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

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�شقيقة ،تتعلق بالعالقات الأخوية
الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.وقام بت�سليم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزير اخلارجية ،خالل ا�ستقبال �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف �إمارة دبي.ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل اال�ستقبال حتيات خادم
احلرمني ال�شريفني ،ل�سمو رئي�س دولة الإم��ارات ،ومتنياته له بدوام التوفيق وال�سداد ولل�شعب
الإماراتي ال�شقيق املزيد من التقدم واالزده��ار .من جهته نقل نائب رئي�س دولة الإم��ارات رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي حتيات وتقدير رئي�س دولة الإمارات لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني،
ومتنياته له مبوفور ال�صحة والعافية ولل�شعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.
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� 12صفحة  /رياالن

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

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

م�سقط  -الريا�ض  -وا�س
حيث ا�ستقبله جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان عمان وكبار خاللها ب�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة �سلطنة ُعمان ،ودولة الإمارات
العربية املتحدة ،ودول��ة قطر ،ومملكة البحرين ،ودول��ة الكويت،
و�صل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز رجال الدولة يف ال�سلطنة.
وكان الديوان امللكي قد �أعلن مغادرة �سمو ويل العهد يف زيارات لبحث العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها يف املجاالت كافة ،ومناق�شة
�آل �سعود  ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع� ،إىل
العا�صمة العمانية م�سقط م�ساء �أم�س ،يف م�ستهل جولة خليجية ،ر�سمية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شقيقة يلتقي الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

اململكة �ضمن �أف�ضل الأ�سواق اال�ستثمارية
الريا�ض  -البالد

�أك��د وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح � ،أن
�أع�م��ال وم �ب��ادرات وزارة اال�ستثمار ه��ي ج��زء ال يتجز�أ م��ن جهود
اململكة الرامية �إىل تطوير قطاع ال�صناعات الع�سكرية الوطني ،و�أن
تعزيزها لال�ستثمار يف هذا القطاع ي�أتي �سعي ًا لتحقيق م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة  ،2030وتوا�ؤم ًا مع اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار
التي ت�ستهدف جعل اململكة �إحدى الدول الأف�ضل �أدا ًء يف الأ�سواق

اجلرعة التن�شيطية �شرط لدخول الأ�سواق

اال�ستثمارية.
و�أ�ضاف �أن ا�سرتاتيجية التوطني هي من �ضمن امل�سارات التي
تعمل عليها ال��وزارة لتحفيز اال�ستثمار الوطني والأجنبي ودعمه،
وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف القطاعات ،منها قطاع
ال�صناعات الع�سكرية .جاء ذلك خالل زيارته �أم�س ل�شركة املعدات
املكملة للطائرات املحدودة  ،التابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية ،يف مقرها مبحافظة جدة.
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الريا�ض ـ البالد

توكلنا ،و�أ�ضافت �إنه �سيتم ت�شديد الرقابة على كافة املن�ش�آت التجارية
والأ���س��واق وامل���والت ملنع �أي��ة جت� ��اوزات ،وتطبيق ال�ع�ق��وب��ات بحق
املخالفني  ،كما �أو�ضحت الوزارة �أنه �سيتم تطبيق تلك ال�شروط اعتبار ًا
من  1فرباير � .2022إىل ذلك �أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ت�سجيل
 43حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا اجلديد (كوفيد ،)-19لي�صبح
الإج�م��ايل  549955حالة.وقالت ال��وزارة �إن��ه مت ت�سجيل  26حالة
تعاف جديدة لي�صبح الإجمايل  539082حالة ولله احلمد.
ٍ
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�شددت وزارة التجارة على اجلرعة التن�شيطية من لقاح كورونا
م�شرية �إىل �أنه �شرط ال�ستمرار حالة التح�صني ودخول الأ�سواق واملراكز
واملن�ش�آت التجارية .و�أو�ضحت الوزارة عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
"تويرت" �إن احل�صول على اجلرعة التن�شيطية ي�شمل الفئات العمرية من
 18عاما ف�أكرب وجميع من م�ضى � 8أ�شهر �أو �أكرث على تلقيهم اجلرعة
الثانية ،ي�ستثنى من ذل��ك الفئات املعافاة من �أخ��ذ اللقاح وف��ق تطبيق

مخزون استراتيجي للقمح حتى أغسطس

املر�أة

الريا�ض -البالد

تتفوق على الرجل
في السياقة اآلمنة

�أكملت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب �إج���راءات تر�سية الدفعة ال�سابعة
والأخ�ي�رة م��ن القمح امل�ستورد لهذا ال�ع��ام بكمية (� 689أل��ف) ط��ن ،من
منا�شئ االحتاد الأوروبي ،والبحر الأ�سود ،و�أ�سرتاليا ،و�أمريكا اجلنوبية
وال�شمالية .و�أو�ضح حمافظ امل�ؤ�س�سة املهند�س �أحمد بن عبد العزيز الفار�س،
�أن التعاقد على هذه الدفعة ي�أتي يف �إطار تعزيز املخزون اال�سرتاتيجي من
القمح واحلفاظ عليه عند امل�ستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات �شركات

جدة  -رانيا الوجيه  -جنود النهدي

امل����ر�أة �أك�ث�ر تنظيم ًا وان�����ض��ب��اط� ًا م��ن ال��رج��ل،
وتناف�س ُه يف االل��ت��زام بالأنظمة ومواعيد العمل
و�إجناز �أكرث من مهام يف وقت واحد ،والو�صول
�إىل مقر عملها يف ال�ساعات امل��ق��ررة للعمل بعد
تو�صيل �أبنائها مع ال�سائق ،فهي متتلك القدرة
على النجاح يف ما يوكل �إليها وعلى هذا اال�سا�س
فهي تتفوق على الرجل يف "ال�سياقة" .الآمنة ويف
ه��ذا ال�سياق ا�ستطلعت " ال��ب�لاد " �آراء ع��دد من
املخت�صني والذين �أجمعوا �أن املر�أة ب�صورة عامة
�أك�ثر حر�صا والتزاما بقواعد ال�سري وال�سالمة
امل��روري��ة  ،الف��ت�ين يف ال��وق��ت نف�سه �إىل �أن هذا
ال�سيناريو لي�س قاعدة وامنا يف الغالب الأعم ف�إن
املر�أة تلتزم باالتعلميات �أكرث من الرجل.
فيما ت�شري االح�صائيات العاملية ف����إن ن�سبة
احلوادث املرورية التي ت�سجلها املر�أة يف عدد من
دول العامل �أقل مقارنة بالرجل� ،إذ ت��راوح ما بني
٪ ٤٠ - ٣٥ ،وذل��ك وفق ًا لدرا�سة �أجرتها �شركات
ت�أمني يف بريطانيا� ،إذ �سجل الرجل ن�سبة حوادث
ترتاوح ما بني ٪ ٧٠- ٦٠ ،ويرجع ال�سبب يف �أن
املر�أة �أكرث حذر ًا يف القيادة مقارنة بالرجل ،فعادة
تهتم ب�سالمة الأطفال واملرافقني.
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% 50

املطاحن من القمح واحلفاظ على املخزون الإ�سرتاتيجي عند امل�ستويات
الآمنة ،حيث ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة بدعم من الدولة ت�أمني احتياجات اململكة
من القمح حتى بداية �أغ�سط�س 2022م.
وبرت�سيه الدفعة ال�سابعة لهذا العام (2021م) تكون امل�ؤ�س�سة قد تعاقدت
منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو ( )4ماليني طن قمح م�ستورد ،فيما
مت �شراء نحو (� )576ألف طن قمح حملي  ،لتبلغ بذلك �إجمايل م�شرتيات
6
امل�ؤ�س�سة من القمح هذا العام نحو ( )4.6مليون طن.

انخفاض القضايا اإليجارية
جدة  -البالد

حفتر يعود لسباق الرئاسة الليبية
طرابل�س  -البالد

�أبطلت حمكمة ا�ستئناف طرابل�س �أم�س (االثنني) ،حكم حمكمة الزاوية با�ستبعاد قائد
اجلي�ش خليفة حفرت من االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها يف  24دي�سمرب اجلاري ،عقب معركة
الطعون املتبادلة يف �أهلية بع�ض املر�شحني خلو�ض االنتخابات الرئا�سية يف ليبيا،
وا�ستبعاد �أ�سماء بارزة يف البالد.
وق�ضت املحكمة االبتدائية مبدينة الزاوية قبل �أ�سبوع ،با�ستبعاد حفرت من القائمة
الأولية للمر�شحني لالنتخابات التي �ستجرى بعد �أقل من � 3أ�سابيع ،ب�سبب عدم توفره
على �شروط الرت�شح ،ما �أث��ار يف حينه ج��د ًال قانوني ًا وا�سع ًا ،لعدم اخت�صا�ص تلك
املحكمة يف النظر بالطعون االنتخابية ،ا�ستناد ًا �إىل قرار املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�أن
الطعن يح�صل يف املكان الذي تقدم فيه املر�شح ب�أوراق تر�شحه ،وهي حمكمة بنغازي
بالن�سبة لقائد اجلي�ش .و�سبقت عودة حفرت لل�سباق الرئا�سي �أي�ضا عودة مماثلة
للمر�شح �سيف الإ�سالم القذايف ،بعد �أن �أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف �سبها ،الأحد،
حكم ًا ل�صاحله يف الطعن املقدم �ضده من مفو�ضية االنتخابات ،و�إلزامها ب�إعادته
�إىل قائمة املر�شحني النهائية .وك��ان العديد من املراقبني �أب��دوا خ�شيتهم من �أن
تهدد تلك املعارك الق�ضائية �إذا ا�ستم ّرت بني املع�سكرات وال�شخ�صيات املتناف�سة،
االنتخابات املقررة هذا ال�شهر ،ومعها عملية ال�سالم التي تدعمها الأمم املتحدة
وتهدف من ورائها �إىل �إنهاء االنق�سام والفو�ضى امل�ستمرة منذ الإطاحة بنظام
معمر القذايف عام .2011
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�أو�����ض����ح وزي�����ر ال���ع���دل ال���دك���ت���ور ول��ي��د
ال�صمعاين � ّأن الق�ضايا الإيجار ّية يف املحاكم
العامة انخف�ضت ب�أكرث من  % 50وذلك بعد
تد�شني مبادرة �إيجار.
جاء ذلك خالل لقاء بينه وبني وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله
احلقيل ،ال��ذي �أك��د عرب ح�سابه الر�سمي يف
"تويرت"� ،أن ال�شراكة بني الوزارتني م�ستم ّرة
مبا يخدم املواطنني.
وك�شف برنامج "�إيجار" التابع ل��وزارة
الإ����س���ك���ان ،ع��ن زي����ادة يف �أع�����داد ال��وح��دات
ال��ع��ق��اري��ة املُ�����س��ج��ل��ة بال�شبكة الإل��ك�ترون��ي��ة
خلدمات الإي��ج��ار ،لتتجاوز �أع��داد الوحدات
امل�سجلة�أكرث من  3ماليني وح��دة تنوعت ما
بني ال�سكنية والتجارية ،من بداية الربنامج
ح��ت��ى �أغ�����س��ط�����س امل��ا���ض��ي ،ك��م��ا و���ص��ل ع��دد
الو�سطاء العقاريني امل�سجلني �إىل �أك�ثر من
� 20ألف و�سيط.
وت�سهم ال�شبكة يف حفظ حقوق كافة �أطراف
العملية الإي��ج��اري��ة ،وتنظيم قطاع الإي��ج��ار
ال��ع��ق��اري وتعزيز اال�ستثمار فيه ،وت�سهيل
اال�ستفادة من ال�شبكة يف �أي زمان ومكان عرب
خطوات �سهلة ووا�ضحة.
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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس اإلمارات
دبي  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة ،تتعلق بالعالقات
الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.
وق���ام بت�سليم ال��ر���س��ال��ة ���ص��اح��ب ال�سمو

الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية ،خالل
ا�ستقبال �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
دولة الإم��ارات رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،يف �إمارة
دبي.ونقل �سمو وزي��ر اخلارجية خ�لال اال�ستقبال حتيات
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ،ل�سمو رئي�س دول��ة الإم����ارات،
ومتنياته له ب��دوام التوفيق وال�سداد ولل�شعب الإم��ارات��ي
ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح (الفورموال)1
املنامة  -وا�س

هن�أ جاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ،ملك مملكة البحرين،
�أخ��اه خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  ،-مبنا�سبة
النجاح الكبري للن�سخة الأوىل
ل�����س��ب��اق ج����ائ����زة ال�����س��ع��ودي��ة
الكربى للفورموال  1الذي �أقيم
بحلبة كورني�ش جدة.
و�أ���ش��اد جاللته ب��اجل��ه��ود التي
ب��ذل��ت يف التنظيم املميز لهذا
احل��دث الريا�ضي العاملي الذي
ي�ؤكد على ما متتلكه اململكة العربية ال�سعودية من ق��درات و�إمكانات
كبرية مما �سيعزز ب��دوره من مكانتها وريادتها على خارطة الريا�ضة
العاملية وا�ست�ضافة خمتلف الفعاليات والبطوالت الريا�ضية الدولية
الكربى ،معر ًبا عن متنياته اخلال�صة للمملكة و�شعبها بتحقيق املزيد من
النجاح والريادة والإجناز يف املجاالت والقطاعات كافة يف ظل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله .-
كما هن�أ جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ملك مملكة البحرين،
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،بالنجاح املميز
ل�سباق جائزة ال�سعودية الكربى للفورموال  ،1م�شيد ًا بح�سن التنظيم
والإعداد لهذا ال�سباق العاملي.
ون��وه جاللته بالدعم واالهتمام ال��ذي يوليه �سمو ويل العهد للقطاع
الريا�ضي وا�ستقطاب مثل هذه ال�سباقات العاملية مبا يعزز من مكانة
اململكة العربية ال�سعودية كوجهة مف�ضلة ملختلف الريا�ضات والفعاليات
الدولية الكربى ،متمن ًيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار والرفعة.
وهن�أ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء يف
مملكة البحرين ،خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  -حفظه الله ،-
مبنا�سبة النجاح الكبري للن�سخة
الأوىل ل�سباق جائزة ال�سعودية
الكربى للفورموال ،ال��ذي �أقيم
بحلبة كورني�ش جدة.
و�أ���ش��اد �سموه مب��ا �شاهده يف
حلبة كورني�ش ج��دة م��ن متيز
�سيكون �إىل جانب �إب��داع �أبناء
اململكة العربية ال�سعودية يف
التنظيم والإع�����داد للفعاليات
ال��ك�برى� ،إ���ض��اف� ًة �إىل ج��دول �سباقات "الفورموال  "1عاملياً ،م�شري ًا
�إىل �أن اململكة بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني وم�ساندة �سمو ويل
عهده تكتب ق�ص�ص النجاح يف خمتلف امليادين مما جعل العامل ينظر
ب�إعجاب لت�سارع خطوات التنمية وتوايل الإجن��ازات التي تبعث على
الفخر واالعتزاز.و�أعرب �سموه عن متنياته للمملكة العربية ال�سعودية
و�شعبها بتحقيق املزيد من النجاح والتقدم والإجناز يف املجاالت كافة
يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله .-
كما هن�أ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء يف مملكة البحرين� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،بالنجاح املميز ل�سباق جائزة ال�سعودية الكربى
للفورموال.
ون��وه �سموه باجلهود الكبرية التي بذلها �سمو ويل العهد والكوادر
ال�سعودية يف �إبراز هذا احلدث مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة املنطقة على
خارطة الريا�ضات الدولية وجعلها حمط الأنظار على ال��دوام ،متمني ًا
للمملكة العربية ال�سعودية كل تقدم ورفعة يف ظل قيادتها احلكيمة.

م��ن جهته نقل نائب رئي�س دول��ة الإم����ارات رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دب��ي حتيات وتقدير رئي�س دول��ة الإم���ارات
لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني ،ومتنياته له مبوفور ال�صحة
والعافية ولل�شعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.ح�ضر
اال�ستقبال �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى دولة الإمارات
العربية املتحدة تركي الدخيل ،ومدير عام مكتب �سمو وزير
اخلارجية عبدالرحمن الداود.

ولي العهد يقلد األزيمع رتبة فريق أول ركن

جدة  -وا�س

قلد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ،يف جدة ،معايل الفريق الأول الركن مطلق بن �سامل
الأزمي��ع رتبته اجلديدة بعد �صدور الأم��ر امللكي برتقيته
�إىل رتبة فريق �أول ركن وتعيينه قائد ًا للقوات امل�شرتكة.

الفيصل يستقبل
سفير أسبانيا

وعرب �سمو ويل العهد عن متنياته بالتوفيق للفريق �أول
ركن مطلق الأزميع فيما �أوكل �إليه من مهام.
من جهته عرب قائد القوات امل�شرتكة عن �شكره وتقديره
خلادم احلرمني ال�شريفني ول�سمو ويل العهد على ثقتهما،
داعيًا الله �سبحانه وتعاىل �أن يوفقه ليكون عند ح�سن ظن
القيادة الر�شيدة.

أخبار موجزة
حفظ حقوق اإلنسان

جدة  -البالد

ا�ستقبل الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل م�ست�شار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة ,يف
مقر الإم����ارة ب��ج��دة� ،سفري مملكة �أ�سبانيا لدى
اململكة خورخي ايبيا .وجرى خالل اللقاء تبادل
الأح���ادي���ث ال��ودي��ة ومناق�شة امل��و���ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك.

تعزيز التعاون البرلماني مع جيبوتي
الريا�ض -البالد

عقد رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض ،جل�سة
مباحثات �أم�س ،مع رئي�س جمل�س النواب بجمهورية جيبوتي
ال�سيد حممد علي حمد ،والوفد املرافق له من جمل�س النواب
اجليبوتي ،جرى خاللها ت�أكيد �أهمية تعزيز العالقات والعمل
على تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي ب�ين البلدين يف �شتى امل�ج��االت

ال�سيما على امل�ستوى الربملاين بني جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب اجليبوتي ،و�أهمية تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية
امل�شرتكة بني املجل�سني.
و�أك� ��د رئ�ي����س املجل�س ع�م��ق ال �ع�لاق��ات الأخ��وي��ة ال �ت��ي جتمع
البلدين على خمتلف الأ�صعدة ،م�شيد ًا معاليه مب�ستوى التعاون
الثنائي والتن�سيق امل�شرتك بني جمل�س ال�شورى جمل�س النواب
اجليبوتي على ال�صعيد الربملاين يف خمتلف املحافل الإقليمية

وال��دول�ي��ة .من جانبه ،ن��وه رئي�س جمل�س ال�ن��واب بجمهورية
جيبوتي بعمق العالقات املتميزة بني اململكة العربية ال�سعودية
وبالده  ،مثمنا دور اململكة الكبري بالإ�سهام فيما تعي�شه جيبوتي
من تنمية وتقدم ودعمها الدائم لل�شعب اجليبوتي منذ اال�ستقالل،
ال�سيما م��ا قدمته م��ن ج�ه��ود ثمينة يف العملية التعليمية يف
جيبوتي التي �أث �م��رت خم��رج��ات وك ��وادر م�ؤهلة م��ن خريجي
اجلامعات ال�سعودية.

