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العراق

استقالة رئيس الربملان

لبنان.. عسكريون متقاعدون ينتفضون ضد املليشيا
بريوت - البالد

ملي�شيا  �شيا�شات  �شد  لبنان  يف  متقاعدون  ع�شكريون  انتف�ض 
حزب الله املدعوم من اإيران، اإذ خرجوا يف تظاهرات حا�شدة اأم�ض 
)الثنني(، احتجاجا على �شوء الأو�شاع املعي�شية، حماولني دخول 
�شاحة  عن  اأبعدتهم  وال�شرطة  اجلي�ض  من  قوات  اأن  غري  الربملان 
جمل�ض النواب. وافرت�ض املتظاهرون الأر�ض، وفقا لوكالة الأنباء 
اللبنانية، التي بينت اأن قوة من اجلي�ض و�شلت اإىل �شاحة النجمة 
بعد  وخا�شة  الأمنية،  وال��ق��وى  ال��ن��واب  جمل�ض  �شرطة  مل���وؤازرة 
الع�شكريون قائد  وقوع مناو�شات بينها واملتظاهرين، فيما نا�شد 
اإىل مطالبهم والعمل  الأر�ض وال�شتماع  اإىل  النزول  اإىل  اجلي�ض 
على حتقيقها اإن�شافا لهم، يف وقت ان�شمت النائبة �شينتيا زرازير 
نحاول  "نحن  اأحدهم:  وق��ال  املتظاهرين،  اإىل  النواب  من  وع��دد 
اإىل قرار ين�شف  يف الداخل ا�شتعادة بع�ض حقوقكم، والو�شول 
الع�شكريني. هدفنا جميعًا حت�شيل احلقوق".  وطالب الع�شكريون 
جل�شة  هام�ض  على  املعي�شية،  اأو�شاعهم  بتح�شني  املتقاعدون 

مناق�شة م�شروع املوازنة العامة للدولة مبجل�ض النواب اأم�ض، 
وو�شط انت�شار اأمني كثيف، وتوتر وتدافع بني املتظاهرين 

مل��وؤازرة  و�شلت  اجلي�ض  من  وقوة  املجل�ض،  اأمن  وق��وات 
القوى الأمنية، حيث �شجلت احتكاكات بني املتظاهرين 

والقوى الأمنية.
وعلى وقع الحتجاجات الفئوية العنيفة وحماولت 
مناو�شات  وق��ع��ت  ب��ال��ق��وة،  ال��ن��واب  جمل�ض  اق��ت��ح��ام 
جنيب  الأعمال  ت�شريف  حكومة  رئي�شي  بني  كالمية 
النقد،  �شندوق  ح��ول  ب��ري  نبيه  وال��ربمل��ان  ميقاتي، 
بينما توا�شلت درا�شة واإقرار م�شروع قانون املوازنة 
النقا�ض  دار  ح��ي��ث  اجل����اري،  ل��ل��ع��ام  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 

اأن  الأول من  بعد حتذير  وب��ري،  ميقاتي  ال�شاخن بني 
النقد  �شندق  ي�شدد  مل  اإذا  الت�شخم،  نحو  تتجه  البالد 

العجز املايل الذي تواجهه الدولة، فيما اأثارت حتذيرات 
ميقاتي غ�شب رئي�ض جمل�ض النواب.
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جدة - البالد
تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ات�شاًل هاتفيًا اأم�ض، من 

دولة ال�شيدة ليز ترا�ض رئي�شة الوزراء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية.
واأعرب �شمو ويل العهد خالل الت�شال عن التعزية لرئي�شة الوزراء يف وفاة جاللة امللكة اليزابيث الثانية، كما هناأ باعتالء 
التهنئة  العهد  ويل  �شمو  وقدم  ال�شمالية.  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  يف  العر�ض  الثالث  ت�شارلز  امللك 
مبنا�شبة انتخاب دولتها رئي�شة للوزراء متمنيا لها التوفيق يف مهام عملها. وعربت رئي�شة الوزراء عن ال�شكر والمتنان 

ل�شمو ويل العهد لدور �شموه يف عملية تبادل الأ�شرى والتي اأ�شفرت عن اإطالق �شراح 5 اأ�شرى بريطانيني.

رئي�سة وزراء بريطانيا تثمن دور ويل العهد 
يف اإطالق �سراح الأ�سرى من رو�سيا
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»التحلية« ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سيةاململكة تت�سدر مبعدل تدفق ال�سياح
بايل - البالد

ت�شدرت اململكة دول جمموعة الع�شرين يف معدل تدفق ال�شياح الدوليني 
لأحدث  وفقًا  2022م،  العام  من  الأوىل  ال�شبعة  الأ�شهر  خالل  الوافدين 
خالل  عنها  اأعلن  التي  العاملية،  ال�شياحة  منظمة  عن  ال�شادرة  التقارير 
اجتماع وزراء ال�شياحة لدول جمموعة الع�شرين لعام 2022 الذي انعقد 
برئا�شة اإندوني�شيا، و�شارك فيه وزراء من خمتلف اأنحاء العامل حتت �شعار 

اأقوى". ب�شكٍل  نتعافى  "مًعا 

ووفقا ملنظمة ال�شياحة العاملية، فقد حققت اململكة نتائج غري عادية يف 
من  الفرتة  يف   ،%  121 جتاوز  مبعدٍل  الوافدين  الدوليني  ال�شياح  تدفق 
الإنفاق  معدل  اأن  اإىل  املنظمة  تقرير  واأ�شار   ،2022 يوليو  وحتى  يناير 
ال�شياحي يف اململكة فاق بكثري م�شتويات ما قبل جائحة فريو�ض كورونا. 
القت�شاد  متانة  توؤكد  الإيجابية  النتائج  ه��ذه  اإن  ال�شياحة  وزي��ر  وق��ال 
ال�شعودي، وقدرته على التكيف مع خمتلف املتغريات، م�شريًا اإىل اأن قطاع 

ال�شياحة يف اململكة العربية ال�شعودية يعد الأ�شرع منًوا يف العامل.

الريا�ض- البالد
اأعلنت املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة، عن تنفيذ م�شروع ُنظم 
اخلاليا ال�شم�شية الكهرو�شوئية )PV( ومنها اأجزاء على امل�شطحات 
املائية، وبطاقة توليد تعادل )110( ميقا وات، الذي يهدف اإىل تعزيز 
ا�شتهالك  وخف�ض  التحلية  �شناعة  يف  املتجددة  الطاقة  تطبيقات 
للمرت  وات  كيلو   2.16 من  اأق��ل  اإىل  ال�شبكة  من  امل�شتخدمة  الطاقة 
الت�شميمي  %20 من معدل ا�شتهالك الطاقة  املكعب، ومبا يزيد عن 

ملنظومة  الكعب  للمرت  ال�شاعة  يف  وات  كيلو   2.7 معدل  يبلغ  ال��ذي 
حتلية املياه التي يجري اإن�شاوؤها يف اجلبيل بطاقة اإنتاجية تتجاوز 
التنا�شح  بتقنية  العامل  يف  حمطة  كاأكرب  يوميًا  مكعب  مرت  مليون 
ذات  املحطات  بني  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  يف  والأق��ل  العك�شي، 
�شعات الإنتاج الكبرية. وُيعد امل�شروع جزءًا من عدة م�شاريع تعمل 
عليها املوؤ�ش�شة بهدف توفري )300( مليون وحدة قيا�شية حرارية من 

ا�شتهالك الغاز الطبيعي. 26

السعودية تدرس طلب رخصة نووية إلنتاج الكهرباء

الريا�ض - البالد
ت��وا���ش��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شعودية، ممثلة مبركز امللك 
والأع��م��ال  ل��الإغ��اث��ة  �شلمان 

م�شاعداتها  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
ال����غ����ذائ����ي����ة وال���ط���ب���ي���ة 
جت�شيدًا  والإي��وائ��ي��ة، 
ل�����ل�����دور الإن���������ش����اين 
به  تقوم  الذي  الكبري 
جتاه الدول ال�شقيقة 
وال�شديقة للتخفيف 
خم��ت��ل��ف  يف  ع��ن��ه��ا 

الأزمات واملحن.
واإن�������������ف�������������اًذا   
ل��ت��وج��ي��ه��ات خ���ادم 
ال�شريفني  احلرمني 
امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب��ن 
عبدالعزيز اآل �شعود 
�شمو  م��ن  ومبتابعة 
ويل ع��ه��ده الأم���ني - 

حفظهما الله - و�شلت 
الإغاثيتان  الطائرتان 

اإىل  وال�شابعة  ال�شاد�شة 
ك��رات�����ش��ي، وعلى  م��دي��ن��ة 

ت�شتمل  ط��ن��ًا   60 متنهما 
ع��ل��ى اخل���ي���ام وال��ب��ط��ان��ي��ات 

وال�شالل  الإيوائية  واحلقائب 
منهما  ي�شتفيد  والتمور،  الغذائية 

اجل�شر  �شمن  وذلك  فرًدا،   8.424
مركز  ه  ي�شريرّ ال��ذي  ال�شعودي  الإغاثي 

الإن�شانية  والأع��م��ال  لالإغاثة  �شلمان  امللك 
لإغاثة مت�شرري ال�شيول والأمطار بجمهورية 

باك�شتان الإ�شالمية ال�شقيقة.

الصحة
اخنفاض معدل حاالت الدرن

الريا�ض ـ البالد 
اأكدت  وزارة ال�شحة اأن الربنامج الوطني 
خف�ض  م��ن  متكن  اململكة  يف  ال���درن  ملكافحة 
معدل حالت مر�ض الدرن بن�شبة 21 % خالل 

العام 2022 مقارنة بالعام 2015.
خف�ض  يف  اأي�شًا  جنح  الربنامج  اأن  وبينت 
ب�  م��ق��ارن��ة   %  12.3 بن�شبة  ال��وف��ي��ات  م��ع��دل 
2015 م، فيما بلغت ن�شبة جناح عالج حالت 
2021 م، كما بلغ  % خالل عام   89.5 ال��درن 
الفرق  قبل  يف  متابعتها  مت  التي  احل��الت  ع��دد 
الريا�ض،  مناطق  يف  2022م  لعام  امليدانية 
ج��ازان،  ع�شري،  امل��ن��ورة،  املدينة  املكرمة،  مكة 
ح��ال��ة.   1622 ج����دة  وحم��اف��ظ��ة  ال�����ش��رق��ي��ة، 
ملكافحة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
الدرن فعلرّ يوم الدرن العاملي افرتا�شيًا، والذي 
يوافق يوم 24 من �شهر مار�ض املا�شي بح�شور 
233 كادرًا �شحيًا، بهدف رفع م�شتوى الوعي 

العام حول العواقب ال�شحية.

تعزيز
املواطنة باملبادرات التطوعية

جدة - البالد
ل��روؤي��ة  م�شتهدفاتها  �شمن  اململكة  ت�شع 
لتحقيق  متطوع  مليون  اإىل  الو�شول   2030
يقود  ما  املجتمع  فئات  بني  والتكاتف  التكامل 
ال�شعودية  اأن  خ�شو�شا  م�شتدامة،  تنمية  اإىل 
ت��ه��ت��م مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا ق��ط��اع 
الوطنية  "اجلائزة  اإط��الق  جاء  لذلك  التطوع، 
الثاين  مو�شمها  يف   "2022 التطوعي  للعمل 
من وزير املوارد الب�شرية والتنمية الجتماعية 
املهند�ض اأحمد بن �شليمان الراجحي، ت�شجيًعا 
برنامج  مل�شتهدفات  وحتقيًقا  التطوعي،  للعمل 
 .2030 اململكة  وروؤي����ة  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ح��ول 
وق���ال ال��راج��ح��ي، اإن اإط����الق امل��و���ش��م ال��ث��اين 
ياأتي  التطوعي  للعمل  الوطنية  اجل��ائ��زة  م��ن 
الأول  املو�شم  حققها  التي  للنجاحات  ام��ت��داًدا 
ملفاهيم  وتعزيًزا  املن�شرم،  العام  يف  للجائزة 
وممار�شات العمل التطوعي امل�شتدام. وتهدف 
"اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي" اإىل حتفيز 
م�شتدامة  بطريقة  التطوعي  العمل  ممار�شات 
ل����دى الأف�������راد واجل����ه����ات، واإب�������راز وت��ك��رمي 

5املمار�شات التطوعية املتميزة.
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اململكة
استمرار اجلسر اإلغاثي لباكستان 
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الريا�ض- البالد
ناق�شت اللجنة ال�شحية يف جمل�س ال�شورى اجتماًعا 
-عرب االت�شال املرئي- برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س 
اللجنة الدكتورة منى اآل م�شيط ملناق�شة املو�شوعات 
اإليها من  املحالة  اللجنة،  اأعمال  املدرجة على جدول 

املجل�س ملناق�شتها وتقدمي الراأي حيالها.
يف  ال��ل��ج��ن��ة  ناق�شتها  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  و���ش��م��ن 
اأع�شاء  املجل�س  اأع�شاء  فيه  �شارك  ال��ذي  االجتماع 
امللك  م�شت�شفى  ملوؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  اللجنة 
امل��ايل  للعام  االأب��ح��اث  وم��رك��ز  التخ�ش�شي  في�شل 
1442 / 1443ه�، املتعلق باأداء املوؤ�ش�شة خالل عام 
ال�شبل  اجتماعها  خالل  اللجنة  بحثت  كما  التقرير. 
اخلريية  االأوق��اف  تنمية  يف  املوؤ�ش�شة  لدعم  املمكنة 

لزيادة االعتماد على موارده 
توطني  وت��ع��زي��ز  ال��ذات��ي��ة، 
ال���وظ���ائ���ف ال�����ش��ح��ي��ة عن 
طريق اال�شتفادة من برنامج 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي. من 
ج��ان��ٍب اآخ����ر، ع��ق��دت جلنة 
والبيئة  وال���زراع���ة  امل��ي��اه 
اج��ت��م��اع��ًا - ع��رب االت�����ش��ال 

اللجنة  رئ��ي�����س  املجل�س  ع�شو  ب��رئ��ا���ش��ة   - امل��رئ��ي 
ال�شنوي  التقرير  خالله  ناق�شت  زبري  خالد  الدكتور 
 /  1442 امل��ايل  للعام  ال��زراع��ي��ة  التنمية  ل�شندوق 
1443ه�، واملحال اإليها من املجل�س ملناق�شته، وتقدمي 

تقريرها املت�شمن تو�شياتها حياله.
جمل�س  يف  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة  عقدت  فيما 
ال�شورى اجتماعًا-عرب االت�شال املرئي- برئا�شة ع�شو 
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور نا�شر املو�شى وبح�شور 
اأع�شاء املجل�س اأع�شاء اللجنة ملناق�شة اأبرز ما ورد يف 
املهني  للتطوير  الوطني  للمعهد  ال�شنويني  التقريرين 
للعامني املاليني 1441 / 1442ه���، 1442 /  التعليمي 
تو�شياتها  املت�شمن  تقريرها  لتقدمي  متهيدًا  1443ه���، 

وراأيها للمجل�س خالل الفرتة املقبلة.

محليات
الثالثاء 1 ربيع االأول 1444ه� املوافق 27 �شبتمرب 2022م ال�شنة 91 العدد 223739

وزير التعليم يلتقي المبتعثين في أمريكا 

الريا�ض- البالد
حممد  ب��ن  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  زار 
ال�شعودية  الثقافية  امللحقية   ، ال�شيخ  اآل 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وال��ت��ق��ى ال��ط��الب 
بح�شور  املبتعثني،  ال�شعوديني  والطالبات 
امللحق الثقايف ب�شفارة اململكة لدى الواليات 
من  وع��دد  ب��خ��اري،  ف��وزي  الدكتور  املتحدة 
من�شوبي امللحقية، وذلك �شمن برنامج زيارة 

معاليه اإىل الواليات املتحدة.

ال�شكر  التعليم  وزي���ر  رف���ع  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
الدعم  على  الله-  -اأي��ده��ا  الر�شيدة  للقيادة 
واالب��ت��ع��اث؛  التعليم  ل��ق��ط��اع  امل��ح��دود  غ��ري 
التعاون  ت��ع��زز  التعليم  وزارة  اأن  م��وؤك��دًا 
يف  املتحدة  وال��والي��ات  اململكة  ب��ني  القائم 
حيث  ع���دي���دة،  وب��ح��ث��ي��ة  تعليمية  جم����االت 
االبتعاث  دول  �شمن  املتحدة  ال��والي��ات  اإن 
خادم  لربنامج  اجلديدة  االإ�شرتاتيجية  وفق 
اأطلقها  التي  لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري حم��م��د بن 
نائب  العهد  ويل   ، عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
برنامج  رئي�س جلنة  الوزراء  رئي�س جمل�س 

تنمية القدرات الب�شرية- حفظه الله - .
وبناته  ب��اأب��ن��ائ��ه  يفخر  ال��وط��ن  اأن  واأب�����ان 
التخّرج  بعد  اإ�شهاماتهم  وينتظر  املبتعثني 
دعم  يف  العلمية  ال��درج��ات  على  واحل�شول 
االأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  على  اململكة  ت��ق��ّدم  م�شرية 
�شورة  يعك�س  املبتعث  اإن  حيث  واملجاالت، 

وهو  وجمتمعه،  ووط��ن��ه  دي��ن��ه  ع��ن  م�شرفة 
بلد االبتعاث؛ راجيًا  للمملكة يف  خري �شفري 
العامل  ح��ول  واملبتعثات  املبتعثني  جلميع 

التوفيق وال�شداد.
وزير  اإط��الع  اللقاء  اأع��م��ال  ج��دول  وت�شّمن 
والطالبات  ال��ط��الب  اأو���ش��اع  على  التعليم 
اخلا�س  ح�شابهم  على  والدار�شني  املبتعثني 
التحديات  واأب����رز  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف 

والق�شايا التي تواجههم.

المملكة تتصدر دول العشرين 
في معدل تدفق السياح الدوليين

بايل - البالد
جم��م��وع��ة  دول  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ش��درت 
ال�شياح  تدفق  معدل  يف  الع�شرين 
االأ�شهر  خ��الل  ال��واف��دي��ن  ال��دول��ي��ني 
2022م،  العام  من  االأوىل  ال�شبعة 
عن  ال�شادرة  التقارير  الأح��دث  وفقًا 
اأعلن  منظمة ال�شياحة العاملية، التي 
ال�شياحة  وزراء  اجتماع  خالل  عنها 
لدول جمموعة الع�شرين لعام 2022 
اإندوني�شيا،  برئا�شة  انعقد  ال���ذي 
و�شارك فيه وزراء من خمتلف اأنحاء 
نتعافى  "مًعا  ���ش��ع��ار  حت��ت  ال��ع��امل 

ب�شكٍل اأقوى".
ورف����ع وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة اأح���م���د بن 
والتربيك  التهنئة  اخلطيب  عقيل 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل 
�شعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان 
االأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل 
حممد بن �شلمان بن عبد العزيز ويل 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
االإجن��از  ه��ذا  على   - الله  حفظهما   -
االإجن��از  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريًا  امل��ه��م، 
القيادة  لتوجيهات  تتويجًا  ي��اأت��ي 
لتعزيز  احلثيث  و�شعيها  الر�شيدة، 
ال�شياحة  خارطة  على  اململكة  مكانة 
�شيا�شة  ي���وؤك���د  اأن����ه  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
القيادة احلكيمة يف متكني االقت�شاد 
الوطني ورفع اإ�شهام قطاع ال�شياحة 

للمملكة  االإجمايل  الناجت املحلي  يف 
وفقًا مل�شتهدفات روؤية اململكة 2030 

الطموحة.
العاملية، فقد  ال�شياحة  ووفقا ملنظمة 
يف  عادية  غري  نتائج  اململكة  حققت 
الوافدين  ال��دول��ي��ني  ال�شياح  ت��دف��ق 
مبعدٍل جتاوز 121 %، يف الفرتة من 
واأ�شار   ،2022 يوليو  وحتى  يناير 
االإنفاق  اأن معدل  اإىل  املنظمة  تقرير 
ف���اق بكثري  امل��م��ل��ك��ة  ال�����ش��ي��اح��ي يف 
فريو�س  جائحة  قبل  م��ا  م�شتويات 

كورونا.
اأن  اخلطيب  اأحمد  الوزير  واأو�شح 
متانة  توؤكد  االإيجابية  النتائج  هذه 
على  وق��درت��ه  ال�شعودي،  االقت�شاد 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع خم��ت��ل��ف امل��ت��غ��ريات، 
يف  ال�شياحة  قطاع  اأن  اإىل  م�شريًا 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يعد 
ال���ع���امل، حيث  االأ�����ش����رع من�����ًوا يف 
مقارنة   ،%  14 بلغ  منٍو  معدل  �شجل 
كورونا، وهو  قبل جائحة  ما  بفرتة 
ي�شهد حاليًا تعافيا �شريعا من تبعات 
اجلائحة، خا�شة مع رفع االإجراءات 
تراجع  بعد  والوقائية  االح��رتازي��ة 
م��ع��دل االإ���ش��اب��ات ب��ال��ف��ريو���س اإىل 
تكاتف  نتيجة  متدنية،  م�شتويات 
اجلهات املعنية، والوعي العايل لدى 

املجتمع ال�شعودي.

