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قادة دول »التعاون« حريصون على حتقيق أعلى مراتب التكامل

الريا�ض ـ البالد 
بالتنقل بني حمطات  الأطفال  ي�ستمتع 

جاذبة داخل "منطقة الطفل" مبعر�ض 
 ،2022 للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���ض 

بفكرة  م�سّوقة  ثقافية  رح��ل��ة  يف 
والتدريب  التعليم  ب��ني  ج��دي��دة 

وال�����رف�����ي�����ه، وال�����ذك�����ري�����ات 
اجل���م���ي���ل���ة، وال����س���ت���م���ت���اع 
وور�سه  املعر�ض،  باأجنحة 

وحما�سراته.
املزينة  املنطقة  وحتظى 
باإقبال  امللونة  بالبالونات 
حيث  الفتتاح،  منذ  كبري 
الأط��ف��ال  يومًيا  ت�ستقبل 
 12 اإىل  �سنتني  عمر  من 
�سنة ويو�سع �سوار على 
ا�سمه  يكتب  طفل  كل  يد 
ورق��م ويل الأم��ر املرافق 
على  حر�سًا  باملعر�ض  له 
رحلته  ل��ي��ب��داأ  ���س��ام��ت��ه، 

م�����س��ت��م��ت��ًع��ا ب���ني الأرك�����ان 
اأن  م��ن  فيمكنه  ال��ث��م��ان��ي��ة، 

يقتطف من كل ركن معلومة 
فيكون  طبًعا،  ثقافة  كل  ومن 

بعد خروجه قد اأمّل مبو�سوعة 
ك��ام��ل��ة م���ن امل��ع��ل��وم��ات اأث����رت 

وي�ستطيع  واٍع،  بفكر  ح�سيلته 
اأن  بعد  كافة  الأم��ور  يتحدث يف  اأن 

يح�سل على هديته.
وت����ب����داأ رح���ل���ة الأط����ف����ال ����س���واء اأن 

واملر�سى،  الحتياجات  ذوي  اأو  الأ�سحاء 
فيها  يركب  التي  الروبوت"  "�سناعة  ركن  من 

�سمن  ب�سيط  ب�سكل  "زّكون"  ال��روب��وت  ويربمج 
لعبة املتاهة ليعي�ض جتربة �سيء جديد يف عامل الذكاء 

وفيه  والفن"،  "الأدب  رك��ن  اإىل  ينتقل  ث��م  ال�سطناعي، 
ي�ستمع اإىل احلكواتي ليكت�سف ميوله يف القراءة اجليدة وح�سن 

ال�ستماع وحب املناق�سة ثم "الر�سم والتلوين".

احلج
ُتشدد على جتويد خدمات املعتمرين 

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي 
على  وال��ع��م��رة،  احل���ج  وزارة  ���س��ددت 
�سرورة التزام �سركات وموؤ�س�سات العمرة 
ل�سيوف  ك��اف��ة  اخل���دم���ات  ح���زم  ب��ت��ق��دمي 
ال��رح��م��ن ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، وذل���ك بهدف 
وتي�سري  القطاع،  يف  اخلدمات  جودة  رفع 
رحلة �سيوف الرحمن، حتقيًقا مل�ستهدفات 
اأن  واأو���س��ح��ت   .2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة 
ج��م��ي��ع ����س���رك���ات وم���وؤ����س�������س���ات ال��ع��م��رة 
ب��اإ���س��دار ت�ساريح  ت��اًم��ا  ال��ت��زاًم��ا  ُم��ل��زم��ة 
للمعتمرين  الرو�سة  يف  وال�ساة  العمرة 
احلرام  للم�سجد  وتفويجهم  لها،  التابعني 
الت�ساريح،  يف  املعتمدة  الأوق����ات  وف��ق 
يف  منهم  يرغب  من  الإج���راء  ه��ذا  وي�سمل 
ت��ك��رار ال��ع��م��رة خ��ال ف��رة وج��وده��م يف 
ت�ساريح  اإ���س��دار  ��ا  واأي�����سً امل��ك��رم��ة،  مكة 
وتتابع  ي��رغ��ب.  مل��ن  الرو�سة  يف  ال�ساة 
الوزارة م�ستوى جودة اخلدمات، والتزام 
خال  من  بتقدميها  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

اجلولت الرقابية امليدانية امل�ستمرة.

اململكة
تستضيف مؤمتر البرتول العاملي

الريا�ض - البالد
ال��ب��رول  م��وؤمت��ر  اململكة  ت�ست�سيف 
العاملي  بن�سخته ال�25 يف مدينة الريا�ض 
اللجنة  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  2026م،  ل��ع��ام 
ملا  ال�سعودية،  ح  تر�سُّ قبول  التنظيمية 
اإثر تقدمي  حظيت به من دعم دويل كبري 

وزارة الطاقة ملف الر�سيح.
البرول  ملجل�ض  العام  املدير  وهناأ 
اململكة  رمي��ر،  بري�ض  الدكتور  العاملي 
ال�25  الن�سخة  ل�ست�سافة  باختيارها 
م����ن م����وؤمت����ر ال����ب����رول ال���ع���امل���ي يف 
م�سدر  بلد  اأك���رب  بو�سفها  ال��ري��ا���ض، 
ل��ل��ب��رول يف ال��ع��امل، وام��ت��اك��ه��ا اأح��د 
العامل،  يف  البرول  احتياطيات  اأك��رب 
عامليًا  اململكة  اأهمية  يوؤّكد  ال��ذي  الأم��ر 
اأه��م  اأح���د  ت�ست�سيف  ب���اأن  وج��دارت��ه��ا 

6جتمع للطاقة بالعامل.
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الكتاب
رحلة مشوقة لألطفال

مليارًا اقت�ساد الألعاب الإلكرتونية �سداد التمويل العقاري خالل ثالثني عامًا
الريا�ض- البالد

اأعلنت ال�سركة ال�سعودية لإعادة التمويل العقاري -اململوكة بالكامل 
ل�سندوق ال�ستثمارات العامة-،  متديد فرة ا�ستحقاق التمويل طويل 

الأجل من 26 عاما اإىل 30 عاًما.
وتاأتي املبادرة يف اإطار تطوير �سوق التمويل العقاري الثانوي يف 
اململكة، من خال توفري املرونة الازمة ومتكني جهات التمويل العقاري 
لتقدمي حلول متويلية مي�سرة بن�سبة ثابتة مع متديد فرات ال�ستحقاق 

لدى  التمويلية  املحافظ  يف  النمو  حجم  على  ينعك�ض  ما  للم�ستفيدين، 
القت�سادي  التنوع  يف  اإ�سامها  اإىل  اإ�سافة  العقاري،  التمويل  جهات 

ومنو حجم الناجت املحلي الإجمايل.
كما مُتكن املبادرة ح�سول املواطنني الراغبني يف متلك منازلهم على 
مع  اأط��ول  ف��رة  على  ال�سداد  فر�ض  واإت��اح��ة  مي�سرة  متويلية  خيارات 
اإمكانية احل�سول على زيادة يف حجم التمويل العقاري من قبل اجلهات 

التمويلية بن�سبة ثابتة.

 الريا�ض - البالد
جمل�ض  رئي�ض  �سلطان،  بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري  اأك��د 
اإطاق  اأن  الإلكرونية،  للريا�سات  ال�سعودي  اإدارة الحتاد 
الإلكرونية  والريا�سات  لاألعاب  الوطنية  ال�سراتيجية 
موؤخرًا يهدف اإىل دعم ال�ستثمار يف القطاع الذي يتيح فر�سًا 
ا�ستثمارية واعدة، م�سريًا اإىل التوجه ل�ستقطاب وتاأ�سي�ض 
250 �سركة األعاب يف اململكة بحلول 2030. واأكد �سموه 

ما  ظل  يف  املجال  هذا  يف  كبرية  مقومات  متتلك  اململكة  اأن 
تتمتع به من موقع ي�سكل ج�سرًا جغرافيًا بني العامل الغربي 
وال�سرقي، اإىل جانب قدرات واإمكانات �سبابها العالية، حيث 
21 مليونًا من املهتمني بالألعاب، بال�سافة  يوجد اأكرث من 
ف�سًا  الألعاب،  قطاع  يف  امل�ستقبلية  البتكارات  متكني  اإىل 
الإلكرونية  الريا�سات  اقت�سادية يف  اإطاق م�ساهمات  عن 

تزيد عن 50 مليار ريال �سنويا. 62

إيران

حتت طائلة العقوبات األوروبية

مليشيا احلوثي تعرقل متديد اهلدنة
عدن - البالد

احل��وث��ي  ملي�سيا  مم��اط��ل��ة  اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  اأك����دت 
النقابية �سبب رئي�سي يف عدم متديد الهدنة الأممية، حمملة 
اإذ  الباد،  وا�ستقرار  اأمن  على  لذلك  اخلطرية  التداعيات  اإياها 
اعترب رئي�ض جمل�ض القيادة ر�ساد العليمي، اأن امللي�سيا اأبعد ما 
تكون عن كونها �سريكا يف ال�سام، م�سريا اإىل اأنها مل تتعامل 
مو�سحا  الإن�سانية،  املعاناة  من  للتخفيف  كفر�سة  الهدنة  مع 
وفر�ض  �سيا�سية  معركة  الهدنة  اعتربت  امل�سلحة  اجلماعة  اأن 
اإرادات وجتاها تاما ملعاناة ال�سعب اليمني وفر�سة لابتزاز، 
فوق  الإيرانية  امل�سالح  ت�سع  خارجية  ك��اأداة  نف�سها  وقدمت 

اعتبارات م�سالح ال�سعب اليمني.
املجتمع  عبدامللك،  معني  اليمنية،  احلكومة  رئي�ض  ودع��ا 
امليلي�سيا  عرقلة  اإدان���ة  يف  ووا���س��ح  ق��وي  موقف  اإىل  ال��دويل 
لتو�سيع  اأمم��ي  مقرح  رف�ض  اإعانها  غ��داة  ال�سام،  مل�ساعي 
ال�سر�ساء  �سيا�سة  اأن  معتربا  الإن�سانية،  الهدنة  ومت��دي��د 

مزيد  اإىل  اإل  احل��وث��ي��ني  ت��دف��ع  ال�����س��ام، ول  ف��ر���ض  ت��ع��زز  ل 
ين�سده  ال��ذي  ال�سام  اأن  اإىل  عبدامللك  واأ�سار  التعنت.  من 

ال��ي��م��ن��ي��ون يعني ب��و���س��وح وق���ف احل���رب وال���س��ت��ب��داد 
با�ستمرار  مذكرا  ال�ستعائية،  التمييزية  واملمار�سات 
قائا:  الباد  يف  ال�سام  اإح��ال  لفر�ض  احلوثيني  هدر 
"يف كل مرة تت�سكل فيها فر�سة لل�سام تختار ميلي�سيا 
احلوثي ومن ورائها النظام الإيراين هدرها، مف�سلة 
خيار احلرب". يف ال�سياق ذاته، اأكد وزير اخلارجية 
اليمنية  اأن احلكومة  اأحمد عو�ض بن مبارك،  اليمني 
اأن  موؤكدا  الهدنة،  متديد  احلوثيني  برف�ض  تفاجاأ  مل 
تغلب  ومل  ال��ه��دن��ة،  مت��دي��د  م�ساعي  عرقلت  امللي�سيا 
الأوروبي،  بينما دعا الحتاد  اليمني،  ال�سعب  م�سالح 

ملي�سيات احلوثي اإىل اإظهار التزام حقيقي بال�سام يف 
اليمن، كما اأكد اأن رف�ض امللي�سيا لقراح متديد الهدنة يف 

اليمن خطاأ ا�سراتيجي.
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الريا�ض- البالد
رع����ى وزي����ر امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
�شليمان  ب��ن  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اخلام�س  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  الراجحي، 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  امل��ه��ن��ي��ة،  وال�����ش��ح��ة  لل�شالمة 
وال�شحة  لل�شالمة  ال��راب��ع  العربي  امل��وؤمت��ر 
 ،" و���ش��الم��ة  " نه�شة  ���ش��ع��ار  امل��ه��ن��ي��ة حت��ت 
للموؤمترات  الدويل  الريا�س  مركز  يف  وذلك 
واملعار�س، وي�شتمر خالل الفرتة من 3 اإىل 5 
اأكتوبر 2022. واأ�شاد خالل كلمته يف افتتاح 
املوؤمتر بالت�شريعاِت واالإجراءاِت واملبادراِت 
ببيئات  للعناية  اململكة  قيادة  اتخذتها  التي 
العمل، وتعزيز ال�شالمة وال�شحة املهنية يف 
قطاع االأعمال، والتي كان لها اأثر اإيجابي يف 
خف�ِس تكاليِف اإ�شاباِت العمِل، وتعزيز كفاءِة 
املن�شاآِت. كما اأ�شاد باالإ�شهامات املهمة للقطاع 
اخلا�س، بتعاون القطاع اخلا�س وا�شتجابته 

املميزة لت�شريعات ال�شالمة وال�شحة املهنية، 
احلقيقية  العناية  تعك�س  التي  وامل��ب��ادرات 
بتوفري بيئات عمل اآمنة و�شحية وم�شتدامة، 

ترتقي مب�شتوى �شوق العمل ال�شعودي.
ويعد هذا املوؤمتر هو احلدث االأهم يف اململكة 
حيث  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة  جم��ال  يف 
يهدف اإىل رفع الوعي داخل بيئة العمل حول 
تاأكيدا  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة  ممار�شات 

تطوير  يف  ال��رائ��د  ودوره���ا  اململكة  الهتمام 
امل��ه��ن��ي��ة حمليًا  ال�����ش��الم��ة وال�����ش��ح��ة  جم���ال 

املمار�شات  اأب��رز  وعر�س  ودول��ي��ًا،  واإقليميًا 
والتجارب العاملية.

جدة - البالد
م�شت�شار  الفي�شل،  خالد  االأم��ري  ت�شّلم 
منطقة  اأم��ري  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
لتقييم  اخلتامي  التقرير  املكرمة،  مكة 
يف  امل�شاركة  احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء 
باحلج  للطوارئ  العامة  اخلطة  تنفيذ 

لعام 1443 ه� .
فريق  رئ��ي�����س  ل�شموه  ال��ت��ق��ري��ر  و���ش��ّل��م 
امل�شاركة  احلكومية  اجلهات  اأداء  تقييم 
يف ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��وارئ 
العميد مهند�س الدكتور عمار بن حممد 
حيث  الفريق،  اأع�شاء  يرافقه  املغربي، 
واالإج����راءات  االأع��م��ال  التقرير  ت�شّمن 
للتعامل  باخلطة  املرتبطة  التنفيذية 
م��ع ح���االت ال��ط��وارئ خ��الل ح��ج العام 
املا�شي، التي نفذتها 35 جهة حكومية، 
 13 م��ن  اأك���ر  م��ع  التعامل  خاللها  ومت 
املرتبطة  االفرتا�شية  املخاطر  من  نوًعا 

باحلج.
كما ت�شلم االأمري خالد الفي�شل، التقرير 
على  للرقابة  الوطني  للمركز  ال�شنوي 

وال��ذي  2021م،  ل��ع��ام  البيئي  االل��ت��زام 
�شلمه ل�شموه مدير عام فرع املركز باملنطقة 

املهند�س وليد احلجيلي.
وا�شتمع �شموه ل�شرح عن حمتوى التقرير، 

الهادفة  امل��رك��ز  اأع��م��ال  ي�شتعر�س  وال���ذي 
يف  وامل�شاهمة  البيئة،  ا�شتدامة  لتعزيز 
ازدهار القطاعات التنموية وحت�شني جودة 
يقدمها  التي  واخلدمات  واخلطط  احلياة، 

ومن  املركز  مبادرات  اإىل  باالإ�شافة  املركز، 
اإن�شاء وحدة مركزية ملراقبة جودة  اأبرزها 
وزي��ادة  امل�شدر،  من  واالنبعاثات  ال��ه��واء 

عدد حمطات ر�شد الهواء باملنطقة.

محليات
الثالثاء 8 ربيع االأول 1444ه� املوافق 4 اأكتوبر 2022م ال�شنة 91 العدد 223744

الفيصل يتسلم تقريري الرقابة البيئية وخطة الطوارئ في الحج

 50 مليار ريال مساهمات 
اقتصادية بالقطاع

 في المملكة سنويا 

 اآليزو العالمية ودرع 
التميز إلمارة القصيم

بريدة - البالد
ت�شلم  االأمري الدكتور في�شل بن م�شعل بن 
الق�شيم  اأمري منطقة  �شعود بن عبدالعزيز 
درع ال��ت��م��ّي��ز وال���ري���ادة و���ش��ه��ادة االآي���زو 
اخل��ا���ش��ة   2017  :19770-1 ال��ع��امل��ي��ة 
املعلومات  تقنية  اأ���ش��ول  اإدارة  ب��ن��ظ��ام 
ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املنطقة.  الإم��ارة 
يف مكتبه باالإمارة اأم�س، االأمري في�شل بن 
الرئي�س  فرحان  بن  نا�شر  بن  عبدالرحمن 
اأ�شهاد ، بح�شور وكيل  التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
اإمارة الق�شيم الدكتور عبدالرحمن الوزان 
ومدير عام اإدارة تقنية املعلومات باالإمارة 

املهند�س �شالح الر�شي .
اإم�����ارة  اأن  ال��ق�����ش��ي��م  اأم�����ري  ���ش��م��و  واأك�����د 
يف  والريادة  التمّيز  على  حري�شة  املنطقة 
اأدائها مبا يحقق  التقني وجتويد  التحّول 

اإج��راءات��ه��ا  جميع  الأمت��ت��ة  م�شتهدفاتها 
اإمارة  ح�شول  اأن  اإىل  م�شريًا   ، اإلكرتونيا 
التمّيز  لدرع  اال�شتحقاق  هذا  على  املنطقة 
تاأكيدًا   ، العاملية  االآيزو  و�شهادة  والريادة 
واأمتتة  التقني  التحول  جت��اه  ملنهجيتها 
جميع اإجراءاتها اإلكرتونًيا، ويظهر بجالء 
يفخر  التي  املنجزات  بهذه  اجلهود  حجم 
رئي�س  ل�شمو  تقديره  مبديًا   ، اجلميع  بها 
يحقق  فيما  تعاونهم  على  اأ�شهاد  موؤ�ش�شة 

اإهداف اإمارة الق�شيم .
عبدالرحمن  ب��ن  في�شل  االأم���ري  ن��وه  فيما 
اأمري  �شمو  من  واملتابعة  بالدعم  نا�شر  بن 
املنطقة  االإم�����ارة  وري����ادة  لتميز  املنطقة 
انعك�س  ال��ذي  االأم��ر  التقنية  اجلوانب  يف 
االآيزو  �شهادة  على  وح�شولها  اأدائها  على 

العاملية ودرع التميز والريادة .

شراكة بين »الصناعات 
العسكرية« و»موهبة« 

الريا�ض- البالد
امللك  وموؤ�ش�شة  الع�شكرية،  لل�شناعات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وق��ع��ت 
تفاهم  مذكرة  "موهبة'،   واالإب���داع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد 
لتعزيز اأوجه التعاون امل�شرتكة بني اجلانبني مبا يخدم موهوبي 
العامة  الهيئة  نائب  حمافظ  بح�شور  وذل��ك  الوطن،  وموهوبات 
الفايز،  حممد  بن  فايز  االأعمال  دعم  لقطاع  الع�شكرية  لل�شناعات 
"موهبة" الدكتور  املوهوبني يف موؤ�ش�شة  االأمني خلدمات  ونائب 
الب�شرية  القوى  تنمية  االتفاقية مدير  ال�شدحان، حيث وقع  با�شل 
بديع،  بن  خليفة  املهند�س  الهيئة  يف  الع�شكرية  ال�شناعات  لقطاع 

ومدير ال�شراكات يف "موهبة" �شند�س الوهيب.
وتهدف املذكرة اإىل تقدمي برامج نوعية م�شرتكة للطلبة املوهوبني، 
الدرا�شات  واإج���راء  املجتمع  يف  واالإب���داع  املوهبة  ثقافة  ون�شر 
العلمية التي ت�شهم يف رفع م�شتوى اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم.
والعملية،  العلمية  اخل��رات  تبادل  التعاون  جماالت  تت�شمن  كما 
عن  للك�شف  الوطني  الرنامج  يف  موهبة  ط��الب  ت�شجيل  ودع��م 
املوهوبني )مقيا�س موهبة(، وتنفيذ برامج م�شرتكة ت�شهم يف دعم 
معرفًيا  املوؤهلني  وال�شابات  بال�شباب  الع�شكرية  ال�شناعات  قطاع 
والريا�شيات،  والتقنية  والهند�شة  العلوم  جم��االت  يف  ومهارًيا 
راأ���س  على  وال��ت��دري��ب  التعاوين  التدريب  فر�س  تعزيز  بجانب 
العمل،  وربط الفر�س الوظيفية للطلبة املوهوبني للعمل يف قطاع 

ال�شناعات الع�شكرية.

أمير الشرقية يؤكد أهمية التأهيل لسوق العمل
الدمام - البالد

اأكد االأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز 
اأمري املنطقة ال�شرقية ، اأهمية الدور الذي 
تقوم به املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني 
وامل��ه��ن��ي يف ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ال��ك��وادر 
الوطنية ل�شوق العمل يف خمتلف االأعمال 
واملهن، منوهًا بجهود املوؤ�ش�شة وبراجمها 
ل�شناعة  وم�شاعفتها  باملنطقة،  التدريبية 
جديدة  وب��رام��ج  بتخ�ش�شات  ال��ت��ح��ول 
تخدم توجهات روؤية اململكة 2030 خدمة 
ل�شباب وفتيات املنطقة، معربًا عن �شكره 
التقني  للتدريب  العامة  االإدارة  ملن�شوبي 

واملهني باملنطقة على جهودهم ومتيزهم.
اأم�س،  مبكتبه  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   
م��دي��ر ع����ام ال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي 
العبدالواحد،  اإبراهيم  بن  بدر  باملنطقة 
اإجن��ازات  عن  تقريرًا  ل�شموه  ق��دم  ال��ذي 
املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني 
باملنطقة للعام التدريبي 1443ه� وخطتها 
ق��ي��ادات  م��ن  ع���دد  بح�شور  الت�شغيلية، 
العبدالواحد  اأعرب  جهته،  من  املوؤ�ش�شة. 
ال�شرقية  املنطقة  اأم��ري  ل�شمو  �شكره  عن 
ال�شديدة ودعمه لرامج  التوجيهات  على 

وفعاليات املوؤ�ش�شة باملنطقة.

