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ويل العهد يطلق برنامج تنمية القدرات الب�سرية 

تون�س
كابل - البالدحكومة بدون اإخوان  

اال�شتباك  حل��د  طالبان،  حركة  ق��ي��ادات  ب��ن  ح��ادة  خ��اف��ات  اندلعت 
باالأيدي داخل الق�شر الرئا�شي، ب�شبب عدم ر�شا البع�ض على الت�شكيلة 
الف�شل  ذات  اجلهة  حول  القيادين  بن  تا�شن  حدث  بينما  احلكومية، 
يف حتقيق "االنت�شار" الذي حققته احلركة، اإذ تركز اخلاف بن نائب 
يف  الاجئن  �شوؤون  ووزي��ر  ب��رادر،  الغني  عبد  امل��ا  احلكومة  رئي�ض 

احلركة خليل الرحمن حقاين، الع�شو القيادي يف �شبكة حقاين 
املقاتلة.

ل�"بي  وف���ق���ًا  م�������ش���ادر،  وق���ال���ت 
اخل�����اف  اإن  �شي"،  ب�����ي 

ب�����ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ت��ن 
ال��ق��ي��ادي��ت��ن ح��دث 

الق�شر  داخ���ل 
ال��رئ��ا���ش��ي 

يف العا�شمة كابل، فيما تدخلت عنا�شر من احلركة لف�ض النزاع، ليغادر 
املا برادر بعدها العا�شمة كابل اإىل قندهار، فيما مل حتل اخلافات مع 

حقاين، ما اأدى لوقف الكثري من االأعمال احلكومية.
اأف�شت  الدبلوما�شي  الفريق  م��ع  ج��ه��وده  اأن  ب���رادر  يعترب  وبينما 
�شنها  التي  الهجمات  اإىل  ذلك  يرد  حقاين  كان  ال�شلطة،  على  لا�شتياء 
مقاتلو �شبكته �شد قوات احلكومة االأفغانية، بينما قالت م�شادر من داخل 
احلركة، اإن برادر م�شتاء من ت�شكيلة احلكومة االأفغانية اجلديدة، معتربًا 
القادرة  ال�شيا�شية  الكفاءات  من  تخلو  اأنها 
ع��ل��ى ح��ف��ظ م���ا ح��ق��ق��ت��ه احل���رك���ة، 
ال  الع�شكرين  ال��ق��ادة  واأن 
حتقيق  ي�شتطيعون 
م����ا ه����و م��رج��و 

منهم. 

اخلالفات تخرتق �سفوف حركة طالبان
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الريا�س- البالد
دعا جمل�ض ال�شورى، وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 
ا�شرتاتيجية  واعتماد  ا�شتكمال  يف  باالإ�شراع  واالإ�شكان 
يف  املقدمة  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  لارتقاء  البلدي  القطاع 
�شدد  كما  احل�شري،  امل�شهد  وحت�شن  ال�شعودية  امل��دن 
الع�شوائيات  وتطوير  معاجلة  �شيا�شات  مراجعة  على 
وحوكمة  تن�شيق  اآلية  وف��ق  اخلا�ض  القطاع  مب�شاركة 

تت�شمن  واأن  واملناطق  املدن  تطوير  هيئات  مع  وا�شحة 
التوعية وامل�شاركة املجتمعية.

ت�شريف  ب�شبكات  التغطية  ن�شب  رفع  القرار  وت�شمن 
االأمطار وال�شيول يف مدن اململكة وبيان ما مت بخ�شو�ض 
يف  موؤكًدا  الزمني،  ونطاقها  ال�شاملة  املخططات  اإع��داد 
الوقت ذاته على الوزارة يف قراره اأهمية حتقيق ر�شالتها 
املتمثلة  ال��ب��ل��دي  للقطاع  اال�شرتاتيجي  الهيكل  �شمن 

ال�شخ�شية  لتفعيل  اآليات  تطوير  املحلية  االإدارة  بتعزيز 
االعتبارية والذمة املالية امل�شتقلة للبلديات.

تطوير  يف  ب��االإ���ش��راع  ال����وزارة  املجل�ض  ط��ال��ب  كما 
ال���ن���م���وذج ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��ب��ل��دي��ة وحم���اوره���ا 
وموؤ�شرات  مبادراتها  وحتديد  واأهدافها  اال�شرتاتيجية 
االأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع اخلا�ض واملجال�ض 

البلدية وامل�شاركة املجتمعية.

ال�سورى يطالب مبعاجلة الع�سوائيات

يدشن أعمال 
جائزة مكة 

جدة- البالد
ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  م�شت�شار  اأطلق 
اأمري منطقة مكة املكرمة، االأمري خالد الفي�شل، 
الثالثة  ال��دورة  اأعمال  بجدة  االإم���ارة  مقر  يف 
1442ه�  ع�شرة جلائزة مكة للتميز عن العام 
ي�شتمر  ال��ذي  الرت�شيحات  ا�شتقبال  وب��دء   ،
التفاعلية  املن�شة  �شموه  د�شن  فيما  اأ�شهر،   3

للجائزة.
اجلوائز  منتدى  اختيار  عن  �شموه  واأعلن 
�شموه  واطلع  للجائزة،  �شرف  �شيف  العربية 
التي  للجائزة  الرقمية  املن�شة  اأه���داف  على 
تواكب التحول الرقمي يف املنطقة لت�شهم يف 
 ، االأعمال  وجتويد  املرت�شحن  على  الت�شهيل 

اإ�شافة اإىل اإجناز اأعمال التحكيم والتقييم.
منذ  اجل��ائ��زة  اأع��م��ال  على  �شموه  اطلع  كما 
عامًا   12 خ��ال  ا�شتقبلت  حيث   ، انطاقتها 
مبادرة،   2751 حتكيم  ومت  مبادرة،   4193
وبلغ عدد الفائزين من اجلهات واالأفراد 108 
ت�شجيع  على  اجلائزة  حر�شت  فيما  فائزين، 
العمل املميز واجلهد البارز ذي ال�شفة الفردية 
اأو اجلماعية، بهدف تاأ�شيل املبادئ االإ�شامية 
اإظهار  بجانب  العمل،  واإتقان  املهن  اآداب  يف 
االإبداع احل�شاري الإن�شان منطقة مكة املكرمة، 
وت�����ش��ج��ي��ع ت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
التطوير، واالرتقاء مب�شتوى االأداء واجلودة، 

وتنمية وتطوير املوارد الب�شرية باملنطقة.

الفي�سل اجلوف
موقع الجمل أقدم نحت في العالم

اململكة ترف�س التقارير امل�سي�سة وجتدد التاأكيد على اأن احلل يف اليمن وفق املبادرات الإقليمية والدولية

تتراجع عالميا
عوا�سم- وكالت

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية، اأم�ض، عن تراجع 
بواقع  عامليًا  كورونا  بفريو�ض  االإ�شابة  حاالت 
400 األف اإ�شابة االأ�شبوع املا�شي، مو�شحة يف 
بيانها، اأنه مت االإباغ عن حوايل 4 ماين حالة 
اإ�شابة بالفريو�ض على م�شتوى العامل االأ�شبوع 
يف  كبري  انخفا�ض  اأول  ميثل  ما  وهو  املا�شي، 

االإ�شابات اجلديدة منذ اأكرث من �شهرين.
تراجع  ك��ورون��ا  وف��ي��ات  معدل  اأن  اأك���دت  كما 
بن�شبة  ارتفعت  حيث  اأفريقيا  با�شتثناء  عامليًا 
7 %، يف حن مت ت�شجيل اأكرب عدد من حاالت 
االإ�شابة يف الواليات املتحدة وبريطانيا والهند 
دلتا  متغري  ع��ن  االإب���اغ  ومت  وتركيا،  واإي���ران 

�شديد العدوى يف 180 دولة.
ال  وامل��راه��ق��ن  االأط���ف���ال  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
يزالون اأقل ت�شرًرا من كورونا مقارنة بالبالغن، 
تقل  الذين  االأ�شخا�ض  وفيات  اأن  اإىل  م�شرية 
متثل  الفريو�ض  ب�شبب  عاًما   24 عن  اأعمارهم 

اأقل من 0.5 % من الوفيات العاملية.

كورونا
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الريا�س- وا�س
اأطلق �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء رئي�ض 

جلنة برنامج تنمية القدرات الب�شرية، اأم�ض، برنامج تنمية القدرات الب�شرية، اأحد برامج حتقيق روؤية 
اململكة العربية ال�شعودية 2030م.

وقال �شمو ويل العهد:" ميثل برنامج تنمية القدرات الب�شرية، اأحد برامج حتقيق روؤية اململكة 
الوطنية حملًيا وعاملًيا.  الب�شرية  القدرات  تناف�شية  ا�شرتاتيجية وطنية ت�شتهدف تعزيز  2030م، 

ليكون املواطن م�شتعدًا ل�شوق العمل احلايل وامل�شتقبلي بقدرات وطموح يناف�ض العامل، وذلك من 
خال: تعزيز القيم، وتطوير املهارات االأ�شا�شية ومهارات امل�شتقبل، وتنمية املعرفة.
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مبادرة لتحقيق 
عشرات األهداف

إتاحة فرص التعليم مدى الحياة تأصيل تنافسية القدرات البشرية89

تلبية احتياجات جميع الشرائح تعزيز القيم وتطوير المهارات      اإلعداد لسوق العمل المستقبلي 

�سكاكا - البالد
اأظهرت درا�شة قام بها فريق �شعودي عاملي م�شرتك 

اجلمل  موقع  تاريخ  حول  جديدة  علمية  نتائج 
ال��درا���ش��ة  ك�شفت  ح��ي��ث  اجل����وف،  مبنطقة 
هذا  ب��اأن  االآث���ار،  علوم  جملة  يف  املن�شورة 

21 نحتًا جم�شمًا )منها  املوقع الذي ي�شم 
من  واث��ن��ان  جِل��م��ال  جم�شمًا  نحتًا   17
تت�شح  مل  اآخر  ونحت  اخليليات،  ف�شيلة 
العامل  يف  موقع  اأق���دم  يكون  ق��د  هويته( 
باحلجم  امل��ج�����ش��م��ة  احل���ي���وان���ات  ل��ن��ح��ت 

الطبيعي. 
املوقع  اأن  اإىل  العلمية  النتائج  واأ�شارت 

ي��ع��ود ل��ف��رتة ال��ع�����ش��ر احل��ج��ري 
احلديث ما بن 5200 - 5600 

���ش��ن��ة ق��ب��ل امل���ي���اد،واأظ���ه���رت 
االأث��ري��ة  املج�شات  جم��م��وع��ة  

التي مت حفرها باملوقع وجود 
2�شناعة حجرية مميزة .
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أمير القصيم يشيد بجهود وحدة الحماية األسرية
بريدة- البالد

في�سل  الدكتور  الأمــر  اأ�ساد 
ــعــود بن  بـــن مــ�ــســعــل بـــن �ــس
منطقة  اأمـــــر  عــبــدالــعــزيــز 
تقوم  الــذي  بــالــدور  الق�سيم 
الأ�سرية  احلماية  وحــدة  بها 
الب�سرية  ـــــوارد  امل ـــــوزارة  ب
والــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة يف 
ــكــال  الــتــ�ــســّدي جلــمــيــع اأ�ــس
ـــري مــن خــال  الــعــنــف الأ�ـــس
املتخ�س�س  احلــمــايــة  فــريــق 
ــى مــتــابــعــة  الـــــذي يــعــمــل عــل
ومعاجلتها  احلـــالت  جميع 
الأ�ــســري  الأمــــان  مبــا يحقق 

ويعزز من متا�سك الأ�سرة.
�سموه  اطلع  اأن  بعد  ذلــك  جــاء 

على تقرير وحدة احلماية الأ�سرية بفرع الوزارة بالق�سيم، حيث ثمن �سموه جهود 
مدير الفرع الدكتور فهد املطلق وفريق العمل بوحدة احلماية الأ�سرية.

أمير حائل يسلم وثائق تملك العقارات

حائل- البالد
�سّلم الأمر عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز اأمر  منطقة حائل عددًا من املواطنني 
"اإحكام"  العقارات  قبل جلان  النظر يف طلبات متلك  اإجنازها من  التي مت  الوثائق 
لتكون مكتملة الإجراءات. جاء ذلك خال ا�ستقبال �سموه يف مكتبه بالإمارة، اأم�س، 
حمافظ الهيئة  العامة لعقارات الدولة  اإح�سان بن عبا�س بافقيه. ونّوه �سموه بالدور 
الكبر الذي تقوم به الهيئة يف اإجناز اأحد اأهم برامج  التوثيق العقاري التي ت�سهدها 
ا�ستيفاء  بعد  العقارات،  على  املكتملة  غر  الر�سمية  الإجـــراءات  ل�ستكمال  اململكة 

املتطلبات وال�سروط الازمة.

وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع 
السودان والتشيك

الريا�س - وا�س
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية، يف مقر الوزارة 
بالريا�س، اأم�س، ع�سو جمل�س ال�سيادة الإنتقايل بجمهورية ال�سودان الطاهر حجر. وجرى 
خال ال�ستقبال بحث العاقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني و�سبل تطويرها وتعزيزها 
املبذولة  واجلهود  والدولية  الإقليمية  التطورات  بحث  جانب  اإىل  املجالت،  خمتلف  يف 
ب�ساأنها. كما ا�ستقبل �سمو وزير اخلارجية، اأم�س، وزير خارجية جمهورية الت�سيك جاكوب 
بني  امل�سرتك  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  ا�ستعرا�س  ال�ستقبال  خال  وجــرى  كولهانيك. 
البلدين، كما ناق�س اجلانبان تعزيز اأوجه التعاون الثنائي يف خمتلف املجالت و�سبل دعمها 
وتطويرها، بالإ�سافة اإىل مناق�سة �سبل تكثيف التن�سيق امل�سرتك مبا يخدم م�سالح البلدين 
ال�سديقني، اإىل جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ساأنها. وتطرق 
اجلانبان اإىل فر�س التعاون امل�سرتك يف �سوء روؤية اململكة 2030، كما جرى ا�ستعرا�س 
جهود اململكة الإقليمية والدولية يف احلفاظ على كوكب الأر�س وما ت�سمنه اإعان �سمو ويل 

العهد عن مبادرتي "ال�سعودية اخل�سراء" و "ال�سرق الأو�سط الأخ�سر".

أخبار موجزة أعلن عن اختيار منتدى الجوائز العربية ضيف شرف

تدشين منصات تسويقية للمعرض.. والعراق ضيف الشرف

الفيصل يطلق أعمال جائزة مكة للتميز ويدشن المنصة التفاعلية

16 قطاعا ثقافيا تثري معرض الرياض الدولي للكتاب 

جدة- البالد
اأمــر  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  م�ست�سار  اأطــلــق 
مقر  الفي�سل، يف  الأمر خالد  املكرمة،  مكة  منطقة 
ع�سرة جلائزة  الثالثة  الدورة  اأعمال  بجدة  الإمارة 
ا�ستقبال  وبــدء   ، 1442هــــ  الــعــام  عــن  للتميز  مكة 
الرت�سيحات الذي ي�ستمر 3 اأ�سهر، فيما د�سن �سموه 
املن�سة التفاعلية للجائزة.واأعلن �سموه عن اختيار 
للجائزة،  �سرف  �سيف  العربية  اجلــوائــز  منتدى 
واطلع �سموه على اأهداف املن�سة الرقمية للجائزة 
التي تواكب التحول الرقمي يف املنطقة لت�سهم يف 
الت�سهيل على املرت�سحني وجتويد الأعمال ، اإ�سافة 

اإىل اإجناز اأعمال التحكيم والتقييم.

12 عاما من الإجنازات
كما اطلع �سموه على اأعمال اجلائزة منذ انطاقتها 
مــبــادرة،   4193 عــامــًا   12 خــال  ا�ستقبلت  حيث   ،
الفائزين  عــدد  وبــلــغ  مــبــادرة،   2751 حتكيم  ومت 
حر�ست  فيما  فائزين،   108 والأفـــراد  اجلهات  من 
البارز  واجلهد  املميز  العمل  ت�سجيع  على  اجلائزة 
تاأ�سيل  بهدف  اجلماعية،  اأو  الفردية  ال�سفة  ذي 
العمل،  واإتــقــان  املهن  اآداب  يف  الإ�سامية  املبادئ 
منطقة  لإن�سان  احل�ساري  الإبــداع  اإظهار  بجانب 
احلديثة  التقنيات  توظيف  وت�سجيع  املكرمة،  مكة 
يف التطوير، والرتقاء مب�ستوى الأداء واجلودة، 

وتنمية وتطوير املوارد الب�سرية باملنطقة.
املجتمع  بناء  يف  امل�ساركة  اإىل  اجلــائــزة  وهــدفــت 
التنموية  الــروؤيــة  وحتقيق   ، ال�ستدامة  وتعزيز 
اجلــودة  م�ستويات  لأعــلــى  والــو�ــســول  للمنطقة، 
بني  التناف�س  ت�سجيع  بجانب  الأداء،  يف  والتميز 
املــتــمــيــزيــن، وتعزيز  ـــــراد وتــكــرمي  اجلــهــات والأف

ــتــبــادل الــتــجــارب  البــتــكــار عـــرب اإيـــجـــاد مــنــ�ــســة ل
الناجحة.

اأفرع اجلائزة
هي  اأفــرع   9 يف  املرت�سحني  اجلــائــزة  وت�ستقبل 
نح  ومتمُ والعمرة،  احلج  خدمات  يف  التميز  فرع 
ـــــراد الــ�ــســاعــني لــتــقــدمي اأفــ�ــســل  لــلــجــهــات اأو الأف
 ، والعمرة  احلــج  قطاع  يف  واخلــدمــات  احلــلــول 
لإجنازات  تقديرًا  نح  ومتمُ الإداري،  التميز  وفرع 
واخلدمات  احللول  اأف�سل  تقدمي  يف  املتميزين 

الإداريـــــة ذات الــنــتــائــج واملــخــرجــات املــمــيــزة ، 
دعم  يف  املتميزون  الثقايف  التمّيز  جائزة  وينال 
اأما  ومفاهيمه،  اأعماله  وتعزيز  الثقايف  احلــراِك 
يف  للمتميزين  فتمُعطى  القت�سادي  التمّيز  فــرع 
التمّيز  حقل  ويف   ، القت�سادية  التنمية  تفعيل 
عن  ــراد  الأف اأو  للجهات  اجلائزة  تمُقّدم  العمراين 
يف  املده�سة  والتنفيذية  الت�سميمية  اأعمالهم 
التّميز الجتماعي  نح فرع  العمراين، ويمُ املجال 
للمتميزين يف الأدوار الجتماعية البارزة خلدمة 
املتميزون  نح  يمُ فيما   ، املنطقة  واإن�سان  املجتمع 

يف  واخلدمات  البيئية  احللول  اأف�سل  تقدمي  يف 
كما  البيئي،  التمّيز  فــرع  جائزة  البيئة  جمــالت 
للمتميزين  والتقني  العلمي  التميز  جائزة  تمُقّدم 
ـــكـــارات  ـــت يف جمــــال الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة والب
نح فيه  والخرتاعات ، وفرع التمّيز الإن�ساين متمُ
اجلائزة تقديرًا لإجنازات الأفراد ال�ستثنائية يف 
ال�سخ�سية  تكون  اأن  ب�سرط   ، الإن�ساين  املجال 
املختارة قّدمت جهدًا مميزًا يف عدد من الأن�سطة 
والربامج واملبادرات التي تتعلق باإن�سان املنطقة 

وفق ب�سمة وا�سحة وموؤثرة.

جدة- يا�سر بن يو�سف
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 
بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظه الله، ينطلق معر�س 
الريا�س الدويل للكتاب يف الأول من اأكتوبر القادم 
يف "واجهة الريا�س"، مب�ساركة اأهم دور الن�سر من 

خمتلف دول العامل.
ت�سرف  الذي  للمعر�س،  اجلديدة  الدورة  و�ست�سهد 
عليه هيئة الأدب والن�سر والرتجمة، تو�سعًا كبرًا 
قطاعًا   16 متثل  املتنوعة؛  وفعالياته  اأن�سطته  يف 
�سرف  �سيف  الــعــراق  جــمــهــوريــة  وحتـــل  ثــقــافــيــًا، 

املعر�س لهذا العام.
الن�سر  ـــدور  ل عــديــدة  ت�سهيات  الهيئة  وقــدمــت 
 %  50 كتخفي�س  واخلــارج،  الداخل  من  امل�ساركة 
تكاليف  كامل  وحتمل  امل�ساحات،  اإيجار  قيمة  من 
ـــكـــرتوين م�ساحب  اإل مــتــجــر  وتــوفــر  الــ�ــســحــن، 
بيع  ونقاط  احل�سور،  من  يتمكن  ل  ملن  للمعر�س 

اإلكرتونية جلميع النا�سرين.
فرحان، وزير  بن  الله  عبد  بن  بدر  الأمر  واأو�سح 
والن�سر  الأدب  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الثقافة 
واللغة  والن�سر  الكتب  قــطــاعــات  اأن  والــرتجــمــة، 
خــادم  مــن  كبر  بــدعــم  حتظى  والأدب  والــرتجــمــة 
ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني 

العهد، حفظهما الله. 
قطاع  يف  مهمًا  ثقافيًا  حدثًا  املعر�س  �سموه،  وعد 
معرفية،  نــافــذة  بو�سفه  والن�سر،  الكتب  �سناعة 
امل�ساركة  وحتفز  الإبداعي  ال�سعودي  الإنتاج  تربز 
الثقافية والتعاون التجاري لت�سبح اململكة العربية 

ال�سعودية بوابة عاملية لقطاع الن�سر.
على  والــرتجــمــة  والــنــ�ــســر  الأدب  هيئة  و�ستنظم 
من  العا�سر  حتى  �سي�ستمر  الــذي  املعر�س،  هام�س 
اأكتوبر،   5  –  4 يومي  للنا�سرين  موؤمترًا  اأكتوبر، 
يحت�سن  كما  اململكة،  يف  نوعه  مــن  مــوؤمتــر  كـــاأول 

والأدبــيــة  الثقافية  ــنــدوات  ال مــن  العديد  املعر�س 
ويوفر  والفنية،  ال�سعرية  والأم�سيات  املتنوعة، 
وور�س  التفاعلية،  واملحا�سرات  للحوار  م�ساحات 
والكتابة  والقراءة  الفن،  جمالت  يف  متنوعة  عمل 

والن�سر، و�سناعة الكتاب، والرتجمة.
من  عـــددًا  املعر�س  اإدارة  د�سنت  اأخـــرى  جهة  مــن 
ت�ستهدف  الــتــي  الــثــقــافــيــة  الــرتويــجــيــة  املــنــ�ــســات 
الريا�س،  من  كل  يف  التجارية  املــولت  مت�سوقي 
الــدورة  فعاليات  لت�سويق  وذلــك  والــدمــام،  وجــدة، 
يف  انطاقها  املقرر  من  والتي  املعر�س  من  املقبلة 

الأول من اأكتوبر 2021م.
"مول  يف  املـــوجـــودة  املــعــر�ــس  من�سات  وتــهــدف 
جدة"،  يف  الـــعـــرب  و"جممع  بارك"،  الــريــا�ــس 
و"النخيل مول بالدمام"، اإىل عر�س فكرة املعر�س 
من  املجتمع  فــئــات  ملختلف  وفعالياته  وبــراجمــه 
اجلن�سني،  مــن  واملتخ�س�سني  والــعــوائــل  الأفــــراد 

تنظمها  دورة  لأول  احلــ�ــســور  عــلــى  وحتــفــيــزهــم 
وت�سرف عليها هيئة الأدب والن�سر والرتجمة.

ويتوىل عر�س فكرة وحمتوى املعر�س يف املن�سات 
ال�سعوديني،  ال�سباب والفتيات  الرتويجية عدٌد من 
على  املــوزعــة  امل�سابقات  مــن  جمموعة  خــال  مــن 
ال�سا�سات الفرتا�سية التي تعمل باللم�س، ويخترب 

فيها الزوار معلوماتهم الثقافية.
ومل ت�ستثِن املن�سات الرتويجية الثقافية للمعر�س، 
مــن خال  ــك  وذل اهتماماتها،  خــارطــة  مــن  الأطــفــال 
التذكارية  ال�سور  للتقاط  متكامل  ركن  تخ�سي�س 
لــهــم بــهــويــة املــعــر�ــس، واإهــدائــهــا لــهــم عــلــى �سكل 
املن�سات  حر�ست  كما  التفاعلية  ال�سور  من  األبوم 
الب�سرية  والهوية  ال�سورة  دعــم  على  الرتويجية 
للمعر�س، عرب �سا�سات عر�س، تعمل ب�سكل منتظم 
املعلومات  جميع  لــلــزوار  لتقدم  الــيــوم،  مــدار  على 

الرئي�سية والفعاليات املرتقبة.

