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دبي - وا�س
بعث خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود - حفظه �لله - ر�صالة خطية �إىل �أخيه �صاحب 
�لأخوية  بالعالقات  تتعلق  �ل�صقيقة،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لوطيدة و�صبل دعمها وتعزيزها.وقام بت�صليم �لر�صالة �صاحب �ل�صمو �لأمري في�صل بن فرحان بن عبد�لله 
وزير �خلارجية، خالل ��صتقبال �صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة �لإمار�ت رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، يف �إمارة دبي.ونقل �صمو وزير �خلارجية خالل �ل�صتقبال حتيات خادم 
ولل�صعب  و�ل�صد�د  �لتوفيق  بدو�م  له  ومتنياته  �لإم��ار�ت،  دولة  رئي�س  ل�صمو  �ل�صريفني،  �حلرمني 
�لتقدم و�لزده��ار. من جهته نقل نائب رئي�س دولة �لإم��ار�ت رئي�س  �ل�صقيق �ملزيد من  �لإمار�تي 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حتيات وتقدير رئي�س دولة �لإمار�ت لأخيه خادم �حلرمني �ل�صريفني، 

2ومتنياته له مبوفور �ل�صحة و�لعافية ولل�صعب �ل�صعودي دو�م �لتطور و�لنماء.

خادم احلرمني يبعث رسالة خطية لرئيس اإلمارات

اجلرعة التن�سيطية �سرط لدخول الأ�سواق
الريا�س - البالد

�أن   ، �لفالح  عبد�لعزيز  بن  خالد  �ملهند�س  �ل�صتثمار  وزي��ر  �أك��د   
جهود  م��ن  يتجز�أ  ل  ج��زء  ه��ي  �ل�صتثمار  وز�رة  وم��ب��ادر�ت  �أع��م��ال 
�ململكة �لر�مية �إىل تطوير قطاع �ل�صناعات �لع�صكرية �لوطني، و�أن 
م�صتهدفات  لتحقيق  �صعيًا  ياأتي  �لقطاع  هذ�  يف  لال�صتثمار  تعزيزها 
روؤية �ململكة 2030، وتو�وؤمًا مع �ل�صرت�تيجية �لوطنية لال�صتثمار 
�لأ�صو�ق  يف  �أد�ًء  �لأف�صل  �لدول  �إحدى  �ململكة  جعل  ت�صتهدف  �لتي 

�ل�صتثمارية.
�لتي  �مل�صار�ت  �صمن  من  هي  �لتوطني  ��صرت�تيجية  �أن  و�أ�صاف 
ودعمه،  و�لأجنبي  �لوطني  �ل�صتثمار  لتحفيز  �ل��وز�رة  عليها  تعمل 
قطاع  منها  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �ل�صتثمارية  �لفر�س  وتعزيز 
�ملعد�ت  ل�صركة  �أم�س  زيارته  خالل  ذلك  جاء  �لع�صكرية.  �ل�صناعات 
لل�صناعات  �ل�صعودية  لل�صركة  �لتابعة   ، �ملحدودة  للطائر�ت  �ملكملة 

�لع�صكرية، يف مقرها مبحافظة جدة.

الريا�س ـ البالد 
كورونا  لقاح  من  �لتن�صيطية  �جلرعة  على  �لتجارة  وز�رة  �صددت 
م�صرية �إىل �أنه �صرط ل�صتمر�ر حالة �لتح�صني ودخول �لأ�صو�ق و�ملر�كز 
و�ملن�صاآت �لتجارية. و�أو�صحت �لوز�رة عرب ح�صابها �لر�صمي على موقع 
"تويرت" �إن �حل�صول على �جلرعة �لتن�صيطية ي�صمل �لفئات �لعمرية من 
�أكرث على تلقيهم �جلرعة  �أو  �أ�صهر   8 فاأكرب وجميع من م�صى  18 عاما 
تطبيق  وف��ق  �للقاح  �أخ��ذ  من  �ملعافاة  �لفئات  ذل��ك  من  ي�صتثنى  �لثانية، 

�لتجارية  �ملن�صاآت  كافة  على  �لرقابة  ت�صديد  �صيتم  �إنه  و�أ�صافت  توكلنا، 
�ل��ع��ق��وب��ات بحق  �أي���ة جت����اوز�ت، وتطبيق  ملنع  و�مل����ولت  و�لأ����ص���و�ق 
�ملخالفني ، كما �أو�صحت �لوز�رة �أنه �صيتم تطبيق تلك �ل�صروط �عتبارً� 
ت�صجيل  �أم�س   �ل�صحة،  وز�رة  �أعلنت  ذلك  �إىل    .2022 فرب�ير   1 من 
43 حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا �جلديد )كوفيد19-(، لي�صبح 
حالة   26 ت�صجيل  مت  �إن��ه  �ل���وز�رة  حالة.وقالت   549955 �لإج��م��ايل 

تعاٍف جديدة لي�صبح �لإجمايل 539082 حالة ولله �حلمد.

اململكة �سمن اأف�سل الأ�سواق ال�ستثمارية
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انخفاض القضايا اإليجارية تتفوق على الرجل 
جدة - البالدفي السياقة اآلمنة

 �أو�����ص����ح وزي�����ر �ل���ع���دل �ل���دك���ت���ور ول��ي��د 
�ملحاكم  �لإيجارّية يف  �لق�صايا  �أّن  �ل�صمعاين 
% وذلك بعد   50 باأكرث من  �لعامة �نخف�صت 

تد�صني مبادرة �إيجار. 
جاء ذلك خالل لقاء بينه وبني وزير �ل�صوؤون 
�لبلدية و�لقروية و�لإ�صكان ماجد بن عبد�لله 
يف  �لر�صمي  ح�صابه  عرب  �أك��د  �ل��ذي  �حلقيل، 
"تويرت"، �أن �ل�صر�كة بني �لوز�رتني م�صتمّرة 

مبا يخدم �ملو�طنني. 
ل��وز�رة  �لتابع  "�إيجار"  برنامج  وك�صف   
�لإ����ص���ك���ان، ع��ن زي����ادة يف �أع�����د�د �ل��وح��د�ت 
�لإل��ك��رتون��ي��ة  بال�صبكة  �ملُ�����ص��ج��ل��ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
�لوحد�ت  �أع��د�د  لتتجاوز  �لإي��ج��ار،  خلدمات 
ما  تنوعت  وح��دة  ماليني   3 من  �مل�صجلة�أكرث 
�لربنامج  بد�ية  من  و�لتجارية،  �ل�صكنية  بني 
ح��ت��ى �أغ�����ص��ط�����س �مل��ا���ص��ي، ك��م��ا و���ص��ل ع��دد 
من  �أك��رث  �إىل  �مل�صجلني  �لعقاريني  �لو�صطاء 

و�صيط.  �ألف   20
 وت�صهم �ل�صبكة يف حفظ حقوق كافة �أطر�ف 
�لإي��ج��ار  قطاع  وتنظيم  �لإي��ج��اري��ة،  �لعملية 
وت�صهيل  فيه،  �ل�صتثمار  وتعزيز  �ل��ع��ق��اري 
�ل�صتفادة من �ل�صبكة يف �أي زمان ومكان عرب 

خطو�ت �صهلة وو��صحة.

جدة - رانيا الوجيه - جنود النهدي
�ل��رج��ل،  م��ن  و�ن�����ص��ب��اط��ًا  تنظيمًا  �أك���رث  �مل����ر�أة 
�لعمل  ومو�عيد  بالأنظمة  �لل��ت��ز�م  يف  وتناف�صُه 
�أكرث من مهام يف وقت و�حد، و�لو�صول  و�إجناز 
بعد  للعمل  �مل��ق��ررة  �ل�صاعات  يف  عملها  مقر  �إىل 
�لقدرة  متتلك  فهي  �ل�صائق،  مع  �أبنائها  تو�صيل 
على �لنجاح يف ما يوكل �إليها وعلى هذ� �ل�صا�س 
فهي تتفوق على �لرجل يف "�ل�صياقة". �لآمنة ويف 
من  ع��دد  �آر�ء   " �ل��ب��الد   " ��صتطلعت  �ل�صياق  ه��ذ� 
�ملخت�صني  و�لذين �أجمعو� �أن  �ملر�أة ب�صورة عامة 
و�ل�صالمة  �ل�صري   بقو�عد  و�لتز�ما  حر�صا   �أك��رث 
هذ�  �أن  �إىل  نف�صه  �ل��وق��ت  يف  لف��ت��ني   ، �مل��روري��ة 
�ل�صيناريو لي�س قاعدة و�منا يف �لغالب �لأعم  فاإن 

�ملر�أة تلتزم با�لتعلميات �أكرث من �لرجل. 
ن�صبة  ف���اإن  �لعاملية   �لح�صائيات  ت�صري  فيما 
�حلو�دث �ملرورية �لتي ت�صجلها �ملر�أة يف عدد من 
ما بني  ت��ر�وح  �إذ  بالرجل،  مقارنة  �أقل  �لعامل  دول 
�صركات  �أجرتها  لدر��صة  وفقًا  وذل��ك   ، ٪  ٤٠  -  ٣٥
تاأمني يف بريطانيا، �إذ �صجل �لرجل ن�صبة حو�دث 
ترت�وح ما بني ٦٠ -٧٠ ٪ ، ويرجع �ل�صبب يف �أن 
�ملر�أة �أكرث حذرً� يف �لقيادة مقارنة بالرجل، فعادة 

تهتم ب�صالمة �لأطفال و�ملر�فقني.

%  50 املراأة

ويل العهد ي�سل م�سقط يف م�ستهل جولته اخلليجية

 م�سقط - الريا�س - وا�س
و�صل �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �صعود ، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، �إىل 
خليجية،  جولة  م�صتهل  يف  �أم�س،  م�صاء  م�صقط  �لعمانية  �لعا�صمة 

وكبار  عمان  �صلطان  طارق  بن  هيثم  �ل�صلطان  جاللة  ��صتقبله  حيث 
رجال �لدولة يف �ل�صلطنة.

وكان �لديو�ن �مللكي قد �أعلن مغادرة �صمو ويل �لعهد يف زيار�ت 
يلتقي  �ل�صقيقة  �لعربية  لدول �خلليج  �لتعاون  لدول جمل�س  ر�صمية 

خاللها باأ�صحاب �جلاللة و�ل�صمو قادة �صلطنة ُعمان، ودولة �لإمار�ت 
�لكويت،  ودول��ة  �لبحرين،  ومملكة  قطر،  ودول��ة  �ملتحدة،  �لعربية 
لبحث �لعالقات �لثنائية و�صبل تعزيزها يف �ملجالت كافة، ومناق�صة 

�لق�صايا ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.

 مخزون استراتيجي للقمح حتى أغسطس
الريا�س- البالد

�ل�صابعة  �لدفعة  تر�صية  �إج����ر�ء�ت  للحبوب  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �أكملت   
من  ط��ن،  �أل���ف(   689( بكمية  �ل��ع��ام   لهذ�  �مل�صتورد  �لقمح  م��ن  و�لأخ���رية 
منا�صئ �لحتاد �لأوروبي، و�لبحر �لأ�صود، و�أ�صرت�ليا، و�أمريكا �جلنوبية 
و�ل�صمالية. و�أو�صح حمافظ �ملوؤ�ص�صة �ملهند�س �أحمد بن عبد �لعزيز �لفار�س، 
�أن �لتعاقد على هذه �لدفعة ياأتي يف �إطار تعزيز �ملخزون �ل�صرت�تيجي من 
�لقمح و�حلفاظ عليه عند �مل�صتويات �لآمنة وتلبية كافة �حتياجات �صركات 

�مل�صتويات  عند  �لإ�صرت�تيجي  �ملخزون  على  و�حلفاظ  �لقمح  من  �ملطاحن 
�لآمنة، حيث ��صتطاعت �ملوؤ�ص�صة  بدعم من �لدولة تاأمني �حتياجات �ململكة 

من �لقمح حتى بد�ية �أغ�صط�س 2022م.
وبرت�صيه �لدفعة �ل�صابعة لهذ� �لعام )2021م( تكون �ملوؤ�ص�صة قد تعاقدت 
منذ بد�ية هذ� �لعام على كمية تقدر بنحو )4( ماليني طن قمح م�صتورد، فيما 
مت �صر�ء نحو )576( �ألف طن قمح حملي ، لتبلغ بذلك �إجمايل م�صرتيات 

�ملوؤ�ص�صة من �لقمح هذ� �لعام نحو )4.6( مليون طن.
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حفتر يعود لسباق الرئاسة الليبية
طرابل�س - البالد

�أبطلت حمكمة ��صتئناف طر�بل�س �أم�س )�لثنني(، حكم حمكمة �لز�وية با�صتبعاد قائد 
�جلي�س خليفة حفرت من �لنتخابات �ملقرر �إجر�وؤها يف 24 دي�صمرب �جلاري، عقب معركة 
ليبيا،  يف  �لرئا�صية  �لنتخابات  خلو�س  �ملر�صحني  بع�س  �أهلية  يف  �ملتبادلة  �لطعون 

و��صتبعاد �أ�صماء بارزة يف �لبالد.
�أ�صبوع، با�صتبعاد حفرت من �لقائمة  وق�صت �ملحكمة �لبتد�ئية مبدينة �لز�وية قبل 
�لأولية للمر�صحني لالنتخابات �لتي �صتجرى بعد �أقل من 3 �أ�صابيع، ب�صبب عدم توفره 
تلك  �خت�صا�س  لعدم  و��صعًا،  قانونيًا  ج��دًل  حينه  يف  �أث��ار  ما  �لرت�صح،  �صروط  على 
�ملحكمة يف �لنظر بالطعون �لنتخابية، ��صتنادً� �إىل قر�ر �ملجل�س �لأعلى للق�صاء باأن 
�لطعن يح�صل يف �ملكان �لذي تقدم فيه �ملر�صح باأور�ق تر�صحه، وهي حمكمة بنغازي 
مماثلة  عودة  �أي�صا  �لرئا�صي  لل�صباق  حفرت  عودة  و�صبقت  �جلي�س.  لقائد  بالن�صبة 
�لأحد،  �صبها،  ��صتئناف  حمكمة  �أ�صدرت  �أن  بعد  �لقذ�يف،  �لإ�صالم  �صيف  للمر�صح 
باإعادته  و�إلز�مها  �لنتخابات،  �ملقدم �صده من مفو�صية  �لطعن  ل�صاحله يف  حكمًا 
�أن  من  خ�صيتهم  �أب��دو�  �ملر�قبني  من  �لعديد  وك��ان  �لنهائية.  �ملر�صحني  قائمة  �إىل 
تهدد تلك �ملعارك �لق�صائية �إذ� ��صتمّرت بني �ملع�صكر�ت و�ل�صخ�صيات �ملتناف�صة، 
�ملتحدة  �لأمم  تدعمها  �لتي  �ل�صالم  عملية  ومعها  �ل�صهر،  هذ�  �ملقررة  �لنتخابات 
�لإطاحة بنظام  �مل�صتمرة منذ  �لنق�صام و�لفو�صى  �إنهاء  �إىل  وتهدف من ور�ئها 

معمر �لقذ�يف عام 2011.
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املنامة - وا�س
بن عي�سى  امللك حمد  هن�أ جاللة 
اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  اأخ���ه 
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلم�ن  امللك 
�سعود - حفظه الله -، مبن��سبة 
الأوىل  للن�سخة  الكبري  النج�ح 
ل�����س��ب���ق ج�����ئ����زة ال�����س��ع��ودي��ة 
اأقيم  الذي   1 للفورمول  الكربى 

بحلبة كورني�ش جدة.
التي  ب���جل��ه��ود  جاللته  واأ���س���د 
لهذا  املميز  التنظيم  يف  ب��ذل��ت 
الذي  الع�ملي  الري��سي  احل��دث 

واإمك�ن�ت  ق��درات  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  متتلكه  م�  على  يوؤكد 
الري��سة  خ�رطة  على  وري�دته�  مك�نته�  من  ب��دوره  �سيعزز  مم�  كبرية 
الدولية  الري��سية  والبطولت  الفع�لي�ت  خمتلف  وا�ست�س�فة  الع�ملية 
الكربى، معرًب� عن متني�ته اخل�ل�سة للمملكة و�سعبه� بتحقيق املزيد من 
النج�ح والري�دة والإجن�ز يف املج�لت والقط�ع�ت ك�فة يف ظل القي�دة 

احلكيمة خل�دم احلرمني ال�سريفني - حفظه الله -.
البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  هن�أ  كم� 
�س�حب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلم�ن بن عبد العزيز اآل �سعود، 
املميز  ب�لنج�ح  الدف�ع،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  العهد  ويل 
التنظيم  بح�سن  م�سيدًا   ،1 للفورمول  الكربى  ال�سعودية  ج�ئزة  ل�سب�ق 

والإعداد لهذا ال�سب�ق الع�ملي.
للقط�ع  العهد  ويل  �سمو  يوليه  ال��ذي  والهتم�م  ب�لدعم  جاللته  ون��وه 
مك�نة  من  يعزز  مب�  الع�ملية  ال�سب�ق�ت  هذه  مثل  وا�ستقط�ب  الري��سي 
اململكة العربية ال�سعودية كوجهة مف�سلة ملختلف الري��س�ت والفع�لي�ت 

الدولية الكربى، متمنًي� للمملكة دوام التقدم والزده�ر والرفعة.
وهن�أ �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال��������وزراء يف 
مملكة البحرين، خ�دم احلرمني 
عبد  بن  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني 
العزيز اآل �سعود - حفظه الله -، 
مبن��سبة النج�ح الكبري للن�سخة 
الأوىل ل�سب�ق ج�ئزة ال�سعودية 
اأقيم  ال��ذي  للفورمول،  الكربى 

بحلبة كورني�ش جدة.
يف  �س�هده  مب���  �سموه  واأ���س���د 
متيز  م��ن  ج��دة  كورني�ش  حلبة 
اأبن�ء  اإب��داع  ج�نب  اإىل  �سيكون 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
للفع�لي�ت  والإع�����داد  التنظيم 
م�سريًا  ع�مليً�،   "1 "الفورمول  �سب�ق�ت  ج��دول  اإىل  اإ���س���ف��ًة  ال��ك��ربى، 
ويل  �سمو  وم�س�ندة  ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  بقي�دة  اململكة  اأن  اإىل 
ينظر  الع�مل  املي�دين مم� جعل  النج�ح يف خمتلف  ق�س�ش  تكتب  عهده 
على  تبعث  التي  الإجن���زات  التنمية وتوايل  لت�س�رع خطوات  ب�إعج�ب 
الفخر والعتزاز.واأعرب �سموه عن متني�ته للمملكة العربية ال�سعودية 
و�سعبه� بتحقيق املزيد من النج�ح والتقدم والإجن�ز يف املج�لت ك�فة 

يف ظل القي�دة احلكيمة خل�دم احلرمني ال�سريفني - حفظه الله -.
كم� هن�أ �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد 
رئي�ش الوزراء يف مملكة البحرين، �س�حب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلم�ن  بن 
الكربى  ال�سعودية  ل�سب�ق ج�ئزة  املميز  ب�لنج�ح  الدف�ع،  الوزراء وزير 

للفورمول.
والكوادر  العهد  ويل  �سمو  بذله�  التي  الكبرية  ب�جلهود  �سموه  ون��وه 
ال�سعودية يف اإبراز هذا احلدث مب� ي�سهم يف تعزيز مك�نة املنطقة على 
متمنيً�  ال��دوام،  على  الأنظ�ر  حمط  وجعله�  الدولية  الري��س�ت  خ�رطة 

للمملكة العربية ال�سعودية كل تقدم ورفعة يف ظل قي�دته� احلكيمة.

الريا�س- البالد
امللك  مركز  على  الع�م  امل�سرف  امللكي  ب�لديوان  امل�ست�س�ر  د�سن 
�سلم�ن لالإغ�ثة والأعم�ل الإن�س�نية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 
 30.399 متنه�  على  حتمل  �س�حنة   154 انطالق  اأم�ش،  الربيعة 
�سلة غذائية تزن 3.252 طًن� ت�ستهدف 15 حم�فظة مينية، وذلك 

�سمن م�سروع دعم الأمن الغذائي لليمن للع�م 2021 - 2022م.
لوك�لة  �سحفي  ت�سريح  يف  الربيعة  عبدالله  الدكتور  واأو���س��ح 
الذي  لالهتم�م  ام��ت��دادًا  ت�أتي  الق�فلة  ه��ذه  اأن  ال�سعودية  الأن��ب���ء 
توليه حكومة خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز 
والتوجيه�ت  الله-  -حفظهم�  الأمني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل 
والوقوف  اليمنيني  الأ�سق�ء  احتي�ج�ت  بتلم�ش  للمركز  الكرمية 
معهم يف اأزمتهم الإن�س�نية الراهنة، مبينً� مع�ليه اأن الق�فلة التي 
والربامج  امل�سروع�ت  �سل�سلة  �سمن  ت�أتي  اليوم  املركز  ه�  �سريرَّ
الآن  حتى  بلغت  والتي  املركز  ينفذه�  التي  والإن�س�نية  الإغ�ثية 

644 م�سروًع� ُنفِّذت يف اأرج�ء اليمن ك�فة دون متييز.
واأ�س�ف الدكتور الربيعة اأن هذه الق�فلة املكونة من 154 �س�حنة 
تعد اأوىل طالئع م�سروع الأمن الغذائي الذي يت�سمن ت�سيري 973 

�س�حنة اإغ�ثية حتمل على متنه� اأكرث من 192 األف �سلة غذائية تزن 
دولر  األف  و978  مليوًن�   29 تبلغ  اإجم�لية  بقيمة  طًن�،   20.540
اليمن،  يف  واملت�سررة  املحت�جة  الأ���س��ر  منه�  ت�ستفيد  اأمريكي، 
م�سريًا اإىل اأن هذه امل�س�عدات التي تقدمه� اململكة عرب املركز ت�أتي 
لتعزيز الأمن الغذائي وحت�سني الظروف املعي�سية وتوفري احلي�ة 
حم�فظ�ته  خمتلف  يف  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  لأب��ن���ء  الكرمية 
)كوفيد-19(، موؤكدًا  تف�سي ج�ئحة كورون�  ومن�طقه، خ��سة مع 

على  الدائمة  ومت�بعته  لالإغ�ثة  �سلم�ن  امللك  مركز  حر�ش  مع�ليه 
منظم�ت  عرب  وتوزيعه�  للم�ستفيدين  امل�س�عدات  ه��ذه  اإي�س�ل 
الأمم املتحدة وال�سرك�ء املحليني داخل اليمن، وذلك ب�لتن�سيق مع 

اللجنة العلي� لالإغ�ثة يف اليمن.
ال�سعودية  العربية  اململكة  دعم  اإط���ر  يف  امل�س�عدات  هذه  وت�أتي 
الغذائية  احتي�ج�ته  لتلبية  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  املتوا�سل 

الأ�س��سية والتخفيف من مع�ن�ته.

