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واحة خضراء بمطار 
الملك خالد الدولي 

الريا�س ـ البالد 
اإىل  متوجًها  واأمتعته  حقائبه  امل�سافر  يحزم  حينما 
جتــاوزه  وبعد  بالريا�س،  الـــدويل  خالد  امللك  مطار 
ال�سفر، تلفت ناظريه  اإىل �سالت  بوابة املطار متوجًها 
الأ�سجار والنباتات املختلفة على قارعة الطريق، وقبل 
باأ�سكالها  الــزهــور  جمال  ياأ�سره  ال�سالت  اإىل  و�سوله 
واألوانها؛ اإ�سافًة اإىل التن�سيق البديع للنباتات التي تزدان 
بها الطرقات املوؤدية لل�سالت، ومنذ حلظة دخوله �سالت 
املطار لينهي اإجراءات ال�سفر، يرى اأنواًعا �ستى من النباتات 
والزهور؛ ترافقه اإىل قبيل �سعوده الطائرة، ت�سفي بجمالها 
الأخاذ وروائحها الزكية رونًقا وروعًة ون�سارًة وُح�سًنا، ي�سعر 
ول  يعرف  ل  لكنه  الطبيعة،  اأح�سان  بني  بوجوده  امل�سافر 
من  هي  والزهور  والأ�سجار  النباتات  هذه  اأن  ذهنه  اإىل  يتبادر 

اإنتاج امل�ستل الزراعي باملطار.
 ويعمل يف امل�ستل الزراعي عدد من املهند�سني الزراعيني مبختلف 
التخ�س�سات: "الإنتاج النباتي، هند�سة نظم ري، مكافحة الآفات 
لتغطية  واحليوية؛  الأ�سا�سية  املــرافــق  اأحــد  وهــو  الزراعية"، 
الحتياج اليومي من النباتات والزهور وحتقيق ال�ستدامة جلميع 

�سالت ومباين وطرق وميادين املطار الداخلية واخلارجية.

اململكة 
تدعم خطة اليونيسيف يف اليمن

الدمام - البالد
الدكتور  �سرياليون  يف   ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  اأع��رب 
اململكة  من  املبذولة  للجهود  الوا�سع  تقديره  عن   ، فرن�سي�س  ديفيد 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية 
عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما الله - يف خدمة 

العمل الإن�ساين والإغاثي وجندة ال�سعوب والدول ذات الحتياج.
الإن�سانية  للإغاثة والأعمال  امللك �سلمان  ثانية وّقع مركز   من جهة 

عرب الت�سال املرئي ، اتفاقية تعاون م�سرتكة مع منظمة الأمم املتحدة 
للأمهات  الأ�سا�سية  ال�سحية  اخلدمات  لتوفري  )اليوني�سيف(  للطفولة 
لليمن،  الإن�سانية  ال�ستجابة  خلطة  وفًقا  ال��ولدة،  حديثي  والأطفال 

بقيمة 10 مليني دولر.
 ويف ت�ساد د�ّسن مركز امللك �سلمان احلملة الطبية التطوعية ملكافحة 
 30 حتى  ت�ستمر  التي  مندو  مدينة  يف  له  امل�سببة  والأمرا�س  العمى 

6يناير احلايل.

 القصيبالفيصل
مكة المكرمة أول 

إمارة إلكترونية
السعودية تعزز 

تنافسيتها العالمية

»ال�سيادي« يطور الألعاب 
والريا�سات الإلكرتونية

جدة - البالد
ويراأ�س  الإلكرتونية،  للألعاب  �ساڤي  جمموعة  اإط��لق  عن  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأعلن 

جمل�س اإدارتها �سمو الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س 

العامة.  وقال ال�سندوق يف بيان له، اإن املجموعة تهدف لأن تكون رائدة يف تطوير قطاع 
الألعاب والريا�سات الإلكرتونية على ال�سعيدين املحلي والدويل، والتي �ستعمل ب�سكل 

متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع. 

اعتماد ليلة اإلسناد الزمين للتعداد العام للسكان

يتأهل لكأس العامل
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أخضر اليد

بغداد - البالد
احللبو�سي،  حممد  العراقي  ال��ربمل��ان  رئي�س  منزل  م�سلحة  ف�سائل  ا�ستهدفت 
توقيت  اأن  على  �سالح  برهم  العراقي  الرئي�س  �سدد  بينما  كاتيو�سا،  ب�سواريخ 
رف�س  ظل  يف  ود�ستورية،  وطنية  ا�ستحقاقات  ا�ستهداف  هدفه  اأن  يوؤكد  الهجوم 
لعرقلة  الدائمة  وحماولتها  الأخ��رية  النتخابات  نتائج  لإي��ران  املوالية  امللي�سيات 

الدميقراطية يف البلد.
"تويرت"، اإن الهجوم الذي طال مقر رئي�س جمل�س  وقال �سالح يف تغريدة عرب 
اإرهابي ُم�ستنكر، موؤكدًا على وجوب ر�ّس ال�سف الوطني  النواب يف الأنبار عمل 

ت�سكيل  نحو  الطريق  وموا�سلة  املرتب�سني،  ومنع  الأهلي  ال�سلم  حلماية  والتكاتف 
حكومة عراقية حتمي امل�سالح العليا للبلد وت�ستجيب لتطلعات ال�سعب.

�سواريخ   3 �سقوط  ج��راء  طفلني  جرح  الر�سمية،  العراقية  الأنباء  وكالة  واأعلنت 
العراقي حممد احللبو�سي، بعد �ساعات على  كاتيو�سا يف حميط منزل رئي�س الربملان 

م�سادقة املحكمة الحتادية على اإعادة انتخابه على راأ�س هذه الهيئة الت�سريعية، فيما اأكد 
م�سوؤول اأمني رفيع، وفقا لوكالة "فران�س بر�س"، اأن �سواريخ كاتيو�سا �سقطت على م�سافة 

500 مرت من منزل احللبو�سي يف ق�ساء الكرمة يف حمافظة الأنبار غرب بغداد، م�سريا اإىل اأن 
الهجوم ا�ستهدف رئي�س الربملان، لكنه قال اإنه ل يعلم ما اإذا كان احللبو�سي متواجدا يف املنزل 

حينها، يف وقت اأعلنت ال�سرطة يف بيان لها اإ�سابة طفلني مت نقلهما اإىل م�ست�سفى الكرمة.
وموؤخرا ا�ستهدفت هجمات عدة اأحزاب ميكن اأن تتحالف مع التيار ال�سدري بزعامة مقتدى ال�سدر 

لت�سكيل ائتلف برملاين بغية التفاق على �سخ�سية تتوىل رئا�سة احلكومة بعد النتخابات الت�سريعية التي 
اأجريت يف العا�سر من اأكتوبر املا�سي.

مليشيا الغدر تسعى 
إلرباك المشهد العراقي

استهدفت منزل رئيس البرلمان بصواريخ
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يستهدف أوميكرون
الريا�س ـ البالد 

اأنهما  اأم�س  وبيونتك،   فايزر  �سركتا  ك�سفت   
بداأتا جتربة �سريرية لختبار ن�سخة جديدة من 
متحور  ل�ستهداف  خ�سي�سا  م�سممة  لقاحهما 

اأوميكرون.
اختبار  تعتزمان  اأنهما  ال�سركتان  واأو�سحت 
ال�ستجابة املناعية الناجمة عن اللقاح املخ�س�س 
لأوميكرون كنظام من ثلث جرعات للأ�سخا�س 
تلقوا  للذين  من�سطة  وكجرعة  املطعمني  غ��ري 

جرعتني من لقاح ال�سركتني الأ�سلي.
ال�سحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اخ���رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 
اأم�����س ع��ن زي���ادة يف اأع����داد احل���الت احلرجة 
بامل�ست�سفيات ب�سبب فريو�س كورونا؛ حيث متَّ 
ت�سجيل 789 حالة، بزيادة 39 حالة عن العدد 
 750 وهو  الثلثاء  الأول   اأم�س  يوم   امل�سجل 
عن  اأم�س  اأعلنت  ال�سحة،  وزارة  وكانت  حالة، 
ت�سجيل 4526 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد »كوفيد- 19« يف اململكة، خلل ال�24 
اإىل  الإ�سابات  اإجمايل  يرفع  ما  املا�سية؛  �ساعة 

حالة.  666259

لقاح

4
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املشتل الزراعي



محليات
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الريا�س- البالد
ا�ستقبل الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
ال�سجون  مدير  اأم�س  احلكم  بق�سر  مكتبه  يف  الريا�س 
العمري.وت�سلم  فايز  بن  علي  العميد  الريا�س  مبنطقة 
املن�سرم 1442  للعام  ال�سنوي  التقرير  ن�سخة من  �سموه 
مديرية  واإجنــــازات  اإح�سائيات  مت�سمنًا  1443هـــــ،   -
ال�سجون باملنطقة.ونّوه �سموه بجهود املديرية وباأهمية 

التوعية لل�سجناء وتاأهيلهم ليكونوا فاعلني يف املجتمع.

الدمام - البالد
اأمــري  الــعــزيــز  عبد  بــن  نــايــف  بــن  �سعود  الأمـــري  ا�ستقبل 
الــتــدريــب  عـــام  مــديــر   ، اأمــ�ــس  مبكتبه  ال�سرقية  املنطقة 
التقني واملهني باملنطقة بدر العبدالواحد يرافقه عدد من 
قيادات املوؤ�س�سة الذين قدموا ل�سموه تقريرًا عن الربامج 
املقدمة للطالب.واأكد �سموه اأهمية املواءمة بني خمرجات 
ك�سرورة  العمل  �سوق  واحتياجات  والتدريب  التعليم 
تفر�سها التحولت والتطورات التي مير بها عاملنا اليوم، 
روؤية  مع  متا�سيًا  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ولالإ�سهام 

اململكة 2030م.

جنران - البالد
اأمري  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمــري  ا�ستعر�س 
اأعــمــال وا�ــســتــعــدادات تعليم  تــقــريــرًا عــن  منطقة جنــران 
املنطقة للعودة احل�سورية للمرحلتني البتدائية وريا�س 
مبنطقة  للتعليم  العام  املدير  لقائه  خالل  وذلــك  الأطــفــال، 
من�سوبي  مــن  عــدد  يرافقه  عــقــال،  �سالح  بــن  فهد  جنــران 
 - الر�سيدة  القيادة  بدعم  �سموه  باملنطقة.وّنوه  التعليم 
اأيدها الله -، جلميع اخلطط والربامج التي تكفل �سالمة 
بــاأنــه الأ�ــســا�ــس لإعـــداد  واأمـــن الــطــالب، وا�ــســفــًا التعليم 
العملية  املبذولة يف �سري  امل�ستقبل، مثمنًا اجلهود  اأجيال 

التعليمية باملنطقة.

توعية وتأهيل السجناء

احتياجات سوق العمل

تقرير التعليم الحضوري

تعاون مع سيراليون والمالديف

الريا�س - البالد
التقى �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبد الله 
وزير اخلارجية، يف مقر الوزارة بالريا�س، اأم�س، بوزير 
�سرياليون  جمهورية  يف  الـــدويل  والــتــعــاون  اخلارجية 

الدكتور ديفيد جون فران�سي�س.
وثمن �سموه خالل اللقاء ما اأبداه معاليه من دعم حكومة 
اإك�سبو 2030 يف  اململكة ل�ست�سافة معر�س  بالده لطلب 

مدينة الريا�س.
وا�ستعر�س اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين، وفر�س 
عدد  بحث  اإىل  اإ�سافة  كافة،  املجالت  يف  التعاون  تعزيز 
اأبرز  ومناق�سة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املو�سوعات  من 

امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ح�سر اللقاء م�ساعد وزير الدولة ل�سوؤون الدول الإفريقية 

ال�سفري الدكتور �سامي ال�سالح.
اأم�س،  هاتفًيا،  ات�ساًل  اخلارجية،  وزير  �سمو  اأجرى  كما 
بوزير ال�سوؤون اخلارجية يف جمهورية املالديف عبدالله 
�ساهد. وجرى خالل الت�سال بحث العالقات الثنائية بني 
املجالت،  �ستى  يف  وتعزيزها  تطويرها  و�سبل  البلدين 
اإ�سافة لتبادل وجهات النظر يف عدد من املو�سوعات ذات 
الهتمام امل�سرتك. وعرب �سموه ملعاليه عن �سكره وتقديره 
ا�ست�سافة  اململكة  لطلب  املــالــديــف  جمهورية  دعــم  على 

اإك�سبو 2030.

