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الحياة الفطرية
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السعودية 
أرض الفرص االستثمارية

إثراء

الدمام - البالد
املنتدى   ، ال�شرقية  املنطقة  اأميـر  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  �شعود  الأميـر  افتتح  
التوريد  لقطاع  الإجــمــالــيــة  املُ�شافة  القيمة  تعزيز  لــرنــامــج  ال�شاد�س  واملــعــر�ــس 
)اكتفاء2022 (. وك�شف الأمري عبد العزيز بن �شلمان وزير الطاقة، عن ت�شكيل جلنة 

خا�شة قريبًا،  لدعم تدعم توطني قطاع الطاقة . 
من جانبه قال رئي�س اأرامكو ال�شعودية وكبري اإدارييها التنفيذيني، املهند�س اأمني 
اأكر وفر�س ا�شتثمارية  اإن منتدى ومعر�س اكتفاء ينعقد هذا العام بحجم  النا�شر، 

اأكرث مقارنة بال�شنوات املا�شية، م�شيفا اأن ال�شركة حققت موثوقية اأكر عر برنامج 
اكتفاء اأتاحت لها ال�شتجابة ب�شرعة ا�شتثنائية لالأ�شواق خالل الأوقات ال�شعبة.

واأ�شاف اأن اململكة ت�شهد حتولت كرى، وهي اأر�س خ�شبة للفر�س ال�شتثمارية، 
واأرامكو ال�شعودية فخورة اأن يكون لها دور كبري يف متكني التحّولت واإتاحة الفر�س 
امللك  مدينة  مثل  به  املرتبطة  الكرى  املحلي  املحتوى  وم�شاريع  اكتفاء  برنامج  عر 
�شلمان للطاقة، وجممع امللك �شلمان العاملي لل�شناعات واخلدمات البحرية، وبرنامج 

مناءات اأرامكو".

لدعم قطاع التعليم لدول احملتاجة
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90 مشروعًا

  مقومات طبيعية 
وفرص استثمارية 

البالد ـ جازان 
ُتعد جزر فر�شان الواقعة على بعد 50 كيلومرتًا 
تقريبا باجتاه الغرب من مدينة –جازان و�شط البحر 
وال�شتثمارية  ال�شياحية  املواقع  اأهم  من  الأحمر، 
مبنطقة جازان ب�شفة خا�شة واململكة ب�شفة عامة، 
مبا متتلكه من مقومات طبيعية وفر�س ا�شتثمارية 
والقت�شادية  ال�شياحية  املجالت  �شتى  يف  واعــدة 

وغريها من املجالت.
جازان  مبنطقة  فر�شان"  "جزر  ت�شجيل  وياأتي 
ــان واملــحــيــط احلــيــوي يف  ــ�ــش �شمن بــرنــامــج الإن
احلكيمة  الــقــيــادة  حلــر�ــس  امـــتـــدادًا  )اليون�شكو( 
اململكة  وتـــراث  ح�شارة  يــرز  مــا  بكل  واهتمامها 
ُعد  واحتاللها املكانة التي ت�شتحقها على جميع ال�شُّ

ويف جميع املحافل الإقليمية والدولية.
وي�شم اأرخبيل جزر فر�شان نحو 90 جزيرة من 
بني الـ 200 جزيرة التابعة ملنطقة جازان، جميعها 
الأرخبيل  جــزر  م�شاحة  وتــزيــد  لال�شتثمار  قابلة 
جمتمعة عن 600 كيلومرتا مربعا منها ثالث جزر 

ماأهولة بال�شكان .

لندن - البالد
على  م�شددة  واأوكرانيا،  رو�شيا  بني  احلــايل  الو�شع  خطورة  من  بريطانيا  حــذرت 
الوزراء  رئي�س  قال  اإذ  جديدة"،  لـ"�شي�شان  يتحول  اأن  ميكن  باأوكرانيا  �شراع  اأي  اأن 
غزو  حول  املخابرات  معلومات  اإن  )الثنني(،  اأم�س  جون�شون،  بوري�س  الريطاين، 
موجها  حمالة،  ل  واقــع  الغزو  اأن  تعني  ل  لكنها  للت�شاوؤم،  مثرية  لأوكرانيا  رو�شي 
اإىل  يتحول  اأن  ميكن  �شراع  اأي  اأن  من  بوتني  فالدميري  الرو�شي  للرئي�س  حتذيرًا 

جديدة". "�شي�شان 
اأن الغزو  اأن نو�شح للكرملني ولرو�شيا مبنتهى ال�شراحة  "علينا  وقال جون�شون: 

امل�شاألة،  هذه  حول  القادة  زمالئه  مع  �شيتحدث  اأنــه  موؤكدا  كارثية"،  خطوة  �شيكون 
منظور  من  �شيكون،  اأوكرانيا  غزو  اأن  مفادها  ر�شالة  تو�شيل  اأي�شا  "علينا  م�شيفا: 

رو�شي، عماًل موؤملًا وعنيفًا ودمويًا، واأعتقد اأن من املهم جدًا اأن يفهم النا�س يف رو�شيا اأن 
الأمور قد تتحول اإىل �شي�شان جديدة"، منوها اإىل اأن بريطانيا لي�س لديها خطط لإر�شال 

قوات قتالية اإىل اأوكرانيا مل�شاعدتها يف الدفاع عن نف�شها يف مواجهة اأي عدوان رو�شي، فيما 
قال حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(، اأم�س، اإنه و�شع قواته يف حالة تاأهب ويدفع بتعزيزات من 

ال�شفن والطائرات املقاتلة، يف حتركات نددت بها رو�شيا وو�شفتها باأنها ت�شعيد للتوتر.
با�شتخدام  بايدن  اإدارة  اأوكرانيا، هددت  اإطار حماولة كبح جماح غزو رو�شي حمتمل �شد  ويف 

من  ال�شرتاتيجية  الرو�شية  بال�شناعات  ال�شرر  لإحلاق  رو�شيا  اإىل  ال�شادرات  على  جديدة  اإجــراءات 
الذكاء ال�شطناعي واحلو�شبة اإىل الف�شاء اجلوي املدين، اإذا غزت مو�شكو اأوكرانيا، ح�شبما قال م�شوؤولو 

الإدارة ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت.
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تحذير أوروبي من خطورة 
الصراع بأوكرانيا

الريا�ض - عوا�سم - البالد
من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ملي�شيا  ت�شنها  التي  املتكررة  بالهجمات  ال�شعودية  العربية  اململكة  نددت   
اإيران على الأعيان املدنية واملن�شاآت احليوية يف جنوب اململكة واأبوظبي،  موؤكدة موقفها الراف�س واإدانتها لكل 
الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه امللي�شيا وتهديد ممرات املالحة الدولية يف البحر الأحمر، وقتل اأبناء ال�شعب 

اليمني وزعزعة اأمن املنطقة وا�شتقرارها.
 واأدان جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون الإ�شالمي وجمل�س وزراء الداخلية العرب والرملان 
 ، املفخخة  بال�شواريخ وامل�شرّيات  اإرهابية  الإرهابية من جرائم  امليلي�شيا  ، ما ترتكبه  العوا�شم  العربي والعديد من 
والعامل  والإ�شالمية  والعربية  واملنظمات اخلليجية  الدول  اأكدت  كما   ، الدويل  للمجتمع  �شافرا  تعد حتديا  اإنها  وقالوا 
و�شالمة   ، وا�شتقرارهما  واأمنهما  اأرا�شيهما  حلماية  اإجــراءات  من  تتخذانه  ملا  وتاأييدها  والإمــارات  اململكة  مع  وقوفها 

مواطنيهما واملقيمني على اأرا�شيهما، والوقوف معهما �شًفا واحًدا �شد كل تهديد يطول اأمنهما وا�شتقرارهما.

باإلرهاب الحوثي ضد السعودية واإلمارات
تنديدات قوية

فرسان
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جنران- البالد
اأمري  م�ساعد  بن  العزيز  عبد  بن  جلوي  الأمري  اأطلق 
منطقة جنران 40 من املها الو�سيحي و10 ظباء اأدمي 

يف حممية عروق بني معار�ض.
لتنمية  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ض  ــح  ــس واأو�
عملية  اأن  قربان  علي  حممد  الدكتور  الفطرية  احلياة 
الوطني  الربنامج  �سمن  ياأتي  الفطرية،  الكائنات  ــالق  اإط
يف  بالنقرا�ض  املهددة  املحلية  الأنــواع  توطني  واإعــادة  لإكثار 
اململكة، تعزيًزا  املحميات واملتنزهات الوطنية يف جميع مناطق 
الأحيائي  التنوع  اإثــراء  بهدف  املحمية  يف  املطلقة  للمجموعات 
مفهوم  وتر�سيخ  البيئي،  الــتــوازن  وتعزيز  الطبيعية  بيئاتنا  يف 
اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  حتقيق  يف  والإ�سهام  البيئية،  ال�ستدامة 
احلياة،  جودة  م�ستوى  وحت�سني  جاذبة  اإيجابية  بيئة  لبناء   ،2030

مبا يتما�سى مع اجلهود العاملية للحفاظ على البيئة.

الفيصل اململكة

يُكرم الفائزين 
بجائزة خادم الحرمين 

تحقق تقدمًا تقنيًا عالميًا
الريا�ض - البالد

اأوملبياد  يف  الرونزية  امليدالية  اململكة  اأحــرزت 
على   NSUCRYPTO الــعــاملــي  الــتــ�ــشــفــري 
مــ�ــشــتــوى املُــحــرتفــني، الــــذي ا�ــشــتــ�ــشــافــت رو�ــشــيــا 
 25 حتى   17 من  الفرتة  يف  منه  الثامنة  الن�شخة 
اأكتوبر 2021م، وذلك يف تاأكيٍد جديد على ريادتها 

وتفوقها الرقمي يف جمال التقنيات املُتقدمة.
املُ�شارك  الوحيد  العربي  البلد  ال�شعودية،  وُتعد 
من  قوية  ُمناف�شة  �شهد  الذي  العاملي،  الأوملبياد  يف 

العامل.  دول  خمتلف  ميثلون  فريقًا   85

متديد إقامات وتأشريات
من هم باخلارج لنهاية مارس

الريا�ض - وا�ض
الله -،  اآل �شعود - حفظه  اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 
دون  من  والعودة  اخلروج  وتاأ�شريات  الإقامات  �شالحية  بتمديد  للجوازات  العامة  املديرية  بداأت 
ر�شوم اأو مقابل مايل اإىل تاريخ 28 / 8 / 1443هـ املوافق 31 / 3/ 2022م ، ومتديد �شالحية 
تاأ�شريات الزيارة من قبل وزارة اخلارجية للزائرين ممن هم خارج اململكة، من الدول التي يتم 

تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�س كورونا فيها، ليكون اإىل نهاية مار�س القادم.

إنفاًذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

»الناتو« يضع قواته في حالة تأهب
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محليات
الثالثاء 22 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 25 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 223555

مواجهة تحديات البشرية بالبحث واالبتكار

المؤتمر التقني.. عين على المستقبل

إطالق 50 كائنًا فطريًا في  "عروق بني معارض"
جنران- البالد

جلوي  الأمــــر  اأطــلــق 
ــد الـــعـــزيـــز بن  ـــن عــب ب
منطقة  اأمـــر  مــ�ــســاعــد 
املــهــا  مـــن  جنــــران 40 
ظباء  و10  الو�سيحي 
حمــمــيــة  يف  اأدمــــــــــي 
معار�ض. بني  عــروق 
ــيــ�ــض  ــرئ ـــــح ال واأو�ـــــس
ــلــمــركــز  الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
الوطني لتنمية احلياة 
الـــفـــطـــريـــة الـــدكـــتـــور 
اأن  قــربــان  علي  حممد 
الكائنات  اإطالق  عملية 
�سمن  ياأتي  الفطرية، 

الــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
ــار واإعـــــادة تــوطــن الأنــــواع  ــث لإك
يف  بــالنــقــرا�ــض  املــهــددة  املحلية 
الوطنية  واملــتــنــزهــات  املحميات 
تعزيًزا  اململكة،  مناطق  جميع  يف 

املحمية  يف  املطلقة  للمجموعات 
بــهــدف اإثــــراء الــتــنــوع الأحــيــائــي 
وتــعــزيــز  الطبيعية  بــيــئــاتــنــا  يف 
مفهوم  وتر�سيخ  البيئي،  التوازن 
يف  والإ�سهام  البيئية،  ال�ستدامة 

اململكة  ــة  روؤي م�ستهدفات  حتقيق 
2030، لبناء بيئة اإيجابية جاذبة 
احلياة،  جودة  م�ستوى  وحت�سن 
العاملية  اجلهود  مع  يتما�سى  مبا 

للحفاظ على البيئة.

املـــركـــز  اأن  اإىل  واأ�ـــــســـــار 
متخ�س�سة  ــز  مــراك ميــتــلــك 
تـــاأتـــي يف طــلــيــعــة املـــراكـــز 
ــة  ــ�ــس ــتــخــ�ــس الــــعــــاملــــيــــة امل
ــار الــكــائــنــات املــهــددة  ــاإكــث ب
يف  وتوطينها  بالنقرا�ض 
بيئاتها الطبيعية ح�سب اأدق 
اأن  مبيًنا  العاملية،  املعاير 
املو�سم  يف  �سيطلق  املــركــز 
 1000 مـــن  اأكـــــر  احلـــــايل 
خمتلف  يف  فـــطـــري  كـــائـــن 
املـــحـــمـــيـــات واملـــتـــنـــزهـــات 
من  متكن  اأن  بعد  الوطنية، 
املو�سم  كائًنا   785 اإطـــالق 
�سمو  دعــم  مثمًنا  املــا�ــســي، 
لأن�سطة  جنران  منطقة  اأمر 
باحلياة  الدائم  واهتمامه  املركز، 
�ساأنه  ما من  الفطرية، وتقدمي كل 
لتحقيق  املـــركـــز  مـــهـــام  تــ�ــســهــيــل 

اأهدافه.

المملكة تعزز ريادتها كمركز رقمي إقليمي

الفيصل يُكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين للتحفيظ

الريا�ض - البالد
رقمي  ريادتها كمركز  اململكة حتقيق  توا�سل 
م�ساف  يف  مكانتها  ــخ  يــر�ــسّ مبــا  اإقــلــيــمــي، 
 ، والبتكار  التقدم  يف  تقدًما  الأكــر  الــدول 
الالحمدود  والدعم  الكرمية  الرعاية  ظل  يف 
وتقنية  الت�سالت  قطاعات  به  حتظى  الــذي 
من  والبتكار  والبحث  والف�ساء  املعلومات 
بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لدن 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض 
الــ�ــســوؤون  جمل�ض  رئــيــ�ــض  الـــــوزراء  جمل�ض 
القت�سادية والتنمية -حفظه الله-، وحر�سه 
على مواكبة التطورات واملتغرات املت�سارعة 
اململكة  ــة  روؤي ملُ�ستهدفات  حتقيًقا  العامل  يف 
وتقنيات  الـــواعـــدة  الــقــطــاعــات  يف  2030م 

املُ�ستقبل.
يف  الريا�ض  ت�ست�سيف  ال�سياق  هــذا  ويف   
فـــرايـــر(، مــوؤمتــر  اإىل 3  مــا بــن )1  الــفــرة 
وزارة  بتنظم  الــدويل،  التقني   "LEAP"
التــ�ــســالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات والحتــــاد 
الــ�ــســعــودي لــالأمــن الــ�ــســيــراين والــرجمــة 
اأكر من 350 متحدًثا  والدرونز، ومب�ساركة 
نا�سئة  و�سركة  مبتكر  و700  دولــة   80 مــن 
التقنية  ملكانتها  تعزيًزا  وذلــك  الــعــامل،  حــول 

وريادتها الرقمية اإقليمًيا وعاملًيا.
ـــوؤمتـــر و�ــســُيــنــاقــ�ــض  ـــي تــنــظــيــم هــــذا امل ـــاأت وي
ياأتي  رئي�سية؛  مو�سوعات  عدة   ،"LEAP"
يف مقدمتها تقنيات الرعاية ال�سحية لتح�سن 
جودة احلياة وزيادة متو�سط العمر، ومتكن 
الــروبــوتــات، والتقنيات  مــن خــالل  الإنــ�ــســان 
املنطقة،  يف  واملــائــي  الغذائي  لالأمن  املــعــِززة 
بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض اأبرز ما تو�سلت اإليه 
التقنيات يف قطاع التعليم، ومناق�سة القت�ساد 
الإبداعي والك�سف عن تقنيات من �ساأنها تعزيز 
�ستتناول  كما  املجتمعات،  ورفاهية  �سعادة 
والتقنيات  امل�ستقبل  طاقة  وفعالياته  جل�ساته 
التي �ستعزز ريادة املنطقة على قطاعي النفط 

م�سادر  تطوير  على  التقنية  واأثـــر  والــغــاز، 
الطاقة، بالإ�سافة اإىل مناق�سة التقنيات املالية 
الذكية  واملـــدن  الرابعة  ال�سناعية  والــثــورة 
عر�ض  خالل  من  امل�ستقبل  مدن  بناء  وكيفية 

درو�ض ُم�ستقاة من جتارب عاملية.

منجزات وطموحات
وي�سعى املوؤمتر الذي ينعقد حتت �سعار "عن 
الت�سالت  وزارة  وتنظمه  امل�ستقبل"  على 
الحتـــاد  مــع  بــالــتــعــاون  املــعــلــومــات  وتقنية 
الــ�ــســعــودي لــالأمــن الــ�ــســيــراين والــرجمــة 
التحديات  اأبــــرز  مناق�سة  اإىل  ـــز،  ـــدرون وال
الجتماعية والثقافية التي تواجه العامل من 
القدرة  لديها  التي  احلديثة  التقنيات  خــالل 
نعي�ض  الــتــي  الــطــريــقــة  ت�سكيل  اإعــــادة  عــلــى 
لها،  واملبتكرة  املنا�سبة  احللول  وو�سع  بها، 

م�ستهدًفا ح�سور 40 األف زائر حملِي ودويل.
الت�سالت  وزير  نائب  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 
ــد�ــض هــيــثــم بن  ــن ــه وتــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات امل
تعي�ض  اململكة  اأن  الــعــوهــلــي،  عبدالرحمن 
متكن  اإىل  فيه  ت�سعى  مت�سارًعا  تقنًيا  ع�سًرا 
لبناء حا�سر مرابط وم�ستقبل  ركائز رقمية 
الطموحة  الـــروؤيـــة  اأن  اإىل  مــ�ــســًرا  مبتكر، 
طــريــق  خـــارطـــة  تـــــزال  ول  كـــانـــت  2030م 
كرمية  بقيادة  امل�ستقبل  اإىل  ُت�سر  وبو�سلة 

من عّراب الروؤية �سمو ويل العهد.

مركز للتقنية
الحتاد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قال  جهته،  من 
الــ�ــســعــودي لــالأمــن الــ�ــســيــراين والــرجمــة 
والدرونز في�سل بن �سعود اخلمي�سي: "نفخر 
وتقنية  ــالت  التــ�ــس وزارة  مــع  ب�سراكتنا 
التقني،   LEAP موؤمتر  لإطــالق  املعلومات 
امل�ستقبل،  نــحــو  عــاملــًيــا  جــ�ــســًرا  ـــذي ميــثــل  ال
وحتقيق الريادة يف التطور التقني والبتكار 
الأمــن  العهد  ويل  �سمو  مــن  كرمية  برعاية 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز يحفظه الله".
"LEAP" اإىل تعزيز مكانة اململكة  ويهدف 
الفكر  ــقــادة  ل الــتــقــاء  نقطة  بو�سفها  دولــًيــا 
العامل  اأنــحــاء  جميع  مــن  التغير  و�سانعي 
العاملي،  التقني  لالبتكار  احلقيقية  والوجهة 
التقنيات  اأحــدث  واعتماد  وتطوير  ومتكن 

العاملية.
رواد  للتقاء  مــركــًزا   "LEAP" و�سُي�سكل 
الــتــقــنــي و�ــســتــوفــر من�سة  املـــجـــال  تــطــويــر 
اململكة  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  ل�ستقطاب 
ــة وتــ�ــســريــع  ــي ــدول ــتــثــمــارات ال وجــــذب ال�ــس
الــتــحــّول الــرقــمــي مــن خـــالل متــكــن تطوير 
الت�سال،  وحلول  التقنيات  اأحــدث  واعتماد 
وجعل اململكة مركًزا للتقنية والت�سالت يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط.

جدة - البالد
كّرم الأمر خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمن 
ال�سريفن اأمر منطقة مكة املكرمة الفائزين باملراكز 
امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  جائزة  يف  الأوىل 
�سلمان حلفظ القراآن الكرمي وتالوته وتف�سره من 

اأبناء املنطقة.
جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سمّوه يف مقر الإمارة بجدة 

اخلرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأمــ�ــض، 
لتحفيظ القراآن الكرمي مبكة املكرمة الدكتور ها�سم 

حريري يرافقه اأع�ساء املجل�ض.
الــتــقــريــر ال�سنوي  الــلــقــاء  وتــ�ــســّلــم �ــســمــّوه خـــالل 
للجمعية ، املت�سمن اأعمال واأن�سطة اجلمعية خالل 
تــالوة  اإىل  �سمّوه  ا�ستمع  فيما  املا�سية،  الــفــرة 
عبدالرحمن  عبدالله  وهما  الفائزين،  الطالبن  من 

القراءات  فــرع  يف  الأول  باملركز  الفائز  �سالوالة 
فهد  بن  واأن�ض  املكرمة،  مكة  منطقة  م�ستوى  على 
الذبياين الفائز باملركز الأول يف الفرع الأول كامل 

القراآن وتف�سره على م�ستوى املنطقة.
وهناأ اأمر منطقة مكة املكرمة رئي�ض جمل�ض اإدارة 
مبكة  الكرمي  الــقــراآن  لتحفيظ  اخلرية  اجلمعية 
املراكز  بح�سدهما  الفائزين  والطالبن  املكرمة 

الأوىل، �سائاًل الله تعاىل اأن يوفقهما للعمل بالقراآن 
الكرمي واأن يكون لهما الأثر يف ن�سر علومه.

اخلرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قــّدم  كما 
والطالبان  املكرمة  مبكة  الكرمي  الــقــراآن  لتحفيظ 
عنايته  على  املنطقة  اأمر  ل�سمو  �سكرهم  الفائزان 
الكرمي، وي�سهم يف  القراآن  ما يخدم  لكل  ورعايته 

ن�سر علومه.

