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رسميًا
كأس آسيا على مالعب السعودية

عام الشعر العربي
حفاظ على اإلرث الحضاري

البالد - جدة
 2023 ت�سمية  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س  اإع��ان  يعد 
للثقافة  العميقة  ب��اجل��ذور  احتفاًء  العربي،  ال�سعر  بعام 
يف  للم�ساهمة  الأ�سيلة  وعنا�سرها  وقيمها  ال�سعودية  يف 
جعلت  التي   2030 ال�سعودية  روؤي��ة  م�ستهدفات  حتقيق 
�سمن  ال�سعودية  والثقافية  الوطنية  الهوية  اإب���راز  م��ن 
م�ستهدفاتها الطموحة، ويوؤكد ما حتظى به الثقافة من دعم 
خ�سو�سًا  الله-  -اأيدها  الر�سيدة  القيادة  لدن  من  ومتكني 
العربي  ال�سعر  تاريخ  الثقايف يف  العمق  اأر�س  اململكة  اأن 
وموطنه الأول منذ القدم. وت�سهم وزارة الثقافة يف تعزيز 
اإرثًا  باعتباره  العامل  اإىل  العربي وتقدميه  ال�سعر  ح�سور 
العربي  ال�سعر  ي�سكل  بينما  لاإن�سانية،  ملهمًا  ح�ساريًا 
اأر���س  يف  الإبداعية  للحركة  تاريخيًا  مرجعًا  القدم  منذ 

ال�سعودية، ووثيقة تاريخية بالغة الأهمية.
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الوطنية لإلسكان
مشاريع تعزز جودة الحياة

البالد - الرياض
دعم م�ستمر من قيادة اململكة ملنظومة الإ�سكان، التي حققت 
عام  يف   % 60 م��ن  اأك��ر  اإىل  التملك  ن�سبة  رف��ع  جن��اح��ًا 
اأعلنت  بينما  2030م،  عام   % 70 اإىل  لت�سل  2020م 
ال�سركة الوطنية لاإ�سكان موؤخرًا عن اأكرب �ساحية �سكنية 
واملرحلة  الفر�سان(،  )�ساحية  الريا�س  مبدينة  ج��دي��دة 
اأكرب معرو�س عقاري  الثانية من )�ساحية خزام( لت�سبح 
اإط��اق  خ��ال  من  لاإ�سكان  الوطنية  وتهدف  بالعا�سمة. 
ال�ساحيتني اإىل دعم وزيادة املعرو�س العقاري يف اململكة 
ب�سكٍل عام، ويف العا�سمة الريا�س على وجه اخل�سو�س، 
كما تهدف اإىل تهيئة البيئة املنا�سبة من خال حتقق جودة 
اأعلى  وفق  تنفذها  التي  ال�سواحي  �سكان  جلميع  احلياة 

6املوا�سفات واملعايري العاملية.
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البالد ــ الرياض
"فيا ريا�س"،  للرتفيه منطقة  العامة  الهيئة  د�سنت 
التي  الريا�س  يف  الرتفيهية  املناطق  اأب��رز  اإح��دى 
وال��ع��ام��ات  امل��ط��اع��م،  اأف�����س��ل  م��ن  جمموعة  ت�سم 
التجارية العاملية، اإ�سافة اإىل فندق عاملي و�سينما، 

يف طابع عمراين فريد.
يف  ر�سميًا  اأبوابها  �ستفتتح  التي  املنطقة  وتعترب 
منت�سف فرباير احلايل جتربة �سعودية ح�سرية، 
فخمة،  واإ�سافة   ،2030 روؤية  م�ستهدفات  تواكب 
عن  للباحثني  عاملية  مبوا�سفات  راق��ي��ة  ووج��ه��ة 
الرتفيه وق�ساء اأوقات رائعة. وحتقق "فيا ريا�س" 
يج�سد  ا�ستثنائي  وكحدث  اخليال"،  "فوق  �سعار 

واقعًا جديدًا اأجمل من اخليال.

فيا رياض.. 
ترفيه »فوق الخيال«
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المنامة - هاني البشر
ر�سمًيا،  القدم  لكرة  الآ�سيوي  لاحتاد  العمومية  اجلمعية  اأعلنت 
با�ست�سافة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملف  فوز  الأربعاء،  اأم�س 
والتي  تاريخها،  يف  الأوىل  للمرة   2027 اآ�سيا  ك��اأ���س  بطولة 
اأ�سبحت موؤخًرا وجهة رئي�سة لأكرب الأحداث الريا�سية يف العامل.
عقدت  التي  الآ�سيوي،  لاحتاد  ال�33  العمومية  اجلمعية  وكانت 
قد  ال��ق��اري��ة،  الحت���ادات  روؤ���س��اء  بح�سور  البحرين،  مملكة  يف 
اأ�سندت مهمة تنظيم نهائيات الن�سخة التا�سعة ع�سرة من البطولة 
لكرة  ال�سعودي  الحتاد  عرب  تقدمت  التي  اململكة،  اإىل  الآ�سيوية 
2020م، ب�سعار يحمل  القدم بطلب ال�ست�سافة يف �سهر فرباير 

روؤية جديدة مل�ستقبل كرة القدم الآ�سيوية "مًعا مل�ستقبل اآ�سيا".

القيادة تعزي رئيس باكستان 
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ملحق سياحي



البالد ـ جدة
ع��م��ر م�صمم  ال��ف��ن��ان حم��م��د  ي�����ص��ع 
مل�صاته  ال��زج��اج  على  والر�صم  الديكور 
الإب����داع����ي����ة ع��ل��ى ال����زج����اج وال��ف��خ��ار 
لوحات  اإب���داع���ه   ع��ن  ف�صاًل  وال���ري���زن، 
واأل���وان   بالده�صة،  تفي�ض  ت�صكيلية، 
الطيف من امل�صاهد املتنوعة يف احلياة، 
اأن يحجز  ع��م��ر  ال��ف��ن��ان  ا���ص��ت��ط��اع  وق���د 
لنف�صه مكانة بني املبدعني يف عامل الر�صم 
من  ال��زج��اج واخل���زف مب��ا ميتلكه  على 

اإبداعات فنية موؤثرة.
ي��ق��ول ال��ف��ن��ان ع��ا���ص��ق ال��ر���ص��م على 
يف  كانت  الر�صم  مع  بداياته  اأن  الزجاج 
بحر  م��ن  ت�صرب  وق��د  1993م،  ال��ع��ام 
الفنون، والتقى العديد من  الفنانني يف 

من  وت�صرب  الزجاج،  على  الر�صم  جمال 
اإبداعاتهم.

وا�صتطرد بقوله: "يف  الريا�ض قمت 
جدة  ويف  املدار�ض،  من  العديد  بزخرفة 
الفخار  مثل  اليدوية  احل��رف  يف  عملت 
وال��ر���ص��م ع��ل��ى ال���زج���اج، وال���ت���ي لق��ت 
ا���ص��ت��ح�����ص��ان اجل��م��ه��ور م��ن حم��ب��ي ه��ذا 

النوع من الفنون".
م�������ص���ارك���ات���ه يف  ع����ن  �����ص����وؤال  ويف 
خ��الل   ���ص��ارك��ت  ق���ال:  الفنية  امل��ع��ار���ض 
معر�صًا   80 ح��وايل  يف  �صنوات  خم�ض 
اإىل  حرفية،  اأعمال  معار�ض  يف  وكذلك 
الأول،  العربي  ال��ري��زن  معر�ض  جانب 
جمال  يف  عطاءه  موا�صل  اأن��ه  واأ���ص��اف 
ويتمنى  واخلزف،  الزجاج   على  الر�صم 

امل�صاركة يف املزيد من املعار�ض الفنية.

حممد عمر.. مل�صات فنية على اخلزف

ومتيزت اجلامعة بوجود نخبة من الطالبات الالتي 
اأبرزها  كانت  عديدة  جمالت  يف  متقدمة  مراكز  حققن 
واجلرافيك�ض،  والريا�صية  والفنية  العلمية  املجالت 

وكان لها �صدى كبري على م�صتوى اململكة وخارجها.
يف  باإبداعاتهن  الإم��ام،  جامعة  طالبات  حلقت  ولقد 
متطلعات  اأوىل،  مراكز  وح�صدن  الإجن����ازات،  �صماء 
العلمي والعملي، وبرزت  التميز  اأو�صع نحو  اآفاق  اإىل 
على  امل�صابقات  م��ن  ع��دد  يف  منهن  ال��ك��ث��ريات  اأ���ص��م��اء 
الذي  الأم��ر  واخلليجية،  ال�صعودية  اجلامعات  نطاق 
ليمثلن  دعمهن  با�صتكمال  اجلامعة  اإث���ره  على  قامت 
راية  ويرفعن  ومنا�صبة،  حمفل  من  اأك��ر  يف  اجلامعة 
ذهبية  وجوائز  قيا�صية،  اأرقام  على  بح�صولهم  اململكة 

وبرونزية.
الطالبات  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك  ذات���ه  ال�صياق  ويف 
يف  العليا  واملراكز  ال�صرف  ميداليات  على  احلا�صالت 
واململكة  اجلامعة  ومثلن  فيها  �صاركن  التي  امل�صابقات 
من خاللها، وقالت: وكيلة عمادة �صوؤون الطالب ل�صوؤون 
الإ�صالمية،  �صعود  بن  حممد  الإم��ام  بجامعة  الطالبات 
واملتفوقني،  املوهوبني  رعاية  برنامج  مبادرة  مديرة 
اإحدى  هو  الربنامج  اأن  املنيع،  عثمان  عهود  الدكتورة 
التي  الإم��ام،  جلامعة  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  مبادرات 
ت�صعى من خالل الربنامج لإيجاد بيئة حمفزة وداعمة 

لتنمية  امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني  ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
قدراتهم حتقيًقا مل�صتهدفات روؤية 2030.

جامعة  يف  والرتجمة  اللغات  كلية  طالبة  واأ�صارت 
على  واحلا�صلة  الربجمية،  الأل��ع��اب  م��ط��ورة  الإم���ام، 
املركز الأول يف حتد هاكثون هاللثون 2022، واملركز 
الأول يف حتدي القراءة العربي 2019، غادة الوقيت، 

يف  املخت�صة  الهاللثون  م�صابقة  يف  �صاركت  اأنها  اإىل 
تر�صيحها  خالل  من  "اأ�صعفني  وتطبيق  الأحمر  الهالل 
الوقت  موازنة  اأن  معتربة  اجلامعة،  قبل  من  ودعمها 
اأبرز  من  الهتمامات  وممار�صة  والعمل  الدرا�صة  بني 

ال�صعوبات التي تغلبت عليها.
اأ�صا�ض  اأن التخ�ص�ض الدرا�صي لي�ض  وراأت الوقيت 

جلميع  ر���ص��ال��ت��ه��ا  م��وج��ه��ة  ال��ع��م��ل،  بيئة  يف  ال��ن��ج��اح 
هو  بالنف�ض  الإمي���ان  اأن  دائ��م��ًا  يتذكروا  اأن  ال�صباب، 

اأ�صا�ض النجاح.
الطالبة  الإداري���ة  املعلومات  نظم  يف  املخت�صة  اأم��ا 
امليدالية  بنيلها  ت��وج��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��م��ري  م��ط��ر  ره���ف 
وال��ربون��زي��ة  للجامعات،  الكاراتيه  لبطولة  الذهبية 
للتايكوندو،  الثانية  ال�صعودية  الن�صائية  البطولة  يف 
يف  واجهتها  التي  التحديات  على  ال�صوء  �صلطت  فقد 
فرتة  مع  تزامنت  التي  البطولت  يف  م�صاركتها  اأثناء 
اختبارات اجلامعة، موؤكدة اأن اجلامعة دعمتها ووفرت 
لها الوقت واملكان اخلا�ض للتدريب، ومربزة طموحها 
واأن  الدولية،  املحافل  يف  اململكة  متثل  باأن  امل�صتقبلي 

تكون مدربة اجليل القادم من البطالت ال�صعوديات.
دوري  ببطلة  امل��ل��ق��ب��ة  ال��ع��ي��اف  ف��ه��د  جن��د  واأف�����ادت 
لعامني  الإلكرتونية  للريا�صات  ال�صعودية  اجلامعات 
متتاليني 2021 - 2022م، باأهمية ودور دعم اأ�صرتها 
لها  يقدمون  اأنهم  خا�صة  بطولة،  اأي  يف  امل�صاركة  قبل 
امل�صاحة الوا�صعة التي حتتاجها من التدريب والت�صجيع 
لأن عائلتها داعمة للريا�صات الإلكرتونية، لفتة اإىل اأنه 
مب�صاعدة الحتاد الريا�صي للجامعات ا�صتطاعت متثيل 
جامعة الإمام، التي كان لها الدور الأبرز يف تر�صيحها 
للم�صاركة يف امل�صابقات والفوز بها، وتطمح العياف اأن 

تزخر جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، بالعديد من املواهب املميزة يف جمالت خمتلفة ومتنوعة، 
كما ُت�ص���هم اجلامعة يف متكني املراأة ال�ص���عودية وحتقيق الريادة لها، من خالل تطبيق مبادئ واأهداف روؤية 
اململك���ة 2030، �ص���من برامج ا�ص���رتاتيجيتها التي تت�ص���من جمموعة م���ن الربامج واملب���ادرات، جعلت من 

اجلامعة حمط اأنظار الطالب والطالبات كافة، ومق�صد الراغبني كلهم يف حتقيق الإجنازات.

 يح�صدن الذهب والتفوق الأكادميي
�صعوديات

البالد ــ الرياض
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من خالل تطبيق مبادئ واأهداف روؤية اململكة 2030
تسخير كافة المتطلبات 

لتحقيق أحالمهم

تقديم البرامج العلمية 
والتعليمية

دعم أصحاب المواهب 
والمتفوقين

برنامج رعاية الموهوبين

تكون ذات يوم َرْمزًا �َصُعوِدّيًا لكافة الالعبات الراغبات يف 
الحرتاف يف الريا�صات الإلكرتونية.

ال�صمري،  مطر  مي�ض  الطالبة  املنتخب  لعبة  وحتدثت 
ال�3  الن�صائية  اململكة  ببطولة  الأول  املركز  على  احلا�صلة 
دعم  ع��ن  الكاراتيه،  لبطولة  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  للتايكوندو، 
اجلامعة املعنوي الذي بداأ منذ ت�صجيلها يف اجلامعة، واإىل 
تتويجها بالبطولة، داعية كافة الفتيات اإىل الثقة يف امللعب 

لنيل النجاح، ورفع ا�صم اململكة يف البطولت العاملية.
بن  نادين  الإمام،  الكيمياء بجامعة  كما ح�صلت طالبة 
اجلامعات  بطولة  يف  الربونزية  امليدالية  على  ر�صيان 
اأنف�صهن  يف  الثقة  على  ال�صعوديات  داع��ي��ة  للكاراتيه، 
�صيحققنه  واأنهن  واعتزاز،  بفخر  الفوز  جتربة  وخو�ض 
بتعليمات  والل��ت��زام  التدريب  اأهمية  م��وؤك��دة  ب��ج��دارة، 

املدربة وخو�ض حماكاة امل�صابقات دون تردد.
املدربة  للتايكوندو  ال�صعودية  املنتخب  لعبة  ودع��ت 
التايكوندو  ريا�صة  تعلم  اإىل  الفتيات  البخاري،  اأب��رار 
ما  خ��الف  عنيفة  غ��ري  اآم��ن��ة  تناف�صية  لعبة  اأن��ه��ا  خا�صة 
واخلطرة  املوؤذية  الريا�صات  من  باأنها  البع�ض  يعتقده 
الدفاع  اآل��ي��ات  اجلن�صني  تعلم  يف  وت�صهم  البنات،  على 
الأرجل  وفنيات  الرجل  مرونة  على  وتعتمد  النف�ض،  عن 
وا�صتخدام امل�صدات الدفاعية وبع�ض لكمات اليد، م�صددة 
على م�صاركة عدٍد كبري من الفتيات عرب املنتخب ال�صعودي 

يف امل�صابقات الدولية والحرتافية.



القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا اإلرهاب

الفيصل يكرّم متقاعدي اإلمارة

3 محليات

 أكدت وقوف المملكة مع بالده
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تلقي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأزم������ة 
اقت�صادات  على  اخلطرية  بتبعاتها 
وق�����درات ك��ث��ري م��ن ال�����دول، وت��ه��دد 
ا���ص��ت��ق��رار ك��ث��ري م��ن ال�����ص��ع��وب، مع 
تزايد اأعداد الذين يواجهون انعدام 
الأمن الغذائي اأو �صعف م�صتوياته، 
الإم���داد  �صال�صل  اأزم���ات  ع��ن  ناهيك 
يواجهه  ال��ذي  احلا�صل  والت�صخم 

العامل.
ا�صرتاتيجية  اأهمية  تكمن  هنا  من   
امل��م��ل��ك��ة ل��رت���ص��ي��خ اأم��ن��ه��ا ال��غ��ذائ��ي 
امل���وارد  بتعظيم  باأ�صبابه  والأخ����ذ 
ال����وط����ن����ي����ة، وم���ن���ظ���وم���ة اخل�����زن 
وجناحاتها  املتقدمة،  ال�صرتاتيجي 
اإىل  فقط،  الوفرة  مفهوم  جتاوز  يف 
بعيدة  ل��ال���ص��ت��دام��ة  م�صتمر  ت��ع��زي��ز 
ملنظومة  طموحة  وخ��ارط��ة  امل���دى، 
الإنتاج، وات�صاع جغرافيا ال�صتثمار 
قوي  وت��اأم��ن  و�صناعاته  ال��زراع��ي 

ل�صال�صل الإمداد.
يف  مهمة  اأخ��رى  اأبعاد  هناك  اأي�صًا   
باململكة،  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  م��ع��ادل��ة 
واأه���م���ه���ا ات�����ص��اع ع��د���ص��ة ال���روؤي���ة 
املحيط  اأي�����ص��ًا  لت�صمل  ال�صعودية 
يف  ال�صتثمار  خ��الل  من  الإقليمي، 
التقنيات،  باأحدث  زراعية  م�صاريع 
وال��ت��ي ت��ت��ج��اوز م�����ص��ك��الت ال��رتب��ة 
واملياه واملناخ، وحتقق اإنتاجًا اأوفر 
وجودة اأف�صل لل�صحة والبيئة، وها 
العامة  ال�صتثمارات  �صندوق  ه��و 
يقود هذا الطموح مب�صاريع الزراعة 
العمودية يف اململكة واملنطقة، وبذلك 
ال��روؤي��ة  عمق  اإىل  اع��ت��زازًا  يعيدنا، 
الغذائي  الأم���ن  ملفهوم  ال�صعودية 
لقت�صادها  امل�صتدامة  واقت�صاداته 

الوطني واحللول لل�صعوب. 

األمن الغذائي
كلمة

 وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
الرئي�س  لفخامة  وم��وا���ص��اة،  ع���زاء  برقية  ال����وزراء، 
باك�صتان  جمهورية  رئي�س  ع��ل��وي  ع���ارف  ال��دك��ت��ور 
الإ���ص��الم��ي��ة يف ���ص��ح��اي��ا ال��ت��ف��ج��ري الإره���اب���ي ال��ذي 

ا�صتهدف م�صجدًا يف مدينة بي�صاور، وما نتج عنه من 
وفيات واإ�صابات.

وقال �صمو ويل العهد: "علمت بنباأ التفجري الإرهابي 
الذي ا�صتهدف م�صجدًا يف مدينة بي�صاور �صمال غربي 
من  عنه  نتج  وم��ا  الإ���ص��الم��ي��ة،  باك�صتان  جمهورية 

وفيات واإ�صابات، واإنني اإذ اأدين وا�صتنكر هذا العمل 
الإجرامي اجلبان، لأبعث لفخامتكم ول�صعب جمهورية 
اأح��ر  املتوفن  ولأ���ص��ر  ال�صقيق  الإ�صالمية  باك�صتان 
اأن مين على  التعازي واملوا�صاة، �صائاًل املوىل القدير 

امل�صابن بال�صفاء العاجل، اإنه �صميع جميب".

تعزيز عالقات المملكة 
مع عدد من الدول

البالد - الرياض
ا�صتقبل الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله 
وزير اخلارجية، يف مقر الوزارة بالريا�س 
�صلطنة  يف  الثاين  اخلارجية  وزي��ر  اأم�س 
اأيروان بن بهن  بروناي دار ال�صالم، داتو 
يو�صف ، خالل زيارته الر�صمية اإىل اململكة.
وج�����رى خ����الل ال���ص��ت��ق��ب��ال ا���ص��ت��ع��را���س 
البلدين  ب��ن  امل��ت��ي��ن��ة  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات 
يف  وتطويرها  تعزيزها  و�صبل  ال�صقيقن، 
املجالت كافة، بالإ�صافة اإىل مناق�صة اأوجه 
من  العديد  جتاه  امل�صرتك  التن�صيق  تكثيف 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�صايا 

وال�صعبن  البلدين  بن  وال�صراكة  التعاون  تعزيز  فر�س  اإىل  اجلانبان  تطرقا  كما  امل�صرتك، 
ال�صقيقن يف �صوء روؤية اململكة 2030.

