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جدة ـ البالد 
في�صل  ال��زواج  راغبي  بني  للتوفيق  الأ�صرة  تكوين  مركز  رئي�س  اأك��د 
يتجاوزها  اأن  و�صرورة  الأوىل،  �صنوات  اخلم�س  فرتة  اأهمية  ال��ردادي 
ال�صاب والفتاة بنجاح ل�صمان ا�صتمرار احلياة الزوجية والأ�صرية، م�صرًيا 

اإىل اأنه بعد مرور هذه الفرتة ت�صبح حالت الطالق قليلة جًدا.
اأ�صباب انت�صار حالت الطالق كثرية جًدا من  اأن   ، واأ�صاف »ال��ردادي« 
اأهمها ال�صو�صيال ميديا، وما جلبته لنا من مقارنات بامل�صاهري ما ي�صبب 

اأن  غياب اخليارات يف الزواج  اأ�صار اإىل  انهيارًا للعالقات الأ�صرية، كما 
ل�صرورة  داعًيا  الطالق،  حالت  يف  مهم  �صبب  الفتيات  اأو  لل�صباب  �صواء 

وجود جمعيات للتوفيق بني الراغبني يف الزواج.
اإىل ذلك اأو�صح  امل�صت�صار القانوين، متعب العريفي، اأن بع�س امل�صاهري 
مبواقع التو�صل الجتماعي يلجاأون اإىل الأ�صاليب ال�صتفزازية ملتابعيهم 
ملتابعهم  امل�صاهري  ا�صتفزاز  اإن  العريفي،  امل��ادي.وق��ال  التك�صب  اأجل  من 

اأ�صبحت ظاهرة منت�صرة الآن مل تكن موجودة يف ال�صابق.

مكة املكرمة-البالد
تنفيذ  اأع��م��ال  حاليا  اللوج�صتية  واخل��دم��ات  النقل  وزارة  ت�صتكمل 
يت�صمن  والذي  املبا�صر،  املكرمة  الرابط بني جدة ومكة  الطريق  م�صروع 
ن�صبة  وبلغت  كيلومرًتا.   )72( طوله  ويبلغ  اجتاه،  كل  يف  حارات  اأربع 
الن�صبة  و�صلت  ح��ني  يف   ،%  55 الأوىل  مرحلته  يف  امل�صروع  اإجن���از 
اأعمال  % من   81 اإجن��از  %  فيما مت   73 الثانية  املنجزة خالل املرحلة 
م�صتهدفات  حتقيق  يف  امل�صاهمة  اإىل  امل�صروع  ويهدف  الثالثة.   املرحلة 

 30 اإىل  ال�صتيعابية  الطاقة  زي��ادة  عرب  الرحمن  �صيوف  خدمة  برنامج 
مليون معتمر �صنويًا، كما يخدم مناطق واأحياء �صكنية جديدة؛ ويخت�صر 
هذا الطريق زمن الرحلة بني �صمال جدة ومكة املكرمة مبقدار 35 دقيقة، 
كما يربط الطريق مطار امللك عبدالعزيز بالعا�صمة املقد�صة ب�صكل مبا�صر، 
امللك  املعتمرين واحلجاج من مطار  انتقال  مما ي�صاهم يف ت�صهيل عملية 
الزدح���ام  تقليل  يف  امل�صروع  ي�صهم  كما  املكرمة،  مكة  اإىل  عبدالعزيز 

ا طريق احلرمني ال�صريع. املروري على الطرق احلالية؛ خ�صو�صً

ال�سريان الرابع يربط مكة بجدة

جرعة فايزر الثالثة لفئات معينة

امل�ساهري يرفعون ن�سبة الطالق
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احلوثي

يوا�سل التنكيل باليمنيني

وا�سنطن - البالد
موا�صلة  مغبة  من  لبنان  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  حذرت 
التعامل مع اإيران فيما يخ�س ا�صترياد النفط وم�صتقاته، موؤكدة 

امل�صابهة  والن�صاطات  ط��ه��ران  م��ن  النفط  على  احل�صول  اأن 
�صتعر�س لبنان للخطر، م�صددة على اأنها لن ترتدد يف م�صاءلة 
ح�صاب  على  لال�صتقرار  املزعزعة  اأن�صطته  على  الله  ح��زب 

ال�صعب اللبناين.
الأمريكية  اخلارجية  با�صم  الإقليمية  املتحدثة  وقالت 
جريالدين غريفيث، اإن العقوبات اجلديدة على حزب الله 

اللبناين جاءت ب�صبب "ن�صاطاته املزعزعة لال�صتقرار"، 
تقت�صر  الله ل  العقوبات �صد حزب  اأن م�صاألة  موؤكدة 
على الوليات املتحدة بل املجتمع الدويل ككل، مبينة 

على  جديدة  عقوبات  فر�صت  الأمريكية  الإدارة  اأن 
اللبنانية  امل��وارد  ا�صتغالل  من  "مبنعه  الله  حزب 
نلتزم  "نحن  واأ���ص��اف��ت:  متويله"،.  وت���اأم���ني 

اأن  يهمنا  م��ا  احل���زب.  على  اخل��ن��اق  بت�صييق 
يكون هناك يف لبنان حكومة قادرة على القيام 
بدورها وتنفيذ الإ�صالحات، ول يخفى على 

اأزم���ة طاقة  م��ن  لبنان  ي��ع��اين منه  م��ا  اأح���د 
وغريها نتيجة �صنوات من الف�صاد و�صوء 

اإدارة املوارد". 

وا�سنطن: نفط املاليل يعر�ض لبنان للخطر
تثمن خدمة المملكة 

للمسلمين

صعوبة االستيقاظ مؤشر إلصابة الكبد

ريادة في الخدمات 
الحكومية

الريا�ض - البالد
لأع��ل��ى  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  امل��م��ل��ك��ة ���ص��م��ن  ح��ل��ت 
الدول الرائدة واملبتكرة يف جمايل تقدمي اخلدمات 
بح�صب  وذل��ك  املواطنني،  مع  والتفاعل  احلكومية 

تقرير "الن�صج الرقمي ال�صادر عن البنك الدويل.
هيئة  حمافظ  ال�صويان،  حممد  بن  اأحمد  وثمن 
به  حتظى  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  الرقمية  احل��ك��وم��ة 
اجلهات احلكومية لكافة النواحي التقنية مما اأ�صهم 
ب�صكل مبا�صر يف متيز اجلهات احلكومية يف تقدمي 
بجودة  املواطنني  مع  والتفاعل  الرقمية  اخلدمات 
يف  امل�صتمر  بالتقدم  ذات��ه  الوقت  يف  منوهًا  عالية، 
تطوير اخلدمات الرقمية ومواكبة التقنيات احلديثة 
وال�صتثمار الأمثل لتح�صني جتربة امل�صتفيدين وفق 
اإجن��ازا  الرتتيب  ه��ذا  ويعد   .2030 اململكة  روؤي��ة 
يقي�س  حيث   ، اململكة  حتققه  ب���ارزا  عامليا  وتفوقا 
الرقمية  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي  م��دى  التقرير 
الرقمي  التحول  ومتكني  امل��واط��ن��ني  م��ع  والتفاعل 
اأربعة موؤ�صرات رئي�صية واأكرث من  احلكومي �صمن 
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الريا�ض - البالد
والهيئات  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  جل��ن��ة  ا�صتعر�صت 
ال��رق��اب��ي��ة، اإح�����دى جل����ان جم��ل�����س ال�������ص���ورى، يف 
نائب  املجل�س  ع�صو  برئا�صة  الفرتا�صي  اجتماعها 
رئي�س اللجنة كوثر بنت مو�صى الأرب�س، التقريرين 
لالأعوام  الف�صاد  ومكافحة  الرقابة  لهيئة  ال�صنويني 
1442ه�،   /  1441 1441ه�،   /  1440 املالية 
ملناق�صة ما ورد فيها من معلومات وبيانات حول اأداء 

الهيئة خالل اأعوام التقرير.

تقارير هيئة الفساد 
على الطاولة

الريا�ض- البالد
ال��ذي  الكبري  ال���دور  املوريتانيني  امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  ثمن 
وامل���وؤازرة  العون  يد  مبد  ال�صعودية  العربية  اململكة  به  تقوم 
والعمل امل�صرتك مع امل�صلمني يف كل مكان للحفاظ على العقيدة 
ال�صافية  الإ���ص��الم  ر�صالة  حتقيق  يف  وال��ت��ع��اون  الإ���ص��الم��ي��ة، 

القائمة على الو�صطية والعتدال.
واأكد وزير ال�صوؤون الإ�صالمية والتعليم الأ�صلي بجمهورية 
موريتانيا ال�صيد الداه ولد اأعمر طالب، على عمق العالقات بني 
البلدين ال�صقيقني التي جتمعهما امل�صالح امل�صرتكة التي تخدم 
الإ�صالم وامل�صلمني منوها بالدور املحوري الكبري الذي تقوم به 

اململكة خلدمة العامل الإ�صالمي.
اأحمد،  اأكد الأمني العام للوزارة، الدكتور بيت الله ولد  فيما 
بني  القدم  يف  ال�صاربة  القربى  وو�صائج  الأخ��وة  اأوا�صر  على 
يف  التاريخية  اخل�صو�صية  ه��ذه  مثلت  حيث  البلدين  �صعبي 
واملتينة  ال�صلبة  القاعدة  ال�صعودية،  املوريتانية  العالقات 
التعاون  ترجمه  متيز  م��ن  اإل��ي��ه  و�صلت  مب��ا  بينهما  للعالقات 

وال�صراكة يف خمتلف املجالت.

موريتانيا

ال�سعودية

ال�سورى

القيادة تهنئ رئيسي أرمينيا ومالطا بذكرى االستقالل
الريا�ض- وا�ض

�صلمان بن عبد  امللك  ال�صريفني  بعث خادم احلرمني 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقيتي  �صعود،  اآل  العزيز 

الرئي�س  وفخامة  اأرمينيا،  جمهورية  رئي�س  �صركي�صيان،  اأرم��ني 
ا�صتقالل  ذك��رى  مبنا�صبة  مالطا،  جمهورية  رئي�س  فيال،  ج��ورج 
ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان  بلديهما. كما بعث �صاحب 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، لفخامتيهما بذكرى 

ا�صتقالل بلديهما.
التفا�سيل �ض3

ال�سوق ال�سعودية الأ�سرع منوا والإقبال متزايد على الكتتاب ب�سركات التقنية
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الوكيل المساعد للصحة الوقائية لـ             :

البالد - مها العواودة
لل�صحة  امل�صاعد  ال�صحة  وزارة  وكيل  اأك��د 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه م��ف��رح ع�صريي  ال��وق��ائ��ي��ة 
اجلرعة  اإع��ط��اء  با�صرت  اململكة  اأن  ل���)ل��ب��الد( 
املناعة  لتعزيز  فايزر  لقاح  من  املن�صطة  الثالثة 
خا�صة عند اأ�صحاب الأمرا�س املزمنة ومر�صى 

الفئات  ال��ك��ل��وي،  الأع�����ص��اء وال��ف�����ص��ل  زراع����ة 
اأهمية  الأ�صد حاجة �صحيًا.  واأو�صح ع�صريي 
لقاحات  م��ن  الثانية  اجل��رع��ة  اأخ���ذ  و���ص��رورة 
املجتمعية،  للمناعة  الو�صول  اأجل  من  كورونا 
املر�س  م��ن  املجتمعية  امل��ن��اع��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا 
ال�صديد والتنومي والوفاة مل ي�صل لها املجتمع 

التغطية باجلرعة  قريبة جدًا، ورفع  لكنها  بعد 
الثانية هو اأهم عامل للو�صول لها.

قال  التطعيم  م��راك��ز  بع�س  اإغ���الق  وح���ول 
بع�س  يف  املواعيد  زيادة  اأو  تخفي�س  "يجري 
التغطية  يف  ال��ت��ق��دم  ح�صب   التطعيم  م��راك��ز 

العامة يف املنطقة اأو املحافظة".

ال�سحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �سدرت يف 4/ اأبريل / 1932م
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جدة ـ البالد 
ذكرى اليوم الوطني ال�صعودي بالن�صبة 

فخر  حم��ط  و���ص��ب��اب��ا  �صيبا  وال�����ص��ع��ودي��ات  لل�صعوديني 
فرتة  يف  عمالقة  اإجن��ازات  من  حتقق   ما  نظري  وبهجة  وتبجيل  واعتزاز 
والنه�صة  املتحقق  الرخاء  اأن  ذلك  الأمم  نه�صة  مبعايري  ق�صرية  قيا�صية 
التنموية امل�صهودة حتتاج لقرون كي تتجذر واقعا حيا فوق ثرى �صحراء 
قاحلة بحجم قارة مرتامية الطراف حتولت بالإخال�س والتفاين واحلب 
�صكانها  وينعم  باخلريات  تعج  منوذجية  ع�صرية  وم��دن  غناء  واح��ة  اىل 
بالرفاهية والأمن وال�صتقرار يف او�صاط اقليمية �صاخنة ت�صج بالفو�صى 
البائ�صة  واملحاولت  الطائ�س  الر�صا�س  ودوي  والرتب�صات  واملوؤامرات 
�صرو�س  حرب  باب  من  وامنها  املجتمعات  ا�صتقرار  ل�صتهداف  اليائ�صة 
على ال�صالم وامل�صلمني تقودها احالم امرباطوريات �صادة ثم بادت تتكئ 

ال�صذج   الب�صطاء  الطائفية وت�صتح�صر الحقاد وت�صتثمر يف عواطف   على 
�صرعته  اوج  بلغ  ال��ذي  ال�صعودية  التنمية  قطار  يوقف  اأن  ميكن  �صيء  ل 
مدعوما بروؤية �صفافة ذات اهداف رائدة وانعكا�صات خرية على المة العربية 
بلغت  ولذلك  الهتمام  مرتكز  فالإن�صانية  الدولية  واملجتمعات  وال�صالمية 
م�صاعدات اململكة ذروتها ونالت الريا�س احرتام وتقدير القا�صي والداين 
بعد ان حققت النجاح تلو النجاح وتربعت على قائمة الدول الكرث منوا واأمنا 
 وا�صتقرارا من خالل مراتب مت ح�صدها يف املوؤ�صرات التناف�صية العاملية. 

الريح  �صابق  بوطن  لنا  فهنيئا  الخ�صر  الوطن  يوم  يف  اخ�صر  �صيء  كل 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  الله  وحفظ  والتطلعات.  المنيات  لتحقيق 
�صمو  امل��وىل  ورع��ى  النه�صة،  وب��اين  الأم��ن  معزز  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ويل عهده المني عراب روؤية طارت بالبالد اىل ما فوق هام ال�صحب  حتى 

اأ�صحى البعيد والقريب يحلم بقيادة بهذا امل�صتوى الن�صاين الرائد.

شامخة تتوشح األخضر
اململكة

جدة - جنود النهدي 
يكون  قد  ال�صباح  يف  ال�صتيقاظ   �صعوبة  اأنَّ   من  اأطباء،  ر  ح��ذَّ
غالبية  اأنَّ  موؤكدين  الدهني   الكبد  مبر�س  الإ���ص��اب��ة  على  عالمة 
كبريًة  خطورًة  الأم��ر  ي�صّكل  لذلك  باأعرا�س  ي�صعرون  ل  امل�صابني 

عليهم وقد يوؤّدي اإىل الوفاة ، لفتينب اإىل اأن هناك  نوعني من هذا 
غري  الدهني  الكبد  ومر�س  الكحويل  الدهني  الكبد  مر�س  املر�س؛ 
الكحويل. واأن خطر الوفاة يزداد يف املراحل املتطورة النوع الأول 

خا�صة مع عدم ال�صعور باأعرا�س.

وت�صري احلاجة املتزايدة اإىل النوم والراحة عك�س املعتاد، والأمل 
املر�س،  بهذا  الإ�صابة  اإىل  البطن،  من  الأمي��ن  العلوي  اجل��زء  يف 
وبح�صب خمت�صني، تزداد عوامل اخلطر مع زيادة الوزن، ومقاومة 

الأن�صولني وارتفاع م�صتوى ال�صكر والدهون يف الدم.
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وصول القوات السعودية المشاركة 
بـ”التمرين الرباعي” لليونان

الريا�ض - البالد
امللكية  الربية  بالقوات  اخلا�سة  الأمن  وقوات  املظليني  وحدات  من  امل�ساركة  القوة  و�سلت 
ال�سعودية اإىل جمهورية اليونان للم�ساركة يف التمرين الرباعي للعمليات اخلا�سة مع قوات 

العمليات اخلا�سة اليونانية، الذي �ستنطلق مناوراته اليوم.
الع�سكرية  والعقائد  التدريب  اإدارة  من  التمرين  �سابط  ال�سعودية  القوة  ا�ستقبال  يف  وكان 
�سفارة  يف  الع�سكري  الت�سال  و�سابط  العليان  عبدالله  خالد  الركن  العقيد  الربية  للقوات 
اململكة باأثينا املقدم الطيار الركن را�سد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الف�سينا اجلوية 

باليونان.
اخلربات  وتبادل  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  بني  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز  التمرين  ويهدف 
واملفاهيم ورفع م�ستوى اجلاهزية القتالية ملواجهة التحديات الإقليمية باملنطقة. وياأتي هذا 
التمرين مب�ساركة القوات اخلا�سة الإماراتية والقوات اخلا�سة امل�سرية التي �ست�سارك من 

�سمن التمرين الرباعي للعمليات اخلا�سة مع قوات العمليات اخلا�سة اليونانية.

المملكة تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء
الريا�ض - البالد

�ساركت اململكة اأم�س )الثنني(، يف الجتماع الثاين لقادة اقت�ساد الف�ساء مبجموعة الع�سرين 
املنعقد يف روما على مدى يومي 20 و21 �سبتمرب اجلاري، حيث تراأ�س الرئي�س التنفيذي 

املكلف بالهيئة ال�سعودية للف�ساء الدكتور حممد بن �سعود التميمي وفد اململكة.
ملمو�س يف مواجهة  ب�سكل  واإ�سهاماته  عامليا  الف�ساء  اقت�ساد  دور  تعزيز  الجتماع  وناق�س 
التحديات العاملية وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، وذلك مب�ساركة وكالت وهيئات الف�ساء 
املنظمات  املدعّوة وروؤ�ساء  الدول  الع�سرين وعدد من ممثلي  الأع�ساء مبجموعة  الدول  يف 
الدولية والإقليمية؛ الذين اأ�سادوا بجهود اململكة ومبادرتها لتنظيم اأول اجتماع لقادة الف�ساء 
ال�سعودية  بالهيئة  املكلف  التنفيذي  الرئي�س  واأكد  الع�سرين.  جمموعة  اململكة  تروؤ�س  خالل 
للف�ساء الدكتور حممد بن �سعود التميمي، على اأن اململكة جعلت قطاع الف�ساء اأحد القطاعات 
امل�ستهدفة يف روؤية اململكة 2030 حيث تويل اململكة اهتماما كبريا مبجال الف�ساء واقت�ساده، 
امتدادا ملا بداأته باأول رحلة ف�ساء عام 1985م، و�سول اإىل التطلع لنكون من الدول الرائدة 
يف جمال الف�ساء بحلول عام 2030.واأ�سار التميمي اإىل اأن �سعار "اقت�ساد الف�ساء للب�سرية 
والكوكب والزدهار" الذي ترفعه اأعمال هذه الدورة، يج�سد حقيقة مهمة يف عاملنا اليوم، اأن 
ا�ستك�ساف الف�ساء لي�س اإجنازا علميا فح�سب، بل هو اأي�سا مورٌد اقت�سادي مهم، وعامل من 
عوامل ازدهار الب�سرية، لفتا اإىل اأن اململكة تتمنى ا�ستمرار جناح هذا الجتماع الذي بادرت 
الدول نحو تنويع  التي تخدم توجهات  به لأول مرة، وتتطلع ملوا�سلة اجلهود يف املحاور 

القت�ساد واملحافظة على املوارد الطبيعية املحدودة لتعزيز اقت�ساد الف�ساء.

سدايا تعلن بدء التسجيل في آرتاثون 
الذكاء االصطناعي

الريا�ض - البالد
يف  الت�سجيل  بدء  )�سدايا(  ال�سطناعي  والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اأعلنت 
الن�سخة الثانية من امل�سابقة العاملية لآرتاثون الذكاء ال�سطناعي 2021م، وذلك عرب 
للفعالية الذي ي�ستمر حتى 26 �سبتمرب 2021م؛ حيث ت�ستهدف  املوقع الإلكرتوين 
جتمع  ال�سطناعي  للذكاء  العاملية  للقمة  املهمة  املبادرات  اإحــدى  تعد  التي  امل�سابقة 
البيانات  خرباء  مع  املج�سمات،  وفن  والر�سم،  التفاعلي،  والفن  باملو�سيقى  املهتمني 
والذكاء ال�سطناعي؛ للتناف�س وابتكار اأف�سل الأعمال الفنية وفق امل�سارات املحددة 

يف امل�سابقة با�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي.
وي�ستمل الآرتاثون )4( م�سارات قائمة على الذكاء ال�سطناعي، وهي: م�سار الفنون 
التفاعلية، وم�سار اللوحات الفنية، وفن املج�سمات، وم�سار املو�سيقى، الذي �سيقام 
الفنية  الأفكار  �سُتعر�س  اأكتوبر 2021م؛ حيث   1 اإىل  �سبتمرب  الفرتة من 28  خالل 
مع�سكر  للدخول يف  فريقًا   )20( اختيار  ذلك يجري  بعد  امل�ساركني.  قبل  من  املقدمة 
تدريبي ملدة )8( اأ�سابيع ابتداًء من تاريخ 3 اأكتوبر 2021م مبدينة الريا�س، يتخلله 
عدد من ور�س العمل واجلل�سات التدريبية الرامية اإىل رفع مهاراتهم، كما ُيتيح لهذه 
اأف�سل )15(  اأعمالها الفنية التي �سُيختار  الفرق الفر�سة لإجناز الن�سخ النهائية من 
عماًل فنيًا منها لتعر�س يف معر�س فني خم�س�س لهذا الغر�س خالل فعاليات القمة 
العاملية للذكاء ال�سطناعي،و�ستتوج خالل فعاليات القمة ثالثة اأعمال فائزة بجوائز 

نقدية ت�سل قيمتها اإىل ن�سف مليون ريال.

أخبار موجزة المملكة من أعلى الدول الرائدة في الخدمات الحكومية

مسؤولون موريتانيون يثمنون خدمة المملكة للعالم اإلسالمي

الريا�ض-وا�ض
الأوىل  املجموعة  �سمن  اململكة  ت�سدرت 
جمايل  يف  واملبتكرة  الرائدة  الدول  لأعلى 
ــقــدمي اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة والــتــفــاعــل  ت
ــب تــقــريــر  ــس مــــع املــــواطــــنــــني، وذلــــــك حــ�
)GovTech( ال�سادر عن البنك الدويل.

الرقمية  احلــكــومــة  هــيــئــة  حمــافــظ  وثــمــن 
الدعم  ال�سويان،  حممد  بن  اأحمد  املهند�س 

احلكومية  اجلهات  به  حتظى  الذي  الكبري 
ودعمها  الله،  اأيدها  الر�سيدة،  القيادة  من 
مما  كافة  التقنية  للنواحي  املــحــدود  غــري 
اجلــهــات  متــيــز  يف  مــبــا�ــســر  ب�سكل  اأ�ــســهــم 
احلكومية  اخلدمات  تقدمي  يف  احلكومية 
بجودة  املواطنني  مــع  والتفاعل  الرقمية 
تطوير  يف  امل�ستمر  بالتقدم  منوهًا  عالية، 
التقنيات  ــة  ومــواكــب الــرقــمــيــة  اخلـــدمـــات 

لتح�سني  الأمـــثـــل  وال�ــســتــثــمــار  احلــديــثــة 
اململكة  روؤيــــة  وفـــق  امل�ستفيدين  جتــربــة 

.2030
�سمن  اململكة  حلت  فقد  التقرير،  وبح�سب 
جمموعة اأعلى الدول املتقدمة على م�ستوى 
العامل، حيث اأن التقرير يقي�س مدى تقدمي 
والتفاعل  الرقمية  احلكومية  اخلــدمــات 
الــتــحــول الرقمي  املــواطــنــني ومتــكــني  مــع 

رئي�سة  موؤ�سرات  اأربعة  �سمن  احلكومي 
واأكرث من 48 موؤ�سرًا فرعيًا.

