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الريا�ض- البالد
وقع وكيل النيابة العامة ال�شيخ �شلعان بن راجح ال�شلعان والرئي�س 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  الفكرية  للملكية  ال�شعودية  للهيئة  التنفيذي 
حممد ال�شويلم، اأم�س، يف املقر الرئي�شي للنيابة العامة، مذكرة اتفاق 
اإحالة  تنظيم  اآلية  ت�شمنت  بينهما،  التعاون  اإطار  تر�شم  اجلهتني  بني 
ق�شايا خمالفات حقوق املوؤلف ونظام العالمات التجارية للنيابة العامة 

بحكم االخت�شا�س، ومعاجلة املخالفات التي قد تن�شاأ بهذا ال�شدد.

واأكد ال�شيخ ال�شلعان اأن حقوق امللكية الفكرية يف االأنظمة الوطنية 
تت�شم باأحكام �شامية كفلتها الدولة، واأن النيابة العامة لن تتوانى يف 
الن�شر  وحقوق  الفكرية  امللكية  حقوق  على  التعدي  ظاهرة  مواجهة 

والتاأليف وفق االأنظمة املن�شو�س عليها.
العامة  النيابة  دور  اأهمية  اإىل  ال�شويلم  الدكتور  اأ�شار  جانبه  من 
مع  ال�شراكة  يف  الهيئة  اإ�شرتاتيجية  اأن  موؤكدًا  املجتمع،  يف  العديل 

اجلهات االأخرى ياأتي يف اإطار التكامل بـني اجلهات احلكومية.

الريا�ض- البالد
اأكد املتحدث الر�شمي لوزارة ال�شحة الدكتور حممد العبدالعايل، يف 
االإ�شابة ال  الواحدة واملناعة بعد  اأن اجلرعة  اأم�س،  ال�شحفي  املوؤمتر 

تكفي للحماية من متحورات فريو�س كورونا )كوفيد 19(. 
اأكرث  اإىل  و�شل  اململكة  يف  املعطاة  اللقاح  جرعات  اأن  اإىل  م�شريًا 
مبناطق  كورونا  لقاح  مراكز  جميع  يف  معطاة،  جرعة  مليون   40 من 
تلقوا  الذين  عــدد  اأن  كما  مــركــزًا،   587 عددها  يتجاوز  التي  اململكة، 

العبدالعايل  واأو�ــشــح  �شخ�س.  مليون  اإىل17،7  و�شل  اجلرعتني 
واأن  االنخفا�س،  توا�شل  والعامل  اململكة  يف  الوبائية  املوؤ�شرات  اأن 
ما  للقاح، وهو  مليارات �شخ�س   6 يقارب  ما  اإعطاء  العامل يقرتب من 
حالة   70 ت�شجيل  مت  اأنه  واأ�شاف  الوباء.  مواجهة  يف  بالتقدم  يب�شر 
جديدة بفريو�س كورونا، اأم�س، لي�شبح اإجمايل عدد احلاالت املوؤكدة 
منها  ن�شطة  حالة   )2357( بينها  من  حالة،   )546549( اململكة  يف 

)343( حالة حرجة، كما مت ت�شجيل 81 حالة تعاف جديدة. 

اجلرعة اليتيمة ل حتمي من املتحورات

مولدات اأك�سجني ت�سل تون�ض

اإحالة ق�سايا امللكية الفكرية للنيابة

44
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اليمن

العامل يدين اإرهاب 
ميلي�سيا املاليل

بغداد - البالد
رف�شها  الــعــراقــي،  الــرملــان  يف  ــدفــاع  وال االأمـــن  جلنة  اأعلنت 
التهديدات التي اأطلقتها اإيران اأم�س )االأحد(، مبوا�شلة العمليات 

الــعــراق،  كرد�شتان  اإقليم  يف  االأكــــراد  امل�شلحني  مــواقــع  �شد 
العراقية،  ال�شيادة  على  مقبول  غري  اعتداء  ذلــك  اأن  معترة 

م�شددة على اإيقاف انتهاكات املاليل. 
ـــال الــنــائــب يف جلــنــة االأمــــن والـــدفـــاع عــبــد اخلــالــق  وق
العزاوي: "الت�شعيد االإيراين مرفو�س. اجلانب االإيراين 
اإقليم كرد�شتان، وهذا  يزعم اأن لديه اأهدافًا داخل حدود 

الــقــوات  اأركــــان  رئي�س  ويــزعــم  �شحيح".  غــري  االأمـــر 
القوات  اأن  باقري،  ح�شني  حممد  االإيرانية  امل�شلحة 
االإيرانية حتت اإ�شراف وم�شوؤولية احلر�س الثوري 

ال�شتمرار  متــهــيــدًا  االإرهــابــيــة،  جــمــاعــات  تــالحــق 
الــكــرديــة يف  انــتــهــاكــات املـــاليل بق�شف املــقــرات 
االإيـــراين  الــثــوري  ــعــراق، حيث نفذ احلــر�ــس  ال

3 اأيام ق�شفا كثيفا  بداية ال�شهر اجلاري وملدة 
الكرد�شتاين"  الدميقراطي  "احلزب  ملقرات 

املعار�س يف ال�شريط احلدودي مع كرد�شتان 
االإقليم  م�شوؤويل  يرف�شه  ما  وهو  العراق، 
االأرا�شي  على  جائرة  اعتداءات  باعتباره 

العراقية.

الربملان العراقي يرف�ض التهديدات الإيرانية
برنامج الفحص 
المهني للعمالة 

يطلع على خطط 
مركز النفايات

هيئة تطوير مكة 
تتدارس التنمية 

مع السياحة
مكة املكرمة - البالد

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة وعلى مدى 
الرئي�س  بح�شور  ال�شياحة  وزارة  مع  لقاًء  يومني 
العار�شي  عمر  بن  احمد  املهند�س  للهيئة  التنفيذي 
االأعــمــال  وذكـــاء  اال�ــشــرتاتــيــجــي  التخطيط  ووكــيــل 
وم�شوؤولني  عــرب  احمد  املهند�س  ال�شياحة  ــوزارة  ب
ال�شتعرا�س  وذلـــك  املــكــرمــة  ملكة  امللكية  الهيئة  مــن 
مع  ــا  ــه ومــواءمــت الــ�ــشــيــاحــة  وزارة  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة 
املكرمة. وا�شتعر�س  الهيئة ملنطقة مكة  ا�شرتاتيجية 
روؤيــة  ت�شتهدفها  التي  املن�شودة  الطموحات  اللقاء 
للمملكة  الــزيــارات  عــدد  و�شول  يف   2030 اململكة 
�شمن  ال�شعودية  لتكون  زيـــارة  مليون   147 اإىل 
الذي  اللقاء  تخلل  كما  عاملية.  وجهات  خم�س  اأعلى 
للم�شجد احلرام زيارة  ال�شاعة املجاور  عقد يف برج 
اآلية  على  الوفد  تعرف  حيث  ال�شاعة  ملتحف  الوفد 
عمل اأكر �شاعة يف العامل باالإ�شافة اإىل التعرف على 
اأ�شرار الكون والف�شاء. وتوجه الوفد اىل قرية الكر 
ال�شياحية يف اليوم التايل وتعرف على اأبرز املكونات 
اجلاذبة يف القرية ومدى تطويرها وتفعيلها لتتواءم 
وقف  كما  ال�شعودية،  ال�شياحة  ا�شرتاتيجيات  مع 
الفر�س  اأبـــرز  مناق�شة  ومت  لبنان  جبل  على  الــوفــد 
ال�شياحية التي من املمكن اأن ت�شتثمر يف هذه املنطقة 

اجلبلية ذات االأجواء الباردة.

جدة ـ البالد 
القوى  تطوير  اىل  للعمالة  املهني  الفح�س  برنامج  يهدف   
�شوق  احتياجات  لتلبية  عاملية  مقايي�س  وفق  املهنية،  العاملة 
املقدمة  اخلــدمــات  جـــودة  ــع  رف عــن  ف�شال   ، الــ�ــشــعــودي  العمل 
العمالة  تدفق  من  العمل،واحلد  �شوق  يف  االإنتاجية  وتعزيز 
انطلق   االهــداف   هذه  مع  وات�شاقا  العمل،  ل�شوق  املوؤهلة  غري 
بداأت  ، حيث  املهني  الفح�س  برنامج  العمالة يف  اختبار  اأم�س 
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  للموؤ�ش�شة  التدريبية  املن�شاآت 
املهن  من  العديد  يف  العاملني  امتالك  من  بالتحقق  باململكة، 
�شمن  وذلك  لتاأديتها،  الالزمة  للمهارات  التخ�ش�شية  احلرفية 
املهني  الفح�س  برنامج  وي�شتهدف  املهني.  الفح�س  برنامج 
اأداء  طريق  عن  الــالزمــة،  للمهارات  العامل  امتالك  من  التاأكد 
اختبارات عملية ونظرية يف جمال تخ�ش�شه، وذلك من خالل 
مع  بالتعاون  و�شولهم  قبل  دولهم  يف  املهنية  العمالة  فح�س 
مراكز فح�س دولية، وفح�س العمالة املهنية املوجودة حاليًا يف 
اململكة بالتعاون مع مراكز فح�س حملية، و�شيتم اإلزام املن�شاآت 

باإجراء الفح�س يف االخت�شا�شات اجلديدة.

انطالق

الفي�سل

تنوع رخ�ض وفر�ض ال�ستك�ساف ونظام ال�ستثمار يعزز ا�ستدامة التعدين

اأملج ــ �سعود اجلهني 
املتجددة  ال�شياحة  م�شروع  االأحــمــر،  البحر  م�شروع  ُيعد 

اأرخبياًل يحتوي على  العامل، حيث ي�شم  االأكرث طموحًا يف 
خالبة،  طبيعة  اإىل  باالإ�شافة  بكرًا،  جزيرة   90 من  اأكــرث 

و�شيوفر  و�شحراء،  خامدة،  وبراكني  واأخاديد،  وجبال 
لل�شياح  والــفــريــدة  احل�شرية  التجارب  مــن  جمموعة 

القادمني من خمتلف اأنحاء العامل.
للتطوير  االأحــمــر  البحر  �شركة  ـــة  روؤي ويــقــابــل 

ُتن�شى،  ال  �شياحية  جتــارب  تقدمي  على  املرتكزة 
التزاٌم را�شخ يتمثل يف:اإتاحة الو�شول اإىل اأهم 

، ف�شال  التي تزخر بها اململكة  الثقافية  املعامل 
والعمل  عليها،  واملحافظة  البيئة  حماية  عن 

على تنميتها ،و�شمانًا حلماية البيئة البكر 
يف امل�شروع، تنتهج �شركة البحر االأحمر 

البيئية  االأنظمة  من  جمموعة  للتطوير 
اأف�شل  اتباع  اإىل  تــوؤدي  التي  التقنية 

املمار�شات املتعلقة باملنع التام لردم 
غاز  انبعاثات  وخف�س  النفايات، 

ثاين اأك�شيد الكربون، واالعتماد 
الكامل على الطاقة املتجددة.

تهيئة الجزر بالتقنيات
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الجسر الجوي السعودي اإلغاثي لألشقاء متواصل

تون�ض-وا�ض
بن  �شلمان  املــلــك  ال�شريفني  احلــرمــني  خـــادم  لتوجيهات  اإنــفــاًذا 
عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه الله، و�شلت اأم�س اإىل تون�س العا�شمة، 
عالية  لالأك�شجني  مولدات  خم�شة  متنها  على  حتمل  اإغاثية  طائرة 
اجلودة �شيتم توزيعها على خم�شة م�شت�شفيات تون�شية، وذلك �شمن 
لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  ه  ي�شريرّ الذي  ال�شعودي  اجلوي  اجل�شر 

واالأعمال االإن�شانية، لالإ�شهام يف مكافحة انت�شار فريو�س كورونا.
اجلزيل  ال�شكر  عن  مرابط،  علي  التون�شي  ال�شحة  وزير  واأعرب 

لقيادة اململكة ويف مقدمتهم خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
عبد العزيز اآل �شعود، حفظه الله، على املد املتوا�شل من امل�شاعدات 
الطبية لتون�س مل�شاندتها يف مقاومة جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 
احلرمني  خلــادم  ين�شى  لــن  التون�شي  ال�شعب  اأن  مــوؤكــدًا   ،)19  -

ال�شريفني هذه الوقفة االإن�شانية التاريخية مع تون�س.
اأن  �شاأنها  من  امل�شاعدات  من  اجلديدة  الدفعة  هــذه  اأن  واأو�ــشــح 
حتل مع�شلة كبرية تعاين منها تون�س يف مقاومتها جلائحة كورونا 

امل�شتفحلة وهي توفري االأك�شجني ملحتاجيه من املر�شى.

البحر الأحمر 

5

الريا�ض- وا�ض
برقية  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
تهنئة، لفخامة ال�شيدة بيديا ديفي بهانداري، رئي�شة جمهورية نيبال الدميقراطية 

الفيدرالية، مبنا�شبة ذكرى يوم الد�شتور لبالدها.
 كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية 
جمهورية  رئي�شة  بهانداري،  ديفي  بيديا  ال�شيدة  لفخامة  تهنئة، 

نيبال الدميقراطية الفيدرالية، بهذه املنا�شبة.

القيادة تهنئ رئي�سة نيبال 
بذكرى يوم الد�ستور
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الفيصل يطلع على خطط إدارة النفايات

تعزيز الشراكة بين فرع الموارد البشرية و)تراحم( جدة

جدة- البالد
اأمري  ال�سريفني،  م�ست�سار خادم احلرمني  راأ�س 
الفي�سل،  خــالــد  االأمـــري  املــكــرمــة،  مكة  منطقة 
تخلله  اجتماعًا  اأم�س،  بجدة،  االإمــارة  مقر  يف 
ا�ستعرا�س دور املركز الوطني الإدارة النفايات، 
وحمافظة  املقد�سة  العا�سمة  اأمــنــاء  بح�سور 
جدة، والرئي�س التنفيذي للمركز، الدكتور عبد 

الله ال�سباعي.
املـــركـــز واخلــطــط  واطـــلـــع �ــســمــوه عــلــى دور 
االإ�سرتاتيجية ال�ساملة الإدارة النفايات ، الهادفة 
املـــوارد  اإدارة  يف  امل�ستويات  اأعــلــى  لتحقيق 
اإىل  وا�ــســتــدامــتــهــا،  املــتــجــددة  غــري  الطبيعية 

املتجددة  امل�سادر  من  اال�ستفادة  تعظيم  جانب 
الطبيعية  واملــقــدرات  البيئة  على  واملحافظة 
املهمة  التاأ�سي�سية  االأعـــمـــال  مــن  حــزمــة  عــرب 
بقطاع البيئة، التي منها اعتماد االإ�سرتاتيجية 
ونــظــام   ، الــبــيــئــة  ونــظــام   ، للبيئة  الــوطــنــيــة 
واإطـــاق   ، النفايات  اإدارة  ونــظــام  االأر�ـــســـاد، 

املراكز الوطنية للبيئة.
اخلدمات  بجودة  االرتــقــاء  يف  املركز  وي�سهم 
مبا  القطاع  يف  اال�ستثمار  وحتفيز  املــقــدمــة، 
يكفل حماية البيئة وتعزيز ال�سحة العامة، فيما 
يعمل املركز على اإعداد الئحة تنفيذية و�سوابط 

واأدلة ا�سرت�سادية لنظام اإدارة النفايات.

جدة- يا�سر بن يو�سف
وزارة  فــــرع  عــــام  مـــديـــر  وقــــع 
املــــــوارد الــبــ�ــســريــة والــتــنــمــيــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مبــنــطــقــة مــكــة 
رقو�س  بــن  ر�سيد  فهد  املكرمة 
عبدالعزيز  احمد  امل�ست�سار  مع 
احلمدان رئي�س اللجنة الوطنية 
عنهم  واملفرج  ال�سجناء  لرعاية 
مبحافظه  تــراحــم(   ( واأ�ــســرهــم 

اإىل  تهدف   تفاهم  مــذكــرة  جــدة 
تعزيز ال�سراكة ومفهوم امل�سوؤولية االجتماعية.
وتهدف املذكرة من خال التعاون بني الطرفني 
املجتمع  لتوعية  ومنا�سبات  فعاليات  لتنظيم 

والــعــمــل عــلــى اإطـــــاق جـــائـــزة لــلــمــ�ــســوؤولــيــة 
احلكومية  الــقــطــاعــات  لتحفيز  االجــتــمــاعــيــة 
واالأهلية والقطاع الثالث نحو تبني ممار�سات 

م�سوؤولة داخل من�ساآتها.

ضمن الجسر الجوي لمكافحة كورونا 

وصول طائرة إغاثية سعودية إلى تونس 
تحمل خمسة مولدات أكسجين

تون�س-وا�س
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  لتوجيهات  اإنــفــاًذا 
اآل �سعود - حفظه  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
العا�سمة،  تون�س  اإىل  اأم�س  و�سلت   ،- الله 
طائرة اإغاثية �سمن اجل�سر اجلوي ال�سعودي 
ه مــركــز املــلــك �ــســلــمــان لــاإغــاثــة  الــــذي يــ�ــســريرّ
مكافحة  يف  لاإ�سهام  االإن�سانية،  واالأعــمــال 

انت�سار فريو�س كورونا.
على  حتمل  التي  الطائرة  ا�ستقبال  يف  وكــان 
متنها خم�سة مولدات لاأك�سجني عالية اجلودة 
م�ست�سفيات  خم�سة  عــلــى  تــوزيــعــهــا  �سيتم 
تون�سية، �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى 
ال�سقر،  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  تون�س 
املكلف علي مرابط،  التون�سي  ال�سحة  ووزير 
التون�سية  اجلمهورية  رئا�سة  لدى  وامل�ست�سار 
وليد احلجام، واملدير العام لل�سحة الع�سكرية 
جانب  اإىل  الــفــرجــاين،  م�سطفى  تون�س  يف 

كوادر وقيادات من وزارة الدفاع التون�سية.
مرابط،  علي  التون�سي  ال�سحة  وزير  واأعــرب 
عن  ال�سعودية،  االأنــبــاء  لوكالة  ت�سريح  يف 
مقدمتهم  ويف  اململكة  لقيادة  اجلزيل  ال�سكر 
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
على   - الــلــه  حفظه   - �سعود  اآل  الــعــزيــز  عبد 
لتون�س  الطبية  امل�ساعدات  من  املتوا�سل  املد 
مل�ساندتها يف مقاومة جائحة فريو�س كورونا 
)كوفيد - 19(، موؤكدًا اأن ال�سعب التون�سي لن 
الوقفة  هذه  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  ين�سى 

االإن�سانية التاريخية مع تون�س.
واأو�سح اأن هذه الدفعة اجلديدة من امل�ساعدات 
تعاين  كــبــرية  مع�سلة  حتــل  اأن  �ــســاأنــهــا  مــن 
كــورونــا  جلائحة  مقاومتها  يف  تون�س  منها 
ملحتاجيه  االأك�سجني  توفري  وهي  امل�ستفحلة 
من املر�سى، م�سريا اإىل اأن امل�ساعدات ال�سابقة 
التي ت�سمنت لقاحات واأجهزة تنف�س وغريها 
املرتفعة  االإ�سابات  معاجلة  يف  لت�ساعد  اأتــت 
الدفعة  هذه  واأن  التون�سية،  امل�ست�سفيات  يف 
مع  الــتــعــامــل  يف  للم�ساعدة  ــاأتــي  ت اجلــديــدة 

املر�س على املدى البعيد.
العالية  املميزات  ذات  املولدات  هذه  اأن  وبني 
ت�سل  ملــدة  اخلــدمــة  يف  تبقى  اأن  ميكن  الــتــي 
اإىل 15 �سنة لن ت�سهم يف امل�ساعدة االآنية يف 
من  بــل  فح�سب  كــورونــا  مر�سى  مــع  التعامل 
اأن تخدم املنظومة ال�سحية يف تون�س  �ساأنها 

ب�سكل عام.
الع�سكرية  ال�سحة  عــام  مدير  اأكــد  جانبه  من 
املــولــدات  هـــذه  اأهــمــيــة  الــفــرجــاين،  م�سطفى 
عاتق  على  من  كبري  عبء  اإزاحــة  يف  احلديثة 
املن�سومة ال�سحية التون�سية التي عانت ب�سدة 
منا�سبات  يف  وعــجــزت  االأكــ�ــســجــني  �سح  مــن 

عديدة على توفري الكميات الازمة منه.
ــيــاق ذاتـــــه الــــكــــوادر الــفــنــيــة  ــ�ــس وحـــيـــا يف ال
املــولــدات  برتكيب  �ستقوم  الــتــي  ال�سعودية 
وتدريب الفرق التون�سية عليها وتوفري اأعمال 
املولدات  على  للحفاظ  �سنتني  ملــدة  ال�سيانة 

بال�سكل املطلوب، م�سيدا بخرباتها العالية.
ال�سريفني  احلــرمــني  خلــــادم  الــتــحــيــة  وجــــدد 
ول�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
ولل�سعب   - الله  حفظهما   - االأمــني  عهده  ويل 
جانب  اإىل  ال�سهم  وقــوفــهــم  على  الــ�ــســعــودي 

ال�سعب التون�سي يف حمنته.
رئا�سة اجلمهورية  لدى  امل�ست�سار  اأفاد  بدوره 
من  اجلــــديــــدة  الـــدفـــعـــة  اأن  احلـــجـــام  ولـــيـــد 
هي  لتون�س  ال�سعودية  الطبية  املــ�ــســاعــدات 
الت�سامني  النبيل  ال�سعودي  للدعم  جديد  دفع 
بني  جــرت  التي  لات�ساالت  تلبية  تون�س  مع 
خادم  واأخيه  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع - حفظهما 
الله -، ولفت اإىل اأن هذه الدفعة اجلديدة متثل 
لتون�س يف ت�سديها  نقلة نوعية ودعم حيوي 
لهذه اجلائحة حيث �ستوفر خدمات م�ستدامة 
الــدعــم  اإن  ـــال  وق التون�سية،  للم�ست�سفيات 
امل�ساعدات  هذه  خال  من  لتون�س  ال�سعودي 
ال�سحية  للمنظومة  حيويا  دفعا  مثل  القيمة 
من  ال�سعوبات  من  العديد  واأزاح  التون�سية 
�سكره  مقدما  التون�سية،  الطبية  الكوادر  اأمام 
هــذه  عــلــى  و�ــســعــبــا  حــكــومــة  للمملكة  الـــوافـــر 
عاقات  عمق  تعك�س  التي  الت�سامنية  املبادرة 
االأخوة والتعاون القائمة بني البلدين، وتدلل 
على احل�س امل�سرتك لدى القيادتني يف البلدين 
والــروابــط  الــعــاقــات  تــكــون  اأن  اأهمية  حــول 

االأخوية على اأعلى م�ستوى.
من جهته قدم العميد عبد اجلبار اجللويل من 
عن  ملحة  التون�سية،  الع�سكرية  ال�سحة  اإدارة 
و�سلت  التي  االأخــرية  ال�سعودية  امل�ساعدات 
مــولــدات  خم�سة  يف  تتمثل  والــتــي  تــونــ�ــس 
على  توزيعها  �سيتم  اجلودة  عالية  لاأك�سجني 
االأهمية  موؤكدًا  تون�سية،  م�ست�سفيات  خم�س 
خم�س  �ستمكن  التي  املولدات  لهذه  الق�سوى 
م�ست�سفيات يف املناطق الداخلية التون�سية من 
وخدمة  االأك�سجني  اإنتاج  يف  كاملة  ا�ستقالية 

مر�سى )كوفيد - 19( داخل امل�ست�سفى.
اخلم�س  للمولدات  الرفيعة  التقنية  اإن  وقــال 

املنظومة  منها  عانت  كبرية  مع�سلة  �ستحل 
الــ�ــســحــيــة الــتــونــ�ــســيــة وهــــي تـــوفـــري ونــقــل 
من  امل�ست�سفيات  �ستتمكن  حيث  االأك�سجني، 
اأنــه  اإنــتــاج االأكــ�ــســجــني على عــني املــكــان، كما 
من  مهمة  كميات  اإنتاج  املولدات  هذه  باإمكان 
واإمــداد  اال�سطوانات  يف  لتعبئتها  االأك�سجني 

م�ست�سفيات اأخرى بها.
من جانبه قال �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 
ــن علي  ــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز ب لـــدى تــونــ�ــس ال
جانب  اإىل  وقــوفــهــا  تعد  اململكة  اإن  ال�سقر، 
ــ�ــس واجـــــب تــفــر�ــســه عـــاقـــات االأخـــــوة  تــون
اإىل  م�سريًا  البلدين،  بني  القائمة  التاريخية 
اأن اململكة مل تاأُل جهدا يف الوقوف مع الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة مبختلف املحن والظروف.
ــك �ــســلــمــان لــاإغــاثــة  ــل واأو�ـــســـح اأن مــركــز امل
جلهود  جت�سيدا  جــاء  االإنــ�ــســانــيــة  واالأعـــمـــال 
حلر�سها  وتاأكيدا  واالإغاثية  االإن�سانية  اململكة 
على دعم العمل االإن�ساين يف بقاع العامل كافة.