اخبار موجزة

الفيصل دشّن منظومتها الجديدة ورعى تكريم المتقاعدين

مكة المكرمة أول إمارة إلكترونية في جميع أعمالها

البالد- يا�سر بن يو�سف
اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  م�ست�سار  ــن  د�ــسّ
مقر  يف  الفي�سل  خالد  الأمــري  املكرمة  مكة  منطقة 
لإمــارة  اجلديدة  التقنية  املنظومة  بجدة،  الإمـــارة 
الأعمال  وت�سريع  حت�سني  يف  ت�سهم  والتي  املنطقة 
احلفل  خالل  ذلك  جاء  الأمتتة،  وتفعيل  وحوكمتها 
اإجنازاتها  ا�ستعرا�س  وتخلله  الإمارة  اأقامته  الذي 

وخططها امل�ستقبلية وتكرمي املتقاعدين.
الإلكرتونية  التعامالت  نــظــام  املنظومة  وت�سمل 
املــعــامــالت  حتــويــل  عــلــى  يــعــمــل  ــــذي  وال "اأمني" 
مثل:  اخل�سائ�س،  مــن  العديد  ويــوفــر  اإلــكــرتونــيــًا 
الليكرتوين،  والتوقيع  والتاأ�سري  الأعمال،  متابعة 
ـــذي مت  وال النــرتنــت  �سبكة  ــــارة على  الإم ومــوقــع 
امل�ستخدم  جتربة  لتح�سني  جديدة   بحلة  تطويره 
اإىل  اإ�سافة  املحتوى،  عر�س  يف  التطور  ومواكبة 
ي�سهم   والــذي  الذكية  الأجهزة  على  الإمــارة  تطبيق 
يف ت�سهيل الو�سول اىل اخلدمات ملن�سوبي الإمارة 

وامل�ستفيدين.
املنطقة  لإمــارة  اجلديد  التقنية  منظومة  وتت�سمن 

العديد  "�سمول" وحتوي  الإمــارة  من�سوبي  من�سة 
الأعــمــال،  واإجنـــاز  لتنفيذ  واخلــدمــات  الأنظمة  من 
وقد  اللجان  نظام  و  والــنــواب،  امل�سايخ  نظام  مثل 
�سمم حل�سر واإدارة اللجان التابعة لالإمارة لتوثيق 
بياناتها وت�سهيل عمليات اإدارتها ومتابعتها، ونظام 
توثيق  اإىل  ويــهــدف  احلقوقية  الق�سايا  متابعة 
ملختلف  والإح�ساءات  التقارير  واإ�سدار  ومتابعة 
الق�سايا، اإىل جانب  نظام ق�سايا ال�سوؤون القانونية 
ملتابعة  امل�ست�سارين  اأعــمــال  ت�سهيل  على  ويعمل 
وعر�س  الأحكام،  ت�سجيل  خدمات  ويقدم  الق�سايا  
الإجــرائــي  الدليل  عــر�ــس  وخــدمــة   ، الإح�سائيات 
الإجــرائــي  الدليل  على  الطـــالع  خالله  مــن  وميكن 

بعدة طرق لت�سهيل تطبيقه من ِقبل املوظفني.
وحتــــوي املــنــظــومــة خــدمــة الــدعــم الــفــنــي وتتيح 
الأجــهــزة،  لأعــطــال  التقني  الــدعــم  طلب  للموظفني 
طلبات  وخدمة  ال�سالحيات،  وحجب  منح  وطلبات 
الت�سغيل وال�سيانة وتعنى بتي�سري ا�ستقبال طلبات 

اإدارة الت�سغيل وال�سيانة.
الدكتور  األقاها  والتي  الإمــارة  كلمة  احلفل  وتخلل 

يف  الــيــوَم  نحتفُل   " فيها  وجــاء  القحطاين  م�سبب 
الَعمِل  ِمــَن  عــاٍم  بختام  املكرمة  مكة  منطقة  ـــارة  اأم
الدوؤوِب يف �سوء توجيهات �سموكم الكرمي ومتابعة 
حثيثه من �سمو نائبكم فكان َمنَهُجنا فيِه ما تعلمَناُه 
اإهمال  بال  التاأيٍن  اداريــًة متثلت يف  مبادٍء  منكم من 
فُقدمَت  حمــابــاة  بــال  والتقدير  تـــردد  بــال  والتب�سر 
وا�ستعماَل  توزيَع  َد  وُر�َسّ التقانة،  ووُظفَت  الكفاءَة، 
خ مفهوَم العمِل  َع التطويَر م�سلكًا، وُر�َسّ املوارِد، وُطَبّ

اجلماِعي يف الوحداِت الإداريِة يف الإمارِة.
من  حــزمــِة  بتد�سنِي  الــيــوَم  نحتفُل  "كما  ــاف  واأ�ــس
�َسُت�سهُم  الــتــي  الإلــكــرتونــيــِة  واخلــدمــاِت  الأنــظــمــِة 
جوَدِتها،  و�سبِط  الأعماِل  اإجنــاِز  �سرعِة  زيــادِة  يف 
الذيَن �سارُكوَنا  الزمالِء  بَكوَكبٍة من  واأخريًا نحتفُل 
عليَنا  وحُقُهم  تقاُعِدهم.  وقُت  وحاَن  املُنَجزاِت،  تلَك 
اأن نقوَل لهم �سكرًا لكم على ما قدمُتم لوَطِنكم خالَل 
اخلدمَة  َودعُتم  اأن  لكم  وهنيئًا  العمليِة.  م�سرَيِتُكم 
العامَة بنظافِة اليِد و�سالمِة املق�سِد وبيا�ِس الوجِه.

فيها  قال  القثامي كلمة املحافظني والتي  واألقى فهد 
" ها نحن اليوم نرتجل عن �سهوة اجلواد م�سلمني 

اأم�سينا  اأن  بعد  العمل  ملوا�سلة  لزمالئنا  الــرايــة 
خلدمة  امل�سوؤولني  لأوامــر  منفذين  طويلة  �سنوات 
منطقة مكة املكرمة واإن�سانها ، مثمنني ببالغ ال�سكر 
دعم وموؤازرة  به من  ما حظينا  والعرفان والتقدير 
لتحقيق  الإمكانات  كافة  وتوفري  عملنا  فرتة  خالل 

تطلعات القيادة يف هذه املنطقة".
ونيابة عن  با�سمي  متحدثًا  يديكم  " اأقف بني  وزاد 
جميع زمالئي املتقاعدين وكلنا �سكر وعرفان لإمارة 
املنطقة وعلى قمة هرمها الأمري خالد الفي�سل الذي 
كان  ــذي  ال نائبه  ول�سمو  والــداعــم  الــقــدوة  لنا  كــان 
خري املوجه وملعايل وكيل الإمارة الذي كان املتابع 
واملحفز، ولزمالئنا الذين عملنا معهم بروح الفريق 
خمتلف  يف  رائـــدة  مكة  منطقة  تكون  لأن  الــواحــد 

اجلوانب".
وخالل الفيلم مت عر�س لأبرز منجزات ا�سرتاتيجية 
التنمية يف منطقة مكة املكرمة والتي اأطلقها الأمري 
بناء  عــنــوان  حتــت  عــامــًا   12 قــبــل  الفي�سل  خــالــد 
اأبــرز  ا�ستعرا�س  مت  كما   ، املكان  وتنمية  الإن�سان 

منجزات الإمارة يف كافة املجالت الداخلية.

 أمير الشمالية  يتفقد مركز جديدة عرعر
عرعر - البالد

بن  �سلطان  بن  خالد  بن  في�سل  الأمــري  تفقد 
 ، ال�سمالية  احلــدود  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز 
مركز جديدة عرعر، بح�سور عدٍد من مديري 

الإدارات احلكومية والع�سكرية والأمنية.
للمنفذ  البالغة  الأهــمــيــة  على  �سموه  واأكـــد 
ال�سعودية  القت�سادية  العالقات  تعزيز  يف 
للم�ستثمرين  جذب  عامل  وبكونه  العراقية، 
خالل  من  واملحلي  ــدويل  ال امل�ستويني  على 
ما ت�سكله اململكة من بيئة ا�ستثمارية جاذبة، 
وذلــــك يف اإطـــــار حتــقــيــق اأحــــد اأهــــم ركــائــز 
بتعزيز  2030م،  اململكة  ـــة  روؤي وم�ساعي 
مكانة اململكة دولًيا لت�سبح مركًزا لوج�ستًيا 
على  بالرتكاز  الثالث،  القارات  يربط  عاملًيا 

ثقلها القت�سادي.
�ساهم  املنفذ  افتتاح  اإعــادة  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
الــتــعــاون يف  اآفـــاق جــديــدة مــن  يف تنمية 
والأمنية  والتنموية  القت�سادية  املجالت 
وال�ــســتــثــمــاريــة والــ�ــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة 
التعاون  تعزيز  جــانــب  اإىل  والإعــالمــيــة، 
امل�سرتك بني اجلانبني يف ال�سوؤون الدولية 
ــة املــ�ــســالــح  ــهــمــة، وحــمــاي ــيــمــيــة امل والإقــل
القطاع  بــني  ال�سراكة  وتنمية  امل�سرتكة، 
الفر�سة  واإتـــاحـــة  الــبــلــديــن،  يف  اخلــا�ــس 
ـــال لــلــتــعــرف عــلــى الــفــر�ــس  لـــرجـــال الأعـــم

الو�سائل  وتبني  وال�ستثمارية،  التجارية 
على  م�ساعدتهم  يف  ت�سهم  الــتــي  الفاعلة 
القيادة  اتــخــذتــه  مبــا  مــنــوًهــا  ا�ستغاللها، 

لتعزيز  قــرارات  من  الله-  -اأيدها  احلكيمة 
تطلعات  ُيلبي  مبــا  ــعــراق  ال مــع  الــعــالقــات 

حكومتي و�سعبي البلدين.

