جمل�س الوزراء ي�ؤكد حر�ص اململكة على
تعزيز الروابط اخلليجية
نيوم  -وا�س

�أكد جمل�س الوزراء خالل جل�سته �أم�س (الثالثاء) ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني،
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه الله .حر�ص اململكة على التوا�صل مع
�شقيقاتها دول املجل�س ،وتعزيز روابط الإخوة ملا فيه م�صلحة �شعوبها ،ويخدم �آمالهم وتطلعاتهم ،ويحقق
املزيد من التن�سيق والتكامل بينها يف جميع امليادين ،مندد ًا بال�سلوك الهمجي الإرهابي وغري
امل�س�ؤول من امللي�شيا احلوثية املدعومة من �إيران مبحاولة ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،م�ؤكدا اتخاذ اململكة الإجراءات الالزمة والرادعة مبا يتوافق مع
القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية ،حلماية �أرا�ضيها ومقدراتها الوطنية واملدنيني
والأعيان املدنية ،ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.
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� 12صفحة  /رياالن

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

اختتم زيارة ناجحة لسلطنة عمان ..ولي العهد يصل إلى اإلمارات

أخوة راسخة  ..ورؤى مشرتكة

م�سقط �-أبو ظبي -حممد اجلهني
�أج��رى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع ،و�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،مباحثات ا�ستعر�ضا خاللها �أوجه العالقات
الأخوية بني البلدين ال�شقيقني ،وفر�ص ال�شراكة يف خمتلف املجاالت ،وتبادال الآراء حول

م�ستجدات الأحداث الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ش�أنها .وقد تقلد �سمو ويل العهد
و�سام زايد من الدرجة الأوىل.
وكان الأمري حممد بن �سلمان قد �أجرى يف وقت �سابق �أم�س يف م�سقط ،مباحثات مع
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق� ،سلطان عُمان ،جرى خاللها ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية
بني البلدين ال�شقيقني ،و�أوج��ه التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت ،وبحث م�ستجدات

�أرامكو تو�سع ا�ستثماراتها يف قطاع الت�صنيع
الظهران  -البالد

وقعت �شركة �أرامكو ال�سعودية اتفاقية مع �شركة الر�سن �أند توبرو العاملية (�إل
�آند تي) يف جمال تطوير �أعمال الت�صنيع يف اململكة ت�ضمنت بناء من�ش�أة جديدة
عال ،يف مدينة اجلبيل ال�صناعية
متخ�ص�صة لإنتاج وحدات و�أوعية ذات �ضغط ٍ
 ،وتتما�شى مذكرة التفاهم مع برنامج (مناءات �أرامكو) الذي �أطلقته يف �سبتمرب
املا�ضي بهدف اال�ستفادة من الفر�ص الهائلة املتاحة يف اململكة بهدف توفري قيمة
�إ�ضافية وتعزيز التو�سع والتنويع االقت�صادي.

«نب�ض الريا�ض»
تمزج بين التاريخ
والثقافة
البالد ــ خالد بن مر�ضاح

م��ن قلب العا�صمة وب��ج��وار ق�صر امل�صمك
ت�ستنطق فعاليات "نب�ض الريا�ض" اجلوانب
التاريخية والثقافية يف اململكة.
وتتنوع اخليارات �أمام زوار الفعالية �ضمن
املناطق الرتفيهية ال��ـ  14يف مو�سم الريا�ض
 2021ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن ف��ن��ون املو�سيقى
والعرو�ض ثالثية الأب��ع��اد .و�شكلت جداريات
"نب�ض الريا�ض" نقطة جذب للزوار من خالل
العرو�ض التي حتكي بداية الت�أ�سي�س وال�شواهد
والعامل التاريخية واحل�ضارية يف اململكة.
ويعيد "نب�ض الريا�ض" الذاكرة �إىل ما قبل
 100ع��ام م��ن خ�لال ال��ع��رو���ض ال��ت��ي حتكي
ق�ص�صا وط��ن��ي�� ًة ،وت��ذك��ره��م ب����أزم���ان م�ضت،
ً
وع��ادات الآب��اء والأج��داد .وتتوزع على امتداد
م�ساحة الفعالية الت�صاميم اجلمالية حتمل �شعار
"نب�ض الريا�ض" ،فيما تربز يف املكان عرو�ض
الأزياء ال�شعبية ملختلف مناطق اململكة.
ال يقت�صر دور مو�سم ال��ري��ا���ض يف برامج
ال�ترف��ي��ه وع��رو���ض ال��ت�راث وامل�لام��ح العاملية
وامنا يت�ضمن مالمح ومل�سات وفاء و�إن�سانية،
وانطالق ًا من م�س�ؤوليتها االجتماعية.
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الأحداث على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،و�شهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم وتعاون
يف عدة جماالت ،وا�ستثمارات م�شرتكة بلغت  30مليار دوالر.
وقد �أقام جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق� ،سلطان عُمان ،م�أدبة غداء تكرميا ل�سمو ويل
العهد ،وقدم جاللته ل�سموه" ،و�سام عُمان املدنيط من الدرجة الأوىل ،والذي يع ّد �أحد �أرفع
الأو�سمة العُمانية ،اعتزاز ًا بالروابط الأخوية والعالقات املمتازة والتعاون البناء.
2

ال تعار�ض بني لقاحي كورونا والإنفلونزا

و�أف���اد النائب الأع��ل��ى للرئي�س للخدمات الفنية يف �أرام��ك��و ال�سعودية �أحمد
ال�سعدي �أن املن�ش�أة �ستوفر بعد اكتمالها فر�ص عمل لل�شباب ال�سعودي ،كما �ستكون
من�صة لأح��دث تقنيات الت�صنيع خلدمة اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،و�ست�سهم يف زيادة التوطني وحت�سني تكاليف ر�أ�س املال.
من جهة �أخرى و ّقعت "�أرامكو ال�سعودية" �صفقة ت�أجري و�إعادة ا�ستئجار بقيمة
 15.5مليار دوالر ت�شمل �شبكة خطوط �أنابيب الغاز التابعة لها ،وذلك مع ائتالف
قوي ،ما يجعلها �إحدى كربى �صفقات البنية التحتية للطاقة يف العامل.
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البالد ـ يا�سر بن يو�سف

وقوع �ضرر.و�أ�ضافت وزارة ال�صحة �أن احل�صول على اللقاحني يف نف�س
الوقت ال ي�ؤثر على �شدة الآث��ار اجلانبية� .إىل ذلك �أو�صت منظمة ال�صحة
العاملية بعدم ا�ستخدام بالزما دم��اء املتعافني يف ع�لاج مر�ضى فريو�س
كورونا ( كوفيد  .) ١٩ -و�أ���ش��ارت املنظمة �إىل ع��دم وج��ود �أدل��ة تثبت �أن
بالزما املتعافني حت�سن فر�ص املري�ض يف البقاء على قيد احلياة ،وال تقلل
من احلاجة �إىل و�ضع املري�ض علي جهاز التنف�س اال�صطناعي  ،وذلك رغم
تكلفة العالج الباهظة وا�ستغراقه وقتا طويال .
8

ف َّندت وزارة ال�صحة ،ال�شائعات حول وجود تعار�ض بني لقاحي كورونا
والإنفلونزا املو�سمية ،م�ؤكدة عدم �صحة ذلك ،و�أنه ميكن احل�صول عليهما
يف نف�س الوقت .و�أو�ضحت الوزارة –عرب تويرت� -أنه ال يوجد �أي تعار�ض
بني لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا ،فكالهما يُ�سهمان يف تقليل الأمرا�ض،
وتخفيف الأع��را���ض .و�أ���ش��ارت �إىل �أن تطعيم الإنفلونزا ال يبطل مفعول
تطعيم كورونا ،و�أن��ه ميكن احل�صول على اللقاحني يف نف�س الوقت دون

إعالن مواعيد مسابقة المزاين بمهرجان الصقور
الريا�ض -البالد

�أعلن مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور  ،٢٠٢١مواعيد �أ�شواط م�سابقة املزاين
الختيار �أجمل ال�صقور؛ التي تنطلق من يوم الأحد املقبل حتى الأربعاء ،وتنظم يف
مقر نادي ال�صقور ال�سعودي مبلهم (�شمال مدينة الريا�ض).
وخ�ص�ص املهرجان جوائز مالية لأ�شواط املزاين تبلغ نحو  4.2ماليني ريال،
توزع على �سبعة �أ�شواط؛ حيث يح�صل �صاحب املركز الأول يف كل �شوط على 300

ال�سياحة

�ألف ريال ،و� 200ألف ريال للمركز الثاين ،و� 100ألف ريال للمركز الثالث.
وي�شهد م�ساء يوم الأحد  12دي�سمرب� ،إقامة ثالثة �أ�شواط للفئات حر من حر فرخ،
وحر من حر قرنا�س ،وحر فرخ �إنتاج حملي ،فيما ي�شهد يوم االثنني �إقامة �شوطني؛
الأول للحر قرنا�س ،والثاين للحر �أ�سود �أدهم قرنا�س.
ويقام م�ساء الثالثاء �شوط لفئة جري بيور قرنا�س ،كما يقام �شوط �أخ�ير يوم
الأربعاء لفئة �شاهني بحري قرنا�س.
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مليون وظيفة
مستهدفة
الريا�ض  -البالد

الكاظمي يتعهد بردع اإلرهابيين

ق��ال وزي��ر ال�سياحة �أحمد اخلطيب � ،إن
اخلطة ال�سعودية تتزامن مع ر�ؤية اململكة،
حيث ت�سعى ال�ستقبال  100مليون زائ��ر
دويل وحم��ل��ي ،ك��م��ا ت��ه��دف �إىل ا�ستثمار
 810مليارات دوالر بحلول عام 2030
وخلق مليون فر�صة عمل جديدة يف جمال
ال�سياحة ،وه��ي امل�ساعي التي جنحت يف
حتقيق تقدم جيد بها حتى الآن.
جاء ذلك خالل م�شاركته م�ؤخرا على ر�أ�س
وفد اململكة  ،يف الدورة الرابعة والع�شرين
للجمعية العامة ملنظمة ال�سياحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة التي ُعقِ دت يف مدريد،
بعد حتقيق عدة �إجن��ازات هدفت �إىل تعزيز
الدور الريادي للمملكة يف جمال ال�سياحة.
و�أ�����ض����اف�" :إنه ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��واج��د
احل���دي���ث ن�����س��ب�� ًي��ا ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة
دورا
ال�سياحية ال��دول��ي��ة� ،إال �أن��ه��ا مت��ار���س ً
عامل ًيا رئي�س ًيا يف ه��ذا املجال" ،م���ؤك�� ًدا �أن
اململكة ل��دي��ه��ا ط��م��وح��ات �سياحية ك��ب�يرة،
وت�سعى �إىل �أن ي�صبح هذا القطاع من �أكرب
القطاعات امل�سهمة يف التحول االقت�صادي.

بغداد  -البالد

قطع رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي بعدم ال�سماح ب�أي تهديد لل�شعب ،بعد االنفجار
ال�ضخم ال��ذي وق��ع و�سط مدينة الب�صرة �أم�س (ال��ث�لاث��اء) ،ما �أدى �إىل �سقوط قتلى
وجرحى ب�سقوط الكثري من ال�ضحايا ،م�ؤكدا �أنه وجه ب�إجناز حتقيقات دقيقة و�سريعة
لك�شف املخططني واملنفذين للتفجري الإرهابي.ولفت الكاظمي� ،إىل �أن القوات الأمنية
العراقية تواجه حماوالت خاليا الإرهاب اجلبانة بعزمية ،و�ستق�ضي عليها يف كل
�أنحاء العراق .و�أ�ضاف" :لن ت�سمح بتهديد �أمن �شعبنا .الرحمة واخللود لل�شهداء".
و�أك��د الكاظمي �أال �أحد فوق قرار الدولة العراقية وال �سالح خارجها ،م�ضيفا يف
تغريدة عرب "تويرت"� ،أن القوات اجلوية العراقية نفذت عملية ناجحة �ضد خمابئ
الإرهابيني يف الأنبار ،م�شري ًا �إىل �أنها �ستوا�صل العمليات الجتثاث التنظيم من
جذوره يف العراق ،مو�ضحا �أن هناك دائم ًا من يحاول عرب ال�سالح �إرهاب الدولة،
وتابع �أن الدولة مب�ؤ�س�ساتها و�شعبها تقف باملر�صاد ،فال �أحد فوق قرارها وال
�سالح خارج �سيطرتها .و�أعربت وزارة خارجية اململكة ،عن �إدانتها ب�شدة،
للتفجري الإرهابي الذي وقع بالقرب من ا�ست�شارية م�ست�شفى بالب�صرة يف
جمهورية العراق ،و�أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة الع�شرات .وج��ددت ال��وزارة،
الت�أكيد على وقوف اململكة وت�ضامنها مع جمهورية العراق ال�شقيقة �ضد
جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف .وقدمت وزارة اخلارجية ،العزاء
واملوا�ساة لذوي ال�ضحايا ،وجلمهورية العراق ال�شقيقة قياد ًة وحكوم ًة
و�شعبًا ،مع متنياتها للم�صابني بال�شفاء العاجل.
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محليات
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وصل إلى اإلمارات وتقلد وسام زايد من الدرجة األولى

ولي العهد ومحمد بن زايد يبحثان العالقات األخوية والشراكة بمختلف المجاالت

�أبو ظبي  -حممد اجلهني

و�صل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدفاع� ،أم�س (الثالثاء)� ،إىل دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة يف زيارة ر�سمية.
وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد لدى و�صوله مطار
الرئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
كما كان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل
نهيان م�ست�شار الأمن الوطني ،و�سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زايد ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب �أبوظبي
التنفيذي ،وال�شيخ نهيان بن �سيف �آل نهيان �سفري
دولة الإمارات العربية املتحدة لدى اململكة.
وتوجه �سمو ويل العهد يف موكب ر�سمي �إىل ق�صر

ال��وط��ن ،ح��ي��ث �أج��ري��ت ل�سمو ويل ال��ع��ه��د مرا�سم
ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أطلقت املدفعية  21طلقة
ت��رح��ي��ب�� ًا ب�سمو ويل ال��ع��ه��د .وف���ور و���ص��ول �سمو
ويل العهد� ،صافح �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وكبار
امل�س�ؤولني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،كما
�صافح �سمو ويل عهد �أبوظبي �أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأم���راء وامل��ع��ايل ال���وزراء �أع�ضاء ال��وف��د الر�سمي
وامل��راف��ق ل�سمو ويل العهد .ث��م ا�ستعر�ض حر�س
ال�شرف ،وعزف ال�سالمان الوطنيان للمملكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة .وقد عقد
�سمو ويل العهد و�سمو ويل عهد �أبوظبي جل�سة
مباحثات ر�سمية ،رحب �سمو ويل عهد �أبوظبي يف
بدايتها ب�سمو ويل العهد يف زيارته احلالية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،فيما عرب �سمو ويل العهد
عن �شكره وتقديره ل�سمو ويل عهد �أبوظبي على
حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
ونقل �سمو ويل العهد خ�لال اجلل�سة حتيات خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود – حفظه الله  -ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة

ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س دول��ة االم����ارات العربية
املتحدة ،كما بادله �سموه حتيات �سمو رئي�س دولة
الإمارات خلادم احلرمني ال�شريفني.
وج��رى خ�لال اجلل�سة ا�ستعرا�ض �أوج��ه العالقات
الأخ��وي��ة بني البلدين ال�شقيقني ،وفر�ص ال�شراكة
يف خمتلف امل��ج��االت ،كما ج��رى تبادل الآراء حول
م�ستجدات الأح���داث الإقليمية والدولية واجلهود
املبذولة ب�ش�أنها.
ويف ختام اجلل�سة ،ونيابة عن �سمو رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة ،قدم �سمو ويل عهد �أبوظبي
ل�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ،و�سام زاي��د من
الدرجة الأوىل ،الذي مينح لأ�صحاب ال�سمو وامللوك
والر�ؤ�ساء وق��ادة ال��دول ،وذلك تقديرا وتعبريا عن
االعتزاز بعمق العالقات الثنائية الرا�سخة وما يجمع
البلدين من روابط تاريخية وطيدة.
ح�ضر جل�سة املباحثات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزي��ر الطاقة،
و���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ت��رك��ي ب��ن حممد
ب��ن فهد ب��ن عبدالعزيز وزي��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س

ال��وزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز
بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سعود ب��ن ن��اي��ف بن
عبدالعزيز وزير الداخلية ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س
الوطني ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان
بن عبدالله وزير اخلارجية ،و�صاحب ال�سمو الأمري
ب��در بن عبدالله بن فرحان وزي��ر الثقافة ،ومعايل
وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار الأمن
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل
وزير التجارة وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن
عبدالله الق�صبي ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى الإمارات العربية املتحدة تركي الدخيل.
فيما ح�ضرها من اجلانب الإم��ارات��ي �سمو ال�شيخ
حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،و�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ
طحنون بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س

جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ
حامد ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم���ارة �أب��و ظبي ،و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
زايد �آل نهيان ،و�سمو ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد
�آل نهيان ،ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون
�آل نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة بوزارة �ش�ؤون
الرئا�سة ،ومعايل نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى
ل�ل�أم��ن الوطني علي ب��ن ح��م��اد ال�شام�سي ومعايل
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزي��ر الدولة،
وال�شيخ نهيان بن �سيف �آل نهيان �سفري دولة الإمارات
لدى اململكة ،ومعايل وزير ال�صحة ووقاية املجتمع
عبدالرحمن بن حممد عوي�س ،ومعايل وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية حممد هادي احل�سيني ،ومعايل وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الدكتور �سلطان
بن �أحمد بن جابر ،ومعايل وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
الدفاع حممد �أحمد البواردي ،ومعايل وزيرة الدولة
ل�ش�ؤون التعليم العايل جميلة بنت �سامل املهريي،
ومعايل وزيرة تنمية املجتمع ح�صة عي�سى بوحميد،
ومعايل وزير االقت�صاد عبدالله بن طوق املري.