اأن  القدير  العلي  الله  ال�سقر،  ال�سفري  و�ساأل 
عاقات  يــدمي  واأن  ال�سقيقني  البلدين  يحفظ 

الود بني ال�سعبني ال�سعودي والتون�سي.
اململكة  دعم  اإطــار  يف  امل�ساعدات  هذه  وتاأتي 
�سلمان  امللك  مبركز  ممثلة  ال�سعودية  العربية 
الدولية  للجهود  االإن�سانية  واالأعمال  لاإغاثة 
يف   )19  - )كوفيد  كورونا  جلائحة  للت�سدي 

خمتلف دول العامل ال�سقيقة وال�سديقة.

المملكة تؤكد دعمها لتسهيل الوصول 
إلى لقاحات )كوفيد19(

مكافحة الباعة الجائلين بعتيبية مكة

الريا�س- وا�س
للجهود  دعمها  ال�سعودية  العربية  اململكة  ــــدت  اأكرّ
العاملية  التجارة  منظمة  خال  من  امل�سرتكة  الدولية 
يف   )19- )كــوفــيــد  لــقــاحــات  اإىل  الــو�ــســول  لت�سهيل 
ذات  الدولية  واملعاهدات  الفكرية  امللكية  حقوق  ظل 

العاقة.
اأن هذا  الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة  واأو�سحت 
فريو�س  ملكافحة  اململكة  م�ساعي  �سمن  ياأتي  الدعم 
كورونا ودعم اجلهود الدولية الحتواء اآثار اجلائحة، 
اللقاحات  اإىل  الو�سول  تتيح  التي  الظروف  وتهيئة 
اال�ستثنائي  الوقت  هذا  كافة يف  لل�سعوب  وتوفريها 
تلك  اأبـــرز  مــن  اأن  اإىل  الــعــامل، م�سرية  يــواجــه  الــذي 
واالتفاقيات  باملعاهدات  اململكة  التزام  هو  امل�ساعي 
مقدمتها  ويف  الــفــكــريــة  بامللكية  املتعلقة  الــدولــيــة 
الفكرية  امللكية  حلقوق  التجارية  اجلوانب  اتفاقية 
التجارة  منظمة  اتفاقيات  اإحـــدى  وهــي  "ترب�س" 

اإ�ــســافــة   ، 2005م  عـــام  لــهــا  ان�سمت  الــتــي  الــعــاملــيــة 
االإجــبــاري  للرتخي�س  التنفيذية  القواعد  ن�سر  اإىل 
لــرباءات االخــرتاع، وفقًا ملا ن�س عليه نظام براءات 
االخرتاع والت�سميمات التخطيطية للدارات املتكاملة 
واالأ�سناف النباتية والنماذج ال�سناعية ال�سعودي ، 
الو�سول  البالغ بدعم مبادرة جممع  اململكة  واهتمام 
لتقنيات كوفيد-19 امل�سمى ب C-TAP التي تبنتها 
منظمة ال�سحة العاملية مب�ساركة دول متعددة بهدف 
والت�سخي�س  واللقاحات  االأدويـــة  تطوير  م�ساركة 

ون�سر جميع النتائج ب�سفافية.
جمل�س  اجتماع  يف  دعت  اململكة  اأن  الهيئة  واأ�سافت 
 04/  30 بتاريخ  جنيف  يف  واملنعقد   " ترب�س   "
/2021م، من خال الوفد الدائم لدى منظمة التجارة 
العاملية ، اإىل اأن تتحمل الدول م�سوؤولية التغلب على 
وباأ�سعار  للجميع  متاحة  اللقاحات  بجعل  الوباء  هذا 
عقبة  الفكرية  امللكية  ت�سكل  ال  بــاأن  والتاأكد  معقولة، 

جتارية  غري  الأغــرا�ــس  اللقاحات  اإنــتــاج  تعزيز  اأمــام 
و�سمان الو�سول العادل اإليها يف جميع اأنحاء العامل، 
وحثرّ جميع الدول على امل�سي قدمًا نحو املفاو�سات 
الفكرية  امللكية  حــقــوق  عــن  الــتــنــازل  ب�ساأن  القائمة 
اإىل  التو�سل  اأجل  من  كوفيد-19  بـ  املتعلقة  للقاحات 
ممكن،  وقت  اأ�سرع  يف  الن�سو�س  على  مبني  توافق 
وكـــذا حــث الــــدول الــتــي بــهــا مــقــر الــ�ــســركــة امل�سنعة 
يف  الراغبة  للدول  التقنية  نقل  ت�سهيل  على  للقاحات 
مبلغ  خ�س�ست  اململكة  اأن  كما   ، لديها  اللقاح  ت�سنيع 
لتطوير  العاملي  االحتياج  لتلبية  دوالر  مليون   500
وتوزيع اللقاحات والعاجات واالأدوات الت�سخي�سية 
مليون   150 مببلغ  واإ�سهامها  كوفيد-19،  بـ  املتعلقة 
 ،)CEPI( " دوالر لتحالف ابتكارات التاأهب الوبائي
للتطعيم  العاملي  للتحالف  دوالر  مليون   150 ومببلغ 
والتح�سني )GAVI(، و200 مليون دوالر ملنظمات 

وبرامج �سحية دولية واإقليمية اأخرى.

مكة املكرمة - احمد االحمدي
بلدية  املقد�سة ممثلة يف  العا�سمة  اأمانة  وا�سلت 
التجارية،  االأ�ـــســـواق  ق�سم  الــفــرعــيــة،  العتيبية 
اخلــ�ــســروات  بــاعــة  ملكافحة  الــيــومــيــة  حماتها 
االأمنية  الــدوريــات  مب�ساركة  اجلائلني  والفواكه 
العامة  واالإدارة  املــقــد�ــســة  الــعــا�ــســمــة  بــ�ــســرطــة 

للنظافة. 
واأ�سفرت احلمات عن م�سادرة 614 كيلوجرامًا 
بعد  وت�سليمها  املتنوعة،  واخل�سار  الفواكه  من 
التاأكد من �ساحيتها جلمعية اكرام واتاف غري 

ال�سالح لا�ستهاك االآدمي.
ا�ــســتــمــرارًا جلهود وكالة  وتــاأتــي هــذه احلــمــات 
يف  ممثلة  املقد�سة  العا�سمة  بــاأمــانــة  البلديات 
الباعة  ظــاهــرة  على  للق�ساء  الفرعية  البلديات 
والعمل،  االقــامــة  الأنظمة  واملخالفني  املتجولني 
يف  البيع  يف  املتمثلة  ال�سلبية  الظواهر  ومراقبة 
بيع  نتيجة  ج�سيمة  اأ�ــســرار  من  لها  ملا  الطرقات 
منا�سبة  غري  بيئة  يف  املك�سوفة  الغذائية  املــواد 

ومفتقرة اإىل اال�سرتاطات ال�سحية الازمة.

فتح التسجيل في هاكاثون الفضاء

أمانة جدة تعتمد فعاليات اليوم الوطني )91 (

الريا�س - البالد
فتح  عن  )االأحــد(،  اأم�س  للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  اأعلنت 
الذي  الف�ساء"،  "هاكاثون  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  باب 
ي�ستقطب املبتكرين واملطورين لتاأهيلهم خلو�س "حتدي 
املقبل،  اأكتوبر  مطلع  الف�ساء"  لتطبيقات  الــدويل  نا�سا 
للتحديات  وابتكارية  تطويرية  حلول  بتقدمي  وامل�ساركة 
 30 من  املدة  خال  وذلك  والف�ساء،  االأر�ــس  تواجه  التي 

�سبتمرب وحتى 2 اأكتوبر 2021.
ا�ستقطاب  اإىل  "الهاكاثون"  خــال  مــن  الهيئة  وت�سعى 
بيانات  من  ت�ستفيد  افرتا�سية  فــرق  وتكوين  امل�ساركني 
وكالة نا�سا، وخو�س التحديات التي �سيتاح طرح حلول 
لها خال مدة ال تتجاوز 48 �ساعة فقط، كما �ستحفز الهيئة 
امل�ساركني يف "الهاكاثون" على االبتكار عرب تقدمي جوائز 

االأوىل،  باملراكز  للفائزين  ريــال  األــف  مبائتي  تقدر  مالية 
الــرابــط  عــرب  الت�سجيل  امل�ساركة  يف  للراغبني  وميــكــن 
https://saudispace.gov.sa/space-

.  /hackathon
وا�ستباقًا الأكرب "هاكاثون" لتطبيقات الف�ساء، تقيم الهيئة 
عدة ور�س عمل يف املدة من 19 �سبتمرب وحتى 1 اأكتوبر 
للمهتمني بامل�ساركة يف حتدي نا�سا الدويل، و�سي�ستعر�س 
نفادي  حممد  التطبيقات  ومــربمــج  املــطــور  خالها  مــن 
التحدي"  "رحلة  ويتناول  واأهدافه"،  "التحدي  عن  نبذة 
والعاملية  املحلية  احللول  اأبــرز  من  "مناذج  وي�ستعر�س 
ال�سابقة" و"حتديات 2021"، اإ�سافة اإىل ور�سة عمل عن 
م�سمم  �سيقدمها  الفيديو" التي  األعاب  وتطوير  "ت�سميم 

االألعاب حممد الطيار.

جدة- يا�سر بن يو�سف
يف اإطار اال�ستعدادات الحتفاالت اليوم الوطني ال�سعودي 91 والذي 
الثالث  املوافق  �سفر،  �سهر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  فعالياته  تنطلق 
اعتمدت  دار(  لنا  )هي  �سعار  حتت  اجلــاري  �سبتمرب  من  والع�سرين 
الرئي�سة  الطرق  يف  اإطاقها  املقرر  الفعاليات  جــدة  حمافظة  اأمانة 
وامليادين واملباين والبوابات وغريها من املواقع ت�سمل اأعام الزينة 
ال�سعبية  والفنون  الريا�سة  وعرو�س  امل�سابقات  واإطاق  واالإ�ساءة 
واللوحات  ال�سا�سات  على  وال�سعارات  التهنئة  ون�سر  والت�سكيلية 

االإعانية.
واأو�سح وكيل اأمني جدة خلدمة املجتمع بالنيابة املهند�س �سعيد بن 
علي القرين اأن �سكان وزوار جدة وعلى مدى يومني �سيكونون على 
الثقايف،  عبدالعزيز  امللك  مبركز  ال�سعبية  الفنون  عرو�س  مع  موعد 
و�ستت�سمن الفعالية م�سابقات لاأطفال ودمى متجولة، كما �سيحت�سن 
ميدان ال�سارية جدارية الفن الت�سكيلي، وهي عبارة عن ت�سميم لوحة 

وطنية وفقا لهوية اليوم الوطني وذلك من خال فنانني ت�سكيليني.
الفاير  مبعلب  ا�ستعرا�سية  مباراة  �ستقيم  االأمانة  اأن  القرين  وبني 
الفن  جنوم  من  جمموعة  مب�ساركة  �سلطان  االأمــري  �سارع  على  بول 
والريا�سة، باالإ�سافة لفعالية الدراجات الهوائية مب�ساركة 50 دراجا 
من  ابتداء  �ستنطلق  والتي  للدراجات  ال�سجاعة  فريق  من  ودراجــة 
�سارع   – فل�سطني  �سارع   – االأو�سط  الكورني�س   – االأمانة  )�سارع 

االأندل�س – العودة اإىل �سارع االأمانة(.
وزيادة  للت�سجري  مبادرتني  اإطاق  �ستت�سمن  الفعاليات  اأن  واأ�ساف 

 – النخيل  حديقة   - اليمامة  مم�سى  يف  وذلك  اخل�سراء  امل�سطحات 
�ستنفذ  والتي  فهد  بن  في�سل  االأمــري  مم�سى   – نايف  االأمــري  �سارع 

بالتعاون مع جمعية الرب و�سركة ل�س التجارية.
�ستتزين  وامليادين  الطرق  اأن  املجتمع  خلدمة  االأمــني  وكيل  واأ�سار 
 – البيعة  – ميدان  امللك  – طريق  ال�سام  باالأعام وذلك يف )�سارع 
�سارع   – املــدار�ــس  �سارع   – �سحاتة  حمزة  �سارع   – املدينة  طريق 
ال�سالة  – كوبري  االأمانة  – �سارع  احلمدانية  يف  اأمية  بن  القا�سم 
ــاءة يف  الــكــرة االأر�ــســيــة(، بجانب عــرو�ــس االإ�ــس – مــيــدان  امللكية 
بوابات:)طريق املدينة ال�سرقية – الغربية – وطريق مكة - وميداين 
 3D الـ  اأعمال  العرو�س  �ست�سمل  كما  والقناديل(،  االأر�سية  الكرة 
الواجهة  على  النور�س  وميدان  االأمانة  مبنى  يف   Mapping
الطرق  على  االإعانية  واللوحات  ال�سا�سات  لتفعيل  اإ�سافة  البحرية، 

وال�سوارع الرئي�سية لن�سر التهنئة بذكرى اليوم الوطني 91 .
من جانبها تعتزم جمعية عيون جدة بالتعاون مع االأمانة على اإطاق 
– بطولة عيون  )معر�س �سور جداوية  ت�سمل:  متنوعة  فعاليات   6
جدة لاألعاب املتعددة – تلوين �سعار اليوم الوطني – جدارية اليوم 
اأهازيج   - االإلكرتونية   91 الوطني  اليوم  م�سابقة   –  91 الوطني 

الرق�سات ال�سعبية(.
بيوم  احتفاًء  ملن�سوبيها  فعاليات  ثــاث  خ�س�ست  االأمــانــة  اأن  يذكر 
الوطن،  حب  بعبارة  للتوقيع  لوحة  توفري  خــال  من  وذلــك  الوطن 
بجانب توزيع الهدايا التذكارية واإ�ساءة بهو االأمانة باللون االأخ�سر 

و�سعار اليوم الوطني.
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االإن�ساين  اململكة  عطاء  يتوا�سل 
واالإغــــــاثــــــي لــــلــــدول الــ�ــســقــيــقــة 
ـــة ملــــواجــــهــــة اآثــــــار  ـــق ـــدي ـــ�ـــس وال
واالأوبئة  وال�سراعات  الكوارث 
بتوجيه كرمي من خادم احلرمني 
عبد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني 
تعد  حيث  الــلــه،  حفظه  الــعــزيــز، 
اململكة من الدول الرائدة يف هذا 

املجال.
مركز  باإن�ساء  اململكة  بــادرت  وقد 
واالأعــمــال  لــ�إغــاثــة  �سلمان  املــلــك 
و�سول  دقــة  ل�سمان  االإن�سانية  
فيما  لــلــمــحــتــاجــني،  ــاعــدات  املــ�ــس
جتــــاوزت املــ�ــســاريــع االإنــ�ــســانــيــة 
ـــدوالرات  عــرب املــركــز مــلــيــارات ال
وحظيت  ـــدول،  ال مــن  العديد  يف 
الــيــمــن بــالــنــ�ــســيــب االأكــــــرب من 
اململكة  تبنت  وقـــد  املــ�ــســاعــدات، 
ــتــجــابــة االإنــ�ــســانــيــة  خــطــة اال�ــس
االأول  اال�ستغاثة  نداء  يف  االأوىل 
 2015 عـــام  املــتــحــدة  االأمم  مـــن 
لتكون اأول دولة يف العامل تتبنى 

نداء اال�ستغاثة باأكمله. 
كما ي�سارك �سندوق اال�ستثمارات 
للتنمية  ال�سعودي  وال�سندوق 
املــ�ــســروعــات  مــن  الــكــثــر  بتنفيذ 
مبختلف الدول خا�سة دول القارة 
الربنامج  جانب  اإىل  االأفريقية، 
اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�سعودي 
فيما ي�ستمر العطاء دعمًا ملنظمات 
مكافحة  وجــهــود  املــتــحــدة  االأمم 
امل�ستوى  عــلــى  ــا  كــورون جــائــحــة 

الدويل. 
ـــدول  وتــعــد املــمــلــكــة مـــن اأكــــر ال
لهم  وتتيح  لــ�جــئــني،  ا�ستقبااًل 
جمانًا،  والتعليم  الــعــ�ج  فر�سة 
ــم يف  ــدمــاجــه وحتـــر�ـــص عــلــى ان
العمل  فــر�ــص  واإتـــاحـــة  املجتمع 
العامة. املــدار�ــص  يف  والتعليم 
قيم  على  يرتكز  العطاء  هــذا  كــل 
ور�سالة �سامية لنجدة املحتاجني 
واملت�سررين يف كل مكان ب� مٍن 

اأو اأذى ودون تفرقة اأو متييز.

عطاء إنساني
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور
الريا�س- وا�س

�سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بعث 
بــرقــيــة  �ـــســـعـــود،  اآل  الـــعـــزيـــز  ــد  عــب ـــن  ب
ديفي  بيديا  ال�سيدة  لفخامة  تهنئة، 
بــــهــــانــــداري، رئــيــ�ــســة جــمــهــوريــة 
الفيدرالية،  الدميقراطية  نيبال 
الد�ستور  يــوم  ذكــرى  مبنا�سبة 

لب�دها. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 
لفخامتها،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 
الدميقراطية  نيبال  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

الفيدرالية ال�سديق اطراد التقدم واالزدهار.
حممد  االأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل �سعود، ويل العهد  بن �سلمان بن عبد العزيز 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، برقية 

بهانداري،  ديفي  بيديا  ال�سيدة  لفخامة  تهنئة، 
رئي�سة جمهورية نيبال الدميقراطية الفيدرالية، 
مبنا�سبة ذكرى يوم الد�ستور لب�دها.وعرب �سمو 
ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات 
راجيًا  لفخامتها،  وال�سعادة  ال�سحة  مبــوفــور 
الدميقراطية  نيبال  جمهورية  و�سعب  حلكومة 
الفيدرالية ال�سديق املزيد من التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الهندي توطيد الشراكة االقتصادية
نيودلهي- وا�س

عــقــد االأمــــر في�سل بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزيــر 
خارجية  وزيــر  مــع  اأمــ�ــص،  نيودلهي  يف  اخلــارجــيــة، 
جل�سة  جاي�سانكر،  �سوبراهمانيام  الهند  جمهورية 
الع�قات  ا�ستعرا�ص  خ�لها  جرى  ر�سمية،  مباحثات 
التاريخية واملتينة بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني، 
وبحث اأوجه تعزيز العمل امل�سرتك والتن�سيق الثنائي 
يف الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك، 

وكل ما من �ساأنه يعزز االأمن وال�سلم الدوليني.
االقت�سادية  ال�سراكة  توطيد  �سبل  مناق�سة  جرى  كما 
بني البلدين ال�سديقني يف �سوء روؤية اململكة 2030، 
اململكة  بني  التعاون  تكثيف  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة 
وزيادة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  والهند 

اال�ستثمارات البينية.
الــبــلــديــن يف  املــبــاحــثــات، جــهــود  وتــنــاولــت جل�سة 
ثمن  حيث  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  جائحة  مكافحة 
جمهورية  بجانب  اململكة  وقــوف  الهندي  اجلــانــب 
الهند بتقدمي امل�ساعدات الطبية ملواجهة اأزمة تف�سي 

فرو�ص كورونا.
الدولية  اململكة  جهود  املباحثات  جل�سة  وا�ستعر�ست 
اإعــ�ن  ت�سمنه  ومــا  االأر�ـــص  كوكب  على  احلفاظ  يف 

اخل�سراء  "ال�سعودية  مبادرتي  من  العهد  ويل  �سمو 
وال�سرق االأو�سط االأخ�سر".

ــاحــثــات �ــســفــر خــــادم احلــرمــني  ــب حــ�ــســر جــلــ�ــســة امل

الــ�ــســريــفــني لـــدى جــمــهــوريــة الــهــنــد الــدكــتــور �سعود 
وزيــر  �سمو  مكتب  عــام  ومــديــر  ال�ساطي،  حممد  بــن 

اخلارجية عبد الرحمن الداود.

الجبير يستعرض التعاون مع االتحاد األوروبي

الريا�س- البالد
ـــر الــدولــة لــلــ�ــســوؤون اخلــارجــيــة،  ا�ــســتــعــر�ــص وزي
اجلبر،  اأحــمــد  بــن  عــادل  الــــوزراء،  جمل�ص  ع�سو 
اأم�ص، مع �سفراء دول  الريا�ص،  الــوزارة يف  مبقر 

اأوجــه  اململكة،  لــدى  املعتمدين  االأوروبـــي  االحتــاد 
القائم بني اململكة واالحتاد االأوروبي يف  التعاون 
حيال  اململكة  نظر  وجهة  واإي�ساح  املجاالت،  �ستى 
الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

توطين تدريب األولمبيادات في إدارات التعليم
الريا�س- البالد

التقى االأمني العام ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 
بن  �سعود  الدكتور  "موهبة"  واالإبـــداع  للموهبة 
امل�ساركني  �سعيد املتحمي، 455 معلمًا ومعلمة من 
االأوملبياد  علوم  على  املعلمني  تدريب  برنامج  يف 
وزارة  مع  بالتعاون  موهبة  تنظمه  الــذي  الــدويل، 
اإدارات  يف  االأوملبيادات  تدريب  لتوطني  التعليم، 

التعليم املختلفة.
اأن  افرتا�سي،  لقاء  خــ�ل  املتحمي  واأكــد 

واأن  بــوجــودهــم،  كــثــرًا  تعتز  موهبة 
اخــتــيــارهــم مــن بــني عــ�ــســرات االآالف 
مــن املــعــلــمــني، يــعــد فــر�ــســة لــن تكون 
االأخرة، الفتًا اإىل اأن هناك جمموعة 

مــنــهــم �ــســيــتــم ا�ــســتــثــمــارهــم يف 
اأكر  ومــبــادرات  نوعية  برامج 

نوعية يف موهبة.

اإن موؤ�س�سة موهبة متنح املعلمني واملعلمات  وقال 
قدراتهم،  وتطوير  لتنمية  مهنية  جوانب  املتدربني 
ومدخً�  مقدمًة  متثل  ــدورة  ال هــذه  اأن  اإىل  م�سرًا 
تاأهيل  عند  االأمـــر  يتوقف  لــن  حيث  قـــادم،  هــو  ملــا 
امل�ساركني على علوم االأوملبياد، واإمنا هناك برامج 
اإثرائية وبرامج متيز وف�سول موهوبني ومعار�ص 

واأ�سياء كثرة اأخرى �ست�ستعني فيها موهبة بهم.
للموهبة  امللك عبدالعزيز ورجاله  وكانت موؤ�س�سة 
اأقامت بالتعاون مع  "موهبة"، قد  واالإبداع 
املعلمني  تدريب  برنامج  التعليم،  وزارة 
على علوم االأوملبيادات العلمية، عن ُبعد، 
�سبتمرب   16 اإىل   12 من  الفرتة  خــ�ل 
اجلاري، مب�ساركة 455 معلمًا ومعلمة 
ــات،  ــي ــا�ــس ــري ال تــخــ�ــســ�ــســات:  يف 
والفيزياء، والكيمياء، واالأحياء، 

واملعلوماتية.

