي��ت�����ص��در ال�ترت��ي��ب ال��ع��ام
لل�سائقني بر�صيد  351.5نقطة ،وبفارق  8نقاط
�أمام هاميلتون الذي يوا�صل ال�ضغط يف املركز
الثاين بر�صيد  343.5نقطة.

�أم���ا يف ترتيب ال��ف��رق قبل ان��ط�لاق ال�سباق
املرتقب ،فيحت ُل فريق مر�سيد�س املرتبة الأوىل
يليه ف��ري��ق ري��د بُ��ل ري�سينغ و���ص��ي��ف�� ًا ،وي���أت��ي
ف�ي�راري يف امل��رك��ز الثالث ،وم��ن ث��م مكالرين،
�ألبني� ،ألفا تاوري� ،أ�ستون مارتن ،ويليامز� ،ألفا
روميو ،وي�أتي فريق ها�س يف املرتبة الأخرية.
و�ست�شهد ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم �أي�����ض�� ًا ال�سباق
النهائي ل�سباق حتدي "بور�شه �سربنت" ال�شرق
الأو���س��ط ،ال��ذي �سيبد�أ يف مت��ام الثانية ظهر ًا،
تليه ا�ستعدادات احلدث الرئي�س الذي �سيت�ضمن
ا�ستعرا�ض ًا لل�سائقني.
من جهة �أخ���رى ،تفقد "مايكل ما�سي" مدير
�سباقات بطولة ال��ع��امل للفورموال 1ومفوّ�ض
ال�سالمة جاهزية حلبة كورني�ش ج��دة �صباح
�أم�س ،حيث ت�ضمنت عملية الفح�ص تقييم جودة

بعد وصوله إلى  801هدف كأكبر هداف في التاريخ..

األرقام القياسية (لعبة الدون) المفضلة

جدة – البالد

هو يريد جميع الأرقام القيا�سية املمكنة
وبلوغه ال��ـ  36ال يغري من �أه��داف��ه على
الإط�لاق .النجم الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو �أك��د م��رة جديدة �أن��ه من طينة
الهدافني النادرين الذين �أجنبتهم مالعب
كرة القدم مع بلوغه الهدف رقم  801يف
م�سريته بعد ت�سجيله هدفني يف مرمى
�أر�سنال ليقود فريقه مان�ش�سرت يونايتد
�إىل الفوز .2-3
ج��اء ال��ه��دف الأول بطريقة القنا�ص
امل��اه��ر داخ���ل املنطقة ،قبل �أن ي�ضيف
ركلة ج��زاء �سددها بقوة كبرية داخ��ل
ال�شباك.
�أرقام ميزت م�سرية رونالدو..
 -5هو عدد الكرات الذهبية التي نالها
خالل م�سريته .كانت الأوىل عام 2008
يف �صفوف مان�ش�سرت يونايتد متقدم ًا
ع��ل��ى غ��رمي��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي الأرج��ن��ت��ي��ن��ي
ليونيل مي�سي .حاز الربتغايل اجلائزة
املرموقة �أي�ض ًا �أع���وام  2013و2014
و 216و ،2017يف ح�ي�ن ت����وج بها
الأرجنتيني  7مرات �آخرها يوم االثنني
املا�ضي.
 -7هو الرقم املف�ضل لقمي�ص رونالدو.
ارتداه منذ قدومه �إىل مان�ش�سرت يونايتد
عام  2003قادم ًا من �سبورتينغ ل�شبونة.
ويحمل رق��م  7يف �صفوف مان�ش�سرت
داللة كبرية؛ لأن �أبرز �أ�ساطريه ارتدوه
وعلى ر�أ�سهم الأيرلندي ج��ورج ب�ست
والفرن�سي �إريك كانتونا وديفيد بيكهام.
لدى و�صوله �إىل ريال مدريد عام 2009
ارتدى القمي�ص رقم  9ملو�سم واحد لأن
الرقم  7ك��ان يف ح��وزة �أ�سطورة ريال
مدريد را�ؤول ،قبل �أن تنتقل ملكيته �إىل
الربتغايل.
 -14ه��و ع��دد الأه���داف التي �سجلها
رونالدو يف نهائيات ك�أ�س �أوروبا ،بينها
 5يف الن�سخة الأخرية ال�صيف املا�ضي،

