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إيران

إضراب مبختلف املدن

جدة - وا�س
بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
�لوطني  �ليوم  ذكرى  �ل�سعبية، مبنا�سبة  �ل�سني  رئي�س جمهورية  �سي جينبينغ،  �لرئي�س 
�لرئي�س حممد بخاري، رئي�س جمهورية  لفخامة  �لله برقية تهنئة،  لبالده. وبعث، حفظه 
برقية   ، �لله  �أي��ده   ، وبعث  لبالده.  �ال�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  �الحتادية،  نيجرييا 
قرب�س،  جمهورية  رئي�س  �أنا�ستا�سياد�س،  نيكو�س  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة، 

مبنا�سبة ذكرى يوم �ال�ستقالل لبالده.
  كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �سعود، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، برقيات تهنئة مماثلة.

القيادة تهنئ روؤ�ساء ال�سني ونيجرييا وقرب�س
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إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي يف الرياض

الريا�س ـ البالد 
ت�سهد �ململكة حر�كا ثقافية كبري� يتما�سى 

يتو�فد �جلميع  2030، حيث  روؤي��ة  مع 
للكتاب  �ل��دويل  �لريا�س  معر�س  على 

�إذ  �ن��ط��الق��ت��ه،  م��ن��ذ  2022م  ل��ع��ام 
ملحوظًا  ح�سوًر�  �ملعر�س  ي�سهد 

بقر�ءة  و�ملهتمني  �لز�ئرين  من 
و�ق��ت��ن��اء �ل��ك��ت��ب و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل�����س��اح��ب��ة ل��ل��م��ع��ر���س ل���ه، 
م�����س��ت��م��ت��ع��ني ب���ال���ربن���ام���ج 
و�لندو�ت  �ملتنوع،  �لثقايف 
�حل����و�ري����ة، و�الأم�����س��ي��ات 

�الأدبية و�ملو�سيقية.
م���ن رو�د  ع����دد  وع����ربرّ 
�مل��ع��ر���س ع���ن �إع��ج��اب��ه��م 
ب���ر�ء �ل���رب�م���ج وت��ن��وع 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات، و���س��ه��ول��ة 
يقام  حيث  �الإج�����ر�ء�ت، 
م�ساحة  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���س 
م��رب��ع،  م���ر  �أل�����ف   70
ل��ي��ك��ون �أك�����رب م��ع��ار���س 

�ململكة،  تاريخ  يف  �لكتاب 
"معار�س  م���ب���ادرة  ���س��م��ن 

هيئة  �أطلقتها  �لتي  �لكتاب" 
و�ل��رج��م��ة.  و�ل��ن�����س��ر  �الأدب 

�أكد �لقا�س حممد �لعر�دي، �أن 
للثقافات  ملتقى  �أ�سبح  �ملعر�س 

م�ساحة  �إليه  و�أ�سيفت  و�لفنون، 
من  �إ���س��اف��ي��ًا  ع����ددً�  ��ت  ���س��مرّ تو�سعة 

�لدور، كما عربرّ �لز�ئر خمتار مهدي عن 
�سعادته يف �لعمل باأحد �أجنحة �ملعر�س، 

نًا �خلدمات و�ملر�فق �ملتكاملة للمعر�س. مثمرّ
�أي���ام رحلة   10 م��دى  �مل��ع��ر���س على  وي��ق��دم 

يت�سمن  ثقايف،  برنامج  خالل  من  متكاملة  معرفية 
جل�سات وندو�ت حو�رية، و�أم�سيات �سعرية ومو�سيقية، 

وم�سرحيات حملية وعاملية، وور�س تدريبية، وعرو�سًا حية 
للطهي، وجناحًا للطفل.

السعودية
تتقدم يف التقنية الناشئة 

جدة - البالد
يف  ع��امل��ي��ًا  �ل�سابعة  �مل��رت��ب��ة  يف  �ململكة  ح��ل��ت 
�سركات  يف  �جل��ريء  �مل��ال  ر�أ���س  ��ستثمار  موؤ�سر 
كما حققت  73 مركزً�.  ب�  متقدمة  �لنا�سئة،  �لتقنية 
�لفرعية،  �مل��وؤ���س��ر�ت  م��ن  ع��دد  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز 
�الأوىل عامليًا يف  �لع�سر  �لدول  قائمة  وحلت �سمن 
�أن  قد ك�سف  تقرير حديث  �أربعة موؤ�سر�ت.  وكان 
�ل�سعودية هي �لوحيدة يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط 
نقطي،  موؤ�سر  �أعلى  �سجلت  �لتي  �أفريقيا  و�سمال 
وفق معايري �حل�ساب �لربع �سنوي �ملتعلق بحجم 
��ستثمار�ت ر�أ�س �ملال، وذلك عن �أعمال �لربع �الأول 
�ملبلغ  �أن  �إىل  م�سريً�   ،  2022 �جل��اري  �لعام  من 
بالربع  �ململكة  يف  �لنا�سئة  �ل�سركات  جمعته  �لذي 
�الأول من �لعام �جلاري ميثل �أعلى م�ستوى جمعته 
على �الإطالق يف ربع و�حد. وقال �لتقرير �إن �لنظام 
�ململكة جنح يف  �مل��ال �جل��ريء يف  ل��ر�أ���س  �لبيئي 
جمع �أمو�ل �أكر بن�سبة 73 % يف �الأ�سهر �لثالثة 

�الأوىل من �لعام مقارنة بعام 2020 باأكمله.

الفيصل
يطلق جائزة مكة للتمّيز

جدة - البالد
خ��ادم  م�ست�سار  �لفي�سل  خالد  �الأم���ري  �أط��ل��ق 
�ملكرمة  مكة  منطقة  �أم���ري  �ل�سريفني  �حل��رم��ني 
�لر�بعة  دورت��ه��ا  يف  للتميرّز  مكة  ج��ائ��زة  �أع��م��ال 

ع�سرة للعام 2022 م.
وكيل  �جلائزة  على  �لعام  �مل�سرف  و�أو���س��ح 
م�سبب  �ل��دك��ت��ور  �مل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة  �إم�����ارة 
منذ  عليها  ح�سل  �لتي  �جل��ائ��زة  �أن  �لقحطاين 
�نطالقتها ما يزيد عن 115 فائزً� جهات حكومية 
و�أهلية وفردً�، حتر�س على ت�سجيع �لعمل �ملميز 
ينعك�س  مب��ا  و�الأف����ر�د  �جل��ه��ات  جهود  وحتفيز 
و�سواًل  و�إتقانها  �الأع��م��ال  جتويد  على  �إيجابًا 

لالرتقاء مبختلف �جلو�نب.
 و�أ�ساف �أن �جلائزة �أخذت على عاتقها �إبر�ز 
�الإبد�ع �حل�ساري وت�سجيع �ال�ستعانة بالتقنية 
وتوظيفها ل�سالح �لتنمية و�لتطوير كاإحدى �أهم 
م�ستهدفات ��سر�تيجية �ملنطقة �ملبنية على بناء 
�لوقت  ذ�ت  يف  ويحقق  �ملكان  وتنمية  �الإن�سان 
جانب  يف   2030 �ململكة  روؤي���ة  �أه����د�ف  �أح���د 

2تعزيز �الإبد�ع و�لعناية به وت�سجيعه.
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كتاب الرياض
ملتقى الثقافات والثراء املعريف
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العراقيون يرفضون فساد املليشيات
بغداد - البالد

�إح��ي��اًء  )�ل�����س��ب��ت(،  �أم�����س  ب��غ��د�د،  �لعا�سمة  يف  �الآالف  تظاهر 
�ل�سلطة  �سد  �مل�سبوقة  وغ��ري  �لكربى  لالنتفا�سة  �لثالثة  �لذكرى 
يف  لها  �ملو�لية  �ل�سيا�سية  و�لنخبة  �الإير�نية  �مللي�سيات  وف�ساد 
�ل�سيا�سيني  �ملحتجون �سد  �إذ هتف  كامال،  �سيا�سيا  �سلال  ي�سهد  بلد 
 ،2019 عام  قتلى  و�سور  �لعر�قية  �الأع��الم  ر�فعني  و�مليلي�سيات، 
بينما  �لذكرى،  الإحياء  �لرمزية  �لتحرير  �ساحة  يف  جتمعهم  �أثناء 
�أغلقته  �ل��ذي  �جلمهورية  ج�سر  مدخل  عند  �أي�سا  �ل�سباب  �حت�سد 
�لو�سول  �لكتل �خلر�سانية ملنع  �الأمنية بثالثة حو�جز من  �لقو�ت 
وموؤ�س�سات  �لغربية  �ل�سفار�ت  ت�سم  �لتي  �خل�سر�ء  �ملنطقة  �إىل 
بغد�د  �لعر�قية  �لعا�سمة  �سهدته  �لذي  �حلاد  �لتوتر  وبعد  �لدولة. 
م�سطفى  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد  دعا  �ملا�سية،  �الأي��ام  خالل 
حفظ  يف  �الأمنية  �لقو�ت  مع  �لتعاون  �إىل  �ملتظاهرين  �لكاظمي، 
�لنارية  �الإط��الق��ات  ��ستخد�م  عدم  على  م�سدد�  �لدولة،  موؤ�س�سات 

�أب��دً�.  �لتظاهر�ت  مع  �لتعامل  يف  �لقانونية  غري  و�ل�سبل 
�الأم��ن��ي، على حق  �الإع��الم  نقلته عنه خلية  بيان  و�أك��د يف 

يف  ممار�ستها  �لد�ستور  كفل  �لتي  �ل�سلمية  �لتظاهر�ت 
�إطار �لقانون، د�عيًا �ملتظاهرين �إىل �لتعاون مع �لقو�ت 
�لعامة  و�ملمتلكات  �لدولة  موؤ�س�سات  حفظ  يف  �الأمنية 

و�خلا�سة وحمايتها. 
ولفت �لكاظمي، �إىل �لتعليمات �ل�سادرة �سابقًا مر�رً� 
�ملتظاهرين  بحماية  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ق��ي��ام  ب�����س��رورة 
��ستخد�م  م��ن��ع  ع��ل��ى  م���وؤك���دً�  ك��ام��ل،  بنحو  �ل�سلميني 
يف  �لقانونية  غري  �الأخ��رى  و�ل�سبل  �لنارية  �الإطالقات 

�لتعامل مع �لتظاهر�ت، مهيبا بو�سائل �الإعالم و�سفحات 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي بتجنب ت���د�ول �الأخ��ب��ار 

مقلقة  �أجو�ء  �إىل خلق  تهدف  �لتي  لها،  �لكاذبة و�الجنر�ر 
تغذي �إثارة �لفو�سى، وت�سيء لل�سلم �الأهلي.
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الكاظمي يؤكد محاية املتظاهرين

امليزانية القادمة .. م�ساريع ومنو اقت�ساديتفعيل رخ�س الإعالن الرقمي لالأفراد 
جدة - البالد

بد�أ تنفيذ  قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة لالإعالم �ملرئي و�مل�سموع، 
�ملت�سمن وجوب �لرخي�س لتقدمي �الأفر�د �ملحتوى �الإعالين يف �ململكة 
�الإعالنات  قطاع  تنظيم  وي�ستهدف   ، �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  عرب 
منهم  و�ملقيمني  �ململكة  د�خ��ل  �ملو�طنني  وي�سمل  �لرقمي  و�ملحتوى 
خارجها.  وتت�سمن �سروط �حل�سول على رخ�سة  )موثوق(، �اللتز�م 
�الإع��الين،  للمحتوى  �الأف���ر�د  بتقدمي  �خلا�سة  و�ل�سو�بط  بال�سروط 

و�لتوقف عن �الإعالن عن �أي حمتوى �إعالمي فورً� ودون �عر��س عند 
�إال من خالل ح�ساب م�سجل لدى  �إعالن  �أي  ، وعدم عر�س  �لهيئة  طلب 

�لهيئة ومرتبط بالرخي�س �ملمنوح.
�لدعاية  وترخي�س  جتارية  �سجالت  ��ستخر�ج  �خلليجيني  وباإمكان 
رخ�سة  ��ستخر�ج  �خلليجيني  غري  �الأجانب  على  يجب  كما  و�الإع��الن، 
�أفر�د عن طريق �لتعاقد مع وكالة دعاية و�إعالن حملية مرخ�سة �أو عرب 

�حل�سول على رخ�سة ��ستثمار وفق �الأنظمة و�للو�ئح.

جدة - البالد
�أكدت �مليز�نية �لتقديرية للمملكة للعام 2023 م ، قوة �قت�ساد �ململكة 
و�لو�سع �ملايل يف ��ستمر�ر حتقيق �لفائ�س و�لتحول �إىل �ال�ستد�مة ، 
حيث توقعت وز�رُة �ملالية يف بيانها �لتمهيدي �أن يبلغ �إجمايل �لنفقات 
مليار   1،123 نحو  �الإي��ر�د�ت  و�إجمايل  ريال،  مليار   1،114 حو�يل 
% من   0.2 9 مليار�ت ريال متثل  �لفائ�س بنحو  ريال، ومن ثم يقدر 
�لعام  �إي��ر�د�ت  �أن تبلغ  �لناجت �ملحلي �الإجمايل،  فيما توقعت �لوز�رة 

بفائ�س  �أي  ريال،  مليار   1132 ريال و�لنفقات  مليار   1222 �جلاري 
ريال. مليار   90

  ومع دخول �لربع �لر�بع �حلايل تتوقع �لوز�رة حتقيق معدل منو 
�إىل  ��ستناد�  �لعام  هذ�  �الجمايل �حلقيقي  �ملحلي  للناجت   %  8 بن�سبة 
وهي  �جل��اري،  �لعام  من  �الأول  �لن�سف  خالل  �ملتحققه  �لنمو  معدالت 
�الأعلى منذ ع�سر �سنو�ت، مما جعل �القت�ساد �ل�سعودي يف مقدمة دول 

�لعامل من حيث معدالت �لنمو للعام 2022. 26



جدة - البالد
خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد  الأمري  اأطلق 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�شريفني  احلرمني 
الرابعة  للتمّيز يف دورتها  اأعمال جائزة مكة 

ع�شرة للعام 2022 م.
واأو�شح امل�شرف العام على اجلائزة وكيل 
م�شبب  الدكتور  املكرمة  مكة  منطقة  اإم���ارة 
عليها  ح�شل  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  اأن  القحطاين 
منذ انطالقتها ما يزيد عن 115 فائزًا جهات 
حكومية واأهلية وفردًا، حتر�ص على ت�شجيع 
العمل املميز وحتفيز جهود اجلهات والأفراد 
الأع��م��ال  جت��وي��د  على  اإي��ج��اب��ًا  ينعك�ص  مب��ا 
واإتقانها و�شوًل لالرتقاء مبختلف اجلوانب، 
لفتًا اإىل اأن اجلائزة اأخذت على عاتقها اإبراز 
ال�شتعانة  وت�شجيع  احل�����ش��اري  الإب�����داع 
بالتقنية وتوظيفها ل�شالح التنمية والتطوير 
ا�شرتاتيجية  م�شتهدفات  اأه���م  اأح���د  وذل���ك 
وتنمية  الإن�����ش��ان  بناء  على  املبنية  املنطقة 
اأه��داف  اأح��د  الوقت  ذات  يف  ويحقق  املكان 
روؤية اململكة 2030 يف جانب تعزيز الإبداع 

والعناية به وت�شجيعه.
وتوجيهات  بدعم  اأن��ه  القحطاين  واأ�شاف 
اجلائزة  حر�شت  فقد  ونائبه،  املنطقة  اأم��ري 
على تاأ�شيل مبادئ اإتقان العمل نحو الرتقاء 
التناف�ص  ع��ر  واجل����ودة  الأداء  مب�شتوى 
الهادف، الذي ي�شهم يف ت�شجيع العمل املتميز 
وتكرمي اجلهد البارز للجهات والأف��راد وفق 
وخمرجاتها،  للجائزة  التنظيمية  اللوائح 
من�شة  ع��ر  �شيكون  ال��ت��ق��دمي  اأن  مو�شحًا 
اجلائزة الرقمية التفاعلية التي اأطلقت العام 
املا�شي يف خطوة ملواكبة خطط الإمارة نحو 

التحّول الرقمي يف خمتلف املجالت.
 التميز واالبتكار

عن  الب��ت��ك��ار  تعزيز  اإىل  اجل��ائ��زة  ت��ه��دف   
طريق توفري من�شة لتبادل التجارب الناجحة 

وال��ت��ع��رف  املختلفة  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  ب��ني 
تفعيل م�شاركة  املمار�شات، كذلك  اأف�شل  على 
لأعلى  املجتمع، والو�شول  بناء  املن�شاآت يف 
ون�شر  الأداء  والتميز يف  م�شتويات اجلودة 
مفاهيم اجلودة والتميز يف الأداء املوؤ�ش�شي 
ر�شا  وحت��ق��ي��ق  م�����ش��ت��دام��ة  لتنمية  حتقيقا 

امل�شتفيدين.
التح�شني  تفعيل  كما حتر�ص اجلائزة على 
الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأداء  يف  امل�����ش��ت��م��ر 
اأو  الفردي  امل�شتوى  على  �شواء  واخلدمية، 
وت�شجيع  واخل��ا���ش��ة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
تطبيق  يف  احلكومية  اجلهات  بني  التناف�ص 

و�شوًل  العاملية  التميز  معايري  وفق  اجلودة 
املتميزة  واملن�شاآت  الأف��راد  وت�شجيع  لتكرمي 
الفائزة باجلائزة، �شواء كانت قطاع حكومي 
اأو خا�ص، اأو منظمات غري ربحية واإبرازها 
�شينعك�ص  مم��ا  املجتمع  يف  ح�شنة  ك��ق��دوة 

اإيجابيا على املن�شاآت الوطنية.

 جماالت اجلائزة
وتتناف�ص اجلهات والأفراد على نيل اجلائزة 
احلج  خدمات  يف  التميز  هي  اأف��رع  ت�شعة  يف 
ال�شاعيني  الأف��راد  اأو  للجهات  نح  وتمُ والعمرة 
لتقدمي اأف�شل احللول واخلدمات يف قطاع احلج 
تقديرًا  نح  تمُ الإداري  التميز  ويف   ، والعمرة 

احللول  اأف�شل  تقدمي  يف  املتميزين  لإجن��ازات 
واملخرجات  النتائج  ذات  الداري��ة  واخلدمات 
املميزة، وينال جائزة التمّيز الثقايف املتميزون 
يف دع���م احل�����راِك ال��ث��ق��ايف وت��ع��زي��ز اأع��م��ال��ه 
ومفاهيمه، ويف فرع التمّيز القت�شادي فتمُعطى 
اأما  القت�شادية.  التنمية  تفعيل  يف  للمتميزين 
يف حقل التمّيز العمراين تمُقّدم اجلائزة للجهات 
والتنفيذية  الت�شميمية  اأعمالهم  عن  الأفراد  اأو 
يف املجال العمراين املده�شة، ويف فرع التّميز 
يف  للمتميزين  اجل���ائ���زة  ��ن��ح  تمُ الج��ت��م��اع��ي 
املجتمع  خلدمة  ال��ب��ارزة  الجتماعية  الأدوار 
تقدمي  يف  املتميزون  نح  ويمُ املنطقة،  واإن�شان 
جمالت  يف  واخلدمات  البيئية  احللول  اأف�شل 
البيئة جائزة فرع التمّيز البيئي، وتمُقّدم جائزة 
جمال  يف  للمتميزين  والتقني  العلمي  التميز 
والخرتاعات،  والبتكارات  العلمية  الأبحاث 
��ن��ح اجل��ائ��زة  ويف ف���رع ال��ت��م��ّي��ز الإن�����ش��اين تمُ
يف  ال�شتثنائية  الأف�����راد  لإجن�����ازات  ت��ق��دي��رًا 
ال�شخ�شية  تكون  اأن  ب�شرط  الإن�شاين  املجال 
امل���خ���ت���ارة ق���ّدم���ت ج��ه��دا مم��ي��زا يف ع����دد من 
تتعلق  التي  وامل��ب��ادرات  وال��رام��ج  الأن�شطة 
باإن�شان املنطقة واأن تكون ذات ب�شمة وا�شحة 

وموؤثرة.
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لالرتقاء باألداء والجودة والتنافس الهادف

 الفيصل يطلق أعمال جائزة مكة للتميز

القحطاني: إبراز اإلبداع الحضاري وتوظيف التقنية في التنمية 

جدة- البالد
ال�شيراين  لالأمن  الوطنية  الهيئة  اأطلقت 
احلملة الوطنية للتوعية ، الهادفة اإىل تر�شيخ 
قيم املحافظة على الأمن الوطني، واإبراز دور 
التوعية يف جمال الأمن ال�شيراين، وحتقيق 
يف  الوطنية  اجلهات  بني  امل�شرتك  التكامل 
جهودها  وتوحيد  ال�شيراين،  الأم��ن  جم��ال 
امل��ب��ذول��ة يف ه��ذا الإط����ار، وذل���ك ت��زام��ن��ًا مع 
ال�شيراين،  بالأمن  للتوعية  العاملي  ال�شهر 
كل  من  اأكتوبر  �شهر  خالل  عامليًا  به  املحتفى 

عام.
وبينت الهيئة اأن احلملة ت�شمل جمموعة من 
بالأمن  للتوعية  والرقمية  امليدانية  الفعاليات 
توعوية  جل�شة   22 بتنفيذ  تتمثل  ال�شيراين، 
املتنقل  امل��ع��ر���ص  واإق��ام��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  للجهات 
للتوعية يف الأمن ال�شيراين يف مقار 4 جهات، 
واإطالق حملة توعوية بعنوان "ل تفتح جمال" 

وذلك بالتعاون مع اجلهات الوطنية.
واأو�شحت الهيئة اأن احلملة ت�شتهدف كافة 
اإىل  املجتمع وتتطرق يف مو�شوعاتها  فئات 
ودوره  ال�شيراين  الأم��ن  باأهمية  التعريف 
ال�شيرانية  املخاطر  من  احل��د  يف  احليوي 
واأ�شاليب  الجتماعية  والهند�شة  املتجددة، 
التحديثات  واأه��م��ي��ة  الإل���ك���رتوين،  الت�شيد 
املرور  بكلمات  ال�شتعانة  و�شرورة  الأمنية، 
التوا�شل  م��واق��ع  ح�شابات  لتاأمني  القوية 
الج��ت��م��اع��ي م���ن الخ�������رتاق، وغ���ريه���ا من 
املو�شوعات التي من �شاأنها الإ�شهام يف بناء 
التحديات  ملواجهة  عالية  �شيرانية  ثقافة 
ال��ت��وع��ي��ة  اإىل ����ش���رورة  وامل���خ���اط���ر، لف��ت��ة 
لدى  ال�شيراين  الأم���ن  مبخاطر  امل�شتمرة 
ف�شاء  اإىل  للو�شول  املجتمع  �شرائح  كافة 
�شيراين �شعودي اآمن وموثوق يّكن النمو 

والزدهار.

