
تجمعات كبرى تندد بالقمع

طالب اجلامعات خينقون املاللي

اليمن.. تفجريات إرهابية واملليشيا تواصل التصفيات

الريا�ض- البالد
لو�ضع  ن�ضطة  عاملية  ج��ه��ودا  اململكة  ت��ق��ود   
لل�ضياحة  اأف�ضل  خارطة طريق طموحة مل�ضتقبل 
العامل من  ، حيث يجتمع نخبة من اخلرباء يف 
القطاعني العام واخلا�ض يف الريا�ض ابتداًء من 
غد االثنني وحتى اأول دي�ضمرب، يف القمة العاملية 
ن�ضختها  يف  وال�ضياحة  لل�ضفر  العاملي  للمجل�ض 

االأك��رب  احل���دث  تعد  ال��ت��ي  والع�ضرين،  الثانية 
لقطاع ال�ضفر وال�ضياحة، وتناق�ض �ضبل م�ضاهمة 
ويف  وا�ضتدامته،  االقت�ضاد  تنمية  يف  القطاع  
تنمية  يف  ت�ضهم  جديدة  عمل  فر�ض  ا�ضتحداث 

املجتمعات.
وقال وزير ال�ضياحة اأحمد اخلطيب ، اإن هذه 
لقطاع  وحيوي  جوهري  وق��ت  يف  تاأتي  القمة 

تاأثري  لها  و�ضيكون   ، عاملًيا  وال�ضياحة  ال�ضفر 
كبري على قطاع ال�ضياحة وال�ضفر يف العامل، من 
اأن اململكة  اأف�ضل للجميع ، موؤكدا  اأجل م�ضتقبل 
تعمل على حت�ضني اأداء املجل�ض التنفيذي ملنظمة 
مبا  اأق��وى  املنظمة  يجعل  مما  العاملية  ال�ضياحة 
وجمابهة  امل�ضتدام  النمو  تعزيز  على  ي�ضاعد 

التحديات امل�ضتقبلية بكفاءة.

ضوابط

تصنيف

استثمار عقارات الدولة 

دولي لفريق 
االنقاذ السعودي

احلسم أمام املكسيك

جدة - البالد
الت�ضرف يف عقارات  العمل بالئحة  بداأ 
الدولة، وتهدف اإىل تنمية القطاع وحتقيق 
االإج��راءات  ، وتنظيم  له  االأمثل  اال�ضتغالل 
ذات ال�ضلة مبا يف ذلك الطرح والرت�ضية ، 

مبا ي�ضمن ال�ضفافية واملو�ضوعية.
التاأجري ملدة ال   وبح�ضب الالئحة ميكن 
تقدير  على  بناًء  �ضنوات،   ع�ضر  على  تزيد 
ويجوز   ، ال��دول��ة  لعقارات  العامة  الهيئة 
ج��واز  م��ع  ���ض��ن��وات،  خم�ض  حتى  التمديد 
زيادة االأجرة مبا ال يقل عن 5 % من اأجرة 
املدة االأ�ضلية اإذا كان التمديد ل�ضنة واحدة 
ك��ان  اإذا   %  10 ع��ن  ي��ق��ل  ال  ف��اأق��ل، ومب���ا 

التمديد الأكرث من �ضنة.
العقد  ف�����ض��خ  ي��ج��وز  اأن����ه   واأو����ض���ح���ت 
منفردة  العقد  ف�ضخ  وللهيئة   ، بالرتا�ضي 
امل�ضتاأجر  اأو  امل�ضتثمر  اإخ����الل  ح���ال  يف 
االتفاق  يجوز  كما   ، التعاقدية  بالتزاماته 
فاإذا  اأي نزاع بالطرق الودية،  على ت�ضوية 

تعذر ذلك جاز اللجوء اإىل التحكيم.

الريا�ض- البالد
ح�����ض��ل ف���ري���ق ال���ب���ح���ث واالإن����ق����اذ 
ال�ضعودي باملديرية العامة للدفاع املدين 
على �ضهادة اإعادة الت�ضنيف الدويل لفئة 
الثقيل، من خالل اجتياز مترين ميداين 
طبيعية  كارثة  وقوع  يحاكي  افرتا�ضي 
مدته )36( �ضاعة، وي�ضمل مراحل عدة، 
واللوج�ضتية  امليدانية  العمليات  منها 
وال���ط���ب���ي���ة واالإداري������������ة، وذل������ك حت��ت 
اإ���ض��راف خ��رباء دول��ي��ني م��ن املجموعة 
التابعة   )INSARAG( ال��دول��ي��ة 
االإن�����ض��ان��ي��ة  ال�����ض��وؤون  تن�ضيق  مل��ك��ت��ب 
االأمم  ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  م��ن   )OCHA(

.)UN( املتحدة
املكلف  الدفاع املدين  وعرب مدير عام 
اللواء الدكتور حمود بن �ضليمان الفرج، 
واجلهات  الدوليني  للخرباء  �ضكره  عن 

امل�ضاركة يف التقييم الدويل.

اململكة تقود مستقبل السياحة

الريا�ض- وا�ض- البالد
الوطن  لرثوات  اال�ضتثمار  لتعظيم  الطموحة  الروؤية  م�ضتهدفات  �ضمن   
حممد  االأم��ري  �ضمو  اأعلن  امل�ضتدامة،  والتنمية  لل�ضياحة  وتعزيزا   ،
جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن 
 � والتنمية،  االقت�ضادية  ال�ضوؤون  جمل�ض  رئي�ض  ال���وزراء، 
دارين  جلزيرة  التنموي  التوجه  اعتماد  عن   - الله  حفظه 
واإن�����ض��اء  ل��ل��ج��زي��رة،  امل�ضتقبلية  وامل���ب���ادرات  وت����اروت 

موؤ�ض�ضة تطوير اجلزيرة.

 وت�ضمنت املوافقة الكرمية تخ�ضي�ض ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و 
644 مليون ريال ، تهدف املوؤ�ض�ضة لالرتقاء بجودة احلياة وتنمية الناجت 
املحلي، وذلك من خالل اال�ضتفادة من امليزات الن�ضبية للجزيرة يف النواحي 

الرتاثية، والبيئة، وال�ضياحية. مبا ي�ضهم يف حتقيق التنوع االقت�ضادي.
 19 من  اأك��رث  ُط��ورت  للجزيرة  التنموي  التوجه  م�ضتهدفات  ولتحقيق 
مبادرة نوعية، منها تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات �ضياحية تراثية، 
الإن�ضاء م�ضارات متعددة  باالإ�ضافة  ثقافية وتراثية  واإقامة عدة مهرجانات 

للم�ضاة ورفع كفاءة جودة احلياة.

ولي العهد اعتمد التوجه التنموي لـ »دارين وتاروت«

تعزيز جودة احلياة

جدة - البالد
تتوا�ضل جهود معدات اأمانة جدة ل�ضحب املياه الراكدة 
يف  كالعادة  واالأن��ف��اق  العامة  وال�����ض��وارع  الطرقات  من 
يوم  �ضباح  املدينة  �ضهدتها  غزيرة  اأمطار  هطول  اأعقاب 
اخلمي�ض املا�ضي، حولت امليادين واالأنفاق اإىل بحريات 
الواقعة  االأحياء  اإىل جماري �ضيول، وعانت  وال�ضوارع 
�ضرق الطريق ال�ضريع )ال�ضامر واالأجواد(، واأحياء اأبحر 
ال�ضيول  فيما �ضحبت  املرور،  ال�ضمالية، من تعطل حركة 

العديد من ال�ضيارات. 
عام  �ضيول  ذكرى  اأع��ادت  البع�ض  عا�ضها  التي  احلالة 

الكمية  �ضعف  امل�ضجلة  االأمطار  كمية  اأن  ورغم   2009
حول  قائما  ي��زال  ال  ال�����ض��وؤال  اأن  اإال  �ضابقا  �ضقطت  التي 

اأن ارتفاع  احللول اجلذرية لت�ضريف مياه االأمطار، خا�ضة 
من�ضوب املياه يف اأحياء اأبحر اأدى للعزوف عن التملك يف تلك 

املنطقة موؤخرا.

عدن - البالد
ارتفعت  اإذ  اليمن،  يف  ومعاونيها  احلوثية  للملي�ضيا  االإجرامية  العمليات  ت�ضتمر 
ح�ضيلة التفجريات االإرهابية التي وقعت يف بلدة "امل�ضينعة" مبحافظة �ضبوة، اأم�ض 
اآخر قوات  8 قتلى وجرحى بينهم �ضابط بارز، فيما ا�ضتهدف تفجري  اإىل  )ال�ضبت(، 
العمالقة يف بلدة "الن�ضارة" يف ذات املحافظة. واأكد م�ضدر حملي ميني اأن ح�ضيلة 
اآخرون،   3 واأ�ضيب  اجلبواين  �ضامل  ال�ضابط  بينهم  قتلى   3 اإىل  ارتفعت  الهجومني 
بينما �ضقط قتيل وجرح اآخر يف الهجوم الذي ا�ضتهدف العمالقة، بينما اأعلنت قوات 

دفاع �ضبوة متكن فريقها الهند�ضي املتخ�ض�ض من تفكيك عبوة نا�ضفة اأخرى مو�ضوعة 
على الطريق العام يف املدخل الغربي ملدينة عتق عقب االنفجار االأول الذي اأ�ضفر عن 
مقتل الرائد اجلبواين و2 من مرافقيه.  من جهتها، تعهدت القوات اجلنوبية باليمن، 
منف�ضلتني  عمليتني  عقب  وذلك  عنا�ضرها،  ومالحقة  االإره��اب  تنظيمات  با�ضتئ�ضال 
حممد  �ضامل  الرائد  القائد  بيان  يف  اجلنوبية  القوات  ونعت  �ضبوة.  حمافظة  �ضربتا 
البيان  وقال  الغادر.  االإرهابي  التفجري  يف  قتلوا  الذي  ومرافقيه  اجلبواين،  حيدرة 
اإن "االأعمال االإرهابية لن تزيد القوات اجلنوبية اإال عزما واإ�ضرارًا على موا�ضلة �ضد 

اخلناق االأخري على عنا�ضره املتطرفة وبكل قوة وحزم".
ويف جديد االنتهاكات واجلرائم التي ترتكبها ميلي�ضيا احلوثي بحق اآالف 

اليمنيني، اأقدم عنا�ضرها على ت�ضفية اأحد امل�ضايخ يف العا�ضمة �ضنعاء اأمام 
اأن عنا�ضر تابعة  عائلته. فقد ك�ضف وزير االإعالم اليمني، معمر االإرياين، 

الزكاة  لهيئة  رئي�ضا  ي�ضغل  وال��ذي  ن�ضطان"  "اأبو  امليلي�ضيا  يف  للقيادي 
زوجته  اأم��ام  ال��راع��ي،  اأح�ضن  خالد  ال�ضيخ  بت�ضفية  قامت  احلوثية، 

واأطفاله وده�ضه ب�ضيارة بعد اإطالق وابل من الر�ضا�ض عليه.

طهران - البالد  
يوا�ضل طالب اجلامعات االإيرانية الت�ضييق على املاليل عرب التظاهرات، اإذ جتمع طالب �ضبع جامعات يف العا�ضمة 

طهران اأم�ض )ال�ضبت(، منددين بانتهاكات �ضلطات املاليل، �ضادحني بعبارة: "املوت لوالية الفقيه"، ت�ضامنًا مع زمالئهم 
املعتقلني يف ال�ضجون، حيث حملوا �ضورهم مطالبني باإطالق �ضراحهم، بينما �ضهدت مدينة اأ�ضفهان و�ضط البالد تظاهرة 

احتجاجية حا�ضدة لطلبة جامعة اأ�ضفهان للتكنولوجيا، نظم طالب جامعة فارابي يف قم وقفة احتجاجية، منددين بقمع 
ال�ضلطات واالعتقاالت التع�ضفية التي طالت طالب اجلامعة.

العنف  اإدان��ة  اأجل  من  للجامعة"،  اأ�ضود  "�ضبت  عنوان  حتت  ال�ضبع  اجلامعات  بني  امل�ضرتكة  التظاهرات  وج��اءت 
والر�ضا�ض وقمع اجلامعات واالأعمال اخلارجة عن القانون �ضد الطالب واعتقالهم وف�ضلهم عن الدرا�ضة، يف وقت اأعلن 

احلر�ض الثوري، �ضمن حملة تهدف الحتواء االحتجاجات، تعزيز وجوده الع�ضكري يف تلك املناطق امل�ضطربة. ودعمًا 
التظاهرة  يف  اجلامعات  طالب  خرج  اإي��ران  يف  امل�ضطربة  الكردية  املناطق  بع�ض  له  تتعر�ض  وما  كرد�ضتان  الأهايل 

االحتجاجية، التي ارتدى خاللها الطالب مالب�ض �ضوداء ت�ضاما مع اأهايل كرد�ضتان. باملقابل، اأطلقت القوى االأمنية 
�ضقوط  اإىل  اأدى  ما  البالد،  �ضرق  جنوب  وبلوخ�ضتان  �ضي�ضتان  اإقليم  عا�ضمة  زاه��دان  يف  املتظاهرين  على  النار 

ع�ضرات القتلى واجلرحى، اإذ اأفادت منظمة هرانا لن�ضطاء حقوق االإن�ضان يف البالد )HRA(، قبل اأيام اأن عدد قتلى 
االحتجاجات ارتفع اإىل نحو 448 قتيل بينهم 60 طفاًل، بع�ضهم مل يتجاوز الثماين �ضنوات.
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اإيقاف ن�ساط �سركات ا�ستقدام خمالفة هوية جديدة لنقل ال�سيارات
جدة - البالد

االجتماعية  والتنمية  الب�ضرية  امل��وارد  وزارة  اأ�ضدَرت 
اأربع �ضركات تعمل يف جمال املوارد  قراًرا باإيقاف ن�ضاط 
ولوائح  اأنظمة  ملخالفتها  وذل��ك  واال���ض��ت��ق��دام؛  الب�ضرية 
اخلدمات  وت��ق��دمي  اال�ضتقدام  ممار�ضة  لقواعد  االمتثال 
اأ�ضحاب  على حقوق  ذلك �ضمن احلفاظ  وياأتي  العمالية.  
العمل، وتطوير القطاع حيث توا�ضل من�ضَة ُم�ضاند التابعة 

خدمات  وتوفري  اال�ضتقدام  قطاع  تطوير  على  عملها  لها 
متعددة؛ لتح�ضني وت�ضهيل جودة اخلدمات املقدمة لالأفراد، 
اأط��راف  بني  حت��دث  قد  التي  واخل��الف��ات  ال�ضكاوى  وح��ل 
�ضرورة  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودع��ت  التعاقدية.   العالقة 
االإبالغ عن اأية خمالفات تتعلق بقطاع اال�ضتقدام من خالل 
االت�ضال على الرقم املوّحد اأو عرب تطبيق الوزارة املتوفر 

عرب اأجهزة الهواتف الذكية.

جدة - البالد
الهوية  تطبيق  ب��دء  ع��ن  للنقل  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ضيارات  نقل  ن�ضاط  يف  امل�ضتخدمة  للمركبات  اجلديدة 

و�ضحب املركبات، ابتداًء من اأم�ض ال�ضبت.
والعالمات  املوحد،  اللون  اجلديدة  الهوية  وتت�ضمن 
تعمل  التي  املركبات  على  و�ضعها  املطلوب  والبيانات 
على  للحا�ضلني  �ضنة"  "مدة  ا�ضتثناء  مع   ، الن�ضاط  يف 

التطبيق  تاريخ  وقبل  ال�ضالحية  �ضارية  ت�ضغيل  بطاقات 
اعتماد  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�ضارت  اجلديدة.  للهوية  الفعلي 
املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  بهدف  ياأتي  اجل��دي��دة  الهوية 
عمليات  خالل  ال�ضالمة  متطلبات  وتعزيز  للم�ضتفيدين، 
تنظيم  زي���ادة  م��ن  اجل��دي��دة  الهوية  �ضتمكن  كما  النقل، 
ي�ضمن  ومب��ا  فيه،  الت�ضرت  ومكافحة  الن�ضاط  وحوكمة 

االرتقاء بجودة وكفاءة هذه اخلدمات.

تسحب »الراكدة« كاملعتاد

األمانة

األخضر
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126 مليون فرصة عمل في وجهات جديدة وواعدة

تصنيف دولي لفريق 
اإلنقاذ السعودي

الريا�ض- البالد
ح�سل فريق البحث والإنقاذ ال�سعودي 
على  املــدين  للدفاع  العامة  باملديرية 
لفئة  الــدويل  الت�سنيف  اإعــادة  �سهادة 
ــثــقــيــل، مـــن خــــال اجــتــيــاز متــريــن  ال
ميداين افرتا�سي يحاكي وقوع كارثة 
وي�سمل  �ــســاعــة،   )36( مــدتــه  طبيعية 
امليدانية  العمليات  منها  عــدة،  مراحل 
والإداريـــــة،  والــطــبــيــة  واللوج�ستية 
اإ�سراف خرباء دوليني من  وذلك حتت 
 )INSARAG( الدولية  املجموعة 
ــعــة ملــكــتــب تــنــ�ــســيــق الـــ�ـــســـوؤون  ــاب ــت ال

مكتب  مــن   )OCHA( الإنــ�ــســانــيــة 
.)UN( هيئة الأمم املتحدة

املكلف  املــدين  الدفاع  عام  مدير  وعرب 
�سليمان  بــن  حــمــود  الــدكــتــور  الــلــواء 
الدوليني  للخرباء  �سكره  عــن  الــفــرج، 
الــتــقــيــيــم  املـــ�ـــســـاركـــة يف  واجلــــهــــات 
اأن تقييم فريق البحث  الدويل، موؤكًدا 
والإنقاذ ال�سعودي باملديرية جاء وفق 
والوقوف  وعملية  نظرية  اختبارات 
ــق وا�ــســتــكــمــال  ــري ــف ــة ال عــلــى جــاهــزي
الت�سنيف  لإعــادة  اخلا�سة  املتطلبات 

من املنظمة الدولية.

قمة الرياض تبحث استدامة القطاع

السعودية تقود مستقبل السياحة العالمية 

متعددة،  جل�ساٍت  يف  القمة  وفــود  تلتقي 
يـــنـــاقـــ�ـــســـون خـــالـــهـــا �ــســبــل الـــتـــعـــاون 
وتعزيز  ال�سفر،  قطاع  يف  الإ�سرتاتيجي 
التحديات  خمتلف  مواجهة  على  قدرته 

امل�ستقبلية.
جل�سات  عــدة  املرتقب  احلــدث  ويت�سمن 
فيها  ي�سارك  متنوعة،  وحوارية  رئي�سية 
بان  املتحدة  لــاأمم  ال�سابق  العام  الأمــني 
الربيطانية  الـــوزراء  ورئي�سة  مــون،  كي 
ال�سابقة ترييزا ماي كمتحدثني رئي�سيني 

يف القّمة.
عقيل  بــن  اأحــمــد  ال�سياحة  ـــر  وزي ـــال  وق
وقت  يف  تاأتي  القمة  هــذه  اإن  اخلطيب: 
جوهري وحيوي لقطاع ال�سفر وال�سياحة 
الريا�ض  يف  هنا  �سنناق�سه  ما  لذا  عاملًيا، 
�سيكون له تاأثري كبري على قطاع ال�سياحة 
م�ستقبل  اأجـــل  مــن  ــعــامل،  ال يف  وال�سفر 
اأف�سل للجميع ، موؤكدا اأن اململكة �ستعمل 
التنفيذي  املــجــلــ�ــض  اأداء  حت�سني  عــلــى 
انتخابها  بعد  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة 
اأقــوى،  املنظمة  �سيجعل  وذلــك  لرئا�سته 
اإعــادة  جلهود  دعمها  اململكة  و�ستوا�سل 

ي�ساعد  مبــا  ال�سياحي،  القطاع  ت�سميم 
وجمابهة  املــ�ــســتــدام  النمو  تعزيز  على 
التحديات امل�ستقبلية بكفاءة، لفتا اإىل اأن 
مليار دولر  باإنفاق 800  تعهدت  املنظمة 
على �سكل ا�ستثمارات حكومية يف قطاع 

ال�سياحة بحلول عام 2030.
اال�ستدامة واالبتكار

املهمة،  املحاور  من  عــددا  القمة  وتناق�ض 
ال�سفر  قطاع  تطوير  اإىل  احلاجة  اأبرزها 
ــاحــة وتــنــمــيــتــه، والـــبـــحـــث عن  ــي ــس ــ� وال
ال�سّياح  متطلبات  حتقق  جــذب  عــوامــل 
بني  التوازن  وحتقيق  توقعاتهم،  وتلّبي 
ال�ــســتــدامــة والــنــمــو وتــعــزيــز البــتــكــار، 
ــــوازى ذلـــــك مــــع عـــمـــل املــمــلــكــة مــن  ــــت ي
ال�سياحية  التنمية  اإ�سرتاتيجية  خــال 
الــطــمــوحــة، الــتــي تــرتــكــز عــلــى وجــهــات 
من  ال�ستدامة  مفاهيم  تتبّنى  رئي�سية 
خال م�ساريع مدعومة بالطاقة املتجددة، 

مثل م�سروعي نيوم والبحر الأحمر.
ا�ستعادة  كيفية  ملناق�سة  القّمة  تهدف  كما 
القطاع  تعايف  ودعم  عاملًيا  ال�سفر  ن�ساط 
من اآثار جائحة كوفيد-19، بالإ�سافة اإىل 

واجلغرافية  ال�سيا�سية  الق�سايا  مناق�سة 
وي�سعى  ال�سفر.  على  توؤثر  التي  احلالية 
اأطر  اإىل حت�سني  ال�سفر وال�سياحة  قطاع 
قيا�ض الأثر البيئي من خال ال�ستثمارات 
 35.3 جمموعها  يبلغ  الــتــي  امل�ستدامة 
وي�سمل   ،2022 عام  يف  دولر  تريليون 
اأنظمة التخّل�ض من النفايات  ذلك درا�سة 
لا�ستفادة  اإيجابية  طــرق  عــن  والبحث 
كما  بالطبيعة،  ال�سرر  اإحــداث  دون  منها 
امل�ستدام  الــوقــود  ا�ــســتــخــدام  �سُيناق�ض 
وتقليل  الإنــتــاج  مــواد  اأنظمة  وحت�سني 
ـــــواد الــبــا�ــســتــيــكــيــة ذات  ــخــدام امل ــت ــس ا�
مبواد  وا�ستبدالها  الــواحــد  ال�ستخدام 

�سديقة للبيئة قابلة للتحلل.
فر�ض عمل

ـــتـــحـــداث الــفــر�ــض  ــعــيــد ا�ـــس ـــى �ــس ـــل وع
عّدة  يف  ال�سياحة  قطاع  فــاإن  الوظيفية، 
التي  القطاعات  اأكرب  اأحد  دول نامية يعد 
اأن  املتوقع  ومــن  املــواطــنــون،  بها  يعمل 
مليون   126 حـــوايل  القطاع  ي�ستحدث 
فر�سة عمل يف وجهات جديدة وواعدة، 
مناق�سة  للم�ساركني  القّمة  �ستتيح  كذلك 
ي�ساعد  حيوي  م�ستقبل  ل�سمان  الأعمال 
والبحث  والــتــطــور،  النمو  على  الأفـــراد 
عن طرق حت�سني البنى التحتية اجلديدة 
القطاع،  يف  ا�ستثمارية  فــر�ــض  لإيــجــاد 

يف  للم�ساهمة  املجتمع  وتــدريــب  ودعــم 
القت�ساد املحلي.