ليكون بالتايل �أف�ضل م�سجل يف تاريخ
امل�سابقة القارية الأهم ،متقدم ًا بفارق 5
�أه��داف عن الفرن�سي مي�شال بالتيني.
كما ميلك رون��ال��دو الرقم القيا�سي يف
عدد امل�شاركات يف النهائية الأوروبية
( 5مرات) علم ًا �أنه قاد منتخب بالده �إىل
�إحراز اللقب يف عام .2016
 -36ه���و ع����دد امل�����رات ال���ت���ي واج���ه
ف��ي��ه��ا م��ي�����س��ي ل��ي�����ص��ب��ح الأخ���ي��ر �أك�ث�ر

الع��ب ي��واج��ه��ه يف خمتلف امل�سابقات
بالت�ساوي م��ع �سريخيو بو�سكيت�س
و�أندري�س �إنيي�ستا بح�سب اح�صائيات
موقع "تران�سفر ماركت" املتخ�ص�ص.
 -140هو عدد الأه��داف التي �سجلها
يف دوري �أب����ط����ال �أوروب��������ا (خ����ارج
مباريات الت�صفيات) ليت�صدر ترتيب
ال��ه��داف�ين للم�سابقة ال��ق��اري��ة الأم� .أم��ا
مناف�سه املبا�شر فهو مي�سي بالذات مع

 120هدف ًا.
-181هو عدد املباريات ا ّلتي خا�ضها
رون���ال���دو يف دوري �أب���ط���ال �أوروب�����ا،
متجاوز ًا الرقم القيا�سي ال�سابق بحوزة
احل���ار����س الإ����س���ب���اين �إي���ك���ر كا�سيا�س
( .)177ويليهما مواطنه ت�شايف ()151
والأرجنتيني مي�سي (.)153
 -801هو عدد الأه��داف التي �سجلها
يف م�سريته .وك��ان رونالدو قد تخطى
العام املا�ضي الرقم القيا�سي الر�سمي
بعدد الأهداف امل�سجل با�سم الأ�سطورة
الربازيلية بيليه الذي �سجل  767هدف ًا.
جاءت �أهداف رونالدو كالتايل115 :
ه��دف�� ًا م��ع ال�برت��غ��ال و 686م��ع الأن��دي��ة
ال��ت��ي داف���ع ع��ن �أل��وان��ه��ا� 5 ،أه���داف مع
�سبورتينغ ل�شبونة (،)2003-2002
 130م��ع مان�ش�سرت يونايتد (-2003
 2009ثم منذ �أغ�سط�س  2021وحتى
الآن 450 ،ه��دف�� ًا م��ع ري��ال م��دري��د (من
 2009ح��ت��ى  ،)2018و 101ه��دف
م��ع يوفنتو�س ( .)2021-2018بلغ
وجت��اوز عتبة ال��ـ  800ه��دف بت�سجيله
ه���دف�ي�ن يف م���رم���ى �أر����س���ن���ال ()2-3
اخلمي�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
  115م��ل��ي��ون��ا ،ه���و امل��ب��ل��غ ال���ذيا�ستثمره ن��ادي يوفنتو�س للح�صول
على خ��دم��ات��ه ع��ام  2018بينها 100
مليون كبدل انتقال لريال مدريد .كان
رونالدو يكلف خزينة فريق "ال�سيدة
العجوز"  86م��ل��ي��ون ي���ورو �سنوي ًا
وهذا املبلغ يت�ضمن �أجره ( 57مليون
يورو) وتق�سيط ما يتوجب على عمالق
تورينو للنادي امللكي على � 4سنوات.
  372مليونا ،ه��و ع��دد املنت�سبني�إىل ح�سابه على �إن�ستغرام .رونالدو
هو ال�شخ�صية الأكرث تتبع ًا على مواقع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ي��ق��وم
ب��احل��دي��ث ع��ن �إجن���ازات���ه على �أر�ضية
امللعب وال�شركات التي ترعاه.