وياأتي هذا الإجناز �سمن �سل�سلة اإجنازات 
اململكة املتوالية يف املجالت التنموية كافة 
وعلى جميع امل�ستويات الإقليمية والعاملية، 
وفق الروؤية الطموحة التي و�سعتها القيادة 
يف  ـــدًا  ورائ ناجحًا  منــوذجــًا  بــالدنــا  لتكون 

العامل على كافة ال�سعد.

الريا�ض- البالد
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  وكيل  زيــارة  ج�سدت 
املكلف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  والإر�ــســاد  والدعوة 
جمهورية  اإىل  العنزي  �سبتي  بن  عــواد  ال�سيخ 
لتوقيع  مـــوؤخـــرًا  اخــتــتــمــت  والــتــي  مــوريــتــانــيــا 
الثنائية  الــتــعــاون  ملــذكــرة  التنفيذي  الــربنــامــج 
ال�سوؤون  جمــال  يف  البلدين  بني  م�سبقًا  املوقعة 
اأهمية  والعــتــدال،  الو�سطية  ون�سر  الإ�سالمية 
الــعــمــل الإ�ــســالمــي املــ�ــســرتك والــــذي يــقــوم على 
تر�سيخ الثوابت واملحافظة على القيم وامل�سلمات 
و�سرورة دفع اأوجه التعاون اإىل مزيد من التقدم 

فيما يخدم الإ�سالم وامل�سلمني.
الــذي  الكبري  الـــدور  ــزيــارة  ال هــذه  ترجمت  وقــد 
تقوم به اململكة العربية ال�سعودية مبد يد العون 
كل  يف  امل�سلمني  مع  امل�سرتك  والعمل  واملــوؤازرة 
مكان للحفاظ على العقيدة الإ�سالمية، والتعاون 
القائمة على  ال�سافية  الإ�سالم  ر�سالة  يف حتقيق 

الو�سطية والعتدال.
واأكد وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والتعليم الأ�سلي 
بجمهورية موريتانيا ال�سيد الداه ولد اأعمر طالب 
والــوفــد  العنزي  عـــواد  لل�سيخ  ا�ستقباله  خــالل 
لـــه، عــلــى عــمــق الــعــالقــات بــني البلدين  املــرافــق 
التي  امل�سرتكة  امل�سالح  التي جتمعهما  ال�سقيقني 
تخدم الإ�سالم وامل�سلمني منوها بالدور املحوري 

الــكــبــري الــــذي تــقــوم بــه املــمــلــكــة خلــدمــة الــعــامل 
الإ�سالمي.

واأو�سح الأمني العام لوزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 
اأحمد  ولــد  الله  بيت  الدكتور  الأ�سلي  والتعليم 
لأوا�ــســر  تكري�سًا  اإل  لي�ست  الــزيــارة  اأن  ل�سود 
الأخــــوة وو�ــســائــج الــقــربــى الــ�ــســاربــة يف القدم 
هذه  مثلت  حيث  وموريتانيا  اململكة  �سعبي  بني 
اخل�سو�سية التاريخية يف العالقات املوريتانية 
ال�سعودية، القاعدة ال�سلبة واملتينة للعالقات بني 
البلدين مبا و�سلت اإليه من متيز ترجمه التعاون 

وال�سراكة يف خمتلف املجالت والتي من �سمنها 
الواعد  مبا �سمل  التنفيذي  الربنامج  توقيع هذا 

من بنود ونقاط داخلة يف هذا امل�سمار.
الــعــام للجمهورية  املــفــتــي  اأكـــد  اآخـــر  مــن جــانــب 
املرابط  ولد  اأحمد  ال�سيخ  املوريتانية  الإ�سالمية 
والعمق  الإ�سالمي  العامل  قائدة  هي  اململكة  اأن 
اأجمع  للعامل  مهم  بلد  واأنـــه  لــه  ال�ــســرتاتــيــجــي 
بالو�سطية  تت�سم  وا�سحة  اإ�سالمية  ر�سالة  وذات 
والعتدال والت�سامح مثمنًا اجلهود التي تقدمها 

يف ذلك خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني.

ا�ستقباله يف منزله  ونوه مفتي موريتانيا خالل 
ال�سوؤون  وزارة  لوكيل  نواك�سوط  بالعا�سمة 
الإ�سالمية ال�سيخ عواد العنزي والوفد املرافق له 
بعمق العالقات التاريخية بني اململكة وموريتانيا 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  بقيادة 
حممد  الأمــري  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن 
بــن �ــســلــمــان، ورئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة الإ�ــســالمــيــة 
على  م�سريًا  الــغــزواين  ــد  ول حممد  املوريتانية 
اأن  موريتانيا حكومة و�سعبًا تعتز بهذه العالقة 

املتميزة.

بيت اهلل ولد اأحمد ل�سودالداه ولد اأعمر طالباأحمد ولد املرابط

لجنة بالشورى تستعرض تقريري هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد

الريا�ض- البالد
ا�ستعر�ست جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية، اإحدى 
برئا�سة  الفرتا�سي  اجتماعها  يف  ال�سورى،  جمل�س  جلان 
مو�سى  بــنــت  كــوثــر  اللجنة  رئــيــ�ــس  نــائــب  املجل�س  ع�سو 
الأرب�س، التقريرين ال�سنويني لهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد 
لالأعوام املالية 1440 / 1441هـ، 1441 / 1442هـ، ملناق�سة 
خالل  الهيئة  اأداء  حول  وبيانات  معلومات  من  فيها  ورد  ما 

اأعوام التقرير.
الهيئة  مــنــجــزات  اأبــــرز  الجــتــمــاع  خـــالل  اللجنة  ــت  ــس ودر�

واملعوقات التي واجهتها خالل اأعوام التقرير، وذلك متهيًدا 
لإعداد تقاريرها املت�سمنة تو�سياتها والرفع بها اإىل املجل�س 
القرار  واتخاذ  املقبلة  الفرتة  خالل  الأع�ساء  اأمــام  لعر�سها 

املنا�سب حيالها.
ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة  ناق�ست جلنة  اأخرى  من جهة 
الت�سال  عرب  اجتماعها،  يف  ال�سورى  جمل�س  يف  وال�سباب 
املرئي، برئا�سة ع�سو املجل�س الدكتور وا�سل املذن، عددًا من 
ملناق�ستها  املجل�س  من  اللجنة  اإىل  اأحيلت  التي  املو�سوعات 

وتقدمي تقاريرها املت�سمنة راأيها يف الفرتة القادمة.

منح وسام الملك عبدالعزيز 
لمتبرعين بأعضائهم الرئيسية

الريا�ض-وا�ض
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مــوافــقــة  �ــســدرت 
عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ على منح ع�سرة مواطنني و�سام 
امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتربعهم باأحد اأع�سائهم 

الرئي�سية �سواء كان الع�سو من حي اأو من متوفى دماغيًا.
واملتربعون هم : علي حممد القحطاين ، اأحمد عبد الله احلارثي 
كليب  عائ�سة   ، ال�سديري  نا�سر  جنالء   ، املطريي  حمد  حممد   ،
هالله   ، الكثريي  �سامل  �سالح   ، ال�سيف  عثمان  نهى  �سحوي، 

رويعي العطوي ، طيبة حممد مزحف ، حممد علي املحيميد.

منح وسام الملك فيصل لباحثين وضابطين
=الريا�ض- وا�ض

بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مــوافــقــة  �ــســدرت 
عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و�سام امللك في�سل من الدرجة 
الثالثة، نظري جهودهم وم�ساركتهم امليدانية يف احلد اجلنوبي، 
�سامل  بن  من�سور  الدكتور  وهــم:   ، الأمني  املجال  يف  ومتيزهم 
اليو�سف -املهند�س مازن  اأحمد  احلميميدي - املهند�س خالد بن 
بن حممد اليو�سف - يا�سر بن عبدالله املطريي -عبدالرحمن بن 
اآل �سمع وعبدالعزيز بن حممد  اأحمد  حممد بن رقيب -علي بن 

بن ر�سود.
كما �سدرت موافقتهـ  حفظه اللهـ  على منح العقيد املهند�س مطرف 
بن فهد املطرف، واملقدم عبدالله بن اإبراهيم التميمي، من املديرية 
الثالثة. الدرجة  من  في�سل  امللك  و�سام  احلــدود،  حلر�س  العامة 
"عا�سفة  عمليتي  يف  م�ساركتهما  لقاء  املــوافــقــة  هــذه  وجـــاءت 

احلزم" و"اإعادة الأمل".

20 متأهاًل لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز
جدة - البالد

للمرحلة  جــدة  تعليم  مــدار�ــس  من  ومعلمة  معلمًا   20 تاأهل 
يف  املتميز  للمعلم  جدة  اأهــايل  جائزة  م�سابقة  من  النهائية 
مراحل  يف  نقدرك" وذلك  "كلنا  �سعار  حتت  الثامنة  دورتها 

التعليم العام.
امل�سعودي  �سعد  الدكتور  بجدة  للتعليم  العام  املدير  وقــدم 
التهاين للمتاأهلني واملتاأهالت للمرحلة النهائية من اجلائزة 
موؤكدًا اأن اجلائزة من املبادرات املتميزة التي حتظى باهتمام 
ومتابعة من م�ست�سار اأمري منطقة مكة املكرمة حمافظ جدة 
جهود  مثمًنا  جلوي،  بن  عبدالله  بن  �سعود  الأمــري  املكلف 
ودعم رجال الأعمال بجدة الذين قدروا جهود ودور املعلمني 
والتي  ودعمها  الرائدة  امل�سابقة  هذه  مثل  بتبني  واملعلمات 
اأثبتت باأن تعليم جدة يزخر بعدٍد كبري من املعلمني واملعلمات 

الذين تناف�سوا بكل قوة يف حتقيق هدف هذه اجلائزة.
ــعــام عــلــى اجلـــائـــزة اأ�ــســامــة  مــن جــهــتــه اأو�ـــســـح املــ�ــســرف ال
تاأتي عرفانًا وتقديرًا لدور املعلم يف  اأن امل�سابقة  اخلريجي 
الإدارة  مع  بال�سراكة  �سياغتها  متت  والتي  جمتمعه  بناء 

العامة للتعليم بجدة.

81 % إنجاز المرحلة الثالثة لطريق جدة مكة
مكة املكرمة-البالد

ت�ستكمل وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية 
الرابط  الطريق  م�سروع  تنفيذ  اأعمال  حاليا 
ـــذي  بــني جـــدة ومــكــة املــكــرمــة املــبــا�ــســر، وال
اأربــع حــارات يف كل اجتــاه، ويبلغ  يت�سمن 

طوله )72( كيلومرًتا.
مرحلته  يف  املــ�ــســروع  اإجنـــاز  ن�سبة  وبلغت 
الأوىل 55 %، يف حني و�سلت الن�سبة املنجزة 
خالل املرحلة الثانية 73 %  فيما مت اإجناز 81 

% من اأعمال املرحلة الثالثة.
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
الرحمن  �سيوف  خدمة  برنامج  م�ستهدفات 
عرب زيادة الطاقة ال�ستيعابية اإىل 30 مليون 
واأحــيــاء  مناطق  يــخــدم  كما  �سنويًا،  معتمر 
الــطــريــق  هـــذا  ويــخــتــ�ــســر  جـــديـــدة؛  �سكنية 
املكرمة  ومكة  جــدة  �سمال  بــني  الرحلة  زمــن 

مطار  الطريق  يربط  كما  دقيقة،   35 مبقدار 
ب�سكل  املقد�سة  بالعا�سمة  عبدالعزيز  امللك 
انتقال  ت�سهيل عملية  ي�ساهم يف  مبا�سر، مما 
املعتمرين واحلجاج من مطار امللك عبدالعزيز 
اإىل مكة املكرمة، كما ي�سهم امل�سروع يف تقليل 
ــطــرق احلــالــيــة؛  الزدحـــــام املـــــروري عــلــى ال

ا طريق احلرمني ال�سريع. خ�سو�سً
واخلدمات  النقل  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اجلهات  جميع  مــع  وبالتكامل  اللوج�ستية 
حتقيق  على  تعمل  العالقة  ذات  احلكومية 
الرحمن،  �سيوف  خدمة  برنامج  م�ستهدفات 
حــيــث تــعــد الــــــوزارة مــن الــقــطــاعــات املهمة 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  امل�ساهمة  واحليوية 
املهم واملحوري  لدورها  نظرًا  الربنامج،  هذا 
الوطنية  وامل�ساريع  الأهداف  كافة  اإجناز  يف 

التنموية.
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الريا�ض- البالد
اأم�س،  بالريا�س،  الهيئة  مقر  يف  الزهامير  ملر�س  اخلريية  ال�سعودية  واجلمعية  الإن�سان  حقوق  هيئة  وّقعت 
ذات  الدولية  والتفاقيات  الوطنية  لالأنظمة  وفًقا  املكفولة  الزهامير  مر�سى  حقوق  تعزيز  بهدف  تفاهٍم  مذكرة 

رئي�س  ونائب  العواد،  �سالح  بن  عواد  الدكتور  الهيئة  رئي�س  املذكرة  ووّقع  اململكة.  اإليها  ان�سمت  التي  ال�سلة 
جمل�س اإدارة اجلمعية �ساحبة ال�سمو الأمرية م�ساوي بنت حممد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

الزهامير،  مر�سى  خلدمة  توعوية  لقاءات  وتنظيم  وعقد  م�سرتكة،  تثقيفية  جهود  تنفيذ  التعاون  مذكرة  وت�سمل 
لأ�سر  املري�س  �سم  الأ�سرة  طلب  حالت  يف  والتن�سيق  الزهامير،  مر�سى  حقوق  حتفظ  التي  الت�سريعات  واإبــراز 
الإن�سان مع  الهيئة يف خمتلف جمالت حقوق  اإطار تعاون  املذكرة يف  املتفق عليها. وتاأتي  الآلية  اجلمعية، وفق 

اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين وفًقا ملا ن�س عليه تنظيمها.

اقتصادية لـ  »           «: المملكة تعزز 
اقتصادها بالقدرات البشرية

البالد – حممد عمر 
قالت الدكتورة �سيماء اأحمد اخلبرية القت�سادية اأن اململكة ل زالت حترز تقدما يف حتقيق اأهدافها لروؤية 

2030 باإطالقها موؤخرا لأحد اأهم ال�سرتاتيجيات القومية لعمل نقلة نوعية كبرية يف جمال تنمية 
املال  راأ�س  على  ومبني  واملعرفة  املهارات  قوامه  اقت�ساد  بناء  يف  ي�ساهم  مما  الب�سرية  القدرات 
الب�سري. واأ�سافت: ل يخفى على اأحد جهود اململكة يف الآونة الأخرية وتركيزها على هذا النوع 
من ال�سرتاتيجيات باعتباره اأحد دعائم التنمية امل�ستدامة ، ويعد برنامج تنمية القدرات الب�سرية 

الذي بداأته ال�سعودية طفرة كبرية تعزز من قدرات املواطن احلالية وامل�ستقبلية وتنمية مهاراته 
العمل  يوؤهله ملتطلبات �سوق  املعرفة مما  الذات وتنمية  التعلم وتطوير  �سبل  كافة  وتوفري 

بل  فقط،   املحلي  اجلانب  على  لي�س  وحتديات  م�ستجدات  من  عليه  يطراأ  ما  ومواجهة 
" من اأهم الإجنازات التي �سيحققها هذا  " �سيماء  على اجلانب الدويل اأي�سا. و�سددت 
حقيقية  وانطالقة  التوظيف  معدلت  وارتفاع  امل�ستمر  التعلم  فر�س  زيــادة  الربنامج 
اقت�سادية واجتماعية  لي�سمل كافة املجالت من خالل روابط  الأعمال  للمبدعني ورواد 
ومعرفية حتقق بدورها البناء املن�سود ل�سخ�سية املواطن ، ويعترب هذا ا�ستثمار حقيقي 

من نوع خا�س وفريد يف اأهم مورد من املوارد القت�سادية وهو راأ�س املال الب�سري.

التنمية  ملــ�ــســرية  الــزمــنــي  بــاملــعــيــار 
ر�سيدا  اململكة  ت�سهد  املــ�ــســتــدامــة، 
ت�سيف  الإجنــــــــــازات،  ـــن  م يــومــيــا 
بـــارزة جــديــدة على خارطة  عــالمــات 
ما  بكل   ،  2030 روؤيـــة  م�ستهدفات 
للطموح  مفتوحة  اآفــاق  من  تت�سمنه 
ــعــهــد الـــزاهـــر،  الــوطــنــي يف هــــذا ال
اأمنــوذجــًا  الــيــوم  اململكة  تقدم  حيث 
امل�ستدامة  الع�سرية  للتنمية  م�سيئًا 
نوعية  وا�ــســتــثــمــارات  مبــ�ــســروعــات 
خالل  امل�ستقبل  اقت�ساد  نحو  تقود 
اخلري  ثمار  لتح�سد   ، قليلة  �سنوات 
الوطن ورخاء  والزدهـــار يف ربــوع 
الكثري من ثمار  الذي يجني  املواطن 
الدولة  جهود  مع  وال�سراكة  التفاعل 
والــبــنــاء  الــعــمــل  مــواقــع  خمتلف  يف 

ومناخ البتكار. 
الروؤية،  بخطوات  اململكة  حققت  لقد 
وبنية  الرقمنة  نحو  كــبــريًا  حتـــوًل 
اأ�ــســا�ــســيــة قــويــة وحمـــفـــزات كــبــرية 
املعلومات  تقنيات  يف  لال�ستثمار 
حلت  لذلك  وا�ستحقاقًا  والت�سالت، 
اململكة �سمن املجموعة الأوىل لأعلى 
جمايل  يف  واملبتكرة  الرائدة  الــدول 
والتفاعل  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
تقرير  بح�سب  وذلــك  املواطنني،  مع 
البنك  عن  ال�سادر  الرقمي  "الن�سج 
الــتــقــدم  بــلــغــة  يعك�س  ممــا  الـــــدويل، 
والتفاعل  احلكومية  اجلــهــات  متيز 
اخلدمات،  لتطوير  القوي  املجتمعي 
ـــارز يف هــــذا املــجــال  ـــب والـــتـــفـــوق ال
موؤ�سرات  اأهــم  من  بات  الــذي  الواعد 
التناف�سية يف العامل، يف الوقت الذي 
تعزز فيه مكانها كاأكرب �سوق لتقنيات 
يف  والتــ�ــســالت  والبيانات  املعرفة 
لي�سجل   ، منـــوًا  واأ�ــســرعــهــا  املنطقة 
نحو  املرموقة  القفزات  هــذه  للوطن 

التميز يف الطموح والإجناز.

تنمية عصرية
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تهنئ رئيسي أرمينيا ومالطا بذكرى االستقالل
الريا�ض- وا�ض

عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  العزيز 
اأرمينيا،  جمهورية  رئي�س  �سركي�سيان،  اأرمني 
بـــالده.واأعـــرب  ا�ــســتــقــالل  ذكـــرى  مبنا�سبة 
واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك 
لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
اأرمينيا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

ال�سديق، اطراد التقدم والزدهار.
ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  وبــعــث 
اآل  الــعــزيــز  عبد  بــن  �سلمان  املــلــك 

فيال،  جــورج  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود، 
ا�ستقالل  ذكـــرى  مبنا�سبة  مــالــطــا،  جمهورية  رئي�س 
بالده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 
وحلكومة  لفخامته،  والــ�ــســعــادة  بال�سحة  التمنيات 
و�ــســعــب جــمــهــوريــة مــالــطــا الــ�ــســديــق اطــــراد الــتــقــدم 

والزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بــن 
لفخامة  تهنئة،  برقية  الــدفــاع،  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س 
الرئي�س اأرمني �سركي�سيان، رئي�س جمهورية اأرمينيا، 
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد، 

ال�سحة  التمنيات مبوفور  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن 
جمهورية  و�سعب  حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�سعادة 
والزدهار.وبعث  التقدم  من  املزيد  ال�سديق  اأرمينيا 
بن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س  عبد العزيز 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  الدفاع،  وزير  الــوزراء 
ذكرى  مبنا�سبة  مالطا،  جمهورية  رئي�س  فيال،  جورج 
اأطيب  عــن  العهد،  ويل  �سمو  وعــرب  بـــالده.  ا�ستقالل 
ال�سحة وال�سعادة  التمنيات مبوفور  التهاين واأ�سدق 
مالطا  جمهورية  و�سعب  حلكومة  راجــيــا  لفخامته، 

ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.

شارك في جلسة نقاش مع باحثين ومفكرين بنيودلهي

وزير الخارجية ورئيس وزراء الهند يستعرضان تعزيز العالقات
نيودلهي- وا�ض

ا�ستعر�س الأمري في�سل بن فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية 
مع رئي�س وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، يف العا�سمة 
نيودلهي، اأم�س، العالقات ال�سعودية الهندية التاريخية واملتينة 
بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني، وبحث تعزيزها ونقلها نحو 
اآفاق اأرحب مبا يحقق تطلعات واآمال ال�سعبني ال�سديقني مبزيد 
الإقليمية  الق�سايا  اإىل مناق�سة  التقدم والزدهار، بالإ�سافة  من 
والدولية ذات الهتمام امل�سرتك، وكل ما من �ساأنه اأن يعزز الأمن 

وال�سلم الدوليني.
بني  القت�سادية  ال�سراكة  توطيد  �سبل  اإىل  اجلانبان  وتطرق 
بالإ�سافة   ،2030 اململكة  روؤيــة  �سوء  يف  ال�سديقني  البلدين 
من  العديد  يف  والهند  اململكة  بني  التعاون  تكثيف  مناق�سة  اإىل 

املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
ونقل وزير اخلارجية خالل ال�ستقبال، حتيات خادم احلرمني 
و�ساحب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، لدولته 
حتياته  دولته  حمله  فيما  الهند،  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 
وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل العهد، وحكومة 

و�سعب اململكة العربية ال�سعودية.
وثمن رئي�س وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة يف 

مبادرات يف هذا  قدمته من  ما  الأر�ــس من خالل  حماية كوكب 
ال�ساأن، معربًا عن تقديره ملا ت�سمنه اإعالن �سمو ويل العهد عن 

مبادرتي "ال�سعودية اخل�سراء وال�سرق الأو�سط الأخ�سر".
على �سعيد اآخر �سارك وزير اخلارجية، اأم�س، يف جل�سة نقا�س 
الر�سد  اأبحاث  موؤ�س�سة  يف  واملفكرين  الباحثني  من  نخبة  مع 
حيث  جو�سي،  �سنجوي  املوؤ�س�سة  رئي�س  مب�ساركة   )ORF(

تطرقت اإىل العديد من املو�سوعات التي تهم البلدين ال�سديقني، 
الع�سرين،  جمموعة  دول  يف  للبلدين  الــريــادي  الـــدور  ومنها 
والتن�سيق امل�سرتك بني البلدين لتعزيز الأمن وال�سلم الدوليني.

كما ا�ستعر�ست جل�سة النقا�س اإعالن الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
حفظه الله، عن مبادرتي "ال�سعودية اخل�سراء وال�سرق الأو�سط 

الأخ�سر"، اللتني تاأتيان انطالقًا من دور اململكة الريادي جتاه 
امل�سرتكة، وا�ستكماًل جلهودها حلماية كوكب  الدولية  الق�سايا 
الأر�س واحلد من تدهور الأرا�سي وحماية ال�سعب املرجانية. 
اأي�سًا التطورات املت�سارعة يف اململكة  وتناولت جل�سة النقا�س 
يف �سوء روؤية 2030 ومنها م�ساريع الطاقة املتجددة والهتمام 

بال�ستثمار يف التقنية.

