تعزيز تنافسية المدن لتنويع االقتصاد

ولي العهد يطلق
« داون تاون السعودية »

الإعالم املتجدد
الثالثاء  8ربيع الأول 1444هـ املوافق � 4أكتوبر 2022م ال�سنة  91العدد 23744

�سداد التمويل العقاري خالل ثالثني عام ًا
الريا�ض -البالد

�أعلنت ال�شركة ال�سعودية لإعادة التمويل العقاري -اململوكة بالكامل
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،-متديد فرتة ا�ستحقاق التمويل طويل
الأجل من  26عاما �إىل  30عامًا.
وت�أتي املبادرة يف �إطار تطوير �سوق التمويل العقاري الثانوي يف
اململكة ،من خالل توفري املرونة الالزمة ومتكني جهات التمويل العقاري
لتقدمي حلول متويلية مي�سرة بن�سبة ثابتة مع متديد فرتات اال�ستحقاق
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� 12صفحة  /رياالن

للم�ستفيدين ،ما ينعك�س على حجم النمو يف املحافظ التمويلية لدى
جهات التمويل العقاري� ،إ�ضافة �إىل �إ�سامها يف التنوع االقت�صادي
ومنو حجم الناجت املحلي الإجمايل.
كما تمُ كن املبادرة ح�صول املواطنني الراغبني يف متلك منازلهم على
خيارات متويلية مي�سرة و�إت��اح��ة فر�ص ال�سداد على ف�ترة �أط��ول مع
�إمكانية احل�صول على زيادة يف حجم التمويل العقاري من قبل اجلهات
التمويلية بن�سبة ثابتة.
6

3

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

مليار ًا اقت�صاد الألعاب الإلكرتونية
الريا�ض  -البالد

�أك��د الأم�ير في�صل بن بندر بن �سلطان ،رئي�س جمل�س
�إدارة االحتاد ال�سعودي للريا�ضات الإلكرتونية� ،أن �إطالق
اال�سرتاتيجية الوطنية للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية
م�ؤخر ًا يهدف �إىل دعم اال�ستثمار يف القطاع الذي يتيح فر�ص ًا
ا�ستثمارية واعدة ،م�شري ًا �إىل التوجه ال�ستقطاب وت�أ�سي�س
� 250شركة �ألعاب يف اململكة بحلول  .2030و�أكد �سموه

قادة دول «التعاون» حريصون على حتقيق أعلى مراتب التكامل

�أن اململكة متتلك مقومات كبرية يف هذا املجال يف ظل ما
تتمتع به من موقع ي�شكل ج�سر ًا جغرافي ًا بني العامل الغربي
وال�شرقي� ،إىل جانب قدرات و�إمكانات �شبابها العالية ،حيث
يوجد �أكرث من  21مليون ًا من املهتمني بالألعاب ،باال�ضافة
�إىل متكني االبتكارات امل�ستقبلية يف قطاع الألعاب ،ف� ً
ضال
عن �إطالق م�ساهمات اقت�صادية يف الريا�ضات الإلكرتونية
تزيد عن  50مليار ريال �سنويا.
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اململكة

تستضيف مؤمتر البرتول العاملي
الريا�ض  -البالد

الكتاب

ت�ست�ضيف اململكة م ��ؤمت��ر ال�ب�ترول
العاملي بن�سخته الـ 25يف مدينة الريا�ض
ل �ع��ام 2026م ،ح�ي��ث �أع �ل �ن��ت اللجنة
التنظيمية قبول تر�شُّ ح ال�سعودية ،ملا
حظيت به من دعم دويل كبري �إثر تقدمي
وزارة الطاقة ملف الرت�شيح.
وهن�أ املدير العام ملجل�س البرتول
العاملي الدكتور بري�س رمي��ر ،اململكة
باختيارها ال�ست�ضافة الن�سخة الـ25
م����ن م�����ؤمت����ر ال����ب��ت�رول ال���ع���امل���ي يف
ال��ري��ا���ض ،بو�صفها �أك�ب�ر بلد م�صدر
ل��ل��ب�ترول يف ال��ع��امل ،وام��ت�لاك��ه��ا �أح��د
�أك�بر احتياطيات البرتول يف العامل،
الأم��ر ال��ذي ي�ؤكّد �أهمية اململكة عاملي ًا
وج��دارت��ه��ا ب����أن ت�ست�ضيف �أح���د �أه��م
جتمع للطاقة بالعامل.

رحلة مشوقة لألطفال
الريا�ض ـ البالد

ي�ستمتع الأطفال بالتنقل بني حمطات
جاذبة داخل "منطقة الطفل" مبعر�ض
ال��ري��ا���ض ال ��دويل للكتاب ،2022
م�شوقة بفكرة
يف رح�ل��ة ثقافية
ّ
ج��دي��دة ب�ين التعليم والتدريب
وال �ت��رف� � �ي � ��ه ،وال � ��ذك � ��ري � ��ات
اجل� �م� �ي� �ل ��ة ،واال�� �س� �ت� �م� �ت ��اع
ب�أجنحة املعر�ض ،وور�شه
وحما�ضراته.
وحتظى املنطقة املزينة
بالبالونات امللونة ب�إقبال
كبري منذ االفتتاح ،حيث
ت�ستقبل يوميًا الأط�ف��ال
من عمر �سنتني �إىل 12
�سنة ويو�ضع �سوار على
يد كل طفل يكتب ا�سمه
ورق��م ويل الأم��ر املرافق
له باملعر�ض حر�ص ًا على
� �س�لام �ت��ه ،ل �ي �ب��د�أ رحلته
م���س�ت�م�ت��عً ��ا ب�ي�ن الأرك � ��ان
ال�ث�م��ان�ي��ة ،فيمكنه م��ن �أن
يقتطف من كل ركن معلومة
ومن كل ثقافة طبعً ا ،فيكون
بعد خروجه قد �أ ّ
مل مبو�سوعة
ك��ام �ل��ة م ��ن امل �ع �ل��وم��ات �أث���رت
واع ،وي�ستطيع
ح�صيلته بفكر ٍ
�أن يتحدث يف الأم��ور كافة بعد �أن
يح�صل على هديته.
وت� �ب���د�أ رح��ل��ة الأط � �ف� ��ال �� �س ��واء �أن
الأ�صحاء �أو ذوي االحتياجات واملر�ضى،
من ركن "�صناعة الروبوت" التي يركب فيها
ويربمج ال��روب��وت "زكّون" ب�شكل ب�سيط �ضمن
لعبة املتاهة ليعي�ش جتربة �شيء جديد يف عامل الذكاء
اال�صطناعي ،ث��م ينتقل �إىل رك��ن "الأدب والفن" ،وفيه
ي�ستمع �إىل احلكواتي ليكت�شف ميوله يف القراءة اجليدة وح�سن
اال�ستماع وحب املناق�شة ثم "الر�سم والتلوين".

إيران
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احلج

ُتشدد على جتويد خدمات املعتمرين
مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي

� �ش��ددت وزارة احل ��ج وال �ع �م��رة ،على
�ضرورة التزام �شركات وم�ؤ�س�سات العمرة
ب �ت �ق��دمي ح ��زم اخل ��دم ��ات ك��اف��ة ل�ضيوف
ال��رح �م��ن ع�ل��ى �أك �م��ل وج ��ه ،وذل ��ك بهدف
رفع جودة اخلدمات يف القطاع ،وتي�سري
رحلة �ضيوف الرحمن ،حتقي ًقا مل�ستهدفات
ر�ؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة  .2030و�أو� �ض �ح��ت �أن
ج �م �ي��ع ���ش��رك��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ع �م��رة
ُم�ل��زم��ة ال �ت��زا ًم��ا ت��ا ًم��ا ب ��إ� �ص��دار ت�صاريح
العمرة وال�صالة يف الرو�ضة للمعتمرين
التابعني لها ،وتفويجهم للم�سجد احلرام
وف��ق الأوق� ��ات املعتمدة يف الت�صاريح،
وي�شمل ه��ذا الإج��راء من يرغب منهم يف
ت �ك��رار ال�ع�م��رة خ�لال ف�ترة وج��وده��م يف
مكة امل�ك��رم��ة ،و�أي ��ً��ض��ا �إ� �ص��دار ت�صاريح
ال�صالة يف الرو�ضة مل��ن ي��رغ��ب .وتتابع
الوزارة م�ستوى جودة اخلدمات ،والتزام
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بتقدميها من خالل
اجلوالت الرقابية امليدانية امل�ستمرة.
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مليشيا احلوثي تعرقل متديد اهلدنة
عدن  -البالد

حتت طائلة العقوبات األوروبية

�أك� ��دت احل�ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة� ،أن مم��اط�ل��ة ملي�شيا احل��وث��ي
االنقالبية �سبب رئي�سي يف عدم متديد الهدنة الأممية ،حمملة
�إياها التداعيات اخلطرية لذلك على �أمن وا�ستقرار البالد� ،إذ
اعترب رئي�س جمل�س القيادة ر�شاد العليمي� ،أن امللي�شيا �أبعد ما
تكون عن كونها �شريكا يف ال�سالم ،م�شريا �إىل �أنها مل تتعامل
مع الهدنة كفر�صة للتخفيف من املعاناة الإن�سانية ،مو�ضحا
�أن اجلماعة امل�سلحة اعتربت الهدنة معركة �سيا�سية وفر�ض
�إرادات وجتاهال تاما ملعاناة ال�شعب اليمني وفر�صة لالبتزاز،
وقدمت نف�سها ك ��أداة خارجية ت�ضع امل�صالح الإيرانية فوق
اعتبارات م�صالح ال�شعب اليمني.
ودع��ا رئي�س احلكومة اليمنية ،معني عبدامللك ،املجتمع
ال��دويل �إىل موقف ق��وي ووا��ض��ح يف �إدان��ة عرقلة امليلي�شيا
مل�ساعي ال�سالم ،غ��داة �إعالنها رف�ض مقرتح �أمم��ي لتو�سيع
ومت��دي��د الهدنة الإن�سانية ،معتربا �أن �سيا�سة اال�سرت�ضاء

ال ت�ع��زز ف��ر���ص ال���س�لام ،وال ت��دف��ع احل��وث�ي�ين �إال �إىل مزيد
من التعنت .و�أ�شار عبدامللك �إىل �أن ال�سالم ال��ذي ين�شده
ال�ي�م�ن�ي��ون يعني ب��و��ض��وح وق��ف احل ��رب واال��س�ت�ب��داد
واملمار�سات التمييزية اال�ستعالئية ،مذكرا با�ستمرار
هدر احلوثيني لفر�ص �إح�لال ال�سالم يف البالد قائال:
"يف كل مرة تت�شكل فيها فر�صة لل�سالم تختار ميلي�شيا
احلوثي ومن ورائها النظام الإيراين هدرها ،مف�ضلة
خيار احلرب" .يف ال�سياق ذاته� ،أكد وزير اخلارجية
اليمني �أحمد عو�ض بن مبارك� ،أن احلكومة اليمنية
مل تفاج�أ برف�ض احلوثيني متديد الهدنة ،م�ؤكدا �أن
امللي�شيا عرقلت م�ساعي مت��دي��د ال�ه��دن��ة ،ومل تغلب
م�صالح ال�شعب اليمني ،بينما دعا االحتاد الأوروبي،
ملي�شيات احلوثي �إىل �إظهار التزام حقيقي بال�سالم يف
اليمن ،كما �أكد �أن رف�ض امللي�شيا القرتاح متديد الهدنة يف
اليمن خط�أ ا�سرتاتيجي.
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الفيصل يتسلم تقريري الرقابة البيئية وخطة الطوارئ في الحج
جدة  -البالد

ت�س ّلم الأم�ير خالد الفي�صل ،م�ست�شار
خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة
مكة املكرمة ،التقرير اخلتامي لتقييم
�أداء اجل�ه��ات احلكومية امل�شاركة يف
تنفيذ اخلطة العامة للطوارئ باحلج
لعام  1443هـ .
و��س� ّل��م ال�ت�ق��ري��ر ل�سموه رئ�ي����س فريق
تقييم �أداء اجلهات احلكومية امل�شاركة
يف ت�ن�ف�ي��ذ اخل �ط��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��وارئ
العميد مهند�س الدكتور عمار بن حممد
املغربي ،يرافقه �أع�ضاء الفريق ،حيث
ت�ض ّمن التقرير الأع �م��ال والإج���راءات
التنفيذية املرتبطة باخلطة للتعامل
م��ع ح��االت ال �ط��وارئ خ�لال ح��ج العام
املا�ضي ،التي نفذتها  35جهة حكومية،
ومت خاللها التعامل م��ع �أك�ث�ر م��ن 13
نوعً ا من املخاطر االفرتا�ضية املرتبطة
باحلج.
كما ت�سلم الأمري خالد الفي�صل ،التقرير
ال�سنوي للمركز الوطني للرقابة على
االل �ت��زام البيئي ل�ع��ام 2021م ,وال��ذي
�سلمه ل�سموه مدير عام فرع املركز باملنطقة
املهند�س وليد احلجيلي.
وا�ستمع �سموه ل�شرح عن حمتوى التقرير,

وال ��ذي ي�ستعر�ض �أع �م��ال امل��رك��ز الهادفة
لتعزيز ا�ستدامة البيئة ،وامل�ساهمة يف
ازدهار القطاعات التنموية وحت�سني جودة
احلياة ،واخلطط واخلدمات التي يقدمها

املركز ،بالإ�ضافة �إىل مبادرات املركز ومن
�أبرزها �إن�شاء وحدة مركزية ملراقبة جودة
ال�ه��واء واالنبعاثات من امل�صدر ،وزي��ادة
عدد حمطات ر�صد الهواء باملنطقة.

أمير الشرقية يؤكد أهمية التأهيل لسوق العمل اآليزو العالمية ودرع
الدمام  -البالد
التميز إلمارة القصيم
�أكد الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
�أمري املنطقة ال�شرقية � ،أهمية الدور الذي
تقوم به امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
وامل �ه �ن��ي يف ت��دري��ب وت ��أه �ي��ل ال �ك��وادر
الوطنية ل�سوق العمل يف خمتلف الأعمال
واملهن ،منوه ًا بجهود امل�ؤ�س�سة وبراجمها
التدريبية باملنطقة ،وم�ضاعفتها ل�صناعة
ال�ت�ح��ول بتخ�ص�صات وب��رام��ج جديدة
تخدم توجهات ر�ؤية اململكة  2030خدمة
ل�شباب وفتيات املنطقة ،معرب ًا عن �شكره
ملن�سوبي الإدارة العامة للتدريب التقني

واملهني باملنطقة على جهودهم ومتيزهم.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقباله مبكتبه �أم�س،
م��دي��ر ع ��ام ال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ن��ي وامل�ه�ن��ي
باملنطقة بدر بن �إبراهيم العبدالواحد،
ال��ذي ق��دم ل�سموه تقرير ًا عن �إجن��ازات
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
باملنطقة للعام التدريبي 1443هـ وخطتها
الت�شغيلية ،بح�ضور ع��دد م��ن ق�ي��ادات
امل�ؤ�س�سة .من جهته� ،أعرب العبدالواحد
عن �شكره ل�سمو �أم�ير املنطقة ال�شرقية
على التوجيهات ال�سديدة ودعمه لربامج
وفعاليات امل�ؤ�س�سة باملنطقة.

انطالق المؤتمر الدولي للسالمة والصحة المهنية

الريا�ض -البالد

رع ��ى وزي� ��ر امل� � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ه�ن��د���س �أح �م��د ب��ن �سليمان
الراجحي� ،أعمال امل�ؤمتر ال��دويل اخلام�س
لل�سالمة وال���ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة ،ب��ال�ت��زام��ن مع
امل��ؤمت��ر العربي ال��راب��ع لل�سالمة وال�صحة
امل�ه�ن�ي��ة حت��ت ��ش�ع��ار " نه�ضة و� �س�لام��ة "،
وذلك يف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض ،وي�ستمر خالل الفرتة من � 3إىل 5
�أكتوبر  .2022و�أ�شاد خالل كلمته يف افتتاح
واملبادرات
إجراءات
بالت�شريعات وال
امل�ؤمتر
ِ
ِ
ِ
التي اتخذتها قيادة اململكة للعناية ببيئات
العمل ،وتعزيز ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
قطاع الأعمال ،والتي كان لها �أثر �إيجابي يف
تكاليف �
خف�ض
ِ
إ�صابات العملِ  ،وتعزيز كفاءةِ
ِ
ِ
املن�ش� ِآت .كما �أ�شاد بالإ�سهامات املهمة للقطاع
اخلا�ص ،بتعاون القطاع اخلا�ص وا�ستجابته

 50مليار ريال مساهمات
اقتصادية بالقطاع
في المملكة سنويا
املميزة لت�شريعات ال�سالمة وال�صحة املهنية،
وامل �ب��ادرات التي تعك�س العناية احلقيقية
بتوفري بيئات عمل �آمنة و�صحية وم�ستدامة،
ترتقي مب�ستوى �سوق العمل ال�سعودي.
ويعد هذا امل�ؤمتر هو احلدث الأهم يف اململكة
يف جم��ال ال�سالمة وال�صحة املهنية ،حيث
يهدف �إىل رفع الوعي داخل بيئة العمل حول
ممار�سات ال�سالمة وال�صحة املهنية ،ت�أكيدا

شراكة بين «الصناعات
العسكرية» و«موهبة»
الريا�ض -البالد

بريدة  -البالد

وق�ع��ت الهيئة ال�ع��ام��ة لل�صناعات الع�سكرية ،وم�ؤ�س�سة امللك
عبد العزيز ورجاله للموهبة والإب��داع "موهبة' ،مذكرة تفاهم
لتعزيز �أوجه التعاون امل�شرتكة بني اجلانبني مبا يخدم موهوبي
وموهوبات الوطن ،وذل��ك بح�ضور نائب حمافظ الهيئة العامة
لل�صناعات الع�سكرية لقطاع دعم الأعمال فايز بن حممد الفايز،
ونائب الأمني خلدمات املوهوبني يف م�ؤ�س�سة "موهبة" الدكتور
با�سل ال�سدحان ،حيث وقع االتفاقية مدير تنمية القوى الب�شرية
لقطاع ال�صناعات الع�سكرية يف الهيئة املهند�س خليفة بن بديع،
ومدير ال�شراكات يف "موهبة" �سند�س الوهيب.
وتهدف املذكرة �إىل تقدمي برامج نوعية م�شرتكة للطلبة املوهوبني،
ون�شر ثقافة املوهبة والإب ��داع يف املجتمع و�إج ��راء الدرا�سات
العلمية التي ت�سهم يف رفع م�ستوى اكت�شاف املوهوبني ورعايتهم.
كما تت�ضمن جماالت التعاون تبادل اخل�برات العلمية والعملية،
ودع��م ت�سجيل ط�لاب موهبة يف الربنامج الوطني للك�شف عن
املوهوبني (مقيا�س موهبة) ،وتنفيذ برامج م�شرتكة ت�سهم يف دعم
قطاع ال�صناعات الع�سكرية بال�شباب وال�شابات امل�ؤهلني معرفيًا
ومهاريًا يف جم��االت العلوم والهند�سة والتقنية والريا�ضيات،
بجانب تعزيز فر�ص التدريب التعاوين وال�ت��دري��ب على ر�أ���س
العمل ،وربط الفر�ص الوظيفية للطلبة املوهوبني للعمل يف قطاع
ال�صناعات الع�سكرية.

الهتمام اململكة ودوره��ا ال��رائ��د يف تطوير
جم ��ال ال���س�لام��ة وال���ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة حملي ًا

و�إقليمي ًا ودول�ي� ًا ،وعر�ض �أب��رز املمار�سات
والتجارب العاملية.

ت�سلم الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن
�سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم
درع ال�ت�م� ّي��ز وال ��ري ��ادة و� �ش �ه��ادة الآي ��زو
ال �ع��امل �ي��ة  2017 :19770-1اخل��ا��ص��ة
ب�ن�ظ��ام �إدارة �أ� �ص��ول تقنية املعلومات
لإم��ارة املنطقة .ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقباله
يف مكتبه بالإمارة �أم�س ،الأمري في�صل بن
عبدالرحمن بن نا�صر بن فرحان الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة �أ�شهاد  ،بح�ضور وكيل
�إمارة الق�صيم الدكتور عبدالرحمن الوزان
ومدير عام �إدارة تقنية املعلومات بالإمارة
املهند�س �صالح الر�سي .
و�أك � ��د � �س �م��و �أم�ي��ر ال�ق���ص�ي��م �أن �إم� ��ارة
املنطقة حري�صة على التميّز والريادة يف
التحوّ ل التقني وجتويد �أدائها مبا يحقق

م�ستهدفاتها لأمت �ت��ة جميع �إج��راءات �ه��ا
�إلكرتونيا  ،م�شري ًا �إىل �أن ح�صول �إمارة
املنطقة على هذا اال�ستحقاق لدرع التميّز
والريادة و�شهادة الآيزو العاملية  ،ت�أكيد ًا
ملنهجيتها جت��اه التحول التقني و�أمتتة
جميع �إجراءاتها �إلكرتونيًا ،ويظهر بجالء
حجم اجلهود بهذه املنجزات التي يفخر
بها اجلميع  ،مبدي ًا تقديره ل�سمو رئي�س
م�ؤ�س�سة �أ�شهاد على تعاونهم فيما يحقق
�إهداف �إمارة الق�صيم .
فيما ن��وه الأم�ي�ر في�صل ب��ن عبدالرحمن
بن نا�صر بالدعم واملتابعة من �سمو �أمري
املنطقة لتميز وري� ��ادة الإم� ��ارة املنطقة
يف اجلوانب التقنية الأم��ر ال��ذي انعك�س
على �أدائها وح�صولها على �شهادة الآيزو
العاملية ودرع التميز والريادة .