رئيس جامعة نايف 
يفتتح ندوة اإلنتربول

الريا�ض - البالد
االأمنية  للعلوم  العربية  ن��اي��ف  جامعة  رئي�س  افتتح 
الدكتور عبداملجيد بن عبدالله البنيان، يف مقر اجلامعة 
اأفراد  لتدريب   23 ال�  االإنرتبول  ندوة  ،اأعمال  بالريا�س 
"تدريب  بعنوان  اجلامعة  ت�شت�شيفها  التي  ال�شرطة، 
ب��ع��د اجلائحة" ،  ال��ق��ان��ون يف ع���امل م��ا  اإن��ف��اذ  اأج��ه��زة 
مب�شاركة خرباء وخمت�شني من 78 دولة ح�شوريًا وعن 

بعد.
نايف  جامعة  اأن  البنيان  عبداملجيد  الدكتور  واأو�شح 
للعالقة  بالغة  باأهمية  تنظر  االأمنية  للعلوم  العربية 
امل�شتمرة منذ عقود مع االنرتبول، وملا للجهود امل�شرتكة 
من انعكا�س مبا�شر على بناء القدرات االأمنية ومواجهة 

اجلرمية املنظمة والعابرة للحدود.
ال�شرطي  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  جناح  اأن  واأك��د 
مرتبط بقدرتها على اتخاذ قراراتها حول نوع وطبيعة 
التدريبية وطريقة تنفيذها بناء على احلقائق  براجمها 
اجلرمية،  مع  املواجهة  ميدان  من  امل�شتقاة  والبيانات 
اجلنائية  لل�شرطة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ع��ل��ى  اأث��ن��ى  ك��م��ا 
واملدير  �شتوك،  ي��ورغ��ن  ال��ع��ام  واأمينها  )االإن���رتب���ول( 
التنفيذي للتكنولوجيا واالبتكار لدى االإنرتبول' مادان 

اوبروي، على دعمهم مل�شرية التعاون بني املنظمتني.
�شتوك،  يورغن  لالإنرتبول  العام  االأم��ني  اأكد  جانبه  من 
اأن ا�شت�شافة جامعة نايف العربية للندوة، ي�شكل دعامة 
وتعزيز  الطرفني  بني  اال�شرتاتيجية  لل�شراكة  اأ�شا�شية 

التعاون العاملي يف اإنفاذ القانون.

عضو مجلس الشورى الفاضل لـ             :

المملكة حققت التنمية الشاملة وارتقت مكانة دولية عالية
البالد - مها العواودة 

القانون  يف  واملخت�س  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأكد 
الوطني  اليوم  ذك��رى  اأن  الفا�شل،  في�شل  الدكتور 
ع���ام ون��ح��ن يف وط��ن  ك��ل  ت��ت��ج��دد  ف��ر���ش��ة  للمملكة 
اأمام العامل بقيادته الر�شيدة،  ينمو ويتطور ويعتز 
واأم���ان  اأم���ن  م��ن  علينا  ال��ل��ه  َم���ّن  "ومبا  م�شيفا: 
منذ  ال��ب��الد  لهذه  حَتقق  مب��ا  ونحتفي  وا���ش��ت��ق��رار؛ 
ثراه - وحتى عهد خادم  الله  املوؤ�ش�س - طيب  عهد 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز -اأيده 
عالية  دولية  ومكانة  �شاملة  وطنية  تنمية  من  الله- 
حافظت فيها اململكة على مكانتها بني دول الع�شرين 
م�شارها  يف  تقدمها  من  وع��ززت  اقت�شادًا  االأق��وى 
التنموي ال�شليم والوجود يف مقدمة الدول القوية 

واملوؤثرة يف العامل.
باقتدار  متكنت  اململكة  اإن  ل�"البالد"  الفا�شل  وقال 
بالرغم من التحديات من اال�شتمرار يف تفعيل روؤية 
2030 وحتقيق اأهدافها وتنفيذ مبادراتها وبراجمها 
مناطق  خمتلف  يف  الكربى  التنموية  وم�شروعاتها 
اململكة ح�شب املخطط لها؛ التي توؤكد تنويع م�شادر 
التنموية  ال��وط��ن��ي وغ��ريه��ا م��ن االأه����داف  ال��دخ��ل 

االقت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة.
بها  تقوم  التي  امل�شتمرة  التطوير  بعملية  واأ���ش��اد 
وم�شيها  املجاالت  خمتلف  يف  الله-  -اأيدها  الدولة 
 ،2030 التنموية  روؤيتها  حتقيق  على  وثبات  بعزم 
مبينا اأن اململكة ا�شتطاعت مبا اتخذته من خطوات 
وقرارات داعمة لالقت�شاد ومبادرات وم�شروعات اأن 

بامل�شروعات  حافاًل  للمواطنني  جديدا  واقعا  ت�شنع 
التنموية ال�شخمة التي تقف �شاهًدا على تقدم ورقي 
اململكة اأ�شوة مب�شاف الدول املتقدمة، وهو ما يوؤكد 

جناح وحكمة اخلطط التي و�شعتها الدولة.
ال�شاحة  ���ش��ه��دت  "لقد  ب��ال��ق��ول:  ال��ف��ا���ش��ل  واأردف 
انطالق  منذ  اململكة،  يف  )التنظيمية(  الت�شريعية 
جميع  �شمل  وم�شتمرًا  حثيثًا  ن�شاطًا   ،2030 روؤي��ة 
واالأنظمة  بالت�شريعات  املعنية  احلكومية  اجلهات 
اإع��ادة  عنه  واأثمر  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  واللوائح 
�شن  خالل  من  والتنظيمية  الت�شريعية  البيئة  بناء 
وتطوير العديد من االأنظمة واللوائح والتنظيمات 
اأه��داف  لتواكب  التنظيمية  والرتتيبات  والقواعد 

ال����روؤي����ة وم���ب���ادرات���ه���ا وم�����ش��روع��ات��ه��ا 
وبراجمها، من بينها اأنظمة: ال�شركات، 

وا�شتئجار  ال��ع��ق��اري��ة،  وال��و���ش��اط��ة 
والت�شجيل  ل��ل��ع��ق��ار،  ال���دول���ة 

ال����ع����ي����ن����ي ل���ل���ع���ق���ار، 
واالأحوال ال�شخ�شية، 
واالإث����ب����ات، وح��ق��وق 

ورعايته،  ال�شن  كبري 
وم���ك���اف���ح���ة ال���ت�������ش���ول، 

واالن�����������ش�����ب�����اط 
ال������وظ������ي������ف������ي، 
البيانات  وحماية 
مع  ال�شخ�شية، 
تعديل العديد من 

االأنظمة املهمة".

البنية  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ال��ف��ا���ش��ل  ول��ف��ت 
الت�شريعية تعترب عملية م�شتمرة ال تتوقف، وتظل 
للمراجعة  ب��ح��اج��ة  ال�����ش��اري��ة  وال��ل��وائ��ح  االأن��ظ��م��ة 
والتحديث والتطوير ال�شيما االأنظمة واللوائح ذات 
اأجل �شمان مواكبتها  اململكة من  االأولوية القت�شاد 
حتقيق  يف  وفعاليتها  وامل��ت��غ��ريات  للم�شتجدات 
االأهداف املتوخاة منها مبا يف ذلك ا�شتمرار جناحها 
ن�شاهد  ولذلك  التنموية،  اململكة  روؤي��ة  تفعيل  يف 
اجلديدة  وال��ل��وائ��ح  االأنظمة  م��ن  منظومة  ���ش��دور 
ب�شكل  القائمة  واللوائح  االأنظمة  على  التعديل  اأو 

م�شتمر.
من  جمموعة  وج���ود  اإىل  "بالنظر  واأ����ش���اف: 
م�شروعات االأنظمة اأو التعديل عليها 
ال�شلطة  قبل  م��ن  ت��در���س  ال��ت��ي 
ع��دد  اأع��ل��ن��ت  اأو  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
عن  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
رفعها لل�شلطة التنظيمية، 
فاإنه من املتوقع �شدور 
جديدة  ولوائح  اأنظمة 
الزمنية  ال��ف��رتة  خ��الل 
نظام  بينها  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
ونظام  املدنية،  املعامالت 
ال���ع���ق���وب���ات، ون���ظ���ام 
امل�شتهلك،  ح��م��اي��ة 
املعامالت  ونظام 
التجارية، ونظام 
امل����وؤ�����ش���������ش����ات 

املعلومات،  ح��ري��ة  ون��ظ��ام  االأه��ل��ي��ة،  واجل��م��ع��ي��ات 
والالئحة  ال�شركات،  لنظام  التنفيذية  وال��ل��وائ��ح 
التنفيذية لنظام الو�شاطة العقارية. ون�شيد يف هذا 
من  للتناف�شية  الوطني  املركز  به  يقوم  مبا  اجلانب 
جهود مميزة وما يحققه من جناحات بال�شراكة مع 
تناف�شية  تعزيز  بهدف  املعنية  احلكومية  اجلهات 
ال��درا���ش��ات  جم��ال  يف  خا�شة  الت�شريعي،  القطاع 
الت�شريعية  بالبيئة  املرتبطة  والبحوث  والتقارير 
التي  والتحديات  املعوقات  ودرا���ش��ة  والتناف�شية، 
تواجه القطاع العام واخلا�س وحتديدها وحتليلها، 
ومتابعة  والتو�شيات  واملبادرات  احللول  واقرتاح 
تنفيذها، اإىل جانب التدريب والتاأهيل، وال�شراكات 
والتن�شيق املحلي والدويل، اإ�شافة اإىل الدعم الفني 
التناف�شية  البيئة  تطوير  اىل  و�شواًل  واللوج�شتي 
اململكة  برتتيب  واالرت��ق��اء  وحت�شينها،  اململكة  يف 
يف املوؤ�شرات والتقارير العاملية ذات العالقة، وذلك 
باتباع اأف�شل االأ�شاليب واملمار�شات التي توؤدي اإىل 

ا". ا ودوليًّ تعزيز تناف�شية اململكة حمليًّ
وب��ه��ذه  جميعًا  "علينا  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه  واخ��ت��ت��م 
ما  بفخر  ن�شتذكر  اأن  والغالية  ال�شعيدة  املنا�شبة 
حققه الوطن من اإجنازات عظيمة على مدى العقود 
جميعًا  منا  يتطلب  ذلك  باأن  ن�شت�شعر  واأن  املا�شية، 
على  اإخال�س  بكل  العمل  ون�شاًء  رج��ااًل  كمواطنني 
وحماية  مقّدراتها  و�شيانة  واأمانها،  اأمنها  تعزيز 
قيادتها  م��ع  واح����دًا  �شفًا  وال��وق��وف  مكت�شباتها، 
وحتقيق  والنماء  البناء  طريق  يف  ق��دم��ًا  للُم�شي 

التنمية امل�شتدامة يف �شوء روؤية 2030م".

أول معهد متطور للحياة البحرية في العالم
تبوك- البالد

عن  للتطوير  االأحمر  البحر  �شركة  ك�شفت 
املتطور  ملعهدها  الت�شميمية  املخططات 
للحياة البحرية االأول من نوعه يف العامل.
للبحث  مركزًا  يعد  الذي  املعهد  و�شُي�شّرع 
للحفاظ  الهادفة  االأبحاث  وت��رية  العلمي 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، يف ح��ني ���ش��ي��ق��دم ل��ل��زوار 
تربط  االأب��ع��اد  متعددة  �شياحية  جت���ارَب 
وامل��غ��ام��رات  التعليمية  ال��ع��رو���س  ب��ني 

ال�شياحية الرثية باملعرفة.
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واأو����ش���ح 
اأن  باغانو  جون  للتطوير  االأحمر  البحر 
مناطق   10 ت�شم  املبتكر  املعهد  م�شاحة 
من  كافة  البحرية  االأن�شطة  توفر  مميزة 
جتارب الواقع املعزز اإىل الغو�س الليلي، 
خم�ش�شة  م�����ش��اح��اٍت  ع��ل��ى  ي�شتمل  ك��م��ا 
واإح��راز  ُقُدمًا  للم�شي  العلمية  لالأو�شاط 
التي  البيئية  امل�شاريع  يف  ملمو�س  تقدم 
يعملون عليها، و�شي�شهم يف و�شع اململكة 
مق�شًدا  ب�شفتها  العاملية  اخلريطة  على 
علمية  رح��الٍت  عن  الباحثني  للم�شافرين 

يقع  املعهد  اأن  م�شيًفا  لالهتمام،  مثرية 
اأماال؛  وجهة  باي" يف  "تربل  مر�شى  يف 
االأح��م��ر  البحر  �شاحل  وت��ع��زي��ز  حلماية 
التي  املتنامية،  امل�شاريع  جمموعة  �شمن 
تتيح م�شاركة االكت�شافات العلمية القّيمة 
التمتع  من  ال�شيوف  ومُنّكن  العامل،  مع 

باجلمال احلقيقي لل�شعب املرجانية.

ما  با�شت�شافة  املعهد  م�����ش��روع  ويتميز 
لهم  وي��ت��ي��ح  ���ش��خ�����ش��ًا  م���ن 650  ي���ق���ارب 
خو�س جتربة امل�شي حتت املاء والغط�س 
م��ع ال��ف�����ش��ائ��ل ال���ن���ادرة وامل�����ش��ارك��ة يف 
احلديثة،  املعهد  خم��ت��ربات  يف  ج���والت 
البحر  اأعماق  اأغ��وار  �شرب  جتربة  وكذلك 
�شي�شم  كما  غوا�شة.  داخ��ل  من  االأح��م��ر 

املرجانية  ال�شعب  اأكرب  من  واحدًة  املعهد 
ال���ع���امل، حيث  م���ن ���ش��ن��ع االإن�������ش���ان يف 
اأم��ت��ار،   10 بعمق  م��رتًا   40 طولها  يبلغ 
ال���زوار  ع��ن��د و���ش��ول  ��ف عنها  و���ش��ُي��ك�����شَ
ال�شعب  زراع��ة  عمليات  جناح  على  دلياًل 
البحر  �شركة  بها  تقوم  التي  املرجانية 

االأحمر للتطوير.

لجان الشورى المتخصصة تناقش تقارير سنوية



                  ليز شكرت سموه على دوره في إطالق سراح األسرى

الريا�ض - البالد
�إىل  و�ل�سابعة  �ل�ساد�سة  �لإغاثيتان  �لطائرتان  و�سلت 
مدينة كر�ت�سي، وعلى متنهما 60 طنًا ت�ستمل على �خليام 
�لغذ�ئية  و�للل�للسللال  �لإيللو�ئلليللة  و�حلللقللائللب  و�لبطانيات 
و�لتمور، ي�ستفيد منهما 8.424 فرًد�، وذلك �سمن �جل�سر 
ه مركز �مللك �سلمان لاإغاثة  �لإغاثي �ل�سعودي �لذي ي�سيرّ
و�لأمطار  �ل�سيول  مت�سرري  لإغاثة  �لإن�سانية  و�لأعمال 
�إنفاًذ�  وذلللك  �ل�سقيقة؛  �لإ�سامية  باك�ستان  بجمهورية 
بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلللرمللني  خللادم  لتوجيهات 
عبد�لعزيز �آل �سعود ومبتابعة من �سمو ويل عهده �لأمني 
�ل�سياق و��سل فريق مركز �مللك  �لله -.   يف  - حفظهما 
�سلمان توزيع م�ساعد�ت �إغاثية متنوعة للمت�سررين من 
�لفي�سانات يف جمهورية باك�ستان �لإ�سامية، حيث جرى 
توزيع 1.520 �سلة غذ�ئية و20 خيمة و40 نامو�سية يف 
منطقة خيبور باإقليم �ل�سند، ومنطقة ميونايل ومنطقة 

ر�جن بور باإقليم �لبنجاب.
من جهة ثانية د�سن مركز �مللك �سلمان لاإغاثة و�لأعمال 
�لإن�سانية مبديرية �خلوخة يف حمافظة �حلديدة باليمن 
�ل�ساحل  منطقة  يف  �لأثلللر  متبقي  باملبيد  �لللر�للش  حملة 

�لغربي ملكافحة مر�ش �ملاريا عرب �ل�سريك �ملنفذ منظمة 
لتطهي  "م�سام"  م�سروع  للن  متللَكرّ كما  �لعاملية.  �ل�سحة 
�لر�بع  �لأ�للسللبللوع  خللال  �لألللغللام  مللن  �ليمنية  �لأر��للسللي 
زرعتها  لغًما   763 �نتز�ع  من  �حلللايل  �سبتمرب  �سهر  من 

�مللي�سيا �حلوثية يف خمتلف مناطق �ليمن.
من  طللًنللا   14 �سلمان  �مللللللك  مللركللز  ع  وزرّ �للل�للسللود�ن  ويف   
�ل�سال �لغذ�ئية يف حملية �سنكات بولية �لبحر �لأحمر 

و�لأعمال  لاإغاثة  �سلمان  �مللك  مركز  ع  وزرّ لبنان  ويف   ،
�لأو�سط  �لبقاع  منطقة  يف  غذ�ئية  �سلة   300 �لإن�سانية 
�للبنانية، ��ستفاد منها 300 فرد من �لفئات �لأ�سد حاجة 
من خمتلف �جلن�سيات.  وتاأتي هذه �مل�ساعد�ت جت�سيدً� 
للدور �لإن�ساين �لكبي �لذي تقوم به �ململكة ممثلة مبركز 
�مللك �سلمان لاإغاثة جتاه �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة يف 

خمتلف �لأزمات و�ملحن.

محليات
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تتز�يد ��ستخد�مات �لطاقة �لنووية 
�ل�سلمية وتقنياتها لأهميتها �لكبية 
ويف  عديدة،  مبجالت  �لتطور  يف 
للكهرباء  �ل�سخم  �لإنتاج  مقدمتها 
عالية،  �أملللان  وبللدرجللة  �أقللل  بتكلفة 
وكذ� �ملجال �لطبي ملو�جهة �أمر��ش 
خطية ت�سيب وتهدد حياة مايني 
من  ذللللك  وغلللي  �لللعللامل،  يف  �لب�سر 
�سياق  يف  �سلمية  ��للسللتللخللد�مللات 
�إليها  ت�سعى  مت�سارع،  عاملي  تطور 
�لللكللثللي ملللن �للللللدول �للللقلللادرة على 
من  �لنووية  �لطاقة  يف  �ل�ستثمار 
�أجل �لتنمية، وذلك وفق �ل�سمانات 
�لرقابية �لدقيقة من �لوكالة �لدولية 

و�أجهزتها.
 لللقللد �أطلللللقللت �ملللملللللكللة ملل�للسللروعللهللا 
�للللوطلللنلللي لللبللنللاء حمللطللة للللللطللاقللة 
�لللنللوويللة لإنلللتلللاج �لللكللهللربللاء، ومللا 
�لأمي  �سمو  �لطاقة  وزير  �أو�سحه 
عبد �لعزيز بن �سلمان ، عن در��سة 
�ملحطة  ملوقع  رخ�سة  �إ�سد�ر  طلب 
�لللنللوويللة، بعد �لنللتللهللاء مللن �إعللد�د 
للمحطة،  �لفنية  �ملو��سفات  وثائق 
دولية  مناف�سة  يف  طرحها  مت  �لتي 
، ودور �لوكالة �لدولية يف مر�جعة 
مما  �ملناف�سة،  لهذه  �لفنية  �لوثائق 
بالطاقة  �ملللملللللكللة  �هللتللمللام  يعك�ش 
يف  وقللدر�تللهللا  �ل�سلمية  �لللنللوويللة 
ذللللك بللاأعلللللى درجلللللات �مللل�للسللوؤوللليللة 
وجميعها  و�ل�سفافية،  و�ملوثوقية 
حلق  �لللد�عللم  موقفها  �أ�س�ش  متثل 
دور  �أهمية  وتاأكيد  ذلك،  �لللدول يف 
�لوكالة �لدولية �لرقابي، و�لت�سدي 
�لنووي  �لن�ساط  �سبابية  ملخاطر 
�لإيلللللر�ين وخمللاطللره علللللى �سامة 

و�أمان �ملنطقة و�لعامل.

النووي السلمي
كلمة

افتتح معرضها بالوكالة الدولية.. وزير الطاقة:

تمكين االستخدامات النووية السلمية بأعلى معايير الموثوقية

 القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة اليمني
جدة - وا�ض

�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خللادم  بعث 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
�لرئي�ش �لدكتور ر�ساد حممد �لعليمي، رئي�ش 
�جلمهورية  يف  �لللرئللا�للسللي  �لللقلليللادة  جمل�ش 
�ليمنية، مبنا�سبة ذكرى 26 �سبتمرب لباده. 
و�أعللللرب �مللللللك �ملللفللدى، عللن �أ�للسللدق �لتهاين 

و�أطللليلللب �لللتللمللنلليللات بللاللل�للسللحللة و�للل�للسللعللادة 
لللفللخللامللتلله، وحلللكللومللة و�للسللعللب �جلللمللهللوريللة 
�ليمنية �ل�سقيق �ملزيد من �لأمن و�ل�ستقر�ر.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمي حممد 
ويل  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بللن  �سلمان  بللن 
برقية  �للللوزر�ء،  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �لعهد 
�لدكتور ر�ساد حممد  �لرئي�ش  تهنئة، لفخامة 

�لرئا�سي  �لقيادة  جمل�ش  رئي�ش  �لعليمي، 
 26 ذكرى  مبنا�سبة  �ليمنية،  �جلمهورية  يف 

�سبتمرب لباده.
�لتهاين  �أطلليللب  عللن  �لعهد،  ويل  �سمو  وعللرب 
و�أ�سدق �لتمنيات مبوفور �ل�سحة و�ل�سعادة 
لللفللخللامللتلله، وحلللكللومللة و�للسللعللب �جلللمللهللوريللة 
�ليمنية �ل�سقيق �ملزيد من �لأمن و�ل�ستقر�ر.