مذكرة تفاهم إلثراء المحتوى العربي في الذكاء االصطناعي
الريا�ض- البالد

للبيانات والذكاء ال�سطناعي )�سدايا(  وقعت الهيئة ال�سعودية 
لإثراء  تفاهم  مذكرة  العربية،  للغة  العاملي  �سلمان  امللك  وجممع 
ال�سطناعي،  والــذكــاء  البيانات  جمــالت  يف  العربي  املحتوى 
العالقة  ذات  ــقــدرات  وال والتطبيقات  الأبــحــاث  وتنمية  ودعــم 

مبجالت الذكاء ال�سطناعي واللغة العربية.
وتهدف املذكرة اإىل و�سع اإطار عام لأن�سطة التعاون بني الهيئة 
واملجمع يف املجالت امل�سرتكة، و�سيعمل الطرفان وفق املذكرة 
القوامي�س  ت�سمل،  م�ساريع  عــدة  يف  امل�سرتك  الــتــعــاون  على 
البيانات  ا�ستخدامات  حول  علمية  اأبحاث  واإجــراء  واملعاجم، 

والذكاء ال�سطناعي خلدمة اللغة العربية وتطبيقاتها.
كما ت�سمل املذكرة العمل امل�سرتك على تطوير تطبيقات ابتكارية 

اللغة  لدعم  ال�سطناعي  والذكاء  البيانات  تقنيات  با�ستخدام 
م�سابقات  تنظيم  يف  بالتعاون  ــقــدرات  ال وتــطــويــر  العربية، 
وفعاليات لتنمية القدرات يف تطوير حلول الذكاء ال�سطناعي 
والجــتــمــاعــات  )الــهــاكــاثــون(،  مــثــل،  العربية  اللغة  جمــال  يف 
التعاون  اإىل  بالإ�سافة  املفتوحة،  امل�سادر  وبرامج  الــدوريــة، 
وتطبيقاتها  العربية  للغة  �ساملة  بيانات  قواعد  لبناء  امل�سرتك 
والعمل  تقنيًا،  تطويرها  واآلية  الدللية،  وحتولتها  واأدواتها 
العربية  اللغة  يف  متخ�س�س  ذكـــاء  مــركــز  تاأ�سي�س  جمــال  يف 
وتطويرها عرب التعاون يف بناء الأفكار والت�سورات التي ت�سهم 

يف دعم تاأ�سي�س املَجمع لهذا املركز.
املركز  اأعــمــال  على  املــ�ــســرف  الهيئة  جــانــب  مــن  املــذكــرة  ووقـــع 
الوطني للذكاء ال�سطناعي الدكتور ماجد بن حممد التويجري، 

عبد  الدكتور  املكّلف  العام  الأمني  املجمع  جانب  من  وقعها  فيما 
الله بن �سالح الو�سمي .

حتقيق  على  تعمل  الهيئة  اأن  التويجري  الــدكــتــور  ــح  واأو�ــس
جَممع  جهود  لدعم  ال�سطناعي  الذكاء  من  الق�سوى  ال�ستفادة 
التقنية؛  ت�سخري  خــالل  من  العربية  للغة  العاملي  �سلمان  امللك 
اإىل  منوهًا  العربية،  اللغة  جمــال  يف  املبتكرة  احللول  لتوفري 
املحدود من �ساحب  الدعم غري  اإطــار  ياأتي يف  التعاون  اأن هذا 
ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العهد 
لتنفيذ  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  لدعم  "�سدايا"  ال�سطناعي 
الإ�سرتاتيجية الوطنية للذكاء ال�سطناعي �سواء على م�ستوى 
م�ستوى  ورفــع  الوطنية  الــكــوادر  وتطوير  والبــتــكــار  البحث 

يدعم  ومبــا  املــجــال  هــذا  يف  العاملية  الــريــادة  لتحقيق  الــوعــي، 
امللك  ملَجمع  املكلف  العام  الأمــني  وبني   .2030 روؤيــة  خمرجات 
�سلمان العاملي للغة العربية اأن هذا التعاون ياأتي �سمن اأهداف 
وتراكيبها  العربية  اللغة  مبفردات  العناية  يف  وروؤيته  املَجمع 
يتفق  مبا  وذلــك  لإثرائها،  ال�سبل  خمتلف  وابتكار  وتطويرها، 
واملرجعية الوطنية التي ميثلها املجمع يف جمال اللغة العربية 
تطلعات  مــع  يــتــالءم  ومــا  اإليها،  ي�سعى  التي  الدولية  وروؤيــتــه 
اللغويني واملهتمني باللغة العربية اإىل عمل موؤ�س�ساتي م�سرتك 
وتداولها  وثقافتها  العربية  اللغة  لتمكني  النوعية؛  اجلهات  مع 
وفق اأعلى ال�سبل واملعايري، وعلى راأ�س هذه اجلهات �سدايا مبا 
ال�سطناعي،  الذكاء  جمال  يف  القيمة  عالية  مرجعية  من  متثله 

وما حتققه من ح�سور داعم للغة العربية وا�ستخدامها".

تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التقنيتعزيز حقوق مرضى الزهايمر

مركز الملك سلمان يواصل خدماته الصحية واإلغاثية باليمن

الريا�ض - البالد
تعاون  اتفاقية  اأم�س،  والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  وقعت 
م�سرتك مع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني، بح�سور 
اإدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله ال�سبتي،  رئي�س جمل�س 
وحمافظ املوؤ�س�سة الدكتور اأحمد الفهيد، يف مقر الكلية التقنية 

العاملية لعلوم الطريان بالريا�س.
اأن  ال�سبتي  خالد  الدكتور  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكــد 
التفاقية تهدف للتعاون يف جمالت عدة منها، جمال تقومي 
املوؤ�س�سة،  تقدمها  التي  التدريب  وبرامج  من�ساآت  واعتماد 
املراجعات  تنفيذ  جمال  يف  والتن�سيق  امل�سرتك  والتعاون 
اخلارجية التقوميية ملن�ساآت وبرامج التدريب، وال�ستفادة 
من الختبارات واملقايي�س التي تقدمها الهيئة يف عمليات 
تبادل  اإىل  بالإ�سافة  املهارات،  التقومي اخلارجي وقيا�س 
التعاون  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  واملعلومات  البيانات 

والرفع من م�ستوى النتائج.
واأ�ساف اأن التفاقية، ت�سمل التعاون امل�سرتك والتن�سيق يف اإعداد 
لدى  لذلك  املنظمة  التعليمات  وفــق  التدريب  ملهن  املهنية  املعايري 
لتنفيذ  املوؤ�س�سة  من�ساآت  ا�ستخدام  اإتاحة  يف  والتعاون  الطرفني، 
اململكة  مناطق  يف  الهيئة  تنفذها  التي  واملقايي�س  الخــتــبــارات 

الطرفني،  لــدى  لذلك  املنظمة  والــلــوائــح  ال�سوابط  وفــق  املختلفة 
العمل، وتكوين  الدرا�سات والبحوث وور�س  اإجراء  والتعاون يف 
تقومي  جمــال  يف  امل�سرتكة  الفنية  ــفــرق  وال الــرتكــيــز  جمــمــوعــات 

موؤ�س�سات وبرامج التدريب.
الدكتور  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  حمافظ  واأكــد 
من�ساآتها  جلميع  العتماد  على  املوؤ�س�سة  ح�سول  اأن  الفهيد  اأحمد 
تطوير  ملوا�سلة  لها  وداعمًا  املن�ساآت  لهذه  اإجنــازًا  يعترب  امل�ساركة 

عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي حمفزة للتطور امل�ستمر
املوؤ�س�سي  العتماد  نتائج  عن  اأعلن  التفاقية،  توقيع  هام�س  وعلى 
العتماد  �سهادات  وتــوزيــع  للموؤ�س�سة  التابعة  التدريب  ملن�ساآت 
ح�سلت  حيث  الهيئة،  قبل  من  املعتمدة  واملعاهد  الكليات  وتكرمي 
18 من�ساأة تدريبية على العتماد املوؤ�س�سي، فيما بلغ عدد املن�ساآت 
التدريبية التي �ساركت يف عمليات العتماد املوؤ�س�سي )13( من�ساأة 

تدريبية ح�سلت جميعها على العتماد.

 د. �شيماء اأحمد

عدن- املهرة-�شبوة- وا�ض
تقدمي  الإن�سانية  والأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
نظم  عــدن  حمافظة  ففي   ، اليمن  يف  م�ساريعه  وتنفيد  خدماته 
املركز، اأم�س، فعاليات دورة الت�سخي�س املجهري ملر�س املالريا 
ملكافحة  الوطني  الربنامج  مــع  بالتعاون  املــخــتــربات،  لفنيي 
املالريا بوزارة ال�سحة العامة اليمنية ومنظمة ال�سحة العاملية 

والتي ت�ستهدف 21 متدربًا من املحافظات اليمنية.
ووزع املركز اأم�س الأول 3.000 كرتون من التمر للنازحني 
والأ�سر الأكرث احتياجا يف مديريتي �سيحوت وامل�سيلة 
وزع  كما  اأ�سرة،   3.000 منها  ا�ستفاد  املهرة،  مبحافظة 
اأم�س الأول 4.200 كرتون من التمر للنازحني والأ�سر 
مبحافظة  وعني  بيحان  مديريتي  يف  احتياجًا  الأكــرث 

�سبوة، ا�ستفاد منها 4.200 اأ�سرة.
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تعزيز  م�سروع  ووا�سل 
تقدمي  التغذية  �ــســوء  حـــالت  اإدارة  و  ــة  ــي الأول
بدعم  للم�ستفيدين،  والتغذية  الطبية  خدماته 
�سهر  خــالل  امل�سروع  من  وا�ستفاد   ، املركز  من 

اأغ�سط�س 2021م، 53477 م�ستفيدًا.
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وسيلتان للتحقق من تحصين 
المقيمين المسافرين إلى المملكة 

63 إصابة
جديدة بكورونا

الريا�س- وا�س   

اأ�سدرت الهيئة العامة للطريان املدين تعميمًا اإىل جميع 

ي�سمل  مبا  اململكة  مبطارات  العاملة  الطريان  �سركات 

حالة  من  التحقق  اإجـــراءات  ب�ساأن  اخلا�ص،  الطريان 

اإىل  املغادرة  للطائرة  ت�سعيدهم  قبل  املقيمني  حت�سني 

الو�سيلتني  اإحدى  اعتماد  على  التعميم  ون�ص  اململكة. 

اإما باإبراز حالة  اأهلية امل�سافر املقيم وهي  للتحقق من 

التح�سني يف تطبيق "توكلنا"، اأو تقدمي تقرير اإثبات 

التح�سني يف اململكة عرب من�سة "قدوم".

موؤكدة  ال�سادرة،  التعاميم  اأهمية  على  الهيئة  و�سددت 

وحتملهم  املخالفني  بحق  النظامية  الإجــراءات  اتخاذ 

امل�سوؤوليات املرتتبة على ذلك.

الريا�س- البالد   

حالة   )63( ت�سجيل  عن  اأم�ص،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

وتعايف   )19 كوفيد  كورونا)  بفريو�ص  موؤكدة  اإ�سابة 

 )2343( الن�سطة  احلــالت  عــدد  بلغ  فيما  حالة،   )71(

اإجــمــايل عدد  وبــلــغ  حــالــة حــرجــة.   )339( منها  حــالــة، 

الإ�سابات يف اململكة )546612( حالة، وحالت التعايف 

)535602( حالة، ومت ت�سجيل )6( حالت وفاة، لي�سل 

الإجمايل اإىل )8667( حالة. واأكدت الوزارة اأهمية اأخذ 

املتحورات،  ملواجهة  بها  وال�ستعجال  الثانية  اجلرعة 

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

اجلميع  نــ�ــســحــت  كــمــا  املــجــتــمــعــيــة،  املــنــاعــة  لتحقيق 

بالتوا�سل مع مركز )937( لال�ست�سارات وال�ستف�سارات 

ال�سحية  املعلومات  ال�ساعة، واحل�سول على  على مدار 

واخلدمات ومعرفة م�ستجدات الفريو�ص.

الريا�س- البالد

مدة  خــالل  دولية  جائزة   123 املوهوبون  اململكة  وطالبات  طــالب  حقق 

جائحة كورونا، وذلك بعد تر�سحهم لتمثيل اململكة، وامل�ساركة يف العديد 

من الأوملبيادات املحلية والدولية.

وح�سد طالب وطالبات اململكة املوهوبون يف التعليم العام بال�سراكة مع 

موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 53 جائزة يف 

جمموع م�سابقات الأوملبياد الدويل 2021، و�سملت الريا�سيات والفيزياء 

 100 من  العام  التعليم  وطالبات  طالب  فيها  و�سارك  والعلوم،  والكيمياء 

املتو�سط،  الثالث  حتى  البتدائي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  من  بــدءًا  دولــة، 

كما فاز طالب وطالبات املرحلتني املتو�سطة والثانوية بـ62 جائزة كربى 

وُر�سحوا  و2021،   2020 لعامي  العلمي  لالإبداع  الوطني  الأوملبياد  يف 

 ،"ISEF2021 والهند�سة  للعلوم  الدويل  "اآي�سف  معر�ص  يف  للم�ساركة 

اأُقيم  ــذي  ال اجلامعية  قبل  مــا  للمرحلة  العلمية  الأبــحــاث  يف  واملناف�سة 

بني  من  جوائز   8 خالله  من  حققوا  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

1800 طالب وطالبة م�ساركني من اأكرث من 75 دولة حول العامل.

الريا�س- البالد

املن�ساآت  لتكرمي  "رحمة"  مــبــادرة  ال�سحة  اأطــلــقــت 

املتميزة يف جتربة املري�ص جتاه الرعاية التمري�سية 

لتطوير  النوعية  ومبادراتها  جهودها  �سمن  وذلــك 

الكوادر التمري�سية، حيث تهدف املبادرة اإىل ت�سليط 

ال�سوء على املن�ساآت التي متيزت يف جوانب الرعاية 

"الطوارئ  الرئي�سة  الــرحــالت  �سمن  التمري�سية 

،التنومي ،العيادات اخلارجية، مراكز الرعاية الأولية 

" وذلك من خالل اآراء امل�ستفيدين عرب برنامج قيا�ص 
جتربة املري�ص. و�سكر وزير ال�سحة الدكتور توفيق 

التي  ال�سحية  املن�ساآت  يف  التمري�ص  كوادر  الربيعة 

حققت متيًزا يف الأداء التمري�سي خالل الربع الأول 

لعام 2021م ، لرعاية املر�سى وك�سب ر�ساهم، م�سيًفا 

الهامة  املحطات  اإحــدى  تعد  التمري�سية  الرعاية  اأن 

جودة  لتمكني  جوهريًا  وعن�سرًا  املري�ص  رحلة  يف 

الرعاية ال�سحية وتعزيز �سالمة املر�سى.

يف  املتميزة  اجلــهــات  اأ�ــســمــاء  عــن  ال�سحة  واأعــلــنــت 

الأداء التمري�سي وذلك على النحو التايل: الطوارئ 

املركز  �سريرًا   50 �سعة   67.83 العام  الر�سا  معدل 

 100 �سعة  جـــازان.  الــعــام،  الــطــوال  م�ست�سفى  الأول 

ع�سري.  العام،  بالل�سمر  م�ست�سفى  الأول  املركز  �سرير 

امللك خالد  م�ست�سفى  الأول  املركز   ، �سرير   200 �سعة 

اخلارجية:  العيادات  الريا�ص.  للعيون،  التخ�س�سي 

املركز  �سريرًا   50 �سعة   76.31 العام  الر�سا  معدل 

الأول م�ست�سفى ال�سفاء جتمع الق�سيم ال�سحي. �سعة 

العام  العمران  م�ست�سفى  الأول  املــركــز  �سرير   100

املركز  �سرير   200 �سعة  ال�سحي.  الأحــ�ــســاء  جتمع 

امللك  مدينة  التخ�س�سي  الأطــفــال  م�ست�سفى  الأول 

التنومي  الثاين  ال�سحي  الريا�ص  جتمع  الطبية،  فهد 

املركز  �سريرًا   50 �سعة   84.32 العام  الر�سا  معدل 

الأول م�ست�سفى العيون التخ�س�سي بالظهران، جتمع 

الأول  املــركــز  �سرير   100 �سعة  ال�سحي.  ال�سرقية 

واحلنجرة  والأذن  والأنــف  للعيون  اجلرب  م�ست�سفى 

بالأح�ساء، جتمع الأح�ساء ال�سحي. �سعة 200 �سرير 

املركز الأول م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون، 

الريا�ص. مراكز الرعاية ال�سحية الأولية معدل الر�سا 

عنيزة، جتمع  الورود  اأبا  مركز �سحي   81.32 العام 

الق�سيم ال�سحي. مركز �سحي اخليف املدينة املنورة، 

حورة  �سحي  مركز  ال�سحي.  املنورة  املدنية  جتمع 

قي�ص ؛ع�سري.

جدة - البالد

نظمت اأمانة حمافظة جدة، حملة تطوعية لتنظيف خليج �سلمان مب�ساركة 

فريق حجاز بلوقرز و�سركة "نبكو" املخت�سة يف اإعادة تدوير املخلفات 

وعدد من املتطوعني مبعية اأطفالهم، وذلك �سمن فعاليات الأمانة التطوعية 

لليوم الوطني 91 التي تهدف اإىل ن�سر الوعي بني فئات املجتمع للحفاظ 

املجتمعية  العالقات  عام  مدير  واأو�سح  املدينة.  و�سواطئ  البيئة  على 

انطلقت  التي  احلملة،  اأن  حموده  ها�سم  بن  هتان  املهند�ص  الأمانة  يف 

رمي  من  للحد  �سلمان  خليج  �ساطئ  تنظيف  ا�ستهدفت  املا�سي،  ال�سبت 

املخلفات واملبعرثات الورقية، م�سريا اإىل اأن املبادرة تاأتي �سمن فعاليات 

من  �سريحة  اأكرب  ا�ستقطاب  بهدف  الأمانة   اأطلقتها  التي  الوطني  اليوم 

على  ر�سالة احلفاظ  ن�سر  للوطن من خالل  للتعبري عن حبهم  املتطوعني 

البيئة واأن جنعل �سواطئنا خالية من امللوثات.

123 جائزة دولية للطالب 
السعوديين الموهوبين خالل الجائحة

تكريم المتميزين في الرعاية التمريضية

حملة تطوعية لتنظيف 
شاطئ خليج سلمان

دبي - البالد   
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  رعاية  حتت 

نــائــب رئــيــ�ــص دولـــة الإمــــــارات رئــيــ�ــص جمل�ص 

ال�سابعة  الدورة  ت�ستعر�ص  دبي،  الوزراء حاكم 

من القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر التي تنظمها 

العاملية  واملــنــظــمــة  دبـــي  ومــيــاه  كــهــربــاء  هيئة 

املوا�سيع  مــن  جمموعة  الأخــ�ــســر،  لالقت�ساد 

لتحقيق  اأ�سا�سية  دعامة  ت�سكل  التي  اجلوهرية 

الغذائي  الأمــن  بينها  ومــن  امل�ستدامة،  التنمية 

الأخ�سر  النمو  حتقيق  يف  ودوره  الــعــامل  يف 

اأكتوبر  و7   6 يومي  القمة  و�ستعقد  امل�ستدام. 

2021 يف موقع اإك�سبو 2020 دبي، بالتزامن مع 

الثالثة والع�سرين من معر�ص ويتيك�ص  الدورة 

ودبي للطاقة ال�سم�سية الذي تنظمه هيئة كهرباء 

ومياه دبي من 5 اإىل 7 اأكتوبر 2021.

وتــفــرد الــقــمــة حــيــزًا كــبــريًا ملــنــاقــ�ــســة احلــلــول 

التحديات  ملواجهة  الالزمة  والبحوث  واملــوارد 

التي تواجه الأمن الغذائي العاملي، والإجراءات 

لتعزيز  اتـــخـــاذهـــا  يــتــعــني  الــتــي  ال�ــســتــبــاقــيــة 

خمتلف  مـــواجـــهـــة  يف  ــــة  واملــــرون اجلـــاهـــزيـــة 

تداعيات  واأن  �سيما  ل  امل�ستقبلية،  املتغريات 

جائحة فريو�ص )كوفيد-19( اأثبتت مدى اأهمية 

لتحقيق  حموريًا  جــزءًا  بو�سفه  الغذائي  الأمــن 

ل�سمان  ملّحة  و�سرورة  العامل،  ل�سعوب  الرفاه 

العامل  حــول  احليوية  القطاعات  عمل  موا�سلة 

وتلبية املتطلبات التنموية يف كافة املجالت. 

بدبي  للطاقة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 

الأخ�سر �سعيد  العاملية لالقت�ساد  القمة  ورئي�ص 

الغذائي  الأمن  منظومة  "اأثبتت  الطاير،:  حممد 

العامل.  حول  اجلائحة  انت�سار  ظل  يف  فاعليتها 

للقيادة  ال�ــســتــ�ــســرافــيــة  الـــروؤيـــة  اأ�ــســهــمــت  وقـــد 

الــر�ــســيــدة يف احلــفــاظ عــلــى مــنــظــومــة الــرفــاه 

املواطنني  جميع  ح�سول  و�سمان  الإمــاراتــيــة 

على  الطيبة  الإمـــــارات  اأر�ـــص  على  واملقيمني 

للجميع  املتاح  الغذائية  القيمة  ذو  الآمن  الغذاء 

يف كل الأوقات."

واأ�ساف معايل الطاير: "�ستناق�ص القمة العاملية 

بتكنولوجيا  الرتقاء  �سبل  الأخ�سر  لالقت�ساد 

وال�ستفادة  الغذائية  القيمة  و�سل�سلة  الــغــذاء 

الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  اأحــدث  من 

بــحــ�ــســور عــــدد مـــن كـــبـــار الــ�ــســخــ�ــســيــات على 

روؤ�ساء  ذلك  يف  مبا  والعاملي  املحلي  ال�سعيدين 

اخلــرباء  مــن  ونخبة  حــكــومــات  وروؤ�ـــســـاء  دول 

والخت�سا�سيني.

الغذائي  لالأمن  الدولة  وزيــرة  قالت  جانبها،  من 

واملـــائـــي: مـــرمي بــنــت حمــمــد املـــهـــريي، "ميثل 

ال�سرتاتيجية  الركائز  اأهم  اأحد  الغذائي  الأمــن 

م�ستهدفات  وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  لتعزيز 

القت�ساد الأخ�سر يف دولة الإمارات، كما تويل 

القيادة الر�سيدة اأهمية كربى لدعم قطاع الغذاء 

وتوظيف  املتطورة  التحتية  البنية  خــالل  مــن 

الإنتاج  ــادة  زي اأجــل  من  احلديثة  التكنولوجيا 

املحلي وا�ستدامته يف ظل العديد من التحديات 

الكبرية التي تواجهها دولة الإمارات. اإن متكني 

واملبتكرة  التقنية  احللول  بكافة  الغذائي  الأمن 

اأمـــر حــيــوي لزدهــــار القــتــ�ــســاد الأخــ�ــســر يف 

خمتلف الــقــطــاعــات احلــيــويــة، كــمــا ميــثــل هــذا 

القيمة  �سل�سلة  كامل  لزدهــار  ركيزة  القت�ساد 

الغذائية على اأر�ص الإمارات".

والبيئة،   املناخي  التغري  وزيــر  قال  جانبه،  من 

النعيمي،:  بلحيف  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 

اأولوية  ميثل  الغذاء  وا�ستدامة  اأمن  تعزيز  "اإن 
على  العمل  يتم  ـــارات،  الإم لدولة  ا�سرتاتيجية 

من  متكاملة  منظومة  عــرب  وحتقيقها  �سمانها 

توظيف  اأهمها  من  والداعمة  املمكنة  العوامل 

وتعزيز  البتكارية  واحللول  احلديثة  التقنيات 

ــاء  ــق ــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر لــ�ــســمــان الرت ق

بـــقـــدرات الإنـــتـــاج الــغــذائــي املــحــلــي واحلــفــاظ 

اخلارجية  الــتــوريــد  �سال�سل  ا�ستمرارية  على 

واخلدمات اللوجي�ستية الالزمة والداعمة لها."

