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السعودية واإلمارات  
»معاً أبدًا«

مها ال�سليمان - البالد
 �أكد �قت�ساديون و�إعالميون ر�سوخ وتطور 
�ل��ع��الق��ات �ل�����س��ع��ودي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، يف ظل 
توجيهات �لقيادة �لر�سيدة للبلدين �ل�سقيقني ، 
بتعزيز �ل�سر�كة و�لتعاون على كافة �لأ�سعدة 
�ل�سقيقني  و�ل�سعبني  للبلدين  �خل��ر  فيه  مل��ا 
�سبل  ودع��م   ، و�لأم���ة  �لتعاون  جمل�س  ودول 

�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
نايل  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�سادي  �خلبر  وق��ال   
�جل��و�ب��رة �إن ل���الإم���ار�ت ع��الق��ات و���س��ر�ك��ات 
ر��سخة يف مو�جهة �لتحديات و�ملخاطر ، و�أن 
مل  و�ململكة  �لإم���ار�ت  بني  �ملتميزة  �لعالقات 
عو�مل  لعدة  حم�سلة  هي  �إمنا  فر�غ  من  تاأتي 
وم��ق��وم��ات ت��اري��خ��ي��ة وق��ي��ادي��ة و�ق��ت�����س��ادي��ة 

و�أمنية وثقافية وجمتمعية .

العال - البالد
ل�20 عامًا يف جمال �لآثار و�لرت�ث،  تعاون طويل �ملدى بني �ململكة وفرن�سا ميتد 
�حتفلت به وز�رة �لثقافة، و�لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال، تاأكيدً� على �ل�سر�كة �لوثيقة 
بني �لبلدين وما حققته من نتائج نوعية يف جمالت حفظ �لآثار و�لتعاون و�لرت�ث، 
�إذ �ساهمت �ل�سر�كة بني �لريا�س وباري�س يف جمال حماية �لرت�ث يف دعم �لتز�مهما 
�أعمال  جن��اح  مو��سلة  يف  �أ�سا�سًيا  عاماًل  وكانت  �لإن�ساين،  �لإرث  على  للحفاظ 
�ل��وز�رة ممثلة بهيئة �لرت�ث، ندوة يف  �لتنقيب عن �لآثار يف �لعال، بينما نظمت 
 - �ل�سعودية  �لأثرية  �لبعثات  تاريخ  خاللها  نوق�س  بالريا�س،  �لوطني  �ملتحف 
�لفرن�سية يف حمافظة �لعال وبع�س �ملدن �لأخرى، �إىل جانب �إبر�ز �آخر �لتطور�ت 
من  خ��ر�ء  مب�ساركة  �ململكة،  يف  حالًيا  بها  �لعمل  يجري  �لتي  �مل�ساريع  ح��ول 
�ملوؤ�س�سات �ل�سعودية و�لفرن�سية. وو�سلت �لإجناز�ت �ل�سعودية �لفرن�سية يف 
�إذ وقعت  �آفاق جديدة يف �لآون��ة �لأخ��رة،  �إىل  �لثقايف  �لآث��ار و�لتعاون  جمال 
باري�س، وي�سمل  "�للوفر" يف  �تفاقية مع متحف  �لعال،  �مللكية ملحافظة  �لهيئة 
عموًما  �ململكة  لدى  ما  يرز  و�لذي  �للحيانية،  للفرتة  يعود  متثال  عر�س  ذلك 
�لتعاون  ويعتر  وح�ساري.  تاريخي  �إرث  من  بالتحديد،  �لعال  وحمافظة 
تدعم  حيث  �لثقافة،  خا�سة  �ملجالت،  كافة  يف  قويًا  �لفرن�سي   - �ل�سعودي 
�أو  �لتحتية،  �لبنى  �إن�ساء  يف  �سو�ء  �لثقايف،  �لتطّور  يف  بع�سهما  �لدولتان 

دعم �لإبد�ع �لفني، �أو �قرت�ح عر�س متنوع للجمهور �ل�سعودي.

إيران تتمادى
طهران - البالد

�آبهة  غر  �ل��ن��ووي  برناجمها  يف  �ل�ستمر�ر  على  �إي���ر�ن  ت�سر 
�إن�ساء  تد�سني  )�ل�سبت(،  �أم�س  معلنة  باإيقافه،  �لدولية  باملطالبات 
حمطة جديدة للطاقة �لنووية جنوب غربي �لبالد، و�سط ت�ساعد 
�لتي  �ل�ساملة،  �لعقوبات  ب�ساأن  �ملتحدة  �لوليات  مع  �لتوتر�ت 
وقت  يف  �ل��ن��ووي،  �لتفاق  من  و��سنطن  �ن�سحاب  عقب  فر�ست 
يو�جه �لنظام �لإير�ين �حتجاجات �ندلعت يف جميع �أنحاء �لبالد 
و�لتي  �ل�سرطة  حجز  يف  �أميني،  مه�سا  �ل�سابة،  وف��اة  بعد  عقب 

ت�سكل حتديًا للنظام.
وحذر خر�ء منع �لنت�سار �لنووي يف �لأ�سهر �لأخرة من �أن 
�إير�ن متتلك �لآن ما يكفي من �ليور�نيوم �ملخ�سب بن�سبة 60 % 

و�حدة  نووية  قنبلة  ل�سنع  وق��ود  �إىل  وحتويله  معاجلته  لإع��ادة 
على �لأقل. وقد �أد�نت �أملانيا وفرن�سا وبريطانيا هذه �خلطوة.

�ل��دع��و�ت �جلماهرية  ت���زد�د م��وج��ة  �لإي����ر�ين،  �ل��د�خ��ل  ويف 
للم�ساركة بالحتجاجات و�لإ�سر�بات، تز�منا مع دعو�ت �ل�سلطات 
�أكد  �لإير�نية �إىل �إغالق �لف�ساء �لفرت��سي كليا. من جهة ثانية، 
�سفينة  �عرت��س  )�ل�سبت(،  �أم�س  �لأمريكي،  �خلام�س  �لأ�سطول 
على  لل�سو�ريخ  ووقود  ذخائر  تهرب  كانت  عمان  خليج  يف  �سيد 
طريق بحري من �إير�ن �إىل �ليمن. وقطع �لأ�سطول �خلام�س، باأن 
50 طنا، لفتًا  �سفينة �ل�سيد كانت حتمل �سحنة يزيد وزنها على 
�إىل �أن هذه هي ثاين عملياته مل�سادرة �سحنة كبرة من �لأ�سلحة 

�ملهربة يف غ�سون �سهر.

الإعالم املتجدد
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عروض إبداعية بـ41 لغة عاملية

الريا�ض- البالد
�آل �سعود، برقية تهنئة،  �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز  بعث خادم �حلرمني 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 

�ملتحدة، مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني لبالده.
و�أ�ساد � �أيده �لله � بتميز �لعالقات �لأخوية �لتي تربط �لبلدين و�ل�سعبني 

�ل�سقيقني، و�لتي ي�سعى �جلميع لتعزيزها وتنميتها يف �ملجالت كافة.
بن  �سلمان  ب��ن  �لأم����ر حم��م��د  �مل��ل��ك��ي  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا   
برقية  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز 

تهنئة مماثلة.

القيادة تهنئ رئي�ض الإمارات 
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جّدة- خالد بن مر�ساح
�لثانية،  دورت��ه  يف  �ل��دويل  �ل�سينمائي  �لأح��م��ر  �لبحر  مهرجان  ي�سهد 

ع��رو���س �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق يف ك��ورن��ي�����س �حل���م���ر�ء، م��ع فيلم ب��ول��ي��وود 
�أديتيا  �إخ��ر�ج  من  �لعرو�س"،  ديلويل  "�سياأخذ  �ل�سهر؛  �لرومان�سي 

�سوبر�.
مو�هب  لثالث  �لفخرية  �لذهبي  �لي�سر  جائزة  �ملهرجان  وق��دم 
وهم؛  �ل�سينما،  �سناعة  يف  �ل�ستثنائية  م�ساهمتهم  نظر  ر�ئعة، 
�لهند، و�أيقونة  �لنجم �لأ�سطوري و�ملمثل و�ملنتج �ساروخان من 
�ل�سينما �مل�سرية ي�سر�، و�ملخرج �لريطاين �لالمع غاي ريت�سي، 
�لطويلة  �لأفالم  من  فيلًما   131 �ملهرجان  �سيعر�س خالل  بينما 
من  جمموعة  بتوقيع  لغة،   41 وب���  دول��ة   61 م��ن  و�لق�سرة 
�لأ�سماء �ملرموقة يف تاريخ �ل�سينما، و�ملو�هب �ل�سابة على حّد 
�سو�ء، وي�ست�سيف 34 فيلمًا يف عر�س عاملي �أول و17 فيلم يف 
�أول عر�س عربي و47 عر�سًا لأفالم من �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�إفريقيا، بح�سور �لعديد من �سانعي �لأفالم و�لنجوم �مل�ساركني 
�لعاملية  �ل�سينما  �إنتاجات  �أف�سل  عرو�س  مع  وبالتو�زي  فيها. 

�جلديدة  �ل�سعودية  �لأعمال  من  جمموعة  عر�س  �سيتم  �جلديدة، 
ت�سّم 25 فيلًما من �إنتاج �جليل �ل�ساعد و�ملتمّيز من �سانعي �لأفالم 

�ل�سعوديني.
�إذ قال �لكويتي  ل�"�لبالد" �إن جتربة �ملهرجان مميزة،  و�أكد فنانون 

بالفن  للتعريف  �أب��ع��د  لآف���اق  �سينطلق  �مل��ه��رج��ان  �إن  �ملن�سور  حممد 
�ل�سعودي و�خلليجي لأن هناك �سبابا مبدعني، فيما �عتر �لفنان �لكويتي 

خالد �أمني �أن �ملهرجان تظاهرة جد� جميلة ومهمة.

ارتفاع مبيعات التجارة الإلكرتونية   دعم ال�سادرات وحماية ال�سناعة الوطنية
جدة - البالد

مليار   105.3 �إىل  �رتفاعا  �ململكة  يف  �إنفاق �مل�ستهلكني  �سهد 
 94.75 بنحو  مقارنة   ،  %  11 بن�سبة  �أكتوبر  �سهر  خالل  ريال 

مليار ريال خالل �ل�سهر �ملماثل من �لعام �ملا�سي.
وطبقا للبيانات �ل�سهرية للبنك �ملركزي �ل�سعودي، �رتفعت قيمة 
�ملبيعات عر نقاط �لبيع خالل نف�س �لفرتة بن�سبة 18 % لت�سل 
�إىل نحو 47.66 مليار ريال ، ومتت �ملبيعات من خالل 669.1 

مليون عملية، وعر 1.38 مليون جهاز.
لنف�س  �لآيل  �ل�سرف  �أجهزة  من  �لنقدية  �ل�سحوبات  و�سجلت 
�ل�سهر �نخفا�سا بن�سبة 1 % لت�سل �إىل نحو 46.78 مليار ريال، 
ومتت هذه �ل�سحوبات �لنقدية من خالل 16.3 �ألف جهاز �سرف 
�لتجارة  مبيعات  عملية، و�رتفعت  مليون   134.9 وع��ر   ، �آيل 
�لإلكرتونية عر بطاقات مدى، �إىل 10.9 مليار ريال خالل �ل�سهر 

بن�سبة 52 %.

جدة - البالد
�أكد نظام �ملعاجلات �لتجارية يف �لتجارة �لدولية ، على تعزيز 
و�سول �ل�سادر�ت �ل�سعودية �إىل خمتلف �لأ�سو�ق �لعاملية، ورفع 
تناف�سية �ل�سناعة �لوطنية يف �ل�سوق �ملحلي ، وحماية �ل�سناعة 
و�مل��دع��وم��ة،  �مل��غ��ِرق��ة  �ل����و�رد�ت  ع��ن  �ل��ن��اجت  �ل�سرر  م��ن  �ملحلية 
و�لوقاية من �لزيادة يف �لو�رد�ت، و�لدفاع عن �سادر�ت �ململكة. 

 ون�س �لقر�ر على �أنه يجوز �تخاذ قر�ر فر�س تد�بر مكافحة 

نهائية  ر�سوم  �سكل  يف  �لنهائية  �لتعوي�سية  و�لتد�بر  �لإغ��ر�ق 
�ل��ن��ظ��ام م��ع جم��م��وع��ة من  ت��ع��ه��د�ت �سعرية ، وي���ت���و�ءم  وق��ب��ول 
�لوطنية  �لإ�سرت�تيجية  مقدمتها  ويف  �ل�سرت�تيجية،  �لتوجهات 
�قت�ساد  بناء  �إىل  �لعهد، وتهدف  �سموُّ ويل  �أطلقها  �لتي  لل�سناعة 
�سناعي مرن وتناف�سي. وتتيح �تفاقيات منظمة �لتجارة �لعاملية 
من  �لأ���س��و�ق  حترير  م��ب��د�أ  على  �لقائمة  �ل�ستثناء�ت  م��ن  ع���دًد� 

6�لعو�ئق و�ل�سماح بفر�س تد�بر على �لو�رد�ت. 6
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2 تستمر في تهريب األسلحة للحوثيين .. وتعلن إنشاء محطة نووية جديدة 

ضيوف المهرجان لـ»           «: تجربة مميزة
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مهرجان الزيتون 

تأهل هولندا واألرجنتني 
إىل ربع النهائي

إبداعات لألسر املنتجة
تبوك ـ البالد 

مكنت جمعية �مللك عبد�لعزيز �خلرية مبنطقة 
تبوك م�ستفيديها من �لأ�سر �ملنتجة من �مل�ساركة 
من  باملنطقة،  �لثاين  "�لزيتون"  مهرجان  يف 
من  منتجاتهم  لعر�س  تفاعلية  �أرك����ان  خ��الل 
لالإ�سهام  �ل�سعبية  و�لأك���الت  �ليدوية  �حل��رف 
يف  وت�سويقها  �إب��ر�زه��ا  عر  �لنفع  حتقيق  يف 

�ملهرجان.
وقالت فاطمة �لبكري �مل�ساركة بركنها �حلريف: 
لتحقيق  مالئمة  فر�سة  �ملهرجان  يف  "وجدت 
و�خل��ر�ت  �مل��ه��ار�ت  و�كت�ساب  ربحية  عو�ئد 

و�لعمل على �إثبات �جلدية للم�ساركة فيها.
7

مسؤولون إماراتيون 
لـ»               « :

كأس العامل



تبوك ـ البالد 
الأحمر،  البحر  اأحمد اخلطيب، وجهة  ال�سياحة  زار وزير 
ال�سياحية الأكرث طموحًا يف العامل واملمتدة على  الوجهة 
ال�ساحل الغربي للمملكة، حيث وقف  على املُنجزات التي 
ل بني املنتجعات العاملية،  حتققت على اأر�ض الواقع. وجتوَّ
التي اقرتبت الأعمال فيها من النتهاء ل�ستقبال ال�سيوف 
مطلع العام املقبل، واجلزر اخلالبة التي تطورها "البحر 

الأحمر الدولية".
كافة،  باأرجائها  الوجهة  يف  تطور  من  �ساهده  مبا  واأ�ساد 
م�سرًيا اإىل فخره و�سعادته بنهج "البحر الأحمر الدولية" 
املُتََّبع بالعتماد على الطاقة املتجددة يف وجهات م�ستدامة 

ومبادراتها  وقيادتها  اململكة  �سيا�سة  مع  تتما�سى 
القائمة للحفاظ على البيئة، منوهًا باأن �سعار 

)الأولوية  الدولية"  الأحمر  "البحر 
الأيقونة  هو  والطبيعة(،  لالإن�سان 
اجلميع  عليها  ي�سري  اأن  يجب  التي 
م�ستقبل  ل�سناعة  التطوير  نهج  يف 
اأن  م��وؤك��ًدا  املقبلة،  لالأجيال  اأف�سل 
مل�ساريع  يتوقف  ل��ن  ال����وزارة  دع��م 
بتوجيهات  ال��ط��م��وح��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة -اأي���ده���ا ال��ل��ه-، 
اململكة  روؤي���ة  م�ستهدفات  لتحقيق 

.2030
وراف����ق ال���وزي���ر اخل��ط��ي��ب، الأم���ني 

بولوليكا�سفيلي،  ُزراب  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  العام 
الوجهة  يف  جولته  خ��الل  راآه  مبا  اع��ت��زازه  عن  اأع��رب  اإْذ 
املتجددة  امل�ساريع  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  م�سرًيا  الطموحة، 

ا بكل قوة. �ستجعل ال�سعودية يف �سدارة ال�سياحة عامليًّ
اأح��د  عامرة"،  "�سوق  اإىل  خا�سة  ب��زي��ارة  ال��وف��د  وق���ام 
تهتم  التي  الجتماعية  الدولية"  الأحمر  "البحر  مبادرات 
�ساهد  مبا  �سعادته  عن  معاليه  معربًا  املحلية،  باملجتمعات 
اأملج  املمتدة بني مدينتي  امل�سروع  من دعم لأهايل منطقة 
الذي  ال�سوق  على  اجلمهور  من  والإقبال  �سماًل،  والوجه 
بالرتاث  ف  يعرِّ لكنه  فح�سب،  حملية  منتجات  يعر�ض  ل 

والتاريخ العريق لل�سعودية.

الدولية  الأحمر  للبحر  التنفيذي  الرئي�ض  عبَّ  جهته،  من 
جون باغانو، عن �سعادته بزيارة الوزير للوجهة وال�سوق، 
للم�ساريع  ال�سياحة  وزارة  من  امل�ستمر  الدعم  اإىل  واأ�سار 
"زيارة معايل وزير ال�سياحة  ال�سياحية الطموحة، وقال: 
لوجهاتنا املتجددة الطموحة وكلماته املحفزة التي �سعدنا 
امل�سوؤول  باإجنازنا يجعلنا نوا�سل تطويرنا  واإ�سادته  بها 
املقبل  العام  ال�سيوف  لن�ستقبل  ال�ساعة  مدار  على  وعملنا 

لتنتقل ال�سياحة ال�سعودية اإىل العاملية".
اأحمد  الدولية  الأح��م��ر  البحر  يف  الإداري���ني  كبري  واأ���س��ار 
والوفد  ال�سياحة  وزي��ر  زي���ارة   اأن  اإىل  دروي�����ض،  غ��ازي 
الكبري يف نفو�سنا جميًعا، وقال:  الأثر  لها  له كان  املرافق 
اأ�سعدتنا  الأحمر  البحر  وجهة  يف  الوزير  "جولة 
ل  ال��ذي  الدعم  على  معاليه  ون�سكر  ك��ث��رًيا، 
يتوقف من الوزارة، ويتملكنا �سعور 
الفخر باإ�سادة معاليه والوفد املرافق 
الواقع يف  اأر���ض  له مبا حتقق على 
�سملت  وق��د  الطموحة،  م�ساريعنا 
نالت  التي  عامرة"،  "�سوق  اجلولة 
على  وال��ث��ن��اء  اجلميع،  ا�ستح�سان 
من  الدولية  الأحمر  البحر  تقدمه  ما 
املنطقة،  لأه��ل  اجتماعية  م��ب��ادرات 
ال��ن��اب��ع م���ن اه��ت��م��ام��ه��ا ب��الإن�����س��ان 
التطوير  م��ع  املحلية  واملجتمعات 

امل�سوؤول".

