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الريا�س- وا�س
لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  بعث 
مبنا�سبة  �ملوريتانية،  �لإ�سالمية  �جلمهورية  رئي�س  �لغزو�ين،  �ل�سيخ  ولد  حممد  �لرئي�س 

ذكرى ��ستقالل بالده.
وبعث ، حفظه �لله ، برقية تهنئة، لفخامة �لرئي�س بريم بيغاي، رئي�س جمهورية 

�ألبانيا، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده.
�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما   
رئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقيتي  �ليييوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود، 

�جلمهورية �لإ�سالمية �ملوريتانية، ولفخامة رئي�س جمهورية �ألبانيا.

القيادة تهنئ رئي�سي موريتانيا واألبانيا
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 تشارك يف مؤمتر
 حظر »البيولوجية«

حوكمة القطاع غري الرحبي

جنيف- وا�س
�ل�ستعر��سي  �ملوؤمتر  يف  �ململكة  ت�سارك 
حظر  �تفاقية  يف  �لأطيييير�ف  لييلييدول  �لتا�سع 
�لأ�سلحة �لبيولوجية، �لذي بد�أ �أعماله �أم�س 
يف جنيف وي�ستمر حتى ١٦ دي�سمرب �لقادم. 
وي�ستعر�س �ملوؤمتر �سري �لتفاقية و�للتز�م 
�لييتييطييور�ت  يناق�س  كييمييا  بيينييودهييا،  بتطبيق 
�جلديدة يف �لعلم و�لتكنولوجيا �لتي ميكن 
يف  تنفيذها  عييلييي  خييطييري  ب�سكل  تييوؤثيير  �أن 

�مل�ستقبل يف �سوء هذه �لتكنولوجيات .

جنران - البالد
و�لتنمية  �لييبيي�ييسييرييية  �مليييييو�رد  وزييييير  �أكييييد 
�ملييركييز  �إد�رة  جمل�س  رئييييي�ييس  �لجييتييميياعييييية 
�ليييوطييينيييي لييتيينييمييييية �ليييقيييطييياع غيييري �لييربييحييي 
�ملهند�س �أحمد بن �سليمان �لر�جحي �أن قيمة 
بلغت  للقطاع  �مل�سندة  �حلكومية  �مل�سرعات 
�حلوكمة  ن�سبة  بلغت  كما  ريال،  مليار   1،6
قياد�ت  من  بعدد  لقائه  خالل  ونوه   .%  80
بدعم  جنيير�ن  مبنطقة  �لربحي  غري  �لقطاع 
و�هييتييمييام �لييقيييييادة �حلييكيييييميية بييالييقييطيياع غري 
 ،2030 �ململكة  روؤييية  �أحييد حميياور  �لربحي 
م�سري� �إىل �أن هناك �إ�سرت�تيجية للقطاع غري 

�لربحي جاري �لعمل عليها حاليًا.

الريا�س - وا�س
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أعلن 
�سعود، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئي�س جمل�س �ل�سوؤون �لقت�سادية 
و�لتنمية رئي�س جمل�س �إد�رة �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة - حفظه �لله -، 
�لريا�س بو�بة  �لعام ملطار �مللك �سلمان �لدويل، لتكون  �إطالق �ملخطط  عن 
�ل�سرق  يربط  وج�سرً�  و�ل�سياحة،  و�لتجارة  للنقل  عاملية  ووجهة  للعامل، 
و�لغرب مبا ير�سخ مكانة �ململكة كمركز لوج�ستي عاملي. و�سيكون مطار �مللك 
 57 �سلمان و�حدً� من �أكرب �ملطار�ت يف �لعامل، و�سيمتد على م�ساحة تقارب 
كم²، و�سيعمل على رفع �لطاقة �ل�ستيعابية �إىل 120 مليون م�سافر بحلول عام 
3،5 ماليني  �إىل  185 مليون م�سافر، ومرور ما ي�سل  �إىل  2030، و�لو�سول 
و�لرتفيهية  �ل�سكنية  �ملر�فق  تنفيذ  و�سيتم   .2050 عام  بحلول  �لب�سائع  من  طن 

و�ملحالت �لتجارية، وفق �أف�سل �ملعايري �لبتكارية.

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي
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طهران - البالد
يف  تبحث  �لتي  �لأممية  �لتحقيق  جلنة  مع  �لتعاون  �لإير�نية  �حلكومة  رف�ست 

ملف جتاوز�ت قو�ت �لأمن بحق �ملحتجني، و�أدى �لعنف �ملتز�يد يف �إير�ن لقتل 
ما ل يقل عن 451 متظاهر�، بينهم 63 طفاًل، منذ بد�ية �لحتجاجات. 

لن  طهر�ن  �أن  كنعاين،  نا�سر  �لإييير�نييييية،  �خلارجية  با�سم  �ملتحدث  و�أكييد 
تتعاون مع جلنة تق�سي �حلقائق �لتابعة ملجل�س حقوق �لإن�سان �لتابع لالأمم 

�ملتحدة، على �لرغم من ت�سويت جمل�س حقوق �لإن�سان �لتابع لالأمم �ملتحدة 
�لإير�نية  �ل�سلطات  و�نتهاكات  جر�ئم  يف  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  قر�ر  على 
�سد �ملتظاهرين �لذين يحتجون على مقتل مه�سا �أميني بعد �أن �حتجزتها 

�إذ  �لإير�نية،  �ملييدن  خمتلف  يف  �لتظاهر�ت  وت�ستمر  �لأخييالق.  �سرطة 
تركزت �لحتجاجات �لليلية يف �لأحياء �لغربية بطهر�ن من قبيل �ستار 

طهر�ن  غرب  قد�س  و�سهدت  فيما  فردو�س،  وبوليفار  و�سهر�آر�  خان 
ويزد و�سط �إير�ن ور�م�سر ور�ست يف �ل�سمال و�آبد�نان يف حمافظة 

�سعار�ت  �ملحتجون  وردد  �سعبية.  �حتجاجات  �لبالد  غرب  عيالم 
�سد �ملر�سد �لأعلى للنظام �لإير�ين قبيل "�ملوت للديكتاتور".

�لعر�ق،  يف  �لقر�ر  على  لل�سيطرة  �إييير�ن  ت�سعى  وخارجيا، 
بينما ترف�س �حلكومة و�ل�سعب ذلك، وتريد طهر�ن جعل بغد�د 
للحكومة  �مل�ساعدة  وطرحها  مر�وغتها  بدليل  خلفية  حديقة 

�لعر�قية  بقر�ر �حلكومة  ترحيبها  ثنايا  �لعر�قية، وذلك يف 
كرد�ستان،  �إقليم  بني  �حلييدود  على  ع�سكرية  قييو�ت  بن�سر 
نا�سر  �لإير�نية  �خلارجية  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  قال  �إذ 

كانت  "�إذ�  �لأ�سبوعي:  �ل�سحايف  موؤمتره  يف  كنعاين 
هذ�  يف  فنية  م�ساعدة  �إىل  بحاجة  �لعر�قية  �حلكومة 
�ل�سدد، فنحن على ��ستعد�د لتقدمي �مل�ساعدة لها"، ما 
ف�سره مر�قبون باأن طهر�ن تريد و�سع يدها على �إقليم 

كرد�ستان بالكامل.

بيع اأكرب م�سروع عقاري على اخلارطة تعاون �سعودي - �سوي�سري  يف القطاعات املالية  
الريا�س- البالد

م�سروع تطوير  �أكرب  بيع  لالإ�سكان رخ�سة  �لوطنية  �ل�سركة  َت�َسّلمت 
و�ملتمثل  رئي�سي  كمطور  باململكة  �خلييارطيية  على  �لبيع  بنظام  عقاري 

ب�ساحية �لفر�سان ب�سمال �سرق مدينة �لريا�س.
تطورها  �لتي  �ل�سكنية  �ل�سو�حي  �أكرب  �أحد  �لفر�سان  �ساحية  وُتعد 
وحييد�ت  وبعدد  مربع،  مرت  مليون   35 م�ساحتها  تبلغ  حيث   ، �ل�سركة 
و�لت�ساميم  �لنماذج  باختالف  �سكنية،  وحييدة  �ألييف   50 يتجاوز  �سكنية 

ت�سهم  متكاملة �خلدمات و�ملر�فق ومب�سطحات خ�سر�ء  �سكنية  بيئة  يف 
يف تعزيز جودة �حلياة د�خل �ل�ساحية وباأ�سعار تناف�سية تنا�سب �لقدرة 

�ل�سر�ئية لالأ�سر �ل�سعودية.
�ملييتييز�يييد على  �لييطييلييب  �ليي�ييسييركيية عييلييى �لإ�ييسييهييام يف تلبية  وحتيير�ييس 
�ألييف   116 ميين  �أكيير  �إتيياحيية  خييالل  ميين  �ململكة  يف  �ل�سكنية  �ملجتمعات 
وحدة يف خمتلف مناطق �ململكة من خالل �ل�سر�كة مع �أكر من 105 من 

�ملطورين �لعقاريني.

الريا�س- البالد
�لعالقات  تعزيز  على   ، �ل�سوي�سري   - �ل�سعودي  �ملايل  �حلييو�ر  �أكد   
�لعالقات  قيييوة   يعك�س  مبييا  �مليييايل  �لييقييطيياع  يف  و�لييتييعيياون  �لقت�سادية 
كلمته  يف  �جلدعان  حممد  �ملالية  وزير  و��ستعر�س  �ملميزة.   �لتاريخية 
�لقطاعات  يف  و�ل�ستثمار  �لتعاون  جمييالت  �حلييو�ر  لأعمال  �لفتتاحية 
 ، �لتقدم  مت�سارعة  �ملالية  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  �سيما  ول  �لييو�عييدة، 
�لطاقة،  م�سادر  جلميع  �ل�ساملة  �لتمويل  تدفقات  �سمان  �أهمية  موؤكد� 

�ملوؤ�س�سات  بني  �لتعاون  تعزيز  �إىل  د�عيًا   ، �لهائلة  �لفر�س  و��ستك�ساف 
وزير  �أ�ساد  جانبه،  من  باململكة.  �ملعنية  و�لكيانات  �ل�سوي�سرية  �ملالية 
�ملالية �ل�سوي�سري مبتانة �لقت�ساد �ل�سعودي، و�ملكانة �لتي حتظى بها 
تطوير  يف  �ل�سوي�سري  �ل�سعودي  �حلييو�ر  �أهمية  موؤكدً�  عامليًا،  �ململكة 
�لأن�سطة �لقت�سادية بالبلدين �ل�سديقني، وتعزيز دور �سوي�سر� ك�سريك 
�إ�سرت�تيجي للمملكة يف حتقيق م�ستهدفات روؤية 2030 ، وما ت�سهده من 

م�ساريع عمالقة من �ساأنها حتقيق �سر�كات فاعلة.  

اململكة مركز لوجسيت عاملي

عدن - البالد
حيث  �لقتال،  جبهات  على  �لت�ساقط  يف  �حلوثي  ملي�سيا  قياد�ت  ت�ستمر 
�عرتفت �مليلي�سيا مبقتل ت�سعة من قياد�تها بينهم �سابطان ينتحالن رتبة عقيد، 
وذلك يف معارك مع قو�ت �ل�سرعية، طبقا ملا ذكرته و�سائل �إعالم تابعة للحوثي، 
9 قتلى  مبينة �أن �مللي�سيا �أجرت عمليات ت�سييع لقتالها يف عدة حمافظات منهم 

�سيعتهم يف �أمانة �لعا�سمة وحدها ومتنحهم رتبا ع�سكرية خمتلفة.
�أن  �إل  �لب�سرية،  خ�سائرها  على  �حلوثي  مللي�سيا  �ل�سديد  �لتكتم  من  �لرغم  وعلى 
عمليات �لت�سييع �لتي تنظمها يوميا يف �ملحافظات على غر�ر حزب �لله تف�سح �لثمن 
معارك  وتفجريها  باجلبهات،  �مليد�ين  ت�سعيدها  �إثيير  تدفعه  �لييذي  �لكبري  �لع�سكري 
"يافع" و"كر�س" يف حمافظة حلج، كما �متد �لت�سعيد  �أ�سدها يف حموري  طاحنة كان 
�لقتلى  ع�سر�ت  �مللي�سيات  خاللها  وتكبدت  �لغربي  و�ل�ساحل  تعز  جبهات  �إىل  �حلوثي 

و�جلرحى بينهم قياد�ت ميد�نية بارزة.
من جهة ثانية، دعت وز�رة �خلارجية �لأمريكية يف بيان لها �أم�س، ميلي�سيا �حلوثي �إىل 
�إنها تعطل تدفق �ملو�رد وتزيد من  �لوقف �لفوري لهجماتها على �ملو�نئ �ليمنية �لتي قالت 
�أن �خلارجية تدعو �حلوثيني لغتنام فر�سة  �لبيان  و�أ�ساف  �لبالد.  �أنحاء  �ملعاناة يف جميع 
�ل�سالم و�لتعاون مع �لأمم �ملتحدة وقبول �أن �ل�سبيل �لوحيد حلل �لأزمة هو من خالل ت�سوية 

�سيا�سية تفاو�سية و�ساملة بقيادة مينية. 
لهذه  "حتقيقًا  مردفًا:  �إىل �حلرب،  بالعودة  بال�سالم ولي�س  يطالبون  �ليمنيني  باأن  �لبيان  وقال 
�لغاية، ندعو �حلوثيني �إىل �لوقف �لفوري لهجماتهم على �ملو�نئ �ليمنية �لتي تعطل تدفق �لإمد�د�ت 

�لتي ت�ستد �حلاجة �إليها، وتفاقم �ملعاناة يف جميع �أنحاء �ليمن".

احلوثي
القيادات تتساقط 
يف جبهات القتال

توطني التقنية والوظائف مبشاريع التحلية
الريا�س- البالد

�ملحلي  �ملييحييتييوى  لهيئة  حييديييث  تييقييرييير  ك�سف   ، مييوثييقيية  بييياأرقيييام 
�لعامة  �ملوؤ�س�سة  حققتها  �لتي  �لإجنييياز�ت  �حلكومية،  و�مل�سرتيات 
لتحلية �ملياه �ملاحلة خالل �لن�سف �لأول من �لعام �حلايل يف جمالت 
تنمية �ملحتوى �ملحلي،  و�لبالغة 51 م�سروعًا عايل �لقيمة مبجموع 
�لأدنى  �حلد  �آلية  عليها  ُتطبق  �لتي  �مل�ساريع  وهي  ريال،  مليار   18

 15 على  �ملحلي  �ملحتوى  وتنفيذ  م�سروعًا،   36 يف  �مل�ستهدفة 
�لأبحاث  توطني  وجهود  بخطط  �لتقرير  و�أ�ييسيياد  م�سروعًا.   
�لعمل  فر�س  و�إيجاد  �لبتكار  وت�سجيع  �لتقنيات،  و�متالك 
وتوطني مكونات �سناعة �لتحلية، مبا ي�سهم يف تنمية �لناجت 
�لقت�سادية،  �لأبييعيياد  وتعزيز  �لوطني،  �لإجييمييايل  �ملحلي 

وحتقيق ��ستد�مة �لأمن �ملائي و�لبيئي.

إيران تتعنت وترفض التحقيق األممي
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الريا�ض- البالد
�أف�ضل" ،  �أجل م�ضتقبل  "�ل�ضفر من  �ضعار  حتت 
�لقمة  �أعمال  �أم�س  �لريا�س  بالعا�ضمة  �نطلقت 
�لعاملي  للمجل�س  و�لع�ضرين  �لثانية  �لعاملية 
قمم  تاريخ  يف  �لأكببر  وتعد  و�ل�ضياحة،  لل�ضفر 

�ملجل�س وت�ضتمر حتى �ول دي�ضمر.
من  �أعمالها  تتو��ضل  �لتي  �لعاملية  �لقمة  وتعد 
�ضمن  تبباأثببًر�  و�ل�ضياحة  �ل�ضفر  �أحبببد�ث  �أكببر 
روزنبببامبببة لببقبباء�ت هبببذ� �لببقببطبباع طبببو�ل �لببعببام؛ 
قادة  بينهم  من  �ضخ�س   3000 نحو  يح�ضرها 
م�ضاركة  ت�ضهد  كما  �لعامل،  يف  �ل�ضياحة  �ضناعة 
�لببقببيبباديببات و�ملببلببهببمببات يف  �لن�ضاء  مببن  �لببعببديببد 
من  و�لأعببمببال  و�حلكومية  �لإن�ضانية  �ملجالت 

خمتلف دول �لعامل.
وقال وزير �ل�ضياحة �أحمد بن عقيل �خلطيب يف 
�لعاملية  �لقمة  با�ضت�ضافة  "فخورون  ت�ضريح: 
ن�ضختها  يف  و�ل�ضياحة  لل�ضفر  �لعاملي  للمجل�س 
�لثانية و�لع�ضرين يف �لريا�س، حيث تر�ضم هذه 
ومبتكر  م�ضتد�م  مل�ضتقبل  طريق  خارطة  �لقمة 
يت�ضارك فيه �لقطاعان �لعام و�خلا�س، بح�ضور 
�لتنفيذيني  و�لببروؤ�ببضبباء  �لبببوزر�ء  مببن  كبر  عببدد 

�لبارزين يف �لعامل".
ا�ضتثمارات �ضخمة

�لتنفيذي  �ملدير  �لرئي�س  �أو�ضحت  جانبها  من 
جوليا  و�لبب�ببضببيبباحببة  لل�ضفر  �لببعبباملببي  للمجل�س 
هببذ�  يببقببام  �لببببذي  �حلببببدث  هبببذ�  �أّن  �ضيمب�ضون 

من  فيه  �مل�ضاركني  عببدد  �ضيتجاوز  �لأ�ببضبببببوع، 
قادة ورّو�د �لأعمال على �مل�ضتوى �لدويل ومن 
�لأرقام  كل  �لعامل،  �أنحاء  من  �حلكومية  �لوفود 

�لقيا�ضية �لتي �ُضجلت يف �ل�ضابق.
�لقادة  و�أهببم  �أبببرز  هببذ� �حلببدث  "يجمع  وقالت: 
على  و�ل�ضياحة  �ل�ضفر  قطاع  يف  و�مل�ضوؤولني 
�ضمان  �ضبل  مناق�ضة  بببهببدف  �لببعببامل،  م�ضتوى 
�لببطببويببل،  �ملببببدى  عببلببى  �لببقببطبباع  هبببذ�  م�ضتقبل 
�لعاملي،  لالقت�ضاد  جببًد�  مهًما  ُيعد  �لببذي  �لأمبببر 

و��بببضبببتبببحبببد�ث �لببوظببائببف، 
وتببطببويببر �ببضبببببل �لببعببيبب�ببس يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل."
لل�ضفر  �لببعبباملببي  �ملجل�س  �أعبب�ببضبباء  �أن  وك�ضفت 
�خلم�س  �ل�ضنو�ت  خالل  يخططون  و�ل�ضياحة 
�ملقبلة، ل�ضتثمار�ت �ضخمة تفوق قيمتها 10.5 

مليار�ت دولر يف �ململكة.
عاملّية  �ضخ�ضّيات  �لقّمة  هببذه  يف  و�ضيتحّدث 
�لريطانية  �لبببوزر�ء  رئي�ضة  بينها  من  ببببارزة، 

�ل�ضابقة تريز� ماي، ثاين �مر�أة تتوىل رئا�ضة 
مببارغببريببت  بببعببد  �ملببتببحببدة  �ململكة  يف  �لبببببوزر�ء 
لالأمم  �ل�ضابق  �لعام  �لأمني  �ضُيلقي  كما  تات�ضر. 
�لقّمة  بان كي مون، خطاًبا على من�ضة  �ملتحدة 
كبرة  جهوًد�  مون  كي  بان  بذل  حيث  �لعاملية؛ 
خالل فرتة توليه من�ضب �لأمني �لعام، يف دعم 
م�ضرة �لتنمية �مل�ضتد�مة، كما كان له دور فاعل 
�تفاق  �لطريق لتوقيع ما ُعرف با�ضم  يف متهيد 
قادة  جهود  ح�ضد  يف  �ضّيما  ل  للمناخ،  باري�س 
على  و�حلفاظ  �لبيئة  حلماية  �لعامل 

�لتو�زن �ملناخي.
و�ببضببيببتببحببدث خببببالل �لببقببمببة 
بببا، �ملببمببثببل  �لببعبباملببيببة �أيببب�بببضً
و�ملببببخببببرج �لبب�ببضببيببنببمببائببي 
�لفائز  نببورتببون،  �إدو�رد 
غلوب،  غببولببدن  بببجببائببزة 
�لقوي  بببدفبباعببه  �ملببعببروف 
عببببن �لبببطببباقبببة �ملبببتبببجبببددة، 
�حلياة  على  �ملحافظة  وبدعمه 
�ضي�ضارك  كببمببا  �لأفببريببقببيببة،  �لببريببة 
عن  �ضتجيب  حببو�ريببة  جل�ضة  يف  نببورتببون 
و�ضترتّكز  �ل�ضاأن.  هببذ�  يف  �لأ�ضئلة  من  �لكثر 
"�ل�ضفر  �ضعار  حتت  تنعقد  �لتي  �لقّمة  فعالّيات 
�لكرى  �لقيمة  على  �أف�ضل"،  م�ضتقبل  �أجل  من 
�لعاملي  �لقت�ضاد  �إىل  بالن�ضبة  لي�س  للقطاع، 
ككّل،  �لأر�ببس  كوكب  �إىل  بالن�ضبة  بل  فح�ضب، 

ا للمجتمعات يف كل �أنحاء �لعامل. وخ�ضو�ضً
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 الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي
الريا�ض - وا�ض

�أعلن �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمر حممد 
�ضعود،  �آل  �لببعببزيببز  عبد  بببن  �ضلمان  بببن 
�لببببببوزر�ء  �لببعببهببد رئببيبب�ببس جمببلبب�ببس  ويل 
�لقببتبب�ببضبباديببة  �لبب�ببضببوؤون  جمل�س  رئببيبب�ببس 
�ضندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�لتنمية 
-، عن  �لله  �لعامة - حفظه  �ل�ضتثمار�ت 
�ضلمان  �مللك  ملطار  �لعام  �ملخطط  �إطببالق 
للعامل،  بو�بة  �لريا�س  لتكون  �لبببدويل، 
ووجهة عاملية للنقل و�لتجارة و�ل�ضياحة، 
وج�ضرً� يربط �ل�ضرق و�لغرب مبا ير�ضخ 

مكانة �ململكة كمركز لوج�ضتي عاملي.
خطط  دعببم  يف  �جلديد  �ملطار  و�ضي�ضهم 
�ململكة لتكون مدينة �لريا�س �ضمن �أكر 
ع�ضر �قت�ضاد�ت مدن يف �لعامل، وملو�كبة 
�لعا�ضمة  �ضكان  عببدد  يف  �مل�ضتمر  �لنمو 
�إىل ما  �لو�ضول  �لذي ي�ضتهدف  �لريا�س 
بحلول  ن�ضمة  مليون  و20   15 يببرت�وح 

عام 2030.
من  و�حببدً�  �ضلمان  �مللك  مطار  و�ضيكون 
على  و�ضيمتد  �لعامل،  يف  �ملطار�ت  �أكببر 
ت�ضمل  و�لببتببي  كم²،   57 تببقببارب  م�ضاحة 
�ضالت  م�ضمى  حتببت  �حلالية  �ل�ضالت 
�إ�ضافة  طبببر�ن،  مبببد�رج  و6  خببالببد،  �مللك 
�ملبب�ببضببانببدة،  �ملبببر�فبببق  مبببن  كم²   12 �إىل 
و�لأ�بببببضبببببول �لبب�ببضببكببنببيببة، و�لببرتفببيببهببيببة، 
�ملر�فق  �لتجارية، و�لعديد من  و�ملحالت 

�للوج�ضتية.
و�ببضببيببعببمببل �ملبببطبببار عببلببى رفببببع �لببطبباقببة 
مليون   120 �إىل  لت�ضل  �ل�ضتيعابية 
م�ضافر بحلول عام 2030. كما ي�ضتهدف 

�لو�ضول �إىل 185 مليون م�ضافر، ومرور 
ما ي�ضل �إىل ،53 ماليني طن من �لب�ضائع 

بحلول عام 2050.
و�ضيتم تنفيذ �ملر�فق �ل�ضكنية و�لرتفيهية 
�أف�ضل �ملعاير  �لتجارية، وفق  و�ملحالت 
�لثقافة  حتبباكببي  بت�ضاميم  �لبببتببكبباريببة، 
فريدة  �ضفر  جتببربببة  ليوفر  �لبب�ببضببعببوديببة، 
وفاعلية  وبببكببفبباءة  �ن�ضيابية  بببخببدمببات 

للزو�ر و�مل�ضافرين.
ويبب�ببضببع مبببطبببار �ملبببلبببك �ببضببلببمببان �لببببدويل 
�أولببببويبببباتببببه، حيث  �ل�بببضبببتبببد�مبببة �ببضببمببن 
 LEED ي�ضتهدف �حل�ضول على �ضهادة
للبيئة،  �ل�ضديقة  للم�ضاريع  �لبالتينية 
و�ببضببيببكببون مبببدعبببومبببًا مبببببببو�رد �لببطبباقببة 

�ملتجددة.
�مللك  ملطار  �لعام  �ملخطط  �إعببالن  وياأتي 
��ضرت�تيجية  �لدويل متا�ضيًا مع  �ضلمان 
�لببعببامببة �لتي  �ببضببنببدوق �ل�ببضببتببثببمببار�ت 
�لقطاعات  �إمكانيات  �إطببالق  على  تركز 
�لو�عدة، و�مل�ضاريع �لعقارية وم�ضاريع 
�لتحتية حمليًا، ومتا�ضيًا  �لبنية  تطوير 
للنقل  �لببوطببنببيببة  �ل�ببضببرت�تببيببجببيببة  مبببع 
و�خلببببدمببببات �لببلببوجبب�ببضببتببيببة و�ملبببببببادرة 
�لوطنية ل�ضال�ضل �لإمد�د �لعاملية، ودعم 
جهود �ململكة يف تنويع �لقت�ضاد، حيث 
�مل�ضروع بحو�يل 27  ي�ضاهم  �أن  يتوقع 
�ملحلي  �لببنبباجت  يف  �ضنويًا  ريببال  مليار 
ي�ضتحدث  و�أن  �لنفطي،  غر  �لإجمايل 
وغر  مبا�ضرة  عمل  فر�ضة  �آلف   103
م�ضتهدفات  بتحقيق  للم�ضاهمة  مبا�ضرة 

روؤية �ململكة 2030.