الــتــحــديــات  اأحــــد  ــة  الــقــّم �ستناق�ض  كــمــا 
ال�سفر  قطاع  م�ساهمة  وهــو  اجلوهرية، 
وتعزيز  احلــديــثــة  التقنيات  متــكــني  يف 
ــطــّور  ــتــدامــة وت البــتــكــار مـــن اأجــــل ا�ــس
يف  ت�ساعد  طــرق  عــن  والبحث  الــقــطــاع، 
طرق  من  �ــســواًء  ال�سفر،  جتربة  حت�سني 
اأو حــجــوزات  مــوا�ــســات  اأو  ذكــيــة  دفــع 
ملــوا�ــســم الإجــــــازات وغـــريهـــا. يــذكــر اأّن 
لل�سفر  العاملي  للمجل�ض  العاملية  القمة 
وال�سياحة تعد اأحد اأكرث الأحداث تاأثرًيا 

يف قطاع ال�سفر وال�سياحة يف العامل.

الريا�ض- البالد
للمجل�ض  ورئا�ستها  الطموحة  روؤيــتــهــا  خــال  ومــن  هــادفــة،  عملية  بخطوات 
لو�سع  ن�سطة  عاملية   جهودا  اململكة  تقود   ، العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  التنفيذي 
خارطة طريق طموحة مل�ستقبل اأف�سل لل�سياحة ، حيث يجتمع نخبة من اخلرباء 
يف العامل من القطاعني العام واخلا�ض يف الريا�ض ابتداء من غد الثنني وحتى 
ن�سختها  وال�سياحة يف  لل�سفر  العاملي  للمجل�ض  العاملية  القمة  دي�سمرب، يف  اأول 
وتناق�ض  وال�سياحة،  ال�سفر  لقطاع  الأكرب  احلدث  تعد  التي  والع�سرين،  الثانية 
�سبل م�ساهمة القطاع  يف تنمية القت�ساد وا�ستدامته، ويف ا�ستحداث فر�ض عمل 

جديدة ت�سهم يف تنمية املجتمعات.

حضور مميز 
ــة حــ�ــســور عــــدد من  ــّم ــق تــ�ــســهــد ال
ال�سفر  قطاع  يف  امل�سوؤولني  كبار 
ــاحــة حــــول الــــعــــامل، من  ــي ــس ــ� وال
لل�سياحة يف  الدولة  بينهم وزيرة 
ووزيــرة  ماركيز،  ريتا  الربتغال 
النم�سا  يف  لــلــ�ــســيــاحــة  الـــدولـــة 
�سوزان كراو�ض وينكلر، ووزيرة 
الــ�ــســيــاحــة والــنــقــل الـــــدويل يف 
ونائب  كومينز،  ليزا  بــربــادو�ــض 
ال�سياحة  وزيـــر  الــــوزراء  رئي�ض 
وال�ستثمارات والطريان يف جزر 

البهاما اإ�سحاق ت�سي�سرت كوبر.
روؤ�ــســاء  القّمة  يف  �سي�سارك  كما 
من  الــكــربى،  الفندقية  ال�سركات 
لأكــرب  التنفيذي  الرئي�ض  بينهم 
جمموعة فنادق يف العامل اأنثوين 
ــركــة مـــاريـــوت  ــس كـــابـــوانـــو مـــن �
التنفيذي  والــرئــيــ�ــض  الــعــاملــيــة، 
جاي  كري�ستوفر  هيلتون  ل�سركة 
ــرئــيــ�ــض الــتــنــفــيــذي  نــا�ــســيــتــا، وال
ــــارك  ــــادق حــــيــــاة م ــــن لـــ�ـــســـركـــة ف
التنفيذي  والرئي�ض  هوبامازيان 
اإنرتكونتيننتال  فنادق  ملجموعة 
كيثبار والرئي�ض التنفيذي لفنادق 
اأكور �سيبا�ستيان بازين والرئي�ض 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
غونزالي�ض،  فيديريكو  رادي�سون 
ــم اإلـــيـــهـــم املــ�ــســتــثــمــرون  ــنــ�ــس وي
ووكـــاء  ال�سياحية  واملــنــّظــمــات 
الــعــامل،  دول  خمتلف  مــن  ال�سفر 
الوجهات  م�سّغلي  اإىل  بالإ�سافة 
يف  التقنية  وال�سركات  ال�سياحية 

القطاع.

مركز الغطاء النباتي يشارك في »ربيع بريدة«

بريدة - البالد
النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  ي�سارك 
ربيع  مهرجان  بفعاليات  الت�سحر،  ومكافحة 
بريدة املقامة فعالياته مبنتزة الق�سيم الوطني 
مع  بالتعاون  ـــام،  اأي  10 ميتد  الــذي  بــربيــدة، 
من  انطاًقا  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  وزارة 
وحمايته  النباتي  الغطاء  تنمية  يف  دورهما 

وا�ستدامته وفق روؤية 2030 .
وتاأتي م�ساركة املركز �سمن فعاليات املهرجان 
ـــدرج �ــســمــن جـــهـــودهـــا احلــثــيــثــة،  ـــن كـــونـــه ي

النباتي، بو�سفه  بالغطاء  املتنامي  واهتمامها 
الوطنية  لاإ�سرتاتيجية  الرئي�سة  الركائز  اأحد 
لتحقيق  طــريــق  خــارطــة  متثل  الــتــي  للبيئة، 
حماية  حــيــال   2030 اململكة  ـــة  روؤي تطلعات 
الرائد  دورهــا  يعزز  اأنه  كما  وتنميتها،  البيئة 
املجتمع  طبقات  وتوعية  البيئي،  املجال  يف 
حماية  وتعزيز  ــي،  الأرا�ــس تــدهــور  مــن  للحد 
املوائل الربية لإ�ساح الأرا�سي ومنع ووقف 

تدهورها.
كــمــا يــقــدم املــركــز لــــزوار املــهــرجــان عـــددا من 

وتقنياته  بالت�سجري  تتعلق  التي  املعلومات 
وم�سادر  الري،  وتقنيات  الت�سحر،  ومكافحة 
وتدوير  والبذور،  وامل�ساتل  وتقنياتها،  املياه 
ــبــيــئــيــة، والــــرتبــــة، واملـــراقـــبـــة  ــات ال ــف املــخــل
واحلماية البيئية، وتطوير وا�ستثمار الغابات 

واملتنزهات، ومكافحة الآفات النباتية.
من  عــدد  هام�سه  على  يقام  املهرجان  اأن  يذكر 
والجتماعية  والتوعوية  الثقافية  الــربامــج 
ــاركــة عــــدد مـــن اجلــهــات  ــس ــة مبــ� ــي ــه ــي ــرتف وال

احلكومية والجتماعية.

138 متهما في 
قضايا فساد

الريا�ض - البالد
اأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد 
يف ال�سعودية "نزاهة" ، اأنها با�سرت 
عددًا من الق�سايا اجلنائية والإدارية 
خـــال �سهر ربــيــع الآخــــر 1444هـــــ، 
جولة   2799 اأجرت  اأنها  اإىل  ولفتت 
رقابية، واأ�سفر ذلك عن التحقيق مع 
اآخــريــن  واإيــقــاف  املتهمني،  مــن  عــدد 
ــنــفــوذ الــوظــيــفــي  بــتــهــم ا�ــســتــغــال ال
والر�سوة، وغ�سل الأموال والتزوير.
التحقيق  مت  َمـــْن  عــدد  اأن  واأ�ــســافــت 
فيما  بــهــم،  م�ستبه   308 بــلــغ  معهم 
اأطلق  من  ومنهم  متهما   138 اأوقفت 
م�سرية  ال�سامنة،  بالكفالة  �سراحه 
ينت�سبون  عليهم  املقبو�ض  اأن  اإىل 
ــــاع، والـــداخـــلـــيـــة،  ــــدف ــــــــوزارات ال ل
ـــعـــدل،  ــم، وال ــي ــل ــع ــت والــ�ــســحــة، وال
والــــ�ــــســــوؤون الـــبـــلـــديـــة والـــقـــرويـــة 
والإ�ــــســــكــــان، والــنــقــل واخلـــدمـــات 

اللوج�ستية.
كما دعت جموع املواطنني واملقيمني 
لاإباغ عن اأي �سبهات ف�ساد مايل اأو 
اإداري عرب و�سائل الت�سال اخلا�سة 
العام  املـــال  حلماية  وذلـــك  بالهيئة؛ 

واحلفاظ عليه من الإهدار.



الريا�ض - البالد
وا����س���ل م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل���إغ��اث��ة 
م�ساعداته  تقدمي   ، الإن�سانية  والأع��م��ال 
فريق  اطلع  اليمن  ففي   ، ال��دول  من  لعدد 
اأعمال الرتميم يف مبنى  املركز على �سري 
يف  �سعد  دار  مب��دي��ري��ة  الإب����داع  رو���س��ة 
حمافظة عدن الذي يجري اإعادة ترميمها 
اليمن  يف  التعليم  دع��م  م�����س��روع  �سمن 

املمول من املركز .
�سالح  بعدن  امل��رك��ز  ف��رع  مدير  واأو���س��ح 
يف  التعليم  دع��م  م�����س��روع  اأن  ال��ذي��ب��اين 
اليمن الذي ينفذ حاليا �سيعمل على اإعادة 
ترميم عدد من املدار�س يف حمافظتي عدن 

وح�سرموت.
الإبداع  مديرة رو�سة  اأ�سادت  من جانبها 
مبنى  ترميم  باإعادة  نا�سر  اأحمد  �سمرية 
ال��رو���س��ة وك���ذل���ك ا���س��ت��ه��داف ال��ت���م��ي��ذ 

بك�سوة وحقائب درا�سية .
الو�سول  ت��وف��ري  اإىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

ل� 11.586 طالبا من خ�ل  للتعليم  الآمن 
تاأهيل 23 مدر�سة مبحافظات عدن، حجة، 
توزيع  اإىل  اإ�سافة  امل��ه��رة،  ح�سرموت، 

الزي واحلقيبة املدر�سية للط�ب.
املتنقلة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  وا�سلت  كما   
التابعة للمركز يف منطقة الغرزة مبديرية 
حر�س يف حمافظة حجة تقدمي خدماتها 
الع�جية للم�ستفيدين ، وراجع العيادات 
اأك��ت��وب��ر.  ���س��ه��ر  خ����ل  �سخ�سا   2.711
ووزع املركز 64 طًنا و200 كيلو غرام من 
ال�س�ل الغذائية يف مديرية �سرب املوادم 

مبحافظة تعز، ا�ستفاد منها 3.600 فرد.
�سلمان  امللك  مركز  وا���س��ل  الأردن  ويف   
ال�جئني  على  ال�ستوية  الك�سوة  توزيع 
الأكرث  والأ�سر  والفل�سطينيني  ال�سوريني 
يف  امل�ست�سيف  املجتمع  م��ن  اح��ت��ي��اًج��ا 
الأردن، وذلك �سمن م�سروع كنف 2022م 
الهيئة  مع  بالتعاون  املركز  ينفذه  ال��ذي 

اخلريية الأردنية الها�سمية.
ووزع مركز امللك �سلمان ل�إغاثة والأعمال 
حملية  يف  غذائية  �سلة   678 الإن�سانية 

جمهورية  يف  اخل��رط��وم  ب��ولي��ة  اأم��ب��ده 
ال�سودان، ا�ستفاد منها 678 فرًدا.

محليات
3 الأحد 3 جمادى الأوىل 1444ه� املوافق 27 نوفمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 23783

اململكة  يف  ال�ساملة  للتنمية  النوعية  القفزات   
 ، الر�سيدة  القيادة  م��ن  كبريين  ودع��م  وبرعاية 
كافة  يف  ومتكاملة  مت�سلة  ح��ال��ة   ، ال��ل��ه  حفظها 
م�ستهدفات  الإجن���از  بلغة  وت��رتج��م   ، القطاعات 
ويف   ، امل��زده��ر  للوطن    2030 ال�سعودية  روؤي��ة 
هذا  وبنات  اأبناء  ال�سعودي  الإن�سان  منها  القلب 
الوطني  ال��ط��م��وح  م�سرية  يف   ، ال��ع��زي��ز  ال��وط��ن 
وحتقيق  امل�ستقبل  بناء  يف  العالية  وتناف�سيته 

ال�ستدامة للتنمية والقت�ساد.
  يف هذه املنظومة تاأتي ال�سياحة كاأحد العناوين 
املهمة لتفا�سيل تقدم اململكة على خارطة ال�سياحة 
وا�سرتاتيجيات  م�سبوقة  غري  باإجنازت  العاملية 
تغري الكثري من مفاهيم اأن�سطة وخدمات ال�سياحة 
اململكة  م��ن  جتعل  عم�قة  مب�ساريع  وال�����س��ف��ر، 
تعمل  الذي   املكني  الهدف  الأف�سل، وهو  الوجهة 
يف  وتقدما  �سدارة  و�سجلت  جمال،  كل  يف  عليه 

العديد من املوؤ�سرات العاملية.
لر�سم  دولية  عمليا جهودا  تقود  اململكة    وهاهي 
لل�سياحة  اأف�سل  مل�ستقبل  طموحة  طريق  خارطة 
يف ال���ع���امل، ح��ي��ث ت��ن��ط��ل��ق غ���دا ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ن�سختها  يف  وال�سياحة  لل�سفر  العاملي  للمجل�س 
الثانية والع�سرين، التي تعد احلدث الأكرب لقطاع 
ال�سفر وال�سياحة، وتاأتي يف وقت مهم  يتطلع فيه 
هذا القطاع احليوي يف العامل اإىل اكتمال التعايف 
والنط�ق اإىل اآفاق اأرحب من التقدم وال�ستدامة 

والبتكار مل�ستقبل ال�سياحة العاملية.

مستقبل السياحة
كلمة

ولي العهد اعتمد التوجه التنموي للجزيرة 

»دارين وتاروت«..
سياحة بعبق الطبيعة والتاريخ

للجزيرة  والتطويري  التنموي  التوجه  �سياق  يف 
ميزانية  تخ�سي�س  الكرمية  املوافقة  ت�سمنت   ،

مليون   644 و  مليارين  بقيمة  تقديرية 
ريال ، تهدف املوؤ�س�سة ل�رتقاء بجودة 
احلياة وتنمية الناجت املحلي، وذلك من 
الن�سبية  امل��ي��زات  من  ال�ستفادة  خ���ل 
ل��ل��ج��زي��رة يف ال���ن���واح���ي ال��رتاث��ي��ة، 
يف  ي�سهم  مبا  وال�سياحية.  والبيئة، 

حتقيق التنوع القت�سادي.
للجزيرة  التنموي  التوجه  ويت�سمن 

الواقعة على م�ساحة 32 كيلو مرتًا مربعًا ويقطنها 
120 األف ن�سمة، حتديد املقومات واملزايا الن�سبية 

ركائز  ث�ث  وفق  للجزيرة  والتناف�سية 
دارين  جزيرة  م�ستقبل  لر�سم  رئي�سية 
وتاروت، وهي: املحافظة على اجلانب 
للجزيرة.  التاريخي  والرتاثي  الثقايف 
والبيئية.  الطبيعية  امل��واق��ع  واإح��ي��اء 
وتعزيز  احل��ي��اة  ب��ج��ودة  والرت���ق���اء 

اقت�سادها ال�سياحي.
ولتحقيق م�ستهدفات التوجه التنموي 

للجزيرة ُطورت اأكرث من 19 مبادرة نوعية، فعلى 
دارين  ومطار  قلعة  تطوير  �سيتم  الثقايف  اجلانب 

مهرجانات  عدة  واإقامة  تراثية،  �سياحية  كوجهات 
لإن�ساء  بالإ�سافة  اجل��زي��رة  يف  وت��راث��ي��ة  ثقافية 
تتخلل  ل��ل��م�����س��اة  م��ت��ع��ددة  م�����س��ارات 
امل��ن��اط��ق ال���رتاث���ي���ة يف اجل���زي���رة، 
اإن�ساء  �سيتم  البيئي  اجلانب  وعلى 
�سفاف  على  م��اجن��روف  غابة  اأك��رب 
ال��ع��رب��ي، واإن�����س��اء ع��دد من  اخلليج 
املناطق  يف  البيئية  والنزل  الفنادق 
الرت��ق��اء  اإىل  بالإ�سافة  الطبيعية، 
ب���ج���ودة احل���ي���اة يف اجل���زي���رة عن 
واحلدائق  التحتية  والبنى  الطرق  اإن�ساء  طريق 
وم��ن�����س��اآت  م���ع��ب  ع���دة  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

ريا�سية حديثة.
اع��ت��م��اد  ي��ح��دث  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اقت�ساديًا  اأث����رًا  التنموي  ال��ت��وج��ه 
من  املنطقة  يف  ك��ب��ريًا  واجتماعيًا 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  امل�ساهمة  خ���ل 
 297 اإىل  ي�سل  مبتو�سط  الإجمايل 
عدد  وزي���ادة  �سنويًا،  ري���ال  مليون 
مليون   1.36 اإىل  و���س��وًل  ال�سياح 
الفر�س  اآلف  وتوفري   ،2030 عام  بحلول  �سائح 
الوظيفية بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س ما ي�سل اإىل 48 

% من م�ساحة اجلزيرة لل�ساحات واحلدائق العامة 
والواجهات البحرية والطرق واملرافق.

وي���اأت���ي ذل����ك ام����ت����دادًا حل��ر���س خ����ادم احل��رم��ني 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د  ال�����س��ري��ف��ني، و���س��م��و ويل 
الوزراء - حفظهما الله - باأن ت�سمل التنمية جميع 

لكل  الن�سبية  امليزات  على  بناًء  واملحافظات  املدن 
جميع  معاجلة  على  بالعمل  �سموه  ووجه  منطقة، 
وت����اروت،  داري����ن  ج��زي��رة  يف  التنمية  م��ع��وق��ات 
وتوفري  والعمرانية،  البيئية  اجلوانب  يف  خا�سة 
ورفع  املنطقة،  لأبناء  الوظائف  وخلق  عمل  فر�س 

رفاهية  اأج���ل  م��ن  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمتها 
القت�سادية  الأن�سطة  تطوير  خ���ل  م��ن  امل��واط��ن 
الن�سبية  امليزات  فيها، وال�ستفادة من  وال�سياحية 

وال�ستثمار فيها.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأهمية اجلزيرة تاريخيًا حيث 
وت�سم  �سنة،   5000 من  اأك��رث  اإىل  تاريخها  يعود 
داري��ن  ميناء  ويعترب  تراثي،  موقع   11 من  اأك��رث 
من اأقدم املوانئ يف املنطقة وا�ستهرت يف ال�سابق 
كانت  حيث  ن�سطًا،  و�سوقًا  بحريًا  م��رف��اأً  بكونها 
خمزنًا للب�سائع مثل امل�سك والعطور واملن�سوجات 

والتوابل.
وقد عرب �سمو الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز 
خلادم  وتقديره  �سكره  عن  ال�سرقية  املنطقة  اأم��ري 
العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  ول�سمو  �سعود  اآل 
العزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء - حفظهما 
الله - ، موؤكدا اأن اعتماد التوجه التنموي للجزيرة 
املنطقة  يف  التطويرية  امل�ساريع  م�سروع  كثالث 
وهيئة  ال�سرقية  املنطقة  تطوير  هيئة  اإن�ساء  بعد 
تطوير الأح�ساء يعك�س اهتمام القيادة بتطوير مدن 
بها  والرت��ق��اء  كافة،  ال�سرقية  املنطقة  وحمافظات 

اقت�ساديا وثقافيا وعمرانيًا حتقيقًا لروؤية 2030.