المعلمي يؤكد التزام المملكة بتعزيز تمكين المرأة
نيويورك-وا�س

الأمم  لــدى  ــدائــم  ال اململكة  مــنــدوب  اأكـــد 
ــلــه بـــن يحيى  ــحــدة الــ�ــســفــر عــبــدال ــت امل
 املـــعـــلـــمـــي، الـــــتـــــزام حـــكـــومـــة املــمــلــكــة 
املنقطعة  واإرادتها  امل�ستمر،  وت�سميمها 
بعيدة  اإ�ــســاحــات  حتقيق  يف   النظر 
املدى تتعلق بتعزيز متكني للمراأة، وذلك 
الإ�ــســرار واللــتــزام الــذي يجمع اأهــداف 
املتحدة  الأمم  بهيئة  وتوجهاتها   اململكة 

للمراأة. 
األقاها  الــتــي  اململكة  كلمة  يف  ــك  ذل جــاء 

للمجل�س  للعام   2021م  الثانية  العادية  الــدورة  افتتاح  خال 
وفد  ع�سو  بح�سور  للمراأة،  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي 

اململكة يف اللجنة  الثالثة الأ�ستاذة منى �سالح الغامدي. 
الأمــني  بــقــرار  اململكة  حكومة  ترحيب  عــن  املعلمي  واأعـــرب 
العام لاأمم املتحدة  اأنطونيو غوتري�س، بتعيني �سيما �سامي 
بحوث مديرًة تنفيذيًة لهيئة الأمم املتحدة للمراأة خال الأربع 
الكامل  اململكة  ا�ستمرار دعم حكومة  القادمة، وتاأكيد   �سنوات 
قيادة  على  قدرتها  يف  لثقتنا  الكاملة  وليتها  اأداء  خــال  لها 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي 

تتطلبه هذه  الفرتة احلا�سمة. 

والإ�ساحات  ال�سيا�سات  تلك  ل�ستعرا�س  ناأتي  عندما  وقال: 
امل�ستمرة حلكومة اململكة التي ل تاألوا جهدًا يف �سبيل ت�سريع 
متوازنة  م�ساواة  وحتقيق  حقوقها،  من  املــراأة  متكني  عملية 
يف  ال�سعودي  املجتمع  ون�ساء  رجــال  بني  وعــادلــة   وواقعية 
ذلك  ياأتي  امل�ستويات،  حيث  جميع  وعلى  املجالت،  خمتلف 
التنمية  عمليات  يف  فاعلني  ك�سركاء  دورهــم  تعزيز  خال  من 

الوطنية بهدف ت�سريع  حتقيق روؤية اململكة 2030 م".
ونوه بدعم اململكة للخطة الإ�سرتاتيجية لهيئة الأمم املتحدة 
حتقيق  على  قــدرتــهــا  اإىل  متطلعًا   ،2025   -  2022 لــلــمــراأة 
تغيرات واقعية وملحوظة يف حياة تلك الن�ساء الاتي يع�سن 

يف  اأو�ساع ه�سة. 

السعودية ترسخ دورها الدولي للمحافظة على طبقة األوزون

القتل حدًا بحق جانٍ بمنطقة المدينة

جدة- البالد
على  للرقابة  الوطني  للمركز  الر�سمي  املتحدث  اأو�ــســح 
اململكة  اأن  املــطــري  عبدالله  "التزام"  البيئي  اللــتــزام 
باللتزام  الــدويل،  امل�سهد  يف  دورهــا  تر�سيخ  على  حري�سة 
طبقة  على  املحافظة  يف  والإقليمية  الــدولــيــة  بتعهداتها 
الأوزون، وموا�سلة املحافظة على البيئة، ودعم ما يحميها 

من التدهور وي�سون مواردها.
ركيزة  متثل  للبيئة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اأن  واأ�ساف 

القيمة  فيها  روعـــي  اإذ  �ــســواهــا،  عــن  اململكة  متيز  هــامــة 
امل�سهودة  وريــادتــهــا  ــًا،  ــي ودول اإقليميًا  للمملكة  الــريــاديــة 
املتعلقة  اجلــوانــب  وتلك  عــام،  بوجه  البيئي  اجلانب  يف 
باملحافظة على طبقة الأوزون ب�سكل خا�س، لفتًا النتباه 
تبّني  يف  وجديتها  الفاعلة  �سراكتها  اأكــدت  اململكة  اأن  اإىل 

بروتوكول مونرتيال.
مع  املثمر  والتعاون  التن�سيق  توا�سل  على  املطري  واأكــد 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة )UNEP( كما يتد ح�سور 

جميع  مع  للتعاون  اأبواب  ت�سريع  لي�سمل  الإيجابي  اململكة 
الكيانات املعنية بالبيئة عامليًا.

يف  ـــدويل  ال املجتمع  املــركــز،  يف  ممثلة  اململكة  وتــ�ــســارك 
الذي  الأوزون،  على طبقة  للحفاظ  العاملي  باليوم  الحتفاء 
ي�سادف 16 �سبتمرب من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه 
اأكرث من 190 دولة على بروتوكول مونرتيال العام 1987م، 
العاملي  امل�ستوى  على  اتباعها  الواجب  الإجــراءات  لتحديد 

للتخل�س تدريجيًا من املواد التي ت�ستنفد طبقة الأوزون.

املدينة املنورة- وا�س
حكم  تنفيذ  بــ�ــســاأن  بــيــانــًا  الــداخــلــيــة  وزارة  ــدرت  اأ�ــس
الق�سا�س حدًا باأحد اجلناة يف منطقة املدينة املنورة، 
حيث اأقدم ع�سام حممد هال علي - م�سري اجلن�سية 
- على قتل عائ�سة م�سطفى حممد الربناوي - مقيمة 
بطريقة غر نظامية - وذلك ب�سربها وخنقها واإحراق 

جثمانها بق�سد اإخفائها.
القب�س  من  الأمــن  �سلطات  متّكنت  الله،  من  وبف�سل 

على اجلاين املذكور، واأ�سفر التحقيق معه عن توجيه 
املحكمة  اإىل  وباإحالته  جريته،  بارتكاب  اإليه  التهام 
اجلزائية �سدر بحّقه �سٌك يت�سّمن ثبوت اإدانة املدعى 
عليه بقتل املجنى عليها عمدًا وعدوانًا غيلة وهي يف 
من  واأّيــد احلكم  حــدًا،  بالقتل  عليه  منه واحلكم  ماأمن 
اأمر  و�سدر  العليا،  املحكمة  ومن  ال�ستئناف  حمكمة 
بحق  مرجعه  من  واأّيـــد  �سرعًا،  تقّرر  ما  باإنفاذ  ملكي 

اجلاين املذكور.

حممد  ع�سام  باجلاين  حــدًا  القتل  حكم  تنفيذ  مت  وقد 
هال علي، اأم�س، ب�سجون منطقة املدينة املنورة.

للجميع حر�س حكومة خادم  الداخلية  واأكدت وزارة 
احلرمني ال�سريفني - حفظه الله - على ا�ستتباب الأمن 
وحتقيق العدل، وتنفيذ اأحكام الله يف كل من يتعّدى 
على الآمنني، وي�سفك دماءهم، وحذرت يف الوقت ذاته 
كل من ت�سّول له نف�سه الإقدام على مثل ذلك باأن العقاب 

ال�سرعّي �سيكون م�سره.



 89 الربنامج  خطة  وتت�ضمن  العهد:"  ويل  �ضمو  وتابع 
اأهداف  من  ا�ضرتاتيجًيا  هدًفا   16 حتقيق  بهدف  ُمبادرة 
الربنامج  ا�ضرتاتيجية  وت�ضتمل  2030م،  اململكة  روؤي��ة 
متني  تعليمي  اأ�ضا�س  تطوير  وهي  رئي�ضية  ركائز  ثالث 
حمليًا  امل�ضتقبلي  العمل  ل�ضوق  والإع��داد  للجميع،  ومرن 

وعامليًا، واإتاحة فر�س التعلم مدى احلياة ".

مبادرات الربنامج
ركائز  الثالث  على  امل��وزع��ة  الربنامج  م��ب��ادرات  وت�ضمل 
�ضت�ضهم  التي  الأطفال  ريا�س  يف  التو�ضع  تعزيز  مبادرة 
يف تنمية قدرات الأطفال منذ �ضن مبكرة، اإ�ضافة اإىل تنمية 
املهني  والإر�ضاد  التوجيه  ال�ضخ�ضية، ومبادرة  مهاراتهم 
متكني  اإىل  تهدف  والتي  العمل  ب�ضوق  لاللتحاق  للطالب 
تزويدهم  املهنية من خالل  توجهاتهم  الطالب من حتديد 
ال�ضخ�ضية  التنمية  خ��ط��ة  ل��ر���ض��م  وامل���ه���ارات  ب��امل��ع��رف��ة 
ل�ضوق  اإعدادهم  اأثر يف  لها  �ضيكون  والتي  بهم،  اخلا�ضة 

من  عدد  اإىل  بالإ�ضافة  وعامليًا،  حمليًا  امل�ضتقبلي  العمل 
من  امل��ه��ارات  وتاأهيل  تطوير  اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرات 
خالل امل�ضاهمة يف اإتاحة فر�س التعلم مدى احلياة لزيادة 
ورواد  املبدعني  ومتكني  للمواطنني  التوظيف  معدلت 
واملهارات  القدرات  ميتلك  مواطن  بناء  اأجل  من  الأعمال 

الالزمة ل�ضوق العمل احلايل وامل�ضتقبلي حمليًا وعامليًا.
ويركز برنامج تنمية القدرات الب�ضرية على اإعداد وتاأهيل 
القدرات الب�ضرية يف اململكة العربية ال�ضعودية، وتطوير 
الطفولة  مرحلة  منذ  الب�ضرية  ال��ق��درات  تنمية  منظومة 
املبكرة اإىل التعلم مدى احلياة، وتطوير خمرجات التعليم 
ملواءمتها مع احتياجات �ضوق العمل احلايل وامل�ضتقبلي، 
وت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف ع��ال��ي��ة امل���ه���ارات م��ن خ���الل تاأهيل 
مع  لل�ضراكة  اأكرب  تفعيل  اإىل  اإ�ضافة  املواطنني،  وتدريب 
الربنامج  ي�ضعى  الربحي، حيث  القطاعني اخلا�س وغري 
يف هذه اجلوانب اإىل حتقيق م�ضتهدفات عدة، من بينها 
زيادة فر�س اللتحاق بريا�س الأطفال من 23% اإىل %90، 

ودخول جامعتني �ضعوديتني �ضمن اأف�ضل 100 جامعة يف 
العامل بحلول عام 2030م مبا يعزز مكانة اململكة عامليًا.

الب�ضرية،  القدرات  تنمية  برنامج  ا�ضرتاتيجية  وتعك�س 
الله،  حفظه  ال�ضريفني،  احلرمني  خ��ادم  حكومة  حر�س 
عدة،  ا�ضرتاتيجية  حماور  خالل  من  املواطن  اإع��داد  على 
اأهمها: تنمية ال�ضغف باملعرفة والعتزاز بالقيم، والنجاح 
والتطوير  وعاملًيا،  حملًيا  واملناف�ضة  والريادة  العمل  يف 

امل�ضتمر للمهارات وتنمية القدرات.

تنمية مهارات امل�ستقبل
وي��ع��زز ال��ربن��ام��ج م��ن خ��الل م��ب��ادرات��ه تنمية م��ه��ارات 
امل�ضتقبل مبا يف ذلك مهارات القرن احلادي والع�ضرين، 
م��ث��ل م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري الإب���داع���ي وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات 
والعاطفية،  الجتماعية  املهارات  تطوير  اإىل  بالإ�ضافة 
الثورة  متطلبات  املواطنني ويحقق  تناف�ضية  يعزز  مما 

ال�ضناعية الرابعة.

ال��ق��درات  تنمية  ب��رن��ام��ج  م���ب���ادرات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الب�ضرية توفر كثرًيا من الفر�س التي تفتح الأبواب لبناء 
متني،  تعليمي  اأ�ضا�س  على  ترتكز  مناف�ضة  وطنية  قدرات 
مبكرة  �ضن  منذ  امل�ضتهدفة  القيم  تعزيز  يف  ت�ضهم  كما 
وامل��ث��اب��رة،  وال��ع��زمي��ة  والت�ضامح،  الو�ضطية  قيم  مثل 
العاملية  املواطنة  قيم  يحقق  مبا  والإت��ق��ان،  والن�ضباط 

ويعزز من تناف�ضية وقدرات املواطن ال�ضعودي.
حفظه  العهد،  ويل  �ضمو  ع��ن  ونيابة  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�ضل  الأم��ري  ت�ضلم  الله، 
اخلارجية، ر�ضالتني خطيتني، من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الكويت،  دول��ة  عهد  ويل  ال�ضباح  اجلابر  الأحمد  م�ضعل 
ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت 

ال�ضيخ حمد جابر العلي.
مقر  يف  اخلارجية،  وزي��ر  �ضمو  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 
اجلابر  اخلالد  علي  ال�ضيخ  اأم�����س،  بالريا�س،  ال���وزارة 

ال�ضباح �ضفري دولة الكويت لدى اململكة.

محليات
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متكني املواطن من امل�ضاركة يف التنمية 
والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
حمليًا واملناف�ضة يف �ضوق العمل عامليًا، 
يعد هدفا رئي�ضيا لربنامج تنمية القدرات 
الب�ضرية اأحد الربامج امل�ضتحدثة لروؤية 
تعزيز  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ،2030 اململكة 
ودعم  امل�ضتقبل  مهارات  وتطوير  القيم، 
الأعمال، وتعزيز  البتكار وريادة  ثقافة 
التعلم  فر�س  توفري  ع��رب  العمل  ثقافة 

مدى احلياة. 
 يف هذا الجتاه ، �ضهدت الفرتة القريبة 
اأهمها  الإجن�����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  املا�ضية 
ظروف  رغم  التعليمية  العملية  ا�ضتمرار 
ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د، 
البحثية  املن�ضورات  ع��دد  يف  والقفزات 
وتعزيز ال�ضراكات البحثية العاملية �ضمن 
والبتكار،  والتطوير  البحث  منظومة 
�ضلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  اإط���الق  لياأتي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن 
برنامج  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�����وزراء  جمل�س 
تنمية القدرات الب�ضرية، اأم�س، للربنامج 
خطوة يف غاية الأهمية لتعزيز تناف�ضية 
القدرات الب�ضرية الوطنية حمليًا وعامليًا، 
نوعية  تنمية  رح��ل��ة  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن 

للقدرات.
الربنامج  خطة  ف���اإن  �ضموه  اأع��ل��ن  وك��م��ا 
تت�ضمن 89 مبادرة  متثل منظومة متكاملة 
بهدف حتقيق 16 هدفًا ا�ضرتاتيجييًا من 
ت�ضتمل  كما  الطموحة  ال��روؤي��ة  اأه����داف 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ربن��ام��ج ث���الث رك��ائ��ز 
تعليمي  اأ�ضا�س  تطوير  وهي:"  رئي�ضية 
ل�ضوق  والإع����داد  للجميع،  وم���رن  متني 
واإتاحة  وعامليًا،  حمليًا  امل�ضتقبلي  العمل 
لتعك�س   ، احلياة"  م��دى  التعلم  ف��ر���س 
الطموحة  ال�ضرتاتيجية  النطالقة  هذه 
لتعظيم دور املجتمع احليوي يف اقت�ضاد 

امل�ضتقبل والتنمية ال�ضاملة امل�ضتدامة.

التنمية البشرية
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تواسي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة والدته 
وتهنئ رئيس المكسيك بذكرى االستقالل 

الريا�س- وا�س
اآل �ضعود،  بعث خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز 
رئي�س  جون�ضون،  بوري�س  ال�ضيد  لدولة  وموا�ضاة،  ع��زاء  برقية 
واإي��رل��ن��دا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  يف  ال����وزراء 
تلقينا   " املفدى:  امللك  والدته.وقال  وفاة  يف  ال�ضمالية، 
الفقيدة  ولأ�ضرة  لدولتكم  ونعرب  والدتكم،  وفاة  نباأ 
كافة عن اأحر التعازي، واأ�ضدق املوا�ضاة، راجني األ 

تروا اأي �ضوء".
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  وبعث 

عبد العزيز اآل �ضعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اأندري�س مانويل لوبيز 
ا�ضتقالل  ذك��رى  مبنا�ضبة  املك�ضيكية،  املتحدة  الوليات  رئي�س  اأوب���رادور، 
بال�ضحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�ضدق  عن  املفدى،  امللك  ب��الده.واأع��رب 
وال�ضعادة لفخامته، وحلكومة و�ضعب الوليات املتحدة املك�ضيكية ال�ضديق 

اطراد التقدم والزدهار.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز اآل 
الدفاع، برقية عزاء  العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير  �ضعود، ويل 
اململكة  يف  ال��وزراء  رئي�س  جون�ضون،  بوري�س  ال�ضيد  لدولة  وموا�ضاة، 

املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضمالية، يف وفاة والدته.

وقال �ضمو ويل العهد: " تلقيت نباأ وفاة والدتكم، واأعرب لدولتكم ولأ�ضرة 
الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، و�ضادق املوا�ضاة، راجيًا لكم دوام ال�ضحة 
الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث  �ضوء".  اأي  ت��روا  واأل  وال�ضالمة، 
حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اأندري�س مانويل لوبيز 
ا�ضتقالل  ذكرى  مبنا�ضبة  املك�ضيكية،  املتحدة  الوليات  رئي�س  اأوب��رادور، 
بالده.وعرب �ضمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�ضدق التمنيات مبوفور 
املتحدة  ال��ولي��ات  و�ضعب  حلكومة  راج��ي��ًا  لفخامته،  وال�ضعادة  ال�ضحة 

املك�ضيكية ال�ضديق املزيد من التقدم والزدهار.

ولي العهد يطلق برنامج تنمية القدرات البشرية

طالب باإلسراع في اعتماد وتقويم المدارس

الشورى يدعو الستكمال استراتيجية القطاع البلدي ومعالجة العشوائيات
الريا�س- البالد

دعا جمل�س ال�ضورى، وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية والإ�ضكان بالإ�ضراع 
يف ا�ضتكمال واعتماد ا�ضرتاتيجية القطاع البلدي لالرتقاء بجودة اخلدمات 
املقدمة يف املدن ال�ضعودية وحت�ضني امل�ضهد احل�ضري، وذلك بعد ا�ضتماعه 
اإىل وجهة نظر جلنة احلج والإ�ضكان واخلدمات ب�ضاأن ملحوظات الأع�ضاء 
)�ضابقًا(  البلدية والقروية  ال�ضوؤون  لوزارة  ال�ضنوي  التقرير  واآرائهم جتاه 
للعام املايل 1441 / 1442ه�. و�ضدد املجل�س يف قراره خالل جل�ضته العادية، 
على  ال�ضلمي،  فهم  بن  م�ضعل  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�ضة  اأم�س، 
اخلا�س  القطاع  مب�ضاركة  الع�ضوائيات  وتطوير  معاجلة  �ضيا�ضات  مراجعة 
واأن  واملناطق  املدن  مع هيئات تطوير  تن�ضيق وحوكمة وا�ضحة  اآلية  وفق 

تت�ضمن التوعية وامل�ضاركة املجتمعية.
وال�ضيول  الأم��ط��ار  ت�ضريف  ب�ضبكات  التغطية  ن�ضب  رف��ع  القرار  وت�ضمن 
ال�ضاملة ونطاقها  اإعداد املخططات  اململكة وبيان ما مت بخ�ضو�س  يف مدن 
الزمني، موؤكًدا يف الوقت ذاته على الوزارة يف قراره اأهمية حتقيق ر�ضالتها 
املحلية  الإدارة  بتعزيز  املتمثلة  البلدي  للقطاع  ال�ضرتاتيجي  الهيكل  �ضمن 
تطوير اآليات لتفعيل ال�ضخ�ضية العتبارية والذمة املالية امل�ضتقلة للبلديات.

للرقابة  الت�ضغيلي  النموذج  تطوير  يف  بالإ�ضراع  ال��وزارة  املجل�س  وطالب 
وموؤ�ضرات  مبادراتها  وحتديد  واأهدافها  ال�ضرتاتيجية  وحماورها  البلدية 
الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع اخلا�س واملجال�س البلدية وامل�ضاركة 
باأن ُت�ضّمن �ضوابط وا�ضرتاطات  اأكد املجل�س على الوزارة  املجتمعية. كما 
�ضرف  كهرباء،  )مياه،  اخلدمات  كافة  اإي�ضال  الأرا���ض��ي  خمططات  اإع��داد 
�ضحي، ات�ضالت( اإىل داخل حدود القطعة، واأن ت�ضع �ضوابط حُتّمل اجلهة 
ب�ضبب  الطرق  يف  حتدث  ُم�ضتقبلية  هبوطات  اأي  م�ضوؤولية  للخدمة  املُنّفذة 
من م�ضاريع متديدات املرافق العامة وتطبيق الغرامات املنا�ضبة لذلك، وذلك 
الر�ضف وال�ضفلته يف الطرق داخل  اأعمال  للمحافظة على جودة وا�ضتدامة 
املدن. وت�ضمن قرار املجل�س التاأكيد على جميع اجلهات العاملة يف اأي مدينة 
التحقق عند تنفيذ امل�ضروعات يف الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للم�ضروع 
والتنفيذ وفق برامج زمنية حُمددة ُتراعي تقليل الأثر على احلركة املرورية 

والأحياء ال�ضكنية والأن�ضطة التجارية املحيطة بامل�ضروع.
عقود  اإىل  امل��دن  نظافة  عقود  بتحويل  العمل  عند  ال��وزارة  املجل�س  وطالب 
اأداء وخ�ضخ�ضتها، اعتبار كامل منظومة اإدارة النفايات والعمل على حتديد 
املوؤ�ضرات التي �ضيتم القيا�س بها و�ُضبل دعم الأجهزة الإ�ضرافية يف الأمانات 
الإ�ضراع  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  ال���وزارة  مطالبًا  والبلديات، 
احلدائق  اإن�ضاء  ذل��ك  يف  مب��ا  اململكة  م��دن  اأح��ي��اء  كافة  وتخ�ضري  باأن�ضنة 
جودة  ومعايري  معتمدة  عاجلة  خطة  وفق  منها  القائم  وتاأهيل  واملتنزهات 

املجل�س  اأع�ضاء  بها  تقدم  اللجنة  تبنتها  اإ�ضافيتان  تو�ضيتان  وهي  عالية، 
املهند�س علي القرين، واملهند�س اإبراهيم اآل دغرير، والدكتور غازي بن زقر.
يف  املباين  ا�ضتعمالت  اأو  ارتفاعات  تغيري  عند  ال��وزارة  املجل�س  دعا  كما 
على  بالنفع  يعود  التعديل  اأن  من  التاأكد  اإىل  القائمة  املعتمدة  املخططات 
رّتبوا  الذين  املجاورين  ال�ضاكنني  على  �ضلبية  اآث��ار  اإىل  ي��وؤدي  ول  املدينة 
القانونية  للمراكز  مراعاة  وذلك  املعتمدة،  املخططات  لتلك  وفًقا  اأو�ضاعهم 
لل�ضاكنني، وهي تو�ضية اإ�ضافية تبنتها اللجنة من ع�ضوي املجل�س الدكتور 

اأيوب اجلربوع وال�ضتاذ اأ�ضامة الربيعة.
اعتماد وتقومي املدار�س

على  العمل  يف  بالإ�ضراع  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  املجل�س،  وطالب 
اإنهاء جميع الإجراءات املتعلقة بتقومي املدار�س، والبدء يف عمليات العتماد 
املجل�س  دعا  كما  العام،  التعليم  للمدار�س احلكومية والأهلية يف  والتقومي 
التقنية،  منظومتها  تطوير  يف  الإ�ضراع  على  العمل  اإىل  الهيئة  له  قرار  يف 
العاملية،  التقنية  املمار�ضات  اأف�ضل  ح�ضب  الإلكرتونية  خدماتها  وحت�ضني 
البحثية  واملراكز  ال�ضعودية  اجلامعات  مع  �ضراكاتها  تعزيز  على  والعمل 
اإجراء الدرا�ضات والبحوث التطويرية �ضواًء يف جمال الدرا�ضات  اأجل  من 