انطالق مشروع دعم األمن الغذائي في اليمن
الريا�ض -البالد

د�شن امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز
الربيعة �أم�س ،انطالق � 154شاحنة حتمل على متنها 30.399
�سلة غذائية تزن  3.252ط ًنا ت�ستهدف  15حمافظة مينية ،وذلك
�ضمن م�شروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2022 - 2021م.
و�أو��ض��ح الدكتور عبدالله الربيعة يف ت�صريح �صحفي لوكالة
الأن�ب��اء ال�سعودية �أن ه��ذه القافلة ت�أتي ام�ت��داد ًا لالهتمام الذي
توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما الله -والتوجيهات
الكرمية للمركز بتلم�س احتياجات الأ�شقاء اليمنيني والوقوف
معهم يف �أزمتهم الإن�سانية الراهنة ،مبين ًا معاليه �أن القافلة التي
�سيها املركز اليوم ت�أتي �ضمن �سل�سلة امل�شروعات والربامج
رَّ
الإغاثية والإن�سانية التي ينفذها املركز والتي بلغت حتى الآن
 644م�شروعً ا ُن ِّفذت يف �أرجاء اليمن كافة دون متييز.
و�أ�ضاف الدكتور الربيعة �أن هذه القافلة املكونة من � 154شاحنة
تعد �أوىل طالئع م�شروع الأمن الغذائي الذي يت�ضمن ت�سيري 973

�شاحنة �إغاثية حتمل على متنها �أكرث من � 192ألف �سلة غذائية تزن
 20.540ط ًنا ،بقيمة �إجمالية تبلغ  29مليو ًنا و� 978ألف دوالر
�أمريكي ،ت�ستفيد منها الأ��س��ر املحتاجة واملت�ضررة يف اليمن،
م�شري ًا �إىل �أن هذه امل�ساعدات التي تقدمها اململكة عرب املركز ت�أتي
لتعزيز الأمن الغذائي وحت�سني الظروف املعي�شية وتوفري احلياة
الكرمية لأب�ن��اء ال�شعب اليمني ال�شقيق يف خمتلف حمافظاته
ومناطقه ،خا�صة مع تف�شي جائحة كورونا (كوفيد ،)19-م�ؤكد ًا

معاليه حر�ص مركز امللك �سلمان للإغاثة ومتابعته الدائمة على
�إي�صال ه��ذه امل�ساعدات للم�ستفيدين وتوزيعها عرب منظمات
الأمم املتحدة وال�شركاء املحليني داخل اليمن ،وذلك بالتن�سيق مع
اللجنة العليا للإغاثة يف اليمن.
وت�أتي هذه امل�ساعدات يف �إط��ار دعم اململكة العربية ال�سعودية
املتوا�صل لل�شعب اليمني ال�شقيق لتلبية احتياجاته الغذائية
الأ�سا�سية والتخفيف من معاناته.

الدمام  -البالد

ا�ستقبل الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية �أم�س بديوان
الإمارة ،نائب رئي�س حقوق الإن�سان عبدالعزيز بن عبدالله اخليال ،يرافقه مدير
فرع هيئة حقوق الإن�سان باملنطقة ال�شرقية نوال البواردي.و�أكد �سموه �أن قيادة
هذه البالد "حفظها الله" منذ ت�أ�سي�سها تويل حقوق الإن�سان اهتمام ًا بالغ ًا انطالق ًا
من ال�شريعة الإ�سالمية التي حفظت حقوق الإن�سان بجميع �أ�شكالها ،و�أن جميع
حق حقه دون االلتفات �إىل �أي اعتبارات �أخرى.
الأنظمة يف بالدنا تعطي كل ذي ٍ
كما رعى �سموه افتتاح ملتقى الربامج الت�أهيلية واخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة،
الذي نظمه فرع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية باملنطقة ،بح�ضور
م�س�ؤويل وقيادات املنطقة ال�شرقية ،ونخبة من املخت�صني يف جمال الإعاقة.

تدمير باليستي أطلقته مليشيا
الحوثي تجاه الرياض
الريا�ض  -البالد

�أكد املتحدث الر�سمي با�سم وزاره الدفاع العميد الركن تركي املالكي� ،أن قوات
ال��دف��اع اجل��وي امللكي ال�سعودي ،اعرت�ضت ودم��رت م�ساء �أم����س� ،صاروخ ًا
بالي�ستي ًا �أطلقته امللي�شيا احلوثية باجتاه مدينة الريا�ض ،مو�ضحا �أن عملية
االعرتا�ض ت�سببت يف تناثر ال�شظايا على بع�ض الأحياء ال�سكنية دون وقوع
�أي �أ�ضرار.
وبي العميد املالكي� ،أن هذا ال�سلوك الهمجي والالم�س�ؤول من قبل امللي�شيا
نّ
احل��وث�ي��ة مب�ح��اول��ة ا�ستهداف امل��دن�ي�ين والأع �ي��ان امل��دن�ي��ة بطريقة ممنهجة
ومتعمدة يتنافى مع القيم ال�سماوية واملبادئ الإن�سانية وينتهك القانون الدويل
الإن�ساين وقواعده العرفية.وقال �إن وزارة الدفاع �ستتخذ الإجراءات الالزمة
والرادعة ومبا يتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية حلماية
�أرا�ضيها ومقدراتها الوطنية وحماية املدنيني والأعيان املدنية ،ووقف مثل هذه
الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

محليات
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ولي العهد يصل مسقط في مستهل جولة خليجية لتعزيز التعاون
م�سقط  -الريا�ض  -وا�س
و�صل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،م�ساء �أم�س� ،إىل
�سلطنة عمان يف زيارة ر�سمية.
وك��ان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد لدى و�صوله املطار ال�سلطاين
اخلا�ص ،جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �سلطان عُمان.
كما كان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد� ،صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايل ال�سيد
خالد بن هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين ،ومعايل
الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين وزي��ر املكتب ال�سلطاين،
ومعايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية رئي�س
بعثة ال�����ش��رف ،وم��ع��ايل ال�سيد ب���در ب��ن ح��م��د البو�سعيدي وزي��ر
اخلارجية ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد في�صل بن تركي �آل �سعيد �سفري
�سلطنة عمان لدى اململكة.
وي�ضم الوفد الر�سمي ل�سمو ويل العهد� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو
جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل وزير الريا�ضة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز
بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني،
و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية،

و�صاحب ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله بن فرحان وزي��ر الثقافة،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني
الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير التجارة الدكتور
ماجد بن عبدالله الق�صبي.
كما ي�ضم الوفد املرافق ل�سمو ويل العهد ،معايل نائب رئي�س املرا�سم
امللكية الأ�ستاذ راكان بن حممد الطبي�شي ،ومعايل رئي�س ال�ش�ؤون
اخلا�صة ل�سمو ويل العهد الأ�ستاذ طراد �سب�أ باهربي ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى �سلطنة عمان عبدالله بن �سعود العنزي.
وكان قد �صدر �أم�س عن الديوان امللكي البيان التايل:
بنا ًء على توجيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله  -وانطالق ًا من حر�ص مقامه الكرمي على
التوا�صل م��ع ق���ادة دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية,
وتعزيز ًا لروابط الأخوة ملا فيه خدمة وم�صلحة �شعوب دول املجل�س،
فقد غادر بحفظ الله ورعايته �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع يوم االثنني 1443 / 5 / 2هـ املوافق 2021 / 12 / 6م،
للقيام بزيارات ر�سمية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�شقيقة يلتقي خاللها ب�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة �سلطنة عُمان،
ودول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،ودول��ة قطر ،ومملكة البحرين،
ودولة الكويت ،لبحث العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها يف املجاالت
كافة ،ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.حفظ الله �سموه يف
�سفره و�إقامته.

وكيل وزارة الخارجية العمانية لـ

زيارة ولي العهد تعزز التعاون
بين الرياض ومسقط

البالد  -مها العواودة
�إن زيارة �سموه بجاللة ال�سلطان
�أك���د ال�شيخ خليفة ب��ن علي بن هيثم �سيعزز ذلك التوجه ب�شكل
عي�سى احل��ارث��ي ،وكيل وزارة كبري.
اخل��ارج��ي��ة العمانية لل�ش�ؤون وكان ديوان البالط ال�سلطاين
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف ت�����ص��ري��ح ال��� ُع���م���اين ،ق���د رح����ب ب���زي���ارة
"للبالد" �أن ال�سلطنة ق��ي��ادة �سمو الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
وحكومة و�شعبا ترحب بزيارة  ،وق��ال �إنها "ت�أتي انطالق ًا من
���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر العالقات التاريخية املمتدة التي
ت��رب��ط �سلطنة ُع��م��ان واململكة
حممد بن �سلمان.
وق���ال �إن ه���ذه ال���زي���ارة املهمة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
ت��ع��ت�بر ا����س���ت���م���رار ًا ل��ل��ت��وا���ص��ل وتعزيز ًا لأوا�صر املودة واملحبة
االخ����وي ب�ين ق��ي��ادت��ي البلدين وو���ش��ائ��ج ال�� ُق��رب��ى ال��ت��ي جتمع
 ،ح��ي��ث زار ح�����ض��رة ���ص��اح��ب �شعبي البلدين ،وا�ستكما ًال ملا
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق �أ���س��ف��ر ع��ن��ه ال��ل��ق��اء ال��ك��رمي بني
امل��ع��ظ��م  -حفظه ال��ل��ه ورع���اه -ال�سلطان هيثم بن طارق ،و�أخيه
اململكة قبل ع��دة ا�شهر  ،الفتا خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�إىل �أن زيارة �سمو الأمري حممد �سلمان بن عبد العزيز ،يف �أثناء
ب��ن ���س��ل��م��ان ت��ه��دف �إىل تعزيز ال���زي���ارة ال�سامية �إىل اململكة
ال���ت���ع���اون وال��ت��ف��اه��م امل�����ش�ترك يف �شهر يوليو م��ن ه��ذا العام
القائم بني �سلطنة عمان واململكة احلايل".
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،و�أ���ش��ار البيان �إىل �أن��ه "�سيتم
خ�ل�ال ه���ذه ال���زي���ارة ب��ح��ث ع��دد
مل����ا ف���ي���ه م�����ص��ل��ح��ة
م�����ن امل����ج����االت
ال�شعبني ال�شقيقني
واجل��������وان��������ب
اجل�����اري�����ن ،ح��ي��ث
ذات االه��ت��م��ام
���ش��ه��دت ال��ع�لاق��ات
امل�شرتك؛ خدم ًة
الثنائية يف الفرتة
مل�صالح البلدين
االخ�����ي����رة زخ���م���ا
ال�شقيقني ،ومبا
مدعوما من قيادتي
يحقق تطلعات
البلدين  ،نتج عنه
و�آم��ال ال�شعبني
توقيع العديد من
مل�����س��ت��ق��ب��ل �أك�ث�ر
االتفاقيات وتبادل
رخ����ا ًء ،ومن���ا ًء،
للزيارات بني كبار
وازدهار ًا".
خليفة احلارثي
امل�س�ؤولني .وق��ال

المملكة وعُمان ..عالقات راسخة ومصالح استراتيجية

جدة  -البالد

امتدت م�سرية العالقات ال�سعودية  -العمانية منذ
الدولة ال�سعودية الأوىل وحتى وقتنا احلا�ضر،
حيث ت�أ�س�ست تلك العالقات على رواب��ط الدين
والقومية واجلوار� ،إىل جانب املواقف ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��ب��ادل��ة ب�ين ال��ق��ي��ادت�ين ،ك��م��ا �أن
البلدين ال�شقيقني من م�ؤ�س�سي جمل�س التعاون
اخلليجي.
و� ّأ�س�ست مبادئ الأخ��وة ووح��دة امل�صري لثوابت
را�سخة بني اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
عمان عززت من �أوجه التعاون الثنائي امل�شرتكة
مع الأ�شقاء يف " البيت اخلليجي " ،ومنطلق ًا مل ّد
ج�سور التفاهم واحلوار مع خمتلف دول املنطقة
والعامل لتحقيق الأمن واال�ستقرار.
وات�سمت العالقات بني الريا�ض وم�سقط -وهي
قرن -بالتعاون واالحرتام
تتخطى بعمرها ن�صف ٍ
امل��ت��ب��ادل ب�ين القيادتني والتفاهم ح��ي��ال خمتلف
الق�ضايا الإقليمية وال��دول��ي��ة ،فيما جتمع �أبناء
ال�شعبني و�شائج الإخاء ،ي� ّؤطرها التاريخ امل�شرتك
وال��ع��ادات والتقاليد العربية الأ�صيلة وامل��وروث
ال�شعبي ،واحل���ال كذلك م��ع الأ���ش��ق��اء يف جمل�س
التعاون اخلليجي.
وي��ع��زز العالقات ال�سعودية  -العمانية الأ�سا�س
اال�سرتاتيجي ،حيث تنطلق تلك العالقات من روابط
متينة من خالل موقع ا�سرتاتيجي مهم على البحار
املفتوحة ،ومن خالل املوقع اال�سرتاتيجي للبلدين
ال�شقيقني تكونت الر�ؤية ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة يف
البلدين ال�شقيقني خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز وجاللة ال�سلطان هيثم بن
ط���ارق  -حفظهما ال��ل��ه  -ع�ل�اوة على امل�����ش��اورات
وال��زي��ارات املتبادلة بني م�س�ؤويل البلدين خالل
ال�شهور الأخرية لتوثيق تلك العالقات.

تعاون وتن�سيق

ومتثل الزيارة التي قام بها جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق �إىل اململكة ولقا�ؤه ب�أخيه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،

و�أي�ض ًا �سمو ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان داللة و�أهمية كبرية ،حيث
تعد الزيارة الأوىل الر�سمية جلاللته منذ توليه
احلكم ،حيث تتوج العالقات التاريخية ومكانة
البلدين على �صعيد عدد من امللفات اال�سرتاتيجية
���س��واء فيما يخ�ص ع�لاق��ات البلدين اقت�صادي ًا
وجت����اري���� ًا ويف جم����ال اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ك��ام��ل
اللوج�ستي وال�صناعي �أو فيما يخ�ص التن�سيق
ال�سيا�سي ال��ذي �شهدته املرحلة الأخ�يرة لتعزيز
الأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف منطقة اخلليج العربي
ب�شكل خا�ص �أو على م�ستوى العامل ،بالإ�ضافة
�إىل م��ا ت��ه��دف ال��ي��ه ال��ن��ظ��رة امل�شرتكة واحل���وار
العميق لتحقيق م�صالح دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.

ر�ؤية م�شرتكة

يعمل ال��ب��ل��دان ال�شقيقان على تعزيز العالقات
االقت�صادية بينهما ،والتعاون امل�شرتك يف جمال
ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�ص اال�ستثمارية
امل��ت��اح��ة ،مب��ا ي��خ��دم ت��وج��ه��ات ال��ب��ل��دي��ن لتحقيق
ر�ؤي���ة «اململكة  »2030ور�ؤي����ة «ع��م��ان ،»2040
وما تت�ضمنه الر�ؤيتان من م�ستهدفات ومبادرات
للتنوع االقت�صادي.
كما يتطلع ال��ب��ل��دان �أن ي�سهم ت�أ�سي�س جمل�س
التن�سيق ال�����س��ع��ودي -العماين يف و���ض��ع ر�ؤي��ة
م�شرتكة لتعميق وا���س��ت��دام��ة ال��ع�لاق��ات بينهما،
ورف��ع��ه��ا �إىل م�����س��ت��وى ال��ت��ك��ام��ل يف امل���ج���االت
ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ،وك��ذل��ك يف
جم��االت االقت�صاد والتنمية الب�شرية ،مبا يخدم
�أهداف البلدين ،ويحقق �آمال وتطلعات القيادتني
وال�شعبني ال�شقيقني .وتعمل اململكة و�سلطنة عمان
على ا�ستكمال م�شروع املنفذ الربي الذي يربط بني
البلدين ،ومن املتوقع �أن ي�سهم املنفذ بعد افتتاحه
يف زي��ادة حجم التبادل التجاري واال�ستثماري
بني البلدين ،كما �أن هذا املنفذ �سيفتح املجال �أمام
حركة الب�ضائع من اململكة م��رور ًا بالطرق الربية
يف ال�سلطنة ،و�صو ًال �إىل موانئها التي �ست�سهل
ت�صدير الب�ضائع ال�سعودية للعامل.

تبادل جتاري وا�ستثمار

بلغ �إج��م��ايل حجم التبادل التجاري ب�ين اململكة
و�سلطنة عمان يف العام  2020نحو  3.36مليار
دوالر ،ت�شمل احلديد وال�صلب ومنتجات كيميائية
ع�ضوية ،فيما بلغت قيمة ال�صادرات ال�سعودية
غري النفطية �إىل �سلطنة عمان  1.16مليار دوالر،
ت�شمل منتجات معدنية وم�صنوعات من احلديد �أو
ال�صلب والأغذية.
و�شهدت ال��ف�ترة الأخ�ي�رة زي���ارات متبادلة حيث
ت�ضمنت النقا�ش بني امل�س�ؤولني ،فر�ص اال�ستثمار
ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن ،يف حم����ادث����ات ت���ن���اول���ت ت��ن��وي��ع
االقت�صادات والقطاعات ذات الفر�ص اال�ستثمارية،
مما �سي�سهم يف ت�شغيل �أبناء ال�شعب العماين من
خ�لال اال�ستثمار يف �سلطنة ع��م��ان وف��ت��ح جمال
الوظائف ،حيث طرح وفد عماين ي�ضم ع��دد ًا من
اجل��ه��ات احلكومية واخلا�صة نحو  150فر�صة
ا�ستثمارية يف عمان تقدر قيمتها بـ  15مليار ريال
�سعودي يف قطاعات التطوير العقاري وال�صناعة
وال�سياحة وال�ثروة ال�سمكية والطاقة املتجددة
والبرتوكيماويات وذل��ك خالل لقاء جمع �أع�ضاء
جمل�س الأع��م��ال ال�سعودي  -العماين وع��دد من
�أ�صحاب الأعمال.
وم�����ن خ��ل��ال ت���ل���ك اجل����ه����ود ال��ع��ظ��ي��م��ة جل��م��ي��ع
القطاعات هنا تربز �أهمية العالقات االقت�صادية
واال�ستثمارية امل�شرتكة ،حيث تطمح القيادتان
�إىل رف��ع م�ستوى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بينهما �إىل
م�ستوى �أعلى ،واال�ستفادة من مقومات البلدين
يف هذا الإط��ار ،وتفعيل �أعمال اللجنة العمانية -
ال�سعودية امل�شرتكة .فر�ؤية اململكة  2030وعمان
 2040ت�شتمالن على العديد من امل�شاريع العمالقة
واملتنوعة التي تتطلب التعاون بينهما لتحقيقها
مبا يعود بالنفع على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
فيمكن رب���ط امل��ن��اط��ق ال�صناعية امل��ت��ط��ورة يف
اململكة بالدقم وميناء �صاللة ،ويكون هناك حراك
اقت�صادي قابل للتدوير والتفعيل مما �سيزيد من
التبادل التجاري بني البلدين لآفاق �أو�سع و�أرحب
خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.