بحضور غير مسبوق دوليًا

القمة العالمية ترسم خارطة السفر والسياحة

 10.5 مليار دوالر استثمارات 
أجنبية في المملكة

الراجحي يلتقي شباب نجران 

جنران- البالد
و�لتنمية  �لب�ضرية  �ملببو�رد  وزيببر  �لتقى 
�ضليمان  بن  �أحمد  �ملهند�س  �لجتماعية 
�ضباب  جمببلبب�ببس  ببباأعبب�ببضبباء  �لبببر�جبببحبببي، 
�ل�ضباب،  متكني  بهدف  جنببر�ن،  منطقة 
�أفكارهم  �ل�ضر�كة معهم، وتبني  وتعزيز 
�لتنموية؛  وم�ضروعاتهم  ومبادر�تهم 
لتحقيق م�ضتهدفات روؤية �ململكة 2030.
وُعببقببد خبببالل �لببلببقبباء حبببو�ر مببفببتببوح مع 
��ضتمع  حببيببث  جنببببر�ن،  منطقة  �ببضببببباب 
مبببعبببالبببيبببه لبببلبببتبببحبببديبببات �لببببتببببي تبببو�جبببه 
��ضتف�ضار�تهم  عببن  و�لإجببابببة  �ملجل�س، 
وتببب�بببضببباوؤلتبببهبببم، كببمببا مت ��ببضببتببعببر��ببس 
�لتي  �ل�ضبابية  �لتنمية  �إ�ضرت�تيجية 

تعمل عليها �لوز�رة حاليًا.
�لر�جحي  �ملهند�س  ز�ر  �آخببر  جانب  من 

�ملدعومة  �لببريبباديببة  �مل�ضاريع  مببن  عبببدًد� 
من قبل بنك �لتنمية �لجتماعية، و�طلع 
لق�ض�س  م�ضتمعا  �ل�ضباب،  جتارب  على 
وناق�ضهم  بهم،  �مل�ضاريع �خلا�ضة  �إن�ضاء 
�مل�ضاريع،  تلك  لتطوير  �أفببكببارهببم  حببول 
تنمية  يف  خببر�تببهببم  مببن  و�ل�ببضببتببفببادة 

�مل�ضاريع �ل�ضبابية يف �ملنطقة.
كببمببا �لببتببقببى وزيبببببر �ملببببببو�رد �لببببب�ببضببريببة 
و�أع�ضاء  رئي�س  �لجتماعية  و�لتنمية 
�لجتماعية  للخدمات  �خلرية  �جلمعية 
تببقببريببر  �إىل  و��بببضبببتبببمبببع  جنبببببببر�ن،  يف 
وخدماتها،  �جلمعية،  مهام  عببن  موجز 
وحوكمتها، منوها خالل جولته �لتفقدية 
�أمر  �ضمو  ودعببم  بجهود  �جلمعية  على 
يف  ودورهبببا  للجمعية،  جنبببر�ن  منطقة 

خدمة �ملجتمع، ودعمها للم�ضتفيدين.

�أكببببببد وزيببببببر �لبببنبببقبببل و�خلببببدمببببات 
بن  �ضالح  �ملهند�س  �للوج�ضتية 
�ملببلببك  مببطببار  �أن  نببا�ببضببر �جلببا�ببضببر 
�لببذي  بالريا�س،  �لبببدويل  �ضلمان 
رئي�س  �لببعببهببد  ويل  �ببضببمببو  �أعببلببنببه 
�لببلببه-،  -حببفببظببه  �لبببببوزر�ء  جمل�س 
تعزيز  يف  ببببارز  ب�ضكل  �ضي�ضهم 
لوج�ضتي  كببمببركببز  �ململكة  مببكببانببة 
متكني  يف  كذلك  و�ضي�ضهم  عاملي، 
�لر�ئدة  �لوطنية  �لإ�ضرت�تيجيات 
�لتجارة  مثل  �لأخبببرى  للقطاعات 
لتنفيذ  و�لبب�ببضببيبباحببة  و�لبب�ببضببنبباعببة 
و�ببضببول  �لببطببمببوحببة  م�ضتهدفاتها 

لتحقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة.
�ضيكون  �ملببطببار  �أن  �إىل  و�أ�بببضبببار 

ومْعَلمًا  متطورً�  �قت�ضاديًا  مركزً� 
للنقل  ومنببوذجببا  ببببارزً�  ح�ضاريًا 
�ضناعة  تنمية  يف  ي�ضهم  �ملتكامل 
وتببعببزيببز  �للوج�ضتية  �خلبببدمبببات 
�أهد�ف  وفق  �لطر�ن  �قت�ضاديات 
��ضرت�تيجية �لطر�ن �ملدين، �لتي 
لأكببر  �لببوجببهببات  زيبببادة  ت�ضتهدف 
من 250 وجهة دولية، ونقل 330 
قطاع  قدر�ت  ورفع  م�ضافر  مليون 
م�ضاعفة  عبببر  �جلببببوي  �لبب�ببضببحببن 
�إىل  لت�ضل  �ل�ضتيعابية  طبباقببتببه 
، منوها  �أكر من 4.5 ماليني طن 
ل�ضندوق  �لكبر  �لوطني  بالدور 
و�إ�ضهاماته  �لعامة  �ل�ضتثمار�ت 

يف �إجناز �مل�ضاريع �لكرى.

 تعزيز اقتصادات الطيران
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العا�سمة  تــطــور  يــتــوج  نــوعــي  مبــ�ــســروع 
للنقل  عاملية  ووجهة  للعامل،  بوابة  لتكون 
الأمــر  �سمو  اأعــلــن  وال�سياحة،  والــتــجــارة 
اآل �سعود،  حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
رئي�س  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 
والتنمية  القــتــ�ــســاديــة  ــ�ــســوؤون  ال جمل�س 
ال�ستثمارات  اإدارة �سندوق  رئي�س جمل�س 
املخطط  اإطــالق  عن   ،- الله  - حفظه  العامة 
الـــدويل، والــذي  الــعــام ملــطــار املــلــك �سلمان 
لتعزيز  جديد  موعد  على  الــريــا�ــس  يجعل 
ــاديــة بني  مــكــانــتــهــا احلــ�ــســاريــة والقــتــ�ــس
ال�سرق  يربط  وج�سرًا  الكربى،  العوا�سم 
كمركز  اململكة  مكانة  يعك�س  مبــا  والــغــرب 

لوج�ستي عاملي.
 ، الــطــمــوح  ــعــام  ال فــاملــطــار اجلــديــد مبخططه 
مدينة  لتكون  اململكة  خطط  دعــم  يف  �سي�سهم 
يف  مدن  اقت�سادات  ع�سر  اأكرب  �سمن  الريا�س 
�سكان  عدد  يف  امل�ستمر  النمو  وملواكبة  العامل، 
العا�سمة الريا�س الذي ي�ستهدف الو�سول اإىل 
ن�سمة بحلول عام  مليون  يــراوح 15 و20  ما 
2030 ، حيث �سيكون واحدًا من اأكرب املطارات 
كم²،  تـــقـــارب 57  مــ�ــســاحــة  عــلــى  ـــعـــامل   ال يف 
ال�سكنية،  امل�ساندة، والأ�سول  باملرافق  ومزود 
اأف�سل  وفق  التجارية،  واملحالت  والرفيهية، 
الثقافة  حتاكي  بت�ساميم  البتكارية،  املعاير 
بخدمات  فريدة  �سفر  جتربة  ليوفر  ال�سعودية، 
ان�سيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار وامل�سافرين، 
وهــكــذا دائــمــا مــ�ــســروعــات اخلـــر والزدهــــار 

حلا�سر وم�ستقبل وطننا الطموح.

إنجازات نوعية
كلمة

القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا
الريا�س- وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
رئي�س  الغزواين،  ال�سيخ  ولد  حممد  الرئي�س 
مبنا�سبة  املوريتانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية 
املفدى،  امللك  واأعــرب  بــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى 
التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عــن 
لفخامته،  ــعــادة  ــ�ــس وال بــالــ�ــســحــة 
اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة 
ـــة املـــوريـــتـــانـــيـــة  ـــي ـــالم ـــس الإ�
ــتــقــدم  ــقــيــق اطـــــــراد ال ــ�ــس ال

والزدهار.

لفخامة  تهنئة،  برقية   ، الله  حفظه   ، بعث  كما 
األبانيا،  جمهورية  رئي�س  بيغاي،  برم  الرئي�س 
امللك  واأعـــرب  بـــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة 
التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عــن  املــفــدى، 
ــفــخــامــتــه، وحلــكــومــة  بــالــ�ــســحــة والـــ�ـــســـعـــادة ل
التقدم  اطــراد  ال�سقيق  األبانيا  جمهورية  و�سعب 

والزدهار.
بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
العهد  ويل  �ــســعــود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
لفخامة  تهنئة،  برقية  ـــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س 
رئي�س  الــغــزواين،  ال�سيخ  ولــد  حممد  الرئي�س 
مبنا�سبة  املوريتانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية 

ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق 
لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات 
ــعــب اجلــمــهــوريــة الإ�ــســالمــيــة  وحلــكــومــة و�ــس

املوريتانية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.
تهنئة،  برقية   ، الــلــه  حفظه   ، �سموه  بعث  كما 
جمهورية  رئي�س  بيغاي،  برم  الرئي�س  لفخامة 
وعرب  بــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة  األبانيا، 
واأ�ــســدق  التهاين  اأطــيــب  عــن  العهد،  ويل  �سمو 
لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات 
وحلكومة و�سعب جمهورية األبانيا ال�سقيق املزيد 

من التقدم والزدهار.

آل الشيخ يستقبل سفير البحرين

الريا�س - البالد
ا�ــســتــقــبــل رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــ�ــســورى 
ال�سيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن 
�سفر  مكتبه   يف  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم 
ال�سيخ  اململكة  لــدى  البحرين  مملكة 
علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة. 
ا�ستعرا�س  ال�ستقبال  خــالل  وجــرى 
العديد من املو�سوعات ذات الهتمام 
امل�سرك بينهما يف خمتلف املجالت، 
ل�سيما الربملانية منها والعالقات بني 
ال�سورى  وجمل�سي  ال�سورى  جمل�س 

والنواب مبملكة البحرين.
ال�ستقبال عمق  واأكد اجلانبان خالل 
اململكة  تربط  التي  الأخوية  العالقات 
البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية 
الروابط  تعززها  التي  و�سعًبا،  قيادًة 
الجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، 
الــتــاريــخ،  ومتــتــد جــذورهــا يف عمق 

وحر�س قيادتي البلدين على تنميتها 
وتعزيزها.

املتميزة  بالعالقات  ال�سيخ  اآل  واأ�ساد 
وتعاونهما  ال�سقيقني  البلدين  بــني 
الثنائي يف خمتلف املجالت على كافة 

الأ�سعدة.
مــــن جــــانــــبــــه، اأكـــــــد �ـــســـفـــر ممــلــكــة 
علي  ال�سيخ  اململكة  لــدى  البحرين 
خليفة  اآل  علي  بــن  عبدالرحمن  بــن 
بالعالقات  البحرين  مملكة  اعــتــزاز 
الأخوية التاريخية مع اململكة العربية 
اإليه من تقدم  ال�سعودية، وما و�سلت 
على الأ�سعدة كافة، معرًبا عن تقديره 
ــورى عــلــى ما  ــس ــ� لــرئــيــ�ــس جمــلــ�ــس ال
العالقات  بتطوير  اهتمام  من  يبديه 
البحرينية ال�سعودية، متمنًيا للمملكة 
الــرفــعــة  دوام  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

والتقدم والزدهار.

الشورى يناقش عددًا من التقارير
الريا�س- البالد

جل�سته  الــ�ــســورى  جمــلــ�ــس  عــقــد 
اأعمال  من  ع�سرة  الثانية  العادية 
ال�سنة الثالثة للدورة الثامنة اأم�س 
عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  برئا�سة  
ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
وناق�س املجل�س تقريرًا مقدمًا من 
والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  جلنة 
الجتماعية ب�ساأن م�سروع الالئحة 
الجتماعية  للمن�ساآت  التنظيمية 
ذوي  لالأ�سخا�س  احلكومية  غر 
ـــروع الــالئــحــة  الإعـــــاقـــــة، ومـــ�ـــس
الجتماعية  للربامج  التنظيمية 
واملهنية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

ــجــنــة  ــل ـــر ال ـــري ـــق وبــــعــــد طــــــرح ت
الأع�ساء  من  عدٌد  اأبدى  للمناق�سة 
مــلــحــوظــاتــهــم ومــرئــيــاتــهــم حــول 
نهاية  الالئحتني،ويف  م�سروعي 
منحها  الــلــجــنــة  طلبت  املــنــاقــ�ــســة 
مزيدًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه 
ومــقــرحــات  اآراء  مــن  ــاء  الأعــ�ــس
والــــعــــودة بــوجــهــة نــظــرهــا اإىل 

املجل�س يف جل�سٍة لحقة.
اآخـــر، �ــســّوت املجل�س  �ــســاأٍن  ويف 
باملوافقة على عدم مالءمة درا�سة 
اإدارة  " نــظــام  مــ�ــســروع  اقــــراح 
ا�ستنادًا  املــقــّدم  الرقمية"  الهوية 
اإىل املادة )23( من نظام املجل�س.

ـــــــراره بــعــد  واتــــخــــذ املــجــلــ�ــس ق

املقرح  ب�ساأن  لتقرير  ا�ستماعه 
والع�سكرية  الأمــنــيــة  اللجنة  مــن 
تاله رئي�س اللجنة اللواء من�سور 
ـــــذي تــ�ــســمــن راأيـــهـــا  الــــركــــي، ال
املقرح  يف  ورد  ما  حيال  وردهــا 

وتو�سيتها بعدم املالءمة.
املجل�س  اأ�سدر  اجلل�سة  ذات  ويف 
تعديل  على  املوافقة  بعدم  قـــرارًا 
ــة  ــام ــع ال الإدارة  ــد  ــه ــع م ـــظـــام  ن
تــراخــيــ�ــس مهنة  اإ�ـــســـدار  بــنــقــل 
وزارة  من  الإداريــة  ال�ست�سارات 
بعد  ـــك  املــعــهــد، وذل اإىل  الــتــجــارة 
تقرير  اإىل  املــجــلــ�ــس  ا�ــســتــمــع  اأن 

الب�سرية  املـــوارد  جلنة  مــن  مقدم 
والتنمية الجتماعية، تاله رئي�س 

اللجنة عبدالله اآل طاوي.
ب�ساأن  قراره  املجل�س  اأ�سدر  كما 
امللكية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير 
وامل�ساعر  املــكــرمــة  مــكــة  ملــديــنــة 
 /  1442 املـــايل  للعام  املقد�سة 
1443هـ وذلك بعد اأن ا�ستمع اإىل 
وجهة نظر جلنة احلج والإ�سكان 
ملحوظات  بــ�ــســاأن  واخلـــدمـــات 
التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�ساء 
ــلــجــنــة حممد  ال ــ�ــس  ــي تـــالهـــا رئ

املزيد.

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته 
الريا�س - البالد

وزع مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 101 طن  من ال�سالل 
الغذائية للفئات املحتاجة يف مديرية املظفر مبحافظة تعز، ا�ستفاد منها 

5.700 فرد.
الذي ينّفذه  للعام 2022م  الغذائي  الأمن  ياأتي ذلك �سمن م�سروع دعم 

األف �سلة غذائية  اأكرث من 192  اليمن، وي�ستهدف توزيع  املركز يف 
 15 يف  واملــتــ�ــســررة  املحتاجة  الأ�ــســر  على 

حمافظة مينية.
الطبي  الــربنــامــج  تنفيذ  املــركــز  واختتم   
التطوعي جلراحة العظام وتغير املفا�سل 
ح�سرموت،  مبحافظة  املــكــال  مــديــنــة  يف 
الــفــرة مــن 19 حتى 26  ُنفذ خــالل  الــذي 

نوفمرب 2022 م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 
حالة،   632 على  بالك�سف  احلملة  خــالل 
متخ�س�سة  جراحية  عملية   35 واإجــــراء 

تكللت بالنجاح التام ولله احلمد.

 ووزع املركز  265 �سلة غذائية يف حملية اأمبده بولية اخلرطوم يف 
جمهورية ال�سودان، ا�ستفاد منها 265 اأ�سرة. وتاأتي هذه امل�ساعدات يف 
اإطار مبادرة مركز امللك �سلمان لالإغاثة ل�سد الفجوة الغذائية 
لالأ�سر املحتاجة يف جمهورية ال�سودان للعام 2022 م.

 كما وا�سل فريق مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 
الفي�سانات  من  للمت�سررين  امل�ساعدات  الإن�سانية 
�ستوية  ت�سليم 2.464 حقيبة  باك�ستان، وجرى  يف 
�سخ�سا   17.248 منها  ا�ستفاد  للمت�سررين، 
ودادو،  وبـــديـــن،  �ـــســـهـــدادكـــوت،  مــنــاطــق  يف 

وجام�سورو باإقليم ال�سند.
الإغــاثــي  اجل�سر  �سمن  اجلــهــود  هــذه  وتــاأتــي 
الــ�ــســعــودي الــــذي وّجــــه بــه خــــادم احلــرمــني 
عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني 
ال�سعب  لدعم  الله-  -حفظه  �سعود  اآل 
الــ�ــســقــيــق عــقــب موجة  الــبــاكــ�ــســتــاين 
اجتاحت  التي  والفي�سانات  ال�سيول 

عدًدا من املدن والأقاليم.

إشادة يمنية بجهود نزع األلغام الحوثية
جنيف - وا�س

للتعامل  اليمني  الوطني  الربنامج  مدير  اأعلن 
مركز  م�سروع  جناح  العقيلي،  اأمني  الألغام  مع 
امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية "م�سام" 
لتطهر الأرا�سي اليمنية من الألغام، منذ مطلع 
نــزع  يف  الآن،  حــتــى  2022م  اجلــــاري  الــعــام 
األفًا   31 و  لالأفراد،  م�سادًا  لغمًا   1413 وتدمر 
األفًا و 239  لالآليات، و 34  لغمًا م�سادًا  و 343 

خملفات حربية، و 1319 عبوات نا�سفة.
اإ�ــســادة  "�سباأ"  اليمنية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
مــوؤمتــر  اأعــمــال  يف  م�ساركته  خـــالل  العقيلي 
املوقعة على  الأطــراف  لــدول  الع�سرين  الــدورة 
اتفاقية حظر الألغام )اأوتاوا( يف جنيف بدور 
اململكة العربية ال�سعودية عرب ذراعها الإن�ساين 
الأرا�سي  لالإغاثة يف تطهر  امللك �سلمان  مركز 
اليمنية من الألغام التي تزرعها ملي�سيا احلوثي 
"م�سام"  مل�سروع  التمديد  مــوؤكــدًا  النقالبية، 
املــركــز،  مــن  بــدعــم  الــتــوايل  اأخـــرى على  ل�سنة 
يف  مديرية   29 يف  يعمل  امل�سروع  "اإن  قائال: 
وال�سالع،  والبي�ساء،  واأبــني،  عدن،  حمافظات 

وتــعــز، وحلـــج، واجلـــوف، و�ــســعــدة، ومـــاأرب، 
و�سبوة اليمنية".

واأ�سار اإىل اأن الربنامج الوطني نفذ خالل العام 
اجلاري 487 زيارة م�سح غر تقني يف املناطق 
امللوثة بالألغام يف اليمن، نتج عنها اكت�ساف 68 
منطقة م�ستبهة اخلطورة مب�ساحة 16 مليونًا و 

موؤكدًا  منطقة..   21 مربع، وعدد  األف مر   571
األــف   917 و  مــلــيــونــًا   25 مب�ساحة  خــطــورتــهــا 
مربع مربع، وا�ستفادة 542 األفًا و 782 �سخ�سًا 
متاأثرًا بالألغام، كما اأ�سار اإىل اأن عمليات امل�سح 
الأ�ــســا�ــســي تــركــزت يف حمــافــظــات اأبـــني وعــدن 

وال�سالع وحلج وتعز واحلديدة اليمنية.

بوابة عدلية إلكترونية لخدمة المحامين 

الريا�س- البالد
اأو�سح وزير العدل الدكتور وليد بن حممد 
ال�سمعاين خالل جل�سة حوارية يف افتتاح 
املحامي  اأن  للقانون،  ال�سعودي  املــوؤمتــر 
يعد �سريكًا للوزارة يف العملية الق�سائية، 
فيها  ما�سية  روؤيـــة  لديها  الــــوزارة  واأن 
من  ودعمه  املحامي  تاأهيل  يف  للم�ساركة 
عن  معلنًا  العدلية،  اخلدمات  توفر  خالل 
خم�س�سة  اإلكرونية  عدلية  بوابة  اإطــالق 

خلدمة املحامني خالل ال�سهر املقبل.
القطاع  يف  العاملني  مواكبة  اأهمية  واأكــد 
ل�سيما  الت�سريعية  للتطورات  القانوين 
ــتــ�ــســريــعــات املــتــخــ�ــســ�ــســة الـــتـــي وجــه  ال
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  باإطالقها 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء -حفظه 
الله-، مثمنا الدعم والهتمام الذي يحظى 
 - الر�سيدة  القيادة  من  العديل  املرفق  به 

حفظها الله-.
اأن  الـــ�ـــســـمـــعـــاين  الــــدكــــتــــور  ـــــح  واأو�ـــــس
كنظام  مــوؤخــرًا  �سدرت  التي  الت�سريعات 
ال�سخ�سية،  الأحـــــوال  ونــظــام  الإثـــبـــات، 
املــعــامــالت  نــظــام  ــدور  �ــس يعقبها  �ــســوف 

اأنه  اإىل  م�سرا  العقوبات،  ونظام  املدنية 
الأوعية  �سدور  �سدورها،  مع  �سيتزامن 
املتعلقة  والقواعد  وال�سروحات  والأدلـــة 

بها.
بالقطاع  والــعــامــلــني  املتخ�س�سني  ودعـــا 
املعريف  التطوير  اأهــمــيــة  اإىل  الــقــانــوين 
التعليم  تطور  خالل  من  املهني  والتاأهيل 
القانوين ورفع م�ستوى تاأ�سيله، مو�سحًا 
مبهنة  للعاملني  الــقــانــوين  الــتــاأهــيــل  اأن 
املحاماة لن يقت�سر يف امل�ستقبل على تعلم 
ببقية  املعرفة  �سيتطلب  بل  فقط،  القانون 
واملالية  املحا�سبة  مثل  الأخــرى  املجالت 

والتقنية.
اإطار تطوير مهنة املحاماة  اإنه يف  وقال : 
�ــســيــبــداأ الــعــمــل عــلــى مــراجــعــة الــالئــحــة 
اأهمية  مــوؤكــدًا  املحاماة،  لنظام  التنفيذية 
حتـــــول الـــعـــمـــل يف مـــكـــاتـــب و�ـــســـركـــات 
العمل  اإىل  ــردي  ــف ال الــعــمــل  مــن  املــحــامــاة 
ال�سماح ملكاتب  اأثر  اإىل  املوؤ�س�سي، م�سرًا 
اململكة  داخــل  بالعمل  الأجنبية  املحاماة 
يف رفـــع تــطــويــر مــهــنــة املــحــامــاة، ورفــع 
الأعمال  بيئة  وحت�سني  مزاوليها،  كفاءة 

وال�ستثمار يف اململكة.