والتقارير التي تقدمها، اأو جمال القيا�س والتقومي.
التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  ق��ي��ام  على  بالأغلبية  ق���راره  يف  املجل�س  واف���ق  كما 
الدولية  للهيئات  م�ضتمرة  تقوميية  درا�ضات  اإج��راء  على  بالعمل  والتدريب 
وتفعيل  قائمتها،  وحتديث  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  لعتماد  بها  املعرتف 
يف  ذلك  وت�ضمني  بكفاءة،  وعملياتها  اأن�ضطتها  ومراقبة  متابعة  يف  دوره��ا 
تقاريرها القادمة، موؤكدًا على الهيئة بالإ�ضراع يف العمل على احل�ضول على 
دولية  كهيئة  بها  والع��رتاف  مكانتها،  لتعزيز  الالزمة  الدولية  العرتافات 
العاملية  املمار�ضات  واأف�ضل  الأ�ضا�ضية  املعايري  اأعلى  تطبق  لالعتماد  مانحة 

ل�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف التعليم العايل.
تعزيز مكانة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  رعاية  هيئة  اآخ��ر؛  ق��رار  يف  املجل�س  طالب  فيما 
واجلمعيات  )املوؤ�ض�ضات  الربحي  غري  القطاع  مع  �ضنوي  لقاء  عقد  بدرا�ضة 
مب�ضاركة  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  وخدمة  رعاية  يف  املتخ�ض�ضة  الهلية( 
احلمالت  يف  بالتو�ضع  الهيئة  داع��ي��ًا  العالقة،  ذات  احلكومية  القطاعات 
املجتمع،  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�ضخا�س  مكانة  لتعزيز  املتنوعة  التوعوية 
والتن�ضيق مع اجلهات احلكومية والأهلية والقطاع اخلا�س لتوفري خا�ضية 
لالأ�ضخا�س  اللكرتونية  والتطبيقات  املواقع  وا�ضتخدام  الو�ضول  اإمكانية 
ذوي الإعاقة. ودرا�ضة اإ�ضافة ممثل من وزارة الريا�ضة ملجل�س اإدارة هيئة 
مع  بالعمل  الهيئة  ذات��ه  الوقت  يف  مطالًبا  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�س  رعاية 

وتطوير  العام  التعليم  يف  الإعاقة  ذوي  دمج  برنامج  لتقييم  التعليم  وزارة 
املرجوة منه،  له والأه��داف  املقرة  املعايري  يتنا�ضب مع  واأنظمته مبا  اآلياته 
علي  املهند�س  املجل�س  ع�ضو  بها  تقدم  اللجنة  تبنتها  اإ�ضافية  تو�ضية  وهي 

القرين.
تقاريرها  اع��داد  عند  باللتزام  الهيئة  على  التاأكيد  املجل�س  ق��رار  وت�ضمن 
ال�ضادر  ال��وزراء  جمل�س  نظام  من   )29( امل��ادة  مبتطلبات  القادمة  ال�ضنوية 

بالأمر امللكي ذي الرقم )اأ/13( والتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اإطالق وتنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية للف�ساء

ودعا املجل�س اإىل الإ�ضراع يف اإطالق وتنفيذ ال�ضرتاتيجية الوطنية للف�ضاء، 
واأكد على الهيئة، بالتعاون مع هيئة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة وموؤ�ض�ضة 
اأعمال  وم�ضرع  حا�ضنة  مبادرة  باإطالق  العالقة،  ذات  واجلهات  عرب�ضات 
واأن  الف�ضاء،  جمال  يف  العاملة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضعودية  للمن�ضاآت 
تقوم الهيئة بالتو�ضع يف برامج تطوير املواهب واملهارات للطالب بال�ضراكة 
مع اجلهات ذات العالقة )مثل برنامج رائد الف�ضاء ال�ضغري( لتاأ�ضي�س جيل 

م�ضتقبلي من املهتمني واملخت�ضني يف علم وقطاع الف�ضاء.
الالزمة،  الوطنية  واملهارات  اخل��ربات  ببناء  الهيئة،  املجل�س  طالب  كما 
وطنية  مهمة  وتنفيذ  لتخطيط  والعاملية  الوطنية  باخلربات  وال�ضتعانة 
املريخ،  اأو  القمر  اإىل  ف�ضائي  م�ضبار  لإط��الق  دولية؛  ب�ضراكة  ف�ضائية، 
واأن يكون موعد و�ضوله اإىل وجهته �ضنة 2030م، احتفاًل ب�ضنة الروؤية، 
الت�ضريعية  الأدوار  حوكمة  درا�ضة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�ضيق 
والتنظيمية والتنفيذية مبا يحقق م�ضتهدفات قطاع الف�ضاء واأهداف روؤية 

اململكة 2030.
هيئة تطوير منطقة حائل

واأقر املجل�س التقرير ال�ضنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام املايل 1441 
والإ�ضكان  احل��ج  جلنة  تقرير  ت�ضمنه  ما  على  باملوافقة  وذل��ك  1442ه����،   /

واخلدمات من تو�ضيات ب�ضاأنه.
ب�ضاأن  والآث��ار  وال�ضياحة  والع��الم  الثقافة  جلنة  تقارير  املجل�س  وناق�س 
التقرير  حيال  والطاقة  القت�ضاد  وجلنة  الع��الم  ل��وزارة  ال�ضنوي  التقرير 
)كفالة(  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  التمويل  �ضمان  لربنامج  ال�ضنوي 
املعلومات  النقل والت�ضالت وتقنية  املايل 1441 / 1442ه� وجلنة  للعام 
ب�ضاأن التقرير ال�ضنوي لهيئة الت�ضالت وتقنية املعلومات للعام املايل 1441 
/ 1442ه���،. وكان املجل�س قد وافق يف جل�ضته على م�ضروع مذكرة تفاهم 
بني هيئة الت�ضالت وتقنية املعلومات يف اململكة وجهاز تنظيم الت�ضالت 
املعلومات  وتقنية  الت�ضالت  جم��ال  يف  ال�ضودان  جمهورية  يف  والربيد 

والربيد، املوقع بتاريخ 17 / 9 / 1442ه�، املوافق 29 / 4 / 2021م.

تلقى رسالتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء

مبادرة لتحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا من أهداف الرؤية       الريا�س- وا�س89
الوزراء رئي�س جلنة برنامج تنمية القدرات  امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س  ال�سمو  اأطلق �ساحب 
الب�سرية، اأم�س، برنامج تنمية القدرات الب�سرية، اأحد برامج حتقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م، والذي ميثل ا�سرتاتيجية وطنية 

ت�ستهدف تعزيز تناف�سية القدرات الب�سرية الوطنية حملًيا وعاملًيا، باغتنام الفر�س الواعدة الناجتة عن الحتياجات املُتجددة واملُت�سارعة.
وقال �سمو ويل العهد:" ميثل برنامج تنمية القدرات الب�سرية، اأحد برامج حتقيق روؤية اململكة 2030م، ا�سرتاتيجية وطنية ت�ستهدف 
بقدرات وطموح  وامل�ستقبلي  العمل احلايل  ل�سوق  م�ستعدًا  املواطن  ليكون  الوطنية حملًيا وعاملًيا.  الب�سرية  القدرات  تناف�سية  تعزيز 

يناف�س العامل، وذلك من خالل: تعزيز القيم، وتطوير املهارات الأ�سا�سية ومهارات امل�ستقبل، وتنمية املعرفة.
واأ�ساف �سموه:" ولثقتي بقدرات كل مواطن، فقد مت تطوير هذا الربنامج ليلبي احتياجات وطموح جميع �سرائح املجتمع، من خالل 
تطوير رحلة تنمية القدرات الب�سرية بداية من مرحلة الطفولة، مرورًا باجلامعات والكليات واملعاهد التقنية واملهنية، و�سوًل 
اإىل �سوق العمل، بهدف اإعداد مواطن طموح ميتلك املهارات واملعرفة، ويواكب املتغريات املتجددة ل�سوق العمل، مما ي�ساهم يف 

بناء اقت�ساد متني قائم على املهارات واملعرفة واأ�سا�سه راأ�س املال الب�سري ".

الواصل: المملكة تؤمن بأن 
الحل في اليمن يجب أن 

يكون "يمنيًا ـ يمنيًا" 

جنيف- وا�س
يف  احلل  ب��اأن  توؤمن  اأنها  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأك��دت 
اليمن يجب اأن يكون )مينيًا � مينيًا( بالدرجة الأوىل، وفق 
�ضمنها  وم��ن  ال�ضلة،  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  امل��ب��ادرات 
وا�ضتئناف  ال��ن��ار  اإط���الق  ل��وق��ف  الأخ���رية  اململكة  م��ب��ادرة 
امل�ضللة  والتقارير  امل�ضي�ضة  التدخالت  ولي�س عرب  احلوار، 
األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  الأزم��ة.ج��اء  تعميق  اإىل  ت���وؤدي  التي 
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  جنيف  يف  ال��دائ��م  اململكة  م��ن��دوب 
الإحاطة  ملناق�ضة  التفاعلي  احل��وار  جل�ضة  خ��الل  الوا�ضل 
اليمن. حول  الدوليني  الإقليميني  اخلرباء  لفريق  ال�ضفوية 
واأكد الوا�ضل يف كلمته على موقف اململكة الراف�س لولية 
هذا الفريق وعدم اعرتاف اململكة مبا ي�ضدر عنه من تقارير 
م�ضي�ضة، وخمرجات تو�ضلوا اإليها عرب اأدوات منحازة ومن 

م�ضادر غري موثوقة.
على  يقينًا  ت��دل  وتقاريره  الفريق  ممار�ضات  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
عدم احلياد، واأن اململكة تعر�ضت لهجمات �ضاروخية من قبل 
والبنى  املواطنني  ا�ضتهدفت  الإرهابية،  احلوثي  ميلي�ضيات 
ذات  الهجمات  تلك  باأن  ذكر  الفريق  اأن  اإل  احليوية،  التحتية 
الفريق  ه��ل  مداخلته،  معر�س  يف  ع�ضكري.وت�ضاءل  طابع 
بر�ضده املنحاز مليلي�ضيا ظالمية اإرهابية انقالبية ي�ضهم فعليًا 
يف حل الأزمة اليمنية اأم ي�ضجع امليلي�ضيات على ال�ضتمرار يف 
انقالبها؟ وملاذا يتجاهل الفريق الإ�ضارة اإىل قرار جمل�س الأمن 
2216 يف كل تقاريره ؟.وختم مندوب اململكة الدائم يف جنيف 
مت�ضائاًل  بوليته،  يلتزم  مل  الفريق  اأن  على  بالتاأكيد  مداخلته 
قائد النقالب بقائد ثورة،  اأن ي�ضمي  لفريق دويل  كيف ميكن 

داعيًا املجل�س واملفو�ضة ال�ضامية مل�ضاءلة الفريق عن ذلك.
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88 إصابة 
جديدة بكورونا 

إزالة أحواش ومخلفات 
بناء في بريمان

الريا�ض - البالد

اإ�سابة   )88( ت�سجيل  عن  اأم�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

وتــعــايف)70(   )19 كوفيد   ( كــورونــا  بــفــرو�ــس  مــوؤكــدة 

)2351( حالة منها  الن�سطة  بلغ عدد احلاالت  فيما  حالة، 

اململكة  يف  االإ�سابات  اإجمايل  وبلغ  حرجة.  حالة   )449(

حالة،   )535260( التعايف  وحــاالت  حالة،   )546251(

اإىل  االإجــمــايل  لي�سل  ــاة  وف حــاالت   )7( ت�سجيل  مت  كما 

)8640( حالة. و�سددت الوزارة على اأهمية اأخذ اجلرعة 

ملواجهة  الوحيد  ال�سبيل  كونها  بها  واال�ستعجال  الثانية 

املتحورات، ورفع م�ستوى املناعة وتن�سيطها بعد اجلرعة 

االأوىل، الفتًة اإىل اأنها مهمة لتحقيق املناعة املجتمعية، كما 

ن�سحت اجلميع بالتوا�سل مع مركز )937( لال�ست�سارات 

واال�ــســتــفــ�ــســارات على مـــدار الــ�ــســاعــة، واحلــ�ــســول على 

املعلومات ال�سحية واخلدمات ومعرفة امل�ستجدات.

مبادرة لعالج األيتام 
بالشرقية مجانا

الدمام - حمود الزهراين 

ال�سرقية  املنطقة  يف  ال�سحية  ال�سوؤون  عــام  مدير  وقــع 

مالك  الُعمري  وعبدالهادي  العريفي  اإبراهيم  الدكتور 

جمــمــع حـــور الــطــبــي اتــفــاقــيــة ِكــــرام لــعــالج االأيـــتـــام يف 

ال�سرقية  �سحة  تدعمها  التي  املــبــادرات  �سمن  املنطقة، 

ال�سيما واأنها تعنى بتقدمي اخلدمات لفئة غالية وهي فئة 

االأيتام، �ساكرًا �ساحب املبادرة، والدكتور حممد بن اأحمد 

يف  وجهودهما  حر�سهما  على  عليها  امل�سرف  الزهراين 

ا�ستقطاب عدد من املجمعات الطبية للدخول �سمن مقدمي 

خدمات املبادرة. من جانبه اأو�سح عبدالهادي الُعمري اأن 

اخلا�س  ال�سحي  القطاع  م�ساركات  �سمن  تاأتي  املبادرة 

يف امل�سوؤولية االجتماعية م�سرًا اإىل اأن من املثلج لل�سدر 

ال�سحية  املن�ساآت  اأ�سحاب  من  عدًدا  اأن  املبادرة  يف هذه 

اخلا�سة بادروا بطلب اإدراج من�ساآتهم �سمنها وهذا يدل 

على الوعي االجتماعي الذي و�سلت اإليه اإدارات املراكز 

ال�سحية.

جدة- يا�سر بن يو�سف

مظاهر  مكافحة  يف  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  جــهــود  �سمن 

احل�سري  امل�سهد  وحت�سني  والبيئي  الب�سري  التلوث 

اأعــمــالــهــا يف ر�سد  وا�ــســلــت بــلــديــة بــرميــان الــفــرعــيــة 

عن  املا�سي  االأ�سبوع  جــوالت  اأ�سفرت  حيث  املخالفات، 

 ، 32596م2  االأجــواد على م�ساحة  اإحداثات بحي  اإزالــة 

كما �سملت اجلهود رفع واإزالة خملفات بناء من 17 موقعًا 

باأحياء االأجواد والريان والكوثر.

واأو�سح رئي�س البلدية تركي الذروي اإن البلدية م�سنودة 

املعدات  �سيانة  واإدارة  االأمــانــة  �سرطة  مــن  عمل  بفرق 

املخالفات  مــن  الكثر  ت�سحيح  يف  جــهــودهــا  وا�ــســلــت 

االأحوا�س  من   )19( اإزالــة  متابعة  �سملت  والتي  البلدية 

اأزالــت  امليدانية  الفرق  بــاأن  م�سيفًا  املخالفة،  والــغــرف 

دمارات يف اأحياء االأجواد والكوثر والريان على م�ساحة 

معاجلة  اإطـــار  يف  ــك  وذل م2   )9550( بـــ  قــدرت  اإجمالية 

امل�سهد  حت�سني  على  والعمل  الب�سري  التلوث  مظاهر 

احل�سري يف اأحياء �سرق جدة. 

تفعيل المصليات
المتنقلة على شواطئ جدة 

جدة- يا�سر بن يو�سف

املنكر مبحافظة  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  هيئة  فعلت 

العامة  واالأماكن  ال�سواطئ  على  املتنقلة  امل�سليات  جدة، 

يف حمــافــظــة جــــدة، وذلــــك خــدمــة الأفـــــراد املــجــتــمــع من 

ال�سالة  فري�سة  اإقامة  من  لتمكينهم  ومقيمني  مواطنني 

الرئا�سة  فرع  عام  مدير  ف�سيلة  وبني  وقتها.  يف  جماعة 

�سعود  بــن  فـــوؤاد  ال�سيخ  املــكــرمــة،  مكة  مبنطقة  الــعــامــة 

الرئا�سة  لر�سالة  حتقيقًا  تاأتي  اجلهود  هذه  اأن  العمري، 

واحلــث  العظيمة  ال�سعرة  بــهــذه  االهــتــمــام  يف  العامة 

املتنقلة  امل�سليات  جاهزية  على  العمري  واأكـــد  عليها. 

ومــكــرات  �سجاد  مــن  اخلــدمــات  بجميع  للفرع  التابعة 

باالإجراءات  االأخذ  مع  وغرها،  للو�سوء  ومكان  �سوت 

اجلهات  من  ال�سادرة  ال�سحية  والتعليمات  االحرتازية 

املخت�سة وتطبيق التباعد، حيث تعتر امل�سليات املتنقلة 

يف  جماعة  ال�سلوات  اإقامة  على  امل�ساعدة  الو�سائل  اأحد 

اأوقاتها، تنفيًذا لتوجيهات الرئي�س العام ال�سيخ الدكتور 

عبد الرحمن بن عبد الله ال�سند.

الريا�ض- البالد  

"موهبة"،  واالإبـــداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  اأطلقت 

بالتعاون مع وزارة التعليم، برنامج تدريب املعلمني على علوم االأوملبيادات 

العلمية، عن ُبعد، خالل الفرتة من 12 اإىل 16 �سبتمر اجلاري، مب�ساركة 

والكيمياء،  والفيزياء،  الريا�سيات،  تخ�س�سات،  يف  ومعلمة  معلمًا   455

علوم  على  املعلمني  تــدريــب  برنامج  ويــهــدف  واملعلوماتية.  واالأحــيــاء، 

التعليم  اإدارات  يف  االأوملــبــيــادات  تدريب  توطني  اإىل  العلمية  االأوملبياد 

امل�سابقات  يف  امل�ساركني  الطلبة  م�ستوى  رفــع  يف  ي�سهم  مبا  املختلفة، 

على  املتدربني  املعلمني  واإطالع  الوطنية،  للفرق  واملوؤهلة  املحلية  العلمية 

واكت�ساف  االأ�سا�سية،  الدولية  امل�سابقات  واأ�سئلة  مو�سوعات  طبيعة 

املعلمني املتميزين لتدريب الفرق الوطنية امل�ساركة يف امل�سابقات الدولية، 

يف  ت�سب  التخ�س�س  جمــال  يف  متقدمة  مــادة  على  التدريب  جانب  اإىل 

زيادة معلومات وتنمية مهارات املتدربني ورفع كفاءاتهم اخلا�سة، اإ�سافة 

وتر�سيح  التعليمية،  املناطق  يف  ال�سعوديني  املدربني  قاعدة  تو�سيع  اإىل 

املتميزين منهم للتدريب يف امل�ستويات االأعلى، ون�سر ثقافة التدريب على 

علوم االأوملبياد الدويل. ويتم التدريب بواقع 3 �ساعات يوميًا خالل فرتة 

التدريب على اأيدي نخبة من اخلراء واملدربني املتميزين يف تدريب الفرق 

اإىل جمموعات ال يتجاوز عددهم يف  املتدربني  تق�سيم  يتم  العلمية، حيث 

املجموعة الواحدة 25 متدربًا ومتدربة، وينتهي التدريب باختبار يتم من 

خالله ت�سنيف املتدربني لال�ستعانة بهم يف الرامج التدريبية املركزية.

اأفرزوا  اللذين  التعليم  وزارة  مع  وال�سراكة  "موهبة" بالتعاون  واأ�سادت 

وتزويدهم  الــدويل،  االأوملبياد  علوم  على  التدريب  لتوطني  الرنامج  هذا 

باالآليات واملهارات الالزمة، وقيام الكوادر واخلرات ال�سعودية فيما بعد 

بتدريب موهوبي الوطن وتاأهيلهم للم�ساركة يف االأوملبيادات الدولية با�سم 

اململكة، موؤكدة اأن دعم التوطني يف قطاع التدريب على علوم االأوملبياد ال 

يتعار�س مع جهود موهبة امل�ستمرة ال�ستقطاب املواهب العاملية، لتحقيق 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 وبناء اقت�ساد �سعودي معريف قوي.

تدريب 455 معلمًا ومعلمة
على علوم األولمبيادات العلمية

صنع بالسعودية
على  املواطن  االفكار وحر�س  املال وجودة  بقوه  بالدنا  تنعم 

من  ال�سعودية  بالده.وتعتر  تطوير  يف  وامل�ساركة  االجنــاز 

جناح   على  دليل  اكــر  وهــو  الع�سرين  دول  جمموعة  �سمن 

باالأمان  البالد  وا�ستقرار  املالية  والقوة  امل�ستقبلية  اخلطط 

واالمن.

ان  معظم  دول  الع�سرين مهتمون ب�سناعة ال�سيارات مباركات 

جلميع  وامل�ستوردة  الكبرة  الدول  من  م�سهورة.فال�سعودية 

او  الكورية  او  االأملانية  او  االأمريكية  �سواء  ال�سيارات  انواع 

اليابانية واالن دخلت ال�سيارات ال�سينية.

اإجمالية  بقيمة  ال�سيارات  من  كبرًا  عــددًا  �سنويا  ون�ستورد 

بلغت خالل االربع ال�سنوات املا�سية من عام 2015 وحتى عام 

2019 م 224 مليار ريال وفقًا للهيئة العامة لالإح�ساء.

يكون  ال�سيارات  ل�سنع  م�ساهمة  �سركة  بتاأ�سي�س  نطمع  فهل 

ال�سيارات واالطــراف االخرى  امل�ساهمون من وكالء �سركات  

امل�ستفيدة من بيع ال�سيارات وهم ا�سحاب حمالت قطع الغيار 

من  يكون   م�ساهمة  �سيارة  ت�سنيع  �سركة  بتكوين  لل�سيارات 

�سركات  ولدينا  خا�سة  ال�سعودية  العقول  وابــتــكــار  ابـــداع 

مهمة  اجـــزاء  ل�سنع  ــيــة  االأول املـــواد  ببع�س  تدعمها  �سخمة 

)�سابك(  االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  كال�سركة  بال�سيارة 

االبحاث  مبراكز  اال�ستعانة  اىل  ا�سافة  ابحاث  مراكز  ولديها 

ال�سناعية.

وخا�سة  الدولة  من  الكبر  الدعم  �ستجد  انه  تامة  ثقة  ولــدى 

م�سوؤويل وزارة ال�سناعة و�سناديق القرو�س ال�سناعية .

ا�سافه اىل طرح ا�سهمها لالكتتاب العام يف ال�سوق للمواطنني.

فالت�سنيع ا�سبح االن باالآالت التقنية )الروبوتات( وال يحتاج 

اىل اعداد كبرة  من العمالة امنا يحتاج اىل فكر وهذا موجود 

لدينا بالكفاءات الوطنية.

كثر من �سركات ال�سيارات العاملية ت�سنع اجزاء ال�سيارات يف 

دولة ومكان جتميع ال�سيارة وانتاجها يف دولة اأخرى .

وبهذه نكون �ساركنا بتنفيذ الروؤية للمملكة 2030  من ناحية 

تدريب  بطريقة  للمواطنني  كبرة  وظــائــف  وفتح  الت�سنيع 

املعنني من العاملني على ت�سغيل االآالت اثناء تاأ�سي�س امل�سنع 

الت�سغيل.   ال�سركات املن�ساأة باالإن�ساء وبهذه تنجح خطة  لدى 

والتقليل من مغادرة العمالت ال�سعبة خارج الوطن.

Malsalem56@hotmail.com

حممد عبدالعزيز ال�سامل

الريا�ض- البالد 

بن  خالد  ال�سعوديني  ال�سحفيني  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  د�سن 

حمد املالك م�ساء الثالثاء املا�سي من�سة االإعالم التطوعي بح�سور 

االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  بــوزارة  التطوع  عام  مدير 

م�ساعل بنت مبخوت اآل مبارك، ومن هيئة االإعالم املرئي وامل�سموع 

خلود االأمر – املدير التنفيذي لقطاع ال�سوؤون التنظيمية، وحممد 

التميمي مدير اإدارة ال�سوؤون اخلارجية، واأع�ساء من جمل�س اإدارة 

الهيئة وعدد من االإعالميني ون�سطاء من�سات التوا�سل االجتماعي 

يف قاعة الهيئة مبقرها يف حي ال�سحافة بالريا�س. 

الرنامج  فقرات  بــداأت  وبعده  الوطني،  بالن�سيد  احلفل  وانطلق 

بالقراآن الكرمي ثم عر�س فيديو ير�سد برامج وفعاليات الهيئة يف 

مبا�سر  ح�سوري  منها   30 برناجمًا   62 تنفيذ  مت  حيث  �سهرًا   20

و32 عر االت�سال املرئي ا�ستفاد منها 6761 م�ساركًا وم�ساركة من 

االإعالميني املحرتفني والهواة وطالب وطالبات االإعالم واخلريجني 

يف جميع مناطق وحمافظات ومدن اململكة. 