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

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

ا�ستعر�ض الأمري في�صل بن بندر بن �سلطان،
رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة االحت� ��اد ال���س�ع��ودي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات الإل��ك�ت�رون��ي��ة ،خ�ل�ال ج��ول��ة له
�شملت ك ًال من �سنغافورة وكوريا اجلنوبية ،
اال�سرتاتيجية الوطنية للألعاب والريا�ضات
الإل�ك�ترون�ي��ة ،ال�ت��ي �أطلقها �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ويل العهد
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ،م ��ؤك��د ًا �أن اململكة
العربية ال�سعودية متتلك مقومات كبرية يف
جمال الألعاب والريا�ضات الإلكرتونية يف ظل
ما تتمتع به من موقع ي�شكل ج�سر ًا جغرافي ًا
بني العامل الغربي وال�شرقي� ،إىل جانب قدرات
و�إمكانات �شبابها العالية ،حيث يوجد �أكرث من
 21مليون ًا من املهتمني بالألعاب.
وتطرق �سموه خ�لال اجلولة التي ت�ستهدف
ال �ت �ع��ري��ف ب��اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة و�أه��داف��ه��ا �إىل
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ت�ستهدف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
تطويرها والتي ت�شمل التقنيات والأج�ه��زة
وق � �ط� ��اع �إن�� �ت� ��اج الأل� � �ع � ��اب وال ��ري ��ا�� �ض ��ات
الإل �ك�ترون �ي��ة ،وق �ط��اع احل��وك �م��ة وال �ل��وائ��ح
التنظيمية ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل البنية التحتية

وا�ستقطاب الكفاءات واملواهب وتطويرها،
م�شري ًا �إىل �أن ن�سبة ات�صال ال�سكان بالإنرتنت
يف اململكة ت�صل �إىل �أكرث من  ،%90الفت ًا �إىل
وج��ود بنية حتتية وم �ب��ادرات حالية تدعم
املهتمني وامل�ستثمرين باملجال مثل خ��وادم

االت�صال واحلا�ضنات �أو امل�سرعات املحلية
لدى العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة
و�صناديق الدعم التي متول �أكرث من  33جما ًال
داخل القطاع.
و�أو� �ض��ح �سموه �أن �إط�ل�اق اال�سرتاتيجية

الوطنية للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية
م�ؤخر ًا يهدف �إىل دعم اال�ستثمار يف القطاع
الذي يتيح فر�ص ًا ا�ستثمارية واع��دة ،م�شري ًا
�إىل التوجه ال�ستقطاب وت�أ�سي�س � 250شركة
�أل �ع��اب يف اململكة بحلول  2030ت�سهم يف
دعم وتنمية وتطوير قطاع الألعاب باململكة،
مرحب ًا ب�إقامة �شراكات مع املهتمني باملجال
ع��امل�ي� ًا؛ لتطوير قطاع الأل �ع��اب والريا�ضات
الإلكرتونية و تعزيز م�ستوى التناف�سية يف
املجال ،م�ؤكد ًا �أن اململكة تتمتع برتفيه رقمي
يواكب �أف�ضل املعايري العاملية يف ظل ر�ؤية
اململكة .2030
وذك��ر �سموه �أن اململكة تعمل على تطوير
الأن �ظ �م��ة والت�شريعات يف ق�ط��اع الأل �ع��اب؛
لإيجاد بيئة داعمة للريا�ضات الإلكرتونية،
ووجود �أكرث من  33جمالاً نوعي ًا لال�ستثمار
يف ال �ق �ط��اع ب��امل�م�ل�ك��ة ،م �ث��ل ق �ط��اع الأل��ع��اب
ال�سحابية ،والأل �ع��اب الريا�ضية التحركية،
بالإ�ضافة �إىل متكني االبتكارات امل�ستقبلية
يف قطاع الألعاب ،ف�ض ًال عن �إطالق م�ساهمات
اقت�صادية يف الريا�ضات الإلكرتونية تزيد عن
 50مليار ريال �سعودي �سنويا.
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القيادة تهنئ رئيس ألمانيا
جدة -وا�س

ب��ع��ث خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س فرانك فالرت
�شتاينماير ،رئي�س جمهورية
�أملانيا االحت��ادي��ة ،مبنا�سبة
ذك��������رى ي������وم ال����وح����دة

ل��ب�لاده .و�أع����رب امل��ل��ك امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق
التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �أملانيا
االحتادية ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية تهنئة،

لفخامة الرئي�س ف��ران��ك فالرت �شتاينماير،
رئي�س جمهورية �أملانيا االحتادية ،مبنا�سبة
ذكرى يوم الوحدة لبالده .وعرب �سمو ويل
العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مب���وف���ور ال�����ص��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه،
وحلكومة و�شعب جمهورية �أملانيا االحتادية
ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

إلنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متنوعة في المملكة

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

حيث تنوي العمل على تطوير �أكرث من  10ماليني مرت لأب��ن��اء املناطق� ،إىل جانب �إت��اح��ة اال�ستفادة من نقل
مربع مل�شاريعها امل�صممة وفق الطابع احلديث واملُ�ستمد اخل��ب�رات وامل��ع��رف��ة يف ع���دة جم����االت ،ح��ي��ث �ستوفر
من روح مناطق اململكة وثقافتها ،ون�سيجها العمراين امل�����ش��اري��ع بيئة عمل متميزة تتنا�سب م��ع متطلبات
ال�شركات ورواد الأع��م��ال لت�سهم يف تو�سعة نطاق
املحلي ،مع مراعاة تطبيق �أحدث املعايري املعتمدة.
�أعمالهم �إىل مدن ومناطق �أخرى يف اململكة.

�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س �إدارة
�صندوق اال�ستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ ،عن �إطالق
�شركة "داون تاون ال�سعودية" ،والتي تهدف لإن�شاء
التجارة واال�ستثمار
وتطوير مراكز ح�ضرية ووجهات متعددة ومتنوعة
وي�ستهدف �صندوق اال�ستثمارات العامة م��ن خالل
يف �أنحاء اململكة.
و�ست�سهم ال�شركة يف تطوير البنية التحتية للمدن ،م�شاريع "داون ت��اون ال�سعودية" الإ�سهام يف تعزيز
وتعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص احلركة التجارية واال�ستثمارية يف املدن املختلفة حول
وامل�ستثمرين ،وذلك عرب تقدمي العديد من الفر�ص اململكة ،مما يزيد من جاذبيتها ،ويعزز الأثر الإيجابي
اال�ستثمارية اجلديدة يف قطاعات الأعمال على االقت�صاد املحلي لها .وكذلك توفري فر�ص جديدة
والت�سوق وال�سياحة والرتفيه والإ�سكان .ل�شركات القطاع اخل��ا���ص ،وا�ستحداث فر�ص العمل
و����س���ت���ع���م���ل ����ش���رك���ة "داون ت�����اون
ال�سعودية" على �إط�لاق م�شاريعها
يف  12مدينة وهي :املدينة املنورة،
ا ُ
خل�بر ،الأح�ساء ،بريدة ،جنران،
ج��ي��زان ،ح��ائ��ل ،ال��ب��اح��ة ،عرعر،
الطائف ،دومة اجلندل ،وتبوك.

تناف�سية ومتكني

وي�أتي �إطالق �شركة " داون تاون ال�سعودية" امتداد ًا
وت�أكيد ًا على جهود �سمو ويل العهد لتطوير مناطق
اململكة؛ مب��ا ين�سجم م��ع م��ا تتمتع ب��ه ك��ل منطقة من
ميز ن�سبية وتناف�سية ،وذلك �إميان ًا من �سموّ ه بالدور
الفعال الذي تقوم به اقت�صاديات املُدن يف دعم وتعزيز
االقت�صاد الوطني .وتتما�شى ا�سرتاتيجية ال�شركة مع
جهود �صندوق اال�ستثمارات العامة يف تطوير ومتكني
القطاعات الواعدة يف اململكة ،وامل�ساهمة يف حتقيق
م�ستهدفات ال�صندوق لتنويع االقت�صاد ال�سعودي
وزي��ادة منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ،مبا
يتما�شى مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

نقل تحيات القيادة للرئيس رحمن

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

ا�ستقبل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س �إم����ام ع��ل��ي رح��م��ن رئي�س
جمهورية طاجيك�ستان� ،صاحب ال�سمو الأمري في�صل
ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،وذل���ك يف
الق�صر الرئا�سي بالعا�صمة دو�شنبيه.
ونقل �سموه يف ب��داي��ة اال�ستقبال ،حتيات وتقدير
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء  -حفظهما الله  -لفخامته ،ومتنياتهما
جلمهورية طاجيك�ستان حكوم ًة و�شعب ًا دوام الرقي
واالزده�����ار .وج���رى خ�لال اال���س��ت��ق��ب��ال ،ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين� ،إىل جانب بحث �آخر

تطورات الأو�ضاع على ال�ساحة الدولية.
ح�ضر اال�ستقبال� ،سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية طاجيك�ستان وليد الر�شيدان ،ومدير عام
مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.
والتقى الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبد الله وزير
اخلارجية� ،أم�س وزير خارجية جمهورية طاجيك�ستان
�سراج الدين مهر الدين ،وذلك مبقر وزارة اخلارجية
الطاجيكية يف العا�صمة دو�شنبيه.
وع��ق��د ال��وزي��ران جل�سة مباحثات ر�سمية ،جرى
خ�لال��ه��ا ا���س��ت��ع��را���ض �أوج����ه ال��ع�لاق��ات ب�ين اململكة
وطاجيك�ستان و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا يف
املجاالت كافة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �أبرز الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.

«داون تاون السعودية»
خارطة طموحة الزدهار المدن
جدة  -البالد

تعزيزا خلارطة الإجن��از و�ضمن بنك الأه���داف الطموحة
ل��ر�ؤي��ة اململكة  ، 2030ي���أت��ي �إط�ل�اق �شركة "داون ت��اون
ال�سعودية" امتدا ًدا وت�أكي ًدا على وعد �سمو الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
 ،ب�إطالق م�شاريع التنمية امل�ستدامة يف جميع املناطق ،
تكامال مع ما �أعلنه – حفظه الله – من ا�سرتاتيجيات وما
�أطلقه من م�شاريع نوعية �ضخمة يف �أنحاء الوطن لأجل
حا�ضر وم�ستقبل امل��واط��ن  ،ال���ذي يرتجمه ه��ذا احل��راك
املت�صل مل�سرية االزدهار.
ال�شركة اجلديدة بحجم �أهدافها النوعية املمتدة �إىل ربوع
اململكة � ،ستعمل على تعزيز املميزات التناف�سية للمدن ،
وتعظيم �إ�سهاماتها يف تنويع ركائز و�شرايني االقت�صاد
ال��وط��ن��ي  ،وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ذل��ك م��ن خ��ل��ق جم����االت وا���س��ع��ة
لال�ستثمار وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف املناطق وفر�ص
متجددة للوظائف وريادة الأعمال لأبنائها وبناتها  ،ورفع
م�ستويات جاذبيتها وحت�سني م�ستويات جودة احلياة فيها.

فر�ص كبرية

ر�ؤي��ة �شركة داون تاون ال�سعودية و�أهدافها  ،تعك�س
حر�ص �سمو ويل العهد – حفظه الله – على حت�سني

ج��ودة احل��ي��اة وحتقيق التنمية االقت�صادية و�أه���داف
وتطلعات ر�ؤي��ة اململكة  2030يف كافة مناطق اململكة ،
وت�سرت�شد ال�شركة يف توجهها وم�شاريعها الطموحة
القادمة باهتمام �سمو ويل العهد بالإن�سان  ،وبتوفري
املزيد من الفر�ص لل�سكان يف كافة �أرجاء اململكة من خالل
متكني خلق فر�ص العمل والتدريب والتنمية مبا يتنا�سب
مع طموحات وتطلعات املواطن ال�سعودي يف كل مكان.
و�س ُت�سهم ال�شركة اجلديدة يف تطوير وتنمية وا�ستغالل
ً
انطالقا من ت�أكيد �سموه – وفقه
الفر�ص يف  12مدينة،
الله – على اال�ستفادة من �إمكانات كافة املدن يف اململكة
وتنميتها ،وهي �إمكانات كبرية و�ست�شهد قطاعات جديدة
حتقق قيمة م�ضافة القت�صاد الوطن واالقت�صاد املجتمعي
الذي يعك�س طموحات املواطنني واملواطنات وانخراطهم
يف جماالت العمل واالبتكار يف ريادة الأعمال.
ك��م��ا ت�����س��ت��ه��دف ال�����ش��رك��ة خ��ل��ق ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ص
واخليارات اجلديدة ل�سكان املدن يف قطاعات الأعمال
يف جماالت خمتلفة ت�شمل الت�سوق والرتفيه وال�ضيافة
وال�سكن بهدف حتفيز احل��رك��ة االقت�صادية وحت�سني
ج����ودة احل��ي��اة وت��ع��دد ال��وج��ه��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وت��ن��وع
الأن�شطة وازدهار املناطق.

رؤساء برلمانات «العشرين» يناقشون
أمن الغذاء والطاقة
جاكرتا -وا�س

ير�أ�س رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
ب��ن حممد ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ ،وف��د اململكة العربية
ال�سعودية امل�شارك يف �أعمال اجتماعات القمة الثامنة
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين ،التي ي�ست�ضيفها
ال�برمل��ان الإن��دون��ي�����س��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد ال�برمل��اين
الدويل يف العا�صمة جاكرتا.
و�سيبحث ر�ؤ���س��اء ب��رمل��ان��ات ال���دول الأع�����ض��اء ملجموعة
ال��ع�����ش��ري��ن خ�ل�ال االج��ت��م��اع��ات ع����د ًدا م��ن امل��و���ض��وع��ات
املدرجة على جدول الأعمال ،ومنها تعزيز التنمية
امل�ستدامة ،واالقت�صاد الأخ�ضر ،والق�ضايا
الطارئة املتعلقة ب�أمن الغذاء والطاقة،
وال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ،وفعالية
الأدوار التي تقوم بها الربملانات.
و�أك��د رئي�س جمل�س ال�شورى -
يف ت�صريح �صحفي� -أ َّن اململكة
العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
عبداهلل �آل ال�شيخ

�آل ���س��ع��ود ،و���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س
ال��وزراء  -يحفظهما الله  -تنظر �إىل هذا التجمع الدويل
الكبري ب�أهمي ٍة كربى ً
نظرا لدور دول املجموعة يف �صناعة
اقت�صاد العامل وفتح �آفاق الفر�ص �أمام ال�شعوب.
وق���ال �إن ح�ضور اململكة ب�ين �أق���وى ع�شرين اقت�صاداً
ي��ع��زز م��ن مكانتها ،ومي��ن��ح جهودها ال��ت��ي ت��ق��وم بها يف
�إر���س��اء الأم��ن وال�سلم الدوليني ،دفعة متميزة من خالل
توا�صلها امل�ستمر مع كافة دول العامل  ،وبناء العالقات
املتميزة من �أج��ل الو�صول �إىل م�ستوى تن�سيق
فاعل ي�ضمن تعزيز عالقات اململكة مع كافة
ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة .وي�ضم وفد
املجل�س م��ن الأع�����ض��اء :ال��ل��واء من�صور
ب��ن �سلطان ال�ترك��ي ،وال��دك��ت��ورة �آم��ال
بنت يحيى ال�شيخ ،والدكتور �أ�سامة بن
ح�سن ع��ارف ،وال��دك��ت��ورة �أم�يرة
بنت �أحمد البلوي ،وعدد
م����ن امل�������س����ؤول�ي�ن يف
املجل�س.

تعزيز تنافسية المدن
لتنويع االقتصاد وتوفير
الوظائف وريادة األعمال

فرص استثمارية للقطاع
الخاص في التسوق والسياحة
والترفيه واإلسكان
كلمة

مكتسبات وطموحات
ان��ط�لاق��ة ج��دي��دة مل���دن اململكة
على ط��ري��ق االزده����ار امل�ستدام
ال������ذي ي�����ش��ه��د ال����وط����ن م��ع��امل��ه
بوترية مت�سارعة ،هي مبقايي�س
جت���ارب الأمم ،تعد (م��ف��اج���آت)
يف ال��ت��ن��م��ي��ة واالجن�������از ال���ذي
ي�ضيف قيمة نوعية كبرية ملفهوم
التقدم ويغري ح��دود التناف�سية
ال��ت��ي �أج��ادت��ه��ا اململكة بقيادتها
الر�شيدة ،حفظها الله ،مبا يليق
وم��ك��ان��ة ه���ذا ال��وط��ن ع��ل��ى كافة
الأ���ص��ع��دة ،وه���ذه ه��ي امل��ع��ادل��ة
الطموحة ملكت�سبات ب�لادن��ا يف
املزيد من الرفعة.
�إن ت��ع��زي��ز �إم���ك���ان���ات امل��ن��اط��ق
وامل�����دن وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء
م�ستقبل الوطن وترجمة �أهداف
ر�ؤي���ت���ه  2030ال��ط��م��وح��ة ،هو
رك���ي���زة �أ���س��ا���س��ي��ة يف م�����س�يرة
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وال��ل��وح��ة
الكلية امل�شرقة للمملكة ،ويتج�سد
ذل����ك يف �إع���ل��ان ���س��م��و الأم��ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد رئي�س جمل�س �إدارة
���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات العامة
ـ ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ـ� ،إط��ل��اق ���ش��رك��ة
"داون تاون ال�سعودية" ،والتي
تهدف لإن�شاء وتطوير وجهات
حملية جاذبة متنوعة  ،ب�إطالق
م�شاريعها يف  12مدينة  ،وهو
ه����دف ح��ا���ض��ر ���ض��م��ن �أه�����داف
���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات العامة
ل������دور ال�������ش���رك���ة وغ��ي�ره����ا م��ن
م�شاريع ت�سهم يف تعزيز احلركة
التجارية واال�ستثمارية للقطاع
اخلا�ص يف املدن  ،مما يزيد من
جاذبيتها ،ويعزز الأثر الإيجابي
على االقت�صاد املحلي لها والرخاء
ال�شامل للوطن الطموح.
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«الحج» تشدد على ضرورة تجويد خدمات المعتمرين
مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي

���ش��ددت وزارة احل��ج وال��ع��م��رة ،على ���ض��رورة
التزام �شركات وم�ؤ�س�سات العمرة بتقدمي حزم
اخل��دم��ات ك��اف��ة ل�ضيوف ال��رح��م��ن ع��ل��ى �أك��م��ل
وج���ه ،وذل���ك ب��ه��دف رف���ع ج���ودة اخل��دم��ات يف
القطاع ،وتي�سري رحلة �ضيوف الرحمن ،حتقي ًقا
مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�أو�ضحت �أن جميع �شركات وم�ؤ�س�سات العمرة
مُلزمة التزامًا تامًا ب�إ�صدار ت�صاريح العمرة
وال�����ص�لاة يف ال��رو���ض��ة للمعتمرين التابعني
لها ،وتفويجهم للم�سجد احل��رام وفق الأوق��ات
املعتمدة يف الت�صاريح ،وي�شمل ه��ذا الإج��راء
م��ن يرغب منهم يف ت��ك��رار العمرة خ�لال فرتة
وج���وده���م يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،و�أي ً
�����ض��ا �إ���ص��دار
ت�صاريح ال�صالة يف الرو�ضة ملن يرغب.
وت��ت��اب��ع ال�����وزارة م�ستوى ج���ودة اخل��دم��ات،
وال��ت��زام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بتقدميها من
خ�لال اجل���والت الرقابية امليدانية امل�ستمرة،
والر�صد الآيل املُكثفُ ،م���ؤك��د ًة �أن��ه مت توجيه
الفرق امليدانية بالوزارة يف مراكز الفرز بجوار
امل�سجد احل���رام وامل�سجد النبوي لر�صد �أي
خمالفة ميدانية ،واتخاذ الإج���راءات النظامية
ال��رادع��ة بحق املخالفني ب��ه��دف تعزيز ج��ودة