فيينا- وا�ض
للوكالة  دعمها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أكللدت 
مب�سوؤولياتها  للقيام  �لللذريللة  للطاقة  �لللدوللليللة 
�لللدول  بللني  �لللنللوويللة  و�لتقنية  �لللعلللللوم  ن�سر  يف 
ة من  �لأع�ساء، و�لنهو�ش بدورها يف ت�سخي �لذررّ

�أجل �ل�سام.
�لأمللي  �ألقاها  �لتي  �ل�سعودية  كلمة  يف  ذلللك  جللاء 
عللبللد�لللعللزيللز؛ وزيللر  بللن  �سلمان  بللن  عللبللد�لللعللزيللز 
�لطاقة، رئي�ش جمل�ش �إد�رة هيئة �لرقابة �لنووية 
للوكالة  �لللعللام  �ملللوؤمتللر  �أملل�للش يف  و�لإ�للسللعللاعلليللة، 
فيينا.و�أ�سار  يف  �ملنعقد  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�سموه �إىل �إ�سرت�تيجية �ململكة �لر�مية �إىل تنويع 
لبناء  �لوطني  م�سروعها  و�إىل  �لطاقة،  م�سادر 
مو�سًحا  �لكهرباء،  لإنتاج  �لنووية  للطاقة  حمطة 
�أنللله جتلللري، يف �ملللرحلللللة �حلللاللليللة، در��للسللة طلب 
�إ�سد�ر رخ�سة ملوقع �ملحطة �لنووية، بعد �لنتهاء 
من �إعد�د وثائق �ملو��سفات �لفنية للمحطة، �لتي 
�سكر  عللن  معرًبا  دوللليللة،  مناف�سة  يف  طرحها  مت 
�ململكة للوكالة لدورها يف مر�جعة للوثائق �لفنية 

لهذه �ملناف�سة.
عن  �سلمان  بن  �لعزيز  عبد  �لأمللي  �سمو  ث  وحتللدرّ

و�لإ�سعاعية  �لنووية  �لرقابية  �لللقللدر�ت  تنامي 
�ملتطلبات  لتو�كب  مت�سارعة،  ب�سورة  �لوطنية، 
مللوؤكللًد�  و�لللدوللليللة،  �لوطنية  �لللنللوويللة  �لللرقللابلليللة 
باتخاذ  �لوطنية،  قر�ر�تها  وفللق  �ململكة،  �لللتللز�م 
معايي �لوكالة لاأمان و�لأمن �لنويني كحٍد �أدنى، 
وبعثات  �خلللدمللات  من  �ململكة  با�ستفادة  م�سيًد� 
يف  �لللوكللالللة،  تقدمها  �لللتللي  �ملختلفة،  �ملللر�جللعللة 
تثمن  �ململكة  �أن  �سموه  للد  و�أكرّ �لرقابية.  �جلو�نب 

جهود �لوكالة يف تنظيم �لجتماعات ذ�ت �لعاقة 
ت�سرف  �لللتللي  �لللدوللليللة  �ل�سكوك  مللن  مبجموعة 
�لأمان  باتفاقية  �ملعني  لاجتماع  و�لإعللد�د  عليها، 
جميعها،  فيها  طرًفا  �ململكة  ُتعد  و�لتي  �لنووي، 
م�ساركتها  مللن  ت�ستفيد  �ململكة  �أن  �إىل  ملل�للسللًي� 
�لدولية،  �خلللرب�ت  بتبادل  �لجتماعات  هللذه  يف 
�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، و�أف�سل  و�لطاع على 

�سور �ل�سفافية.

 وعربرّ �سمو وزير �لطاقة، يف ختام كلمته، عن �سكر 
تعزيز  يف  لنجاحهم  �لعام  ومديرها  للوكالة  �ململكة 
�ل�سمانات،  باتفاق  يتعلق  فيما  �لأ�للسللا�للش،  دورهلللا 
�إيللر�ن  لربنامج  مر�قبتها  �خل�سو�ش  وجلله  وعلى 
يف  مكانه  �إىل  �ل�سمانات  ملف  وعلللودة  �لللنللووي، 
�لتعامل  �أهللملليللة  �ململكة  تللاأكلليللد  كللرر  كما  �لللوكللالللة، 
�لطبيعة  ذي  �لإيلللر�ين،  �لنووي  �لن�ساط  مع  �جلللاد 
ودول  �ملنطقة  يف  �لأمللن  و��ستقر�ر  لل�سلم  دة  �ملللهللدرّ
�لوكالة  جهود  بدعم  �ململكة  مطالبة  و�أعللاد  �لعامل، 
�لإيللر�ين،  �لنووي  �لن�ساط  من  �لتحقق  �أعمال  يف 
�لوكالة  حمافظي  جمل�ش  ممار�سة  �أهمية  وتاأكيدها 
�لللوزيللر،  �سمو  و�فللتللتللح  ذللللك.  يف  �لللرئلليلل�للش  دوره 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  بح�سور 
�لللدول  بعثات  روؤ�للسللاء  من  وعللدٍد  غرو�سي،  رفائيل 
�لذي  للموؤمتر،  �مل�ساحب  �ململكة  معر�ش  �مل�ساركة، 
�لنووية  �لرقابة  جمالت  يف  �ململكة  ن�ساطات  يربز 
و�لإ�سعاعية ،  كما رعى بح�سور �ملدير �لعام للوكالة 
مقر  يف  غرو�سي  ر�فائيل  �لللذريللة  للطاقة  �لدولية 
�لوكالة يف فيينا، مر��سم رفع علم �ململكة �إىل لوحة 
�لدول �مل�ساهمة يف مبادرة �لوكالة �خلا�سة بتحديث 

خمترب�ت �سايرب�سدورف )مبادرة رينول - 2(.

 مساعدات غذائية وإيوائية لعدد من الدول

استمرار الجسر اإلغاثي السعودي لباكستان 
تعزيز التعاون 

الحقوقي مع ألمانيا

الريا�ض- البالد
��ستقبلت رئي�ش هيئة حقوق �لإن�سان 
�لتويجري  مزيد  بنت  ها  �لدكتورة 
جمهورية  �سفي  �أملل�للش،  مكتبها  يف 
ديرت  �ململكة  لللدى  �لحتللاديللة  �أملللانلليللا 
رئي�ش  نائب  معايل  بح�سور  لمليه، 
�لهيئة �لأ�ستاذ عبد�لعزيز بن عبد�لله 
لللال، وعلللدد مللن �مللل�للسللوؤولللني يف  �خلللليرّ

�لهيئة.

وبللحللث �للللللقللاء �لللعللاقللات �لللثللنللائلليللة 
و�أوجه �لتعاون �مل�سرتك بني �لبلدين 
�ل�سديقني ، ل �سيما يف جمال حقوق 

�لإن�سان و�سبل تنميته وتعزيزه.
�لتويجري،  �لدكتورة  و��ستعر�ست 
�لله  �أيدها   - �لر�سيدة  �لقيادة  جهود 
�لإن�سان،  حقوق  وحماية  دعم  يف   ،-
�ململكة يف  ت�سهدها  �لتي  و�لتطور�ت 

هذ� �ملجال يف ظل روؤية 2030.

ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا يستعرضان تطوير العالقات
جدة - البالد

تلقى �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمي حممد 
�لعهد  ويل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن 
نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء �ت�ساًل 
�ل�سيدة  دولللة  مللن  �أملل�للش،  هاتفيًا 
يف  �للللوزر�ء  رئي�سة  تر��ش  ليز 
�ملللملللللكللة �ملللتللحللدة لللربيللطللانلليللا 

�لعظمى و�إيرلند� �ل�سمالية.

عن  �لتلل�للسللال  خللال  �لعهد  ويل  �سمو  و�أعلللرب 
�مللكة  �لللوزر�ء يف وفاة جالة  �لتعزية لرئي�سة 
�ليز�بيث �لثانية، كما هناأ باعتاء �مللك ت�سارلز 
لربيطانيا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لعر�ش  �لثالث 

�لعظمى و�إيرلند� �ل�سمالية.
وقدم �سمو ويل �لعهد �لتهنئة مبنا�سبة �نتخاب 
يف  �لتوفيق  لها  متمنيا  للوزر�ء  رئي�سة  دولتها 
مهام عملها، و�لتطلع للعمل معا ملا فيه م�سلحة 

�لبلدين و�ل�سعبني.
و�لمتنان  �ل�سكر  عن  �لللوزر�ء  رئي�سة  وعللربت 
تبادل  لدور �سموه يف عملية  �لعهد  ل�سمو ويل 
�لأ�للسللرى و�لللتللي �أ�للسللفللرت عللن �إطلللاق �للسللر�ح 5 
�لت�سال  خللال  جللرى  كما  بريطانيني.  �أ�للسللرى 
�لبلدين  بللني  �لثنائية  �لللعللاقللات  ��ستعر��ش 
�ل�سر�كة  جمل�ش  �إطللار  �سمن  تطويرها  و�سبل 

�ل�سرت�تيجي �ل�سعودي �لربيطاين.
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املن�سة  اأم�س   والعمرة   اأطلقت وزارة احلج 

 ،nusuk.sa "ن�سك"  املــوحــدة  احلكومية 

لقا�سدي  اجلديدة  ال�سعودية  البوابة  لتكون 

تطوير  بهدف  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة 

اإجــراءات  وتي�سيـر  الرحمن،  �سيوف  جتربة 

العامل، وذلك �سمن  اأنحاء  قدومهم من جميع 

مبادرات برنامج خدمة �سيوف الرحمن اأحد 

برامج روؤية اململكة 2030.

اخلدمات  من  وا�سعة  حزمة  "ن�سك"  وتقدم 

من  متكنهم  والــزوار  للمعتمرين  واملعلومات 

وت�سهم  و�سهولة،  بي�سـر  العمرة  ن�سك  اأداء 

املقدمة،  اخلــدمــات  جــودة  م�ستوى  رفــع  يف 

حتقيقًا  والثقافية،  الدينية  جتربتهم  واإثــراء 

مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

جلنة  رئي�س  والعمرة  احلج  وزير  واأو�سح  

بــرنــامــج خــدمــة �ــســيــوف الــرحــمــن الــدكــتــور 

توفيق بن فوزان الربيعة، اأن من�سة "ن�سك" 

لتح�سيـن  املتوا�سلة  للجهود  امــتــدادًا  تاأتي 

الرحمن  ل�سيوف  املقدمة  اخلــدمــات  جـــودة 

وبالتكامل  الــتــقــنــيــات،  اأحــــدث  بــا�ــســتــخــدام 

وتي�سيـر  لت�سهيل  حكومية  جهات  عــدة  مــع 

والـــــزوار  املــعــتــمــريــن  واأداء  الإجــــــــراءات، 

اإثــراء  وبهدف  وي�سـر،  بطماأنينة  ملنا�سكهم 

رحلتهم الإميانية.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سياحة  وزير  واأ�سار  

بن  اأحمد  الأ�ستاذ  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة 

عقيل اخلطيب، من جانبه، اإىل اأهمية "ن�سك" 

بيـن  التعاون والتكامل  اإطار  تاأتي يف  كونها 

مظلة  حتــت  والعمرة  احلــج  ووزارة  الهيئة 

لتحقيق  الــرحــمــن،  �سيوف  خــدمــة  بــرنــامــج 

واملتمثلة   ،2030 اململكة  ــة  روؤي م�ستهدفات 

اأف�سل  وتقدمي  العمرة  اإجــراءات  ت�سهيل  يف 

اخلدمات ل�سيوف الرحمن. وتنطلق "ن�سك" 

ال�سعودية  الهيئة  مع  وال�سـراكة  بالتعاون 

باخلدمات  "ن�سك"  ترتبط  حيث  لل�سياحة، 

اإثراء  ال�سعودية” بهدف  “روح  على  املقدمة 

اإجــــراءات  وت�سهيل  الــرحــمــن  �سيف  رحــلــة 

وبرامج  بــاقــات  لتقدمي  والتوا�سل  احلجز 

ــاء بــتــجــربــة قــا�ــســدي مكة  ــق ــارت مــتــنــوعــة ل

املكرمة واملدينة املنورة.

"ن�سك" الراغبيـن يف اأداء العمرة اأو  ومتكن 

والت�ساريح  التاأ�سيـرات  اإ�سدار  من  الزيارة 

الازمة، وحجز الباقات والبـرامج اإلكتـرونيا، 

الأخــرى  اخلدمات  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة 

التي �ستقدم لحقًا ومنها اخلرائط التفاعلية، 

والأن�سطة،  للعرو�س  املخ�س�س  والتقومي 

والدليل الرقمي لكافة الإر�سادات بعدة لغات، 

جانب  اإىل  ال�سحية  واخلدمات  واملعلومات 

متكيـن مزودي اخلدمات من عر�س خدماتهم 

اإلكتـرونًيا على املعتمرين والزوار.

ت�سميم  اإتاحة  "مقام" يف  من�سة  و�ست�ستمر 

برامج خدمات العمرة اإىل حيـن �سمان انتقال 

كافة خدماتها اإىل "ن�سك" يف مرحلة لحقة.

تحسين جودة خدمات ضيوف الرحمن بأحدث  التقنيات
الحج والعمرة تطلق المنصة اإللكترونية الموحدة "نسك" .. والربيعة: 

كاوست: تعزيز مفهوم
الزراعة لصحة األجيال القادمة

جدة ـ عبد الهادي املالكي                  

اأطلقت جامعة امللك عبدالله للعلوم 

يف  ممثلة  "كاو�ست"  والتقنية 

اأم�س   ال�سحراوية  الزراعة  مركز 

اأول برنامج للتثقيف التغذوي يف 

اململكة، وذلك مبركز ثول؛ بهدف 

امل�ستدامة  الزراعة  مفهوم  تعزيز 

وتبني منط حياة �سحي لاأجيال 

القادمة.

ت�سميم  على  الربنامج  وا�ستمل 

مـــــبـــــادرة مــــ�ــــســــروع احلـــديـــقـــة 

الــغــذائــيــة  للمنتجات  املــدر�ــســيــة 

بــطــرق  لــلــتــثــقــيــف   "ESGP"
ــعــادات  الــزراعــة املــ�ــســتــدامــة، وال

الغذائية ال�سحية، وعلوم النبات 

حتى  الأطفال،  ريا�س  مناهج  يف 

ال�سف الثاين ع�سر.

ــى تــقــدمي  ويـــركـــز الـــربنـــامـــج عــل

جمانية  مــغــذيــة  طــعــام  وجـــبـــات 

طلبة  جلميع  حمــلــًيــا  ومـــزروعـــة 

مرحلة ريا�س الأطفال حتى نهاية 

التعليم الثانوي يف اأنحاء اململكة 

الفر�سة  اإتــاحــة  خـــال  مــن  كــافــة 

الطعام  لإنتاج  والطلبة  للمعلمني 

باأنف�سهم داخل املدار�س.

ـــم املـــ�ـــســـروع الــتــجــريــبــي  ـــمِّ و�ـــسُ

الــــذي يـــاأتـــي بــدعــم مـــن مــدار�ــس 

م�سروع  غــرار  على  "كاو�ست"، 
املدر�سة  فناء  يف  الأغــذيــة  اإنــتــاج 

 "Edible Schoolyard"
ــــرز يف  الــــذي بـــداأتـــه األــيــ�ــس ووت

مركز  وكيَّفه  املتحدة،  الــوليــات 

مناخ  مــع  ال�سحراوية  ــزراعــة  ال

اململكة ال�سحراوي بهدف حتويل 

منوذج النظام الغذائي يف الباد. 

احلــيــاة  دورة  املــ�ــســروع  يــدمــج 

الــكــامــلــة لــوجــبــة طــعــام مــزروعــة 

ثم  ــبــذر  ال مــن   - مــ�ــســتــدام  ب�سكل 

احل�ساد ثم الطهي واأخريًا حتويل 

خملفات الطعام اإىل اأ�سمدة. ويتم 

ذلــــك بــطــريــقــة مــبــتــكــرة ومــرحــة 

لتعزيز  املـــدار�ـــس  طلبة  يــقــودهــا 

واملجتمع  بالطبيعة  روابــطــهــم 

الأو�سع من خال  املحلي والعامل 

اإنتاج  تاأثري  فهم  على  م�ساعدتهم 

الغذاء على م�ستقبل الكوكب.

ـــح مــديــر مــركــز الــزراعــة  واأو�ـــس

اأن  كــاو�ــســت  يف  ــحــراويــة  ــ�ــس ال

من  �سيطور  الــتــغــذوي  التثقيف 

الغذاء  اإنتاج  لطرق  الأطفال  فهم 

واحلياة ال�سحية وحماية البيئة، 

هــذه  تطبيق  عــلــى  و�سي�سجعهم 

غذائية  اأنــظــمــة  لإنــ�ــســاء  املــعــرفــة 

م�ستدامة يف جمتمعاتهم.

فيما ببنت مديرة مدار�س كاو�ست 

رمينجتون  مي�سيل  الــدكــتــورة 

املدر�سية  احلــديــقــة  مــ�ــســروع  اأن 

روؤية  يج�سد  الغذائية  للمنتجات 

قــيــادة  يف  "كاو�ست"  ــة  ــس مــدر�

جلميع  املــتــطــور  التعليم  حــركــة 

حتى  الأطفال  ريا�س  من  املراحل 

يكون  واأن  ع�سر،  الثاين  ال�سف 

الب�سرية  على  اإيجابي  تاأثري  لها 

ــروع تــدريــ�ــس  ــس ــ� ، كــمــا يــدعــم امل

ويوؤكد  مدار�سنا  يف  العلوم  مادة 

الــــــدور املــــركــــزي الـــــذي تـــوؤديـــه 

لاأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف 

مناهجنا  يف   )SDGs( املتحدة 

الدرا�سية.

للمنتجات  املدر�سية  واحلــدائــق 

الـــغـــذائـــيـــة عـــبـــارة عـــن فــ�ــســول 

حيث  الطلق،  الهواء  يف  درا�سية 

التنمية  اأهــداف  من  العديد  ُتطبَّق 

امل�ستدامة لطاب املدار�س.

الريا�ض  ـ البالد                 

الوطني  الربنامج  اأن  ال�سحة  وزارة  اأو�سحت 

ملكافحة الدرن يف اململكة متكن من خف�س معدل 

العام  خــال   %  21 بن�سبة  ــدرن  ال مر�س  حــالت 

2022 مقارنة بالعام 2015.

وبينت اأن الربنامج جنح اأي�سًا يف خف�س معدل 

الوفيات بن�سبة 12.3 % مقارنة بـ 2015 م، فيما 

 %  89.5 الــدرن  ن�سبة جناح عاج حالت  بلغت 

خال عام 2021 م، كما بلغ عدد احلالت التي مت 

متابعتها يف قبل الفرق امليدانية لعام 2022م يف 

املنورة،  املدينة  املكرمة،  مكة  الريا�س،  مناطق 

ع�سري، جازان، ال�سرقية، وحمافظة جدة 1622 

حالة. واأ�سارت اإىل اأن الربنامج الوطني ملكافحة 

الدرن فعّل يوم الدرن العاملي افرتا�سيًا، والذي 

يوافق يوم 24 من �سهر مار�س املا�سي بح�سور 

الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف  �سحيًا،  كــادرًا   233

والجتماعية،  ال�سحية،  العواقب  حــول  العام 

اجلهود،  وتكثيف  للدرن،  املدمرة  والقت�سادية 

يعد  ــدرن  ال اأن  يذكر  الــدرن.  وبــاء  على  للق�ساء 

اأحد اأكرث الأمرا�س املعدية فتًكا يف العامل، حيث 

يفقد كل يوم ما يقرب من 4000 �سخ�س حياتهم 

يقرب  مــا  يــ�ــســاب  فيما  ــــدرن،  ال مــر�ــس  ب�سبب 

ميكن  الــذي  املــر�ــس  بهذا  �سخ�س   28000 مــن 

اأنقذت اجلهود  الوقاية منه وال�سفاء منه، حيث 

العاملية ملكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون 

�سخ�س منذ عام 2000م. ومتيز اأعرا�س الدرن 

مري�س  من  جــًدا  كبري  وب�سكل  تختلف  قد  باأنها 

به  اأ�سيب  الــذي  الــدرن  لنوع  تبًعا  لآخــر، وذلــك 

اجل�سدية  املنطقة  هنا  بالنوع  ونعني  املري�س، 

اأعرا�س  اأن  كما  املر�س.  بجراثيم  اأ�سيبت  التي 

اأما  الن�سط  بالدرن  امل�سابني  على  تظهر  الــدرن 

تظهر  لن  غالًبا  فهوؤلء  الكامن  بالدرن  امل�سابني 

على  ــدرن  ال يوؤثر  ما  عــادًة  اأعــرا�ــس.  اأي  عليهم 

الرئوي،  الــدرن  وُي�سبب  خا�س  ب�سكل  الرئتني 

لتنت�سر يف ما بعد البكترييا امل�سببة للمر�س اإىل 

اإىل  وتخرج  كاملة،  التنف�سية  املري�س  جمــاري 

حميطه مع العط�س وال�سعال والتنف�س. وتتمثل 

مع  ت�ستمر  حـــادة  كــحــة  يف   الــــدرن  بــاعــرا�ــس 

املري�س فرتة تتجاوز 3 اأ�سابيع متوا�سلة.  اأمل 

اأو بلغم يخرج  يف ال�سدر،  كحة م�سحوبة بدم 

الــدرن  م�سطلح  ُيطلق  كما   ، الرئتني  عمق  مــن 

خارج الرئة على كافة اأنواع مر�س الدرن التي ل 

اأخرى متنوعة  اأجزاء  الرئتني، وت�سيب  ت�سيب 

ومتعددة من اجل�سم، ويف ما ياأتي اأعرا�س هذه 

الظاهرة مق�سمة وفًقا ملكان الإ�سابة: كما اأمنه قد 

الليمفاوية،  العقد  يف  بالدرن  ال�سخ�س  ي�ساب 

هنا  الظاهرة  الأعــرا�ــس  ــاإن  ف احلالة  هــذه  ويف 

تقت�سر فقط على تورم العقد الليمفاوية  و زيادة 

حجم العقد الليمفاوية ب�سكل تدريجي دون اأمل.

العظام واملفا�سل، ويف  الدرن يف  قد يظهر  كما 

اأمل  الآتية:  الأعرا�س  ظهور  يتوقع  احلالة  هذه 

الإ�سابة،  ملنطقة  تبًعا  املفا�سل  اأو  العظام  يف 

وهذه اأهم الأعرا�س الظاهرة خا�سًة يف املراحل 

املف�سل  اأو  املنطقة  حتــريــك  �سعوبة  الأوىل 

فر�س  امل�سابة، وزيادة  العظام  امل�ساب. �سعف 

تعر�سها للك�سر.

الريا�ض ـ  البالد  

خدماتها  من  امل�ستفيدين  عــدد  عن  العدل،  وزارة  ك�سفت 

لتوثيق احلالت الجتماعية خال العام اجلاري 2022م، 

حيث بلغ اأكرث من 370 األف م�ستفيد.

على  ا�ستملت  اخلــدمــات  قائمة  اأن  الـــوزارة،  واأو�سحت 

عدة خدمات من �سمنها: توثيق ح�سانة، توثيق و�سية، 

اإىل  اإ�سافة  رجعة،  توثيق  زواج،  توثيق  وقــف،  توثيق 

توثيق الطاق، وتوثيق اخُللع، وغريها.

واأكدت اأن التحول الرقمي يف قطاع التوثيق، اأ�سهم يف رفع 

يت�سمن عددًا من اخلدمات  الإجنــاز، حيث  الأداء و�سقف 

العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتخت�سر الوقت 

يغنيهم عن احل�سور  امل�ستفيدين مبا  واجلهد واملال على 

اإىل املرافق العدلية.