وفد من الشورى يزور منفذ جديدة عرعر 

عرعر - البالد
قام وفد جمل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�س حممد احلمي�سي بزيارة اإىل منفذ 
الر�سمية  زيارته  خالل  وذلك  ال�سمالية،  احلدود  مبنطقة  احلدودي  عرعر  جديدة 

احلالية التي يقوم بها ملنطقة احلدود ال�سمالية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد رئي�س مركز اإمارة جديدة عرعر ح�سني �سعد ال�سهراين، 
ال�سحي  القطاع  ومدير  العطوي،  �سلمان  بن  خالد  عرعر  جديدة  جمرك  ومدير 

باجلديدة حممد الدريزي الرويلي.
وا�ستمع الوفد من مدير جمرك جديدة عرعر ل�سرح واٍف عن م�ستوى التجهيزات 

والإمكانيات والت�سهيالت التي يوفرها املنفذ، مبا ينعك�س اإيجابًا على املنطقة.
اخلدمات  وجودة  اأداء  رفع  اأهمية  على  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  اأكد  جانبه،  من 
اللوج�ستية والكفاءات الت�سغيلية؛ لتقدمي اأف�سل واأعلى م�ستوى من اخلدمة من 

اأجل مواكبة النمو التجاري والقت�سادي للمملكة يف املرحلة القادمة.
على  خاللها  لع  اطَّ املنفذ،  داخــل  ميدانيًة  جولًة  املجل�س  اأع�ساء  اأخــذ  ذلــك،  عقب 

حمطات احلاويات وال�ساحات والتجهيزات.
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ت�سهد اململكة قفزات نوعية مت�سارعة يف 
والذي  اللكرتوين،  والتحول  الرقمنة 
ا�ستباقية  بــروؤيــة  مبكرا  لــه  ا�ستعدت 
وحتدياته  الــتــطــور  �سباق  ت�ست�سرف 
بعيدة  التنموية  النظرة  لتثبت   ، عامليا 
من  اأجنزته  ما  اأهمية   ، للمملكة  املدةى 
بنية اأ�سا�سية قوية يف قطاع الت�سالت 
تطور  مع  بالتوازي   ، تقنياته  وثــورة 
ال�سيرباين  الأمــــن  قــــدرات  يف  ممــاثــل 
الكبرية  املكت�سبات  حماية  على  القادر 
كــافــة  يف  الـــ�ـــســـعـــوديـــة  ــة  ــمــي ــن ــت ال يف 
العاملية  تناف�سيتها  وتعزيز  القطاعات 

ب�سدارتها ملجموعة الع�سرين.
 وتــعــد احلــكــومــة اللــكــرتونــيــة اإحـــدى 
التجربة  منجزات  يف  التفوق  عناوين 
 ،2030 روؤتها  وطموحات  ال�سعودية، 
واأبــنــائــه  ــوطــن،  ال وم�ستقبل  حلــا�ــســر 
وبناته الذين يخو�سون غمار البناء يف 
بكفاءة  والتخ�س�سات  القطاعات  كافة 
يف  القوية  ب�سماتهم  وي�سعون  عالية، 
املنجزات الرقمية لالقت�ساد واخلدمات 
احلكومية،  والأجــهــزة  الـــوزارات  ويف 
ي�سهم  الـــذي  اخلــا�ــس  القطاع  واأيــ�ــســا 
با�ستثمارات  التطور  هــذا  يف  بـــدوره 
خادم  م�ست�سار  اإطالق  وياأتي  متزايدة. 
مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني 
املكرمة الأمري خالد الفي�سل ، املنظومة 
خطوة  املنطقة  لإمارة  اجلديدة  التقنية 
متقدمة حتقق حت�سني وت�سريع الأعمال 
قفزاتها  اململكة  وتوا�سل  وحوكمتها.  
الرقمي،  الــتــحــّول  اأهـــداف  يف  الهائلة 
الذي بات املمّكن الأول لال�سرتاتيجيات 
وبـــرامـــج  كـــل الــقــطــاعــات، مـــن خــالل 
ال�ساملة  الــوطــنــيــة  والـــروؤيـــة  الإرادة 

لالزدهار امل�ستدام. 

التقدم الرقمي
كلمة تعزيز التعاون السعودي التايلندي في كافة المجاالت 

تطوير العالقات الدفاعية والعسكرية مع الصين

تقدير للجهود اإلنسانية واإلغاثية السعودية 
10 ماليين دوالر لدعم خطة اليونيسيف في اليمن

تعاون إسالمي أممي 
لمناهضة "اإلسالموفوبيا"

الريا�ض- البالد
نّوه �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله 
ال�سمو  �ساحب  من  الكرمية  بالدعوة  اخلارجية،  وزير 
اآل �سعود  امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
الــوزراء وزير الدفاع -  ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
حفظه الله -، لدولة رئي�س الوزراء وزير الدفاع مبملكة 
اململكة،  لزيارة  اأوت�سا،  ت�سان  برايوت  اجلرنال  تايلند، 
من اأجل بحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
وقال �سموه:" اإن زيارة دولة رئي�س الوزراء التايلندي 
تاأتي يف اإطار تقريب وجهات النظر وحر�س البلدين على 
التفاهم والت�ساور لإنهاء املو�سوعات العالقة، كما تهدف 
التن�سيق  تعزيز  حول  التباحث  اإىل  املهمة  الزيارة  هذه 
الثنائي امل�سرتك بالعديد من الق�سايا التي تهم البلدين، 
امل�ستجدات  حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة 

الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ساأنها".
اإىل  يتطلعان  البلدين  اأن  اخلارجية،  وزيــر  �سمو  واأكــد 
الأمــن  بحفظ  يتعلق  مــا  كــل  يف  الثنائي  العمل  تكثيف 
اأ�سكاله  بكافة  والتطرف  الإرهاب  ومكافحة  وال�ستقرار 
اأن  مبيًنا  ومتويله،  الإرهــاب  منابع  وجتفيف  و�سوره 
اململكة حري�سة على العمل مع كافة ال�سركاء حول العامل 

من اأجل موا�سلة اجلهود الدولية يف كل ما يحقق الأمن 
وال�سلم الدوليني.

واأو�سح �سموه، اأن اململكتني تعتزمان من خالل هذه 
الزيارة اإىل فتح اآفاق جديدة ورفع م�ستوى التعاون 
القت�سادي بني البلدين يف �سوء روؤية اململكة 2030 

وبراجمها الطموحة، وامل�سي قدًما نحو كل ما يزيد 
اإىل  م�سرًيا  وال�سعبني،  البلدين  ورفــاه  ازدهـــار  من 
مليارات   4 بلغ  تايلند  اإىل  اململكة  اأن حجم �سادرات 
�سادرات  حجم  بلغ  فيما  2020م،  العام  خالل  دولر 
تايلند اإىل اململكة 1.65 مليار دولر يف العام نف�سه. 

العمل  �ستوا�سالن  اململكتني  اأن  اإىل  �سموه  واأ�ــســار 
وا�ستمرار  املجالت  كافة  يف  عالقتهما  تطوير  على 
من  مــزيــًدا  ومــد  والقــتــ�ــســادي  ال�سيا�سي  الــتــعــاون 
القيادتني  تطلعات  لتحقيق  بينهما  التوا�سل  ج�سور 
الثنائية  العالقات  يف  اأرحــب  ــاق  اآف نحو  وال�سعبني 

بينهما.
 وا�ستقبل الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير 
وزير  اأم�س،   بالريا�س  الــوزارة  مقر  يف  اخلارجية، 
خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، وذلك على 
رئي�س  دولة  بها  يقوم  التي  الر�سمية  الزيارة  هام�س 
اجلــرنال  تايلند  مملكة  يف  ــدفــاع  ال وزيـــر  الــــوزراء 

برايوت ت�سان اأوت�سا اإىل اململكة.
عالقات  تعزيز  �سبل  بحث  ال�ستقبال  خــالل  وجــرى 
كافة  وعلى  املجالت  من  بالعديد  امل�سرتكة  التعاون 
حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سعدة، 
جممل الق�سايا الإقليمية والدولية مبا يحقق م�سالح 
اجلانبان  تطرق  كما  ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 
لدفع  الثنائي  والتن�سيق  الت�ساور  تكثيف  اأهمية  اإىل 
مايحقق  وكــل  اأرحــب،  اآفــاق  نحو  الثنائية  العالقات 

ال�ستقرار والزدهار للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

الريا�ض - وا�ض
نائب  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  خالد  الأمــري  التقى 
وزير الدفاع ، اأم�س ، عرب الت�سال املرئي، مب�ست�سار 
ال�سعبية  ال�سني  بجمهورية  الــدفــاع  ــر  وزي الــدولــة 

الفريق اأول وي فونغ خاه.
بني  الثنائية  العالقات  اللقاء  خــالل  وا�سُتعِر�ست 
والع�سكري،  الدفاعي  املجال  يف  خا�سًة  البلدين، 
ذات  الق�سايا  بحث  اإىل  اإ�سافة  تطويرها،  و�سبل 

الهتمام املُ�سرتك.
العامة  الأركــــان  هيئة  رئي�س  مــعــايل  اللقاء  ح�سر 
الــرويــلــي،  حــامــد  بــن  فيا�س  الــركــن  الأول  الــفــريــق 

التنفيذية  لل�سوؤون  الــدفــاع  وزيــر  م�ساعد  ومــعــايل 
هيئة  ورئي�س  الــبــيــاري،  ح�سني  بــن  خالد  الدكتور 
بن  م�سفر  الــركــن  الــلــواء  امل�سلحة  الــقــوات  عمليات 
�سويلم اآل غامن، واملدير العام ملكتب �سمو نائب وزير 
اإدارة  الدفاع ه�سام بن عبدالعزيز بن �سيف، ومدير 
�سعد  الركن  البحري  العميد  املكلف  الدويل  التعاون 

بن حممد ال�سهري.
رئي�س مكتب  ال�سيني  اللقاء من اجلانب  كما ح�سر 
التعاون الدويل بوزارة الدفاع الوطني اللواء جني 
الدويل  التعاون  مكتب  رئي�س  ونائب  جيوي،  �سي 

بوزارة الدفاع الوطني اللواء جني �سونغ يانت�ساو.

الريا�ض- البالد
العام  امل�سرف  امللكي  بــالــديــوان  امل�ست�سار  التقى 
على مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مبقر املركز 
اأمــ�ــس،  وزيـــر اخلــارجــيــة والتعاون  الــريــا�ــس  يف 
ديفيد  الدكتور  �سرياليون  جمهورية  يف  الـــدويل 

فرن�سي�س.
امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات  اللقاء  وبحث 

املت�سلة بال�سوؤون الإن�سانية والإغاثية.
ـــر خــارجــيــة �ــســريالــيــون عــن تقديره  واأعــــرب وزي
العربية  املــمــلــكــة  مــن  املــبــذولــة  لــلــجــهــود  الــوا�ــســع 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بقيادة  ال�سعودية 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
الأمني - حفظهما الله - يف خدمة العمل الإن�ساين 
ال�سعوب والدول ذات الحتياج.   والإغاثي وجندة 

وعلى �سعيد امل�ساعدات امليدانية ، وّقع مركز امللك 
الت�سال  عرب  الإن�سانية  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان 
الأمم  منظمة  مع  م�سرتكة  تعاون  اتفاقية   ، املرئي 
اخلدمات  لتوفري  )اليوني�سيف(  للطفولة  املتحدة 
حديثي  والأطــفــال  لــالأمــهــات  الأ�سا�سية  ال�سحية 
لليمن،  الإن�سانية  ال�ستجابة  خلطة  وفًقا  الــولدة، 

بقيمة 10 ماليني دولر.
والأعــمــال  لــالإغــاثــة  �سلمان  املــلــك  مــركــز  وّزع  كما   
مديرية  يف  �ستوية  حقيبة   728 اأم�س،  الإن�سانية 
املدينة مبحافظة ماأرب ا�ستفاد منها 4،812 فرًدا من 

الفئات الأكرث احتياجًا.
 ويف ت�ساد د�ّسن مركز امللك �سلمان احلملة الطبية 
التطوعية ملكافحة العمى والأمرا�س امل�سببة له يف 
احلايل،  يناير   30 حتى  ت�ستمر  التي  مندو  مدينة 

بالتعاون مع موؤ�س�سة الب�سر العاملية.