استقبال رسمي وأرفع األوسمة العُمانية لسموه

ولي العهد والسلطان هيثم يستعرضان العالقات والمستجدات اإلقليمية والدولية

م�سقط  -حممد اجلهني

و�سط ترحاب بالغ يعك�س عمق روابط وعالقات البلدين ال�شقيقني� ،شهد ق�صر العلم يف العا�صمة
العمانية م�سقط� ،أم�س ،مرا�سم اال�ستقبال الر�سمي ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،يف �إطار
اجلولة اخلليجية التي يجريها وانطالق جولة املباحثات الر�سمية .فقد ا�ستقبل جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق� ،سلطان ُعمان ،يف ق�صر العلم يف العا�صمة ال ُعمانية م�سقط� ،أم�س� ،ضيف بالده الكبري  ،و�أجريت
مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،وا�ستعرا�ض حر�س ال�شرف ،ثم عزف ال�سالمان الوطنيان للمملكة العربية
ال�سعودية و�سلطنة ُعمان ،فيما �أطلقت املدفعية  21طلقة ترحيب ًا ب�سمو ويل العهد.
بعد ذلك �صافح �سمو ويل العهد� ،أ�صحاب ال�سمو واملعايل،
وكبار امل�س�ؤولني يف �سلطنة عُ��م��ان ،كما �صافح جاللة
�سلطان عُمان� ،أ�صحاب ال�سمو امللكي الأم��راء واملعايل
الوزراء �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق ل�سمو ويل العهد.
وق��د عقد �سمو ويل العهد وجاللة �سلطان عُمان جل�سة
مباحثات ر�سمية  ،ويف بدايتها رحب جاللة �سلطان عُمان
ب�سمو ويل العهد يف زيارته لل�سلطنة ،فيما عرب �سمو ويل
العهد عن �شكره وتقديره جلاللته على حفاوة اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة.
ون��ق��ل �سمو ويل ال��ع��ه��د خ�ل�ال اجل��ل�����س��ة حت��ي��ات خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
– حفظه الله  -جلاللة �سلطان عُمان ،فيما حمله جاللته
حتياته خلادم احلرمني ال�شريفني.
وجرى خالل اجلل�سة ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية بني
البلدين ال�شقيقني ،و�أوج��ه التعاون الثنائي يف خمتلف
امل��ج��االت  ،كما ج��رى بحث م�ستجدات الأح����داث على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وح�ضر جل�سة املباحثات الر�سمية� ،صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سلمان ب��ن 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
ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وزي����ر احل��ر���س ال��وط��ن��ي،
و�صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،و���ص��اح��ب ال�سمو الأم�ي�ر ب��در بن
عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ،ومعايل وزير الدولة
ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني ،الدكتور
م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير التجارة وزير
الإع�ل�ام املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي،

و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى �سلطنة عُمان
عبدالله بن �سعود العنزي.
كما ح�ضرها من اجلانب العُماين �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد
بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل
املمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون
الدفاع ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب ،ومعايل ال�سيد خالد بن
ال�سلطاين ،ومعايل
هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط ُ
الفريق �أول �سلطان ب��ن حممد النعُماين وزي��ر املكتب
ال�سلطاين ،ومعايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي
ُ
وزي��ر الداخلية (رئي�س بعثة ال�شرف) ،ومعايل ال�سيد
بدر بن حمد البو�سعيدي وزير اخلارجية ،ومعايل وزير
الطاقة واملعادن الدكتور حممد بن حمد الرحمي ،ومعايل
وزي��ر التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار قي�س بن
حممد اليو�سف ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد في�صل بن تركي
�آل �سعيد �سفري �سلطنة عُمان لدى اململكة.
وقد �أقام جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق� ،سلطان عُمان،
م�أدبة غداء تكرميا ل�سمو ويل العهد.
وقدم جاللة ُ�سلطان عُمان ل�سمو ويل العهد ،و�سام عُمان
امل��دين من ال��درج��ة الأوىل اع��ت��زاز ًا بالروابط الأخوية
والعالقات املمتازة والتعاون البناء ،والذي يع ّد �أحد �أرفع
الأو�سمة العُمانية ويمُ نح مللوك ور�ؤ�ساء الدول و�أولياء
العهد ور�ؤ�ساء احلكومات.
وقد غادر �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع� ،سلطنة عُمان �أم�س .وكان يف وداع��ه لدى
مغادرته ق�صر العلم بالعا�صمة العمانية م�سقط ،جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق  ،وكبار رجال الدولة ب�سلطنة
عُمان.

سموه :المباحثات أكدت متانة العالقات األخوية بين بلدينا وتعميق التعاون
بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دف��اع ـ حفظه الله ـ برقية جلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق �سلطان عمان ،مبنا�سبة مغادرة �سموه لل�سلطنة
بعد زيارة ر�سمية ،وفيما يلي ن�ص الربقية:
�صاحب اجلاللة ال�سلطان /هيثم بن طارق
�سلطان عمان

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب يل و�أنا �أغادر بلدكم ال�شقيق �أن �أعرب جلاللتكم
عن بالغ امتناين وتقديري ملا لقيته والوفد املرافق من
حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
�صاحب اجلاللة ،لقد �أكدت املباحثات التي �أجريناها مع
جاللتكم متانة العالقات الأخوية بني بلدينا ،والرغبة
امل�����ش�ترك��ة يف تعميق ال��ت��ع��اون بينهما يف امل��ج��االت

ك��اف��ة ،يف ظ��ل ق��ي��ادة �سيدي خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وجاللتكم ،والتي
تهدف �إىل حتقيق م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أ�سال الله عز وجل جلاللتكم موفور ال�صحة وال�سعادة،
ولل�شعب العُماين ال�شقيق الأمن واال�ستقرار واالزدهار..
وتقبلوا حتياتي وتقديري،،،.

محليات
3

الأربعاء  4جمادى الأوىل 1443هـ املوافق  8دي�سمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23514

ندد باإلرهاب الحوثي مؤكدا اتخاذ اإلجراءات الرادعة لحماية األرض ..مجلس الوزراء:

المملكة حريصة على تعزيز روابط اإلخوة
مع شقيقاتها بالخليج
تعديل فقرة "ذوي اإلعاقة" بالئحة تنظيم المدارس األهلية
تطبيق قرار لجنة التعاون المالي واالقتصادي بدول التعاون
نيوم  -وا�س

�أكد جمل�س الوزراء خالل جل�سته �أم�س (الثالثاء) ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة
خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س
الوزراء ،حفظه اهلل .حر�ص اململكة على التوا�صل مع �شقيقاتها دول املجل�س،
وتعزيز روابط الإخوة ملا فيه م�صلحة �شعوبها ،ويخدم �آمالهم وتطلعاتهم،
مندد ًا بال�سلوك الهمجي الإرهابي وغري امل�س�ؤول من امللي�شيا احلوثية
املدعومة من �إي��ران مبحاولة ا�ستهداف املدنيني والأع��ي��ان املدنية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،م���ؤك��دا اتخاذ اململكة الإج���راءات
ال�لازم��ة وال��رادع��ة مب��ا يتوافق م��ع القانون ال���دويل الإن�ساين
وق��واع��ده العرفية ،حلماية �أرا�ضيها ومقدراتها الوطنية

وتناول املجل�س �إثر ذلك ،نتائج زيارة فخامة رئي�س اجلمهورية
الفرن�سية �إىل اململكة ،ولقائه ب�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد،
وما �شهدته الزيارة من توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم يف خمتلف امل��ج��االت ،والت�أكيد على الدفع بالعالقات
الثنائية �إىل م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ون��ح��و �آف���اق جديدة
وواع��دة ،وتن�سيق املواقف يف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
لتحقيق ال�سالم والأمن يف ال�شرق الأو�سط والعامل �أجمع.

متابعة تطورات اجلائحة

و�أو���ض��ح وزي���ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال����وزراء وزي���ر الإع�ل�ام
بالنيابة الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد يف بيانه لوكالة الأنباء
ال�سعودية عقب اجلل�سة� ،أن جمل�س الوزراء تابع ما ي�شهده العامل
من تطورات يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا وحتوراته،
واجلهود املبذولة من اجلهات املعنية للت�صدي له على الأ�صعدة
كافة ،م�ؤكد ًا على اجلميع ا�ستكمال التح�صني وامل�سارعة �إىل تلقي
اجلرعة التن�شيطية ،وااللتزام بالإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية حفاظ ًا على �سالمتهم.
وع��د املجل�س ،ما تقدمه اململكة من م�ساعدات طبية ووقائية،
وم�ساندتها للجهود الدولية ملكافحة اجلائحة واحلد من خماطرها
يف خمتلف دول العامل ،امتداد ًا لدورها الإن�ساين يف دعم الأ�شقاء
والأ�صدقاء ملواجهة الأزمات والوقوف مع املت�ضررين يف �شتى
بقاع الأر�ض.

تنديد بالإرهاب احلوثي

وندد جمل�س الوزراء ،بال�سلوك الهمجي الإرهابي وغري امل�س�ؤول
من امللي�شيا احلوثية املدعومة من �إي���ران مبحاولة ا�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،م�ؤكدا اتخاذ

اململكة الإج���راءات ال�لازم��ة وال��رادع��ة مبا يتوافق مع القانون
الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية ،حلماية �أرا�ضيها ومقدراتها
الوطنية واملدنيني والأعيان املدنية ،ولوقف مثل هذه الأعمال
العدائية والعابرة للحدود.
وب�ين معاليه� ،أن املجل�س ق���دّر املتابعة الأم��ن��ي��ة اال�ستباقية

اط ّلع جمل�س الوزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله،
كما اطلع على ما انتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة
ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س ال��وزراء يف �ش�أنها .وقد
انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
� ً
أوال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزي��ر اخلارجية � -أو من ينيبه -
بالتباحث مع اجلانب امل��ول��دويف يف �ش�أن م�شروع اتفاقية عامة
للتعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية
مولدوفا ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ث��ان��ي�� ًا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزي���ر الثقافة � -أو م��ن ينيبه -
بالتباحث م��ع اجل��ان��ب امل�صري يف ���ش���أن م�شروع م��ذك��رة تفاهم
للتعاون يف املجال الثقايف بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة الثقافة يف جمهورية م�صر العربية ،والتوقيع
عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات
النظامية.
ثالث ًا :تفوي�ض معايل وزير ال�سياحة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع
اجلانب الربازيلي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة
بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة
يف جمهورية ال�برازي��ل االحت��ادي��ة ،والتوقيع عليه ،وم��ن ثم رفع

تسلم تقريري جوازات وشرطة المنطقة

الفيصل ُيكرم الفائزين في
مسابقة «اإلبداع في االعتدال»

جدة -البالد
ت�س ّلم الأمري خالد الفي�صل ،م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني� ،أمري
منطقة مكة املكرمة �أم�س ،التقرير ال�سنوي لأعمال جوازات املنطقة.
وا�ستمع �سموه �إىل نبذة عن التقرير ال��ذي قدّمه مدير ج��وازات
املنطقة اللواء عبدالله امل�شيخي ،ي�أتي من �أبرزها خدمة الر�سائل
والطلبات التي يتم من خاللها خدمة امل�ستفيدين تقنيًا دون احلاجة
ملراجعة �إدارات اجلوازات ،وجتاوز عدد العمليات التي نفذتها �إدارة
جوازات املنطقة والفروع التابعة لها مليو ًنا و� 900ألف عملية ،فيما
تخطى عدد امل�سافرين عن طريق املنافذ اجلوية والبحرية التابعة
جلوازات املنطقة �أكرث من  9ماليني و� 500ألف م�سافر.

كما ا�ستقبل �سموه �أم�س مدير �شرطة املنطقة اللواء �صالح اجلابري،
الذي �س ّلم �سموه التقرير ال�سنوي ل�شرطة املنطقة.
وت�ضمن التقرير �إح�صاءات الق�ضايا اجلنائية واجلهود الأمنية
والإج������راءات ال��ت��ط��وي��ري��ة امل��ن��ف��ذة � ،إىل ج��ان��ب متابعة تطبيق
الإج���راءات االح�ترازي��ة ملنع تف�شي فايرو�س كورونا مبحافظات
منطقة مكة املكرمة خالل العام 1442هـ.
من جهة ثانية ك�� ّرم الأم�ير خالد الفي�صل يف مقر الإم���ارة بجدة
الفائزين يف الن�سخة الأوىل من امل�سابقة البحثية (الإب���داع يف
الو�سطية واالع��ت��دال) التي نظمها كر�سي الأم�ي�ر خالد الفي�صل
للقدوة احل�سنة.
وهن�أ �سموه الفائزين بح�ضور رئي�س جامعة جدّة الدكتور عدنان
احلميدان وهم :ب�شاير العم�شاين ،ونورا مطبقاين ،والدكتور علي
الغامدي ،وفوزية ال�صيعري ،وحياة ال�سلمي ،وب�شائر ال�سحيمي،
و ُربى الغامني ،وعُال ال�سلمي ،ومها ال�شهري ،و�أحمد الزهراين.
و�شملت م�سابقة كر�سي الأمري خالد الفي�صل للقدوة احل�سنة عدة
حم��اور هي االعتدال ،واالنتماء ،ونبذ التطرف ،بتقدمي �أك�ثر من
 140بح ًثا ،انطبقت ال�شروط على  63منها ،فيما ت�أهل للمفا�ضلة
النهائية  20بح ًثا ،فازت منها  9بحوث بجوائز مالية بلغت �أكرث
من مئة �ألف ريال .وت�س ّلم �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة تقري ًرا عن
�أعمال الكر�سي ،مت�ضم ًنا تف�صيلاً عن �أعماله.

واملدنيني والأعيان املدنية ،كما قرر املجل�س تعديل الفقرة (هـ) من املادة (اخلام�سة) من
الئحة تنظيم املدار�س الأهلية واخلا�صة بذوي الإعاقة ،مقرا تطبيق قرار جلنة التعاون
املايل واالقت�صادي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني ،جمل�س الوزراء ،على فحوى الر�سائل التي
بعثها ـ رعاه اهلل ـ ،لإخوانه �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وتت�صل بالعالقات الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.
و�أكد جمل�س ال��وزراء ،مبنا�سبة الزيارات الر�سمية التي يقوم بها �صاحب ال�سمو امللكي ويل
العهد  -حفظه اهلل  -لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ما توليه اململكة من احلر�ص
على التوا�صل مع �شقيقاتها دول املجل�س ،وتعزيز رواب��ط الإخ��وة ملا فيه م�صلحة �شعوبها،
ويخدم �آمالهم وتطلعاتهم ،ويحقق املزيد من التن�سيق والتكامل بينها يف جميع امليادين.

لن�شاطات مهربي املخدرات التي ت�ستهدف �أمن و�شباب اململكة،
و�إ�سهام املديرية العامة ملكافحة املخدرات بالتن�سيق مع هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف �إحباط خمطط �إجرامي لتهريب
�أكرث من (  30مليون ) قر�ص �إمفيتامني خمدر �إىل اململكة.
كما اط��ل��ع جمل�س ال����وزراء على ع��دد م��ن امل��و���ض��وع��ات العامة

قرارات المجلس

الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
رابع ًا :تفوي�ض معايل رئي�س جمل�س �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الكويتي يف
�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة دول��ة الكويت يف جم��االت العلوم والتقنية واالبتكار،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
خام�س ًا :متديد العمل مبا ورد يف الفقرة (�أ) من البند (� ً
أوال) من
املر�سوم امللكي رقم (م  )14 /وتاريخ 1440 / 2 / 22هـ( ،املت�ضمنة
�أن���ه يجب يف ال��دع��وى العمالية� ،أن ي�سبق رفعها �أم���ام املحكمة
العمالية ،التقدم �إىل مكتب العمل  -الذي يقع مكان العمل يف دائرة
اخت�صا�صه  -ليتخذ الإجراءات الالزمة لت�سوية النزاع ودي ًا) ،وذلك
ملدة (ثالث) �سنوات تبد�أ من تاريخ 1443 / 2 / 20هـ.
�ساد�س ًا :تطبيق قرار جلنة التعاون املايل واالقت�صادي بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية  -املتخذ يف اجتماعها (التا�سع بعد
املائة)  -املت�ضمن "اعتماد ال�صيغة املرافقة ملح�ضر اجتماعها املعدلة
ل�ضوابط �إعفاء مدخالت ال�صناعة من ال�ضرائب (الر�سوم) اجلمركية
لدول املجل�س."...
�سابع ًا :تعيني الدكتور �سعدون بن �سعد ال�سعدون ،والأ�ستاذ عبدالله
بن را�شد اخلالدي ممثلني عن اجلمعيات الأهلية ،والأ�ستاذ عبدالإله

املدرجة على ج��دول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية ل��وزارة:
الإع�ل�ام (الهيئة العامة ل�ل�إع�لام امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع) ،ووزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ووزارة ال�صناعة والرثوة
املعدنية ،والهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية ،والديوان العام
للمحا�سبة ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

بن �سامل بن حمفوظ ً
ممثال من امل�ؤ�س�سات الأهلية ،والأ�ستاذ �سعود بن
عبدالعزيز اجلوير ً
ممثال من اجلمعيات التعاونية ،والأ�ستاذ �سعيد
بن �أحمد با�سمح ً
ممثال من القطاع اخلا�ص مـن املهتمني والداعمني
للقطاع غري الربحي ،و�سمو الأمرية هيفاء بنت عبدالعزيز �آل مقرن،
واملهند�س في�صل بن �سيف الدين ال�سمنودي اثنني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال عمل املركز� ،أع�ضاء يف جمل�س �إدارة املركز
الوطني لتنمية القطاع غري الربحي.
ثامن ًا :تعديل الفقرة (ه��ـ) من امل��ادة (اخلام�سة) من الئحة تنظيم
امل��دار���س الأهلية ،ال�صادرة بقرار جمل�س ال���وزراء رق��م ()1006
وتاريخ 1395 / 8 / 13هـ ،وذلك با�ستثناء الطالب ذوي الإعاقة من
الفئات التي حتدد بقرار من وزير التعليم يف املرحلة االبتدائية يف
مدار�س البنات من �شرط �أن ت�ضم املدر�سة �أحد اجلن�سني فقط وفق
ال�ضوابط الواردة يف القرار.
تا�سع ًا :اعتماد احل�سابات اخلتامية جلامعة املجمعة ،و�صندوق
التنمية الزراعية ،وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،لعامني ماليني
�سابقني.
ع��ا���ش��ر ًا :جت��دي��د ع�ضوية الأ���س��ت��اذ يو�سف ب��ن عبدالله البنيان،
وتعيني الدكتور عبدالرحمن بن يو�سف العايل ،والأ�ستاذ ماجد بن
عبدالعزيز �آل �إبراهيم من القطاع اخلا�ص من غري امل�ستثمرين يف
قطاع املوانئ يف جمل�س �إدارة الهيئة العامة للموانئ.

كلمة

جانب
إلى
وقوفها
تؤكد
واشنطن
مكتسبات كبيرة
المملكة في مواجهة اإلرهاب الحوثي
عوا�صم  -وا�س
�أك�����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة،
وق����وف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �إىل جانب
اململكة يف مواجهة هجمات احلوثيني
الإرهابية ،مبين ًة �أن احلوثيني هم العائق
الذي يحول دون تقدم احلل الدبلوما�سي
يف اليمن.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم اخلارجية
الأمريكية نيد ب��راي�����س ،خ�لال الإي��ج��از
ال�صحفي اليومي :نقف مع �شركائنا يف
اململكة التي تعر�ضت لهجمات �إرهابية
م��ن ق��ب��ل احل��وث��ي�ين ،ون��دي��ن هجومهم
ون�ؤكد دعمنا �أمن اململكة.
و�أ����ض���اف :ل��ق��د �أظ��ه��ر احل��وث��ي��ون ع��دم
جديتهم يف حل ال�صراع من خالل �أعمالهم
على الأر���ض مبا يف ذل��ك هجومهم على
م���أرب وهجماتهم امل�ستمرة �ضد اململكة
ال��ت��ي مي��ك��ن �أن تلحق ����ض���رر ًا ج�سيم ًا
باملدنيني وت�شكل يف الوقت احلايل عقبة
�أمام احللول الدبلوما�سية.
وم�ضى براي�س ي��ق��ول :يعمل مبعوثنا
اخلا�ص عن كثب معه نظريه يف الأمم
املتحدة هانز جرونربج لبذل كل ما يف
و�سعنا لت�أمني وقف �إطالق النار ملعاجلة
الأول���وي���ات الإن�����س��ان��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
العاجلة ال�ستئناف العملية ال�سيا�سية يف
اليمن.
و�أردف يقول :لقد �ساعد �سلوك احلوثيني
امل�ستهجن يف توحيد العامل �ضدهم لإثبات
للعامل �أنهم على الأقل يف الوقت احلايل
غري مهتمني بالدبلوما�سية وال يبدو �أنهم
مهتمون بال�سالم ،فهدفنا هو تغيري ذلك
من خالل العمل مع �شركائنا ال�سعوديني
والعمل مع حكومة اجلمهورية اليمنية
والعمل م��ع �شركاء �آخ��ري��ن يف املنطقة
لتحريك العملية الدبلوما�سية ملعرفة ما

�إذا كان ب�إمكاننا و�ضع وقف لإطالق النار
وزيادة و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل
ال�شعب اليمني .ولفت براي�س االنتباه
�إىل �أن ال�شعب اليمني الذي يعاين �أكرث
م��ن غ�يره يف امل��ق��ام الأول ق��د عانى من
احلوثيني من خالل هجماتهم امل�ستمرة
كاف
وع��دم ا�ستعدادهم لل�سماح بتدفق ٍ
من امل�ساعدات الإن�سانية �إىل �أجزاء من
ال��ب�لاد التي ال ت��زال متثل �أ���س��و�أ كارثة
�إن�سانية م�ستمرة يف العامل.
يف ال�سياق �أدانت البحرين ب�شدة �إطالق
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة
م���ن �إي�����ران ����ص���اروخ��� ًا ب��ال�����س��ت��ي�� ًا جت��اه
مدينة الريا�ض ،يف اعتداء �سافر يعك�س
�إ�صرارها على موا�صلة ا�ستهداف �أمن
و�سالمة املدنيني والأع��ي��ان املدنية يف
اململكة.
ك���م���ا �أع����رب����ت ال���ك���وي���ت ع����ن �إدان���ت���ه���ا
وا�ستنكارها ب�أ�شد العبارات ا�ستمرار
حم���اوالت ميلي�شيا احل��وث��ي الإرهابية
املدعومة م��ن �إي���ران تهديد �أم��ن اململكة
عرب ا�ستهداف مدينة الريا�ض ب�صاروخ
بال�ستي.
ودان الربملان العربي �إط�لاق ميلي�شيا
احلوثي الإرهابية �صاروخ ًا بالي�ستي ًا
باجتاه مدينة الريا�ض و�صاروخ ًا �آخر
ب��اجت��اه مدينة خمي�س م�شيطُ ،م�شيد ًا
بيقظة وك���ف���اءة ق���وات ال���دف���اع اجل��وي
امل��ل��ك��ي ال�����س��ع��ودي ال��ت��ي اعرت�ضتهما
ودمرتهما بنجاح.
و�أكدت الدول والربملان العربي ت�ضامنهم
مع اململكة يف كل ما تتخذه من �إجراءات
للمحافظة على �أمنها وا�ستقرارها والأمن
الإقليمي والدويل ،داعي ًا املجتمع الدويل
�إىل �إلزام ميلي�شيا احلوثي بالتوقف عن
هذه الأعمال العدوانية.