الريا�ض- وا�ض- البالد
�صاحب  اأعلن   ، امل�صتدامة  والتنمية  لل�صياحة  وتعزيزا   ، الوطن  لرثوات  اال�صتثمار  لتعظيم  الطموحة  الروؤية  م�صتهدفات  �صمن   
ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، رئي�ض جمل�ض ال�صوؤون االقت�صادية 
واملبادرات  وتاروت  دارين  جلزيرة  التنموي  التوجه  اعتماد  عن   - الوزراء  جمل�ض  قرار  على  بناًء   - اهلل  حفظه  ـ  والتنمية، 

امل�صتقبلية للجزيرة، واإن�صاء موؤ�ص�صة تطوير اجلزيرة.
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ترسيخ الجانب الثقافي والتراثي 
مستهدفات التطوير 

تعزيز المواقع الطبيعية والبيئية
جودة الحياة واقتصاد السياحة

2.6 مليار 
لجودة الحياة 

ودعم االقتصاد 
المستدام

مبادرات تطوير 
وحدائق ونزل 
بيئية وفرص 

وظيفية

الشورى يناقش مشاريع لوائح والهوية الرقمية
الريا�ض - البالد

ي���ع���ق���د جم���ل�������س ال���������س����ورى غ���دا 
الثانية  ال��ع��ادي��ة  جل�سته  الث��ن��ني 
الثالثة  ال�سنة  اأع��م��ال  م��ن  ع�سرة 
من  ع��دٍد  ملناق�سة  الثامنة،  ل��ل��دورة 
جدول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات 

اأعماله الأ�سبوع القادم.
اأع���م���ال جل�سة  ج����دول  وي��ت�����س��م��ن 
امل��ج��ل�����س م��ن��اق�����س��ة ت��ق��ري��ر جلنة 
ال�������س���وؤون الأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة 
ب�ساأن مقرتح م�سروع اإدارة الهوية 
اللجنة  اأمت����ت  اأن  ب��ع��د  ال��رق��م��ي��ة، 
امل�����س��روع وق���دم���ت عليه  درا����س���ة 

تو�سيتها.
ويناق�س املجل�س تقريرًا مقدمًا من 
والتنمية  الب�سرية  امل���وارد  جلنة 
الجتماعية ب�ساأن م�سروع ال�ئحة 
الجتماعية  للمن�ساآت  التنظيمية 
ذوي  ل�أ�سخا�س  احلكومية  غ��ري 
الإع�����اق�����ة، وم�������س���روع ال���ئ��ح��ة 
الجتماعية  ل��ل��ربام��ج  التنظيمية 

واملهنية ل�أ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ي��ن��اق�����س  ذات����ه����ا  اجل��ل�����س��ة  ويف 
امل��ج��ل�����س ت��ق��ري��ر جل��ن��ة امل�����وارد 

الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية 
الإدارة  معهد  نظام  تعديل  ب�ساأن 
ت��راخ��ي�����س مهنة  اإ����س���دار  ب��ن��ق��ل 
وزارة  من  الإداري��ة  ال�ست�سارات 

التجارة اإىل املعهد.
وي�������س���ّوت امل��ج��ل�����س خ�����ل ه��ذه 
تو�سيات  م��ن  ع���دٍد  على  اجلل�سة 
ب�ساأن  وال�ستثمار،  التجارة  جلنة 
للهيئة  ال�سنوي  التقرير  ما ت�سمنه 

العامة للمعار�س واملوؤمترات.
ويدر�س املجل�س تقريرًا مقدمًا من 
والتنمية  الب�سرية  امل���وارد  جلنة 
الج���ت���م���اع���ي���ة، ب�������س���اأن ت��ع��دي��ل 
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال�����س��ادر 
ب��امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي، وت��ق��ري��رًا من 
ب�ساأن  وال�ستثمار،  التجارة  جلنة 
للمملكة  املحدث  اللتزامات  جدول 
اإط���ار  ل��ل��ت��ج��ارة يف اخل��دم��ات يف 

منظمة التجارة العاملية.
ه��ذه  اأع���م���ال  ج���دول  يت�سمن  ك��م��ا 
من  مقدم  تقرير  مناق�سة  اجلل�سة 
ب�ساأن  والقت�سادية  املالية  اللجنة 
م�������س���روع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب�����س��اأن 
الزكاة  هيئة  بني  ال�سرائب  اإدارة 
اململكة  يف  واجل��م��ارك  وال�سريبة 
العربية ال�سعودية والهيئة الوطنية 

لل�سرائب واجلمارك يف املجر.

تعزيز قدرات اإلعالم 
العسكري الخليجي

الريا�ض- البالد
يف  الإ�سرتاتيجي  للتوا�سل  العامة  الإدارة  �ساركت 
يف  الإ�سرتاتيجية  لل�سوؤون  ال��دف��اع  وزارة  وك��ال��ة 
اخلليجي(،  الع�سكري  الإع�مي  )التعاي�س  برنامج 
بدولة  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��وؤخ��را  ا�ست�سافته  ال��ذي 
الكويت ال�سقيقة ، وراأ�س وفد وزارة الدفاع مدير عام 
عبدالرحمن  الإ�سرتاتيجي  للتوا�سل  العامة  الإدارة 

بن �سلطان ال�سلطان.
و���س��م��ل ال��ربن��ام��ج حم��ا���س��رات ون����دوات وزي����ارات 
اإع�مية خمت�سة، وعقد ندوة )التوا�سل الجتماعي(، 
وعر�سًا  واخل��ربات،  التجارب  لتبادل  عمل  وور�سة 
وال��ع���ق��ات  امل��ع��ن��وي  التوجيه  م��دي��ري��ة  ع��ن  م��رئ��ي��ًا 
اجلي�س،  �سباط  ن��ادي  يف  الكويتية  الدفاع  ب��وزارة 
وموؤ�س�سة  )كونا(،  الكويتية  الأنباء  وكالة  وزي��ارة 
التعاون،  جمل�س  ل��دول  امل�سرتك  الرباجمي  الإنتاج 
واإذاع����ة  وت��ل��ف��زي��ون  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  الإع������م  ووزارة 
التوجيه  الربنامج زيارة مديرية  الكويت. كما �سمل 
املعنوي باحلر�س الوطني الكويتي، والإدارة العامة 
للع�قات والإع�م الأمني بوزارة الداخلية الكويتية.
واأكد مدير عام الإدارة العامة للتوا�سل الإ�سرتاتيجي 
الإ�سرتاتيجية  لل�سوؤون  ال��دف��اع  وزارة  وك��ال��ة  يف 
عبدالرحمن بن �سلطان ال�سلطان اأن برنامج التعاي�س 
يف  اخل��ربات  وتبادل  التن�سيق  اإىل  يهدف  الإع�مي 
املجال الإع�مي الع�سكري بني القوات امل�سلحة بدول 
املجل�س، وذلك من اأجل الإ�سهام يف تطوير القدرات 
جمل�س  دول  منظومة  �سمن  الع�سكرية  الإع���م��ي��ة 

التعاون لدول اخلليج العربية.
التعاي�س  برامج  تفعيل  اأهمية  على  ال�سلطان  و�سدد 
ال��ت��ع��اون،  دول جمل�س  الأ���س��ق��اء يف  م��ع  الإع���م��ي 
التوا�سلية  ال��ق��درات  بتطوير  الإ�سهام  يف  ودوره��ا 
التعاون  الع�سكرية، بو�سفها فر�سة ملزيد من تعزيز 
الأه����داف  يحقق  مم��ا  امل�����س��رتك��ة  ال��ربام��ج  وتفعيل 

الإ�سرتاتيجية للعمل اخلليجي امل�سرتك.

 مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول
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م�سقط ــ وا�س 
الرحمن  عبد  بن  فهد  ال�سحة   وزيــر  اأعلن 
اجلالجل اأم�س اإن الدورة الرابعة للموؤمتر 
امليكروبات  مــ�ــســادات  ملــقــاومــة  الــــوزاري 
�سوف ت�ست�سيفه اململكة يف 2024 جاء ذلك 
الذي  للموؤمتر  الثالثة  الدورة  انعقاد  خالل 
انعقد  يف العا�سمة الُعمانية م�سقط،  وقد 
لقى هذا الإعالن ثناءًا كبريًا من امل�ساركني 
ــذي يــوؤكــد مــا للمملكة  يف املــوؤمتــر الأمـــر ال
العربية ال�سعودية من مكانة مميزة اإقليميًا 

وعامليًا.
وياأتي حر�س اململكة على ا�ست�سافة املوؤمتر 
ملا لتحدي مقاومة م�سادات امليكروبات من 
اأولــويــات  قائمة  على  جعلته  بالغة  اأهمية 

حتٍد  من  ي�سكله  ملا  الــدويل  ال�سحي  العمل 
خطري لعالج العدوى يف الب�سر واحليوان، 
وتهديده للمكا�سب والإجنازات يف جمالت 
والنمو  الغذائي  والأمـــن  العاملية  ال�سحة 

القت�سادي والتنمية.
اجلهود  دعــم  ال�ست�سافة  هــذه  وت�ستهدف 
املــتــعــددة ملــواجــهــة هـــذا التحدي  الــدولــيــة 
املــتــعــاظــم والـــبـــنـــاء عــلــى مـــا مت اإجنــــازه 
ــان اآخــرهــا بيان  مــن اتــفــاقــات وتــعــهــدات ك
اأيــدتــه الـــدول املــ�ــســاركــة يف  م�سقط الـــذي 
م�سادات  ملقاومة  الثالث  الــوزاري  املوؤمتر 

امليكروبات.
اململكة  ــد  وف راأ�ــــس   ال�سحة  وزيـــر  وكـــان   
امل�سارك يف املوؤمتر الوزاري الثالث ملقاومة 

ــكــروبــات الــــذي يــنــعــقــد يف  ــادات املــي مــ�ــس
العا�سمة الُعمانية م�سقط، وناق�س املوؤمتر 
الآن  حتى  اإجنــــازه  مت  مــا  جل�ساته  خــالل 
ال�سامت  الوباء  على  لل�سيطرة  حــراك  من 
والفر�س  والتحديات  املــ�ــســادات  ملقاومة 
وتخفيف  النت�سار  على  لل�سيطرة  املتاحة 
الب�سر  �ــســحــة  عــلــى  لــهــا  ال�سلبية  ـــــار  الآث
والتطور  والنمو  والقت�ساد  واحليوانات 
التجارب  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  العاملي، 
ــبــادل  الــنــاجــحــة مـــن الـــــدول املــ�ــســاركــة وت
لال�ستجابة  املتبعة  ـــيـــات  والآل اخلــــربات 
بنهج "ال�سحة الواحدة"، حيث مت الرتكيز 
عاملية  بــاإدارة خربات  مهمة  على 4 حماور 

وم�ساركة دولية ومن منظمات خمت�سة.  

المملكة تستضيف مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات 
دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات في مجال الصحة  الصحة: 

7 نصائح لمرضى الربو 
خالل هطول األمطار

الريا�س ـ البالد 
الن�سائح  من  جمموعة  ال�سحة  وزارة  قدمت   
عند  بها  اللتزام  الربو  على مر�سى  التي يجب 
تــزامــنــًا مــع ا�ستمرار  الأمـــطـــار، وذلـــك  هــطــول 

هطول اأمطار على عدد من مناطق اململكة.
ون�سحت الوزارة مر�سى الربو باحلر�س على 
جتنب الأمــطــار والــهــواء الــبــارد قــدر الإمــكــان، 
على  احلر�س  مع  الربو،  مهيجات  من  كونهما 
ال�سطرار  عند  والأنـــف  والفم  الــراأ�ــس  تغطية 
ــبــخــاخ الإ�ــســعــايف  ــخــروج، وكـــذلـــك حــمــل ال ــل ل
على  واحلر�س  دائــم،  ب�سكل  ال�ُسعب(  )مو�سع 
قبل  من  و�سفه  حــال  يف  الوقائي  البخاخ  اأخــذ 

الطبيب لهم.
مركز  اأقرب  اإىل  التوجه  �سرورة  على  و�سددت 
ازرقــاق  "حدوث  التالية  احلـــالت  يف  طـــوارئ 
وتفاقم  والــلــ�ــســان،  ال�سفتني  اأو  الأطــــراف  يف 
الأعرا�س وعدم القدرة على التنف�س اأو الكالم"، 

اإ�سافة اإىل عدم ال�ستجابة للبخاخ الإ�سعايف.
كما اأبرز جمل�س ال�سحة لدول جمل�س التعاون، 
اجلهاز  على  توؤثر  التي  الغذائية  ال�سلوكيات 
اله�سمي واملهيجات التي لها تاأثري على �سحته.
الغذائية  ال�سلوكيات  اأن  املجل�س،  ــح  واأو�ــس
امل�سغ  تت�سمن  اله�سمي  اجلهاز  على  املــوؤثــرة 
ال�سحة  عــلــى  يــحــافــظ  ــه  كــون لــلــطــعــام  ــد  اجلــي
اإىل جانب تنظيم  العامة ويعمل على تعزيزها، 
الوجبات كونه ي�ساعد على عدم تخطي الوجبات 
ال�سعور باجلوع وتناول كمية  اإىل  توؤدي  التي 

اأقل من الدهون وال�سعرات احلرارية.
اأي�سًا  اأن ال�سلوكيات الغذائية ت�سمل  اإىل  ولفت 
ه�سم  يف  ي�ساعد  كونه  املــاء  �سرب  من  الإكــثــار 
وامت�سا�س املواد املغذية وامل�ساعدة يف حركة 
اله�سمي  اجلــهــاز  مهيجات  اأن  مبينًا  الأمــعــاء، 
احلـــارة  والأطــعــمــة  الــتــوابــل  ــنــاول  ت تت�سمن 
والتوتر  القلق  الدهون، وكذلك  عالية  والأغذية 

والأغذية امل�سنعة.
ــدواء  وال للغذاء  العامة  الهيئة  نبهت  ذلــك   اإىل 
ــيــاء قــبــل ا�ــســتــخــدام  بــ�ــســرورة مـــراعـــاة 4 اأ�ــس

منتجات ترطيب الب�سرة.

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي 
م�سببات  اإزالــة  حملة  املقد�سة  العا�سمة  باأمانة  البلديات  وكالة  وا�سلت 
بهدف  لها  التابعة  واملحافظات  املكرمة  مكة  مبدينة  الب�سري  التلوث 
وال�سلوك  الوعي  وتعزيز  التلوث  وم�سببات  الع�سوائيات  على  الق�ساء 
وحماية  البيئة  على  املحافظة  باأهمية  املجتمعية  وامل�ساركة  احل�ساري 
بلدية  نفذت  الإطار  الب�سري. ويف هذا  التلوث  العامة، ومعاجلة  املرافق 
اجلولت  من  عددا  املا�سي  ال�سهر  خالل  البلديات  لوكالة  التابعة  مدركة 
امليدانية �سمن نطاقها ال�سرايف، واأ�سفرت عن رفع واإزالة اأكرث من )23( 
طنا من املخلفات التي ت�سوه املظهر الب�سري ، واإزالة حواجز خر�سانيه 
يف )1٥( موقعا ، ونقلت )٦( �سيارات تالفة ومهملة بعد اإ�سعار اأ�سحابها 

نفذت  كما   . الإنــارة  اأعمدة  من   )247( معاجلة  اإىل  اإ�سافة   ، بذلك  م�سبقا 
للمنظر  امل�سّوهة  الكتابات  وطم�س  الب�سرية  الت�سوهات  لإزالــة  مبادرة 
من  احل�ساري  للمظهر  امل�سوهة  الكتابات  �سملت   ، العامة  باملرافق  العام 
الأمانة  جهود  �سمن  مرتا   )23٥1( مب�ساحة  جدارية  طالء  اإعــادة  خالل 
وحت�سني  الب�سري  الت�سوه  معاجلة  مبادرة  اأهــداف  لتحقيق  املتوا�سلة 
احلديبية  ببلدية  الرقابية  الــفــرق  قامت  جهتها  مــن  احل�سري.  امل�سهد 
املخالفة  الإ�سكالت  من  جمموعة  باإزالة  الإ�سرايف  نطاقها  �سمن  الفرعية 
بالطريق العام ؛ متثلت يف عدد من احلواجز ذات اأحجام خمتلفة ، اإ�سافًة 
رفع  بغية  املنازل  اأمام  ُمقامة  ال�سيارات  �سال�سل حلجز مواقف  اإزالة  اإىل 
احل�سري  امل�سهد  وحت�سني  الب�سري  الت�سوه  ومعاجلة  النظافة  م�ستوى 

حملة  الفرعية  العمره  بلدية  ونفذت  احلياة".  "جودة  برنامج  وتعزيز   ،
ميدانية ملعاجلة الت�سوه الب�سري وحت�سني امل�سهد احل�سري �سمن نطاقها 
الإ�سرايف ، حيث قامت الِفرق الرقابية بتكثيف جولتها على مواقع متفرقه 
لأماكن غ�سيل ال�سيارات الع�سوائي واملخالف بال�سوارع والطرقات العامة 

حيث مت م�سادرة الأدوات امل�ستخدمة. 
على  جاهده  تعمل  اأنها  املقد�سة  العا�سمة  باأمانة  البلديات  وكالة  واأكــدت 
احل�ساري  وال�سلوك  الوعي  لتعزيز  وت�سعى  الب�سري  الت�سوه  معاجلة 
التعاون  �سرورة  اإىل  اجلميع  داعية  العامة،  والطرق  املرافق  وحماية 
بالإبالغ عن املخالفات اأو املالحظات عرب الرقم املوحد "940" اأو من خالل 

مواقع التوا�سل الر�سمية.

جدة ـ البالد 
عبدالعزيز  امللك  وال�سكري بجامعة  ال�سماء  اأ�ستاذ وا�ست�ساري غدد  حذر 
النفعال  من  ال�سكري  مر�سى   ، الأغــا  عيد  عبداملعني  الربوفي�سور  بجدة 
و�سبط النف�س عند م�ساهدة مباراة كاأ�س العامل ،وقال اإن مباريات كاأ�س 
عاملية  بطولة  ت�سفيات  لكونها  جماهريية  احلــال  بطبيعة  تعترب  العامل 
وتختلف عن املباريات الأخرى، اإذ تكون فيها الأع�ساب م�سدودة والأنظار 
من�سوبة نحو اأداء املنتخب ، وبالتايل لن تخلو من القلق والتوتر وهما 
اجل�سم،  من  طبيعي  فعل  كــرد  احلــالت  هــذه  مثل  يف  متالزمتان  �سفتان 
فالقلق والتوتر ا�ستجابة ف�سيولوجية للج�سم حلالة موقف مثل م�ساهدة 
كاأ�س  بطولت  يف  واملناف�سة  الكبرية  املنتخبات  جتمع  التي  املباريات 

هذه  مثل  ويف  حمـــددة،  هرمونات  اجل�سم  ينتج  حينها  اإنــه  اإذ  ؛  الــعــامل 
التوتر  فمع  الدم،  ال�سكري و�سغط  اأكرث ملر�سى  التحذير  احلالت يوجه 
والقلق قد حتدث تقلبات يف معدل ال�سكر مما قد يّعر�س الفرد اإىل متاعب 

ت�ستدعي عالج احلالة يف حينه.
معدلت  وزيــادة  ال�سكر؛  ن�سبة  يرفعان  ما  عادة  والتوتر  القلق  واأ�ساف: 
اأي  الإن�سولني،  عمل  يعاك�س  الهرمون  وهذا  الأدرينالني،  هرمون  ن�سبة 
فيقوم  الأ�سحاء  الأ�سخا�س  يف  اأمــا  ال�سكر،  ن�سبة  يف  زيــادة  ي�سبب  اأنــه 
وبالتايل  الدم،  يف  ال�سكري  ن�سبة  ارتفاع  ملحاربة  دفاعية  بخطة  اجل�سم 
يتم احلفاظ على معدلت ال�سكر ثابتة ، لذا تكون الن�سيحة دائًما ملر�سى 

ال�سكري مل�ساهدة املباريات باطمئنان دون التعر�س لأي توتر وقلق.