جدة - البالد
الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  العام  الأمــني  ا�ستقبل 
اأم�س،  بجدة  الأمــانــة  مبقر  طــه،  اإبــراهــيــم  ح�سني 
الأمني العام امل�ساعد لالأمم املتحدة املكلف بال�سرق 

الأو�سط واآ�سيا واملحيط الهادئ خالد اخلياري.
وخـــالل هـــذا الــلــقــاء اأكـــد اجلــانــبــان عــلــى اأهمية 
والأمم  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  بني  التعاون 
تعزيزها،  �سبل  املجالت وبحثا  �ستى  املتحدة يف 
كما تبادل الراأي ب�ساأن اأهم الق�سايا ذات الهتمام 
يف  املنظمتان  تبذلها  الــتــي  ــود  واجلــه املــ�ــســرتك 

التن�سيق  واأهمية  والتنمية  وال�سلم  الأمــن  خدمة 
بينهما وكذلك و�سع جمتمع الروهنغيا ومناه�سة 

ال�سالموفوبيا.
ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأمــني  وكــان 
ال�سبيعي،  يو�سف  الإ�ــســالمــي  الــتــعــاون  ملنظمة 
والأمـــــني الــعــام املــ�ــســاعــد لــلــ�ــســوؤون الإنــ�ــســانــيــة 
والــثــقــافــيــة والجــتــمــاعــيــة الــ�ــســفــري طــــارق علي 
العام  الأمــني  مع  عمل  جل�ستي  اأجــريــا  قد  بخيت، 
امل�ساعد لالأمم املتحدة خالد اخلياري، مت خاللهما 
ا�ستعرا�س جمالت التعاون بني املنظمتني واآفاقه.

انطالق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في صفر
الريا�ض- البالد

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  رعــايــة  حتــت 
الله  حفظه  ــ  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
الدولية  عبدالعزيز  املــلــك  م�سابقة  تنطلق  ــــ، 
يف  وتف�سريه  وتــالوتــه  الــكــرمي  الــقــراآن  حلفظ 
وزارة  تنظمها  التي  والأربعني،  الثانية  دورتها 
ممثلة  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
يف  الــكــرمي،  ــقــراآن  ال مل�سابقة  العامة  بــالأمــانــة 
من  الفرتة  خالل  املكرمة  مبكة  احلــرام  امل�سجد 
وي�سارك  1444هـــ،  �سفر  �سهر  من   25 اإىل   14
وتبلغ  العامل،  دول  جميع  من  مت�سابقون  فيها 
اأفرعها  الثالثة ماليني ريال يف  جوائزها قرابة 

اخلم�سة.
وبهذه املنا�سبة، رفع  وزير ال�سوؤون الإ�سالمية 

والدعوة والإر�ساد امل�سرف العام على امل�سابقة 
العزيز  عبد  بــن  اللطيف  عبد  الدكتور  ال�سيخ 
خلادم  والمتنان  والتقدير  ال�سكر  ال�سيخ،  اآل 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اآل �سعود ــ حفظه الله ــ لرعايته وعنايته بالقراآن 
امتدادًا  تاأتي  امل�سابقة  اأن  اإىل  م�سريًا  الكرمي، 
لأبناء  املباركة من حتفيز  الدولة  تقدمه هذه  ملا 
التناف�س  على  العامل  دول  خمتلف  يف  امل�سلمني 

ال�سريف يف حفظ القراآن الكرمي وتالوته.
بــزيــادة  متــيــزت  الــعــام  هــذا  امل�سابقة  اأن  وبــني 
ريال   )2.700.000( اإىل  اجلــوائــز  خم�س�س 
دورتــهــا  يف  ريــــال   )1.145.000( مـــن  بــــدًل 
القراآن  حلفظ  فرع  اإ�سافة  جانب  اإىل  ال�سابقة، 
يف  املتواترة  ال�سبع  بــالــقــراءات  كاماًل  الكرمي 

القراآنية  املناف�سة  لهذه  امل�ستمر  التطوير  اإطــار 
العاملية التي حتمل ا�سم املوؤ�س�س ــ رحمه الله -.
واأكد اأن فعاليات امل�سابقة �ستقام وفقًا لالإجراءات 
وفق  كورونا  فريو�س  تف�سي  ملنع  الحــرتازيــة 

بروتوكولت وقائية تعدها اجلهات املخت�سة.
هذه  بتنظيم  تت�سرف  الــــوزارة  اأن  اإىل  ولــفــت 
املــ�ــســابــقــة الــتــي حتــظــى مبــكــانــة كــبــرية على 
الريادي  اململكة  دور  وتــربز  ــدويل  ال امل�ستوى 
�سائاًل  وحفظته،  الــكــرمي  بــالــقــراآن  العناية  يف 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  يجزي  اأن  تعاىل  الله 
عنايتهما  على  خــرًيا  الأمــني  عهده  ويل  و�سمو 
بالإ�سالم وامل�سلمني ودعم كل عمل ر�سيد يخدم 
القراآن الكرمي وي�سجع النا�سئة على الإقبال على 

كتاب الله.

اعتماد اإلسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 
الريا�ض - البالد

رفع  وزير القت�ساد والتخطيط رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
العامة لالإح�ساء في�سل بن فا�سل الإبراهيم ال�سكر والتقدير 
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلــادم 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  �سعود 
على  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد 
لربنامج  واهتمام  رعاية  من   – الله  حفظهما   – يوليانه  ما 

التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.
وقال مبنا�سبة �سدور املوافقة الكرمية باأن تكون ليلة الإ�سناد 
 ،  ) )1443هـــ  لعام  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  للتعداد  الزمني 
املوافق  1443هـــ  �سوال   8 الثنني  يوم  م�ساء  يف  )2022م( 
تنفذه  -الــذي   2022 ال�سعودية  تعداد  " اإنَّ  2022م  مايو   9
الهيئة العامة لالإح�ساء كل ع�سر �سنوات- ُيعّد ركيزًة اأ�سا�سّيًة 
يف مدخالت التخطيط ور�سم ال�سيا�سات لتحقيق م�ستهدفات 

الــذي  الكبري  بالدعم  م�سيدًا   ،  "  ”2030 ال�سعودية  روؤيـــة 
يحظى به التعداد من قطاعات الدولة كافة، وبالتعاون الذي 
التهيئة والتجريب  اأثناء مراحل  اأبداه املواطنون واملقيمون 
لالأنظمة امل�ستخدمة يف برنامج التعداد، التي اأ�سهمت يف رفع 

م�ستوى اجلاهزية يف الهيئة العامة لالإح�ساء.
على  كافة  اململكة  �سكان  والتخطيط،  القت�ساد  وزيــر  وحث 
وم�سوؤولية  وطنيًا  واجــبــًا  بو�سفه  الــتــعــداد  يف  امل�ساركة 

دقة،  بكل  املطلوبة  بالبيانات  الإدلء  عرب  وذلــك  جمتمعية، 
نتائج  اأهــمــيــة  مـــربزا  املــيــدانــيــني،  الباحثني  مــع  والــتــعــاون 
وتدعم  ال�سيا�سيات  لرا�سمي  البيانات  تتيح  التي  التعداد، 
ناع القرار يف اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، لالإ�سهام يف  �سُ
تطوير اخلدمات العامة، ورفع م�ستوى التخطيط احل�سري، 
اإ�سافة اإىل متكني القطاع اخلا�س وامل�ستثمرين يف دفع عجلة 

التنمية.
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هذه الحياة .. شئت أم أبيت
لن تكرب دون اأن تت�أمل ، ولن تتعلم دون اأن تخطئ ، ولن 

تنجح دون اأن تف�سل ، ولن حتب دون اأن تفقد.  

هذه هي احلي�ة �سئت اأم اأبيت. 

مبداأ  ولكنه  اإليهم  ح�جتك  يعني  ال  للن��س  احــرامــك 

تتعلمه من دينك وتربيتك.

كن ثري� ب�أخالقك كبريا بتوا�سعك.

  ن�سبح وال نعلم م� كتبه الله لن� يف يومن�، ال منلك اإال 

اأم�سن�  من  اأح�سن  يومن�  يكون  اأن  �سبح�نه  منه  الرج�ء 

وغدن� اأجمل من يومن�.

 ال تتخلى عن التف�وؤل ...  هن�ك من هو اأكرث منك حظ� 

لكن هن�ك من يتمنى ن�سف م� لديك. 

فيم�  بل  وجــ�ه  مــ�ل  من  متلكه  مب�  تق��س  ال  ال�سع�دة 

متلكه من قن�عة واأمل. 

اغ�سل قلبك قبل يديك. 

اأن مين عليك وعلى االآخرين ب�ل�سحة قبل  الله  اأُدعو    

يف  ربك  ونــ�ج  ويقني  ب�إمي�ن  لل�سم�ء  يديك  اإرفــع  املــ�ل، 

واأمــواتــ�،  اأحــيــ�ًء  بوالديك  وبــر  الــ�ــســراء،  قبل  ال�سراء 

وانفع  اأرحــ�مــك،  و�سل  عليك  ر�س�هم�  من  الله  فر�سى 

م�س�رع  تقي  املعروف  �سن�ئع  ف�إن  ت�ستطيع  مب�  الن��س 

ال�سوء. 

مثمرة  ل�سجرة  نبتة  يغر�س  كمن  وارحــل  اخلري   اعمل 

حتى  غر�سه�  ملن  فيدعون  ثمره�  من  الن��س  في�أكل  تكرب 

لو رحل عن الدني�. 

نف�سك  يف  اثــره  �ستجد  وللبعيد  للقريب  اخلــري  اعمل 

ويف ذريتك. 

اأن ي�سغله ب�خل�سوم�ت  من عقوبة الله لبع�س الن��س 

وامل�س�حن�ت.

الأن �سالمة ال�سدور نعيٌم من نعيم اجلنة .. فمن �سلم 

يف  وهــو  اجلنة  اأهــل  بنعيم  عليه  الله  اأنعم  فقد  �سدره 

الدني�.

ال ترك اأي �سيء يف قلبك �سد اأحد.

ــغــ�فــل واأحــ�ــســن الــظــن  �ــســ�مــح واأغـــفـــر وجتـــ�هـــل وت

بالآخرين. 

ال تتدخل يف حي�ة االآخرين ال ت�س�أل عن خ�سو�سي�تهم 

ولو ك�نوا اأقرب الن��س لك.

حتى ال يدخل يف قلبك الغرية واحل�سد بينكم.  

ف�حلي�ة حلظ�ت ت�ستحق اأن تعي�سه� براحة. 

َهكذا  �سموحة  ونف�س  نِظيف،  وقلٍب  ابت�س�مَه  جَمــرد 

تعي�س َجم�ل احلي�َة.

محمد عبد العزيز السالم

55 مليون جرعة لقاح
وتسجيل 789 حالة حرجة

أم القرى تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان "مكة في قلب العلوم"

فايزر وبيونتك يطلقان تجربة لقاح يستهدف أوميكرون .. والصحة: 

الريا�ض ـ البالد   

اأعـــداد  يف  زيـــ�دة  عــن  اأمــ�ــس  ال�سحة،  وزارة  اأعــلــنــت 

فــريو�ــس  بــ�ــســبــب  ب�مل�ست�سفي�ت  احلـــرجـــة  احلـــــ�الت 

كورون�؛ حيث متَّ ت�سجيل 789 ح�لة، بزي�دة 39 ح�لة 

عن العدد امل�سجل يوم  اأم�س االأول  الثالث�ء وهو 750 

ح�لة، وك�نت وزارة ال�سحة، اأعلنت اأم�س عن ت�سجيل 

امل�ستجد  ــ�  كــورون بــفــريو�ــس  جــديــدة  اإ�ــســ�بــة   4526

امل��سية؛  �س�عة  الـ24  خالل  اململكة،  يف   »19 »كوفيد- 

م� يرفع اإجم�يل االإ�س�ب�ت اإىل 666259 ح�لة. وذكرت 

ح�لة   5772 ت�سجيل  مت  اأنــه  توير-  –عرب  ـــوزارة  ال

تع�ٍف جديدة من كورون�؛ لي�سل اإجم�يل ح�الت ال�سف�ء 

من الفريو�س اإىل 617114 ح�لة.