عدد  نقل  ت�سمن  التوثيق  نــظــام  اأن  يــذكــر 

ــات املــتــ�ــســلــة بـــاحلـــالت  ــا�ــس مـــن الخــتــ�ــس

التي لدى املحاكم يف  الجتماعية والإنهاءات 

ال�سابق لتكون من خال قطاع التوثيق وب�سكل 

اإلكرتوين، مبا ي�سهم يف حت�سني جتربة امل�ستفيد 

التوثيقية  اخلـــدمـــات  عــن  الــر�ــســا  ن�سبة  ورفـــع 

متكاملة  توثيقية  عدلية  خدمات  تقدمي  خــال  من 

وموؤمتتة ت�سمل جميع الأعمال الإدارية واملعلوماتية 

الداعمة ملنظومة التوثيق وتقدمي اخلدمات التوثيقية 

حاجة  دون   ،Najiz.sa ناجز  بوابة  عرب  اإلكرتونيًا 

امل�ستفيدين لزيارة املرافق العدلية.

الريا�ض ـ البالد  

التقني  للتدريب  الــعــامــة  املوؤ�س�سة  اأطــلــقــت 

واملهني "جائزة  املحافظ للبحوث التطبيقية" 

جــائــزة  وهـــي   ،2022 الأوىل  دورتــهــا  يف 

تناف�سية يف البحث العلمي التطبيقي تعتمد 

على اأف�سل املمار�سات العاملية يف البحوث 

التطبيقية.

للتخطيط  املــحــافــظ  نــائــبــة  ــحــت  واأو�ــس

عبدالعزيز  بنت  رمي  الأعــمــال  وتطوير 

املــقــبــل راعـــي مــ�ــســروع جــائــزة معايل 

املحافظ اأن اجلائزة تهدف اإىل توفري 

باملجالت  للمهتمني  تناف�سية  فر�س 

الوطني  الــتــوجــه  املــطــروحــة ودعـــم 

ب�ستى  البــتــكــار  و  البحث  لتعزيز 

جمــــالتــــه وحتـــفـــيـــز الأولـــــويـــــات 

ــتــطــويــر، حــيــث �سهدت  لــلــبــحــث وال الــوطــنــيــة 

الباحثني  من  كبريًا  اقباًل  احلمد  ولله  اجلائزة 

من  بحثي  مركز  و  جامعة   24 لـ  ينتمون  الذين 

جميع اأرجاء اململكة.

واأ�سارت مدير عام البحوث والدرا�سات ومالك 

�سويل،  اآل  �ساحلة  الدكتورة  اجلائزة  م�سروع 

اإىل اأن عملية التحكيم متر بعدد من املراحل وتتم 

حمكمني  من  مكونة  تخ�س�سية  جلان  خال  من 

متخ�س�سني يف املجالت البحثية للجائزة وهي 

والبيئة،  الــغــذاء  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة 

وقد   ، ال�سيرباين  والأمن  ال�سطناعي  والذكاء 

الآن  حتى  املقدمة  البحوث  عدد  جمموع  و�سل 

الثانية  للمرحلة  تر�سحت  منها   60 بحثًا،   117

،كما اأنه �سيتم اإعان النتائج النهائية وذلك من 

خال املوقع الرئي�سي للجائزة.

»الصحة«: 21 % انخفاض معدل حاالت الدرن بالمملكة

370 ألف مستفيد من رقمنة الحاالت االجتماعية 

جائزة  للبحوث التطبيقية بالتدريب التقني والمهني 
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اإىل  التطوعي"  للعمل  الوطنية  "اجلائزة  وتهدف 
حتفيز ممار�سات العمل التطوعي بطريقة م�ستدامة 
املمار�سات  وتكرمي  واإبــراز  واجلهات،  الأفــراد  لدى 
للم�ساهمة يف  عليها،  املتميزة، والقائمني  التطوعية 
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جمال العمل التطوعي 
اجلهود  ونوعية  جودة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  باململكة، 
هي:  فئاٍت  �سُت  وت�ستهدف  التطوعية.  واملــبــادرات 
واخلا�سة،  الربحية،  وغــر  احلكومية،  القطاعات 
والتعليمية املتمثلة يف )اجلامعات والكليات واإدارات 
التعليم(، والِفرق التطوعية، اإ�سافة اإىل الأفراد، كما 
تت�سمن اجلائزة ثالثة م�سارات هي: اجلهات: ممثلة 
واخلا�سة،  الربحية  وغــر  احلكومية،  بالقطاعات 
التعليم،  واإدارات  والكليات  اجلامعات  اإىل  اإ�سافة 
امل�سار  بينما  التطوعية،  الــِفــرق  الــثــاين:  واملــ�ــســار 
ودعت  املجتمع(.  )عموم  لالأفراد  �ص  فُخ�سِ الثالث 
الوطنية  "اجلائزة  يف  بامل�ساركة  الراغبني  الــوزارة 
للتقدمي  والأفـــــراد  اجلــهــات  مــن  التطوعي"  للعمل 
ملعرفة  التطوعي  للعمل  الوطنية  املن�سة  زيارة  عرب 
ومــراحــل  التحكيم،  ومعاير  املــ�ــســاركــة،  �سوابط 
تقدم  للجائزة،  الأول  املو�سم  �سهد  اأن  بعد  اجلائزة، 
عدد كبر من امل�ساركني، وتكرمي الفائزين باجلائزة 
ال�سعودي  التطوع  يوم  فعاليات  اختتام  �سمن حفل 

والعاملي.

مبادرات مبتكرة
الــوطــنــيــة للعمل  ـــزة  اأهــــــداف اجلـــائ ومــــن �ــســمــن 
التطوعية  املــبــادرات  وتنفيذ  ت�سميم  التطوعي، 
اإىل  بالإ�سافة  املجتمع،  حاجات  تلبي  التي  املبتكرة 
تر�سيخ وتعزيز مفاهيم وممار�سات العمل التطوعي 
القطاعات  التكامل والتكاتف بني  امل�ستدام وحتقيق 
هي:  مــ�ــســارات،  عــدة  اجلــائــزة  وت�سمل  املختلفة. 
"امل�ساريع التطوعية" بهدف تكرمي جهود املتطوعني 
تخدم  التي  الواقع  اأر�ــص  على  املنفذة  امل�ساريع  يف 
بهدف  التطوع"  و"دعم  حمــددة،  وق�سية  مو�سوع 
ت�سجيع املنظمات الداعمة للتطوع على رفع املعاير 
�سناعة  خــالل  من  املتطوعني،  عــدد  بــزيــادة  الكفيلة 
للتطوع،  اجلاذبة  البيئة  وتوفر  التطوعية  الفر�ص 
وتــكــرمي  حتفيز  بــهــدف  التطوعية"  و"ال�ساعات 
املتطوع الذي يكمل عدد �ساعات حمددة، كما يهدف 
اأعداد  لزيادة  وت�سجيعي  حتفيزي  نظام  تكوين  اإىل 
عرب  التطوعية  م�ساركتهم  وا�ستدامة  املتطوعني 

اإيجاد روح من املناف�سة امل�ستمرة لديهم.

بيئة آمنة
املــوارد  وزراة  اأطلقت  التطوعي،  للعمل  وت�سجيعا 
�سابق،  وقــت  يف  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
من�سة  الوطني  التحول  برنامج  مــبــادرات  �سمن 

بيئة  تــوفــر  اإىل  تــهــدف  والــتــي  الــتــطــوعــي،  العمل 
اآمــنــة تــخــدم وتنظم الــعــالقــة بــني اجلــهــات املــوفــرة 
وتتيح  اململكة.  يف  واملتطوعني  التطوعية  للفر�ص 
ــزمــان  وال ــكــان  امل يف  الــتــطــوع  فــر�ــص  للمتطوعني 
واملجال الذي ينا�سب خربات املتطوعني ومهاراتهم 
يف اأكرث من 30 جمال خمتلفا، كما تتيح لهم توثيق 
فورية  تطوع  �سهادات  واإ�ــســدار  التطوع،  �ساعات 
و�ــســاعــات  املــنــجــزة،  التطوعية  بــالــفــر�ــص  و�ــســجــل 
الــتــطــوع وعـــدد مـــرات الــتــطــوع واجلــهــات الــتــي مت 
وتت�سمن  "اأب�سر".  مبن�سة  وربطها  بها  التطوع 
ومنها:  واخل�سائ�ص،  املميزات  من  العديد  املن�سة 
و�سول  و�سهولة  الوطني،  املعلومات  مبركز  ربطها 
و�سهولة،  ي�سر  بكل  التطوعية  للفر�ص  املتطوعني 
فر�ص  وتوفر  التطوعية  ال�ساعات  وتوثيق  ور�سد 
واقت�سادي.  اجتماعي  اأثر  ذات  تطوعية تخ�س�سية 
نوعية  قــفــزة  اململكة  يف  التطوعي  العمل  وحــقــق 

2030 يف الو�سول  نحو حتقيق م�ستهدفات روؤية 
اإنه ويف نهاية  اإىل مليون متطوع ومتطوعة. حيث 
يوليو 2022 بلغت اأعداد الفر�ص التطوعية 146 
15 مليون  األف فر�سة، و�ساعات تطوعية جتاوزت 
واملتطوعات  املتطوعني  اأعــداد  جتاوزت  كما  �ساعة، 
258 األف متطوع ومتطوعة. وبنهاية الربع الثاين 
من 2022، ارتفعت عدد املنظمات غر الربحية يف 
3،436 منظمة بن�سبة منو تزيد  اململكة لت�سل اإىل 

على 110 % مقارنة بعام 2017.

منصة للتبرعات
ــمــان و�ــســولــهــا  و�ــســعــًيــا حلــوكــمــة الــتــربعــات و�ــس
رفع  يف  ولالإ�سهام  و�سهولة،  ي�سر  بكل  مل�ستحقيها 
لتحقيق  الرقمي،  العطاء  اململكة يف موؤ�سر  ت�سنيف 
ال�سعودية  اأطلقت  الربحي،  غر  القطاع  عمل  كفاءة 

برنامج  مبادرات  �سمن  للتربعات  الوطنية  املن�سة 
الــتــحــول الــوطــنــي لــتــكــون احلـــل الأ�ــســهــل والأمــثــل 
ومدن  مناطق  كل  يف  املحتاج  اإىل  املتربع  لإي�سال 
حتت  و�سفافة  اآمنة  تــربع  عملية  خــالل  من  اململكة، 
والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزارة  وحوكمة  اإ�سراف 
منوذج  تكون  اأن  اإىل  املن�سة  وتهدف  الجتماعية، 
وطني لتعزيز املواطنة الفاعلة والتكافل الجتماعي 
ــــراد املــجــتــمــع. تعر�ص  ــان بــني اأف ــس بــالــبــذل والإحــ�
املتنوعة،  التربعية  الفر�ص  من  عــدًدا  تــربع  من�سة 
ب�سيطة  بخطوات  لها  التربع  للراغبني  ميكن  التي 
الدفع  واأخــرا  التربع،  مبلغ  اختيار  جدا، من خالل 
التربع  رحلة  تنتهي  وبهذا  البطاقات،  با�ستخدام 
الب�سرية والتنمية  املوارد  اإىل وزارة  املهمة  وتنتقل 
اأموال  توجيه  على  بالعمل  تقوم  التي  الجتماعية، 
طرف  اإىل  مبا�سرة  املتربع  رغبة  بح�سب  التربعات 
اأكرث  اليوم  املن�سة حتى هذا  �سجلت  امل�ستفيد. وقد 

 8،8 مــن  ـــرث  واأك تــربعــيــة،  عملية  مليون   2،9 مــن 
مليون م�ستفيد.

تطوع قانوني
 13 املوافق  للقانون  العاملي  اليوم  مع  وبالتزامن 
ال�سعودي  الوطني  اليوم  وحتى  2022م  �سبتمرب 
الهيئة  اأطلفت   ،2022 �سبتمرب   23 املوافق   )92(
التطوع  مـــاراثـــون  ــادرة  ــب م للمحامني  الــ�ــســعــوديــة 
اإذ  الثالثة-  ن�سخته  -يف  2022م  لعام  القانوين 
اإىل  تهدف  تطوعية  مبادرة  بكونها  املبادرة  تعرف 
من  ُم  ُيــَقــدَّ للمحامني،  املجتمعية  امل�سوؤولية  تفعيل 
ا�ست�سارات  من  القانونية  اخلدمات  من  عدٌد  خاللها 
الأعــمــال  لــــرواد  عــمــل  ونـــــدوات وور�ــــص  ودورات 
خالل  مــن  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  واملجتمع 
حمــامــني ممــار�ــســني بــالــتــعــاون مــع جلـــان املحامني 
احلكومية  اجلهات  من  عــدٍد  وم�ساركة  لها،  التابعة 
والغرف التجارية واملراكز التجارية. واأكدت الهيئة 
امل�سوؤولية  حتقيق  اإىل  املبادة  خالل  من  ت�سعى  اأنها 
باأهمية  الــوعــي  ورفــع  املجتمع،  جتــاه  الجتماعية 
على  لالطالع  املهتمني  داعيًة  باملحامي،  ال�ستعانة 

روزنامة املاراثون.
بال  الرحمن  �سيوف  يخدمون  املتطوعني  اأن  ومبــا 
العربية  الك�سافة  جمعية  رئي�ص  نائب  دعا  انقطاع، 
الفهد،  �سليمان  بــن  عبدالله  الــدكــتــور  ال�سعودية 
احلجاج  خلدمة  العامة  املع�سكرات  يف  املُ�ساركني 
وامل�ساعر  املكرمة  مكة  يف  اجلمعية  ُتقيمها  الــتــي 
الفر�سة من خالل م�ساركتهم  ا�ستثمار  اإىل  املقد�سة، 
باملع�سكرات خلدمة حجاج بيت الله احلرام، بر�سد 
التطوعية  ملبادراتهم  التطوعية  ال�ساعات  وتوثيق 
تواجدهم  خــالل  اإ�ــســايف  كعمل  بها  يقومون  التي 
للعمل  الــوطــنــيــة  املن�سة  عــرب  ـــك  وذل باملع�سكرات 
التطوعي. وياأتي ذلك انطالقا من ر�سالة اجلمعية يف 
التطوعية  الأعمال  ومتكني  الرحمن  �سيوف  خدمة 
ــقــادة  وال واجلـــوالـــة  للك�سافة  املــتــاحــة  املجتمعية 
ب�سكل  احلــايل  احلج  مو�سم  يف  الك�سفيني  والــرواد 
التي  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  اأو  فــردي 
تربطها باجلمعية مذكرات تفاهم يف خدمة احلجاج، 
وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنفيذية للعمل التطوعي 
برئا�سة معايل نائب وزير املوارد الب�سرية والتنمية 
ونوعية  بيانات  ت�سجيل  اإىل  بدعوته  الجتماعية 
بخدمة  اخلا�سة  واملتطوعني  التطوعية  الفر�ص 

�سيوف الرحمن خالل مو�سم احلج.
للعمل  الوطنية  املن�سة  اأهمية  الفهد  الدكتور  واأكــد 
التطوعي  للعمل  خم�س�سة  كحا�سنة  الــتــطــوعــي 
من  به  يقومون  ما  باعتبار  ممار�سيه  ت�سجيع  على 
وزيــادة  املجتمع  تنمية  يف  الرئي�سة  اجلوانب  اأهــم 
والتالحم  الرتابط  تعزيز  اإىل  ويــوؤدي  له،  النتماء 

بني اأفراد املجتمع.

ت�سع اململكة �سمن م�ستهدفاتها لروؤية 2030 الو�سول اإىل مليون متطوع لتحقيق التكامل والتكاتف بني فئات املجتمع ما يقود اإىل تنمية م�ستدامة، خ�سو�سا اأن ال�سعودية تهتم مبختلف القطاعات من بينها قطاع التطوع، 
لذلك جاء اإطالق "اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022" يف مو�سمها الثاين من وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية املهند�ص اأحمد بن �سليمان الراجحي، ت�سجيًعا للعمل التطوعي، وحتقيًقا مل�ستهدفات برنامج 

التحول الوطني، وروؤية اململكة 2030. وقال الراجحي، اإن اإطالق املو�سم الثاين من اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي ياأتي امتداًدا للنجاحات التي حققها املو�سم الأول للجائزة يف العام املن�سرم، وتعزيًزا ملفاهيم 
وممار�سات العمل التطوعي امل�ستدام، اإ�سافة اإىل ا�ستمرارية جهود الوزارة، يف رفع م�ستوى املبادرات والأعمال التطوعية لت�سبح نوعية، وذات اأثر جمتمعي ملمو�ص.

اململكة تستهدف الوصول ملليون متطوع يف 2030 
جدة - البالد

الجائزة الوطنية تحقق التكامل والتكاتف المجتمعي

جودة نوعية للجهود والمبادرات التطوعيةنموذج وطني لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل

نظام تحفيزي وتشجيعي لزيادة أعداد المتطوعين

التطوع بالمملكة

متطوع بحلول 12030
منظمة غير ربحية تعمل بالمجال1.000.0002 

ساعة عمل تطوعية3,4363
ألف فرصة تطوعية15.000.0004

مستفيد من منصة التبرعات146.0005
8.800.000



دعم المحتوى المحلي 
في المنتجات السعودية 

الريا�ض - البالد
مقر  يف  "�سابك"  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  ا�ست�سافت 
ملبادرة  التنفيذي  للمجل�س  ع�سر  الثالث  الجتماع  البتكار(،  )موطن 
اأع�ساء املجل�س التنفيذي للمبادرة، وعدد من  "ن�ساندTM"، بح�سور 
كبار امل�سوؤولني يف وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية، ووزارة 
ال�سناعة والرثوة املعدنية، ووزارة ال�ستثمار، والهيئة العامة للمن�ساآت 
وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى  وهيئة  )من�ساآت(،  واملتو�سطة  ال�سغرية 

احلكومية.
روؤي��ة  اأه���داف  يخدم  مبا  "ن�ساند"  م��ب��ادرة  تطوير  على  الجتماع  ورك��ز 
يعزز  مبا  الأعمال  ورواد  امل�ستثمرين  دعم  �ُسبل  وناق�س   ،2030 اململكة 
باملبادرة، ودعم  العمل اخلا�سة  اإىل جانب خطة  املحلي  املحتوى  من منو 

التقنيات الواعدة مل�ساعدتها يف حتقيق النمو امل�ستقبلي.
البتكار™(  )موطن  مرافق  املجل�س  اأع�ساء  زار  الجتماع؛  انتهاء  وبعد 
ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن ال��ت��ح��دي��ث��ات الأخ�����رية، ك��م��ا مت ت��وق��ي��ع ع��ق��د م�سرتيات 
البال�ستيكية(   )الطبليات  امل�سطحة  البال�ستيكية  باملن�سات  "�سابك"  لتزويد 

لال�ستخدام ال�سناعي.
الثالثة  الأع��وام  املحلي خالل  املحتوى  تنمية  "ن�ساند"، يف  واأ�سهمت جهود 
عرب  ري��ال  مليار   11.4 مببلغ  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  تعزيز  يف  املا�سية 
ال�سوق املحلية  امل�سرتيات من  اإجمايل  املبادرة، وبلغ  امل�ساريع املتخرجة يف 
للمنتجات الوطنية واخلدمات 38.6 مليار ريال ، وتوفري اأكرث من 15.5 األف 

وظيفة، وتقدمي اأكرث من 73 األف �ساعة تدريب للقوى العاملة.
وت�سعى املبادرة، اإىل بناء القيمة من خالل تعزيز قاعدة املوردين ذوي القدرات 
التناف�سية يف جمال الت�سنيع واخلدمات، وتطوير قوة عاملة عالية اجلودة من 

خالل التعلم، وتوفري فر�س عمل منا�سبة لتنمية القت�ساد.

85 دوالرًا لعقود “برنت” 
�سنغافورة - وكاالت

�سهدت اأ�سعار النفط تراجعا طفيفا يف تعامالت الثنني، بعد اأن تراجعت الأ�سبوع 
املا�سي اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ ثمانية اأ�سهر ، متاأثرة بارتفاع الدولر وخماوف 
اإىل معدلت  الفائدة على م�ستوى العامل  اأ�سعار  اأن توؤدي الزيادات احلادة يف  من 

ركود.
العقود  له منذ 20 عاما، وتراجعت  اأعلى م�ستوى  اإىل  اأم�س  الدولر  و�سعد موؤ�سر 
تعود  اأن  قبل  املا�سي،  يناير  منذ  الأوىل  للمرة  دولرا   85 دون  برنت  خلام  الآجلة 
للتما�سك وتقل�س خ�سائرها اإىل 43 �سنتا اأو 0.5% اإىل 85.72 دولر للربميل، فيما 
دولر   78.38 الأم��ريك��ي  الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خل��ام  الآجلة  العقود  بلغت  بينما 

للربميل.
بل�س"،  "اأوبك  جمموعة  �ستقرره  ما  اإىل  الهتمام  �سيتحول  الأ�سعار  انخفا�س  ومع 
اأكتوبر ، بعد التفاق على خف�س قليل  خالل اجتماعها يف اخلام�س من ال�سهر القادم 
لالإنتاج  يف اجتماعها الأخري ، حيث يرى خرباء اأن تراجع الأ�سعار قد يوؤدي اإىل تدخل 

املجموعة مرة اأخرى لدعم ا�ستقرار الأ�سواق وتوازن العر�س والطلب.