 أمانة مكة المكرمة تواصل جهود تحسين المشهد الحضري

استشاري لمرضى السكري: تجنبوا االنفعال في المونديال 

مختصة: 
حمية البحر المتوسط 

تعزز الصحة 

توقيف آالف المخالفين 
ألنظمة اإلقامة وأمن الحدود

النباتات 
تزين أروقة مبنى مكتبة 

الحرم المكي الشريف

جدة ـ البالد 
ك�سفت اأخ�سائية التغذية العالجية ال�سيماء احلربي 
الذين  الأ�ــســخــا�ــس  اأن  اإىل  اأ�ــســارت  الأبــحــاث  اأن   ،
لديهم  يقلُّ  املتو�سط  الأبي�س  البحر  حمية  يتبعون 
اأن  كما   ، املزمنة  بالأمرا�س  لالإ�سابة  تعر�سهم  خطر 
اإذ  بالآخرين،  مقارنة  الأطول  هي  اأعمارهم  معدلت  
اأظهرت هذه احلمية فوائدها على الأمرا�س الع�سبية 
املر�سى  بع�س  لقي  فقد  باركن�سون،  مر�س  فيها  مبا 

حت�سًنا يف اأداء الذاكرة و حركة الأمعاء. 
تتميز  املتو�سط  الأبــيــ�ــس  البحر  حمية  اإن  وقــالــت 
احلبوب  مثل  النباتية  الأطعمة  من  وا�سعة  بت�سكيلة 
الــكــامــلــة واخلــ�ــســروات والــبــقــولــيــات واملــكــ�ــســرات 
 ، والبذور وح�س�س معتدلة من الأ�سماك والدواجن 
وُت�ساف يف بع�س الأحيان اللحوم احلمراء ، ويعترب 
زيت الزيتون امل�سدر الرئي�سي للدهون امل�سافة، كما 

واأن الفاكهة الطازجة تقدم بدل من احللويات.
هذه  بها  ُعرفت  التي  املميزات  اأول  اأن  اإىل  واأ�سارت 
احلمية كانت هي تعزيز �سحة القلب ، حيث اأظهرت 
املطلة  الــدول  يف  القلب  اأمرا�س  انخفا�س  الأبحاث  
على البحر املتو�سط ، واأكدت على م�ساعدتها يف منع 
اأمرا�س القلب )باإذن الله( ، اإ�سافة لذلك بّينت منظمة 
الأبي�س  البحر  حمية  اأن  الربيطانية  ال�سكري  داء 
املتو�سط ت�ساعد على تنظيم ن�سبة ال�سكر بالدم  لدى 

الأ�سخا�س امل�سابني بال�سكري النوع الثاين .
البحر  حمية  اأن  اإىل  احلــربــي  ال�سيماء  وخل�ست 
 ، البدين  بالن�ساط  زيادة  تت�سمن  املتو�سط  الأبي�س 
البدء  عند  التغذية  اخت�سا�سي  ا�ست�سارة  اإىل  داعية 

بتغيري منط الغذاء حل�ساب احل�س�س الفردية.

الريا�س - البالد
و�سبط  ملتابعة  امل�سرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�سفرت 
التي  احلــدود،  واأمن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 
متت يف مناطق اململكة كافة، وذلك للفرتة من 17 - 
23 نوفمرب احلايل عن �سبط )1٥713( خمالًفا، منهم 
خمالًفا  و)41٦٦(  الإقــامــة،  لنظام  خمالًفا   )9131(

لنظام اأمن احلدود، و)241٦( خمالًفا لنظام العمل.
لإجــراءات  حالًيا  اإخ�ساعهم  يتم  من  اإجمايل  وبلغ   
منهم  ــا،  ــًف خمــال وافـــــدًا   )٥3٦29( الأنــظــمــة  تنفيذ 
اإحالة  مت  فيما   ، امــراأة  و)4٥٦1(  رجــاًل،   )490٦8(
للح�سول  الدبلوما�سية  لبعثاتهم  خمالًفا   )42٥13(
على وثائق �سفر، واإحالة )2091( خمالًفا ل�ستكمال 

حجوزات �سفرهم، وترحيل )11031( خمالًفا.
دخــول  ي�سهل  مــن  كــل  اأن  الداخلية  وزارة  واأكــــدت 
خمالفي نظام اأمن احلدود للمملكة اأو نقلهم داخلها اأو 
يوفر لهم املاأوى اأو يقدم لهم اأي م�ساعدة اأو خدمة باأي 
�سكل من الأ�سكال، يعر�س نف�سه لعقوبات ت�سل اإىل 
ال�سجن مدة 1٥ �سنة، وغرامة مالية ت�سل اإىل مليون 
امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة  ريــال، 
اأن هذه  لالإيواء، اإ�سافة اإىل الت�سهري به، واأو�سحت 
اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، 
واملخلة بال�سرف والأمانة، حاثة على الإبالغ عن اأي 

حالت خمالفة. 

مكة املكرمة ـ البالد 
املكي  احلـــرم  مكتبة  مبنى  اأورقــــة  الــنــبــاتــات  زيــنــت 
ال�سعودية  مـــبـــادرة  مــن  انــطــالقــًا  وذلــــك  الــ�ــســريــف، 
اخلــ�ــســراء، ومتــا�ــســيــًا مــع مــبــادرة الــغــطــاء النباتي 
احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  د�سنها  التي 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد 
�ــســوؤون  رئــا�ــســة  واأو�ــســحــت  ال�سدي�س.  عبدالعزيز 
انطالقًا  اأنـــه  الإلـــكـــرتوين(،  موقعها  )عــرب  احلــرمــني 
اإىل  تهدف  والتي  اخل�سراء  ال�سعودية  مــبــادرة  من 
م�ستقبل  وحتقيق  احلــيــاة،  جــودة  م�ستوى  حت�سني 
الدكتور  ال�سيخ  لتوجيهات  واإنــفــاذًا  ا�ستدامة،  اأكــرث 
عبدالرحمن ال�سدي�س، قامت وكالة املكتبات وال�سوؤون 
احلرم  مكتبة  مبنى  واأدوار  اأروقـــة  بتهيئة  الثقافية 
الداخلية،  النباتات  من  مبجموعة  ال�سريف،  املكي 
ب�سكل  وتنقيته  اجلـــو  حتــ�ــســني  يف  �ست�سهم  الــتــي 
طبيعي. وقال الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الثقافية، فايز 
بن مرزوق املقاطي، اإن الوكالة حتر�س على كل ما من 
اأن ي�سهم يف حت�سني جودة اخلدمات وحتقيق  �ساأنه 
واملعرفية  العلمية  �سيما  ل  خدماتها  يف  ال�ستدامة 
خمتلف  تغطية  مت  اأنه  املقاطي،  واأو�سح  والثقافية. 
وتوزيعها  بالنباتات،  املبنى  اأروقــة  وزوايــا  جوانب 
املكي  احلــرم  مكتبة  مبنى  لتغطي  منظم  ب�سكل  فيه 
لــزائــريــه  جمالية  ب�سرية  تــغــذيــة  لــتــقــدم  الــ�ــســريــف، 

ورواده من املهتمني والباحثني وطلبة العلم.

11 ميدالية في مسابقة »بيبراس« لطالب صبيا 

ضبط متاجرين في الحطب المحلي 

�سبيا ـ البالد 
حقق طالب وطالبات اإدارة التعليم مبحافظة �سبيا 11 ميدالية يف م�سابقة بيربا�س 

عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  عليها  ت�سرف  التي  للمعلوماتية   ، 2022م  موهبة 
تعد  التي   ، التعليم  "موهبة" بالتعاون مع وزارة  للموهبة والإبــداع  ورجاله 

الأوملبياد  يف  ي�سارك  الــذي  الوطني  الفريق  اإعــداد  ملنظومة  املداخل  اأحــد 
ميداليات  ثــالث  على  �سبيا  تعليم  طلبة  وح�سل  للمعلوماتية.  الـــدويل 

اإىل  تهدف  التي  الدولية  امل�سابقة  يف  برونزية  ميداليات   8 و   ، ف�سية 
طالب  بني  احل�سابي  والتفكري  الكمبيوتر(  )علوم  املعلوماتية  تعزيز 

الثانوي،  الثالث  ال�سف  اإىل  البتدائي  الثالث  ال�سف  من  املدار�س 
والت�سجيع على تطوير مهارات حل امل�سائل ومفاهيم املعلوماتية، 

اإىل عنا�سر  ال�سعبة  امل�سائل  املقدرة على حتويل  والتي ت�سمل 
�سهلة، وحل اأكرب عدد ممكن من امل�سائل يف الوقت املخ�س�س، 

والتعرف على مبادئ اخلوارزميات والأمناط والتجريد.

الريا�س ـ البالد 
مواطًنا   1٥ البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 
مرًتا   23 من  اأكــرث  بحوزتهم  البيئة،  لنظام  خمالًفا 
امل�ستخدمني يف  مكعًبا من احلطب والفحم املحليني 

اأن�سطة جتارية، يف منطقتي الريا�س وع�سري.
عبدالرحمن  العقيد  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث  واأو�ـــســـح 
العتيبي، اأنه مت تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، 
املخت�سة  للجهات  امل�سبوطة  الــكــمــيــات  وت�سليم 
عقوبة  اأن  موؤكًدا  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  بــوزارة 
الأن�سطة  يف  املحليني  والفحم  احلطب  ا�ستخدام 
مرت  لكل  ريــال  األــف   32 اإىل  ت�سل  غرامة  التجارية 

مكعب.
اجلنائي  والــبــحــث  الــتــحــريــات  اإدارة  �سبطت  كما 

اأطنان من  ب�سرطة منطقة جازان، موقًعا يحوي 10 
يديره  جتارية،  لأغرا�س  تخزينه  مت  املحلي  الفحم 
اليمنية  اجلن�سية  مــن  احلـــدود  اأمــن  لنظام  خمالف 
ومقيمان من اجلن�سيتني الهندية واليمنية، واتخذت 
امل�سبوطات  وت�سليم  النظامية،  الإجـــراءات  بحقهم 
جلــهــة الخــتــ�ــســا�ــس. ويــاأتــي ذلـــك يف اإطــــار حملة 
بيع  اأو  ت�سويق  ن�ساطات  ملتابعة  الداخلية  وزارة 
واملحافظات،  املــدن  داخــل  املحلي  احلطب  نقل  اأو 
وعلى الطرق التي تربط املناطق، وما ين�سر عن هذا 
الن�ساط عرب خمتلف املن�سات، بالتن�سيق مع وزارة 
اخلا�سة  القوات  و�سبطت  والزراعة.  واملياه  البيئة 
البيئة ل�ستغاللهم  البيئي )18( خمالًفا لنظام  لالأمن 
الــريــا�ــس  منطقتي  يف  تــرخــيــ�ــس  دون  ــب  ــروا�ــس ال

واملدينة املنورة. واأو�سح املتحدث الر�سمي للقوات 
العتيبي،  عبدالرحمن  العقيد  البيئي  لالأمن  اخلا�سة 
الرمال  نقل  يف  ت�ستخدم  اآلــيــة   )32( �سبط  مت  ــه  اأن
و)4(  مواطنني،   )٥( عليها  يعمل  الرتبة،  وجتريف 
مقيمني  و)4(  الباك�ستانية،  اجلن�سية  مــن  مقيمني 
اجلن�سية  من  مقيمني  و)3(  اليمنية،  اجلن�سية  من 
الأفغانية، ومقيم من اجلن�سية ال�سورية، ومقيم من 
النظامية  الإجراءات  تطبيق  الهندية، ومت  اجلن�سية 

بحقهم.
وحث الأمــن العام على الإبــالغ عن اأي حالت متثل 
الأرقــام  على  الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على  اعتداء 
)911( يف مناطق مكة املكرمة والريا�س وال�سرقية، 

و)99٦( و)999( يف بقية مناطق اململكة.



امل��رك��ز الوطني  ق��ال  ال�����ش��وارع،  التي غمرت  اأم��ط��ار ج��دة 
بلغت  اإذ  املحافظة،  على  اأمطار  كمية  اأعلى  اإنها  للأر�شاد، 
عام  يف  امل�شجلة  الأم��ط��ار  كمية  متجاوزة  مليمرتًا،   179
�شالح  خالد  الدكتور  الفلكي  الباحث  ذكر  بينما  2009م، 
اإن معابر �شيول جدة حتملت فوق طاقتها، مبينا  الزعاق، 
جدة،  ت�شهدها  التي  ال�شيول  حجم  م�شورة  لقطات  عرب 
الرئي�شية  والطرق  ال�شوارع  من  ع��ددًا  مياه  غمرت  حيث 
الدفاع  اأعلن  فيما  باملركبات،  الأ�شرار  خملفة  باملحافظة، 
املدين مبنطقة مكة املكرمة ت�شجيل حالتي وفاة. واأظهرت 
ال��ذي ط��ال ع��ددا  مقاطع فيديو م��ت��داول��ة، حجم الأ���ش��رار 
من ال�شيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه 
ال�شيول عددا اآخر يف الأحياء ال�شكنية، يف وقت ا�شتنفرت 
الطارئة،  احل��الت  مع  للتعامل  طاقتها  التنفيذية  الأج��ه��زة 

والفرق امليدانية تعمل على �شرعة التخل�ص من املياه.

أمطار موسم كامل
اأمطار  املا�شي يف جدة، ذكرى  اأمطار اخلمي�ص  واأع��ادت 
مل  حيث  ع��ام��ا؛   13 قبل  ذات���ه  نوفمرب  �شهر  ويف   2009
كارثة  م��ن  تنجو  يجعلها  م��ا  ال��ف��رتة  تلك  منذ  ج��دة  ت�شهد 
ال�شري  حركة  تعيق  اأودي��ة  اإىل  وحتولها  ال�شوارع  تدهور 
اأعمال  تظهر  مل  بينما  الأن��ف��اق،  وتغلق  امل��رك��ب��ات  وتتلف 
الأمانة التي حتمي من املخاطر و�شط خماوف من الأهايل 
باأن تعود ذكرى ال�شيول التي اأودت بحياة اأ�شخا�ص وفقد 
فيها اآخرون، حيث و�شفت باأنها الأ�شواأ منذ 27 عاما. يف 
عبدالله  الق�شيم  بجامعة  ال�شابق  املناخ  اأ�شتاذ  ق��ال  وق��ت 

امل�شند، اإن كميات الأمطار التي هطلت على جدة خلل 6 �شاعات ت�شاهي 
الأمطار التي ت�شتقبلها الريا�ص خلل مو�شم كامل.

الغزيرة  الأمطار  اأن كميات  اإىل  "تويرت"،  على  تغريدة  امل�شند يف  واأ�شار 
التي هطلت على جدة خا�شة جنوبها بلغت 179 ملم، ما يعني اأن ما ت�شتقبله 

الريا�ص من اأمطار يف مو�شم كامل هطل يف جدة يف غ�شون 6 �شاعات 
فقط، وهذه كمية تغ�ص فيها كثري من املدن العاملية.

98 مركزا إسعافيا
جاهزيته  املكرمة  مكة  مبنطقة  الأح��م��ر  الهلل  هيئة  ف��رع  رف��ع  جهته،  من 

هطلت  التي  الغزيرة  املطرية  احلالة  مع  تزامنا  الق�شوى، 
املطرية  احل��ال��ة  تقرير  عقب  حمافظاتها،  م��ن  بع�ص  على 

ال�شادر من اجلهات املخت�شة.
بلجون،  جميل  بن  م�شطفى  الدكتور  الفرع  مدير  واأك��د 
ل���98  اإ���ش��اف��ة  والتحكم،  ال��ق��ي��ادة  لغرفة  ال��ت��ام��ة  اجل��اه��زي��ة 
مركًزا اإ�شعافًيا باملنطقة وفرق ال�شتجابة النوعية والفرق 
بح�شب  النوعية  ال�شتجابة  وف��رق  التطوعية  الإ�شعافية 
اخلطة اخلا�شة باملنطقة للتقلبات اجلوية؛ لتقدمي اخلدمات 
مدار  على  املناخية  الظروف  �شتى  يف  والإ�شعافية  الطبية 
ال�شاعة، م�شريا اإىل اأنه مت دعم املراكز الإ�شعافية مبحافظة 
املقد�شة  العا�شمة  م��ن  الإ�شعافية  ال��ف��رق  م��ن  ب��ع��دد  ج��دة 

والطائف.

ال تأثير للعشوائية
وحول تاأثري اإزالة الأحياء الع�شوائية على الو�شع بالتزامن 
م��ع الأم���ط���ار، ق���ال م��ت��ح��دث اأم���ان���ة حم��اف��ظ��ة ج���دة حممد 
اإزالتها  متت  التي  الع�شوائيات  بني  لعلقة  اأن��ه  البقمي، 
يف  مبينا  ج��دة،  حمافظة  �شهدتها  التي  ال�شيول  وجريان 
حديث تلفزيوين على "روتانا خليجية"، اأن كمية الأمطار 
الكمية  اأكرث من �شعفي  التي هطلت خلل الفرتة املا�شية 
التي هطلت يف 2009 و2011، م�شريا اإىل اأن هناك �شبكة 
خطة  على  العمل  وج��ار  الأم��ط��ار  مياه  ل�شرف  خم�ش�شة 
واإر�شالها للأمانة، م�شيفا: "نعمل حاليا على 10 م�شاريع 

وهناك م�شاريع م�شتقبلية اأي�شا".
ودار حديث طويل حول عدم جدوى م�شاريع الأمانة بدليل 
امل�شاريع  اإن  قال  البقمي  الأمطار، غري  التي حدثت عقب هطول  الأ�شرار 
�شاهمت يف حتجيم الأ�شرار، ل�شيما اأن الأمطار كانت بن�شبة 3 اأ�شعاف 
ما وقع يف �شيول جدة قبل 11 عاما، اإذ و�شلت اإىل 179 مليمرتا، حيث 

توا�شل هطولها لت �شاعات متوا�شلة.
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تعطلت احلركة املرورية يف �سوارع واأنفاق جدة التي تعر�ست للغرق يف املرات ال�سابقة.. نف�س املناطق التي �سهدت اأ�سرارا جراء هطول الأمطار املو�سمية خالل العام املا�سي وما �سبقه من اأعوام، ل تزال 
تتعر�س لالأ�سواأ رغم العتقاد بتفعيل احللول التي وعدت بها اأمانة جدة ملواجهة الأمطار الغزيرة يف كل مو�سم.  �سوارع واأنفاق حمافظة جدة حتولت اإىل بحريات بفعل الأمطار، فيما ظهرت معدات الأمانة 
ذاتها ل�سحب املياه املرتاكمة، كما تفعل كل عام، ليت�ساعد ال�سوؤال عن اإمكانية ا�ستثمار جهود وعطاءات الدولة املتمثلة مبيزانيات مليارية لإيجاد حلول لت�سريف مياه الأمطار، وليتواكب كل هذا مع النه�سة 

ال�ساملة والرقي املتوا�سل الذي ت�سهده كافة مدن وقرى اململكة يف اإطار روؤية وطموح وجهود ملمو�سة يف كافة املجالت.   

جدة - عبد الهادي املالكي

تجاوزت المسجلة في 2009.. ومعدات األمانة تسحب »الراكدة«

لتعوي�س  ــيــة  اآل عــن  جـــدة،  اأمــانــة  ك�سفت 
مبينة  وال�سيول،  الأمطار  من  املت�سررين 
ما  مــع  التعامل  اآلــيــة  بنف�س  �ستكون  اأنــهــا 
التقدم  عــام 2009، وذلــك من خــالل  حــدث 
ملــركــز الأزمـــــــات والــــكــــوارث املــمــثــلــة يف 
الأ�سرار  حل�سر  احلكومية  اجلهات  جميع 

والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية.
احل�سول  الأمطار  من  للمت�سرر  ويحق 
اإذا  "التاأمني"  عــرب  الــتــعــويــ�ــس  عــلــى 
ــكــوارث  كـــان �ــســامــاًل الــتــعــويــ�ــس عــن ال
وال�سيول،  الأمطار  �سرر  اأو  الطبيعية، 
جهات  من  احلــادثــة  ت�سجيل  بعد  ــك  وذل
الخت�سا�س، فيما تعتمد جلان تعوي�س 
من  الطبيعية  الكوارث  من  املت�سررين 
الـ27  املادة  الدولة، وذلك مبوجب ن�س 
من النظام الأ�سا�سي للحكم، التي ن�ست 
عــلــى اأن )تــكــفــل الـــدولـــة حــق املــواطــن 
واأ�ــســرتــه يف حــالــة الــطــوارئ واملــر�ــس 
والــعــجــز والــ�ــســيــخــوخــة وتــدعــم نظام 
ال�سمان الجتماعي وت�سجع املوؤ�س�سات 
ــــــراد عــلــى الإ�ــســهــام يف الأعــمــال  والأف
حل�سر  جلــان،  ت�سكيل  ويتم  اخلريية(، 
الأ�سرار، وا�ستقبال طلبات املت�سررين، 
والرفع بها لوزارة املالية بعد اإثباتها عن 

طريق اجلهات املعنية.

أمطار جدة
السيناريو يتكرر

آلية لتعويض المتضررين 
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اإن العامل يتحول ..