ويف كلمته يف احلفل، اأ�سار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة خالد املالك 

اإىل اأهمية التطوع ومنها التطوع التخ�س�سي املهاري والذي راأت 

الهيئة اأن يكون لها ال�سبق والريادة بتبنيها من�سة االإعالم التطوعي 

 - االإن�ساين  العمل  لهذا  الالزمة  املتطلبات  الهيئة  اأكملت  اأن  بعد 

على  اأكدت  التي   2030 املباركة  الروؤية  مع  يت�سق  الذي  االإعالمي، 

يف  التطوعي  العمل  دور  تفعيل  باأهمية  والثقافة  الــوعــي  ن�سـر 

املجتمع ال�سعودي، هادفًة اإىل الو�سول اإىل مليون متطوع يف عام 

2030، وت�سجيل 50 مليون �ساعة تطوعية، و�ستتواىل يف الهيئة 

االأعمال واالأن�سطة التي تخدم م�سروع التطوع، موا�سلًة ترجمتها 

لتوجهات الروؤية املتعددة وا�سرتاتيجيات التحول الوطني، ومنها 

التطوع. 

والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزارة  وم�ساندة  بتعاون  املالك  واأ�ساد 

لي�سهم  اخلطوة  هذه  الإكمال  معها  وتعا�سدها  للهيئة،  االجتماعية 

اخلطط  ويــرفــد  التطوع  م�ساريع  يف  بـــدوره  اململكة  يف  االإعـــالم 

املو�سوعة يف هذا ال�سدد، م�سرًا اإىل اأن الهيئة تتطلع اإىل توفر 

15 األف فر�سة تطوعية حتى 2030م،. 

"احتفاء  بعنوان   91 الوطني  اليوم  م�سابقة  املالك  خالد  اأطلق  ثم 

امل�ساركات  ا�ستقبال  ي�ستمر  مكت�سباتها" والتي  بالوحدة و�سواهد 

ال�سحفية،  " الق�سة  6 م�سارات  2021م يف  اأكتوبر   15 فيها حتى 

املو�سن  الكاريكاتر،  الفوتوغرافية،  الق�سة  التلفزيونية،  الق�سة 

جرافيك، بودكا�ست ". 

وبعدها �سلم خالد املالك ونائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة ال�سحفيني 

ال�سعوديني الدكتور فهد بن ح�سن ال عقران ال�سهادات على املتدربني 

اال�سرتاتيجية  اال�ستجابة  التدريبية  الــور�ــســة  اجــتــازوا  الــذيــن 

"ت�سكيل ال�سور والهوية يف �سياق االأزمات". ودروع التكرمي لعدد 
من ال�سخ�سيات الداعمة لن�ساطات الهيئة وهم: م�ساعل اآل مبارك، 

خديجة الوعل، يحيى عبري مدير الفريق التطوعي بالهيئة. 

جدة- يا�سر بن يو�سف- حممد قا�سم 

واملجتمع  االأ�ــســرة  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  عقدته  طبي  جتمع  اأو�ــســى 

التهاب  مبخاطر  التوعية  ب�سرورة  ال�سعودية  فايزر  �سركة  مع  بالتعاون 

اإذ بحثت ندوة �سحفية افرتا�سية  اجللد التاأتبي يف ذكرى يومه العاملي، 

ُخ�س�ست ملو�سوع االلتهابات املناعية، مع الرتكيز على م�ستجدات مر�س 

واال�ست�ساريني  االأطباء  من  نخبة  مب�ساركة  وذلك   ، التاأتبي  اجللد  التهاب 

املتخ�س�سني يف طب االأ�سرة واملجتمع وطب االأمرا�س اجللدية واجلراحة 

من بع�س املراكز وامل�ست�سفيات الطبية داخل اململكة.

وكيفية  اجللدية  االأمــرا�ــس  من  النوع  هــذا  على  ال�سوء  الندوة  و�سلطت 

باأحدث  عالجه  وكيفية  والعائلة  املري�س  على  النف�سي  واأثــره  ت�سخي�سه 

اجللد  التهاب  ملر�س  العاملي  اليوم  مع  الندوة  اإطــالق  وتزامن  التقنيات. 

اجلمعية  فعاليات  مظلة  حتــت   ،)Atopic Dermatitis(التاأتبي

اأنــواع  مبختلف  للتوعية  امل�ستمرة  واملجتمع  االأ�ــســرة  لطب  ال�سعودية 

اجلمعية  فرع  على  العام  امل�سرف  وقــال  املجتمع.  يف  املنت�سرة  االأمرا�س 

اإن  للندوة  االفتتاحية  كلمته  خــالل  عيد  �سامي  الدكتور  جــدة  مبحافظة 

اجلمعية ال تاألوا جهًدا يف تنظيم ودعم كافة الرامج العلمية التي تهدف 

ال�سحي  الوعي  ن�سر  اإىل  اأو  ال�سحيي،  واملمار�سني  االأطــبــاء  تعليم  اإىل 

لتوعية وتثقيف املجتمع وت�سهم يف الوقاية من االأمرا�س لالأفراد واالأ�سر.

اأمــرا�ــس  ا�ست�ساري  عليط  ــو  اأب الله  عبد  الدكتور  ــّوه  ن حما�سرته  ويف 

اجللدية وجراحات الليزر ورئي�س ق�سم االأمرا�س اجللدية مب�ست�سفى امللك 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو  اجلنوبية  باملنطقة  امل�سلحة  للقوات  فهد 

ال�سعودية لالأمرا�س اجللدية وجراحة الليزر على اأهمية التوعية مبخاطر 

مر�س التهاب اجللد التاأتبي كونه يندرج حتت االأمرا�س املناعية وال�سائعة 

اأن  يف  ثقته  عن  واأعــرب  اأي�سًا،  البالغني  ي�سيب  وقــد  االأطــفــال،  بني  اأكــر 

ي�ساهم املوؤمتر يف حت�سني الرعاية الطبية املقدمة للمر�سى.

وحول العوامل التي ت�سّبب التهاب اجللد التاأتبي اأو�سحت الدكتورة مها 

الهدا  مب�ست�سفى  والتجميل  اجللدية  االأمرا�س  ا�ست�سارية  البدوي  بدير 

اأن   ، اجللد  الأمرا�س  واالأمريكية  االأوروبــيــة  اجلمعية  وع�سو  الع�سكري 

العوامل غر معروفة ب�سكل دقيق، ولكن معظم م�سابي املر�س يعانون يف 

الغالب من جهاز مناعة اأكر ح�سا�سية من الو�سع الطبيعي، بحيث يتجاوب 

ب�سكل مفرط مع املحفزات اخلارجية والعوامل املختلفة التي ت�سبب فرط 

العاملية  الطبية ب�سركة فايزر  التنفيذي لالإدارة  التح�س�س.  وحتدث املدير 

يف اململكة الدكتور هاين الها�سمي، عن العالقة بني التهاب اجللد التاأتبي 

واحلالة النف�سية للمري�س وعائلته وقدرته على االندماج يف املجتمع. 

املدينة املنورة - حممد قا�سم 

اعتمد االأمر في�سل بن �سلمان اأمر منطقة املدينة املنورة رئي�س جمل�س اأمناء 

موؤ�س�سة جائزة املدينة املنورة اإطالق جائزة التميُّز لل�سباب، التي ت�سعى اإىل 

دعم ال�سباب وتعزيز معاين البناء واالنتماء واملواطنة الفاعلة لديهم من خالل 

تنمية مهاراتهم وقدراتهم وحتفيزهم لالإبداع واالبتكار وليكونوا من رائدي 

العام  االأمــني  واأو�ــســح  املعريف.  االقت�ساد  يف  الفاعلني  املتميزين  االأعــمــال 

لل�سباب  التمّيز  جائزة  اأن  عبا�س  اإبراهيم  حممد  املهند�س  اجلائزة  ملوؤ�س�سة 

ت�ساف اإىل جوائز ومبادرات املوؤ�س�سة، وحتمل ر�سالة تقدير جلهود ال�سباب 

املتميز يف ريادة االأعمال واالإبداع واالبتكار والتح�سيل الدرا�سي، وتكرمي 

اجلهات الداعمة لهم مبا يعزز التنمية امل�ستدامة مبنطقة املدينة املنورة، وقد 

تزامنت اجلائزة مع انطالقة جمل�س �سباب املنطقة والذي �سُي�سهم يف تفعيل 

خراتهم،  واإثــراء  اآفاقهم  وتو�سيع  املنطقة  وفتيات  ل�سباب  التنموي  الــدور 

وتعميق قيم امل�ساركة والتعاون والعمل يف اإطار الفريق وحتمل امل�سوؤولية.  

وبنّي اأن اجلائزة تهدف اإىل تعزيز اجتاهات ال�سباب نحو التمّيز، وت�سجيع 

االإبداع واالبتكار وريادة االأعمال، وتنمية  القائم على  ال�سباب على االإجناز 

االقت�ساد املعريف، اإ�سافًة اإىل اإبراز امل�ساريع املتميزة وتعميق اأثرها. وقال 

االأعمال  رائــد  جائزة  هي  فرعية  جوائز  خم�س  تت�سّمن  ال�سباب  جائزة  اإن 

دعم  وجائزة  التقني،  االإبـــداع  وجائزة  العلمي،  االبتكار  وجائزة  املتمّيز، 

واإقليمية وحملية،  دولية  بتكرمي احلا�سلني على جوائز  تقوم  كما  ال�سباب، 

وتكرمي املتفوقني درا�سيًا يف التح�سيل الدرا�سي.

هيئة الصحفيين تدشن منصة اإلعالم التطوعي
توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م

تجمع طبي يوصي بالتوعية بمخاطر التهاب الجلد التأتبي

جائزة التميز للشباب بالمدينة .. حافز لألبداع واالبتكار



القانون في مواجهة الفساد

لن ينجو اأي �سخ�ص دخل يف ق�سية ف�ساد )حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد(.

بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستهل  التاريخية  العبارة  بهذه 
�سلمان ولية العهد، وبهذه العبارة بداأنا عهدًا جديدًا يف حماربة الف�ساد، 

هذا  ويف  اأظهرنا،  بني  الفا�سدين  وجييود  يعيقها  لن  واأحالمنا  فطموحنا 
كان  فمهما  الزمن،  مييرور  مع  يتقادم  ل  الف�ساد  اأن  على  وا�سحة  ر�سالة 
املنت�سر  وهو  الفي�سل  هو  القانون  اأن  نثق  الظروف  كانت  ومهما  الوقت 
يف نهاية الأمر، فكم كنا بحاجة اإىل مثل هذا الواقع اجلميل الذي اأ�سحى 
فيه الفا�سد معاقبا وال�سالح مكّرما، فبمثل هذا تن�ساأ احل�سارات، وترتقي 
الأمم، وتبقى الدول �ساخمة عزيزة ت�سرب اأطنابها يف باطن الأر�ص قرونًا 
احلكومية،  الأجهزة  من  الثقة  وُتنزع  التنمية،  تتعطل  وبدونه  الزمن،  من 
وما  لغرنا،  اأحييالم  امل�سرق  فواقعنا  واخلا�سة،  العامة  احلقوق  وت�سادر 
اأخييرى، كل ذلك فقط جاء بتطبيق  العني يتمناه غرنا يف دول  نراه راأي 
فبمواجهة  زميين،  منذ  اململكة  يف  التنظيمية  ال�سلطة  اأقرتها  التي  القوانني 
املف�سدين ورد احلقوق  اأولهما: حما�سبة  الف�ساد نحقق هدفني رئي�سيني، 

من  كل  ردع  وثانيهما:  الييدوليية،  خزينة  اإىل  العام  املييال  واإعيييادة  اخلا�سة 
ت�سول له نف�سه النغما�ص يف وحل الف�ساد ظنًا منه اأنه �سينجو من عاقبة 
وقول  اأ�سيل  اأ�سل  اإنها  بل  القول،  نافلة  من  لي�ست  العبارة  وهييذه  فعله، 
حقوق  على  يتعدى  اأن  كييان(  من  )كائن  نف�سه  له  ت�سول  فمن  فعل،  يتبعه 
الدولة اأو الأفراد فاإن القانون له باملر�ساد، �سيما واأن اأجهزة الدولة ككل 
اأ�سبحت �سبكة واحدة مرتابطة، وبالتقدم اللكرتوين الهائل الذي ت�سهده 
وهذا  قبل،  ذي  من  و�سهولة  �سرعة  اأكيير  املجرمني  ك�سف  اأ�سبح  اململكة 
اأمر يح�سب اأوًل ل�ساحب الروؤية الطموح الذي ل يفرت عن ال�سر بنا نحو 
م�ساف الدول املتقدمة، ويح�سب ثانيًا لأجهزة الدولة التي تعمل ليل نهار 
بنزاهتها  الخالل  اأو  بها  ال�سرتزاق  من  العامة  الوظيفة  و�سيانة  حلماية 

وب�سر العمل فيها.   
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يكتبون  ال�سعراء  ميين  العديد  اأن  ميين  بالرغم 
كثر  يف  اأن  اإل  عي�سهم؛  لأمييياكييين  متييجيييييدًا 
عن  النف�سال  اأو  املكان  فقدان  الأحيييييان  من 
والرفاهية  بال�ستقرار  ال�سعور  وعييدم  املنزل 
يف  جييذري  لتحول  �سببًا  يكون  له  امل�ساحبة 
اأو  احلييرب  ب�سبب  ذلييك  كييان  �سواء  كتاباتهم؛ 
املكائد اأو القمع اأو يف كثر من احلالت حني 
اأخييرى  حييالت  يف  عليهم؛  املنفي  فر�ص  يتم 
يكون املنفى هو رد فعل فر�سته ال�سيا�سة التي 

جعلت منزل ال�ساعر يبدو اأقل �سبهًا باملنزل.
ل يوجد �سخ�سية كبرة يف الأدب الغربي يف 
الع�سور  يف  الفلورن�سي  ال�ساعر  مثل  املنفى 
دانتي  نفي  فقد  األيغيري؛  دانييتييي  الو�سطى 
�سقط  عندما  فلورن�سا  الأ�ييسييلييي  موطنه  ميين 
حزبه ال�سيا�سي ؛ وقد �ساغ دانتي الكوميديا 
وكذلك  و�سعه  مع  للت�سالح  كو�سيلة  الإلهية 

كو�سيلة للتعبر الروحي عن ما ي�سعر به.
الر�سمي  وامل�سوؤول  تانغ  اأ�سرة  �ساعر  كذلك 
واأ�ساتذة  ال�سعراء  اأعظم  اأحييد  وهييو  بيياي؛  يل 
الأدب ال�سيني املعرتف بهم؛ فقد عانى لفرتة 
العفو  ؛ مت  نفيه  بعد  وذلييك  املنفي  من  وجيزة 
حياته  فييرتة  وبييعييد  قبل  ولكنه  بعدها  يل  عيين 
الييقيي�ييسييرة يف املييحييكييميية والإبيييعييياد �ييسييافيير يف 
اأنحاء كثرة من ال�سني دون اأي م�سكن ثابت 
حمدد؛ وعلى الرغم من اأن �سعره غالًبا ما كان 
يتعلق بتقدي�ص الطبيعة؛ اإل اأنه كتب كثًرا عن 
ال�سوق اإيل املنزل الذي كان غائًبا با�ستمرار 

عنه.
مييثييل يل بييياي؛ كيييان دو فييو وهيييو اأحيييد اأعييظييم 
اأ�ييسيياتييذة اليي�ييسييعيير اليي�ييسييييينييي؛ وقيييد �ييسييافيير يف 
معظم اأنحاء ال�سني خا�سة بعد خدمة ق�سرة 
للمنفي؛ وكان دو فو هو  اإمرباطورية  ملحكمة 
كتب  الييذي  العظيم  الكونفو�سيو�سي  ال�ساعر 
عن البالط؛ ويف وقت لحق يف حياته؛ اأبرز 
اإىل  الييتييوق  م�ساعر  ال�سعري  لل�سكل  اإتييقييانييه 
بعدم  �سعوره  ب�سبب  م�ستقرة  منزلية  حياة 

الراحة مع مرور الوقت

وهجر  وقييرى  مييدن  اأرجييياء  �سملت  التي  املباركة  النه�سة  مييع 
بدعم  احلييييياة  �ستى جميييالت  الأطييييراف يف  املييرتامييييية  اململكة 
وحر�ص خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
وويل عهده – يحفظهما الله – فقد حظيت منطقة العر�سيات 
وعناية  اأهمية  من  به  حرية  هي  مبا  وهجرها  وقراها  ومدنها 
وقافلة نه�ستها امل�سطردة �ساملة وم�ستمرة ولن تتوقف باإذن 

الله بجهود ودعم الدولة اأيدها الله.
باإمارة  اأخييرًا  ارتباطها  واأهلها  املنطقة  هذه  حظ  ح�سن  ومن 
اإىل م�ست�سار خادم  اإمارتها  اأ�سندت  التي  املكرمة  منطقة مكة 
الفي�سل وهو من ر�سم خطة  ال�سريفني الأمر خالد  احلرمني 
نه�ستها والتي اأتت اأكلها تقدمًا وتطويرًا على م�ستوى املناطق 
واملدن والقرى واأوجد فيها من امل�سروعات التنموية )�ساحليًا 
وبحريًا وقرويًا( ما يثلج ال�سدر ويبعث على الرتياح ويتفق 

مع امل�سلحة العامة وروؤية اململكة )2030( .
هذه  بها  �سملت  التي  والإ�سالحية  الفاعلة  التنظيمات  وميين 
واحييد  م�سمى  يف  توحيدها  الييكييرمي  �سموه  عهد  يف  املنطقة 
وهو )حمافظة العر�سيات( وتعيني حمافظ لها عرف بالكفاءة 
اإدارتييهييا يف )جبل  وتاأ�سي�ص  والتفاين واخلييربة والإخييال�ييص 
وكذا  وال�سمالية،  اجلنوبية  العر�سيتني  بني  املتو�سط  �سعنب( 
كموقع  �سمران  قرية  يف  وال�سمالية  تريبان  حمكمتي  �سم 
يف  للمواطنني  ت�سهياًل  ذلييك  كييل  العر�سيتني،  بييني  متو�سط 
زالييت  وميييا  و�ييسييهييوليية،  ي�سر  يف  ومطالبهم  حيياجيياتييهييم  قيي�ييسيياء 
هذه  تقدم  وتنمية  دعييم  يف  املعنية  واجلييهييات  �سموه  م�ساعي 
املنطقة وغرها من مدن وقرى املنطقة جارية وحثيثة على كافة 

الأ�سعدة.
ومن ب�سائر اخلر والتنمية املائية لهذه املحافظة واأهلها ونيابة 
عن اأمر املنطقة وبح�سور عدد من مديري الإدارات احلكومية 
والأهيييييييايل مبييحييافييظيية الييعيير�ييسيييييات يييفييتييتييح حمييافييظ حمييافييظيية 
 ( وداي  �سد  م�سروع  يو�سف  بن  علي  ال�سريف  العر�سيات 
الغزيرة  مبياهه  يتميز  واليييذي  العر�سيات  مبحافظة   ) قنونا 
اجلارية ونخليها البا�سقة الكثيفة ومزارعه املتنوعة وت�سكيالته 
حبا�سة  �سوق  وبييوجييود  الأثييرييية  ونقو�سه  الفريدة  ال�سخرية 
التاريخي على �سفته ، ويعد هذا امل�سروع من امل�ساريع الهامة 
والبناءة باملنطقة حلفظ املياه وتغذية م�سادرها اجلوفية ودعم 

ال�ست�سالح الزراعي وتعزيز م�سادر مياه الآبار اجلوفية.
حظيت  الييتييي  امل�ستمرة  والتنمية  املييبيياركيية  وللنه�سة  خييامتيية: 
م�ست�سار  من  وال�سرقي  الغربي  ال�ساحل  منطقة  بها  وحتظى 
خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة الأمر خالد 

الفي�سل – يحفظه الله – ومنها منطقة العر�سيات. 
ومع م�سرة هذه النه�سة املباركة التي عمت اأرجاء البالد فاإن 
اأبناء هذه املحافظة ياأملون من اجلهات املعنية �سمولها مبا يلي : 
وخريجات  خريجي  ل�ستقبال  بها  اجلامعات  فروع  اأحد  فتح 
يتجدد  قدمي  مطلب  وهو  لذلك  لتاأهلها  اأكرهم  وما  مدار�سها 

يف كل عام.
هذه  يف  املفتتحة  ال�سحية  امل�ست�سفيات  ت�سغيل  ا�ستكمال 
قبل  املفتتح  الييعييام  ثييريييبييان  م�ست�سفى  طليعتها  ويف  املنطقة 
لر�سالته  املتممة  التخ�س�سات  لبع�ص  لفتقاره  �سنوات  ت�سع 

ال�سحية.
كل  حري�سان  والتعليم  ال�سحة  وزييييري  اأن  يف  ثقة  وكلنا 
اأ�ييسييوة  لهما  التابعة  املييرافييق  متطلبات  تييوفيير  على  احليير�ييص 
هذه  مثل  بتوفر  حظيت  التي  الأخييرى  واملحافظات  باملناطق 

املطالبات والحتياجات الوطنية الهامة.
وباهلل التوفيق ،،،

شعراء في المنفى

محافظة العرضيات 
والتطوير النهضوي 

مواقع التواصل االجتماعي
اليييييوم يف و�ييسييط هيييذا الييزخييم من 
املييييواقييييع واليي�ييسيييييل اجلييييييارف من 
املييعييلييومييات وظيييهيييور اليييعيييدييييد من 
و�ييسييائييل الييتييوا�ييسييل والتيي�ييسييالت 

وثوابت  لعقيدتنا  ال�ستهداف  �سد  ال�سباب  حلماية  جمتمعنا  ي�سعى 
م�سميات  الفنت حتت  اأن حميياولت زرع  .. حيث  ديننا وحلمة وطننا 
عديدة وفتاوى م�سللة تقود ال�سباب اإىل الهالك لأن التاأثر على العقول 
التي ل متلك ما يكفي من الثقافة الفقهية والتح�سني من ال�سقوط يف 
الهاوية له اأثر اأعظم يف ظهور تلك الفقاعات !! لهذا ازدادت احلاجة اإىل 
باأفعالهم  العابثني  هييوؤلء  متادي  وعدم  الهدامة  الأفكار  لتلك  الت�سدي 

ون�سر �سمومهم.
اإن مواقع التوا�سل الجتماعي تفتقد املرجعية العلمية وال�سرعية ولذلك 
فاإن اأهمية الفتوى ت�سبح اأكر اأهمية من اأي وقت م�سى يف ع�سرنا 
زعزعة  دون  امل�ستجدات  مواكبة  اإىل  بالنفتاح  يتميز  الييذي  احلديث 

الثوابت وتبديل القيم واملبادئ..
بها  القيام  اأ�سند  وتعاىل  �سبحانه  الله  اأن  الفتوى  �ساأن  عظم  من  اإن 
اأف�سل  الأمني عليه  بكتابه عز وجل و�سنة ر�سوله  العاملني  العلماء  اإىل 
ْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن( النحل  ْكِر اإِ ال�سلوات واأمت الت�سليم )َفا�ْساأَُلوا اأَْهَل الذِّ
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مِلَا  َتُقوُلوا  )َوَل  وقييال عز وجييل  اأمييرهييا  الت�ساهل يف  تعاىل  حييرم  وقييد 
ِه اْلَكِذَب   وا َعَلى اللَّ َتْفرَتُ َنُتُكُم اْلَكِذَب هذا َحاَلٌل وهذا َحَراٌم لِّ ُف اأَْل�سِ َت�سِ

ِه اْلَكِذَب َل ُيْفِلُحوَن( النحل 116  وَن َعَلى اللَّ ِذيَن َيْفرَتُ اإِنَّ الَّ

وعييليييييه فيياإنيينييا بييحيياجيية مييا�ييسيية اإىل 
ع�سرنا  تنا�سب  ودروع  اأدوات 
الظواهر  لتلك  الت�سدي  يف  هييذا 
اخلييطييرة وحميياوليية الييوقيياييية منها 
وعالجها من جميع اجلوانب ون�سر التوعية الالزمة لذلك واإظهار دور 
الفطنة يف تو�سيل املعلومة ال�سحيحة واملرتبطة بال�سرع حيث املنبع 

ال�سرعي ال�سحيح. 
مواقع التوا�سل الجتماعي �سالح ذو حدين ن�ستطيع من خالله خدمة 
ديننا و وطننا بكل جدارة واقتدار حني ن�ستخدم �سحة عقولنا وعلمنا 
النافع ومعلوماتنا املوثقة ذات امل�سادر الدقيقة ولي�ص مبر�ص النفو�ص  
و  ال�سخيف  املحتوى  عر�ص  و  باملعا�سي  واملجاهرة  الإ�ساعات  ن�سر 