 وتلقى وزير اخلارجية ات�صالت هاتفية، من الأمن العام ملنظمة التعاون الإ�صالمي ال�صفري 
ووزير  قولوبايف،  جيينبيك  قريغيز�صتان  جمهورية  خارجية  ووزير  طه،  اإبراهيم  ح�صن 
العالقات  الت�صالت بحث  كا�صوليدي�س. وجرى خالل  يواني�س  خارجية جمهورية قرب�س 
الثنائية و�صبل دعمها وتعزيزها مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة، اإ�صافة اإىل تبادل وجهات النظر 

حيال الق�صايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرتك واجلهود املبذولة جتاهها.

وزير الخارجية بحث القضايا اإلقليمية والدوليُة

الرياض - واس
اآل �صعود، برقية  بعث خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
عزاء وموا�صاة، لفخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية 
باك�صتان الإ�صالمية يف �صحايا التفجري الإرهابي الذي ا�صتهدف م�صجدًا 

يف مدينة بي�صاور، وما نتج عنه من وفيات واإ�صابات.
وقال امللك املفدى: "تلقينا نباأ التفجري الإرهابي الذي ا�صتهدف م�صجدًا 
يف مدينة بي�صاور �صمال غربي جمهورية باك�صتان الإ�صالمية، وما 
نتج عنه من وفيات واإ�صابات، واإننا اإذ ندين ون�صتنكر باأ�صد 
العبارات هذا العمل الإجرامي، لن�صارك فخامتكم اأمل هذا 
ال�صعودية  العربية  اململكة  وقوف  موؤكدين  امل�صاب، 
لكم  ومعربن  الإ�صالمية،  باك�صتان  جمهورية  مع 
ال�صقيق  الباك�صتاين  ولل�صعب  املتوفن  ولأ�صر 
متمنن  املوا�صاة،  و�صادق  التعازي،  بالغ  عن 
اأن  الله  �صائلن  العاجل،  ال�صفاء  للم�صابن 
�صوء  ك��ل  ال�صقيق  و�صعبها  ب��الدك��م  يجنب 

ومكروه، اإنا لله واإنا اإليه راجعون".

 البالد - جدة
احلرمن  خ��ادم  م�صت�صار  الفي�صل  خالد  الأم��ري  �صهد 
احلفل  اأم�����س،  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�صريفن 
الإم��ارة،  من�صوبي  من  املتقاعدين  لتكرمي  ال�صنوي 
الرقمي  للتحول  الرامية  الربامج  من  عددًا  د�ّصن  كما 
وتطوير البنى التحتية، من بينها نظام تقييم الأداء 
متابعة  ونظام  الكفاءات،  متكن  ونظام  الوظيفي، 
الت�صكيالت الوظيفية، وخدمة ا�صتبيان اإ�صرتاتيجية 
وخدمة  القانونية،  ال�صوؤون  ق�صايا  ونظام  الإم��ارة، 
تفقد  من���اذج  وخ��دم��ة  القانونية،  ال�����ص��وؤون  اإف����ادات 

امل�صاعر املقد�صة خالل مو�صم احلج.
واألقى وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور م�صبب 
رعاية  املنطقة  اأمري  �صمو  فيها  �صكر  كلمة  القحطاين 
خالل  قدموه  ما  مثمنًا  املتقاعدين،  وتكرمي  احلفل 

فرتة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق يف حياتهم املقبلة.

ُ

في�صل بن فرحان

البالد - جدة
مي����ث����ل اإع����������الن جم��ل�����س 
على  امل���واف���ق���ة  ال��������وزراء 
ب��ع��ام  2023م  ت�����ص��م��ي��ة 
اح��ت��ف��اًء  ال��ع��رب��ي،  ال�صعر 
للثقافة  العميقة  ب��اجل��ذور 
وق��ي��م��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة  يف 

حتقيق  يف  للم�صاهمة  الأ���ص��ي��ل��ة  وع��ن��ا���ص��ره��ا 
جعلت  التي   2030 ال�صعودية  روؤية  م�صتهدفات 
ال�صعودية  والثقافية  الوطنية  الهوية  اإب��راز  من 
�صمن م�صتهدفاتها الطموحة، ويوؤكد ما حتظى به 
الر�صيدة  القيادة  لدن  الثقافة من دعم ومتكن من 
العمق  اأر���س  اململكة  اأن  خ�صو�صًا  الله-  -اأيدها 
الأول  العربي وموطنه  ال�صعر  تاريخ  الثقايف يف 

منذ القدم.
ال�صعر  الثقافة يف تعزيز ح�صور  وت�صهم وزارة 
العربي وتقدميه اإىل العامل باعتباره اإرثًا ح�صاريًا 
ملهمًا لالإن�صانية، بينما ي�صكل ال�صعر العربي منذ 
القدم مرجعًا تاريخيًا للحركة الإبداعية يف اأر�س 
الأهمية،  بالغة  تاريخية  ووثيقة  ال�صعودية، 
ال�صعر  تعزيز  اإىل  الثقافة  وزارة  تهدف  بينما 
من  مببدعيه  والح��ت��ف��اء  املجتمع  يف  ال��ع��رب��ي 

واأن�صطة  م��ب��ادرات  خ��الل 
مدار  على  ُتقام  وفعاليات 

عام ال�صعر العربي.
ويهدف عام ال�صعر العربي 
ال�صعر  ت��اري��خ  اإح��ي��اء  اإىل 
العربي، وتعزيز ح�صوره 
الإن�صانية،  احل�صارة  يف 
ت�صجع  كما  امل�صتقبلي،  ث��رائ��ه  ق��واع��د  واإر����ص���اء 
على  العربي  ال�صعر  عام  خالل  من  الثقافة  وزارة 
ثرية  كقيمة  العامل  ال�صعودية  الإبداعات  م�صاركة 
بفعالية  الثقافة  وزارة  وتوؤمن  والفنون.  للثقافة 
العربي،  ال�صعر  ال�صرتاتيجية يف عام  ال�صراكات 
القطاع  مع  �صراكاتها  حجم  على  انعك�س  ما  وهو 
والعاملية.  املحلية  الربحي  وغري  واخلا�س  العام 
يف  اجلماليات  اأب��رز  اأح��د  العربي  ال�صعر  وميثل 
العربي  ال�صعر  عام  خالل  ومن  العربية،  الثقافة 
�صتكون هناك فر�صة مواتية لرفع الذائقة ال�صعرية 
املحلي وال����دويل. وم��ن��ذ مهد  ل��دى اجل��م��ه��وري��ن 
التعبري  اأدوات  اأه��م  اأح��د  ال�صعر  يعترب  العروبة 
ع��ن ال��ث��ق��اف��ة، ف��الح��ت��ف��اء ب��ع��ام ال�����ص��ع��ر ال��ع��رب��ي 
اإبراز مواهبهم  لل�صعراء يف  اأر�س خ�صبة  مبثابة 

وقدراتهم الإبداعية.

عام الشعر العربي.. دعم وتمكين الثقافة
»مسك« تحتضن 
160 فكرة ريادية 

إرث حضاري ملهم لإلنسانية

البالد - الرياض
نّظمت موؤ�ص�صة حممد بن �صلمان "م�صك"، معر�س "م�صك 
من  الثالثة  الن�صخة  خ��ت��ام  يف  ي��اأت��ي  ال���ذي  النطالق" 

برنامج النطالق.
 واأكد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن �صلمان "م�صك" 
الر�صيدة،  القيادة  بدعم  اململكة  اأن  ال��ب��در،  ب��در  الدكتور 
حفظها الله، حققت املركز الرابع يف موؤ�صر ريادة الأعمال 
�صمن تقرير املر�صد العاملي لريادة الأعمال بعد اأن كانت يف 

املركز ال�صابع يف عام 2020م.
املهند�س  للربامج،  التنفيذي  الرئي�س  اأو�صح  جانبه  من    
"املوؤ�ص�صة مُتّكن اأ�صحاب الأفكار الريادية  عمر جنار، باأن 
م�����ص��روع��ًا ج��دي��دًا يف   160 اأك���ر م��ن  ب��ان��ط��الق  وحتتفل 
املالية،  والتقنية  وال�صتدامة،  الب�صرية،  القدرات  جمالت 
التجزئة،  وق��ط��اع  ال��ذك��ي��ة،  واملُ����دن  ال�صحية،  والتقنية 
والرتفيه" ، واحت�صن املعر�س الذي اأُقيم يف مدينة حممد 
بن �صلمان غري الربحية 70 رائد اأعمال، وُعر�صت املنتجات 

الأولية للح�صور من م�صتثمرين ومهتمن.
للم�صاهمة  م  مِّ �صُ النطالق  م�صك  برنامج  باأن  بالذكر  جديٌر 
يف حتقيق اأحد م�صتهدفات "م�صك" يف متكن ال�صباب من 
وا�صتحداث  ريال  مليارات  ب�6  قيمتها  تقدر  �صركات  �صنع 
من  2030م  ع���ام  ب��ح��ل��ول  وظ��ي��ف��ة  اآلف   10 م��ن  اأك����ر 
الربامج  من  امل�صتفيدين  يد  على  املن�صاأة  ال�صركات  خالل 

واخلريجن؛ مبا ي�صاهم يف دعم اقت�صاد اململكة.
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بها �صحراء منطقة تبوك تعدد  ا�صتفردت  التي  الطبيعية   ومن اخل�صائ�ص 
اأ�صهم يف وفرة  باإيجاد تنوع بيولوجي  الطبيعية فيها"، ما �صمح  "ال�صدود 
باملاء حتى يف  به  امل��ارِة  والقوافل  املكان  �صكان  مدت  التي  ال�صطحية  املياه 

اأ�صعب الظروف واأ�صد �صهور ال�صنِة َجفافًا.
ويف جنوب �صرق منطقة تبوك 100كم  يقع �صد الرا�صدة  الذي ُيعد من اأكرب 
ال�صدود الطبيعية باملنطقة واأهمها، لوقوعه على طريق "بكرة" القدمي، الذي 

متر به القوافل باجتاه منطقة العال، ومنها اإىل املدينة املنورة.
حممد  ب��ن  نا�صر  املهند�ص  املنطقة  ت��اري��خ  يف  الباحث  ذك��ره  م��ا  وبح�صب 
َوَطِبيِعّيًا  ه��اّم��ًا  َم����ْوِردًا  ما  حقبة  يف  �صكل  قد  ا���ص��دة  ال��رِّ �صد  ف��اإن  العطوي، 
للتجمعات ال�صكانية حوله، ومدهم على مدى �صنوات باملياه التي اأ�صهمت يف 
ن�صاأة تلك التجمعات الحتفاظه باملياه لفرتات طويلة، يف ظل ندرتها يف تلك 

االأماكن املختلفة ت�صاري�صها وتكويناتها ال�صحراوية وال�صخرية.
هطول  وقت  باملياه  ميده  ال��ذي  ال��وادي  اإىل  ن�صبة  ال�صد  �صمي  "لقد  وق��ال: 
االأمطار، وهو اأحد فرع وادي " اللعبان" ال�صهري، الذي تنحدر منه املياه مللء 
ن�صاأة  االأك��رب يف  ال��دور  له  ع��ام، مما جعل  االأمطار من كل  ال�صد يف موا�صم 
احلراك االإن�صاين حوله، بل اإن �صكان البادية ورغم احلاجة والفاقة يف ذلك 

الزمان، مل ين�صوا اأن يجعلوا للقوافل ن�صيبهم منه، فو�صعوا الرجوم على 
لي�صتقوا  ال�صد،  لهذا  للطريق  العابرة  القوافل  بها  لت�صتدل  ال��وادي  اأط��راف 
الب�صرية  عرفتها  التي  التكافل  اأعمال  اأوىل  من  وهي  نعائمهم،  منه  وت�صقى 
كرثة  دوره،  واأهمية  ال�صد  هذا  ِقدم  يوؤكد  ما  اأن  اإىل  ريًا  ُم�صِ عليها،  وعملت 

النقو�ص حوله، وعلى طريق " بكرة" املوؤدي اإليه واملار به.
25 م��رتًا، ويبلغ  اإىل   30 ت��رتاوح ما بني  ال�صد  اأبعاد  "العطوي" اأن  واأك��د 
ويعترب  العاقولة،  ت�صمى  غ��دران  ع��دة  منه  بالقرب  وتقع  ِم���رْتًا،   15 عمقه 

االأمطار مبا عرف عنه، حيث يحوي  مياه  االأ�صخم يف جمع  ال�صد هو 
كميات كبرية من املياه التي ت�صل اإليه من م�صار الوادي، وت�صتقر 

اأن  اأي فائ�ص يوؤثر على �صكان املكان، بل  اأن ت�صكل  به دون 
من  االآخ���ر  للطرف  مبا�صرة  يذهب  مياهه  م��ن  الفائ�ص 

اأط��راف  من  يفي�ص  اأن  دون  م�صريته،  مكماًل  ال��وادي 
الوادي اأو جنباته، ومل ي�صهد التاريخ اأن اأّثر ال�صد 

ب�صكل �صلبي على املحيطني به َنَظرًا الن�صيابيته 
عن  الكايف  بالقدر  ال�صكان  والبتعاد  الطبيعية 

جمراه الرئي�ص.

رمز للتكافل االجتماعي
سد الراشدة.. 

 تعدد السدود
الطبيعية

 وفرة المياه
السطحية 3  التنوع

البيولوجي 2 1
 خصائص صحراء منطقة تبوك

البالد � تبوك

يف منطقة تبوك تتنوع الت�صاري�ص، وتتباين، فمن جبال اللوز التي ت�صهد يف كل عام 
ت�صاقط الثلوج، وانطالق الرحالت الربية مل�صاهدة "الزائر االأبي�ص" فاإن هناك الكثري من 
امل�صاهد واملالمح التي جتعل بو�صلة ال�صياحة تتجه نحو تبوك الورد خ�صو�صًا يف هذه 

االأيام، حيث اأنف�ص ال�صتاء والرحالت الربية، وهواة م�صاهدة املالمح الطبيعية.
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البالد - الرياض
د�شن رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للرتفيه امل�شت�شار تركي بن عبداملح�شن اآل ال�شيخ، منطقة 

اأف�شل  من  جمموعة  ت�شم  التي  الريا�س  بالعا�شمة  الرتفيهية  املناطق  اأبرز  اإحدى  ريا�س"،  "فيا 
املطاعم، والعالمات التجارية العاملية، اإ�شافة اإىل فندق عاملي و�شينما، يف طابع عمراين فريد.

من  متنوعة  بت�شكيلة  احل��ايل  فرباير  منت�شف  يف  ر�شميًا  اأبوابها  �شتفتتح  التي  املنطقة  وتتميز 

ال�شيافة  خدمات  اأعلى  توفريها  اإىل  اإ�شافة  الفاخرة،  احلياة  واأمن��اط  واأماكن  احلية  العرو�س 

ريا�س"  "فيا  منطقة  وتاأتي  ومثالية.  مميزة  جتارب  الزوار  ملنح  اال�شتثنائية  والرفاهية  واالإقامة 

كتجربة �شعودية ح�شرية، تواكب م�شتهدفات روؤية اململكة 2030، واإ�شافة فخمة، ووجهة راقية 

مبوا�شفات عاملية للباحثني عن الرتفيه وق�شاء اأوقات رائعة، حيث حتتوي على 15 مطعمًا ومقهى 

)�شانت ريج�س  ال�5 جنوم  فنادق  اأ�شهر  فاخرًا، و23 متجرًا لعالمات جتارية عاملية، واأحد  عامليًا 

اإبداعية فريدة  100 غرفة، و7 �شاالت �شينما مب�شتوى عاملي، وذلك يف جتربة  الريا�س( ب�شعة 

تخاطب احلوا�س، وحتيي املكان، وتعزز الفخامة يف تفا�شيلها.

بدمج  "ال�شلماين" املميز  الطراز  على  بناوؤها  مت  حيث  �شهرًا،   20 املنطقة  بناء  فرتة  وا�شتغرقت 

متطلبات احلياة احلديثة با�شتح�شار الرتاث املعماري االأ�شيل، يف مباٍن ومرافق ل�شكان العا�شمة 

ومليئة  مميزة  اإقامًة  الرتفيه  لع�شاق  ريا�س"  "فيا  وتوفر  وخارجها.  اململكة  داخل  من  وزواره��ا 

بعنا�شر الفخامة والتجارب املميزة، اإ�شافة اإىل جمموعة من قوائم الطعام القادمة من مطابخ حو�س 

املتو�شط، ومتاجر عاملية متعددة. وتقدم املنطقة الواقعة بالقرب من احلي الدبلوما�شي بالعا�شمة 

للراحة واال�شرتخاء، واال�شتمتاع باملناظر واملناطق املحيطة بها، مما  الريا�س م�شاحات م�شممة 

يجعلها وجهًة مثالية لق�شاء اأوقات ترفيهية ا�شتثنائية ومميزة. وتنت�شر يف "فيا ريا�س" جمموعة 

كبرية من املنحوتات الفنية، الإ�شافة رونق خا�س على املنطقة املك�شوة باخل�شرة وعنا�شر اجلمال 

م�شاحات  باملنطقة  وحتيط  املتنوعة.  ومرافقها  زواي��اه��ا  خمتلف  يف 

كما  حقيقية،  ح�شرية  واحة  يجعلها  مما  امل�شتويات،  متعددة  خ�شراء 

ُتعد موطنًا لعدد من االأ�شجار القدمية التي يزيد عمرها عن 850 عامًا.

والإ�شفاء مزيج من الهدوء وال�شفاء يف "فيا ريا�س" تنت�شر بداخلها 

جمموعة من نوافري املياه، كما تت�شابك فيها ال�شالالت مع بقية املناظر 

الطبيعية، يف تدفقات مائية تنتج عنها اأ�شوات تنتمي لبيئات الطبيعة 

اخلالبة يف اأكرث مواطن العامل احتواًء للمياه واالأ�شجار.

من  ت��اأخ��ذ  التي  الرتفيهية  املناطق  م��ن  واح���دة  ريا�س"  "فيا  وتعترب 

اخليال"،  "فوق  ل�شعار  حتقيقًا  تد�شينها  ج��رى  اإذ  لها،  مقرًا  الريا�س 

ت�شميم  ومت  اخليال.  من  اأجمل  جديدًا  واقعًا  يج�شد  ا�شتثنائي  وكحدث 

املحلية  املعمارية  الهوية  مع  يتناغم  الذي  ال�شلماين،  الطراز  على  املنطقة 

والباحثني  واملت�شوقني  املتنزهني  م��ن  امل��الي��ني  لت�شتقطب  ال��ري��ا���س،  ملدينة 

منطقة  تعد  كما  االأع��م��ار.  جميع  من  االأذواق  لكل  اإر���ش��اًء  ال��راق��ي،  الرتفيه  عن 

مبحبي  مرحبة  العام،  طوال  ال�شاعة  مدار  على  تعمل  للرفاهية،  وعنوانًا  م�شتدامة 

االأفالم وال�شينما، حيث جهزت املنطقة ب�شبع قاعات �شينما فاخرة، وخا�شة الأول مرة يف 

ال�شرق االأو�شط، توفر خيارات متنوعة، وترحب باالأ�شر واالأفراد من داخل اململكة وخارجها.  

امل��ذاق  من  �شاحر  مزيج  يف  الرائعة  الطعام  بتجارب  ي�شتمتع  اأن  ريا�س"  "فيا  زائ��ر  وي�شتطيع 

الفرن�شي والهندي واالإيطايل واالأمريكي واالأرجنتيني والياباين وغريها، بتناول اأ�شهى االأطباق 

الفرن�شية ومذاق املطبخ الهندي واملاأكوالت البحرية والطعام االإيطايل الرائع واالأكل الكاليفورين 

املتميز، وما ي�شمله ذلك من طرق مبتكرة وفريدة لتح�شري الطعام، وما ي�شاف من نكهات فاخرة، 

وما يقدم م�شتوى خدمات ا�شتثنائي.