ك�صف عن نظامي املعامالت املدنية والعقوبات.. ال�صمعاين:



وا�شنطن ـ وكاالت 
ك�شفت درا�شة جديدة اأن الأ�شخ��ص، الذين ي�أكلون 
على  حتتوي  التي  الأطعمة  من  املزيد  ي�شربون  اأو 
م��رك��ب���ت ال��ف���ف��ون��ول امل�����ش���دة ل���أك�����ش��دة، والتي 
ت��وج��د يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��واك��ه واخل�����ش��راوات 
اأب��ط���أ  مب��ع��دل  يتمتعوا  اأن  ميكن  ال�����ش���ي،  وك��ذل��ك 
موقع  ن�����ش��ره  م���  بح�شب  ال���ذاك���رة،  ت��ده��ور  م��ن 
الف�فونولت  Neuroscience News.اإن 
النب�تية  الكيمي�ئية  املواد  من  جمموعة  عن  عب�رة 
ب�آث�ره�  امل��ع��روف��ة  النب�ت  اأ���ش��ب���غ  يف  امل��وج��ودة 

املفيدة على ال�شحة.
الطبي  املركز  من  توم��ص هولند،  الب�حث  ويقول 
القي�م  يكون  اأن  ميكن  �شيك�غو،  يف  را�ص  جل�معة 
الف�كهة  م��ن  امل��زي��د  ت��ن���ول  مثل  ب�شيط  "ب�شيء 
و�شيلة  ال�ش�ي  من  املزيد  و�شرب  واخل�����ش��راوات 
�شحة  على  احلف�ظ  يف  ن�شط  ب��دور  للقي�م  �شهلة 
�شنوات  �شبع  مدار  على  الدرا�شة  الدم�غ." �شملت 
يع�نون  ل  ممن   81 عمر  مبتو�شط   � �شخ�شً  961
ا�شتبي�ن كل  امل�����ش���رك��ون مب��لء  ق���م  م��ن اخل���رف. 

اأطعمة  فيه�  تن�ولوا  التي  امل��رات،  ع��دد  ح��ول  ع���م 
معينة. كم� مت اإكم�ل الختب�رات املعرفية والذاكرة 
ال�شنوية مب� ي�شمل ا�شتدع�ء قوائم الكلم�ت وتذكر 

الأرق�م وترتيبه� ب�لرتتيب ال�شحيح.
مثل  اأخ��رى،  عوامل  عن   � اأي�شً امل�ش�ركون  واأج���ب 
يق�شونه  ال��ذي  الوقت  وم��ق��دار  تعليمهم  م�شتوى 

الذي  الوقت  البدنية ومقدار  الأن�شطة  يف مم�ر�شة 
يق�شونه يف مم�ر�شة الأن�شطة الذهنية مثل القراءة 

ومم�ر�شة الألع�ب.
ا�شتخدم  امل��ع��ريف،  ال��ت��ده��ور  م��ع��دلت  ول��ت��ح��دي��د 
 19 تلخ�ص  �ش�ملة  ع�ملية  اإدراك  نتيجة  الب�حثون 
 0.5 من  الدرجة  متو�شط  تراوح  معرفًي�.  اختب�ًرا 
ل�أ�شخ��ص الذين ل يع�نون من م�ش�كل يف التفكري 
�شعف  م��ن  يع�نون  ال��ذي��ن  ل�أ�شخ��ص،   0.2 اإىل 
امل�ش�بني  ل�أ�شخ��ص،   0.5- اإىل  خفيف  اإدراك���ي 

مبر�ص الزه�مير.
املعرفية  ال���درج���ة  اأن  اإىل  ال��ب���ح��ث��ون  وت��و���ش��ل 
ل���أ���ش��خ������ص ال���ذي���ن ت���ن����ول���وا اأع���ل���ى ك��م��ي��ة من 
الف�فونول ك�ن اأبط�أ مبعدل 0.4 وحدة يف كل عقد 
من  اأق��ل  كمية  تن�ولوا  الذين  ب�لآخرين،  ب�ملق�رنة 

الف�فونول.
اللفت  يف  للف�فونولت   الأربعة  املكون�ت  تتوافر 
الطم�طم  وال��روك��ل��ي،  وال�شب�نخ  والف��شولي� 

واللفت والتف�ح وال�ش�ي والرتق�ل
والكمرثى وزيت الزيتون و�شل�شة الطم�طم.

متابعات
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الريا�ض ـ البالد 
يف  ال��ع�����ش��ب��ي��ة  الأورام  ج���راح���ة  ف���ري���ق  مت���ّك���ن 
م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبح�ث 
الإ�شع�عي  الع�ج  تقنية  تطبيق  من  ب�لري��ص، 
ال��ع��م��ل��ي���ت،  غ��رف��ة  يف  امل��ن��ت��ق��ل��ة  ال���دم����غ  لأورام 
الإ�شع�عي  الع�ج   )  IORT( تقنية  ب��شتخدام 
اأثن�ء العملية، ويعد هذا الإجن�ز الطبي الأول من 
نوعه على م�شتوى ال�شرق الأو�شط، ويتم تطبيقه 

يف 18 مركزًا طبيً� يف الع�مل فقط.
مب�شت�شفى  الأع�ش�ب  جراحة  ا�شت�ش�ري  واأو�شح 
امللك في�شل التخ�ش�شي ب�لري��ص، الدكتور حمود 
بن عبدالعزيز الده�ص، اأن رحلة املري�ص الع�جية 
املرحلة  م��راح��ل،  ث���ث  اإىل  تنق�شم  ال�ش�بق  يف 
مرحلة  ويليه�  جراحيً�،  الورم  ا�شتئ�ش�ل  الأوىل 
مرحلة  واأخ����ريًا  اجل����روح،  وال��ت��ئ���م  ال�شت�شف�ء 
ن�شبة  لتقليل  ال�شتئ�ش�ل  ملك�ن  الإ�شع�عي  الع�ج 
عودة الورم، وت�شتغرق الرحلة الع�جية م�بني 4 

اإىل 6 اأ�ش�بيع.

واأ�ش�ف الدكتور الده�ص، اأنه بعد توفري م�شت�شفى 
تقنية  الأب��ح���ث  ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك 
العملية،  اأث��ن���ء  الإ�شع�عي  ال��ع���ج   )  IORT  (
متكن الفريق الطبي من تطبيق التقنية الع�جية 

العملي�ت، وذلك بتلقي املري�ص  مب��شرة يف غرفة 
جرعة واحدة من الع�ج الإ�شع�عي اأثن�ء العملية، 
ع�ج  ووق��ت  نت�ئج  على  اإيج�بً�  ينعك�ص  وال��ذي 
 6 من  للمري�ص  الع�ج  رحلة  تقل  حيث  املري�ص، 

اأ�ش�بيع اإىل 3 اأي�م.
الع�جية  التقنية  ه���ذه  ت��واف��ر  اأن  اإىل  واأ����ش����ر 
امل��ت��ط��ورة، م��ع وج����ود ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي امل��وؤه��ل 
فع�لية  من  تعزز  الع�شبية،  الأورام  جراحة  يف 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ع���ج��ي��ة، وحت��ق��ي��ق اأف�����ش��ل درج����ت 
اجلودة يف الق�ش�ء على اأورام الدم�غ ال�شرط�نية 
م���ع خ��ف�����ص اح��ت��م���ل وح�����ّدة الآث������ر اجل���ن��ب��ي��ة، 
ال���ش��ت��ي��ع���ب��ي��ة،  ال��ط���ق��ة  زي������دة  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة 
ال�شحية،  اخل���دم����ت  وك���ف����ءة  ج���ودة  وحت�����ش��ني 
املري�ص  ا�شت�شف�ء  وقت  و  الع�جية  املدة  بتقليل 
اأن  يذكر  ال�ش�بقة.  الع�جية  ب�لطريقة  مق�رنة 
في�شل  امللك  مب�شت�شفى  الع�شبية  العلوم  مركز 
 1184 بعمل  ق�م  الأبح�ث،  ومركز  التخ�ش�شي 
عملية جراحية خ�ل ع�م 2021م وت�شمل، اأورام 
ال�شرع،  واأم��را���ص  ال�شوكي،  واحل��ب��ل  ال��دم���غ، 
عملية   522 م��ن��ه���  احل��رك��ي��ة،  وال���ش��ط��راب���ت 
مكوث  فرتة  وي�شتغرق  الدم�غ،  لأورام  جراحية 

املري�ص بعد العملية قرابة 3 اإىل 4 اأي�م.

»التخصصي« يطبق تقنية العالج اإلشعاعي ألورام الدماغ 
إنجاز طبي يعد األول من نوعه في الشرق األوسط 

جدة ـ البالد 
بهدف ر�شد ت�أثري مر�ص الرجت�ع املعدي املريئي املزمن " 
احلمو�شة " على جودة النوم اأجرت كوادر طبيبة  حتت 
اإ�شراف مركز طب وبحوث النوم مب�شت�شفى ج�معة امللك 
ال�شك�ن  من  عينة  على  جديدة  درا���ش��ة  بجدة  عبدالعزيز 
من�طق  خمتلف  م��ن  م�شرتك   1543 بلغت   ال�شعوديني 
ت�أكيد  مت   %  11.3 ن�شبة  اأن  الدرا�شة  بينت  اإذ   ، اململكة 
ت�شخي�شهم مبر�ص الرجت�ع املعدي املريئي، بينم� 27.1 
% يع�نون من الأعرا�ص دون ت�شخي�ص طبي، فيم� وجد 
اأن 27 % يع�نون من ال�شعوبة يف بدء النوم، و 18.2 

 %  20.1 واأن  النوم،  عمق  مدى  يف  انخف��ص  من   %
 %  22.1 و  النوم،  اأثن�ء  الراحة  انخف��ص  من  يع�نون 
ي��واج��ه��ون ت��دن يف ج���ودة ال��ن��وم. واأو���ش��ح م��دي��ر مركز 
عبدالعزيز  امللك  ج�معة  مب�شت�شفى  النوم  وبحوث  طب 
عمر  �شراج  الروفي�شور  الدرا�شة  على  وامل�شرف  بجدة 
يعتر  املزمن  املريئي  املعدي  الرجت����ع  مر�ص  ،اأن  ويل 
املر�شى  غ�لبية  اأن  النت�ش�ر، ومب�  ال�ش�ئعة  الأمرا�ص  من 
يف  �شعوبة  بوجود  اأف���دوا  احلمو�شة  من  يع�نون  الذين 
اأنه  مبيًن�   ، الليل  النوم طوال  على  اأو احلف�ظ  النوم  بدء 
النوم  جل��ودة  تقييم  على  حتتوي  ا�شتبي�ن�ت  توزيع  مت 

املعدي  الرجت���ع  ملر�ص  ذاتي  ت�شخي�ص  ا�شتبي�ن  واأي�ش� 
اأكد فريق البحث اأن هذه الدرا�شة  املريئي. ويف ال�شي�ق، 
مر�ص  املريئي  املعدي  الرجت����ع  مر�ص  اأن  ا�شتخل�شت 
�ش�ئع يف املجتمع ال�شعودي، ويبدو انه ل يتم ت�شخي�شه 
يف جميع احل�لت ، كم� تبني اأن له انعك��ش�ت �شلبية على 
البحثي �شمل  الفريق  اأن  اإىل  النوم. ي�ش�ر  جودة ونوعية 
كل من :الطبيب�ت : رن� الغ�مدي ، روان البلو�شي ، دانية 
الأهدل ، خلود نور ، ابرار اجلعيد ، اروى رعيدي ب�ل�ش�فة 
و  الح�ش�ئي(  التحليل   ( منذر  دل�ش�د  حممد  الدكتور  اىل 

الروفي�شور �شراج عمر ويل )اإ�شراف ع�م(.

االرتجاع المعدي للمريء يسبب صعوبة النوم 

»سعود الطبية« 
تحذر من مضاعفات 

القرحة الهضمية

األرصاد: 
  شتاء هذا العام األعلى 
بمعدل هطول األمطار

الهالل األحمر بتبوك 
يستعد للحالة المطرية 

تبوك ـ البالد 
رفع فرع هيئة اله�ل الأحمر ال�شعودي مبنطقة تبوك، 
على  املتوقعة  اجل��وي��ة  للتقلب�ت  ا���ش��ت��ع��دادًا  ج�هزيته 
من  ال�ش�در  املطرية  احل�لة  تقرير  مع  تزامنً�  املنطقة 
العنزي،  ن��واف  الفرع  مدير  واأّك���د  املخت�شة.  اجله�ت 
ب�لإ�ش�فة  والتحكم  ال��ق��ي���دة  لغرفة  الت�مة  اجل���ه��زي��ة 
ل�)27( مركز اإ�شع�يف وفرق ال�شتج�بة النوعية والفرق 
ب�ملنطقة  اخل��شة  اخلطه  بح�شب  التطوعية  الإ�شع�فية 
الطبية والإ�شع�فية  لتقدمي اخلدم�ت  للتقلب�ت اجلوية، 

يف �شتى الظروف املن�خية وعلى مدار ال�ش�عة.
التعليم�ت  ب�تب�ع  واملقيمني  املواطنني  بجميع  واأه���ب 
واحلذر  احليطة  واأخذ  املخت�شة  اجله�ت  من  ال�ش�درة 
بقواعد  والل��ت��زام  اجلوية  التقلب�ت  ه��ذه  ح��دوث  عند 
احلوادث  من  �ش�متهم  على  للحف�ظ  املرورية  ال�ش�مة 
الغزيرة،  الأم��ط���ر  هطول  عند  خ��شة   - الله  ق��در  ل   -
عن  والبتع�د  ال�شريعة،  الطرق  على  بحذر  والقي�دة 
الأم�كن اخلطرة؛ كمج�ري ال�شيول وجتمع�ت الأمط�ر، 
اأم�م  املج�ل  واإف�ش�ح  احل��وادث،  حول  التجمهر  وع��دم 
الفرق الإ�شع�فية لتقدمي اخلدمة الطبية على اأكمل وجه 

ملحت�جيه�.

الريا�ض ـ البالد 
اجله�ز  بق�شم  ممثلة  الطبية  �شعود  امللك  مدينة  اأّك��دت 
ُتعد  اله�شمية  القرحة  اأن  واملن�ظري  والكبد  اله�شمي 
املعدة  ت�شيب  والتي  اله�شمي  اجله�ز  م�شك�ت  اإحدى 
الدقيقة  الأمع�ء  العلوي من  حتديدًا وقد ت�شيب اجلزء 
اأملً���  تثري  قد  ح���دة  تقرح�ت  الأح��ي���ن حمدثة  بع�ص  يف 
الأ�ش��شي  امل�شبب  يكون  م���  وغ�لبً�  البطن،  يف  ح����ًدا 
ملعظم احل�لت هو الإ�ش�بة ب�لبكتريي� امللوية البوابية 
املعروفة ب��شم البكتريي� احللزونية، اأو جرثومة املعدة 
التي تعي�ص وتتك�ثر يف الطبق�ت املخ�طية التي تغطي 
الدقيقة  والأم��ع���ء  للمعدة  املبطنة  الأن�شجة  وحتمي 
ب��دوره حل��دوث تهيج�ت  ي��وؤدي  ت�آكً� به� مم�  وحت��دث 
اإح��داث  يف  وتت�شبب  ج��دًا  �شديدة  تكون  قد  وتقرح�ت 
املزمن  اأو  امل��ف��رط  ال�شتعم�ل  يكون  وق��د  ح���د،  نزيف 

مل�شكن�ت الآلم واللته�ب�ت غري ال�شتريويدية.
اجله�ز  اأم��را���ص  ق�شم  ورئ��ي�����ص  ا�شت�ش�ري  واأو���ش��ح 
ال��رزوق  اإبراهيم  الدكتور  واملن�ظري  والكبد  اله�شمي 
ب�جلوع  ال�شعور  اله�شمية  القرحة  اأع��را���ص  م��ن  اأن 
وال�شعور  والغثي�ن  والقيء  �ش�ع�ت   3-1 ب  الأكل  بعد 
املعدة  بحرقة  اأ�شبه  ك�أنه  يو�شف  البطن  يف  ح�د  ب���أمل 
فقدان   � واأي�شً الدائم،  والتعب  الراحة  بعدم  وال�شعور 
الوزن يف بع�ص احل�لت، وقد ي�شعر املري�ص ب�أمل يف 
بع�ص  يف  للتقيوؤ  م�ش�حب  دم  وخ��روج  اأحي�ًن�  ال�شدر 
الراز وتغري  مع  اللون  ق�مت  دم  كذلك خروج  الأحي�ن، 

لون الراز للون الأ�شود.
الإر���ش���دات  من  ع��دد  ب�تب�ع  ال���رزوق  الدكتور  ون�شح 
للوق�ية من القرحة اله�شمية ومنه� عدم تن�ول الأدوية 
وم��ت��وازن،  �شحي  ط��ع���م  وت��ن���ول  طبية،  بو�شفة  اإل 
الع�مة  ب�لنظ�فة  واله��ت��م���م  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  والإق������ع 
وتن�ول الطع�م املطبوخ جيًدا، كذلك تن�ول اخل�شروات 
الآخ��ري��ن  اأدوات  ا�شتعم�ل  ع���دم  و  ج��ي��ًدا  املغ�شولة 
ال�شخ�شية. ُيذكر اأن مدينة امللك �شعود الطبية تقع �شمن 

نط�ق الري��ص لتجمع الري��ص ال�شحي الأول.

الريا�ض ـ البالد 
توقع الب�حث يف الطق�ص واملن�خ عبد العزيز احل�شيني  
احل�لة  اأن  "تويرت"،  مبوقع  ح�ش�به  على  تغريدة  يف 
وت�شتمر  ال��ي��وم  م�ش�ء  ت��ب��داأ  اأن  املتوقع  م��ن  ال�ش�د�شة 
احل�لة  هذه  اأن  واأ�ش�ف  الرب��ع���ء.   غد  يوم  يوم  حتى 
املحتمل  وم��ن  امل��ط��ر،  غ��زي��رة  لكنه�  �شريعة  اجل��وي��ة، 
اأج��زاء  على  الأودي��ة  وجري�ن  عم�قة  �شحب  ت�شهد  اأن 
اأكد  اخ��رى  ن�حية  من  و�شواحله�.  واملدينة  تبوك  من 
اأنه من  العقيل،   ل�أر�ش�د عقيل  الوطني  ب�ملركز  املحلل 
املتوقع اأن يكون �شت�ء هذا الع�م الأعلى مبعدل هطول 
الأمط�ر، على من�طق �شم�ل غرب و�شم�ل و�شم�ل �شرق 
و�شواحل  الغربية  ال�شواحل  على  احل�ل  كذلك  اململكة؛ 
يف  ندخل  اإنن�  العقيل،،  وق���ل  وتبوك.  املنورة  املدينة 
وامللخ�ش�ت  التق�رير  وح�شب  تدريجي�،  ال�شت�ء  ف�شل 
الع�م  هذا  ف�إنه  ال�شت�ء  لف�شل  املن�خي  للتقرير  الأخرية 
اأدف�أ مم� هو معت�د. اإىل ذلك اأو�شحت املديرية  �شيكون 
واحلذر  احليطة  ي  توِخّ للجميع  امل��دين  للدف�ع  الع�مة 
من�طق  من  اأجزاء  على  رعدية  اأمط�ر  هطول  لحتم�لية 
اململكة،وبَيّنت املديرية الع�مة اأنه بن�ء على تقرير املركز 
واملدينة  املكرمة  مكة  من�طق  �شتت�أثر  ل�أر�ش�د  الوطني 
وح�ئل  واجل��وف  وتبوك  ال�شم�لية  واحل��دود  املنورة 
ب�أمط�ر متو�شطة اإىل غزيرة وري�ح ن�شطة ال�شرعة، قد 
توؤدي اإىل جري�ن ال�شيول، كم� �شتت�أثر املنطقة ال�شرقية 
والق�شيم ب�أمط�ر متو�شطة يف جممله�، كم� ل ي�شتبعد 
بري�ح  امل�شحوبة  املمطرة  الرعدية  ال�شحب  تتكون  اأن 
اأج��زاء من من�طق مكة  نف�شه� على  الفرتة  ن�شطة خ�ل 

املكرمة والري��ص وع�شري وج�زان والب�حة.

جدة ـ البالد 
واملهني  التقني  التدريب  ع���م  مدير  د�شن 
مبنطقة مكة املكرمة مرعي بن �شعد القرين 
امل���وق���ع الإل����ك����رتوين مل��ل��ت��ق��ى ال��ت��وظ��ي��ف : 
 TechGen2023 التقني"  "اجليل 
الكلية  وت�شت�شيفه  الإدارة  تنظمه  ال��ذي 
ين�ير   3 و   2 يومي  بجدة  للبنني  التقنية 
امللتقى  وي�شتهدف  ال��ل��ه،  ���ش���ء  اإن  املقبل 
ملخرج�ت  وظيفة   10000 من  اأك��رث  توفري 
من  وال��ب��ن���ت  للبنني  التدريبية  امل��ن�����ش���آت 
كرى  يف  �شن�عية  ومع�هد  تقنية  كلي�ت 
"القرين"  وثمن   . واملوؤ�ش�ش�ت  ال�شرك�ت 
امل��ك��رم��ة وال��ت��ي  م��ك��ة  اأم���ري منطقة  رع���ي��ة 
تعتر ح�فزًا كبريًا لنج�ح امللتقى وحتقيق 
اأهدافه ، وبني اأن هذا امللتقى ي�أتي انط�قً� 
من حر�ص املوؤ�ش�شة الع�مة للتدريب التقني 
الدكتور  املح�فظ  مع�يل  ومت�بعة  واملهني 

ال��ك��وادر  وتنمية  بتطوير  الفهيد  اأح��م��د 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش���ب��ة ودع���م و���ش��ق��ل ق��دارت��ه��� 
ق���درة  لتكون  والفنية  الإداري���ة  ب�مله�رات 
قط�ع�ته  بك�فة  العمل  ���ش��وق  دخ���ول  على 
واخت�ش��ش�ته وهو م� ين�شجم مع توجه�ت 
�شعي  "القرين"  واأك���د   . الوطنية  ال��روؤي��ة 
القط�ع�ت  ك�فة  التع�ون مع  لتعزيز  الإدارة 
معه�  ال�شراكة  ع�ق�ت  وتدعيم  الوظيفية 
بتطبيق  الكفيلة  والرامج  اخلطط  لو�شع 
اإىل توظيف  الرامية  التوطني  اإ�شرتاتيجية 
اأكر عدد ممكن من اخلريجني واخلريج�ت 
وزي�دة ن�شبة التوطني يف جميع القط�ع�ت. 
خريجيه�  دع��م  يف  املوؤ�ش�شة  ب��دور  ون��وه 
وت���أه��ي��ل��ه��� ن��خ��ب��ة م��ن اأ���ش��ح���ب امل��ه���رات 
وال��ن��م���ذج امل�����ش��رف��ة م��ن خ��ري��ج��ي��ه��� وف��ق 
ومت�بعة  العمل  �شوق  ومتطلب�ت  مع�يري 

تعزيز مه�راتهم املهنية.