رمبا التافه على اأنه قيم اأو مفيد !! 
ومبادئه  بقيمه  واللتزام  الإ�سالم  من  هديها  ت�ستمد  التي  الرتبية  اإن 
وتوجيه  عواطفه  تنظيم  للن�صء  ي�سمن  الييذي  ال�سليم  الطريق  مُتثل 
فيه  يعي�ص  الييذي  جمتمعه  وثقافة  ينا�سب  مبييا  ميوله  وتنمية  �سلوكه 
واأفكاره. معتقداته  على  دخيل  هو  ما  مواجهة  على  الفائقة  قدرته  مع 
فاملبادئ والأخالق ل تنتقل بالوراثة !! بل ُتكتيب نتيجة للرتبية ال�سليمة 
ومبرور الوقت حيث الإ�سافات والتطورات من اأجل التكيف مع احلياة 

املحيطة والتما�سي مع متطلبات الع�سر احلديث.
قطرة :

َما ُ ا عاِنقجْ هناك الأنجْ قف �شاِمً
ًرا اأنجْ تكون ُمعّلما.   )منقول(            يكفيَك فخجْ

د. عبد اهلل آل سعد

dralsaadlaw@gmail.com

المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة
عندما بادر عثمان بن عفان ر�سي الله عنه بتمويل جي�ص الع�سرة يف 
عهد الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم ، فاإمنا كان يفعل ذلك من منطلق 
امل�سوؤولية الجتماعية التي يدعو لها الإ�سالم ويحث عليها . وما قام به 
كذلك ل�سراء بئر رومة وتو�سعتها لي�ستقي منها امل�سلمون يف املدينة 
املنورة والتي ل زالت قائمة حتى الآن تعرف لدى اأهل املدينة با�سم بئر 
اأنها م�ساهمة واعية يف التنمية امل�ستدامة . ومن هنا  عثمان ، مبعنى 
نعلم اأن ديننا احلنيف قد عرف امل�سوؤولية الجتماعية قبل اأن يعِرفها 
يف  ووا�سحة  �سريحة  ال�سريفة  والأحاديث  الكرمية  والآيييات  الغرب 
وحتى  املتقدم  العامل  دول  اأ�سبحت  الكبرة  ولقيمتها   . اجلانب  هذا 
امل�ساهمات  من  املزيد  ك�سب  رغبة يف  بها  تهتم  النامية  الييدول  بع�ص 
م�ساألة  باأنها  الجتماعية  للم�سوؤولية  ُينظر  حيث   . امل�ستدامة  للتنمية 
اأخالقية لأي كيان، �سواء كان منظمة اأو فردا..يقع على عاتقه العمل 
مل�سلحة املجتمع ككل ، وهي اأمر يجب على كل منظمة اأو فرد القيام به 
للحفاظ على التوازن ما بني القت�ساد ، اإذ ل يخت�ص مبنظمات الأعمال 

فقط بل هي �ساأن كل فرد توؤثر اأفعاله على من حوله بطبيعة احلال .
املجتمعية  احلييييياة  دعييائييم  ميين  واحييييدًة  الجييتييميياعييييية  امل�سئولية  وتييعييد 
القيمة  اأن  بل  والجتماعي،  الفردي  التقدم  �سبيل  فهي  ال�سرورية، 
احلقيقية للفرد يف جمتمعه تقا�ص مبدى حتمله امل�سوؤولية جتاه نف�سه 
باأهميتها  الييوعييي  بييث  بييد ميين العمل على  وجتيياه الآخييرييين، ولييذلييك ل 
وقد  واملوؤ�س�سات.  الأفييراد  لدى  برت�سيخها  الكفيلة  الربامج  وو�سع 

الييقييرارات  اتييخيياذ  )ربييط  باأنها  املتحدة  لييالأمم  العاملي  التييفيياق  عّرفها 
لال�سرتاطات  الأخالقية،وبالمتثال  بالقيم  الأعييمييال  موؤ�س�سات  يف 
والبيئة(  املحلية،  واملجتمعات  الأ�ييسييخييا�ييص،  وبيياحييرتام  القانونية، 
وموؤ�س�سات  �سركات  قبل  من  امل�ستمر  اللتزام  باأنها  اأي�سا  وتعّرف 
الأعمال بامل�ساهمة يف حتقيق التنمية القت�سادية والعمل على حت�سني 
املحلي  واملجتمع  وعائالتهم،  العاملة  للقوى  املعي�سية  الظروف  نوعية 

واملجتمع ككل.
ويت�سح من هذا التعريف اأن امل�سوؤولية الجتماعية لي�ست جمرد عمل 

خري بل التزام اأخالقي من موؤ�س�سات و�سركات الأعمال للم�ساهمة 
مبدى  يقا�ص  املجتمعات  رقييي  اأن  .حيث  املجتمع  وتطوير  تنمية  يف 
امل�سوؤولية  بتلك  اإح�سا�سهم  الجتماعي ومدى  الأفييراد ون�سجهم  منو 
التي تفر�ص التعاون واللتزام والت�سامن والحرتام واحلب وح�سن 
ال�سركات  من  عييددا  اأن  اجلميل  وميين   . اجلييادة  وامل�ساركات  املعاملة 
وموؤ�س�سات الأعمال يف الدولة اأخذت تتجه نحو هذا امل�سار الإيجابي 
اخلطط  وت�سع  مييدرو�ييص  ب�سكل  م�ساهماتها  وتييقييدم  رائييعيية  بطريقة 
ل�ستمرارية امل�ساهمات وتنويعها اإل اأن هذه امل�ساركات ل ترقى اإىل 
بعدد  ماقي�ست  اإذا   .. املتوقع  من  بكثر جدا  واأقييل  املطلوب  امل�ستوى 

ال�سركات واملوؤ�س�سات الكبرة والقادرة يف الدولة.
عمله  ينبغي  ومييا  م�سوؤولياتها  منها  كييل  تعي  اأن  الأهمية  ميين  ويظل 
يحقق  مبا  املجتمع  خدمة  يف  وم�ستمرة..للم�ساهمة  نا�سجة  ب�سورة 

التنمية الفعلية. 
بتاأ�سي�ص  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املييوارد  وزارة  جهد  ونقدر 
التنمية  بييدعييم  ُتييعيينييى  الييتييي  الجييتييميياعييييية  للم�سوؤولية  الييعيياميية  الإدارة 
واإطييالق  الجتماعية،  امل�سوؤولية  جمييال  وتعزيز  وتنظيم  امل�ستدامة 
مر�سد امل�سوؤولية الجتماعية، والدليل الإر�سادي وحا�سنة اجلمعيات 
اخلا�سة بامل�سوؤولية الجتماعية، التي تهدف لتحفيز تاأ�سي�ص جمعيات 
يعود  مبا  وتن�سيقها  املجهودات  تنظيم  على  والعمل  املجال،  هذا  يف 

بالفائدة على املجتمع يف كافة اأنحاء اململكة.

عبد الناصر بن علي الكرت 
alnasser1956@hotmail.com

د. إسماعيل محمد التركستاني

drimat2006@hotmail.com

دردشة عقارية
�سنة   15-10( املا�سي  العقد  يف  الأرا�ييسييي  اأ�سعار  ان  متاما  اأدرك 
والتي  والبعيد(  القريب  امل�ستقبل  )ويف  احلا�سر  والييوقييت  املا�سية( 
لن  مربع،  األييف مرت  اىل  مربع  بني خم�سمائة مرت  م�ساحاتها  تييرتاوح 
تكون كما كان احلال قبل 25 اىل 30 عاما املا�سية! وهذا �سيء طبيعي 
ومنطقي خا�سة يف املدن املكتظة �سكانيا والتي عليها اقبال كبر من 
وهذا حال  وجييدة(  الريا�ص  )مثل  والعمراين  العقاري  التطوير  ناحية 
وفرن�سا.  واأمييركييا  بريطانيا  مثل  الييعييامل  دول  الييكييربى يف  املييدن  كييل 
القيمة امل�سافة )5 %(  اإ�سافة  الأر�ييص مع  حمليا، يدفع امل�سرتي قيمة 
العقد  عديدة يف خالل  عوامل  هناك   .)%  2.5( ال�سعي  قيمة  وا�سافة 
ال�سيولة  توفر  منها  الأرا�ييسييي،  اأ�سعار  ارتفاع  يف  �ساهمت  املا�سي، 
العقاري اىل ن�سف  القر�ص  ارتفاع  ل�سراء ار�ص، اىل جانب  النقدية 
مليون ريال. مع اعتدال اأ�سعار احلديد وال�سمنت. اأي�سا، هناك عوامل 
اخرى مثل امل�ساربة ال�سرائية من قبل من عرفوا بي )ال�سريطية( او من 
دخل يف عملية البيع وال�سراء وهو لي�ص موؤهل او م�سرح له )ل ميتلك 
مكتبا عقاريا ر�سميا(! قد تكون هناك اأ�سباب اخرى، ولكنني اأجد ان 
ما ذكرته من ال�سباب اجلوهرية التي تقف وراء تلك الرتفاعات غر 
بنكي  قر�ص  طريق  عن  ال  احلييايل،  الوقت  يف  حتقيقها  على  املقدور 
)طويل الجل( ل�سراء الأر�ص وبناء منزل الحالم. طبعا، هذا الرتفاع 

يف اأ�سعار الأرا�سي، كان جنونيا وغر مقبول لدي الكثر!

يف الوقت احلا�سر، هناك اعتقاد �سائع، ان تلك الأ�سعار قد تكون قابلة 
لالنخفا�ص والنزول اىل اأ�سعار قد تكون مقبولة من قبل الكثر ويف 
هناك  مليياذا؟  املتو�سط،  او  املعتدل  الدخل  اأ�سحاب  من  هم  من  متناول 
اأ�سباب عديدة وراء مثل تلك التوقعات، الوحدات ال�سكنية التي توفرت 
واملتوفرة  الإ�سكان،  بها وزارة  قامت  التي  الإ�سكان  برامج  من خالل 
باأ�سعار معقولة ومقبولة من قبل الكثر من ال�سباب املقبل على الزواج، 
مقبولة اأي�سا، ومن قبل العوائل التي ل متتلك ال�سكن اخلا�ص وتكون 
الوحدات  تلك  على  القبال  اأي�سا،  البنكي.  القر�ص  يدها  متناول  يف 
ال�سكنية ل�سبب موقعها داخل النطاق ال�سكاين واملتوفر حولها العديد 
والحتياجات  ال�سحية  املييراكييز  املييدار�ييص،  مثل  العامة  اخلييدمييات  ميين 

اخلدمية )املطاعم وال�سوبرماركت(!
اأ�سعار  انخفا�ص  يف  وب�سدة  ي�ساهم  قييد  اخييير،  �سبب  هيينيياك  اأييي�ييسييا، 
الوحدة  يف  اخلفية  العيوب  ميين  البناء  تيياأمييني  قيمة  وهييي  الأرا�ييسييي، 
ال�سكنية واملقدرة بي )1.5 %( من قيمة البناء وملدة ع�سر �سنوات تدفع 
اأ�سعار  خف�ص  يف  وبفاعلية  ي�ساهم  قد  العامل  هذا  التاأمني!  ل�سركات 
املخططات ال�سكنية وامل�سنفة كوحدات �سكنية لبناء ثالثة اأدوار. نعم، 
هناك العديد من الفوائد املرجوة من بولي�سة تاأمني البناء من العيوب 
)ال�سقق  اجليياهييزة  ال�سكنية  الييوحييدات  اأ�ييسييعييار  ارتييفيياع  مثل  اخلفية، 
لبناء  ال�سكنية واملرخ�سة  املخططات  اأ�سعار  ارتفاع  والدوبالك�سات(، 

الأرا�سي  اأ�سعار  انخفا�ص  اأدوار �سكنية. اىل جانب،  اأكر من ثالث 
ال�سكنية واملرخ�سة لبناء الوحدات ال�سكنية ذات الثالث اأدوار وتوفر 

احلديد وال�سمنت وباأ�سعار منخف�سة!
باخت�سار، ل نختلف ان اأ�سعار الأرا�سي ال�سكنية، كانت مرتفعة جدا، 
وما زالت تلك املبالغات يف ا�ستمرار! نعم، ما زلت موؤمنا ان الت�سريح 
الذي اأطلقه وزير الإ�سكان على م�سكلة الإ�سكان بانها ازمة فكر يعي�سه 
نعي�سها يف  التي  املعطيات  ال�سكن! مع  م�ساألة  ال�سعودي يف  الن�سان 
الوقت احلا�سر يف م�ساألة ال�سكن، اعيد واكرر بل اجزم ان امل�ساريع 
احللول  اأف�سل  تييكييون  قييد  الإ�ييسييكييان  وزارة  قدمتها  الييتييي  ال�سكانية 

حا�سرا وم�ستقبال من ناحية الأ�سعار وال�سكن.

ا�شت�شاري وباحث يف ال�شاأن ال�شحي

Nevenabbas88@gmail.com
@Nevenabbass

د. تهاني سعيد الحضرمي
tsfhsa@yahoo.com
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رفع نسبة اإليرادات غير النفطية 

 "الصادرات السعودية" تعتمد استراتيجية التحوّل المؤسسي
الريا�س- البالد

اإ�سرتاتيجية  ال�سعودية  الــ�ــســادرات  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد   
التحّول املوؤ�س�سي، واإقرار الهيكل التنظيمي اجلديد ، وذلك خالل اإجتماعه 
املعدنية  والــروة  ال�سناعة  وزيــر  برئا�سة  املرئي-  االت�سال  -عرب  اأم�س 
اإبراهيم  بن  بندر  ال�سعودية  ال�سادرات  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اخلرّيف ، الذي ثمن جهود من�سوبي الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات 
القيادة الر�سيدة واالإ�سهام يف رفع ن�سبة ال�سادرات غري النفطية من %16 
اإىل 50% على االأقل من اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي، مبا ين�سجم مع 

روؤية اململكة 2030.
 وا�ستعر�س االجتماع اأبرز ما اأُجِنَز من اأعمال للهيئة خالل الفرتة املا�سية، 
الن�سف  يف  النفطية  غري  ال�سادرات  اأداء  اأرقــام  يف  منو  من  حتقق  ومــا 
باالإ�سافة  العام 2020م،  ذاتها من  بالفرتة  مقارنًة  العام 2021  االأول من 
الهيكل  تطوير  واملت�سمنة  للهيئة  املوؤ�س�سي  التحّول  اإ�سرتاتيجية  اإىل 
اخلدمات  جــودة  حت�سني  يف  ُت�سهم  جــديــدة  وروؤى  واأهـــداف  التنظيمي 

املقدمة للم�سدرين وتطوير منظومة العمل خالل املرحلة القادمة.
عدد  م�ستجدات  ال�سعودية   ال�سادرات  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  وناق�س 
متثيل  ومكاتب  الدولية  املناق�سات  مثل  واخلدمات  القائمة  امل�ساريع  من 
وفر�س  االأ�ــســواق  درا�ــســات  وم�سروع  الــعــراق،  يف  ال�سعودية  ال�سركات 
ال�سعودية"  يف  نع  "�سُ بــرنــامــج  حققه  مــا  ـــرز  الأب بــاالإ�ــســافــة  الت�سدير، 
الــقــرارات  مــن  عـــدًدا  املجل�س  اتخذ  كما  2021م،  مــار�ــس  يف  اإطــالقــه  منذ 
نائب  برئا�سة  االإدارة  جمل�س  من  منبثقة  جلنة  وت�سكيل   ، والتو�سيات 
وزير ال�سناعة والروة املعدنية املهند�س اأ�سامة الزامل ، تعمل على متكني 
وتعظيم  حت�سني  خالل  من  النفطية  غري  ال�سادرات  وتطوير  امل�سدرين 

جتربة امل�سدرين ال�سعوديني على خمتلف االأ�سعدة.

تعاون بين "مدن" و "وافي" 

تحفيز االستثمارات العقارية في المدن الصناعية
الريا�س- البالد

التقنية  ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  وّقعت 
"وايف"  اخلارطة  على  التاأجري  اأو  البيع  وجلنة  "مدن"، 
اتفاقية  واالإ�ــســكــان،  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  بـــوزارة 
التطوير  جمال  يف  التعاون  تعزيز  بهدف  م�سرتكة،  تعاون 

العقاري للقطاع ال�سناعي.
بن حممد  "مدن" املهند�س خالد  لـ  التنفيذي  الرئي�س  واأّكــد 
ال�سامل، اأن اتفاقية التعاون بني الطرفني ُتعد نقلة نوعية على 
ال�سناعية،  التنمية  يف  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  م�سار 
يف  واالإ�سهام  ال�سناعة  لتمكني  "مدن"  الإ�سرتاتيجية  وفقًا 

زيادة املحتوى املحلي، متا�سيًا مع روؤية اململكة 2030.
على  الــتــاأجــري  اأو  البيع  جلنة  رئي�س  اأو�ــســح  جانبه،  مــن 
اأن  املحيميد،  الــعــزيــز  عــبــد  املــهــنــد�ــس  "وايف"  اخلــارطــة 
العقارية  امل�ساريع  كفاءة  من  لتعزز  جــاءت  االتفاقية  هــذه 
تن�سيقية  اإجــراءات  و�سع  خالل  من  واإنتاجيتها  ال�سناعية 
لت�سهيل اإ�سدار الرتاخي�س على اخلارطة واإجراءات اإنهاء 
حتقيق  اإطـــار  يف  وذلــك  و"مدن"،  "وايف"  بــني  امل�ساريع 

اأهداف روؤية اململكة 2030 وبراجمها التنفيذية.
واأ�سارت "مدن" اإىل اأن التعاون بني الطرفني ي�سمل حتفيز 
ال�سناعية  واملُــجــّمــعــات  املـــدن  يف  لال�ستثمار  املــطــوريــن 
واالإ�ــســراف  لها  الرتخي�س  "مدن"  تتوىل  التي  اخلا�سة 
عليها، مع توفري منتجات اإ�سافية للم�ستثمرين ال�سناعيني، 

وحوكمة عمليات التطوير والبيع اأو التاأجري على اخلارطة 
لدعم املطورين، وكذلك ترخي�س البيع اأو التاأجري للوحدات 

العقارية على اخلارطة.
اإن�ساوؤها  يجري  التي  امل�ساريع  ي�سمل  التعاون  اأن  وبينت 
تطوير  مزايا  وتفعيل  اخلارطة،  على  التطوير  لنظام  وفقًا 
تق�سيمات  خُمطّطات  مثل  املُحدّثة  امل�سارات  عرب  االأرا�سي 

العقارية  للم�ساريع  الثالث(  )امل�سار  ال�سكنية  االأرا�ــســي 
لت�سهيل  املــ�ــســرتك  التن�سيق  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سناعية، 
اإجـــــراءات الــرتاخــيــ�ــس على اخلــارطــة واإجـــــراءات اإنــهــاء 

امل�ساريع بني الطرفني.
الربط  ت�سهيل  �سيتم  االتفاقية  مبقت�سى  اأنــه  واأو�ــســحــت 
على  امل�ساريع  واإنهاء  الرتاخي�س  واإجــراءات  االإلكرتوين، 

اأو  للموؤ�س�سات  الــالزمــة  الرتاخي�س  واإ�ــســدار  اخلــارطــة، 
بعد  اخلارطة  على  البيع  ن�ساط  ملزاولة  العقارية  ال�سركات 

ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة.
ومدينة  جُمّمعًا   19 على  االإ�سراف  تتوىل  "مدن"  اأن  يذكر 
بيئة  لتاأ�سي�س  �سعيها  اإطـــار  يف  وذلـــك  خا�سة،  �سناعية 
ل�سركائها  االأعــمــال  ممــار�ــســة  �سهولة  حتقق  ا�ستثمارية 
ال�سناعيني، وهي يف �سبيل ذلك تعمل على تعزيز �سراكاتها 
اال�ستثمارات  جذب  اأجل  من  واخلا�س  العام  القطاعني  مع 
يف  بــدوره  لالرتقاء  ال�سناعي  للقطاع  امل�سافة  القيمة  ذات 

التنمية االقت�سادية باململكة.

مجاالت التعاون

منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين

حوكمة البيع أو التأجير على الخارطة

 تطوير مُخطّطات األراضي السكنية 

 تسهيل الربط اإللكتروني والتراخيص
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المالية تكمل التطبيق 
التجريبي للرقابة الذاتية 

الريا�س- البالد
املالية،  الرقابة  اأعمال  وتطوير  دعم  مبادرة  املالية،  وزارة  اأطلقت 
مواكبة  خــالل  مــن  الرقابي  ـــوزارة  ال دور  تطوير  اإىل  تهدف  التي 
اأحدث املمار�سات العاملية يف اأ�ساليب الرقابة املالية، واال�ستفادة من 
التطور التقني الذي ت�سهده اململكة، مبا ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات 

روؤية اململكة 2030.
وانبثق من املبادرة م�سروع التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية الذي 
الرقابة  تطبيق  اإمكانية  مدى  عن  ميدانية  درا�سة  اإجــراء  اإىل  يهدف 
االأدوار  وتعزيز  الرقابية،  كفاءتها  لرفع  احلكومية  اجلهات  على 
العالقة  ذات  لــالأطــراف  وال�سفافية  امل�ساءلة  ومبداأ  وامل�سوؤوليات 

بالرقابة املالية.
وجرى العمل من خالل امل�سروع على تقييم مدى كفاءة اأنظمة الرقابة 
ال�سوابط  اإىل ت�سميم  اإ�سافة  التطبيق،  الداخلية يف اجلهات حمل 
املالية، واختبار تطبيقها  بالعمليات  العالقة  ذات  لالإدارات  الرقابية 
القطاع احلكومي، وو�سع خطة  لطبيعة  التاأكد من مالءمتها  بهدف 
لرفع م�ستوى الكفاءة الرقابية لكل جهة، بناًء على نتائج التقييم، كما 
الدولية،  والتجارب  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  على  االطالع  جرى 
وتو�سيات البنك الدويل، الإحداث اأ�ساليب رقابية تتنا�سب مع طبيعة 

القطاع احلكومي.
وا�ستنتجت الوزارة من امل�سروع �سرورة وجود مزيج رقابي مرن، 
الرقمية  الرقابة   – الذاتية  الرقابة   - املبا�سرة  )الرقابة  من  يتكون 
– رقابة التقارير( لُيطبق على اجلهات احلكومية بح�سب  والتقنية 
بالقطاع  رفعها  يف  ي�سهم  مبــا  للجهة،  الرقابية  الكفاءة  م�ستوى 
احلكومي، ورفع الوعي بالرقابة املالية لدى االأطراف ذات العالقة، 
اإ�سافة اإىل تعزيز امل�سوؤولية الرقابية للجهات احلكومية، وحوكمة 
االإجـــراءات  حتويل  عن  ف�سال  املالية،  الرقابة  اإجـــراءات  وحت�سني 

الرقابية اليدوية اإىل اإجراءات موؤمتتة.

تطبيق الوثيقة اإللكترونية 
لوسطاء الشحن البري

الريا�س- البالد
الربي  لل�سحن  الو�سيطة  املن�ساآت  جميع  ــزام  اإل قــرار  دخل 
، و�ستمّكن  النفاذ  االإلكرتونية" حيز  النقل  "وثيقة  باإ�سدار 
والتاأكد من  النقل  تفا�سيل عملية  االطالع على  الوثيقة من 
نظاميتها، مبا ي�سهم يف رفع جودة اخلدمة وحفظ احلقوق 
مـــزودي اخلــدمــات  �ــســواء  الــعــالقــة  االأطــــراف ذات  جلميع 

وو�سطاء ال�سحن اأو امل�ستفيدين.
واأو�سحت الهيئة العامة للنقل، اأن "وثيقة النقل" هي م�ستند 
اإلكرتوين ي�سدر مبوجب عقد النقل وُيعد اإثباًتا على ا�ستالم 
الناقل للب�ساعة باحلالة املبينة فيها لت�سليمها اإىل امل�ستفيد 
باحلالة ذاتها التي ميكن للمرخ�سني يف هذا الن�ساط، ويتم 

اإ�سدارها من خالل بوابة نقل االإلكرتونية التابعة.
كبيانات  مهمة  تف�سيلية  بيانات  على  الوثيقة  وحتــتــوي 
املر�سل واملر�سل اإليه ومعلومات ال�سحنة وجدول الب�سائع 
املنقولة وتفا�سيل اأجور النقل ،وتفا�سيل الرحلة وبيانات 
تقدمي  مت  حــال  يف  الو�سيط  بيانات  تت�سمن  كما  الناقل، 
متكنهم  كما  ال�سحن،  و�سيط  خالل  من  الب�سائع  نقل  خدمة 
معلومات  من  والتحقق  الوثائق  على  الفوري  االطــالع  من 
االإلكرتوين  الربط  اإن  حيث  اإلكرتونيًا  وحالتها  ال�سحنات 
للمن�ساآت مع بوابة "نقل" يهدف اإىل مراقبة و�سبط جودة 
ورفع  برا  الب�سائع  نقل  عمليات  واإدارة  املقدمة  اخلدمات 
عملية  اأطــراف  بني  ما  التعاقدية  العالقة  وتنظيم  كفاءتها 

النقل.