اقتصاد
الثالثاء 1 ربيع الأول 1444ه� املوافق 27 �سبتمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 623739

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

مليار ريال استثمارات جديدة إلنتاج الدواجن
الريا�ض- البالد

اأكد وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة املهند�س اأحمد بن �سالح العيادة، 
اأن جهود الوزارة اأ�سهمت يف حتقيق منجزات كان لها اأثرها الوا�سح على 
قطاع اإنتاج الدواجن والبي�س يف اململكة، اإذ اأ�سهمت يف حتقيق الوفرة 
وت�سجيل ن�سب اكتفاء ذاتي مرتفعة من حلوم الدواجن بلغت نحو 68 % 

ومن بي�س املائدة 103 %.
جاء ذلك خالل اجتماعه بلجنة منتجي الدواجن والبي�س؛ 
بهدف مناق�سة التحديات التي تواجه القطاع و�سبل حلها، 
ت�ستهدف  التي  التو�سعية  اخلطة  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة 
�سخ ا�ستثمارات جديدة يف قطاع الدواجن بقيمة ت�سل اإىل 
17 مليار ريال لرفع ن�سبة الكتفاء الذاتي للحوم الدواجن 

اإىل 80 % يف 2025م يف مرحلة اأوىل.
وا�ستعر�س اأع�ساء اللجنة خالل الجتماع التحديات التي 
تواجههم يف قطاع الدواجن، املتمثلة يف ارتفاع تكاليف 

 ، امل�ستوردة  العلفية  امل��دخ��الت  ارت��ف��اع  ب�سبب  الإن��ت��اج؛ 
والتوزيع،  ال�سحن  تكاليف  وزي��ادة  ال�سويا،  وفول  ال�سفراء  الذرة  مثل 
بالإ�سافة اإىل ازدياد واردات اململكة من الدجاج الالحم موؤخًرا، مما اأدى 
�سناعة  ومنو  تطور  على  حر�سهم  موؤكدين  لديهم،  املخزون  زي��ادة  اإىل 

الدواجن، واملحافظة على ا�ستقرار اأ�سعار الدواجن بالأ�سواق املحلية.
واأبان املهند�س العيادة اأن جممل القرو�س الزراعية املقدمة من �سندوق 

ري��ال،  مليارات   7 �ستبلغ  العام  ه��ذا  بنهاية  ال��زراع��ي  التنمية 
ثت م�ستهدفاتها موؤخًرا،  ُحدِّ اإ�سرتاتيجية  الزراعة  ولدى قطاع 
الأغذية  لقطاع  ودعًما  الغذائي.  الأمن  باإ�سرتاتيجية  وُرِبطت 
ب�سكل عام، �سدرت موافقة كرمية بتخ�سي�س 91 مليار ريال 
لال�ستثمار يف املنتجات الغذائية وزيادة الناجت املحلي، وزيادة 

القدرة على الت�سدير.
على  تعمل  ال����وزارة  اأن  ال��زراع��ة  وك��ي��ل  واأو���س��ح 
و�سمان  الوفرة  لتحقيق  وبرامج  خطط  تنفيذ 
لعدد 120  ذلك رخ�ست  الأ�سعار، ومن  ا�ستقرار 
ال��الح��م، و30  ال��دج��اج  م�سروًعا ج��دي��ًدا لإن��ت��اج 
مزارع  و�سُتن�َساأ  املائدة،  بي�س  لإنتاج  م�سروًعا 
منوذجية متطورة يف عدد من املناطق، �ست�سهم 
من  ط��ازج��ة  منتجات  توفري  يف  امل�ساريع  ه��ذه 
وبي�س  والدواجن  والبي�ساء  احلمراء  اللحوم 
ا يف اأ�سعار  املائدة، حيث تتوقع الوزارة انخفا�سً

الدواجن ي�سل اإىل 10 % خالل املدة املقبلة.
يف:  متثلت  املهمة،  التو�سيات  م��ن  بجملة  الجتماع  وخ��رج 
التكلفة على  لتقليل  الإلكرتوين  الت�سويق  اأهمية ال�ستفادة من 
تطوير  يف  ت�سهم  تطوعية  مبادرات  وتبّني  وامل�ستهلك،  املنتج 

القطاع وا�ستقرار الأ�سعار.

تعاون بين اتحاد الغرف وهونج كونج

خط مالحي جديد بميناء جدة

الريا�ض- البالد
وق���ع احت���اد ال��غ��رف ال�����س��ع��ودي��ة وجم��ل�����س تنمية 
جتارة هونغ كونغ ،اأم�س ، مذكرة تفاهم للتن�سيق 
والتعاون بني اجلانبني يف تنمية عالقات التعاون 
ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري ب��ني اأ���س��ح��اب الأع��م��ال 

وال�سركات يف اململكة وهونغ كوجن.
الغرف  احت���اد  ج��ان��ب  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة  ووق���ع 
ال�����س��ع��ودي��ة الأم�����ني ال���ع���ام ل���الحت���اد ح�����س��ني بن 
تنمية  جمل�س  مثل  فيما  العبدالقادر،  عبدالقادر 
ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي  املدير  كوجن  هونغ  جتارة 

الأو�سط واأفريقيا باملجل�س دانييل لم.
وتهدف املذكرة اإىل تعزيز جمالت التعاون امل�سرتك 
واإمكاناتهما  الطرفني  ق���درات  توظيف  خ��الل  م��ن 
لتعزيز التجارة وال�ستثمار والتعاون القت�سادي 

بني اململكة وهونغ كونغ.
التفاهم  مذكرة  بنود  بح�سب  التعاون  نطاق  وي�سمل 

املعلومات  ت��ب��ادل  يف:  تتمثل  اأ�سا�سية  جم���الت 
ال�����س��ل��ة، ودع��م  ال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة ذات 
ال�سركات من اململكة وهوجن كونغ املهتمة باإقامة 
يف  وال��ت��ع��اون  وا�ستثمارية،  جت��اري��ة  ���س��راك��ات 
جمال م�ساركة ال�سركات يف الفعاليات واملنتديات 
من  القت�سادية  الوفود  وم�ساندة  القت�سادية، 
خالل توفري معلومات عن القطاعات امل�ستهدفة 
واملنتجات  املالية  ذلك:  يف  مبا  الأولوية  وذات 
املهنية  واخلدمات  الأعمال  وخدمات  الزراعية 
والبنية  والت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
الفكرية  وامللكية  العقاري  والتطوير  التحتية 
والرعاية  واللوج�ستية  النا�سئة  وال�سركات 
والغذاء  والإك�س�سوارات  والأزي��اء  ال�سحية 
واملن�سوجات  واملالب�س  والقهوة  وال�ساي 
والأح�������ج�������ار ال����ك����رمي����ة وامل����ج����وه����رات 

والإلكرتونيات واملنتجات الكهربائية.

جدة-البالد
للمالحة  املتو�سط  الأبي�س  البحر  �سركة  اأ�سافت 
، الرائدة يف جمال ال�سحن واخلدمات البحرية؛ 
الإ�سالمي  جدة  ميناء  يربط  جديدا  مالحيا  خطا 
ب�����)10( م��وان��ئ ع��امل��ي��ة، وذل���ك يف اإط����ار توجه 
ال�سركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بال�سوق 
ال�سحن البحري من  ال�سعودية، وتو�سع عمليات 

ال�سادرات والواردات يف جميع موانئ اململكة.
اخلط  اأن   ، للموانئ  العامة  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
ميناء  ب��ني  ال��رب��ط  خدمة  يوفر  اجل��دي��د  امل��الح��ي 
�سيفا،  نهافا  "كوملبو،  وم��وان��ئ  الإ�سالمي  ج��دة 
فالن�سيا،  عبدالله،  امللك  ميناء  �ساللة،  موندرا، 
وانتويرب"،  هامبورغ،  روت��ردام،  فيليك�س�ستو، 
حيث تتكون اخلدمة من 11 �سفينة رئي�سة بطاقة 
لكل  قيا�سية  حاوية   14،000 تعادل  ا�ستيعابية 
تبحر  �سفينة  اأول  ت�سل  اأن  املتوقع  �سفينة، ومن 
واأول  املقبل  اأكتوبر   23 يف  ج��دة  اإىل  الهند  من 

اإىل ج��دة يف 26  اأوروب���ا  �سفينة من 
من ال�سهر نف�سه.

احل��رك��ة  ل��ق��وة  نتيجة  ذل���ك  وي��اأت��ي 
الإ�سالمي  ج��دة  مبيناء  التجارية 
ب��اع��ت��ب��اره اأك���رب م��ي��ن��اء ل���س��ت��رياد 
اململكة،  يف  احل��اوي��ات  وت�سدير 
وينعك�س على حتقيق اجلودة يف 
الت�سغيلية،  الكفاءة  ويعزز  الأداء 
خ���دم���ات  ت���ق���دمي  اإىل  اإ����س���اف���ة 
بتعزيز  للم�ستفيدين  م��ب��ا���س��رة 
ال���رب���ط امل���الح���ي ب���ني امل��م��ل��ك��ة 
والعامل؛ متا�سًيا مع م�ستهدفات 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  للنقل 
كمركز  اململكة  مكانة  لرت�سيخ 
ربط  وحم��ور  عاملي  لوج�ستي 

للقارات الثالث.

لخفض تكاليف التشغيل وتوفير الغاز

»التحلية« تعزز استخدامات الطاقة المتجددة 
الريا�ض- البالد

املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
ال�سم�سية  اخل��الي��ا  ُن��ظ��م  م�����س��روع  تنفيذ  ع��ن 
على  اأج�����زاء  وم��ن��ه��ا   )PV( ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
امل�سطحات املائية، وبطاقة توليد تعادل )110( 
تطبيقات  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  وات،  ميقا 
وخف�س  التحلية  �سناعة  يف  املتجددة  الطاقة 
ا�ستهالك الطاقة امل�ستخدمة من ال�سبكة اإىل اأقل 
يزيد  ومبا  املكعب،  للمرت  وات  كيلو   2.16 من 
عن 20% من معدل ا�ستهالك الطاقة الت�سميمي 
ال�ساعة  يف  وات  كيلو   2.7 معدل  يبلغ  ال��ذي 
للمرت الكعب ملنظومة حتلية املياه التي يجري 
تتجاوز  اإنتاجية  بطاقة  اجلبيل  يف  اإن�ساوؤها 
مليون مرت مكعب يوميًا كاأكرب حمطة يف العامل 
بتقنية التنا�سح العك�سي، والأقل يف ا�ستهالك 
�سعات  ذات  املحطات  ب��ني  الكهربائية  الطاقة 

الإنتاج الكبرية.
تعمل  م�ساريع  ع��دة  من  ج��زءًا  امل�سروع  وُيعد 

مليون   )300( توفري  بهدف  املوؤ�س�سة  عليها 
ال��غ��از  ا���س��ت��ه��الك  م��ن  ح��راري��ة  قيا�سية  وح���دة 

ال�سائل  الوقود  اإزاح��ة  على  ع��الوًة  الطبيعي، 
العام  بنهاية  �سنويًا  اإىل 10 ماليني طن  لي�سل 
2024، �ست�سهم يف خف�س التكاليف الت�سغيليه 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وخف�س  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق 
اإىل 34  ي�����س��ل  ال��ك��رب��ون��ي��ة مب���ا  الن��ب��ع��اث��ات 
الكربونية، متا�سيًا  النبعاثات  من  مليون طن 
ال�سعودية  مبادرة  ووفق  البيئية  املعايري  مع 

اخل�سراء.
حمطات  لديها  "التحلية"  اأن  بالذكر  اجلدير 
وتعتمد  وت�سنيعها  ت�سميمها  م��ن  متنقلة 
ا�ستهالكها  يتجاوز  ل  ال�سم�سية  الطاقة  على 
)2.27( كيلو وات للمرت املكعب حمققة رقمًا 
"التحلية"  عامليًا جديدًا لهذه الفئة، وتهدف 
تكلفة  خف�س  اإىل  احلالية  جهودها  �سمن 
املتنقلة  املحطات  الطاقة يف هذه  ا�ستهالك 

والو�سول اإىل )2.0(كيلو وات.
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المستورد وتوقعات 
بانخفاض األسعار

جدة - البالد
املعدنية  وال��رثوة  ال�سناعة  وزارة  ك�سفت 
جديدا  �سناعيا  ترخي�سا   115 اإ�سدار  عن 
خ���الل ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي، بحجم 

ا�ستثمارات بلغ 4.1 مليار ريال.
وا���س��ت��ح��وذت امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية على 
اجل��دي��دة  ال�سناعية  ال��رتاخ��ي�����س  معظم 
ال�سهر نف�سه بن�سبة 85.22 % تليها  خالل 

املن�ساآت املتو�سطة بن�سبة 11.30 %.
الأكرب  الن�سبة  الوطنية  امل�سانع  و�سجلت 
ح�سب  ال�سادرة  الرتاخي�س  اإجمايل  من 
تليها   ،%  79.13 بن�سبة  ال�ستثمار  ن��وع 
بن�سبة  امل�سرتك  ال�ستثمار  ذات  املن�ساآت 

13.04 % ومن ثم املن�ساآت الأجنبية.
ع��دد  اإج���م���ايل  اأن  ال������وزارة  واأو����س���ح���ت 
منذ  اأ�سدرتها  التي  ال�سناعية  الرتاخي�س 
مطلع العام اجلاري وحتى نهاية اأغ�سط�س 
بلغ 646 ترخي�سا فيما و�سل عدد امل�سانع 
ال�سهر  نهاية  حتى  الإن�ساء  وحتت  القائمة 
ا�ستثمارات  بحجم  م�سانع   10707 نف�سه 

1.379 تريليون ريال.
للمعلومات  الوطني  املركز  تقرير  وك��ان    
اأو�سح موؤخرا  ، قد  ال�سناعية والتعدينية 

الرتاخي�س  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  حجم  اأن 
 973 بلغ  املا�سي  يوليو  ل�سهر  اجل��دي��دة 
املن�ساآت  ا�ستحوذت  فيما  ري���ال،  مليون 
ال�������س���غ���رية ع���ل���ى م��ع��ظ��م ال���رتاخ���ي�������س 
ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل�����دي�����دة خ�����الل ال�����س��ه��ر 
املن�ساآت  تليها   ،%86.67 بن�سبة  نف�سه 
حني  يف   ،%13.33 بن�سبة  امل��ت��و���س��ط��ة 
الأك��رب  الن�سبة  الوطنية  امل�سانع  �سجلت 
ح�سب  ال�سادرة  الرتاخي�س  اإجمايل  من 
تليها   ،%73.33 بن�سبة  ال�ستثمار  ن��وع 
املن�ساآت الأجنبية ب� 20%، ثم املن�ساآت ذات 

ال�ستثمار امل�سرتك بن�سبة %6.67.
ال�سناعية  الرتاخي�س  اأن  التقرير  وك�سف 
اإداري���ة،  مناطق   5 على  توزعت  اجل��دي��دة 
ا،  تت�سدرها منطقة الريا�س ب� 15 ترخي�سً
ثم  تراخي�س،   7 ب�  ال�سرقية  املنطقة  تليها 
فيما  تراخي�س،   6 ب�  املكرمة  مكة  منطقة 
املنورة  واملدينة  الق�سيم  منطقة  �سجلت 

ا واحًدا لكل منهما. ترخي�سً
الوطني  املركز  عرب  ال���وزارة  وت�سدر   
ح  تو�سِّ التي  ال�سناعية  املوؤ�سرات  اأهم 
طبيعة حركة الن�ساط ال�سناعي ال�سهرية 

يف اململكة.

          مليار ريال استثمارات 
4.1          صناعية جديدة
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مناوشات كالمية بين ميقاتي وبري

بريوت - البالد

لبنان يف  املتقاعدون يف  الع�سكريون  خرج 

تظاهرات حا�سدة اأم�س )الثنني(، احتجاجا 

على �سوء الأو�ساع ب�سكل عام مثلهم وبقية 

من  يعانون  الذين  اللبناين  ال�سعبي  اأفــراد 

اإذ  الأمـــور،  مقاليد  على  الله  حــزب  �سيطرة 

بينما  الــرملــان،  دخــول  الع�سكريون  حــاول 

حاولت قوات من اجلي�س وال�سرطة اإبعادهم 

عن �ساحة جمل�س النواب.

وافـــر�ـــس املــتــظــاهــرون الأر�ـــــس ملــنــع اأي 

لوكالة  وفقا  املكان،  عن  لإبعادهم  حماولة 

من  قــوة  اأن  بينت  التي  اللبنانية،  الأنــبــاء 

ملوؤازرة  النجمة  �ساحة  اإىل  و�سلت  اجلي�س 

الأمنية،  والــقــوى  الــنــواب  جمل�س  �سرطة 

بينها  مــنــاو�ــســات  وقـــــوع  بــعــد  وخــا�ــســة 

الع�سكريون  نــا�ــســد  فيما  واملــتــظــاهــريــن، 

جمل�س  اأمـــام  تــظــاهــروا  الــذيــن  املتقاعدون 

اإىل  الـــنـــزول  اإىل  قــائــد اجلــيــ�ــس  الـــنـــواب، 

والعمل  مطالبهم  اإىل  وال�ستماع  الأر�ـــس 

على حتقيقها اإن�سافا لهم، يف وقت ان�سمت 

النائبة �سينتيا زرازير وعدد من النواب اإىل 

املتظاهرين، وقال اأحدهم: "نحن نحاول يف 

الداخل ا�ستعادة بع�س حقوقكم، والو�سول 

اإىل قرار ين�سف الع�سكريني. هدفنا جميعًا 

حت�سيل احلقوق". 

بتح�سني  املتقاعدون  الع�سكريون  وطالب 

جل�سة  هام�س  على  املعي�سية،  اأو�ــســاعــهــم 

للدولة  العامة  املــوازنــة  م�سروع  مناق�سة 

انت�سار  وو�ــســط  اأمــ�ــس،  ــنــواب  ال مبجل�س 

اأمني كثيف، وتوتر وتدافع بني املتظاهرين 

اجلي�س  مــن  وقـــوة  املجل�س،  اأمـــن  وقـــوات 

و�سلت ملوؤازرة القوى الأمنية، حيث �سجلت 

احتكاكات بني املتظاهرين والقوى الأمنية.

العنيفة  الفئوية  الحتجاجات  وقــع  وعلى 

بالقوة،  النواب  جمل�س  اقتحام  وحماولت 

وقعت مناو�سات كالمية بني رئي�سي حكومة 

والرملان  ميقاتي،  جنيب  الأعمال  ت�سريف 

ــنــقــد، بينما  ـــري حـــول �ــســنــدوق ال نــبــيــه ب

قانون  م�سروع  واإقــــرار  درا�ــســة  توا�سلت 

املوازنة العامة للدولة للعام اجلاري، حيث 

وبــري،  ميقاتي  بــني  ال�ساخن  النقا�س  دار 

نحو  تتجه  البالد  اأن  من  الأول  حتذير  بعد 

العجز  النقد  �سندق  ي�سدد  مل  اإذا  الت�سخم، 

اأثــارت  فيما  الــدولــة،  تواجهه  الــذي  املــايل 

جمل�س  رئي�س  غ�سب  ميقاتي  حتــذيــرات 

الـــنـــواب، كــمــا �ــســهــدت اجلــلــ�ــســة اعــرا�ــس 

رئي�س جلنة املال واملوازنة النائب اإبراهيم 

كنعان على الأرقــام املر�سلة من وزارة املال 

 15 لعتماد الدولر اجلمركي على ت�سعرية 

األف لرية.

وكان ميقاتي قد �سرح لدى و�سوله جمل�س 

ما  اإذا  يقّررون  "النواب  بــاأن  اأم�س  النواب 

�سُتَقر املوازنة اأم ل". وقبل اأيام، قال وزير 

الأعمال يو�سف  املالية يف حكومة ت�سريف 

اإن  املوازنة،  مناق�سة  جل�سة  خالل  اخلليل، 

م�سرًيا  الـ%100"،  فاقت  الت�سخم  "ن�سب 
اقت�سادي  ركــود  مــن  تعاين  لبنان  اأن  اإىل 

اأمله يف  اأعــوام، معربا عن   4 دام لأكرث من 

والإ�سالحية،  الت�سحيحية  بــاملــواد  البت 

حت�سني  �ساأنها  مــن  الــتــي  ــة  ــوازن امل لإقــــرار 

العالقات  لبنان القت�سادية واإعادة  اأو�ساع 

لطبيعتها مع �سندوق النقد الدويل.

عدن - البالد

بينما ت�ستمر مماطلة ملي�سيا احلوثي النقالبية 

املفرو�س  ح�سارها  ورفــع  تعز  طــرق  فتح  يف 

على املدينة منذ اأكرث من 7 �سنوات، وعد رئي�س 

العليمي،  حممد  ر�ساد  الرئا�سي  القيادة  جمل�س 

ال�سعب اليمني، بحل الأزمة، م�سددا على اأن فتح 

طرق تعز وغريها من املحافظات �سيتم عاجاًل اأم 

اآجاًل بال�سلم اأو باإرادة ال�سعب.

اإغالق  على  ت�سر  امليلي�سيا  اإن  العليمي،  وقــال 

الهدنة  اأن  مو�سحًا  جــمــاعــي،  كعقاب  الــطــرق 

من  وتخفيفا  النا�س،  لنداءات  ا�ستجابة  كانت 

على  يعملون  احلوثيني  اأن  اإىل  لفتا  معاناتهم، 

وال�ستقرار  ال�سالم  لإحــالل  جهود  اأي  اإف�سال 

باأي  تعرف  ل  ميلي�سيا  اأنها  موؤكدًا  اليمن،  يف 

اأن اجلي�س  واأعلن  الإن�سانية.  حق من احلقوق 

اأن  قبل، م�سددا على  اأقوى من ذي  بات  اليمني 

طوقت  واإن  حتى  بك�سره  تفلح  لــن  امليلي�سيا 

جمددا بع�س املدن والقرى.

اأن  �ــســابــق  املــتــحــدة، يف وقـــت  الأمم  واأعــلــنــت 

الهدنة  متــديــد  على  وافــقــت  اليمنية  الأطــــراف 

وقال  نف�سها.  لل�سروط  وفقًا  اإ�سافيني  ل�سهرين 

يف  غروندبرغ  هان�س  لليمن  الأممــي  املبعوث 

اإ�سافيني  �سهرين  ملدة  �ستمدد  الهدنة  اإن  حينه، 

فيما   ،2022 اأكتوبر   2 وحتى  اأغ�سط�س   2 من 

طرق  فتح  يف  متاطل  احلوثي  ميلي�سيا  تزال  ل 

املدينة،  على  املــفــرو�ــس  ح�سارها  ورفـــع  تعز 

الدولة من عائدات  وكذلك دفع مرتبات موظفي 

�ــســرائــب وجـــمـــارك املــ�ــســتــقــات الــنــفــطــيــة، يف 

بال�سواريخ  املـــدن  امليلي�سيا  ت�ستهدف  وقــت 

عيد  �سعلة  اإيقاد  حفل  ا�ستهدفت  اإذ  البالي�ستية، 

الثورة اليمنية 26 �سبتمر، الذي اأقيم مبديرية 

ميدي مبحافظة حجة، �سمايل غرب البالد، رغم 

ــة. وقـــال حمــافــظ حجة  �ــســريــان الــهــدنــة الأممــي

عبدالكرمي ال�سنيني، اإن هذه لي�ست املرة الأوىل 

�سبتمريًا  حفاًل  امليلي�سيا  فيها  ت�ستهدف  التي 

ا�ستهداف  اإىل  مــ�ــســريا  بالي�ستي،  بــ�ــســاروخ 

ب�ساروخني  املا�سي  الــعــام  حفال  امليلي�سيات 

من  واأكــرث  قتلى   10 �سحيتهما  راح  بالي�ستيني 

15 جريحا اأغلبهم من املدنيني، كما اأدان حمافظ 

الر�سمية،  اليمنية  الأنــبــاء  لوكالة  وفقا  حجة، 

ب�سدة هذه اجلرمية الإرهابية، واعترها اإمعانًا 

الأممية،  الهدنة  خرق  يف  احلوثي  ميلي�سيا  من 

عرها  ي�سعى  التي  ال�سالم  م�ساعي  لكل  ون�سفا 

اليمن،  يف  الــ�ــســراع  ــهــاء  لإن الـــدويل  املجتمع 

ب�ساعة  عــلــى  تـــدل  ـــــان  الأرك مكتملة  وجــرميــة 

اأكر  اإيقاع  يف  ورغبتها  ووح�سيتها  امليلي�سيا 

عدد من ال�سحايا.