فيا ريا�س.. ترفيه "فوق اخليال"

وجهة راقية بمواصفات تواكب مستهدفات الرؤية

المشغوالت اليدوية
ذاكرة اآلباء واألجداد

في الحطب المحلي
البالد � جازان

اليدوية  وامل�شغوالت  االأزي����اء  جذبت 

ذات الطراز القدمي املعرو�شة بال�شوق 

ال�����ش��ع��ب��ي ب��ق��ري��ة ج������ازان ال��رتاث��ي��ة 

ج��ازان  ملدينة  اجلنوبي  بالكورني�س 

لفعاليات مهرجان  الزائرات  العديد من 

�شعار  حت��ت  امل��ق��ام   23 ج���ازان  �شتاء 

واأدفاأ". "اأجمل 
اليدوية  وامل�����ش��غ��والت  االأزي����اء  وت��ع��د 

جازان،  منطقة  يف  القدمي  الطراز  ذات 

املحلية،  لل�شناعات  ح��ا���ش��رة  ع��الم��ة 

على  واالأج���داد  االآب��اء  بذاكرة  ارتبطت 

اأ���ش��ب��ح��ت مطلًبا  االأج���ي���ال، ح��ت��ى  م��ر 

واالحتفاالت  املنا�شبات  اأب��رز  يف  مهًما 

قدمًيا وحديثًا. وا�شتهرت ن�شاء منطقة 

اجلبلية  املحافظات  يف  خا�شة  ج��ازان 

يف ف���ي���ف���اء، وب���ن���ي م���ال���ك، وال���ري���ث، 

وال��ع��ي��داب��ي، وه�����روب، وال��ع��ار���ش��ة، 

ب�شناعة العديد من امل�شغوالت اليدوية 

ال  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة،  الن�شائية  واالأزي����اء 

يف  ج���ازان  منطقة  ت�شتعر�شها  ت���زال 

ال�شعبية ومهرجاناتها،  اأ�شواقها  جميع 

االأ���ش��واق  واج��ه��ات  اقتحمت  اأن��ه��ا  كما 

ال��ت��ج��اري��ة، ل��ت��وؤك��د ح�����ش��ور االأزي�����اء 

عامل  يف  مثيالتها  جانب  اإىل  الرتاثية 

االأزياء احلديثة.

اليدوية  وامل�شغوالت  االأزي���اء  وت�شهد 

امل��ه��رج��ان  زوار  م���ن  اإق����ب����ااًل  ال��ق��دمي��ة 

خ��ا���ش��ة االأط����ف����ال وال��ف��ت��ي��ات ال��الت��ي 

ي�������ش���ّررن ع��ل��ى اق��ت��ن��ائ��ه��ا وال��ت��و���ش��ح 

ب��ه��ا م��ت��ج��ول��ني ب��ني اأروق�����ة امل��ه��رج��ان، 

ومل ي��ت��وق��ف احل���د ع��ن��د ر���ش��م ال��ط��اب��ع 

امتد  بل  فح�شب،  املالب�س  على  الرتاثي 

كالقالئد  االإك�����ش�����ش��وارات  اإىل  لي�شل 

واأغ��ط��ي��ة  ال�شعر  ورب��ط��ات  واالأ����ش���اور 

املالب�س  اإىل  اإ�شافة  والو�شائد،  االأ�شرة 

ت�����ش��ت��ه��دف جميع  ال��ت��ي  واجل���الب���ي���ات 

اجليل  م��ن  وف���اء  ملحة  لتمثل  االأع��م��ار، 

اجلديد جتاه اجليل القدمي، َوَدِلياًل على 

اعتزازهم بهويتهم الثقافية والرتاثية.

البالد - الرياض
�شبطت القوات اخلا�شة لالأمن البيئي 28 ُمواِطنًا خُماِلفًا لنظام البيئة، لنقلهم 

47 مرتًا مكعبًا من احلطب والفحم املحليني يف  اأكرث من  وبيعهم وتخزينهم 

مناطق مكة املكرمة والريا�س واملدينة املنورة وع�شري.

واأو�شح املتحدث الر�شمي للقوات اخلا�شة لالأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن 

الكميات  وت�شليم  بحقهم،  النظامية  االإج�����راءات  تطبيق  مت  اأن���ه  العتيبي، 

امل�شبوطة للجهات املخت�شة بوزارة البيئة واملياه والزراعة، موؤكدًا اأن عقوبة 

ريال  األف   16 اإىل  ت�شل  املحليني غرامة  والفحم  نقل وبيع وتخزين احلطب 

لكل مرت مكعب.

وحث املتحدث الر�شمي على االإبالغ عن اأي حاالت متثل اعتداًء على البيئة اأو 

وال�شرقية،  والريا�س  املكرمة  مكة  مبناطق   911 الرقم  على  الفطرية  احلياة 

و999  و 996 يف بقية مناطق اململكة.

البالد � اأبها

منطقة  يف  التهامية  ال�����ش��واح��ل  اأ�شبحت 

ع�شري وج��ه��ات ج��ذب ب���ارزة، م��ع االأج���واء 

اأخ�شر  ك�شاًء  اأ�شفت  التي  املاطرة  الربيعية 

يف  ال�شاحلية  ال��ط��رق  ج��ن��ب��ات  ع��ل��ى  ام��ت��د 

ع�شري مب�شافة جتاوزت 125 كم، مما منح 

التخييم  ب��ني  متنوعة  خ��ي��ارات  املتنزهني 

العطرية  بالنباتات  مك�شوة  ريا�س  و�شط 

على  ال��ت��ن��زه  اأو  اخل�����ش��راء،  واالأع�������ش���اب 

ال�شواطئ ذات الرمال البي�شاء واال�شتمتاع 

ب��ح��رك��ة االأم��������واج ال���ه���ادئ���ة، ومم��ار���ش��ة 

الريا�شات البحرية. ومتتاز �شواطئ منطقة 

ع�شري من �شعيدة ال�شواحلة والربك �شمااًل 

اإىل احلري�شة جنوبًا بتنوع جغرايف مميز، 

�شخرية  واأخ�����رى  رم��ل��ي��ة  ���ش��واط��ئ  ففيها 

ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا ال���زائ���ر جت����ارب مم��ت��ع��ة من 

ال�شاطئية  الكرة  ولعب  وال�شيد  ال�شباحة 

مع  ال�شاحرة  البحرية  للجل�شات  اإ���ش��اف��ة 

مناطق خم�ش�شة لل�شواء والطهي.

ال��ربك  يف  البحرية  ال��واج��ه��ات  واأ���ش��ه��م��ت 

الفرد  ن�شيب  معدل  زي��ادة  يف  واحلري�شة 

اإطار  �شمن  العامة  واالأماكن  امل�شاحات  من 

حت�����ش��ني وت��ط��وي��ر امل�����ش��ه��د احل�����ش��ري يف 

ر�شا  ن�شبة  زيادة  يف  وم�شاهمتها  املنطقة، 

مع  العامة،  املرافق  خدمات  عن  امل�شتفيدين 

توفري خيارات اأو�شع اأمام �شكان ال�شواحل 

االأن�شطة  وممار�شة  لال�شتجمام  وزواره���ا 

الرتفيهية والثقافية والريا�شية.

ضبط متاجرين

سواحل عسير
 وجهة السياحة الشتوية

مطعمًا ومقهى عالميًا فاخرًا
متجرًا لعالمات تجارية عالمية
صاالت سينما بمستوى عالمي
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 ف�������يا
ري������������اض
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�سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  لتوجيهات  تنفيذً� 

و�سمو ويل عهده �الأمني - حفظهما �لله -، وبح�سور وزير �ال�ستثمار �ملهند�س خالد 

وّقع  �ليو�سف،  قي�س  �لُعماين  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعة  �لتجارة  ووزير  �لفالح، 

�لرئي�س �لتنفيذي لل�سندوق �ل�سعودي للتنمية �سلطان �ملر�سد

�لبالد - �لريا�س

�القت�سادية للمنطقة  ومتويل  ��ستثمار..  مذكرة   13

السعودية وعمان 
تعززان الشراكة والتكامل

�لعربي  ز�هر  مّثلها  �لُعمانية  �ملالية  وز�رة  مع  تفاهم  مذكرة 

نيابة عن وزير �ملالية، لتمويل م�سروع �إن�ساء �لبنية �لتحتية 

ُعمان  �سلطنة  يف  بالظاهرة  �خلا�سة  �القت�سادية  للمنطقة 

1.2 مليار ريال، وذلك على هام�س  �ل�سقيقة، بتكلفة حو�يل 

يف  �مل��ق��ام  �ل��ُع��م��اين  �ل�����س��ع��ودي  �ال�ستثمار  منتدى  �ن��ع��ق��اد 

�لريا�س خالل �لفرتة من 1 �إىل 4 فرب�ير حتت �سعار "�سر�كة 

وتكامل".  و�أكد �لوزير خالد �لفالح، خالل كلمته �الفتتاحية 

�لعالقات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  على  �ململكة  ح��ر���س  للمنتدى، 

�ال�ستثمارية و�القت�سادية مع �سلطنة ُعمان �ل�سقيقة.

و���س��ه��دت �أع���م���ال �مل��ن��ت��دى ت��وق��ي��ع 13 م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م 

تخزين  بينها:  من  ري��ال  مليار  قيمتها  جت��اوزت  ��ستثمارية 

و�ال�ستثمار   ، �ملتجددة  و�لطاقة  و�لبرتوكماويات،  �لنفط 

�لتعديني، و�للوج�ستيات و�لنقل، وريادة �الأعمال، و�لرثوة 

جرت  كما  و�ل�سياحة،  �لبحرية،  �ل�سناعات  ودعم  �ل�سمكية، 

�ل�سركات  لقاء�ت ثنائية بني ممثلي �لقطاع �خلا�س وكربى 

�ل�سعودية و�لعمانية، لبحث فر�س �ال�ستثمار.

   

   

البالد - الرياض  
�لتي  �الإ���س��ك��ان،  ملنظومة  �ململكة  قيادة  من  م�ستمر  دع��م 

% يف   60 حققت جناحًا رفع ن�سبة �لتملك �إىل �أكرث من 

بينما  2030م،  ع��ام   %  70 �إىل  لت�سل  2020م  ع��ام 

�أعلنت �ل�سركة �لوطنية لالإ�سكان موؤخرً� عن �أكرب �ساحية 

�لفر�سان(،  )�ساحية  �ل��ري��ا���س  مبدينة  ج��دي��دة  �سكنية 

�أك��رب  �ل��ث��ان��ي��ة م��ن )���س��اح��ي��ة خ����ز�م( لت�سبح  و�مل��رح��ل��ة 

معرو�س عقاري بالعا�سمة.

�ل�ساحيتني  �إط��الق  خ��الل  من  لالإ�سكان  �لوطنية  وتهدف 

�إىل دعم وزيادة �ملعرو�س �لعقاري يف �ململكة ب�سكٍل عام، 

تهدف  كما  على وجه �خل�سو�س،  �لريا�س  �لعا�سمة  ويف 

�حلياة  ج��ودة  حتقق  خالل  من  �ملنا�سبة  �لبيئة  تهيئة  �إىل 

جلميع �سكان �ل�سو�حي �لتي تنفذها وفق �أعلى �ملو��سفات 

و�ملعايري �لعاملية.

مبدينة  �لعقاري  �ملعرو�س  زيادة  يف  �ل�ساحيتان  وت�سهم 

متكاملة  ع�سرية  �سكنية  جمتمعات  توفري  مع  �لريا�س، 

�ل�سكنية  �خل��ي��ار�ت  تنوع  عن  ف�ساًل  و�خل��دم��ات،  �ملر�فق 

�سكنية  وحد�ت  وتوفري  �ل�سعودية،  �الأ�سرة  رغبات  لتلبية 

�ل�سر�ئية،  للقدرة  منا�سبة  وباأ�سعار  عالية  ج��ودة  ذ�ت 

وتوفر  و�ل�سو�حي.  �مل�ساريع  يف  �حلياة  ج��ودة  وتعزيز 

جودة  من  تعزز  ع�سرية  جمتمعات  �لفر�سان  �ل�ساحيتان 

�إ�سافة  ومميزة،  �سهلة  ومتويلية  تقنية  وحلواًل  �حلياة، 

لتوفري وحد�ت �سكنية ذ�ت جودة عالية وباأ�سعار منا�سبة 

�مل�سطحات  من  �لفرد  ن�سيب  و�سيكون  �ل�سر�ئية.  للقدرة 

�إذ تتميز  26 مرتً� مربعًا،  �خل�سر�ء و�مل�ساحات �ملفتوحة 

�ل�ساحيتان مبو�قع ��سرت�تيجية �سمال �لريا�س وبالقرب 

من مطار �مللك �سلمان �لدويل.

الوطنية لإلسكان.. مشاريع تعزز جودة الحياة

معيار الشحن
للمو��سفات  �ل�سعودية  �لهيئة  ك�سفت 

و�مل���ق���اي���ي�������س و�جل����������ودة، وه��ي��ئ��ة 

عن  و�لتقنية،  و�لف�ساء  �الت�ساالت 

در��سة توحيد معيار �ل�سحن لالأجهزة 

�الإل����ك����رتون����ي����ة، ل��ت��ح�����س��ني جت��رب��ة 

تكاليف  حتميله  وع����دم  �مل�����س��ت��خ��دم 

�إ�سافية، وتقدمي تقنية عالية �جلودة 

و�ال�ستد�مة �لبيئية.

إلغاء الغرامات
دع������ت ه���ي���ئ���ة �ل�����زك�����اة و�ل�������س���ري���ب���ة 

�خلا�سعني  �ملكلفني  جميع  و�جلمارك، 

�مل�����س��ارع��ة  �إىل  �ل�����س��ري��ب��ي��ة  ل��الأن��ظ��م��ة 

�لغر�مات  »�إلغاء  مبادرة  من  لال�ستفادة 

�لتي  �ملالية«  �لعقوبات  م��ن  و�الإع��ف��اء 

نوفمرب  نهاية  يف  متديدها  عن  �أعلنت 

وتنتهي  �إ�سافية،  �أ�سهر   6 ملدة  �ملا�سي 

يف 31 مايو �لقادم.

اتفاقية بين صندوق االستثمارات وإيروفارمز األمريكية

"إنشاء" مزارع عمودية
 في المملكة والشرق األوسط

البالد - الرياض   
مع  �تفاقية  توقيع  ع��ن  �أم�����س  "�ل�سندوق"  �لعامة  �ال�ستثمار�ت  �سندوق  �أع��ل��ن 

"�إيروفارمز" �الأمريكية، بغر�س تاأ�سي�س �سركة مقرها يف مدينة �لريا�س تهدف �إىل 
�إن�ساء مز�رع عمودية د�خلية يف �ململكة ومنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.

و�الأر��سي  �لطبيعية  للمو�رد  �الأمثل  �ال�ستخد�م  يف  للم�ساهمة  �التفاقية  وت�سعى 

تتطلب  ال  �لتي  �لد�خلية،  �لعمودية  �ل��زر�ع��ة  تقنيات  تبني  خ��الل  م��ن  �ل��زر�ع��ي��ة؛ 

��ستخد�م �الأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة، وت�ستهلك كميات �أقل من �ملياه بن�سبة 95 % 

مقارنًة بطرق �لزر�عة �لتقليدية، ومبا ي�سمن وفرة �الإنتاج يف �ملحا�سيل �لزر�عية.

ومن �ملتوقع �أن ت�سهم �ل�سر�كة يف توفري حما�سيل حملية عالية �جلودة على مد�ر 

"�إيروفارمز"،  ب��سركة  �خلا�سة  �لذكية  �لزر�عة  تقنية  ��ستخد�م  خالل  من  �ل�سنة، 

حيث ت�ستهدف �ل�سركة �إن�ساء وت�سغيل �لعديد من �ملز�رع يف �ملنطقة خالل �ل�سنو�ت 

الأول مزرعة  �ل�سنوية  �الإنتاجية  �لطاقة  �أن ي�سل حجم  �ملتوقع  �ملقبلة، ومن  �لقليلة 

1.1 مليون كجم من �ملحا�سيل �لزر�عية لتكون �الأكرب من نوعها  باململكة ما يعادل 

يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.

استراتيجية الصندوق
على  تركز  �لتي  �لعامة  �ال�ستثمار�ت  �سندوق  ��سرت�تيجية  مع  �التفاقية  وتتما�سى 

تطوير ومتكني �لقطاعات �لو�عدة، ومن �سمنها قطاع �الأغذية و�لزر�عة، �إىل جانب 

توطني �لتقنيات �لزر�عية �جلديدة وتطوير �ل�سناعات �لغذ�ئية بال�سر�كة مع �لقطاع 

�خلا�س �ملحلي وذلك بهدف �مل�ساهمة يف حت�سني �مليز�ن �لتجاري للمملكة وتعزيز 

مكانة �ململكة يف جمال �لزر�عة �لعمودية باملنطقة.

و�أو�سح رئي�س قطاع �ملنتجات �ال�ستهالكية و�لتجزئة يف �الإد�رة �لعامة لال�ستثمار�ت 

�لع�ساف،  ماجد  �لعامة  �ال�ستثمار�ت  ب�سندوق  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق  يف 

�أننا �سنعمل من خالل �التفاقية مع "�إيروفارمز" على �إن�ساء مز�رع عمودية ذ�ت طاقة 

�إنتاجية عالية يف �ململكة ومنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، و�لتي نهدف من 

خاللها �إىل �مل�ساهمة يف زيادة �عتماد �ملنطقة على �ملحا�سيل �ملحلية عالية �جلودة، 

و�لتي �سيتم �إنتاجها بطرق م�ستد�مة وفق �أحدث �لتقنيات.

البالد - جدة  
من��وً�  �ململكة  يف  �جل���ريء  �ال�ستثمار  ي�سهد   

نحو  على  ت�ستحوذ  حيث  ومت�سارعًا،  قيا�سيًا 

�لقطاع  ه��ذ�  ��ستثمار�ت  �إج��م��ايل  م��ن   %  35
�إفريقيا،  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 

متجاوزة �لتباطوؤ �لذي ي�سهده �القت�ساد عامليًا، 

�ل�����س��ادر  �جل����ريء  �ال���س��ت��ث��م��ار  ت��ق��ري��ر  بح�سب 

وت��ت�����س��در  "ماغنيت".   م��ن�����س��ة  ع���ن  م���وؤخ���رً� 

"�ل�سركة �ل�سعودية لال�ستثمار �جلريء" �لتابعة 
لبنك �ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة، هذ� �لقطاع 

ريال،  مليار   2.1 بر�جمها  جميع  عرب  �لو�عد، 

بها  �مللتزم  �ال�ستثمار�ت  �أث��ر  �إجمايل  قدر  فيما 

مت�سمنة �لتز�م �ل�سركاء بنحو 14.6 مليار.

"�ل�سركة  م��ن  �ل�����س��ادر  �الأث����ر  لتقرير  وط��ب��ق��ًا   

ع��دد  ب��ل��غ  �جلريء"،  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  �ل�����س��ع��ودي��ة 

 35 �ل�سركة  فيها  ��ستثمرت  �لتي  �ل�سناديق 

�لنا�سئة  و�ل�����س��رك��ات  ����س��ت��ث��م��اري��ًا،  ���س��ن��دوق��ًا 

بها  �مل�ستثمر  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ملن�ساآت 

904 �سفقة، �سملت عدة  525 �سركة من خالل 
و�لتقنية  �الإلكرتونية  �لتجارة  �أهمها  قطاعات 

و�لتعليم  �مل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  وح��ل��ول  �مل��ال��ي��ة 

و�لتو�سيل و�لنقل، م�سريً� �إىل م�ساعفة �إجمايل 

�ملبالغ �مل�ستثمرة يف �ل�سركات �لنا�سئة 17 مرة 

مليار ريال يف 2022م. لت�سل �إىل 3.7 

 و�أكد �لرئي�س �لتنفيذي وع�سو جمل�س �الإد�رة 

�ل��دك��ت��ور نبيل ب��ن ع��ب��د�ل��ق��ادر ك��و���س��ك، �ل��ت��ز�م 

�ل�سركة بدعم تنمية منظومة �ال�ستثمار �جلريء 

و�ال�ستمر�ر  �ل�سعودية  يف  �خلا�سة  و�مللكية 

لل�سركات  �لدعم  وتوفري  �مل�ستثمرين  حتفيز  يف 

لزيادة  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لنا�سئة و�ملن�ساآت 

م�ساهمتها يف تنويع �القت�ساد �لوطني.

 نمو قياسي
 لالستثمار الجريء

في السعودية

البالد - الرياض  
رخ�سة  �أول  �ملعدنية  و�ل����رثوة  �ل�سناعة  وز�رة  �أ���س��درت 

وهو  �الأخ�����س��ر  للهيدروجني  نيوم  ل�سركة  �أوك�����س��اج��ون  يف 

برودكت�س،  و�إي���ر  ب���اور  و�أك���و�  ن��ي��وم  ب��ني  م�سرتك  م�سروع 

على  �سركة  �أكرب  �الأخ�سر  للهيدروجني  نيوم  �سركة  و�ستكون 

ومقرها  �لعامل  يف  �الأخ�سر  �لهيدروجني  الإنتاج  و��سع  نطاق 

يف  و�لنظيفة  �ملتقدمة  �ل�سناعات  موطن  �أوك�ساجون،  يف 

لوج�ستية  و�سبكة  �إم����د�د  �سبكة  م��ن  متتلكه  م��ا  م��ع  ن��ي��وم، 

موؤمتتة ومتكاملة. ومن �ملتوقع �أن يبد�أ م�سنع �سركة نيوم 

للهيدروجني �الأخ�سر يف �الإنتاج من م�سادر �لطاقة �ملتجددة 

 1.2 �إىل  ي�سل  باإنتاج  2026م،  عام  % يف   100 بن�سبة 

 600 مليون طن من �الأمونيا �خل�سر�ء �سنويًا، مبا يعادل 

طن من �لهيدروجني �الأخ�سر يوميًا، كما �سُت�سدر �الأمونيا 

�أن  �إىل  �لتقدير�ت  �لعاملية، وت�سري  �الأ�سو�ق  �إىل  �خل�سر�ء 

تاأثري �مل�سنع �سيعمل على �إز�لة ما ي�سل �إىل 5 ماليني طن 

يف  �مل�سنع  ت�سغيل  ومع  �سنويًا،  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  من 

�أوك�ساجون يف عام 2026 م، �ستكون ن�سبة 100 % من 

�لهيدروجني �الأخ�سر �لذي تنتجه متاحة للت�سدير �لعاملي، 

على �سكل �أمونيا خ�سر�ء.