بدورها، اأكدت ال�سيدة حبيبة املرع�سي، ال�سريك 

الإمــــارات  عمل  "جمموعة  ورئي�سة  املــوؤ�ــســ�ــص 

و�سيلة  يعترب  الأخ�سر  القت�ساد  بــاأّن  للبيئة"، 

جعل  واأن  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  فاعلة 

القت�ساد م�ستدامًا بيئيًا يف املنطقة لي�ص خيارًا 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لبلوغ  حتميًا  بات  بل 

وخلق مزيد من فر�ص العمل ومبا ل يوؤثر على 

طبيعة كوكب الأر�ص.

القمة العالمية لالقتصاد األخضر 2021 تستعرض األمن
الغذائي حول العالم ودوره في تحقيق النمو األخضر المستدام

الريا�س- البالد   

لتقنية  التحتية  البنى  تــوفــري  يف  هـــواوي  اأعــلــنــت 

املعلومات والت�سالت والأجهزة الذكية عن خطتها 

ل�ستثمار 15 مليون دولر على مدار الثالثة الأعوام 

اللكرتونية  ال�سحابة  واحـــة  برنامج  يف  الــقــادمــة 

 HUAWEI  ( الأو�ـــســـط  ــرق  ــ�ــس ال مــنــطــقــة  يف 

CLOUD Oasis Program(  الذي اأطلقته 
خالل قمة "هواوي كالود" ال�سنوية الثانية ويهدف 

والأنظمة  التقنية  املوؤ�س�سات  تطوير  عجلة  دفع  اإىل 

الإيكولوجية يف ال�سرق الأو�سط.

وخـــرباء  الأعـــمـــال  رواد  مــن  الــعــديــد  الــقــمــة  ح�سر 

ــركــاء هـــواوي  ومــ�ــســتــ�ــســاري الــقــطــاع الــتــقــنــي و�ــس

وناق�ص اآليات واأولويات بناء نظام اإيكولوجي اأكرث 

ديناميكية من اأجل تعزيز التعاون وحتقيق النجاح 

احلو�سبة  على  املتزايد  العتماد  ظــل  يف  امل�سرتك 

ب�سكل مت�سارع يف دول  فيها  ال�سحابية وال�ستثمار 

املنطقة على مدار الأعوام املا�سية. 

وبف�سل خربة هواوي التي متتد على مدار اأكرث من 

30 عامًا يف توفري احللول التقنية، اأ�سبحت اأعمال 

 HUAWEI هــواوي  من  اللكرتونية  ال�سحابة 

ال�سحابية  اخلدمات  توفري  يف  رائدة   CLOUD
متطورة  خدمات  توفر  حيث  العاملي،  امل�ستوى  على 

التكلفة  ومنخف�سة  بالكفاءة  تتمتع  واآمــنــة  ومرنة 

املوؤ�س�سات من  لتمكني خمتلف  العتماد عليها  ميكن 

التقنيات  اعتماده على  النمو يف عامل يزداد  حتقيق 

الرقمية.

من  اللكرتونية  ال�سحابة  واحــة  برنامج  ويــهــدف 

 3000 دعم  اإىل  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  هواوي يف 

�سريك   1500 مــن  واأكـــرث  املنطقة  يف  تقني  خبري 

من  �سركة   100 من  اأكــرث  ومتكني  وفني  ا�ست�ساري 

قدراتها  تعزيز  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

يف احلو�سبة ال�سحابية. 

فعالية   100 من  لأكــرث  الدعم  الربنامج  �سيوفر  كما 

خم�س�سة للت�سويق �سيتم تنظيمها يف الفرتة احلالية 

مزدهر  اإيــكــولــوجــي  بنظام  الأعــمــال  جمتمع  لــرفــد 

احلالية  ال�ستثمارات  وت�سمل  ال�سحابية.  للحو�سبة 

اأعمال  7.5 مليون دولر لتنمية  تخ�سي�ص اأكرث من 

لالئتمانات  دولر  مليون   2.5 من  واأكــرث  ال�سركاء 

من  واأكــرث  ال�سحابية  احلو�سبة  مــوارد  من  وغريها 

4.5 مليون دولر لت�سويق م�ساريع الربنامج.

احلو�سبة  ت�سويق  رئي�ص  نائب  وان،  اإريـــك  ــال  وق

ودعــم  الإيكولوجية  الأنظمة  وتطوير  ال�سحابية 

بجد  "عملنا  الأو�سط:  ال�سرق  هواوي  يف  ال�سركاء 

اإيكولوجي حملي مبتكر للحو�سبة  على تنمية نظام 

منذ  فيها  نعمل  التي  الأ�سواق  جميع  يف  ال�سحابية 

اإطالق اأعمال ال�سحابة اللكرتونية. و�سيوفر برنامج 

منطقة  يف  هواوي  من  اللكرتونية  ال�سحابة  واحة 

لل�سركات  ومفيدة  مميزة  خيارات  الأو�سط  ال�سرق 

الرقمي  امل�ستقبل  تــعــزيــز  يف  و�سي�سهم  املــحــلــيــة، 

للمنطقة من خالل توفري فر�ص �ساملة للتدريب على 

املزيد  م�ساعدة  خــالل  ومــن  ال�سحابية.  احلو�سبة 

الزدهار،  اأعمالهم وحتقيق  تنمية  ال�سركاء على  من 

يف  متما�سك  تقني  اإيكولوجي  نظام  بناء  ميكننا 

منطقة ال�سرق الأو�سط“.

خمتلفة  فرعية  برامج  ثالثة  الربنامج  وي�سمل 

اللكرتونية  ال�سحابة  �سركاء  �سبكة  �سممتها 

 )HUAWEI CLOUD )HCPN
والتكنولوجيا  ال�ست�سارات  ل�سركاء  خ�سي�سًا 

الــعــديــد مــن احلــوافــز  تــوفــري  واملـــواهـــب. و�سيتم 

تعزيز  اأجــل  مــن  للم�ساركني  والمــتــيــازات 

بالإ�سافة  ال�سحابية  احلو�سبة  م�ساريع 

ــعــات  ــي ــب وامل ــق  ــوي ــس ــ� ــت ال دعـــــم  اإىل 

لتمكينهم  الــتــجــاريــة  والــعــالمــات 

�سيتم  كما  اأعمالهم.  تنمية  من 

توفري التدريب والت�سويق 

ـــدعـــم الــفــنــي لــ�ــســركــاء  وال

بــالإ�ــســافــة  التكنولوجيا 

تطوير  على  م�ساعدتهم  اإىل 

اأعــمــالــهــم لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــرتكــيــز 

خطة  وتت�سمن  التقني.  البتكار  على 

"هواوي كالود"  تنظيم العديد من املوؤمترات التقنية 
وتوفري التدريب على احلو�سبة ال�سحابية لأكرث من 

1000 طالب وتنفيذ اأكرث من 130 دورة تدريبية يف 

كما  املواهب.  بتنمية  التزامها  من  كجزء  امل�ستقبل 

�ستنظم ال�سركة م�سابقات للمهارات ي�سارك فيها اأكرث 

من 400 طالب من 10 جامعات يف املنطقة.

ــادمــة، �ــســيــوفــر م�سروع  ــق ال وعــلــى مـــدار الأعـــــوام 

Cloud Synergy للتعاون يف جمال احلو�سبة 
من�سة  مل�ستخدمي  الــفــوائــد  مــن  العديد  ال�سحابية 

للهاتف املحمول  "هواوي كالود" وخدمات هواوي 
ل�سركاء  امل�سروع  )HMS(. و�سيتيح  ا�ص  ام  ات�ص 

مليار  مــن  اأكـــرث  اإىل  الــو�ــســول  كالود"  "هواوي 
كما  هـــــواوي.  اأجـــهـــزة  م�ستخدمي  مــن  م�ستخدم 

�سيوفر مل�ستخدمي خدمات هواوي للهاتف املحمول 

من  متكنهم  جمانية  ق�سائم  اأو  جتريبية  عــرو�ــســًا 

احل�سول على خدمات "هواوي كالود". اأما برنامج 

 HUAWEI CLOUD Spark
الذي مت ت�سميمه خ�سي�سًا لل�سركات 

النا�سئة فيوفر الدعم املايل والفني 

والــتــوجــيــه والإر�ــــســــادات الــالزمــة 

اأجـــل  مـــن  ــوق  ــس ــ� ال اإىل  ــدخــول  ــل ل

على  النا�سئة  ال�سركات  م�ساعدة 

التحديات  ومواجهة  اأعمالها  تطوير 

املالية والت�سويقية.

كالود"  "هواوي  اأن  ُيــذكــر 

ــًا اأكــــرث من  ــي ــر حــال تــوف

بــفــ�ــســل  خـــدمـــة   220

التي  الــبــيــانــات  مــراكــز 

مركزًا   18 عددها  يبلغ 

العاملي  املــ�ــســتــوى  عــلــى 

واحـــدًا.  حمليًا  ومــركــزًا 

وخالل اأقل من عام، وفرت 

"هواوي كالود" اأكرث من 80 
بالتعاون  الأ�ــســواق  يف  خدمة 

مع اأكرث من 100 �سريك.

البرنامج يستهدف دعم 3000 خبير وأكثر من 1500 شريك استشاري

هواوي تستثمر 15 مليون دوالر في برنامج واحة 
السحابة االلكترونية في منطقة الشرق األوسط
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من  التمور  اإنتاج  من  العديد  توريد  يتم  فيما 
ال�سناعات الغذائية اإىل العديد من دول العامل 
وفق  تعمل  الــتــي  الــتــمــور  م�سانع  خــالل  مــن 
موا�سفات قيا�سية تهتم بتحقيق اأعلى درجات 
اجلودة يف الإنتاج, وبا�ستخدام تقنيات اإنتاج 

ذات كفاءة عالية.
وتتوّزع اأ�سجار النخيل يف 13 منطقة اإدارية 
باململكة حيث تت�سدر منطقة الريا�ض املناطق 
من حيث وفرة اأ�سجار النخيل وحجم الإنتاج 
مبا يقارب 8 ماليني نخلة, تليها منطقة الق�سيم 
املنورة  واملدينة  نخلة,  مليون   7.3 من  باأكرث 
ال�سرقية  واملنطقة  نخلة,  مليون   4,6 بنحو 

بنحو 4 ماليني نخلة.

تنوع األصناف 
مــزارع  تنتجها  التي  التمور  اأ�سناف  تتنّوع 
الأ�سناف  ع�سرات  وت�سمل  اململكة  يف  النخيل 
اأبــرزهــا  ومـــن  اإنــتــاجــهــا,  كمية  تختلف  الــتــي 
ــري واخلـــال�ـــض والـــرزيـــز  الـــربحـــي واخلــ�ــس
وال�سفري  وال�سفاوي  وال�سي�سي  وال�سكري 
ــعــنــربة واحلــلــوة  ــعــجــوة وال والــ�ــســقــعــي وال
علي  ونبتة  واملكتومي  والــروثــانــة  والـــربين 
الأ�سناف. من  وغريها  �سيف  ونبتة  و�سقراء 
عالية  بجودة  التمور  اإنتاج  على  وللمحافظة 
العديد  والزارعة  واملياه  البيئة  وزارة  حّددت 
من املوا�سفات ال�سرت�سادية لت�سهيل التجارة 
التمور  ــتــاج  اإن وت�سجيع  والــدولــيــة  املحلية 
العائد  يدعم  مبا  اجلـــودة,  عالية  مبوا�سفات 
القت�سادي للمنتجني وامل�سدرين, وي�سهم يف 

حماية م�سالح امل�ستهلكني.
حددتها  التي  التمور  جودة  متطلبات  وت�سمل 
وزارة البيئة واملياه والزراعة مطابقة التمور 
حجم و�سكل ولون ال�سنف, وا�ستبعاد التمور 
اخلارجية  طبقتها  تعّر�ض  عليها  لوحظ  اإذا 

ب�سورة  النــكــ�ــســار  اأو  الــتــمــّزق  اأو  للهر�ض 
وا�سحة توؤثر على هيئة التمور, كما ت�ستبعد 
الف�ساد  اأو  للتعّفن  تــعــر�ــســت  الــتــي  الــتــمــور 
لال�ستخدام  �ساحلة  غري  منها  جتهل  ب�سورة 
نظيفة  التمور  تكون  اأن  ت�سرتط  كما  الآدمــي, 
خــارجــي  عــامــل  اأي  مــن  خــالــيــة  مت�سخة  غــري 

با�ستثناء مكونات التغطية الالزمة.
وتت�سمن املوا�سفات خلو التمور من اأي تلف 
ناجت عن وجود ح�سرات وا�سحة, واأن تكون 
خالية من التخمري, ونا�سجة متامًا مبعنى األ 
متقزمة,  الّلب  قليلة  اأو  ــوزن,  ال خفيفة  تكون 
واأن تكون خالية من رطوبة خارجية �ساذة, اأو 
لتزيد  اأن  ت�سرتط  كما  غريب,  طعم  اأو  رائحة 
بقايا املبيدات على احلدود امل�سموحة املحددة.
البيئة واملياه والزارعة م�سانع  وتلزم وزارة 
الإي�ساحية  البيانات  بتدوين  التمور  اإنــتــاج 
التعريف  ت�سمل  الــتــمــور,  مــن  عبوة  كــل  على 
و�سنف  املنتج  وطبيعة  املر�سل  اأو  بامل�سنع 
التمر, وحتديد حجم الثمرة, وطريقة التعبئة 
وبلد  مفككا,  اأو  �سماريخ  اأو  مكبو�سا  �ــســواًء 

املن�ساأ و�سنة الإنتاج ومدة ال�سالحية.

قيمة غذائية 
الغذائية  بقيمتها  عــام  ب�سكل  التمور  تتميز 
مفيدة  غذائية  عنا�سر  من  حتويه  ملا  العالية, 
ــيــة املــحــتــوى مـــن الــ�ــســعــرات  لــلــجــ�ــســم, وعــال
الأخـــرى,  الفواكه  بــاأنــواع  مقارنة  احلــراريــة 
كما تعد التمور م�سدرًا جيدًا للمعادن كاحلديد 
املحتوى  وقليلة  والكال�سيوم,  والبوتا�سيوم 
املوجودة  ال�سّكريات  وتعد  ال�سوديوم,  من 
يف الــتــمــور �ــســكــريــات اأحـــاديـــة )اجلــلــوكــوز 
ــهــي �ــســهــلــة الــهــ�ــســم  ـــك ف ـــذل والـــفـــركـــتـــوز( ول
والمت�سا�ض, اإ�سافة اإىل حمتواها اجليد من 
على  احتوائها  اإىل  اإ�سافة  الغذائية,  الألياف 

وكذلك  اأ(,  وفيتامني  ب  )فيتامني  فيتامينات 
ومرحلة  التمر  �سنف  بح�سب  الــربوتــيــنــات 

ن�سوجه.
وت�سنف التمور من املواد الغذائية التي متتد 
�سالحية ا�ستهالكها فرتة متفاوتة, اإذ ميكن اأن 
تكون متورًا معباأة "مكنوزة" وهذه املنتجات 
يتم و�سع فرتة �سالحية ا�سرت�سادية لها تقدر 
التمور  اأمــا  التعبئة,  تــاريــخ  مــن  �سهرًا   12 بـــ 
الفواكه  مــن  تعد  فهي  املــعــبــاأة  غــري  الــطــازجــة 
يكتب  ول  ملعاجلة,  تخ�سع  مل  التي  الطازجة 

عليها تاريخ انتهاء ال�سالحية.
الأخرية كم�سدر  ال�سنوات  التمر خالل  ودخل 
الغذائية  ال�سناعات  مــن  الــعــديــد  يف  رئي�ض 
للغذاء  الــعــامــة  الهيئة  قــامــت  فقد  وتــنــوعــهــا, 
الفنية  الــلــوائــح  مــن  العديد  بــاإعــداد  والــــدواء 
الكاملة  التمور  موا�سفة  مثل  واملــوا�ــســفــات 
كما  التمر,  ودبــ�ــض  التمر,  وعجينة  املــعــبــاأة, 
ب�سكر  خا�سة  فنية  لوائح  باإعداد  حاليًا  تقوم 
وكــذلــك  الــتــمــر,  مــن  امل�ستخل�ض  الــفــركــتــوز 
املوا�سفات  بع�ض  واأعـــّدت  التمر,  م�سحوق 

"عجينة  كموا�سفة  دولــيــًا  اعتمادها  مت  التي 
التمر".

عينات التمور 
ومن  اململكة  بتاريخ  التمور  لرتباط  ونظرًا 
واإ�سرتاتيجي,  وطني  كمنتج  اأهميتها  منطلق 
للغذاء  العامة  الهيئة  �سركاء  مع  وبالتعاون 
البيئة  الإ�سرتاتيجيني ممثلة بوزارة  والدواء 
البلدية  ال�سوؤون  ووزارة  والــزراعــة,  واملياه 

والقروية, تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء 
بقايا  م�ستويات  لر�سد  برامج  وتنفيذ  باإعداد 
�سنوي  ب�سكل  الأغــذيــة  خمتلف  يف  املبيدات 
يــتــم مــن خــالل  الــتــمــور. حــيــث  ومـــن �سمنها 
عينات  وحتليل  �سحب  ال�سنوي  الــربنــامــج 
من  املختلفة  الأ�سواق  من  جمعها  يتم  غذائية 
اأ�س�ض  على  بناًء  وذلــك  اململكة,  مناطق  جميع 
املبيدات  بقايا  عن  الك�سف  بغر�ض  اإح�سائية 
جتاوزها  عدم  من  والتاأكد   - وجــدت  -اإن  بها 
لــلــحــدود املــ�ــســمــوح بــهــا حــ�ــســب املــوا�ــســفــات 
القيا�سية املعتمدة لبقايا املبيدات يف الأغذية.

وقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مدى 
وحتليل  ب�سحب  املا�سية  اخلم�ض  ال�سنوات 
اململكة,  مناطق  خمتلف  من  متور  عينة   889
ارتفاع  التمور  عينات  حتليل  نتائج  واأظهرت 
القيا�سية  للموا�سفات  العينات  مطابقة  ن�سبة 
ن�سبة  جتاوزت  حيث  �سنوي,  ب�سكل  املعتمدة 
عام 2019م  التمور 94 % يف  عينات  مطابقة 
مقارنة  امل�ستهدفة  التمور  عينات  اإجمايل  من 
املطابقة  ن�سبة  فيه  بلغت  الذي  م   2016 بعام 
ثم  ــه  ــل ال تــوفــيــق  اإىل  ـــك  ذل ويــعــود   ,)%  75(
الإجراءات الرقابية التي قامت بها الهيئة على 
وزارة  من  املبذولة  واجلهود  التمور,  م�سانع 
ال�سوؤون  ووزارة  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة 

البلدية والقروية.
وخماطبة  بالتوا�سل  مــوؤخــرًا  الهيئة  وقامت 
درا�سة  ب�ساأن  والتمور  للنخيل  الوطني  املركز 
التمور  تثبت خلو  �سهادة  اإمكانية فر�ض  مدى 
الطازجة امل�سدرة من جميع امللوثات مبا فيها 
الدولية  ال�سرتاطات  مع  لتتوافق  املبيدات, 
تطبقه  ما  مع  اأي�سًا  وتتوافق  املجال,  هذا  يف 
ت�ستمر  كما  امل�سنعة,  للتمور  بالن�سبة  الهيئة 
اجلهود  من  املزيد  بــذل  يف  و�سركائها  الهيئة 
�سالمة  تت�سمن  والــتــي  اأهــدافــهــم  حتقيق  يف 

املنتجات الغذائية املعرو�سة للم�ستهلكني.
دخول »غيني�ض« كاأكرب بنك اأ�سول وراثية يف 

العامل
عام مركز  مدير  املهند�ض خالد احل�سيني,  قال 
النخيل  اإن  الأحــ�ــســاء,  يف  والــتــمــور  النخيل 
للمركز  وميــثــل  للمملكة,  كــبــرية  اأهــمــيــة  ذات 
اأن  العامل, موؤكًدا  اأ�سول وراثية يف  اأكرب بنك 
املركز ي�سم 127 �سنًفا من النخيل تتنوع بني 

الوطني والعاملي.
النخيل  يوم  مبنا�سبة  "احل�سيني",   واأ�ساف 
يقل عن 26  ما ل  به  النخيل  ثمار  اأن  العربي, 
اإ�سافة  وعــنــد  وفيتامينات,  ــا  غــذائــيًّ عن�سًرا 
غذائية  وجبة  مبثابة  تكون  للحليب  التمور 

متكاملة.
تطلعه  عن  احل�سيني  خالد  املهند�ض  واأعـــرب 
النخيل  ملركز  احلكومية  اجلــهــات  ل�ستثمار 
موؤكًدا  �سياحي,  كمزار  الأح�ساء  يف  والتمور 
مبو�سوعة  قيا�سي  رقم  لت�سجيل  املركز  �سعي 
"غيني�ض" لالأرقام القيا�سية كاأكرب بنك اأ�سول 
النخيل,  من  �سنًفا  ـــ127  ب العامل  يف  وراثــيــة 

والذي ن�سعى لزيادته لي�سبح 200 �سنف.

ارتبطت "النخلة" بخرياتها الغذائية الوفرية وظاللها الوارفة لع�سور ولأجيال متالحقة, وحظيت على مّر الزمن بعناية ُزراعها واملجتمعات كونها تنتج ثمرة 
ذات قيمة غذائية عالية, باتت غذاء اأ�سا�سيًا ليكاد يخلو بيت منه.يبلغ عدد النخيل يف اململكة 31.234.155 نخلة, على م�ساحة 107 اآلف هكتار, ورغم الإنتاج 
العاملي الذي يبلغ 8.8 مليون طن من التمور, اإل اأن اململكة تعد من اأهم الدول املنتجة عامليًا, ل �سيما يف ظل التنوع الإنتاجي والتطور يف قطاع التمور.وي�سهم 

والت�سدير. الإنتاج  م�ستوى  يف  التطور  اإىل  ال�سناعي  التقدم  ظل  يف  وتتجه  التحويلية,  املنتجات  �سناعة  يف  حمليًا  للتمور  م�سنعًا   157
اهتمت اململكة منذ وقت مبّكر بزراعة النخيل, ودعم املزارعني, و�سّن القوانني واإيجاد التنظيمات والإجراءات التي ت�سهم يف املحافظة على اأ�سجار النخيل و�سالمتها, 
وت�سهم يف رفع وحت�سني كفاءة اإنتاجها من التمور وفق موا�سفات قيا�سية تعني ب�سحة الإن�سان, فاأ�سبحت اإحدى اأكرث الدول اإنتاجًا للتمور و�سناعاتها املختلفة.

