ً
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

متديد إقامات وتأشريات
من هم باخلارج لنهاية مارس
الريا�ض  -وا�س

�إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله ،-
بد�أت املديرية العامة للجوازات بتمديد �صالحية الإقامات وت�أ�شريات اخلروج والعودة من دون
ر�سوم �أو مقابل مايل �إىل تاريخ 1443 / 8 / 28هـ املوافق 2022 /3 / 31م  ،ومتديد �صالحية
ت�أ�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 �إىل نهاية مار�س القادم.
3
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السعودية
أرض الفرص االستثمارية

اململكة

تحقق تقدمًا تقنيًا عالميًا
الريا�ض  -البالد

�أح��رزت اململكة امليدالية الربونزية يف �أوملبياد
ال��ت�����ش��ف�ير ال��ع��امل��ي  NSUCRYPTOعلى
م�����س��ت��وى املُ��ح�ترف�ين ،ال����ذي ا���س��ت�����ض��اف��ت رو���س��ي��ا
الن�سخة الثامنة منه يف الفرتة من  17حتى 25
�أكتوبر 2021م ،وذلك يف ت�أكيدٍ جديد على ريادتها
وتفوقها الرقمي يف جمال التقنيات املُتقدمة.
و ُتعد ال�سعودية ،البلد العربي الوحيد املُ�شارك
يف الأوملبياد العاملي ،الذي �شهد مُناف�سة قوية من
 85فريق ًا ميثلون خمتلف دول العامل.
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� 12صفحة  /رياالن

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

الدمام  -البالد
افتتح الأميـر �سعود بن نايف بن عبد العزيز �أميـر املنطقة ال�شرقية  ،املنتدى
وامل��ع��ر���ض ال�ساد�س ل�برن��ام��ج تعزيز القيمة املُ�ضافة الإج��م��ال��ي��ة لقطاع التوريد
(اكتفاء .) 2022وك�شف الأمري عبد العزيز بن �سلمان وزير الطاقة ،عن ت�شكيل جلنة
خا�صة قريب ًا ،لدعم تدعم توطني قطاع الطاقة .
من جانبه قال رئي�س �أرامكو ال�سعودية وكبري �إدارييها التنفيذيني ،املهند�س �أمني
النا�صر� ،إن منتدى ومعر�ض اكتفاء ينعقد هذا العام بحجم �أكرب وفر�ص ا�ستثمارية

الفيصل

�أكرث مقارنة بال�سنوات املا�ضية ،م�ضيفا �أن ال�شركة حققت موثوقية �أكرب عرب برنامج
اكتفاء �أتاحت لها اال�ستجابة ب�سرعة ا�ستثنائية للأ�سواق خالل الأوقات ال�صعبة.
و�أ�ضاف �أن اململكة ت�شهد حتوالت كربى ،وهي �أر�ض خ�صبة للفر�ص اال�ستثمارية،
التحوالت و�إتاحة الفر�ص
و�أرامكو ال�سعودية فخورة �أن يكون لها دور كبري يف متكني
ّ
عرب برنامج اكتفاء وم�شاريع املحتوى املحلي الكربى املرتبطة به مثل مدينة امللك
�سلمان للطاقة ،وجممع امللك �سلمان العاملي لل�صناعات واخلدمات البحرية ،وبرنامج
مناءات �أرامكو".
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يُكرم الفائزين
بجائزة خادم الحرمين

إثراء

الحياة الفطرية
جنران -البالد

�أطلق الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد �أمري
منطقة جنران  40من املها الو�ضيحي و 10ظباء �أدمي
يف حممية عروق بني معار�ض.
و�أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لتنمية
احلياة الفطرية الدكتور حممد علي قربان �أن عملية
�إط�لاق الكائنات الفطرية ،ي�أتي �ضمن الربنامج الوطني
لإكثار و�إع��ادة توطني الأن��واع املحلية املهددة باالنقرا�ض يف
املحميات واملتنزهات الوطنية يف جميع مناطق اململكة ،تعزيزً ا
للمجموعات املطلقة يف املحمية بهدف �إث��راء التنوع الأحيائي
يف بيئاتنا الطبيعية وتعزيز ال��ت��وازن البيئي ،وتر�سيخ مفهوم
اال�ستدامة البيئية ،والإ�سهام يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030لبناء بيئة �إيجابية جاذبة وحت�سني م�ستوى جودة احلياة،
مبا يتما�شى مع اجلهود العاملية للحفاظ على البيئة.
2

تنديدات قوية

باإلرهاب الحوثي ضد السعودية واإلمارات
الريا�ض  -عوا�صم  -البالد
نددت اململكة العربية ال�سعودية بالهجمات املتكررة التي ت�شنها ملي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من
�إيران على الأعيان املدنية واملن�ش�آت احليوية يف جنوب اململكة و�أبوظبي ،م�ؤكدة موقفها الراف�ض و�إدانتها لكل
الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه امللي�شيا وتهديد ممرات املالحة الدولية يف البحر الأحمر ،وقتل �أبناء ال�شعب
اليمني وزعزعة �أمن املنطقة وا�ستقرارها.
و�أدان جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي وجمل�س وزراء الداخلية العرب والربملان
العربي والعديد من العوا�صم  ،ما ترتكبه امليلي�شيا الإرهابية من جرائم �إرهابية بال�صواريخ وامل�سيرّ ات املفخخة ،
وقالوا �إنها تعد حتديا �سافرا للمجتمع الدويل  ،كما �أكدت الدول واملنظمات اخلليجية والعربية والإ�سالمية والعامل
وقوفها مع اململكة والإم��ارات وت�أييدها ملا تتخذانه من �إج��راءات حلماية �أرا�ضيهما و�أمنهما وا�ستقرارهما  ،و�سالمة
مواطنيهما واملقيمني على �أرا�ضيهما ،والوقوف معهما �ص ًفا واحدًا �ضد كل تهديد يطول �أمنهما وا�ستقرارهما.

فرسان

«الناتو» يضع قواته في حالة تأهب

البالد ـ جازان

5

لندن  -البالد

ح��ذرت بريطانيا من خطورة الو�ضع احل��ايل بني رو�سيا و�أوكرانيا ،م�شددة على
�أن �أي �صراع ب�أوكرانيا ميكن �أن يتحول لـ"�شي�شان جديدة"� ،إذ قال رئي�س الوزراء
الربيطاين ،بوري�س جون�سون� ،أم�س (االثنني)� ،إن معلومات املخابرات حول غزو
رو�سي لأوكرانيا مثرية للت�شا�ؤم ،لكنها ال تعني �أن الغزو واق��ع ال حمالة ،موجها
حتذير ًا للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من �أن �أي �صراع ميكن �أن يتحول �إىل
"�شي�شان جديدة".
وقال جون�سون" :علينا �أن نو�ضح للكرملني ولرو�سيا مبنتهى ال�صراحة �أن الغزو
�سيكون خطوة كارثية" ،م�ؤكدا �أن��ه �سيتحدث مع زمالئه القادة حول هذه امل�س�ألة،
م�ضيفا" :علينا �أي�ضا تو�صيل ر�سالة مفادها �أن غزو �أوكرانيا �سيكون ،من منظور
رو�سي ،عم ًال م�ؤمل ًا وعنيف ًا ودموي ًا ،و�أعتقد �أن من املهم جد ًا �أن يفهم النا�س يف رو�سيا �أن
الأمور قد تتحول �إىل �شي�شان جديدة" ،منوها �إىل �أن بريطانيا لي�س لديها خطط لإر�سال
قوات قتالية �إىل �أوكرانيا مل�ساعدتها يف الدفاع عن نف�سها يف مواجهة �أي عدوان رو�سي ،فيما
قال حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)� ،أم�س� ،إنه و�ضع قواته يف حالة ت�أهب ويدفع بتعزيزات من
ال�سفن والطائرات املقاتلة ،يف حتركات نددت بها رو�سيا وو�صفتها ب�أنها ت�صعيد للتوتر.
ويف �إطار حماولة كبح جماح غزو رو�سي حمتمل �ضد �أوكرانيا ،هددت �إدارة بايدن با�ستخدام
�إج��راءات جديدة على ال�صادرات �إىل رو�سيا لإحلاق ال�ضرر بال�صناعات الرو�سية اال�سرتاتيجية من
الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة �إىل الف�ضاء اجلوي املدين� ،إذا غزت مو�سكو �أوكرانيا ،ح�سبما قال م�س�ؤولو
الإدارة ل�صحيفة وا�شنطن بو�ست.

م  90مشروعًا حملت
ول ا
قطاع التعليم لد

دع
ل

ُتعد جزر فر�سان الواقعة على بعد  50كيلومرت ًا
تقريبا باجتاه الغرب من مدينة –جازان و�سط البحر
الأحمر ،من �أهم املواقع ال�سياحية واال�ستثمارية
مبنطقة جازان ب�صفة خا�صة واململكة ب�صفة عامة،
مبا متتلكه من مقومات طبيعية وفر�ص ا�ستثمارية
واع��دة يف �شتى املجاالت ال�سياحية واالقت�صادية
وغريها من املجاالت.
وي�أتي ت�سجيل "جزر فر�سان" مبنطقة جازان
�ضمن ب��رن��ام��ج الإن�����س��ان وامل��ح��ي��ط احل��ي��وي يف
(اليون�سكو) ام���ت���داد ًا حل��ر���ص ال��ق��ي��ادة احلكيمة
واهتمامها بكل م��ا ي�برز ح�ضارة وت���راث اململكة
ال�صعُد
واحتاللها املكانة التي ت�ستحقها على جميع ُّ
ويف جميع املحافل الإقليمية والدولية.
وي�ضم �أرخبيل جزر فر�سان نحو  90جزيرة من
بني الـ  200جزيرة التابعة ملنطقة جازان ,جميعها
قابلة لال�ستثمار وت��زي��د م�ساحة ج��زر الأرخبيل
جمتمعة عن  600كيلومرتا مربعا منها ثالث جزر
م�أهولة بال�سكان .
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اجة

مقومات طبيعية
وفرص استثمارية

تحذير أوروبي من خطورة
الصراع بأوكرانيا

3

محليات
2
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الفيصل يُكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين للتحفيظ

جدة  -البالد

ك ّرم الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني
ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة الفائزين باملراكز
الأوىل يف جائزة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان حلفظ القر�آن الكرمي وتالوته وتف�سريه من
�أبناء املنطقة.
جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سموّ ه يف مقر الإمارة بجدة

�أم�����س ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية
لتحفيظ القر�آن الكرمي مبكة املكرمة الدكتور ها�شم
حريري يرافقه �أع�ضاء املجل�س.
وت�����س�� ّل��م ���س��م��وّ ه خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ت��ق��ري��ر ال�سنوي
للجمعية  ،املت�ضمن �أعمال و�أن�شطة اجلمعية خالل
ال��ف�ترة املا�ضية ،فيما ا�ستمع �سموّ ه �إىل ت�لاوة
من الطالبني الفائزين ،وهما عبدالله عبدالرحمن

تفعيل نظام الغذاء والعقوبات

الريا�ض -البالد

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد ًا من ور�ش العمل
مع ممثلني من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان
متهيد ًا لبدء تطبيق نظام الغذاء والئحته التنفيذية على
املن�ش�آت الغذائية التي تقع حتت �إ�شراف ورقابة وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان.
و���ش��ارك يف ور����ش العمل (� )17أم��ان��ة منطقة وممثلني
عن وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان و�شركة
�إج��ادة ،حيث مت خالل الور�ش مناق�شة ما يتعلق بتطبيق
الإجراءات النظامية على املن�ش�آت الغذائية ا�ستناد ًا لنظام
ال��غ��ذاء ،وتكييف املخالفات وم�ضاعفة العقوبة يف حال
التكرار.
وا�ستعر�ضت "الغذاء والدواء" عددا من ت�صنيف املخالفات
والعقوبات املقررة و�أجابت خالل ور�شة العمل على جميع
ا�ستف�سارات امل�شاركني ،وجرى مناق�شة �إجراءات ت�شكيل
جلان النظر يف املخالفات والتظلمات.
يذكر �أن نظام الغذاء يف مادته ال�ساد�سة والثالثني يعاقب
كل من ت�سبب عمد ًا بتداول مادة غذائية مغ�شو�شة �أو �ضارة
بال�صحة او ممنوعة ،بال�سجن مدة ال تزيد عن �10سنوات
�أو غرامة ال تزيد عن 10ماليني ريال �أو بهما مع ًا �إ�ضافة
�إىل منع املخالف من ممار�سة �أي عمل غذائي مل��دة 180
يوما �أو تعليق الرتخي�ص لعام واحد �أو �إلغاء الرتخي�ص.

انطالق الملتقى األول لسقيا المياه

�شالوالة الفائز باملركز الأول يف ف��رع القراءات
على م�ستوى منطقة مكة املكرمة ،و�أن�س بن فهد
الذبياين الفائز باملركز الأول يف الفرع الأول كامل
القر�آن وتف�سريه على م�ستوى املنطقة.
وهن�أ �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية اخلريية لتحفيظ ال��ق��ر�آن الكرمي مبكة
املكرمة والطالبني الفائزين بح�صدهما املراكز

الأوىل� ،سائ ًال الله تعاىل �أن يوفقهما للعمل بالقر�آن
الكرمي و�أن يكون لهما الأثر يف ن�شر علومه.
كما ق��دّم رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية
لتحفيظ ال��ق��ر�آن الكرمي مبكة املكرمة والطالبان
الفائزان �شكرهم ل�سمو �أمري املنطقة على عنايته
ورعايته لكل ما يخدم القر�آن الكرمي ،وي�سهم يف
ن�شر علومه.

جنران -البالد
�أط��ل��ق الأم��ي�ر جلوي
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز بن
م�����س��اع��د �أم�ي�ر منطقة
جن����ران  40م���ن امل��ه��ا
الو�ضيحي و 10ظباء
�أدم����������ي يف حم��م��ي��ة
ع��روق بني معار�ض.
و�أو������ض�����ح ال��رئ��ي�����س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��رك��ز
الوطني لتنمية احلياة
ال���ف���ط���ري���ة ال���دك���ت���ور
حممد علي ق��رب��ان �أن
عملية �إطالق الكائنات
الفطرية ،ي�أتي �ضمن
ال��ب�رن����ام����ج ال���وط���ن���ي
لإك��ث��ار و�إع�����ادة ت��وط�ين الأن����واع
املحلية امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���ض يف
املحميات وامل��ت��ن��زه��ات الوطنية
يف جميع مناطق اململكة ،تعزي ًزا

للمجموعات املطلقة يف املحمية
ب��ه��دف �إث����راء ال��ت��ن��وع الأح��ي��ائ��ي
يف ب��ي��ئ��ات��ن��ا الطبيعية وت��ع��زي��ز
التوازن البيئي ،وتر�سيخ مفهوم
اال�ستدامة البيئية ،والإ�سهام يف

حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030لبناء بيئة �إيجابية جاذبة
وحت�سني م�ستوى جودة احلياة،
مبا يتما�شى مع اجلهود العاملية
للحفاظ على البيئة.

جازان-البالد
ا�ستقبل الأمري حممد بن نا�صر بن عبد العزيز �أمري
منطقة ج��ازان يف مكتبه� ،سفري اليابان لدى اململكة
فوميو �إيواي ،والوفد املرافق له الذي يزور املنطقة
حاليًا.وجرى خ�لال اللقاء تبادل الأح��ادي��ث الودية
واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال وكيل �إمارة منطقة جازان الدكتور
عبد الله ال�صقر ،ووكيل الإم���ارة لل�ش�ؤون الأمنية
الدكتور �سلطان القرزوح.

عقد حافالت المدينة

و�أ������ش�����ار �إىل �أن امل���رك���ز
مي��ت��ل��ك م��راك��ز متخ�ص�صة
ت����أت���ي يف ط��ل��ي��ع��ة امل���راك���ز
ال����ع����امل����ي����ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة
ب���إك��ث��ار ال��ك��ائ��ن��ات امل��ه��ددة
باالنقرا�ض وتوطينها يف
بيئاتها الطبيعية ح�سب �أدق
املعايري العاملية ،مبي ًنا �أن
امل��رك��ز �سيطلق يف املو�سم
احل�����ايل �أك��ث��ر م���ن 1000
ك���ائ���ن ف���ط���ري يف خمتلف
امل���ح���م���ي���ات وامل���ت���ن���زه���ات
الوطنية ،بعد �أن متكن من
�إط�ل�اق  785كائ ًنا املو�سم
امل��ا���ض��ي ،مثم ًنا دع��م �سمو
�أمري منطقة جنران لأن�شطة
املركز ،واهتمامه الدائم باحلياة
الفطرية ،وتقدمي كل ما من �ش�أنه
ت�����س��ه��ي��ل م���ه���ام امل���رك���ز لتحقيق
�أهدافه.

املدينة املنورة  -البالد
�شهد الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة
املدينة املنورة ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تطوير املنطقة،
مرا�سم توقيع عقد م�شروع حافالت املدينة ال��ذي �سيتم
ت�شغيله من قبل �إحدى �شركات النقل املتخ�ص�صة على مدار
� 5سنوات لتغطي اخلدمة جميع املواقع احليوية والأحياء
الرئي�سة باملنطقة.
وي��ه��دف م�شروع ح��اف�لات املدينة �إىل ت�شغيل منظومة
حافالت النقل العام من خالل  4م�سارات رئي�سة تربط
�شبكة اخلدمة بني �شمال املدينة املنورة بجنوبها وكذلك
�شرقها بغربها م��رورًا بامل�سجد النبوي ال�شريف� ،إ�ضافة
�إىل تو�سيع دائ��رة امل�ستفيدين من خدمات النقل العام،
وتعزيز االن�سيابية املرورية يف ال�شوارع الرئي�سة وداخل
نطاق املنطقة املركزية.