م�سار ال�سباق واملناطق املحيطة ب��ه ،ل�ضمان
الت�أكد من مالءمته موا�صفات االحت��اد الدويل
لل�سيارات.
ً
ً
و�أب���دى ما�سي انطباعا �إيجابيا ع��ن احللبة
اجل��دي��دة ق��ائ�ل ًا" :كانت الرحلة مذهلة جلميع
امل�����ش��ارك�ين يف ج��ع��ل ال�����س��ب��اق الأول جل��ائ��زة
ال�سعودية الكربى للفورموال 1واقع ًا ملمو�س ًا،
ويف زي��ارات��ي املتعددة خ�لال الأ�شهر الأخ�يرة
مل�ست وترية التقدم املميز ،الذي كان ا�ستثنائي ًا".
و�أ���ض��اف" :لقد اكتملت احللبة وو�صلت �إىل
�أعلى امل�ستويات التي تتوافق مع التقييم "�أ"
لالحتاد ال��دويل لل�سيارات ،وه��و املعيار الذي
ي��خ�� ّول��ه��ا ا�ست�ضافة ���س��ب��اق اجل��ائ��زة ال��ك�برى،
ُ
حيث �ستوفر حلبة كورني�ش جدة حتدي ًا جديد ًا
لل�سائقني والفرق".

وت�شمل حلبة كورني�ش جدة  27منعطف ًا ،منها
 16منعطف ًا نحو الي�سار ،و� 11أخ��رى يف جهة
اليمني� ،إىل جانب تخ�صي�ص  3مناطق حمتملة
لتفعيل نظام التخفي�ض من ال�سحب "دي �آر �إي"،
وي�صل طول اللفة الواحدة على احللبة 6.175
م�تر ًا ،ما يجعلُها ثاين �أط��ول حلبة على خارطة
الفورموال 1بعد حلبة "�سبا – فرانكور�شان" يف
بلجيكا.
و�ستكون حلبة كورني�ش جدة هي �أ�سرع حلبة
�شوارع على م�ستوى العامل مع متو�سط �سرعة
ي�صل �إىل  252كيلو مرت ًا يف ال�ساعة ،فيما تبلغ
ال�سرعة الق�صوى  322كيلومرت ًا يف ال�ساعة
حتى الو�صول �إىل املنعطف الأخري ،كما حتتوي
على  7مدرجات مت ت�شييدها ،لتمنح امل�شجعني
�إطاللة رائعة على ال�سباق.

حقق الدوري بعد  50عاما..
تغريم بطل البرازيل  650دوالرا
جدة – البالد

�أعلنت بلدية مدينة بيلو هوريزونتي
الربازيلية ،تغرمي نادي �أتلتيكو مينريو،
الح��ت��ف��ال��ه بلقب ال�����دوري ال�برازي��ل��ي يف
����ش���وارع امل���دي���ن���ة ،دون احل�����ص��ول على
ت�صريح.
مت �إخ��ط��ار ال��ن��ادي ال��ذي ت��وج ب��ال��دوري
لأول م��رة منذ  50ع��ام�� ًا ،ولثاين م��رة يف
تاريخه ،بتغرميه مبلغ  3ماليني و� 671ألف ًا
و 93ري��اال برازيليا (نحو  650دوالرا)،
ب�سبب قيامه بتنظيم فعالية يف مكان عام
دون ت�صريح م�سبق.
وو����ص���ف ع���م���دة ب��ي��ل��و ه���وري���زون���ت���ي،
�ألك�سندر كاليل ،مبلغ الغرامة بـ"ال�سخيف"،
م�شري ًا يف بيان �إىل �أنه بالنظر لهذا الرقم
كان من الأف�ضل عدم تغرمي النادي.
وك��ان الآالف م��ن م�شجعي مينريو ،قد
جتمعوا يف مدينة بيلو هوريزونتي ،يف
ان��ت��ظ��ار و���ص��ول جنومهم لالحتفال مع ًا
بلقب ال���دوري الثاين يف تاريخ النادي،