3 حــ�الت وفــ�ة، لريتفع  اأنــه مت ت�سجيل  واأ�ــســ�رت اإىل 

اإجــمــ�يل حـــ�الت الــوفــيــ�ت مــنــذ بـــدء جــ�ئــحــة كــورونــ� 

اأن  ال�سحة،  واأكـــدت  حــ�لــة.   8927 اإىل  االآن،  وحتى 

بلغ  اململكة  يف  املعط�ة  كورون�  لق�ح�ت  جرع�ت  عدد 

 587 مــن  اأكـــرث  عــرب  جــرعــة،   55999194 االآن  حتى 

مركزا بجميع املن�طق واملح�فظ�ت. ون�سحت الوزارة 

لال�ست�س�رات   )937( مــركــز  مــع  ب�لتوا�سل  اجلميع 

على  واحل�سول  ال�س�عة،  مــدار  على  واال�ستف�س�رات 

م�ستجدات  ومعرفة  واخلــدمــ�ت  ال�سحية  املعلوم�ت 

فريو�س )كورون�(. من ن�حية اأخرى ق�ل الدكتور طالل 

اإجراء  يجب  اإنه  واحل�س��سية،  املن�عة  اأ�ست�ذ  ن�سويل، 

ال�سليمة،  النت�ئج  لظهور  بدقة  اأوميكرون  اختب�رات 

الفًت� اإىل اأنَّ امل�س�بني بكوفيد-19 من قبل لديهم من�عة 

اأن الدواء  اإىل  اأوميكرون ، الفت�  اأ�سهر فقط �سد  ثالثة 

ممــتــ�زة.  بطريقة  كــورونــ�  مــع  يعمل  لــفــ�يــزر  اجلــديــد 

الـــدواء  اأنَّ  اإىل  واحل�س��سية  املن�عة  اأ�ــســتــ�ذ  ــ�ر  واأ�ــس

لف�يز من��سًب� الأ�سح�ب االأمرا�س املزمنة ومن  اجلديد 

لديهم م�س�كل �سحية.  من ن�حية اأخرى اأعلنت �سركت� 

�سريرية  جتربة  بــداأتــ�  اأنهم�  اأم�س  وبيونتك،   ف�يزر 

خ�سي�س�  م�سممة  لق�حهم�  من  جديدة  ن�سخة  الختب�ر 

ال�سركت�ن  واأو�سحت  اأوميكرون.  متحور  ال�ستهداف 

اأنهم� تعتزم�ن اختب�ر اال�ستج�بة املن�عية الن�جمة عن 

اللق�ح املخ�س�س الأوميكرون كنظ�م من ثالث جرع�ت 

لالأ�سخ��س غري املطعمني وكجرعة من�سطة للذين تلقوا 

اإىل  واأ�ــســ�رتــ�  االأ�سلي.  ال�سركتني  لق�ح  من  جرعتني 

احل�يل  اللق�ح  من  رابعة  جرعة  اأي�س�  تختربان  اأنهم� 

مق�رنة بجرعة رابعة من اللق�ح املخ�س�س الأوميكرون 

لدى من تلقوا جرعتهم الث�لثة من لق�ح ف�يزربيونتك م� 

بني 3 و6 اأ�سهر. وق�لت رئي�سة ق�سم االأبح�ث وتطوير 

اللق�ح�ت يف �سركة ف�يزر، ك�ثرين جن�سني، اإن االأبح�ث 

اأن اجلرع�ت املعززة توا�سل  احل�لية والبي�ن�ت تظهر 

املر�س  ا�ستداد  �سد  احلم�ية  من  عــ�ٍل  م�ستوى  اإت�حة 

ودخول امل�ست�سفى مع االإ�س�بة مبتحور اأوميكرون.

ح�لة  يف  اال�ستعداد  اإىل  احلــ�جــة  "ندرك  واأ�ــســ�فــت: 

الوقت ورمب� امل�س�عدة  تراجع هذه احلم�ية مع مرور 

يف مع�جلة اأوميكرون وال�سالالت اجلديدة م�ستقبال". 

ت�ستطيع  املــعــززة  اجلرعة  اإن  ف�يزر  �سركة  ق�لت  كم� 

مواجهة متحور اأوميكرون ملدة 4 اأ�سهر.

ف�يزر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بــورال  ــربت  األ وكــ�ن 

بلق�ح م�س�د  ال�سنوي  التطعيم  اإن  �س�بق  اأكد يف وقت 

اأف�سل من احل�سول على جرع�ت  لكوفيد-19 �سيكون 

تن�سيطية متكررة ملك�فحة اجل�ئحة.

واأثبت لق�ح ف�يزر-بيونتك امل�س�د لكوفيد-19 اأنه فع�ل 

�سد املر�س ال�سديد والوف�ة يف ح�لة االإ�س�بة مبتحور 

منع  يف  فع�لية  اأقــل  لكنه  الــعــدوى  �سديد  اأومــيــكــرون 

العدوى. ُيذكر اأنه مع ت�س�عد االإ�س�ب�ت تو�سعت بع�س 

اأو  التن�سيطية  كوفيد-19  جرع�ت  برامج  يف  الــدول 

قل�ست الفرات بني اجلرع�ت يف الوقت الذي ت�س�رع 

فيه احلكوم�ت لتعزيز احلم�ية ملواطنيه�.

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي    

الق�دم  رجب  من  ال�س�بع  يف  القرى  اأم  ج�معة  تنّظم 

ة يف قلٍب الُعلُوم" ، برع�ية  املوؤمتر الدويل االأول "مكَّ

مع�يل وزير التَّعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ وم�س�ركة 

عدد من املتخ�س�سني يف خمتلف املج�الت العلمية من 

داخل اململكة وخ�رجه�.

واأكد رئي�س ج�معة اأُمِّ القرى ورئي�س اللجنة االإ�سرافية 

العلي� للموؤمتر الدكتور معدي بن حممد اآل مذهب اأن 

ر�س�لة  يتم��سى مع  � مهم�  ت�سكل حراًك� علميًّ الفع�لية 

علميَّة  من�رة  مبث�بة  مة  املكرَّ ة  مكَّ اأن  خ��سة  اجل�معة 

م�  كــل  حــول  املــجــ�الت  �ستى  يف  الب�حثني  ت�ستقطب 

يتعلق بقد�سيَّة املك�ن وت�ريخه االإ�سالمي وجغرافيته 

�س  املتخ�سِّ العلمي  النت�ج  لترثي  العمرانية  واآثــ�ره 

حوله� ، ولتوثيق جهود اململكة يف تطويره� وحت�سني 

واملعتمرين  احلج�ج  من  ل�سيوفه�  مة  املقدَّ اخلدم�ت 

يكون  الأن  املوؤمتر  ويهدف  االأعم�ل.  ورواد  وال�سي�ح 

خمتلف  يف  واملتخ�س�سني  الب�حثني  جتمع  من�سة 

املج�الت االأك�دميية ومن خمتلف دول الع�مل، لي�سكل 

نقطة تق�طع للبحوث العلمية والدرا�س�ت املتخ�س�سة 

ة املكرمة  مة، وتر�سيخ دور مكَّ ة املكرَّ يف الع�مل عن مكَّ

الديني واحل�س�ري والعلمي والثق�يف واالجتم�عي.

 220 ا�ستقبلت  للموؤمتر  العلميَّة  اللجنة  اأن  يذكر 

رئي�سة:  102 يف خم�سة حم�ور  منه�  ُقِبل  م�س�ركة، 

القراآن  يف  ممثلة  رعيَّة؛  ال�سَّ العلوم  يف  ة  مكَّ اأّوله�: 

والق�س�ء  وال�سريعة  وعلومه،  واحلديث  وعلومه، 

ة يف اللغة واالأدب؛ ممثلة يف  واالأنظمة وث�نيه�: مكَّ

ة يف العلوم  جمة وث�لثه�: مكَّ اللغويَّ�ت واالأدب والرَّ

وعلم  واجلغرافي�،  الت�ريخ،  وي�سمل:  االجتم�عيَّة؛ 

االجتم�ع، واخلدمة االجتم�عية، واالإعالم ورابعه�: 

ع  وتتفرَّ والتَّ�س�ميم؛  العمران  يف  يَّة  املكِّ ة  الهويَّ

احل�سري،  والتَّخطيط  ة،  املعم�ريَّ الهند�سة  منه�: 

العلوم  يف  ة  مكَّ وخ�م�سه�:  والفنون  والتَّ�س�ميم 

االأخرى؛ وي�سمل: علوم احل��سب والتَّقنية، والعلوم 

ي�حة،  وال�سِّ ــيــ�فــة،  والــ�ــسِّ والتَّطبيقيَّة،  حيَّة  ال�سِّ

النَّف�سيَّة  والعلوم  واالقت�س�ديَّة،  ــة،  االإداريَّ والعلوم 

بويَّة. والرَّ

البالد- يا�سر بن يو�سف        

امللي�س�ء  بلدية  بنط�ق  جدة  حم�فظة  اأم�نة  �س�درت 

الــغــذائــيــة جمهولة  املــــواد  مــن  طــنــً�   )28( الــفــرعــيــة 

متكنت  كم�  ال�سواريخ"  "حراج  مبنطقة  امل�سدر 

الــفــرق الــرقــ�بــيــة مــن ر�ــســد مــوقــع خمــ�لــف لتخزين 

املالب�س امل�ستعملة واال�سفنج بحي "القرينية" ي�أتي 

ومنع  املخ�لف�ت  لر�سد  امل�ستمرة  اجلهود  �سمن  ذلك 

مظ�هر الت�سوه الب�سري داخل االأحي�ء ال�سكنية ويف 

املن�طق الطرفية.

واأو�سح رئي�س بلدية امللي�س�ء الفرعية في�سل امل�لكي 

على  حملة  تنفيذ  �سملت  املــيــدانــيــة  اجلــــوالت  بـــ�أن 

"ال�سواريخ"  بحراج  والب�سط�ت  ال�سعبية  االأ�سواق 

املواد  من  )28( طن  قرابة  واتــالف  رفع  حيث جرى 

اأن  املــ�لــكــي  ــ�ف  واأ�ــس ال�سالحية،  منهية  الــغــذائــيــة 

بحي  خم�لفً�  م�ستودعً�  ر�ــســد  مــن  متكنت  البلدية 

تخزين  بداخله  يتم  املح�فظة  جنوب  "القرينية" 
املالب�س امل�ستعملة واالإ�سفنج بطرق ع�سوائية م�سريًا 

بـ  حمولته�  قــدرت  والتي  امل�سبوط�ت  م�س�درة  اإىل 

)3( من القالب�ت، كم� مت اإغالق املوقع وتطبيق الئحة 

اجلزاءات والغرام�ت البلدية.

املخ�لف�ت  عن  لالإبالغ  املواطنني  جدة  اأم�نة  ودعــت 

البالغ�ت  تطبيق  اأو   940 املوحد  البالغ�ت  رقم  عرب 

املوحد بلدي 940 ملع�جلة املالحظ�ت البلدية.

الريا�ض ـ البالد       

للتو�سع يف  الري��س عن اجت�هه�  اأم�نة منطقة  ك�سفت 

ال�سن،  لكب�ر  املخ�س�سة  الغ�لني"  "ديواني�ت  اإن�س�ء 

خــيــ�رات  تــوفــري  اإىل  الــهــ�دفــة  اإ�سراتيجيته�  �سمن 

الفئ�ت  جلميع  متنوعة  وثق�فية  وترفيهية  اجتم�عية 

العمرية.