جازان-البالد
اأمر  العزيز  نا�سر بن عبد  الأمر حممد بن  ا�ستقبل 
اململكة  لدى  اليابان  �سفر  مكتبه،  يف  جــازان  منطقة 
فوميو اإيواي، والوفد املرافق له الذي يزور املنطقة 
الودية  الأحــاديــث  تبادل  اللقاء  خــالل  حالًيا.وجرى 

واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك.
الدكتور  اإمارة منطقة جازان  ح�سر ال�ستقبال وكيل 
الأمنية  لل�سوؤون  الإمـــارة  ووكيل  ال�سقر،  الله  عبد 

الدكتور �سلطان القرزوح.

املدينة املنورة - البالد
�سهد  الأمر في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز، اأمر منطقة 
املدينة املنورة، رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة تطوير املنطقة، 
�سيتم  الــذي  املدينة  حافالت  م�سروع  عقد  توقيع  مرا�سم 
ت�سغيله من قبل اإحدى �سركات النقل املتخ�س�سة على مدار 
5 �سنوات لتغطي اخلدمة جميع املواقع احليوية والأحياء 

الرئي�سة باملنطقة.
منظومة  ت�سغيل  اإىل  املدينة  حــافــالت  م�سروع  ويــهــدف 
تربط  رئي�سة  م�سارات   4 خالل  من  العام  النقل  حافالت 
وكذلك  بجنوبها  املنورة  املدينة  �سمال  بن  اخلدمة  �سبكة 
اإ�سافة  ال�سريف،  النبوي  بامل�سجد  مــروًرا  بغربها  �سرقها 
العام،  النقل  خدمات  من  امل�ستفيدين  دائــرة  تو�سيع  اإىل 
وتعزيز الن�سيابية املرورية يف ال�سوارع الرئي�سة وداخل 

نطاق املنطقة املركزية.

بريدة - البالد
�سهد الأمر الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز 
بن  التفاهم  مذكرة  توقيع   ، مكتبه  يف  الق�سيم  منطقة  اأمر 
اللجنة الن�سائية التنموية بالق�سيم وبرنامج الأمان الأ�سري 
تطويرية  وبرامج  تدريبية  دورات  توفر  بهدف  الوطني، 

م�ستمرة يف برنامج دعم ومتكن املراأة.
ن�سر  يف  التفاهم  ومذكرات  التعاونية  الرامج  اأهمية  واأكــد 
العنف  ومكافحة  الأ�ــســري  بــالأمــان  املجتمعي  الوعي  ثقافة 
الرامج  خــالل  من  للعنف  يتعر�سن  من  وتاأهيل  الأ�ــســري، 

التاأهيلية املتخ�س�سة يف هذا املجال.
الرنامج  من  امل�ستهدفة  الفئة  عن  ل�سرح  �سموه  ا�ستمع  كما 
الذي يهدف اإىل تاأهيل ودعم ال�سيدات الالتي تعر�سن للعنف 

الأ�سري اأو من لديهن عوامل خطورة اجتماعية عالية.

الريا�ض- البالد
بداأ جممع امللك �سلمان العاملي للغة العربية باإن�ساء 
م�سروع مدونة اللغة العربية املعا�سرة؛ �سعيًا اإىل 
لتوظيف  الداعمة  اللغوية  امل�سادر  اأحــد  تكون  اأن 
التطبيقات  وبــنــاء  ال�سطناعي،  الــذكــاء  تقنيات 
وحتليل  اللغوية،  الظواهر  ور�سد  احلا�سوبية، 
ت�سهل  متخ�س�سة  اإلــكــرونــيــة  من�سة  عــر  اللغة 
منها  وال�ستفادة  والتحليل،  وال�سرجاع  البحث 

يف اختبار مناذج الذكاء ال�سطناعي وتدريبها.
الدكتور عبدالله  للمجمع  املكلف  العام  الأمن  وقال 
مع  لــيــتــواكــب  املــدونــة  اإنــ�ــســاء  "ياأتي  الــو�ــســمــي: 
اأهداف املجمع الإ�سراتيجية، و�سعيه احلثيث اإىل 
حتقيق املرجعية العاملية يف جمالت اللغة العربية 
وتطبيقاتها، ور�سالته املتمثلة يف اإعالء مكانة اللغة 
تنمية  التقني يف  اإ�سهامها  ا، وتكثيف  عامليًّ العربية 
املجالن العلمي والثقايف، مبا يتوائم وم�ستهدفات 

روؤية اململكة 2030.
واأ�سار الدكتور الو�سمي اإىل اأن املدونة �سركز على 
لتكون  �سنة؛   100 لآخــر  املعا�سرة  العربية  اللغة 
الأ�سا�ض ملعجم حديث للغة العربية، ُيبنى وفق جودة 
يخدم  وجــه  على  ر�سينة،  علمية  ومنهجية  عالية، 

القارئ العربي واملتعلم والباحث يف حو�سبة اللغة.

 سفير اليابان يزور جازان

 عقد حافالت المدينة

مدونة للغة العربية المعاصرة

 دعم وتمكين المرأة

اخبار موجزة

ترسيخ تقدم وابتكارات المملكة

مناقشة تقنيات الصحة والغذاء

تعزيز سعادة ورفاهية المجتمعات

جسر لرواد األعمال والمبتكرين 

 نقطة التقاء لقادة الفكر ووالتغيير

 منصة الستقطاب االستثمار األجنبي 
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انطالق الملتقى األول لسقيا المياه 

الريا�ض- البالد
الأول  "امللتقى  والــزراعــة  واملياه  البيئة  وزارة  نّظمت 
"الفر�ض  �سعار  حتت  املياه"  �سقيا  يف  اخلــري  للعمل 
الأهلية  �سقاية  موؤ�س�سة  مــع  بالتعاون  والتحديات" 
رئي�ض  والزراعة  واملياه  البيئة  وزير  برعاية  )�سقاية(، 
جمــلــ�ــض اأمـــنـــاء املــوؤ�ــســ�ــســة املــهــنــد�ــض عــبــدالــرحــمــن بن 
اآفاق  فتح  بهدف  وذلك  بالريا�ض   الف�سلي،  عبداملح�سن 
جديدة للعمل اخلري يف قطاع �سقيا املياه باململكة، من 
خالل م�ساركة قادة وخراء اجلهات املخت�سة واملهتمن 

بهذا القطاع.
واأو�سح  اأن امللتقى يوؤ�س�ض ملرحلة جديدة من امل�ساركة 
اخلــر  لفاعلي  فــر�ــض  تــوفــر  عــر  الــفــاعــلــة  املجتمعية 
واملترعن، وهي مرحلة قوامها العمل امل�سرك وت�سافر 
وغر  اخلا�ض  والقطاعن  الدولة  قطاعات  بن  اجلهود 
الــربــحــي مبــا يــرقــى اإىل طــمــوح اأبــنــاء الــوطــن الــكــرمي، 
اململكة  ــة  روؤي اإطــار  يف  الله-  -اأيــدهــا  قيادته  وتطلعات 

.2030
واأ�ساف اأن توفر اإمدادات املياه امل�ستدامة ُي�سكل اإحدى 
الق�سايا املُِلحة والتحديات الكرى التي تواجه الب�سرية 
املياه  ا�ستهالك  معدلت  اأن  ا  خ�سو�سً اليوم،  عاملنا  يف 
وجهود  ال�سكانية،  بالزيادة  مدفوًعة  م�ستمر،  تزايد  يف 
اأن  مــوؤكــًدا  ال�ستهالك،  اأمنــاط  تغررُّ  عن  ف�ساًل  التنمية، 
ي�سكل  الــذي  املناخي  التغر  مع  �سعوبة  يــزداد  الو�سع 
لالحتياجات  الــالزمــة  املياه  توفر  اإمكانية  يهدد  خطًرا 
عام  بحلول  الــعــامل  �سكان  مــن   %52 لنحو  الأ�ــســا�ــســيــة 

2050م.
هــذه  عــن  مبــعــزل  ل�سنا  احلــــال،  بطبيعة  "نحن  وقــــال: 
اأ�سرع وطموح  للعمل بوترة  اأننا ن�سعى  اإل  املتغرات، 
اأكر لتقلي�ض الفجوة يف احتياجاتنا من املياه، ونحر�ض 
التي  على جت�سيد هذا الطموح يف املبادرات وامل�ساريع 
�ساملة  خطط  وفــق  تنفيذها  يــجــري  اأو  بالفعل  ــفــّذت  ُن
ل�سمان ا�ستدامة قطاع املياه وحت�سن جودة خدماته يف 
ظل ما يحظى به من اهتماٍم ودعٍم غر حمدود من القيادة 

الر�سيدة -اأيدها الله-".

تفعيل نظام الغذاء والعقوبات
الريا�ض- البالد

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من ور�ض العمل 
مع ممثلن من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان 
على  التنفيذية  ولئحته  الغذاء  نظام  تطبيق  لبدء  متهيدًا 
وزارة  ورقابة  اإ�سراف  حتت  تقع  التي  الغذائية  املن�ساآت 

ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان.
وممثلن  منطقة  اأمــانــة   )17( العمل  ور�ـــض  يف  و�ــســارك 
و�سركة  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  عن 
ما يتعلق بتطبيق  الور�ض مناق�سة  اإجــادة، حيث مت خالل 
الإجراءات النظامية على املن�ساآت الغذائية ا�ستنادًا لنظام 
حال  يف  العقوبة  وم�ساعفة  املخالفات  وتكييف  الــغــذاء، 

التكرار.
وا�ستعر�ست "الغذاء والدواء" عددا من ت�سنيف املخالفات 
والعقوبات املقررة واأجابت خالل ور�سة العمل على جميع 
ت�سكيل  اإجراءات  مناق�سة  وجرى  امل�ساركن،  ا�ستف�سارات 

جلان النظر يف املخالفات والتظلمات.
يذكر اأن نظام الغذاء يف مادته ال�ساد�سة والثالثن يعاقب 
كل من ت�سبب عمدًا بتداول مادة غذائية مغ�سو�سة اأو �سارة 
بال�سحة او ممنوعة، بال�سجن مدة ل تزيد عن 10�سنوات 
اإ�سافة  معًا  بهما  اأو  ريال  تزيد عن 10مالين  اأو غرامة ل 
 180 ملــدة  غذائي  عمل  اأي  ممار�سة  من  املخالف  منع  اإىل 
يوما اأو تعليق الرخي�ض لعام واحد اأو اإلغاء الرخي�ض.

أهداف المؤتمر



الريا�ض - البالد
التقى امل�شت�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز 
امللك �شلمان للإغاثة والأعمال الإن�شانية الدكتور عبدالله 
بن عبدالعزيز الربيعة، مبقر املركز يف الريا�ض ، م�شاعد 
الأو���ش��ط  ال�شرق  ل�����ش��وؤون  املتحدة  ل��لأمم  ال��ع��ام  الأم���ن 

واآ�شيا واملحيط الهادي خالد اخلياري.
امل�شرتك  الهتمام  ذات  الأمور  اللقاء بحث  وجرى خلل 
املتعلقة بال�شوؤون الإن�شانية والإغاثية خا�شة يف اليمن 
بن  التعاون  واآفاق  الأخرى  الآ�شيوية  والدول  و�شوريا 

اجلانبن يف هذا اخل�شو�ض.
يف  امل�شاهمن  اأك��ر  من  اململكة  اأن  اخلياري  خالد  واأك��د 
جمال العمل الإن�شاين، مثمنًا دعمها ال�شخي للأمم املتحدة 
يف عدة جمالت، م�شيدًا بامل�شاريع والرامج التي يقوم 
بها مركز امللك �شلمان للإغاثة والأعمال الإن�شانية للفئات 

املحتاجة يف خمتلف دول العامل.
 من جهة ثانية التقى م�شاعد امل�شرف العام على مركز امللك 
والرامج  للعمليات  الإن�شانية  والأعمال  للإغاثة  �شلمان 
الريا�ض،  يف  املركز  مبقر  البيز،  علي  بن  اأحمد  املهند�ض 
يف  )اليوني�شيف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  ممثل 

اليمن ال�شيد فيليب دواميل.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���لل ال��ل��ق��اء �شبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
اأبناء  من  �شعًفا  الأ���ش��د  الفئات  خلدمة  بينهما  امل�شرتك 
ال�شعب اليمني وحت�شن ظروفهم املعي�شية يف ظل الأزمة 

الإن�شانية الراهنة.

املهم  والدور  للمملكة  الإن�شانية  باجلهود  دواميل  ونّوه 
موؤكًدا   ، اليوني�شيف  منظمة  مع  بال�شراكة  توؤديه  ال��ذي 
من  كثري  معاناة  تخفيف  يف  اأ�شهمت  ال�شراكة  ه��ذه  اأن 

ال�شعوب املت�شررة حول العامل .

        منظومة اإن�سانية 
جهودها  �شمن  ال�شعودية  العربية  اململكة  واأ�شهمت 
دعم  يف  ال��ع��امل،  ح��ول  الوا�شعة  والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية 

املت�شررة،  وال��دول  الحتياج  ذات  بالدول  التعليم  قطاع 
وذلك اإمياًنا منها باأهمية هذا القطاع يف نه�شة ال�شعوب 

وتنمية البلدان وحتقيق العي�ض الكرمي للإن�شان.
للإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  خ��لل  من  اململكة  نفذت  وق��د 
اإن�شانًيا بقطاع التعليم  والأعمال الإن�شانية 90 م�شروًعا 
)ال��ي��م��ن  �شملت  ال���ع���امل،  ح���ول  دول����ة   15 م��ن  اأك����ر  يف 
واأفغان�شتان  ولبنان  وباك�شتان  و���ش��وري��ا  وفل�شطن 
وم��ايل  وماينمار  وال�����ش��وم��ال  وت��اي��لن��د  واإندوني�شيا 
وذلك  فا�شو(،  وبوركينا  وتنزانيا  والعراق  وال�شودان 

بقيمة جتاوزت 200 مليون دولر اأمريكي.
مع  متعددة  �شراكات  للإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  وعقد 
املجتمع  ومنظمات  والدولية  الأممية  املنظمات  خمتلف 
يف  القطاع  بهذا  متعلقة  م�شاريع  وتنفيذ  لدعم  امل��دين؛ 
اأبرز ال�شركاء يف هذا  الدول املحتاجة واملت�شررة، ومن 
"اليوني�شيف"،  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  املجال 
ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��م  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 

للهجرة. الدولية  واملنظمة  "اليون�شكو"، 
حيوًيا  قطاًعا   13 ب��ن  م��ن  واح���ًدا  التعليم  قطاع  وي��ع��ّد 
املحتاجة،  ال��دول  يف  للإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  يدعمها 
والإي���واء  وال�شحة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  قطاع  ت�شمل  التي 
وامل���ي���اه والإ����ش���ح���اح ال��ب��ي��ئ��ي واحل��م��اي��ة وغ��ريه��ا من 
اململكة  حر�ض  م��ن  انطلًقا  وذل��ك  احليوية،  القطاعات 
ما  وت��ق��دمي  املحتاجة  وال�شعوب  ال���دول  م��ع  ب��ال��وق��وف 

يخفف املعاناة عنهم.
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الوا�شع  التنموي  احل��راك  و�شط 
يف اأنحاء اململكة عامة ومراكزها 
ي��ب��دو   ، الق���ت�������ش���ادي���ة خ��ا���ش��ة 
لطموح  حيا  عنوانا  ال�شتثمار 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��ع��ودي��ة احل��دي��ث��ة 
نوعية  اإجن��ازات  من  ت�شهده  وما 
ت��ت�����ش��ع  ح���ي���ث   ، جم�����ال  ك����ل  يف 
امل�شتقبل  يف  ال�شتثمار   خارطة 
ت��رج��م��ة   ، ال��ع�����ش��ر  وت���ق���ن���ي���ات 
 ، ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 
 2030 روؤي���ة  م�شتهدفات  ووف��ق 
امل�شتدام  للقت�شاد  ال��ط��م��وح��ة 
التقنية   ت��وط��ن  م��ع��دلت  ورف���ع 
الإط�����ار  ه����ذا  ويف   . واخل������رة 
واملعر�ض  املنتدى  فعاليات  تاأتي 
القيمة  تعزيز  لرنامج  ال�شاد�ض 
املُ�شافة الإجمالية لقطاع التوريد 
�شمو  افتتحه  وال���ذي  )اك��ت��ف��اء(، 
وتاأكيده   ، ال�شرقية  املنطقة  اأمري 
على اأن هذا الرنامج يعد من اأهم 
املحلي  امل��ح��ت��وى  تعزيز  ب��رام��ج 
وت���وط���ن ال��ت��ق��ن��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ة 
تعزيز  يف  رئ��ي�����ش��ي��ًا  وم�����ش��اه��م��ًا 

ال�شناعات ال�شعودية وتنميتها.
حتقيق  اململكة  ت��وا���ش��ل  اأي�����ش��ا   
ريادتها كمركز رقمي اإقليمي، مبا 
ير�ّشخ مكانتها يف م�شاف الدول 
الأكر تقدًما يف التقدم والبتكار 
الكرمية  الرعاية  ظل  يف   ، عامليا 
حُتظى  ال��ذي  اللحمدود  والدعم 
وتقنية  الت�����ش��الت  قطاعات  ب��ه 
والبحث  وال��ف�����ش��اء  امل��ع��ل��وم��ات 
والبتكار من لدن �شمو ويل العهد 
الأمري حممد بن �شلمان ، ملواكبة 
التطورات واملتغريات املت�شارعة 
القطاعات  يف  خا�شة  العامل  يف 
التي  املُ�شتقبل  وتقنيات  الواعدة 
ت�شكل اإحدى منطلقات التناف�شية 
اململكة  وت��خ��و���ش��ه��ا  ال���ع���امل  يف 

بجدارة وروؤية �شاملة .

 تقدم طموح
كلمة

خادم الحرمين يتلقى رسالة                                                                            
خطية من رئيس جنوب السودان

الريا�ض - وا�ض
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  تلقى 
من  خطية،  ر�شالة   ،� الله  حفظه   � �شعود  اآل  العزيز 
رئي�ض  ميارديت  �شلفاكري  اأول  الفريق  الرئي�ض  فخامة 
الثنائية  بالعلقات  ال�شودان، تتعلق  جمهورية جنوب 

و�شبل دعمها وتطويرها يف املجالت كافة.
وت�شلم الر�شالة �شاحب ال�شمو الأمري في�شل بن فرحان 
بديوان  ا�شتقباله  خلل  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  )الثنن(،  اأم�ض  ال��وزارة 
الدويل يف جمهورية جنوب ال�شودان مييك اآيي دينق.
ما  ال�شتقبال  بداية  يف  اخلارجية  وزي��ر  �شمو  وثمن 
اأبداه وزير خارجية جمهورية جنوب ال�شودان من دعم 
حكومة بلده لطلب اململكة ل�شت�شافة معر�ض اإك�شبو 
2030 يف مدينة الريا�ض حتت �شعار "حقبة التغيري: 
امل�شي بكوكبنا نحو ا�شت�شراف امل�شتقبل". كما جرى 
بن  الإطارية  التفاقية  على  التوقيع  ال�شتقبال  خلل 

حكومتي اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية جنوب 
ال�شودان، التي تهدف اإىل تطوير العلقات الثنائية بن 
العلقات  تعزيز  �شبل  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  البلدين، 
اإىل  اإ�شافة  املجالت،  �شتى  يف  وتطويرها  امل�شرتكة 
تبادل وجهات النظر حيال الق�شايا الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�شرتك.
الدول  ل�شوؤون  الدولة  وزير  م�شاعد  ال�شتقبال  ح�شر 

الإفريقية ال�شفري الدكتور �شامي ال�شالح.

إنفاًذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

نوهت بجهودها في مساعدة الشعوب.. األمم المتحدة:

 تمديد آلي لإلقامات والتأشيرات للعالقين بالخارج

تنديدات قوية باإلرهاب الحوثي ضد المملكة واإلمارات
الريا�ض - عوا�سم - البالد

بالهجمات  ال�شعودية  العربية  اململكة  ن��ددت   
املتكررة التي ت�شنها ملي�شيا احلوثي الإرهابية 
املدعومة من اإيران على الأعيان املدنية واملن�شاآت 
والتي  واأبوظبي،  اململكة  جنوب  يف  احليوية 
اجلنوب  ظهران  مدينة  ا�شتهداف  اآخ��ره��ا  ك��ان 
غربي  جنوب  ج��ازان  يف  ال�شناعية  واملنطقة 
اإ�شابتن طفيفتن ملقيمننَ من  اأ�شفر عن  اململكة 

اجلن�شية البنغلدي�شية واجلن�شية ال�شودانية.
لكل  واإدانتها  الراف�ض  موقفها  اململكة  واأك��دت 
امللي�شيا  لهذه  العدوانية  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 
اإي�����ران ع��ل��ى اململكة  امل��دع��وم��ة م��ن  احل��وث��ي��ة 
البحر  الدولية يف  امللحة  والإم��ارات وممرات 
التي  الإره����اب  ق��وى  تنفذها  وال��ت��ي  الأح��م��ر، 
اأبناء  فقتلت  ف�شادًا  ال�شقيق  اليمن  يف  عاثت 
ن�شر  يف  وا���ش��ت��م��رت  ال��ع��زي��ز  اليمني  ال�شعب 
املنطقة  اأم��ن  زعزعة  بهدف  الإرهابية  اأعمالها 

وا�شتقرارها.
احلوثي  ملي�شيا  اإ�شرار  اأن  اإىل  اململكة  ونبهت 
الهجمات  على  اإي���ران  من  املدعومة  الإره��اب��ي��ة 
امل��ت��ك��ررة ت��ع��د حت���دي���ًا ���ش��د امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
وان��ت��ه��اك��ًا ���ش��ري��ح��ًا ل��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال���دويل 
الإن�شاين، ويوؤكد خطورة �شلوك هذه امللي�شيات 
على اأمن املنطقة وا�شتقرارها، كما ت�شّدد اململكة 
ال��دويل،  املجتمع  لتحرك  امللحة  احل��اج��ة  على 
لهذا  حد  لو�شع  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ض  ل�شيما 
وال�شلم  الأم���ن  يحفظ  مب��ا  ال��ع��دواين  ال�شلوك 

الدولين.
 وكان املتحدث الر�شمي للمديرية العامة للدفاع 

املدين املقدم حممد احلمادي، باأن الدفاع املدين 
تلقى بلًغا عن �شقوط ج�شم معاٍد اأطلقته عنا�شر 
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران 
اأحد  اليمنية جتاه حمافظة  الأرا�شي  من داخل 

امل�شارحة يف منطقة جازان.
وبن املتحدث الر�شمي اأنه مت على الفور انتقال 
فرق الدفاع املدين وجهات الخت�شا�ض للموقع، 
على  �شقط  معاٍد  بالي�شتي  اأنه �شاروخ  وات�شح 
اإ�شابتان  عنه  نتج  ال�شيارات،  ور���ض  من  ع��دد 
طفيفة ملدنين مقيمن من اجلن�شيتن ال�شودانية 

والبنجلد�شية، مت نقلهما لتلقي الرعاية الطبية 
اللزمة، اإ�شافة اإىل اأ�شرار مادية ملركبات مدنية 

وور�ض �شناعية اإثر ال�شظايا املتطايرة.
ا�شتهداف  حم��اولت  اأن  احلمادي  املقدم  واأك��د 
املدنين والأعيان املدنية انتهاك �شارخ للقانون 
مبا�شرة  متت  اأن��ه  مو�شًحا  الإن�شاين،  ال��دويل 
تنفيذ الإجراءات املعتمدة يف مثل هذه احلالت.
عن  الإم���ارات���ي���ة  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا   
�شاروخن  اجل��وي  دفاعها  وت��دم��ري  اع��رتا���ض 
الإرهابية  احلوثي  جماعة  اأطلقتهما  بالي�شتين 

جتاه البلد، موؤكدة اأنه مل ينجم عن الهجوم اأية 
ال�شواريخ  بقايا  �شقطت  حيث  ب�شرية  خ�شائر 
يف  وتدمريها  اعرتا�شها  مت  التي  البالي�شتية 

مناطق متفرقة حول اإمارة اأبوظبي.
وذك����رت وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات اأن ال����وزارة 
ال�شتعداد  اأه��ب��ة  على  اأن��ه��ا  لها  بيان  يف  اأك���دت 
واجلاهزية للتعامل مع اأية تهديدات واأنها تتخذ 
كافة الإجراءات اللزمة حلماية الدولة من كافة 

العتداءات.
ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ن  واأدان    

مبارك  ف��لح  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  العربية  اخلليج 
الإرهابية،  احلوثي  ملي�شيا  اإط��لق  احلجرف، 
اجلنوب  ظ��ه��ران  ب��اجت��اه  بالي�شتي  ���ش��اروخ   ،

باململكة العربية ال�شعودية.
العتداءات  هذه  ا�شتمرار  اأن  احلجرف،  واأّك��د 
احلوثي  ملي�شيات  بها  تقوم  التي  الإره��اب��ي��ة 
ال���دويل  للمجتمع  ال�����ش��اف��ر  حت��دي��ه��ا  ت��ع��ك�����ض 
وا���ش��ت��خ��ف��اف��ه��ا ب��ج��م��ي��ع ال��ق��وان��ن والأع�����راف 
الهادفة  امل�شاعي  جلميع  ورف�شها  ال��دول��ي��ة، 
املجتمع  م��ط��ال��ًب��ا  ال��ي��م��ن،  ال�����ش��لم يف  لإح����لل 
موقف  وات��خ��اذ  م�شوؤولياته  بتحمل  ال���دويل 
ه��ذه  ل��وق��ف  احل��وث��ي  ملي�شيات  جت���اه  ح��ا���ش��م 
ال��ت��ي ت�شتهدف  امل��ت��ك��ررة  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال 

املن�شاآت احليوية واملدنية واملدنين.
 واأدانت الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�شلمي 
ملي�شيا  نفذته  ال��ذي  البالي�شتي  الهجوم  ب�شدة 
احلوثي باجتاه مناطق مدنية يف اململكة ودولة 
له  ت�شدت  وال��ذي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن والقوات 

امل�شلحة الإماراتية ومتكنت من اإحباطه.
الإ�شلمي  التعاون  ملنظمة  العام  الأم��ن  ون��دد 
ح�شن اإبراهيم طه، بتمادي ملي�شيا احلوثي يف 
ا�شتهداف املدنين والأعيان املدنية بال�شواريخ 
ال��ب��ال�����ش��ت��ي��ة وال���ط���ائ���رات امل�����ش��رية امل��ف��خ��خ��ة، 
وانتهاك  بالإجرامية  الت�شرفات  تلك  وا�شًفا 
وق��وف  م��وؤك��دا   ، الدولية  والأع����راف  القوانن 
ودول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  املنظمة 
الإمارات العربية املتحدة وتاأييدها ملا تتخذانه 
م��ن اإج������راءات حل��م��اي��ة اأرا���ش��ي��ه��م��ا واأم��ن��ه��م��ا 

وا�شتقرارهما.
مع  الكامل  ت�شامنه  العربي،  الرملان  اأك��د  كما   
الإم���ارات  ودول���ة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اإج���راءات  م��ن  يتخذانه  فيما  املتحدة  العربية 
واملقيمن  مواطنيهما  و�شلمة  اأمنهما  حلفظ 
واحًدا  �شًفا  معهما  والوقوف  اأرا�شيهما،  على 
وا�شتقرارهما،  اأمنهما  يطول  تهديد  ك��ل  �شد 
اأفعال  من  احلوثي  جماعة  به  تقوم  ما  اأن  ع��ادًّ 
ومواطنيها  ال��دول  ا�شتقرار  ت�شتهدف  وفظائع 
خا�شة  ال��دويل  للمجتمع  �شافًرا  حتدًيا  ي�شكل 
اجلامعة  وجمل�ض  الأم���ن  جمل�ض  ق���رارات  بعد 

العربية.
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  اأع��رب��ت  وق��د   
عن  ال��ع��وا���ش��م  م��ن  وال��ع��دي��د  والأردن  وم�شر 
للهجمات  ال�����ش��دي��دي��ن  وا���ش��ت��ن��ك��اره��ا  اإدان��ت��ه��ا 
التي �شنتها ملي�شيا احلوثي  الإرهابية اجلبانة 
 ، البالي�شتية  وال�شواريخ  امل�شرية  بالطائرات 
احلوثي  ملي�شيا  ا�شتهداف  ا�شتمرار  اأن  موؤكدة 
امل��دن��ي��ن وامل��ن��اط��ق امل��دن��ي��ة واإ���ش��راره��م على 
حتدي املجتمع الدويل وانتهاك قواعد القانون 
الدويل الإن�شاين وتعمدهم الإ�شرار باأمن دول 
هذه  �شلوك  يوؤكد خطورة  وا�شتقرارها  املنطقة 
لتحرك  امللحة  احلاجة  على  م�شددة  امللي�شيات، 
لو�شع  الأمن  جمل�ض  ول�شيما  الدويل  املجتمع 
الأم��ن  يحفظ  مب��ا  ال��ع��دواين  ال�شلوك  لهذا  ح��د 

وال�شلم الدولين.
جانب  اإىل  الكامل  وقوفها  العوا�شم  واأك���دت 
تتخذانه  ما  لكل  وتاأييدها  والإم���ارات،  اململكة 
من خطوات للحفاظ على اأمنهما وا�شتقرارهما.

 90 مشروعًا تعليميا في 
أكثر من 15 دولة

14 قطاعا حيويا يدعمها 
مركز الملك سلمان 

 السعودية أكبر المساهمين في العمل اإلنساني

الريا�ض - البالد
اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 
الإقامات  �شلحية  بتمديد  للجوازات  العامة  املديرية  ب��داأت   ،- الله  حفظه   -
وتاأ�شريات اخلروج والعودة من دون ر�شوم اأو مقابل مايل اإىل تاريخ 28 / 8 / 

1443ه� املوافق 31 / 3/ 2022م.
وياأتي هذا التمديد الذي اأ�شدره وزير املالية، يف اإطار اجلهود املتوا�شلة التي 
تتخذها حكومة اململكة للتعامل مع اآثار وتبعات اجلائحة العاملية )كوفيد - 19(، 

و�شمن الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�شمن �شلمة املواطنن 
واملقيمن - باإذن الله - وت�شهم يف التخفيف من الآثار القت�شادية واملالية. كما 
اإىل  احلاجة  دون  الوطني  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  اآلًيا  �شيتم  التمديد  اأن 
مراجعة مقار اإدارات اجلوازات اأو مراجعة بعثات اململكة يف اخلارج، وذلك على 

النحو التايل:
ممن  للمقيمن  وال��ع��ودة  اخل��روج  وتاأ�شريات  الإق��ام��ات  �شلحية  متديد  اأوًل: 
هم خارج اململكة يف الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�ض 

كورونا فيها، ليكون اإىل تاريخ 28 / 8 / 1443ه� املوافق 31 / 3 / 2022م، 
با�شتثناء الذين ا�شتكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل اململكة قبل 

مغادرتهم لها.
ثانًيا: متديد �شلحية تاأ�شريات الزيارة من قبل وزارة اخلارجية للزائرين ممن 
هم خارج اململكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�ض 

كورونا فيها، ليكون اإىل تاريخ 28 / 8 / 1443ه� املوافق 31 / 3 / 2022م.

استثناء من تلقوا جرعة لقاح واحدة داخل المملكة
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احترازات محدثة بأماكن
العمل بدءًا من 1 فبراير

55 مليون جرعة لقاح عبر 587 مركزا في جميع المناطق 

الريا�ض ـ البالد  

با�سم  الر�سمي  املــتــحــدث  حــمــاد،  اآل  �سعد  اأكـــد 

وزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية، اأن 

تطبيق االإجراءات االحرتازية يف اأماكن العمل، 

على  واحلــفــاظ  �سحًيا  اآمــنــة  عمل  بيئة  ي�سمن 

�سالمة العاملني واملراجعني.

موقع  على  ح�سابه  عــر  حماد"،  "اآل  واأو�ــســح 

تلقي  يعتر  فراير،   1 من  بدًءا  اأنه  "تويرت"، 
اجلرعة التن�سيطية �سرًطا ال�ستمرار ظهور حالة 

م�سى  من  "توكلنا" لكل  تطبيق  "حم�سن" يف 
الثانية  اجلــرعــة  تلقيهم  على  اأكــر  اأو  اأ�سهر   8

لقاح كورونا. وطالب املتحدث با�سم وزارة  من 

العام  بالقطاعني  املــنــ�ــســاآت  الب�سرية،  املــــوارد 

واخلا�ص، باالكتفاء بالتحقق من حالة التح�سني 

واحلالة ال�سحية يف تطبيق توكلنا فقط، وعدم 

الـــروتـــوكـــوالت  فــحــو�ــســات خــــارج  اأي  طــلــب 

املعتمدة اأو فر�ص اإجراءات اإ�سافية.

ـــتـــزام  االل اأهــمــيــة  ــى  عــل حماد"،  "اآل  و�ـــســـدد 

اأمــاكــن العمل من  ــاالإجــراءات االحــرتازيــة يف  ب

الــكــمــامــة، والــتــبــاعــد اجل�سدي،  ارتــــداء  خـــالل، 

توكلنا  تطبيق  يف  العاملية  حالة  مــن  والــتــاأكــد 

اأعلنت  ذلك  اإىل  العمل.   مقار  اإىل  الدخول  عند 

االرتفاع  ا�ستمرار  عن  اأمــ�ــص   ال�سحة،  وزارة 

يف اأعداد احلاالت احلرجة بامل�ست�سفيات ب�سبب 

فريو�ص كورونا، حيث مت ت�سجيل 705 حاالت، 

 655 االأحــد، ت�سجيل  اأم�ص االول   فيما مت يوم 

الوقت  50 حالة، يف  قدرها  بزيادة  حالة، وذلك 

الذى مت فيه اإعطاء اكر من 55.4 مليون جرعة 

لقاح كوورنا. واأو�سحت وزارة ال�سحة اأن عدد 

بلغ  اململكة  املعطاة يف  لقاحات كورونا  جرعات 

حتى االآن )55491007( جرعات، عر اأكر من 

الفتة  واملحافظات.  املناطق  بجميع  مركزا   587

كورونا  لفريو�ص  ال�سريع  الفح�ص  اأهمية  اإىل  

نتيجة  اأن  اإىل  مــ�ــســرية   ،»RAT« امل�ستجد 

الفح�ص تظهر بعد اإجراء امل�سحة بـ3 �ساعات.

عر  ال�سحة  ـــوزارة  ل الر�سمي  احل�ساب  وقــال 

اإىل  ال�سريع  الفح�ص  »يــهــدف  »تــويــرت«:  موقع 

بفريو�ص  امل�سابة  للحاالت  املبكر  االكت�ساف 

انت�سارها«. ويف  كورونا كوفيد-19 واحلد من 

لـــوزارة  الر�سمي  املتحدث  قــال  ذاتـــه،  ال�سياق 

ال�سحة، د. حممد العبد العايل –يف وقت �سابق- 

تقليل  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  كــورونــا  لقاح  اإن 

م�ساعفاته.  من  واحلد  كورونا،  فريو�ص  تاأثري 

من ناحية اخرى اأعلن مركز االإح�ساء اخلليجي، 

جمل�ص  بــدول  املعطاة  كورونا  لقاحات  عدد  عن 

جرعة،  مليون   101 جتــاوزت  والتي  التعاون، 

بال�سعودية  الفريو�ص  من  التعايف  ن�سبة  واأن 

بلغت 91.9%، فيما اأعلنت وزارة ال�سحة اأنَّه متَّ 

اإعطاء اأكر من 55.2 مليون جرعة عر اأكر من 

587 مركًزا بجميع املناطق.

وفًقا  اأنــه  تويرت،  عر  االإح�ساء،  مركز  اأو�سح 

الإح�سائيات فريو�ص كورونا االإجمالية يف دول 

حتى  العربية،  اخلليج  ــدول  ل التعاون  جمل�ص 

اأم�ص االأحد، فاإن اإجمايل االإ�سابات املوؤكدة بلغ 

التعايف  حاالت  واإجمايل  اإ�سابة،   )2951911(

بلغ )2711627( حالة، واإجمايل حاالت الوفاة 

بلغ )19781( حالة.

اإجـــمـــايل  اأنَّ  اإىل  االإحــــ�ــــســــاء  مـــركـــز  ــــار  اأ�ــــس

بلغ  الــتــعــاون  جمل�ص  بــدول  املعطاة  اللقاحات 

من  التعايف  ن�سبة  بلغت  فيما   ،)101187208(

الفريو�ص بال�سعودية 91.9%، ويف دول اخلليج 

جمتمعة 91.9 %.

من جانبها، اأو�سحت وزارة ال�سحة، اأم�ص االأول  

املعطاة  لقاحات كورونا  اأنَّ عدد جرعات  االأحد، 

اأكر  يف اململكة بلغ )55226399( جرعة، عر 

من 587 مركًزا بجميع املناطق واملحافظات.

جدة- يا�سر بن يو�سف         

"�سروريات  يف  ع�سر  احلـــادي  املــوؤمتــر  اأ�سفر 

اإليه  دعــت  الــذي   ،" التنف�سي  اجلــهــاز  اأمــرا�ــص 

جامعة  مب�ست�سفى  ال�سدرية  االأمــرا�ــص  �سعبة 

امللك عبدالعزيز بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية 

لطب الباطنية عن ع�سرة تو�سيات علمية. 

ـــوؤمتـــر مــديــر مــركــز طب  واأو�ــــســــح رئــيــ�ــص امل

بجدة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  النوم  وبحوث 

الروفي�سور �سراج عمر ويل، اأن  من التو�سيات 

بالرغم   ، الرئوي  ال�سريان  ارتفاع �سغط  مر�ص 

من اأنه مر�ص نادر اإال اأنه قد يكون قاتاًل اإن مل  يتم 

املتخ�س�سني  قبل  من  ال�سحيح  بال�سكل  تناوله 

يف هذا املر�ص ، واأن االأ�سعة ال�سوتية قد تقرتح 

عن  ت�سخي�سه  يجب  ولكن   ، املر�ص  هذا  وجــود 

طريق ق�سطرة القلب الدقيقة.

واحد  دواء  ا�ستخدام    اأن  الدرا�سات  بينت  كما 

فقط لعالح مر�ص ارتفاع ال�سغط الرئوي م�سر 

ل واملطلوب اإ�سافة  على املدى البعيد ، واأنه يف�سّ

عالج اآخر ورمبا ثالث من اأجل اأن يوقف تطور 

املر�ص ، كما بينت الدرا�سات اأن ا�ستخدام اكر 

الطريقة  تعتر  تاأخري  وبــدون  مبكًرا  دواء  من 

ال�سغط  ارتـــفـــاع  مــر�ــســى  ــعــالج  ل الــ�ــســحــيــحــة 

فال  الرئوي  التليف  ملر�ص  وبالن�سبة  الرئوي. 

ا�ستخدام  بخ�سو�ص  �سعيفة  الدرا�سات  تــزال 

اكر من دواء لعالج التليف الرئوي  ، كما بينت 

اأن ا�ستخدام االأدوية امل�سادة للتليف  الدرا�سات 

ممكن اأن ي�ستفاد منها يف عالج التليفات الناجتة 

وبخ�سو�ص  كــورونــا.  بفريو�ص  االإ�ــســابــة  عــن 

على  املجتمعون  ــى  اأو�ــس فقد  ال�سعبي  الــربــو 

ــتــخــدام الــعــالجــات  �ـــســـرورة ا�ــســتــمــراريــة ا�ــس

حماولة  وعـــدم  منها  ي�ستفيد  ملــن  البيولوجية 

اإيقافها اأو اإنقا�سها اإال يف حاالت حمدودة حتت 

اإ�سراف متخ�س�ص يف الربو.

رمبا  الــرئــوؤيــة  الــ�ــســدة  مر�سى  اأن  وا�ــســتــطــرد  

ــذي  ــعــالج الــثــالثــى ال يــحــتــاجــوا اإىل   بــخــاخ ال

اإىل  باالإ�سافة  الهوائية  لل�سعب  مو�سعني  ي�سمل 

ا�ستخدام  اأن  االأبحاث  بينت  فقد   ، الكورتيزون 

املر�سية  النوبات  من  يقلل  الثالثى  العالج  هذا 

جودة  ومن  الرئة  وظائف  من  يح�سن  واأي�سا   ،

الوفيات  ن�سبة  مــن  يقلل  اأي�سا  ورمبــا  احلــيــاة 

يف  يدخنون  كانوا  الذين  اأولئك  عند  ا  خ�سو�سً

ال�سابق.

جدة- يا�سر بن يو�سف         

لبلدية  امليدانية  اجلــهــود  اأ�ــســفــرت 

الــ�ــســفــا الــفــرعــيــة خـــالل االأ�ــســبــوع 

ــــد عـــــــدد مــن  اجلــــــــــاري عـــــن ر�ــــس

املــخــالــفــات الــبــلــديــة واإغــــالق ت�سع 

ـــص، بــاالإ�ــســافــة الإزالــــة عــدد من  ور�

طن   2.5 نحو  وم�سادرة  الب�سطات 

اإطـــار جهود  خــ�ــســروات وذلـــك يف 

االأمانة امل�ستمرة لتح�سني اخلدمات 

بلدية  رئي�ص  واأو�ــســحــت  البلدية. 

اأن  ال�سمراين  عهود  الفرعية  ال�سفا 

جهودها  وا�سلت  الرقابية  الــفــرق 

 9 اإغــالق  عنها  نتج  والتي  امليدانية 

ور�ص خمالفة وذلك �سمن جهودها 

يف مكافحة الظواهر ال�سلبية واإزالة 

التلوث الب�سري يف الطرق وداخل 

�ــســيــاق اجلــــوالت  االأحــــيــــاء. ويف 

اأن بلدية  اأبانت ال�سمراين  امليدانية 

من  طــن   2،5 نحو  �ــســادرت  ال�سفا 

اخل�سار والفاكهة تعر�سها ب�سطات 

امل�سبوطات  و�سلمت  ع�سوائية، 

من  الــتــاأكــد  بعد  اخلــرييــة  للجمعية 

جرى  فيما  لال�ستهالك،  �سالحيتها 

تنظيف املواقع من اآثار املخلفات.

ـــالإبـــالغ عن  ـــانـــة جــــدة ل ودعـــــت اأم

املخالفات عر رقم البالغات املوحد 

940 اأو تطبيق البالغات بلدي 940 

ملعاجلة املالحظات البلدية.

10 توصيات لمؤتمر الجهاز التنفسي في جدة
الريا�ض - البالد     

ع�سريي،  عبدالله  الدكتور   ك�سف 

الوقائية  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل 

اإ�سابات  اإن  ال�سحة،  وزارة  يف 

مـــتـــحـــور اأومـــــيـــــكـــــرون تــ�ــســجــل 

تهداأ  لن  اأنه  موؤكًدا  كبرية،  باأعداد 

تـــوزان  اإىل  نــ�ــســل  االأمـــــور حــتــى 

واملناعة  اجلــديــدة  االإ�ــســابــات  بني 

املجتمعية.

طاملا  اأنــــه  "ع�سريي"،  واأ�ـــســـاف 

مل  املجتمعية  املــنــاعــة  م�ستويات 

�سيبقى   ،%  100 ن�سبة  اإىل  ت�سل 

ــل عـــلـــى الــلــقــاح  جـــــزء مل يــحــ�ــس

�سيبقى  وبالتايل  متعددة،  الأ�سباب 

الفريو�ص يدور فيهم ويت�سبب يف 

املر�ص ال�سديد.

بــني  "التوازن  ـــــع:  ـــــاب وت

االإ�ــــــســــــابــــــات واملــــنــــاعــــة 

مع  �سيحدث  املجتمعية 

احلا�سلني  اأعــداد  تزايد 

وكذلك  اللقاح،  على 

تــغــطــيــة الــفــئــات 

ـــــة  ـــــري ـــــعـــــم ال

االأ�سغر التي 

تطعيمها  بداأ 

هــــــــــــــــــــذه 

االأيام".

ذلــك  اإىل 

يف  العامة  ال�سحة  مفو�سة  اأكــدت 

األي�سون  االأمريكية  مدينة �سيكاغو 

اأروادي، اأن التهاب احللق يعد من 

على  تــدل  التي  املميزة  االأعــرا�ــص 

اإ�سابة ال�سخ�ص مبتحور فريو�ص 

كورونا "اأوميكرون".

قناة  مــع  لقائها  خــالل  واأو�ــســحــت 

التنبوؤ  ميكن  اأنــه  �سي"،  بي  "اإن 
قبل  بـ"اأوميكرون"  بـــــاالإ�ــســابــة 

وذلــك  املخرية  التحاليل  اإجـــراء 

احللق،  يف  بالتهاب  ال�سعور  عند 

يعانون  الذين  االأ�سخا�ص  نا�سحة 

مــن اأعــرا�ــص االإنــفــلــونــزا والــزكــام 

ملعرفة  التحاليل  اإجــراء  ب�سرورة 

مدى اإ�سابتهم باملتحور من عدمه.