اجلولة املو�سعة التي يقوم بها
�سمو ويل ال��ع��ه��د الأم��ي�ر حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز لدول
جمل�س التعاون  ،ومباحثاته مع
ق��ادة ال���دول ال�شقيقة  ،وحفاوة
اال���س��ت��ق��ب��ال وال��ت��ك��رمي  ،تعك�س
ع���م���ق ال���و����ش���ائ���ج وال�����رواب�����ط
الأخ�����وي�����ة ال���ت���ي جت���م���ع ق����ادة
و�شعوب دول املجل�س ال�شقيقة
 ،والتقدير الكبري جلهود ودور
اململكة ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
ال��ع��زي��ز وويل ع��ه��ده الأم��ي��ن ،
ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه  ،ل��ت��ع��زي��ز م�����س�يرة
املجل�س و�إجن���ازات���ه  ،وحر�ص
ج��م��ي��ع ال����ق����ادة ع��ل��ى دف����ع ه��ذه
امل�سرية املظفرة نحو التكامل يف
جميع املجاالت ،وحتقيق كل ما
فيه م�صالح وتقدم دول املجل�س،
وه��و ما �أك��دت عليه ر�ؤي��ة خادم
احل����رم��ي�ن ال�������ش���ري���ف�ي�ن وال���ت���ي
�أقرها املجل�س الأعلى يف دورته
ال�ساد�سة والع�شرين ال�ستكمال
ما تبقى من خطوات وفق جدول
زمني حمدد مبا يف ذلك ا�ستكمال
م��ق��وم��ات ال��وح��دة االق��ت�����ص��ادي��ة
يف �إط��������ار جم���ل�������س ال���ت���ع���اون
واملنظومتني الدفاعية والأمنية
امل�������ش�ت�رك���ة وب����ل����ورة ���س��ي��ا���س��ة
خارجية موحدة وفاعلة للمجل�س
حتفظ م�صاحله ومكت�سباته.
�إن احل�����ص��اد ال��ك��ب�ير واملت�صل
ل��زي��ارات �سمو ويل العهد لدول
املجل�س ال�شقيقة واملتمثل يف
ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون وم�����ش��اري��ع
اال�ستثمار ،يدفع وت�يرة العمل
امل�����ش�ترك وت��ط��وي��ر �آل���ي���ات���ه يف
جميع امل��ي��ادي��ن ،لتحقيق املزيد
م��ن ال��رخ��اء واالزده����ار ل�شعوب
املجل�س ،تعزيز ًا للبيت اخلليجي
ال���ك���ب�ي�ر ،وم��ك��ان��ت��ه الإق��ل��ي��م��ي��ة
وال����دول����ي����ة ك�������ص���وت ل��ل��ح��ك��م��ة
وال�سالم واال�ستقرار.
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السعودية وعمان تؤكدان في البيان الختامي:

زيادة انسيابية التجارة البينية وتعزيز االستثمارات في البلدين

مواصلة الجهود إليجاد حل سياسي شامل لألزمة اليمنية

أهمية أال يكون لبنان منطلق ًا ألية أعمال إرهابية أو إجرامية

م�سقط  -حممد اجلهني

�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان على
عمق عالقة البلدين وتعزيز التعاون يف كافة املجاالت
 ،واملواقف امل�شرتكة للبلدين جتاه الق�ضايا الإقليمية
وال��دول�ي��ة .ج��اء ذل��ك يف البيان امل�شرتك ال��ذي �صدر
�أم�س يف ختام زي��ارة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ـ حفظه الله ـ فيما يلي
ن�صه:
ً
انطالقا من الروابط التاريخية والأخوية الرا�سخة
قيادتي اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
التي جتمع
ّ
ً
وتعزيزا للعالقات
ُعمان  ،وبني �شعبيهما ال�شقيقني،
الثنائية الوثيقة بينهما ،وبنا ًء على توجيهات خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  -قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع باململكة
يومي االثنني
العربية ال�سعودية ،بزيارة �سلطنة ُعمان ّ
والثالثاء بتاريخ 1443 / 5 / 2 - 1هـ املوافق 7 - 6
2021 / 12 /م.
وق��د ع�ق��دت جل�سة م�ب��اح�ث��ات ب�ين ��ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق �سلطان ُعمان ـ حفظه الله
ـ و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ـ حفظه ال�ل��ه ـ وا�ستعر�ضا
�آف��اق التعاون امل�شرتك و�سُ بل تطويرها يف خمتلف
املجاالت ،و�أ�شادا مبا حتقق من تعاون وتن�سيق يف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والأمنية
ملا فيه خري البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أ�شاد اجلانبان مبا حتقق خالل الزيارة التاريخية
ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -
حفظه الله  -للمملكة العربية ال�سعودية يف �شهر يوليو
2021م من نتائج �إيجابية ومثمرة لتو�سيع نطاق
عالقاتهما الثنائية ،ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم
ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س التن�سيق ال�سعودي العُماين الذي
�سي�سهم يف حتقيق التكامل املن�شود يف كافة املجاالت
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.

سياسة موحدة لمجلس التعاون
تحفظ مصالحه ومكتسباته

تقدير لمبادرات المملكة في مواجهة التغير المناخي

التعاون االقت�صادي

و�أك� ��د ال �ب �ل��دان ع��زم�ه�م��ا ع�ل��ى رف ��ع وت�ي�رة ال�ت�ع��اون
االق �ت �� �ص��ادي امل �� �ش�ترك م��ن خ�ل�ال حت�ف�ي��ز القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص للو�صول �إىل ت�ب��ادالت جتارية
وا�ستثمارية نوعية تخدم ر�ؤية اململكة 2030ور�ؤي��ة
ُعمان  ، 2040وتعزز من فر�ص ال�شراكة بني القطاع
اخلا�ص يف البلدين .ويف هذا الإطار رحب اجلانبان
بالإعالن عن افتتاح الطريق الربي ال�سعودي العماين
ال��ذي يبلغ ( )725كيلو م�ت ً
�را ،وال ��ذي �سيُ�سهم يف
��س�لا��س��ة تنقل م��واط�ن��ي ال�ب�ل��دي��ن وت�ك��ام��ل �سال�سل
الإمداد يف �سبيل حتقيق التكامل االقت�صادي املن�شود
بني البلدين ال�شقيقني .كما رحبا بتد�شني املنفذين
ال�سعودي والعماين.

الطاقة والتغري املناخي

و�أ�شاد اجلانبان بجهود دول جمموعة �أوب��ك بل�س،
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ومب�شاركة �سلطنة
ُع �م��ان ال�ت��ي �أدت �إىل ا��س�ت�ق��رار وت� ��وازن الأ� �س��واق
البرتولية .كما �أكدا على �أهمية ا�ستمرار هذا التعاون
و�ضرورة التزام جميع الدول امل�شاركة باتفاقية �أوبك
بل�س.
كما �أك��د اجلانبان على درا��س��ة التعاون يف الفر�ص
امل �� �ش�ت�رك��ة يف جم� ��ال ال � �ب �ت�رول وال � �غ� ��از وق �ط��اع
البرتوكيماويات ،وتعزيز التعاون يف جمال جتارة
املنتجات البرتولية بني البلدين ،والتعاون يف جماالت

الطاقة املتجددة وتقنياتها ،والتبادل التجاري للطاقة
الكهربائية واال�ستفادة من الربط الكهربائي ،وتعظيم
اال�ستفادة من املحتوى املحلي والقدرات الوطنية يف
م�شاريع قطاعات الطاقة.
ويف جم��ال التغري امل�ن��اخ��ي ،ث� ّم��ن اجل��ان��ب العماين
ج�ه��ود اململكة العربية ال�سعودية وم�ب��ادرات�ه��ا يف
مواجهة ظاهرة التغري املناخي وم��ن �أهمها مبادرة
ال�سعودية اخل�ضراء وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر اللتني
�أطلقهما �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع  -حفظه الله  -واتفق
اجل��ان�ب��ان على ال�ت�ع��اون يف جم��ال ال�ط��اق��ة والتغري
املناخي والعمل امل�شرتك يف �إط��ار م�ب��ادرة ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر مبا يعزز املنافع واملكت�سبات على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج االقت�صاد
الدائري للكربون الذي �أطلقته اململكة خالل رئا�ستها
ملجموعة الع�شرين ومت��ت امل��واف �ق��ة عليه م��ن قبل
املجموعة ك�إطار متكامل و�شامل ملعاجلة التحديات
املرتتبة على انبعاثات ال�غ��ازات امل�سببة لالحتبا�س
احل� ��راري و�إدارت� �ه ��ا م��ن خ�ل�ال ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ت��اح��ة،
ً
باعتباره ً
اقت�صاديا لإدارة
نهجا ميثل طريقة م�ستدامة
االنبعاثات.

التعاون يف املجال التجاري واال�ستثماري.

التجارة البينية

اتفق اجلانبان على زيادة الت�سهيالت التي ت�سهم يف
ان�سيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون يف
جمال الأم��ن الغذائي ،وا�ستثمار الفر�ص املتاحة يف
قطاعات التقيي�س ،وال�صحة و�صناعات الأدوي ��ة،
والتقنيات املتطورة واالب�ت�ك��ار ،وم�شاريع الطاقة
املتجددة وال�صناعة ،وامل�شاريع ال�سياحية ،وم�شاريع
البرتوكيماويات،وال�صناعات التحويلية ،وال�شراكة
اللوج�ستية ،والتقنية امل��ال�ي��ة ،مب��ا يحقق املنافع
امل�شرتكة للبلدين .ورحب اجلانب العماين با�ستهداف
�صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة العربية
ال�سعودية ا�ستثمار خم�سة باليني دوالر يف �سلطنة
عمان.ومت التوقيع على مذكرتي تفاهم يف املجاالت
التجارية ويف جمال التقيي�س.
وع�ب�ر اجل��ان�ب��ان ع��ن ارت�ي��اح�ه�م��ا بنتائج االج�ت�م��اع
الثالث ملجل�س الأعمال ال�سعودي العماين واملنتدى
االقت�صادي الذي عقد على هام�شه.
كما وقعت جمموعة من ال�شركات ال�سعودية والعمانية
الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم ،حيث وقعت
مذكرات تفاهم بني �شركة �أرامكو للتجارة مع �شركة
�أوك �ي��و  ،و�شركة �سابك ب�تروك�ي�م��اوي��ات م��ع �شركة

�أوكيو ،و�شركة النقل البحري مع املجموعة العمانية
العاملية للوج�ستيات (�أ�سياد)  ،و�شركة �أكوا باور مع
�شركة �أوكيو  ،ومعادن مع �شركة تنمية معادن عمان ،
وجمموعة تداول ال�سعودية مع بور�صة م�سقط.

التعاون الإعالمي

�أكد البلدان حر�صهما على رفع م�ستوى التعاون بينهما
ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم يف جمال الإذاعة
والتلفزيون ،ومذكرة التفاهم يف تبادل الأخبار بني
وكالة الأن�ب��اء ال�سعودية ووك��ال��ة الأن�ب��اء العمانية ،
ومذكرة تفاهم يف جماالت الإع�لام املرئي وامل�سموع
واملقروء.
كما رحبا باجتماع جمعية ال�صحفيني ال�سعوديني
وجمعية ال�صحفيني العمانيني وما مت التو�صل �إليه
من نتائج تعزز العمل الإعالمي امل�شرتك.
وعرب اجلانبان عن عزمهما على تعزيز العمل امل�شرتك
يف القطاع ال�سياحي وتطويره ملا له من �أهمية يف
زي��ادة منو الناجت املحلي وخلق الفر�ص الوظيفية
للمواطنني وتنويع م�صادر الدخل.

ر�ؤية خادم احلرمني

ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي� ،أك��د اجلانبان على م�ضامني
�إع�لان العُال ال�صادر يف  5يناير 2021م ،الذي ن�ص

مذكرات تفاهم تجارية وإعالمية

 30مليار دوالر استثمارات سعودية عمانية
م�سقط  -البالد

جرى �أم�س على هام�ش زيارة الأمري حممد
بن �سلمان ل�سلطنة عُمان التوقيع بني اململكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة ُع�م��ان ،على
خم�س مذكرات تفاهم يف املجالني التجاري
والإعالمي.
ومت التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان
بتعزيز التعاون بني البلدين يف املجاالت
التجارية ،والتقيي�س واملوا�صفات واجلودة
والقيا�س واملعايرة واملختربات ،وقعهما عن
اجلانب ال�سعودي وزير التجارة الدكتور
ماجد بن عبدالله الق�صبي ،وع��ن اجلانب
العُماين وزير التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار قي�س بن حممد اليو�سف.
كما مت التوقيع على ث�لاث م��ذك��رات تفاهم
يف امل �ج��االت الإع�ل�ام �ي��ة ،تتعلق بتعزيز
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف جماالت
الإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء ،وجمال
�إنتاج املحتوى الإعالمي و�صناعة ال�سينما،
وت �ب��ادل ال��درا��س��ات وال�ب�ح��وث الإع�لام�ي��ة،
وجم��ال الأن �ب��اء وت�ب��ادل الأخ �ب��ار والتقنية

املتعلقة با�ستقبالها.
ووق� ��ع االت �ف��اق �ي��ات ال��ث�ل�اث ع��ن اجل��ان��ب
ال�سعودي وزي��ر الإع�ل�ام املكلف الدكتور
ماجد بن عبد الله الق�صبي ،وعن اجلانب

العُماين وزير الإع�لام الدكتور عبدالله بن
نا�صر احلرا�صي.
ويف وق��ت �سابق وعلى هام�ش ال��زي��ارة ،
و ّق�ع��ت جمموعة م��ن ال�شركات ال�سعودية

الرائدة وعدد من ال�شركات اململوكة جلهاز
اال�ستثمار العُماين والقطاع اخلا�ص 13
مذكرة تفاهم بقيمة ا�ستثمارات تبلغ ()30
مليار دوالر.

على تنفيذ ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -التي �أقرها
املجل�س الأعلى يف دورته ( )36يف دي�سمرب 2015م،
وتكليف املجل�س الأعلى الهيئات واملجال�س واللجان
ال��وزاري��ة والفنية ،والأم��ان��ة العامة وك��اف��ة �أجهزة
املجل�س مب�ضاعفة اجل�ه��ود ال�ستكمال م��ا تبقى من
خطوات وفق جدول زمني حمدد مبا يف ذلك ا�ستكمال
مقومات الوحدة االقت�صادية يف �إطار جمل�س التعاون
واملنظومتني الدفاعية والأم�ن�ي��ة امل�شرتكة وبلورة
�سيا�سة خ��ارج�ي��ة م��وح��دة وف��اع�ل��ة للمجل�س حتفظ
م�صاحله ومكت�سباته وجتنبه ال�صراعات الإقليمية
والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

الق�ضايا الإقليمية والدولية

وت��ب��ادل اجل��ان �ب��ان وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح ��ول امل���س��ائ��ل
والق�ضايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،و�أ ّك ��دا العمل على تن�سيق مواقفهما مبا
يخدم م�صاحلهما ويعزز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
والعامل ،و�أكدّا دعمهما لكافة اجلهود الرامية لتحقيق
ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�أهمية التو�صل
�إىل ت�سوية �شاملة للنزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ً
وفقا
ملبادرة ال�سالم العربية وقرارات ال�شرعية الدولية ذات
ال�صلة ،مبا يكفل حق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة

دولته امل�ستقلة على حدود 1967م وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية.
ويف ال�ش�أن اليمني؛ اتفق اجلانبان على موا�صلة
جهودهما لإيجاد حل �سيا�سي �شامل للأزمة اليمنية،
ي�ق��وم على امل �ب��ادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية
وخمرجات م�ؤمتر احل��وار الوطني ال�شامل وقرار
جمل�س الأمن الدويل رقم ( )2216ومبادرة اململكة
العربية ال�سعودية لإن�ه��اء االزم��ة اليمنية ،ورف��ع
املعاناة الإن�سانية عن ال�شعب اليمني ال�شقيق.
ورح��ب اجل��ان�ب��ان بنجاح العملية االنتخابية يف
ال �ع��راق ،و�أع��رب��ا ع��ن متنياتهما بت�شكيل حكومة
عراقية ت�ستمر يف العمل من �أج��ل �أم��ن وا�ستقرار
العراق وتنميته.
كما رحب اجلانبان مبا تو�صل �إليه �أطراف املرحلة
االنتقالية يف ال�سودان من تفاهمات ،و�أك��دا على
ا�ستمرار دعمهما لكل م��ا م��ن �ش�أنه حتقيق الأم��ن
واال�ستقرار يف ال���س��ودان ،ومتنياتهما لل�سودان
و�شعبه ال�شقيق باال�ستقرار واالزدهار.
ويف ال�ش�أن اللبناين �أكد اجلانبان على �أهمية �إجراء
�إ�صالحات �شاملة ت�ضمن جتاوز لبنان لأزماته ،و�أن
ال يكون لبنان منطلق ًا لأي �أعمال ارهابية �أو اجرامية
تزعزع �أمن وا�ستقرار املنطقة.
كما �أك��دا على �أهمية الو�صول �إىل حلول �سيا�سية
للأزمة ال�سورية والأزمة الليبية ومبا ينهي املعاناة
الإن�سانية لل�شعبني ال�سوري والليبي ويحافظ على
وحدة و�سالمة �أرا�ضيهما.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��أف�غ��ان���س�ت��ان؛ �أك ��د اجل��ان �ب��ان على
�ضرورة دعم الأمن واال�ستقرار يف �أفغان�ستان وعدم
ال�سماح بوجود مالذات �آمنة للإرهابيني واملتطرفني
فيها و�أي �أعمال ت�ستهدف جتنيد الالجئني الأفغان
يف مناطق ال�صراع املختلفة ،وع�ّب�رّ اجلانبان عن
�أهمية دع��م جهود الإغ��اث��ة واالع�م��ال الإن�سانية يف
�أفغان�ستان ،ويف هذا ال�صدد ثمّن اجلانب العماين
دعوة اململكة الجتماع وزاري ا�ستثنائي لدول منظمة
التعاون الإ�سالمي ملناق�شة الو�ضع يف �أفغان�ستان
ال��ذي �سيُعقد يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
بتاريخ 2021/12/19م.
كما �أ ّكدا على �أهمية التعاون والتعامل ب�شكل جدّي
وفعال مع امللف النووي وال�صاروخي لإيران بكافة
مكوناته وت��داع�ي��ات��ه مب��ا يُ�سهم يف حتقيق الأم��ن
واال�ستقرار الإقليمي والدويل ،والت�أكيد على مبادئ
حُ �سن اجلوار واحرتام القرارات الأممية وال�شرعية
الدولية ،وجتنيب املنطقة كافة الأن�شطة املزعزعة
لال�ستقرار.
ويف خ�ت��ام ال��زي��ارة �أع ��رب �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه ال�ل��ه -ع��ن جزيل �شكره ل�صاحب اجلاللةال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله  -على
ما لقيه والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة.
كما �أعرب �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه الله -عن �أطيب متنياته لأخيه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  -والتقدم واالزده ��ار لل�شعب
ال�سعودي ال�شقيق.
�صدر يف مدينة م�سقط يف 1443 / 5 / 3هـ املوافق
2021 / 12 / 7م.

افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وعمان
الريا�ض  -البالد

افتتح الطريق الرابط بني اململكة و�سلطنة عمان ،والبالغ
م�سافته  564كيلو م� ً
تر ًا من تقاطع طريق البطحاء �إىل
منفذ ال��رب��ع اخل��ايل على احل��دود ال�سعودية العمانية،
بتكلفة م�ل�ي��ار وت�سعمئة و��س�ب�ع��ة م�لاي�ين وخم�سمئة
و�سبعني �ألف ريال.
ويعترب ه��ذا امل���ش��روع ال��راب��ط ب�ين ال��دول�ت�ين �أعجوبة
هند�سية نفذتها وزارة النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية،
ن�ظ� ًر ًا ل�صعوبة الت�ضاري�س وق�سوة امل�ن��اخ يف منطقة
الربع اخلايل ،كما يعد واح ًد ًا من �أهم امل�شاريع التي �سعت
الوزارة �إىل حتقيقها ،نظ ًر ًا �إىل ما يلعبه من دور كبري يف
تعزيز التبادل التجاري بني الدولتني ،وت�سهيله حلركة
احلجاج وال�سياح.
و�أك� ��د وزي� ��ر ال�ن�ق��ل واخل ��دم ��ات اللوج�ستية
املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر حر�ص
اململكة العربية ال�سعودية على كل
م��ا ي�سهم يف تعزيز ال�ت�ع��اون مع
ً
منوه ًا
الدول العربية ال�شقيقة،
مب��ا يفتحه ه ��ذا ال �ط��ري��ق من
�آف��اق وا�سعة لتعزيز التبادل
التجاري بني اململكة و�سلطنة
عمان ،وتن�شيط حركة التنقل
بني البلدين مبا يخدم القادمني
للحج والعمرة من �سلطنة عمان،

وح��رك��ة ال�سياحة وال�ت�ج��ارة املتبادلة وال��زي��ارات بني
البلدين ،م�شري ًا �إىل �أن مذكرة التفاهم التي وقعت م�ؤخ ًر ًا
ب�ين وزارة النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية ال�سعودية
ووزارة النقل
واالت �� �ص��االت وتقنية املعلومات العمانية يف نوفمرب
املا�ضي �سيكون لها الأث��ر الكبري يف رفع كفاءة ت�شغيل
الطريق ،وا�ستدامته� ،إ�ضاف ًة لتعزيز م�ستويات ال�سالمة
عليه ،وف ًق ًا لأعلى املعايري الدولية.
وق��د ب�ل��غ ع��دد ��س��اع��ات ال�ع�م��ل ع�ل��ى امل �� �ش��روع �أك�ث�ر من
مليون وثالثمئة �ألف �ساعة عمل ،بينما بلغ عدد املعدات
امل�ستخدمة  750معدة ثقيلة ،تالئم جغرافية ال�صحراء
الواقعة يف الربع اخل��ايل ،فيما بلغ حجم كمية الرمال
املزاحة لتنفيذ الطريق  150مليون مرت مكعب ،وحجم
م ��واد احل�م��اي��ة م��ن ال��رم��ال  12مليون
م�تر مكعب ،وب�ل��غ حجم طبقات
الأ�سفلت مليون مرت مكعب.
ك�م��ا ُزود ال �ط��ري��ق بكافة
و�� � �س � ��ائ � ��ل ال� ��� �س�ل�ام ��ة
امل��روري��ة ،مب��ا يف ذلك
�إن� ��ارة اجل ��زء الأخ�ي�ر
ب� � �ط � ��ول  30ك �ي �ل��و
م�ت ً�ر ًا ،لت�سهيل حركة
م���س�ت�خ��دم��ي ال�ط��ري��ق
بكل �سهولة و�أمان.
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تصريف المخزون لألغراض الزراعية ومتطلبات المواسم
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السدود

خيارات مهمة لحصاد مياه األمطار

حماية المدن ومرتادي األودية من مخاطر الحاالت المطرية
البالد ـ يا�سر بن يو�سف ـ مها العواوده
تويل وزراة البيئة والزراعة واملياه ان�شاء ال�سدود اهتمام ًا كبري ًا كونها ت�ؤدي دور ًا رئي�سا فى توفري مياه ال�شرب و�أهميتها فى احلفاظ على املمتلكات والأرواح �إ�ضافة لدورها املهم فى دعم م�صادر املياه اجلوفية
لالغرا�ض الزراعية ،كما ت�سعى لإعداد الدرا�سات املتعلقة ب�إن�شاء هذه ال�سدود فى خمتلف مناطق اململكة وزيادة �أعدادها ح�سب حاجة هذه املناطق.
وبالنظر �إىل م�ساحة اململكة العربية ال�سعودية وات�ساعها وما ت�شمله من العديد من املناطق والتي يتخللها العديد من الأودية املختلفة الأحجام التي يف الغالب تن�صرف �إىل البحار �أو ال�صحاري ف�إن الأمر يتطلب
التو�سع يف �إقامة ال�سدود وزيادة عددها لتقابل بذلك التدفق الهائل الكبري من مياه ال�سيول الواردة خالل تلك الأودية لتحقيق اق�صى اال�ستفادة منها وللحماية من خماطرها حيث ان طبيعة اململكة تغلب عليها
الأرا�ضي ال�صحراوية او اجلبال ال�شاهقة وتوجد التجمعات ال�سكانية يف غالبيتها على �ضفاف االودية او بالقرب منها لكونها م�صدر جتمع املياه.
ويف ه��ذا ال�سياق �أك��د مدير ع��ام الإدارة العامة
مل�����وارد امل���ي���اه امل��ه��ن��د���س م��ت��ع��ب ال��ق��ح��ط��اين �أن
وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال����زراع����ة ت��ع��م��ل وف��ق
"اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه" ،والتي تهدف
�إىل تعظيم اال�ستفادة من امل��وارد املائية والعمل
على ا�ستدامتها� ،ضمن منظومة الإدارة املتكاملة
للموارد املائية ،م�شريا �إىل �أن ال�سدود من �أهم
اخل���ي���ارات وال��و���س��ائ��ل ال��ن��اج��ع��ة حل�����ص��اد مياه
الأم��ط��ار ،باال�ستفادة من ال�سيول التي ُت َعد من
امل�صادر املتاحة واملتجددة لتدعيم امل��وارد املائية
الأخ����رى ،م��ن خ�لال ت���أم�ين م��ي��اه ال�����ش��رب لبع�ض
امل��ن��اط��ق ع�بر حم��ط��ات التنقية وح��ق��ول الآب����ار،
ولتغذية الطبقات لتوفري املياه يف �آب��ار ال�شرب
و�آبار املزارعني ،وحلماية املدن ومرتادي الأودية
من خماطر ال�سيول الواردة لها.
الفتا �أن لدى ال��وزارة خطط طموحة �ضمن ر�ؤية
اململكة ( ،)2030وذلك لتنفيذ (� )1000سد �ضمن
مبادرة (تعزيز م�صادر املياه ال�سطحية من ال�سدود
وح�����ص��اد م��ي��اه الأم���ط���ار) ،ب�سعة تخزينية تبلغ
( )1.45مليار م 3يف خمتلف مناطق اململكة ،حيث
تخ�ضع ال�سدود �إىل خطط ت�شغيلية �أعدتها الوزارة
للحفاظ على �سالمتها وزيادة فعاليتها يف ا�ستيعاب
املياه و�ضمان ع��دم ح��دوث �أي �أ���ض��رار ,و�أ�ضاف
" ُيدار خم��زون امل��ي��اه ب���إع��داد امل��وازن��ات املائية
لل�سدود الكبرية واملخ�ص�صة لل�شرب واالحتفاظ
ب��احل��د الأدن����ى م��ن امل��ي��اه ال�ل�ازم ت��وف��ره��ا لإم���داد
حمطات التنقية على هذه ال�سدود ،ويتم ت�صريف
مياه ال�سدود للأغرا�ض الزراعية وف ًقا للخطط
املُ َعدة ومتطلبات املوا�سم والأن�شطة الزراعية".

مواردها.
وبني ب�أن الوزارة قامت ب�إن�شاء عدد (� )574سد ًا
ب�سعة ( )2.6مليار م ،3منها (� )46سد ًا خم�ص�ص ًا
لل�شرب ،ب�سعة تخزينه ( )1.9مليار م ،3وع��دد
(� )15سد ًا جوفي ًا ،تعمل على تغذية حقول الآبار
الواقعة �أ�سفل �سدود ال�شرب لتوفري مياه ال�شرب
 ،ويعترب �سد امللك فهد مبحافظة بي�شة مبنطقة
ع�سري �أكرب ال�سدود باململكة ،ب�سعة تخزينه ()325
مليون م ،3و�سد حلي مبنطقة مكة املكرمة ،ويبلغ
�سعته التخزينية نحو ( )254مليون م ،3و�سد
بي�ش مبنطقة جازان ،ويبلغ �سعته التخزينية نحو
( )193مليون م ،3و�سد رابغ مبنطقة مكة املكرمة،
ويبلغ �سعته التخزينية نحو ( )220مليون م،3
كما توجد عدد (� )282سد ًا خم�ص�صة لال�ستعا�ضة،
وذلك لتغذية �آبار املزارعني ب�سعة تخزينية ()252
مليون م ،3كما توجد عدد (� )246سد ًا خم�ص�صة
للحماية ،ب�سعة تخزينية ( )374مليون م .3كما
عملت ال��وزارة على �إن�شاء ال�برك؛ لزيادة ح�صاد
مياه الأمطار وعددها ( )22بركة ،ب�سعة تخزينية
(� )700ألف م.3

الموارد المائية

اإلنذار المبكر

من جهته �أكد ذلك املتحدث الر�سمي لوزارة البيئة
واملياه والزراعة �صالح عبداملح�سن بن دخيل �أن
ال��وزارة تعمل على ا�ستدامة امل��وارد املائية ،من
خالل �إن�شاء ال�سدود والربك ك�أحد �أهم اخليارات
والو�سائل الناجعة حل�صاد مياه الأم��ط��ار؛ لدعم
امل��وارد املائية باال�ستفادة من ال�سيول ،التي تعد
امل�صدر املتاح واملتجدد لدعم م�صادر املياه وتنمية

متعب القحطاين

�صالح بن دخيل

وا�ستطرد �صالح عبد املح�سن �أن ال�سدود ت�سهم
يف درء خماطر ال�سيول والفي�ضانات؛ للحفاظ
على الأرواح واملمتلكات �أثناء احل��االت املطرية،
حيث ت��ق��وم ه��ذه ال����وزارة بالتن�سيق م��ع املركز
الوطني للأر�صاد ،باال�ستعداد ملوا�سم الأمطار فيما
يتعلق بالإنذار املبكر ومتابعة احل��االت املطرية،
و�إ�صدار التقارير اليومية ملعدالت هطول الأمطار

على اململكة ع��ن طريق ( )396حمطة؛ لقيا�س
الأم��ط��ار و( )75حمطة مناخية تابعة للوزارة.
ويتم مراقبة ال�سدود عن طريق برامج خا�صة
بالت�شغيل وال�صيانة ،وبنا ًء على مناذج �صيانة
ينفذها مقاولو عقود الت�شغيل وال�صيانة ،ت�شمل
العمل على �سالمة ج�سم ال�سد و�إجراء الأعمال
الطارئة؛ للحفاظ على ال�سد و�سالمته
و�إطالة عمره والرقابة امل�ستمرة
له.
كما �أن عمليات الت�شغيل تتم
طبق ًا خلطط ت�شغيلية لل�سدود،
�أع��دت��ه��ا ه���ذه ال�����وزارة يف احل���االت
االع��ت��ي��ادي��ة واحل����االت امل��ن��اخ��ي��ة ال��ط��ارئ��ة
امل�صحوبة ب���أم��ط��ار غ��زي��رة؛ للتحكم بال�سيول
واحلفاظ على �سالمة ال�سدود ،وزيادة فعاليتها يف
ا�ستيعاب املياه وعدم في�ضانها و�ضمان عدم حدوث
�أية �أ�ضرار.

محطات التنقية

وتتم �إدارة خمزون املياه ب�إعداد
امل����وازن����ات امل��ائ��ي��ة ل��ل�����س��دود
الكبرية واملخ�ص�صة لل�شرب،
واالح���ت���ف���اظ ب��احل��د الأدن�����ى من
امل��ي��اه ال�ل�ازم توفرها؛ لإم���داد حمطات
التنقية على ه��ذه ال�����س��دود ،كما �أن التن�سيق
م�ستمر ب�ين ه���ذه ال�����وزارة وف��روع��ه��ا و�إم����ارات
املناطق والدفاع املدين ،عند القيام بفتح ال�سدود
الكبرية لت�صريف امل��ي��اه يف الأودي���ة ك���إج��راءات
احرتازية تفادي ًا لوقوع �أي �ضرر على الأرواح
واملمتلكات على ام��ت��داد ال���وادي �أ�سفل
ال�سد .كما عملت الوزارة على و�ضع
���ص��اف��رات الإن�����ذار ع��ل��ى جميع
ال�سدود الهامة وعلى الأودي��ة
�أ�سفل هذه ال�سدود ،ومن جانب
�آخ���ر فقد �أن�����ش���أت ال����وزارة غرفة
مراقبة ور�صد رئي�سية بالوزارة ،مرتبطة
بفروعها للمراقبة املبا�شرة لل�سدود الكبرية
والإنذار املبكر يف حاالت الطوارئ.

األهداف
األساسية من إقامة
السدود
اال�ستفادة من
املوارد والعمل على
ا�ستدامتها

ت�أمني مياه ال�شرب
لبع�ض املناطق من
حمطات التنقية

حماية املدن والقرى
من اخطار ال�سيول
والفي�ضانات

الت�شغيل طبقا للربامج
املعدة لتحقيق
الأهداف

ت�أمني املياه للأغرا�ض
الزراعية بالري
املبا�شر
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مليار ريال فائض تجاري للربع الثالث

الريا�ض  -البالد

حققت اململكة فائ�ضا جتاريا بقيمة  131.29مليار ريال يف الربع
الثالث من  ،2021مقابل  37.55مليار ري��ال يف الربع ذات��ه من
العام املا�ضي ،بزيادة ن�سبتها  ، %249.67وارتفعت التجارة لنف�س
الفرتة من � 2021إىل  420.58مليار ريال ،مقابل  283.61مليار
ريال يف الربع املماثل من العام املا�ضي ،لتزيد بن�سبة .%48.3
وزادت التجارة مع ارتفاع قيمة ال�صادرات � %71.8إىل 275.93
مليار ري��ال ، ،فيما بلغت قيمة ال�سلع امل�ستوردة بال�سعودية يف
الربع الثالث نحو  144.6مليار ري��ال .كما حققت منوا ملحوظا
بفائ�ض امليزان التجاري وفقا لبيانات الهيئة العامة للإح�صاء،
بن�سبة  %227يف ال��ـ � 9أ�شهر الأوىل على �أ�سا�س �سنوي ،وبلغ
�إجمايل الفائ�ض التجاري للمملكة  300.6مليار ريال يف �أول 3
�أرباع من العام اجلاري ،وارتفعت التجارة ال�سلعية بن�سبة %35.4
يف �أول � 9أ�شهر من العام اجلاري وبزيادة تعادل  301.55مليار
ريال عن حجم التجارة يف الفرتة املماثلة من العام املا�ضي؛ بدعم
من حت�سن حركة التجارة عاملية نتيجة تخفيف قيود جائحة كورونا
وعودة حركة ال�سفر.
وو�صلت جتارة اململكة �إىل  1.154تريليون ريال يف الـ � 9أ�شهر
الأوىل م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،وزادت التجارة خ�لال �شهر �سبتمرب
املا�ضي بن�سبة  %47.3على �أ�سا�س �سنوي� ،إىل  140.51مليار
ريال ،مقابل  95.37مليار ريال يف ال�شهر املماثل من العام املا�ضي.
و�صدرت اململكة �سلعا بقيمة  727.16مليار ريال يف الـ � 9أ�شهر
الأوىل من عام  ،2021مقارنة مع �صادرات الفرتة املماثلة من العام
املا�ضي والتي بلغت  471.91مليار ري��ال ،وحققت من��وا بقيمة
ال�صادرات يف � 8أ�شهر من العام اجلاري على �أ�سا�س �سنوي حتى
نهاية �سبتمرب ،مقابل تراجعها يف �شهر يناير.
وك��ان��ت ال�����ص��ادرات ال�سعودية غ�ير النفطية ق��د حققت ارتفاعا
بن�سبة � ،% 37إىل  125.3مليار ريال يف الن�صف الأول  ،وارتفعت
���ص��ادرات قطاع البرتوكيماويات لنف�س الفرتة مبا قيمته 73.6
مليار ريال ،وبنمو بلغ .% 44

 15.5مليار دوالر عائدات صفقة األنابيب

أرامكو توسع استثماراتها في قطاع التصنيع

الظهران  -البالد

وقعت �شركة �أرام��ك��و ال�سعودية اتفاقية م��ع �شركة
الر�سن �أند توبرو العاملية (�إل �آند تي) يف جمال تطوير
�أعمال الت�صنيع يف اململكة ت�ضمنت بناء من�ش�أة جديدة
متخ�ص�صة لإنتاج وح��دات و�أوعية ذات �ضغط عايل،
يف مدينة اجلبيل ال�صناعية  ،وتتما�شى مذكرة التفاهم
مع برنامج (مناءات �أرامكو) الذي �أطلقته يف �سبتمرب
املا�ضي بهدف اال�ستفادة من الفر�ص الهائلة املتاحة
يف اململكة بهدف توفري قيمة �إ�ضافية وتعزيز التو�سع
والتنويع االقت�صادي.
و�أف����اد ال��ن��ائ��ب الأع��ل��ى للرئي�س للخدمات الفنية يف
�أرامكو ال�سعودية �أحمد ال�سعدي �أن املن�ش�أة �ستوفر
بعد اكتمالها فر�ص عمل لل�شباب ال�سعودي ،كما �ستكون

من�صة لأحدث تقنيات الت�صنيع خلدمة اململكة ومنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�ست�سهم يف زيادة
التوطني وحت�سني تكاليف ر�أ�س املال.
بدوره �أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة (�إل �آند تي) �إ�س �إن
�سوبراهمانيان� ،أن بدء الإنتاج للمن�ش�أة �سيكون بحلول
الربع الثالث من عام 2022م ،مبين ًا �أن املن�ش�أة املمتدة
على م�ساحة � 120ألف مرت مربع �ستقوم ب�إنتاج معدات
حيوية للعديد من ال�صناعات مبا يف ذلك قطاعي الطاقة
الكهربائية والنفط والغاز.
اً
ا�ستكمال لربنامج �أرامكو ال�سعودية
ويُعد (من��اءات)
الرائد لتعزيز القيمة امل�ضافة الإجمالية لقطاع التوريد
يف اململكة (اكتفاء) ،الذي �أُطلق يف عام 2015م لتح�سني
ك��ف��اءة �سل�سلة الإم����داد م��ن خ�لال ال��ت��وط�ين ،وتطوير

إعادة تشكيل المنظومة
السياحية العربية

املهارات ،ونقل املعرفة ،وتوفري الفر�ص الوظيفية .وهو
يتما�شى كذلك مع مبادرات �أخرى مهمة تهدف �إىل تقدمي
طاقة ذات م�ستوى عاملي ،ومنظومة �أعمال �صناعية يف
ال�سعودية ،مثل جممع امللك �سلمان العاملي لل�صناعات
واخل���دم���ات ال��ب��ح��ري��ة ،وجم��م��ع امل��ل��ك �سلمان للطاقة
(�سبارك) ،ومركز االبتكار "املخترب  "7امل�ستقبلي.
م��ن جهة �أخ���رى و ّق��ع��ت "�أرامكو ال�سعودية" �صفقة
ت�أجري و�إعادة ا�ستئجار بقيمة  15.5مليار دوالر ت�شمل
�شبكة خطوط �أنابيب الغاز التابعة لها ،وذلك مع ائتالف
بقيادة �شركة بالك روك للأ�صول الثابتة "بالك روك"
و�شركة ح�صانة اال�ستثمارية "ح�صانة" ذراع �إدارة
اال�ستثمارات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
بال�سعودية ،ما يجعلها �إح��دى ك�برى �صفقات البنية

“موديز” :نظرة مستقرة للبنوك الخليجية
جدة  -البالد

قالت وكالة موديز للت�صنيف االئتماين� ،إن النظرة امل�ستقبلية للبنوك اخلليجية
خالل الأ�شهر ال��ـ 18-12املقبلة م�ستقرة ،نظر ًا للتعايف االقت�صادي يف املنطقة
وارتفاع �أ�سعار النفط.
و�أ�ضافت الوكالة يف بيان لها� ،أن البنوك اخلليجية متتلك احتياطيات قوية من
الأ�صول ال�سائلة ترتاوح ما بني  % 25و % 30يف املتو�سط من �أ�صولها امل�صرفية،
ً
متوقعة �أن تظل ه��ذه االحتياطيات ثابتة و�أن توفر درع�� ًا �ضد ال�صدمات غري
املتوقعة.
وبيّنت �أن ال�سيا�سات الت�شريعية وامل�شاريع الكربى �ستدعم منو االئتمان يف عام
 ،2022حيث �سي�ساهم �إكمال امل�شاريع الكربى لر�ؤية ال�سعودية  ،2030يف دعم
الطلب على االئتمان ويرفع من اقرتا�ض القطاع اخلا�ص.