زار سنغافورة وكوريا الجنوبية.. فيصل بن بندر بن سلطان:

 فرص استثمارية واعدة في األلعاب والرياضات اإللكترونية
 الريا�ض - البالد

 ا�شتعر�س االأمري في�شل بن بندر بن �شلطان، 
ال�����ش��ع��ودي  االحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ل��ل��ري��ا���ش��ات االإل���ك���رتون���ي���ة، خ���الل ج��ول��ة له 
 ، �شملت كاًل من �شنغافورة وكوريا اجلنوبية 
والريا�شات  لالألعاب  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها   ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
العهد  ويل  �شلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي 
اململكة  اأن  م��وؤك��دًا  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
يف  كبرية  مقومات  متتلك  ال�شعودية  العربية 
جمال االألعاب والريا�شات االإلكرتونية يف ظل 
جغرافيًا  ج�شرًا  ي�شكل  موقع  من  به  تتمتع  ما 
بني العامل الغربي وال�شرقي، اإىل جانب قدرات 
واإمكانات �شبابها العالية، حيث يوجد اأكر من 

21 مليونًا من املهتمني باالألعاب.
ت�شتهدف  التي  اجلولة  خ��الل  �شموه  وتطرق 
ال��ت��ع��ري��ف ب��اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واأه���داف���ه���ا اإىل 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
واالأج��ه��زة  التقنيات  ت�شمل  والتي  تطويرها 
وق����ط����اع اإن�����ت�����اج االأل�����ع�����اب وال���ري���ا����ش���ات 
االإل��ك��رتون��ي��ة، وق��ط��اع احل��وك��م��ة وال��ل��وائ��ح 
التحتية  البنية  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  التنظيمية 

وتطويرها،  واملواهب  الكفاءات  وا�شتقطاب 
م�شريًا اإىل اأن ن�شبة ات�شال ال�شكان باالإنرتنت 
يف اململكة ت�شل اإىل اأكر من 90%، الفتًا اإىل 
تدعم  حالية  وم��ب��ادرات  حتتية  بنية  وج���ود 
خ��وادم  مثل  باملجال  وامل�شتثمرين  املهتمني 

املحلية  امل�شرعات  اأو  واحلا�شنات  االت�شال 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  من  العديد  لدى 
و�شناديق الدعم التي متول اأكر من 33 جمااًل 

داخل القطاع.
اال�شرتاتيجية  اإط���الق  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 

االإلكرتونية  والريا�شات  لالألعاب  الوطنية 
القطاع  يف  اال�شتثمار  دعم  اإىل  يهدف  موؤخرًا 
م�شريًا  واع��دة،  ا�شتثمارية  فر�شًا  يتيح  الذي 
�شركة   250 وتاأ�شي�س  ال�شتقطاب  التوجه  اإىل 
يف  ت�شهم   2030 بحلول  اململكة  يف  األ��ع��اب 
باململكة،  االألعاب  قطاع  وتطوير  وتنمية  دعم 
باملجال  املهتمني  مع  �شراكات  باإقامة  مرحبًا 
والريا�شات  االأل��ع��اب  قطاع  لتطوير  ع��امل��ي��ًا؛ 
يف  التناف�شية  م�شتوى  تعزيز  و  االإلكرتونية 
تتمتع برتفيه رقمي  اململكة  اأن  املجال، موؤكدًا 
روؤية  ظل  يف  العاملية  املعايري  اأف�شل  يواكب 

اململكة 2030.
تطوير  على  تعمل  اململكة  اأن  �شموه  وذك���ر 
االأل��ع��اب؛  ق��ط��اع  يف  والت�شريعات  االأن��ظ��م��ة 
االإلكرتونية،  للريا�شات  داعمة  بيئة  الإيجاد 
لال�شتثمار  نوعيًا  جمااًل   33 من  اأكر  ووجود 
يف ال��ق��ط��اع ب��امل��م��ل��ك��ة، م��ث��ل ق��ط��اع االأل���ع���اب 
التحركية،  الريا�شية  واالأل��ع��اب  ال�شحابية، 
امل�شتقبلية  االبتكارات  متكني  اإىل  باالإ�شافة 
يف قطاع االألعاب، ف�شاًل عن اإطالق م�شاهمات 
اقت�شادية يف الريا�شات االإلكرتونية تزيد عن 

50 مليار ريال �شعودي �شنويا.

انطالق المؤتمر الدولي للسالمة والصحة المهنية
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اململكة  ملـــدن  جــديــدة  انــطــالقــة   
امل�ستدام  الزدهــــار  طــريــق  على 
ــهــد الــــوطــــن مــعــاملــه  ــــــذي يــ�ــس ال
بوترية مت�سارعة، هي مبقايي�س 
)مــفــاجــاآت(  تعد  الأمم،  جتـــارب 
ـــذي  ال الــتــنــمــيــة والجنـــــــاز  يف 
ي�سيف قيمة نوعية كبرية ملفهوم 
التناف�سية  حــدود  ويغري  التقدم  
بقيادتها  اململكة  اأجــادتــهــا  الــتــي 
يليق  مبا  الله،  حفظها  الر�سيدة، 
ومــكــانــة هـــذا الــوطــن عــلــى كافة 
الأ�ــســعــدة، وهـــذه هــي املــعــادلــة 
يف  بــالدنــا  ملكت�سبات  الطموحة 

املزيد من الرفعة.
املــنــاطــق  اإمـــكـــانـــات  تــعــزيــز  اإن   
واملـــــدن وتــنــافــ�ــســيــتــهــا يف بــنــاء 
اأهداف  وترجمة  الوطن  م�ستقبل 
هو  الــطــمــوحــة،   2030 روؤيـــتـــه 
ــة يف مــ�ــســرية  ــي ــس ــا� ــس اأ� ـــزة  ـــي رك
الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة والــلــوحــة 
الكلية امل�سرقة للمملكة، ويتج�سد 
ــمــو الأمــــري  ذلــــك يف اإعــــــالن �ــس
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 
العامة  ال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق 
�ــســركــة  اإطـــــالق  ـ،  الــلــه  حــفــظــه  ـ 
والتي  ال�سعودية"،  تاون  "داون 
وجهات  وتطوير  لإن�ساء  تهدف 
باإطالق   ، متنوعة  جاذبة  حملية 
وهو   ، مدينة   12 يف  م�ساريعها 
ــمــن اأهـــــداف  هــــدف حــا�ــســر �ــس
العامة  �ــســنــدوق  ال�ــســتــثــمــارات 
لــــــدور الـــ�ـــســـركـــة وغــــريهــــا مــن 
م�ساريع ت�سهم يف تعزيز احلركة 
للقطاع  وال�ستثمارية  التجارية 
، مما يزيد من  املدن  اخلا�س يف 
جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي 
على القت�ساد املحلي لها والرخاء 

ال�سامل للوطن الطموح.

مكتسبات وطموحات
كلمة

رؤساء برلمانات »العشرين« يناقشون 
أمن الغذاء والطاقة

إلنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متنوعة في المملكة

ولي العهد يعلن إطالق شركة »داون تاون السعودية«
الريا�س- وا�س

اأعلن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
اإدارة  العهد رئي�س جمل�س  اآل �سعود ويل  عبدالعزيز 
�سندوق ال�ستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، عن اإطالق 
�سركة "داون تاون ال�سعودية"، والتي تهدف لإن�ساء 
ومتنوعة  متعددة  ووجهات  ح�سرية  مراكز  وتطوير 

يف اأنحاء اململكة.
للمدن،  التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�سركة  و�ست�سهم 
اخلا�س  القطاع  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وتعزيز 
وامل�ستثمرين، وذلك عرب تقدمي العديد من الفر�س 
الأعمال  قطاعات  يف  اجلديدة  ال�ستثمارية 
والت�سوق وال�سياحة والرتفيه والإ�سكان.
تـــــاون  "داون  ـــركـــة  ـــس � و�ـــســـتـــعـــمـــل 
م�ساريعها  اإطــالق  على  ال�سعودية" 
يف 12 مدينة وهي: املدينة املنورة، 
جنران،  بريدة،  الأح�ساء،  اخُلــرب، 
الــبــاحــة، عرعر،  جــيــزان، حــائــل، 
الطائف، دومة اجلندل، وتبوك. 

حيث تنوي العمل على تطوير اأكرث من 10 ماليني مرت 
مربع مل�ساريعها امل�سممة وفق الطابع احلديث واملُ�ستمد 
العمراين  ون�سيجها  وثقافتها،  اململكة  مناطق  روح  من 

املحلي، مع مراعاة تطبيق اأحدث املعايري املعتمدة.

التجارة واال�ستثمار
خالل  مــن  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  وي�ستهدف 
تعزيز  يف  الإ�سهام  ال�سعودية"  تــاون  "داون  م�ساريع 
احلركة التجارية وال�ستثمارية يف املدن املختلفة حول 
الإيجابي  الأثر  اململكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز 
جديدة  فر�س  توفري  وكذلك  لها.  املحلي  القت�ساد  على 
العمل  فر�س  وا�ستحداث  اخلــا�ــس،  القطاع  ل�سركات 

نقل  من  ال�ستفادة  اإتــاحــة  جانب  اإىل  املناطق،  لأبــنــاء 
اخلــــربات واملــعــرفــة يف عـــدة جمــــالت، حــيــث �ستوفر 
متطلبات  مــع  تتنا�سب  متميزة  عمل  بيئة  املــ�ــســاريــع 
نطاق  تو�سعة  يف  لت�سهم  الأعــمــال  ورواد  ال�سركات 

اأعمالهم اإىل مدن ومناطق اأخرى يف اململكة.

تناف�سية ومتكني
ال�سعودية" امتدادًا  تاون  " داون  �سركة  اإطالق  وياأتي 
مناطق  لتطوير  العهد  ويل  �سمو  جهود  على  وتاأكيدًا 
من  منطقة  كــل  بــه  تتمتع  مــا  مــع  ين�سجم  مبــا  اململكة؛ 
بالدور  �سمّوه  من  اإميانًا  وذلك  وتناف�سية،  ن�سبية  ميز 
الفعال الذي تقوم به اقت�ساديات املُدن يف دعم وتعزيز 
مع  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  وتتما�سى  الوطني.  القت�ساد 
جهود �سندوق ال�ستثمارات العامة يف تطوير ومتكني 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  اململكة،  يف  الواعدة  القطاعات 
ال�سعودي  القت�ساد  لتنويع  ال�سندوق  م�ستهدفات 
النفطي، مبا  الإجمايل غري  املحلي  الناجت  وزيــادة منو 

يتما�سى مع م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

 تعزيز تنافسية المدن 
لتنويع االقتصاد وتوفير 
الوظائف وريادة األعمال

فرص استثمارية للقطاع 
الخاص في التسوق والسياحة 

والترفيه واإلسكان

ُ

 القيادة تهنئ رئيس ألمانيا
جدة-  وا�س

بــعــث خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني املــلــك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية 
فالرت  فرانك  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
جمهورية  رئي�س  �ستاينماير، 
مبنا�سبة  الحتــاديــة،  اأملانيا 
ــــوحــــدة  ذكــــــــرى يــــــوم ال

ــبــالده. واأعــــرب املــلــك املــفــدى، عــن اأ�ــســدق  ل
التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة 
لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية اأملانيا 
الحتادية ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن 
تهنئة،  الــوزراء، برقية  العهد رئي�س جمل�س 

�ستاينماير،  فالرت  فــرانــك  الرئي�س  لفخامة 
اأملانيا الحتادية، مبنا�سبة  رئي�س جمهورية 
لبالده. وعرب �سمو ويل  الوحدة  ذكرى يوم 
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد، 
مبـــوفـــور الــ�ــســحــة والــ�ــســعــادة لــفــخــامــتــه، 
وحلكومة و�سعب جمهورية اأملانيا الحتادية 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

نقل تحيات القيادة للرئيس رحمن

وزير الخارجية ونظيره الطاجيكي يبحثان التعاون والتطورات
دو�سنبيه - وا�س

رئي�س  رحــمــن  عــلــي  اإمــــام  الــرئــيــ�ــس  فــخــامــة  ا�ستقبل 
في�سل  الأمري  ال�سمو  جمهورية طاجيك�ستان، �ساحب 
بــن فــرحــان بــن عبدالله وزيـــر اخلــارجــيــة، وذلـــك يف 

الق�سر الرئا�سي بالعا�سمة دو�سنبيه.
وتقدير  حتيات  ال�ستقبال،  بــدايــة  يف  �سموه  ونقل 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل 
رئي�س  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
جمل�س الوزراء - حفظهما الله - لفخامته، ومتنياتهما 
الرقي  دوام  و�سعبًا  حكومًة  طاجيك�ستان  جلمهورية 
ا�ستعرا�س  ال�ــســتــقــبــال،  خــالل  وجـــرى  والزدهـــــار. 
اآخر  بحث  جانب  اإىل  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 

تطورات الأو�ساع على ال�ساحة الدولية.
ح�سر ال�ستقبال، �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى 
عام  ومدير  الر�سيدان،  وليد  طاجيك�ستان  جمهورية 

مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.
وزير  الله  عبد  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  والتقى   
اخلارجية، اأم�س  وزير خارجية جمهورية طاجيك�ستان 
الدين، وذلك مبقر وزارة اخلارجية  الدين مهر  �سراج 

الطاجيكية يف العا�سمة دو�سنبيه.
جرى  ر�سمية،  مباحثات  جل�سة  الــوزيــران  وعــقــد 
خــاللــهــا ا�ــســتــعــرا�ــس اأوجــــه الــعــالقــات بــني اململكة 
يف  وتــطــويــرهــا  تــعــزيــزهــا  و�ــســبــل  وطاجيك�ستان 
الق�سايا  اأبرز  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  كافة،  املجالت 

ذات الهتمام امل�سرتك.

جاكرتا- وا�س
عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  يراأ�س 
العربية  اململكة  وفــد  ال�سيخ،  اآل  اإبــراهــيــم  بــن  حممد  بــن 
الثامنة  القمة  اجتماعات  اأعمال  يف  امل�سارك  ال�سعودية 
لروؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�سرين، التي ي�ست�سيفها 
الــربملــان الإنــدونــيــ�ــســي بــالــتــعــاون مــع الحتـــاد الــربملــاين 

الدويل يف العا�سمة جاكرتا.
ملجموعة  الأعــ�ــســاء  الـــدول  بــرملــانــات  ــاء  روؤ�ــس و�سيبحث 
الــعــ�ــســريــن خـــالل الجــتــمــاعــات عــــدًدا مــن املــو�ــســوعــات 

التنمية  تعزيز  الأعمال، ومنها  املدرجة على جدول 
والق�سايا  الأخ�سر،  والقت�ساد  امل�ستدامة، 

والطاقة،  الغذاء  باأمن  املتعلقة  الطارئة 
وفعالية  القــتــ�ــســاديــة،  والــتــحــديــات 

الأدوار التي تقوم بها الربملانات.
 - ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأكــد 
اململكة  اأنَّ  �سحفي-  ت�سريح  يف 

العربية ال�سعودية بقيادة خادم 
احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني املــلــك 

�ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 

بن  حمــمــد  الأمــــري  املــلــكــي  ال�سمو  و�ــســاحــب  �ــســعــود،  اآل 
العهد رئي�س جمل�س  اآل �سعود ويل  �سلمان بن عبدالعزيز 
الــوزراء - يحفظهما الله - تنظر اإىل هذا التجمع الدويل 
الكبري باأهميٍة كربى نظرًا لدور دول املجموعة يف �سناعة 

اقت�ساد العامل وفتح اآفاق الفر�س اأمام ال�سعوب.
اقت�سادًا  ع�سرين  اأقـــوى  بــني  اململكة  ح�سور  اإن  وقـــال   
يف  بها  تــقــوم  الــتــي  جهودها  وميــنــح  مكانتها،  مــن  يــعــزز 
خالل  من  متميزة  دفعة  الدوليني،  وال�سلم  الأمــن  اإر�ــســاء 
العالقات  وبناء   ، العامل  دول  كافة  مع  امل�ستمر  توا�سلها 
تن�سيق  م�ستوى  اإىل  الو�سول  اأجــل  من  املتميزة 
كافة  مع  اململكة  عالقات  تعزيز  ي�سمن  فاعل 
وفد  وي�سم  وال�سديقة.  ال�سقيقة  الــدول 
من�سور  الــلــواء  الأعــ�ــســاء:  مــن  املجل�س 
اآمــال  الــرتكــي، والــدكــتــورة  بــن �سلطان 
بنت يحيى ال�سيخ، والدكتور اأ�سامة بن 
ح�سن عــارف، والــدكــتــورة اأمــرية 
وعدد  البلوي،  اأحمد  بنت 
ـــني يف  ـــوؤول ـــ�ـــس مــــن امل

املجل�س.

»داون تاون السعودية« 
خارطة طموحة الزدهار المدن 

جدة - البالد
الطموحة  الأهـــداف  بنك  و�سمن  الإجنــاز  خلارطة  تعزيزا   
تــاون  "داون  �سركة  اإطـــالق  يــاأتــي   ،  2030 اململكة  لــروؤيــة 
حممد  الأمــري  �سمو  وعد  على  وتاأكيًدا  امتداًدا  ال�سعودية" 
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
 ، املناطق  جميع  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�ساريع  باإطالق   ،
– من ا�سرتاتيجيات وما  الله  – حفظه  اأعلنه  تكامال مع ما 
لأجل  الوطن  اأنحاء  يف  �سخمة  نوعية  م�ساريع  من  اأطلقه 
احلــراك  هــذا  يرتجمه  الـــذي   ، املــواطــن  وم�ستقبل  حا�سر 

املت�سل مل�سرية الزدهار.
  ال�سركة اجلديدة بحجم اأهدافها النوعية املمتدة اإىل ربوع 
 ، للمدن  التناف�سية  املميزات  تعزيز  على  �ستعمل   ، اململكة 
القت�ساد  و�سرايني  ركائز  تنويع  يف  اإ�سهاماتها  وتعظيم 
الــوطــنــي ، ومـــا يــرتــبــط بــذلــك مــن خــلــق جمــــالت وا�ــســعــة 
لال�ستثمار وال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف املناطق وفر�س 
ورفع   ، وبناتها  لأبنائها  الأعمال  وريادة  للوظائف  متجددة 
م�ستويات جاذبيتها وحت�سني م�ستويات جودة احلياة فيها.

 فر�س كبرية
تعك�س   ، واأهدافها  ال�سعودية  تاون  داون  �سركة  روؤيــة     
حت�سني  على   – الله  حفظه   – العهد  ويل  �سمو  حر�س 

واأهـــداف  القت�سادية  التنمية  وحتقيق  احلــيــاة  جــودة 
 ، اململكة  مناطق  كافة  يف   2030 اململكة  روؤيــة  وتطلعات 
الطموحة  وم�ساريعها  توجهها  يف  ال�سركة  وت�سرت�سد 
وبتوفري   ، بالإن�سان  العهد   ويل  �سمو  باهتمام  القادمة 
املزيد من الفر�س لل�سكان يف كافة اأرجاء اململكة من خالل 
متكني خلق فر�س العمل والتدريب والتنمية مبا يتنا�سب 

مع طموحات وتطلعات املواطن ال�سعودي يف كل مكان.
 و�سُت�سهم ال�سركة اجلديدة يف تطوير وتنمية وا�ستغالل 
– وفقه  تاأكيد �سموه  الفر�س يف 12 مدينة، انطالًقا من 
اإمكانات كافة املدن يف اململكة  – على ال�ستفادة من  الله 
وتنميتها، وهي اإمكانات كبرية و�ست�سهد قطاعات جديدة 
حتقق قيمة م�سافة لقت�ساد الوطن والقت�ساد املجتمعي 
الذي يعك�س طموحات املواطنني واملواطنات وانخراطهم 

يف جمالت العمل والبتكار يف ريادة الأعمال.
ــعــديــد مـــن الــفــر�ــس    كــمــا تــ�ــســتــهــدف الــ�ــســركــة خــلــق ال
الأعمال  قطاعات  يف  املدن  ل�سكان  اجلديدة  واخليارات 
الت�سوق والرتفيه وال�سيافة  يف جمالت خمتلفة ت�سمل 
وحت�سني  القت�سادية  احلــركــة  حتفيز  بهدف  وال�سكن 
جــــودة احلــيــاة وتــعــدد الــوجــهــات الــ�ــســيــاحــيــة وتــنــوع 

عبداهلل اآل ال�سيخالأن�سطة وازدهار املناطق.
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مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي                     

�ــســرورة  على  والــعــمــرة،  احلــج  وزارة  �ــســددت 

العمرة بتقدمي حزم  التزام �سركات وموؤ�س�سات 

اأكــمــل  عــلــى  الــرحــمــن  كــافــة ل�سيوف  اخلــدمــات 

ـــك بــهــدف رفـــع جـــودة اخلــدمــات يف  وجـــه، وذل

القطاع، وتي�سري رحلة �سيوف الرحمن، حتقيًقا 

مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

واأو�سحت اأن جميع �سركات وموؤ�س�سات العمرة 

العمرة  ت�ساريح  باإ�سدار  تاًما  التزاًما  ُملزمة 

التابعني  للمعتمرين  الــرو�ــســة  يف  والــ�ــســاة 

الأوقــات  وفق  احلــرام  للم�سجد  وتفويجهم  لها، 

الإجــراء  هــذا  وي�سمل  الت�ساريح،  يف  املعتمدة 

فرتة  خــال  العمرة  تــكــرار  يف  منهم  يرغب  مــن 

ــدار  ــا اإ�ــس ــ�ــسً وجـــودهـــم يف مــكــة املــكــرمــة، واأي

ت�ساريح ال�ساة يف الرو�سة ملن يرغب.