الريا�س- البالد
اال�سرتاتيجية  لل�سراكات  الــ�ــســعــودي  املــركــز  ـــع  وّق
للمناف�سة،  العامة  الهيئة  مع  تعاون  مذكرة   ، الدولية 
لهدف تعزيز التعاون املثمر بني الطرفني يف خطوط 
الــعــمــل املــ�ــســرتكــة، ولــتــكــامــل اجلــهــود الــرامــيــة اإىل 
احلكومي،  العمل  ملنظومة  املعززة  االأهــداف  حتقيق 
ورفع   ،2030 اململكة  روؤيــة  اأهــداف  مع  ين�سجم  مبا 
مــ�ــســتــوى املــنــافــ�ــســة يف قــطــاع االأعـــمـــال مبـــا ميــّكــن 

ال�سراكات اال�سرتاتيجية الدولية للمملكة.
للمركز  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  مــن  كــل  ــذكــرة  امل ووّقــــع 

الدكتور  الدولية  اال�سرتاتيجية  لل�سراكات  ال�سعودي 
العامة  الهيئة  وحمــافــظ  ال�سقري،  حمد  بــن  في�سل 
الــزوم،  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  للمناف�سة 

بح�سور عدد من من�سوبي املركز والهيئة.
التعاون املوقعة  اأن مذكرة  واأو�سح الدكتور ال�سقري 
بني املركز والهيئة تاأتي يف اإطار دور املركز وم�ساعيه 
التكامل  وحتــقــيــق  الــ�ــســراكــة  تعميق  اإىل  ــرامــيــة  ال
مبا  العالقة،  ذات  احلكومية  االأجــهــزة  مع  والتعاون 
للمملكة  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  متكني  يف  ُي�سهم 
على  تعمل  املوقعة  املذكرة  اأن  مبيًنا  العامل،  دول  مع 

من  عدد  يف  الطرفني  بني  والتعاون  ال�سراكة  تعزيز 
الــدرا�ــســات  مــن  اال�ــســتــفــادة  تتيح  كما  املــ�ــســروعــات، 
لتحديد  ويجريها  املــركــز  اأجــراهــا  الــتــي  والــبــحــوث 
ــطــورات بــــدول الـــعـــامل، فمنذ  ــت الــفــر�ــس ومــعــرفــة ال
ودرا�سة  دولًيا  تقريًرا   330 من  اأكر  اأ�سدر  تاأ�سي�سه 

بحثية.
املركز  مع  بالتعاون  الهيئة   حمافظ  رحب  جانبه  من 
ال�سعودي لل�سراكات اال�سرتاتيجية الدولية، مقيًدا اأن 
املناف�سة العادلة يف االأ�سواق املحلية والعاملية، ال تتم 

من دون �سراكات ا�سرتاتيجية دولية.

الريا�س- البالد
اأم�س،  لها  تقرير  يف  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  بيانات  اأظــهــرت   
موؤ�سرات عك�ست االنخفا�س الكبري يف اأ�سعار التعليم وال�سكن يف 
اأغ�سط�س.  ال�سفر يف  قرب  اإىل  الت�سخم  دفع معدالت  اململكة مما 
موؤ�سر  �سجل  عامليًا،  املرتفع  الت�سخم  معدل  الجتــاهــات  وخــالفــًا 
اأ�سعار امل�ستهلكني يف اململكة تباطوؤًا يف اأغ�سط�س اإىل 0.3  % على 

اأ�سا�س �سنوي.
و�سمن موؤ�سرات الت�سخم الفرعية، انخف�س ق�سم التعليم بن�سبة 
االبتدائي  قبل  ما  التعليم  اأ�سعار  يف  بانخفا�سات  متاأثرًا   %  7.8
واالبتدائي بن�سبة 13.4 %، والتعليم املتو�سط والثانوي بن�سبة 
7.2 % ، فيما اأ�سار تقرير الهيئة اإىل زيادة اأ�سعار النقل بن�سبة 6.5 

%، واأ�سعار االأغذية وامل�سروبات بن�سبة 1.9 %.

رفع مستوى المنافسة في قطاع األعمال

تراجع التضخم وانخفاض أسعار التعليم والسكن 

145 ألف أسرة استفادت من 
خيارات "سكني"

الريا�س - البالد
من  امل�ستفيدة  االأ�سر  اأعــداد  منو  عن  "�سكني"  برنامج  ك�سف 
الربنامج  يتيحها  التي  التمويلية  واحللول  ال�سكنية  اخليارات 
اإىل 145،309 اأ�سرة منذ بداية العام اجلاري 2021 حتى نهاية 
اأ�سرة �سكنت منازلها،  املا�سي، منها 115،038  اأغ�سط�س  �سهر 
وذلك ا�ستمرارًا جلهود الربنامج يف توفري احللول واخلدمات 
ال�سكني  التمّلك  من  ال�سعودية  االأ�سر  لتمكني  املُي�سرة  ال�سكنية 
اأحد   - االإ�سكان  برنامج  مل�ستهدفات  حتقيقًا  فوري،  با�ستحقاق 
ال�سكني  التمّلك  بن�سبة  للو�سول   -  2030 اململكة  روؤية  برامج 

اإىل 70% بحلول العام 2030.
واأو�سح الربنامج يف بيان �سحايف اليوم، اأن اخليارات التي 
ال�سكنية  الــوحــدات  �سملت  ال�سعودية  االأ�ــســر  منها  ا�ستفادت 
والبناء  ال�سكنية،  ــي  واالأرا�ــس االإن�ساء"،  و"حتت  اجلــاهــزة 
االأخـــرى،  ال�سكنية  اخلــدمــات  مــن  عــدد  اإىل  اإ�ــســافــة  الــذاتــي، 
العقارية،  الت�سرفات  �سريبة  حتّمل  �سهادات  )اإ�ــســدار  مثل: 
واال�ستحقاق  والت�سجيل  العقاري،  امل�ست�سار  من  واال�ستفادة 
�سهلة  اإجــراءات  �سمن  وذلــك  الهند�سية(،  والت�ساميم  الفوري 

ومي�ّسرة عرب تطبيق "�سكني".
العقاري  القر�س  من  امل�ستفيدة  االأ�سر  اأعــداد  جمموع  و�سّجل 
 2021 العام  بداية  منذ  جاهزة  �سكنية  وحدات  ل�سراء  املدعوم 
ا�ستفادت  فيما  اأ�سرة،   61،886 املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  حتى 
ونــحــو 22،431  الــذاتــي،  الــبــنــاء  خــيــار  مــن  ــرة  اأ�ــس  45،816
"�سكني"،  خمططات  �سمن  ال�سكنية  االأرا�سي  خيار  من  اأ�سرة 
و15،176 اأ�سرة ا�ستفادت من القر�س العقاري املدعوم ل�سراء 

وحدات �سكنية حتت االإن�ساء.
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كابل - البالد
دبت اخلالفات بني قيادات حركة طالبان، حلد ال�ستباك بالأيدي داخل الق�سر 
اأعلنت  التي  احلكومية  الت�سكيلة  على  البع�س  ر�سا  عدم  ب�سبب  الرئا�سي، 
موؤخرًا، بينما حدث تال�سن بني القياديني حول اجلهة ذات الف�سل يف حتقيق 
"النت�سار" الذي حققته احلركة، اإذ تركز اخلالف بني نائب رئي�س احلكومة 
الرحمن  خليل  احلركة  يف  الالجئني  �سوؤون  ووزيــر  بــرادر،  الغني  عبد  املال 

حقاين، الع�سو القيادي يف �سبكة حقاين املقاتلة.
ال�سخ�سيتني  بني  اخلالف  باأن  �سي"،  بي  لـ""بي  وفقًا  معلومات،  وت�سربت 
فيما  كابل،  العا�سمة  يف  الرئا�سي  الق�سر  داخــل  اأيــام  قبل  حدث  القياديتني 
كابل  العا�سمة  بعدها  بــرادر  املال  ليغادر  النزاع،  لف�س  احلركة  من  تدخلت 
اإىل  اأدى  مــا  وهــو  حــقــاين،  مــع  اخلــالفــات  حتــل  مل  فيما  قندهار،  مدينة  اإىل 
مع  جهوده  اأن  بــرادر  يعترب  وبينما  احلكومية.  الأعــمــال  من  الكثري  وقــف 
يرد  حقاين  كان  ال�سلطة،  على  ال�ستيالء  اإىل  اأف�ست  الدبلوما�سي  الفريق 
املا�سية  ال�سنوات  طوال  �سبكته  مقاتلو  �سنها  التي  الهجمات  اآلف  اإىل  ذلك 
�سد قوات احلكومة الأفغانية، ومراكز قوات التحالف الدويل امل�ساندة لها، 
من  اأي�سا  م�ستاء  بــرادر  املال  اإن  طالبان،  حركة  داخل  من  م�سادر  قالت  فيما 
الكفاءات  من  راأيه  ح�سب  تخلو  حيث  اجلديدة،  الأفغانية  احلكومة  ت�سكيلة 
يف  الع�سكريني  القادة  واأن  احلركة،  حققته  ما  حفظ  على  القادرة  ال�سيا�سية 
احلركة، املوجودون بكثافة يف هياكل الوزارة، ل ي�ستطيعون حتقيق ما هو 
لي�س �سخ�سيًا،  القياديني  اأن اخلالف بني  اإىل  مرجو منهم. واأ�سار مراقبون 
بل ميتد لأن يكون �سقاقًا بني جممل القيادات القادمة من اخلارج، وتلك التي 
اأفغان�ستان، ففي حني ترى القيادات الداخلية اأن احل�سة الأكرب  بقيت داخل 
القياديون  يرى  ح�ستها،  من  تكون  اأن  يجب  واملنا�سب  واحُلكم  الإدارة  من 

الذين اأقاموا يف اخلارج اأن ذلك �سيطيح مبا حققته احلركة، لأن هوؤلء غري 
اخلارجي،  العامل  مع  والعالقات  املوؤ�س�سات  لإدارة  ومعرفيًا  نف�سيًا  مهيئني 

خ�سو�سًا يف هذه املرحلة التي يعتربونها خا�سة. وعلى الرغم من اخلالفات 
بني القياديني يف احلركة، اأعلن قائد اأركان اجلي�س يف حكومة طالبان  قاري 

ف�سيح الدين، ال�سروع يف ال�ستعداد لإن�ساء جي�س نظامي يف البالد، مبينًا 
�سيتم  اجلي�س  اأن  م�سيفا  اجلي�س،  بناء  بخ�سو�س  جارية  امل�ساورات  اأن 
ب�ساعات،  القيادية  اخلالفات  ن�سوب  وبعد  القريب.  امل�ستقبل  يف  تاأ�سي�سه 
"ماهان" الإيرانية يف مطار كابل، ما اعتربه مراقبون متهيدًا  ظهرت طائرة 
ملزيد من اخلالفات خالل الفرتة بني قادة طالبان، خ�سو�سًا واأن الطائرة ذاتها 
حلت يف مطار �سنعاء مع �سيطرة احلوثيني على العا�سمة اليمنية يف مار�س 
اأفغان�ستان كما فعلت  اإرباك امل�سهد يف  اأن طهران تريد  اإىل  2015، ما ي�سري 
يف اليمن بدعم احلوثيني لتقوي�س الأمن وال�ستقرار، ورمبا يكون و�سول 
الطائرة، املدرجة يف القائمة ال�سوداء اأمريكا واأوروبيا، اإىل مطار كابل بداية 

دعم لوج�ستي لفريق على ح�ساب الآخر داخل حركة طالبان.
وفيما دعا م�سرعون بالكونغر�س الأمريكي وزارة اخلارجية، لت�سنيف حركة 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  تعهد  اأجنبية،  اإرهابية  كمنظمة  الأفغانية  طالبان 
اإذا  طالبان  حركة  �ستحا�سب  املتحدة  الوليات  بــاأن  اأم�س،  بلينكن  اأنتوين 
حتّولت اأفغان�ستان اإىل م�سدر تهديد اإرهابي. وقال يف تغريدة على "تويرت" 
اإن حركة طالبان التزمت مبنع اجلماعات الإرهابية من ا�ستخدام اأفغان�ستان 
اأن  موؤكدا  لها،  الدول احلليفة  اأو  املتحدة  الوليات  تهدد  قد  لعمليات  كقاعدة 

وا�سنطن �ستحا�سب احلركة اإذا فعلت ذلك.
موؤ�سرات  الأمريكية  ال�ستخبارات  ر�سد  مع  بلينكن  حتذيرات  وتتزامن 
التنظيم  اأن  اإىل  م�سرية  اأفغان�ستان،  يف  القاعدة  لتنظيم  حتــركــات  على 
ال�ستخبارات  اأ�ــســارت  كما  اجلـــاري،  العام  خــالل  اأمريكا  بتهديد  يبداأ  قد 
الأمريكية لعودة قادة كبار يف التنظيم اإىل اأفغان�ستان موؤخرا، بينما اأو�سح 
التنظيم  هذا  عودة  ب�ساأن  الزمني  جدوله  يراجع  البنتاغون  اأن  م�سوؤولون 

املتطرف اإىل اأفغان�ستان.

خالفات وانقسامات حادة بين قادة طالبان

البالد - مها العواودة 
الكاظمي،  م�سطفى  العراقي،  الوزراء  رئي�س  تعهد 
املنهوبة  العراق  اأمــوال  باإعادة  )الأربــعــاء(،  اأم�س 
واملهربة مهما طال الزمن، رابطا الف�ساد بالإرهاب، 
حما�سبة  مــوؤكــدًا  واحــــدة،  لعملة  وجــهــني  كونهما 
ثروات  على  للحفاظ  اآمنة  بيئة  وحتقيق  املف�سدين 

البالد.
الـــدويل ل�ــســرتداد  وقــال الكاظمي، خــالل املــوؤمتــر 
اإن  العربية،  اجلامعة  برعاية  املنهوبة  الأمــــوال 
العراق  من  تهريبها  مت  الـــدولرات  مليارات  هناك 
خـــالل حقبة الــنــظــام الــ�ــســابــق ومـــا تــالهــا بــعــد اأن 
ال�سعب  اأمـــوال  ل�سرقة  الفو�سى  البع�س  ا�ستغل 
هذا  اأن  مــوؤكــدًا  البالد،  خــارج  اإىل  ونقلها  العراقي 
للحفاظ  العراقية  للحكومة  الأولوية  ي�سكل  امللف 
على ثروات ال�سعب، لأن الإرهاب والف�ساد وجهان 
لعملة واحدة، داعيًا الدول العربية اإىل التعاون مع 
العراق للتعامل بجدية مع هذا امللف اخلطري الذي 

ت�سبب برتاجع املوؤ�س�سات التعليمية وال�سحية.
فيما قال الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
اأبو الغيط، اإن هذا املوؤمتر يعد فر�سة مهمة مل�ساركة 
الروؤى ملكافحة الف�ساد وا�سرتداد الأموال التي تعد 

وال�ستقرار  والتنمية  الأمــن  على  خطرية  ظاهرة 
و�سيادة القانون.

�ستعقد  الــتــي  جل�ساته،  خــالل  املــوؤمتــر،  ويناق�س 
تتعلق  عمل  واأوراق  حمـــاور  يــومــني،  مــدى  على 

العربية يف  الف�ساد وجهود اجلامعة  مكافحة  باآلية 
مكافحة الف�ساد، وجتارب عدد من الدول العربية يف 
جمال ا�سرتداد الأموال املنهوبة، ف�ساًل عن التعاون 
الدولية  واملعايري  واملمار�سات  والتجارب  الدويل 

ومكافحة  املنهوبة  ــــوال  الأم ا�ــســرتداد  جمــال  يف 
والتقنية  الــقــانــونــيــة  الأطـــــر  وحتــ�ــســني  الــفــ�ــســاد 

ل�سرتدادها.
على  حمالت  املا�سية  الفرتة  خالل  الكاظمي  و�سن 
النتخابي،  امل�سهد  اإربــاك  يريدن  الذين  املف�سدين 
وال�سارع  العراقية  ال�سيا�سية  الأو�ساط  ترتقب  اإذ 
الـــعـــراقـــي بـــحـــذر النـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة املــقــرر 
و�سط  املقبل،  اأكــتــوبــر  مــن  العا�سر  يف  اإجـــراوؤهـــا 
حتــذيــرات مــن وجــود عــدة حتــديــات اأمـــام العملية 
عمل  الــذي  والــتــزويــر،  العنف  اأبــرزهــا  النتخابية 
هذا  ويف  عليه.  للق�ساء  العراقي  الـــوزراء  رئي�س 
قا�سم  العراقي  القومي  الأمن  اأكد م�ست�سار  ال�سياق 
الأعرجي لـ"البالد"، اأن النتخابات القادمة �ست�سهد 
تغيريات عديدة، معتربًا اأنها موؤ�سر اإيجابي لتحول 
تتمثل يف  التحديات  اأبرز  اأن  دميوقراطي، معتربًا 
النتخابات،  يف  الوا�سعة  بامل�ساركة  ال�سعب  اإقناع 
يريدون احل�سل  الذين  املزورين  املجال على  لغلق 
على الأ�سوات بطرق غري م�سروعة. ويرى املحلل 
امل�ساركة  اأن  ال�ستار،  عبد  عمر  العراقي  ال�سيا�سي 
الوا�سعة يف النتخابات هي ال�سبيل لقطع الطريق 

على الأحزاب التابعة لإيران.

البالد - مها العواودة 
اإب�سار  الت�سكيلة احلكومية اجلديدة يف تون�س من  تقرتب 
اإعــالنــهــا من  ـــام  اأي الــ�ــســارع يف غ�سون  يــرتقــب  اإذ  ــنــور،  ال
الإخــوان  عنا�سر  من  متامًا  خالية  اجلمهورية  رئي�س  قبل 
امل�سلمني الذي لفظهم ال�سعب وحيدت قرارات الرئي�س قي�س 
�سعيد خطرهم، واأوقفت ف�سادهم ونهبهم لأموال الدولة منذ 

25 يوليو املا�سي.
وقال الرئي�س التون�سي اإن ت�سكيل احلكومة �سيكون قريبًا، 
موؤكدًا احرتامه للد�ستور، لكنه اأملح اأي�سًا اإىل اإمكانية اإدخال 
تعديالت على ن�سه، وفقا لتطلعات ال�سعب، متعهدًا بالعمل 
اأنه  اإىل  اأقــرب وقت ممكن، م�سريًا  ت�سكيل حكومة يف  على 

�سي�سعى اإىل اختيار رئي�س للحكومة، ل �سائبة عليه.
و�سفهم  من  مع  �سفقات  يعقد  لن  باأنه  �سعيد،  قي�س  وقطع 
النه�سة  اإىل حزب  يبدو  ما  على  اإ�سارة  "خونة"، يف  باأنهم 
الإخواين، اأكرب اأحزاب الربملان املُعلق، والذي دعا يف وقت 
�سابق اإىل حوار وطني مع رف�س تام من قبل الرئي�س قي�س، 
على  التون�سية  الرئا�سة  بثته  م�سور  مقطع  يف  قــال  الــذي 
يدفعون  ومن  واخلونة  العمالء  مع  اأتعامل  "لن  الإنرتنت: 

الأموال لالإ�ساءة لبالدهم. لن اأحتاور معهم".
واعترب املحامي وال�سيا�سي التون�سي، اخلبري يف الد�ستور 
يريد  ل  فهو  اأمــره،  ح�سم  ال�سعب  اأن  احلــذيــري،  الها�سمي 
منظومة  ينهي  اأن  وقــرر  ال�سيا�سي،  امل�سهد  يف  الإخـــوان 
مراجعة  حق  له  �سعيد  قي�س  الرئي�س  اأن  مــوؤكــدًا  الف�ساد، 
الد�ستور واخلروج بالبالد من التدهور والو�سع املاأ�ساوي، 
بعد اأن عانت تون�س من قدوم الإخوان واحتكارهم لل�سلطة 
على مدى ع�سر �سنوات، م�سريًا اإىل اأن هذه اخلطوة حتتاج 

اإىل دعم عربي. 
الهمايل  ح�سن  التون�سي  الأكـــادميـــي  و�ــســف  جــانــبــه،  مــن 

لت�سكيل حكومة جديدة بالعمل  الرئي�س قي�س �سعيد  حترك 
القانوين اعتمادا على الف�سل 80 من د�ستور 2014، مبينًا 
اأن تعيني رئي�س وفريق حكومة من خمت�سني اأكفاء ونزيهني 
البالد  لإخــراج  �سروريًا  اأمرا  اأ�سبح  البالد  �سوؤون  لت�سيري 

من اأزمتها القت�سادية بعد نهب مواردها من قبل املف�سدين، 
ويف مقدمتهم حركة النه�سة الإخوانية. 

اإىل ذلك، قالت املحامية التون�سية وفاء ال�ساذيل، اإن الرئي�س 
قي�س �سعيد لديه تدابري ا�ستثنائية لتكوين حكومة جديدة، 

موؤكدة اأن قي�س ي�سعى لت�سكيل حكومة من �سخ�سيات ذات 
واأ�سافت:  الف�ساد.  ملحاربة  اليد  بنظافة  ويتمتعون  كفاءة 
"ال�سعب التون�سي يرف�س الرتهان لرا�سد الغنو�سي وحركة 

الإخوان �سواء بالبتزاز اأو الرتهيب اأو الرتغيب".

الكاظمي يربط الفساد باإلرهاب ويتعهد بإعادة األموال المهربة

الشارع التونسي يترقب تشكيل حكومة خالية من "اإلخوان"

أكد الحفاظ على ثروات الشعب

قيس سعيد يرفض التعاون مع "الخونة"

طائرة إيرانية بمطار كابل.. وواشنطن تتعهد بمحاسبة الحركة على اإلرهاب

طائرات إيرانية 
استهدفت ميناء المخا

عدن - البالد
ك�سفت القوات امل�سرتكة يف ال�ساحل الغربي اليمني، 
جرمية  يف  التحقيقات  نتائج  عن  )الأربعاء(،  اأم�س 
على  اإيــران  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�سيا  اعتداء 
ميناء املخا املدين با�ستخدام ال�سواريخ البالي�ستية 
اأكد  اإذ  اجلــاري،  الأ�سبوع  مطلع  امل�سري  والطريان 
دويد،  العميد �سادق  امل�سرتكة  القوات  قيادة  ع�سو 
بال�ستيني،  الإيرانية �ساروخني  الع�سابة  ا�ستخدام 
متكنت  ال�سنع،  اإيــرانــيــة  م�سرية  طــائــرات  و�ــســت 
اإ�سقاط  مــن  امل�سرتكة  لــلــقــوات  اجلــويــة  الــدفــاعــت 

ن�سفها.
الإيرانية  الهمجية  �سالح  اإن  دويــد،  العميد  وقــال 
لب�سائع  خمازن  بينها  امليناء  خمازن  من  عــددًا  دمر 
يحوي  الإن�سانية  الأعــمــال  لوحدة  وخمــزنــًا  جتــار 
الهالل  من  مقدمة  الغذائية  املــواد  من  كبرية  كميات 
عددًا  دمر  كما  للتوزيع  وجاهزة  الإماراتي  الأحمر 
لفتًا  بر�سيفه،  اأ�ــســرارا  واأحلــق  امليناء  مكاتب  من 
اإىل اأن امليناء كان قد بداأ تدريجيًا العودة اإىل عمله 
ديفيد  املتحدة  لــالأمم  ممثل  بح�سور  التد�سني  بعد 
للمدونة  خا�سعا  مدنيا  ميناء  باعتباره  غري�سلي 
من  عليه  وم�سَرفًا   )ISPS CODE(الـ الدولية 
هيئة  عرب   )IMO( الدولية  البحرية  املنظمة  قبل 

ال�سئون البحرية ولديه �سهادة امتثال دولية.
واأكد اأن هذا الق�سف الهمجي كان خمططًا له بعناية 
لرتكاب مذبحة مروعة حيث ترافق اأي�سًا مع زيارة 
حجم  اأن  اإىل  لفتًا  النقل؛  وزارة  من  حكومي  وفد 
ا�ستهداف امليناء وبهذه الكثافة هدف العدو احلوثي 
واأ�ــســاف:  ــالأر�ــس.  ب وت�سويته  امليناء  حمــو  منه 
ال�سبت 11  اأقدمت يوم  الإيرانية  "ع�سابة احلوثي 
�سبتمرب 2021 با�ستهداف ميناء املخا بق�سف كثيف 
امليناء ور�سيفه وخمازنه  طال تقريبا كافة من�ساآت 
فيه  الرا�سية  التجارية  واملراكب  موظفيه  ومكاتب 
اإنه  اإىل  م�سريًا  الوظيفي"،  الــدوام  ذروة  يف  وذلــك 
مت اإف�سال هذه اجلرمية الب�سعة عن حتقيق اأهدافها 
عرب تفعيل الدفاع ال�سلبي لتحييد معظم اهداف هذه 

اجلرمية.
و�سدد العميد دويد، على اأن هذه اجلرمية اأو غريها 
لن توقف امليناء عن عمله ولن تثني القوات امل�سرتكة 
وال�سلطة املحلية عن ال�ستمرار يف ت�سغيل امليناء، 

وان امليناء برغم العدوان م�ستمر يف عمله.
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"حشد الجهود لمستقبل مستدام" شعار الدورة السابعة للقمة العالمية لالقتصاد األخضر 2021
الريا�ض - البالد

وتفعيل  والــدولــيــة  الإقليمية  امل�ساعي  توحيد  درب  على  خطوة  يف 

التنمية  لتعزيز  واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  بني  املثمرة  ال�سراكات 

امل�ستدامة، اأعلنت "القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر" والتي ُتعقد حتت 

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  رعاية 

اأن  الله،  الــوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 

�سعار دورتها ال�سابعة والتي تعقد يومي 6 و7 اأكتوبر 2021 يف موقع 

اإك�سبو 2020 دبي، �سيكون "ح�سد اجلهود مل�ستقبل م�ستدام".