كلمة

وحدة الصف
الخليجي
تكثف اململكة م�شاوراتها وحتركاتها على
�أعلى م�ستوى مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي ت��ع��زي��زا ل��ل��ع�لاق��ات الأخ��وي��ة
وامل�صالح امل�شرتكة التي يقوم عليها
ه��ذا الكيان اخلليجي الكبري وامل���ؤث��ر،
وا�ستعدادا للقمة اخلليجية يف الريا�ض
منت�صف ال�شهر احلايل ،حيث بعث خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز ،ر�سائل خطية لقادة دول املجل�س
تتعلق ب��ال��ع�لاق��ات الأخ���وي���ة ال��وط��ي��دة
و�سبل دعمها وتعزيزها.
وب���ن���ا ًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه امل��ل��ك امل���ف���دى ،
وانطالق ًا من حر�صه  ،حفظه الله  ،على
التوا�صل مع قادة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ,وتعزيز ًا لروابط
الأخ��وة ملا فيه خدمة وم�صلحة �شعوب
دول املجل�س ،ت�أتي الزيارات الر�سمية
التي يقوم بها �سمو ويل العهد الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،لدول
جمل�س التعاون ،يلتقي خاللها ب�أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو القادة لبحث العالقات
الثنائية و�سبل تعزيزها يف املجاالت
كافة ،ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
ه��ذ التن�سيق يف �أع��ل��ى م�ستوياته،
وم��ا �سي�شهده املجل�س م��ن اجتماعات
ه��ذه الأي����ام على خمتلف امل�ستويات،
حت�ضريا لقمة الريا�ض ،ي�ؤكد حر�ص
القيادة الر�شيدة على حتقيق خطوات
ا�سرتاتيجية مل�سرية التعاون ونتائج
تاريخية للقمة املقبلة يف تعظيم م�صالح
ومكت�سبات ال�شعوب ال�شقيقة ووحدة
ال�صف وقوة املنعة والإرادة يف مواجهة
ال��ت��ح��دي��ات وت��ع��زي��ز �سبل اال���س��ت��ق��رار
االقليمي والعاملي.
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نجران تحتضن "ملتقى الوطن لإلبداع السعودي"
جنران ـ البالد

ت�شهد منطقة جن���ران يف ال���ـ  20م��ن �شهر
دي�سمرب اجلاري ،وملدة �أربعة �أيام ،انطالق
"ملتقى الوطن للإبداع ال�سعودي" ،برعاية
�صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز
بن م�ساعد� ،أم�ير منطقة جن��ران ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر ت��رك��ي ب��ن ه��ذل��ول بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،ن��ائ��ب �أم��ي�ر م��ن��ط��ق��ة جن���ران،
ومب�شاركة جائزة الأم�ي�رة �صيتة بنت عبد
العزيز للتميز يف العمل االجتماعي ،ومركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع جنران،
وج��ام��ع��ة جن����ران ،و�إدارة تعليم املنطقة،
وجم��ل�����س ���ش��ب��اب جن�����ران ،وب��ن��ك التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم��ن�����ش���آت امل���ؤ���س�����س��ة العامة
للتدريب التقني واملهني.
وي��ه��دف امللتقى ال��ذي ي�شارك فيه نخبة من
املفكرين ،واخلرباء ،واملخت�صني ،والإعالمني
من اململكة ودول اخلليج العربي� ،إىل اكت�شاف

تعزيز برامج الذكاء االصطناعي
بجامعة المؤسس

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

ع��ق��د جمل�س �إدارة م��رك��ز ج��ام��ع��ه امل��ل��ك عبدالعزيز
وجامعة �أك�سفورد للذكاء اال�صطناعي يف العالجات
الدقيقة اجتماعه ال�سنوي الأول ،يف جامعة �أك�سفورد
بربيطانيا �أم�س ،حيث مثل جامعة امللك عبدالعزيز
بالنيابة عن رئي�س اجلامعة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الدكتور عبداملنعم احلياين ،مب�شاركة وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور
�أم�ين نعمان  -ع��ن ب��ع��د ،-بح�ضور ع��دد م��ن قيادات
املركز بجامعة امللك عبدالعزيز.
ور�أ���س اجتماع جمل�س الإدارة الربوفي�سور كري�س
م��ول��وي ،وع�ضوية نائب رئي�س جامعة �أك�سفورد
لالبتكار الربوفي�سور �شا�س ب��ون�تر ،وم��دي��ر مركز
اكت�شاف الأدوية الربوفي�سورة �إيفون جونزو ،ونائبة
رئي�س ق�سم نوفيلد للطب ال�سريري نائب رئي�س �شركة
�أك�سن�شيا الربوفي�سور جون اوفرتني.
ويهدف االجتماع �إىل متابعة �سري امل�شاريع البحثية
امل�����ش�ترك��ة يف امل���رك���ز ،وت��ق��ي��ي��م الأن�����ش��ط��ة العلمية
والتعليمية امل�شرتكة املتفق عليها بني اجلامعتني،
ومناق�شة برامج التبادل الطالبي ،و�أهم العقبات التي
تواجه امل�شاريع البحثية وال�شراكة الإ�سرتاتيجية
بني اجلامعتني ،يف حني قدم الباحثون من اجلامعتني
عر�ضا ملا مت �إجن��ازه خالل ال�سنة الأوىل من �إن�شاء
املركز يف الأبحاث املتعلقة بالأمرا�ض الأكرث �شيوع ًا
يف اململكة العربية ال�سعودية م��ث��ل :داء ال�سكري
و�أمرا�ض القلب وال�سمنة ،كما نوق�ش خالل االجتماع
�أب����رز �إجن�����ازات امل��رك��ز املتمثلة يف ت��ق��دمي ل��ق��اءات
علمية وور���ش عمل م�شرتكة ،وتنفيذ برنامج تبادل
طالبي م�شرتك لأك�ثر من  50طالبة من جامعة امللك
عبدالعزيز.

 3اتفاقيات لتعزيز التطوع
بصحة مكة
مكة املكرمة ـ البالد

و ّقعت ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة �أم�س
ث�لاث اتفافيات �شراكة جمتمعية يف جم��ال الأع��م��ال
التطوعية امل�����س��ان��دة لل�صحة؛ لتعزيز ال��ت��ع��اون مع
القطاع اخلا�ص يف جمال الأعمال التطوعية بالتوعية
ال�صحية.
وو ّق��ع عرب برنامج امل�شاركة املجتمعية ب�صحة مكة
املكرمة ،ممث ًال يف الإدارة الإ�شرافية للتطوع ال�صحي
ب�صحة منطقة مكة املكرمة ،بح�ضور مدير عام ال�ش�ؤون
ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة الدكتور وائل بن حمزه
مطري ،وممثلي �أطراف االتفاقيات ،ك ٌال من فريق براء
ابدان التطوعي ،فريق مبادرة البحث والإنقاذ ،وفريق
مع ًا التطوعي.
و�أ�شار مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور وائ��ل ب��ن حمزه مطري� ،أن ه��ذه االتفاقيات
ج���اءت لتعزيز امل�ساهمة ال��غ�ير ربحية يف التنمية
ال�صحية وفق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030لتقدمي الدعم يف
اخلدمات ال�صحية مل�شاركة القطاع احلكومي ،وفق ًا
لالحتياجات الفعلية للمواطنني واملقيمني ،بجودة
وكفاءة عالية وتكامل مع اخلدمات التي تقدمها وزارة
ال�صحة.
من جانبه� ،أو�ضح املتحدث الر�سمي ب�صحة منطقة مكة
املكرمة حمد بن فيحان العتيبي ،ب�أن ال�صحة ملتزمة
بتقدمي الت�سهيالت لأعمال الفرق التطوعية؛ وفق املتاح
من خ�لال الإع�ل�ان عن الفر�ص التطوعية مبن�صتها،
واحت�ساب �ساعات التطوع للفريق ،كما تلتزم ال�صحة
بتقدمي ال��دورات التدريبية الالزمة يف جمال التطوع
تخ�ص�صه؛ بالإ�ضافة �إىل
ال�صحي لكل فريق ح�سب
ّ
تقدمي خطابات �شكر وتزكيات لرعاة برامج املبادرات
يف حال طلب ذلك.

ودع����م وت��ب��ن��ي امل���واه���ب ال�����ش��اب��ة ،و�إت��اح��ة
الفر�صة لهم لتنظيم و�إدارة امللتقيات� ،إ�ضاف ًة
�إىل توفري برامج تدريبية �شبابية ،وتوظيف
التقنيات احلديثة خلدمة �شباب الوطن.
وي�شتمل برنامج الفعالية على �أوراق عمل
ون������دوات وم��ن�����ص��ات ح����واري����ة ،و�أن�����ش��ط��ة
اجتماعية ،وفعاليات تراثية ،وحرف يدوية،
ومعار�ض خمتلفة ،ونوافذ �إعالمية خا�صة،
�إ�ضاف ًة �إىل م�سابقة جائزة الأمرية �صيته بنت
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي لدعم
املبدعني وامل��ب��دع��ات� ،إىل جانب تكرمي �أ�سر
و�أب��ن��اء ال�شهداء ،ورواد العمل االجتماعي،
وك���ذل���ك ال��ف��ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي امل���ق���ام يف �ساحة
ال��ن��اف��ورة التفاعلية  -طريق امللك �سعود -
الذي يُركز على �إبداعات الفنانني يف املنطقة
وعر�ض �أعمالهم ،و�أي�ض ًا "ليلة حمى الثقافية"
وت�شمل ع��دة فعاليات كالفنون الت�شكيلية
والفنون ال�شعبية وم�سابقة اخلط العربي.

 43إصابة بكورونا ..وتعافي  26حالة

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

�شددت وزارة التجارة على اجلرعة التن�شيطية من
لقاح كورونا م�شرية �إىل �أن��ه �شرط ال�ستمرار حالة
التح�صني ودخ���ول الأ����س���واق وامل��راك��ز واملن�ش�آت
التجارية.و�أو�ضحت الوزارة عرب ح�سابها الر�سمي
ع��ل��ى م��وق��ع "تويرت" �إن احل�����ص��ول ع��ل��ى اجل��رع��ة
التن�شيطية ي�شمل ال��ف��ئ��ات العمرية م��ن  18عاما
ف�أكرب وجميع من م�ضى � 8أ�شهر �أو �أكرث على تلقيهم
اجلرعة الثانية ،ي�ستثنى من ذلك الفئات املعافاة من
�أخذ اللقاح وفق تطبيق توكلنا.و�أ�ضافت �إنه �سيتم
ت�شديد الرقابة على كافة املن�ش�آت التجارية والأ�سواق
واملوالت ملنع �أي جتاوزات  ،وتطبيق العقوبات بحق
املخالفني.كما �أو�ضحت الوزارة �أنه �سيتم تطبيق تلك
ال�شروط اعتبار ًا من  1فرباير .2022

لي�صبح الإجمايل  539082حالة ولله احلمد.
و�أكدت "ال�صحة" ت�سجيل حالة وفاة واحدة ،لريتفع
الإجمايل �إىل  8845حالة وفاة.
وك�شفت الوزارة �أن عدد احلاالت احلرجة  37حالة
ك��م��ا دع���ت وزارة ال�صحة ل�سرعة احل�����ص��ول على
تطعيمات الإن��ف��ل��ون��زا امل��و���س��م��ي��ة ،وذل���ك م��ن �أج��ل
مواجهة الفريو�س ال��ذي ي�صيب ج�سم الإن�سان يف
ال�شتاء ،ومواجهة فريو�س كورونا يف حالة الإ�صابة
بهما معًا.
وقالت ا�ست�شارية طب الأ���س��رة ،فاطمة الكواي� ،إن
الإنفلونزا املو�سمية �سميت بهذا اال�سم لأنها حتدث
يف موا�سم حمددة عادة يف ف�صلي اخلريق وال�شتاء،
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ع��دوة مو�سمية يتعر�ض لها جميع
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ت�سجيل  43حالة �إ�صابة لي�صبح الإجمايل  549955حالة.
تعاف جديدة الفئات..
ج��دي��دة ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د (ك��وف��ي��د ،)19-وقالت الوزارة �إنه مت ت�سجيل  26حالة ٍ

انطالق تصفيات مسابقة الملك سلمان للتحفيظ
املا�ضي قبل جائحة كورونا وهي:
جدة ـ عبد الهادي املالكي
الفرع الأول :حفظ كامل القر�آن مع
�أطلقت اجلمعية اخل�يري��ة لتحفيظ
ح�سن الأداء وال��ت��ج��وي��د وتف�سري
ال��ق��ر�آن الكرمي مبنطقة مكة املكرمة
مفردات القر�آن كام ًال.الفرع الثاين:
ام�س ت�صفيات امل�سابقة املحلية على
حفظ كامل ال��ق��ر�آن مع ح�سن الأداء
جائزة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
والتجويد.
�سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز حفظه الله
الفرع الثالث :حفظ ع�شرين ج��زءًا
ورعاه حلفظ القر�آن الكرمي وتالوته
م��ع ح�سن الأداء والتجويد.الفرع
وتف�سريه للبنني والبنات يف دورتها
ف�ؤاد العمري
الرابع :حفظ ع�شرة �أجزاء مع ح�سن
ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ش��ري��ن ع��ل��ى م�ستوى
الأداء والتجويد.
منطقة مكة املكرمة.
و�أو���ض��ح رئي�س اجلمعية ال�شيخ ف����ؤاد ب��ن �سعود الفرع اخلام�س :حفظ خم�سة �أج��زاء مع ح�سن الأداء
العمري� ،أن الت�صفيات �ستكون يف (فرع القراءات) والتجويد.الفرع ال�ساد�س :حفظ ثالثة �أجزاء مع ح�سن
وهو �أعلى فروع امل�سابقة حيث ي�شمل حفظ القر�آن الأداء والتجويد ،وهذا الفرع ا�ستثنائي خا�ص ب�أبناء
كام ًال مع حُ �سن الأداء والتجويد بالقراءات ال�سبع �شهداء الواجب.
امل��ت��وات��رة م��ن طريق ال�شاطبية والتي�سري (رواي��ة كما �شكر "العمري" وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية الدكتور
عبداللطيف �آل ال�شيخ على اهتمامه بجمعيات حتفيظ
ودراية).
وثمّن ال�شيخ "العمري" عاليًا عناية خ��ادم احلرمني القر�آن الكرمي ودعم جميع �أن�شطتها.
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أيده الله بالقر�آن وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ن��اك ع����ددًا م��ن املحكمني
حفظا وت�لاوة وتف�سريًا وبناء على ذلك قامت وامل��ح��ك��م��ات ���س��وف ي��ق��وم��ون ب��اخ��ت��ب��ار املت�سابقني
الكرمي ً
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بزيادة (فرع القراءات) لبقية واملت�سابقات املر�شحني من جمعيات حتفيظ القر�آن
الفروع ال�ستة الأخ��رى والتي مت االنتهاء منها العام الكرمي يف منطقة مكة املكرمة.
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 % 99.6نسبة االستجابة لبالغات العنف األسري
الريا�ض ـ البالد

�أك���د جمل�س ���ش���ؤون الأ���س��رة ارت��ف��اع ن�سبة
اال�ستجابة لبالغات العنف الأ���س��رى التي
متت مبا�شرتها من قبل اجلهات املخت�صة يف
اململكة �إىل .% 99.6
و�أو�ضح املركز �أن العنف ي�ؤثر على �صحة
املر�أة النف�سية ،فيفقدها املبادرة والقدرة على
اتخاذ القرار ،ف�ضال عن �إح�سا�سها بالعجز
وعدم الثقة بالنف�س مع افتقارها لالطمئنان
وال�����س�لام ال��ن��ف�����س��ي وال��ع��ق��ل��ي ،ب��الإ���ض��اف��ة
ل�شعورها بالإحباط والعجز واملهانة.
ون��وه بعدد من امل��ب��ادرات واجلهود لتعزيز
التنمية االجتماعية ،منها ت�شغيل وتطوير
مركز بالغات العنف الأ�سري ،وبث وتطوير
احلمالت التوعوية املوجهة لفئات املجتمع،
ب��ج��ان��ب ت��ع��دي��ل ن���ظ���ام والئ���ح���ة ال�����ض��م��ان
االجتماعي ،وتنويع م�صادر الدعم.
يذكر �أن جمل�س �ش�ؤون اال�سرة يعمل على
متكني الأ�سرة وتعزيز دوره��ا التنموي يف

مناطق اململكة ،وتت�ضمن ر�سالته التميز يف
الربامج واخلدمات املمكنة للأ�سرة واجلهات
املعنية لتعزيز دوره���ا يف جمتمع حيوي
وبناء امل��ب��ادرات التكاملية التي ت�ساهم يف
التنمية امل�ستدامة للأ�سرة والطفل وامل��ر�أة
وكبار ال�سن.
ك��م��ا ي�����س��ع��ى امل��ج��ل�����س ل��ت��ل��م�����س احل��اج��ات
التنموية للأ�سرة من خالل اجلهات املختلفة
يف املناطق التي تعني ب�شكل مبا�شر وغري
مبا�شر بالأ�سرة ويحكم العالقة بني جمل�س
����ش����ؤون الأ����س���رة وجم��ل�����س امل��ن��ط��ق��ة عالقة
ت�شاركية مبنية على الأه����داف والق�ضايا
امل�شرتكة ال �سيما �أن نظام املناطق يهدف
�إىل رفع م�ستوى العمل الإداري والتنموي
يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ،و�إىل امل��ح��اف��ظ��ة على
الأم���ن وال��ن��ظ��ام ،وكفالة ح��ق��وق املواطنني
وحرياتهم ،يف �إط��ار الأنظمة والت�شريعات
املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
ومبا تكفله لهم ال�شريعة الإ�سالمية.

متطوع يشاركون في زراعة أشجار اللبان العربي

تبوك ـ البالد

مبنا�سبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للتطوع ومتا�شي ًا
م��ع �أه�����داف احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة "ال�سعودية
اخل�ضراء" ،نظمت �شركة البحر الأح��م��ر
ل��ل��ت��ط��وي��ر �أم�����س  ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر وجامعة تبوك وبلدية �أملج،
حملة ل��زراع��ة � 2000شتلة م��ن اللبان
ال����ع����رب����ي ،مب�������ش���ارك���ة  200م��ت��ط��وع
ومتطوعة من جامعة تبوك.
وت���أت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة كمرحلة ث��ان��ي��ة من
مبادرة "�إزهار البحر الأحمر" التي �أطلقتها
�شركة البحر الأحمر للتطوير يف وقت �سابق
من ه��ذا العام ،والتي تهدف �إىل رف��ع الوعي
املجتمعي ب�أهمية التنوع البيئي و�إميان ًا منها
ب�أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية.
وق��د �أعلنت �شركة البحر الأحمر للتطوير يف
وقت �سابق التزامها ب�إنتاج  25مليون �شتلة يف
امل�شتل الزراعي اخلا�ص بها يف مقر امل�شروع
املمتد على م�ساحة  100هكتار لتوفري احتياج
وجهة البحر الأحمر و�أماال من الغطاء النباتي.

و�أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر الأحمر
للتطوير ج��ون باغانو حر�ص �شركة البحر
الأحمر للتطوير وكافة م�شاريعها بامل�ساهمة
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ي ،وال����ذي ي��ن��درج
�ضمنه زيادة �أعداد النباتات املحلية يف منطقة

الوجهتني ال�سياحيتني.
و�أ�ضاف باغانو �إنَّ الأنظمة البيئية ال�سليمة
يف وجهتنا ،هي خري دليل على ارتباط طرق
احل��ي��اة التقليدية ب��ازده��ار البيئة الطبيعية
فيها ،وتتما�شى هذه املبادرة مع ر�ؤية اململكة

العربية ال�سعودية  ،2030حيث �ست�ضمن
رئي�سا يف
مبادرتنا لعب املجتمع املحلي دو ًرا ً
حتقيق طموحنا ،املتمثل بتنمية بيئة وجهتنا،
وت�شجيع ات��ب��اع �أف�ضل املمار�سات اليومية
امل�ستدامة على نطاق �أو�سع".
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أثبتت جدارتها في القيادة والسالمة المرورية  ..ومختصون:

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

املر�أة �أكرث تنظيم ًا وان�ضباط ًا من الرجل ،وتناف�س ُه يف االلتزام بالأنظمة ومواعيد العمل و�إجناز �أكرث من مهام يف وقت واحد ،والو�صول �إىل مقر عملها يف ال�ساعات املقررة للعمل بعد تو�صيل �أبنائها مع ال�سائق ،فهي
متتلك القدرة على النجاح يف ما يوكل �إليها وعلى هذا اال�سا�س فهي تتفوق على الرجل يف "ال�سياقة" الآمنة ويف هذا ال�سياق ا�ستطلعت "البالد" �آراء عدد من املخت�صني والذين �أجمعوا �أن املر�أة ب�صورة عامة �أكرث
حر�صا والتزاما بقواعد ال�سري وال�سالمة املرورية ،الفتني يف الوقت نف�سه �إىل �أن هذا ال�سيناريو لي�س قاعدة وامنا يف الغالب العم ف�إن املر�أة تلتزم باالتعلميات �أكرث من الرجل.
فيما ت�شري االح�صائيات العاملية �إىل �إن ن�سبة احلوادث املرورية التي ت�سجلها املر�أة يف عدد من دول العامل �أقل مقارنة بالرجل� ،إذ ترتاوح ما بني ٪٤٠ - ٣٥ ،وذلك وفق ًا لدرا�سة �أجرتها �شركات ت�أمني يف بريطانيا� ،إذ
�سجل الرجل ن�سبة حوادث ترتاوح ما بني ٪٧٠- ٦٠ ،ويرجع ال�سبب �إىل �أن املر�أة �أكرث حذر ًا يف القيادة مقارنة بالرجل ،فعادة تهتم ب�سالمة الأطفال واملرافقني.

حواء في حوادث السيارات تشتهر باالصطدام األمامي الجانبي
وترى من وجهة نظرها
خ�يري��ة ح��ت��ات��ة م��درب��ة
ق���ي���ادة ل��ل�����س��ي��دات :يف
احل��ق��ي��ق��ة ال ن�ستطيع
�أن جن�����زم �أن ه��ن��اك
���ش��خ�����ص��ا �أف�������ض���ل م��ن
ال��ث��اين  ،ف��ه��ن��اك رج��ال
ب����ح����ك����م اخل�����ب����رة يف
عبداهلل الغامدي
ق���ي���ادة ال�����س��ي��ارة جند
قيادتهم ممتازة ،ولكن
م���ا مي��ي��ز امل�������ر�أة �أن��ه��ا
اكرث �إلتزاما بالقوانني
امل���روري���ة و�إ���س��ت��خ��دام
الإ���ش��ارات ،ب�شكل �أكرب
م���ن ال���رج���ل ،فالن�ساء
ب�شكل ع��ام ويف انحاء
العامل تت�سم بااللتزام
عبداهلل عنايت
واحلذر ،وت�شتهر املر�أة
يف ح���وادث ال�سيارات
باال�صطدام الأمامي اجلانبي �أم��ا الرجل ف�أغلب
اال�صطدامات التي يقع بها فهي من جانب ال�سيارة
ومن اخللف ،وعن �إ�شاعة �أن امل��ر�أة حول العامل
هي الأقل مهارة وامكانيات يف قيادة ال�سيارة فهذا
غري �صحيح فاملر�أة كونها كائنا لطيفا وانفعالية
�أثناء وقوع حادث ،ولكن لي�ست �شخ�صية �ضعيفة،
وبالعك�س فاملر�أة �أثناء تركيزها يكون لديها حد�س
قوي يف �أن هناك �سيارة �ستتجاوزها وبالتايل
تكون �أكرث حر�صا ،وال نن�سى �أن املر�أة حمظوظة
فعندما جاء قرار قيادة ال�سيارة للمر�أة فقد �سبق
ال��ق��رار �سن قوانني وعقوبات يف امل��رور والتي
ك��ان لها دور يف انخفا�ض ن�سبة احل���وادث ،مما
مهد لها ال�شعور بالأمان �أثناء قيادتها لل�سيار على
الطرقات.

أمر محايد
ف��ي��م��ا ي��ع��ل��ق ب��ق��ول��ه ع��ب��دال��ل��ه ع��ن��اي��ت مو�ضحا:
�أج��د �أن املقارنة بني من قيادته �أف�ضل امل��ر�أة �أم
الرجل؟ هي �أمر حمايد فكما هناك �شباب متهور
يف القيادة ويع�شق ال�سرعة �أي�ضا هناك فتيات
متهورات يف القيادة ،واتباع الأنظمة والقوانني
امل��روري��ة تطبق على كليهما ،الأه��م من ذل��ك هو
الغر�ض من قيادة ال�سيارة يف ق�ضاء الإحتياجات
والذهاب اىل العمل ،فكل ما كان ال�شخ�ص ملتزما
و�شخ�صا م�س�ؤوال �سيكون م�س�ؤوال وحذرا حتى
�أثناء القيادة ،واملر�أة ال تعترب الأ�ضعف �أو الأقل
الإمكانيات يف قيادة ال�سيارة بدليل �أننا جند
فتيات بطالت يف م�سابقات الراليات وح�صلن على
جوائز .ومن جانب �آخر من املمكن �أن يتفوق يف
الوقت الراهن الرجل على املر�أة يف قيادة ال�سيارة
ب�سبب �أنه تعلم منذ �صغره و�أغلب ال�سيدات تعلمن
يف وقت مت�أخر و�أمر جديد عليهن ولكن مع مرور
الوقت بالت�أكيد �أن مهاراتها �ستتطور وتكت�سب
نف�س خربة وحنكة الرجل.

أكثر حذرا

م��ن جانبها �أو���ض��ح��ت "�أماين �أب��وب��ك��ر قا�سم -
مدربة قيادة �شخ�صية �سابقا -مدينة  -جدة قائلة:
�أن الفرق بني قيادة املر�أة لل�سيارة وقيادة الرجل
يف الطرقات� ،أجد �أن املر�أة �أكرث حذرا واتباعا
للقوانني املرورية من الرجل.
و�أرى �أن ات��ه��ام امل�����ر�أة ب ��أن��ه��ا �ضعيفة و�أق���ل
�إمكانيات ومهارات من الرجل يف قيادة ال�سيارة
لي�س فقط يف ال�سعودية ،بل على م�ستوى العامل؟
فهذا الإعتقاد هو مبثابة ا�شاعة فقط ،بالعك�س
لقد اثبتت املر�أة يف ال�سعودية جدارتها يف القيادة
يف وقت ق�صري جدا ،اما على م�ستوى العامل فهذه
اال�شاعة تظلم قيادة املر�أة ب�شكل عام.
وبح�سب خربتي يف القيادة �أالح��ظ �أن الرجل
يتميز باالندفاع واملهارة نظرا لقيادته من عمر
�صغري� ،أم���ا امل���ر�أة متيل للحذر واملثالية �أك�ثر
وتتجنب املغامرة.

أشهر الحوادث
واذا حتدثنا عن �أ�شهر احلوادث التي تن�سب لكال
امل���ر�أة وال��رج��ل؟ وم��ن الأك�ثر التزاما بالقوانني
املرورية؛ ف�أرى �أن احلوادث واحدة على م�ستوى
الرجل وامل��ر�أة ،ولكن حوادث الرجل تكون �أكرث

مبعرفة قوانني املرور واتباعها ،على
ب�سبب ال�سرعة العالية �أو ت�شتت
العك�س م��ن ال��رج��ل ال���ذي ي�ستمتع
الرتكيز واالن�شغال مثال بالهاتف �أما
ب��خ��رق ق���وان�ي�ن امل������رور ،وذل����ك يف
ح��وادث امل��ر�أة فتكون �سوء ت�صرف
حماولة منه للمبالغة يف �إظهار قوته
�أو ا���س��ت��خ��دام واحل������ادث الأ���ش��ه��ر
ك�����س��ائ��ق م��اه��ر مم��ا ي�����ش��ع��ره بالثقة
ع��ن��د امل����ر�أة ه��و ا���س��ت��خ��دام املكابح
الكبرية وب��ال��زه��و بنف�سه� .إذا كان
والبنزين يف وق��ت واح���د ويرجع
الفارق واالختالف بني قيادة الرجل
هذا للتعلم اخلاطئ فبع�ض الفتيات
وق���ي���ادة امل�����ر�أة ي�صب يف م�صلحة
نظرا لتكد�س مدار�س القيادة وت�أخر
خريية حتاتة
امل���ر�أة ،ف ��إن ه��ذا ال يعني بالطبع �أن
املواعيد تلج�أ للتدريب ال��ذات��ي �أو
امل��ر�أة �سائقة ماهرة والرجل �سائق
التدريب مع �شخ�ص غري كفئ فمن
غ�ي�ر م���اه���ر ،و�إمن�����ا ي��رج��ع ال��ف��ارق
املمكن �أن يقودها التعليم اخلاطئ
واالختالف �إىل الرجل كرجل واملر�أة
�إىل ه���ذه احل�����وادث� .أم���ا بالن�سبة
ك��ام��ر�أة ،وم��ن هنا ميكن ال��ق��ول� :إن
للأكرث التزاما بالقوانني املرورية
رجل بطبعه حم�ش وال يحبذ االنتظار
امل����ر�أة بالطبع ه��ي الأك�ث�ر التزاما
حتى ل��و ذل��ك يكلف جيبه خمالفات
وحذرا يف الطرقات من الرجل.
مرورية.
�أما بالن�سبة للحوادث املرورية التي
تجاوز السرعة
هيفاء القرين
حتدث للرجال ف�أغلبها تكون ب�سبب
ع��ب��دال��ل��ه �سعيد ال��غ��ام��دي م�ست�شار
ال�����س��رع��ة واالن�����ش��غ��ال ب���اجل���وال ،ام��ا
اع�لام��ي وك��ات��ب �صحفي ي�ضيف ق��ائ�لا :ت��ؤك��د
بع�ض الدرا�سات �أن الرجل بطبعه �أكرث عنف ًا من الن�ساء فحوادثهن غالبا تكون ا�صطدام مركبة
املر�أة ،لي�س فقط يف قيادته لل�سيارات ،و�إمنا يف مبركبة نتيجة �إرتباك وعدم قدرة على الت�صرف
�سلوكه بوجه ع��ام ،وفيما يت�صل بعدم اح�ترام وتاليف اال�صطدام.
قواعد املرور ،فطبق ًا لالح�صائيات يف بريطانيا
قدرات ومهارات
مث ً
ال ،بلغت ن�سبة ما ارتكبه الرجال من خمالفات
م��روري��ة  53يف امل��ائ��ة ،ك��ذل��ك ه��ن��اك ال��ع��دي��د من وتعلق بقولها مدربة قيادة ال�سيارة حنان عبدالله
الرجال مييلون �إىل جتاوز ال�سرعات املقررة على الغامدي قائلة :تعلمت القياده بف�ضل الله يف
الطريق ،مما ينجم عنه ح��وادث كثرية ، .امل��ر�أة �أمريكا وح�صلت �أي�ض ًا على رخ�صة القياده من
متيل �إىل اح�ت�رام ق��واع��د امل���رور �أث��ن��اء قيادتها �أمريكا وعند عودتي للأر�ض الوطن  ،كنت من
لل�سيارة ،وال�سبب انها اكرث تعق ً
ال ،و�أكرث اهتمام ًا �أول املبادرات يف تعليم القيادة يف مدر�سة جدة

وجود بطالت
سعوديات في
مسابقات الراليات
القوانين ساهمت
في انخفاض نسبة
الفواجع
املتطورة لتعليم القيادة ،ومن حيث املقارنات بني
قيادة الرجل واملر�أه حقيق ًة ال توجد فروق وا�ضحة
كال الطرفني لديهم قدرات ومهارات �سواء رجال
�أو ن�ساء  ،والن�ساء ولله احلمد �أثبنت جدارتهن
يف تعلم القيادة والتمكن منها بامتياز� ،أم��ا من
ناحية �أنه يقال املر�أة �ضعيفة و�أقل �أمكانيات من
الرجل ،من وجهة نظري لكل عمل هناك �إخفاقات
من الرجال والن�ساء ولكن تعترب حاالت فردية من
الظلم تعميمها ،مبعنى هناك �إخفاقات بالقيادة
من بع�ض الرجال وكذلك من بع�ض الن�ساء ولكن
النعممها ،وع��ل��ى �صعيد �آخ���ر تتميز امل����ر�أة عن
الرجل ب�أنها �أك�ثر ا�إلتزاما من الرجل .وكالهما
مطالبان بااللتزام بالقوانني والأنظمة املرورية
وال متييز يف العقوبة.

حوادث منخفضة
من حيث احلوادث والإح�صائيات :ف�إن ن�سبة احلوادث املرورية
التي ت�سجلها املر�أة يف عدد من دول العامل �أقل مقارنة بالرجل،
�إذ تراوح ما بني ٪٤٠ - ٣٥ ،وذلك وفق ًا لدرا�سة �أجرتها �شركات
ت�أمني يف بريطانيا� ،إذ �سجل الرجل ن�سبة حوادث ترتاوح ما
بني ٪٧٠- ٦٠ ،ويرجع ال�سبب يف �أن امل��ر�أة �أك�ثر ح��ذر ًا يف
القيادة مقارنة بالرجل ،فعادة تهتم ب�سالمة الأطفال واملرافقني

معها و�أك�ثر دق��ة والتزاما ب�أنظمة ال�سري ،وحتر�ص �أن تبقى
مركبتها خالية م��ن �أي خ��دو���ش �أو �صدمات بحكم اهتمامها
ترو من
ال�شكلي بخ�صو�صياتها ،كما �أن قيادة املر�أة دائم ًا �أكرث ٍ
الرجل وال�سبب خوفها من املجازفة وال�سرعة كما يفعل بع�ض
ال�شباب لأن الرجل بطبيعته جمازف ومغامر وجريء� ،أما املر�أة
فتحافظ على هدوئها �أمام عجلة القيادة.

مواجهة الصعوبات

وم��ن جانب �آخ��ر ذك��رت " هيفاء علي القرين" باحثة
ماج�ستري �إع�لام من وحهة نظرها مو�ضحه :حقيق ًة
�إذا ك��ان ال�شخ�ص ذك��ر �أو �أن �ث��ى متمكن م��ن م�ه��ارة
القيادة ّ
تقل عدد ال�صعوبات التي قد يواجهها ،لكن من
جتربتي هنالك جانب �آخر غري املهارة يف القيادة وهو
امل�ضايقات التي من املمكن تواجهها الفتاة من اجلن�س
الآخر بال �سبب ،من باب الأذية فقط ،كما �أن ما قد يتم
تعلمه م��ن مدر�سة القيادة �أو م��درب��ات القيادة لي�س
بال�ضرورة �أن يكون ُمتبعا بحذافريه يف قانون ال�شارع،
و�أق��ول هنا قانون لكن لي�س املكتوب بل القانون غري
املنطوق والنهج الذي يتبعه قائدو ال�سيارات بال�شارع
كان بالن�سبة يل �أوىل ال�صعوبات التي واجهتني وهي
تفهم ان هناك قواعد وقوانني �أخرى غري ما مت درا�سته
مثل فتح الطريق لل�سائق ال��ذي خلفي يف حال �أ�ضاء
انواره على امل�ستوى العايل� ،أو مهارة الإ�شارة باليد
من النافذة يف حني االلتفات لإح��دى االجت��اه��ات� ،أو
ال�ضغط على "البوري" �أو بوق ال�سيارة مرتني ك�سبيل
االع�ت��ذار يف ح��ال اخلط�أ ،والعديد من امل�ه��ارات التي
تعلمتها من ال�شارع.

فن وذوق
وينهي ه��ذا اجل��دل �أنظمة وقوانني امل��رور التي
�أو�ضحت يف ت�صريح خا�ص للبالد :بداية لي�س
هناك عالقة �أو مقارنة بني من الأف�ضل والأك�ثر
ال��ت��زام��ا ب��أن��ظ��م��ة وق��وان�ين امل����رور ،فكما هناك
رج��ل ي�سوق مب��ه��ارة هناك �سيدة �أي�ضا ماهرة
يف ال��ق��ي��ادة  ،ف�شعار ال��ق��ي��ادة " ه��ي ف��ن وذوق
و�أخالق" وينطبق ه��ذا ال�شعار على اجلن�سني،
�أما بالن�سبة اىل �أن املر�أة الأوفر حظا حيث بد�أت
ق��ي��ادة ال�سيارة بعد �أن �سنت وو�ضعت قوانني
وع��ق��وب��ات للمتجاوزين على ال��ط��رق��ات فتطور
املرور ي�سري ويواكب جميع املراحل والتقنيات،
ففي ال�سابق مل تكن هناك جواالت وبعد ظهورها
وت�سبب ا�ستخدامها باحلوادث و�ضعت خمالفات
لإ�ستخدام اجلواالت �أثناء القيادة� ،أي�ضا مل يكن
عدد ال�سيارات بالكم الهائل مقارنة يف ال�سابق
ول��ذل��ك مت حت��دي��د ال�����س��رع��ات ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ،
و�أنظمة املرور تتطور يف �أنظمتها وت�شريعاتها
اتباعا ملواكبة الو�ضع احلايل وتغري احلياة  ،كما
تتطور جميع الأجهزة واملجاالت الأخرى.