الريا�س- البالد
عقد رئي�ش جمل�ش ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن 
جل�سة  الري��ش،  يف  املجل�ش  مبقر  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم 
جيبوتي  بجمهورية  النواب  جمل�ش  رئي�ش  مع  اأم�ش،  مب�حث�ت 
النواب  جمل�ش  من  له  املرافق  والوفد  حمد،  علي  حممد  ال�سيد 
والعمل  العالق�ت  تعزيز  اأهمية  ت�أكيد  خالله�  جرى  اجليبوتي، 
امل��ج���لت  �ستى  يف  البلدين  ب��ني  الثن�ئي  ال��ت��ع���ون  تعزيز  على 

وجمل�ش  ال�سورى  جمل�ش  بني  الربمل�ين  امل�ستوى  على  ل�سيم� 
النواب اجليبوتي، واأهمية تفعيل دور جلنتي ال�سداقة الربمل�نية 

امل�سرتكة بني املجل�سني.
ال��ت��ي جتمع  ال��ع��الق���ت الأخ���وي���ة  واأك����د  رئ��ي�����ش املجل�ش ع��م��ق 
البلدين على خمتلف الأ�سعدة، م�سيدًا مع�ليه مب�ستوى التع�ون 
الثن�ئي والتن�سيق امل�سرتك بني جمل�ش ال�سورى جمل�ش النواب 
الإقليمية  املح�فل  خمتلف  يف  الربمل�ين  ال�سعيد  على  اجليبوتي 

بجمهورية  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  ن��وه  ج�نبه،  من  وال��دول��ي��ة. 
ال�سعودية  العربية  اململكة  املتميزة بني  العالق�ت  جيبوتي بعمق 
وبالده ، مثمن� دور اململكة الكبري ب�لإ�سه�م فيم� تعي�سه جيبوتي 
من تنمية وتقدم ودعمه� الدائم لل�سعب اجليبوتي منذ ال�ستقالل، 
يف  التعليمية  العملية  يف  ثمينة  ج��ه��ود  م��ن  قدمته  م���  ل�سيم� 
خريجي  م��ن  موؤهلة  وك���وادر  خم��رج���ت  اأث��م��رت  التي  جيبوتي 

اجل�مع�ت ال�سعودية.
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حفظ حقوق اإلنسان

الدمام - البالد
ا�ستقبل الأمري �سعود بن ن�يف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية اأم�ش بديوان 
الإن�س�ن عبدالعزيز بن عبدالله اخلي�ل، يرافقه مدير  الإم�رة، ن�ئب رئي�ش حقوق 
فرع هيئة حقوق الإن�س�ن ب�ملنطقة ال�سرقية نوال البواردي.واأكد �سموه اأن قي�دة 
هذه البالد "حفظه� الله" منذ ت�أ�سي�سه� تويل حقوق الإن�س�ن اهتم�مً� ب�لغً� انطالقً� 
جميع  واأن  اأ�سك�له�،  بجميع  الإن�س�ن  حقوق  حفظت  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  من 

الأنظمة يف بالدن� تعطي كل ذي حٍق حقه دون اللتف�ت اإىل اأي اعتب�رات اأخرى.
كم� رعى �سموه افتت�ح ملتقى الربامج الت�أهيلية واخلدم�ت املقدمة لذوي الإع�قة، 
بح�سور  ب�ملنطقة،  الجتم�عية  والتنمية  الب�سرية  املوارد  وزارة  فرع  نظمه  الذي 

م�سوؤويل وقي�دات املنطقة ال�سرقية، ونخبة من املخت�سني يف جم�ل الإع�قة.

تدمير باليستي أطلقته مليشيا 
الحوثي تجاه الرياض

الريا�س - البالد
اأكد املتحدث الر�سمي ب��سم وزاره الدف�ع العميد الركن تركي امل�لكي، اأن قوات 
�س�روخً�  اأم�����ش،  م�س�ء  ودم��رت  اعرت�ست  ال�سعودي،  امللكي  اجل��وي  ال��دف���ع 
عملية  اأن  مو�سح�  الري��ش،  مدينة  ب�جت�ه  احلوثية  امللي�سي�  اأطلقته  ب�لي�ستيً� 
العرتا�ش ت�سببت يف تن�ثر ال�سظ�ي� على بع�ش الأحي�ء ال�سكنية دون وقوع 

اأي اأ�سرار.
امللي�سي�  قبل  من  والالم�سوؤول  الهمجي  ال�سلوك  هذا  اأن  امل�لكي،  العميد  وبنينّ 
ممنهجة  بطريقة  امل��دن��ي��ة  والأع��ي���ن  امل��دن��ي��ني  ا�ستهداف  مب��ح���ول��ة  احل��وث��ي��ة 
ومتعمدة يتن�فى مع القيم ال�سم�وية واملب�دئ الإن�س�نية وينتهك الق�نون الدويل 
اإن وزارة الدف�ع �ستتخذ الإجراءات الالزمة  الإن�س�ين وقواعده العرفية.وق�ل 
والرادعة ومب� يتوافق مع الق�نون الدويل الإن�س�ين وقواعده العرفية حلم�ية 
اأرا�سيه� ومقدراته� الوطنية وحم�ية املدنيني والأعي�ن املدنية، ووقف مثل هذه 

الأعم�ل العدائية والع�برة للحدود.

الفيصل يستقبل    أخبار موجزة
سفير أسبانيا

جدة - البالد
خ���دم  م�ست�س�ر  الفي�سل  خ���ل��د  الأم���ري  ا�ستقبل 
يف  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني  احلرمني 
لدى  اأ�سب�ني�  مملكة  �سفري  ب��ج��دة،  الإم�����رة  مقر 
تب�دل  اللق�ء  خالل  وجرى  ايبي�.  خورخي  اململكة 
ذات  امل��و���س��وع���ت  ومن�ق�سة  ال��ودي��ة  الأح����دي���ث 

الهتم�م امل�سرتك.

تعزيز التعاون البرلماني مع جيبوتي 

انطالق مشروع دعم األمن الغذائي في اليمن

ولي العهد يقلد األزيمع رتبة فريق أول ركن

جدة - وا�س
بن  �سلم�ن  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  قلد 
ال��وزراء وزير  رئي�ش جمل�ش  ن�ئب  العهد  عبدالعزيز ويل 
الدف�ع، يف جدة، مع�يل الفريق الأول الركن مطلق بن �س�مل 
امللكي برتقيته  الأم��ر  بعد �سدور  رتبته اجلديدة  الأزمي��ع 

اإىل رتبة فريق اأول ركن وتعيينه ق�ئدًا للقوات امل�سرتكة.

اأول  للفريق  ب�لتوفيق  العهد عن متني�ته  �سمو ويل  وعرب 
ركن مطلق الأزميع فيم� اأوكل اإليه من مه�م.

وتقديره  �سكره  عن  امل�سرتكة  القوات  ق�ئد  عرب  جهته  من 
خل�دم احلرمني ال�سريفني ول�سمو ويل العهد على ثقتهم�، 
داعًي� الله �سبح�نه وتع�ىل اأن يوفقه ليكون عند ح�سن ظن 

القي�دة الر�سيدة.

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس اإلمارات
دبي - وا�س

بعث خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل 
�سعود - حفظه الله - ر�س�لة خطية اإىل اأخيه �س�حب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ش دولة الإم�رات 
ب�لعالق�ت  تتعلق  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 
وتعزيزه�. دعمه�  و�سبل  الوطيدة  الأخوية 
ال�سمو  ���س���ح��ب  ال��ر���س���ل��ة  بت�سليم  وق����م 

خالل  اخل�رجية،  وزير  عبدالله  بن  فرح�ن  بن  في�سل  الأمري 
ا�ستقب�ل �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ش 
اإم�رة  دولة الإم���رات رئي�ش جمل�ش ال��وزراء ح�كم دبي، يف 
حتي�ت  ال�ستقب�ل  خ��الل  اخل�رجية  وزي��ر  �سمو  دبي.ونقل 
الإم�����رات،  دول��ة  رئي�ش  ل�سمو  ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���دم 
الإم���رات��ي  ولل�سعب  وال�سداد  التوفيق  ب��دوام  له  ومتني�ته 

ال�سقيق املزيد من التقدم والزده�ر.

جمل�ش  رئي�ش  الإم�����رات  دول��ة  رئي�ش  ن�ئب  نقل  جهته  م��ن 
الإم����رات  دول��ة  رئي�ش  وتقدير  حتي�ت  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء 
لأخيه خ�دم احلرمني ال�سريفني، ومتني�ته له مبوفور ال�سحة 
والنم�ء.ح�سر  التطور  دوام  ال�سعودي  ولل�سعب  والع�فية 
ال�ستقب�ل �سفري خ�دم احلرمني ال�سريفني لدى دولة الإم�رات 
العربية املتحدة تركي الدخيل، ومدير ع�م مكتب �سمو وزير 

اخل�رجية عبدالرحمن الداود.

القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح )الفورموال1(
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ولي العهد يصل مسقط في مستهل جولة خليجية لتعزيز التعاون

تكثف اململكة م�ساوراتها وحتركاتها على 
التعاون  جمل�س  دول  مع  م�ستوى  اأعلى 
الأخــويــة  لــلــعــالقــات  تــعــزيــزا  اخلليجي 
عليها  يقوم  التي  امل�سرتكة  وامل�سالح 
واملــوؤثــر،  الكبري  اخلليجي  الكيان  هــذا 
وا�ستعدادا للقمة اخلليجية يف الريا�س 
منت�سف ال�سهر احلايل، حيث بعث خادم 
امللك �سلمان بن عبد  ال�سريفني  احلرمني 
العزيز، ر�سائل خطية لقادة دول املجل�س 
الــوطــيــدة  الأخـــويـــة  بــالــعــالقــات  تتعلق 

و�سبل دعمها وتعزيزها.
ـــاًء عــلــى تــوجــيــه املــلــك املـــفـــدى ،  ـــن  وب
وانطالقًا من حر�سه ، حفظه الله ، على 
التعاون  قادة دول جمل�س  التوا�سل مع 
لدول اخلليج العربية، وتعزيزًا لروابط 
�سعوب  وم�سلحة  خدمة  فيه  ملا  الأخــوة 
الر�سمية  الزيارات  تاأتي  املجل�س،  دول 
الأمــري  العهد  ويل  �سمو  بها  يقوم  التي 
لدول  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 
جمل�س التعاون، يلتقي خاللها باأ�سحاب 
العالقات  لبحث  القادة  وال�سمو  اجلاللة 
املجالت  يف  تعزيزها  و�سبل  الثنائية 
الهتمام  ذات  الق�سايا  ومناق�سة  كافة، 

امل�سرتك.
م�ستوياته،  اأعــلــى  يف  التن�سيق  هــذ    
اجتماعات  مــن  املجل�س  �سي�سهده  ومــا 
امل�ستويات،  خمتلف  على  الأيــــام  هــذه 
حر�س  يوؤكد  الريا�س،  لقمة  حت�سريا 
خطوات  حتقيق  على  الر�سيدة  القيادة 
ونتائج  التعاون  مل�سرية  ا�سرتاتيجية 
تاريخية للقمة املقبلة يف تعظيم م�سالح 
ووحدة  ال�سقيقة  ال�سعوب  ومكت�سبات 
ال�سف وقوة املنعة والإرادة يف مواجهة 
ال�ــســتــقــرار  �سبل  وتــعــزيــز  الــتــحــديــات 

القليمي والعاملي. 

وحدة الصف 
الخليجي

كلمة

جدة - البالد
امتدت م�سرية العالقات ال�سعودية - العمانية منذ 
احلا�سر،  وقتنا  وحتى  الأوىل  ال�سعودية  الدولة 
الدين  روابــط  على  العالقات  تلك  تاأ�س�ست  حيث 
والقومية واجلوار، اإىل جانب املواقف ال�سيا�سية 
والقــتــ�ــســاديــة املــتــبــادلــة بــني الــقــيــادتــني، كــمــا اأن 
التعاون  جمل�س  موؤ�س�سي  من  ال�سقيقني  البلدين 

اخلليجي.
لثوابت  امل�سري  ووحــدة  الأخــوة  مبادئ  واأ�ّس�ست 
و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  را�سخة 
امل�سرتكة  الثنائي  التعاون  اأوجه  من  عززت  عمان 
ملّد  ومنطلقًا   ،" اخلليجي  " البيت  يف  الأ�سقاء  مع 
املنطقة  دول  خمتلف  مع  واحلوار  التفاهم  ج�سور 

والعامل لتحقيق الأمن وال�ستقرار.
-وهي  وم�سقط  الريا�س  بني  العالقات  وات�سمت 
تتخطى بعمرها ن�سف قرٍن- بالتعاون والحرتام 
خمتلف  حــيــال  والتفاهم  القيادتني  بــني  املــتــبــادل 
اأبناء  جتمع  فيما  والــدولــيــة،  الإقليمية  الق�سايا 
ال�سعبني و�سائج الإخاء، يوؤّطرها التاريخ امل�سرتك 
واملــوروث  الأ�سيلة  العربية  والتقاليد  والــعــادات 
جمل�س  يف  الأ�ــســقــاء  مــع  كذلك  واحلـــال  ال�سعبي، 

التعاون اخلليجي.
الأ�سا�س  العمانية   - ال�سعودية  العالقات  ويــعــزز 
ال�سرتاتيجي، حيث تنطلق تلك العالقات من روابط 
متينة من خالل موقع ا�سرتاتيجي مهم على البحار 
للبلدين  ال�سرتاتيجي  املوقع  املفتوحة، ومن خالل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الروؤية  تكونت  ال�سقيقني 
ــقــيــادة احلــكــيــمــة يف  والجــتــمــاعــيــة بــتــوجــيــهــات ال
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ال�سقيقني  البلدين 
بن  هيثم  ال�سلطان  وجاللة  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
املــ�ــســاورات  على  عـــالوة   - الــلــه  حفظهما   - طـــارق 
خالل  البلدين  م�سوؤويل  بني  املتبادلة  والــزيــارات 

ال�سهور الأخرية لتوثيق تلك العالقات.
تعاون وتن�سيق

ومتثل الزيارة التي قام بها جاللة  ال�سلطان هيثم 
بن طارق اإىل اململكة ولقاوؤه باأخيه خادم احلرمني 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل  �سمو  واأي�سًا 
الأمري حممد بن �سلمان دللة واأهمية كبرية، حيث 
توليه  منذ  جلاللته  الر�سمية  الأوىل  الزيارة  تعد 
ومكانة  التاريخية  العالقات  تتوج   حيث  احلكم، 
البلدين على �سعيد عدد من امللفات ال�سرتاتيجية 
اقت�ساديًا  البلدين  عــالقــات  يخ�س  فيما  �ــســواء 
ــمــار والــتــكــامــل  ــث ــت وجتــــاريــــًا ويف جمــــال ال�ــس
التن�سيق  يخ�س  فيما  اأو  وال�سناعي  اللوج�ستي 
لتعزيز  الأخــرية  املرحلة  �سهدته  الــذي  ال�سيا�سي 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  وال�ــســتــقــرار  الأمـــن 
بالإ�سافة  العامل،  م�ستوى  على  اأو  خا�س  ب�سكل 
واحلـــوار  امل�سرتكة  الــنــظــرة  الــيــه  تــهــدف  مــا  اإىل 
العميق لتحقيق م�سالح دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
روؤية م�سرتكة

العالقات  تعزيز  على  ال�سقيقان  الــبــلــدان  يعمل 
جمال  يف  امل�سرتك  والتعاون  بينهما،  القت�سادية 
ال�ستثمارية  الفر�س  مــن  وال�ــســتــفــادة  الــتــجــارة 
املــتــاحــة، مبــا يــخــدم تــوجــهــات الــبــلــديــن لتحقيق 
 ،»2040 »عــمــان  وروؤيــــة   »2030 »اململكة  روؤيـــة 
ومبادرات  م�ستهدفات  من  الروؤيتان  تت�سمنه  وما 

للتنوع القت�سادي.
جمل�س  تاأ�سي�س  ي�سهم  اأن  الــبــلــدان  يتطلع  كما 
روؤيــة  و�ــســع  يف  العماين  الــ�ــســعــودي-  التن�سيق 
بينهما،  الــعــالقــات  وا�ــســتــدامــة  لتعميق  م�سرتكة 
املـــجـــالت  يف  ــتــكــامــل  ال مــ�ــســتــوى  اإىل  ورفــعــهــا 
يف  ــك  وكــذل والــعــ�ــســكــريــة،  ــيــة  والأمــن ال�سيا�سية 
يخدم  مبا  الب�سرية،  والتنمية  القت�ساد  جمــالت 
القيادتني  اآمال وتطلعات  البلدين، ويحقق  اأهداف 
وال�سعبني ال�سقيقني. وتعمل اململكة و�سلطنة عمان 
على ا�ستكمال م�سروع املنفذ الربي الذي يربط بني 
البلدين، ومن املتوقع اأن ي�سهم املنفذ بعد افتتاحه 
وال�ستثماري  التجاري  التبادل  حجم  ــادة  زي يف 
بني البلدين، كما اأن هذا املنفذ �سيفتح املجال اأمام 
الربية  بالطرق  مــرورًا  اململكة  من  الب�سائع  حركة 
�ست�سهل  التي  موانئها  اإىل  و�سوًل  ال�سلطنة،  يف 

ت�سدير الب�سائع ال�سعودية للعامل.

تبادل جتاري وا�ستثمار
اململكة  بــني  التجاري  التبادل  حجم  اإجــمــايل  بلغ 
مليار   3.36 نحو   2020 العام  يف  عمان  و�سلطنة 
دولر، ت�سمل احلديد وال�سلب ومنتجات كيميائية 
ال�سعودية  ال�سادرات  قيمة  بلغت  فيما  ع�سوية، 
غري النفطية اإىل �سلطنة عمان 1.16 مليار دولر، 
ت�سمل منتجات معدنية وم�سنوعات من احلديد اأو 

ال�سلب والأغذية.
حيث  متبادلة  ـــارات  زي الأخـــرية  الــفــرتة  و�سهدت 
ت�سمنت النقا�س بني امل�سوؤولني، فر�س ال�ستثمار 
بـــني الــبــلــديــن، يف حمــــادثــــات تـــنـــاولـــت تــنــويــع 
القت�سادات والقطاعات ذات الفر�س ال�ستثمارية، 
اأبناء ال�سعب العماين من  مما �سي�سهم يف ت�سغيل 
جمال  وفــتــح  عــمــان  �سلطنة  يف  ال�ستثمار  خــالل 
من  عــددًا  ي�سم  عماين  وفد  طرح  حيث  الوظائف، 
فر�سة   150 نحو  واخلا�سة  احلكومية  اجلــهــات 
ا�ستثمارية يف عمان تقدر قيمتها بـ 15 مليار ريال 
�سعودي يف قطاعات التطوير العقاري وال�سناعة 
املتجددة  والطاقة  ال�سمكية  والــروة  وال�سياحة 
اأع�ساء  جمع  لقاء  خالل  وذلــك  والبرتوكيماويات 
من  وعــدد  العماين   - ال�سعودي  الأعــمــال  جمل�س 

اأ�سحاب الأعمال.
ــمــة جلــمــيــع  ــعــظــي ومـــــن خـــــالل تـــلـــك اجلــــهــــود ال
القت�سادية  العالقات  اأهمية  تربز  هنا  القطاعات 
القيادتان  تطمح  حيث  امل�سرتكة،  وال�ستثمارية 
اإىل  بينهما  الــتــجــاري  الــتــبــادل  م�ستوى  رفــع  اإىل 
البلدين  مقومات  من  وال�ستفادة  اأعلى،  م�ستوى 
العمانية -  اللجنة  اأعمال  الإطــار، وتفعيل  يف هذا 
اململكة 2030 وعمان  فروؤية  امل�سرتكة.  ال�سعودية 
2040 ت�ستمالن على العديد من امل�ساريع العمالقة 
لتحقيقها  بينهما  التعاون  تتطلب  التي  واملتنوعة 
مبا يعود بالنفع على البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، 
يف  املــتــطــورة  ال�سناعية  املــنــاطــق  ربـــط  فيمكن 
اململكة بالدقم وميناء �ساللة، ويكون هناك حراك 
من  �سيزيد  مما  والتفعيل  للتدوير  قابل  اقت�سادي 
التبادل التجاري بني البلدين لآفاق اأو�سع واأرحب 

خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.