لالقت�ساد  العاملية  واملنظمة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  كٌل  وجددت 

يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ص  مع  بالتعاون  للقمة،  املُنِظمتان  الأخ�سر، 

القرار،  ل�سناع  دعوتهما  الإمنائي"،  املتحدة  الأمم  و"برنامج  دبــي 

القطاعني  موؤ�س�سات  مــن  واملخت�سني  واخلــــراء،  وامل�ستثمرين، 

والتنمية  الأخ�سر  القت�ساد  مبجالت  واملهتمني  واخلا�ص  احلكومي 

اأنحاء العامل، حل�سور القمة عر الت�سجيل يف  امل�ستدامة من خمتلف 

.)www.wges.ae( املوقع الإلكرتوين

وتهدف دورة هذا العام اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف ال�سرتاتيجية 

بالقت�ساد  املعنيني  بني  البّناء  احلــوار  ج�سور  توطيد  حول  تتمحور 

الأخ�سر، وعر�ص اأحدث املن�سات الرقمية واأف�سل املمار�سات الدولية 

يف جمالت القت�ساد الأخ�سر والتنمية امل�ستدامة، اإ�سافة اإىل حتديد 

املجالت احليوية لال�ستثمارات اخل�سراء مع حتديد م�سادر التمويل 

لتحقيق  ناجعة  طرق  وا�ستك�ساف  الأخ�سر  التحول  مل�سرية  الداعمة 

تو�سيات املوؤمترين احلادي والع�سرين والثاين والع�سرين لـ "اأطراف 

اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ" )COP(، واتفاقية باري�ص 

دبي  اإعــالن  وتو�سيات  القمة  من  املا�سية  الــدورة  وخمرجات  للمناخ 

.2019

التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  الطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وقال 

العاملية لالقت�ساد  القمة  لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئي�ص 

العاملية  القمة  من  ال�سابعة  الــدورة  "توفر  الأخ�سر: 

لتوحيد  ا�سرتاتيجية  من�سة  الأخــ�ــســر  لالقت�ساد 

ــيــة نــحــو اإر�ـــســـاء دعــائــم  ــود الــدول وتــوجــيــه اجلــه

املوارد  وا�ستدامة  القت�سادي  النمو  بني  التوازن 

الطبيعية والبيئية، وياأتي ال�سعار اجلديد "ح�سد 

روؤية  مع  ان�سجامًا  م�ستدام"،  مل�ستقبل  اجلهود 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  وتوجيهات 

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

حاكم  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الــدولــة 

ــه، حلــ�ــســد الــطــاقــات  ــل دبـــي - رعــــاه ال

الدولية  ال�سراكات  وتعزيز  العاملية 

واحلــوار،  التعاون  دعائم  وتر�سيخ 

ــول فــاعــلــة لــلــتــحــديــات  لإيـــجـــاد حــل

الأخ�سر. وياأتي  اإىل القت�ساد  التحول  التي تعيق  احلالية والنا�سئة 

تزامن موعد القمة هذا العام مع اإك�سبو 2020 دبي، الذي يعقد حتت 

دبي كمركز  مكانة  امل�ستقبل"، لري�سخ  نع  العقول و�سُ ل  "َتوا�سُ �سعار 

عاملي لت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة وحتفيز ال�ستثمارات النوعية 

الدويل  التعاون  لتعزيز  دافعة  وكقوة  الأخ�سر،  القت�ساد  جمال  يف 

التغري  بق�سايا  يتعلق  ما  �سيما يف  العاملية، ل  التحديات  يف مواجهة 

املناخي والبيئة." 

"ميثل جناح التجربة الإماراتية يف  واأ�ساف معايل الطاير: 

دفعة  "كوفيد-19"  جائحة  عن  الناجمة  التحديات  مواجهة 

قوية لنا ملوا�سلة تعميم اأجنح التجارب واأف�سل املمار�سات 

التي من �ساأنها اإحداث تغيري جذري واإيجابي على امل�ستوى 

والحتبا�ص  املناخي  التغري  مواجهة  جهود  لدعم  العاملي 

احلراري، مبا يدعم اأهداف التنمية امل�ستدامة وي�سمن 

بــنــاء اقــتــ�ــســاد اأخــ�ــســر ومــ�ــســتــقــبــل مــ�ــســتــدام. 

اإىل موا�سلة  الدورة  ونتطلع من خالل هذه 

اأهــداف  لرتجمة  الوطنية  امل�ساعي  دعــم 

 "2030 اخل�سراء  الإمـــارات  "اأجندة 
النظيفة  للطاقة  دبــي  و"ا�سرتاتيجية 

حتقيق  عــجــلــة  دفـــع  عــن  فــ�ــســاًل   ،"2050

املتحدة  ــالأمم  ل امل�ستدامة  التنمية  اأهـــداف 

2030، مبا يعزز مكانة دولة الإمارات كعا�سمة عاملية لالقت�ساد  لعام 

الأخ�سر."

وتتناول القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 2021 اأربعة حماور رئي�سة 

و"القت�ساد  الذكية"،  والتكنولوجيا  و"البتكار  "ال�سباب"،  هــي 

حمور  اإطـــار  ويف  الأخ�سر".  و"التمويل  وال�سيا�سات"،  الأخ�سر 

والإبداع  البتكار  من  ال�سباب  متكني  �سبل  القمة  تناق�ص  "ال�سباب"، 
اإيجابية يف دفع م�سرية بناء م�ستقبل م�ستدام، ف�ساًل  لإحداث ب�سمة 

عن حتديد �ُسبل تفعيل نتائج قمة ال�سباب خالل "موؤمتر الأمم املتحدة 

ب�ساأن تغري املناخ يف ال�سرق الأو�سط". 

العنان  اإطــالق  على  الذكية"  والتكنولوجيا  "البتكار  حمــور  ويركز 

لتحديات  الت�سدي  اأجــل  من  املتقدمة  للتقنيات  الإبداعية  للتطبيقات 

املناخ، فيما تتمحور اجلل�سات احلوارية يف اإطار "القت�ساد الأخ�سر 

وا�سحة  اأطــر  لو�سع  العاملية  اجلــهــود  ت�سخري  حــول  وال�سيا�سات" 

�سمن  �سيما  ل  املــنــاخــي،  العمل  ت�سريع  بــهــدف  الفعالة  لل�سيا�سات 

القطاعات التي ي�سعب تخفيف اأعبائها املناخية، ف�ساًل عن الو�سول اإىل 

اإجماع اإقليمي ب�ساأن الق�سايا املناخية املحددة قبل انعقاد موؤمتر الأمم 

"التمويل  حمور  ويناق�ص   .)COP26( املناخ  تغري  ب�ساأن  املتحدة 

واملجتمع  البيئة  متويل  يف  الطفرة  من  ال�ستفادة  �سبل  الأخ�سر"، 

واحلوكمة، بهدف حتقيق النمو الأخ�سر وتعزيز مكانة منطقة ال�سرق 

الأو�سط كمحرك اأ�سا�سي لالبتكار والبنية التحتية اخل�سراء.

جدة – جنود النهدي  

�ــســركــات حملية  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســوق  تــتــنــافــ�ــص يف 

املبادرة  وتهدف  ال�سينما،  قطاع  يف  للعمل  وعاملية 

اإىل تقدمي �سكل جديد من و�سائل الرتفيه يف اململكة، 

على  ال�سعودية  ــر  الأ�ــس اإنــفــاق  وزيــــادة 

تناف�سية  بيئة  واإيــجــاد  الــرتفــيــه،  جمــال 

ــمــيــني والـــدولـــيـــني،  ــي ــل لــلــمــ�ــســغــلــني الإق

ومنو  الإيــجــابــي  الجتماعي  والــتــاأثــري 

القوة ال�سعودية الناعمة من خالل اإنتاج 

الكثري من دور  افتتاح  الأفــالم. حيث مت 

اململكة،  مــنــاطــق  خمتلف  يف  ال�سينما 

تفعيل  الحمر  البحر  �سركة  تتوىل  فيما 

درامـــا  واطـــــالق   ال�سينما  مــهــرجــانــات 

�سعودية  باهرة. 

واأكـــد عــدد مــن املمثلني واملــخــرجــني  اأن  

�سوقا   ت�سكل  ال�سعودية  يف   ال�سينما 

تعمل  الحمر  البحر  �سركة  واأن  رائجة  

بوترية ممنهجة  من اجل اطالق �سينما  

الــرتاث،  تفا�سيل  من  تنطلق  �سعودية  

اإىل �ــــســــرورة  خــفــ�ــص ا�ــســعــار  لفــتــني 

التذاكر  ا�سرتجاع  م�سكلة  وحل  التذاكر  

يف احلالت الطارئة. 

�ــســراج  بــن  "عماد  املــمــثــل  قـــال  الــ�ــســيــاق   هـــذا  ويف 

مــرتــادي  بع�ص  مــن  �ــســكــاوى   هــنــاك  اليو�سف"  اأن 

اأو  جده  خــارج  من  القادمني  ــزوار  ال خا�سة  ال�سينما 

الريا�ص من حجوزات التذاكر عن طريق الأون لين 

، مو�سحا اأن على دور ال�سينما اأن تلتفت اإىل مثل هذه 

ال�سكاوى وتعمل على حلها كما يتوجب  و�سع خارطة 

لالفالم التي يتوجب  عدم م�ساهدتها من قبل الطفال.

كــذاك   تــراعــي  اأن  ال�سينما  دور  على  اأنـــه  وا�ستطرد 

ظـــــروف بــعــ�ــص  الـــــــرواد يف مــ�ــســاألــة 

الظروف   حــالت  يف  التذاكر  ا�سرتجاع 

الطارئة.

الــرامــج  مــقــدم  اليامي"  "�سمري  وذكـــر 

حول اأزمة الأطفال؛ اعتقد اأن احلل �سهل 

التاأكيد  ر�سالة  ار�سال   ميكن  حيث  جدا 

التي  ت�سل بعد حجز املقاعد يف �سالت 

ممنوع  بــاأنــه  بــنــد   فيها  يــكــون  ال�سينما 

ا�سطحاب الأطفال.  

ال�سخ�ص  مــقــدرة  ــعــدم  ل بالن�سبة  اأمــــا 

بــا�ــســرتجــاع الــتــذكــرة واملــبــلــغ يف حــال  

حــدوث ظــرف طـــارئ؛  فيجب على دور 

امل�سكلة،  هــذه  ملثل  حــل  و�سع  ال�سينما 

احلجز  الــغــاء  لل�سخ�ص   ميــكــن  حــيــث 

له ظروف متنعه من  اذا حدثت  بب�ساطة 

ح�سور العر�ص.  وتابع  اأنه يتوجب على 

�سركات ال�سينما و�سع ا�سعار ت�سجيعية 

من اجل ا�ستقطاب جمهور ال�سينما وكان 

املخرج والناقد ال�سينمائي، ممدوح �سامل، اأو�سح  اإن 

بع�ص  فيها  مبالغ  اململكة  يف  ال�سينما  تذاكر  اأ�سعار 

رواد  لت�سجيع   الــتــذاكــر   خف�ص  يوتوجب  ال�سيء 

ال�سينما من م�ساهدة الفالم.

الريا�ض ـ البالد   

ال�سعودي  وال�سيد  ال�سقور  معر�ص  يجمع 

ال�سعودي  ال�سقور  نادي  ينظمه  الذي  الــدويل، 

خالل  الــريــا�ــص  مدينة  �سمال  ملهم  يف  مبــقــره 

الفرتة من 1 اإىل 10 اأكتوبر املقبل، ويعد الأكر 

مــن نــوعــه يف منطقة الــ�ــســرق الأو�ــســط، هــواة 

ال�سقور وال�سيد يف اأجواء ثقافية تراثية تهدف 

اإىل تعزيز ثقافة ال�سيد وال�سقارة على م�ستوى 

باململكة  الأوىل  املن�سة  يعد  اأنـــه  كما  ــعــامل،  ال

وبيع  لعر�ص  والأفراد  ال�سركات  ت�ستقطب  التي 

اأ�سلحة ومعدات ال�سيد وال�سقور.

و�سراء  لالطالع  متميزة  فر�سة  املعر�ص  ويوفر 

اأحدث اأنواع الأ�سلحة النارية، واأف�سل املنتجات 

خمتلف  من  ال�سيد  عامل  تخ�ص  التي  واملعدات 

اأنـــحـــاء الــعــامل عــلــى اأر�ــــص املــمــلــكــة، عــر بيع 

الأ�سلحة الذي يعد عنواًنا كبرًيا وحمطة رئي�سة 

يف فعالية بارزة ينتظرها ع�ساق املعر�ص كل عام 

منذ دورته الأوىل، التي �سكلت اأحد اأهم عوامل 

اجلذب والنجاح على مدى الدورات ال�سابقة.

الــعــام كرى  لــهــذا  ـــه  دورت املــعــر�ــص يف  وي�سم 

ال�سركات املحلية والدولية املتخ�س�سة ب�سناعة 

من  حققه  ما  جتاوز  اإىل  �ساعًيا  ال�سيد،  اأ�سلحة 

�سهدا  اللذين  املا�سيني،  العامني  يف  جنــاحــات 

اأول  فهو  �سالح،  قطعة  األف   48 من  اأكرث  عر�ص 

منتجاتها  عر�ص  لل�سركات  تتيح  عر�ص  م�ساحة 

تعد  التي  والــ�ــســراء  الطـــالع  للجمهور  وتتيح 

جزًءا من ثقافة ال�سقارة.

حلة  يف  العام  هذا  يعود  الذي  املعر�ص  ويحمل 

بيع  جناح  خــالل  من  رواده  ومتطورة،  جديدة 

عا�ص  حيث  اجلميل  الــزمــن  اأيـــام  اإىل  الأ�سلحة 

الأجداد، ليتعرفوا على ما ا�ستخدموه من اأدوات 

وو�سائل �ساعدتهم يف التاأقلم واحلياة خالل تلك 

الفرتة، عاك�ًسا �سورة تاريخية باأ�سلوب ع�سري 

احلديثة  الأ�سلحة  �سناعة  اإليه  اآلــت  ما  ومزيج 

يف  القدمية  الأ�سلحة  اأن  يذكر  ممــا  املــتــطــورة. 

حيث  و�سعبًيا،  تراثًيا  مــوروًثــا  ت�سكل  اململكة 

كان ال�سالح قدمًيا رفيق رحالت ال�سحراء وبني 

رحلة  يف  وحتــّول  واحلماية؛  لل�سيد  اجلــبــال، 

ال�سيد من الهواية اإىل الحرتاف.

جدة ـ جنود النهدي   

تعد ح�سا�سية احلليب اأكرث اأنواع احل�سا�سية للعنا�سر 

احلليب  ح�سا�سية  نقول  وعندما  انت�ساًرا،  الغذائية 

الرغم  على  حتديًدا  البقر  حليب  ح�سا�سية  نق�سد  فاإننا 

الأخــرى  امل�سادر  من  احلليب  ي�سبب  اأن  احتمال  من 

البقر  حليب  فــاإن  معروف  هو  وكما  ا،  اأي�سً ح�سا�سية 

من  عــدد  يفوق  النا�ص  من  كبري  لعدد  امل�ساكل  ي�سبب 

يعانون من فرط ح�سا�سية احلليب ب�سكل فعلي. ي�سيب 

هذا النوع من فرط ح�سا�سية احلليب الأطفال ال�سغار 

والر�سـّع ب�سكل خا�ص وُيعتقد اأن ن�سبة 2% من جممل 

الأطفال يعانون من فرط ح�سا�سية احلليب. 

اخ�سائي التغذية العالجية " عناد عبده م�سنفي اأو�سح 

بقوله: تعد الر�ساعة الطبيعية واحدة من اأف�سل الطرق 

كما  حيث  احلليب  بح�سا�سية  الطــفــال  اإ�سابة  لتجنب 

ميكن جتنب ظهور اعرا�ص ح�سا�سية احلليب عر جتنب 

احلليب احليواين كحليب البقار والغنام 

واجلــن  الـــزبـــادي  كــالــزبــدة،  وم�ستقاتها 

احلليب.  على  حتــتــوي  قــد  منتجات  واي 

التح�س�سية  الأعـــرا�ـــص  مــن  وللتخفيف 

حل�سا�سية احلليب هي عر تناول م�سادات 

الهي�ستامني، اأما اإذا كانت الأعرا�ص �سديدة 

�سغط  وانخفا�ص  التنف�ص  ك�سعوبة  جدا 

الدم فيتم حقن املري�ص بحقنة الدرينالني. 

اأن احلليب  اإل  الأعــرا�ــص  ورغــم خــطــورة 

لحتوائه  ــروري  و�ــس للج�سم  جــدا  مفيد 

الفوائد  اأهـــم  مــن  ،وهـــي  د  وفيتامني  الكال�سيوم  على 

احلليب  بح�سا�سية  امل�ساب  ال�سخ�ص  �سيفقدها  التي 

امل�سبب  الكال�سيوم هو  يعد  تناوله احلليب، حيث  لعدم 

العظام  واآلم  ال�سنان  لت�ساقط  الرئي�سي 

و�سهولة تك�سرها لن الكال�سيوم هو املكون 

نق�ص  ي�سبب  كــذلــك  ــان،  ــن ــس وال� للعظام 

اخلطرية  امل�ساكل  من  العديد  الكال�سيوم 

�سعف  الــبــ�ــســرة،  ك�سحوب  اجلــ�ــســم  عــلــى 

الع�سالت  وت�سنجات  وتك�سرها  الأظــافــر 

الــنــواقــل  يــ�ــســاعــد  الــكــالــ�ــســيــوم  اأن  حــيــث 

ي�سبب  ونق�سه  الع�سالت  بــني  الع�سبية 

الإ�سارات  اإي�سال  يف  و�سعف  كفاءة  عدم 

عندما  وا�ستطرد   احلركة.  اأثناء  الع�سبية 

نعتقد  احلليب  ح�سا�سية  م�سطلح  اذهاننا  اىل  يــرتاود 

يف  املــتــواجــد  الــالكــتــوز  �سكر  ح�سا�سية  هــو  املعنى  ان 

عنه  خمتلفة  احلليب  ح�سا�سية  لكن  لنت�ساره،  احلليب 

نوع  اجل�سم  يف  املناعي  اجلــهــاز  يهاجم  عندما  حتــدث 

مرد  احليواين  احلليب  يف  املتواجدة  الروتينات  من 

فعلي حت�س�سي من النوعني املنت�سرة امل�سببة حل�سا�سية 

)م�سل  بروتني  والواي  الكا�سني  بروتني  وهي  احلليب 

للحليب  التح�س�سية  العـــرا�ـــص  وتــظــهــر  الـــروتـــني(. 

احليواين بعد تناول احلليب بفرتة ق�سرية بعد انت�سار 

لتواجد  فعله  ردة  اثناء  اأطلقه اجلهاز  الذي  الهي�ستامني 

التنف�ص  يف  �سيق  �سكل  على  اجل�سم  يف  الروتينات 

ومن  البطن،  يف  وانتفاخات  وال�سهال  القئ  والكحة، 

اعرا�سه طويلة املدى هي الطفح اجللدي، �سيالن النف 

وتورم اجللد والفم.

السينما السعودية مبادرات ناعمة  لتفعيل جودة الحياة
دعوا إلى خفض التذاكر .. ممثلون ومخرجون  لـ          :

عماد اليوسف

سمير اليامي

عناد مشنفي

معرض الصقور يجمع هواة الصيد واقتناء األسلحة

أخصائي لـ            : الرضاعة الطبيعية تقي من حساسية الحليب 

7 أعراض لإلصابة بفقر الدم 
منها الصداع وضيق التنفس

جدة ـ جنود النهدي 

 يحدث  فقر الدم  "الأنيميا " عندما يفتقر اجل�سم اإىل 

ال�سخ�ص  ي�سعر  ل  وقــد  احلديد،  عن�سر  من  يكفي  ما 

باأعرا�سه اإذا كان خفيًفا، اأو معتدًل، اأما اإذا كان �سديًدا، 

فاإنه ي�سعر بها واأهــم  اأعرا�سه  تتمثل  يف  الإرهــاق، 

وبــرودة  الوجه،  و�سحوب  النف�ص،  و�سيق  والتعب، 

بتناول  عالجه  يكون  اأن  ميكن  و  والــقــدمــني  اليدين 

الغذائية،  العادات  وتغيري  الغذائية،  احلديد  مكمالت 

اأهم  الروتينية من  الفحو�سات  ، وتعتر  اأو اجلراحة 

�سبل الوقاية منه.  فقر الدم ب�سبب نق�ص احلديد، حالة 

احلمراء  الدم  خاليا  من  يكفي  ما  اإىل  الدم  فيها  يفتقر 

وعندما  اجل�سم.  اأن�سجة  اإىل  الأك�سجني  تنقل  التي 

ل  فــاإنــه  احلــديــد،  مــن  كافية  كمية  اإىل  اجل�سم  يفتقر 

ي�ستطيع اأن ينتج ما يكفي من مادة خاليا الدم احلمراء 

التي متكنها من نقل الأك�سجني؛ مما يوؤدي اإىل حدوث 

فقر الدم. ورمبا يكون انخفا�ص كمية احلديد باجل�سم 

لأ�سباب اأخرى مثل:

7 اأعرا�ص �سائعة تدل  وحددت مدينة امللك فهد الطبية 

على اإ�سابة ال�سخ�ص بفقر الدم.

وقالت فهد الطبية يف انفوجراف تو�سيحي ن�سرته عر 

الدم هو  اإن فقر  الر�سمي على موقع »تويرت«،  ح�سابها 

الأك�سجني  حلمل  احلمراء  الــدم  كريات  عدد  يف  نق�ص 

اإىل اأن�سجة اجل�سم.واأ�سافت: اأن اأكرث من ثلث ال�سكان 

الناجم  الدم  بفقر  م�سابون  املتو�سط  ال�سرق  اإقليم  يف 

اأن  الطبية  فهد  امللك  مدينة  وقالت  احلديد.  نق�ص  عن 

�سربات  انتظام  عدم  ال�سحوب،  هي  الدم  فقر  اأعرا�ص 

التنف�ص،  يف  ،�سيق  ال�سداع  التعب،  �سرعة  القلب، 

�سعف يف الع�سالت.وبرودة يف الأطراف.
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جدة - حممد بن نافع 
االحتــاد  نـــادي  يف  الطبي  اجلــهــاز  ي�سابق 
للفريق  الــربازيــلــي  احلــار�ــس  لتجهيز  الــزمــن 
بعد  غــروهــي،  مار�سيلو  الــقــدم  لكرة  االأول 
تعافيه من االإ�سابة التي حلقت به موؤخرًا، 
ــاراتــي  وغــيــبــتــه عـــن املــ�ــســاركــة يف مــب
تت�سح  ومل  الدوريتني،  واأبها  الفي�سلي 
اإمــكــانــيــة م�ساركة  بــعــد حـــول  الــ�ــســورة 

نظريه  اأمــام  فريقه  مباراة  يف  الربازيلي  احلار�س 
مناف�سات  �سمن  الفريقني  جتمع  التي  الن�سراوي 
االأمري حممد  كاأ�س  ( من دوري  ) اخلام�سة  اجلولة 
الن�سر)  نــادي  ملعب  على  للمحرتفني،  �سلمان  بن 
مر�سول بارك(؛ حيث اأكد املدرب االحتادي كوزمني 
اأن ي�ستعجل يف  باأنه اليريد  الطبي  للجهاز  كونرتا 
اال�ستعانة بغروهي قبل تعافيه متامًا من االإ�سابة؛ 

حر�سًا على عدم خ�سارته مدة اأطول.   