التعاطف في الخدمات  
مهارات العطف والتعاطف والرحمة .. تاأتي على راأ�س قائمة موظفي 
خدمات العمالء. ولكي ن�سل اىل عمق الفكرة ..لبد من �سرح املق�سود 
بالعطف والتعاطف .. وهي القدرة على فهم العميل واأ�سباب �سكواه 
خالل  ومن  منظوره  من  الأمــور  نرى  واأن   .. مبعاناته  والإح�سا�س 

موقعه وروؤيته للم�سكلة .. اأي اأن ن�سع اأنف�سنا مكانه.
   هذا بال�سرورة يتطلب تفاعال وتوا�سال عميقا مع العميل وغريه من 
الب�سر الذين نتعامل معهم .. اإنها الأ�سلوب ال�سحري الذي يذيب كل 

اخلالفات ويعمل على تطوير وتنمية العالقات الإن�سانية وبنائها.
التوا�سل وحل م�سكالت  التي ت�سقل مهارات  القوة اخلارقة  اإنها     
بل   .. انفعالته  واأ�سباب  م�ساعره  تفهم  طريق  عن  وذلك   .. العميل 
ما  نتيجة   .. منه  يعاين  الــذي  اجل�سدي  الإح�سا�س  اىل  الو�سول 

يواجهه من م�سكالت ومنغ�سات اأيا كانت نوعها اأو م�سبباتها ..
اأن نتفق مع طلبات او  ل�سنا بال�سرورة  اأننا     وجتدر الإ�سارة اىل 
�سكوي العميل ب�سكل مطلق .. ولكن يجب اأن نتفهم م�سكلته ون�سعر 
باإح�سا�سه �سدقا .. حيث يهمنا يف هذه احلالة الفهم والإدراك وو�سع 
 .. وامل�سرتي  البائع  الطرفني  حلقوق  بالن�سبة  ن�سابها  يف  الأمــور 
ونــدرك  نظره  وجهة  ونقدر  العميل  نحرتم  نحن  الت�سرف  وبهذا 

الأ�سباب احلقيقية التي جعلته غري را�س عن املنتج اأو اخلدمات.
ن�سعر  واأننا  تفهمنا م�سكلته  اأننا فعال  العميل  اأن يدرك     هذا وبعد 
حماولة  يف  جــادة  خطوات  نتخذ  اأن  لبد   .. وانفعالته  باإح�سا�سه 
للتو�سل اىل ما ير�سيه بقدر الإمكان .. ومنها اأن يكون موظف البيع 
واثق من نف�سه ولديه ال�سرب ورباطة جاأ�س يف النقا�س مع العميل 

واأن يريه ما يثبت وجهة نظره.
الفعال  التدريب  توفر  اأن   .. وال�سركات  املنظمات  على  يجب  كما     
لتنمية مهارات العطف والتعاطف عند املوظفني العاملني يف ال�سركة 
مع  التعامل  يف  الــقــدوة  هم  حيث   . واملـــدراء  الــقــادة  راأ�سهم  وعلى 
ذلك على طريقة تعامل  موظفيهم بعطف �سادق وبالتايل �سينعك�س 
مهارات  على  تدريبهم  اىل  بالإ�سافة   .. عمالئهم  مع  البيع  موظفي 
م�سكلة  لتبني  الالزمة  ال�سالحيات  واإعطائهم   .. الفعال  الإن�سات 

العميل وال�سعي اجلاد اىل حلها ب�سدق. 
   واأخريا .. اإيجاد املناخ والبيئة العملية الالزمة داخل ال�سركة اأو 
املنظمة .. التي تتيح ممار�سة مهارات العطف والتعاطف بني اأ�سرة 

العاملني واملديرين يف كل �ساعة وكل دقيقة. 

زين اأمني 

الالئحة تحقق االستغالل األمثل والشفافية 

ضوابط تأجير واستثمار وبيع عقارات الدولة 
جدة - البالد

عقارات  يف  الت�سرف  بالئحة  العمل  بــداأ 
الر�سمية  اجلريدة  ن�سرتها  التي  الدولة، 
عقارات  تنمية  اإىل  وتهدف  القرى"  "اأم 
ـــة، وحتــقــيــق ال�ــســتــغــالل الأمــثــل  ـــدول ال
لـــهـــا مبــــا يــحــقــق الأهــــــــــداف املـــرجـــوة 
ال�سلة  ذات  الإجـــــراءات  وتنظيم  منها، 
بالت�سرف يف عقارات الدولة مبا يف ذلك 
ال�سفافية  ي�سمن  مبا  والرت�سية  الطرح 

واملو�سوعية.
العامة  للهيئة  يجوز  اأنــه  الالئحة  بينت 
اخت�سا�سها  حــدود  يف  الــدولــة  لعقارات 
يف  الــالئــحــة-  لأحــكــام  -وفــقــًا  الت�سرف 
اأ�سكال  من  بــاأي  الــدولــة،  عقارات  من  اأي 
الت�سرف الآتية: )التخ�سي�س- التاأجري- 

ال�ستثمار- البيع اأو املعاو�سة(.
 وللهيئة تــاأجــري عــقــارات الــدولــة ملــدة ل 
تزيد على ع�سر �سنوات، وحتدد مدة عقد 
ويجوز  الهيئة،  تقدير  على  بناًء  التاأجري 
اأن يت�سمن العقد الن�س على متديده بعد 
نهاية مدته الأوىل ملدة ل تزيد على خم�س 
�سنوات، ويف هذه احلالة يجوز اأن ين�س 
على زيادة الأجــرة مبا ل يقل عن 5% من 
اأجرة املدة الأ�سلية اإذا كان التمديد ل�سنة 
فــاأقــل، ومبــا ل يقل عن 10% من  واحــدة 
اأجرة املدة الأ�سلية اإذا كان التمديد لأكرث 

من �سنة.
واأ�سارت الالئحة اإىل اأنه للهيئة يف �سبيل 
الدخول  اإليها  امل�سندة  الأهـــداف  حتقيق 
توؤ�س�سها-  �سركة  خالل  من  اأو  -بنف�سها 
يف �ـــســـراكـــات مـــع الـــغـــري بــعــد مــوافــقــة 

املجل�س.

 �ضوابط البيع 
الالئحة  ن�ست  الــبــيــع،  يخ�س   وفيما 

على اأنه يجوز الت�سرف يف عقارات الدولة 
بالبيع -بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء- 
وذلك اإذا حتققت واحدة اأو اأكرث من احلالت 

الآتية:
بالعقار،  الحتفاظ  من  الغاية  تنق�سي  اأن   -

واأل تكون هناك غاية اأخرى.
كــل اجلهات  مــن  الــعــقــار حمــاطــًا  ــان  ك اإذا   -
باأرا�ٍس ميلكها مالك واحد لها منفذ عمومي 

وذلك يف حال بيعها على ذلك املالك.
- اأن يكون مـن �ساأن الت�سرف بالبيع حتقيق 
م�سلحة عامة �سرورية، كالتنميـة املجتمعية 

اأو القت�سادية.

اأو  لال�ستثمار  جمٍد  غري  العقار  يكون  اأن   -
ب�سبب موقعه  اإدارته،  اأو  ا�ستثماره  ي�سعب 

اأو خ�سائ�سه.
- زوائد نزع امللكية وزوائد التنظيم وزوائد 

التخطيط وزوائد املنح.
- العقارات املكملة للعقارات املجاورة.

- امللكيات امل�ساعة.
- العقارات امللغاة �سكوكها بعد ح�سم قيمة 
منائها واملباين املقامة عليها ل�سالح من�سئها.

 ت�ضوية النزاع
عقارات  يف  الت�سرفات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ما  عــدا  عامة  مناف�سة  يف  تطرح  الــدولــة 
الــالئــحــة،  لأحــكــام  وفــقــًا  منها  ا�ستثني 

يف  الراغبني  امل�ستثمرين  جميع  ومينح 
فيهم  تتوافر  ممــن  الهيئة،  مــع  التعامل 
التعامل،  لــهــذا  توؤهلهم  الــتــي  الــ�ــســروط 
قدم  على  ويــعــامــلــون  مت�ساويًة  فــر�ــســًا 
العامة  املــزايــدة  تخ�سع  كما  املــ�ــســاواة، 
ملــبــادئ الــعــالنــيــة والــ�ــســفــافــيــة وتــكــافــوؤ 

الفر�س.
فال  �سحيحًا،  العقد  كان  اإذا  اإنــه   وقالت 
يجوز ف�سخه اأثناء �سريان مدته بالإرادة 
اأنه  على  العقد،  طــريف  من  لأي  املنفردة 
والتفاق  بالرتا�سي  العقد  ف�سخ  يجوز 
بـــني الـــطـــرفـــني، ولــلــهــيــئــة فــ�ــســخ الــعــقــد 
بالإرادة املنفردة يف حال اإخالل امل�ستثمر 
التي  التعاقدية  بالتزاماته  امل�ستاأجر  اأو 

تقت�سي الف�سخ.
ت�سوية  على  التفاق  يجوز  اأنــه   وبينت 
الأطــراف  بني  ين�ساأ  خــالف  اأو  نــزاع  اأي 
بــالــطــرق الـــوديـــة، فــــاإذا تــعــذرت الــطــرق 
التحكيم  اإىل  الــلــجــوء  لهم  جــاز  الــوديــة 
مراعاة  مع  التحكيم،  نظام  لأحكام  وفقًا 

ما ياأتي:
- اأن يقت�سر التحكيم على العقود التي ل 

تتجاوز قيمتها ثالثني مليون ريال.
الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  اأنــظــمــة  تــطــبــق  اأن   -

ال�سعودية على مو�سوع املنازعة.
يف  اململكة  داخـــل  التحكيم  يــكــون  اأن   -
اأو  التجاري  للتحكيم  ال�سعودي  املركز 

يف اأحد مراكز التحكيم املرخ�سة.

تعاون بحري بين المملكة ومصر

زيادة التعاون االقتصادي الخليجي مع الهند

تشكيل مجلس األعمال السعودي الياباني

تطوير القدرات الرقمية للقياديات 
القاهرة - البالد

وّقـــــع �ــســفــري خـــــادم احلــرمــني 
ال�سريفني لدى جمهورية م�سر 
نقلي،  اأحــمــد  اأ�ــســامــة  العربية 
مـــع رئــيــ�ــس الــقــطــاع الــبــحــري 
العربية  م�سر  جمهورية  يف 
الـــلـــواء الــبــحــري ر�ــســا اأحــمــد 
ت�سديق  وثـــائـــق  اإ�ــســمــاعــيــل، 

اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون يف جمــال 
بني  واملــوانــئ  الــبــحــري  النقل 

اململكة وم�سر.
تعزيز  اإىل  التفاقية  وتــهــدف 
الــنــقــل  الــــتــــعــــاون يف جمـــــال 
وتطويره  واملــوانــئ  البحري 
مــرور  حركة  لتنمية  وال�سعي 
البلدين  بني  التجارية  ال�سفن 

وت�سهيلها لغر�س نقل الب�سائع 
التبادل  وت�سجيع  والـــركـــاب، 
وت�سهيل  بــيــنــهــمــا،  ــتــجــاري  ال
التعاون  وتنمية  ال�سفن  حركة 
وتن�سيق  والــتــدريــب،  الــفــنــي 
املنظمات  يف  البلدين  مواقف 
العالقة  ذات  الدولية  واملحافل 

بالنقل البحري.

نيودلهي - وا�س
التعاون  العام ملجل�س  اأكد الأمني 
الدكتور  العربية  اخلليج  ــدول  ل
ـــالح مـــبـــارك احلــجــرف،  ــايــف ف ن
ــعــالقــات اخلــلــيــجــيــة -  اأهــمــيــة ال
تعزيزها  على  والعمل  الهندية، 
ول�سيما يف املجالت القت�سادية 
التبادل  حجم  وزيادة  والتنموية 
امل�سروعات  ــامــة  واإق الــتــجــاري، 
واغتنام  امل�سرتكة  ال�ستثمارية 

الفر�س املتاحة.

ــــك خــــالل اجـــتـــمـــاع مع  جــــاء ذل
يف  وال�سناعة  الــتــجــارة  وزيـــر 
جويال  بيو�س  الهند  جمهورية 
الهندية  الــعــا�ــســمــة  يف  الــيــوم، 
خالله  ا�ــســتــعــرا�ــســا  نــيــودلــهــي، 
مــ�ــســتــجــدات جمــمــوعــة الــعــمــل 
التجارة  ملــفــاو�ــســات  امل�سرتكة 
ـــة ا�ــســتــكــمــال  ـــي احلـــــــرة، واأهـــم
املعني  امل�سرتك  الفريق  اأعــمــال 
ــــة جـــمـــيـــع اجلــــوانــــب  بــــدرا�ــــس
القت�سادية والتجارية بني دول 

متهيدا  والهند  التعاون  جمل�س 
ــات  ــكــمــال مــلــف مــفــاو�ــس ــت ل�ــس
امل�سالح  خلدمة  احلرة  التجارة 

امل�سرتكة اخلليجية - الهندية.
ــعــرا�ــس جمـــالت  ــت ــس ــا مت ا� ــم ك
ــتــعــاون والــتــكــامــل والــفــر�ــس  ال
البناء  واأهميه  للجانبني  املتاحه 
التجاري  التبادل  لتعزيز  عليها 
والــدفــع بــه اإىل جمـــالت اأرحــب 
التحديات  مــا  ظــل  يف  واأو�ـــســـع 

التي ي�سهدها القت�ساد العاملي.

الريا�س - البالد
الت�سكيل  اعــتــمــاد  ال�سعودية  الــغــرف  احتـــاد  اأعــلــن 
يف  الــيــابــاين  ال�سعودي  الأعــمــال  ملجل�س  النهائي 
دورتـــه اجلــديــدة وانــتــخــاب طــارق بــن عبد الهادي 
بنت  نــوف  مــن  وكــل  للمجل�س،  رئي�سًا  القحطاين 
نائبني  العجالن  �سعد  بن  وحممد  الــراكــان  عبدالله 
بدور  املجل�س  ي�سطلع  بــاأن  كبرية  تطلعات  و�سط 
البلدين  التجارية بني  التبادلت  اأكرب يف رفع حجم 

خالل املرحلة املقبلة.
الياباين  ال�سعودي  الأعمال  جمل�س  رئي�س  واأو�سح 
الــعــالقــات  اأن  الــقــحــطــاين  بـــن عــبــدالــهــادي  طــــارق 
القت�سادية ال�سعودية اليابانية حتظى باهتمام كبري 
من قيادة البلدين وتعد منوذجًا يحتذى به دوليًا يف 
كما  الإ�سرتاتيجية،  وال�سراكة  البّناء  املثمر  التعاون 

ت�ستند تلك العالقة لقاعدة متينة من الأطر املوؤ�س�سية 
اليابانية  ال�سعودية  اللجنة  يف  املتمثلة  والتنظيمية 
املــ�ــســرتكــة والـــروؤيـــة الــ�ــســعــوديــة الــيــابــانــيــة 2030، 
وجمل�س الأعمال ال�سعودي الياباين الذي يعمل حتت 
اتفاقيات  عن  ف�ساًل  ال�سعودية  الغرف  احتــاد  مظلة 

التعاون والتفاهم الثنائية يف العديد من املجالت.
واليابان  اململكة  بني  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 
 600 مــن  اأكــرث  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خــالل 
مليار   125 نحو   2021 عام  بلغ  فيما  ريــال،  مليار 
�سعودية  �ــســادرات  ريـــال  مليار   102 منها  ريـــال 
للمملكة،  يابانية  واردات  ريال  مليار  و23  لليابان 
 )2021  –  2020( خــالل  الــتــجــارة  معدل  منــا  كما 
بن�سبة 49% وال�سادرات بن�سبة 46.7% والواردات 

بن�سبة %4.4.

الريا�س - البالد
الــوطــن  بــنــات  الــبــ�ــســريــة مــن  لــلــمــوارد  بر�سيد جــديــد 
وتــقــنــيــة  التـــ�ـــســـالت  وزارة  اخــتــتــمــت  ــــوؤهــــالت،  امل
الذي  الرقمي"،  العامل  يف  "قائدات  برنامج  املعلومات، 
القياديات  قـــدرات  تطوير  يف  ال�ستثمار  اإىل  يــهــدف 
يف  الأول  ال�سف  قياديات  ن�سبة  وزيـــادة   ، التقنيات 
اإتاحة  اإىل  اإ�سافًة  املعلومات،  الت�سالت وتقنية  قطاع 

الفر�سة لهن لتطبيق مناذج عمل مبتكرة.
ـــوزارة  ال اإطـــار م�ساعي  الــربنــامــج يف  اإطـــالق  ويــاأتــي 
قــيــادات متميزة ورائـــدة  اإعـــداد ومتــكــني  اإىل  الــرامــيــة 
لتحقيق تغيري اإيجابي فعال، عاماًل خالل اأيامه الأربع، 
على تنمية مهارات 40 قيادية يف عدٍد من املو�سوعات، 

الذي  الرقمي"  العامل  يف  "قائدات  برنامج  و�سي�سهم 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ُكــربى  مــع  اإطــالقــه  يف  تعاونت 
العاملية، يف زيادة فر�س ح�سول منت�سباته على مواقع 
من  العديد  ت�سمنه  عــرب  الــقــطــاع،  يف  متقدمة  قيادية 

الدورات التدريبية.
لتمكني  كــبــرية  جــهــوًدا  تــبــذل  الـــــوزارة  اأن  اإىل  ُيــ�ــســار 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  يف  املراأة  م�ساركة 
اأ�سهمت يف رفع ن�سبة م�ساركتها اإىل 30.5% متجاوزًة 
الحتــاد  ومتو�سط  الع�سرين  جمموعة  متو�سط  بذلك 
الأوروبي ووادي ال�سيلكيون، ويف ح�سول اململكة يف 
العام 2020م على جائزة الريادة التقنية العاملية يف فئة 
قائدات التقنية التي ُيقدمها الحتاد الدويل لالت�سالت.

التأجير حتى عشر سنوات وزيادة 

يجوز فسخ العقد في حال إخالل المستثمر بالتزاماته

األجرة عند التمديد 

طرح خمسين مليون 
سهم من أرامكو 
لزيوت األساس 

الريا�س - البالد
�سدور  املالية،  ال�سوق  هيئة  اأعلنت   
نوفمرب   24 بــتــاريــخ  جمل�سها  قـــرار 
على  املـــوافـــقـــة  واملــتــ�ــســمــن   2022
ــركــة اأرامــــكــــو الــ�ــســعــوديــة  طــلــب �ــس
ت�سجيل  لوبريف  الأ�ــســا�ــس  لــزيــوت 
اأ�سهمها وطرح 50.045 مليون �سهم 
الرئي�سي  ال�سوق  يف  العام  لالكتتاب 
اأ�سهم  اإجــمــايل  من   %29.656 متثل 
ن�سرة  ن�سر  يــتــم  و�ــســوف  الــ�ــســركــة، 
الكتتاب  بداية  موعد  قبل  الإ�ــســدار 

بوقت كاف. 
 واأكدت الهيئة يف بيان لها، �سرورة 
اطالع امل�ستثمر على ن�سرة الإ�سدار، 
التي حتتوي معلومات تف�سيلية عن 
املخاطرة،  وعوامل  والطرح  ال�سركة 
تقدير  من  للتمكن  بعناية  ودرا�ستها 
مدى جدوى ال�ستثمار يف الطرح من 
عدمه ، ويف حال تعذر فهم حمتويات 
ن�سرة الإ�سدار، فاإنه يف�سل ا�ست�سارة 

م�ست�سار مايل مرخ�س له. 
ينظر  األ  يــجــب  اأنـــه  اإىل  ـــارت  واأ�ـــس
اأنها  على  الطلب  على  موافقتها  اإىل 
يف  ال�ستثمار  جــدوى  على  م�سادقة 
املعنية،  ال�سركة  اأ�سهم  يف  اأو  الطرح 
حيث اإن قرارها باملوافقة على الطلب 
باملتطلبات  اللتزام  مت  قد  اأنــه  يعني 
النظامية بح�سب نظام ال�سوق املالية 

ولوائحه التنفيذية. 
الطلب  على  موافقتها  اأن  واأ�ــســافــت 
من  اأ�ــســهــر   )6( لــفــرتة  نــافــذة  تعترب 
وتعد  الهيئة،  جمل�س  قـــرار  تــاريــخ 
اكتمال  عــدم  حــال  يف  ملغاة  املوافقة 
خالل  ال�سركة  اأ�سهم  واإدراج  طــرح 

هذه الفرتة. 
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طهران - البالد  
العا�سمة  يف  اإيرانية  جامعات   7 طالب  جتمع 
اأمــ�ــس )الــ�ــســبــت(، منددين  الإيــرانــيــة طــهــران 
بـــانـــتـــهـــاكـــات �ــســلــطــات املـــــــاليل، �ــســادحــن 
مع  ت�سامنًا  الفقيه"،  لولية  "املوت  بعبارة: 
حملوا  حيث  ال�سجون،  يف  املعتقلن  زمالئهم 
بينما  �ــســراحــهــم،  ــاإطــالق  ب مطالبن  �ــســورهــم 
تظاهرة  البالد  و�سط  اأ�سفهان  مدينة  �سهدت 
اأ�سفهان  جامعة  لطلبة  حــا�ــســدة  احتجاجية 
يف  فــارابــي  جامعة  طــالب  نظم  للتكنولوجيا، 
ال�سلطات  بقمع  منددين  احتجاجية،  وقفة  قم 
طــالب  طــالــت  ــتــي  ال التع�سفية  والعـــتـــقـــالت 

اجلامعة.
اجلامعات  بن  امل�سرتكة  التظاهرات  وجــاءت 
ال�سبع حتت عنوان "�سبت اأ�سود للجامعة"، من 
اإدانة العنف والر�سا�س وقمع اجلامعات  اأجل 
الطالب  �سد  القانون  عن  اخلــارجــة  والأعــمــال 
واعتقالهم وف�سلهم عن الدرا�سة، يف وقت اأعلن 
لحتواء  تهدف  حملة  �سمن  الثوري،  احلر�س 
الحتجاجات، تعزيز وجوده الع�سكري يف تلك 

املناطق امل�سطربة.
ودعمًا لأهايل كرد�ستان وما تتعر�س له بع�س 
خرج  اإيـــران  يف  امل�سطربة  الــكــرديــة  املناطق 
الحتجاجية،  التظاهرة  يف  اجلامعات  طــالب 
�ــســوداء  مالب�س  الــطــالب  خاللها  ارتـــدى  الــتــي 
ت�ساما مع اأهايل كرد�ستان، م�سيدين بال�سمود 
كرد�ستان  جامعات  لطالب  واملن�سجم  ال�سجاع 