بعدما تغلب على م�ضيفه باهيا .2-3
وامتدت االحتفاالت حتى فجر اجلمعة،
و�أ����س���ف���رت ع���ن وق����وع �إ����ص���اب���ات ب�سبب
ا�ستخدام الأل��ع��اب النارية وال��زج��اج��ات،
وفق ًا لبيانات هيئة الإط��ف��اء التي �أ�شارت
�أي�ض ًا �إىل وقوع حوادث مرورية ،وحرائق
يف �أ�شجار خالل االحتفاالت.
وح�سم مينريو لقبه الثاين يف دوري
الأ���ض��واء ،بعد ال��ذي �أح��رزه ع��ام ،1971
قبل مرحلتني على نهاية املو�سم برفعه
ر���ص��ي��ده اىل  81ن��ق��ط��ة يف ال�����ص��دارة
بفارق  9نقاط عن مالحقه فالمنغو الذي
تنازل عن العر�ش بعدما توج باللقب يف
املو�سمني املا�ضيني.
وبعد بداية مو�سم �صعبة ،جنح فريق
امل��درب �أليك�سي �ستيفال وبقيادة العبني
مثل املخ�ضرم هالك والإ�سباين الربازيلي
الأ�صل دييغو كو�ستا ،يف فر�ض هيمنته
على ال��دوري منذ املرحلة الـ  ،15و�صو ًال
�إىل ح�سم اللقب.
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السناني يتلقى التهاني
بترقيته إلى عقيد
جدة  -البالد
ت�ل�ق��ى ن��ائ��ب م���س��اع��د ال �� �ش ��ؤون
ال�صحية يف �إدارة م�ست�شفيات
القوات امل�سلحة بالطائف
ال �ع �ق �ي��د دك� �ت ��ور ب �ك��ر بن
ف��اي��ز ال���س�ن��اين ،التهاين
مبنا�سبة ترقيته م�ؤخرا
�إىل رت � �ب� ��ة ع �ق �ي��د
ط� � � �ب� � � �ي � � ��ب،
م � ��ؤك� ��دا �أن
ه��ذه الثقة

�ستدفعه ملزيد من العطاء يف �سبيل
خدمة املليك والوطن.
وي�ع�ت�بر ال�ع�ق�ي��د ال�سناين
م� ��ن ال � �ك � �ف� ��اءات ال �ط �ب �ي��ة
والإداري� � � � � � � ��ة امل� �ب ��دع ��ة
واملتميزة ،واملتفانية يف
�أداء الأع �م��ال م��ع حر�ص
على التميز يف كل
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال� � � � � �ت � � � � ��ي
تقلدها.
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تركيب أجهزة صدمات كهربائية قلبية بالحرم
الريا�ض  -البالد

بد�أت مكتبة �إدارة امل�شاريع بوزارة املالية ،تركيب �أجهزة
ال�صدمات الكهربائية القلبية و�إزال� ��ة ال��رج�ف��ان البطيني
( )AEDيف م�شروع التو�سعة الثالثة للحرم املكي ال�شريف،
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي� ،ضمن م�شروع
(من �أحياها) الذي تتبناه الهيئة.
و�أكد الرئي�س املكلف ملكتب �إدارة امل�شاريع بوزارة املالية

املهند�س م�شعل �ضاحي �أن ال��درا��س��ات العلمية �أثبتت �أن
هذه الأجهزة تزيد من فر�ص النجاة يف حاالت توقف القلب
والتنف�س ،الفت ًا النظر �إىل �أن التعامل معها ال يتطلب �أي
خلفية طبية ،و�إمن��ا بع�ض التدريبات الب�سيطة على طريقة
اال�ستخدام وكيفية التعامل مع حاالت عدم التنف�س �أو التوقف
القلبي ،مبين ًا �أن هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر ال�سعودي �ستوفر
التدريب الالزم لأعداد كبرية من من�سوبي �أمن احلج والعمرة