دعم وتمكين المرأة

مواجهة تحديات البشرية بالبحث واالبتكار

المؤتمر التقني ..عين على المستقبل
الريا�ض  -البالد

الريا�ض -البالد

سفير اليابان يزور جازان

إطالق  50كائن ًا فطري ًا في "عروق بني معارض"

المملكة تعزز ريادتها كمركز رقمي إقليمي
ّ
نظمت وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة "امللتقى الأول
للعمل اخل�يري يف �سقيا املياه" حتت �شعار "الفر�ص
والتحديات" بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة �سقاية الأهلية
(�سقاية) ،برعاية وزير البيئة واملياه والزراعة رئي�س
جم��ل�����س �أم���ن���اء امل���ؤ���س�����س��ة امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��رح��م��ن بن
عبداملح�سن الف�ضلي ،بالريا�ض وذلك بهدف فتح �آفاق
جديدة للعمل اخلريي يف قطاع �سقيا املياه باململكة ،من
خالل م�شاركة قادة وخرباء اجلهات املخت�صة واملهتمني
بهذا القطاع.
و�أو�ضح �أن امللتقى ي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من امل�شاركة
املجتمعية ال��ف��اع��ل��ة ع�بر ت��وف�ير ف��ر���ص لفاعلي اخل�ير
واملتربعني ،وهي مرحلة قوامها العمل امل�شرتك وت�ضافر
اجلهود بني قطاعات الدولة والقطاعني اخلا�ص وغري
ال��رب��ح��ي مب��ا ي��رق��ى �إىل ط��م��وح �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��ك��رمي،
وتطلعات قيادته �-أي��ده��ا الله -يف �إط��ار ر�ؤي��ة اململكة
.2030
و�أ�ضاف �أن توفري �إمدادات املياه امل�ستدامة يُ�شكل �إحدى
الق�ضايا املُ ِلحة والتحديات الكربى التي تواجه الب�شرية
خ�صو�صا �أن معدالت ا�ستهالك املياه
يف عاملنا اليوم،
ً
يف تزايد م�ستمر ،مدفوعًة بالزيادة ال�سكانية ،وجهود
تغي �أمن��اط اال�ستهالك ،م���ؤك��دًا �أن
التنمية ،ف�ضلاً عن رُّ
الو�ضع ي��زداد �صعوبة مع التغري املناخي ال��ذي ي�شكل
خطرًا يهدد �إمكانية توفر املياه ال�لازم��ة لالحتياجات
الأ���س��ا���س��ي��ة لنحو  %52م��ن �سكان ال��ع��امل بحلول عام
2050م.
وق����ال" :نحن بطبيعة احل����ال ،ل�سنا مب��ع��زل ع��ن ه��ذه
املتغريات� ،إال �أننا ن�سعى للعمل بوترية �أ�سرع وطموح
�أكرب لتقلي�ص الفجوة يف احتياجاتنا من املياه ،ونحر�ص
على جت�سيد هذا الطموح يف املبادرات وامل�شاريع التي
ُن��ف�� ّذت بالفعل �أو ي��ج��ري تنفيذها وف��ق خطط �شاملة
ل�ضمان ا�ستدامة قطاع املياه وحت�سني جودة خدماته يف
ودعم غري حمدود من القيادة
ظل ما يحظى به من
اهتمام ٍ
ٍ
الر�شيدة �-أيدها الله."-

اخبار موجزة

توا�صل اململكة حتقيق ريادتها كمركز رقمي
�إق��ل��ي��م��ي ،مب��ا ي��ر� ّ��س��خ مكانتها يف م�صاف
ال��دول الأك�ثر تقدمًا يف التقدم واالبتكار ،
يف ظل الرعاية الكرمية والدعم الالحمدود
ال��ذي حتظى به قطاعات االت�صاالت وتقنية
املعلومات والف�ضاء والبحث واالبتكار من
لدن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال�����وزراء رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش���ؤون
االقت�صادية والتنمية -حفظه الله ،-وحر�صه
على مواكبة التطورات واملتغريات املت�سارعة
يف العامل حتقي ًقا ملُ�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
2030م يف ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة وتقنيات
املُ�ستقبل.
ويف ه��ذا ال�سياق ت�ست�ضيف الريا�ض يف
ال��ف�ترة م��ا ب�ين (� 1إىل  3ف�ب�راي���ر) ،م���ؤمت��ر
" "LEAPالتقني ال��دويل ،بتنظم وزارة
االت�����ص��االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واالحت����اد
ال�����س��ع��ودي ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين وال�برجم��ة
والدرونز ،ومب�شاركة �أكرث من  350متحد ًثا
م��ن  80دول��ة و 700مبتكر و�شركة نا�شئة
ح��ول ال��ع��امل ،وذل��ك تعزي ًزا ملكانتها التقنية
وريادتها الرقمية �إقليميًا وعامليًا.
وي����أت���ي ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا امل����ؤمت���ر و���س�� ُي��ن��اق�����ش
" ،"LEAPعدة مو�ضوعات رئي�سية؛ ي�أتي
يف مقدمتها تقنيات الرعاية ال�صحية لتح�سني
جودة احلياة وزيادة متو�سط العمر ،ومتكني
الإن�����س��ان م��ن خ�لال ال��روب��وت��ات ،والتقنيات
امل��ع ِ��ززة للأمن الغذائي وامل��ائ��ي يف املنطقة،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض �أبرز ما تو�صلت �إليه
التقنيات يف قطاع التعليم ،ومناق�شة االقت�صاد
الإبداعي والك�شف عن تقنيات من �ش�أنها تعزيز
�سعادة ورفاهية املجتمعات ،كما �ستتناول
جل�ساته وفعالياته طاقة امل�ستقبل والتقنيات
التي �ستعزز ريادة املنطقة على قطاعي النفط

أهداف المؤتمر
 1ترسيخ تقدم وابتكارات المملكة
 2مناقشة تقنيات الصحة والغذاء
 3تعزيز سعادة ورفاهية المجتمعات
 4جسر لرواد األعمال والمبتكرين

5

نقطة التقاء لقادة الفكر ووالتغيير

6

منصة الستقطاب االستثمار األجنبي

وال��غ��از ،و�أث���ر التقنية على تطوير م�صادر
الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة التقنيات املالية
وال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة وامل���دن الذكية
وكيفية بناء مدن امل�ستقبل من خالل عر�ض
درو�س مُ�ستقاة من جتارب عاملية.

منجزات وطموحات
وي�سعى امل�ؤمتر الذي ينعقد حتت �شعار "عني
على امل�ستقبل" وتنظمه وزارة االت�صاالت
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد
ال�����س��ع��ودي ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين وال�برجم��ة
وال���درون���ز� ،إىل مناق�شة �أب����رز التحديات
االجتماعية والثقافية التي تواجه العامل من
خ�لال التقنيات احلديثة التي لديها القدرة
ع��ل��ى �إع����ادة ت�شكيل ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي نعي�ش
بها ،وو�ضع احللول املنا�سبة واملبتكرة لها،

حملي ودويل.
م�ستهد ًفا ح�ضور � 40ألف زائر ِ
وبهذه املنا�سبة� ،أكد نائب وزير االت�صاالت
وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات امل��ه��ن��د���س ه��ي��ث��م بن
عبدالرحمن ال��ع��وه��ل��ي� ،أن اململكة تعي�ش
ع�ص ًرا تقنيًا مت�سارعً ا ت�سعى فيه �إىل متكني
ركائز رقمية لبناء حا�ضر مرتابط وم�ستقبل
مبتكر ،م�����ش�يرًا �إىل �أن ال���ر�ؤي���ة الطموحة
2030م ك���ان���ت وال ت�����زال خ���ارط���ة ط��ري��ق
وبو�صلة ُت�شري �إىل امل�ستقبل بقيادة كرمية
من ع ّراب الر�ؤية �سمو ويل العهد.

مركز للتقنية
من جهته ،قال رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد
ال�����س��ع��ودي ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين وال�برجم��ة
والدرونز في�صل بن �سعود اخلمي�سي" :نفخر
ب�شراكتنا م��ع وزارة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات لإط�لاق م�ؤمتر  LEAPالتقني،
ال���ذي مي��ث��ل ج�����س�� ًرا ع��امل��يً��ا ن��ح��و امل�ستقبل،
وحتقيق الريادة يف التطور التقني واالبتكار
برعاية كرمية م��ن �سمو ويل العهد الأم�ين
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز يحفظه الله".
ويهدف "� "LEAPإىل تعزيز مكانة اململكة
دول��يً��ا بو�صفها نقطة ال��ت��ق��اء ل��ق��ادة الفكر
و�صانعي التغيري م��ن جميع �أن��ح��اء العامل
والوجهة احلقيقية لالبتكار التقني العاملي،
ومتكني وتطوير واعتماد �أح��دث التقنيات
العاملية.
و�سيُ�شكل " "LEAPم��رك�� ًزا اللتقاء رواد
ت��ط��وي��ر امل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي و���س��ت��وف��ر من�صة
ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة
وج����ذب اال���س��ت��ث��م��ارات ال��دول��ي��ة وت�����س��ري��ع
ال��ت��ح��وّ ل ال��رق��م��ي م��ن خ�ل�ال مت��ك�ين تطوير
واعتماد �أح��دث التقنيات وحلول االت�صال،
وجعل اململكة مرك ًزا للتقنية واالت�صاالت يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.

بريدة  -البالد
�شهد الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الق�صيم يف مكتبه  ،توقيع مذكرة التفاهم بني
اللجنة الن�سائية التنموية بالق�صيم وبرنامج الأمان الأ�سري
الوطني ،بهدف توفري دورات تدريبية وبرامج تطويرية
م�ستمرة يف برنامج دعم ومتكني املر�أة.
و�أك��د �أهمية الربامج التعاونية ومذكرات التفاهم يف ن�شر
ثقافة الوعي املجتمعي ب��الأم��ان الأ���س��ري ومكافحة العنف
الأ���س��ري ،وت�أهيل من يتعر�ضن للعنف من خ�لال الربامج
الت�أهيلية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
كما ا�ستمع �سموه ل�شرح عن الفئة امل�ستهدفة من الربنامج
الذي يهدف �إىل ت�أهيل ودعم ال�سيدات الالتي تعر�ضن للعنف
الأ�سري �أو من لديهن عوامل خطورة اجتماعية عالية.

مدونة للغة العربية المعاصرة
الريا�ض -البالد
بد�أ جممع امللك �سلمان العاملي للغة العربية ب�إن�شاء
م�شروع مدونة اللغة العربية املعا�صرة؛ �سعي ًا �إىل
�أن تكون �أح��د امل�صادر اللغوية الداعمة لتوظيف
تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي ،وب��ن��اء التطبيقات
احلا�سوبية ،ور�صد الظواهر اللغوية ،وحتليل
اللغة ع�بر من�صة �إل��ك�ترون��ي��ة متخ�ص�صة ت�سهل
البحث واال�سرتجاع والتحليل ،واال�ستفادة منها
يف اختبار مناذج الذكاء اال�صطناعي وتدريبها.
وقال الأمني العام املكلف للمجمع الدكتور عبدالله
ال��و���ش��م��ي" :ي�أتي �إن�����ش��اء امل��دون��ة ل��ي��ت��واك��ب مع
�أهداف املجمع الإ�سرتاتيجية ،و�سعيه احلثيث �إىل
حتقيق املرجعية العاملية يف جماالت اللغة العربية
وتطبيقاتها ،ور�سالته املتمثلة يف �إعالء مكانة اللغة
العربية عامل ًّيا ،وتكثيف �إ�سهامها التقني يف تنمية
املجالني العلمي والثقايف ،مبا يتوائم وم�ستهدفات
ر�ؤية اململكة .2030
و�أ�شار الدكتور الو�شمي �إىل �أن املدونة �سرتكز على
اللغة العربية املعا�صرة لآخ��ر � 100سنة؛ لتكون
الأ�سا�س ملعجم حديث للغة العربية ،يُبنى وفق جودة
عالية ،ومنهجية علمية ر�صينة ،على وج��ه يخدم
القارئ العربي واملتعلم والباحث يف حو�سبة اللغة.

محليات
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خادم الحرمين يتلقى رسالة
خطية من رئيس جنوب السودان
الريا�ض  -وا�س

تلقى خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ ،ر�سالة خطية ،من
فخامة الرئي�س الفريق �أول �سلفاكري ميارديت رئي�س
جمهورية جنوب ال�سودان ،تتعلق بالعالقات الثنائية
و�سبل دعمها وتطويرها يف املجاالت كافة.
وت�سلم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان
بن عبدالله وزير اخلارجية ،خالل ا�ستقباله بديوان

ال��وزارة �أم�س (االثنني) ،وزي��ر اخلارجية والتعاون
الدويل يف جمهورية جنوب ال�سودان مييك �آيي دينق.
وثمن �سمو وزي��ر اخلارجية يف بداية اال�ستقبال ما
�أبداه وزير خارجية جمهورية جنوب ال�سودان من دعم
حكومة بالده لطلب اململكة ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو
 2030يف مدينة الريا�ض حتت �شعار "حقبة التغيري:
امل�ضي بكوكبنا نحو ا�ست�شراف امل�ستقبل" .كما جرى
خالل اال�ستقبال التوقيع على االتفاقية الإطارية بني

حكومتي اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية جنوب
ال�سودان ،التي تهدف �إىل تطوير العالقات الثنائية بني
البلدين ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �سبل تعزيز العالقات
امل�شرتكة وتطويرها يف �شتى املجاالت� ،إ�ضافة �إىل
تبادل وجهات النظر حيال الق�ضايا الإقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال م�ساعد وزير الدولة ل�ش�ؤون الدول
الإفريقية ال�سفري الدكتور �سامي ال�صالح.

ً
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

تمديد آلي لإلقامات والتأشيرات للعالقين بالخارج
استثناء من تلقوا جرعة لقاح واحدة داخل المملكة
الريا�ض  -البالد

�إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
 حفظه الله  ،-ب��د�أت املديرية العامة للجوازات بتمديد �صالحية الإقاماتوت�أ�شريات اخلروج والعودة من دون ر�سوم �أو مقابل مايل �إىل تاريخ / 8 / 28
1443هـ املوافق 2022 /3 / 31م.
وي�أتي هذا التمديد الذي �أ�صدره وزير املالية ،يف �إطار اجلهود املتوا�صلة التي
تتخذها حكومة اململكة للتعامل مع �آثار وتبعات اجلائحة العاملية (كوفيد ،)19 -

و�ضمن الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�ضمن �سالمة املواطنني
واملقيمني  -ب�إذن الله  -وت�سهم يف التخفيف من الآثار االقت�صادية واملالية .كما
�أن التمديد �سيتم �آليًا بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني دون احلاجة �إىل
مراجعة مقار �إدارات اجلوازات �أو مراجعة بعثات اململكة يف اخلارج ،وذلك على
النحو التايل:
�أو ًال :متديد �صالحية الإق��ام��ات وت�أ�شريات اخل��روج وال�ع��ودة للمقيمني ممن
هم خارج اململكة يف الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�س

كورونا فيها ،ليكون �إىل تاريخ 1443 / 8 / 28هـ املوافق 2022 / 3 / 31م،
با�ستثناء الذين ا�ستكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل اململكة قبل
مغادرتهم لها.
ثانيًا :متديد �صالحية ت�أ�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 �إىل تاريخ 1443 / 8 / 28هـ املوافق 2022 / 3 / 31م.

نوهت بجهودها في مساعدة الشعوب ..األمم المتحدة:

السعودية أكبر المساهمين في العمل اإلنساني
الريا�ض  -البالد

التقى امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله
بن عبدالعزيز الربيعة ،مبقر املركز يف الريا�ض  ،م�ساعد
الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة ل���ش��ؤون ال�شرق الأو��س��ط
و�آ�سيا واملحيط الهادي خالد اخلياري.
وجرى خالل اللقاء بحث الأمور ذات االهتمام امل�شرتك
املتعلقة بال�ش�ؤون الإن�سانية والإغاثية خا�صة يف اليمن
و�سوريا والدول الآ�سيوية الأخرى و�آفاق التعاون بني
اجلانبني يف هذا اخل�صو�ص.
و�أك��د خالد اخلياري �أن اململكة من �أك�بر امل�ساهمني يف
جمال العمل الإن�ساين ،مثمن ًا دعمها ال�سخي للأمم املتحدة
يف عدة جماالت ،م�شيد ًا بامل�شاريع والربامج التي يقوم
بها مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية للفئات
املحتاجة يف خمتلف دول العامل.
من جهة ثانية التقى م�ساعد امل�شرف العام على مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية للعمليات والربامج
املهند�س �أحمد بن علي البيز ،مبقر املركز يف الريا�ض،
ممثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) يف
اليمن ال�سيد فيليب دواميل.
وب�ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �سبل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
امل�شرتك بينهما خلدمة الفئات الأ��ش��د �ضع ًفا من �أبناء
ال�شعب اليمني وحت�سني ظروفهم املعي�شية يف ظل الأزمة
الإن�سانية الراهنة.

 90مشروعًا تعليميا في  14قطاعا حيويا يدعمها
مركز الملك سلمان
أكثر من  15دولة
ونوّ ه دواميل باجلهود الإن�سانية للمملكة والدور املهم
ال��ذي ت�ؤديه بال�شراكة مع منظمة اليوني�سيف  ،م�ؤكدًا
�أن ه��ذه ال�شراكة �أ�سهمت يف تخفيف معاناة كثري من
ال�شعوب املت�ضررة حول العامل .

منظومة �إن�سانية

و�أ�سهمت اململكة العربية ال�سعودية �ضمن جهودها
الإن�سانية والإغ��اث�ي��ة الوا�سعة ح��ول ال �ع��امل ،يف دعم

قطاع التعليم بالدول ذات االحتياج وال��دول املت�ضررة،
وذلك �إميا ًنا منها ب�أهمية هذا القطاع يف نه�ضة ال�شعوب
وتنمية البلدان وحتقيق العي�ش الكرمي للإن�سان.
وق��د نفذت اململكة من خ�لال مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية  90م�شروعً ا �إن�سانيًا بقطاع التعليم
يف �أك�ث�ر م��ن  15دول���ة ح ��ول ال��ع��امل� ،شملت (ال�ي�م��ن
وفل�سطني و��س��وري��ا وباك�ستان ولبنان و�أفغان�ستان
و�إندوني�سيا وت��اي�لان��د وال���ص��وم��ال وماينمار وم��ايل
وال�سودان والعراق وتنزانيا وبوركينا فا�سو) ،وذلك
بقيمة جتاوزت  200مليون دوالر �أمريكي.
وعقد مركز امللك �سلمان للإغاثة �شراكات متعددة مع
خمتلف املنظمات الأممية والدولية ومنظمات املجتمع
امل��دين؛ لدعم وتنفيذ م�شاريع متعلقة بهذا القطاع يف
الدول املحتاجة واملت�ضررة ،ومن �أبرز ال�شركاء يف هذا
املجال منظمة الأمم املتحدة للطفولة "اليوني�سيف"،
وم�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال�ع�ل��م
"اليون�سكو" ،واملنظمة الدولية للهجرة.
وي�ع� ّد قطاع التعليم واح� �دًا م��ن ب�ين  13قطاعً ا حيويًا
يدعمها مركز امللك �سلمان للإغاثة يف ال��دول املحتاجة،
التي ت�شمل قطاع الأم��ن ال�غ��ذائ��ي وال�صحة والإي ��واء
وامل��ي��اه والإ� �ص �ح��اح ال�ب�ي�ئ��ي واحل �م��اي��ة وغ�يره��ا من
القطاعات احليوية ،وذل��ك انطال ًقا م��ن حر�ص اململكة
ب��ال��وق��وف م��ع ال ��دول وال�شعوب املحتاجة وت�ق��دمي ما
يخفف املعاناة عنهم.

كلمة

تقدم طموح

و�سط احل��راك التنموي الوا�سع
يف �أنحاء اململكة عامة ومراكزها
االق �ت �� �ص��ادي��ة خ��ا� �ص��ة  ،ي �ب��دو
اال�ستثمار عنوانا حيا لطموح
ال �ت �ج��رب��ة ال �� �س �ع��ودي��ة احل��دي�ث��ة
وما ت�شهده من �إجن��ازات نوعية
يف ك���ل جم� ��ال  ،ح �ي��ث ت�ت���س��ع
خارطة اال�ستثمار يف امل�ستقبل
وت��ق��ن��ي��ات ال �ع �� �ص��ر  ،ت��رج �م��ة
لتوجيهات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،
ووف��ق م�ستهدفات ر�ؤي��ة 2030
ال�ط�م��وح��ة لالقت�صاد امل�ستدام
ورف ��ع م �ع��دالت ت��وط�ين التقنية
واخل� �ب��رة  .ويف ه� ��ذا الإط � ��ار
ت�أتي فعاليات املنتدى واملعر�ض
ال�ساد�س لربنامج تعزيز القيمة
املُ�ضافة الإجمالية لقطاع التوريد
(اك�ت�ف��اء) ،وال ��ذي افتتحه �سمو
�أمري املنطقة ال�شرقية  ،وت�أكيده
على �أن هذا الربنامج يعد من �أهم
ب��رام��ج تعزيز امل�ح�ت��وى املحلي
وت ��وط�ي�ن ال�ت�ق�ن�ي��ة وال���ص�ن��اع��ة
وم���س��اه�م� ًا رئ�ي���س�ي� ًا يف تعزيز
ال�صناعات ال�سعودية وتنميتها.
�أي���ض��ا ت��وا��ص��ل اململكة حتقيق
ريادتها كمركز رقمي �إقليمي ،مبا
ير�سخ مكانتها يف م�صاف الدول
ّ
الأكرث تقدمًا يف التقدم واالبتكار
عامليا  ،يف ظل الرعاية الكرمية
والدعم الالحمدود ال��ذي تحُ ظى
ب��ه قطاعات االت���ص��االت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات وال�ف���ض��اء والبحث
واالبتكار من لدن �سمو ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان  ،ملواكبة
التطورات واملتغريات املت�سارعة
يف العامل خا�صة يف القطاعات
الواعدة وتقنيات املُ�ستقبل التي
ت�شكل �إحدى منطلقات التناف�سية
يف ال �ع��امل وت�خ��و��ض�ه��ا اململكة
بجدارة ور�ؤية �شاملة .