مها ال�سليمان - البالد
 اأك���د اق��ت�����س��ادي��ون واإع��الم��ي��ون ر���س��وخ 
الإماراتية،  ال�سعودية  العالقات  وتطور 
يف ظل توجيهات القيادة الر�سيدة للبلدين 
والتعاون  ال�سراكة  بتعزيز   ، ال�سقيقني 
للبلدين  اخلري  فيه  ملا  الأ�سعدة  كافة  على 
جمل�ض  ودول  ال�����س��ق��ي��ق��ني  وال�����س��ع��ب��ني 
التعاون والأمة ، ودعم �سبل ال�ستقرار يف 

املنطقة والعامل.
نايل  الإم��ارات��ي  القت�سادي  اخلبري  اأك��د   
و�سراكات  عالقات  لالإمارات  اأن  اجلوابرة 
را�سخة يف مواجهة التحديات واملخاطر ، 
واأن العالقات املتميزة بني دولة الإمارات 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة مل ت��اأت��ي 
لعدة عوامل  ه��ي حم�سلة  اإمن��ا  ف��راغ  م��ن 
واقت�سادية  وقيادية  تاريخية  ومقومات 
واأمنية وثقافية وجمتمعية ، حيث اأ�سهمت 
يف تنامي هذه العالقات ب�سكل م�ستمر يف 
جميع املجالت املختلفة ، وانتهاج مواقف 
م�سرتكة اإزاء الق�سايا العربية واخلليجية 
العمل  والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وت��ع��زي��ز 
العربي امل�سرتك ، و�سون م�سرية جمل�ض 
 ، الإره��اب  ومكافحة   ، اخلليجي  التعاون 
والت�سدي للتدخالت اخلارجية يف �سوؤون 
اجتماعات  خ��الل  وم��ن   ، العربية  ال���دول 
جمموعة الع�سرين، والتي تراأ�ست دورتها 
 2020 عام  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
وال��ت��ع��اون  امل�����س��ت��وى  ع���ايل  وبتن�سيق   ،
من�سقة  عاملية  ا�ستجابة  لبناء  بينهما  فيما 

ملواجهة تداعيات جائحة كوفيد- 19. 
 واأكد اأن العالقات القت�سادية والتجارية 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  الإم������ارات  دول����ة  ب��ني 
ا�ستثنائيًا  من���وذج���ًا  مت��ث��ل   ال�����س��ع��ودي��ة 
وث���ري���ًا ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف، ح��ي��ث تعد 
عربيًا  الأول  التجاري  ال�سريك  ال�سعودية 
البلدان  ميتلك  حيث   ، الإم�����ارات  ل��دول��ة 

التجارة  اقت�سادين عربيني ،وحققت  اأكب 
رائ��دة  م�ستويات  البلدين  بني  اخلارجية 

على امل�ستوى العربي والعاملي.  
تاريخ وم�ستقبل

الحت��اد  �سحيفة  حترير  رئي�ض  وي��ق��ول   
الإماراتية حمد الكعبي اإن: من يتابع قوة 
ويبحث  ال�سعودية   - الإماراتية  العالقات 
يخرج  امل��ت��وا���س��ل،  وت��ط��وره��ا  تفا�سيلها 
اأب��دًا«  »معًا  عبارة  اأن  وهو  مهم  با�ستنتاج 
هذه  وم�ستقبل  ت��اري��خ  ب��باع��ة  تخت�سر 
بل  باملنطقة،  الفريدة  الأخ��وي��ة  العالقات 

والعامل. 
»م��ع��ًا اأب�����دا« ، و»الإم����ارات����ي ���س��ع��ودي.. 
عبارات  جمرد  لي�ض  اإماراتي«  وال�سعودي 
ال�سعبني  ل��دى  را�سخة  قناعة  ب��ل  رن��ان��ة، 
والتحالف،  والتعاون  الت�سامن  باأهمية 
باليوم  ال�����س��ع��ودي��ني  اح��ت��ف��ال  يف  ن��راه��ا 
ال���وط���ن���ي احل������ادي واخل��م�����س��ني ل��دول��ة 
باليوم  الإماراتيني  واحتفالت  الإم���ارات 
وفرحة  متبادلة  تهاين  ال�سعودي  الوطني 
بني  الأخوة  عالقات  متانة  توؤكد  م�سرتكة، 

البلدين. 
تاأ�س�ست على روؤي��ة  ع��الق��ات  اأن��ه��ا    واأك���د 

را�سخة،  ثوابت  على  وارتكزت  م�سرتكة، 
ال�سعبني  م�سلحة  يف  واأخ��ريًا  اأوًل  ت�سب 
اإىل  الأق�����وال  ُت��رتج��م  ع��الق��ات  ال�سقيقني 
التن�سيقي  امل��ج��ل�����ض  خ���الل  م���ن  اأف���ع���ال، 
ال�����س��ع��ودي- الإم�����ارات�����ي، ال����ذي و���س��ع 
البلدين،  ب��ني  للتعاون  موؤ�س�سيًا  اإط����ارًا 
ظهر وا���س��ح��ًا يف »خ��ل��وة ال��ع��زم« وخ��الل 
الجتماع الأول للمجل�ض التن�سيقي بجدة 
هيكل  من  ت�سمنه  وما   ،2018 يونيو  يف 
ال��وزراء  من  جمموعة  بع�سوية  تنظيمي 

يف كال البلدين.
تقدمي  يف  جنحا  البلدين  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
خالل  م��ن  املنطقة،  ع��ن  اإيجابية  ���س��ورة 
م���ب���ادرات ع��امل��ي��ة يف ال��ت�����س��ام��ح وال��ع��م��ل 
املناخي  التغري  مواجهة  ويف  الإن�����س��اين 
الأو�����س����ط  ال�������س���رق  "مبادرة  خ���ا����س���ة 
تنموية  ري����ادة  خ���الل  وم���ن  الأخ�سر"، 
اأن  اإىل  لف���ت���ا   ، الإن�������س���ان  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
املنطقة  يف  تنموية  ري��ادة  حققا  البلدين 
ب��خ��ط��وات  للم�ستقبل  ي��ت��ط��ل��ع��ان  وه��م��ا 
ًا  كبري  تقدمًا  يحزران  جعلهما  ما  عملية، 
حيث   ، التنموية  التحديات  مواجهة  يف 
طورت الإمارات قطاعها الف�سائي وخطت 

خ���ط���وات ك����بى يف ال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 
وتنويع  وال�ستدامة  ال�سطناعي  والذكاء 
روؤي��ة  خ��الل  م��ن  وال�سعودية  الق��ت�����س��اد، 
وم�سروع  ن��ي��وم  م�سروع  ط��رح��ت   2030
التقنيات  لنقل  وتتطلع  الأح��م��ر  ال��ب��ح��ر 
خططتها  يخدم  مبا  اململكة  يف  وتوطينها 
التنموية الواعدة وتعزيز مكانتها العاملية 

املتقدمة يف هذه القطاعات.
ا�ستقرار املنطقة

ال�سحي  ال���ن���ار  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  وي���ق���ول 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي الحت�������ادي : 
اأث��ب��ت��ت الأزم�������ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ظ���روف 
ال�سعوب،  بني  العالقات  قوة  بنا  املحيطة 
الأخ��وة  بعمق  وحمبتها  التزامها  وم��دى 
وال�����س��داق��ة واحل��ر���ض ك��ل احل��ر���ض على 
اأم���ن واأم����ان وا���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة، وه��ذا 
الإم���ارات  ودول��ة  اململكة  عليه  ماحر�ست 
القطاعات  خمتلف  التعاون  �سمل  حيث   ،
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والتكنولوجية  والع�سكرية  وال�سيا�سية 
ور�سم  والإع��الم��ي��ة  وال�سحية  والبيئية 
للم�ستقبل.  الآم���ن���ة  ال���س��ت��دام��ة  خ��ارط��ة 
ال���وزارات  ب��ني  التن�سيق  وذل��ك م��ن خ��الل 
ومبتابعة  املعنية  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
ال�سقيقني.  البلدين  يف  القيادة  من  كرمية 
وتابع "من ذلك على �سبيل املثال ، القطاع 
ال�سحي والتعاون امل�ستمر للت�سدي لأزمة 
املجال  يف  التعاون  ا  واأي�سً  ، ك��ورون��ا(   (
امل����وارد مبنهجية  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����س��ادي 
ال���س��ت��دام��ة، واحل��ف��اظ على ال��ت��وازن يف 
يف  ال��ت��ع��اون  ع���ن  العمل" ف�����س��اًل  ���س��وق 
على  والعمل   ، الره��اب  ملخاطر  الت�سدي 
للحماية  الأمنية  وال��بام��ج  اخلطط  بناء 
التن�سيق  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر  الإن�����س��ان��ي��ة، 
ومبا  امل�ستويات،  خمتلف  على  والتعاون 

يحقق امل�سلحة الوطنية لكال البلدين.
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مسؤولون إماراتيون لـ             :

السعودية واإلمارات .. »معًا أبدًا« 

شراكة تنموية استراتيجية ومواقف مشتركة تجاه التحديات 

زار المنتجعات يرافقه أمين عام المنظمة .. الخطيب:

 إنجازات سياحية مميزة في وجهة البحر األحمر

ضبط آالف المخالفين خالل أسبوع
الريا�ض- البالد

امل�سرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�سفرت 
ملتابعة و�سبط خمالفي اأنظمة الإقامة 
والعمل واأمن احل��دود، التي متت يف 
من  للفرتة  وذلك  كافة،  اململكة  مناطق 
24 - 30 نوفمب املا�سي عن النتائج 

التالية:
مت  الذين  املخالفني  اإجمايل  بلغ  اأوًل: 
الأمنية  امليدانية  باحلمالت  �سبطهم 
كافة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  امل�����س��رتك��ة يف 
 )8148( منهم  خم��ال��ًف��ا،   )14133(
و)3859(  الإق���ام���ة،  ل��ن��ظ��ام  خم��ال��ًف��ا 
خمالًفا لنظام اأمن احلدود، و)2126( 

خمالًفا لنظام العمل.
�سبطهم  مت  م��ن  اإج��م��ايل  بلغ  ث��ان��ًي��ا: 
اإىل  احل���دود  ع��ب��ور  حماولتهم  خ��الل 
 )%51( ا،  �سخ�سً  )377( اململكة  داخل 
و)%37(  اجل��ن�����س��ي��ة،  مي��ن��ي��و  م��ن��ه��م 
اإثيوبيو اجلن�سية، و)12%( جن�سيات 
ا  �سخ�سً  )40( �سبط  مت  كما  اأخ���رى، 
خ��ارج  اإىل  احل���دود  عبور  ملحاولتهم 

اململكة بطريقة غري نظامية.
م��ت��ورط��ني   )9( ���س��ب��ط  مت  ث���ال���ًث���ا: 
خمالفي  وت�سغيل  واإي�����واء  ن��ق��ل  يف 
احلدود  واأم��ن  والعمل  الإقامة  اأنظمة 

والت�سرت عليهم.

رابًعا: بلغ اإجمايل من يتم اإخ�ساعهم 
ح��ال��ًي��ا لإج�������راءات ت��ن��ف��ي��ذ الأن��ظ��م��ة 
منهم  خم���ال���ًف���ا،  واف�������دًا   )50215(

)47153( رجاًل، و)3062( امراأة.
خمالًفا   )39855( اإحالة  مت  خام�ًسا: 
على  للح�سول  الدبلوما�سية  لبعثاتهم 
خمالًفا   )2392( واإحالة  �سفر،  وثائق 
ل�ستكمال حجوزات �سفرهم، وترحيل 

)10730( خمالًفا.
من  ك��ل  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
ي�سهل دخول خمالفي نظام اأمن احلدود 
لهم  يوفر  اأو  داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة 
اأو  م�ساعدة  اأي  لهم  يقدم  اأو  امل���اأوى 
خدمة باأي �سكل من الأ�سكال، يعر�ض 
ال�سجن  اإىل  ت�سل  ل��ع��ق��وب��ات  نف�سه 
ت�سل  مالية  وغ��رام��ة  �سنة،   15 م��دة 
و�سيلة  وم�سادرة  ري��ال،  مليون  اإىل 
ل��الإي��واء،  امل�ستخدم  وال�سكن  النقل 
واأو�سحت  ب��ه،  الت�سهري  اإىل  اإ�سافة 
اأن ه���ذه اجل��رمي��ة ت��ع��د م��ن اجل��رائ��م 
واملخلة  للتوقيف،  املوجبة  الكبرية 
الإبالغ  على  حاثة  والأمانة،  بال�سرف 
ع��ن اأي ح����الت خم��ال��ف��ة ع��ل��ى ال��رق��م 
)911( مبناطق مكة املكرمة والريا�ض 
وال�سرقية، و)999( و)996( يف بقية 

مناطق اململكة.

�سامل النار ال�سحي حمد الكعبينايل اجلوابرة
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للمملكة  الطموحة  الروؤية  اإجنــازات  تتواىل 
ال�سريفني،  احلــرمــني  خـــادم  بــقــيــادة   2030
الله  حفظهما   - الأمـــني  عــهــده  ويل  و�سمو 
امل�ستقبل  وبــنــاء  التقدم  خــارطــة  لت�سكل   ،-
بدرجة  ومنها  القطاعات  كافة  يف  امل�ستدام 
مب�سروعاته  الواعد  ال�سياحة  قطاع  كبرية 
ا�ستثمارية  وبــروؤيــة  عامليا  امل�سبوقة  غــري 
املناف�سة  مــركــز  يف  املــمــلــكــة  ت�سع  �ــســامــلــة 
الــقــويــة عــلــى الــ�ــســدارة، بــتــعــدد الــوجــهــات 
الفريدة والغنية مبقومات اجلذب ال�سياحي 
اإىل  القطاع  م�ساهمة  ورفــع  وال�ستثماري، 

10 % من الناجت املحلي للمملكة.
للقطاع  النوعية  الوثبات  هــذه  اإطـــار  ويف   
العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اإعــان  جاء   ،
عن اإطاق "�سركة ع�سري لا�ستثمار"، كذراع 
ا�ستثماري لل�سندوق يف املنطقة، ملا حتظى 
واقت�سادية وفر�ص  مقومات طبيعية  من  به 
وجهة  اإىل  وحتويلها   ، �سخمة  ا�ستثمارية 
عاملية على مدار العام ، حيث �ستعمل ال�سركة 
للم�ستثمرين  متنوعة  فــر�ــصٍ  اإطـــاق  على 
املحليني والدوليني يف العديد من القطاعات 
والريا�سة،  وال�سحة  وال�سيافة،  كال�سياحة 
القطاعات  من  وغريها  والأغــذيــة  والتعليم، 
ال�سراكات  بــنــاء  يف  ي�سهم  مبــا   ، الــواعــدة 
وا�ستحداث  اخلــا�ــص،  القطاع  مــع  املثمرة 
اإبراز  جانب  اإىل  املنطقة،  لأبناء  عمل  فر�ص 
ال�ستثمارية  والفر�ص  ال�سياحية  املنظومة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا مــنــطــقــة عــ�ــســري �سمن 
ال�سياحة  مل�ستقبل  الوطني  الطموح  خارطة 

ال�سعودية باأهداف عاملية.

سياحة واعدة
كلمة

القيادة تهنئ رئيس اإلمارات 
وتشيد بتميز العالقات

شريف يثمن تمديد الوديعة السعودية

تعزيز التعاون مع هولندا

المملكة تؤكد تضامنها 
مع باكستان ضد اإلرهاب

تركي بن طالل يشكر القيادة ويرعى منتدى االستثمار

الريا�ض- البالد
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  تهنئة،  برقية  �سعود، 
اآل نهيان، رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة، مبنا�سبة 
املــفــدى، عن  امللك  واأعـــرب  لــبــاده.  الوطني  اليوم  ذكــرى 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق 
العربية  الإمــــارات  دولـــة  و�سعب  وحلكومة  ل�سموه، 

املتحدة ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
التي  الأخــويــة  العاقات  بتميز  ـ  الله  اأيــده  ـ  واأ�ــســاد 

ال�سقيقني، والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها  البلدين وال�سعبني  تربط 
وتنميتها يف املجالت كافة.

 كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، برقية تهنئة، ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�ص دولة الإمارات العربية 

املتحدة، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لباده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور 
ال�سحة وال�سعادة ل�سموه، وحلكومة و�سعب دولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة
الريا�ض- البالد

اأمـــري منطقة  بــن عبدالعزيز  بــن طــال  تــركــي  الأمـــري  ــع  رف
لا�ستثمار،  ع�سري  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ع�سري، 
ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خلــادم  وامتنانه  �سكره 
�سندوق  اإعـــان  مبنا�سبة   - الله  حفظهما   - الأمـــني  عهده 
"�سركة ع�سري لا�ستثمار"،  اإطاق  العامة عن  ال�ستثمارات 
كذراع ا�ستثماري لل�سندوق يف املنطقة، م�سددًا �سموه على 
الله -  اأيدها  الر�سيدة -  القيادة  اأن املنطقة حتظى باهتمام 
ودعمها املتوا�سل لتطويرها، واإبراز مكامن قوتها وتفردها 

يف املجالت كافة.
الــعــائــد القــتــ�ــســادي والــتــنــمــوي يكمن  اأن  �ــســمــوه  واأكــــد 
ال�ــســتــثــمــار، واملــتــمــثــل يف حتفيز  بــجــانــب  ــنــاء  العــت يف 
تطوير  يف  املــ�ــســاهــمــة  ــيــة  ــدول وال املحلية  ال�ــســتــثــمــارات 
املنطقة، من خال التواوؤم بني ا�سرتاتيجية تطوير املنطقة، 
يتما�سى  مبا  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  وا�سرتاتيجية 
به  حتظى  مبا  منوهًا   ،2030 اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  مع 
فر�ص  املنطقة من مقومات طبيعية واقت�سادية ل�ستحداث 
ال�سعيدين  على  جــاذبــة  قطاعات  يف  متنوعة  ا�ستثمارية 

املحلي والدويل.
اجلديدة  ال�سركة   ، العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  واأطلق   
املبا�سرة  والــدولــيــة  املحلية  ال�ستثمارات  حتفيز  بــهــدف 
لتطوير منطقة ع�سري، وحتويلها اإىل وجهة �سياحية عاملية 
على مدار العام ، و�ستعمل ال�سركة على اإطاق فر�ٍص متنوعة 
القطاعات  من  العديد  يف  والدوليني  املحليني  للم�ستثمرين 
والتعليم،  والــريــا�ــســة،  وال�سحة  وال�سيافة،  كال�سياحة 
يف  ي�سهم  مبا  الــواعــدة،  القطاعات  من  وغريها  والأغــذيــة 
فر�ص  وا�ستحداث  اخلــا�ــص،  القطاع  مــع  ال�سراكات  بناء 
ال�سياحية  املنظومة  اإبــراز  جانب  اإىل  املنطقة،  لأبناء  عمل 

والفر�ص ال�ستثمارية التي تتمتع بها منطقة ع�سري.

عبدالعزيز  بن  بن طال  تركي  الأمــري  ثانية رعى   من جهة 
اأم�ص  املنطقة،   تطوير  هيئة  رئي�ص  ع�سري  منطقة  اأمــري 
وبح�سور وم�ساركة وزير ال�ستثمار املهند�ص خالد الفالح 

ووزير ال�سياحة اأحمد اخلطيب والأمني العام 
ملنظمة ال�سياحة العاملية بالأمم املتحدة زراب 
"منتدى  فعاليات  انطاق  بولوليكا�سفيلي، 
ع�سري لا�ستثمار" الذي يقام يف جامعة امللك 

خالد بالقرعاء.
واأكد �سموه خال كلمته يف بداية الفعاليات، 
القيادة  باهتمام  حتظى  ع�سري  منطقة  اأن 
جميع  لتطوير  املتوا�سل  ودعمها  احلكيمة 
قوتها  مكامن  ــراز  واإب التنموية،  القطاعات 
وتــفــردهــا يف جمــالتــهــا كــافــة، مـــوؤكـــدًا اأن 

تهيئة  ا�ستعداداتها يف  املنطقة  اأكملت  اأن  بعد  اأقيم  املنتدى 
البنية التحتية واإجراء الدرا�سات القت�سادية التي �ستوفر 

املعلومات الدقيقة لفر�ص ال�ستثمار.
اأهــــداف  حتــقــيــق  اإىل  يــ�ــســعــى  ــتــدى  ــن امل اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 
الإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــا�ــســتــثــمــار، مــن خـــال جــذب 
الواعدة،  النوعية  القطاعات  يف  ال�ستثمارات 
مــثــل: الــ�ــســيــاحــة، والــــزراعــــة، والــريــا�ــســة 
وغريها، التي �ستعمل بدورها على حتقيق 
ع�سري،  تطوير  اإ�سرتاتيجية  م�ستهدفات 
والدولية  املحلية  ال�ستثمارات  وحتفيز 
اإىل  وحتويلها  املنطقة،  لتطوير  املبا�سرة 
مــدار  عــلــى  دائــمــة  عــاملــيــة  �سياحية  وجــهــة 
العام، وتو�سيع دائرة ال�ستثمار اإىل جميع 
حمافظات املنطقة التي تتميز بتنوع بيئتها 

املختلفة.
تطوير  على  القيادة  حر�ص  ال�سياحة  وزيــر  اأكــد  جانبه  من 
اجلــذب  مــواقــع  وا�ستثمار  اململكة،  يف  ال�سياحي  القطاع 

القطاع  م�ساهمة  رفع  خال  من  املتاحة  الفر�ص  وا�ستغال 
للمملكة،  املحلي  الــنــاجت  مــن   %  10 اإىل   %3 مــن  ال�سياحي 
م�سريًا اإىل اأن اإطاق ا�سرتاتيجية ع�سري �ساعد الوزارة يف 
ال�سياحة  لتطوير  مبادراتها وم�سروعاتها  من  العديد  تنفيذ 

والعمل على الرتويج ال�سياحي للمنطقة حمليًا ودوليًا.
لتدريب  ريـــال  مليون   450 خ�س�ست  اململكة  اأن  واأبــــان 
وتــاأهــيــل 100 األـــف �ــســاب و�ــســابــة مــن اأبــنــاء الــوطــن لرفد 
املن�ساآت ال�سياحية بالكوادر املدربة ، حيث مت تدريب اأكرث 
خارج  ابتعاثهم  مت  اآلف   7 منهم  و�سابة  �ساب  األف   70 من 

اململكة لتدريبهم وفق معايري عاملية.
اأن الوزارة تعمل على  اإىل  اأ�سار وزير ال�ستثمار  من جهته 
وت�سجيع  ع�سري  منطقة  يف  القت�سادية  امل�سروعات  دعــم 
رجال الأعمال لإن�ساء م�سروعات خدمية و�سياحية للنهو�ص 
منظومة  خــال  من  الإ�ستثمار  م�ستوى  وحتفيز  باملنطقة 
التخ�سي�ص وال�سراكات بني القطاعني اخلا�ص واحلكومي.

450 مليونا 
لتأهيل أبناء 
وبنات الوطن 

بالقطاع

اإ�سالم اآباد-وا�ض
ـــيـــ�ـــص الــــــــوزراء  ـــــــة رئ ثـــمـــن دول
ما  �ــســريــف،  �سهباز  الباك�ستاين 
اأعلنه ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 
عن متديد اأجل الوديعة املقدمة من 
بقيمة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ثاثة مليارات دولر ل�سالح البنك 

املركزي الباك�ستاين.
�سحفي  ت�سريح  يف  دولته  ونــّوه 
بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة بـــني الــبــلــديــن 
متــديــد  اأن  مــــوؤكــــدًا  الــ�ــســقــيــقــني، 
حت�سني  يف  �ــســيــ�ــســهــم  الـــوديـــعـــة 

الو�سع القت�سادي يف باده.

الريا�ض- البالد
اململكة  اإدانــــة  عــن  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــربــت 
ال�سديد  وا�ــســتــنــكــارهــا  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
للهجوم امل�سلح على �سفارة جمهورية باك�ستان 
كــابــول،  الأفــغــانــيــة  العا�سمة  يف  الإ�ــســامــيــة 
باأعمال  الــقــائــم  لغــتــيــال  الفا�سلة  واملــحــاولــة 

ال�سفارة الباك�ستانية.
اململكة  موقف  على  التاأكيد  الـــوزارة  وجــددت 
اأينما  والإرهــاب  العنف  لنبذ  والداعي  الثابت 
كان، معربًة عن ت�سامن اململكة التام ووقوفها 
يف  ال�سقيق  و�سعبها  بــاكــ�ــســتــان  جــانــب  اإىل 

مواجهة الإرهاب.