التمور منتج استراتيجي 
الريا�ض ـ البالد 

استخدام تقنيات 
إنتاج ذات كفاءة  

تقنية عالية 

صنفًا من النخيل 
تتنوع بين الوطني 

والعالمي
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مصانع تعمل بمواصفات قياسية لتحقيق أعلى درجات الجودة



 جدة - البالد
يختتم الأفراد اكتت�بهم اليوم )الثالث�ء( ب�أ�شهم ال�شركة 
 STC" ال��ع��رب��ي��ة خل��دم���ت الإن���رن���ت والت�����ش���لت
حلول" واملخ�ش�ص لهم 2.4 مليون �شهم ، ع�دي متثل 
اأق�شى من اإجم�يل الأ�شهم املطروحة  ن�شبة 10 % كحد 
انتهت  املوؤ�ش�ش�ت  اكتت�ب  �شبقه� فرة  الع�م،  لالكتت�ب 
حيث  �شعفً�،   130 ب�  امل�شتهدف  ف�قت  تغطية  بن�شبة 
اإىل 471  املوؤ�ش�ش�ت  الإجم�لية لكتت�ب  القيمة  و�شلت 

ملي�ر ري�ل.
 ويعد اإدراج ال�شركة �شمن اأكرب ع�شرة اكتت�ب�ت اأولية 
ي�أتي يف مقدمته� طرح   ، ال�شعودية  ال�شوق  ت�ريخ  يف 
قيمته  بلغت  ال��ذي  ال�شعودية"  "اأرامكو  النفط  عمالق 
بقيمة  ال�شعودي  الأهلي  البنك  ثم  ري���ل،  ملي�ر   96.6
طرح عند 22.5 ملي�ر ري�ل، وبن�ء على النط�ق ال�شعري 
) 151 ري�ًل ( لل�شهم م� يعني و�شول القيمة ال�شوقية 

لل�شركة اإىل 18.1 ملي�ر ري�ل.  
ال�شركة  تت�أهل  اأن  ال�شعودية  ب�ل�شوق   ويتوقع خرباء 
"حلول"  والت�������ش����لت  الإن���رن���ت  ال��ع��رب��ي��ة خل��دم��ة 
لالن�شم�م ال�شريع اإىل موؤ�شر فوت�شي فور اإدراجه� يف 
ح�ل جت�وزت القيمة ال�شوقية لل�شركة 17 ملي�ر ري�ل، 
اأن  �ش�أن هذا الن�شم�م  ، ومن  النته�ء من طرحه�  عند 
يفتح الب�ب اأم�م تدفق�ت نقدية تراوح من 30 اإىل 40 

مليون دولر.
وك�ن الرئي�ص التنفيذي ملجموعة stc علي�ن بن حممد 
ي�أتي مت�شقً�  ال�شركة،  اأن عملية طرح  الوتيد، قد �شرح 

مع توجه�ت ا�شراتيجية جمموعة stc للنمو، و�شمن 
امل�ش�ريع  م��ن  ال��ع��دي��د  اإجن����ز  وراء  املجموعة  �شعي 
نقلة  الك��ت��ت���ب  اأن  اإىل  م�شريا   ، الطموحة  الرقمية 
قط�ع  مبج�ل  الع�ملة  ال�شرك�ت  دعم  يف  ومهمة  نوعية 
ال�شتثم�ر  اأن  م��وؤك��دا  املعلوم�ت،  وتقنية  الت�ش�لت 
ب�لتقنية يعترب من الأولوي�ت املهمة التي تدعم التنمية 

مبختلف املج�لت ب�ململكة.
والت�����ش���لت  املعلوم�ت  تقنية  خ��دم���ت  ���ش��وق  وت��ع��د 
ال�شرك�ت يف اململكة، الأكرب على م�شتوى دول  لأعم�ل 
املنطقة، ومن املتوقع اأن ت�شبح اململكة ال�شوق الأ�شرع 

منوًا .
وتعمل "اإ�ص تي �شي حلول" على ال�شتف�دة من الفر�ص 
يتم  التي  وامل�ش�ريع  القط�ع�ت  خمتلف  يف  ال��واع��دة 
الإعالن عنه� �شمن مب�درات روؤية اململكة 2030 خ��شة 
"نيوم"،  م�شروع  مثل  الذكية  امل��دن  ب�إن�ش�ء  يتعلق  م� 
�شي��شة  واع��ت��م���د  ال�شحية،  ال��رع���ي��ة  ن��ظ���م  ورق��م��ن��ة 

ال�شح�بية. "احلو�شبة 
وجه�ت  ال�شعودية  التج�رية  ال��غ��رف  احت���د  وي��ق��ود    
حكومية وخ��شة جهودًا حثيثة لتحفيز �شرك�ت القط�ع 
ال�شعودية   امل�لية  ال�شوق  يف  الإدراج  على  اخل������ص 
وتعزيز �ش�همته� يف القت�ش�د الوطني، ويف هذا الإط�ر 
مت توقيع وقعت مذكرة تع�ون بني الحت�د و"تداول" 
لإيج�د اآلية ف�علة تتعلق بتثقيف وتوعية ال�شرك�ت يف 
امل�لية   ال�شوق  يف  الإدراج  بفوائد  القط�ع�ت  خمتلف 

واأثر ذلك على املن�ش�أة والقت�ش�د الوطني.

اقتصاد
الثالث�ء 13 �شفر 1443ه� املوافق 21 �شبتمرب 2021م ال�شنة 91 العدد 623447
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الريا�س:

السوق السعودية األسرع نموًا في تقنية المعلومات واالتصاالت

تغطية قياسية ألسهم المؤسسات 

18.1 مليار وزن "STC حلول" واليوم آخر اكتتاب لألفراد

10 مشاريع بملتقى صُنّاع العقار 
في المدينة المنورة

 "عقارات الدولة" تعتزم طرح صناديق "ريت"

 بن زرعه رئيسًا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي

املدينة املنورة- البالد
عبدالعزيز،  بن  �شلم�ن  بن  في�شل  الأمري  رعى 
اخلت�مي  احلفل  املنورة،  املدينة  منطقة  اأم��ري 
املدينة  يف  ال��ع��ق���ر  ��ّن���ع  ���شُ ملتقى  لفع�لي�ت 
للتطوير  امل��ق��ر  ���ش��رك��ة  نظمته  ال���ذي  امل��ن��ورة 
املنطقة،  لأم�نة  ال�شتثم�ري  الذراع  والتنمية، 
يف ن�شخته الث�نية، وعدد من �شرك�ت التطوير 

العق�ري. 
وهدف امللتقى الذي ُيعد من�شة تف�علية ومنربا 
ا�شتعرا�ص  اإىل  ال��ع��ق���ري،  ل��ل��ح��وار  تف�علي� 
ال��ع��ق���ري،  ال�����ش���أن  يف  ال�شتثم�رية  ال��ف��ر���ص 
وتعزيز  والتنظيم�ت،  الت�شريع�ت  ومن�ق�شة 
تطوير  يف  ُت�شهم  ال��ت��ي  الإي��ج���ب��ي��ة  الر�ش�ئل 
القط�ع�ت  اإ�شه�م�ت  ورفع  العق�رية،  الأعم�ل 
اململكة  روؤي���ة  م�شتهدف�ت  ظ��ل  يف  التنموية 
2030 ، حيث �شهد عر�ص 10 م�ش�ريع تنموية 

وتعزيز  املنطقة،  م�شتوى  على  ا�شتثن�ئية 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  التع�ون 
وكذلك ا�شتعرا�ص من�ذج لل�شراك�ت مع القط�ع 

اخل��ص.
وخالل احلفل، �شهد الأمري في�شل بن �شلم�ن، 
م��را���ش��م ت��وق��ي��ع 7 م���ذك���رات ت��ف���ه��م ب��ني ع��دد 
والقط�ع  احلكومية  واجل��ه���ت  ال�شرك�ت  م��ن 
لدرا�شة  امل�����ش��رك،  ال��ت��ع���ون  بهدف  اخل������ص، 
الفر�ص ال�شتثم�رية ب�ملنطقة، واإن�ش�ء عدد من 
ال�شكني  القط�ع  جم�ل  يف  التنموية  امل�ش�ريع 
والتج�ري وقط�ع ال�شي�فة والقط�ع ال�شي�حي 

والقط�ع الرفيهي وقط�ع النفع الع�م.
وك���ن��ت ج��ل�����ش���ت امل��ل��ت��ق��ى ق��د ت��ن���ول��ت ع���ددًا 
م���ن امل���ح����ور امل��رت��ب��ط��ة ب���ل�����ش���أن ال��ع��ق���ري، 
تتمتع  التي  ال�شتثن�ئية  الفر�ص  وا�شتعرا�ص 

به� املنطقة. 

الريا�س - البالد
هيئة  حم���ف��ظ  ن���ئ��ب  الع�شكر،  ح��م��زة  ك�شف 
عق�رات الدولة، عن عزم الهيئة طرح �شن�ديق 
"ريت" حكومية يف ال�شوق امل�لية ال�شعودية 
اخل��ص  للقط�ع  الفر�شة  اإت�حة  بهدف  قريب�، 
وخ�رجه�،  اململكة  داخ��ل  م��ن  وامل�شتثمرين 
لال�شتف�دة من الأ�شول العق�رية التي متتلكه� 

وتديره� الدولة. 
يتم  اأن  املتوقع  من  اإن  لق�ء  يف  الع�شكر  وق�ل 
طرح اأول �شندوق حكومي يف ال�شوق امل�لية 
لفت�   ، اأخ��رى  �شن�ديق  تتبعه  اأن  على  قريب� 
اأن هن�ك م�شروع� حكومي� حل�شر جميع  اإىل 
العق�رات اململوكة للدولة، ب�لتع�ون مع وزراة 
القوائم  �شمن  لحق�  اإدراج��ه���  بهدف  امل�لية، 

امل�لية للحكومة.  
العمل ح�ليً� على حتويل  اأنه يجري  واأ�ش�ف 
�شمن  نقدية  حي�زات  اإىل  الأ���ش��ول  حي�زات 
م�شروع حكومي وا�شع يت�شمن ح�شر جميع 
موؤجرة  واأ�شول  اأرا���صٍ  من  الدولة  عق�رات 
ثم  ومن  قيمته�  وحتديد  وغريه�  م�شتغلة  اأو 
اإدراجه� لحق� �شمن القوائم امل�لية للحكومة.  
الدولة"،  ل��ع��ق���رات  الع�مة  "الهيئة  وك���ن��ت   
ح�شر  ة  من�شّ امل��شي  يونيو  يف  اأطلقت  ق��د 
للنظ�م  الرقمية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  الإل��ك��رون��ي��ة 
بهدف  اأمالك"،  "نظ�م  للهيئة  املوّحد  العق�ري 
بي�ن�ت  جمع  م��ن  الث�نية  املرحلة  ا�شتكم�ل 
اأو  ل��ل��دول��ة  اململوكة  ال��ع��ق���رات  وم��ع��ل��وم���ت 

امل�شت�أجرة للجه�ت احلكومية.  

الريا�س - البالد
اأ�شدر وزير امل�لية الأ�شت�ذ حممد بن عبدالله 
بن  فهد  بن  عبدالله  بتعيني  ق���رارًا  اجل��دع���ن 

زرعه رئي�شً� للمكتب التنفيذي للمملكة 
�شندوق  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

جهود  ث��ّم��ن   كم�   ، ال���دويل  النقد 
ال�ش�بق  الرئي�ص  موؤمنة  م�هر 
الفرة  يف  التنفيذي  للمكتب 
املن�شب،  هذا  ق�ش�ه� يف  التي 

متمنيً� له التوفيق وال�شداد.
وج���ء تعيني ب��ن زرع��ه 

اإىل  ا�����ش����ت����ن�����دًا 
الوا�شعة  خرباته 

ومعرفته العميقة يف عدد من املج�لت امل�لية 
واإدارة   ، الع�م  الدين  واإدارة  وال�شتثم�رية 
الئ��ت��م���ن والأ�����ش����ول، ومت��وي��ل ال�����ش��رك���ت 
�شكره  ع���ن  ع���رّب  وق���د   . واخل��زي��ن��ة 
امل�لية  ووزير  للقي�دة  وتقديره 
ع��ل��ى ث��ق��ت��ه��م ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي 
من  املزيد  لبذل  ح�فزًا  تعد 
ال���ع���ط����ء واجل���ه���د خل��دم��ة 
ال����وط����ن، وامل�������ش����ه���م���ة يف 
القي�دي  اململكة  دور  تعزيز 
املنطقة  يف  واقت�ش�ديً�  م�ليً� 
الع�مل  ويف  خ��ص،  ب�شكل 

ب�شكل ع�م.

تحفيز االستثمارات بالمدن الصناعية

23 مصنعًا لمكونات الطاقة المتجددة 
الريا�س - البالد

للمدن  ال�شعودية  الهيئة  ك�شفت 
التقنية  وم��ن���ط��ق  ال�����ش��ن���ع��ي��ة 
 23 اح��ت�����ش���ن��ه���  ع��ن  "مدن"، 
اإم���داد  �شال�شل  ل��دع��م  م�شنعً� 
ومنه�  ب�ململكة  املتجددة  الط�قة 
الط�قة  واأنظمة  و�شرائح  األواح 

ال�شم�شية وغريه�.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  واأو����ش���ح 
حممد  بن  خ�لد  املهند�ص  للهيئة 
على  تعمل  "مدن"  اأن  ال�ش�مل، 
دع���م ق��ط���ع ال��ط���ق��ة امل��ت��ج��ددة 
م�����ن خ������الل مت���ك���ني ���ش��ال���ش��ل 
الإم�������داد وت���وط���ني املُ���ك���وّن����ت 
الرئي�شية له كونه من القط�ع�ت 
القيمة  ذات  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
امل�����ش���ف��ة ل��الق��ت�����ش���د ال��وط��ن��ي، 
ح���ي���ث ت�������ش���ع���ى ل���ش��ت��ق��ط���ب 

التي  العالقة،  ذات  ال�شن�عية  ال�شتثم�رات 
روؤي���ة  م�شتهدف�ت  حتقيق  يف  ب��ه���  ت�شهم 
اململكة 2030، ودعم مب�درة خ�دم احلرمني 
اإىل  للو�شول  املتجددة  للط�قة  ال�شريفني 

املزيج الأمثل للط�قة ب�ململكة.

وبني اأن امل�ش�حة الإجم�لية للم�ش�نع تتج�وز 
360 األف م ² ُموّزعة على 12 مدينة �شن�عية 
ب�لري��ص،  الث�نية  ال�شن�عية  املدينة  ه��ي: 
املدينة  والأع���م����ل،  لل�شن�عة  �شدير  مدينة 
ال�شن�عّيت�ن  املدينت�ن  ب�خلرج،  ال�شن�عية 
ال�شن�عية  امل��دن  ب���ل��دم���م،  والث�لثة  الث�نية 

املدينة  ب��ج��دة،  وال��ث���ل��ث��ة  وال��ث���ن��ي��ة  الأوىل 
ال�شن�عية ب�ملدينة املنورة، املدينة ال�شن�عية 
امل��دن  يف  املحت�شنني  اإىل  اإ�ش�فة  ب�لب�حة، 
ال�شن�عية اخل��شة التي ت�شرف عليه� "مدن".
واأف�د املهند�ص ال�ش�مل اأن اأبرز منتج�ت هذه 
اخلالي�  األ���واح  اإن��ت���ج  يف  يتمّثل  امل�ش�نع 

الط�قة  لتوليد  رقيقة  واأل����واح  ال�شم�شية، 
ال�شم�شية،  ال��ط���ق��ة  و���ش��رائ��ح  ال�شم�شية، 
واأنظمة الط�قة ال�شم�شية، ووحدات الإن�رة 
�شحن  ومنظوم�ت  واخل���رج��ي��ة،  الداخلية 
الكهرو�شوئية  ال��ط���ق��ة  تخزين  ب��ط���ري���ت 
ال��ت��ي���ر،  وحم����ولت  ل���الإن����رة،  وال�شم�شية 
و���ش������ش���ت ع��ر���ص ال��ب��ي���ن���ت، واحل��وام��ل 
ال�شم�شية  ال��ط���ق��ة  توليد  لأل����واح  املعدنية 
وغريه� من املنتج�ت الداعمة ل�شال�شل اإمداد 

قط�ع الط�قة املتجددة.

صناعات الطاقة الشمسية

 ألــواح الخاليــا

شرائح وأنظمة الطاقة

منظومات شحن 

محــوالت التيـار

شاشات البيانات

1
2
3

4
5

يورك تؤكد على جودة الهواء في 
المنشآت التعليمية

جدة ــ البالد
مع بدء الع�م الدرا�شي اجلديد ح�شورًي� 
من  وال��ث���ن��وي��ة  املتو�شطة  للمرحلتني 
التعليم الأ�ش��شي واجل�معي يف اململكة، 
التعليمية  املن�ش�آت  حر�ص  اأهمية  تظهر 
الف�شول  داخ��ل  الهواء  ج��ودة  رف��ع  على 
ال���درا����ش���ي���ة وامل���خ���ت���ربات وامل��ك��ت��ب���ت 
وال��ق���ع���ت وغ��ريه��� م��ن اأم����ك���ن جتمع 
ظ��روف  ا�شتمرار  م��ع  خ��شة  ال��ط��الب، 
اأجهزة  تركيب  ذلك  يعني  ول  اجل�ئحة. 
تكييف جديدة، بل الت�أكد من كف�ءة نظ�م 
ومعدلت  املن�ش�أة،  ك�مل  ع��رب  التهوية 
جتديد الهواء ل�شم�ن عدم تدوير الهواء 
امللوث، و�شبط درج�ت احلرارة ون�شب 
الطالب  منح  يف  ت�شهم  التي  الرطوبة 

الراحة ورفع قدراتهم الأك�دميية.
جون�شون  �ش�مل  اآل  �شركة  من  وحر�شً�   
اململكة  روؤي��ة  )ي��ورك( يف دعم  كنرولز 

الت�شنيع املحلي، و�شعيً�  لتعزيز   2030
يف  امل�ش�همني  كب�ر  من  تكون  ب���أن  منه� 
ك��وف��ي��د-19،  ج�ئحة  اآث����ر  مواجهة  يف 
وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث  اإدارات  واك���ب���ت 
ي���ورك،  وم�شنع  امل��ن��ت��ج���ت،  وت��ط��وي��ر 
)يورك(  هواء  تنقية  وحدة  تطوير  على 
متنقلة  ال�شنع  �شعودية  جديدة  كوحدة 
خمتلف  ت�ش�عد  ال���ش��ت��خ��دام،  و�شهلة 
املن�ش�آت على رفع جودة الهواء داخله�، 
تنقية  وح��ل��ول  تقني�ت  اأح����دث  بف�شل 
ت���أت��ي ب�شع�ت  ال���وح���دة  ه���ذه  ال���ه���واء. 
مثل  التطبيق�ت،  خمتلف  لتالئم  منوعة 
والكبرية،  ال�شغرية  التعليمية  املن�ش�آت 
وامل���ن�������ش����آت ال�����ش��ح��ي��ة وال���ت���ج����ري���ة 
وغريه�،   والفن�دق  واملك�تب  وال�شكنية 
وتعمل الوحدة على تنقية هواء الغرفة 
خالل  م��ن   %  99.97 اإىل  ت�شل  بن�شبة 

نظ�م تر�شيح )فلرة( .

 26 عقارا في مزادات بالرياض

المديفر: "التعدين" منفتح على مجتمع األعمال

الريا�س - البالد
"اإنف�ذ"  والت�شفية  الإ���ش��ن���د  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
اإ�شرافه،  حت��ت  علنية  م���زادات   5 اإق���م��ة  ع��ن 
الري��ص،  منطقة  يف  ع��ق���رات  وت�شتعر�ص 
من  وتبداأ  ح�ئل،  ومنطقة  الق�شيم  ومنطقة 

26 حتى 29 من �شهر �شبتمرب احل�يل.
ف��ر���ش��ة  امل�������زادات 26  وت�����ش��ت��ع��ر���ص ه����ذه 
اإجم�لية  مب�����ش���ح���ت  ع��ق���ري��ة،  ا�شتثم�رية 
مبزاد  وتبداأ  مربع،  مر  األ��ف   500 تتج�وز 
عنيزة الإلكروين، الذي ي�شتعر�ص 4 فر�ٍص 
وبيت  وا�شراحة  فيلتني  يف  تتمثل  عق�رية 

البكريية  م��زاد  ثم  عنيزة،  مبح�فظة  �شعبي 
يف  تتمثل  عق�رية  فر�شة  ي�شتعر�ص  ال��ذي 
وم��زاد  البكريية،  مبح�فظة  جت���ري��ة  اأر����ص 
عق�رية  ف��ر���صٍ   10 ي�شتعر�ص  ال���ذي  ح���ئ��ل 
تتمثل يف 7 اأرا�ٍص زراعية و�شكنية، وفيلتني، 
العنوان  ومزاد  ح�ئل،  مبدينة  �شعبي  وبيت 
يف  تتمثل  عق�رية  فر�ٍص   4 ي�شتعر�ص  الذي 
مبدينة  وم�شتودع  عر�ص  و�ش�لت  مع�ر�ٍص 
الري��ص، ومزاد "البدائع" الذي ي�شتعر�ص 7 
فر�ص ا�شتثم�رية، تتمثل يف 7 اأرا�ٍص �شكنية 

مبح�فظة البدائع.

الريا�س - البالد
ن���ئ��ب وزي��ر  امل��دي��ف��ر  املهند�ص خ���ل��د  ق���ل 
اململكة  اإن  املعدنية،  وال���روة  ال�شن�عة 
و�شريع  حيوي  ا�شتثم�ري  مبن�خ  تتمتع 
ال���ت���ط���ور، داع���ي���� ال�����ش��رك���ت وامل��ه��ت��م��ني 
ب�شن�عة التعدين ليكونوا جزءا من عملية 
تطور ومنو القط�ع التعديني الذي اأ�شبح 

اليوم اأكر انفت�ح� على جمتمع الأعم�ل. 
"معر�ص  واأ�ش�ف املديفر يف كلمته خالل 

ب�لولي�ت   "2021 ال��دويل  اإك�شبو  م�ين 
متتلك  اململكة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
ال�شرك�ء  م��ع  ب�لنج�ح�ت  ح���ف��ال  �شجال 
ال��دول��ي��ني م���ن خ���الل ت��ق��دمي��ه��� ل��ن��م��وذج 
اأع���م����ل وا���ش��ت��ث��م���ر ه���و الأف�������ش���ل على 
م�شتوى الع�مل، اإ�ش�فة اإىل البنية التحتية 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت��ت��وف��ر ل��دي��ه���، مب���� يف 
املوانئ  احل��دي��دي��ة،  ال�شكك  ال��ط��رق،  ذل��ك 

و�شبك�ت الكهرب�ء. 
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وا�صنطن - البالد
حذرت الوليات املتحدة الأمريكية لبنان من مغبة 

ا�سترياد  يخ�ص  فيما  اإيــران  مع  التعامل  موا�سلة 

النفط  اأن احل�سول على  النفط وم�ستقاته، موؤكدة 

لبنان  �ستعر�ص  امل�سابهة  والن�ساطات  طهران  من 

للخطر، م�سددة على اأنها لن ترتدد يف م�ساءلة حزب 

اأن�سطته املزعزعة لال�ستقرار على ح�ساب  الله على 

ال�سعب اللبناين.

وقـــالـــت املــتــحــدثــة الإقــلــيــمــيــة بــا�ــســم اخلــارجــيــة 

اإن الــعــقــوبــات  الأمــريــكــيــة جــريالــديــن غــريــفــيــث، 

"ن�ساطاته  ب�سبب  جــاءت  اللبناين  الله  حزب  على 

"�سوت  لقناة  وفقا  موؤكدة  لال�ستقرار"،  املزعزعة 

م�ساألة  اأن  اللبنانية،   SBI "انرتنا�سونال بريوت 

الوليات  على  تقت�سر  ل  الله  حزب  �سد  العقوبات 

ــكــل، مــبــيــنــة اأن  املــتــحــدة بـــل املــجــتــمــع الـــــدويل ك

على  جــديــدة  عقوبات  فر�ست  الأمريكية  الإدارة 

اللبنانية  املــوارد  ا�ستغالل  من  "مبنعه  الله  حــزب 

وتاأمني متويله"، واأ�سافت: "نحن نلتزم بت�سييق 

يكون هناك يف  اأن  يهمنا  ما  اخلناق على احلــزب. 

وتنفيذ  بــدورهــا  القيام  على  ــادرة  ق حكومة  لبنان 

منه  يعاين  مــا  اأحــد  على  يخفى  ول  الإ�ــســالحــات، 

من  �سنوات  نتيجة  وغريها  طاقة  اأزمــة  من  لبنان 

"الإدارة  وتابعت:  املوارد".  اإدارة  و�سوء  الف�ساد 

اأزمة  الأمريكية �سعت لإيجاد حلول م�ستدامة حلل 

دولة  من  املحروقات  وا�سترياد  لبنان،  يف  الطاقة 

خا�سعة للعقوبات ل ي�سب يف م�سلحة لبنان".