الربيعة يستعرض المشاريع اإلغاثية في جيبوتي واليمن
الريا�س- عدن - البالد

امللكي  بـــالـــديـــوان  املــ�ــســتــ�ــســار  نــاقــ�ــص 
�سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف 
الدكتور  االإن�سانية  واالأعــمــال  ل�إغاثة 
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، يف مقر 
املركز بالريا�ص، اأم�ص، مع عميد ال�سلك 
�سفر جمهورية جيبوتي  الدبلوما�سي 
باخمرمة،  الــديــن  �سياء  اململكة  ــدى  ل
ــانــيــة  ــتــجــدات املـــ�ـــســـاريـــع االإنــ�ــس مــ�ــس
ممثلة  اململكة  مــن  املــقــدمــة  واالإغــاثــيــة 
باملركز لل�سعب اجليبوتي ال�سقيق التي 
متنوعًا  م�سروعًا   15 االآن  حتى  بلغت 
بقيمة 5 م�يني ريال و 267 األف دوالر 
الغذائي  االأمن  جماالت  �سملت  اأمريكي 

وال�سحة وغرها.
�سكره  عــن  باخمرمة  ال�سفر  واأعـــرب 
على  بــاملــركــز  ممثلة  للمملكة  اجلــزيــل 
واملت�سررة  املحتاجة  للدول  يقدمه  ما 
م�سيدًا  ومغاربها،  االأر�ــص  م�سارق  يف 

مبـــا ُيـــقـــدم مـــن خـــدمـــات طــبــيــة ممــيــزة 
بن  �سلطان  االأمــر  مركز  يف  للمر�سى 
الكلى يف جيبوتي،  لغ�سيل  عبدالعزيز 
املقدمة  اجلليلة  امل�ساعدات  عن  ف�سً� 
ل�جئني اليمنيني يف القرية ال�سعودية 

مبحافظة اأبخ واملجتمع امل�سيف.
من�سق  مع  اأمــ�ــص،  الربيعة،  بحث  كما 
يف  املتحدة  لــ�أمم  االإن�سانية  ال�سوؤون 
الو�سع  جري�سلي،  ديفيد  وليام  اليمن 
االإغاثية  واجلهود  اليمن  يف  االإن�ساين 
عن  املعاناة  لرفع  املبذولة  واالإن�سانية 
االأزمة  ال�سقيق يف ظل  اليمني  ال�سعب 

االإن�سانية ال�سعبة التي مير بها.
واأعرب جريل�سي عن اعتزازه بال�سراكة 
اال�سرتاتيجية مع املركز وتقديره لدور 
م�سيدا  اليمن،  يف  والبارز  املهم  املركز 
بها  يعمل  الــتــي  ــة  ــي االحــرتاف ــيــة  بــاالآل
املــ�ــســاعــدات وتنفيذ  تــقــدمي  املــركــز يف 
االإن�سانية  وامل�ساريع  الربامج  خمتلف 

واالإغاثية يف دول العامل املحتاجة.
ـــن مــ�ــســروع  عــلــى �ــســعــيــد اآخـــــر متـــّك
واالأعــمــال  ل�إغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
االأرا�سي  لتطهر  "م�سام"  االإن�سانية 
االأ�ــســبــوع  خـــ�ل  االألـــغـــام  مــن  اليمنية 
من  2021م  �سبتمرب  �سهر  من  الثالث 
ميلي�سيا  زرعتها  لغمًا   1،351 انتزاع 
اليمن،  مــنــاطــق  خمتلف  يف  احلــوثــي 
و432  لــ�أفــراد،  م�سادًا  لغمًا   13 منها 
ذخائر  و905  للدبابات،  م�سادًا  لغمًا 

غر متفجرة، وعبوة نا�سفة واحدة.
املنزوعة  االألغام  عدد  يرتفع  وبذلك 
لــغــمــًا،   4.030 اإىل  الــ�ــســهــر  هــــذا 
بداية  منذ  نزع  ما  اإجمايل  لي�سبح 
 275 االآن  حتى  "م�سام"  م�سروع 
األفًا و305 األغام، زرعتها ميلي�سيات 
احلوثي بع�سوائية وت�سببت مبقتل 
الــ�ــســحــايــا مــن االأطـــفـــال االأبـــريـــاء 

والن�ساء وكبار ال�سن.

مشروع "مسام" ينتزع 1.351 لغمًا في اليمن خالل أسبوع

د. سعود المتحمي

وزراء التعليم الخليجيون يناقشون تعزيز العمل 
المشترك ومواجهة الجائحة

الريا�س- وا�س
بــدول  والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة  وزراء  نــاقــ�ــص 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، عرب 
االأربعني  الـــدورة  نتائج  املــرئــي،  االت�سال 
التعاون  جمل�ص  بـــدول  االأعــلــى  للمجل�ص 
وا�ستكمال  الــريــا�ــص،  واإعــــ�ن  اخلليجي 
التعليم  وزارات  جــهــود  وتــوثــيــق  ر�ــســد 
يف  املجل�ص  بدول  العلمي  والبحث  العايل 
مواجهة اجلائحة، وتعزيز العمل اخلليجي 
يف  التقنية  الـــقـــدرات  وتنمية  املــ�ــســرتك، 

االأجهزة احلكومية.
االجتماع  قـــرارات  االجتماع  وا�ستعر�ص 
الـــرابـــع لــلــجــنــة اخلــطــة االإ�ــســرتاتــيــجــيــة، 
الــرابــع من  الــهــدف  والــتــعــاون يف حتقيق 
امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهــداف 
واأمن املعلومات للطلبة، اإىل جانب متابعة 
والتدريب  الفني  التعليم  م�سوؤويل  جلنة 
لتحديات  والت�سدي  املجل�ص،  بدول  املهني 

جائحة كورونا يف جمال التعليم.
بن  حمد  الــدكــتــور  التعليم  وزيـــر  و�ــســارك 
االجــتــمــاع،  يف  اأمــ�ــص،  ال�سيخ،  اآل  حممد 
بــتــوجــيــهــات  املــمــلــكــة متــكــنــت  اأن  مـــوؤكـــدًا 
الر�سيدة،  القيادة  مــن  واهتمام  ومتابعة 
اأن حتــّول حتــديــاِت اجلائحة  الــلــه،  اأيــدهــا 
مرحلة  اإىل  الــعــام  التعليم  واجــهــت  الــتــي 
ُتــويل  حــيــث  االإجنــــــازات،  مــن  ا�ستثنائية 
جميع  على  بالغًا  اهتمامًا  الــعــام  التعليم 
ولــيــة،  والــدَّ واالإقليمية  املحلية  االأ�ــســعــدة 
وذلك من خ�ل عدد من امل�ساريع التطويرية 
ملواكبة  الطلبة  الإعداد  الوزارة  نفذتها  التي 
االأهــداف  وحتقيق  امل�ستقبلية،  التغرات 
املت�سلة   ،2030 لــروؤيــة  االإ�ــســرتاتــيــجــيــة 

بربنامج تنمية القدرات الب�سرّية.
عـــــددًا من  ــذت  ــف ن ــــــوزارة  ال اأن  واأو�ـــســـح 
الدرا�سي  العام  خ�ل  التطويرية  امل�ساريع 

اجلديد، واأبرزها؛ تطوير املناهج واخلطط 
ــة، وتــاأ�ــســيــ�ــص نــظــام املــ�ــســارات  ــي ــدرا�ــس ال
وتطبيق  الــثــانــويــة،  لــلــمــرحــلــِة  اجلـــديـــد 
اإىل  م�سرًا  الــثــ�ثــة،  الــدرا�ــســيــة  الف�سول 
هائلة  قفزات  حقق  اململكة  يف  التعليم  اأن 
ُبعد،  عن  والتعليم  االإلكرتوين  التعليم  يف 
النموذج  "مدر�ستي"  من�سة  عــن  اأثــمــرت 
ال�سعودي الفريد يف تقدمِي خدمات التعليم 
التي  الــعــام،  التعليم  ملــراحــل  ــكــرتوين  االإل
عاملية  ات  من�سّ �سبع  اأف�سل  من  �سِ ّنفْت  �سُ
مت  ما  م�ستعر�سًا  االإلكرتوين،  التعليِم  يف 
ــدرا�ــســي احلـــايل مــن حتديث  ــعــام ال يف ال
التعليمية،  ــهــا  خــدمــاِت ـــادِة  ـــزي ب للمن�سة 
ال�سعودية  للمدار�ص  "مدر�ستي"  واإتــاحــة 
"رو�ستي"  من�سة  واإطـــ�ق  اخلـــارج،  يف 
لتقدمي خدمات التعليم االإلكرتوين لريا�ص 
االأطــــفــــال، وتــ�ــســمــيــم واإطـــــ�ق املـــقـــرراِت 
ــِة الــتــفــاعــلــيــة، بــاالإ�ــســافــة اإىل  ــي ــكــرتون االإل
وتعزيِزها  التعليمية،  عني  قنوات  تطوير 

بقناٍة لريا�ِص االأطفال.
ـــعـــام ملجل�ص  ال االأمــــــني  نــــوه  ــه  ــب مـــن جــان

بن  نايف  العربية  اخلليج  ــدول  ل التعاون 
والتن�سيق  التكامل  باأهمية  احلجرف  ف�ح 
العلمية  اخلربات  لتبادل  املجل�ص  دول  بني 
ُبذلت  التي  اجلهود  وا�ستثمار  والتعليمية، 
خا�سة يف ظل جائحة كورونا، وما فر�سته 
من حتديات كبرة على منظومة التعليم يف 
دول املجل�ص؛ لتحقيق الطموحات وتعزيز 
الــكــيــان  يــخــدم  مبـــا  امل�ستقبلية  ــفــر�ــص  ال

اخلليجي الواحد.
العربي  الرتبية  مكتب  مدير  اأ�ساد  بــدوره 
لدول اخلليج الدكتور عبدالرحمن بن حمّمد 
يف  اجلــهــود  وتــعــزيــز  بتن�سيق  العا�سمي 
املجل�ص،  دول  بني  والتعليم  الرتبية  جمال 
جائحة  تفر�سها  التي  التحديات  ومواجهة 
اخلــربات  وتــبــادل  التعليم،  على  كــورونــا 
للمدار�ص،  االآمــنــة  ــعــودة  ال اإجـــــراءات  يف 
بني  امل�سرتك  العمل  ملــبــداأ  جت�سيدًا  وذلـــك 
والتعاون  التن�سيق  مثمنًا  املجل�ص،  دول 
التجارب  اإثـــراء  الـــدول االأعــ�ــســاء يف  بــني 
املحتوى  وتعزيز  الرتبوية،  واملمار�سات 

الرتبوي العربي.
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الريا�ض- البالد   

راجــح  بــن  �سلعان  ال�سيخ  العامة  النيابة  وكيل  وقــع 

ال�سلعان والرئي�س التنفيذي للهيئة ال�سعودية للملكية 

الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن حممد ال�سويلم، اأم�س، 

بني  اتفاق  مذكرة  العامة،  للنيابة  الرئي�سي  املقر  يف 

اجلهتني تر�سم اإطار التعاون بينهما.وت�سمنت املذكرة 

اآلية تنظيم اإحالة ق�سايا خمالفات حقوق املوؤلف ونظام 

العامة بحكم االخت�سا�س،  للنيابة  التجارية  العالمات 

ومعاجلة املخالفات التي قد تن�ساأ بهذا ال�سدد.

يف  الفكرية  امللكية  حقوق  اأن  ال�سلعان  ال�سيخ  ــد  واأك

الدولة،  كفلتها  �سامية  باأحكام  تت�سم  الوطنية  االأنظمة 

ظاهرة  مواجهة  يف  تتوانى  لــن  العامة  النيابة  واأن 

الن�سر  وحــقــوق  الفكرية  امللكية  حقوق  على  التعدي 

والتاأليف وفق االأنظمة املن�سو�س عليها.

من جانبه اأ�سار الدكتور ال�سويلم اإىل اأهمية دور النيابة 

اإ�سرتاتيجية  اأن  مــوؤكــدًا  املجتمع،  يف  العديل  العامة 

يــاأتــي يف  الــ�ــســراكــة مــع اجلــهــات االأخــــرى  الهيئة يف 

ينعك�س  مبــا  احلكومية،  اجلــهــات  بـني  التكامل  اإطـــار 

الوعي  تعزيز  يف  وي�سهم  واملجتمع  الفرد  على  اإيجابا 

والهيئة  العام  النيابة  اأن  بالذكر  اجلدير  املجتمعي. 

قدمتا دورات تدريبية ملن�سوبي اجلهتني مبا يعزز يف 

رفع م�ستوى الوعي بحقوق امللكية الفكرية وحمايتها.

آلية لتنظيم إحالة قضايا الملكية الفكرية للنيابة

الجرعة الواحدة والمناعة بعد اإلصابة ال تحمي من المتحورات

46 موقعا تؤول ألسواق
النفع العام من أمانة الطائف

70 إصابة جديدة بكورونا.. متحدث الصحة:

الريا�ض- البالد   

حممد  الدكتور  ال�سحة  لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأكد 

العبدالعايل، اأن اجلرعة الواحدة واملناعة بعد االإ�سابة 

ال تكفي للحماية من متحورات فريو�س كورونا )كوفيد 

19( مو�سحًا اأن املوؤ�سرات الوبائية يف اململكة والعامل 

من  الــعــامل  اقـــرتاب  اإىل  م�سريًا  االنخفا�س،  توا�سل 

ما  وهــو  للقاح،  �سخ�س  مليارات   6 يقارب  ما  اإعــطــاء 

يب�سر بالتقدم يف مواجهة الوباء.

الوطني  بــالــيــوم  االحــتــفــال  مــن  نــقــرتب  وقال:" نحن 

للمملكة، فاإن م�سوؤوليتك اأمام وطنك يف اليوم الوطني، 

بجرعتني  التح�سني  با�ستكمال  املــ�ــســارعــة  تتطلب 

وااللتزام باالإجراءات االإحرتازية". 

اأم�س،،  عقده،  الــذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

ــــوزارة الــتــجــارة عبد  مبــ�ــســاركــة املــتــحــدث الــر�ــســمــي ل

الرحمن احل�سني، واملتحدث الر�سمي للهيئة ال�سعودية 

للملكية الفكرية يا�سر احلكمي.

تلقى  مــن  على  املــخــاطــر  اأن  الــعــايل  العبد  واأو�ــســح 

التح�سني  �سرورة  على  م�سددًا  جــدًا،  قليلة  جرعتني 

اأطلقتها  التي  باحلملة  منوهًا  اللقاح،  من  بجرعتني 

ان  اإىل  م�سريًا  "كملها"،  �سعار  حتت  ال�سحة  وزارة 

اأكــر  اإىل  و�سل  اململكة  يف  املعطاة  اللقاح  جــرعــات 

لقاح  مراكز  جميع  يف  معطاة،  جرعة  مليون   40 من 

 587 عددها  يتجاوز  التي  اململكة،  مبناطق  كورونا 

و�سل  اجلرعتني  تلقوا  الذين  عــدد  اأن  مبينًا  مــركــزًا، 

اىل اأكر من 17 مليون و 700 األف. واأ�ساف اأنه مت 

اأم�س،  كــورونــا،  لفريو�س  جديدة  حالة   70 ت�سجيل 

اململكة  يف  املــوؤكــدة  احلـــاالت  عــدد  اإجــمــايل  لي�سبح 

)546549( حالة، من بينها )2357( حالة ن�سطة منها 

تعاف  حالة   81 ت�سجيل  مت  كما  حرجة،  حالة   )343(

 5 535531 حالة وت�سجيل  جديدة لي�سبح االإجمايل 

حاالت وفاة لي�سل االإجمايل اإىل 8661 حالة .

7 ماليين منتج مخفض في اليوم الوطني
التجارة  لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح  جانبه  من 

اأن اليوم الوطني من املنا�سبات  عبدالرحمن احل�سني، 

التخفي�سات  عـــرو�ـــس  فــيــهــا  تــكــر  ــي  ــت ال الــ�ــســعــيــدة 

وامل�سابقات التجارية املوجهة للم�ستهلك، التي ُيرخ�س 

لها اإلكرتونًيا من وزارة التجارة ، م�سريا اإىل اأن هناك 

اإلكرتوين ا�ستخرجت  2,700 من�ساأة ومتجر  اأكر من 

الوطني. وبني  اليوم  تراخي�س تخفي�سات يف مو�سم 

اأن اإجمايل املنتجات املخف�سة يتجاوز 7 ماليني منتج، 

املو�سم: هي  لها هذا  التخفي�س  التي مت  ال�سلع  واأعلى 

ثم  ومــن  االأثـــاث،  الثانية  املرتبة  يف  ويــاأتــي  املالب�س، 

واملجوهرات،  الذهب  وبعدها  وال�ساعات،  العطور، 

ـــواد الــغــذائــيــة بــاأنــواعــهــا. وحـــول متابعة  ومــن ثــم امل

باالإجراءات  التجارية  املن�ساآت  التزام  ملتابعة  الوزارة 

االحرتازية اأكد اأن الوزارة قامت باأكر من 110 اآالف 

�سهر  خــالل  بــالــوزارة  الرقابية  الــفــرق  نفذتها  جــولــة 

حمرم ملتابعة االلتزام باالحرتازات، واأكر من 3,250 

خمالفة فورية مت اإيقاعها.

على  التجارية  املن�ساآت  دخول  اقت�سار  بعد  اأنه  واأفــاد 

�سمحت  فــقــد  للتجمعات،  اإدارة  وهــنــاك  املح�سنني 

والتغطيات  باملعلنني  باال�ستعانة  للمن�ساآت  الـــوزارة 

امليدانية وامل�سابقات، وتتحمل املن�ساأة كامل امل�سوؤولية 

عن املخالفات. من جانبه تطرق املتحدث الر�سمي للهيئة 

البيان  اإىل  احلكمي  يا�سر  الفكرية  للملكية  ال�سعودية 

املعلن ب�ساأن موقف اململكة يف اجتماع جمل�س اإتفاقية 

الفكرية  امللكية  بحقوق  املت�سلة  التجارية  اجلوانب 

اأن  اململكة  فيه  دعت  الذي  العاملية  التجارة  منظمة  يف 

تتحمل الدول م�سوؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل 

اللقاحات متاحة للجميع وباأ�سعار معقولة.

26050 مخالفة لالحترازات
االإجــراءات  اإح�سائية خمالفات  بلغت  اآخر  على �سعيد 

 ، كورونا  فريو�س  من  الوقائية  والتدابري  االحرتازية 
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العدد  الريا�س  منطقة  و�سجلت  خمالفة.   )26050(

االأعلى بواقع )9657( خمالفة، تلتها مناطق، ال�سرقية 

املنورة  واملدينة   ،)2633( املكرمة  ومكة   ،)3300(

 ،)1957( وحــائــل   ،)2184( والــقــ�ــســيــم   ،)2310(

واجلوف )1532(، واحلدود ال�سمالية )836(، وتبوك 

وجــازان   ،)350( والباحة   ،)371( وع�سري   ،)548(

وزارة  و�ــســددت  خمالفات.   )103( وجنــران   ،)269(

موا�سلة  ب�سرورة  واملقيمني  املواطنني  على  الداخلية 

بالتعليمات  والتقيد  الوقائية  بــاالإجــراءات  االلــتــزام 

ال�سادرة من اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.

جدة- يا�سر بن يو�سف   

والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  مكتب  مــديــر  تفقد 

عبدالرحمن  بــن  هــاين  املهند�س  الــطــائــف  مبحافظة 

القا�سي �سري االأعمال يف اأ�سواق النفع العام وامل�سالخ 

االأ�سواق  اإدارة  مدير  برفقة  باملحافظة 

واملــ�ــســالــخ يف املــحــافــظــة عــو�ــس بن 

املهند�س  واأو�سح  احل�سيني.    عبيد 

هـــاين بــن عــبــدالــرحــمــن الــقــا�ــســي اأن 

ـــراف  ـــس مــكــتــب الــــــــوزارة بــا�ــســر اال�

بعد  املــحــافــظــة  يف  مــوقــعــًا   46 عــلــى 

اأ�سواق  اإىل  الطائف  اأمــانــة  من  نقلها 

والفاكهة،  اخل�سار  مثل  العام  النفع 

واالإبل  واملا�سية  واالأ�سماك،  واللحوم 

والــطــيــور، واحلــطــب واالأعـــــالف واملــ�ــســالــخ ، وذلــك 

جمل�س  قــرار  مبوجب  املنقولة  االخت�سا�سات  �سمن 

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  بنقلها  القا�سي  ــوزراء  ال

بهدف   والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  اإىل  والقروية 

والعمل  ــوزارتــني  ال بــني  املتقاطعة  االأن�سطة  تنظيم 

يحقق  مبا  ووا�سحة  حمــددة  ب�سورة  حوكمتها  على 

امل�سلحة العامة . من جهته نوه مدير عام فرع وزارة 

البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س 

اجلهود  به  قامت  ما  اإىل  الغامدي  الله  جار  بن  �سعيد 

اأعمال  املرتبطة من  االأمانات والبلديات  امل�سرتكة مع  

و�سواًل  املن�سودة  االأهــداف  لتحقيق  م�سرتكة  وجهود 

ا�ستمرار  االأن�سطة بكل �سهولة مما ميكن من  نقل  اىل 

اإدارتها وتطويرها من قبل الوزارة.

33 ألف حقيبة مدرسية 
لطالب وطالبات الرياض

فنون أبها تختتم األسبوع 
األول من لياليها الثقافية

الريا�ض- البالد   

الــدكــتــور  تــكــافــل اخلــرييــة  موؤ�س�سة  عـــام  اأمـــني  د�ــســن 

تعليم  عـــام  ومــديــر  العقيلي  عــبــدالــعــزيــز  بــن  حمــمــد 

الوهيبي، يف مدر�سة عبدالله بن  الريا�س حمد نا�سر 

التي  املدار�س  اإىل  العودة  مبادرة  االبتدائية،  الزبري 

ال�سريك  �سابك،  �سركة  مع  بال�سراكة  املوؤ�س�سة  اأطلقتها 

اال�سرتاتيجي، لتوزيع  33 األف حقيبة مدر�سية للطالب 

والطالبات يف تعليم الريا�س بالتعاون مع جرير.

وكان وزير التعليم رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة تكافل 

اأطلق  قد  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  اخلريية 

م�ساريع  تت�سمن  والتي  اململكة  م�ستوى  على  املبادرة 

تدعم الطالب والطالبات امل�ستهدفني من املبادرة.

�أبها - مرعي ع�سريي   

االأ�سبوع  فعاليات  والفنون  الثقافة  جمعية  اختتمت 

ر�سم  بور�سة  والفنية  الثقافية  اأبها  ليايل  من  االأول 

بح�سور  اأيــام  ثالثة  ا�ستمرت  والتي  الطبيعة  حماكاة 

اآل  ق�سور  يف  ع�سري  منطقة  وفنانات  فناين  من  جمع 

اأبو �سراح التاريخية يف العزيزة غربي اأبها.

ت�سوير  بور�سة  انطلقت  قد  الليايل  فعاليات  وكانت 

املهتمات  من  عدد  وح�سرها  اال�ستديو  يف  البورتريه 

بفن الت�سوير.

الكبري  االإقبال  اأن  ال�سروي  اأحمد  وبني مدير اجلمعية 

الذي �سهدته فعاليات االأ�سبوع االأول منحت دافعا كبريا 

للجمعية يف حتقيق رغبات وتطلعات كافة املواهب يف 

املنطقة، م�سريا اإىل اأن الهدف الرئي�سي تبني توجهات 

وزارة الثقافة وبرنامج جودة احلياة يف روؤية اململكة 

خالل  من  واالأ�سرة  الفرد  حياة  جودة  لتح�سني   2030

تهيئة البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث خيارات جديدة 

االأن�سطة  يف  والزائر  واملقيم  املواطن  م�ساركة  ُتعّزز 

الثقافية.  وبني ال�سروي اأن برامج وفعاليات ليايل اأبها 

الثقافية والفنية �ستكون متنوعة تراعي جميع االأذواق 

والفني  الثقايف  املجالني  الواعدة يف  باملواهب  وتهتم 

تكفل لكل موهبة فر�سة امل�ساركة يف برنامج اأو فعالية 

تدعم القدرات وتدمج اخلربات.

واأكد اأن الليايل الثقافية والفنية �ستعمل على جماالت 

والت�سوير  الت�سكيلية  الفنون  ت�سمل  متعددة  ثقافية 

االأدائــيــة  للفنون  اإ�ــســافــة  الــعــربــي  واخلـــط  ال�سوئي 

مع  االأفـــالم  و�سناعة  واملو�سيقى  واملــ�ــســرح  كال�سعر 

اأم�سيات ثقافية متعددة.