اقتصاد
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ك�شف وزي��ر ال��ع��دل الدكتور وليد ال�صمعاين ع��ن � ّأن الق�ضايا
الإيجاريّة يف املحاكم العامة انخف�ضت ب�أكرث من  % 50وذلك
بعد تد�شني مبادرة �إيجار .جاء ذلك خالل لقاء بينه وبني وزير
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل.
وقال وزير ال�ش�ؤون البلدية عرب ح�سابه الر�سمي يف "تويرت"� ،إن
ال�شراكة بني الوزارتني م�ستم ّرة مبا يخدم املواطنني.
وكان برنامج "�إيجار" التابع لوزارة الإ�سكان قد ك�شف م�ؤخرا عن
زيادة يف �أعداد الوحدات العقارية املُ�سجلة بال�شبكة الإلكرتونية
خلدمات الإيجار ،لتتجاوز �أع��داد الوحدات امل�سجلة  3ماليني
وح��دة تنوعت ما بني ال�سكنية والتجارية ،من بداية الربنامج
حتى �أغ�سط�س امل��ا���ض ،كما و���ص��ل ع��دد الو�سطاء العقاريني
امل�سجلني بالربنامج لأكرث من � 20ألف و�سيط.
وت�سهم ال�شبكة ب�شكل كبري يف حفظ حقوق كافة �أطراف العملية
الإيجارية ،وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز اال�ستثمار
فيه� ،إ�ضافة �إىل تلبية احتياجات ورغبات امل�ستفيدين من القطاع
العقاري من خ�لال ت�سهيل اال�ستفادة من ال�شبكة يف �أي زمان
ومكان عرب خطوات �سهلة ووا�ضحة.
وي�ؤكد الربنامج على ا�ستمراره يف تطوير �شبكته الإلكرتونية
خل��دم��ات الإي��ج��ار ،و�إج����راء العديد م��ن التح�سينات و�إ�ضافة
اخلدمات املميزة ،مثل� :إمكانية املوافقة على توثيق العقود من
خ�لال ال�شبكة ،وحت�سني عمليات ت�سجيل ال��وح��دات العقارية
و�إ�ضافة �أن��واع خمتلفة من العقارات ،وتي�سري العمليات املالية
و�آليات �سداد فواتري الإيجار �أو جدولتها ،و�شحن الأر�صدة ملالك
العقارات والو�سطاء العقاريني ،مما �ساهم ب�شكل كبري يف منو
العقود الإيجارية املوثقة.

اجتماعات للبعثة التجارية السعودية في أمريكا
نيويورك -وا�س

نظمت هيئة تنمية ال�����ص��ادرات ال�سعودية
"ال�صادرات ال�سعودية" يف نيويورك �أعمال
البعثة التجارية ال�سعودية �إىل ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س
الأعمال ال�سعودي الأمريكي ،بح�ضور الأمني
ال��ع��ام لهيئة تنمية ال�����ص��ادرات ال�سعودية
في�صل �سعد البداح ،والنائب الأعلى للرئي�س
التنفيذي ملجل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي
دافيد كاالهان ،وذلك �ضمن جهودها الرامية
�إىل تنمية ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية،
من خ�لال رب��ط امل�صدرين بامل�شرتين ك�أحد
�أهدافها و�أدوارها الإ�سرتاتيجية.
وي�شارك يف �أعمال البعثة � 15شركة �سعودية
م��ن قطاعات م��واد البناء وامل���واد الغذائية
والطاقة امل��ت��ج��ددة ،بهدف البحث ع��ن �آف��اق
ج��دي��دة للتعاون م��ع ال�����ش��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة،
وت��ت�����ض��م��ن ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��ع��ودي��ة
الأم��ري��ك��ي��ة اج��ت��م��اع��ات م��ط��اب��ق��ة الأع���م���ال

لل�شركات ال�����س��ع��ودي��ة لربطهم بامل�شرتين
املحتملني يف ال�سوق الأمريكية مب��ا يدعم
و�صول �أف�ضل للمنتجات الوطنية �إىل ال�سوق
الأمريكية.
يذكر �أن �صادرات اململكة العربية ال�سعودية
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية حققت ارتفاعًا
بن�سبة  % 82خالل الن�صف الأول من 2021م،
مقارنة ب��ذات الفرتة من العام  .2020حيث
بلغ �إجمايل قيمتها  5.50مليارات ريال.
كما ّ
توظف "ال�صادرات ال�سعودية" جميع
�إمكاناتها لتحقيق ر�ؤيتها يف �أن تكون املحرك
الرئي�س لتحقيق النمو امل�ستدام ل�صادرات
اململكة غ�ير النفطية ،وامل�ساهمة يف رفع
ن�سبة ال�صادرات غري النفطية من � % 16إىل
 % 50على الأق��ل من �إجمايل الناجت املحلي
غري النفطي ،وتتخذ يف �سبيل ذلك عدد ًا من
الإج��راءات واملبادرات التي من �ش�أنها جعل
املنتج ال�سعودي مناف�س ًا قوي ًا يف الأ�سواق
الدولية والإقليمية.

ترسية الدفعة األخيرة من القمح المستورد

الريا�ض -البالد

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

�أك��م��ل��ت امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للحبوب
�إج�������راءات ت��ر���س��ي��ة ال��دف��ع��ة ال�سابعة
والأخ��ي��رة م��ن ال��ق��م��ح امل�����س��ت��ورد لهذا
ال���ع���ام ب��ك��م��ي��ة (� 689أل�����ف) ط���ن ،من
منا�شئ االحت���اد الأوروب�����ي ،والبحر
الأ�سود ،و�أ�سرتاليا ،و�أمريكا اجلنوبية
وال�شمالية.
و�أو���ض��ح حم��اف��ظ امل�ؤ�س�سة املهند�س
�أح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ف��ار���س� ،أن
التعاقد على هذه الدفعة ي�أتي يف �إطار
ت��ع��زي��ز امل���خ���زون اال���س�ترات��ي��ج��ي من
القمح واحل��ف��اظ عليه عند امل�ستويات
الآمنة وتلبية كافة احتياجات �شركات
امل��ط��اح��ن م���ن ال��ق��م��ح واحل���ف���اظ على
املخزون الإ�سرتاتيجي عند امل�ستويات
الآمنة ،حيث ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة بدعم
من الدولة ت�أمني احتياجات اململكة من
القمح حتى بداية �أغ�سط�س 2022م.

و�أ���ض��اف �أن و�صول الدفعة ال�سابعة
واالخ��ي��رة امل��ت��ع��اق��د عليها ه���ذا ال��ع��ام
مب�شيئة الله خالل �شهر يوليو 2022م
ب��واق��ع ( )11ب��اخ��رة م��وزع��ة على ()3
ب��واخ��ر مليناء ج��ده الإ���س�لام��ي بكمية
(� )186ألف طن ،وعدد ( )5بواخر مليناء
ينبع التجاري بكمية (� )314ألف طن،
وعدد ( )3بواخر مليناء امللك عبدالعزيز
بالدمام بكمية (� )189ألف طن.
وبرت�سيه الدفعة ال�سابعة لهذا العام
(2021م) تكون امل�ؤ�س�سة قد تعاقدت
منذ ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام على كمية تقدر
بنحو ( )4مليون ط��ن قمح م�ستورد،
فيما مت �شراء نحو (� )576ألف طن قمح
حملي من املزارعني لهذا املو�سم ،لتبلغ
بذلك �إجمايل م�شرتيات امل�ؤ�س�سة من
القمح هذا العام نحو ( )4.6مليون طن،
منها نحو ( )2مليون طن �سيتم توريدها
خالل العام القادم (.)2022

ردّ فائض االكتتاب غدا

 % 442تغطية اكتتاب األفراد في "تداول"

الريا�ض  -البالد

جتاوزت ن�سبة تغطية اكتتاب الأفراد
يف طرح جمموعة تداول ال�سعودية
 ،% 442و�أعلن امل�ست�شارون املاليون
ومديرو �سجل االكتتاب واملن�سقون
ال��دول��ي��ون وم��ت��ع��ه��دي التغطية يف
الطرح العام الأويل للمجموعة عن
�إمت����ام عملية ال��ط��رح لفئة الأف����راد
وتخ�صي�ص � 10أ���س��ه��م كحد �أدن��ى
لكل مكتتب ف��رد م�شمول يف طلب
االك��ت��ت��اب ،بينما �سيتم تخ�صي�ص
الأ�سهم املتبقية على �أ�سا�س تنا�سبي
بناء على حجم طلب كل مكتتب �إىل
�إج��م��ايل الأ���س��ه��م املتبقية املطلوب
االك����ت����ت����اب ف���ي���ه���ا ،وذل������ك ب��ن�����س��ب��ة

تخ�صي�ص تبلغ  % 11.5206على
�أ�سا�س تنا�سبي.
وب��ل��غ ع���دد امل�����ش��ارك�ين الأف������راد يف
الطرح  598,327فرد ،وبلغت القيمة
الإج��م��ال��ي��ة لطلبات الأف�����راد 5.02
مليار ريال .و�سيتم ر ّد فائ�ض اكتتاب
املكتتبني الأفراد يف موعد �أق�صاه 8
دي�سمرب .2021
وانتهىت اخلمي�س املا�ضي ،مرحلة
اكتتاب الأف��راد يف جمموعة تداول
ال�����س��ع��ودي��ة ،ح��ي��ث مت تخ�صي�ص
 10.80مليون �سهم متثل  % 30من
�إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ال��ع��ام للمكتتبني م��ن الأف�����راد كحد
�أق�صى.

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

�أظهرت البيانات ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية �أن عدد العاملني لدى
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم (امل�ؤ�س�سات
امل��ال��ي��ة امل��رخ�����ص��ة م��ن ال��ه��ي��ئ��ة) ،بلغ
 4606موظفني بنهاية الربع الثالث
من العام احلايل  ،2021بارتفاع 115
موظفا عن الربع الثاين.
ووف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر �أع���م���ال الأ���ش��خ��ا���ص
املرخ�ص لهم ال�صادر م�ؤخرا ،بلغت
ن�سبة ال�سعودة يف ه��ذه امل�ؤ�س�سات
بنهاية الربع الثالث من العام احلايل
.% 77
وبلغ عدد امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة
بنهاية الربع الثالث من العام احلايل

ن��ح��و  108م���ؤ���س�����س��ات ،وت�����ص��درت
"�شركة الأه��ل��ي املالية" امل�ؤ�س�سات
امل���ال���ي���ة امل��رخ�����ص��ة م���ن ح��ي��ث ع��دد
املوظفني بـ 410موظفني وبلغت ن�سبة
ال�سعودة بها  ،% 89تلتها "�إت�ش �إ�س
بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة"
بـ 304موظفني بن�سبة �سعودة قدرها
.% 82
و�سبق �أن �أظ��ه��ر تقرير م�ؤ�س�سات
ال�سوق املالية ،ن�سبة ال�سعودة بنهاية
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل 76
 ،%وتوا�صل اململكة توطني م�سارات
ج���دي���دة يف ���س��وق ال��ع��م��ل و�شغلها
ب��ال��ك��وادر ال�����س��ع��ودي��ة ،ويف يوليو
املا�ضي وقعت وزارة املوارد الب�شرية

والتنمية االجتماعية م��ذك��رة تفاهم
م�شرتكة مع البنك املركزي ال�سعودي
(���س��ام��ا) و���ص��ن��دوق تنمية امل����وارد
الب�شرية «ه��دف» لبدء خطوات �شغل
�أن�����ش��ط��ة ال��ق��ط��اع��ات امل��ال��ي��ة ب��امل��وارد
الب�شرية الوطنية.
وتهدف املذكرة �إىل حتقيق التعاون
مب��ا ي�ضمن ات�����س��اق �أع��م��ال ال���وزارة
والبنك امل��رك��زي ال�سعودي لتوطني
جميع القطاعات التي ي�شرف عليها
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال�����س��ع��ودي ورف���ع
م�ستوى من�سوبي اجلهات اخلا�ضعة
لإ����ش���راف���ه ،وال��ت��ن�����س��ي��ق ف��ي��م��ا يتعلق
بالتوطني والتدريب يف كافة الأن�شطة
املالية والتمويلية.

النفط يستهل األسبوع
بارتفاع األسعار
لندن  -وكاالت

ا�ستهلت تعامالت النفط هذا الأ�سبوع على ارتفاع
جت���اوز � ،% 2أم�����س ،بعد �أ���س��ب��وع م��ن التذبذبات
ب�سبب متحور �أوميكرون  ،حيث ارتفعت العقود
الآج��ل��ة خل��ام ب��رن��ت �إىل  71.67دوالر للربميل،
بن�سبة  ،%2.58فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام
الأمريكي بن�سبة  % 2.91لت�صل �إىل  68.17دوالر
للربميل.
واتفقت جمموعة الدول امل�صدرة للنفط وحلفا�ؤها،
"�أوبك بل�س" اخلمي�س ،على الزيادة املقررة يف
الإنتاج مبقدار � 400ألف برميل يوميا يف ال�شهر
املقبل يناير  ، 2022غري �أن املنتجني تركوا الباب
مفتوح ًا �أم��ام تغيري ال�سيا�سة �سريع ًا �إذا ت�ضرر
الطلب من �إجراءات احتواء "�أوميكرون" يف العامل
 ،م�شريين �إىل �إمكانية لقائهم جمدد ًا قبل االجتماع
املقرر يف الرابع من يناير �إذا لزم الأمر.
وقالت املجموعة التي ت�ضم �أع�ضا ًء يف "�أوبك"
ومنتجني من خارجها � ،إن االجتماع يظل يف حالة
انعقاد ان��ت��ظ��ا ًرا ملزيد م��ن ال��ت��ط��ورات فيما يتعلق
بالوباء وموا�صلة مراقبة ال�سوق عن كثب و�إجراء
تعديالت فورية �إذا لزم الأمر.
وق��ال��ت ال�����س��ع��ودي��ة ورو���س��ي��ا ،وه��م��ا �أك�ب�ر ال���دول
املنتجة يف (�أوبك )+قبل اجتماع الأ�سبوع املا�ضي
� ،إنه لي�ست هناك حاجة لأن تقوم املجموعة برد فعل
غري حم�سوب لتعديل �سيا�سة الإنتاج  ،ويف ال�سياق
ق��ال ال��ع��راق �إن���ه م��ن امل��ت��وق��ع �أن مت��دد املجموعة
�سيا�سة الإنتاج احلالية على املدى الق�صري.
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سيف اإلسالم يبدأ حملته االنتخابية

ليبيا ..حفتر يعود للسباق الرئاسي

طرابل�س  -البالد

�أبطلت حمكمة ا�ستئناف طرابل�س �أم�س (االثنني) ،حكم حمكمة
الزاوية با�ستبعاد قائد اجلي�ش خليفة حفرت من االنتخابات
املقرر �إجرا�ؤها يف  24دي�سمرب اجلاري ،عقب معركة الطعون
امل��ت��ب��ادل��ة يف �أه��ل��ي��ة بع�ض امل��ر���ش��ح�ين خل��و���ض االن��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية يف ليبيا ،وا�ستبعاد �أ�سماء بارزة يف البالد.
وق�ضت املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة مبدينة ال��زاوي��ة قبل �أ���س��ب��وع،
با�ستبعاد حفرت من القائمة الأول��ي��ة للمر�شحني لالنتخابات
التي �ستجرى بعد �أقل من � 3أ�سابيع ،ب�سبب عدم توفره على
�شروط الرت�شح ،ما �أثار يف حينه جد ًال قانوني ًا وا�سع ًا ،لعدم
اخت�صا�ص تلك املحكمة يف النظر بالطعون االنتخابية ،ا�ستناد ًا
�إىل قرار املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�أن الطعن يح�صل يف املكان
الذي تقدم فيه املر�شح ب�أوراق تر�شحه ،وهي حمكمة بنغازي
بالن�سبة لقائد اجلي�ش.

و�سبقت ع��ودة حفرت لل�سباق الرئا�سي �أي�ضا ع��ودة مماثلة
للمر�شح �سيف الإ���س�لام ال��ق��ذايف ،بعد �أن �أ���ص��درت حمكمة
ا�ستئناف �سبها ،الأح����د ،حكم ًا ل�صاحله يف الطعن املقدم

تونس ..انقسام
في حركة النهضة
تون�س  -البالد

يت�صدع تنظيم الإخوان يف تون�س
يوم ًا بعد �آخ��ر� ،إذ �أعلن ما ال يقل
عن  15ع�ضو ًا من حركة النه�ضة
الإخ����واين ع��ن تعليق ع�ضويتهم
مبجل�س ال�شورى وجلان امل�ؤمتر،
وذل�����ك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ف���ق���دان ه��ذه
امل���ؤ���س�����س��ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه��ا ال��رق��اب��ي��ة
وا�ستقاللية قرارها.
ودع��ا الأع�ضاء �إىل �إع�لان قياديي
ال�صف الأول وهم را�شد الغنو�شي
وع���ل���ي ال��ع��ري�����ض ون�����ور ال��دي��ن
البحريي �أنهم غري معنيني بامل�ؤمتر
القادم ،معتربين �أن القيادة القائمة
ا�ستنفدت ر�صيدها بالكامل وف�شلت
يف التفاعل مع مقت�ضيات املرحلة
وا�ستحقاقاتها.

و�أكدوا على �ضرورة اعرتافها بذلك
وبتحملها امل�س�ؤولية ،م�شددين على
�أنه مل يعد للقيادة احلالية ما ت�ضيفه
ب�سبب ما اعتربوه ف�ش ًال يف �إدارة
الأو����ض���اع ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة
م��ن ج��ه��ة وال����دور ال���ذي لعبته يف
الت�أجيل املمنهج لتاريخ امل�ؤمتر.
ي��ذك��ر �أن ح��رك��ة النه�ضة عقدت
م���ؤمت��ر ًا �صحفي ًا �أم�����س ،تطرقت
فيه �إىل �آخ��ر اال�ستعدادات لعقد
م����ؤمت���ره���ا ال����ق����ادم� ،إىل ج��ان��ب
الو�ضع العام بالبالد .ي�شار �إىل
�أن احل���رك���ة ���ش��ه��دت يف ال��ف�ترة
املا�ضية موجة م��ن اال�ستقاالت،
بلغت �أكرث من  ،131حيث �أعرب
الأع�ضاء امل�ستقلون عن ي�أ�سهم من
�إ�صالح احلزب.

بيان سداسي دولي يدعو
لحل سياسي بإثيوبيا
جدة  -البالد

م��ع ت��ط��ور الأو����ض���اع يف �إث��ي��وب��ي��ا
واح���ت���دام امل���ع���ارك ب�ي�ن احل��ك��وم��ة
وجبهة حترير التغراي� ،أك��د بيان
دويل م�شرتك �أ���ص��درت��ه ال��والي��ات
املتحدة وبريطانيا وكندا و�أ�سرتاليا
وال������دمن������ارك وه����ول����ن����دا� ،أم�������س
(االثنني)� ،أنه ال يوجد حل ع�سكري
لل�صراع يف �إثيوبيا ،داع��ي��ا للحل
ال�سيا�سي ال�شامل.
و�أعربت ال��دول ال�ست ،يف البيان،
ع��ن "قلقها البالغ" ب�����ش���أن تقارير
ع����ن اح���ت���ج���از �إث���ي���وب���ي���ا �أع�������دادا
ك��ب�يرة م��ن امل��واط��ن�ين على �أ�سا�س
�أ�صولهم العرقية ،حاثة احلكومة
الإثيوبية الفيدرالية على وقف هذه
االعتقاالت فورا.