"تتخذ  اأن الوليات املتحدة  و�سددت غريفيث على 

اإيـــران وا�ــســتــرياد النفط غري  اإجــــراءات عــدة �سد 

ال�سرعي"، م�سرية اإىل ا�ستعداد وا�سنطن مل�ساعدة 

لبنان للتغلب على اأزمة الطاقة. م�سيفة: "لكن على 

لتقوم  ا�ستعداد  على  تكون  اأن  اللبنانية  ال�سلطات 

بدورها. اأمريكا على توا�سل مع �سركائنا".

املا�سية،  اجلمعة  املــتــحــدة،  ــات  ــولي ال وفــر�ــســت 

ل�سلتهم  ــــراد  الأف مــن  عــدد  عــقــوبــات جــديــدة على 

وزارة  مــوقــع  عــلــى  من�سور  ـــر  وذك ــه.  ــل ال بــحــزب 

وا�سنطن  اأن  الإنــرتنــت،  على  الأمريكية  اخلزانة 

�سلة  على  ــــراد  واأف �سبكة  على  عــقــوبــات  فر�ست 

اإرهابية، مو�سحة  امل�سنفة  الله  مبيلي�سيات حزب 

 )OFAC( الأجنبية  الأ�سول  مراقبة  مكتب  اأن 

يعملون  الــذيــن  املالية  ال�سبكة  تلك  اأع�ساء  حــدد 

لدعم  الواجهة  املاليني وال�سركات  املي�سرين  �سمن 

الثوري  للحر�ص  التابع  القد�ص  وفيلق  الله  حزب 

الإيـــراين. واأفــادت الــوزارة اأن هــوؤلء الأفــراد اأو 

من  املاليني  ع�سرات  غ�سل  بعمليات  قاموا  ال�سبكة 

الإقليمية،  املالية  الأنظمة  خــالل  مــن  الــــدولرات 

الذهب  وجتــارة  للعمالت  تبادل  عمليات  واأجــروا 

ل�سالح كل من احلزب واحلر�ص الثوري.

لدرا�سات  الأوروبـــي  املركز  حــذر  ثانية،  جهة  من 

تغلغل  مــن  وال�ــســتــخــبــارات،  الإرهـــــاب  مكافحة 

الــدول  من  عــدد  يف  اأن�سطته  وت�ساعد  الله  حــزب 

وبريطانيا،  وفرن�سا  اأملانيا  اأبرزها؛  الأوروبــيــة، 

الإ�ــســالم  وتــيــارات  الله  حــزب  انت�سار  اأن  مــوؤكــدًا 

ال�سيا�سي ي�سهم يف "غر�ص اأفكار متطرفة وتكوين 

ا�ستغالل  خماوف  اإىل  اإ�سافة  موازية،  جمتمعات 

اأن�سطة  متويل  اأجل  من  الأمــوال  جلمع  التربعات 

اإرهابية"، م�سريًا اإىل تطوير حكومات تلك الدول 

تيارات  وفعالة يف مواجهة  نوعية  ا�سرتاتيجيات 

الأمنية  املداهمات  زيــادة  عرب  ال�سيا�سي  الإ�سالم 

جمع  عملية  و�سبط  الــالزمــة  الت�سريعات  و�سن 

حكومة  تف�سل  اللبناين  الداخل  ويف  التربعات. 

اأب�سط  توفري  يف  الله  حزب  من  املدعومة  ميقاتي 

الكهربائي  الــتــيــار  اأن  لــدرجــة  احلــيــاة،  مــقــومــات 

للحكومة اجلديدة،  الثقة  اأثناء جل�سة منح  انقطع 

الإيــراين  بــاملــازوت  لال�ستعانة  الله  حــزب  دفــع  ما 

للتيار،  انقطاع  دقيقة   40 بعد  املــولــدات  لت�سغيل 

فيما تواجه احلكومة  اإعالم حملية،  لو�سائل  وفقا 

الرف�ص من ال�سارع الذي يعتربها خا�سعة للهيمنة 

الإيرانية بالكامل.

نفط الماللي يعرض لبنان للخطر
أكدت مساءلة حزب اهلل على أنشطته المزعزعة لالستقرار.. واشنطن:

طهران - البالد
كبري،  تاأزم  اإىل  الإيــراين  الداخلي  الو�سع  مي�سي 

الطبعة  قــبــل  مــن  الحــتــجــاجــات  تــو�ــســع  ظــل  يف 

قد  ما  املعي�سية،  الأو�ساع  لــرتدي  ن�سبة  الو�سطي 

يقود وفقًا لو�سائل اإعالم حملية، اإىل ع�سان مدين 

املاليل  حكومة  تخ�ساه  ما  وهــو  الأيـــام،  مقبل  يف 

بالقوة ولكن دون  ال�سارع  على  لل�سيطرة  ال�ساعية 

تظاهرة  الأمنية  ال�سلطات  قمعت  فكلما  جــدوى، 

احتجاجية ظهرت اأخرى يف اإ�سرار من املواطنني 

على الإطاحة باحلكومة لتح�سني الأو�ساع وتغيري 

ال�سيا�سية التي تنتهجها الدولة بتبديد الأموال يف 

يف  غــارق  ال�سعب  بينما  امللي�سيات  على  ال�سرف 

الفقر.

ــائــل اإعـــــالم حمــلــيــة يف اإيـــــران من  وحـــــذرت و�ــس

هذا  يف  الو�سطى  الطبقة  بها  تقوم  قد  احتجاجات 

اخلط  املـــدين،  الع�سيان  حــد  اإىل  ت�سل  قــد  البلد، 

الطبقة  اأن  اإىل  م�سرية  للنظام،  بالن�سبة  الأحــمــر 

كبرية،  اقت�سادية  م�سكالت  من  تعاين  الو�سطى 

كثريًا  الإيرانية  الُعملة  وفقدان  الت�سخم  اأبــرزهــا 

ترك  الو�سع  اأن  وبينت  �سنوات.  منذ  قيمتها  من 

الطبقة الو�سطى يف حالة غليان وت�سكو من الو�سع 

من  ف�سيئا  �سيئا  تقرتب  باتت  التي  وهــي  الراهن 

الطبقة الدنيا الفقرية.

و�سهدت اإيران قبل يومني عدة جتمعات احتجاجية 

الإيــرانــيــني،  املــواطــنــني  مــن  خمتلفة  فــئــات  ت�سم 

الإيرانية  املــدن  من  عدد  يف  املعلمون  جتمع  حيث 

تنفيذ  وعــدم  مطالبهم  تلبية  عــدم  على  لالحتجاج 

ويف  نقابية.  �سعارات  مــردديــن  الت�سنيف،  خطة 

الــوقــت نــفــ�ــســه، تــظــاهــر عـــدد مــن عــمــال �ــســركــات 

وظــروف  رواتبهم  تــدين  على  لالحتجاج  املقاولة 

نقابة   15 ــدرت  اأ�ــس املــا�ــســي،  مــايــو  ويف  عملهم. 

عمالية ونقابية وثقافية بياًنا مبنا�سبة يوم العمال 

العاملي، احتجت خالله على ال�سيا�سات القت�سادية 

ب�سبب  اأنها  واأكدت  الإيراين،  للنظام  والجتماعية 

الفقر املتزايد للعمال.  من جهة اأخرى، اأكد م�ست�سار 

م�سعود  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلــزب  رئي�ص 

اأربيل  يف  قــرى  على  الإيـــراين  الق�سف  اأن  حيدر، 

م�سوؤول ول يحرتم ح�سن اجلوار بني  تهديد غري 

العملي  الــرد  اأهمية  على  م�سددا  واإيـــران،  العراق 

"ل �سحة لوجود معار�سة  على طهران. واأ�ساف: 

العراق"،  كرد�ستان  اأرا�ــســي  يف  اإيرانية  م�سلحة 

الأركــان يف اجلي�ص  رئي�ص  على حديث  ردا  وذلــك 

ال�سربات  اأن  زعــم  الــذي  باقري،  حممد  الإيـــراين، 

�سببها وجود  لإقليم كرد�ستان  اإيران  التي توجهها 

وهو  العراقية،  الأرا�سي  على  اإيرانيني  معار�سني 

ما نفته حكومة كرد�ستان مرارًا، معتربة اأن الق�سف 

الإيراين تعدي على ال�سيادة العراقية.

عدن - البالد 
للعامل  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  جرائم  تتك�سف 

النقالبية  امليل�سيا  اإعــــدام  فبعد  اآخـــر،  بعد  يــومــًا 

جرمية  اأب�سع  يف  مدنيني  لـــ9  اإيـــران  مــن  املدعومة 

العا�سر  املتهم  اإن  حقوقي  م�سدر  قــال  املـــالأ،  على 

الأعلى  ال�سيا�سي  املجل�ص  ي�سمى  ما  رئي�ص  بقتل 

داخل  بالتعذيب  تويف  ال�سماد،  �سالح  للحوثيني، 

ال�سجن قبل اأن ينفذ فيه حكم الإعدام.

للعدالة،  الأمــريــكــي  للمركز  التنفيذي  املــديــر  واأكـــد 

عبده  علي  العا�سر  املتهم  اأن  بــرمــان،  عبدالرحمن 

واأجــربت  ال�سجن،  يف  تعذيبه  جــراء  تــويف  كــزابــة 

دون  ودفنها  جثته  ا�ستالم  على  والــدتــه  امليلي�سيا 

حتقيق اأو تقرير للطب ال�سرعي، مبينًا اأن املتهم يتيم 

الأب، جنده احلوثيون عام 2015 وعمره حينها 16 

اأن يقتلوه حتت التعذيب يف ال�سجن يف  �سنة، قبل 

اأغ�سط�ص عام 2019.

الرئي�ص  العليمي، م�ست�سار  من جهته، و�سف ر�ساد 

لـ9  احلوثيني  ت�سفية  هادي  من�سو  عبدربه  اليمني 

ال�سالم"،  عملية  تعيق  حتٍدّ  "ر�سالة  مبثابة  مدنيني 

موؤكدًا اأن اجلرمية تتزامن مع اأوىل جولت املبعوث 

الأممي اجلديد لليمن يف املنطقة، معتربا ذلك لي�ص 

جديدًا على توجهات وممار�سات اجلماعة.

الــعــاملــيــة املــنــددة  الــفــعــل  ــتــواىل ردود  ــا، ت ــن ــزام وت

اإدانة ال�سفارة  لـ9 مدنيني، اآخرها  باإعدام احلوثيني 

اأن  اعــتــربت  حيث  اجلــرميــة،  اليمن  يف  الأمريكية 

اإعــــدام املــدنــيــني بــعــد حمــاكــمــة �ــســوريــة و�ــســنــوات 

معتربة  �سائن"،  "عمل  والنتهاكات  التعذيب  من 

تنفيذ  بعد  تتوقف  اأن  يجب  احلــوثــي  همجية  اأن 

الإعدامات والهجوم على ميناء "املخا"، كما طالبت 

حما�سبة  ب�سرورة  اليمن  يف  الربيطانية  ال�سفارة 

امل�سوؤولني عن اجلرمية، كما اأدان ال�سفري الفرن�سي 

التي  الإعــدام  اليمن، جان ماري �سفا، عمليات  لدى 

قا�سر  بينهم  املدنيني  بحق  احلوثي  جماعة  نفذتها 

يف �سنعاء.

ويف جبهات القتال يت�ساقط قيادات احلوثي تباعا، 

حيث لقي القيادي احلوثي البارز املدعو اأبو الكرار 

يف  امل�سرتكة  القوات  بر�سا�ص  م�سرعه،  النهاري، 

جنوب  ا�ستباكات  خــالل  اليمني،  الغربي  ال�ساحل 

امل�سرتكة،  القوات  لإعــالم  وفقا  احلديدة،  حمافظة 

ا�ستباكات  يف  م�سرعه  لقي  الــنــهــاري،  اأن  مبينا 

لهجوم  ت�سديها  عند  امل�سرتكة  الــقــوات  ح�سمتها 

ــفــازة  ال منطقتي  عــلــى  احلـــوثـــي  ميلي�سيا  �ــســنــتــه 

قــوات  متكنت  فيما  التحيتا،  مبــديــريــة  واجلبلية 

من  ال�سعبية  باملقاومة  م�سنودة  الوطني  اجلي�ص 

حترير وا�ستعادة مواقع ع�سكرية، وتكبيد ميلي�سيا 

يف  خ�سائر  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية،  احلوثي 

�سمال  واخلنجر،  قناو  بجبهتي  والأرواح،  العتاد 

�سرقي اجلوف كما متكنت القوات من دحر ميلي�سيا 

عليها  �سيطرت  كانت  مواقع  من  الإرهابية  احلوثي 

يف جبهة ناطع، مبحافظة البي�ساء.

عصيان مدني قادم في إيران

مليشيا الحوثي.. تعذيب حتى الموت لمعتقل مدني

تردي األوضاع يقود الحتجاجات موسعة

 مصرع قيادي بارز في اشتباكات جنوب الحديدة

خالف فرنسي - سويسري 
بسبب "مقاتالت"

فتح مطار كابل
للرحالت التجارية

بروك�سل - البالد
"�سفقة  عــلــى  عــمــيــقــة  خـــالفـــات  بــعــد 

ال�سرتالية،   - الغوا�سات" الفرن�سية 

ــــــوادر خــــالف اأخــــــرى بني  ظـــهـــرت ب

مقاتالت"،  "�سفقة  عــلــى  ــتــني  الــدول

املقاتالت  �سوي�سرا  تف�سيل  ب�سبب 

"رافال"  عــلــى   "35-F" الأمــريــكــيــة 

الفرن�سية.

بني  قمة  اجتماع  اإلغاء  باري�ص  ونفت 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص 

ورئــيــ�ــص الحتــــاد الــ�ــســويــ�ــســري غي 

اأعــلــن ق�سر  اإذ  بــاريــ�ــص،  بــارمــول يف 

الإليزيه، وفقًا لوكالة "فران�ص بر�ص"، 

خالف  ب�سبب  القمة  اإلغاء  يتم  مل  اأنــه 

�سوي�سرا  اأبــرمــتــهــا  ب�سفقة  متعلق 

لقتناء مقاتالت اأمريكية متطورة.

اأن  اإىل  الفرن�سية  الرئا�سة  واأ�ــســارت 

ال�سوي�سرية  الفرن�سية  القمة  موعد 

مو�سحة  نهائي،  ب�سكل  بعد  يحدد  مل 

العام  اأوائل  مبدئيا  وافق  ماكرون  اأن 

بارمول،  الرئي�ص  لقاء  على  اجلــاري 

واقــــرتح اجلــانــب الــ�ــســويــ�ــســري عقد 

الجتماع يف نوفمرب، غري اأن باري�ص 

تنظيم  اأن  املــا�ــســي،  ال�سيف  اأبلغته 

يــكــون مهمة  قــد  نــوفــمــرب  ــلــقــاء يف  ال

الرئي�ص  مكتب  ــاد  اأف بـــدوره،  �سعبة. 

اخلــطــط  تــغــيــري  اأن  الــ�ــســويــ�ــســري 

املتفق  اللقاء  اإلغاء  املطروحة ل يعني 

عليه، لأن جدوله مل يتم اإمتامه بعد.

ياأتي ذلك بعد اأن ن�سرت و�سائل اإعالم 

�سوي�سرية، اأن الفرن�سيني قرروا اإلغاء 

�سوي�سرا،  من  غ�سبهم  ب�سبب  القمة 

عقب اإبرامها يف يونيو �سفقة لقتناء 

اأي"  "اإف-35  طــراز  مــن  مقاتلة   36

مارتن"  "لوكهيد  �ــســركــة  ــاج  ــت اإن مــن 

الأمـــريـــكـــيـــة. ويـــاأتـــي هــــذا الــتــطــور 

م�ستعلة  مالتزال  اأزمــة  مع  بالتزامن 

اإلــغــاء  حــول  واأ�ــســرتالــيــا  فرن�سا  بــني 

فرن�سية  غــوا�ــســات  �سفقة  الأخــــرية 

اأثار  ما  اأمريكية،  باأخرى  وا�ستبدالها 

غ�سب فرن�سا. فيما قلل رئي�ص الوزراء 

الــربيــطــاين بــوريــ�ــص جــونــ�ــســون من 

فرن�سا  مع  الدبلوما�سي  اخلالف  حدة 

ــد مع  بــ�ــســاأن التـــفـــاق الأمـــنـــي اجلــدي

وقال  املتحدة.  والــوليــات  اأ�سرتاليا 

ل  لفرن�سا  "حمبة بالده  اإن  جون�سون 

"الأهمية  على  موؤكدا  حموها"،  ميكن 

الهائلة" للعالقات بني البلدين.

كابل - البالد
ـــطـــريان املـــــدين يف  اأعــلــنــت هــيــئــة ال

اأفــغــانــ�ــســتــان، اأمــ�ــص )الثـــنـــني(، فتح 

التجارية  الــرحــالت  اأمــام  كابل  مطار 

الدولية ملدة 12 �ساعة يوميا.

�سيعمل  اجلــديــد،  الــقــرار  ومبــوجــب 

مطار كابل يوميا من ال�ساد�سة �سباحا 

لـ"�سكاي  وفقا  م�ساء،  ال�ساد�سة  حتى 

تقارير  قــالــت  بينما  عربية"،  نــيــوز 

اأول رحلة جتارية دولية  اإن  �سحفية، 

اإ�سالم  اإىل  توجهت  املطار  من  اأقلعت 

كابل  مطار  و�سهد  الأحــد.  م�ساء  اأبــاد 

اأغ�سط�ص  �سهر  خــالل  عارمة  فو�سى 

القوات  ان�سحاب  اأعقاب  يف  املا�سي، 

الأمريكية من اأفغان�ستان.

ــر عـــرب هــــذا املـــطـــار اأكــــر من  ــاف ــس و�

ما  اأيـــــام،  خـــالل  �سخ�ص  األــــف   150

فــرار  اأو  اأجــانــب  اإجـــالء  عمليات  بــني 

اأفغان، بعد �سيطرة حركة طالبان على 

العا�سمة كابل.
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جدة - خالد بن مر�ضاح 

ال�سعودية"  "ال�سقور  فريق  عرو�ض  انطلقت 

يف �سماء جدة، مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 91 

للمملكة، حيث اأظهرت العرو�ض مهارة وبراعة 

املهمات.  واأداء  تنفيذ  يف  والرغبة  الطيارين 

والقى العر�ض اجلوي ا�ستقباال ح�سنا من قبل 

عدد  بروؤية  �سعادتهم  عن  معربني  جدة،  �سكان 

جدة  �سماء  زينت  التي  اجلوية  الطائرات  من 

زينت  املبهرجة يف حني  االألــوان  من  بخطوط 

الع�سكري  الــعــر�ــض  يف  املــ�ــســاركــة  الــطــائــرات 

دار”  لــنــا  “هي   91 الــوطــنــي  الــعــيــد  بــ�ــســعــار 

وظهرت باللون اخل�سراء.

مقاتلة  طــائــرات  اأمــ�ــض،  قــدمــت،  الطائف  ويف 

للت�سكيل 91 عرو�سًا جوية احتفالية.

القادم، انطالق عرو�ض  وي�سهد يوم اخلمي�ض 

احتفالية يف كلٍّ من الريا�ض واأبها وتبوك على 

طائرات  العرو�ض  يف  ت�سارك  الريا�ض،  ففي 

)MRTT-K3( والطائرات املقاتلة املطلية، 

للت�سكيل  مقاتلة  وطــائــرات  ال�سقور،  وفريق 

للت�سكيل  مقاتلة  طائرات  تقدم  اأبها  ويف   ،91

تبوك  يف  اأمــا  املدينة،  �سماء  يف  عرو�سًا   91

فت�سارك يف العرو�ض طائرات مقاتلة للت�سكيل 

طائرات  تقوم  الــقــادم  اجلمعة  يــوم  ويف   .91

91 بعرو�ض جوية يف مدينة  مقاتلة للت�سكيل 

العرو�ٌض  فت�سمل  ال�سبت  يوم  يف  اأما  الباحة، 

العرو�ض  تــقــدم  حيث  اخلــر  مدينة  اجلــويــة 

املقاتلة  والطائرات   MRTT-K3 طائرات 

مقاتلة  وطــائــرات  ال�سقور،  وفــريــق  املطلية، 

مقاتلة  طــائــرات  اجلبيل  ويف   ،91 للت�سكيل 

للت�سكيل 91.

جدة ـ البالد     

 ك�سف ع�سو االحتاد العربي لعلوم 

اإن  الــزعــاق،  خالد  والفلك،  الف�ساء 

األطف  يعد  الــذي  "الو�سم"،  مو�سم 

واأجمل مو�سم يف ال�سنة �سيحل بعد 

نهاية  مع  بالتزامن  وذلك  يوما،   22

اأن  اإىل  ولفت،   "ال�سفري".  مو�سم 

اخلريف  ف�سل  على  يطلقون  العرب 

"مو�سم ال�سفري"؛ الأنه ي�سف  ا�سم 

ا�سفرار  ومنها  املو�سم،  هذا  �سمات 

قــر�ــض الــ�ــســمــ�ــض، وهـــجـــرة طــيــور 

ال�سفار.

ــاد  ــس االأجــ� اأن  واأ�ــــســــاف 

املو�سم؛  هــذا  يف  ت�سفر 

لــكــرة االأمــــرا�ــــض الــتــي 

ب�سبب  اجلــ�ــســم  تــ�ــســيــب 

تـــقـــلـــب االأجـــــــــــــواء بــــه، 

هــذا  مـــدة  اأن  اإىل  الفــتــا 

يــومــا،   26 ــم هـــي  املــو�ــس

من  املتبقية  االأيـــام  وهــي 

النهارية،  ال�سيف  حرارة 

و�سيدخل بعدها مو�سم "الو�سم".

من  يعتر  الو�سم  مو�سم  اأن  يذكر   

اأهــــم فــ�ــســول الــ�ــســنــة  وهــــو  لي�ض 

جنمًا واإمنا هو زمن معروف مكون 

و�سميًا  و�سمي  جنـــوم،  اأربــعــة  مــن 

ويقال  بالنبات،  االأر�ـــض  ي�سم  الأنــه 

مطر  اأ�سابها  اإذا  مو�سومة«  »اأر�ــض 

ينبت  الأنــه  لــالأر�ــض  املفيد  الو�سمي 

وجميع  الـــرو�ـــض  ــفــل،  ــن ال ــقــع،  ــف ال

للرعي. املــفــيــدة  الــريــة  االأعــ�ــســاب 

يظهر  الذي  املبكر  ال�سحاب  اأن  كما  

مع دخول الو�سم يقال له )املرابيع( 

يف  تنتج  التي  وهي  االإبــل  كمرابيع 

ال�سريع  للمكان  ويقال  الزمان،  اأول 

عالمات  وللو�سم  )مــربــاع(.  النبات 

ـــه اأهـــمـــهـــا ظــهــور  ــى دخـــول تــــدل عــل

رطوبة  املــغــرب،  جهة  مــن  ال�سحب 

تقلب  االأوىل،  ــــام  االأي يف  الطق�ض 

تهب  وقد  �سرعتها،  خفة  مع  الرياح 

ولفرتات  واآخر  حني  بني 

�سمالية  ــــاح  ري وجـــيـــزة 

غربية، ال تدوم طويال مع 

اآخر  بــرودة ملحوظة يف 

بع�ض  ت�سقط  وقد  الليل، 

االأيــام  يف  املطر  قــطــرات 

االأوىل من الو�سم اإال اأنها 

اإىل  و�سولها  قبل  تتبخر 

املعتقدات  ومــن  االأر�ـــض، 

نـــزل مــطــر خــالل  اإذا  اأنـــه 

اأيام الو�سم فاإن ال�سنة تكون خ�سبة 

وتب�سر بربيع مزدهر، ويكون اجلو 

اآخر  ن�سبيًا يف  بـــاردًا  نــهــارًا،  حــارًا 

الليل يف اأول الو�سم، ويعتدل اجلو 

اأثــنــاء  تقريبًا  الو�سم  منت�سف  يف 

الليل،  اأثناء  برودته  وتــزداد  النهار 

ــكــر فــيــه الــعــوا�ــســف والـــريـــاح  وت

املحملة بالغبار واالأتربة«.