انطالق حملة التوعية باألمن السيبراني

من مجاالت الجائزة
خدمات الحج والعمرة

أعمال العمران المدهشة
األدوار االجتماعية البارزة

التميز العلمي والتقني
انجازات المجال اإلنساني

 وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض حماية التراث
مك�سيكو �سيتي- وا�س

�شارك الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يف افتتاح 
)األف(  النزاع  مناطق  الرتاث يف  الدويل حلماية  التحالف  معر�ص 
�شمن  اأمُق��ي��م  ال��ذي  ال�شالم"،  اأج��ل  من  "الثقافة  عنوان  حمل  ال��ذي 
والتنمية  الثقافية  لل�شيا�شات  العاملي  اليون�شكو  موؤتر  فعاليات 
امل�شتدامة )موندياكلت 2022( الذي ا�شت�شافته العا�شمة املك�شيكية 
مك�شيكو �شيتي ، وي�شلط املعر�ص ال�شوء على بع�ص مواقع الرتاث 
العاملي التي تعر�شت للخطر ب�شبب النزاعات، ويقدم عر�شًا لكيفية 
التما�شك  وتعزيز  عمل  فر�ص  باإيجاد  الرتاث  حماية  م�شاريع  قيام 

املجتمعي.
وخالل ح�شوره موؤتر اليون�شكو التقى �شموه مع وزيرة الثقافة 
الأردنية هيفاء جنار، وجرى مناق�شة �شبل تكثيف وتعميق التعاون 
تعزيز  اأوج���ه  بحث  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  البلدين،  ب��ني  الثقايف  وال��ت��ب��ادل 
يف  التاريخية  واملواقع  الآثار  على  املحافظة  يف  امل�شرتك  التعاون 

البلدين ال�شقيقني.
كما التقى �شموه مع وزير الثقافة وال�شياحة والآثار يف جمهورية 
العالقات  عمق  على  التاأكيد  وج��رى  ناظم،  ح�شن  الدكتور  العراق 

الأخوية التي تربطمُ البلدين وتعزيز التعاون الثقايف امل�شرتك. 

تفعيل اشتراطات رخص اإلعالن الرقمي لألفراد 
جدة - البالد

بداأ تنفيذ  قرار جمل�ص اإدارة الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�شموع، 
يف  الإع���الين  املحتوى  الأف���راد  لتقدمي  الرتخي�ص  وج��وب  املت�شمن 
وي�شتهدف  التنفيذ،  ز  حيِّ الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عر  اململكة 
املواطنني  وي�شمل  الرقمي  واملحتوى  الإعالنات  قطاع  تنظيم  القرار 

داخل اململكة واملقيمني منهم خارجها. 
وتت�شمن �شروط احل�شول على رخ�شة  )موثوق( مايلي:  

 - اللتزام بال�شروط وال�شوابط اخلا�شة بتقدمي الأفراد للمحتوى 
الإعالين عر من�شات التوا�شل الجتماعي ال�شادرة من الهيئة. 

 - اللتزام بال�شوابط اخلا�شة باملحتوى والإعالنات والت�شنيفات 
)مبا فيها الت�شنيف العمري( والتعليمات ال�شادرة من الهيئة. 

 - التعهد بتقدمي اأي بيانات اأو معلومات اأو تقارير تطلبها الهيئة. 
 - التوقف عن الإعالن عن اأي حمتوى اإعالمي فورًا ودون اعرتا�ص 

عند طلب الهيئة. 
الهيئة  ل��دى  اإل من خ��الل ح�شاب م�شجل  اإع��الن  اأي  ع��دم عر�ص   -  

ومرتبط بالرتخي�ص املمنوح للمرخ�ص له. 
بعد  اإل  الن�شاط  ممار�شة  بعدم  التعهد  يمُ�شرتط  ال�شعودي:  لغري   -  
واجلهات  الهيئة  من  الالزمة  واملوافقات  الرتاخي�ص  على  احل�شول 

ذات العالقة.
تقدمي  ترخي�ص  موؤخرا  ا�شتحداث  قد  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  وك��ان   
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  من�شات  ع��ر  الإع����الين  للمحتوى  الأف�����راد 

)موثوق( اإىل الالئحة التنفيذية لنظام الإعالم املرئي وامل�شموع.
وحدد القرار مهلًة تنتهي يف 30 �شبتمر للح�شول على الرتخي�ص 
األف ريال وملدة  اإ�شدار الرخ�شة 15  اأن ر�شوم  ، واأ�شارت الهيئة اإىل 

3 �شنوات. 
وباإمكان اخلليجيني ا�شتخراج �شجالت جتارية وترخي�ص الدعاية 

والإعالن، كما يجب على الأجانب غري اخلليجيني ا�شتخراج رخ�شة 
اأو  التعاقد مع وكالة دعاية واإع��الن حملية مرخ�شة  اأف��راد عن طريق 

عر احل�شول على رخ�شة ا�شتثمار وفق الأنظمة واللوائح.
 وطالبت الهيئة الأفراد ال�شعوديني املمار�شني لهذا الن�شاط احل�شول 
على الرتخي�ص من خالل من�شة اخلدمات الإلكرتونية للهيئة )اإعالم( 
قبل تاريخ 01 /10 /2022، جتنًبا لتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم 
من عقوبات وغرامات مالية ، ووجوب التنويه قبل الإعالن بالإ�شارة 
اإىل اأنه حمتوى اإعالين �شواء بالكتابة اأو �شفهًيا، على اأن يكون ذلك 
اأو اخلدمات  املنتجات  التحقق من  يلزم  كما   ، للمتلقي  ب�شكل وا�شح 
ذات  الأنظمة واللوائح  �شيعلن عنها واأن تكون مرخ�شة ح�شب  التي 
قبل  من  املقدمة  الإع��الن��ات  جميع  على  ال�شوابط  وت�شري  العالقة. 
�شواء  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  جميع  عر  ال�شعوديني  الأف��راد 
كانت )مقاطع، اأو �شور، اأو �شور متحركة، اأو ن�شو�ص، اأو عبارات.. 

وغريها(.

 الشورى يناقش تقارير سنوية للجهات الحكومية
الريا�س- البالد

ي��ع��ق��د جم��ل�����ص ال�����ش��ورى ه���ذا الأ���ش��ب��وع 
وال��ث��ان��ي��ة،  )الأوىل،  ال���ع���ادي���ة  ج��ل�����ش��ات��ه 
للدورة  الثالثة  ال�شنة  اأعمال  من  والثالثة( 
يناق�ص  امل��رئ��ي-،  الت�����ش��ال  –عر  الثامنة 
اأدرج��ت  التي  املو�شوعات  من  ع��ددًا  خاللها 
على جدول اأعمالها، والتي تتنوع بني تقارير 
الأنظمة  م�شاريع  م��ن  وع���دٍد  �شنوية،  اأداء 
واملعاهدات والتفاقيات، كما ي�شدر قراراته 
ب�شاأن مو�شوعات اأخرى، حيث رفعت جلان 
هذه  حيال  تقاريرها  املتخ�ش�شة  املجل�ص 

املو�شوعات ملناق�شتها اأمام املجل�ص.
الأوىل  العادية  جل�شته  املجل�ص  ويناق�ص 
الثامنة  ل��ل��دورة  الثالثة  ال�شنة  اأع��م��ال  م��ن 
التي �شتعقد غدا الثنني تقريرًا تقدمه جلنة 
التقرير  الثقافة والريا�شة وال�شياحة ب�شاأن 
اآخر  وتقريًرا   ، الريا�شة  ل��وزارة  ال�شنوي 
من جلنة احلج والإ�شكان واخلدمات ب�شاأن 
امللك  ح��دي��ق��ة  ملوؤ�ش�شة  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر 

�شلمان.
كما تقدم جلنة الطاقة وال�شناعة تقريرها 
للمركز  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  للمناق�شة 
تتقدم  فيما  ال�شناعية�،  للتنمية  الوطني 
الب�شرية والتنمية الجتماعية  جلنة املوارد 
لبنك  ال�شنوية  التقارير  حيال  بتقريريها 
التنمية الجتماعية و�شندوق تنمية املوارد 

الب�شرية.

ل��ذات  ت��ق��ري��ًرا  ��ا  اأي�����شً املجل�ص  وي��ن��اق�����ص 
الأ�شخا�ص ذوي  ب�شاأن نظام حقوق  اللجنة 

الإعاقة.
وعلى �شعيد اأعمال جل�شة املجل�ص العادية 
الثامنة  ل��ل��دورة  الثالثة  ال�شنة  من  الثانية 
جمل�ص  يناق�ص  املقبل  الثالثاء  �شتمُعقد  التي 
ال�شورى فيها تقريًرا تقدمه اللجنة ال�شحية 
ال�شحة  لهيئة  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ب�����ش��اأن 
ال�شنوي  التقرير  �شيناق�ص  كما  ال��ع��ام��ة�، 
بعد  وذل��ك   ، والتخطيط  القت�شاد  ل���وزارة 
اأن تقدم جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية 

تقريرها ب�شاأنه.

ذاتها  اجلل�شة  خ��الل  املجل�ص  ويناق�ص 
ت��ق��ري��ر جل��ن��ة الإ���ش��ك��ان واخل���دم���ات ب�شاأن 
التقرير ال�شنوي ل�شندوق التنمية العقارية 
م�شروع  ب�شاأن  ال�شحية  اللجنة  وتقرير   ،�
نظام  م���واد  بع�ص  ع��ل��ى  امل��ق��رتح  ال��ت��ع��دي��ل 

مكافحة التدخني.
اجلل�شة  خ����الل  امل��ج��ل�����ص  وي�����ش��ت��ع��ر���ص 
ب�شاأن  وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  جلنة  تقرير 
التقرير ال�شنوي لبنك الت�شدير وال�شترياد 
جلنة  تقرير  ا  اأي�شً يناق�ص  كما  ال�شعودي 
التقرير  ب�����ش��اأن  والبيئة  وال���زراع���ة  امل��ي��اه 

ال�شنوي ل�شندوق التنمية الزراعية .
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القيادة تهنئ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص
جدة - البالد

تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
ذكرى  مبنا�سبة  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  رئي�س  جينبينغ،  �سي  الرئي�س  لفخامة 
الوطني  اليوم  ذكرى  لنا مبنا�سبة  "يطيب  املفدى:  امللك  لبالده. وقال  الوطني  اليوم 
 ، وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  لفخامتكم  نبعث  ،اأن  لبلدكم 

وحلكومة و�سعب جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديق اطراد التقدم والزدهار".
برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وبعث   
تهنئة، لفخامة الرئي�س حممد بخاري، رئي�س جمهورية نيجرييا الحتادية، 
اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  واأعــرب  لبالده.  ال�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة 
التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب 

جمهورية نيجرييا الحتادية ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  وبعث   
�سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س نيكو�س اأنا�ستا�سياد�س، رئي�س 
واأعرب  لبالده.  ال�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  قرب�س،  جمهورية 
بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عــن  املــفــدى،  امللك 
قرب�س  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  والــ�ــســعــادة 

ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
اآل �سعود، ويل   وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س  جينبينغ،  �سي  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س  العهد 
ويل  �سمو  وقال  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية 
العهد:" ي�سرين مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، اأن اأعرب لفخامتكم عن اأطيب 
، وحلكومة و�سعب جمهورية  وال�سعادة  ال�سحة  التمنيات مبوفور  واأ�سدق  التهاين 

ال�سني ال�سعبية ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار".
 وبعث �سموه ، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س حممد بخاري، رئي�س جمهورية نيجرييا 

الحتادية، مبنا�سبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده.
ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�ــســدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  واأعـــرب 
املزيد  ال�سقيق  الحتادية  نيجرييا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  والزدهـــار.  التقدم  من 
عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
نيكو�س اأنا�ستا�سياد�س، رئي�س جمهورية قرب�س، مبنا�سبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده. 
واأعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية قرب�س ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

يوا�سل   ، الــعــامــة  للميزانية  قـــوي  ــــاأداء  ب
وقدرته  قوته  تعزيز  ال�سعودي  القت�ساد 
التنمية  وم�ساريع  احتياجات  تلبية  على 
الذي  الوقت  ففي  والب�سرية.  القت�سادية 
هذا  قيا�سي  منو  اإىل  التقديرات  فيه  ت�سري 
الجمايل  املحلي  للناجت   %  8 بن�سبة  العام  
الــنــمــو  مـــعـــدلت  اإىل  ــادا  ــن ــت ــس ا� احلــقــيــقــي 
الأعلى  وهي  الأول  الن�سف  خالل  املتحققه 
عــلــى مــــدى نــحــو عــقــد  زمـــنـــي، ممـــا جعل 
العامل  دول  مقدمة  يف  ال�سعودي  القت�ساد 
مــن حــيــث مــعــدلت الــنــمــو لــلــعــام احلـــايل، 
الــدويل  النقد  �سندوق  توقعات  متجاوزا 

والبنك الدويل.
م�ستهدفات  ا�ستمرار  ومع  ال�سياق  هذا  يف   
ما  رغـــم  اململكة  لقــتــ�ــســاد  املــتــ�ــســارع  الــنــمــو 
امليزانية  اأكــدت  اأزمـــات،  من  العامل  يواجهه 
وبــاأرقــام  م،   2023 الــقــادم   للعام  التقديرية 
قوة  العامة،  والنفقات  لالإيرادات  تريليونية 
ا�ستمرار  املايل يف  والو�سع  اململكة  اقت�ساد 

حتقيق الفائ�س وتعزيز ال�ستدامة.
للميزانية  التمهيدي  البياُن  يعك�ُس  هنا  من   
تنفيذ  يف  الــتــقــدَم  على  احلــر�ــس   ، الــقــادمــة 
والتنوع  للنمو  الداعمة  وامل�ساريع  الربامج 
القــتــ�ــســادي، وحتــ�ــســني اخلــدمــات الــعــامــة، 
ــرعــايــة واحلــمــايــة  ودعــــم بــرامــج اأنــظــمــة ال
الجتماعية، مع احلفاظ على املكت�سبات التي 
اململكة  فيه  تعزز  الــذي  الوقت  يف  حتققت، 
دورها على �سعيد القت�ساد العاملي وتر�سيخ 
للمنظمات  اإقليمي  كمركز  الريا�س  اأهمية 

الأممية وال�سركات الكربى يف العامل.

نمو واستدامة
كلمة

مسؤول يمني يشيد بمشاريع البرنامج السعودي
م�أرب -  وا�س

العرادة  �سلطان  اللواء  الرئا�سي  القيادة  اأ�ساد ع�سو جمل�س 
الربنامج  عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  املقدم  بالدعم 
يف  �سباأ  اإقــلــيــم  جلامعة  اليمن  واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي 

حمافظة ماأرب.
رئي�س  بح�سور  �سباأ،  اإقليم  جلامعة  زيارته  خــالل  ذلــك  جــاء 
�سعيد،  عبدامللك  ُمعني  الدكتور  اليمنية  باجلمهورية  الــوزراء 

موؤكدًا اأن الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن اأ�سهم يف 
تطوير وحت�سني البنية التحتية للجامعة.

واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  من  املقدم  الدعم  وياأتي 
لكفاءة  رفعًا  �سباأ؛  اإقليم  جامعة  تطوير  م�سروع  عرب  اليمن 
للتعليم  املــتــزايــدة  احلــاجــة  وتلبية  التعليمية  املــوؤ�ــســ�ــســات 
باجلامعة  اللتحاق  فر�س  زيـــادة  يف  اأ�سهم  ممــا  املحافظة، 

وتوفري بيئة تعليمية جيدة.

ماأرب  مبحافظة  �سباأ  اإقليم  جامعة  تطوير  م�سروع  ويت�سّمن 
ومبنى  اإداري  مبنى  على  يحتويان  جديدين  مبنيني  اإن�ساء 
 3129 امل�سروع  ويخدم  قاعة.   )16( بعدد  الدرا�سية  للقاعات 
واجلــوف  مـــاأرب  مــن  باجلامعة  امللتحقني  وكــذلــك  م�ستفيدًا، 

والبي�ساء والنازحني من املحافظات املجاورة.
عدة  عرب  مــاأرب  حمافظة  يف  ال�سحة  قطاع  الربنامج  ويدعم 

م�سروعات طبية ودعم قطاع املياه.

وزير الخارجية وبلينكن 
يبحثان العالقات والتطورات

ملك المغرب يهنئ ولي العهد 
برئاسة مجلس الوزراء

مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

إزالة وفصل 
خدمات أربعة 

أحياء بجدة

الري��س- وا�س
عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  تلّقى 
من  اأم�س،  هاتفيًا،  ات�ساًل  اخلارجية،  وزير 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  خارجية  وزيــر 

اأنتوين بلينكن.
وجـــرى خـــالل التــ�ــســال، ا�ــســتــعــرا�ــس اأوجـــه 
ــات بــني املــمــلــكــة والـــوليـــات املــتــحــدة  ــعــالق ال
يف  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  الأمــريــكــيــة، 
ــافــة اإىل  خمــتــلــف جمــــالت الـــتـــعـــاون، بــالإ�ــس
مناق�سة تطورات الأو�ساع يف املنطقة والعامل، 

في�صل بن فرح�نواأبرز املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

الري��س - البالد
اإن�ساء  توقع وزارة املالية غدا )الثنني( مذكرة تفاهم ب�ساأن 

مكتب اإقليمي ل�سندوق النقد الدويل يف اململكة.
املــ�ــســوؤولــني واملهتمني وو�ــســائــل الإعـــالم  الــــوزارة   ودعـــت 
حل�سور املوؤمتر ال�سحفي امل�سرتك للوزارة و�سندوق النقد 
يف فندق الريتز كارلتون ، ب�ساأن هذه اخلطوة التي تعك�س 

مكانة اململكة على كافة الأ�سعدة ، باعتبارها اأكرب اقت�ساديات 
اأبرز اقت�ساديات جمموعة الع�سرين.  وكان  املنطقة وواأحد 
جمل�س الوزراء قد قرر يف جل�سته الثالثاء املا�سي تفوي�س 
وزير املالية بالتباحث مع �سندوق النقد الدويل ب�ساأن توقيع 
اململكة،  يف  لل�سندوق  اإقليمي  مكتب  لإن�ساء  تفاهم  مذكرة 

ودعم ال�سندوق يف جمال تنمية القدرات.

جدة - البالد 
جدة  مبحافظة  الع�سوائية  الأحــيــاء  جلنة  �سرعت 
والف�سل"  "العدل  بحي  ـــة  الإزال اأعــمــال  يف  اأمــ�ــس 
وذلك بعد انتهاء مرحلة الإ�سعارات واإخالء املنازل 
من ال�سكان، كما بداأت يف ف�سل اخلدمات عن منازل 

املناطق الع�سوائية يف اأم ال�سلم وكيلو 14 .
ح�سب  اأعمالها  الع�سوائية  الأحياء  جلنة  وتوا�سل 
موؤكدة  املعلن،  الزمني  واجلدول  التنفيذية  اخلطة 
من  الأحياء  هذه  ل�سكان  خدماتها  تقدمي  ا�ستمرار 
خالل مقر اللجنة اأو عرب املوقع الإلكرتوين لأمانة 
العف�س،  نقل  خدمات  اأبرزها:  ومن  جدة،  حمافظة 
الــدائــم،  الت�سكني  وخــدمــات  الــغــذائــيــة،  والــ�ــســالل 
والت�سكني املوؤقت حلني ت�سلم التعوي�س اأو ال�سكن 

الدائم، وخدمة التقدمي على التعوي�س.
الع�سوائية  الأحـــيـــاء  جلــنــة  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
ت�ستهدف من م�سروع تطوير هذه الأحياء حت�سني 
جلميع  ال�سكان  و�ــســول  وت�سهيل  احلــيــاة  جـــودة 
ــ�ــســروريــة ومـــن اأبـــرزهـــا اخلــدمــات  اخلـــدمـــات ال

ال�سحية والتعليمية والإ�سكان.
مت  الــتــي  الع�سوائية  الأحــيــاء  اأن  اللجنة  وبّينت 
من  حيا   31 تبلغ  اإزالتها  واجلــاري  منها  النتهاء 
اأ�سل 32 حيا ع�سوائيا، واملتبقي حي واحد �سيتم 
ودعت  اجلــاري.  اأكتوبر  خالل  اإزالته  من  النتهاء 
�سرعة  اإىل  الع�سوائية  الأحـــيـــاء  �ــســكــان  اللجنة 
وتقدمي  التعوي�سات،  �سرف  اإجـــراءات  ا�ستكمال 

امل�ستندات املطلوبة.

مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول 
الري��س - البالد

ــة  ــالإغــاث قــــدم مـــركـــز املـــلـــك �ــســلــمــان ل
للحملة  دعــمــا  الإنــ�ــســانــيــة  والأعـــمـــال 
فــريو�ــس  �ــســد  للتح�سني  الــوطــنــيــة 
نفذتها  التي   )19 )كــوفــيــد-  كــورونــا 
والــ�ــســكــان  ــعــامــة  ال الــ�ــســحــة  وزارة 
�ــســمــن  حمـــافـــظـــة   12 يف  ــيــمــنــيــة  ال
يف  امل�ساهمة  الأعــمــال  دعــم  م�سروع 
�سد  امللقحني  ال�سكان  تغطية  زيـــادة 
فريو�س كورونا يف اليمن، بالتن�سيق 
وال�سكان  العامة  ال�سحة  وزارة  مع 

ومنظمة ال�سحة العاملية.
احلملة  دعـــم  يف  املــ�ــســروع  ــهــم  واأ�ــس
فــردا   966 و  األـــف   446 لـــ  للو�سول 
ي�سكلون  فوق،  فما  عاًما   18 عمر  من 
12% من �سكان املحافظات امل�ستفيدة 

من اللقاح.
ووا�سل فريق املركز توزيع م�ساعدات 
اإغـــاثـــيـــة مــتــنــوعــة لــلــمــتــ�ــســرريــن من 
باك�ستان  جمهورية  يف  الفي�سانات 
الإ�سالمية. وجرى توزيع 2.095 �سلة 
غذائية و 40 خيمة و400 نامو�سية يف 

عدة مناطق ا�ستفاد منها 14.665 فردا.
وتـــاأتـــي هـــذه اجلـــهـــود �ــســمــن اأعــمــال 
اجل�سر الربي الإغاثي ال�سعودي الذي 
وّجه به خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه 
الله- لدعم ال�سعب الباك�ستاين ال�سقيق 
عقب موجة ال�سيول والأمطار الغزيرة 
التي اجتاحت عدًدا من املدن والأقاليم.

ال�سالل  مــن  طــًنــا   15 املــركــز   ووّزع   

بــوليــة  �سنكات  حملية  يف  الــغــذائــيــة 
الــ�ــســودان  بجمهورية  الأحــمــر  البحر 

ال�سقيقة، ا�ستفاد منها 1.963 فردا. 
غذائية  �سلة   675 املــركــز  وّزع  كــمــا   
لــالجــئــني والأ�ـــســـر الأكـــــر احــتــيــاًجــا 
منطقة  يف  امل�ست�سيف  املجتمع  يف 
عر�سال باجلمهورية اللبنانية ال�سقيقة، 
ا�ــســتــفــادت مــنــهــا الأ�ـــســـر الــالجــئــة من 

خمتلف اجلن�سيات.

الرب�ط - وا�س
هناأ جاللة امللك حممد ال�ساد�س، ملك اململكة املغربية، �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س 
الوزراء -حفظه الله- مبنا�سبة �سدور الأمر امللكي باأن يكون رئي�سًا ملجل�س 

الوزراء، متمنيًا ل�سموه التوفيق يف كامل مهامه ال�سامية.
العهد، عن عميق اعتزازه مبا  ل�سمو ويل  واأعرب جاللته يف برقية بعثها 
يربط بني قيادتي البلدين من و�سائج الأخوة وال�سداقة املتينة، ومبا يجمع 
بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية من عالقات عريقة وقوية 

را�سخة قائمة على التعاون املثمر والت�سامن الفاعل والتقدير املتبادل.
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زيد  الغذائي  الهدر  من  احلــد  يف  واملهتم  اخلبري  اأكــد 

الهدر  يف  عاملًيا  ال�ساد�سة  اململكة  اأن  اأم�س   ال�سبانات 

الغذائي بن�سبة 33.1 %

اإذا  الغذائي  الهدر  " اإنه يتوقع زيادة  ال�سبانات،  وقال 

ا�ستمر ال�سلوك كما هو بالن�سبة لأفراد املجتمع، م�سريا 

اإىل اأن احلمالت التوعية التي تقودها املوؤ�س�سة العامة 

للحبوب �ست�ساهم يف خف�س الهدر والفقد الغذائي.

بالربنامج  ممثلة  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  وكــانــت 

اأطلقت  ــغــذاء،  ال يف  والــهــدر  الفقد  مــن  للحد  الوطني 

املوؤ�س�سة العامة للحبوب اأم�س الأول  ، ممثلة بالربنامج 

الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء حملة توعوية 

دورها  من  انطالقًا  هــدر«،  »حلظة  �سعار  حتت  مو�سعة 

والتاأكيد  الــغــذائــي  التنويع  باأهمية  الــوعــي  رفــع  يف 

لال�ستهالك  ال�سليمة  املمار�سات  وتعزيز  اأهميــته،  على 

ت�سهم يف احلد من  التي  تبني احللول  على  والتحفيز 

هدر  قيمة  اأن  املوؤ�س�سة  واأو�ــســحــت  الــغــذائــي.  الــهــدر 

الغذاء يف اململكة جتاوز ) 40 ( مليار ريال �سنويًا، فيما 

بلغت ن�سبة الفقد والهدر يف الغذاء )%33(.

وبــيــنــت اأن احلــمــلــة �ــســهــدت تــفــاعــال كــبــريا مــن افـــراد 

اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  وكذلك  املجتمع 

املجتمعية  امل�سوؤولية  اإطـــار  يف  وذلـــك  واجلمعيات 

وجمتمعي  ديني  منظور  من  تنبع  والتي   ، امل�سرتكة 

نهاية  �ستتوا�سل  حتى  احلملة  اأن  موؤكدة   ، ووطني 

ال�سهر القادم ، فيما برامج التوعية م�ستمرة من خالل 

الفقد  من  للحد  الوطني  للربنامج  الر�سمي  احل�ساب 

لإي�ساح  العام  مــدار  على  باململكة  الغذاء  يف  والهدر 

خطورة الفقد والهدر الغذائي على كافة مناحي احلياة 

اليوم  مــع  يتوافق  احلملة  توقيت  اأن  اإىل  م�سرية   ،

والــذي  الــغــذاء،  يف  والــهــدر  بالفقد  للتوعية  العاملي 

ميثل منا�سبة دولية لتبني ال�ستخدام الفعال للموارد 

ي�سكل  الــغــذاء  يف  والــهــدر  الفقد  اأن  يذكر  الطبيعية. 

امل�ستوى  على  وخيمة  اآثـــار  مــن  لــه  ملــا  عامليا  هاج�سًا 

ويوؤدي  والبيئي،  والجتماعي  وال�سحي  القت�سادي 

اإىل خــ�ــســارة وهـــدر يف املــــوارد الــتــي متثل جـــزءًا ل 

من  ذلــك  ي�سببه  ومــا  الــغــذاء،  اإنتاج  عملية  من  يتجزاأ 

الزراعية  العائد القت�سادي من الأعمال  انخفا�س يف 

وال�سناعية، ويف نف�س الوقت يزيد من انعدام الأمن 

تكافح  والتي  املحدودة  املوارد  ذات  بالبلدان  الغذائي 

الحتياجات  لتلبية  ال�سلع  ا�سترياد  تكاليف  لتحّمل 

الأ�سا�سية من الغذاء.

أال ترى هذه األلطاف؟
الزمان  الأقدار وجريانها، وت�ساريف  الإن�سان يف  تاأمل  لو 

و�سريانها، �سيجد اأن الله يحيطه باألطافه، ويتوله باأكنافه.

يبتليه باأمر فيك�سف له البالء خريا يخبئه الله له، ُيحرم من 

�سيء فيكون الفقد خريا له.

األطاف الله حتيط به من كل مكان، وحتت�سنه يف كل جانب، 

وهو يتقلب يف اأ�ستار يجريها الله عليه ليل نهار، فما كتب الله 

�سيئا اإل بحكمته، ول قدر اأمرا اإل بخربته، فهو احلكيم اخلبري 

�سبحانه.

اأ�سرَّ بالعامل كله فيقول  َقَدري  اأمر  اأحيانا يف  يتاأمل العاقل 

يف نف�سه كاأن الله قلب موازين الكون، وحرك الكرة الأر�سية 

كلها من اأجله هو ول�ساحله فقط، ولو نظر الآخرون يف دقائق 

الألطاف لقالوا مثل قوله.

يحر�س على اأمر ويتفانى له في�سيق عليه ويتع�سر ويتعرث، 

الذي  الله  �سبحان  يقول:  بعيدة  اأو  قريبة  عابرة  حلظة  ويف 

كتب هذا يل وما كنت اأعلم اأن اخلري هو يف الذي اختاره الله 

يل.

النا�س،  وم�ساعر  الأر�ــــس،  وحــركــات  ــكــون،  ال نوامي�س 

وتفا�سيل الزمان واملكان وكل دقيق وجليل كلها ترك�س وفق 

اأمر الله املدبر احلكيم الذي ا�ستوى على عر�سه وقدر مقادير 

كل �سيء.

األطافه  يف  ــل  وتــاأمَّ بــربــك،  الظن  ــن  واأحــ�ــسِ الــعــن،  قرير  من 

واأقداره واأ�سراره واأ�ستاره التي حتيط بك من كل مكان.

املغرب  بــن  يــقــول  الــلــه  رحــمــه  ب�سيطا  �سيخا  اأ�سمع  كنت 

والع�ساء:

يا لطيفا مل تزل

الطف بنا فيما نزل

اأنت لطيف مل تزل

يا خفي الألطاف

نا مما نخاف جنِّ

ورحم الله اأمري املوؤمنن علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه 

حن قال:

َوَكم ِلّلِه ِمن لُطٍف َخفيٍّ

َيِدقُّ َخفاُه َعن َفهِم الَذكيِّ

َوَكم ُي�سٍر اأَتى ِمن َبعِد ُع�سٍر

َج َكرَبُه الَقلُب ال�َسجيِّ َفَفرَّ

باحًا َوَكم اأَمٍر ُت�ساُء ِبِه �سَ

ُة ِبالَع�سيِّ َوَتاأتيَك املَ�َسرَّ

اإِذا �ساَقت ِبَك الأَحواُل َيومًا

َفِثق ِبالواِحِد الَفرِد الَعِليِّ

َول جَتَزع اإِذا ما ناَب َخطٌب

َفَكم ِلّلِه ِمن لُطٍف َخفيِّ

mansourjabr@

منصور جبر

الصحة: لقاح األنفلونزا لألطفال من عمر 6 أشهر

المملكة السادسة عالميا في الهدر الغذائي
حملة لتعزيز الممارسات السليمة لالستهالك .. ومختص: 

الريا�ض ـ البالد                  

لقاح  باإعطاء  البدء  اإنه ميكن  ال�سحة،  قالت وزارة 

 6 البالغن من عمر  لالأطفال،  املو�سمية  الإنفلونزا 

اأ�سهر فاأكرث.

ا�ــســتــفــ�ــســار مـــن مــواطــن،  ذلــــك رًدا عــلــى  جــــاء 

على  لــلــوزارة  التابع   »937 »ال�سحة  حل�ساب 

فيه: هل تطعيم  قال  »تويرت«،  التوا�سل  موقع 

اأي  يف  الأطفال  ينا�سب  املو�سمية  الإنفلونزا 

عمر؟

�سيتم  اأنـــه  اإىل  ال�سحة،  وزارة  واأ�ـــســـارت 

الإنفلونزا  �سد  التطعيم  حملة  عن  الإعــالن 

املو�سمية، حال توافرها، من خالل ح�ساب 

وزارة ال�سحة الر�سمي.

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأخــرى،  جهة  من 

للحزام  املــانــع  اللقاح  تــوافــر  عــن  اأمــ�ــس 

الناري، والذي يوؤخذ كجرعتن منف�سلتن.

التو�سيات احلالية،  اأنه ح�سب  الوزارة،  واأو�سحت 

يتم تلقي جرعتن من لقاح احلزام الناري بفا�سل من 

2 - 6 اأ�سهر، وذلك للفئة العمرية 50 عاما فاأكرث.

من  البالغن  حماية  يف  ي�ساعد  اللقاح  اأن  واأ�سافت 

الإ�سابة بعدوى احلزام الناري وم�ساعفات الإ�سابة 

فح�س  اإجـــراء  اللقاح  تلقي  يتطلب  ول  بــالــعــدوى، 

معن.

عدوى  مبثابة   املو�سمية  النفلونزا  اأن  اإىل  ي�سار   

جميع  وت�سيب  ب�سهولة  تنت�سر  حـــادة  فريو�سية 

ا�ستن�ساق  تنتقل  عن طريق  ، وهي  العمرية  الفئات 

الأ�سطح  مل�س  اأو  الــفــريو�ــس  على  املحتوي  ـــرذاذ  ال

امللوثة.

 و ترتاوح فرتة احل�سانة يف املتو�سط من 2-4 اأيام، 

من  عام  كل  املو�سمية  النفلونزا  لقاح  اأخذ  ويعترب  

ي�سابون  ممن  النا�س  معظم  كما  الوقاية،  �سبل  اأهم 

بالنفلونزا يتعافون من دون عالج.

وتنق�سم النفلونزا  اإىل اأربعة اأنواع رئي�سية، بع�سها 

ي�سيب الب�سر وبع�سها ي�سيب احليوانات، وهي:

)ب(:  النفلونزا  وفريو�س  )اأ(  النفلونزا  فريو�س   

النفلونزا  لعدوى  امل�سببان  وهما  الب�سر،  ي�سيبان 

املو�سمية التي تنت�سر يف مو�سم ال�ستاء.

 اأما   فريو�س النفلونزا )�سي(: ي�سيب الب�سر، وهو 

امل�سبب لعدوى النفلونزا خالل ال�سنة.

ي�سيب  فهو  )د(:   النفلونزا  لفريو�س  وبالن�سبة    

املوا�سي، ول ميكن انتقاله اإىل الب�سر.

كما  توجد اأنواع فرعية من فريو�س النفلونزا )اأ(، 

يغلف  الذي   )N اأو   H( الربوتن  وتختلف بح�سب 

 ،H الربوتن  من  نــوع   18 يوجد  حيث  الفريو�س، 

.N و11 نوع من الربوتن

الريا�ض ـ  البالد  

خمتلف  يف  القلب  مــراكــز  اأن  "ال�سحة"  اأو�ــســحــت 

بلغت  العمليات  مــن  عــدد  اأجـــرت  قــد  اململكة  مناطق 

)104770( عملية، وذلك خالل الفرتة من �سهر يناير 

اإىل �سهر اأغ�سط�س من العام اجلاري 2022م.

وذكرت الوزارة اأن عدد حالت الق�سطرة للكبار بلغت 

العمليات  حــالت  عــدد  بلغ  فيما  عملية،   )99236(

اجلراحية للكبار )3908(، وبلغ عدد حالت الق�سطرة 

العمليات  حالت  عدد  وبلغ  عملية،   ) لالأطفال)1154 

اجلراحية اأطفال )472( عملية.

امل�ساريع  من  عــدد  تنفيذ  مت  اأنــه  "ال�سحة  بينت  كما 

اخلا�سة يف مراكز القلب يف عدد من املناطق، من عام 

2019 – 2022، متثلت يف جتهيز وتدريب وت�سغيل 

فهد  امللك  م�ست�سفى  يف  القلب  جراحة  عمليات  غرفة 

غرفة  وت�سغيل  وتدريب  جتهيز  الباحة،  منطقة  يف 

عمليات جراحة القلب يف م�ست�سفى امللك عبد العزيز 

وت�سغيل  وتــدريــب  جتهيز  الــطــائــف،  حمــافــظــة  يف 

في�سل  الأمــري  مركز  القلب يف  عمليات جراحة  غرفة 

وت�سغيل  وتدريب  جتهيز  اأبها،  مدينة  يف  خالد  بن 

املركزي  الباطن  حفر  م�ست�سفى  يف  الق�سطرة  معمل 

يف  الق�سطرة  معمل  وت�سغيل  وتــدريــب  جتهيز  و   ،

م�ست�سفى امللك عبد الله يف بي�سة.

امللك في�سل  القلب يف م�ست�سفى  اأن  مركز  اإىل  ي�سار 

�سمن  بالريا�س،يعد   الأبحاث  ومركز  التخ�س�سي 

جراحة  يف  العامل  م�ستوى  على  مراكز  خم�سة  اأكــرب 

ــنــظــام اجلــراحــي  الـــروبـــوت الــقــلــبــيــة بــوا�ــســطــة ال

ال�سركة  لت�سنيف  وفــقــًا  ــريــري،  ــ�ــس ال الــروبــوتــي 

 »Da Vinci« دافــنــ�ــســي  ــات  ــروبــوت ل ــة  ــي الأمــريك

والــ�ــســركــة املــتــعــاونــة معها لــتــدريــب اجلــراحــن يف 

مراكز  بذلك  مناف�سًا   ،»MIS« الدقيقة  اجلــراحــات 

رائدة عامليًا يف اأمرا�س وجراحة القلب يف الوليات 

املتحدة .

وي�ستمل النظام اجلراحي الروبوتي ال�سريري على 

اأدوات  بها  ملَحقة  اآلية  واأذرع  بكامريا  مــزودة  ذراع 

اح بالتحكم يف الأذرع  جراحية، يقوم من خاللها اجلَرّ

اآيل  اأمام �سا�سة حتكم مت�سلة بحا�سب  بينما يجل�س 

التحكم  وحدة  توفر  اإذ  العمليات،  طاولة  من  بالقرب 

اح عر�سًا مكربًا ثالثي الأبعاد وعايل الو�سوح  للجَرّ

ملوقع اجلراحة.

املـــلـــك في�سل  ــب مبــ�ــســتــ�ــســفــى  ــل ــق ال مـــركـــز  ومتـــكـــن 

تو�سيع  من  بالريا�س،  الأبحاث  ومركز  التخ�س�سي 

جــراحــات  يف  ــروبــوت  ال تقنية  ا�ستخدامات  نــطــاق 

الــ�ــســرايــن  زرع  لت�سمل  واملــعــقــدة  الــدقــيــقــة  الــقــلــب 

امليرتالية  ال�سمامات  اإ�سالح  اأو  وا�ستبدال  التاجية، 

اأُجريت  قد  كانت  واإن  حتى  كلتيهما  اأو  الثالثية  اأو 

والــعــيــوب  الــثــقــوب  واإ�ـــســـالح  لــهــمــا،  �سابقة  عملية 

القلبية،  الأورام  اإزالــة  اإىل  اإ�سافًة  القلبية،  اخللقية 

وكّي الأوردة الرئوية التي تت�سبب يف خفقان القلب 

فيما يرتاوح املدى الزمني للعمليات ما بن �ساعتن 

و�ست �ساعات، ح�سب كل حالة جراحية.

الريا�ض ـ  البالد  

 )23( البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 

لدخولهم  البيئة،  لنظام  خمالفن  مــواطــًنــا 

منطقة حممية دون ت�سريح وال�سيد يف اأماكن 

امللكية  عبدالعزيز  امللك  حممية  يف  حمظورة 

امللكية،  بن حممد  عبدالعزيز  الإمــام  وحممية 

بحوزتهم )29( بندقية هوائية، وبندقيتا ر�س 

من نوع )�سوزن(، و)7045( ذخرية، و)33( 

طــــرًيا مــ�ــســيــًدا، ومت حتــريــز املــ�ــســبــوطــات، 

وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

لــلــقــوات اخلا�سة  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث  واأكــــد 

العتيبي،  عبدالرحمن  العقيد  البيئي  لالأمن 

دون  الطبيعية  املحميات  دخــول  عقوبة  اأن 

عقوبة  وتــبــلــغ  ريـــــال،  اآلف   )5( تــ�ــســريــح 

اآلف   )5( غرامة  حمظورة  اأماكن  يف  ال�سيد 

بندقية  ا�ــســتــخــدام  عقوبة  تبلغ  فيما  ـــال،  ري

ال�ساقطة  وال�سباك  وال�سباك  )�سوزن(  الر�س 

وامل�سائد والأ�سراك غرامة )100( األف ريال، 

جهة  من  امل�سيد  نــوع  عقوبة  حتديد  و�سيتم 

الالئحة  عليه  ن�ست  مــا  وفــق  الخت�سا�س، 

التنفيذية ل�سيد الكائنات الفطرية الربية.

حــالت  اأي  عــن  الإبـــالغ  على  العتيبي  وحــث 

الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على  اعتداًء  متثل 

املــكــرمــة  مــكــة  )911( مبــنــاطــق  الـــرقـــم  عــلــى 

يف  و)996(  و)999(  وال�سرقية،  والريا�س 

بقية مناطق اململكة.

100 ألف عملية بمراكز القلب خالل 8 أشهر

توقيف مخالفي الصيد في مناطق محمية

خبير طقس: 
في أكتوبر تختفي 
الثعابين والعقارب 

الريا�ض ـ البالد                  

الليل  اإن  الزعاق،  الطق�س واملناخ خالد  قال خبري 

الــذي   ، اأكــتــوبــر  �سهر  خــالل  يت�ساويان  والــنــهــار 

اأكتوبر اأحد الأ�سهر  اأن  اأم�س ، لفتا اإىل   بداأ يوم 

اأن  م�سيًفا  يــوًمــا،   31 مــن  تتكون  التي  ال�سبعة 

»اأكــتــو«،  اليونانية  اللفظة  مــن  مــاأخــوذ  اأكــتــوبــر 

اأكتوبر يعرف يف العراق وبالد  واأ�ساف اأن �سهر 

تعني  اأرامــيــة  لفظة  وهــي  الأول  بت�سرين  ال�سام 

ال�سابق والالحق.

اأكتوبر،  منت�سف  يف  اأنــه  الزعاق  خالد  واأو�سح 

وتكرث  الأجـــواء  وتعتدل  الو�سم،   مو�سم  يدخل 

الأمرا�س، اأما يف نهايته، تنتهي الرطوبة وتختفي 

العقارب والثعابن.