القاهرة  -البالد

عقد املكتب التنفيذي للمجل�س الوزاري العربي لل�سياحة دورته " 29
" ح�ضوري ًا �أم�س برئا�سة وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة مبملكة
البحرين زاي��د بن را�شد الزيانى وذل��ك ل�ل�إع��داد والتح�ضري جلدول
�أعمال الدورة "  " 24للمجل�س الوزاري العربي لل�سياحة املقررة مبقر
اجلامعة العربية .ور�أ�س وفد اململكة العربية ال�سعودية �إىل االجتماع
وكيل وزارة ال�سياحة لل�ش�ؤون التنظيمية وال�سيا�سات �أن�س بن حممد
�آل ال�شيخ.
وطالب الأم�ين العام امل�ساعد بجامعة ال��دول العربية ال�سفري �أحمد
ر�شيد خطاب ب���إع��ادة ت�شكيل �شامل وج��ريء للمنظومة ال�سياحية
العربية عرب اعتماد حلول قابلة للتنفيذ من قبيل ت�شجيع ال�سياحة
الداخلية ،و�إر�ساء مقومات �سياحة عربية بديلة ت�ستفيد من فر�ص
التحول الرقمي والذكاء اال�صطناعي ،وتطوير املنتجات واخلدمات
ال�سياحية ،والإق��دام على �إع��ادة النظر يف �أدوات العمل� ،إن اقت�ضى
الأمر ،مبراجعة الإ�سرتاتيجية العربية يف احلقل ال�سياحي.
و�أ�شار �إىل �أن تداعيات جائحة كورونا ،ت�سببت يف خ�سائر فادحة
تناهز بح�سب املنظمة العاملية لل�سياحة  4000مليار دوالر عن -2020
 2021من الناجت املحلي الإجمايل العاملي كان لها انعكا�س كارثي غري
م�سبوق على قطاع ال�سياحة واملرافق املرتبطة بها يف العامل مبا فيها
املنطقة العربية.
كما يت�ضمن م�شروع جدول الأعمال �سبل تطوير ال�سياحة البينية مبا
ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية ،وبرنامج
التدريب والتكوين بتعاون مع املنظمة العربية لل�سياحة والأكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،وال�سياحة املي�سرة
لفائدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وال�سياحة الذكية بارتباط مع التحول
الرقمي واالبتكار ،ف�ضلاً عن ال�شراكة العربية – ال�صينية ،واختيار
عا�صمة ال�سياحة العربية ل�سنة .2022

التحتية للطاقة يف العامل.
ً
ملحوظا يف برنامج حت�سني
ومت�� ّث��ل ال�صفقة تقدمًا
َّ
ْ
�أ�صول �أرامكو ال�سعودية� ،إذ �إنها ثاين �صفقة لل�شركة
من نوعها يف هذا العام ،بعد �إمتام �صفقة البنى التحتية
ل�شبكة خطوط �أنابيب النفط اخل��ام التابعة لأرامكو
ال�سعودية ،يف يونيو املا�ضي.
و�ستتح�صل �أرامكو ال�سعودية عند �إمتام �صفقة �شبكة
�أنابيب الغاز على عائدات بحوايل  15.5مليار دوالر،
ما يعزز من مركزها املايل ،وتعمل ال�صفقة على حتقيق
قيمة �إ�ضافية م��ن ق��اع��دة �أ���ص��ول ال�شركة املتنوعة،
وج��ذب اهتمام جمموعة وا�سعة من امل�ستثمرين يف
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،وت�سليط ال�ضوء على فر�ص
اال�ستثمار اجلاذبة.

"فاين الصحية القابضة" تنظم توعوية حول سرطان الثدي
الريا�ض  -خا�ص

�أطلقت جمموعة فاين ال�صحية القاب�ضة،
�إح���دى املجموعات العاملية ال��رائ��دة يف
جم��ال ال�صحة العامة و�صناعة ال��ورق
ال�صحي وحلول احلماية من اجلراثيم،
حمالت توعوية لدعم مر�ضى �سرطان
ال���ث���دي وامل��ت��ع��اف�ين م��ن��ه ب��ال��ت��ع��اون مع
م�ست�شفى الدكتور �سليمان فقيه وجمعية
زهراء.
وتهدف هذه املبادرات �إىل تعزيز الوعي
حول مر�ض �سرطان الثدي وتقدمي الدعم
للن�ساء بهدف احلد من خماطر اال�صابة
بهذا املر�ض من خالل �إجراء الفحو�صات
امل��ن��ت��ظ��م��ة وال��ت�روي����ج لأه���م���ي���ة ات��ب��اع

املمار�سات ال�صحية ال�سليمة خالل فرتة
العالج والتعايف من املر�ض.
وبال�شراكة مع م�ست�شفى الدكتور �سليمان
فقيه و�أمانة حمافظة جدة وفريق "دراج
جدة" ،ق��ام��ت جمموعة ف��اي��ن ال�صحية
القاب�ضة برعاية �سباق للماراثون و�إطالق
حملة توعية على الواجهة البحرية ملدينة
جدة ،حيث جاءت هذه املبادرة يف �إطار
ا�سرتاتيجية املجموعة لتعزيز ال�شراكة
املجتمعية وتفعيل امل��ب��ادرات التوعوية
والتثقيف ال�صحي.
وع�لاوة على ذل��ك ،عقدت جمموعة فاين
�شراكة مع جمعية زهراء ل�سرطان الثدي
يف حملتها ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���ض

�سرطان الثدي والتي تهدف �إىل توفري
الدعم لرفع معنويات املر�ضى.
وق��ال جيم�س مايكل الف�يرت��ي ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ف���اي���ن ال�����ص��ح��ي��ة
ال��ق��اب�����ض��ة" :يعترب م��ر���ض ال�����س��رط��ان
ثاين �أك�ثر �أن��واع ال�سرطان �شيوع ًا بني
الن�ساء ،حيث مت ت�شخي�ص �أك�ثر من 2
مليون ام��ر�أة م�صابة به .نهدف �إىل بذل
ما يف و�سعنا لدعم �أولئك الذين يعانون
ويتعافون من هذا املر�ض ،حيث تهدف
حمالتنا �إىل تعزيز الوعي ب�أهمية الك�شف
املبكر عن �سرطان الثدي والوقاية منه،
بالإ�ضافة �إىل �أهمية احلفاظ على النظافة
خالل فرتة العالج والتعايف من املر�ض.

 116ريا ًال لسهم "إس تي
سي" لألفراد
الريا�ض  -البالد

ينتهي اليوم الأربعاء اكتتاب الأف��راد يف  10.02مليون
�سهم من �أ�سهم �شركة االت�صاالت ال�سعودية .وقالت ال�شركة
يف ن�شرة الإ���ص��دار �إن احل��د الأدن���ى لالكتتاب يف �أ�سهم
ال�شركة من املكتتبني الأفراد هو � 10أ�سهم بناء على �سعر
اكتتاب الأف��راد والبالغ  116ري��اال لل�سهم ،الفتة �إىل �أنه
�سيتم �إعادة مبلغ االكتتاب الفائ�ض يف احلاالت التالية:
 �إذا كان �سعر الطرح النهائي �أق��ل من احلد الأعلى مننطاق �سعر الطرح.
 �إذا مل تخ�ص�ص له كامل الأ�سهم التي مت االكتتاب بها. �إذا كان �سعر الطرح النهائي �أعلى من �سعر �إغالق �سهمال�شركة ليوم اخلمي�س  9دي�سمرب ،وبينت �أن��ه يف هذه
احلالة لن يتم تخ�صي�ص �أي من �أ�سهم الطرح لفئة املكتتبني
الأف���راد و�سيتم �إع���ادة املبالغ امل��ذك��ورة للمكتب دون �أي
عموالت �أو ا�ستقطاعات من اجلهات امل�ستلمة ،و�إي��داع
املبالغ امل�سرتدة يف ح�ساب املكتتب الفرد املحدد يف طلب
اكتتابه ،مبا يف ذلك �أي مبالغ تتعلق بك�سور �أ�سهم الطرح
�أن وجدت.

برنت يستعيد سقف  75دوالرا

لندن  -وكاالت

وا�صلت �أ�سعار النفط ارتفاعها ،مدفوعة ب�آمال يف �أن تكون
ال�ساللة "�أوميكرون" املتحورة من فريو�س كورونا �أقل �ضررا
على االقت�صاد  ،وم��ع �إب���داء �أع�����ض��اء مبنظمة �أوب���ك الثقة يف
ال�سوق.
وت��راج��ع��ت بع�ض امل��خ��اوف املتعلقة ب���أوم��ي��ك��رون بعد �أن قال
م�س�ؤول �صحي بجنوب �أفريقيا �إن ال�ساللة اجل��دي��دة ت�سبب
�أع��را���ض��ا خفيفة ،يف ح�ين ق��ال كبري خ�براء الأم��را���ض املعدية
يف الواليات املتحدة �أنتوين فاوت�شي ل�شبكة (���س��ي�.إن�.إن) �إن
املتحور اجلديد لي�س على "درجة كبرية من ال�شدة فيما يبدو"
حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة خلام برنت بن�سبة  % 2.6لت�صل �إىل 75
دوالر للربميل ،وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دوالرين
�إىل  71.52دوالر للربميل بن�سبة .% 2.96
ونقلت وك��ال��ة الأن��ب��اء العراقية ع��ن وزي��ر النفط �إح�سان عبد
اجلبار� ،أم�س االثنني ،توقعه �أن يتجاوز �سعر اخلام  75دوالرا
للربميل ،م�ضيفا �أن �أوبك حتاول �أن "ت�سيطر على �سوق الطاقة
ب�شكل �إيجابي".
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انفجار يهز البصرة ..والكاظمي يتعهد بردع اإلرهابيين
بغداد  -البالد

بينما هز انفجار �ضخم و�سط مدينة الب�صرة
جنوبي ال��ع��راق �أم�����س (ال��ث�لاث��اء) ،م��ا �أدى
�إىل �سقوط قتلى وج��رح��ى ب�سقوط الكثري
من ال�ضحايا ،قطع رئي�س ال��وزراء م�صطفى
الكاظمي بعدم ال�سماح ب���أي تهديد لل�شعب،
م����ؤك���دا �أن���ه وج���ه ب����إجن���از حت��ق��ي��ق��ات دقيقة
و�سريعة لك�شف املخططني واملنفذين للتفجري
الإرهابي.
ول��ف��ت ال��ك��اظ��م��ي� ،إىل �أن ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة
العراقية ت��واج��ه حم���اوالت خ�لاي��ا الإره���اب
اجل��ب��ان��ة ب��ع��زمي��ة ،و�ستق�ضي عليها يف كل
�أنحاء العراق .و�أ�ضاف" :لن ت�سمح بتهديد
�أمن �شعبنا .الرحمة واخللود لل�شهداء".
وناق�ش الكاظمي� ،أم�����س ،م��ع رئي�س �إقليم
ك���رد����س���ت���ان ال����ع����راق ن��ي��ج�يرف��ان ب�����ارزاين
التهديدات الأمنية واالع��ت��داءات الإرهابية
الأخ��ي��رة .ون��اق�����ش ال��ط��رف��ان "االعتداءات
التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية
واملواطنني العراقيني ،و�أدت �إىل ا�ست�شهاد
وجرح عدد من البي�شمركة واملدنيني".
و�أكد الكاظمي الدعم الكامل جلهود البي�شمركة
يف م��ق��ارع��ة الإره������اب ،وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ك��ام��ل
ب�ين ال��ق��وات امل�سلحة العراقية م��ن اجلي�ش
وال��ب��ي�����ش��م��رك��ة وال���ق���وى الأم��ن��ي��ة الأخ�����رى،
وال���س��ي��م��ا يف م��ن��اط��ق ال���ف���راغ الأم���ن���ي بني
ال��ط��رف�ين ،م�شريا �إىل "�ضرورة امل�ضي يف
تن�شيط عمل اللجان التن�سيقية امل�شرتكة بني
اجلي�ش ال��ع��راق��ي والبي�شمركة ب��ه��دف ردع
ومطاردة فلول الإره��اب والق�ضاء عليها؛ ملا

متثله من خطر على العراق واملنطقة كلها"،
فيما �شكر بارزاين الكاظمي و�أبدى ا�ستعداد
الإقليم التام للتعاون والتن�سيق مع القوات

العراقية حلماية الأمن واال�ستقرار يف جميع
�أنحاء العراق.
و�أك��د رئي�س ال��وزراء العراقي� ،أم�س الأول،

�أال �أحد فوق قرار الدولة العراقية وال �سالح
خارجها ،م�ضيفا يف تغريدة عرب "تويرت"،
�أن ال��ق��وات اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة ن��ف��ذت عملية

ناجحة �ضد خمابئ الإرهابيني يف الأن��ب��ار،
م�شري ًا �إىل �أنها �ستوا�صل العمليات الجتثاث
التنظيم من جذوره يف العراق ،مو�ضحا �أن

قصف مدرسة ومقتل وإصابة  17مدني ًا

مجزرة حوثية بتعز ..و"التحالف" يدمر ورش صواريخ المليشيا
عدن  -البالد

ن��ف��ذت ملي�شيا احل��وث��ي جم���زة يف حم��اف��ظ��ة تعز،
قتلت و�أ�صابت  17مدنيا ج��راء ق�صف �صاروخي
�شنته امليلي�شيا �أم�س (الثالثاء) ،ا�ستهدف �أطراف
م��دي��ري��ة مقبنة ،بينما �أك���دت م�����ص��ادر حملية� ،أن
ثمانية مواطنني قتلوا و�أ�صيب ت�سعه �آخرون نتيجة
ق�صف ب�صاروخ بالي�ستي حوثي ا�ستهدف مدر�سة
يف منطقة �ضمني املحاذية ملديرية حي�س جنوبي
حمافظة احلديدة ال�ساحلية على البحر الأحمر.
وق��ال��ت امل�����ص��ادر� ،إن امليلي�شيا ق�صفت ب�صاروخ
بالي�ستي م��در���س��ة "�سعيد ب��ن جبري" يف منطقة
"�ضمني" الواقعة بني مديريتي مقبنة تعز وحي�س
احلديدة ،ما �أدى ملقتل ثمانية مواطنني ،و�إ�صابة
ت�سعة �آخرين� ،إ�صابات �أغلبهم خطرية.
وخ�لال الأي���ام القليلة املا�ضية ،كثفت ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية من ق�صف عدد من قرى مديرية
مقبنة بالتزامن مع ا�ستمرار تقدم القوات امل�شرتكة
وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق وامل��رت��ف��ع��ات
اجلبلية احلاكمة.
من جهته� ،أعلن حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن
�أم�س� ،أنه دمر ور�شا لرتكيب وجتهيز ال�صواريخ
البالي�ستية بدائرة الأ�شغال الع�سكرية ب�صنعاء،

ومنظومة ات�����ص��االت ع�سكرية مرتبطة ب���إط�لاق
امل�سريات مبديرية بني احل��ارث ب�صنعاء ،مبينا

�أن��ه مت "تدمري ور�شة لت�صنيع وتخزين الألغام
وخمازن �أ�سلحة مبديرية الثورة" .و�أكد �أنه اتخذ

"�إجراءات وقائية لتجنيب املدنيني والأع��ي��ان
املدنية الأ�ضرار اجلانبية".
و�أع��ل��ن التحالف �أم�����س �أن��ه �شن ق�صفا دقيقا على
�أه���داف ع�سكرية م�شروعة يف �صنعاء ،طالبا من
امل��دن��ي�ين ع���دم ال��ت��ج��م��ع �أو االق��ت��راب م��ن امل��واق��ع
امل�ستهدفة ،كما �أكد �أن العملية تتوافق مع القانون
الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
ويف �سياق �آخ���ر� ،أع��ل��ن التحالف �أم�����س تنفيذ 26
عملية ا�ستهداف �ضد امللي�شيا يف م���أرب واجل��وف
خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية .و�أكد �أن اال�ستهدافات
دمرت � 18آليه ع�سكرية ،وق�ضت على �أكرث من 150
عن�صر ًا �إره��اب��ي�� ًا ،مو�ضحا �أن "الأهداف �شملت
خم���ازن وور���ش��ا لتجميع ال�����ص��واري��خ البالي�ستية
وامل�سيات" ،م�ضيف ًا" :دمرنا كهوفا جبلية وخمازن
رّ
�سرية لل�صواريخ البالي�ستية على �أطراف �صنعاء"،
وكذلك �أكد التحالف �أن العملية �أتت ا�ستجابة للتهديد
وال�سلوك العدائي ملحاوالت ا�ستهداف املدنيني.
ون��ف��ذ ال��ت��ح��ال��ف م��ن��ذ الأح�����د امل��ا���ض��ي ع�����دد ًا من
ال�ضربات على مواقع يف �صنعاء� ،أبرزها املطار،
بعد �أن ك�شف بال�صور والفيديوهات حتويله من
قبل امليلي�شيات �إىل قاعدة ع�سكرية خلرباء احلر�س
الثوري وحزب الله.

تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة أممية بطرابلس

مجلس النواب الليبي يناقش تطورات االنتخابات
طرابل�س  -البالد

دخل جمل�س النواب الليبي� ،أم�س (الثالثاء) ،يف
نقا�شات عميقة حول تطورات العملية االنتخابية،
يف ظل ال�سجال امل�ستمر بخ�صو�ص قيام االنتخابات
يف املوعد املحدد من عدمه ،و�إغ�لاق باب ا�ستئناف
الطعون �ضد عدد من املر�شحني يف ال�سباق الرئا�سي.
وقال املجل�س� ،إن النائب الثاين احميد حومة ،التقى
رئي�س املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات عماد
ال�سايح ،وبحث معه تطورات العملية االنتخابية
و�إج������راءات االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة وال�برمل��ان��ي��ة،
ناقال عن املتحدث با�سمه عبد الله بليحق قوله �إن
اللقاء تناول �سري عمل املفو�ضية الوطنية العليا
لالنتخابات وفقا للقوانني ال�صادرة من الربملان.
وع�ّب� �أك�ثر من ثلث الربملان ( 72نائب ًا) ،يف بيان،
رّ
عن عدم ر�ضاهم عن العملية االنتخابية اجلارية،
منتقدين طريقة �إدارة املفو�ضية للعملية االنتخابية،
خ��ا���ص��ة م��رح��ل��ة ال��ط��ع��ون ،وجت���اوزه���ا ل��ل��ق��وان�ين
االنتخابية التي �أقرها جمل�س النواب ،وحماوالت
الت�أثري على عمل الق�ضاء� ،إىل جانب ال�سكوت على

التدخالت اخلارجية يف �سري العملية االنتخابية،
و�شبهات التزوير.
وح��ذر النواب من �إع�لان قائمة املر�شحني النهائية
�إىل حني انتهاء جل�سة امل�ساءلة ،ليت�سنى للربملان

تقييم ال��و���ض��ع و�سبل �إن��ق��اذ العملية االنتخابية
مبوعدها يف بيئة �أمنية و�سيا�سية منا�سبة وفق
الت�شريعات ال�صادرة.
ويفرت�ض �أن تعلن املفو�ضية العليا لالنتخابات،

خالل �أي��ام ،القائمة النهائية للمر�شحني النتخابات
ال��رئ��ا���س��ة ،ب��ع��د �إغ��ل��اق ب���اب ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ط��ع��ون
الق�ضائية �أم�س ،بينما ال ي��زال الطريق ل�صناديق
االق�تراع حمفوف ًا باملخاطر يف ليبيا ،حيث دخلت
املرحلة االنتخابية مرحلة جديدة من الت�أزمي ،تهدد
بت�أجيلها �أو انهيارها بالكامل ،يف ظل حملة عرقلة
تقودها عدة �أطراف.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة� ،أع��ل��ن��ت الأمم امل��ت��ح��دة تعيني
الدبلوما�سية الأمريكية �ستيفاين وليامز م�ست�شارة
خا�صة للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة يف ليبيا ،حيث
�ستقيم ،بعد اال�ستقالة املفاجئة يف نهاية نوفمرب
للمبعوث الأممي يان كوبي�ش قبل �شهر من ا�ستحقاق
انتخابات رئا�سية حا�سمة يف هذا البلد.
و�شغلت ه��ذه الدبلوما�سية ال��ت��ي جتيد العربية،
م�ؤقت ًا من�صب مبعوث الأمم املتحدة �إىل ليبيا يف
جنيف ع��ام  2020بعدما كانت امل�س�ؤولة الثانية
يف بعثة الأمم املتحدة �إىل ليبيا بني العامني 2018
و .2020والعام املا�ضي� ،ساهمت وليامز يف حتقيق
تقدم بعملية ال�سالم يف ليبيا مرات عدة.