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

ن��ددت اململكة العربية ال�سعودية بالهجمات
املتكررة التي ت�شنها ملي�شيا احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إيران على الأعيان املدنية واملن�ش�آت
احليوية يف جنوب اململكة و�أبوظبي ،والتي
ك��ان �آخ��ره��ا ا�ستهداف مدينة ظهران اجلنوب
واملنطقة ال�صناعية يف ج��ازان جنوب غربي
نَ
ملقيمي من
اململكة �أ�سفر عن �إ�صابتني طفيفتني
اجلن�سية البنغالدي�شية واجلن�سية ال�سودانية.
و�أك��دت اململكة موقفها الراف�ض و�إدانتها لكل
الهجمات الإره��اب�ي��ة العدوانية لهذه امللي�شيا
احل��وث �ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي � ��ران ع�ل��ى اململكة
والإم��ارات وممرات املالحة الدولية يف البحر
الأح �م��ر ،وال �ت��ي تنفذها ق��وى الإره� ��اب التي
عاثت يف اليمن ال�شقيق ف�ساد ًا فقتلت �أبناء
ال�شعب اليمني ال�ع��زي��ز وا��س�ت�م��رت يف ن�شر
�أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة �أم��ن املنطقة
وا�ستقرارها.
ونبهت اململكة �إىل �أن �إ�صرار ملي�شيا احلوثي
الإره��اب�ي��ة املدعومة من �إي��ران على الهجمات
امل �ت �ك��ررة ت�ع��د حت��دي � ًا ��ض��د امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل
وان�ت�ه��اك� ًا ��ص��ري�ح� ًا ل�ق��واع��د ال �ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين ،وي�ؤكد خطورة �سلوك هذه امللي�شيات
على �أمن املنطقة وا�ستقرارها ،كما ت�شدّد اململكة
على احل��اج��ة امللحة لتحرك املجتمع ال��دويل،
ال�سيما جمل�س الأم��ن ال��دويل لو�ضع حد لهذا
ال�سلوك ال �ع��دواين مب��ا يحفظ الأم��ن وال�سلم
الدوليني.
وكان املتحدث الر�سمي للمديرية العامة للدفاع

املدين املقدم حممد احلمادي ،ب�أن الدفاع املدين
تلقى ً
بالغا عن �سقوط ج�سم معا ٍد �أطلقته عنا�صر
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من �إيران
من داخل الأرا�ضي اليمنية جتاه حمافظة �أحد
امل�سارحة يف منطقة جازان.
وبني املتحدث الر�سمي �أنه مت على الفور انتقال
فرق الدفاع املدين وجهات االخت�صا�ص للموقع،
وات�ضح �أنه �صاروخ بالي�ستي معا ٍد �سقط على
ع��دد من ور���ش ال�سيارات ،نتج عنه �إ�صابتان
طفيفة ملدنيني مقيمني من اجلن�سيتني ال�سودانية

والبنجالد�شية ،مت نقلهما لتلقي الرعاية الطبية
الالزمة� ،إ�ضافة �إىل �أ�ضرار مادية ملركبات مدنية
وور�ش �صناعية �إثر ال�شظايا املتطايرة.
و�أك��د املقدم احلمادي �أن حم��اوالت ا�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية انتهاك �صارخ للقانون
ال��دويل الإن�ساين ،مو�ضحً ا �أن��ه متت مبا�شرة
تنفيذ الإجراءات املعتمدة يف مثل هذه احلاالت.
ك�م��ا �أع �ل �ن��ت وزارة ال��دف��اع الإم ��ارات� �ي ��ة عن
اع�ترا���ض وت��دم�ير دفاعها اجل��وي �صاروخني
بالي�ستيني �أطلقتهما جماعة احلوثي الإرهابية

جتاه البالد ،م�ؤكدة �أنه مل ينجم عن الهجوم �أية
خ�سائر ب�شرية حيث �سقطت بقايا ال�صواريخ
البالي�ستية التي مت اعرتا�ضها وتدمريها يف
مناطق متفرقة حول �إمارة �أبوظبي.
وذك���رت وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات �أن ال���وزارة
�أك��دت يف بيان لها �أن�ه��ا على �أه�ب��ة اال�ستعداد
واجلاهزية للتعامل مع �أية تهديدات و�أنها تتخذ
كافة الإجراءات الالزمة حلماية الدولة من كافة
االعتداءات.
و�أدان الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س ال�ت�ع��اون ل��دول

اخلليج العربية ال��دك�ت��ور ن��اي��ف ف�لاح مبارك
احلجرف� ،إط�لاق ملي�شيا احلوثي الإرهابية،
�� ،ص��اروخ بالي�ستي ب��اجت��اه ظ�ه��ران اجلنوب
باململكة العربية ال�سعودية.
و�أ ّك��د احلجرف� ،أن ا�ستمرار هذه االعتداءات
الإره��اب�ي��ة التي تقوم بها ملي�شيات احلوثي
ت�ع�ك����س حت��دي �ه��ا ال �� �س��اف��ر للمجتمع ال ��دويل
وا��س�ت�خ�ف��اف�ه��ا ب�ج�م�ي��ع ال �ق��وان�ين والأع � ��راف
ال��دول �ي��ة ،ورف�ضها جلميع امل�ساعي الهادفة
لإح�ل�ال ال���س�لام يف ال�ي�م��ن ،م�ط��ال� ًب��ا املجتمع
ال ��دويل بتحمل م�س�ؤولياته وات �خ��اذ موقف
ح��ا��س��م جت��اه ملي�شيات احل��وث��ي ل��وق��ف ه��ذه
الأع �م��ال الإره��اب �ي��ة امل�ت�ك��ررة ال�ت��ي ت�ستهدف
املن�ش�آت احليوية واملدنية واملدنيني.
و�أدانت الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�سالمي
ب�شدة الهجوم البالي�ستي ال��ذي نفذته ملي�شيا
احلوثي باجتاه مناطق مدنية يف اململكة ودولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وال��ذي ت�صدت له
قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن والقوات
امل�سلحة الإماراتية ومتكنت من �إحباطه.
ون��دد الأم�ين العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي
ح�سني �إبراهيم طه ،بتمادي ملي�شيا احلوثي يف
ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية بال�صواريخ
ال�ب��ال���س�ت�ي��ة وال��ط��ائ��رات امل �� �س�يرة امل�ف�خ�خ��ة،
وا�ص ًفا تلك الت�صرفات بالإجرامية وانتهاك
القوانني والأع ��راف الدولية  ،م��ؤك��دا وق��وف
املنظمة مع اململكة العربية ال�سعودية ودول��ة
الإمارات العربية املتحدة وت�أييدها ملا تتخذانه
م��ن �إج� � ��راءات حل�م��اي��ة �أرا��ض�ي�ه�م��ا و�أم�ن�ه�م��ا

وا�ستقرارهما.
كما �أك��د الربملان العربي ،ت�ضامنه الكامل مع
اململكة العربية ال�سعودية ودول ��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة فيما يتخذانه م��ن �إج ��راءات
حلفظ �أمنهما و�سالمة مواطنيهما واملقيمني
على �أرا�ضيهما ،والوقوف معهما �ص ًفا واحدًا
�ضد ك��ل تهديد يطول �أمنهما وا�ستقرارهما،
ع��ا ًّد �أن ما تقوم به جماعة احلوثي من �أفعال
وفظائع ت�ستهدف ا�ستقرار ال��دول ومواطنيها
ي�شكل حتديًا �ساف ًرا للمجتمع ال��دويل خا�صة
بعد ق��رارات جمل�س الأم��ن وجمل�س اجلامعة
العربية.
وق��د �أع��رب��ت دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي
وم�صر والأردن وال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وا��ص��م عن
�إدان �ت �ه��ا وا��س�ت�ن�ك��اره��ا ال���ش��دي��دي��ن للهجمات
الإرهابية اجلبانة التي �شنتها ملي�شيا احلوثي
بالطائرات امل�سرية وال�صواريخ البالي�ستية ،
م�ؤكدة �أن ا�ستمرار ا�ستهداف ملي�شيا احلوثي
امل��دن�ي�ين وامل�ن��اط��ق امل��دن�ي��ة و�إ� �ص��راره��م على
حتدي املجتمع الدويل وانتهاك قواعد القانون
الدويل الإن�ساين وتعمدهم الإ�ضرار ب�أمن دول
املنطقة وا�ستقرارها ي�ؤكد خطورة �سلوك هذه
امللي�شيات ،م�شددة على احلاجة امللحة لتحرك
املجتمع الدويل وال�سيما جمل�س الأمن لو�ضع
ح��د لهذا ال�سلوك ال �ع��دواين مب��ا يحفظ الأم��ن
وال�سلم الدوليني.
و�أك ��دت العوا�صم وقوفها الكامل �إىل جانب
اململكة والإم ��ارات ،وت�أييدها لكل ما تتخذانه
من خطوات للحفاظ على �أمنهما وا�ستقرارهما.
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 55مليون جرعة لقاح عبر  587مركزا في جميع المناطق

احترازات محدثة بأماكن
العمل بدءاً من  1فبراير
الريا�ض ـ البالد

�أك���د �سعد �آل ح��م��اد ،امل��ت��ح��دث الر�سمي با�سم
وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية� ،أن
تطبيق الإجراءات االحرتازية يف �أماكن العمل،
ي�ضمن بيئة عمل �آم��ن��ة �صحيًا واحل��ف��اظ على
�سالمة العاملني واملراجعني.
و�أو���ض��ح "�آل حماد" ،ع�بر ح�سابه على موقع
"تويرت"� ،أنه بدءًا من  1فرباير ،يعترب تلقي
اجلرعة التن�شيطية ً
�شرطا ال�ستمرار ظهور حالة
"حم�صن" يف تطبيق "توكلنا" لكل من م�ضى
� 8أ�شهر �أو �أك�ثر على تلقيهم اجل��رع��ة الثانية
من لقاح كورونا .وطالب املتحدث با�سم وزارة
امل����وارد الب�شرية ،امل��ن�����ش���آت بالقطاعني العام
واخلا�ص ،باالكتفاء بالتحقق من حالة التح�صني
واحلالة ال�صحية يف تطبيق توكلنا فقط ،وعدم
ط��ل��ب �أي ف��ح��و���ص��ات خ����ارج ال�ب�روت���وك���والت
املعتمدة �أو فر�ض �إجراءات �إ�ضافية.
و����ش���دد "�آل حماد" ،ع��ل��ى �أه��م��ي��ة االل���ت���زام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة يف �أم��اك��ن العمل من
خ�ل�ال ،ارت����داء ال��ك��م��ام��ة ،وال��ت��ب��اع��د اجل�سدي،
وال��ت���أك��د م��ن حالة العاملية يف تطبيق توكلنا

عند الدخول �إىل مقار العمل� .إىل ذلك �أعلنت
وزارة ال�صحة� ،أم�����س عن ا�ستمرار االرتفاع
يف �أعداد احلاالت احلرجة بامل�ست�شفيات ب�سبب
فريو�س كورونا ،حيث مت ت�سجيل  705حاالت،
فيما مت يوم �أم�س االول الأح��د ،ت�سجيل 655
حالة ،وذلك بزيادة قدرها  50حالة ،يف الوقت

المناعة المجتمعية
صمام أمان ضد الفيروس
الريا�ض  -البالد

ك�شف الدكتور عبدالله ع�سريي،
الوكيل امل�ساعد لل�صحة الوقائية
يف وزارة ال�صحة� ،إن �إ�صابات
م���ت���ح���ور �أوم�����ي�����ك�����رون ت�����س��ج��ل
ب�أعداد كبرية ،م�ؤكدًا �أنه لن تهد�أ
الأم�����ور ح��ت��ى ن�����ص��ل �إىل ت���وزان
بني الإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة واملناعة
املجتمعية.
و�أ����ض���اف "ع�سريي"� ،أن����ه طاملا
م�ستويات امل��ن��اع��ة املجتمعية مل
ت�صل �إىل ن�سبة � ،% 100سيبقى
ج�����زء مل ي��ح�����ص��ل ع���ل���ى ال��ل��ق��اح
لأ�سباب متعددة ،وبالتايل �سيبقى
الفريو�س يدور فيهم ويت�سبب يف
املر�ض ال�شديد.
وت�����اب�����ع" :التوازن ب�ين
الإ�������ص������اب������ات وامل����ن����اع����ة
املجتمعية �سيحدث مع
تزايد �أع��داد احلا�صلني
على اللقاح ،وكذلك
ت��غ��ط��ي��ة ال��ف��ئ��ات
ال�����ع�����م�����ري�����ة
الأ�صغر التي
بد�أ تطعيمها
ه��������������������ذه
الأيام".
�إىل ذل��ك

�أك��دت مفو�ضة ال�صحة العامة يف
مدينة �شيكاغو الأمريكية �ألي�سون
�أروادي� ،أن التهاب احللق يعد من
الأع��را���ض املميزة التي ت��دل على
�إ�صابة ال�شخ�ص مبتحور فريو�س
كورونا "�أوميكرون".
و�أو���ض��ح��ت خ�لال لقائها م��ع قناة
"�إن بي �سي"� ،أن��ه ميكن التنب�ؤ
ب��ـ��الإ���ص��اب��ة بـ"�أوميكرون" قبل
�إج���راء التحاليل املخربية وذل��ك
عند ال�شعور بالتهاب يف احللق،
نا�صحة الأ�شخا�ص الذين يعانون
م��ن �أع��را���ض الإن��ف��ل��ون��زا وال��زك��ام
ب�ضرورة �إج��راء التحاليل ملعرفة
مدى �إ�صابتهم باملتحور من عدمه.
جدير بالذكر �أن الكثري من الأبحاث
ال��ع��ل��م��ي��ة �أك�����دت يف وق��ت
���س��اب��ق� ،أن م��ت��ح��ور
"�أوميكرون" يتميز
ب����ع����دة �أع�����را������ض
م����ن����ه����ا ال����ت����ه����اب
احللق ال�شديد،
واح�����ت�����ق�����ان
الأن���������ف،
وال�سعال
اجلاف.

مكة املكرمة ـ البالد

 10توصيات لمؤتمر الجهاز التنفسي في جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أ�سفر امل���ؤمت��ر احل���ادي ع�شر يف "�ضروريات
�أم��را���ض اجل��ه��از التنف�سي " ،ال��ذي دع��ت �إليه
�شعبة الأم��را���ض ال�صدرية مب�ست�شفى جامعة
امللك عبدالعزيز بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية
لطب الباطنية عن ع�شرة تو�صيات علمية.
و�أو�����ض����ح رئ��ي�����س امل����ؤمت���ر م��دي��ر م��رك��ز طب
وبحوث النوم بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة
الربوفي�سور �سراج عمر ويل� ،أن من التو�صيات
مر�ض ارتفاع �ضغط ال�شريان الرئوي  ،بالرغم
من �أنه مر�ض نادر �إال �أنه قد يكون قاتلاً �إن مل يتم
تناوله بال�شكل ال�صحيح من قبل املتخ�ص�صني
يف هذا املر�ض  ،و�أن الأ�شعة ال�صوتية قد تقرتح
وج��ود هذا املر�ض  ،ولكن يجب ت�شخي�صه عن
طريق ق�سطرة القلب الدقيقة.
كما بينت الدرا�سات �أن ا�ستخدام  دواء واحد
فقط لعالح مر�ض ارتفاع ال�ضغط الرئوي م�ضر
على املدى البعيد  ،و�أنه ّ
يف�ضل واملطلوب �إ�ضافة
عالج �آخر ورمبا ثالث من �أجل �أن يوقف تطور
املر�ض  ،كما بينت الدرا�سات �أن ا�ستخدام اكرث
من دواء مبكرًا وب��دون ت�أخري تعترب الطريقة

با�شرتاطات البناء وو�سائل ال�سالمة
امل��ع��ت��م��دة ،وع����دم رم����ي ب��ق��اي��ا م���واد
البناء يف الأرا�ضي املجاورة للمنازل
والت�سبب يف �إيذاء الأهايل.
و�أه��اب��ت الأم��ان��ة باجلميع ب�ضرورة
ال��ت��ع��اون يف ح��ال مالحظة خمالفات
بلدية �أو ر�صد �أح��د عنا�صر الت�شوه
الب�صري والإب�ل�اغ ف��ور ًا عرب تطبيق
ب���ل���دي ،وذل����ك ���ض��م��ن م���ب���ادرة ���ص��ور
و�أر�سل �أو عرب رقم البالغات البلدية
املوحد .940

ال�����ص��ح��ي��ح��ة ل��ع�لاج م��ر���ض��ى ارت���ف���اع ال�ضغط
الرئوي .وبالن�سبة ملر�ض التليف الرئوي فال
ت��زال الدرا�سات �ضعيفة بخ�صو�ص ا�ستخدام
اكرث من دواء لعالج التليف الرئوي ،كما بينت
الدرا�سات �أن ا�ستخدام الأدوية امل�ضادة للتليف
ممكن �أن ي�ستفاد منها يف عالج التليفات الناجتة
ع��ن الإ���ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا .وبخ�صو�ص

ال��رب��و ال�شعبي فقد �أو���ص��ى املجتمعون على
����ض���رورة ا���س��ت��م��راري��ة ا���س��ت��خ��دام ال��ع�لاج��ات
البيولوجية مل��ن ي�ستفيد منها وع���دم حماولة
�إيقافها �أو �إنقا�صها �إال يف حاالت حمدودة حتت
�إ�شراف متخ�ص�ص يف الربو.
وا���س��ت��ط��رد �أن مر�ضى ال�����س��دة ال��رئ���ؤي��ة رمبا
ي��ح��ت��اج��وا �إىل  ب��خ��اخ ال��ع�لاج ال��ث�لاث��ى ال��ذي

ي�شمل مو�سعني لل�شعب الهوائية بالإ�ضافة �إىل
الكورتيزون  ،فقد بينت الأبحاث �أن ا�ستخدام
هذا العالج الثالثى يقلل من النوبات املر�ضية
 ،و�أي�ضا يح�سن من وظائف الرئة ومن جودة
احل��ي��اة ورمب��ا �أي�ضا يقلل م��ن ن�سبة الوفيات
ً
خ�صو�صا عند �أولئك الذين كانوا يدخنون يف
ال�سابق.

 9ورش مخالفة
أغلقتها أمانة جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

إلزام أصحاب المشاريع
بتسوير مواقع األعمال

ً
ممثلة
�ألزمت �أمانة العا�صمة املقد�سة
يف ب��ل��دي��ة ال��ع��زي��زي��ة ال��ف��رع��ي��ة ،مُ�لاك
امل�����ش��اري��ع بت�سوير م��واق��ع الأع��م��ال
الإن�شائية "حتت الإن�شاء" وتطبيق
ا���ش�تراط��ات ال�����س�لام��ة ،وذل����ك �ضمن
جهود البلدية لإزال��ة مظاهر الت�شوه
الب�صري .و�أكدت البلدية على �أ�صحاب
الأرا���ض��ي املحفورة بردمها ،م�شرية
�إىل �ضرورة االلتزام بت�سوير مواقع
الأعمال التي حتت الإن�شاء ،والتقيد

الذى مت فيه �إعطاء اكرث من  55.4مليون جرعة
لقاح كوورنا .و�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن عدد
جرعات لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ
حتى الآن ( )55491007جرعات ،عرب �أكرث من
 587مركزا بجميع املناطق واملحافظات .الفتة
�إىل �أهمية الفح�ص ال�سريع لفريو�س كورونا

امل�ستجد « ،»RATم�����ش�يرة �إىل �أن نتيجة
الفح�ص تظهر بعد �إجراء امل�سحة بـ� 3ساعات.
وق��ال احل�ساب الر�سمي ل���وزارة ال�صحة عرب
موقع «ت��وي�تر»« :ي��ه��دف الفح�ص ال�سريع �إىل
االكت�شاف املبكر للحاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا كوفيد 19-واحلد من انت�شارها» .ويف

ال�سياق ذات���ه ،ق��ال املتحدث الر�سمي ل���وزارة
ال�صحة ،د .حممد العبد العايل –يف وقت �سابق-
�إن لقاح ك��ورون��ا �ساهم ب�شكل كبري يف تقليل
ت�أثري فريو�س كورونا ،واحلد من م�ضاعفاته.
من ناحية اخرى �أعلن مركز الإح�صاء اخلليجي،
عن عدد لقاحات كورونا املعطاة ب��دول جمل�س

التعاون ،والتي جت��اوزت  101مليون جرعة،
و�أن ن�سبة التعايف من الفريو�س بال�سعودية
بلغت  ،%91.9فيما �أعلنت وزارة ال�صحة �أ َّنه َّ
مت
�إعطاء �أكرث من  55.2مليون جرعة عرب �أكرث من
 587مرك ًزا بجميع املناطق.
�أو�ضح مركز الإح�صاء ،عرب تويرت� ،أن��ه وف ًقا
لإح�صائيات فريو�س كورونا الإجمالية يف دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية ،حتى
�أم�س الأحد ،ف�إن �إجمايل الإ�صابات امل�ؤكدة بلغ
(� )2951911إ�صابة ،و�إجمايل حاالت التعايف
بلغ ( )2711627حالة ،و�إجمايل حاالت الوفاة
بلغ ( )19781حالة.
�أ�����ش����ار م���رك���ز الإح���������ص����اء �إىل � َّأن �إج���م���ايل
اللقاحات املعطاة ب��دول جمل�س ال��ت��ع��اون بلغ
( ،)101187208فيما بلغت ن�سبة التعايف من
الفريو�س بال�سعودية  ،%91.9ويف دول اخلليج
جمتمعة .% 91.9
من جانبها� ،أو�ضحت وزارة ال�صحة� ،أم�س الأول
الأحدَّ � ،أن عدد جرعات لقاحات كورونا املعطاة
يف اململكة بلغ ( )55226399جرعة ،عرب �أكرث
من  587مرك ًزا بجميع املناطق واملحافظات.