واملناخ،  الطق�س  يف  الباحث  اأو�ــســح   جهته  من 

بداأ  الذي  اأكتوبر  �سهر  اإن  احل�سيني،  عبدالعزيز 

ال�سبت اأول اأيامه، له 5 مميزات مناخية، اأبرزها: 

لفتا   ، الليل  وزيـــادة  النهار  وق�سر  الو�سم  بــدء 

اأنه من  ـ  املناخية  اأن من مميزاته  – تويرت-  عرب 

ا�سهر اخلريف، ويف منت�سفه بداية الو�سم، وهو 

اأنه   اململكة،كما  يف  الأمطار  موا�سم  واأرق  اأف�سل 

املطر،وتكون  هطول  فيه  الله  قدر  اإذا  املطر  غزير 

الأجواء فيه حارة ن�سبيًا و�سط النهار، معتدلة يف 

اأول الليل، مائلة للربودة اآخره، ويق�سر النهار فيه 

ويطول الليل، وميتد الظل.

الإثنن  يوم  من  اإنــه  اأم�س،  قال  احل�سيني  وكــان 

�سهيل،  مــن جنــوم  »الــ�ــســرفــة« وهــى  تــبــداأ  املقبل 

ــراف احلــــر، حــيــث يكون  ــ�ــس و�ــســمــيــت كــذلــك لن

يف  اأما  النهار،  و�سط  ن�سبي  ب�سكل  ا  حارًّ الطق�س 

معتدًل،  اأو  للحرارة  مائاًل  فيكون  النهار  طــريف 

وتزداد الربودة مع مرور الأيام.

واأ�سار احل�سيني اإىل اأن الو�سم عندما يبداأ يكون 

من الناحية ال�سمالية الغربية للمملكة، ثم الغربية 

حلول  على  متبق  واأنــه  فال�سرقية،  الو�سطى  ثم 

ال�ستاء حوايل �سهرين، حيث يبداأ يف 7 دي�سمرب.
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كتاب الرياض.. ملتقى الثقافات والثراء املعريف
تطبيق ذكي يتيح البحث عن الكتب ودور النشر

ت�سهد اململكة حراكا ثقافية كبريا 
يتما�سى مع روؤية 2030، حيث 
معر�ض  عــلــى  اجلــمــيــع  يــتــوافــد 
لعام  للكتاب  الــــدويل  الــريــا�ــض 
2022م منذ انطالقته، اإذ ي�سهد 
من  ملحوظًا  ح�سوًرا  املعر�ض 
الـــزائـــريـــن واملــهــتــمــن بـــقـــراءة 
ــكــتــب والــفــعــالــيــات  واقـــتـــنـــاء ال
ـــة لـــلـــمـــعـــر�ـــض لـــه،  ـــاحـــب املـــ�ـــس
الثقايف  بالربنامج  م�ستمتعن 
احلــواريــة،  والــنــدوات  املتنوع، 
والأم�سيات الأدبية واملو�سيقية.

وعربرّ عدد من رواد املعر�ض عن 
وتنوع  الربامج  برثاء  اإعجابهم 
الإجراءات،  و�سهولة  الفعاليات، 
املعر�ض على م�ساحة  يقام  حيث 
ليكون  مـــربـــع،  مـــر  األــــف   70
تاريخ  يف  الكتاب  معار�ض  اأكرب 
"معار�ض  مبادرة  �سمن  اململكة، 
الكتاب" التي اأطلقتها هيئة الأدب 

والن�سر والرجمة.

ملتقى  اأ�سبح  املعر�ض  اأن  العرادي،  حممد  القا�ض  اأكد 
ت  للثقافات والفنون، واأ�سيفت اإليه م�ساحة تو�سعة �سمرّ
مهدي  خمتار  الزائر  عربرّ  كما  الــدور،  من  اإ�سافيًا  عــددًا 
نًا  مثمرّ املعر�ض،  اأجنحة  باأحد  العمل  يف  �سعادته  عن 

اخلدمات واملرافق املتكاملة للمعر�ض.
اأيــــام رحــلــة معرفية   10 ويــقــدم املــعــر�ــض عــلــى مـــدى 
جل�سات  يت�سمن  ثــقــايف،  برنامج  خــالل  مــن  متكاملة 
ومو�سيقية،  �سعرية  واأمــ�ــســيــات  حــواريــة،  ونــــدوات 
وم�سرحيات حملية وعاملية، وور�ض تدريبية، وعرو�سًا 
متثل  واأن�سطة  وفعاليات  للطفل،  وجناحًا  للطهي،  حية 
النا�سرين  موؤمتر  اإقامة  اإىل  اإ�سافًة  ثقافيًا،  قطاعًا   16
حول  النا�سرين  كــبــار  بح�سور  الثانية،  ن�سخته  يف 
املا�سين،  اليومن  جل�ساته  يف  نوق�ض  والــذي  العامل، 
نقل  و�ُسبل  والن�سر،  الكتاب  ل�سناعة  امل�ستقبلية  الآفاق 
النا�سئة،  الن�سر  لدور  الحرافية  والتجارب  اخلربات 
وحتديات  الفكرية،  امللكية  حقوق  وتــداول  بيع  واآلية 
وتقدمي  الرقمية،  الثورة  من  ال�ستفادة  و�سبل  الن�سر 
اأف�سل املمار�سات الدولية يف ت�سويق الكتب وطباعتها 

ون�سرها وترجمتها.

المستكشف الصغير
و�ــســمــن مــعــر�ــض الــكــتــاب، اأطــلــقــت هيئة الــــراث يف 
حتت  للطفل  فعالية   2022 للكتاب  الـــدويل  املعر�ض 
حول  فكرته  وتتمحور  ال�سغري"،  "امل�ستك�سف  م�سمى 
دقائق  ع�سر  ملدة  الطفل  لي�ستك�سف  رمل  حو�ض  و�سع 
اإح�سائية لكل طفل ت�سمل:  الأثرية، وكذلك  القطع  فقط 
الأثــريــة  القطع  وماهية  واملــقــا�ــســات،  الطفل،  بيانات 

وعددها.
امل�ستخدمة  الأدوات  الفعالية  على  القائمون  وك�سف 
من  حماية  لب�ض  عن  عبارة  وهــي  الطفل،  عمل  لور�سة 
الرمل، وقبعة حلماية الراأ�ض، ونظارة حلماية العن من 
ة ل�ستك�ساف الطفل الآثار، وفر�سة  الرمل، وعد�سة مكربرّ
راأ�ــض  يف  يو�سع  اف  وك�سرّ الــرمــل،  من  الآثـــار  لتنظيف 
رقمية  وعالمات  الرمل  حلفر  م�ساعدة  واأدوات  الطفل 
تو�سع لالأثر امل�ستك�سف بالرمل، اإ�سافة اإىل املر الذي 
الذي  الأثــر  لقيا�ض  البحث  مراحل  من  مرحلة  اآخر  يعد 
ا�ستك�سفه الطفل. وتاأتي هذه الفعالية �سمن جهود هيئة 
الراث لن�سر الوعي عن الراث الثقايف للطفل، وعالقته 
مهارة  الراث والآثار، وتعزيز  بوطنه واملحافظة على 

وتنمية روح الإبداع لدى الطفل.

تطبيق ذكي
ذكيًا  تطبيقًا  والرجمة،  والن�سر  الأدب  هيئة  ود�سنت 
اأبــرزهــا  مــن  والت�سهيالت؛  اخلــدمــات  مــن  عـــددًا  يتيح 
الإر�ساد  خا�سية  مع  الن�سر،  ودور  الكتب  عن  البحث 
والفعاليات  للحفالت  التذاكر  �سراء  واإمكانية  املالحي، 
وغريها  الفعاليات  ي�ستعر�ض  تقومي  وكذلك  الثقافية، 
التطبيق  حتميل  ميكن  حيث  واخلــدمــات،  املــزايــا  مــن 
اأجهزة  مل�ستخدمي  بالي"  "جوجل  متجر  عرب  جمانًا 
اره  "اأندرويد"، ومتجر "اأبل"، كما ي�ستقبل املعر�ض زورّ
يوميًا حتى  8 اأكتوبر اجلاري  من ال�ساعة 11 �سباحًا 

حتى 12 منت�سف الليل.

اأكــرَث من 3٥0  الثقايف بجدة  الأدبــي  النادي  اأبــرَز  كما 
الريا�ض  معر�ض  يف  م�ساركته  خــالل  عا  منوَّ اإ�ــســداًرا 
للكتاب، حيث متثَّلت الإ�ــســدارات يف دواويــن  الــدويل 
وكتب  اأدبــيــة،  ودرا�ــســات  ـــات،  ورواي وق�س�ض،  �سعر، 
نــقــديــة، وفــكــريــة، ودوريـــــات الـــنـــادي، واأكــــرث مــن 30 
مبجموعة  النادي  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  جديدًا،  اإ�سدارًا 
لطباعة  م�سروعه  مــن  الــ�ــســعــودي  الأدب  �سل�سلة  مــن 

البحوث العلمية املهتمة بالأدب ال�سعودي.
ــادي الــدكــتــور  ــن ــال ـــــَد رئــيــ�ــض جلــنــة املــطــبــوعــات ب واأك
م�ساركاته  على  الــنــادي  حر�ض  ال�سلمي،  عبدالرحمن 
يف  متخ�س�سة  كتب  بن  ما  مطبوعاته  تنوع  خالل  من 
وكتب  ونــرثًا  �سعرًا،  الإبـــداع  ويف  ال�سعودي،  الأدب 
اأقــام  الــنــادي  اأن  م�سيفًا  النقد،  يف  متخ�س�سة  اأخــرى 

مطبوعات  تتجاوز  حيث  الكتب،  لبع�ض  خمفَّ�ض  ركن 
النادي اأكرث من 500، بن كتاب وجملة، ولديه خم�ض 
وهي  العامل  م�ستوى  على  ومنت�سرة  م�سهورة  جمالت 
عالمات يف النقد ونوافذ يف الرجمة، وعبقر يف ال�سعر 

والراوي يف ال�سرد.

ثقافة الحوار وآدابه
من جانبه، اأطلع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 
زواره على منا�سط املركز الثقافية املتمثلة يف عدد من 
الإ�سدارات املتخ�س�سة بثقافة احلوار واآدابه، من خالل 
جناحه اخلا�ض الذي يحوي على العديد من املطبوعات 
والدرا�سات واملوؤ�سرات املتخ�س�سة التي قام باإ�سدارها 
التي يعمل  القيم  لتعزيز منظومة  املجالت  يف خمتلف 
احلــوار  بجائزة  التعريف  اإىل  اإ�ــســافــة  املــركــز،  عليها 
املركز  يقدمها  التي  الوطنية  املبادرات  اإحدى  تعدرّ  التي 
احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  التفاعل  من  مزيد   لتحقيق 
والقطاع اخلا�ض، واملجتمع املدين والأفراد، وتقديرهم 
ت�سهم  التي  الوطنية،  تقدمي  املبادرات  على  وحتفيزهم 
والتعاي�ض  والت�سامح  احلــوار  قيم  وتعزيز  اإبــراز  يف 

والتالحم، لالإ�سهام يف حتقيق تطلعات  روؤية اململكة.
والق�س�ض  الإ�ــســدارات  من  بالعديد  املركز  ي�سارك  كما 
املوجهة لالأطفال، التي تهدف اإىل غر�ض مفهوم احلوار 
مبادئه  وتعزيز  احلــوار  قيم  ون�سر  الأطفال  نفو�ض  يف 
وت�سجيعهم على ممار�سة احلوار الإيجابي مع اجلميع 
وتقدير  الآخرين  اإن�سانية  احــرام  على  الأطفال  وحث 
م�ساعرهم والتعاي�ض معهم وتر�سيخ مفهوم حب الوطن 
نفو�سهم، ت�سمنت  النتماء والولء يف  مبادئ  وتعزيز 
التفاهم  طريق  " احلوار  الق�س�سية  املجموعة  عناوين 
" الكنز  " و  ال�سامتة  " و" املوهبة  " جل�سة حوار  " و 
احلقيقي " و " حوار بن الأفكار " و " املوهبة اخلفية 
" ونبني الوطن معا " و " التحاور مع الأم " و " البيئة 
" عبدالعزيز  " وجملة  ذهب  من  " ابت�سامة  " و  اأمانة 
الإ�ــســدارات  مــن  عـــددا  املعر�ض  وتت�سمن   ." ونـــورة 
واإيــ�ــســال  احلــ�ــســاري  بــاحلــوار  املتعلقة  والأنــ�ــســطــة 
ال�سورة احلقيقة عن اململكة من خالل برنامج " ج�سور 
اللحمة  وتقوية  احل�ساري،  احلــوار  قيم  لر�سيخ   "
الن�سيج  وحماية  والتالحم  التعاي�ض  وتعزيز  الوطنية، 

املجتمعي يف مناطق اململكة كافة.

الريا�ض ـ البالد 
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اإن العامل يتحول ..

اإلنسان الجديد 
هو  لي�س   .. اليوم  اإن�سان  اأن  يف  �سك  ي�ساورين  ل    
نــقــراأ عنه يف  كنا  الــذي   .. الــقــدمي  اأو  الأول  الإنــ�ــســان 
كتب التاريخ ال�سحيق اأو املر�سوم على جدار الكهوف 
يف  وجــدنــاهــا  الــتــي  العظمية  الهياكل  اإنــ�ــســان  اأو   ..

الأحفوريات.
وج�سمه  ولــونــه  ب�سكله  الإنــ�ــســان  ذلــك  اختلف  لقد      
 .. و�سلوكه  تفكريه  وطريقة  وطبيعته  ع�سالته  وقوة 
حتى  ونقول،  ذلك  من  اأبعد  اىل  نذهب  اأن  وميكن  بل 
وال�سحة  املــنــاخ  تــغــريات  بفعل  تــغــريت  قــد  خــاليــاه 
والغذاء والتجارب واخلربات والتعليم والتنقل حول 
تركيبته  من  غريت  طاغية  �سفات  واأك�سبته   .. العامل 
نوعا  منه  وجعلت  والت�سريحية  والإن�سانية  الب�سرية 

اآخر من الب�سر. 
التكنولوجية  الــثــورة  لعبت  احلديث  ع�سرنا  ويف     
ومكونات  تغيريات  واأ�سافت   .. اأخــرى  مــرة  دورهــا 
م�سبوقة  وغـــري  جــديــدة  وفــكــريــة  ونف�سية  ج�سدية 

وجعلت منه اأعجوبة احلياة.
الإلكرتونية  وال�سرائح  ال�سطناعي  الذكاء  دخــول     
والنف�سية   اجل�سدية  احليوية  العمليات  ومنظمات 
واللقاحات الفريو�سية وامل�سادات احليوية  والأجزاء 
اىل  دخولها  اأدى   .. التقنيات  من  وغريها  الروبوتية  
اآخرا ل  اإن�سانا  .. فجعلت منه  الإن�سان احلديث  ج�سم 
ميكن التنبوؤ مبا ميكن اأن يكون عليه يف امل�ستقبل من 
�سحي  وعمر  و�سلوك  و�سحة  و�سكل  خارقة  قــدرات 
واأن  حميطه  تغيري  على  قــادرا  يكون  بحيث   .. طويل 
ينتقل اىل اآفاق اأو�سع يف الكون وي�سافر  بني الكواكب 

ويعي�س خارج كوكب الأر�س.  
الإن�سان والتكنولوجيا  التواأمة والتداخل بني     هذه 
.. �ستغري الطريقة التي يعمل بها وكيفية التوا�سل مع 
اأقرانه من   الب�سر والآلت ال�سبيهة بالب�سر .. وتاأثري 
الإن�سان  يوؤثر  وكيف   .. وبالعك�س  �سلوكه  على  الآلــة 
بال�سرورة  �ستتحول  والتي  املتعلمة  الآلة  �سلوك  على 

اىل اآلة مفكرة. 
   وهناك اأ�سئلة اأخرى كثرية تطرح نف�سها بقوة مثل: 
الآلة  مع  اىل جنب  الإن�سان جنبا  يعمل  اأن  يعني  ماذا 
وكيف   .. بينهما  فيما  والــتــعــاون  التوا�سل  وكيفية 
التكنولوجيا  على  اعتماده  نتيجة  �سلوكياته  �ستتاأثر 
.. وكــيــف �ستعيد  ــائــه وعــمــالئــه  مــع روؤ�ــس وعــالقــاتــه 
التنظيمية  اإ�سرتاتيجياتها وهياكلها  املنظمات �سياغة 
ــرواتــب واملــكــافــاآت لــالإنــ�ــســان والآلــــة على  وبــرامــج ال

ال�سواء.
   واأخريا اأرى اأن غزو الآلة اخلوارزمية الذكية لالإن�سان 
باإرادته .. �ستعمل على اإعادة هند�سة  مكوناته وقدراته 

و�سلوكياته .. وجتعل منه قوة اإبداعية خارقة. 

زين اأمني 
الميزانية القادمة .. تقديرات قوية للنمو واالستدامة

               مليارات ريال فائض متوقع عام 2023 

بينات  ب�ساأن  العالية  ال�سفافية  نهج  اإطــار  ويف 
التمهيدي  الــبــيــاُن  يعك�ُس   ، الــعــامــة  املــيــزانــيــة 
احلر�س   ، القادم  للعام  للدولة  العامة  للميزانية 
على التقدَم يف تنفيذ الربامج وامل�ساريع الداعمة 
اخلدمات  وحت�سني  القت�سادي،  والتنوع  للنمو 
العامة، وتعزيز برامج اأنظمة الرعاية واحلماية 
التي  املكت�سبات  على  احلفاظ  مع  الجتماعية، 
جانب  على  ال�سابقة  الــ�ــســنــوات  خــالل  حتققت 
وتطوير  حت�سني  اإىل  اإ�ــســافــًة  الــعــامــة،  املــالــيــة 

اأدَّت  التي  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
اإىل تقدم اململكة يف موؤ�سرات �سهولة 
ممار�سة الأعمال، ويتوقع اأن ي�ستمر 

هذا النمو على املدى املتو�سط.
العمل  ا�ستمرار  على  البيان  اأكد  كما 
الإنــفــاق  وفاعلية  كــفــاءة  رفــع  على 
تعزيز  وموا�سلة  املايل،  وال�سبط 
بجانب  للمملكة،  املـــايل  الــو�ــســع 

ــمــار املــحــلــي  ــث ــت ــس ــعــزيــز منـــو ال� ت
اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكات  بناء  طريق  عن 

وتاأهيله لي�سمل جميع مناطق اململكة.

اال�ستدامة املالية
يف  رئي�سيا  هــدفــا  املــالــيــة  ال�ــســتــدامــة  ومتــثــل 
ا�سرتاتيجية اململكة التنموية ، حيث اأ�ساَر وزير 
تطّور  اإىل  اجلــدعــان  عبدالله  بن  حممد  املالية  
ال�سنوات  خالل  اململكة  يف  العامة  املالية  هيكل 
اإذ جنحت احلكومة يف حتقيق الهدف  املا�سية، 
مرحلتها  يف  املالية  الإ�سالحات  من  الأ�سا�سي 
املــايل،  ــتــوازن  ال بــرنــامــج  م�سمى  حتــت  الأوىل 
الذي كان ي�ستهدف ال�سيطرة على معدلت العجز 
املرتفعة للو�سول اإىل التوازن املايل على املدى 
حتت  الثانية  مرحلتها  انطلقت  فيما  املتو�سط، 
يهدف  الــذي  املالية،  ال�ستدامة  برنامج  م�سمى 

املحافظة  اإىل  والطويل  املتو�سط  املديني  على 
على موؤ�سرات مالية م�ستدامة.

 جتاوز االأزمات
اجلانب املهم الآخر الذي اأ�سار اإلية 
اقت�ساد  قــدرة  هــو   ، املالية  وزيــر 
التي  الأزمــات  اململكة على جتاوز 
ــعــامل ، بــقــولــه : رغــم  يــواجــهــهــا ال
ي�سهدها  التي  املخاوف والأزمــات 
لها  امل�ساحبة  والتحديات  العامل 
القت�ساد  تباطوؤ  على  وتاأثريها 
ال�سغوط  بــتــزايــد  مــتــاأثــرة  الــعــاملــي 
الت�سخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا 
الرو�سية  اجليو�سيا�سية)الأزمة  والــتــوتــرات 
الأوكرانية ( التي األقت بظاللها �سلبًا على �سال�سل 
القت�ساد  ومتانة  قــوة  اأن  اإل  العاملية،  الإمـــداد 
َنت اململكة من مواجهة هذه الأزمات  ال�سعودي مكَّ

، وتعزيز منظومة الدعم واحلماية الجتماعية.

منو ووظائف
منو  معدل  حتقيق  بيانها  يف  الـــوزارة  تتوقع   
بن�سبة 8% للناجت املحلي الجمايل احلقيقي هذا 
العام   ا�ستنادا اإىل معدلت النمو املتحققه خالل 
الأعلى  وهي   ، اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف 
منذ ع�سر �سنوات ، مما جعل القت�ساد ال�سعودي 
النمو  معدلت  حيث  من  العامل  دول  مقدمة  يف 
ل�سندوق  توقعات   %7.6 مقابل   ،  .2022 للعام 

النقد الدويل يف اأخر تقرير له، مقابل 7% معدل 
منو متوقع من البنك الدويل.

 وتاأتي التوقعات الإيجابية لالقت�ساد 
بح�سب   ، الـــقـــادم  لــلــعــام  الــ�ــســعــودي 
للتطورات  امتدادًا   ، الوزير اجلدعان 
خالل  الفعلي  الأداء  يف  الإيــجــابــيــة 
الن�سف الأول من العام احلايل ، حيث 
متت مراجعة تقديرات معدلت النمو 
القت�سادي يف اململكة لعام 2023م 
واملــــدى املــتــو�ــســط، بــتــوقــعــات منو 
احلقيقي  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت 

ا�ستمرار  �سوء  على   ، اأدنـــى  كحد   %3.1 بن�سبة 
منو  ودعم   ، امل�ستدامة  التنمية  م�سروعات  خطط 

النفطية مع ا�ستمرار  الناجت املحلي لالأن�سطة غري 
الــقــطــاع اخلــا�ــس يف قــيــادة الــنــمــو القــتــ�ــســادي، 
الوظائف  خلق  زيـــادة  يف  والإ�ــســهــام 
املــعــيــ�ــســيــة  الأعـــــبـــــاء  ــيــف  ، وتــخــف
مــن خـــالل �ــســيــا�ــســات واإجــــــراءات 
العاملية  م  الت�سخُّ معدلت  لحتواء 
وفـــرة  ــمــان  �ــس اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة   ،
الأ�ــســواق  يف  الــغــذائــيــة  املنتجات 
املحلية، وزيادة العتمادات لربامج 
احلماية الجتماعية؛ والتي عززت 
املواطنني  لدى  والطماأنينة  اليقني 
تداعيات  رغم  الوطني  القت�ساد  وقوة  با�ستقرار 

وحتديات ازمات القت�ساد العاملي.