و�أو�ضح البيان امل�شرتك� ،أن "هناك
�أف���رادا يعتقلون ويحتجزون دون
ت��وج��ي��ه ات��ه��ام��ات �أو امل��ث��ول �أم���ام
املحكمة" .وق��ال �إن "تقارير ت�شري
�إىل �أنهم حمتجزون يف ظروف غري
�إن�سانية ،وم��ن املحتمل �أن ت�شكل
العديد من هذه الت�صرفات انتهاكات
للقانون ال��دويل ويجب �أن تتوقف
على الفور".
من جهتها� ،أو�ضحت م�س�ؤولة �إثيوبية،
�أن احلكومة حققت انت�صارًا ع�سكريًا
حا�سمًا على اجلماعة الإرهابية جبهة
حترير تغراي وا�ستعادت ال�سيطرة
ع��ل��ى م��ن��اط��ق ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،م���ؤك��دة
�أن الإج�����راءات �ضد جبهة التحرير
�ست�ستمر حتى ال ت�صبح مهددا لل�سالم
والأمن يف البالد.

�ضده من مفو�ضية االنتخابات ،و�إلزامها ب�إعادته �إىل قائمة
املر�شحني النهائية .وكان العديد من املراقبني �أبدوا خ�شيتهم
من �أن تهدد تلك املعارك الق�ضائية �إذا ا�ستم ّرت بني املع�سكرات

وال�شخ�صيات املتناف�سة ،االنتخابات املقررة هذا ال�شهر ،ومعها
عملية ال�سالم التي تدعمها الأمم املتحدة وتهدف من ورائها �إىل
�إنهاء االنق�سام والفو�ضى امل�ستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر
القذايف عام  ،2011فيما قد ي�ؤدي الف�شل يف امل�ضي قدما يف
االنتخابات ،التي ينتظرها الليبيون النتخاب �سلطة �شرعية،
�إىل ع��ودة العنف واحل���رب ،حيث �إن رف�ض املر�شحني قبول
النتيجة ،وهو �أمر غري م�ستبعد ،ميكن �أن ي���ؤدي بالبالد �إىل
�سيناريو �أ�سو�أ من الو�ضع احلايل ،يف ظلّ ا�ستمرار �سيطرة
ميلي�شيات م�سلّحة مدعومة مبرتزقة �أج��ان��ب على الأر����ض
وال�سالح وحتّى الرثوة.
وبعد �أن �أعيد ا�سمه نهائيا ور�سمي ًا �إىل ال�سباق االنتخابي
الرئا�سي يف ليبيا ،اجتهت الأنظار �إىل حملة �سيف الإ�سالم
القذايف� ،إذ توالت الأ�سئلة حول املاكينة �أو و�سائل الإعالم التي
�ستو�صل ر�سائله على �سبيل املثال� ،إال �أن حماميه خالد الزايدي
قطع ال�شك باليقني ،مو�ضحا �أن جنل العقيد القذايف �سيتوا�صل
مبا�شرة مع �أن�صاره .وبينما انت�شرت على مواقع التوا�صل
بع�ض احل�سابات اجلديدة حاملة ا�سم �سيف الإ�سالم ،ومروجة
ل��ه� ،أك��د ال��زاي��دي �أن �أي قناه ف�ضائية �أو من�صة �إعالمية ،ال
متثله ،م�شريا �إىل �أن القذايف �سيلقي خطاب ًا يعلن فيه برناجمه
ور�ؤيته ،لكن �أو�ضح �أن حتديد املوعد وكيفية الظهور يعود له
�شخ�صي ًا.
من جهة ثانية� ،أعلن مدير �إدارة التوجيه املعنوي بالقيادة العامة
للجي�ش الليبي ،خالد املحجوب� ،أن نتائج لقاءات اللجنة الع�سكرية
امل�شرتكة  5 + 5يف تركيا كانت �إيجابية وم�شجعة للغاية .وق��ال
املحجوب �إن اجلانب الرتكي �أكد على ا�ستعداده �إجالء املرتزقة و�إنهاء
تواجده يف ليبيا� ،شرط �أن يكون ذلك متزامن ًا مع خروج باقي املرتزقة
وب�شكل ي�شمل اجلميع ،وفق ًا لتواريخ وجداول زمنية حمددة.

 280من الميليشيا قتلوا في  47عملية

"التحالف" يضرب الحوثي بقوة في مأرب
عدن  -البالد

�ضرب حتالف دعم ال�شرعية ،عنا�صر ملي�شيا احلوثي ومعاقلهم بقوة
خ�لال ال��ـ� 24ساعة املا�ضية ،منفذا �أك�بر عملية ا�ستهداف للميلي�شيا
يف م���أرب عرب  47عملية دم��رت � 34آلية للحوثيني وموقعا لتخزين
الذخائر ،بينما قتل ما يزيد على  280عن�صرا من امليلي�شيات خالل
يوم واحد .و�أكدت م�صادر ع�سكرية يف جبهة العلم �شمال م�أرب� ،أن
قوات اجلي�ش واملقاومة ال�شعبية متكنت �أي�ضا من اغتنام � 5أطقم تابعة
مللي�شيات احلوثي ،وذلك بعد �صد القوات اليمنية لهجوم �شنته ملي�شيا
احلوثي على جبهة العلم ،ما �أ�سفر عن تدمري �آليات ع�سكرية ومقتل عدد
من عنا�صر امللي�شيات .ون�شر اجلي�ش اليمني م�شاهد من املواجهات
التي دارت �أم�س يف خمتلف جبهات املحافظة ،وكانت الأعنف منذ
بدء املعارك خالل الأيام املا�ضية .وت�أوي م�أرب ماليني النازحني ممن
فروا من مناطق ال�صراع يف البالد ،من �أجل حماية �أ�سرهم و�صغارهم،
وا�ستقروا يف خميمات �أن�شئت يف املحافظة.
و�أع�ترف��ت ميلي�شيا احل��وث��ي االنقالبية �أم�����س،
م�صرع ق��ي��ادي م��ي��داين ب���ارز يف �صفوفها
يف ظ��ل اح���ت���دام امل���ع���ارك م��ع اجلي�ش
الوطني يف حمافظة م�أرب ،وتكثيف
طريان التحالف غاراته على مواقع
للميلي�شيا يف �صنعاء.
وك�شفت و���س��ائ��ل �إع��ل�ام تابعة
للميلي�شيا ،ع��ن �أن ال��ق��ي��ادي
امل��ي��داين �أب���و �أح����داث العميد
عبدالنا�صر ع��ل��ي عي�ضة علي
املثنى ،قائد ما يعرف بـ"اللواء
ال���راب���ع ح��ر���س حدود" ال��ت��اب��ع
للميلي�شيا قتل ،و�إن���ه �سي�شيع يف

جامع ال�صالح بالعا�صمة �صنعاء .ومل ت��ورد و�سائل الإع�ل�ام تلك
تفا�صيل عن مكان وتاريخ مقتل القيادي احلوثي واكتفت بالقول �إنه
قتل يف املعركة� ،إال �أن مدنيني �أكدوا �أن القيادي احلوثي قتل مع �آخرين
يف معارك حمافظة م���أرب ،فيما رجحت م�صادر �أن يكون قتل بغارة
للتحالف على �أحد م�ستودعات احلوثيني يف �صنعاء� ،إذ غالب ًا ما يكون
القادة من هذا امل�ستوى بعيدين عن خطوط النار.
ويف ال�سياق ذاته� ،أ�سقطت الدفاعات اجلوية للجي�ش اليمني ،طائرة
م�سرية يف مديرية ال�صفراء مبحافظة �صعدة� ،أطلقتها ميلي�شيا
احل��وث��ي ،فيما �أف��اد م�صدر ع�سكري "�أن وح��دة اال�ستطالع بقوات
اجلي�ش الوطني ر�صدت عملية اخرتاق لطائرة م�سرية حتمل متفجرات
مفخخة كانت حتلق فوق �أجواء املنطقة الإدارية للجي�ش الوطني يف
مديرية ال�صفراء ب�صعدة" ،م�شري ًا �إىل �أن الدفاعات اجلوية للجي�ش
الوطني متكنت من �إ�سقاط الطائرة وتدمريها.
�إىل ذلك� ،أكد وزير الإع�لام اليمني معمر االري��اين� ،أن تكرمي
رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ميلي�شيا احل��وث��ي ،ل��ل��ق��ي��ادي يف
تنظيم ال��ق��اع��دة ع���ارف �صالح علي جملي،
وتعيينه وكي ًال ملحافظة �صنعاء ،لدوره
يف عمليات احل�شد والتجنيد ،ي�ؤكد
ال��ت��ح��ال��ف والتن�سيق ال��ق��ائ��م بني
الطرفني منذ االنقالب ،مو�ضحا
�أن قيادي القاعدة وكنيته "�أبو
ل��ي��ث ال�صنعاين" ه���و �أح���د
�أخطر قيادات القاعدة و�شارك
يف تنفيذ ع���دد م��ن العمليات
الإره��اب��ي��ة بينها تفجري ناقلة
النفط الفرن�سية (ل��ي��م�برج) يف
ميناء املكال ع��ام  .2002وكذلك،

السودان ..مطالبة بتسليم
رئاسة السيادي للمدنيين
اخلرطوم  -البالد

توا�صلت التظاهرات يف العا�صمة ال�سودانية اخل��رط��وم �أم�س
(االث��ن�ين) ،ق��رب الق�صر الرئا�سي للمطالبة ب���إر���س��اء حكم مدين
كامل بت�سليم رئا�سة املجل�س ال�سيادي للمكون املدين وفق االتفاق
ال�سابق ،بعيدا عن م�شاركة الع�سكريني.
و�أعرب املحتجون عن رف�ضهمم لالتفاق ال�سيا�سي الذي وقع ال�شهر
املا�ضي بني قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان ورئي�س احلكومة
عبدالله ح��م��دوك ،مرديني هتافات تطالب ب�إر�ساء احلكم املدين
وت�سليم قيادة املجل�س ال�سيادي للمدنيني ،بينما �شهدت مدن �أخرى
منها ك�سال و�سنار وبورت�سودان احتجاجات م�شابهة .وا�ستخدمت
ال�شرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق املتظاهرين.
ونفت قوى احلرية والتغيري عزمها طرح �إعالن �سيا�سي ،بناء على
االتفاق الذي وقع ال�شهر املا�ضي بني الربهان وحمدوك ،م�ؤكدة �أن
اخلرب املتداول عن عزم االئتالف طرح �إعالن �سيا�سي ميهد التفاق
جديد مبني على اتفاق الربهان وحمدوك غري �صحيح ،مكررة
موقفها من الوثيقة التي وقعها ال��رج�لان يف الق�صر الرئا�سي

يف  21نوفمرب املا�ضي .و�شددت على �أنها تعمل مع جمموعات
عري�ضة من �أجل ف�ض ال�شراكة مع القوات امل�سلحة ،للو�صول �إىل
حكم مدين خال�ص.
وك��ان قائد اجلي�ش الربهان ك�شف عن ميثاق �سيا�سي جديد بني
القوى الفاعلة ،قيد الإعداد ،م�ضيفا �أنه مفتوح لكل القوى ال�سيا�سية
واملدنية ،بينما انخرطت جمموعة من ال�سيا�سيني والقانونيني
يف البالد خالل الأ�سابيع املا�ضية ،عقب فر�ض اجلي�ش �إج��راءات
ا�ستثنائية يف البالد يف � 25أكتوبر املا�ضي يف العمل على �صياغة
�إعالن �سيا�سي مُيهد لتعديل الوثيقة الد�ستورية ،فيما �أو�ضح م�صدر
مقرب من حمدوك قبل �أيام �أي�ضا� ،أن الأخري ربط بقاءه يف من�صبه
رئي�سا للحكومة بالتوافق بني كافة القوى ال�سيا�سية يف البالد.
ت�أتي تلك امل�شاورات يف ظل ا�ستمرار رف�ض بع�ض القوى الفاعلة
يف البالد ،ال �سيما املجموعات املدنية التي كانت ت�شكل حا�ضنة
�سيا�سية لرئي�س ال����وزراء ،لالتفاق ال��ذي وقعه الأخ�ي�ر م��ع قائد
اجلي�ش ال�شهر املا�ضي ،بعد فر�ض القوات امل�سلحة حلالة الطوارئ
وحل احلكومة ،معتربة �أن هذا االتفاق �شرعن تلك القرارات.

تورط مبهاجمة نقاط �أمنية ،م�شري ًا �إىل �أنه �أحد �أفراد التنظيم الـ  23الذين متكنوا
من الفرار �أثناء احتجازهم يف �سجن الأمن ال�سيا�سي.
ولفت االرياين اىل �أن جملي �شقيق الثنني من قيادات التنظيم ،و�صهر القيادي
البارز يف �صفوف القاعدة ف��واز الربيعي� ،أح��د املتهمني الرئي�سيني يف تفجري
املدمرة الأمريكية "يو ا�س �أ�س كول" ،والذي لقي م�صرعه يف عملية �أمنية العام
 .2006و�أ�شار �إىل �أن هذه احلقائق تثبت التعاون الأمني واال�ستخباراتي بني
ميلي�شيا احلوثي وتنظيم القاعدة وداع�ش امتداد ًا لعالقة الطرفني بنظام خارجي،
وتن�سيق العمليات القتالية بني الطرفني ،واحل�شد والتجنيد يف مواجهة اجلي�ش
الوطني ،يف مقابل متكني عنا�صر التنظيمات الإرهابية من حت�صني معاقلها،
وعدم الدخول يف مواجهات حقيقية معها.
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تدريب المواهب إلبداع قصص محلية عميقة وشخصيات قوية

مهرجان البحر األحمر  ..شراكة دولية لرعاية كتاب النصوص

جدة -خالد بن مر�ضاح  -يا�سر بن يو�سف

ي�سعى مهرجان البحر االحمر ال�سينمائي الدويل �إىل و�ضع
ب�صمته يف ال�سينما العاملية عرب تقدمي مواهب �سعودية
على اال�صعدة كافة  ،حيث �أنه بال�شراكة مع مبادرة ال�شرق
الأو�سط للإعالم الذي ت�شرف عليه كلية الفنون ال�سنيمائية
يف جامعة جنوب كاليفورنيا والقن�صلية الأمريكية يف
ج��دة ي�ست�ضيف ور�شة لكتابة الأع��م��ال التلفزيونية يف
جدة يف وذلك وهي املبادرة االوىل من نوعها يف اململكة
وتفتح �آفاقا مهنية واعدة �أمام كتاب الن�صو�ص ال�سعوديني
الطاحمني.
وتركز امل��ب��ادرة على تطوير ثمانية م�شاريع �سعودية.
و�سيقوم الكتاب ال�سعوديون  -والذين توىل معمل البحر
الأح��م��ر اختيار م�شاريعهم م��ن خ�لال عملية تناف�سية -
بالعمل �سوية لبناء م�شاريع بع�ضهم البع�ض وذلك بدعم
من املدربني.
ه�شام فقيه مدير مبادرة ال�شرق الأو���س��ط ل�ل�إع�لام :قال
"مدركون بوجود الكثري من املواهب يف اململكة العربية
ال�سعودية .ون�أمل �أن ت�ؤدي ور�شة العمل هذه والتي تركز
على التعاون الإب��داع��ي �إىل والدة ق�ص�ص حملية عميقة
و�شخ�صيات قوية ".خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية دعمت
برامج مبادرة ال�شرق الأو�سط للإعالم عددا من م�شاهري
كتاب الن�صو�ص التلفزيونية والكتاب النا�شئني العرب
لتطوير �سل�سلة من امل�شاريع التلفزيونية مبا فيها تلك التي
تتناول الق�ضايا االجتماعية امللحة يف املنطقة .وتهدف

ال�شراكة بني مبادرة ال�شرق الأو�سط للإعالم ومهرجان
البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل �إىل دعم املواهب املحلية
النا�شئة لتناول هذه املوا�ضيع �ضمن �أنواع و�أ�ساليب ن�صية

تجارب اللعب بسالح الجيوش
في الـ«كومبات فيلد»
البالد ـ خالد بن مر�ضاح

توا�صل منطقة "كومبات فيلد" �إحدى مناطق
مو�سم الريا�ض  ،2021ا�ستقطاب املجموعات
العائلية وال�شبابية من ع�شاق �ألعاب القتال
والتحديات املتنوعة ،التي تقدم م�ستويات
عاملية م��ن ال��ت��ج��ارب الرتفيهية وال�سياحية
باململكة.
وتوفر فعالية "باتل بارك" حلبات جتارب
ق��ت��ال تفاعلية ،ع�بر ج���والت ي��ح��اول��ون فيها
اقتنا�ص الأهداف املختلفة ،ب�سالح اجليو�ش
احلديثة املح�شو بر�صا�ص اخلرز.
و�صمِّمت احللبات لت�شكل من�صات �إطالق ملدة
ُ
دقيقة ون�صف الدقيقة حتى دقيقتني ،تت�سارع
معها دقات قلب الالعب وهو يحاول اقتنا�ص
�أهدافه املتحركة �أو الثابتة ،ب�سالح بنوعني
م��ن امل��خ��ازن� ،إم���ا  30طلقة و�إم���ا  55طلقة
م��ن ر���ص��ا���ص اخل���رز .فيما ت��راع��ي احللبات
�سالمة ال�لاع��ب�ين بتقدمي ن��ظ��ارات احلماية
للعينني ،وتعريفهم بطريقة ا�ستخدام ال�سالح
وت�����ص��وي��ب��ه ب����أم���ان للحماية م��ن ارت�����دادات
الر�صا�ص ،كما يقدم الفريق املخت�ص �شرحً ا

جديدة بعيدا عن الإطار الرباجمي التلفزيوين التقليدي يف
املنطقة .تدعم �صناعة الأفالم والتلفزيون  2.5مليون فر�صة
عمل يف الواليات املتحدة وت�ؤمن رواتب �سنوية تزيد عن

180
م��ل��ي��ار
د و ال ر
يف قطاعات
مت�������ت�������د �إىل
املحا�سبة وخدمات
ال����ط����ع����ام و�أع�����م�����ال
النجارة وبيع التذاكر،
حيث �إن��ه��ا ال تقت�صر على
املمثلني والكتاب واملخرجني.
وقد �أثبتت ال�شراكات الأمريكية-
ال�سعودية �أن��ه��ا ت��ع��ود بالنفع على
ال��ط��رف�ين و�أن���ه���ا ت��ت��واف��ق م���ع �أه����داف
ر�ؤية  2030الرامية �إىل تو�سيع االقت�صاد
ال�سعودي وتنويع م�صادره .يقول القن�صل
العام للواليات املتحدة يف ج��دة فار�س �أ�سعد:
"لدى الواليات املتحدة برامج تعليمية وبرامج تنمية
مهنية على �أعلى م�ستوى يف كل جماالت �صناعة الأفالم
والتلفزة وهي م�ستعدة لدعم اال�ستثمارات ال�سعودية يف
هذا القطاع ".وي�ضيف قائال" :لهذا ال�سبب ترغب الواليات
املتحدة �أن تكون ال�شريك الأول يف تطوير �صناعة الأفالم

والتلفزة ال�سعودية .فنحن نقدم الأف�ضل".
من جهة �أخرى ك�شف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي
ال����دويل �أم�����س ع��ن ال�برن��ام��ج ال��ك��ام��ل ل��ف��ع��ال��ي��ات �سوق
البحر الأحمر وبرنامج �أيام املواهب التي ت�ستمر حتى
 11دي�سمرب اجل���اري .حيث يقدم املهرجان العديد من
الفعاليات التي تهدف لتعزيز قطاع �صناعة ال�سينماء،
كما �ستح�صل املوهبة الفائزة على فر�صة لقاء كوكبة من
�صناع املحتوى ال�سينمائي ومتخ�ص�صني باملجال لتبادل
اخلربات وت�سهيل ال�شراكات .ويت�ضمن الربنامج اي�ض ًا
�سل�سلة م��ن ال��ن��دوات وال��ع��رو���ض ال�سينمائية ،ويتيح
الفر�صة للتوا�صل مع �صناع الأف�لام املحليني والعامليني
وامل�س�ؤوليني التنفيذيني� ،إىل ج��ان��ب متجر خم�ص�ص
مبن�صات عر�ض ترويجية لل�شركات واللجان وامل�ؤ�س�سات
من خمتلف �أرجاء العامل.
و�سيتم تد�شني م�شاريع ���س��وق البحر الأح��م��ر بعر�ض
تقدميي لثالثة وع�شرين م�شروعً ا قيد التطوير ،مبا يف
ذلك  12م�شروعًا من معمل البحر الأحمر و 11م�شروعً ا من
�سوق البحر الأحمر .كما �سيتم عر�ض � 5أفالم منتظرة ما
زالت يف مرحلة ما بعد الإنتاج.
ي�شار �إىل �أنه �ستتم مناق�شة جميع الأف�لام املعرو�ضة يف
�سوق البحر الأحمر من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة.
كما �سيتم منح �أكرث من  700,000دوالر �أمريكي للم�شاريع
الفائزة بجوائز �سوق البحر الأحمر بتمويل من �صندوق
البحر الأحمر والدعم ال�سخي من قبل رعاة املهرجان.