مكة �ملكرمة - �لبالد

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة وعلى مدى يومني 

التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  ال�سياحة  وزارة  مــع  لــقــاء 

للهيئة املهند�س احمد بن عمر العار�سي ووكيل التخطيط 

املهند�س  ال�سياحة  بــوزارة  االأعمال  وذكــاء  اال�سرتاتيجي 

احمد عرب وم�سوؤولني من الهيئة امللكية ملكة املكرمة وذلك 

مع  ومواءمتها  ال�سياحة  وزارة  ا�سرتاتيجية  ال�ستعرا�س 

ا�سرتاتيجية الهيئة ملنطقة مكة املكرمة.

ت�ستهدفها  التي  املن�سودة  الطموحات  اللقاء  وا�ستعر�س 

روؤية اململكة 2030 يف و�سول عدد الزيارات للمملكة اىل 
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وجهات عاملية. كما تخلل اللقاء الذي عقد يف برج ال�ساعة 

املجاور للم�سجد احلرام زيارة الوفد ملتحف ال�ساعة حيث 

تعرف الوفد على اآلية عمل اكرب �ساعة يف العامل باالإ�سافة 

اىل التعرف على ا�سرار الكون والف�ساء.

املكرمة  مكة  يف  نقطة  اأعلى  يف  ال�ساعة  برج  متحف  ويقع 

تاأخذ  املتحف بطريقة  مم  فيما �سُ ال�ساعة  وهي �سرفة برج 

الزائرين يف جولة حتكي لهم قيا�س الوقت بدءًا من الكون 

واملجرات وانتهاًء ب�ساعة مكة املجاورة للحرم مهوى اأفئدة 

امل�سلمني ووجهة �سالتهم ورمز توقيت العامل االإ�سالمي.

ويعد املتحف فريدًا يف عر�س دور اململكة يف علوم الف�ساء 

ل�سرب اأغوار الكون الف�سيح بروؤية عميقة بداأت برحلة منذ 

90 عامًا حتى مت  العزيز قبل قرابة  امللك عبد  الراحل  عهد 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بع�سر  افتتاحه 

عبدالعزيز اآل �سعود.

التايل  اليوم  يف  ال�سياحية  الكر  قرية  اىل  الوفد  وتوجه 

القرية ومــدى  املــكــونــات اجلــاذبــة يف  ابــرز  وتــعــرف على 

ال�سياحة  ا�سرتاتيجيات  مع  لتتواءم  وتفعيلها  تطويرها 

ال�سعودية، وا�ستقل الوفد بعد ذلك عربات التلفريك للتوجه 

اىل حمافظة الطائف والوقوف على جبل لبنان ومت مناق�سة 

ابرز الفر�س ال�سياحية التي من املمكن ان ت�ستثمر يف هذه 

وفد وزارة  الباردة. واطلع  االأجــواء  ذات  املنطقه اجلبلية 

ال�سياحة خالل جولتهم يف مزرعة وم�سنع للورد الطائفي 

والــذي  ال�سهري  الطائفي  الـــورد  انــتــاج  مــراحــل  ابــرز  على 

كذلك  الوفد  عامليا، و�ساهد  دول  لعدة  اململكة  ي�سدر خارج 

اجلبلية  ال�سفا  ملنطقة  ال�سياحية  واالأن�سطة  املعامل  ابــرز 

الفندقية  واملنتجعات  ــاردة  ــب ال بـــاالأجـــواء  متــتــاز  والــتــي 

ال�سياحة جولتهم بزيارة  والرتفيهية. واختتم وقد وزارة 

امل�ساريع  اأحــد  يعد  والــذي  التجاري  ووك  ال�ستي  جممع 

على  ويحتوي  الطائف  حمافظة  يف  والرتفيهية  التنموية 

العديد من املاركات العاملية، ويعد م�سروع الطائف "�سيتي 

اأف�سل  من  واحــدة  تقدمي  اإىل  يهدف  عائلية  وجهة  ووك" 

جتارب الرتفية العائلي يف مدينة الطائف كما يعنى بجودة 

احلياة، وي�سم اأحدث �ساالت ال�سينما بـ 10 �سا�سات واأكر 

من 700 مقعد.

هيئة تطوير منطقة مكة ووزارة السياحة تناقشان الفرص االستثمارية
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الرأي

أطفالنا وطوفان المعلومات
اإن العامل يعي�ش يف هذه املرحلة ثورة املعلومات وانفجار املعارف 
حيث   والربجميات،  واالت�صاالت  التكنولوجيا  و�صائل  من  املتدفقة 
االإن��ت��اج  عملية  يف  ج��وه��ري��ًا  عن�صرًا  املعلومات  تكنولوجيا  غ��دت 
احلديث، كما اأن التقدم امل�صطرد يف جمال العلم والتكنولوجيا قد 

حول العامل  اإىل جمتمع وا�صع للمعرفة واالإدراك.
من  الكثيف  والكم  املتالحقة  املعلومات  من  الطوفان  ه��ذا  وو�صط 
املعرفة من خالل و�صائط التقنية، ينبغي علينا معرفة موقع اأطفالنا 
التكنلوجيا  وا�صتفادتهم من و�صائط  لتعاملهم  املثلى  والكيفية  منه، 
االإيجابية  وال��ت��داع��ي��ات  عليها،  وتن�صئتهم  ومعلوماتها  امل��ت��ط��ورة 
وال�صلبية التي ميكن اأن تلقي بظاللها عليهم ومدى اأهمية تزويدهم 

باملعرفة لبناء جيل واع مت�صلح بالعلم والتكنولوجيا. 
بل  املجتمع  اتباع  اأهمها  اإن هنالك عدة م�صكالت يف هذا اجلانب   

املعلومات  لتو�صيل  التقليدية  الطرق  ببع�ش  يومنا هذا  اإىل  مت�صكه 
من  الطرق  ه��ذه  �صاحب  ومهما  االأط��ف��ال،  نفو�ش  يف  وتر�صيخها 
اجلدوى  �صئيلة  تظل  اأنها  اإال  وغ��ره،  واجل��ذب  الت�صويق  اأ�صاليب 
ا���ص��ت��خ��دام  تعتمد  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التعليم  و���ص��ائ��ل  اإىل  ب��ال��ق��ي��ا���ش 
االأطفال  املعرفة لدى  اأن عملية اكت�صاب  التكنولوجيا احلديثة، ذلك 
اأو  البيت  جانب  من  �صواء  الذاتية  اجلهود  على  مق�صورة  الزال��ت 
اإىل  اإخفاق يحول دون ول��وج االأطفال  املدر�صة وه��ذا يف حد ذات��ه 
وو�صائلها  املت�صعبة  مبعارفها  احلديثة  والربجميات  الربامج  عامل 
�صيما  ال  والتلقني،  احلفظ  عن  بعيدًا  واالخ��راع  لالبتكار  امل�صوقة 
تربية  على  بالقائمني  وح��ري  بالن�صج،  تت�صم  اليوم  طفل  عقلية  اأن 
املتالحق  وامل�صتوى  املواكبة  يكونوا على م�صاف  اأن  الن�شء  هوؤالء 

لتلك الو�صائط.

ال�صغرة  التقنية  واأدوات  احلوا�صيب  من  جعلت  قد  عدة  دواًل  اإن 
اأ�صا�صًا لتعلم االأطفال الذين غدوا يروحون اإىل موؤ�ص�صاتهم التعليمية 
م�صت�صحبني اإياها دومنا حقائب اأو دفاتر ورقية عفا عليها الزمن، 
فالطفل م�صتقباًل اإن مل يكن االآن لن ت�صبح لديه كرا�صة وكتاب وقلم 
جمرد  وت�صبح  االأدوات،  تلك  كل  اأدوار  �صينتهي  حيث  وممحاة، 

ذكرى حمفورة يف خميلته.
لقد  اأ�صحى للتكنولوجيا الراهنة دور مهم الكت�صاب الطفل للمعارف 
كاالآيباد  احلديثة  االأج��ه��زة  خ��الل  م��ن  م��دارك��ه  وتو�صيع  املختلفة 
والهواتف الذكية وغرها، اإال اأنه يجب االأخذ يف احل�صبان �صلبيات 
تلك االأجهزة على اأطفالنا ومنها ميلهم  للتوحد واالنعزال وتف�صيل 
ق�صاء االأوقات معها بعيدًا عن االآخرين، بجانب االأ�صرار ال�صحية 
االأج��ه��زة،  تلك  اأم���ام  ع��دي��دة  ل�صاعات  االأط��ف��ال  مكوث  ع��ن  الناجمة 

على  يعر�صهم الطالعهم  قد  الذي  الالحمدود  االنفتاح  على  عالوة 
فرز  عن  تعجز  التي  امل��ح��دودة  عقلياتهم  مع  تتنا�صب  ال  حمتويات 
وتوجيه  رعاية  يف  االأ�صرة  دور  ياأتي  هنا  ومن  ال�صمني،  من  الغث 
االأطفال لال�صتخدام االأمثل لتلك االأجهزة  بغية اال�صتفادة ال�صليمة 

منها واحلد من تداعياتها ال�صالبة على اأجيال امل�صتقبل.  
باحثة �سعودية

 م�سوار

جنون الكمال

ان البحث عن الكمال وحتقيقه هو غاية جميع الب�صر فلم يخف 
نتخذها  التاريخ علينا احداثه ولنا يف ق�ص�صه عربة وخطى 
لتحقيق الكمال والو�صول اليه وحتقيقه بجهدنا وا�صتمرارية 
حماوالت و�صولنا اليه م�صتخدمني ُجل عدتنا لنكون مثاليني 

ومتميزين يف كل جوانب حياتنا.
يف بع�ش االحيان جند اننا تنا�صينا االهداف التي ن�صعى اليها 
ون�صب تركيزنا على الكمال فقط وال �صيء غره  ظنًا منا اننا 
بالكمال وهذا خطاأ ج�صيم نرتكبه يف حق  ال نحقق حلمًا اال 

انف�صنا لي�ش هذا فح�صب بل يرتب على هذا عواقب وخيمة
على  عقولنا  تدربت  ما  مرحلة  يف  اننا  جند  ن�صعر  ان  ودون 
باملفارقات  مليئة  فاحلياة  كامل  �صيء  ال  ان��ه  نا�صني  الكمال 
افعالنا  ك��ل  بدقة  ل��رى  مبجهر  انف�صنا  اىل  ننظر  اننا  فنجد 
الذات  ومراقبة  واحالمنا  واجنازاتنا  ودوافعها  وت�صرفاتنا 
هو �صلوك يقودنا اىل النجاح ولكن ماذا لو ُقرن هذا ال�صلوك 

بهو�ش الكمال ؟
اننا نوؤذي انف�صنا بهذه الطريقة الننا يف حال و�صعنا اهتمامنا 
يف حتقيق الكمال فقط فاإننا نلوم انف�صنا ب�صدة ونعاقب ذواتنا 
على تق�صرنا ورمبا نتوقف عن امل�صي ُقدمًا يف حياتنا الننا 

نكبح جماحنا وال نوا�صل م�صرتنا ب�صبب خطاأ وقعنا فيه
اذا اراد الفرد منا حتقيق اهدافه عليه تقبل الف�صل والرف�ش 
وعدم القدرة على اجناز �صيء ما بل ان تقبلنا يعلمنا موا�صلة 
حتقيق االمور بب�صاطة الننا نحول ف�صلنا اىل و�صيلة دعم وبنك 
والفوز  التحديات  ملواجهة  الطرق  اق�صر  منه  ن�صتمد  خربات 
بها ان حاجتنا الدائمة اىل الو�صول اىل الكمال حاجة ايجابية 
ما  يتحقق  مل  ان  هذا  ويعني  موزونة  تكون  ان  يجب  ولكنها 
تتوقف  بل ال   ، اهتزت  توقفت وان مكانتنا  ان احلياة  نريده 
واعطائها  ذواتنا  ا�صتثمار  موا�صلة  وعلينا  و�صت�صر  احلياة 

حقها ال خ�صارتها ب�صبب هو�ش الكمال.

نظام حماية البيانات الشخصية
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برئا�صة  ال����وزراء  جمل�ش  واف��ق 
�صدور  على  املرئي،  االت�صال  عرب  الله  حفظه  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
للبيانات  ال�صعودية  الهيئة  اأعلنت  وقد  ال�صخ�صية،  البيانات  حماية  نظام 
التنفيذ  حيز  ودخوله  النظام  بهذا  العمل  )�صدايا(  اال�صطناعي  وال��ذك��اء 
خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره يوم الثالثاء 1443/2/7ه� املوافق 
2021/9/14م اأي بعد 180 يوم تاريخ 1443/8/8ه� املوافق 

2022/3/9م.
ومطلب  ح�صاري  مفهوم  ال�صخ�صية  البيانات  خ�صو�صية  على  املحافظة 
تعزيز  ي�صهم يف  اآم��ن،  �صروري الح��رام احلياة اخلا�صة وخلق جمتمع 
امل�صوؤولية لدى االأفراد واجلهات ويدعم مبداأ الثقة والعمل امل�صرك بينهما.
حافظ النظام على تداول البيانات بني اجلهات بطريقة نظامية، ومنع اإ�صاءة 
كما  ا�صتغاللها،  �صوء  اأو  عليها  اخلاطئة  املمار�صات  من  للحد  ا�صتعمالها، 
منع ا�صتخدام و�صائل االت�صال ال�صخ�صية بهدف اإر�صال مواد ت�صويقية، 

اأو توعوية اإال مبوافقة �صاحب البيانات ال�صخ�صية. 

البيانات من خالل و�صع  اأ�صحاب  املحافظة على خ�صو�صية  النظام  كفل 
االإجراءات التي تنظم جمع البيانات ومعاجلتها، كما نظم م�صاركة البيانات 
توؤدي  قد  التي  وم�صدرها،  �صكلها  كان  مهما  اأنواعها  بجميع  ال�صخ�صية 
اإىل معرفة الفرد على وجه التحديد، اأو جتعل التعرف عليه ممكنًا ب�صورة 
مبا�صرة اأو غر مبا�صرة، وت�صمل )اال�صم، الهوية الوطنية، العنوان، اأرقام 
التوا�صل ال�صخ�صية، ال�صجالت واملمتلكات ال�صخ�صية، اأرقام احل�صابات 
البنكية والبطاقات االئتمانية، �صور الفرد الثابتة اأو املتحركة وغر ذلك من 

البيانات ذات الطابع ال�صخ�صي(. 
كفل النظام الأ�صحاب البيانات احلق يف االطالع على بياناتهم اأو احل�صول 
على ن�صخة منها، ومعرفة الغر�ش من جمعها ومعاجلتها، وطلب ت�صحيحها 
ل�صاحب  يحق  كما  جمعها،  من  الغر�ش  انتهاء  بعد  واإتالفها  وحتديثها 
البيانات طلب تقييد معاجلة بياناته ال�صخ�صية حلاالت خا�صة ولفرة زمنية 
حمدودة، كما يحق ل�صاحب البيانات طلب االعرا�ش على معاجلة بياناته 

ال�صخ�صية، اأو العدول عن موافقته يف احلاالت التي يحددها النظام.

�صي�صهم نظام حماية البيانات ال�صخ�صية يف �صناعة اقت�صاد رقمي لتحقيق 
الداعمة  الرقمية  التحتية  البنية  تطوير  خ��الل  من   2030 روؤي��ة  اأه��داف 
لالبتكار لنمو االأعمال التجارية وجذب اال�صتثمارات االأجنبية مبا ي�صمن 
لبناء  للبيانات  الوطنية  وال�صيادة  العاملية  والريادة  االقت�صادية  اال�صتدامة 
بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع اخلا�ش، وجاذبة لال�صتثمارات 
البيانات  اأ�صحاب  املحافظة على خ�صو�صية وحقوق  االأجنبية مبا ي�صمن 

ال�صخ�صية.
حمامية

يف ظالل القانون

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

إبراهــيـم العقــيـلي 
ibrahimalogaily@gmail.com

@ogaily_wass

ال ت�����ص��رق ���ص��م�����ش ال��ث��ال��ث وال��ع�����ص��ري��ن من 
�صبتمرب على اجلزيرة العربية كما ُت�صرق يف 
بقية اأيام العام.. ف�صباح ال� 23 من �صبتمرب 
فجر  �صع  فيه  ال�صباحات،  بقية  عن  خمتلف 
بالٍد  �صم�ُش  الدنيا  على  اأ�صرقت  وفيه  جديد، 
ِقبلة  و�صتظل  زال��ت  وم��ا  كانت  ب��الد  مباركة، 
امل�صلني، ووجهة احلجاج واملعتمرين.. كانت 
امل�صطهدين،  اخلائفني، مالذ  �صكن  و�صتبقى 
وطن  العاملني..  وارت��ي��اح  املهاجرين،  اأمنية 
لي�ش كاالأوطان، وبلٌد لي�صت كالبلدان، ودولة 
العزة،  ال��دول.. وهي نعمة من رب  غر باقي 
احلم��د  يكرثوا  اأن  �صيء  كل  قبل  اأهلها  على 

وال�صكر لله .
    متر ذكرى اليوم الوطني هذا العام وللمرة 
الثانية يف ظل جائحة ع�صفت بكل �صيء يف 
اأنحاء العامل.. جائحة ما زالت هي ومتحوراتها 
اأوقفت  امل��دار���ش،  اأغلقت  بالب�صر..  ترب�ش 
ال�صفر والرحال، اأنهكت االقت�صادات.. غر 
تطوير  يف  �صببًا  كانت  فقد  كثرة  نعمها  اإن 
�صريع للتقنيات.. تلقى الطلبة التعليم عن بعد، 
وُعِقدت  الي��ن،  اأون  االأعمال  املوظفون  واأدى 
امل�صافات،  اآالف  عرب  واالجتماعات  اللقاءات 
مليارات  وتوفرت  االأع��م��ال،  اإجن��از  وت�صارع 
االأموال كانت ُت�صرف على التنقل والرحالت 
نعقدها  اأن  ممكن  اأن��ن��ا  اكت�صفنا  الجتماعات 

الأنا�ش عرب القارات دون تنّقل اأو �صفريات.
    ويف هذا ال�صبيل حقق بلدنا قفزات كبرة 
على  اأرجلنا  وو�صعنا  قيا�صي،  زمن  جدًا يف 
مكت�صبات  الل�ه  ب��اإذن  للوطن  �صيحقق  طريق 
اأننا  ويكفي  ال��ق��ري��ب��ة..  ال�صنوات  يف  ك��ب��رة 
�صرنا نرى النا�ش يف عدد من الدول تخرج 
اإذن  ال��وط��ن..  ه��ذا  قيادة  مثل  بقيادة  مطالبة 
ونحن  اأب��ن��اوؤه،  نحن  بوطن  نفتخر  اأن  علينا 
اأح��ف��اد ُب��ن��ات��ه، ون��ح��ن اأح��ف��اد م��ن م�����ص��وا مع 

املوؤ�ص�ش لتوحيد اأطرافه.

23 سبتمبر

محمد لويفي الجهني
lewefe@hotmail.com

عامها  يف  ال�صعودية   العربية  اململكة  وطني 
الواحد والت�صعني لنا دار  باحلب  واالنتماء 
والتفاوؤل  واحلكمة  وال��والء  والبيعة  والعهد 
والنجاح  والنمو  واالأم��ان  واالأم��ن  والطموح 
والعزمية واالنتماء الكبر للدار  الغالية التي 
حماية  يف  للم�صاهمة  للجميع  اأبوابها  فتحت 
ال��غ��ايل، ففي  وب��ن��اء وازده����ار دارن���ا وطننا 
ي��وم��ه ال��وط��ن��ي ال�����ص��اه��د  وامل�����ص��ه��ود واملميز   
يوم اخلمي�ش 21 جمادى االأوىل 1351ه� 
املوافق 23 �صبتمرب 1922 �صجل التاريخ 
مولد  دارنا وطننا اململكة العربية ال�صعودية  
عبد  امللك  املوؤ�ص�ش  قادها  بطولة  ملحمة  بعد 
العزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود )رحمه الله( 
ال��دار  ا���ص��ت��ق��رت   32عاما حتى  م��دى  على 
بعد اأن عانت البالد ويالت الفرقة واحلروب 
بعد  وب��داأت   والفقر  والفو�صى  والعن�صرية 
امل�صتمرة   الطموحة  امل��ب��ارك��ة  امل�����ص��رة   ذل��ك 
اإىل  اأن و�صلت يف عامها الواحد والت�صعني 
ايل ما ن�صاهد  اليوم ونعي�صه  من  ح�صارة 
ومدنية وتقدم و�صموخ  وروؤية طموحة واأمن 
تبنى  واأم��ان وعلم وتعليم وم�صاريع �صخمة 
وحت��ظ��ى ب��دع��م ورع��اي��ة م��ن خ���ادم احلرمني 
ال�����ص��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�صاحب  ال��ع��ه��د  ويل  وي��ق��وده��ا  ���ص��ع��ود  اآل 
ب���ن �صلمان  امل��ل��ك��ي االم����ر حم��م��د  ال�����ص��م��و 
امل�صاريع  وه���ذه  ال��ل��ه(  )حفظهما  �صعود  اآل 
ال��ت��ي ت��واف��ق ال��روؤي��ة وامل��رح��ل��ة ال��زم��ن��ي��ة  يف 
وذا  ونيوم  االحمر  البحر  م�صاريع  مقدمتها 
ومرو  اخل�صراء  ال�صعودية  وم��ب��ادرة  الي��ن 
املتجددة   للطاقة  الوطني  الريا�ش والربنامج 
)�صاهني �صات( وم�صروع  ال�صناعي  والقمر 
وبرنامج  ال��درع��ي��ة  تطوير  وب��رن��ام��ج  ال��ق��دي��ة 
تنمية القدرات الب�صرية وغرها من امل�صاريع 
واملبادرات التي حتقق لدارنا االأمل مل�صتقبل 
هام  ف��وق  ايل  تنقلنا  طموحة  ب��روؤي��ة  م�صرق 
ال�صحب بعمل دوؤوب وتقدم علمي و�صناعي 
وح�������ص���اري واق��ت�����ص��ادي م��ت��ع��دد و���ص��ام��ل  
اال�صتقرار  على  يحافظ  ومتجدد   وم�صتمر 
ال��دار  ل�صكان  العي�ش   االق��ت�����ص��ادي  ورغ��د 
جميعا  وي�صاهموا  ويعملوا  ليتعلموا  جميعا 
يف ح��م��اي��ة وب��ن��اء وازده�����ار  وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل 
الوثيق  واالرتباط  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ب����دارن����ا. وال���ت���ي و���ص��ل��ت  ل��ع��ام��ه��ا ال��واح��د 
الله  بنعم  تذكرنا  غالية  بذكرى    والت�صعني  
على وطننا  التي ال تعد وال حت�صى . فاحلمد 
من  مواطن  اأنني  لله  واحلمد  ف�صله  على  لله 
وط�����ن  احل���رم���ني  وال�������ص���الم  واحل�����ص��ارة 
وال�����ص��م��وخ  واحل���ب وال��ع��ز وامل��ج��د  اململكة 
وطني  وحبيبي  عام  وكل  ال�صعودية  العربية 

ديرتي لنا دار.