اخلــدمــات،  جـــودة  م�ستوى  ـــــوزارة  ال وتــتــابــع 

من  بتقدميها  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  والــتــزام 

امل�ستمرة،  امليدانية  الرقابية  اجلـــولت  خــال 

توجيه  مت  اأنــه  ُمــوؤكــدًة  املُكثف،  الآيل  والر�سد 

الفرق امليدانية بالوزارة يف مراكز الفرز بجوار 

اأي  لر�سد  النبوي  وامل�سجد  احلـــرام  امل�سجد 

النظامية  الإجـــراءات  واتخاذ  ميدانية،  خمالفة 

جــودة  تعزيز  بــهــدف  املخالفني  بحق  الــرادعــة 

والعمرة  احلج  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار  اخلدمات. 

الرحمن  �سيوف  خلدمة  التقنية  بتوظيف  تقوم 

الــداخــل  مــن  الــعــمــرة  مــنــا�ــســك  ــقــادمــني لأداء  ال

خدمة  يف  اململكة  جهود  يرتجم  مما  واخلـــارج، 

قــا�ــســدي بيت الــلــه احلــــرام، كــمــا  اأن الـــوزارة 

كانت ول تزال يف طليعة القطاعات التي وظفت 

التقنية يف خمتلف اأعمالها و�سط طموحاتها يف 

موا�سلة الإبداع والبتكار؛ انطاقًا من قناعاتها 

لتقدمي  وب�سرورتها  التقنية  باأهمية  الكبرية 

حجاج  من  الرحمن  ل�سيوف  اخلــدمــات  اأف�سل 

لت�سابق  املثلى؛  بال�سورة  وزوار  ومعتمرين 

الوزارة بذلك الزمن يف تقدمي خدماتها يف اإطار 

املدرو�سة،  وخططها  الإ�سرتاتيجية  اأهــدافــهــا 

ــا ومــ�ــســاريــعــهــا  ــه ــال وبــتــحــديــث مــ�ــســتــمــر لأعــم

الإلكرتونية  التعامات  مبجال  والرقي  التقنية 

اخلدمة  وتــقــدمي  حقيقي  ب�سكل  وا�ستخدامها 

الأف�سل.

ف�سا اإىل امل�سي قدمًا يف حتقيق تطلعات روؤية 

رفع  بهدف  والــعــمــرة؛  احلــج  قطاع  يف   ،2030

اخلدمات  م�ستوى  جتويد  يف  املناف�سة  �سقف 

مما  انطاقًا  ــك  وذل الرحمن؛  ل�سيوف  املقدمة 

يتمتع به هذا القطاع من مزايا متفردة ومتنوعة 

اإىل  الروؤية،  يف  متميزة  مكانة  لحتال  توؤهله 

التي  العمالة  كثيفة  القطاعات  من  كونه  جانب 

لديها القدرة على توليد الوظائف.

»الحج« تشدد على ضرورة تجويد خدمات المعتمرين

ضبط مخالفات
في نطاق محمية اإلمام تركي 

رفحاء ـ البالد                    

اأعلنت اإدارة احلماية التابعة لهيئة تطوير حممية 

 198 �سبط  عن  امللكية  عبدالله  بن  تركي  الإمــام 

مع  بالتعاون  املا�سي،  الأ�سبوع  جديدة  خمالفة 

ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز 

و�سبط  ر�ــســد  يف  جــهــودهــا  و�سمن  الت�سحر، 

املخالفات يف املناطق التي تقع يف نطاقها انطاقًا 

النباتي  الغطاء  على  احلــفــاظ  يف  جهودها  مــن 

وم�ساهمة  املناطق،  تلك  يف  الأحيائي  والتنوع 

منها يف حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030م 

معايري  ذات  �سياحية  لوجهة  اململكة  بتحويل 

بيئية عاملية.

واأو�سحت الهيئة اأن املخالفات التي مت �سبطها، 

الأماكن  الرعي اجلائر، والتخييم يف  متثلت يف 

واإ�سعال  ت�سريح،  ــدون  ب والــدخــول  املمنوعة، 

مت  حيث  لها،  املخ�س�سة  الأمــاكــن  غري  يف  النار 

املخالفني وفقا  النظامية بحق  الإجــراءات  اتخاذ 

ملا هو من�سو�ص عليه يف نظام البيئة.

ين�ص  التنفيذية  ولئحته  البيئة  نظام  اأن  ُيذكر 

لطبيعية  وفقًا  املالية  العقوبات  من  العديد  على 

املالية  العقوبات  متو�سط  بلغ  حيث  خمالفة،  كل 

 5000 نحو  �سبطها  مت  التي  الأربــع  للمخالفات 

ريال لكل خمالفة.

جدة ـ البالد                     

احتفل البنك الأهلي ال�سعودي وبرنامج الإ�سكان 

لاإ�سكان،  العاملي  الــيــوم  مــع  تــزامــنــًا  التنموي 

اليوم، بت�سليم الدفعة الأوىل من املرحلة الثانية 

م�ستفيدة  اأ�سرة   115 لـ  ال�سكنية  الوحدات  من 

املجتمعية، ومتثلت  للم�سوؤولية  مبادراته  �سمن 

وحدة   300 توفري  البنك  تبني  الثانية  املرحلة 

�سكنية ُمكتملة البناء ل�سالح الأ�سر الأ�سد حاجة 

امل�ستفيدة من الإ�سكان التنموي يف عدد من مدن 

اإجنازه  مت  ملا  ا�ستكماًل  وذلك  اململكة،  ومناطق 

باملرحلة الأوىل والتي �سملت توزيع 500 وحدة 

وذلــك  اململكة،  مــدن  مــن  مدينة   26 يف  �سكنية 

اخلريي  التنموي  لاإ�سكان  مبادرة  اأ�سخم  يف 

ي�سهدها القطاع اخلا�ص.

جاء ذلك بح�سور معايل وزير ال�سوؤون البلدية 

عبدالله  بن  ماجد  الأ�ستاذ  والإ�سكان  والقروية 

الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  احلقيل، 

عبدالواحد  بن  عمار  الأ�ستاذ  �سعادة  ال�سعودي 

ــو املــنــتــدب والــرئــيــ�ــص  ــعــ�ــس اخلـــ�ـــســـريي، وال

التنفيذي للبنك الأهلي ال�سعودي الأ�ستاذ �سعيد 

بن حممد الغامدي، وم�سوؤويل الوزارة والبنك 

الدفعة  لت�سليم  البنك  نظمه  الــذي  احلفل  خــال 

البنك  مــبــادرة  مــن  الثانية  املرحلة  مــن  الأوىل 

لاأ�سر  �سكنية  وحــدة   115 توفري  يف  املُتمثلة 

الأكرث احتياجًا، حتت مظلة املبادرات املجتمعية 

التنموية التي يتبناها البنك خلدمة املجتمع، يف 

�سبيل توفري احلياة الكرمية للمواطنني حتقيقًا 

مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030. 

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير  معايل  واأ�سار 

احلقيل  عبدالله  بــن  ماجد  الأ�ــســتــاذ  والإ�ــســكــان 

اإىل اأن ت�سليم الدفعة الأوىل من املرحلة الثانية 

من الوحدات ال�سكنية اليوم يعترب ثمرة لن�سج 

واملوؤ�س�سات  الــــوزارة  بــني  الفاعلة  الــ�ــســراكــة 

الوطنية املتنوعة والتي اأ�سهمت يف توفري اآلف 

الوحدات ال�سكنية لاأ�سر الأ�سد حاجة، وامتدادًا 

امل�سكن  لتوفري  الأخــرى  وال�سراكات  للمبادرات 

لرئي�ص  �سكره  مقدمًا  ال�سعودية،  لاأ�سر  املائم 

ولكافة  ال�سعودي  الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص 

واأو�ــســح  املــبــذولــة.   جــهــودهــم  على  من�سوبيه 

وعرب  التنموي  الإ�ــســكــان  بــرنــامــج  اأن  معاليه 

بال�سراكة  كبري  بــدور  ُيقوم  املتعددة  مبادراته 

اخلريية  واجلهات  اخلا�ص  القطاع  مع  الفاعلة 

حتقيقًا  املــمــلــكــة،  وحمــافــظــات  مـــدن  جميع  يف 

برامج  اأحـــد   – الإ�ــســكــان  بــرنــامــج  مل�ستهدفات 

متلك  لن�سبة  بالو�سول   -2030 اململكة  روؤيــة 

جمل�ص  رئي�ص  وذكــر    .2030 عام  بحلول   %70

عمار  الأ�ــســتــاذ  ال�سعودي  الأهــلــي  البنك  اإدارة 

الأوىل  الدفعة  اأن  اخل�سريي،  عبدالواحد  بن 

تاأتي  ال�سكنية  الوحدات  من  الثانية  املرحلة  من 

ا�ستكماًل للمبادرة النوعية التي اأطلقها البنك يف 

ال�سكن  لتوفري  احلكومية  للجهود  دعمه  �سياق 

الكرمي لاأ�سر ال�سعودية، وفقًا مل�ستهدفات روؤية 

اإحلاقًا  املرحلة  هذه  تاأتي  حيث   ،2030 اململكة 

والتي  الأوىل  املرحلة  خال  اإجنــازه  مت  ما  اإىل 

�سملت توزيع 500 وحدة �سكنية.

مع  �سراكته  تعزيز  على  البنك  حر�ص  اإىل  لفتًا 

والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة 

وبــرنــامــج الإ�ــســكــان الــتــنــمــوي الـــذي يــعــد اأحــد 

التنمية  بــرامــج  ملنظومة  الأ�ــســا�ــســيــة  الــركــائــز 

امل�ستدامة يف اململكة.

ُيذكر اأن ت�سليم الوحدات �سمن الدفعة الأوىل من 

املرحلة الثانية �سملت 115 اأ�سرة يف اأربع مدن 

واملجمعة  الأفـــاج  يف  وتــوزعــت  اململكة،  حــول 

وبريدة وجنران.

البنك األهلي السعودي يسلم الدفعة األولى من المرحلة الثانية من الوحدات السكنية 
115 أسرة استفادت من أضخم مبادرة لإلسكان التنموي الخيري

الريا�ض ـ  البالد          

عامر  الدكتور  اجللدية  الأمــرا�ــص  ا�ست�ساري  ك�سف 

ـــذي ي�سيب  ال الـــنـــاري«  مــر�ــص »احلــــزام  اأن  الــعــلــي، 

الإن�سان يف الغالب بعد �سن اخلم�سني، هو عبارة عن 

اإعادة ن�ساط لفريو�ص العنقز الذي ي�ساب به الأطفال.

ال�سغر  يف  الإن�سان  �سفاء  عند  اأنه  "العلي"،  واأو�سح 

من مر�ص العنقز، تختفي كل اأعرا�سه مثل »الإحمرار، 

واحلـــــرارة، والــطــفــح اجلـــلـــدي«، لكن 

م�سريا  اجلــ�ــســم،  يف  يبقى  الــفــريو�ــص 

اإىل اأنه عند �سعف مناعة الإن�سان بعد 

الفريو�ص  هــذا  ين�سط  اخلم�سني  �سن 

بـ»احلزام  لاإ�سابة  ويوؤدي  جديد،  من 

الناري«.

واحلــزام  العنقز  اأعرا�ص  اأن  واأ�ساف 

مناعة  اختاف  ب�سبب  تختلف  الناري 

الإن�سان يف ال�سغر عن الكرب، مو�سحا 

اأنه من املمكن ل�سخ�ص م�ساب باحلزام 

العنقز.  له  وي�سبب  لطفل  الفريو�ص  ينقل  اأن  الناري 

اأن ت�ساعد بع�ص الإجــراءات يف  اأنه ميكن  اإىل   ي�سار 

الــنــاري، وهــي تتمثل  العنقز  واحلـــزام  عــاج كل من 

البارد  احلمام  ي�ساعد  قد  حيث   بــارد  حمام  اأخــذ  يف 

دقيق  اأو  ال�سوفان،  دقيق  اأو  اخلبز،  ب�سودا  املليء 

التي  اجللدية  الآفـــات  تهدئة  يف  الــغــروي  ال�سوفان 

ي�سببها جدري املاء واحلزام الناري كما ميكن  و�سع 

و�سع  ي�ساعد  اأن  وميكن  احلكة  تخفيف  م�ستح�سر 

غ�سول الكالمني على تهدئة اجللد وتقليل احلكة، ويف 

حالة الإ�سابة باحلزام الناري، فقد ي�سف لك الطبيب 

وت�سريع  الأعرا�ص  لتخفيف  للفريو�سات  م�ساد  دواء 

ال�سفاء.

خد�ص  جتنب  املــ�ــســاب   ال�سخ�ص  على  يتوجب  كما 

اجللد اأثناء الإ�سابة بالعنقز اأو احلزام 

اجلروح  ترتك  اأن  ميكن  لأنها  الناري، 

على  ندبات  وت�سبب  للعدوى  مفتوحة 

يــجــب  جتنب  اأنـــه  على  ف�سا  اجلــلــد. 

عند  الآلم  لت�سكني  الأ�ــســربيــن  تــنــاول 

حيث  لاأطفال،  املــاء  بجدري  الإ�سابة 

ميكن اأن يزيد فر�ص الإ�سابة مبتازمة 

ــدمــاغ  ال ي�سيب  خــطــري  مــر�ــص  وهـــو 

من  القـــرتاب  جتنب  ويجب  والكبد.  

الأ�سخا�ص غري امل�سابني: حيث ميكن 

من  بها  الإ�سابة  عدم  حالة  يف  العدوى  لهم  تنتقل  اأن 

قبل. تعد اأف�سل طرق الوقاية من جدري املاء واحلزام 

الناري هو احل�سول على اللقاح. ميكن احل�سول على 

اإعطاوؤه  يتم  ما  وعــادة  ال�سغر،  منذ  املاء  جدري  لقاح 

لاأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و15 �سهر، ثم 

مرة اأخرى بني 4 و 6 �سنوات.

املدينة املنورة ـ البالد          

امل�سجد  لــ�ــســوؤون  العامة  الرئا�سة  وكــالــة  ا�ستقطبت 

و�سفر  حمــرم  �سهري  خــال  متطوعة   1900 النبوي 

اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  للم�ساركة  اجلــــاري؛  الــعــام  مــن 

لدعم  جهات   9 مب�ساركة  النبوي،  امل�سجد  لقا�سدات 

الــعــمــل الــتــطــّوعــي. و�ــســمــلــت اخلـــدمـــات الــتــي قدمها 

فرتات  على  نّفذت  تطوعية  �ساعة   7796 املتطّوعات 

خمتلفة، وتوزيع وجبات الإفطار يف امل�سجد النبوي، 

لغات،  بعدة  املكاين  والإر�ساد  وتنظيم حركة احل�سود 

وتقدمي خدمات التنقل لكبريات ال�سن وذوات الإعاقة، 

بالإ�سافة اإىل فر�ص العمل التطّوعي التخ�س�سية.

الجتماعية  لــلــخــدمــات  املــ�ــســاعــدة  الــوكــالــة  وتــ�ــســرف 

والتطوعية والإن�سانية الن�سائية على العمل التطّوعي 

يف الق�سم الن�سائي بامل�سجد النبوي من خال الفر�ص 

الوطنية  املن�سة  تــوّفــرهــا  الــتــي  املتنوعة  التطوعية 

للعمل التطوعي يف املجالت اخلدمية وامليدانية داخل 

امل�سجد النبوي و�ساحاته، وت�سجيع ون�سر ثقافة العمل 

التطوعي.

جدة ـ عبد الهادي املالكي           

الطاقة  كــفــاءة  خلــدمــات  الوطنية  ال�سركة  ا�ستكملت 

واملهني  التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  )تر�سيد(، 

الكلية  ومــرافــق  مباين  تاأهيل  اإعـــادة  م�سروع  اأعــمــال 

املباين  اإىل  بالإ�سافة  "بنني"،  جدة  مبحافظة  التقنية 

هذا  خــال  من  "تر�سيد"  وتهدف  وامل�ساندة.  التابعة 

امل�سروع اإىل رفع كفاءة الطاقة وخف�ص ا�ستهاكها يف 

جميع مباين ومرافق الكلية، وعملت على اإعادة تاأهيل 

26 مبنى تابًعا للكلية باإجمايل م�ساحة تبلغ حوايل 23 

العاملية. واأو�سح  للمعايري  األف مرت مربع، وذلك وفًقا 

"تر�سيد"  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 

ال�سركة قد قامت باإجراء امل�سوحات  اأن  وليد الغريري 

امليدانية والدرا�سات الفنية على جميع مباين ومرافق 

اأهمية  لها  امل�سروع، وتبني  تنفيذ  البدء يف  قبل  الكلية 

يف  ا�ستهاكها  وخف�ص  الطاقة  كفاءة  رفع  على  العمل 

معيارين  تطبيق  على  وعملت  الكلية،  ومرافق  مباين 

باإعادة  قامت  حيث  الطاقة،  كفاءة  من  للرفع  رئي�سني 

الإ�ساءة  ا�ستبدال  طريق  عن  الإ�ــســاءة  اأنظمة  تاأهيل 

املوفرة   )LED( الـ  بتقنية  باأنظمة  احلالية  التقليدية 

للطاقة وذات اأداء عال يف البيئة العملية، وكذلك تركيب 

ح�سا�سات التحكم يف املكاتب واملباين واملرافق التابعة 

حتقيقه  املتوقع  الوفر  اأن  يذكر  )بنني(.  التقنية  للكلية 

1.6 مليون كيلو واط �ساعة �سنويًا، اأي ما يعادل  بلغ 

ون�سبة  ال�سابق،  الإ�ساءة  ا�ستهاك  اإجمايل  من   %  68

التوفري املتوقعة من امل�سروع تعادل ا�ستهاك اأكرث من 

2.5 األف برميل نفط مكافئ.

 فيروس واحد يسبب العنقز 
لألطفال والحزام الناري للكبار 

1900 متطوعة يخدمن 
قاصدات المسجد النبوي

إعادة تأهيل مباني ومرافق الكلية التقنية بجدة

جدة ـ البالد            

اأ�ــســواق  اإدارة  يف  ممثلة  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  نــّفــذت 

حي  يف  الأ�سماك  بيع  حمــال  على  حملة  العام،  النفع 

الفرعية. امللي�ساء  بلدية  نطاق  "القوزين" داخل 
واأو�سح مدير اإدارة اأ�سواق النفع العام رائد املطريي 

90 موقعًا خمالفًا يقوم  اإغاق  اأ�سفرت عن  اأن احلملة 

اأ�سماك جمهولة امل�سدر وتظهر عليها عامات  بعر�ص 

الف�ساد يف ظروف بيئية �سيئة، بالإ�سافة اإىل تخزين 

الهــتــمــام  وعـــدم  غــري �سحيحة،  بــ�ــســورة  الأ�ــســمــاك 

بنظافة اأر�سيات بع�ص املحال، م�سريًا اإىل اأن احلملة 

520 كيلو جرامًا من الأ�سماك،  اأي�سًا مب�سادرة  قامت 

حيث مت ت�سليم 220 كيلو منها للجمعية اخلريية بعد 

التاأكد من �ساحيتها.

لر�سد  امليدانية  اجلهود  ا�ستمرار  جدة  اأمانة  واأكــدت 

الأحـــيـــاء،  جــمــيــع  يف  ال�سلبية  الــظــواهــر  ومــعــاجلــة 

للحد  املخالفني  على  النظامية  الإجــــراءات  وتطبيق 

من املخالفات البلدية ومنع الأن�سطة املحظورة وغري 

امل�سرح بها.