 م�سقط - الريا�س - وا�س
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سل 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،م�ساء اأم�س، اإىل 

�سلطنة عمان يف زيارة ر�سمية.
ال�سلطاين  املطار  و�سوله  لدى  العهد  ويل  �سمو  ا�ستقبال  يف  وكــان 

اخلا�س، جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �سلطان ُعمان.
كما كان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد، �ساحب ال�سمو ال�سيد �سهاب بن 
اآل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع، ومعايل ال�سيد  طارق 
ومعايل  ال�سلطاين،  البالط  ديوان  وزير  البو�سعيدي  هالل  بن  خالد 
ال�سلطاين،  املكتب  وزيــر  النعماين  حممد  بن  �سلطان  اأول  الفريق 
رئي�س  الداخلية  وزير  البو�سعيدي  في�سل  بن  حمود  ال�سيد  ومعايل 
وزيــر  البو�سعيدي  حــمــد  بــن  بـــدر  ال�سيد  ومــعــايل  الــ�ــســرف،  بعثة 
�سفري  �سعيد  اآل  تركي  بن  في�سل  ال�سيد  ال�سمو  و�ساحب  اخلارجية، 

�سلطنة عمان لدى اململكة.
وي�سم الوفد الر�سمي ل�سمو ويل العهد، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ال�سمو  و�ساحب  الطاقة،  وزير  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز 
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�سو 
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي  جمل�س الوزراء، و�ساحب 
عبدالعزيز  الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الريا�سة،  وزير  الفي�سل 
ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن 
امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، 
و�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 

الثقافة،  وزيــر  فرحان  بن  عبدالله  بن  بــدر  الأمــري  ال�سمو  و�ساحب 
الوطني  الأمن  الوزراء م�ست�سار  الدولة ع�سو جمل�س  ومعايل وزير 
الدكتور  التجارة  وزير  ومعايل  العيبان،  حممد  بن  م�ساعد  الدكتور 

ماجد بن عبدالله الق�سبي.
كما ي�سم الوفد املرافق ل�سمو ويل العهد، معايل نائب رئي�س املرا�سم 
ال�سوؤون  رئي�س  ومعايل  الطبي�سي،  حممد  بن  راكان  الأ�ستاذ  امللكية 
�سباأ باهربي، و�سفري خادم  الأ�ستاذ طراد  العهد  ل�سمو ويل  اخلا�سة 

احلرمني ال�سريفني لدى �سلطنة عمان عبدالله بن �سعود العنزي.
وكان قد �سدر اأم�س عن الديوان امللكي البيان التايل:

بناًء على توجيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
على  الكرمي  مقامه  حر�س  من  وانطالقًا   - الله  حفظه   - �سعود  اآل 
العربية،  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  قـــادة  مــع  التوا�سل 
وتعزيزًا لروابط الأخوة ملا فيه خدمة وم�سلحة �سعوب دول املجل�س، 
فقد غادر بحفظ الله ورعايته �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع يوم الثنني 2 / 5 / 1443هـ املوافق 6 / 12 / 2021م، 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  ر�سمية  بزيارات  للقيام 
ال�سقيقة يلتقي خاللها باأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة �سلطنة ُعمان، 
البحرين،  ومملكة  قطر،  ــة  ودول املتحدة،  العربية  الإمـــارات  ــة  ودول
ودولة الكويت، لبحث العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها يف املجالت 
الله �سموه يف  امل�سرتك.حفظ  الهتمام  ذات  الق�سايا  كافة، ومناق�سة 

�سفره واإقامته.

وكيل وزارة الخارجية العمانية لـ  المملكة وعُمان.. عالقات راسخة ومصالح استراتيجية

زيارة ولي العهد تعزز التعاون 
بين الرياض ومسقط

البالد - مها العواودة 
بن  علي  بــن  خليفة  ال�سيخ  اأكـــد 
وزارة  وكيل  احلــارثــي،  عي�سى 
لل�سوؤون  العمانية  اخلــارجــيــة 
تــ�ــســريــح  يف  الــدبــلــومــا�ــســيــة 
قــيــادة  ال�سلطنة  اأن  "للبالد" 
بزيارة  ترحب  و�سعبا  وحكومة 
الأمـــري  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب 

حممد بن �سلمان.
املهمة  الـــزيـــارة  هـــذه  اإن  وقـــال   
تــعــتــرب ا�ـــســـتـــمـــرارًا لــلــتــوا�ــســل 
البلدين  قــيــادتــي  بــني  الخــــوي 
�ــســاحــب  ــرة  حــ�ــس زار  حــيــث   ،
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق 
ـــاه-   ورع الــلــه  حفظه   - املــعــظــم 
لفتا   ، ا�سهر  عــدة  قبل  اململكة 
اإىل اأن زيارة �سمو الأمري حممد 
تعزيز  اإىل  تــهــدف  �ــســلــمــان  بــن 
ــاهــم املــ�ــســرتك  ــف ــت الـــتـــعـــاون وال
القائم بني �سلطنة عمان واململكة 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

ملــــا فـــيـــه مــ�ــســلــحــة 
ال�سقيقني  ال�سعبني 
اجلـــــاريـــــن، حــيــث 
�ــســهــدت الــعــالقــات 
الثنائية يف الفرتة 
الخــــــــــرية زخـــمـــا 
مدعوما من قيادتي 
عنه  نتج   ، البلدين 
من  العديد  توقيع 
وتبادل  التفاقيات 
كبار  بني  للزيارات 
وقــال  امل�سوؤولني. 

اإن زيارة �سموه بجاللة ال�سلطان 
التوجه ب�سكل  هيثم �سيعزز ذلك 

كبري.
ال�سلطاين  البالط  ديوان  وكان   
ـــد رحــــب بـــزيـــارة  ـــاين، ق ـــم ـــُع ال
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  �سمو 
من  انطالقًا  "تاأتي  اإنها  وقــال   ،
العالقات التاريخية املمتدة التي 
واململكة  ُعــمــان  �سلطنة  تــربــط 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 
وتعزيزًا لأوا�سر املودة واملحبة 
وو�ــســائــج الــُقــربــى الــتــي جتمع 
ملا  وا�ستكماًل  البلدين،  �سعبي 
ــكــرمي بني  اأ�ــســفــر عــنــه الــلــقــاء ال
ال�سلطان هيثم بن طارق، واأخيه 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
�سلمان بن عبد العزيز، يف اأثناء 
اململكة  اإىل  ال�سامية  الـــزيـــارة 
العام  هــذا  مــن  يوليو  �سهر  يف 

احلايل".
"�سيتم  اأنــه  اإىل  البيان  واأ�ــســار   
خـــالل هـــذه الـــزيـــارة بــحــث عــدد 
مـــــن املــــجــــالت 
واجلــــــــوانــــــــب 
الهــتــمــام  ذات 
خدمًة  امل�سرتك؛ 
البلدين  مل�سالح 
ومبا  ال�سقيقني، 
تطلعات  يحقق 
ال�سعبني  واآمــال 
ملــ�ــســتــقــبــل اأكـــر 
رخــــاًء، ومنـــاًء، 

وازدهارًا". خليفة احلارثي
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جنران ـ البالد 
�سهر  مــن   20 الــــ  يف  جنـــران  منطقة  ت�سهد 
انطالق  اأيام،  اأربعة  وملدة  اجلاري،  دي�سمرب 
برعاية  ال�سعودي"،  لالإبداع  الوطن  "ملتقى 
عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمري  ال�سمو  �ساحب 
و�ساحب  جنــران،  منطقة  اأمــري  م�ساعد،  بن 
بن  هــذلــول  بــن  تــركــي  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
ــائــب اأمــــري مــنــطــقــة جنـــران،  عــبــدالــعــزيــز، ن
عبد  بنت  �سيتة  الأمـــرية  جائزة  ومب�ساركة 
ومركز  الجتماعي،  العمل  يف  للتميز  العزيز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع جنران، 
املنطقة،  تعليم  واإدارة  جنــــران،  وجــامــعــة 
التنمية  ــك  ــن وب جنـــــران،  �ــســبــاب  وجمــلــ�ــس 
العامة  املــوؤ�ــســ�ــســة  ومــنــ�ــســاآت  الجــتــمــاعــيــة، 

للتدريب التقني واملهني.
من  نخبة  فيه  ي�سارك  ــذي  ال امللتقى  ويــهــدف 
املفكرين، واخلرباء، واملخت�سني، والإعالمني 
من اململكة ودول اخلليج العربي، اإىل اكت�ساف 

ودعــــم وتــبــنــي املـــواهـــب الــ�ــســابــة، واإتــاحــة 
اإ�سافًة  الفر�سة لهم لتنظيم واإدارة امللتقيات، 
اإىل توفري برامج تدريبية �سبابية، وتوظيف 

التقنيات احلديثة خلدمة �سباب الوطن.
عمل  اأوراق  على  الفعالية  برنامج  وي�ستمل 
ــات حــــواريــــة، واأنــ�ــســطــة  ونــــــدوات ومــنــ�ــس
يدوية،  وحرف  تراثية،  وفعاليات  اجتماعية، 
خا�سة،  اإعالمية  ونوافذ  خمتلفة،  ومعار�س 
اإ�سافًة اإىل م�سابقة جائزة الأمرية �سيته بنت 
لدعم  الجتماعي  العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز 
اأ�سر  تكرمي  جانب  اإىل  واملــبــدعــات،  املبدعني 
الجتماعي،  العمل  ورواد  ال�سهداء،  واأبــنــاء 
�ساحة  املـــقـــام يف  الــتــ�ــســكــيــلــي  ــفــن  ال وكـــذلـــك 
 - �سعود  امللك  طريق   - التفاعلية  الــنــافــورة 
املنطقة  الفنانني يف  اإبداعات  على  ُيركز  الذي 
وعر�س اأعمالهم، واأي�سًا "ليلة حمى الثقافية" 
الت�سكيلية  كالفنون  فعاليات  عــدة  وت�سمل 

والفنون ال�سعبية وم�سابقة اخلط العربي.

نجران تحتضن "ملتقى الوطن لإلبداع السعودي" 

تعزيز برامج  الذكاء االصطناعي 
بجامعة المؤسس 
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

عبدالعزيز  املــلــك  جــامــعــه  مــركــز  اإدارة  جمل�س  عــقــد 
العالجات  يف  ال�سطناعي  للذكاء  اأك�سفورد  وجامعة 
الدقيقة اجتماعه ال�سنوي الأول، يف جامعة اأك�سفورد 
عبدالعزيز  امللك  جامعة  مثل  حيث  اأم�س،  بربيطانيا 
بالنيابة عن  رئي�س اجلامعة وكيل اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية الدكتور عبداملنعم احلياين، مب�ساركة وكيل 
الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 
قيادات  مــن  عــدد  بح�سور  بــعــد-،  عــن   - نعمان  اأمــني 

املركز بجامعة امللك عبدالعزيز.
كري�س  الربوفي�سور  الإدارة  جمل�س  اجتماع  وراأ�ــس 
اأك�سفورد  جامعة  رئي�س  نائب  وع�سوية  مــولــوي، 
مركز  ومــديــر  بــونــر،  �سا�س  الربوفي�سور  لالبتكار 
اكت�ساف الأدوية الربوفي�سورة اإيفون جونزو، ونائبة 
رئي�س ق�سم نوفيلد للطب ال�سريري نائب رئي�س �سركة 

اأك�سن�سيا الربوفي�سور جون اوفرتني.
البحثية  امل�ساريع  �سري  متابعة  اإىل  الجتماع  ويهدف 
العلمية  الأنــ�ــســطــة  وتــقــيــيــم  املـــركـــز،  يف  املــ�ــســركــة 
اجلامعتني،  بني  عليها  املتفق  امل�سركة  والتعليمية 
ومناق�سة برامج التبادل الطالبي، واأهم العقبات التي 
الإ�سراتيجية  وال�سراكة  البحثية  امل�ساريع  تواجه 
بني اجلامعتني، يف حني قدم الباحثون من اجلامعتني 
اإن�ساء  من  الأوىل  ال�سنة  خالل  اإجنــازه  مت  ملا  عر�سا 
الأكرث �سيوعًا  بالأمرا�س  املتعلقة  الأبحاث  املركز يف 
ال�سكري  داء  مــثــل:  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
واأمرا�س القلب وال�سمنة، كما نوق�س خالل الجتماع 
لــقــاءات  تــقــدمي  يف  املتمثلة  املــركــز  اإجنـــــازات  اأبــــرز 
تبادل  برنامج  وتنفيذ  م�سركة،  عمل  وور�ــس  علمية 
امللك  جامعة  من  طالبة   50 من  لأكــرث  م�سرك  طالبي 

عبدالعزيز.

3 اتفاقيات لتعزيز التطوع 
بصحة مكة 

مكة املكرمة ـ البالد 
اأم�س   املكرمة  مكة  مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  وّقعت 
الأعــمــال  جمــال  يف  جمتمعية  �سراكة  اتفافيات  ثــالث 
مع  الــتــعــاون  لتعزيز  لل�سحة؛  املــ�ــســانــدة  التطوعية 
القطاع اخلا�س يف جمال الأعمال التطوعية بالتوعية 

ال�سحية.
مكة  ب�سحة  املجتمعية  امل�ساركة  برنامج  عرب  ووّقــع 
ال�سحي  للتطوع  الإ�سرافية  الإدارة  املكرمة، ممثاًل يف 
ب�سحة منطقة مكة املكرمة، بح�سور مدير عام ال�سوؤون 
الدكتور وائل بن حمزه  ال�سحية مبنطقة مكة املكرمة 
مطري، وممثلي اأطراف التفاقيات، كاٌل من فريق براء 
ابدان التطوعي، فريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق 

معًا التطوعي.
واأ�سار مدير عام ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة مكة املكرمة 
التفاقيات  هــذه  اأن  مطري،  حمزه  بــن  ــل  وائ الدكتور 
التنمية  يف  ربحية  الــغــري  امل�ساهمة  لتعزيز  جـــاءت 
يف  الدعم  لتقدمي   ،2030 اململكة  روؤيــة  وفق  ال�سحية 
وفقًا  احلكومي،  القطاع  مل�ساركة  ال�سحية  اخلدمات 
بجودة  واملقيمني،  للمواطنني  الفعلية  لالحتياجات 
وكفاءة عالية وتكامل مع اخلدمات التي تقدمها وزارة 

ال�سحة.
من جانبه، اأو�سح املتحدث الر�سمي ب�سحة منطقة مكة 
ملتزمة  ال�سحة  باأن  العتيبي،  فيحان  بن  حمد  املكرمة 
بتقدمي الت�سهيالت لأعمال الفرق التطوعية؛ وفق املتاح 
مبن�ستها،  التطوعية  الفر�س  عن  الإعـــالن  خــالل  من 
واحت�ساب �ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم ال�سحة 
التطوع  الالزمة يف جمال  التدريبية  الــدورات  بتقدمي 
اإىل  بالإ�سافة  �سه؛  تخ�سّ ح�سب  فريق  لكل  ال�سحي 
املبادرات  لرعاة برامج  تقدمي خطابات �سكر وتزكيات 

يف حال طلب ذلك.

 43 إصابة بكورونا.. وتعافي 26 حالة 

التجارة: الجرعة التنشيطية شرط لدخول األسواق
الريا�ض ـ البالد 

من  التن�سيطية  اجلرعة  على  التجارة  وزارة  �سددت 
حالة  ل�ستمرار  �سرط  اأنــه  اإىل  م�سرية  كورونا  لقاح 
واملن�ساآت  ــز  ــراك وامل الأ�ـــســـواق  ودخـــول  التح�سني 
الر�سمي  ح�سابها  عرب  الوزارة  التجارية.واأو�سحت 
اجلــرعــة  عــلــى  احلــ�ــســول  "توير" اإن  مــوقــع  عــلــى 
عاما   18 مــن  العمرية  الــفــئــات  ي�سمل  التن�سيطية 
فاأكرب وجميع من م�سى 8 اأ�سهر اأو اأكرث على تلقيهم 
اجلرعة الثانية، ي�ستثنى من ذلك الفئات املعافاة من 
�سيتم  اإنه  توكلنا.واأ�سافت  تطبيق  وفق  اللقاح  اأخذ 
ت�سديد الرقابة على كافة املن�ساآت التجارية والأ�سواق 
واملولت ملنع اأي جتاوزات ، وتطبيق العقوبات بحق 
املخالفني.كما اأو�سحت الوزارة اأنه �سيتم تطبيق تلك 

ال�سروط اعتبارًا من 1 فرباير 2022.
اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�س  ت�سجيل 43 حالة اإ�سابة 
ــا اجلــديــد )كــوفــيــد-19(،  جــديــدة بــفــريو�ــس كــورون

لي�سبح الإجمايل 549955 حالة.
وقالت الوزارة اإنه مت ت�سجيل 26 حالة تعاٍف جديدة 

لي�سبح الإجمايل 539082 حالة ولله احلمد.
واأكدت "ال�سحة" ت�سجيل حالة وفاة واحدة، لريتفع 

الإجمايل اإىل 8845 حالة وفاة.
وك�سفت الوزارة اأن عدد احلالت احلرجة 37 حالة

على  احلــ�ــســول  ل�سرعة  ال�سحة  وزارة  دعـــت  كــمــا 
اأجــل  مــن  ـــك  وذل املــو�ــســمــيــة،  الإنــفــلــونــزا  تطعيمات 
يف  الإن�سان  ج�سم  ي�سيب  الــذي  الفريو�س  مواجهة 
ال�ستاء، ومواجهة فريو�س كورونا يف حالة الإ�سابة 

بهما مًعا.
اإن  الكواي،  فاطمة  الأ�ــســرة،  طب  ا�ست�سارية  وقالت 
حتدث  لأنها  ال�سم  بهذا  �سميت  املو�سمية  الإنفلونزا 
يف موا�سم حمددة عادة يف ف�سلي اخلريق وال�ستاء، 
جميع  لها  يتعر�س  مو�سمية  عــدوة  عــن  عــبــارة  هــي 

الفئات..

99.6 % نسبة االستجابة لبالغات العنف األسري انطالق تصفيات مسابقة الملك سلمان للتحفيظ

 متطوع يشاركون في زراعة أشجار اللبان العربي 

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
لتحفيظ  اخلــرييــة  اجلمعية  اأطلقت 
املكرمة  مكة  مبنطقة  الكرمي  الــقــراآن 
على  املحلية  امل�سابقة  ت�سفيات  ام�س 
جائزة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
الله  حفظه  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �سلمان 
ورعاه حلفظ القراآن الكرمي وتالوته 
وتف�سريه للبنني والبنات يف دورتها 
م�ستوى  عــلــى  والــعــ�ــســريــن  الــثــانــيــة 

منطقة مكة املكرمة.
�سعود  بــن  فـــوؤاد  ال�سيخ  اجلمعية  رئي�س  واأو�ــســح 
القراءات(  )فرع  يف  �ستكون  الت�سفيات  اأن  العمري، 
القراآن  ي�سمل حفظ  امل�سابقة حيث  فروع  اأعلى  وهو 
ال�سبع  بالقراءات  والتجويد  الأداء  ُح�سن  مع  كاماًل 
ــة  )رواي والتي�سري  ال�ساطبية  طريق  مــن  املــتــواتــرة 

ودراية(.
احلرمني  خــادم  عناية  عالًيا  "العمري"  ال�سيخ  وثّمن 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اأيده الله بالقراآن 
قامت  ذلك  على  وبناء  وتف�سرًيا  وتــالوة  حفًظا  الكرمي 
وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية بزيادة )فرع القراءات( لبقية 
العام  منها  النتهاء  مت  والتي  الأخــرى  ال�ستة  الفروع 

املا�سي قبل جائحة كورونا وهي:
مع  القراآن  كامل  حفظ  الأول:  الفرع 
وتف�سري  والــتــجــويــد  الأداء  ح�سن 
الثاين:  كاماًل.الفرع  القراآن  مفردات 
الأداء  ح�سن  مع  الــقــراآن  كامل  حفظ 

والتجويد.
جــزًءا  ع�سرين  حفظ  الثالث:  الفرع 
والتجويد.الفرع  الأداء  ح�سن  مــع 
الرابع: حفظ ع�سرة اأجزاء مع ح�سن 

الأداء والتجويد.
الأداء  ح�سن  مع  اأجــزاء  خم�سة  حفظ  اخلام�س:  الفرع 
والتجويد.الفرع ال�ساد�س: حفظ ثالثة اأجزاء مع ح�سن 
باأبناء  ا�ستثنائي خا�س  الفرع  والتجويد، وهذا  الأداء 

�سهداء الواجب.
ال�سوؤون الإ�سالمية الدكتور  "العمري" وزير  كما �سكر 
حتفيظ  بجمعيات  اهتمامه  على  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف 

القراآن الكرمي ودعم جميع اأن�سطتها.
املحكمني  مــن  عــــدًدا  هــنــاك  اأن  بــالــذكــر  ــر  ومـــن اجلــدي
املت�سابقني  بــاخــتــبــار  يــقــومــون  �ــســوف  واملــحــكــمــات 
القراآن  حتفيظ  جمعيات  من  املر�سحني  واملت�سابقات 

الكرمي يف منطقة مكة املكرمة.