هناك دائ��م�� ًا من يحاول عرب ال�سالح �إره��اب
الدولة ،وتابع �أن الدولة مب�ؤ�س�ساتها و�شعبها
تقف باملر�صاد ،فال �أحد فوق قرارها وال �سالح
خارج �سيطرتها.
و�أفادت م�صادر حملية� ،أن هجوم الب�صرة مت
بعبوة م�صنوعة يف اخلارج ،وكان ي�ستهدف
�أحد �ضباط مديرية اال�ستخبارات يعمل على
ملف امليلي�شيات امل�سلحة ،بينما قالت خلية
الإع�لام الأمني العراقية �إن �أربعة �أ�شخا�ص
قتلوا و�أ���ص��ي��ب �أرب��ع��ة �آخ���رون ب��ج��روح �إث��ر
انفجار دراج��ة نارية يف حمافظة الب�صرة،
بح�سب الإح�����ص��ائ��ي��ة الأول��ي��ة مل��دي��رة �صحة
الب�صرة .و�أ�ضافت اخللية يف بيان �أن تفجري
ال��دراج��ة النارية �أدى �إىل اح�تراق �سيارتني
ك��ان��ت��ا ب��ال��ق��رب منها مم��ا �أ���س��ف��ر ع��ن �سقوط
القتلى وامل�صابني ،كما �أ�شار البيان �إىل �أن
خرباء الأدلة اجلنائية والفرق الفنية املخت�صة
موجودون يف مكان احل��ادث لتحديد ماهيته
و�إعطاء تفا�صيل �أكرث عن طبيعته.
و�أعلنت خلية الإع�لام الأم��ن��ي� ،أم�س ،مقتل
� 6إرهابيني ب�ضربة جوية لطائرات 16-F
ال��ع��راق��ي��ة يف ����ص���ح���راء الأن����ب����ار .وق��ال��ت
اخل��ل��ي��ة يف ب��ي��ان �إن��ه��ا ن��ف��ذت عملية نوعية
���ض��د �إره��اب��ي�ين ���ش��م��ال منطقة الكيلو 160
يف ���ص��ح��راء الأن���ب���ار ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع طائرة
ا�ستطالع للتحالف ال��دويل ،فيما �أك��د رئي�س
جهاز مكافحة الإره��اب العراقي الفريق �أول
ركن عبد الوهاب ال�ساعدي ،ا�ستمرار مالحقة
بقايا ع�صابات الإرهابني والق�ضاء عليها يف
جميع مناطق البالد.

الرئيس التونسي يدعو
إلسقاط عضوية نواب إخوان

تون�س  -البالد

دع��ا الرئي�س التون�سي قي�س �سعيّد �إىل �إ�سقاط ع�ضوية النواب
والقوائم احلزبية امل�ستفيدين من متويالت �أجنبية م�شبوهة يف
انتخابات  ،2019م�ؤكد ًا �أن الت�شريعات التي و�ضعها الربملان "ال
�شرعية وال م�شروعة".
وق��ال �سعيد خ�لال خ�لال لقائه رئي�س املجل�س الأع��ل��ى للق�ضاء،
ورئي�سة جمل�س الق�ضاء العديل ،والرئي�س الأول للمحكمة الإدارية،
ورئي�س جمل�س الق�ضاء امل��ايل� ،إن التقرير ال��ذي و�ضعته حمكمة
املحا�سبات واخلا�ص باالنتخابات الت�شريعية والرئا�سية الأخرية،
والذي �أثبت ح�صول بع�ض القوائم والنواب على متويالت �أجنبية
خالل انتخابات  ،2019ال ميكن �أن يظل دون �أثر بل يجب ترتيب
النتائج القانونية عليه يف م�ستوى �صحة االنتخابات.
يذكر �أن تقرير حمكمة املحا�سبات ح��ول االنتخابات الربملانية
والرئا�سية  ،2019الذي �صدر يف نوفمرب من العام املا�ضي ،كان
�أ�شار �إىل ح�صول بع�ض النواب والقوائم احلزبية على متويالت
�أجنبية ،على غرار حركة النه�ضة وحزب "قلب تون�س" ،وهو ما
مينعه القانون التون�سي .لكن التقرير ظل دون متابعة ق�ضائية.
ويف هذا ال�سياق ،لفت �سعيّد �إىل �أن قانون االنتخابات ين�ص على
�أن "�أع�ضاء القائمة املنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون ع�ضويتهم
ب��ال�برمل��ان ،واملرت�شح لرئا�سة اجلمهورية ال��ذي متتع بالتمويل
الأج��ن��ب��ي يعاقب بال�سجن مل��دة � 5سنوات" ،مو�ضحا �أن �إثبات
التمويل الأجنبي حا�صل من حمكمة ومن التقارير التي و�ضعت يف
اخلارج ومت ن�شرها واطلع عليها اجلميع ،جمددا الت�أكيد على �أن ال
�أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته ،م�شدد ًا على
�أن النيابة العمومية يجب �أن تقوم بدورها.

مطالبة أمريكية  -أوروبية
بالتهدئة بين روسيا وأوكرانيا
وا�شنطن  -البالد

�شدد قادة الواليات املتحدة و�أملانيا و�إيطاليا وفرن�سا وبريطانيا،
على �ضرورة ت�شكيل جبهة موحدة ملواجهة الأع��م��ال العدائية
الرو�سية.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م رئ��ي�����س ال������وزراء ال�بري��ط��اين ب��وري�����س
جون�سون� ،إن رئي�س ال���وزراء حت��دث م��ع الرئي�س الأمريكي
جو بايدن ورئي�س ال��وزراء الإيطايل ماريو دراج��ي والرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
ب�ش�أن �أوكرانيا ،مبينا �أن القادة طالبوا رو�سيا بتهدئة التوتر
و�أكدوا جمددا على دعمهم القوي لوحدة �أرا�ضي �أوكرانيا.
وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية �أك��دت �أن �أن��ت��وين بلينكن
�أكد للرئي�س الأوك��راين دعم الواليات املتحدة امل�ستمر ل�سيادة
�أوكرانيا يف مواجهة "العدوان" الرو�سي .و�أ�ضافت" :اتفق
االث��ن��ان على ���ض��رورة التو�صل �إىل ح��ل �سلمي ودبلوما�سي
لل�صراع يف منطقة دونبا�س وا�ستعادة �أوكرانيا ل�سيادتها الكاملة
على حدودها املعرتف بها دوليا مبا يف ذلك �شبه جزيرة القرم".
وع�شية مباحثات بني جو بايدن وفالدميري بوتني� ،أكد م�س�ؤول
كبري يف البيت الأبي�ض� ،أن الواليات املتحدة م�ستعدة لفر�ض
عقوبات اقت�صادية وزي���ادة انت�شارها الع�سكري يف �أوروب���ا
ال�شرقية يف ح��ال �شنت رو���س��ي��ا هجوما على �أوك��ران��ي��ا ،مع
ا�ستبعاده الرد الع�سكري املبا�شر.

متابعات
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استضافة أبناء الشهداء واأليتام في سيرك «دو سوليه»

التاريخ والثقافة يمتزجان في «نبض الرياض»

البالد ــ خالد بن مر�ضاح

من قلب العا�صمة وبجوار ق�صر امل�صمك ت�ستنطق فعاليات "نب�ض الريا�ض"
اجلوانب التاريخية والثقافية يف اململكة .وتتنوع اخل��ي��ارات �أم��ام زوار
الفعالية �ضمن املناطق الرتفيهية الـ  14يف مو�سم الريا�ض  2021التي جتمع
بني فنون املو�سيقى والعرو�ض ثالثية الأبعاد .و�شكلت جداريات "نب�ض
الريا�ض" نقطة جذب للزوار من خالل العرو�ض التي حتكي بداية الت�أ�سي�س
وال�شواهد والعامل التاريخية واحل�ضارية يف اململكة .ويعيد "نب�ض الريا�ض"

ق�ص�صا وطني ًة،
الذاكرة �إىل ما قبل  100عام من خالل العرو�ض التي حتكي ً
وتذكرهم ب�أزمان م�ضت ،وعادات الآباء والأجداد .وتتوزع على امتداد م�ساحة
الفعالية الت�صاميم اجلمالية حتمل �شعار "نب�ض الريا�ض" ،فيما تربز يف
املكان عرو�ض الأزياء ال�شعبية ملختلف مناطق اململكة .ال يقت�صر دور مو�سم
الريا�ض يف برامج الرتفيه وعرو�ض الرتاث واملالمح العاملية وامنا يت�ضمن
مالمح ومل�سات وفاء و�إن�سانية  ،وانطالق ًا من م�س�ؤوليتها االجتماعية ،دعت
وزارة الثقافة ذوي �شهداء الواجب ،و�أبناء العاملني يف ال�صف الأمامي

بوزارة ال�صحة ،والأيتام ،والأطفال امل�صابني بال�سرطان وغريهم من �أبناء
من�سوبي القطاع الع�سكري باململكة ،حل�ضور عرو�ض �سريك "دو �سوليه-
مي�سي � "10ضمن الفعاليات التي تنظمها الوزارة يف مو�سم الريا�ض 2021م
 .وت�أتي اال�ست�ضافة يف �سياق برامج امل�س�ؤولية االجتماعية التي د�أبت وزارة
الثقافة على تنفيذها منذ ت�أ�سي�سها ،وتهدف من خاللها �إىل خدمة خمتلف
�شرائح املجتمع من الأيتام و�أبناء �شهداء الواجب ،وتقدير الدور الكبري الذي
يقوم به من�سوبو القطاعات الع�سكرية وال�صحية يف اململكة .يذكر �أن عر�ض

دو �سوليه
ي����أت���ي �ضمن
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي تنظمها
وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية خالل مو�سم الريا�ض 2021م ،وقدم حتى
الآن  32عر�ض ًا مب�شاركة  40عار�ض ًا من حول العامل يف منطقة بوليفارد
�أرينا ،ويحكي العر�ض ق�صة الالعب الأرجنتيني "ليونيل مي�سي" منذ ال�صغر
�إىل �أن �أ�صبح من �أعظم العبي كرة القدم يف العامل.

مهرجان البحر األحمر حضور الفت لكبار النجوم والمواهب العربية
جدة -يا�سر بن يو�سف

رف���ع م��ه��رج��ان ال��ب��ح��ر الأح��م��ر ال�سينمائي ال����دويل �أم�����س
ال�ستار عن دورته االفتتاحية التي ت�ستمر حتى  15دي�سمرب
اجلاري ،وتقام بال�شراكة مع رعاة املهرجان جمموعة �إم بي
�سي ،واخلطوط اجلوية ال�سعودية ،وڤوك�س �سينما .وقد
ا�ست�ضافت جدة البلد �أول �سجادة حمراء ال�ستقبال �ضيوف
حفل االفتتاح ،وال��ذي �شهد عر�ض فيلم ”�سرينو“ للمخرج
احلا�صل على جوائز جو رايت.
وقد �شهدت ال�سجادة احلمراء مرور كبار النجوم واملواهب
ال�سينمائية العربية والعاملية .من العامل العربي هاين �أبو
�أ�سعد� ،أم�يرة دي��اب ،حممد هنيدي� ،إينا�س الدغيدي� ،صبا
مُبارك ،نيللي كرمي ،عماد مرزوق ،لبلبة ،هالة �صدقي ،جنيب
بلقا�ضي� ،إلهام �شاهني.
من بقية �أنحاء العامل �أنطوين ماكي ،كاترين دينوڤ ،ڤين�سنت
كا�سل ،كاليڤ �أوين ،تريي فرميو ،هيالري �سوانك ،مي�شيل
مورون� ،ستيفن دورف ،جون كورتارينا� ،أليخاندرا �أونيفا،
تينا كوناكي� ،ألي�ساندرا �أمربو�سيو ،كاندي�س �سوينبويل،
�سارة �سامبايو� ،إرينا �شايك� ،سا�شا لو�س ،التون ماي�سن،
ريك يون� ،سونيا بن عمّار� ،شانينا �شايك ،لينا بريمينوفا،
و�آخرون.
كما �شهدت ال�سجادة احلمراء باقة كبرية من جنوم ال�سعودية
ومواهبها مبن فيهم يعقوب الفرحان ،فاطمة البنوي ،وحيد
جمجوم ،ح�سن ع�سريي ،يو�سف اجل ّراح ،خالد الف ّراج ،يا�سر
ال�سقاف ،علي الكلثمي ،حممد �أبو حمدان ،في�صل الدوخي،
حممد ال��دوخ��ي� ،إب��راه��ي��م اخل�يرال��ل��ه ،ع�لاء ف���ادن� ،صهيب
وفار�س ُقد�س ،ميال الزهراين� ،إلهام علي ،خالد �صقر ،م�شعل
اجلا�سر ،براء عامل ،خالد احلربي ،العنود �سعود� ،سعد عبد

العزيز ،وعبد الله ظهران.
كما �شهد حفل االفتتاح ح�ضور �أع�ضاء جلان حتكيم الدورة
االفتتاحية وه��م جيو�سبي ت��ورن��ات��وري� ،شريين دعيب�س،
هند �صربي ،دانيال مي�شيل وعبد العزيز ال�شالحي من جلنة
حتكيم م�سابقة الفيلم الطويل ،وعهد كامل وخ�ضر عيدرو�س
من جلنة حتكيم الأفالم الق�صرية .انطلقت الدورة االفتتاحية
من مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل باالحتفاء بدور
املر�أة يف ال�سينما ،حيث مت تكرمي كل من املخرجة ال�سعودية
هيفاء املن�صور ،والأيقونة امل�صرية والعربية ليلى علوي،

إعالن مواعيد مسابقة المزاين بمهرجان الصقور

والنجمة الفرن�سية العاملية كاترين دينوڤ.
يُذكر �أن مرا�سم حفل االفتتاح انطلقت مع املمثلة واملنتجة
واملخرجة ال�سعودية فاطمة البنوي واملمثل النجم ال�سعودي
يعقوب الفرحان .وقدّم املهرجان جائزة تكرمي خا�صة لرئي�س
معهد العامل العربي يف فرن�سا ،وزير الثقافة الفرن�سي ال�سابق
جاك النغ ،وذلك تقدير ًا لإ�سهاماته يف تعزيز العالقات الثقافية
والفنية بني املمكلة العربية ال�سعودية وفرن�سا ،ولدوره يف
م ّد اجل�سور الثقافية بني العامل العربي وفرن�سا.
يُذكر �أن املهرجان �سيعر�ض يف دورته االفتتاحية وعلى مدى

ع�شرة �أيام  138فيلم ًا من  67بلد ًا ناطقة بـ 34لغة ملخرجني
معروفني ومواهب جديدة يتم اكت�شافها وتقدميها لأول مرة.
كما ي�ضم برنامج املهرجان  27فيلم ًا �سعودي ًا جديد ًا ملواهب
واعدة تر�سم مالمح املوجة اجلديدة يف ال�سينما ال�سعودية.
وبهذه املنا�سبة ق��ال حممد الرتكي رئي�س جلنة املهرجان
يف كلمته التي �ألقاها على خ�شبة امل�سرح ”نحن فخورون
لأننا ن�شهد على هذه اللحظة التاريخية بح�ضور وم�شاركة
املبدعني واملواهب ،لنحتفي بالروّ اد ونتعلم منهم ون�ستلهم
�شيئ ًا من �إجنازاتهم.

ولعله فخر �أكرب �أن منارات ال�سينما يف هذه االحتفالية هي
مواهب ن�سائية “.و�أ�ضاف” :اليوم حتتفل مملكتنا احلبيبة
ب�ص ّناع ال�سينما وحمبيها ،وق��د �أ�صبحت حا�ضنة للجيل
اجل��دي��د م��ن امل��واه��ب ،ووج��ه��ة لتكرمي ال����رواد وامل��ب��دع�ين،
خ�صو�ص ًا ونحن يف هذه املدينة التاريخية التي جنتمع فيها
على حب ال�سينما “.تتوا�صل فعاليات الدورة االفتتاحية من
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل يف جدة البلد حتى
 15دي�سمرب اجل��اري ،فيما تتوفر التذاكر للحجز الآن عرب
موقع املهرجان على الإنرتنت.

الصحة العالمية :بالزما دم المتعافين ال تعالج مرضى كورونا
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

�أو�صت منظمة ال�صحة العاملية بعدم ا�ستخدام بالزما دماء
املتعافني يف عالج مر�ضى فريو�س كورونا ( كوفيد .) ١٩ -
و�أ�شارت املنظمة �إىل عدم وجود �أدلة تثبت �أن بالزما املتعافني
حت�سن فر�ص املري�ض يف البقاء على قيد احلياة ،وال تقلل من
احلاجة �إىل و�ضع املري�ض على جهاز التنف�س اال�صطناعي ،
وذلك رغم تكلفة العالج الباهظة وا�ستغراقه وقتا طويال .
و�أو�ضحت جلنة اخلرباء الدوليني باملنظمة �أن عدة درا�سات
�أثبتت عدم جدوى هذا العالج مع امل�صابني ب�أعرا�ض �شديدة
 ،ورجحت عدم جدواها يف عالج امل�صابني الذين يعانون من
�أعرا�ض طفيفة �إىل متو�سطة.
من ناحيتها �أو�ضحت ا�ست�شارية �أم��را���ض ال��دم الدكتورة

مي�سون علي � ،أن تو�صية منظمة ال�صحة العاملية بعدم
ا�ستخدام بالزما دم��اء املتعافني يف ع�لاج مر�ضى فريو�س
كورونا جاء بعد عدة درا�سات �أثبتت عدم جدوى هذا العالج
مع امل�صابني ب�أعرا�ض �شديدة  ،مبينة �أن ذلك قد يكون نتيجة
ما يتمتع به الفريو�س ال�شر�س من خ�صائ�ص قوية قد ال ت�ساعد
الأج�سام امل�ضادة يف ال�سيطرة على امل�ضاعفات اخلطرية التي
قد ي�صل اليها مري�ض كورونا .و�أ�شارت لـ" البالد" �إىل �أن
عالجات كورونا �سواء بالزما املتعافني �أو التطعيمات �أو
الأدوي��ة جميعها تكون خا�ضعة للدرا�سات والأبحاث  ،ويف
حال ظهور نتائج غري م�شجعة ف�أنه يتم حينها �إ�صدار بع�ض
التو�صيات ال��ت��ي يجب الأخ���ذ بها للمحافظة على �سالمة
املر�ضى.وحول البالزما قالت الدكتورة مي�سون  :البالزما

هي �أح��د مكونات ال��دم ،وه��ي م��ادة �سائلة �شفافة متيل �إىل
اال�صفرار ،وحتتوي على ن�سبة من الأج�سام امل�ضادة التي
ت�شكلت بعد الإ�صابة باملر�ض ،و�أن ج�سم ال�شخ�ص امل�صاب
عندما يواجه الفريو�س يبد�أ يف تكوين �أج�سام م�ضادة �ضده
للتغلب على املر�ض .وبينت �أن الأج�سام امل�ضادة يف بالزما دم
املري�ض املتعايف ،تبقى على م�ستوى مرتفع ملدة ثالثة �أ�سابيع
ثم متيل �إىل االنخفا�ض.
وتابعت :تبد�أ عملية نقل بالزما ال�شخ�ص املتعايف بعد 14
يومًا من متاثله لل�شفاء ،وبعد ذلك ميكن �أخ��ذ هذه البالزما
 3مرات ،مرة واحدة يف الأ�سبوع ،وميكن ملانح الدم يف كل
مرة� ،أن ي�ساهم يف �شفاء مري�ضني ،والتربع  3مرات ي�ساهم
يف �شفاء  6مر�ضى.