اخلدمات .ي�شار �إىل �أن وزارة احلج والعمرة واخل���ارج ،مما يرتجم جهود اململكة يف خدمة التقنية يف خمتلف �أعمالها و�سط طموحاتها يف �أف�ضل اخل��دم��ات ل�ضيوف الرحمن من حجاج
تقوم بتوظيف التقنية خلدمة �ضيوف الرحمن ق��ا���ص��دي بيت ال��ل��ه احل����رام ،ك��م��ا �أن ال���وزارة موا�صلة الإبداع واالبتكار؛ انطالق ًا من قناعاتها ومعتمرين وزوار بال�صورة املثلى؛ لت�سابق
ال��ق��ادم�ين لأداء م��ن��ا���س��ك ال��ع��م��رة م��ن ال��داخ��ل كانت وال تزال يف طليعة القطاعات التي وظفت الكبرية ب�أهمية التقنية وب�ضرورتها لتقدمي الوزارة بذلك الزمن يف تقدمي خدماتها يف �إطار

فيروس واحد يسبب العنقز
لألطفال والحزام الناري للكبار
الريا�ض ـ البالد

ك�شف ا�ست�شاري الأم��را���ض اجللدية الدكتور عامر
ال��ع��ل��ي� ،أن م��ر���ض «احل����زام ال���ن���اري» ال���ذي ي�صيب
الإن�سان يف الغالب بعد �سن اخلم�سني ،هو عبارة عن
�إعادة ن�شاط لفريو�س العنقز الذي ي�صاب به الأطفال.
و�أو�ضح "العلي"� ،أنه عند �شفاء الإن�سان يف ال�صغر
من مر�ض العنقز ،تختفي كل �أعرا�ضه مثل «الإحمرار،
واحل�����رارة ،وال��ط��ف��ح اجل���ل���دي» ،لكن
ال��ف�يرو���س يبقى يف اجل�����س��م ،م�شريا
�إىل �أنه عند �ضعف مناعة الإن�سان بعد
�سن اخلم�سني ين�شط ه��ذا الفريو�س
من جديد ،وي�ؤدي للإ�صابة بـ«احلزام
الناري».
و�أ�ضاف �أن �أعرا�ض العنقز واحل��زام
الناري تختلف ب�سبب اختالف مناعة
الإن�سان يف ال�صغر عن الكرب ،مو�ضحا
�أنه من املمكن ل�شخ�ص م�صاب باحلزام
الناري �أن ينقل الفريو�س لطفل وي�سبب له العنقز.
ي�شار �إىل �أنه ميكن �أن ت�ساعد بع�ض الإج��راءات يف
ع�لاج كل من العنقز واحل���زام ال��ن��اري ،وه��ي تتمثل
يف �أخ��ذ حمام ب��ارد حيث قد ي�ساعد احلمام البارد
املليء ب�صودا اخلبز� ،أو دقيق ال�شوفان� ،أو دقيق
ال�شوفان ال��غ��روي يف تهدئة الآف���ات اجللدية التي

ي�سببها جدري املاء واحلزام الناري كما ميكن و�ضع
م�ستح�ضر تخفيف احلكة وميكن �أن ي�ساعد و�ضع
غ�سول الكاالمني على تهدئة اجللد وتقليل احلكة ،ويف
حالة الإ�صابة باحلزام الناري ،فقد ي�صف لك الطبيب
دواء م�ضاد للفريو�سات لتخفيف الأعرا�ض وت�سريع
ال�شفاء.
كما يتوجب على ال�شخ�ص امل�����ص��اب جتنب خد�ش
اجللد �أثناء الإ�صابة بالعنقز �أو احلزام
الناري ،لأنها ميكن �أن ترتك اجلروح
مفتوحة للعدوى وت�سبب ندبات على
اجل��ل��د .ف�ضال على �أن���ه ي��ج��ب جتنب
ت��ن��اول الأ���س�بري��ن لت�سكني الآالم عند
الإ�صابة بجدري امل��اء للأطفال ،حيث
ميكن �أن يزيد فر�ص الإ�صابة مبتالزمة
وه���و م��ر���ض خ��ط�ير ي�صيب ال��دم��اغ
والكبد .ويجب جتنب االق�ت�راب من
الأ�شخا�ص غري امل�صابني :حيث ميكن
�أن تنتقل لهم العدوى يف حالة عدم الإ�صابة بها من
قبل .تعد �أف�ضل طرق الوقاية من جدري املاء واحلزام
الناري هو احل�صول على اللقاح .ميكن احل�صول على
لقاح جدري املاء منذ ال�صغر ،وع��ادة ما يتم �إعطا�ؤه
للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  12و� 15شهر ،ثم
مرة �أخرى بني  4و � 6سنوات.

مصادرة أسماك مجهولة بالقوزين
جدة ـ البالد

ن�� ّف��ذت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة ممثلة يف �إدارة �أ���س��واق
النفع العام ،حملة على حم��ال بيع الأ�سماك يف حي
"القوزين" داخل نطاق بلدية امللي�ساء الفرعية.
و�أو�ضح مدير �إدارة �أ�سواق النفع العام رائد املطريي
�أن احلملة �أ�سفرت عن �إغالق  90موقع ًا خمالف ًا يقوم
بعر�ض �أ�سماك جمهولة امل�صدر وتظهر عليها عالمات
الف�ساد يف ظروف بيئية �سيئة ،بالإ�ضافة �إىل تخزين
الأ���س��م��اك ب�����ص��ورة غ�ير �صحيحة ،وع���دم االه��ت��م��ام

�أه��داف��ه��ا الإ�سرتاتيجية وخططها املدرو�سة،
وب��ت��ح��دي��ث م�����س��ت��م��ر لأع��م��ال��ه��ا وم�����ش��اري��ع��ه��ا
التقنية والرقي مبجال التعامالت الإلكرتونية
وا�ستخدامها ب�شكل حقيقي وت��ق��دمي اخلدمة
الأف�ضل.
ً
ف�ضال �إىل امل�ضي قدما يف حتقيق تطلعات ر�ؤية
 ،2030يف قطاع احل��ج وال��ع��م��رة؛ بهدف رفع
�سقف املناف�سة يف جتويد م�ستوى اخلدمات
املقدمة ل�ضيوف الرحمن؛ وذل��ك انطالق ًا مما
يتمتع به هذا القطاع من مزايا متفردة ومتنوعة
ت�ؤهله الحتالل مكانة متميزة يف الر�ؤية� ،إىل
جانب كونه من القطاعات كثيفة العمالة التي
لديها القدرة على توليد الوظائف.

 1900متطوعة يخدمن
قاصدات المسجد النبوي

ضبط مخالفات

في نطاق محمية اإلمام تركي
رفحاء ـ البالد

�أعلنت �إدارة احلماية التابعة لهيئة تطوير حممية
الإم��ام تركي بن عبدالله امللكية عن �ضبط 198
خمالفة جديدة الأ�سبوع املا�ضي ،بالتعاون مع
املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر ،و�ضمن ج��ه��وده��ا يف ر���ص��د و�ضبط
املخالفات يف املناطق التي تقع يف نطاقها انطالق ًا
م��ن جهودها يف احل��ف��اظ على الغطاء النباتي
والتنوع الأحيائي يف تلك املناطق ،وم�ساهمة
منها يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030م
بتحويل اململكة لوجهة �سياحية ذات معايري
بيئية عاملية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن املخالفات التي مت �ضبطها،
متثلت يف الرعي اجلائر ،والتخييم يف الأماكن
املمنوعة ،وال��دخ��ول ب��دون ت�صريح ،و�إ�شعال
النار يف غري الأم��اك��ن املخ�ص�صة لها ،حيث مت
اتخاذ الإج��راءات النظامية بحق املخالفني وفقا
ملا هو من�صو�ص عليه يف نظام البيئة.
يُذكر �أن نظام البيئة والئحته التنفيذية ين�ص
على العديد من العقوبات املالية وفق ًا لطبيعية
كل خمالفة ،حيث بلغ متو�سط العقوبات املالية
للمخالفات الأرب��ع التي مت �ضبطها نحو 5000
ريال لكل خمالفة.

بنظافة �أر�ضيات بع�ض املحال ،م�شري ًا �إىل �أن احلملة
قامت �أي�ض ًا مب�صادرة  520كيلو جرام ًا من الأ�سماك،
حيث مت ت�سليم  220كيلو منها للجمعية اخلريية بعد
الت�أكد من �صالحيتها.
و�أك��دت �أمانة جدة ا�ستمرار اجلهود امليدانية لر�صد
وم��ع��اجل��ة ال��ظ��واه��ر ال�سلبية يف ج��م��ي��ع الأح���ي���اء،
وتطبيق الإج����راءات النظامية على املخالفني للحد
من املخالفات البلدية ومنع الأن�شطة املحظورة وغري
امل�صرح بها.

املدينة املنورة ـ البالد

ا�ستقطبت وك��ال��ة الرئا�سة العامة ل�����ش���ؤون امل�سجد
النبوي  1900متطوعة خ�لال �شهري حم��رم و�صفر
م��ن ال��ع��ام اجل����اري؛ للم�شاركة يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات
لقا�صدات امل�سجد النبوي ,مب�شاركة  9جهات لدعم
ال��ع��م��ل ال��ت��ط�� ّوع��ي .و���ش��م��ل��ت اخل���دم���ات ال��ت��ي قدمها
املتطوّعات � 7796ساعة تطوعية ن ّفذت على فرتات
خمتلفة ,وتوزيع وجبات الإفطار يف امل�سجد النبوي،
وتنظيم حركة احل�شود والإر�شاد املكاين بعدة لغات,

وتقدمي خدمات التنقل لكبريات ال�سن وذوات الإعاقة,
بالإ�ضافة �إىل فر�ص العمل التطوّعي التخ�ص�صية.
وت�����ش��رف ال��وك��ال��ة امل�����س��اع��دة ل��ل��خ��دم��ات االجتماعية
والتطوعية والإن�سانية الن�سائية على العمل التطوّعي
يف الق�سم الن�سائي بامل�سجد النبوي من خالل الفر�ص
التطوعية املتنوعة ال��ت��ي ت��و ّف��ره��ا املن�صة الوطنية
للعمل التطوعي يف املجاالت اخلدمية وامليدانية داخل
امل�سجد النبوي و�ساحاته ,وت�شجيع ون�شر ثقافة العمل
التطوعي.

إعادة تأهيل مباني ومرافق الكلية التقنية بجدة
جدة ـ عبد الهادي املالكي

ا�ستكملت ال�شركة الوطنية خل��دم��ات ك��ف��اءة الطاقة
(تر�شيد) ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
�أع��م��ال م�شروع �إع���ادة ت�أهيل مباين وم��راف��ق الكلية
التقنية مبحافظة جدة "بنني" ،بالإ�ضافة �إىل املباين
التابعة وامل�ساندة .وتهدف "تر�شيد" من خ�لال هذا
امل�شروع �إىل رفع كفاءة الطاقة وخف�ض ا�ستهالكها يف
جميع مباين ومرافق الكلية ،وعملت على �إعادة ت�أهيل
 26مبنى تابعًا للكلية ب�إجمايل م�ساحة تبلغ حوايل 23
�ألف مرت مربع ،وذلك وف ًقا للمعايري العاملية .و�أو�ضح
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة "تر�شيد"
وليد الغريري �أن ال�شركة قد قامت ب�إجراء امل�سوحات
امليدانية والدرا�سات الفنية على جميع مباين ومرافق

الكلية قبل البدء يف تنفيذ امل�شروع ،وتبني لها �أهمية
العمل على رفع كفاءة الطاقة وخف�ض ا�ستهالكها يف
مباين ومرافق الكلية ،وعملت على تطبيق معيارين
رئي�سني للرفع من كفاءة الطاقة ،حيث قامت ب�إعادة
ت�أهيل �أنظمة الإ���ض��اءة عن طريق ا�ستبدال الإ�ضاءة
التقليدية احلالية ب�أنظمة بتقنية الـ ( )LEDاملوفرة
للطاقة وذات �أداء عال يف البيئة العملية ،وكذلك تركيب
ح�سا�سات التحكم يف املكاتب واملباين واملرافق التابعة
للكلية التقنية (بنني) .يذكر �أن الوفر املتوقع حتقيقه
بلغ  1.6مليون كيلو واط �ساعة �سنوي ًا� ،أي ما يعادل
 % 68من �إجمايل ا�ستهالك الإ�ضاءة ال�سابق ،ون�سبة
التوفري املتوقعة من امل�شروع تعادل ا�ستهالك �أكرث من
� 2.5ألف برميل نفط مكافئ.

 115أسرة استفادت من أضخم مبادرة لإلسكان التنموي الخيري

البنك األهلي السعودي يسلم الدفعة األولى من المرحلة الثانية من الوحدات السكنية
جدة ـ البالد

احتفل البنك الأهلي ال�سعودي وبرنامج الإ�سكان
التنموي ت��زام��ن�� ًا م��ع ال��ي��وم العاملي للإ�سكان،
اليوم ،بت�سليم الدفعة الأوىل من املرحلة الثانية
من الوحدات ال�سكنية لـ � 115أ�سرة م�ستفيدة
�ضمن مبادراته للم�س�ؤولية املجتمعية ،ومتثلت
املرحلة الثانية تبني البنك توفري  300وحدة
�سكنية مُكتملة البناء ل�صالح الأ�سر الأ�شد حاجة
امل�ستفيدة من الإ�سكان التنموي يف عدد من مدن
ومناطق اململكة ،وذلك ا�ستكما ًال ملا مت �إجنازه
باملرحلة الأوىل والتي �شملت توزيع  500وحدة
�سكنية يف  26مدينة م��ن م��دن اململكة ،وذل��ك
يف �أ�ضخم مبادرة للإ�سكان التنموي اخلريي
ي�شهدها القطاع اخلا�ص.
جاء ذلك بح�ضور معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان الأ�ستاذ ماجد بن عبدالله
احلقيل ،ورئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي
ال�سعودي �سعادة الأ�ستاذ عمار بن عبدالواحد

اخل�������ض�ي�ري ،وال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����س
التنفيذي للبنك الأهلي ال�سعودي الأ�ستاذ �سعيد
بن حممد الغامدي ،وم�س�ؤويل الوزارة والبنك
خ�لال احلفل ال��ذي نظمه البنك لت�سليم الدفعة
الأوىل م��ن املرحلة الثانية م��ن م��ب��ادرة البنك
املُتمثلة يف توفري  115وح��دة �سكنية للأ�سر
الأكرث احتياج ًا ،حتت مظلة املبادرات املجتمعية

التنموية التي يتبناها البنك خلدمة املجتمع ،يف
�سبيل توفري احلياة الكرمية للمواطنني حتقيق ًا
مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�أ�شار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ���س��ك��ان الأ���س��ت��اذ ماجد ب��ن عبدالله احلقيل
�إىل �أن ت�سليم الدفعة الأوىل من املرحلة الثانية
من الوحدات ال�سكنية اليوم يعترب ثمرة لن�ضج

ال�����ش��راك��ة الفاعلة ب�ين ال����وزارة وامل�ؤ�س�سات
الوطنية املتنوعة والتي �أ�سهمت يف توفري �آالف
الوحدات ال�سكنية للأ�سر الأ�شد حاجة ،وامتداد ًا
للمبادرات وال�شراكات الأخ��رى لتوفري امل�سكن
املالئم للأ�سر ال�سعودية ،مقدم ًا �شكره لرئي�س
جمل�س �إدارة البنك الأهلي ال�سعودي ولكافة
من�سوبيه على ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة .و�أو���ض��ح

معاليه �أن ب��رن��ام��ج الإ���س��ك��ان التنموي وعرب
مبادراته املتعددة يُقوم ب��دور كبري بال�شراكة
الفاعلة مع القطاع اخلا�ص واجلهات اخلريية
يف جميع م���دن وحم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ،حتقيق ًا
مل�ستهدفات ب��رن��ام��ج الإ���س��ك��ان – �أح���د برامج
ر�ؤي��ة اململكة  -2030بالو�صول لن�سبة متلك
 %70بحلول عام  .2030وذك��ر رئي�س جمل�س

�إدارة البنك الأه��ل��ي ال�سعودي الأ���س��ت��اذ عمار
بن عبدالواحد اخل�ضريي� ،أن الدفعة الأوىل
من املرحلة الثانية من الوحدات ال�سكنية ت�أتي
ا�ستكما ًال للمبادرة النوعية التي �أطلقها البنك يف
�سياق دعمه للجهود احلكومية لتوفري ال�سكن
الكرمي للأ�سر ال�سعودية ،وفق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية
اململكة  ،2030حيث ت�أتي هذه املرحلة �إحلاق ًا
�إىل ما مت �إجن��ازه خالل املرحلة الأوىل والتي
�شملت توزيع  500وحدة �سكنية.
الفت ًا �إىل حر�ص البنك على تعزيز �شراكته مع
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان
وب��رن��ام��ج الإ���س��ك��ان ال��ت��ن��م��وي ال���ذي ي��ع��د �أح��د
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة ملنظومة ب��رام��ج التنمية
امل�ستدامة يف اململكة.
يُذكر �أن ت�سليم الوحدات �ضمن الدفعة الأوىل من
املرحلة الثانية �شملت � 115أ�سرة يف �أربع مدن
ح��ول اململكة ،وت��وزع��ت يف الأف�ل�اج واملجمعة
وبريدة وجنران.
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«األمن السيرباني»

ترسيخ قيم المحافظة على الوطن
جدة  -البالد

تويل اململكة �أهمية كربى لتطوير قطاع الأمن ال�سيرباين ،ما جعلها حتقق املرتبة الثانية عاملي ًا يف م�ؤ�شر الأمن ال�سيرباين� ،ضمن تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام  2022ال�صادر عن مركز التناف�سية العاملي
التابع للمعهد الدويل للتنمية الإدارية يف �سوي�سرا  ،IMDالذي ُيعد واحد ًا من �أكرث التقارير �شمولية يف العامل ،ويهدف �إىل حتليل وترتيب قدرة الدول على �إيجاد بيئة داعمة وحمفزة للتناف�سية واملحافظة عليها
وتطويرها� ،إذ ي�أتي الإجناز الذي �أعلن عنه يف وقت �سابق ثمرة للدعم والتمكني الذي توليه القيادة الر�شيدة -حفظها الله -لقطاع الأمن ال�سيرباين ،ما �أك�سبه دفعة قوية يف طريق الريادة العاملية يف ظل ر�ؤية اململكة
 ،2030وجت�سيد ًا لتفوق "النموذج ال�سعودي يف الأمن ال�سيرباين" عاملي ًا وموا�صلته حتقيق القفزات النوعية يف امل�ؤ�شرات الرقمية الدولية ،حيث ُيعد منوذج ًا رائد ًا ويحتذى به دولي ًا.