تبوك ـ البالد 
ومتا�سيًا  للتطوع  الــعــاملــي  الــيــوم  مبنا�سبة 
"ال�سعودية  الــوطــنــيــة  احلــمــلــة  اأهـــــداف  مــع 

الأحــمــر  البحر  �سركة  نظمت  اخل�سراء"، 
لــلــتــطــويــر اأمــ�ــس ، بــالــتــعــاون مــع املــركــز 
النباتي ومكافحة  الغطاء  لتنمية  الوطني 
اأملج،  وبلدية  تبوك  وجامعة  الت�سحر 
اللبان  مــن  �ستلة   2000 ــزراعــة  ل حملة 
مــتــطــوع   200 مبـــ�ـــســـاركـــة  الــــعــــربــــي، 

ومتطوعة من جامعة تبوك.
من  ثــانــيــة  كمرحلة  احلــمــلــة  هـــذه  وتــاأتــي 

اأطلقتها  الأحمر" التي  البحر  "اإزهار  مبادرة 
�سابق  وقت  يف  للتطوير  الأحمر  البحر  �سركة 
الوعي  رفــع  اإىل  تهدف  والتي  العام،  هــذا  من 
املجتمعي باأهمية التنوع البيئي واإميانًا منها 

باأهمية امل�سوؤولية املجتمعية.
يف  للتطوير  الأحمر  البحر  �سركة  اأعلنت  وقــد 
وقت �سابق التزامها باإنتاج 25 مليون �ستلة يف 
امل�سروع  مقر  يف  بها  اخلا�س  الزراعي  امل�ستل 
احتياج  لتوفري  هكتار   100 م�ساحة  على  املمتد 

وجهة البحر الأحمر واأمال من الغطاء النباتي.

الأحمر  البحر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 
البحر  �سركة  حر�س  باغانو  جــون  للتطوير 
بامل�ساهمة  م�ساريعها  وكافة  للتطوير  الأحمر 
ــــذي يــنــدرج  يف تــعــزيــز الــتــنــوع الــبــيــئــي، وال
�سمنه زيادة اأعداد النباتات املحلية يف منطقة 

الوجهتني ال�سياحيتني.
ال�سليمة  البيئية  الأنظمة  اإنَّ  باغانو  واأ�ساف 
طرق  ارتباط  على  دليل  خري  هي  وجهتنا،  يف 
الطبيعية  البيئة  بــازدهــار  التقليدية  احلــيــاة 
اململكة  روؤية  مع  املبادرة  هذه  وتتما�سى  فيها، 

�ست�سمن  حيث   ،2030 ال�سعودية  العربية 
مبادرتنا لعب املجتمع املحلي دوًرا رئي�ًسا يف 
حتقيق طموحنا، املتمثل بتنمية بيئة وجهتنا، 
اليومية  املمار�سات  اأف�سل  اتــبــاع  وت�سجيع 

امل�ستدامة على نطاق اأو�سع".

فوؤاد العمري

الريا�ض  ـ البالد 
ن�سبة  ارتــفــاع  الأ�ــســرة  �ــســوؤون  اأكـــد جمل�س 
التي  الأ�ــســرى  العنف  لبالغات  ال�ستجابة 
متت مبا�سرتها من قبل اجلهات املخت�سة يف 

اململكة اإىل 99.6 %.
�سحة  على  يوؤثر  العنف  اأن  املركز  واأو�سح 
املراأة النف�سية، فيفقدها املبادرة والقدرة على 
بالعجز  اإح�سا�سها  عن  ف�سال  القرار،  اتخاذ 
لالطمئنان  افتقارها  مع  بالنف�س  الثقة  وعدم 
والــ�ــســالم الــنــفــ�ــســي والــعــقــلــي، بــالإ�ــســافــة 

ل�سعورها بالإحباط والعجز واملهانة.
لتعزيز  واجلهود  املــبــادرات  من  بعدد  ونــوه 
وتطوير  ت�سغيل  منها  الجتماعية،  التنمية 
مركز بالغات العنف الأ�سري، وبث وتطوير 
املجتمع،  لفئات  املوجهة  التوعوية  احلمالت 
بــجــانــب تــعــديــل نـــظـــام ولئـــحـــة الــ�ــســمــان 

الجتماعي، وتنويع م�سادر الدعم.
اأن جمل�س  �سوؤون ال�سرة  يعمل على  يذكر 
يف  التنموي  دورهــا  وتعزيز  الأ�سرة  متكني 

التميز يف  اململكة، وتت�سمن ر�سالته  مناطق 
الربامج واخلدمات املمكنة لالأ�سرة واجلهات 
حيوي  جمتمع  يف  دورهـــا  لتعزيز  املعنية 
يف  ت�ساهم  التي  التكاملية  املــبــادرات  وبناء 
واملــراأة  والطفل  لالأ�سرة  امل�ستدامة  التنمية 

وكبار ال�سن.
 كــمــا يــ�ــســعــى املــجــلــ�ــس لــتــلــمــ�ــس احلــاجــات 
لالأ�سرة من خالل اجلهات املختلفة  التنموية 
وغري  مبا�سر  ب�سكل  تعني  التي  املناطق  يف 
جمل�س  بني  العالقة  ويحكم  بالأ�سرة  مبا�سر 
�ـــســـوؤون الأ�ـــســـرة وجمــلــ�ــس املــنــطــقــة عالقة 
والق�سايا  الأهــــداف  على  مبنية  ت�ساركية 
يهدف  املناطق  نظام  اأن  �سيما  ل  امل�سركة 
والتنموي  الإداري  العمل  م�ستوى  رفع  اإىل 
على  املــحــافــظــة  واإىل  املــمــلــكــة،  مــنــاطــق  يف 
املواطنني  حــقــوق  وكفالة  والــنــظــام،  الأمـــن 
والت�سريعات  الأنظمة  اإطــار  يف  وحرياتهم، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بها  املعمول 

ومبا تكفله لهم ال�سريعة الإ�سالمية.



وترى من وجهة نظرها 
خ��ري��ة ح��ت��ات��ة م��درب��ة 
ق���ي���ادة ل��ل�����س��ي��دات: يف 
ن�ستطيع  ال  احل��ق��ي��ق��ة 
ه��ن��اك  اأن  جن�����زم  اأن 
���س��خ�����س��ا اأف�������س���ل م��ن 
ال��ث��اين ، ف��ه��ن��اك رج��ال 
ب����ح����ك����م اخل����������رة يف 
ق���ي���ادة ال�����س��ي��ارة جند 
ولكن  ممتازة،  قيادتهم 
م���ا مي��ي��ز امل�������راأة اأن��ه��ا 
بالقوانني  اإلتزاما  اكرث 
امل���روري���ة واإ���س��ت��خ��دام 
اأكر  ،ب�سكل  االإ���س��ارات 
فالن�ساء  ال���رج���ل،  م���ن 
انحاء  ويف  ع��ام  ب�سكل 
بااللتزام  تت�سم  العامل 
واحلذر، وت�ستهر املراأة 
ال�سيارات  ح���وادث  يف 
فاأغلب  الرجل  اأم��ا  اجلانبي  االأمامي  باال�سطدام 
اال�سطدامات التي يقع بها فهي من جانب ال�سيارة 
العامل  امل��راأة حول  اأن   اإ�ساعة  ومن اخللف، وعن 
هي االأقل مهارة وامكانيات يف قيادة ال�سيارة فهذا 
وانفعالية  لطيفا  كائنا  كونها  فاملراأة  �سحيح  غر 
اأثناء وقوع حادث، ولكن لي�ست �سخ�سية �سعيفة، 
وبالعك�س فاملراأة اأثناء تركيزها يكون لديها حد�س 
وبالتايل  �ستتجاوزها  �سيارة  هناك  اأن  يف  قوي 
تكون اأكرث حر�سا، وال نن�سى اأن املراأة حمظوظة 
للمراأة فقد �سبق  ال�سيارة  فعندما جاء قرار قيادة 
والتي  امل��رور  يف  وعقوبات  قوانني  �سن  ال��ق��رار 
مما  احل���وادث،  ن�سبة  انخفا�س  يف  دور  لها  ك��ان 
مهد لها ال�سعور باالأمان اأثناء قيادتها لل�سيار على 

الطرقات. 

أمر محايد 
ع��ن��اي��ت مو�سحا:  ع��ب��دال��ل��ه  ب��ق��ول��ه  ي��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
اأم  امل��راأة  اأف�سل  قيادته  من  بني  املقارنة  اأن  اأج��د 
متهور  �سباب  هناك  فكما  حمايد  اأمر  هي  الرجل؟ 
فتيات  هناك  اأي�سا  ال�سرعة  ويع�سق  القيادة  يف 
االأنظمة والقوانني  القيادة، واتباع  متهورات يف 
هو  ذل��ك  من  االأه��م  كليهما،  على  تطبق  امل��روري��ة 
الغر�س من قيادة ال�سيارة يف ق�ساء االإحتياجات 
والذهاب اىل العمل، فكل ما كان ال�سخ�س ملتزما 
حتى  وحذرا  م�سوؤوال  �سيكون  م�سوؤوال  و�سخ�سا 
اأو االأقل  القيادة، واملراأة ال تعتر االأ�سعف  اأثناء 
جند  اأننا  بدليل  ال�سيارة  قيادة  يف  االإمكانيات 
فتيات بطالت يف م�سابقات الراليات وح�سلن على 
جوائز. ومن جانب اآخر من املمكن اأن يتفوق يف 
الوقت الراهن الرجل على املراأة يف قيادة ال�سيارة 
ب�سبب اأنه تعلم منذ �سغره واأغلب ال�سيدات تعلمن 
يف وقت متاأخر واأمر جديد عليهن ولكن مع مرور 
وتكت�سب  �ستتطور  مهاراتها  اأن  بالتاأكيد  الوقت 

نف�س خرة وحنكة الرجل. 

أكثر حذرا 
 - قا�سم  اأب��وب��ك��ر  اأو���س��ح��ت  "اأماين  جانبها  م��ن 
مدربة قيادة �سخ�سية �سابقا- مدينة - جدة قائلة: 
اأن الفرق  بني قيادة املراأة لل�سيارة وقيادة الرجل 
اأكرث حذرا واتباعا  املراأة  اأن   اأجد  الطرقات،   يف 

للقوانني املرورية من الرجل.
واأق���ل  �سعيفة  ب��اأن��ه��ا  امل�����راأة   ات��ه��ام   اأن   واأرى 
ال�سيارة  قيادة  الرجل يف  اإمكانيات ومهارات من 
لي�س فقط يف ال�سعودية، بل على م�ستوى العامل؟ 
بالعك�س  فقط،  ا�ساعة  مبثابة   هو  االإعتقاد   فهذا 
لقد اثبتت املراأة يف ال�سعودية جدارتها يف القيادة 
يف وقت ق�سر جدا، اما على م�ستوى العامل فهذه 

اال�ساعة تظلم قيادة املراأة ب�سكل عام.
الرجل  اأن  اأالح��ظ  القيادة  يف  خرتي  وبح�سب 
عمر  من  لقيادته  نظرا  واملهارة  باالندفاع  يتميز 
اأك��رث  واملثالية  للحذر  متيل  امل���راأة  اأم���ا  �سغر، 

وتتجنب املغامرة.

أشهر الحوادث 
 واذا حتدثنا عن اأ�سهر احلوادث التي تن�سب لكال 
بالقوانني  التزاما  االأك��رث  وم��ن  وال��رج��ل؟  امل���راأة 
املرورية؛ فاأرى اأن احلوادث واحدة على م�ستوى 
اأكرث  الرجل تكون  الرجل وامل��راأة، ولكن حوادث 

ت�ستت  اأو  العالية  ال�سرعة  ب�سبب 
الرتكيز واالن�سغال مثال بالهاتف اأما 
امل��راأة فتكون �سوء ت�سرف  ح��وادث 
االأ���س��ه��ر  واحل������ادث  ا���س��ت��خ��دام  اأو 
ا���س��ت��خ��دام املكابح  امل����راأة ه��و  ع��ن��د 
ويرجع  واح���د  وق��ت  يف  والبنزين 
الفتيات  فبع�س  اخلاطئ  للتعلم  هذا 
نظرا لتكد�س مدار�س القيادة وتاأخر 
اأو  ال��ذات��ي  للتدريب  تلجاأ  املواعيد 
فمن  كفئ  غر  �سخ�س  مع  التدريب 
اخلاطئ  التعليم  يقودها  اأن  املمكن 
بالن�سبة  اأم���ا  احل�����وادث.  ه���ذه  اإىل 
املرورية  بالقوانني  التزاما  لالأكرث 
التزاما  االأك���رث  ه��ي  بالطبع  امل����راأة 

وحذرا يف الطرقات من الرجل.

تجاوز السرعة 
م�ست�سار  ال��غ��ام��دي  �سعيد  ع��ب��دال��ل��ه 

ت��وؤك��د  ق��ائ��ال:  ي�سيف  �سحفي  وك��ات��ب  اع��الم��ي 
عنفًا من  اأكرث  الرجل بطبعه  اأن  الدرا�سات  بع�س 
املراأة، لي�س فقط يف قيادته لل�سيارات، واإمنا يف 
اح��رتام  بعدم  يت�سل  وفيما  ع��ام،  بوجه  �سلوكه 
بريطانيا  لالح�سائيات  يف  فطبقًا  املرور،  قواعد 
مثاًل،  بلغت ن�سبة ما ارتكبه الرجال من خمالفات 
م��روري��ة 53 يف امل��ائ��ة، ك��ذل��ك ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
الرجال مييلون اإىل جتاوز ال�سرعات املقررة على 
امل��راأة   ، كثرة.  ح��وادث  عنه  ينجم  مما  الطريق، 
قيادتها  اأث��ن��اء  امل���رور  ق��واع��د  اح���رتام  اإىل  متيل 
لل�سيارة، وال�سبب انها اكرث تعقاًل، واأكرث اهتمامًا 

مبعرفة قوانني املرور واتباعها، على 
ي�ستمتع  ال���ذي  ال��رج��ل  م��ن  العك�س 
ب��خ��رق ق���وان���ني امل������رور، وذل����ك يف 
حماولة منه للمبالغة يف اإظهار قوته 
بالثقة  ي�����س��ع��ره  م��اه��ر مم��ا  ك�����س��ائ��ق 
كان  اإذا  بنف�سه.  وب��ال��زه��و  الكبرة 
الرجل  قيادة  بني  واالختالف  الفارق 
م�سلحة  يف  ي�سب  امل�����راأة  وق���ي���ادة 
اأن  بالطبع  يعني  ه��ذا ال  ف��اإن  امل���راأة، 
�سائق  والرجل  ماهرة  �سائقة  امل��راأة 
غ���ر م���اه���ر، واإمن�����ا ي��رج��ع ال��ف��ارق 
واالختالف اإىل الرجل كرجل واملراأة 
اإن  ال��ق��ول:  ك��ام��راأة، وم��ن هنا ميكن 
رجل بطبعه حم�س وال يحبذ االنتظار 
خمالفات  جيبه  يكلف  ذل��ك  ل��و  حتى 

مرورية.
التي  املرورية  للحوادث  بالن�سبة  اأما 
ب�سبب  تكون  فاأغلبها  للرجال  حتدث 
ال�����س��رع��ة واالن�����س��غ��ال ب���اجل���وال، ام��ا 
مركبة  ا�سطدام  تكون  غالبا  فحوادثهن  الن�ساء 
الت�سرف  على  قدرة  وعدم  اإرتباك  نتيجة  مبركبة 

وتاليف اال�سطدام. 

قدرات ومهارات 
وتعلق بقولها مدربة قيادة ال�سيارة حنان عبدالله 
يف  الله  بف�سل  القياده  تعلمت  قائلة:  الغامدي  
من  القياده  رخ�سة  على  اأي�سًا  وح�سلت  اأمريكا 
من  كنت    ، الوطن  لالأر�س  عودتي  وعند  اأمريكا 
القيادة يف مدر�سة جدة  تعليم  املبادرات يف  اأول 

املتطورة لتعليم القيادة، ومن حيث املقارنات بني 
قيادة الرجل واملراأه حقيقًة ال توجد فروق وا�سحة 
رجال  �سواء  ومهارات  قدرات  لديهم  الطرفني  كال 
جدارتهن  اأثبنت  احلمد  ولله  والن�ساء   ، ن�ساء  اأو 
من  اأم��ا  بامتياز،  منها  والتمكن  القيادة  تعلم  يف 
اأمكانيات من  املراأة �سعيفة واأقل  يقال  اأنه  ناحية 
الرجل، من وجهة نظري لكل عمل هناك اإخفاقات 
من الرجال والن�ساء ولكن تعتر حاالت فردية من 
بالقيادة  اإخفاقات  هناك  مبعنى  تعميمها،  الظلم 
من بع�س الرجال وكذلك من بع�س الن�ساء ولكن 
عن  امل����راأة  تتميز  اآخ���ر  �سعيد  وع��ل��ى  النعممها، 
وكالهما  الرجل.  من  ااإلتزاما  اأك��رث  باأنها  الرجل 
املرورية  واالأنظمة  بالقوانني   بااللتزام  مطالبان 

وال متييز يف العقوبة. 

مواجهة الصعوبات 
القرين" باحثة  علي  " هيفاء  ذك��رت  اآخ��ر  وم��ن جانب 
حقيقًة  مو�سحه:  نظرها  وحهة  من  اإع��الم  ماج�ستر 
م��ه��ارة  م��ن  متمكن  اأن��ث��ى  اأو  ذك���ر  ال�سخ�س  ك���ان  اإذا 
القيادة تقّل عدد ال�سعوبات التي قد يواجهها، لكن من 
جتربتي هنالك جانب اآخر غر املهارة يف القيادة وهو 
امل�سايقات التي من املمكن تواجهها الفتاة من اجلن�س 
االآخر بال �سبب، من باب االأذية فقط، كما اأن ما قد يتم 
لي�س  القيادة  م��درب��ات  اأو  القيادة  مدر�سة  م��ن  تعلمه 
بال�سرورة اأن يكون ُمتبعا بحذافره يف قانون ال�سارع، 
القانون غر  بل  املكتوب  لي�س  لكن  قانون  هنا  واأق��ول 
املنطوق والنهج الذي يتبعه قائدو ال�سيارات بال�سارع 
كان بالن�سبة يل اأوىل ال�سعوبات التي واجهتني وهي 
تفهم ان هناك قواعد وقوانني اأخرى غر ما مت درا�سته 
اأ�ساء  حال  يف  خلفي  ال��ذي  لل�سائق  الطريق  فتح  مثل 
باليد   االإ�سارة  اأو مهارة  العايل،  امل�ستوى  انواره على 
اأو  االجت��اه��ات،  الإح��دى  االلتفات  حني  يف  النافذة  من 
ال�سغط على "البوري" اأو بوق ال�سيارة مرتني ك�سبيل 
التي  امل��ه��ارات  من  والعديد  ح��ال اخلطاأ،  االع��ت��ذار يف 

تعلمتها من ال�سارع.

 فن وذوق 
التي  امل��رور  وقوانني  اأنظمة  اجل��دل  ه��ذا  وينهي 
لي�س  بداية  للبالد:  خا�س  ت�سريح  يف  اأو�سحت 
واالأك��رث  االأف�سل  من  بني  مقارنة  اأو  عالقة  هناك 
فكما هناك  امل����رور،  وق��وان��ني  ب��اأن��ظ��م��ة  ال��ت��زام��ا 
ماهرة  اأي�سا  �سيدة  هناك  مب��ه��ارة  ي�سوق  رج��ل 
ف��ن  وذوق  " ه��ي  ال��ق��ي��ادة  ف�سعار   ، ال��ق��ي��ادة  يف 
اجلن�سني،   على  ال�سعار  ه��ذا  وينطبق  واأخالق" 
اأما بالن�سبة اىل اأن املراأة االأوفر حظا حيث بداأت 
قوانني  وو�سعت  �سنت  اأن  بعد  ال�سيارة  ق��ي��ادة 
فتطور  ال��ط��رق��ات  على  للمتجاوزين  وع��ق��وب��ات 
والتقنيات،  املراحل  ي�سر ويواكب جميع  املرور 
ففي ال�سابق مل تكن هناك جواالت وبعد ظهورها 
وت�سبب ا�ستخدامها باحلوادث و�سعت خمالفات 
اأي�سا مل يكن  القيادة،  اأثناء  الإ�ستخدام اجلواالت 
ال�سابق  يف  مقارنة  الهائل  بالكم  ال�سيارات  عدد 
ول��ذل��ك مت حت��دي��د ال�����س��رع��ات ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ، 
اأنظمتها  وت�سريعاتها  املرور تتطور يف  واأنظمة 
اتباعا ملواكبة الو�سع احلايل وتغر احلياة ، كما 

تتطور جميع االأجهزة واملجاالت االأخرى. 