 رخصة صناعية ألكبر
شركة هيدروجين أخضر
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البالد - وكاالت
الت�صعيد  لوقف  ج��ادة  حمادثات  املتحدة  الواليات  ب��داأت 
االأخري بني الفل�صطينيني واالإ�صرائيليني يف ال�صفة الغربية، 
ل�صوؤون  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعدة  التقت  حيث 
ال�صرق االأو�صط باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، م�صوؤولني 

من اجلانبني الفل�صطيني واالإ�صرائيلي.
والتقى امل�صوؤوالن االأمريكيان مع وفد فل�صطيني �صم اأمني 
ح�صني  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صر 
ال�صيخ، وامل�صت�صار الدبلوما�صي للرئي�س الفل�صطيني جمدي 
اأبو  نبيل  الفل�صطينية  الرئا�صة  با�صم  والناطق  اخل��ال��دي، 
اللقاء  خالل  جرى  فل�صطيني،  ر�صمي  لبيان  وطبقًا  ردينة. 

االأرا�صي  ال�صيا�صية وامليدانية يف  امل�صتجدات  اآخر  مناق�صة 
االإ�صرائيلي اخلطري خا�صة يف  الت�صعيد  الفل�صطينية جراء 
اليومية  واعتداءاتهم  امل�صتوطنني  واإره��اب  القد�س،  مدينة 
ال�صفة  يف  الفل�صطينيني  املواطنني  وممتلكات  اأرا���س  على 
يف  واالأ�صرى  االأ�صريات  بحق  امل�صتمر  والت�صعيد  الغربية، 
اجلانب  اأن  البيان  االإ�صرائيلي.واأ�صاف  االحتالل  �صجون 
الفل�صطيني �صدد على �صرورة وقف اإ�صرائيل لكافة االإجراءات 
اأحادية اجلانب، وال�صغط على احلكومة االإ�صرائيلية لوقف 
كافة اأ�صكال الت�صعيد، و�صرورة االلتزام باالتفاقيات املوقعة 
بني منظمة التحرير الفل�صطينية واإ�صرائيل، وتطبيق قرارات 
دولة  واإقامة  االحتالل  اإنهاء  اإىل  و�صواًل  الدولية  ال�صرعية 

ال�صرقية  والقد�س   ،1967 ح��دود  على  م�صتقلة  فل�صطينية 
وق��ط��اع غزة". وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي اأن��ت��وين 
املنطقة  يف  م�صاعديه  م��ن  ف��ري��ق  اإب��ق��اء  اأع��ل��ن،  ق��د  بلينكن 
مل�صاعدة الطرفني على بلورة خطوات التهدئة. وقال: "خالل 
الفل�صطينية  وال�صلطة  االإ�صرائيلية  مع احلكومة  اجتماعاتي 
امل�صار  ب�صاأن  القاهرة، �صمعت خماوف عميقة  و�صركائنا يف 
احلايل". واأ�صاف: "كما �صمعت اأفكارًا بناءة خلطوات عملية 
اأن يتخذها كل جانب خلف�س حدة االأمور ورفع روح  ميكن 
التعاون وتعزيز اأمن النا�س، ولذا فقد طلبت من كبار اأع�صاء 
كيفية  حول  املناق�صات  وموا�صلة  املنطقة  يف  البقاء  فريقي 

تقدم هذه اخلطوات بالفعل".

وساطة أمريكية لوقف تصعيد االحتالل
فل�صطني ت�صدد على �صرورة وقف »االإجراءات االأحادية«

البالد - وكاالت
ت�صتمر ميلي�صيا احلوثي االإرهابية يف جرائمها �صد املدنيني، 
اإذ اقتحمت العديد من منازل املواطنني مبحافظة اإب، بالتزامن 
امليلي�صيا مبختلف  وقيادات  عنا�صر  يومية متار�صها  مع جرائم 

مديريات املحافظة.
مليلي�صيا  التابعة  االأطقم  من  ع��ددًا  اإن  حملية  م�صادر  وقالت 
"االأبعون"  منطقة  املا�صيني،  اليومني  خالل  اقتحمت  احلوثي 
مبديرية حزم العدين، وانتهكت اأكرث من 12 منزاًل تابعًا الأبناء 
واأقارب ال�صيخ علي البعني، الذي قتل يف 31 اأغ�صط�س املا�صي، 
ب�صبب خالفات على اأر�س تغذيها امليلي�صيا احلوثية، م�صرية اإىل 
اأن عنا�صر امليلي�صيا روعت االأطفال والن�صاء، واأطلقت الر�صا�س 
املناطق  من  عدد  يف  ومتركزت  املواطنني،  منازل  من  عدد  على 
غربي حمافظة اإب. وذكرت اأن ميلي�صيا احلوثي تهدف اإىل خطف 
اأبناء واأقارب ال�صيخ البعني الذين مل يكونوا متواجدين داخل 
للمنطقة  ح�صارها  توا�صل  احلوثية  احلملة  اأن  موؤكدة  املنازل، 

والتمركز يف عدد من التباب واملناطق املحيطة بها.
وتعاين حمافظة اإب من جرائم وانتهاكات وا�صعة منذ �صيطرة 
العام  اأواخ���ر  امل�صلح  انقالبها  عقب  عليها  احل��وث��ي  ميلي�صيا 
 6300 من  اأكرث  املا�صي  العام  املحافظة  و�صهدت  2014م. 
من  اأك��رث  بينها  املحافظة،  مديريات  مبختلف  وانتهاك  جرمية 
ر�صد  منظمة  تقرير  وفق  بالقتل،  و�صروع  قتل  جرمية   500

للحقوق واحلريات. 
من جهته، حّمل وزير الدفاع اليمني، الفريق حم�صن الداعري، 
االإرهابية،  احلوثي  ميلي�صيا  متادي  م�صوؤولية  الدويل  املجتمع 
الداخل  يف  انتهاكاتها  وا�صتمرار  اليمن،  يف  االإيرانية  ال��ذراع 
وا�صتهدافها لدول اجلوار وتهديد املالحة الدولية. واتهم وزير 
من  احلوثي  ميلي�صيا  بحماية  ال��دويل  املجتمع  اليمني،  الدفاع 
يف  ال�صرعية  احلكومة  ق��وات  الإيقاف  الدولية  ال�صغوط  خالل 
اأكرث من جبهة اأبرزها حمافظة احلديدة التي مت تكبيلها باتفاق 

�صتوكهومل بدواع اإن�صانية.

اإقالة م�صوؤول رو�صي
البالد - وكاالت

اأع���ف���ى ال��رئ��ي�����س ال���رو����ص���ي، ف��الدمي��ري 
ب����وت����ني، اأم���������س )االأرب�������ع�������اء(، ي����وري 
االأول  ال��ن��ائ��ب  من�صب  م��ن  اأف��ريي��ان��وف 
بينما  الرو�صي،  االأم��ن  جمل�س  ل�صكرتري 
مل ترد تفا�صيل من اجلانب الرو�صي حول 
اأ�صباب االإعفاء الذي ياأتي يف وقت تقرتب 
العمليات الع�صكرية الرو�صية يف اأوكرانيا 
م��ن ع��ام��ه��ا ال��ث��اين. وي��ع��م��ل اأف��ريي��ان��وف 
للرئا�صة  مبا�صرة  اخلا�صع  املجل�س  يف 
وت��درج  2000م،  يوليو  منذ  الرو�صية 
مار�س   30 ومنذ  املختلفة.  منا�صبه  يف 
النائب  من�صب  الرجل  ي�صغل  2013م، 

االأول ل�صكرتري جمل�س االأمن القومي.

تون�س متدد حالة الطوارئ
البالد - وكاالت

�صعّيد،  قي�س  التون�صي  الرئي�س  ق��رر 
مت��دي��د ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف ال��ب��الد حتى 
قد  تون�س  وكانت  2023م.  دي�صمرب   31
2015م فر�س حالة الطوارئ  اأعلنت يف 
اإث��ر ح��ادث اإره��اب��ي، ومنذ ذلك احلني يتم 

متديدها لعدة مرات بفرتات متباينة.
2011م،  م��اي��و  يف  ت��ون�����س  و���ص��ه��دت 
اأع���م���ااًل اإره��اب��ي��ة ت�����ص��اع��دت ح��دت��ه��ا يف 

الع�صرات. �صحيتها  راح  2013م، 
الداخلية  وزارة  الطوارئ  حالة  ومتنح 
����ص���الح���ي���ات ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����ص��م��ل م��ن��ع 
وتفتي�س  التجوال،  وحظر  االجتماعات، 
ال�صحافة  ومراقبة  ونهارًا،  لياًل  املحالت 

واملن�صورات والبث االإذاعي.

ميليشيا الحوثي تقتحم المنازل
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كهف الفندق
يف انتظار �سياح املغارات 

الكهوف من  عام، و�سياحة  ب�سكل  لل�سياحة اجليولوجية،  ت�سكل طبيعة جاذبة  التي   املتباينة والكهوف واملغارات،  الت�ساري�س  العديد من  اململكة  توجد يف 
الأمناط ال�سياحية ذات الإقبال العايل، من قبل الباحثني عن املغامرة واملتعة، اأو من الباحثني العلميني على حد �سواء، وعلى امتداد تكوين اأم ر�سمة املمتد من 
�سمال اململكة اإىل حدود الربع اخلايل تكرث الكهوف واملغارات الأر�سية، وتعرف حمليا مب�سمى "الدحول"، وتتنوع يف اأ�سكالها، ومن اأبرزها الكهوف الأنبوبية 

الناجتة عن النفجارات الربكانية على مر اآلف ال�سنني يف مناطق احلرات مثل حرة خيرب يف منطقة املدينة املنورة.

البالد � الرياض

تشكيالت صفائح صخرية بطبيعة خالبة

مميزات الكهوف يف اململكة
بيئة مناسبة 

للكائنات الفطرية 3 توجد بها 
نقوش أثرية 2 تتكون من طبيعة 

صخرية متفردة 1
اجل��ذب  وج��ه��ات  اأه��م  اأح��د  الكهوف  وتعد 
البيئية  ال�����س��ي��اح��ة  لأمن�����اط  ال�����س��ي��اح��ي 
يف  العامل  دول  بع�س  يف  واجليولوجية 

الوقت احلايل.
طبيعة  م��ن  اململكة  يف  الكهوف  وتتكون 
�سخرية متفردة، لهوابط و�سواعد كل�سية، 
ونتيجة نحت املياه على الأ�سطح الداخلية 
لل�سخور، فيما ت�سفي ت�سكيالت ال�سفائح 
مناظر  ال��ك��ه��وف  حميط  ح��ول  ال�سخرية 

خالبة.
الكهوف يف اململكة بوجود  وتتميز بع�س 
يعود  داخ��ل��ه��ا  اأو  ح��ول��ه��ا  اأث���ري���ة  ن��ق��و���س 
تاريخها اإىل اآلف ال�سنني، كما توفر بع�س 
الفطرية  للحياة  املنا�سبة  البيئة  الكهوف 
واأنواع  اخلفافي�س  مثل  احلية  والكائنات 

من الطيور والثديات.
ع���دد من  ال�����س��ي��اق مت اخ��ت��ي��ار  ويف ه���ذا 
الكهوف  �سياحة  لتفعيل  كبداية  الكهوف، 
حرة  يف  جر�سان  اأم  غار  منها  اململكة،  يف 
الفندق،  وكهف  الطحالب،  ودح��ل  خيرب، 
على  ال�����س��م��ان  منطقة  يف  امل��رب��ع  وك��ه��ف 
مدينة  �سرق  �سمال  كيلومرتًا   220 بعد 
العقرب  ك��ه��ف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ري��ا���س، 

الأ�سود يف منطقة احلدود ال�سمالية.
لل�سياح من  ال��ك��ه��وف  ه��ذه  زي���ارة  وت��ت��اح 
تكون من  اأن  ب�سرط  اململكة  داخل وخارج 
مر�سد  وبرفقة  معتمد  رحالت  منظم  خالل 
املعايري  ووفق  النمط  لهذا  موؤهل  �سياحي 
ت�سمن  اآم��ن��ة،  �سياحة  لتوفري  املطلوبة 

�سالمة ال�سائح و�سالمة بيئة الكهف.
ال�����س��ي��اح��ة  "برنامج  اإط�������الق  مت  ك���م���ا 

ع��دد  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال����ذي  اجليولوجية"، 
م����ن امل�����ح�����اور م���ن���ه���ا ت���ط���وي���ر ���س��ي��اح��ة 
الأه��داف  اإىل  ا�ستنادًا  باململكة،  الكهوف 
ال�سياحي  املنتج  لتنويع  الإ�سرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي، وت��ن��م��ي��ة من��ط ���س��ي��اح��ي جديد 
اجليولوجية  املعامل  من  ال�ستفادة  يراعي 
اإىل  اإ�سافة  عليها،  احلفاظ  مع  الطبيعية 
ف��ت��ح جم����الت ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
للمجتمعات  الج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

املحلية.
ال�سحراوية  الكهوف  ا�ستك�ساف  ويعود 
وذل��ك  املحليني،  ال�سكان  اإىل  اململكة  يف 
الأرا���س��ي  يف  امل�ستمرة  تنقالتهم  بحكم 
ال�سحراوية ال�سا�سعة، وبالن�سبة لهم، فاإن 
الكهوف تعد مالذًا اآمنًا يقيهم احلر والربد 

والعوا�سف الرملية.
الوقت  يف  ال��ك��ه��وف  م�ستك�سفو  وي��دخ��ل 
املظلمة  ال��ف��ج��وات  اأع���م���اق  اإىل  احل����ايل 
امل���دف���ون���ة حت���ت ال���رم���ال لأ����س���ب���اب ع���دة، 
واخلالبة  الغريبة  البيئة  جتذبه  فبع�سهم 
ال�سحراء  مع  متامًا  تتباين  التي  اأحيانًا، 
يتوق  وبع�سهم  ال�سطح،  ف��وق  ال��ع��اري��ة 
عامل  اإىل  وال��دخ��ول  وامل��خ��اط��رة  للتحدي 
امل�ستك�سفون  ي�سعى  حيث  جمهول،  مظلم 
ي�سبقهم  مل  كبرية  م��غ��ارات  اإىل  للو�سول 

اإليها اأي اإن�سان من قبل.
والعاملي  املحلي  ال�سائح  اهتمام  ويت�سح 
ين�سر  ما  خ��الل  من  ال�سياحي  النمط  بهذا 
من  الكهوف  من  لعدد  ومقاطع  �سور  من 
التوا�سل  و�سبكات  الإع��الم  و�سائل  خالل 

الجتماعي املختلفة.

ملحق سياحي

ويف جمال �سياحة الكهوف يقع "كهف العقرب الأ�سود" 
رفحاء  حمافظة  عن  تبعد  التي  الهبكة  قرية  من  بالقرب 
160 كلم باجتاه الغرب، وهو ي�ستهوي �سياح املغامرات 
بينها  يف�سل  كبرية  ثالثة  مت�سعات  من  الكهف  ويتكون 
بالكهف  عمق  اأق�سى  ويبلغ  �سيقة،  ومم���رات  ح��واج��ز 

حوايل 500 مرت حتت �سطح الأر�س.
عليه  ال�سعودية  اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  واأطلقت 
�سود"، ويحوي كميات �سخمة من  ا�سم "كهف العقرب الأ

العظام منت�سرة يف كل نواحي الكهف.
داخ��ل  م��ن  والباحثني  ال��وف��ود  م��ن  العديد  الكهف  وزار 
مرتعًا  وي��ع��د  ال�ستك�ساف،  ب��ه��دف  وخ��ارج��ه��ا  اململكة 

لل�سباع والذئاب والثعالب.
من  منهاًل  وتعد  الكهوف،  "الهبكة" بكرثة  قرية  وتتميز 
عدد  ويبلغ  فيها.  املياه  اآبار  لكرثة  قدميًا  البادية  مناهل 
الكهوف والدحول مبنطقة احلدود ال�سمالية 542 كهفًا 
والعلماء،  ال�سياح  جللب  وطنية  ث��روة  وتعد  ودح���اًل، 
واإدراجها  ل�ستثمارها  والتطوير  الهتمام  اإىل  وحتتاج 

�سمن ال�سياحة اجليولوجية "�سياحة الكهوف".

»العقرب األسود«
يستهوي سياح المغامرات
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1826كهفًا
تك�شف جزءًا من الرثوة اجليولوجية

والدحول  الكهوف  على  ه��ذا  تقريرنا  يف  ال�شوء  ُن�شلط 
حياته  يف  القدمي  الإن�شان  ا�شتخدمها  التي  اململكة  يف 
اأو حماية من ال�شواري  اأو ال�شم�س  اأو املطر  اتقاًء للربد 
اإىل  الدعوة  تاريخ  الكهوف يف  اأ�شهر  من  لكن  والأع��داء، 
الله هو كهف اأ�شحاب الكهف والرقيم الذي جلاأ اإليه الفتية 
الذين اآمنوا بربهم، وغار حراء يف جبل النور �شرقي مكة 
الكرمي �شلى  الر�شول  الوحي على  فيه  الذي نزل  املكرمة 
النبي  اإليه  جل��اأ  ال��ذي  ث��ور  جبل  وغ��ار  و�شلم،  عليه  الله 

الله  -ر�شي  بكر  اأبو  و�شاحبه  و�شلم-  عليه  الله  -�شلى 
عنه- وهما يف اأول طريق الهجرة اإىل املدينة النبوية.

تعاىل  الله  بقدرة  اململكة  والدحول يف  الكهوف  وتكونت 
اململكة،  يف  امل��ت��ن��وع��ة  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  للعمليات  نتيجة 
والقت�شادية  املائية  املهمة  املميزات  من  بعدد  وتتمتع 
اجليولوجية،  للدرا�شات  علمية  ث��روة  وتعد  والثقافية، 
واجل��ي��وم��ورف��ول��وج��ي��ة، واجل���غ���راف���ي���ة، واحل��ي��وي��ة، 
اأو  ال��دح��ول  م�شطلح  ال��ب��ادي��ة  اأه���ل  ويطلق  والآث���اري���ة. 

ت��وج��د حت��ت �شطح  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وات  تلك  ال��دح��ول��ة على 
الأر�س وفيها ماء، ومواقعها معروفة لديهم ولها اأ�شماوؤها 
املتعارف عليها، وقد يكون لأحدها اأكرث من م�شمى، بينما 
"جبو"،  "جباوة" ومفردها  في�شمونها  فيها،  ماء  ل  التي 
مثل:  منها  متقاربة  بتعريفات  ْحل  الدِّ اللغويون  وع��ّرف 
ة تكون يف الأر�س،  نقب �شيق فمه، مت�شعًا اأ�شفله اأو َهوِّ
ميكن  حتى  تت�شع  ث��م  �شيق،  فيها  الأودي���ة  اأ�شافل  ويف 
"معجم البلدان" الدحائل جمع اجلمع،  امل�شي فيها، ويف 

ودحل يدحل، دخل يدخل.
الناحية اجليولوجية،  الكهوف والدحول من  اأما تعريف 
بن  عبدالعزيز  الربوفي�شور  اجليولوجيا  اأ�شتاذ  اأفاد  فقد 
لعبون اأنها تت�شابه يف تكّونها جيولوجًيا، فمعظمها ينتج 
عن طي وت�شدع وت�شقق طبقات ال�شخور ب�شبب احلركات 
الت�شدعات  تلك  خ��ال  املياه  جريان  بفعل  ثم  الأر�شية، 
وال�شقوق، واإذابة املياه وبالذات احلم�شية منها لل�شخور 

القابلة للذوبان وخا�شة اجلريية واجلب�شية.

جيولوجية  لرثوة  بامتاكها  ال�شعودية  العربية  اململكة  تتميز 
ِاْم��ِت��دادًا  ُتعد  العامل  يف  ون���ادرة  متنوعة  وجيومورفولوجية 
العربية  اجل��زي��رة  �شبه  يف  تعاىل  الله  ب��اأم��ر  تكونت  لطبيعة 
وقتنا  حتى  باقية  معظمها  اآث��ار  ت��زال  ول  ال�شنني،  مايني  منذ 
الإن�شان  اإليها  جلاأ  التي  والدحول  الكهوف  ذلك  ومن  احلا�شر، 
القدمي يف حياته، واكت�شف منها حالًيا يف اململكة 1826 كهًفا 
ودحًا موزعة يف 12 منطقة، وحظيت باهتمام علماء الأر�س، 
جمال  هي  وذاك  ه��ذا  وقبل  والآث���ار،  والتاريخ،  واجلغرافيا، 

وا�شع للتفكر والتدبر يف عظمة �شنع اخلالق عز وجل.