ترسيخ حقوقهم وجودة حياتهم

تمكين ذوي اإلعاقة للمشاركة الفاعلة في المجتمع

جدة- البالد
الأ�سخا�ص  رعاية  يف  دورهــا  خال  من  اململكة  ت�سعى 
الغالية  الــفــئــة  لــهــذه  الــدعــم  تــوفــري  اإىل  الإعـــاقـــة  ذوي 
من  امل�ستقبل؛  نحو  طموحاتها  حتقيق  مــن  لتمكينها 
العقبات واحلواجز وحت�سني  اإزالة  ال�سعي نحو  خال 

جودة احلياة لهم.
الحتفاء  اأم�ص،  العامل  دول  منظومة  اململكة  و�ساركت 
بـ"اليوم العاملي لاأ�سخا�ص ذوي الإعاقة" الذي ي�سادف 
3 دي�سمرب من كل عام، وخ�س�ص من قبل الأمم املتحدة 
موا�سلة  بهدف  الإعــاقــة؛  ذوي  لدعم  1992م  عــام  منذ 
ال�ساملة  للم�ساركة  ومتكينهم  لهم  كرمية  حياة  حتقيق 

والفاعلة يف املجتمع.
على  الإعـــاقـــة  ذوي  الأ�ــســخــا�ــص  رعــايــة  هيئة  وتــعــمــل 
ح�سولهم  و�سمان  الإعــاقــة،  ذوي  الأ�سخا�ص  رعــايــة 
على حقوقهم املت�سلة بالإعاقة، وتعزيز اخلدمات التي 
الوقاية؛  م�ستوى  رفــع  وكــذلــك  لهم،  الأجــهــزة  تقدمها 

اجلهود  تنظيم  يف  املتمثلة  ر�سالتها  من  انطاقًا  وذلــك 
وبناء منظومة موؤ�س�سية متكاملة لإزالة احلواجز اأمام 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ومتكينهم ال�سامل يف املجتمع 
دون متييز؛ عرب توفري �سبل الوقاية والرعاية والتاأهيل 
خال  من  ومتكينهم  ل�ستقاليتهم  تعزيزًا  الــازمــني؛ 
ب�سكل  واإ�سراكهم  املختلفة،  الأن�سطة  يف  م�ساركاتهم 
يتوافق  مبا  والتنمية؛  احلياة  جوانب  جميع  يف  كامل 

مع روؤية اململكة 2030.
بن  ه�سام  الدكتور  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�سح 
العربية  اململكة  اهتمام  �سمن  من  اأن  احليدري  حممد 
ال�سعودية بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وتنفيذًا للتزاماتها 
الدولية لتفعيل اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
املظلة  الإعــاقــة  ذوي  الأ�سخا�ص  رعــايــة  هيئة  ومتثل 
�سالح  يف  ت�سب  التي  املختلفة  اجلهود  لكل  الر�سمية 

هذه الفئة.
وقال: تام�ص اأن�سطة هذه الهيئة احتياجات الأ�سخا�ص 

كافة  من  اأو�ساعهم  حت�سني  على  والعمل  الإعاقة  ذوي 
وال�سعي  والقانونية،  واملهنية  الجتماعية  اجلوانب 
حيث  تواجههم،  التي  العقبات  على  ال�سوء  لت�سليط 
حملة  القطاعات  خمتلف  مــع  بالتعاون  الهيئة  تطلق 
بعنوان "ي�سهل طريقك" التي تهدف اإىل تعزيز التوعية 
املجتمع،  يف  النـــدمـــاج  عــلــى  وم�ساندتهم  بحقوقهم 
بدعم  وذلــك  والإجنــاز،  النجاح  نحو  طريقهم  وت�سهيل 

كرمي من القيادة احلكيمة.
يذكر اأن اململكة ت�ست�سيف خال الفرتة من 3 - 9 دي�سمرب 
2022م؛ مهرجان امل�سرح اخلليجي ال�ساد�ص لاأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة، الهادف لدمج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 
الفعاليات الجتماعية والأن�سطة الثقافية والفنية؛ وهو 
دول  بني  دوريــة  با�ست�سافة  �سنتني  كل  يقام  مهرجان 
املجل�ص التعاون اخلليجي؛ يتيح لهذه الفئة الغالية من 
مواهبهم  وم�ساركة  اأحامهم  لتحقيق  الفر�سة  املجتمع 

وقدراتهم يف فنون التمثيل امل�سرحي.

الهاي - وا�ض
ــنــديــة لهـــــاي، جــولــة  ــهــول ــهــدت الــعــا�ــســمــة ال  �ــس
امل�ساورات ال�سيا�سية الثالثة بني وزارتي خارجية 
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة هولندا، برئا�سة 
ال�سيا�سية  لــلــ�ــســوؤون  اخلــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
عــام  الــ�ــســاطــي، ومــديــر  �ــســعــود  الــدكــتــور  ال�سفري 
الهولندية  اخلارجية  بــوزارة  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 
مار�سيل دي فينيك، وح�سور �سفري خادم احلرمني 

ال�سريفني لدى مملكة هولندا زياد العطية.

التعاون  املباحثات مناق�سة �سبل تعزيز  ومت خال 
املــجــالت،  الــ�ــســديــقــني يف خمتلف  الــبــلــديــن  بــني 
الــنــظــر حـــول عـــدد مــن الق�سايا  ــادل وجــهــات  ــب وت

الإقليمية والدولية.
لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  التقى  ذلــك  اإىل 
رئي�ص  مب�ست�سار  الزيارة،  هام�ص  على  ال�سيا�سية 
وجرى  ليوين،  فــان  جيوفري  الهولندي  الـــوزراء 
الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  بحث  اللقاء  خال 

امل�سرتك.
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ضبط 
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نحالو جازان 
يناشدون البيئة 

بتأجيل عملية الرش

الريا�ض ـ البالد 
الريا�ض  يف  الــعــام  بــالأمــن  املناطق  �سرط  �سبطت 
خمالفني   )10( ــبــاحــة،  وال وعــ�ــســر  املــكــرمــة  ومــكــة 
اجلن�سية  من  ومقيمني  مواطنني   )7( البيئة،  لنظام 
البنجالدي�سية،  اجلن�سية  مــن  ومقيم  الباك�ستانية 
بحوزتهم حطب حملي معرو�ض للبيع على منت )7( 
مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، ومت 

ت�سليم امل�سبوطات جلهة الخت�سا�ض.
كما �سبطت القوات اخلا�سة لالأمن البيئي 4 مواطنني 
مرًتا   15 من  اأكرث  بحوزتهم  البيئة،  لنظام  خمالفني 
يف  امل�ستخدمني  املحليني  والفحم  احلطب  من  مكعًبا 

اأن�سطة جتارية، يف منطقتي الريا�ض وع�سر.
عبدالرحمن  العقيد  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث  واأو�ـــســـح 
العتيبي، اأنه مت تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، 
وت�سليم الكميات امل�سبوطة للجهات املخت�سة بوزارة 
ا�ستخدام  اأن عقوبة  موؤكّدا  البيئة واملياه والزراعة، 
التجارية  الأن�سطة  يف  املحليني  والــفــحــم  احلــطــب 
مكعب. مرت  لكل  ريــال  األــف   )32( اإىل  ت�سل  غرامة 
اأي حالت  عن  الإبــالغ  على  الر�سمي  املتحدث  وحث 

متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية .

البالد ـ وكاالت
اأو�سى خرباء ب�سرورة عدم اإعادة ت�سخني الطعام 
ب�سكل متكرر؛ حيث متوت العنا�سر الغذائية من 
الطعام؛  يزداد يف  البكتريا  عدد  اأن  كما  الطعام، 

مما يجعله خطًرا.
اخلطر  يــزداد  "هيلثي"،  موقع  ن�سره  ما  ووفــق 
ــطــعــام يف  بــ�ــســكــل اأكــــرب عــنــد اإعـــــادة تــ�ــســخــني ال
بع�ض  اأن  اإىل  اخلــــرباء  واأ�ـــســـار  املــيــكــروويــف، 
الأطـــعـــمـــة يــجــب جتــنــب اإعــــــادة تــ�ــســخــيــنــهــا يف 
يف  غـــازاٍت  ي�سبب  اأن  ميكن  لأنــه  املــيــكــروويــف؛ 
ــطــراب املــعــدة والــتــ�ــســمــم الــغــذائــي  املــعــدة وا�ــس

والأمرا�ض التي تنقلها الأغذية.
ويف مقدمة هذه الأطعمة ياأتي البي�ض؛ حيث اإنه 
مبجرد اأن تربد العجة اأو املخفوق، عادة ما يقوم 
النا�ض باإعادة ت�سخينها ب�سرعة عن طريق و�سعها 

يف الفرن ملدة دقيقة اإىل دقيقتني.
اأن  ، من  الأمريكية  الغذاء والــدواء  اإدارة  ذر  َ وتحُ
اإعادة ت�سخني البي�ض املجمد حتى لفرتة ق�سرة 
اأمــا ثــاين هــذه الأطعمة  اأمـــًرا خــطــًرا.  قــد يكون 
فهو البطاطا؛ حيث ميكن اأن يكون اإعادة ت�سخني 
يف  الدافئة  البيئة  لأن  بال�سحة؛  ا  �سارًّ البطاطا 
 C. بكتريا  لنمو  مواتية  بيئة  تــوفــر  البطاطا 

الغذائي. الت�سمم  ي�سبب  مما  botulinum؛ 
والنوع الثالث من هذه الأطعمة هو بقايا الدجاج؛ 
ال�سباح،  اإىل  لياًل  املطهي  الدجاج  بقي  لو  اإنه  اإذ 
يجب  اأو  وتناوله،  ت�سخينه  اإعــادة  الأف�سل  فمن 
حــرارة  درجـــة  على  الــغــاز  على  بــبــطء  ت�سخينه 
املوجودة  البكتريا  جميع  متوت  حتى  متو�سطة 
الفرن  الــدجــاج يف  تــرتك  األ  مــراعــاة  بــه. ويجب 
لت�سخينه ب�سرعة، لأنه من خالل القيام بذلك، يبداأ 
اإىل  التحول  الــدجــاج يف  املــوجــود يف  الــربوتــني 
اإىل وجــود خطر تكوين  يــوؤدي  �سامة؛ مما  مــادة 

الغاز يف املعدة اأو ا�سطراب املعدة.
والنوع الرابع من الأطعمة التي يجب عدم اإعادة 
تعد  حيث  الأرز؛  هو  امليكروويف  يف  ت�سخينها 
قد  لأنها  باملخاطر  حمفوفة  الأرز  ت�سخني  اإعــادة 

ت�سمح بنمو البكتريا امل�سببة لالأمرا�ض.
ولهذا يجب جتنب اإعادة ت�سخني الأرز، واإذا كنت 
ل تزال ترغب يف تناوله �ساخًنا، فال تخرجه من 

الثالجة وت�سعه يف امليكروويف مبا�سرة.
وبعد الو�سول اإىل درجة احلرارة العادية، ميكن 

ت�سخينه على الغاز.
وفيما يتعلق باملاأكولت البحرية؛ ل ينبغي تناول 
مل  اإذا  املطبوخة  اأو  الطازجة  البحرية  املاأكولت 

يتم تربيدها لأكرث من �ساعتني.
املاأكولت  يف  ال�سارة  البكتريا  تنمو  اأن  وميكن 
حـــرارة  درجـــة  يف  حفظها  يــتــم  مل  اإذا  الــبــحــريــة 
اإعادة  البكتريا ل متوت حتى بعد  بــاردة، وهذه 

ا منقولة بالغذاء. ت�سخينها، وتحُ�سبب اأمرا�سً

الريا�ض ـ البالد 
اأعلن املركز الوطني لالأر�ساد، اأنه خالل الفرتة من اليوم الأحد اإىل اخلمي�ض 

القادم ، �ستتهياأ الفر�سة لهطول اأمطار رعدية على معظم مناطق اململكة.
الربد،  )ت�ساقط  ت�سمل:  بتاأثرات  م�سحوبة  احلالة  �ستكون  املركز  وقــال 

تيارات هابطة ن�سطة ال�سرعة، واأتربة مثارة، وتدنٍّ يف الروؤية الأفقية(.
الفر�سة  تزداد  اأن  على  اليوم  م�ساء   تبداأ احلالة من  اأن  يحُتوقع  واأ�ساف: 
اأمطار  مــن خــالل هطول  الثــنــني حتى اخلمي�ض،  غــد   يــوم  مــن  اعــتــبــاًرا 
من:  اأجزاء  على  ال�سيول؛ وذلك  اإىل جريان  توؤدي  اإىل غزيرة،  متو�سطة 
تاأثر  �سيمتد  املركز:  واأردف  ال�سمالية(.  واحلدود  وال�سرقية،  )الق�سيم، 
ال�سرقية  املنطقة  من  اأجــزاء  لت�سمل  غــدا    يوم  م�ساء  من  اعتباًرا  احلالة 
على   ، متو�سطة  اأمــطــار  لهطول  الفر�سة  تتهياأ  كما  الــريــا�ــض،  ومنطقة 
خفيفة  اأمطار  هطول  يحُتوقع  فيما  والريا�ض؛  حائل  منطقتي  من  اأجــزاء 
اإىل متو�سطة على اأجزاء من "مكة املكرمة"، قد ميتد تاأثرها اإىل الأجزاء 
املنورة(.  واملدينة  والباحة،  وجــازان،  )ع�سر،  اإىل:  اإ�سافة  ال�ساحلية، 
هطول  فر�ض  ا�ستمرار  اإىل  ت�سر  الأولية  التوقعات  اأن  املركز  واأو�سح 

الأمطار على بع�ض املناطق املذكورة حتى نهاية الأ�سبوع القادم.

جازان ـ البالد 
ينا�سدون  والنحالون  بجازان  ال�سدر  ع�سل  اإنتاج  بــداأ 
وجهت  حيث  الر�ض،  عملية  والزراعة" بتاأجيل  "البيئة 
بكافة  جــــازان  منطقة  بتخ�سي�ض  ـــزراعـــة  ال وزارة 
النحل  �ساللة  وتكاثر  لرتبية  بيئة  لتكون  حمافظاتها 
النحل  �ساللت  دخــول  ومنع  البلدي"  "النحل  املحلية 
واإنتاج  املناحل  اإدارة  وجهت  فيما  اإليها،  امل�ستوردة 
وتــديــد  �ــســنــويــة  بــ�ــســورة  الــو�ــســع  بتقييم  الــعــ�ــســل 

الحتياجات الالزمة لتطبيقها على بقية مناطق اململكة.
ومع بدء مو�سم ازدهار ال�سدر يف حمافظة �سبيا نا�سد 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  النحالني  من  عدد 
حتى  املــبــيــدات  ر�ـــض  عملية  بــتــاأجــيــل  جــــازان  مبنطقة 
النتهاء من مو�سم جمع حم�سول زهرة ال�سدر، موؤكدين 
النحالني  وتكبد  النحل  على  تق�سي  قد  الر�ض  عملية  اأن 

خ�سائر واأ�سرارًا كبرة.
حــمــدان  الــنــحــالــني  جلمعية  التنفيذي  الــرئــيــ�ــض  وقـــال 
اأكرب  من  تعترب  باملحافظة  ال�سدر  غابات  اإن  العامري: 
من  الكثر  يقوم  حيث  اململكة،  م�ستوى  على  املحميات 
النحالني بنقل خاليا النحل للح�سول على رحيق زهرة 

ال�سدر التي ل تنتج يف ال�سنة اإل مرة واحدة.
من جهته اأو�سح كبر النحالني يف منطقة جازان ح�سن 
النحل  هــو  الــنــحــالــون  يعانيه  مــا  اأكـــرب  اأن  احلــزميــي، 
امل�ستورد الذي ينقل الأمرا�ض اإىل النحل البلدي ويقوم 

باأكل الع�سل.

األرصاد: حالة مطرية تستمر حتى الخميس 

انطالق الفصل الدراسي الثاني بجميع مراحل التعليم

إبداعات األسر المنتجة في مهرجان الزيتون 

الريا�ض ـ  البالد 
يعود طالب وطالبات جميع املراحل الدرا�سية 
والأهلي  احلكومي  العام  التعليم  مدار�ض  يف 
اإىل مقاعدهم الدرا�سية اليوم مع بداية الف�سل 
الدرا�سي  عامهم  ل�ستكمال  الثاين؛  الدرا�سي 

وموا�سلة ت�سيلهم العلمي.
اللجان الإ�سرافية  التعليم عرب    وتتابع وزارة 
ــة مـــن قبل  ــي ــدان ــــارات املــي ــــزي املــخــتــ�ــســة وال
باملناطق  التعليم  ومكاتب  اإدارات  م�سوؤويل 
العملية  ل�ستكمال  ال�ستعداد  واملحافظات 
الثاين،  الدرا�سي  الف�سل  بداية  التعليمية يف 
ل�ستقبال  املـــدار�ـــض  جــاهــزيــة  مــن  ــد  ــاأك ــت وال
وتوافر  ال�سيانة،  اأعمال  وا�ستكمال  الطلبة، 
ف�سل  لبداية  الالزمة  والتجهيزات  الأدوات 

درا�سي جديد.
وال�سراكة  التكامل  التعليم  وزارة    واأكـــدت 
العملية  انتظام  دعــم  يف  الأمـــور  اأولــيــاء  مــع 
التعليمية للف�سل الدرا�سي الثاين، وحر�سهم 

على ا�ستكمال اأبنائهم رحلتهم التعليمية.

تبوك ـ البالد 
مبنطقة  اخلرية  عبدالعزيز  امللك  جمعية  مكنت 
امل�ساركة  من  املنتجة  الأ�سر  من  م�ستفيديها  تبوك 
من  باملنطقة،  ــثــاين  ال "الزيتون"  مــهــرجــان  يف 
خالل اأركان تفاعلية لعر�ض منتجاتهم من احلرف 
تقيق  يف  لالإ�سهام  ال�سعبية  والأكـــالت  اليدوية 

النفع عرب اإبرازها وت�سويقها يف املهرجان.
احلريف:  بركنها  امل�ساركة  البكري  فاطمة  وقالت 
"وجدت يف املهرجان فر�سة مالئمة لتحقيق عوائد 
ربحية واكت�ساب املهارات واخلربات والعمل على 
املنتجة  بينت  فيما  فيها،  للم�ساركة  اجلدية  اإثبات 

اأنها وجدت يف املهرجان بيئة خ�سبة  رقية حممد 
وا�ستقطاب  بها،  والتعريف  منتجاتها  لت�سويق 

�سريحة املت�سوقني املهتمني مبنتاجاتها.
عبدالله  الــدكــتــور  اجلمعية  اأمـــني  اأكـــد  جهته  مــن 
يف  املنتجة  الأ�سر  اإ�سراك  من  الهدف  اأن  ال�سريف 
ومواهبها،  قدراتها  تطوير  املهرجانات  هذه  مثل 
طرق  عن  ملنتجاتها  الت�سويقية  الفر�ض  وتوفر 
الفعاليات،  اأر�ـــض  يف  والك�سكات  البيع  منافذ 
انتقالية  مرحلًة  ت�سهد  اجلمعية  اأن  اإىل  م�سرًا 
تطمح من خاللها اإىل نقل م�ستفيديها من الرعوية 
الإنتاج،  ثقافة  بتعزيز  والهتمام  التنموية  اإىل 

على  الأ�ــســر  وت�سجيع  الــــذات،  عــلــى  والعــتــمــاد 
على  واحلــ�ــســول  والــعــمــل،  والــتــدريــب  التطوير 
القت�ساد  تنمية  يف  اأفــرادهــا  ــراك  واإ�ــس اخلـــربة، 
ولعل  2030م،  اململكة  لــروؤيــة  تقيقًا  الــوطــنــي 
من  تــبــوك  منطقة  اأمـــر  �سمو  بــه  مــاقــام  اآخــرهــا 
تد�سني ملبادرة "رعوي" يف مرحلتها الأوىل، التي 
خدمات  مــن  وم�ستفيدة  م�ستفيدا   50 ت�ستهدف 
الأ�ــســر  ــكــن  متحُ متكاملة  منظومة  وفــق  اجلمعية، 
تدعم  حوكمة  وفق  اأن�سطتها  ممار�سة  من  املنتجة 
من  وتــعــزز  الــواحــد  املجتمع  اأفـــراد  بــني  التالحم 

اأعمال الأ�سر ومتكينها.