 1,114 مليارا نففات و1,123 مليارا 

الجدعان: رفع كفاءة اإلنفاق - تعزيز الحماية االجتماعية وتخفيف األعباء المعيشية 

إيرادات واستمرار النمو

9

جدة - البالد
اأكدت امليزانية التقديرية للمملكة للعام 2023 
م ، قوة اقت�ساد اململكة والو�سع املايل يف ا�ستمرار 
حتقيق الفائ�ض والتحول اإىل اال�ستدامة ، حيث 
توقعت وزارُة املالية يف بيانها التمهيدي اأن يبلغ 
ري��ال،  مليار   1،114 ح��وايل  النفقات  اإجمايل 
ريال،  مليار   1،123 نحو  االإي���رادات  واإجمايل 
ريال  مليارات   9 بنحو  الفائ�ض  يقدر  ثم  ومن 
فيما  االإجمايل،   املحلي  الناجت  من   %  0.2 متثل 
العام اجلاري  اإي��رادات  تبلغ  اأن  الوزارة  توقعت 
ريال،  مليار   1132 والنفقات  ريال  مليار   1222

اأي بفائ�ض 90 مليار ريال.

أداء مالي قوي
من  للميزانية،  التمهيدي  للبيان  وفــقــًا 
يف  الإيـــرادات   اإجمايل  ي�سل  اأن  املتوقع 
مــلــيــارات   1،205 حـــوايل  2025م  عـــام 
 1،134 حــوايل  النفقات  واإجمايل  ريــال، 
مليار ريال ، مبينًا اأن تلك الفوائ�س �سيتم 
توجيهها لتعزيز الحتياطيات احلكومية، 
يف  النظر  مع  الوطنية،  ال�سناديق  ودعم 
اإمكانية التعجيل يف تنفيذ بع�س الربامج 

البعيدين  ذات  الإ�سرتاتيجية  وامل�ساريع 
ـــك وفــق  القــتــ�ــســادي والجــتــمــاعــي، وذل

ال�ستدامة املالية.
للمملكة  العامة  امليزانية  فائ�س  وجتاوز   
العام احلايل 135  من  الأول  الن�سف  يف 
ريــال،  مليار   57.5 �سملت   ، ريــال  مليار 
يف الربع الأول ، و77.9 مليار ريال، يف 

الربع الثاين.

زيادة االستثمارات 
والمشاريع 

االستراتيجية 
وخلق الوظائف

تقوية االحتياطات 
الحكومية ودعم 

الصناديق 
الوطنية

المملكة تستضيف المؤتمر 
الدولي للخدمات الجوية

الريا�ض- البالد
الدويل  املوؤمتر  من   15 الــدورة  اململكة  ت�ست�سيُف 
ملفاو�سات اخلدمات اجلوية التابع ملنظمة الطريان 
دي�سمرب  ر عقدها يف  )الإيكاو(،املقرَّ الدويل  املدين 
للدول  مهمة  من�سة  ويــعــدُّ  الــريــا�ــس،  يف  2023م 
الأع�ساء من اأجل مناق�سة �سبل تنظيم واإدارة قطاع 

النقل اجلوي.
رئي�س  اللوج�ستية  واخلــدمــات  النقل  وزيــر  وقــال 
املـــدين  ــلــطــريان  ل الــعــامــة  الــهــيــئــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 
املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر اإن اختيار اململكة 
اخلدمات  ملفاو�سات  الــدويل  املــوؤمتــر  ل�ست�سافة 
واإ�سهاماتها  مكانتها   على  تاأكيدا  يعد   ، اجلوية 
العاملي،  ال�سعيد  على  الطريان  قطاع  يف  الة  الفعَّ
وتــثــمــيــنــًا جلــهــودهــا الــرامــيــة اإىل تــعــزيــز الــربــط 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  مبا  اجلــوي 
روؤية  اإىل  اللوج�ستية وامل�ستندة  للنقل واخلدمات 
اململكة 2030. من جهته، اأكد رئي�س الهيئة العامة 
للطريان املدين عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج اأن 

فر�سة  ل  ت�سكِّ املــوؤمتــَر  اململكة  ا�ست�سافة 
بني  الثنائية  العالقات  لتوطيد  جوهرية 
اململكة  مكانة  وتعك�س  امل�ساركة،  الـــدول 

النقل اجلوي، ودورها  الرائدة يف �سناعة 
امل�ستوى  على  وتنميته  تطويره  يف  الفاعل 
على  ال�سوء  ت�سليط  على  عــالوة  الــعــاملــي، 

الطريان  قطاع  يف  املحققة  النوعية  النقالت 
املدين باململكة.

اخلدمات  ملفاو�سات  الدويل  املوؤمتر  ويتيح 
لالجتماع  م�ساحًة  امل�ساركة  الــدول  اجلوية 
على  والــتــ�ــســاور  للتفاو�س  جل�سات  وعــقــد 

حول  ـــدويل  وال والإقليمي  الثنائي  ال�سعيد 
�ـــســـوؤون اخلـــدمـــات اجلـــويـــة، بــالإ�ــســافــة اإىل 
قطاع  �سيا�سات  �سنَّاع  بني  اللقاء  فر�س  تعزيز 

مي  لي املطارات ومقدِّ عني وم�سغِّ الطريان وامل�سرِّ
يف  �ــســارك  الآخــريــن،وقــد  وال�سركاء  اخلــدمــات 
الن�سخة املا�سية من الفعالية اأكرث من 160 دولًة 

حول العامل.

 السعودية تتقدم في استثمارات التقنية الناشئة 
جدة - البالد

 يف اإجناز مميز جديد على خارطة التناف�سية العاملية، حلت اململكة 
يف املرتبة ال�سابعة عامليًا يف موؤ�سر ا�ستثمار راأ�س املال اجلريء 
يف �سركات التقنية النا�سئة، متقدمة بـ 73 مركزًا. وحققت اململكة 
مراكز متقدمة يف عدد من املوؤ�سرات الفرعية، وحلت �سمن قائمة 
تقرير  وكان  موؤ�سرات.   اأربعة  يف  عامليًا  الأوىل  الع�سر  الدول 
حديث قد ك�سف اأن ال�سعودية هي الوحيدة يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا التي �سجلت اأعلى موؤ�سر نقطي، وفق 
معايري احل�ساب الربع �سنوي املتعلق بحجم ا�ستثمارات راأ�س 
 2022 اجلاري  العام  من  الأول  الربع  اأعمال  عن  وذلك  املال، 
يف  النا�سئة  ال�سركات  جمعته  الــذي  املبلغ  اأن  اإىل  م�سريًا   ،
م�ستوى  اأعلى  العام اجلاري ميثل  من  الأول  بالربع  اململكة 

جمعته على الإطالق يف ربع واحد.
يف  اجلــريء  املــال  لراأ�س  البيئي  النظام  اإن  التقرير  وقــال 
اململكة جنح يف جمع اأموال اأكرث بن�سبة 73 % يف الأ�سهر 

الثالثة الأوىل من العام مقارنة بعام 2020 باأكمله.
ـــه مــن خـــالل تــعــزيــز تدفق  واأبــــان تــقــريــر »مــاجــنــيــت« اأن
كاأف�سل  ال�سعودية   �سجلت  اجلـــاري،  العام  ال�سفقات، 
م�ساركة  اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  نــ�ــســاطــًا،  اجلــغــرافــيــة  املــواقــع 
النظري،  منقطعة  املحليني تظل  ال�سعوديني  امل�ستثمرين 
الن�سطني  امل�ستثمرين  جميع  من   %  60 ميثلون  حيث 
الربع  اململكة يف  النا�سئة يف  ال�سركات  الذين يدعمون 

الأول.
الرقمية  احلكومة  هيئة  حمافظ  اأو�ــســح  اأن  و�سبق 
هي  اململكة  اإن  ال�سويان،  حممد  بن  اأحمد  املهند�س 
التقني  احلكومي  الإنــفــاق  ن�سبة  يف  عامليًا  الأعــلــى 

بن�سبة 21.7 % وبقيمة ت�سل اإىل 93 مليار ريال حتى 2025.
املبادرات  اأن  اإىل  الأعــمــال  لريادة  العاملي  املوؤمتر  خــالل  واأ�ــســار 
احلكومية تعمل على تعزيز التوطني يف قطاع الرقمنة، مو�سحًا 
اإجمايل  من   %  73 بلغ  اجلانب  هــذا  يف  ال�ستثمارات  حجم  اأن 

متويل راأ�س املال اجلريء.
يف  املميزة  م�ساركتها  لتعزيز  وفاعلية  بقوة  ال�سعودية  وتتجه   
م�ستقبل البتكار من خالل  التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث 
ويل  �سمو  اأعلنها  والتي  املقبلني،  للعقدين  والبتكار  والتطوير 
�سحة  يف:  تتمثل  رئي�سة؛  اأولــويــات  اأربــع  اإىل  وت�ستند   ، العهد 
الإن�سان، وا�ستدامة البيئة والحتياجات الأ�سا�سية، والريادة يف 
الطاقة وال�سناعة، واقت�ساديات امل�ستقبل، مبا ُيعزز من تناف�سية 
اململكة  روؤية  هات  توُجّ مع  ويتما�سى  وريادتها؛  عاملًيا  ال�سعودية 

2030 وتعزيز مكانتها كاأكرب اقت�ساد يف املنطقة.
�سلمان بن عبدالعزيز ويل  بن  الأمري حممد  �سمو   وحتت رعاية 
والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العهد 
للذكاء  العاملية  القمة  الريا�س  احت�سنت  "�سدايا"  ال�سطناعي 
واملبتكرين  احلــاملــني  جلميع  ن�سختهاالثانية  يف  ال�سطناعي 
اململكة  تبذلها  التي  للجهود  لالن�سمام  واملفكرين  وامل�ستثمرين 
للذكاء  منـــوذج  وتــقــدمي  املــجــال،  هــذا  يف  الــطــمــوحــات  لتحقيق 
ال�سطناعي من اأجل بناء اقت�سادات قائمة على البيانات والذكاء 
لهتمام  جت�سيدا   ، لأجيالنا  واعد  م�ستقبل  ل�سناعة  ال�سطناعي 
يف  ال�سطناعي  والــذكــاء  البيانات  بقطاع  املــحــدود  غري  �سموه 
للريادة  لو�سولها  �سعيًا   ،2030 اململكة  روؤيــة  اإطــار  يف  اململكة 

العاملية يف جمال البيانات والذكاء ال�سطناعي.

السابعة عالميا في مؤشر رأس المال الجريء

حممد اجلدعان
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الكاظمي يؤكد أن حماية المتظاهرين أولوية

إضراب بالمدن اإليرانية.. وهتافات ضد خامنئي
التظاهرات تصل إلى أصفهان 

بغداد - البالد

اأم�س  بــغــداد،  العا�سمة  يف  املتظاهرين  اآلف  احت�سد 

الكربى  لالنتفا�سة  الثالثة  الــذكــرى  لإحــيــاء  )ال�سبت(، 

وغري امل�سبوقة �سد ال�سلطة وف�ساد امللي�سيات الإيرانية 

�سلال  ي�سهد  بلد  يف  لها  املــوالــيــة  ال�سيا�سية  والنخبة 

ال�سيا�سيني  �سد  املحتجون  هتف  اإذ  كــامــال،  �سيا�سيا 

وامليلي�سيات، رافعني الأعالم العراقية و�سور قتلى عام 

2019، اأثناء جتمعهم يف �ساحة التحرير الرمزية لإحياء 

ج�سر  مدخل  عند  اأي�سا  ال�سباب  احت�سد  بينما  الذكرى، 

حواجز  بثالثة  الأمنية  القوات  اأغلقته  الذي  اجلمهورية 

من الكتل اخلر�سانية ملنع الو�سول اإىل املنطقة اخل�سراء 

التي ت�سم ال�سفارات الغربية وموؤ�س�سات الدولة.

املنطقة  البع�س عبور ج�سر اجلمهورية باجتاه  وحاول 

مع  ال�ستباكات  بع�س  وقــوع  اإىل  اأدى  مــا  اخلــ�ــســراء، 

الأمن، فيما اأو�سحت القوات الأمنية اأنها ر�سدت بع�س 

املند�سني، موؤكدة اأنها تتعامل مع املتظاهرين بدرجة عالية 

من املهنية وال�سلمية، دون حمل ال�سالح اأو ا�ستخدام اأي 

عنا�سر  ر�سد  اإىل  اأ�سارت  اأنها  اإل  معهم،  القوة  من  نوع 

والأعتدة  ال�سيد  وبنادق  املولوتوف  ا�ستخدمت  مند�سة 

�سابطًا   19 اإ�سابة  اىل  اأدى  مــا  الأمــنــيــة،  الــقــوات  �سد 

ومنت�سبًا من القوة املكلفة بتاأمني احلماية للمتظاهرين، 

فيما اأ�سيب 9 مدنيني منذ انطالق التظاهرات. ووجهت 

ت�سليم  اإىل  اإياهم  داعية  التظاهرات،  منظمي  اإىل  ر�سالة 

ومنع  التحركات  �سلمية  على  واحلفاظ  فــورًا  املند�سني 

الإ�ساءة اإليها.

وبعد التوتر احلاد الذي �سهدته العا�سمة العراقية بغداد 

امل�سلحة،  للقوات  العام  القائد  دعا  املا�سية،  الأيام  خالل 

القوات  التعاون مع  اإىل  املتظاهرين  الكاظمي،  م�سطفى 

عدم  على  م�سددا  الــدولــة،  موؤ�س�سات  حفظ  يف  الأمنية 

يف  القانونية  غري  وال�سبل  النارية  الإطالقات  ا�ستخدام 

التعامل مع التظاهرات اأبدًا. واأكد يف بيان نقلته عنه خلية 

التي كفل  ال�سلمية  التظاهرات  الأمني، على حق  الإعالم 

الد�ستور ممار�ستها يف اإطار القانون، داعيًا املتظاهرين 

موؤ�س�سات  حفظ  يف  الأمنية  الــقــوات  مــع  التعاون  اإىل 

ولفت  وحمايتها.  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  الدولة 

الكاظمي، اإىل التعليمات ال�سادرة �سابقًا مرارًا ب�سرورة 

ال�سلميني  املتظاهرين  بحماية  الأمــنــيــة  الــقــوات  قــيــام 

ــات  بنحو كــامــل، مـــوؤكـــدًا عــلــى مــنــع ا�ــســتــخــدام الإطــالق

مع  التعامل  يف  القانونية  غري  الأخــرى  وال�سبل  النارية 

مواقع  و�سفحات  الإعــالم  بو�سائل  مهيبا  التظاهرات، 

الكاذبة  الأخــبــار  تــداول  بتجنب  الجتماعي  التوا�سل 

والجنرار لها، التي تهدف اإىل خلق اأجواء مقلقة تغذي 

اإثارة الفو�سى، وت�سيء لل�سلم الأهلي.

اإىل ذلك، دعت البعثة الأممية يف العراق اأم�س، اجلميع اإىل 

المتناع عن العنف ومنع الت�سعيد يف ظل الحتجاجات 

التي ت�سهدها حاليا العا�سمة بغداد. وقالت عرب ح�سابها 

على "تويرت" مبنا�سبة الذكرى الثالثة ملظاهرات اأكتوبر 

2019 يف بغداد: "جندد التاأكيد اأن احلق يف الحتجاج 

بتعامل  م�سيدة  الدميقراطية"،  يف  اأ�سا�سي  اأمر  ال�سلمي 

حتى  احلالية  الحتجاجات  مــع  العراقية  الأمـــن  قــوات 

اأن  اإىل  ي�سار  "مبهنية".  معها  تعاملت  اإنها  وقالت  الآن، 

جميع  يف  اندلعت  كانت   2019 عام  ت�سرين  احتجاجات 

الفقرية.  اجلنوب  حمافظات  يف  �سيما  ل  البالد،  اأنحاء 

حيث  بالنفط،  الغني  البلد  يف  اأ�سهر  عــدة  وا�ستمرت 

�ساحة  يف  املتظاهرين  من  الآلف  مئات  خاللها  اعت�سم 

البنى  وانــهــيــار  البطالة  تف�سي  م�ستنكرين  التحرير 

امليلي�سيات،  وتفلت  الدميقراطية،  وانــعــدام  التحتية 

الذي  العنف  وطــاأة  حتت  �سعف  زخمها  لكن  والف�ساد. 

ت�سبب يف مقتل ما يقرب من 600 �سخ�س وجرح 30 األفا 

اآخرين، ف�سال عن القيود التي فر�ستها جائحة كوفيد. اإل 

اأنه بعد مرور ثالث �سنوات، مل يتغري الكثري يف العراق. 

والأجـــواء  ال�سيا�سي،  امل�سهد  يف  قائما  ال�سلل  زال  فال 

الرئي�سيان  ال�سيا�سيان  اخل�سمان  يتواجه  اإذ  متوترة. 

رئي�س  تعيني  حول  التن�سيقي(  والإطار  ال�سدر  )مقتدى 

وزراء جديد واإمكانية اإجراء انتخابات ت�سريعية مبكرة، 

للربملان  فــوري  بحل  ال�سدر  مقتدى  يطالب  جهة،  فمن 

الذي ي�سم ف�سائل  التن�سيقي  الإطار  يريد خ�سمه  بينما 

موالية لإيران، بت�سكيل حكومة قبل اأي انتخابات.

طهران - البالد  

جتـــــددت الـــتـــظـــاهـــرات يف خمــتــلــف املـــدن 

الثالث  لالأ�سبوع  )ال�سبت(،  اأم�س  الإيرانية 

الكردية  ال�سابة  مبقتل  تنديدًا  التوايل  على 

يعرف  مــا  اعتقلتها  اأن  بــعــد  اأمــيــنــي  مه�سا 

الطالب  جتمع  اأن  فبعد  "الأخالق"،  ب�سرطة 

�سرارة  امتدت  طهران،  يف  جامعات  عدة  يف 

العا�سمة،  الثورة و�سط  ميدان  اإىل  التظاهر 

النظام  �سد  هــتــافــات  املحتجون  ردد  حيث 

البع�س  خــامــنــئــي، وهــتــف  عــلــي  ــد  ــس واملــر�

املر�سد،  اإىل  اإ�سارة  للديكتاتور" يف  "املوت 
املعتقلني  �سراح  باإطالق  اآخــرون  نادى  بينما 

ــام  الأي مــدى  على  واملتظاهرين  الــطــالب  مــن 

تناقلها  م�سورة  مقاطع  واأظــهــرت  املا�سية. 

نا�سطون عرب مواقع التوا�سل ا�ستباكات بني 

الأمنية والطالب، كما تظاهر جمددًا  القوات 

اأم�س طلبة جامعة زجنان �سمال غرب البالد، 

املتظاهرين  املواجهات بني  يف وقت جتددت 

املــدن  اأكــرب  ثــاين  م�سهد،  مدينة  يف  والأمـــن 

الإيرانية بعد طهران. اأما يف جامعة اأ�سفهان، 

الطالب،  البالد، حيث احت�سد عدد من  و�سط 

احلجاب  خلع  اإىل  طالبات،  عــدة  عمدت  فقد 

والهتاف �سد خامنئي.

اأم�س  الإيــرانــيــة  املـــدن  مــن  العديد  و�سهدت 

احتجاجية  ومــ�ــســريات  ــامــاًل،  ــس � اإ�ــســرابــا 

اأي�سًا، داعية اإىل معاقبة قتلة ال�سابة الكردية 

بــالــتــزامــن مــع خـــروج احــتــجــاجــات جــديــدة. 

كرد�ستان  يف  حم�سورا  التظاهر  يبق  ومل 

باملحافظات  الــكــرديــة  املـــدن  مــن  غــريهــا  اأو 

اأ�سفهان  جــامــعــة  اإىل  و�ــســل  بــل  الأخـــــرى، 

خرجت  كــمــا  ــالد،  ــب ال و�ــســط  يف  ال�سناعية 

تظاهرات يف م�سهد �سمال �سرقي البالد، فيما 

وجامعة  بونك،  يف  احلــرة  اجلامعة  �سهدت 

طهران،  العا�سمة  يف  وبه�ستي  فردو�سي، 

ارتفعت  حيث  للطالب،  احتجاجيا  جتمعا 

الطالب  �ــســراع  بــاإطــالق  للمطالبة  الهتافات 

من  املا�سية  الأيــام  مدى  على  اعتقلوا  الذين 

قبل القوات الأمنية.