تقني مكة يدشن الموقع اإللكتروني لملتقى التوظيف

مضاد أكسدة يساعد في مكافحة تدهور الذاكرة

انطالق البرنامج التدريبي لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة 
الريا�ض ـ البالد 

يعقده  ال��ذي  ال�ش�مل  التدريبي  الرن�مج  ب�لق�هرة  اأم�ص   انطلق 
والإ�شكوا  العربية  الدول  يف  للرتبية  الإقليمي  اليون�شكو  مكتب 
ذوي  وال�شب�ب  ل�أطف�ل  وال�ش�مل  الدامج  ب�لتعليم  ُيعنى  وال��ذي 
الإع�قة، ب�لرتكيز على ح�لت الطوارئ، حيث ت�شم ور�شة تدريبية 
يف  واملخت�شني  التدريب  م�شوؤويل  م��ن  جمموعة  ق���درات  لبن�ء 
تدريب املعلمني من 19 دولة عربية، وذلك بدعم من برن�مج الأمري 
�شلط�ن بن عبد العزيز اآل �شعود لدعم اللغة العربية يف اليون�شكو.
موؤ�ش�شة  ع���م  مدير  م�ش�عد  املقو�شي  عبدالعزيز  الدكتور  واأك��د 
اهتم�م  الف��ت��ت���ح  حفل  خ���ل  اخل��ريي��ة  عبدالعزيز  ب��ن  �شلط�ن 

ق��درات  بن�ء  يف  ت�شهم  التي  ال��رام��ج  ه��ذه  مثل  بدعم  املوؤ�ش�شة 
جودة  لتعزيز  ال�زمة  وامله�رات  ب���لأدوات  وتزويدهم  امل�ش�ركني 

التعليم وزي�دة معدلت م�ش�ركة املتعلمني ذوي الإع�قة.
اخلريية  عبدالعزيز  بن  �شلط�ن  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  املقو�شي  واأ�ش�ر 
الدولية،  املح�فل  العربية يف  اللغة  تعزيز  تقود جهودًا كبرية يف 
وذلك عر العديد من امل�ش�رات والتي يتبن�ه� برن�مج �شلط�ن بن 
عبد العزيز لدعم اللغة العربية يف اليون�شكو، ب�ل�شراك�ت الف�علة 
"اليون�شكو"،  مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثق�فة 
لدعم  اليون�شكو  ملنظمة  اإ�شرتاتيجيً�  �شريكً�  املوؤ�ش�شة  وتعد 
الثق�ف�ت  بني  الفجوة  لتج�شري  كقن�ة  العربية  ب�للغة  الهتم�م 

املنظمة  ب��دور  اأمي���ن��ً�  احل�ش�ري،  التوا�شل  وحم���ول��ة  املختلفة 
ال��ع���مل يف جم���لت  ب��ني دول  ال��ت��ع���ون  رف��ع م�شتوى  ال��رائ��د يف 

الرتبية والتعليم والثق�فة .
ُيذكر اأن الرن�مج التدريبي ال�ش�مل الذي ي�شتمر ث�ثة اأي�م يهدف 
اإىل تطوير حمتوى الوحدات التعليمية والدرو�ص عر الإنرتنت، 
امل�شتويني  على  �ش�ملة  ومم���ر���ش���ت  �شي��ش�ت  و�شع  ول�شم�ن 
الوطني واملحلي، مب� يف ذلك يف ح�لت الطوارئ، وترمي حزمة 
التعليم الدامج وال�ش�مل اإىل تعزيز جودة التعليم و�شم�ن م�ش�ركة 
جميع الأطف�ل يف املدر�شة، كم� ترمي اإىل و�شع الطفل املتعلم يف 

قلب العملية الرتبوية يف املدر�شة والأ�شرة واملجتمع.
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�أطلقت  و�لرتفيهية،  �ل�سياحة  للنه�سة  وت��ع��زي��زً� 
�أكرث  �ل�سياحة  وز�رة  مع  بالتعاون  �لثقافة  وز�رة 
من 20 فعالية نوعية يف عدد من �ملو�قع �لتاريخية 
و�لريا�ض  وج��دة  �لأح�ساء  من  كل  يف  و�لرت�ثية 
دي�سمرب   31 حتى  ومتتد  �جل���اري  نوفمرب  خ��ال 
لل�سياحة،  �ل�����س��ع��ودي��ة  �لهيئة  ت��ق��ود  ك��م��ا  �مل��ق��ب��ل، 
"�ستاء  �سمن  �لفعاليات  ل��ه��ذه  ل��ل��رتوي��ج  �جل��ه��ود 
�خلا�ض  �لقطاع  مع  بالتعاون  وذل��ك  �ل�سعودية"، 
وباقات  ب��ر�م��ج  لتقدمي  وخ��ارج��ه��ا؛  �ململكة  د�خ��ل 
�ل��زو�ر  وج��ذب  لت�سجيع  متنوعة  ثقافية  وعرو�ض 
�ملو�قع  لكت�ساف  و�خل��ارج  �لد�خل  من  و�ل�سياح 
بالفعاليات  و�ل���س��ت��م��ت��اع  �مل�ستهدفة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

�ملقامة فيها.
وُت�����س��ه��م ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف ع���دد م��ن �ل��وج��ه��ات 
وما  �ململكة  ب��رت�ث  �لعامل  تعريف  �إىل  �لتاريخية، 
ك��ن��وز ح�����س��اري��ة، م��ن خ��ال تفعيل  حتت�سنه م��ن 
و�إب��ر�ز  �ململكة،  ح��ول  وتر�ثية  تاريخية  مو�قع   8
ه����ذه �ل���وج���ه���ات ك��م��ق�����س��د ل���س��ت��ك�����س��اف �ل����رت�ث 
�قت�سادية  رو�ف��د  �إيجاد  وكذلك  �ملتفرد،  �لوطني 
فر�ض  وتوليد  �ملحلي  �ملجتمع  لدعم  و��ستثمارية 

�لعمل، مب�ساركة فاعلة من �لقطاع �خلا�ض.
وتتمتع �لوجهات �لتاريخية �لثاث �مل�ستهدفة برث�ء 
تر�ثي وتاريخي كبري، ي�سهم يف جذب �لعديد من 
�ل�����زو�ر و�ل�����س��ي��اح م��ن د�خ���ل �مل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا 
�سممت  حيث  �ل��ف��ري��دة.  مقوماتها  على  للتعرف 
ه��ي��ئ��ة �ل����رت�ث �ل��ت��اب��ع��ة ل�����وز�رة �ل��ث��ق��اف��ة جمموعة 
�ل��رت�ث��ي��ة يف  �مل��و�ق��ع  م��ن  ع��دد  �لفعاليات يف  م��ن 
جنم،  وعني  حمري�ض،  ق�سر  �أبرزها  من  �لأح�ساء 
�لأمريية  و�ملدر�سة  �إبر�هيم،  وق�سر  �لبيعة،  وبيت 
يروي  �لفعاليات حكو�تي  وتت�سمن  و�لقي�سريية، 
�سعرية،  و�أم�سياٍت  للخيل،  وعرو�سًا  �لق�س�ض، 
ومرئية  وفنية  فلكلورية  وعرو�سًا  وم�سرحيات، 

وغريها من �لن�ساطات.

تعريف ثقافي
ويف �لريا�ض ي�ستطيع �لزو�ر زيارة متحف ق�سر 
�مل�����س��م��ك، و�ل���س��ت��م��ت��اع ب��زي��ارة م��ع��ر���ض �لقهوة 
مع  �ل�سعودية،  �لقهوة  بثقافة  للتعريف  �ل�سعودية، 

�إمكانية زيارة �لقرى �لرت�ثية يف منطقة �لريا�ض، 
�أما يف  وغريها،  �أ�سيقر  وبلدة  �سدير،  عودة  مثل 
�لتاريخية"  "جدة  زي��ارة  �ل��زو�ر  في�ستطيع  ج��دة، 
�ل�ستة يف �ململكة، حيث  �ليوني�سكو  �إحدى مو�قع 
�ساحات  خم�ض  يف  بي�ست  �لبلد  فعالية  تتو�جد 
مو�سيقية بقائمة فنانني حمليني وعامليني، وفعاليات 
�إىل  بالإ�سافة  �لتاريخية،  ج��دة  ح��ول  منوعة  فنية 
�ملباريات  عرو�ض  خ��ال  من  �لعامل  كاأ�ض  فعالية 
بحرية  حديقة  يف  تفاعلية  و�أرك����ان  جل�سات  م��ع 

�لأربعني. 
و�ل��زو�ر  لل�سياح  �ل�سعودية"  "روح  �أتاحت  وق��د 
و�لفعاليات  �ملعلومات  كافة  على  �لط��اع  فر�سة 
 ،)visitsaudi.com( م��وق��ع  خ���ال  م��ن 
وعرب من�ساتها �ملختلفة �لناطقة بثماين لغات، كما 
ميكن �لتو��سل مع مركز �لعناية �ل�سياح و�لزو�ر 
930 �لذي يعمل على مد�ر �ل�ساعة للرد على جميع 

�ل�ستف�سار�ت.
على  �حل�سول  دول��ة   49 ملو�طني  �ململكة  و�أتاحت 
و����س��ت��م��رت  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ل�سياحية  �ل��ت��اأ���س��رية 
بتقدمي �لعديد من �لت�سهيات؛ جلذب �سر�ئح �أكرب 
ملقيمي  �ل�سماح  ومنها  �خل���ارج؛  من  اح  �ل�سَيّ من 
�لتاأ�سرية  باإ�سد�ر  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�ض 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة �لإل���ك���رتون���ي���ة، ك��م��ا �أت���اح���ت �إم��ك��ان��ي��ة 
�لو�سول  عند  �ل�سياحية  �لتاأ�سرية  على  �حل�سول 

�ملتحدة  و�لوليات  �لأوروب��ي  ملقيمي دول �لحتاد 
حلاملي  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ت��ح��دة،  و�ململكة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�حل�سول  �إمكانية  عن  ف�سًا  تاأ�سري�تها،  �إح��دى 
ب�سكل  �ل�سعودية  لزيارة  �ل�سياحية  �لتاأ�سرية  على 
جماين حلاملي بطاقات "هّيا" �ملخ�س�سة جلمهور 

كاأ�ض �لعامل.

مدينة األنمي
فيما  �ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح  بكافة  �له��ت��م��ام  ويتعاظم 

لاإنتاج  ماجنا  �سركة  د�سنت  �إذ  �لرتفيه،  يخ�ض 
�لتابعة ملوؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك" و�سلة، 
على  �لأ���س��خ��م  "جريند�يزر"  �سخ�سية  جم�سم 
ل�"مدينة  �لفتتاحي  �حلفل  خال  �لعامل،  م�ستوى 
�لأمني" �سمن فعاليات "مو�سم �لريا�ض 2022"، 
"بوليفارد  مناطق  متو�سًطا  م��رًت�  ع�سرين  بطول 
�لأنيمي�سن  ع���امل  م��ن  رو�د  ب��ح�����س��ور  وورلد"، 
�مل�ستويني  على  �لإع��ام��ي��ني  م��ن  ونخبة  و�مل��اجن��ا، 

�ملحلي و�لعاملي.

لاإنتاج  م��اجن��ا  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  و�أك���د 
�ملتحركة  �ل��ر���س��وم  �أن  ب��خ��اري،  ع�سام  �ل��دك��ت��ور 
تلعب دوًر� �أ�سا�سًيا يف �سناعة �لفعاليات وتفعيل 
�ملدن �لرتفيهية و�ملناطق �ل�سياحية �لتي ت�ستهدف 
�ل�����س��ر�ك��ة  �مل��ح��ل��ي��ة و�خل���ارج���ي���ة، و�أن  �جل��م��اه��ري 
�لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع ���س��رك��ة ���س��ل��ة وث��ق��ت روؤي��ت��ن��ا 
�سخ�سية  ب��ت��د���س��ني جم�����س��م  ل��اإن��ت��اج  م��اجن��ا  يف 
فريدة  فر�ض  �أب��و�ب  فتحت  كما  "جريند�يزر"، 
�ل�سر�كات  �أف�سل  من  لا�ستفادة  وحملًيا  عاملًيا 
و�خلرب�ت، عادً� م�سروع "جريند�يزر" نقلة نوعية 
يف جمال �لأعمال ل�سركة ماجنا لاإنتاج، فيما نوه 
نائب �لرئي�ض �لأول لإد�رة �ملنتزهات و�ملنتجعات 
بال�سر�كة  ن��اظ��ر،  �ل��دي��ن  حم��ي  �سلة  ���س��رك��ة  يف 
�لتي تعد  �لإ�سرت�تيجية مع �سركة ماجنا لاإنتاج 
يف  و�لعربية  �ل�سعودية  �ل�سركات  م�ساف  م��ن 

قطاع �ملحتوى �لإبد�عي.
يف  �جل��دي��دة  وورلد"  "بوليفارد  منطقة  وت�سم 
 9 م��ن  متنوعة  جت��ارب   ،2022 �ل��ري��ا���ض  مو�سم 
دول خمتلفة، بالإ�سافة �إىل "مدينة �لأمني" �لتي 
�ملدينة  وحت��وي  "جريند�يزر"  جم�سم  يتو�سطها 
ا  عر�سً م��ن 350  و�أك����رث  ل��اأمن��ي،  ��ا  م��ع��ر���سً  11
يف  منت�سرة  م�سارح  ثاثة  يف  ت��ت��وزع  ترفيهًيا 
�أثناء  �ملتعة  �سعور  زو�ره��ا  لتمنح  �ملدينة،  �أنحاء 

�لتجول يف �ملعار�ض �لتي ت�سم �أف�سل �إنتاجات 
�ملر�فقة  �لرتفيهية  و�لعرو�ض  و�أ�سهرها،  �لأمني 
ينا�سب  م��ا  ت��وف��ري  على  �لرتكيز  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

جميع �لفئات �لعمرية.

إنتاج وابتكار
وتعترب �سناعة �ل�سينما �أحد �أهم �أعمدة �لرتفيه، 
�ل�سينمائي  �لأح��م��ر  �لبحر  ���س��وق  ك�سف  ل��ذل��ك 
�لأح��م��ر  �ل��ب��ح��ر  ب��رن��ام��ج �سل�سلة  ع��ن  يف ج���دة، 
360 درج��ة، �ل��ذي يقام على م��د�ر �أرب��ع��ة �أي��ام، 
ويناق�ض �لإنتاج و�لتمويل و�لبتكار يف �سناعة 
�لرتفيه؛ حيث ميكن للح�سور �مل�ساركة يف 13 
�ملو�سوعات  من  متنوعة  جمموعة  تغطي  جل�سة 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف �مل��ب��ي��ع��ات، و�ل���ت���وزي���ع، و�لإن���ت���اج 
�مل�������س���رتك، وف���ر����ض �ل���س��ت��ث��م��ار يف �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�سريبية،  و�خل�سومات  و�حل��و�ف��ز  �لعربية، 
و�لبث، و�ملو�سيقى وحمتوى �مل�سل�سات، ورو�ية 
 50 من  �أك��رث  مب�ساركة  و�مليتافري�ض،  �لق�س�ض، 
متحدًثا يف جمال �ل�سينما �لعاملية. ويهدف تنظيم 
برنامج �أيام �ملو�هب هذ� �لعام للرتكيز على �جليل 
�جلديد من �سناع �لأفام؛ حيث �سيحظى �سانعو 
�آر�ء  �إىل  لا�ستماع  بفر�سة  �لطموحون  �لأف���ام 
ُيقدمها  �لأف��ام،  عامل �سناعة  وفريدة يف  متعّمقة 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �خل��ربة  �أ�سحاب  من  ون  خمت�سّ
كما �ستتاح لهم �لفر�سة لبناء �سبكة �ت�سال قّيمة.

وت��زخ��ر حم��اف��ظ��ة ج���دة مب��ق��وم��ات ج����ودة �حل��ي��اة 
�أف�سل  �سمن  وج��وده��ا  من  يعزز  مما  �لع�سرية، 
�لعامل، وذلك لتحقيق م�ستهدفات  100 مدينة يف 
روؤية �ململكة 2030، حيث تتمتع بخ�سائ�ض عدة 
�ملتنوعة  وعنا�سرها  �جلغر�يف  موقعها  حيث  من 
�ملنطقة،  ودول  �ململكة  يف  �ل�سياحة  خريطة  على 
كافة  على  ج��اذب��ة  عاملية  وو�ج��ه��ة  مدينة  وجعلها 
و�مل�ستويات،  �لأ���س��ع��دة  خمتلف  ويف  �مل��ج��الت 
باأن�سنة  و�لكفيلة  �حل�����س��اري،  للتطور  و�مل��و�ك��ب��ة 
�لذي يعمل  �ملدن وجعلها �سديقة لاإن�سان، �لأمر 
�لبحر  لعرو�ض  �حل��ي��اة  وج���ودة  من��ط  تطوير  على 
وزي��ادة  �لرتفيه  خيار�ت  توفري  حيث  من  �لأحمر 

�لرفاهية.

نهضة يف صناعة الرتفيه
20 فعالية بالمواقع التاريخية والتراثية

حققت اململكة نه�سة �سياحية كبرية، ب�سناعتها لرتفيه على م�ستوى عاٍل من اجلود والتميز، �ساعدها على ذلك امل�ساريع املقامة يف خمتلف املدن لتنويع واإثراء املنتج ال�سياحي، ما 
و�سع ال�سعودية حتت اهتمام املجهر العاملي، بعد اإيجاد بيئة جذابة حتتوي على اأماكن خا�سة بالرتفيه والت�سوق، وتوفري واجهات بحرية يف جدة وغريها من املدن ب�سكل اأكرث متيًزا 

وحيوية، والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق قيمة م�سافة لالقت�ساد، وزيادة الفر�ص ال�ستثمارية، والعمل على تن�سيط حركة ال�سياحة العاملية، وزيادة الناجت املحلي الإجمايل 
وتوفري العديد من الفر�ص الوظيفية، مبا يعزز من حت�سني جودة حياة �سكان وزّوار اململكة، وذلك عرب بناء وتطوير البيئة الالزمة وا�ستحداث خيارات اأكرث حيوية تعزز من اأمناط 

احلياة الإيجابية، التي تالم�ص احتياجات الأفراد بكافة �سرائحهم ب�سكل مبا�سر مثل الريا�سة والثقافة والرتفيه والرتاث والفنون وغريها.

جدة - البالد

    تركيز على الجيل الجديد من صناع األفالم    فرص استثمارية وسياحية وتعزيز لجودة الحياة
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50 ألف وحدة بضاحية الفرسان 

بيع أكبر مشروع تطوير عقاري على الخارطة
الريا�ض- البالد

الوطنية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  َت�َسّلم 
بح�سور  البطي،  �سالح  بن  حممد  لالإ�سكان 
والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزيــر 
ماجد بن عبدالله احلقيل، والرئي�س التنفيذي 
بن  عبدالله  املهند�س  للعقار  العامة  للهيئة 
م�سروع  اأكـــرب  بيع  رخ�سة  احلــمــاد،  �سعود 
اخلارطة  على  البيع  بنظام  عــقــاري  تطوير 
ب�ساحية  واملتمثل  رئي�سي  كمطور  باململكة 

الفر�سان ب�سمال �سرق مدينة الريا�س.
ال�سواحي  اأكرب  اأحد  الفر�سان  �ساحية  وُتعد 
لالإ�سكان يف  الوطنية  التي تطورها  ال�سكنية 
مرت  مليون   35 م�ساحتها  تبلغ  حيث  اململكة، 
 50 يتجاوز  �سكنية  وحـــدات  وبــعــدد  مــربــع، 

األف وحدة �سكنية، باختالف النماذج والت�ساميم 
واملــرافــق  اخلــدمــات  متكاملة  �سكنية  بيئة  يف 

جــودة  تعزيز  يف  ت�سهم  خ�سراء  ومب�سطحات 
احلياة داخل ال�ساحية وباأ�سعار تناف�سية تنا�سب 

القدرة ال�سرائية لالأ�سر ال�سعودية.

وت�سعى الوطنية لالإ�سكان كونها املطور الرئي�س 
العقاريني ذوي  بالتعاون مع نخبة من املطورين 
العقاري،  التطوير  جمــال  يف  والكفاءة  اخلــربة 

وفق  العقارية  امل�ساريع  لتطوير  واملوؤهلني 
وتبني  املبتكرة  والتقنيات  الأ�ساليب  اأحدث 
الــعــاملــيــة خـــالل تنفيذ  ــات  املــمــار�ــس اأفــ�ــســل 

م�ساريعها.
تلبية  يف  الإ�ــســهــام  على  ال�سركة  وحتــر�ــس 
يف  ال�سكنية  املجتمعات  على  املتزايد  الطلب 
األف   116 من  اأكــر  اإتاحة  خــالل  من  اململكة 
خالل  من  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  وحــدة 
املطورين  مــن  مــن 105  اأكـــر  مــع  الــ�ــســراكــة 
على  الــريــا�ــس  مدينة  وحتــظــى  الــعــقــاريــني، 
بتوفري  قامت  حيث  ال�سركة  من  اأكــرب  تركيز 
لــزيــادة  �سكنية  وحــــدة  األــــف   38 مــن  اأكــــر 
كما  الــريــا�ــس،  الــعــقــاري مبدينة  املــعــرو�ــس 
بــاملــعــرو�ــس  الــو�ــســول  الــ�ــســركــة  ت�ستهدف 
العقاري يف مدينة الريا�س اإىل اأكر من 147 األف 

وحدة �سكنية بحلول عام 2025م.

طلبات اكتتاب
تخ�سي�س  عن  للمطاعم"   "اأمريكانا  �سركة  اأعلنت 
املـُـحــدث  الــزمــنــي  واجلــــدول  للم�ستثمرين  الأ�ــســهــم 
اإدراج  عملية  اأول  وهـــو  الأويل،  ــعــام  ال لــطــرحــهــا 
املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  ومتزامن  مزدوج 
وجتـــاوزت  ــــداول(.  )ت ال�سعودية  املالية  والــ�ــســوق 
طلبات الكتتاب ل�سريحة الأفراد يف كٍل من الإمارات 
وال�سعودية بنحو 48.2 مرة و 2.8 مرة تقريبًا على 
املوؤ�س�سات  �سريحة  طلبات  جتاوزت  بينما  التوايل، 

املوؤهلة 65.5 مرة.

 أسواق النفط
دولرات   3 بنحو  للنفط  الآجــلــة  العقود  تراجعت 
تك�سا�س  غــرب  خــام  تــراجــع  مــع  الثــنــني،  للربميل، 
 11 منذ  لــه  م�ستوى  اأدنـــى  اإىل  الأمــريكــي  الو�سيط 
�سهرا، يف وقت اأدت احتجاجات بال�سني،  اإىل تاأجيج 

املخاوف ب�ساأن الطلب.
دولرات   2.52 بنحو  تراجعات  برنت  خام  و�سجل 
غرب  خــام  هبط  فيما  للربميل،  دولرًا   81.1 اإىل 

تك�سا�س اإىل 74.17 دولرًا .

 توقعات للهند
للت�سنيفات  بورز"  ــد  اآن "�ستاندرد  وكــالــة  خف�ست 
الهند  يف  القــتــ�ــســادي  للنمو  توقعاتها  الئتمانية 
اإن  قــالــت  لكنها   ،%  7 اإىل  احلــالــيــة  املــالــيــة  لل�سنة 
اأقل  �سيكون  املحلي  الطلب  يقوده  الــذي  القت�ساد 

تاأثرا بالتباطوؤ العاملي.
املا�سي منو القت�ساد  الوكالة يف �سبتمرب  وتوقعت 
الهندي بن�سبة 7.3 % خالل 2020 - 2023، وبن�سبة 

6.5 % يف العام املايل املقبل 2023 - 2024.

خسائر المشفرة
العمالت  �سوق  يف  الإجمالية  اخل�سائر  قيمة  بلغت 
دولر،  مليار   45.5 نحو  �ساعة   24 خــالل  امل�سفرة 
اليوم  خ�سائر  يف   ،%  29 مــن  بــاأكــر  يــقــدر  بــزيــادة 

ال�سابق.
الآن  حتى   %21 بحوايل  بيتكوين  عملة  وانخف�ست 
لها منذ يونيو،  �سهري  اأداء  اأ�سواأ  يف نوفمرب، وهو 
وفق "بلومربغ" ، ول يزال انهيار FTX يهدد قطاًعا 

اأو�سع لالأ�سول امل�سفرة.

 انخفاض اليوان 
الوقت  الثنني، يف  الــدولر على نطاق وا�سع  ارتفع 
"كوفيد-19"  قيود  على  احتجاجات  فيه  اأدت  الــذي 
والتاأثري  الغمو�س  من  حالة  تاأجيج  اإىل  ال�سني  يف 
على املعنويات، واإثارة الرعب من جديد يف اأ�سواق 
املال، ما اأدى اإىل انخفا�س اليوان ودفع امل�ستثمرين 

املتوترين نحو الدولر كمالذ اآمن.