مصادرة أسماك مجهولة بالقوزين 
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تويل اململكة اأهمية كربى لتطوير قطاع الأمن ال�سيرباين، ما جعلها حتقق املرتبة الثانية عامليًا يف موؤ�سر الأمن ال�سيرباين، �سمن تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام 2022 ال�سادر عن مركز التناف�سية العاملي 
التابع للمعهد الدويل للتنمية الإدارية يف �سوي�سرا IMD، الذي ُيعد واحدًا من اأكرث التقارير �سمولية يف العامل، ويهدف اإىل حتليل وترتيب قدرة الدول على اإيجاد بيئة داعمة وحمفزة للتناف�سية واملحافظة عليها 

وتطويرها، اإذ ياأتي الإجناز الذي اأعلن عنه يف وقت �سابق ثمرة للدعم والتمكني الذي توليه القيادة الر�سيدة -حفظها الله-  لقطاع الأمن ال�سيرباين، ما اأك�سبه دفعة قوية يف طريق الريادة العاملية يف ظل روؤية اململكة 
دوليًا. به  ويحتذى  رائدًا  منوذجًا  ُيعد  حيث  الدولية،  الرقمية  املوؤ�سرات  يف  النوعية  القفزات  حتقيق  وموا�سلته  ال�سيرباين" عامليًا  الأمن  يف  ال�سعودي  "النموذج  لتفوق  وجت�سيدًا   ،2030

جدة - البالد

22 جلسة توعوية للتعريف بأساليب التصيد اإللكتروني

تعزيز  اململكة  يف  ال�سيرباين  الأمــن  منظومة  وت�ستهدف 
ومواكبة  فيه  الواعدة  الفر�ص  واغتنام  القطاع  تناف�سية 
الطموح  يعك�ص  الـــذي  النحو  على  املــتــجــددة  املــتــغــرات 
العاملية  املــكــانــة  اأن  اإىل  لفــتــة  املــجــال،  هــذا  يف  الــوطــنــي 
عمل  ح�سيلة  هي  ال�سيرباين  الأمــن  موؤ�سر  يف  املرموقة 
الأكادميية  اإن�ساء  منها  فريدة  خمرجات  يف  متثل  دوؤوب 
ال�سيربانية  التمارين  وتنفيذ  ال�سيرباين،  لالأمن  الوطنية 
الرامية  املبادرات  وطرح  الوطني،  امل�ستوى  على  املتقدمة 
اإىل تعزيز تناف�سية القطاع حمليًا وتاأ�سي�ص �سركات نا�سئة 
اأف�سل  ال�سيرباين ورعايتها وفق  وواعدة يف قطاع الأمن 
املمار�سات العاملية. ويف هذا الإطار اأطلقت الهيئة الوطنية 
بــالأمــن  للتوعية  الــوطــنــيــة  "احلملة  الــ�ــســيــرباين  لــالأمــن 
ال�سيرباين"، الهادفة اإىل تر�سيخ قيم املحافظة على الأمن 
الوطني، واإبراز دور التوعية يف جمال الأمن ال�سيرباين، 
التكامل امل�سرتك بني اجلهات الوطنية يف جمال  وحتقيق 
الأمـــن الــ�ــســيــرباين، وتــوحــيــد جــهــودهــا املــبــذولــة يف هذا 
بالأمن  للتوعية  العاملي  ال�سهر  مع  تزامنًا  وذلــك  الإطـــار، 
كل  من  اأكتوبر  �سهر  خالل  عامليًا  به  املحتفى  ال�سيرباين، 

عام.
الفعاليات  من  جمموعة  ت�سمل  احلملة  اأن  الهيئة  وبينت 
تتمثل  ال�سيرباين،  بــالأمــن  للتوعية  والرقمية  امليدانية 
واإقــامــة  الوطنية،  للجهات  تــوعــويــة  جل�سة   22 بتنفيذ 
 4 ال�سيرباين يف مقار  الأمن  للتوعية يف  املتنقل  املعر�ص 
جمال"  تفتح  "ل  بعنوان  توعوية  حملة  واإطــالق  جهات، 

وذلك بالتعاون مع اجلهات الوطنية.
املجتمع  فئات  كافة  ت�ستهدف  احلملة  اإن  الهيئة  وقــالــت 
الأمــن  باأهمية  التعريف  اإىل  مو�سوعاتها  يف  وتتطرق 
املــخــاطــر  مـــن  احلــــد  يف  احلـــيـــوي  ودوره  ــيــرباين  ــس ــ� ال
واأ�ساليب  الجتماعية  والهند�سة  املتجددة،  ال�سيربانية 
ــة الــتــحــديــثــات الأمــنــيــة،  الــتــ�ــســيــد الإلــــكــــرتوين، واأهــمــي
و�سرورة ال�ستعانة بكلمات املرور القوية لتاأمني ح�سابات 
مــواقــع الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي مــن الخـــــرتاق، وغــرهــا 
ثقافة  بناء  يف  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي  املو�سوعات  من 
�سيربانية عالية ملواجهة التحديات واملخاطر، لفتة النظر 
ال�سيرباين  الأمن  امل�ستمرة مبخاطر  التوعية  اإىل �سرورة 
�سيرباين  ف�ساء  اإىل  للو�سول  املجتمع  �سرائح  كافة  لدى 

�سعودي اآمن وموثوق ميّكن النمو والزدهار.
املخت�سة  اجلهة  ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية  الهيئة  وتعد 

بالأمن ال�سيرباين يف اململكة، واملرجع الوطني يف �سوؤونه، 
والبنى  احليوية  للم�سالح  حماية  تعزيزه  اإىل  وتــهــدف 
التحتية للدولة واأمنها الوطني، كما تخت�ص برفع م�ستوى 
الوعي مبجال الأمن ال�سيرباين وو�سع ال�سيا�سات واآليات 
احلوكمة والأطر وال�سوابط والإر�سادات املتعلقة باملجال، 

وتعميمها على اجلهات ذات العالقة ومتابعة اللتزام بها.

مسرعة لألمن السيبراني
الهيئة  اأعلنت  ال�سيرباين،  الأمــن  قطاع  تطوير  اإطــار  ويف 
ــالأمــن الــ�ــســيــرباين يف وقـــت �ــســابــق، انــطــالق  الــوطــنــيــة ل
الأوىل،  بن�سختها  الــ�ــســيــرباين«  الأمـــن  »م�سرعة  اأعــمــال 
اململكة،  يف  الأعــمــال  ريـــادة  منظومة  تعزيز  اإىل  الهادفة 
وحتفيز ال�ستثمار ورفع ن�سبة املحتوى املحلي يف الأمن 
قطاع  لتنمية  »�سايربك«  برنامج  �سمن  وذلك  ال�سيرباين، 
ن�سختها  يف  امل�سرعة  اأن  مو�سحة  الــ�ــســيــرباين،  ـــن  الأم
الأوىل ت�ستهدف متكني ال�سركات املحلية النا�سئة يف جمال 
�سيربانية  ومنتجات  حلوًل  تقدم  التي  ال�سيرباين،  الأمن 

للم�سرعة،  الاإ�سرتاتيجية  الأهـــداف  مــع  تت�سق  مبتكرة 
خمت�سني  من  امل�سكلة  التحكيم  جلنة  اأن  اإىل  النظر  لفتة 
وخرباء باملجال وجهات ا�ستثمارية قيمت جميع ال�سركات 
�سبع  واخترت  امل�سرعة،  اإىل  لالن�سمام  املتقدمة  النا�سئة 
�سركات منها، وهي: )كوقنا، �سايرب�سين�سي، تر�ست لين، 
�سابري، 2 فا�ست، اأرام، منيع(. وبّينت اأن اأعمال امل�سرعة 
ت�سمل عقد ور�ص عمل، وتنفيذ فعاليات اأ�سبوعية وجل�سات 
جانب  اإىل  اأ�سبوعًا،   12 اإىل  املمتدة  املــدة  خالل  تدريبية 
اأن�سطة  منــو  لت�سريع  الــهــادفــة  والأدوات  ـــوارد  امل تــوفــر 
ال�سركات النا�سئة وتنمية قدراتها، وربط منتجاتها التقنية 
ودوليني  حمليني  خــرباء  مب�ساركة  ــك  وذل بامل�ستثمرين، 
واأكدت  امل�ستفيدة.  لل�سركات  والتوجيه  الإر�ساد  يقدمون 
اأن امل�سرعة تاأتي �سمن جهودها لتحفيز ال�سناعة يف جمال 
الأمن ال�سيرباين، وجذب ال�ستثمارات الأجنبية واملحلية 
يف هذا املجال، وت�سجيع البتكار لإيجاد احللول الإبداعية 
ال�سركات  عــدد  ــادة  زي جانب  اإىل  ال�سيربانية،  للتحديات 
اأن  اإىل  م�سرة  ال�سيرباين،  الأمــن  جمال  يف  املتخ�س�سة 

امل�سرعة ت�ستهدف متكني نحو 40 �سركة نا�سئة يف تقنيات 
النا�سئة  لل�سركات  املايل  الدعم  ال�سيرباين، وتوفر  الأمن 

املتاأهلة خالل ثالث �سنوات.

حماية األطفال
التهديد  مــن  الأطــفــال  حلماية  اجلــهــود  اململكة  وت�ساعف 
لالأمن  الــدويل  للمنتدى  تقرير  ك�سف  اأن  بعد  ال�سيرباين، 
بو�سطن  جمموعة  مــع  بالتعاون  اإعــــداده  مت  ال�سيرباين 
العامل تعّر�سوا  الأطفال حول  % من   72 اأن  ال�ست�سارية 
الــفــ�ــســاء  ــيــرباين واحــــد عــلــى الأقـــــل يف  ــس � تــهــديــد  اإىل 
"ملاذا  عنوان  حتت  جــاء  الــذي  تقرير  و�سمل  ال�سيرباين. 
ال�سيرباين" ا�ستبيانًا  الف�ساء  يف  الأطفال  حماية  تتعاظم 
�سارك فيه اأكرث من 40 األفًا من اأولياء الأمور والأطفال من 
6 مناطق جغرافية خمتلفة من حول العامل،  24 دولة يف 
بهدف درا�سة �سلوك الأطفال يف الف�ساء ال�سيرباين، و�سبل 
واأ�سارت  الإلكرتونية.  واملخاطر  للتهديدات  ا�ستجابتهم 
امل�ستخدمني  الأطــفــال  ن�سبة  اأن  اإىل  ال�ستبيان  نتائج 

بلغت  عامًا   17 اإىل   8 اأعمار  بني  العامل  حول  لالإنرتنت 
%93، وك�سفت النتائج اأن %65 من الأطفال يف منطقة 
با�ستخدام  يــبــدوؤون  اأفريقيا  و�سمال  الأو�ــســط  ال�سرق 
اأمريكا  يف  بـ70%  مقارنة  الثامنة،  �سن  عند  الإنرتنت 
الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  و50%  الالتينية، 
منطقتي  يف  الأطــفــال  يجعل  مما  اأوروبـــا،  يف  و48% 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأمريكا الالتينية الأكرث 

عر�سة للتهديدات ال�سيربانية.
من ناحية اأخرى ك�سف التقرير اأن اأكرب ن�سبة من الرقابة 
الأبوية ل�سلوكيات الأطفال على الإنرتنت كانت يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث اأو�سح 65 % من 
ب�سكل  يراقبون  اأنهم  املنطقة  هذه  يف  والأمــهــات  الآبــاء 
دوري �سلوكيات اأطفالهم على الإنرتنت، كما اأن اأكرث من 
ا�ستخدام  يناق�سون  الأمور  واأولياء  الأطفال  من   50%
ويف  روتيني،  ب�سكل  الإلكرتونية  والأن�سطة  الإنرتنت 
املقابل �سجلت الرقابة الأبوية يف منطقة اآ�سيا واملحيط 
%46 فقط من  اأن  اأظهر التقرير  اإذ  الهادئ الأقل ن�سبة، 
الآباء والأمهات يف هذه املنطقة يراقبون كيفية ا�ستخدام 
اأطفالهم لالإنرتنت. وتعليقًا على نتائج التقرير اأو�سحت 
ــدويل  ال املــنــتــدى  يف  والــ�ــســراكــات  املــبــادرات  م�سوؤولة 
اأن ق�سية حماية الأطفال  الفا�سل  اآلء  ال�سيرباين  لالأمن 
عاملنا  يف  كــربى  اأهمية  تكت�سب  ال�سيربانية  املخاطر  من 
الأطفال  ل�ستخدام  املتزايدة  املعدلت  اإىل  نظرًا  املعا�سر 
ل�سبكة الإنرتنت، وتفاوت ن�سب الرقابة الأبوية ل �سيما يف 
ظل الرتفاع امل�ستمر للتهديدات، م�سرة اإىل اأهمية تعزيز 
اجلهود التوعوية نحو ف�ساٍء �سيربايٍن اآمن، يعود بالفائدة 

على الأطفال واأولياء اأمورهم.
كما ي�سر اإىل اأن التهديدات ال�سيربانية التي يتعر�ص اإليها 
الأطفال متنوعة وت�سمل الإعالنات وال�سور غر املالئمة، 
الخـــرتاق  وحمــــاولت  والــتــحــر�ــص،  التنمر  اإىل  اإ�ــســافــة 
الآباء  من  فقط   39% باأن  منوهًا  وغرها،  والفرو�سات 
اإزاء  خماوفهم  عن  اأف�سحوا  اأطفالهم  اأن  ذكروا  والأمهات 
اأن حماية  اإىل  التقرير  التهديدات ال�سيربانية. وقد خلُ�ص 
منظومة  م�ساركة  تتطلب  ال�سيرباين  الف�ساء  يف  الأطفال 
القطاعني  مــن  امل�سلحة  اأ�ــســحــاب  مــن  ومتكاملة  �ساملة 
والنظام  الأطفال،  م�ساندة  ومراكز  واخلا�ص،  احلكومي 
الق�سائي وجهات اإنفاذ القانون، وجهود التعاون الدويل، 

واأولياء الأمور، واملوؤ�س�سات التعليمية.

تحفيز وتعزيز االستثمار ورفع نسبة المحتوى المحليحماية األطفال من اإلعالنات والصور غير المالئمة

»األمن السيرباني«
ترسيخ قيم المحافظة على الوطن



الميزانية تؤكد الشفافية 
وقوة األداء المالي

الريا�ض- البالد
نظم مركز التوا�صل واملعرفة املالية "متمم"، لقاًء بعنوان : "قراءات يف 
البيان التمهيدي مليزانية 2023" ، وذلك �صمن �صل�صلٍة من اللقاءات التي 

يقيمها املركز لن�صر املعرفة املالية واالقت�صادية.
طارق  العامة  للإيرادات  املالية  وزارة  وكيل  من:  كل  اللقاء  يف  و�صارك 
وزارة  يف  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات  لتطوير  امل�����ص��اع��د  وال��وك��ي��ل  ال�صهيب، 
اال�صت�صارات  ومدير  التنفيذي  والرئي�س  البابطني،  عبدالوهاب  املالية 
واأ�صتاذ  احل��ام��د،  عبدالله  كابيتال  ب��ي  اإي  ج��ي  �صركة  يف  اال�صتثمارية 
االأعمال  جامعة  يف  واال�صت�صارات  الدرا�صات  ملركز  العام  املدير  االقت�صاد 
االقت�صادي  الكاتب  اللقاء  واأدار  ال�صيخ،  �صعيد  الدكتور  والتكنولوجيا 

واخلبري امل�صريف طلعت حافظ.
ويف مطلع اللقاء، اأ�صار ال�صهيب اإىل اأن البيان التمهيدي للميزانية هو بيان 
مبداأ  بتعزيز  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�صيًا  املالية  وزارة  ت�صدره 
واالإ�صرتاتيجيات  االإ�صلحات  لتبني  اأن  موؤكدًا  املايل،  واالإف�صاح  ال�صفافية 

بعد اقت�صادي ومايل، وي�صهم فعليًا بتقوية املركز املايل.
بدوره، اأو�صح البابطني اأن ال�صيا�صات املالية للمملكة، حققت دورًا بارزًا يف 
احتواء ال�صدمات اخلارجية، واملحافظة على اال�صتدامة املالية، والعمل على 
التخطيط املايل يف امليزانية العامة الذي كان �صابقاُ �صنة واحدة واأ�صبح ملدة 

3 �صنوات.
واأكد احلامد اأن اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف اململكة حقق منوًا كبريًا، و�صل 
اإىل 23%، وهناك تركيز على قطاعات جديدة وواعدة، ومنها املعادن وال�صياحة 
اال�صتثمار  متوا�صل  ب�صكل  يدعم  العامة  اال�صتثمارات  و�صندوق  والرتفيه، 

الداخلي واخلارجي وفق ما يخدم اأهداف الدولة لتنويع املوارد.
من جانبه، بني ال�صيخ اأن اململكة مهتمة مبجال االقت�صاد االإبداعي اأو االبتكاري، 
وكانت  اللوج�صتية،  واخلدمات  للنقل  وخمتلفة  جديدة  اإ�صرتاتيجيات  وو�صعت 

اأزمة كورونا مثاال واقعيا جديدا للمعاجلة املبكرة.

            ارتفاع بأسعار النفط

 يينا - وكاالت
ا�صتبقت اأ�صواق النفط اجتماع جمموع "اأوبك بل�س" بارتفاعات يف االأ�صعار باأكرث 
من 4% يف تعاملت يوم االثنني، اإذ ارتفعت العقود االآجلة خلام برنت 3.65 دوالر 
اأو 4.29% اإىل 88.79 دوالر للربميل بعد انخفا�صها 0.6% عند االإغلق يوم اجلمعة 
، كما ارتفع خام غرب تك�صا�س الو�صيط االأمريكي 4.5% اأو 3.57 دوالر اإىل 83.07 
النفط  اأ�صعار  وتراجعت  ال�صابقة.  اجلل�صة  يف   %2.1 خ�صارته  بعد  للربميل  دوالر 
اأكرب  ال�صني،  "كوفيد-19" يف  اإغلق  اأ�صر  اأن  بعد  يونيو  منذ  متتالية  اأ�صهر  الأربعة 
االأمريكي  الدوالر  الفائدة وارتفاع  اأ�صعار  ارتفاع  اأثر  بينما  بالطلب،  للطاقة،  م�صتهلك 

على االأ�صواق املالية العاملية.
خف�س  اأوب��ك+،  با�صم  املعروفة  "اأوبك" وحلفاوؤها،  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة  وتدر�س 
االإنتاج مبا يرتاوح بني 0.5 مليون اإىل مليون برميل يوميا قبل اجتماع اليوم االأربعاء وذلك 
لدعم االأ�صعار، ح�صب ما قالت م�صادر يف "اأوبك+" ل�"رويرتز" ، و�صيكون هو ثاين خف�س �صهري 

على التوايل ل�"اأوبك+" بعد اأن خف�صت االإنتاج 100 األف برميل يوميا ال�صهر املا�صي.

اقتصاد
الثلثاء 8 ربيع االأول 1444ه� املوافق 4 اأكتوبر 2022م ال�صنة 91 العدد 623744

فجر الصحافة السعودية
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قادة دول »التعاون« حريصون على أعلى مراتب التكامل االقتصادي
الريا�ض- البالد

 اأكد وزير املالية رئي�س الدورة احلالية للجنة التعاون 
املايل واالقت�صادي مبجل�س التعاون اخلليجي ، حممد 
ب��ن ع��ب��دال��ل��ه اجل���دع���ان، ح��ر���س ال��ق��ادة ع��ل��ى و���ص��ول 
االقت�صادي،  التكامل  مراتب  الأعلى  التعاون  جمل�س 
االأخ��رية  دورت���ه  يف  ���ه  وَجّ االأع��ل��ى  املجل�س  اأن  مفيًدا 
اإىل  الو�صول  ُتعيق  التي  الق�صايا  ح�صم  على  بالعمل 
الو�صع النهائي للحتاد اجلمركي، موؤكًدا اأهمية تنفيذ 
على  يعود  مبا  امل�صرتكة،  اخلليجية  ال�صوق  متطلبات 
وي�صهم  فر�س ومزايا،  من  باملنفعة  املواطن اخلليجي 

يف دفع عجلة النمو واالزدهار.
اقت�صادات  اأن  اإىل  اللجنة  اجتماع  تروؤ�صه  واأ�صار خلل 
االأزم��ات  اآث��ار  عن  مبناأى  تكن  مل  التعاون  جمل�س  دول 
اأن حر�س دول  العامل، موؤكدًا  بها  التي مير  االقت�صادية 
ا�صتباقي،  ب�صكل  االأزم���ات  ه��ذه  مواجهة  على  املجل�س 
اأ�صهم  منها  املتوقعة  للآثار  ال�صريعة  معاجلتها  اأن  مبيًنا 
يف احتواء اآثارها خلل فرتة وجيزة ، وحتقيق معدالت 
النقد  ���ص��ن��دوق  خف�س  رغ��م  مرتفعة،  اق��ت�����ص��ادي  من��و 
العامني  خلل  العاملي  االقت�صاد  الأداء  لتوقعاته  ال��دويل 
اإىل  للو�صول  ُفر�صًا واعدة  ُيعطي  احلايل والقادم؛ مما 

الوحدة االقت�صادية اخلليجية.

مكتب اإقليمي 
من جهة ثانية وقَّع وزير املالية  حممد بن عبدالله اجلدعان 
، اأم�س، يف الريا�س مع املدير العام ل�صندوق النقد الدويل 
كري�صتالينا غورغييفا، مذكرَة تفاهم الإن�صاء مكتب اإقليمي 

ل�صندوق النقد الدويل يف اململكة.
�صندوق  بني  التعاون  ا�صتمرار  على  التفاهم  مذكرة  وتركز 
التعاون اخلليجي، واال�صتفادة  النقد الدويل ودول جمل�س 
ال�صندوق  انخراط  اإىل  باالإ�صافة  ال�صندوق،  تو�صيات  من 
احلكومات  مع  العلقات  وتوثيق  االإقليمية  املوؤ�ص�صات  مع 
يف  ال�صندوق  اأن�صطة  نطاق  وتو�صيع  املنطقة،  بلدان  يف 
اأكرب م�صاهم  القدرات؛ مما يجعل اململكَة ثايَن  جمال تنمية 

على م�صتوى العامل لبناء القدرات يف بلدان املنطقة.
عقد  ال��ذي  ال�صحفي  املوؤمتر  خلل   - املالية  وزي��ر  واأف��اد 
عقب توقيع االتفاقية- اأن اجتماع وزراء املالية وحمافظي 
البنوك املركزية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ناق�س 
والعمليات  التطورات  جميع  ال��دويل  النقد  �صندوق  مع 
التي ت�صهم يف تقوية العلقات بينهم لتح�صني اقت�صاديات 
اأهمية  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأخ����رى،  وال���دول  املجل�س  دول 
وحتقيق  الهيكلية  االإ�صلحات  ا�صتمرار  على  املحافظة 
االأزم��ات  من  الرغم  على  مرتفعة  اقت�صادي  منو  معدالت 

االقت�صادية التي مير بها العامل.