5
متابعات

الثالثاء 3 جمادى االأوىل 1443ه� املوافق 7 دي�سمر 2021م ال�سنة 91 العدد 23513

 املراأة اأكرث تنظيمًا وان�سباطًا من الرجل، وتناف�سُه يف االلتزام باالأنظمة ومواعيد العمل واإجناز اأكرث من مهام يف وقت واحد، والو�سول اإىل مقر عملها يف ال�ساعات املقررة للعمل بعد تو�سيل اأبنائها مع ال�سائق، فهي 
متتلك القدرة على النجاح يف ما يوكل اإليها وعلى هذا اال�سا�س فهي تتفوق على الرجل يف "ال�سياقة" االآمنة ويف هذا ال�سياق ا�ستطلعت "البالد" اآراء عدد من املخت�سني  والذين اأجمعوا اأن  املراأة ب�سورة عامة اأكرث 

حر�سا  والتزاما بقواعد ال�سر  وال�سالمة املرورية، الفتني يف الوقت نف�سه اإىل اأن هذا ال�سيناريو لي�س قاعدة وامنا يف الغالب العم  فاإن املراأة تلتزم باالتعلميات اأكرث من الرجل. 
فيما ت�سر االح�سائيات العاملية اإىل اإن ن�سبة احلوادث املرورية التي ت�سجلها املراأة يف عدد من دول العامل اأقل مقارنة بالرجل، اإذ ترتاوح ما بني 35 - 40٪ ، وذلك وفقًا لدرا�سة اأجرتها �سركات تاأمني يف بريطانيا، اإذ 

�سجل الرجل ن�سبة حوادث ترتاوح ما بني ٦0 -70٪ ، ويرجع ال�سبب اإىل اأن املراأة اأكرث حذرًا يف القيادة مقارنة بالرجل، فعادة تهتم ب�سالمة االأطفال واملرافقني.

أثبتت جدارتها في القيادة والسالمة المرورية .. ومختصون: 

حواء في حوادث السيارات تشتهر باالصطدام األمامي الجانبي

المرأة تتفوق على الرجل في السياقة اآلمنة
جدة - رانيا الوجيه - جنود النهدي

حوادث منخفضة

عبداهلل الغامدي

عبداهلل عنايت

خريية حتاتة

هيفاء القرين

وجود بطالت 
سعوديات في 

مسابقات الراليات

القوانين ساهمت  
في انخفاض نسبة 

الفواجع 

من حيث احلوادث واالإح�سائيات: فاإن ن�سبة احلوادث املرورية 
التي ت�سجلها املراأة يف عدد من دول العامل اأقل مقارنة بالرجل، 
اإذ تراوح ما بني 35 - 40٪ ، وذلك وفقًا لدرا�سة اأجرتها �سركات 
ما  ن�سبة حوادث ترتاوح  الرجل  �سجل  اإذ  بريطانيا،  تاأمني يف 
يف  ح��ذرًا  اأك��رث  امل���راأة  اأن  يف  ال�سبب  ويرجع   ، ٪70-  ٦0 بني 
القيادة مقارنة بالرجل، فعادة تهتم ب�سالمة االأطفال واملرافقني 

تبقى  اأن  وحتر�س  ال�سر،  باأنظمة  والتزاما  دق��ة  واأك��رث  معها 
اهتمامها  بحكم  �سدمات  اأو  خ��دو���س  اأي  م��ن  خالية  مركبتها 
ال�سكلي بخ�سو�سياتها، كما اأن قيادة املراأة دائمًا اأكرث ترٍو من 
الرجل وال�سبب خوفها من املجازفة وال�سرعة كما يفعل بع�س 
ال�سباب الأن الرجل بطبيعته جمازف ومغامر وجريء، اأما املراأة 

فتحافظ على هدوئها اأمام عجلة القيادة.
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فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

% انخفاض القضايا اإليجارية
جدة - البالد

الق�سايا  اأّن  عــن  ال�سمعاين  وليد  الدكتور  الــعــدل  وزيــر  ك�سف 
وذلك   %  50 من  باأكرث  انخف�ست  العامة  املحاكم  يف  الإيجارّية 
بينه وبني وزير  لقاء  ذلك خالل  اإيجار. جاء  مبادرة  تد�سني  بعد 

ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل. 
وقال وزير ال�سوؤون البلدية عرب ح�سابه الر�سمي يف "تويرت"، اإن 

ال�سراكة بني الوزارتني م�ستمّرة مبا يخدم املواطنني. 
وكان برنامج "اإيجار" التابع لوزارة الإ�سكان قد ك�سف موؤخرا عن 
زيادة يف اأعداد الوحدات العقارية املُ�سجلة بال�سبكة الإلكرتونية 
ماليني   3 امل�سجلة  الوحدات  اأعــداد  لتتجاوز  الإيجار،  خلدمات 
الربنامج  بداية  من  والتجارية،  ال�سكنية  بني  ما  تنوعت  وحــدة 
العقاريني  الو�سطاء  عــدد  و�ــســل  كما  املــا�ــض،  اأغ�سط�ض  حتى 

امل�سجلني بالربنامج لأكرث من 20 األف و�سيط.
 وت�سهم ال�سبكة ب�سكل كبري يف حفظ حقوق كافة اأطراف العملية 
ال�ستثمار  وتعزيز  العقاري  الإيجار  قطاع  وتنظيم  الإيجارية، 
فيه، اإ�سافة اإىل تلبية احتياجات ورغبات امل�ستفيدين من القطاع 
زمان  اأي  يف  ال�سبكة  من  ال�ستفادة  ت�سهيل  خــالل  من  العقاري 

ومكان عرب خطوات �سهلة ووا�سحة.
 ويوؤكد الربنامج على ا�ستمراره يف تطوير �سبكته الإلكرتونية 
واإ�سافة  التح�سينات  مــن  العديد  واإجــــراء  ــجــار،  الإي خلــدمــات 
العقود من  املوافقة على توثيق  اإمكانية  املميزة، مثل:  اخلدمات 
العقارية  الــوحــدات  ت�سجيل  عمليات  وحت�سني  ال�سبكة،  خــالل 
املالية  العمليات  وتي�سري  العقارات،  من  خمتلفة  اأنــواع  واإ�سافة 
واآليات �سداد فواتري الإيجار اأو جدولتها، و�سحن الأر�سدة ملالك 
منو  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  مما  العقاريني،  والو�سطاء  العقارات 

العقود الإيجارية املوثقة.

50

ردّ فائض االكتتاب غدا

442 % تغطية اكتتاب األفراد في "تداول"
الريا�س - البالد

جتاوزت ن�سبة تغطية اكتتاب الأفراد 
ال�سعودية  تداول  يف طرح جمموعة 
442 %، واأعلن امل�ست�سارون املاليون 
واملن�سقون  الكتتاب  �سجل  ومديرو 
يف  التغطية  ومــتــعــهــدي  الــدولــيــون 
عن  للمجموعة  الأويل  العام  الطرح 
الأفــــراد  لفئة  الــطــرح  عملية  اإمتــــام 
اأدنــى  كحد  اأ�ــســهــم   10 وتخ�سي�ض 
طلب  يف  م�سمول  فــرد  مكتتب  لكل 
تخ�سي�ض  �سيتم  بينما  الكــتــتــاب، 
اأ�سا�ض تنا�سبي  الأ�سهم املتبقية على 
اإىل  كل مكتتب  بناء على حجم طلب 
املطلوب  املتبقية  الأ�ــســهــم  اإجــمــايل 
ــــــك بــنــ�ــســبــة  الكــــتــــتــــاب فـــيـــهـــا، وذل

على   %  11.5206 تبلغ  تخ�سي�ض 
اأ�سا�ض تنا�سبي.

وبــلــغ عـــدد املــ�ــســاركــني الأفــــــراد يف 
الطرح 598،327 فرد، وبلغت القيمة 
 5.02 الأفـــــراد  لطلبات  الإجــمــالــيــة 
مليار ريال. و�سيتم رّد فائ�ض اكتتاب 
اأق�ساه 8  املكتتبني الأفراد يف موعد 

دي�سمرب 2021.
مرحلة  املا�سي،  اخلمي�ض  وانتهىت 
تداول  جمموعة  يف  الأفــراد  اكتتاب 
تخ�سي�ض  مت  حــيــث  ــعــوديــة،  ــ�ــس ال
من   % �سهم متثل 30  مليون   10.80
لالكتتاب  املطروحة  الأ�سهم  اإجمايل 
كحد  الأفـــــراد  مــن  للمكتتبني  الــعــام 

اأق�سى.

اجتماعات للبعثة التجارية السعودية في أمريكا

 ترسية الدفعة األخيرة من القمح المستورد

نيويورك- وا�س
ال�سعودية  الــ�ــســادرات  تنمية  هيئة  نظمت   
اأعمال  نيويورك  ال�سعودية" يف  "ال�سادرات 
الــوليــات  اإىل  ال�سعودية  التجارية  البعثة 
املــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــالــتــعــاون مــع جمل�ض 
الأعمال ال�سعودي الأمريكي، بح�سور الأمني 
ال�سعودية  ــادرات  الــ�ــس تنمية  لهيئة  الــعــام 
في�سل �سعد البداح، والنائب الأعلى للرئي�ض 
التنفيذي ملجل�ض الأعمال ال�سعودي الأمريكي 
الرامية  جهودها  �سمن  وذلك  كالهان،  دافيد 
اإىل تنمية ال�سادرات ال�سعودية غري النفطية، 
كاأحد  بامل�سرتين  امل�سدرين  ربــط  خــالل  من 

اأهدافها واأدوارها الإ�سرتاتيجية.
وي�سارك يف اأعمال البعثة 15 �سركة �سعودية 
الغذائية  ـــواد  وامل البناء  مــواد  قطاعات  مــن 
اآفــاق  عــن  البحث  بهدف  املــتــجــددة،  والطاقة 
الأمــريــكــيــة،  الــ�ــســركــات  مــع  للتعاون  جــديــدة 
ــة الــ�ــســعــوديــة  ــتــجــاري وتــتــ�ــســمــن الــبــعــثــة ال
ــمــاعــات مــطــابــقــة الأعـــمـــال  الأمــريــكــيــة اجــت

بامل�سرتين  لربطهم  الــ�ــســعــوديــة  لل�سركات 
يدعم  مبــا  الأمريكية  ال�سوق  يف  املحتملني 
و�سول اأف�سل للمنتجات الوطنية اإىل ال�سوق 

الأمريكية.
 يذكر اأن �سادرات اململكة العربية ال�سعودية 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية حققت ارتفاًعا 
بن�سبة 82 % خالل الن�سف الأول من 2021م، 
حيث   .2020 العام  من  الفرتة  بــذات  مقارنة 

بلغ اإجمايل قيمتها 5.50 مليارات ريال.
جميع  ال�سعودية"  "ال�سادرات  توّظف  كما 
اإمكاناتها لتحقيق روؤيتها يف اأن تكون املحرك 
ل�سادرات  امل�ستدام  النمو  لتحقيق  الرئي�ض 
رفع  يف  وامل�ساهمة  النفطية،  غــري  اململكة 
اإىل   %  16 من  النفطية  غري  ال�سادرات  ن�سبة 
املحلي  الناجت  اإجمايل  من  الأقــل  على   %  50
عددًا من  ذلك  �سبيل  النفطي، وتتخذ يف  غري 
جعل  �ساأنها  من  التي  واملبادرات  الإجــراءات 
الأ�سواق  يف  قويًا  مناف�سًا  ال�سعودي  املنتج 

الدولية والإقليمية.

الريا�س- البالد
للحبوب  ــعــامــة  ال املــوؤ�ــســ�ــســة  اأكــمــلــت   
ال�سابعة  ــدفــعــة  ال تــر�ــســيــة  اإجـــــــراءات 
والأخـــــرية مــن الــقــمــح املــ�ــســتــورد لهذا 
األـــــف( طـــن، من  بــكــمــيــة )689  الـــعـــام  
والبحر  الأوروبـــــي،  الحتـــاد  منا�سئ 
الأ�سود، واأ�سرتاليا، واأمريكا اجلنوبية 

وال�سمالية.
املهند�ض  املوؤ�س�سة  حمــافــظ  ــح  واأو�ــس
اأحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز الــفــار�ــض، اأن 
اإطار  ياأتي يف  الدفعة  التعاقد على هذه 
تــعــزيــز املـــخـــزون ال�ــســرتاتــيــجــي من 
امل�ستويات  عند  عليه  واحلــفــاظ  القمح 
�سركات  احتياجات  كافة  وتلبية  الآمنة 
ـــاظ على  املــطــاحــن مـــن الــقــمــح واحلـــف
امل�ستويات  عند  الإ�سرتاتيجي  املخزون 
الآمنة، حيث ا�ستطاعت املوؤ�س�سة  بدعم 
اململكة من  تاأمني احتياجات  الدولة  من 

القمح حتى بداية اأغ�سط�ض 2022م.

ال�سابعة  الدفعة  و�سول  اأن  واأ�ــســاف  
الــعــام  هـــذا  عليها  املــتــعــاقــد  والخـــــرية 
يوليو 2022م  �سهر  الله خالل  مب�سيئة 
 )3( على  مــوزعــة  بــاخــرة   )11( بــواقــع 
بكمية  الإ�ــســالمــي  جــده  مليناء  بــواخــر 
)186( األف طن، وعدد )5( بواخر مليناء 
طن،  األف   )314( بكمية  التجاري  ينبع 
وعدد )3( بواخر مليناء امللك عبدالعزيز 

بالدمام بكمية )189( األف طن.
العام  لهذا  ال�سابعة  الدفعة  وبرت�سيه 
تعاقدت  قد  املوؤ�س�سة  تكون  )2021م( 
تقدر  كمية  على  الــعــام  هــذا  بــدايــة  منذ 
م�ستورد،  قمح  طــن  مليون   )4( بنحو 
فيما مت �سراء نحو )576( األف طن قمح 
لتبلغ  لهذا املو�سم،  حملي من املزارعني 
من  املوؤ�س�سة  م�سرتيات  اإجمايل  بذلك 
القمح هذا العام نحو )4.6( مليون طن، 
منها نحو )2( مليون طن �سيتم توريدها 

خالل العام القادم )2022(.

77 % نسبة السعودة في المؤسسات المالية
الريا�س - البالد

هيئة  عن  ال�سادرة  البيانات  اأظهرت 
لدى  العاملني  عدد  اأن  املالية  ال�سوق 
)املوؤ�س�سات  لهم  املرخ�ض  الأ�سخا�ض 
املــالــيــة املــرخــ�ــســة مــن الــهــيــئــة(، بلغ 
الثالث  الربع  بنهاية  موظفني   4606
من العام احلايل 2021، بارتفاع 115 

موظفا عن الربع الثاين.
ووفــقــا لــتــقــريــر اأعـــمـــال الأ�ــســخــا�ــض 
بلغت  موؤخرا،  ال�سادر  لهم  املرخ�ض 
املوؤ�س�سات  هــذه  يف  ال�سعودة  ن�سبة 
بنهاية الربع الثالث من العام احلايل 

.% 77
وبلغ عدد املوؤ�س�سات املالية املرخ�سة 
بنهاية الربع الثالث من العام احلايل 

وتــ�ــســدرت  مــوؤ�ــســ�ــســات،  نــحــو 108 
املوؤ�س�سات  املالية"  الأهــلــي  "�سركة 
املـــالـــيـــة املــرخــ�ــســة مـــن حــيــث عــدد 
املوظفني بـ410 موظفني وبلغت ن�سبة 
اإ�ض  "اإت�ض  تلتها  بها 89 %،  ال�سعودة 
بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة" 
بـ304 موظفني بن�سبة �سعودة قدرها 

.% 82
موؤ�س�سات  تقرير  اأظــهــر  اأن  و�سبق    
ال�سوق املالية، ن�سبة ال�سعودة  بنهاية 
الــربــع الــثــاين مــن الــعــام احلـــايل 76 
م�سارات  توطني  اململكة  وتوا�سل   ،%
و�سغلها  الــعــمــل  ــوق  ــس � يف  جـــديـــدة 
يوليو  ويف  الــ�ــســعــوديــة،  ــكــوادر  ــال ب
املا�سي وقعت وزارة املوارد الب�سرية 

تفاهم  مــذكــرة  الجتماعية  والتنمية 
م�سرتكة مع البنك املركزي ال�سعودي 
املــــوارد  تنمية  ــنــدوق  و�ــس ــامــا(  ــس �(
�سغل  خطوات  لبدء  »هــدف«  الب�سرية 
اأنــ�ــســطــة الــقــطــاعــات املــالــيــة بــاملــوارد 

الب�سرية الوطنية.
التعاون  حتقيق  اإىل  املذكرة  وتهدف 
ـــوزارة  ال اأعــمــال  اتــ�ــســاق  مبــا ي�سمن 
لتوطني  ال�سعودي  املــركــزي  والبنك 
عليها  ي�سرف  التي  القطاعات  جميع 
ــبــنــك املـــركـــزي الــ�ــســعــودي ورفـــع  ال
اخلا�سعة  اجلهات  من�سوبي  م�ستوى 
يتعلق  فــيــمــا  والــتــنــ�ــســيــق  لإ�ـــســـرافـــه، 
بالتوطني والتدريب يف كافة الأن�سطة 

املالية والتمويلية.

النفط يستهل األسبوع 
بارتفاع األسعار

لندن - وكاالت
ارتفاع  على  الأ�سبوع  هذا  النفط  تعامالت  ا�ستهلت 
التذبذبات  مــن  اأ�ــســبــوع  بعد  اأمــ�ــض،    ،%  2 جتـــاوز 
العقود  ارتفعت  حيث   ، اأوميكرون  متحور  ب�سبب 
للربميل،  دولر   71.67 اإىل  بــرنــت  خلــام  الآجــلــة 
للخام  الآجلة  العقود  ارتفعت  فيما   ،%2.58 بن�سبة 
الأمريكي بن�سبة 2.91 % لت�سل اإىل 68.17 دولر 

للربميل.
 واتفقت جمموعة الدول امل�سدرة للنفط وحلفاوؤها، 
يف  املقررة  الزيادة  على  اخلمي�ض،  بل�ض"  "اأوبك 
ال�سهر  يف  يوميا  برميل  األف   400 مبقدار  الإنتاج  
الباب  املنتجني تركوا  اأن  ، غري  يناير 2022  املقبل 
ت�سرر  اإذا  �سريعًا  ال�سيا�سة  تغيري  اأمــام  مفتوحًا 
الطلب من اإجراءات احتواء "اأوميكرون" يف العامل 
اإمكانية لقائهم جمددًا قبل الجتماع  ، م�سريين اإىل 

املقرر يف الرابع من يناير اإذا لزم الأمر.
"اأوبك"  يف  اأع�ساًء  ت�سم  التي  املجموعة  وقالت 
ومنتجني من خارجها ، اإن الجتماع يظل يف حالة 
يتعلق  فيما  الــتــطــورات  مــن  ملزيد  انــتــظــاًرا  انعقاد 
بالوباء وموا�سلة مراقبة ال�سوق عن كثب واإجراء 

تعديالت فورية اإذا لزم الأمر.
وقــالــت الــ�ــســعــوديــة ورو�ــســيــا، وهــمــا اأكـــرب الـــدول 
املا�سي  الأ�سبوع  )اأوبك+( قبل اجتماع  املنتجة يف 
، اإنه لي�ست هناك حاجة لأن تقوم املجموعة برد فعل 
غري حم�سوب لتعديل �سيا�سة الإنتاج ، ويف ال�سياق 
اأن متــدد املجموعة  املــتــوقــع  اإنـــه مــن  ــعــراق  ال قــال 

�سيا�سة الإنتاج احلالية على املدى الق�سري.
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طرابل�س - البالد
اأبطلت حمكمة ا�ستئناف طرابل�س اأم�س )الثنني(، حكم حمكمة 
النتخابات  من  حفرت  خليفة  اجلي�س  قائد  با�ستبعاد  الزاوية 
املقرر اإجراوؤها يف 24 دي�سمرب اجلاري، عقب معركة الطعون 
اأهــلــيــة بع�س املــر�ــســحــني خلــو�ــس النــتــخــابــات  املــتــبــادلــة يف 

الرئا�سية يف ليبيا، وا�ستبعاد اأ�سماء بارزة يف البالد.
اأ�ــســبــوع،  قبل  ــزاويــة  ال مبدينة  البــتــدائــيــة  املحكمة  وق�ست 
لالنتخابات  للمر�سحني  الأولــيــة  القائمة  من  حفرت  با�ستبعاد 
ب�سبب عدم توفره على  اأ�سابيع،   3 اأقل من  بعد  �ستجرى  التي 
لعدم  وا�سعًا،  قانونيًا  اأثار يف حينه جدًل  ما  الرت�سح،  �سروط 
اخت�سا�س تلك املحكمة يف النظر بالطعون النتخابية، ا�ستنادًا 
اإىل قرار املجل�س الأعلى للق�ساء باأن الطعن يح�سل يف املكان 
بنغازي  باأوراق تر�سحه، وهي حمكمة  املر�سح  فيه  تقدم  الذي 

بالن�سبة لقائد اجلي�س.