والعاملني مب�شروع التو�سعة.
وقال �إن �أجهزة ال�صدمات الكهربائية القلبية ال ت�شكل �أي
خطر طبي؛ �إذ �إنها تعمل ب�شكل �آمن و�آيل؛ فهي تقوم ب�إجراء
حتليل بيانات كهرباء القلب ،وبعد التحليل ت�صدر �صدمة
كهربائية لإنعا�ش القلب واملحافظة على احلياة كما يف حالتي
توقف القلب ب�سبب الرجفان البطيني �أو الت�سارع البطيني
دون نب�ض.

وجبات مفيدة إلنقاص الوزن
جدة  -البالد
�أكد خرباء تغذية �أن اختيار املكونات ال�صحيحة عند تناول وجبة
الإفطار ي�ساعد بال�ضرورة على �سرعة فقدان الوزن.
وقالت اخت�صا�صية التغذية الأمريكية ،الدكتورة جويل �أبتون،
وفقا ملوقع "� ،"Eat This Not Thatإن الدرا�سات ت�شري �إىل
�أن وجبات الإفطار الغنية بالربوتينات حتفز هرمونات ال�شبع �أكرث
من الوجبات التي حتتوي على نف�س ال�سعرات احل��راري��ة ولكنها
حتتوي على ن�سبة �أعلى من الدهون �أو الكربوهيدرات .و�أ�شارت
�إىل �أن ت�ن��اول البي�ض والنقانق النباتية يف الإف �ط��ار ي�ساعد يف
فقدان الوزن ،كما �أن الألياف املوجودة يف دقيق ال�شوفان املخلوط
بالزبادي ت�ساعد على �إبطاء عملية اله�ضم وتقليل هرمونات اجلوع
للحفاظ على ال�شعور بال�شبع ،معتربة �أن الزبادي عن�صر غذائي ثبت
�أنه يدعم جهود �إنقا�ص ال��وزن ،كما ي�ساعد الربوتني عايل اجلودة
املوجود فيه على تعزيز ال�شبع ،بينما التوت كم�صدر طبيعي للألياف
مي �ك��ن �أن ي���س��اع��د يف تعزيز ال�شبع ،مبينة �أن �إ�ضافة الأف��وك��ادو
ل �ت��و� �س��ت احل� �ب ��وب ال�ك��ام�ل��ة
املليئة بالألياف ،ي�ساعد
على ال�شعور بال�شبع
ل� �ف�ت�رة �أط � � ��ول ،ما
ي�سهم يف �إنقا�ص
الوزن.

إهمال الماء في الشتاء يسبب الجفاف
جدة  -البالد
ك�شف ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني الدكتور خالد النمر،
�أنه ال عالقة بني قلة �شرب املاء يف ال�شتاء وكرثة حدوث اجللطات ،م�ؤكدا
�أن �إهمال �شرب املاء يف ال�شتاء ي�سبب اجلفاف واخلمول.
وقال النمر� ،إن ارتفاع معدل الإ�صابة باجللطات يف ال�شتاء يكون ب�سبب
ت�أثري �شدة ال�برودة على جهد القلب ،والتنا�سب بينهما ط��ردي ،نا�صحا
بعدم �إهمال �شرب املاء يف ال�شتاء فهو �ضروري لله�ضم والأي�ض (احلرق)
ورطوبة اجللد واالبتعاد عن �أعرا�ض اجلفاف ،مثل ال�صداع واخلمول
وتقل�ص الع�ضالت.