بغداد - البالد

و�سط ا�ستمرار الأزمة يف العراق، تقدم رئي�س جمل�س 

من�سبه،  مــن  با�ستقالته  احللبو�سي  حممد  الــرملــان 

بينما يرتقب اأن يعقد الرملان غدا )الأربعاء(، جل�سة 

اأظــهــرت  حيث  ال�ــســتــقــالــة،  قــبــول  على  للت�سويت 

بندين  اأعمال اجلل�سة، ت�سمنت  �سورة من جدول 

رئي�س  ا�ستقالة  على  الت�سويت  اأولهما  يتيمني، 

لرئا�سة  اأول  نائب  انتخاب  وثانيهما  الــرملــان، 

ي�سوت  األ  مراقبون  يتوقع  وقت  يف  املجل�س، 

اأغلبية النواب بقبول ال�ستقالة.

بــعــد خــلــفــيــات وكــوالــيــ�ــس تلك  تــعــرف  ومل 

احللبو�سي  اأن  من  الرغم  على  ال�ستقالة، 

ــفــاء الــزعــيــم  الـــــذي يــعــتــر مـــن اأبـــــرز حــل

ــدري، مــقــتــدى الــ�ــســدر كـــان خالف  ــ�ــس ال

بقية  ا�ستقالة  اإىل  دعوته  اأ�سابيع  قبل 

اأكد  اأنه  اإل  الرملان،  حل  بغية  النواب، 

يف الوقت عينه حينها على اأهمية اإجراء انتخابات مبكرة 

حكومة  ت�سكيل  ي�سبقها  القانونية،  املتطلبات  تهيئة  بعد 

تتمتع بكامل ال�سالحية. وي�سهد العراق منذ النتخابات 

الرملانية املبكرة التي جرت يف العا�سر من اأكتوبر العام 

املا�سي، �سلاًل �سيا�سيًا تامًا، تاأزم اأكرث منذ يوليو املن�سرم 

مع نزول طريف اخلالف الأبرز اإىل ال�سارع واعت�سامهم 

و�سط بغداد )ال�سدر والإطار التن�سيقي املوايل لإيران(، 

اإذ بلغ اخلالف اأوجه مع بدء مطالبة التيار ال�سدري منذ 

�سهرين بحل جمل�س النواب واإجراء انتخابات ت�سريعية 

مبكرة، من اأجل ال�سري بالبالد على طريق الإ�سالحات، يف 

واإ�سرارهم  التوجه،  هذا  الإطــار  ظل رف�س خ�سومه يف 

على ت�سكيل حكومة قبل اأي انتخابات جديدة، فيما �ساند 

اإىل  املا�سية  الفرة  خالل  نبه  اأنه  اإل  حليفه،  احللبو�سي 

الد�ستورية، ل�سيما  �سرورة احرام الأ�سول والقوانني 

الأعلى واملحكمة الحتادية  الق�ساء  اأعلن جمل�س  اأن  بعد 

يف البالد اأن حل الرملان يخرج عن �سالحياتهما.

لبنان.. العسكريون المتقاعدون ينتفضون

إيران تقمع بالداخل 
وتقصف مناطق األكراد

مطالبة دولية بوقف الحرب 
األوكرانية لتفادي كارثة نووية

طهران - البالد

للتظاهرات  الإيـــــراين  الــقــمــع  ي�ستمر 

مه�سا  الفتاة  مبقتل  املــنــددة  ال�سعبية 

ــفــتــاة  ال ـــم  ع ــــن  اب كــ�ــســف  اإذ  اأمـــيـــنـــي، 

تــوفــيــت يف حجز  ــي  ــت ال الــعــ�ــســريــنــيــة 

ل�سغوط  تتعر�س  عائلتها  اأن  ال�سرطة، 

املعلومات  حلجب  ال�سلطات  قبل  مــن 

اأميني  اأن  معترا  الإعــالم،  و�سائل  عن 

الــ�ــســعــب  غــ�ــســب  "�سوت  اأ�ــســبــحــت 

مرت�سعي،  عــرفــان  وقـــال  الإيراين". 

ال�سلطات  اإن  الريطانية،  ل�سكاي  وفقا 

اأن  دون  الليل  يف  �سرا  دفنها  حــاولــت 

بلدتها  اأبناء  اأن  اإىل  م�سريًا  اأحــد،  يعلم 

ي�سمحوا  ومل  املـــوؤامـــرة  هـــذه  مــنــعــوا 

احلكومة  تزال  ل  فيما  ذلك  ياأتي  بذلك. 

مثل  للتوا�سل  عــديــدة  تطبيقات  تقيد 

من  للحد  اآب"  و"وات�س  اإنــ�ــســتــغــرام 

قدرة املتظاهرين على تنظيم وم�ساركة 

ــورة خــا�ــســة بــهــم تظهر  مــقــاطــع مــ�ــس

قمه  يف  الأمـــن  عنف  اخلــارجــي  للعامل 

الأمــن،  قــوات  وهاجمت  الحتجاجات. 

يــركــبــون  مــتــطــوعــني  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

دراجـــات نــاريــة مــع احلــر�ــس الــثــوري، 

الأيـــام  خـــالل  ال�سلميني  املــتــظــاهــريــن 

املتظاهرين  بع�س  ظهر  فيما  املا�سية، 

�سد  ويقاتلون  النريان  ي�سعلون  وهــم 

اأجل منعها  �سرطة مكافحة ال�سغب، من 

من اعتقالهم. وتوا�سل طهران عدوانها 

اخــرقــت  حــيــث  اجلــــــوار،  دول  عــلــى 

طائرات اإيرانية عامودية واأخرى بدون 

طــيــار، اأمــ�ــس، الأجـــــواء الــعــراقــيــة يف 

م�سادر  اأفــادت  بينما  كرد�ستان،  منطقة 

كــرديــة بــــاأن طــهــران خــرقــت الأجــــواء 

جهة  من  كيلومرا   15 بعمق  العراقية 

اأربيل.  �سمال  احلدودية  �سيدكان  بلدة 

ق�سفها  الإيــرانــيــة  املدفعية  ووا�ــســلــت 

املتاخمة  احلــدوديــة  املناطق  مــن  لعدد 

ملحافظة اأربيل يف اإقليم كرد�ستان.

فيينا - البالد

�سدد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، رافاييل غرو�سي، على �سرورة 

الأوكرانية   - الرو�سية  احلــرب  اإيقاف 

مع  كارثة نووية، وذلك  تفادي  اأجل  من 

احلــدود  من  الدولية  املــخــاوف  ت�ساعد 

الرو�سي  ال�سراع  يبلغها  اأن  التي ميكن 

الأوكراين الذي دخل �سهره الثامن. 

املوؤمتر  يف  اأم�س  األقاها  كلمة  يف  واأكــد 

العام للوكالة بدورته الـ 66، اأن املنظمة 

للت�ساور  جاهزة  املتحدة  لالأمم  التابعة 

ا�ستقرار  اأجــل  من  وكييف  مو�سكو  مع 

حمــيــط حمــطــة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة، 

يف  مــا  �ستفعل  الوكالة  اأن  اإىل  م�سريا 

نووية  كــارثــة  تــفــادي  اأجــل  مــن  و�سعها 

الدولية  الوكالة  وحذرت  اأوكرانيا.  يف 

للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا من خطورة 

النووي،  الو�سع يف جممع زابوريجيا 

ل�سيما يف ظل ا�ستمرار الق�سف املتبادل 

بــني اجلــانــبــني الأوكــــراين والــرو�ــســي، 

لتجّنب  اأمنية"،  "منطقة  باإقامة  مطالبة 

ومنذ  عقباه.  حتمد  ل  نووي  حادث  اأي 

وكييف  مو�سكو  مــن  كــل  تتبادل  اأ�سهر 

تعتر  التي  املحطة  بق�سف  التهامات 

اأكر من�ساأة للطاقة النووية يف اأوروبا 

ــتــي تــخــ�ــســع، مــنــذ اأوائـــل  بــرمــتــهــا، وال

مار�س، ل�سيطرة القوات الرو�سية.

وعلى وقع ال�سراع املحموم �سيا�سيًا بني 

ما و�سفه  انتقاده  بالده والغرب، وبعد 

اأكد الرئي�س  بالبتزاز النووي الغربي، 

�سرورة  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي 

خالل  وقــال  رو�سيا.  الغرب  يحرم  اأن 

األك�سندر  البيالرو�سي،  الرئي�س  لقائه 

"على  �ــســوتــ�ــســي،  يف  لــوكــا�ــســيــنــكــو، 

وبيالرو�سيا  رو�سيا  يعامل  اأن  الغرب 

الــتــحــذيــرات  ـــــزال  ت ول  باحرام". 

بوتني  بتلويح  الــدولــيــة  والــتــنــديــدات 

تتواىل،  النووية،  الأ�سلحة  با�ستخدام 

العديد  املا�سية  ال�ساعات  خالل  اأكد  فقد 

اأن  الكبار،  الأمريكيني  امل�سوؤولني  من 

الــــوليــــات املــتــحــدة حـــــذرت مــو�ــســكــو 

اإذا  "كارثية"  عــواقــب  مــن  وعلنًا  �ــســرًا 

العمليات  اإطــار  يف  النووي  ا�ستخدمت 

اأوكرانيا. واأو�سح وزير اخلارجية  يف 

الإدارة  اأن  بلينكن  اأنــتــوين  الأمــريــكــي 

اإىل  �سرية  حتذيرات  اأر�سلت  الأمريكية 

رو�سيا لثنيها عن خيار احلرب النووية 

املظلم هذا.

أكد أن المليشيا تعمل على إفشال جهود السالم

مجلس القيادة اليمني يعد بحل أزمة تعز

العراق.. استقالة رئيس البرلمان
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من القدية إلى نيوم

مركز إدارة النفايات:
نتطلع لتغطية جميع المناطق

تقرير - ابراهيم بن نا�صر املجحدي 

كان الحتفال باليوم الوطني 92 يوما خمتلفا لهواة 

وع�ساق ال�سيارات الكال�سيكية والتاريخية عرب فيها 

الهواية اجلميلة بطريقة  لهذة  الع�ساق  جمموعة من 

الــوطــن كانت  ابــنــاء  عك�ست رقــي ومتــيــز ووطــنــيــة 

العقالء   عبدالرحمن  الدكتور  اجلر�س  لها  علق  فكرة 

والر�سمية  الــنــظــامــيــة  الــراخــيــ�ــس  لخـــذ  و�ــســعــى 

الريا�سة  هــذة  كــون  الخت�سا�س  ذات  اجلهات  من 

والهواية ي�سرف عليها الحتاد ال�سعودي لل�سيارات 

على  �سهل  منه  ودعم  ومبتابعة  النارية  والدراجات 

النا�س  حديث  ا�سبحت  التي  الفكرة  لهذة  املنظمني 

)هي  امل�سرية  ابطال هذه  يقطعها  التي  امل�سافة  كون 

لنا دار( تفوق 1000 كيلو من القدية مرورا بحرمة 

ثم بريدة ثم حائل ثم تبوك ثم �سرما اىل نيوم املدينة 

عميد   - ال�سالمه  عبدالله  العم  يذكر  حيث  الــواعــدة 

باململكة  والتاريخية  الكال�سيكية  ال�سيارات  هــواة 

يهديها  عرفان  وم�ساعر  حب  ر�سالة  الرحلة  هذه  ان 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ملقام  الهواة 

وال�سعب  المــني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن 

ال�سعودي النبيل. 

وكان ابرز ما امتازت به هذه الرحلة عن غريها انها 

جاءت الطول م�سافة واجمل حدثا كونها يف يومنا 

ع�ساق  من  وابطالها  فر�سانها  وجميع  الوطني92 

هواية اقتناء ال�سيارات الكال�سيكية والتاريخية من 

خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية. 

كل ال�سكر لقائد امل�سرية الدكتور عبدالرحمن العقالء. 

كل ال�سكر جلميع امل�ساركني بهذة امل�سرية .

واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  جلميع  ال�سكر  كل 

التي �ساهمة يف جناح امل�سرية. 

من القدية اىل نيوم  نردد هي لنا دار. 

الوطن ي�ستحق منا الكثري.  �سكرا ياوطن. 

الريا�ض ـ البالد 

الوطني  باملركز  النفايات  اإدارة  اأخ�سائية  اأكـــدت 

يعمل  املركز  اأن  احل�سني،  فاطمة  النفايات،  لإدارة 

على بناء ا�سراتيجية وطنية لقطاع اإدارة النفايات 

القطاع  يف  م�ساهمتهم  وكيفية  توجهاته  لتحديد 

الوطني. واأ�سافت "فاطمة اإن ال�سراتيجية يتعقبها 

25 خمططا ا�سراتيجيا �سامال على م�ستوى مناطق 

وهو  الرئي�سي  الــهــدف  لتحقيق  متطلعني  اململكة، 

لتحقيق  الريا�س،  من  ابتداء  املناطق  جميع  تغطية 

النفايات عن املرادم بحلول  امل�ستهدف وهو حتويل 

2035 ابتداء بالنفايات البلدية ال�سلبة من خالل رفع 

ن�سبة حتول النفايات عن املرادم اإىل 94 %.

ونــوهــت بـــاأن املــركــز قــيــم الــو�ــســع الـــراهـــن حلجم 

النفايات وكيفية ال�ستفادة منها، والتقنيات املطلوبة 

ملعاجلتها، م�سرية اإىل اأن م�ساركة املركز يف معر�س 

ا�ستعرا�سا  ت�سمن   " متميزة  مــدن  "م�سروعات 
النفايات  عــدا  ما  النفايات  قطاع  تنظيم  يف  ــدوره  ل

املخطط  ا�ستعرا�س  بجانب  والع�سكرية،  امل�سعة 

ال�سراتيجي ال�سامل للتحول ال�سحيح يف القطاع.

اأبوظبي ـ وا�ض        

امللكية يف  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ت�سارك حممية 

الــدويل  اأبوظبي  معر�س  من   19 الـــ  الـــدورة  فعاليات 

لل�سيد والفرو�سية )اأبوظبي 2022(  الذي ي�ستمر اإىل 

2 اأكتوبر 2022 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

)اأدنيك(، واملقام حتت �سعار "ا�ستدامة وتراث .. بروح 

اأكرب  برابع  التعريف  اإىل  امل�ساركة  وتهدف  متجددة". 

تبلغ  اإذ  امل�ساحة،  حيث  مــن  الــعــامل  يف  بــريــة  حممية 

األف كيلومر مربع وهي تعد   130 اأكرث من  م�ساحتها 

وتتميز  الأو�ــســط،  ال�سرق  يف  املحميات  اأكــرب  اأي�سًا 

خمتلفة  عريقة  وحــ�ــســارات  مــذهــل،  جــغــرايف  بتنوع 

لدى  العاملي  للراث  كموقع  امل�سجلة  جبة  من  كل  يف 

اأنــدر  وجــود  جانب  اإىل  اأي�سا،  كلوة  ويف  اليون�سكو 

املها، واحلبارى،  مثل،  بالنقرا�س  املهددة  احليوانات 

ما حتويه  اإىل  املحمية  م�ساركة  الــرمي. وتركز  وغــزال 

من كنوزها الطبيعية الفريد وخ�سائ�سها املميزة، واإىل 

رفع الوعي باأهمية احلياة الفطرية ودورها يف احلفاظ 

على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي يف كل من حرة 

احلرة، الطبيق واخلنفة.

امللك  حممية  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأو�سح 

ت�ستهدف  امل�ساركة  اأن  امللكية  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الأكــرب  الربية  باملحمية  التعريف 

التعريف  كذلك  العامل  يف  امل�ساحة  حيث  من  والرابعة 

وجهة  تكون  ــاأن  ب وروؤيــتــهــا  الإ�سراتيجية  باأهدافها 

متميزة لل�سياحة البيئية، تتكامل مع حميطها وحتفظ 

بالتنمية  وت�سهم  والثقايف،  الطبيعي  املوروث  وتعزز 

الجتماعية، والقت�سادية امل�ستدامة.

اململكة  بني  املتينة  للعالقات  امتدادًا  امل�ساركة  وتاأتي 

املتحدة  العربية  الإمـــارات  ودولــة  ال�سعودية  العربية 

والتاريخ العريق بني البلدين.

الريا�ض ـ البالد 

الفعاليات  عدد  بلوغ  عن  للرفيه  العامة  الهيئة  اأعلنت 

فعاليًة   870 من  اأكرث   92 الـ  الوطني  باليوم  اخلا�سة 

لقطاع  يح�سب  جديد  قيا�سي  رقــم  يف  وذلــك  ا،  وعر�سً

بف�سل  مــطــرًدا  ا  منـــوًّ يحقق  ـــذي  ال باململكة  الــرفــيــه 

الر�سيدة  القيادة  من  الــالحمــدود  والدعم  التوجيهات 

تو�سح  اأم�س   اأعلنت  اإح�سائية  ويف  الله-.  -حفظها 

زيــــادة املــعــرو�ــس الــرفــيــهــي يف املــمــلــكــة، بــلــغ عــدد 

اليوم  ملنا�سبة  للفعاليات  �ــســدرت  الــتــي  الت�ساريح 

ت�سدرت  حيث  اململكة،  مناطق  على  موزعة  الوطني 

 303 بـ  الراخي�س  من  الأكــرب  العدد  الريا�س  منطقة 

ت�ساريح،   207 بـ  املكرمة  مكة  منطقة  تلتها  ت�ساريح، 

159 ت�سريًحا. وبلغ  بـ  ال�سرقية  بعدها جاءت املنطقة 

32، وجازان  42، والق�سيم  الت�ساريح يف ع�سري  عدد 

31، وتبوك 27، واملدينة املنورة 24، وحائل واجلوف 

يف  الت�ساريح  عدد  كان  فيما  منهما.  لكل  ت�سريًحا   13

الباحة 9 ت�ساريح، وجنران 6 ت�ساريح، و4 ت�ساريح 

يف احلدود ال�سمالية.

وتعد الهيئة العامة للرفيه اجلهة امل�سرعة لهذا القطاع 

احليوي يف اململكة، حيث يتم ذلك عرب بوابة الرفيه 

الأن�سطة  تراخي�س  لتقدمي  اأن�سئت  التي  الإلكرونية، 

تطوير  اإىل  تــهــدف  الــتــي  للهيئة  التابعة  واخلــدمــات 

بالتعاون  التحتية،  بنيته  الرفيه ودعم  وتنظيم قطاع 

مع خمتلف اجلهات.

وتعمل البوابة على ت�سهيل الأعمال للراغبني يف تقدمي 

ميكن  كما  اأنواعها،  اختالف  على  الرفيهية  اخلدمات 

وال�سوابط  ال�ــســراطــات  على  الطـــالع  خاللها  مــن 

الالزمة للعمل يف القطاع.

محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصيد 

»هيئة الترفيه«: رقم قياسي في فعاليات اليوم الوطني 

الريا�ض ـ البالد      

"ابحث  الفني  املعر�س  وفعاليات  اأن�سطة  الب�سرية  الفنون  هيئة  اختتمت 

عني بني ال�سباب" الذي اأقيم يف حي جاك�س بالدرعية التاريخية بال�سراكة 

مع موؤ�س�سة بينايل الدرعية للفن املعا�سر، بح�سور فنانني وهواة املجتمع 

الفني يف اململكة.

وجاء املعر�س كمبادرٍة جمعت الفن مع البيئة بطريقٍة اإبداعية، حيث �سهد 

ح�سور 10 فنانني حمليني قدموا خالله اأعماًل فنية اإبداعية.

جل�سات  �سملت  املعر�س،  فرة  خالل  الفعاليات  من  عــددًا  الهيئة  واأعــدت 

حوارية مع الفنانني، وور�س عمل خم�س�سة لالأطفال يف مدينة الريا�س، 

الغابات  البيئة، والتحذير من خطر حرائق  باأهمية احلفاظ على  للتوعية 

وتو�سيح اأهمية دور الفن والفنانني يف مناق�سة مثل هذه املو�سوعات.

اأ�سابيع  ثالثة  ا�ستمرت  التي  اإقامته  مدة  طيلة  �سهد  قد  املعر�س  اأن  يذكر 

متوا�سلة ح�سورًا كبريًا من حمبي البيئة واملهتمني بالفنون الب�سرية من 

الهواة واملتخ�س�سني.

الريا�ض ـ البالد      

خمالًفا   99 �سبط  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

خالل  اململكة،  مناطق  من  بعدد  البيئة  لنظام 

اأ�سبوع ، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم.

القوات  اأن  توير،  عرب  ـــوزارة،  ال واأو�سحت 

خمالفا؛   15 �سبطت  البيئي،  لالأمن  اخلا�سة 

لرعيهم 354 متنا من الإبل يف مواقع ممنوعة.

كما مت �سبط 10 خمالفني لنظام البيئة لقيامهم 

بنقل اأكرث من 80 مًرا مكعًبا من احلطب املحلي 

ا  يف منطقة الريا�س. ويف منطقة الريا�س اأي�سً

مت �سبط 5 خمالفني اآخرين لنظام البيئة نقلوا 

اأكرث من 48 مًرا مكعًبا من احلطب املحلي.