حماية األطفال من اإلعالنات والصور غير المالئمة
وت�ستهدف منظومة الأم��ن ال�سيرباين يف اململكة تعزيز
تناف�سية القطاع واغتنام الفر�ص الواعدة فيه ومواكبة
امل��ت��غ�يرات امل��ت��ج��ددة على النحو ال���ذي يعك�س الطموح
ال��وط��ن��ي يف ه��ذا امل��ج��ال ،الف��ت��ة �إىل �أن امل��ك��ان��ة العاملية
املرموقة يف م�ؤ�شر الأم��ن ال�سيرباين هي ح�صيلة عمل
د�ؤوب متثل يف خمرجات فريدة منها �إن�شاء الأكادميية
الوطنية للأمن ال�سيرباين ،وتنفيذ التمارين ال�سيربانية
املتقدمة على امل�ستوى الوطني ،وطرح املبادرات الرامية
�إىل تعزيز تناف�سية القطاع حملي ًا وت�أ�سي�س �شركات نا�شئة
وواعدة يف قطاع الأمن ال�سيرباين ورعايتها وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية .ويف هذا الإطار �أطلقت الهيئة الوطنية
ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين "احلملة ال��وط��ن��ي��ة للتوعية ب��الأم��ن
ال�سيرباين" ،الهادفة �إىل تر�سيخ قيم املحافظة على الأمن
الوطني ،و�إبراز دور التوعية يف جمال الأمن ال�سيرباين،
وحتقيق التكامل امل�شرتك بني اجلهات الوطنية يف جمال
الأم���ن ال�����س��ي�براين ،وت��وح��ي��د ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة يف هذا
الإط���ار ،وذل��ك تزامن ًا مع ال�شهر العاملي للتوعية بالأمن
ال�سيرباين ،املحتفى به عاملي ًا خالل �شهر �أكتوبر من كل
عام.
وبينت الهيئة �أن احلملة ت�شمل جمموعة من الفعاليات
امليدانية والرقمية للتوعية ب��الأم��ن ال�سيرباين ،تتمثل
بتنفيذ  22جل�سة ت��وع��وي��ة للجهات الوطنية ،و�إق��ام��ة
املعر�ض املتنقل للتوعية يف الأمن ال�سيرباين يف مقار 4
جهات ،و�إط�لاق حملة توعوية بعنوان "ال تفتح جمال"
وذلك بالتعاون مع اجلهات الوطنية.
وق��ال��ت الهيئة �إن احلملة ت�ستهدف كافة فئات املجتمع
وتتطرق يف مو�ضوعاتها �إىل التعريف ب�أهمية الأم��ن
ال�����س��ي�براين ودوره احل���ي���وي يف احل����د م���ن امل��خ��اط��ر
ال�سيربانية املتجددة ،والهند�سة االجتماعية و�أ�ساليب
ال��ت�����ص��ي��د الإل����ك��ت�روين ،و�أه��م��ي��ة ال��ت��ح��دي��ث��ات الأم��ن��ي��ة،
و�ضرورة اال�ستعانة بكلمات املرور القوية لت�أمني ح�سابات
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن االخ��ت��راق ،وغ�يره��ا
من املو�ضوعات التي من �ش�أنها الإ�سهام يف بناء ثقافة
�سيربانية عالية ملواجهة التحديات واملخاطر ،الفتة النظر
�إىل �ضرورة التوعية امل�ستمرة مبخاطر الأمن ال�سيرباين
لدى كافة �شرائح املجتمع للو�صول �إىل ف�ضاء �سيرباين
�سعودي �آمن وموثوق مي ّكن النمو واالزدهار.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين اجلهة املخت�صة

بالأمن ال�سيرباين يف اململكة ،واملرجع الوطني يف �ش�ؤونه،
وت��ه��دف �إىل تعزيزه حماية للم�صالح احليوية والبنى
التحتية للدولة و�أمنها الوطني ،كما تخت�ص برفع م�ستوى
الوعي مبجال الأمن ال�سيرباين وو�ضع ال�سيا�سات و�آليات
احلوكمة والأطر وال�ضوابط والإر�شادات املتعلقة باملجال،
وتعميمها على اجلهات ذات العالقة ومتابعة االلتزام بها.

مسرعة لألمن السيبراني
ويف �إط��ار تطوير قطاع الأم��ن ال�سيرباين� ،أعلنت الهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين يف وق���ت ���س��اب��ق ،ان��ط�لاق
�أع��م��ال «م�سرعة الأم���ن ال�����س��ي�براين» بن�سختها الأوىل،
الهادفة �إىل تعزيز منظومة ري���ادة الأع��م��ال يف اململكة،
وحتفيز اال�ستثمار ورفع ن�سبة املحتوى املحلي يف الأمن
ال�سيرباين ،وذلك �ضمن برنامج «�سايربك» لتنمية قطاع
الأم���ن ال�����س��ي�براين ،مو�ضحة �أن امل�سرعة يف ن�سختها
الأوىل ت�ستهدف متكني ال�شركات املحلية النا�شئة يف جمال
الأمن ال�سيرباين ،التي تقدم حلو ًال ومنتجات �سيربانية

تحفيز وتعزيز االستثمار ورفع نسبة المحتوى المحلي

مبتكرة تت�سق م��ع الأه���داف اال�إ�سرتاتيجية للم�سرعة،
الفتة النظر �إىل �أن جلنة التحكيم امل�شكلة من خمت�صني
وخرباء باملجال وجهات ا�ستثمارية قيمت جميع ال�شركات
النا�شئة املتقدمة لالن�ضمام �إىل امل�سرعة ،واختريت �سبع
�شركات منها ،وهي( :كوقنا� ،سايرب�سين�شي ،تر�ست الين،
�سابري 2 ،فا�ست� ،أرام ،منيع) .وبيّنت �أن �أعمال امل�سرعة
ت�شمل عقد ور�ش عمل ،وتنفيذ فعاليات �أ�سبوعية وجل�سات
تدريبية خالل امل��دة املمتدة �إىل � 12أ�سبوع ًا� ،إىل جانب
ت��وف�ير امل���وارد والأدوات ال��ه��ادف��ة لت�سريع من��و �أن�شطة
ال�شركات النا�شئة وتنمية قدراتها ،وربط منتجاتها التقنية
بامل�ستثمرين ،وذل��ك مب�شاركة خ�براء حمليني ودوليني
يقدمون الإر�شاد والتوجيه لل�شركات امل�ستفيدة .و�أكدت
�أن امل�سرعة ت�أتي �ضمن جهودها لتحفيز ال�صناعة يف جمال
الأمن ال�سيرباين ،وجذب اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية
يف هذا املجال ،وت�شجيع االبتكار لإيجاد احللول الإبداعية
للتحديات ال�سيربانية� ،إىل جانب زي��ادة ع��دد ال�شركات
املتخ�ص�صة يف جمال الأم��ن ال�سيرباين ،م�شرية �إىل �أن

امل�سرعة ت�ستهدف متكني نحو � 40شركة نا�شئة يف تقنيات
الأمن ال�سيرباين ،وتوفري الدعم املايل لل�شركات النا�شئة
املت�أهلة خالل ثالث �سنوات.

حماية األطفال
وت�ضاعف اململكة اجل��ه��ود حلماية الأط��ف��ال م��ن التهديد
ال�سيرباين ،بعد �أن ك�شف تقرير للمنتدى ال��دويل للأمن
ال�سيرباين مت �إع����داده بالتعاون م��ع جمموعة بو�سطن
اال�ست�شارية �أن  % 72من الأطفال حول العامل تع ّر�ضوا
�إىل ت��ه��دي��د ���س��ي�براين واح����د ع��ل��ى الأق�����ل يف ال��ف�����ض��اء
ال�سيرباين .و�شمل تقرير ال��ذي ج��اء حتت عنوان "ملاذا
تتعاظم حماية الأطفال يف الف�ضاء ال�سيرباين" ا�ستبيان ًا
�شارك فيه �أكرث من � 40ألف ًا من �أولياء الأمور والأطفال من
 24دولة يف  6مناطق جغرافية خمتلفة من حول العامل،
بهدف درا�سة �سلوك الأطفال يف الف�ضاء ال�سيرباين ،و�سبل
ا�ستجابتهم للتهديدات واملخاطر الإلكرتونية .و�أ�شارت
نتائج اال�ستبيان �إىل �أن ن�سبة الأط��ف��ال امل�ستخدمني

للإنرتنت حول العامل بني �أعمار � 8إىل  17عام ًا بلغت
 ،93%وك�شفت النتائج �أن  65%من الأطفال يف منطقة
ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا ي��ب��د�ؤون با�ستخدام
الإنرتنت عند �سن الثامنة ،مقارنة بـ 70%يف �أمريكا
الالتينية ،و 50%يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
و 48%يف �أوروب���ا ،مما يجعل الأط��ف��ال يف منطقتي
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أمريكا الالتينية الأكرث
عر�ضة للتهديدات ال�سيربانية.
من ناحية �أخرى ك�شف التقرير �أن �أكرب ن�سبة من الرقابة
الأبوية ل�سلوكيات الأطفال على الإنرتنت كانت يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث �أو�ضح  % 65من
الآب��اء والأم��ه��ات يف هذه املنطقة �أنهم يراقبون ب�شكل
دوري �سلوكيات �أطفالهم على الإنرتنت ،كما �أن �أكرث من
 50%من الأطفال و�أولياء الأمور يناق�شون ا�ستخدام
الإنرتنت والأن�شطة الإلكرتونية ب�شكل روتيني ،ويف
املقابل �سجلت الرقابة الأبوية يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ الأقل ن�سبة� ،إذ �أظهر التقرير �أن  46%فقط من
الآباء والأمهات يف هذه املنطقة يراقبون كيفية ا�ستخدام
�أطفالهم للإنرتنت .وتعليق ًا على نتائج التقرير �أو�ضحت
م�س�ؤولة امل��ب��ادرات وال�����ش��راك��ات يف امل��ن��ت��دى ال��دويل
للأمن ال�سيرباين �آالء الفا�ضل �أن ق�ضية حماية الأطفال
من املخاطر ال�سيربانية تكت�سب �أهمية ك�برى يف عاملنا
املعا�صر نظر ًا �إىل املعدالت املتزايدة ال�ستخدام الأطفال
ل�شبكة الإنرتنت ،وتفاوت ن�سب الرقابة الأبوية ال �سيما يف
ظل االرتفاع امل�ستمر للتهديدات ،م�شرية �إىل �أهمية تعزيز
�سيرباين �آمن ،يعود بالفائدة
اجلهود التوعوية نحو ف�ضاءٍ
ٍ
على الأطفال و�أولياء �أمورهم.
كما ي�شري �إىل �أن التهديدات ال�سيربانية التي يتعر�ض �إليها
الأطفال متنوعة وت�شمل الإعالنات وال�صور غري املالئمة،
�إ���ض��اف��ة �إىل التنمر وال��ت��ح��ر���ش ،وحم����اوالت االخ�ت�راق
والفريو�سات وغريها ،منوه ًا ب�أن  39%فقط من الآباء
والأمهات ذكروا �أن �أطفالهم �أف�صحوا عن خماوفهم �إزاء
التهديدات ال�سيربانية .وقد خلُ�ص التقرير �إىل �أن حماية
الأطفال يف الف�ضاء ال�سيرباين تتطلب م�شاركة منظومة
�شاملة ومتكاملة م��ن �أ���ص��ح��اب امل�صلحة م��ن القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،ومراكز م�ساندة الأطفال ،والنظام
الق�ضائي وجهات �إنفاذ القانون ،وجهود التعاون الدويل،
و�أولياء الأمور ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية.

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

قادة دول «التعاون» حريصون على أعلى مراتب التكامل االقتصادي

الريا�ض -البالد

�أكد وزير املالية رئي�س الدورة احلالية للجنة التعاون
املايل واالقت�صادي مبجل�س التعاون اخلليجي  ،حممد
ب��ن ع�ب��دال�ل��ه اجل��دع��ان ،ح��ر���ص ال �ق��ادة ع�ل��ى و��ص��ول
جمل�س التعاون لأعلى مراتب التكامل االقت�صادي،
وج��ه يف دورت��ه الأخ�يرة
مفيدًا �أن املجل�س الأع �ل��ى َّ
بالعمل على ح�سم الق�ضايا التي تُعيق الو�صول �إىل
الو�ضع النهائي لالحتاد اجلمركي ،م�ؤكدًا �أهمية تنفيذ
متطلبات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،مبا يعود على
املواطن اخلليجي باملنفعة من فر�ص ومزايا ،وي�سهم
يف دفع عجلة النمو واالزدهار.
و�أ�شار خالل تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة �إىل �أن اقت�صادات
دول جمل�س التعاون مل تكن مبن�أى عن �آث��ار الأزم��ات
االقت�صادية التي مير بها العامل ،م�ؤكد ًا �أن حر�ص دول
املجل�س على مواجهة ه��ذه الأزم ��ات ب�شكل ا�ستباقي،
مبي ًنا �أن معاجلتها ال�سريعة للآثار املتوقعة منها �أ�سهم
يف احتواء �آثارها خالل فرتة وجيزة  ،وحتقيق معدالت
من��و اق�ت���ص��ادي مرتفعة ،رغ��م خف�ض ��ص�ن��دوق النقد
ال��دويل لتوقعاته لأداء االقت�صاد العاملي خالل العامني
احلايل والقادم؛ مما ُيعطي ُفر�ص ًا واعدة للو�صول �إىل
الوحدة االقت�صادية اخلليجية.

مكتب �إقليمي

من جهة ثانية و َّقع وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان
� ،أم�س ،يف الريا�ض مع املدير العام ل�صندوق النقد الدويل
كري�ستالينا غورغييفا ،مذكر َة تفاهم لإن�شاء مكتب �إقليمي
ل�صندوق النقد الدويل يف اململكة.
وتركز مذكرة التفاهم على ا�ستمرار التعاون بني �صندوق
النقد الدويل ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،واال�ستفادة
من تو�صيات ال�صندوق ،بالإ�ضافة �إىل انخراط ال�صندوق
مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية وتوثيق العالقات مع احلكومات
يف بلدان املنطقة ،وتو�سيع نطاق �أن�شطة ال�صندوق يف
جمال تنمية القدرات؛ مما يجعل اململك َة ثا َ
ين �أكرب م�ساهم
على م�ستوى العامل لبناء القدرات يف بلدان املنطقة.
و�أف��اد وزي��ر املالية  -خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقد
عقب توقيع االتفاقية� -أن اجتماع وزراء املالية وحمافظي
البنوك املركزية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ناق�ش
مع �صندوق النقد ال��دويل جميع التطورات والعمليات
التي ت�سهم يف تقوية العالقات بينهم لتح�سني اقت�صاديات
دول املجل�س وال ��دول الأخ� ��رى ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أهمية
املحافظة على ا�ستمرار الإ�صالحات الهيكلية وحتقيق
معدالت منو اقت�صادي مرتفعة على الرغم من الأزم��ات
االقت�صادية التي مير بها العامل.

و�أو��ض��ح اجلدعان �أن توقيع االتفاقية مع �صندوق النقد
الدويل� ،ستلبي جميع االحتياجات املتعلقة بتقدمي الن�صح
واال�ست�شارات ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي من خالل
الدعم والتن�سيق والتعاون كما تعمل االتفاقية على تقدمي

ونقل املعرفة التي ت�ساعد على تقوية العالقات وت�صميم كل
الإجراءات ،متطلع ًا �إىل �أن التعاون مع �صندق النقد الدويل
�سي�شهد تطور ًا يف ال�سنوات القادمة.
من جانبها ،ه َّن�أت كري�ستالينا غورغييفا اململكة على ما

تقديرا لريادتها في الطاقة

لقاء "متمم" مشيدا بالبيان التمهيدي:

المملكة تستضيف مؤتمر البترول العالمي
الريا�ض  -البالد

ت�ست�ضيف اململكة م�ؤمتر البرتول العاملي
بن�سخته ال��ـ 25يف مدينة الريا�ض لعام
2026م  ،حيث �أعلنت اللجنة التنظيمية
تر�شح ال�سعودية  ،ملا حظيت به من
قبول ُّ
دعم دويل كبري �إثر تقدمي وزارة الطاقة،
ملف الرت�شيح.
وهن�أ املدير العام ملجل�س البرتول العاملي
الدكتور بري�س رمير ،اململكة باختيارها
ال�ست�ضافة الن�سخة ال���ـ 25م��ن م�ؤمتر
البرتول العاملي يف الريا�ض ،بو�صفها
�أك�ب�ر ب��ل��د م�����ص��در ل��ل��ب�ترول يف ال��ع��امل،
وامتالكها �أحد �أكرب احتياطيات البرتول
يف العامل ،الأمر الذي ي�ؤ ّكد �أهمية اململكة
عاملي ًا وجدارتها ب�أن ت�ست�ضيف �أحد �أهم

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

تمديد سداد التمويل
العقاري لثالثين عام ًا
الريا�ض  -البالد

�أع �ل �ن��ت ال �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة لإع� ��ادة
التمويل العقاري -اململوكة بالكامل
ل �� �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ع��ام��ة،-
م�ب��ادرت�ه��ا يف مت��دي��د ف�ترة ا�ستحقاق
التمويل العقاري طويل الأج��ل لت�صل
�إىل  30عا ًما.
و�أو�ضحت ال�شركة يف بيان �أن املبادرة
ت�أتي يف �إط��ار تطوير �سوق التمويل
ال �ع �ق��اري ال �ث��ان��وي يف امل �م �ل �ك��ة ،من
خ�لال توفري املرونة الالزمة ومتكني
جهات التمويل العقاري لتقدمي حلول
متويلية مي�سرة بن�سبة ثابتة مع متديد
ف�ترات اال�ستحقاق للم�ستفيدين ،ما
ينعك�س على حجم النمو يف املحافظ
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ل� ��دى ج� �ه ��ات ال �ت �م��وي��ل
ال �ع �ق��اري� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �إ� �س��ام �ه��ا يف
التنوع االقت�صادي ومنو حجم الناجت

املحلي الإجمايل.
كما تمُ كن امل�ب��ادرة ح�صول املواطنني
ال ��راغ� �ب�ي�ن يف مت �ل��ك م �ن��ازل �ه��م على
خيارات متويلية مي�سرة و�إتاحة فر�ص
ال�سداد على ف�ترة �أط��ول م��ع �إمكانية
احل�صول على زيادة يف حجم التمويل
ال�ع�ق��اري م��ن قبل اجل�ه��ات التمويلية
بن�سبة ثابتة.
وق� ��ال ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لل�شركة،
�إن مت��دي��د ف�ت�رة ا�ستحقاق التمويل
العقاري طويل الأج��ل من � 26إىل 30
ع��ام ي ��ؤك��د االل��ت��زام ب�ت��وف�ير احل�ل��ول
املنا�سبة للأ�سر ال�سعودية ،من خالل
�إي�ج��اد خ�ي��ارات متويلية جذابة توفر
لهم مزيد ًا من اال�ستقرار والقدرة على
حت�م��ل ال�ت�ك��ال�ي��ف ،مب��ا ي��واك��ب ر�ؤي ��ة
اململكة  2030يف زي ��ادة ن�سبة متلك
املواطنني �إىل .%70

ع��ام 2026م ،يرتقي �إىل مكانة اململكة
بو�صفها رائ � ًدا عامل ًيا يف جمال الطاقة،
ف� ً
ضال عن كونها من �أك�ثر االقت�صادات

ن�شاطً ا يف العامل.
ي��ذك��ر �أن م����ؤمت���ر ال���ب�ت�رول ال��ع��امل��ي،
واملعر�ض امل�صاحب لهُ ،يعد حدثًا عامل ًّيا
ب����ارزً ا ،يجمع ب�ين ال���دول واملنظمات
ال��دول��ي��ة ،ك��ل ث�ل�اث ���س��ن��وات ،لتعزيز
ال��ت��ع��اون بينها يف جم���االت ال��ط��اق��ة،
و�إي��ج��اد حلول للتحديات الأ�سا�سية
ال���ت���ي ت���واج���ه ت���ط���ور ه����ذا ال��ق��ط��اع
احليوي.
وي��ع��م��ل جم��ل�����س ال����ب��ت�رول ال��ع��امل��ي
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال���ت���ط���ورات العلمية
يف قطاعات ال��ب�ترول وال��غ��از ،ونقل
ال��ت��ق��ن��ي��ة ،واال����س���ت���خ���دام امل�����س��ت��دام
ل��ل��م��وارد البرتولية يف ال��ع��امل فيما
يعود بالنفع على اجلميع.