جدة- يا�سر خليل 
لدى  وال�سكري  ال�سماء  غــدد  وا�ست�ساري  اأ�ــســتــاذ  حــذر 
مدعي  من   ، الأغــا  عيد  عبداملعني  الربوفي�سور  الأطــفــال 
"ق�سار  الأطفال  اأطوال  وجود  عالجات تعمل على زيادة 
القامة" عرب كور�سات لتحفيز الطول عرب م�سروب واأغذية 
مبينًا   ، الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  وذلــك   ، معينة 
 ، وتف�سياًل  جملة  �سحيح  غر  الكالم  هذا  اأن  لـ"البالد" ، 
وم�ستغلي  م�سللي  وراء  الن�سياق  بعدم  اجلميع  داعيًا 
مواقع التوا�سل الجتماعي يف ا�ستقطاب ق�سار القامة ، اإذ 
�سبق اأن انت�سرت عدة ر�سائل لإيهام ق�سار القامة بوجود 
�سنتيمرتات،   10  -5 من  الطول  لتحفيز  كور�ض  برنامج 
تتاج  ل  ومتارين  للنمو  وم�سروب  غذائي  برنامج  عرب 
للفئة  وذلـــك  منزله؛  يف  الــفــرد  يحُجريها  بــل  اأجــهــزة؛  اإىل 
العمرية من 13- 40 عاًما، ومقابل مبلغ مايل يتم اإر�ساله 
اأوًل ل�سمان الت�سجيل يف قروب الوات�ساب والإن�ستقرام؛ 
ظروفهم  وا�ستغالل  الفئة  لهذه  ت�سليل  كله  الكالم  وهــذا 

ال�سحية ، فيجب احلذر منهم.
يكون  اأن  هو  القامة  ق�سر  اأن  واأو�ــســح 
الطول  مــن منحنى  مــن %3  ــل  اأق الــطــول 
�سائعة  م�سكلة  وهــي  للطفل،  الطبيعي 
خم�سة  بن�سبة  حدوثها  ويــقــدر  عــاملــًيــا، 
ل  فــاأنــه  وحملًيا  طفل،   100 لكل  اأطــفــال 
من  حمدثة  اأو  حمــددة  اح�سائية  توجد 
كبرة  الن�سبة  ولكن  ال�سحة  وزارة  قبل 
فهناك  ت�سخي�سهم  وبخ�سو�ض   ، جــًدا 
وتاليل  وفحو�سات  حمــددة  مقايي�ض 

جترى ، وملزيد من التاأكد من حالت تقزم الأطفال فاأنه يتم 
و�سع طول الأم والأب على املنحنى وذلك بعد اإنقا�ض 13 
�سم من طول الأب اإذا كان الطفل اأنثى، واإ�سافة 13 �سم اإذا 
كان ذكرًا واعتبار �سن )18( هو املكان الذي تو�سع عليه 
اأطوال الوالدين، فاإذا كان اأحد الأبناء بعيدًا عن متو�سط 
طول الوالدين فهذا ي�ستدعي اإجراء بع�ض التحاليل العامة 

اإذا  اأما  العظمي،  العمر  تقييم  اأ�سعة  مع 
الطبيعي  املعدل  �سمن  الطفل  طول  كان 
موعدًا  يعطى  ف�سوف  والــديــه  لأطـــوال 
لإعـــادة  اأ�سهر  �ستة  اإىل  ثــالثــة  مــن  اآخـــر 
من  للتاأكد  النمو  ومعدل  الطول  قيا�ض 
اأن طول الطفل مازال �سمن معدل اأطوال 

الوالدين.
هناك  قــال:  القامة  ق�سر  م�سببات  وعــن 
التاأخر  هــي  القامة  لق�سر  اأ�سباب  عــدة 
الف�سيولوجي للنمو وللبلوغ، اعتالل يف 
متالزمات  وجود  ب�سبب  اأو  )الأم�ساج(  الكرومو�سومات 
نونان،  داون،  مثل  املتالزمات  ببع�ض  الإ�سابة  مر�سية، 
اإىل  اإ�سافة  �سقطي،  �ساجند  ويلي،  بــرادر  �سلفر،  رو�سب 
قلة وزن الطفل عند الولدة، �سعف اإفراز هرمون النمو، 
الغدة الكظرية  اإفراز  الدرقية، زيادة  الغدة  نق�ض هرمون 
، كما يبقى  التغذية  النف�سي، نق�ض  العامل  الفوق كلوية، 

الغذاء اجليد اأ�سا�سيا يف منو كل طفل ومن اأهم العنا�سر 
الكبد،  للنمو هي احلليب،  الطفل  يحتاجها  التي  الغذائية 
ج�سم  يعتمد  كما  واخل�سراوات،  البي�ض  و�سفار  اللحوم 
الطفل يف منوه على احلديد فهو اأحد املكونات املهمة يف 
كريات الدم احلمراء، لأنه ي�ساعد يف نقل الأوك�سجني اإىل 
كل خلية من خاليا اجل�سم، وهناك دور مهم لهرمون النمو 
امل�ستحثات  بع�ض  نتيجة  النخامية  الغدة  من  يفرز  الذي 
يعمل  ل  وهــو  العميق(  النوم  )الريا�سة،  مثل  الطبيعية 
منو  عوامل  اإفــراز  على  الكبد  ي�سجع  لكنه  مبا�سر،  ب�سكل 
اأن  كما  )ال�سوماتوميدينز(،  ت�سمى  الأن�سولني  ت�سبه 
وهذا  النمو  هرمون  اإفــراز  من  يزيد  املبكر  الكايف  النوم 
وبنيتهم  طولهم  من  يح�سن  لأنه  والأطفال،  لليافعني  مهم 
اأن  ا  اأي�سً الأ�سباب  ومن   ، اأع�سائهم  ووظائف  اجل�سدية 
يكون هناك ق�سر القامة العائلي الوراثي، وهنا يكون اأحد 
الوالدين اأو كالهما ق�سًرا بالأ�سل، اإذ اإن للطول مورثات 

تنتقل من الوالدين.

استشاري لـ»         «: كورسات عالج »قصر القامة« ليست حقيقة

تأكيد جاهزية المدارس الستقبال الطلبة

عبدالمعين عيد األغا
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تاريخ طويل ميتد اإىل 20 عامًا بني اململكة وفرن�سا يف جمال الآثار والرتاث، احتفلت به وزارة الثقافة، والهيئة امللكية ملحافظة العال، تاأكيدًا على ال�سراكة الوثيقة بني البلدين وما حققته من نتائج نوعية يف جمالت 
حفظ الآثار والتعاون والرتاث، اإذ �ساهمت ال�سراكة بني الريا�س وباري�س يف جمال حماية الرتاث يف دعم التزامهما للحفاظ على الإرث الإن�ساين، وكانت عاماًل اأ�سا�سًيا يف موا�سلة جناح اأعمال التنقيب عن الآثار 
يف العال، بينما نظمت الوزارة ممثلة بهيئة الرتاث، ندوة يف املتحف الوطني بالريا�س، نوق�س خاللها تاريخ البعثات الأثرية ال�سعودية - الفرن�سية يف حمافظة العال وبع�س املدن الأخرى، اإىل جانب اإبراز اآخر 

التطورات حول امل�ساريع التي يجري العمل بها حالًيا يف اململكة، مب�ساركة خرباء من املوؤ�س�سات ال�سعودية والفرن�سية.

العال - البالد

20 عامًا
 من العالقات 

الثقافية
 المتينة

شراكة سعودية - فرنسية حلفظ اآلثار والرتاث

من مدينة �حلجر �لتاريخية، �نطلقت �أول بعثة �أثرية �سعودية 
من  لأكثثر  �لطريق  لتمهد   ،2002 عثثام  يف  حديثة  فرن�سية   -
15 بعثة �أثرية حول �ململكة، �إىل جانب تنفيذ م�ساريع �حلفظ 
و�إجثثثر�ء  و�لتنقيب  �مل�سح  �أعثثمثثال  مثل  �ملثثيثثد�نثثيثثة،  و�لأعثثمثثال 
علماء  من  �لع�سر�ت  فيها  ي�سارك  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لبحوث 
وخرب�ء �لآثار من �لبلدين. ومن بني �لقطع �لأثرية �ملهمة �لتي 
ر�أ�س  �لعال،  يف  �لفرن�سية  �ل�سعودية  �لآثثثار  فرق  �كت�سفتها 
م�سنوع من حجر �ل�سو�ن مت �لعثور عليه يف �أحد �ملد�فن، 

ويعود تاريخه �إىل �لع�سر �حلجري �حلديث.
تبلغ  لمثثر�أة  حمفوًظا  عظمًيا  هيكاًل  ا  �أي�سً �لفرق  و�كت�سفت 
�لفرتة  عا�ست يف  قد  تكون  �أن  ويرجح  عاًما،   40 �لعمر  من 
جمموعة  عثثلثثى  �لثثعثثثثثور  مت  "د�د�ن"،  مملكة  ويف  �لنبطية، 
�لرملي،  �حلجر  من  و�لن�سفية  �لكاملة  �لتماثيل  من  متنوعة 
�لقرن  وحتى  �ل�سابع  �لقرن  من  �لفرتة  �إىل  تاريخها  ويعود 

�لأول قبل �مليالد.

إرث تاريخي
�لآثثثثار  جمثثال  يف  �لفرن�سية  �ل�سعودية  �لإجنثثثثثاز�ت  و�سلت 
�آفاق جديدة يف �لآونة �لأخرية، حيث  و�لتعاون �لثقايف �إىل 
وقعت �لهيئة �مللكية ملحافظة �لعال، �تفاقية مع متحف "�للوفر" 
متثال  عر�س  ذلثثك  وي�سمل  باري�س،  �لفرن�سية  �لعا�سمة  يف 
عموًما  �ململكة  لثثدى  ما  يثثربز  و�لثثذي  �للحيانية،  للفرتة  يعود 
وحثث�ثثسثثاري،  تثثاريثثخثثي  �إرث  مثثن  بالتحديد،  �لثثعثثال  وحمثثافثثظثثة 
لإ�سرت�تيجية  وفًقا  �لأثثثريثثة  �لبعثات  �أعمال  ت�ستمر  وقثثت  يف 
�لتاريخية و�حل�سار�ت  �ملو�قع  �إبثثر�ز  على  توؤكد  �لتي  �لعال، 
فيما  �لثثعثثامل،  حثثول  �خلثثرب�ت  �أبثثرز  مع  و�لتعاون  �لإن�سانية، 
�لهيئة  من  باإ�سر�ف  �لبلدين  من  �مل�سرتكة  �لعمل  فرق  تبا�سر 
�إ�سافة  و�لتنقيبات،  �لأثرية  �مل�سوحات  �لعال،  ملحافظة  �مللكية 
لأعمال �لرتميم، وذلك يف �حلجر �سمال �لعال، ومملكة د�د�ن 
مو�قع  عثثدة  ويف  بالعال،  �لقدمية  و�لبلدة  �لثقافية  و�لثثو�حثثة 

مبحافظة خيرب.
"د�د�ن"،  ممثثلثثكثثة  يف  �لثثتثثنثثقثثيثثب  فثثثريثثثق  �أعثثثثمثثثثال  وجتثثثثثري 
ل�ستك�ساف �ملزيد من �ملعلومات عن تاريخها �حل�ساري �لذي 
ح�سارة  حلكم  خ�سعت  و�لتي  عثثام،   2500 من  لأكثثر  �متد 
حليان لعدة قرون، ول تز�ل �لعال حتى �لآن �أحد �أهم مو�قع 
وذلك  �آثثثثار،  من  حتتويه  ما  نظري  �لتاريخية  �ل�ستك�سافات 
بال�سر�كة مع �لوكالة �لفرن�سية لتطوير �لعال، �لتي من �إن�ساوؤها 
يف �لعام 2018، وتهدف �إىل تقدمي �لدعم يف جمالت �لتنمية 
بو�سفها  �لعال،  ملحافظة  و�لثقافية  و�ل�سياحية  �لقت�سادية 

حمور تركيز للتعاون �لأثري و�لثقايف بني �لبلدين.

دعم اإلبداع
يعترب �لتعاون �ل�سعودي - �لفرن�سي قويًا يف كافة �ملجالت، 
�لتطّور  يف  بع�سهما  �لثثدولثثتثثان  تدعم  حيث  �لثقافة،  خا�سة 
�لإبثثثد�ع  دعثثم  �أو  �لتحتية،  �لبنى  �إن�ساء  يف  �ثثسثثو�ء  �لثقايف، 
�لفني، �أو �قرت�ح عر�س متنوع للجمهور �ل�سعودي. و�سبق 
مع  �لتاريخي  �لعلمي  �لتعاون  بثثاأن  باري�س  قبل  من  �لتاأكيد 

�لريا�س، خا�سة يف جمال �لآثار مهم للغاية من �أجل �حلفاظ 
عديدة  جثثولت  فرن�سيون  باحثون  نفذ  حيث  �لثثثرت�ث،  على 
منذ  بثثد�أت  �لتي  �سالح  مد�ئن  بعثة  ذلثثك  �ململكة، مبا يف  يف 
ع�سرين عاًما، ما جعل �لتعاون ��ستثنائيًا يف �لعال، ويف �إطار 
�لتفاقية �حلكومية لتطوير �لعال �ملوقعة يف 10 �أبريل 2018 
خدمة  يف  �لفرن�سية  �خلثثربة  �أ�سبحت  وفرن�سا،  �ململكة  بني 
�لهيئة  تقوده  �لثثذي  بالكامل  �لعال  حمافظة  تطوير  م�سروع 
لتطوير  �لفرن�سية  �لوكالة  �إن�ساء  ومت  �لعال،  ملحافظة  �مللكية 
 50 حثثثو�يل  مثثن  تتكون  �لثثتثثي   ،)AFALULA( �لثثعثثال 

و�ل�سياحة  و�لثقافة  �لآثثثار  علم  وتعمل يف جمالت  �سخ�سًا، 
�لثثذكثثي،  و�لتنقل  �لتحتية،  و�لبنية  و�لثثبثثحثثوث،  و�ل�سيافة، 

وغريها من �ملجالت �ملهمة.

آفاق واعدة
تتميز �لعالقات �ل�سعودية - �لفرن�سية بالتطور و�لنمو يف �ستى 
نظر  وجهات  تو�فق  مع  خ�سو�سًا  �لثقافية،  بينها  من  �ملجالت 
�أر�سيف  يزخر  حيث  �مل�سرتكة،  وروؤ�هثثمثثا  �ل�سديقني  �لبلدين 
بثث�ثثسثثور جت�سد �ثثسثثر�كثثة تنمية،  �لثثبثثلثثديثثن  �لثثعثثالقثثات بثثني  ذ�كثثثثرة 

و�سد�قة متينة بني �لبلدين، مت�سي قدمًا بقوة وثبات، و�سجلت 
يف خمتلف �مليادين خطو�ت ر�ئدة وثابتة، فيما �سهدت �لعالقات 
�لعقود �ل�ستة �ملا�سية  �لبلدين على مدى  �لتاريخية بني  �لثقافية 
تعاونًا م�ستمرً� يف خمتلف �ملجالت، وي�سعى �لبلد�ن �إىل تعزيز 
�لتعاون يف هذه �ملجالت ل�سيما تطوير �ملتاحف، و�ل�سناعة 

�ل�سينمائية، و�لرت�ث، وهناك تعاون للتطوير �مل�ستد�م ملنطقة 
�لثقايف  �لتطوير  بثثدعثثم  فرن�سا  خثثاللثثه  مثثن  ت�سهم  �لثثعثثال، 

و�ل�سياحي لهذه �ملنطقة �لز�خرة بالإمكانيات. من خالل 
بتحقيق  وفرن�سا  �ل�سعودية  تلتزم  �لثنائية،  �ل�سر�كة 

م�ساريع ملمو�سة تعود بالنفع على كال �لبلدين، وفقا 
�لدولتان  وتت�سارك  �لعال،  لتطوير  �مللكية  للهيئة 

يف �ل�ستعد�د �مل�سرتك حلماية وتعزيز �لرت�ث 
�مل�ستد�مة  �ل�سياحة  ودعثثم  و�لبيئة،  �لعاملي 

و�لنفتاح  و�لتعليمية،  �لثقافية  و�لثثرب�مثثج 
كلتا  �أن  كما  �لثقافات.  بني  �حلثثو�ر  على 

وتطوير  حماية  يف  ترغبان  �لثثدولثثتثثني 
وترويج �ملو�قع �لتاريخية يف �لعال، 

�لتنمية  حثثثثول  �لتثثثفثثثاق  مت  حثثيثثث 
و�ل�سياحية  و�لثثرت�ثثثيثثة  �لثقافية 

يف  و�لقثثتثث�ثثسثثاديثثة  و�لب�سرية 
حمافظة �لعال.

اإن  ــعــال،  ال ملحافظة  امللكية  الهيئة  اأكــــدت 
فرن�سا تعترب واحدة من اأقدم �سركاء اململكة 
النبطية  حجر  ومدينة  الــعــال  ل�ستك�ساف 
التي مت اإدراجها يف قائمة اليون�سكو للرتاث 
البلدين  اأن  مبينة   ،2008 عام  منذ  العاملي 
يت�ساركان نف�س ديناميكية التغيري والريادة 
فــلــدى فرن�سا  الــفــنــون والــثــقــافــة،  دعـــم  يف 
ال�سعودية،  الآثــار  اإزاء  الأمــد  طويل  التزام 
ــــدول الـــرائـــدة يف  ــا واحــــدة مــن ال ــه كــمــا اأن
جمال الثقافة، وهي وجهة �سياحية رئي�سية 
اململكة  بينما  فيها،  بنوعية احلياة  وت�ستهر 
اأف�سل العنا�سر الفاعلة يف العامل،  تت�سارك 
مع و�سع املجتمع املحلي يف قلب ديناميكية 
ال�سراكة  اإبــرام  اأهمية  اإىل  م�سرية  التنمية، 
العالقات  من  �سيعزز  العال  تطوير  اأجل  من 

بني البلدين.
 - الــ�ــســعــودي  الــتــعــاون  اأن  الهيئة  وبينت 
حي  جت�سيد  هــو  العال  اأجــل  مــن  الفرن�سي 
وفرن�سا،  ال�سعودية  بني  املتميزة  للعالقة 
ثقافات  على  النفتاح  اإىل  اململكة  تهدف  اإذ 
ــد  ــ�ــسّ ــعــامل مــن خـــالل روؤيــــة 2030، وجتجُ ال
بني  والتفاعل  للتبادل  حقيقًيا  تاريًخا  العال 
الثقافات يعود اإىل 8،000 �سنة، كما اأن العال 
هي موطن حجر، وهي اأول موقع �سعودي 
ملنظمة  الــعــاملــي  ـــرتاث  ال قائمة  على  ـــدرج  يجُ
احل�سارة  اإىل  تاريخها  ويعود  اليون�سكو، 
الهام  الطرق  مفرتق  حكمْت  التي  النبطية 
على طريق البخور الذي يربط �سبه اجلزيرة 
ويهدف  واآ�سيا.  واأفريقيا  بــاأوروبــا  العربية 
فتح  اإىل   2030 روؤيــة  خــالل  من  امل�سروع  هــذا 
التاريخية  مع احرتام اجلذور  العامل  على  اململكة 
ال�سياحة  قطاع  تنمية  ومتكني  ال�سعودية  والثقافية 

والثقافة.
اخل�سو�س  وجــه  على  تلتزم  اململكة  اأن  اإىل  ولفتت 
والفني  والــثــقــايف  واملــعــمــاري  ـــري  الأث تراثها  بحماية 
والطبيعي يف العال، وت�سعى اإىل تطوير وترويج �سخورها 
بو�سفها  �سورتها  وتعزيز  نوعها،  من  الفريدة  التاريخية 
نقطة التقاء احل�سارات املوجودة يف اجلزء ال�سمايل الغربي 
الإلتزام  مع  اخلا�سة  ال�سراكة  تنفيذ  �سيتم  لذلك،  اململكة.  من 
ال�سعودي  لاللتزام  ــًزا  رم العال  حمافظة  تعد  فيما  بال�ستدامة، 
بريادة منوذج لل�سياحة الثقافية امل�ستدامة، وذلك من خالل تطوير 
برنامج وروؤية العال بالتعاون مع كٍل من املجتمعات املحلية والدولية، 
حيث �ستك�سف العال للعامل عن كنوزها الثقافية والتاريخية والطبيعية 
والأثرية الفريدة من نوعها عرب هذا امل�سروع ال�سياحي الطموح للمملكة.

نموذج للسياحة 
الثقافية المستدامة

أعمال فريق التنقيب مستمرة الستكشاف »دادان«

مدينة الحجر نقطة انطالق البعثات المشتركة
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اإن العامل يتحول ..

الحياة الذكية  
�سبه  الأمتتة  والكهرباء، اىل  امليكنة  وانتقال من  العامل حتول  �سهد 
تعمل  واأدوات  ومعدات  اأجهزة  �سناعة  ذلك  نتاج  من  وكان  الذكية، 
الب�سر،  من  م�ساركة  دون  وخمتلفة  متنوعة  وخدمات  �سلعا  وتنتج 
واأدى ذلك اىل تقلي�ص اأعداد الب�سر الذين يوؤدون الأعمال الروتينية، 
واأ�سبح هناك احتياج �سديد للرتكيز على الأعمال الإبداعية اأكرث منه 
اليدوية، وت�سبب ذلك يف اختفاء العمالة اليدوية املاهرة حيث تقوم 

الآلة بتلك املهام.
   ويف ع�سر امليكنة اأي�سا اخرتع الإن�سان الدراجة  الهوائية واأ�سبح 
يتنقل ب�سرعة تزيد عن 20 كم يف ال�ساعة، وانتقل اىل ع�سر الطاقة 
واأخريا  ال�سائل  الوقود  ثم  بالبخار  تعمل  التي  القاطرات  واخــرتع 

اخرتع ال�سيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
الأمتتة جميع مناحي حياتنا ومنها     ويف ع�سرنا احلديث دخلت 
جعلت  والتي  القيادة،  ذاتية  الذكية  وال�سيارات  الطائرات  �سناعة 
قيادتها �سل�سة ومرنة وبنظم مالحية متطورة  �ستجعل من قيادتها 
تكامال بني ال�سائق والآلة، وانت�سارهما �سيكون له تاأثريات اإيجابية 
 ، احلــوادث  وتقلي�ص  الأجــواء  ونظافة  ال�سالمة  ومنها  احلياة  على 

و�سينعك�ص ذلك على اأعداد الوفيات وحالت الإعاقة.
   اأما الطفرة التكنولوجية القادمة ف�ستغري معامل احلياة على كوكب 
الأر�ص متاما، و�ستقرتب من العمالء وتتفهم اإحتياجاتهم وم�ساكلهم 
وو�سائط  وال�سكن  والتعليم  ال�سحة  احلــيــاة،  مناحي  جميع  يف 
ــك �سيتحقق مــن تـــزاوج الأمتــتــة  التــ�ــســالت واملــوا�ــســالت، كــل ذل

الروبوتية واخلدمات ال�سحابية لتخزين املعلومات ال�سخمة. 
   وجتدر الإ�سارة اىل اأن امل�ستقبل �سيكون جميعه مرتابطًا ومت�ساًل 
ببع�سه البع�ص، ويكاد ل يوجد جهاز منزيل �سغري اأو اآلة �سناعية 
ال�سليكونية املحملة  الإلكرتونية  بال�سرائح  اإل وهي مكتظة  �سخمة 
والجهزة  الدوات  هــذه  تعمل  كانت  اأينما  الذكية  باخلوارزميات 
واملعدات  علي الأر�ص اأو يف اأعماق البحار اأو فوق ال�سحب واأعايل 

ال�سماوات، وداخل اأج�ساد الب�سر.
   كل تلك التطورات �ستجعل العامل حولنا يعمل ويخدم نف�سه ذاتيا، 
والنظرات  واللم�سات  بالهم�سات  ب�سر، و�ستعمل  يد  تلم�سه  اأن  دون 
والعربات والأنفا�ص، بل بالإرادة والنوايا النابعة من خوذات تغطي 

روؤ�سنا،  و�سرائح اإلكرتونية مزروعة يف اأدمغتنا نحن الب�سر.