إطالق مبادرة في مهارة إعداد القهوة االحترافية
املدينة املنورة ـ البالد

�أطلقت جلنة التنمية االجتماعية الأهلية ب�شرق املدينة املنورة،
ي��وم �أم�س الأح��د م��ب��ادرة التمكني الأول ملهارة �إع���داد القهوة
"الباري�ستا" ،والتي تهدف �إىل ت�أهيل �أبناء املنطقة عرب �سلوك
النهج املتبع يف املقاهي املحلية والعاملية ،وذلك يف مركز دعم
املن�ش�آت باملنطقة.
وتهدف امل��ب��ادرة التي ت�ستمر �أرب��ع��ة �أي���ام� ،إىل تدريب ال�شباب
والفتيات امل�شاركني باملنطقة على جميع املهارات الأ�سا�سية ل�صناعة
القهوة ،وطرق التعامل مع ماكينة القهوة ومعاجلة النب وحتمي�صه
وتقدميه ،حيث حر�صت اللجنة على تخريج �شباب وبنات م�ؤهلني
للعمل يف جمال املقاهي و�صناعة القهوة بنهج احرتايف.
و�أكد املدير التنفيذي للجنة خ�ضر بن �أحمد الهو�ساوي� ،أن الهدف
من �إط�لاق مثل هذه املبادرات هو متكني ال�شباب للح�صول على
م��ه��ارات تعينهم على العمل يف املقاهي التي ازداد طلبها على
ال�شباب ال�سعوديني ،الفت ًا �إىل � ّأن امل��ب��ادرة تهدف �أي�ض ًا لتمكني
املتطوعني يف اللجنة من العمل يف القطاع غري الربحي ،ملا يحظى
به هذا املجال من دعم من القيادة الر�شيدة ،حيث قدمت كل ما يلزم
لتنمية وتطوير هذا القطاع.
من جهته قال املن�سق العام للمبادرة نا�صر الأن�صاري� ،إن املبادرة
خرجت من �شباب ي��رون م��دى �أهمية ه��ذا الربنامج يف �أو�ساط
�أقرانهم متمنني ا�ستدامة هذا الربنامج على م�ستوى منطقة املدينة
املنورة ،وتكراره يف خمتلف املناطق مبملكتنا الغالية.
يذكر �أن جلنة التنمية االجتماعية الأهلية ب�شرق املدينة املنورة
تتبع ملركز التنمية االجتماعية التابع ل��وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،حيث تقدم ع��ددا من ال�برام��ج والأن�شطة
لتطوير املجتمع وتنميته مبختلف �شرائحه.

مف�صلاً للعبة وطريقة تتبع الأهداف.
وتختلف احللبات بح�سب �شكل الأهداف فيها،
حيث يختار الالعب بني �إ�صابة الإ���ض��اءات
املتحركة وامل��ع��ززة بال�صوت� ،أو الأه���داف
الدائرية على اجل��دار� ،أو الهياكل العظمية،
كما تتباين احللبات بني الإطالق على الأهداف
عرب الطاولة و�أخرى مت ِّكن الزائر من التحرك
داخلها.
ويتمتع ال�لاع��ب��ون يف اللعبة ،التي حتاكي
الأ�سلحة احلقيقية التي تتدرب بها اجليو�ش
احل��دي��ث��ة يف م��ع�����س��ك��رات��ه��ا .وف��ي��م��ا مي��ار���س
ال���زوار �شغفهم بتجارب �إط�ل�اق الر�صا�ص،
ي��خ��و���ض ال�لاع��ب��ون حت��دي��ات متتابعة عرب
جوالتها.
وتتوزع الفعاليات يف منطقة "كومبات فيلد"
على مواقع رئي�سة ،هي :املنطقة الع�سكرية،
منطقة خ��ط ال��ن��ار ،املنطقة التقنية ،منطقة
" ،"Wild Frontierق��ري��ة الع�صور
الو�سطى ،منطقة البارود .فيما ت�ضم املنطقة
التقنية :غ��رف��ة ال��ه��روب ،ورم��اي��ة املحاكاة،
وقتال الروبوتات.

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

حتدّت ال�صقارة هديل �سامل املطريي �إعاقتها،
ومتكنت عرب هوايتها و�شغفها بعامل ال�صقور
من امل�شاركة مب�سابقة امللواح �ضمن مهرجان
امل��ل��ك عبدالعزيز لل�صقور  ،2021لتحقق
مرك ًزا متقدمًا مينح �صاحبه جائزة مالية.
وكانت املطريي قد �شاركت �أم�س ،ب�صقرين
يف ����ش���وط ج��ي�ر ����ش���اه�ي�ن ق���رن���ا����س م�ل�اك
�سعوديني� ،أح���رزت من خ�لال �صقرها " �أنا
�أقدر" امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ،بعد �أن قطع الطري
م�����س��اف��ة امل���ل���واح ب��زم��ن  17.944ث��ان��ي��ة،
وناف�ست �أك�ثر م��ن � 60صقا ًرا �شاركوا يف
�شوط امل�سابقة.
كما �شاركت ال�صقارة ب�صقر �آخر يف ال�شوط

نف�سه حمل ا�سم (بنت ال�سعودية) ،مل يحالفه
احل���ظ ب��ال��ت���أه��ل ،ل��ك��ن��ه ���ش��ك��ل ب���داي���ة ق��وي��ة
ل�صقارة ت�شارك للمرة الأوىل مبهرجان امللك
عبدالعزيز لل�صقور.
وحققت هديل امل��ط�يري ،م��رك�� ًزا متقدمًا يف
امل�����س��اب��ق��ة ه��و �أع��ل��ى م��رك��ز حتققه �صقارة
�سعودية يف املهرجان منذ ن�سخته الأوىل يف
العام .2018
ي�����ش��ار �إىل �أن امل��ه��رج��ان خ���ّ��ص�����ص ج��وائ��ز
مالية للفائزين تبلغ نحو  25مليون ري��ال،
مل�سابقتي امللواح واملزاين ،اللتني تقامان يف
مقر ن��ادي ال�صقور ال�سعودي ،مبلهم �شمال
مدينة الريا�ض ،ويوا�صل فعالياته حتى 16
دي�سمرب اجلاري.

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

قال ا�ست�شاري طب وجراحة اجللد ،الدكتور ظافر �آل حافظ� ،إنه يف�ضل
ملر�ضي الأكزميا ارتداء مالب�س م�صنوعة من القطن اخلال�ص واالبتعاد
عن ال�صوف �أو البولي�سرت ،خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.
و�أو�ضح ا�ست�شاري اجللدية ،عرب تويرت� ،أن نوعية املالب�س املنا�سبة
خ�صو�صا يف ف�صل ال�شتاء ،ت�شمل :املالب�س امل�صنوعة
ملر�ضى الأكزميا
ً
من القطن ( )٪١٠٠او ال�سيلك� ،أو من لب اخليزران (البامبو).
ون�صح الدكتور �آل حافظ ،مر�ضى الأك��زمي��ا ،بتجنب ارت��داء املالب�س
امل�صنوعة من ال�صوف �أو البولي�سرت؛ لأنها قد تثري الأكزميا.
من جهة �أخرى ،ن�صحت وزارة ال�صحة ،بتناول وجبات غنية باحلبوب
الكاملة يف ف�صل ال�شتاء ،مثل :ال�شوفان ،وخبز القمح الكامل؛ لأنها
ت�شبع ملدة �أطول وت�ساعد يف املحافظة على الوجبات خالل �ساعات الليل
الطويل.

زمان
9
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 1380-8-14هـ

 1380-8-14هـ

 1380-8-20هـ

 1380-8-14هـ

 1380-8-19هـ

ألول مرة ..السعودية تتصدر تصنيف األندية اآلسيوية
جدة -البالد

10

�أع��ل��ن احت���اد ك���رة ال��ق��دم ،ع��ن ح�صول
ال�سعودية على املركز الأول يف ت�صنيف
االحت��اد الآ�سيوي مل�سابقات الأندية لعام
،2021
وت�������ص���درت ال�������س���ع���ودي���ة ال��ت�����ص��ن��ي��ف
الآ����س���ي���وي ل��ل��م��رة الأوىل م��ن��ذ ان��ط�لاق
الت�صنيف عام  ،2014حيث جاءت اململكة

يف املركز الأول ،ثم كوريا اجلنوبية يف
املركز الثاين ،ثم اليابان ثالثا.
وك�شف االحت���اد ال�سعودي ع��ن مراكز
ال�سعودية يف الت�صنيف خ�لال الأع���وام
ال�سابقة ،حيث كانت ال��ث��اين يف 2014
و ،2015وال��ث��ال��ث يف  2016و،2020
والرابع يف  2017و ،2019وال�سابع يف
.2018
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في الجولة الثالثة من كأس العرب..
عاطف الأحمدي

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

مونديال العرب ..وفلسفة رينارد
رغم التباين الكبري يف الآراء بني م�ؤيد ومعار�ض لعدم م�شاركة
منتخبنا الأول يف امل��ون��دي��ال العربي بجميع عنا�صره الأدائ��ي��ة
وبكامل العدة والعتاد ورغبة الفرن�سي هرييف رينارد بامل�شاركة
بالعنا�صر الأوملبية� -إن جاز لنا التعبري� -أو بفئة عمرية حتت 23
�سنة حتديد ًا� ،إال �أن كل الآراء والأطروحات يف هذا ال�صدد حمط
احرتام وتقدير اجلميع.
و�أك��اد �أج��زم �أن جميع ما طرح ومت تداوله حتقق فيه �أه��م معايري
" النقد البناء " املن�صب يف م�صلحة كرة القدم ال�سعودية و�أهمها
" �سالمة املق�صد والفهم املعريف "� ،إال �أنني ال زلت متم�سكا بكل
قناعاتي ب�أن ما ذهب �إليه الفرن�سي " رينارد"
م��ن قناعات بعدم م�شاركة جن��وم ال�صف الأول ملنتخبنا يف هذا
التجمع ال��ع��رب��ي اجل��م��ي��ل ج���دا ه��و الأن�����س��ب ل�سببني مهمني من
وجهة نظري؛ �أولهما ،الرتكيز على امل�شاركة الأهم وهي مونديال
العامل  2022يف قطر ،وحتقيق متطلباتها يف الت�صفيات امل�ؤهلة
وخ�صو�ص ًا مع �صدارة الأخ�ضر للرتتيب
�إال �أنه مل ي�ضمن ال�صعود بعد؛ لذلك البد من رفع اجلاهزية التامة
للقاءات املقبلة .والأمر الثاين ،الذي ال يقل �أهمية عن الأول هو �سد
الفجوات التي غالب ًا ما حت�صل بني الأجيال املتعاقبة للتمثيل ،الذي
عاين منها �أخ�ضرنا يف فرتات
�سابقة ،وكانت �سببا رئي�سا يف عدم و�صولنا لنهائيات ك�أ�س العامل
يف منا�سبتني متتاليتني ل�ضعف اجلودة من ناحية وعدم وجود جيل
قادر على تكملة امل�سرية .فخلق جيل من الالعبني ال�صغار متمر�س
و�أكرث احتكاك ًا وميلك اخلربات
الرتاكمية يف امل�شاركات واملحافل مهم؛ ليكون �سندا حقيقيا لهذا
اجل��ي��ل ،وق��د ي��ك��ون بع�ضهم م�شاركا فعليا معهم خ�لال ال��ف�ترات
القريبة .ف��ه��ذا ه��دف ا�سرتاتيجي ج��ي��د ..و�إن ك��ان م���ؤمل��ا لبع�ض
اجلماهري ال�سعودية التي كانت تتمنى �أن ترى منتخبنا الأخ�ضر
ي�صول ويجول يف دوح��ة قطر مع �أ�شقائه العرب ويكون املر�شح
الأقوى لهذه البطولة ،ولكن ب�إذن الله ،يفرحنا �أخ�ضرنا بالعودة �إىل
قطر للبطولة الأهم وهي ك�أ�س العامل " �إن �شاء الله " .لذلك يجب �أن
نرتك م�شاركتنا العربية جانبًا مهما كانت خمرجاتها ونركز على دعم
الأخ�ضر ومدربه رينارد يف اال�ستحقاقات املقبلة لأنها الأهم.
وبعيد ًا عما �سبق البد �أن ن�شيد بكل املجهودات املميزة التي يقدمها
القائمون على تنظيم هذا التجمع العربي الرائع وجمالية املالعب
وروع��ة احل�ضور والفعاليات وجميع اخلدمات امل�ساندة املقدمة،
وهو -بال �شك� -شهادة جناح مقدمًا ملونديال ك�أ�س العامل ،ب�إذن الله.

جدة – هالل �سلمان

ت��ق��ام ال��ي��وم اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة احل��ا���س��م��ة م��ن دور
املجموعات يف بطولة ك���أ���س ال��ع��رب ،حيث يلعب
منتخبنا الوطني �أمام نظريه املغربي يف الـ  6م�ساء
�ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة ،ويف التوقيت
ذات��ه تلعب الأردن مع فل�سطني ،فيما تقام مباراتا

املجموعة الرابعة يف ال��ـ  10م�ساء ،حيث يواجه
منتخب م�صر نظريه اجل��زائ��ري حل�سم ال�صدارة،
ويلعب منتخب لبنان مع نظريه ال�سوداين.
ويحتاج الأخ�ضر للفوز على املغرب التي �ضمنت
الت�أهل لدور الـ  8من �أجل �إحياء �آماله يف مرافقته
لربع النهائي؛ حيث ميتلك نقطة وحيدة وينتظر ما

منافسة شرسة بين النواعم في رالي حائل الدولي

حائل  -خالد احلامد

ي�شهد ���س��ب��اق رايل ح��ائ��ل ت��وي��وت��ا ال���دويل
 2021تناف�سا خمتلفا من نوع �آخر بني العن�صر
الن�سائي ،حيث حتظى الن�سخة  17من ال��رايل
مب�شاركة � 7أ�سماء ن�سائية منها �سعودية و�أخرى
دولية.
وي���أت��ي ا�سم دانية العقيل من "فريق �ساوث
ري�سنق ميدل �إي�ست" بفئة  T3ك�أبرز امل�شاركات
ال�سعوديات؛ كونها �أوّل امر�أة �سعودية وعربية
وع��امل��ي��ة حت��ق��ق ب��ط��ول��ة ك���أ���س ال��ع��امل للراليات
ال�صحراوية (الباها).
وحققت دانية العقيل املركز الأول يف الن�سخة
الأخرية من ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية فئة
 T3يف البطولة التي �أقيمت يف �إيطاليا.
كما يربز ا�سم م�شاعل العبيدان بنف�س الفريق
م��ع امل�ل�اح الإي���ط���ايل ج��اك��وب��و ك�ي�روت���ي؛ حيث
�شاركت �أي�ضا يف "باها �إ�سبانيا ."2021
�أم��ا �إ���س��راء الدخيل ،فهي ثالث الأ�سماء ال�سعودية التي
�أثبتت موهبتها ومهارتها يف �سباقات الرايل بعد �أن ح�صلت
على املركز الأول يف فئة الدفع الأمامي ببطولة "ال�سعودية
تويوتا" عام  2020والبطولة تعترب الأوىل من نوعها.
وتدخل الإ�سبانية الي��ا �سانز من "فريق اك�س رايد" يف
قائمة التناف�س ،وه��ي العن�صر الن�سائي الوحيد بفئة T1
واال�سم الأب��رز لتحقيق مركز متقدم يف الرتتيب العام ،وقد
حققت بطولة العامل للمر�أة  14مرة ،وتوجت كبطلة �أوروبا
ع�شر مرات يف بطوالت الدراجات النارية� .أما الدمناركية

�آنت فيت�شر التي حققت مركز متقدم يف اجلولة العا�شرة من
رايل داك��ار  2019ف�ستعمل جاهدة لتحقيق مركز متقدم يف
جولة رايل حائل تويوتا .2021
وي�برز ا�سم الأ�سرتالية م��ويل تايلور من "فريق �ساوث
ري�سنق" بفئة الـ T4بطلة �سباق بطولة �أ�سرتاليا عام 2016
و�ستحاول جاهدة الفوز مبركز متقدم يف البطولة.
وجاءت �سارة خريبط من الكويت للم�شاركة يف رايل حائل
تويوتا بفئة ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة ،وه��ي �أول ام���ر�أة كويتية
حترتف اللعبة ،وح�صلت على املركز الثالث يف الرتتيب العام
لبطولة العامل للدراجات النارية  2021وذل��ك بعد �إحرازها
املركز الرابع يف رايل باها هنغاريا .2021

�ست�سفر عنه املواجهة الأخ��رى ،ورمب��ا يلج�أ مدرب
(�أ���س��ود الأط��ل�����س) لإج����راء بع�ض التغيريات على
ت�شكيلته.
ويف اللقاء الثاين يبحث منتخب الأردن عن الت�أهل
�أي�ضا ويحتاج للفوز على نظريه الفل�سطيني ل�ضمان
الت�أهل للدور املقبل؛ بغ�ض النظر عن نتيجة اللقاء

الآخر ،حيث لديه  3نقاط.
ويف امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ،مي��ل��ك منتخبا م�صر
واجل��زائ��ر  6ن��ق��اط ،ومباراتهما �ستكون لتحديد
بطل املجموعة والو�صيف ،فيما فقد منتخبا لبنان
وال�سودان �أي �أمل ،و�سيلعبان من �أجل حتقيق فوز
معنوي.