تنفيذ  يف  التو�سع  مــراحــل  اأن  اإىل  االأمــ�نــة  واأ�ــســ�رت 

ت�سمل  حتى  متدرجة  �ست�أتي  الغ�لني"  "ديواني�ت 
الع��سمة،  اأرجــ�ء  خمتلف  يف  فرعية  بلدية   16 نط�ق 

و�سول  وي�سهل  ال�سكنية  االأحــيــ�ء  مــن  قريبة  لتكون 

اإىل  الغ�لني"  "ديواني�ت  وتــهــدف  اإليه�.  ال�سن  كب�ر 

من  يتب�دلون  ال�سن،  كب�ر  تالئم  اجتم�عية  بيئة  توفري 

خالله� اخلربات، ومي�ر�سون فيه� االأن�سطة الري��سية، 

خمتلف  يف  وتــطــويــريــة  تــدريــبــيــة  دورات  ويــتــلــقــون 

جلو�س  �س�لة  على  الــديــوانــيــ�ت  املــجــ�الت.وحتــتــوي 

اأر�سية موؤثثة، ومك�ن خم�س�س لل�سي�فة، وموقع ي�سم 

ومركز  اإلكرونية،  ب�س��س�ت  مــزودة  مرتفعة  جل�س�ت 

اأعم�ل ي�سمل اأجهزة ح��سوب وخدمة اإنرنت، وممرات 

وجل�س�ت  الــريــ��ــســيــة،  للتم�رين  واأجــهــزة  للم�س�ة، 

خــ�رجــيــة مــتــعــددة االأغـــرا�ـــس. وكــ�نــت اأمــ�نــة منطقة 

اأحي�ء  للغ�لني يف  اأجنزت ثالث ديواني�ت  قد  الري��س 

لنب، علي�سة، والرو�سة، مت��سًي� مع براجمه� املجتمعية 

ال�سك�ن، وتوفري  فيم� بني  الرابط  اإىل تعزيز  اله�دفة 

اأم�كن للتف�عل االإيج�بي من قبل االأه�يل والزوار.

الريا�ض ـ البالد        

وجمعية  ال�سعودية،  العربية  الك�س�فة  جمعية  عقدت 

بـــوزارة  االإعــالمــي  التخطيط  واإدارة  »اإعــالمــيــون«، 

جلمعية  الت�بع  التدريب  مركز  مبقر   ، اأم�س   ، االإعــالم 

اإعالميون ب�لري��س، ور�سة عمل حول الدور االإعالمي 

يف  ال�سعودية  للك�س�فة  الــنــجــ�ح  ق�س�س  اإبــــراز  يف 

مع�سكرات اخلدمة الع�مة التي ُتقيمه� جمعية الك�س�فة 

املقد�سة  وامل�س�عر  املكرمة  مكة  يف  ع�م  كل  حج  مو�سم 

رئي�س  نــ�ئــب  وم�س�ركة  بح�سور  املــنــورة،  واملــديــنــة 

جمعية الك�س�فة الدكتور عبد الله الفهد، ورئي�س جمل�س 

اإدارة جمعية اإعالميون الدكتور �سعود الغربي، وعدد 

م�سوؤويل  ومن  الك�س�فة  وق�ئدات  الك�سفيني  الق�دة  من 

الك�س�فة  جمعية  رئي�س  ن�ئب  واأو�ــســح  اجلمعيتني. 

بتنفيذ  اهتمت�  اجلمعيتني  اأن  الفهد،  الله  عبد  الدكتور 

لدى  اأهمية  من  النج�ح  ق�س�س  متثله  مل�  الور�سة  تلك 

الق�س�س  تلك  ت�ست�أثر  حيث  املختلفة  االإعــالم  و�س�ئل 

ب�الهتم�م واملت�بعة من و�س�ئل االعالم الع�ملية خ��سة 

تلك الق�س�س املوؤثرة التي ت�أتي بعفوية وتلق�ئية االأمر 

الذهنية  ال�سورة  االأثر يف تقدمي  اأبلغ  له�  الذي يجعل 

خلدمة  وا�ستعداده  ال�سعودي  الك�س�ف  عن  االإيج�بية 

�سيوف الرحمن. واأف�د الفهد اأن الور�سة ت�سمنت عدة 

وكيف  امل�ستهدفة  ال�سرائح  اأهمه�  ومن  اأخــرى  حم�ور 

ميكن ا�ستثم�ره�، وخطوات كت�بة ق�سة النج�ح، وكيف 

ميكن حتويل مب�درات امل�سروع الك�سفي الع�ملي "ر�سل 

ومن  اجلمعية  اأن  واأكــد  جنــ�ح.  ق�س�س  اإىل  ال�سالم" 

تلك  الكوكبة ومن  تلك  الور�سة مع  لتلك  تنفيذه�  خالل 

حتققه�  التي  النج�ح�ت  لت�سويق  ي�أتي  اإمن�  اخلربات 

خدمة  يف  الع�ملة  اجلــهــ�ت  منظومة  �سمن  الك�س�فة 

حج�ج بيت الله احلرام ليطلع عليه� االآخرون، لنعرف 

ال�سورة  تقدمي  يف  الكبري  ودورهـــم  ب�سب�بن�  الــعــ�مل 

احلقيقية لل�سب�ب ال�سعودي. من ن�حية اأخرى اختتمت 

ُم�س�ركته�  اأم�س  ال�سعودية،   العربية  الك�س�فة  جمعية 

التي  الفرعية،  العربية  الك�سفية  اللج�ن  اجتم�ع�ت  يف 

ب�لق�هرة،  الدويل  العربي  الك�سفي  املكتب  مبقر  ُعقدت 

افتتحه�  حيث  امل��سي،  اجلمعة  يــوم  اأعم�له�  وبــداأت 

الله  عبد  الــدكــتــور  العربية  الك�سفية  اللجنة  رئي�س 

الع�م  واالأمـــني  اللجنة  اأعــ�ــســ�ء  بح�سور  الطريجي، 

وت�سمنت  حمدي.  عمرو  العربية  الك�سفية  للمنظمة 

م�س�ركة من�سوبي اجلمعية امل�س�ركة يف ور�س العمل، 

على  والتعرف  اللج�ن،  وخطط  اأهــداف  ن�ق�ست  التي 

الك�سفي  لالإقليم  والهيكلية  االإ�سراتيجية  االأولوي�ت 

بني  امل�سركة  االجــتــمــ�عــ�ت  يف  واملــ�ــســ�ركــة  الــعــربــي، 

اللج�ن ذات العالقة لتحديد �سبل التع�ون.

ثالث  ر�سحت  قــد  العربية  الك�سفية  اللجنة  وكــ�نــت 

اللج�ن  ع�سوية  يف  للم�س�ركة  �سعودية  �سخ�سي�ت 

امل��سي حيث مت  دي�سمرب  اجتم�عه� يف  الفرعية خالل 

لع�سوية  اليحيى  عبدالرحمن  حمد  الدكتور  تر�سيح 

لع�سوية  اخل�سري  �س�لح  وعبدالله  الق�نونية،  اللجنة 

بــن عو�س  ومــبــ�رك  املــراحــل،  وتنمية  الــربامــج  جلنة 

الدو�سري رئي�سً� للجنة االإعالم واالت�س�ل.

مصادرة 28  طنا مواد 
غذائية مجهولة المصدر

1031 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية
الدمام ـ حمود الزهراين    

 1031 اأمــ�ــس،  الــ�ــســرقــيــة  املنطقة  اأمــ�نــة  ــذت  ــّف ن

جــولــة رقــ�بــيــة وجــــوالت مــ�ــســركــة مــع اجلــهــ�ت 

التج�رية  واملــراكــز  ــواق  االأ�ــس يف  الــعــالقــة،  ذات 

من�س�أة  اإغــالق  عنه�  نتج  ب�ملنطقة،  البيع  ومن�فذ 

ال�سحية  للتدابري  خم�لفة   84 و�سبط  خم�لفة، 

بفريو�س  املــرتــبــطــة  االحـــرازيـــة  واالإجـــــــراءات 

واأّكـــدت  "توكلن�".  وتطبيق  امل�ستجد  كــورونــ� 

للتثّبت  الــرقــ�بــيــة،  ا�ــســتــمــرار جــوالتــهــ�  االأمـــ�نـــة 

واالإجــــــراءات  الــ�ــســحــيــة  ــدابــري  ــت ال تطبيق  مــن 

االحــــرازيــــة، يف املـــراكـــز الــتــجــ�ريــة و�ــســ�الت 

االأفراح واملن��سب�ت واال�سراح�ت ومت�بعته�، مع 

ت�سديده� على �سرورة التقيد ب�الأنظمة الوق�ئية، 

اجل�نب  وتعزيز  ورفــع  البلدية،  واال�ــســراطــ�ت 

ب�ملنطقة،  املن�س�آت  جلميع  والرق�بي  التوعوي 

وتفعيل مب�درة "ممتثل" بجميع مدن وحم�فظ�ت 

املنطقة. واأ�س�رت اإىل اأن مركز البالغ�ت ب�الأم�نة 

املن�س�آت  خم�لف�ت  عــن  بــالًغــ�،   13 تلقى   )940(

لالإجراءات االحرازية وتطبيق "توكلن�"، داعيًة 

اجلميع اإىل �سرورة االإبالغ عن اأي خم�لف�ت يتم 

والوق�ئية،  االحرازية  لالإجراءات  به�  التج�وز 

واملخ�لف�ت البلدية، ملع�جلته�.

أمانة الرياض تتوسع 
في تنفيذ "ديوانيات الغالين" 

إبراز قصص النجاح
للكشافة السعودية في الحج
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الرأي

رائد الشعر النبطي بديوي الوقداني رحمه اهلل
Ali.kodran7007@gmail.comعلي خ�ضران القرين

ال�سابقة  اأحــقــابــه  عـــر  الــطــائــف،  مــديــنــة  تـــاريـــخ  يــزخــر 
القدامى  امل�ساهري  النبط  �سعراء  من  بالعديد  والالحقة، 
ال�ساعر  و�سهرة  ريــادة  طليعتهم  يف  واملعا�سرون،  منهم 
النبطي الراحل بديوي الوقداين رحمه الله والذي ينتمي 
والواقعة  امل�سهورة،  الطائف  قبائل  اإحــدى  وقــدان  لقبيلة 
ال�سهري  ح�سنه  يتو�سطها  الطائف  �سرق  واأوديتهم  ديارهم 
بـ)ح�سن بديوي(، والذي ما زال قائمًا حتى الآن، ولد �سنة 
1244هـ بوادي نخب بالطائف ولُقب ب�ساعر احلجاز، وهو 
�ساعر نبطي كتب اأ�سعاره بالعامية والف�سحى، يت�سم �سعره 

باحلكمة والغزل العفيف واملدح تويف �سنة 1296هـ(.
نعاتبها(  كــم  والــلــيــايل  )اأيــامــنــا  امل�سهورة  ق�سائده  ومــن 
وما  ظلت  والــتــي  ال�سامية  واملــعــاين  باحلكمة  الناب�سة 
ال�سعر قدميًا  اللون من  األ�سنة ع�ساق هذا  زالت ترتدد على 
وحديثًا، ملا ت�سمنته من احلكم واملعاين ال�سامية يف �سوؤون 

احلياة والنا�س وتقلبات الزمان و�سروف الدهر، ما جعلها 
بع�سًا  يلي  فيما  اأورد  وا�ستح�سانًا،  قبوًل  اأ�سعاره  تت�سدر 
من اأبياتها البالغة )51( بيتًا لطولها من جهة وعدم ات�ساع 

م�ساحة الن�سر من جهة ثانية:
اأيامنا والليايل كم نعاتبها.. 

�سبنا و�سابت وعفنا بع�س الأحوايل!
تاعد مواعيد واجلاهل مكذبها ..

واللي عرف حدها من همها �سايل !
اإن اأقبلت يوم ما ت�سفي م�ساربها

تقفي وتقبل وما دامت على حايل!
يف كل يوٍم تورينا عجائبها 

واليوم الأول تراه اأح�سن من التايل!
اأيام يف غلبها واأيام نغلبها

واأيام فيها �سوى والدهر ميايل !