 وزير المالية افتتح الحوار الثالثأخبار وأرقام

تعاون )سعودي - سويسري( في القطاعات المالية  
الريا�ض- البالد

ناق�س )احلوار املايل ال�سعودي - ال�سوي�سري(، 
يعك�س  مبــا  املــايل  القطاع  يف  التعاون  تعزيز 
البلدين  بني  املميزة  التاريخية  العالقات  قــوة  
ب  ال�سديقني املمتدة لأكر من �ستة عقود. ورحَّ
يف  اجلــدعــان  عبدالله  بــن  حممد  املالية  وزيـــر 
دورتــه  يف  احلـــوار  لأعــمــال  الفتتاحية  كلمته 
ـــارة وزيــــر املــالــيــة  ـــزي ــا�ــس ، ب ــري ــال الــثــالــثــة ب
املــرافــق  والـــوفـــد  ــــاورر  م اأويل  الــ�ــســويــ�ــســري 
التعاون  جمـــالت  وا�ــســتــعــر�ــس    ، للمملكة  لــه 
�سيما  ول  الواعدة،  القطاعات  يف  وال�ستثمار 

يف قطاع التكنولوجيا املالية مت�سارعة التقدم.
القت�ساد  تواجه  التي  التحديات  اإىل  وتطرق   
الـــعـــاملـــي، ومــنــهــا تــوفــري الــتــمــويــل الأخــ�ــســر 
اأن  ميكن  الــذي  املهم  بالدور  م�سيدا   ، املنا�سب 
هذه  مواجهة  يف  ال�سوي�سري  الحتـــاد  يلعبه 
املالية  للموؤ�س�سات  "موطنًا  بو�سفه  التحديات، 

الرائدة".
تدفقات  �سمان  اأهمية  اجلدعان  الوزير  واأكــد   
الطاقة"،  م�سادر  جلميع  "ال�ساملة  التمويل 
اإطار  يوفرها  التي  الهائلة  الفر�س  وا�ستك�ساف 
�سادق  الــذي  للكربون  الدائري  القت�ساد  عمل 
عليه قادة دول جمموعة الع�سرين خالل رئا�سة 

2020م،  عــام  يف  الع�سرين  جمموعَة  اململكة 
داعيًا اإىل تعزيز التعاون بني املوؤ�س�سات املالية 

ال�سوي�سرية والكيانات املعنية باململكة.
من جانبه، اأ�ساد وزير املالية ال�سوي�سري مبتانة 

بها  حتظى  التي  واملكانة  ال�سعودي،  القت�ساد 
ال�سعودي  احلوار  اأهمية  موؤكدًا  عامليًا،  اململكة 
القت�سادية  الأن�سطة  تطوير  يف  ال�سوي�سري 
�سوي�سرا  دور  وتعزيز  ال�سديقني،  بالبلدين 

حتقيق  يف  للمملكة  اإ�ــســرتاتــيــجــي  كــ�ــســريــك 
م�ستهدفات روؤية 2030.

اإعــالن  وثيقة  توقيع  مــرا�ــســم  جــرت  ذلـــك،  بعد 
النوايا، بني وزير املالية ونظريه ال�سوي�سري، 

املحاور  من  عــدد  يف  التعاون  تعزيز  ن  وت�سمَّ
املــرتــبــطــة بــالــقــطــاع املــــايل، ومــنــهــا: اخلــدمــات 
امل�ستدام،  املالية،التمويل  التقنية  امل�سرفية، 

والتاأمني.
 ويــقــدر حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــني اململكة 
دولر،  مليار   5.7 مــن  اأكـــر  بلغ  و�سوي�سرا 
ويتطلع البلدان اإىل  زيادة حجم التجارة ومنو 
ويف   ، القطاعات  من  العديد  يف  ال�ستثمارات 
اأ�س�س  على  املالية  التكنولوجيا  قطاع  مقدمتها 
تعاون متينة ومتنوعة بني القطاعني احلكومي 
من  اململكة  توفره  مما  وال�ستفادة  واخلــا�ــس 
ظل  يف  م�ستدامة  وتنموية  ا�ستثمارية  فر�س 
ت�سهيالت  من  هياأته  وما   ،  2030 للعام  روؤيتها 
للم�ستثمرين، وتوفر بنية حتتية كاملة  �سخمة 
الإنتاجية  القاعدة  لتنويع  ومتقدمة لال�ستثمار، 

وتنويع م�سادر الدخل لالقت�ساد امل�ستدام.
ــك مـــا تــ�ــســهــده الــ�ــســعــوديــة مـــن مــ�ــســاريــع  ــذل  ك
والتعليم وال�سناعة  ال�سحة  عمالقة، يف جمال 
التكنولوجيا  وم�ساريع  والرتفيه،  وال�سياحة 
�ساأنها  من  والتي  املتجددة،  والطاقة  املتقدمة 
ــة، يف ظـــل ال�ـــســـواق  حتــقــيــق �ــســراكــات فــاعــل
بالقدرة  تتميز  التي  وال�سوي�سرية  ال�سعودية 

على ا�ستيعاب خمتلف الفر�س ال�ستثمارية.  

97 % توطين الوظائف 

ارتفاع المحتوى المحلي في مشاريع "التحلية"
الريا�ض- البالد

املحلي  املحتوى  لهيئة  حديث  تقرير  اأ�ساد 
الن�سف  عن  �سادر  احلكومية،  وامل�سرتيات 
الأول من العام احلايل 2022، بالإجنازات 
لتحلية  الــعــامــة  املــوؤ�ــســ�ــســة  حققتها  الــتــي 
املحتوى  تنمية  جمــالت  يف  املاحلة،  املياه 
املحلي، من خالل توطني الأبحاث وامتالك 
فر�س  واإيجاد  البتكار  التقنيات، وت�سجيع 
التحلية،  �سناعة  مكونات  وتوطني  العمل 
مبا ي�سهم يف تنمية الناجت املحلي الإجمايل 
الــوطــنــي، وتــعــزيــز الأبـــعـــاد القــتــ�ــســاديــة، 

وحتقيق ا�ستدامة الأمن املائي والبيئي.
اإطار جهود  ياأتي يف  الذي  التقرير  وك�سف 
الــهــيــئــة لــتــوثــيــق تــقــدم وتــطــور املــحــتــوى 
النجاح  اململكة، واإبــراز ق�س�س  املحلي يف 
ــنــوعــيــة لــلــقــطــاعــني الــعــام  واملــــبــــادرات ال

ــرز الأرقـــام والإجنـــازات  واخلــا�ــس، عن اأب
التي  وامل�ساريع  "التحلية"،  حققتها  التي 
تقوم بتنفيذها بالتعاون مع هيئة املحتوى 
والبالغة  احلكومية،  وامل�سرتيات  املحلي 
 18 مبجموع  القيمة  عــايل  مــ�ــســروعــًا   51
ُتطبق  الــتــي  امل�ساريع  وهــي  ريـــال،  مليار 
 36 يف  امل�ستهدفة  ــى  الأدن احلــد  اآلية  عليها 
م�سروعًا، وتنفيذ املحتوى املحلي على 15 

م�سروعًا.
واأبان دور "التحلية" الفاعل يف ال�ستفادة 
الرئي�سة  القوة  القدرات ونقاط  من  الكاملة 
لهذا القطاع احليوي، متناوًل حتقيقها رقمًا 
الوظائف  توطني  ن�سبة  يف  جديدًا  قيا�سيًا 
لديها، عطفًا  العاملني  اإجمايل  بلغ 97% من 
كعن�سر  الب�سري  املــال  راأ�ــس  مُيثله  ما  على 
مو�سحًا  املحلي،  املحتوى  عنا�سر  من  مهم 

اأنها وظفت اأكر من 850 مواطن ومواطنة 
بــني كل  ــة، واأن 6  املــقــاول الــ�ــســركــات  عــرب 
موؤهالت  يحملون  التحلية  كــوادر  من   10

هند�سية.
احلثيثة  جــهــودهــا  "التحلية"  وتــوا�ــســل 
النمو  فر�س  بزيادة  املحلي  املحتوى  لدعم 
حتقيق  يف  ــهــام  والإ�ــس التكلفة،  وخــفــ�ــس 
م�ستهدفات  وفـــق  القــتــ�ــســادي  الزدهـــــار 
يف  "التحلية"  بـــداأت  حيث  اململكة،  روؤيـــة 
مياه  تعدين  مــن  نوعية  منتجات  تطوير 
الرجيع امللحي با�ستخال�س املعادن الثمينة 
والأمالح، واإ�سافة 1.5 مليار ريال �سنويًا 
لتقدمي  اإ�سافة   ،2030 يف  املحلي  للناجت 
كالنفط  اأخـــرى  وطنية  ل�سناعات  الــدعــم 
وال�سناعات  والإن�ساءات  والأدوية  والغاز 

الغذائية والكيميائية.

إلدارة مدفوعات التجارة اإللكترونية

 Visa ساب( يعقد شراكة استراتيجية مع سايبرسورس(
الريا�ض - البالد

توقيع  عن  )�ساب(  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  اأعلن 
بــوابــة  "�سايرب�سور�س"،  مــع  ا�سرتاتيجية  �ــســراكــة 
املدفوعات واإدارة املخاطر التابعة ل�سركة Visa وذلك 
بهدف تعزيز قوى البنك يف بيئة التجارة الإلكرتونية 
ال�سراكة  هـــذه  و�ــســتــعــزز   ، والــنــمــو  الــتــطــور  �سريعة 
حت�سني  اأهمها  ومن  للمدفوعات،  �ساب  من�سة  اإمكانات 
توفرها  التي  بالعرو�س  لالرتقاء  ال�سبكة  ت�سغيل  وقت 
�سيعمل  حيث  للبنك.  التابعة  الإلكرتونية  الدفع  بوابة 
 Visa ساب على ال�ستفادة من تقنية الدفع املقدمة من�
التجار  ل�سبكة  الإلكرتونية  التجارة  حلول  وتوفري   ،

احلالية.
الرئي�س  الــرباك،  يا�سر  الأ�ستاذ  قال  ال�سياق  هذا  ويف 
املوؤ�س�سية يف  ال�سركات وامل�سرفية  مل�سرفية  التنفيذي 
  Visa "نتطلع  من خالل هذه ال�سراكة مع  بنك �ساب: 
بوابة  توفرها  التي  الإ�سافية  املــزايــا  مــن   لالإ�ستفادة 

قوانا  تعزيز   وبالتايل  "�سايرب�سور�س"،  املدفوعات 
توؤكد هذه اخلطوة  اإذ  الإلكرتونية.  التجارة  يف جمال 
اململكة.  يف  املدفوعات  منظومة  بتطوير  التزامنا  على 
ونحن على ثقة باأن هذه ال�سراكة �ستتيح لقطاع التجارة 

الإلكرتونية يف اململكة مزيدًا من النمو والزدهار".
  بدوره ، قال علي بيلون، املدير العام الإقليمي ل�سركة 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  يف   Visa
يف  نعمل   " عــمــان:  و�سلطنة  والــبــحــريــن  ال�سعودية 
Visa انطالقًا من روؤيتنا امل�ستقبلية املتمثلة يف تبني 
املدفوعات الرقمية خللق جمتمعات غري نقدية. وبف�سل 
البنوك  اأحــد  يعترب  والــذي  "�ساب"  مع  ال�سراكة  هــذه 
على  �سنعمل  الإلكرتونية،  التجارة  جمال  يف  الرائدة 
املزايا  من  مبجموعة  ال�سعودية  يف  ال�سركات  متكني 
تقدمي  لها  يتيح  ما  والعاملي،  املحلي  ال�سعيدين  على 
تطلعات  تلبي  واآمنة  �سل�سة  اإلكرتونية  جتــارة  جتربة 

امل�ستهلكني.

تصحيح نشاط نقل البضائع
الريا�ض- البالد

العاملني يف  املن�ساآت والأفــراد  للنقل  العامة  الهيئة  دعت 
ن�ساط نقل الب�سائع وو�سطاء ال�سحن وتاأجري ال�ساحنات 
على الطرق الربية يف اململكة اإىل �سرورة ال�ستفادة من 
املبادرة الت�سجيعية املخ�س�سة لهم، التي �ستنتهي يف 07 

دي�سمرب القادم.
الراغبني  واملن�ساآت  الأفراد  ت�ستهدف  املبادرة  اأن  واأكدت 
باإ�سدار ترخي�س ن�ساط نقل ب�سائع على الطرق الربية 
ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمايل عن )3،500( كجم، 
واملحدد  نظاًما  لهم  به  امل�سموح  احلد  عن  عددها  ويزيد 

�سارية  خا�س  نقل  �سري  رخ�س  وحتمل  �ساحنات(   9( بـ 
املفعول.

فرتة  خالل  والأفــراد  املن�ساآت  باإمكان  اأنه  الهيئة  وبينت 
املبادرة احلالية والتي �ستنتهي يف 07 دي�سمرب 2022م، 
اإ�ــســدار  ــاء مــن ر�ــســوم  ال�ستفادة مــن اخلــدمــات والإعــف
اإجـــراءات  تنفيذ  عند  اللوحات  واإ�ــســدار  �سري،  رخ�س 
اإمكانية  وكذلك  عــام،  نقل  اإىل  خا�س  نقل  من  التحويل 
املخالفات  �ــســداد  ا�ــســرتاط  بــدون  اخلــدمــات  هــذه  تنفيذ 
املن�ساآت  لكافة  وحتفيًزا  دعًما  وذلــك  بالنقل،  واملتعلقة 

والأفراد يف ن�ساط نقل الب�سائع.

شهادة جودة أوروبية لـ"موانئ" 
الريا�ض- البالد

"موانئ"  لــلــمــوانــئ  الــعــامــة  الهيئة  ح�سلت 
الأوروبية  املوؤ�س�سة  من  التاأهيل  �سهادة  على 
هذا  على  كــاأول جهة حت�سل   ، اجلــودة  لإدارة 
من  متكنها  بعد  النقل،  منظومة  يف  الت�سنيف 
الأوربية  املوؤ�س�سة  منــوذج  مبعايري  اللــتــزام 

لإدارة اجلودة.
نحو  "موانئ"  �سعي  اإطــــار  يف  ذلـــك  ــاأتــي  وي
الكفاءة  وتــعــزيــز  املوؤ�س�سي  اأدائــهــا  حوكمة 
واجلـــــودة والــفــاعــلــيــة يف الــقــطــاع الــبــحــري 
التميز  حتقيق  يف  ُيــ�ــســهــم  ومبـــا  واملـــوانـــئ؛ 
وتــــطــــويــــر مـــ�ـــســـتـــوى اخلـــــدمـــــات املـــقـــدمـــة 
للم�ستثمرين وامل�ستفيدين والوكالء البحريني، 
متا�سًيا مع م�ستهدفات الإ�سرتاتيجية الوطنية 

للنقل واخلدمات اللوج�ستية.
لإدارة  الأوروبــيــة  املوؤ�س�سة  منــوذج  ويرتبط 
2022" ارتباًطا   EFQM" اجلديد  اجلــودة 

ــئ بـ  مــبــا�ــســًرا بــالــهــدف الإ�ــســرتاتــيــجــي ملــوان
املوؤ�س�سي"،  والــتــمــيــز  احلــوكــمــة  "تعزيز 
حتقيق  على  وحمــتــواه  م�ساره  يف  وي�ساعد 
اإطــار  �سمن  الهيئة  باأعمال  والرتــقــاء  التميز 

مبني على خربات عاملية.
وُيــ�ــســهــم احلــ�ــســول عــلــى الــ�ــســهــادة يف رفــع 
اأدائــهــا  وحت�سني  ملــوانــئ  التناف�سية  ــقــدرة  ال
داخلها،  يف  التغيري  اإدارة  ودعــم  الت�سغيلي 
مــواءمــة  مــدى  تعك�س  نتائج  حتقيق  وكــذلــك 
طموحاتها امل�ستقبلية مع طرق عملها احلالية، 
وجمــالت  املختلفة  للتغريات  وا�ستجابتها 
ي�سهده  ملــا  امل�ستمرة  املراجعة  عــرب  التطوير 

العامل حالًيا.
اإجنــاًزا  التاأهيل  �سهادة  على  احل�سول  وُيعد 
التي  الــ�ــســهــادات  ر�سيد  اإىل  ُيــ�ــســاف  ــًدا  جــدي
التميز  جمــالت  يف  "موانئ"  عليها  ح�سلت 

واجلودة لتاأكيد ريادتها الإقليمية والعاملية.
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تخطط للسيطرة على القرار في كردستان

طهران - البالد
عنف متزايد ت�سبب يف قتل ما ل يقل عن 451 متظاهرا، 
اإيــران،  يف  الحتجاجات  بداية  منذ  طفاًل،   63 بينهم 
بينما ترف�ض حكومة املاليل التعاون مع جلنة التحقيق 
الأمــن  قــوات  التي تبحث يف ملف جتـــاوزات  الأممــيــة 

بحق املحتجني. 
ـــال املــتــحــدث بــا�ــســم اخلــارجــيــة الإيــرانــيــة، نا�سر  وق
كنعاين، يف موؤمتر �سحفي اأم�ض )الثنني(، اإن طهران 
ملجل�ض  التابعة  احلقائق  تق�سي  جلنة  مع  تتعاون  لن 
من  الرغم  على  املتحدة،  لــالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 
املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�ض  ت�سويت 
وانتهاكات  جرائم  يف  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  قــرار  على 
يحتجون  الذين  املتظاهرين  �سد  الإيرانية  ال�سلطات 
�سرطة  احتجزتها  اأن  بعد  اأمــيــنــي  مه�سا  مقتل  على 

الأخالق.
اإذ  الإيــرانــيــة،  املــدن  خمتلف  يف  التظاهرات  وت�ستمر 
الغربية  الأحـــيـــاء  يف  الليلية  الحــتــجــاجــات  تــركــزت 
وبوليفار  ــراآرا  ــه ــس و� خـــان  �ــســتــار  قبيل  مــن  بــطــهــران 
فردو�ض، فيما و�سهدت قد�ض غرب طهران ويزد و�سط 
ـــان يف  ـــدان ــــران ورامــ�ــســر ور�ــســت يف الــ�ــســمــال واآب اإي
وردد  �سعبية.  احتجاجات  البالد  غرب  عيالم  حمافظة 
املحتجون �سعارات �سد املر�سد الأعلى للنظام الإيراين، 
كما اأعلن املتظاهرون يف �سارع �ستار خان بطهران عن 
من  وبلو�س�ستان  كرد�ستان  من  كل  يف  لل�سعب  دعمهم 
"من كرد�ستان اإىل طهران، اأفدي  خالل ترديد �سعارات 

اإىل طهران،  زاهــدان  "من  اإيران" و  اأجــل  من  بحياتي 
�ساأفدي بحياتي من اأجل اإيران".

ليلية  مظاهرة  حمتجون  نظم  �ــســهــراآرا،  منطقة  ويف 

"املوت  الإيراين مثل  للنظام  ورددوا هتافات مناه�سة 
للديكتاتور" و"املوت خلامنئي" وعربوا عن ت�سامنهم 
مع احتجاجات مهاباد واملدن الكردية". و�سهد بوليفار 

وتــرديــد  متفرقة  جتمعات  طــهــران  غــرب  يف  فــردو�ــض 
�سعارات مثل "املوت للقاتل خامنئي" و"املوت للحر�ض 

الثوري" من قبل املتظاهرين.

يف  الن�ساء  مــن  جمموعة  بـــداأت  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 
حرة"  امــراأة  اأنــا  ال�ساقط،  "اأنت  �سعار  يــرددن  طهران 
يف عدة حمطات مرتو، بينما �سهد حي دربند بطهران 
و�سرفات  نوافذ  وراء  من  للمتظاهرين  هتافات  ترديد 
"املوت  قبيل  من  ال�سكنية  املجمعات  يف  املنازل  داخــل 
طهران  يف  الغربية"  "البلدة  حي  ويف  للديكتاتور". 
العام  للديكتاتور" و"هذا  "املوت  النا�ض  هتف عدد من 
يف  منازلهم  ونــوافــذ  �سرفات  مــن  خامنئي"  �سي�سقط 
ال�سعيد  ال�سكنية. وبداأت الحتجاجات على  اجلمعات 
الوطني يف اإيران بعد وفاة الفتاة الكردية مه�سا اأميني 
املا�سي،  �سبتمرب  يف  الآداب  �سرطة  لدورية  حجز  يف 
وا�ستمرت طيلة اأحد ع�سر اأ�سبوعا على الرغم من القمع 
قبل  من  احلية  والذخرية  الأ�سلحة  وا�ستخدام  ال�سديد 

قوات الأمن الإيرانية �سد املتظاهرين.
على  لل�سيطرة  اإيران  ت�سعى  ال�سعيد اخلارجي،  وعلى 
القرار يف العراق، بينما ترف�ض احلكومة وال�سعب ذلك، 
وتريد طهران جعل بغداد حديقة خلفية بدليل مراوغتها 
ثنايا  يف  وذلك  العراقية،  للحكومة  امل�ساعدة  وطرحها 
ترحيبها بقرار احلكومة العراقية بن�سر قوات ع�سكرية 
على احلدود بني اإقليم كرد�ستان، اإذ قال املتحدث با�سم 
موؤمتره  يف  كنعاين  نا�سر  الإيرانية  اخلارجية  وزارة 
العراقية  احلكومة  كانت  "اإذا  الأ�سبوعي:  ال�سحايف 
على  فنحن  ال�سدد،  هذا  يف  فنية  م�ساعدة  اإىل  بحاجة 
ا�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة لها"، ما ف�سره مراقبون باأن 

طهران تريد و�سع يدها على اإقليم كرد�ستان بالكامل.

إيران ترفض التحقيق األممي في مقتل المتظاهرين

 

عدن - البالد
م�ستمر  ب�سكل  احلوثي  ملي�سيا  قيادة  تت�ساقط 
مبقتل  امليلي�سيا  اعرتفت  اإذ  القتال،  جبهات  على 
رتبة  ينتحالن  بينهم �سابطان  قياداتها  من  ت�سع 
عقيد، وذلك يف معارك مع قوات ال�سرعية، وفقا 
مبينة  للحوثي،  تابعة  اإعــالم  و�سائل  ذكرته  ملا 
يف  لقتالها  ت�سييع  عمليات  اأجــرت  امللي�سيا  اأن 
اأمانة  يف  �سيعتهم  قتلى   9 منهم  حمافظات  عــدة 
ع�سكرية  ــا  ــب رت ومتــنــحــهــم  وحـــدهـــا  الــعــا�ــســمــة 

خمتلفة.
احلوثي  مللي�سيا  ال�سديد  التكتم  من  الرغم  وعلى 
اأن عمليات الت�سييع  اإل  على خ�سائرها الب�سرية، 
غــرار  على  املحافظات  يف  يوميا  تنظمها  التي 
ــه تــفــ�ــســح الــثــمــن الــعــ�ــســكــري الكبري  ــل حـــزب ال
باجلبهات،  امليداين  ت�سعيدها  اإثــر  تدفعه  الــذي 
وتفجريها معارك طاحنة كان اأ�سدها يف حموري 
امتد  كما  حلج،  حمافظة  يف  و"كر�ض"  "يافع" 
وال�ساحل  تعز  جبهات  اإىل  احلــوثــي  الت�سعيد 
الغربي وتكبدت خاللها امللي�سيات ع�سرات القتلى 

واجلرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة.
الرئا�سي  القيادة  من جهته، بحث رئي�ض جمل�ض 
اليمني ر�ساد العليمي، ملك الأردن عبدالله الثاين 
وتداعياته  اليمني  الو�سع  م�ستجدات  اأمــ�ــض، 
لــردع  امل�سرتكة  واجلــهــود  والــدولــيــة،  الإقليمية 
التهديدات احلوثية الإرهابية لأمن البحر الأحمر 

والأمـــن  وال�سلم  العاملية  الــتــجــارة  ـــــدادات  واإم
الدوليني.

الإن�سانية  الأردنية  بالت�سهيالت  العليمي  واأ�ساد 
املقدمة لآلف اليمنيني الفارين من حرب امليلي�سيا 
ف�ساًل  والعالج،  للدرا�سة  الوافدين  اأو  احلوثية 
عن جهودها يف ا�ست�سافة النقا�سات وامل�ساورات 
دعمًا  اليمنية  واملكونات  الأطــراف  بني  الدورية 

جلهود اإحالل ال�سالم وال�ستقرار يف اليمن.

يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  دعــت  ذلــك،  اإىل 
الوقف  اإىل  احلــوثــي  ميلي�سيا  اأمــ�ــض،  لها  بيان 
الفوري لهجماتها على املوانئ اليمنية التي قالت 
يف  املعاناة  من  وتزيد  املــوارد  تدفق  تعطل  اإنها 
جميع اأنحاء البالد. واأ�ساف البيان اأن اخلارجية 
تدعو احلوثيني لغتنام فر�سة ال�سالم والتعاون 
مع الأمم املتحدة وقبول اأن ال�سبيل الوحيد حلل 
تفاو�سية  �سيا�سية  ت�سوية  خالل  من  هو  الأزمــة 

و�ساملة بقيادة مينية.
يطالبون  اليمنيني  بــاأن  احلوثيني  البيان  ــر  وذّك
مــردفــًا:  احلـــرب،  اإىل  بــالــعــودة  ولي�ض  بال�سالم 
"حتقيقًا لهذه الغاية، ندعو احلوثيني اإىل الوقف 
التي  اليمنية  املــوانــئ  على  لهجماتهم  الــفــوري 
تعطل تدفق الإمدادات التي ت�ستد احلاجة اإليها، 

وتفاقم املعاناة يف جميع اأنحاء اليمن".
موانئ  �سد  احلوثي  ملي�سيا  هجمات  وت�سدرت 
الأمن  جمل�ض  اأع�ساء  اأولويات  اليمن  يف  النفط 
اإرهابية"،  "اعتداءات  اعتربوها  الذين  الــدويل 
ــابــقــة. وعـــقـــد جمــلــ�ــض الأمــــن  خــــالل جــلــ�ــســة �ــس
م�ساورات  اأعقبتها  �سهرية  اإحاطة  جل�سة  الدويل 
الع�سكرية  الأو�ساع  م�ستجدات  ملناق�سة  مغلقة، 
والإن�سانية، خا�سة الهدنة الأممية املنق�سية يف 
رف�ض  بعد  جتديد،  دون  املا�سي  اأكتوبر  مطلع 

ملي�سيا احلوثي تو�سيعها. 
الدولية عقب 3 هجمات حوثية  الإدانــات  وتاأتي 
فيما  ح�سرموت،  يف  "ال�سبة"  ميناء  �سربت 
"ر�سوم" و"قنا"  طالت 3 عمليات اأخرى موانئ 
اأكتوبر  منت�سف  منذ  وذلـــك  املــجــاورة  ب�سبوة 
املا�سي، ما اأدى لوقف ت�سدير اليمن للنفط، فيما 
اأعلنت ملي�سيا احلوثي م�سوؤوليتها عن الهجمات 
النفطية  املـــوانـــئ  ا�ــســتــهــدفــت  الــتــي  الإرهــابــيــة 
النفط  مــوانــئ  لت�سمل  با�ستمرارها  وتــوعــدت 

واملن�ساآت وال�سفن.

مطالبة دولية بوقف هجمات المليشيا على الموانئ النفطية

سياسيون يرفضون تدخالت الماللي

قيادات الحوثي تتساقط في الجبهات

لبنان تقاوم سيطرة »حزب اهلل«
بريوت - البالد

الله"  "حزب  �سيطرة  اللبناين  ال�سعب  يــقــاوم 
كيفما  البالد  مــوارد  يف  وت�سرفه  ال�سلطة  على 
وهو  ميكن،  مــا  باأ�سرع  للتغيري  �ساعني  ي�ساء، 
مبينني  وال�سيا�سيني،  النواب  من  عــدد  اأكــده  ما 
حتى  وملي�سياتها  اإيران  هيمنة  �سيقاومون  اأنهم 
الثورة  علي  اأن تباهى مر�سد  لبنان، بعد  حترير 

خامنئي، بنفوذ طهران على بريوت. 
وقال خامنئي موؤخرا، اأن �سيا�سة  اإيران فاعلة يف 
ال�سيطرة  اإىل  لبنان و�سوريا والعراق، ما ي�سري 
الإيرانية على القرار عرب امللي�سيات املوزعة بعدد 
من دول املنطقة، بينما قال وزير العدل اللبناين 
ال�سابق والنائب احلايل اأ�سرف ريفي تعقيبا على 
احلقيقة،  يرتجم  خامنئي  "كالم  املر�سد:  حديث 
وهي اأن اإيران تعترب لبنان مقاطعة متار�ض عليها 
عرب  م�سددًا  وتتاجر"،  بها  وتفاو�ض  الو�ساية، 
�ست�ستمر  املقاومة  اأن  على  "تويرت"  يف  ح�سابه 
م�سيفا:  لأهله،  وا�ــســرتداده  لبنان  حترير  حتى 
"ال�سعب الإيراين يرف�ض نظام املاليل، وال�سعب 

اللبناين مل ولن يقبل هذا النظام".
التغيري  حركة  رئي�ض  دعــا  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 
جبهة  ت�سكيل  اإىل  حمــفــو�ــض  اإيـــلـــي  املــحــامــي 

لــبــنــانــيــة تـــواجـــه مـــا قـــد تــفــتــعــلــه املــيــلــيــ�ــســيــات 
يف  وقـــال  اللبنانية.  الأرا�ــســي  على  اليــرانــيــة 
خامنئي  علي  املر�سد  "ت�سريحات  اإن  لــه:  بيان 

اإيــران  عمق  ولبنان  و�سوريا  العراق  واعتباره 
الأمــر  اللبنانية،  الأزمـــة  �سيفاقم  ال�سرتاتيجي 
الذي بات ي�ستدعي ت�سكيل جبهة لبنانية ملواجهة 
اليرانية  امليلي�سيات  اأر�سنا  على  تفتعله  قد  ما 
اجلمهورية"،  ي�ستبيح  الــذي  الله  حــزب  ومنها 
ينهي  رئي�ض  و�سول  ال�سرورة  من  اأنــه  مــوؤكــدا 

�سيطرة حزب الله.
رهــن  اأن  اإىل  مـــراقـــبـــون  اأ�ـــســـار  جــهــتــهــم،  مـــن 
"خامنئي" ال�ساحة اللبنانية مع �سوريا والعراق 
امللف  يف  بالتدخل  منه  اإقــرار  هو  �سراعاته،  يف 
اللبناين وا�ستخدامه ورقة للت�سوية مع وا�سنطن 

عندما يحني وقت الت�سوية.
وعقب انتهاء ولية الرئي�ض مي�سال عون يف 31 
رئا�سيا،  �سغورا  لبنان  يعي�ض  املا�سي،  اأكتوبر 
و�ــســط غــيــاب اأي مــالمــح لنــتــهــاء تــلــك احلــالــة، 
جل�سات   7 مــدار  على  الربملان  ف�سل  بعد  خا�سة 
يف انتخاب رئي�ض جديد. وحتمل قوى �سيا�سية 
حزب الله م�سوؤولية تعطيل انتخاب رئي�ض جديد 
للبالد، معتربين دعوته الأخرية للحوار مناورة.

 ليبيا.. مباحثات 
لحل الخالفات

طرابل�س - البالد
الأزمــة  ليبية حلل اخلالفات وجتــاوز   - ليبية  بــداأت حتركات 
عقيلة  الليبي  الربملان  رئي�ض  اأعلن  حيث  القائمة،  ال�سيا�سية 
للدولة  الأعــلــى  املجل�ض  رئي�ض  مع  �سيجمعه  لقاء  عن  �سالح 
خالد امل�سري يف القاهرة، وذلك يف حماولة جديدة للبحث عن 

تفاهمات تخرج البالد من مرحلة اجلمود ال�سيا�سي.
ويناق�ض اللقاء توحيد ال�سلطة التنفيذية وملف تغيري املنا�سب 
ال�سيادية، اإىل جانب حماولة حل خالفات القاعدة الد�ستورية 
الرئا�سية،  لالنتخابات  الرت�سح  �سروط  خا�سة  لالنتخابات، 
بينما حتّدث رئي�ض الربملان عقيلة �سالح يف موؤمتر �سحايف، 
العربية  للجامعة  العام  الأمــني  مع  لقائه  اإثــر  )الثنني(،  اأم�ض 
بينه وبني رئي�ض جمل�ض  تقارب  الغيط، عن وجود  اأبو  اأحمد 
خا�سة  املّلفات،  هــذه  كل  وح�سم  حلل  امل�سري،  خالد  الــدولــة 

املنا�سب ال�سيادية.
واأ�سار �سالح اإىل وجود حراك دويل كبري للدفع باجتاه اإجراء 
العملية  وتــاأمــني  تنظيم  اإن  قــال  لكّنه  ليبيا،  يف  النتخابات 
اإىل  اإ�ــســارة  يف  �سليمة،  بيئة  توفري  اإىل  يحتاج  النتخابية 

�سرورة حل اخلالفات والنق�سامات الداخلية.
وتو�سل رئي�سا الربملان عقيلة �سالح واملجل�ض الأعلى للدولة 
اإىل  الآن،  من  �سهر  قبل  باملغرب  اجتماع  خالل  امل�سري،  خالد 
اتفاق على توحيد ال�سلطة التنفيذية وتغيري املنا�سب ال�سيادية 
قبل نهاية العام احلايل، رف�سه رئي�ض حكومة الوحدة الوطنية 

عبد احلميد الدبيبة.
ويلقي هذا التباين يف املواقف بني الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة 
تنفيذ  تعرت�ض  قــد  التي  ال�سعوبات  على  ال�سوء  ليبيا،  يف 
الأمر  تعّلق  �سواء  و�سالح،  امل�سري  بني  املحتملة  التفاهمات 
بتغيري ال�سلطة التنفيذية اأو توزيع املنا�سب ال�سيادية، يف ظل 
العا�سمة طرابل�ض  والع�سكرية يف  ال�سيا�سية  الأطراف  رف�ض 

لهذا التفاق.
اخلالفية  امللفات  اأكــر  من  ال�سيادية  املنا�سب  ملف  ويعترب 
ب�ساأن  النظر  وجهات  يف  التباين  ب�سبب  ليبيا،  يف  القادة  بني 
طرق واآليات ومعايري اختيار وتوزيع هذه املنا�سب والأ�سماء 

املر�سحة لتويل هذه الوظائف ال�سيادية.
اأكد وزير اخلارجية امل�سري، �سامح �سكري، للممثل  اإىل ذلك، 
اخلا�ض لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ليبيا، عبد الله باتيلي، 
النتخابات  واإجـــراء  الد�ستوري  امل�سار  اإمتــام  اأهمية  اأم�ض، 
ليبيا. وقالت  الأزمة يف  اإنهاء  اأجل  من  والت�سريعية  الرئا�سية 
خالل  �سدد  �سكري  اإن  بــيــان،  يف  امل�سرية  اخلارجية  وزارة 
الليبية  امللكية  �ــســرورة  على  القاهرة،  يف  عقد  الــذي  اللقاء، 

للحل، واأهمية احرتام املوؤ�س�سة الت�سريعية املنتخبة.
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              فعاليات للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري 

الريا�ض ـ البالد 
انطلقت اأم�س  فعاليات مهرجان امللك 
عبدالعزيز لل�سقور بن�سخته اخلام�سة 
يف مــقــر نـــادي الــ�ــســقــور الــ�ــســعــودي 
بجوائز  الريا�س،  مدينة  �سمال  مبلهم 
مليون  اإىل 30  الإجمالية  قيمتها  ت�سل 
ال�سقارين  من  وا�سعة  مب�ساركة  ريال، 
كبري  وح�سور  والدوليني،  ال�سعوديني 
اململكة  داخل  من  بال�سقور  املهتمني  من 

وخارجها.
من  الأول  ــوط  ــ�ــس ال نــتــائــج  واأ�ـــســـفـــرت 
املخ�س�س  مــر(   400( املــلــواح  م�سابقة 
لفئة �ساهني فرخ للمحرفني ال�سعوديني، 
برغ�س  ــن  ب حميد  الــ�ــســقــار  حتقيق  عــن 
والــثــاين  الأول  املــركــزيــن  املــنــ�ــســوري 
ب�سقريه "رميا و�سجعة"، وحل ثالثًا حممد 
فيما  "�سهيل"،  بال�سقر  الدو�سري  عبدالله 
املن�سوري  برغ�س  بن  ال�سقار حميد  ح�سم 
ال�سوط  مناف�سات  "ال�سغرية"  ب�سقره 
للمحرفني  قرنا�س  �ساهني  للجري  الــثــاين 
الــ�ــســعــوديــني، مــتــفــوقــًا عــلــى املــركــز الــثــاين 
ب�سقره  املن�سوري  الربغ�س  برغ�س  لل�سقار 
"S28" بفارق مئتي جزء من الثانية، وحقق 
املركزين  املن�سوري  برغ�س  بن  فهد  ال�سقار 

الثالث والرابع ب�سقريه "�سامه و�سلمى".
واأقيم ال�سوط الثالث لفئة �ساهني فرخ املفتوح 

للمالك ال�سعوديني، حيث فاز باملركز الأول ال�سقار 
تاله   ،"600" ب�سقره  البقمي  حمي�سن  عبدالعزيز 
وحم�سن  "احلارة"،  ب�سقره  املــري  الغيثاين  علي 

الغيثاين املري ب�سقره "روعة" يف املركز الثالث.
املفتوح  قرنا�س  �ساهني  لفئة  الــرابــع  ال�سوط  اأمــا 
جابر  بن  �سعيد  ال�سقار  فربع  ال�سعوديني  للمالك 
املري على املرتبة الأوىل ب�سقره "حا�سر"، متفوقًا 
املركزين  حقق  الــذي  املــري  الغيثاين  حم�سن  على 

الثاين والثالث ب�سقريه "حدث وذهب".
للمالك  فــرخ  �ساهني  لفئة  اخلام�س  ال�سوط  و�سهد 
ال�سقار  فيها  تــفــوق  قــويــة  مناف�سة  الــ�ــســعــوديــني 
عبدالعزيز الطويل من خالل �سقره "الو�سم" بفارق 

الثانية عن  يزيد عن 120 جزءًا من 
�ساحب املركز الثاين ال�سقار 

نــا�ــســر الــغــيــثــاين املــري 
ب�سقره "الر�سا�سة"، 

�سعيد  ثــالــثــًا  وحـــل 
ــــي  ــــب ــــي ــــع ــــ�ــــس ال
ــــطــــريي، اأمــــا  امل
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــــالــــــ�ــــــســــــوط 
الــــــ�ــــــســــــاد�ــــــس 
والأخــــــــــــري يف 

الأول  الـــــيـــــوم 
والــذي  للمهرجان 

لل�ساهني  خــ�ــســ�ــس 

الأول  مركزه  فح�سد  ال�سعوديني،  للمالك  قرنا�س 
"غدرا"،  ب�سقره  العنزي  ال�سبيعي  هليل  ال�سقار 
تاله �سليمان اخلربو�س ال�سمري، وجاء عبدالرحمن 

."SA" املري يف املرتبة الثالثة ب�سقره
امللواح  مل�سابقة  التاأهيلية  الأ�ــســواط  وت�ستمر 
حتى  لل�سقور  عبدالعزيز  املــلــك  مــهــرجــان  يف 
الثالثاء املقبل 6 دي�سمرب، حيث �ستتاأهل املراكز 
ال�سبعة الأوىل من كل �سوط يف اأ�سواط الفئات 
)مالك- مالك مفتوح- حمرفني �سعوديني( اإىل 
الأ�سواط النهائية، التي حتمل لقب كوؤو�س امللك 

عبدالعزيز.
تنظيم  خالل  من  ال�سعودي  ال�سقور  نادي  وي�سعى 
اإىل  لل�سقور  عبدالعزيز  امللك  مهرجان 
ال�سقارين  فعاليات تخدم  اإقامة 
ممار�سة  على  وت�سجعهم 
هـــوايـــتـــهـــم، واحلـــفـــاظ 
على املوروث الثقايف 
واحلــــــــ�ــــــــســــــــاري 
حتقيقًا  للمملكة، 
ملــــ�ــــســــتــــهــــدفــــات 
ــكــة  روؤيـــــــــة املــمــل
ــك  ــذل وك  ،2030
تــــعــــزيــــز ريـــــــادة 
دعـــم  يف  ــكــة  ــل ــم امل
الثقافية  الأنــ�ــســطــة 

واحل�سارية.

 مليون ريال جوائز  مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

 انطالق مهرجان "الخطوة 
الجنوبية" في أبها

اأبها ـ البالد 
اخلطوة  مهرجان  اأمــ�ــس  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
قطاعات  مب�ساركة  اأبــهــا،  مدينة  يف  اجلنوبية 
وذلــك  والأزيــــاء،  ــيــة،  الأدائ والفنون  املو�سيقى، 
برامج حتقيق  "اأحد  برنامج جودة احلياة  �سمن 
الــوزارة من  ت�سلط  اململكة 2030"، والذي  روؤية 
كموروٍث  اجلنوبية  اخلطوة  على  ال�سوء  خالله 

ثقايف اأ�سيل.
ويت�سمن افتتاح املهرجان الذي ميتد خلم�سة اأياٍم 
اخلطوة  اإيقاع  مع  الفتتاح"  "اأوبريت  متتالية، 
اجلنوبية، واأبيات �سعرية وطنية مرتبطة ب�سعر 
اخلطوة، وكذلك رحلة لزوار املهرجان املكونة من 
4 مناطق تتمثل يف "معر�س اخلطوة اجلنوبية" 
اخلطوة  تاريخ  على  يركز  رئي�سًا  ركن  املت�سمنة 
خمتلفًا،  حلنًا   20 على  حمتويًا  عام،  لألف  املمتد 
هذه  وهــدوء  اأحلانها  على  بناًء  اخلطوة  وتتنوع 
ع�سري،  وحمــايــل  وتــهــامــة،  بلقرن،  بــني  الأحلـــان 
ورجــــال اأملــــع، ورجــــال احلــجــر، واملــ�ــســقــي ببالد 
اإىل  و�ــســوًل  قحطان،  ببالد  والــواديــني  �سهران، 
هذه  على  ال�سوء  املعر�س  لي�سلط  ع�سري؛  �سراة 

الختالفات عرب �سا�سات العر�س الطولية.
لت�سم  للتدريب  فخ�س�ست  الثانية  املنطقة  ــا  اأم
 200-100 بني  م�ساحته  تــراوح  م�سرحًا  بذلك 
لأ�سخا�س  �سا�سة  عن  عبارة  بخلفية  ومــزود  مر 
ب�سا�سة  واأر�سيته  دقيق،  ب�سكٍل  اخلطوة  يــوؤدون 
اإ�سقاط �سوئي تفاعلية تتفاعل مع الزوار عند اأداء 
اخلطوة بحيث حتول رق�ساتهم اإىل اإ�ساءات، اأما 
من  والطهي" فتتكون  "املو�سيقى  الثالثة  املنطقة 
والعازفني  واملقاهي،  املطاعم  رئي�سة:  مكونات   3
اخلــطــوة،  تـــوؤدي  وفـــرق  ال�سعبية،  الآلت  على 
بحيث  ال�سعبية،  املو�سيقية  لــالآلت  وجم�سمات 
ال�سريعة، وم�ساهدة  املاأكولت وامل�سروبات  ُتقدم 
العازفون  و�سي�ستخدم  الفن،  هــذا  ــوؤدي  ت الفرق 
ت�ستخدم  الــ�ــســعــودي  الــــراث  مــن  �سعبية  اآلت 
منطقة  حتتوي  فيما  اخلــطــوة،  اأحلـــان  عــزف  يف 
م�ساركة  على  والغنائية"  ال�سعرية  "الأم�سيات 

ال�سعراء و الق�سائد املتنوعة.
اأحد  اجلنوبية" يعد  "اخلطوة  مهرجان  اأن  يذكر 
الثقافة  وزارة  داأبـــت  الــتــي  الثقافية  الفعاليات 
�سمن  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  تنظيمها  على 
املجالت  خمتلف  على  ال�سوء  لت�سليط  م�ساعيها 
ارتباطًا  املرتبطة  وال�سعبية  الإبداعية  الثقافية 

وثيقًا باملجتمع ال�سعودي.

 الثقافة تدشن »مهرجان عنترة الثقافي« بالقصيم
الدمام - البالد 

"واحة  ملهرجان  امل�ساحبة  والأركــان  الفعاليات  �سهدت 
بالتعاون  للراث،  العامة  الهيئة  تنظمه  الأح�ساء" الذي 
مع حمافظة واأمانة الأح�ساء ب�سوق القي�سرية التاريخي 
اأهـــايل  ـــر مــن  اآلف زائ ـــر 3  اأك الــهــفــوف، حــ�ــســور  يف 
كاأ�س  مونديال  م�سجعي  من  املحافظة  وزوار  الأح�ساء 
العامل 2022 يف قطر، بالتزامن مع انطالق كاأ�س العامل 
ت�ستمر  التي  الفعاليات  وتنوعت  قطر.  دولة  يف   2022
ال�سعودية،  القهوة  اأركــــان:  بــني  املــونــديــال  اأيـــام  طيلة 
واحلــــرف الــيــدويــة والــفــنــون الــفــلــكــلــوريــة، والأكــــالت 
ال�سياحية،  واجلولت  وامل�سارات  ال�سعبية،  الأح�سائية 
اإ�سافًة اإىل الربامج الثقافية والت�سوق التي ت�ستمر طيلة 

ايام املونديال.
الرفيهية  والــربامــج  والأركــــان  الفعاليات  جتــذب  كما 
التاريخي  القي�سرية  �سوق  يف  وال�سياحية  والريا�سية 
م�سجعي  من  واملقيمني  والـــزوار  الأهــايل  الأح�ساء  يف 
بعد  من  ميثله  ملا  قطر،  يف   2022 العامل  كاأ�س  مونديال 

تاريخي وثقايف امتد لأكر من 200 �سنة.
عديدة  اأركــانــًا  القي�سرية  �سوق  يف  الفعاليات  وت�سم 
اليدوية  احلـــرف  ركــن  الــ�ــســعــوديــة،  الــقــهــوة  ركــن  منها 
ال�سعبية،  الأح�سائية  الأكــالت  ركن  ال�سعبية،  والفنون 
اإىل العديد  اإ�سافة  ال�سياحية،  ركن امل�سارات واجلولت 
اأيــام  طيلة  ت�ستمر  الــتــي  والت�سوق  الثقافية  الــربامــج 
الهفوف  الذي يقع يف مدينة  ال�سوق  املونديال. ويحمل 
على م�ساحة اأكر من 15 األف مر مربع الطابع املعماري 
القدمي يف البناء ، حيث يحوي 14 بوابه دخول وي�سم 
اأكر 422 حمل جتاري ب�سكل متوازي، و�سقف مفتوح 
الهواء  ودخـــول  ال�سم�س  اإ�ــســاءة  مــن  لال�ستفادة  ــك  وذل

ب�سكل طبيعي. 