رياضة
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وزير الرياضة يشكر ولي العهد على تشريفه السباق الكبير

"هاميلتون" بطال ًلجائزة السعودية الكبرى للفورموال ..1و"فيرستابين" وصيفا

جدة -خالد بن مر�ضاح -هاين الب�شر

رفع الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة ،خال�ص ال�شكر والتقدير ل�سمو
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز–حفظه الله  -على ت�شريفه وح�ضوره
�سباق جائزة ال�سعودية الكربى  stcللفورموال  ،1على حلبة كورني�ش جدة .الذي يندرج
حتت برنامج "جودة احلياة".
وقال �سموه�" :إن ح�ضور �سيدي ويل العهد الأم�ير حممد بن
�سلمان –حفظه الله -لهذا احلدث العاملي الكبري الذي ت�ست�ضيفه
اململكة لأول مرة ،م�صدر فخر واعتزاز و�سعادة لنا جمي ًعا ،وهو
ت�أكيد حلر�صه �-أي��ده الله -على نه�ضة ومنو القطاع الريا�ضي،
وحم��ف��ز كبري لنا مل�ضاعفة اجل��ه��ود والعمل امل�ستدام لتحقيق
املزيد من النجاحات التي ت�سجل با�سم بالدنا احلبيبة اململكة
العربية ال�سعودية ،من خالل ا�ست�ضافة �أكرب املناف�سات الريا�ضية
يف خمتلف الأل��ع��اب ،و�إب���راز ق���درات �أب��ن��اء وب��ن��ات ه��ذا الوطن
و�إمكاناتهم العالية".
و�أ�ضاف �سموه�" :إن اهتمام �سمو �سيدي ويل العهد بالقطاع

الريا�ضي ودعمه غري املحدود ومتابعته ال��د�ؤوب��ة لكل �صغرية
وكبرية يُج�سد املكانة التي و�صلت لها بالدنا  -ولله احلمد -
ك�أحد �أهم دول العامل الرائدة يف ا�ست�ضافة �أهم و�أبرز املناف�سات
والفعاليات الريا�ضية ،متا�شيًا مع برامج وم�ستهدفات "ر�ؤية
اململكة  ،"2030الرامية �إىل تهيئة البيئة املنا�سبة ملجتمع حيوي
ريا�ضي ملختلف الأعمار من املواطنني واملقيمني وكذلك ال�سياح".
من جانبه ،رّ
عب الأم�ير خالد بن �سلطان العبدالله الفي�صل رئي�س
االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات وال��دراج��ات النارية و�شركة ريا�ضة
املحركات ال�سعودية ،ع��ن �شكره وامتنانه ل�سمو ويل العهد على
ح�ضوره وت�شريفه ل�سباق جائزة ال�سعودية الكربى  stcللفورموال.1
وق��ال" :مل يكتمل جناح هذا احلدث ال��دويل الكبري على م�ستوى
�سباقات ريا�ضة املحركات� ،إال بح�ضور �سمو �سيدي الأم�ير حممد
بن �سلمان –حفظه الله  -الذي كان -وال يزال -خري داعم للريا�ضة
والريا�ضيني باململكة ،وم�صدر �إلهام لنا جمي ًعا ،وما التحوّل الإيجابي
ال��ذي تعي�شه اململكة يف خمتلف املجاالت ومنها قطاع الريا�ضة،
خلري دليل على ر�ؤيته الطموحة التي جعلت بالدنا تتبو�أ املكانة
التي ت�ستحقها عامليًّا ،وخالل مدة زمنية ق�صرية".

هاميلتون يتوج بال�سباق

وك��ان املت�سابق الربيطاين "لوي�س هاميلتون"
�سائق فريق مر�سيد�س قد ح�سم لقب �سباق جائزة
ال�سعودية الكربى  STCللفورموال 1على حلبة
كورني�ش ج��دة ،بعد ح�صوله على املركز الأول يف
اجل��ول��ة ( 21م��ا قبل الأخ�ي�رة) م��ن مو�سم �سباقات
ال��ف��ورم��وال 1ملو�سم  ،2021بعد مناف�س ٍة �شر�سة مع
الهولندي "ماك�س فري�ستابني" �سائق فريق رد بُل الذي
ح ّل ً
ثانيا ،فيما خطف الفنلندي "فالريي بوتا�س" املركز
الثالث.
وبعد نهاية ال�سباق توّج الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وزي��ر الريا�ضة الربيطاين "لوي�س هاميلتون" بجائزة املركز
الأول ،فيما ّ
�سلم الأمري خالد بن �سلطان العبدالله الفي�صل رئي�س

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

االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية الهولندي "ماك�س
فري�ستابني" جائزة املركز الثاين ،كما منح �أمني النا�صر الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أرامكو الفنلندي "فالريي بوتا�س" جائزة املركز
الثالث ،و� ً
أخريا ت�سلم فريق مر�سيد�س جائزة الفريق الفائز يف هذه
اجلولة من املهند�س عليان الوتيد الرئي�س التنفيذي ملجموعة .stc

هاميلتون� :سعيد بالفوز و�أ�شكر ال�سعودية
وع�ّب� الربيطاين هاميلتون عن �سعادته بالفوز بهذا ال�سباق
رّ
حدثا ً
حيث قال" :لقد كان ً
رائعا وال�شعب ال�سعودي هنا م�ضياف
جدا ولكن انت�صرنا � ً
�صعبا ً
ً
جدا� ،أما عن ال�سباق فقد كان ً
أخريا ،و�أنا
ً
فخو ٌر بالفريق و�سعيد جدا باجلمهور الذي ح�ضر يف املدرجات"،
�شيقا ً
فيما قال الهولندي فري�ستابني" :ال�سباق كان ً
جدا ،لقد فعلت
كل ما ميكن للفوز ولكن املركز الثاين ال ب�أ�س به يف الوقت الراهن،
و�سننتظر ماذا �سيحدث يف �أبو ظبي" ،فيما حتدث �صاحب املركز
�سباقا ً
الثالث الفنلندي بوتا�س ً
قائال" :مل يكن ً
�سهال على الإطالق،
هذه احللبة رائعة ً
ً
ج�سديا
فعال لأنها ت�ستخرج �أف�ضل ما يف ال�سائق
ً
ومعنويا".
ً
رقم قيا�سي
حتقيق
من
قريبا
"هاميلتون"
الربيطاين
أ�صبح
و�
ٍ
عاملي ،واملتمثل بح�صوله على اللقب الثامن ،لي�صبح �أول �سائق
يف تاريخ الفورموال 1يح�صد هذا العدد من الألقاب ،فيما يطمحُ
الهولندي "فري�ستابني" يف التتويج بلقبه الأول ،وذل���ك بعد
نهاية اجلولة املقبلة والأخ�يرة ،والتي �ستقام يف �أبو ظبي ،التي
�ستو�ضّ ح مالمحَ البطل ،وال�سيما �أنهما يتقا�سمان �صدارة الرتتيب
العام� ،إثر ت�ساويهما يف عدد النقاط بعد �سباق جائزة ال�سعودية
الكربى  stcللفورموال .1

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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 300دورة تدريبية
للمهتمين بمجال العقار
الريا�ض  -البالد
�أطلقت الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين "تقييم" جدولة الربامج
التدريبية للعام 2022م ،والتي تت�ضمن عدد ًا من الدورات التدريبية النظرية
والتطبيقية يف جماالت تقييم العقارات ،وتقييم املن�ش�آت االقت�صادية ،وتقييم
خ�ص�صت الهيئة �أكرث من 300
الآالت واملعدات وتقييم �أ�ضرار املركبات ،حيث ّ
دورةٍ تدريبيةٍ لعام 2022م ،وت�ستهدف تدريب �أكرث من  6000م�ستفيدٍ .
و�أو��ض��ح مدير �أكادميية تقييم نبيل الطريري� ،أن انطالق �أوىل الربامج
التدريبية املتاحة للربع الأول من العام القادم  2022و�إمكانية الت�سجيل
يف ال��دورات �ستكون متاحة بدءًا من الآن ،م�ؤكد ًا على موا�صلة الأكادميية
م�سريتها يف تقدمي الربامج التدريبية ودعم وتطوير منظومة التقييم ،من
خالل توطني املناهج التدريبية ،و�آلية عمل اللجان املُ�شكلة بهدف تطوير هذه
املناهج وتقوميها وبناء الربامج التدريبية املهنية ،مبا يتواكب مع متطلبات
ال�سوق وي�ساعد يف رفع جودة املخرجات من خالل املناهج الأكادميية التي
جرى العمل عليها ،ويقدمها جمموعة م�ؤهلة من املدربني املعتمدين.
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 7نصائح مهمة لكبار السن
الريا�ض  -البالد

ق��دم جمل�س ال�صحة اخلليجي �أم����س (االث �ن�ين) ،ع�بر ح�سابه
الر�سمي على "تويرت"� ،سبع ن�صائح مهمة ملن يقوم برعاية كبار
ال�سن .وتلخ�صت الن�صائح حول �أهمية غ�سل القدمني لكبار ال�سن
ب�شكل يومي جتنب ًا حلدوث �أي التهابات ،واملحافظة الدورية على
فح�ص ال�سمع والنظر ملا لهم من �أهمية يف حفظ التوازن وجتنب

ال�سقوط �أثناء امل�شي ،واملداومة ب�شكل دوري على زي��ارة طبيب
الأ�سنان وعمل فحو�صات �شامله للفم حتى ملن ي�ستخدمون �أطقم
الأ�سنان.
وركزت الن�صائح على تهيئة املنازل لتتنا�سب مع احتياجات كبار
ال�سن منها و�ضع �سجاد غري قابل لالنزالق ووج��ود مقاب�ض يف
�أماكن متعددة لت�ساعدهم �أثناء امل�شي ومتنع ال�سقوط� ،إ�ضافة �إىل

حثهم على ممار�سة الريا�ضة بانتظام ،وذلك لتح�سني جودة النوم
والتقليل من الأمرا�ض �أهمها ه�شا�شة العظام وال�سكري ،م�شددة
على �إبقاء �أماكن جلو�س كبار ال�سن دافئة حلمايتهم من نزالت
الربد وبع�ض الأمرا�ض اخلطرية الأخرى ،مثل ال�سكتة الدماغية.
واختتمت الن�صائح باملحافظة على نظامهم الغذائي واحلر�ص على
غذاء �صحي للحفاظ على ال�سكر وال�ضغط لديهم.

أطعمة تؤثر على
التركيز والذاكرة
جدة  -البالد
ي�ؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه ال�شخ�ص �سلبا �أو �إيجابا
على ن�شاط الدماغ والرتكيز والذاكرة ،حيث تزيد بع�ض �أنواع
الأطعمة من احتماالت الإ�صابة باخلرف و�ضعف الذاكرة.
و�أ�شارت اخت�صا�صية الطب النف�سي الغذائي ،يف كلية الطب
بجامعة ه��ارف��ارد ،ال��دك�ت��ورة �أوم��ا ن��اي��دو� ،إىل دور بكترييا
الأمعاء يف حتفيز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ
الذي ي�ؤثر على الذاكرة ،مبينة �أن االبتعاد عن الأطعمة التي
تعر�ض بكترييا الأمعاء للخطر قد يقلل من احتمالية الإ�صابة
باخلرف و�ضعف الذاكرة والرتكيز.
وقالت" :ملحاربة االلتهاب وتعزيز �صحة الدماغ ،البد من
جتنب �أو احلد من ال�سكريات امل�ضافة لأن اتباع نظام غذائي
عايل ال�سكريات قد يت�سبب يف زي��ادة اجللوكوز يف الدماغ،
وهو ما ربطته الدرا�سات بحدوث �ضعف الذاكرة ،وكذلك البعد
عن الكربوهيدرات عالية ال�سكر مثل اخلرب واملكرونة وغريها،
والأطعمة املقلية ،خ�صو�صا و�أن هناك درا�سة �شارك بها نحو
� 18أل��ف �شخ�ص� ،أ�شارت �إىل �أن الأنظمة الغذائية الغنية
بالأطعمة املقلية ارتبطت بانخفا�ض درجات التعلم والذاكرة".

اكتشاف عالج فريد للسمنة
جدة  -البالد
ك�شفت درا�سة طبية حديثة ،عن �إمكانية عالج ال�سمنة دون اتباع
نظام غذائي �أو ممار�سة الريا�ضة ،وذلك عن طريق �إيقاف ما ُي�سمى
بـ"هرمون اجلوع".
و�أجرى �أطبا ٌء يف م�ست�شفى �سانت ماري بلندن ،بالتعاون مع باحثني
م��ن كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ،وفقا ل�صحيفة
"نيويورك بو�ست" ،جتربة على  25مري�ض ًا بال�سمنة يف الواليات
املتحدة ،خ�ضعوا جميع ًا لعملية جراحية ت�س ّمى "االن�صمام البدين"
يتم فيها �إيقاف هرمون الغريلني الذي يطلق عليه "هرمون اجلوع".
وتت�ضمن العملية ،التي تجُ ��رى حتت ت�أثري التخدير املو�ضعي،
قطع ًا �صغري ًا يف الفخذ �أو الر�سغ ومترير �أنبوب جموف عرب الأوعية
الدموية ،يتم عن طريقه تر�سيب حبيبات جمهرية يف ال�شريان الذي
يخدم اجلزء العلوي من املعدة مما ي��ؤدي �إىل منع �إنتاج الغريلني.
ووجدت الدرا�سة �أن امل�شاركني فقدوا يف املتو�سط ما يقرب من 10%
من �أوزان�ه��م بعد العملية .وي�ستعد الباحثون لإج��راء جتربة �أكرث
ات�ساع ًا يف بريطانيا ،ت�شمل  80مري�ض ًا بال�سمنة.

أسلوب حياة
بات الت�شجري باململكة "�أ�سلوب حياة" بعد الإعالن عن مبادرتي ال�سعودية اخل�ضراء وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر ،و�أ�صبح اجلميع ي�شارك يف الفعاليات الهادفة
لزراعة الأ�شجار ،بينما نفذت �أمانة العا�صمة املقد�سة ،حملة تطوعية لزراعة النباتات بحي الإ�سكان مبكة املكرمة ،مب�شاركة �أكرث من  150متطوع ًا
ومتطوعة ،بالتزامن مع اليوم العاملي للتطوع  .2030وبينت الأمانة �أنه مت زراعة  20.000نبتة ،م�شري ًة �إىل �أن هذه احلملة ت�أتي لتعزيز ال�شراكة مع
�أفراد املجتمع املحلي ،مبا يحقق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ور�ؤية اململكة  ،2030ورفع ح�س امل�س�ؤولية بني �أفراد املجتمع املحلي جتاه البيئة.

طبيعة جبال السودة الخالبة تجذب المتنزهين

�أبها  -البالد
تتميز اململكة بتنوع مناطقها ال�سياحية و�أجوائها البديعة ،التي
جت��ذب �سياح ال��داخ��ل واخل ��ارج ،خ�صو�صا مع حت�سن الأج��واء

وم�ي��ول�ه��ا ل� �ل�ب�رودة ،حيث
�أظ�ه��ر مقطع فيديو �شبابا
يجل�سون و�أمامهم ال�سحب
يف �أع �ل��ى ج�ب��ال ال���س��ودة.
ووثق �أحد ال�شباب اجلل�سة
من فوق قمة جبال ال�سودة
مبدينة �أب �ه��ا ،ع�بر مقاطع
فيديو وع��دد م��ن اللقطات
البديعة التي تظهر جمال
املنطقة ،وطبيعتها اخلالبة،
�إذ ن �� �ش��ر امل �� �ص��ور ر� �ش��ود
احلارثي عرب ح�سابه على
"تويرت" ،م�ق��اط��ع فيديو
لل�شباب وهم يجل�سون يف
منطقة منب�سطة �أعلى جبال
ال�سودة ،وي�شربون ال�شاي
و� �س��ط �أج�� ��واء ال�ط�ب�ي�ع��ة.
وبدت ال�سحب كثيفة حتت
اجلبل وت�سري �أم��ام �أعينهم
يف م�شهد بديع ي�سحر مرتاديه ،ويج�سد طبيعة جبال ال�سودة
اخلالبة.

«فيسبوك» يدعم
ضعاف البصر
البالد  -وكاالت

�أط�ل�ق��ت �شركة "ميتا"" ،في�سبوك" �سابقا
مل�ستخدميها وخ �� �ص��و� �ص � ًا َم ��ن ي �ع��ان��ون من
م�شاكل يف ال��ر�ؤي��ة ،ميزة جديدة تعتمد على
خ��وارزم �ي��ات حم��دث��ة ،لل�سماح ل�ه��م بتعديل
ن�صو�ص الو�صف اخلا�صة بال�صور املوجودة
يف املن�صة.
وت�ساعد امليزة �أولئك امل�ستخدمني على معرفة
حمتوى ال�صور وفهمها عرب التطبيقات التي
تقوم ب�ق��راءة ه��ذه الن�صو�ص ،وذل��ك لت�سهيل
البحث عنها والو�صول لها وفهم حمتواها.
وبينت ال�شركة �أن��ه ميكن للم�ستخدمني من
هذه الفئة اال�ستفادة من امليزة اجلديدة ،عرب
تعديل الن�ص املرافق لل�صور ،باختيار �إ�ضافة
�أو تعديل ن�ص الو�صف بطريقة ت�سهّل عملية
الو�صول �إليها عرب التطبيقات اخلا�صة بقراءة
الن�صو�ص.

غادة عادل تستعد لعرض «عفريتة نص الليل»
جدة  -خالد بن مر�ضاح
جتري الفنانة غادة ع��ادل ،بروفات مكثقة مل�سرحيتها
اجل��دي��دة "عفريتة ن�ص الليل" ،لعر�ضها خ�لال �شهر
يناير املقبل� ،ضمن مو�سم الريا�ض .وي�شارك يف بطولة
م�سرحية "عفريتة ن�ص الليل" ،جمموعة من �أبرز جنوم
الفن والكوميديا يف م�صر ،ومنهم :ح�سن ال��رداد ،رمي
م�صطفى ،وحممد عبد الرحمن .من جهة ثانية ،تنتظر
غادة عر�ض فيلمها ال�سينمائي اجلديد "املحكمة" خالل
الفرتة املقبلة ،وكانت ال�شركة املنتجة قد طرحت م�ؤخرا
البو�سرتات الدعائية للعمل ا�ستعدادا لعر�ضه .ويتناول
العمل الكثري من الق�ص�ص واحل��وارات التي جتري بني
�أبطاله وبني ال�شهود يف الق�ضايا العديدة التي تتبلور
حولها ق�صة العمل ،والتي تك�شف جوانب خمتلفة يف
�شخ�صيات الأبطال ،لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه
املواقف امل�ؤثرة يف �أح��داث العمل .وتنتظر غادة �أي�ضا
عر�ض م�سل�سل "منورة ب�أهلها" الذي تدور �أحداثه يف
 10حلقات ،وهو من ت�أليف حممد �أمني را�ضى ،وي�شارك
فى بطولته :ليلى علوى ،غادة عادل ،با�سم �سمرة� ،أحمد
ال�سعدنى ،ناهد ال�سباعى ،وعدد من الفنانني.