واأبلغها  ومبناها،  معناها  يف  ومعرة  جميلة  والق�سيدة 
حكمة وعرة، ولأنني من متذوقي ال�سعر النبطي، و�سنوه 
العريقة  البارز ومكانته  النوعني دوره  الف�سيح، ولكل من 
ال�ساعر وريادته  القدمي واملعا�سر، ورغم مكانة  تراثنا  يف 
غزارة  رغم  لحقًا،  اأو  �سابقًا  له  مطبوع  �سعر  على  اأعرث  مل 
�سوى  امل�سرفة،  الطويلة  م�سريته  خــالل  و�سهرته،  �سعره 
من  النادية  )الأزهـــار  �سل�سلة  ت�سمنتها  ي�سرية  جمموعة 
كمال  �سعيد  حممد  ال�سيخ  واإعـــداد  جمع  البادية(  اأ�سعار 
�ساحب مكتبة املعارف بالطائف رحمه الله، ودرا�سة �ساملة 
عن حياته و�سعره للزميل ال�ساعر الأديب املُربي حممد بن 

�سيف الله الوقداين رحمه الله.
خامتة: اأمتنى على من لهم القدرة املادية واملعرفية والأدبية 
جمع  فكرة  تبني  ورجالته،  الطائف  تاريخ  يف  والبحثية 
اأعمال هذا ال�ساعر العلم، واإ�سدارها يف ديوان با�سمه يكون 

يف  الراقي  ال�سعر  من  اللون  هذا  ع�ساق  اأيــدي  متناول  يف 
هدفه ومدلوله، من قراء وباحثني ودار�سني على حٍد �سواء.

نب�س اخلتام:
واأختم هذه القراءة الوجيزة يف رحاب رائد ال�سعر النبطي 
�سعره  من  ببيتني  الله،  رحمه  الوقداين  بديوي  بالطائف 
اخوانية الهدف واملدلول وفيهما ي�سف اأ�سدقاء الرخاء وما 
اأكرثهم ... واأ�سحاب الوفاء يف ال�سدائد وامللمات وما اأقلهم 

و�ستان بني الرثى والرثيا!
اأ�سحابنا عند احلكايا مية نفر
وعند ال�سدايد روحو �ستان ؟

لوما ال�سدايد ما نبي �سحبة العرب
لوما ال�سدايد ما نبي �سدقان ؟

واهلل املوفق،،

لياقة عقلية
يف كل يوم يذهب فيه املدير الناجح اإىل مقر عمله يكون على 
يقني تام باأن اأهمية تزاوج فل�سفة النجاح الإداري مع الر�سا 
الذاتي اأحد اأهم اأدوات تفوقه وفق لياقة عقلية يف التعامل مع 
اآراء الآخرين وتنميتها باجتاه الأهداف وت�سخريها مل�سلحة 
التمتع  يف  الأذكياء  مداخل  ميتلك  ذاته  الوقت  ويف  العمل، 
باملوازنة بني املثالية والبحث عن الكمال كجزء من الإجناز 

يف اإمكانية التطوير. 
ذلك املدير ميتلك مهارات قيادية ذات جودة عالية واأ�ساليب 
وتعقيداته  الــروتــني  �سلبيات  مــن  بالرغم  بالثقة  مدعومة 
ووجود موظفني ل يرقى اأداوؤهم اإىل امل�ستوى املطلوب ومع 
ذلك ي�ستطيع توفري جزء من الوقت واجلهد بدًل من التاأنيب 
والتعنيف واللوم يعمل فيه على ح�سم م�ساألة هدر الإمكانيات 
الأج�ساد  اإدارة  قبل  العقول  واإدارة  اخليوط  كافة  بتجميع 

باختياره التوقيت املنا�سب يف التدخل حلل امل�سكالت حيث 
الأهمية يف اإدارة الأداء ال�سيء.

الأ�سخا�س  مب�ساعدة  املهتمات  اإحــدى  جونز”  ”بام  تقول 
وفرق العمل على التفوق )باأن اإدارة الأداء ال�سيء ت�سبه اإىل 
هنا  واأنــت  رملية،  �ساعة  من  املت�ساقط  الرمل  التقاط  ما  حد 
بحاجة اإىل التعامل مع حبات الرمل بدًل من النتظار اإىل اأن 

تتكون لديك كومة منه(.
اإن جتاهل الأخطاء وعدم مناق�ستها يعطي عواقب وخيمة يف 
ا�ستمرار الأداء ال�سيء حيث تكرار امل�سكالت الب�سيطة على 
املدى البعيد موؤ�سر يثري الغ�سب وُينذر بالف�سل وعليه لبد 
من طرح البدائل املتاحة والروؤية احلقيقة بطريقة مو�سوعية 
ينظر اإليها الآخرون بنف�س املنظور. مبعنى األ يحكم املدير 
على الأداء من وجهة نظره فح�سب بل من خالل بنود مقننة 

وقدراته  املوظف  �سخ�سية  يف  املتعددة  اجلــوانــب  حت�سر 
املنطقي  ال�سبب  على  الوقوف  ي�ستطيع  وبالتايل  وكفاءته 
املطلوب  امل�سار  اإىل  ال�سخ�س  اإعادة  ال�سيء ويحاول  لالأداء 
بعد و�سع اأهداف وا�سحة لتقدمه وتزويده بالتدريب الالزم 
الذي ي�سل به اإىل الإجناز وي�سعره بتخطي امل�ساعر ال�سيئة 
يف العمل فوق ذلك كله ل تن�سى منحه الثقة والتقدير لتعزز 

اإح�سا�سه بالنتماء.
قطر:

ثالث عبارات لتحقيق النجاح:
كن اأعلم من غريك

اأعمل اأكرث من الآخرين
توقع اأقل مما يح�سل عليه الآخرون

 )و. �سك�سبري(

tsfhsa@yahoo.com

د. تهاين �ضعيد احل�ضرمي

ال يحبون أنفسهم
فهيد ال�ضويدي Faheid2007@hotmail.com

اأدركت يف حياتي اأن بع�س النا�س ل يحبون اأنف�سهم، هذا 
جعلني اأت�ساءل: هل لأنهم ل يعرفون كيف؟

الت�ساوؤل جعلني اأ�سع بع�س النقاط املهمة حتى نحب ذلك 
الذي بداخلنا،  واإذا كنت تبحث عن نقطة حتول  ال�سخ�س 

يف حياتك، فليكن اليوم ولي�س غًدا. 
عليه  �ستكون  ا  عمَّ النظر  بغ�س  نف�سك،  �سامح  خطوة  اأول 
دائًما، اأنت ل�ست مثالًيا يف اأي جمال من جمالت حياتك،  ل 

اأحد مثايل ، لذلك اأرح نف�سك ، وهذا ما يجعلك اأكرث جمال.
اخلطوة الثانية: ل حتمل نف�سك ما ل تطيق، فاأنت يف حياة  
يف  كن  لذلك  النا�س،  عليك  و�سيحكم  اأخطاء  فيها  �سرتتكب 
الف�سل،  مع  احلياة،  ال�سالم  مع  وت�سالح  الف�سل  مع  �سالم 
لكن  اأف�سل  اأن  ممكن  اأنــنــي  معناها  عالية،  نف�سية  مــرونــة 

احاول مرة ثانية.
الخرين  يف  الكبرية  التوقعات  عن  تخَلّ  الثالثة:  اخلطوة 

والأ�سياء، وكن مطمئًنا اأنك كنت تبذل ق�سارى جهدك. 

لذلك  درب نف�سك على روؤية الأ�سياء كما هي بدًل من روؤيتها 
كما تريد اأن تكون.

وحيًدا  تكون  اأن  لك،   �سديق  اأف�سل  كن  الرابعة:   اخلطوة 
اأمر خميف وغري طبيعي، لذا احذر من اأن  من الداخل هذا 
تتخلى عن نف�سك اأو تخونها،  اإذا كان ال�سديق الوحيد لديك 
هو نف�سك، هذا يكفي حتى لو تخلى عنك اجلميع ، لن يقف 

وي�ساندك بعد الله اإل نف�سك.

   فا�ضلة: 
 احِم نف�سك الداخلية كما لو كنت طفاًل ممن يحاول اإيذاءها 
ت�ستحق   ، �سبب  بــدون  اأو  ب�سبب  قيمة  فاأنت   ، وحتقريها 
بني  كرمنا  )ولــقــد  الــلــه..  مــن  مكرم  لنــك  الكرمية  احلــيــاة 
الطيبات  من  ورزقناهم  والبحر  الــر  يف  وحملناهم  اآدم 
وف�سلناهم على كثري ممن خلقنا تف�سيال(، ل حتافظ على 

�سحبة اأي �سخ�س، ل يجعل نورك اأكرث اإ�سراًقا.

كيف تكون اإيجابيا يف حميط �سلبي؟. هو مو�سوع يبحث عنه 
الكثري من الأ�سخا�س الذين يرغبون يف احلفاظ على اإيجابيتهم 
و�سط كمية ال�سغوط والتحديات التي يتم مواجهتها �سواء يف 

العمل اأو املنزل اأو اأي مكان اآخر؟.
 يف ال�سطور التالية نحاول الإجابة باأفكار وخطوات ب�سيطة، 
ت�سبح معها قادرًا على حتويل الطاقة ال�سلبية التي حتيط بك 
ل�ساحلك، واإعادة النظر يف الأمور ال�سلبية من زاوية اأخرى. 
مما ي�ساعدك يف احلفاظ على روحك الإيجابية والتي متنحك 

القوة والقدرة على تخطي العقبات وال�سعوبات.
من  اململوء  اجلــزء  اإىل  تنظر  اأن  هو  ايجابيًا  تكون  اأن  معنى   

الكوب عندما جتد نف�سك حما�سرًا مبحيط �سلبي. 
والتفكري الإيجابي ل يعني تزييف احلقائق اأو جتاهل املواقف 
ال�سعبة بل يعني التعامل مع املواقف املزعجة باإيجابية وتوقع 

الأف�سل، ومن ذلك:
- لــكــي حتــافــظ عــلــى طــاقــتــك الإيــجــابــيــة حــــاول الــتــقــرب من 
الأ�سخا�س الإيجابيني �سواء يف حميط عملك اأو مع اأ�سدقائك، 
وحاول البتعاد عن اأي �سخ�س �سلبي قد يعرت�س حياتك حتى 

تظل منتجًا و�سغوفًا طوال الوقت. 
- جتنب النخراط يف اأي حمادثات تت�سمن اأي مو�سوع �سلبي 

فيمكنك الرف�س باأدب وحماولة اإعادة نف�سك لالأجواء الإيجابية 
مرة اأخرى. 

- اإبذل املزيد من اجلهد يف عملك دون الرد على اأي اأمر �سلبي قد 
يزعجك ويعكر �سفوك للحفاظ على انتاجك وكن �سغوفًا بعملك. 
الإيجابية  امل�ساعر  لديك  تثري  التي  الأمــور  على  انتباهك  ركز 

داخلك.
اأجل  كافية من  املوقف  الذات وا�ستيعاب  قد ل ت�سبح خماطبة 
التخل�س من ال�سلبية التي حتيط بك بل يتطلب الأمر منك اأكرث 
عليك  لذا يجب  �سلبي،  ايجابيًا يف حميط  تكون  ذلك حتى  من 
اأن ي�سبح لديك بع�س املهام اأو الهتمامات التي تثري امل�ساعر 

الإيجابية لديك.
 - ميكنك تخ�سي�س جزء من وقتك يف ق�ساء وقت ممتع يزيد 
قــراءة  اأو  الــطــرائــف،  بع�س  قـــراءة  مثل  اإيجابيتك  معدل  مــن 
بع�س الق�س�س التي تثري اإلهامك كما ميكنك اأي�سًا التحدث اإىل 

الأ�سخا�س الإيجابيني. 
- يعد التاأمل من الأمور املهمة التي تفيد العقل واجل�سم والروح 
وجتعلك تتخل�س من اأي �سعور �سلبي يعرت�سك، كما �سي�ساعدك 
اإبداعية جتعلك تتغلب على  اأعمق وبطريقة  التفكري ب�سكل  يف 

كافة ال�سعوبات التي قد تواجهك.