الزعاق: "الوسم" أجمل 
مواسم السنة..بعد 22 يوما  

خالد الزعاق
الريا�ض ـ البالد     

ا�ستباق  اأجل  العدة من  "الطواريح" يف كل عام لتجهيز  يت�سابق 

مو�سم طرح )�سيد اأو �سبك( ال�سقور، حيث يبداأ اال�ستعداد له عادة 

مع بداية �سهر �سبتمر اجلاري ، وفيه ت�سلك ال�سقور وال�سياهني 

دي�سمر،  �سهر  حتى  حركتها  وت�ستمر  ال�سنوية  الهجرة  م�سار 

حيث متر ال�سقور املهاجرة بالعديد من الدول العربية، واأبرزها 

اململكة العربية ال�سعودية، التي ت�سهد غرة اأكتوبر املقبل انطالق 

"مزاد نادي ال�سقور  الن�سخة الثانية من املزاد؛ الذي يحمل ا�سم 

ال�سعودي". ويحتاج الطاروح، وهو ال�سخ�ض الذي يقوم بطرح 

ال�سقر وا�سطياده للعديد من االأدوات يف رحلته، حيث يتم جتهيز 

املخيم بالكامل من خيم وجميع اأدوات واحتياجات الطبخ واملياه 

جانب  اإىل  ال�سحراء،  يف  وجــوده  فرتة  تكفي  بكميات  والوقود 

جتهيز ال�سبك باأنواعه املختلفة؛ فهنالك �سبك للحمام واآخر للطيور 

االأنواع  يتم جتهيز هذه  للجربوع وغريه، حيث  باأنواعها ومثله 

املختلفة حت�سبًا لعدم رغبة ال�سقر يف احلمام.

30 عامًا يف  واأو�سح الطاروح حممد هزاع العنزي، الذي ق�سى 

ويجب  �سهر،  ملدة  ت�ستمر  التجهيزات  هذه  كل  اأن  ال�سقور،  طرح 

الــطــاروح  ي�سطر  ال  حتى  االحتياجات  كــل  توفري  ال�سقار  على 

للذهاب اإىل املدينة خالل املو�سم، مبينًا اأن هنالك فرتتني للقن�ض؛ 

�سباحًا،  العا�سرة  حتى  وت�ستمر  الفجر  عند  وتــبــداأ  ال�سباحية 

لـ  اال�سرتاحة واال�ستعداد  اأجل  للمخيم من  الطاروح  بعدها يعود 

)قن�سة( الع�سر، التي تبداأ قبل الغروب ب�ساعة وتنتهي عند مغيب 

منخف�سة  فيها  القن�ض  ن�سبة  تكون  ق�سرية  فرتة  وهي  ال�سم�ض، 

للوجود  ال�سقر  مكان  لتحديد  الطاروح  ي�ستغلها  ما  وغالبًا  جدًا، 

ال�سيهانة  طرحت  ذلك  »رغــم  يعلق  ذلك  وحــول  فجرًا،  حميطه  يف 

التي �ساركت بها يف مزاد نادي ال�سقور ال�سعودي االأول يف فرتة 

املناطق  اأن  موؤكدًا  �ساعة«،  ن�سف  طرحها  ي�ستغرق  ومل  امل�ساء، 

ال�ساحلية هي االأف�سل للطرح بال منازع.

حال  ففي  عدة؛  مبراحل  متر  الطيور  �سبك  طريقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

ف�سلت طريقة يلجاأ الطاروح لطريقة اأخرى، حيث تتم عن طريق 

و�سع ال�سبكة على ظهر احلمام وترمى لل�سقر يف وقت مبكر، اأو 

طيور ال�سمان الرية، وتو�سع ال�سبكة يف قدمه ويربط ري�ض يف 

طرفها لي�ساهدها ال�سقر امل�ستهدف وينق�ض عليها.

وثّمن العنزي اجلهود الكبرية التي يبذلها نادي ال�سقور ال�سعودي 

يف خدمة ال�سقارين والطواريح، التي اأ�سهمت يف اإعادة كثري من 

ال�سقارين للمجال مرة اأخرى، واأعطتنا دافعًا كبريا.

استمرار موسم صيد الصقور المهاجرة 

الريا�ض ـ البالد     

واملــراعــي  الــغــابــات  حــمــايــة  دوريـــــات  �سبطت 

باملركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 

الفحم  من  مكعب  مرت   2000 من  اأكــر  الت�سحر 

املا�سية،  الثالثة  االأ�سهر  املحلي خالل  واحلطب 

عن  للك�سف  التفتي�سية  اأعــمــالــهــا  �سمن  وذلـــك 

خمالفات االحتطاب يف مدن وحمافظات اململكة.

املركز  جانب  اإىل  التفتي�ض  حمالت  يف  و�سارك 

وزارة البيئة واملياه والزراعة وعدد من اجلهات 

النظامية  االإجــــراءات  اتــخــذت  حيث  امل�ساندة، 

والالئحة  البيئة  لنظام  وفــقــا  املخالفني  بحق 

هذه  ــاأتــي  وت االحــتــطــاب.  ملخالفات  التنفيذية 

لتنمية  الوطني  املركز  اإطار جهود  احلمالت يف 

من  للحد  الت�سحر  ومكافحة  النباتي  الغطاء 

التي  املمار�سات  ومكافحة  االحتطاب  خمالفات 

ت�سهم يف االإ�سرار بالغطاء النباتي.

ضبط 2000 متر مكعب 
من الفحم والحطب المحلي

جدة ـ البالد    

للتوفيق  االأ�ـــســـرة  تــكــويــن  اأكـــد رئــيــ�ــض مــركــز 

اأهمية  الـــــردادي  في�سل  ــــزواج  ال راغــبــي  بــني 

اأن  و�ــســرورة  االأوىل،  �سنوات  اخلم�ض  فــرتة 

بــنــجــاح ل�سمان  الــ�ــســاب والــفــتــاة  يــتــجــاوزهــا 

م�سرًيا  واالأ�سرية،  الزوجية  احلياة  ا�ستمرار 

حاالت  ت�سبح  الفرتة  هــذه  مــرور  بعد  اأنــه  اإىل 

اأن  الــطــالق قليلة جـــًدا. واأ�ــســاف »الــــردادي« ، 

من  جــًدا  كثرية  الطالق  حــاالت  انت�سار  اأ�سباب 

اأهمها ال�سو�سيال ميديا، وما جلبته 

لنا من مقارنات بامل�ساهري ما ي�سبب 

ــريــة، كما  انــهــيــارًا لــلــعــالقــات االأ�ــس

يف  اخليارات  غياب  اأن   اإىل  اأ�سار 

الفتيات  اأو  لل�سباب  �سواء  الــزواج 

�سبب مهم يف حاالت الطالق، داعًيا 

للتوفيق  جمعيات  وجود  ل�سرورة 

بــني الــراغــبــني يف الـــــزواج. اإىل ذلـــك اأو�ــســح  

امل�ست�سار القانوين، متعب العريفي، 

اأن بع�ض امل�ساهري مبواقع التو�سل 

االأ�ساليب  اإىل  يلجاأون  االجتماعي 

اأجــل  مــن  ملتابعيهم  اال�ــســتــفــزازيــة 

التك�سب املادي.

وقال العريفي، اإن ا�ستفزاز امل�ساهري 

منت�سرة  ظــاهــرة  اأ�سبحت  ملتابعهم 

االآن مل تكن موجودة يف ال�سابق، ورمبا ب�سبب 

من  يتك�سبون  �ــســاروا  لديهم  االإعـــالنـــات  قلة 

ظهور متابعيهم.  

االأنــطــمــة  يــعــرفــون  املــ�ــســاهــري  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 

واأبـــعـــادهـــا لـــذا يــ�ــســتــخــدمــون تــلــك االأ�ــســالــيــب 

املتابعني  على  يجب  بانه  مطالًبا  اال�ستفزازية، 

وراء  االنــ�ــســيــاق  وعــــدم  اأذكـــيـــاء  يــكــونــوا  اأن 

امل�ساهري.  

رئيس مركز تكوين األسرة: المشاهير من أهم مسببات حاالت الطالق

فيصل الردادي

 "الصقور السعودية" 
في سماء جدة احتفاًء باليوم الوطني
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
اإدارة  اأن  "البالد"  مــ�ــســادر  اأكــــدت 
ــر الــفــنــي  ــمــدي ــل الـــ�ـــســـبـــاب و�ـــســـعـــت ل
�سامو�سكا"  "بريكلي�س  الــربازيــلــي 
اأمــام  الــقــادم  اللقاء  يف  اأخـــرة  فر�سة 
ــهــالل يـــوم اخلــمــيــ�ــس املُــقــبــل �سمن  ال
من  ال�ساد�سة   " دار  لنا  "هي  جــولــة 
تعرث  حـــال  ويف  املــحــرفــن،  دوري 

الفريق، �ستتم اإقالته من تدريب الليث 
ال�سبابي. ُيذكر اأن �سامو�سكا من اأبرز 
خالل  ال�سعودية  املالعب  يف  املدربن 
الفي�سلي  وقــــاد  الأخـــــرة،  ــم  املــوا�ــس
الأوىل  للمرة  امللك  كاأ�س  لقب  حل�سد 
 5 يف  ال�سباب  قــاد  بينما  تاريخه.  يف 
مباريات؛ خ�سر مرتن وتعادل مرتن 

ومل ينت�سر اإل مرة وحيدة.

 مصير شاموسكا بيد الهالل 

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�صتقبل اعالناتكم على مدار ال�صاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الغدير اخلالد 

اهلل يعيننا على القناة!!

حامت العطرجي 

تعترب كرة القدم املتنف�س والرفيه الأول 
عمر  يقت�سر  ول  العامل،  دول  جميع  يف 
معن يف حبها وع�سقها ولعبها والتعلق 
اللعبة  بهذه  مهتما  اجلميع  فتجد  بها، 
اأو  داخلًيا  البطولت  جميع  ويتابعون 
خارجًيا، وكذلك يتابعون اأدق التفا�سيل 
ب�سغف؛  ويحبونها  امل�ستديرة  عامل  يف 
ــبــحــت كــــرة الـــقـــدم مـــن اأهـــم  حــيــث اأ�ــس
حقيقة  ويف  ومـــوؤازرة،  متابعة  الألعاب 
الأمر يحزننا و�سع اجلماهر ومتابعي 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  كــاأ�ــس  دوري 
�سعوبة  يجدون  فاأ�سبحوا  للمحرفن، 
اأ�سبح  اأنه  ناحية  من  املتابعة  يف  بالغة 
مبقابل مادي، وهذا يعترب مرهقا لبع�س 
الأ�سر فعندما يدفع مبلغ واإن كان ب�سيطا 
عند البع�س، اإل اأنه يعترب مبلغا كبرا له 
مقارنة بقلة دخله حيث اأ�سبحت متابعة 
لـــدى الأغـــلـــب ب�سبب  ــاريــات عــائــقــا  ــب امل
الت�سفر غر املنطقي. اأ�سف اإىل ذلك اأن 
النقل �سيئ جدًا ول يليق ب�سمعة دورينا 
 2021 عام  يف  ونحن  يعقل  فهل  اأبـــدًا.. 
عامًا   ٦0 قبل  كاأنه  التلفزيوين  النقل  اأن 
ب�سورة  النقل  وعدم  اجلودة  ناحية  من 
ــاء  ــن ــث اأث ــب ــحــة والــتــقــطــيــع يف ال وا�ــس
التقني  التطور  هو  هذا  فهل  املباريات، 
والظهور  الع�سر  ومواكبة  القناة  عند 

ب�سكل لئق؟!
فاجلميع غر را�س اأبدًا على طريقة نقل 
والت�سفر،  املقدمة  واجلــودة  املباريات 
لأقـــوى  نــاقــلــة  قــنــاة  هـــذه  اأن  يعقل  فــهــل 
متقدمة  مــراكــز  ويــحــتــل  عــربــي  دوري 
�سعوبة  يجد  الآن  فاجلميع   !!.. عامليًا 
الناقلة  القناة  �سوء  ب�سبب  امل�ساهدة  يف 
وجودتها البدائية، فالعامل يتقدم والقناة 
حق  فــمــن  املــا�ــســي،  يف  تعي�س  الــنــاقــلــة 
امل�ساهد اأن ي�ساهد مباراة فريقه بجودة 
وت�سوير  متميزين  ومبعلقن  عــالــيــة 
من  فهذا  راق،  حتليلي  وا�ستديو  جيد 
اأب�سط حقوقه وامل�سحك اأن ذلك كله غر 
يف  بال�سراك  قمت  واإن  حتى  موجود 

القناة.. الله يعيننا ب�س.
@alotorgy :توير

لخالفة البرازيلي مينيزيس المقال

غارسيا وكوزمين وجيسوس على أجندة النصر

 جدة- هالل �صلمان
دخل العديد من املدربن اأجندة نادي الن�سر؛ من 
الربازيلي  املدرب  خلالفة  اأحدهم  مع  التعاقد  اأجل 

املقال مانو مينيزي�س.
وياأتي يف مقدمة الأ�سماء املطروحة لتويل تدريب 

الهالل  مــدرب  اأولريـــو  كوزمن  الــرومــاين  الن�سر 
مــدرب  غار�سيا  رودي  والفرن�سي  �سابقا،  والــعــن 
تادي روما الإيطايل الأ�سبق، والربتغايل جي�سو�س 

مدرب ناديي الهالل وفالمنغو الربازيلي �سابقا.
ـــدى موافقة  اأب قــد  اأن كــوزمــن  تــقــاريــر  وذكـــرت 

ا�سرط  لكنه  الن�سر،  تدريب  تــويل  على  مبدئية 
يورو  يبلغ 5 مالين  �سنوي  راتب  احل�سول على 

لقبول املهمة.
القادم  املدرب  الن�سر حل�سم ملف  اإدارة  وت�سعى 
مهمة  مباراة  الفريق  تنتظر  اأقرب وقت، حيث  يف 

الوحدة  اأمــام  اآ�سيا  اأبــطــال  دوري  نهائي  ربــع  يف 
الإماراتي يوم 1٦ اأكتوبر املقبل.

م�ساعد  �ــســيــزار  مار�سيلو  الــربازيــلــي  ــاد  ق ــد  وق
قدوم  حلن  الأخــرة  الن�سر  تدريبات  مينيزي�س، 

املدرب اجلديد وتويل مهامه مع الفريق.

تأجيل كأس الخليج إلى يناير 2023
جدة – البالد

العمومية  للجمعية  ال�ستثنائي  الجتماع  قــرر 
لحتاد كاأ�س اخلليج العربي تاأجيل بطولة )خليجي 
خالل  وذلــك   ،2023 عــام  من  يناير  �سهر  اإىل   )25
�سعادة  برئا�سة  الثنن  اأم�س  عقد  الــذي  الجتماع 
رئي�س  ثــاين  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ 

الحتاد.
قــد طالب  الــقــدم  لــكــرة  ال�سعودي  الحتـــاد  وكـــان 

بتاأجيل موعد تنظيم البطولة التي كان مقررا لها اأن 
تقام من 24 دي�سمرب املقبل اإىل 7 يناير، وذلك ب�سبب 
ل�ست�سافة  العراقية  الب�سرة  مدينة  جاهزية  عدم 
اأجندة  البطولة، اإىل جانب �سغط كبر تعاين منه 

الحتادات اخلليجية حمليًا وقاريًا ودوليًا.
اخلليجية  للمنتخبات  الكروية  الأجندة  وت�سهد 
ت�سارك  حيث  املقبلة،  الأ�سهر  خالل  كبرًا  ازدحامًا 
اخلليج،  كاأ�س  يف  امل�ساركة   8 الـ  املنتخبات  من   ٦

يف نهائيات كاأ�س العرب التي تقام يف قطر من 31 
نوفمرب و18 دي�سمرب املقبلن، وهي: قطر، العراق، 

ال�سعودية، الإمارات، البحرين، وُعمان.
وُعمان  والعراق  ال�سعودية  منتخبات  وت�سارك 
الت�سفيات  مــن  الــنــهــائــي  ــــدور  ال يف  والإمـــــــارات 
الآ�سيوية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، يف حن �ستعرف 
اأبطال  بــدوري  قارية  م�ساركات  اخلليجية  الأندية 

اآ�سيا، ويف الدوريات املحلية امل�سغوطة.

لكرة  اخلليجي  بالحتاد  التنفيذي  املكتب  وكــان 
القدم قد اأو�سى بتاأجيل تنظيم )خليجي 25( لعدم 
املحدد  املوعد  يف  ل�ست�سافتها  الب�سرة  جاهزية 
م�سبقا، بالإ�سافة اإىل اأن قرار الحتاد الدويل لكرة 
ل  العراقية  املالعب  يف  اللعب  بحظر  )فيفا(  القدم 
يزال نافذا، اإذ يخو�س منتخب العراق مبارياته يف 
 2022 العامل  كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  احلا�سم  الدور 

يف دول حمايدة.

في جولة " هي لنا دار" من دوري يلو

الوحدة تصطدم بالجبلين.. وهجر في مدار الكوكب
حائل - خالد احلامد

اأربع مباريات ت�ستكمل معها  تقام  اليوم الثالثاء 
دوري  من  الثالثة  دار"  لنا  هي  جولة"  مواجهات 
اجلولة  و�ستحفل  الأوىل  الــدرجــة  لأنــديــة  "يلو" 

مبواجهات قوية.
جنرانVS ال�ساحل

ملعب  على   بال�ساحل  قوية جتمع جنران  مباراة 
الأمر هذلول بن عبدالعزيز بنجران. يدخل جنران 
نقاط،   4 مبعنويات جيدة حيث ميتلك يف ر�سيده 
املقدمة.  يف  وال�ستمرار  الثاين  الفوز  يف  وياأمل 
جيدة  غــر  ظــروف  يف  ال�ساحل  يدخل  املقابل  يف 
بعد خ�سارة وتعادل ولديه نقطة وحيدة، وياأمل يف 

ت�سحيح م�ساره.
العروبة VS اجليل

على ملعبه باجلوف، يلتقي العروبة مع اجليل يف 
مبارة �سعبة للفريقن.

وميتلك  وخــ�ــســارة  بــفــوز  اللقاء  يــدخــل  الــعــروبــة 
وبن  اأر�سه  على  بالفوز  وياأمل  نقاط،   3 بر�سيده 
ــابــل، يــخــو�ــس اجلــيــل الــلــقــاء  جــمــاهــره. يف املــق
مبعنويات مرتفعة بفوز وتعادل وبر�سيد 4 نقاط، 

وياأمل بالعودة بالنقاط الثالث.
الوحدة VS اجلبلن

مدينة  ملعب  على  اجلبلن  مــع  الــوحــدة  يلتقي 
مرتفعة  بال�سرائع و�سط معنويات  عبدالعزيز  امللك 

الرتيب  و�سافة  يحتل  حيث  الــوحــداوي؛  للفريق 
الفوز  وحتقيق  لالأمام  بالزحف  وياأمل  نقاط،   ٦ بـ 
بتجاوز  ياأمل  الــذي  الــقــوي،  اجلبلن  اأمــام  الثالث 
اخل�سائر املا�سية بالفوز اأو التعادل على اأقل تقدير.

هجر VS الكوكب
نــظــره  هــجــر  ي�ست�سيف  قـــويـــة،  مــواجــهــة  يف 
الــكــوكــب عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــــر عــبــدالــلــه بن 
نقاط،   3 هجر  ميتلك  بالأح�ساء.  الريا�سية  جلوي 
املناف�سة،  دائرة  يف  للبقاء  الثالث  للنقاط  ويخطط 
جيدة  غــر  م�ستويات  يقدم  ليـــزال  الكوكب  فيما 
بخ�سارتن، وي�سعى اليوم للفوز وت�سحيح امل�سار 

وحتقيق اأول ثالث نقاط.

مصادر "          ": االتحاد 
يقترب من الرخصة اآلسيوية

جدة - حممد بن نافع   
اأكدت م�سادر "البالد" اأن اإدارة نادي الحتاد برئا�سة اأمنار احلائلي 
اقربت كثرًا من احل�سول على "الرخ�سة الآ�سيوية " متهيدًا مل�ساركة 
اآ�سيا،  الفريق الحتادي يف ملحق الن�سخة القادمة من دوري اأبطال 
وقد جنحت اإدارة احلائلي خالل الفرة املا�سية من  ا�ستيفاء معاير 
التحتية والإدارية  التي تخ�س" البنى  الإلزامية  الآ�سيوية  الرخ�سة 
جاء  والرويجية.  التجارية  الأعمال  ومعاير  واملالية،  والريا�سية 
ذلك بعد تقلي�س اللتزامات املالية موؤخرًا من خالل �سرف م�ستحقات 
الحتاد  نــادي  اإدارة  تعلن  اأن  املنتظر  ومن   ، الفريق  لعبي  رواتــب 
القادمة  الأيــام  خالل  الآ�سيوية  الرخ�سة  على  احل�سول  يف  جناحها 

بعد تقدمها ب�سكل كبر جدًا يف هذا امللف. 
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النقطة تحبط األهلي
خالد الطياري

�سفيح  على  ـــام  الأي هــذه  الأهــلــي  الــنــادي  يعي�ش 
�ساخن بعد خم�ش تعادلت يف اجلولت اخلم�ش 
�سلمان  بن  حممد  الأمــر  كاأ�ش  دوري  من  الأوىل 
للمحرتفني. اأمنيات واأحالم جماهرية كانت قبل 
انطالق قطار الدوري، وجتدد الأمل لديهم بعودة 
اأهلي زمان خا�سة بعد �سفقة الربازيلي باولينهو 
ماجد  عـــودة  قبلهما  ومــن  ليو�سكي  واملــقــدوين 

النفيعي لرئا�سة النادي جمددا.
ولكن ما كل ما يتمناه املرء يدركه، فجاءت النتائج 
عك�ش ما متنته اجلماهر الأهالوية وزداد الو�سع 
تعقيدا بعد التعادلت اخلم�سة �سوء الأداء الفني 
للفريق وعدم قدرة  اجلهاز الفني بقيادة الألباين 
ها�سي يف و�سع ب�سمته على الفريق وعدم خلق 
فريق متجان�ش ي�ستطيع امل�سي قدما يف املناف�سة 

على املراكز املتقدمة.
الأهـــالوي  الــفــريــق  ي�ستطع  مل  مــبــاريــات  خم�ش 
عالمة  و�ــســع  ممــا  واحــــدة  فـــوز  ــة  حــال ت�سجيل 
الفني  اجلهازين  يف  العمل  على  كبرة  ا�ستفهام 
والإداري... تخبطات يف الت�سكيل وعدم و�سوح 
اإبعاد  الفريق...  عليه  �سيكون  ملا  م�ستقبلية  روؤية 
والكتفاء  منهم  ال�سيئني  على  والإبــقــاء  لعبني 
 – بــاولــيــنــهــو  اإلـــغـــاء عــقــد  اأجـــانـــب وبــعــد  ب�ستة 
الف�سيحة - اأ�سبحوا خم�سة ..! ماذا الذي يحدث 

بالأهلي؟ 
هل ي�ستحق الأهلي منهم هذا العمل ! حذرنا مرارا 
وتكرارا من اإ�سناد مهمة قيادة الفريق اإداريا لغر 
امل�ساكل  الأهــلــي..  عــودة  �سياغة  على  القادرين 
من  متذمرون  ال�سطح.. لعبون  على  تطفو  بداأت 
حول  ل  مدرب  باملثل..  املعاملة  اأو  املعاملة  �سوء 
له ول قوة، متخبط، كل مباراة بت�سكيل، ل يعرف 

كيف يدير مباراة وكاأنه اإدارة يف يد الغر.
وكاأن الليلة ت�سبه البارحة.. غادر النفيعي الأهلي 
من  اأ�سهر  اأربــعــة  بعد  الأوىل  رئا�سته  فــرتة  يف 
امل�ستويات الهزيلة وهزائم كبرة، وهاهو امل�سهد 
الرئي�ش  اأن  ويــبــدو  مـــرة،  ــاين  ث كالكيت  يتكرر 
واأ�سر  ال�سابقة،  اأخطائه  من  ي�ستفد  مل  النفيعي 
على اإح�سار احلر�ش القدمي معه �ساربا بن�سائح 