البالد � جدة



ملنطقة  التابعة  ة خيرب  رًا يف حرَّ ُم�ؤَخَّ اكت�شف  الذي  "اأم غرمييل" الربكاين،  ال�شع�دية م�ؤخرًا، كهف  امل�شاحة اجلي�ل�جية  فريق من هيئة  زار 
املدينة املن�رة، وك�شف رئي�س ق�شم ا�شتك�شاف ودرا�شة الكه�ف بهيئة امل�شاحة اجلي�ل�جية ال�شع�دية، حمم�د بن اأحمد ال�شنطي وج�د العديد 
ة خيرب قدميًا اختلف الكثري يف ت�شميتها، فبعد هدوء تلك الرباكني تربد  من الكه�ف التي ن�شاأت من احلمم الربكانية بعد ث�ران الرباكني يف حرَّ
ن بع�س الكه�ف، حيث يعدُّ كهف "اأم غرمييل" املكت�شف حديثًا عبارة عن جزء من اأنب�ب �شخم، ي�جد بداخله بقايا عظام حلي�انات  تدريجيًا، وتك�ِّ

خمتلفة منذ مئات ال�شنني، واأع�شا�س طي�ر بكميات كبرية.

البالد ـ الرياض
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»أم غريميل«
كهف الأل�ان اجلذابة

تأهيل مرشدين في سياحة الكهوف
البالد ـ الرياض

حقق حممد 32 �شنة طم�حاته، باحل�ش�ل 
ال�����ش��ي��اح��ي يف  الإر����ش���اد  دورة يف  ع��ل��ى 
ويعد  وامل��غ��ارات،  الكه�ف  �شياحة  جمال 
ال�شباب  م��ن  جمم�عة  م��ن  واح���دًا  حممد 
انخرط�ا  الذين  الطم�حني  ال�شع�ديني 
هذا  ولي�س  ال�شياحي،  الإر�شاد  جمال  يف 
حممد  ال�شياحي  املر�شد  اأن  بل  فح�شب، 
وامل��ج��م���ع��ة ال��ت��ي ت��ل��ق��ت ال��ت��دري��ب يف 
ميدانية  بزيارة  قامت  ال�شياحي  الإر�شاد 
املتاخمة ملحافظة حرميالء  الكه�ف  لأحد 
ميدانية  زيارة  تلتها  الريا�س،  منطقة  يف 
"�شمال  الرملية  ال�شمان  لكه�ف  ثانية 
تطبيق  اأول  ل��ت��ك���ن  الريا�س"،  ���ش��رق 
ميداين ل�شياحة ومغامرات الكه�ف التي 
تعترب اأحد اأمناط ال�شياحة اجلي�ل�جية.

وب���ال���ع����دة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت����َج���د بها 
التي تبعد  الكه�ف يف حمافظة حرميالء 
الريا�س،  العا�شمة  عن  �شاعتني  م�شافة 
عن  مرت  األ��ف  اإىل  ارتفاعها  ي�شل  والتي 
الكه�ف  اإىل  النزول  ويتم  البحر،  �شطح 

عرب  ال�شالمل  ب�ا�شطة  ه��ن��اك  امل���ج���دة 
ال��ذي  الكهف  اإىل  ت����ؤدي  �شغرية  فتحة 
مرتًا،   116 نح�  الداخل  من  عمقه  يبلغ 
وي�شت�جب النزول له ال�شتعانة مبنظمي 
باإ�شراف  متخ�ش�شني   �شياحية  رح��الت 

ال��دورة  ه��ذه  مثل  ح�شر  �شياحي  مر�شد 
ت�فري  يف  خ��ربة  ت�فر  بهدف  التاأهيلية 
املطل�بة  والحتياطات  ال�شالمة  اأدوات 
ل���ن���زول ال��ك��ه���ف ب�����ش��ك��ل ���ش��ل��ي��م واآم����ن، 
مبختلف  العبث  ع��دم  على  احل��ر���س  م��ع 

عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  الطبيعية  مك�ناتها 
كمعامل طبيعية و�شياحية.

ال�شياحي  املر�شد  يعترب  املنطلق،  من هذا 
ال��رح��الت،  ه��ذه  مثل  يف  الأه���م  العن�شر 
الن�شاط  م��ن  ال��ن���ع  ب��ه��ذا  وذل���ك لإمل��ام��ه 
اأي�شًا  وملعرفته  اجلي�ل�جي  ال�شياحي 
ال��ذي  ب��امل���ق��ع،  امل��ح��ي��ط��ة  بالت�شاري�س 
التنظيمية  بال�ش�ابط  الل��ت��زام  يحتاج 

الهادفة ل�شالمة امل�شاركني فيها.
للمر�شدين  التاأهيلية  ال����دورة  وت��ه��دف 
الكه�ف  �شياحة  جم��ال  يف  ال�شياحيني 
اإىل الرتكيز على جمال �شياحة املغامرات، 
مثل  الطبيعية  امل���اق��ع  ع��ل��ى  والط����الع 
ال�شحاري واجلبال والكه�ف، والتعرف 
اجلي�ل�جي،  وتك�ينها  طبيعتها  على 
فئة  ال�شياحي  املنتج  ل��ه��ذا  ي���ج��د  حيث 
خمتلف  من  وال��ه���اة  املهتمني  من  كبرية 
حتر�س  ال��ت��ي  واجلن�شيات  املجتمعات 
على  وال��ت��ع��رف  الكت�شاف  رح���الت  على 
مق�مات  من  ت�شمه  وما  الطبيعة  امل�اقع 

طبيعة متن�عة.

واأفاد ال�شنطي، اأن ما مييز كهف "اأم غرمييل" الذي يبلغ 
مرتًا،   12 الداخل  من  وعر�شه  اأمتار،   6 قرابة  ارتفاعه 
امل�اقع،  بع�س  يف  وينخف�س  ويرتفع  ويت�شع  ي�شيق 
وج�د بع�س التج�يفات ال�شخرية والأ�شكال والأ�شقف 
يف  البازلت  عنا�شر  م��ن  نت  تك�َّ التي  اجل��ذاب��ة  املل�نة 
الإ���ش��اءة  ت�جيه  عند  األ���ان��ه��ا  تتغري  خمتلفة  ف���رتات 
نح�ها، اإْذ يك�شبها �شكاًل جمياًل لفتًا لالنتباه، م�شريًا اإىل 
تعدُّ  اإْذ  ال�شياحية،  الناحية  من  الكه�ف  ا�شتغالل  اأهمية 
قبل  من  اإقباًل  تالقي  التي  الأن�شطة  من  الكه�ف  �شياحة 

ال�شياح من امل�شتك�شفني، والباحثني واله�اة واملتنزهني 
ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���ع���امل، ح��ي��ث ب�����ادرت ه��ي��ئ��ة امل�����ش��اح��ة 
ا�شتك�شاف  بق�شم  ال�شع�دية-متمثلة  اجل��ي���ل���ج��ي��ة 
اأبحاث ميدانية علمية وتقارير  الكه�ف- بعمل  ودرا�شة 
دورية، واإعداد برامج لزيارتها وال�ق�ف على جاهزيتها 

ل�شتقبال ال�شياح.
يف  ال��ن��ادرة  الكه�ف  باكت�شاف  املهتم  ذك��ر  جانبه،  م��ن 
ة  حرَّ اأن  الر�شيدي،  مطريان  بن  ح�شن  خيرب،  حمافظة 
مرت  كيل�   21،500 نح�  م�شاحتها  تبلغ  التي  خيرب 

مربع، حتت�ي على اأنفاق واأنابيب بركانية كثرية اكت�شف 
البع�س منها، حيث ُتعدُّ اأنب�بة اأم ح�شي�ي الربكانية من 
اأط�ل الأنابيب الربكانية يف ال�طن العربي، تليها اأنب�بة 
اإىل  النظر  لفتًا  خيرب،  ة  حرَّ يف  وكلتاهما  اجلر�شان،  اأم 
اإىل  اإ�شافًة  املهمات،  هذه  مثل  يف  البدنية  اللياقة  اأهمية 
املالب�س والأحذية املالئمة، والإ�شعافات الأولية، وخ�ذة 
ل�شتخدامها  وال�����ش��المل  واحل��ب��ال  والإ����ش���اءة،  ال��راأ���س 
على  للمحافظة  اجلميع  ح��اث��ًا  وال�����ش��ع���د،  ال��ن��زول  يف 

َلة. املكت�شبات الأثرية، والبتعاد عن امل�اقع غري املُ�ؤهَّ

التركيز على سياحة 1
المغامرات

 االطالع على 2
المواقع الطبيعية

 التعرف على التكوين 3
الجيولوجي للكهوف

أهداف دورة المرشدين السياحيين



وي����رى �خل��ب��ر �ل�����س��ح��ي و�أ���س��ت��اذ 
�ل�سحة �لعامة وطب �لأ�سرة و�ملجتمع 
�أن  خوجة،  �أحمد  توفيق  �لربوفي�سور 
بر�مج �ملكافحة و�لوقاية من �ل�سرطان 
�ملهمة  �خلليجية  �لتوجهات  �أح��د  تعد 
نظرً�  �حلديثة،  �ل�سحية  �لنظم  ملعظم 
�لأم��ر����ض من  م��ن  �ملجموعة  ل��ه��ذه  مل��ا 
ُبعد �جتماعي و�إن�ساين وعبء �سحي 
د�ء  �أن  م�����س��ي��ف��ًا  ك��ب��ر،  و�ق��ت�����س��ادي 
�سحة  م�سكلة  حاليًا  ميثل  �ل�سرطان 
عامة عاملية، نظرً� لتنامي �لإ�سابة بني 
�أ�سباب  وتتفاوت  و�ملجتمعات،  �لأفر�د 
�لإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان و�أن���و�ع���ه بني 

خمتلف مناطق �لعامل.
عالج  ��ست�ساري  يقول  �ل�سياق  ويف 
�لأور�م بالأ�سعة �لدكتور هدير م�سطفى 
�إن �ملفاهيم �لتي كانت �سائدة حول  مر، 
مر�ض �ل�سرطان قبل 50 عامًا باأنه مر�ض 
م��ن��ه تغرت  �ل�����س��ف��اء  مم��ي��ت، ول مي��ك��ن 
متامًا مع مرور �لزمن يف وقتنا �حلا�سر 
و�لعالجية  �لت�سخي�سية  �لتطور�ت  مع 
�لطبية  �ل�ساحة  �سهدتها  �لتي  و�لدو�ئية 

يف جمال عالج �ل�سرطان.
ب���الأع���ر�����ض  �ل���وع���ي  �أن  و�أو�����س����ح 
و�لك��ت�����س��اف �مل��ب��ك��ر وت���ق���دم �لأب���ح���اث 
وتطورها  �ل�سرطان  م��ر���ض  وع��الج��ات 
ز�د من ن�سب �ل�سفاء من �أنو�ع كثرة من 

مر�سية  حالة  كل  �أن  حًا  ُمَو�سِّ �ل�سرطان، 
تختلف عن �لأخرى، حيث تتوقف ن�سب 
�ل�سفاء على مكان �لورم و�سرعة �نت�ساره 

و�حلالة �لعامة للمري�ض.
ك����ون ع��الج  �أن�����ه رغ����م  �إىل  و�أ�����س����ار 
و�لإ�سعاعي  �لكيميائي  خا�سة  �ل�سرطان 
مزعجة  جانبية  �آث���ارً�  ي�سبب  �أن  ميكن 
تطور،  �لعلم  �أن  �إل  �أَْح��ي��ان��ًا،  للمر�سى 
و�لعالجات  �لأدوي��ة  من  �لعديد  وظهرت 
�لإ�سعاعية �لتي ميكن �لتحكم يف �آثارها 
�أو  �ل��د�ع��م��ة  �ل��رع��اي��ة  �أن  كما  �جلانبية، 
�لرعاية �لتلطيفية هي �مل�سوؤولة عن �إد�رة 
�لآثار �جلانبية لعالج �ل�سرطان، وميكنها 
�أن ت�ساعد �ل�سخ�ض على �ل�سعور بر�حة 

�أكرب يف �أي مرحلة من مر�حل �ملر�ض.
�ل��ق��ول:  �إىل  ه��دي��ر  �ل��دك��ت��ور  وخل�ض 
�ل��وق��اي��ة خ��ر م��ن �ل���ع���الج، وي��ج��ب �أن 
�مل��ق��ول��ة يف حياته،  ه��ذه  ف��رد  ك��ل  يطبق 

وتناول  �ل�سحي  �لنمط  �تباع  خالل  من 
�أطعمة �سحية مفيدة للج�سم، و�حلد من 
�ل�سحية وتقليل  �ل�سريعة غر  �لوجبات 
ب��ك��رة، وجتنب  �ل��ده��ون  �أطعمة  ت��ن��اول 
ت�ساهم  �إذ  �لريا�سة  وممار�سة  �لتدخني، 
يف �ملحافظة على وزن �سحي، و�حلر�ض 
وجتنب  �ل��دوري،  �ل�سحي  �لك�سف  على 

�مللوثات �لبيئية و�لكيميائية.
طب  ����س��ت�����س��اري  ي��ن�����س��ح  ذل����ك  �إىل 
بكر  حممد  �لدكتور  و�ملجتمع  �لأ���س��رة 
ب�سرورة  �ملجتمع  �أفر�د  قانديه،  �سالح 
خالل  من  وذل��ك  �ل�سحي،  �لنمط  �تباع 

ن�سائح وهي:
�أي  جتنب ��ستخد�م �لتبغ، فا�ستخد�م 
�لفرد يف  ي�سع  قد  �لتبغ  �أن��و�ع  من  نوع 
ُرِب��ط  �إذ  �ل�سرطان،  مع  ت�سادمي  م�سار 
�ل�سرطان  من  خمتلفة  ب��اأن��و�ع  �لتدخني 
-وي�����س��م��ل ذل���ك ���س��رط��ان �ل���رئ���ة و�ل��ف��م 

و�حللق و�حلنجرة و�لبنكريا�ض و�ملثانة 
وعنق �لرحم و�لُكلى.

لل�سحة،  م��ف��ي��د  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  �ت��ب��اع 
م��ن خ��الل ت��ن��اول �لأك���ل �ل�سحي و�حل��د 
على  و�حلر�ض  �ل�سريعة،  �لوجبات  من 
�ملحافظة  و�خل�سر�و�ت،  �لفو�كه  تناول 
ممار�سة  خ��الل  من  �ل�سحي  �ل��وزن  على 
ملدة  يوميًا  �مل�سي  و�أب�سطها  �لريا�سة 
دقيقة   150 ي��ع��ادل  مب��ا  ���س��اع��ة  ن�����س��ف 
يقلل  للج�سم  �ل�سحي  فالوزن  ��سبوعيًا، 
�أن��و�ع  من  بالعديد  �لإ�سابة  خماطر  من 
�لثدي  �سرطان  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�����س��رط��ان، 

و�لربو�ستاتا و�لرئة و�لقولون و�لكلى.
ك��م��ا ي��ج��ب جت��ن��ب �أ����س���ع���ة �ل�����س��م�����ض 
�حلارقة لتفادي �لتعر�ض ل�سرطان �جللد، 
فيجب جتنب �أ�سعة �ل�سم�ض بني �لعا�سرة 
تكون  حيث  ع�����س��رً�،  و�ل��ر�ب��ع��ة  �سباحًا 
�أ�سعة �ل�سم�ض �أقوى ما ميكن، ويف حالة 
قيادة �ل�سيارة �أوقات ذروة �ل�سم�ض يجب 

�رتد�ء �لنظارة �ل�سم�سية.
�حل�����س��ول  �����س����رورة  ج���ان���ب  �إىل   
بع�ض  م��ن  تقي  �لتي  �لتطعيمات  على 
ومنها  لل�سرطان،  �مل�سببة  �لفرو�سات 
ف��رو���ض �ل����ورم �حل��ل��ي��م��ي، وف��رو���ض 

�لكبد �لوبائي.
�لإع��الم  م�ست�سار  �أو���س��ح   جانبه  من 
�ل�سيديل �سبحي �حلد�د قائاًل:  �ل�سحي 

�ملركز  عن  �سادرة  �إح�سائية  �آخر  "يف 
�ل�سعودي  �ل�سجل  لل�سرطان"  �لوطني 
و�مل��ن�����س��ورة  2018م  ل��ع��ام  ل�������الأور�م  
�ل�سحي  �مل��ج��ل�����ض  ك��ت��اب  يف  م����وؤخ����رً� 
�ل�����س��ع��ودي ع���ن م��ع��دل �ن��ت�����س��ار م��ر���ض 
�ل�سرطان  �أن  تبني  �ململكة،  يف  �ل�سرطان 
�لأكر �نت�سارً� بني �ل�سيد�ت هو �سرطان 
�لقولون  �سرطان  �ل��رج��ال  وب��ني  �ل��ث��دي، 
ن��اث��ًا  َو�إِ ذك��ور  �لأطفال  وبني  و�مل�ستقيم. 

هو �سرطان �بي�سا�ض �لدم".
�أن  ذ�ت���ه���ا  �لإح�������س���ائ���ي���ة  يف  وج�����اء 

بني  �نت�سارً�   �لأك��ر  �لع�سر  �ل�سرطانات 
�ل��ن�����س��اء ه���ي: �ل���ث���دي، �ل��غ��دة �ل��درق��ي��ة، 
�لليمفاوي  �لرحم،  و�مل�ستقيم،  �لقولون 
�ملبي�ض،  �ل��دم،  �بي�سا�ض  �لالهودجكي، 
و�جلهاز  �ل��دم��اغ  هودجكن،  �لليمفاوي 

�لع�سبي، وعنق �لرحم.
�أما بني �لرجال فال�سرطانات بالرتتيب 
�لليمفاوي  و�مل�ستقيم،  �ل��ق��ول��ون  ه��ي: 
�بي�سا�ض  �لربو�ستات،  �لالهودجكن، 
�لدم، �ملثانة، �لرئة، �لليمفاوي هودجكن، 

�لكبد، �لكلى، و�لغدة �لدرقية.
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البالد- ياسر خليل
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فيه  تحتفل  وقت  في 
بأسبوع التوعية بالسرطان خالل شهر فبراير الجاري أكد 
مختصون أن االكتشاف المبكر والوعي الصحي لدى أفراد 
األمراض  انتشار  من  للحد  اهلل  بإذن  كفيل  المجتمعات 
األمراض  بعض  هناك  أن  إلى  الفتين  السرطانية، 
الحليمي  الورم  السرطانية تعتبر مكتسبة مثل فيروس 
المسبب  التدخين  وأيضًا  الرحم  عنق  لسرطان  المسبب 
لسرطان الرئة والحنجرة، وسرطان الكبد بسبب الكحول، 

وسرطان القولون نتيجة اإلمساك.