القصبي يشهد الملتقى االقتصادي ويدشن ملحقية

تعزيز العالقات التجارية
واالستثمارية مع المغرب

الريا�ض  -البالد

بد�أ وزير التجارة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للتجارة اخلارجية الدكتور ماجد بن
ع�ب��دال�ل��ه الق�صبي ،زي���ارة ر�سمية �أم ����س �إىل
اململكة املغربية ال�شقيقة على ر�أ���س وف��د كبري
ي�ضم م�س�ؤولني م��ن  12جهة حكومية و�أك�ثر
من � 60شركة �سعودية  ،ومتتد الزيارة لأربعة
�أيام  ،وت�شتمل على لقاءات مع ال��وزراء وكبار
امل�س�ؤولني يف امل�غ��رب ،وال��وق��وف على بع�ض
امل�شاريع الرائدة يف العديد من املجاالت.
وب�ح��ث ال��دك�ت��ور الق�صبي �،أم ����س ،م��ع وزي��ر
ال�صناعة والتجارة املغربي املهند�س ريا�ض
م� � ��زور�ُ �� ،س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة
واال��س�ت�ث�م��اري��ة ومت �ك�ين ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف
البلدين ال�ستثمار الفر�ص الواعدة لزيادة حجم
التبادل التجاري وتنمية اال�ستثمارات.
وي �� �ش��ارك الق�صبي خ�ل�ال ال��زي��ارة يف ملتقى
االقت�صاد ال�سعودي املغربي الذي ينعقد اليوم
الثالثاء ،مب�شاركة جمموعة من رجال الأعمال
ميثلون كربى ال�شركات يف البلدين ال�شقيقني.
ك�م��ا ت�شهد ال ��زي ��ارة ت��وق�ي��ع م��ذك��رت��ي ت�ع��اون
م�شرتك بني البلدين يف جمال االعرتاف املتبادل

الميزانية تؤكد الشفافية
وقوة األداء المالي

الريا�ض -البالد

نظم مركز التوا�صل واملعرفة املالية "متمم" ،لقا ًء بعنوان " :قراءات يف
البيان التمهيدي مليزانية  ، "2023وذلك �ضمن �سل�سلةٍ من اللقاءات التي
يقيمها املركز لن�شر املعرفة املالية واالقت�صادية.
و�شارك يف اللقاء كل من :وكيل وزارة املالية للإيرادات العامة طارق
ال�شهيب ،وال��وك �ي��ل امل���س��اع��د لتطوير ال�سيا�سات امل��ال�ي��ة يف وزارة
املالية عبدالوهاب البابطني ،والرئي�س التنفيذي ومدير اال�ست�شارات
اال�ستثمارية يف �شركة ج��ي �إي ب��ي كابيتال عبدالله احل��ام��د ،و�أ�ستاذ
االقت�صاد املدير العام ملركز الدرا�سات واال�ست�شارات يف جامعة الأعمال
والتكنولوجيا الدكتور �سعيد ال�شيخ ،و�أدار اللقاء الكاتب االقت�صادي
واخلبري امل�صريف طلعت حافظ.
ويف مطلع اللقاء� ،أ�شار ال�شهيب �إىل �أن البيان التمهيدي للميزانية هو بيان
ت�صدره وزارة املالية متا�شي ًا مع توجيهات القيادة الر�شيدة بتعزيز مبد�أ
ال�شفافية والإف�صاح املايل ،م�ؤكد ًا �أن لتبني الإ�صالحات والإ�سرتاتيجيات
بعد اقت�صادي ومايل ،وي�سهم فعلي ًا بتقوية املركز املايل.
ً
ً
بدوره� ،أو�ضح البابطني �أن ال�سيا�سات املالية للمملكة ،حققت دورا بارزا يف
احتواء ال�صدمات اخلارجية ،واملحافظة على اال�ستدامة املالية ،والعمل على
التخطيط املايل يف امليزانية العامة الذي كان �سابقاُ �سنة واحدة و�أ�صبح ملدة
� 3سنوات.
و�أكد احلامد �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اململكة حقق منو ًا كبري ًا ،و�صل
�إىل  ،%23وهناك تركيز على قطاعات جديدة وواعدة ،ومنها املعادن وال�سياحة
والرتفيه ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة يدعم ب�شكل متوا�صل اال�ستثمار
الداخلي واخلارجي وفق ما يخدم �أهداف الدولة لتنويع املوارد.
من جانبه ،بني ال�شيخ �أن اململكة مهتمة مبجال االقت�صاد الإبداعي �أو االبتكاري،
وو�ضعت �إ�سرتاتيجيات جديدة وخمتلفة للنقل واخلدمات اللوج�ستية ،وكانت
�أزمة كورونا مثاال واقعيا جديدا للمعاجلة املبكرة.
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ب�شهادات احل�لال للمنتجات املحلية،
وم �� �ش��روع ب��رن��ام��ج ل�ل�ت�ع��اون الفني
ب�ين الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة واملعهد املغربي
للتقيي�س.
وي ��د� ّ��ش ��ن وزي�� ��ر ال� �ت� �ج ��ارة خ�ل�ال
ال ��زي ��ارة ،امل �ق��ر اجل��دي��د للملحقية
التجارية ب��ال��دار البي�ضاء ،بهدف
تنمية العالقات وتذليل ال�صعوبات
ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص،
ومتكني نفاذ ال�صادرات ال�سعودية
ل �ل��أ� � �س� ��واق وت� �ع ��زي ��ز ال��ت��ب��ادل
التجاري.
ي��ذك��ر �أن ح �ج��م ال��ت��ج��ارة بني
البلدين بلغ �أكرث من  5مليارات
ري� ��ال ل �ع��ام 2021م ،وج ��اءت
امل�ن�ت�ج��ات امل�ع��دن�ي��ة وال �ل��دائ��ن
وم�صنوعاتها ك ��أب��رز ال�سلع
امل ُ �� �ص��درة �إىل امل� �غ ��رب ،فيما
ج ��اءت الأل�ب���س��ة وال���س�ي��ارات
و�أج � ��زا�ؤه � ��ا ك� ��أب ��رز ال�سلع
امل�ستوردة.

ح َّق َقته من تقدم يف تنفيذ خطة الإ�صالحات �ضمن ر�ؤية
اململكة  ،2030ال�سيما ن�سبة م�شاركة املراة يف القوة العاملة
يف مدة مل تتجاوز � 4سنوات  ،متوقع ًة �أن تكون اململكة من
منوا هذا العام  ،و�سيكون احلفاظ
�أ�سرع اقت�صاديات العامل ًّ
على زخم الإ�صالح لتعزيز تنوع الن�شاط االقت�صادي اً
عامل
حمور ًّيا لإر�ساء الرخاء على املدى الأطول.
ورح �ب��ت ب��ال��دور احل�ي��وي ال��ذي ت�ضطلع ب��ه اململكة على
َّ
ال�صعيد ال ��دويل ،ال�سيما دوره��ا يف دع��م ب�ل��دان املنطقة،
وك��ذل��ك �إ�سهاماتها الأو� �س��ع ن�ط��ا ًق��ا يف م�ساندة البلدان
ال�ضعيفة التي ت�ض َّررت من �صدمات متعددة بدءًا بجائحة
كوفيد ١٩-وانتهاء بالأو�ضاع اجليو�سيا�سية.
ويف ما يتعلق بالتغري املناخي �أو�ضحت �أن ال�صندوق
ناق�ش اخلطر الوجودي الذي ميثله تغيري املناخ والأهمية
البالغة لتحقيق حتول منظم يف م�صادر الطاقة ،مبين ًة �أن
اجتماع ال�صندوق الذي عقد مع وزراء املالية وحمافظي
البنوك املركزية يف دول جمل�س التعاون اخلليج اتفق
على احل��اج��ة �إىل موا�صلة احل ��وار ب�ش�أن الإ��ص�لاح��ات
االق�ت���ص��ادي��ة اجل��اري��ة يف املنطقة �إىل ت�ع��زي��ز اجل�ه��ود
التن�سيقية لدعم بلدان املنطقة ومعاجلة الأزمات العاملية.
و�أعربت املدير العام ل�صندوق النقد ال��دويل عن امتنانها
ملا �أعلنته جمموعة التن�سيق العربية لتقدمي  10مليارات
دوالر؛ للتخفيف من �أزمة �إمدادات الغذاء العاملية.

يينا  -وكاالت

ارتفاع بأسعار النفط

ا�ستبقت �أ�سواق النفط اجتماع جمموع "�أوبك بل�س" بارتفاعات يف الأ�سعار ب�أكرث
من  %4يف تعامالت يوم االثنني� ،إذ ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت  3.65دوالر
�أو � %4.29إىل  88.79دوالر للربميل بعد انخفا�ضها  %0.6عند الإغالق يوم اجلمعة
 ،كما ارتفع خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � %4.5أو  3.57دوالر �إىل 83.07
دوالر للربميل بعد خ�سارته  %2.1يف اجلل�سة ال�سابقة .وتراجعت �أ�سعار النفط
لأربعة �أ�شهر متتالية منذ يونيو بعد �أن �أ�ضر �إغالق "كوفيد "19-يف ال�صني� ،أكرب
م�ستهلك للطاقة ،بالطلب ،بينما �أثر ارتفاع �أ�سعار الفائدة وارتفاع الدوالر الأمريكي
على الأ�سواق املالية العاملية.
وتدر�س منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول "�أوبك" وحلفا�ؤها ،املعروفة با�سم �أوب��ك ،+خف�ض
الإنتاج مبا يرتاوح بني  0.5مليون �إىل مليون برميل يوميا قبل اجتماع اليوم الأربعاء وذلك
لدعم الأ�سعار ،ح�سب ما قالت م�صادر يف "�أوبك "+لـ"رويرتز"  ،و�سيكون هو ثاين خف�ض �شهري
على التوايل لـ"�أوبك "+بعد �أن خف�ضت الإنتاج � 100ألف برميل يوميا ال�شهر املا�ضي.
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أوروبا تطالب المليشيا بااللتزام بمسار السالم

الحكومة اليمنية تحمل الحوثي مسؤولية عدم تمديد الهدنة
عدن  -البالد

ح��م��ل��ت احل��ك��وم��ة اليمنية ملي�شيا احل��وث��ي
االنقالبية م�س�ؤولية عدم متديد الهدنة الأممية
والتداعيات اخلطرية لذلك على �أمن وا�ستقرار
البالد� ،إذ اعترب رئي�س جمل�س القيادة ر�شاد
العليمي� ،أن امللي�شيا �أبعد ما تكون عن كونها
�شريكا يف ال�سالم ،م�شريا �إىل �أنها مل تتعامل
م���ع ال��ه��دن��ة ك��ف��ر���ص��ة للتخفيف م���ن امل��ع��ان��اة
الإن�����س��ان��ي��ة ،مو�ضحا �أن اجل��م��اع��ة امل�سلحة
اعتربت الهدنة معركة �سيا�سية وفر�ض �إرادات
وجتاهال تاما ملعاناة ال�شعب اليمني وفر�صة
لالبتزاز ،وقدمت نف�سها ك���أداة خارجية ت�ضع
امل�صالح الإي��ران��ي��ة ف��وق اع��ت��ب��ارات م�صالح
ال�شعب اليمني.
وق���ال العليمي� ،إن احل��وث��ي�ين رف�����ض��وا هدنة
ت�����ض��م��ن وق����ف �إط��ل��اق ال���ن���ار ودف�����ع روات����ب
امل��وظ��ف�ين امل��دن��ي�ين يف مناطق �سيطرتهم مع
تو�سيع لرحالت من مطار �صنعاء و�ضمان تدفق
للم�شتقات النفطية ،فيما دعا رئي�س احلكومة
اليمنية ،معني عبدامللك ،املجتمع ال��دويل �إىل
موقف قوي ووا�ضح يف �إدانة عرقلة امليلي�شيا
مل�ساعي ال�سالم ،غ��داة �إعالنها رف�ض مقرتح
�أممي لتو�سيع ومتديد الهدنة الإن�سانية.
وق���ال رئي�س احل��ك��وم��ة اليمنية� ،إن �سيا�سة
اال�سرت�ضاء ال تعزز فر�ص ال�سالم ،وال تدفع
احلوثيني �إال �إىل مزيد من التعنت ،م�ضيفا:
"لقد �سمعنا �صوت املجتمع الدويل الوا�ضح يف
دعوته لل�سالم ،وجتاوبنا بكل �إخال�ص و�صدق

مع تلك الدعوة ،وننتظر �أن ن�سمع نف�س القوة
والو�ضوح يف �إدانة عرقلة احلوثيني ورف�ضهم
لل�سالم" ،م�ؤكدا �أن ال�سالم لي�س جمرد رغبة
ولكن �شروط مو�ضوعية تتخلق داخل ال�سيا�سة
وال��ت��اري��خ ع�بر م��رج��ع��ي��ات وق����وة ال��ق��ان��ون،
وو�ضوح املوقف الإن�ساين والت�ضامن.
و�أ�����ش����ار ع��ب��دامل��ل��ك �إىل �أن ال�������س�ل�ام ال���ذي
ي��ن�����ش��ده ال��ي��م��ن��ي��ون ي��ع��ن��ي ب���و����ض���وح وق��ف
احل���رب واال���س��ت��ب��داد وامل��م��ار���س��ات التمييزية
اال�ستعالئية ،مذكرا با�ستمرار هدر احلوثيني

لفر�ص �إحالل ال�سالم يف البالد قائال" :يف كل
مرة تت�شكل فيها فر�صة لل�سالم تختار ميلي�شيا
احلوثي ومن ورائها النظام الإي��راين هدرها،
مف�ضلة خيار احلرب ،يف حمطات خمتلفة منذ
 2004م���رورا ب��ـ  2014وحم��ادث��ات الكويت
و�ستوكهومل ومتديد الهدنة" ،مبينا �أن امللي�شيا
تختار احل���رب وت���رى يف ك��ل م�سعى �صادق
لل�سالم دالئل �ضعف ،ويف كل جهد دويل فر�صة
لالبتزاز والنهب" .يف ال�سياق ذاته� ،أكد وزير
اخلارجية اليمني �أحمد عو�ض بن مبارك� ،أن

احلكومة اليمنية مل تفاج�أ برف�ض احلوثيني
متديد الهدنة ،م�ؤكدا �أن امللي�شيا عرقلت م�ساعي
مت��دي��د ال��ه��دن��ة ،ومل ت��غ��ل��ب م�����ص��ال��ح ال�شعب
اليمني .وتابع" :مل ندخر جهدا للتخفيف من
معاناة ال�شعب اليمني .قدمنا تنازالت لتمديد
الهدنة للم�صلحة ،فاحلكومة قدمت تنازالت
كثرية لتمديد الهدنة رغ��م التعنت احلوثي،
وتعاملت ب�شكل �إيجابي مع املقرتح الأمم��ي
لتمديد الهدنة" .و�أ�ضاف �أن احلوثيني جمعوا
�أكرث من  200مليار ريال ميني خالل الهدنة،

م�����ش�يرا �إىل �أن امليلي�شيا مل ت��ل��ت��زم بالهدنة
ورف�ضت فتح الطرق ،وخرقت الهدنة و�أوقعت
�ضحايا مدنيني .وا�ستطرد قائال" :كلما اقرتبنا
من انفراجة يعرقلونها ..احلكومة بذلت كافة
اجلهود لتمديد الهدنة" .من جهته �أعرب االحتاد
الأوروب�����ي� ،أم�����س ،ع��ن خيبة �أم��ل��ه ال�شديدة
نتيجة ع��دم التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن متديد
الهدنة يف اليمن ،داعيا ملي�شيات احلوثي �إىل
�إظهار التزام حقيقي بال�سالم يف اليمن ،كما
�أك��د �أن رف�ض امللي�شيا الق�تراح متديد الهدنة

بسبب قمعها المتواصل لالحتجاجات

 7دول تطالب بفرض عقوبات على إيران
بروك�سل  -البالد

باتت �إي��ران يف مرمى عقوبات االحت��اد الأوروب���ي،
بعد �أن قدمت �أملانيا وفرن�سا وال��دمن��ارك و�إ�سبانيا
و�إيطاليا والت�شيك ،مقرتحات لفر�ض عقوبات جديدة
من االحت��اد على �إي���ران ب�سبب قمعها االحتجاجات
املتعلقة بحقوق امل���ر�أة ،حيث ت�ستهدف العقوبات
املقرتحة � 16شخ�ص ًا ومنظمة وم�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن
قمع االحتجاجات التي اندلعت يف �أنحاء �إيران بعد
مقتل ال�شابة مه�سا �أميني �إثر احتجازها لدى �شرطة
الأخ�ل�اق .وتطالب ال��دول �صاحبة املقرتحات ،وفقا
ملجلة "�شبيغل" الأملانية �أم�س (االثنني) ،ب���أن يتخذ
وزراء خارجية االحت��اد الأوروب��ي ق��رار ًا ب�ش�أن هذه
العقوبات خالل اجتماعهم يوم � 17أكتوبر احلايل،
مع عدم توقع �أي مقاومة من الأع�ضاء الآخرين يف
االحت����اد الأوروب������ي ،فيما ق��ال��ت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة
الأملانية �أنالينا بريبوك� ،إن قمع طهران لالحتجاجات
مبثابة تعبري عن اخل��وف املطلق من التعليم وقوة
احلرية ،واع��دة بفر�ض عقوبات على طهران ،قائلة:
"من ال�صعب �أي�ض ًا حتمّل فكرة �أن خيارات �سيا�ستنا

اخل��ارج��ي��ة حم����دودة .ل��ك��ن ميكننا ت�ضخيم �صوت
املحتجني ون�شر الدعاية وتوجيه اتهامات وفر�ض
عقوبات .وهذا ما نقوم به" .وت�صاعدت االحتجاجات
الراف�ضة ل�سيا�سات احلكومة الإي��ران��ي��ة ،لتتحول
�إىل �أكرب ا�ستعرا�ض للمعار�ضة لل�سلطات الإيرانية
منذ �سنوات� ،إذ يدعو كثريون �إىل �إنهاء حكم رجال
ال��دي��ن امل�ستمر منذ �أك�ثر م��ن �أرب��ع��ة ع��ق��ود .وتقول

منظمة حقوق الإن�سان الإيرانية ومقرها الرنويج،
�إن �أكرث من � 100شخ�ص قتلوا ب�سبب قمع ال�سلطات
لالحتجاجات .ومل تعلن ال�سلطات الإي��ران��ي��ة عدد
القتلى ،فيما قالت �إن العديد من �أف��راد ق��وات الأمن
ُقتلوا على �أيدي مثريي �شغب وبلطجية مدعومني من
�أعداء �أجانب .ويف ال�سياق ذاته ،فر�ضت كندا� ،أم�س،
عقوبات على �إي��ران عقب مقتل الفتاة مه�سا �أميني،

وتوا�صل انتهاكات حقوق الإن�سان �ضد املتظاهرين.
و�أ�صدرت احلكومة الكندية بيانا جاء فيه� ،أن �أحدث
عقوبات فر�ضت على �إي��ران تتعلق ب�أعمال قامت بها
"�شرطة الأخالق" الإيرانية �أدت ملقتل مه�سا �أميني،
وتوا�صل انتهاك حقوق الإن�سان .وفيما �أعرب املر�شد
علي خامنئي ع��ن دع��م��ه ال��ق��وي ل��ق��وات الأم���ن لقمع
املحتجني ،تتوا�صل التظاهرات للأ�سبوع الثالث على
التوايل على الرغم من العدد املتزايد للقتلى والقمع
ال�شر�س من جانب قوات الأم��ن التي ت�ستخدم الغاز
امل�سيل ل��ل��دم��وع وال���ه���راوات ،ويف بع�ض احل��االت
ال��ذخ�يرة احل��ي��ة ،وفقا ملقاطع م�صورة على مواقع
التوا�صل االجتماعي وجماعات حقوقية .ووا�صل
طالب اجلامعات يف �إيران احتجاجاتهم �ضد عمليات
القمع وا�ستخدام العنف لف�ض التظاهرات بعد وفاة
مه�سا �أميني .ومت تعليق الدرا�سة يف جامعة �شريف
ب��ط��ه��ران بعد �أع��م��ال عنف �ضد املحتجني .وت�شري
مواقع �إيرانية �إىل �أن عنا�صر الأمن يرتدون مالب�س
مدنية ويعتدون بال�ضرب على �أ�ساتذة جامعيني ،كما
يتم �أحيانا �إطالق الر�صا�ص احلي على الطالب.

أوكرانيا تستعيد منطقتين وروسيا تقر بـ"االختراق"
كييف  -البالد

توا�صلت العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا،
�أم�����س (االث���ن�ي�ن)� ،إذ ت��ق��وم وح����دات م��ن اجلي�ش
الرو�سي بب�سط ال�سيطرة الكاملة على املناطق
ال��ت��ي مت حت��ري��ره��ا و����ض���رب م���واق���ع ال��ق��وات
الأوكرانية ،فيما حتاول كييف ا�ستعادة بع�ض
امل��ن��اط��ق ب��دع��م غ��رب��ي ،بينما �أق����ر اجلي�ش
الرو�سي ب���أن ق��وات كييف اخرتقت دفاعات
مو�سكو يف منطقة خري�سون.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع �إيغور
كونا�شينكوف يف �إي��ج��ازه اليومي �إن
"�أوكرانيا متكنت من اخ�تراق �أعماق
دفاعنا با�ستخدام وحدات من الدبابات
املتفوقة يف اجتاه زولوتايا بالكا".
و�أ�ضاف كونا�شينكوف �أن "القوات
الرو�سية احتلت خطا دفاعيا معدا
م�سبقا" وتوا�صل �إحلاق �أ�ضرار
بقوات كييف م�ستخدمة نريانا
ه��ائ��ل��ة .و�أع��ل��ن��ت �أوك��ران��ي��ا،
م�����ؤخ����را �أن����ه����ا ا���س��ت��ع��ادت
ال�سيطرة الكاملة على بلدة
ليمان ،وه��ي م��رك��ز للنقل

والإم����داد يف �شرق ال��ب�لاد ،فيما ميثل �أك�بر انت�صار
لكييف يف ميدان املعركة منذ �أ�سابيع .وقد ي�شكل ذلك
التطور نقطة انطالق ملزيد من املكا�سب يف ال�شرق
بينما يزيد من ال�ضغوط على الكرملني ،فيما �أعلنت
كل من �أملانيا وال��دمن��ارك والرنويج تزويد �أوكرانيا
ب��ـ 16منظومة مدفعية م��ن ط��راز "هاوتزر" اعتبارا
من العام املقبل .وقالت برلني �إن املنظومات املدفعية
�سيتم �إنتاجها يف �سلوفاكيا على �أن ُت�سَ ّلم لأوكرانيا
مطلع العام املقبل .وي�أتي ذلك بعد زيارة �أجرتها وزيرة
الدفاع الأملانية لأوكرانيا والتي ُتعد الأوىل منذ بدء
الغزو الرو�سي يف فرباير املا�ضي.
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أع��ل��ن ال��رئ��ي�����س الأوك������راين ف��ول��ودمي�ير
زيلين�سكي� ،أن بلدة ليمان ال�شرقية الرئي�سية باتت
خالية مت��ام��ا م��ن ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ،وذل���ك بعد يوم
واحد من �إع�لان مو�سكو �أن قواتها قررت االن�سحاب
من معقلها �شمال �إقليم دونيت�سك الذي �سيطرت عليه
لأ�شهر .وق��ال �إن جن��اح جنود ب�لاده مل يقت�صر على
ا�ستعادة ليمان .و�أ�ضاف �أن القوات الأوكرانية حررت
بلدتي �أرخانهيل�سكي ومريوليوبيفكا ال�صغريتني يف
منطقة خري�سون ،بينما ذكرت وزارة الدفاع الرو�سية
�أنها �ست�سحب قواتها من منطقة ليمان ب�سبب تهديد
يتعلق مبحا�صرتها.