�أ���س��ف��رت اجل��ه��ود امليدانية لبلدية
ال�����ص��ف��ا ال��ف��رع��ي��ة خ�ل�ال الأ���س��ب��وع
اجل����������اري ع�����ن ر�����ص����د ع�������دد م��ن
امل��خ��ال��ف��ات ال��ب��ل��دي��ة و�إغ��ل�اق ت�سع
ور����ش ،ب��الإ���ض��اف��ة لإزال����ة ع��دد من
الب�سطات وم�صادرة نحو  2.5طن
خ�����ض��روات وذل���ك يف �إط���ار جهود
الأمانة امل�ستمرة لتح�سني اخلدمات
البلدية .و�أو���ض��ح��ت رئي�س بلدية
ال�صفا الفرعية عهود ال�شمراين �أن
ال��ف��رق الرقابية وا�صلت جهودها
امليدانية والتي نتج عنها �إغ�لاق 9
ور�ش خمالفة وذلك �ضمن جهودها

يف مكافحة الظواهر ال�سلبية و�إزالة
التلوث الب�صري يف الطرق وداخل
الأح����ي����اء .ويف ���س��ي��اق اجل����والت
امليدانية �أبانت ال�شمراين �أن بلدية
ال�صفا ���ص��ادرت نحو  2,5ط��ن من
اخل�ضار والفاكهة تعر�ضها ب�سطات
ع�شوائية ،و�سلمت امل�ضبوطات
للجمعية اخل�يري��ة بعد ال��ت���أك��د من
�صالحيتها لال�ستهالك ،فيما جرى
تنظيف املواقع من �آثار املخلفات.
ودع�����ت �أم���ان���ة ج����دة ل�ل��إب�ل�اغ عن
املخالفات عرب رقم البالغات املوحد
� 940أو تطبيق البالغات بلدي 940
ملعاجلة املالحظات البلدية.

أطعمة تعزز مناعة األطفال
جدة ـ جنود النهدي

�أكدت الدكتورة وفاء العقالين ا�ست�شارية الأمرا�ض ال�صدرية
عند الأطفال على �ضرورة تعزيز مناعة الأطفال عن طريق
الإفطار ال�صباحي؛ وذلك بالتزامن مع العودة احل�ضورية
للدرا�سة .وق��ال��ت اال�ست�شارية «يجب على �أول��ي��اء الأم��ور
تعزيز املناعة لدى الطفل من خالل التغذية ال�سليمة للحماية
من جميع الفريو�سات ولي�س فريو�س كورونا فقط» .وتابعت
«يعد االفطار ال�صباحي مهم جدا للطالب يف جميع املراحل،

م�شرية �إىل �أن الطفل ميكن �أن يتناول كوب حليب �صباحا
وحبة الربكة لتعزيز املناعة ،وا�ستخدام احلبوب الكاملة،
وا�ستبدال ال�شيكوالتة بالفواكه» .و�أ�ضافت «كما يجب على
الأطفال تناول الأ�سماك وال�سلمون والتونة كوجبة غداء ,فهي
عنا�صر مهمة تعمل على تعزيز املناعة» ون�صحت باالبتعاد عن
املعلبات .من ناحيته ن�صح �أ�ستاذ علم العقاقري الدكتور جابر
القحطاين ،بتناول جمموعة من الأطعمة وامل�شروبات املحفزة
للمناعة خالل ف�صل ال�شتاء .و�أو�ضح الدكتور القحطاين � ،أن

امل�شروبات تت�ضمن الزجنبيل والقرفة ال�صينية ،والكركديه،
واملرمية� ،إ�ضافة �إىل الين�سون ،وال��ك��راوي��ة ،والبابوجن،
والكزبرة.
و�أ�ضاف �أن الأطعمة التي يجب تناولها خالل ف�صل ال�شتاء
هي اجلريب ف��روت ،واحلم�ضيات مثل الربتقال والليمون
وال��ي��و���س��ف��ي وك��ذل��ك ال��ك��ي��وي وال��ط��م��اط��م وال��ف��ل��ف��ل الأح��م��ر
والأخ�ضر واجلزر ،م�شري ًا �إىل �أنها م�ضادة للأك�سدة وقاتلة
للجراثيم.
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تنوعها األحيائي يميزها عن سائر محميات المملكة
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فرسان

مقومات طبيعية وفرص استثمارية
مهرجان سمك الحريد موروث شعبي

امتازت منذ القدم بمصائدها

يقام سنويا

الغنية باللؤلؤ

منزال الرفاعي معلمان أثريان بالجزيرة
البالد ـ جازان
ُتعد جزر فر�سان الواقعة على بعد  50كيلومرتا تقريبا باجتاه الغرب من مدينة –جيزان و�سط البحر الأحمر ،من �أهم املواقع ال�سياحية واال�ستثمارية مبنطقة جازان ب�صفة خا�صة واململكة ب�صفة عامة ،مبا
متتلكه من مقومات طبيعية وفر�ص ا�ستثمارية واعدة يف �شتى املجاالت ال�سياحية واالقت�صادية وغريها من املجاالت .وي�أتي ت�سجيل "جزر فر�سان" مبنطقة جازان �ضمن برنامج الإن�سان واملحيط احليوي يف
ال�ص ُعد ويف جميع املحافل الإقليمية والدولية.
(اليون�سكو) امتداد ًا حلر�ص القيادة احلكيمة واهتمامها بكل ما يربز ح�ضارة وتراث اململكة واحتاللها املكانة التي ت�ستحقها على جميع ُّ
وي�ضم �أرخبيل جزر فر�سان نحو  90جزيرة من بني
الـ  200جزيرة التابعة ملنطقة ج��ازان ,جميعها قابلة
لال�ستثمار وتزيد م�ساحة جزر الأرخبيل جمتمعة عن
 600كيلومرت مربعا منها ثالث جزر م�أهولة بال�سكان
ه��ي "فر�سان الكربى" ال��ت��ي ت�ضم جميع الإدارات
احلكومية واخل��دم��ي��ة وع���ددا م��ن ال��ف��ن��ادق وال�شقق
وال��غ��رف ال��ف��ن��دق��ي��ة ال��ت��ي ت�ستقبل زوار اجل��زي��رة،
و"فر�سان ال�صغرى "ال�سقيد" و"قماح".
0ي�صل طول بع�ض تلك اجلزر لنحو �سبعني كيلومرتا
بينما ي��ت�راوح ع��ر���ض��ه��ا ب�ين  40و  20ك��ي��ل��وم�تر ًا،
وامتازت منذ القدم مب�صائدها الغنية بالل�ؤل�ؤ الذي كان
من �أهم م�صادر الرزق لأبناء فر�سان� ،إىل جانب �صيد
الأ�سماك الذي يعد املهنة الرئي�سة ل�سكان اجلزر.

ومتتاز جزر فر�سان ب�أهمية موقعها بالقرب من ممر ال�سفن
الدويل وكذلك قربه من باب املندب ودول القرن الأفريقي
وغناها باملوارد الطبيعية وال�سياحية والأثرية و�شعبها
امل��رج��ان��ي��ة وال��ث�روة ال�سمكية مم��ا يجعلها حم��ط �أن��ظ��ار
ال��زوار وال�سياح ورج��ال امل��ال والأعمال وال�صيادين على
حد �سواء  ،حتت�ضن العديد من املواقع ال�سياحية الأثرية
ومنها وادي مطر ال��واق��ع جنوب اجل��زي��رة وي�ضم �أط�لاال
ذات �صخور كبرية عليها كتابات حمريية ,وقرية الق�صار
باجلزيرة التي يوجد بها موقع " الكدمي " ال��ذي يحوي
بنايات متهدمة ذات �أحجار كبرية وبقايا �أحجار ت�شبه �إىل
حد كبري الأعمدة الرومان .ومن الآثار املوجودة بفر�سان "
جبل لقمان " وهو عبارة عن حجارة �ضخمة متهدمة ت�شري

ال�سياحية بجازان ملا ت�ضمه من �إمكانات �سياحية متميزة
ومواقع جذابة و�أماكن �أثرية ،جعلت منها مق�صد ًا لل�سياح
وامل�ستثمرين.
وينتظر ج��زر فر�سان م�ستقبل �سياحي واع��د م��ن خالل
م��ا �ست�شهده خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة م��ن م�����ش��روع��ات
وا���س��ت��ث��م��ارات �سياحية وب��ن��ى حتتية وخ��دم��ات �إيوائها
�ستجعل من جزر فر�سان وجهة �سياحية مهمة للباحثني عن
متعة ال�سياحة البحرية وال�شواطئ البحرية البكر واملناظر
الطبيعية اخلالبة بجزر حمافظة فر�سان.

�إىل �أنها �أنقا�ض لقلعة قدمية  ,وبالقرب منها توجد بع�ض
املقابر القدمية �إىل جانب بيت اجلرمل يف جزيرة قماح
والعديد من البيوت الأثرية كبيت الرفاعي وامل�ساجد ,
التي مت بنا�ؤها وفق طراز معماري فريد يحكي فن العمارة
يف تلك الفرتات املا�ضية �إىل جانب م�سجد النجدي والذي
يعود تاريخ بناءه �إىل عام 1347هـ ف�ضال عن العديد من
املواقع الأثرية والنقو�ش القدمية املتناثرة يف خمتلف
ج��زر فر�سان  .وميثل منزال الرفاعي الأث��ري��ان بجزيرة
فر�سان معلمني �أثريني باجلزيرة ملا يتميزان به من املهارة
الفنية واملعمارية ج��اءت نتيجة لع�صر ازده���ار جت��ارة
الل�ؤل�ؤ بجزيرة حيث �شيدا بحجارة اجلزيرة بحكم �أنها
�شعاب مرجانية متثل �صخور ًا كل�سية قابلة للت�شكيل مما
�أتاح للبنائني التحكم يف فنيات البناء ,بالإ�ضافة �إىل خام
اجل�ص الذي توجد مناجمه بفر�سان حتى اليوم.

مهرجان الحريد

تنوع أحيائي
كما ت�شتهر جزر فر�سان بتنوعها الأحيائي الكبري والفريد
ال��ذي مييزها عن �سائر حمميات اململكة  ،حيث حتتوي
على �أكرث من  230نوع ًا من الأ�سماك ،كما تتميز باحتوائها
للعديد من الأح��ي��اء البحرية الفطرية املهددة باالنقرا�ض
 ،و 50نوع ًا من امل��رج��ان ،وتتميز بالأع�شاب والطحالب
البحرية وغابات القندل والقرم املهمة كحا�ضنات ل�صغار
الأ�سماك والق�شريات ،كما حتتوي على �أكرث من  230نوع ًا
من الأ�سماك .ويحت�ضن �أرخبيل فر�سان �أكرب جتمع من ظباء
الإدمي �أو الغزال الفر�ساين باململكة ،وتعد من �أهم املمرات

لهجرة الطيور ،حيث حتوي حوايل  165نوعً ا من الطيور
 ،وت�ضم �أكرب جتمع للبجع وردي الظهر يف البحر الأحمر
 ،و�أك�بر جتمع للعقاب الن�ساري يف ال�شرق الأو�سط� ،إىل
جانب متيزها كمحية فطرية للغزالن والعديد من �أن��واع
الطيور وم���زار ًا �سنوي ًا ل�سمك احل��ري��د ال��ذي ي��زور جزر
فر�سان مرة واحدة يف كل عام  ،وحتوي �أكرث من  180نوع ًا
من النباتات� ،أربعة منها يقت�صر وجودها يف اململكة على
جزر فر�سان.

أهمية تاريخية
من ناحية اخرى تتفرد فر�سان ب�أهميتها التاريخية وامل�ؤهلة
لأن تكون من مواقع الرتاث العاملي� ،إىل جانب ما تتمتع به
فر�سان من املقومات والإمكانات الطبيعية ،فقد �أ�صبحت
حمط �أن��ظ��ار ال�سائحني والزائرين والباحثني عن جمال
الطبيعة وال�شواطئ الرملية الفريدة والنزهات البحرية
والغو�ص و�صيد الأ���س��م��اك ،و�أ�صبحت �أح��د �أه��م املواقع

مي��ث��ل م��ه��رج��ان �سمك احل��ري��د ال���ذي يحتفي ب��ه �أه���ايل
حمافظة ج��زر فر�سان منت�صف �شهر �أبريل من كل عام
موروثا �شعبيا حر�ص �أهايل فر�سان على االحتفاء به منذ
مئات ال�سنني.
ووث��ق��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية يف جولة ملرا�سليها
عملية �صيد �سمك احلريد "ببغاء البحر" يف م�شهد تعززه
العديد م��ن الفعاليات مب��ا ي�برز حا�ضر ج��زي��رة فر�سان
وي�ؤ�س�س مل�ستقبل �سياحي وا�ستثماري واعد يف واحدة
من �أهم الوجهات ال�سياحية على م�ستوى اململكة  ،حيث
يقوم ال�صيادون باعرتا�ض �سمك احلريد يف خط �سريه
باملمر املائي ال�ضحل ب�شاطئ احل�صي�ص بال�شباك وجر
جمموعات منه �إىل موقع قريب من ال�شاطئ ،حيث ينتظر
�أهايل اجلزيرة وامل�شاركون يف املهرجان مت�أهبني للظفر
مبا ي�ستطيعون من هذه الأ�سماك.

اقتصاد
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الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

فجر الصحافة السعودية

أمير الشرقية افتتح منتدى ومعرض (اكتفاء)

السعودية أرض الفرص االستثمارية
لجنة لتوطين القطاع وتعزيز المحتوى المحلي

الدمام  -حمود الزهراين

افتتح الأميـر �سعود بن نايف بن عبد العزيز
�أميـر املنطقة ال�شرقية ،املنتدى واملعر�ض
ال�����س��اد���س ل�برن��ام��ج ت��ع��زي��ز القيمة املُ�ضافة
الإجمالية لقطاع التوريد (اك��ت��ف��اء،) 2022
بح�ضور الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز وزي��ر الطاقة ،والأم�ي�ر �أحمد بن
ف��ه��د ب��ن �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم�ير
املنطقة ،ووزي��ر ال�صناعة وال�ثروة املعدنية
بندر اخلريف ،ورئي�س جمل�س �إدارة �أرامكو
ال�سعودية الأ�ستاذ يا�سر بن عثمان الرميان.
و�أك��د �أم�ير ال�شرقية �أن برنامج هذا املنتدى
يف ن�سخته ال�ساد�سة من �أه��م برامج تعزيز
املحتوى املحلي وتوطني التقنية وال�صناعة
وم�����س��اه��م�� ًا رئ��ي�����س��ي�� ًا يف ت��ع��زي��ز ال�صناعات
ال�سعودية وتنميتها.
وخ�ل�ال كلمته يف ان��ط�لاق �أع��م��ال املنتدى
 ،ك�شف الأم�ير عبد العزيز بن �سلمان وزير
الطاقة� ،أن اململكة �ست�شكل قريب ًا جلنة خا�صة
تدعم توطني قطاع الطاقة ،لتحقيق متا�سك
�أك��ب�ر وت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون ب�ين خمتلف
اجلهات املعنية  ،مو�ضحا �أن اللجنة �ستعمل
حتت مظلة اللجنة العليا ل�ش�ؤون مزيج الطاقة
لإنتاج الكهرباء ومتكني قطاع الطاقة املتجددة
برئا�سة ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان.
و�أ���ش��ار �سموه �إىل �أن نهج اململكة ال�شامل
وامل���������ش��ت�رك ����س���اه���م يف جت������اوز حت���دي���ات
م�شروعات وطنية كبرية مثل برنامج كفاءة
ال��ط��اق��ة ،وت��ك��اف��ل ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ،وم��ب��ادرة
االقت�صاد الدائري للكربون.
وكان وزير الطاقة قد قال يف ت�صريح �سابق
 ،ان ويل العهد مهتم باملحتوى املحلي ،و�أن
اململكة لديها فر�صة كبرية ال�ستغاللها يف هذا
امل��ج��ال ،مبينا �أن طموحها يف قطاع الطاقة
ال��و���ص��ول ب��ال��ت��وط�ين �إىل  %75ب��ح��ل��ول ع��ام
.2030
مرونة وموثوقية عالية
وتعزز الن�سخة ال�ساد�سة من برنامج اكتفاء ،
مرونة �سل�سلة التوريد يف �أرامكو ال�سعودية
بالتوقيع على  50مذكرة تفاهم جديدة ،كما
�ست�شهد �أعمال املنتدى التي ت�ستمر لثالثة �أيام
يف معر�ض الظهران اك�سبو ،عر�ض التقدم يف
مبادرة ا�ستدامة الأعمال الرائدة لل�شركة.

 540استثمارا
�أ�سهم برنامج اكتفاء يف �إن�شاء قاعدة �صناعية تناف�سية �أدت �إىل
و�صول ال�صادرات �إىل �أك�ثر من  40دول��ة ،يف ذات الوقت الذي
و ّف���ر فيه متطلبات املحتوى املحلي امل�ضمنة يف �آالف العقود
التي جتاوزت  100مليار دوالر يف االقت�صاد الوطني ،كما جذب
الربنامج �أكرث من  540ا�ستثما ًرا �إىل اململكة من  35دولة.
وبف�ضل برنامج اكتفاء متكّنت �أرامكو ال�سعودية من حتقيق نقلة
كبرية يف زيادة املحتوى املحلي متثلت يف توجيه  %59من �إنفاقها
خالل العام 2021م �إىل املوردين املحليني بحيث يكون الإنفاق
داخل اقت�صاد اململكة ،مقارنة بـ  %35عند �إطالق الن�سخة الأوىل
عام 2015م.
وي�س ّلط املنتدى ال��ذي ُيعقد حتت �شعار "متهيد الطريق للنجاح
االقت�صادي" ال�ضوء على كيفية ا�ستمرار ال�شراكات م��ع �أك�ثر
جناحا يف العامل ،كما
�شركات الطاقة واللوج�ستيات والت�صنيع
ً
�س ُيك ّرم املنتدى �شركاء برنامج �أرامكو ال�سعودية بـ  10جوائز
مت ُّيز ت�شمل عدة جماالت منها :متكني امل��ر�أة ،وتطوير املوردين،
وال�صادرات.