النقد  �صندوق  مع  االتفاقية  توقيع  اأن  اجلدعان  واأو���ص��ح 
الن�صح  بتقدمي  املتعلقة  االحتياجات  �صتلبي جميع  الدويل، 
خلل  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  واال�صت�صارات 
تقدمي  على  االتفاقية  تعمل  كما  والتعاون  والتن�صيق  الدعم 

ونقل املعرفة التي ت�صاعد على تقوية العلقات وت�صميم كل 
االإجراءات، متطلعًا اإىل اأن التعاون مع �صندق النقد الدويل 

�صي�صهد تطورًا يف ال�صنوات القادمة.
ما  على  اململكة  غورغييفا  كري�صتالينا  اأت  هنَّ جانبها،  من 

روؤية  �صمن  االإ�صلحات  خطة  تنفيذ  يف  تقدم  من  َقته  حقَّ
اململكة 2030، ال�صيما ن�صبة م�صاركة املراة يف القوة العاملة 
يف مدة مل تتجاوز 4 �صنوات ، متوقعًة اأن تكون اململكة من 
ا هذا العام ، و�صيكون احلفاظ  اأ�صرع اقت�صاديات العامل منوًّ
على زخم االإ�صلح لتعزيز تنوع الن�صاط االقت�صادي عامًل 

ا الإر�صاء الرخاء على املدى االأطول. حموريًّ
على  اململكة  ب��ه  ت�صطلع  ال���ذي  احل��ي��وي  ب��ال��دور  ��ب��ت  ورحَّ
املنطقة،  ب��ل��دان  دع��م  يف  دوره���ا  ال�صيما  ال���دويل،  ال�صعيد 
البلدان  م�صاندة  يف  ن��ط��اًق��ا  االأو���ص��ع  اإ�صهاماتها  وك��ذل��ك 
بجائحة  بدًءا  متعددة  �صدمات  من  رت  ت�صرَّ التي  ال�صعيفة 

كوفيد-19 وانتهاء باالأو�صاع اجليو�صيا�صية.
ال�صندوق  اأن  اأو�صحت  املناخي  بالتغري  يتعلق  ما  ويف 
ناق�س اخلطر الوجودي الذي ميثله تغيري املناخ واالأهمية 
البالغة لتحقيق حتول منظم يف م�صادر الطاقة، مبينًة اأن 
املالية وحمافظي  الذي عقد مع وزراء  ال�صندوق  اجتماع 
اتفق  اخلليج  التعاون  جمل�س  دول  يف  املركزية  البنوك 
االإ���ص��لح��ات  ب�صاأن  احل���وار  موا�صلة  اإىل  احل��اج��ة  على 
اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز  اإىل  املنطقة  يف  اجل��اري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

التن�صيقية لدعم بلدان املنطقة ومعاجلة االأزمات العاملية.
امتنانها  عن  ال��دويل  النقد  ل�صندوق  العام  املدير  واأعربت 
مليارات   10 لتقدمي  العربية  التن�صيق  جمموعة  اأعلنته  ملا 

دوالر؛ للتخفيف من اأزمة اإمدادات الغذاء العاملية.

تعزيز العالقات التجارية 
واالستثمارية مع المغرب

 الريا�ض - البالد
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التجارة  وزير  بداأ   
بن  ماجد  الدكتور  اخلارجية  للتجارة  العامة 
اإىل  اأم�����س  ر�صمية  زي����ارة  الق�صبي،  ع��ب��دال��ل��ه 
كبري  وف��د  راأ���س  على  ال�صقيقة  املغربية  اململكة 
واأك��رث  حكومية  جهة   12 م��ن  م�صوؤولني  ي�صم 
الأربعة  الزيارة  ، ومتتد  �صركة �صعودية  من 60 
ال��وزراء وكبار  لقاءات مع  ، وت�صتمل على  اأيام 
بع�س  على  وال��وق��وف  امل��غ��رب،  يف  امل�صوؤولني 

امل�صاريع الرائدة يف العديد من املجاالت.
م��ع وزي��ر  ،اأم�����س،  الق�صبي  ال��دك��ت��ور   وب��ح��ث 
ريا�س  املهند�س  املغربي  والتجارة  ال�صناعة 
��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ع���لق���ات ال��ت��ج��اري��ة  م������زور، ���صُ
واال���ص��ت��ث��م��اري��ة ومت��ك��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
البلدين ال�صتثمار الفر�س الواعدة لزيادة حجم 

التبادل التجاري وتنمية اال�صتثمارات.
ملتقى  يف  ال���زي���ارة  خ���لل  الق�صبي  وي�����ص��ارك 
اليوم  ينعقد  الذي  املغربي  ال�صعودي  االقت�صاد 
االأعمال  رجال  من  جمموعة  مب�صاركة  الثلثاء، 

ميثلون كربى ال�صركات يف البلدين ال�صقيقني.
ت��ع��اون  م��ذك��رت��ي  ت��وق��ي��ع  ال���زي���ارة  ت�صهد  ك��م��ا 
م�صرتك بني البلدين يف جمال االعرتاف املتبادل 

املحلية،  للمنتجات  احل��لل  ب�صهادات 
الفني  ل��ل��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  وم�����ص��روع 
للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  ب��ني 
واملقايي�س واجلودة واملعهد املغربي 

للتقيي�س.
���ن وزي������ر ال���ت���ج���ارة خ���لل  وي���د����صّ
للملحقية  اجل��دي��د  امل��ق��ر  ال���زي���ارة، 
بهدف  البي�صاء،  ب��ال��دار  التجارية 
تنمية العلقات وتذليل ال�صعوبات 
ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 
ومتكني نفاذ ال�صادرات ال�صعودية 
ل����لأ�����ص����واق وت���ع���زي���ز ال���ت���ب���ادل 

التجاري.
بني  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م  اأن  ي���ذك���ر 
مليارات  اأكرث من 5  بلغ  البلدين 
وج���اءت  2021م،  ل��ع��ام  ري����ال 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��دن��ي��ة وال��ل��دائ��ن 
ال�صلع  ك��اأب��رز  وم�صنوعاتها 
فيما  امل���غ���رب،  اإىل  املُ�����ص��درة 
ج���اءت االأل��ب�����ص��ة وال�����ص��ي��ارات 
ال�صلع  ك���اأب���رز  واأج�����زاوؤه�����ا 

امل�صتوردة.

تقديرا لريادتها في الطاقة

المملكة تستضيف مؤتمر البترول العالمي
الريا�ض - البالد

ت�صت�صيف اململكة موؤمتر البرتول العاملي  
لعام  الريا�س  مدينة  يف  ال���25  بن�صخته 
2026م ، حيث اأعلنت اللجنة التنظيمية 
ح ال�صعودية ، ملا حظيت به من  قبول تر�صُّ
دعم دويل كبري اإثر تقدمي وزارة الطاقة، 

ملف الرت�صيح.
وهناأ املدير العام ملجل�س البرتول العاملي 
الدكتور بري�س رمير، اململكة باختيارها 
موؤمتر  م��ن  ال����25  الن�صخة  ال�صت�صافة 
بو�صفها  الريا�س،  يف  العاملي  البرتول 
اأك���رب ب��ل��د م�����ص��در ل��ل��ب��رتول يف ال��ع��امل، 
وامتلكها اأحد اأكرب احتياطيات البرتول 
يف العامل، االأمر الذي يوؤّكد اأهمية اململكة 
عامليًا وجدارتها باأن ت�صت�صيف اأحد اأهم 

جتمع للطاقة بالعامل.
وت��ط��ل��ع ال��دك��ت��ور رمي���ر اإىل ال��ع��م��ل مع 
اململكة لتنظيم موؤمتٍر فائق النجاح، يف 

اململكة  مكانة  اإىل  يرتقي  2026م،  ع��ام 
الطاقة،  جمال  يف  عاملًيا  رائ��ًدا  بو�صفها 
االقت�صادات  اأك��رث  من  كونها  عن  ف�صًل 

ن�صاًطا يف العامل.
ال��ع��امل��ي،  ال���ب���رتول  م���وؤمت���ر  اأن  ي��ذك��ر 
ا  واملعر�س امل�صاحب له، ُيعد حدًثا عامليًّ
واملنظمات  ال���دول  ب��ني  يجمع  ب����ارًزا، 
���ص��ن��وات، لتعزيز  ث���لث  ك��ل  ال��دول��ي��ة، 
ال��ط��اق��ة،  جم���االت  يف  بينها  ال��ت��ع��اون 
االأ�صا�صية  للتحديات  حلول  واإي��ج��اد 
ال���ت���ي ت���واج���ه ت���ط���ور ه����ذا ال��ق��ط��اع 

احليوي.
وي��ع��م��ل جم��ل�����س ال����ب����رتول ال��ع��امل��ي 
العلمية  ال���ت���ط���ورات  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
ونقل  وال��غ��از،  ال��ب��رتول  قطاعات  يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، واال����ص���ت���خ���دام امل�����ص��ت��دام 
فيما  ال��ع��امل  يف  البرتولية  ل��ل��م��وارد 

يعود بالنفع على اجلميع.

إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.. الجدعان: 

الريا�ض - البالد
اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رك��ة ال�����ص��ع��ودي��ة الإع����ادة 
بالكامل  -اململوكة  العقاري  التمويل 
ل�����ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة-، 
ا�صتحقاق  ف��رتة  مت��دي��د  يف  م��ب��ادرت��ه��ا 
لت�صل  االأج��ل  طويل  العقاري  التمويل 

اإىل 30 عاًما.
واأو�صحت ال�صركة يف بيان اأن املبادرة 
التمويل  �صوق  تطوير  اإط��ار  يف  تاأتي 
ال��ع��ق��اري ال��ث��ان��وي يف امل��م��ل��ك��ة، من 
ومتكني  اللزمة  املرونة  توفري  خ��لل 
لتقدمي حلول  العقاري  التمويل  جهات 
متويلية مي�صرة بن�صبة ثابتة مع متديد 
ما  للم�صتفيدين،  اال�صتحقاق  ف��رتات 
املحافظ  يف  النمو  حجم  على  ينعك�س 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل����دى ج���ه���ات ال��ت��م��وي��ل 
اإ���ص��ام��ه��ا يف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��ق��اري، 
التنوع االقت�صادي ومنو حجم الناجت 

املحلي االإجمايل.
املواطنني  ح�صول  امل��ب��ادرة  مُتكن  كما 
على  م��ن��ازل��ه��م  مت��ل��ك  يف  ال���راغ���ب���ني 
خيارات متويلية مي�صرة واإتاحة فر�س 
اإمكانية  م��ع  اأط���ول  ف��رتة  على  ال�صداد 
احل�صول على زيادة يف حجم التمويل 
التمويلية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  ال��ع��ق��اري 

بن�صبة ثابتة.
لل�صركة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
التمويل  ا�صتحقاق  ف���رتة  مت��دي��د  اإن 
اإىل 30  االأج��ل من 26  العقاري طويل 
ع���ام ي��وؤك��د االل���ت���زام ب��ت��وف��ري احل��ل��ول 
خلل  من  ال�صعودية،  للأ�صر  املنا�صبة 
توفر  جذابة  متويلية  خ��ي��ارات  اإي��ج��اد 
على  والقدرة  اال�صتقرار  من  مزيدًا  لهم 
حت��م��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، مب��ا ي��واك��ب روؤي���ة 
متلك  ن�صبة  زي���ادة  يف   2030 اململكة 

املواطنني اإىل %70.

لقاء "متمم" مشيدا بالبيان التمهيدي:

تمديد سداد التمويل 
العقاري لثالثين عامًا

القصبي يشهد الملتقى االقتصادي ويدشن ملحقية 

 4 %
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أوروبا تطالب المليشيا بااللتزام بمسار السالم

بسبب قمعها المتواصل لالحتجاجات

الحكومة اليمنية تحمل الحوثي مسؤولية عدم تمديد الهدنة

7 دول تطالب بفرض عقوبات على إيران

أوكرانيا تستعيد منطقتين وروسيا تقر بـ"االختراق"

عدن - البالد

احلــوثــي  ملي�سيا  اليمنية  احلــكــومــة  حــمــلــت 

النقالبية م�سوؤولية عدم متديد الهدنة الأممية 

والتداعيات اخلطرية لذلك على اأمن وا�ستقرار 

ر�ساد  القيادة  جمل�س  رئي�س  اعترب  اإذ  البالد، 

اأبعد ما تكون عن كونها  اأن  امللي�سيا  العليمي، 

تتعامل  مل  اأنها  اإىل  م�سريا  ال�سالم،  يف  �سريكا 

املــعــانــاة  مـــن  للتخفيف  كــفــر�ــســة  ــهــدنــة  ال مـــع 

امل�سلحة  اجلــمــاعــة  اأن  مو�سحا  الإنــ�ــســانــيــة، 

اعتربت الهدنة معركة �سيا�سية وفر�س اإرادات 

وفر�سة  اليمني  ال�سعب  ملعاناة  تاما  وجتاهال 

ت�سع  خارجية  كــاأداة  نف�سها  وقدمت  لالبتزاز، 

م�سالح  اعــتــبــارات  فــوق  الإيــرانــيــة  امل�سالح 

ال�سعب اليمني.

هدنة  رفــ�ــســوا  احلــوثــيــن  اإن  العليمي،  وقـــال 

تــ�ــســمــن وقــــف اإطـــــالق الـــنـــار ودفـــــع رواتــــب 

مع  �سيطرتهم  مناطق  يف  املــدنــيــن  املــوظــفــن 

تو�سيع لرحالت من مطار �سنعاء و�سمان تدفق 

احلكومة  رئي�س  دعا  فيما  النفطية،  للم�ستقات 

اإىل  الــدويل  املجتمع  عبدامللك،  معن  اليمنية، 

موقف قوي ووا�سح يف اإدانة عرقلة امليلي�سيا 

مقرتح  رف�س  اإعالنها  غــداة  ال�سالم،  مل�ساعي 

اأممي لتو�سيع ومتديد الهدنة الإن�سانية.

�سيا�سة  اإن  اليمنية،  احلــكــومــة  رئي�س  وقـــال 

تدفع  ول  ال�سالم،  فر�س  تعزز  ل  ال�سرت�ساء 

م�سيفا:  التعنت،  من  مزيد  اإىل  اإل  احلوثين 

"لقد �سمعنا �سوت املجتمع الدويل الوا�سح يف 
دعوته لل�سالم، وجتاوبنا بكل اإخال�س و�سدق 

مع تلك الدعوة، وننتظر اأن ن�سمع نف�س القوة 

والو�سوح يف اإدانة عرقلة احلوثين ورف�سهم 

رغبة  جمرد  لي�س  ال�سالم  اأن  موؤكدا  لل�سالم"، 

ولكن �سروط مو�سوعية تتخلق داخل ال�سيا�سة 

والــتــاريــخ عــرب مــرجــعــيــات وقــــوة الــقــانــون، 

وو�سوح املوقف الإن�ساين والت�سامن.

الـــذي  الـــ�ـــســـالم  اأن  اإىل  عــبــداملــلــك  واأ�ــــســــار 

ــيــمــنــيــون يــعــنــي بـــو�ـــســـوح وقــف  يــنــ�ــســده ال

التمييزية  واملــمــار�ــســات  وال�ــســتــبــداد  احلـــرب 

احلوثين  هدر  با�ستمرار  مذكرا  ال�ستعالئية، 

"يف كل  اإحالل ال�سالم يف البالد قائال:  لفر�س 

مرة تت�سكل فيها فر�سة لل�سالم تختار ميلي�سيا 

الإيــراين هدرها،  النظام  احلوثي ومن ورائها 

مف�سلة خيار احلرب، يف حمطات خمتلفة منذ 

الكويت  ــات  وحمــادث  2014 بـــ  مـــرورا   2004

و�ستوكهومل ومتديد الهدنة"، مبينا اأن امللي�سيا 

�سادق  م�سعى  كــل  يف  وتـــرى  احلـــرب  تختار 

لل�سالم دلئل �سعف، ويف كل جهد دويل فر�سة 

اأكد وزير  لالبتزاز والنهب". يف ال�سياق ذاته، 

اأن  مبارك،  بن  عو�س  اأحمد  اليمني  اخلارجية 

احلوثين  برف�س  تفاجاأ  مل  اليمنية  احلكومة 

متديد الهدنة، موؤكدا اأن امللي�سيا عرقلت م�ساعي 

ال�سعب  مــ�ــســالــح  تــغــلــب  ومل  ــهــدنــة،  ال متــديــد 

من  للتخفيف  جهدا  ندخر  "مل  وتابع:  اليمني. 

لتمديد  تنازلت  قدمنا  اليمني.  ال�سعب  معاناة 

تنازلت  قدمت  فاحلكومة  للم�سلحة،  الهدنة 

احلوثي،  التعنت  رغــم  الهدنة  لتمديد  كثرية 

الأممــي  املقرتح  مع  اإيجابي  ب�سكل  وتعاملت 

اأن احلوثين جمعوا  الهدنة". واأ�ساف  لتمديد 

الهدنة،  خالل  ميني  ريال  مليار   200 من  اأكرث 

بالهدنة  تــلــتــزم  مل  امليلي�سيا  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 

ورف�ست فتح الطرق، وخرقت الهدنة واأوقعت 

�سحايا مدنين. وا�ستطرد قائال: "كلما اقرتبنا 

كافة  بذلت  احلكومة  يعرقلونها..  انفراجة  من 

اجلهود لتمديد الهدنة". من جهته اأعرب الحتاد 

ال�سديدة  اأمــلــه  خيبة  عــن  اأمــ�ــس،  الأوروبـــــي، 

متديد  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  عــدم  نتيجة 

الهدنة يف اليمن، داعيا ملي�سيات احلوثي اإىل 

كما  اليمن،  يف  بال�سالم  حقيقي  التزام  اإظهار 

الهدنة  متديد  لقــرتاح  امللي�سيا  رف�س  اأن  اأكــد 

بعدما  ذلك  ياأتي  ا�سرتاتيجي.  خطاأ  اليمن  يف 

غروندبرغ  هان�س  لليمن  الأممي  املبعوث  عرب 

اتفاق على متديد  اإىل  التو�سل  لعدم  اأ�سفه  عن 

داعيا  الأول،  اأم�س  �سريانها  انتهاء  بعد  الهدنة 

والمتناع  الهدوء  على  احلفاظ  اإىل  الأطــراف 

العنف.  ت�سعيد  اإىل  ــوؤدي  ت قد  اأعــمــال  اأي  عن 

اليمنية  الأطـــراف  بيان،  يف  غروندبرغ  ودعــا 

اإىل احلفاظ على الهدوء والمتناع عن اأي �سكل 

قد  التي  الأعــمــال  اأو  ال�ستفزازات  اأ�سكال  من 

امتنانه  عن  معربا  العنف،  ت�سعيد  اإىل  تــوؤدي 

ملا و�سفه بالنخراط "البناء" من كال اجلانبن 

املا�سية،  الأ�سابيع  القيادة خالل  م�ستوى  على 

مع  للتعاطي  اليمنية  احلكومة  موقف  مثمنا 

مقرتحه "ب�سكل اإيجابي"، كما اأكد اأنه �سي�ستمر 

يف العمل مع كال اجلانبن �سعيا لإيجاد حلول، 

مع  لــالنــخــراط  احلثيثة  جــهــوده  و�سيوا�سل 

الأطراف بغية التو�سل على وجه ال�سرعة اإىل 

اتفاق ب�ساأن كيفية امل�سي قدما.

بروك�سل - البالد

الأوروبـــي،  الحتــاد  عقوبات  مرمى  يف  اإيــران  باتت 

واإ�سبانيا  والــدمنــارك  وفرن�سا  اأملانيا  قدمت  اأن  بعد 

واإيطاليا والت�سيك، مقرتحات لفر�س عقوبات جديدة 

الحتجاجات  قمعها  ب�سبب  اإيـــران  على  الحتــاد  من 

العقوبات  ت�ستهدف  حيث  املـــراأة،  بحقوق  املتعلقة 

املقرتحة 16 �سخ�سًا ومنظمة وموؤ�س�سة م�سوؤولة عن 

بعد  اإيران  اأنحاء  اندلعت يف  التي  الحتجاجات  قمع 

اإثر احتجازها لدى �سرطة  اأميني  ال�سابة مه�سا  مقتل 

وفقا  املقرتحات،  �ساحبة  الــدول  وتطالب  الأخـــالق. 

يتخذ  بــاأن  )الثنن(،  اأم�س  الأملانية  "�سبيغل"  ملجلة 

قــرارًا ب�ساأن هذه  وزراء خارجية الحتــاد الأوروبــي 

احلايل،  اأكتوبر   17 يوم  اجتماعهم  خالل  العقوبات 

يف  الآخرين  الأع�ساء  من  مقاومة  اأي  توقع  عدم  مع 

الحتــــاد الأوروبــــــي، فيما قــالــت وزيــــرة اخلــارجــيــة 

الأملانية اأنالينا بريبوك، اإن قمع طهران لالحتجاجات 

وقوة  التعليم  من  املطلق  اخلــوف  عن  تعبري  مبثابة 

قائلة:  طهران،  على  عقوبات  بفر�س  واعــدة  احلرية، 

اأن خيارات �سيا�ستنا  اأي�سًا حتّمل فكرة  "من ال�سعب 

�سوت  ت�سخيم  ميكننا  لــكــن  حمــــدودة.  اخلــارجــيــة 

وفر�س  اتهامات  وتوجيه  الدعاية  ون�سر  املحتجن 

عقوبات. وهذا ما نقوم به". وت�ساعدت الحتجاجات 

لتتحول  الإيــرانــيــة،  احلكومة  ل�سيا�سات  الراف�سة 

الإيرانية  لل�سلطات  للمعار�سة  ا�ستعرا�س  اأكرب  اإىل 

رجال  حكم  اإنهاء  اإىل  كثريون  يدعو  اإذ  �سنوات،  منذ 

وتقول  عــقــود.  اأربــعــة  مــن  اأكــرث  منذ  امل�ستمر  الــديــن 

الرنويج،  ومقرها  الإيرانية  الإن�سان  حقوق  منظمة 

اإن اأكرث من 100 �سخ�س قتلوا ب�سبب قمع ال�سلطات 

عدد  الإيــرانــيــة  ال�سلطات  تعلن  ومل  لالحتجاجات. 