زين اأمني 

حماية الصناعة المحلية من اإلغراق

االرتقاء بخدمات النقل الدولي وتحفيز االستثمار

هوية سيارات سحب المركبات تقضي على التستر
جدة- يا�سر خليل

جدة  غــرفــة  يف  الـــربي  النقل  جلنة  رئي�ص  اأكـــد 
�سعيد الب�سامي ، اأن قرار تطبيق الهوية اجلديدة 
ال�سيارات  نقل  ن�ساط  يف  امل�ستخدمة  للمركبات 
و�ــســحــب املـــركـــبـــات، يــ�ــســهــم يف الــقــ�ــســاء على 
للم�ستفيدين  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  الت�سرت، 

على م�ستوى اململكة.
الهيئة  طبقته  الــذي  القرار  اإن  "البالد"،  لـ  وقــال 
من  �سيعزز  املا�سية،  الأيـــام  يف  للنقل  العامة 
ي�سمن  مبــا  الــقــطــاع،  يف  وال�سفافية  احلوكمة 
ذات  ومتكاملة،  فعالة  عــام  نقل  �سبكات  توفري 

املناطق  كــافــة  تغطي  وفــعــالــة  حــ�ــســاريــة  هــويــة 
جاء  القرار  اأن  اإىل  م�سريا   ، ال�سعودية  واملــدن 

امل�ستثمرين  من  كبري  عــدد  ملطالب  تلبية 
تطوير  على  احلري�سني  الوطنيني 

الـــنـــقـــل يف املـــمـــلـــكـــة، مبــا  ـــطـــاع  ق
ويحقق  الــقــيــادة،  تطلعات  يــواكــب 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.
 ولفت اإىل ان القرار يحقق 

جمموعة من الأهداف، 
ـــــداأ بــتــطــويــر  ـــــب ت

ــــــة  ــــــئ ــــــي ــــــب ال

وتوفري  النقل،  لقطاع  والت�سريعية  التنظيمية 
كافة  تغطي  ومتكاملة  فعالة  عــام  نقل  �سبكات 
معايري  اأعــلــى  تبني  مــع  الــنــقــل،  اأمنــــاط 
النقل  و�سائل  يف  واجلــودة  ال�سالمة 
ــرهــا، واملــعــايــري  ــاأكــد مــن تــواف ــت وال
من  للحد  البيئية  وال�ــســرتاطــات 
ــئــي وتــر�ــســيــد  ــي ــب الـــتـــلـــوث ال
ــــطــــاقــــة،  ــــتــــهــــالك ال ا�ــــس
تعزيز  اإىل  وو�ــســول 
ال�ستثمار  فعالية 
ومـــــ�ـــــســـــاركـــــة 

النقل،  وخدمات  م�سروعات  يف  اخلا�ص  القطاع 
وحتفيز ا�ستخدام و�سائل النقل العام، مع تبني 
و�سبط  وتنظيم  اإدارة  يف  احلديثة  التقنيات 

النقل.
ــهــويــة اجلـــديـــدة الـــلـــون املــوحــد،  وتــتــ�ــســمــن ال
على  و�سعها  املــطــلــوب  والــبــيــانــات  والــعــالمــات 
ال�سيارات  نقل  ن�ساط  يف  تعمل  التي  املركبات 
"مدة  ا�ستثناء  مع  اململكة،  يف  املركبات  و�سحب 
�سارية  ت�سغيل  بطاقات  على  للحا�سلني  �سنة" 
للهوية  الفعلي  التطبيق  تاريخ  وقبل  ال�سالحية 

اجلديدة.

صدور الئحة النشاط لتنظيم القطاع

البسامي لـ "            ":

جدة - البالد
اأكد نظام املعاجلات التجارية يف التجارة 
ال�سادرات  و�سول  تعزيز  على   ، الدولية 
ال�سعودية اإىل خمتلف الأ�سواق العاملية، 
يف  الوطنية  ال�سناعة  تناف�سية  ورفـــع 
ال�سوق املحلي ، وحماية ال�سناعة املحلية 
املغِرقة  ــواردات  ال عن  الناجت  ال�سرر  من 
واملــدعــومــة، والــوقــايــة مــن الـــزيـــادة يف 
اململكة  �سادرات  عن  والدفاع  الــواردات، 
ــي تــتــعــر�ــص لإجـــــــراءات املــعــاجلــات  ــت ال

التجارية. 
جمل�ص  عليه  ـــق  واف ـــذي  ال الــقــرار  نــ�ــص 
الـــوزراء مـــوؤخـــرا ، ونــ�ــســرتــه اجلــريــدة 
الهيئة  القرى" ، على تويل  "اأم  الر�سمية 
ــجــارة اخلـــارجـــيـــة مــهــمــات  ــت ــل الـــعـــامـــة ل
اإجــراء  ذلــك  يف  مبا  التجارية  املعاجلات 
التدابري  وفر�ص  واملراجعات  التحقيقات 
الدولية  اململكة  تعهدات  مع  يتوافق  مبا 
وبــخــا�ــســة اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الإغـــــراق 
التعوي�سية  والتدابري  الدعم  واتفاقية 
ــــوىل الإدارة  ــــت ــة ، وت ــاي ــوق واتــفــاقــيــة ال
املــعــاجلــات  مبــهــمــات  الهيئة  يف  املعنية 
ــكــاوى وطــلــبــات  ــس ــ� ــة تــلــقــي ال ــجــاري ــت ال
اأو  قبولها  وتــقــرر  ودرا�ستها،  املراجعة 
لإجــراء  التحقيق  فرق  وت�سكيل  رف�سها، 

التحقيقات واملراجعات. 
 ون�ص النظام على اأنه يجوز اتخاذ قرار 
فر�ص تدابري مكافحة الإغراق والتدابري 

ر�سوم  �سكل  يف  النهائية  التعوي�سية 
وذلــك  �سعرية،  تــعــهــدات  وقــبــول  نهائية 
بناًء على اإجراء حتقيق مكافحة الإغراق 
اأحــكــام  ـــق  -وف التعوي�سية  ــتــدابــري  وال
يــثــبــت عــنــه ب�سكل  الــنــظــام والــالئــحــة- 
مدعومة  اأو  مغرقة  الـــواردات  اأن  نهائي 
مادي  �سرر  بحدوث  تهدد  اأو  ت�سببت  اأو 
بال�سناعة املحلية اأو تعيق اإقامة �سناعة 

حملية نا�سئة. 
ال�سناعة  وزيـــر  اإيــ�ــســاحــات  وبح�سب   

ـــــرثوة املــعــدنــيــة بــنــدر بــن اإبــراهــيــم  وال
املعاجلات  نظام  اأهمية  تكمن  ــف،  اخلــريِّ
ــتــجــاريــة يف الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، يف  ال
ــتــوجــهــات  ـــه ملــجــمــوعــة مــــن ال مـــواءمـــت
ــــة الـــــتـــــي حـــددتـــهـــا  ــــجــــي ــــي ــــرتات ــــس الإ�
مقدمتها  ويف  القطاعية  الإ�سرتاتيجيات 
التي  لل�سناعة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
اأطلقها �سموُّ ويل العهد، وتهدف اإىل بناء 
اقت�ساد �سناعي مرن وتناف�سي وم�ستدام 
القطاع اخلــا�ــص، والإ�ــســهــام يف  يــقــوده 

ملواجهة  للمملكة  املحلية  الــقــدرات  بناء 
الـــتـــحـــديـــات و�ـــســـمـــان ال�ـــســـتـــمـــراريـــة، 
من  ال�ــســتــفــادة  تعظيم  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
ـــــوارد الــطــبــيــعــيــة وا�ــســتــغــالل املــوقــع  امل
اجلغرايف املتميز للو�سول اإىل العامل من 
ال�سناعات  من  عدد  يف  ال�ستثمار  خالل 
لالقت�ساد  م�سافة  قيمة  لها  �سيكون  التي 

الوطني.
العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  وتتيح 
ال�ستثناءات  من  عــدًدا  الأع�ساء  للدول 

من  الأ�ــســواق  حترير  مــبــداأ  على  القائمة 
اجلمركية،  غــري  القيود  ورفــع  الــعــوائــق 
تدابري  بفر�ص  ال�سماح  طريق  عن  وذلــك 
على الواردات؛ مما ي�سمح للدولة الع�سو 
التهديد  اأو  الــ�ــســرر  مبعاجلة  باملنظمة 
املحلية  �سناعتها  اأ�ــســاب  الــذي  بال�سرر 
املدعومة،  اأو  املغرقة  الــــواردات  ب�سبب 
الإغــــراق  مكافحة  لتــفــاقــيــة  ــا  وفــًق وذلـــك 
التعوي�سية  والتدابري  الدعم  واتفاقيات 

واتفاقية الوقاية.

الريا�ض - البالد
اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  وزير  اأ�سدر 
للنقل  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
قرارًا  اجلا�سر،  نا�سر  بن  �سالح  املهند�ص 
بــاعــتــمــاد الــالئــحــة املــنــظــمــة لــنــ�ــســاط نقل 
اململكة  واإىل خارج  من  باحلافالت  الركاب 
)النقل الدويل(، الهادفة اإىل تنظيم الن�ساط 
ورفع م�ستوى خدمات النقل وتوفري البيئة 

املنا�سبة لال�ستثمار يف اململكة.
ت�سمل لئحة ن�ساط النقل الدويل للركاب 
موزعة  تنظيمية،  مـــادة   47 بــاحلــافــالت 
عــلــى 7 فــ�ــســول تــو�ــســح اآلـــيـــة اإ�ـــســـدار 
والتزامات  وا�سرتاطاتها،  الرتاخي�ص 
ــة اإىل  ــاف وا�ـــســـرتاطـــات الــ�ــســائــقــني، اإ�ــس
واآلية  احلافالت،  ومتطلبات  موا�سفات 

احت�ساب املخالفات والعقوبات.
ـــــادة اخلــامــ�ــســة ، يــ�ــســدر   وبــحــ�ــســب امل
الــرتخــيــ�ــص الــرئــيــ�ــســي بــا�ــســم املــنــ�ــســاأة، 
يــجــوز  ول  �ــســنــوات،  ـــالث  ث  )3( وملــــدة 
اإلغائه،  اأو  انتهائه،  بعد  الن�ساط  ممار�سة 
احل�سول  ويجب   ، اإيقافه  فرتة  خالل  اأو 
على ترخي�ص فرعي لكل فرع ميار�ص من 
الأدنى  باحلد  الكتفاء  مع  الن�ساط  خالله 
من عدد احلافالت الالزم ملمار�سة الن�ساط 

امل�سجل على الرتخي�ص الرئي�سي.

 �سوابط التنازل
الالئحة  اأتـــاحـــت   ، لــلــتــنــازل  وبالن�سبة 

بــذات  الــرتخــيــ�ــص  عــن  الــتــنــــــــازل  للناقل 
الرقم وتاريخ ال�سالحية، وفق ال�سوابط 
طلب  على  امل�سبقة  الهيئة  موافقة  ومنها: 
الزكاة  �سهادة  �سالحية  �سريان   ، التنازل 
والدخل، واأن تتوفر يف املتنازل اإليه كافة 
 ، الرتخي�ص  لإ�ــســدار  الــالزمــة  ال�سروط 
املفعول  �ــســاري  الرتخي�ص  يــكــون  واأن 
ا�ستكمال  وحلـــني  بالطلب  الــتــقــدم  عــنــد 
ــيــه ،  نــقــل الــرتخــيــ�ــص بــا�ــســم املــتــنــازل اإل
املتنازل  الناقل  م�سوؤولية  ت�ستمر  واأن 
يتم  اأن  اإىل  الهيئة  اأمـــام  الرتخي�ص  عــن 
املتنازل  با�سم  الرتخي�ص  نقل  ا�ستكمال 

اإليه ، كذلك عدم ممار�سة الن�ساط من قبل 
الرتخي�ص  اإىل حني �سدور  اإليه  املتنازل 
ــروط  ــس ــاء جــمــيــع � ــف ــي ــت ــس بــا�ــســمــه ، وا�
يومًا  ت�سعني   )90( مــدة  خــالل  الــتــنــازل 
انتهاء  وقبل  الهيئة  موافقة  تــاريــخ  مــن 
تاريخ �سالحية ، واأخريا �سداد الغرامات 

واملقابل املايل )اإن وجدا(.

 التزامات ال�سائق
يلتزم   ، عــ�ــســرة  الــرابــعــة  لــلــمــادة  طبقا   

ال�سائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
- القيام بالفح�ص ال�سريع اليومي للتاأكد 

مــكــابــح احلــافــلــة، و�سالمة  �ــســالمــة  مــن 
التنبيه  واإ�سارات  وامل�سابيح  الإطــارات 
وم�ساحات  ال�سمعي  والتنبيه  ال�سوئية 
و�سالمة  واخلــلــفــي،  الأمـــامـــي  ــزجــاج  ال
ـــزجـــاج الأمــامــي  املـــرايـــا اجلــانــبــيــة وال
واخلـــلـــفـــي، والـــتـــاأكـــد مـــن عــــدم وجـــود 
اأو  احلــافــلــة  �ــســوائــل  مــن  لأٍي  ت�سريب 
والتاأكد  العادم،  من  كثيف  دخان  وجود 
مــن اأحــزمــة الأمــــان، وكــذلــك الــتــاأكــد من 
املعتمدة  الفنية  والتجهيزات  ال�سروط 
للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت احلاجة 

لذلك.

اأدوات  جــمــيــع  تـــوفـــر  مـــن  الـــتـــاأكـــد   -
ــات الــ�ــســالمــة الــــالزمــــة يف  ــب ــطــل ومــت
ت�سغيل  يف  احلــق  وللناقل   ، احلــافــلــة 
حــافــلــة مــ�ــســتــاأجــرة يف الــنــ�ــســاط، على 
موؤجر  اأو  اآخر  لناقل  ملكيتها  تعود  اأن 
يف  توفرت  ما  متى  نظامًا،  له  مرخ�ص 
وال�سروط  املوا�سفات  جميع  احلافلة 
والتجهيزات الفنية املعتمدة، وذلك من 
خالل اإبرام العقود الالزمة معهم، وتقع 
امل�سوؤولية املرتتبة على عملية الت�سغيل 

عليه دون غريه.

املخالفات والعقوبات
نظامًا  اإلــيــه  ُي�سند  ومــن  الهيئة  تــتــوىل 
الناقل، والتحقق  اأداء  متابعة  م�سوؤولية 
العام  النقل  نظام  باأحكام  التزامه  مــن 
وتطبيق  الــالئــحــة،  وهـــذه  الــطــرق  على 
لأي  واآلــيــًا  ب�سريًا  الــعــقــوبــات  و�سبط 
وفقًا  والالئحة،  النظام  لأحكام  خمالفة 
امللحق  والعقوبات  املخالفات  جلــدول 

بهذه الالئحة.
�ستني  خــالل  م�سلحة  ذي  لكل  ويــحــق   
ـــعـــار املــخــالــف  يـــومـــًا مـــن تـــاريـــخ اإ�ـــس
النظر  »جلنة  اأمــام  العرتا�ص  باملخالفة 
النقل  خمالفات  على  العــرتا�ــســات  يف 
الربي«، ويحق له التظلم من قرار اللجنة 
يومًا  الإداريــة خالل )60(  املحكمة  اأمام 

من تاريخ اإقراره من قبل اللجنة.

ارتفاع مبيعات "مدى" 
والتجارة اإللكترونية  

جدة - البالد
ريال  مليار   105.3 اإىل  اململكة  يف  اإنفاق امل�ستهلكني  ارتفع 
مليار   94.75 بنحو  مقارنة   ،  %11 بن�سبة  اأكتوبر  �سهر  خالل 

ريال خالل ال�سهر املماثل من العام املا�سي.
"�ساما"،  ال�سعودي  املركزي  للبنك  ال�سهرية  للبيانات  وطبقا 
ارتفعت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع خالل نف�ص الفرتة بن�سبة 
18% لت�سل اإىل نحو 47.66 مليار ريال ، ومتت املبيعات من 

خالل 669.1 مليون عملية، وعرب 1.38 مليون جهاز.
لنف�ص  الآيل  ال�سرف  اأجهزة  من  النقدية  ال�سحوبات  و�سجلت 
مليار   46.78 نحو  اإىل  لت�سل   %1 بن�سبة  انخفا�سا  ال�سهر 
األف   16.3 خــالل  من  النقدية  ال�سحوبات  هــذه  ومتــت  ريــال، 
جهاز �سرف اآيل للم�سارف العاملة وال�سبكة ال�سعودية، وعرب 

134.9 مليون عملية
 وارتفعت مبيعات التجارة الإلكرتونية عرب بطاقات مدى، اإىل 
10.9 مليار ريال خالل ال�سهر بن�سبة 52%، متت هذه املبيعات 

من خالل 56.1 مليون عملية.
عرب  امل�ستهلكون  ينفقه  ما  البيع  نقاط  عرب  العمليات  ومُتثل 
بطاقات ال�سراف وبطاقات الئتمان يف مراكز الت�سوق الكبرية 

وحمالت التجزئة وال�سيدليات وغريها.
بطاقات  عمليات  الإلــكــرتونــيــة  الــتــجــارة  مبيعات  وتت�سمن 
الت�سوق  وال�سراء من خالل مواقع  الدفع  امل�ستخدمة يف  مدى 
عرب  تتم  التي  العمليات  ت�سمل  الإلكرتونية، ول  والتطبيقات 

بطاقات فيزا وما�سرتكارد وغريها من البطاقات الئتمانية.
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المليشيا تعذب المعتقلين وتقصف المنازل

عدن - البالد
على  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ملي�سيا  درجـــت 
تهريب الأ�سلحة والذخائر مب�ساعدة اإيرانية 
غري  اليمن،  وا�ستقرار  اأمــن  لزعزعة  كاملة، 
املحالت،  مثل هذه  اإحباط  يتم  ما  دائما  اأنه 
اأم�س  الأمريكي،  اخلام�س  الأ�سطول  اأكد  اإذ 
خليج  يف  �سيد  �سفينة  اعرتا�س  )ال�سبت(، 
عمان كانت تهرب ذخائر ووقود لل�سواريخ 

على طريق بحري من اإيران اإىل اليمن.
وقطع الأ�سطول اخلام�س، باأن �سفينة ال�سيد 
كانت حتمل �سحنة يزيد وزنها على 50 طنا، 
لفتًا اإىل اأن هذه هي ثاين عملياته مل�سادرة 
�سحنة كبرية من الأ�سلحة املهربة يف غ�سون 
�سهر، فيما قال قائد القيادة املركزية للقوات 
اخلام�س  والأ�ــســطــول  الأمريكية  البحرية 
يظهر  ال�سفينة  اعــرتا�ــس  اإن  كــوبــر،  بـــراد 
القانوين  اإيران غري  نقل  ا�ستمرار  بو�سوح 
لــلــمــ�ــســاعــدات الــفــتــاكــة و�ــســلــوكــهــا املــزعــزع 
املبا�سر  التوريد  اأن  على  م�سدًا  لال�ستقرار، 
وغري املبا�سر لالأ�سلحة اأو بيعها اأو نقلها اإىل 
الدويل  القانون  ينتهك  اليمن  يف  احلوثيني 

وقرار جمل�س الأمن ذي ال�سلة.
الأ�سطول اخلام�س يف  با�سم  املتحدث  واأكد 
وقت  يف  هوكينز،  تيم  الأمريكية،  البحرية 
�سابق، اأن الوليات املتحدة جاهزة ملواجهة 
التهديدات الإيرانية للمنطقة، منوها اإىل اأن 
الوليات املتحدة ملتزمة باحلفاظ على اأمن 

منطقة م�سيقي هرمز واملندب.
ول تــتــوقــف جـــرائـــم احلـــوثـــي الإرهــابــيــة 
اأربــعــة  املــدنــيــني، حيث ذكـــرت عــائــالت  �سد 
امليلي�سيا  لدى  خمتطفني  مينيني  �سحافيني 
للتعذيب  منذ نحو �سبع �سنوات، بتعر�سهم 
عــلــى يــد قــيــادي حــوثــي بـــارز داخـــل �سجن 
وقالت  ب�سنعاء.  املــركــزي  الأمـــن  مع�سكر 

عائالت ال�سحافيني الأربعة الذين يواجهون 
ملف  م�سوؤول  اإن  بــالإعــدام،  جائرة  اأحكامًا 
الأ�ــــســــرى يف �ــســلــطــة مــيــلــيــ�ــســيــا احلــوثــي 
املرت�سى،  عبدالقادر  ـــران  اإي مــن  املــدعــومــة 
توفيق  املختطف  ال�سحايف  على  اعــتــدى 
ُك�سِرت  حتى  راأ�سه  يف  و�سربه  املن�سوري، 

جمجمته.