مماثلة  عــودة  اأي�سا  الرئا�سي  لل�سباق  حفرت  عــودة  و�سبقت 
حمكمة  ــدرت  اأ�ــس اأن  بعد  ــقــذايف،  ال ــالم  الإ�ــس �سيف  للمر�سح 
املقدم  الطعن  يف  ل�ساحله  حكمًا  الأحــــد،  �سبها،  ا�ستئناف 

قائمة  اإىل  باإعادته  واإلزامها  النتخابات،  مفو�سية  من  �سده 
خ�سيتهم  اأبدوا  املراقبني  من  العديد  وكان  النهائية.  املر�سحني 
من اأن تهدد تلك املعارك الق�سائية اإذا ا�ستمّرت بني املع�سكرات 

وال�سخ�سيات املتناف�سة، النتخابات املقررة هذا ال�سهر، ومعها 
عملية ال�سالم التي تدعمها الأمم املتحدة وتهدف من ورائها اإىل 
معمر  بنظام  الإطاحة  منذ  امل�ستمرة  والفو�سى  النق�سام  اإنهاء 
امل�سي قدما يف  الف�سل يف  قد يوؤدي  فيما  القذايف عام 2011، 
�سرعية،  �سلطة  لنتخاب  الليبيون  ينتظرها  التي  النتخابات، 
قبول  املر�سحني  رف�س  اإن  حيث  واحلـــرب،  العنف  عــودة  اإىل 
اإىل  بالبالد  يــوؤدي  اأن  ميكن  م�ستبعد،  غري  اأمر  وهو  النتيجة، 
�سيطرة  ا�ستمرار  ظّل  يف  احلايل،  الو�سع  من  اأ�سواأ  �سيناريو 
الأر�ـــس  على  اأجــانــب  مبرتزقة  مدعومة  م�سّلحة  ميلي�سيات 

وال�سالح وحّتى الرثوة.
النتخابي  ال�سباق  اإىل  ور�سميًا  نهائيا  ا�سمه  اأعيد  اأن  وبعد 
الإ�سالم  �سيف  حملة  اإىل  الأنظار  اجتهت  ليبيا،  يف  الرئا�سي 
القذايف، اإذ توالت الأ�سئلة حول املاكينة اأو و�سائل الإعالم التي 
�ستو�سل ر�سائله على �سبيل املثال، اإل اأن حماميه خالد الزايدي 
قطع ال�سك باليقني، مو�سحا اأن جنل العقيد القذايف �سيتوا�سل 
التوا�سل  مواقع  على  انت�سرت  وبينما  اأن�ساره.  مع  مبا�سرة 
بع�س احل�سابات اجلديدة حاملة ا�سم �سيف الإ�سالم، ومروجة 
ل  اإعالمية،  من�سة  اأو  ف�سائية  قناه  اأي  اأن  الــزايــدي  اأكــد  لــه، 
متثله، م�سريا اإىل اأن القذايف �سيلقي خطابًا يعلن فيه برناجمه 
وروؤيته، لكن اأو�سح اأن حتديد املوعد وكيفية الظهور يعود له 

�سخ�سيًا.
العامة  بالقيادة  املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير  اأعلن  ثانية،  جهة  من 
الع�سكرية  اللجنة  لقاءات  نتائج  اأن  املحجوب،  خالد  الليبي،  للجي�س 
وقــال  للغاية.  وم�سجعة  اإيجابية  كانت  تركيا  يف   5  +  5 امل�سرتكة 
املحجوب اإن اجلانب الرتكي اأكد على ا�ستعداده اإجالء املرتزقة واإنهاء 
تواجده يف ليبيا، �سرط اأن يكون ذلك متزامنًا مع خروج باقي املرتزقة 

وب�سكل ي�سمل اجلميع، وفقًا لتواريخ وجداول زمنية حمددة.

ليبيا.. حفتر يعود للسباق الرئاسي
سيف اإلسالم يبدأ حملته االنتخابية

عدن - البالد
�سرب حتالف دعم ال�سرعية، عنا�سر ملي�سيا احلوثي ومعاقلهم بقوة 
للميلي�سيا  ا�ستهداف  عملية  اأكــرب  منفذا  املا�سية،  �ساعة  الـــ24  خــالل 
لتخزين  وموقعا  للحوثيني  اآلية   34 دمــرت  عملية   47 عرب  مــاأرب  يف 
خالل  امليلي�سيات  من  عن�سرا   280 على  يزيد  ما  قتل  بينما  الذخائر، 
اأن  ماأرب،  �سمال  العلم  واأكدت م�سادر ع�سكرية يف جبهة  يوم واحد. 
قوات اجلي�س واملقاومة ال�سعبية متكنت اأي�سا من اغتنام 5 اأطقم تابعة 
مللي�سيات احلوثي، وذلك بعد �سد القوات اليمنية لهجوم �سنته ملي�سيا 
احلوثي على جبهة العلم، ما اأ�سفر عن تدمري اآليات ع�سكرية ومقتل عدد 
املواجهات  من  م�ساهد  اليمني  اجلي�س  ون�سر  امللي�سيات.  عنا�سر  من 
منذ  الأعنف  وكانت  املحافظة،  جبهات  خمتلف  يف  اأم�س  دارت  التي 
بدء املعارك خالل الأيام املا�سية. وتاأوي ماأرب ماليني النازحني ممن 
فروا من مناطق ال�سراع يف البالد، من اأجل حماية اأ�سرهم و�سغارهم، 

وا�ستقروا يف خميمات اأن�سئت يف املحافظة.
اأمــ�ــس،  النقالبية  احلــوثــي  ميلي�سيا  واأعــرتفــت 

�سفوفها  يف  بـــارز  مــيــداين  قــيــادي  م�سرع 
مــع اجلي�س  املـــعـــارك  احـــتـــدام  يف ظــل 

الوطني يف حمافظة ماأرب، وتكثيف 
طريان التحالف غاراته على مواقع 

للميلي�سيا يف �سنعاء.
تابعة  اإعــــالم  و�ــســائــل  وك�سفت 
الــقــيــادي  اأن  عــن  للميلي�سيا، 
العميد  اأحــــداث  ـــو  اأب املــيــداين 
علي  عي�سة  عــلــي  عبدالنا�سر 
بـ"اللواء  يعرف  ما  قائد  املثنى، 

الــتــابــع  حدود"  حــر�ــس  ـــع  ـــراب ال
يف  �سي�سيع  واإنـــه  قتل،  للميلي�سيا 

تلك  الإعـــالم  و�سائل  تــورد  ومل  �سنعاء.  بالعا�سمة  ال�سالح  جامع 
تفا�سيل عن مكان وتاريخ مقتل القيادي احلوثي واكتفت بالقول اإنه 
قتل يف املعركة، اإل اأن مدنيني اأكدوا اأن القيادي احلوثي قتل مع اآخرين 
بغارة  قتل  يكون  اأن  م�سادر  رجحت  فيما  مــاأرب،  حمافظة  معارك  يف 
للتحالف على اأحد م�ستودعات احلوثيني يف �سنعاء، اإذ غالبًا ما يكون 

القادة من هذا امل�ستوى بعيدين عن خطوط النار.
اليمني، طائرة  الدفاعات اجلوية للجي�س  اأ�سقطت  ال�سياق ذاته،  ويف 
ميلي�سيا  اأطلقتها  �سعدة،  مبحافظة  ال�سفراء  مديرية  يف  م�سرية 
بقوات  ال�ستطالع  وحــدة  "اأن  ع�سكري  م�سدر  اأفــاد  فيما  احلــوثــي، 
اجلي�س الوطني ر�سدت عملية اخرتاق لطائرة م�سرية حتمل متفجرات 
مفخخة كانت حتلق فوق اأجواء املنطقة الإدارية للجي�س الوطني يف 
للجي�س  اجلوية  الدفاعات  اأن  اإىل  م�سريًا  ب�سعدة"،  ال�سفراء  مديرية 

الوطني متكنت من اإ�سقاط الطائرة وتدمريها.
تكرمي  اأن  الريــاين،  اليمني معمر  الإعــالم  اأكد وزير  ذلك،  اإىل 
يف  لــلــقــيــادي  احلــوثــي،  ميلي�سيا  حــكــومــة  رئــيــ�ــس 
جملي،  علي  �سالح  عـــارف  الــقــاعــدة  تنظيم 
لدوره  �سنعاء،  ملحافظة  وكياًل  وتعيينه 
يوؤكد  والتجنيد،  احل�سد  عمليات  يف 
بني  الــقــائــم  والتن�سيق  الــتــحــالــف 
مو�سحا  النقالب،  منذ  الطرفني 
"اأبو  وكنيته  القاعدة  قيادي  اأن 
اأحـــد  هـــو  ال�سنعاين"  لــيــث 
و�سارك  القاعدة  قيادات  اأخطر 
العمليات  مــن  عـــدد  تنفيذ  يف 
ناقلة  تفجري  بينها  الإرهــابــيــة 
يف  )لــيــمــربج(  الفرن�سية  النفط 
وكذلك،   .2002 عــام  املكال  ميناء 

"التحالف" يضرب الحوثي بقوة في مأرب
280 من الميليشيا قتلوا في 47 عملية

جدة - البالد
ـــاع يف اإثــيــوبــيــا  مــع تــطــور الأو�ـــس
واحـــتـــدام املـــعـــارك بـــني احلــكــومــة 
بيان  اأكــد  التغراي،  حترير  وجبهة 
الــوليــات  اأ�ــســدرتــه  م�سرتك  دويل 
املتحدة وبريطانيا وكندا واأ�سرتاليا 
ــــدا، اأمـــ�ـــس  ــــن ــــــدمنــــــارك وهــــول وال
)الثنني(، اأنه ل يوجد حل ع�سكري 
للحل  داعــيــا  اإثيوبيا،  يف  لل�سراع 

ال�سيا�سي ال�سامل.
البيان،  يف  ال�ست،  الــدول  واأعربت 
تقارير  بــ�ــســاأن  البالغ"  "قلقها  عــن 
عــــن احـــتـــجـــاز اإثـــيـــوبـــيـــا اأعـــــــدادا 
اأ�سا�س  على  املــواطــنــني  مــن  كــبــرية 
احلكومة  حاثة  العرقية،  اأ�سولهم 
الإثيوبية الفيدرالية على وقف هذه 

العتقالت فورا.

واأو�سح البيان امل�سرتك، اأن "هناك 
دون  ويحتجزون  يعتقلون  اأفـــرادا 
اأمـــام  تــوجــيــه اتــهــامــات اأو املــثــول 
ت�سري  "تقارير  اإن  وقــال  املحكمة". 
اإىل اأنهم حمتجزون يف ظروف غري 
ت�سكل  اأن  املحتمل  ومــن  اإن�سانية، 
العديد من هذه الت�سرفات انتهاكات 
تتوقف  اأن  ويجب  الــدويل  للقانون 

على الفور".
من جهتها، اأو�سحت م�سوؤولة اإثيوبية، 
ع�سكرًيا  انت�ساًرا  حققت  احلكومة  اأن 
الإرهابية جبهة  حا�سًما على اجلماعة 
ال�سيطرة  وا�ستعادت  تغراي  حترير 
عــلــى مــنــاطــق ا�ــســرتاتــيــجــيــة، مــوؤكــدة 
التحرير  جبهة  �سد  الإجـــــراءات  اأن 
�ست�ستمر حتى ل ت�سبح مهددا لل�سالم 

والأمن يف البالد.

تون�س - البالد
يت�سدع تنظيم الإخوان يف تون�س 
يقل  ل  ما  اأعلن  اإذ  اآخــر،  بعد  يومًا 
النه�سة  حركة  من  ع�سوًا   15 عن 
ع�سويتهم  تعليق  عــن  الإخــــواين 
املوؤمتر،  وجلان  ال�سورى  مبجل�س 
ـــدان هــذه  ـــق ــى خــلــفــيــة ف ـــــك عــل وذل
ــة لــوظــيــفــتــهــا الــرقــابــيــة  ــ�ــس املــوؤ�ــس

وا�ستقاللية قرارها.
قياديي  اإعــالن  اإىل  الأع�ساء  ودعــا 
ال�سف الأول وهم را�سد الغنو�سي 
وعـــلـــي الــعــريــ�ــس ونـــــور الــديــن 
البحريي اأنهم غري معنيني باملوؤمتر 
القادم، معتربين اأن القيادة القائمة 
ا�ستنفدت ر�سيدها بالكامل وف�سلت 
املرحلة  مقت�سيات  مع  التفاعل  يف 

وا�ستحقاقاتها.

واأكدوا على �سرورة اعرتافها بذلك 
وبتحملها امل�سوؤولية، م�سددين على 
اأنه مل يعد للقيادة احلالية ما ت�سيفه 
اإدارة  يف  ف�ساًل  اعتربوه  ما  ب�سبب 
الأو�ـــســـاع الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة 
الـــذي لعبته يف  ــــدور  مــن جــهــة وال

التاأجيل املمنهج لتاريخ املوؤمتر.
عقدت  النه�سة  حــركــة  اأن  يــذكــر 
تطرقت  اأمــ�ــس،  �سحفيًا  مــوؤمتــرًا 
لعقد  ال�ستعدادات  اآخــر  اإىل  فيه 
جــانــب  اإىل  الــــقــــادم،  مـــوؤمتـــرهـــا 
اإىل  ي�سار  بالبالد.  العام  الو�سع 
الــفــرتة  يف  �ــســهــدت  احلـــركـــة  اأن 
ال�ستقالت،  مــن  موجة  املا�سية 
اأعرب  اأكرث من 131، حيث  بلغت 
الأع�ساء امل�ستقلون عن ياأ�سهم من 

اإ�سالح احلزب.

بيان سداسي دولي يدعو 
لحل سياسي بإثيوبيا

تونس.. انقسام 
في حركة النهضة

تورط مبهاجمة نقاط اأمنية، م�سريًا اإىل اأنه اأحد اأفراد التنظيم الـ 23 الذين متكنوا 
من الفرار اأثناء احتجازهم يف �سجن الأمن ال�سيا�سي.

القيادي  التنظيم، و�سهر  قيادات  �سقيق لثنني من  اأن جملي  اىل  الرياين  ولفت 
تفجري  يف  الرئي�سيني  املتهمني  اأحــد  الربيعي،  فــواز  القاعدة  �سفوف  يف  البارز 
املدمرة الأمريكية "يو ا�س اأ�س كول"، والذي لقي م�سرعه يف عملية اأمنية العام 
بني  وال�ستخباراتي  الأمني  التعاون  تثبت  احلقائق  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار   .2006
ميلي�سيا احلوثي وتنظيم القاعدة وداع�س امتدادًا لعالقة الطرفني بنظام خارجي، 
وتن�سيق العمليات القتالية بني الطرفني، واحل�سد والتجنيد يف مواجهة اجلي�س 
معاقلها،  حت�سني  من  الإرهابية  التنظيمات  عنا�سر  متكني  مقابل  يف  الوطني، 

وعدم الدخول يف مواجهات حقيقية معها.

السودان.. مطالبة بتسليم 
رئاسة السيادي للمدنيين

اخلرطوم - البالد
اأم�س  اخلــرطــوم  ال�سودانية  العا�سمة  يف  التظاهرات  توا�سلت 
مدين  حكم  بــاإر�ــســاء  للمطالبة  الرئا�سي  الق�سر  قــرب  ــنــني(،  )الث
كامل بت�سليم رئا�سة املجل�س ال�سيادي للمكون املدين وفق التفاق 

ال�سابق، بعيدا عن م�ساركة الع�سكريني.
واأعرب املحتجون عن رف�سهمم لالتفاق ال�سيا�سي الذي وقع ال�سهر 
احلكومة  ورئي�س  الربهان  الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد  بني  املا�سي 
املدين  احلكم  باإر�ساء  تطالب  هتافات  مرديني  حــمــدوك،  عبدالله 
وت�سليم قيادة املجل�س ال�سيادي للمدنيني، بينما �سهدت مدن اأخرى 
منها ك�سال و�سنار وبورت�سودان احتجاجات م�سابهة. وا�ستخدمت 

ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق املتظاهرين.
ونفت قوى احلرية والتغيري عزمها طرح اإعالن �سيا�سي، بناء على 
التفاق الذي وقع ال�سهر املا�سي بني الربهان وحمدوك، موؤكدة اأن 
اخلرب املتداول عن عزم الئتالف طرح اإعالن �سيا�سي ميهد لتفاق 
مكررة  �سحيح،  غري  وحمدوك  الربهان  اتفاق  على  مبني  جديد 
الرئا�سي  الق�سر  يف  الــرجــالن  وقعها  التي  الوثيقة  من  موقفها 

جمموعات  مع  تعمل  اأنها  على  و�سددت  املا�سي.  نوفمرب   21 يف 
عري�سة من اأجل ف�س ال�سراكة مع القوات امل�سلحة، للو�سول اإىل 

حكم مدين خال�س.
بني  جديد  �سيا�سي  ميثاق  عن  ك�سف  الربهان  اجلي�س  قائد  وكــان 
القوى الفاعلة، قيد الإعداد، م�سيفا اأنه مفتوح لكل القوى ال�سيا�سية 
والقانونيني  ال�سيا�سيني  من  جمموعة  انخرطت  بينما  واملدنية، 
اإجــراءات  اجلي�س  فر�س  عقب  املا�سية،  الأ�سابيع  خالل  البالد  يف 
ا�ستثنائية يف البالد يف 25 اأكتوبر املا�سي يف العمل على �سياغة 
هد لتعديل الوثيقة الد�ستورية، فيما اأو�سح م�سدر  اإعالن �سيا�سي ميمُ
مقرب من حمدوك قبل اأيام اأي�سا، اأن الأخري ربط بقاءه يف من�سبه 

رئي�سا للحكومة بالتوافق بني كافة القوى ال�سيا�سية يف البالد.
الفاعلة  القوى  ا�ستمرار رف�س بع�س  امل�ساورات يف ظل  تلك  تاأتي 
حا�سنة  ت�سكل  كانت  التي  املدنية  املجموعات  �سيما  ل  البالد،  يف 
قائد  مــع  الأخـــري  وقعه  ــذي  ال لالتفاق  الــــوزراء،  لرئي�س  �سيا�سية 
اجلي�س ال�سهر املا�سي، بعد فر�س القوات امل�سلحة حلالة الطوارئ 

وحل احلكومة، معتربة اأن هذا التفاق �سرعن تلك القرارات.
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  تدريب المواهب إلبداع قصص محلية عميقة وشخصيات قوية

 مهرجان البحر األحمر .. شراكة دولية لرعاية كتاب النصوص 
جدة- خالد بن مر�ساح - يا�سر بن يو�سف

ي�سعى مهرجان البحر الحمر ال�سينمائي الدويل اإىل و�سع 
�سعودية  مواهب  تقدمي  عرب  العاملية  ال�سينما  يف  ب�سمته 
على ال�سعدة كافة ، حيث اأنه بال�سراكة مع مبادرة ال�سرق 
الأو�سط لالإعالم الذي ت�سرف عليه  كلية الفنون ال�سنيمائية 
يف  الأمريكية  والقن�سلية  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  يف 
يف  التلفزيونية  الأعــمــال  لكتابة  ور�سة  ي�ست�سيف  جــدة  
جدة يف وذلك  وهي املبادرة الوىل من نوعها يف اململكة 
وتفتح اآفاقا مهنية واعدة اأمام كتاب الن�سو�ص ال�سعوديني 

الطاحمني.
�سعودية.  م�ساريع  ثمانية  تطوير  على  املــبــادرة  وتركز   
و�سيقوم الكتاب ال�سعوديون - والذين توىل معمل البحر 
 - تناف�سية  عملية  خــالل  مــن  م�ساريعهم  اختيار  الأحــمــر 
بدعم  وذلك  البع�ص  بع�سهم  م�ساريع  لبناء  �سوية  بالعمل 

من املدربني.
قال   لــالإعــالم:  الأو�ــســط  ال�سرق  مبادرة  مدير  فقيه  ه�سام   
العربية  اململكة  يف  املواهب  من  الكثري  بوجود  "مدركون 
ال�سعودية. وناأمل اأن توؤدي ور�سة العمل هذه والتي تركز 
عميقة  حملية  ق�س�ص  ولدة  اإىل  الإبــداعــي  التعاون  على 
و�سخ�سيات قوية." خالل ال�سنوات الأربعة املا�سية دعمت 
م�ساهري  من  عددا  لالإعالم  الأو�سط  ال�سرق  مبادرة  برامج 
العرب  النا�سئني  والكتاب  التلفزيونية  الن�سو�ص  كتاب 
لتطوير �سل�سلة من امل�ساريع التلفزيونية مبا فيها تلك التي 
وتهدف  املنطقة.  يف  امللحة  الجتماعية  الق�سايا  تتناول 

ومهرجان  لالإعالم  الأو�سط  ال�سرق  مبادرة  بني  ال�سراكة 
البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل اإىل دعم املواهب املحلية 
النا�سئة لتناول هذه املوا�سيع �سمن اأنواع واأ�ساليب ن�سية 

جديدة بعيدا عن الإطار الرباجمي التلفزيوين التقليدي يف 
املنطقة.  تدعم �سناعة الأفالم والتلفزيون 2.5 مليون فر�سة 
عمل يف الوليات املتحدة وتوؤمن رواتب �سنوية تزيد عن 
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قطاعات  يف 
اإىل  متـــــــتـــــــد 
املحا�سبة وخدمات 
الــــطــــعــــام واأعـــــمـــــال 
التذاكر،  وبيع  النجارة 
على  تقت�سر  ل  اإنــهــا  حيث 
واملخرجني.  والكتاب  املمثلني 
الأمريكية- ال�سراكات  اأثبتت  وقد 
على  بالنفع  تــعــود  اأنــهــا  ال�سعودية 
الــطــرفــني واأنـــهـــا تــتــوافــق مـــع اأهــــداف 
اإىل تو�سيع القت�ساد  الرامية  روؤية 2030 
القن�سل  يقول  م�سادره.  وتنويع  ال�سعودي 
اأ�سعد:  فار�ص  جــدة  يف  املتحدة  للوليات  العام 
"لدى الوليات املتحدة برامج تعليمية وبرامج تنمية 
مهنية على اأعلى م�ستوى يف كل جمالت �سناعة الأفالم 
يف  ال�سعودية  ال�ستثمارات  لدعم  م�ستعدة  وهي  والتلفزة 
هذا القطاع." وي�سيف قائال: "لهذا ال�سبب ترغب الوليات 
املتحدة اأن تكون ال�سريك الأول يف تطوير �سناعة الأفالم 

والتلفزة ال�سعودية. فنحن نقدم الأف�سل."
ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
الــــدويل  اأمــ�ــص عــن الــربنــامــج الــكــامــل لــفــعــالــيــات �سوق 
حتى  ت�ستمر  التي  املواهب   اأيام  وبرنامج  الأحمر  البحر 
من  العديد  املهرجان  يقدم  حيث  اجلـــاري.  دي�سمرب   11
ال�سينماء،  �سناعة  قطاع  لتعزيز  تهدف  التي  الفعاليات 
لقاء كوكبة من  فر�سة  الفائزة على  املوهبة  �ستح�سل  كما 
لتبادل  باملجال  ومتخ�س�سني  ال�سينمائي  املحتوى  �سناع 
اي�سًا  الربنامج  ويت�سمن  ال�سراكات.  وت�سهيل  اخلربات 
ويتيح  ال�سينمائية،  والــعــرو�ــص  ــنــدوات  ال مــن  �سل�سلة 
والعامليني  املحليني  الأفــالم  �سناع  مع  للتوا�سل  الفر�سة 
خم�س�ص  متجر  جــانــب  اإىل  التنفيذيني،  وامل�سوؤوليني 
مبن�سات عر�ص ترويجية لل�سركات واللجان واملوؤ�س�سات 

من خمتلف اأرجاء العامل.
بعر�ص  الأحــمــر  البحر  �ــســوق  م�ساريع  تد�سني  و�سيتم 
يف  مبا  التطوير،  قيد  م�سروًعا  وع�سرين  لثالثة  تقدميي 
ذلك 12 م�سروًعا من معمل البحر الأحمر و11 م�سروًعا من 
اأفالم منتظرة ما  �سوق البحر الأحمر. كما �سيتم عر�ص 5 

زالت يف مرحلة ما بعد الإنتاج.
يف  املعرو�سة  الأفــالم  جميع  مناق�سة  �ستتم  اأنه  اإىل  ي�سار 

�سوق البحر الأحمر من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة.
 كما �سيتم منح اأكرث من 700،000 دولر اأمريكي للم�ساريع 
الأحمر بتمويل من �سندوق  البحر  الفائزة بجوائز �سوق 

البحر الأحمر والدعم ال�سخي من قبل رعاة املهرجان.