الأمن  قــوات  اأفــراد  من  العديد  اإن  قالت  فيما  القتلى، 

ُقتلوا على اأيدي مثريي �سغب وبلطجية مدعومن من 

اأعداء اأجانب. ويف ال�سياق ذاته، فر�ست كندا، اأم�س، 

اأميني،  مه�سا  الفتاة  مقتل  عقب  اإيــران  على  عقوبات 

املتظاهرين.  الإن�سان �سد  انتهاكات حقوق  وتوا�سل 

اأن اأحدث  واأ�سدرت احلكومة الكندية بيانا جاء فيه، 

بها  قامت  باأعمال  تتعلق  اإيــران  على  فر�ست  عقوبات 

اأميني،  مه�سا  ملقتل  اأدت  الأخالق" الإيرانية  "�سرطة 
وتوا�سل انتهاك حقوق الإن�سان.  وفيما اأعرب املر�سد 

لقمع  الأمـــن  لــقــوات  الــقــوي  دعــمــه  عــن  علي خامنئي 

املحتجن، تتوا�سل التظاهرات لالأ�سبوع الثالث على 

والقمع  للقتلى  املتزايد  العدد  من  الرغم  على  التوايل 

الغاز  ت�ستخدم  التي  الأمــن  قوات  جانب  من  ال�سر�س 

احلــالت  بع�س  ويف  والـــهـــراوات،  لــلــدمــوع  امل�سيل 

مواقع  على  م�سورة  ملقاطع  وفقا  احلــيــة،  الــذخــرية 

ووا�سل  حقوقية.  وجماعات  الجتماعي  التوا�سل 

طالب اجلامعات يف اإيران احتجاجاتهم �سد عمليات 

وفاة  بعد  التظاهرات  لف�س  العنف  وا�ستخدام  القمع 

الدرا�سة يف جامعة �سريف  اأميني. ومت تعليق  مه�سا 

وت�سري  املحتجن.  �سد  عنف  اأعــمــال  بعد  بــطــهــران 

اأن عنا�سر الأمن يرتدون مالب�س  اإىل  اإيرانية  مواقع 

مدنية ويعتدون بال�سرب على اأ�ساتذة جامعين، كما 

يتم اأحيانا اإطالق الر�سا�س احلي على الطالب.

كييف - البالد

اأوكرانيا،  الرو�سية يف  الع�سكرية  العملية  توا�سلت 

تــقــوم وحــــدات مــن اجلي�س  اإذ  اأمــ�ــس )الثـــنـــن(، 

املناطق  على  الكاملة  ال�سيطرة  بب�سط  الرو�سي 

ــوات  ــق ــي مت حتــريــرهــا و�ـــســـرب مـــواقـــع ال ــت ال

ا�ستعادة بع�س  الأوكرانية، فيما حتاول كييف 

اجلي�س  اأقــــر  بينما  غــربــي،  بــدعــم  املــنــاطــق 

دفاعات  اخرتقت  كييف  قــوات  بــاأن  الرو�سي 

مو�سكو يف منطقة خري�سون. 

اإيغور  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 

اإن  اليومي  اإيــجــازه  يف  كونا�سينكوف 

اأعماق  اخــرتاق  من  متكنت  "اأوكرانيا 
دفاعنا با�ستخدام وحدات من الدبابات 

بالكا".  زولوتايا  اجتاه  يف  املتفوقة 

واأ�ساف كونا�سينكوف اأن "القوات 

الرو�سية احتلت خطا دفاعيا معدا 

اأ�سرار  اإحلاق  م�سبقا" وتوا�سل 

نريانا  م�ستخدمة  كييف  بقوات 

ــنــت اأوكــرانــيــا،  هــائــلــة. واأعــل

مــــوؤخــــرا اأنــــهــــا ا�ــســتــعــادت 

بلدة  على  الكاملة  ال�سيطرة 

للنقل  مــركــز  وهــي  ليمان، 

انت�سار  اأكــرب  ميثل  فيما  الــبــالد،  �سرق  يف  والإمــــداد 

اأ�سابيع. وقد ي�سكل ذلك  لكييف يف ميدان املعركة منذ 

ال�سرق  يف  املكا�سب  من  ملزيد  انطالق  نقطة  التطور 

اأعلنت  فيما  الكرملن،  على  ال�سغوط  من  يزيد  بينما 

اأوكرانيا  تزويد  والرنويج  والــدمنــارك  اأملانيا  من  كل 

اعتبارا  "هاوتزر"  طــراز  مــن  مدفعية  منظومة  ـــ16  ب

املدفعية  املنظومات  اإن  برلن  وقالت  املقبل.  العام  من 

لأوكرانيا  ُت�َسّلم  اأن  على  �سلوفاكيا  يف  اإنتاجها  �سيتم 

مطلع العام املقبل. وياأتي ذلك بعد زيارة اأجرتها وزيرة 

بدء  منذ  الأوىل  ُتعد  والتي  لأوكرانيا  الأملانية  الدفاع 

الغزو الرو�سي يف فرباير املا�سي.

مــن جــهــتــه، اأعــلــن الــرئــيــ�ــس الأوكــــــراين فــولــودميــري 

باتت  الرئي�سية  ال�سرقية  ليمان  بلدة  اأن  زيلين�سكي، 

الــرو�ــســيــة، وذلـــك بعد يوم  الــقــوات  مــن  خالية متــامــا 

الن�سحاب  قررت  قواتها  اأن  مو�سكو  اإعــالن  من  واحد 

عليه  �سيطرت  الذي  دونيت�سك  اإقليم  �سمال  معقلها  من 

على  يقت�سر  مل  بــالده  جنود  جنــاح  اإن  وقــال  لأ�سهر. 

ا�ستعادة ليمان. واأ�ساف اأن القوات الأوكرانية حررت 

يف  ال�سغريتن  ومريوليوبيفكا  اأرخانهيل�سكي  بلدتي 

منطقة خري�سون، بينما ذكرت وزارة الدفاع الرو�سية 

تهديد  ب�سبب  ليمان  منطقة  من  قواتها  �ست�سحب  اأنها 

يتعلق مبحا�سرتها.

الكاظمي يدعو
للحوار لمنع إراقة الدماء

بغداد - البالد                    

اأكد رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، اأن لغة 

التخوين طغت على احلوار يف العراق، موؤكدًا على اأن 

بناء الدولة يتطلب تقدمي م�سلحة الوطن على امل�سالح 

احلزبية والفئوية.

العودة  اأم�س )الثنن(، على �سرورة  الكاظمي  و�سدد 

اإىل احلوار الوطني لبناء امل�سرتكات وو�سع احللول، 

لفتا اإىل اأن م�سلحة العراق تتطلب �سياغة حل لالأزمة 

اإل  لنا  خيار  "ل  م�سيفا:  العدالة،  وير�سخ  ال�سيا�سية 

الكاظمي  وذكر  العراقين".  دماء  لإراقــة  منعا  احلوار 

اأن احلكومة ورثت ا�سطرابات وتوترات يف العالقات 

ال�سعبة  الــظــروف  مــن  الكثري  وحتملت  ــل،  ــي اأرب مــع 

والتهامات الباطلة.

وكان رئي�س الوزراء العراقي قد بحث اأم�س، مع زعيم 

احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين يف 

اأربيل العتداءات املتكررة على اأرا�سي العراق. واأكد 

يكون  األ  �سرورة  اأربيل  يف  لقائهما  خالل  اجلانبان 

لأعمال  منطلقا  اأو  احل�سابات  لت�سفية  �ساحة  العراق 

على  وبـــارزاين  الكاظمي  واتفق  اجلـــوار.  دول  تهدد 

�سرورة اإجناز احلوار الوطني للخروج من الن�سداد 

الفعاليات  دور  على  اجلانبان  اأكـــدا  كما  ال�سيا�سي، 

التوتر  م�ستوى  خف�س  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية 

التحديات  اللقاء  وبحث  التحري�س.  عــن  والبــتــعــاد 

امل�سرتك  التن�سيق  موا�سلة  واأهمية  املختلفة،  الأمنية 

بن بغداد واأربيل.

با�ستمرار  ال�سبت  ندد  العراقي  الــوزراء  رئي�س  وكان 

�سمال  كبرية  باأ�سرار  ت�سبب  الــذي  الإيــراين  الق�سف 

بالده  اتخاذ  حمــاولت  جميع  رف�س  مــوؤكــدا  الــعــراق، 

ك�ساحة لت�سفية احل�سابات، داعيا اإىل اتخاذ اإجراءات 

الــعــراق.  �سمال  الع�سكرية  اإيـــران  ت�سرفات  لإيــقــاف 

طهران  اأعــلــنــت  بعدما  الكاظمي  ت�سريحات  وتــاأتــي 

موا�سلة عملياتها يف كرد�ستان العراق.
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30 ألف عنوان
من »إثراء«

تستقطب الزوار 

تطوير الطهاة يحصد 
»برونزية الباربكيو«

الهيئة العامة
لإلعالم و"سناب" 

تطلقان مركز العائلة

الريا�ض ـ البالد

�سارك مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "اإثراء" 

مبكتبته الرقمية، التي ت�ستمل على اأكرث من 30 األف 

معر�ض  يف  جناحه  عرب  وذلــك  افرتا�سي،  عنوان 

الريا�ض الدويل للكتاب 2022.

مكتبة  يف  افرتا�سيًا  التجّول  فر�سة  املركز  ويتيح 

جتربة  لإيــجــاد  امل�سممة   VR تقنية  عــرب  اإثــــراء، 

اإلقاء  اإىل  اإ�سافة  للمكان،  الفعلية  الزيارة  حتاكي 

الرقمية  وم�سادرها  املكتبة،  برامج  على  ال�سوء 

بالعربية والإجنليزية.

من  املواهب  متكني  يف  املركز  دور  اجلناح  وُيــربز 

يقدم  )اأقراأ("، حيث  القراءة  "اإثراء  خالل برناجمه 

جمموعة متنوعة من الإ�سدارات يف الفن والثقافة 

والأدب، اإ�سافة اإىل جملة "اإثرائيات" الإلكرتونية، 

التي ي�سدرها املركز.

البالد : حممد قا�سم

العربية  باململكة  الــطــهــاة  تــطــويــر  جمتمع  حــقــق 

الــ�ــســعــوديــة املــيــدالــيــة الــربونــزيــة يف املــهــرجــان 

ا�ست�سافتها  ــتــي  وال الــبــاربــكــيــو  لألـــــوان  الــــدويل 

ال�سيف  وقال  الأول  اأم�ض  الثانية  بن�سختها  تون�ض 

تطوير  جمتمع  ع�سو  اجلويعدي  طاهر  ال�سعودي 

الأطــبــاق  فئة  يف  الــثــالــث  املــركــز  حققنا   : الــطــهــاة 

الرتاثية �سمن م�ساركتنا مع جمتمع تطوير الطهاة 

الــدويل  املهرجان  يف  ال�سعودية  العربية  باململكة 

لألوان الباربكيو يف ن�سخته الثانية وذلك بح�سور 

يف  نابل  مدينة  يف  وذلــك  دولــة   18 من  مت�سابقني 

تون�ض.

باململكة  الطهاة  تطوير  جمتمع  اأن  بالذكر  اجلدير 

ويهدف  باململكة  الــطــهــاة  اأفــ�ــســل  مــن  نخبة  ي�سم 

ب�سكل  وتقدميها  الطهي  مهنة  ورعاية  تطوير  اإىل 

احرتايف من خالل برامج وخدمات متخ�س�سة.

الريا�ض ـ البالد

ـــالإعـــالم املــرئــي  ــعــامــة ل ــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة ال ــال ب

خدمة  �سات"  "�سناب  من�سة  اأطلقت  وامل�سموع، 

العامل  يف  دولة  كاأول  اململكة  يف  العائلة"  "مركز 
عامليًا  والثانية  العربية  باللغة  اخلدمة  فيها  تطلق 

بعد اأملانيا.

باأن�سطة  التحكم  الأمـــور  لأولــيــاء  اخلدمة  وتتيح 

اأبنائهم ب�سكل اأكرب عرب الإنرتنت، من خالل الطالع 

على قائمة اأ�سدقاءهم على التطبيق ومن يتوا�سل 

املحادثات،  حمتوى  ا�ستعرا�ض  دون  لكن  معهم، 

حفاًظا على خ�سو�سيتهم وا�ستقالليتهم.

و�سرية  ب�سهولة  الإبــالغ  من  الأهــايل  مُتّكن  وكما 

عن اأي ح�سابات م�سيئة اأو م�سبوهة ب�سكل مبا�سر 

ال�ساعة  مــدار  على  املن�سة  فريق  مــع  بالتوا�سل 

الأمور واأبنائهم  اأولياء  حلمايتهم. وتزّود اخلدمة 

حمادثات  اإجــراء  على  مل�ساعدتهم  جديدة  بــاأدوات 

بناءة ومفتوحة حول الأمان عرب الإنرتنت.

ع�سريي  اإ�سراء  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  واأكــدت 

بــعــد اإطــــالق اخلــدمــة اأمــ�ــض  يف مــقــر الــهــيــئــة، اأن 

العائلة  مركز  لإطــالق   Snap Inc مع  التعاون 

هو اإحدى اخلطوات التي ت�سعى الهيئة من خاللها 

اخل�سو�سية  ت�سمن  حمــتــوى  من�سات  لــتــوفــري 

تقدم  اخلــدمــة  هــذه  واأن  للم�ستخدمني.  والأمــــان 

اأن  يجب  حيث  احلــمــايــة،  مــن  جــديــدة  م�ستويات 

�سات"  "�سناب  على  اأ�سدقاء  امل�ستخدمون  يكون 

قبل اأن يتمكنوا من التوا�سل مع بع�سهم البع�ض. 

 Snap واأ�سافت ع�سريي اأنه وفقًا لدرا�سة اأجرتها

من   %  71 ي�ستخدم  ديجيتال،  و"ديلويت   Inc
الأهايل يف ال�سعودية تطبيق "�سناب �سات".

الإبـــالغ  لهم  مُيــكــن  العائلة"،  "مركز  مــيــزة  وعــرب 

اأو  م�سيئة  حــ�ــســابــات  اأي  عــن  و�ــســريــة  ب�سهولة 

الثقة  فريق  مع  بالتوا�سل  مبا�سر  ب�سكل  م�سبوهة 

والأمان يف Snap على مدار ال�ساعة.

منو  حتقيق  توا�سل  اململكة  اأن  ع�سريي:  واأكــدت 

وتبّني  الــرقــمــي  الــتــحــول  نحو  رحلتها  يف  هــائــل 

اأحدث التقنيات، مع �سرورة توفري م�ساحات اآمنة 

للم�ستخدمني على الإنرتنت.

الريا�ض ـ البالد            

الــريــا�ــض  مــعــر�ــض  زوار  مــن  الأطـــفـــال  يتنقل 

الدويل للكتاب 2022 املقام يف واجهة الريا�ض 

يف  الطفل"  "منطقة  داخــل  جاذبة  حمطات  بني 

التعليم  بني  جديدة  بفكرة  م�سّوقة  ثقافية  رحلة 

اجلميلة،  ــات  ــري ــذك وال والــرتفــيــه،  ــتــدريــب  وال

ــاأجــنــحــة املـــعـــر�ـــض، وور�ـــســـه  وال�ــســتــمــتــاع ب

وحما�سراته.

امللونة  بــالــبــالــونــات  املــزيــنــة  املنطقة  وحتــظــى 

باإقبال كبري  منذ الفتتاح، حيث ت�ستقبل يومًيا 

ويو�سع  �سنة   12 اإىل  �سنتني  عمر  من  الأطفال 

ويل  ورقــم  ا�سمه  يكتب  طفل  كل  يد  على  �سوار 

�سالمته،  على  باملعر�ض حر�سًا  له  املرافق  الأمر 

الثمانية،  الأركـــان  بني  م�ستمتًعا  رحلته  ليبداأ 

معلومة  ركـــن  كــل  مــن  يقتطف  اأن  مــن  فيمكنه 

ومن كل ثقافة طبًعا، فيكون بعد خروجه قد اأمّل 

ح�سيلته  اأثرت  املعلومات  من  كاملة  مبو�سوعة 

بفكر واٍع، وي�ستطيع اأن يتحدث يف الأمور كافة 

بعد اأن يح�سل على هديته.

الــروبــوت(  )�سناعة  بركن  الطفل  رحلة  وتــبــداأ 

"زّكون"  الــروبــوت  ويــربمــج  فيها  يــركــب  الــتــي 

ب�سكل ب�سيط �سمن لعبة املتاهة ليعي�ض جتربة 

ثم  ال�سطناعي،  الــذكــاء  عــامل  يف  جديد  �سيء 

ينتقل اإىل ركن )الأدب والفن(، وفيه ي�ستمع اإىل 

اجليدة  القراءة  يف  ميوله  ليكت�سف  احلكواتي 

تعزز  التي  املناق�سة  وحــب  ال�ستماع  وح�سن 

من ثقته بنف�سه وتزيد من ح�سيلته اللغوية، ثم 

)الر�سم والتلوين(، حيث يختار الطفل ر�سمة من 

الطبيعة والألوان املنا�سبة لها لتلوينها بالطريقة 

اللغة  )تطبيق  وركـــن  املــــدرب،  مــع  ال�سحيحة 

املهارات  بالرتفيه  يتعلم  وفيه  "تاء"(،  العربية 

والكتابة  والقراءة  وال�ستماع  التحدث  الأربع: 

ثالثية  األعاًبا  املت�سمن  "تاء"  تطبيق  خالل  من 

الأبعاد لتاأ�سي�ض الأطفال مبهارات اللغة العربية 

على  حا�سل  تطبيق  وهو  الذكية،  الأجهزة  على 

يف  العربي  الوطن  م�ستوى  على  جائزة  اأف�سل 

لتطبيقات  العربي  التحدي  م�سابقة  �سمن  دبي 

الأجهزة املحمولة.

بعدها، يوا�سل الطفل رحلته يف ركن )�سناعة 

عامل  على  الطفل  يتعرف  وفيه  البودكا�ست(، 

الإعـــــالم اجلـــديـــد والـــفـــرق بـــني الــبــودكــا�ــســت 

والإذاعة، ثم يختربه املدرب يف الإلقاء واحلوار 

باإ�سراف  الطفل  ي�سنع  ثم  مقطًعا،  وي�سجالن 

اخــتــيــاره  مــن  طــبــًقــا  )الــطــهــي(  بــركــن  ال�سيف 

ويتعرف على اخلطوات بدًءا من التح�سري اإىل 

وي�سم  العمل(،  )ور�ض  ركن  يزور  ثم  التزيني، 

عن  متخ�س�سون  يقدمها  متنوعة  ور�ــســة   40

وفنية  يدوية  واأعمال  الكتب  وتغليف  الكتابة 

وفنون اخلط العربي وتقنيات الر�سم، ويختتم 

يتدرب  حيث  الــقــرائــي(،  ــنــادي  )ال يف  رحلته 

باإ�سراف املدربة على كيفية كتابة ق�سته الأوىل 

ومناق�ستها  الف�سحى  العربية  باللغة  وقراءتها 

اجلانب  تعزز  ما  املنا�سب،  العنوان  واختيار 

القرائي بطرق حديثة ومتنوعة.

واحل�سانة،  امل�سرح  ق�سم  اخليمة  ت�سم  كما 

والربامج  الن�ساطات  من  عدد  خاللها  من  م  ُتقدَّ

بعامل  املخت�سة  اجلهات  وفرتها  التي  املعرفية 

ت�ستهدف  التي  ال�سباحية  املدتني  خالل  الطفل 

الرحالت املدر�سية واملراكز التعليمية وامل�سائية 

خمتلفة  مو�سوعات  مت�سمنة  للجميع،  املتاحة 

تن�سيط  اإىل  تــهــدف  حــيــث  كــافــة،  الــفــنــون  يف 

الإبداعية،  قدراتهم  وتعزيز  الأطفال،  حوا�ض 

ت�سبههم  كثرية  ل�سداقات  تكوينهم  جانب  اإىل 

على  احل�سول  اأجــل  من  والهوايات  امليول  يف 

يقودوا  اأن  على  قادرين  ومثقفة  واعية  اأجيال 

م�ستقبل الوطن.

كتاب الرياض .. رحلة مشوقة لألطفال بين التعليم والترفيه
الرحلة تبدأ بركن  الروبوت والعيش في عالم الذكاء االصطناعي

الريا�ض ـ البالد            

الذي  احلنني"،  "اأحاديث  معر�ض  اأم�ض  م�ساء  ُافتتح 

بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التابع  للفنون  م�سك  معهد  ينظمه 

العاملي  الفني  القّيم  اإعــداد  من  وذلك  "م�سك"،  �سلمان 

علياء  املعهد  من  امل�ساعد  الفني  والقّيم  بيني  مــارين 

املعهد  دور  تعزيز  خطى  كــاإحــدى  �سعود،  اآل  اأحــمــد 

لالإ�سهام يف منو القطاع الإبداعي وفتح اآفاق وا�سعة 

وتهيئة  املحلي،  الفني  امل�سهد  لإثــراء  الفنانني  اأمــام 

العامليني  الفنانني  مــع  والتوا�سل  للنقا�ض  م�ساحة 

بهدف الرتقاء باملفاهيم الفنية املحلية.