جدير بالذكر اأن الكثري من االأبحاث 

ـــــدت يف وقــت  اأك الــعــلــمــيــة 

مــتــحــور  اأن  �ــســابــق، 

يتميز  "اأوميكرون" 
بــــعــــدة اأعـــــرا�ـــــص 

مــــنــــهــــا الــــتــــهــــاب 

ال�سديد،  احللق 

ـــــان  ـــــق واحـــــت

االأنـــــــــف، 

وال�سعال 

اجلاف.

مكة املكرمة  ـ البالد       

ممثلًة  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  األزمت 

يف بــلــديــة الــعــزيــزيــة الــفــرعــيــة، ُمــالك 

االأعــمــال  مــواقــع  بت�سوير  املــ�ــســاريــع 

وتطبيق  االإن�ساء"  "حتت  االإن�سائية 

الــ�ــســالمــة، وذلــــك �سمن  ا�ــســرتاطــات 

الت�سوه  مظاهر  الإزالــة  البلدية  جهود 

الب�سري. واأكدت البلدية على اأ�سحاب 

م�سرية  بردمها،  املحفورة  االأرا�ــســي 

مواقع  بت�سوير  االلتزام  �سرورة  اإىل 

والتقيد  االإن�ساء،  حتت  التي  االأعمال 

ال�سالمة  وو�سائل  البناء  با�سرتاطات 

ــمــدة، وعــــدم رمــــي بــقــايــا مـــواد  املــعــت

للمنازل  املجاورة  االأرا�سي  يف  البناء 

والت�سبب يف اإيذاء االأهايل.

ب�سرورة  باجلميع  االأمــانــة  واأهــابــت 

خمالفات  مالحظة  حــال  يف  الــتــعــاون 

الت�سوه  عنا�سر  اأحــد  ر�سد  اأو  بلدية 

تطبيق  عر  فــورًا  واالإبـــالغ  الب�سري 

ــــك �ــســمــن مـــبـــادرة �ــســور  بـــلـــدي، وذل

البلدية  البالغات  رقم  عر  اأو  واأر�سل 

املوحد 940.

جدة ـ  جنود النهدي      

اأكدت الدكتورة وفاء العقالين ا�ست�سارية االأمرا�ص ال�سدرية 

طريق  عن  االأطفال  مناعة  تعزيز  �سرورة  على  االأطفال  عند 

احل�سورية  العودة  مع  بالتزامن  وذلك  ال�سباحي؛  االإفطار 

االأمــور  اأولــيــاء  على  »يجب  اال�ست�سارية  وقــالــت  للدرا�سة. 

تعزيز املناعة لدى الطفل من خالل التغذية ال�سليمة للحماية 

من جميع الفريو�سات ولي�ص فريو�ص كورونا فقط«. وتابعت 

»يعد االفطار ال�سباحي مهم جدا للطالب يف جميع املراحل، 

�سباحا  حليب  كوب  يتناول  اأن  ميكن  الطفل  اأن  اإىل  م�سرية 

الكاملة،  احلبوب  وا�ستخدام  املناعة،  لتعزيز  الركة  وحبة 

على  يجب  »كما  واأ�سافت  بالفواكه«.  ال�سيكوالتة  وا�ستبدال 

االأطفال تناول االأ�سماك وال�سلمون والتونة كوجبة غداء، فهي 

عنا�سر مهمة تعمل على تعزيز املناعة« ون�سحت باالبتعاد عن 

املعلبات.  من ناحيته ن�سح اأ�ستاذ علم العقاقري الدكتور جابر 

القحطاين، بتناول جمموعة من االأطعمة وامل�سروبات املحفزة 

للمناعة خالل ف�سل ال�ستاء. واأو�سح الدكتور القحطاين ، اأن 

امل�سروبات تت�سمن الزجنبيل والقرفة ال�سينية، والكركديه، 

والبابوجن،  والــكــراويــة،  الين�سون،  اإىل  اإ�سافة  واملرمية، 

والكزبرة.

ال�ستاء  ف�سل  خالل  تناولها  يجب  التي  االأطعمة  اأن  واأ�ساف 

والليمون  الرتقال  مثل  واحلم�سيات  فــروت،  اجلريب  هي 

والــيــو�ــســفــي وكــذلــك الــكــيــوي والــطــمــاطــم والــفــلــفــل االأحــمــر 

لالأك�سدة وقاتلة  اأنها م�سادة  اإىل  واالأخ�سر واجلزر، م�سريًا 

للجراثيم.

المناعة المجتمعية
صمام أمان ضد الفيروس

إلزام أصحاب المشاريع 
بتسوير مواقع األعمال

أطعمة تعزز مناعة األطفال

9 ورش مخالفة 
أغلقتها أمانة جدة
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فرسان

بني  من  جزيرة   90 نحو  فر�سان  جزر  اأرخبيل  وي�سم 
قابلة  جميعها  جــازان,  ملنطقة  التابعة  جزيرة   200 الـ 
الأرخبيل جمتمعة عن  لال�ستثمار وتزيد م�ساحة جزر 
600 كيلومرت مربعا منها ثالث جزر ماأهولة بال�سكان 
الإدارات  جميع  ت�سم  الــتــي  الكربى"  "فر�سان  هــي 
وال�سقق  الــفــنــادق  مــن  وعـــددا  واخلــدمــيــة  احلكومية 
اجلــزيــرة,  زوار  ت�ستقبل  الــتــي  الــفــنــدقــيــة  والــغــرف 

و"فر�سان ال�سغرى "ال�سقيد" و"قماح".
0ي�سل طول بع�ض تلك اجلزر لنحو �سبعني كيلومرتا 
كــيــلــومــرتًا,   20 و   40 بــني  عــر�ــســهــا  ــــرتاوح  ي بينما 
وامتازت منذ القدم مب�سائدها الغنية باللوؤلوؤ الذي كان 
من اأهم م�سادر الرزق لأبناء فر�سان, اإىل جانب �سيد 

الأ�سماك الذي يعد املهنة الرئي�سة ل�سكان اجلزر.
ومتتاز جزر فر�سان باأهمية موقعها بالقرب من ممر ال�سفن 
الأفريقي  القرن  ودول  املندب  باب  من  قربه  وكذلك  الدويل 
و�سعبها  والأثرية  وال�سياحية  الطبيعية  باملوارد  وغناها 
اأنــظــار  حمــط  يجعلها  ممــا  ال�سمكية  والــــروة  املــرجــانــيــة 
على  وال�سيادين  والأعمال  املــال  ورجــال  وال�سياح  الــزوار 
الأثرية  ال�سياحية  املواقع  من  العديد  حتت�سن   , �سواء  حد 
اأطــالل  وي�سم  اجلــزيــرة  جنوب  الــواقــع  مطر  وادي  ومنها 
الق�سار  وقرية  حمريية,  كتابات  عليها  كبرية  �سخور  ذات 
يحوي  " الــذي  " الكدمي  موقع  بها  يوجد  التي  باجلزيرة 
بنايات متهدمة ذات اأحجار كبرية وبقايا اأحجار ت�سبه اإىل 
حد كبري الأعمدة الرومان. ومن الآثار املوجودة بفر�سان " 
جبل لقمان " وهو عبارة عن حجارة �سخمة متهدمة ت�سري 

اإىل اأنها اأنقا�ض لقلعة قدمية , وبالقرب منها توجد بع�ض 
قماح  جزيرة  يف  اجلرمل  بيت  جانب  اإىل  القدمية  املقابر 
 , وامل�ساجد  الرفاعي  كبيت  الأثرية  البيوت  من  والعديد 
التي مت بناوؤها وفق طراز معماري فريد يحكي فن العمارة 
يف تلك الفرتات املا�سية اإىل جانب م�سجد النجدي والذي 
العديد من  اإىل عام 1347هـ ف�سال عن  يعود تاريخ بناءه 
خمتلف  يف  املتناثرة  القدمية  والنقو�ض  الأثرية  املواقع 
بجزيرة  الأثــريــان  الرفاعي  منزل  وميثل   . فر�سان  جــزر 
فر�سان معلمني اأثريني باجلزيرة ملا يتميزان به من املهارة 
جتــارة  ازدهـــار  لع�سر  نتيجة  جــاءت  واملعمارية  الفنية 
اأنها  بحكم  اجلزيرة  بحجارة  �سيدا  حيث  بجزيرة  اللوؤلوؤ 
للت�سكيل مما  قابلة  كل�سية  �سعاب مرجانية متثل �سخورًا 
اأتاح للبنائني التحكم يف فنيات البناء, بالإ�سافة اإىل خام 

اجل�ض الذي توجد مناجمه بفر�سان حتى اليوم.

تنوع أحيائي 
 كما ت�ستهر جزر فر�سان بتنوعها الأحيائي الكبري والفريد 
حتتوي  حيث   , اململكة  حمميات  �سائر  عن  مييزها  الــذي 

على اأكر من 230 نوعًا من الأ�سماك, كما تتميز باحتوائها 
بالنقرا�ض  املهددة  الفطرية  البحرية  الأحــيــاء  من  للعديد 
والطحالب  بالأع�ساب  وتتميز  املــرجــان,  من  نوعًا  و50   ,
ل�سغار  كحا�سنات  املهمة  والقرم  القندل  وغابات  البحرية 
الأ�سماك والق�سريات, كما حتتوي على اأكر من 230 نوعًا 
من الأ�سماك. ويحت�سن اأرخبيل فر�سان اأكرب جتمع من ظباء 
الإدمي اأو الغزال الفر�ساين باململكة, وتعد من اأهم املمرات 

لهجرة الطيور, حيث حتوي حوايل 165 نوًعا من الطيور 
اأكرب جتمع للبجع وردي الظهر يف البحر الأحمر  , وت�سم 
اإىل  الأو�سط,  ال�سرق  يف  الن�ساري  للعقاب  جتمع  واأكــرب   ,
اأنــواع  من  والعديد  للغزلن  فطرية  كمحية  متيزها  جانب 
جزر  يــزور  الــذي  احلــريــد  ل�سمك  �سنويًا  ومـــزارًا  الطيور 
فر�سان مرة واحدة يف كل عام , وحتوي اأكر من 180 نوعًا 
على  اململكة  يف  وجودها  يقت�سر  منها  اأربعة  النباتات,  من 

جزر فر�سان.

أهمية تاريخية 
من ناحية اخرى تتفرد فر�سان باأهميتها التاريخية واملوؤهلة 
لأن تكون من مواقع الرتاث العاملي, اإىل جانب ما تتمتع به 
اأ�سبحت  فقد  الطبيعية,  والإمكانات  املقومات  من  فر�سان 
جمال  عن  والباحثني  والزائرين  ال�سائحني  اأنــظــار  حمط 
البحرية  والنزهات  الفريدة  الرملية  وال�سواطئ  الطبيعة 
املواقع  اأهــم  اأحــد  واأ�سبحت  الأ�ــســمــاك,  و�سيد  والغو�ض 

متميزة  �سياحية  اإمكانات  من  ت�سمه  ملا  بجازان  ال�سياحية 
اأثرية, جعلت منها مق�سدًا لل�سياح  ومواقع جذابة واأماكن 

وامل�ستثمرين.
خالل  مــن  واعــد  �سياحي  م�ستقبل  فر�سان  جــزر  وينتظر 
مــ�ــســروعــات  مــن  الــقــادمــة  الــ�ــســنــوات  خـــالل  �ست�سهده  مــا 
اإيوائها  وخــدمــات  حتتية  وبــنــى  �سياحية  وا�ــســتــثــمــارات 
�ستجعل من جزر فر�سان وجهة �سياحية مهمة للباحثني عن 
متعة ال�سياحة البحرية وال�سواطئ البحرية البكر واملناظر 

الطبيعية اخلالبة بجزر حمافظة فر�سان.

مهرجان الحريد 
اأهـــايل  بــه  الـــذي يحتفي  �سمك احلــريــد  مــهــرجــان  ميــثــل 
عام  كل  من  اأبريل  �سهر  منت�سف  فر�سان  جــزر  حمافظة 
موروثا �سعبيا حر�ض اأهايل فر�سان على الحتفاء به منذ 

مئات ال�سنني.
ملرا�سليها  جولة  يف  ال�سعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  ووثــقــت 
عملية �سيد �سمك احلريد "ببغاء البحر" يف م�سهد تعززه 
فر�سان  جــزيــرة  حا�سر  يــربز  مبــا  الفعاليات  مــن  العديد 
ويوؤ�س�ض مل�ستقبل �سياحي وا�ستثماري واعد يف واحدة 
اأهم الوجهات ال�سياحية على م�ستوى اململكة , حيث  من 
�سريه  خط  يف  احلريد  �سمك  باعرتا�ض  ال�سيادون  يقوم 
وجر  بال�سباك  احل�سي�ض  ب�ساطئ  ال�سحل  املائي  باملمر 
جمموعات منه اإىل موقع قريب من ال�ساطئ, حيث ينتظر 
اأهايل اجلزيرة وامل�ساركون يف املهرجان متاأهبني للظفر 

مبا ي�ستطيعون من هذه الأ�سماك.

ُتعد جزر فر�سان الواقعة على بعد 50 كيلومرتا تقريبا باجتاه الغرب من مدينة –جيزان و�سط البحر الأحمر, من اأهم املواقع ال�سياحية وال�ستثمارية مبنطقة جازان ب�سفة خا�سة واململكة ب�سفة عامة, مبا 
متتلكه من مقومات طبيعية وفر�ض ا�ستثمارية واعدة يف �ستى املجالت ال�سياحية والقت�سادية وغريها من املجالت. وياأتي ت�سجيل "جزر فر�سان" مبنطقة جازان �سمن برنامج الإن�سان واملحيط احليوي يف 

ُعد ويف جميع املحافل الإقليمية والدولية. )اليون�سكو( امتدادًا حلر�ض القيادة احلكيمة واهتمامها بكل ما يربز ح�سارة وتراث اململكة واحتاللها املكانة التي ت�ستحقها على جميع ال�سُّ

تنوعها األحيائي يميزها عن سائر محميات المملكة

البالد ـ جازان 

مقومات طبيعية وفرص استثمارية

منزال الرفاعي معلمان أثريان بالجزيرة 

مهرجان سمك الحريد موروث شعبي 

يقام سنويا 

امتازت منذ القدم بمصائدها 

الغنية باللؤلؤ 
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الريا�س:

"سبل" يستعرض 
خدماته 

جدة - خالد بن مر�ضاح
ي�سارك الربيد ال�سعودي"�سبل" يف منتدى ومعر�ض 
اكتفاء 2022 الذي تنظمه �سركة اأرامكو ال�سعودية 
القت�سادي"  النجاح  اأمام  الطريق  "متهيد  بعنوان 
مركز  بالتوطني"، يف  يبداأ  للم�ستقبل  و"ال�ستعداد 
مبدينة  واملــوؤمتــرات  للمعار�ض  الـــدويل  الظهران 
الــظــهــران ، مــن خـــالل جــنــاح وور�ــســة عــمــل حيث 
"�سبل" خدماتها ومنتجاتها ومن اأهمها  ت�ستعر�ض 
من�سة النا�سر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها 
هذه املن�سة، واأي�سًا من�سة SMEs التي تخت�سر 
�سحنات  و�ــســول  مــن  وت�سهل  الــوقــت،  مــن  الكثري 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، بالإ�سافة اإىل عر�ض 
تقدمها  التي  الربيديةاللوج�ستية  اخلــدمــات  اآخــر 

�سبل يف جمالت خمتلفة . 
امل�ساركة  هذه  خالل  من  ال�سعودي  الربيد  ويهدف 
منتجات  وت�سويق  الــتــجــاريــة،  الــعــالمــة  دعــم  اإىل 
التجاري،ومن�سة  الــنــا�ــســر  مــثــل  �سبل  وخــدمــات 
وتوطيد  التعاون  روابط  توثيق  واإىل   ،SMEs
اإىل  والــو�ــســول  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مــع  العالقات 

العمالء املحتملني.

لجنة لتوطين القطاع وتعزيز المحتوى المحلي

أمير الشرقية افتتح منتدى ومعرض )اكتفاء(

السعودية  أرض الفرص االستثمارية
الدمام - حمود الزهراين

افتتح  الأميـر �سعود بن نايف بن عبد العزيز 
واملعر�ض  املنتدى  ال�سرقية،  املنطقة  اأميـر 
املُ�سافة  القيمة  تــعــزيــز  لــربنــامــج  الــ�ــســاد�ــض 
 ،) )اكــتــفــاء2022  التوريد  لقطاع  الإجمالية 
بن  �سلمان  بــن  عبدالعزيز  ـــري  الأم بح�سور 
بن  اأحمد  والأمـــري  الطاقة،  وزيــر  عبدالعزيز 
اأمــري  نــائــب  بــن عــبــدالــعــزيــز  فــهــد بــن �سلمان 
املعدنية  والــروة  ال�سناعة  ووزيــر  املنطقة، 
اأرامكو  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  اخلريف،  بندر 

ال�سعودية الأ�ستاذ يا�سر بن عثمان الرميان.
املنتدى  هذا  برنامج  اأن  ال�سرقية  اأمــري  واأكــد   
تعزيز  برامج  اأهــم  من  ال�ساد�سة  ن�سخته  يف 
وال�سناعة  التقنية  وتوطني  املحلي  املحتوى 
ال�سناعات  تــعــزيــز  يف  رئــيــ�ــســيــًا  ومــ�ــســاهــمــًا 

ال�سعودية وتنميتها.
املنتدى  اأعــمــال  انــطــالق  يف  كلمته  وخـــالل   
وزير  �سلمان  بن  العزيز  عبد  الأمــري  ك�سف    ،
الطاقة، اأن اململكة �ست�سكل قريبًا جلنة خا�سة 
متا�سك  لتحقيق  الطاقة،  قطاع  توطني  تدعم 
ــعــاون بــني خمتلف  ــت اأكــــرب وتــعــزيــز �ــســبــل ال
�ستعمل  اللجنة  اأن  مو�سحا   ، املعنية  اجلهات 
حتت مظلة اللجنة العليا ل�سوؤون مزيج الطاقة 
لإنتاج الكهرباء ومتكني قطاع الطاقة املتجددة 

برئا�سة ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان.
ال�سامل  اململكة  نهج  اأن  اإىل  �سموه  واأ�ــســار   
واملــــ�ــــســــرك �ـــســـاهـــم يف جتــــــاوز حتـــديـــات 
كفاءة  برنامج  مثل  كبرية  وطنية  م�سروعات 
الــطــاقــة، وتــكــافــل قــطــاع الــكــهــربــاء، ومــبــادرة 

القت�ساد الدائري للكربون.  
  وكان وزير الطاقة قد قال يف ت�سريح �سابق 
واأن  املحلي،  باملحتوى  مهتم  العهد  ويل  ان   ،
اململكة لديها فر�سة كبرية ل�ستغاللها يف هذا 
الطاقة  قطاع  يف  طموحها  اأن  مبينا  املــجــال، 
عــام  بــحــلــول  اإىل %75  بــالــتــوطــني  الــو�ــســول 

 .2030
   مرونة وموثوقية عالية

 ، ال�ساد�سة من برنامج اكتفاء  الن�سخة  وتعزز 
ال�سعودية  اأرامكو  التوريد يف  �سل�سلة  مرونة 
كما  جديدة،  تفاهم  مذكرة   50 على  بالتوقيع 
�ست�سهد اأعمال املنتدى التي ت�ستمر لثالثة اأيام 
يف معر�ض الظهران اك�سبو، عر�ض التقدم يف 

مبادرة ا�ستدامة الأعمال الرائدة لل�سركة.

 
وقــــــــال رئـــيـــ�ـــض اأرامـــــكـــــو 
اإدارييها  وكبري  ال�سعودية 
اأمــني  املهند�ض  التنفيذيني، 
اإن  الـــنـــا�ـــســـر،  ــن  ــس بــــن حــ�
مــنــتــدى ومــعــر�ــض اكــتــفــاء 
ـــعـــام بحجم  ال هــــذا  يــنــعــقــد 
ا�ستثمارية  وفــر�ــض  اأكــــرب 
ــة بــالــ�ــســنــوات  ــارن ــــر مــق اأك
ي�سهد  وقــت  ويف  املا�سية، 
فيه العامل حتديات م�ستمرة 
العاملية  التوريد  يف �سال�سل 
بــ�ــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا ، 
حققت  ال�سركة  اأن  م�سيفا 

لها  اأتاحت  اكتفاء  برنامج  عرب  اأكرب  موثوقية 
لالأ�سواق خالل  ا�ستثنائية  ب�سرعة  ال�ستجابة 

الأوقات ال�سعبة.
حتــولت  ت�سهد  "اململكة  النا�سر:  ــاف  واأ�ــس
ــفــر�ــض  ــل كـــــــربى، وهــــــي اأر�ــــــــض خــ�ــســبــة ل
فخورة  ال�سعودية  واأرامــكــو  ال�ستثمارية، 

دور  لها  يــكــون  اأن 
الفر�ض  واإتــاحــة  الــتــحــّولت  متكني  يف  كبري 
عـــرب بــرنــامــج اكــتــفــاء ومــ�ــســاريــع املــحــتــوى 
امللك  مدينة  مثل  به  املرتبطة  الكربى  املحلي 
العاملي  �سلمان  امللك  وجممع  للطاقة،  �سلمان 
وبرنامج  البحرية،  واخلــدمــات  لل�سناعات 

مناءات اأرامكو".

ويحوي منوذج "اكتفاء" العديد من العنا�سر 
كما  وال�ــســتــدامــة،   البــتــكــار  مثل  الأ�سا�سية 
اأولويات  اأحد  ا  اأي�سً ال�سيرباين  الأمن  ي�سّكل 
القوية  احلــمــايــة  تــوفــري  ب�سمانه  الــربنــامــج 
لأرامكو ال�سعودية و�سبكة موّرديها واملقاولني 
على  ويــحــافــظ  �سيربانية  تــهــديــدات  اأي  مــن 

ا�ستمرارية الأعمال.