ع�سرات  عــمــت  الــتــي  الــتــظــاهــرات  و�سكلت 

الأ�سابيع  خالل  البالد  اأنحاء  كافة  يف  املــدن 

الأعــراق  خمتلف  �ساملة  تــزال،  ول  املا�سية 

والــطــبــقــات، الحــتــجــاجــات الأكـــرب منذ تلك 

الوقود  اأ�سعار  على  اعرتا�سا  خرجت  التي 

 1500 مبــقــتــل  وقــتــهــا  ـــد  ـــي واأف  ،2019 يف 

املتظاهرين.  �سد  قمع  حمالت  يف  �سخ�س 

ويف ظــل اتــ�ــســاع رقــعــة الحــتــجــاجــات يف 

على  الثالث  لالأ�سبوع  وا�ستمرارها  اإيـــران 

2009 وزعيم  التوايل، دعا قائد احتجاجات 

مــو�ــســوي،  احلــركــة اخلــ�ــســراء مــري ح�سني 

بالوقوف  الإيرانية  امل�سلحة  القوات  اأم�س، 

واأ�ساف  وال�سعب".  احلقيقة  جانب  "اإىل 
لالإقامة  يخ�سع  الـــذي  الإيــــراين  املــعــار�ــس 

اأنـــه:  ــان  ــي ب 2010 يف  عـــام  مــنــذ  اجلـــربيـــة 

وينفذ  ال�سعب  �سد  يقف  اأن  لأحد  يحق  "ل 
مدير  قال  جهته،  من  اأعمى".  ب�سكل  الأوامــر 

والدرا�سات  لال�ست�سارات  القليمي  املنتدى 

الإجـــراءات  اإن  حــمــادة،  خالد  الركن  العميد 

غ�سب  مــن  التخفيف  يف  تنجح  لــن  القمعية 

الإعرتا�س  موجة  متــّدد  ووقــف  املتظاهرين 

الآخذة بالتو�ّسع، فا�ستخدام نظرية املوؤامرة، 

باأنه  يجري  ملا  الــثــوري  احلر�س  وتو�سيف 

"موؤامرة جديدة م�سريها الف�سل" اإىل جانب 
تثبط  كلها مل  الق�ساء،  اأمام  بالإحالة  التهديد 

من  بالرغم  تثنيهم،  ومل  املتظاهرين  عزمية 

�سقوط ع�سرات القتلى واعتقال ب�سعة اآلف. 

فحتى امل�سريات امل�سادة التي نظمتها الدولة 

تكن  مل  الإحتجاجات  ملواجهة  مــدن  عــدة  يف 

�سوى اختبارًا �سلبيًا لقدرة الدولة على ح�سد 

املواطنني، فقد ف�سلت يف مهمتها مما ا�سطر 

القّيمني عليها لإلغائها. 

واأ�سار اإىل اأن ال�سعارات املرفوعة وال�سرائح 

مبا  تدلالن  التظاهر  يف  امل�ساركة  ال�سعبية 

النظام  بني  �سحيقة  هــّوة  على  ال�سك  يقبل  ل 

�سحيح  م�سيفا:  الثائر،  ال�سباب  و�سرائح 

ال�سابة  مقتل  بعد  انطلقت  التظاهرات  اأّن 

لكن  الأخــالق،  �سرطة  مركز  يف  اأميني  مه�سا 

العناوين املرفوعة املطالبة باحلرية والتغيري 

وحــقــوق املـــــراأة ووقــــف الــعــنــف، جتـــاوزت 

احلجاب  ارتــداء  قانون  اإلغاء  م�ساألة  بكثري 

امل�سوؤول عن  بالتحقيق وحما�سبة  ال�سري  اأو 

مقتل اأميني. وتابع: املطالب املرفوعة يف كّل 

كبري  اختالل  عن  تعرّب  املرة  هذه  املحافظات 

ببديهيات  املتعّلق  الأ�سا�سي  القّيم  نظام  يف 

الكرامة الإن�سانية واحلقوق املكت�سبة، والتي 

اأب�سط  يف  بها   التفريط  املقبول  من  يعْد  مل 

املجتمعات. 

العراق.. احتجاجات عارمة الجتثاث فساد المليشيات
الحوثيون 

يعرضون محادثات 
الهدنة للخطر

عدن - البالد

بينما تتوا�سل اجلهود الدولية لتمديد الهدنة الأممية 

تعر�س  النقالبية  احلوثي  ملي�سيا  ظلت  اليمن،  يف 

املا�سية،  الأ�سهر  مدى  على  للخطر  التمديد  حمادثات 

فيما �سددت بريطانيا على �سرورة عدم العود لل�سراع، 

داعية عرب وزير اخلارجية جيم�س كليفريل احلوثيني 

اإىل النخراط البّناء مع اجلهود الأممية للو�ساطة يف 

متديد الهدنة.

واتهم ال�سفري الربيطاين ملي�سيا احلوثي بال�ستمرار 

يف تعري�س حمادثات الهدنة للخطر وحرمان اليمنيني 

اليمنية  احلكومة  بالتزام  مرحبًا  �سلمي،  م�ستقبل  من 

الهدنة يف حال التفاق عليها، حاثا احلوثيني  بتمديد 

الأمم  مبعوث  جهود  مع  بّناء  ب�سكل  "النخراط  على 

للتو�سط  الرامية  غروندبرغ  هان�س  اخلا�س  املتحدة 

اإجراء حوار جاد حول حتقيق  الهدنة كي يت�سنى  يف 

وكــان  اليمنيني".  بــقــيــادة  و�ــســامــل  �سلمي  م�ستقبل 

املقرر  الإن�سانية  الهدنة  جتديد  اأن  اأكــد  غــرونــدبــرغ، 

�ــســرورة  ال�سهر احلــــايل،  مــن  الــثــاين  انــتــهــاوؤهــا يف 

تاأتي  الفر�سة لن  اأن  اإن�سانية و�سيا�سية، كما حذر من 

مرة ثانية، ملمحًا اإىل اإمكانية العودة اإىل حالة احلرب، 

يف حال تعّنت احلوثيون.

النقالبية  احلــوثــي  ملي�سيا  اأفـــراد  توا�سل  ذلــك  اإىل 

اإذ  اليمني،  واملجتمع  اأ�سرهم  اأفـــراد  جتــاه  جرائمهم 

واإ�سابة  مواطنني  ثالثة  قتل  على  حوثي  م�سلح  اأقــدم 

ــرة واحــــدة، يف اإحـــدى قرى  اثــنــني اآخــريــن، مــن اأ�ــس

مديرية احلدا حمافظة ذمار، و�سط اليمن، واخلا�سعة 

م�سلحا  اإن  حملية،  م�سادر  وقالت  امليلي�سيا.  ل�سيطرة 

حوثيا يدعى �سيف الداعر، اأقدم على اإطالق الر�سا�س 

مما  احلــدا  مديرية  يف  اأ�سخا�س  خم�سة  على  احلــي 

يف  اآخــريــن  اثــنــني  واإ�ــســابــة  منهم   3 مقتل  اإىل  اأدى 

)مقبل  ال�سيخ  هم  القتلى  اأن  اإىل  لفتة  غــادرة،  حادثة 

جنله(  الكثريي-  نا�سر  مقبل  حممد  الكثريي،  نا�سر 

فيما  الــكــثــريي(،  �سعد  حممد  )�ــســالــح  يــدعــى  وثــالــث 

مو�سحة  خطرة،  حالته  اأحدهما  اآخــران  اثنان  اأ�سيب 

مبديرية  بخيت  بني  الكراع  قرية  �سهدتها  احلادثة  اأن 

احلدا يف حمافظة ذمار ومل تعرف بعد اأ�سباب احلادثة 

ل�سيطرة  اخلا�سعة  املحافظات  وت�سهد  ومالب�ساتها. 

ميلي�سيا احلوثي فو�سى اأمنية عارمة وارتفاع وا�سع 

وغياب  ال�سالح  حلمل  انت�سار  و�سط  القتل  جلــرائــم 

موؤ�س�سة الق�ساء جراء تدخل النقالبيني يف �سوؤونها.
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الريا�ض ـ البالد                 

مهرجان  مــن  الثانية  الن�سخة  اأمــ�ــس،  الثقافة  وزارة  اأطلقت 

�سامل  بكر  اأبو  الراحل  الفنان  م�سرح  بالف�سحى" على  "الغناء 
العرب حممد  اأحيا فنان  الريا�س، حيث  بالبوليفارد يف مدينة 

ال�ساعدة  ال�سعودية  والفنانة  بو�سناق  لطفي  والفنان  عبده 

الف�سيح  العربي  بال�سعر  احتفت  باهرة  غنائية  حفلة  اأروى؛ 

واللحن الطربي الأ�سيل.

غنائية  و�سالت  بعدة  وحمبيه  جمهوره  العرب  فنان  واأطــرب 

و  جئتي"  "كاحللم  الق�سيبي  غــازي  بروائع  مــرورًا  ف�سيحة، 

نزار  �سذرات  على  وانت�ساًء  "مغرورة"،  و  النور"  "م�سرق 
لبع�س  اإ�سافة  "اأحلى خرب"،  املقهى" و  "يف  "القرار" و  مثل: 

الأغنيات ال�سهرية لفنان العرب؛ ك�سعودية الأمري عبد الرحمن 

ال�سقر" ل�سعيد  حممدا" و"موطن  اإل  املجد  "لي�س  م�ساعد  بن 

ذكراك  "هيجت  الع�ّساق  وجميلة  املطر"،  و"اأن�سودة  الهندي، 

الثقايف  اجلمهور  ينفك  مل  التي  الأغنيات  من  والعديد  حبي"، 

عن التفاعل معها حتى النهاية.

اتفاقًا مع جمهوره  بو�سناق  لطفي  التون�سي  املطرب  عقد  فيما 

على  مبا�سر  غنائي  كورال  كاأكرب  و�سالته  خالل  معه  بتفاعلهم 

واملــعــروفــة،  املــحــددة  النمطية  مــن  وخــروجــًا  رفــيــع،  م�ستوى 

ال�سالم  جمهور  م�سامع  على  واحلرب"  "احلب  غنى  حيث 

احلب  "�سكن  جنبات  بني  مو�سيقية  بروية  وانتقل  الطربي، 

ر�سالة  موجهًا  قلبان"،  يل  كان  "لو  بـ  ع�سقه  ومعلاًل  فوؤادي"، 

حب وامتنان لوزارة الثقافة؛ ترتجم اأ�سمى معاين الرتابط بني 

اأروى  ال�ساعدة  ال�سعودية  الفنانة  واأبهرت  واململكة.  تون�س 

كلثوم  اأم  ال�سيدة  باقتبا�سات  الف�سحى  جمهور 

األقاك" اإ�سافة اإىل  "اأغدًا  "األف ليلة وليلة"، و  كـ 

ورائعة  الوهاب،  عبد  حممد  للراحل  "م�سناك" 
قلبي  "تعّلق  الراحل طالل مداح  ال�سعودي  املطرب 

طفلة عربية".

وقدمت �سكرها لوزارة الثقافة على اإتاحة الفر�سة لها 

بالغناء مع عمالقة الطرب العربي الأ�سيل.

اأحد  احلياة  جــودة  برنامج  من  بدعم  املهرجان  وياأتي 

برامج حتقيق روؤية اململكة 2030، وتنظمه وزارة الثقافة 

يف  ح�سورها  وتعزيز  العربية  اللغة  لدعم  جهودها  �سمن 

املجتمع، عرب اأ�سكاٍل اإبداعية مبتكرة متزج جواهر الق�سائد 

العربية الكال�سيكية بالغناء والعرو�س الفنية احلديثة.

إبداعات األسر 
المنتجة في »بازار 

رفحاء الثاني« 

رفحاء ـ البالد                             

"بازار  مــهــرجــان  يف  املنتجة  الأ�ــســر  اأركــــان  ت�سهد 

الثانية الذي ينظمه فرع وزارة  رفحاء" يف ن�سخته 

ال�سمالية،  احلدود  مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة 

اإقباًل لفتًا من زوار املهرجان .

وترتجم هذه الأركان ما تختزله تلك الأ�سر ال�سعودية 

الأكالت  كافة. وكانت  املجالت  اإبداع ومتيز يف  من 

واملاأكولت  اليدوية  واحلرف  وامل�سغولت  ال�سعبية 

والإك�س�سوارات،  والعطارة  الطبخ  وفنون  احلديثة 

والفنون واملواهب املختلفة اأبرز تلك املجالت، ُملبيًة 

جميع الأذواق ومعززًة دور الأ�سر املنتجة يف خدمة 

املجتمع واإيجاد دخل مادي جمٍز.

ُيذكر اأن املهرجان ي�سم مناطق متنوعة تقدم كل منها 

تطلعاتهم  تواكب  للزوار،  ومتميزة  خمتلفة  جتربة 

وتتوافق مع املعطيات ال�سياحية، مع ما ي�سهده من 

�سمولية وتنوع يف الربامج والفعاليات.

الريا�ض ـ البالد        

ك�سفت وزارة الثقافة اأم�س عن م�سروع تطوير 

يف  خوجة  عبداملق�سود  الراحل  الأديــب  �سارع 

الرو�سة مبدينة جدة بالتعاون مع وزارة  حي 

الذي  والإ�ــســكــان،  والقروية  البلدية  ال�سوؤون 

الــقــادم  الــعــام  مــن  الــثــالــث  الــربــع  يف  �سُيفتَتح 

م�ستلهمة من  اإبداعية  ليظهر ب�سورٍة  2023م؛ 

املنتدى الثقايف ال�سهري الذي نظمه الراحل على 

مدى اأربعة عقود حتت ا�سم "الثنينية".

وخ�س�س امل�سروع منطقة و�سط ال�سارع لتكون 

ال�سيارات  حركة  فيها  تتوقف  موؤقتة  �ساحًة 

تعود  اأن  على  الأ�ــســبــوع،  نهايات  اأيـــام  خــالل 

وراعــت  الأ�ــســبــوع.  و�ــســط  يف  طبيعي  ب�سكٍل 

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان يف 

اأن�سنته باأعلى املعايري العاملية  ت�سميم ال�سارع 

الأر�سفة  تو�سعة  مت�سمنًا  املدن،  حياة  جلودة 

وتوفري  ال�سيارات،  م�سارات  وتقليل  للم�ساة، 

التظليل  مــع  اخلــارجــيــة،  للجل�سات  م�ساحات 

والت�سجري، واإزالة الت�سوهات الب�سرية، ورفع 

اأخرى  حت�سينات  واإجراء  الب�سرية،  اجلاذبية 

وجــاهــزًا  للم�ساة  �سديقًا  الــ�ــســارع  مــن  جتعل 

لحت�سان الأن�سطة الثقافية.

اأن�سطة  املبادرة  هذه  �سمن  ال�سارع  و�سي�سهد 

تفاعلية،  م�سرحيات  تت�سمن  متنوعة  ثقافية 

وعـــرو�ـــســـًا فــنــيــة وثــقــافــيــة حــيــة، اإىل جــانــب 

فنية  واأعمال  اأدبية،  ثقافية  اأن�سطة  ا�ست�سافة 

خالل  من  املجتمعية  امل�ساركة  لتحفيز  تفاعلية 

والكتاب  املتنقلة،  املكتبة  واأن�سطة  الــفــنــون، 

بالأدب  ال�سلة  ذات  املبادرات  وتنفيذ  للجميع، 

�سحابة  ومبادرة  الأدبــي،  ال�سريك  مبادرة  مثل 

اأدب.

ــه من  ــل ويــعــد عــبــداملــقــ�ــســود خــوجــة رحــمــه ال

جهوده  نظري  املــوؤثــرة؛  الثقافية  ال�سخ�سيات 

يف رعاية احلركة الأدبية والفكرية يف اململكة، 

والعامل العربي على مدى �سنوات طويلة، حيث 

الثقافية والجتماعية،  العديد من الأن�سطة  قاد 

الثقايف  الثنينية  منتدى  تاأ�سي�سه  واأبــرزهــا 

�سهد  الـــــذي  1982م  عــــام  جــــدة  يف  ــــــي  الأدب

وال�سحفيني  واملفكرين  لالأدباء  كبريًا  ح�سورًا 

خالله  من  وكــرم  وخارجها،  اململكة  داخــل  من 

تاأ�سي�سه.  مــنــذ  ـــًا  ـــب واأدي ومــفــكــرًا  ــًا  عــامل  440

الأدبية  الأعمال  وتوثيق  بجمع  الأديــب  واهتم 

اأ�سدرت  حيث  القدامى،  ال�سعوديني  لــالأدبــاء 

جمانًا  تقدم  جملدًا،   185 من  "الثنينية" اأكرث 
موقعًا  اأطلق  التقني،  التطور  ومع  للمهتمني. 

ي�سم  العنكبوتية  ال�سبكة  على  للمنتدى  ر�سميًا 

قبل  من  اإليها  الو�سول  لي�سهل  كافة؛  اأن�سطتها 

املهتمني بالأدب.

تحويل شارع األديب عبدالمقصود خوجة إلى منصة ثقافية

الثقافة: منحة 
معرفية لدعم أبحاث 

القهوة السعودية 
الريا�ض ـ البالد                              

اأعلنت وزارة الثقافة اأم�س عن اإطالق منحة "اأبحاث 

القهوة ال�سعودية"، بال�سراكة مع ال�سركة ال�سعودية 

العامة؛  ال�ستثمارات  ل�سندوق  التابعة  للقهوة 

الأوراق  اإعداد  على  والباحثات  الباحثني  لت�سجيع 

القهوة  جمــال  يف  املتخ�س�سة  العلمية  والبحوث 

ن�ساأة  طريقة  يف  البحث  تتناول  والتي  ال�سعودية، 

القهوة ال�سعودية، وطرق انت�سارها، و�سبل تعزيز 

وتطوير �سناعتها.

وتغطي املنحة ثالثة م�سارات رئي�سية، اأولها م�سار 

تتناول  والـــذي  العربية"  اجلــزيــرة  يف  "القهوة 
اجلزيرة  يف  للقهوة  التاريخية  اجلـــذور  اأبــحــاثــه 

ا�سُتخدمت  التي  القدمية  التجارة  وطرق  العربية، 

اململكة،  يف  وانت�سارها  �سناعتها  وتاريخ  لنقلها، 

بها،  املرتبطة  التاريخية  والأحداث  املواقف  واأبرز 

غري  الثقايف  "الرتاث  الثاين  امل�سار  يتناول  فيما 

املادي املرتبط بالقهوة ال�سعودية" درا�سة املعارف 

التعبري  واأ�ــســكــال  بالتقاليد  املرتبطة  واملــهــارات 

واملمار�سات  واملو�سيقى،  الأداء  وفنون  ال�سفهي، 

الحتفالية  واملنا�سبات  والطقو�س  الجتماعية 

ال�سعودية،  بالقهوة  اخلا�سة  التقليدية  واحلــرف 

املعارف  �سمن  والطبيعة  الإن�سان  بني  والرتباط 

واملمار�سات ذات العالقة.

املحلي  املحتوى  "تنمية  الثالث  امل�سار  ويتناول 

وتنمية  تعزيز  اإىل  تــهــدف  اأبــحــاث  عــرب  الثقايف" 

امل�سرتيات  يف  حمليًا  املنتجة  ال�سعودية  القهوة 

م�ستدامًا  �سعوديًا  اقت�سادًا  يحقق  مبا  احلكومية، 

ويحافظ على عنا�سر املوروث ال�سعودي الأ�سيل.

"عام  مبادرة  وبرامج  اأن�سطة  �سمن  املنحة  وتاأتي 

وزارة  اأطلقتها  التي   "2022 ال�سعودية  القهوة 

الثقافة بدعٍم من برنامج جودة احلياة "اأحد برامج 

هيئة  مع  وبالتعاون   ،2030 اململكة  روؤيــة  حتقيق 

ال�سوق  ــع  واق درا�ــســة  بهدف  ــك  وذل الطهي،  فنون 

الثقايف  الإرث  على  واحلفاظ  ال�سعودية،  للقهوة 

واإبـــراز  ال�سعودية،  الثقافية  والقيم  ال�سعودي، 

ال�سعودية،  بالقهوة  املرتبط  املـــادي  غــري  الـــرتاث 

الإبداع  اإىل جانب رعاية  الوطنية،  الهوية  وتعزيز 

وتطوير  ال�سعودية،  القهوة  جمــال  يف  واملبدعني 

�سناعتها.

الريا�ض ـ البالد       

تبّنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع جمعية 

ترجمة  م�سروع  اإطــالق  بالريا�س  الأهلية"  "كفيف 
املحتوى التاريخي للدرعية اإىل طريقة برايل، من اأجل 

وا�ستخدام  املعرفية  ال�ستزادة  من  املكفوفني  متكني 

الكلمة املكتوبة بالقدرة نف�سها وال�سال�سة التي ميتلكها 

املب�سرون، حيث �ستمنحهم الن�سخة الورقية املرتجمة 

وتاريخ  ال�سعودي  تراثهم  مــع  بالتوا�سل  ال�سعور 

كربى  اأهمية  متثل  برايل  طريقة  لكون  املجيد  بالدهم 

يف حياتهم بو�سفها لغًة للتوا�سل واكت�ساب املعرفة.

اهتمامها  عن  الهيئة  من  تعبريًا  امل�سروع  هــذا  وجــاء 

بهذه الفئة الغالية من املجتمع، وحر�سها على منحهم 

للقيم  احرتامها  مــن  انطالقًا  املــ�ــســاواة  مــن  قــدر  اأكــرب 

الإن�سانية.

املحتوى  عن  تدريبية  دورة  اإعــداد  امل�سروع  وت�سّمن 

وامل�ساركات  امل�ساركني  من  لـعدٍد  للدرعية  التاريخي 

اإىل  التاريخي  املحتوى  واإر�ــســال  كفيف،  جمعية  من 

واإلكرتونية  ورقية  ن�سخ  ترجمة  ثم  ومــن  اجلمعية، 

مدينة  فيه  تاأ�س�ست  الذي  العام  "850" وهو  ملحتوى 

"حي الطريف التاريخي و تاريخ  الدرعية، وحمتوى 

دة، انتهاًء  الدولة ال�سعودية" ح�سب املدة الزمنية املحدَّ

دورات  لإقامة  الــدورة  يف  امل�ساركني  اأف�سل  باختيار 

املرحلة  اإغــالق  �سيجري  حيث  للمكفوفني،  تاريخية 

الأوىل بتاريخ 10/15/ 2022.