املقبل  يناير   15 حتى  ي�ستمر  الذي  املعر�ض  ويجمع 

بالريا�ض،  للفنون  فهد  بن  في�سل  الأمــري  �سالة  يف 

وعامليًا،  �سعوديًا  فنانًا  ع�سر  لثني  خمتلفة  اأعــمــاًل 

م�سّلطًا  والـــذاكـــرة  الــزمــن  ملفاهيم  تــاأمــالت  ويــقــّدم 

النا�سئة.  التقنيات احلديثة  عليها عرب عد�سة  ال�سوء 

وتطم�ض  وتنقد  الفنية  ــال  الأعــم هــذه  وت�ستك�سف 

املتداخلة  وال�سياقات  الذاكرة  فل�سفات  بني  احلــدود 

م�سحوبًا  املعر�ض  و�سيكون  وامل�ستقبل.  للحا�سر 

اإىل  لال�ستماع  وفر�ض  عمل  وور�ــض  نقا�ض  بجل�سات 

مع  ين�سجم  مبا  معهم،  والتفاعل  امل�ساركني  الفنانني 

الفنية  الأعمال  على  ال�سوء  و�سيلقي  املعهد،  ر�سالة 

زيداين  اأمين  بلحمر،  اأ�سماء  �سلطان،  عبري  من:  لكل 

كاتي  فيوز،    ، ال�سالح  دانية  ويليامز،  كولني  بني   ،

باتر�سون،  ا�ستوديو فن جماعي مقره فرن�سا ، لوران 

جرا�سو ، مهند �سونو ، �سلطان بن فهد ، زميون. ومع 

"اأحاديث  معر�ض  يهدف  التكنولوجيا،  من  م�ساعدة 

غــامــرة،  رقمية  �سوتية  م�ساهد  خلق  اإىل  احلنني" 

جــديــدة  اإمــكــانــيــات  ا�ستك�ساف  اإىل  زواره  ويــدعــو 

الفني  القّيم  واأو�سحت  للم�ستقبل.  بديلة  واأحاديث 

للمعر�ض اأن معر�ض "اأحاديث احلنني" ي�سّلط ال�سوء 

على عامل جديد، غري معروف للكثريين، وذلك ب�سبب 

توا�سل التكنولوجيا لنت�سارها وزيادة اأهمية دورها 

يف احلياة، ل �سيما تقنيات الذكاء ال�سطناعي وتعلم 

الفنانني  ا�ستخدام  كيفية  املعر�ض  يبحث  اإذ  الآلـــة، 

املمار�سات  عد�سة  عــرب  اإليها  بالنظر  للتكنولوجيا 

من  الهدف  اأن  "ومبا  واأ�سافت:  املختلفة.  الإبداعية 

تكون  اأن  هو  الآلــة  وتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  تقنية 

مبثابة حمرك للبحث يف كربى الأ�سئلة التي لي�ض لها 

اإجابات �سهلة ومبا�سرة، فاإن هذه التقنيات مذهلة فعاًل 

اأثرًا يف  اأداء دور و�سيط م�سرتك يرتك  بقدرتها على 

حياة اجلميع.

م�سوعًا  ميثل  احلنني"  "اأحاديث  معر�ض  اأن  وبينت 

�سامل  حوار  اإطالق  اأمام  املجال  يفتح  رائعًا  تعاونيًا 

بني �سرود ووجهات نظر خمتلفة عن احلنني، والأهم 

من ذلك عن م�ستقبلنا وذلك مب�ساركة فنانني موهوبني 

التزام  اإىل  اإ�سافة  والثقافات،  اخلــربات  خمتلف  من 

فريق معهد م�سك للفنون والدعم الدائم لهم. 

من جانبها قالت القّيم الفني امل�ساعد للمعر�ض: "يعّد 

الوقت  "اأحاديث احلنني" تاأماًل وحــوارًا يف  معر�ض 

نف�سه عن مكاننا ومكانتنا، نحن الب�سر، �سمن عالقتنا 

ول  والتكنولوجيا،  الزمن  مع  واملتداخلة  الالنهائية 

لهم  يقّدم  بل  اإجابات حا�سمة،  لــزواره  املعر�ض  يوفر 

اأن  ب�سيطة،  بدرجة  ولــو  املمكن،  من  للتفّكر  اأ�سئلة 

ت�سّكل بالن�سبة اإليهم وجهات نظر جديدة.

العال ـ البالد             

اأطلقت الهيئة امللكية ملحافظة العال، اأم�ض  معر�ض جمموعة "�سفر" الفني؛ 

اإبداعات  ويجمع  العال،  ملحافظة  الطبيعي  الثقايف  بــالإرث  يحتفي  الذي 

فنية عاملية ت�ستلهم اإرث العال عرب خمتلف التفا�سيل التي جتمع التعابري 

الفنية وت�سم فنون النحت، والت�سوير، واملن�سوجات، والر�سومات.

الركائز  اإحدى  لكونها  الُعال، وذلك  بالغًة يف روؤيِة  اأهميًة  الفنوُن  ومتثُل 

�ساحب  توجيهات  حتقق  التي  العال،  ملحافظة  امللكية  للهيئة  الأ�سا�سية 

رئي�ض  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

وحماية  العال  تطوير  نحو  العال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 

الرتاث الطبيعي فيها وم�ساركة تاريخها الثقايف مع العامل.

خمتلف  مع  له  �سيكون  الذي  للعال  الفريد  "�سفر" الإرث  معر�ض  ويربز 

املبادرات الفنية التي �سبق الإعالن واآخرها "وادي الفن"؛ دور كبري يف 

حتقيق الروؤية امل�ستقبلية الهادفة اإىل بناء اقت�ساد ثقايف.

وي�سم معر�ض "�سفر" 64 عماًل فنًيا، اأبدعها 25 فناًنا من اململكة وخارجها، 

الديرة"، ويتم  "مدر�سة  من  املحليني  اإىل جمموعة من احلرفيني  اإ�سافًة 

الدويل؛  العال  مبطار  الداخلية  وال�سالة  التنفيذية،  ال�سالة  يف  عر�سها 

لت�سكل ق�سة فنية تروي تراث العال، وتاريخها، وحا�سرها وم�ستقبلها. 

واأو�سحت املدير التنفيذي لالإدارة العامة للفنون وال�سناعات الإبداعية 

"�سفر"  اأن معر�ض جمموعة  الهيئة امللكية ملحافظة العال نورا الدبل  يف 

امتداد جلهود الهيئة امللكية يف قطاع الثقافة والفنون، وتعرب عن ارتباط 

�سل�سلة  �سمن  مهمة  اإ�سافة  كذلك  ومتثل  الفنون،  مع  التاريخي  العال 

"ديزيرت  ذلك،  الهيئة ومن  اأ�سرفت عليها  اأقيمت  التي  العاملية  الفعاليات 

اإك�س العال"، ومهرجان "كورتونا اأون ذا موف"، اإ�سافة اإىل الإعالن عن 

اإطالق "وادي الفن".

العال  مطار  يف  الفنية  �سفر  جمموعة  معر�ض  اإقامة  اأن  الدبل،  واأ�سافت 

الدويل، يربط الزوار بالعال يف ف�سلها اجلديد كمركز لالإبداع والفنون، 

التي ُتعد جزًء ل يتجزاأ من هوية وا�سم العال، موؤكدة اأن الفنون يف العال 

اإىل بناء  الهادفة  الروؤية امل�ستقبلية  لها الدور الكبري يف حتقيق  �سيكون 

اقت�ساد ثقايف.

العال،  روؤيـــة  �سوء  يف  الرئي�سية  القطاعات  اأحـــَد  الفنون  قــطــاُع  ويــعــدُّ 

التي مت  املبادرات،  العديد من  2030، عرب  روؤية  ا�ستلهمت حماور  التي 

"رحلة عرب الزمن" الذي  تنفيذ عدد منها، اإ�سافة اإىل ما ت�سمنه خمطط 

يربُز مواقَع الرتاث والطبيعة؛ لتعزيز التنمية امل�ستدامة، با�ستثمار كل 

املقومات املتاحة من اأجل خلق روافد اقت�سادية متنوعة.

مسك للفنون يعزز القطاع اإلبداعي ويدعم الفنانين

معرض لالحتفاء باإلرث الثقافي لمحافظة العال

إثراء المشهد الثقافي بمعرض »أحاديث الحنين«
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الريا�ض - حممد اجلليحي
مدرجات  يف  جيوفينكو  �سيبا�ستيان  الهالل  فريق  يف  ال�سابق  الإيطايل  املحرتف  تواجد 

�سمن  التعاون  مواجهة  يف  ال�سابقني  زمالئه  ودعم  ملتابعة  فهد  بن  في�سل  الأمــر  ا�ستاد 
اجلولة اخلام�سة من دوري رو�سن للمحرتفني. 

وحر�ص الإيطايل على حتية اجلماهر احلا�سرة للقاء. 
جدير بالذكر اأن جوفينكو حقق مع الهالل 4 بطولت وهي كاأ�ص دوري اأبطال 

مرة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وكاأ�ص  مرتني  الدوري  وبطولة   2019 اآ�سيا 
واحدة، وانتهت عالقته بالزعيم يف 2021.

عشق الهالل.. يعود بجوفينكو

حائل - خالد احلامد 
اجلولة  يف  ــارة  الإث الثالثاء  اليوم  تتوا�سل 
ال�ساد�سة من دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل؛ 
اخلرب،  من  كل  يف  مواجهات  ثالث  تقام  حيث 
واملدينة املنورة، وجنران. يتوقع لها اأن حتفل 

بالندية والإثارة. 
القاد�سية VS الريا�ض 

يلتقي القاد�سية مع �سيفه الريا�ص على ملعب 
مدينة الأمر �سعود بن جلوي باخلرب.القاد�سية 
و3  تعادلني  من  نقطتني  بر�سيد  اللقاء  يدخل 
خ�سائر، والفريق مل يتذوق طعم النت�سار حتى 
النقطي.  النزيف  لإيقاف  اليوم  وي�سعى  الآن، 
املباراة بر�سيد 6  الريا�ص يخو�ص  املقابل  يف 
نقاط وي�سعى للفوز والتقدم يف �سلم الرتتيب. 

اأحد VS العربي 
يف  ملعبه  على  العربي  �سيفه  اأحــد  ي�ستقبل 
قــويــة يدخلها  مــواجــهــة  املـــنـــورة، يف  املــديــنــة 
اأكــر  للتقدم  الــثــالث  النقاط  على  وعينه  اأحــد 
ر�سيده  يف  ميتلك  حيث  الرتتيب،  جــدول  يف 
وهو  املــواجــهــة  العربي  يدخل  فيما  نــقــاط،   5
بـ 9 نقاط، وياأمل بالعودة  يف املركز اخلام�ص 

بالنقاط الثالث ومزاحمة فرق ال�سدارة. 
الأخدود VS ال�سعلة 

النــتــ�ــســارات  نغمة  ا�ــســتــعــادة  يف  الأخــــدود  يطمح 
يدخل  اجلبلني.  اأمــام  املا�سية  اجلولة  يف  تعره  بعد 
نقطة،   12 بر�سيد  الرتتيب  �ــســدارة  يف  وهــو  اللقاء 

املقابل  يف   . �سدارته  على  واملحافظة  للفوز  وي�سعى 
اجلولة  يف  تعره  بعد  التعوي�ص  �سعار  ال�سعلة  يرفع 

املا�سية، باخل�سارة  اأمام القي�سومة. يدخل اللقاء ويف 
جعبته 7 نقاط ، ويبحث عن الفوز للتقدم يف الرتتيب.

التطبيل المباح!
 عبداهلل حممد

"هاِت  تقول:  عبقرية  معادلة  هيغل  الفيل�سوف  بنى 
لها  م�سادة  اأفــكــار  عن  ولنبحث  اأفــكــار  من  لديك  ما 
لنتو�سل حلقيقة جديدة وحلول اأف�سل". وهو بذلك 
ارتقاء  يف  وقيمته  الختالف  مفهوم  يعزز  اأن  يريد 
ي�ستطيع  التي  الوعي  م�ساحة  ــادة  وزي املجتمعات 

العقل الب�سري اأن ي�سل اإليها.
دون  حتــول  التي  الريا�سي،  و�سطنا  اآفـــات  واأحـــد 
احلقيقية  واملعاين  املفاهيم  بني  اخللط  هو  تقدمه، 
الذي  والنقا�ص  النقد  قيمة  ت�سويه  ومت  لالختالف، 
طرحنا  لكل  اآمــنــًة  �ساحة  يــكــون  اأن  املــفــرت�ــص  مــن 

الريا�سي.
التطبيل"  "ثقافة  اأمــ�ــســت  ال�سديد  لــالأ�ــســف  ولــكــن 
والــتــلــمــيــع هــي الــلــغــة الــ�ــســائــدة يف الــتــعــاطــي مع 
ق�سايانا الريا�سية، بل ون�ساأت لها �سوق �سوداء يف 
مواقع التوا�سل وا�ستديوهات براجمنا الريا�سية، 
لكرا�سي  لها"  "مطّباًل  تر�سح  اأمــ�ــســت  اإدارة  فكل 
اأغلب  اأ�سبحت  حتى  علنا،  والربامج  املن�سات  تلك 
الأفكار  ولي�ص  الأ�سخا�ص  فلك  يف  تــدور  نقا�ساتنا 

والكيانات كما يجب اأن تكون.
التوقف  النقد دينيًا، فعلينا  تاأ�سيل قيمة  اأردنا  واإن 
عند مقولة اأمر املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي الله 

عنه، حينما قال: َرِحَم الله امَراأً اأهدى اإيل عيوبي.
لتقدمي  لهم  حــافــز  لأنـــه  الــنــاجــحــون؛  يحبه  فالنقد 
ذاك  من  وامل�ستفيدون  الفا�سلون  ويكرهه  الأف�سل 

الف�سل لأنه كا�سف لهم.
وكل ما �سبق ليعني اأن الإن�ساف وت�سليط ال�سوء 
 ، لكل �ساحب راأي  لي�ص �سرورة  املميز  العمل  على 
اأنه لي�ص هناك راأي ليحتمل اخلطاأ  واأي�سا ليعني 
املنجزات  ثمنه  املديح  لكن  ال�سواب،  يحتمل  كما 
واملن�سات فقط ، ولي�ص الواجبات واملهام الطبيعية 

التي من املفرت�ص اأن تفعلها اأي اإدارة..!
اأروقة  بني  من  انبثق  جديد  �سوء  هناك  الأهلي  يف 
ابت�سامة  بريق  العريق، وعاد بع�ص  الثمانيني  هذا 
ا�ستعادة  م�سوار  بــدايــة  يف  ـــوا  لزال وهــم  حمبيه، 
الطبيعي، وقد حفروا  الكبر واإعادته ملكانه  ناديهم 
جيدا،  اأذهــانــهــم  يف  ال�سابقة  الف�سل  اإدارة  جتربة 
عمل  ي�سبقه  ل  وعــد  اأي  من  مناعة  لديهم  واأم�ست 
القادمة  لنتخاباته  مر�سح  لأي  قبول  اأو  ملمو�ص 
وخطًة  ملفًا  حتمل  التي  والكفاءات  الأدوات  لميلك 

وا�سحًة ُتعر�ص على حمبيه قبل اأي ت�سويت.

ختاما..
 ل �ــســوت يعلو على �ــســوت الأهــلــي ومــدرجــه يف 
و�سطنا الريا�سي حاليا، والذي انتزع كل العناوين 
وال�سفحات وحطم كل اأرقام احل�سور وامل�ساهدات. 

واإن كان هناك "تطبيل ُمباح"
فهو من ن�سيب هذا املدرج املوؤثر الذي يوا�سل كتابة 

ف�سول جديدة يف رواية ع�سقه الأفالطونية.
تغريدة: املطلوب منك اأن تقول احلقيقة فقط، ل اأن 

جتعل الآخرين يوؤمنون بها!
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في الجولة السادسة من دوري يلو..

القادسية في اختبار الرياض.. واألخدود يواجه الشعلة 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

انطالق دوري المدارس لكرة القدم للبنات بمشاركة أكثر من 48 ألف العبة
الريا�ض - هاين الب�سر

انطلق دوري املدار�ص لكرة القدم للبنات يف 
مبناف�سات  اململكة،  ومــدن  حمافظات  خمتلف 
الذي  العام،  التعليم  ملدار�ص  العامة  البطولة 
وزارة  مــع  بالتعاون  الريا�سة  وزارة  تنفذه 

التعليم �سمن م�سروع دوري املدار�ص.
وي�سارك يف مناف�سات دوري املدار�ص للبنات 
 1906 من  فريقًا   4768 ميثلن  لعبة،   48324
ملعبًا   63 يف  مبارياته  تلعب  حيث  مدر�سة، 
الــعــام، ويــديــره  التعليم  مــدار�ــص  مــن مــالعــب 
413 حكمًا من معلمات الرتبية البدنية الالتي 
خ�سعن لدورات تدريبية  يف حتكيم املباريات، 

بينما يدرب الفرق امل�ساركة فيه 3793 مدربًة.
الـ  حتى  العامة  البطولة  مناف�سات  وت�ستمر 
 26 الـ  يف  تليها  احلــايل،  اأكتوبر  �سهر  من   25
من ال�سهر ذاته مناف�سات بطولة املناطق، التي 
ت�ستمر اإىل يوم ال�سابع من �سهر نوفمرب القادم، 
ومن ثم تقام بطولة نخبة اململكة خالل الفرتة 

من الرابع اإىل الـ 15 من �سهر دي�سمرب القادم.
املدار�ص  لدوري  العليا  اللجنة  ع�سو  ورحب 
املدر�سية  للريا�سة  ال�سعودي  الحتــاد  رئي�ص 
علي ال�سعيالن بجميع الفرق املدر�سية امل�ساركة 

الــقــدم  لــكــرة  املـــدار�ـــص  دوري  مــنــافــ�ــســات  يف 
وقال:  الفرق،  جلميع  التوفيق  متمنيًا  للبنات، 
ملناف�سات  الأوىل  الن�سخة  بانطالقة  "�سعدنا 
�سمن  لــلــبــنــات  ــدم  ــق ال لــكــرة  املـــدار�ـــص  دوري 

وزارتــا  تنفذه  الــذي  املــدار�ــص  دوري  م�سروع 
الن�سخ  جنــاح  بعد  وذلــك  والتعليم،  الريا�سة 
للبنني،  املــدار�ــص  دوري  مــن  املا�سية  الــثــالث 
التعليم  مكاتب  من  اجلميع  يحفز  النجاح  فهذا 
والعمل  اجلهد  من  مزيد  بــذل  على  واملــدار�ــص 

لإجناح دوري املدار�ص للبنات".
"م�سروع دوري املدار�ص  اأن  واأكد ال�سعيالن 
والتعليم  الــريــا�ــســة  وزارتـــــي  بــني  املــ�ــســرتك 
يف  املدر�سية  الريا�سة  تنمية  يف  كثرًا  اأ�سهم 
فرق  "كافة  م�سيفًا:  العام"،  التعليم  مدار�ص 
الوطني  الريا�سي  املــ�ــســروع  هــذا  يف  العمل 
من  والــتــحــدي  ـــرار  والإ�ـــس الــعــزميــة  ت�ستمد 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  توجيهات 
وزيــر  الفي�سل  تــركــي  بــن  عبدالعزيز  الأمـــر 
الريا�سة ومن معايل وزير التعليم يو�سف بن 
عبدالله البنيان، لتنمية املواهب الريا�سية يف 
الريا�سية مبا  باملناف�سات  املدار�ص والنهو�ص 

يتواكب مع روؤية اململكة 2030.



جدة – هالل �سلمان
�شهدت اجلولة اخلام�شة من دوري رو�شن للمحرتفني 
فريق  منها  وخ��رج  الرتتيب،  ج��دول  يف  كبرية  تقلبات 
م�شل�شل  وا���ش��ل  اأن  بعد  امل�شتفيدين  ك��اأك��ر  ال�شباب 
الكاملة  بالعالمة  القمة  على  وحيًدا  وتربع  انت�شاراته 
)15 نقطة( م�شتغاًل تعرث مناف�شيه؛ حيث �شقط الهالل 
حافظ  ذلك  ورغ��م  املو�شم،  هذا  مرة  لأول  اللقب  حامل 
الن�شر  تعادل  فيما  نقطة،   12 بر�شيد  الو�شافة  على 
ثالثا  )ال��ع��م��ي��د(  ليبقى  الكال�شيكو،  يف  الحت����اد  م��ع 
ويرتاجع )العاملي( للمركز اخلام�س بعد اأن اأزاحه منه 
اأر�شه وو�شط  )الزعيم( على  الذي هزم  التعاون  فريق 

جماهريه وبع�شرة لعبني.
رميونتادا تخلط الأوراق

اأم��ام  )رمي��ون��ت��ادا(  قوية  ع��ودة  ال�شباب  فريق  حقق 
الفيحاء الذي تقدم بهدف، ثم تلقى هدفني من البولندي 
مع  الأه����داف  م��ن  ر���ش��ي��ده  بهما  افتتح  كريت�شوفياك 

)الليوث( ليمنحه ال�شدارة وحيًدا.
الذي  الهالل،  اأم��ام  رائعة  مباراة  فقدم  التعاون  اأم��ا   
مقدمتهم  الأ�شا�شيني، ويف  من لعبيه  عدد  بغياب  تاأثر 
القائد �شلمان الفرج و�شامل الدو�شري ويا�شر ال�شهراين 
يف  ف�شل  حيث  الإ�شابة،  بداعي  كوييار  والكولومبي 
احلفاظ على تقدمه وتلقى هدفني رفع بهما )ال�شكري( 
ل  حيث  الكبار،  مربع  واقتحم  نقطة   11 اإىل  ر�شيده 

يتفوق عليه الحتاد �شوى بفارق الأهداف.
يذق  ال�شباب والحتاد حيث مل  اإىل  التعاون  وان�شم 
اأول 5 ج���ولت من  ال��ث��الث��ي ط��ع��م اخل�����ش��ارة يف  ه���ذا 

الدوري، م�شجال بداية مثالية مع مدربه �شامو�شكا.
ال�سحن غيَّب متعة الكال�سيكو

ظهر وا�شحا تاأثري ال�شحن النف�شي على لعبي الن�شر 

والحتاد يف مباراة الكال�شيكو التي مل ترتق مل�شتوى 
الطموحات، و�شهدت بطاقتني حمراوين، وغابت عنها 
الفر�س احلقيقية، لت�شبح اأول مباراة كال�شيكو �شلبية 

يف تاريخ لقاءات الفريقني بدوري املحرتفني.
لكل  نقاط   10 بر�شيد  الن�شر  م��ع  �شمك  وت�شاوى 
تلقى  ال���ذي  ال��ط��ائ��ي  ع��ل��ى   )0-2( ف���وزه  ب��ع��د  منهما 

اخل�شارة الثانية هذا املو�شم وتراجع للمركز الثامن ب� 
9 نقاط، مت�شاويا مع الرائد الذي حقق فوزا ثمينا على 

العدالة بنتيجة )1-2(.
فوزه  بعد  التا�شع  اإىل   11 ال�  املركز  من  الفتح  وقفز 
نقاط، وجاء  ليجمع 6  اأبها بثالثية نظيفة  الكبري على 
التفاق عا�شرا ب� 5 نقاط بعد تعادله مع الوحدة ال� 12 

بر�شيد 4 نقاط، متاأخرا بفارق الأهداف عن اخلليج ال� 
الرتتيب  الباطن متذيل  الذي حقق فوزا مهما على   11

الذي مل ي�شجل اأي هدف وتلقت �شباكه 16 هدفا.
هدف تاريخي لزغبة

هدفا  �شمك  حار�س  زغبة  م�شطفى  اجلزائري  �شجل 
تاريخيا يف دوري املحرتفني بعد اأن هز �شباك الطائي 
بركلة من منطقته، قطعت ما يزيد عن 90 مرتا لت�شتقر 

يف �شباك الرازيلي فيكتور براغا.
و�شائل  يف  وا�شع  نطاق  على  الهدف  فيديو  وانت�شر 
املحلية  الريا�شية  وامل��واق��ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

والعربية والعاملية.
دوري  يف  ي�شجل  مرمى  حار�س  خام�س  زغبة  وبات 
زاي��د حار�س الحت��اد،  م��روك  م��ن:  املحرتفني بعد كل 
التعاون، وعبدالله  وامل�شري ع�شام احل�شري حار�س 
املعيوف حار�س الهالل وجميعها من عالمة اجلزاء، يف 
حني �شجل م�شطفى مالئكة حار�س الفي�شلي من راأ�شية 

مميزة هدفا قاتال.
�سيام الهدافني

ف�شل  اأن  بعد  الهدافني على حاله  ترتيب �شدارة  بقي 
املهاجمون املتقدمون يف ال�شباق، يف زيارة ال�شباك يف 
ال�شباب  مهاجم  جونيور  كارلو�س  فظل  اجلولة،  هذه 
يف القمة ب� 4 اأهداف، يليه زميله جوانكا ولعبا الهالل 

ماريغا واإيغالو ولكل منهم 3 اأهداف.