من االتفاقيات الجديدة
وق��������ال رئ���ي�������س �أرام�����ك�����و
ال�سعودية وكبري �إدارييها
التنفيذيني ،املهند�س �أم�ين
ب����ن ح�����س��ن ال���ن���ا����ص���ر� ،إن
م��ن��ت��دى وم��ع��ر���ض اك��ت��ف��اء
ي��ن��ع��ق��د ه����ذا ال���ع���ام بحجم
�أك��ب�ر وف��ر���ص ا�ستثمارية
�أك��ث�ر م��ق��ارن��ة ب��ال�����س��ن��وات
املا�ضية ،ويف وق��ت ي�شهد
فيه العامل حتديات م�ستمرة
يف �سال�سل التوريد العاملية
ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ،
م�ضيفا �أن ال�شركة حققت
موثوقية �أكرب عرب برنامج اكتفاء �أتاحت لها
اال�ستجابة ب�سرعة ا�ستثنائية للأ�سواق خالل
الأوقات ال�صعبة.
و�أ���ض��اف النا�صر" :اململكة ت�شهد حت��والت
ك���ب���رى ،وه������ي �أر���������ض خ�����ص��ب��ة ل��ل��ف��ر���ص
اال�ستثمارية ،و�أرام��ك��و ال�سعودية فخورة

"سبل" يستعرض
خدماته

� .1شلمربجري� :شراكة حول الريادة يف جمال املناخ والرقمنة من
خالل مبادرات التوطني
 .2كامريون/تكنيب �أف �إم �سي/بيكر هيوز :اتفاقيات م�شرتيات
حملية ملعدات فوهات الآبار
 .3الر�سن وتوبرو :توطني ت�صنيع �أوعية ال�ضغط
� .4ساذرالند قلوبال �سريف�سز :توطني خدمات املدينة الذكية
� .5شركة التوليد امل�شرتك يف تناقيب :اتفاقية توليد م�شرتك
وحتلية مياه يف تناقيب
 .6هانيويل :توطني حلول الت�شغيل الآيل للعمليات
� .7شركة الفنار :تعاون ا�ستثماري يف �ألياف الكربون

برنامج "اكتفاء"
�أن ي��ك��ون لها دور
كبري يف متكني ال��ت��ح ّ��والت و�إت��اح��ة الفر�ص
ع�ب�ر ب��رن��ام��ج اك��ت��ف��اء وم�����ش��اري��ع امل��ح��ت��وى
املحلي الكربى املرتبطة به مثل مدينة امللك
�سلمان للطاقة ،وجممع امللك �سلمان العاملي
لل�صناعات واخل��دم��ات البحرية ،وبرنامج
مناءات �أرامكو".

جدة  -خالد بن مر�ضاح

فرص استثمارية أكثر وموثوقية أكبر
استجابة االمدادات في األوقات الصعبة
األمن السيبراني لتوفير الحماية القوية

السعودية ترأس مركز التحكيم الخليجي
الريا�ض -البالد

ت�سلمت اململكة العربية ال�سعودية رئا�سة
م��رك��ز ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري ل����دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ,وذل��ك بعد
الإع�لان خالل اجتماع جمل�س �إدارة املركز
ي�شارك الربيد ال�سعودي"�سبل" يف منتدى ومعر�ض
اكتفاء  2022الذي تنظمه �شركة �أرامكو ال�سعودية
بعنوان "متهيد الطريق �أمام النجاح االقت�صادي"
و"اال�ستعداد للم�ستقبل يبد�أ بالتوطني" ،يف مركز
الظهران ال���دويل للمعار�ض وامل���ؤمت��رات مبدينة
ال��ظ��ه��ران  ،م��ن خ�ل�ال ج��ن��اح وور���ش��ة ع��م��ل حيث
ت�ستعر�ض "�سبل" خدماتها ومنتجاتها ومن �أهمها
من�صة النا�شر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها
هذه املن�صة ،و�أي�ض ًا من�صة  SMEsالتي تخت�صر
الكثري م��ن ال��وق��ت ،وت�سهل م��ن و���ص��ول �شحنات
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض
�آخ��ر اخل��دم��ات الربيديةاللوج�ستية التي تقدمها
�سبل يف جماالت خمتلفة .
ويهدف الربيد ال�سعودي من خالل هذه امل�شاركة
�إىل دع��م ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة ،وت�سويق منتجات
وخ��دم��ات �سبل م��ث��ل ال��ن��ا���ش��ر التجاري،ومن�صة
 ،SMEsو�إىل توثيق روابط التعاون وتوطيد
العالقات م��ع �أ�صحاب امل�صلحة ،وال��و���ص��ول �إىل
العمالء املحتملني.

ويحوي منوذج "اكتفاء" العديد من العنا�صر
الأ�سا�سية مثل االب��ت��ك��ار واال���س��ت��دام��ة ،كما
ي�شكّل الأمن ال�سيرباين � ً
أي�ضا �أحد �أولويات
ال�برن��ام��ج ب�ضمانه ت��وف�ير احل��م��اي��ة القوية
لأرامكو ال�سعودية و�شبكة مو ّرديها واملقاولني
م��ن �أي ت��ه��دي��دات �سيربانية وي��ح��اف��ظ على
ا�ستمرارية الأعمال.
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تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية

(ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي) وال���ذي انعقد يف
دي�سمرب  2021امل��ا���ض��ي ،وت���أت��ي انتقال
ال��رئ��ا���س��ة �إىل مم��ث��ل امل��م��ل��ك��ة يف امل��رك��ز
امل�ست�شار فهد بن علي العمري وفق ًا ملا هو
معمول به يف اجتماعات جمل�س التعاون،

818

وعليه تت�سلم اململكة الرئا�سة بعد مملكة
البحرين بنا ًء على الرتتيب امل ُتبع بذلك.
ويعترب ممثل اململكة يف املركز امل�ست�شار
فهد بن علي العمري من �أبرز رجال القانون
يف اململكة  ،وي�شغل من�صب م�ساعد الأمني

العام لل�ش�ؤون القانونية يف احتاد الغرف
ال�����س��ع��ودي��ة ،وه���و ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة
الدائمة ملراكز التحكيم ال�سعودية  ،و�شارك
يف درا���س��ة ال��ع��دي��د م��ن م�شاريع الأنظمة
االقت�صادية.

مليونا لمستفيدي "سكني"
الريا�ض -البالد

�أع��ل��ن ���ص��ن��دوق التنمية ال��ع��ق��اري��ة
اليوم� ،إي��داع �أك�ثر من  818مليون
ري������ال يف ح�������س���اب���ات م�����س��ت��ف��ي��دي
"�سكني" من وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ���س��ك��ان و"ال�صندوق
العقاري" ل�شهر يناير .2022
و�أو������ض�����ح ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لل�صندوق من�صور ب��ن ما�ضي� ،أن
�إجمايل الدعم ل�شهر يناير بلغ 818
مليون ريالُ ،خ�ص�صت دعم ًا لأرباح
عقود التمويل العقاري املدعُوم.
وب�بن �أن �إج��م��ايل م��ا مت �إي��داع��ه يف
ح�����س��اب��ات م�����س��ت��ف��ي��دي ���س��ك��ن��ي منذ
�إع�ل�ان برنامج ال��ت ّ��ح��ول يف يونيو
 2017ح��ت��ى ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر 2022

جت���اوز  34.3مليار ري���ال ،م��وك��د ًا
التزام ال�صندوق للعام اخلام�س على
التوايل يف �إيداع الدعم ال�سكني يف
موعده املحدد �شهري ًا دعم ًا لتحقيق
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان � ،أحد
ب��رام��ج ر�ؤي���ة اململكة  -2030رفع
ن�سبة ال��ت��م��ل��ك  %70ن��ه��اي��ة 2030
وتوفري احللول ال�سكنية والتمويلية
ب�شكل م�ستدام ع�بر ب��ن��اء الأنظمة
والت�شريعات الداعمة.
و�أف����������اد ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لل�صندوق �أن �إجمايل امل�ستفيدين
من "القر�ض املدعوم" منذ �إعالن
التحول حتى نهاية  2021جتاوز
� 600أل����ف م�����س��ت��ف��ي��د يف جميع
مناطق اململكة.
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قوات الشرعية تسيطر على "حريب"

الحوثي يعدم عناصر المليشيا الرافضين للقتال
عدن  -البالد

ارت��ك��ب��ت ملي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة ،جم��زرة
ب��ح��ق ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي ان�سحبت م��ن اجلبهات
ورف�����ض��ت ال��ق��ت��ال ،يف ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن �سقوط
امل��ل��ي�����ش��ي��ا اق��ت�رب �أك��ث�ر م���ن �أي وق����ت م�����ض��ى،
خ�صو�صا م��ع ت��ق��دم ال��ق��وات اليمنية ال�شرعية
مدعومة باملقاومة ال�شعبية وق���وات التحالف
يف خمتلف اجل��ب��ه��ات وا�ستعادتها للكثري من
الأرا���ض��ي اليمنية� ،آخرها ال�سيطرة على كامل
مدينة حريب يف م����أرب ،وم��واق��ع ا�سرتاتيجية
ما بني حمافظتي �شبوة وم�أرب .وك�شفت وزارة
ال���دف���اع اليمنية �أن��ه��ا ح�صلت ع��ل��ى معلومات
مروعة عن �إع���دام ميلي�شيات احلوثي ملقاتليها
املن�سحبني والراف�ضني للقتال ،مبينة �أنها وجهت
وحداتها امليدانية با�ستقبال املقاتلني احلوثيني
املن�سحبني ،متعهد ًة مبنحهم الأمان وفق الأعراف
ال��دول��ي��ة .وق��ال��ت �إن��ه��ا �ستقدم �أي�ضا ي��د العون
والدع َم للمن�سحبني من امليلي�شيات احلوثية� ،إذا
رغبوا يف العودة �إىل مناطقهم.
وميدانيا� ،أعلن ال�سفري ال�سعودي ل��دى اليمن يف اليمن "تنفيذ  14ا�ستهدافا �ضد ميلي�شيا
ال�سفري حممد �آل جابر عن �سيطرة قوات احلكومة احلوثي يف م�أرب والبي�ضاء خالل الـ � 24ساعة
اليمنية على كامل مدينة حريب يف م���أرب ،كما املا�ضية" ،م�ؤكدا �أن اال�ستهدافات �ضد امليلي�شيا
ا�ستعادت القوات اليمنية ال�شرعية من ميلي�شيا مب�أرب والبي�ضاء دمرت � 9آليات ع�سكرية وقتلت
احلوثي مواقع ا�سرتاتيجية ما بني حمافظتي  50عن�صرا.
�شبوة وم�أرب ،بينما �أعلن حتالف دعم ال�شرعية ويف وقت �سابق ،ذكر م�صدر ميداين �أن قوات

اجلي�ش و�ألوية العمالقة �أح��رزت تقدمات مهمة
يف جبهة "مبلقة" ،وح���ررت ع���دد ًا م��ن امل��واق��ع
املطلة على مديريتي حريب والعبدية .ووا�صلت
�ألوية العمالقة اجلنوبية تقدمها و�سيطرتها على
جبال ا�سرتاتيجية مطلة على مديريتي حريب
والعبدية يف م�أرب .وتقدمت �ألوية العمالقة على

جبال �ضاحية �شقري والقرن واملدفون املطلة على
حريب وجبال املدفون واحلقيل ،ومهران املطلة
على ط��ري��ق اجل��ف��رة العبدية مبحافظة م����أرب،
بعد معارك عنيفة وتكبيد امليلي�شيا مئات القتلى
واجلرحى .ي�أتي ذلك فيما �أعلنت قوات اجلي�ش
اليمني ،الأح��د ،عن تقدمات ميدانية جديدة يف

عقيلة يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

البرلمان الليبي يصوت لحسم مصير الدبيبة
طرابل�س  -البالد

بينما فتح رئي�س الربملان الليبي ،عقيلة �صالح،
ب��اب ال�تر���ش��ح لرئا�سة حكومة ج��دي��دة ىّ
تتول
خالفة حكومة عبداحلميد الدبيبة ،التي قال
�إن واليتها انتهت ول��ن يقبل �أيّ و�سيلة دف��اع
ال�ستمرارها يف �أداء مهامها ،يف خطوة تنذر
ب�صدام �سيا�سي يف الأيام املقبلة ،اقرتحت جلنة
خارطة الطريق الربملانية� ،إجراء ت�صويت على
احلكومة� ،إما بالتمديد لها �أو �إقالتها وتغيريها،
يف جل�سة ال��ي��وم .وق��ال �صالح ،خ�لال تر�ؤ�سه
جل�سة الربملان� ،أم�س (االثنني)� ،إن الأمر املتعلق
بال�سلطة التنفيذية هو الأول��وي��ة الآن ،كونها
معنية بتوفري الغذاء وامل��اء وال���دواء .كما قال
�إنه �سيتم و�ضع �شروط لتقدم �أي مر�شح لرئا�سة
احلكومة .و�أك��د رئي�س جلنة خارطة الطريق
ن�صر الدين مهنا ،يف كلمته �أمام جل�سة الربملان،
�أم�����س� ،أن حكومة ال��وح��دة الوطنية ح�صلت
ع��ل��ى ث��ق��ة  134ن��ائ��ب�� ًا ،وح����دّدت ل��ه��ا م���دة حتى
 24دي�سمرب املا�ضي ،ما يعني انتهاء واليتها
وفق القانون ،م�ضيف ًا �أن "احلكومة يف و�ضع

قانوين حرج ،ولكن �إذا �أردنا التمديد لها يح�سم
الأمر هنا يف القاعة ،وهذه وجهة نظر قانونية
والقرار النهائي ملجل�س النواب لي�س يل".
وت��ع��م��ل "جلنة خ��ارط��ة الطريق" ع��ل��ى �إع���داد
خ��ارط��ة طريق �سيا�سية يف �أع��ق��اب الف�شل يف
�إجراء االنتخابات التي كانت مقررة يف دي�سمرب
املا�ضي .وقالت اللجنة �إن �أي انتخابات جديدة
�ستتطلب ت�سعة �أ�شهر من التح�ضريات ل�ضمان
الأمن وجتنب التزوير .وقال مهنا �أمام الربملان
�إن رئي�س مفو�ضية االنتخابات ،عماد ال�سايح،

�أبلغ اللجنة ب�أن املفو�ضية حتتاج �إىل  240يوم ًا
من ت�سلمها قوانني االنتخابات لإجرائها.
من جهته ،ع�ّب�رّ رئي�س جمل�س النواب الليبي،
عقيلة �صالح ،عن "الرغبة بامل�ضي قدم ًا يف عملية
امل�صاحلة" ،معرب ًا عن �أمله ب�أن "يقوم املجل�س
الأع��ل��ى للدولة ب���دوره فيها" .و�أ���ض��اف �صالح
خالل جل�سة للربملان �إن ليبيا متر مبا و�صفها
ب�أنها "مرحلة مف�صلية خطرية جد ًا" ،م�ؤكد ًا
�أن��ه "يجب علينا حتمل م�س�ؤوليتنا" .وتابع:
"طوينا �صفحة املا�ضي ،ونريد امل�ضي للأمام

يف عملية امل�صاحلة ،ونتمنى من املجل�س الأعلى
للدولة �أن يقوم بدوره فيها" ،م�شريا �إىل �أنه كان
من الواجب على املجل�س الرئا�سي القيام بهذا
الدور يف عملية امل�صاحلة "لكنه مل يفعل".
وت���أت��ي جل�سة ال�برمل��ان ال��ي��وم ،يف ظ�� ّل انق�سام
ي�شهده الربملان الليبي حول م�ستقبل احلكومة
بني تكت ّل نيابي يدعو �إىل �ضرورة ا�ستمرارها
يف �أداء مهامها �إىل ح�ين �إج����راء انتخابات
مب��ق��ت�����ض��ى ات���ف���اق ب�ي�ن رئ��ي�����س��ي ال�����س��ل��ط��ت�ين
الت�شريعية والتنفيذية� ،شرط �إدخ��ال تعديالت
وزاري��ة عليها لتعزيز فاعليتها وتطوير �أدائها،
بالتن�سيق م��ع امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي وال��ق��ي��ادة
العامة للجي�ش الليبي ،و�آخ��ر يعار�ض بقاءها
وي��دع��و لإزاح��ت��ه��ا و�إحالتها على التحقيق يف
�شبهات الف�ساد التي تطالها ،وت�شكيل حكومة
تكنوقراط .االنق�سام الربملاين ،لي�س فقط حيال
حكومة الدبيبة ،بل متتد اخلالفات �إىل خارطة
الطريق التي تت�أرجح بني ع��دّة �سيناريوهات
وخ��ي��ارات ،ح��ول �إج���راء االن��ت��خ��اب��ات �أوّال �أو
�صياغة د�ستور �أو تغيري احلكومة.

"الناتو" يضع قواته في حالة تأهب

تعز وم����أرب ب�إ�سناد م��ن ط�يران التحالف ،بعد
معارك عنيفة مع ميلي�شيا احلوثي.
من جهة ثانية ،قتل و�أ�صيب  6مدنيني بينهم ثالثة
�أطفال ،بانفجار �ألغام زرعتها ميلي�شيا احلوثي
املدعومة �إيراني ًا ،يف حمافظة احلديدة ،غربي
اليمن .وذك��ر املر�صد اليمني للألغام� ،أن طفلني

قتال و�أ�صيب ثالث جراء انفجار لغم للحوثيني بهم
يف مديرية حي�س ،جنوبي احلديدة .و�أو�ضح �أن
الطفلني عادل علي جماعي � 10سنوات ،ويو�سف
ح�سني جماعي � 14سنة ،قتال و�أ���ص��ي��ب الطفل
مو�سى ح�سني � 12سنة ،بانفجار لغم للحوثيني
�أثناء رعيهم املا�شية (�أغنام) يف قرية "احلنجلة"
مبديرية حي�س جنوبي احلديدة ال�ساحلية ،كما
�أكد املر�صد� ،أن اثنني عاملني من موظفي �شركة
النفط باحلديدة قتلوا و�أ�صيب ثالث جراء انفجار
لغم حوثي ،مو�ضحا �أن اللغم انفجر بالعاملني يف
منطقة "كيلو  "10جنوب �شرق مدينة احلديدة
ال�ساحلية .وت�ستخدم ميلي�شيا احلوثي وحدها
م��ن ب�ين �أط���راف ال�صراع يف اليمن الأل��غ��ام يف
حربها على اليمنيني ،وزرع���ت يف مناطق عدة
يف ال��ب�لاد نحو مليوين لغم منذ  ،2015وفق ًا
لتقديرات خرباء نزاع الألغام .وعمدت ميلي�شيا
احلوثي منذ بداية احلرب �إىل زرع �أعداد كبرية
من الألغام يف حمافظات عدة ،وحاولت �إخفاءها
ب���أ���ش��ك��ال و�أل����وان وط���رق خمتلفة ،م��ا �أدى �إىل
مقتل و�إ�صابة املئات من املواطنني بينهم �شيوخ
و�أط��ف��ال ون�ساء .وح�صدت ه��ذه الأل��غ��ام والتي
مت زراعتها ب�صورة ع�شوائية وب��دون خرائط،
�أرواح �آالف املدنيني و�أ�صابت ع�شرات الآالف
منهم ب�إ�صابات خطرية والبع�ض منهم حتولوا
�إىل معاقني.

 4ضربات جوية
ضد إرهابيين بالعراق

بغداد  -البالد

نفذ ط�ي�ران ال��ق��وة اجل��وي��ة العراقية
ب��وا���س��ط��ة ط���ائ���رات � 16_Fأرب����ع
�ضربات جوية ا�ستهدفت جتمع ًا مكون ًا
من �أربعة ارهابيني �شرق جبال مكحول
�ضمن قاطع قيادة عمليات �صالح الدين.
وقال الناطق با�سم القائد العام للقوات
امل�سلحة اللواء يحيى ر�سول يف بيان
ل��ه� ،أم�س (االث��ن�ين)� ،إن��ه بتوجيه من
القائد العام للقوات امل�سلحة ووفق ًا
ملعلومات ا�ستخبارية دقيقة من وكالة
اال�ستخبارات والتحقيقات االحتادية
يف وزارة الداخلية ،نفذ طريان القوة
اجل��وي��ة ب��وا���س��ط��ة ط��ائ��رات 16_F
�أربع �ضربات جوية ا�ستهدفت جتمع ًا
مكون ًا من �أربعة ارهابيني �شرقي جبال
مكحول �ضمن ق��اط��ع ق��ي��ادة عمليات
�صالح الدين حيث مت قتلهم جميع ًا.
و�أو�ضح ر�سول خالل البيان �أن هذه
العملية ت�أتي ا�ستكماال للعملية التي

نفذت جنوب ق�ضاء احل�ضر و�أ�سفرت
عن قتل قياديني اثنني من داع�ش كانا
ي��رت��دي��ان ح��زام�ين نا�سفني و�إره��اب��ي
ثالث كان معهم يف العجلة التي كانوا
ي�ستقلونها .و�أك��د اال�ستمرار "يف دك
�أوكار الإرهاب والق�صا�ص ممن ت�سول
لهم العبث ب�أمن وا�ستقرار البالد و�أن
الأهداف املتبقية لن جتد مالذ �آمن ًا".
وق��ال رئي�س ال�برمل��ان العراقي حممد
احل��ل��ب��و���س��ي ،يف وق����ت ���س��اب��ق� ،إن
الإره�����اب �سينتهي ب��ك��ل �أ���ش��ك��ال��ه يف
ال��ع��راق ،مبين ًا �أن ت�صاعد العمليات
الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ق��وات��ن��ا
الع�سكرية والأمنية ،يتطلب رد ًا قوي ًا
وعم ًال ا�ستخباري ًا مبادر ًا وا�ستباقي ًا
مب�����س��ت��وى اخل��ط��ر ال����ذي ي��ه��دد �أم���ن
الوطن وامل��واط��ن .و�إن مالحقة فلول
الإرهاب ودك �أوكارهم وت�سليح �أبناء
املناطق وتدريبهم �سيكون كفي ًال بعدم
تكرار هذه احلوادث الإجرامية".