من  امل�ساركني  مــن  عـــددًا  التدريبية  ـــدورة  ال و�سّمت 

"كفيف  جمعية  من  اختيارهم  جرى  الذين  املكفوفني 

يكون  اأن  تقت�سي  حمــــّددة،  معايري  وفــق  الأهلية" 

ال�سعودي، ومتقنني  بالتاريخ  امل�ساركون من املهتمني 

لطريقة برايل، مع التزام هيئة تطوير بوابة الدرعية 

الــالزمــة  بــتــقــدمي اخلــدمــات  مــع اجلمعية  بــالــتــعــاون 

لــلــمــ�ــســاركــني، وتـــوفـــري املـــــادة الــتــدريــبــيــة اخلــا�ــســة 

وتنظيم  اإلكرتونية،  اأم  مطبوعة  اأكــانــت  �سواء  بهم، 

متدرب  كل  على  ال�ــســرتاط  مع  تدريبية،  حما�سرات 

املــحــا�ــســرات  بــحــ�ــســور جميع  الــربنــامــج  ا�ــســتــكــمــال 

التدريبية، ل�سمان احل�سول على ال�سهادة التدريبية.

اأجـــواء  ــجــاد  اإي يف  ــــدورة  ال ت�سهم  اأن  املــتــوقــع  ومـــن 

مبح�سلتها  �ست�سهم  معرفية،  اآفـــاق  ذات  تناف�سية 

واإرثهم  املكفوفني  العالقة بني  تلك  تعزيز  النهائية يف 

بالدهم،  اإىل  بالنتماء  �سعورهم  وتعميق  التاريخي، 

مبا�سيها العريق وحا�سرها وم�ستقبلها امل�سرق، وهو 

على  الرئي�س  وحمـــوره  احلــدث  قلب  يف  يجعلهم  مــا 

فاعلة  عنا�سر  فهم  والتنموي،  الجتماعي  ال�سعيدين 

و�سريكة يف م�سرية العطاء، جنبًا اإىل جنب مع جميع 

الفئات وال�سرائح املجتمعية الأخرى.

ترجمة المحتوى التاريخي للدرعية لطريقة برايل 

الريا�ض ـ البالد         

والتدريب - ممثلة يف  التعليم  تقومي  منحت هيئة 

املركز الوطني لتقومي واعتماد التدريب "م�سار" - 

�سهادة العتماد املوؤ�س�سي الكامل للمعهد ال�سعودي 

التقني للتعدين، وذلك بعد ا�ستيفائه جلميع معايري 

العتماد املوؤ�س�سي املعتمدة لدى الهيئة.

بالريا�س،  الهيئة  مبقر  ُعقد  حفل  خــالل  ذلــك  جــاء 

"م�سار"  ملــركــز  التنفيذي  املــديــر  الــ�ــســهــادة  و�ــســّلــم 

التنفيذي  للرئي�س  الدكتور حممد بن علي اخلريي 

للمعهد املهند�س عبدالله بن عامر العتيبي.

للمن�ساآت  املــوؤ�ــســ�ــســي  ــمــاد  العــت الــهــيــئــة  ومتــنــح 

التدريبية التي ا�ستوفت �سروط العتماد املوؤ�س�سي 

ومــعــايــريه املــعــتــمــدة وذلــــك ملـــدة زمــنــيــة حمـــددة، 

للمن�ساآت  املعايري  بتلك  اللــتــزام  متابعة  يتم  كما 

وفق  العتماد  فــرتة  طــوال  دوري  ب�سكل  املعتمدة 

موؤ�سرات اأداء معيارية، ويهدف العتماد املوؤ�س�سي 

روؤيــة  م�ستهدفات  حتقيق  يف  الفاعل  الإ�سهام  اإىل 

2030م، وبرنامج تنمية القدرات الب�سرية،  اململكة 

وتعزيز �سمان ورفع جودة موؤ�س�سات التدريب يف 

اململكة، وحت�سني املخرجات واملمار�سات التدريبية 

والتاأهيلية. وُيعدُّ مركز "م�سار" اأحد املراكز التابعة 

لهيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة، ويهدف 

اأطــر ومعايري  مــن خــالل  التدريب  رفــع جــودة  اإىل 

حمددة و�سمان حتقيق املن�ساآت التدريبية ملتطلبات 

كما  الوطنية،  التنمية  يف  والإ�سهام  العمل،  �سوق 

ُيعدُّ املعهد ال�سعودي التقني للتعدين موؤ�س�سة غري 

املــايل  وال�ستقالل  القانوين  كيانها  ولها  ربحية 

لتاأهيل وتدريب ال�سباب ال�سعودي للوظائف الفنية 

 2012 عـــام  يف  بـــداأ  حــيــث  الــتــعــديــن،  �سناعة  يف 

التعدين  �سركة  بني  اإ�سرتاتيجية  �سراكة  بو�سفه 

التدريب  وموؤ�س�سة  )مــعــادن(  ال�سعودية  العربية 

التقني واملهني.

 التقني للتعدين يحصل
على شهادة االعتماد المؤسسي

الريا�ض ـ البالد        

جمــال  يف  املتخ�س�سة  الــبــاحــثــة  اأكــــدت 

اأن  اليو�سف،  نـــورة  باململكة  ال�سياحة 

متاحف  عن  عبارة  اململكة  ومــدن  مناطق 

مفتوحة، حتتاج لتفعيل املجال ال�سياحي، 

اململكة  مــواقــع  عــلــى  الــ�ــســوء  وت�سليط 

باململكة  الثقافة  اأن  مو�سحة  الرتاثية، 

وت�ساري�س  نقو�س  من  بالتنوع  حافلة 

واأزياء واأطعمة ومواقع جغرافية، متنح 

ومعرفية  ثــقــافــيــة  جتــربــة  يـــزورهـــا  مــن 

اللقاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء  وا�ستك�سافية. 

مبكتبة  الثقايف  اأفق  �سالون  اأقامه  الذي 

حيث  بالريا�س،  العامة  عبدالعزيز  امللك 

ودورهـــا  "ال�سياحة  عـــن:  فــيــه  حتــدثــت 

واأدارتـــــه  وال�ستك�ساف"  املــعــرفــة  يف 

الآثار  اليو�سف  واأبــرزت  اخل�سر.  اأفنان 

ال�سياحي  الــفــعــل  حتــريــك  عــن  الــنــاجــمــة 

داخليا، لفتة اإىل اأن اململكة تت�سم بتنوع 

مناطقها، وهي ممتدة على م�ساحة كبرية 

اأ�سبه بقارة مرتامية الأطراف.

الــ�ــســيــاحــة  جمـــال  يف  جتــربــتــهــا  وروت 

اململكة  مــنــاطــق  تــكــتــنــزه  ومـــا  والــ�ــســفــر 

ووجهات  وتاريخية  تراثية  اأمــاكــن  مــن 

�سياحية متعددة.

المكتبة العامة تكشف
دور السياحة في المعرفة

فنان العرب يطرب جمهور مهرجان "الغناء بالفصحى"
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  اأبها- البالد
اختتم اأخ�سر ال�سيدات لكرة القدم املرحلة الثانية من برناجمه الإعدادي، 
حت�سرًيا للمناف�سات الريا�سية املقبلة، وهي املرحلة التي تخللتها مباراتان 
وديتان اأمام منتخب بوتان. وكان املنتخب قد بداأ املرحلة الأوىل مبع�سكٍر 
ينتقل  اأن  قبل  يوًما،   15 ملدة  ا�ستمر  النم�ساوية  �سالفدن  مبدينة  اإعــدادي 
لـ17 يوًما. وقالت مدربة املنتخب، الأملانية مونيكا  اأبها مبع�سكٍر امتّد  اإىل 
�ستاب: اإن املرحلة الثانية من الربنامج الإعدادي حققت جميع اأهدافها، من 

حيث رفع امل�ستوى البدين والفني جلميع الالعبات.

أخضر السيدات يختتم معسكر أبها

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

 الرياض تستضيف دورة األلعاب السعودية 
األولى بمشاركة أكثر من 6 آالف رياضي

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفــع  املنا�سبة،  وبــهــذه 
خال�ص  الــريــا�ــســة،  وزيـــر  الفي�سل  تــركــي  بــن  عبدالعزيز 
رعايته  على  ال�سريفني،  احلرمني  خلادم  والمتنان  ال�سكر 
التي تعد جت�سيدًا وا�سحًا  الغالية،  املنا�سبة  لهذه  الكرمية 
والريا�سيني،  بالريا�سة  الر�سيدة  القيادة  لهتمام  وجليًا 
خمتلف  يف  ومتكينهم  دعمهم  على  امل�ستمر  وحر�سهم 

جمالت الريا�سة واألعابها.
وقال �سموه:" لول توفيق الله �سبحانه، ثم الدعم ال�سخي 
ويل  �سيدي  �سمو  ومتابعة  واهتمام  احلكيمة،  قيادتنا  من 
العهد رئي�ص جمل�ص الــوزراء، الأمري حممد بن �سلمان بن 
ريا�سة  احتياجات  لم�ص  الذي  الله-،  -حفظه  عبدالعزيز 
الوطن، ملا حتققت هذه امل�سروعات ال�سخمة التي �سيكون 
مردودها كبريًا على �سباب وفتيات الوطن -مب�سيئة الله- 
ل �سيما واأن هذه الدورة تعد اأكرب م�سروع وطني ريا�سي، 
روؤية  من  املنبثقة  ال�ساملة  واملبادرات  الربامج  اأهم  واأحد 

اململكة 2030، مع اأمنياتي بالتوفيق جلميع امل�ساركني يف 
الدورة".

اأتــاحــت  ال�سعودية  ــعــاب  الأل دورة  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
للم�ساركة  وريا�سية،  ريا�سي  األف   20 من  لأكرث  الفر�سة 
الــدورة  و�ست�سهد  الأداء،  وجتــارب  الت�سفيات  خــالل  من 
فّني  م�سرف  و2000  ريا�سي   6000 مــن  اأكــرث  م�ساركة 
اأنحاء  خمتلف  مــن  ــاٍد  ن  200 مــن  اأكــرث  ميّثلون  واإداري، 
اململكة، اإ�سافة اإىل فئة الأفراد الذين �سي�ساركون حتت علم 
اللجنة الأوملبية والباراملبية، و�سيتناف�سون يف 45 ريا�سة 
للريا�سات  خ�س�ست  األعاب،   5 تت�سمن  وجماعية،  فردية 
الباراملبية، فيما يتناف�ص امل�ساركون يف الدورة على جوائز 
جمموعها  يتجاوز  حيث  املنطقة،  تاريخ  يف  الأعــلــى  هي 
الذهبية  بامليدالية  الفائز  يح�سل  اإذ  ريــال؛  مليون   200
ريال،  األف   300 والف�سية  ريــال،  مليون  على  لعبة  اأي  يف 

والربونزية 100 األف ريال.

الريا�س- وا�س
حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- ت�ست�سيف العا�سمة الريا�س يف الثاين من 
ربيع الآخر، املوافق ٢٧ اأكتوبر ٢٠٢٢، دورة الألعاب ال�سعودية الأوىل، حيث �سي�سهد ا�ستاد امللك فهد الدويل حفل افتتاح الدورة 
التي تعد الأ�سخم على م�ستوى الوطن العربي من جانب الأعداد امل�ساركة، ومبالغ اجلوائز التي �ستمنح للفائزين باملراكز الأوىل.

ديربي مشتعل في مانشستر.. وصراع خاص بين رونالدو وهاالند
جدة – البالد

تتجه الأنظار م�ساء اليوم اإىل ملعب 
الديربي  �سيحت�سن  الذي  "الحتاد" 
الأزرق  املــديــنــة  طــريف  بــني  امل�ستعل 
من  ال�سابعة  اجلولة  �سمن  والأحمر، 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ويـــخـــو�ـــص الــــرويــــجــــي هـــالنـــد 
ديربي  اأول  "برميريليغ"  ـــ  ال هـــداف 
ياأمل  حيث  �سيتي  مان�س�سرت  مــع  لــه 
يف زيــادة غلته واإثــبــات جــدارتــه بعد 
مــبــاريــات،   7 يف  هــدفــا   11 اأحـــرز  اأن 

اأ�سلحة  اأخطر  و�سيكون 
ــــدرب غـــوارديـــول  امل

ــاع  يف مــواجــهــة دف
"ال�سياطني احلمر" 

ـــــــزوز  ـــــــه امل

خ�سو�سا اإذا لعب فيه هاري ماغواير.  
اأول لعب  ي�سبح  لأن  وي�سعى هالند 
اأول  يف  ــا  هــدًف  11 مــن  اأكـــرث  ي�سجل 
اإذ  "برميريليغ"،  الـ  يف  مباريات   10
ميك  مــن  كــل  حالًيا  الــرقــم  هــذا  يحمل 
�سي�سيه  بابي�ص  وال�سنغايل  كــويــن 
اأن  بعد  كو�ستا،  دييغو  والإ�ــســبــاين 
 4 اأول  يف  ي�سجل  لعــب  اأول  اأ�سبح 
مــبــاريــات لــه خــارج قــواعــد فريقه يف 
قبل  ولفرهامبتون  على   )0-3( الفوز 

�سيتي  يــحــتــل  الــــــدويل.  ــتــوقــف  ال
املو�سم  هــذا  بعد  يخ�سر  مل  الــذي 

انــتــ�ــســارات   5( ــــــدوري  ال يف 
وتـــعـــادلن( املــركــز الــثــاين 

اأمام  نقاط  بفارق 5 
يونايتد 

اخلــــــامــــــ�ــــــص 
والـــــــــــــــذي ميـــلـــك 
وبعد  ــة.  مــوؤجــل مـــبـــاراة 
اإثر  للمو�سم  كارثية  بداية 
متكن  ـــا،  ـــًي ـــوال ت ــني  هــزميــت

مدربهم  بقيادة  احلمر"  "ال�سياطني 
تــن هــاغ من  اإريـــك  الهولندي  اجلــديــد 
النــتــفــا�ــســة وحتــقــيــق 4 انــتــ�ــســارات 
ليفربول  من  كل  على  بينها  متتالية، 

واآر�سنال.
 6 ـــ  ال اأحـــد  مــع  ف�سيلعب  �سيتي  اأمـــا 
الكبار للمرة الأوىل هذا املو�سم، علًما 
واإياًبا  ذهاًبا  يونايتد  على  تفوق  اأنــه 

يف الدوري املو�سم املا�سي.
وحتــــوم الــ�ــســكــوك حـــول مــ�ــســاركــة 
ماركو�ص را�سفورد الذي �سجل �سد كل 
من ليفربول واآر�سنال ونال جائزة 
�سبتمرب،  �سهر  يف  لعــب  اأف�سل 
كــمــا يــ�ــســتــمــر غـــيـــاب الــفــرنــ�ــســي 
ــكــن تـــن هــاغ  اأنـــتـــوين مـــار�ـــســـيـــال، ل
اأنتوين  الربازيلي  مع  خيارات  ميلك 

ــــو  ــــانــــ�ــــس و�ــــس
ــــغــــايل  ــــربت وال
ــيــانــو  ــت كــريــ�ــس
رونـــــــــــالـــــــــــدو 
ال�ساعي لإثبات 
نــــفــــ�ــــســــه هـــــذا 

املو�سم.

الرياض يتوج بدوري 
براعم الريشة الطائرة 

متابعة-حمودالزهراين 
ــريــا�ــص بــكــاأ�ــص بــطــولــة الــــدوري  تـــوج فــريــق ال
املمتاز للري�سة الطائرة لفئة الرباعم، وت�سلم لعبو 
حممد  القحطاين  وعلو�ص  حممد  عامر  الــريــا�ــص 
القحطاين ونواف الرتكي امليداليات الذهبية، وحل 
التفاق ثانيًا، ومثله الالعبون" بالل عاكف وريان 
املقهوي  وعبدالعزيز  القحطاين  و�سعود  املخيمر 

ويزيد اأدوه" بينما حقق القارة املركز الثالث ومثله 
ال�سخ�ص وح�سني  املعيبد واأحمد  الالعبون" اأحمد 

العلي وحممد العلي وحممد اأمين".
ا�ست�سافته  الـــذي  ــــدوري  ال خــتــام  يف  ذلـــك  جـــاء 
فهد  بن  في�سل  الأمــري  با�ستاد  الريا�سية  ال�سالة 
اأيام مب�ساركة 62 لعبًا مثلوا  بالريا�ص ملدة ثالثة 

14 ناديًا.



 الشباب في ضيافة الفيحاء.. والفتح يواجه أبها

كالسيكو  حمد اهلل »نار«.. والهالل يستقبل التعاون

رياضة
11الأحد 6 ربيع الأول 1444هـ املوافق 2 اأكتوبر 2022م ال�سنة 91 العدد 23742

وزارة الرياضة والخصخصة
 ريا�ض ال�سلمي

 ت�سهد بالدنا نه�سة ريا�سية غري م�سبوقة، 
عبدالعزيز  الأمري  ال�ساب  قيادة  خالل  من 
وقد  الريا�سة،  لــوزارة  الفي�سل  تركي  بن 
العهد  ويل  �سمو  بثناء  جــهــوده  ُتــوجــت 
الأخــرية  مقابلته  يف  عليه  الله-  -حفظه 
ُتعترب  الريا�سة  واأن  "ال�سغف"  لمتالكه 
و�سفه.  حد  على  ال�سخ�سية"  "ق�سيته 
اأي�سا ولأنني ل اأُ�سيد مبا ُيقدمه من ُمنطلق 
"املجاملة" كما ُيحب اأن ُيف�سر البع�ض دون 
بالعقالنية  املقرونة  الإ�سادة  باأن  يعلم  اأن 
من  "النتقا�ض  تــعــنــي  ل  واملــنــطــقــيــة 
والبناء  الهادف  النقد  اأن  الآخرين" مثلما 
ول  التجريح"..  اأو  "الإ�ساءة  يعني  ل 
يخفى على املهتمني باأن احلراك الريا�سي 
عميقة  روؤى  وفـــق  ويــتــم  مــ�ــســبــوق،  غــري 
ال�ستدامة،  حتقق  املدى  طويلة  وبخطط 
لتتحول  جــاهــًدا  خاللها  من  ي�سعى  حيث 
الريا�سة يف فرتته من هواية اإىل �سناعة 
الأر�سية اخل�سبة لنطالق عجلة  وتهيئة 
اخل�سخ�سة. ومن اأبرز العراقيل واأ�سباب 
بقيادته؛  الــوزارة  واجهتها  التي  التاأجيل 
الأنــديــة  يف  الإداري  التنظيم  ع�سوائية 
التي حتمت اإيجاد حوكمة "قا�سية" نوعا 
للعلن  ظهورها  بــداأ  حيث  لتطويرها.  ما 
ثالثة  قبل  الدعم  ا�سرتاتيجية  اإعــالن  مع 
وتاريخي  مبا�سر  حكومي  بتمويل  اأعوام 
املـــايل  الــعــمــل  لتنظيم  ــهــدف  ي لــلــقــطــاع، 
والإداري داخل اأروقة الكيانات امل�سروط 
اإهـــدار  يف  يت�سبب  مــن  لــكــل  باملحا�سبة 
املـــال الــعــام واملــالحــقــة ملــن ُيكبد الأنــديــة 
الريا�سة  احتاجته  ما  وهذا  طائلة،  ديونا 
ــل، وعــمــل الـــوزيـــر طيلة  مــنــذ زمـــن طــوي
ذلك  راأى  كما  املا�سية،  املرحلة  تلك  طوال 
يف  ملمو�ض  وجهد  دوؤوب  ب�سمت  املتابع 
العديد من امللفات لت�سريع عجلة الإ�سالح 
الريا�سي التي هي جزء ل يتجزاأ من روؤية 
واآمــال  تطلعات  لتحقيق  2030م  اململكة 
مت  ومــوؤخــًرا  واملقيم،  واملــواطــن  القيادة 
اإعالن من�سة "ناف�ض" كبداية للخ�سخ�سة 
يف  فعليا  �سريكا  اخلا�ض  القطاع  ليكون 
ال�ــســتــثــمــار الــريــا�ــســي بــفــر�ــض واعـــدة، 
يف  اجلميع  �سُتبهر  النجاحات  اأن  واأرى 
ما  متى  القريب  وامل�ستقبل  املراحل  قــادم 
يف  يعمل  من  جميع  امل�سوؤولية  ا�ست�سعر 
املجال حلني انطالق �ساعة ال�سفر لإعالن 
التي  والــكــامــلــة،  ال�ساملة  اخل�سخ�سة 
من  اجلديد  للجيل  الأكــرب  النت�سار  ُتعد 

الريا�سيني وامل�ستثمرين.

@Riyadh_Sulami

جدة – هالل �سلمان
دوري  من  اخلام�سة  اجلولة  اليوم  تختتم 
يحل  حيث  مباريات،   4 بـ  للمحرتفني  رو�سن 
ال�سباب �سيفا على الفيحاء يف الـ 6:20 م�ساء، 
وهو نف�ض توقيت مباراة الهالل والتعاون، يف 
حني ي�ست�سيف الن�سر نظريه الحتاد يف الـ 9 
م�ساء، ويف ذات التوقيت يلعب الفتح مع اأبها.