يف اليمن خط�أ ا�سرتاتيجي .ي�أتي ذلك بعدما
عرب املبعوث الأممي لليمن هان�س غروندبرغ
عن �أ�سفه لعدم التو�صل �إىل اتفاق على متديد
الهدنة بعد انتهاء �سريانها �أم�س الأول ،داعيا
الأط��راف �إىل احلفاظ على الهدوء واالمتناع
عن �أي �أع��م��ال قد ت���ؤدي �إىل ت�صعيد العنف.
ودع��ا غروندبرغ يف بيان ،الأط���راف اليمنية
�إىل احلفاظ على الهدوء واالمتناع عن �أي �شكل
من �أ�شكال اال�ستفزازات �أو الأع��م��ال التي قد
ت���ؤدي �إىل ت�صعيد العنف ،معربا عن امتنانه
ملا و�صفه باالنخراط "البناء" من كال اجلانبني
على م�ستوى القيادة خالل الأ�سابيع املا�ضية،
مثمنا موقف احلكومة اليمنية للتعاطي مع
مقرتحه "ب�شكل �إيجابي" ،كما �أكد �أنه �سي�ستمر
يف العمل مع كال اجلانبني �سعيا لإيجاد حلول،
و�سيوا�صل ج��ه��وده احلثيثة ل�لان��خ��راط مع
الأطراف بغية التو�صل على وجه ال�سرعة �إىل
اتفاق ب�ش�أن كيفية امل�ضي قدما.

الكاظمي يدعو

للحوار لمنع إراقة الدماء

بغداد  -البالد

�أكد رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي� ،أن لغة
التخوين طغت على احلوار يف العراق ،م�ؤكد ًا على �أن
بناء الدولة يتطلب تقدمي م�صلحة الوطن على امل�صالح
احلزبية والفئوية.
و�شدد الكاظمي �أم�س (االثنني) ،على �ضرورة العودة
�إىل احلوار الوطني لبناء امل�شرتكات وو�ضع احللول،
الفتا �إىل �أن م�صلحة العراق تتطلب �صياغة حل للأزمة
ال�سيا�سية وير�سخ العدالة ،م�ضيفا" :ال خيار لنا �إال
احلوار منعا لإراق��ة دماء العراقيني" .وذكر الكاظمي
�أن احلكومة ورثت ا�ضطرابات وتوترات يف العالقات
م��ع �أرب��ي��ل ،وحتملت الكثري م��ن ال��ظ��روف ال�صعبة
واالتهامات الباطلة.
وكان رئي�س الوزراء العراقي قد بحث �أم�س ،مع زعيم
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين يف
�أربيل االعتداءات املتكررة على �أرا�ضي العراق .و�أكد
اجلانبان خالل لقائهما يف �أربيل �ضرورة �أال يكون
العراق �ساحة لت�صفية احل�سابات �أو منطلقا لأعمال
تهدد دول اجل���وار .واتفق الكاظمي وب���ارزاين على
�ضرورة �إجناز احلوار الوطني للخروج من االن�سداد
ال�سيا�سي ،كما �أك���دا اجلانبان على دور الفعاليات
ال�سيا�سية واالجتماعية يف خف�ض م�ستوى التوتر
واالب��ت��ع��اد ع��ن التحري�ض .وبحث اللقاء التحديات
الأمنية املختلفة ،و�أهمية موا�صلة التن�سيق امل�شرتك
بني بغداد و�أربيل.
وكان رئي�س ال��وزراء العراقي ندد ال�سبت با�ستمرار
الق�صف الإي��راين ال��ذي ت�سبب ب�أ�ضرار كبرية �شمال
ال��ع��راق ،م���ؤك��دا رف�ض جميع حم��اوالت اتخاذ بالده
ك�ساحة لت�صفية احل�سابات ،داعيا �إىل اتخاذ �إجراءات
لإي��ق��اف ت�صرفات �إي���ران الع�سكرية �شمال ال��ع��راق.
وت���أت��ي ت�صريحات الكاظمي بعدما �أع��ل��ن��ت طهران
موا�صلة عملياتها يف كرد�ستان العراق.
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الرحلة تبدأ بركن الروبوت والعيش في عالم الذكاء االصطناعي

كتاب الرياض  ..رحلة مشوقة لألطفال بين التعليم والترفيه
الريا�ض ـ البالد

يتنقل الأط���ف���ال م��ن زوار م��ع��ر���ض ال��ري��ا���ض
الدويل للكتاب  2022املقام يف واجهة الريا�ض
بني حمطات جاذبة داخ��ل "منطقة الطفل" يف
رحلة ثقافية م�شوّقة بفكرة جديدة بني التعليم
وال��ت��دري��ب وال�ترف��ي��ه ،وال��ذك��ري��ات اجلميلة،
واال���س��ت��م��ت��اع ب���أج��ن��ح��ة امل���ع���ر����ض ،وور����ش���ه
وحما�ضراته.
وحت��ظ��ى املنطقة امل��زي��ن��ة ب��ال��ب��ال��ون��ات امللونة
ب�إقبال كبري منذ االفتتاح ،حيث ت�ستقبل يوميًا
الأطفال من عمر �سنتني �إىل � 12سنة ويو�ضع
�سوار على يد كل طفل يكتب ا�سمه ورق��م ويل
الأمر املرافق له باملعر�ض حر�ص ًا على �سالمته،
ليبد�أ رحلته م�ستمتعًا بني الأرك���ان الثمانية،
فيمكنه م��ن �أن يقتطف م��ن ك��ل رك���ن معلومة
ومن كل ثقافة طبعًا ،فيكون بعد خروجه قد �أ ّمل
مبو�سوعة كاملة من املعلومات �أثرت ح�صيلته
واع ،وي�ستطيع �أن يتحدث يف الأمور كافة
بفكر ٍ
بعد �أن يح�صل على هديته.
وت��ب��د�أ رحلة الطفل بركن (�صناعة ال��روب��وت)
ال��ت��ي ي��رك��ب فيها وي�برم��ج ال��روب��وت "ز ّكون"

ب�شكل ب�سيط �ضمن لعبة املتاهة ليعي�ش جتربة
�شيء جديد يف ع��امل ال��ذك��اء اال�صطناعي ،ثم
ينتقل �إىل ركن (الأدب والفن) ،وفيه ي�ستمع �إىل
احلكواتي ليكت�شف ميوله يف القراءة اجليدة
وح�سن اال�ستماع وح��ب املناق�شة التي تعزز
من ثقته بنف�سه وتزيد من ح�صيلته اللغوية ،ثم

 30ألف عنوان
من «إثراء»
تستقطب الزوار
الريا�ض ـ البالد

�شارك مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء"
مبكتبته الرقمية ،التي ت�شتمل على �أكرث من � ٣٠ألف
عنوان افرتا�ضي ،وذل��ك عرب جناحه يف معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب .2022
ويتيح املركز فر�صة التجوّل افرتا�ضي ًا يف مكتبة
�إث����راء ،ع�بر تقنية  VRامل�صممة لإي��ج��اد جتربة
حتاكي الزيارة الفعلية للمكان� ،إ�ضافة �إىل �إلقاء
ال�ضوء على برامج املكتبة ،وم�صادرها الرقمية
بالعربية والإجنليزية.
ويُ�برز اجلناح دور املركز يف متكني املواهب من
خالل برناجمه "�إثراء القراءة (�أقر�أ)" ،حيث يقدم
جمموعة متنوعة من الإ�صدارات يف الفن والثقافة
والأدب� ،إ�ضافة �إىل جملة "�إثرائيات" الإلكرتونية،
التي ي�صدرها املركز.

الهيئة العامة
لإلعالم و"سناب"
تطلقان مركز العائلة
الريا�ض ـ البالد

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�ل��إع�ل�ام امل��رئ��ي
وامل�سموع� ،أطلقت من�صة "�سناب �شات" خدمة
"مركز العائلة" يف اململكة ك�أول دولة يف العامل
تطلق فيها اخلدمة باللغة العربية والثانية عاملي ًا
بعد �أملانيا.
وتتيح اخلدمة لأول��ي��اء الأم���ور التحكم ب�أن�شطة
�أبنائهم ب�شكل �أكرب عرب الإنرتنت ،من خالل االطالع
على قائمة �أ�صدقاءهم على التطبيق ومن يتوا�صل
معهم ،لكن دون ا�ستعرا�ض حمتوى املحادثات،
ً
حفاظا على خ�صو�صيتهم وا�ستقالليتهم.
وكما تمُ ّكن الأه��ايل من الإب�لاغ ب�سهولة و�سرية
عن �أي ح�سابات م�سيئة �أو م�شبوهة ب�شكل مبا�شر
بالتوا�صل م��ع فريق املن�صة على م��دار ال�ساعة
حلمايتهم .وتزوّ د اخلدمة �أولياء الأمور و�أبنائهم
ب���أدوات جديدة مل�ساعدتهم على �إج��راء حمادثات
بناءة ومفتوحة حول الأمان عرب الإنرتنت.
و�أك��دت الرئي�س التنفيذي للهيئة �إ�سراء ع�سريي
ب��ع��د �إط��ل�اق اخل��دم��ة �أم�����س يف م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة� ،أن
التعاون مع  Snap Incلإط�لاق مركز العائلة
هو �إحدى اخلطوات التي ت�سعى الهيئة من خاللها
ل��ت��وف�ير من�صات حم��ت��وى ت�ضمن اخل�صو�صية
والأم����ان للم�ستخدمني .و�أن ه��ذه اخل��دم��ة تقدم
م�ستويات ج��دي��دة م��ن احل��م��اي��ة ،حيث يجب �أن
يكون امل�ستخدمون �أ�صدقاء على "�سناب �شات"
قبل �أن يتمكنوا من التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض.
و�أ�ضافت ع�سريي �أنه وفق ًا لدرا�سة �أجرتها Snap
 Incو"ديلويت ديجيتال ،ي�ستخدم  % 71من
الأهايل يف ال�سعودية تطبيق "�سناب �شات".
وع�بر م��ي��زة "مركز العائلة" ،يمُ��ك��ن لهم الإب�ل�اغ
ب�سهولة و���س��ري��ة ع��ن �أي ح�����س��اب��ات م�سيئة �أو
م�شبوهة ب�شكل مبا�شر بالتوا�صل مع فريق الثقة
والأمان يف  Snapعلى مدار ال�ساعة.
و�أك��دت ع�سريي� :أن اململكة توا�صل حتقيق منو
ه��ائ��ل يف رحلتها نحو ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وتب ّني
�أحدث التقنيات ،مع �ضرورة توفري م�ساحات �آمنة
للم�ستخدمني على الإنرتنت.

(الر�سم والتلوين) ،حيث يختار الطفل ر�سمة من
الطبيعة والألوان املنا�سبة لها لتلوينها بالطريقة
ال�صحيحة م��ع امل����درب ،ورك���ن (تطبيق اللغة
العربية "تاء") ،وفيه يتعلم بالرتفيه املهارات
الأربع :التحدث واال�ستماع والقراءة والكتابة
من خالل تطبيق "تاء" املت�ضمن �ألعابًا ثالثية

الأبعاد لت�أ�سي�س الأطفال مبهارات اللغة العربية
على الأجهزة الذكية ،وهو تطبيق حا�صل على
�أف�ضل جائزة على م�ستوى الوطن العربي يف
دبي �ضمن م�سابقة التحدي العربي لتطبيقات
الأجهزة املحمولة.
بعدها ،يوا�صل الطفل رحلته يف ركن (�صناعة

البودكا�ست) ،وفيه يتعرف الطفل على عامل
الإع��ل��ام اجل���دي���د وال���ف���رق ب�ي�ن ال��ب��ودك��ا���س��ت
والإذاعة ،ثم يختربه املدرب يف الإلقاء واحلوار
وي�سجالن مقطعًا ،ثم ي�صنع الطفل ب�إ�شراف
ال�شيف ب��رك��ن (ال��ط��ه��ي) ط��ب�� ًق��ا م��ن اخ��ت��ي��اره
ويتعرف على اخلطوات بدءًا من التح�ضري �إىل

التزيني ،ثم يزور ركن (ور�ش العمل) ،وي�ضم
 40ور���ش��ة متنوعة يقدمها متخ�ص�صون عن
الكتابة وتغليف الكتب و�أعمال يدوية وفنية
وفنون اخلط العربي وتقنيات الر�سم ،ويختتم
رحلته يف (ال��ن��ادي ال��ق��رائ��ي) ،حيث يتدرب
ب�إ�شراف املدربة على كيفية كتابة ق�صته الأوىل
وقراءتها باللغة العربية الف�صحى ومناق�شتها
واختيار العنوان املنا�سب ،ما تعزز اجلانب
القرائي بطرق حديثة ومتنوعة.
كما ت�ضم اخليمة ق�سم امل�سرح واحل�ضانة،
ُتقدَّم من خاللها عدد من الن�شاطات والربامج
املعرفية التي وفرتها اجلهات املخت�صة بعامل
الطفل خالل املدتني ال�صباحية التي ت�ستهدف
الرحالت املدر�سية واملراكز التعليمية وامل�سائية
املتاحة للجميع ،مت�ضمنة مو�ضوعات خمتلفة
يف ال��ف��ن��ون ك��اف��ة ،ح��ي��ث ت��ه��دف �إىل تن�شيط
حوا�س الأطفال ،وتعزيز قدراتهم الإبداعية،
�إىل جانب تكوينهم ل�صداقات كثرية ت�شبههم
يف امليول والهوايات من �أج��ل احل�صول على
�أجيال واعية ومثقفة قادرين على �أن يقودوا
م�ستقبل الوطن.

إثراء المشهد الثقافي بمعرض «أحاديث الحنين»

مسك للفنون يعزز القطاع اإلبداعي ويدعم الفنانين
الريا�ض ـ البالد

ُافتتح م�ساء �أم�س معر�ض "�أحاديث احلنني" ،الذي
ينظمه معهد م�سك للفنون التابع مل�ؤ�س�سة حممد بن
�سلمان "م�سك" ،وذلك من �إع��داد القيّم الفني العاملي
م��ارين بيني والقيّم الفني امل�ساعد من املعهد علياء
�أح��م��د �آل �سعود ،ك���إح��دى خطى تعزيز دور املعهد
للإ�سهام يف منو القطاع الإبداعي وفتح �آفاق وا�سعة
�أم��ام الفنانني لإث��راء امل�شهد الفني املحلي ،وتهيئة
م�ساحة للنقا�ش والتوا�صل م��ع الفنانني العامليني
بهدف االرتقاء باملفاهيم الفنية املحلية.
ويجمع املعر�ض الذي ي�ستمر حتى  15يناير املقبل
يف �صالة الأم�ير في�صل بن فهد للفنون بالريا�ض،
�أع��م��ا ًال خمتلفة الثني ع�شر فنان ًا �سعودي ًا وعاملي ًا،
وي��ق��دّم ت���أم�لات ملفاهيم ال��زم��ن وال���ذاك���رة م�س ّلط ًا
ال�ضوء عليها عرب عد�سة التقنيات احلديثة النا�شئة.
وت�ستك�شف ه��ذه الأع��م��ال الفنية وتنقد وتطم�س
احل��دود بني فل�سفات الذاكرة وال�سياقات املتداخلة
للحا�ضر وامل�ستقبل .و�سيكون املعر�ض م�صحوب ًا
بجل�سات نقا�ش وور���ش عمل وفر�ص لال�ستماع �إىل
الفنانني امل�شاركني والتفاعل معهم ،مبا ين�سجم مع
ر�سالة املعهد ,و�سيلقي ال�ضوء على الأعمال الفنية
لكل من :عبري �سلطان� ،أ�سماء بلحمر� ،أمين زيداين
 ،بني كولني ويليامز ،دانية ال�صالح  ،فيوز ،كاتي
باتر�سون ،ا�ستوديو فن جماعي مقره فرن�سا  ،لوران
جرا�سو  ،مهند �شونو � ،سلطان بن فهد  ،زميون .ومع
م�ساعدة من التكنولوجيا ،يهدف معر�ض "�أحاديث
احلنني" �إىل خلق م�شاهد �صوتية رقمية غ��ام��رة،

وي��دع��و زواره �إىل ا�ستك�شاف �إم��ك��ان��ي��ات ج��دي��دة
و�أحاديث بديلة للم�ستقبل .و�أو�ضحت القيّم الفني
للمعر�ض �أن معر�ض "�أحاديث احلنني" ي�س ّلط ال�ضوء
على عامل جديد ،غري معروف للكثريين ،وذلك ب�سبب
توا�صل التكنولوجيا النت�شارها وزيادة �أهمية دورها
يف احلياة ،ال �سيما تقنيات الذكاء اال�صطناعي وتعلم
الآل���ة� ,إذ يبحث املعر�ض كيفية ا�ستخدام الفنانني
للتكنولوجيا بالنظر �إليها ع�بر عد�سة املمار�سات
الإبداعية املختلفة .و�أ�ضافت" :ومبا �أن الهدف من

تقنية الذكاء اال�صطناعي وتعلم الآل��ة هو �أن تكون
مبثابة حمرك للبحث يف كربى الأ�سئلة التي لي�س لها
�إجابات �سهلة ومبا�شرة ،ف�إن هذه التقنيات مذهلة فع ًال
بقدرتها على �أداء دور و�سيط م�شرتك يرتك �أثر ًا يف
حياة اجلميع.
وبينت �أن معر�ض "�أحاديث احلنني" ميثل م�شوع ًا
تعاوني ًا رائع ًا يفتح املجال �أمام �إطالق حوار �شامل
بني �سرود ووجهات نظر خمتلفة عن احلنني ،والأهم
من ذلك عن م�ستقبلنا وذلك مب�شاركة فنانني موهوبني

معرض لالحتفاء باإلرث الثقافي لمحافظة العال

من خمتلف اخل�برات والثقافات� ،إ�ضافة �إىل التزام
فريق معهد م�سك للفنون والدعم الدائم لهم.
من جانبها قالت القيّم الفني امل�ساعد للمعر�ض" :يع ّد
معر�ض "�أحاديث احلنني" ت�أم ًال وح��وار ًا يف الوقت
نف�سه عن مكاننا ومكانتنا ،نحن الب�شر� ،ضمن عالقتنا
الالنهائية واملتداخلة مع الزمن والتكنولوجيا ,وال
يوفر املعر�ض ل��زواره �إجابات حا�سمة ،بل يقدّم لهم
�أ�سئلة للتف ّكر من املمكن ،ول��و بدرجة ب�سيطة� ،أن
ت�ش ّكل بالن�سبة �إليهم وجهات نظر جديدة.

تطوير الطهاة يحصد
«برونزية الباربكيو»
البالد  :حممد قا�سم

العال ـ البالد

�أطلقت الهيئة امللكية ملحافظة العال� ،أم�س معر�ض جمموعة "�سفر" الفني؛
الذي يحتفي ب��الإرث الثقايف الطبيعي ملحافظة العال ،ويجمع �إبداعات
فنية عاملية ت�ستلهم �إرث العال عرب خمتلف التفا�صيل التي جتمع التعابري
الفنية وت�ضم فنون النحت ،والت�صوير ،واملن�سوجات ،والر�سومات.
ومتث ُل الفنو ُن �أهمي ًة بالغ ًة يف ر�ؤي ِة العُال ،وذلك لكونها �إحدى الركائز
الأ�سا�سية للهيئة امللكية ملحافظة العال ،التي حتقق توجيهات �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملحافظة العال ،نحو تطوير العال وحماية
الرتاث الطبيعي فيها وم�شاركة تاريخها الثقايف مع العامل.
ويربز معر�ض "�سفر" الإرث الفريد للعال الذي �سيكون له مع خمتلف
املبادرات الفنية التي �سبق الإعالن و�آخرها "وادي الفن"؛ دور كبري يف
حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة �إىل بناء اقت�صاد ثقايف.
وي�ضم معر�ض "�سفر"  64عملاً فنيًا� ،أبدعها  25فنا ًنا من اململكة وخارجها،
�إ�ضاف ًة �إىل جمموعة من احلرفيني املحليني من "مدر�سة الديرة" ،ويتم
عر�ضها يف ال�صالة التنفيذية ،وال�صالة الداخلية مبطار العال الدويل؛
لت�شكل ق�صة فنية تروي تراث العال ،وتاريخها ،وحا�ضرها وم�ستقبلها.