 تجارب اللعب بسالح الجيوش 
في الـ»كومبات فيلد«

 البالد ـ خالد بن مر�ساح 
توا�سل منطقة "كومبات فيلد" اإحدى مناطق 
مو�سم الريا�ص 2021، ا�ستقطاب املجموعات 
القتال  األعاب  ع�ساق  من  وال�سبابية  العائلية 
م�ستويات  تقدم  التي  املتنوعة،  والتحديات 
وال�سياحية  الرتفيهية  الــتــجــارب  مــن  عاملية 

باململكة.
جتارب  حلبات  بارك"  "باتل  فعالية  وتوفر 
فيها  يــحــاولــون  جـــولت  عــرب  تفاعلية،  قــتــال 
اجليو�ص  ب�سالح  املختلفة،  الأهداف  اقتنا�ص 

احلديثة املح�سو بر�سا�ص اخلرز.
مت احللبات لت�سكل من�سات اإطالق ملدة  مِّ و�سُ
دقيقة ون�سف الدقيقة حتى دقيقتني، تت�سارع 
معها دقات قلب الالعب وهو يحاول اقتنا�ص 
بنوعني  ب�سالح  الثابتة،  اأو  املتحركة  اأهدافه 
طلقة   55 واإمـــا  طلقة   30 اإمـــا  املــخــازن،  مــن 
احللبات  تــراعــي  فيما  اخلـــرز.  ر�ــســا�ــص  مــن 
احلماية  نــظــارات  بتقدمي  الــالعــبــني  �سالمة 
للعينني، وتعريفهم بطريقة ا�ستخدام ال�سالح 
ارتـــــدادات  مــن  للحماية  بـــاأمـــان  وتــ�ــســويــبــه 
�سرًحا  املخت�ص  الفريق  يقدم  كما  الر�سا�ص، 

مف�ساًل للعبة وطريقة تتبع الأهداف.
وتختلف احللبات بح�سب �سكل الأهداف فيها، 
الإ�ــســاءات  اإ�سابة  بني  الالعب  يختار  حيث 
الأهـــداف  اأو  بال�سوت،  واملــعــززة  املتحركة 
العظمية،  الهياكل  اأو  اجلــدار،  على  الدائرية 
كما تتباين احللبات بني الإطالق على الأهداف 
ن الزائر من التحرك  عرب الطاولة واأخرى متكِّ

داخلها.
حتاكي  التي  اللعبة،  يف  الــالعــبــون  ويتمتع 
بها اجليو�ص  تتدرب  التي  الأ�سلحة احلقيقية 
احلــديــثــة يف مــعــ�ــســكــراتــهــا. وفــيــمــا ميــار�ــص 
الر�سا�ص،  اإطـــالق  بتجارب  �سغفهم  الـــزوار 
عرب  متتابعة  حتــديــات  الــالعــبــون  يــخــو�ــص 

جولتها.
وتتوزع الفعاليات يف منطقة "كومبات فيلد" 
الع�سكرية،  املنطقة  هي:  رئي�سة،  مواقع  على 
منطقة  التقنية،  املنطقة  الــنــار،  خــط  منطقة 
الع�سور  قــريــة   ،"Wild Frontier"
املنطقة  ت�سم  فيما  البارود.  منطقة  الو�سطى، 
املحاكاة،  ورمــايــة  ــهــروب،  ال غــرفــة  التقنية: 

وقتال الروبوتات.

إطالق مبادرة في مهارة إعداد القهوة االحترافية 
املدينة املنورة ـ البالد

اأطلقت جلنة التنمية الجتماعية الأهلية ب�سرق املدينة املنورة، 
القهوة  اإعـــداد  ملهارة  الأول  التمكني  مــبــادرة  الأحــد  اأم�ص  يــوم 
اأبناء املنطقة عرب �سلوك  "الباري�ستا"، والتي تهدف اإىل تاأهيل 
دعم  مركز  يف  وذلك  والعاملية،  املحلية  املقاهي  يف  املتبع  النهج 

املن�ساآت باملنطقة.
ال�سباب  تدريب  اإىل  اأيـــام،  اأربــعــة  ت�ستمر  التي  املــبــادرة  وتهدف 
والفتيات امل�ساركني باملنطقة على جميع املهارات الأ�سا�سية ل�سناعة 
القهوة، وطرق التعامل مع ماكينة القهوة ومعاجلة النب وحتمي�سه 
وتقدميه، حيث حر�ست اللجنة على تخريج �سباب وبنات موؤهلني 

للعمل يف جمال املقاهي و�سناعة القهوة بنهج احرتايف.
واأكد املدير التنفيذي للجنة خ�سر بن اأحمد الهو�ساوي، اأن الهدف 
على  للح�سول  ال�سباب  متكني  هو  املبادرات  هذه  مثل  اإطــالق  من 
على  طلبها  ازداد  التي  املقاهي  يف  العمل  على  تعينهم  مــهــارات 
لتمكني  اأي�سًا  تهدف  املــبــادرة  اأّن  اإىل  لفتًا  ال�سعوديني،  ال�سباب 
املتطوعني يف اللجنة من العمل يف القطاع غري الربحي، ملا يحظى 
به هذا املجال من دعم من القيادة الر�سيدة، حيث قدمت كل ما يلزم 

لتنمية وتطوير هذا القطاع.
من جهته قال املن�سق العام للمبادرة نا�سر الأن�ساري، اإن املبادرة 
اأو�ساط  يف  الربنامج  هــذا  اأهمية  مــدى  يــرون  �سباب  من  خرجت 
اأقرانهم متمنني ا�ستدامة هذا الربنامج على م�ستوى منطقة املدينة 

املنورة، وتكراره يف خمتلف املناطق مبملكتنا الغالية.
املنورة  املدينة  ب�سرق  الأهلية  الجتماعية  التنمية  جلنة  اأن  يذكر 
الب�سرية  املــوارد  لــوزارة  التابع  الجتماعية  التنمية  ملركز  تتبع 
والأن�سطة  الــربامــج  من  عــددا  تقدم  حيث  الجتماعية،  والتنمية 

لتطوير املجتمع وتنميته مبختلف �سرائحه.

فتاة تتحدى اإلعاقة وتتغلب على صقارين بمسابقة الملواح 
الريا�ض ـ الريا�ض 

حتّدت ال�سقارة هديل �سامل املطريي اإعاقتها، 
ومتكنت عرب هوايتها و�سغفها بعامل ال�سقور 
من امل�ساركة مب�سابقة امللواح �سمن مهرجان 
لتحقق   ،2021 لل�سقور  عبدالعزيز  املــلــك 

مركًزا متقدًما مينح �ساحبه جائزة مالية.
ب�سقرين  اأم�ص،  �ساركت  قد  املطريي  وكانت 
ـــوط جــــري �ـــســـاهـــني قـــرنـــا�ـــص مـــالك  ـــس يف �
" اأنا  �سقرها  خــالل  من  اأحـــرزت  �سعوديني، 
الطري  قطع  اأن  بعد  الــثــامــن،  املــركــز  اأقدر" 
ثــانــيــة،   17.944 بــزمــن  ـــواح  ـــل امل مــ�ــســافــة 
يف  �ساركوا  �سقاًرا   60 مــن  اأكــرث  وناف�ست 

�سوط امل�سابقة.
كما �ساركت ال�سقارة ب�سقر اآخر يف ال�سوط 

نف�سه حمل ا�سم )بنت ال�سعودية(، مل يحالفه 
ــاأهــل، لــكــنــه �ــســكــل بـــدايـــة قــويــة  ــت ــال احلـــظ ب
ل�سقارة ت�سارك للمرة الأوىل مبهرجان امللك 

عبدالعزيز لل�سقور.
يف  متقدًما  مــركــًزا  املــطــريي،  هديل  وحققت 
�سقارة  حتققه  مــركــز  ــى  اأعــل هــو  املــ�ــســابــقــة 
�سعودية يف املهرجان منذ ن�سخته الأوىل يف 

العام 2018.
جــوائــز  ــ�ــص  خــ�ــسّ املــهــرجــان  اأن  اإىل  يــ�ــســار 
ريــال،  مليون   25 نحو  تبلغ  للفائزين  مالية 
مل�سابقتي امللواح واملزاين، اللتني تقامان يف 
�سمال  مبلهم  ال�سعودي،  ال�سقور  نــادي  مقر 
فعالياته حتى 16  الريا�ص، ويوا�سل  مدينة 

دي�سمرب اجلاري.

تحديد نوعية المالبس لمرضى األكزيما 
جدة  ـ  يا�سر بن يو�سف  

قال ا�ست�ساري طب وجراحة اجللد، الدكتور ظافر اآل حافظ، اإنه يف�سل 
ملر�سي الأكزميا ارتداء مالب�ص م�سنوعة من القطن اخلال�ص والبتعاد 

عن ال�سوف اأو البولي�سرت، خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.
املنا�سبة  املالب�ص  نوعية  اأن  تويرت،  عرب  اجللدية،  ا�ست�ساري  واأو�سح 
ا يف ف�سل ال�ستاء، ت�سمل: املالب�ص امل�سنوعة  ملر�سى الأكزميا خ�سو�سً

من القطن )100٪( او ال�سيلك، اأو من لب اخليزران )البامبو(.
املالب�ص  ــداء  ارت بتجنب  الأكــزميــا،  مر�سى  حافظ،  اآل  الدكتور  ون�سح 

امل�سنوعة من ال�سوف اأو البولي�سرت؛ لأنها قد تثري الأكزميا.
من جهة اأخرى، ن�سحت وزارة ال�سحة، بتناول وجبات غنية باحلبوب 
لأنها  الكامل؛  القمح  وخبز  ال�سوفان،  مثل:  ال�ستاء،  ف�سل  يف  الكاملة 
ت�سبع ملدة اأطول وت�ساعد يف املحافظة على الوجبات خالل �ساعات الليل 

الطويل.
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جدة- البالد
اأعــلــن احتـــاد كـــرة الــقــدم، عــن ح�سول 
ت�سنيف  يف  الأول  املركز  على  ال�سعودية 
لعام  الأندية  مل�سابقات  الآ�سيوي  الحتــاد 

 ،2021
ـــدرت الـــ�ـــســـعـــوديـــة الــتــ�ــســنــيــف  ـــ�ـــس وت
انــطــالق  مــنــذ  الأوىل  لــلــمــرة  الآ�ـــســـيـــوي 
الت�سنيف عام 2014، حيث جاءت اململكة 

يف  اجلنوبية  كوريا  ثم  الأول،  املركز  يف 
املركز الثاين، ثم اليابان ثالثا.

مراكز  عــن  ال�سعودي  الحتـــاد  وك�سف 
الأعـــوام  خــالل  الت�سنيف  يف  ال�سعودية 
 2014 يف  الــثــاين  كانت  حيث  ال�سابقة، 
و2020،   2016 يف  والــثــالــث  و2015، 
والرابع يف 2017 و2019، وال�سابع يف 

.2018

ألول مرة.. السعودية تتصدر تصنيف األندية اآلسيوية 

مونديال العرب.. وفلسفة رينارد
عاطف الأحمدي

م�ساركة  لعدم  ومعار�ض  موؤيد  بني  الآراء  يف  الكبري  التباين  رغم 
الأدائــيــة  عنا�سره  بجميع  العربي  املــونــديــال  يف  الأول  منتخبنا 
بامل�ساركة  رينارد  هرييف  الفرن�سي  ورغبة  والعتاد  العدة  وبكامل 
اأو بفئة عمرية حتت 23  التعبري-  لنا  اإن جاز  الأوملبية-  بالعنا�سر 
حمط  ال�سدد  هذا  يف  والأطروحات  الآراء  كل  اأن  اإل  حتديدًا،  �سنة 

احرتام وتقدير اجلميع.
اأهــم معايري  فيه  تداوله حتقق  ما طرح ومت  اأن جميع  اأجــزم  واأكــاد 
واأهمها  ال�سعودية  القدم  كرة  م�سلحة  يف  " املن�سب  البناء  " النقد 
بكل  متم�سكا  زلت  ل  اأنني  اإل   ،" املعريف  والفهم  املق�سد  " �سالمة 

قناعاتي باأن ما ذهب اإليه الفرن�سي " رينارد"
هذا  يف  ملنتخبنا  الأول  ال�سف  جنــوم  م�ساركة  بعدم  قناعات  مــن 
من  مهمني  ل�سببني  الأنــ�ــســب  هــو  جـــدا  اجلــمــيــل  الــعــربــي  التجمع 
مونديال  وهي  الأهم  امل�ساركة  على  الرتكيز  اأولهما،  نظري؛  وجهة 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  متطلباتها  وحتقيق  قطر،  يف   2022 العامل 

وخ�سو�سًا مع �سدارة الأخ�سر للرتتيب
التامة  لذلك لبد من رفع اجلاهزية  بعد؛  ال�سعود  اأنه مل ي�سمن  اإل 
للقاءات املقبلة. والأمر الثاين، الذي ل يقل اأهمية عن الأول هو �سد 
الفجوات التي غالبًا ما حت�سل بني الأجيال املتعاقبة للتمثيل، الذي 

عاين منها اأخ�سرنا يف فرتات
العامل  كاأ�ض  لنهائيات  �سابقة، وكانت �سببا رئي�سا يف عدم و�سولنا 
يف منا�سبتني متتاليتني ل�سعف اجلودة من ناحية وعدم وجود جيل 
ال�سغار متمر�ض  الالعبني  امل�سرية. فخلق جيل من  قادر على تكملة 

واأكرث احتكاكًا وميلك اخلربات
لهذا  حقيقيا  �سندا  ليكون  مهم؛  واملحافل  امل�ساركات  يف  الرتاكمية 
الــفــرتات  خــالل  معهم  فعليا  م�ساركا  بع�سهم  يــكــون  ــد  وق اجلــيــل، 
لبع�ض  مــوؤملــا  كــان  واإن  جــيــد..  ا�سرتاتيجي  هــدف  فــهــذا  القريبة. 
الأخ�سر  منتخبنا  ترى  اأن  تتمنى  كانت  التي  ال�سعودية  اجلماهري 
املر�سح  ويكون  العرب  اأ�سقائه  مع  قطر  دوحــة  يف  ويجول  ي�سول 
الأقوى لهذه البطولة، ولكن باإذن الله، يفرحنا اأخ�سرنا بالعودة  اإىل 
قطر للبطولة الأهم وهي كاأ�ض العامل " اإن �ساء الله ". لذلك يجب اأن 
نرتك م�ساركتنا العربية جانًبا مهما كانت خمرجاتها ونركز على دعم 

الأخ�سر ومدربه رينارد يف ال�ستحقاقات املقبلة لأنها الأهم.
وبعيدًا عما �سبق لبد اأن ن�سيد بكل املجهودات املميزة التي يقدمها 
املالعب  وجمالية  الرائع  العربي  التجمع  هذا  تنظيم  على  القائمون 
املقدمة،  امل�ساندة  اخلدمات  وجميع  والفعاليات  احل�سور  وروعــة 
وهو- بال �سك- �سهادة جناح مقدًما ملونديال كاأ�ض العامل، باإذن الله.

في الجولة الثالثة من كأس العرب..

األخضر يسعى للفوز أمام المغرب.. ومواجهة نارية بين مصر والجزائر

جدة – هالل �سلمان
تــقــام الــيــوم اجلــولــة الــثــالــثــة احلــا�ــســمــة مــن دور 
يلعب  حيث  الــعــرب،  كــاأ�ــض  بطولة  يف  املجموعات 
منتخبنا الوطني اأمام نظريه املغربي يف الـ 6 م�ساء 
التوقيت  ويف  الثالثة،  املجموعة  مناف�سات  �سمن 
مباراتا  تقام  فيما  فل�سطني،  مع  الأردن  تلعب  ذاتــه 

يواجه  حيث  م�ساء،   10 الـــ  يف  الرابعة  املجموعة 
ال�سدارة،  حل�سم  اجلــزائــري  نظريه  م�سر  منتخب 

ويلعب منتخب لبنان مع نظريه ال�سوداين.
�سمنت  التي  املغرب  على  للفوز  الأخ�سر  ويحتاج 
مرافقته  يف  اآماله  اإحياء  اأجل  من   8 الـ  لدور  التاأهل 
لربع النهائي؛ حيث ميتلك نقطة وحيدة وينتظر ما 

مدرب  يلجاأ  ورمبــا  الأخــرى،  املواجهة  عنه  �ست�سفر 
على  التغيريات  بع�ض  لإجــــراء  الأطــلــ�ــض(  ــود  )اأ�ــس

ت�سكيلته.
ويف اللقاء الثاين يبحث منتخب الأردن عن التاأهل 
اأي�سا ويحتاج للفوز على نظريه الفل�سطيني ل�سمان 
اللقاء  نتيجة  عن  النظر  بغ�ض  املقبل؛  للدور  التاأهل 

الآخر، حيث لديه 3 نقاط.
م�سر  منتخبا  ميــلــك  الــرابــعــة،  املــجــمــوعــة  ويف 
لتحديد  �ستكون  ومباراتهما  نــقــاط،   6 ــر  واجلــزائ
لبنان  منتخبا  فقد  فيما  والو�سيف،  املجموعة  بطل 
وال�سودان اأي اأمل، و�سيلعبان من اأجل حتقيق فوز 

معنوي.