الأمن.  قوات  اأمام  �سنندج  الطبية يف  والعلوم 
ج�سم  الطالبية  احلركة  اأن  املحتجون  واعترب 
تغ�س  اأن  ميكن  ل  وبالتايل  مت�سامن،  واحــد 
املناطق  لالأهايل يف  الوح�سي  القتل  النظر عن 
الأكــراد،  اإىل  كلمتهم  الطالب  ووجــه  الكردية. 
ف�سرنا  علينا  انعك�ست  "�سجاعتكم  قــائــلــن: 
وامل�ساواة  احلرية  �سرخة  �سمعنا  جــراأة.  اأكرث 

ونق�سم اأن ن�سرخ معكم من اأجل احلرية"، كما 
ال�سعب  وجــه  يف  والر�سا�س  "العنف  اأدانـــوا 
ــمــع اجلــامــعــات والأعــــمــــال اخلـــارجـــة عن  وق
الطالب  ن�سطاء  واعتقال  الطالب  �سد  القانون 

وف�سلهم عن الدرا�سة.
بدورها، دعت جمموعة "�سباب اأحياء طهران" 
وكرج  العا�سمة  اأنحاء  جميع  يف  املتظاهرين 

ويف  الع�سر".  "ويل  �ساحة  يف  التجمع  اإىل 
الحتجاجية،  امل�سريات  جتــددت  كــرج  مدينة 
�سي�سقط  الدم..  العام عام  "هذا  مرددين هتاف 
بحي  ــظــاهــرون  ــت امل ــف  وهــت خامنئي".  فــيــه 
اأن  بعد  عينه،  ال�سعار  طهران  يف  "جيتكر" 
اإ�سادته  خامنئي  علي  الإيــراين  املر�سد  وا�سل 
باأفراد قوات البا�سيج الذراع التعبوية للحر�س 

بالر�سا�س  للمحتجن  قمعهم  ظل  يف  الثوري 
للمتظاهرين  بالت�سدي  احلي. وتوعد خامنئي 
قــوات  مــن  ح�سد  اأمـــام  متلفزة  كلمة  يف  وقـــال 
التعبئة ال�سعبية )البا�سيج( اإن "مثريي ال�سغب 
معهم  التعامل  و�سيتم  اأفعالهم  ثمن  �سيدفعون 
الأمنية  القوى  اأطلقت  باملقابل،  �سك".   دون 
النار على املتظاهرين يف زاهدان عا�سمة اإقليم 

ما  البالد،  �سرق  جنوب  وبلوخ�ستان  �سي�ستان 
اإذ  القتلى واجلرحى،  اإىل �سقوط ع�سرات  اأدى 
الإن�سان  حقوق  لن�سطاء  هرانا  منظمة  اأفــادت 
قتلى  عــدد  اأن  اأيـــام  قبل   ،)HRA( الــبــالد  يف 
اإىل نحو 448 قتيل بينهم  الحتجاجات ارتفع 

60 طفاًل، بع�سهم مل يتجاوز الثماين �سنوات.
ومع ت�ساعد عنف القوى الأمنية �سد املحتجن، 
الذين ما زالوا م�ستمرين يف التظاهر منذ مقتل 
ال�سابة مه�سا اأميني يف �سبتمرب املا�سي، ل�سيما 
الأطباء يف  ع�سرات  الكردية، حذر  املناطق  يف 
ر�سالة  ففي  الر�سا�س احلي.  اإطالق  من  البالد 
اإىل  العيون  طب  يف  اخت�سا�سيا   140 وجهها 
عددا  اأن  اأكــدوا  الإيرانية،  العيون  طب  جمعية 
اأو  العينن  اإحدى  فقدوا  املتظاهرين  كبريا من 
كلتيهما، ب�سبب اإ�سابتهم بر�سا�س ال�سيد خالل 
من  البالد  يف  امل�سوؤولن  حمذرين  الحتجاج، 
اأ�سرار ل تعو�س، ترتتب على تلك الإ�سابات. 
الذي  العنف  من  حــذرت  املتحدة  الأمم  وكانت 
واأكد  املتظاهرين.  �سد  الأمنية  القوى  متار�س 
مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان، 
فولكر تورك، اأن 14 األف �سخ�س اعتقلوا، منذ 
بدء الحتجاجات، بينهم اأطفال، فيما قتل اأكرث 
من 300، �سمنهم 40 طفال و20 امراأة. و�سدد 
الإن�سان يف  اأزمة �ساملة حلقوق  اأن هناك  على 
وقف  اإىل  ال�سلطات  داعيًا  عــام،  ب�سكل  ــران،  اإي
املتنا�سب  الــ�ــســروري وغــري  ال�ــســتــخــدام غــري 

للقوة.

إيران.. تجمعات كبرى لطالب الجامعات

 

تونس.. انطالق حمالت 
االنتخابات البرلمانية

تون�س - البالد
بــــداأت يف تــونــ�ــس، احلــمــالت 
الدعائية لالنتخابات الربملانية 
املقررة يف 17 دي�سمرب املقبل، 
ـــط خمــــــاوف مــــن تـــاأثـــري  و�ـــس
امل�ساركة  ن�سبة  على  املعار�سة 

يف الت�سويت.
ويـــ�ـــســـارك يف هــــذه احلــمــلــة 
مرت�سحا   1055 النــتــخــابــيــة 
مقعدا   161 على  �سيتناف�سون 
برملانيون  بينهم  الربملان،  يف 
لكن  ــون،  ــي ــس ــا� ــي ــس و� ـــدامـــى  ق
اأغــلــبــهــم اأ�ـــســـمـــاء جـــديـــدة يف 
يف  لكن  ال�سيا�سية،  ال�ساحة 
ـــــــداأت احلـــمـــالت  اخلــــــــارج، ب
املا�سي  الأربعاء  منذ  الدعائية 
من   13 يف  تــنــتــهــي  اأن  عــلــى 
ظل  يف  املقبل،  دي�سمرب  �سهر 
 7 يف  ــحــات  تــر�ــس اأي  غـــيـــاب 
اإجمايل  مــن  انتخابية  دوائـــر 
خم�س�سة  برملانية  مقاعد   10
ــيــن املـــقـــيـــمـــن يف  ــس ــ� ــون ــت ــل ل
اخلارج، فيما �سجلت 3 دوائر 

مر�سّحا وحيدا، وهو ما يعني 
فوزهم ب�سكل اآيل.

النتخابات  هــذه  جتــري  فيما 
بـــقـــانـــون انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد، 
�سعّيد  قي�س  الــرئــيــ�ــس  اأقـــــّره 
مــنــتــ�ــســف �ـــســـهـــر �ــســبــتــمــرب 
مبوجبه  و�سيختار  املــا�ــســي، 
على  مر�سحيهم  التون�سيون 
اختيار  من  بدل  فــردي  اأ�سا�س 
الـــقـــوائـــم احلـــزبـــيـــة، ويــعــيــد 
النتخابية،  ــدوائــر  ال تق�سيم 
من  الثقة  ب�سحب  ي�سمح  كما 
ــائــب يف �ـــســـورة اإخــاللــه  ــن ال
مــهــامــه  اأداء  يف  وتــقــ�ــســريه 
الناخبون  ويــتــوجــه  وعــمــلــه. 
لختيار  القـــرتاع  مكاتب  اإىل 
من  القادم  للربملان  مر�سحيهم 
بن 1055 �سخ�سا، من 15 اإىل 
17 دي�سمرب يف اخلارج، ويوم 
17 بالداخل، ليتم الإعالن عن 
الأول  للدور  النهائية  النتائج 
اأق�ساه  اأجــل  يف  لالنتخابات 

19 يناير 2023.

عدن - البالد
احلوثية  للملي�سيا  الإجرامية  العمليات  ت�ستمر 
ح�سيلة  ارتــفــعــت  اإذ  الــيــمــن،  يف  ومــعــاونــيــهــا 
ــة الــتــي وقــعــت يف بلدة  ــي الــتــفــجــريات الإرهــاب
)ال�سبت(،  اأم�س  �سبوة،  مبحافظة  "امل�سينعة" 
فيما  بــارز،  �سابط  بينهم  وجرحى  قتلى   8 اإىل 
بلدة  يف  العمالقة  قــوات  اآخــر  تفجري  ا�ستهدف 

املحافظة. ذات  "الن�سارة" يف 
واأكد م�سدر حملي ميني اأن ح�سيلة الهجومن 
�سامل  الــ�ــســابــط  بينهم  قتلى   3 اإىل  ارتــفــعــت 
�سقط  بينما  اآخــــرون،   3 واأ�ــســيــب  اجلــبــواين 
ا�ستهدف  الــذي  الهجوم  يف  اآخــر  وجــرح  قتيل 
اأعلنت قوات دفاع �سبوة متكن  العمالقة، بينما 

عبوة  تفكيك  من  املتخ�س�س  الهند�سي  فريقها 
العام  الطريق  على  مو�سوعة  اأخـــرى  نا�سفة 
النفجار  عقب  عتق  ملدينة  الغربي  املدخل  يف 
اجلبواين  الــرائــد  مقتل  عن  اأ�سفر  الــذي  الأول 
هجومًا  اإن  املــ�ــســدر  ـــال  وق مــرافــقــيــه.  مــن  و2 
ا�ستهدف  بعد  ُفجرت عن  نا�سفة  بعبوة  اإرهابيًا 
يف  �سبوة  دفاع  قوة  الأول  للواء  ع�سكرية  اآلية 
جنوبي  ال�سعيد  مديرية  يف  "امل�سينعة"  بلدة 
اأن  مو�سحا  العرب،  بحر  على  املطلة  املحافظة 
الكتيبة  قائد  مقتل  عــن  اأ�سفر  الــغــادر  الهجوم 
الثانية يف اللواء الأول دفاع �سبوة الرائد ركن 
�سامل اجلبواين، واأ�سيب 4 من مرافقيه بجروح 
اجلنوبية  القوات  تعهدت  جهتها،  خطرية.من 

باليمن، با�ستئ�سال تنظيمات الإرهاب ومالحقة 
منف�سلتن  عمليتن  عــقــب  ـــك  وذل عــنــا�ــســرهــا، 
�سربتا حمافظة �سبوة. ونعت القوات اجلنوبية 
يف بــيــان الــقــائــد الـــرائـــد �ــســامل حمــمــد حــيــدرة 
التفجري  يف  قتلوا  الــذي  ومرافقيه  اجلبواين، 
"الأعمال  اإن  البيان  وقـــال  ــغــادر.  ال ــي  الإرهــاب
عزما  اإل  اجلنوبية  القوات  تزيد  لن  الإرهابية 
واإ�سرارًا على موا�سلة �سد اخلناق الأخري على 
عنا�سره املتطرفة وبكل قوة وحزم". وتوعدت 
التنظيمات الإرهابية التي جرى زرعها كاأداة من 
اأدوات النفوذ والحتالل با�ستكمال وا�ستئ�سال 

�ساأفته من جنوب اليمن.
ترتكبها  التي  واجلرائم  النتهاكات  جديد  ويف 

اأقــدم  اليمنين،  اآلف  بحق  احلــوثــي  ميلي�سيا 
عنا�سرها على ت�سفية اأحد امل�سايخ يف العا�سمة 
الإعـــالم  وزيـــر  ك�سف  فقد  عائلته.  اأمـــا  �سنعاء 
اليمني، معمر الإرياين، اأن عنا�سر تابعة للقيادي 
يف امليلي�سيا "اأبو ن�سطان" والذي ي�سغل رئي�سا 
ال�سيخ  بت�سفية  قامت  احلوثية،  الــزكــاة  لهيئة 
ــراعــي، اأمـــام زوجــتــه واأطــفــالــه  خــالــد اأحــ�ــســن ال
وده�سه ب�سيارة بعد اإطالق وابل من الر�سا�س 
مقطع  "تويرت"،  على  ح�سابه  على  ون�سر  عليه. 
املراقبة  كامريات  وثقتها  التي  اجلرمية  فيديو 
منوذج  اجلــرميــة،  تلك  اأن  معتربا  �سنعاء،  يف 
يوميا  امليلي�سيات  ترتكبها  التي  اجلرائم  ملئات 
واأ�ساف  �سيطرتها.  مناطق  يف  املواطنن  بحق 
الأمني  والنــفــالت  الفو�سى  حالة  تك�سف  اأنها 
واملــنــاطــق  املختطفة  الــعــا�ــســمــة  يف  احلــا�ــســل 
الإريــاين  واعترب  احلوثي.  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
امليلي�سيات  ا�ستخفاف  اأن اجلرمية تك�سف مدى 
القبلية  الأعــراف  من  وتن�سلها  اليمنين،  بدماء 
"عيب  باعتبارها  الأعمال  هذه  مثل  جترم  التي 
القبائل  امل�سايخ والأعيان واأبناء  اأ�سود"، داعيا 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  يف  الأحـــرار  وكــل 
لإيـــران  التابعة  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا 
والإجــرام  القتل  اآلــة  ملواجهة  مواقفهم  لتوحيد 
دماء  �سفك  ن�ساأتها  منذ  توا�سل  التي  احلوثية 
دين  من  وازع  دون  اأرواحهم  وازهــاق  اليمنين 

اأو �سمري اأو اأخالق.

الميليشيا تصفي مواطنا أمام عائلته

تفجيرات حوثية إرهابية في شبوة

»الطاقة الذرية« تحذر من انفجار قنبلة بـ»زابوريجيا«
فيينا - البالد

جتددت التحذيرات الأممية من الو�سع اخلطر التي ترزح حتته 
الأوكـــراين،  اجلنوب  يف  النووية  للطاقة  زابوريجيا  حمطة 
الذي  الق�سف  جــراء  الرو�سية،  القوات  عليها  ت�سيطر  والتي 
يهدد اأكرب حمطة نووية يف اأوروبا، حيث نبه نائب مدير وكالة 
الطاقة الذرية ميخائيل ت�سوداكوف، من اأن ما و�سفها بال�سربة 
املحتملة على الوقود امل�ستهلك يف حمطة زابوريجيا قد توؤدي 

لنف�س تاأثري"القنبلة القذرة".
وقال ت�سوداكوف وفقا لوكالة "�سبوتنيك" اأم�س )ال�سبت(: "اإذا 
كان هناك وقود م�ستهلك يف خمزن جاف يف حاويات خر�سانية 
يف املوقع، فيكفي اأن تهبط قذيفة مدفعية هناك للح�سول على 
قنبلة قذرة". وتبادلت رو�سيا واأوكرانيا خالل الفرتة املا�سية 
التهامات بق�سف املحطة املرتامية الأطراف التي ت�سيطر عليها 
مو�سكو منذ مار�س املا�سي يف اجلنوب الأوكراين. واعتربت 
وزارة الدفاع الرو�سية اأن كييف "ل توقف ا�ستفزازاتها الهادفة 
اإىل اإثارة خطر وقوع كارثة هي �سنيعة الب�سر يف زابوريجيا"، 
فيما تبنى جمل�س احلكام يف الوكالة الدولية الأ�سبوع املا�سي، 
قرارًا جديدًا يدعو رو�سيا اإىل الن�سحاب من املحطة ووقف ما 

تقوم به �سد املواقع النووية الأوكرانية.
بالده  اأن  بوتن،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأكــد  جهته،  من 
الت�سريحات  هــذه  وجـــاءت  اأوكــرانــيــا.  يف  اأهــدافــهــا  �ستحقق 
خالل لقاء جمع بوتن مع اأّمهات جنود وجمّندين رو�س، ونقل 
التلفزيون الر�سمي وقائعه. كما تتزامن مع بداية ال�سهر العا�سر 

الأداء  فيها  �سهد  والــتــي  اأوكــرانــيــا،  اجلــاريــة يف  احلــرب  مــن 
الرو�سي �سعودا وهبوطا.  ويف �سبتمرب املا�سي، اأعلن وزير 
الدفاع الرو�سي �سريجي �سويغو اأن 5937 جنديا رو�سيا ُقتلوا 
خالل العملية الع�سكرية، لكن اأوكرانيا والغرب يقدرون العدد 

باأكرث من ذلك بكثري.

استقالة رئيسة تايوان 
من قيادة الحزب الحاكم

تايبيه - البالد
ت�سببت النتخابات يف ا�ستقالة رئي�سة تايوان، ت�ساي اإينغ وين 
من رئا�سة احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم للبالد، معلنة اأنها 
تتحمل م�سوؤولية النتائج الهزيلة للحزب يف النتخابات املحلية.

تايوان،  الرئي�سي يف  املعار�سة  "كومينتانغ"، حزب  وفاز حزب 
اإينغ  لت�ساي  انتكا�سة  اأم�س يف  يف انتخابات رئا�سة بلدية تايبه 

وين.
باحلكم  املتمتعة  للجزيرة  رئي�سة  �ستبقى  التي  ت�ساي  وقــالــت 
الذاتي لل�سحفين: "نتائج النتخابات مل تكن كما كان متوقعا.. 
كرئي�سة  من�سبي  من  واأ�ستقيل  امل�سوؤولية  كل  اأحتمل  اأن  يجب 

احلزب الدميقراطي التقدمي على الفور".
البلديات  لروؤ�ساء  باأ�سواتهم  لـــالإدلء  اأم�س  الناخبون  وخــرج 
وحمافظة،  مدينة   22 يف  خمتلفة  اأخـــرى  ومنا�سب  والق�ساة 
بينما كان هناك اأي�سا ا�ستفتاء حول خف�س �سن الت�سويت من 20 
التقدمي  الدميقراطي  اإىل 18، والذي مت رف�سه. وخ�سر احلزب 
بزعامة ت�ساوي اأربعة منا�سب من اأ�سل �ستة منا�سب مبا يف ذلك 
العا�سمة تايبيه، فيما و�سفت ت�ساي الت�سويت باأنه فر�سة لإظهار 
والدميقراطية  احلرية  عن  الدفاع  على  وعزمها  تايوان  اإ�سرار 

للمجتمع الدويل.
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الريا�ض ـ البالد 
يف  ال�سقور  وهــواة  املحرتفون  ينتظر 
الكبري  العاملي  حدثهم  والــعــامل  اململكة 
الوقت  هــذا  مثل  يف  اململكة  تقيمه  الــذي 
ال�سقور  نـــادي  عـــام، ويــنــظــمــه  كــل  مــن 
مدينة  �سمال  مبلهم  مقره  يف  ال�سعودي 
الريا�ض، بدءًا من يوم غد الثنني ، وهو 
مهرجان  من  اخلام�سة  الن�سخة  انطالق 
حقق  الـــذي  لل�سقور،  عبدالعزيز  املــلــك 
ال�سابقة،  ال�سنوات  خالل  كبريًا  جناحًا 
اأنظار  ولفت  ال�سقارين  اإليه  جــذب  مما 

املهتمني من �ستى اجلن�سيات.
جنح  الــ�ــســابــقــة،  الأربـــعـــة  ن�سخه  وعـــرب 
يف  لل�سقور  عبدالعزيز  امللك  مهرجان 
حدث  اإىل  ال�سعودي  الإرث  هذا  حتويل 
والهواة  املحرتفون  فيه  يت�سارك  عاملي، 
فيه  ويحتفون  والدوليون،  ال�سعوديون 
ا�ستطاع  كما  الأ�سيل،  الــرتاث  بهذا  معًا 
ــرجــان مــنــذ نــ�ــســاأتــه حتــقــيــق اأرقــــام  ــه امل
قيا�سية من حيث عدد الزوار وامل�ساركني 
وال�سقور امل�سجلة، فمنذ ن�سخته الأوىل 
لأكــرب  القيا�سي  الــرقــم  املــهــرجــان  حــقــق 
 1723 بواقع  العامل  يف  �سقور  م�سابقة 
)غيني�ض(  مو�سوعة  اأدخله  مما  �سقرًا، 
ن�سخته  ويف  القيا�سية،  لالأرقام  العاملية 
الــثــانــيــة ا�ــســتــطــاع حتــقــيــق رقـــم جــديــد، 
حيث �سهد م�ساركة 2350 �سقرًا، ليدخل 
لــالأرقــام  )غيني�ض(  مو�سوعة  املهرجان 

جعل  ما  وهــو  الثانية،  للمرة  القيا�سية 
جتمع  اأكـــرب  عبدالعزيز  املــلــك  مــهــرجــان 
لل�سقور واحلدث الأ�سخم من نوعه على 

اخلارطة العاملية.
يدخر  مل   ،2017 عام  يف  تاأ�سي�سه  ومنذ 
ــ�ــســعــودي جـــهـــدًا يف  نــــادي الــ�ــســقــور ال
الهتمام بال�سقور وحمايتها، وكذلك يف 
وتنظم  ال�سقارين  جتمع  رابطة  اإيــجــاد 

الهواية  تلك  لرتــبــاط  نــظــرًا  هوايتهم، 
للمجتمع  الأ�ــســيــلــة  والــثــقــافــة  ــالــرتاث  ب
ال�سعودي، حيث اعتنى النادي باملحافظة 
على الرتاث التاريخي والتقاليد املرتبطة 
اأدوارًا  ل  وفَعّ بال�سقور،  ال�سيد  بثقافة 
والبحوث  والــتــدريــب  بالتوعية  تتعلق 
وبرامج العمل حلماية ال�سقور وازدهار 
للمملكة  اإرثـــًا  لتبقى  بها  ال�سيد  هــوايــة 