خمت�سون ل�             :
الوعي كفيل بتفادي 
الفيروسات الشرسة منظومة خليجية ملو�جهة �ل�سرطان 

مكافحة السرطان تطلق حملة “خليجي واعي”

ممارسة الرياضة للوقاية من "الخبيث"

مريقانديه احلداد

123 �سرطان
 �لثدي

�سرطان �لغدة 
�لدرقية

�سرطان �لقولون 
و�مل�ستقيم 

�أكر �أنو�ع �ل�سرطانات لدى �لن�ساء و�لرجال

البالد � الرياض
�أطلقت �جلمعية �ل�سعودية �خلرية ملكافحة �ل�سرطان 
�أم�ض حملة "خليجي و�عي" وذلك بالتعاون مع �حلملة 
تز�منًا  �ل�سرطان،  ملكافحة  �لدويل  و�لحتاد  �خلليجية 
�ل�سرطان  مر�ض  عن  للتوعية  فرب�ير  �سهر  بد�ية  مع 
�أبرز و�سائل �لوقاية، بالإ�سافة لعو�مل  و�لتعرف على 

�خلطورة �مل�سببة للمر�ض.
باأهمية  �ل��وع��ي  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
حول  و�لطالع  �ملبكر،  و�لك�سف  �ملنتظمة  �لفحو�سات 
خالل  من  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  وتفعيل  �لوقاية،  طرق 

وذل��ك  و�خل��ا���س��ة،  �حلكومية  �لقطاعات  يف  �مل�ساركة 
�لتوعوية،  و�لأرك����ان  �لتثقيفية  �ملحا�سر�ت  ب��اإق��ام��ة 
من�سات  ع��رب  ت��وع��وي  حم��ت��وى  لتخ�سي�ض  �إ���س��اف��ة 

�لتو��سل �لجتماعي.
و�أو�سحت �جلمعية، �أن م�ساركتها يف حملة خليجي 
من  وذلك  �ل�سحية،  �لتوعية  حلمالت  دعمًا  جاءت  و�ٍع 

منطلق و�جب �إن�ساين وجمتمعي جتاه �أفر�د �ملجتمع.
�إىل وز�ر�ت �ل�سحة يف دول جمل�ض �لتعاون  ي�سار 
�خلليجي تو��سل حمالتها لرفع �لوعي لدى جميع فئات 
ممار�سة  و�أهمية  لل�سرطان  �مل�سببة  بعو�مل  �ملجتمع 

�لريا�سة ب�سكل يومي للوقاية منه، بالإ�سافة �إىل ن�سر 
رفع  �سبيل  يف  عنه  �ملبكر  �لك�سف  �أهمية  حول  �لوعي 

فر�ض �لتعايف منه باإذن �لله.
و�ملقيمني  �ملو�طنني  �ل�سحية   �جل��ه��ات  تدعو  كما 
�ملبادرة  ب�سرورة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف 
�أن  خ�سو�سًا  �مل��ر���ض،  ه��ذ�  م��ن  للحد  �ملبكر  بالك�سف 
�ل�سرطان  من   %  40 �أن  �إىل  ت�سر  �لعلمية  �لدر��سات 
ميكن �لوقاية منها باتباع منط غذ�ئي �سحي وممار�سة 
�لريا�سة و 40 % من �ل�سرطان ميكن �لتعايف منها �إذ� 

ما مت �كت�سفها مبر�حل مبكرة ومت عالجها.
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متتلك �ململكة موروثًا ثقافيًا وح�ضاريًا عامليًا، �إذ توجد بها �ل�ضعودية ع�ضرة مو�قع �أُدِرجت �ضمن قائمة مو�قع �لرت�ث �لعاملي بعد �أن �أقرتها منظمة 
�لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�ضكو(، حيث كانت �لبد�ية مع موقع مد�ئن �ضالح، ومن ثم متت �إ�ضافة حي �لطريف يف منطقة �لدرعية 
�لثقافّية، وو�حة  �ل�ضخرية يف منطقة حائل، ومنطقة حما  �لفنون  �لعاملي، وكذلك  �لرت�ث  قائمة  �لتاريخية يف  ت�ضجيل منطقة جدة  كما مت  �لقدمية، 
�لأح�ضاء �لتي مت �إدر�جها �ضمن مو�قع �لرت�ث �لعاملي قبل خم�ضة �أعو�م، �إ�ضافة �إىل درب زبيدة )طريق �حلج من �لكوفة �إىل مكة(، وخط حديد �حلجاز، 
وطريق �حلج �ل�ضامي، وطريق �حلج �مل�ضري )تبوك، �ملدينة، مكة(، وقرية �لفاو �لأثرية يف منطقة �لريا�ض، وقرية رجال �أملع �لرت�ثية، وقرية ذي عني 

�لرت�ثية، وو�حة دومة �جلندل �لتاريخية، وحممية عروق بني معار�ض، وحممية جزر فر�ضان.

تاريخ عريق وموروث ثقافي
البالد � الرياض

�ململكة مناطق  خمتلف  يف  �أثري  موقع   8500

وتو��ضل هيئة �لرت�ث جهودها يف تعزيز كافة �أمناط �لرت�ث يف 
�لهيئة  عقدت  �جلهود  هذه  مع  وتو��ضاًل  به،  و�لتعريف  �ململكة 
�أم�ض، لقاًء ِ�فرت��ضّيًا مفُتوحًا مع �ملخت�ضني و�ملهتمني و�لعاملني 
�لهيئة  باإ�ضرت�تيجية  للتعريف  �ل��ث��ق��ايف،  �ل���رت�ث  ق��ط��اع  يف 
و�أهم  وركائزها  ور�ضالتها  روؤيتها  و��ضتعر��ض  وم�ضتهدفاتها، 
�ملجتمع  من  �ملاأمول  �لإ�ضهام  وعر�ض  وم�ضاريعها،  مبادر�تها 
�لرئي�ض  بح�ضور  وتطويره،  �لوطني  �لرت�ث  على  �حلفاظ  يف 

�لتنفيذي للهيئة �لدكتور جا�ضر �حلرب�ض.
�أن  �حلرب�ض  �لدكتور جا�ضر  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  و�أو�ضح 
وعنا�ضره،  مبكوناته  غني  �ململكة  يف  �لثقايف  �ل��رت�ث  قطاع 
�لقطاع من �هتمام ودعم �ضخينينْ من  منوهًا مبا يحظى به هذ� 
تنفيذ  يف  �لنطالق  من  �لهيئة  مّكن  �ل��ذي  �لله-  -�أيدها  �لدولة 

�حل�ضاري  �ململكة  تر�ث  و�ضون  حلفظ  �ملوجهة  �إ�ضرت�تيجيتها 
و�لنهو�ض مبقوماته وتطويره.

�لر�هن  �لو�ضع  عن  ملخ�ض  ��ضتعر��ض  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
 8500 من  �أك��ر  ي�ضمل  �ل��ذي  باململكة  �لثقايف  �ل��رت�ث  لقطاع 
�أثري يف خمتلف مناطق �ململكة، و2750 موقعًا تر�ثيًا  موقع 
وما  �ضعوديني،  وحرفية  ح��ريف   4000 من  و�أك��ر  عمر�نيًا، 
يقارب 150 حرفة يدوية تتم ممار�ضتها، �إ�ضافة �إىل ت�ضجيل 6 
و11  �ليون�ضكو،  منظمة  لدى  �لعاملي  �لرت�ث  قائمة  يف  مو�قع 
عن�ضرً� يف �لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�ضرية 

لدى منظمة �ليون�ضكو.
�أه��د�ف  م��ع  �لهيئة  ��ضرت�تيجية  م��و�ءم��ة  �للقاء  و��ضتعر�ض 
على  �ملحافظة  �أبرزها   2030 �ململكة  لروؤية  �لثالث  �مل�ضتوى 
به،  و�لتعريف  و�ل��وط��ن��ي  و�ل��ع��رب��ي  �لإ���ض��الم��ي  �ململكة  ت��ر�ث 
�لوطني،  �لنتماء  وتعزيز  �لوطنية  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  وغ��ر���ض 
�ضملت  كما  و�لثقافة،  �لفنون  يف  �ل�ضعودية  �لإ�ضهامات  وتنمية 
من  للثقافة  �لوطنية  لالإ�ضرت�تيجية  �لرئي�ضة  �لأهد�ف  �ملو�ءمة 
وتر�ضيخ  لتعزيز  تاأتي  حيث  للحياة  طًا  مَنَ �لثقافة  جعل  خالل 
وتعزيز  للمجتمع،  و�إي�ضالها  �لثقافة  ون�ضر  �لوطنية،  �لهوية 

مكانة �ململكة دوليًا.
وتناول �للقاء �لركائز �لثمانية �لتي ترتكز عليها �إ�ضرت�تيجيتها 
وهي: حماية حمفظة �لروة �لثقافية و�ملو�قع �لأثرية و�إد�رتها 
يف  �ملتخ�ض�ضة  �مل��و�ه��ب  وتنمية  �لأب��ح��اث  وتعزيز  بفاعلية، 
�لقيمة  �ضل�ضلة  �لرقمية يف  �لتقنيات  �أحدث  �لرت�ث، و��ضتخد�م 
�ملنا�ضبة  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لأن��ظ��م��ة  و�ضع  �إىل  بالإ�ضافة  �ل��رت�ث��ي��ة، 
و�إ�ضد�ر �لرخ�ض، و�لعمل على نطاق و��ضع مع �لقطاع �خلا�ض 
�جلمهور  لدى  �لوعي  وخلق  �لتجارية"،  �لأعمال  "م�ضاريع 
ون�ضر �لرت�ث، و�لعمل من خالل �ل�ضر�كات و��ضعة �لنطاق على 
من  �ملقدم  �لتمويل  لتوفري  �إ�ضافة  و�لعاملي،  �ملحلي  �مل�ضتوى 

�حلكومة ودعم �لوكالت �لدولية.
�للقاء�ت �ملفتوحة �لتي تنظمها  وياأتي �للقاء �ضمن �ضل�ضلة من 
�إيجاد  بهدف  وذل��ك  و�ملتخ�ض�ضني،  �ملهتمني  مع  �ل��رت�ث  هيئة 
�لقر�ر،  �ضناعة  يف  و�إ�ضر�كهم  معهم،  د�ئمة  �ت�ضالية  قنو�ت 
�لتحديات  حتديد  جانب  �إىل  �لتطويرية،  �لأفكار  و��ضتجالب 

و�ملعوقات �لتي تو�جه �لقطاع، و�ل�ضعي لتالفيها.

استراتيجية هيئة التراث

المحافظة على 
تراث المملكة

تعزيز االنتماء 
الوطني والقيم

 تنمية اإلسهامات 
السعوية بالثقافة
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رسميًا.. السعودية تفوز باستضافة بطولة 
   كأس آسيا 2027 لكرة القدم

المنامة- هاني البشر

�أعلنت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم ر�صمًيا، �أم�س �لأربعاء، فوز ملف �ململكة �لعربية �ل�صعودية با�صت�صافة بطولة كاأ�س �آ�صيا 2027 للمرة �لأوىل يف تاريخها، و�لتي �أ�صبحت 
موؤخًر� وجهة رئي�صة لأكرب �لأحد�ث �لريا�صية يف �لعامل.

وكانت �جلمعية �لعمومية �لـ33 لالحتاد �لآ�صيوي، �لتي عقدت يف مملكة �لبحرين، بح�صور روؤ�صاء �لحتاد�ت �لقارية، قد �أ�صندت مهمة تنظيم نهائيات �لن�صخة �لتا�صعة ع�صرة من �لبطولة 
�لآ�صيوية �إىل �ململكة، �لتي تقدمت عرب �لحتاد �ل�صعودي لكرة �لقدم بطلب �ل�صت�صافة يف �صهر فرب�ير 2020م، ب�صعار يحمل روؤية جديدة مل�صتقبل كرة �لقدم �لآ�صيوية "مًعا مل�صتقبل �آ�صيا".

تركي  بن  عبد�لعزيز  �لأمــر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  ورفــع 
�لأوملبية و�لبار�ملبية  �للجنة  �لريا�صة رئي�س  �لفي�صل، وزير 
�ل�صريفني،  �حلرمني  خادم  ملقام  و�لعرفان  �ل�صكر  �ل�صعودية، 
و�صمو ويل عهده �لأمني -حفظهما �لله- على ما حظي به ملف 
�ململكة ل�صت�صافة كاأ�س �آ�صيا 2027 من دعم ل حمدود، مهنًئا 

�لقيادة و�لوطن بهذه �ملنا�صبة.
كان  حمدود  �لال  �لر�صيدة  �لقيادة  دعم  �أن  �صموه،  و�أ�صاف 
�لد�فع لنا خالل عامني من �جلهد �ملتو��صل من �أجل نيل �صرف 
��صت�صافة حدث ريا�صي قاري نتطلع من خالله لتنظيم ن�صخة 
��صتثنائية عاملية؛ �صترثي �صغف حمبي كرة �لقدم وتتيح لهم 
�ململكة  وثقافة  حل�صارة  �لأ�صيل  �لإرث  ُتظهر  ممتعة  جتربة 

وتطورها يف خمتلف �ملجالت.
�ل�صعودي  �لحتاد  رئي�س  �مل�صحل  يا�صر  �أكد  بدوره، 
 2027 �آ�صيا  كــاأ�ــس  ��صت�صافة  ملف  �أن  �لــقــدم،  لكرة 
حظي بتوجيه ودعم ل حمدود من لدن خادم �حلرمني 
�ململكة  �أن  �إىل  م�صًر�  �لأمــني،  �ل�صريفني، وويل عهده 
ت�صت�صيف  حيث  ممــيــزة،  بطولة  ل�صت�صافة  تتطلع 
حدث  �أكــرب  نهائيات  و�لدمام  وجــدة  �لريا�س،  مالعب 
بينها  مــن  �أ�صا�صية  مــالعــب  ثمانية  يف  قـــاري  كـــروي 
ثالثة مالعب جديدة "��صتاد �لريا�س، و��صتاد �لقدية، 

و��صتاد �لدمام"، و�أربعة مالعب �صيتم �إعادة بنائها وتطويرها 
في�صل  �لأمر  و��صتاد  فهد،  �مللك  "��صتاد  هي  خمتلف،  ب�صكٍل 
بن فهد، و��صتاد �لأمر حممد بن فهد، ومدينة �لأمر �صعود 
�لتجهيز�ت  ببع�س  �صتحظى  مالعب  وثــالثــة  جلوي"،  بــن 
�لأمــر  و��صتاد  �لريا�صية،  عبد�لله  �مللك  "مدينة  �لإ�صافية 

عبد�لله �لفي�صل، و��صتاد جامعة �مللك �صعود".
ثقة  ك�صب  يف  جنح  �ملتكامل  �ململكة  ملف  �أن  �مل�صحل  وبنينَّ 
�ملوؤهلة  و�لعو�مل  �ملز�يا  �أهم  مت�صمًنا  �لآ�صيوية،  �لحتاد�ت 
�إذ ت�صهد  لنجاح �لبطولة، و�إك�صابها �صبغة فريدة من نوعها، 
تتطلع  �ململكة  �أن  مبيًنا  �لبطولة،  مباريات  مالعب  ثمانية 
1956م،  لإحد�ث نقلة نوعية يف �لبطولة �لتي �نطلقت عام 

و�إقامة بطولة ��صتثنائية وفق كافة �مل�صتويات و�ملقايي�س.

��صت�صافة  باأن  �لقدم  لكرة  �ل�صعودي  �لحتاد  رئي�س  وتابع 
و�صغف  �لــكــروي  �لتفوق  لإبـــر�ز  فر�صة  ت�صكل  �آ�صيا  كــاأ�ــس 
و�لفنون  �لثقافة  �إبــر�ز  جانب  �إىل  �لقدم،  بكرة  �ل�صعوديني 
حتت�صنها  �لتي  و�حل�صارية  و�لطبيعية  �ل�صياحية  و�لكنوز 

مناطق �ململكة كافة.
�ملقدم  للملف  عر�صًا  �صهدت  قد  �لعمومية  �جلمعية  وكانت 
من �ململكة ل�صت�صافة 2027 ، ��صتهله �لأمر عبد�لعزيز بن 
تركي �لفي�صل بالرتحيب بالآ�صيويني و�لتاأكيد على �جلاهزية 
�لتامة لتقدمي ن�صخة متميزة من �لبطولة �لآ�صيوية، عقب ذلك 
مت ��صتعر��س ما ��صتمل عليه �مللف من قبل �لرئي�س �لتنفيذي 
�ملنتخب  ولعــب  �لقا�صم،  �إبر�هيم   2027 �ل�صعودية  مللف 
�لعر�س  حظي  وقــد  عــبــد�جلــو�د،  حممد  �ل�صابق  �ل�صعودي 
�لــ�ــصــعــودي بــاإ�ــصــادة �لحتــــاد�ت �لأعــ�ــصــاء و�ملكتب 
َيِعد  �إذ  �لــقــدم؛  لــكــرة  �لآ�ــصــيــوي  لــالحتــاد  �لتنفيذي 
ملف �ل�صعودية 2027 بتجربة ��صتثنائية يف كاأ�س 
�آ�صيا وتقدمي ن�صخة هي �لأف�صل يف تاريخ �لبطولة، 
�آ�صيا"  مل�صتقبل  "معًا  بامللف  �خلا�س  �ل�صعار  ُترتجم 
مبادر�ت وجتارب  �لو�قع، من خالل عدة  �أر�س  �إىل 
يف  ُت�صهم  �لبطولة  وبعد  و�أثناء  قبل  تنفيذها  �صيتم 

منو وتقدم كرة �لقدم يف قارة �آ�صيا.

لكرة  �ل�صعودي  �لحتــاد  رئي�س  �مل�صحل  يا�صر  فاز   
»�لفيفا«  ـــدويل  �ل �لحتـــاد  جمل�س  بع�صوية  �لــقــدم، 

للفرتة من 2023 - 2027م.
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــ�ــس �أعــمــال �جــتــمــاع �جلمعية 

�لعمومية لالحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم يف �ملنامة.
ويعد �مل�صحل ثاين �صعودي يفوز بع�صوية جمل�س 
�لحتاد �لدويل بعد �لر�حل عبد�لله �لدبل، �لذي توىل 

�ملن�صب خالل �لفرتة من عام 1986-2002م.
من جانبه، هناأ �لأمر عبد�لعزيز بن تركي �لفي�صل 
ح�صابه  عــرب  تــغــريــدة  يف  �مل�صحل  �لــريــا�ــصــة  وزيـــر 
�ل�صخ�صي على »تويرت« جاء فيها: »�أبارك لأخي يا�صر 
�لــدويل  �لحتــاد  جمل�س  لع�صوية  �نتخابه  �مل�صحل 
لكرة �لقدم FIFA ممثاًل عن قارة �آ�صيا.. كل �لتوفيق 

له يف مهمته �ملقبلة«. 

ولي العهد: نسعى لتكون المملكة مركزًا عاليمًا للرياضاتخادم الحرمين: نتطلع لتحقيق نقلة نوعية لكرة القدم اآلسيوية
فـــــــــي  "نعتــــــزم 
ـــا  ـــن ـــت ـــاف ـــ�ـــص ـــت ـــص ��
�أمم  كــاأ�ــس  لبطولة 
 2027 �آ�ـــــصـــــيـــــا 
تــــــقــــــدمي جتــــربــــة 
ي�صبق  مل  كـــرويـــة 
للماليني  مثيل  لها 
مــــن عـــ�ـــصـــاق هـــذه 
�آ�ــصــيــا  �لــلــعــبــة يف 
لتحقيق   ونــتــطــلــع 
نعزز  نوعية  نقلة 
بـــهـــا مـــكـــانـــة كـــرة 

�لقدم �لآ�صيوية".

�لعربية  "�ململكة 
حظيت  �ل�صعودية 
�أف�صل  با�صت�صافة  
�لـــريـــا�ـــصـــيـــني مــن 
�لريا�صات  خمتلف 
كــرة  ــة يف  وخــا�ــص
ياأتي  وذلـــك  �لــقــدم 
لعزمنا  جتــ�ــصــيــدً� 
تـــكـــون  �أن  عـــلـــى 
�ملـــمـــلـــكـــة مــــركــــزً� 
عامليًا ر�ئدً� ملختلف 

�لريا�صات".

انتخاب المسحل عضوًا 

في مجلس الفيفا
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مرحلة  الأخييرة  الآونيية  يف  ال�سعودية  الريا�سة  �سهدت  وقد 
جديدة من �سناعة التميز وزيادة الفعاليات واإطالق املبادرات، 
مبا يحقق تنمية �ساملة للقطاع الريا�سي يف اململكة، من خالل 
ا�ست�سافة وتنظيم الأحداث الريا�سية العاملية. وذهبت روؤية 
اململكة يف تنمية قطاع الريا�سة اإىل العمل على حتقيق جودة 
بناء  اأر�سها، من خالل  على  يقيم  اململكة، ومن  لأبناء  احلياة 
القطاع  مع  بال�سراكة  الريا�سية  واملن�ساآت  املرافق  من  املزيد 
ريا�ساتهم  ممييار�ييسيية  اجلميع  مبييقييدور  و�سيكون  اخلييا�ييص، 
املف�سلة يف بيئة مثالية يف اإطار منظومة عمل تواكب كل جديد 

على ال�ساحة الريا�سية وما فيه املنفعة للوطن ومواطنيه.

بطوالت كبرى في شهر واحد     

امليمونة،  الييروؤييية  وا�سرتاتيجيات  م�ستهدفات  مييع  متا�سًيا 
الأحييييداث  ا�ست�سافة  اليي�ييسييعييودييية  الييعييربييييية  اململكة  وا�ييسييلييت 
اأحداث  خم�سة  املن�سرم  يناير  �سهر  و�سهد  العاملية،  الريا�سية 
يف  2023م  ال�سعودية  داكار  رايل  من  بداأت  عاملية،  ريا�سية 
وبطولة  الإ�سبانية،  ال�سوبر  كاأ�ص  وبطولة  الرابعة،  ن�سخته 
كيياأ�ييص اليي�ييسييوبيير الإيييطييالييييية، وبييطييوليية الييعييامل لييلييفييورمييول اإي 

بالدرعية، وطواف ال�سعودية 2023م يف الدراجات بالعال.
وتعي�ص الريا�سة ال�سعودية حاليًا ع�سرًا ذهبيًا زاخرًا بالدعم 
متابعة  و�سط  الريا�سي،  القطاع  ي�سهده  الييذي  الييالحمييدود 
العهد الأمر حممد بن �سلمان بن عبد  واهتمام كبر من ويل 
الله- الذي يتابع تفا�سيل الكثر من الأحداث  العزيز -حفظه 
حل�سوره  بالإ�سافة  بال�سعودية،  ت�ست�سيفها  التي  الريا�سية 
اإي  فييورمييول  ل�سباق  ت�سريفه  اآخييرهييا  كييان  للفعاليات؛  الييدائييم 
القطاع  تطوير  على  الله-  اأيييده   – حلر�سه  تاأكيًدا  الدرعية، 
كبرًا  وحمفزًا  التفا�سيل،  بكافة  الكبر  واهتمامه  الريا�سي، 
لتحقيق  واملييهييم،  احليوي  القطاع  هييذا  خدمة  يف  لال�ستمرار 
هذه  مثل  ا�ست�سافة  خالل  من  والتميز،  الإجنييازات  من  املزيد 
-ولله  اململكة  قييدرة  تربز  التي  املتنوعة،  الريا�سية  الأحييداث 

احلمد- على ا�ست�سافة اأكرب الفعاليات.