منافسة شرسة بين النواعم في رالي حائل الدولي

حائل - خالد احلامد 
الـــدويل  تــويــوتــا  حــائــل  رايل  �ــســبــاق  ي�سهد     
العن�سر  اآخر بني  تناف�سا خمتلفا من نوع   2021
الــرايل  من   17 الن�سخة  حتظى  حيث  الن�سائي، 
مب�ساركة 7 اأ�سماء ن�سائية منها �سعودية واأخرى 

دولية.
�ساوث  "فريق  من  العقيل  دانية  ا�سم  ويــاأتــي 
ري�سنق ميدل اإي�ست" بفئة T3 كاأبرز امل�ساركات 
وعربية  �سعودية  امراأة  اأّول  كونها  ال�سعوديات؛ 
للراليات  ــعــامل  ال كــاأ�ــض  بــطــولــة  وعــاملــيــة حتــقــق 

ال�سحراوية )الباها(.
وحققت دانية العقيل املركز الأول يف الن�سخة 
الأخرية من كاأ�ض العامل للراليات ال�سحراوية فئة

اإيطاليا. يف  اأقيمت  التي  البطولة  يف   T3
الفريق  بنف�ض  العبيدان  ا�سم م�ساعل  كما يربز 
مــع املـــالح الإيـــطـــايل جــاكــوبــو كـــريوتـــي؛ حيث 

�ساركت اأي�سا يف "باها اإ�سبانيا 2021".
التي  ال�سعودية  الأ�سماء  ثالث  فهي  الدخيل،  اإ�ــســراء  اأمــا 
اأن ح�سلت  الرايل بعد  اأثبتت موهبتها ومهارتها يف �سباقات 
"ال�سعودية  ببطولة  الأمامي  الدفع  فئة  يف  الأول  املركز  على 

تويوتا" عام 2020 والبطولة تعترب الأوىل من نوعها.
يف  رايد"  اك�ض  "فريق  من  �سانز  ليــا  الإ�سبانية  وتدخل 
 T1 بفئة  الوحيد  الن�سائي  العن�سر  وهــي  التناف�ض،  قائمة 
وقد  العام،  الرتتيب  يف  متقدم  مركز  لتحقيق  الأبــرز  وال�سم 
اأوروبا  كبطلة  مرة، وتوجت  للمراأة 14  العامل  بطولة  حققت 
الدمناركية  اأما  النارية.   الدراجات  بطولت  يف  مرات  ع�سر 

العا�سرة من  التي حققت مركز متقدم يف اجلولة  اآنت فيت�سر 
يف  متقدم  مركز  لتحقيق  جاهدة  ف�ستعمل   2019 داكــار  رايل 

جولة رايل حائل تويوتا 2021.
�ساوث  "فريق  من  تايلور  مــويل  الأ�سرتالية  ا�سم  ويــربز 
اأ�سرتاليا عام 2016  ري�سنق" بفئة الـT4 بطلة �سباق بطولة 

و�ستحاول جاهدة الفوز مبركز متقدم يف البطولة.
وجاءت �سارة خريبط من الكويت للم�ساركة يف رايل حائل 
كويتية  امـــراأة  اأول  وهــي  الــنــاريــة،  الــدراجــات  بفئة  تويوتا 
حترتف اللعبة، وح�سلت على املركز الثالث يف الرتتيب العام 
اإحرازها  بعد  وذلــك   2021 النارية  للدراجات  العامل  لبطولة 

املركز الرابع يف رايل باها هنغاريا 2021.
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بن  الأمــر حممد  العهد  �سيدي ويل  "اإن ح�سور  �سموه:  وقال 
�سلمان –حفظه الله- لهذا احلدث العاملي الكبر الذي ت�ست�سيفه 
اململكة لأول مرة، م�سدر فخر واعتزاز و�سعادة لنا جميًعا، وهو 
الريا�سي،  القطاع  ومنو  نه�سة  على  الله-  -اأيــده  حلر�سه  تاأكيد 
لتحقيق  امل�ستدام  والعمل  اجلــهــود  مل�ساعفة  لنا  كبر  وحمــفــز 
اململكة  احلبيبة  بالدنا  با�سم  ت�سجل  التي  النجاحات  من  املزيد 
العربية ال�سعودية، من خالل ا�ست�سافة اأكرب املناف�سات الريا�سية 
ـــراز قـــدرات اأبــنــاء وبــنــات هــذا الوطن  يف خمتلف الألــعــاب، واإب

واإمكاناتهم العالية".
بالقطاع  العهد  ويل  �سيدي  �سمو  اهتمام  "اإن  �سموه:  واأ�ساف 

�سغرة  لكل  الــدوؤوبــة  ومتابعته  املحدود  غر  ودعمه  الريا�سي 
 - احلمد  ولله   - بالدنا  لها  و�سلت  التي  املكانة  ُيج�سد  وكبرة 
كاأحد اأهم دول العامل الرائدة يف ا�ست�سافة اأهم واأبرز املناف�سات 
"روؤية  وم�ستهدفات  برامج  مع  متا�سًيا  الريا�سية،  والفعاليات 
اململكة 2030"، الرامية اإىل تهيئة البيئة املنا�سبة ملجتمع حيوي 
ريا�سي ملختلف الأعمار من املواطنني واملقيمني وكذلك ال�سياح".

رئي�س  الفي�سل  العبدالله  �سلطان  بن  خالد  الأمــر  عربرّ  جانبه،  من 
ريا�سة  و�سركة  النارية  والــدراجــات  لل�سيارات  ال�سعودي  الحتــاد 
على  العهد  ويل  ل�سمو  وامتنانه  �سكره  عــن  ال�سعودية،  املحركات 
ح�سوره وت�سريفه ل�سباق جائزة ال�سعودية الكربى stc للفورمول1.
الكبر على م�ستوى  الــدويل  "مل يكتمل جناح هذا احلدث  وقــال: 
حممد  الأمــر  �سيدي  �سمو  بح�سور  اإل  املحركات،  ريا�سة  �سباقات 
–حفظه الله - الذي كان- ول يزال- خر داعم للريا�سة  بن �سلمان 
ل الإيجابي  والريا�سيني باململكة، وم�سدر اإلهام لنا جميًعا، وما التحورّ
الريا�سة،  قطاع  ومنها  املجالت  خمتلف  يف  اململكة  تعي�سه  الــذي 
خلر دليل على روؤيته الطموحة التي جعلت بالدنا تتبواأ املكانة 

التي ت�ستحقها عامليًّا، وخالل مدة زمنية ق�سرة".

هاميلتون يتوج بال�سباق
هاميلتون"  "لوي�س  الربيطاين  املت�سابق  وكــان 
جائزة  �سباق  لقب  ح�سم  قد  مر�سيد�س  فريق  �سائق 
حلبة  على  للفورمول1   STC الكربى  ال�سعودية 
يف  الأول  املركز  على  ح�سوله  بعد  جــدة،  كورني�س 
�سباقات  مو�سم  مــن  الأخـــرة(  قبل  )مــا   21 اجلــولــة 
مع  �سر�سة  مناف�سٍة  بعد   ،2021 ملو�سم  الــفــورمــول1 
الهولندي "ماك�س فر�ستابني" �سائق فريق رد ُبل الذي 
بوتا�س" املركز  "فالري  الفنلندي  فيما خطف  ثانيًا،  حلرّ 

الثالث.
الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمر  ج  تورّ ال�سباق  نهاية  وبعد 
املركز  بجائزة  هاميلتون"  "لوي�س  الربيطاين  الريا�سة  ــر  وزي
الفي�سل رئي�س  العبدالله  �سلطان  الأمر خالد بن  �سلرّم  فيما  الأول، 

الحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية الهولندي "ماك�س 
اأمني النا�سر الرئي�س  فر�ستابني" جائزة املركز الثاين، كما منح  
"فالري بوتا�س" جائزة املركز  التنفيذي ل�سركة اأرامكو الفنلندي 
الثالث، واأخرًا ت�سلم فريق مر�سيد�س جائزة الفريق الفائز يف هذه 
.stc اجلولة من املهند�س عليان الوتيد الرئي�س التنفيذي ملجموعة

هاميلتون: �سعيد بالفوز  واأ�سكر ال�سعودية
ال�سباق  بهذا  بالفوز  �سعادته  عن  هاميلتون  الربيطاين  وعــربرّ 
ال�سعودي هنا م�سياف  "لقد كان حدثًا رائعًا وال�سعب  قال:  حيث 
جدًا، اأما عن ال�سباق فقد كان �سعبًا جدًا ولكن انت�سرنا اأخرًا، واأنا 
فخوٌر بالفريق و�سعيد جدًا باجلمهور الذي ح�سر يف املدرجات"، 
فيما قال الهولندي فر�ستابني: "ال�سباق كان �سيقًا جدًا، لقد فعلت 
كل ما ميكن للفوز ولكن املركز الثاين ل باأ�س به يف الوقت الراهن، 
و�سننتظر ماذا �سيحدث يف اأبو ظبي"، فيما حتدث �ساحب املركز 
الثالث الفنلندي بوتا�س قائاًل: "مل يكن �سباقًا �سهاًل على الإطالق، 
هذه احللبة رائعة فعاًل لأنها ت�ستخرج اأف�سل ما يف ال�سائق ج�سديًا 

ومعنويًا".
قيا�سي  رقٍم  حتقيق  من  "هاميلتون" قريبًا  الربيطاين  واأ�سبح 
�سائق  اأول  لي�سبح  الثامن،  اللقب  على  بح�سوله  واملتمثل  عاملي، 
فيما يطمُح  الألقاب،  العدد من  الفورمول1 يح�سد هذا  تاريخ  يف 
بعد  وذلـــك  الأول،  بلقبه  التتويج  يف  "فر�ستابني"  الهولندي 
اأبو ظبي، التي  نهاية اجلولة املقبلة والأخــرة، والتي �ستقام يف 
ح مالمَح البطل، ول�سيما اأنهما يتقا�سمان �سدارة الرتتيب  �ستو�سرّ
اإثر ت�ساويهما يف عدد النقاط بعد �سباق جائزة ال�سعودية  العام، 

الكربى stc للفورمول 1.

 وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه السباق الكبير

ً"هاميلتون" بطال لجائزة السعودية الكبرى للفورموال1.. و"فيرستابين" وصيفا
جدة- خالد بن مر�ساح- هاين الب�سر

رفع الأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�سل وزير الريا�سة، خال�س ال�سكر والتقدير ل�سمو 
ويل العهد الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز–حفظه الله - على ت�سريفه وح�سوره 
�سباق جائزة ال�سعودية الكربى stc للفورمول 1، على حلبة كورني�س جدة. الذي يندرج 

حتت برنامج "جودة احلياة". 



جدة - خالد بن مر�ضاح
مل�سرحيتها  مكثقة  بروفات  ع��ادل،  غادة  الفنانة  جتري 
�سهر  خ��ال  لعر�سها  الليل"،  ن�ص  "عفريتة  اجل��دي��دة 
يناير املقبل، �سمن مو�سم الريا�ص. وي�سارك يف بطولة 
م�سرحية "عفريتة ن�ص الليل"، جمموعة من اأبرز جنوم 
رمي  ال��رداد،  ح�سن  ومنهم:  م�سر،  يف  والكوميديا  الفن 
تنتظر  ثانية،  جهة  من  الرحمن.  عبد  وحممد  م�سطفى، 
"املحكمة" خال  اجلديد  ال�سينمائي  فيلمها  عر�ص  غادة 
الفرتة املقبلة، وكانت ال�سركة املنتجة قد طرحت موؤخرا 
ويتناول  لعر�سه.  ا�ستعدادا  للعمل  الدعائية  البو�سرتات 
التي جتري بني  الق�س�ص واحل��وارات  الكثري من  العمل 
تتبلور  التي  العديدة  الق�سايا  يف  ال�سهود  وبني  اأبطاله 
يف  خمتلفة  جوانب  تك�سف  والتي  العمل،  ق�سة  حولها 
�سخ�سيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه 
اأي�سا  غادة  وتنتظر  العمل.  اأح��داث  يف  املوؤثرة  املواقف 
يف  اأحداثه  تدور  الذي  باأهلها"  "منورة  م�سل�سل  عر�ص 
10 حلقات، وهو من تاأليف حممد اأمني را�سى، وي�سارك 
فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، با�سم �سمرة، اأحمد 

ال�سعدنى، ناهد ال�سباعى، وعدد من الفنانني.

أخيرة
الثاثاء 3 جمادى الأوىل 1443ه� املوافق 7 دي�سمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 1223513
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7 نصائح مهمة لكبار السن 
الريا�ض - البالد

ح�سابه  ع��رب  )الث��ن��ني(،  اأم�����ص  اخلليجي  ال�سحة  جمل�ص  ق��دم 
كبار  برعاية  يقوم  ملن  مهمة  ن�سائح  �سبع  "تويرت"،  على  الر�سمي 
ال�سن. وتلخ�ست الن�سائح حول اأهمية غ�سل القدمني لكبار ال�سن 
ب�سكل يومي جتنبًا حلدوث اأي التهابات، واملحافظة الدورية على 
فح�ص ال�سمع والنظر ملا لهم من اأهمية يف حفظ التوازن وجتنب 

طبيب  زي��ارة  على  دوري  ب�سكل  واملداومة  امل�سي،  اأثناء  ال�سقوط 
اأطقم  ي�ستخدمون  ملن  حتى  للفم  �سامله  فحو�سات  وعمل  الأ�سنان 

الأ�سنان.
وركزت الن�سائح على تهيئة املنازل لتتنا�سب مع احتياجات كبار 
يف  مقاب�ص  ووج��ود  لانزلق  قابل  غري  �سجاد  و�سع  منها  ال�سن 
اأماكن متعددة لت�ساعدهم اأثناء امل�سي ومتنع ال�سقوط، اإ�سافة اإىل 

حثهم على ممار�سة الريا�سة بانتظام، وذلك لتح�سني جودة النوم 
م�سددة  وال�سكري،  العظام  ه�سا�سة  اأهمها  الأمرا�ص  من  والتقليل 
نزلت  من  حلمايتهم  دافئة  ال�سن  كبار  جلو�ص  اأماكن  اإبقاء  على 
الربد وبع�ص الأمرا�ص اخلطرية الأخرى، مثل ال�سكتة الدماغية. 
واختتمت الن�سائح باملحافظة على نظامهم الغذائي واحلر�ص على 

غذاء �سحي للحفاظ على ال�سكر وال�سغط لديهم.

اأبها - البالد
تتميز اململكة بتنوع مناطقها ال�سياحية واأجوائها البديعة، التي 
الأج��واء  حت�سن  مع  خ�سو�سا  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  �سياح  جت��ذب 

ل���ل���ربودة، حيث  وم��ي��ول��ه��ا 
�سبابا  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
ال�سحب  واأمامهم  يجل�سون 
يف اأع��ل��ى ج��ب��ال ال�����س��ودة. 
ووثق اأحد ال�سباب اجلل�سة 
من فوق قمة جبال ال�سودة 
مقاطع  ع��رب  اأب��ه��ا،  مبدينة 
اللقطات  م��ن  وع���دد  فيديو 
جمال  تظهر  التي  البديعة 
املنطقة، وطبيعتها اخلابة، 
ر���س��ود  امل�����س��ور  ن�����س��ر  اإذ 
على  ح�سابه  عرب  احلارثي 
فيديو  م��ق��اط��ع  "تويرت"، 
يف  يجل�سون  وهم  لل�سباب 
منطقة منب�سطة اأعلى جبال 
ال�ساي  وي�سربون  ال�سودة، 
و���س��ط اأج������واء ال��ط��ب��ي��ع��ة. 
حتت  كثيفة  ال�سحب  وبدت 
اأعينهم  اأم��ام  وت�سري  اجلبل 
ال�سودة  جبال  طبيعة  ويج�سد  مرتاديه،  ي�سحر  بديع  م�سهد  يف 

اخلابة.

غادة عادل تستعد لعرض »عفريتة نص الليل« طبيعة جبال السودة الخالبة تجذب المتنزهين

أطعمة تؤثر على 
التركيز والذاكرة

300 دورة تدريبية 
للمهتمين بمجال العقار

اكتشاف عالج فريد للسمنة
جدة - البالد

اتباع  دون  ال�سمنة  عاج  اإمكانية  عن  حديثة،  طبية  درا�سة  ك�سفت 
ُي�سمى  ما  اإيقاف  الريا�سة، وذلك عن طريق  اأو ممار�سة  غذائي  نظام 

ب�"هرمون اجلوع".
واأجرى اأطباٌء يف م�ست�سفى �سانت ماري بلندن، بالتعاون مع باحثني 
ل�سحيفة  وفقا  الأمريكية،  هوبكنز  جونز  بجامعة  الطب  كلية  م��ن 
الوليات  يف  بال�سمنة  مري�سًا   25 على  جتربة  بو�ست"،  "نيويورك 
البدين"  "الن�سمام  ت�سّمى  لعملية جراحية  املتحدة، خ�سعوا جميعًا 

يتم فيها اإيقاف هرمون الغريلني الذي يطلق عليه "هرمون اجلوع".
املو�سعي،  التخدير  تاأثري  حتت  جُت��رى  التي  العملية،  وتت�سمن 
قطعًا �سغريًا يف الفخذ اأو الر�سغ ومترير اأنبوب جموف عرب الأوعية 
الذي  ال�سريان  الدموية، يتم عن طريقه تر�سيب حبيبات جمهرية يف 
الغريلني.  اإنتاج  منع  اإىل  ي��وؤدي  مما  املعدة  من  العلوي  اجلزء  يخدم 
ووجدت الدرا�سة اأن امل�ساركني فقدوا يف املتو�سط ما يقرب من 10% 
اأكرث  جتربة  لإج��راء  الباحثون  وي�ستعد  العملية.  بعد  اأوزان��ه��م  من 

ات�ساعًا يف بريطانيا، ت�سمل 80 مري�سًا بال�سمنة.

»فيسبوك« يدعم 
ضعاف البصر

البالد - وكاالت
�سابقا  "في�سبوك"  "ميتا"،  �سركة  اأط��ل��ق��ت 
من  ي��ع��ان��ون  َم���ن  وخ�����س��و���س��ًا  مل�ستخدميها 
على  تعتمد  جديدة  ميزة  ال��روؤي��ة،  يف  م�ساكل 
بتعديل  ل��ه��م  لل�سماح  حم��دث��ة،  خ��وارزم��ي��ات 
املوجودة  بال�سور  اخلا�سة  الو�سف  ن�سو�ص 

يف املن�سة.
وت�ساعد امليزة اأولئك امل�ستخدمني على معرفة 
التي  التطبيقات  عرب  وفهمها  ال�سور  حمتوى 
لت�سهيل  وذل��ك  الن�سو�ص،  ه��ذه  ب��ق��راءة  تقوم 

البحث عنها والو�سول لها وفهم حمتواها.
من  للم�ستخدمني  ميكن  اأن��ه  ال�سركة  وبينت 
عرب  اجلديدة،  امليزة  من  ال�ستفادة  الفئة  هذه 
اإ�سافة  باختيار  لل�سور،  املرافق  الن�ص  تعديل 
عملية  ت�سّهل  بطريقة  الو�سف  ن�ص  تعديل  اأو 
اإليها عرب التطبيقات اخلا�سة بقراءة  الو�سول 

الن�سو�ص.

جدة - البالد
اإيجابا  اأو  �سلبا  ال�سخ�ص  يتبعه  الذي  الغذائي  النظام  يوؤثر 
على ن�ساط الدماغ والرتكيز والذاكرة، حيث تزيد بع�ص اأنواع 

الأطعمة من احتمالت الإ�سابة باخلرف و�سعف الذاكرة.
واأ�سارت اخت�سا�سية الطب النف�سي الغذائي، يف كلية الطب 
بكترييا  دور  اإىل  ن��اي��دو،  اأوم���ا  ال��دك��ت��ورة  ه��ارف��ارد،  بجامعة 
الدماغ  والتهاب  الغذائي  التمثيل  عمليات  حتفيز  يف  الأمعاء 
التي  الأطعمة  عن  البتعاد  اأن  مبينة  الذاكرة،  على  يوؤثر  الذي 
الإ�سابة  يقلل من احتمالية  قد  للخطر  الأمعاء  تعر�ص بكترييا 

باخلرف و�سعف الذاكرة والرتكيز.
من  لبد  الدماغ،  �سحة  وتعزيز  اللتهاب  "ملحاربة  وقالت: 
غذائي  نظام  اتباع  لأن  امل�سافة  ال�سكريات  من  اأو احلد  جتنب 
الدماغ،  يف  اجللوكوز  زي��ادة  يف  يت�سبب  قد  ال�سكريات  عايل 
وهو ما ربطته الدرا�سات بحدوث �سعف الذاكرة، وكذلك البعد 
عن الكربوهيدرات عالية ال�سكر مثل اخلرب واملكرونة وغريها، 
بها نحو  �سارك  درا�سة  املقلية، خ�سو�سا واأن هناك  والأطعمة 
الغنية  الغذائية  الأنظمة  اأن  اإىل  اأ�سارت  �سخ�ص،  األ��ف   18

بالأطعمة املقلية ارتبطت بانخفا�ص درجات التعلم والذاكرة".

الريا�ض - البالد
الربامج  جدولة  "تقييم"  املعتمدين  للمقيمني  ال�سعودية  الهيئة  اأطلقت 
التدريبية للعام 2022م، والتي تت�سمن عددًا من الدورات التدريبية النظرية 
والتطبيقية يف جمالت تقييم العقارات، وتقييم املن�ساآت القت�سادية، وتقييم 
�ست الهيئة اأكرث من 300  الآلت واملعدات وتقييم اأ�سرار املركبات، حيث خ�سّ
م�ستفيٍد.   6000 من  اأكرث  تدريب  وت�ستهدف  2022م،  لعام  تدريبيٍة  دورٍة 
الربامج  اأوىل  انطاق  اأن  الطريري،  نبيل  تقييم  اأكادميية  مدير  واأو���س��ح 
الت�سجيل  واإمكانية   2022 القادم  العام  من  الأول  للربع  املتاحة  التدريبية 
الأكادميية  موا�سلة  على  موؤكدًا  الآن،  من  بدًءا  متاحة  �ستكون  ال��دورات  يف 
من  التقييم،  منظومة  وتطوير  ودعم  التدريبية  الربامج  تقدمي  يف  م�سريتها 
خال توطني املناهج التدريبية، واآلية عمل اللجان املُ�سكلة بهدف تطوير هذه 
املناهج وتقوميها وبناء الربامج التدريبية املهنية، مبا يتواكب مع متطلبات 
ال�سوق وي�ساعد يف رفع جودة املخرجات من خال املناهج الأكادميية التي 

جرى العمل عليها، ويقدمها جمموعة موؤهلة من املدربني املعتمدين.

أسلوب حياة
بات الت�ضجري باململكة "اأ�ضلوب حياة" بعد االإعالن عن مبادرتي ال�ضعودية اخل�ضراء وال�ضرق االأو�ضط االأخ�ضر، واأ�ضبح اجلميع ي�ضارك يف الفعاليات الهادفة 
150 متطوعًا  من  اأكرث  املكرمة، مب�ضاركة  االإ�ضكان مبكة  النباتات بحي  لزراعة  املقد�ضة، حملة تطوعية  العا�ضمة  اأمانة  نفذت  بينما  االأ�ضجار،  لزراعة 
20.000 نبتة، م�ضريًة اإىل اأن هذه احلملة تاأتي لتعزيز ال�ضراكة مع  2030. وبينت االأمانة اأنه مت زراعة  ومتطوعة، بالتزامن مع اليوم العاملي للتطوع 
اأفراد املجتمع املحلي، مبا يحقق م�ضتهدفات مبادرة ال�ضعودية اخل�ضراء وروؤية اململكة 2030، ورفع ح�ض امل�ضوؤولية بني اأفراد املجتمع املحلي جتاه البيئة.
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