هي لنا دار

نجود عبد اهلل قاسم
@NUJOODQASSIM

التربية السليمة
ت����ع����ج و������ص�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ص����ل 
االج��ت��م��اع��ي ح��ال��ي��ا ب��ال��ع��دي��د من 
احل�������ص���اب���ات ال���ت���ي ال ي��ت��ج��اوز 
حم��ت��واه��ا ع��ر���ش ���ص��يء �صوى 
ال  اأغلبها  يف  ال��ت��ي   ، االأج�����ص��اد 
عبارة  ب�صيء وهي  للطبيعة  ميت 
ل��ع��م��ل��ي��ات تكبر  ع���ن م�����ص��اري��ع 
اجزاء  جلميع  وتنفيخ  وت�صغر 
الغرائز  يثر  ما  خا�صة  اجل�صم 

ويخرب البيوت.
ال��ي��وم��ي��ة  ح���ي���ات���ن���ا  ت����ك����ون  اأن 
يقول  وك��م��ا  للجميع  م��ك�����ص��وف��ة 

املثل "اللي ما ي�صري يتفرج" فهذه م�صيبة بحد ذاتها واأن 
يكون الك�صف عن كل م�صتور فامل�صيبة اأعظم ، هذا الهجوم 
ل��ه��ا ���ص��وى الك�صب  ال���ذي تبثه و���ص��ائ��ل وب��رام��ج ال ه���دف 
وجعله  االأم���ة  ج�صد  يف  والنخر  العقول  واخ���راق  امل���ادي 
ه�صًا ي�صقط من اأقل هبة ريح واإغراق املجتمع يف م�صتنقع 
وامل�صدودة  واملنفوخة  املنحوتة  االأج�صاد  وعر�ش  العري 
التزييف  اأج��ه��زة  ال�����ص��اع��ات حت��ت  ع�����ص��رات  ال��ت��ي جل�صت 

اجلراحني  وم�صارط  والتدلي�ش 
اأوالدًا  ال�������ص���ب���اب  ل��ي�����ص��اه��ده��ا 
ومثاًل  ق��دوة  ويجعلونهم  وبنات 
ب��ه يف اجل��م��ال واالأن��اق��ة  يحتذى 
ل��ن��ج��د ال�����ص��اب ي��ب��ح��ث ع���ن ف��ت��اة 
م��ا ي�صاهده  اأح��الم��ه م��ن خ���الل 
تبحث  والفتاة  ودقيقة  ثانية  كل 
عن ذلك ال�صاب الذي ي�صتعر�ش 
ب�صياراته الفارهة ومنزله االأنيق 
واإق���ام���ات���ه ذات اخل��م�����ش جن��وم 
له  تقول  التي  العاملية  وامل��ارك��ات 

�صبيك لبيك العامل بني يديك. 
من خالل  م�صاد  هجوم  الهجوم  هذا  يواكب  اأن  البد  لذلك 
زيادة االهتمام بالربية االأ�صرية ال�صليمة وتكثيف احلمالت 
التوعية املجتمعية من خالل منابر اجلمعة وو�صائل االإعالم 
املخت�صني  واإ�صراك  االجتماعي  التوا�صل  وبرامج  املختلفة 
يف جم����االت ال��رب��ي��ة واال���ص��ت�����ص��ارات االأ���ص��ري��ة يف ه��ذه 
الربامج التي �صوف يكون لها االأثر الكبر يف جناة املجتمع 

والو�صول به اإىل بر االأمان، وكلنا يف خدمة الوطن.

نايف جابر البرقاني 
manjaber@gmail.com

فاطمة نهار يوسف
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تنوع رخص وفرص االستكشاف

نظام االستثمار يعزز استدامة التعدين
  الريا�س- البالد

املعدنية  والـــروة  ال�سناعة  وزارة  اأكـــدت   
اال�ستثمار  لــنــظــام  التنفيذية  الــائــحــة  اأن 
وتعزيز  الــقــطــاع،  حوكمة  حتقق  التعديني 
ال�سفافية، وزيادة ثقة امل�ستثمرين به، اإ�سافة 
للقطاع،  اال�ــســتــدامــة  لعنا�سر  حتقيقها  اإىل 
اأهمية  التعديني  اال�ستثمار  نظام  يــويل  اإذ 
وال�سامة  وال�سحة  البيئة  حلماية  كــبــرة 
املهنية، حيُث ُتعد درا�سة االأثر البيئي من اأهم 

متطلبات احل�سول على رخ�سة تعدينية.
والئحته  التعديني  اال�ستثمار  نظام  وحــدد   
التعدينية  الرخ�ص  من  اأنواع  �ستة  التنفيذية 
اأنواع  جميع  ت�سمل  ا�ستطاع  "رخ�سة  وهي 
للتمديد،  قابلة  �سنتني  تكون  مدتها  املــعــادن 
ملدة  املــعــادن  ـــواع  اأن جلميع  ك�سف  ورخ�سة 
و�سنة  وب،  اأ،  فــئــة  ملــعــادن  �ــســنــوات  خم�ص 
جتديد  يجوز  فيما  ج،  املــعــادن  لفئة  واحـــدة 
ورخــ�ــســة  وب،  اأ،  ملــعــادن  الــكــ�ــســف  رخــ�ــص 
برخ�سة  تــرتــبــط  ــتــي  ال الــعــامــة  االأغـــرا�ـــص 
التعدين اأو املنجم ال�سغر، ورخ�ص ا�ستغال 
ت�سمل: رخ�سة تعدين ملعادن الفئتني اأ، وب ال 
تتجاوز مدة رخ�ستها 30 �سنة قابلة للتجديد 
ملعادن  �سغر  منجم  ورخ�سة  التمديد،  اأو 
اأ، وب ومدة رخ�ستها ال تتجاوز 20  الفئتني 
خم�س�سة  بناء  مــواد  حمجر  ورخ�سة  �سنة، 
 10 اإىل  رخ�ستها  مــدة  ت�سل  ج  الفئة  ملعادن 

�سنوات قابلة للتمديد.
   االإيرادات غر النفطية

بائحته  التعديني  اال�ستثمار  نظام  وي�سهم   
التعدين  قطاع  تطوير  يف  ي�سهم  التنفيذية 
اال�ستثمارية  الفر�ص  اململكة وا�ستك�ساف  يف 

ال�سناعة  يف  الثالثة  الركيزة  لي�سبح  فيه، 
الــ�ــســعــوديــة، واملــ�ــســدر الــنــوعــي لــلــدخــل يف 
تنمية  يف  �سي�سهم  كما  الوطني،  االقت�ساد 
اإىل  اإ�سافة  النفطية،  االإيــرادات غر  وتنويع 
املعدنية  املـــوارد  من  املحققة  القيمة  تعظيم 
اال�ستغال  خــال  من  اململكة،  يف  الطبيعية 

جاذبية  يحقق  مبا  املعدنية  للروات  االأمثل 
القطاع لا�ستثمار.

الرخ�ص  والتزامات  متطلبات  النظام  وحــّدد 
ــي تــغــطــي جــمــيــع االأنــ�ــســطــة  ــت الــتــعــديــنــيــة ال
ذلك  يف  مبا  املــعــادن،  قطاع  يف  اال�ستثمارية 

اال�ستك�ساف واال�ستطاع والتعدين.

وحتظى تنمية املجتمعات املحلية باأولوية يف 
الائحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار التعديني، 
بتقدمي  التعدينية  الرخ�ص  طالبي  ُتلزم  التي 
م�سروعاتهم  يف  االجتماعي  لــاأثــر  درا�ــســة 
املجاورة  املناطق  تنمية  يف  االإ�سهام  تظهر 
اأبناء  توظيف  مثل:  التعدينية،  للم�سروعات 

ورفع  التعدين،  م�سروعات  يف  املناطق  هذه 
املحلية،  ال�سوق  من  ال�سراء  عمليات  ن�سبة 
حميط  يف  الفاعل  للتوا�سل  خطط  وو�ــســع 

امل�سروع.
املـــبـــادرات  اإحــــدى  "تعدين"  من�سة  وتــعــد 
اأداء  م�ستوى  وحت�سني  تطوير  اإىل  الهادفة 

االأعمال يف قطاع التعدين، عرب تقدمي جميع 
خــدمــات الــقــطــاع مــن خـــال قــنــواٍت رقمية، 
ر�سا  ــادة  وزي امل�ستثمر  رحلة  ت�سهيل  بهدف 
من  العديد  املن�سة  تقدم  حيث  امل�ستفيدين، 
التعدين،  قطاع  يف  للم�ستثمرين  اخلــدمــات 
ُي�سهم يف تقليل عدد االإجــراءات  الــذي  االأمــر 
لكل عملية ويقّل�ص الوقت واجلهد املطلوبني 

لكل اإجراء.
 وتنعم اململكة العربية ال�سعودية باحتياطي 
وفـــر ومــتــنــوع مــن اإمــكــانــات الــتــعــديــن غر 
 1.3( ريــال   تريليون   4.88 بقيمة  امل�ستغلة 
مليون   20 مــع  اأمــريــكــي(،  دوالر  تــريــلــيــون 
اأوقــيــة مــن احتياطي الــذهــب حتــت االأر�ـــص. 
كبرة  ن�سبة  على  حاليًا  اململكة  وت�ستحوذ 
املعادن والتعدين يف  تبلغ 37.9٪ من �سوق 
ال�سرق االأو�سط واإفريقيا 60 مليار ريال )16 

مليار دوالر(.

استراتيجية التعدين

الحوكمة وتعزيز الشفافية 

تنويع وتنمية اإليرادات

زيادة ثقة المستثمرين

تعدد الرخص والفرص

السالمة والصحة المهنية

 توظيف أبناء المناطق 
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77 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم
الريا�س- البالد

خياري  مــن  اأ�ــســرة  األــف   77 مــن  اأكــر  ا�ستفادة  عــن  �سكني  برنامج  ك�سف 
منُذ  االإن�ساء  وحتــت  اجلاهزة  الــوحــدات  ل�سراء  املدعوم  العقاري  القر�ص 
ا�ستفادت من  اأ�سرة  اأغ�سط�ص 2021، منها 61،886  يناير حتى  بداية �سهر 
�سمن  فــوري  با�ستحقاق  جاهزة،  �سكنية  وحــدات  ل�سراء  املدعوم  القر�ص 
احل�سول  من  ومتكينها  ال�سعودية  االأ�سر  متّلك  لت�سهيل  الربنامج  جهود 
رغباتهم  تاءم  التي  املتنوعة  التمويلية  واحللول  ال�سكنية  اخليارات  على 

وتنا�سب قدراتهم، بهدف زيادة ن�سبة التملك اإىل 70٪ بحلول 2030 .
الربنامج والتي جتاوز  امل�ستفيدة من  االأ�سر  اأعداد  العدد �سمن  وياأتي هذا 
ال�سكنية  التمويلية واخليارات  اأ�سرة من خمتلف احللول  األف  عددها 145 
اأكر  منها  االأرا�ــســي(  االإن�ساء،  حتت  اجلاهزة،  الوحدات  الذاتي،  )البناء 
من 115،038 اأ�سرة �سكنت منازلها حتى اأغ�سط�ص املا�سي، وذلك يف اإطار 

االإجراءات ال�سهلة املي�سرة عرب موقع وتطبيق "�سكني".

الفضلي: نجاح تجربة التنمية 
الزراعية المستدامة

700 مخالفة ضريبية خالل أسبوع

الريا�س- البالد
اأكد وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�ص 
الف�سلي،  عبداملح�سن  بــن  عبدالرحمن 
خال م�ساركته يف اجتماع وزراء الزراعة 
فلورن�سا  مدينة  يف  الع�سرين  ملجموعة 
اململكة  عــلــى جنـــاح جتــربــة  ــيــة،  االإيــطــال
الريفية  الــزراعــيــة  التنمية  بــرنــامــج  يف 
احلرمني  خــادم  اأطلقه  ــذي  ال امل�ستدامة، 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
 - الــلــه  حفظه   - �سعود  اآل 
حــيــث يــجــ�ــســد االهــتــمــام 

ــــــذي حتـــظـــى بــــه فــئــة  ال
ـــزارعـــني من  �ــســغــار امل
ما  بلغ  اإذ  الدولة،  قبل 
الربنامج  لهذا  ُاعُتِمَد 
مــلــيــارات   )  3.2  (

دوالر.
ــــنّي مـــاأن  وب

املمولة  اململكة  الزراعية يف  اال�ستثمارات 
الزراعية منت خال  التنمية  من �سندوق 
االأربع �سنوات املا�سية بنحو )400٪(،ما 
اأ�سهم يف بناء نظام غذائي مرن وم�ستدام.
مكافحة  يف  اململكة  دور  �سعيد  وعــلــى 
ــار اأنـــه امـــتـــدادًا الإ�ــســهــامــات  ــس اجلــــوع، اأ�
اململكة االإن�سانية، يقوم مركز امللك �سلمان 
بالتعاون  االإن�سانية  واالأعــمــال  لــاإغــاثــة 
بتقدمي  العاملية  والــربامــج  املنظمات  مــع 
التي  الــدول  من  لعدد  امل�ساعدات 
االآن  عـــددهـــا حــتــى  جتــــاوز 
عن  ث  حتـــَدّ كما  ـــة.  دول  50
حتول اململكة اإىل االأ�ساليب 
جمال  يف  احلديثة  التقنية 
االإر�ــســاد الــزراعــي، وذلــك 
ـــائـــل  مـــــن خــــــال الـــو�ـــس
ــــوات الــتــوا�ــســل  ــــن وق

االإلكرتونية.

الريا�س- البالد
بهيئة  والتفتي�سية  الرقابية  الفرق  نّفذت 
ــريــبــة واجلــــمــــارك خــال  ــ�ــس الـــزكـــاة وال
زيارة  اآالف   5 من  اأكر  املا�سي  االأ�سبوع 
تفتي�سية على االأ�سواق واملحات التجارية 
يف خمتلف مناطق ومدن اململكة، �سبطت 
خــالــهــا اأكـــر مــن 700 خمــالــفــة الأحــكــام 

االأنظمة ال�سريبية ال�سارية يف اململكة.
عدم  بني  امل�سبوطة  املخالفات  وتنّوعت 
وحت�سيل  �ــســريــبــيــة،  فـــواتـــر  اإ�ـــســـدار 
�سريبة اأعلى من الن�سبة امل�ستحقة، اإ�سافة 
الــ�ــســريــبــي على  ــم  ــرق ال عـــدم وجـــود  اإىل 
املخالفات  هــذه  بطت  �سُ حيث  الــفــاتــورة، 
التجزئة،  اأبرزها:  القطاعات  من  عدد  يف 
العامة،  واخلدمات  والتعليم،  وال�سحة، 

والعقارات، والور�ص، والتبغ وم�ستقاته.
اأن هذه الزيارات تاأتي يف  واأّكــدت الهيئة 
�سياق اجلهود الرقابية التي تنفذها الهيئة 
وذلــك  املــيــداين،  التفتي�ص  فــرق  بوا�سطة 
ال�سريبي  ــتــزام  االل درجـــة  تعزيز  بــهــدف 

لدى املكلفني من قطاع االأعمال، واحلد من 
للتعليمات  املخالفة  التجارية  التعامات 
ـــدخـــل يف اإطـــــار  ـــي ت ـــت ـــط ال ـــواب ـــ�ـــس وال

اخت�سا�ص الهيئة.
املن�ساآت  اأ�ــســحــاب  دعــوتــهــا  دت  ــــدَّ َج كــمــا 
التجارية اإىل االلتزام باالأنظمة ال�سريبية 
ا�ستمرار  مــوؤكــدًة  اململكة،  يف  الــ�ــســاريــة 
واملحات  لاأ�سواق  التفتي�سية  زياراتها 
من  املكلفني  الــتــزام  مــن  للتاأكد  التجارية 
ال�سريبية  االأنظمة  باأحكام  االأعمال  قطاع 

يف اململكة.
عن  التبليغ  اإىل  امل�ستهلكني  الهيئة  ودعت 
املخالفات  من  اأي  لديها  د  ُير�سَ من�ساأة  اأية 
ال�سريبية، وذلك عرب املوقع الر�سمي ، اأو 
من خال التطبيق اخلا�ص ب�سريبة القيمة 
تقدم  الذكية، حيث  الهواتف  امل�سافة على 
عن  للُمبلغني  ت�سجيعية  مــكــافــاآٍت  الهيئة 
املخالفات ال�سريبية بن�سبة 2،5٪ من قيمة 
اأق�سى  بحد  وذلك  والغرامات،  املخالفات 

مليون ريال اأو 1000 ريال كحد اأدنى.

ساب يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي للعمالء 
الريا�س ــ البالد

بجائزة  )�ساب(  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  فاز 
العربية  اململكة  يف  للعماء  رقمي  بنك  "اأف�سل 
جــلــوبــال  جمــلــة  مـــن   2021 لــعــام  ال�سعودية" 
تطوير  يف  البنك  جلهود  تقديرًا  وذلــك  فاينان�ص. 
للعماء  تــوفــر  والــتــي  املبتكرة  الرقمية  احلــلــول 
جتربة م�سرفية رقمية متطورة ، ومت تتويج �ساب 
توافر  مثل  معاير  عــدة  على  بناء  اجلــائــزة  بهذه 
رقميًا،  العماء  ودعم  جلذب  حمكمة  اإ�سرتاتيجية 
وفاعلية  جنــاح  الرقميني،  العماء  قــاعــدة  ومنــو 
املوقع  ت�سميم  اإىل  باالإ�سافة   ، الرقمية  املبادرات 
والوظائف  املحمول  الهاتف  وتطبيق  االإلكرتوين 

املقدمة عرب هاتني املن�ستني ، وبهذه 
املنا�سبة ، قال االأ�ستاذ ب�سار القنيبط 
للخدمات  املــنــتــدب  الع�سو  نــائــب   ،
الــروات  واإدارة  لــاأفــراد  امل�سرفية 
باحل�سول  “فخورون  ــاب:  �ــس يف 
على هذه اجلائزة ، يف ظل الظروف 
ال�سعبة لهذا العام. االأمر الذي يعزز 
ــل بــنــك يف  طــمــوحــنــا لــنــكــون اأفــ�ــس

االندماج  جناح  بعد  خا�سة   ، اململكة 
و�سيوا�سل   ، االأول  والبنك  �ساب  بني  التاريخي 

تزويد العماء بتجربة م�سرفية رائدة " .
كبرة  ــادة  زي مــوؤخــًرا  حقق  �ساب  بنك  اأن   يذكر   

الرقمية  القنوات  م�ستخدمي  عــدد  يف 
نــقــل جمــمــوعــة وا�ــســعــة  ، وجنــــح يف 
مـــن اخلـــدمـــات والــعــمــلــيــات الــيــدويــة 
تطور  وهناك   ، الرقمية  من�ساته  اإىل 
الرقمي  الــدفــع  ا�ستخدام  يف  ملحوظ 
ال�ــســيــمــا عــرب الــهــاتــف املــحــمــول حيث 
امل�ستخدمة  الــبــطــاقــات  عـــدد  و�ــســلــت 
من  اأكر  املحمول  الهاتف  حمافظ  عرب 
مليون بطاقة. ويعمل �ساب على تعزيز 
حالًيا  ويعمل  املالية،  التقنية  �سركات  مع  عاقته 
بن�ساط مع اأكر من 15 �سركة يف خمتلف جماالت 

امل�سرفية الرقمية. 

ب�شار القنيبط

"سابك": تشغيل تجريبي لمشروع مع  "إكسون موبيل"
الريا�س - البالد

االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 
التجريبي  للت�سغيل  التح�سر  مرحلة  بدء  "�سابك"، 
البرتوكيماوية  لل�سناعات  املــ�ــســرتك  للم�سروع 
اخلليج  �ساحل  يف  موبيل"،  "اإك�سون  �سركة  مــع 

االأمريكي. 
اإن  "تداول"،  عــلــى  لــهــا  بــيــان  يف  الــ�ــســركــة  وقــالــت 
امل�سروع يت�سمن اإقامة وحدة الإنتاج االإيثيلني بطاقة 
اإنتاجية �سنوية تقدر بـ 1.8 مليون طن والذي �سيتم 

اإيثيلني  البويل  الإنتاج  وحدتني  لتغذية  ا�ستخدامه 
واأخرى الإنتاج مونو اإيثيلني جايكول. 

وتــوقــعــت، اأن يــكــون لــهــذا املــ�ــســروع اأثـــر اإيــجــابــي 
املايل  االأثــر  اأن  مبينة  املوحدة،  املالية  القوائم  على 
امل�سروع  اكتمال  بعد  ال�سركة  نتائج  على  �سينعك�ص 
�سيعلن  ــــذي  وال ــتــجــاري  ال الت�سغيل  يف  والـــبـــدء 
يدعم  املــ�ــســروع  هــذا  اأن  مو�سحة   ، حينه  يف  عنه 
م�سادر  وتنويع  التو�سعية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 
�سناعة  جمــال  يف  ح�سورها  وتعزيز  اللقيم،  مــواد 

اأمريكا ال�سمالية عرب جمموعة  البرتوكيماويات يف 
وا�سعة من املنتجات. 

�سركة  مــع   ،2018 مــايــو  يف  "�سابك"  وتــو�ــســلــت 
وهي  لا�ستثمار  االأمريكي  اخلليج  موبيل  اإك�سون 
�سركة تابعة مملوكة ل�سركة اإك�سون موبيل، اإىل قرار 
البرتوكيماوية  لل�سناعات  م�سرتك  م�سروع  الإن�ساء 
يف �ساحل اخلليج االأمريكي، بناء على جدوى درا�سة 
يف   درا�سته  اإعان  مت  والذي  االقت�سادية،  امل�سروع 

2017، بتكلفة اإجمالية تبلغ 7.3 مليار دوالر.
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بغداد - البالد
العراقي،  الربملان  يف  والدفاع  الأمــن  جلنة  رف�ست 

التهديدات التي اأطلقها رئي�س اأركان القوات امل�سلحة 

ــري، اأمــ�ــس )الأحــــد(،  ــاق ــيــة حمــمــد ح�سني ب ــران الإي

مبوا�سلة العمليات �سد مواقع امل�سلحني الأكراد يف 

غري  اعتداء  ذلك  اأن  معتربة  العراق،  كرد�ستان  اإقليم 

اإيقاف  على  م�سددة  العراقية،  ال�سيادة  على  مقبول 

اعتداءات املاليل على اإقليم كرد�ستان �سمال البالد. 

اخلالق  عبد  والــدفــاع  الأمــن  جلنة  يف  النائب  وقــال 

العزاوي، وفقا ل�سبكة "رووداو" الكردية: "الت�سعيد 

اأن لديه  الإيــراين مرفو�س. اجلانب الإيــراين يزعم 

الأمــر  وهــذا  كرد�ستان،  اإقليم  حــدود  داخــل  اأهــدافــًا 

الإيرانية  القوات  اأن  باقري  ويزعم  �سحيح".  غري 

تالحق  الثوري  احلر�س  وم�سوؤولية  اإ�سراف  حتت 

انتهاكات  ل�ستمرار  متهيدًا  الإرهــابــيــة،  جماعات 

حيث  الــعــراق،  يف  الكردية  املــقــرات  بق�سف  املــاليل 

ال�سهر اجلاري  بداية  الإيــراين  الثوري  نفذ احلر�س 

وملدة 3 اأيام ق�سفا كثيفا ملقرات "احلزب الدميقراطي 

مع  احلــدودي  ال�سريط  يف  املعار�س  الكرد�ستاين" 

الإقليم  م�سوؤولو  يرف�سه  ما  وهو  العراق،  كرد�ستان 

باعتباره اعتداءات جائرة على الأرا�سي العراقية.

الأمريكية موؤخرًا  نيويورك تاميز  و�سلطت �سحيفة 

ال�سوء على النتهاكات الإيرانية يف العراق، مبينة 

تنفذ  تـــزال  ل  املـــاليل  مــن  املــدعــومــة  امللي�سيات  اأن 

باغتيال  مدللة  ال�سيا�سيني،  الن�سطاء  بحق  اغتيالت 

اأمام منزله باأحد  اأحد ن�سطاء الحتجاجات العراقية 

�سوارع كربالء.   وحتت عنوان امليلي�سيات الإيرانية 

اغتيالها  وتــوا�ــســل  كــربــالء  يف  بفو�سى  تت�سبب 

للن�سطاء العراقيني يف و�سح النهار، �سلطت �سحيفة 

اغتيال  ق�س�س  على  ال�سوء  تاميز"  "نيويورك 

تقريرها  يف  وقالت  العراقية.  الحتجاجات  ن�سطاء 

الع�سكرية  املواقع  تهاجم  الإيرانية  امليلي�سيات  اإن 

الأمريكية واملتظاهرين الراف�سني لتدخل طهران يف 

ال�ساأن العراقي الداخلي، خ�سو�سًا واأن املتظاهرون 

باللوم  يلقون  الذي  الإيــراين،  النفوذ  لإنهاء  يدعون 

فيه على كثري من م�ساكل العراق.

من جهة ثانية، طالبت عائالت �سحايا طائرة الركاب 

الثوري  احلر�س  �سد  عقوبات  بفر�س  الأوكرانية، 

مرتكبي  باعتبارهم  الإيــــراين  النظام  ومــ�ــســوؤويل 

بعد  الــــ176  ركابها  وقتل  الطائرة  اإ�سقاط  جرمية 

التابعة  اجلــويــة  للدفاعات  ب�ساروخني  اإ�سقاطها 

للحر�س الثوري الإيراين، عقب اإقالعها من العا�سمة 

طهران يف 8 يناير عام 2020م.