تجدد التظاهرات بالخرطوم

تحذير بريطاني من تحول صراع أوكرانيا لـ"شيشان جديدة"
لندن  -البالد

ح���ذرت بريطانيا م��ن خ��ط��ورة الو�ضع احل��ايل
ب�ين رو���س��ي��ا و�أوك���ران���ي���ا ،م�����ش��ددة ع��ل��ى �أن �أي
�صراع ب�أوكرانيا ميكن �أن يتحول لـ"�شي�شان
جديدة"� ،إذ ق��ال رئي�س ال����وزراء الربيطاين،
بوري�س جون�سون� ،أم�س (االثنني)� ،إن معلومات
املخابرات ح��ول غ��زو رو�سي لأوكرانيا مثرية
للت�شا�ؤم ،لكنها ال تعني �أن الغزو واقع ال حمالة،
م��وج��ه��ا حت��ذي��ر ًا للرئي�س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير
بوتني من �أن �أي �صراع ميكن �أن يتحول �إىل
"�شي�شان جديدة" .وقال جون�سون" :علينا �أن
نو�ضح للكرملني ولرو�سيا مبنتهى ال�صراحة
�أن الغزو �سيكون خطوة كارثية" ،م���ؤك��دا �أنه
�سيتحدث مع زمالئه القادة حول هذه امل�س�ألة،
م�ضيفا" :علينا �أي�ضا تو�صيل ر�سالة مفادها �أن
غزو �أوكرانيا �سيكون ،من منظور رو�سيً ،
عمال
م�ؤمل ًا وعنيف ًا ودموي ًا ،و�أعتقد �أن من املهم جد ًا �أن (الناتو)� ،أم�س� ،إنه و�ضع قواته يف حالة ت�أهب
يفهم النا�س يف رو�سيا �أن الأمور قد تتحول �إىل ويدفع بتعزيزات من ال�سفن والطائرات املقاتلة،
�شي�شان جديدة" ،منوها �إىل �أن بريطانيا لي�س يف حتركات ن��ددت بها رو�سيا وو�صفتها ب�أنها
لديها خطط لإر�سال قوات قتالية �إىل �أوكرانيا ت�صعيد للتوتر.
مل�ساعدتها يف الدفاع عن نف�سها يف مواجهة �أي ويف �إط����ار حم��اول��ة ك��ب��ح ج��م��اح غ���زو رو���س��ي
ع��دوان رو�سي ،فيما قال حلف �شمال الأطل�سي حم��ت��م��ل ���ض��د �أوك���ران���ي���ا ،ه����ددت �إدارة ب��اي��دن

با�ستخدام �إج����راءات ج��دي��دة على ال�����ص��ادرات
�إىل رو����س���ي���ا لإحل������اق ال�������ض���رر ب��ال�����ص��ن��اع��ات
الرو�سية اال�سرتاتيجية من الذكاء اال�صطناعي
واحلو�سبة �إىل الف�ضاء اجلوي املدين� ،إذا غزت
مو�سكو �أوكرانيا ،ح�سبما قال م�س�ؤولو الإدارة
ل�صحيفة وا�شنطن بو�ست .وق��ال امل�س�ؤولون

�إن الإدارة قد تقرر � ً
أي�ضا تطبيق الرقابة على
نطاق �أو�سع بطريقة قد حترم املواطنني الرو�س
من بع�ض الهواتف الذكية والأج��ه��زة اللوحية
و�أج��ه��زة �أل��ع��اب الفيديو .وم��ن ���ش���أن مثل هذه
التحركات �أن تو�سع نطاق العقوبات الأمريكية
مب��ا ي��ت��ج��اوز الأه�����داف امل��ال��ي��ة وه���ي عقوبات
كا�سحة مت ا�ستخدامها ملرة واحدة فقط من قبل
ملعاقبة عمالق التكنولوجيا ال�صيني ه��واوي.
و�ساهم هذا ال�سالح ،املعروف با�سم قاعدة املنتج
الأجنبي املبا�شر ،يف معاناة ه��واوي لأول مرة
على الإط�لاق وت�سبب يف انخفا�ض الإي���رادات
ال�سنوية بنحو  %30العام املا�ضي.
و�أم��رت الواليات املتحدة عائالت دبلوما�سيّيها
يف كييف مب��غ��ادرة �أوك��ران��ي��ا "ب�سبب التهديد
امل�ستم ّر بعمل ع�سكري رو�سي" ،وفق ما �أعلنت
اخلارجيّة الأمريكيّةً ،
داعية الأمريكيّني � ً
أي�ضا �إىل
جت ّنب ال�سفر �إىل رو�سيا ،فيما نقل �إعالم �أمريكي
عن البيت الأبي�ض �أن الرئي�س جو بايدن يفكر
بن�شر قوات �أمريكية يف �شرق �أوروبا والبلطيق،
بينما ق��ال م�س�ؤولون �أمريكيون �إن وا�شنطن
تخيرّ مو�سكو بني احلل الدبلوما�سي �أو دفع ثمن
باهظ �إذا غزت �أوكرانيا.

اخلرطوم  -البالد

توا�صلت التظاهرات� ،أم�س (االثنني)
يف العا�صمة ال�����س��ودان��ي��ة اخل��رط��وم
ت��ن��دي��د ًا ب����الإج����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا
اجلي�ش م�ؤخر ًا ،بينما �أطلقت القوات
الأم��ن��ي��ة ال��غ��از امل�سيل ل��ل��دم��وع على
املتظاهرين لدى حماولتهم الو�صول
�إىل حُميط الق�صر اجلمهوري ،فيما
�شدد جمل�س ال�سيادة ال�سوداين على
�أهمية احل��وار حلل الأزم��ة ال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد .و�أكد نائب رئي�س
جمل�س ال�سيادة الفريق حممد حمدان
دقلو خ�لال لقائه املبعوث الرنويجي
اخلا�ص لل�سودان وجنوب ال�سودان
�أن��دري��ه �إ�ستيان�سن� ،أن ال خم��رج اال
عرب احل��وار بو�صفه الطريق الأمثل
حلل االزمة ال�سيا�سية ،جمدد ًا دعوته
التي �أطلقها يف بداية الثورة ،ب�أهمية

م�شاركة ال�شباب وامل����ر�أة يف الفرتة
االن��ت��ق��ال��ي��ة .ب�����دوره �أط���ل���ع امل��ب��ع��وث
ال�ن�روي���ج���ي ح��م��ي��دت��ي ع��ل��ى م���ؤمت��ر
�أ�صدقاء ال�سودان ال��ذي عقد م�ؤخر ًا
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ري��ا���ض،
والنتائج التي تو�صلت �إليها الأطراف
امل�شاركة والتي �أمنت على دعم مبادرة
"فولكر" مع الت�أكيد على �أهمية �أن
يكون احلل �سودانيا ،كما تطرق اللقاء
�إىل الو�ضع الأمني يف �إقليم دارف��ور
على خلفية زي���ارة املبعوث االخ�يرة
لالقليم ،وط��ال��ب امل��ب��ع��وث ب�ضرورة
ت�شكيل قوات حماية املدنيني وموا�صلة
عملية الرتتيبات الأمنية ،بينما �أكدت
وزارة اخلارجية ال�سودانية ،حر�ص
ال��دول��ة على �إج���راء انتخابات "حرة
ونزيهة" بنهاية الفرتة االنتقالية يف
البالد ،ومب�شاركة املجتمع الدويل.
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جدة ..حراك سياحي
يجذب أنظار العالم
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

حتظى حمافظة جدة بحراك �سياحي يجعل منها وجهة مف�ضلة ملرتاديها على
مدار العام ،ملا تتمتع به من مكانة مميزة على خارطة ال�سياحة ال�سعودية
ومنطقة اخلليج العربي ،حيث تزخر بالعديد م��ن املقومات ال�سياحية
الفريدة التي جتمع الأ�صالة واحل��داث��ة ،خا�صة �أنها حتتفظ ب�أحد �أب��رز
الأماكن الرتاثية التي �أدرجتها منظمة اليوني�سكو �ضمن مواقع الرتاث
العامل ،وهي منطقة "جدة التاريخية" ذات الطابع املعماري املميز ،والرتاث
الثقايف العريق.
و�شهدت جدة يف الآونة الأخرية العديد من الفعاليات العاملية التي عملت
على تنويع و�إث��راء املنتج ال�سياحي ،و�ضعتها يف ب�ؤرة االهتمام العاملي،
ويف مقدمتها �سباق جائزة ال�سعودية الكربى للفورموال ،1الذي �أبهر العامل
برباعة ت�صميمه وح�سن تنظيمه ،ومهرجان البحر الأح�م��ر ال�سينمائي
الدويل ،ومهرجان "في�ست للطعام ال�سعودي" ،الذي يحتفي بفنون الطهي
ال�سعودية ،ويقدمها كمنتج ثقايف يعك�س تنوع املطبخ ال�سعودي يف
خمتلف مناطق اململكة.
كما تعاي�شت جدة مع ال�سياحة البحرية بتنظيم رحالت �سفينة الكروز و"�إم
�سي �إ�س بيل�سيما" ،التي تعد �أكرب �سفينة �سياحية تبحر يف مياه البحر
الأحمر ،وغريها من الفعاليات التي �أدرجتها "روح ال�سعودية" �ضمن تقومي
الفعاليات واملوا�سم الذي تعر�ض من خالله كافة الأن�شطة والفعاليات التي
ت�شهدها اململكة حتى �شهر مار�س من العام املقبل.
ومتتلك جدة �إىل جانب الفعاليات املتنوعة ذات الطابع العاملي ،واملنطقة
التاريخية؛ �أجمل ال�شواطئ واملنتجعات واملرافق ال�سياحية ال�شاطئية التي

الحياة الفطرية
تطلق برنامج ًا لتقييم
أضرار قرود البابون

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أطلق املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية "برنامج
تقييم �أ�ضرار تزايد �أعداد قرود (البابون)" ،الذي يهدف
لتقييم الأ�ضرار الناجتة عن تزايد �أعدادها يف املواقع
ال�سكنية وال��زراع�ي��ة ،و�إي�ج��اد احللول املنا�سبة للح ّد
من ه��ذه الأ� �ض��رار .و ُي�ج��ري املركز درا��س��ات الحتواء
امل�شكلة ،حيث ت�أتي هذه التحركات للح ّد من الأ�ضرار
التي حتدثها ق��رود (ال�ب��اب��ون) يف بع�ض املناطق ،ال
�سيما بع�ض الوجهات ال�سياحية جنوب وجنوب غربي
اململكة ،وما ت�سببه من �آث��ار �سلبية بيئية واجتماعية
و�صحية واق�ت���ص��ادي��ة� ،إذ يعكف امل��رك��ز على �إع ��داد
خطط متكاملة وحمالت توعوية ملعاجلة امل�شكلة التي
ٍ
يوجهها الأهايل وال��زوار ،وت�شكل خطرًا على مرتادي
الطرق ال�سريعة والأحياء ال�سكنية واحلدائق العامة
وامل��درج��ات ال��زراع�ي��ة ،مما ي ��ؤدي �إىل تكوين �صورة
ذهنية م�شوّهة للوجهة ال�سياحية ال�ت��ي تعي�ش يف
حميطها ،وت�أثريات �أخرى على ال�سالمة العامة.
وبينّ املركز �أن وجود قرود (البابون) يف البيئة ب�شكل
متوازن �أم ٌر فطريٌ و�صحي ،مو�ضحً ا �أن املركز ال يبحث
عن التخلُّ�ص منها نهائيًا ،م�ؤك ًدا �أن الهدف هو �إحداث
توازن بيئي وطبيعي.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ق��رود (البابون) تثري القلق من خالل
�إخاللها بالتوازن البيئي و�إمكانية دخولها �إىل املناطق
ال�سكنية� ،إ�ضافة �إىل خم��اوف من �سلوكيات قطعان
القرود التي تروّع الأطفال والأهايل ،وت�ضر باملحا�صيل
ال��زراع �ي��ة ،حيث ت��ؤك��د ال��درا� �س��ات �أن �أح��د الأ�سباب
اجل��وه��ري��ة الزدي ��اد �أع ��داد ق��رود (ال �ب��اب��ون) ال�سائبة
يف بع�ض مناطق اململكة هو �إطعامها وتغذيتها من
ِق�ب��ل امل ��ارة ،مم��ا ي� ��ؤدي �إىل تكاثرها وزي��ادة
�أع��داده��ا ،كما يت�سبب �إط�ع��ام�ه��ا يف نرث
املخلفات الغذائية وتراكم النفايات.
ودعا املركز الوطني لتنمية احلياة
الفطرية املجتمع �إىل التعاون مع
احلملة كجز ٍء من احلل ،وذلك
ب�ع��دم �إط�ع��ام�ه��ا ،والتخل�ص
م��ن ال �ن �ف��اي��ات يف �أم��اك�ن�ه��ا
املخ�ص�صة ،وع ��دم اقتناء
القرود وتربيتها يف املنازل
وتكييفها للعي�ش يف غري
بيئتها الطبيعية.
يذكر �أن املركز �أطلق بالتعاون
مع عدد من اجلهات احلكومية
ح�م�ل��ة �إع�لام �ي��ة ت��وع��وي��ة حتت
و��س��م "�أكرث م��ن م�شكلة" حل�شد
اجل�ه��ود يف التوعية بامل�شاكل التي
ت�سببها قرود البابون ،التي تتداخل مع
حتديات بيئية واقت�صادية واجتماعية.

ي�أتي �إليها �سنويا �آالف ال�سياح من �سائر �أنحاء اململكة واخلليج ،خا�صة يف
ظل ما تتمتع به من �أجواء رائعة يف مو�سم ال�شتاء ،بالإ�ضافة �إىل ما ت�شتهر
به جدة �أي�ضا من �سياحة الت�سوق التي عرفت بها عرو�س البحر الأحمر منذ
ع�شرات ال�سنني.
من جانبها وو�سط هذا الزخم الكبري الذي ت�شهده اململكة هذا ال�شتاء� ،أتاحت
"روح ال�سعودية" فر�صة االطالع على كافة الأن�شطة والفعاليات والعرو�ض
واالختيار بينها ،من خالل موقع الذي �أطلقته يف �سبتمرب املا�ضي ،لتعر�ض
من خالله كافة الأن�شطة ال�سياحية والرتفيهية والفعاليات واملوا�سم املقرر
�إقامتها خالل �شتاء ال�سعودية  ،2022 /2021وت�شمل الفرتة من �أكتوبر
املا�ضي حتى �شهر م��ار���س 2022م .وت�ستقبل اململكة ال�سياح من
الداخل واخلليج والعامل من خالل عدد هائل من الفعاليات النوعيّة
والعامليّة التي تقام لأول مرة يف املنطقة ،مما يتيح للجميع حرية
االختيار بني الفر�ص غري امل�سبوقة لال�ستك�شاف واال�ستمتاع
مبا تزخر به اململكة من وجهات �سياحيّة وفعاليات ترفيهية
متميّزة ومتنوعة وذات طابع عاملي ،تقام كلها بال�سعودية،
لتلبية تطلعات العوائل والأف ��راد من خمتلف ال�شرائح
العمرية من مواطنني ومقيمني و�سياح ،مع مراعاة كافة
اال�شرتاطات ال�صحية والت�أكد من التزام اجلميع بها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة مبا ي�ضمن جتربة
�سياحيّة وترفيهيّة �آمنة وممتعة ،و�سط ترحيب
�شعبي بال�سياح وال��زوار ،ول�سان حالهم يقول
للجميع "حياكم بال�سعودية".

 7مشاركين في التصفيات بمسابقة إثراء
بـ � 3أم�سيات �شعرية ح�ضرها  490زائ�رًا وقدّمها كلاً
من ال�شعراء� :أحمد بخيت ،ورو�ضة احل��اج ،وحممد
عبدالباري ،فيما و�صف احلا�ضرين امل�شهد ب�أنه يعزز
من الذائقة ال�شعرية للم�شاركني ،ال �سيما �أن ق�صائد
ال�شعر تنوعّت بني الأ�شعار النبطية و�أخرى الف�صيحة،
بهدف احلفاظ على جودة املنتج الأدبي وتوازنه.

الدمام -حمود الزهراين

ت�أهل  7م�شاركني من بني  30م�شار ًكا للت�صفيات النهائية
يف م�سابقة �إق ��ر�أ ،وذل��ك بعد ختام فعاليات امللتقى
الإثرائي الثاين للمرحلتني الثانوية واجلامعيّة ،الذي
�أقامه مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي (�إث��راء)
م�ؤخرًا� ،ضمن برنامج �إثراء القراءة "�أقر�أ" بن�سخته
ال�سابعة ،حيث ا�شتمل امللتقى على تقدمي جتربة نوعية
ً
خ�صي�صا لهم ،ويجمع
للم�شاركني من خالل برنامج معد
ب�ين امل�ح�ت��وى ال�ث�ق��ايف املميز والبيئة امل�ح�ف��زة على
تطوير املهارات ال�شخ�صية وجوانب الإب��داع ،ويركز
على خم�سة م�سارات ثقافية وهي ّ
الفن والفكر والأدب
والعلوم واللغة.
 3600ساعة إثرائية
بعد م��رور �أ�سبوعني على امللتقى الإث��رائ��ي ال�ث��اين،
اجتاز امل�شاركون الـ  30مراحل �أدبية متنوّعة تخللها
تقدمي � 3600ساعة �إث��رائ�ي��ة مبعدل � 120ساعة لكل
ق��ارئ ،مما �ساهم يف رفع م�ستوى ح�صيلتهم املعرفية
واجلوانب الثقافية� ،إىل �أن ّ
حطت رحالهم يف جل�سة
ّ
حتكيم الن�صو�ص ،بيد �أن الرحلة الأدبية التي توقفت
يف حم�ط��ات ع��دة لتزويد امل�شاركني بال�شعر والنرث

و�شتى �أن��واع الأدب العربي ،منحتهم فر�صة االلتقاء
ً
متحدثا دوليًا مت ا�ست�ضافتهم من  11دولة
ب�أكرث من 31
على م�ستوى العامل وهي اململكة العربية ال�سعودية،
البحرين� ،إيطاليا ،عُمان ،العراق ،م�صر ،كندا ،تون�س،
الإمارات ،ال�سودان والكويت .وات�سمت الرحلة الأدبية

للملتقى الإثرائي الثاين ،باملزج بني احلداثة واملعا�صرة،
مع العودة �إىل تاريخ الأدب العربي العريق ،حيث زار
امل�شاركون العديد من املكتبات وخا�ضوا غمار البحث
والتنقيب عن كبار الأدباء يف العامل العربي؛ لال�ستقاء
من معارفهم وموروثهم الأدبي الذي ال ين�ضب ،مرورًا

فنون أبها تطلق لياليها
الفوتوغرافية الخامسة
�أبها  -مرعي ع�سريي

�أطلقت جمعية الثقافة والفنون ب�أبها �أم�س الن�سخة اخلام�سة من ليايل الفوتوغرافيني
ال�شتوية بحزمة من الربامج والفعاليات على مدار ثالثة �أيام ت�شمل ور�ش تدريبية ومعر�ض
و �أم�سيات فنية.
وبني مدير اجلمعية �أحمد ال�سروي �أن ج��دول الفعاليات اعتمد ب�شكل مكثف على اجلانب
التدريبي حيث ت�شتمل الربامج على دورة لت�صوير الطبيعة وور�شتني الأول عن �أ�سرار
ت�صوير النا�س والثانية عن ت�صوير الأطعمة ف�ضال عن ور�شة لت�صوير املجوهرات �إ�ضافة
لور�شة للت�صوير ال�صحايف .وا�شار ال�سروي �إىل �أن الليايل �ست�شهد �أم�سية مو�سيقية �إ�ضافة
جلل�سة نقدية للأعمال الفوتوغرافية وحما�ضرة تر�سم طريق لتحويل
الت�صوير من الهواية �إىل الإ�ستثمار .ودعا مدير جمعية
الثقافة والفنون ب�أبها املهتمني من اجلن�سني �إىل
ح�ضور الليايل مبقر اجلمعية يف حي املنهل
وامل���ش��ارك��ة الفعالة ل�ت�ب��ادل اخل�برات
و تطوير امل�ه��ارات والإط�ل�اع على
التجارب.