3 آالف زائر يشهدون فعاليات 
وأركان سوق القيصرية

 بدعٍم من برنامج جودة الحياة الستعادة مسيرة اإلبداع العربي

الريا�ض ـ البالد 
الثقايف  فعاليات مهرجان عنرة  اأم�س   انطلقت 
اجلــواء  غــاف  يف  الثقافة  وزارة  ُمه  تنظِّ الــذي 
ثقافية  رحــلــة  ن  يت�سمَّ اإْذ  الــقــ�ــســيــم،  مبنطقة 
متكاملة تلقي ال�سوء على حياة ال�ساعر العربي 
وق�سته  العب�سي،  �ــســداد  بــن  عــنــرة  املــعــروف 
معلقته  يف  وثَّقها  الــتــي  "عبلة"  حمبوبته  مــع 
ال�سعرية، اإىل جانب ملحة من حياته وفرو�سيته 
الثقافية  بالقيمة  املهرجان  و�سجاعته،ويحتفي 
على  �ــســداد،  بن  عنرة  الكبري  العربي  لل�ساعر 
متنوعة،  اأق�سام  عرب  متوا�سلة  اأيام  �سبعة  مدار 
ُيــعــرف  ـــذي  ال  " التفاعلي  "املعر�س  مــن  تــبــداأ 
بوا�سطة  وفاته،  حتى  ن�ساأته  من  عنرة  بحياة 
على  الأطــفــال  ف  وُيــعــرَّ كــبــرية،  عر�س  �سا�سات 
ُتقام  م�سلية  اأن�سطة  عرب  وبطولته  �سخ�سيته 
اأبيات  اأحجية عن  الأطفال" كاإكمال  "منطقة  يف 
عنرة، وحكاياٍت عن حياة عنرة بطريقة �سهلة 
العربية،  لثقافتهم  انتماَءهم  ز  لتعزِّ لــالأطــفــال؛ 
ور�سومات كبرية من حياته ي�سارك الأطفال يف 
خ يف اأذهانهم اأبرز معامل ق�سته،  تلوينها؛ لر�سِّ
نة جمموعة من  "مكتبة عنرة" املت�سمِّ ومنطقة 
حــيــاَة عنرة  ــَقــت  َوثَّ التي  والــفــن  الأدب  اأعــمــال 

وتاأثريها على الثقافة العربية.
ف  يتعرَّ الن�سلة"  و�سخرة  "بعبلة  منطقة  ويف 
الــزائــر عــلــى عبلة ودورهــــا يف حــيــاة عــنــرة، 
حياتهما  يف  الن�سلة  �سخرة  دور  وي�ستك�سف 
�سل�سلة  ن  فيت�سمَّ عنرة"  "م�سرح  اأمـــا  مــعــًا. 
ومعلقته  عنرة  اأدب  تــاأثــري  عــن  نقا�س  حلقات 

ال�سهرية، وتنتهي رحلة الزائر الثقافية باملنطقة 
مفتوحة  طــعــام  منطقة  يف  املتمثلة  املفتوحة 
جمموعة  على  امل�ستملة  الأخــرى  الفعاليات  على 
عــنــرة،  ل�سخرة  الــفــوتــوغــرافــيــة  الــ�ــســور  مــن 
وركن  امل�سهورة،  وق�سائده  حياته  من  ومواقع 
بتاريخها،  ف  يعرِّ الــذي  ال�سعودية"  "القهوة 
امل�ستخدمة  والأدوات  املتنوعة،  اإعدادها  وطرق 
يف  وتقدميها  �سربها  وعـــادات  حت�سريها،  يف 

ال�سعودية.
العربي؛  ال�سعر  م�سار  �سمن  املهرجان  وياأتي 
العربي  والــفــار�ــس  ال�ساعر  اإحــيــاء  بذلك  ليعيد 
ــفــرة  عـــنـــرة بـــن �ـــســـداد، الـــــذي عـــا�ـــس بـــني ال
بعد  التاريخ  عرب  �سيته  وذاع  608م،   - 525م 
التي  "الذهبية"  بـ  املو�سوفة  ال�سهرية  معلقته 
ج على  عــرَّ ثم  الــفــراق،  "عنرة" بو�سف  بــداأهــا 

�سجاعته  بعدها  لي�سف  عبلة،  حمبوبته  ذكــر 
وفرو�سيته وهزمية اأعدائه، التي قيل باأنه نظمها 
و�ساعريته.  ومكانته  وجـــوده  لإثــبــات  حتــديــًا 
والحــرام  والإقــدام  ال�سجاعة  عنه  عرف  حيث 
َف من اأقوى الرجال يف  نِّ والع�سق العفيف، و�سُ

ع�سره واأ�سدهم باأ�سًا.
"مهرجان عنرة الثقايف" بدعٍم  وُتنظم وزارة الثقافة 
روؤية  حتقيق  برامج  "اأحد  احلياة  جــودة  برنامج  من 
التي  بالأ�سماء  الحتفاء  بهدف  وذلك  2030"؛  اململكة 
تاأثري كبري  لها  العربية وكان  ظهرت من قلب اجلزيرة 
الأوىل،  الع�سور  منذ  الــعــربــي  ــــداع  الإب م�سرية  يف 
واأ�س�ست الثقافة العربية، واإحياء مكانتهم الثقافية عرب 
ُت�سهم يف تعزيز ح�سورهم يف احلياة  قوالب مبتكرة 
ف الأجيال احلالية باملخزون الثقايف  املعا�سرة، وُتعرِّ

العربي على مرِّ التاريخ ويف خمتلف الأزمنة.

جدة ـ البالد 
"جدة  الأحمر  البحر  �سواطئ عرو�س  على �سفاف 
"، ومع اعتدال الأجواء، و�سكون الأمواج، وامتداد 
بانورامية  ب�سورة  تبهر  التي  ال�ساطئية  رمالها 
املدينة، وِحراك �سياحي يجمع  لروؤية �سحر معامل 

بني املتعة والريا�سة.
البحر  هــدوء  وُع�ساق  ومــرتــادو  زوار  ويت�سابق 
من  البحر  جتــربــة  ملعاي�سة  الــتــنــزه  اإىل  الأحــمــر، 
باختالف  والــقــوارب  واليخوت،  املرا�سي،  خــالل 

اأحجامها.
اأن  القرين  عبدالغني  القوارب  مالك  اأحد  واأو�سح 
وخارج  داخل  من  البحر  متعة  رواد  من  املتنزهني 
الذين  واحلــجــاج  واملعتمرين  الـــزوار  مــن  اململكة 
ياأتون وباأعداد كبرية وب�سكل م�ستمر، حيث تتميز 
والتي  الق�سرية،  بالرحالت  اأبــحــر  �سرم  رحــالت 
من  بتكلفة  عــادة  تكون  �ساعة  اإىل  ن�سف  من  متتد 
200 اإىل 400 ريال يف قوارب �سغرية ومتو�سطة 
فيها  البع�س  ا ميار�س  اإىل 15 �سخ�سً حتمل من 5 
ريا�سة التزلج على املاء يف ال�سرم لهدوء اأمواجه، 
كما تبلغ مدة الإبحار يف رحالت ال�سيد والغو�س 

اأبو طري  اإىل جزيرتي بيا�سة 40 دقيقة، وجزيرة 
�ساعة وتكون من 4 اإىل 12 �ساعة.

القثمي،  فهد  ــقــوارب  ال مــالك  اأحـــد  اأيــ�ــســًا  وي�سري 
ونوعية  لياًل،  اأغلبها  تكون  ال�سيد  رحالت  اأن  اإىل 

املتو�سطة  هي  اأبحر  خــارج  تخرج  التي  الــقــوارب 
والكبرية والقوارب ال�سغرية ل تغادر اإل مبرافقة 
فيما  اأق�سى،  كحد  �ساعة   24 ولـ  الكبرية  اليخوت 
اإىل ثالثة  الـــقـــوارب اخلــا�ــســة  متــتــد رحــلــة مـــالك 

اأيام، كما تبداأ الرحالت اإىل خارج اأبحر عادة الـ 7 
الواحدة  ال�ساعة  ، ومن  1 ظهرًا  الـ  �سباحًا وحتى 
اإىل 6 م�ساًء، ف�ساًل عن رحالت املنا�سبات اخلا�سة 
والتي يتم جتهيز م�ستلزماتها بح�سب طلب املتنزه 
وتكون  نف�سها  القوارب  على  وغريها  وجبات  من 

من �سخ�سني اإىل 6 اأ�سخا�س.
يقول  الــبــحــر  وهــــواة  املــتــنــزهــني  ت�سنيف  وعـــن 
املتنزهني  اإن  الربناوي  اأن�س  القوارب  مالك  اأحــد 
عن  يبحث  مــن  منهم  عــدة،  اأق�سام  اإىل  ينق�سمون 
ي�ستمتع  والآخــر  النهار،  فرة  يف  البحر  م�ساهدة 
يف امل�ساهدة بفرة الليل، حيث يبلغ متو�سط �سعر 
الرحلة خارج �سرم اأبحر من 1200 اإىل 900 ريال، 
واأبــو  بيا�سة  جزيرتي  على  بالنزول  لال�ستمتاع 
طري لل�سواء، واأجواء اجلزر والغو�س، وم�ساهدة 
ال�ساحرة  البحرية  والطبيعة  املرجانية،  ال�سعب 
الــتــي تتمتع بها هــذه اجلـــزر، مــن داخـــل وخــارج 

اململكة مبختلف جن�سياتهم.
جدة  مدينة  مرا�سي  يف  النزهة  قــوارب  عدد  اأن  ُيذكر 
وقــوارب   ،2501 اإىل  ال�سيد  وقــوارب  قــاربــًا،   2411

التاأجري 138، يف حني تبلغ عدد املرا�سي 15 مر�سى.
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جدة- البالد
اللجنة  اعتمدتها  التي  املناطق  اأهم  من  ال�سعودي" واحــدة  "البيت  منطقة  باتت 

املنظمة للمونديال، لتقدم فعاليات م�ساحبة ملناف�ساته.
كبري،  باإقبال   ، مربع  مرت  األــف   18 م�ساحته  البالغ  ال�سعودي"  "البيت  ويحظى 
كل  ي�سهد  بل  وثقافاتهم،  اأعراقهم وجن�سياتهم  باختالف  املونديال  وتوافد جماهري 
يوم، ارتفاعًا يف عدد الزوار، ل�سيما من امل�سجعني ال�سعوديني الذين ح�سروا لدعم 
الأخ�سر.وميثل هذا البيت اأحد اأهم مناطق الت�سجيع املخ�س�سة جلماهري املنتخب 

ال�سعودي والدول العربية، الذين يعي�سون جتربة ثرية وممتعة.

"البيت السعودي" وجهة مفضلة لجماهير المونديال

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

تعثرنا أمام بولندا بأخطائنا
ماجد العيدان

من  ال�سعودي  الوطني  منتخبنا  يقدمه  مبــا  نفتخر  اأن  يجب  الــبــدايــة،  يف 
والعر�ض   ،2022 قطر  مــونــديــال  يف  عــاملــي  وحــ�ــســور  رائــعــة  م�ستويات 
التاريخي الذي قدمه لعبونا يف مباراة الأرجنتني التي انتهت بفوز ال�سقور 
اأن يكتمل ذلك  النف�ض  التانغو بهدفني مقابل هدف، وكنا منني  اخل�سر على 
اجلمال بالفوز على بولندا والتاأهل اإىل دور 1٦ من بطولة كاأ�ض العامل، ولكن 
هكذا هي كرة القدم فوز وخ�سارة ويجب اأن ن�ستفيد من كل مرحلة ومعرفة 
اإن  اأف�سل،  قادم اليام مبا هو  للعمل على ت�سحيحها والظهور يف  الأخطاء 

�ساء الله.
من وجهة نظري توجد عدة اأ�سباب خل�سارتنا موقعة بولندا، لعل اأبرزها..

* التقدم والندفاع املبالغ فيه وال�سغط العايل يف بداية ملعب اخل�سم وترك 
م�ساحة يف ملعبنا وذلك ما �سهل على البولنديني ا�ستغالله وت�سهيل ا�ستخدام 

الطريقة املف�سلة لديهم وهي الكرات الطولية التي �ُسجل منها الهدف الأول.
نظري  وجهة  من  املركب  اخلطاأ  واأبرزها  الالعبني  من  الفردية  الأخطاء    *
الثاين  الهدف  منه  و�سجل  لوفادون�سكي،  البولندي  املهاجم  ا�ستغله  الــذي 

وهي كالتايل.. 
اخلطاأ الأول: من  علي البليهي  فكان من املفرت�ض اأن يلعب الكرة على اخلط 
ب�سكل طويل اأو منت�سف امللعب اأو اأن ي�ستت لالأمام باأي �سكل ول يحرج زميله 

بتمريره كلفتنا الهدف الثاين الذي قتل اآمال الالعبني يف العودة للمباراة. 
بل  الكرة؛  على  �سيطرته  لعدم  وذلــك  املالكي ،  من  عبدالإله  الثاين:   اخلطاأ 
اأي�سًا خيار باإرجاعها  اأخرى، ولديه  للبليهي مره  كانت لديه فر�سة لإعادتها 

للعوي�ض وفتح خانة ل�ستالم الكرة مرة ثانية وال�سعود بها مللعب املناف�ض. 
األقت  حتــول  نقطة  اأنها  اأعتقد  الدو�سري،  من  �سامل  اجلــزاء  ركلة  �سياع   *

بظاللها على م�ستوى  �سامل نف�سه وعلى زمالئه الالعبني. 
لعب  طرد  عدم  منها  املباراة؛  يف  املوؤثرة  الأخطاء  بع�ض  احلكم  ارتكاب   *
بولندا امل�ستحق للبطاقة احلمراء يف وقت مبكر من املباراة، وذلك لو حدث 

كلن �سيوؤثر اإيجابًا على املنتخب ال�سعودي و�سلبًا على بولندا. 
* املجهود العايل املبذول من الالعبني يف مباراة الأرجنتني ال�سابقة كان له 
دور كبري جدًا على م�ستواهم يف مباراة بولندا بدنيًا وذهنيًا وعلى م�ستوى 
الإ�سابات، فلو عدنا للقاء لوجدنا العديد من الأخطاء وعدم الرتكيز، ما اأدى 

ل�ستغاللها من قبل البولنديني ف�سجلوا من خاللها.
* عدم التكافوؤ يف البنية اجل�سمانية والقوة البدنية فيما بني لعبي منتخبنا 
اأبرز ال�سلبيات املوجودة يف  اإحدى  الوطني ولعبي منتخب بولندا، وهذه 
الالعب ال�سعودي وهي �سعف البنية اجل�سمانية مقارنة مع الالعب الأوربي.
* عدم ا�ستغالل بطء لعبي بولندا بال�سرعات العالية التي ميتاز لها لعبو 
املنتخب ال�سعودي وذلك قد يعود ملا ذكرته �سابقًا من اجلهد العايل املبذول 

يف مبارة الأرجنتني. 
ختامًا: معاك يا الأخ�سر. على النت�سارات نلتقي.

@majedeidan

جدة- البالد
الثــنــني  اأمــ�ــض  الــوطــنــي  منتخبنا  وا�ــســل 
تدريباته يف مقر اإقامته يف الدوحة؛ ا�ستعداًدا 
ملواجهة منتخب املك�سيك بعد يوم غٍد الأربعاء 
الثالثة  اجلــولــة  �سمن  لو�سيل،  ا�ــســتــاد  على 
العامل  بكاأ�ض  املجموعات  دور  من  والأخـــرية 

.™2022 قطر   FIFA
"الأخ�سر"  لعـــبـــو  اأجــــــــرى  مـــيـــدانـــًيـــا، 
منتجع  "ملعب  عــلــى  ــتــدريــبــيــة  ال حــ�ــســتــهــم 
"اإيرڤي  الفني  املــديــر  اإ�ــســراف  حتــت  �سيلني" 
قبل  الإحـــــمـــــاء،  ــن  ــمــاري ــت ب بــــــداأت  رينارد" 
لــتــخــتــتــم  مـــ�ـــســـغـــرة،  ـــات  ـــاري ـــب م يـــجـــري  اأن 
ــــة.  احلـــ�ـــســـة الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــتـــمـــاريـــن الإطــــال
"حممد  الــالعــب  اكتفى  مت�سل،  �سعيد  على 

كنو" بتمارين ا�سرتجاعية برفقة املعد البدين، 
الربيك" برناجمه  "حممد  الالعب  وا�سل  فيما 

العالجي برفقة اجلهاز الطبي.
الـــثـــالثـــاء  الــــيــــوم  "الأخ�سر"  ويــخــتــتــم 
ال�ساعة  عــنــد  تــدريــبــيــة  بح�سة  ا�ــســتــعــداداتــه 
�سيلني"،  منتجع  "ملعب  على  م�ساًء  اخلام�سة 
و�ستكون مفتوحة اأمام و�سائل الإعالم يف اأول 

ربع �ساعة.
للمنتخب  الفني  املدير  اأخرى، يعقد  من جهة 
عند  الثالثاء  اليوم  رينارد"  "اإيرڤي  الوطني 
مــوؤمتــًرا  مــ�ــســاًء  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 
 ( للموؤمترات  ــدويل  ال قطر  مركز  يف  �سحفًيا 
الأخ�سر  مواجهة  عن  للحديث   ،)  QNCC

اأمام منتخب املك�سيك.

تعديالت إضافية على حلبة كورنيش جدة قبل سباق الفورموال 1 
جدة- خالد بن مر�ساح

اجلهة  ال�سعودية،  املحركات  ريا�سة  �سركة  اأكــدت   
 stc املـــروجـــة لــ�ــســبــاق جـــائـــزة الــ�ــســعــوديــة الـــكـــربى
التغيريات  من  املزيد  اإجــراء  لعام 2023،   1 للفورمول 
يف  �ــســوارع  حلبة  اأ�ــســرع  جـــدة،  كورني�ض  حلبة  على 
اإىل  ال�سيارات  ريا�سة  قمة  عــودة  قبل  وذلــك  الــعــامل، 
�سواحل البحر الأحمر خالل الفرتة من 17-19 مار�ض 

املقبل.
مع  بالتعاون  احللبة  على  التعديالت  اإجـــراء  وجــاء 
الت�ساور  بعد  "تيلكه"،  �سركة  ال�سباق  حلبات  م�سممي 
مع الحتاد الدويل لل�سيارات والفورمول 1 وال�سائقني، 
بهدف زيادة حت�سني خطوط روؤية ال�سائقني يف اأق�سام 
املختلفة،  احلواجز  ت�سكيل  واإعــادة  احللبة  من  حمددة 
ومبا يتما�سى مع التو�سيات اجلديدة التي مت تقدميها 
بعد طرح �سيارات الفورمول 1 اجلديدة يف بداية هذا 

العام جلعل ال�سباقات اأكرث �سال�سة واأمانًا واإثارة.
ومن اأبرز التغيريات اإ�سافة مطبات تخفيف ال�سرعة يف 
املنعطفات 3 و14 و19 و20 و21، والذي ميكن تعريفه 
على اأنها ل�سقة على الأر�ض مماثلة لتلك امل�ستخدمة على 

الطرق ال�سريعة، والتي تنبه ال�سائق باخلروج من م�سار 
فاإنها ت�سهم يف  الفورمول 1،  احللبة، ووفقًا مل�سطلحات 
جعل ال�سيارة تهتز ب�سكل فعال مما يوؤدي اإىل فقدان قوة 
اإ�سافة  متت  ذلك،  على  وعالوة  اإبطائها.  وبالتايل  اجلر، 
حفف جانبية بدًل من املطبات الفولذية يف املنعطفات 4 

و8 و10 و11 و17 و23.
وو�سوح  ال�سائق  روؤيـــة  خطوط  حت�سني  ولــزيــادة 
جــدار  يف  حتـــوًل  و20   14 املنعطفان  �سهد  الـــروؤيـــة، 
التوايل  على  والأي�سر  الأميــن  اجلانبني  على  ال�سياج 
)للمنعطف  اأمتار  و5   )14 )للمنعطف  مرت   7.5 مبقدار 
الــ�ــســرعــة حــيــث مت  مــطــبــات تخفيف  اإ�ــســافــة  مــع   )20
اإ�سافته بــني اخلــط الأبــيــ�ــض وجـــدار الأمـــان مــن هذه 
التو�سعات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، مت تعديل جدار الأمان 
من  اأو�سح  جماًل  ال�سائقني  ملنح  و10   8 املنعطفني  يف 

الروؤية للمنعطف يف الأمام.
واأخريًا، �سهد املنعطفان 22 و23، تغيريًا على �سكلها 
الذي يتخذ �سكل "S" ب�سغطها قلياًل عرب تعديل ال�سياج 
اإبطاء  بهدف  جانبية  حافة  واإ�سافة   23 املنعطف  يف 

ال�سائقني بنحو 50 كم/ �ساعة.

 الرياض تحتضن مهرجان
الجواد العربي األصيل "جوادي" 

الريا�س - هاين الب�سر
حتت اإطار حتقيق روؤية اململكة 2030 يف دمج 
والرتاث، وتعزيزا  بالثقافة  والفرو�سية  الرتفيه 
على  واملحافظة  الأ�سيل،  العربي  اجلواد  ملكانة 
الأ�سيل،  ال�سعودي  والــرتاث  التاريخي،  الإرث 
وحتت مظلة الهيئة العامة للرتفيه، تقيم منظمة 
اجلواد العربي مهرجان الريا�ض للجواد العربي 
ــتــداء مــن الــيــوم الــثــالثــاء حتى 3  )جــــوادي( اب

دي�سمرب املقبل بالدرعية.
حيث  والأ�ــســالــة،  املتعة  بني  املهرجان  يجمع 
يــحــتــوي عــلــى فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة، وتــراثــيــة، 
ـــيـــة، وثـــقـــافـــيـــة، وفـــعـــالـــيـــات اأخـــــرى  وفـــرو�ـــس
حمبي  حتــديــدًا  الأعــمــار،  جلميع  ا�ستعرا�سية، 
منظمة  تقيم  حيث  الأ�ــســيــلــة،  العربية  اخلــيــل 
ــعــربــي حتـــت اإ�ــــســــراف مــركــز املــلــك  اجلـــــواد ال
بطولتي،  الأ�سيلة،  العربية  للخيل  عبدالعزيز 
كاأ�ض  وبطولة  الأ�سيلة،  العربية  اخليل  جمال 
العربية  اخليل  جلمال  ال�سعودي  الإنتاج  اأبطال 
كاأ�ض  وبطولة  جـــوادا،   80 مب�ساركة  الأ�سيلة 
املــربــيــني الــ�ــســعــوديــني مبــ�ــســاركــة 177جـــــوادا، 
البطولتني،  األــقــاب  على  اجلــيــاد  فيها  تتناف�ض 

وجوائز نقدية فاقت املليون ريال.
بيئة  خلق  على  املهرجان  حر�ض  منطلق  ومن 
على  والتاأكيد  جاذبة،  تراثية  ترفيهية  فرو�سية 
وتثقيف  الأ�ــســيــل،  العربي  بــاجلــواد  التعريف 
تعنى  كثرية  فعاليات  اأعـــدت  فقد  عنه؛  ـــزوار  ال
العربية  ــاد  اجلــي ا�ــســتــعــرا�ــض  كفعالية  ــك،  ــذل ب
ــة، وديـــوانـــيـــة الــفــر�ــســان  ــجــان ــه ــة، وال ــل ــي الأ�ــس
الأ�سيل، وهو  ال�سعودي  الرتاث  امل�ستوحاة من 
بطابع  بالفر�سان  يحتفي  الذي  املخ�س�ض  املكان 
الــرتاثــيــة،  احلــكــايــات  جل�سات  تتخلله  تــراثــي، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  وق�س�ض عن توحيد 
واأخرى عن امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – 
وملوك اململكة العربية ال�سعودية، كما تروى فيه 
اأي�سا ق�س�ض عن اخليل العربية الأ�سيلة، اإ�سافة 
الأ�سل  �سعودية  باخليل  خا�سة  فعاليات  اإىل 
واملــنــ�ــســاأ، وهــي مــن الــ�ــســاللت الــتــي وحــد على 
ظهورها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب 
الله ثراه – اململكة العربية ال�سعودية، والندوات 
التثقيفية، وور�ض العمل التي �ستكون ت�ساركية 
املخت�سني ومــربــي اخلــيــل واجلــمــهــور من  بــني 

زوار املهرجان.

األخضـــر
 يواصل تحضيراته لمواجهة المكسيك.. 

ورينارد يتحدث لإلعالم
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في الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022..

السنغال واإلكوادور يتصارعان على التأهل.. وقطر تأمل بنقطة أمام هولندا 

جدة - البالد
يخو�ض منتخبا ال�سنغال والإكوادور 
مواجهة �ساخنة اليوم الثالثاء، من اأجل 
كاأ�ض  الـ 16 يف نهائيات  لدور  ال�سعود 

العامل، املقامة حاليا يف قطر.
ويلتقي املنتخبان يف ختام مناف�سات 
مواجهة  ت�سهد  التي  الأوىل  املجموعة 

اأخرى بني منتخبي هولندا وقطر.
البطولة  قطر  منتخب  ودع  وبينما 
الرابع  املركز  احتالله  ظل  يف  ر�سميا، 
على  يبدو  ال�سراع  فاإن  نقاط،  دون  من 

اأ�سده بني منتخبات هولندا والإكوادور 
ال�سعود  تذكرتي  لقتنا�ض  وال�سنغال، 

اإىل الأدوار الإق�سائية.
والإكوادور  منتخبا هولندا  ويتقا�سم 
منهما،  لكل  نقاط   4 بر�سيد  ال�سدارة 
الأهـــــداف،  فـــارق  حــيــث ميــلــكــان نف�ض 
وكـــالهـــمـــا �ــســجــل 3 اأهـــــــداف و�ــســكــن 
�سباكهما هدفا واحدا، ويتقدمان بفارق 
�ساحب  ال�سنغال،  منتخب  على  نقطة 

املركز الثالث.
و�ستكون نقطة التعادل كافية ملنتخب 

الإكوادور، الذي ي�سارك يف كاأ�ض العامل 
اأجــل  مــن  تــاريــخــه،  الــرابــعــة يف  للمرة 
الثانية  للمرة  املجموعات  دور  اجتياز 
ذاته  الإجنــاز  حقق  بعدما  تاريخه،  يف 
اأملانيا  اأقيمت يف  بن�سخة امل�سابقة التي 

عام 2006.
اأمامه  جمال  فال  ال�سنغال  منتخب  اأما 
للمرة  املقبل  للدور  للتاأهل  الفوز  �سوى 
الثانية يف تاريخه، بعد اأن و�سل لربع 
اجلــنــوبــيــة  كـــوريـــا  يف   2002 نــهــائــي 

واليابان.