التعذيب  اأن  املختطفني،  عــائــالت  واأكــــدت 
يومًا،   45 ملــدة  ا�ستمر  الق�سري  والإخــفــاء 
حتى  مــ�ــســريهــم  مبــعــرفــة  ُيــ�ــســمــح  اأن  دون 
الزنازين  يف  معهم  كــانــوا  الــذيــن  لزمالئهم 
اجلماعية، املعروفة بـ"ال�سياج"، م�سرية اإىل 
اإىل  ُنقل توفيق وزمالوؤه  اأنه بعد 45 يومًا، 
التعذيب  اآثار  الزنزانة اجلماعية و�سوهدت 

عليه، وفيه �سربة بالراأ�س وما تزال خيوط 
مت  اأنـــه  تــوفــيــق،  واأخــربهــم  عليه،  العملية 
تعذيبه من قبل عبدالقادر املرت�سى �سخ�سيًا، 
و�سقيقه "اأبو �سهاب"، امل�سوؤول عن ال�سجن، 

و"اأبو ح�سني".
املختطفني،  ال�سحفيني  عــائــالت  وحــمــلــت 
�سهاب  ــو  اأب و�سقيقه  املرت�سى،  عبدالقادر 
املرت�سى، ونائبه اأبو ح�سني، امل�سوؤولية عن 
حياة توفيق املن�سوري، وزمالئه عبداخلالق 
وما  الوليدي،  واأكــرم  ُحميد  وحارث  عمران 
ومعاملة  وح�سي  تعذيب  من  له  يتعر�سون 
املبعوث  مطالبة  ال�سجن،  داخل  اإن�سانية  ل 
بالتدخل  املتحدة  الأمم  ومنظمات  الأممــي 
�سد  والوح�سية  القمعية  املمار�سات  لإيقاف 
املن�سوري وزمالئه ال�سحافيني املختطفني، 

اإىل  عــاجــل  ب�سكل  ونقلهم  حياتهم  ــاذ  ــق واإن
وتــقــدمي  الــــالزم  الــعــالج  لتلقي  امل�ست�سفى 
بزيارتهم  وال�سماح  لهم  ال�سحية  الرعاية 
على  اأكـــدت  كما  حياتهم،  على  والطمئنان 
مطالبها بالإفراج عنهم من �سجون احلوثيني 

على وجه ال�سرعة دون قيد اأو �سرط.
على  اأ�ــســخــا�ــس   5 قتل  ـــه،  ذات ال�سياق  ويف 
الأقل واأ�سيب 20 اآخرون، اإ�سابات بع�سهم 
يدوية  بقنبلة  م�سلح  نفذه  بهجوم  خطرية، 
مبحافظة  يبعث  مــديــريــة  يف  م�سجد  عــلــى 
ح�سرموت، جنوبي �سرق اليمن اأثناء �سالة 
اجلــمــعــة املــا�ــســيــة. وقـــال مــ�ــســدر اأمــنــي اإن 
�سخ�سا األقى قنبلة يدوية داخل م�سجد الزيار 
مبديرية "يبعث" بينما كان ع�سرات امل�سلني 
وقوع  عن  اأ�سفر  ما  اجلمعة،  �سالة  يــوؤدون 
القتلى واجلرحى، موؤكدا  هذه احل�سيلة من 
مقتل اجلاين عقب اإ�سابته يف احلادثة بعدما 

األقت القوات الأمنية القب�س عليه.
لليمن،  الأمــريــكــي  املــبــعــوث  قــال  ذلـــك،  اإىل 
الوقت حان خلف�س  اإن  ليندركينغ،  تيموثي 
منددا  اقت�ساديا،  اليمنيني  واإغاثة  الت�سعيد 
احلــوثــي  مليلي�سيا  املــ�ــســتــمــرة  بــالــهــجــمــات 
�سنت  اأن  بعد  وذلك  املوانئ،  على  الإرهابية 
منازل  على  ق�سفًا  اليمنية  احلوثي  ميلي�سيا 
مدنيني بال�سالع جنوب اليمن �سمايل منطقة 
منطقة  مـــواقـــع متــركــزهــا يف  مـــن  مــريــ�ــس 

العرفاف، بقذائف املدفعية.

اعتراض سفينة تحمل ذخيرة مهربة للحوثي

 

اخلرطوم - البالد
اإنهاء الأزمة الراهنة عرب توقيع  يقرتب ال�سودانيون خطوة من 
اإىل  �ستوؤدي  خطوة  يف  )الثنني(،  غــدًا  اإطــاري،  �سيا�سي  اتفاق 
الأو�ــســاع  اإ�ــســالح  على  تعمل  انتقالية  مدنية  �سلطة  تاأ�سي�س 

وامل�سي بالبالد اإىل بر الأمان.
وقالت قوى احلرية والتغيري يف ال�سودان يف بيان لها، اإن التفاق 
ال�سيا�سي،  الإعــالن  على  املوقعة  القوى  �سم  اجتماع  اإثــر  جــاء 
ال�سريع  الدعم  قوات  وقائد  الربهان  الفتاح  عبد  اجلي�س  وقائد 
القوى  اأن  مبينة  دويل،  وبح�سور  دقلو،  حمدان  حممد  الفريق 
والتغيري  احلرية  قــوى  هــي:  ال�سيا�سي،  الإعـــالن  على  املوقعة 

الدميقراطي  الحتــادي  واحلــزب  ال�سودانية  الثورية  واجلبهة 
الأ�سل واملوؤمتر ال�سعبي.

جاهزية  الجتماع  "ناق�س  والتغيري:  احلــريــة  قــوى  واأ�ــســافــت 
ال�سيا�سي  التــفــاق  توقيع  يف  لل�سروع  ال�سودانية  الأطــــراف 
تتوىل  انتقالية  مدنية  �سلطة  لتاأ�سي�س  يوؤ�س�س  الــذي  الإطــاري 
الطريق  وا�ستكمال  املجيدة  دي�سمرب  ثــورة  مهام  تنفيذ  اأعــبــاء 
مبا�سرة  التفاق  توقيع  �سيعقب  اأنه  مبينة  غاياتها"،  بلوغ  نحو 
قوى  من  م�ساركة  باأو�سع  الق�سايا  بع�س  تفا�سيل  اإكمال  مرحلة 
النتقايل،  الد�ستور  عليها  ليتاأ�س�س  امل�سلحة  واأ�سحاب  الثورة 
اأ�سابيع  وتن�ساأ موؤ�س�سات ال�سلطة النتقالية يف فرتة ل تتجاوز 

حمدودة.
حيث  ال�سيا�سية،  العملية  تــطــورات  الأخـــري  الجتماع  وناق�س 
يف  تلخي�سها  مت  تفاهمات  مــن  اإلــيــه  التو�سل  مت  مــا  على  اأمـــن 
الأزمــة  حلل  اأ�سا�سًا  ي�سكل  والــذي  الإطـــاري،  ال�سيا�سي  التفاق 
وامل�ساركة  للنقا�س  مفتوحًا  يظل  كما  بالبالد،  الراهنة  ال�سيا�سية 
الثانية  املرحلة  يف  لتطوره  عليها  املتفق  الأخــرى  الأطـــراف  من 
اأ�سابيع  غ�سون  يف  انتقالية،  د�ستورية  وترتيبات  نهائي  لتفاق 
النتقالية  املرحلة  تقود  مدنية  �سلطة  لت�سكيل  متهيدًا  حمــدودة، 
و�سوًل لنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها ال�سعب ال�سوداين من 
يتم توقيع التفاق  اأن  الأطــراف على  اتفقت جميع  بينما  يحكمه، 
الإطاري غدا بح�سور وا�سع حملي ودويل متهيدًا ملرحلة جديدة 

ت�ست�سرفها البالد. 
الأفريقي  للقرن  الأوروبـــي  الحتــاد  مبعوثة  قالت  جهتها،  من 
اأنييت ويرب، يف اجتماع مع رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين 
القريب  امل�ستقبل  يف  حكومة  ت�سكيل  اإن  الربهان  الفتاح  عبد 
�سيوؤدي لتجديد التزام الحتاد بدعم ال�سودان، بينما نقل بيان 
القادمة  اخلطوة  اإىل  "نتطلع  قولها:  ويرب  عن  ال�سيادة  ملجل�س 
املتمثلة يف ت�سكيل حكومة ت�سجع الحتاد الأوروبي على تقدمي 
الدعم لتوفري احتياجات ال�سعب ال�سوداين"، م�سيفة: "ت�سكيل 
الحتــاد  الــتــزام  جنــدد  يجعلنا  القريب  امل�ستقبل  يف  حكومة 
جنب  اإىل  جنبا  العمل  من  وميكننا  ال�سودان  بدعم  الأوروبـــي 

لبناء م�ستقبل ال�سودان".

تأسيس سلطة مدنية انتقالية

موجة الغضب تزداد.. والسلطة تخنق الفضاء اإللكتروني

السودان.. اتفاق سياسي وشيك إلنهاء األزمة

طهران تنشئ محطة نووية جديدة
طهران - البالد

غري  الـــنـــووي  بــرنــاجمــهــا  يف  اإيـــــران  ت�ستمر 
اأعلن  حيث  باإيقافه،  الدولية  باملطالبات  اآبهة 
تد�سني  )ال�سبت(،  اأم�س  الإيـــراين،  التلفزيون 
جنوب  النووية  للطاقة  جديدة  حمطة  اإن�ساء 
مع  الــتــوتــرات  ت�ساعد  و�ــســط  ــالد،  ــب ال غــربــي 
ال�ساملة،  العقوبات  ب�ساأن  املتحدة  الــوليــات 
الــتــي فــر�ــســت عــقــب انــ�ــســحــاب وا�ــســنــطــن من 
ــواجــه الــنــظــام  التـــفـــاق الـــنـــووي، يف وقـــت ي
اأنحاء  اندلعت يف جميع  الإيــراين احتجاجات 
البالد عقب بعد وفاة ال�سابة، مه�سا اأميني، يف 

حجز ال�سرطة والتي ت�سكل حتديًا للنظام.
بــنــاء حمطة  اإن  ـــــراين،  الــتــلــفــزيــون الإي وقـــال 
قدرتها  تبلغ  التي  اجلــديــدة،  النووية  كـــارون 
�سنوات  ثــمــاين  �سي�ستغرق  مــيــغــاواط،   300
اإىل  م�سريًا  دولر،  ملياري  حــوايل  و�ستكلف 
الغنية  الأهــواز  �ستقام يف حمافظة  املحطة  اأن 
بالنفط بالقرب من حدودها الغربية مع العراق.
النووية  للطاقة  واحــدة  حمطة  اإيــران  ومتتلك 
يف مــيــنــاء بــو�ــســهــر جــنــوب اإيــــــران، وجـــرى 
ت�سغيلها يف عام 2011 مب�ساعدة رو�سيا، لكنها 

الأخــرى  النووية  املن�ساآت  مــن  العديد  متتلك 
حتت الأر�ــس. وجــاء الإعــالن عن بناء كارون 
بدء  اإيـــران  اإعـــالن  مــن  اأ�سبوعني  مــن  ــل  اأق بعد 
يف   %60 بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  اإنــتــاج 
من�ساأة فوردو النووية حتت الأر�س، ما يجعل 
اليورانيوم  اإنتاج  من  حجر  مرمى  على  اإيــران 
الــذي  النووية  الأ�سلحة  �سنع  يف  امل�ستخدم 

تبلغ ن�سبة تخ�سيبه %90.

وحذر خرباء منع النت�سار النووي يف الأ�سهر 
يكفي  مــا  الآن  متتلك  اإيــــران  اأن  مــن  الأخــــرية 
لإعــادة   %60 بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  من 
قنبلة  ل�سنع  وقـــود  اإىل  وحتــويــلــه  معاجلته 
اأملانيا  اأدانــــت  اإذ  الأقــــل،  على  واحـــدة  نــوويــة 
الغربية  الأوروبية  الدول  وبريطانيا،  وفرن�سا 
النووي  بالتفاق  ملتزمة  مازالت  التي  الثالث 
الإيراين، هذه اخلطوة. وقد توقفت يف الآونة 

الأخـــرية املــحــاولت لإحــيــاء التــفــاق النووي 
خفف  والــــذي   ،2015 عـــام  املــوقــع  ـــــراين  الإي
على  قيود  فر�س  مقابل  اإيــران  على  العقوبات 

برناجمها النووي.
الدعوات  تــزداد موجة  الإيــراين،  الداخل  ويف 
ــجــاجــات  ــالحــت ــاركــة ب ــمــ�ــس ــل اجلـــمـــاهـــرييـــة ل
ال�سلطات  دعـــوات  مــع  تزامنا  ــات،  ــراب والإ�ــس
كليا.  الفرتا�سي  الف�ساء  اإغالق  اإىل  الإيرانية 
حا�سدة  لتظاهرات  املحتجون  ي�ستعد  وفيما 
الطالبي  اأعلن احلــراك  دي�سمرب،  يف 5 و6 و7 
عن بدء موجة جديدة من الإ�سرابات، اعتبارا 
واأعلن  املقبلة.  الحتجاجات  ع�سية  اأم�س،  من 
ذلــك جامعة  طــالب بع�س اجلــامــعــات، مبــا يف 
طهران وعالمة طباطبائي ونو�سريواين بابل، 
الحتجاجات  قمع  اإىل  اإ�ــســارة  يف  بيان  خــالل 
العامة وال�سغط على الطالب املتظاهرين، اأنهم 
�سي�سربون من 3 اإىل 7 دي�سمرب ولن يح�سروا 
اأنباء  وكالة  اأفـــادت  فيما  الدرا�سية،  الف�سول 
"اإي�سنا" اأن املدعي العام الإيراين حممد جعفر 
الفرتا�سي  الف�ساء  اإغــالق  اإىل  دعا  منتظري، 

كليا، مع ا�ستمرار الحتجاجات يف البالد.

موسكو تتجه
 لحصار »باخموت«

كييف - البالد
مع  اأوكرانيا،  يف  اخلا�سة  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  تتوا�سل  بينما 
مواقع  و�سرب  ال�سيطرة  ب�سط  الرو�سي  اجلي�س  من  وحــدات  حماولة 
متركز القوات الأوكرانية، ت�ستمر كييف يف املقاومة وتلقي الدعم املادي 

والع�سكري من الغرب يف مواجهة الدب الرو�سي.
باخموت  ح�سار  اإىل  تتجه  رو�سيا  اإن  الربيطانية،  ال�ستخبارات  وقالت 
القوات  اأعلنت  فيما  ذلك  ياأتي  بتخومها.  �سيطرتها  وتعزز  دونيت�سك،  يف 
املوالية لرو�سيا يف اأوكرانيا، مقتل 5 مدنيني ب�سبب ق�سف اأوكراين على 
املدافع  من  جمموعة  باأن  الرو�سية  الإعالم  و�سائل  اأفادت  فيما  دونيت�سك، 
مواقع  دمرت  الرو�سية  امل�سلحة  للقوات  "اأكات�سيا" التابعة  الدفع  الذاتية 

مدفعية مل�سلحني اأوكرانيني على اجلبهة يف اجتاه زابوروجيا.
"�سبوتنيك":  لوكالة  الرو�سية وفقا  القوات  املدفعية يف  قائد وحدة  وقال 
"املهمة هي تدمري معدات الدعم. غادرنا مع طاقمني، اتخذنا موقعا لإطالق 
النار. �سوهد الهدف من طائرة م�سرية رباعية كفادروكوبرت. اأطلقنا النار 

ومت اإ�سابة الهدف".
�سباط  من  م�سرتكة  مفرزة  بو�سول  القانون،  لإنفاذ  رو�سي  م�سدر  واأفاد 
ــرتــدون الـــزي الأوكــــراين  املــخــابــرات والـــقـــوات اخلــا�ــســة الــبــولــنــديــة، ي
من  بالقرب  الواقعة  مارغانيت�س،  مدينة  اإىل  الناتو،  لقيادة  وتخ�سع 
رو�سيا.  ي�ساعدون  الذين  املحليني  ال�سكان  لتحديد  دنيربوبرتوف�سك، 
واأ�ساف امل�سدر اأن "مهمتهم الرئي�سية، كما يقولون، هي ت�سفية وتنظيف 

الأ�سخا�س الذين ي�ساعدون رو�سيا".
اأنهم  اأوكرانيا،  بجنوب  خري�سون  منطقة  يف  م�سوؤولون  اأعلن  وتزامنا، 
�سي�ساعدون املواطنني على اإخالء اأجزاء من الأرا�سي التي حتتلها رو�سيا 
على ال�سفة ال�سرقية لنهر دنيربو و�سط خماوف من ا�ستداد القتال. وقال 
العبور  على  املفرو�س  احلظر  موؤقتا  رفعوا  امل�سوؤولني  اإن  املنطقة  حاكم 
لل�سماح لالأوكرانيني الذين يعي�سون يف القرى على اجلانب الآخر من نهر 

دنيربو باجتيازه خالل �ساعات النهار واإىل نقطة حمددة.
ياأتي ذلك فيما قال وزير اخلارجية الربيطاين جيم�س كليفريل، يف مقابلة 
اأجرتها معه �سحيفة "تليغراف"، اإن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني قد 
جتهيز  لإعــادة  اأوكرانيا  يف  الرو�س  اجلنود  مع  ال�سالم  حمادثات  ي�ستغل 

قواته قبل �سن هجوم اآخر.
يف  دونبا�س  منطقة  �سيزور  بوتني  فالدميري  اأن  الكرملني،  اأكد  جهته،  من 
الوقت املنا�سب، علمًا اأن الرئي�س الرو�سي مل يتوجه بعد اإىل هذه املنطقة 

الواقعة يف �سرق اأوكرانيا والتي اأعلن �سمها نهاية �سبتمرب املا�سي.
على  ردًا  بي�سكوف،  دميــرتي  الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  و�سرح 
الوقت  "يف  لــدونــبــا�ــس:  مقبلة  بــزيــارة  بــوتــني  قــيــام  احتمال  عــن  �ــســوؤال 

املنا�سب، �ستتم هذه الزيارة. اإنها منطقة من رو�سيا".

فجر 
ال�صحافة 
ال�صعودية
www.albiladdaily.com

رئي�س التحرير املكلفاملدير العام رئي�س جمل�س الإدارة
حمد �صالح مطبقاينحممود �أحمد حممد
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جّدة- خالد بن مر�ضاح
رفع مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل ال�ستار عن دورته 
�سي"  بي  "اإم  جمموعة  �سينما" و  "فوك�س  مع  بال�سراكة  الثانية 
والتي �ست�ستمر حتى 10 دي�سمرب يف جّدة على ال�ساطئ ال�سرقي 
للبحر الأحمر يف اململكة العربية ال�سعودية. ومت اإنطالق املهرجان 
بفيلم الكوميديا   الرومان�سية؛ "ما عالقة احلب بذلك؟" من اإخراج 
كانال  �ستوديو  واإنــتــاج  خــان  جماميا  وتــاألــيــف  كــابــور  �سيكار 

ووركينج تايتل.
فيلم  مع  احلمراء،  كورني�س  يف  الطلق  الهواء  عرو�س  بــداأت  كما 
من  العرو�س"،  ديلويل  "�سياأخذ  ال�سهري؛  الرومان�سي  بوليوود 
ثقافة  يف  املوؤّثر  الكال�سيكي  الفيلم  وبهذا  �سوبرا.  اأديتيا  اإخــراج 

ع�ساق ال�سينما الهندية على مدى الأجيال.
لثالث  الفخرية  الذهبي  الي�سر  جائزة  احلفل  خالل  املهرجان  وقدم 
ال�سينما،  ال�ستثنائية يف �سناعة  مواهب رائعة، نظري م�ساهمتهم 
الهند،  من  �ساروخان  واملنتج  واملمثل  الأ�ــســطــوري  النجم  وهــم؛ 
الالمع غاي  ال�سينما امل�سرية ي�سرا، واملخرج الربيطاين  واأيقونة 

ريت�سي.
فيلًما   131 الدويل  ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  و�سيعر�س 
بتوقيع  لغة،   41 وبـ  دولة   61 من  والق�سرية  الطويلة  الأفــالم  من 
جمموعة من الأ�سماء املرموقة يف تاريخ ال�سينما، واملواهب ال�سابة 
على حّد �سواء، وي�ست�سيف 34 فيلمًا يف عر�س عاملي اأول و17 فيلم 
يف اأول عر�س عربي و47 عر�سًا لأفالم من ال�سرق الأو�سط و�سمال 
امل�ساركني  والنجوم  الأفــالم  �سانعي  من  العديد  بح�سور  اإفريقيا، 
العاملية  ال�سينما  اإنتاجات  اأف�سل  عرو�س  مع  وبــالــتــوازي  فيها. 
اجلديدة  ال�سعودية  الأعمال  من  جمموعة  عر�س  �سيتم  اجلديدة، 
ت�سّم 25 فيلًما من اإنتاج اجليل ال�ساعد واملتمّيز من �سانعي الأفالم 

ال�سعوديني.
و�سي�ستمل برنامج املهرجان على �سل�سلة من احلوارات التي تتيح 
اأمام ال�سيوف فر�سة فريدة لال�ستماع اإىل املخرجني واملمثلني وهم 
املجموعة:  واإجنازاتهم. وت�سم  ال�سينمائية  يتحدثون عن حياتهم 
�سارون �ستون، واآندي جار�سيا، وغاي ريت�سي، ولوكا جوادانيينو، 
يل،  و�سبايك  كومار،  واأك�ساي  لبكي،  ونادين  �سادا،  وجوريندر 
واأندرو دومينيك، وفاحت اأكني، وعادل العربي وبالل فالح، وكوثر 
واأنطونيو  كــابــور،  ورانــبــري  عــامــر،  مــو  كــرمي،  ونيللي  هنية،  بــن 

بانديرا�س، وجا�سرب نوي، وجاكي �سان وهرييثيك رو�سان.
الأحمر  البحر  ملهرجان  التنفيذي  الرئي�س  الــركــي،  حممد  وقــال 
ورواة  ال�سينما  بع�ساق  الرحيب  "ي�سعدنا  الــدويل:  ال�سينمائي 

مهرجان البحر األحمر عروض إبداعية بـ41 لغة عالمية 
سلسلة حوارات أمام الضيوف لالستماع إلى المخرجين والممثلين 

يحيي  اأنــه  املن�سور،  حممد  الكويتي  الفنان  اأكــد 
على  وي�سد  الأحمر،  البحر  مهرجان  على  القائمني 
يحققونه،  الذي  الكبري  النجاح  لهم  مباركًا  اأيديهم، 
اإىل  اأبعد  لآفاق  منطلقًا  �سيكون  "املهرجان  م�سيفًا: 
الدول العربية اأو لدول العامل للتعريف بالفن �سواء 
اأن كان �سعوديًا اأو خليجيًا لأن هناك �سباب و�سابات 
مبدعني، واأنا متاأكد من اأنهم �سوف يقدمون اأعماًل 
لها اإ�سهامات و�سيحرزون جوائز من عاملية، واأ�ساأل 
الرائعة  اجلميلة  امل�سرية  هذه  يف  يوفقهم  اأن  الله 
تغطي  و�سوف  ورائعة  مبهرة  ال�سينما  �سناعة  لأن 
باإذن  ال�سعودية  من  نحن  و�سننطلق  كبرية،  اآفاقًا 
بع�س  مــع  ونتعاون  كبرية  �سينمائية  ملدينة  الله 
وموروثنا  وتقاليدنا  بعاداتنا  لننطلق  كخليجيني 
املزيد  واإىل  لكم  و�ــســكــرا  اأجــمــع،  للعامل  اجلميل 
خالد  الكويتي  الفنان  قال  جهته،  من  التقدم".  من 
اأمني: مهرجان ال�سينما هو تظاهرة جميلة ومهمة، 
منذ  توقفت  عــامــة  بــ�ــســورة  اخلليج  ومــهــرجــانــات 
ويف  لنا،  مفخرة  كانت  اأنــهــا  مــن  الــرغــم  على  فــرة 
ــراهــن عـــادت هــذه املــفــخــرة واأ�ــســبــح لنا  الــوقــت ال
مكانًا نفتخر به، بل وب�سكل اأكرب واأ�سخم واإن �ساء 

ال�سعودية  بالكفاءات  عظيم  �سيكون  الإنــتــاج  الله 
واخلليجية ال�سابة لإبراز الأفالم من خالل القنوات 
اخلليج،  اأهل  وتقاليد  بعادات  للتعريف  ال�سحيحة 
ومثل ما و�سلت اإلينا اأعمال الدولية مثل الكوريني 
ال�سحيحة  الــقــنــوات  خـــالل  مــن  والآن  وغــريهــم، 
اجلميع  و�سيتابع  باجلهود  اأعمالنا  ت�سل  �سوف 
ونحن  لنقدمه.  الكثري  منلك  اأننا  ويعرفون  اأعمالنا 
من جانبنا نعتز بتاريخنا وعاداتنا ويجب اأن يرى 

العامل اأعمالنا الفنية وتاريخنا".