 3فعاليات لتوقيع الكتب.
ويف �سبيل تعزيز الروابط بني الك ّتاب وال�ق� ّراء؛ م ّد
القائمون على امللتقى ج�سور التوا�صل بينهما ،عرب
تخ�صي�ص  3فعاليات لتوقيع الكتب ،والتي �شهدت
ح���ض��ور  153زائ � �رًا وا��ش�ت�م�ل��ت ع�ل��ى ت��وق�ي��ع كتاب
للدكتورة جوخة احلارثي الفائزة بجائزة مان بوكر
الدولية ،وال��دك�ت��ورة �إمي��ان مر�سال الفائزة بجائزة
ال�شيخ زايد للكتاب� ،إىل جانب توقيع كتاب للدكتور
خالد املنيف ،كما ا�ست�ضاف امللتقى كبار ال�شخ�صيات
الأدبية منهم ال�شيخ �سلطان القا�سمي م�ؤ�س�س بارجيل
ل�ل�ف�ن��ون ،وال �ن��اق��د ال�ب�ح��ري�ن��ي ال��دك �ت��ور ح���س��ن م��دن
وامل� ��ؤرخ الثقايف ال�سعودي ح�سني بافقيه وغريهم
من ال�شخ�صيات التي �س ّلطت ال�ضوء على العديد من
الزوايا الثقافية.

 51مخالفا لنظام
البيئة في قبضة األمن
الريا�ض ـ البالد

ً
خمالفا لنظام
�أعلنت وزارة الداخلية ،عن �ضبط ()51
البيئة يف عدد من مناطق اململكة ،خالل الأي��ام القليلة
املا�ضية .و�أو�ضحت وزارة الداخلية –عرب تويرت� -أن
قوات الأمن البيئي متكنت من �ضبط  8خمالفني لرعيهم
 112متنا من الإبل و 570ر�أ�سا من الأغنام يف مواقع
ممنوعة .كما مت �ضبط  29خمالفا لنظام البيئة لنقلهم
وبيعهم  147مرتا مكعبا من احلطب املحلي يف مدينة
الريا�ض .و�ضبط  8خمالفني لنظام البيئة لإ�شعالهم
ال�ن��ار يف غ�ير الأم��اك��ن املخ�ص�صة لهم ،ودون اتخاذ
االحتياطيات الالزمة ،يف عدد من املناطق.
و�ضبط خمالف لنظام البيئة لقيامه بقطع الأ�شجار
وحتويلها لفحم يف حمافظة الطائف ،وبحوزته 60
م�ت ً�را مكعبًا م��ن احل�ط��ب وال�ف�ح��م امل�ح�ل��ي ،و�أدوات
ت�ستخدم يف تقطيع الأ�شجار وتفحيمها.

بوليفارد ستي تجذب عشاق القفز واالنزالق
البالد ـ خالد بن مر�ضاح

�صنعت املعايري املخ�ص�صة للم�شاركة يف مغامرة «خط زيبالين» حتديًا
جدي ًدا يف �ساحة ابد�أ للمغامرات الواقعة باملنطقة يف بوليفارد ريا�ض
�سيتي �-إح��دى وجهات مو�سم الريا�ض� -إذ رفعت تلك املعايري توافد
ال��زوار و�إقبالهم على اللعبة بو�صفها مغامر ًة ت�ستحق التجربة �ضمن
جمموعة الفعاليات املتنوعة للمنطقة.
ويحظى الواقع يف منطقة «�سبورت» باهتمام كبري من الزوار الذين يقبلون
عليه يوميًّا ،رغبة يف امل�شاركة بفعاليات برج القفز واالنزالق احلر الذي ي�ستقبل
زواره يوميًّا من اخلام�سة م�سا ًء حتى الثانية �صباحً ا ،بعدد من املعايري املتعلقة ب�أوزان

امل�شاركني ،وحاالتهم ال�صحية .ويتميز اخلط بامتداده من الربج الواقع �شمال مقهى نادي
الن�صر نحو  28م ًرتا ،حتى منطقة �أفاالن�ش ،بوا�سطة حبل ي�صل عر�ضه � 210أمتار ،ومينح
الزوار خالل االنزالق � ً
إطاللة م�ستمر ًة على فعاليات منطقة «�سبورت» منذ حلظة االنطالق
حتى الو�صول �إىل موقع نهاية املغامرة .ويعد حتديًا ا�ستثنائيًّا من خالل معايريه التي جعلته
ً
هدفا ملحبي املغامرة وع�شاق الإث��ارة يف املنطقة ،حيث ي�شرف على فعاليات برج االنزالق
ً
متخ�ص�صا يف معايري الأمن وال�سالمة ،ل�ضمان فاعلية املغامرة ،ومنح الزوار
والقفز احلر 30
�أوقا ًتا �سعيد ًة يف �أجواء مفعمة بالإثارة والتحديات خالل وجودهم بالفعاليات الريا�ضية
للمنطقة .وتعد املغامرة جزءًا من منطقة «بوليفارد ريا�ض �سيتي» التي ت�شكل واحد ًة من �أهم
وجهات مو�سم الريا�ض ،و�إحدى �أكرب الفعاليات الرتفيهية يف اململكة.

زمان
9
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اختتام بطولة المدارس للكاراتيه
الدمام -حمودالزهراين
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اختتمت بطولة امل��دار���س للكاراتيه التي نظمها احت��اد الكاراتيه
بالتعاون مع وزارة التعليم ،التي �أُقيمت يف كل من الريا�ض وجدة
وع�سري� .شارك يف مناف�سات البطولة �أكرث من  700طالب من مواليد
 2005حتى  ،2015و�شهدت البطولة مناف�سة قوية بني امل�شاركني.
ويف خ��ت��ام مناف�سات ال��ب��ط��ول��ة ،ق��ام رئي�س االحت���اد ال�سعودي
للكاراتيه الدكتور م�شرف ال�شهري ،وممثلو االحتاد يف مدينتي جدة
و�أبها بتتويج وتكرمي الفائزين احلا�صلني على املراكز الأوىل.
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منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة عمان
خالد الطياري

األهلي والتجرية االتحادية
بعد �أن جنحت �إدارة ماجد النفيعي يف احل�صول على �شهادة الكفاءة
املالية و�إبرامها لتعاقدات جديدة وم�شاركتهم ر�سميا �أمام �ضمك اجلمعة
املا�ضية ..بال �شك -يعد هذا جناحا لإدارة النفيعي� ،سواء اتفق البع�ض
�أو اختلف الآخ��ر على و�صفه بالنجاح .الكل كان يعلم بحجم الديون
الكبرية التي حا�صرت ال��ن��ادي الأه��ل��ي منذ ف�ترة الت�سجيل الأوىل –
الفرتة ال�صيفية – مع قدوم الرئي�س النفيعي ،التي جتازوت  124مليون
ريال.
واحل�صول على �شهادة الكفاءة املالية للمرة الثانية ه��ذا املو�سم ال
يعني �أن النادي الأهلي �أ�صبح �صفرا من الديون ،و�أ�صبح يف رغد من
العي�ش ،ف�أمام جمل�س الإدارة ما ال يقل عن �سنتني من العمل حتى ت�ضبط
الأمور املالية وت�سري نحو الأف�ضل وال زال امل�شوار طويال �أمام الإدارة
الأهالوية املنتخبة .رغم العمل اجليد من �إدارة ماجد حتى الآن �إال �أن
هنالك من ال زال يطالب با�ستقالة الرئي�س ،ما مل يُق ْل امل��درب الألباين
ها�سي و�إبعاد املدير التنفيذي املحياين وبرفقته مدير الكرة با معو�ضة
على خلفية نتائج الفريق الكروي ال�سيئة منذ بداية الدوري ،وهو امل�شهد
ذاته الذي حا�صر الرئي�س االحت��ادي �أمن��ار احلائلي منذ �سنينت ،وهو
ي�صارع يف منطقة الهبوط .ف�صرب وعمل واجتهد وتدارك �أخطاءه حتى
حت�سنت الأم��ور املالية والفنية بالفريق وبات حاليا مت�صدرا للدوري
ومر�شحا قويا لتحقيقة بعد غياب �سنوات .ال ميكن لأي رئي�س ناد ما
بني ليلة و�ضحايا �أن ينقل فريقا متهالكا فنيا ومثقال بالديون لفريق
قوي بطل ذي مالءة مالية ي�ستطيع من خاللها مقارعة الأقوياء والدخول
معهم يف �صراعات وك�سب ال�صفقات املليونية .قبل �سنوات كان الأهلي
فريقا ثقيال فنيا يف امللعب وخ��ارج��ه� .أم��ا الآن فهو �ضعيف فنيا يف
امللعب ومكبل بالق�ضايا وااللتزامات املالية والديون خارج امللعب .هذا
العامالن ال ميكن �أن يعيدا الفريق الأهالوي �إىل �سابق عهد ما مل ي�ضع كل
�أهالوي يده بيد جمل�س الإدارة دعما معنويا وماليا حتى يخرج النادي
من �أزمته التي كان �سببها املبا�شر هم �أ�صحاب البيت الأهالوي.
فالفريق �إن حقق �أحد مراكز الو�سط يف �سلم ترتيب الدوري هذا املو�سم
فهو بال �شك يعد �إجنازا قيا�سيا بالو�ضع العام للفريق وحالة الإحباط
التي تخيم على �أن�صاره ب�سبب كرة الديون التي كل يوم تكرب يف ظل
عدم وجود موارد مالية غري الدعم احلكومي من وزارة الريا�ضة.
ال �شك �أن �إدارة ماجد لديها �أخطاء فمن ال يعمل ال يخطئ ،ولكن املطالبة
با�ستقالته من من�صبه لن يكتوى بنارها �إال الكيان� .أمل يعي الأهالويون
الدرو�س املا�ضية من تعدد الر�ؤ�ساء خالل �سنوات ب�سيطة – كل �ستة
�أ�شهر رئي�س  -مما �أ�ضاع النادي وجعله مثقال بالديون ،يدفع ثمنها
النادي حاليا ويحتاج مزيدا من الوقت من �أجل التعايف يف حال �صمد
النفيعي و�أكمل مدة جمل�س �إدارت��ه لأربع �سنوات قادمة ،م�ضى تقريبا
منها �سنة.

@khalidtayyari

جدة -حممود العو�ضي

يوا�صل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم
بقيادة امل��دي��ر الفني �إي���ريف ري��ن��ارد حت�ضرياته
املغلقة يف مع�سكره الذي يقام حاليًا يف حمافظة
ج��دة ،ا�ستعدادًا ملواجهة منتخب عمان ال�شقيق

ع��ل��ى م��ل��ع��ب اجل���وه���رة ،ي���وم اخل��م��ي�����س املقبل
�ضمن مناف�سات اجلولة ال�سابعة من الت�صفيات
الآ�سيوية النهائية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل .2022
يذكر �أن قائمة الأخ�����ض��ر مل��ب��اراة عمان �ست�شهد
بع�ض الغيابات امل�ؤثرة املتمثلة يف قائد الفريق

في البطولة اآلسيوية لكرة اليد..

األخضر يتخطى نظيره " الكوري"
ويقترب من المونديال

�ضوئية ملا ن�شر يف البالد

تأكيدا لما نشرته “

”..

مصطفي فتحي يعزز صفوف التعاون
جدة -البالد

ت�أكيدا ملا انفردت به" البالد" قبل  20يوما� ،أعلنت �إدارة نادي التعاون،
عن تعاقدها ر�سميًا مع جنم الزمالك امل�صري ،م�صطفى فتحي ،ملدة مو�سمني
ون�صف املو�سم .وقال النادي عرب ح�سابه على تويرت�" :أنهت �إدارة النادي
�إج��راءات التعاقد مع الالعب امل�صري م�صطفى فتحي ملدة مو�سمني ون�صف
املو�سم ،مع �أف�ضلية التجديد ملو�سم �إ�ضايف" .و�سبق لفتحي  27عام ًا اللعب
للتعاون مو�سم  2018-2017على �سبيل الإعارة من الزمالك .وكادت �صفقة
انتقال فتحي للتعاون ،ال��ذي يحتل امل��رك��ز  13بر�صيد  17نقطة ،متقدم ًا
بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط� ،أن تتعرث بعد الك�شف عن تفا�صيلها
وخماطبات التعاون مع الزمالك ،قبل �أن يتم ح�سمها يف وقت الحق .و�ستكون
�أول م��ب��اراة يخو�ضها فتحي م��ع ال��ت��ع��اون �أم���ام الأه��ل��ي يف ج��دة ب��دوري
املحرتفني ،يف اخلام�س من ال�شهر املقبل ،وذلك بعد ح�صول الفريق على راحة
ملدة �أربعة �أيام ،على �أن يتم ا�ستئناف التدريبات غدًا الأربعاء.
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قطع �أخ�ضر اليد �شوط ًا كبري ًا نحو الت�أهل �إىل
بطولة العامل املقبلة " 2023بولندا-ال�سويد" بعد
فوزه امل�ستحق �أم�س على منتخب كوريا ()22-27
�ضمن مناف�سات اجلولة الثانية من الدور الرئي�س
للبطولة الآ�سيوية الع�شرين.
فرفع الأخ�ضر ر�صيده �إىل نقطتني مت�ساوي ًا مع
منتخب كوريا ،فيما ت�أجل �إع�لان ت�أهل منتخب
قطر ر�سمي ًا رغم فوزه يف اللقاء الآخر على منتخب

�أوزبك�ستان (� )15-46ضمن ذات املجموعة.
و�شهدت املجموعة الثانية �إعالن ت�أهل منتخبي
البحرين و�إي��ران ر�سمي ًا �إىل بطولة العامل ،بعد
فوز الأول على منتخب العراق ( ،)31-34فيما
انتهى اللقاء ال��ث��اين املثري ال��ذي جمع منتخبي
�إي����ران وال��ك��وي��ت يف ال��ث��واين الأخ��ي�رة ل�صالح
�إي����ران( ،)26-27لريفع الفريقان ر�صيدهما �إىل
 4ن��ق��اط ،وي��ت���أه�لان اىل ن�صف نهائي البطولة
للمناف�سة على البطولة.

�سلمان ال��ف��رج وال��ن��ج��م امل��وه��وب عبدالرحمن
غريب واحلار�س زيد البواردي؛ ب�سبب ا�ستمرار
معاناتهم م��ن الإ���ص��اب��ة ،وي�سعى امل��دي��ر الفني
�إيريف رينارد والعبو الأخ�ضر ال�سعودي حل�سم
مواجهة عمان ل�لاق�تراب كثريا من حجز �إح��دى

بطاقتي الت�أهل املبا�شر عن املجموعة الثانية،
التي يت�صدرها املنتخب الوطني بر�صيد  16نقطة
من  6لقاءات ،وذلك قبل التوجه لطوكيو ملواجهة
منتخب ال�ساموراي الياباين يوم الثالثاء املوافق
الأول من �شهر فرباير املقبل.

رياضة
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أوباميانغ يرفض الهالل ..وموديست األقرب
جدة – هالل �سلمان

رف�ض ال�لاع��ب الغابوين بيار �إمي�يري��ك �أوباميانغ ه��داف ن��ادي
�آر�سنال الإجنليزي العر�ض املقدم له من نادي الهالل ،م�ؤكدا �أنه ال
يزال ميلك الإمكانات التي ت�ؤهله للعب يف �أوروب��ا ،و�أن��ه ي�ستبعد
اللعب يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف الوقت الراهن.
وقدم الهالل عر�ضا للنادي اللندين ال�ستعارة �أوباميانغ مع التكفل
براتبه كامال خالل فرتة الإع��ارة التي متتد حتى نهاية املو�سم ،مع
خيار ال�شراء ،ومع �أن �إدارة �آر�سنال تبدو منفتحة لإمتام ال�صفقة �إال
�أن الالعب رف�ض الفكرة.
وبات املهاجم الفرن�سي �أنتوين مودي�ست العب فريق كولن الأملاين
املعار �إىل �سانت �إيتيان الفرن�سي ،الأقرب خلالفة مواطنه بافيتيمبي
غوميز يف ال�ه�لال ،حيث ال ت��زال �صفقة ال�برازي�ل��ي ميكايل العب
فالمنغو متر ببع�ض التعرثات.
ويبلغ مودي�ست م��ن العمر  33ع��ام��ا ،ومي�ل��ك خ�برة طويلة يف
املالعب الأوروبية حيث بد�أ يف نادي ني�س الفرن�سي ،كما مثل �أجنيه
وب��وردو وبا�ستيا و�سانت �إيتيان ،ولعب ب��الإع��ارة مع بالكبرين
روفرز الإجنليزي ،كما لعب مو�سمني يف الدوري ال�صيني مع فريق
تياجنني ،ويف ر�صيده  436مباراة �سجل خاللها  166هدفا ،لكنه ال
مير ب�أف�ضل فرتاته حاليا حيث خا�ض  8مباريات مع �سانت �إيتيان،
ومل ي�سجل �أي هدف.

يف ثمن نهائي ك�أ�س �أفريقيا الـ..33

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

ت�ستمر �إث��ارة مباريات ثمن نهائي ك�أ�س �أمم
�أفريقيا اليوم؛ حيث تلعب ال�سنغال مع الر�أ�س
الأخ�����ض��ر ،وي ��واج ��ه م�ن�ت�خ��ب امل��غ��رب ن�ظ�يره
املاالوي يف دور الـ  16من "الكان".
ي���س�ع��ى م�ن�ت�خ��ب "�أ�سود الأطل�س" للحاق
ب�شقيقه التون�سي �إىل ربع نهائي الكان ،بعد �أن
فجر "ن�سور قرطاج" مفاج�أة ب�إق�صاء
منتخب نيجرييا� ،أف�ضل املنتخبات
�أداء يف الدور الأول.
وت�صدرت املغرب املجموعة الثالثة
بر�صيد  7نقاط بعد الفوز على غانا
( )0-1وجزر القمر ( )0-2والتعادل
م��ع الغابون ( ،)2-2يف ح�ين ت�أهل
منتخب ماالوي �ضمن �أف�ضل الثوالث
ح�ي��ث ج�م��ع  4ن �ق��اط يف املجموعة
الثانية بخ�سارته �أمام غينيا ثم فوزه
على زميبابوي وتعادله مع ال�سنغال،
ليبلغ دور الـ  16لأول مرة يف ثالث
م���ش��ارك��ات��ه ،ح�ي��ث خ��رج م��ن ال��دور
الأول يف ن�سختي  1984و.2010
وت ��واج ��ه امل�ن�ت�خ�ب��ان  10م ��رات؛
حيث يتفوق املنتخب املغربي ب�ـ 6
انت�صارات مقابل فوز وحيد ملاالوي
و 3تعادالت.
ويغيب عن "�أ�سود الأطل�س" الالعب
في�صل فجر لثبوت �إ�صابته بفريو�س
كورونا ،فيما طم�أن احلار�س يا�سني
ب��ون��و و�أ�� �ش ��رف ح�ك�ي�م��ي ج�م��اه�ير
امل�غ��رب على جاهزيتهما للقاء بعد

�سلبية امل�سحة التي خ�ضعا لها .يقود املباراة
احلكم البوروندي با�سيفيك ندابيها.
ال�سنغال تواجه الر�أ�س الأخ�ضر
ي�سعى منتخب ال�سنغال لتجاوز عقبة مهمة
نحو حتقيق حلمه بالتتويج بلقب ك�أ�س الأمم
الأفريقية ،للمرة الأوىل يف تاريخه ،وذلك عندما
يالقي الر�أ�س الأخ�ضر.
ورغ��م ت�أهل ال�سنغال ل�ل��أدوار الإق�صائية يف

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

البطولة ،عقب ت�صدره ترتيب املجموعة الثانية،
لكنه مل يقدم حتى الآن العرو�ض املنتظرة منه،
يف ظ��ل امتالكه كوكبة م��ن النجوم املحرتفني
ب� ��أوروب���ا .مي�ت�ل��ك امل�ن�ت�خ��ب امل�ل�ق��ب ب �ـ (�أ� �س��ود
التريانغا) �أ�ضعف ر�صيد تهديفي بني املنتخبات
املت�أهلة ل�ل�أدوار الإق�صائية ،بعدما �أح��رز هد ًفا
وحيدًا ،لكنه الفريق الوحيد يف امل�سابقة ،الذي
ال زال حمتفظا بنظافة �شباكه حتى الآن.