اإىل  اأدت  تناف�سية  قاعدة �سناعية  اإن�ساء  اكتفاء يف  برنامج  اأ�سهم   
الذي  الوقت  ذات  يف  دولــة،   40 من  اأكــر  اإىل  ال�سادرات  و�سول 
العقود  اآلف  يف  امل�سمنة  املحلي  املحتوى  متطلبات  فيه  وّفـــر 
كما جذب  الوطني،  القت�ساد  مليار دولر يف  التي جتاوزت 100 

الربنامج اأكر من 540 ا�ستثماًرا اإىل اململكة من 35 دولة.
ال�سعودية من حتقيق نقلة  اأرامكو  اكتفاء متّكنت  وبف�سل برنامج 
كبرية يف زيادة املحتوى املحلي متثلت يف توجيه 59% من اإنفاقها 
الإنفاق  يكون  بحيث  املحليني  املوردين  اإىل  2021م  العام  خالل 
الأوىل  الن�سخة  اإطالق  عند   %35 بـ  مقارنة  اململكة،  اقت�ساد  داخل 

عام 2015م.
للنجاح  الطريق  "متهيد  �سعار  حتت  ُيعقد  الــذي  املنتدى  وي�سّلط 
اأكــر  مــع  ال�سراكات  ا�ستمرار  كيفية  على  ال�سوء  القت�سادي" 
كما  العامل،  يف  جناًحا  والت�سنيع  واللوج�ستيات  الطاقة  �سركات 
جوائز   10 بـ  ال�سعودية  اأرامكو  برنامج  �سركاء  املنتدى  �سُيكّرم 
املوردين،  وتطوير  املــراأة،  متكني  منها:  جمالت  عدة  ت�سمل  متيُّز 

وال�سادرات.

1. �سلمربجري: �سراكة حول الريادة يف جمال املناخ والرقمنة من 
خالل مبادرات التوطني 

م�سريات  اتفاقيات  �سي/بيكر هيوز:  اإم  اأف  كامريون/تكنيب   .2
حملية ملعدات فوهات الآبار 

3. لر�سن وتوبرو: توطني ت�سنيع اأوعية ال�سغط
4. �ساذرلند قلوبال �سريف�سز: توطني خدمات املدينة الذكية

م�سرك  توليد  اتفاقية  تناقيب:  يف  امل�سرك  التوليد  �سركة   .5
وحتلية مياه يف تناقيب 

6. هانيويل: توطني حلول الت�سغيل الآيل للعمليات 
7. �سركة الفنار: تعاون ا�ستثماري يف األياف الكربون

تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية 

فرص استثمارية أكثر وموثوقية أكبر

استجابة االمدادات في األوقات الصعبة

 األمن السيبراني لتوفير الحماية القوية

 540 استثمارا 

 من االتفاقيات الجديدة

برنامج "اكتفاء"

1
2
3
4

السعودية ترأس مركز التحكيم الخليجي

الريا�س- البالد
الــعــقــاريــة  التنمية  �ــســنــدوق  ــن  اأعــل
مليون   818 من  اأكــر  اإيــداع  اليوم، 
مــ�ــســتــفــيــدي  ريــــــال يف حـــ�ـــســـابـــات 
"�سكني" من وزارة ال�سوؤون البلدية 
و"ال�سندوق  والإ�ــســكــان  والقروية 

العقاري" ل�سهر يناير 2022.
ــيــذي  ــف ــن ــت واأو�ـــــســـــح الـــرئـــيـــ�ـــض ال
اأن  ما�سي،  بــن  من�سور  لل�سندوق 
 818 بلغ  يناير  ل�سهر  الدعم  اإجمايل 
لأرباح  دعمًا  ُخ�س�ست  ريال،  مليون 

عقود التمويل العقاري املدُعوم.
وبــن اأن اإجــمــايل مــا مت اإيــداعــه يف 
حــ�ــســابــات مــ�ــســتــفــيــدي �ــســكــنــي منذ 
يونيو  يف  الــتــّحــول  برنامج  اإعـــالن 
 2022 ــايــر  ــن ي �ــســهــر  حــتــى   2017

مــوكــدًا  ريـــال،  مليار   34.3 جتـــاوز 
التزام ال�سندوق للعام اخلام�ض على 
التوايل يف اإيداع الدعم ال�سكني يف 
لتحقيق  دعمًا  �سهريًا  املحدد  موعده 
اأحد   ، الإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات 
رفع   -2030 اململكة  ـــة  روؤي بــرامــج 
 2030 نــهــايــة   %70 الــتــمــلــك  ن�سبة 
وتوفري احللول ال�سكنية والتمويلية 
الأنظمة  بــنــاء  عــرب  م�ستدام  ب�سكل 

والت�سريعات الداعمة.
ـــ�ـــض الــتــنــفــيــذي  ـــي ـــرئ واأفــــــــــاد ال
امل�ستفيدين  اإجمايل  اأن  لل�سندوق 
اإعالن  املدعوم" منذ  "القر�ض  من 
التحول حتى نهاية 2021 جتاوز 
جميع  يف  مــ�ــســتــفــيــد  األــــف   600

مناطق اململكة.

الريا�س- البالد
رئا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سلمت 
ــجــاري لــــدول جمل�ض  ــت مــركــز الــتــحــكــيــم ال
بعد  وذلــك  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون 
املركز  اإدارة  جمل�ض  اجتماع  خالل  الإعــالن 

ـــذي انعقد يف  )عــرب التــ�ــســال املــرئــي( وال
انتقال  ــي  ــاأت وت املــا�ــســي،   2021 دي�سمرب 
املــركــز  املــمــلــكــة  يف  اإىل ممــثــل  ــة  الــرئــا�ــس
هو  ملا  وفقًا  العمري  علي  بن  فهد  امل�ست�سار 
التعاون،  جمل�ض  اجتماعات  يف  به  معمول 

مملكة  بعد  الرئا�سة  اململكة  تت�سلم  وعليه 
البحرين بناًء على الرتيب املُتبع بذلك.

امل�ست�سار  املركز  يف  اململكة  ممثل  ويعترب 
فهد بن علي العمري من اأبرز رجال القانون 
، وي�سغل من�سب م�ساعد الأمني  اململكة  يف 

الغرف  احتاد  يف  القانونية  لل�سوؤون  العام 
اللجنة  رئــيــ�ــض  ــائــب  ن وهـــو  الــ�ــســعــوديــة، 
الدائمة ملراكز التحكيم ال�سعودية ، و�سارك 
الأنظمة  م�ساريع  مــن  الــعــديــد  ــة  درا�ــس يف 

القت�سادية.

818 مليونا لمستفيدي "سكني"
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الحوثي يعدم عناصر المليشيا الرافضين للقتال
قوات الشرعية تسيطر على "حريب"

عدن - البالد  

جمــزرة  الإرهــابــيــة،  احلــوثــي  ملي�سيا  ارتــكــبــت 

اجلبهات  مــن  ان�سحبت  الــتــي  الــعــنــا�ــســر  بــحــق 

�سقوط  اأن  عــلــى  تــاأكــيــد  يف  ــتــال،  ــق ال ورفــ�ــســت 

اأكــــر مـــن اأي وقــــت مــ�ــســى،  املــلــيــ�ــســيــا اقــــرب 

ال�سرعية  اليمنية  الــقــوات  تــقــدم  مــع  خ�سو�سا 

التحالف  وقـــوات  ال�سعبية  باملقاومة  مدعومة 

من  للكثري  وا�ستعادتها  اجلــبــهــات  خمتلف  يف 

كامل  على  ال�سيطرة  اآخرها  اليمنية،  الأرا�ــســي 

ا�سراتيجية  ومــواقــع  مـــاأرب،  يف  حريب  مدينة 

ما بني حمافظتي �سبوة وماأرب. وك�سفت وزارة 

معلومات  عــلــى  ح�سلت  ــا  ــه اأن اليمنية  الـــدفـــاع 

ملقاتليها  احلوثي  ميلي�سيات  اإعـــدام  عن  مروعة 

املن�سحبني والراف�سني للقتال، مبينة اأنها وجهت 

احلوثيني  املقاتلني  با�ستقبال  امليدانية  وحداتها 

املن�سحبني، متعهدًة مبنحهم الأمان وفق الأعراف 

العون  يــد  اأي�سا  �ستقدم  اإنــهــا  وقــالــت  الــدولــيــة. 

اإذا  امليلي�سيات احلوثية،  للمن�سحبني من  والدعَم 

رغبوا يف العودة اإىل مناطقهم.

اليمن  لــدى  ال�سعودي  ال�سفري  اأعلن  وميدانيا، 

ال�سفري حممد اآل جابر عن �سيطرة قوات احلكومة 

كما  مــاأرب،  يف  حريب  مدينة  كامل  على  اليمنية 

ميلي�سيا  من  ال�سرعية  اليمنية  القوات  ا�ستعادت 

حمافظتي  بني  ما  ا�سراتيجية  مواقع  احلوثي 

ال�سرعية  دعم  حتالف  اأعلن  بينما  وماأرب،  �سبوة 

ميلي�سيا  �سد  ا�ستهدافا   14 "تنفيذ  اليمن  يف 

�ساعة   24 الـ  خالل  والبي�ساء  ماأرب  يف  احلوثي 

امليلي�سيا  �سد  ال�ستهدافات  اأن  موؤكدا  املا�سية"، 

مباأرب والبي�ساء دمرت 9 اآليات ع�سكرية وقتلت 

50 عن�سرا.

قوات  اأن  ميداين  م�سدر  ذكر  �سابق،  وقت  ويف 

مهمة  تقدمات  اأحــرزت  العمالقة  واألوية  اجلي�ش 

املــواقــع  مــن  عـــددًا  وحـــررت  "مبلقة"،  جبهة  يف 

املطلة على مديريتي حريب والعبدية. ووا�سلت 

األوية العمالقة اجلنوبية تقدمها و�سيطرتها على 

حريب  مديريتي  على  مطلة  ا�سراتيجية  جبال 

والعبدية يف ماأرب. وتقدمت األوية العمالقة على 

جبال �ساحية �سقري والقرن واملدفون املطلة على 

املطلة  ومهران  واحلقيل،  املدفون  وجبال  حريب 

مـــاأرب،  مبحافظة  العبدية  اجلــفــرة  طــريــق  على 

القتلى  مئات  امليلي�سيا  عنيفة وتكبيد  معارك  بعد 

اجلي�ش  قوات  اأعلنت  فيما  ذلك  ياأتي  واجلرحى. 

يف  جديدة  ميدانية  تقدمات  عن  الأحــد،  اليمني، 

بعد  التحالف،  طــريان  مــن  باإ�سناد  ومـــاأرب  تعز 

معارك عنيفة مع ميلي�سيا احلوثي.

من جهة ثانية، قتل واأ�سيب 6 مدنيني بينهم ثالثة 

احلوثي  ميلي�سيا  زرعتها  األغام  بانفجار  اأطفال، 

غربي  احلديدة،  حمافظة  يف  اإيرانيًا،  املدعومة 

طفلني  اأن  لالألغام،  اليمني  املر�سد  وذكــر  اليمن. 

قتال واأ�سيب ثالث جراء انفجار لغم للحوثيني بهم 

يف مديرية حي�ش، جنوبي احلديدة. واأو�سح اأن 

الطفلني عادل علي جماعي 10 �سنوات، ويو�سف 

الطفل  واأ�ــســيــب  قتال  �سنة،   14 جماعي  ح�سني 

للحوثيني  لغم  بانفجار  �سنة،   12 ح�سني  مو�سى 

اأثناء رعيهم املا�سية )اأغنام( يف قرية "احلنجلة" 

كما  ال�ساحلية،  احلديدة  جنوبي  حي�ش  مبديرية 

�سركة  موظفي  من  عاملني  اثنني  اأن  املر�سد،  اأكد 

النفط باحلديدة قتلوا واأ�سيب ثالث جراء انفجار 

لغم حوثي، مو�سحا اأن اللغم انفجر بالعاملني يف 

احلديدة  مدينة  �سرق  10" جنوب  "كيلو  منطقة 

وحدها  احلوثي  ميلي�سيا  وت�ستخدم  ال�ساحلية. 

الألــغــام يف  اليمن  ال�سراع يف  اأطـــراف  بــني  مــن 

عدة  مناطق  يف  وزرعـــت  اليمنيني،  على  حربها 

وفقًا   ،2015 منذ  لغم  مليوين  نحو  الــبــالد  يف 

ميلي�سيا  وعمدت  الألغام.  نزاع  خرباء  لتقديرات 

اأعداد كبرية  اإىل زرع  احلوثي منذ بداية احلرب 

من الألغام يف حمافظات عدة، وحاولت اإخفاءها 

اإىل  اأدى  مــا  خمتلفة،  وطـــرق  ــــوان  واأل بــاأ�ــســكــال 

املئات من املواطنني بينهم �سيوخ  مقتل واإ�سابة 

والتي  الألــغــام  هــذه  وح�سدت  ون�ساء.  واأطــفــال 

خرائط،  وبــدون  ع�سوائية  ب�سورة  زراعتها  مت 

الآلف  ع�سرات  واأ�سابت  املدنيني  اآلف  اأرواح 

حتولوا  منهم  والبع�ش  خطرية  باإ�سابات  منهم 

اإىل معاقني.

البرلمان الليبي يصوت لحسم مصير الدبيبة

تحذير بريطاني من تحول صراع أوكرانيا لـ"شيشان جديدة"

عقيلة يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

"الناتو" يضع قواته في حالة تأهب

طرابل�س - البالد  

بينما فتح رئي�ش الربملان الليبي، عقيلة �سالح، 

تتوىلىّ  جــديــدة  حكومة  لرئا�سة  الــر�ــســح  ــاب  ب

قال  التي  الدبيبة،  عبداحلميد  حكومة  خالفة 

دفــاع  و�سيلة  اأيىّ  يقبل  ولــن  انتهت  وليتها  اإن 

تنذر  خطوة  يف  مهامها،  اأداء  يف  ل�ستمرارها 

ب�سدام �سيا�سي يف الأيام املقبلة، اقرحت جلنة 

اإجراء ت�سويت على  خارطة الطريق الربملانية، 

احلكومة، اإما بالتمديد لها اأو اإقالتها وتغيريها، 

تروؤ�سه  خــالل  �سالح،  وقــال  الــيــوم.  جل�سة  يف 

جل�سة الربملان، اأم�ش )الثنني(، اإن الأمر املتعلق 

كونها  الآن،  الأولــويــة  هو  التنفيذية  بال�سلطة 

قال  كما  والـــدواء.  واملــاء  الغذاء  بتوفري  معنية 

اإنه �سيتم و�سع �سروط لتقدم اأي مر�سح لرئا�سة 

الطريق  خارطة  جلنة  رئي�ش  واأكــد  احلكومة. 

ن�سر الدين مهنا، يف كلمته اأمام جل�سة الربملان، 

ح�سلت  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  اأن  اأمــ�ــش، 

دت لــهــا مـــدة حتى  عــلــى ثــقــة 134 نــائــبــًا، وحــــدىّ

وليتها  انتهاء  يعني  ما  املا�سي،  دي�سمرب   24

و�سع  يف  "احلكومة  اأن  م�سيفًا  القانون،  وفق 

قانوين حرج، ولكن اإذا اأردنا التمديد لها يح�سم 

الأمر هنا يف القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية 

والقرار النهائي ملجل�ش النواب لي�ش يل".

اإعـــداد  عــلــى  الطريق"  خــارطــة  "جلنة  وتــعــمــل 

يف  الف�سل  اأعــقــاب  يف  �سيا�سية  طريق  خــارطــة 

اإجراء النتخابات التي كانت مقررة يف دي�سمرب 

املا�سي. وقالت اللجنة اإن اأي انتخابات جديدة 

ل�سمان  التح�سريات  من  اأ�سهر  ت�سعة  �ستتطلب 

الأمن وجتنب التزوير. وقال مهنا اأمام الربملان 

ال�سايح،  عماد  النتخابات،  مفو�سية  رئي�ش  اإن 

اأبلغ اللجنة باأن املفو�سية حتتاج اإىل 240 يومًا 

من ت�سلمها قوانني النتخابات لإجرائها.

الليبي،  النواب  جمل�ش  رئي�ش  عــربىّ  جهته،  من 

عقيلة �سالح، عن "الرغبة بامل�سي قدمًا يف عملية 

املجل�ش  "يقوم  باأن  اأمله  عن  معربًا  امل�ساحلة"، 

�سالح  واأ�ــســاف  فيها".  بـــدوره  للدولة  الأعــلــى 

و�سفها  مبا  متر  ليبيا  اإن  للربملان  جل�سة  خالل 

موؤكدًا  جدًا"،  خطرية  مف�سلية  "مرحلة  باأنها 

وتابع:  م�سوؤوليتنا".  حتمل  علينا  "يجب  اأنــه 

لالأمام  امل�سي  ونريد  املا�سي،  �سفحة  "طوينا 

يف عملية امل�ساحلة، ونتمنى من املجل�ش الأعلى 

للدولة اأن يقوم بدوره فيها"، م�سريا اإىل اأنه كان 

بهذا  القيام  الرئا�سي  املجل�ش  على  الواجب  من 

الدور يف عملية امل�ساحلة "لكنه مل يفعل".

انق�سام  الــيــوم، يف ظــلىّ  الــربملــان  وتــاأتــي جل�سة 

احلكومة  م�ستقبل  حول  الليبي  الربملان  ي�سهده 

ا�ستمرارها  �سرورة  اإىل  يدعو  نيابي  تكتلىّ  بني 

انتخابات  اإجــــراء  حــني  اإىل  مهامها  اأداء  يف 

ــي الــ�ــســلــطــتــني  ــ�ــس ــي مبــقــتــ�ــســى اتـــفـــاق بـــني رئ

تعديالت  اإدخــال  �سرط  والتنفيذية،  الت�سريعية 

اأدائها،  وتطوير  فاعليتها  لتعزيز  عليها  وزاريــة 

والــقــيــادة  الــرئــا�ــســي  املــجــلــ�ــش  مــع  بالتن�سيق 

بقاءها  يعار�ش  واآخــر  الليبي،  للجي�ش  العامة 

يف  التحقيق  على  واإحالتها  لإزاحــتــهــا  ويــدعــو 

حكومة  وت�سكيل  تطالها،  التي  الف�ساد  �سبهات 

تكنوقراط. النق�سام الربملاين، لي�ش فقط حيال 

اإىل خارطة  بل متتد اخلالفات  الدبيبة،  حكومة 

�سيناريوهات  ة  عــدىّ بني  تتاأرجح  التي  الطريق 

اأو  ل  اأوىّ اإجـــراء النــتــخــابــات  وخــيــارات، حــول 

�سياغة د�ستور اأو تغيري احلكومة.

لندن - البالد  

احلــايل  الو�سع  خــطــورة  مــن  بريطانيا  حـــذرت 

بــني رو�ــســيــا واأوكـــرانـــيـــا، مــ�ــســددة عــلــى اأن اأي 

لـ"�سي�سان  يتحول  اأن  ميكن  باأوكرانيا  �سراع 

الربيطاين،  الــــوزراء  رئي�ش  قــال  اإذ  جديدة"، 

بوري�ش جون�سون، اأم�ش )الثنني(، اإن معلومات 

مثرية  لأوكرانيا  رو�سي  غــزو  حــول  املخابرات 

للت�ساوؤم، لكنها ل تعني اأن الغزو واقع ل حمالة، 

فــالدميــري  الــرو�ــســي  للرئي�ش  حتــذيــرًا  مــوجــهــا 

اإىل  يتحول  اأن  ميكن  �سراع  اأي  اأن  من  بوتني 

اأن  "علينا  جون�سون:  وقال  جديدة".  "�سي�سان 
ال�سراحة  مبنتهى  ولرو�سيا  للكرملني  نو�سح 

اأنه  مــوؤكــدا  كارثية"،  خطوة  �سيكون  الغزو  اأن 

امل�ساألة،  هذه  حول  القادة  زمالئه  مع  �سيتحدث 

اأن  مفادها  ر�سالة  تو�سيل  اأي�سا  "علينا  م�سيفا: 

غزو اأوكرانيا �سيكون، من منظور رو�سي، عماًل 

موؤملًا وعنيفًا ودمويًا، واأعتقد اأن من املهم جدًا اأن 

يفهم النا�ش يف رو�سيا اأن الأمور قد تتحول اإىل 

لي�ش  بريطانيا  اأن  اإىل  منوها  جديدة"،  �سي�سان 

اأوكرانيا  اإىل  قتالية  قوات  لإر�سال  خطط  لديها 

اأي  نف�سها يف مواجهة  الدفاع عن  مل�ساعدتها يف 

الأطل�سي  �سمال  حلف  قال  فيما  رو�سي،  عــدوان 

)الناتو(، اأم�ش، اإنه و�سع قواته يف حالة تاأهب 

ويدفع بتعزيزات من ال�سفن والطائرات املقاتلة، 

باأنها  وو�سفتها  رو�سيا  بها  نــددت  حتركات  يف 

ت�سعيد للتوتر.

ــة كــبــح جــمــاح غـــزو رو�ــســي  ويف اإطــــار حمــاول

بــايــدن  اإدارة  هــــددت  اأوكـــرانـــيـــا،  �ــســد  حمــتــمــل 

الــ�ــســادرات  على  جــديــدة  اإجــــراءات  با�ستخدام 

بــالــ�ــســنــاعــات  الـــ�ـــســـرر  لإحلــــــاق  رو�ـــســـيـــا  اإىل 

ال�سطناعي  الذكاء  من  ال�سراتيجية  الرو�سية 

واحلو�سبة اإىل الف�ساء اجلوي املدين، اإذا غزت 

الإدارة  م�سوؤولو  قال  اأوكرانيا، ح�سبما  مو�سكو 

امل�سوؤولون  وقــال  بو�ست.  وا�سنطن  ل�سحيفة 

على  الرقابة  تطبيق  ا  اأي�سً تقرر  قد  الإدارة  اإن 

نطاق اأو�سع بطريقة قد حترم املواطنني الرو�ش 

اللوحية  والأجــهــزة  الذكية  الهواتف  بع�ش  من 

هذه  مثل  �ــســاأن  ومــن  الفيديو.  األــعــاب  واأجــهــزة 

الأمريكية  العقوبات  نطاق  تو�سع  اأن  التحركات 

مبــا يــتــجــاوز الأهـــــداف املــالــيــة وهـــي عقوبات 

ا�ستخدامها ملرة واحدة فقط من قبل  كا�سحة مت 

هــواوي.  ال�سيني  التكنولوجيا  عمالق  ملعاقبة 

و�ساهم هذا ال�سالح، املعروف با�سم قاعدة املنتج 

مرة  لأول  هــواوي  معاناة  يف  املبا�سر،  الأجنبي 

الإيـــرادات  انخفا�ش  يف  وت�سبب  الإطــالق  على 

ال�سنوية بنحو 30% العام املا�سي.