ودعت عائالت ال�سحايا، القادة ال�سيا�سيني الكنديني 

التعاطي مع  "احلقيقة والعدالة" يف  بـ  اللتزام  اإىل 

"اأوتاوا  ل�سحيفة  وفقا  الأوكــرانــيــة،  الطائرة  ملف 

اأهــايل  رابــطــة  اأن  بينت  الــتــي  الــكــنــديــة،  �سيتيزن" 

ال�سرطة  اإدارة  اإىل  طلبها  اأكـــدت  الــرحــلــة  �سحايا 

اجلناة  على  للتعرف  جنائي  حتقيق  بفتح  الكندية 

ال�سحايا  احلقيقيني يف احلادث، كما كررت عائالت 

من  طهران  على  لل�سغط  الكندية  للحكومة  دعوتها 

ــعــدل الــدولــيــة ومــنــظــمــة الــطــريان  خـــالل حمكمة ال

ــــدويل لــلــتــعــاون يف الــتــحــقــيــق. و�ــســددت  املــــدين ال

احلكومة  تبني  اأهمية  على  ال�سحايا  عائالت  رابطة 

وتطبيقه  ماغنيت�سكي"  "قانون  الكندية  الفيدرالية 

�سد املــ�ــســوؤولــني الإيــرانــيــني املــتــورطــني يف حــادث 

الرحلة "PAS 752". ويف الداخل الإيراين اأفادت 

�سركة  يف  انفجار  بــوقــوع  اأمــ�ــس،  اإيــرانــيــة  م�سادر 

اأنبوب  نفطية يف مدينة احلويزة غرب الأهــواز يف 

غاز اأ�سفر عن مقتل �سخ�سني. ياأتي ذلك بعد �ساعات 

مدينة  بو�سهر  مدخل  عند  كبري  حريق  ا�ستعال  من 

"بو�سهر" النووية،  التي ت�سم حمطة  اإيران  جنوب 

التي  احلرائق  �سل�سلة  اإىل  ُي�ساف  جديد  حــادث  يف 

تتعر�س لها اإيران.

البرلمان العراقي يرفض التهديدات اإليرانية
ميليشيات الماللي تواصل اغتيال النشطاء

عدن - البالد
احلوثي  ملي�سيا  ارتكبتها  التي  الإعــــدام  جرمية  قوبلت 

حملية  بتنديدات  اأبــريــاء،  مدنيني  ت�سعة  بحق  النقالبية 

ودولية وا�سعة، لب�ساعة احلادثة وتاأكيدها على اأن امللي�سيا 

مزيفة  بتهم  الــدمــاء  �سفط  يف  تــتــورع  ل  لإيـــران  املــوالــيــة 

وجه  يف  يقفون  الذين  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  على  للق�ساء 

انتهاكات احلوثيني مبناطق �سيطرتهم.

تعد  اجلــرميــة  تلك  اأن  اليمني،  ــنــواب  ال جمل�س  واعــتــرب 

فاجعة حقيقية ودلياًل قاطعًا على ت�سيي�س الق�ساء من قبل 

اليمني،  الإعـــالم  وزيــر  و�سف  فيما  احلــوثــي،  ميلي�سيات 

بعد حماكمة  مدنيني  لـ9  اإعــدام احلوثيني  الإريــاين،  معمر 

اإن قيام ملي�سيا احلوثي  �سورية باجلرمية املروعة. وقال 

املدعومة من اإيران باإعدام 9 مدنيني من حمافظة احلديدة 

وتعذيبهم  ق�سريا  اإخفائهم  من  �سنوات  بعد  طفل،  بينهم 

ملحاكمة  واإخ�ساعهم  اأحدهم،  لوفاة  اأدى  ما  وح�سي  ب�سكل 

اإرهابية  جرمية  حقوقهم،  اأب�سط  من  فيها  حرموا  �سورية 

باأرواح  وا�ستهتارها  واإجرامها  ب�ساعتها ودمويتها  تك�سف 

التي  املروعة  والنتهاكات  اجلرائم  اأن  مــوؤكــدًا  اليمنيني، 

يف  املدنيني  بحق  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  ترتكبها 

 9 قتل  جــرميــة  واآخــرهــا  ل�سيطرتها،  اخلا�سعة  املــنــاطــق 

مدنيني بدم بارد، لن ت�سقط بالتقادم ولن متر دون عقاب، 

امللي�سيا  وعنا�سر  قــيــادات  من  فيها  املتورطني  كافة  واأن 

�سيقدمون للمحا�سبة يف القريب العاجل".

النقالبيني  ا�ستمرار  الــعــربــي  الــربملــان  اأدان  جهته،  مــن 

باأفعالهم الإجرامية، موؤكدًا اأن امليلي�سيا توا�سل انتهاكاتها 

ما  خا�سة  اليمني،  ال�سعب  اأبــنــاء  بحق  الإن�سان  حلقوق 

وهو  الإطــالق  على  احلقوق  هــذه  واأ�سمى  باأقد�س  يتعلق 

الــدويل  التكاتف  �سرورة  على  م�سددًا  احلياة،  يف  احلــق 

التي  الإرهابية  امليلي�سيا  هذه  ردع  اأجل  من  اجلاد  والعمل 

ل تبايل باأي قوانني دولية، حمذرا من اأن تقاع�س املجتمع 

ال�ستمرار  على  النقالبية  امليلي�سيا  هذه  �سي�سجع  الدويل 

يف اأعمالها الإرهابية.

املعنية  الدولية  املوؤ�س�سات  كافة  العربي  الــربملــان  ودعــا 

بحقوق الإن�سان اإىل اإدانة هذا العمل الإرهابي، واتخاذ ما 

هذه  مرتكبي  حماكمة  ل�سمان  قانونية  اإجــراءات  من  يلزم 

اجلرمية �سد الإن�سانية، التي ت�ساف اإىل ال�سجل الإرهابي 

مليلي�سيا احلوثي.

فيما اأكدت رئي�سة رابطة اأمهات املختطفني فرع ماأرب �سباح 

العامل  مطالبة  تغتفر،  ل  كبرية  جرمية  حدث  ما  اأن  حميد، 

قانون  من  ما  اأنــه  موؤكدة  احلوثيني،  جرائم  ملنع  بالتدخل 

اأن  على  �سددت  كما  حماكمات،  دون  اإعدامات  بتنفيذ  يقبل 

التي  اجلرائم  اأب�سع  من  واحــدة  تعد  هذه  الإعــدام  جرمية 

اأن يتخيلها عقل ب�سري، مطالبة املنظمات احلقوقية  ميكن 

الذين  الـــ9  احلوثيني  اأن  خ�سو�سا  عاجل،  ب�سكل  للتدخل 

لهم  لفقت  اأن  بعد  قا�سر،  �سخ�س  بينهم  امللي�سيا  اأعدمتهم 

�سالح  ال�سيا�سي،  جمل�سهم  رئي�س  مبقتل  الــتــورط  تهمة 

ال�سماد.

الإعــدام عن غ�سبهم  اأحكام  اأقــارب من نفذت فيهم  واأعــرب 

قـــال عبد  اإذ  الــعــقــوبــة وعـــر�ـــس عــمــلــيــات الإعـــــــدام،  مـــن 

لوكالة  وفقا  اإعدامهم،  مت  الذين  اأحد  �سقيق  نوح،  الرحمن 

"اأ�سو�سيتدبر�س": "ما حدث جنون وجرمية"، بينما قالت 
ولكن  تهديد  جمــرد  كــان  اأنــه  اعتقدنا  �سدمنا.  "لقد  اأخــرى 

احلوثي نفذ جرميته الب�سعة"، راف�سة الك�سف عن هويتها 

خوفا من انتقام احلوثيني.

البالد - مها العواودة 
يقود "حزب الله" لبنان اإىل العقوبات الأمريكية - الأوربية 

مبمار�ساتها غري امل�سوؤولة جتاه التعامل مع ملف ا�سترياد 

منتجات النفط الإيراين، وتالعبه باإبرامه �سفقات مع نظام 

املاليل دون اإطالع امل�سوؤولني يف احلكومة اللبنانية بذلك، 

وهو ما ظهر جليًا اأم�س )الأحد(، عندما نفت م�سادر تابعة 

احلكومة  طلب  ميقاتي  جنيب  اللبناين  احلكومة  لرئي�س 

من  التاأكيد  بينما  اإيـــران،  من  وقــود  �سحنة  لأي  اللبنانية 

لبنان  اإىل  املر�سلة  الوقود  باأن �سحنة  الإيرانية،  اخلارجية 

كانت بطلب من ال�سلطات اللبنانية، دون حتديد جهة بعينها 

من  هم  اإيـــران  من  املــدعــوم  احلــزب  م�سوؤويل  اأن  يعني  ما 

اتفقوا على دخول �سحنة الوقود للبالد.

وقت  يف  ميقاتي،  جنيب  اللبناين،  الـــوزراء  رئي�س  وقــال 

الــوقــود  الــلــه  حــزب  ميلي�سيا  اإدخــــال  على  معلقًا  �ــســابــق، 

�سيادة  انــتــهــاك  على  حــزيــن  "اأنا  ـــريوت:  ب اإىل  ــــراين  الإي

لبنان"، اإل اأنه اأ�ساف: "لي�س لدي خوف من عقوبات عليه، 

فعليا  يوؤكد  ما  احلكومة"،  عن  معزل  يف  متت  العملية  لأن 

بتاأييد  لبنان  يف  القرار  على  ي�سيطر  الإرهابي  احلزب  اأن 

حكومي، خ�سو�سا يف ظل عدم حترك ميقاتي ملنع دخول 

بريوت  اإىل  فعليًا  و�سلت  التي  الإيرانية  الــوقــود  �سحنة 

تفرغ  اأن  على  باملازوت،  املحملة  ال�سهاريج  ع�سرات  عرب 

الله  حلــزب  التابعة  بعلبك،  حمطات  خمــازن  يف  حمولتها 

واملدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

اللبنانية  احلكومة  �سمت  لبنانيون  م�سوؤولون  وانتقد 

املـــازوت  دخـــول  ـــام  اأم ميقاتي  رئي�سها  وعــجــز  اجلــديــدة 

ل�سيادة  وا�سح  انتهاك  يف  �سرعية  غري  بطريقة  الإيــراين 

اخلطوة  هــذه  اأن  موؤكدين  اللبنانية،  الــدولــة  وا�ستقالل 

ال�ستفزازية، ت�سري اإىل ال�سيطرة الوا�سحة حلزب الله على 

املرافىء واحلدود واإىل الهيمنة الإيرانية على كامل القرار 

اإن  ماروين  اإيلي  ال�سابق  اللبناين  الوزير  وقال  اللبناين. 

للبنانيني  كبرية  اأمــل  خيبة  �سكل  ميقاتي  حكومة  ت�سكيل 

غري  احلكومة  ن�سف  من  فاأكرث  به  تعهد  مبا  يلتزم  مل  لأنــه 

اأخ�سائيني بحقائبهم وكل احلكومة حم�سوبة على الأحزاب 

وال�سيا�سيني واملحا�س�سة هي اأ�سا�س الرتكيبة احلكومية، 

مرة  "لأول  واأ�ــســاف  الــكــربى.  احل�سة  الله  حلــزب  بينما 

حقيبة الأ�سغال املهيمنة ال�سرعية على املطار واملرافئ تكون 

دخول  جتاه  �ساكنا  ميقاتي  يحرك  ومل  الله.  حزب  ل�سالح 

حزنه  عــن  بالتعبري  واكتفى  لبنان،  اإىل  ـــراين  الإي النفط 

دون اأي اإجراء يحفظ ال�سيادة والكرامة ويحمي لبنان من 

احتمالية العقوبات".

من جانبه، اأكد رئي�س املركز الإ�سالمي للدرا�سات والإعالم 

ميقاتي  حكومة  اأن  عــرميــط،  خــلــدون  الــدكــتــور  لبنان  يف 

�سكليا  يعد  فيها  ووجــوده  بامتياز،  الله  حزب  حكومة  هي 

الإيـــراين دون  ــازوت  امل دخــول  بدليل  يوؤخر،  اأو  يقدم   لن 

فار�س  ال�سابق  اللبناين  النائب  قــال  فيما  منه،  اعــرتا�ــس 

اللبنانية  احلــدود  عرب  الإيــراين  الوقود  اإدخــال  اإن  �سعيد، 

لبنان  وا�ستقالل  ل�سيادة  و�سريح  وا�سح  انتهاك  ال�سورية 

الرئي�س ميقاتي كم�سوؤول  اأي تدابري من قبل  وعدم اتخاذ 

هو  لبنان  جمهورية  رئي�س  قبل  ومن  احلكومة  رئا�سة  عن 

خيانة وطنية وخ�سوع للهيمنة الإيرانية.

تنديد دولي بجرائم الحوثيين ضد المدنيين

"شحنة الوقود" تكشف تالعب "حزب اهلل" بلبنان

اإلرياني: انتهاكات المليشيا لن تمر دون عقاب

الحكومة تنفي طلب "المازوت" وطهران تؤكده

تفجير جديد ضد 
طالبان.. وتظاهرة 

نسائية بكابول

كابل - البالد
حركة  �سد  تفجريات  التوايل  على  الثاين  لليوم  نفذت 

مدنيني  مقتل  اإىل  اأفــ�ــســى  مــا  اأبــــاد،  جـــالل  يف  طــالــبــان 

واإ�سابة اأحد عنا�سر حركة طالبان، بينما ت�سري اأ�سباع 

بينما  الهجمات،  يف  داع�س  تنظيم  �سلوع  اإىل  التهام 

ب�سوارع  اأفغان�ستان مب�سرية  الن�ساء يف  من  �سارك عدد 

والدرا�سة،  العمل  للمطالبة بحق  )الأحد(،  اأم�س  كابول، 

يف ظل حكم طالبان.

واأظهرت مقاطع الفيديو التي ن�سرتها و�سائل اإعالم حملية 

قريب  وقــت  حتى  كــان  ما  اأمــام  اجتمعن  نا�سطة،   24 نحو 

وكن  كابول،  الأفغانية  العا�سمة  يف  املــراأة  �سوؤون  وزارة 

اإلغاء  بعد  وذلك  الإن�سان"،  املراأة وحقوق  "حقوق  يرددن: 

لـــوزارة �ــســوؤون املـــراأة، واأمــرهــا ملوظفات  طالبان مــوؤخــرا 

فقط  ال�سماح  مع  املنزل،  يف  بالبقاء  كابل  مدينة  حكومة 

يف  بال�ستمرار  برجال  ا�ستبدالهن  ميكن  ل  الالتي  للن�ساء 

ما  املوؤقت،  الأفغانية  العا�سمة  بلدية  لرئي�س  وفقا  عملهن، 

�سيا�ستها  طالبان،  حركة  فر�س  على  جديدا  موؤ�سرا  ي�سكل 

املت�سددة على الرغم من الوعود التي قدمتها يف وقت �سابق 

بالت�سامح وال�سمولية.

واأ�سدرت حكومة طالبان اجلديدة يف الأيام الأخرية، عدة 

اأمرت  حيث  والن�ساء،  الفتيات  حقوق  من  تنتق�س  قرارات 

اإىل  العودة  بعدم  والثانوية  الإعــداديــة  املــدار�ــس  طالبات 

فيه  ا�ستاأنف  الذي  الوقت  يف  احلــايل،  الوقت  يف  املدر�سة 

كما  الأول.  اأم�س  يوم  درا�ستهم  ال�سفوف  تلك  يف  الأولد 

ا�ستوؤنفت الدار�سة اجلامعية لكنها اأبلغت طالبات اجلامعة 

باأن الدرا�سات �ستتم يف اأماكن تف�سل بني اجلن�سني من الآن 

ال�سارمة،  اللبا�س  بقواعد  اللتزام  عليهن  واأن  ف�ساعًدا، 

ال�سابقة  احلكومة  حقبة  اإبــان  التعليم  من  النقي�س  على 

ــات املــتــحــدة حيث كــانــت الــدرا�ــســات  ــولي املــدعــومــة مــن ال

اجلامعية خمتلطة، يف الأغلب.
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جتارب �سياحية ال ُتن�سى، التزاٌم را�سخ يتمثل يف:اإتاحة الو�سول 
اململكة، ف�سال عن حماية  بها  التي تزخر  الثقافية  املعامل  اأهم  اإىل 
حلماية  و�سمانًا  تنميتها،  على  والعمل  عليها،  واملحافظة  البيئة 
للتطوير  االأحمر  البحر  �سركة  تنتهج  امل�سروع،  يف  البكر  البيئة 
اأف�سل  اتــبــاع  اإىل  تـــوؤدي  الــتــي  البيئية  االأنــظــمــة  مــن  جمموعة 
انبعاثات  النفايات، وخف�ض  لردم  التام  باملنع  املتعلقة  املمار�سات 
غاز ثاين اأك�سيد الكربون، واالعتماد الكامل على الطاقة املتجددة.
نت �سركة البحر االأحمر للتطوير من جمع  خالل االيام املا�سية متكَّ
30 طًنا من خملفات البحر، من 32 جزيرة، واإعادة تدويرها مرة 

اأخرى، وذلك تزامًنا مع يوم التنظيف العاملي.
التوعية  يف  جهودها  �سمن  اأنــه  تويرت-  –عرب  ال�سركة  وذكــرت 
من  البحر،  خملفات  مــن  طًنا   30 حــوايل  بجمع  قامت  البيئية، 
ال�سواطئ. واإعــادة تدويرها  امتداد 10 كم من  32 جزيرة وعلى 
البحر  �سركة  يف  البحرية  والبيئة  العلوم  خرباء  وكان  جميعها. 
االأحمر للتطوير، جنحوا وللمرة الثالثة، من حترير �سمكة قر�ض 
للحّد  اأّنــه  ال�سركة  واأو�سحت  قدمية،  م�سيدة  يف  عالقة  �سغرية 
اإن�ساء منطقة بحرية  من هذه احلوادث م�ستقباًل فاإنها تعمل على 

حممية يف البحر االأحمر.
من ناحية اخرى  تقوم  �سركة البحر االأحمر للتطوير وموظفيها  
بكل مكوناتها، وقد جنح جمددًا  البيئة  يومي على حماية  ب�سكل 
ال�سركة  �سمن  املتطوعني  من  للعديد  باالإ�سافة  اال�ستدامة  قــادة 
اأخريًا يف انت�سال اأكرث من 100 مر�ساة حديدية يف البحر االأحمر، 
اأثناء رحالت  القوارب  لتثبيت  ُترمى عادة بطرق ع�سوائية  كانت 
ال�سيد او النزهه، بحيث تعلق يف تكوينات ال�سعب املرجانية وال 
هياكل  على  ج�سيمة  باأ�سرار  مت�سببه  ا�ستعادتها  اأحيانًا  ميكنهم 

ال�سعب املرجانية االكرث جماال يف العامل. 
هذا ويقوم فريق البحر االأحمر  ب�سفة دورية بزيارات وحمالت 
عن  الك�سف  بهدف  واجلـــزر  امل�سروع  منطقة  ل�سواطئ  تنظيف 
املخلفات املوجودة، وبحث �سبل منع حدوث ذلك جمددًا من قبل 

�سفن  بع�ض    على  من  او  املتنزهني  بع�ض  او  ال�سيادين  بع�ض 
ال�سحن الدوليه .  يذكر  اأن وزارة البيئة واملياة والزراعة، اأ�سدرت 
للبيئة  البيئة لالإدراة امل�ستدامة  التنفيذية لنظام  موؤخرا  الالئحة 
و�سائل  اأو  ال�سيد  �سباك  من  التخل�ض  متنع  وال�ساحلية  البحرية 
مرا�سي  اإلقاء  وعدم  وال�ساحلية  البحرية  البيئة  يف  اأخرى  �سيد 
اأو القوارب على  ال�سعب املرجانية. وقال مدرب الغو�ض  ال�سفن 
خالد الدهلوي، مدير اأول لاللتزام والتنفيذ ب�سركة البحر االأحمر 

موظفيها  لــدى  للتطوير  االأحــمــر  البحر  �سركة  تعزز  للتطوير:" 
وحمايتها  البيئة  على  احلفاظ  ثقافة  املحلية  املجتمعات  ــراد  واأف
اإيجابي يف  اأثر  ذلك وترك  لتحقيق  كل اجلهود  وحت�سينها وبذل 
الوجهه ال�سياحيه االكرث طموحا يف العامل. واأنا اأعمل �سمن فريق 
وجهة  االأحمر،  البحر  م�سروع  وجهة  من  نخلق  اأن  على  يحر�ض 
�سياحية م�ستدامه خالية من التعديات وال�سيد اجلائر  متا�سيًا مع 

املبادئ العامة وات�ساقًا مع روؤية اململكه  2030".

شركة البحر األحمر: تعزيز حماية البيئة وفق أحدث التقنيات
جمع 30 طنا مخلفات من 32 جزيرة

جدة ـ جنود  النهدي   
يف  ـــاأمل  ب االأحـــيـــان  بع�ض  يف  ــان  االإنــ�ــس ي�سعر 
ال�سدر، ويحدث ذلك بطريقة مفاجئة، وال يدري 
اأ�سباب  لــذلــك.وهــنــاك  ـــوؤدي  ي الـــذي  ال�سبب  مــا 
"نوبة الذعر"،  عديدة لظهور هذه االآالم، ومنها 
�سغرية  منطقة  تــوجــد  حيث  الفتق  عــن  ف�سال 
حيث تلتقي املعدة مع املريء، وميكن اأن يوؤدي 
اإىل  االإجهاد  اأو  الثقيلة  االأ�سياء  رفع  اأو  ال�سعال 
ال�سغط على هذه املنطقة، واإذا كان هناك �سغط 
�سديد، فقد يتم دفع جزء من املعدة اإىل الفتحة، 
اأمل  وهذا ي�سمى فتق احلجاب احلاجز، ويعترب 
ي�ساحبه  كما  الفتق،  اأعــرا�ــض  اأحــد  من  ال�سدر 
الدكتور  واالنــتــفــاخ.   املــــريء،  اأو  املــعــدة  اآالم 
مبارك علي اآل �سائع" - اأخ�سائي الطب الباطني 
اأو�سح لـ" البالد " اأن من االأ�سباب ال�سائعة الآالم 

اأو  ال�سدر املفاجئة اعتالالت احلمو�سة املعوية 
االرجتاع املريئي وعادة ما ي�ساحب اأمل ال�سدر 
حرقان اأو طعم مر يف موؤخرة احللق.   كما ميكن 
مل�ساكل  نتيجة  تكون  اأن  املفاجئة  ال�سدر  الآالم 
ع�سالت اأو عظام ال�سدر حيث ميكن اأن تتعر�ض 
لالإ�سابة  بينها  املــوجــودة  والع�سالت  العظام 

بكدمات خالل التمارين اأو حمل 
ال�سقوط.  اأو  ثقيلة  اأوزان  اأي 
انه حينما تداهم االن�سان  االآالم 
ــه  يفكر   ــاإن الــ�ــســدر املــفــاجــئــة؛ ف
"  بالرغم  القلبية  "النوبة  يف  
اأن  اإىل  ت�سري  الدار�سات  اأن  من 
اآالم  ن�سبة 9 ٪ فقط من حــاالت 
الــ�ــســدر املــفــاجــئــة هـــي حـــاالت 
قــلــبــيــة خـــطـــرية وحتـــتـــاج اإىل 

اأن  النوبات  اإىل  التدخل الطبي واالنقاذ ، الفتا 
بعدم  �ــســعــوًرا  اأو  خفيًفا  اأملًـــا  ت�سبب  القلبية  
االرتياح و�سغط اأو �سيق يف ال�سدر وقد ت�سبب 
عادة  االأمل  وي�ستمر  ال�سدر  يف  حارًقا  اأملًا  ا  اأي�سً
عادة  ذلــك  اإىل  وباالإ�سافة  اأكــرث  اأو  دقائق  لعدة 
القلبية  النوبة  عن  الناجم  ال�سدر  اأمل  يكون  ما 
يف  حتــديــده  وي�سعب  منت�سرا 
نقطة معينة. يجب التوجه فورا 
لــلــطــوارئ يف حــالــة وجـــود اأمل 
يف الــ�ــســدر و�ــســعــور بــاالإجــهــاد 
التعرق  مثل  م�ساحبة  واأعرا�ض 
يف  االأمل  ــار  وانــتــ�ــس ــغــثــيــان  وال
الكتفني،  يف  اأمل  الفك  اأو  الرقبة 
منت�سف  الظهر  اأو  الذراعني،  اأو 
اأو  دوخـــــة،  وجــــود  اأو  الــظــهــر، 

دوار، اأو �سيق يف التنف�ض اأو خفقان و�سرعة يف 
�سربات القلب.  من جهة اأخرى ميكن اأن ت�سبب 
يف  ومفاجًئا  حــاًدا  اأملــا  والتنف�ض  الرئة  م�ساكل 
اال�سرتواح  وحــاالت  الرئة  جلطات  مثل  ال�سدر 
غ�ساء  الــتــهــاب  اأو  الــرئــة،  والــتــهــاب  الـــرئـــوي، 
يكون خطريا ويتطلب  اأن  الرئة وبع�سها ميكن 
كان  اإذا  خ�سو�سا  الفور  على  الطبيب  مراجعة 
النف�ض  مــع  �ــســوًءا  يـــزداد  ال�سدر  يف  اأمل  هناك 
م�سحوب  �سعال  وجــود  اأو  ال�سعال  اأو  العميق 
بدم اأو اإذا كان هناك �سعوبة يف التنف�ض.  ومن 
واحلــاد  املفاجئ  ال�سدر  الأمل  االأخــرى  االأ�سباب 
ا�ــســطــرابــات اجلــهــاز الــهــ�ــســمــي وااللــتــهــابــات 
الع�سالت  وت�سنج  الناري  كاحلزام  الفريو�سية 
والتهاب  ــرارة  امل ح�سوات  اأو  ــرارة  امل والتهاب 

البنكريا�ض اأو ا�سطرابات البلع.