إعالنات محاكم التنفيذ

ب��د�أ منتخب ال�سنغال ،م�سريته بالفوز على
زميبابوي ،قبل �أن يتعادل مع غينيا وم��االوي
يف اجلولتني الثانية والثالثة على التوايل ،لينال
ال�صدارة بر�صيد  5نقاط ،بفارق نقطة �أمام �أقرب
مالحقيه ،غينيا وماالوي.
يف املقابل ،يطمح منتخب الر�أ�س الأخ�ضر يف
ال�صعود لدور الثمانية للمرة الثانية يف تاريخه،
بعدما حقق الإجناز ذاته يف ن�سخة امل�سابقة التي
جرت بجنوب �أفريقيا عام .2013
و��ص�ع��د منتخب "كاب فريدي"
ل�ل�أدوار الإق�صائية ،بعدما تواجد
�ضمن �أف�ضل  4منتخبات حا�صلة
على املركز الثالث بالدور الأول.
ا�ستهل الر�أ�س الأخ�ضر م�سريته
ب��امل�ج�م��وع��ة الأوىل ب��ال�ف��وز 0-1
ع �ل��ى �إث �ي��وب �ي��ا ،ق �ب��ل �أن يخ�سر
بالنتيجة ذاتها �أمام بوركينا فا�سو،
ف�ي�م��ا ف��ر���ض ال �ت �ع��ادل  1-1على
الكامريون ،لينال املركز الثالث بـ
 4نقاط.
وه��ي املواجهة الر�سمية الثالثة
ب�ين امل�ن�ت�خ�ب�ين ،ب�ع��دم��ا ��س�ب��ق �أن
التقيا يف ت�صفيات ك ��أ���س العامل
 ،2018وف��ازت ال�سنغال  0-2يف
امل�ب��ارات�ين ،قبل �أن تكرر النتيجة
ذاتها يف �آخر لقاء جرى بينهما يف
يونيو املا�ضي� ،ضمن التح�ضريات
لت�صفيات مونديال  .2022يدير
امل��واج�ه��ة احلكم اجل��زائ��ري حللو
بن براهم.

عماد ح�سن ال�ساملي

معاك يا األخضر

انتهى احلديث ً
متاما فيما ّ
يخ�ص دوري�ن��ا ،وال �صوت يعلو الآن على �صوت
منتخبنا ،الذي �سيقابل ال�شقيق العماين يف املباراة ال�سابعة بت�صفيات ك�أ�س
العامل ،التي ال حتت ِمل � ّأي نتيجة غري الفوز الذي �سيُعلن معه الأخ�ضر ،ب�إذن الله
تعاىل ،االقرتاب �أكرث ِمن �أي وقتٍ م�ضى ِمن مونديال قطر  ٢٠٢٢خا�صة ،و�أ ّن
الفوارق النقطية الآن بيننا وبني املنتخبني الياباين والأ�سرتايل لي�ست بالفوارق
الكبرية ،وجميعنا يعلم بقوة املنتخب العماين خارج ملعبه ،والدليل فوزه على
لدي ذرة ّ
اليابان يف اليابان ،وخ�سارته ِمنه يف عمان ،ولي�س ّ
�شك ب��أ ّن املدرب
رينارد قد �أو�صل هذه الر�سالة �إىل الالعبني ،ولن ي�سمح لهم بدخول املباراة
باطمئنان ،كما يعتقد البع�ض ،فمنتخبنا الذي يت�صدر جمموعته بـ  ١٦نقطة،
مل يكن ي�صل لهذا الرقم بوجود اليابان و�أ�سرتاليا وال�صني وعمان وفيتنام؛
لوال �أنه احرتم ال�شعار الذي يرتديه الالعبون ،كما احرتم املنتخبات الأخرى،
ال�شك فيه � ً
وهذا الأمر �أراه نقطة القوة الكربى يف منتخبنا ،وممِا ّ
أي�ضا �أننا مع
رينارد ال نت� ّأثر بغياب � ّأي العب ،حيث �سبق و�أن غاب العوي�س و�سامل والغنام
وال�شهراين ومل يت� ّأثر الأخ�ضر ،ويف املباراة القادمة �سيغيب الالعب ال�سعودي
الأف�ضل �سلمان الفرج ،ومع ذلك ف� ّإننا ،ب�إذن الله� ،سائرون ً
معا لتحقيق الهدف،
ملثل هذه املحافل ِمن الطبيعي �أن يتحمّل ّكل الظروف،
فمن يرغب يف الو�صول ِ
و�أن يدخل العبوه �إىل �أر�ض امللعب وا�ضعني يف اعتبارهم حلم قيادتهم و�شعبهم
مِب�شاهدة �أغلى �شعار وهو يُرفرف يف �أكرب املحافل ،واليوم ونحن نعي�ش يف
�أزهى الع�صور الريا�ضية يجب علينا حتطيم الأرقام ،والذهاب �إىل مراكز عليا يف
ت�صنيف الفيفا ،وهو الأمر الذي �سي�صنع لنا القيمة الريا�ضية ،التي ن�ستحقها،
لدي �شك يف �إمكانية الو�صول �إليها ،وكما �أ ّن الالعبني عليهم � ً
ولي�س ّ
أدوارا داخل
�أر�ض امللعب ،ف�إ ّن اجلماهري ال�سعودية الوفية ً
دائما ما تكون ال�شريك الأ�سا�سي
يف االجنازات الريا�ضية ،ويكفي ب�أ ّن ال�صحف اليابانية �أطلقت على اجلماهري
ال�سعودية باجلماهري املُ�ستحيل قهرها ،نظري معاناة املنتخبات التي حت�ضر �إىل
هنا ،وهي جتد اجلماهري املُتفاعلة يف املدرجات ،بالأهازيج والأ�صوات ،التي
ب�سببها ّمت تغيري جمرى الكثري ِمن املباريات.

مجهولون يسطون على منزل بنزيما
للمرة الثانية

جدة -البالد

ك�شف موقع " ،"Minutes 20ع��ن �سرقة منزل مهاجم ري��ال
مدريد الإ�سباين ،الفرن�سي كرمي بنزميا ،خالل مباراة �إلت�شي التي
جمعتهما �ضمن مناف�سات اجلولة  22من م�سابقة "الليغا" ،وانتهت
بالتعادل  .2-2و�أ�ضاف املوقع �أن جمهولني ا�ستغلوا غياب بنزميا
مل�شاركته مع ال��ري��ال يف م�ب��اراة �إلت�شي �ضمن ال��دوري الإ�سباين،
بالإ�ضافة لغياب عائلته عن املنزل ،ليقوموا باقتحامه ،و�سرقة عدد
من املقتنيات داخ�ل��ه .و�أو�ضح" �أن ال�شرطة الإ�سبانية مل تتعرف
بعد على الل�صو�ص ،الذين دخلوا منزل الالعب الفرن�سي من خالل
حديقة منزله يف �ضاحية �سان �سبا�ستيان دي لو�س ريي�س" .ي�أتي
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه مل يتم الك�شف عن امل�سروقات حتى الآن ،يف
واقعة مل حتدث للمرة الأوىل للمهاجم الفرن�سي بعد عملية ال�سطو
على منزله يف فرباير  ،2019خالل الكال�سيكو �أمام بر�شلونة.
وك��ان بنزميا قد تعر�ض للإ�صابة يف الع�ضلية اخللفية لل�ساق
الي�سرى ،خ�لال م�شاركته يف مباراة ري��ال مدريد �ضد �إلت�شي ومت
ا�ستبداله والدفع بال�صربي لوكا يوفيت�ش يف الدقيقة .58

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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النيابة توجه بالقبض
على شخصين دهسا رجال
الريا�ض  -البالد

�أكد م�صدر م�س�ؤول يف النيابة العامة� ،أنه بنا ًء على ما مت رفعه من
قِبل مركز الر�صد النيابي ،ب�ش�أن مقطع فيديو متداول على و�سائل
التوا�صل االجتماعي يظهر حم�ت��واه قيام �شخ�صني بده�س رجل
واالعتداء عليه ،فقد وجه معايل النائب العام بالتحقق من حمتوى
الفيديو والقب�ض على جميع املتورطني باالعتداء ،ومبا�شرة التحقيق
معهم على الفور متهيدًا لإحالتهم للمحكمة املخت�صة لينالوا جزاءهم.
و�أكد امل�صدر� ،أن ق�ضايا االعتداء على الأ�شخا�صُ ،تعد من اجلرائم
الكبرية املوجبة للتوقيف ،م�شددًّا على �أن النيابة العامة �ستالحق
كل من يعر�ض �سالمة الأ�شخا�ص واملمتلكات للخطر وف ًقا ملقت�ضيات
النظام ،و�ستج ّرم كافة ال�سلوكيات التي ت ّروع الآمنني ومت�س �سكينتهم
وحقوقهم امل�صونة �شرعً ا ونظامًا ،كما �ستقدّم للمحاكمة كل من �أ�سهم
ب�شكل مبا�شر �أو عن طريق االتفاق �أو التحري�ض
يف �إتيان هذه الأفعال
ٍ
�أو امل�ساعدة لينالوا جزاءهم العادل.
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المملكة تُحقق "برونزية" أولمبياد التشفير العالمي
الريا�ض  -البالد
�أح ��رزت اململكة امليدالية ال�برون��زي��ة يف �أومل�ب�ي��اد الت�شفري العاملي
 NSUCRYPTOعلى م�ستوى املُحرتفني ،الذي ا�ست�ضافت رو�سيا
الن�سخة الثامنة منه يف الفرتة من  17حتى � 25أكتوبر 2021م ،وذلك
يف ت�أكيدٍ جديد على ريادتها وتفوقها الرقمي يف جمال التقنيات املُتقدمة.
و ُتعد ال�سعودية ،البلد العربي الوحيد املُ�شارك يف الأوملبياد العاملي،

الذي �شهد مُناف�سة قوية من  85فريق ًا ميثلون خمتلف دول العامل .وم ّثل
اململكة يف هذا املحفل الدويل الذي يُعد من �أهم امل�سابقات الدولية يف
جمال الت�شفري ،فريق تابع ملركز التميز لأمن املعلومات يف جامعة امللك
�سعود ،مكوّ ن من ثالثة مهند�سني من الكفاءات الوطنية ال�شابة؛ وهم:
املهند�س �أحمد احلربي ،املهند�س حممد الربيعة ،املهند�س حممد العمّار،
الذين نوهوا بالدعم غري املحدود الذي يجده القطاع التقني من �سمو

ويل العهد ،وحر�صه الكبري  -حفظه الله  -على تعزيز الريادة والتفوق
التقني للبالد مبا يُ�ساعد يف رفع كفاءة القدرات الوطنية يف املجاالت
التقنية والرقمية كافة ،الأمر الذي كان خلف حتقيق هذا الإجناز الوطني
املُهم ،مقدمني �شكرهم وتقديرهم لالحتاد ال�سعودي للأمن ال�سيرباين
والربجمة والدرونز و�أكادميية طويق التابعة لالحتاد على ما قدموه من
دورات تخ�ص�صية يف جمال الت�شفري.

أمانة الشرقية
تدخل موسوعة "غينيس"

الدمام  -حمود الزهراين

دخلت �أمانة املنطقة ال�شرقية مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية،
بتنفيذها �أكرب �شعار ملبادرة "ال�سعودية اخل�ضراء"� ،إذ جنحت بزراعة
� 6250شجرة من �أ�شجار "اجلاتروفيا" يف مثلث بحي ال�شاطئ
مقابل كورني�ش الواجهة البحرية بالدمام ،على م�ساحة  6200مرت ًا
مربع ًا ،م�شكلة �شعار "ال�سعودية اخل�ضراء" ،مب�شاركة �أكرث من 400
متطوع ومتطوعة ،وحتقيق �أكرث من � 200ساعة تطوع.
ومنح وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد احلقيل،
�أمني املنطقة ال�شرقية املهند�س فهد اجلبري� ،شهادة مو�سوعة غيني�س
نظري حتقيق الأمانة هذا النجاح ،و�شهادة ممثلة بوكالة اخلدمات
"الإدارة العامة للم�شاركة املجتمعية" ،كما �سلم �شهادة -منحت من
نف�س املو�سوعة ،-لإدارة دعم ومتكني الأمانات ت�سلمها وكيل الوزارة
للرتاخي�ص واالمتثال امل�شرف العام على �إدارة دعم ومتكني الأمانات
املهند�س عبدالله بن �سعيد لتحقيق �أمانة ال�شرقية هذا الإجناز.
و�أكد احلقيل �أن هذا الإجناز الكبري هو نتيجة تظافر جهود اجلميع
يف �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية م��ن خ�لال امل�ساهمة يف زي ��ادة الرقعة
اخل�ضراء ون�صيب الفرد منها عرب عمليات الت�شجري و�إن�شاء احلدائق
وامل�سطحات اخل�ضراء بهدف رفع جودة احلياة متا�شيًا مع �أهداف
ر�ؤية اململكة .2030

 5نصائح
قبل كسر "حبة الدواء"
جدة  -البالد
�أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ،على �ضرورة ا�ست�شارة ال�صيديل
املخت�ص قبل ك�سر حبة ال��دواء �إىل الن�صف وتناولها ،مبينة �أن هناك
ن�صائح البد من االنتباه لها قبل ك�سر احلبة.
و�أو�ضحت الهيئة� ،أن ك�سر حبة الدواء �إىل الن�صف يعتمد على �شكلها
مت�ساو ،الفتة
وقابليتها ،مع وجود عالمة حتدد مكان الك�سر لتكون ب�شكل
ٍ
يف �إنفوجرافيك ن�شرته عرب ح�سابها الر�سمي على "تويرت"� ،إىل �أهمية
احلر�ص على وجود عالمة حتدد مكان الك�سر ،بعد ا�ست�شارة الطبيب،
وااللتزام ب�أن تكون الأج��زاء مت�ساوية ل�ضمان توزيع املادة الفعالة يف
ال ��دواء ،مع ق��راءة ن�شرة التعليمات املرفقة؛ للت�أكد من قابلية ال��دواء
للك�سر ،على �أن يكون ك�سر احلبة قبل اال�ستعمال مبا�شرة.
وح � ّددت الهيئة بع�ض �أ�شكال الأدوي��ة غري القابلة للك�سر مثل لأنها
الفوارة
حتتوي على امل��ادة الفعالة على �شكل ب��ودرة ،وحبوب الأدوي��ة ّ
لأنها �صنعت كي تذوب باملاء ،وحبوب الأدوي��ة املغلفة؛ لأن الهدف من
تغليف احلبة حماية الدواء من �أحما�ض املعدة.

سوق أسبوعي
متجرا تتغري كل
ت�ضم منطقة بوليفارد ريا�ض �سيتي العديد من الفعاليات اليومية والأ�سبوعية ،من بينها �سوق الأحد الذي ي�ضم �أكرث من 30
ً
م�ساء ،بينما ت�ستمر �أن�شطته حتى منت�صف الليل .ويحتوي ال�سوق الذي ميثل �إحد التجارب اجلديدة على عدد من
�أ�سبوعني ،ويفتتح يف اخلام�سة
ً
املنتجات ،املتمثلة يف امل�ستلزمات الن�سائية والرجالية ،والعود والعطور ،والأحذية ،والهدايا والتحف واحلرف اليدوية ،والتي وجدت �إقباال كبري
من الزوار الذين �أبدوا �إعجابهم بال�سوق واملنتجات املعرو�ضة فيه.

ملتقى لتمكين الشباب
وتعزيز إمكاناتهم
بريدة  -البالد

�شاركت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف
ملتقى الق�صيم لتمكني ال�شباب الثاين "فر�صتي  "2املقام

يف مركز امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة ،بهدف متكني
ال�شباب وتعزيز �إمكاناتهم من خالل الفر�ص التدريبية
والتعريف باجلهات الداعمة ل��رواد الأع�م��ال والتجارة
الإل�ك�ترون�ي��ة� ،إ��ض��اف� ًة خل��دم��ات اال�ست�شارة يف ع��دد من
املجاالت .وت�شارك الت�أمينات يف هذا امللتقى من خالل
�إق��ام��ة جناح للتعريف والتوعية بنظام الت�أمينات وما
يقدمه م��ن م��زاي��ا ومنافع للم�شرتكني و�أ��ص�ح��اب العمل
وت�سليط ال�ضوء على خدماتها الإل�ك�ترون�ي��ة املقدمة
للعمالء ،والتي متكنهم من تنفيذ طلباتهم دون احلاجة
ملراجعة فروع امل�ؤ�س�سة ،كما تقيم امل�ؤ�س�سة بالتزامن
مع هذا امللتقى ور�شة عمل توعوية للتعريف بنظام
الت�أمينات االجتماعية.
يُذكر �أن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ت�ه��دف م��ن خ�لال امل���ش��ارك��ة يف ه��ذه امللتقيات �إىل
رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ب�أنظمة التقاعد والت�أمينات
االجتماعية وما تقدمه من منافع للم�شرتكني و�أ�صحاب
العمل ،بالإ�ضافة للتعريف باخلدمات املقدمة جلميع عمالء
امل�ؤ�س�سة.

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�شروبات معينة يف ال�شتاء ،م�ؤكدين �أنها حمفزة
للمناعة خالل هذا الف�صل ،ملا حتتويه من فيتامينات
وم�ضادات للأك�سدة.
وقال �أ�ستاذ علم العقاقري الدكتور جابر القحطاين،
�إن تناول هذه املجموعة يحفز املناعة ب�شكل كبري،
مبينا خالل لقاء تلفزيوين� ،إن امل�شروبات تت�ضمن
الزجنبيل والقرفة ال�صينية ،والكركديه ،واملرمية،
�إ��ض��اف��ة �إىل الين�سون ،وال �ك��راوي��ة ،وال�ب��اب��وجن،
والكزبرة.
ول�ف��ت ال�ق�ح�ط��اين �إىل �أن الأط �ع �م��ة ال�ت��ي يجب
تناولها خ�لال ف�صل ال�شتاء ه��ي اجل��ري��ب ف��روت،
واحلم�ضيات مثل الربتقال والليمون واليو�سفي
وكذلك الكيوي والطماطم والفلفل الأحمر والأخ�ضر
واجل��زر ،م�شري ًا �إىل �أنها م�ضادة للأك�سدة وقاتلة
للجراثيم.

أصالة وعايض
يجتمعان في "أوايسس"

جدة  -البالد

ينظم مو�سم الريا�ض ،غدا (الأربعاء) ،ليلة طربية جتمع
بني الفنانة �أ�صالة والفنان عاي�ض� ،ضمن فعاليات منطقة
"�أواي�س�س" .وقال احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على
"تويرت"" :ليلة مميزة من ليايل الطرب يف �أواي�س�س .جتمع
الفنانة �أ�صالة والفنان عاي�ض ..يوم  26يناير على النغم
والأحلان" ،م�ؤكدا طرح تذاكر احلفل .وتعترب حفلة �أ�صالة
وعاي�ض من �أهم احلفالت املقامة يف مو�سم الريا�ض ،2022

و�سيتم ال�سماح بالدخول �إىل جميع زون الأوي�س�س لكامل
اليوم بدء ًا من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ًا بتوقيت الريا�ض.
و�أطلقت �أ�صالة ن�صري م�ؤخر ًا� ،أغنيتها اجلديدة "�سلطان
املحبة" ،التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب على قناة
روتانا الر�سمية يف يوتيوب .وح�صدت الأغنية �أك�ثر من
� 192ألف م�شاهدة خالل �أقل من � 24ساعة من طرحها ،وهي
من كلمات الأمري في�صل بن تركي ،و�أحلان املو�سيقار طالل،
وتوزيع ح�سام كامل ،و�إخراج نهال نبيل.