 5عادات أساسية للحفاظ على الصحة
جدة  -البالد
يعترب االهتمام بنوعية الطعام �أمر ًا مهم ًا للغاية للحفاظ على ال�صحة
واالبتعاد عن الأم��را���ض� ،إذ عر�ض موقع " "healthhubال�صحي،
 5عادات �أ�سا�سية �أثناء تناول الطعام �ست�ساعد على حتقيق الأهداف
الغذائية ،وبالتايل التمتع ب�صحة جيدة.
وقال �إن �شرب املياه مع الوجبات بدال عن امل�شروبات املحالة بال�سكر،
�أف�ضل بكثري ويحافظ على ال�صحة ،كما �أن تناول الطعام ببطء مهم للغاية
لأن الأمر ي�ستغرق من العقل  20دقيقة حتى ير�سل �إ�شارات ب�أنك �أ�صبحت
يف حالة �شبع ،لذلك تناول الطعام ببطء ،وخذ وقت ًا �أكرث لكي تنتبه للكمية
التي ت�أكلها ،مع االلتزام بالطبق الواحد لأن االلتزام بوجبة واحدة ي�ساعد
على �إبقاء ال�سعرات احلرارية التي نتناولها حتت ال�سيطرة.
وبني �أن �إدراج اخل�ضار والفاكهة يف كل وجبة نتناولها ،مهم جدا لأن
الدهون امل�شبّعة واملتحوّ لة فيها قليلة ،ويف الوقت نف�سه غنية بالألياف
الغذائية واملعادن والفيتامينات ،كما �أن احلبوب الكاملة :مثل الأرز البني
واخلبز الأ�سمر وال�شوفان �ضرورية لتقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكري.

الصقر الذهبي
جدة  -يا�سر بن يو�سف
�شهد �ساحل جدة تد�شني جم�سم "ال�صقر الذهبي" والذي �أ�ضفى عن�صر ًا جمالي ًا على منطقة الكورني�ش با�ستقطابه مرتادي جائزة ال�سعودية الكربى ل�سباق الفورموال ،1
والذي يعد من �أعمال الفنان الأمريكي "كي وي�ست" �ضمن "جدة �آرت بروميناد" والعبارة عن مم�شى بحري ي�ضم �آثار ًا و�أعما ًال فنية فريدة متداخلة ما بني و�سائل الرتفيه
وال�ضيافة والعرو�ض الرتفيهية .وتقدم الأعمال الفنية اخلا�صة بـ "جدة �آرت بروميناد" من خربات الفنانني املعا�صرين جتارب ثقافية فنية جديدة وخمتلفة ،جتعل
منطقة كورني�ش جدة مق�صد ًا فني ًا فريد ًا من نوعه� ،إىل جانب منح الفن احليوي من�صة للإبداع واالبتكار وربط احلا�ضر بامل�ستقبل مبثل هذه الفنون ذات املدار�س املختلفة.

 6مخالفين لنظام
الصيد في قبضة األمن

«رجال ألمع» ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
جدة  -البالد
�أدرج ��ت منظمة ال�سياحة العاملية التابعة ل�ل�أمم
املتحدة ،قرية "رجال �أملع" يف قائمة �أف�ضل القرى
ال�سياحية يف العامل .وتهدف مبادرة �أف�ضل القرى
ال�سياحية التي �أُعلن عنها خالل قمة �إنعا�ش ال�سياحة
يف مايو املا�ضي� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على �أمثلة بارزة
يف ال�سياحة الريفية جتمع بني العنا�صر الطبيعية
والثقافية ،وحتافظ على القيم املجتمعية و�أ�ساليب
احلياة و�آل�ي��ات الإن�ت��اج التقليدية .وت�ستند املبادرة
على �إط��ار العال لتنمية املجتمع ال�شاملة م��ن خالل