بحوزتهم  البيئة  لنظام  خمالفا   19 �سبط  ومت 

والفحم  احلطب  من  مكعًبا  مــًرا   18 من  اأكــرث 

منطقتي  يف  جتـــاريـــة  لأغــــرا�ــــس  املــحــلــيــني؛ 

خمالفا   36 �سبط  مت  اأي�سا  وع�سري.  الريا�س 

دون  حممية  منطقة  لدخولهم  البيئة  لنظام 

ــاكــن حمــظــورة يف  تــ�ــســريــح، والــ�ــســيــد يف اأم

و�سبطت  امللكية.  الــعــزيــز  عبد  املــلــك  حممية 

لنظام  خمالفني   9 للمجاهدين  العامة  الإدارة 

دون  الــربــة  وجتــريــف  الــرمــال  لنقلهم  البيئة 

ترخي�س يف املنطقة ال�سرقية.

 ومتكنت  القوات اخلا�سة لالأمن واحلماية من 

�سبط 5 خمالفني لنظام البيئة لقيامهم بال�سيد 

دون ترخي�س يف منطقة تبوك.

الريا�ض ـ البالد                 

لالإعالم  والفر�س  "التحديات  بعنوان  عمل  ور�سة  الأفــالم  هيئة  نّظمت 

�سناعة  جمــال  يف  والتحديات  الفر�س  ملناق�سة  باململكة"؛  ال�سينمائي 

من  عــدٍد  مب�ساركة  وذلــك  ال�سينمائي،  القطاع  يف  الإعــالمــي  املحتوى 

الأكادمييني واملخت�سني يف هذا املجال، اإىل جانب بع�س اجلهات املعنية 

مرتبطة  الور�سة حماور  من  الأوىل  الأفــالم. وتناولت اجلل�سة  ب�سناعة 

ا�سراتيجية  �سوء  يف  وم�ستقبله  ومتغرياته  ال�سينمائي  الإعالم  بواقع 

هيئة الأفالم، واأ�سكال الإعالم ال�سينمائي وقوالبه الفنية حمليًا وعامليًا، 

ومو�سع الإعالم بني جمايل العالقات العامة وال�سحافة، ودرا�سة واقع 

نقاط  اأهم  امل�ساركون  وناق�س  ال�سينمائية.  لالأحداث  ال�سحافية  التغطية 

الإعــالم  مواكبة  حمــدوديــة  حيث  مــن  ال�سينما  تواجهها  التي  ال�سعف 

ال�سينمائي لبع�س املهرجانات والفعاليات ال�سينمائية، بحيث ل توازي 

تبّني  اأهمية  موؤكدين  الإعالمية حمليًا وعامليًا،  �سخامة احلدث ومكانته 

باجلوانب  للنهو�س  املحلية  املهرجانات  تغطية  ال�سينمائيني  ال�سحفيني 

الإعالمية ال�سينمائية. فيما غطت اجلل�سة الثانية اأهم املجالت املرتبطة 

الإعــالم  اأهمية  تاأكيد  ومنها  ال�سينما،  �سناعة  يف  املتخ�س�س  بالإعالم 

وتاأثريه على ال�سينما، وخ�سائ�س الإعالم ال�سينمائي، واأبرز التحديات 

يف جمال �سناعة املحتوى الإعالمي ال�سينمائي، و�سبل التغلب عليها.

ال�سينمائية،  ال�سحافة  يف  ال�ستثمارية  الفر�س  اإىل  امل�ساركون  واأ�سار 

موؤكدين وعي اجلمهور يف التعامل مع املواد ال�سحفية، وخلق النقا�سات 

الفكرة  من  الأفــالم  �سناعة  ملحطات  ال�سامل  الفهم  من  واقرابه  املرثية، 

حتى املنتج النهائي.

"األفالم" تناقش التحديات والفرص لإلعالم السينمائي

اختتام معرض "ابحث عني بين الضباب" 

 99 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة األمن 

الريا�ض ـ البالد   

نبه املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية اإىل الأماكن 

احليوانية  الفطرية  الكائنات  �سيد  فيها  يحظر  التي 

الربية، ومنها منطقة احلدود الربية املحددة مبوجب 

نظام اأمن احلدود ولئحته التنفيذية. واأكد اأنه ي�سمح 

ويعلنها  املــركــز  يحددها  الــتــي  الأمــاكــن  يف  ال�سيد 

حدود  داخــل  ال�سيد  يحظر  حني  يف  دوري،  ب�سكل 

وحدود  والقرى،  املدن  وحدود  ال�سريفني،  احلرمني 

الأماكن امل�سنفة تراثيا، وحدود املناطق الرطبة اإىل 

داخل  �سيدها  يحظر  كما  منها.  كيلومر   2 م�سافة 

حدود كافة اأرا�سي الغطاء النباتي واملناطق املعلنة 

بناء  ي�سدر  ترخي�س  مبوجب  اإل  حممية،  كمناطق 

املركز.  ي�سدرها  خا�سة  و�سوابط  ا�سراطات  على 

و�سمل احلظر الطرقات العامة والفرعية اإىل م�سافة 

ال�ساحلي  وال�سريط  ال�ساطئ،  منها حرم  كيلومر   2

من  كيلومرًا   20 بعر�س  اململكة  �سواحل  جلميع 

املركز.  يحددها  اأخــرى  مواقع  واأي  ال�ساطئ،  حرم 

املزارع،  تاأجري  اأو  ا�ستخدام  يحظر  اأنه  املركز  واأكد 

م�سددا  لل�سيد،  اخلا�سة  والأمـــالك  وال�ــســراحــات 

على وجوب اأن تكون الأماكن امل�سموح بال�سيد فيها 

واملن�ساآت  وامل�ساجد،  ال�سكنية،  املواقع  عن  بعيدة 

كيلومر من   2 تقل عن  العامة واخلا�سة مب�سافة ل 

هذه الأماكن.

الحياة الفطرية تحدد 
أماكن حظر الصيد 
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جدة – هالل �سلمان
ي�������س���ت����أن���ف ف����ري����ق ال���ه���ال 
الثاث�ء  اليوم  م�س�ء  تدريب�ته 
ال��ف��ن��ي  اجل���ه����ز  م��ن��ح  اأن  ب��ع��د 
بقي�دة الأرجنتيني رامون دي�ز 
اأم�����س، بعد  ي��وم  اإج����زة  لعبيه 
الكويت  من  الفريق  بعثة  عودة 
اعتزال  مهرج�ن  يف  للم�س�ركة 
احل�����ر�����س ال��ك��وي��ت��ي ال����دويل 

ال�س�بق نواف اخل�لدي.
الهال ملاق�ة نظريه  وي�ستعد 
اخل�م�سة  اجلولة  يف  التع�ون 

من دوري رو�سن للمحرتفني.
ال���ف���وز على  ال���ه���ال  وح���ق���ق 
�سقيقه الق�د�سية الكويتي)0-2( 
يف م��ه��رج���ن اع���ت���زال ح���ر���س 
ال��ق���د���س��ي��ة وم��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت 
الذي  اخل�لدي،  نواف  ال�س�بق، 
الأحمد  ج�بر  ا�ست�د  على  اأقيم 
اأول  الكويت  ب�لع��سمة  الدويل 

اأم�س.

دي�ز  رامون  الهال  زج مدرب 
مل  الذين  الاعبني  من  ب�لعديد 
ت��ت��ح ل��ه��م ف��ر���س��ة امل�����س���رك��ة يف 
من  الأوىل  الأرب�����ع  اجل�����ولت 
دوري رو�سن للمحرتفني، اأمث�ل 

الي�مي  وحمد  الدو�سري  خليفة 
وم�����س��ع��ب اجل���وي���ر وع��ب��دال��ل��ه 
 67 الدقيقة  و�سهدت  احلمدان، 
عبدالإله  ل��اع��ب  م�س�ركة  اأول 
انتق�له  منذ  ال��ه��ال  م��ع  امل�لكي 
نه�ية  م��ن الحت����د، وذل��ك عقب 
اإ�س�بة  من  الت�أهيلي  برن�جمه 
تعر�س  التي  ال�سليبي  الرب�ط 
له� يف مب�راة منتخبن� الوطني 
ت�سفي�ت  �سمن  ال��ي���ب���ن  اأم����م 

ك�أ�س الع�مل 2022.
وق����دم رئ��ي�����س ن�����دي ال��ه��ال 
ال��ن���دي  قمي�س  ن���ف��ل،  ب��ن  فهد 

ب��ت��وق��ي��ع���ت ال���اع���ب���ني ه��دي��ة 
الق�د�سية  ن���دي  لرئي�س  رمزية 
واأك��د  ب��ه،  املحتفى  واحل���ر���س 
ال��ه��ال  م�����س���رك��ة  اأن  اخل���ل��دي 
اعتزاله تظل حمل  يف مهرج�ن 
اجلزيل  �سكره  مقدم�  ل��ه،  فخر 
ولعبني  اإدارة  ال��ه��ال،  ل��ن���دي 

وجم�هري.
"�س�أظل  اخل�����ل����دي:  وق������ل   
�سعيد  اأن�����  ه��ال��ي���.  ق��د���س���وي��� 
الكبري  اجلم�هريي  ب�حل�سور 
وه��ذا  ك��رم  اأه��ل  وال�سعوديون 

لي�س مب�ستغرب عليهم".
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الريا�ض- البالد
رف�س رودي ج�ر�سي� مدرب الن�سر اإراحة علي لج�مي وحممد مران اأ�سوة 
ببقية الاعبني حل�جتهم� لتم�رين تقوية بعد اأن بنينّ التقرير املف�سل من قبل 

م�س�عديه وجود ق�سور جزئي يف ع�سات الاعبني.
وتواجد علي لج�مي يف العي�دة الطبية خال الأ�س�بيع الثاثة امل��سية، 
اأ�سيب امله�جم حممد مران  الع�سلة الأم�مية، بينم�  بعد تعر�سه لتمزق يف 
بتمزق خفيف يف الرب�ط اجل�نبي، واأنهى الثن�ئي برن�جمهم� العاجي نه�ية 

الأ�سبوع امل��سي.

جارسيا يرفض إراحة "الجامي ومران"

سيعود الحبيب األهالوي..
حممد عبدالله احل�رثي

عرفه منذ ال�سغر.. ه�م فيه ِع�سقً� وولًء.
وي�س�نده  ي�سجعه  الِكرب..  حتى  له  اأخل�س 

انتم�ًء.
ت�����رة ُي���ف���رح���ه.. وت������رة ُي���ح���زن���ه.. وت����رة 

ُيغ�سبه. 
فتزهو  ب��ط��ًا..  ي�سبح  حتى  وي��ف��وز  ي��ف��وز 

الأر�س كله� خ�سراء. 
�سم�سه  فتغرب  ب��ط��ولت��ه..  ويخ�سر  ُي��ه��زم 

وتظلم �سم�وؤه �سوداء.
ولكنه ينه�س بع�سقه من جديد.. يط�رده يف 

كل وقت وكل حني. 
وي�سدح ) وعرب الزم�ن �سنم�سي معً�(. 

فقلعته  ويف وهلة وقف مذهوًل م�سدوًم�.. 
تنه�ر و�ستغدو حط�مً�. 

وهو ي�س�هده� اأم�مه مت�أملً� جمروحً�.. 
�س�جًدا  الله  يدعو  اأن  �سوى  بيده حيلة  وم� 

ق�عًدا اأن يغري الأحوال.
وبعد حزن واأمل ع�د ملدرجه م�سجعً� داعمً�.. 
ظهره   )) يق�سم   (( اأن  على  اأخ�سره  واأ�سر 
جراحه  ب��ه  عمق  اأخدود"  يف"  ب��ه  وُي��ل��ق��ي 

واآلمه!! 
بكل  الأ�سيلة  الأخ�سر  جوقة  ع���دت  حتى 
�سموخه� وعراقته� وخرباته� للم�سهد ع�زفة 
حلن)) اخللود(( له.. واأ�سبح لديه ثقة ب�لله 
ب���أن  ال��ع��روب��ة((  ت��ع��ر))  م��ن  ب�لرغم  ويقني 

حبيبه الأهاوي �سيعود..
واملهم عودة الأمل لهذا الع��سق الهم�م.. 

وعودة مع�سوقه الأخ�سر من بني احلط�م. 

األخضر يواجه نظيره األمريكي في ختام معسكر إسبانيا

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

 مدير اإدارة كرة القدم �سابقا بالأهلي

جدة – هالل �سلمان
الأمريكي  الأول نظريه  الوطني  يواجه منتخبن� 
ل  "نويف�  ملعب  على  ال��ي��وم  م�س�ء  م��ن   8 ال���  يف 
�سمن  الإ�سب�نية  مور�سي�  مبدينة  كوندومين�" 
الأخ�سر  حت�سريات  برن�مج  من  الث�نية  املرحلة 

لك�أ�س الع�مل 2022.
واأجرى الأخ�سر مت�رينه اأم�س على ملعب منتجع 
رين�رد،  اإي��ريف  الفرن�سي  امل��درب  بقي�دة  لفينك�، 
بع�س  وتنفيذ  التكتيكية  اجلوانب  على  ركز  الذي 

اجلمل الفنية التي �سينتهجه� يف ودية اأمريك�.
���س��ه��دت ال��ت��م���ري��ن م�����س���رك��ة احل����ر����س حممد 
ال��ع��وي�����س وال��ظ��ه��ري الأي�����س��ر ي������س��ر ال�����س��ه��راين، 
والأخري لن يبداأ املب�راة على الأرجح، فيم� وا�سل 
الت�أهيلي مع اجله�ز  الفرج برن�جمه  الق�ئد �سلم�ن 
الري��س عقب  اإىل  الطبي، و�ستعود بعثة الأخ�سر 

نه�ية املب�راة الليلة.

ال�سقور.. ملعادلة النت�سارات.. واأمريكا للتعوي�ض
عدد  مع�دلة  مهمة  يف  الليلة  الأخ�����س��ر  �سيكون 

ت�����ري����خ  يف  الن�����ت�����������س������رات 
حيث  اأمريك�،  مع  مواجه�ته 

�سبق اأن لعب� 6 مب�ري�ت من 
الفوز  منتخبن�  حقق  قبل، 
مرة  وت��ع���دل  مب�راتني  يف 
مب�ري�ت   3 وخ�سر  واح��دة 
اأم������م ن��ظ��ريه الأم��ري��ك��ي، 

اآخ��ره��� يف ك���أ���س ال��ق���رات 
 )0-2( بنتيجة  1999م  ع�م 

يف م���ب����راة حت��دي��د ���س���ح��ب 
املركز الث�لث.

اأمريك�  منتخب  ي�سعى  جهته،  من 
ل��ل��ت��ع��وي�����س اأم������م الأخ�������س���ر وجت��ن��ب 

اخل�س�رة الث�نية على التوايل، بعد اأن �سقط 
يف مب�راته الودية الأخرية اأم�م الي�ب�ن )0-2( يوم 

اجلمعة امل��سي يف مدينة دو�سلدورف الأمل�نية.
غريغ  اأم��ري��ك���،  منتخب  م��درب  ت�سكيلة  و�سمت 
اإيث�ن  املرمى"  حلرا�سة  وه��م،  لعب�   26 بريه�لرت 

هورف�ت – �سون جون�سون – م�ت ترينر.

ال���دف����ع: 
ري����������غ����������ي 
 –– ك������ن�����ون 
دي�ست  �سريجينيو 
– اإيريك  لونغ  – اآرون 
 - م�كينزي  -م����رك  ب���راون  ب�ملر 
جو �سك�يل – �س�م ف�ينز – دي�ندري يدلني – ووكر 

زميرم�ن.
الو�سط: كيلني اأكو�ست� – ت�يلر اأدامز – لوك� دي 
– جوين ك�ردو�سو  – وي�ستون م�كيني  ل توري 

تيلم�ن. – م�لك 
 – اأري���ول  ب��ول   – اآرون�سون  بريندن  الهجوم: 
خي�سو�س فرييرا – جوردان موري�س – ريك�ردو 
 – رين�  جيو   – بولي�سيت�س  كري�ستي�ن   – بيبي 

جو�س �س�رجنت".
الإجنليزي،  ت�سل�سي  لع��ب  بولي�سيت�س  ويعد 
لعب  ورين�  الإيط�يل،  يوفنتو�س  لعب  وم�كيني 
اأبرز لعبي منتخب  بورو�سي� دورمتوند الأمل�ين، 
لعب  بيبي  ريك�ردو  للموهوب  ب�لإ�س�فة  اأمريك�، 

خرونينغني الهولندي.

في مهرجان اعتزال الخالدي..

الزعيم يفوز على القادسية.. والمالكي يشارك ألول مرة  
بعد اعتماد طريقة الذهاب واإلياب..

الهالل والنصر يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة السلة
الريا�ض- البالد

بطولة  يف  والن�سر  الهال  فريق�  ي�س�رك   
اعتم�د  بعد  ال�سلة،  لكرة  الآ�سيوية  الأندية 
لاحت�د  الت�بع  الآ�سيوي  التنفيذي  املكتب 
الأن��دي��ة  بطولة  اإق���م��ة  ال�سلة  لكرة  ال���دويل 
الآ���س��ي��وي��ة ل��ك��رة ال�����س��ل��ة ب��ط��ري��ق��ة ال��ذه���ب 
املجمعة،  ال�س�بقة  الطريقة  بدًل من  والإي�ب 
دي�سمرب   19 ي���وم  ان��ط��اق��ه���  م��وع��د  وح���دد 
يف  امل�����س���رك��ة  الأن���دي���ة  وت��ق�����س��ي��م   ،2022
ت�سفي�ت البطولة ح�سب التوزيع اجلغرايف 
اآ�سي�(، ومت تق�سيم دول غرب  )�سرق وغرب 
منطقة  متثل  اإحداه�  جمموعتني؛  اإىل  اآ�سي� 
اآ�سي�،  غ��رب  دول  ب���ق��ي  والأخ����رى  اخلليج 
وت�����س��م ك��ل جم��م��وع��ة 8 اأن���دي���ة، وي�����س���رك 
ن�دي الهال ب�عتب�ره بطًا للدوري، ون�دي 
ج�نب  اإىل  ال���دوري،  لبطل  و�سيًف�  الن�سر 
والإم����رات وقطر  البحرين  اأب��ط���ل  الأن��دي��ة 
ال��دوري،  بطل  وو�سيف  والكويت  وعم�ن 
اآخر  من  والث�ين  الأول  املركزين  و�س�حب� 
بطولة خليجية لاأندية التي حققه� الكويت 
ال�سعودي،  للن�سر  الث�ين  واملركز  الكويتي 
وب�لت�يل �سيكون املقعدان الإ�س�في�ن لبطولة 

غرب اآ�سي� من ن�سيب ال�سعودية والكويت.
الأوائ��ل  الثاثة  املراكز  اأ�سح�ب  ويت�أهل   
ال��دور  اإىل  اآ�سي�  وغ��رب  اخلليج  منطقة  من 
اإىل  ب�لإ�س�فة  اآ�سي�  غ��رب  لبطولة  النه�ئي 
ب��ط��ل ال�����دوري ال��ك���زاخ�����س��ت���ين وال����دوري 

الهندي يف بطولة جممعة.



جدة- البالد
اأكمل نادي االحتاد ا�ستحواذه ر�سمًيا على نادي ن�سور 
لل�سيدات  القدم  لكرة  املمتاز  ال��دوري  اأندية  اأحد  جدة، 
الريا�سية  االأندية  ثالث  ليكون   ،2023-2022 ملو�سم 
بعد  لل�سيدات  املمتاز  ال���دوري  يف  امل�ساركة  الر�سمية 

ناديي الهالل والن�سر.
انطالق  اأعلن  قد  القدم  لكرة  ال�سعودي  االحتاد  وكان 
الن�سخة االأوىل من الدوري ال�سعودي املمتاز لل�سّيدات 
يف 15 �سبتمرب اجلاري، مب�ساركة 8 فرق وهي الن�سر 
التحدي  )فريق  الهالل  �سابًقا(،  الن�سائي  اململكة  )فريق 
الن�سائي �سابًقا(، اليمامة، ن�سور جدة )االحتاد حالًيا(، 
�سعلة ال�سرقية، العا�سفة، �سما ومرا�س، على اأن ينطلق 
الذهاب  بنظام  املقبل  اأكتوبر   13 يوم  اجلديد  املو�سم 

واالإياب، باإجمايل )56 مباراة(.
الدرجة  دوري  اإق��ام��ة  ال�سعودي  االحت��اد  اعتمد  كما 
الهمة،  ال��ري��ا���س،  هي"  فريًقا،   17 مب�ساركة  االأوىل، 
ال��ن�����س��ور ال��ذه��ب��ي��ة، احت���اد ال��ن�����س��ور، ال��رج��ي )ف��ري��ق 

الواحة الن�سائي �سابقًا(، املتحد، فليج، الليث االأبي�س، 
الغربية،  جمد  عكاظ،  االأم��ل،  الن�سائي،  �سهم  النور�س، 
و�سيتم  العنقاء"  ج���دة،  فخر  ال��ت��ه��ام��ي،  ج���دة،  جنمة 
توزيعها على ثالث مناطق، على اأن ينطلق الدوري يوم 
)مناطقيًا(  واالإي���اب  الذهاب  بنظام  املقبل  نوفمرب   11

باإجمايل )51 مباراة(.
خالل  من  االأوىل  الدرجة  دوري  بطل  حتديد  و�سيتم 
من  املغلوب  خ��روج  بنظام  ل��ل��دوري  النهائية  االأدوار 
دور  م��ن  املتاأهلني  ب��ني  تقام  التي  النهائي،  رب��ع  دور 
الدرجة  دوري  بطل  �سعود  يتم  اأن  على  املجموعات، 
ليحل  التالية،  الن�سخة  يف  املمتاز  ال��دوري  اإىل  االأوىل 
الذي  املمتاز،  ال��دوري  من  االأخ��ر  املركز  مكان �ساحب 

�سيهبط اإىل دوري الدرجة االأوىل.
مالًيا  دع��ًم��ا  ال��ق��دم  لكرة  ال�سعودي  االحت���اد  واعتمد 
على  فريق  كل  �سيح�سل  حيث  املمتاز؛  ال��دوري  الأندية 
الدرجة  يف  فريق  كل  �سيح�سل  فيما  ري��ال،  األ��ف   250

االأوىل على دعم مايل بقيمة 50 األف ريال.
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المسحل.. نجاحات كبيرة

جا�سم بن اأحمد اجلا�سم 

ي��ا���س��ر ب���ن ح�����س��ن امل�����س��ح��ل رئ��ي�����س االحت���اد 
انتخب  ال��ذي  احل��ايل،  القدم  لكرة  ال�سعودي 
بالتزكية،   2019 يونيو  يف  لالحتاد  رئي�سا 
الكبرة  الريا�سية  وثقافته  خربته  �ساهمت 
العمل  يف  ال�سنوات  مدار  على  اكت�سبها  التي 
الكبر  والتطوير  واخلطط  واالأه��داف  املميز 
ال����ذي اأح���دث���ه خ���الل ف���رة ع��م��ل��ه يف رئ��ا���س��ة 
ف���راغ، بل  م��ن  ي���اأت  التميز مل  االحت����اد. ه��ذا 
العديد  توىل  حيث  مراكمة؛  خ��ربات  نتيجة 
امل�ستوى  على  �سواء  الريا�سية،  املنا�سب  من 
ف��ق��د عمل  االآ���س��ي��وي وال�����دويل،  اأو  امل��ح��ل��ي 
امل��ح��رف��ني،  دوري  ل��راب��ط��ة  تنفيذي  ك��م��دي��ر 
املحرفة  ب��االأن��دي��ة  ع�سوا  ع��ني   2011 ويف 
االحت��اد  ر�سحه  اأن  بعد  االآ���س��ي��وي،  ب��االحت��اد 
للجنة  رئي�سا  وعني  املن�سب،  لهذا  ال�سعودي 
االأوملبية  للجنة  عاما  واأم��ني  امل��الع��ب،  اإدارة 
االأومل��ب��ي  املجل�س  يف  وع�����س��وا  ال�سعودية، 
لرابطة  االآ�سيوي، وانتخب يف 2016 رئي�سا 
دوري املحرفني ال�سعودي وع�سوا يف جلنة 
االن�����س��ب��اط واالأخ�����الق ب���االحت���اد االآ���س��ي��وي 
ال�سعودي  االحت��اد  لرئي�س  ونائبا  وال��دويل، 
لكرة القدم منذ 2017-2019 وجنح يف قيادة 
االحتاد ال�سعودي لكره القدم لتحقيق اأهداف 
بالتاأهل  ب��داي��ة  ع��دي��دة،  واإجن�����ازات  ك��ث��رة 
لكاأ�س العامل 2022 يف قطر، وتاأهل املنتخب 
االأوملبي لالأوملبياد، وحتقيق لقب كاأ�س اآ�سيا، 
مرورا بتحقيق منتخب ال�سباب كاأ�س العرب، 
الثالثة،  ال��درج��ة  دوري  ا���س��ت��ح��داث  وك��ذل��ك 
ودوري الدرجة الرابعة، وحقق جناحا كبرا، 
الفئات  لتطوير  عملت  التي  اخلطط  وك��ذل��ك 
اأجانب  العبني  الثمانية  فكرة  وكذلك  ال�سنية 
انعك�س  ال��ذي  للمحرفني،  رو�سن  دوري  يف 
قوة  واأعطى  ال�سعودي  الالعب  تطوير  على 

للدوري. 
ومع قرب انتهاء دورة جمل�س اإدارة االحتاد يف 
امل�سحل  يا�سر  ا�ستمرار  اأمتنى   2023 يونيو 
كرئي�س  قادمة  �سنوات  اأربع  لفرة  وانتخابه 
لالحتاد ال�سعودي لكره القدم؛ ليوا�سل تنفيذ 

الربامج واالأهداف التي و�سعها. 