الن�سر VS االحتاد

 9 بـ  الرابع  الن�سر  يجمع  مرتقب  كال�سيكو 
نقاط مع الحتاد الثالث بـ 10 نقاط. الفريقان 
املت�سدرين  على  اخلــنــاق  لت�سديد  يطمحان 
)العاملي( ل�ستغالل  ال�سباب والهالل، وي�سعى 
الأر�ض واجلمهور لتحقيق الفوز لكنه �سيفتقد 
خدمات الثالثي بيتي مارتينيز وما�ساريبوف 
وعبدالفتاح ع�سريي، اأما الحتاد فيحوم ال�سك 
البداية  من  رومارينيو  جنمه  م�ساركة  حــول 
بعد م�ساركته جزئيا يف التدريبات 
الأخرية، فيما يغيب هيلدر كو�ستا 

وعبدالعزيز البي�سي.
الهالل VS التعاون

ــارق  ــف ـــاين ب ـــث ـــهـــالل ال ـــاأمـــل ال ي
الأهــــــــداف عـــن الــ�ــســبــاب ولــكــل 
الفوز  يحقق  اأن  نقطة،   12 منهما 
التعاون  مواجهة  يف  ملعبه  على 
ليكمل  نـــقـــاط،   8 بــــ  الـــ�ـــســـاد�ـــض 
وي�ستمر  القوية  بدايته  م�سل�سل 
لن  مهمته  لكن  الرتتيب،  قمة  يف 
تكون �سهلة اأمام )�سكري الق�سيم( 
هذا  مميزة  م�ستويات  يقدم  الذي 
يـــتـــذوق طعم  ــم؛ حــيــث مل  ــس املــو�

جانب  )اإىل  املا�سية  اجلـــولت  يف  اخل�سارة 
ال�سباب والهالل والحتاد(، حمققا انت�سارين 

وتعادلني.
الفيحاء VS ال�سباب

 13 الــــ  املــركــز  �ــســاحــب  الــفــيــحــاء  ي�ستقبل 
ال�سباب  هــو  ثقيال  �سيفا  نقطتني،  بر�سيد 
على  خام�ض  فوز  لتحقيق  والطامح  املت�سدر 
الأرجنتيني  جنمه  بخدمات  مدعوما  التوايل، 
الــدوري  يف  ح�سور  اأول  ي�سجل  الــذي  بانيغا 
هذا املو�سم بعد انتهاء اإيقافه، وياأمل )الفهود( 
زحف  لإيقاف  اأر�سهم  على  اللعب  با�ستغالل 
)الليوث( حيث تعادل الفريق يف اآخر مباراتني 

بعد اأن بداأ املو�سم بخ�سارتني.
الفتح VS اأبها

اإىل  نــقــاط   3 بر�سيد   11 ـــ  ال الفتح  ي�سعى 
ــيــب عــنــدمــا  ــرتت حتــ�ــســني مـــركـــزه يف �ــســلــم ال
ي�ستقبل اأبها العا�سر بـ 4 نقاط، ول جمال اأمام 
يف  خ�سر  اأن  بعد  جمــددا  للتعرث  )النموذجي( 
اأبها  اأمــا  والطائي،  الهالل  اأمــام  جولتني  اآخــر 
الأخــرية  اجلــولــة  يف  الفيحاء  مــع  تــعــادل  فقد 
موقفا �سل�سلة من خ�سارتني متتاليتني، وياأمل 

بتحقيق 3 نقاط لالرتقاء ملراكز الو�سط.

النصر واالتحاد... أبرز الذكريات 
الريا�ض- في�سل الرقيبة

الكال�سيكو الحتاد والن�سر  تاريخ مواجهات  �سجل 
خالل م�سوارهما يف دوري املحرتفني ال�سعودي العديد 
الفريقني يف  بلقاء  بداأت  فقد  التاريخية،  الأحــداث  من 
الن�سر  نادي  معاقبة  2008 دون جماهري؛ حيث متت 
بلعب اأول مباراة على اأر�سه مبلعب الأمري في�سل بن 
فهد)امللز( دون جماهري، وذلك �سمن اجلولة الرابعة؛ 
نتيجة ما بدر من جماهري الن�سر من رمي العلب داخل 
امللعب يف مباراه الن�سر والتفاق، التي جرت اأحداثها 
انتهى  وقــد  بالدمام،  فهد  بن  حممد  الأمــري  ملعب  يف 
افتتح  لهدفني.  بالتعادل بهدفني  اآنذاك  الكال�سيكو  لقاء 
جــزاء،  ركله  طريق  عن  نــور  حممد  الالعب  الت�سجيل 
و�سجل اأحمد املبارك التعادل. وقد �سهد هدف الحتاد 
اإخــراج  بعد  نور  حممد  من   ال�سهرية  احلادثة  الثاين 
لعبي الن�سر الكرة لعالج لعب الن�سر اأحمد املبارك، 
وقام حممد نور باإرجاع الكرة يف مرمى خوجلي وذلك 

قبل نهاية ال�سوط الأول. 
اخلما�سية االحتادية يف دوري زين 2011 

اختتم فريقا الحتاد والن�سر م�سوارهما يف ن�سخة 
خارج  كال�سيكو  بلقاء  2010ـ2011  مو�سم  الـــدوري 
ل�ساحله،  اللقب  الــهــالل  ح�سم  اأن  بعد  احلــ�ــســابــات، 
الحتــادي  للفريق  كا�سح  بفوز  املواجهة  تلك  وانتهت 
بنتيجة 5/2؛ منها ثنائية للمهاجم الحتادي اجلزائري 

عبد امللك زياية.
نور حار�سًا للمرمى 

الن�سر والحتــاد على  تقابل  اأكتوبر2014،   يف 25 
ملعب الأمري في�سل بن فهد بالريا�ض يف قمة مناف�سات 
عن  الن�سر  تقدم  حينها  الأول.  بــالــدور   8 الـــ  اجلولة 
طــريــق عمر هــو�ــســاوي- لعــب الحتـــاد احلـــايل-  ثم 
الن�سر  تعر�ض املحرتف البحريني  يف �سفوف نادي 

حممدح�سني للطرد من قبل حكم املباراة، كذلك تعر�ض 
ـــو �ــســبــعــان، لعـــب الحتــــاد، وفـــواز  كــل مــن حمــمــد اأب
احلمراء،  بالبطاقة  للطرد   املــرمــى،  حار�ض  الــقــرين، 
حار�سًا  الوقوف  اإىل  نور  حممد  الالعب  طر  ا�سّ حيث 
غالب  اإبراهيم  بعدها  لي�سجل  التبديالت؛  انتهاء  بعد 
اأن  قبل  جــزاء،  ركلة  طريق  عن  ثانًيا  ا  ن�سراوًيّ هدًفا 
عند  لــالحتــاد  النتيجة  الغامدي  الرحمن  عبد  يقل�ض 

الدقيقة 94.
انت�ساران يف اأ�سبوعني 

ملحمة  يف  والن�سر  الحتــاد  تواجه   2019 عــام  يف 
ــبــوعــني. كــانــت  ــس تــاريــخــيــة يف مــواجــهــتــني خـــالل اأ�
جدة  اأ�سفر  كــان  حيث  الـــدوري،  يف  الأوىل  املواجهة 
انت�سر  وبالفعل  ـــذاك،  اآن الهبوط  مــن  للنجاة  ي�سعى 
هدفني.  مقابل  اأهـــداف  بثالثة  الــريــا�ــض  يف  الحتـــاد 

عمر  مــن   87 بالدقيقة  الــفــوز  هــدف  املــولــد  فهد  �سجل 
الفريقان يف ن�سف نهائي كاأ�ض  اللقاء، ليتقابل بعدها 
املــلــك عــلــى ملعب اجلـــوهـــرة  يف جــــدة.  تــقــدم نــادي 
الحتاد بهدفني، ثم اأتى رد املغربي عبدالرزاق حمدلله 
لعب الن�سر ال�سابق والحتاد احلايل بت�سجيله لهديف 
اللقاء،  التعادل، والو�سول لالأ�سواط الإ�سافية حل�سم 
حيث �سجل الربازيلي رومارينهو هدفني، لينهي اللقاء 

برباعية احتادية مقابل هدفني. 
 جزائية غروهي وهدف كمارا 

يف املو�سم املا�سي كانت  املواجهة الأخرية للمغربي 
النتقال  قبل  الن�سر،  مهاجم  الله  حمد  الـــرزاق  عبد 
تقدم  املــبــاراة،  تلك  نــادي الحتـــاد، ويف  اإىل 
الحتاد اأوًل عن طريق عبد الرحمن العبود 
�سلطان  للن�سر  التعادل  �سجل  ثم   ،
وا�ستطاع  الغنام، 
الــــربازيــــلــــي 
كـــورونـــادو 
ــع  مــــن و�ــس
الحتـــــاد يف 
بعدها  املقدمة. 
ل نادي الن�سر  حت�سّ
نفذها  جـــزاء،  ركلة  على 
حمد الله بطريقة عجيبة يف 
يد جروهي، ثم �سجل الحتاد 
الــثــالــث عــرب املحرتف  الــهــدف 
بــرونــو هــريــكــي يف الــدقــائــق 

الأخرية من عمر اللقاء.
 اآخر املواجهات..

احــتــ�ــســنــهــا  مـــواجـــهـــة  يف 
ــهــدت  مــلــعــب اجلـــــوهـــــرة، �ــس
بني  متبادلة  ت�سريحات  قبلها 
واجه  احل�سور،  من  اجلماهري  منع  وقــرار  الفريقني، 
لعبو  تاألق  مــرة.  لأول  الن�سر  ال�سابق  ناديه  حمدلله 
�سجل  رد.  دون  بثالثية  الن�سر  على  ــازوا  وف الحتــاد 
ــهــدف الأول رومــاريــنــهــو عــن طــريــق ركــلــة جـــزاء،  ال
اختتم  ثم  البي�سي،  عبدالعزيز  الثاين  الهدف  واأ�ساف 

حمدالله ثالثية الحتاد. 
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الريا�ض ـ البالد 
 K-CON اأ�سدل ال�ستار اأم�س على مهرجان 
الكوري الذي ت�ست�سيفه اململكة للمرة الأوىل  يف 
120 فنانًا وفنانة  بوليفارد الريا�س، مب�ساركة 
متنوعة  األوانًا  قدموا  فرقة كورية،   14 ميثلون 
من فنون املو�سيقى والأزيــاء والأفــام اخلا�سة 
اأخذ  الــذي  امل�ساحب  للمعر�س  اإ�سافة  بكوريا، 

الزوار يف رحلة للتعرف على الثقافة الكورية.
يذكر باأن مهرجان K-CON الكوري يحتفي 
اأعــوام على   10 اململكة مبرور  اإقامته يف  خال 
تاأ�سي�سه، حيث كانت انطاقته عام 2012م من 

جنوب كاليفورنيا، ليتم ا�ست�سافته فيما بعد يف 
8 مدن عاملية متثل 4 قارات وذلك خال الأعوام 
فاق  كبري  جماهريي  بتفاعل  وحظي  املا�سية، 

املليون زائر.
اإطار  يف  اململكة  اإىل  املهرجان  ح�سور  وياأتي 
�سركة  مع  الثقافة  وزارة  وقعتها  التي  التفاقية 
ــبــادل الــثــقــايف  ــت ــكــوريــة لــتــعــزيــز ال �ــســي جــي ال
واملحافل  املهرجانات  اأبرز  وا�ستقطاب  الدويل، 
القطاع  دعم  يف  للم�ساهمة  اململكة،  اإىل  العاملية 
بالأن�سطة  واإثــرائــه  ومتكينه،  املحلي  الثقايف 

والفعاليات ذات القيمة النوعية.

البالد ـ وكاالت 
التغذية حزمة من  الأطــبــاء وخـــراء  مــن  عــدد  قــدم 
هناك  اأن  اإىل  لفتني   ، بال�سمنة  للم�سابني  الن�سائح 
حــرق  يف  ت�ساعد  اأن  ميــكــن  الــتــي  الن�سائح  بع�س 
الــبــديــن  ال�سخ�س  عــلــى  واإن  اجلــ�ــســم  مــن  الـــدهـــون 
هذه  ومــن  بــه  اخلــا�ــس  الــيــومــي  ــروتــني  ال ت�سمينها 
الن�سائح بداية  الإفطار بتناول الروتني لأنه ي�ساعد 
على تقليل الرغبة يف تناول الطعام على مدار اليوم، 
كما يك�سب  الن�سان  الطاقة الازمة ملمار�سة الريا�سة 
حرق  معدل  يــزداد  وبالتايل  اليومية،  باملهام  والقيام 
خايل  والــزبــادي  البي�س  مثل  اأطعمة  وتعد  الدهون. 

اأف�سل  مــن  الكاملة،  واحلــبــوب  واملــكــ�ــســرات  الــد�ــســم 
بدء  جانب   اإىل  بها.  اليوم  بدء  ميكنك  التي  الأطعمة 
اأكرث  من  الريق  على  املــاء  من  اثنني  اأو  بكوب  اليوم 
الــوزن،  فــقــدان  الــدهــون وامل�ساعدة على  طــرق حــرق 
ـــات  الأوق يف  ال�سم�س  اأ�ــســعــة  اإىل  التعر�س  اإن  كما 
احلــرارة،  درجة  ارتفاع  اأوقــات  امل�سموحة، ويف غري 
وملدة 15 دقيقة، من فر�س احل�سول على فيتامني د، 
زيادته،  ومنع  الــوزن  اإنقا�س  يف  املهم  العن�سر  وهو 
التي  اخلفيفة  الريا�سية  التمارين  مزاولة  جانب  اإىل 
عن  ف�سا   ، البدنية  اللياقة  اجل�سم  منح  على  ت�ساعد 

تناول كوب من القهوة وال�ستحمام باملاء البارد .

»الغذاء«: المالبس الواقية من المبيدات ضرورية
الريا�ض ـ البالد 

حول  الن�سائح  من  جمموعة  والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  وّجهت 
طريقة التعامل مع املاب�س الواقية للحماية من املبيدات.

واأو�سحت الهيئة اأن املاب�س الواقية �سرورية حلماية اجل�سم، ويف 
حال ان�سكاب مبيد على املاب�س الواقية، فاإنه يجب نزعها، كما �سّددت 
وحذاء  طويلة  و�سراويل  طويلة  باأكمام  قمي�س  ارتــداء  �سرورة  على 

�سة لتطبيق املبيدات ونظارة واقية. وجوارب وكمامة خم�سّ
واأ�سافت الهيئة اأنه من ال�سروري التاأكد من منا�سبة مقا�س املاب�س 

ب للمبيد اإىل اجل�سم. الواقية ملنع حدوث ت�سرُّ
و�سّددت على اأهمية التخل�س قدر الإمكان من بقايا املبيد العالقة على 
املاب�س الواقية. واأّكدت  على ح�سابها بتويرت، اأنه للحفاظ على عائلتك 
يف  الواقية  املاب�س  و�سع  املبيد،  ر�ــس  من  النتهاء  بعد  يجب  اآمنة 

كي�س با�ستيكي، ثم غ�سلها مبا�سرة، ب�سرط اأن تغ�سل املاب�س الواقية 
مبفردها، والتعامل مع غري النظيفة منها بارتداء القفازات "املطاطية".
ال�سعر  ال�ستحمام وغ�سل  قبل  �سخ�س  اأي  مل�س  الهيئة من  وحــّذرت 
الواقية  املاب�س  ارتــداء  وجتنب  املبيدات،  ر�س  بعد  املاب�س  وتغيري 
غري النظيفة التي قد تكون م�سدًرا للت�سّمم باملبيد، وبعد النتهاء من 

غ�سلها يجب ت�سغيل الغ�سالة دون ماب�س اأخرى.

أسباب شائعة الحمرار العين
البالد ـ وكاالت 

العيون،  تــزداد حالة الحمرار يف  الأيــام من كل عام   يف مثل هذه 
اكت�ساف  يف  ت�ساعد  مــا  غالًبا  ال�سحية  احلــالــة  اأن   الأطــبــاء  ويــوؤكــد 
الــوقــت املــنــا�ــســب؛ ما  الــعــامــات املــبــكــرة للكثري مــن الأمـــرا�ـــس يف 
احمرار وانتفاخ  عليها من  قد يظهر  اأي عر�س  اإهمال  ي�ستوجب عدم 
اإجهاد  اإىل  العيون احلمراء غالًبا ما ت�سري  اإن  اإىل  ، لفتني  ذلك  وغري 
خروج  اأو  احلرقان  اأو  كاحلكة  اأعــرا�ــس  ظهور  ولكن  زائــد،  تعب  اأو 
بع�س الإفرازات ال�سفراء املائية قد ت�سري اإىل اأن �سيًئا خطرًيا يحدث 
عامة  طبيبة  اأ�ــســلــم،  ني�سا  الــدكــتــورة  وت�سرح  احلـــذر.  وي�ستوجب  
وم�ست�سارة  الأ�سباب املختلفة التي توؤدي لحمرار العني موؤكدة انها 
يكون  اأن  املمكن  من  اأنه  كما  واملعدية  اللتهابية  الأمرا�س  يف  تتمثل 

احمرار العينني واحًدا من الأعرا�س اجلانبية املرافقة لكورونا. 
اإىل  توؤدي  بكتريية  عدوى  عن  ين�ساأ  فهو  اجلفن  للتهاب  وبالن�سبة 
التهاب قاعدة اجلفن،وغالًبا ما تكون ناجتة عن  تعر�س العني ملنتجات 

التجميل املّت�سخة اأو منتهية ال�ساحية .
كما احل�سا�سية  والعد�سات الا�سقة ميكن اأن ت�سبب احمرار العني؛ 
حيث اإن عث الغبار، واأحياًنا �سعر احليوانات، قد ي�سببان ردود فعل 

حت�س�سية ميكن اأن ي�سبب ذلك الحمرار.

دليل على وجود مياه 
بالكوكب األحمر 

الريا�ض ـ وكاالت
واأملــانــيــة  فرن�سية  جــامــعــات  مــن  علماء  ي�سم  بحثي  فــريــق  متــّكــن 
�سطح  على  مياه  وجــود  على  جديد  دليل  اكت�ساف  من  وبريطانية، 
الغطاء  على  املثبتة  الــرادار  اأجهزة  بيانات  حتليل  عر  وذلك  املريخ، 

اجلليدي للكوكب الأحمر.
الأمريكية،  ماغازين"  "يونيفر�س  ملجلة  وفقًا  العلماء،  وا�ستخدم 
والتي  للمريخ،  اجلليدي  الغطاء  ارتفاع  اأمناط  لتحديد  البيانات  تلك 
املاء حتت  تاأثري  لكيفية  نتائج منوذج حا�سوبي  نتائجها مع  تطابقت 

ال�سطح.
 15-10 بطول  �سطحي  متوج  وجود  عن  البيانات  حتليل  وك�سف 
ومرتفعات  منخف�سات  ن�ساأة  اإىل  اأّدت  التي  الظاهرة  عن  كيلومرتًا، 
منحرفة على �سطح الكوكب، وهو ما ي�سبه تلك التموجات امل�ساحبة 

لتكّون البحريات اجلليدية على الأر�س.

اختتام مهرجان K-CON الكوري في الرياض

طرق حرق الدهون من الجسم 

»يوتيوب« 
تستنسخ ميزة من »تيك توك«

جدة - البالد
ال�سهرية  الفيديو  مقاطع  من�سة  ا�ستن�سخت 
تطبيق  من  اأخــرى  وميزة  تقنية  "يوتيوب" 
توك".  "تيك  ال�سهري  الق�سرية  الفيديوهات 
موقع  اأورده  ما  بح�سب  يوتيوب،  واأو�سحت 
خدمة  اأن  املتخ�س�س،  التقني  "اإنغادجيت" 
ميزة  على  �ستح�سل  �سورت�س"  "يوتيوب 
ال�سوتي"،  "التعليق  اأو  ال�سوتي"  "ال�سرد 

املتوفرة يف "تيك توك" منذ فرتة.
�سورت�س"  "يوتيوب  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 
�ستح�سل على امليزة اجلديدة عر نظام ت�سغيل 
"اآيفون".و�ستكون  اإ�س" على هواتف  اأو  "اآي 
هذه امليزة مفيدة جًدا ملن�سئ املحتوى، خا�سة 
اأربــاح  م�ساركة  نظم  خ�س�ست  يوتيوب  واأن 

اإعانات اأف�سل من كافة مناف�سيها.

االعتزاز بالتراث 

تعد الفرو�ضية اأرثا متاأ�ضال لدى اأفراد املجتمع ال�ضعودي واأم�ض نظمت جمعية فر�ضان لقفز احلواجز مبنطقة جازان عرو�ضا ا�ضتعرا�ضية 
للخيول العربية االأ�ضيلة، وذلك بنادي املحامل للفرو�ضية مبحافظة اأحد امل�ضارحة. وقدم فر�ضان وفار�ضات اجلمعية مهارات خمتلفة من 
العرو�ض التي متيز الفار�ض ال�ضعودي، وتربز اأ�ضالة اخليل العربي وقيم االعتزاز بالرتاث، وعر�ضًا حيًا للخيل العربية االأ�ضيلة، وا�ضتعرا�ضًا 

بالراية ال�ضعودية، اإ�ضافة لعدد من عرو�ض الفرو�ضية اجلماعية والفردية التي قدمها نخبة من فر�ضان وفار�ضات املنطقة.

اكتشاف البروتين 
المسبب النتشار األوارم 

لندن ـ وكاالت 
عامل  يف  نوعية  نقلة  حتــدث  قد  جديدة  علمية  خطوة  يف 
لأبحاث  كامريدج  معهد  علماء  اكت�سف  ال�سرطان،  عــاج 
رئي�سًا  دورًا  يلعب   NALCN ي�سمى  بروتينًا  ال�سرطان، 

يف انت�سار الورم.
اإزالــة  ت�سّببت  الفئران،  على  اأُجريت  التي  التجارب  ويف 
ترك  يف  بال�سرطان،  امل�سابة  غــري  الــفــئــران  مــن  الــروتــني 

اخلايا والأن�سجة �سليمة.
كامريدج  معهد  ومدير  للدرا�سة،  املجموعة  قائد  وقــال 
لأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة، الروفي�سور ريت�سارد 
التي  النتائج  اأهم  بني  من  هي  النتائج  "هذه  جيلرت�سون: 

خرجت من خمتري ملدة ثاثة عقود".
مزيٍد  خال  من  ذلك  �سحة  من  التحقق  مّت  "اإذا  واأ�ساف: 
كيفية  على  املــدى  بعيدة  اآثــار  لذلك  تكون  فقد  البحث،  من 
منع انت�سار ال�سرطان وال�سماح للباحثني باإ�ساح الأع�ساء 

التالفة".
من جهته، قال الباحث الرئي�س يف الدرا�سة وكبري الباحثني 
املتحدة،  اململكة  يف  ال�سرطان  لأبحاث  كامريدج  معهد  يف 
كانت  اإذا  فيما  التفكري  الآن  "ميكننا  رمــان:  اإريــك  الدكتور 
هناك عقاقري حالية حمتملة ميكن اإعادة ا�ستخدامها ملنع هذه 

الآلية من الت�سّبب يف انت�سار ال�سرطان لدى املر�سى".
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