ع�سريي:  ح�سن  الــفــنــان  ــال  ق ـــه،  ذات ال�سياق  ويف 
"املهرجان ممتاز للغاية وهو فر�سة كبرية لل�سباب 
ال�سعودي والعربي والدويل، وقد جاء الوقت الذي 
كله  فالعامل  وجتاربهم  ق�س�سهم  ال�سباب  فيه  ي�سرد 

اأ�سبح متجمعًا يف ال�سعودية".
اأما الفنانة �سناء بكر يون�س، فقالت اإن املهرجان 
مي�سي يف تطور اأكرب، وهناك �سيوف متميزون 
واإمكاناتهم  منا�سبهم  يف  اأيقونات  وجميعهم 

ولهم وزنهم.

فنانون لـ»           « : المهرجان تجربة مميزة 

جميع  من  ال�سينما  �سناعة  يف  �سني  واملتخ�سّ واملوهوبني  الق�س�س 
الأحمر  البحر  الثانية من مهرجان  الــدورة  العامل يف جّدة، يف  اأنحاء 
ال�سينمائي الدويل، والتي اآمل اأن تتجاوز التوقعات بف�سل ما حتظى 
به هذه الفعالية الآن. من اأهمية غري م�سبوقة، وذلك موؤ�سر وا�سح على 
واإعــادة  حتويل  يف  احليوي  ودوره  املهرجان،  ي�سهده  الذي  التطّور 
ت�سكيل م�ستقبل جيلنا القادم من املبدعني. واأمامنا الآن فر�سة فريدة 
لإي�سال الأفالم اجلديدة اإىل جمهور اأو�سع، وعر�س اإبداعات املواهب 
على  ملمو�سة  ثقافية  م�ساهمة  وتقدمي  لالهتمام،  واملثرية  اجلديدة 

�سعيد اململكة واملنطقة ب�سكل عام".
واأكد �سناع ال�سينما العاملية ح�سورهم يف حفل افتتاح مهرجان البحر 
الأحمر ال�سينمائي الدويل، من خالل النجوم واملخرجني ال�سعوديني 

واخلليجيني، ومنهم: هيفاء املن�سور، وحممد العطاوي، ولولوة املال، 
البلو�سي، وبراء عامل، ويا�سر  الزهراين، وزارا  واأ�سوى فهد، وميال 
فادن، واإبراهيم احلجاج، ونور اخل�سراء، و�سهيب  ال�سقاف، وعالء 
ُقد�س وفاطمة البنوي، و�سناء بكر يون�س، وفي�سل الدوخي، واإبراهيم 

اخلري الله وه�سام فقيه، والكثري غريهم.
ومن العامل العربي: نادين جنيم، ودّرة، وجورج خباز، ونور الغندور، 
�سدقي،  وهالة  �سياء،  وو�سام  الدراجي،  يا�سني  واأحمد  عماد،  وتارا 
داود،  واأحــمــد  ر�ــســدي،  وعــال  الـــرداد،  وح�سن  فهمي،  وكــرمي  ولبلبة، 
كــزوز، و�سوؤدد كعدان، وخريي  نــوال، وزيــاد جــالد، ويا�سر  واإميــان 

ب�سارة، وعدنان بركة، و�سلمى اأبو �سيف، والكثري غريهم.
وت�سمل املواهب الدولية: �سيكار كابور، و جماميا خان، و�سبانة عزمي، 

ومرمي  �ستون،  و�سارون  ريت�سي،  وغــاي  و�ساروخان،  علي،  و�ساجال 
اأوزريل، اإيه اآر رحمان، وجيف مريزا   ، ولوكا جوادانيينو، وبارك هاي 
وجوزيبي  �سوبرا،  وبريانكا  جولدينج،  وهرني  جار�سيا،  واآندي  �سو، 
تورناتور، و�سكوت اي�ستوود، ولونا مايا، ومي�سيل رودريغيز، ولو�سي 
هيل، وفريدا بينتو، ورو�سي دي باملا، وغا�سبار نوي، واأندرو دومينيك، 
باربو�سا،  روي  ومارينا  مــادي،  و�سنجار  اأكــني،  وفــاحت  لبكي،  ونادين 
ونولن فانك، وميالين لورينت، وماريا بيدرازا، واأليك�س جونزالي�س، 
واأليخاندرا اأونييفا، وجون كورتاجارينا، وهبة عبوك، وجوليان هوغ، 

وهام تران، وغوريندر ت�سادا، واإري كالفري، وغريهم.
فيهم  مبن  الأحمر،  البحر  حتكيم  جلنة  اأع�ساء  ا  اأي�سً احلا�سرين  ومن 
املخرج احلائز على جائزة الأو�سكار اأوليفر �ستون، ونيللي كرمي، وكوثر 
اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة  �سليمان،  وعلي  كوغوا�سفيلي  وليفان  هنية،  بن 
جلنة حتكيم م�سابقة البحر الأحمر لالأفالم الق�سرية: جوانا هاجي توما، 

و�سهد اأمني واأوزي اأغو.
ل�سانعي  الإبداعية  الإجنـــازات  اأهــم  �ستعر�س  الأحمر:  البحر  م�سابقة 
و�ستقدم  والق�سرية.  الطويلة  لــالأفــالم  اخلا�سة  اأق�سامها  يف  الأفـــالم 
الت�سكيلة املكونة من 26 فيلًما ق�سرًيا و 15 فيلًما روائًيا طوياًل جمموعة 
متمّيزة من املواهب يف العامل العربي والإفريقي والآ�سيوي، وتعر�س 
ا من اأكرث الأعمال اإثارة لالإعجاب ومتّيًزا، والتي مّت اإنتاجها خالل  بع�سً

العام املا�سي.
�سة ل�ستك�ساف  ة املهرجان املخ�سّ وي�ست�سيف �سوق البحر الأحمر؛ من�سّ
�سانعي الأفالم، برناجًما حافاًل بالفعاليات املنّظمة بهدف تعزيز التبادل 
للتعاون  فــر�ــس جــديــدة  املــ�ــســرك وخــلــق  الإنــتــاج  املــعــريف،  وحتفيز 
وتنطلق  دولــة،   46 من  ممثلني  ال�سوق  ي�ستقطب  والإنــتــاج.  والتوزيع 
فعالياته بني يومي 3 و6 دي�سمرب، حيث مينح احل�سور فر�سة التوا�سل 
اإىل  بالإ�سافة  احليوي،  ال�سعودي  ال�سينمائي  امل�سهد  على  والطــالع 

اأف�سل اإنتاجات املنطقة العربية والأفريقية.

الفنان حممد املن�ضورالفنان خالد اأمنيالزميل خالد مر�ضاح مع الفنان ح�ضن ع�ضريي
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الريا�ض- البالد
حددت جلنة الهجن والهجيج يف مهرجان امللك عبدالعزيز للإبل 
جلميع  الهجيج  م�سابقة  قرعة  اإجـــراء  موعد  ال�سابعة  بن�سخته 

امل�ساركني وامل�سجلني يف ك�سوفات النادي �سمن الفعالية.
واأ�سارت اللجنة اإىل اأن القرعة �ستقام بعد غد الثلثاء.

وكانت اإدارة املهرجان قد جهزت م�سمارًا ملناف�سات الهجيج؛ ُيعد 
كيلومرًتا،  املناف�سة، ويبلغ طوله 18  لهذه  عاملًيا  الأول من نوعه 

وي�ستقبل اأكرث من 7 �سباقات على مدار 25 يوًما من املهرجان.

الثالثاء.. سحب قرعة مسابقة الهجيج بمهرجان اإلبل

األخضر.. خروج وتشريف 
  غدير عبداهلل الطيار 

ال�سعودي  وغري  ال�سعودي  الريا�سي  اجلمهور  نحن  ترقبنا  حقيقة 
لقاء الأخ�سر واملك�سيك، حيث رفعنا �سقف التوقعات، فكانت الآمال 
بطولة  من  الـــ16  دور  اإىل  العبور  بوابة  وتكون  التاأهل،  نحو  تعلو 

كاأ�س العامل قطر 2022.
كاأ�س  نهائيات  اإىل  القدم  لكرة  ال�سعودي  املنتخب  تاأهل  على  عطفا 
 2018  ،2006  ،2002  ،1998  ،1994 اأعــــوام   مـــرات،   6 الــعــامل 
و2022. وتاريخيا تعترب اأبرز م�ساركة ملنتخبنا يف كاأ�س العامل يف 
مونديال اأمريكا 1994 حيث بلغ دور الـ16 بعد اأن ت�سدر املجموعة 
ال�ساد�سة. ويف هذا املونديال كّنا ناأمل تكرار ال�سيناريو ون�سل لدور 

16 ولكّن قدر الله وما�ساء فعل.
 فــهــذا حــال كــرة الــقــدم.. فيها اخلــ�ــســارة والــنــ�ــســر، وبــكــل املعاين 
وناف�س  م�سرًفا،  ح�سوًرا  منتخبنا  قدم  الظروف  ورغــم   والعبارات 
لكنه  الأخــرية،  الدقيقة  قطر  حتى  الثاين يف  مونديال  للدور  للعبور 

غادر مرفوع الراأ�س كما يغادر الكبار. 
اأجل  من  واملتكامل؛  اجليد  الإعــداد  على  احلر�س  هو  الآن  يهمنا  ما 
البطولت القادمة، واملهم كذلك معرفة القدرات والإمكانات وتوجيهها 
اجلبارة  للجهود  النظر  األفت  اأن  اأحــب  وهنا  ال�سحيحة،  الوجهة 
متميز؛  �سعودي  منتخب  بــنــاء  اأجـــل  مــن  حكومتّنا؛  وفرتها  الــتــي 
مباراة  يف  ح�سل  ما  حقيقة  وهــذا  جماهريه،  وي�سعد  بــلده  ي�سرف 
ال�سعودية  للكرة  امل�سرف  التاريخي  والفوز  والأرجنتني  ال�سعودية 
خا�سة، والكرة العربية عامة، وهذا لي�س كلمي، واإمنا كلم الكثري 
ممن حتدثوا معنا من الإعلميني والإعلميات من دول عربية عدة، 
ولكن رغم كل ذلك لبد اأن نقول ما يجب قوله عند امل�ساركة الدولية 
اإعداد عدة من اللعبني املتميزين ليكونوا بدلء  للمنتخب فلبد من 
البدنية التي   م�ستعدين لكل طارئ يحدث، وكذلك اللتفات للنواحي 
لبد من الهتمام بها ب�سكل كبري، كذلك التعامل ال�سريع مع متغريات 

املباريات، وحل الأمور ب�سكل �سريع.     
كـــذلـــك هـــنـــاك اأخـــطـــاء رمبــــا اأثـــــرت عــلــى املــنــتــخــب وهــــي جتــاهــل 
اللعب  متيز  حقيقة  نظري  لفت  ومــا  املتميزين،  اللعبني  بع�س 
ورغــم  وحمـــورا.  مدافعا  ثــم  جناحا  لعب  حيث  �سعودعبداحلميد، 
ما  كل  اخل�سر(  على  )�سقورنا  اللعبني  لكل  �سكرا  نقول  اخلــروج 

قدموه من روح قتالية يف كل لقاءاتهم.
من اليوم يجب ال�ستعداد للم�ساركات القادمة ب�سكل جيد، ناهيك عن 

وجود منظومة متميزة حتقق لل�سعودية التميز والريادة.  
فمع الريا�سة يكون املجد. مع الريا�سة يكون التميز.

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

 Gadir2244@gmail.com
 @Ghadeer02

نبض 
في الجولة السادسة من دوري ممتاز السيدات..

النصر واالتحاد يتعادالن.. والشباب يتغلب على اليمامة

جدة - هالل �سلمان
انتهت قمة فريقي الحتاد والن�سر بالتعادل )1-
الدوري املمتاز  ال�ساد�سة من  اأم�س يف اجلولة   )1
لكرة القدم لل�سيدات، فيما تغلب فريق ال�سباب على 

اليمامة بثلثية نظيفة.
�ــســارة  الــلعــبــة  �سجلته  بــهــدف  الحتــــاد  تــقــدم 
بهدف  التعادل  اإدراك  يف  الن�سر  وجنح  عبدالله، 
مرماها،  يف  باخلطاأ  �سدقة  بيان  �سجلته  عك�سي 
يف  نقطة   11 اإىل  ر�ــســيــده  الن�سر  يــرفــع  وبــذلــك 

خلف  وتعادلني،  انت�سارات   3 من  الثاين  املركز 
فريق الهلل املت�سدر بر�سيد 13 نقطة من 4 فوز 
وتعادل، فيما بات لدى الحتاد 6 نقاط يف املركز 

اخلام�س.
ويف اللقاء الآخر الذي اأقيم اأم�س اأي�سا، فاز فريق 
الأهـــداف  �سجلت   .)0-3( اليمامة  على  ال�سباب 
ال�سباب  لريفع  حلمي،  ورغد  اأحمد  ومنى  نان�سي 
الرابع، فيما جتمد  اإىل 7 نقاط يف املركز  ر�سيده 

ر�سيد اليمامة عند 10 نقاط يف املركز الثالث.

الرياض تستضيف المنتدى 
اإلقليمي للمجلس 
األولمبي اآلسيوي

الريا�ض- البالد
الريا�س  يف  ال�سعودية،  والباراملبية  الأوملبية  اللجنة  ت�ست�سيف 
اليوم الأحد حتى الأربعاء املقبل وللمرة الأوىل يف تاريخها، املنتدى 
اأوملبية  جلنة   45 مب�ساركة  الآ�سيوي  الأوملــبــي  للمجل�س  الإقليمي 

اآ�سيوية وعدد من قيادات اللجنة الأوملبية الدولية.
حيث  العمل،  وور�ــس  الفعاليات  من  العديد  على  املنتدى  وي�ستمل 
لروؤ�ساء  الثنني  وغــدا  الأحــد  الــيــوم   حت�سريية  اجتماعات  �سيعقد 
ويوميالثلثاء  اآ�سيا،  قــارة  وجنوب  غــرب  لــدول  الآ�سيوية  الــوفــود 
ا�ستعدادات  لتناول  اآ�ــســيــا؛  �ــســرق  دول  وفـــود  لــروؤ�ــســاء  والأربـــعـــاء 
ال�سيفية  الأوملــبــيــة  ــعــاب  الأل دورة  يف  امل�ساركة  الآ�سيوية  الـــدول 
)باري�س2024(، وعر�س كافة امل�ستجدات واملرئيات املتعلقة بالدورة 

الأوملبية.
الآ�سيوية  ــعــاب  الأل دورة  م�ستجدات  الجــتــمــاعــات،  تتناول  كما 
�سبتمرب   23 من  ال�سينية  هانغت�سو  يف  تقام  التي  ع�سرة  التا�سعة 
للفنون  العاملية  الألــعــاب  ودورة  2023م،  اأكتوبر  من  الثامن  حتى 
الثاين  حتى  اأكتوبر   22 من  الفرتة  خلل  الريا�س  مبدينة  القتالية 
املغلقة  لل�سالت  ال�ساد�سة  الآ�سيوية  الألــعــاب  ودورة  نوفمرب،  من 
والفنون القتالية املقرر اإقامتها بتايلند يف نوفمرب من العام 2023م، 
ودورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت املغلقة والفنون القتالية ال�سابعة 
الآ�سيوية  الألعاب  ودورة  )ناغويا2026(  واآ�سياد  )الريا�س2025(، 
واآ�سياد  )الـــدوحـــة2030(،  واآ�ــســيــاد  )تــروجــيــنــا2029(،  ال�ستوية 

)الريا�س2034(.
وي�ستعر�س املنتدى، موا�سيع؛ الإدارة واحلوكمة املالية، والتقييم 
املايل والتدقيق، وال�سيا�سة املالية، وبرامج القيم الأوملبية، واأ�ساليب 
لأفــراد  واملعلومات  املعرفة  اإي�سال  يف  الوطنية  الأوملــبــيــة  اللجان 

املجتمع وتبادل اخلربات فيما بينها.

بعد تأهل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان..

أعلى حضور آسيوي في األدوار اإلقصائية
جدة - البالد

حققت املنتخبات املن�سوية حتت لواء الحتاد 
الآ�سيوي لكرة القدم اأكرب ح�سور يف تاريخها يف 
الدور الثاين من كاأ�س العامل، بعد �سمان كوريا 
نهائي  ثمن  بلوغ  واأ�سرتاليا  واليابان  اجلنوبية 
مونديال قطر 2022 مع انتهاء دور املجموعات.

اأخفق الأخ�سر ال�سعودي واملنتخبان الإيراين 
نتيجة  الأول  حتقيق  رغــم  بالتاأهل،  والقطري 
منتخب  اأول  اأ�سبحت  عندما  رائــعــة،  افتتاحية 
اأف�سل  قادها  التي  الأرجنتني  على  يفوز  اآ�سيوي 
 ،1-2 مي�سي  ليونيل  مــرات   7 الــعــامل  يف  لعــب 
ــز 2-0، رغــم  والـــثـــاين فــــوزًا مــثــريًا عــلــى ويــل
وّدعــت  فيما  البلد،  يف  احلا�سلة  ال�سطرابات 
بثلث خ�سارات  ال�سيق  الباب  من  قطر  امل�سيفة 

غري م�سبوقة لدولة م�سيفة.
اأف�سل  �ساحبة  اجلنوبية  كــوريــا  ُتــعــّد  وفيما 
م�سوار يف تاريخ اآ�سيا، عندما تاأهلت اإىل ن�سف 
اآ�سيويان  منتخبان  بلغ   ،2002 ن�سخة  نهائي 
عندما   2002 يف  مــرتــني،  الق�سائية  الأدوار 
ال�ست�سافة،  �ساركتها  الــتــي  الــيــابــان  رافقتها 

و2010 عندما تاأهلتا �سويًا اأي�سًا.
اجلنوبي-الياباين  الــكــوري  الثنائي  وتــابــع 
ــال قــطــر،  ــدي ــيــويــة يف مــون ــعــه الـــرايـــة الآ�ــس رف
على  بالفوز  الأوىل  حققتها  التي  املــفــاجــاأة  مــع 

الربتغال 2-1، وتاأهلهما �سويًا.
**�سحايا من الوزن الثقيل

كانت  الآ�سيوية  املنتخبات  كلمة  اأن  الــلفــت 
م�سموعة يف البطولة املقامة مرة ثانية يف قارة 

اآ�سيا بعد 2002، اإذ فّجرت اليابان مفاجاأة مدوية 
عندما تغلبت على اأملانيا بطلة العامل اأربع مرات 
لـ"دي  الكارثي  التوديع  يف  ذلــك  و�ساهم   ،1-2

مان�سافت" النهائيات للمرة الثانية تواليًا.
"ال�سامواري  يت�سدر  اأن  كــثــريون  يتوقع  مل 
 2010 بطلة  اإ�سبانيا  ت�سم  جمموعة  الأزرق" 
واأملانيا املتوجة اآخر مرة يف 2014، لكن لعبي 
املدرب هاجيمي موريا�سو خطفوا فوزين لفتني 

و�سربوا   ،1-2 الأوروبــيــة  القارة  عملقي  على 
مـــوعـــًدا يف ثــمــن الــنــهــائــي مـــع كــرواتــيــا لــوكــا 

مورديت�س غًدا الثنني، يف ا�ستاد اجلنوب.
يف املقابل، بداأت كوريا اجلنوبية بقيادة جنم 
مع  ببطء  النهائيات  �سون  هيونغ-مني  توتنهام 
تعادل �سلبي يف مواجهة الأوروغواي ثم خ�سارة 
وتتغّلب  املفاجاأة  تفجر  اأن  قبل   ،3-2 غانا  �سد 

على الربتغال يف الوقت بدل ال�سائع 1-2.