و�أو�ضحت املدير التنفيذي للإدارة العامة للفنون وال�صناعات الإبداعية
يف الهيئة امللكية ملحافظة العال نورا الدبل �أن معر�ض جمموعة "�سفر"
امتداد جلهود الهيئة امللكية يف قطاع الثقافة والفنون ،وتعرب عن ارتباط
العال التاريخي مع الفنون ،ومتثل كذلك �إ�ضافة مهمة �ضمن �سل�سلة
الفعاليات العاملية التي �أقيمت �أ�شرفت عليها الهيئة ومن ذلك" ،ديزيرت
�إك�س العال" ،ومهرجان "كورتونا �أون ذا موف"� ،إ�ضافة �إىل الإعالن عن
�إطالق "وادي الفن".
و�أ�ضافت الدبل� ،أن �إقامة معر�ض جمموعة �سفر الفنية يف مطار العال
الدويل ،يربط الزوار بالعال يف ف�صلها اجلديد كمركز للإبداع والفنون،
التي ُتعد جز ًء ال يتجز�أ من هوية وا�سم العال ،م�ؤكدة �أن الفنون يف العال
�سيكون لها الدور الكبري يف حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة �إىل بناء
اقت�صاد ثقايف.
وي��ع�� ُّد ق��ط��ا ُع الفنون �أح��� َد القطاعات الرئي�سية يف �ضوء ر�ؤي���ة العال،
التي ا�ستلهمت حماور ر�ؤية  ،2030عرب العديد من املبادرات ،التي مت
تنفيذ عدد منها� ،إ�ضافة �إىل ما ت�ضمنه خمطط "رحلة عرب الزمن" الذي
يرب ُز مواق َع الرتاث والطبيعة؛ لتعزيز التنمية امل�ستدامة ،با�ستثمار كل
املقومات املتاحة من �أجل خلق روافد اقت�صادية متنوعة.

ح��ق��ق جمتمع ت��ط��وي��ر ال��ط��ه��اة باململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ي��دال��ي��ة ال�برون��زي��ة يف امل��ه��رج��ان
ال����دويل لأل�����وان ال��ب��ارب��ك��ي��و وال��ت��ي ا�ست�ضافتها
تون�س بن�سختها الثانية �أم�س الأول وقال ال�شيف
ال�سعودي طاهر اجلويعدي ع�ضو جمتمع تطوير
ال��ط��ه��اة  :حققنا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف فئة الأط��ب��اق
الرتاثية �ضمن م�شاركتنا مع جمتمع تطوير الطهاة
باململكة العربية ال�سعودية يف املهرجان ال��دويل
لألوان الباربكيو يف ن�سخته الثانية وذلك بح�ضور
مت�سابقني من  18دول��ة وذل��ك يف مدينة نابل يف
تون�س.
اجلدير بالذكر �أن جمتمع تطوير الطهاة باململكة
ي�ضم نخبة م��ن �أف�����ض��ل ال��ط��ه��اة باململكة ويهدف
�إىل تطوير ورعاية مهنة الطهي وتقدميها ب�شكل
احرتايف من خالل برامج وخدمات متخ�ص�صة.
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زمان
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عشق الهالل ..يعود بجوفينكو
الريا�ض  -حممد اجلليحي
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تواجد املحرتف الإيطايل ال�سابق يف فريق الهالل �سيبا�ستيان جيوفينكو يف مدرجات
ا�ستاد الأم�ير في�صل بن فهد ملتابعة ودعم زمالئه ال�سابقني يف مواجهة التعاون �ضمن
اجلولة اخلام�سة من دوري رو�شن للمحرتفني.
وحر�ص الإيطايل على حتية اجلماهري احلا�ضرة للقاء.
جدير بالذكر �أن جوفينكو حقق مع الهالل  4بطوالت وهي ك�أ�س دوري �أبطال
�آ�سيا  2019وبطولة الدوري مرتني وك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني مرة
واحدة ،وانتهت عالقته بالزعيم يف .2021

في الجولة السادسة من دوري يلو..

القادسية في اختبار الرياض ..واألخدود يواجه الشعلة

عبداهلل حممد

حائل  -خالد احلامد

المباح!
التطبيل ُ
"هات
بنى الفيل�سوف هيغل معادلة عبقرية تقول:
ِ
ما لديك من �أف��ك��ار ولنبحث عن �أف��ك��ار م�ضادة لها
لنتو�صل حلقيقة جديدة وحلول �أف�ضل" .وهو بذلك
يريد �أن يعزز مفهوم االختالف وقيمته يف ارتقاء
املجتمعات وزي��ادة م�ساحة الوعي التي ي�ستطيع
العقل الب�شري �أن ي�صل �إليها.
و�أح���د �آف���ات و�سطنا الريا�ضي ،التي حت��ول دون
تقدمه ،هو اخللط بني املفاهيم واملعاين احلقيقية
لالختالف ،ومت ت�شويه قيمة النقد والنقا�ش الذي
م��ن امل��ف�تر���ض �أن ي��ك��ون �ساحة �آم��ن�� ًة لكل طرحنا
الريا�ضي.
ول��ك��ن ل�ل�أ���س��ف ال�شديد �أم�����س��ت "ثقافة التطبيل"
وال��ت��ل��م��ي��ع ه��ي ال��ل��غ��ة ال�����س��ائ��دة يف ال��ت��ع��اط��ي مع
ق�ضايانا الريا�ضية ،بل ون�ش�أت لها �سوق �سوداء يف
مواقع التوا�صل وا�ستديوهات براجمنا الريا�ضية،
فكل �إدارة �أم�����س��ت تر�شح "مط ّب ًال لها" لكرا�سي
تلك املن�صات والربامج علنا ،حتى �أ�صبحت �أغلب
نقا�شاتنا ت��دور يف فلك الأ�شخا�ص ولي�س الأفكار
والكيانات كما يجب �أن تكون.
و�إن �أردنا ت�أ�صيل قيمة النقد ديني ًا ،فعلينا التوقف
عند مقولة �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي الله
عنه ،حينما قالَ :ر ِح َم الله ام َر�أً �أهدى �إيل عيوبي.
فالنقد يحبه ال��ن��اج��ح��ون؛ لأن���ه ح��اف��ز لهم لتقدمي
الأف�ضل ويكرهه الفا�شلون وامل�ستفيدون من ذاك
الف�شل لأنه كا�شف لهم.
وكل ما �سبق اليعني �أن الإن�صاف وت�سليط ال�ضوء
على العمل املميز لي�س �ضرورة لكل �صاحب ر�أي ،
و�أي�ضا اليعني �أنه لي�س هناك ر�أي اليحتمل اخلط�أ
كما يحتمل ال�صواب ،لكن املديح ثمنه املنجزات
واملن�صات فقط  ،ولي�س الواجبات واملهام الطبيعية
التي من املفرت�ض �أن تفعلها �أي �إدارة!..
يف الأهلي هناك �ضوء جديد انبثق من بني �أروقة
هذا الثمانيني العريق ،وعاد بع�ض بريق ابت�سامة
حمبيه ،وه��م الزال���وا يف ب��داي��ة م�شوار ا�ستعادة
ناديهم الكبري و�إعادته ملكانه الطبيعي ،وقد حفروا
جتربة �إدارة الف�شل ال�سابقة يف �أذه��ان��ه��م جيدا،
و�أم�ست لديهم مناعة من �أي وع��د ال ي�سبقه عمل
ملمو�س �أو قبول لأي مر�شح النتخاباته القادمة
الميلك الأدوات والكفاءات التي حتمل ملف ًا وخط ًة
وا�ضح ًة ُتعر�ض على حمبيه قبل �أي ت�صويت.

ختاما..
ال ���ص��وت يعلو على ���ص��وت الأه��ل��ي وم��درج��ه يف
و�سطنا الريا�ضي حاليا ،والذي انتزع كل العناوين
وال�صفحات وحطم كل �أرقام احل�ضور وامل�شاهدات.
و�إن كان هناك "تطبيل ُمباح"
فهو من ن�صيب هذا املدرج امل�ؤثر الذي يوا�صل كتابة
ف�صول جديدة يف رواية ع�شقه الأفالطونية.
تغريدة :املطلوب منك �أن تقول احلقيقة فقط ،ال �أن
جتعل الآخرين ي�ؤمنون بها!

@ABAADI2015

YM COSMOS
MILANO BRIDGE
LUDWIGSHAFEN EXPRESS
AL MANAMAH
YM WISDOM
YM WONDERLAND
YM MODERATION
YM WORLD
ONE MILLAU
JEBEL ALI
YM COSMOS
AMOLIANI
YM WELLSPRING
PARIS EXPRESS
UNAYZAH EXPRESS
YM MODERATION
MEISHAN BRIDGE
YM WONDROUS
AL QIBLA EXPRESS
YM ORCHID
SEASPAN KOBE
YM MILESTONE
YM WORTH
ONE IBIS
YM FOUNTAIN
YM ORCHID
AL RIFFA
WAN HAI 611
ONE MANCHESTER
YM WONDERLAND
LEVERKUSEN EXPRESS
YM MILESTONE
YM WREATH
TOKYO BAY

AR1235W/AR1235W
MD1231E
MD3232AE
IEX232E
FE5228E
MD3235W
AR1236W/AR1236W
MD3233AE
MD1235W
MD1232E
AR1235E/AR1235E
IEX233E
FE5230E
MD1236W
MD1233E
AR1236E/AR1236E
FE5231E
MD3237W
MD1237W
AR1237W/AR1237W
IEX234E
AR1238W/AR1238W
MD3235AE
FE5232E
IEX235E
AR1237E/AR1237E
MD1239W
AR1239W/AR1239W
MD1235AE
MD3236AE
MD3239W
AR1238E/AR1238E
FE5234E
IEX236E

۰۱/۱۰/۲۰۲۲
۰۱/۱۰/۲۰۲۲
۰۱/۱۰/۲۰۲۲
۰٤/۱۰/۲۰۲۲
۰٤/۱۰/۲۰۲۲
۰٤/۱۰/۲۰۲۲
۰٦/۱۰/۲۰۲۲
۰٦/۱۰/۲۰۲۲
۰۷/۱۰/۲۰۲۲
۰۹/۱۰/۲۰۲۲
۰۹/۱۰/۲۰۲۲
۰۹/۱۰/۲۰۲۲
۱۰/۱۰/۲۰۲۲
۱۰/۱۰/۲۰۲۲
۱۲/۱۰/۲۰۲۲
۱٤/۱۰/۲۰۲۲
۱٥/۱۰/۲۰۲۲
۱٦/۱۰/۲۰۲۲
۱۷/۱۰/۲۰۲۲
۱۷/۱۰/۲۰۲۲
۱۷/۱۰/۲۰۲۲
۱۹/۱۰/۲۰۲۲
۲۰/۱۰/۲۰۲۲
۲۲/۱۰/۲۰۲۲
۲۳/۱۰/۲۰۲۲
۲٤/۱۰/۲۰۲۲
۲٥/۱۰/۲۰۲۲
۲٥/۱۰/۲۰۲۲
۲٥/۱۰/۲۰۲۲
۲۷/۱۰/۲۰۲۲
۲۷/۱۰/۲۰۲۲
۲۷/۱۰/۲۰۲۲
۲۹/۱۰/۲۰۲۲
۳۰/۱۰/۲۰۲۲

تتوا�صل اليوم الثالثاء الإث��ارة يف اجلولة
ال�ساد�سة من دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل؛
حيث تقام ثالث مواجهات يف كل من اخلرب،
واملدينة املنورة ،وجنران .يتوقع لها �أن حتفل
بالندية والإثارة.

القاد�سية  VSالريا�ض

يلتقي القاد�سية مع �ضيفه الريا�ض على ملعب
مدينة الأمري �سعود بن جلوي باخلرب.القاد�سية
يدخل اللقاء بر�صيد نقطتني من تعادلني و3
خ�سائر ،والفريق مل يتذوق طعم االنت�صار حتى
الآن ،وي�سعى اليوم لإيقاف النزيف النقطي.
يف املقابل الريا�ض يخو�ض املباراة بر�صيد 6
نقاط وي�سعى للفوز والتقدم يف �سلم الرتتيب.

�أحد  VSالعربي

ي�ستقبل �أح��د �ضيفه العربي على ملعبه يف
امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ،يف م��واج��ه��ة ق��وي��ة يدخلها
�أح��د وعينه على النقاط ال��ث�لاث للتقدم �أك�ثر
يف ج��دول الرتتيب ،حيث ميتلك يف ر�صيده
 5ن��ق��اط ،فيما يدخل العربي امل��واج��ه��ة وهو
يف املركز اخلام�س بـ  9نقاط ،وي�أمل بالعودة
بالنقاط الثالث ومزاحمة فرق ال�صدارة.

الأخدود  VSال�شعلة

يطمح الأخ����دود يف ا���س��ت��ع��ادة نغمة االن��ت�����ص��ارات

بعد تعرثه يف اجلولة املا�ضية �أم��ام اجلبلني .يدخل وي�سعى للفوز واملحافظة على �صدارته  .يف املقابل املا�ضية ،باخل�سارة �أمام القي�صومة .يدخل اللقاء ويف
اللقاء وه��و يف ���ص��دارة الرتتيب بر�صيد  12نقطة ،يرفع ال�شعلة �شعار التعوي�ض بعد تعرثه يف اجلولة جعبته  7نقاط  ،ويبحث عن الفوز للتقدم يف الرتتيب.

انطالق دوري المدارس لكرة القدم للبنات بمشاركة أكثر من  48ألف العبة

الريا�ض  -هاين الب�شر

انطلق دوري املدار�س لكرة القدم للبنات يف
خمتلف حمافظات وم��دن اململكة ،مبناف�سات
البطولة العامة ملدار�س التعليم العام ،الذي
تنفذه وزارة الريا�ضة بالتعاون م��ع وزارة
التعليم �ضمن م�شروع دوري املدار�س.
وي�شارك يف مناف�سات دوري املدار�س للبنات
 48324العبة ،ميثلن  4768فريق ًا من 1906
مدر�سة ،حيث تلعب مبارياته يف  63ملعب ًا
م��ن م�لاع��ب م��دار���س التعليم ال��ع��ام ،وي��دي��ره
 413حكم ًا من معلمات الرتبية البدنية الالتي
خ�ضعن لدورات تدريبية يف حتكيم املباريات،
بينما يدرب الفرق امل�شاركة فيه  3793مدرب ًة.
وت�ستمر مناف�سات البطولة العامة حتى الـ
 25من �شهر �أكتوبر احل��ايل ،تليها يف الـ 26
من ال�شهر ذاته مناف�سات بطولة املناطق ،التي
ت�ستمر �إىل يوم ال�سابع من �شهر نوفمرب القادم،
ومن ثم تقام بطولة نخبة اململكة خالل الفرتة

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

من الرابع �إىل الـ  15من �شهر دي�سمرب القادم.
ورحب ع�ضو اللجنة العليا لدوري املدار�س
رئي�س االحت��اد ال�سعودي للريا�ضة املدر�سية
علي ال�شعيالن بجميع الفرق املدر�سية امل�شاركة

يف م��ن��اف�����س��ات دوري امل���دار����س ل��ك��رة ال��ق��دم
للبنات ،متمني ًا التوفيق جلميع الفرق ،وقال:
"�سعدنا بانطالقة الن�سخة الأوىل ملناف�سات
دوري امل���دار����س ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ل��ب��ن��ات �ضمن

إعالنات محاكم التنفيذ

م�شروع دوري امل��دار���س ال��ذي تنفذه وزارت��ا
الريا�ضة والتعليم ،وذل��ك بعد جن��اح الن�سخ
ال��ث�لاث املا�ضية م��ن دوري امل��دار���س للبنني،
فهذا النجاح يحفز اجلميع من مكاتب التعليم
وامل��دار���س على ب��ذل مزيد من اجلهد والعمل
لإجناح دوري املدار�س للبنات".
و�أكد ال�شعيالن �أن "م�شروع دوري املدار�س
امل�����ش�ترك ب�ين وزارت�����ي ال��ري��ا���ض��ة والتعليم
�أ�سهم كثري ًا يف تنمية الريا�ضة املدر�سية يف
مدار�س التعليم العام" ،م�ضيف ًا" :كافة فرق
العمل يف ه��ذا امل�����ش��روع الريا�ضي الوطني
ت�ستمد ال��ع��زمي��ة والإ����ص���رار وال��ت��ح��دي من
توجيهات ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن ت��رك��ي الفي�صل وزي��ر
الريا�ضة ومن معايل وزير التعليم يو�سف بن
عبدالله البنيان ،لتنمية املواهب الريا�ضية يف
املدار�س والنهو�ض باملناف�سات الريا�ضية مبا
يتواكب مع ر�ؤية اململكة .2030

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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موسيماني يصل جدة

األهالويون استقبلوه بالورد فهل يعيدهم للمجد؟

جدة ـ عائ�شة ال�شهري

مو�سيماين اال��س��م الكبري يف ع��امل التدريب
�صاحب التاريخ البطويل املحلي وال�ق��اري مع
الفرق التي ق��ام بتدريبها ولعل �أب��رزه��ا الأهلي
ال�ق��اه��ري ال ��ذي ج��اء �إل �ي��ه وه��و يف و��ض��ع غري
جيد وا�ستطاع �أن ي�ق��وده �إىل حتقيق العديد
من البطوالت الأفريقية واملحلية كما قاد فريق

ماميلودي �صن داون ��ز وجن��ح م�ع��ه �أي�ضا يف
الفوز بالعديد من البطوالت الأفريقية واملحلية
كما حقق ثالث �أندية العامل مرتني.
حط رحاله يف جدة �أم�س رافعا راية التحدي
لتدريب ف��ري��ق كبري ه��و الأه �ل��ي �شعاره دائما
حت�ق�ي��ق ال �ب �ط��والت ح�ي��ث زرع���ت ت�صريحاته
التفا�ؤلية التي �أدىل بها بعد توقيعه الثقة لدى
امل��درج الأخ�ضر ولعل �أب��رزه��ا قوله "حان لهذا
العمالق النائم �أن ي�ستيقظ "يف �إ�شارة للأهلي
وقوله :حري�صون وفريق عملي جدا على عودة
ال�ن��ادي الأه�ل��ي ملكانه الطبيعي لأن��ه اح��د �أكرب
االندية ال�سعودية ،ثم ت�صريحه قائال وبكل ثقة:
مدينة جدة �ستكون �سعيدة جدا بعودة
ال �ن��ادي االه�ل��ي وه��ذا ه��و هدفنا

الأ�سا�سي ،وزاد عليها قوله قبلت هذا العر�ض
لأين احب التحديات ال�صعبة ،وجميع االندية
التي دربتها كانت بو�ضع �سيء والنادي االهلي
امل�صري ك��ان بعيدا ع��ن املناف�سات اخلارجية
واعدناه لها ،ثم قال وبكل حتدٍ �سن�صنع التاريخ
رفقة النادي الأهلي .لقد حققنا اغلب البطوالت
الأفريقية لذلك ف�ضلنا انا وفريق عملي الذهاب
لقارة اخرى لتحقيق ما مل نحقق.
و�صلتني ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��رو���ض م��ن ع��دد من
االن��دي��ة ح��ول ال�ع��امل ،ولكن ف�ضلت ان��ا وفريق
عملي خو�ض حتدٍ لديه م�شروع.
ك ��ل ه���ذه ال �ل �غ��ة ال �ت �ف��ا�ؤل �ي��ة ال �ت��ي �أدىل بها
مو�سيماين جعلت الأهالويني ي�ستقبلونه بالورد
فهل يعيدهم للمجد؟

بختام الجولة الخامسة من دوري روشن..

الشباب وحيدا على القمة ..ومالحقوه يتعثرون

جدة – هالل �سلمان

بر�صيد  4نقاط ،مت�أخرا بفارق الأهداف عن اخلليج الـ
 11الذي حقق فوزا مهما على الباطن متذيل الرتتيب
الذي مل ي�سجل �أي هدف وتلقت �شباكه  16هدفا.