ال�سياحة ،ال��ذي �أُطلق خالل رئا�سة اململكة ملجموعة
الع�شرين يف العام املا�ضي .وي�ؤكد هذا الإجناز �أهمية
االلتزام باال�ستدامة وا�ستخدام ال�سياحة كقوة للتغيري
الإي �ج��اب��ي يف امل�ج�ت�م�ع��ات ،ح�ي��ث اخ �ت��ارت منظمة
ال�سياحة العاملية رجال �أملع من بني  175جهة م�شاركة
متثل  75دول��ة .وتبعد قرية رج��ال �أمل��ع م�سافة 45
كم غرب مدينة �أبها يف منطقة ع�سري اجلبلية ،وتعد
مثا ًال فريد ًا على تراث وثقافة اململكة املتنوعة .وتت�ألف
القرية من  60ق�صر ًا متعدد الطواب ،مبني ًا من حجر
الطني الطبيعي واخل�شب.

حائل ـ البالد
�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ( )6خمالفني لنظام
البيئة� )5( ،سعوديني وبحريني ،ارتكبوا خمالفتي دخول
منطقة حممية دون ترخي�ص ،وال�صيد يف �أماكن حمظورة
مبحمية الإمام تركي بن عبدالله امللكية يف منطقة حائل.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للقوات اخلا�صة للأمن البيئي
الرائد رائد املالكي� ،أنه مت �ضبط املخالفني وبحوزتهم ()5
�صقور ت�ستخدم يف ال�صيد ،وبندقية هوائية ،وقد ُطبقت
الإجراءات النظامية بحقهم.
وب�ين املالكي �أن عقوبة دخ��ول املناطق املحمية دون
ترخي�ص غرامة (� )5آالف ريال ،فيما تبلغ عقوبة ال�صيد يف
الأماكن املحظورة (� )5آالف ريال ،وفق ما ن�ص عليه نظام
البيئة ولوائحه التنفيذية ،داعيًا اجلميع �إىل الإب�لاغ عن
�أي حاالت متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على
الرقم ( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض ،و()999
و( )996يف جميع مناطق اململكة.

أصالة وفؤاد في ثاني ليالي «أوايسس»
جدة  -خالد بن مر�ضاح

ت�صدح الفنانة �أ�صالة ن�صري مع الفنان ف�ؤاد
عبدالواحد بعد غدٍ (الثالثاء) ،ب�أحدث �أغانيهما
يف ث��اين ليايل "�أواي�س�س" ،بينما ب��د�أ احلجز
للحفل �أم�س ،وفقا ملا �أعلنه مو�سم الريا�ض.
وقال احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على
"تويرت"� ،إن احلفل �سيبد�أ
عند العا�شرة م�ساء
يف م � �� � �س� ��رح
�أواي � �� � �س � ��� ��س،
�إذ ي� �ن� �ت� �ظ ��ر
اجلمهور ب�شغف
هذا احلفل للنجمني
ال��ذي��ن �أب��دي��ا حما�سا
و�� �س� �ع ��ادة ك �ب�يرة
ل� �ل� �م� ��� �ش ��ارك ��ة
يف ح� �ف�ل�ات
�أواي�س�س

ومو�سم الريا�ض عموما� ،إذ �سبق للفنانة �أ�صالة
�أن �شاركت يف حفل "�أ�سري ال�شوق" �إىل جانب
نخبة م��ن الفنانني ال�سعوديني واخلليجيني،
وت�سعى ملوا�صلة الإب��داع يف احلفالت القادمة،
واع� ��دة ج�م�ه��وره��ا بالتغني ب��أغ�ن�ي��ات ج��دي��دة
م�سموعة.
وك ��ان ��ت �أ���ص��ال��ة ن �� �ص��ري قد
�أحيت م��ؤخ��ر ًا حفلني يف دبي
وم �� �ص��ر� �� ،ش ��ارك يف الأخ �ي�ر
�أبنا�ؤها الأربعة ما لفت �أنظار
اجلمهور� ،إذ تفاعل املتابعون
وع� ��دد م��ن امل���ش��اه�ير
م ��ع ف�ي��دي��و
ت � �ظ � �ه� ��ر
ف��ي��ه م��ع
�أب �ن��ائ �ه��ا
ع� � � �ل � � ��ى
امل�سرح.