جدة ـ البالد    
اأخــ�ــســائــي طب  الــدكــتــور عــبــدالــلــه خـــان  ك�سف 
مب�ست�سفى  واحلـــول  االأطــفــال  عيون  وجــراحــة 
طريقة  عــن  لــلــعــيــون،  التخ�س�سي  خــالــد  املــلــك 
التعرف على الطفل امل�ساب باحلول. وقال خان،  
اأن  يفرت�ض  العينني  اإن  احلــول،  تعريف  حــول 
اإحداهما  تكونا م�ستقيمتني، ويف حال انحراف 

للداخل اأو اخلارج فهذا ما يطلق عليه احلول.
امل�ساب  الطفل  على  التعرف  ميكن  هل  وحــول 
�سيء يف  اأهم  اأن  اأو�سح  اأ�سرع،  ب�سكل  باحلول 
التعرف على اإ�سابة الطفل باحلول يكون االأهل، 

�سيء  فهذا  حــول  عنده  الطفل  اأن  الحظوا  ــاإذا  ف
لالأطفال  املبكر  الفح�ض  الثاين  وال�سيء  مهم، 
�سنوات،  و6  �سنوات  و3  �سنة  عمر  يف  ويكون 
الطفل عن طريق  االأهــل بفح�ض  قيام  كما ميكن 
ملعة،  وجــود  الحــظ  فــاذا  الك�ساف  �سوء  حتريك 
العني،  منت�سف  يف  تكون  ان  يجب  اللمعة  هذه 
واذا كانت مائلة قليال للداخل اأو اخلارج فيتوقع 

ان يكون هناك حول ويجب زيارة الطبيب.
ـــواع، احلــول الكاذب  واأ�ــســاف اأن احلــول لــه اأن
االأطفال  على  يظهر  والكاذب  واحلول احلقيقي، 
احلقيقي  احلــول  اأمــا  �سنوات،   3 عمر  مــن  ــل  اأق

بع�ض  يف  يظهر  متقطع  نــوع  فيوجد  الظاهر، 
اأحيانا  م�ستقيمة  الــعــني  تــكــون  حيث  االأوقــــات 
او  لــلــداخــل  منحرفة  جتــدهــا  اأخــــرى  واأحــيــانــا 
اخلارج، كما يوجد حول دائم حيث تكون العني 

اإما منحرفة للداخل اأو اخلارج طوال الوقت.
واأكد اأن احلول من االأمرا�ض التي ميكن عالجها، 
فكل نوع من اأنواع احلول له عالج خم�س�ض له.
اإن احلول  قــال  التاأخر يف عــالج احلــول،  وعــن 
اأ�سبابه كثرية، واأول �سيء يجب عمله هو عالج 
التعرف  يجب  للعالج  اأنــه  اإىل  م�سريا  ال�سبب، 
ــة احلول  اذا كانت زاوي نــوع احلــول ومــا  على 

مرحلة  من  العالج  يختلف  بحيث  ال،  اأم  ثابتة 
الأخرى.

اأكــد  ال�سليمة،  العني  على  للحفاظ  وبالن�سبة 
عينه  يغطي  ملن  بالن�سبة  اأما  �سليمة،  تبقى  انها 
فاأو�سح اأن تغطية العني من االأ�سياء امل�ستخدمة 
يف عــــالج احلـــــول، حــيــث يــتــم تــغــطــيــة الــعــني 

ال�سليمة لتقوية العني االأخرى.
هو  وهــل  اململكة  يف  احلــول  اإح�سائيات  وعــن 
وراثــــي، اأكـــد ان احلـــول اأ�ــســبــابــه كــثــرية منها 
الوراثي، لكن غري الوراثي االأكرث، وهو منت�سر 

باململكة ويالحظ بن�سبة اأكرب عند االأطفال.  

جدة ـ البالد     
من  كــبــرية  كمية  على  ال�سم�سم   بـــذور  حتــتــوي   
لذلك  والبوتا�سيوم،  واملغني�سيوم  الكال�سيوم 
بع�ض  ولكن  العظام،  لتقوية  جدا  مفيدًا  يعترب 
يحتوي  اأي�سا  ال�سم�سم  اأن  اأو�سحت  االأبحاث 
هذه  امت�سا�ض  متنع  قد  التي  املواد  بع�ض  على 
املعادن الهامة يف اجل�سم، والتي من املمكن احلد 
اأو  ومنقوع  مق�سر  غــري  ال�سم�سم  بتناول  منها 
ن�سبة  على  اأي�سا  ال�سم�سم  يحتوي  كما  حمم�ض. 
كبرية من الربوتني التي ت�ساعد على تعزيز عملية 
باالمتالء  ال�سعور  على  وت�ساعد  الغذائي  التمثيل 
وال�سبع ب�سرعة، ولكن هناك اأي�سا بع�ض االأبحاث التي 
تدعم نظرية اأن ال�سم�سم ي�ساعد على زيادة الوزن بطريقة 

�سحية وتناوله مع اأطعمة اأخرى تدعم زيادة الوزن مثل 
املك�سرات.

من فوائد ال�سم�سم  احلفاظ على �سحة اجلهاز اله�سمي 
اجلهاز  ل�سحة  املــفــيــدة  الطبيعية  بــاالألــيــاف  غني  النــه 
و�سرطان  باالإم�ساك  اإ�سابتك  من  حتمي  والتي  اله�سمي 

القولون كما اأنه ي�ساهم يف تقليل �سغط الدم املرتفع.
ويدخل زيت ال�سم�سم يف العديد من م�ستح�سرات العناية 
عالج  كرميات  ت�سنيع  يف  يدخل  كما  الب�سرة،  وترطيب 
اأي�سا يف �سناعة  القدم  ا�ستخدامه منذ  احلروق، كما مت 
اأي�سا  لل�سعر  ال�سم�سم  زيت  ا�ستخدام  مت  كما  ال�سابون، 
لزيادة منو ال�سعر وترطيبه واحلفاظ عليه من التق�سف 
مثل  الراأ�ض  فروة  م�ساكل  عالج  على  وامل�ساعدة  والتلف 

الق�سرة.

جدة ـ البالد     
ــة يف بــرنــامــج  ــعــمــال بـــــداأ اخــتــبــار ال
املن�ساآت  بــداأت  حيث  املهني  الفح�ض 
للتدريب  العامة  للموؤ�س�سة  التدريبية 
بالتحقق  باململكة،  واملــهــنــي  التقني 
من  الــعــديــد  يف  العاملني  امــتــالك  مــن 
للمهارات  التخ�س�سية  احلرفية  املهن 
برنامج  لتاأديتها، وذلك �سمن  الالزمة 

الفح�ض املهني.
املهني  الفح�ض  برنامج  وي�ستهدف 
للمهارات  العامل  امــتــالك  مــن  التاأكد 
اختبارات  اأداء  طريق  عــن  الــالزمــة، 
تخ�س�سه،  جمــال  يف  ونظرية  عملية 
وذلك من خالل فح�ض العمالة املهنية 
يف دولهم قبل و�سولهم بالتعاون مع 
مراكز فح�ض دولية، وفح�ض العمالة 
اململكة  يف  حــالــيــًا  املــوجــودة  املهنية 
حملية،  فح�ض  مــراكــز  مــع  بالتعاون 
و�سيتم اإلزام املن�ساآت باإجراء الفح�ض 

يف االخت�سا�سات اجلديدة.
واأو�ــــســــح مـــديـــر الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 

واملهني مبنطقة الريا�ض، عبدالرحمن 
اإىل  تــهــدف  اخلــطــوة  هــذه  اأن  املقبل، 
التحقق  نــاحــيــة  مــن  املجتمع  خــدمــة 
املهارة  ميتلك  املهنة  �ساحب  اأن  مــن 
اختبار  اأن  واأبان  الأداء عمله.  الالزمة 
مهنته  مــع  يتنا�سب  مبــا  يتم  املــتــقــدم 
بـــاالخـــتـــبـــارات الــعــمــلــيــة والــنــظــريــة 
يعطي  ممــا  املهنة،  تلك  مــع  املتوافقة 
املــوثــوقــيــة الــعــالــيــة ملــن يــجــتــاز هــذا 
طالب  ذلـــك  اإىل  بــنــجــاح.   ــار  ــب االخــت
اأ�سامي،  عبداحلق  ال�سيارات  خمت�ض 
من اجلهات املخت�سة يف اململكة، بعمل 
ال�سيارات،  لفنّيي  قـــدرة  اخــتــبــارات 
املوؤهلة  ال�سيانة  مراكز  لتمييز  وذلك 

عن املراكز الع�سوائية.
يوجد  اأمريكا  يف  اإنه  عبداحلق  وقال 
االأطــبــاء،  زمالة  ي�سبه  موحد  اختبار 
عليه  يُطلق  ال�سيارات  بفنيي  خا�ض 
الفني  اأن  اإىل  الفــًتــا   ،"ASE" ا�ــســم 
على  يح�سل  ال�سهادة  على  احلا�سل 

30٪ دخاًل اأعلى الأنه موؤهل.

جدة ـ  جنود النهدي      
امللك  بجامعة  التغذية  ا�ستاذة  حذرت 
الربوفي�سور جميلة  عبدالعزيز بجدة 
بنت حممد ها�سمي  من ا�ستعمال زيت 
بالدهون  حمــتــواه  الرتــفــاع  النخيل 
امل�سبعة  ويزداد االمر �سوءا وخطورة 
عند تعر�سه اىل درجات حرارة عالية 
حيث  والقلي   الطبخ  يف  يحدث  كما 
م�سرطنة  مركبات  تكوين  اىل  يــوؤدي 

مــن هــذا  اأنــــه  اإىل  ، الفــتــة 
ــق  يــكــمــن اخلــطــر  ــطــل ــن امل
ــتــخــدام مــثــل هــذه  يف ا�ــس

الزيوت املهدرجة.
حما�سرة  خالل  واأ�سافت 
زووم  مــنــ�ــســة  عــــرب  لـــهـــا 
الــزيــوت  جميع  اأن   قــبــل  
املــتــحــولــة  اأو  املـــهـــدرجـــة  

مــثــل زيـــــوت الــطــبــخ والـــتـــي تــعــرف 
�سائلة  النباتي  وهي زيوت  بال�سمن  
الغرفة مت حتويلها  يف درجــة حــرارة 
الهدرجة اي  بعملية  اىل دهون �سلبة 
ا�سافة غاز الهيدروجني اليها،هي من 
وت�سلب  القلب  امرا�ض  م�سببات  اأهم 

ال�سرايني واأمرا�ض اخرى خطرية.
الطبيعية  الزيوت  بتناول  ون�سحت 
ـــون وجــــــوز الـــهـــنـــد )  ـــت ـــزي كـــزيـــت ال
الــــنــــارجــــيــــل( وزيـــــــوت 
املك�سرات مثل زيت اجلوز 

وزيت ال�سم�سم،
ــــذور الــعــنــب اأو  ــــت ب وزي
الرتفاع  ــادو،  ــوك االف زيــت 
حمتواها بالدهون احادية 
عدم  وعددية  الت�سبع  عدم 

الت�سبع ال�سحية.

انطالق برنامج الفحص المهني للعمالة 

أستاذة تغذية: استخدموا
الزيوت الطبيعية بدال من المهدرجة 

طبيب لـ           : الفتق واعتالالت الحموضة تسببان آالم الصدر المفاجئة

أخصائي عيون: كشف »حول« األطفال بضوء الكشاف 
مبارك آل شائع

جميلة هاشمي

السمسم منجم صحة يحمي
من السرطان والضغط المرتفع 
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الريا�ض- رتيبان الدو�سري
 '' الــبــاد   '' ـــ  ل مــ�ــســدر خــا�ــص  ك�سف 
بطلب  تقدمت  الهال  نــادي  اإدارة  اأن 
القدم  كــرة  باحتاد  امل�سابقات  للجنة 
الــهــايل  للفريق  مــبــاراتــني  لــتــاأجــيــل 
اأمام فريق الفيحاء 9 دي�سمرب، واأمام 
فريق احلزم 2 اأكتوبر، اللتني ت�سبقان 
بري�سبولي�ص  مــع  الــهــال  مــواجــهــة 

االإيـــراين يف الــدور ربــع النهائي يف 
اآ�ــســيــا؛ وذلـــك الإراحـــة  اأبــطــال  دوري 
بــعــ�ــص العــبــيــه املــ�ــســابــني، ولــيــكــون 
الــفــريــق جـــاهـــزا بــدنــيــا لــلــمــواجــهــة 
اأما الفريق االإيراين يف ربع  املرتقبة 
�ست�ست�سيف  التي  البطولة،  نهائي 
مبارياتهااإ�سافة للدور ن�سف النهائي 

العا�سمة الريا�ص.

الهالل يطلب تأجيل مباراتي الفيحاء والحزم قبل آسيا

حمد اهلل... 
"واستمرارية الفوضى"

عاطف الأحمدي

ال اأحد ي�سك للحظة يف قيمة املهاجم املغربي 
على  القوي  الفني  وتــاأثــريه   " الله  "حمد 
الرتكيبة الن�سراوية، واأنه اأحد اأهم احللول 
حمبة  يف  اأي�سًا  ي�سك  اأحــد  وال  التهديفية. 
جماهري الن�سر لهذا الاعب والتغني با�سمه 
يكون  التي  احلا�سمة  اللقاءات  خال  كثريًا 
هو جنمها االأوحد. ولكن ما يفعله حمد الله 
الن�سر  فريقه  مــع  املا�سية  الــفــرتات  خــال 
يفر�سها   التي  والفو�سى  ال�سلبي  والتاأثري 
غري  ت�سرفات  من  خارجه  اأو  امللعب  داخــل 

مقبولة
قد جتعل هذه اجلماهري اأول من يقف �سده 
قبل اإدارة النادي واجلهاز االإداري والفني. 
ولاأ�سف تعود " حمد لله " على هذه احلالة 

ومن خال مواقف كثرية ي�سعى
الــبــارزة  العامة  هــو  يــكــون  حتى  لفر�سها 
الن�سراوي،  للفريق  واال�سم االأوحد واملنقذ 
واملوؤ�سف اأنه جنح يف اأغلبها. ولكن املعتاد 
اأزمانه  عرب  الن�سراوية  املنظومة  يف  عليه 

واأجماده واإجنازاته
" الن�سر مبن ح�سر" مهما  التي حتققت اأن 
كانت االأ�سماء اأو النجومية، واملتابع بعمق 
احلالية  االإدارة  مــع  الــنــ�ــســراوي  للو�سع 
هذه  مثل  اأن  معمر"   بــن  م�سلي   " بــقــيــادة 
واإن  جمـــددًا،  متريرها  ميكن  ال  الت�سرفات 
 " فلن  مــرة  واأ�سلحت  وجتاهلت  تغا�ست 
الكيان واإن  " وجتامل على م�سلحة  ت�سكت 
اأي  جتــاه  االن�سباطية  اخلــطــوات  تتخذ  مل 
فمغادرتها  الــفــريــق  قيمة  مــن  يقلل  جتـــاوز 
اجلــمــاهــري  عــلــى  املـــــوؤمل  مـــن  الأنـــــه  اأوىل؛ 
الكبري  املــايل  ال�سخ  هــذا  ومــع  الن�سراوية 
مثل  ب�سبب  ي�سيع  اأن  الرنانة  والتعاقدات 
هـــذه الــتــ�ــســرفــات وخــ�ــســو�ــســًا اأنــهــا عقدت 
االآمال على عودة الن�سر هذا املو�سم ل�سل�سلة 
وهو  القارية  اأو  املحلية  �سواء  البطوالت 
مازال موؤها لذلك يف ظل التناف�سية الكبرية 
اإطاقًا  تقبل  ال  التي  املحلية،  مناف�ستنا  يف 
اأن  الله  حمد  على  لذلك  احلــلــول؛  اأنــ�ــســاف 
يراجع ح�ساباته كثريا ومرارا وتكرارا، واأن 
اإذا  الفو�سوية  ت�سرفاته  بع�ص  عن  يتخلى 
اجلماهري  لدى  حمبته  على  يحافظ  اأن  اأراد 
واأن يقدم اعتذاره الر�سمي لهذه اجلماهري، 
فالن�سر قادر على جلب اأف�سل منه اإذا رغبت 
اإدارته وال�سواهد كثرية. فمن امل�ستحيل اأن 
م�ستهرت.  العب  اأجل  من  " بهدف  " ُي�سحى 

فالن�سر اأكرب من اجلميع.

جدة تستضيف مونديال األثقال..
والفيصل يرحب بضيوف السعودية

جدة – البالد
ال�سعودية-  العربية  اململكة  ت�ست�سيف 
كاأ�ص  بطولة  تاريخها-  االأوىل يف  للمرة 
لل�سباب حتــت 17  ــقــال  االأث لــرفــع  الــعــامل 
عاما، بتنظيم من االحتاد ال�سعودي لرفع 
االأثـــقـــال يف حمــافــظــة جـــدة، وذلـــك خــال 
الفرتة من 4 اإىل 12 اأكتوبر املقبل مب�ساركة 
ـــة من  دول 326 العــبــا والعــبــة ميــثــلــون 45 

خمتلف دول العامل.
ـــــري عــبــدالــعــزيــز بـــن تــركــي  وقــــال االأم
الفي�سل وزير الريا�سة، رئي�ص اللجنة 
االأوملبية ال�سعودية: "اإن ا�ست�سافة 
يف  االأوىل  للمرة  البطولة  هــذه 

العامل  بها  ميــر  التي  الــظــروف  رغــم  اململكة  تــاريــخ 
غري  الدعم  جت�سد  كــورونــا،  فريو�ص  جائحة  جــراء 
قبل  من  الريا�سي  القطاع  به  يحظى  الــذي  املحدود 
روؤيتنا  م�ستهدفات  حتقيق  نحو  الر�سيدة،  قيادتنا 

مبختلف  الريا�سات  وتطوير   2030 اململكة  روؤيــة 
الناجت  منــو  يف  وامل�ساهمة  واأنــواعــهــا،  م�سمياتها 

املحلي للمملكة".
الريا�سة  وزيــر  �سمو  رحــب  حديثه،  ختام  ويف 
العامل  دول  خمتلف  من  امل�ساركني  الاعبني  بكافة 
االإقامة  طيب  لهم  متمنيا  اململكة،  الثاين  بلدهم  يف 
والــتــوفــيــق والــنــجــاح يف هـــذه الــبــطــولــة، وتــقــدمي 

م�ستويات فنية مميزة.
وميلك رباعو اململكة 4 ميداليات يف هذه البطولة 
عرب: علي العثمان، احلا�سل على ميداليتني ذهبيتني 
وميدالية ف�سية يف ال�ص فيغا�ص االأمريكية 2019م، 
وعلي جميد، الذي حقق برونزية بطولة البريو التي 

اأقيمت عن بعد العام املا�سي.

الخضراوي وبوشليبي يحققان فضية 
دولية كازخستان لـ" الطاولة"

الريا�ض – متعب اجلوهر
حقق زوجي منتخبنا ال�سعودي لكرة الطاولة علي 
الثاين  املركز  بو�سليبي  عبدالعزيز  و  اخل�سراوي، 
وامليدالية الف�سية لبطولة كازخ�ستان الدولية املقامة 
حقق  فيما  الكازاخ�ستانية،  قراقند  مدينة  يف  حاليا 

نايف اجلدعي برونزية الفردي.

من جهة اأخرى، اأكد رئي�ص االحتاد د. عبدالله البار 
اأهمية  لها  الدولية  البطوالت  يف  امل�ساركات  هذه  اأن 
كبرية لاعبني لتحقيق نتائج اإيجابية وللتناف�ص مع 
اأبطال اللعبة، ورفع ت�سنيفهم القادم، �سيكون اأف�سل 
الفي�سل  تركي  بــن  عبدالعزيز  االأمـــري  دعــم  ظــل  يف 

للريا�سة ال�سعودية .

"             " تكشف...

في الجولة الثالثة من دوري " يلو"

اجتماع فني وإداري ووجبة عشاء 
هيأت االتحاد للنصر

الشعلة يواجه الخلود... وجدة 
والعين في قمة ملتهبة 

جدة - حممد بن نافع 
يف  االحتـــــاد  نــــادي  اإدارة  جنــحــت 
جمعته  التي  للمباراة  الفريق  تهيئة 
بــنــظــريه الــنــ�ــســر �ــســمــن مــنــافــ�ــســات 
كاأ�ص  دوري  من  اخلام�سة(   ( اجلولة 
للمحرتفني،  �سلمان  بن  حممد  االأمــري 
بثاثة  الــعــمــيــد  فــيــهــا  تــغــلــب  اأن  بــعــد 
بذلك  لي�سعد  هـــدف  مــقــابــل  اأهـــــداف 
 )12( بــر�ــســيــد  الــرتتــيــب  لـــ�ـــســـدارة 
اأكــدت  جانبها  مــن   " "الباد  نقطة... 
للفريق  اأن االإعداد الذهني والتكتيكي 
�سبقه عمل  املباراة  االحتادي يف هذه 
الــكــرة  اإدارة  قــبــل  مــن  وفــنــي  اإداري 
كونرتا؛  كوزمني  الــرومــاين  واملــدرب 
الاعبني  مع  اإداري  اجتماع  يف  متثل 
فني  اجتماع  وكذلك  الن�سر  لقاء  قبل 

الاعبني،  مــع  الفني  اجلــهــاز  قبل  مــن 
االأجهزة  جمع  ع�ساء  حلفل  باالإ�سافة 
االإدارية والفنية والاعبني يف �سيافة 
يف  �ساهم  ما  املولد،  فهد  الفريق  جنم 
ال�سحن  اأجـــواء  من  الاعبني  اإخـــراج 

وانعك�ست  واالإعـــامـــي  اجلــمــاهــريي 
االحتــادي  االأداء  على  اإيجابي  ب�سكل 
عنه  نتج  ما  االأخ�سر  امل�ستطيل  داخل 
م�سرية  يف  مهمة  نقاط  بثاث  الظفر 

الفريق نحو تعزيز ال�سدارة. 

حائل - خالد احلامد
االثنني"   " ــــيــــوم  ال ــق  ــطــل ــن ت
مــواجــهــات اجلــولــة  الــثــالــثــة من 
الــدرجــة  ـــة  ـــدي الأن يلو"  دوري" 

االأوىل، بثاث لقاءات هامة.

ال�سعلة VS اخللود
و�ــســط حــر�ــص �ــســديــد مــن اأجــل 
يلتقي  ـــثـــاث،  ال ــقــاط  ــن ال انـــتـــزاع 
االأول  ملعب  على  واخللود  ال�سعلة 
الإيقاف  ي�سعى  فال�سعلة  بــاخلــرج، 
اللقاء  ويدخل  بالنقاط،  التفريط 
يف  تــعــادلــه  اإثــــر  نقطتني  بــر�ــســيــد 
املقابل،  يف  ال�سابقتني.  اجلولتني 
ر�سيد  بــدون  اللقاء  يدخل  اخللود 
نقطي، وي�سعى لنيل النقاط الثاث 

لابتعاد عن مراكز املوؤخرة.

جدة VS العني
يواجه  منتظرة،  مواجهة  ويف 

امللعب  على  العني،  نظريه  جــدة 
الرديف بجدة ، يف مباراة تبدو 
�سعبة على الطرفني؛ نظرا ملوقع 
الــفــريــقــني يف �ــســلــم الــرتتــيــب؛ 
نقاط  بــدون  اللقاء  يدخل  فجدة 
بعد خ�سارتني، يف املقابل يدخل 
تعادله  بعد  نقطة  بر�سيد  العني 
يف  ويــاأمــل  املا�سية  اجلــولــة  يف 

ت�سحيح و�سعه بنقاط اللقاء.