@jassim33jassim

سحب قرعة دوري األولى للسيدات اليوم..

نادي االتحاد يستحوذ على " نسور جدة "

أفضلية للبرتغال على إسبانيا 
النتزاع بطاقة المربع الذهبي

جدة – البالد
 2019 عام  ن�سخة  بطلة  الربتغال  متلك 
اأف�سلية  االأوروب����ي����ة،  االأمم  دوري  م��ن 
الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  بطاقة  انتزاع 
على  تلعب  كونها  اإ�سبانيا؛  ح�ساب  على 
عندما  فقط،  التعادل  اإىل  وحتتاج  اأر�سها 
ب��راغ��ا  ل��وج��ه يف  اجل����اران وج��ه��ا  يلتقي 

الليلة. 
املجموعة  ���س��دارة  اإ�سبانيا  فقدت  وق��د 
الثانية يف اجلولة املا�سية بخ�سارتها على 
اأر�سها اأمام �سوي�سرا )1-2(، وهي االأوىل 
لها على اأر�سها منذ عام 2018 بعد �سل�سلة 
من 22 مباراة دون هزمية، يف حني تغلبت 
نظيفة؛  برباعية  ت�سيكيا  على  الربتغال 
لتت�سدر املجموعة بر�سيد 10 نقاط بفارق 

نقطتني عن منتخب )الثران(.

ول��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز، ي��ت��ع��ني ع��ل��ى م��درب 
مهاجم  اإ���س��راك  اإن��ري��ك��ي  لوي�س  اإ�سبانيا 
ملا فعل �سد �سوي�سرا، ومن  �سريح خالفًا 
اأتلتيكو مدريد،  اأن ي�سارك مهاجم  املتوقع 
فران  بر�سلونة  ومهاجم  موراتا  األ��ف��ارو 

توري�س اأ�سا�سيني. 
م��ف��اج��ئ��ًا عندما  اإن��ري��ك��ي  ق����رار  وك����ان 
ا���س��ت��ب��ع��د ي��اغ��و اأ���س��ب��ا���س اأف�����س��ل ه��داف 
اآخ��ر 6  ال���دوري 4 م��رات يف  اإ�سباين يف 
لكنه  فاتي،  اأن�سو  ي�ستدع  مل  كما  موا�سم، 
يف املقابل، ا�ستدعى مهاجم بيتي�س بورخا 
اأه��داف يف 6   6 �سجل  ال��ذي  اإيغلي�سيا�س 

مباريات يف الليغا هذا املو�سم. 
العبي  اإراح��ة  �سدد  يف  اإنريكي  اأن  كما 
اأن  بعد  وغ��ايف  بيدرو  ال�سابني  بر�سلونة 
مطلع  منذ  امل��ب��اري��ات  م��ن  الكثر  خا�سا 

الفر�سة  يعطي  اأن  على  احل��ايل،  املو�سم 
�سيتي  مان�س�سر  م��ن  وك��وك��ي  ل����رودري 

واأتلتيكو مدريد تواليًا. 
الن�سخة  نهائي  االإ�سباين  املنتخب  وبلغ 
العام  خ��ري��ف  االأمم  دوري  م��ن  االأخ����رة 
اأم��ام  ب�سعوبة  يخ�سر  اأن  قبل  امل��ا���س��ي 
نهائي  ن�سف  بلغ  كما  الفرن�سي،  نظره 
كاأ�س اأوروبا �سيف عام 2021 اأي�سًا قبل 

اأن يخ�سر اأمام اإيطاليا. 
ومتلك اإ�سبانيا �سجاًل جيدًا يف مواجهة 
م��رة   17 عليها  ت��ف��وق��ت  ح��ي��ث  ج��ارت��ه��ا؛ 
 6 مقابل  بينهما  جمعت  م��ب��اراة   39 يف 

انت�سارات للربتغال. 
بالتعادل  انتهت  الذهاب  مباراة  وكانت 
اآخ���ر 5  ب���اأن  ع��ل��م��ًا  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  )1-1( يف 

مواجهات بني املنتخبني انتهت بالتعادل.

"هاالند وصالح" أغلى 
الغائبين عن المونديال

القيمة ال�سوقية    املنتخبالالعبالرتتيب
150 مليون يورو    الرنويج  هاالند1

 90  مليون يوروم�سر         �سالح2       
75  مليون يورو  كولومبيالوي�س دياز3
70  مليون يورو  اإيطاليانيكولو باريال4

65 مليون يورو نيجرييااأو�سيمن5  
65 مليون يورواإيطاليافيديريكو كييز6 
65 مليون يورو�سلوفاكيا�سكرينيار7
65 مليون يوروا�سكتلنداروبرت�سون8
60 مليون يورواإيطاليا  با�ستوين9

55 مليون يوروالنم�سا  دافيد اأالبا10

جدة – البالد
ت�������س���در ال����ه����داف 
ال��روي��ج��ي اإرل��ي��ن��غ 
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القاهرة ـ البالد 
ت�سارك الفنانة يا�سمينا العبد يف بطولة فيلم "ف�سل 
الكدوانى وهند �سربى،  ماجد  النجمني  ونعمة" مع 
واملقرر طرحه يف دور العر�ض يوم 5 اأكتوبر املقبل، 
وجت�سد يا�سمينا خالل اأحداث الفيلم �سخ�سية "ليلى" 
�سربى(  )هند  ونعمة  الكدوانى(  )ماجد  ف�سل  ابنة 

وتت�سبب يف الكثري من امل�سكالت لعائلتها، ينتج 
وتتعاون  الكوميدية  املواقف  من  العديد  عنها 
الثانية  للمرة  �سربى  هند  مع  العبد  يا�سمينا 
بعد م�سل�سل "البحث عن عال" الذى مت عر�سه 

بطولته  يف  و�سارك  املا�سى،  فرباير  �سهر  يف 
�سو�سن بدر، وهاين عادل، وندا مو�سى، 

فهمي،  ولطيفة  الليثي  وحمــمــود 
العبد،  وداليا �سوقي، ويا�سمينا 

�سريف  وعمر  رمــزي،  واأي�سل 
وعــــدد مــن �ــســيــوف الــ�ــســرف 
فتحى  النبوى،  خالد  اأبــرهــم 
وغريهم  دينا  الــوهــاب،  عبد 
واإخــــراج هـــادى الــبــاجــورى.

بطولة  ونعمة"  "ف�سل  فيلم 
�سربى،  هند  الــكــدوانــى،  ماجد 

حمــمــود حــافــظ، حمــمــد ر�ــســوان، 
اإ�سماعيل  الطفل  العبد،  يا�سمينا 
�سيوف  من  وعــدد  اجلندى  اأحمد 
ال�سرف على راأ�سهم حممد ممدوح، 
ـــــار، واإخـــــراج  وتـــاألـــيـــف اأميــــن وت

ــــام، وتــــدور الأحـــــداث يف اطـــار كوميدى  اإم رامـــي 
)هند  الكدوانى( ونعمة  )ماجد  ف�سل  الزوجني  حول 
يف  ويتورطان  �سريع  اأكــل  عربة  ميتلكان  �سربى( 
العبد،  براءتهما.يا�سمينا  اإثبات  ويــحــاولن  ق�سية 
جنيف  يف  ون�ساأت  ولدت  م�سرية  �سوي�سرية  ممثلة 
دبي  و  القاهرة  بــني  حالًيا  وتعي�ض  ب�سوي�سرا، 
بعد  م�سر  يف  �سهرتها  وبــــداأت  ــنــدن،  ول
ظهورها يف م�سل�سل "البحث عن عال".

وا�شنطن ـ وكاالت 
كاليفورنيا  جامعة  يف  العلماء  مــن  فــريــق  ا�ستخدم 
لتحديد  الأخ�سر  ال�ساي  يف  املــوجــودة  اجلزيئات  اأحــد 
يف  الــربوتــني  ت�سابك  تفكك  اأن  ميكن  اأخـــرى  جزيئات 
مبر�ض  الإ�سابة  يف  يت�سبب  اأنــه  ُيعتقد  والــذي  الدماغ 
جزيء  اأن  املــعــروف  ومــن  مماثلة،  واأمــرا�ــض  الزهامير 
 EGCG بـ  اإليه اخت�سارًا  ي�سار  الذي  الأخ�سر  ال�ساي 
يقوم بتك�سري األياف بروتني تاو، وهي عبارة عن خيوط 
الت�سابكات التي تهاجم  طويلة ومتعددة الطبقات ت�سكل 

اخلاليا الع�سبية مما يوؤدي اإىل تلفها وموتها.

ويفتح هذا الكت�ساف اإمكانيات جديدة ملكافحة مر�ض 
ال�سلة  ذات  والأمــرا�ــض  باركن�سون  ومر�ض  الزهامير 
األياف  بنية  ت�ستهدف  التي  الأدويـــة  تطوير  خــالل  مــن 
الرئي�سي  الباحث  الأخرى.وقال  الأميلويد  واألياف  تاو 
الكيمياء  يف  اأ�ستاذ  وهو  اأيــزنــربغ،  ديفيد  الدرا�سة  يف 
احليوية بجامعة كاليفورنيا: "اإذا متكنا من تفكيك هذه 
الألياف، فرمبا نتمكن من اإيقاف موت اخلاليا الع�سبية. 
حتقيق  يف  عام  ب�سكل  ف�ساًل  ال�سابقة  املحاولت  �سهدت 
تلك اخلطوة لأنه كان يتم ا�ستخدام اأج�سام م�سادة كبرية 

ي�سعب و�سولها اإىل الدماغ".

 السجن والغرامة عقوبة االحتيال في إجراءات اإلفالس 
الريا�ض ـ البالد 

احتيايل  بت�سرف  القيام  عقوبة  اأن  العامة  النيابة  اأكــدت 
قبل  اأ�سوله،  قيمة  خف�ض  اأو  املدين  التزامات  زيــادة  بغر�ض 
افتتاح اأي من اإجراءات الإفال�ض اأو اأثناء �سريانها، هي ال�سجن 

مدة ت�سل اإىل ٥ �سنوات، وغرامة ت�سل اإىل ٥ ماليني ريال.
"تويرت" اأن  على  العامة  للنيابة  الر�سمي  واأو�سح احل�ساب 

هذا الت�سرف ُيعد جرمية كبرية موجبة للتوقيف.
اإجــراءات  تنظيم  اإىل  يهدف  الإفال�ض  نظام  اأن  اإىل  واأ�سارت 

املــايل،  التنظيم  اإعـــادة  الوقائية،  »الت�سوية  وهــي  الإفــال�ــض 
التنظيم  اإعــادة  املدينني،  ل�سغار  الوقائية  الت�سوية  الت�سفية، 
والت�سفية  املدينني،  ل�سغار  الت�سفية  املدينني،  ل�سغار  املايل 

الإدارية«.

تغريدة مسيئة توقف 
محاميًا عن العمل 

الريا�ض ـ البالد  
باإيقاف  قرارها  العدل  بــوزارة  املحامني  تاأديب  جلنة  اأ�سدرت 
اأحد املحامني عن مزاولة املهنة ملدة �سنة ون�سف ال�سنة؛ لإ�ساءته 
لإحدى ال�سركات والت�سهري بها عرب تغريدة له على موقع التوا�سل 
الجتماعي "تويرت"، خمالًفا بذلك نظام املحاماة، وقواعد ال�سلوك 

املهني للمحامني.
ا فيما  ن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية مل�ساءلته جزائيًّ وت�سمَّ

ُن�سب اإليه من وقائع، ُتكيَّف على اأنها اأو�ساف جرمية.
بـــوزارة  املــحــامــني  تــاأديــب  جلنة  ــدرت  اأ�ــس ذاتـــه  ال�سياق  ويف 
بحق  متفاوتة  تاأديبية  عقوبات  نت  ت�سمَّ اأخــرى،  قــرارات  العدل 
وقواعد  التنفيذية  ولئحته  املحاماة  نظام  خالفوا  حمامني؛   4

ال�سلوك املهني للمحامني.
للمحامني  املهني  ال�سلوك  قواعد  من  )الثالثة(  القاعدة  اأن  ُيذكر 
"يحافظ املحامي على �سرف املهنة ومكانتها، واأل  ن�ست على اأن 

يت�سرف مبا يخل بثقة النا�ض به اأو باملهنة".

أغذية ضد تقلبات الطقس 
الريا�ض ـ البالد 

اأكد اأ�ستاذ علم امل�سرطنات الدكتور فهد اخل�سريي، اأن العديد من الدرا�سات 
اأثبتت اأن هناك عدًدا من الأطعمة وامل�سروبات تنقي اجل�سم من ال�سموم.

ا على تقوية مناعة اجل�سم  واأو�سح اخل�سريي، اأن هذه الأغذية تعمل اأي�سً
�سد تغريات اجلو، وت�سلح ال�سرر.

والع�سل  والثوم  والب�سل  والربتقال  الليمون  الأغذية،  هذه  من  واأ�ساف، 
واحلبة ال�سوداء والورقيات والزجنبيل والقرفة  والنعناع.

على  احــتــوائــه  بف�سل  اله�سم  عملية  تنظيم  يف  الليمون  ع�سري  ي�ساهم 
ن�سبة عالية من الألياف الغذائية، مما ميكنه من عالج ع�سر اله�سم، الإم�ساك 
اأنه ي�ساهم  اأي�سا. كما  والإ�سهال، ويعزز عمل الأمعاء مما ي�ساعد يف اله�سم 
امل�سببة  لاللتهابات وامليكروبات  املعدة، ويعترب م�ساد  ا�سطرابات  يف عالج 

للم�ساكل يف اجلهاز اله�سمي.
ويف  لالأك�سدة،  امل�سادة  واملـــواد  الفيتامينات  على  الع�سل  يحتوي  كما 
ــدة الــفــريــدة مــن نــوعــهــا ت�سمى  الـــواقـــع فـــاإن واحــــدة مــن مــ�ــســادات الأكــ�ــس
م�سادات  اأن  املعروف  ومن  الع�سل،  يف  فقط  وجدت   )Pinocembrin(
الأك�سدة لها دور كبري يف الوقاية من ال�سرطان ومنع تكاثر اخلاليا ال�سرطانية، 

وخا�سة يف حالت �سرطان املريء، والفم، والأمعاء واملعدة.

»فضل ونعمة« في دور العرض قريبا 

الشاي األخضر بوابة لمكافحة الزهايمر

أزمات تقنية تعيق 
تحديث »أبل باي«

وا�شنطن ـ وكاالت 
الأمريكية،  "اأبل"  �سركة  داخــل  من  م�سادر  ك�سفت 
اأن اأزمات تقنية وهند�سية ُتعيق حتديث خدمات "اأبل 

باي" حتى العام املقبل 2023.
وكان من املتوقع اأن ي�سل حتديث "اأبل باي" بجانب 
ل�سبكة  قالت  امل�سادر  لكن  16"؛  اإ�ض  اأو  "اآي  حتديث 
وهند�سية  تقنية  م�ساكل  اإن  الأمريكية  "بلومربج" 
اأعاقت و�سول هذا التحديث، لي�سل يف الربيع املقبل.

وذكرت امل�سادر اأن اأبل تواجه حتديات فنية كبرية 
جعلها  مــا  وهـــو  املــ�ــســبــق؛  ــدفــع  ال خــدمــات  تنفيذ  يف 
لإجراء  فاينان�سنج"  "اأبل  ت�سمى  تابعة  �سركة  تن�سئ 
فحو�سات الئتمان وموافقات العمالء.ولفتت امل�سادر 
من  مهم  جــزء  املالية  اخلــدمــات  اأن  تــرى  اأبــل  اأن  اإىل 

م�ستقبلها، لذلك تويل اهتماًما كبرًيا لهذه اخلدمات.

حب الوطن

 ما زالت اأهازيج اليوم الوطني 92 تتوا�شل جم�شدة فرحة املواطنني بهذه املنا�شبة التاريخية ف�شال عن تفعيل م�شاركات االطفال وال�شباب 
من اجل تعميق وتكري�ض االنتماء والوالء لهذا الوطن املعطاء، واأم�ض اأطلقت االإدارة العامة للتعليم مبنطقة جازان، احتفاالتها مبنا�شبة 
فعالية  تنفيذ  �شملت  الغالية،  املنا�شبة  بهذه  االحتفاء  مظاهر  جازان  تعليم  مدار�ض  و�شهدت  اأيام،   5 مدى  على  وت�شتمر  الوطني   اليوم 
للتعبري عن حب  ال�شعودي وطرق املحافظة عليه والعناية به، ور�شمه وتلوينه وو�شع عبارات وطنية  العلم  "الراية" للتعريف بتقاليد 
الوطن والوالء لقادته لدى الطلبة با�شتخدام الربامج التقنية احلديثة، وبرنامج "حب الوطن" الذي �شمل االأنا�شيد الوطنية الرتاثية 

والرق�شات ال�شعبية التي ينفذها الطلبة للتعريف برتاث اململكة واأهم معاملها.

عالج لمرضى السرطان من 
» فيروس البرد «

البالد ـ وكاالت 
الــ�ــســرطــان، ك�سف علماء  مــر�ــســى  لــعــالج  اأمـــل جــديــدة  بــارقــة  يف 
ي�سيب  فريو�ض  با�ستخدام  العالج  من  جديدًا  نوعًا  اأن  بريطانيون 

اخلاليا ال�سارة ويدمرها، اأظهر نتائج واعدة يف التجارب املبكرة.
فقد اأو�سح العلماء اأن العالج بهذا الفريو�ض اأدى لختفاء �سرطان 
اأحد املر�سى، بينما راأى اآخرون تقل�ض اأورامهم، وفق تقرير ن�سرته 

�سبكة "بي بي �سي" الربيطانية.
قرحة  فريو�ض  من  �سعيف  �سكل  هو  الـــدواء  اأن  اإىل  اأ�ــســاروا  كما 
فيما  الأورام،  لقتل  تعديله  مت  الذي   )herpes simplex( الربد 
اأكد خرباء اأن احلقن بهذا الفريو�ض قد يوفر يف النهاية �سريان حياة 
ملزيد من الأ�سخا�ض امل�سابني بال�سرطانات املتقدمة، رغم احلاجة اإىل 

درا�سة اأطول واأكرث.
كذلك بّينت التجارب التي اأجراها معهد اأبحاث ال�سرطان وموؤ�س�سة 
اأن   ،Royal Marsden NHS Foundation Trust
بطريقتني،  ال�سرطان  يهاجم  الــورم  يف  مبا�سرة  ُيعطى  الــذي  احلقن 
والثانية  تنفجر،  ال�سرطانية وجعلها  الأوىل عن طريق غزو اخلاليا 

عن طريق تن�سيط جهاز املناعة.
يف حني جرب العالج على حوايل 40 مري�سًا حيث اأُعطي البع�ض 
تلقى  كما  نف�سها،  تلقاء  مــن   ،RP2 ت�سمى  التي  الــفــريو�ــض،  حقنة 
النتائج  نيفولوماب.واأظهرت  ي�سمى  لل�سرطان  اآخــر  عقارًا  اآخــرون 
التي قدمت يف موؤمتر طبي يف باري�ض، بفرن�سا اأن ثالثة من كل ت�سعة 

مر�سى عوجلوا بـ RP2 فقط، وراأوا اأن اأورامهم تتقل�ض.
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