املحبيني له عر�ش احلائط.
الإبقاء  على  واإ�سراره  النفيعي  ماجد  مكابرة  اإن 
عملهم  يف  الإداري  والطاقم  التنفيذي  املدير  على 
من  ماجد  ت�سقط  �سوف  التي  الق�سة  اإل  هــو  مــا 
الرئا�سة كما حدث يف ال�سابق واإن اخلا�سر الأكرب 
هو الكيان ور�سالتنااإىل اأبو نورة: اأن�ست اإىل لغة 
وا�سح  اخللل  فمكمن  التعنت،  عنك  واترك  العقل 
على  والإ�ــســرار  والتم�سك  الإبــقــاء  اإن  للجميع.. 
لن  الإداري  وجــهــازه  التنفيذي  واملــديــر  املـــدرب 
ميكن  ل  ال�سيء  ففاقد  ماأ�ساة  اإل  الو�سع  يزيدوا 

اأن يعطيه.
طوق  هما  القادمتان  والحتـــاد  الفيحاء  مباراتا 
على  الق�سمة  تقبل  ول  الأهـــالوي  للفريق  جنــاة 
اثنني، فاإما اأن يكون الفريق الأهالوي فر�ش رهان 
اأي  اأن  اأو  الـــدوري  يف  لــه  فــوزيــن  اأول  ويح�سد 
نتيجة غر الفوز �سوف تكون نك�سة لإدارة ماجد، 

وقد يطالب اجلمهور باإ�سقاط الرئي�ش واإدارته.
هذا  الهدف  هو  ما  النفيعي..  اإدارة  اإىل  ال�سوؤال 
فريق  بــنــاء  اأو  املناف�سة  تــريــدون  هــل  املــو�ــســم.. 
ــروؤيــة  وال معلنا  الــهــدف  يــكــون  اأن  بــد  ل  جــديــد؟ 

وا�سحة للجميع.
 @khalidtayyari

تمتد لعشرة أعوام وبجوائز 5 ماليين دوالر

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية 
والجولة اآلسيوية للجولف

جنوم عامليون
اأملــع  مــن  مــ�ــســاركــة نخبة  و�ــســاهــمــت 
واأ�سهر الأ�سماء العاملية يف ن�سخة عام 
الدولية  ال�سعودية  بطولة  من   2021
اأحد  البطولة  ت�سبح  اأن  يف  للجولف 
اأهم الأحداث التي متنح الالعبني نقاطًا 
الــكــربى  الــبــطــولت  خــلــف  للت�سنيف 
الحرتافية  البطولت  من  وجمموعة 

الأخرى.
جلولف  التنفيذي  الــرئــيــ�ــش  و�ــســدد 
ال�سعودية والحتاد ال�سعودي للجولف 
التفاق  هذا  اأهمية  على  ال�سرور  ماجد 
اأهــم  اأحـــد  يعترب  ــيــوم  ال "هذا  ــائــال:  ق
ال�سعودية  بطولة  رحلة  يف  اللحظات 

ــيــة بــالإ�ــســافــة اإىل روؤيــتــنــا يف  الــدول
الــدولــيــة يف  اأحـــداث اجلــولــف  تطوير 

منطقة اخلليج ويف امل�سهد العاملي".
اإنــكــار  "ل ميكن  الــ�ــســرور:  ــاف  واأ�ــس
اأهمية واإمكانات اآ�سيا يف لعبة اجلولف 
فهي قوة اقت�سادية عاملية. هذه ال�سراكة 
ــر�ــش لــالعــبــني  ــف ــد مـــن ال ــعــدي تــفــتــح ال
اجلولف.  وجلمهور  الراعية  وللجهات 
ونحن حري�سون على امل�ساعدة يف بناء 
املحرتفني  جلميع  �سموًل  اأكرث  ريا�سة 
والثقافات  احلدود  عرب  ميتدون  الذين 
اجلولت  مع  التعاون  تعزيز  خالل  من 
الكربى، ونرى ذلك كخطوة اأوىل مهمة 

يف تلك الرحلة".

و�ـــــســـــتـــــكـــــون بــــطــــولــــة 
الــ�ــســعــوديــة الــدولــيــة حتت 
مظلة اجلولة الآ�سيوية التي 
ُتعد اجلهة الر�سمية للجولف 
وع�سو  ال�سفراء،  القارة  يف 
ــدويل جلولت  يف الحتــاد ال
ـــًا  ـــاق اآف و�ــســتــفــتــح   .PGA
جتارية جديدة وتتيح فر�سة 
اأكرب  لعدد  واملناف�سة  التاأهل 
من لعبي اجلولف املحرتفني.

ثانت"  مـــني  "ت�سو  وقـــــال 
مــفــو�ــش اجلـــولـــة الآ�ــســيــويــة 

ورئي�سها التنفيذي: "اإنه تطور 
اآثار  وله  الآ�سيوية  للجولة  رائع 

اإيــــجــــابــــيــــة عــلــى 
جــمــيــع الأعـــ�ـــســـاء 

امل�سلحة  واأ�ــســحــاب 
ــجــعــني عــلــى حد  واملــ�ــس

ال�سعودية  بطولة  �ــســواء. 
�سوفت  من  املقدمة  الدولية 

ـــــك لــــال�ــــســــتــــ�ــــســــارات  بـــــان
ال�ستثمارية هي بطولة 
عاملية امل�ستوى، ونحن 

اأهــم بطولت  اأحــد  بــاأن تكون  �سعداء 
مو�سم اجلولة الآ�سيوية املقبل لقيادة 

تو�سعنا يف مناطق جديدة".
ــيــة هي   بــطــولــة الــ�ــســعــوديــة الــدول
بــاكــورة بــطــولت جـــدول اجلــولــة 
الآ�ــــســــيــــويــــة والــــــــذي �ــســيــتــم 
الإعالن عن مناف�ساته للعام 
قــريــبــًا.   2021/2020
ـــقـــوم جمــمــوعــة  ـــت و�ـــس
الـــ�ـــســـهـــرة   IMG
الإدارة  جمــــــال  يف 
واجلــولــف  الريا�سية 
حتـــــــديـــــــدًا بــــــــــــاإدارة 

البطولة.

اإلصابات تربك غوارديوال قبل مواجهة الكأس
جدة – البالد

ــه  اإن �ــســيــتــي:  مان�س�سرت  مـــدرب  غـــوارديـــول  بــيــب  قـــال 
يف  ال�سباب  الالعبني  من  العديد  اإ�ــســراك  اإىل  �سي�سطر 
اأمام  الإجنليزية،  الأندية  رابطة  بكاأ�ش  اليوم  مباراة 
لعبي  من  عدد  معاناة  ب�سبب  وانـــدرارز،  ويكومب 

الفريق الأول من الإ�سابة.
ــى الإنــــرتنــــت عن  ونـــقـــل مـــوقـــع �ــســيــتــي عــل
اأي خيار  اأمــلــك  "ل  املـــدرب الإ�ــســبــاين قــولــه: 
الالعبني  من  عــددا  �سن�سرك  ويكومب،  اأمــام 

ال�سباب".
واميــريــك  �ستونز  جــون  "يعاين  وتــابــع: 

الأمر  ونف�ش  الإ�سابة،  من  ورودري  زينت�سنكو  واألك�سندر  لبورت 
مع غوندوغان".

هم  ال�سبب  لهذا  الأكادميية،  لالعبي  جيدة  فر�سة  "اإنها  واأ�ساف: 
هنا".

وبعد مباراة ويكومب، يواجه املان �سيتي، معركة �سعبة تتمثل يف 
مواجهة ت�سل�سي مت�سدر الدوري الإجنليزي املمتاز، وباري�ش �سان 
اأيام،   9 ليفربول يف غ�سون  ثم  اأوروبــا،  اأبطال  جرمان يف دوري 
مما يعني اأن الإ�سابات �ستكون م�سدر قلق كبرا للمدرب الإ�سباين.

القادمة.  املباريات  اأجــل  من  الالعبني  بع�ش  نريح  "رمبا  ونــوه: 
روبن دياز لعب كل الدقائق حتى الآن، وجواو كان�سيلو �سارك كذلك 

يف كل الدقائق، ولذلك ل اأعتقد اأنهما �سي�ساركان يف هذه املباراة".

جدة- خالد بن مر�ضاح
 عززت ن�سخة عام 2022 من بطولة ال�سعودية الدولية للجولف املقدمة من �سوفت بانك لال�ست�سارات 
ال�ستثمارية من قيمتها التناف�سية الدولية باإبرام �سراكة تاريخية مع اجلولة الآ�سيوية للجولف ت�ستمر 
ملدة ع�سرة اأعوام قادمة، ت�سهد فيها البطولة العاملية زيادة يف جمموع جوائزها لت�سبح 5 ماليني دولر 

اأمريكي.
باحلدث  الو�سول  اإىل  تهدف  متجددة،  ا�سرتاتيجية  للجولف  الآ�سيوية  اجلولة  مع  ال�سراكة  ومتثل   

ملناطق خمتلفة حول العامل. و�ستقام البطولة يف ملعب ونادي اجلولف رويال غرينز مبدينة امللك عبدالله 
القت�سادية يف الفرتة من 3 حتى 6 فرباير 2022، ومن املنتظر اأن يتم نقل مناف�ساتها ب�سكل مبا�سر عرب 

العديد من القنوات التلفزيونية حول العامل.

االنضباط تغرم النصر وتهدده بالحرمان من مرسول بارك
الريا�ض -البالد

من  بحرمانه  الن�سر  نــادي  بالحتاد  الن�سباط  جلنة  هــددت 
املباريات  يف  املياه  علب  رمــي  تكرر  حــال  يف  ملعبه  يف  اللعب 
قيام جماهره  اإثر  ريال  الف  الن�سر 150  نادي  وقررت تغرمي 
من  الثاين  ال�سوط  خــالل  الفارغة  املياه  علب  مــن   عــدٍد  باإلقاء 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  كــاأ�ــش  دوري  �سمن  الحتـــاد  مــبــاراة 

للمحرتفني.
وجاء قرار جلنة الن�سباط على النحو التايل"اأوًل:

 ثبوت خمالفة جمهور نادي الن�سر للمادة )52-2( من لئحة 
الن�سباط والأخالق.

ثانيًا: اإلزام نادي الن�سر بدفع غرامة مالية قدرها )150،000 
لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  حل�ساب  ريــال  األــف  وخم�سون  مائة   )

القدم.
ثالثًا: اإلزام نادي الن�سر بلعب مباراته املقبلة على اأر�سه دون 

ح�سور اجلمهور.
 )6( ملدة  "ثالثًا"  الفقرة  يف  الــواردة  العقوبة  تعليق  رابعًا: 

اأ�سهر بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار.
يف  "رابعًا"  البند  يف  الــوارد  العقوبة  تعليق  يلغى  خام�سًا: 
حال ارتكاب جمهور نادي الن�سر لأي �سوء �سلوك خمالفا للمادة 

)52( من لئحة الن�سباط والأخالق، وت�سبح العقوبة نافذة".
واأعلنت جلنة الن�سباط عن معاقبة نادي الن�سر وتغرميه 10 

اآلف ريال بعد تاأخر لعبي الفريق بالنزول لأر�سية امللعب يف 
مباراة الحتاد .

واأعلنت جلنة الن�سباط والأخالق يف احتاد القدم عن معاقبة 
نادي الحتاد وتغرميه بـ65 األف ريال بعد قيام جماهره برمي 
العقوبة  بت�سديد  التحذير  مع  الن�سر  مباراة  يف  مياه  علبة   15

يف حال تكرارها.
خالد  الــقــدم  احتــاد  يف  والأخــــالق  الن�سباط  جلنة  وغــرمــت 
لدخوله  ريــال  األــف  بـــ20  الهالل  لفريق  العام  امل�سرف  املغربي 
غرفة املالب�ش بعد نهاية مباراة التفاق دون ت�سجيل ا�سمه يف 

الك�سوفات الر�سمية.
واأعلنت جلنة الن�سباط والأخالق عن تغرمي تركي امل�سعان 
امل�سرف العام لفريق اأبها بـ20 األف ريال لدخوله غرفة املالب�ش 
مباراة  يف  الأول  ال�سوط  نهاية  قبل  امللعب  م�سمار  طريق  عن 

احلزم.
نــادي  الــقــدم  الن�سباط والأخـــالق يف احتــاد  وغــرمــت جلنة 
على  الفريق  لعبي  من  �ستة  حل�سول  ريــال  اآلف  بـــ10  احلــزم 

بطاقات �سفراء يف مباراة اأبها.
فريق  لعب  'جيلرمي'  تغرمي  عن  الن�سباط  جلنة  اأعلنت  كما 
بعد  ملــبــاراة  التلقائي  الإيــقــاف  مــع  ــال  ري اآلف  ـــ10  ب الفي�سلي 
باللعب  وقيامه  الفيحاء  مباراة  يف  حمراء  بطاقة  على  ح�سوله 

العنيف جتاه لعب الفريق املناف�ش.

فيما عاقبت نادي االتحاد بـ65 ألفا 
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7 ماليين منتج مخفض .. وعقوبات على الوهمية
جدة - البالد

ومتجر  من�ساأة   2700 من  اأكرث  اأن  التجارة  وزارة  ك�سفت   
اليوم  للتخفي�سات يف مو�سم  اإلكرتوين ا�ستخرجت تراخي�ص 
ماليني   7 جتــاوز  املخف�سة  املنتجات  اإجمايل  واأن   ، الوطني 
منتج. واأو�سح املتحدث الر�سمي عبد الرحمن احل�سني اأن اأعلى 

العطور،  ــاث،  الأث املالب�ص،  هي  لها  التخفي�ص  مت  التي  ال�سلع 
ال�ساعات، الذهب واملجوهرات، واملواد الغذائية.  

 واأكد اأن كل من�ساأة يتجاوز عدد زائريها 100 �سخ�ص ، تلزم 
زوارها بتطبيق باركود اإدارة التجمعات، واأن الوزارة �ستكثف  
الرقابة على املحال التجارية ولن تتهاون يف تطبيق العقوبات 

اإىل  ذاتــه  الوقت  يف  داعيا  وهمية،  تخفي�سات  اأي  ر�سد  عند 
والعرو�ص،  التخفي�سات  يخ�ص  فيما  خمالفة  اأي  عن  التبليغ 
ال�سجل  رقم  اأو  الوطنية  الهوية  بطاقة  ا�ستخدام  اأن  اإىل  لفتا 
املدين يف عرو�ص اليوم الوطني يعد خمالفة  لأنظمة الأحوال 

املدنية و�سوابط التخفي�سات.  

جدة - خالد بن مر�ضاح
 "  91 الوطني  "اليوم  تقام حفالت 
"ليلة وطن" على مدى ثالث  اأوبريت 
من  وهــي   ، الريا�ص  مدينة  يف  لــيــاٍل 
وال�ستعرا�سية  الغنائية  اللوحات 
ــوطــن، ُيــقــّدمــهــا عــدد كبري  يف حــّب ال
وال�سابات،  ال�سباب  ال�سعوديني  من 
را�سد  الفنانيني:  مــن  كــلٌّ  وُيحييها 
املاجد، ماجد املهند�ص، ا�سيل ابوبكر 
وتقام  وعاي�ص،  مبارك  داليا  �سامل، 
الــفــعــالــيــات الحــتــفــالــيــة اأيــــام 23 و 
وذلــك   2021 �سبتمرب   25 و   24
الثقايف  فهد  امللك  مركز  م�سرح  على 

بالريا�ص.
للرتفيه،  الــعــامــة  الهيئة  واأعــلــنــت 
ـــة املـــواطـــنـــني حــجــز  اإمـــكـــانـــيـــة كـــاف
موقع  زيــارة  خــالل  من  احلفل  تذكرة 
مناطق  كافة  اأكملت  كما  بالتينيوم. 
بهذه  لالحتفال  ا�ستعداداتها  الوطن 

املنا�سبة الوطنية الغالية. 

 نبويلندا - وكاالت
األقت ال�سرطة النيوزيلندية القب�ص على �سخ�سني �سريكني 
املقلي  بالدجاج  مليء  �سيارة  �سندوق  تهريب  يحاولن  كانا 
لقيود  تخ�سع  والــتــي   ، الــبــالد  يف  مدينة  اأكــرب  اأوكـــالن  اإىل 
حيث  اأغ�سط�ص،  منت�سف  منذ  كورونا  وبــاء  ب�سبب  �سارمة 
وت�سهد  مغادرتها.  اأو  املنطقة  بدخول  �سخ�ص  لأي  ي�سمح  ل 
اأوكالند توقفًا جلميع الأن�سطة التجارية غري الأ�سا�سية، فيما 

اأقل يف كثري منن�ساطات  الأعمال  بقية نيوزيلندا لديها قيود 
يقومون  كانوا  الذين  رجالها  اإن  ال�سرطة  وقالت  التجارية. 
لحظوا  احلـــدود  مــن  بالقرب  اخللفية  الــطــرق  يف  بــدوريــات 
�سيارة م�سرعة وتنعطف على الطرقات ، وتوقفت يف النهاية 
على جانب الطريق ، وبتفتي�سها عرث على اأكرث من 100 األف 
الدجاج  من  كبرية  وكمية  فارغة  واأكيا�ص  نيوزيلندي  دولر 

املقلي اجلاهز.

أوبريت »ليلة وطن« 3 لياٍل

سقوط مهربي الدجاج المقلي

قواعد معلومات مجانية 
بالمكتبة الرقمية السعودية

ديون مليونية تكبدها 
مواطن متستر

البالد- يا�ضر بن يو�ضف
وقع مواطن �سحية ن�سب واحتيال نتيجة ت�ساهله يف 
الت�سرت التجاري على اأحد املقيمني العاملني لديه ، حيث 

فوجئ بديون ومطالبات بعدة ماليني من الريالت.
 وتعود تفا�سيل الواقعة عندما اقرتح عليه املقيم فتح 
موؤ�س�سة جتارية ، ويتوىل الإ�سراف عليها ، مقابل مبلغ 
الن�ساط  مزاولته  وبعد  املت�سرت،  للمواطن  �سهري  مايل 
من�ساأة  على  خدماته  نقل  املــواطــن  مــن  طلب  الــتــجــاري 
اأخرى.  ولثقته املفرطة باملت�سرت عليه ، قام املواطن بنقل 
 ، موؤ�س�سته  معامالت  على  يطلع  اأن  دون  �سريعًا  خدماته 
لتاأتي ال�سدمة مبطالبات موردين للب�سائع مببالغ قيمتها 
اأربعة ماليني ريال، وعندما حاول التوا�سل مع املت�سرت 

اكت�سف انه قد غادر اململكة.

إحباط محاوالت 
لنقل مخالفين

الريا�ض- البالد
جازان  مبنطقة  فيفا  حمافظة  يف  املجاهدين  دوريــات  اأحبطت   
اأربع حماولت لنقل )31( خمالًفا لنظام اأمن احلدود، نتج عن ذلك 
ومقيم  مواطنان  وهم  قائديها،  على  والقب�ص  مركبات   )4( �سبط 
العقدين  يف  اليمنية،  اجلن�سية  من  الإقامة  لنظام  خمالف  واآخــر 
النظامية  الإجــراءات  بحقهم  واتخذت  العمر،  من  والثالث  الثاين 

الأولية، واإحالتهم جلهة الخت�سا�ص.
ي�سهل  من  كل  اأن  الكنعان،  عبداملجيد  الر�سمي  املتحدث  واأكــد 
اأو  داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  احلــدود  اأمــن  نظام  خمالفي  دخــول 
اأو خدمة باأي �سكل من  اأية م�ساعدة  اأو يقدم هم  يوفر لهم املاأوى 
الأ�سكال، يعر�ص نف�سه لعقوبات ت�سل اإىل ال�سجن مدة 15 �سنة، 
النقل  و�سيلة  وم�سادرة  ريــال،  مليون  اإىل  ت�سل  مالية  وغرامة 

وال�سكن امل�ستخدم لالإيواء، اإ�سافة اإىل الت�سهري به.
الكبرية  اجلــرائــم  من  تعد  اجلرمية  هــذه  اأن  الكنعان  واأو�ــســح 
على  اجلميع  حاًثا  والأمانة،  بال�سرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة 

الإبالغ عن اأية حالت خمالفة يف جميع مناطق اململكة.

التوقف المفاجئ عن 
األسبرين.. خطر 

الريا�ض - البالد
مبادرة  اإطــالق  عن  التعليم  بــوزارة  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  اأعلنت 
معلومات  قاعدة  لـ16  اململكة  م�ستوى  على  واملجاين  ال�سامل  الو�سول 
التي توفر م�سادر املعلومات الرقمية، تزامنًا مع الحتفاء باليوم الوطني 
العربية والأجنبية،  الن�سر  دور  للمملكة، وبالتعاون مع عدد من   91 الـ 

وذلك ملدة اأ�سبوع.
ومتكنت املكتبة الرقمية خالل ن�ساطها من الإ�سهام يف تخفي�ص التكلفة 
على ميزانيات اجلامعات والقطاعات احلكومية والأهلية، ورفع القدرات 
الرقمية مبجموعة  املكتبة  ال�سعوديني واملقيمني. وتزخر  لدى  املعارفية 
على  حتتوي   حيث  والدوريات،  املعلومات  وقواعد  الأدوات  من  كبرية 
التخ�س�سات  خمتلف  تغطي  وعربية  عاملية  معلومات  قاعدة   169
من  اأكرث  الرقمية  املكتبة  امل�ستفيدين من خدمات  عدد  وبلغ   ، الأكادميية 
1،6 مليون طالب وباحث درا�سات عليا، و71 األف ع�سو هيئة تدري�ص 
مبتعث  األــف   180 من  واأكــرث   ، واأهلية  حكومية  وكلية  جامعة   55 يف 

ومبتعثة، و20 هيئة وموؤ�س�سة حكومية.

 جدة - البالد
اأكد ا�ست�ساري واأ�ستاذ اأمرا�ص القلب وق�سطرة ال�سرايني، خالد النمر، 
دواء  ا�ستخدام  عن  املفاجئ  التوقف  اأن  ذكرت  علمية  درا�سات  هناك  اأن 

اجللطات. ي�سبب  "الأ�سربين" قد 
واأ�ساف خالل ا�ست�سافته يف برنامج "�سباح ال�سعودية" اأنه برغم اأن 
الدليل الذي ا�ستندت اإليه هذه الدرا�سات كان �سعيفا، اإل اأنه ل يجب على 
بع�ص  اأن  اإىل  ، لفتا  كان يحتاجه  اإذا  لالأ�سربين  تناوله  اإيقاف  الإن�سان 
الأ�سخا�ص يواظبون على تناول الأ�سربين ملدة 3 اأو 4 �سنوات، وعندما 
ميتنعون عن تناوله ملدة يوم واحد قد ي�سابون بعدها باجللطات ب�سبب 
عدم  يف�سل  لــذا  الأ�سربين،  اإيقاف  جــراء  حدثت  التي  اجل�سم  فعل  ردة 

اإيقافه اإذا كان اجل�سم يحتاج اإليه.

حب الوطن 
جدة ـ خالد بن مر�ضاح 

 ي�ضارك االأطفال من خمتلف الفئات العمرية فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 91 حيث يتفاعلون ب�ضورة الفتة وبكل براءة وعفوية مع هذه الذكرى العطرة، وين�ضدون االهازيج 
ويرفعون االعالم يف فرحة وحبور ومالحمهم تن�ضح بالبهجة وال�ضرور ، وهم يرتدون الزي االخ�ضر وي�ضكلون لوحة رائعة ومتميزة  ابتهاجا بهذه املنا�ضبة العزيزة على نف�ض كل 
مواطن �ضعودي ول�ضان حالهم يردد "فوق هام ال�ضحب" فيما حر�ض الكثري منهم على ارتداء املالب�ض التي حتمل األوان الوطن و�ضورًا للقيادة الر�ضيدة - حفظها اهلل - تعبرًيا عن 

�ضعادتهم بهذه املنا�ضبة يف منظر بهيج لرت�ضيخ معاين الوالء واالنتماء يف نفو�ضهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حا�ضرهم وم�ضتقبلهم.
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