يها  دبلوما�سيىّ عائالت  املتحدة  الوليات  واأمــرت 

التهديد  "ب�سبب  اأوكــرانــيــا  مبــغــادرة  كييف  يف 

اأعلنت  ما  بعمل ع�سكري رو�سي"، وفق  امل�ستمرىّ 

ا اإىل  ة، داعيًة الأمريكيىّني اأي�سً ة الأمريكيىّ اخلارجيىّ

جتنىّب ال�سفر اإىل رو�سيا، فيما نقل اإعالم اأمريكي 

يفكر  بايدن  جو  الرئي�ش  اأن  الأبي�ش  البيت  عن 

بن�سر قوات اأمريكية يف �سرق اأوروبا والبلطيق، 

وا�سنطن  اإن  اأمريكيون  م�سوؤولون  قــال  بينما 

تخريىّ مو�سكو بني احلل الدبلوما�سي اأو دفع ثمن 

باهظ اإذا غزت اأوكرانيا.

اخلرطوم - البالد    

)الثنني(  اأم�ش  التظاهرات،  توا�سلت 

اخلــرطــوم  الــ�ــســودانــيــة  العا�سمة  يف 

تــنــديــدًا بــــالإجــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 

القوات  اأطلقت  بينما  موؤخرًا،  اجلي�ش 

على  لــلــدمــوع  امل�سيل  ــغــاز  ال الأمــنــيــة 

الو�سول  حماولتهم  لدى  املتظاهرين 

فيما  اجلمهوري،  الق�سر  يط  حمحُ اإىل 

على  ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�ش  �سدد 

ال�سيا�سية  الأزمــة  حلل  احلــوار  اأهمية 

التي تعي�سها البالد. واأكد نائب رئي�ش 

حمدان  حممد  الفريق  ال�سيادة  جمل�ش 

الرنويجي  املبعوث  لقائه  خــالل  دقلو 

ال�سودان  وجنوب  لل�سودان  اخلا�ش 

ال  خمــرج  ل  اأن  اإ�ستيان�سن،  اأنــدريــه 

الأمثل  الطريق  بو�سفه  احلــوار  عرب 

دعوته  جمددًا  ال�سيا�سية،  الزمة  حلل 

باأهمية  الثورة،  اأطلقها يف بداية  التي 

الفرة  يف  واملــــراأة  ال�سباب  م�ساركة 

النــتــقــالــيــة. بـــــدوره اأطـــلـــع املــبــعــوث 

ــى مــوؤمتــر  الـــرنويـــجـــي حــمــيــدتــي عــل

موؤخرًا  عقد  الــذي  ال�سودان  اأ�سدقاء 

ــعــوديــة الــريــا�ــش،  ــ�ــس بــالــعــا�ــســمــة ال

اإليها الأطراف  والنتائج التي تو�سلت 

امل�ساركة والتي اأمنت على دعم مبادرة 

اأن  اأهمية  على  التاأكيد  مع  "فولكر" 
يكون احلل �سودانيا، كما تطرق اللقاء 

دارفــور  اإقليم  يف  الأمني  الو�سع  اإىل 

الخــرية  املبعوث  زيـــارة  خلفية  على 

ب�سرورة  املــبــعــوث  وطــالــب  لالقليم، 

ت�سكيل قوات حماية املدنيني وموا�سلة 

اأكدت  بينما  الأمنية،  الرتيبات  عملية 

حر�ش  ال�سودانية،  اخلارجية  وزارة 

"حرة  انتخابات  اإجـــراء  على  الــدولــة 

يف  النتقالية  الفرة  بنهاية  ونزيهة" 

البالد، ومب�ساركة املجتمع الدويل.

بغداد - البالد    

العراقية  اجلــويــة  الــقــوة  طـــريان  نفذ 

اأربــــع   16_F طـــائـــرات  ــطــة  بــوا�ــس

�سربات جوية ا�ستهدفت جتمعًا مكونًا 

من اأربعة ارهابيني �سرق جبال مكحول 

�سمن قاطع قيادة عمليات �سالح الدين. 

وقال الناطق با�سم القائد العام للقوات 

اللواء يحيى ر�سول يف بيان  امل�سلحة 

من  بتوجيه  اإنــه  )الثــنــني(،  اأم�ش  لــه، 

ووفقًا  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 

وكالة  من  دقيقة  ا�ستخبارية  ملعلومات 

الحتادية  والتحقيقات  ال�ستخبارات 

يف وزارة الداخلية، نفذ طريان القوة 

 16_F ــرات  اجلــويــة بــوا�ــســطــة طــائ

جتمعًا  ا�ستهدفت  جوية  �سربات  اأربع 

مكونًا من اأربعة ارهابيني �سرقي جبال 

عمليات  قــيــادة  قــاطــع  �سمن  مكحول 

�سالح الدين حيث مت قتلهم جميعًا.

هذه  اأن  البيان  خالل  ر�سول  واأو�سح 

التي  للعملية  ا�ستكمال  تاأتي  العملية 

واأ�سفرت  احل�سر  ق�ساء  جنوب  نفذت 

كانا  داع�ش  من  اثنني  قياديني  قتل  عن 

واإرهــابــي  نا�سفني  حــزامــني  يــرتــديــان 

ثالث كان معهم يف العجلة التي كانوا 

دك  "يف  ال�ستمرار  واأكــد  ي�ستقلونها. 

اأوكار الإرهاب والق�سا�ش ممن ت�سول 

واأن  البالد  باأمن وا�ستقرار  العبث  لهم 

الأهداف املتبقية لن جتد مالذ اآمنًا".

حممد  العراقي  الــربملــان  رئي�ش  وقــال 

اإن  �ــســابــق،  وقــــت  ــبــو�ــســي، يف  احلــل

يف  اأ�ــســكــالــه  بــكــل  �سينتهي  الإرهـــــاب 

العمليات  ت�ساعد  اأن  مبينًا  الــعــراق، 

ــي تــ�ــســتــهــدف قــواتــنــا  ــت الإرهـــابـــيـــة ال

قويًا  ردًا  يتطلب  والأمنية،  الع�سكرية 

وا�ستباقيًا  مبادرًا  ا�ستخباريًا  وعماًل 

ــــذي يــهــدد اأمـــن  مبــ�ــســتــوى اخلــطــر ال

فلول  مالحقة  واإن  واملــواطــن.  الوطن 

اأبناء  وت�سليح  اأوكارهم  ودك  الإرهاب 

املناطق وتدريبهم �سيكون كفياًل بعدم 

تكرار هذه احلوادث الإجرامية".

تجدد التظاهرات بالخرطوم

4 ضربات جوية 
ضد إرهابيين بالعراق



 الريا�ض  ـ البالد      

لنظام  خمالًفا   )51( �ضبط  عن  الداخلية،  وزارة  اأعلنت 

القليلة  الأي��ام  اململكة، خالل  مناطق  من  عدد  البيئة يف 

اأن  –عرب تويرت-  الداخلية  املا�ضية. واأو�ضحت وزارة 

قوات الأمن البيئي متكنت من �ضبط 8 خمالفني لرعيهم 

112 متنا من الإبل و570 راأ�ضا من الأغنام يف مواقع 

لنقلهم  البيئة  لنظام  29 خمالفا  ممنوعة. كما مت �ضبط 

147 مرتا مكعبا من احلطب املحلي يف مدينة  وبيعهم 

لإ�ضعالهم  البيئة  لنظام  خمالفني   8 و�ضبط  الريا�ض. 

اتخاذ  ودون  لهم،  املخ�ض�ضة  الأم��اك��ن  غ��ر  يف  ال��ن��ار 

الحتياطيات الالزمة، يف عدد من املناطق.

الأ�ضجار  بقطع  لقيامه  البيئة  لنظام  خمالف  و�ضبط 

 60 وبحوزته  الطائف،  حمافظة  يف  لفحم  وحتويلها 

واأدوات  امل��ح��ل��ي،  وال��ف��ح��م  احل��ط��ب  م��ن  مكعًبا  م���رًتا 

ت�ضتخدم يف تقطيع الأ�ضجار وتفحيمها.

51 مخالفا لنظام 
البيئة في قبضة األمن 

متابعات
الثالثاء 22 جمادى الآخرة 1443ه� املوافق 25 يناير 2022م ال�ضنة 91 العدد 823555

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

حتظى حمافظة جدة بحراك �ضياحي يجعل منها وجهة مف�ضلة ملرتاديها على 

مدار العام، ملا تتمتع به من مكانة مميزة على خارطة ال�ضياحة ال�ضعودية 

ال�ضياحية  املقومات  م��ن  بالعديد  تزخر  حيث  العربي،  اخلليج  ومنطقة 

اأب��رز  باأحد  حتتفظ  اأنها  خا�ضة  واحل��داث��ة،  الأ�ضالة  جتمع  التي  الفريدة 

الرتاث  مواقع  �ضمن  اليوني�ضكو  منظمة  اأدرجتها  التي  الرتاثية  الأماكن 

العامل، وهي منطقة "جدة التاريخية" ذات الطابع املعماري املميز، والرتاث 

الثقايف العريق.

التي عملت  العاملية  الفعاليات  العديد من  الآونة الأخرة  و�ضهدت جدة يف 

العاملي،  الهتمام  بوؤرة  ال�ضياحي، و�ضعتها يف  املنتج  واإث��راء  تنويع  على 

ويف مقدمتها �ضباق جائزة ال�ضعودية الكربى للفورمول1، الذي اأبهر العامل 

ال�ضينمائي  الأح��م��ر  البحر  ومهرجان  تنظيمه،  وح�ضن  ت�ضميمه  برباعة 

الدويل، ومهرجان "في�ضت للطعام ال�ضعودي"، الذي يحتفي بفنون الطهي 

يف  ال�ضعودي  املطبخ  تنوع  يعك�ض  ثقايف  كمنتج  ويقدمها  ال�ضعودية، 

خمتلف مناطق اململكة.

كما تعاي�ضت جدة مع ال�ضياحة البحرية بتنظيم رحالت �ضفينة الكروز و"اإم 

البحر  مياه  يف  تبحر  �ضياحية  �ضفينة  اأكرب  تعد  التي  بيل�ضيما"،  اإ�ض  �ضي 

الأحمر، وغرها من الفعاليات التي اأدرجتها "روح ال�ضعودية" �ضمن تقومي 

الفعاليات واملوا�ضم الذي تعر�ض من خالله كافة الأن�ضطة والفعاليات التي 

ت�ضهدها اململكة حتى �ضهر مار�ض من العام املقبل.

واملنطقة  العاملي،  الطابع  ذات  املتنوعة  الفعاليات  جانب  اإىل  جدة  ومتتلك 

التاريخية؛ اأجمل ال�ضواطئ واملنتجعات واملرافق ال�ضياحية ال�ضاطئية التي 

ياأتي اإليها �ضنويا اآلف ال�ضياح من �ضائر اأنحاء اململكة واخلليج، خا�ضة يف 

ظل ما تتمتع به من اأجواء رائعة يف مو�ضم ال�ضتاء، بالإ�ضافة اإىل ما ت�ضتهر 

به جدة اأي�ضا من �ضياحة الت�ضوق التي عرفت بها عرو�ض البحر الأحمر منذ 

ع�ضرات ال�ضنني.

من جانبها وو�ضط هذا الزخم الكبر الذي ت�ضهده اململكة هذا ال�ضتاء، اأتاحت 

"روح ال�ضعودية" فر�ضة الطالع على كافة الأن�ضطة والفعاليات والعرو�ض 
والختيار بينها، من خالل موقع الذي اأطلقته يف �ضبتمرب املا�ضي، لتعر�ض 

من خالله كافة الأن�ضطة ال�ضياحية والرتفيهية والفعاليات واملوا�ضم املقرر 

اإقامتها خالل �ضتاء ال�ضعودية 2021/ 2022، وت�ضمل الفرتة من اأكتوبر 

من  ال�ضياح  اململكة  وت�ضتقبل  2022م.  م��ار���ض  �ضهر  حتى  املا�ضي 

الداخل واخلليج والعامل من خالل عدد هائل من الفعاليات النوعّية 

والعاملّية التي تقام لأول مرة يف املنطقة، مما يتيح للجميع حرية 

وال�ضتمتاع  لال�ضتك�ضاف  امل�ضبوقة  غر  الفر�ض  بني  الختيار 

ترفيهية  وفعاليات  �ضياحّية  وجهات  من  اململكة  به  تزخر  مبا 

بال�ضعودية،  كلها  تقام  متمّيزة ومتنوعة وذات طابع عاملي، 

ال�ضرائح  خمتلف  من  والأف���راد  العوائل  تطلعات  لتلبية 

العمرية من مواطنني ومقيمني و�ضياح، مع مراعاة كافة 

بها  اجلميع  التزام  من  والتاأكد  ال�ضحية  ال�ضرتاطات 

جتربة  ي�ضمن  مبا  املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتن�ضيق 

ترحيب  و�ضط  وممتعة،  اآمنة  وترفيهّية  �ضياحّية 

يقول  حالهم  ول�ضان  وال���زوار،  بال�ضياح  �ضعبي 

للجميع "حياكم بال�ضعودية".

7 مشاركين في التصفيات بمسابقة إثراء
 الدمام- حمود الزهراين   

تاأهل 7 م�ضاركني من بني 30 م�ضارًكا للت�ضفيات النهائية 

امللتقى  فعاليات  ختام  بعد  وذل��ك  اإق����راأ،  م�ضابقة  يف 

الإثرائي الثاين للمرحلتني الثانوية واجلامعّية، الذي 

)اإث��راء(  العاملي  الثقايف  العزيز  عبد  امللك  مركز  اأقامه 

"اأقراأ" بن�ضخته  القراءة  اإثراء  برنامج  �ضمن  موؤخًرا، 

ال�ضابعة، حيث ا�ضتمل امللتقى على تقدمي جتربة نوعية 

ا لهم، ويجمع  للم�ضاركني من خالل برنامج معد خ�ضي�ضً

على  امل��ح��ف��زة  والبيئة  املميز  ال��ث��ق��ايف  امل��ح��ت��وى  ب��ني 

ويركز  الإب��داع،  وجوانب  ال�ضخ�ضية  املهارات  تطوير 

على خم�ضة م�ضارات ثقافية وهي الفّن والفكر والأدب 

والعلوم واللغة. 

3600 ساعة إثرائية
ال��ث��اين،  الإث��رائ��ي  امللتقى  على  اأ�ضبوعني  م���رور  بعد 

تخللها  متنّوعة  اأدبية  مراحل   30 ال�  امل�ضاركون  اجتاز 

لكل  �ضاعة   120 مبعدل  اإث��رائ��ي��ة  �ضاعة   3600 تقدمي 

املعرفية  ح�ضيلتهم  م�ضتوى  رفع  يف  �ضاهم  مما  ق��ارئ، 

جل�ضة  يف  رحالهم  حّطت  اأن  اإىل  الثقافية،  واجلوانب 

توّقفت  التي  الأدبية  الرحلة  اأن  بيد  الن�ضو�ض،  حتكيم 

والنرث  بال�ضعر  امل�ضاركني  لتزويد  ع��دة  حم��ط��ات  يف 

اللتقاء  فر�ضة  منحتهم  العربي،  الأدب  اأن��واع  و�ضتى 

باأكرث من 31 متحدًثا دولًيا مت ا�ضت�ضافتهم من 11 دولة 

ال�ضعودية،  العربية  اململكة  وهي  العامل  م�ضتوى  على 

البحرين، اإيطاليا، ُعمان، العراق، م�ضر، كندا، تون�ض، 

الإمارات، ال�ضودان والكويت. وات�ضمت الرحلة الأدبية 

للملتقى الإثرائي الثاين، باملزج بني احلداثة واملعا�ضرة، 

مع العودة اإىل تاريخ الأدب العربي العريق، حيث زار 

البحث  غمار  وخا�ضوا  املكتبات  من  العديد  امل�ضاركون 

والتنقيب عن كبار الأدباء يف العامل العربي؛ لال�ضتقاء 

من معارفهم وموروثهم الأدبي الذي ل ين�ضب، مروًرا 

كاًل  زائ��ًرا وقّدمها    490 �ضعرية ح�ضرها  اأم�ضيات   3 ب� 

وحممد  احل��اج،  ورو�ضة  بخيت،  اأحمد  ال�ضعراء:  من 

يعزز  باأنه  امل�ضهد  احلا�ضرين  و�ضف  فيما  عبدالباري، 

ق�ضائد  اأن  �ضيما  ل  للم�ضاركني،  ال�ضعرية  الذائقة  من 

ال�ضعر تنوّعت بني الأ�ضعار النبطية واأخرى الف�ضيحة، 

بهدف احلفاظ على جودة املنتج الأدبي وتوازنه.

3 فعاليات لتوقيع الكتب.
مّد  وال��ق��ّراء؛  الكّتاب  بني  الروابط  تعزيز  �ضبيل  ويف 

عرب   بينهما،  التوا�ضل  ج�ضور  امللتقى  على  القائمون 

�ضهدت  والتي  الكتب،  لتوقيع  فعاليات   3 تخ�ضي�ض 

ت��وق��ي��ع كتاب  ع��ل��ى  153 زائ�����ًرا وا���ض��ت��م��ل��ت  ح�����ض��ور 

بوكر  مان  بجائزة  الفائزة  احلارثي  جوخة  للدكتورة 

بجائزة  الفائزة  مر�ضال  اإمي��ان  وال��دك��ت��ورة  الدولية، 

للدكتور  كتاب  توقيع  جانب  اإىل  للكتاب،  زايد  ال�ضيخ 

ال�ضخ�ضيات  كبار  امللتقى  ا�ضت�ضاف  كما  املنيف،  خالد 

الأدبية منهم ال�ضيخ �ضلطان القا�ضمي موؤ�ض�ض بارجيل 

ل��ل��ف��ن��ون، وال��ن��اق��د ال��ب��ح��ري��ن��ي ال��دك��ت��ور ح�����ض��ن م��دن 

وغرهم  بافقيه  ح�ضني  ال�ضعودي  الثقايف  وامل���وؤرخ 

من  العديد  على  ال�ضوء  �ضّلطت  التي  ال�ضخ�ضيات  من 

الزوايا الثقافية.

جدة - يا�سر بن يو�سف     

"برنامج  الفطرية  احلياة  لتنمية  الوطني  املركز  اأطلق 

تقييم اأ�ضرار تزايد اأعداد قرود )البابون("، الذي يهدف 

املواقع  اأعدادها يف  تزايد  الناجتة عن  الأ�ضرار  لتقييم 

للحّد  املنا�ضبة  احللول  واإي��ج��اد  وال��زراع��ي��ة،  ال�ضكنية 

املركز درا���ض��ات لحتواء  الأ���ض��رار. وُي��ج��ري  من ه��ذه 

الأ�ضرار  من  للحّد  التحركات  هذه  تاأتي  حيث  امل�ضكلة، 

ل  املناطق،  بع�ض  يف  )ال��ب��اب��ون(  ق��رود  حتدثها  التي 

�ضيما بع�ض الوجهات ال�ضياحية جنوب وجنوب غربي 

واجتماعية  بيئية  �ضلبية  اآث��ار  من  ت�ضببه  وما  اململكة، 

اإع���داد  على  امل��رك��ز  يعكف  اإذ  واق��ت�����ض��ادي��ة،  و�ضحية 

التي  امل�ضكلة  ملعاجلة  توعوية  وحمالت  متكاملة  خطٍط 

الأهايل وال��زوار، وت�ضكل خطًرا على مرتادي  يوجهها 

العامة  واحلدائق  ال�ضكنية  والأحياء  ال�ضريعة  الطرق 

�ضورة  تكوين  اإىل  ي��وؤدي  مما  ال��زراع��ي��ة،  وامل��درج��ات 

يف  تعي�ض  ال��ت��ي  ال�ضياحية  للوجهة  م�ضّوهة  ذهنية 

حميطها، وتاأثرات اأخرى على ال�ضالمة العامة.

وبنّي املركز اأن وجود قرود )البابون( يف البيئة ب�ضكل 

متوازن اأمٌر فطرٌي و�ضحي، مو�ضًحا اأن املركز ل يبحث 

اإحداث  الهدف هو  اأن  نهائًيا، موؤكًدا  التخلُّ�ض منها  عن 

توازن بيئي وطبيعي.

خالل  من  القلق  تثر  )البابون(  ق��رود  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

اإخاللها بالتوازن البيئي واإمكانية دخولها اإىل املناطق 

قطعان  �ضلوكيات  من  خم��اوف  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضكنية، 

القرود التي ترّوع الأطفال والأهايل، وت�ضر باملحا�ضيل 

الأ�ضباب  اأح���د  اأن  ال��درا���ض��ات  ت��وؤك��د  حيث  ال��زراع��ي��ة، 

ق���رود )ال��ب��اب��ون( ال�ضائبة  اأع���داد  اجل��وه��ري��ة لزدي���اد 

من  وتغذيتها  اإطعامها  هو  اململكة  مناطق  بع�ض  يف 

وزي���ادة  تكاثرها  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  امل����ارة،  ِق��ب��ل 

نرث  يف  اإط��ع��ام��ه��ا  يت�ضبب  كما  اأع���داده���ا، 

النفايات.  وتراكم  الغذائية  املخلفات 

لتنمية احلياة  الوطني  املركز  ودعا 

الفطرية املجتمع اإىل التعاون مع 

وذلك  احلل،  من  كجزٍء  احلملة 

والتخل�ض  اإط��ع��ام��ه��ا،  ب��ع��دم 

م���ن ال��ن��ف��اي��ات يف اأم��اك��ن��ه��ا 

اقتناء  وع���دم  املخ�ض�ضة، 

املنازل  القرود وتربيتها يف 

غر  يف  للعي�ض  وتكييفها 

بيئتها الطبيعية.

يذكر اأن املركز اأطلق بالتعاون 

مع عدد من اجلهات احلكومية 

ح��م��ل��ة اإع��الم��ي��ة ت��وع��وي��ة حتت 

حل�ضد  م�ضكلة"  م��ن  "اأكرث  و���ض��م 

التي  بامل�ضاكل  التوعية  يف  اجل��ه��ود 

مع  تتداخل  التي  البابون،  قرود  ت�ضببها 

حتديات بيئية واقت�ضادية واجتماعية.

الحياة الفطرية
تطلق برنامجًا لتقييم 

أضرار قرود البابون

جدة.. حراك سياحي 
يجذب أنظار العالم

فنون أبها تطلق لياليها 
الفوتوغرافية الخامسة

اأبها - مرعي ع�سريي    

الفوتوغرافيني  ليايل  من  اخلام�ضة  الن�ضخة  اأم�ض   باأبها  والفنون  الثقافة  جمعية  اأطلقت    

ال�ضتوية بحزمة من الربامج والفعاليات على مدار ثالثة اأيام ت�ضمل ور�ض تدريبية ومعر�ض 

و اأم�ضيات فنية.