أحداث عالمية ببصمة سعودية 
2024م ا�ست�سافة الريا�ص لنهائيات  تتوا�سل الأحداث الريا�سية التي ت�ست�سيفها اململكة خالل ال�سنوات املقبلة؛ اإذ �سي�سهد العام املقبل 
 16 2019م و�ستقام املناف�سات بني  كاأ�ص العامل لقفز احلواجز والرتوي�ص، بح�سب بيان الحتاد الدويل للفرو�سية، الذي �سدر يف عام 
و20 من �سهر اأبريل. ويف 2025م �ستحت�سن الريا�ص الن�سخة ال�سابعة من دورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت والفنون القتالية، لت�سبح 

اأول دولة ت�ست�سيف البطولة يف غرب اآ�سيا؛ اإذ اأُعلن عن فوزها بال�ست�سافة يف نوفمرب من عام 2021م.
على حق  2026م، و�ستتناف�ص  �ستقام  التي  لل�سيدات  اآ�سيا  كاأ�ص  ا�ست�سافة  بطلب  2022م  يوليو   31 ال�سعودية يف  وتقدمت 

ال�ست�سافة مع الأردن واأوزبك�ستان واأ�سرتاليا على اأن يعلن فوز الدولة امل�ست�سيفة يف العام احلايل.
واأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اأم�ص عن فوز اململكة ر�سمًيا با�ست�سافة نهائيات كاأ�ص اآ�سيا 2027م لتحت�سن 

البطولة التي داأب الأخ�سر على التاألق فيها، للمرة الأوىل يف تاريخها.
و�سيكون العامل يف عام 2029م على موعد مع منظر خالب عندما تقام دورة الألعاب الآ�سيوية ال�ستوية يف 

مدينة تروجينا ال�سعودية، وهي املرة الأوىل التي تقام فيها البطولة يف دولة عربية، اإذ اأقيمت الن�سخ 
ال�سابقة يف اليابان وال�سني وكوريا اجلنوبية وكازاخ�ستان منذ 1986م.

فازت  بعدما  2034م  عام  يف  الآ�سيوية  الألعاب  لدورة  ال�سعودية  ا�ست�سافة  اآ�سيا  قارة  و�ست�سهد 
بحق ا�ست�سافتها يف دي�سمرب 2020م.

السعودية.. وجهة عالمية
ألقوى البطوالت الدولية والقارية 

جدة – هالل سلمان

حظيت الريا�سة ال�سعودية باهتمام كبر يف روؤية اململكة 2030 التي اأطلقت برعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
ابها الأول، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود،  �سعود - حفظه الله - يف 25 اأبريل 2016م، ومتابعة عرَّ
ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء - حفظه الله - فاأ�سبحت بالدنا، ولله احلمد، وجهة هامة ملختلف الأحداث الريا�سية حول العامل من خالل 
ا�ست�سافة الكثر من املناف�سات العاملية يف خمتلف الريا�سات، والنجاح الباهر يف تنظيمها واإبرازها بال�سكل الأمثل، بف�سل الله، اأوًل واأخًرا، 
ثم بدعم قيادتنا الر�سيدة الالحمدود للريا�سة والريا�سيني، واأي�سا بف�سل �سواعد �سباب و�سابات الوطن الذين اأثبتوا اأنهم جزء حيوي من 

ر النجاح تلو الآخر، فنال اإعجاب املن�سفني حول العامل. منظومة العمل التكاملي الذي �سطَّ

 قفز الحواجز واأللعاب القتالية وتروجينا الشتوية وصواًل آلسياد 2034
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كأس العالم لقفز الحواجز
دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت
كأس التحدي اآلسيوي

كأس أمم آسيا
األلعاب األولمبية الشتوية

األلعاب اآلسيوية

 أح������������������داث
تست�ضيفها المم�������لكة



في الدور الثاني من مونديال األندية..
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الزعيم يصطدم بعقبة أصحاب الضيافة
@Mohmed_aljlaihe

ت�أهل الهالل للمرة الرابعة 
ل��ك���أ���س ال���ع����مل ل��الأن��دي��ة، 
وم�����ش���رك��ت��ه ال��ث���ل��ث��ة يف 
ب�ملغرب  املق�مة  الن�شخة 

يعتقد  الري��شي  لل�ش�أن  ف�ملت�بع  ج��دًا،  غريبة 
ولي�س  ع�ملية،  بطولة  اأ�ش��شً�  يوجد  ال  اأن��ه 
هن�ك اأي متثيل لل�شعودية فيه�! حتى مل تكن 
تدعم  ر�شمية  بي�ن�ت  اأو  ت�ش�ريح  اأي  هن�ك 
ذاهب  يتيم  الهالل  وك���أن  �شفره؟  قبل  االأزرق 
تك�تف  اأي  ن�ش�هد  فلم  وحيدًا،  املن��شبة  لهذه 
التي  امل�ش�ركة،  ه��ذه  مع  ر�شمي  اأو  اإع��الم��ي 
العزيز،  ال��وط��ن  ال��ه��اليل  الفريق  فيه�  ميثل 
ونحقق  ال��راأ���س  ترفع  مل�ش�ركة  نطمح  وكلن� 
الري��شة  ملنجزات  ت�ش�ف  ميدالية  اأو  ترتيبً� 

ال�شعودية.
الع�ملية،  االأن��دي��ة  اأك��ر  ملق�رعة  ذاه��ب  الهالل 
حيلة  ال  اليدين،  مكبل  وهو  ق�راته�،  واأبط�ل 
قبل  الك�فية  ال��راح��ة  مينح  فلم  ق���وة،  وال  ل��ه 
مثل  االأخ��رى،  ب�لفرق  اأ�شوة  للمغرب  ال�شفر 
االأه��ل��ي امل�����ش��ري وال�����وداد امل��غ��رب��ي وري����ل 
مب�ري�تهم  ت�أجيل  مت  الذين  االإ�شب�ين،  مدريد 
الأجل اإراحة ممثلهم ليكون م�شتعدًا جيدًا لهذه 
ب���أي  �شفوفه  تدعيم  ي�شتطع  ومل  البطولة، 

�شفقة ترجح كفته الفنية مع اأبط�ل الع�مل.
ويعج  اأنف��شه  يلتقط  مل  ال��ذي  املنهك،  الهالل 
ومتثيلهم  العبيه  م�ش�ركة  بعد  ب�مل�ش�بني 
و�شغط  الع�مل،  ك�أ�س  يف  ال�شعودي  املنتخب 
مواجه�ت  بتحديد  ُيف�ج�أ  ال��دوري،  مب�ري�ت 
ك���أ���س ال�����ش��وب��ر ال�����ش��ع��ودي واإق���راره���� قبل 
كيف  اأعلم  ال  حقيقة  ب�أي�م!  الع�ملية  البطولة 
�شخ�س  يوجد  اأال  التوقيت!  ه��ذا  اختي�ر  مت 
اأو  الع�ملية،  يف  ممثلن�  على  ذلك  ت�أثري  الحظ 
حتى ت�أجيل ال�شوبر حتى بعد فراغ الهالل من 

الع�ملية.
اأزرق  �شيكون  الع�ملية  من  الفراغ  بعد  حتى 
الع��شمة على موعد ال يقل اأهمية عن الع�ملية 
لدوري  االإق�ش�ئية  االأدوار  امل�ش�ركة يف  وهو 
اأبط�ل اآ�شي� يف دور 16 وال� 8 وال� 4 يف ح�ل 

الت�أهل.
اأندية  ي�ش�رك يف بطولة  الهالل  تذكري فقط.. 
الع�مل ب��شم اململكة العربية ال�شعودية، ولي�س 

ب��شمه فقط، ودعمه هو دعم لري��شة الوطن.

من�شة الكلمة

حممد اجلليحي

الهالل وحيدًا في 
العالمية

جدة – هالل سلمان
ك�أ�س  يف  م�شواره  الهالل  فريق  ي�شتهل 
الع�مل لالأندية مبواجهة اأ�شح�ب ال�شي�فة، 
5:30 م�ش�ء ال�شبت  ال�  الوداد املغربي يف 

عبدالله"  "موالي  ا�شت�د  على 
ب�لع��شمة املغربية الرب�ط.

م�ش�ركته  يف  الهالل  ي�شعى 
ال��ث���ل��ث��ة مب��ون��دي���ل االأن���دي���ة 
االأرب��ع��ة،  دور  اإىل  للو�شول 
اأف�شل  وحم�ولة حتقيق مركز 
مم� ن�له يف امل�ش�ركة االأخرية، 
حيث حل يف املركز الرابع، يف 
حني ي�أمل الوداد بطل اأفريقي� 
الرج�ء  اإجن�ز مواطنه  بتكرار 
النه�ئية  للمب�راة  و�شل  الذي 
وحقق املركز الث�ين يف ن�شخة 
اخل�����ش���رة  ب��ع��د   2013 ع����م 

اأم�م ب�يرن ميونيخ )0-2(.
*املواجهة ال�ش�د�شة..

ال�ش�د�شة  للمرة  وال��وداد  الهالل  يتواجه 
امل�ش�بق�ت،  مبختلف  لق�ءاتهم�  ت�ريخ  يف 

ويتفوق )الزعيم( الذي حقق الفوز 3 مرات 
مرة  وتع�دال  للوداد،  وحيد  انت�ش�ر  مق�بل 

وحيدة.
ميدانيً�، وا�شل الهالل تدريب�ته ا�شتعداًدا 

النيجريي  ال��ه��داف  و���ش���رك  ل��ل��م��واج��ه��ة، 
ج�هزية  اأظهر  حيث  فيه�،  بفع�لية  اإيغ�لو 
ل��ب��دء امل��ب���راة وا���ش��ت��ع���دة مك�نه يف  ت���م��ة 
خ���ط ه��ج��وم ال��ف��ري��ق، واأو����ش���ى امل���درب 
العبيه  دي����ز  رام���ون  االأرجنتيني 
وع��دم  التمريرات  يف  ب�لرتكيز 
منت�شف  يف  االأخ��ط���ء  ارت��ك���ب 
امل�ش�ح�ت  فتح  وع���دم  ملعبهم، 
اأم�م العبي الوداد الذي �شيحظى 
ب����دع����م ج���م����ه���ريي ه�����ئ����ل يف 

املدرج�ت.
ال�شبت  اأخ���رى  م��واج��ه��ة  ويف 
اأي�شً�، يلعب االأهلي امل�شري مع 
�شي�تل �شوندرز االأمريكي يف ال� 
ملعب طنجة.  على  م�ش�ء   8:30
ف��وزه على اوك��والن��د  وذل��ك بعد 

�شيتي  3-0 يف الدور االأول.

في الجولة قبل األخيرة من دوري السيدات..

االتحاد واألهلي يستضيفان النصر والهالل
جدة – هالل سلمان

والهالل،  الن�شر  الري��س،  قطبي  بني  ال�شراع  توا�شل 
لل�شيدات قبل جولتني من  القدم  لكرة  املمت�ز  ال��دوري  يف 
خت�مه، حيث تف�شل بينهم� نقطة واحدة بخت�م مب�ري�ت 

املرحلة ال� 12.
وال�شبت،  اجلمعة  االأخ���رية  قبل   13 ال���  اجلولة  وتلعب 
وي�شت�شيف  ال�شرقية،  �شعلة  ن��ظ��ريه  �شم�  ي��واج��ه  حيث 
يلعب  فيم�  اجلمعة،  مب�راتي  يف  الن�شر  نظريه  االحت���د 
يف  الهالل  نظريه  االأهلي  وي�شتقبل  ال�شب�ب،  مع  اليم�مة 

مواجهتي ال�شبت.
29 نقطة  ويت�شدر الن�شر ترتيب دوري ال�شيدات بر�شيد 
 28 الهالل  ميتلك  فيم�   1-5 ال�شرقية  �شعلة  على  فوزه  بعد 

نقطة بعد اكت�ش�حه �شم� متذيل الرتتيب بنتيجة 0-18.
بو�ش�حة  لين�  الفرن�شية  طريق  عن  الن�شر  اأه��داف  �شجلت 
)هدفني( واالأردنية مي�ش�ء جب�رة والبحرينية ح�شة العي�شى، 
ب�الإ�ش�فة اإىل هدف بطريق اخلط�أ من العبة �شعلة ال�شرقية، 
الوحيد  اخل��شر  هدف  ج�ء  فيم�  ت�شيمين�ف�،  اآن�  اجلورجية 

بوا�شطة رهف املن�شوري.

رب�عية  اأدو  اإليزابيث  الغ�نية  �شجلت  الهالل،  مب�راة  ويف 
)ه�تريك(  الدين  ن��ور  �شوخ�ن  والعراقية  ه�تريك(  )�شوبر 
وعبري  )ه�تريك(  العم�ري  وعهود  )ه�تريك(  العنزي  واأريج 
ال�ش�مري )ه�تريك( وهدف لكل من جوري اجلهني واملغربية 

مرمي بنكريان.
للمغربية  ه�تريك  منه�   1-5 ال�شب�ب  على  االأه��ل��ي  وف���ز 
الغ�نية �شي�شيلي�ن ه�غ�ن،  ابت�ش�م جرايدي، وهدف لكل من 
وملوك هو�ش�وي، فيم� ج�ء هدف ال�شب�ب الوحيد عن طريق 
يف  نقطة   13 اإىل  ر�شيده  االأهلي  لريفع  عبداللطيف،  هي�م 
املركز ال�ش�د�س، فيم� جتمد ر�شيد ال�شب�ب عند 20 نقطة يف 

املركز اخل�م�س.
وتع�دل االحت�د من دون اأهداف مع اليم�مة لي�شبح ر�شيد 
االحت�د 20 نقطة يف املركز الرابع، ور�شيد اليم�مة 21 نقطة 

يف املركز الث�لث.
العراقية  ر���ش��ي��د  ال�����دوري، و���ش��ل  ه��داف���ت  ت��رت��ي��ب  ويف 
ال�شدارة  40 هدفً� يف  اإىل  الهالل  الدين العبة  نور  �شوخ�ن 
العبة  العي�شى  ح�شة  البحرينية  و�شيفته�  عن  كبري  بف�رق 
الن�شر التي متتلك 15 هدفً�، واقرتبت منه� املغربية ابت�ش�م 

جرايدي هدافة االأهلي �ش�حبة املركز الث�لث ب� 12 هدفً�.
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الفتح VS النصر
يحل الن�ضر املت�ضدر بـ 33 نقطة، �ضيفًا 
على الفتح ال�ضاد�س بـ 21 نقطة، وي�ضعى 
ـــان عــلــى الـــتـــوايل بعد  ــفــوز ث الــنــ�ــضــر ل
املا�ضية،  االتفاق يف اجلولة  على  تغلبه 
كاأ�س  فقدان  مــرارة  جماهريه  لتعوي�س 
افتتاح  اجلــمــيــع  ينتظر  كــمــا  الــ�ــضــوبــر، 
رونالدو �ضجل اأهدافه مع "العاملي" بعد 
اأ�ضيب  التي  الكاحل،  كدمة  من  �ضفائه 
الفتح  اأما  ال�ضوبر،  اأمام االحتاد يف  بها 
الفائز على الوحدة يف اآخر جولة فياأمل 
لتجنب  واجلــمــهــور  االأر�ـــس  با�ضتغالل 

اخل�ضارة اأمام "الدون" ورفاقه.

الطائي VS االتحاد
تاألق رادوي العبًا مع الهالل يف مباريات 
اأمام االحتاد، وياأمل يف ثاين  الكال�ضيكو 
مباراة له كمدرب للطائي لتحقيق اأول فوز 
االأخــرية  اخل�ضارة  بعد  "االأ�ضهب"  مع  له 
لكن  مــ�ــضــواره،  افتتاح  يف  ال�ضباب  اأمـــام 
مهمته �ضتكون �ضعبة للغاية يف ظل ن�ضوة 
ميتلك  ال�ضوبر،  كاأ�س  اأبطال  االحتاديني 
التا�ضع،  املــركــز  يف  نقطة   18 الــطــائــي 
يحتل  حني  يف  مباريات،   4 اآخــر  وخ�ضر 
االحتاد املركز الرابع بـ 31 نقطة، وي�ضعى 

لفوز ثالث على التوايل.

الشباب VS ضمك
ي�ضت�ضيف ال�ضباب الثالث بـ 31 نقطة، 
نظريه �ضمك ال�ضابع بـ 21 نقطة، حيث 
ي�ضعى "الليوث" لفوز ثان على التوايل، 
بعد �ضل�ضلة من 3 تعادالت متتالية اأفقدته 
ال�ضدارة، اأما �ضمك ففاز على الفتح بعد 
بالعودة  ويــاأمــل  متتاليتني،  خ�ضارتني 

بنتيجة اإيجابية.

الباطن VS التعاون
نقطة،   27 بـ  اخلام�س  التعاون  يحل 
بـ  الرتتيب  متذيل  الباطن  على  �ضيفًا 
ياأمل  ال�ضباب  مع  تعادله  وبعد  نقاط،   3
والتقدم  الفوز  نغمة  با�ضتعادة  التعاون 
الباطن  يــزال  ال  فيما  الرتتيب،  اأكــر يف 
الــدوري  يف  له  انت�ضار  اأول  عن  يبحث 
بف�ضل  م�ضتواه  حت�ضن  بعد  خ�ضو�ضًا 

التعاقدات ال�ضتوية التي اأجراها.

أبها VS الخليج
نقطة،   19 بـ  الثامن  اأبها  ي�ضتقبل 
 13 بر�ضيد   14 الـــ  اخلليج  �ضيفه 
خ�ضارته  تعوي�س  يف  اآمـــاًل  نقطة، 
االأخرية اأمام الهالل، يف حني يعي�س 
 3 "الدانة" فرتة رائعة حقق خاللها 
للعودة  وي�ضعى  متتالية  انت�ضارات 
اأر�ـــس  تــقــديــر مــن  ـــل  اأق بنقطة عــلــى 

مناف�ضه.

االتفاق VS العدالة
 13 بـــ  العا�ضر  املــركــز  االتــفــاق  يحتل 
االأخــري  قبل  الــعــدالــة  وي�ضتقبل  نقطة، 
االأر�ـــس  اأ�ــضــحــاب  نــقــاط، وي�ضعى   9 بـــ 
لو�ضع حد لنزيف النقاط بعد خ�ضارتني 
فيما  والــنــ�ــضــر،  الفتح  اأمـــام  متتاليتني 
ميدان  من  نقطة  بتحقيق  العدالة  ياأمل 
يف  الباطن  مــع  تعادلهم  بعد  مناف�ضهم 

اجلولة املا�ضية.

الفيحاء VS الوحدة
الوحدة  نقطة، ويتقدم   15 الفريقان  ميتلك 
االأهــداف.  13 بفارق  الـ  الفيحاء  12 على  الـ 
تقارب م�ضتوى الفريقني يِعد مبواجهة مثرية، 
جماهريهم  بتعوي�س  "الفهود"  فيها  يــاأمــل 
الدوري  االحتاد يف  يد  على  مرتني  اخل�ضارة 
الــوحــدة  تعر�س  حــني  يف  ال�ضوبر،  وكــاأ�ــس 
االأخـــرية،  اجلــولــة  يف  الفتح  اأمـــام  للخ�ضارة 

وهدفه العودة بنقطة على اأقل تقدير.

جدة – هالل �سلمان
 4 الـ  اأبها مع اخلليج يف  يلعب اخلمي�س  ال�ضعودي، حيث  ال�ضوبر  كاأ�س  ب�ضبب  للدوران بعد توقفها؛  تعود عجلة دوري رو�ضن 
ع�ضرًا، والباطن مع التعاون يف الـ 6 م�ضاء، وهو نف�س توقيت مباراة ال�ضباب مع �ضمك، وتلعب مباراتان اجلمعة؛ حيث يحل الن�ضر 
�ضيفًا على الفتح يف الـ 6 م�ضاء، وي�ضت�ضيف االتفاق نظريه العدالة يف الـ 8:30 م�ضاء، وتختتم اجلولة مبباراتي ال�ضبت، ففي الـ 

م�ضاء.  6 الـ  يف  الوحدة  �ضيفه  الفيحاء  ويالقي  االحتاد،  نظريه   الطائي  يواجه  ع�ضرًا   4

الشباب يواجه ضمك.. والباطن يستقبل التعاون

في الجولة ال� 15 من دوري روشن..

النصر واالتحاد في ضيافة الفتح والطائي

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ
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في ختام الجولة 19 من دوري" يلو"..

األهلي يسعى للثأر وتعزيز الصدارة.. والفيصلي في ضيافة الجبلين 
حائل- خالد احلامد 

تختتم اليوم اخلمي�س مباريات اجلولة الـ 
19 من دوري »يلو« للدرجة الأوىل، باإقامة 
3  مواجهات جديدة؛ اإذ يلعب القاد�سية اأمام 
الفي�سلي،  �سيفه  اجلبلني  ويواجه  جنران، 

وي�ستقبل الأهلي �سيفه الأخدود. 