تتوارثه الأجيال، جياًل بعد جيل.
ويــحــر�ــض نــــادي الــ�ــســقــور الــ�ــســعــودي 
من  العديد  اإيــجــاد  على  مبكر،  وقــت  منذ 
على  تعمل  التي  والفعاليات  الأن�سطة 
مهارات  و�سقل  ال�سقور،  هواية  تنمية 
ال�سقارين، ملا متثله تلك الهواية كموروث 
واأخالقيات  قيمًا  يت�سمن  عريق،  ثقايف 
عرب  غــريه  عن  ال�سعودي  ال�سّقار  متيز 

التاريخ.
ويــــــــــــعــــــــــــد 

ــك  ــل مـــهـــرجـــان امل
عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز 
ة  دَرّ لـــلـــ�ـــســـقـــور 
الــفــعــالــيــات الــتــي 

ــــــادي  ـــا ن ـــظـــمـــه ـــن ي
على  الــ�ــســعــودي  ــقــور  ــ�ــس ال
ملكانته  نــظــرًا  الـــعـــام،  مــــدار 
واأي�سًا  والدولية،  الإقليمية 
ت�سمل  فعاليات  من  يقدمه  ملا 
كل ما يتعلق بهواية ال�سقور 

جعله  مــا  وهــو  بها،  واملهتمني 
�سعودي  بــرتاث  عامليًا  �سنويًا  احتفاًء 
عـــربـــي، جنــحــت املــمــلــكــة مـــن خــاللــه 
اهتمامات  اإىل  جديد  مــن  تعيده  اأن 
الأجيال اجلديدة يف املنطقة العربية 
م�سابقتيه  خالل  من  اأجمع،  والعامل 
حتظيان  اللتني  واملــزايــن،  امللواح 

مب�ساركة مئات ال�سقور �سنويًا.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. احتفاء عالمي بالتراث
 تحقيق أرقام قياسية في عدد الزوار والمشاركين

فعاليات هادفة بمهرجان 

الغضا 44

عنيزة ـ البالد 
 "44 "الغ�سا  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  انــطــلــقــت 
اجلمعية  من  بتنظيم  اأمــ�ــض،  عنيزة  مبحافظة 
الفعاليات  مبقر  بعنيزة،  التعاونية  ال�سياحية 

بغ�سا عنيزة.
كامل�سرح  الفعاليات،  من  عدًدا  املهرجان  ويقدم 
الــفــعــالــيــات ونــقــاط البيع  املــفــتــوح ومــنــطــقــة 
وجل�سات  للم�سي  وم�سامري  الغ�سا  وبوليفارد 
مع  الـــزوار  ت�ستهوي  جــاذبــة  بطريقة  �سممت 
كل  بتجهيز  وونا�سة"اخلا�سة  "ك�ستة  منطقة 
م�ستلزمات الرحالت الربية من اخليام وغريها 

مبنطقة مليئة باأ�سجار الغ�سا.
ا�ــســتــزراع  فعالية  عــلــى  املــهــرجــان  وي�ستمل 
غ�سا"  ب�سجرة  "ذكرى  عــنــوان  حتــت  الغ�سا 
والفعاليات  الت�سكيلي  والفن  الألعاب  ومنطقة 
ــريك واخلــيــول  ــ�ــس ــعــرو�ــض ال الــتــفــاعــلــيــة، ك
والكرنفالت  الإلكرتونية  والألعاب  والفنون 
النفود  قلب  من  املونديال  واأجـــواء  اليومية، 
ــيــارات املــعــدلــة والـــطـــريان الــ�ــســراعــي  ــ�ــس وال

وبطولت التحدي املختلفة.

جازان ـ البالد 
فعالية  اأمانة منطقة جازان؛  بالتعاون مع  املكتبات  اأطلقت هيئة 
الكورني�ض  يف  الثقايف  بال�سارع  وذلــك  يقروؤون"،  "اأطفالنا 

ال�سمايل بجازان، �سمن �سعي الهيئة لتنمية العادات القرائية.
عرب  الزائر  جتربة  ُتــري  متكاملة  ثقافية  رحلة  الهيئة  واأعــدت 
الهادفة  التفاعلية  كاملكتبة  امل�ساحبة  الأن�سطة  من  عــدد  تقدمي 
لتغذية الأطفال مبعلوماٍت متنوعة يف جمالت الأدب والق�س�ض 
ور�ض  جانب  اإىل  املو�سوعات،  من  وغريها  والتاريخ  والعلوم 
بالر�سم  التعبري  واأن�سطة  لالأطفال،  والتفاعلية  التعليمية  العمل 
لوحٍة  على  ر�سمها  ثــم  ق�سرية  ق�سة  بــقــراءة  للطفل  امل�سجعة 

�سغرية؛ ليتعلم مهارات متعددة.
وت�سمنت الفعالية ممرًا لالقتبا�سات املكون من جدارية م�سممة 
اقتبا�سه  كتابة  مــن  الطفل  ليتمكن  كــتــاب؛  �سفحات  �سكل  على 
جلل�سات  خم�س�سة  واأمــاكــن  الــــزّوار،  مــع  وم�ساركته  املف�سل 
معرفة  ي  ُتنِمّ ق�س�ض  ل�سرد  احلكواتي  اأركــان:  وكذلك  القراءة، 
واخللفيات  والــتــ�ــســويــر،  املــو�ــســوعــات،  خمتلف  يف  الأطــفــال 
املو�سيقية املتنوعة، واملج�سمات اجلمالية املنت�سرة يف خمتلف 

مناطق الفعالية.

 رحلة ثقافية تُثري تجارب األطفال في جازان

16 ألف زائر لمهرجان أحد المسارحة للتسوق 

 إقبال قياسي على تذاكر موسم حائل

اأحد امل�سارحة ـ البالد 
امل�سارحة  اأحـــد  حمــافــظــة  مــهــرجــان  اُر  زوَّ ــى  تــخــطَّ
ال�سرقية  ب�ساحة  حاليًا  املقام  والرتفيه،  للت�سوق 
للمحافظة حاجز الـ 16 األف زائر وزائرة خالل 20 

يومًا من انطالق املهرجان.
ولقت فعاليات املهرجان التي تبداأ من الـ 4 م�ساًء، 
الأ�سر  قبل  من  كبريًا  تفاعاًل  �سباحًا،   2 الـــ  وحتى 
والتفاعل  احل�سور  على  حر�سوا  الذين  والعوائل 
وتت�سمن  �سهرين،  ملدة  ت�ستمر  التي  الفعاليات  مع 
خيمة ت�سويقية وترفيهية، وم�سرحًا للطفل، ومدينة 
الأ�سرة  احتياجات  لعر�ض  ركن  جانب  اإىل  األعاب، 
مــن املــــواد الــغــذائــيــة وال�ــســتــهــالكــيــة وغــريهــا من 
الفنية  والعرو�ض  املتنوعة،  وامل�سابقات  الربامج 

وامل�سرحية.
القت�سادية  احلركة  تن�سيط  يف  املهرجان  وي�سهم 
للمواطنني  يــتــيــح  اإذ  بــاملــحــافــظــة،  والــ�ــســيــاحــيــة 

ـــــــزوار فـــر�ـــض الــتــبــ�ــســع و�ـــســـراء  واملــقــيــمــني وال
امل�ستلزمات اخلا�سة بهم باأ�سعار خمف�سة طيلة مدة 

املهرجان، اإىل جانب اإبراز دور القطاع اخلا�ض يف 
تنظيم ودعم وتفعيل املنا�سط التجارية والرتفيهية.

حائل ـ البالد 
على  مكثفًا  اإقــبــاًل  اأم�ض   2022 حائل  مو�سم  �سهد 
وذلك  وال�سياح،  الــزوار  قبل  من  الفعاليات،  تذاكر 

بعد طرحها يف املوقع الإلكرتوين للمو�سم.
انطلق  قد  الثانية  ن�سخته  يف  حائل  مو�سم  وكــان 
وي�ستمر  نوفمرب،   17 بك" يف  "يزهى  �سعار  حتت 
حتى 23 دي�سمرب املقبل، و�سط اإقبال كثيف وتنظيم 

عايل امل�ستوى، واأجواء خا�سة.
وتباع تذاكر مو�سم حائل 2022 بـ 15 رياًل للفرد، 
فيما ي�سمح بدخول الأطفال من �سن خم�ض �سنوات 

فاأقل جمانًا.
وترفيهية  ريا�سية  اأن�سطة  حائل  مو�سم  ويت�سمن 
والليزر  الرماية  حتديات  مثل  وثقافية،  و�سياحية 
القدم  كرة  وفعالية  املغامرة،  وبرج  والرتامبولني 
الهوائية  القفز  ولعبة  اجلـــدران  وت�سلق  العائمة 

كرنفالية،  ــًا  ــعــاب واأل احلــركــيــة  املـــهـــارات  ومنطقة 
الريا�سية  والألــعــاب  الرتفيهي  العلمي  واملعر�ض 

واألعاب الفيديو الفرتا�سية.
ا على �ساحة وجل�سات  وي�ستمل متنزه املغواة اأي�سً
ــبــة، ومــ�ــســابــقــة لــلــطــهــي، وعــر�ــض  ــ�ــس لــلــطــعــام وال
للدراجات  وعرو�ض  مو�سيقي،  وحفل  الدراجات، 
مو�سم  كاأ�ض  بطولة  اإىل  اإ�سافة  باأنواعها،  النارية 
حائل لرمي ال�سهام التي تقام بالتعاون مع الحتاد 
اإىل 9 دي�سمرب  لل�سهام خالل املدة من 6  ال�سعودي 
الهجن  ل�سباق  حائل  مو�سم  كاأ�ض  وبطولة  املقبل، 
الذي �سيقام بالتعاون مع الحتاد ال�سعودي للهجن 
يوم 10 دي�سمرب، وغريها من الفعاليات التي تربز 
حائل كمنطقة تتمتع ببنية حتتية قوية، قادرة على 

ا�ست�سافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

"سجناء أحرار" تعرض 
بالمهرجان الدولي للشباب

الريا�ض ـ البالد 
اأعلنت هيئة امل�سرح والفنون الأدائية اأم�ض  دعمها لنادي 
اأحرار"  "�سجناء  مب�سرحية  للم�ساركة  امل�سرح"  "جوقة 
يف الدورة ال�سابعة ملهرجان �سرم ال�سيخ الدويل ال�سبابي 
2022 الذي �سيقام على امل�سرح الرئي�ض بال�سوق القدمي 
خالل  العربية  م�سر  بجمهورية  ال�سيخ  �سرم  مدينة  يف 

وي�ستمر حتى  30 نوفمرب اجلاري.
اأيام  ثاين  يف  �سُتعر�ض  التي  امل�سرحية  اأحداث  وتدور 
حول  القاهرة،  بتوقيت  م�ساًء  ال�سابعة  عند  املهرجان 
نف�سية  م�ساكل  من  يعاين  "عماد"  ا�سمه  ت�سكيلي  فنان 
وحياته،  تفكريه  على  ت�سيطر  لأطــيــاف  اأ�ــســريًا  جتعله 
يف  يعي�ض  الــذي  الفنان  ق�سة  الأطــيــاف  هــذه  وتلخ�ض 
يف  فجاأة  يقرر  حيث  العامل  عن  معزوًل  �سغرية،  غرفة 
اجلمهور  ومواجهة  لل�سارع،  الــنــزول  الأيـــام  مــن  يــوم 
مقدمًا لوحة جمانية ب�سرط اأن يكون ما ير�سمه باللوحة 
اأحمد  الكاتب  تاأليف  من  وهــي  اجلمهور،  اختيار  من 

العنزي، واإخراج تركي باعي�سى.
ت�سعى  التي  دوليًا  اململكة  مبادرة متثيل  ذلك �سمن  ياأتي 
من خاللها اإىل دعم ح�سور قطاع امل�سرح والفنون الأدائية 
املواهب  متكني  جانب  اإىل  وعامليًا،  اإقليميًا  ال�سعودي 
مبتكرة  ومــعــارف  روؤى  اكت�ساف  من  ال�سابة  امل�سرحية 
واملعرفة  العلم  وتبادل  الدولية،  التجارب  من  م�ستمدة 

واملثاقفة بني امل�سرح ال�سعودي وامل�سرح الدويل.
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جدة- البالد
اجلولة  ختام  بعد  ال�سلة  لكرة  املمتاز  لــلــدوري  ت�سدره  الأهــلــي  وا�ــســل 
التا�سعة؛ بر�سيده ) 18( نقطة بعد فوزه على اأحد اخلام�س 10٦-80. وجاء 
الن�سر ثانيا بـ)17( نقطة بعد فوزه على ال�سالم الثامن 83-72، وحّل الفتح 
ثالثا بر�سيد )1٥( نقطة بعد فوزه على التعاون الأخري 88-٦9. وجاء الهالل 
رابعا بر�سيد )1٥( نقطة بعد فوزه على �سباء 108-74، والوحدة �ساد�سا 
العدالة  وحــّل   .78-81 ال�سابع  الحتــاد  على  فــوزه  بعد  نقطة   )14( بر�سيد 

تا�سعا بر�سيد )12( نقطة بعد فوزه على الأن�سارالـ11 90 -70.

األهلي يواصل صدارته لممتاز السلة

كأس العالم حضور 
سعودي متميز

  غدير عبداهلل الطيار 

اإ�سراف  حتت  تقام  القدم  لكرة  م�سابقة  اأهم  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 
الفيفا.

كاأ�س العامل وما اأدراك ما كاأ�س العامل. نعم هّنا التميز. حقيقة انبهار 
احت�سنه  افتتاح  الــعــرب.   حفل  دوحــة  يف  ويحدث  حــدث  مما  عاملي 
ملعب البيت مبدينة اخلور، يليق با�سم قطر واخلليج والعرب كافة. 
قالها متيم وهاهي تتحقق الآن. وما زاد احلفل الفتتاح جمال وبهاء، 
ح�سور �سيدي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد. قالها كل قطري، 

ونحن قلناها: 
نورت  بك يابو �سلمان دارنا ودارك.. 

 هذا حملك وبك قطر يابو �سلمان تهلي..  
يا اأغلى من ح�سر واأجمل من يبارك..
 تكتمل فرحة قطر وبك والله نباهي.. 

وهنا اأحتدث عن جمال التنظيم وروعة التميز حيث �سارك فيه عدد 
غامن  من  قرانية  ــات  اآي تــالوة  احلفل  و�سهد  والــروؤ�ــســاء،  الــقــادة  من 
املمثل  ح�سور  اإىل  اإ�سافة  القطري،  احل�سنة  النوايا  �سفري  املفتاح، 

الأمريكي ال�سهري مورغان فرميان.
بكاأ�س  والتنظيم والرتحيب  اآيات اجلمال  اأروع  قطر  حقيقة �سربت 
عامل يقام لأول مرة على اأر�س العرب فلها منا التقدير على هذا التميز.

بقيادة  الأرجنتني  اأمام  الأخ�سر  والإبــداع من �سقور  التميز  كان  ثم 
مي�سي، ورغم التعرث الطارئ

اإل اأن احل�سم �سيكون يوم الأربعاء اأمام املك�سيك بحول الله، لتكون 
قطر  مونديال  مــن   1٦ الـــ  ــدور  ل والــتــاأهــل  بالفوز  م�ساعفة  فرحتنا 
الإدارة  بجهود  ثم  اأول  الله  بف�سل  تاألق  ال�سعودي  الأخ�سر   .2022
ملهم  من  الدائم  والت�سجيع  التحفيز  فيها  وكذلك  والالعبني  الفنية 
ونحن  وا�ستمتعوا.  العبوا  قال:   حيث  لهم،  الروؤية  وعراب  الع�سر 

نقول اأمتعوا 
  من يراكم، وارفعوا راية بالدنا عاليا، وترجموا جهود قائد م�سريتنا.

 العامل من هي  ال�سعودية  التاريخ وُي�سجل، وليعلم  ليكتب    نعم 
بطويل  اأداء  من  يقدمه  ومبا  مبنتخبنا  الفخر  لنا  حق  قائدها.  ومن 
م�سرف رفع به هاماتنا فوق ال�سحب. وهنا يجب تذكر  جهود وزير 
خالل  العهد  ويل  مقولة  �سدق  على  دليل  وهــذا   ال�سغوف،  الريا�سة 
حواره مع الإعالمي عبدالله املديفر عن معايري الفريق فكان اجلواب: 
“اإن املعايري هي الكفاءة والقدرة.. ولكن اأهم �سيء هو ال�سغف عند 

امل�سوؤول”.
ق�سيته  هــذه  تكون  من�سب  يف  يكون  عندما  “امل�سوؤول  واأ�ــســاف: 
وزير  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  بالأمري  م�ست�سهًدا  ال�سخ�سية، 
الريا�سة باأن ق�سية الريا�سة ق�سيته ال�سخ�سية”. نعم كلنا فخر بك 

يا وزير الريا�سة.
فمع الريا�سة يكون املجد.. مع الريا�سة يكون التميز..

مع الريا�سة يكون النجاح يا وزير الريا�سة.
وللحديث بقية..

 Gadir2244@gmail.com
 @Ghadeer02

نبض 

 استمرار العقدة األمريكية لإلنجليز..

في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022..

قطر تنجح تنظيميا بامتياز.. والعنابي يخرج مبكرا

األخضر يتعثر أمام بولندا.. والحسم أمام المكسيك

جدة - هالل �سلمان
جنحت قطر يف تنظيم كاأ�س العامل 
الدور  مباريات  نهاية  حتى  بامتياز 
احلا�سرون  ا�ستمتع  حيث  الأول؛ 
املتفرجني  اأو  املونديال  مالعب  يف 
خــلــف الــ�ــســا�ــســات مبــبــاريــات مثرية 
ومفاجاآت غري متوقعة، اأبرزها دون 
ملنتخبنا  التاريخي  النت�سار  �سك 
 )1-2( الأرجـــنـــتـــني  عــلــى  الــوطــنــي 
تزال  ل  وا�سعة  اأ�ــســداء  حقق  الــذي 
املــونــديــال،  متابعي  بــني  متوا�سلة 
بالنتيجة  اأملانيا  اليابان على  ثم فوز 

ذاتها.
لكن منتخب قطر خذلته خربته يف 
اأو  القطريني  مــن  م�سجعيه  اإ�ــســعــاد 
اإذ  اإيجابية؛  نتائج  بتحقيق  العرب 
اأول منتخب يودع البطولة بعد  كان 
الإكــوادور  اأمــام  متتاليني  خ�سارتني 
نظريه  فعله  مــا  مــكــررا  وال�سنغال، 
اجلنوب اأفريقي يف مونديال 2010، 
البطولة  لي�سبح ثاين م�سيف يودع 

من دورها الأول.

الـــذي  "الأدعم"  لــــوم  ميــكــن  ول 
تاريخه  يف  الأوىل  لــلــمــرة  يــ�ــســارك 
هذه  جتربته  و�ستكون  باملونديال، 
باإذن  القادمة،  دعما له يف م�ساركاته 

الله.
** العقدة الأمريكية تتوا�سل..

اإجنــــلــــرتا يف فك  مــنــتــخــب  فــ�ــســل 
�سيفرة نظريه الأمريكي بتعادله معه 

�سلبا ليوؤجل تاأهله للمباراة الأخرية 
يكفيه  حيث  الويلزي،  نظريه  اأمــام 

التعادل لبلوغ الدور الثاين.
وهي املرة الثالثة التي يف�سل فيها 
الفوز  الثالثة" يف  "الأ�سود  منتخب 
يف  اأمامه  خ�سر  حيث  اأمريكا،  على 
مونديال 19٥0، وتعادل )1-1( يف 
مونديال جنوب اأفريقيا عام 2010.

جدة- حممود العو�سي
و�سط ت�سجيع ودعم وحما�س جماهريي �سعودي، قدر بـ 44 
خ�سر  التعليمية-  املدينة  مللعب  الق�سوى  ال�سعة  متفرج-  األف 
نظيفني،  بهدفني  البولندي  نظريه  اأمــام  ال�سعودي  املنتخب 
حل�ساب  ال�سبت،  اأمــ�ــس  بينهما،  جمعت  التي  املــبــاراة  خــالل 
اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة الثالثة يف كاأ�س العامل 

قطر 2022.
امليدانية  �سيطرته  ترجمة  يف  ف�سل  ال�سعودي  الأخــ�ــســر 

والفر�س العديدة التي لحت لالعبينا.
زيلين�سكي  بيوتر  طريق  عن  جاء  البولندي  املنتخب  هدف 
�سامل  اأهدر  بدقائق  الأول  بولندا  هدف  وبعد   ،39 الدقيقة  يف 
الدو�سري �سربة جزاء احت�سبت ل�سالح منتخبنا الوطني يف 
التامة على  �سبه  �سيطرة منتخبنا  الأول. ورغم  ال�سوط  نهاية 
جمريات ال�سوط الثاين اإل اأن وروبرت ليفاندوف�سكي ا�ستغل 
خطاأ فادحا من عبدالإله املالكي لي�سجل الهدف الثاين لبولندا 

يف الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

فوز  بعد  نــقــاط،   4 بولندا  ر�سيد  يف  بــات  النتيجة،  بتلك 
منتخبنا  وباإمكان  نقاط،   3 الأخ�سر  ر�سيد  ظل  فيما  وتعادل، 
لقاء  ح�سم  اإذا   1٦ الـــ  لــدور  مبا�سرة  التاأهل  �سمان  الوطني 
بــدور  مــبــاريــاتــه  خــتــام  يف  املــقــبــل  ـــاء  ـــع الأرب يـــوم  املك�سيك 
ي�سا،  لالأخ�سر  موؤهال  التعادل  يكون  اأن  وميكن  املجموعات. 
اإذا خ�سرت بولندا اأمام الأرجنتني يف اليوم نف�سه، ب�سرط اأن 

تخ�سر املك�سيك اأو تتعادل مع الأرجنتني يف اجلولة الثانية.
جدل حتكيمي

اأداء  متابعون  انتقد  اأن  بعد  حتكيمًيا،  جـــدًل  الــلــقــاء  �سهدت 
املنتخب  حرم  اأنه  �سامبايو" موؤكدين  الربازيلي" ويلتون  احلكم 
البولندي  قدم احلار�س  كون  اإعادة �سربة اجلزاء؛  من  ال�سعودي 
طرف  من  اجلــزاء  �سربة  تنفيذ  اأثناء  اخلط  على  تكن  مل  ت�سيزين 

�سامل الدو�سري.
البولندي"  الأميــن  للظهري  القوي  التدخل  اأن  اإىل  اأ�ــســاروا  كما 
ال�سوط الأول، كان  الدو�سري ثم الربيك يف  ماتي كا�س" يف حق 

ي�ستحق "بطاقة حمراء ولي�س �سفراء فقط".
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 في المجموعتين الخامسة والسادسة بمونديال قطر 2022..