 4مسارات ألنسنة مشاريع المشي في جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

الريا�ض ـ البالد

�أعلن مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور  ،٢٠٢١مواعيد
�أ���ش��واط م�سابقة امل��زاي��ن الختيار �أجمل ال�صقور؛ التي
تنطلق من يوم الأحد املقبل حتى الأربعاء ،وتنظم يف مقر
نادي ال�صقور ال�سعودي مبلهم (�شمال مدينة الريا�ض).
وخ�ص�ص املهرجان جوائز مالية لأ�شواط املزاين تبلغ نحو
 4.2ماليني ريال ،توزع على �سبعة �أ�شواط؛ حيث يح�صل
�صاحب املركز الأول يف كل �شوط على � 300أل��ف ري��ال،
و� 200ألف ريال للمركز الثاين ،و� 100ألف ريال للمركز
الثالث .وي�شهد م�ساء يوم الأحد  12دي�سمرب� ،إقامة ثالثة
�أ�شواط للفئات حر من حر فرخ ،وحر من حر قرنا�س ،وحر

فرخ �إنتاج حملي ،فيما ي�شهد يوم االثنني �إقامة �شوطني؛
الأول للحر قرنا�س ،والثاين للحر �أ�سود �أدهم قرنا�س.
ويقام م�ساء الثالثاء �شوط لفئة جري بيور قرنا�س ،كما يقام
�شوط �أخري يوم الأربعاء لفئة �شاهني بحري قرنا�س.
ويتيح املهرجان الت�سجيل لل�صقور امل�شاركة يف كل �شوط
حتى ال�ساعة � 10.30صباح ًا لل�شوط نف�سه ،وذل��ك مبقر
النادي يف ملهم (�شمال الريا�ض).
وتنقل فعاليات �أ���ش��واط م�سابقة امل��زاي��ن ع�بر القنوات
التلفزيونية والبث املبا�شر عرب ح�سابات ن��ادي ال�صقور
ال�سعودي على من�صات التوا�صل االجتماعي ،حيث تقيّم
جلنة التحكيم �صقور امل�سابقة؛ وفق ًا ملعايري جمالية دقيقة.

ك�شفت �أمانة حمافظة جدة عن جهودها يف �أن�سنة املدينة عرب
تنفيذ �أربعة م�شاريع جديدة مل�سارات ريا�ضة امل�شي يف جنوب
و�شرق و�شمال املحافظة ب�إجمايل �أطوال ي�صل �إىل  6430مرتا
وبتكلفة �إجمالية تبلغ  33مليون و � 220ألف ريال ،وذلك �ضمن
املبادرات التطويرية للخدمات البلدية وحت�سني جودة احلياة
والتي تعد �إحدى م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�أو���ض��ح��ت الأم��ان��ة �أن يف مقدمة م�شاريع م�سارات امل�شي
اجل��اري تنفيذها مم�شى القرينية جنوب جدة بطول 2400
مرت مت�ضمنا م�سارا للدراجات بطول  4000مرت ،فيما ي�شتمل
امل�شروع على منطقة �ألعاب �أطفال و�ساحات عامة وم�سطحات
خ�ضراء ودورات مياه رجال ون�ساء ومواقف و�أك�شاك ونادي
ريا�ضي ،و�أ���ض��اف��ت الأم��ان��ة �أن ح��ي احل���رازات ي�شهد تنفيذ
مم�شى بطول  1155مرتا مع تخ�صي�ص م�سار للدراجات بطول

 1375مرتا ،كما ي�ضم امل�شروع زراعة �أ�شجار ظل وم�سطحات
خ�ضراء ون��ادي ريا�ضي ومواقف ولوحات �إر�شادية.وبينت
الأمانة ا�ستمرار العمل يف تنفيذ مم�شى �آخر بحي احلمدانية
على طريق احلرمني �شمال �شرق املحافظة بطول  1875مرتا
وعر�ض  15مرتا ،فيما ي�شهد حي الياقوت �شمال جدة جتهيز

موقع وم�سار رابع لريا�ضة امل�شي بطول  1000مرت مت�ضمن ًا
منطقة �ألعاب �أطفال و�ساحات عامة وناد ريا�ضي وم�سطحات
خ�����ض��راء ودورات م��ي��اه رج���ال ون�����س��اء وم��واق��ف ول��وح��ات
�إر�شادية ،يذكر �أن م�شروع تطوير حديقة الأمري ماجد بحي
الربوة يت�ضمن تنفذ مم�شى بطول 1000مرت.

زمان
9
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1385-2-29هـ

1385-3-5هـ

 1384-3-8هـ

1385-3-3هـ

1385-4-6هـ

51جوادًا يتنافسون على كأس فروسية حائل
حائل -خالد احلامد

10

ي��ن��ظ��م م����ي ُ
����دان ال���ف���رو����س���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة
حائل اليوم حف َل �سباقه ال�ساد�س ع�شر
ملو�سم �سباقات العام احل��ايل ،مب�شاركة
51جوادًا.
و�أو���ض��ح م��دي��ر ع��ام م��ي��دان الفرو�سية
باملنطقة ب��ن��در ال��ت��ب��ي��ن��اوي �أن ال�سباق
يتكون من � 6أ�شواط على م�سافة 2000

م��ت�ر ،ح��ي��ث ُخ�����ص�����ص ال�������ش���وط الأول
للدرجة املبتدئة ،وال�شوط الثاين مفتوح
مواليد 2019م  ،فيما خ�ص�ص ال�شوط
الثالث مفتوح �أفرا�س� ،أما ال�شوط الرابع
فخ�ص�ص ل��ل��درج��ة مل ت��رب��ح ع��ل��ى �أر����ض
امل��ي��دان ،وج��اء ال�شوط اخلام�س مفتوح
ال��درج��ات ،وال�����ش��وط ال�ساد�س والأخ�ير
خ�ص�ص من الدرجة الأوىل حتى الثالثة.
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فيما تأهل المغرب واألردن لثمن نهائي كأس العرب فيفا 2021

جا�سم بن �أحمد اجلا�سم

وداعية خجولة لألخضر وصقوره

 "الجبلين" يحتاج
لوقفة محبيه
ن��ادي اجلبلني من منطقة حائل ال��ذي له �صوالت
وجوالت ،وقد �سبق له �أن �صعد لدوري املحرتفني
عام  1400وكذلك عام  1405ولعب يف الدوري
امل�شرتك عام  ،1402ويف املو�سم املا�ضي كان قاب
قو�سني �أو �أدن��ى من ال�صعود ل��دوري املحرتفني
وك���ان م��ن��اف�����س�� ًا ق��وي�� ًا ح��ت��ى �آخ���ر ج��ول��ة ،وح�سم
ج��اره ن��ادي الطائي ال�صعود ،ويف نهاية املو�سم
قدم رئي�س النادي ال�سابق فايز املعجل ا�ستقالته
م��ن رئ��ا���س��ة ال��ن��ادي ومت تكليف ن��ائ��ب الرئي�س
حممد ال�سيف برئا�سة النادي ومت فتح الرت�شيح
النتخاب جمل�س �إدارة جديد ،ولكن للأ�سف كان
هناك عزوف من الأع�ضاء للرت�شح لرئا�سة النادي
ومت ا�ستمرار حممد ال�سيف كرئي�س للنادي ،ومع
ب��داي��ة املو�سم احل��ايل لدوري" يلو" ا�ستب�شرت
اجلماهري اجلبالوية خري ًا ب�أن تكون هناك بداية
وانطالقه قوية للفريق للمناف�سة على ال�صعود،
ولكن رمب��ا �أث��ر ع��دم ال�صعود يف املو�سم املا�ضي
على و�ضع الفريق يف حتقيق النتائج اجليدة هذا
املو�سم؛ حيث �إن ترتيب الفريق يف �سلم الدوري
حالي ًا الير�ضي �أبد ًا كل ع�شاق نادي اجلبلني خا�صة
ومنطقة حائل عامة ،فالفريق ي�أتي يف املركز 14
بر�صيد  17نقطة مما حدا ب���إدارة النادي ب�إلغاء
عقد م��درب الفريق ال�سابق والتعاقد مع امل��درب
التون�سي حم��م��د ال����دو .م����ازال ه��ن��اك مت�سع من
الوقت لتدارك الو�ضع احلايل والعمل على �إيجاد
احل��ل��ول املنا�سبة لإع����ادة ال��ف��ري��ق للمناف�سة من
جديد ،والفريق حالي ًا يحتاج �إىل التحرك �سريع ًا
من كل حمبي ه��ذا ال��ن��ادي العريق وع��دم التخلي
عن الإدارة املكلفة التي يقودها اخلبري واملحب
وال��ع��ا���ش��ق ل��ن��ادي��ه حممد ال�سيف ،ال���ذي ي�ضحي
بوقته وجهده من �أجل اجلبلني ولكنه يحتاج اىل
دعم كل اجلبالويني ،ويف مقدمتهم الداعم الأول
ع���واد ال��ر���ض��م��ي��ان ،وك��ذل��ك ف��اي��ز املعجل وراج��ح
امل�شعل وعبدالله التمامي ال��ذي �سبق �أن تر�أ�س
النادي و�صعد به وماجد الركاد و�سعد املطريف
و�سامل ال�سيف و�سعود الرتباين.
ناديكم يناديكم يا �أبناء اجلبلني وحمبيه .الكيان
ال��ك��ب�ير ي��دع��وك��م ل��ل��وق��وف خ��ل��ف��ه م��ن �أج���ل ر�سم
الب�سمة على �شفاه اجلماهري التي ما زال��ت حتلم
وط���ال ان��ت��ظ��اره��ا م��ن��ذ م��و���س��م  1405لل�صعود
لدوري املحرتفني.

جدة -حممود العو�ضي

ودع منتخبنا الوطني بطولة ك�أ�س العرب فيفا  2021املقامة يف قطر ،بعد هزميته
�أم��ام املنتخب املغربي يف اجلولة الثالثة �ضمن املجموعة الثالثة بهدف لال�شيء،
حمل توقيع املهاجم الربكاوي عن طريق �ضربة جزاء ،ليت�أهل املنتخب املغربي لدور
الثمانية مت�صدرا جمموعته بالعالمة الكاملة  9نقاط� .أما منتخبنا الوطني فغادر
البطولة ويف ر�صيده نقطة واحدة من التعادل مع فل�سطني واخل�سارة من منتخبي
الأردن واملغرب .ويف نف�س املجموعة ت�أهل املنتخب الأردين لدور الثمانية بعد فوزه
الكبري على نظريه الفل�سطيني بخما�سية مقابل هدف لريفع ر�صيده �إىل  6نقاط يف
املركز الثاين خلف املنتخب املغربي ،و�سيواجه املنتخبان الأردين واملغربي املنتخبني
امل�صري واجلزائري يف دور الثمانية من البطولة.

مصدر هاللي لـ”

“:

لم نفكر في التعاقد مع حمد اهلل
الريا�ض -في�صل الرقيبة

�أك��د م�صدر م�س�ؤول يف ن��ادي الهالل
لـ" البالد" �أن الأخ��ب��ار امل��ت��داول��ة خالل
الفرتة املا�ضية عن �سعي الهالل للتعاقد
مع املحرتف املغربي ال�سابق يف �صفوف
ن���ادي الن�صر ع��ب��دال��رزاق حمدالله غري
�صحيحة على الإط�ل�اق ،ويتحملها فقط
من ق��ام بالرتويج لها .جدير بالذكر �أن
نادي الن�صر �أعلن ب�شكل ر�سمي يوم 23
نوفمرب املا�ضي ،عن ف�سخ عقد حمرتفه
امل��غ��رب��ي ع��ب��دال��رزاق ح��م��دال��ل��ه؛ ل�سبب

jassim33jassim

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

إعالنات محاكم التنفيذ

قانوين م�شروع ،ووف��ق لوائح االحت��اد
الدويل لكرة القدم" فيفا".
ي��ذك��ر �أن امل��غ��رب��ي ح��م��دال��ل��ه جن��ح يف
حتطيم ال��رق��م القيا�سي ال�سابق لنجم
االحت���اد حمزة �إدري�����س ال��ذي �سجل 33
ه��دف�� ًا يف م��و���س��م واح����د ،ح��ي��ث تخطاه
حمدالله ب���إح��رازه  34ه��دف�� ًا يف مو�سم
 19/2018وي���ع���د ح��م��دال��ل��ه ال���ه���داف
ال��ت��اري��خ��ي ل���ن���ادي ال��ن�����ص��ر يف دوري
�أبطال �آ�سيا ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق هداف
الدوري مرتني متتاليتني.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

الرياض تستضيف عمومية اتحاد
اللجان األولمبية العربية

الريا�ض – البالد

تعقد اليوم الأرب��ع��اء اجلمعية العمومية ال��ـ  20الحت��اد اللجان الأوملبية الوطنية
العربية ،التي ت�ست�ضيفها اللجنة الأوملبية العربية ال�سعودية يف قاعة امل�ؤمترات
الكربى مبجمع الأمري في�صل بن فهد الأوملبي مبدينة الريا�ض ،بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو
واملعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء اللجان الأوملبية العربية.
و�ست�شهد اجلمعية انتخاب الرئي�س اجلديد لالحتاد و�أع�ضاء املكتب التنفيذي للدورة
الرئا�سية 2024-2021م� ،إ�ضافة �إىل عر�ض ومناق�شة عدد من التقارير ،والتي من
�أبرزها :الإجنازات الريا�ضية العربية ،ومبادرة الريا�ضة لأجل العمل املناخي ،وتقرير
دورة الألعاب الريا�ضية اخلام�سة للأندية العربية لل�سيدات (ال�شارقة  ،)2020كما �سيتم
مناق�شة لوائح و�أنظمة الدورات العربية ،وتقرير اخلطة اال�سرتاتيجية لريا�ضة املر�أة،
ودورتي الألعاب العربية  2023و2027م ،والتقرير املايل والإداري.
يذكر �أن الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل املر�شح الوحيد الذي قدم �أوراق تر�شحه
لرئا�سة احتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية للفرتة املقبلة.

رياضة
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دانية عقيل ..بطلة العالم تشارك للمرة األولى في رالي حائل

جدة -يا�سر بن يو�سف

ب��ع��د ح�صولها ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ك���أ���س ال��ع��امل
للراليات" ك��رو���س ك��ان�تري ب��اه��ا فئة T3
مل��و���س��م � ،2021أع��ل��ن��ت دان��ي��ة عقيل عن
م�شاركتها يف اجلولة ال�ساد�سة والأخرية
من بطولة ك�أ�س العامل لراليات الكرو�س
كانرتي هذا املو�سم يف مدينة حائل على
منت �سيارتها " Can Am Maverick
" X3امل�صنفة فئة  T3برفقة مالحتها
الفرن�سية �أنطونيا روا���س��ارد التي ترافقها
للمرة الأوىل يف م�شوارها هذا املو�سم.
تعترب م�شاركة دان��ي��ة يف رايل حائل مبثابة
اختبار لها وملالحتها؛ ا�ستعدادًا مل�شاركتها املقبلة
برايل دكار يف يناير املقبل و�ستكون مراحل رايل حائل
�ضمن مراحل دكار و�ست�ساعدها هذه امل�شاركة على اكت�شاف
ت�ضاري�س وطرقات املراحل والتعرف عليها.
دانية عقيل �أب��دت �سعادتها عقب �إعالنها ر�سميا اال���ش�تراك ب��رايل حائل،
و�أعلنت �أن الهدف الأ�سا�سي من هذه امل�شاركة هو التدريب و�إجراء اختبار
لها وملالحتها و�أي�ضا الختبار ال�سيارة التي �ست�ستخدمها يف م�شاركتها الأهم

وهي رايل دكار ،وقالت تعليقا على امل�شاركة
 ":رايل حائل فر�صة كبرية يل ولفريقي
ا���س��ت��ع��دادًا ل����رايل دك�����ار ،وه���و احل��ل��م
ال��ذي ي��راودين للم�شاركة فيه منذ �أن
تعلقت بريا�ضة ال�����س��ي��ارات ،والآن
احللم ب��د�أ يقرتب لتحقيقه ،ورايل
حائل �سيكون مثاليا يل للتمر�س
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ب��ع�����ض امل��راح��ل
اخلا�صة لرايل دكار".
وحول مناف�ستها يف رايل حائل
وم��واج��ه��ت��ه��ا �أب��ط��اال خم�ضرمني
ل��ه��م خ��ب�رة ط��وي��ل��ة ب��ه��ذا ال����رايل،
تقول دانية� ":إنه �شرف يل �أن �أواجه
�أبناء بلدي ،خا�صة �أبناء مدينة حائل.
�أن��ا �سعيدة ج��دا بهذه امل�شاركة وااللتقاء مع
ه���ؤالء الأب��ط��ال ،ولكن �أ�ؤك��د �أن م�شاركتي للتناف�س مع
نف�سي لأثبت جدارتي من جهة ،ولأك�سب املزيد من اخلربة
والتجربة والثقة يف �إمكاناتي و�إمكانات فريقي؛ ا�ستعدادًا
لرايل دكار .2022

ميسياس ..من عامل توصيل ونقل
ثالجات إلى النجومية في ميالن

يف اجلولة الأخرية بدور املجموعات لدوري �أبطال �أوروبا..

برشلونة يحتاج معجزة أمام البايرن..
والحلم يراود إشبيلية وأتاالنتا
جدة – هالل �سلمان

جدة – البالد

ه��دوء ال�برازي��ل��ي جونيور مي�سيا�س لي�س مفاجئ ًا
يف مو�سمه الأول مع ميالن الإي��ط��ايل ،برغم ال�صعود
ال�صاروخي لرجل خدمة التو�صيل نحو بطولة �إيطاليا
ودوري �أبطال �أوروبا.
ع��ام  ،2019ك��ان مي�سيا�س يلعب يف دوري الدرجة
الإيطالية الثالثة ،وقبلها تنقل بني �أندية حملية مغمورة
ف�ض ًال عن عمله يف نقل الثالجات.
لكن بعد ب��داي��ة م�����ش��واره م��ع ك��روت��وين يف الدرجة
الثانية� ،سطع جنم الالعب البالغ راهن ًا  30عام ًا� .أتبع
ذلك بظهور جيّد مع فريقه يف الدرجة الأوىل ما فتح له
باب االنتقال �إىل ميالن بطل �أوروبا  7مرات.
مي�سيا�س املتوا�ضع ،ال��ذي هاجر �إىل �إيطاليا عام
 ،2011قال�" :أف ّكر بالعمل جاهد ًا وتطوير نف�سي ،لأنه
يف هذا امل�ستوى يجب �أن تعتاد على ذلك".
تابع ابن بيلو هوريزونتي" :اعتدت على الأمر ال�سنة
امل��ا���ض��ي��ة ،اللعب م��ع ف��ري��ق حم�ترم هبط ل�ل�أ���س��ف �إىل
الدرجة الثانية ،الأمر خمتلف هذه ال�سنة ،لأين وجدت
نف�سي يف فريق رائع وناد �ضخم ،منحني هذا الأمر دفعة
�إ�ضافية".
و�أ�ضاف" :عدد قليل من النا�س �أرادين يف هذا الفريق
بعد ق��دوم��ي ،لكن م��ع العمل ال����د�ؤوب �أث��ب��ت��ت �أحقية
تواجدي هنا ،من الرائع �أن يتحدث النا�س عن ق�صتي،
ما يكفي من النا�س يعرفون ما قمت به كي �أ�صل �إىل
هنا ،يتعني علي الآن �أن �أفكر يف ميالن واملو�سم الذي
�أخو�ضه".