"غروهي" يسابق الزمن للحاق بمواجهة النصر

م�ساحة ريا�سية

كل جولة بنقطة

بندر الزايدي

�سحيح اأن االأهلي مل يذق طعم اخل�سارة يف 
هذا املو�سم، ولكن مل يفرح بالفوز الذي جعل 
اجلماهري تبحث عن ال�سبب يف ذلك بعد اأن 
الفريق يف  ينتظر عودة  كان هذا اجلمهور  

هذا املو�سم ون�سيان املو�سم املا�سي املوؤمل.
عملها  يف  تق�سر  مل  االإدارة  اأن  يعلم  الكثري 
منذ ا�ستالمها زمام االأمور يف النادي وكانت 
ت�سابق الوقت يف ت�سحيح وترميم الو�سع 
الكارثي التي ت�سببت فيه االإدارات املتتالية.

ــاذا  ولــكــن مـــاذا يــحــدث االآن يف الــفــريــق ومل
هناك  مــازال  وهــل  الهوية  فقدان  من  يعاين 
مل�ستوياته  لــلــعــودة  الــكــيــان  هـــذا  يــعــوق  مــا 

املعهودة.
نظر  وجــهــة  ومــن  ب�سيطة،  االأ�ــســبــاب  رمبــا 
حمورين  يف  االأ�سباب  هذه  تتمثل  �سخ�سية 
ال�سليم  الــتــوظــيــف  عـــدم  اأولـــهـــا،  مــهــمــني؛ 
للعنا�سر وعدم التوفيق يف اختيار االأ�سماء 
اأن هناك  املــلــعــب. ال�ــســك  االأ�ــســا�ــســيــة داخـــل 
بني  وجتمع  الفارق   ت�سنع  اأن  ميكن  اأ�سماء 

اخلربة والثقة والقيادة داخل امللعب.
بحتة  فنية  اأ�سباب  هناك  يكون  اأن   وميكن 
تتمثل يف عدم االن�سجام وعدم  دخول بع�س 
الالعبني يف اأجــواء الــدوري وهذا ميكن اأن 
اأربع  انق�ست  الوقت.  نعم  من  الكثري  ياأخذ 
العمل  ذلك  فيها عك�س  النتائج  كانت  جوالت 
من  بكثري  اأقــل  كانت  جــوالت  اأربــع  الكبري. 
ال  العودة  يف  االأمــل  ولكن  املتوقع  الطموح 
يزال موجودا والوقت اأي�سا ال يزال متاحا، 
بــاق  واالأمــــل  تتغري  مل  الــثــقــة  املــقــابــل   ويف 

والعودة قريبا، اإن �ساء الله.
وم�سة...

اأع�سابنا  نفقد  وقد  التعادل  عند  نغ�سب   قد 
ليكن  ولكن  وارد،  �سعور  ذلك  الهزمية؛  عند 
ال  حتى  الــهــدوء  ونــحــاول  بعقالنية  غ�سبنا 
ي�سيع  وال  نادينا،  يف  ثقتنا  غ�سبنا  يفقدنا 

ذلك العمل عند فقد االأع�ساب.
bbbnbbb1@

في انطالق الجولة الخامسة من دوري المحترفين

جدة – هالل �سلمان
ــق الــــيــــوم اخلــمــيــ�ــس اجلـــولـــة  تــنــطــل
حممد  االأمــري  كاأ�س  دوري  من  اخلام�سة 

حيث  مبباراتني،  للمحرتفني  �سلمان  بن 
الطائي  نظريه  الباطن  فريق  ي�ست�سيف 
الفي�سلي  وي�ستقبل  م�ساء،   6:35 الـ  يف 

�سيفه الفيحاء يف الـ 8:30 م�ساء.

الباطن VS الطائي
الـ  املــركــز  �ساحب  الباطن  يــاأمــل 
يعو�س  اأن  نــقــاط،   4 بر�سيد   12
ـــة املــا�ــســيــة  ــارتــه يف اجلـــول خــ�ــس
�سلم  اأكــر يف  ليتقدم  الفتح  اأمــام 
الطائي  ي�ستقبل  حيث  الرتتيب، 
ــذي ال  �ساحب املــركــز االأخـــري، ال
نقاطه يف  اأوىل  عن  يبحث  يــزال 
مبارياته  اأن خ�سر  بعد   الــدوري 
الـــثـــالث املــا�ــســيــة اأمـــــام الــهــالل 
و�سمك والفيحاء، وميلك مباراة 
اجلولة  من  الن�سر  اأمــام  موؤجلة 

املا�سية.

الفي�سلي VS الفيحاء
الـ  املــركــز  يحتل  الــذي  الفي�سلي  ي�ستقبل 
ثالث  الفيحاء  مناف�سه  نقاط،   4 بر�سيد   11
الرتتيب بـ 7 نقاط، يف مواجهة مرتقبة ي�سعى 
االأر�ـــس  عاملي  ال�ستغالل  )الــعــنــابــي(  فيها 
هذا  انــتــ�ــســاراتــه  ــاين  ث لتحقيق  واجلــمــهــور 
اجلولتني  يف  اخل�سارة  وتعوي�س  املو�سم، 
اأمــام كل من االحتــاد و�سمك، لكن  املا�سيتني 
الــذي  الفيحاء  اأمـــام  �سهلة  تــكــون  لــن  مهمته 
فــاز مبــبــاراتــني وتــعــادل يف واحـــدة، ويقدم 
ولديه  ــــدوري،  ال بــدايــة  مــع  ممــيــزا  م�ستوى 
مباراة موؤجلة من اجلولة املا�سية اأمام الهالل 

�ستلعب يوم 28 �سبتمرب اجلاري.

بحضور محافظ جدة ورئيس اتحاد السيارات....

 األمير سعود بن جلوي يضع أولى قطع الليغو 
لبناء أكبر مجسّم فورموال 1

جدة - خالد بن مر�ساح
    افتتح االأمري �سعود بن عبدالله بن 
جلوي م�ست�سار اأمري منطقة مكة املكرمة 
اأمــ�ــس، م�سروع  املــكــلــف  حمــافــظ جـــدة 
فــورمــوال1  ل�سيارة  جم�ّسم  اأكـــرب  بــنــاء 
القطع  اأوىل  وو�ــســع  الليغو،  قطع  مــن 
للمج�سم، وذلك بح�سور �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خالد بن �سلطان العبد الله 
االحتــاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�سل 
ــيــارات والــــدراجــــات  ــ�ــس ــل ــعــودي ل ــس ــ� ال
النارية، يف جممع الرد�سي مول بجدة.   
ينظمها  التي  الفعالية  هــذه  وت�سكل 
االحتـــــــــاد الــــ�ــــســــعــــودي لـــلـــ�ـــســـيـــارات 
ــنــاريــة، خــطــوة جــديــدة  ـــدراجـــات ال وال
بال�سباق  اململكة  احتفاالت  م�سرية  يف 
حيث   ،  1 للفورموال  لبطولة  املـُـرتــقــب 
االأوىل  للمرة  جــدة  �ــســوارع  يف  �ستقام 
اإىل  املقبل، وتهدف  دي�سمرب  �سهر  خالل 
اإح�سان  ملن�سة  تــربعــات  حملة  اإطـــالق 
من  اأبريل  يف  تاأ�س�ست  التي  اخلريية، 
االأعمال  دعــم  على  وتعمل   ،2020 عــام 

اخلريية يف اململكة.
  وانطلقت عملية بناء املُج�ّسم ب�سكل 
ت�ستغرق  اأن  املــقــرر  مــن  حيث  ر�سمي، 
املُ�سادقة  تتم  اأن  قبل  واحــدًا،  اأ�سبوعًا 
فــورمــوال  �ــســيــارة  جم�ّسم  كــاأكــرب  عليها 
�سبتمرب   23 يــــوم  لــيــغــو  قــطــع  مـــن   1
باليوم  االحتفاالت  مع  تزامنًا  اجلــاري، 
يتوىّل  اأن  على  الـ 91،  للمملكة  الوطني 

ومتخ�س�سون  خــرباء  التجميع  عملية 
معتمدون من ليغو. 

لعلمية  االأخـــــري  الـــيـــوم  و�ــســيــتــابــع    
التجميع ممثلون عن مو�سوعة غيني�س 
مبا�سر،  بــث  عــرب  الــقــيــا�ــســيــة  ـــالأرقـــام  ل
للتوثيق وامل�سادقة ر�سميًا على حتقيق 
من  املبنية   ،1 الفورموال  �سيارة  جم�ّسم 
قيا�سيًا  رقــمــًا  اململكة  ،يف  الليغو  قطع 
و�سع  مــع  الــعــامل،  يف  االأكـــرب  باعتباره 
ــد بـــن �ــســلــطــان الــعــبــد الــلــه  االأمـــــري خــال
االحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�سل، 
ــيــارات والــــدراجــــات  ــ�ــس ــل ــعــودي ل ــس ــ� ال

النارية، القطعة االأخرية. 
    ومن املقرر اأن ت�ستخدم عملية بناء 
لليغو،  مّكعب   500،000 نحو  املج�ّسم 
لل�سيارات  ال�سعودي  االحتـــاد  ويتيح 

اأمام جميع  والدراجات النارية الفر�سة 
�سخ�سيًا  للم�ساركة  اململكة  يف  املُقيمني 
قيا�سي  رقــم  لتحطيم  الفعالية  هــذه  يف 

عاملي.  
     وقال االأمري خالد بن �سلطان العبد 
نعلن  تفاوؤل وفخر،  "بكل  الفي�سل:  الله 
اليوم عن اإطالق عملية بناء اأكرب جم�سم 
ل�سيارة فورموال 1 من قطع الليغو ، هنا 

يف مدينة جدة اجلميلة". 
     واأ�ساف �سموه: "مع اقرتاب موعد 
للفورموال  الــكــربى  ال�سعودية  جــائــزة 
و�ساق  قدم  على  ا�ستعداداتنا  جتري   ،1
ريا�سة  يف  االأقـــــوى  الــفــئــة  ال�ــســتــقــبــال 
�سهر  خـــالل  االأوىل  لــلــمــرة  املــحــركــات 
دي�سمرب املقبل، حيث ُندرك متاًما التاأثري 
االإيجابي الكبري ملثل هذه الفعالية جلمع 

اخلــرييــة،  اإحــ�ــســان  ملن�سة  الــتــربعــات 
انــطــالقــًا مـــن مــ�ــســاعــيــنــا املــتــوا�ــســلــة 
احلرمني  خادم  موالي  روؤيــة  لتج�سيد 
ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
و�ــســيــدي  الـــلـــه،  حــفــظــه  �ــســعــود،  اآل 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن 
ال�سمو  و�ساحب  العهد،  ويل  �سلمان 
تركي  بــن  عبدالعزيز  االأمـــري  امللكي 
اإىل  الرامية  الريا�سة،  وزير  الفي�سل، 
للمملكة  ازدهـــارًا  اأكــر  م�ستقبل  بناء 

و�سعبها".
ــمــّوه " و�ــســعــنــا الــيــوم  ــس وتـــابـــع �
احلــدث،  هــذا  الإطـــالق  املكّعبات  اأوىل 
النجاح،  حتقيقه  الله  من  نتمنى  الذي 
وت�سجيل رقم قيا�سي عاملي جديد، واأود 
�سعود  االأمــري  ال�سمو  �ساحب  اأ�سكر  اأن 
ح�سوره  على  جــلــوي  بــن  عبدالله  بــن 

الإطالق هذا احلدث العاملي.
الكربى  ال�سعودية  جائزة  وُتتيح     
املـــواطـــنـــني  1 جلـــمـــيـــع  لـــلـــفـــورمـــوال 
ــة املــ�ــســاهــمــة يف دخـــــول كــتــاب  فــر�ــس
خالل  مــن  القيا�سية  لــالأرقــام  غيني�س 
املج�ّسم،  بــنــاء  يف  �سخ�سًيا  امل�ساركة 
حــيــث بـــاإمـــكـــان عــ�ــســاق الـــفـــورمـــوال 1 
االإلــكــرتوين  املــوقــع  زيـــارة  اململكة  يف 
saudiarabiangp .com/

من  قطعة  �سراء  عرب  وامل�ساركة   lego
يف  ا�ستخدامها  �سيتم  التي  الليغو  قطع 

جتميع جم�سم �سيارة الفورموال 1.

الباطن يستضيف الطائي.. والفيصلي يصطدم بالفيحاء
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آل الشيخ:« الرياض 2« ترفيه وعمل واستثمار
 الريا�ض - البالد

قال رئي�س الهيئة العامة للرتفيه، تركي اآل ال�سيخ، 
اإن "مو�سم الريا�س 2" يعترب فر�سة كبرية للراغبني 
يف العمل واال�ستثمار، حيث يوفر الكثري من الفر�س 

الوظيفية.
من  لال�ستفادة  وغريهم  ال�سباب  ال�سيخ  اآل  ودعــا 
الزخم الذي �سيحققه املو�سم على خمتلف االأ�سعدة؛ 

مادية،  مكا�سب  لتحقيق  ومثابرة  جد  بكل  وال�سعي 
من  ا�ستفادوا  املثابرين  من  الكثري  اأن  اإىل  م�سريًا 

املو�سم املا�سي.
لوا خريا يف املو�سم االأول  واأ�ساف: " كثريون ح�سّ
من �سواق االأوبر الأ�سحاب املطاعم واملقاهي والفود 
ترك واأ�سحاب العقار واالإيجار واملقاولني و�سركات 
البيئة  اأن  موؤكدا  والفنادق" ،  اللوج�ستية  اخلدمات 

الثاين،  املو�سم  خالل  لال�ستثمار  جاهزة  واالأر�سية 
ودعم الدولة ال حدود له، م�سيفًا: "الكورة يف ملعبك 
وملعبها.. والرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد 

االإن�سان و�سعيه".
اآل  تركي  للرتفيه،  العامة  الهيئة  رئي�س  وك�سف   
عن  ف�ساًل  لل�سيارات،  وم�سمار  معر�س  عن  ال�سيخ، 

خيمة ال�سيارات التفاعلية.

�سيدين - وكاالت
يف �ساعة مبكرة فوجئ مدير �سركة بر�سالة من 
موظف  يف العمل يبلغه فيها اأنه م�ساب بفريو�س 
كورونا ، وكانت الغاية من وراء هذه الكذبة، اأن 
اإىل  املوظف  يذهب  ال  لكي  وجيها  �سببا  تكون 
حاليا  ويواجه  عليه،  انقلب  االأمر  اأن  اإال  عمله، 

حكما بال�سجن.
والية  يف  وقعت  التي  الق�سة  تفا�سيل  ويف 
اأ�سرتاليا،  �سرقي  جنوب  ويــلــز،  نيو�ساوث 
 ، ملديره  ن�سية  ر�سالة  موظف  اأر�سل  عندما 
كــورونــا  فــريو�ــس  فح�س  نتيجة  اأن  مدعيا 
توقف  اإىل  احلادثة  هذه  واأدت  اإيجاببية،، 
العمل وم�ساريع لل�سركة حيث مت و�سع 25 
عامال يف احلجر ال�سحي.  يف وقت الحق 
الكذبة، ووجه  تراجع عن  اليوم،  ذلك  من 
اإنه  فيها  يقول  رئي�سه  اإىل  جديدة  ر�سالة 
لكن   ، �سلبية  نتيجة  على  االآن  ح�سل  قد 
ويلز  �ساوث  نيو  يف  ال�سحة  م�سوؤويل 
عن  �سجل  اأي  لديهم  لي�س  ــه  اأن ك�سفوا 

اختبار الرجل على االإطالق.

فلوريدا - وكاالت
بداأت �سركة "�سبي�س اإك�س" االأمريكية اخلا�سة التابعة 
ال�سياحية  رحالتها  اأول  اإطالق  ما�سك،  اإيلون  للملياردير 
اإىل الف�ساء، روادها 4 اأ�سخا�س مل ي�سبق لهم اأن ارتادوا 
حول  الرحلة  تــدور  اأن  املقرر  من  حيث  قبل،  من  املــدار 
"ان�سبايري�سن  ا�سم  الرحلة  اأيام. وحتمل   3 ملدة  االأر�س 
4"، ومتثل خطوة عمالقة يف ال�سياحة الف�سائية، حيث 

املدار  اإىل  مبتدئون  ي�ستقلها  التاريخ  يف  رحلة  اأول  تعد 
يخ�سعوا  ومل  حمـــرتف   فــ�ــســاء  ـــد  رائ اأي  بينهم  لي�س 
ل�سنوات من التدريب كرواد الف�ساء.، وذلك عرب �ساروخ 
"دراغون"،  كب�سولة  قمته  يف  يحمل  9" الذي  "فالكون 
منت  على  املــوجــودون  االأربــعــة  االأمــريــكــيــون  و�سيحلق 
الدولية،  الف�ساء  حمطة  مــن  اأبــعــد  م�سافة  اإىل  املركبة 

و�سيدورون حول العامل 15 مرة يوميًا.

 كذبة كورونا تقود صاحبها للسجن

أول سياحة فضائية دون تدريب

»سدايا« تعلن بدء التسجيل 
بمعسكر علوم البيانات

378 شكوى بحق 
الناقالت الجوية

الريا�ض- البالد
موؤ�سر  املـــدين  لــلــطــريان  الــعــامــة  الهيئة  ــدرت  اأ�ــس
ت�سنيف مقدمي خدمات النقل اجلوي واملطارات من 
للهيئة  امل�سافرين  من  املرفوعة  ال�سكاوى  عدد  واقع 

خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي.
رفعت  التي  ال�سكاوى  اإجمايل  عن  الهيئة  وك�سفت 
�سهر  خــالل  اجلــويــة  الــنــاقــالت  على  امل�سافرين  مــن 
اأغ�سط�س املا�سي التي بلغت )378( �سكوى، ور�سد 
ال�سعودية جاءت كاأقل  اأن اخلطوط اجلوية  املوؤ�سر 
لكل  �سكاوى   )9( بواقع  �سكاوى  الطريان  �سركات 
100 األف م�سافر وبن�سبة معاجلة لل�سكوى بالوقت 
املحدد ل�سهر اأغ�سط�س و�سلت اإىل 64 %، بينما حل 
 100 لكل  �سكوى   )16( بواقع  ثانيًا  نا�س  طــريان 
معاجلة  وبن�سبة  املا�سي  ال�سهر  خالل  م�سافر  األــف 
%، وجاء   78 اإىل  لل�سكوى بالوقت املحدد و�سلت 
اإىل  ال�سكاوى  عــدد  و�سل  حيث  ــل  اأدي طــريان  ثالًثا 
)22( �سكوى لكل 100 األف م�سافر وبن�سبة معاجلة 
%، وجاء   74 اإىل  لل�سكوى بالوقت املحدد و�سلت 
اأكرث ت�سنيفات ال�سكاوى تداواًل ل�سهر اأغ�سط�س عن 
ثم  الرحالت،  اإلغاء  ثم  اأواًل  التذاكر  قيمة  ا�سرتجاع 

رف�س االإركاب، وتاأخري الرحالت.

تجنب القهوة على 
معدة فارغة 

جدة - البالد
 حذر خرباء ال�سحة والتغذية  من تناول القهوة على معدة فارغة 
القهوة  تناول  اإن  وقالوا   ، املعدة  على  حقيقيًا  هجومًا  واعتربوها   ،
فور اال�ستيقاظ على معدة فارغة عادة �سارة للغاية بال�سحة ، حيث 
واجلزيئات  الكافيني  تاأثري  نتيجة  واالرجتــاع،  املعدة  حرقة  ت�سبب 
اإفــراز حم�س املعدة  االأخــرى املوجودة يف فنجان القهوة يف زيــادة 
ونظرًا  اله�سم.   اأثناء  عادًة  يحدث  والذي  الهيدروكلوريك(  )حم�س 
لعدم وجود طعام له�سمه، فاإن هذا االإفراز يوجه عمله �سد االأغ�سية 
اأعرا�سًا مثل التهاب وقرحة  املخاطية التي تبطن املعدة، مما ي�سبب 

املعدة والغثيان وحدوث االرجتاع املريئي.

 اإلكثار من السوائل 
يحمي القلب

الريا�ض - البالد
)�سدايا(  اال�سطناعي  والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اأعلنت 
البيانات  عــلــوم  مع�سكر  يف  الت�سجيل  بــدء  )االأربـــعـــاء(،  اأمــ�ــس 

االفرتا�سي عن طريق املوقع االإلكرتوين الأكادميية "�سدايا".
)اأكادميية �سدايا(  اإحدى مبادرات  وي�ستهدف املع�سكر الذي يعد 
علوم  جمال  يف  ومواطنة  مواطن   600 تدريب  افرتا�سيًا  ويقام 
االن�سمام  �سروط  فيهم  تتوفر  ملن  اال�سطناعي،  والذكاء  البيانات 
لديهم  ممن  اأو  موظفني  كانوا  �سواء  االفرتا�سية  املع�سكرات  اإىل 
خربة واهتمام بهذا املجال؛ وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة 
الفرتات  اإحـــدى  باختيار  املع�سكر  يف  الت�سجيل  وميكن  عالية. 
االأربع التي تبداأ اأول فرتة منها بتاريخ 26 �سبتمرب، يتلقى خاللها 
املتدربون تدريبًا مكثفًا يف جمال حتليل البيانات لتاأهيلهم ليكونوا 
متخ�س�سني يف جمال البيانات والذكاء اال�سطناعي من خالل بناء 
بطريقة  العنكبوتية  ال�سبكة  على  البايثون  بلغة  التطبيقات  ون�سر 
تطبيق  على  الــقــدرة  وتطوير  الفعلية،  ا�ستخدامها  بيئة  تعك�س 
املمار�سات  من  وغريها  املوّجه(  )غري  اال�ستنتاجي  التعلم  تقنيات 

اخلا�سة بعلم البيانات والذكاء اال�سطناعي.
مع  وبال�سراكة  املع�سكر  خــالل  مــن  �سدايا  اأكــادميــيــة  وت�سعى 
اأف�سل املمار�سات التعليمية التي ت�سهم  اأكادميية طويق اإىل تبني 
العمل  ل�سوق  تاأهيلهم  وت�سمن  املتدربني  ترثي  جتربة  تقدمي  يف 

بال�سكل االأمثل.

جدة - البالد
اأكدت درا�سة قدمها باحثون يف املعهد االأمريكي للقلب والرئة والـدم، اأن تناول كمية 
كافية من املاء وال�سوائل يوميًا وعدم تعري�س اجل�سم للجفاف، قد ي�ساهم يف احلد من 
اأن ارتفاع ال�سوديوم يف الدم يوؤدي كذلك لزيادة  خماطر االإ�سابة القلبية. واأو�سحوا  
خطر ارتفاع �سغط الدم اأو النوبة القلبية اأو ال�سكتة الدماغية، م�سيفني اأن اجل�سم اإذا 
عانى اجلفاف املزمن ف�سيحتفظ باملياه املوجودة يف اجل�سم، ما �سيوؤدي لالإ�سابة بق�سور 
يف القلب. ون�سحوا بتناول 3.7 لرت من املياه يوميًا بالن�سبة للرجال و2.7 لرت بالن�سبة 
للن�ساء، الفتني اإىل اأنه ميكن كذلك احل�سول على ال�سوائل من املياه وال�ساي غري املحلى 

قليل الكافيني ومنتجات االألبان قليلة الد�سم، واخل�سروات والفواكه.

محمية فرسان

الريا�ض- البالد
ك�سفت اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، واجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث "نحن تراثنا" عن ت�سجيل حممية جزر فر�سان يف برنامج االإن�سان 

واملحيط احليوي )املاب(، اأحد الربامج التابعة ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�سكو( .
 وجاء االإعالن عن ت�سجيل حممية جزر فر�سان ، كثمرة مل�ساعي اجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث التي ا�ستمرت نحو 3 �سنوات يف ملف الرت�سح وا�ستيفاء 
جميع املعايري املتطلبة للت�سجيل، ال �سيما اأن جزر و�سواطئ فر�سان متتاز بتنوع بيئي وحياة فطرية نادرة، لت�سهم هذه اخلطوة يف حتقيق تطلعات وزارة الثقافة 
وم�ستهدفات روؤية اململكة 2030، من خالل حت�سني وتعزيز ح�سور اململكة يف املحافل الدولية وخا�سة على قوائم اليون�سكو، اإ�سافة لتح�سني جودة احلياة يف جزر 

فر�سان من خالل تطبيق املعايري واال�سرتاطات لربنامج االإن�سان واملحيط احليوي.
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