القاد�سية VS جنران 
على ملعب الأمري �سعود بن جلوي باخلرب، 
يلعب القاد�سية اأمام �سيفه جنران، يف لقاء 
مراكز  مــن  للهروب  امل�سرتكة  الطموحات 
الــفــريــقــني الفني  املـــوؤخـــرة، يف ظــل و�ــســع 
 15 الـ  املركز  يف  يحل  فالقاد�سية  ال�سعب. 
الـ  باملركز  جنــران  فيما  نقطة،   18 بر�سيد 
انتهى  الذهاب  لقاء  نقطة.   14 بر�سيد   17

بالتعادل 1-1. 

اجلبلني VS الفي�سلي 
�سعبًا  لــقــاء  اجلبلني  حائل، يخو�س  يف 
اللقاء  �سعوبة  تكمن  الفي�سلي،  �سيفه  اأمام 
الأخــرية،  اجلــولت  يف  الطرفني  و�سع  يف 
ي�سعى  نقطة،   22 بر�سيد   11 الـ  فاجلبلني 
لت�سجيل فوز يوقف من خالله نزيف النقاط. 
نقطة،   34 بر�سيد  اخلام�س  الفي�سلي  اأمــا 
واملحافظة  الفوز  نغمة  ا�ستعادة  يف  فياأمل 
على حظوظه باملناف�سة على ال�سعود. علمًا 

اأن لقاء الذهاب انتهى للفي�سلي 3-1. 

الأهلي VS الأخدود 
الفي�سل  عبدالله  الأمـــري  ا�ــســتــاد  على 
ـــي املــتــ�ــســدر مع  بـــجـــدة، يــلــتــقــي الأهـــل

مــواجــهــات  اأقــــوى  يف  الأخـــــدود  �سيفه 
تقارب  يف  املباراة  قوة  اجلولة، وتكمن 
نــقــاط الــطــرفــني، فــالأهــلــي يــدخــل اللقاء 

الأول،  ــز  ــرك امل يف  نــقــطــة   37 بــر�ــســيــد 
ومير بو�سع فني مميز، وي�سعى حل�سد 
العالمة الكاملة وتعزيز �سدارته، والثاأر 

التي  املو�سم،  هذا  الوحيدة  هزميته  من 
الأخـــدود.  اأمـــام  الأول  الـــدور  يف  كانت 
نقطة   34 ر�سيده  الأخــدود  املقابل،  يف 

الــرابــع ويــاأمــل يف تــكــرار فــوزه   باملركز 
يف  حظوظه  على  للحفاظ  الأهــلــي  على 

املناف�سة على ال�سعود.

 الحزم يتخطى العروبة.. وهجر يعمق جراح الشعلة
حائل- خالد احلامد 

للمت�سدر  مــطــاردتــه  احلـــزم  فــريــق  وا�ــســل 
الأهلي بعد فوزه ال�سعب على �سيفه العروبة 
اأم�س على ا�ستاد احلزم بالر�س، �سمن   2-1

لقاءات اجلولة 19 من دوري يلو. 
ــــــديف احلــــــــزم  فــرانــ�ــســيــ�ــس  اأحـــــــــرز ه

وعبدالهادي احلراجني، فيما �سجل للعروبة 
الربازيلي رايالن.

بهذه النتيجة، و�سل احلزم للنقطة 37 يف 
املركز الثاين، فيما جتمد ر�سيد العروبة عند 

 .11 املركز  يف  نقطة   23
على  فوزًا مهمًا  هجر  حقق   اخلـــرج،  ويف 

م�ست�سيفه ال�سعلة1-2. جاء هديف هجر عن 
�سجل  فيما  وكالرين�س   تياغو  من  كل  طريق 
لل�سعلة كارلو�س اأنريكي؛ لريفع هجر ر�سيده 
10، وتاأزم موقف ال�سعلة  23 نقطة يف  اإىل 
اأكرث بعد اأن جتمد ر�سيده عند 11 نقطة يف 

قاع الرتتيب. 

ويف الباحة، تغلب ال�ساحل على م�ست�سيفه 
طريق  عــن  ال�ساحل  هدفا  جــاء   .2-1 العني 
اإبراهيم، فيما �سجل  طالل جمر�سي و�سوريا 
ال�ساحل  لي�سل  العني؛  هدف  الهواري  طويل 
ر�سيد  وجتمد   ،16 املــركــز  يف   17 للنقطة 

العني عند 21 نقطة يف املركز14. 

 1-1 الإيجابي  التعادل  خيم  عنيزة،  ويف 
على مواجهة العربي و�سيفه القي�سومة.

�سجل للعربي اأبالي من ركلة جزاء، وتعادل 
للقي�سومة �سلطان املطريي.

باملركز  نقطة   31 الــعــربــي  ر�ــســيــد  فــبــات 
ال�ساد�س، والقي�سومة 22 نقطة باملركز13.
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    النرويجي ويرنسكجولد
يتوج بالمرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023

 البالد- العال
ويرن�سكجولد  �سورين  الرنويجي  ال��دراج  حقق 
من فريق اأونو اإك�س، لقب املرحلة الثالثة من طواف 
من  اأم�س  م�ساء  انطلقت  التي   ،2023 ال�سعودية 

حمطة قطار املن�سية، و�سواًل اإىل اأبو راكة مب�سافة 
كلم.  159،5

ال�سباق  بلقب  يظفر  اأن  "�سورين"  وا���س��ت��ط��اع 
االإيطايل  ال��دراج  على  متقدمًا  الثالثة،  مرحلته  يف 
جونثان ميالن من فريق بحرين فكتوريو�س، الذي 

حّل ثانيًا يف املرحلة، لكنه ال يزال مت�سدرًا ت�سنيف 
الثالث  امل��رك��ز  ال��ع��ام، وج���اء يف  ال��ف��ردي  ال��وق��ت 
الهولندي �سي�س بول من فريق ا�ستانا كازاخ�ستان، 
يف  �ساركوا  مت�سابق،   102 جتاوز  ا�ستطاع  الذي 

مناف�سات اليوم.
نظم  الثالثة،  املرحلة  مناف�سات  هام�س  وع��ل��ى 
ال�سباق  ف��ع��ال��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  ال�����س��ع��ودي  االحت����اد 
ال�سغري للدراجات الهوائية، مب�سافة 42 كلم، وذلك 
مت�سابقًا،   14 مب�ساركة  املن�سية،  قطار  حمطة  يف 
ميثلون 11 ناديًا �سعوديًا، حيث توج باملركز االأول 
دراج نادي االبت�سام اأحمد اآل عبدالله، بواقع زمني 
نادي  دراج  وح�سل  ثانية،  و22  دقائق  و9  �ساعة 
وجاء  الثاين،  املركز  على  جابر  �سعيد  م��ازن  اأبها 

العب الريموك الرباء اإبراهيم يف املركز الثالث.
املرحلة  اخلمي�س  اليوم  تنطلق  اأخ��رى،  جهة  من 
الرابعة من �سباق طواف ال�سعودية الذي ت�ست�سيفه 
ال�سعودي  االحت��اد  مع  بالتعاون  الريا�سة،  وزارة 
للدراجات الهوائية، واالحتاد الدويل )UCI( من 
 163.4 مب�سافة  عويريد  حارة  اإىل  مرايا  م�سرح 

كيلومرت.

أغلى صفقة في تاريخ الدوري اإلنجليزي..

إنزو فرنانديز إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو
البالد – جدة

فرنانديز،  اإنزو  االأرجنتيني  الدويل  الو�سط  بات العب 
املتوج اأواخر 2022 بلقب مونديال قطر، اأغلى العب يف 
 121 ت�سيل�سي  اأنفق  بعدما  االإجنليزي،  ال��دوري  تاريخ 
ما  وفق  الربتغايل؛  بنفيكا  من  معه  للتعاقد  يورو  مليون 

اأعلن االأخري. 
اأف�سل العب واعد  الذي اختري  22 عامًا،  ال�  ابن  ووقع 
ون�سف  اأع��وام  ل�8  االأم��د  طويل  عقدًا  قطر،  مونديال  يف 

العام، ينتهي يف 2031م. 
واأ�سبح فرنانديز اأغلى العب يف تاريخ ال� "برميريليغ"، 
�سيتي  مان�س�سرت  اأنفقه  ال��ذي  القيا�سي  املبلغ  متجاوزًا 
العام، وقدره  قبل عام ون�سف  للتعاقد مع جاك غريلي�س 

يورو.  مليون   115
كان بنفيكا تعاقد مع فرنانديز، الذي يجيد القيام بعدة 
يف  االأرجنتيني  بليت  ريفر  من  الو�سط،  خط  يف  اأدوار 
متتد  �سفقة  يف  يورو  ماليني   10 مقابل  املا�سي،  يوليو 

حتى عام 2027م. 
مع  التعاقد  �سفقة  ب�ساأن  بيان  اأي  ت�سيل�سي  ي�سدر  ومل 
الع��ب ال��و���س��ط، ال��ذي خطف االأن��ظ��ار يف م��ون��دي��ال قطر 
العاملي  لقبها  اإىل  بالده  قيادة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  و�ساهم 

االأول منذ 1986م. 
النادي  اإن��ف��اق  حجم  جت��اوز  فرنانديز،  م��ع  وبتعاقده 
ليل  اأقفلت  التي  ال�ستوية  االنتقاالت  �سوق  يف  اللندين 
300 مليون يورو، بعدما �سم العبني  اأكرث من  الثالثاء، 
دانييت�سك  �ساختار  االأوك��راين ميخايلو مودريك من  مثل 
الدفاع  قلب  اأو  املكافاآت(،  )مع  يورو  مليون   100 مقابل 
مليون   40 مقابل  موناكو  من  باديا�سيل  بنوا  الفرن�سي 
يورو، اإ�سافة اإىل ح�سوله على خدمات الربتغايل جواو 

فيليك�س على �سبيل االإعارة من اأتلتيكو مدريد. 
االنتقاالت  �سوق  يف  اأي�سًا  اأنفق  اأن  لت�سيل�سي  و�سبق 
300 مليون يورو ب�سمه العبني مثل  اأكرث من  ال�سيفية 
الفرن�سي وي�سلي فوفانا من لي�سرت، واالأرجنتيني ماركو 
مان�س�سرت  من  �سرتلينغ  ورحيم  برايتون  من  كوكوريا 

�سيتي. 
اأنفقها  التي  اللندين بع�سًا من االأموال  النادي  وعو�س 
يف ال�سيف بتخليه عن االأملاين تيمو فرينر ل�سالح فريقه 
و�ست  جل���اره  اإمي��ر���س��ون  واالإي��ط��ايل  الي��ب��زي��غ،  ال�سابق 
اإىل  و�سواًل  لربايتون،  غيلمور  بيلي  واالأ�سكتلندي  هام، 
القليلة  ال�ساعات  يف  انتقل  ال��ذي  جورجينيو،  االإيطايل 
ال�  ترتيب  مت�سدر  اآر���س��ن��ال،  االآخ���ر  اجل��ار  اإىل  املا�سية 

"برميريليغ".



ببغاء أليف يسجن صاحبه ويغرمهمدونة صينية تلتهم القرش األبيض

 أجمل
وأدفأ

األوركسترا الوطنية تشارك في "بينالي الفنون"

إحباط تهريب قات وحشيش مخدر

برنامج لمطوري األلعاب اإللكترونية

تايوان ـ وكاالت
يف  �أليف  ببغاء  ت�سبب  طريف  �سيناريو  يف 
�أنه  �لتفا�سيل  ويف  وتغرميه،  �ساحبه  �سجن 
�سهرين  ملدة  بال�سجن  تايو�ين  رجل  على  ُحكم 
وغر�مة قدرها 3.04 مليون دوالر تايو�ين بعد 
�أن �أ�ساب �لببغاء �خلا�ص َطِبيبًا كان يتجول يف 

نف�ص �ملكان.
�لتايو�نية، خلع  �الأنباء �ملركزية  ووفقًا لوكالة 
بعد  حو�سه  وك�سر  ليين،  �لطبيب  ورك  مف�سل 
�ل�سقوط �لذي ت�سبب به طائر �لببغاء، حيث حط 
�لطائر على ظهر �لطبيب، وبد�أ يرفرف باأجنحته 

ما �أدى �إىل فزع �لطبيب ووقوعه �أَْر�سًا.
مالك  �ييسييد  ق�سائية  دعيييوى  ليين  �لطبيب  رفيييع 
�لببغاء، ُمْعَتِبً� �أن �إ�سابته جاءت ب�سبب �الإهمال، 
وقدم دعوى مدنية للتعوي�ص عن خ�سائره �ملالية.
وقال للمحكمة �إنه مكث �أُ�ْسُبوعًا يف �مل�ست�سفى 
من  الأكيير  �لعمل  من  يتمكن  ومل  �إ�سابته،  ب�سبب 
ن�سف عام، ويحتاج �إىل �ستة �أ�سهر للتعايف منها 

ثالثة �أ�سهر من �لرعاية �خلا�سة.
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يهبط �حلزن فجاأة
بال موعد �سابق  

بال �إنذ�ر
يخطف من عيننا �لبهجة
وتبقى �لقيود و�الأ�سر�ر

عبثًا تطري �أحالمنا
ن�ساأل �الأفق �ملجهول 

حيارى  
وتكتم �الأقد�ر

يلحق �ملوت �حلياة  
يت�ساوى �الأخيار 

و�الأ�سر�ر
و�لقبور �أقيمت منذ عهود

قبل �أن ناأتي

وبعد �أن نلوذ يف �سكون 
بعامل �الأمو�ت

لهفتي على رفاقي، وقد 
م�سو�

ذهب �الأم�ص بهم
ومل  �أزل يف حريتي

صالح عبد هللا بوقريتلهو بي �لظلمات

شفق الحزن

بالكورني�ش  الرتاثية  جازان  بقرية  ال�شعبي  بال�شوق  املعرو�شة  القدمي  الطراز  ذات  اليدوية  وامل�شغوالت  االأزيــاء  جذبت 
اجلنوبي ملدينة جيزان، العديد من الزائرات لفعاليات مهرجان �شتاء جازان 23 املقام حتت �شعار "اأجمل واأدفاأ".

وتعد االأزياء وامل�شغوالت اليدوية ذات الطراز القدمي يف منطقة جازان، عالمة حا�شرة لل�شناعات املحلية، ارتبطت بذاكرة 
االأطفال  خا�شة  املهرجان  زوار  من  اإقبااًل  القدمية  اليدوية  وامل�شغوالت  االأزيــاء  وت�شهد  االأجيال.  مر  على  واالأجــداد  االآبــاء 
والفتيات الالتي ي�شّررن على اقتنائها والتو�شح بها متجولني بني اأروقة املهرجان، ومل يتوقف احلد عند ر�شم الطابع الرتاثي 

على املالب�ش فح�شب، بل امتد لي�شل اإىل االإك�ش�شوارات كالقالئد واالأ�شاور وربطات ال�شعر واأغطية االأ�شرة والو�شائد.

البالد ـ جدة
لييلييميي�ييسيياركيية بفرقة  �ملييو�ييسيييييقييى  هيييييئيية  تيي�ييسييتييعييد 
�الأورك�سرت� �لوطنية و�لكور�ل يف بينايل �لفنون 
مو�سيقية  فقر�ت  �ستقدم  حيث  بجدة،  �الإ�سالمية 
�ل�سعودي،  �لثقايف  بيياالإرث  �رتباط  ذ�ت  متنوعة 
�ل�سبت،  غد  بعد  �لبينايل  �ساحة  مييدرج  يف  وذلييك 
�لتي  �لييبييييينييايل  ميين  �الأوىل  �لييييدورة  هيياميي�ييص  عييلييى 
�حلجاج  ب�سالة  بيت"  "�أول  �سعار:  حتييت  تييقييام 
هيئة  ومتيييزج  جيييدة.  يف  عبد�لعزيز  �ملييلييك  مبييطييار 
بباقي  �ملو�سيقى  م�ساركتها،  خالل  من  �ملو�سيقى 
فنيًة  لوحًة  لت�سكل  �ملعر�ص  يف  �ملعرو�سة  �لفنون 
حيث  و�جلالل"،  "�جلمال  عنو�ن:  حتت  متكاملًة 
عييددً�  و�ليييكيييور�ل  �لوطنية  �الأوركيي�ييسييرت�  �ستقدم 
�لوطنية  و�ملعزوفات  �الإ�سالمية،  �ملو�سحات  من 
و�لرت�ثية �ل�سعودية مب�ساركة 70 عاِزفًا �َسُعوِدّيًا، 

باالإ�سافة �إىل �لكور�ل �جلماعي.

البالد ـ الريا�ش
�سّرح �ملتحدث �لر�سمي للمديرية �لعامة حلر�ص 
�لييدوريييات  بيياأن  �لقريني،  م�سفر  �لعقيد  �حليييدود، 
�لبية حلر�ص �حلدود يف مناطق جنر�ن وجاز�ن 
�ملنورة،  و�ملدينة  �ملكرمة  ومكة  وتبوك  وع�سري 
نبات  ميين  طيينييًا   42.2 تهريب  حمييياوالت  �أحبطت 
�لقات �ملخدر و661 كيلو جر�مًا من مادة �حل�سي�ص 
عًا لتنظيم �لتد�ول  �ملخدر و318،970 ُقْر�سًا خا�سِ
�الإمفيتامن  مادة  من  ُقْر�سًا  و118،517  �لطبي 
 348 وعييددهييم  مهربيها،  على  وقب�ست  �ملييخييدر، 
َهمًا، منهم 33 ُمو�ِطنًا، و315 ُماِلفًا لنظام �أمن  ُمتَّ
و38  �ليمنية،  �جلن�سية  من  وهم:273  �حلييدود، 
�مل�سرية  �الإثيوبية و3 من �جلن�سية  من �جلن�سية 
��ستكمال  وجيييرى  �الإرييييرتيييية،  �جلن�سية  ميين  و1 
وت�سليمهم  بحقهم،  �الأولييييية  �لنظامية  �الإجييير�ء�ت 

و�ملهربات جلهة �الخت�سا�ص.

البالد ـ الريا�ش
�أعلنت �لهيئة �لعامة لالإعالم �ملرئي و�مل�سموع عن 
�لياباين  �ل�سعودي  �لبنامج  من  �لر�بعة  �لن�سخة 
�ل�سعودين،  �الإلكرتونية  �الألعاب  مطوري  لتدريب 
منطقة  يف  �لياباين  �لتعاون  مركز  مييع  بالتعاون 
تدريب  �إىل  �لييبنييامييج  ويييهييدف  �الأو�ييسييط.  �ل�سرق 
تطوير  يف  و�ملتو�سطة  �ملبتدئة  �ملهار�ت  �أ�سحاب 
تخطيط  يف  مهار�تهم  لتح�سن  �الألييعيياب،  �سناعة 
وت�سميم �للعبة وتطويرها، وتقدمي �الإر�ساد �ملهني 
و�سيقام  �ملجال.  هذ�  يف  كفاءتهم  لرفع  وذلييك  لهم، 
�لبنامج مبقر �لهيئة يف مدينة �لريا�ص، و�سينطلق 

يف 26 فب�ير 2023م  ملدة 5 �أيام.

بكني ـ وكاالت
�ألفًا   18 مبلغ  مدونة  �ل�سينية  �ل�سلطات  غرمت 
و500 دوالر، عقب �أن ن�سرت مقطع فيديو لها وهي 
�نتقاد�ت  �أثييار  مما  �لكبري،  �الأبي�ص  �لقر�ص  تتناول 

على �سبكة �الإنرتنت.
يف  م�سوؤولن  عن  لالأنباء  بلومبغ  وكالة  ونقلت 
�إن  �لقول  �سي�سو�ن  غرب  بجنوب  نانت�سونغ  �إقليم 
�لييبييية يف  �حلييييياة  قييو�نيين حماية  �نتهكت  �ملييدونيية 
�لعام  �أبييريييل  يف  �حليييييو�ن  ��ييسييرتت  عندما  �ل�سن، 

�مل�سوؤولون  بتناوله. وقال  قامت  ذلك  �ملا�سي، وبعد 
موقع  على  يييو�ن   7700 دفعت  "جن"،  �ملدونة  �إن 
هولدينغز  بييابييا  عييلييي  مبجموعة  �خلييا�ييص  تيياوبيياو 
ي�سنفه  �ليييذي  �حليييييو�ن،  �ييسيير�ء  �أجيييل  ميين  للت�سوق 
�أنه من  �الحتاد �لدويل للمحافظة على �لطبيعة على 
�لف�سائل �ملعر�سة لالنقر��ص، حيث تر�جعت �أعد�ده 
�أكب  �الأبي�ص،  �لقر�ص  �سمك  ويعد  كبرية.  ب�سورة 
�الأ�سماك �ملفرت�سة على وجه �الأر�ص، حيث يبلغ طول 
�الأكب حجمًا منه �أكر من 6 �أمتار، وتزن ِطّنًا و�ِحدً�.

لوحة: �سفق �حلزن
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