� 20سنتيم ًا

ُول�����د م��ي�����س��ي��ا���س يف  13م���اي���و  1991يف بيلو

هوريزونتي .ن�ش�أ مع ن��ادي ك��روزي��رو لكنه مل يدرك
الفريق الأول ما دفعه �إىل مغادرة النادي يف .2011
ا�ستمر يف ممار�سة ك��رة ال��ق��دم لكن على م�ستوى
ال��ه��واة ،فيما تعقدت حياته ال�شخ�صية .ك��ان قريب ًا
من امل��وت يف عدة منا�سبات ب�سبب م�شكالت متعلقة
بتعاطي الكحول.
ق�� ّرر طي ه��ذه ال�صفحة واللجوء �إىل التديّن .ترك
الربازيل بعمر الـ  20دون عائلته ،لالن�ضمام �إىل �شقيقه
الذي �سافر �إىل �إيطاليا.
و���ص��ل ت��وري��ن��و وب����د�أ ال��ع��م��ل يف ور���ش��ة لتنظيف
الأح��ج��ار امل�ستخرجة من املباين املهدّمة ،حيث كان
يتقا�ضى � 20سنتيم ًا لكل طوب م�صقول .مار�س عدة
وظ��ائ��ف ���ص��غ�يرة ،م��ن بينها ع��ام��ل تو�صيل لأدوات
منزلية كهربائية.
ُر�صد عام  2015وهو ميار�س كرة القدم مع فريق
مهاجرين م��ن ال��ب�يرو .تعاقد م��ع ك���ازايل يف الدرجة
اخلام�سة ،مقابل راتب بلغ  1500يورو �شهري ًا زائد
تكاليف الوقود ل�سيارته.
ً
بني  2015و 2019بلغ الدرجة الثانية ،و�صوال �إىل
كروتوين الذي عرف معه الدرجة الأوىل "�سريي �أ"
بعمر الـ .29
يف مو�سمه الأول يف ال��درج��ة الأوىل ،خا�ض 36
مباراة �سجّ ل فيها � 9أهداف و 4متريرات حا�سمة ،لكن
فريقه هبط �إىل الدرجة الثانية.
ق��ام جن��م م��ي�لان ال�سابق واالداري احل���ايل باولو
مالديني ب�ضمه على �سبيل الإعارة مع خيار ال�شراء يف
اللحظة الأخرية من فرتة االنتقاالت ،لتبد�أ ق�صة غريبة
الأطوار لالعب برازيلي ا�سمه جونيور مي�سيا�س.

يحتاج ف��ري��ق بر�شلونة �إىل معجزة �أم���ام بايرن
ميونيخ على ملعب الأخ�ير ،عندما يتواجهان الليلة
يف اجل��ول��ة الأخ��ي�رة م��ن دور امل��ج��م��وع��ات ب��دوري
�أبطال �أوروبا.
وال ب��دي��ل للفريق ال��ك��ات��ال��وين ع��ن ال��ف��وز لتجنب
ف�ضيحة اخلروج من دور املجموعات للمرة الأوىل منذ
عقدين من الزمان ،لكن مهمة الهولندي ممفي�س ديباي
ورفاقه �ستكون �صعبة للغاية �أمام العمالق البافاري
الذي �أذاق الرب�سا الأمرين يف ال�سنوات الأخرية.
�ضمن البايرن ت�أهله للدور املقبل بالعالمة الكاملة
حتى الآن؛ �إذ يت�صدر املجموعة اخلام�سة بر�صيد 15
نقطة ،فيما يحتل بر�شلونة املركز الثاين بـ  7نقاط،
و�سيكفيه التعادل �أو حتى اخل�سارة لبلوغ الأدوار
الإق�صائية ب�شرط تعرث بنفيكا �أمام دينامو كييف.
وزاد ف���وز مي�سي ب��ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة م��ن �سخونة

اللقاء؛ حيث يرى العبو البايرن �أن اجلائزة �سلبت
من جنمهم ليفاندوف�سكي ،وتوعد مولر جنم البايرن
بالرد على ذلك يف امللعب ،فيما هدد الهولندي ممفي�س
جنم بر�شلونة بالرد على الهزمية التاريخية ()2-8
�أمام البايرن.
ويف املجموعة ال�ساد�سة ،يتوجه فياريال الإ�سباين،
بطل م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" املو�سم
املا�ضي� ،إىل �أت��االن��ت��ا وه��و يعلم �أن��ه �سيت�أهل على
ح�ساب الإيطاليني �إذا جتنب الهزمية يف برغامو� ،أما
مان�ش�سرت يونايتد الذي �ضمن الت�أهل ف�سيواجه يانغ
بويز ال�سوي�سري على �أمل الث�أر من خ�سارته املفاجئة
ذهابا (.)2-1
ويف امل��ج��م��وع��ة ال�����س��اب��ع��ة ،ال ت���زال الأم�����ور غري
حم�سومة ،حيث ف��رط �سالزبورغ بطل النم�سا يف
ت�أهله يف اجلولة الرابعة عندما كان ر�صيده  7نقاط
يف  3مباريات ،لكنه مني بخ�سارتني متتاليتني خارج

الديار ،وبات مهددًا باخلروج خايل الوفا�ض.
ويت�صدر ليل املجموعة بر�صيد  8نقاط ،و�سيت�أهل
�إذا ح�����ص��ل ع��ل��ى ن��ق��ط��ة م��ن م��ب��ارات��ه �أم����ام م�ضيفه
فولف�سبورغ الأمل��اين الرابع الأخ�ير بر�صيد  5نقاط
بفارق نقطة واحدة خلف �أ�شبيلية الإ�سباين الثالث،
ومتلك الفرق الأربعة يف املجموعة فر�صة الت�أهل �إىل
ثمن النهائي يف حال فوزها.
وع��ل��ى غ���رار ل��ي��ل ،ي��ح��ت��اج ���س��ال��زب��ورغ �إىل نقطة
فقط لتخطي دور املجموعات ،فيما �سيكون كل من
فولف�سبورغ و�إ�شبيلية مطالبا بالفوز.
و�سي�ضمن ت�شل�سي حامل اللقب� ،صدارة املجموعة
ال��ث��ام��ن��ة يف ح���ال ف���وزه ع��ل��ى م�ضيفه زي��ن��ي��ت �سان
بطر�سبورغ ال��رو���س��ي ،كما �أن التعادل واخل�سارة
ق��د ت�ضمنان ل��ه ذل��ك ،لكن �شرط حتقيق يوفنتو�س
الإي��ط��ايل للنتيجة ذاتها يف مواجهته ل�ضيفه ماملو
ال�سويدي.

أخيرة
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«السيبراني» يحذر من
ثغرات بـ«غوغل كروم»
جدة  -البالد

�أطلق املركز الوطني الإر�شادي للأمن ال�سيرباين� ،أم�س (الثالثاء) ،حتذيرا من
ثغرات يف مت�صفح "جوجل كروم" لأنظمة .Windows, Mac, Linux
و�صنف املركز التحديث ب�أنه عايل اخلطورة ،م�شريًا �إىل �أن املهاجم ميكنه ا�ستغالل
الثغرات يف تنفيذ بع�ض العمليات �أبرزها عدم التحقق من �صحة مدخالت امل�ستخدم،
وتنفيذ برجميات خبيثة ،وجت��اوز �سعة خمزن الذاكرة امل�ؤقت .وك�شف �أن �شركة
«� »Googleأ�صدرت حتديث ًا ملعاجلة عد ٍد من الثغرات يف مت�صفح Chrome
لأنظمة « »Windowsو« »Macو« ،»Linuxمو�صيا باتخاذ بع�ض الإجراءات
الوقائية تتمثل يف حتديث املت�صفح ،منوهً ا ب�أن �شركة "جوجل" �أ�صدرت تو�ضيح ًا
للتحديثات الالزمة على موقعها الإلكرتوين.
وقال املركز �إن طريقة التحديث تتمثل يف ما يلي :فتح « ،»Chromeثم يف �أعلى
ي�سار ال�شا�شة النقر على املزيد > م�ساعدة > معلومات عن ،Google Chrome
مو�ضحا �أن رق��م الإ��ص��دار احل��ايل هو جمموعة الأرق��ام �أ�سفل كلمة «Google
 ،»Chromeثم �سيبحث  Chromeعن التحديثات و�سيقوم بالتحديث
التلقائي ،ثم النقر على �إعادة الت�شغيل.
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تفعيل «همم» الستقبال ذوي اإلعاقة بالحرم
مكة املكرمة  -البالد

فعّلت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
ممثلة ب� ��الإدارة العامة للخدمات االجتماعية والإدارة العامة
ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مبادرة "همم" ال�ستقبال ذوي
الإعاقة ،وذلك �ضمن مبادرتها الرئي�سية "اجتماعي".

وق��ال وكيل الرئي�س العام للخدمات االجتماعية والتطوعية
املهند�س �أجمد بن عاي�ض احلازمي� ،إن املبادرة تهدف �إىل ا�ستقبال
ذوي الإعاقة واالهتمام والعناية بهم وتقدمي ك ل احتياجاتهم خالل
زياتهم �إىل امل�سجد احلرام ،م�ؤكد ًا حر�ص الرئا�سة على االهتمام
بخدمة جميع فئات املجتمع وتقدمي كافة اخلدمات لهم.

و�أ�شار �إىل �أن املبادرة بد�أت با�ستقبال  15قا�صد ًا من الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة ومت االحتفاء بهم واجتماعهم م��ع الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور عبد
الرحمن ال�سدي�س عرب البث االفرتا�ضي ووج��ه باالهتمام بهذه
الفئة الغالية.

«كاوست» تطور تقنية
للكشف المبكر عن السرطان
جدة ـ البالد
ً
�أعلنت جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية (كاو�ست)� ،أن فريقا من
املوجه جلزيئات احلم�ض
علمائها طوّ ر تقنية ُتعرف با�سم «الت�سل�سل َّ
النووي املفردة» التي ميكن من خاللها الك�شف بدقة عن طفرة جينية
واحدة يف جمموعة ت�ضم ع�شرة �آالف خلية ،وهو �أمر بالغ الأهمية
يف الك�شف املبكر عن ال�سرطان.
و�أو��ض�ح��ت (ك��او��س��ت) ،ع�بر موقعها الإل �ك�تروين� ،أن التقنيات
احلالية لتحديد ت�سل�سل احلم�ض ال�ن��ووي ( )DNAتفتقر �إىل
احل�سا�سية ال�لازم��ة للك�شف ع��ن ال�ط�ف��رات اجلينية ال �ن��ادرة يف
جمموعة كبرية من اخلاليا ،وهو �أمر بالغ الأهمية يف الك�شف املبكر
طورها فريق
عن ال�سرطان .و�أ�ضافت �أن تقنية ( )IDMseqالتي َّ
(كاو�ست) تت�ضمن �إ�ضافة ترميز �شريطي مم َيّز �إىل كل جزيء من
جزيئات احلم�ض النووي يف عينةٍ من اخلاليا ،يليها �إنتاج عدد كبري
من الن�سخ لكل جزيء با�ستخدام تقنية تفاعالت البلمرة املت�سل�سل
( .)PCRوحتمل اجل��زي�ئ��ات املن�سوخة نف�س ال��رم��ز ال�شريطي
للجزيئات الأ�صلية (تقنية تفاعالت البلمرة هي طريق ٌة �شائعة يف علم
الأحياء اجلزيئي ،لإنتاج �سريع ملليارات الن�سخ من عينة حمددة من
احلم�ض النووي الريبي).

الئحة جديدة الشتراطات
تجهيز الشاورما
جدة  -البالد
ح��ددت الهيئة العامة للغذاء
وال���دواء اال� �ش�تراط��ات العامة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ج �ه �ي��ز وت�� ��داول
ال �� �ش��اورم��ا ،وذل� ��ك يف الئ�ح��ة
ج��دي��دة ط��رح�ت�ه��ا ع�ل��ى من�صة
"ا�ستطالع" لإب ��داء املرئيات
واملالحظات ب�ش�أنها.
وا�شرتطت الهيئة �أن تكون
اللحوم امل�ستخدمة يف �إع��داد
ال� ��� �ش���اورم���ا م� ��ن ح� �ي ��وان ��ات
م� ��ذب� ��وح� ��ة مب�����س��ـ��ل��خ ط �ب � ًق��ا
للموا�صفة القيا�سية اخلليجية ،و�أن تكون ال�شاورما جمهزة من نوع
واحد من اللحم وعلى درجة حفظ واحدة �سواء مربدة �أو جممدة ومينع
اخللط بينهما ،كما يجب �أال تقل ن�سبة اللحم بال�ساندويت�ش عن % 50
من املواد امل�سموح ب�إ�ضافتها عند تقدمي ال�شاورما للم�ستهلك ،م�شددة على
منع �إ�ضافة املايونيز الطازج واملح�ضر يدويًا واملحفوظ يف درجة حرارة
اجلو لل�شاورما ،ويف حال طلب امل�ستهلك ي�سمح فقط با�ستخدام عبوات
املايونيز ال�صغرية املربدة التي مت �إنتاجها يف م�صانع مرخ�صة ومطابقة
للموا�صفة القيا�سية اخلليجية.
وحتظر الالئحة ا�ستخدام البي�ض الطازج واملايونيز املح�ضر يدويًا
يف حت�ضري �صل�صة ال�شــاورما ،مع �إتاحة �إمكانية ا�ســتخدام منتجات
البي�ض املب�ســرتة واملايونيز املنتج يف م�صانع مرخ�صة لهذا الغر�ض ،كما
منعت تخزين �أو ا�ستخدام �صل�صة ال�شاورما املح�ضرة من اليوم ال�سابق.

قصص ملهمة
ك�شفت هيئة الهالل الأحمر ،وجود ما يزيد على � 62ألف متطوع ومتطوعة �ضمن طاقم عملها الإن�ساين ،م�ؤكدة �أنهم مبثابة ثروة ب�شرية ت�سهم يف ت�سريع وتنمية املجتمع،
حيث و�صلت �ساعات التطوع داخل الهيئة بجهودهم �إىل �أكرث من � 519ألف �ساعة �ضمن خمتلف الفعاليات .و�أ�شاد رئي�س الهيئة الدكتور جالل العوي�سى ،مبنا�سبة حفل اليوم
العاملي للتطوع ،بالعمل الذي يقوم به متطوعو الهيئة مبختلف مناطق اململكة ،و�إدراكهم �أهمية عملهم و�أثره يف تكاتف �أفراد املجتمع وخلق روح التعاون واملحبة ،فيما �شهد
احلفل عر�ض ق�ص�ص ملهمة لعدد من املتطوعني واملتطوعات ،وعر�ض "ق�صة قائد" تخليدا ملنجزات �أحد فر�سان العمل التطوعي الذي تويف وهو ميار�س عمله.

 5أطعمة مفيدة لكبح الشهية

جدة  -البالد
يواجه الكثريون من �أ�صحاب الوزن الزائد م�شكلة عدم
ال�ق��درة على كبح جماح ال�شهية املفرطة للطعام وتقليل
ال�شعور باجلوع ،ما ينتج عنه الف�شل يف االلتزام بالأنظمة
الغذائية واحلميات والإ�صابة بال�سمنة وزيادة الوزن.

ويقول تقرير ن�شره موقع " "WebMedالطبي� ،إن
هناك � 5أطعمة وم�شروبات ل�سد ال�شهية ،وهي البقوليات:
ومنها الفول والعد�س ،ويُن�صح بتناولها �صباح ًا ملا حتتويه
من �سعرات حرارية منخف�ضة ،وت�ستخدم يف �سد ال�شهية
كونها غنية بالألياف والربوتني ،والبي�ض الذي وي�ساهم يف
�سد ال�شهية وتقليل فر�ص ال�شعور باجلوع ،لأنه
ي�أخذ وقت ًا طوي ًال يف اله�ضم ،والأ�سماك التي
ت�ساعد يف �إف��راز هرمون اللبتني امل�س�ؤول
عن تقليل ال�شعور باجلوع ،كما يحتوي كل
 100غرام من الأ�سماك على � 90سعر ًا
ح��راري � ًا فقط ،وال�شوكوالتة الداكنة،
كونها ت�أخذ وقت ًا طوي ًال يف اله�ضم،
كما �أنها غنية مب�ضادات الأك�سدة،
وو�أخ �ي��را ال �ق �ه��وة ،ح�ي��ث ين�صح
اخل�براء بتناولها �صباح ًا ،حيث
ي�ساعد ذل��ك ع�ل��ى زي ��ادة �إف ��راز
ه��رم��ون  PYYيف الأم �ع��اء،
م��ا ينتج عنه ال�شعور بعدم
ال��رغ�ب��ة يف ت�ن��اول الطعام
وت�ق�ل�ي��ل ف��ر���ص ال�شعور
باجلوع.

نصائح للوقاية من
انسداد الشرايين

عهود تحيي حفال في البوليفارد

الريا�ض  -البالد

�أك��د �أط �ب��اء �أن �أع��را���ض ان���س��داد ال�شرايني كثرية وع��ادة
ال تظهر على املري�ض �إال بعد �أن تكون احلالة قد تطورت
وتفاقمت ،مبينني �أن من �أب��رز العالمات التي قد تالحظها
على املري�ض يف املراحل املختلفة من الإ�صابة ،هي� :أمل يف
ال�صدر ،تعرق زائد ،تعب و�إره��اق عام ،انقطاع يف النف�س،
خفقان القلب ،غثيان م�ستمر� ،أمل يف �أ�سفل الظهر ،اجللطة
�أو النوبة القلبية .ولفتوا �إىل �أن هناك �أعرا�ضا قد ت�صيب
املري�ض قبل ح��دوث اجللطة بفرتة ق�صرية ،ومنها :تلعثم
عند حماولة الكالم والعجز عن النطق بحروف معينة ،تنميل
وخدر �أو حتى �شلل يف جانب واحد من اجل�سم ،فقدان القدرة
على الر�ؤية يف �إحدى العينني.
وين�صح الأطباء للوقاية من حدوث ان�سداد يف ال�شرايني،
باتباع حمية غذائية �صحية خالية من م�سببات الكولي�سرتول
ال�سيئ ،والإقالع عن التدخني ب�أنواعه ،وتناول الأدوية التي
ي�صفها الطبيب وعدم �إهمال زيارته بانتظام لعمل فحو�صات
دورية.

جدة  -خالد بن مر�ضاح

حتيي الفنانة عهود ال�شهري غدا (اخلمي�س) ،حفال يف
بوليفارد ريا�ض �سيتي� ،ضمن حفالت مو�سم الريا�ض،
تتغنى خاللها ب�أغانيها امل�سموعة واجل��دي��دة ،من بينها
�أغنية «ب��ره ب��ره» ،التي تعاونت فيها مع امللحن عمرو
ال���ش��اذيل ،وم��ن كلمات عمرو امل���ص��ري ،وت��وزي��ع عمرو
احل�ضري .و�أب��دت عهود �سعادتها مب�شاركتها يف مو�سم
الريا�ض ،معربة عن ا�ستعدادها يف وقت �سابق ،للتعاون
مع عدد من الفنانني يف عمل "ديو" ،و�أ�ضافت :ي�شرفني

التعاون مع اجلميع وال �أ�ستثني �أحد ًا ،حيث �إن الفن لي�س
له حدود ،و�أمتنى التجربة املختلفة التي �أقدمها للجمهور
العربي .وبد�أت عهود م�شوارها الفني مبكرا ،حيث تلقت
ت�شجيع ًا وحت�ف�ي��ز ًا م��ن وال��ده��ا على ال�ظ�ه��ور بامل�سرح
و�إظ �ه��ار موهبتها يف ال�غ�ن��اء ،ث��م حت��ول��ت ال�ه��واي��ة �إىل
احرتاف عندما در�ست عهود املو�سيقى والفن يف �إحدى
املعاهد باململكة و�أ�صبحت تناف�س زميالتها يف اخلليج،
وال تزال ت�سعى لإنتاج الكثري من الأغاين التي تتنا�سب
مع ذوق جمهورها.