**مهمة �شرفية لقطر..
حتقيق  يف  قــطــر  مــنــتــخــب  يـــاأمـــل 
انت�سار يظل عالقا يف ذاكرة حمبيه، 
يف اأول ن�سخة من كاأ�ض العامل جترى 
احل�سول  اأو  الــعــربــي،  الــوطــن  يف 
عــلــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل عــلــى الأقــــل، 
املنتخب  اأمـــام  مهمته  �سعوبة  رغــم 
نهائي  بلغ  الذي  العريق،  الهولندي 
املــونــديــال 3 مـــرات، والـــذي ي�سعى 
لتحقيق نتيجة اإيجابية للم�سي قدما 

يف البطولة.

إيران تالقي أمريكا..

وويلز تصطدم بانجلترا

جدة - البالد
يف لقاء م�سحون �سيا�سيًا، يواجه منتخب اإيران 
نظريه الأمريكي يف مباراته الأخرية يف املجموعة 
تر�سحه  اإىل  فوزه  و�سيوؤدي  اليوم،  م�ساء  الثانية 

لثمن النهائي يف نهائيات مونديال قطر.
وهي املرة الثانية التي يتواجه فيها الطرفان يف 
 ،1998 العامل  كاأ�ض  يف  الأوىل  بعد  العامل،  كاأ�ض 
التي اأقيمت يف فرن�سا، عندما فازت اإيران 2-1 يف 

مدينة ليون الفرن�سية.
و�ــســهــدت اأجــــواء مــا قــبــل الــلــقــاء تــوتــرا كــبــريا، 
الــقــدم ب�سكوى  لــكــرة  ــــراين  الإي تــقــدم الإحتــــاد  اإذ 
�سعار  اإزالـــة  خلفية  على  )فيفا(  الـــدويل  لــالحتــاد 
من�سور  يف  اإيــران،  علم  من  الإ�سالمية  اجلمهورية 
التوا�سل  و�سائل  على  املتحدة  الــوليــات  ملنتخب 

الجتماعي.
اجلمهورية  �سعار  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال ــــت  واأزال

الإ�سالمية، يف �سور ن�سرت على تويرت وفي�سبوك 
األ  قرر  اأنه  الأمريكي  اجلانب  واأعلن  واإن�ستغرام. 
ي�ستخدم �سورة علم اإيران الر�سمي، لإظهار "الدعم 
حقوق  اأجـــل  مــن  ن�سالهن  يف  اإيــــران  يف  للن�ساء 
الإن�سان الأ�سا�سية"، و�سط ا�ستمرار الحتجاجات 

املناه�سة للحكومة.
يف  الثاين  املركز  اإيــران  حتتل  ذلــك،  عن  وبعيدا 
بنقطة  متقدمة  نقاط،   3 بر�سيد  الثانية  املجموعة 

على اأمريكا التي تعادلت مرتني.
املجموعة  مــتــ�ــســدر  اإجنـــلـــرتا  منتخب  ويــلــعــب 
بنقطة  الرتتيب  متذيل  ويلز  مع  نقاط،    4 بر�سيد 

وحيدة.
اأجل  من  الإجنليزي  للمنتخب  هدفا  الفوز  ويعد 
ي�سعى  فيما  الــ�ــســدارة،  يف  املقبل  لــلــدور  الــتــاأهــل 
م�ستوى  وتقدمي  �سورته  لتح�سني  ويلز  منتخب 

اأف�سل يف ختام مبارياته بدور املجموعات.

ميسي: نجلي بكى وعائلتي عانت 
بعد الهزيمة أمام السعودية

جدة- البالد
ك�سف ليونيل مي�سي جنم وقائد منتخب الأرجنتني الأول لكرة القدم، 

اأمام  التاجنو  خ�سارة  بعد  الفور،  على  بالبكاء  بــداأ  ماتيو  جنله  اأن 
املنتخب ال�سعودي يف اجلولة بكاأ�ض العامل قطر 2022.

يف  لالأرجنتني  �سدمة  وجــه  قــد  ال�سعودي  الأخــ�ــســر  وكـــان 
 ،2022 قطر  الــعــامل  كــاأ�ــض  ببطولة  مبارياتهما  اأوىل 

الأخ�سر  �سجل  مي�سي،  ليونيل  تقدم  اأن  فبعد 
اجلنوبية  اأمــريــكــا  ببطل  ليلحق  ثنائية 

رفقاء  يــفــوز  اأن  قبل  الأوىل،  الهزمية 
ويعيد  املك�سيك  على  مي�سي  ليونيل 
الـــ16.  لــدور  التاأهل  يف  اآماله  اإحياء 
ت�سريحات  يف  مي�سي  ليونيل  وقــال 
الــربيــطــانــيــة:  "مريور"  ل�سحيفة 
باكًيا  امللعب  ماتيو  جنلي  "غادر 
ال�سعودية،  اأمــام  الأوىل  املباراة  بعد 

وخرج �سقيقه تياجو وهو يخربين اأنه 
وبولندا  املك�سيك  مباراتي  يف  فزنا  اإذا 

�سن�سعد اإىل دور الـ16".
مثل  تعاين  كانت  "عائلتي  واأ�ــســاف: 
ون�سعر  �سعداء  لكننا  الأرجنتينيني،  كل 
املك�سيك،  اأمام  الفوز  بعد  الآن  بالراحة 
لأننا عدنا للمناف�سة، والآن الأمر يعتمد 

علينا".

"cancha" المكسيكية تحذر 
من خطورة الدوسري

جدة- البالد
الوحيد لإيقاف  ال�سبيل  اأن  “cancha” املك�سيكية  اأكدت �سحيفة 
املك�سيك  بــني  احلا�سمة  ــاراة  ــب امل يف  الــ�ــســعــودي،  املنتخب  خــطــورة 
والأخ�سر غدا الأربعاء يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات لكاأ�ض 
العامل 2022 يف قطر، يتمثل يف اإيقاف املهاجم �سامل الدو�سري الذي 
اأن ي�سجل يف مرمى بولندا. واأ�سارت ال�سحيفة  قهر الأرجنتني وكاد 
اإىل اأن الدو�سري لعب �سريع وميتلك مهارة كبرية، و�سبق اأن خا�ض 
ال�سعودية  على  نتفوق  ولكي  الإ�سباين،  الدوري  يف  احرتاف  جتربة 
املك�سيكي  نظريه  �سيواجه  الوطني  منتخبنا  اأن  يذكر  اإيقافه.  فيجب 
يلتقي  التوقيت،  ذات  ال�ساعة 10 م�ساًء، ويف  الأربعاء، يف متام  غدا 
الـ 16  لدور  ال�سعود  بولندا، حل�سم بطاقتي  اأمام  الأرجنتني  منتخب 

عن املجموعة الثالثة.

تأهل البرازيل والبرتغال.. وغانا تصدم الكوريين

جدة-حممود العو�شي
بعد  منتخب  ثالث  الربازيل  باتت 
فرن�سا والربتغال ي�سمن تاأهله لدور 
 ،2022 قطر  العامل  كاأ�ض  يف   16 الـ 
ال�سوي�سري  نظريه  على  فوزه  بعد 
بهدف وحيد جاء بتوقيع كا�سيمريو 
الثاين،  ال�سوط  الدقيقة 83 من  يف 
لريفع ال�سامبا ر�سيده ل�ست نقاط، 
ليت�سدر املجموعة ال�سابعة، ويف 
�سربيا  تعادلت  املجموعة  ذات 
3/3؛  والـــكـــامـــريون 
املنتخبان  لــيــحــافــظ 
ببلوغ  اآمالهما  على 
بر�سيد  الثاين  ــدور  ال

نقطة لكل منهما. و�ستختتم مباريات 
املـــجـــمـــوعـــة اجلـــمـــعـــة مبـــواجـــهـــة 
�ستلتقي  بينما  و�سوي�سرا،  �سربيا 
ــــل. ويف  ــــربازي الـــكـــامـــريون مـــع ال
على  غانا  فــازت  الثامنة،  املجموعة 
 3 لتح�سد   3/2 اجلنوبية  كــوريــا 
فــيــمــا جتــمــد ر�سيد  ثــمــيــنــة،  ــقــاط  ن
ــطــة واحــــــدة.  ــق ـــني عـــنـــد ن ـــوري الـــك
تاأهل  نف�سها،  املجموعة  وحل�ساب 
نهائي  ثمن  اإىل  الــربتــغــال  منتخب 
البطولة، بعد فوزه على الأورجواي 
املجموعة  ليت�سدر  نظيفني،  بهدفني 
ر�سيد  جتمد  فيما  نقاط.   6 بر�سيد 

رفاق �سواريز عند نقطة واحدة.
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القاهرة ـ البالد 
ي�سور  النجم حممد هنيدى، م�ساهد فيلمه اجلديد 
ويوا�سل  امل�ست�سفيات   احد  يف  اجلميل" ،  "نبيل 

ــاق  ــى قــــدم و�ــس هــنــيــدى الــتــ�ــســويــر عــل
خالل  بالكامل  العمل  من  لالنتهاء 

لعر�سه  املقبل  دي�سمرب  �سهر 
منت�سف  اإجازة  مو�سم  يف 
املقبل  الـــدرا�ـــســـى  الـــعـــام 
حــ�ــســبــمــا حــــدد الــ�ــســركــة 

املنتجة هذا املوعد.
اجلميل"  نبيل  فيلم 
تـــاألـــيـــف اأمــــــن جــمــال 

واإخراج  حمرز  وحممد 
ــة  خـــالـــد مـــرعـــى وبــطــول

ــــور  ــــد هـــــنـــــيـــــدى، ن حمــــم
حممد  اللبنانية، 

�ــــــــــســــــــــالم، 

رحـــمـــة اأحــــمــــد، حمـــمـــود حـــافـــظ، حـــجـــاج عبد 
املرغني، حممد  فوؤاد �سليم، �سياء  العظيم، احمد 
اآخر  ال�ساوى، مادلن طرب، �سيما ال�سريف وعدد 
اإطــار  يف  الأحـــداث  ــدور  وت ال�سباب  الفنانن  من 
كوميدى ويج�سد هنيدى �سخ�سية دكتور 
جتميل يدعى نبيل وحتدث بينه وبن 
املفارقات  من  العديد  اللبنانية  نور 

الكوميدية.
اأعــمــال حممد هنيدى  اآخــر  وكــان 
يف ال�سينما فيلم "الإن�س والنم�س" 
�سلبى،  منة  هنيدى،  حممد  بطولة 
�سابرين، عمرو عبد اجلليل، بيومي 
حممود  الر�سول،  عبد  عارفة  فــوؤاد، 
د�سوقي،  �سريف  ماهر،  دنيا  حافظ، 
عرفة،  �سريف  واإخــراج  ق�سة  والفيلم 
�سريف  وحــــوار  و�ــســيــنــاريــو 
ح�سن  كــرمي  عرفة 
بــ�ــســر، ومت 
عـــــر�ـــــســـــه 
�ــســهــر  يف 
غ�سط�س  اأ
مـــن الــعــام 

املا�سى.

البالد ـ وكاالت 
ك�سفت درا�سة حديثة اأن  البطاط�س ميكن اأن ت�ساعد على 

التخل�س من الوزن الزائد، دون بذل كثٍر من اجلهد.
بال�سبع  ال�سعور  اإىل  مييلون  النا�س  اإن  العلماء  وقــال 
عن  النظر  بغ�س  الطعام،  مــن  معينة  كمية  تــنــاول  مبجرد 

حمتواها من ال�سعرات احلرارية.
�سعر  فــقــد  الــربيــطــانــيــة،  �سن"  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
امل�ساركون يف الدرا�سة بال�سبع اأ�سرع بعد ا�ستبدال الأطعمة 

ذات ال�سعرات احلرارية العالية بالبطاطا.
خطر  بزيادة  البطاط�س  ترتبط  ال�سائع،  املفهوم  وح�سب 
الإ�ــســابــة مبــر�ــس الــ�ــســكــري مــن الــنــوع الــثــاين ومــقــاومــة 

الأن�سولن، لكن الدرا�سة اأ�سارت اإىل نتائج خمالفة لذلك.

وقـــالـــت الــربوفــيــ�ــســور، كـــانـــديـــدا ريــبــيــلــو، مـــن مــركــز 
من  الرئي�س  "اجلانب  لويزيانا:  يف  "بنينغتون" لالأبحاث 
قللنا  لكن  الــوجــبــات،  حجم  مــن  نقلل  مل  اأنــنــا  هــو  درا�ستنا 
حمتواها من ال�سعرات احلرارية من خالل ت�سمن البطاطا.
واأ�سافت: "عند ا�ستبدال بع�س اللحوم بالبطاط�س وجد 
من  كثٍر  ويف  اأ�سرع،  ب�سكل  ممتلئن  اأنف�سهم  امل�ساركون 

الأحيان مل ينهوا الوجبة".
تراوحت  �سخ�سًا   36 على  الدرا�سة  الباحثون  واأجــرى 
اأعمارهم بن 18 و60 عامًا يعانون زيادة الوزن اأو ال�سمنة 

اأو مقاومة الأن�سولن.
اللحوم  ا�ستهالكهم  من  املئة  يف   40 نحو  ا�ستبدال  ومت 

بالفا�سوليا والبازلء اأو البطاطا، وفق �سكاي نيوز.

مطبقاني رئيس تحرير مكلفًا لـ  
جدة - البالد

مهام  مطبقاين  �سالح  حمد  الأ�ستاذ  با�سر 
البالد  ل�سحيفة  مكلفًا  للتحرير  رئي�سًا  عمله 
بعد  والإلكرتونية،  الورقية  طبعاتها  بجميع 
العامة  الهيئة  قبل  من  تكليفه  قــرار  �سدر  اأن 
من  اعتبارًا  وذلك  وامل�سموع،  املرئي  لالإعالم 

يوم اأم�س )الثنن(. 
وحتــريــرًا(   اإدارة   ( الــبــالد  �سحيفة  اأ�ــســرة 
اأهله،  الذي �سادف  بالتكليف  تهنئ مطبقاين 
م�سواره  يف  والــ�ــســداد  التوفيق  لــه  متمنية 

املقبل.
غــرب  جــامــعــة  مــطــبــقــاين  خريج  اأن  يــذكــر 

بــر�ــســتــل  تخ�س�س  مــديــنــة  مــن  اإجنـــلـــرتا 
اإعالم.  وهو متخ�س�س يف اإدارة م�ساريع 
التحول الرقمي.  وي�سغل حاليا بالإ�سافة 
اإدارة  مكلف،  حترير  كرئي�س  مهامه  اإىل 

الرقمي يف موؤ�س�سة  التحول  م�سروع 
البالد ومدير تطوير الأعمال.

إطالق النسخة الخامسة 
من برنامج »سايبر برو«

الريا�ض ـ البالد 
اأطلقت الهيئة الوطنية لالأمن ال�سيرباين الن�سخة اخلام�سة من برنامج تدريب 
وتاأهيل موظفي اجلهات احلكومية يف جمال الأمن ال�سيرباين "�سايرب برو"، 
ال�سيرباين  الأمــن  جمال  يف  خمت�س   1500 اأكــر  قــدرات  تنمية  اإىل  الهادف 
مهاراتهم، وذلك �سمن  العالقة يف اجلهات احلكومية وتعزيز  ذات  واملجالت 

برنامج "�سايربك" لتنمية قطاع الأمن ال�سيرباين.
واأو�سحت الهيئة اأن الربنامج يرتكز على 6 م�سارات، هي احلوكمة واإدارة 
الثغرات،  تقييم  التهديدات،  اإدارة  ــدفــاع،  وال احلماية  ــزام،  ــت والل املخاطر 
تنفيذ  ويت�سمن  ال�سناعي،  التحكم  اأنظمة  ال�سيربانية،  للحوادث  ال�ستجابة 
اأكر من 50 دورة تدريبية مكثفة تتوزع على 4 م�ستويات، كما يرّكز على تهيئة 
لفتة  ال�ستة،  م�ساراته  احرتافية �سمن  �سهادات  على  للح�سول  فيه  امل�ساركن 
ال�سيرباين  اإىل تعزيز الأمن  الرامية  اإطار جهودها  ياأتي يف  اأن الربنامج  اإىل 
الأمن  ب�سوابط  واللتزام  ال�سيربانية  اجلاهزية  م�ستوى  ورفع  اململكة،  يف 
ال�سيرباين لدى اجلهات الوطنية لتحقيق روؤيتها الرامية اإىل ف�ساء �سيرباين 
برنامج  اأن  الهيئة  وبينت  والزدهــــار.  النمو  ميّكن  ومــوثــوق  اآمــن  �سعودي 
ال�سعودية  ال�سركة  التقني  ذراعها  مع  بالتعاون  تنفذه  الذي  برو"  "�سايرب 
ال�سيرباين،  لالأمن  الوطنية  الأكادميية  "�سايت" وحتت�سنه  املعلومات  لتقنية 
الوطني وي�ستهدف اجلهات  امل�ستوى  التدريبية على  الدورات  تقدمي  يت�سمن 
يف القطاعات املالية، وال�سحية، والت�سالت، والطاقة، والنقل، وجهات اإنفاذ 

القانون، واجلهات العدلية، وغرها من اجلهات احلكومية.

عقار فريد لمواجهة 
سرطان البروستات 

العمل قبل العاشرة 
صباحًا غير صحي

لندن ـ وكاالت 
ملدر�سة  ال�سابق  املدير  كيلي،  بول  الربيطاين  الدكتور  اأو�سح 
كتابه  يف  النوم،  علوم  يف  والباحث  تيني�سايد،  يف  مونك�سيتون 
اجلديد باأن تاأخر بدء العمل اإىل ال�ساعة العا�سرة �سباحًا ي�ساهم 
باأن  كيلي  الدكتور  ونــوه  جيدة.  ب�سحة  التمتع  يف  فعال  ب�سكل 
املوظفن والعمال يجب اأن ي�ستجيبوا ل�ساعتهم اجل�سدية الطبيعية 
ال�ساعة  قبل  العمل  واأن  وجه،  اأكمل  على  عملهم  اأداء  من  ليتمكنوا 
اأربــاب  كيلي،  ون�سح  ال�سحة.  على  �سلبية  تــاأثــرات  له  العا�سرة 
العمل بتاأجيل توقيت بدء العمل ملدة �ساعة على الأقل حتى يتمكن 
ذهب  كما  الطبيعية،  نومهم  لأمنـــاط  وفــقــًا  العمل  مــن  املــوظــفــون 
العمل  لبدء  يحتاجون  واملوظفن  العمال  بع�س  بــاأن  القول  اإىل 
للنوم  وحاجتهم  اجل�سدية  ل�ساعاتهم  وفقًا  النهار،  منت�سف  يف 
كتابًا  ن�سر  كيلي  الدكتور  باأن  يذكر  ال�سباح.  يف  اإ�سافية  �ساعات 
جديدًا بعنوان »�ساعات اجل�سم« والذي حدد فيه خم�سة اأمناط من 

الأ�سخا�س بح�سب حاجتهم للنوم.

وا�شنطن ـ وكاالت 
خم�س�س  عقار  لإنتاج  العلمية  الأبحاث  تطور  مع  ترتفع  الآمال  اأن  يبدو 
لواحد من اأكر ال�سرطانات انت�ساًرا بن الرجال، وهو �سرطان الربو�ستات.

رعاية  مقدم  اأول  املتحدة،  اململكة  يف  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  �ست�سبح 
�سرطان  انت�سر  ــذيــن  ال للمر�سى  "دارولوتاميد"  عــقــار  يــطــرح  �سحية 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب  ج�سمهم.  من  اأخرى  اأجــزاء  يف  الربو�ستات 
الربيطانية؛ فقد اأظهرت جتارب الدواء اأن فر�س العي�س لفرتة اأطول تزداد 

بن�سبة الثلث لدى الرجال الذين ُتركوا �سابًقا دون عالج.
اخلاليا  يف  الأنـــدروجـــن  م�ستقبالت  اإعــاقــة  طــريــق  عــن  الـــدواء  ويعمل 
ال�سرطانية، والتي بدورها متنع تاأثر هرمون الت�ستو�سترون الذي ي�سمح 
للخاليا ال�سرطانية بالبقاء والتكاثر. وقالت "اخلدمة ال�سحية" اإنها �ستبداأ 
يف تقدمي الدواء ملر�سى �سرطان الربو�ستات املوؤهلن يف غ�سون اأ�سابيع؛ 
اأنواع  اأكر  "�سكاي نيوز عربية". وُيعد �سرطان الربو�ستات  وفق ما نقلته 
ال�سرطان �سيوًعا بن الرجال؛ حيث يتم ت�سخي�س حواىل 47 األف �سخ�س 
به كل عام يف اإجنلرتا. وقالت اأماندا بريت�سارد، امل�سوؤولة التنفيذية يف هيئة 
من  اأول  اإجنلرتا  املر�سى يف  يكون  اأن  رائع  َلأمر  "اإنه  ال�سحية:  اخلدمات 
يتلقى هذا العالج يف اأوروبا لنوع متقدم و�سديد من �سرطان الربو�ستات".

محمد هنيدى يصور  »نبيل الجميل« 

البطاطس تساعد على خفض الوزن 

ميتا
تطرح أدوات لحماية المراهقين 

وا�شنطن ـ وكاالت 
طرحت �سركة "ميتا"، اأدوات جديدة حلماية املراهقن 
"في�سبوك" و"اإن�ستجرام"  وخ�سو�سيتهم على من�سَتي 
ر�سمي  بــيــان  يف  "ميتا"،  واأو�ــســحــت  لــهــا.  الــتــابــعــن 
الذين  "الأ�سخا�س  مليزة  الفالتر  من  مــزيــدًا  تقدم  اأنها 
ويجلب  الأ�ــســدقــاء  قائمة  ظهور  من  يحد  ما  تعرفهم"، 
لل�سور  فيه  املرغوب  النت�سار غر  لن�سر  اأدوات جديدة 
لن  في�سبوك.  على  املــراهــقــن  ح�سابات  يف  احلميمة 
تلك  خا�سة  للمراهقن،  مريبة  ح�سابات  اأي  عر�س  يتم 
�سيختفي  كما  اأخــرًا.  عنها  الإبــالغ  مت  التي  احل�سابات 
لأي  باملراهقن،  لأي ح�ساب خا�س  ر�سالة  اإر�سال  خيار 
فيهم  امل�سبوه  بات من  اأو  الإبــالغ عنه  اأن مت  بالغ �سبق 
"اإن�ستجرام". وكذلك عندما يبداأ املراهقون  على من�سة 
ا اإذا  يف مرا�سلة البالغن، �سيكون هناك موّجه ي�ساألهم عّمّ
كانوا يعرفون ال�سخ�س يف احلياة الواقعية، ثم ينبثق 
بها  القيام  التي ميكن  الأمــان، وي�سرد اخليارات  اإ�سعار 

ملنع املزيد من الت�سال بهذا ال�سخ�س.

تنمية اإلبداع 
يوا�شل "اأ�شبوع الطفل االأدبي" الذي تنظمه هيئة االأدب والن�شر والرتجمة مبنطقة الباحة, فعالياته, وي�شم جملًة من االأن�شطة والربامج املوجهة 
اإىل االأطفال واليافعني واأولياء االأمور واملهتمني. وجاء تركيز االأ�شبوع يف يومه الرابع على عالقة االأطفال واليافعني باالأدب, وعالقة االأ�شرة يف 
تنمية �شغف االإبداع بالقراءة والكتابة ورواية الق�ش�ض, وذلك عرب رحلة معرفية متكاملة تت�شمن حلقات نقا�ض وفعاليات واأن�شطة من بينها "ركن 

قراءة الكتب, واخلط العربي والر�شم, ورواية الق�ش�ض, وكتابة الق�ش�ض من خالل جداريات واأركان خا�شة باالأدب, والت�شوير الفوري ".
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