رياضة
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بختام الجولة الخامسة من دوري روشن..
الشباب وحيدا على القمة.. ومالحقوه يتعثرون

 كالسيكو سلبي ألول مرة.. وهدف تاريخي لزغبة

مارتينيز.. يزيد أوجاع اإلنتر 
قبل مواجهة البارسا

جدة-البالد
لوتارو  الأرجنتيني  م�شاركة  حول  ال�شكوك  حتوم 
اليوم  بر�شلونة،  �شيفه  �شد  اإنرت  فريقه  مع  مارتينيز 
اأوروبا  اأبطال  لدوري  املجموعات  الثالثاء �شمن دور 

لكرة القدم، وفق ما اأعلن مدربه �شيموين اإينزاغي.
وي��ع��اين اإن����رت اأ���ش��ال م��ن غ��ي��اب م��ه��اج��م��ه الآخ���ر 

اأغ�شط�س  اأواخ��ر  منذ  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
بر�شلونة،  �شد  يعود  اأن  املتوقع  من  ك��ان  ال��ذي 
ولكن اكتمال تعافيه تاأجل لب�شعة اأيام- بح�شب 

ما اأعلنه اإينزاغي.
وقد عانى مارتينيز �شاحب الأهداف الثالثة 

ع�شلي  "اإرهاق"  م��ن  امل��و���ش��م  ه���ذا 
 )2-1( روم���ا  اخل�����ش��ارة �شد  خ��الل 

لكن  اأ"،  "�شريي  يف  ال�شبت 
الفحو�س  اأن  اأك���د  م��درب��ه 

�شيء". عن  تك�شف  "مل 
وق����ال اإي���ن���زاغ���ي خ��الل 
امل��������وؤمت��������ر ال�������ش���ح���ف���ي 

ع����ل����ى ه����ام���������س م�����ب�����اراة 
"كان  وب��ر���ش��ل��ون��ة:  اإن�����رت 

نهاية  يف  مرهقا  )مارتينيز( 
امل���ب���اراة )���ش��د روم�����ا(. اأج���رى 

)الث��ن��ني(  اأم�����س  ���ش��ب��اح  فح�شا 
�شيقوم  ���ش��يء.  اأي  ع��ن  يك�شف  مل 
ول  خفيفة،  ب��ت��دري��ب��ات  ال��الع��ب 

الالعب  وم��ع  الأط��ب��اء  م��ع  التحدث  علّي  يتعني  ي��زال 
لتقييم حالته البدنية". ويف حال غياب مارتينيز، من 
اإىل  ك��وري��ا  خ��واك��ني  مواطنه  مكانه  يحل  اأن  املتوقع 

جانب البو�شني اإدين دجيكو.
الكرواتي  و�شطه  لع��ب  خلدمات  اإن��رت  �شيفتقد  كما 
م��ار���ش��ي��ل��و ب��روزوف��ي��ت�����س ال���ذي غ���اب عن 
الإ�شابة  بعد  وذلك  روما  �شد  املواجهة 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف ف��خ��ذه الأي�����ش��ر 
خ����الل م���ب���اراة م��ن��ت��خ��ب ب����الده �شد 
�شبتمر   25 يف   )1-3 )ف��وز  النم�شا 

املا�شي.
وب���ع���د خ�����ش��ارت��ه��م��ا ���ش��د ب��اي��رن 
م����ي����ون����خ الأمل��������������اين يف 
يدرك  الأول��ي��ني،  اجلولتني 
كل من بر�شلونة واإنرت 
���ش��وى  خ���ي���ار  األ 
يف  ال��ف��وز  حتقيق 
خلطف  م�شعاهما 
اإح�����دى ال��ب��ط��اق��ت��ني 
الدور  اىل  املوؤهلتني 
وذل��ك  ال��ن��ه��ائ��ي،  ثمن 
ل��ق��اء اليوم  اع��ت��ب��ارا م��ن 
اأن  ق��ب��ل  �شريو"  "�شان  يف 
يتجدد اللقاء بينهما على ملعب 

اأ�شبوع. نو" بعد  "كامب 

جدة ـ عائ�سة ال�سهري 
التدريب  ع��امل  يف  الكبري  ال���ش��م  مو�شيماين 
مع  وال��ق��اري  املحلي  البطويل  التاريخ  �شاحب 
الأهلي  اأب��رزه��ا  ولعل  بتدريبها  ق��ام  التي  الفرق 
ال��ق��اه��ري ال���ذي ج��اء اإل��ي��ه وه��و يف و���ش��ع غري 
العديد  حتقيق  اإىل  ي��ق��وده   اأن  وا�شتطاع  جيد 
فريق  قاد  كما  واملحلية  الأفريقية  البطولت  من 

يف  اأي�شا  م��ع��ه   وجن��ح  داون���ز  �شن  ماميلودي 
واملحلية  الأفريقية  البطولت  من  بالعديد  الفوز 

كما حقق ثالث اأندية العامل مرتني.
 حط رحاله يف جدة اأم�س  رافعا راية التحدي 
دائما  �شعاره  الأه��ل��ي  ه��و  كبري  ف��ري��ق  لتدريب 
ت�شريحاته  زرع����ت  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ولت  حت��ق��ي��ق 
لدى  الثقة  توقيعه  بعد  بها  اأدىل  التي  التفاوؤلية 
لهذا  "حان  قوله  اأب��رزه��ا  ولعل  الأخ�شر  امل��درج 
لالأهلي  اإ�شارة  "يف  ي�شتيقظ  اأن  النائم  العمالق 
وقوله: حري�شون وفريق عملي  جدا على عودة 
اأكر  اح��د  لأن��ه  الطبيعي  الأه��ل��ي  ملكانه  ال��ن��ادي 
الندية  ال�شعودية، ثم ت�شريحه قائال وبكل ثقة: 
مدينة جدة �شتكون �شعيدة جدا بعودة 
ال��ن��ادي اله��ل��ي وه���ذا ه��و هدفنا 

العر�س  هذا  قبلت  قوله  عليها  وزاد  الأ�شا�شي، 
الندية  وجميع  ال�شعبة،  التحديات  احب  لأين 
التي دربتها كانت بو�شع �شيء والنادي الهلي 
اخلارجية  املناف�شات  ع��ن  بعيدا  ك��ان  امل�شري 
واعدناه لها، ثم قال وبكل حتٍد �شن�شنع التاريخ 
البطولت  اغلب  لقد حققنا  الأهلي.  النادي  رفقة 
الذهاب  عملي  وفريق  انا  ف�شلنا  لذلك  الأفريقية 

لقارة اخرى لتحقيق ما مل نحقق.
ال��ع��رو���س م��ن ع��دد من  ال��ع��دي��د م��ن  و�شلتني 
وفريق  ان��ا  ف�شلت  ولكن  ال��ع��امل،  ح��ول  الن��دي��ة 

عملي خو�س حتٍد لديه م�شروع.
بها  اأدىل  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اوؤل��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ه����ذه  ك���ل 
مو�شيماين جعلت الأهالويني ي�شتقبلونه بالورد 

فهل يعيدهم للمجد؟ 

موسيماني يصل جدة 

األهالويون استقبلوه بالورد فهل يعيدهم للمجد؟ 
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القاهرة ـ البالد 
يــوا�ــســل الــفــنــان الــكــومــيــدى عــلــى ربــيــع حتــ�ــســرات 
الــذي  التاين"،  "ن�سي  اجلــديــد  م�سل�سله  وا�ــســتــعــدادات 
حيث  �سالح،  عمرو  اإخـــراج  من  حلقات،   10 من  يتكون 
اأحداثه يف اطار من الكوميديا والت�سويق، ويدخل  تدور 
للمرة الأوىل، حيث تعتمد ق�سة  على ربيع عامل املن�سات 

م�سل�سله على احللقات ال�سريعة املنف�سلة املت�سلة.
ويج�سد على ربيع دور موظف يف بنك، ويتقابل مع فتاة 
خمتلفة  كل حلقتني، ويعي�ش ق�سة حب معها، حيث ي�سعى 
للعثور على ن�سه الثاين وال�ستقرار يف حياته العاطفية، 
�سالح،  عمرو  واإخــراج  �سالح،  اإيــاد  تاأليف  من  امل�سل�سل 

ومن املقرر اأن يبداأ ت�سويره ال�سهر اجلاري.
الــدرامــا  يف  اأعماله  اآخــر  قــدم  ربيع  على  اأن  اإىل  ي�سار 
 ،2021 رم�سان  يف  اأب  اأح�سن  م�سل�سل  التليفزيونية 
هاجر  فتحي،  اأحمد  ال�سامي،  اأحمد  بطولته  يف  و�ساركه 
وه�سام  داغر،  ح�سام  مغاوري،  �سامي  فاخر،  هالة  اأحمد، 
اأحمد حمي وحممد املحمدي،  تاأليف  اإ�سماعيل، وكان من 

ومن اإخراج معتز التوين، واإنتاج �سيرنجى. 
ال�سينمائي  تاريخه  يف  اإيـــرادات  اأعلى  ربيع  حقق  كما 
بفيلم زومبي، الذي عر�ش يف مايو املا�سي، �سمن مو�سم 
اإجمايل  يف  جنيه  مليون   20 وح�سد  الفطر،  عيد  اأفــالم 

اإيراداته.

الريا�ض ــ البالد 
حذرت وزارة ال�سحة، من تناول جرعات كافيني اأعلى من 
 400 لها  الأق�سى  يبلغ احلد  والتي  يوميًا  املنا�سبة  الكمية 

ملجم اأو 4 اأكواب من القهوة ال�سوداء.
وبّينت الوزارة، اأن اأعرا�ش زيادة جرعة الكافيني تت�سمن 
الأرق والغثيان وت�سارع نب�سات القلب، و�سعوبة التنف�ش 
التحكم  وفــقــدان  الهلو�سة  كذلك  ال�سدر،  واآلم  وال�سداع 
الــزيــادة  مــع  التعامل  ميكن  اأنــه  اإىل  ونــوهــت  بالع�سالت. 
ن�ساط  وممار�سة  املاء  ب�سرب  الكافيني  جرعة  يف  الب�سيطة 
خفيف، واأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات واملعادن.
اأكتوبر  �سهر  مطلع  العامل  حول  القهوة  ع�ساق  واحتفى 

اجلاري بيوم القهوة العاملي، الذي مت اإطالقه من قبل منظمة 
2015 يف  اإك�سبو  )ICO( خالل معر�ش  الدولية  القهوة 

مدينة ميالنو.
لكن  منبهة  الكافيني  مــن  الب�سيطة  اجلــرعــات  اأن  يــذكــر  
للحفاظ على م�ستوى التنبيه يحتاج املرء لزيادة اجلرعات، 
القلق  ت�سمل  والتى  للكافيني،  اجلانبية  لالآثار  يعر�سه  مما 
للقئ،  وامليل  الزائدة،  اجلرعات  مع  وال�سداع  والع�سبية، 

وزيادة اإفراز حم�ش املعدة.
�سربات  عــدد  زيــادة  مثل  بالقلب  م�ساكل  اإىل  بالإ�سافة 
القلب، ارتفاع �سغط اأمل ويقلل تدفق الدم لع�سلة القلب عند 

ممار�سة الريا�سة اأو املجهود احلركى.

تقديم دعوى جزائية خاصة ال يتطلب رقم قيد أو أمر الحفظ
الريا�ض ـ البالد 

اأ�سدر  رئي�ش املجل�ش الأعلى للق�ساء الدكتور وليد 
بن حممد ال�سمعاين قرارًا باإلغاء وجوب اإ�سافة رقم 
التقدم  عند  حفظها  اأمــر  رقــم  اأو  العامة  الدعوى  قيد 
ب�سحيفة دعوى جزائية خا�سة. وياأتي القرار يف ظل 
امل�ستفيدين، وتوفر  العدلية على  الإجراءات  ت�سهيل 

الو�سول  �سهولة  مبداأ  ودعــم  عليهم،  واجلهد  الوقت 
العدل  وزير  معايل  وجه  اأن  �سبق  اأنه  يذكر  للق�ساء. 
باإطالق خدمة "�سحيفة الدعوى" ب�سكلها اجلديد وفق 
منذجة جديدة تقلل من عدد املدخالت املطلوبة وتربط 
بيانات امل�ستفيدين بالنفاذ الوطني املوحد؛ مما ي�سهم 
على  والتي�سر  املكتملة  الــدعــاوى  قبول  �سرعة  يف 

العدلية،  امل�ستفيدين وي�سهم يف رفع كفاءة اخلدمات 
بيانات  مــع  املبا�سر  الــربــط  اخلــدمــة  ت�سمنت  حيث 
الأطــراف  اإ�سافة  يف  واملــرونــة  والــوكــالت  املحامني 
�سهولة  وكذلك  الأجنبية،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مثل 
متابعة الطلب بعد تقدميه من خالل ح�ساب امل�ستفيد 

يف بوابة "ناجز" الإلكرتونية.

حظر الدواجن والبيض 
من منطقة فرنسية

الريا�ض ـ البالد  
قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فر�ش حظر موؤقت على ا�ستراد حلوم 
الإدرايـــة  املنطقة  مــن  وجتهيزاتهما  ومنتجاتهما  املــائــدة  وبي�ش  الــدواجــن 
القرار جاء بعد ورود تقرير املنظمة  اأن هذا  "Ain" يف فرن�سا. واأو�سحت 
اإنفلونزا  ملر�ش  تف�ٍش  حــالت  بت�سجيل  يفيد  الــذي  احليوان  ل�سـحة  العاملية 
الطيور �سديد ال�سراوة يف هذه املنطقة. يذكر اأن الهيئة العامة للغذاء والدواء 
اأعلنت يف وقت �سابق رفع احلظر عن ا�ستراد حلوم الدواجن وبي�ش املائدة 

ومنتجاتهما من بع�ش املناطق يف الكويت وفرن�سا.

السويدي سفانتي يفوز 
بجائزة نوبل للطب 

�سكوتهوم ـ وكاالت 
2023، مبجالتها  لعام  نوبل  اإعــالن جوائز  اأيــام  اأول   ، اأم�ش  بــداأ 

املختلفة والتي �ست�ستمر على مدار اأ�سبوع.
ويجري ب�سكل تقليدي افتتاح الإعالن ال�سنوي جلوائز نوبل، باإعالن 
اإعالنات يومية،  اأكتوبر، تليها  جائزة نوبل يف الطب يف بداية �سهر 
جلائزة الفيزياء الثالثاء، والكيمياء الأربعاء، والأدب اخلمي�ش، ويتم 
اإعالن جائزة نوبل لل�سالم لعام 2022 اجلمعة، وجائزة القت�ساد يف 

اأكتوبر.  10
لل�سويدي  الأعــ�ــســاء  وظــائــف  وعــلــم  للطب  نــوبــل  جــائــزة  وُمنحت 
الإن�سان  ني  مجَ ت�سل�سل  حتديد  يف  لــدوره  عامًا(   67( بابو  �سفانتي 

البدائي ويف تاأ�سي�ش علم املجني الإحاثي.
واعتربت اللجنة املعنية اختيار الفائزين اأن اكت�سافات �سفانتي بابو 
"اأر�ست الأ�سا�ش ل�ستك�ساف ما يجعل الب�سر كائنات فريدة من نوعها، 
من خالل اإظهار الختالفات اجلينية التي متيز جميع الب�سر الأحياء 

عن الب�سر املنقر�سني".
ومتنح جوائز نوبل 10 ماليني كرونة �سويدية اأي ما يعادل "900 

األف دولر" لكل فئة.

ربيع يبحث عن االستقرار في »نصي التاني«

6 أعراض لجرعات الكافيين الزائدة 

تحذير  من »لص« 
بطاقات االئتمان 

وا�سنطن ـ وكاالت 
�سديد  "خبيث"  برنامج  انت�سار  من  تقنية  تقارير  حذرت 
بــطــاقــات الئــتــمــان  يــ�ــســتــهــدف، ب�سكل رئــيــ�ــش،  اخلـــطـــورة 

وحمافظ العمالت الرقمية.
بالأخبار  املتخ�س�ش  تريندز"  "ديجيتال  مــوقــع  وقـــال 
ُي�ستخدم  وهـــو   "Erbium" الــربنــامــج  ا�ــســم  التقنية: 
ومعلومات  املــرور  بكلمات  اخلا�سة  املعلومات  �سرقة  يف 
بطاقات الئتمان وملفات تعريف الرتباط وحمافظ العمالت 
على  انت�ساره  رغم   ،"Erbium" اأن  اإىل  واأ�سار  امل�سفرة. 
بقدرات  يتمتع  اأنــه  اإل  احلا�سر؛  الــوقــت  يف  �سغر  نطاق 
�ستار  حتت  تبادله  يتم  الذي  الربنامج  ويتخفى  "خميفة". 
الألعاب املقر�سنة، يف عناوين املواقع واحل�سابات ال�سهرة. 
 Cyfirma �سركة  اكت�سفته  الــذي  الربنامج،  وي�ستطيع 
�سرقة  املا�سي،  اأغ�سط�ش  يف  مــرة  لأول  ال�سيرباين  لالأمن 
البيانات امل�سجلة على مت�سفحات الإنرتنت مثل بيانات امللء 

التلقائي لكلمات املرور وعناوين الربيد الإلكرتوين. 

»ترعاكم عيوننا« 

فعلت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ممثلة يف االإدارة العامة للخدمات االجتماعية "اإدارة خدمة الزائر ال�سغري" 
مبادرة بعنوان "ترعاكم عيوننا" وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل العربي.

وتاأتي املبادرة انطالًقا من امل�سوؤولية االجتماعية لتوفري كافة اخلدمات والت�سهيالت التي تعينهم ووالديهم ومرافقيهم من خالل االهتمام 
بهم فور و�سولهم للم�سجد احلرام واإعطائهم االأ�ساور املخ�س�سة ملع�سم اليد والرموز االإر�سادية لتفادي �سياعهم اأثناء االزدحام.

كما ت�سعى  اإدارة خدمة الزائر ال�سغري اإىل االهتمام بفئة الزائر ال�سغري وفئة كبار ال�سن غري الناطقني باللغة العربية واإثراء جتربتهم 
باجلوانب املعرفية والثقافية واالجتماعية حيث توفر لهم اأ�ساور مع�سم اليد، وتقدمي الرموز االإر�سادية لل�سغار وكبار ال�سن.

الفواكه الزاهية .. 
منجم لـ"فيتامين سي " 

البالد ـ وكاالت 
يعد فيتامني "�سي" اأحد العنا�سر الأ�سا�سية الالزمة للحفاظ 
يف  اأهميته  على  اخلــرباء  ويــوؤكــد  �سحي،  مناعي  نظام  على 

النظام الغذائي ملقاومة الأمرا�ش.
وفًقا لأخ�سائية التغذية هيلني بوند، يلعب فيتامني �سي دوًرا 
الدموية  الأوعية  مكونات  )اأحد  الكولجني  �سنع  يف  رئي�سًيا 
فهو  لذلك  والأ�سنان(،  واجللد  واللثة  والغ�ساريف  والعظام 

�سروري للم�ساعدة يف التئام اجلروح.
ــنــوع من  ــفــواكــه الــتــي تــوفــر هـــذا ال ومـــن اخلــ�ــســروات وال
الفيتامني الربتقال واحلم�سيات حيث ت�ستهر هذه الفاكهة ذات 
الليمون  الزاهية مبحتواها من فيتامني �سي، ويعترب  الألوان 
والفراولة  البطاط�ش  جانب  اإىل  �سي،  لفيتامني  جيًدا  م�سدًرا 
الربوتينات  بع�ش  على  بالفعل  يحتوي  ــذي  وال والربوكلي 
فقط   واحـــدة  كــيــوي  حبة  اأن   كما  الع�سالت،  لنمو  الــالزمــة 
من  واأكــر  �سي،  فيتامني  من  �سحي  مم   56 على   حتتوي 

ن�سف الكمية الغذائية املو�سى بها من فيتامني �سي.
ملليجرام   27 على  الطماطم  مــن  جـــرام   100 ويــحــتــوي 
من  مم   28 على  يحتوي  ال�سبانخ  اأن  كما  �سي،  فيتامني  من 

فيتامني �سي لكل 100 جرام.
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