�شهدت اجلولة اخلام�سة من دوري رو�شن للمحرتفني
تقلبات كبرية يف ج��دول الرتتيب ،وخ��رج منها فريق
ال�شباب ك��أك�بر امل�ستفيدين بعد �أن وا��ص��ل م�سل�سل
انت�صاراته وتربع وحيدًا على القمة بالعالمة الكاملة
( 15نقطة) م�ستغلاً تعرث مناف�سيه؛ حيث �سقط الهالل
حامل اللقب لأول مرة هذا املو�سم ،ورغ��م ذلك حافظ
على الو�صافة بر�صيد  12نقطة ،فيما تعادل الن�صر
م��ع االحت���اد يف الكال�سيكو ،ليبقى (ال�ع�م�ي��د) ثالثا
ويرتاجع (العاملي) للمركز اخلام�س بعد �أن �أزاحه منه
فريق التعاون الذي هزم (الزعيم) على �أر�ضه وو�سط
جماهريه وبع�شرة العبني.

هدف تاريخي لزغبة

رميونتادا تخلط الأوراق

حقق فريق ال�شباب ع��ودة قوية (رمي��ون�ت��ادا) �أم��ام
الفيحاء الذي تقدم بهدف ،ثم تلقى هدفني من البولندي
كريت�شوفياك افتتح بهما ر��ص�ي��ده م��ن الأه� ��داف مع
(الليوث) ليمنحه ال�صدارة وحيدًا.
�أم��ا التعاون فقدم مباراة رائعة �أم��ام الهالل ،الذي
ت�أثر بغياب عدد من العبيه الأ�سا�سيني ،ويف مقدمتهم
القائد �سلمان الفرج و�سامل الدو�سري ويا�سر ال�شهراين
والكولومبي كوييار بداعي الإ�صابة ،حيث ف�شل يف
احلفاظ على تقدمه وتلقى هدفني رفع بهما (ال�سكري)
ر�صيده �إىل  11نقطة واقتحم مربع الكبار ،حيث ال

كالسيكو سلبي ألول مرة ..وهدف تاريخي لزغبة
يتفوق عليه االحتاد �سوى بفارق الأهداف.
وان�ضم التعاون �إىل ال�شباب واالحتاد حيث مل يذق
ه��ذا ال�ث�لاث��ي ط�ع��م اخل���س��ارة يف �أول  5ج ��والت من
الدوري ،م�سجال بداية مثالية مع مدربه �شامو�سكا.

ال�شحن غ َّيب متعة الكال�سيكو

ظهر وا�ضحا ت�أثري ال�شحن النف�سي على العبي الن�صر

مارتينيز ..يزيد أوجاع اإلنتر
قبل مواجهة البارسا

جدة-البالد

حتوم ال�شكوك حول م�شاركة الأرجنتيني الوتارو
مارتينيز مع فريقه �إنرت �ضد �ضيفه بر�شلونة ،اليوم
الثالثاء �ضمن دور املجموعات لدوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم ،وفق ما �أعلن مدربه �سيموين �إينزاغي.
وي �ع��اين �إن�ت�ر �أ� �ص�لا م��ن غ �ي��اب م�ه��اج�م��ه الآخ ��ر
البلجيكي روميلو لوكاكو منذ �أواخ��ر �أغ�سط�س
ال��ذي ك��ان من املتوقع �أن يعود �ضد بر�شلونة،
ولكن اكتمال تعافيه ت�أجل لب�ضعة �أيام -بح�سب
ما �أعلنه �إينزاغي.
وقد عانى مارتينيز �صاحب الأهداف الثالثة
ه��ذا امل��و��س��م م��ن "�إرهاق" ع�ضلي
خ�لال اخل���س��ارة �ضد روم��ا ()2-1
ال�سبت يف "�سريي �أ" ،لكن
م��درب��ه �أك ��د �أن الفحو�ص
"مل تك�شف عن �شيء".
وق� ��ال �إي �ن��زاغ��ي خ�لال
امل� � � ��ؤمت�� � ��ر ال� ��� �ص� �ح� �ف ��ي
ع� �ل���ى ه���ام� �����ش م � �ب� ��اراة
�إن �ت��ر وب��ر� �ش �ل��ون��ة" :كان
(مارتينيز) مرهقا يف نهاية
امل� �ب ��اراة (� �ض��د روم � ��ا)� .أج ��رى
فح�صا ��ص�ب��اح �أم ����س (االث �ن�ين)
مل يك�شف ع��ن �أي ��ش��يء� .سيقوم
ال�لاع��ب ب�ت��دري�ب��ات خفيفة ،وال

علي التحدث م��ع الأط �ب��اء وم��ع الالعب
ي��زال يتعني ّ
لتقييم حالته البدنية" .ويف حال غياب مارتينيز ،من
املتوقع �أن يحل مكانه مواطنه خ��واك�ين ك��وري��ا �إىل
جانب البو�سني �إدين دجيكو.
كما �سيفتقد �إن�تر خلدمات الع��ب و�سطه الكرواتي
م��ار��س�ي�ل��و ب��روزوف�ي�ت����ش ال ��ذي غ��اب عن
املواجهة �ضد روما وذلك بعد الإ�صابة
ال�ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا يف ف�خ��ذه الأي���س��ر
خ�ل�ال م� �ب ��اراة م�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده �ضد
النم�سا (ف��وز  )1-3يف � 25سبتمرب
املا�ضي.
وب �ع��د خ �� �س��ارت �ه �م��ا � �ض��د ب��اي��رن
م � �ي� ��ون� ��خ الأمل � � � � � ��اين يف
اجلولتني الأول�ي�ين ،يدرك
كل من بر�شلونة و�إنرت
�أال خ� �ي ��ار � �س��وى
حتقيق ال �ف��وز يف
م�سعاهما خلطف
�إح � ��دى ال�ب�ط��اق�ت�ين
امل�ؤهلتني اىل الدور
ثمن ال�ن�ه��ائ��ي ،وذل��ك
اع�ت�ب��ارا م��ن ل�ق��اء اليوم
يف "�سان �سريو" ق�ب��ل �أن
يتجدد اللقاء بينهما على ملعب
"كامب نو" بعد �أ�سبوع.

واالحتاد يف مباراة الكال�سيكو التي مل ترتق مل�ستوى
الطموحات ،و�شهدت بطاقتني حمراوين ،وغابت عنها
الفر�ص احلقيقية ،لت�صبح �أول مباراة كال�سيكو �سلبية
يف تاريخ لقاءات الفريقني بدوري املحرتفني.
وت�ساوى �ضمك م��ع الن�صر بر�صيد  10نقاط لكل
منهما ب�ع��د ف ��وزه ( )0-2ع�ل��ى ال �ط��ائ��ي ال ��ذي تلقى

اخل�سارة الثانية هذا املو�سم وتراجع للمركز الثامن بـ
 9نقاط ،مت�ساويا مع الرائد الذي حقق فوزا ثمينا على
العدالة بنتيجة (.)1-2
وقفز الفتح من املركز الـ � 11إىل التا�سع بعد فوزه
الكبري على �أبها بثالثية نظيفة ليجمع  6نقاط ،وجاء
االتفاق عا�شرا بـ  5نقاط بعد تعادله مع الوحدة الـ 12

�سجل اجلزائري م�صطفى زغبة حار�س �ضمك هدفا
تاريخيا يف دوري املحرتفني بعد �أن هز �شباك الطائي
بركلة من منطقته ،قطعت ما يزيد عن  90مرتا لت�ستقر
يف �شباك الربازيلي فيكتور براغا.
وانت�شر فيديو الهدف على نطاق وا�سع يف و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وامل��واق��ع الريا�ضية املحلية
والعربية والعاملية.
وبات زغبة خام�س حار�س مرمى ي�سجل يف دوري
املحرتفني بعد كل م��ن :م�بروك زاي��د حار�س االحت��اد،
وامل�صري ع�صام احل�ضري حار�س التعاون ،وعبدالله
املعيوف حار�س الهالل وجميعها من عالمة اجلزاء ،يف
حني �سجل م�صطفى مالئكة حار�س الفي�صلي من ر�أ�سية
مميزة هدفا قاتال.

�صيام الهدافني

بقي ترتيب �صدارة الهدافني على حاله بعد �أن ف�شل
املهاجمون املتقدمون يف ال�سباق ،يف زيارة ال�شباك يف
هذه اجلولة ،فظل كارلو�س جونيور مهاجم ال�شباب
يف القمة بـ � 4أهداف ،يليه زميله جوانكا والعبا الهالل
ماريغا و�إيغالو ولكل منهم � 3أهداف.
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حظر الدواجن والبيض
من منطقة فرنسية
الريا�ض ـ البالد

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فر�ض حظر م�ؤقت على ا�سترياد حلوم
ال��دواج��ن وبي�ض امل��ائ��دة ومنتجاتهما وجتهيزاتهما م��ن املنطقة الإدراي���ة
" "Ainيف فرن�سا .و�أو�ضحت �أن هذا القرار جاء بعد ورود تقرير املنظمة
تف�ش ملر�ض �إنفلونزا
العاملية ل�صـحة احليوان ال��ذي يفيد بت�سجيل ح��االت ٍ
الطيور �شديد ال�ضراوة يف هذه املنطقة .يذكر �أن الهيئة العامة للغذاء والدواء
�أعلنت يف وقت �سابق رفع احلظر عن ا�سترياد حلوم الدواجن وبي�ض املائدة
ومنتجاتهما من بع�ض املناطق يف الكويت وفرن�سا.
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تقديم دعوى جزائية خاصة ال يتطلب رقم قيد أو أمر الحفظ
الريا�ض ـ البالد

�أ�صدر رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء الدكتور وليد
بن حممد ال�صمعاين قرار ًا ب�إلغاء وجوب �إ�ضافة رقم
قيد الدعوى العامة �أو رق��م �أم��ر حفظها عند التقدم
ب�صحيفة دعوى جزائية خا�صة .وي�أتي القرار يف ظل
ت�سهيل الإجراءات العدلية على امل�ستفيدين ،وتوفري

الوقت واجلهد عليهم ،ودع��م مبد�أ �سهولة الو�صول
للق�ضاء .يذكر �أنه �سبق �أن وجه معايل وزير العدل
ب�إطالق خدمة "�صحيفة الدعوى" ب�شكلها اجلديد وفق
منذجة جديدة تقلل من عدد املدخالت املطلوبة وتربط
بيانات امل�ستفيدين بالنفاذ الوطني املوحد؛ مما ي�سهم
يف �سرعة قبول ال��دع��اوى املكتملة والتي�سري على

امل�ستفيدين وي�سهم يف رفع كفاءة اخلدمات العدلية,
حيث ت�ضمنت اخل��دم��ة ال��رب��ط املبا�شر م��ع بيانات
املحامني وال��وك��االت وامل��رون��ة يف �إ�ضافة الأط��راف
مثل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية ،وكذلك �سهولة
متابعة الطلب بعد تقدميه من خالل ح�ساب امل�ستفيد
يف بوابة "ناجز" الإلكرتونية.

الفواكه الزاهية ..
منجم لـ"فيتامين سي "
البالد ـ وكاالت

يعد فيتامني "�سي" �أحد العنا�صر الأ�سا�سية الالزمة للحفاظ
على نظام مناعي �صحي ،وي���ؤك��د اخل�براء على �أهميته يف
النظام الغذائي ملقاومة الأمرا�ض.
وف ًقا لأخ�صائية التغذية هيلني بوند ،يلعب فيتامني �سي دو ًرا
رئي�س ًيا يف �صنع الكوالجني (�أحد مكونات الأوعية الدموية
والعظام والغ�ضاريف واللثة واجللد والأ�سنان) ،لذلك فهو
�ضروري للم�ساعدة يف التئام اجلروح.
وم���ن اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه ال��ت��ي ت��وف��ر ه���ذا ال��ن��وع من
الفيتامني الربتقال واحلم�ضيات حيث ت�شتهر هذه الفاكهة ذات
الألوان الزاهية مبحتواها من فيتامني �سي ،ويعترب الليمون
م�صد ًرا جيدًا لفيتامني �سي� ،إىل جانب البطاط�س والفراولة
والربوكلي وال��ذي يحتوي بالفعل على بع�ض الربوتينات
ال�لازم��ة لنمو الع�ضالت ،كما �أن حبة ك��ي��وي واح���دة فقط
حتتوي على  56جمم �صحي من فيتامني �سي ،و�أك�ثر من
ن�صف الكمية الغذائية املو�صى بها من فيتامني �سي.
وي��ح��ت��وي  100ج���رام م��ن الطماطم على  27ملليجرام
من فيتامني �سي ،كما �أن ال�سبانخ يحتوي على  28جمم من
فيتامني �سي لكل  100جرام.

السويدي سفانتي يفوز
بجائزة نوبل للطب

�سكوتهوم ـ وكاالت

ب��د�أ �أم�س � ،أول �أي��ام �إع�لان جوائز نوبل لعام  ،2023مبجاالتها
املختلفة والتي �ست�ستمر على مدار �أ�سبوع.
ويجري ب�شكل تقليدي افتتاح الإعالن ال�سنوي جلوائز نوبل ،ب�إعالن
جائزة نوبل يف الطب يف بداية �شهر �أكتوبر ،تليها �إعالنات يومية،
جلائزة الفيزياء الثالثاء ،والكيمياء الأربعاء ،والأدب اخلمي�س ،ويتم
�إعالن جائزة نوبل لل�سالم لعام  2022اجلمعة ،وجائزة االقت�صاد يف
� 10أكتوبر.
و ُمنحت ج��ائ��زة ن��وب��ل للطب وع��ل��م وظ��ائ��ف الأع�����ض��اء لل�سويدي
�سفانتي بابو ( 67عام ًا) ل��دوره يف حتديد ت�سل�سل جَمني الإن�سان
البدائي ويف ت�أ�سي�س علم املجني الإحاثي.
واعتربت اللجنة املعنية اختيار الفائزين �أن اكت�شافات �سفانتي بابو
"�أر�ست الأ�سا�س ال�ستك�شاف ما يجعل الب�شر كائنات فريدة من نوعها،
من خالل �إظهار االختالفات اجلينية التي متيز جميع الب�شر الأحياء
عن الب�شر املنقر�ضني".
ومتنح جوائز نوبل  10ماليني كرونة �سويدية �أي ما يعادل "900
�ألف دوالر" لكل فئة.

«ترعاكم عيوننا»
فعلت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ممثلة يف الإدارة العامة للخدمات االجتماعية "�إدارة خدمة الزائر ال�صغري"
مبادرة بعنوان "ترعاكم عيوننا" وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل العربي.
ً
انطالقا من امل�س�ؤولية االجتماعية لتوفري كافة اخلدمات والت�سهيالت التي تعينهم ووالديهم ومرافقيهم من خالل االهتمام
وت�أتي املبادرة
بهم فور و�صولهم للم�سجد احلرام و�إعطائهم الأ�ساور املخ�ص�صة ملع�صم اليد والرموز الإر�شادية لتفادي �ضياعهم �أثناء االزدحام.
كما ت�سعى �إدارة خدمة الزائر ال�صغري �إىل االهتمام بفئة الزائر ال�صغري وفئة كبار ال�سن غري الناطقني باللغة العربية و�إثراء جتربتهم
باجلوانب املعرفية والثقافية واالجتماعية حيث توفر لهم �أ�ساور مع�صم اليد ،وتقدمي الرموز الإر�شادية لل�صغار وكبار ال�سن.

تحذير من «لص»
بطاقات االئتمان

ربيع يبحث عن االستقرار في «نصي التاني»

وا�شنطن ـ وكاالت

 6أعراض لجرعات الكافيين الزائدة
الريا�ض ــ البالد

حذرت وزارة ال�صحة ،من تناول جرعات كافيني �أعلى من
الكمية املنا�سبة يومي ًا والتي يبلغ احلد الأق�صى لها 400
ملجم �أو � 4أكواب من القهوة ال�سوداء.
وبيّنت الوزارة� ،أن �أعرا�ض زيادة جرعة الكافيني تت�ضمن
الأرق والغثيان وت�سارع نب�ضات القلب ،و�صعوبة التنف�س
وال�صداع و�آالم ال�صدر ،كذلك الهلو�سة وف��ق��دان التحكم
بالع�ضالت .ون��وه��ت �إىل �أن��ه ميكن التعامل م��ع ال��زي��ادة
الب�سيطة يف جرعة الكافيني ب�شرب املاء وممار�سة ن�شاط
خفيف ،و�أكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات واملعادن.
واحتفى ع�شاق القهوة حول العامل مطلع �شهر �أكتوبر

اجلاري بيوم القهوة العاملي ،الذي مت �إطالقه من قبل منظمة
القهوة الدولية ( )ICOخالل معر�ض �إك�سبو  2015يف
مدينة ميالنو.
ي��ذك��ر �أن اجل��رع��ات الب�سيطة م��ن الكافيني منبهة لكن
للحفاظ على م�ستوى التنبيه يحتاج املرء لزيادة اجلرعات،
مما يعر�ضه للآثار اجلانبية للكافيني ،والتى ت�شمل القلق
والع�صبية ،وال�صداع مع اجلرعات الزائدة ،وامليل للقئ،
وزيادة �إفراز حم�ض املعدة.
بالإ�ضافة �إىل م�شاكل بالقلب مثل زي��ادة ع��دد �ضربات
القلب ،ارتفاع �ضغط �أمل ويقلل تدفق الدم لع�ضلة القلب عند
ممار�سة الريا�ضة �أو املجهود احلركى.

حذرت تقارير تقنية من انت�شار برنامج "خبيث" �شديد
اخل���ط���ورة ي�����س��ت��ه��دف ،ب�شكل رئ��ي�����س ،ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان
وحمافظ العمالت الرقمية.
وق���ال م��وق��ع "ديجيتال تريندز" املتخ�ص�ص بالأخبار
التقنية :ا���س��م ال�برن��ام��ج " "Erbiumوه���و يُ�ستخدم
يف �سرقة املعلومات اخلا�صة بكلمات امل��رور ومعلومات
بطاقات االئتمان وملفات تعريف االرتباط وحمافظ العمالت
امل�شفرة .و�أ�شار �إىل �أن " ،"Erbiumرغم انت�شاره على
نطاق �صغري يف ال��وق��ت احلا�ضر؛ �إال �أن��ه يتمتع بقدرات
"خميفة" .ويتخفى الربنامج الذي يتم تبادله حتت �ستار
الألعاب املقر�صنة ،يف عناوين املواقع واحل�سابات ال�شهرية.
وي�ستطيع الربنامج ،ال��ذي اكت�شفته �شركة Cyfirma
للأمن ال�سيرباين لأول م��رة يف �أغ�سط�س املا�ضي� ،سرقة
البيانات امل�سجلة على مت�صفحات الإنرتنت مثل بيانات امللء
التلقائي لكلمات املرور وعناوين الربيد الإلكرتوين.

القاهرة ـ البالد

ي��وا���ص��ل ال��ف��ن��ان ال��ك��وم��ي��دى ع��ل��ى رب��ي��ع حت�����ض�يرات
وا���س��ت��ع��دادات م�سل�سله اجل��دي��د "ن�صي التاين" ،ال��ذي
يتكون من  10حلقات ،من �إخ���راج عمرو �صالح ،حيث
تدور �أحداثه يف اطار من الكوميديا والت�شويق ،ويدخل
على ربيع عامل املن�صات للمرة الأوىل ،حيث تعتمد ق�صة
م�سل�سله على احللقات ال�سريعة املنف�صلة املت�صلة.
ويج�سد على ربيع دور موظف يف بنك ،ويتقابل مع فتاة
خمتلفة كل حلقتني ،ويعي�ش ق�صة حب معها ،حيث ي�سعى
للعثور على ن�صه الثاين واال�ستقرار يف حياته العاطفية،
امل�سل�سل من ت�أليف �إي��اد �صالح ،و�إخ��راج عمرو �صالح،

ومن املقرر �أن يبد�أ ت�صويره ال�شهر اجلاري.
ي�شار �إىل �أن على ربيع ق��دم �آخ��ر �أعماله يف ال��درام��ا
التليفزيونية م�سل�سل �أح�سن �أب يف رم�ضان ،2021
و�شاركه يف بطولته �أحمد ال�شامي� ،أحمد فتحي ،هاجر
�أحمد ،هالة فاخر� ،سامي مغاوري ،ح�سام داغر ،وه�شام
�إ�سماعيل ،وكان من ت�أليف �أحمد حمي وحممد املحمدي،
ومن �إخراج معتز التوين ،و�إنتاج �سيرنجى.
كما حقق ربيع �أعلى �إي���رادات يف تاريخه ال�سينمائي
بفيلم زومبي ،الذي عر�ض يف مايو املا�ضي� ،ضمن مو�سم
�أف�لام عيد الفطر ،وح�صد  20مليون جنيه يف �إجمايل
�إيراداته.