اجلانب  على  مكثف  ب�ضكل  اعتمد  الفعاليات  ج��دول  اأن  ال�ضروي  اأحمد  اجلمعية  مدير  وبني 

اأ�ضرار  عن  الأول  وور�ضتني  الطبيعة  لت�ضوير  دورة  على  الربامج  ت�ضتمل  حيث  التدريبي 

اإ�ضافة  املجوهرات  لت�ضوير  ور�ضة  عن  ف�ضال  الأطعمة  ت�ضوير  عن  والثانية  النا�ض  ت�ضوير 

لور�ضة للت�ضوير ال�ضحايف.  وا�ضار ال�ضروي اإىل اأن الليايل �ضت�ضهد اأم�ضية مو�ضيقية اإ�ضافة 

لتحويل  طريق  تر�ضم  وحما�ضرة  الفوتوغرافية  لالأعمال  نقدية  جلل�ضة 

الت�ضوير من الهواية اإىل الإ�ضتثمار.  ودعا مدير جمعية 

اإىل  املهتمني من اجلن�ضني  باأبها  الثقافة والفنون 

ح�ضور الليايل مبقر اجلمعية يف حي املنهل 

اخل��ربات  ل��ت��ب��ادل  الفعالة  وامل�����ض��ارك��ة 

امل��ه��ارات والإط���الع على  و تطوير 

التجارب.

البالد ـ خالد بن مر�ساح     

�ضنعت املعاير املخ�ض�ضة للم�ضاركة يف مغامرة »خط زيبالين« حتدًيا 

جديًدا يف �ضاحة ابداأ للمغامرات الواقعة باملنطقة يف بوليفارد ريا�ض 

توافد  املعاير  تلك  رفعت  اإذ  الريا�ض-  مو�ضم  وجهات  -اإح��دى  �ضيتي 

�ضمن  التجربة  ت�ضتحق  مغامرًة  بو�ضفها  اللعبة  على  واإقبالهم  ال��زوار 

جمموعة الفعاليات املتنوعة للمنطقة.

يقبلون  الذين  الزوار  من  كبر  باهتمام  »�ضبورت«  منطقة  الواقع يف  ويحظى 

ا، رغبة يف امل�ضاركة بفعاليات برج القفز والنزلق احلر الذي ي�ضتقبل  عليه يوميًّ

ا من اخلام�ضة م�ضاًء حتى الثانية �ضباًحا، بعدد من املعاير املتعلقة باأوزان  زواره يوميًّ

امل�ضاركني، وحالتهم ال�ضحية. ويتميز اخلط بامتداده من الربج الواقع �ضمال مقهى نادي 

الن�ضر نحو 28 مرًتا، حتى منطقة اأفالن�ض، بوا�ضطة حبل ي�ضل عر�ضه 210 اأمتار، ومينح 

النطالق  حلظة  منذ  »�ضبورت«  منطقة  فعاليات  على  م�ضتمرًة  اإطاللًة  النزلق  خالل  الزوار 

حتى الو�ضول اإىل موقع نهاية املغامرة. ويعد حتدًيا ا�ضتثنائيًّا من خالل معايره التي جعلته 

النزلق  برج  فعاليات  على  ي�ضرف  حيث  املنطقة،  يف  الإث��ارة  وع�ضاق  املغامرة  ملحبي  هدًفا 

ا يف معاير الأمن وال�ضالمة، ل�ضمان فاعلية املغامرة، ومنح الزوار  والقفز احلر 30 متخ�ض�ضً

الريا�ضية  بالفعاليات  وجودهم  خالل  والتحديات  بالإثارة  مفعمة  اأجواء  يف  �ضعيدًة  اأوقاًتا 

للمنطقة. وتعد املغامرة جزًءا من منطقة »بوليفارد ريا�ض �ضيتي« التي ت�ضكل واحدًة من اأهم 

وجهات مو�ضم الريا�ض، واإحدى اأكرب الفعاليات الرتفيهية يف اململكة.

بوليفارد ستي تجذب عشاق القفز واالنزالق



زمان
9 الثالثاء 22 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 25 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 23555

5-4-1384 هـ  6-4-1384هـ 

11-4-1384هـ 

9-4-1384 هـ 

11-4-1384 هـ 



10
الثالثاء 22 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 25 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 23555

الدمام- حمودالزهراين 
الكاراتيه  احتــاد  نظمها  التي  للكاراتيه  املــدار�ــس  بطولة  اختتمت 
الريا�س وجدة  اأُقيمت يف كل من  التي  التعليم،  بالتعاون مع وزارة 
وع�سري. �سارك يف مناف�سات البطولة اأكرث من 700 طالب من مواليد 

2005 حتى 2015، و�سهدت البطولة مناف�سة قوية بني امل�ساركني.
ال�سعودي  الحتـــاد  رئي�س  قــام  الــبــطــولــة،  مناف�سات  خــتــام  ويف 
للكاراتيه الدكتور م�سرف ال�سهري، وممثلو الحتاد يف مدينتي جدة 

واأبها بتتويج وتكرمي الفائزين احلا�سلني على املراكز الأوىل.

اختتام بطولة المدارس للكاراتيه

في البطولة اآلسيوية لكرة اليد..
األخضر يتخطى نظيره " الكوري" 

ويقترب من المونديال

الدمام- حمودالزهراين
اإىل  التاأهل  نحو  كبريًا  �سوطًا  اليد  اأخ�سر  قطع 
بطولة العامل املقبلة 2023 "بولندا-ال�سويد" بعد 
فوزه امل�ستحق اأم�س على منتخب كوريا )22-27( 
�سمن مناف�سات اجلولة الثانية من الدور الرئي�س 

للبطولة الآ�سيوية الع�سرين.
فرفع الأخ�سر ر�سيده اإىل نقطتني مت�ساويًا مع 
منتخب  تاأهل  اإعــالن  تاأجل  فيما  كوريا،  منتخب 
قطر ر�سميًا رغم فوزه يف اللقاء الآخر على منتخب 

اأوزبك�ستان )46-15( �سمن ذات املجموعة.
تاأهل منتخبي  اإعالن  الثانية  و�سهدت املجموعة 
بعد  العامل،  بطولة  اإىل  ر�سميًا  ــران  واإي البحرين 
فيما   ،)31-34( العراق  منتخب  على  الأول  فوز 
منتخبي  جمع  الــذي  املثري  الــثــاين  اللقاء  انتهى 
ــثــواين الأخــــرية ل�سالح  ال اإيــــران والــكــويــت يف 
اإىل  ر�سيدهما  الفريقان  لريفع  اإيــــران)26-27(، 
البطولة  نهائي  ن�سف  اىل  ويــتــاأهــالن  نــقــاط،   4

للمناف�سة على البطولة.

منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة عمان

جدة- حممود العو�ضي
القدم  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  يوا�سل   
حت�سرياته  ريــنــارد  اإيـــريف  الفني  املــديــر  بقيادة 
املغلقة يف مع�سكره الذي يقام حالًيا يف حمافظة 
ال�سقيق  عمان  منتخب  ملواجهة  ا�ستعداًدا  جــدة، 

ـــوم اخلــمــيــ�ــس املقبل  عــلــى مــلــعــب اجلـــوهـــرة، ي
الت�سفيات  من  ال�سابعة  اجلولة  مناف�سات  �سمن 
 .2022 العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  النهائية  الآ�سيوية 
�ست�سهد  عمان  ملــبــاراة  الأخــ�ــســر  قائمة  اأن  يذكر 
الفريق  قائد  يف  املتمثلة  املوؤثرة  الغيابات  بع�س 

عبدالرحمن  املــوهــوب  والــنــجــم  ــفــرج  ال �سلمان 
غريب واحلار�س زيد البواردي؛ ب�سبب ا�ستمرار 
الفني  املــديــر  وي�سعى  الإ�ــســابــة،  مــن  معاناتهم 
حل�سم  ال�سعودي  الأخ�سر  ولعبو  رينارد  اإيريف 
اإحــدى  حجز  من  كثريا  لــالقــراب  عمان  مواجهة 

الثانية،  املجموعة  عن  املبا�سر  التاأهل  بطاقتي 
التي يت�سدرها املنتخب الوطني بر�سيد 16 نقطة 
من 6 لقاءات، وذلك قبل التوجه لطوكيو ملواجهة 
منتخب ال�ساموراي الياباين يوم الثالثاء املوافق 

الأول من �سهر فرباير املقبل. 

األهلي والتجرية االتحادية

خالد الطياري

الكفاءة  �سهادة  على  احل�سول  يف  النفيعي  ماجد  اإدارة  جنحت  اأن  بعد 
املالية واإبرامها لتعاقدات جديدة وم�ساركتهم ر�سميا اأمام �سمك اجلمعة 
املا�سية.. بال �سك- يعد هذا جناحا لإدارة النفيعي، �سواء اتفق البع�س 
الديون  بحجم  يعلم  كان  الكل  بالنجاح.  و�سفه  على  الآخــر  اختلف  اأو 
 – الأوىل  الت�سجيل  فــرة  منذ  الأهــلــي  الــنــادي  حا�سرت  التي  الكبرية 
الفرة ال�سيفية – مع قدوم الرئي�س النفيعي، التي جتازوت 124 مليون 

ريال.
ل  املو�سم  هــذا  الثانية  للمرة  املالية  الكفاءة  �سهادة  على  واحل�سول 
الديون، واأ�سبح يف رغد من  اأ�سبح �سفرا من  الأهلي  النادي  اأن  يعني 
العي�س، فاأمام جمل�س الإدارة ما ل يقل عن �سنتني من العمل حتى ت�سبط 
الأمور املالية وت�سري نحو الأف�سل ول زال امل�سوار طويال اأمام الإدارة 
اأن  اإل  الآن  اإدارة ماجد حتى  العمل اجليد من  املنتخبة. رغم  الأهالوية 
الألباين  املــدرب  ُيقْل  مل  ما  الرئي�س،  با�ستقالة  يطالب  زال  ل  من  هنالك 
ها�سي واإبعاد املدير التنفيذي املحياين وبرفقته مدير الكرة با معو�سة 
على خلفية نتائج الفريق الكروي ال�سيئة منذ بداية الدوري، وهو امل�سهد 
وهو  �سنينت،  منذ  احلائلي  اأمنــار  الحتــادي  الرئي�س  حا�سر  الذي  ذاته 
ي�سارع يف منطقة الهبوط. ف�سرب وعمل واجتهد وتدارك اأخطاءه حتى 
للدوري  مت�سدرا  حاليا  وبات  بالفريق  والفنية  املالية  الأمــور  حت�سنت 
ما  ناد  رئي�س  لأي  ميكن  ل  �سنوات.  غياب  بعد  لتحقيقة  قويا  ومر�سحا 
لفريق  بالديون  ومثقال  فنيا  متهالكا  فريقا  ينقل  اأن  و�سحايا  ليلة  بني 
قوي بطل ذي مالءة مالية ي�ستطيع من خاللها مقارعة الأقوياء والدخول 
معهم يف �سراعات وك�سب ال�سفقات املليونية. قبل �سنوات كان الأهلي 
يف  فنيا  �سعيف  فهو  الآن  اأمــا  وخــارجــه.  امللعب  يف  فنيا  ثقيال  فريقا 
امللعب ومكبل بالق�سايا واللتزامات املالية والديون خارج امللعب. هذا 
العامالن ل ميكن اأن يعيدا الفريق الأهالوي اإىل �سابق عهد ما مل ي�سع كل 
اأهالوي يده بيد جمل�س الإدارة دعما معنويا وماليا حتى يخرج النادي 

من اأزمته التي كان �سببها املبا�سر هم اأ�سحاب البيت الأهالوي.
فالفريق اإن حقق اأحد مراكز الو�سط يف �سلم ترتيب الدوري هذا املو�سم 
الإحباط  للفريق وحالة  العام  بالو�سع  قيا�سيا  اإجنازا  يعد  �سك  فهو بال 
التي كل يوم تكرب يف ظل  الديون  اأن�ساره ب�سبب كرة  التي تخيم على 

عدم وجود موارد مالية غري الدعم احلكومي من وزارة الريا�سة.
ل �سك اأن اإدارة ماجد لديها اأخطاء فمن ل يعمل ل يخطئ، ولكن املطالبة 
با�ستقالته من من�سبه لن يكتوى بنارها اإل الكيان. اأمل يعي الأهالويون 
�ستة  – كل  ب�سيطة  �سنوات  خالل  الروؤ�ساء  تعدد  من  املا�سية  الدرو�س 
ثمنها  يدفع  بالديون،  مثقال  وجعله  النادي  اأ�ساع  مما   - رئي�س  اأ�سهر 
النادي حاليا ويحتاج مزيدا من الوقت من اأجل التعايف يف حال �سمد 
تقريبا  قادمة، م�سى  �سنوات  لأربع  اإدارتــه  واأكمل مدة جمل�س  النفيعي 

منها �سنة.

 @khalidtayyari

تأكيدا لما نشرته “            ”..

مصطفي فتحي يعزز صفوف التعاون
جدة- البالد

التعاون،  نادي  اإدارة  اأعلنت  يوما،   20 قبل  البالد"  به"  انفردت  ملا  تاأكيدا 
عن تعاقدها ر�سمًيا مع جنم الزمالك امل�سري، م�سطفى فتحي، ملدة مو�سمني 
النادي  اإدارة  "اأنهت  توير:  على  ح�سابه  عرب  النادي  وقال  املو�سم.  ون�سف 
مو�سمني ون�سف  ملدة  فتحي  امل�سري م�سطفى  الالعب  مع  التعاقد  اإجــراءات 
اللعب  لفتحي 27 عامًا  اإ�سايف". و�سبق  التجديد ملو�سم  اأف�سلية  املو�سم، مع 
الزمالك. وكادت �سفقة  للتعاون مو�سم 2017-2018 على �سبيل الإعارة من 
متقدمًا  نقطة،   17 بر�سيد   13 املــركــز  يحتل  ــذي  ال للتعاون،  فتحي  انتقال 
تفا�سيلها  الك�سف عن  اأن تتعرث بعد  الهبوط،  بفارق نقطة واحدة عن منطقة 
وخماطبات التعاون مع الزمالك، قبل اأن يتم ح�سمها يف وقت لحق. و�ستكون 
بــدوري  جــدة  يف  الأهــلــي  اأمـــام  الــتــعــاون  مــع  فتحي  يخو�سها  مــبــاراة  اأول 
املحرفني، يف اخلام�س من ال�سهر املقبل، وذلك بعد ح�سول الفريق على راحة 

ملدة اأربعة اأيام، على اأن يتم ا�ستئناف التدريبات غًدا الأربعاء.

�ضوئية ملا ن�ضر يف البالد



يف ثمن نهائي كاأ�س اأفريقيا الـ33..

المغرب يواجه ماالوي.. وخبرة السنغال تصطدم بطموح الرأس األخضر
جدة – البالد

�أمم  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن  مب�ري�ت  �إث���رة  ت�ستمر 
�لر�أ�س  مع  �ل�سنغ�ل  تلعب  حيث  �ليوم؛  �أفريقي� 
�لأخ�������س���ر، وي���و�ج���ه م��ن��ت��خ��ب �مل���غ���رب ن��ظ��ره 

�مل�لوي يف دور �ل� 16 من "�لك�ن".
للح�ق  �لأطل�س"  "�أ�سود  م��ن��ت��خ��ب  ي�����س��ع��ى 
�أن  بعد  �لك�ن،  نه�ئي  �إىل ربع  �لتون�سي  ب�سقيقه 

ب�إق�س�ء  مف�ج�أة  قرط�ج"  "ن�سور  فجر 
�ملنتخب�ت  �أف�سل  نيجري�،  منتخب 

�أد�ء يف �لدور �لأول.
وت�سدرت �ملغرب �ملجموعة �لث�لثة 
غ�ن�  على  �لفوز  بعد  نق�ط   7 بر�سيد 
)1-0( وجزر �لقمر )2-0( و�لتع�دل 
ت�أهل  ح��ن  يف   ،)2-2( �لغ�بون  م��ع 
منتخب م�لوي �سمن �أف�سل �لثو�لث 
�ملجموعة  يف  ن��ق���ط   4 ج��م��ع  ح��ي��ث 
�لث�نية بخ�س�رته �أم�م غيني� ثم فوزه 
على زميب�بوي وتع�دله مع �ل�سنغ�ل، 
ث�لث  يف  مرة  لأول   16 �ل�  دور  ليبلغ 
م�����س���رك���ت��ه، ح��ي��ث خ���رج م��ن �ل���دور 

�لأول يف ن�سختي 1984 و2010. 
م���ر�ت؛  �مل��ن��ت��خ��ب���ن 10  وت���و�ج���ه 
 6 ب���  �ملغربي  �ملنتخب  يتفوق  حيث 
مل�لوي  فوز وحيد  مق�بل  �نت�س�ر�ت 

و3 تع�دلت.
ويغيب عن "�أ�سود �لأطل�س" �لالعب 
في�سل فجر لثبوت �إ�س�بته بفرو�س 
ي��سن  �حل�ر�س  طم�أن  فيم�  كورون�، 
ب��ون��و و�أ�����س����رف ح��ك��ي��م��ي ج��م���ه��ر 
بعد  للق�ء  ج�هزيتهم�  على  �مل��غ��رب 

�ملب�ر�ة  يقود  له�.  خ�سع�  �لتي  �مل�سحة  �سلبية 
�حلكم �لبوروندي ب��سيفيك ند�بيه�.

 �ل�سنغ�ل تو�جه �لر�أ�س �لأخ�سر
مهمة  عقبة  لتج�وز  �ل�سنغ�ل  منتخب  ي�سعى 
�لأمم  ك�أ�س  بلقب  ب�لتتويج  حلمه  حتقيق  نحو 
�لأفريقية، للمرة �لأوىل يف ت�ريخه، وذلك عندم� 

يالقي �لر�أ�س �لأخ�سر.
يف  �لإق�س�ئية  ل���الأدو�ر  �ل�سنغ�ل  ت�أهل  ورغ��م 

�لبطولة، عقب ت�سدره ترتيب �ملجموعة �لث�نية، 
منه،  �ملنتظرة  �لعرو�س  �لآن  حتى  يقدم  مل  لكنه 
�ملحرتفن  �لنجوم  م��ن  كوكبة  �متالكه  ظ��ل  يف 
ب�����أوروب�����. مي��ت��ل��ك �مل��ن��ت��خ��ب �مل��ل��ق��ب ب��� )�أ���س��ود 
�أ�سعف ر�سيد تهديفي بن �ملنتخب�ت  �لتر�نغ�( 
هدًف�  �أح��رز  بعدم�  �لإق�س�ئية،  ل��الأدو�ر  �ملت�أهلة 
�لذي  �مل�س�بقة،  �لوحيد يف  �لفريق  لكنه  وحيًد�، 

ل ز�ل حمتفظ� بنظ�فة �سب�كه حتى �لآن.

على  ب�لفوز  م�سرته  �ل�سنغ�ل،  منتخب  ب��د�أ 
وم���لوي  غيني�  مع  يتع�دل  �أن  قبل  زميب�بوي، 
يف �جلولتن �لث�نية و�لث�لثة على �لتو�يل، لين�ل 
�ل�سد�رة بر�سيد 5 نق�ط، بف�رق نقطة �أم�م �أقرب 

مالحقيه، غيني� وم�لوي.
يف �ملق�بل، يطمح منتخب �لر�أ�س �لأخ�سر يف 
�ل�سعود لدور �لثم�نية للمرة �لث�نية يف ت�ريخه، 
بعدم� حقق �لإجن�ز ذ�ته يف ن�سخة �مل�س�بقة �لتي 

جرت بجنوب �أفريقي� ع�م 2013.
فردي"  "ك�ب  منتخب  و���س��ع��د 
تو�جد  بعدم�  �لإق�س�ئية،  ل��الأدو�ر 
ح��سلة  منتخب�ت   4 �أف�سل  �سمن 

على �ملركز �لث�لث ب�لدور �لأول.
م�سرته  �لأخ�سر  �لر�أ�س  ��ستهل 
 0-1 ب���ل��ف��وز  �لأوىل  ب���مل��ج��م��وع��ة 
يخ�سر  �أن  ق��ب��ل  �إث���ي���وب���ي����،  ع��ل��ى 
ب�لنتيجة ذ�ته� �أم�م بوركين� ف��سو، 
على   1-1 �ل���ت���ع����دل  ف��ر���س  ف��ي��م��� 
ب�  �لث�لث  �ملركز  لين�ل  �لك�مرون، 

4 نق�ط.
�لث�لثة  �لر�سمية  �ملو�جهة  وه��ي 
ب��ن �مل��ن��ت��خ��ب��ن، ب��ع��دم��� ���س��ب��ق �أن 
�لع�مل  ك���أ���س  ت�سفي�ت  يف  �لتقي� 
يف   0-2 �ل�سنغ�ل  وف���زت   ،2018
�لنتيجة  تكرر  �أن  قبل  �مل��ب���ر�ت��ن، 
ذ�ته� يف �آخر لق�ء جرى بينهم� يف 
يونيو �مل��سي، �سمن �لتح�سر�ت 
يدير   .2022 موندي�ل  لت�سفي�ت 
حللو  �جل��ز�ئ��ري  �حلكم  �مل��و�ج��ه��ة 

بن بر�هم.

رياضة
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جدة – هالل �سلمان
ن���دي  ه��د�ف  �أوب�مي�نغ  �إمي��ري��ك  بي�ر  �لغ�بوين  �ل��الع��ب  رف�س 
�أنه ل  �لهالل، موؤكد�  له من ن�دي  �ملقدم  �لعر�س  �آر�سن�ل �لإجنليزي 
ي�ستبعد  و�أن��ه  �أوروب���،  يف  للعب  توؤهله  �لتي  �لإمك�ن�ت  ميلك  يز�ل 

�للعب يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط يف �لوقت �لر�هن.
وقدم �لهالل عر�س� للن�دي �للندين ل�ستع�رة �أوب�مي�نغ مع �لتكفل 
�ملو�سم، مع  نه�ية  �لتي متتد حتى  �لإع���رة  ك�مال خالل فرتة  بر�تبه 
خي�ر �ل�سر�ء، ومع �أن �إد�رة �آر�سن�ل تبدو منفتحة لإمت�م �ل�سفقة �إل 

�أن �لالعب رف�س �لفكرة.
وب�ت �مله�جم �لفرن�سي �أنتوين مودي�ست لعب فريق كولن �لأمل�ين 
�ملع�ر �إىل �س�نت �إيتي�ن �لفرن�سي، �لأقرب خلالفة مو�طنه ب�فيتيمبي 
لعب  ميك�يل  �ل��ر�زي��ل��ي  �سفقة  ت��ز�ل  ل  حيث  �ل��ه��الل،  يف  غوميز 

فالمنغو متر ببع�س �لتعرث�ت.
يف  طويلة  خ��رة  ومي��ل��ك  ع���م���،   33 �لعمر  م��ن  مودي�ست  ويبلغ 
�ملالعب �لأوروبية حيث بد�أ يف ن�دي ني�س �لفرن�سي، كم� مثل �أجنيه 
بالكبرن  مع  ب���لإع���رة  ولعب  �إيتي�ن،  و�س�نت  وب��ستي�  وب���وردو 
روفرز �لإجنليزي، كم� لعب مو�سمن يف �لدوري �ل�سيني مع فريق 
تي�جنن، ويف ر�سيده 436 مب�ر�ة �سجل خالله� 166 هدف�، لكنه ل 
مير ب�أف�سل فرت�ته ح�لي� حيث خ��س 8 مب�ري�ت مع �س�نت �إيتي�ن، 

ومل ي�سجل �أي هدف.