املجموعة  و�سافة  تايغوك" يف  "حماربو  حّل 
يف  الثنني  غًدا  الربازيل  و�سيواجهون  الثامنة 

ا�ستاد 974.
الآ�سيوي  الحتــاد  اىل  املن�سمة  اأ�سرتاليا  اأمــا 
قا�سية  افتتاحية  بخ�سارة  فُمنيت   ،2006 عــام 
"�سوكروز"  لكن  اللقب 4-1،  فرن�سا حاملة  اأمام 
تون�س  عــلــى  فــوزيــن  حمققني  بنجاعة  زحــفــوا 

والدمنارك.
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في ثاني أيام دور الـ 16 لمونديال قطر..

فرنسا تواجه بولندا.. وانجلترا تالقي السنغال

جدة - البالد
تــلــعــب فــرنــ�ــســا حــامــلــة الــلــقــب �سد 
اأيــام  ثــاين  يف  الــيــوم،  م�ساء  بولندا 

دور الـ 16 من مونديال قطر2022.
ولن تكون مواجهة منتخب بولندا، 
الأدوار  يف  لــلــظــهــور  يــعــود  الــــذي 
الأوىل  للمرة  للمونديال  الإق�سائية 
منذ ن�سخة 1986 يف املك�سيك، �سهلة 

على املنتخب الفرن�سي.

املواجهة  البولندي  املنتخب  ح�سم 
الوحيدة التي جرت بينهما يف كاأ�س 
-3( تغلب  حينما  ل�ساحله،  الــعــامل 
حتديد  مــبــاراة  يف  فرن�سا  عــلــى   )2
بن�سخة  ــع،  ــراب وال الثالث  املــركــزيــن 

1982 يف اإ�سبانيا.
املجموعة  �سدارة  فرن�سا  واحتلت 
بـ 6 نقاط، فيما جاء منتخب  الرابعة 
بـ  الثالثة  املجموعة  يف  ثانيا  بولندا 

4 نقاط.
**مهمة �سعبة لل�سنغال

نظريه  اإجنـــلـــرا  منتخب  ــواجــه  ي
ال�سنغايل م�ساء اليوم يف دور الـ 16 
من كاأ�س العامل املقامة حاليا يف قطر.
ـــرا مــقــعــدهــا يف  وحـــجـــزت اجنـــل
يف  متــامــًا  مقنع  ـــاأداء  ب النهائي  ثمن 
اإيران )6-2( واجلولة  مباراتني �سد 
 )0-3( ويــلــز  جــارتــهــا  �سد  الأخــــرية 

�سد  الثانية  اجلولة  يف  اإقناًعا  واأقــل 
الوليات املتحدة )0-0(.

الإطــاق  على  الأوىل  هي  املواجهة 
الطاحمة  ال�سنغال  مع  النهائيات  يف 
حني   2002 عــام  اإجنـــاز  تــكــرار  اإىل 
ي�سل  اإفــريــقــي  منتخب  ثـــاين  بــاتــت 
الكامريون عام  النهائي بعد  اىل ربع 

.1990
خــ�ــســارتــهــم جنمهم  خــيــبــة  ورغــــم 

انطاق  ع�سية  مانيه  �ساديو  املطلق 
جنح  ــة،  ــاب الإ�ــس ب�سبب  الــنــهــائــيــات 
اىل  بطاقتهم  حجز  يف  ال�سنغاليون 
 2002 منذ  مــرة  لأول  النهائي  ثمن 
افتتاحية  خــ�ــســارة  جتـــاوزهـــم  بــعــد 
اأمام هولندا )0-2( بالفوز على قطر 
امل�سيفة )3-1( ثم الإكوادور )1-2(.

املواجهة  هذه  من  الفائز  و�سيلتقي 
مع الفائز من لقاء فرن�سا وبولندا.

رقم تاريخي لداني ألفيش
جدة - البالد

اأكرب  عامًا   39 الـ  بعمر  األفي�س  داين  الربازيل  منتخب  اأمين  ظهري  بات 
م�ساركته  بعد  العامل،  كاأ�س  نهائيات  يف  مباراة  يخو�س  بــاده  من  لعب 
املجموعة  من  الثالثة  اجلولة  مناف�سات  �سمن  الكامريون،  اأمــام  اجلمعة 

ال�سابعة يف مونديال 2022.
ويبلغ األفي�س من العمر 39 عامًا و6 اأ�سهر و27 يومًا ليتخطى عمر قائد 
املنتخب احلايل تياغو �سيلفا )38 عامًا(، الذي �سجله يف املباراتني الأولني 

ملنتخب باده يف قطر. 
دجاملا  با�سم  امل�سجل  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  تباعا  الاعبان  حما  وقد 

�سانتو�س، الذي كان يف الـ 37 يف نهائيات عام 1966 يف اإجنلرا.

بعد تجاوزهما أستراليا وأمريكا في دور الـ 16..

األرجنتين تضرب موعدًا ناريا مع هولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022

جدة- حممود العو�سي
بقيادة  الأرجنتيني  املنتخب  �سرب 
ـــا مع  ـــارًي ـــًدا ن ـــوع لــيــونــيــل مــيــ�ــســي م
نهائي  ربـــع  يف  الــهــولــنــدي  املنتخب 
اجلمعة   ،2022 قــطــر  الــعــامل  كــاأ�ــس 
املقبل يف متام العا�سرة م�ساء بتوقيت 
وذلــك  ال�سعودية،  بتوقيت  العا�سرة 

بعد فوزه  اأم�س ال�سبت على املنتخب 
الأ�سرايل يف دور الـ 16 من البطولة 
يف املواجهة التي جمعتهما على ملعب 
�سجل  لــهــدف.  بهدفني  علي  بــن  اأحــمــد 
الدقيقة  يف  مي�سي  من  كل  لاأرجنتني 
األفاريز  وعــزز  الأول  ال�سوط  من   37
النتيجة للتانغو يف الدقيقة 57، بينما 

فرينانديز  اإنـــزو  الأرجنتيني  قل�س 
يف  مرماه  يف  خطاأ  لأ�سراليا  الفارق 

الدقيقة 77.
اأول  الـــهـــولـــنـــدي  املــنــتــخــب  وكـــــان 
املتاأهلني لربع النهائي بعدما متكن من 
التغلب على نظريه الأمريكي 3/1، يف 
"خليفة  ملعب  على  جرى  الذي  اللقاء 

الدويل" و�سط ح�سور جماهريي بلغ 
45 األف م�سجع. �سّجل ثاثية منتخب 
هولندا كل من" ممفي�س ديباي ودايل 
بليند ودانزيل دومفري�س" يف الدقائق 
هــدف  اأحـــــزر  فــيــمــا  و81.  و45   10
الاعب  الــوحــيــد  الأمــريــكــي  املنتخب 

البديل حاجي رايت يف الدقيقة 76.

ً
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القاهرة ـ البالد 
الفي�ساوى من  اأحمد  "رهبة" للفنان  اأبطال فيلم  انتهى 
ت�سوير اآخر م�ساهد العمل، حيث جمعت امل�ساهد الأخرية 
بني الفي�ساوى ون�سرين اأمني وثراء جبيل و�سما اإبراهيم، 
يف  ــرازق  ال عبد  ر�سا  العمل  خمرج  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
يف  للعر�ض  الفيلم  لتجهيز  واملك�ساج  املونتاج  عمليات 

النوقيت الذى حتدده ال�سركة املنتجة واملوزعة.
واإخــراج  عــام  حممد  وحــوار  �سيناريو  "رهبة"  فيلم 
ر�سا عبد اخلالق وبطولة اأحمد الفي�ساوى، ن�سرين اأمني، 
بيومى  غريب،  م�سطفى  البزاوى،  حممود  جبيل،  ثــراء 
الفنانني، وتــدور   مــن  اآخــر  اإبــراهــيــم، وعــدد  فـــوؤاد، �سما 

اأحداثه يف اإطار كوميدى �سعبى حيث يج�سد الفي�ساوى 
"�سيد" ويخاف  يدعى  �سعبية  منطقة  �ساب من  �سخ�سية 
منه اجلميع ومير بالعديد من الأزمات وامل�ساكل مع اأهل 
املنطقة. وعر�ض لأحمد الفي�ساوى فى ال�سينمات موؤخرًا 
وكرمي  الوهاب،  عبد  اأحمد  تاأليف  عامة"  "الدعوة  فيلم 
�سامى )كيمز( ومن اإخراج وائل فرج، و�سارك فى بطولته 
اليزيد،  اأبو  اأ�سماء  الرحمن توتا،   اإىل جانب حممد عبد 
�سو�سن بدر، دينا، حممد ر�سوان، وعدد اآخر من الفنانني 
وتدور اأحداثه يف اإطار كوميدي حول �ساب ُيدعى معتز، 
تدعو له اأمه دعوة ت�سيبه هو وكل من ي�سري معه لتتحول 

حياته اإىل الأزمات وامل�ساكل.

وا�شنطن ـ  وكاالت 
الأمريكية، موؤخًرا،  قال باحثون يف جامعة �ستانفورد 
ت�سريع  ت�ستطيع  ذكية  �سمادة  تطوير  من  كنوا  َتَ اإنهم 
ال�سفاء من اجلروح والإ�سابات بـ25 %، يف اإجناز من 

�ساأنه اأن ُيحدث ثورة يف عامل الطب.
ال�سمادة  فـــاإن  فايند�ض"؛  "�ستادي  مــوقــع  وبح�سب 
مراقبة  على  قــادرة  وهــي  بطارية،  بــدون  تعمل  الذكية، 
اجلروح عن كثب، واإجناز مهمة العاج يف الوقت نف�سه.

عن  امل�سوؤولة  اجلينات  اأحد  بتحفيز  ال�سمادة  وتقوم 
مكافحة اللتهاب يف ج�سم الإن�سان، وهذا التفاعل ي�سب 

يف م�سلحة ال�سخ�ض املري�ض.
ال�سكري  مر�سى  ت�ساعد  اأن  ا  اأي�سً ال�سمادة  وبو�سع 

الذين يعانون ُقَرًحا ه�سمية يف ال�ساق اأو يف القدم، كما 
ح�سب  مزمنة،  اإ�سابات  يعانون  الذين  املر�سى  ت�ساعد 

عربية". نيوز  "�سكاي 
خال  مــن  العاجية  وظيفتها  ال�سمادة  هــذه  وتـــوؤدي 
اإعادة تاأهيل ن�سيج اجللد امل�ساب الذي يحتاج اإىل فرتة 

طويلة يف العادة حتى يعود اإىل �سابق حاله.
بتلك  الــعــاج  اأن  الباحثني  عــن  �ــســادر  بيان  واأو�ــســح 
الكهربائي  التحفيز  بــني  املــزج  خــال  مــن  يتم  ال�سمادة 
وعمل م�ست�سعرات حيوية يف املوقع امل�ساب من اجل�سم.
اللتئام، من  اإىل  امل�ساب  باجللد  ال�سمادة  وتدفع هذه 
خال زيادة تدفق الدم اإىل تلك املنطقة؛ الأمر الذي يوؤدي 

اإىل تقليل ت�سّكل الندوب.

تعزيز مهارات الشباب في الذكاء االصطناعي 
الريا�ض ـ البالد 

�سارك 120 متدربا ومتدربة من خمتلف اجلامعات ال�سعودية، 
وكانت  �سعود،  امللك  بجامعة  ال�سطناعي  الذكاء  عن  دورة  يف 
جمال  يف  املقامة  الفعاليات  �سمن  �سعود  امللك  جامعة  م�ساركة 
للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة  نظمتها  التي  ال�سطناعي  الــذكــاء 
للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  "كاو�ست"  والتقنية 

وهي  اململكة  من  جهات  ثاث  يف  "�سدايا"  ال�سطناعي  والذكاء 
تعليمية  جهات  ثــاث  مع  وبالتعاون  والظهران  وجــدة  الريا�ض 
واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  وجامعة  �سعود  امللك  وهــي:  جامعة 
طالب   400 مــن  اأكــر  بح�سور  ــك  وذل الطبية،  البرتجي  وكلية 
اأيام  ملدة خم�سة  الربنامج  واأ�ستمر  املرحلة اجلامعية  وطالبة يف 
بواقع 40 �ساعة. وتاأتي م�ساركة جامعة امللك �سعود يف ا�ست�سافة 

امل�ستفيدين  الطلبة  وا�ستقبال  التدريبية  الـــدورة  هــذه  وتنظيم 
مبجال  اجلامعة  اهتمام  �سمن  ال�سعودية  اجلامعات  خمتلف  من 
احلراك  هذا  من  كذلك  والإ�ستفادة  ال�سطناعي  والذكاء  البيانات 
جمال  يف  ـــه  الآل تعلم  تقنيات  اأهـــم  ا�ستعرا�ض  خــالــه  مت  الـــذي 
طلبتها  بتحفيز  وكذلك  ال�سطناعي  الذكاء  دور  وتعزيز  البيانات 

على ال�ستفادة وامل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات.

صائد فئران
 بدرجة  البكالوريوس

نيويورك ـ وكاالت 
�سنوي  براتب  الفئران  ل�سطياد  مدير  وظيفة  عن  نيويورك  بلدية  اأعلنت 
الفئران  مايني  اإعــدام  على  الإ�سراف  �سيتوىل   املوظف  اأن  اإىل  لفتة  مغري، 
املنت�سرة يف املدينة و�سواحيها، على اأن يتقا�سى من يح�سل على هذا املن�سب 
نف�سه  الوقت  يف  موؤكدة  �سنويا،  دولر  األف  و170   120 بني  "الدموي" ما 
اأنه ينبغي اأن تتوافر جمموعة موا�سفات لدى ال�ساعي اإىل هذه الوظيفة، لكي 
بالقدر  متمتعا  الندفاع،  "�سديد  يكون  اأن  منها  لها،  املثايل"  "املر�سح  يكون 
ل  خمتلفة،  زوايــا  من  احللول  كل  در�ــض  على  وم�سمما  الدموية،  من  الكايف 
التكنولوجي،  والبتكار  البيانات،  وجمع  الت�سغيلية،  الكفاءة  لتح�سني  �سيما 
واإدارة النفايات وتنفيذ الإعدام على نطاق وا�سع بهذه القوار�ض التي تتكاثر 

يف �سوارع نيويورك ومرتو اأنفاقها.
 من بني ال�سروط التي اأوردتها البلدية يف اإعانها اأن يكون املر�سح حا�سا 
واإدارة  املدين  التخطيط  يف  �سابقة  خربة  ولديه  البكالوريو�ض،  درجة  على 
العدو  ملحاربة  قاتلة  وغريزة  "بت�سميم  يتمتع  اأن  �سيء  كل  وقبل  امل�ساريع، 

احلقيقي: عدد الفئران الكبري يف نيويورك".
كما ا�سرتطت البلدية التي يراأ�سها ال�سرطي ال�سابق اإريك اآدامز يف اإعانها 
اجلدّي املن�سور،اأم�ض  مبن يطمح اإىل الفوز مبن�سب "مدير برنامج احلد من 
القوار�ض" امللحق ببلدية نيويورك اأن يكر�ض نف�سه لهذه الوظيفة "على مدار 

ال�ساعة وكل اأيام الأ�سبوع باإ�سرار".

اكتشاف أصغر 
حيوان نادر بالنمسا 

 النحل يساعد في 
مكافحة الجريمة 

فيينا ـ وكاالت 
اكت�سف حرا�ض اإحدى الغابات يف النم�سا، حيوانا �سغريا للغاية 
الأع�سا�ض  اأحد  اأثناء وجــوده يف  ال�سدفة، يف  ونــادرا، عن طريق 
على  الفيدراليني  الغابات  اأعــوان  اأحــد  وعر  �سالزبورغ.  مبنطقة 
ملنح  الــغــابــات  حــرا�ــض  اأعــدهــا  التي  الأع�سا�ض  اأحــد  يف  احلــيــوان 

الثدييات ال�سغرية فر�سا للتع�سي�ض والبقاء على قيد احلياة.
ومت فح�ض هذا احليوان وهو من الثدييات، ويبلغ طوله حوايل 
ت�سعة �سنتيمرتات فقط، عن كثب ملدة عامني. واحليوان له عيون 

�سوداء وفراء ف�سي وذيل كثيف ي�سبه ذيول ال�سناجب الرمادية.
ويبدو احليوان كلعبة اأطفال وهو ليلي ويقتات من اأكل اللحوم 
الطيور  واأع�سا�ض  الأ�سجار  جتاويف  يف  رئي�سي  ب�سكل  ويع�س�ض 
هذه  عن  جــًدا  القليل  �سوى  الآن  حتى  ُيعرف  ل  ذلــك،  مع  القدمية. 
مبوجب  �ــســارم  ب�سكل  حممي  احلــيــوان  اخلــجــولــة.  احلــيــوانــات 
التوجيه الأوروبي للحيوانات والنباتات، وقد بحثت فرق حماية 
اإىل  النم�سا  اأنحاء  جميع  يف  احليوانات  عن  الفيدرالية  الغابات 

جانب جمعية احلفاظ على الطبيعة كجزء من امل�سروع.
وعملت حار�سة الغابات اآنا �سويف بريت�سر ملدة عامني يف منطقة 
 30 حــوايل  ويوجد  للحيوانات.  م�سارات  على  للعثور  بو�ستام 

�سندوقا للتع�سي�ض موزعة على 15 موقعا.

وا�شنطن  ـ وكاالت 
اأكدت نتائج اأبحاث علمية اأن نحل الع�سل ميكن اأن ي�سبح �سريكا مهما �سمن 
�سركاء مكافحة اجلرمية، وذلك مب�ساعدته يف حتديد مكان جثث الأ�سخا�ض 
املفقودين، حيث يعكف الباحثون يف جامعة جورج مي�سون على التق�سي حول 
هذا الأمر. ووفق تقرير ن�سره الكاتب �سريا يل بارتوف يف جملة "نيوزويك 
املتطايرة  الع�سوية  املركبات  التقاط  اأنه ميكنهم  الباحثون  يعتقد  الأمريكية، 
املرتبطة بالتحلل الب�سري، ثم يتم اإعادة هذه املركبات اإىل خلية النحل حيث 
ت�سبح القرائن جزءا من ع�سلهم، واأن حتديد ن�ساط النحل يف مزارع النحل اأو 
يف الربية وحتليل بروتيناتها ميكن اأن ي�ساعد يف قيادة الباحثني اإىل الرفات 
الب�سرية. وهذا ما يتم درا�سته يف جامعة جورج مي�سون يف فرجينيا، حيث 
تتعاون كل من مبادرة نحل الع�سل وخمترب اأبحاث العلوم اجلنائية والتدريب 
ملعرفة ما اإذا كان الع�سل الذي ينتجه النحل ميكن اأن ي�ساعد املحققني يف حل 

اجلرائم التي مر عليها وقت طويل دون الو�سول لفك لغزها.

الفيشاوي ينتهي من تصوير »رهبة«

 ضمادة لها مفعول السحر مع الجروح

واتساب
يستعد إلطالق » ميزة جديدة «

وا�شنطن ـ وكاالت 
"وات�ساب"،  ك�سفت من�سة الرتا�سل الفوري امل�سفر 
تطبيقاتها،  اإىل  اأ�سافتها  جديدة  تقنية  عن  اأيــام  قبل 
من  كثري  مــن  حولها  تــ�ــســاوؤلت  هناك  يــزال  ل  ولكن 
"جيو  امل�ستخدمني. واأو�سح تقرير من�سور عرب قناة 
تي يف"، اأن ميزة وات�ساب اجلديدة )اإر�سال الر�سائل 
كانت  الــتــي  التقنيات  مــن  واحـــدة  تعد  نف�سك(،  اإىل 
اأن  التقرير  واأو�ــســح  امل�ستخدمني.  قبل  من  مطلوبة 
م�ستخدمي  كافة  اإىل  قريًبا  �ست�سل  اجلــديــدة  امليزة 
اإ�ض"  اأو  "اآي  ــــدارات  اإ�ــــس ملــ�ــســتــخــدمــي  واتــ�ــســاب 
و"اأندرويد"، بعدما طرحتها ملدة طويلة يف الإ�سدار 
التجريبي. وتتيح امليزة للم�ستخدمني اإر�سال ر�سائل 
لأنف�سهم، وميكن الو�سول للدرد�سة ب�سهولة، ومرئية 
من  �سيء  اأي  وحفظ  بن�سر  لهم  و�سي�سمح  لهم.  فقط 
ومقاطع  والــ�ــســور  الن�سو�ض  ذلــك  يف  مبــا  نهايتهم 
الــروابــط  وحــفــظ  ال�سوتية  واملــاحــظــات  الــفــيــديــو 
يفعلون  كما  امل�ستندات  وحتميل  الت�سال  وبطاقات 
اأثــنــاء الــدرد�ــســة مــع الآخــريــن.بــداأت واتــ�ــســاب علًنا 
اختبار هذه امليزة يف اأكتوبر، وامليزة �ستكون متاحة 

لكافة امل�ستخدمني يف الأ�سابيع املقبلة.

مناسبة ترفيهية
الرتابط   اإىل تفعيل عنا�شر  املجتمع  افراد  ي�شعى  ال�شعودي على اال�شعدة كافة، حيث  املجتمع  �شمات  التكافل االجتماعي والرتابط من  يعد 
التكافل   لبث روح  �شعيها  ملن�شوبيها يف اطار  ال�شعودية فعالية ترفيهية وتعليمية  واأم�ض  نظمت وكالة االنباء  املنا�شبات،  االجتماعي يف كافة 
والرتابط فيما بينهم، وخالل الفعالية كان لالطفال ح�شورهم حيث تفاعلوا مع الربامج الرتفيهية التي مت تخ�شي�شها لهم �شمن هذه املنا�شبة 

والتي تتما�شى  مع برامج جودة احلياة بكافة تفا�شيلها.
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