المغرب يواجه بلجيكا.. وقمة تجمع ألمانيا وإسبانيا

جدة – هالل �سلمان
تــلــعــب الـــيـــوم الأحـــــد 4 مــبــاريــات 
حيث  بقطر،   2022 العامل  كاأ�س  يف 
كو�ستاريكا،  منتخب  اليابان  تواجه 
الــقــمــة بني  لــلــقــاء  الأنـــظـــار  ثــم تتجه 
املباراتان  وهاتان  واأملانيا،  اإ�سبانيا 
يف  اأمــا  اخلام�سة،  املجموعة  �سمن 
املجموعة ال�ساد�سة فتلعب املغرب مع 

بلجيكا، وكرواتيا مع كندا.
**مهمة �سعبة لأ�سود الأطل�س..

مباراته  املــغــرب  منتخب  يخو�س 
اأ�سرف  ظهرييه  بغياب  بلجيكا  اأمــام 
حكيمي ون�سري مزراوي، ما ي�سعب 
الــطــاحمــة  بلجيكا  اأمــــام  مهمته  مــن 
ـــدور الـــثـــاين،  ـــل ـــتـــاأهـــل ل ــمــان ال ــ�ــس ل
حمتملة  عــــودة  ظـــل  يف  خــ�ــســو�ــســا 

للهداف لوكاكو.
ويف املجموعة ذاتها، تلعب كرواتيا 
مع كندا على اأمل حتقيق فوز يقربها 

من بلوغ الدور الثاين.
م�سري الأملان بيد الإ�سبان

تــتــجــه الأنــــظــــار لــقــمــة املــجــمــوعــة 
ــا،  ــي ــان اخلــامــ�ــســة بـــني اإ�ــســبــانــيــا واأمل
لتعوي�س  )املان�سافت(  ي�سعى  حيث 
خــ�ــســارتــه املــفــاجــئــة اأمــــام الــيــابــان، 
ول جمــال اأمــامــه �ــســوى الــفــوز؛ لأن 
مونديال  توديعه  �ستعني  اخل�سارة 
ــطــر مـــبـــكـــرا، فــيــمــا يــجــمــع الــلــقــاء  ق
اليابان  بــني  املجموعة  بــذات  الآخـــر 
)الــ�ــســامــوراي  وفـــوز  وكو�ستاريكا، 
الأزرق( �سي�سمن تاأهله بدرجة كبرية 

للدور الثاين.

94% نسبة الحضور في استادات كأس العالم حتى اآلن
جدة - البالد 

اأظـــهـــرت الأرقـــــــام الــر�ــســمــيــة، بعد 
مباريات  مــن  الأوىل  اجلــولــة  انتهاء 
الدور الأول يف مونديال قطر 2022، 
الإجـــمـــايل  احلـــ�ـــســـور  مــتــو�ــســط  اأن 
ب�سعة  مــقــارنــة   %94 بلغ  للمباريات 
كاأ�س  ل�ست�سافة  �سة  املخ�سّ املالعب 

العامل.
وبعد اأن مّر الدور على كل املنتخبات 
اأكــــر من  بــيــع  الــــ 32 املــ�ــســاركــة، مت 
بح�سب  لــلــبــطــولــة،  تــذكــرة  مــاليــني   3

الحتاد الدويل )فيفا(.
كـــانـــت اأعـــلـــى نــ�ــســبــة حــ�ــســور يف 
لو�سيل  ملعب  على  املــبــاراة  البطولة 
بلغ  حيث  اجلـــاري،  نوفمرب   24 يــوم 
خالل  متفرًجا   88103 املتفرجني  عدد 
نظريه  على  الربازيلي  املنتخب  فــوز 

ال�سربي 0-2.
املهرجان  حقق  نف�سه،  الــيــوم  ويف 
�س للم�سجعني يف حديقة البدع  املخ�سّ

بالدوحة اأعلى ن�سبة ح�سور تراكمي، 
األف   98 احل�سور  اإجمايل  بلغ  حيث 

متفرج على مدار اليوم.
ـــن الأ�ـــســـبـــوع،  ــــت �ــســابــق م يف وق
ا القدرات  اأو�سح الحتاد الدويل اأي�سً
الــر�ــســمــيــة ومــتــطــلــبــات الــبــطــولــة لكل 
ت�ست�سيف  التي  الثمانية  املالعب  من 
الـ 22 من املونديال  الن�سخة  مباريات 

القطري. 
امللعب  �سعات  اأن  على  التاأكيد  ومت 
حديث الطراز يف قطر تتما�سى مع كل 
فيفا، ل بل  التي قدمها  املتطلبات  هذه 

هي اأعلى.
وفيما ي�سرتط "فيفا" اأن تكون �سعة 
املباريات  ت�ست�سيف  الــتــي  املــالعــب، 
النهائية والفتتاحية ون�سف النهائية 
ميكن  الـــتـــوايل،  عــلــى  األــفــًا  و60   80
الــرائــع  لو�سيل  ملعب  ي�ستوعب  اأن 
ا�ستاد  يت�سع  بينما  متفرجًا،   88.966

البيت لـ 68895 م�سجعًا.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

�إعالن �إغالق �صيدلية
ل��الأدوي��ة  �ملميزة  �مل��ن��ار  �صيدلية  ت��ع��ل��ن 

بجدة  �ملنار  حي  يف  �لو�قعة   بال�صيدلية  �خلا�ص  �لرتخي�ص  �إلغاء  عن  
مالية  له �ي مطالبة  برقم 14273-061-030-101-026  فعلى من 
عليه مر�جعة �لإد�رة - �صارع  وهيب بن  عمري خالل ��صبوع من تاريخه

0 5 3 9 0 5 3 9 8 0



أخيرة
الأحد 3 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 27 نوفمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1223783

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

الريا�ض ـ البالد 
ت�ستعد الريا�ض ل�ستقبال  اأكرث  من 200 فنان عربي 
وعاملي يف مهرجان �ساوند�ستورم  الذي ينطلق )من 3-1 

دي�سمرب(  وذلك �سمن اأ�سبوع مو�سيقي فريد من نوعه.
بتنّوع  الــعــام  لــهــذا  �ساوند�ستورم  مهرجان  ويتمّيز 
الفئات املو�سيقية فيه والتي �ستظهر يف عرو�ض الفنانني 
 DJ و   Bruno Mars مثل  العامل  يف  �سهرة  الأكــرث 
 ،Marshmello و Post Malone و Khaled
بعرو�ض  �سي�ستمتعون  العربية  املو�سيقى  اأن حمّبي  كما 
م�ساركة  مــن  الــتــاأكــد  مت  حيث  ــعــرب؛  ال الفنانني  لأبـــرز 
حماقي  حممد  امل�سري  الفن  وجنوم  �سقر  رابح  الفنان  

الفنانتني  اإىل  بالإ�سافة  رم�سان،  وحممد  دياب  وعمرو 
جانب  اإىل  فــار�ــض  ومــريــام  عجرم  نان�سي  اللبنانيتني 

املن�سق املو�سيقي دي جي اأ�سيل.
لهذا  املــهــرجــان  جتــربــة  اأن  املنظمة  ال�سركة  ــــّدت  واأك
الأ�ــســعــدة  خمتلف  على  كــبــًرا  تــعــزيــًزا  �ست�سهد  الــعــام 
املتعة  ناحية  مــن  و2021،   2019 بن�سختي  مقارنة 
 3 املــواقــف  �سعة  ـــادة  زي املنظمون  واأعــلــن   . والــرفــيــه 
وتهيئة  الفئات،  جميع  من  التذاكر  حاملي  لت�سمل  مرات 
طريقني جديدين لتقليل وقت الو�سول، اأما حاملو فئات 
الربمييوم والـVIB، ف�سيتمكنون من م�ساهدة املهرجان 
اأمتار   5 بارتفاع  ومطالت  ج�سور  عرب  متميزة  بطريقة 
ت�ساف  وفــريــدة  خا�سة  جتــربــة  لتوفر 
ومناطق  اخلــا�ــســة  الــ�ــســالت  اإىل 
وجمموعة  املتميزة  امل�ساهدة 
ــــــى املــــاأكــــولت  مـــن اأرق
واملـــــ�ـــــســـــروبـــــات 

واملنتجات.

مو�سكو ـ وكاالت 
 5 عــن  ليبيديف،  ميخائيل  الــرو�ــســي  الطبيب  ك�سف 
الأ�سخا�ض  نا�سًحا  الذاكرة،  حت�سني  على  ت�ساعد  اأطعمة 

ب�سرورة اإ�سافتها اإىل نظامهم الغذائي.
اخلــ�ــســراوات  اإ�ــســافــة  بــ�ــســرورة  ليبيديف  واأو�ــســى 
الـــورقـــيـــة والأغــــذيــــة الــتــي حتــتــوي عــلــى اأومـــيـــجـــا 3 

والأحما�ض الدهنية الأ�سا�سية اإىل النظام الغذائي.
الت�سخي�ض  مركز  يف  اخلبر  الرو�سي  الطبيب  وقــال 
الأوبئة،  لعلم  املركزي  الأبــحــاث  ملعهد  التابع  اجلزيئي 
اإنه من خالل اإ�سافة 5 اأطعمة اإىل النظام الغذائي، ميكن 
بح�سب  الــعــامــة،  وال�سحة  والــركــيــز  ــذاكــرة  ال حت�سني 
بها  اأو�سى  التي  الأطعمة  ومن  اليوم".  "رو�سيا  موقع 
اخل�ض،  مثل:  اخل�سراء  الورقية  اخل�سروات  ليبيديف، 
ال�سبانخ، النعناع وغرها، لأنها حتتوي على فيتامينات 

ب وفيتامني ك وبروفيتامني اأ وحم�ض الفوليك، وذكر اأن 
على  �ستعمل  الفيتامينات  بهذه  للج�سم  املنتظمة  التغذية 
القلب  ال�سمنة واأمرا�ض  الذاكرة وتقليل خماطر  حت�سني 

والأوعية الدموية وال�سكري".
اخلــ�ــســراوات  حتــتــوي  الــرو�ــســي،  الطبيب  وبح�سب 
واملــعــادن  الفيتامينات  مــن  كمية  على  ــا  اأيــ�ــسً الــورقــيــة 
اأنها  كما  لالأمرا�ض،  املقاومة  النباتية  الكيميائية  واملواد 
ال�سعور  تعطي  لأنها  الوزن  لفقدان  املهمة  امل�سببات  اأحد 
ميكن  كما  اجلــوع،  يف  التحكم  على  وت�ساعدك  بال�سبع 
لالألياف خف�ض ن�سبة الكولي�سرول و�سغط الدم وت�ساعد 
اإبطاء  طريق  عن  ــدم  ال يف  ال�سكر  تقلبات  تخفيف  على 
امت�سا�ض الكربوهيدرات يف جمرى الدم بعد الوجبات، 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  وهذا 

الدموية وال�سكري.

المرور يدعو المسافرين التأكد من أحوال الطقس 
الريا�ض ـ البالد 

ال�سفر  يف  الراغبني  على  اأنــه  للمرور  العامة  الإدارة  اأكــدت 
مبركباتهم التحقق من اأحوال الطق�ض قبل حتديد وجهة الرحلة، 

وفح�ض املركبة وم�سابيحها وعجالتها ونظام مكابحها.
ووجــود  الحتياطي  الإطـــار  فح�ض  اإىل  امل�سافرين  ودعــت 
قبل  النوم  من  ق�سط  واأخــذ   - ال�سرورة  عند   - تغير  اأدوات 

حقيبة  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  اأثناءها،  ا�سراحة  وفــرات  الرحلة 
ل�ستخدام  الــطــرق  وخــرائــط  املركبة  يف  الأولــيــة  الإ�سعافات 

البدائل يف احلالت الطارئة.

 شرب ثمانية أكواب 
ماء يوميًا "خدعة"

طوكيوــ وكاالت 
يبدو اأن التو�سية ب�سرب 8 اأكواب من املاء يوميًا اأي لرين تقريبًا، لي�ست 
�سحيحة متامًا، على الأقل هي اأكرث مما ي�ستطيع كثر من الب�سر اللتزام به 
كل يوم. فوفقًا لدرا�سة جديدة، فاإن الكثر من النا�ض ل يحتاجون اإل اإىل 1.5 
لـ1.8 لر يوميًا، اأي اأقل من اللرين املو�سى بها عادة، وفق ما ذكرته �سحيفة 
الغارديان الربيطانية. وقال يو�سوكي يامادا من املعهد الوطني لالبتكار الطبي 
احليوي، وال�سحة والتغذية يف اليابان، واأحد املوؤلفني الأوائل لهذا البحث اإن 
الإطالق"،  على  علميًا  مدعومة  اأكواب( غر   8 �سرب  )اأي  احلالية  "التو�سية 

م�سيفًا اأن "معظم العلماء لي�سوا متاأكدين من م�سدر هذه التو�سية".
اإىل ذلك قيمت الدرا�سة، التي ُن�سرت يف جملة Science، كمية املياه التي 
يتناولها 5 اآلف و604 اأ�سخا�ض تراوح اأعمارهم بني 8 اأيام و96 عامًا من 
23 دولة. لكن الدرا�سة ك�سفت اأن الذين يعي�سون يف املناخات احلارة والرطبة 
واملر�سعات  احلــوامــل  والن�ساء  الريا�سيني  وكذلك  عالية  ارتفاعات  وعلى 

بحاجة اإىل �سرب املزيد من املاء.
بدوره، اأو�سح الربوفي�سور جون �سبيكمان من جامعة اأبردين وهو موؤلف 
 8 ب�سرب  ال�سائع  القــراح  اأن  تظهر  الدرا�سة  "هذه  اأن  البحث  يف  م�سارك 
اأكواب من املاء - اأو حوايل لرين يوميًا - رمبا يكون مرتفعًا جدَا بالن�سبة 

ملعظم الأ�سخا�ض".

عالجات ساخنة 
تخفف الصداع 

لقاح يعالج جميع 
فيروسات االنفلونزا 

البالد ــ وكاالت 
وي�ستت  الــراأ�ــض  يف  اأملــا  ي�سبب  للغاية  �سائع  عر�ض  الــ�ــســداع 
الركيز، وت�سر درا�سات اإىل اأنه يهاجم �سبعة من كل ع�سرة اأفراد 
 )Thehealthline( مرة واحدة على الأقل كل عام. عر�ض موقع
با�ستخدامها  ن�سح  �ساخنة  ع�سبية  م�سروبات  بخم�سة  قائمة 
ميتلك  الذي  البابوجن  منها   والن�سفي.  وال�سداع  ال�سداع  لعالج 
خ�سائ�ض م�سادة لاللتهاب والأمل، ولذلك يعتقد اأن الكاموميل من 

اأقوى الو�سائل املخففة لأمل ال�سداع واأي�سا ال�سداع الن�سفي.
كما اأن القرفة عالج منزيل فعال لل�سداع وم�سكالت �سحية اأخرى 
وي�ساعد  والكال�سيوم.  واحلديد  والألياف  املنجنيز  على  لحتوائه 

اأي�سا يف تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم وكذلك الدهون.
وبالن�سبة للزجنبيل فهو  يخفف  اأمل ال�سداع وال�سداع الن�سفي. 
فهو يحتوي على مكونات م�سادة تثبط تكوين )الربو�ستاغالندين( 
امل�سببة لالأمل واللتهابات. كما اأن النعناع يتمتع مبذاق منع�ض لكن 
القائمة،  بهذه  اأحلقته  التي  هي  للبكريا  امل�سادة  الطبية  خوا�سه 
وبخالف تخفيفه لأمل ال�سداع، ي�ساعد النعناع ال�ساخن يف تخفيف 
اأعرا�ض الغثيان والقئ وا�سطرابات املعدة. ويعترب  �ساي املا�سال 
غني مب�سادات الأك�سدة وم�سكن لالأمل. واإذا و�سع يف خلطة توابل 
مع القرفة والهيل والزجنبيل ف�سيكون عالجا ومادة منع�سة اأي�سا.

ك�سفت درا�سة اأجراها باحثون من جامعة بن�سلفانيا الأمريكية، عن تطوير 
لقاح جديد قادر على حماربة جميع الأنواع املعروفة من فرو�سات الإنفلونزا، 

والتي يبلغ عددها 20 نوعًا فرعيًا من فرو�سات A وB امل�سببة للعدوى.
يتكون من  اللقاح  باأن  "science" العلمية،  الدرا�سة وفقًا ملجلة  واأفــادت 
اجلهاز  يدفع  ما   ،Bو  A فرو�سات  من  اآمنة  ن�سخ  على  حتتوي  م�سادات 

املناعي اإىل تكوين اأج�سام م�سادة قادرة على حماربة العدوى باأنواعها.
التقنية  بعيد  حد  اإىل  ت�سبه  تقنية  ي�ستخدم  اجلديد  اللقاح  اأن  اإىل  ولفتت 
النووي  احلم�ض  تقنية  وهي   ،19 كوفيد-  لقاحات  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة 
اأنواع  من  يحمي  األ  املحتمل  من  اأنه  اإل   ،"  mRNA" املر�سال  الريبوزي 
الأعرا�ض  اأبرز  عن  ال�سحة،  وزارة  وك�سفت  اجلديدة.  الفرو�سية  اجلوائح 
�سيالن  منها  املو�سمية؛  بالأنفلونزا  امل�سابني  تواجه  قد  التي  وامل�ساعفات 
الأنف، والتهاب احللق، وال�سعال امل�ستمر واجلاف، والرجفة والتعرق، واأمل 

الع�سالت، وال�سداع، وارتفاع درجة حرارة اجل�سم لأكرث من 38م.
امل�ساعفات  اأخطر  اأن  بتوير،  ح�سابها  على  اإنفوجرافيك  يف  واأو�سحت 
املرتبة على الإ�سابة باملر�ض: التهاب الرئتني، وت�سمم الدم، والتهاب ال�سعب 

الهوائية، والتهاب الأذن، ثم الوفاة.

 مهرجان موسيقي عالمي في الرياض 

5 أطعمة تساعد على تحسين الذاكرة

جوجل
تطلق ميزة حماية الهواتف 

وا�سنطن ـ وكاالت 
جمانية  ميزة  الأمريكية  جوجل  �سركة  اأطلقت 
جديدة حلماية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام 
جميع  داعية  الخــراق،  من  "اأندرويد"  ت�سغيل 
يف  الأمــان  درجــة  لرفع  تفعيلها  اإىل  امل�ستخدمني 

هواتفهم.
 Google Play" مــيــزة  ال�سركة  واأتــاحــت 
"جوجل  متجر  على  جماين  Protect" ب�سكل 
بالي"، حيث تعمل على تعطيل واإزالة التطبيقات 
ال�سارة بعد البحث عنها على الهاتف، كما ُتر�سل 
امل�سكوك  التطبيقات  حول  اخل�سو�سية  تنبيهات 
امليزة  اإىل  الو�سول  ميكن  اأنه  اإىل  واأ�سارت  بها. 
بالي"،  "جوجل  تطبيق  فتح  خالل  من  اجلديدة 
التعريف اخلا�ض بي"،  "ملف  اأيقونة  اختيار  ثم 
وال�سغط على الإعدادات وتفعيل امليزة يف حالة 

كون الهاتف مدعوما بها.

تراث خيبر 
اأعلَنت الهيئة امللكية ملحافظة العال، تفعيَل اأبرز املواقع الرتاثية يف حمافظة خيرب، وذلك �سمن خطة تنمية ُم�ستدامة لتجديد وتطوير واحة 
خيرب التاريخية، يف اإطار عمل الهيئة لربط واحات املمالك العربية القدمية يف العال وتيماء وخيرب. وُتعدُّ حمافظة خيرب اإحدى املحافظات 
التاريخية البارزة، وموطنًا لت�ساري�ض طبيعية غنية ومعامل ثقافية فريدة، وت�سم واحدًا من اأكرب احلقول الربكانية يف اململكة. وتعمل الهيئة 
الروان، وعني اجلّمة،  رئي�سية، ت�سمل: قرية  اأربع مناطق  ت�ستهدف  مبادرات  االأثرية عرب  االأماكن  اإحياء  اإعادة  العال، على  امللكية ملحافظة 

وواحة خيرب، التي مُيكن من خاللها اال�ستمتاع باملناظر اخلالبة، اإ�سافة اإىل تفعيل كهف اأم جر�سان يف الفرتة املقبلة.
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