أوباميانغ يرفض الهالل.. وموديست األقرب

مجهولون يسطون على منزل بنزيما 
للمرة الثانية

جدة- البالد
ري���ل  مه�جم  منزل  �سرقة  ع��ن   ،"Minutes  20" موقع  ك�سف 
�لتي  �إلت�سي  مب�ر�ة  خالل  بنزمي�،  كرمي  �لفرن�سي  �لإ�سب�ين،  مدريد 
"�لليغ�"، و�نتهت  جمعتهم� �سمن من�ف�س�ت �جلولة 22 من م�س�بقة 
بنزمي�  غي�ب  ��ستغلو�  جمهولن  �أن  �ملوقع  و�أ�س�ف   .2-2 ب�لتع�دل 
�لإ�سب�ين،  �ل���دوري  �سمن  �إلت�سي  م��ب���ر�ة  يف  �ل��ري���ل  مع  مل�س�ركته 
عدد  و�سرقة  ب�قتح�مه،  ليقومو�  �ملنزل،  عن  ع�ئلته  لغي�ب  ب�لإ�س�فة 
تتعرف  مل  �لإ�سب�نية  �ل�سرطة  �أن  و�أو�سح"  د�خ��ل��ه.  �ملقتني�ت  من 
خالل  من  �لفرن�سي  �لالعب  منزل  دخلو�  �لذين  �لل�سو�س،  على  بعد 
ي�أتي  ريي�س".  لو�س  دي  �سب��ستي�ن  �س�ن  �س�حية  يف  منزله  حديقة 
�لآن، يف  �مل�سروق�ت حتى  �لك�سف عن  يتم  �أنه مل  �إىل  ب�لإ�س�فة  هذ� 
�ل�سطو  عملية  بعد  �لفرن�سي  للمه�جم  �لأوىل  للمرة  حتدث  مل  و�قعة 

على منزله يف فر�ير 2019، خالل �لكال�سيكو �أم�م بر�سلونة.
لل�س�ق  �خللفية  �لع�سلية  يف  لالإ�س�بة  تعر�س  قد  بنزمي�  وك���ن 
ومت  �إلت�سي  �سد  مدريد  ري���ل  مب�ر�ة  يف  م�س�ركته  خ��الل  �لي�سرى، 

��ستبد�له و�لدفع ب�ل�سربي لوك� يوفيت�س يف �لدقيقة 58.

معاك يا األخضر 
عماد ح�سن ال�ساملي 

�سوت  على  �لآن  يعلو  �سوت  ول  دوري��ن���،  يخ�ّس  فيم�  مت�مً�  �حلديث  �نتهى 
ك�أ�س  بت�سفي�ت  �ل�س�بعة  �ملب�ر�ة  يف  �لعم�ين  �ل�سقيق  �سيق�بل  �لذي  منتخبن�، 
�لع�مل، �لتي ل حتتِمل �أّي نتيجة غر �لفوز �لذي �سُيعلن معه �لأخ�سر، ب�إذن �لله 
�أي وقٍت م�سى ِمن موندي�ل قطر 2022 خ��سة، و�أّن  �أكرث ِمن  تع�ىل، �لقرت�ب 
�لفو�رق �لنقطية �لآن بينن� وبن �ملنتخبن �لي�ب�ين و�لأ�سرت�يل لي�ست ب�لفو�رق 
�لكبرة، وجميعن� يعلم بقوة �ملنتخب �لعم�ين خ�رج ملعبه، و�لدليل فوزه على 
�ملدرب  ب���أّن  �سّك  ذرة  لدّي  ولي�س  عم�ن،  يف  ِمنه  وخ�س�رته  �لي�ب�ن،  يف  �لي�ب�ن 
�ملب�ر�ة  بدخول  لهم  ي�سمح  ولن  �لالعبن،  �إىل  �لر�س�لة  هذه  �أو�سل  قد  رين�رد 
نقطة،   16 ب�  جمموعته  يت�سدر  �لذي  فمنتخبن�  �لبع�س،  يعتقد  كم�  ب�طمئن�ن، 
وفيتن�م؛  وعم�ن  و�ل�سن  و�أ�سرت�لي�  �لي�ب�ن  بوجود  �لرقم  لهذ�  ي�سل  يكن  مل 
�لأخرى،  �ملنتخب�ت  كم� �حرتم  �لالعبون،  يرتديه  �لذي  �ل�سع�ر  �أنه �حرتم  لول 
وهذ� �لأمر �أر�ه نقطة �لقوة �لكرى يف منتخبن�، وِم� ل�سّك فيه �أي�سً� �أنن� مع 
�أّي لعب، حيث �سبق و�أن غ�ب �لعوي�س و�س�مل و�لغن�م  رين�رد ل نت�أّثر بغي�ب 
و�ل�سهر�ين ومل يت�أّثر �لأخ�سر، ويف �ملب�ر�ة �لق�دمة �سيغيب �لالعب �ل�سعودي 
�لهدف،  �لله، �س�ئرون معً� لتحقيق  ب�إذن  ف�إّنن�،  �لفرج، ومع ذلك  �لأف�سل �سلم�ن 
فمن يرغب يف �لو�سول ملثِل هذه �ملح�فل ِمن �لطبيعي �أن يتحّمل كّل �لظروف، 
و�أن يدخل لعبوه �إىل �أر�س �مللعب و��سعن يف �عتب�رهم حلم قي�دتهم و�سعبهم 
نعي�س يف  و�ليوم ونحن  �ملح�فل،  �أكر  ُيرفرف يف  �سع�ر وهو  �أغلى  ِب�س�هدة 
�أزهى �لع�سور �لري��سية يجب علين� حتطيم �لأرق�م، و�لذه�ب �إىل مر�كز علي� يف 
ت�سنيف �لفيف�، وهو �لأمر �لذي �سي�سنع لن� �لقيمة �لري��سية، �لتي ن�ستحقه�، 
ولي�س لدّي �سك يف �إمك�نية �لو�سول �إليه�، وكم� �أّن �لالعبن عليهم �أدو�رً� د�خل 
�أر�س �مللعب، ف�إّن �جلم�هر �ل�سعودية �لوفية د�ئمً� م� تكون �ل�سريك �لأ�س��سي 
�أطلقت على �جلم�هر  �لي�ب�نية  �ل�سحف  ب�أّن  �لري��سية، ويكفي  يف �لجن�ز�ت 
�ل�سعودية ب�جلم�هر �ملُ�ستحيل قهره�، نظر مع�ن�ة �ملنتخب�ت �لتي حت�سر �إىل 
�لتي  و�لأ�سو�ت،  ب�لأه�زيج  �ملدرج�ت،  يف  �ملُتف�علة  �جلم�هر  جتد  وهي  هن�، 

ب�سببه� مّت تغير جمرى �لكثر ِمن �ملب�ري�ت.



أطعمة ومشروبات 
مهمة في الشتاء

جدة - البالد

ن�����ص��ح خم��ت�����ص��ون، ب��ت��ن��اول جم��م��وع��ة �أط��ع��م��ة 

وم�صروبات معينة يف �ل�صتاء، موؤكدين �أنها حمفزة 

للمناعة خالل هذ� �لف�صل، ملا حتتويه من فيتامينات 

وم�صاد�ت لالأك�صدة.

وقال �أ�صتاذ علم �لعقاقري �لدكتور جابر �لقحطاين، 

�ملناعة ب�صكل كبري،  �إن تناول هذه �ملجموعة يحفز 

�مل�صروبات تت�صمن  �إن  تلفزيوين،  لقاء  مبينا خالل 

و�ملرمية،  و�لكركديه،  �ل�صينية،  و�لقرفة  �لزجنبيل 

و�ل��ب��اب��وجن،  و�ل��ك��ر�وي��ة،  �لين�صون،  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

و�لكزبرة.

�ل��ت��ي يجب  �لأط��ع��م��ة  �أن  �إىل  �ل��ق��ح��ط��اين  ول��ف��ت 

ف��روت،  �جل��ري��ب  ه��ي  �ل�صتاء  ف�صل  خ��الل  تناولها 

و�ليو�صفي  و�لليمون  �لربتقال  مثل  و�حلم�صيات 

وكذلك �لكيوي و�لطماطم و�لفلفل �لأحمر و�لأخ�صر 

وقاتلة  لالأك�صدة  م�صادة  �أنها  �إىل  م�صريً�  و�جل��زر، 

للجر�ثيم.

أخيرة
�لثالثاء 22 جمادى �لآخرة 1443ه� �ملو�فق 25 يناير 2022م �ل�صنة 91 �لعدد 1223555
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المملكة تُحقق "برونزية" أولمبياد التشفير العالمي
الريا�ض - البالد

�لعاملي  �لت�صفري  �أومل��ب��ي��اد  يف  �ل��ربون��زي��ة  �مليد�لية  �ململكة  �أح���رزت 

NSUCRYPTO على م�صتوى �ملُحرتفني، �لذي ��صت�صافت رو�صيا 
�لن�صخة �لثامنة منه يف �لفرتة من 17 حتى 25 �أكتوبر 2021م، وذلك 

يف تاأكيٍد جديد على ريادتها وتفوقها �لرقمي يف جمال �لتقنيات �ملُتقدمة.

وُتعد �ل�صعودية، �لبلد �لعربي �لوحيد �ملُ�صارك يف �لأوملبياد �لعاملي، 

�لذي �صهد ُمناف�صة قوية من 85 فريقًا ميثلون خمتلف دول �لعامل. ومّثل 

�لدولية يف  �أهم �مل�صابقات  ُيعد من  �لذي  �لدويل  �ململكة يف هذ� �ملحفل 

جمال �لت�صفري، فريق تابع ملركز �لتميز لأمن �ملعلومات يف جامعة �مللك 

�ل�صابة؛ وهم:  �لوطنية  �لكفاء�ت  �صعود، مكّون من ثالثة مهند�صني من 

�ملهند�س �أحمد �حلربي، �ملهند�س حممد �لربيعة، �ملهند�س حممد �لعّمار، 

�صمو  من  �لتقني  �لقطاع  يجده  �لذي  �ملحدود  غري  بالدعم  نوهو�  �لذين 

ويل �لعهد، وحر�صه �لكبري - حفظه �لله - على تعزيز �لريادة و�لتفوق 

�ملجالت  يف  �لوطنية  �لقدر�ت  كفاءة  رفع  يف  ُي�صاعد  مبا  للبالد  �لتقني 

�لتقنية و�لرقمية كافة، �لأمر �لذي كان خلف حتقيق هذ� �لإجناز �لوطني 

�ل�صيرب�ين  لالأمن  �ل�صعودي  لالحتاد  وتقديرهم  �صكرهم  مقدمني  �ملُهم، 

و�لربجمة و�لدرونز و�أكادميية طويق �لتابعة لالحتاد على ما قدموه من 

دور�ت تخ�ص�صية يف جمال �لت�صفري.

ملتقى لتمكين الشباب 
وتعزيز إمكاناتهم 

أصالة وعايض
يجتمعان في "أوايسس"

النيابة توجه بالقبض
على شخصين دهسا رجال

سوق أسبوعي
كل  30 متجًرا تتغري  من  اأكرث  ي�ضم  الذي  الأحد  �ضوق  بينها  والأ�ضبوعية، من  اليومية  الفعاليات  من  العديد  �ضيتي  ريا�ض  بوليفارد  ت�ضم منطقة 

اأ�ضبوعني، ويفتتح يف اخلام�ضة م�ضاًء، بينما ت�ضتمر اأن�ضطته حتى منت�ضف الليل. ويحتوي ال�ضوق الذي ميثل اإحد التجارب اجلديدة على عدد من 

املنتجات، املتمثلة يف امل�ضتلزمات الن�ضائية والرجالية، والعود والعطور، والأحذية، والهدايا والتحف واحلرف اليدوية، والتي وجدت اإقبال كبري 

من الزوار الذين اأبدوا اإعجابهم بال�ضوق واملنتجات املعرو�ضة فيه.

بريدة - البالد

يف  �لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �صاركت 

2" �ملقام  "فر�صتي  ملتقى �لق�صيم لتمكني �ل�صباب �لثاين 

يف مركز �مللك خالد �حل�صاري مبدينة بريدة، بهدف متكني 

�لتدريبية  �لفر�س  خالل  من  �إمكاناتهم  وتعزيز  �ل�صباب 

و�لتجارة  �لأع��م��ال  ل���رو�د  �لد�عمة  باجلهات  و�لتعريف 

من  ع��دد  يف  �ل�صت�صارة  خل��دم��ات  �إ���ص��اف��ًة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 

خالل  من  �مللتقى  هذ�  يف  �لتاأمينات  وت�صارك  �ملجالت.  

وما  �لتاأمينات  بنظام  و�لتوعية  للتعريف  جناح  �إق��ام��ة 

�لعمل  و�أ���ص��ح��اب  للم�صرتكني  ومنافع  م��ز�ي��ا  م��ن  يقدمه 

�ملقدمة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها  على  �ل�صوء  وت�صليط 

للعمالء، و�لتي متكنهم من تنفيذ طلباتهم دون �حلاجة 

ملر�جعة فروع �ملوؤ�ص�صة، كما تقيم �ملوؤ�ص�صة بالتز�من 

مع هذ� �مللتقى ور�صة عمل توعوية للتعريف بنظام 

�لتاأمينات �لجتماعية.

�لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �أن  ُيذكر 

�إىل  �مللتقيات  ه��ذه  �مل�����ص��ارك��ة يف  خ��الل  م��ن  ت��ه��دف 

و�لتاأمينات  �لتقاعد  باأنظمة  �ل��وع��ي  م�صتوى  رف��ع 

و�أ�صحاب  للم�صرتكني  منافع  من  تقدمه  وما  �لجتماعية 

�لعمل، بالإ�صافة للتعريف باخلدمات �ملقدمة جلميع عمالء 

�ملوؤ�ص�صة.

جدة - البالد

ليلة طربية جتمع  )�لأربعاء(،  غد�  �لريا�س،  مو�صم  ينظم 

منطقة  فعاليات  �صمن  عاي�س،  و�لفنان  �أ�صالة  �لفنانة  بني 

على  �لريا�س  ملو�صم  �لر�صمي  �حل�صاب  وقال  "�أو�ي�ص�س". 
"تويرت": "ليلة مميزة من ليايل �لطرب يف �أو�ي�ص�س. جتمع 
�لنغم  على  يناير   26 يوم  عاي�س..  و�لفنان  �أ�صالة  �لفنانة 

�أ�صالة  تذ�كر �حلفل. وتعترب حفلة  و�لأحلان"، موؤكد� طرح 

وعاي�س من �أهم �حلفالت �ملقامة يف مو�صم �لريا�س 2022، 

لكامل  �لأوي�ص�س  زون  جميع  �إىل  بالدخول  �ل�صماح  و�صيتم 

�لريا�س.  بتوقيت  م�صاءً�  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  من  بدءً�  �ليوم 

"�صلطان  �جلديدة  �أغنيتها  موؤخرً�،  ن�صري  �أ�صالة  و�أطلقت 

قناة  على  كليب  �لفيديو  طريقة  على  طرحتها  �لتي  �ملحبة"، 

من  �أك��ر  �لأغنية  وح�صدت  يوتيوب.  يف  �لر�صمية  روتانا 

192 �ألف م�صاهدة خالل �أقل من 24 �صاعة من طرحها، وهي 
من كلمات �لأمري في�صل بن تركي، و�أحلان �ملو�صيقار طالل، 

وتوزيع ح�صام كامل، و�إخر�ج نهال نبيل.

الريا�ض - البالد

�أكد م�صدر م�صوؤول يف �لنيابة �لعامة، �أنه بناًء على ما مت رفعه من 

و�صائل  على  متد�ول  فيديو  مقطع  ب�صاأن  �لنيابي،  �لر�صد  مركز  ِقبل 

رجل  بده�س  �صخ�صني  قيام  حم��ت��و�ه  يظهر  �لجتماعي  �لتو��صل 

حمتوى  من  بالتحقق  �لعام  �لنائب  معايل  وجه  فقد  عليه،  و�لعتد�ء 

�لفيديو و�لقب�س على جميع �ملتورطني بالعتد�ء، ومبا�صرة �لتحقيق 

معهم على �لفور متهيًد� لإحالتهم للمحكمة �ملخت�صة لينالو� جز�ءهم.

و�أكد �مل�صدر، �أن ق�صايا �لعتد�ء على �لأ�صخا�س، ُتعد من �جلر�ئم 

�صتالحق  �لعامة  �لنيابة  �أن  على   � م�صددًّ للتوقيف،  �ملوجبة  �لكبرية 

ملقت�صيات  وفًقا  للخطر  و�ملمتلكات  �لأ�صخا�س  �صالمة  يعر�س  من  كل 

�لنظام، و�صتجّرم كافة �ل�صلوكيات �لتي تّروع �لآمنني ومت�س �صكينتهم 

وحقوقهم �مل�صونة �صرًعا ونظاًما، كما �صتقّدم للمحاكمة كل من �أ�صهم 

يف �إتيان هذه �لأفعال ب�صكٍل مبا�صر �أو عن طريق �لتفاق �أو �لتحري�س 

�أو �مل�صاعدة لينالو� جز�ءهم �لعادل.

أمانة الشرقية
تدخل موسوعة "غينيس"

الدمام - حمود الزهراين 

دخلت �أمانة �ملنطقة �ل�صرقية مو�صوعة "غيني�س" لالأرقام �لقيا�صية، 

بتنفيذها �أكرب �صعار ملبادرة "�ل�صعودية �خل�صر�ء"، �إذ جنحت بزر�عة 

�ل�صاطئ  بحي  مثلث  يف  "�جلاتروفيا"  �أ�صجار  من  �صجرة   6250
مقابل كورني�س �لو�جهة �لبحرية بالدمام، على م�صاحة 6200 مرتً� 

مربعًا، م�صكلة �صعار "�ل�صعودية �خل�صر�ء"، مب�صاركة �أكر من 400 

متطوع ومتطوعة، وحتقيق �أكر من 200 �صاعة تطوع.

�حلقيل،  ماجد  و�لإ�صكان  و�لقروية  �لبلدية  �ل�صوؤون  وزير  ومنح 

�أمني �ملنطقة �ل�صرقية �ملهند�س فهد �جلبري، �صهادة مو�صوعة غيني�س 

�خلدمات  بوكالة  ممثلة  و�صهادة  �لنجاح،  هذ�  �لأمانة  حتقيق  نظري 

من  -منحت  �صهادة  �صلم  كما  �ملجتمعية"،  للم�صاركة  �لعامة  "�لإد�رة 
نف�س �ملو�صوعة-، لإد�رة دعم ومتكني �لأمانات ت�صلمها وكيل �لوز�رة 

للرت�خي�س و�لمتثال �مل�صرف �لعام على �إد�رة دعم ومتكني �لأمانات 

�ملهند�س عبد�لله بن �صعيد لتحقيق �أمانة �ل�صرقية هذ� �لإجناز.

و�أكد �حلقيل �أن هذ� �لإجناز �لكبري هو نتيجة تظافر جهود �جلميع 

�لرقعة  زي���ادة  يف  �مل�صاهمة  خ��الل  م��ن  �ل�صرقية  �ملنطقة  �أم��ان��ة  يف 

�خل�صر�ء ون�صيب �لفرد منها عرب عمليات �لت�صجري و�إن�صاء �حلد�ئق 

�أهد�ف  مع  متا�صًيا  �حلياة  جودة  رفع  بهدف  �خل�صر�ء  و�مل�صطحات 

روؤية �ململكة 2030.

5 نصائح 
قبل كسر "حبة الدواء"

جدة - البالد

�ل�صيديل  ��صت�صارة  للغذ�ء و�لدو�ء، على �صرورة  �لعامة  �لهيئة  �أكدت 

هناك  �أن  مبينة  وتناولها،  �لن�صف  �إىل  �ل��دو�ء  حبة  ك�صر  قبل  �ملخت�س 

ن�صائح لبد من �لنتباه لها قبل ك�صر �حلبة.

و�أو�صحت �لهيئة، �أن ك�صر حبة �لدو�ء �إىل �لن�صف يعتمد على �صكلها 

وقابليتها، مع وجود عالمة حتدد مكان �لك�صر لتكون ب�صكل مت�صاٍو، لفتة 

�أهمية  �إىل  "تويرت"،  �لر�صمي على  �إنفوجر�فيك ن�صرته عرب ح�صابها  يف 

�لطبيب،  ��صت�صارة  بعد  �لك�صر،  مكان  حتدد  عالمة  وجود  على  �حلر�س 

يف  �لفعالة  �ملادة  توزيع  ل�صمان  مت�صاوية  �لأج��ز�ء  تكون  باأن  و�للتز�م 

�ل��دو�ء  قابلية  من  للتاأكد  �ملرفقة؛  �لتعليمات  ن�صرة  ق��ر�ءة  مع  �ل���دو�ء، 

للك�صر، على �أن يكون ك�صر �حلبة قبل �ل�صتعمال مبا�صرة.

لأنها  مثل  للك�صر  �لقابلة  غري  �لأدوي���ة  �أ�صكال  بع�س  �لهيئة  وح���ّددت 

�لفّو�رة  �لأدوي��ة  ب��ودرة، وحبوب  �صكل  �لفعالة على  �مل��ادة  على  حتتوي 

من  �لهدف  لأن  �ملغلفة؛  �لأدوي��ة  وحبوب  باملاء،  تذوب  كي  �صنعت  لأنها 

تغليف �حلبة حماية �لدو�ء من �أحما�س �ملعدة.
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