اخلليج VS النه�سة
املناف�سة  يف  كــبــرية  برغبة 
اخلليج  يلتقي  املقدمة،  على 
كا  ياأمل  ومعها  النه�سة  مع 
والزحف  الفوز  يف  الفريقني 
نــــحــــو مــــقــــدمــــة الــــرتتــــيــــب، 
الــفــريــقــان ميــلــكــان 4 نــقــاط، 
بفارق  يتقدم  اخلليج  ولــكــن 

االأهداف. 

سالمات للدوسري
الريا�ض-حممد 

اجلليحي
تــعــر�ــص العــــب الــهــال 
ــ�ــســعــودي،  ومــنــتــخــبــنــا ال
الــنــجــم �ــســامل الــدو�ــســري 
مواجهة  اأثناء  اإ�سابة  اإىل 
الـــهـــال اأمــــــام االتـــفـــاق، 
اخلام�سة  اجلــولــة  �سمن 

املدرب  اأجرب  ما  للمحرتفني،  �سلمان  بن  االأمــري حممد  كاأ�ص  دوري  من 
اجراء  وبعد  املباراة.  عمر  من   77 الدقيقة  يف  ا�ستبداله  اإىل  جاردليم 
الفحو�سات املبدئية ات�سح اأن اإ�سابة الاعب عبارة عن كدمة خفيفة يف 

مف�سل القدم وغري مقلقة و�سوف يجري املزيد من الفحو�سات الحًقا.
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االحتــاد  الفريق  يف  الفارق  �سنعت  التي  اجلديدة  االأ�سماء   ••
ت�ستحق االإ�سادة..

ي�ستحقان  كعكي  اأحمد  ونائبه  احلائلي  اأمنار  النادي  •• ورئي�س 
االإ�سادة..

)اإيقور  النمور  فرقة  اإىل  ان�سم  الذي  الكبري  االحتادي  •• والنمر 
كورنادو( ي�ستحق االإ�سادة..

•• واملدرب االحتادي اجلديد كوزمني كونرتا ي�ستحق االإ�سادة ..
بكل  النمور  �ساند  الذي  الريا�س  العا�سمة  يف  الذهب  •• ومدرج 

قوة اأمام الن�سر ي�ستحق االإ�سادة..
•• اجلميع يف نادي االحتاد ي�ستحقون االإ�سادة وال�سكر والتقدير 
على العزف املنفرد الكبري الذي قدمه النمور على الب�ساط االأخ�سر 

واأ�سعدوا به املاليني من ع�ساق ال�سرح االحتادي ال�سامخ ..
للرمز  اخلالدة  املقولة  هذه  الميوت(  ولكن  مير�س  )االحتــاد   ••
ورعــاه،  الله  حفظه  من�سور،  بــن  طــالل  االأمـــري  الكبري  االحتـــادي 
وتعرث  االحتـــادي  النمر  �سقط  فكلما  الــزمــن،  مــن  عــقــوٍد  منذ  قالها 
من جديد ونه�س و�سرب خ�سمه  عاد  يعود،  لن  اأنه  وظن اجلميع 
 ( االأمــري طالل  عنه  قال  كما  اأنــه  للجميع  واأكــد  مبخالب من حديد، 

االحتاد مير�س ولكن ال ميوت(..
.. بعده(  االأندية  و)كل  ال�سدارة  يف  االحتاد  هو  •• فها 

النقاط  تلو  النقاط  ويح�سد  ويتعملق  يتاألق  االحتــاد  هاهو   ••
الوفية، وي�سدد ثالثية يف  االأفراح )هدية( جلماهري االحتاد  ليقدم 

ال�سباك الن�سراوية بعد ال�سدا�سية االأبهاوية.
الهّمة. احتاد  القّمة،  احتاد  نريد..  الذي  االحتاد  •• هاهو 

اأمنار احلائلي كاالأملا�س على  •• اإنها االأ�سماء اجلميلة التي نرثها 
اإلينا  واأعــادت  الفارق  و�سنعت  بريقها  فظهر  االحتادية  الت�سكيلة 

االحتاد الذي نريد.
وتعب  احلائلي،  يا  وتفانيك  واإخال�سك  وجهدك  تعبك  اإنــه   ••
ثغر  على  الفرحة  ر�سمتما  يامن  كعكي..  اأحــمــد  نائبك  واإخــال�ــس 

مدرج الذهب فاأعدمتا توّهج تاج وجنوم العميد.
حتى  كبري  جهٍد  من  مابذلتم  على  لكما  �سكرًا  القلب  من  •• اأقولها 

وفقكم الله يف اإظهار القوة ال�ساربة يف  اأداء الفريق االحتادي ..
•• لقد كانت جماهري العميد على موعد  مع تاألق النمور واإبداعهم 

يف لقاء القمة اأمام الن�سر..
يف  واملعنى(  )اال�سم  االحتاد  وح�سر   .. العميد  توهج  حيث   ••
ح�سد  يف  فريقها  موا�سلة  العميد  جماهري  وتــاأمــل  الن�سر.  لقاء 
وال�سباب  واالأهلي  التعاون  اأمــام  القادمة  املباريات  خالل  النقاط 
و�سمك والفتح والهالل والطائي واالتفاق والباطن ليبقى عميدها 

يف ال�سدارة .. بكل اإ�سرار وبكل جدارة.
القّمة،  احتاد  احتــادي؛  عا�سق  كل  يريده  الذي  االحتــاد  فهذا   ••

وال�سيء �سوى القّمة.
 hakami_omar@

مقولة األمير طالل واتحاد القمّة
عمر احلكمي

شروق أقيمت ألول مرة في المملكة بمشاركة 26 فريقا

فريق" كفو" النسائي يتوج بكأس العالم لألهداف العالمية

متابعة - حمودالزهراين 
لــالأهــداف  الــعــامل  لكاأ�س  بطولة  اأول  الدرعية  احت�سنت 
فريًقا   26 مب�ساركة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  العاملية 
والبيئية  االجــتــمــاعــيــة  اال�ــســتــدامــة  دعـــم  بــهــدف  لل�سيدات 
املجتمع.  على  اإيجابي  اأثــر  اإحــداث  اأجــل  من  الريا�سة  عرب 
للم�ساركة  فر�سة  �سينال  الفائز  الفريق  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
يف نهائي بطولة كاأ�س العامل لالأهداف العاملية، يف نهاية هذا 

العام باأي�سلندا.
وقد احت�سن مركز النخبة الريا�سي  يف الدرعية الن�سخة 
 16 اخلمي�س  من  الفرتة  خــالل  وذلــك  البطولة،  من  االأوىل 
بني  احلــدث  دمــج  وقــد  �سبتمرب.   1٨ ال�سبت  حتى  �سبتمرب 
يف  الــفــرق  �ساركت  حيث  والريا�سة،  املجتمعية  التوعية 

فعالية كرة القدم اخلما�سية.
وتعترب بطولة كاأ�س العامل لالأهداف العاملية يف ال�سعودية 
عرو�س  تقدمي  الفعالية  وت�سمنت  اجلهود.  لهذه  تتويًجا 
يوم  خا�س  حــدث  يف  احلكام  من  جلنة  اإىل  الفرق  قبل  من 
العديد  �سهدت  بطولة  تالها  اخلمي�س، 
اجلمعة  يــومــي  خــالل  االأن�سطة  مــن 
والــ�ــســبــت حــيــث كـــانـــت الـــدعـــوة 

مفتوحة للجميع.
وقد حقق فريق" كفو" من جدة الفوز بالبطولة. و�سوف 
العاملية يف  العامل لالأهداف  كاأ�س  الفريق يف بطولة  ي�سارك 

اأي�سلندا بجانب فرق اأخرى من خمتلف دول العامل.
للجميع  للريا�سة  ال�سعودي  االحتــاد  رئي�س  قــال  بــدوره 
كل  "اأواًل وقبل  �سعود:  اآل  الوليد بن طالل  بن  االأمــري خالد 
�سيء، اأهنئ كافة الفرق الـ 26 على م�ساركتها يف اأول بطولة 
لكاأ�س العامل لالأهداف العاملية يف اململكة، تهانينا لـفريق كفو 
يف رحلته على ال�سعيد الدويل ومتثيل ال�سعودية، ونتمنى 

له كل التوفيق".
وعلى الرغم من كون بطولة كاأ�س العامل لالأهداف العاملية 
تقام يف ال�سعودية للمرة االأوىل، اإال اأنها لي�ست املرة االأوىل 
عام  ففي  النهائيات.  اإىل  اململكة  من  فريق  فيها  ي�سل  التي 
اأ�س�سه  الـــذي  ال�سعودي"  "االأخ�سر  فــريــق  احــتــل   ،2019
يف  الــثــاين  املــركــز  للجميع  للريا�سة  الــ�ــســعــودي  االحتــــاد 
النهائيات يف مدينة نيويورك. وكانت هي املرة االأوىل التي 
يتناف�س فيها فريق ريا�سي لل�سيدات من اململكة يف الواليات 
اململكة  اأحرزته  الذي  للتقدم  يرمز  وذلك  االأمريكية،  املتحدة 

يف تطوير كرة القدم لل�سيدات على امل�ستوى املجتمعي.

نفى ما ذكرته عن راتب ميسي

جدة- البالد
نفى الربازيلي ليوناردو، املدير 
الريا�سي لباري�س �سان جريمان 
 " �سحيفة  ن�سرته  مــا  الفرن�سي 
عن  الريا�سية  املحلية  ليكيب" 
النجم  �سيتقا�ساه  الــذي  الــراتــب 
نادي  مع  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني 

"ليكيب"  �سحيفة  واأفـــادت  العا�سمة. 
املحلي  ـــدوري  ال يف  ليون  لقاء  ع�سية 
ملعب  عــلــى  ملي�سي  االأول  ــظــهــور  وال
اإىل  و�سوله  منذ  برين�س"  دي  "بارك 
حر  انــتــقــال  �سفقة  يف  جــريمــان  �ــســان 
االإ�سباين،  بر�سلونة  االنف�سال عن  بعد 
مرات  �ست  العامل  يف  العب  اأف�سل  بــاأن 

على  ـــورو  ي مــاليــني   110 �سيتقا�سى 
مدى ثالثة اأعوام. لكن ليوناردو اعترب 
عن  جــدًا  بعيٌد  ال�سحيفة  ذكرته  ما  اأن 
االأمــر. هذا  يعجبنا  الواقع، م�سيفًا: مل 
بعيُد جدًا عن الواقع، اإن كان من ناحية 
اأو االأرقــام. وتابع: هناك  الزمنية  املدة 
باأنها  القول  ميكنني  لكن  �سرية،  بنود 

لعامني  الــعــقــد  مـــدة  احلــقــيــقــة.  لي�ست 
اإن  �سروط  اأي  وبــدون  لثالثة  ولي�ست 
النادي. بح�سب  اأو  لناحية الالعب  كان 
ما �سدد الربازيلي. وراأى اأن ما ن�سرته 
وزاد:  احـــرتام،  قلة  ي�سكل  "ليكيب" 
يف  م�سكلتكم  لكنها  التوقيت،  اأفــهــم  ال 

ال�سحافة.

جوشوا: سأواجه فيوري 
قبل االعتزال

جدة- البالد
وعد اأنتوين جو�سوا بتقدمي كل ما عنده للتاأكد من اأن النزال مع 
تاي�سون فيوري �سيقام قبل اعتزاله، و�سدد على اأنه �سوف يقام يف 

اأي مكان يف بريطانيا يف�سله.
حامل  مع  الثقيل  ــوزن  ال يف  العامل  بطل  يتواجه  اأن  املقرر  ومــن 
لقب منظمة املالكمة العاملية االأوكراين اأولك�سندر اأو�سيك يف ملعب 
توتنهام هوت�سبري بعد اأ�سبوع، وبالتحديد يوم 25 �سبتمرب اجلاري.
تنظيم  مت  "بي.ايه.ميديا" اأنه  الربيطانية  االأنباء  وكالة  وك�سفت 
هذا النزال بعدما انهارت خطط مواجهة فيوري يف اأغ�سط�س عندما 
اأمر حمكم اأمريكي فيوري مبواجهة االأمريكي ديونتاي وايلدر مرة 

اأخرى.
وقال جو�سوا ل�سحيفة "ديلي ميل" عن مواجهة فيوري : كان من 
املفرت�س اأن نكون قد خ�سنا النزال االأن ، وحاليا نحن هنا نتحدث 

عن هذا النزال.
واأ�ساف : ولكن هذا النزال �سيحدث. اأعلم ما يقوله النا�س ب�ساأن 
�سيا�سة املالكمة، ولكني اأعد قبل نهاية م�سريتي باأنني �ساأبذل كل ما 

يف و�سعي ملواجهة تاي�سون فيوري.

المدير الرياضي لسان جيرمان يسخر من" ليكيب"
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»تحدي البحث التقني« لتحفيز االبتكار
 الريا�ض - البالد

اأطلق الربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات مبادرة 
املحورية،  الربنامج  مبادرات  كثاين  التقني"،  البحث  "حتدي 
التي تهدف اإىل دعم ال�سركات التقنية لتطوير منتجاتها وبناء 
البحثية  واملــراكــز  اجلــامــعــات  مــع  عالقاتها  وتعزيز  قــدراتــهــا 
وبناء  التقني،  واالبتكار  والتطوير  البحث  حتفيز  خــالل  من 
متا�سًيا  املعلومات  تقنية  قطاع  يف  املعرفة  وتوطني  القدرات 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  وتعد   ،2030 اململكة  روؤية  مع 
والتقنية ال�سريك االإ�سرتاتيجي والداعم للمبادرة ا�ستناًدا على 

خربتها التخ�س�سية يف البحث والتطوير واالبتكار.
ومراكز  واجلامعات  التقنية  ال�سركات  بني  املبادرة  وجتمع 
ال�سركات  تــواجــه  تقنية  حتــديــات  طـــرح  خـــالل  مــن  االأبـــحـــاث 
املعلومات  وتقنية  االآيل  احلــا�ــســب  عــلــوم  يف  للمتخ�س�سني 
واأع�ساء  والباحثني  اجلامعات  طلبة  من  النا�سئة  والتقنيات 

هيئة التدري�س، متيحًة لهم امل�ساركة باقرتاح وتخطيط واإجناز 
لال�ستفادة  موثقة،  نتائج  ذات  علمية  ابتكارات  اأو  م�سروعات 

منها، وتطبيقها كحلول عملية مبتكرة.
واالبتكار  والتطوير  البحث  قــدرات  تنمية  اإىل  تهدف  كما 
جمهودات  وتوجيه  اململكة،  يف  املعلومات  تقنية  جمــال  يف 
اجلامعات ومراكز االأبحاث اإىل امل�سروعات البحثية التي تلبي 

احتياجات القطاع اخلا�س يف جمال تقنية املعلومات.

باري�ض - وكاالت
ح�سد  بت�سفيق  بولون  ناتون  املغامر  قوبل 
اأكمل عبور  من امل�ساهدين يف باري�س، عندما 
بني  مــ�ــســدود  حــبــل  عــلــى  مــرت   600 م�سافة 
االآخـــر من  اإيــفــل وبناية على اجلــانــب  بــرج 
على  عاما(   27( بولون  حترك  ال�سني.  نهر 
70 مرتا  ارتفاع  املعلق على  امتداد احلبل 
املــراحــل جال�سا  اإحــدى  من االأر�ـــس، ويف 
اإىل  و�سوله  قبل  احلبل  على  م�ستلقيا  ثم 
مــ�ــســرح �ــســايــو يف نــهــايــة الــعــر�ــس الــذي 

ا�ستمر ن�سف �ساعة.
جميلة  اإيفل  بــرج  من  "البداية  وقــال 
اأ�سعر  اأكـــن  حــقــا... خــالل الــعــر�ــس، مل 
هذا  من  خائفا  بالفعل  اأكــن  ومل  بذلك، 
نفذ   ،2019 عـــام  ويف  االرتفاع". 
م�سدود  حبل  على  ا�ستعرا�سا  بولون 
 510 ومل�سافة  مــرتا   150 بارتفاع 
ـــار بـــني نــاطــحــتــي �ــســحــاب يف  ـــت اأم
يف  الــتــجــاريــة  ديفين�س  ال  منطقة 

باري�س.

جدة - البالد
املهند�س  التاريخية  جدة  برنامج  على  العام  امل�سرف  د�ّسن 
اأ�ـــســـرف حــ�ــســن كــامــل، يف مــتــحــف بــيــت الــ�ــســربــتــلــي بجدة 
اأحد  باجنيد،  �سامل  حممد  الراحل  معر�س  اأعمال  التاريخية، 
ثوب  ت�سميم  يف  وامل�ساهمني  ال�سعودي  العربي  اخلط  رواد 
الكعبة امل�سرفة ون�سخ القراآن الكرمي، بدعم من وزارة الثقافة، 
حيث �سمل على 20 لوحة فنية تروي جماليات اخلط العربي، 

وتك�سف عن اإبداعات تراثية توؤ�س�س ملراحل مهمة.
وي�سلط املعر�س ال�سوء على م�سرية الراحل، يف املجاالت 
احلياتية والفنية، وجتربته واأهم اأعماله املتنوعة التي قدمها 
خدمة  يف  جلهوده  تقديرًا  احلافلة،  االإبداعية  م�سريته  خالل 
الفنية  واللوحات  الرائد،  التاأ�سي�سي  فنه  عرب  العربي  اخلط 
واأحــاديــث  قراآنية  اآيـــاٍت  عــن  عــبــارة  بع�سها  العربي  باخلط 

نبوية، باالإ�سافة اإىل جمل وحكم متنوعة، يف اأربعة اأجنحة.

مغامر يسير مئات األمتار على حبل

جماليات الخط العربي في جدة التاريخية

 فلكية جدة ترصد 
قمر الحصاد 

ضبط سائق متهور 
بين المسارات

الريا�ض- البالد
مقطع  يف  ظهر  مركبة  بقائد  املـــرور  دوريـــات  اأطــاحــت 
فيديو وهو يقود �سيارته بتهور و�سرعة عالية يف طريق 

�سريع، ما عر�س اأ�سحاب املركبات االأخرى للخطر.
قائد  �سبط  مت  اإنـــه  لــلــمــرور،  الــعــامــة  االإدارة   وقــالــت 
العقوبات  لتطبيق  املــروريــة  للهيئة  واإحــالــتــه  املــركــبــة، 
الذي  الفيديو  مقطع  واأظهر  للنظام.  وفقًا  بحقه  املقررة 
�سوره قائد املركبة لنف�سه وهو يقود بتهور ويتنقل بني 
اإحدى  عر�ست  ب�سورة  املعاك�س  االآخــر  وامل�سار  م�ساره 

املركبات ال�سالكة للطريق للخطر.
 وموؤخرا بداأ الر�سد االآيل ملخالفة عدم االلتزام بحدود 
املــ�ــســارات املــحــددة عــلــى الــطــرق ، يف خــطــوة  لتعزيز 
يعد   ، االإدارة  وبح�سب  ــة.  املــروري ال�سالمة  اإجــــراءات 
من  الطرق   على  املحددة  امل�سارات  بحدود  االلتزام  عدم 
املخالفات املرورية ، وت�ستوجب الغرامة املالية من 300 

اإىل 500 ريال. 

خطوات بسيطة لبريق 
المجوهرات 

جدة - البالد
احلفاظ على بريق الذهب واملجوهرات اأمر �سروري جلاهزية 
ي�ستغرق  ما  وعــادة   ، املختلفة  اخلا�سة  املنا�سبات  يف  ارتدائها 
، مع احلذر  دقائق فقط من خالل خطوات ب�سيطة  تنظيفها ب�سع 
اأو  االأ�سنان  معجون  مثل  التاأثري  قا�سية  مــواد  اأيــة  ا�ستخدام  من 
املنتجات  من  االأنـــواع  هــذه  الأن  )البيكربوناتو(،  اخلبز  �سودا 
هي  الذهبية  املجوهرات  لتنظيف  طريقة  واأ�سهل  املعادن.  تخد�س 
ملء وعاء بكوبني من املاء الدافئ وعدة قطرات من منظف االأطباق 
دقيقة   15 ملدة  املحلول  نقعها يف  ثم  االأمونيا،  ون�سف معلقة من 
ناعمة  اأ�سنان  بفر�ساة  الذهبية  امل�سوغات  فرك  خطوة  تاأتي  ثم   ،
لالأطفال الإزالة ال�سوائب اأو بقطعة قطن و�سطفها باملاء، ثم تركها 

جتف ملدة 10-15 دقيقة.

الشيب المبكر.. 
انتبه لطعامك 

جدة- البالد
ي�سهد اليوم ر�سد القمر البدر ل�سهر �سفر، وهو البدر االأخري يف ف�سل ال�سيف 
وي�سمى قمر احل�ساد يف هذا الوقت من ال�سنةِ.واأو�سح رئي�س اجلمعية الفلكية 
بجدة املهند�س ماجد اأبوزاهرة، اأن ا�ستخدام م�سطلح قمر احل�ساد لعدة �سنوات 
وهي ت�سمية "�سعبية" تطلق على االأقمار البدر التي حتدث يف �سهري �سبتمرب 
�سبتمرب  يف  اأنه  مفيدًا  اخلريفي،  االعتدال  من  القريبة  االأ�سهر  وهي  واأكتوبر، 

واأكتوبر يكون وقت �سروق القمر قريبًا اإىل وقت غروب ال�سم�س لعدة ليايل.
غروب  مع  ال�سرقي  ال�سمال  ال�سرقي  االأفق  من  �سي�سرق  القمر  اأن  اإىل  واأ�سار 
يكون  عندما  كبريًا  �سيكون  للقمر  الظاهري  احلجم  بــاأن  و�سيالحظ  ال�سم�س، 
بعد  ولكن  برتقايل،  اأو  وردي  لونه  يكون  اأن  املمكن  ومــن  ــق،  االأف من  بالقرب 
ال�سغري، وهذا جمرد وهم ب�سري يحدث يف  ال�سماء يعود حجمه  ارتفاعه يف 

منت�سف كل �سهر قمري.

 جدة - البالد
يفاجاأ العديد من ال�سباب بظهور �سعريات بي�ساء يف وقت مبكر، م�سببا 
اأنه ميكن  انزعاجا لهم وت�ساوؤالت حول �سبب ذلك. لكن درا�سات ك�سفت 

تاأخري ال�سيب املبكر اإذا انتبهنا اإىل غذائنا كما توؤكد بع�س الدرا�سات.
واأول ما تتوجه اإليه االأنظار هو ال�سكر امل�سّنع واملُحليات، وذلك الأنها 
كميات  تقل  وبالتايل  "ي"،  فيتامني  فوائد  ا�ستغالل  من  اجل�سم  متنع 

الربوتني، ويح�سل ال�سعر على تغذية اأقل.
 ، كاملعجنات  االأطعمة  املوجودة يف بع�س  ال�سناعية  امللونات  اأي�سا    
م�سكلة  ت�سبب  اأن  ميكن  احليواين  الربوتني  من  كبرية  كميات  وتناول 
ال�سبب  العمر  يف  التقدم  يبقى  لــكــن   ال�سيب،  ظــهــور  وتعّجل  لل�سعر 
االأ�سا�سي لظهور ال�سيب لرتاجع اإفراز اجل�سم ملادة امليالنني، وهي املادة 

امل�سوؤولة عن لون ال�سعر االأ�سلي

»هي لنا دار«
البالد- حمود الزهراين

960 مرتًا ب�شفوى يف حمافظة القطيف، مب�شاركة عدد من الفنانني  اأطول جدارية يف اململكة حتت عنوان )هي لنا دار( بطول  اأمانة املنطقة ال�شرقية    تنّفذ 
100 مرت بطريق امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود مبحافظة اخلفجي حتت  والفنانات واملواطنني .كما تنّفذ االأمانة جدارية اأخرى بطول 
عنوان )جدارية وطن(، مب�شاركة فريق اخلفجي التطوعي. ويف القريات نفذت البلدية جدارية بطول حو 150 مرتًا ،مب�شاركة اأكرث من 47 فناًنا وفنانة؛ زينوها 

بالعديد من الر�شومات، وعربت ر�شوماتها عن الهوية ال�شعودية، �شمن االحتفال باليوم الوطني.
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