العنف الزوجي لي�س مقت�سرًا علي العنف اجل�سدي، 
فــالــعــنــف هــو اأي �ــســلــوك يــهــدف لكــتــ�ــســاب الــقــوة 
مبعنى  مكت�سب  �سلوك  هي  والإ�ساءة  وال�سيطرة؛ 
النف�سية  امل�ساكل  اأو  الغ�سب  ب�سبب  لي�ست  اأنــهــا 

والعقلية اأو اأي اأعذار اأخري �سائعة.
ما  عــادة  فاإنهم  املنزيل  بالعنف  النا�س  يفكر  عندما 
ينتج  الذي  اجل�سدي  العتداء  منظور  من  يفكرون 
واحــد  نــوع  وهــذا  لل�سحية؛  مرئية  اإ�ــســابــات  عنه 
فقط من �سوء املعاملة فهناك عدة فئات من ال�سلوك 
قد  فــهــي  املـــدمـــرة؛  عــواقــبــه  منها  ولــكــل  التع�سفي 
الأمد  التدمري طويل  للموت ولكن  تعر�س ال�سحية 
لل�سخ�سية امل�ساحب لأ�سكال الإ�ساءة الأخرى كبري 

ول ميكن التقليل منه.
ال�سرب هو و�سيلة للهيمنة وال�سيطرة على ال�سحية 
و�سلوكها والعتقاد باأن هنالك ما يرر هذا ال�سلوك 
العنيف جتاهها؛ وما ينتج عن ذلك من �سوء املعاملة 
الطرف  معاملة  اإ�ــســاءة  يف  الأ�سا�سية  الق�سية  هو 
كمراقبة  جوانب  عدة  منه  ينق�سم  والعنف  الآخــر؛ 
ــــراأي اأو حرية  ال بـــاإبـــداء  الــ�ــســمــاح  الــهــاتــف وعـــدم 
وكذلك  اخل�سو�سية  علي  العــتــداء  اأو  الخــتــيــار 
اأو  بقتلهم  التهديد  طريق  عــن  الأطــفــال  ا�ستخدام 

اإيذائهم اأو كل ما يتعلق بتهديد حياتهم.
الــ�ــســلــوك الــعــنــيــف هــو �ــســلــوك نــاجــم عــن �سخ�س 
يكون  اأن  ميكن  ول  الآخــر  الطرف  �سعف  ي�ستغل 
العنف  من  اأنـــواع  فهناك  ظاهريًا  �سلوكًا  بالداعي 
مُتار�س ل ُتالحظ مثل العزلة وهي �سكل من اأ�سكال 
الإ�ساءة غالًبا ما يرتبط ارتباًطا وثيًقا بال�سلوكيات 
نتيجة  لكنها  منفرًدا  �سلوًكا  لي�ست  فهي  امل�سيطرة؛ 
خالل  من  امل�سيئة؛  ال�سلوكيات  من  عديدة  لأنــواع 
منع ال�سحية من روؤية من يريد اأو القيام مبا يريد اأو 
التحكم يف طريقة تفكريه حيث يقوم املعتدي بعزل 
ال�سحية عن الآخرين الذين ميكن اأن ي�ساعدوه على 
اإبقائه  خــالل  من  بعزله  يقوم  وهنا  العالقة؛  تــرك 
معزول اجتماعًيا ممنوع من الت�سال بالعامل الذي 
وكذلك  ومعتقداته؛  املعتدي  ت�سورات  يعزز  ل  قد 
تهديد  وكذلك  واإكـــراه  تهديد  من  اللفظية  الإ�ــســاءة 

اقت�سادي وهو ا�ستغالل مايل لل�سيطرة عليه.
هناك العديد من الأ�سباب التي جتعل النا�س يبقون 
عوامل  ب�سبب  معقدة  فالعالقات  م�سيئة؛  عالقة  يف 
اأو  ماليًا  اعتمادهم  وهــي  التبعية  منها  مــتــعــددة؛ 
اخلوف  كذلك  املعتدي؛  على  اجتماعًيا  اأو  عاطفيًا 
ب�سبب التهديد بالإيذاء اأو القتل اأو الأطفال اأو اأحد 
اإح�سا�س  وهو  بالعزلة  ال�سعور  اأو  الأ�سرة؛  اأفــراد 
ينتج غالًبا ب�سبب اأن ال�سحية يكون �ساحب ات�سال 
حمدود بالعامل اخلارجي ب�سبب العزلة التي عا�سها؛ 
على الرغم من وجود اأنواع عديدة من �سوء املعاملة 
اإل اأنه لي�س مررا اأن يتعر�س النا�س لها؛ اأن تكون 
عنيًفا جتاه اإن�سان اآخر هو اإنكار حلقوقه اإذ يت�سبب 
العنف يف �سرر ج�سيم وطويل الأمد لل�سحايا فهو 
وتعاطي  والفقر  القرابة  اأنظمة  انهيار  عنه  ينتج 
وال�سدمات  الأطــفــال واحلـــزن  واإبــعــاد  املــخــدرات 

املوروثة.
ويتطلب الق�ساء على العنف جمموعة من التدخالت 
للجرمية  التقليدية  الأ�ساليب  عن  تختلف  قد  التي 
�سحايا  املــثــال  �سبيل  على  الق�سائية؛  واملــالحــقــة 
التي  بالطرق  القانون  با�ستخدام  احلق  لهم  العنف 
يرون اأنها �ستح�سن �سالمتهم علي اأف�سل وجه دون 

الإ�سرار بهم.

@Nevenabbass

العنف الزوجي
نيفني عبا�س

اإليجابية في محيط سلبي

jeje15680@gmail.com

جوهرة اجلهني 

 

واأحاديثهم  لقاءاتهم  يف  الأ�سخا�س  ي�ستذكر  واأخــرى  فــرتة  بني 
وتناول  الدرا�سية،  عليهم يف حياتهم  مّروا  الذين  معلميهم  بع�س 
خالل  من  عليهم  واحلكم  طالبهم  مع  تعاملهم  واأ�ساليب  مواقفهم 
معاي�ستهم. فيكون بع�س املعلمني حمل الإ�سادة والثناء حمفوفني 
لأ�ساليبهم  والتقدير  ال�سكر  عــبــارات  ينالون  الــدائــم  بــالحــرتام 
وطرائقهم  العالية  العلمية  وم�ستوياتهم  الــواعــيــة  الــرتبــويــة 
التعليمية اجليدة يف تقدمي املعرفة واإي�سال املعلومة وطبع الأثر 

وحتقيق الهدف.
الذين يتعاملون مع طالبهم باأبوية حانية من واقع حر�سهم على 
يعترونهم  الذين  بهم..  والعناية  برعايتهم  واهتمامهم  طالبهم 
�سببًا يف حب املادة التي يدر�سونها وحبًا للمدر�سة التي يعملون 
بها! ويرون باأنهم منطلق حتقيق النجاح والتفوق لطالبهم الذين 

يوا�سلون لهم الدعاء باأن يجزيهم الله خري اجلزاء. 
اأ�ساليب  من  ظاهرًا  وتذمرًا  وا�سحًا  ا�ستياًء   اآخــرون  يبدي  فيما 
تعاملهم  و�سوء  عنفهم  ب�سبب  �سابقيهم  من  النقي�س  على  معلمني 
ورداءة طباعهم، ورغم مرور العقود من ال�سنني اإل اأنهم مل ين�سوا 
والكالم  املــرح  والــ�ــســرب  املفرطة  بالق�سوة  ال�سلبية  مواقفهم 
كراهية  بل  كره موادهم  اأ�سباب  اأنهم من  اإىل  اجلــارح! وينظرون 
عن  انقطاعهم  عوامل  من  كانوا  اأنهم  يوؤكد  من  ومنهم  مدار�سهم، 
الدرا�سة ب�سبب وجودهم! ويجمعون على اأن اأولئك كانوا يلجاأون  
م�ستواهم  ل�سعف  العلمية  املادة  اإي�سال  عن  لعجزهم  الطرق  لتلك 
عقدًا  يحملون  لكونهم  اأو  املطلوبة،  الرتبوية  بالأ�ساليب  وجهلهم 
نف�سية اأثرت يف �سخ�سياتهم وطريقة تعاملهم ف�سكلت الغالظة يف 

قلوبهم والف�سا�سة يف تعاملهم، اأدت اإىل النفور منهم.
اأح�سنت وزارة التعليم مبنع �سرب الطالب والتي تنظر اإىل  وقد 
اأ�سلوب املعلم الفا�سل! ولكن يبقى من الأهمية حتديد معايري  اأنه 
يف  التدريبية  الـــدورات  اإقــامــة  و�ــســرورة  اأوًل  املعلمني  اختيار 
اجليدة  العالقات  بناء  على  القدرة  وامتالك  القدوة  ت�سكيل  كيفية 
وفن  التوا�سل  مــهــارات  وتطبيق  الأمـــور  واأولــيــاء  الــطــالب  مــع 
مواهبهم  واكت�ساف  الطالب  رعاية  اأ�ساليب  واإدراك  ال�ستماع 
الهتمام  اأنف�سهم  املعلمني  واجــب  مــن  ويظل  قــدراتــهــم.  وتنمية 
بتطوير الذات والتحّلي بال�سر واللني واللطف والعطف والوعي 
الكايف بطبيعة املتعلمني واحتياجاتهم والقدرة على التاأقلم معهم 
على  ال�سديد  واحلر�س  العمرية  املراحل  مع  الرتبوية  واملرونة 
ا�ستخدام الأ�ساليب الإبداعية والهتمام الدائم ببث جو ال�سعادة 
وخلق بيئة تعليمية جاذبة، لتكون املخرجات على اأعلى امل�ستويات 

وليك�سبوا القلوب يف كل الأوقات.

المعلم بين 
األبوية والفوقية 

عبدالنا�ضر بن علي الكرت

alnasser1956@hotmail.com
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الريا�س:

لتطوير القطاع محليا وعالميا

صندوق االستثمارات يطلق مجموعة "سافي لأللعاب اإللكترونية"
جدة - البالد

اأعلن �سندوق ال�ستثمارات العامة عن اإطالق 
جمموعة �ساڤي لالألعاب الإلكرتونية، ويراأ�س 
جمل�س اإدارتها �سمو الأمري حممد بن �سلمان 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  �سعود  اآل 
القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س  الوزراء 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  والــتــنــمــيــة 

ال�ستثمارات العامة. 
املجموعة  اإن  لــه،  بيان  يف  ال�سندوق  وقــال 
قطاع  تــطــويــر  رائــــدة يف  تــكــون  لأن  تــهــدف 
ـــاب والــريــا�ــســات الإلــكــرتونــيــة على  ـــع الأل

�ستعمل  والتي  والــدويل،  املحلي  ال�سعيدين 
ب�سكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع. 
وتــعــزيــزًا  "�ساڤي"  جمــمــوعــة  اأن  واأ�ـــســـاف 
بتوقيع  قامت  الطموحة  امل�ستقبلية  خلططها 
اتفاقية ا�ستحواذ على �سركة "ESL" الرائدة 
واملناف�سات  الرتفيهية  الفعاليات  يف  عامليًا 
و�سركة  الإلكرتونية،  الريا�سات  جمــال  يف 
الرائدة  الرقمية  املن�سة   "FACE IT“
حتت  ودجمهما  الإلكرتونية،  الريا�سات  يف 
 "ESL FACE IT Group" �ــســركــة 
م�ستهدفاتها  لتحقيق  الأ�سا�س  حجر  لتكون 

عمليات  اإمتـــام  اأن  مبينا  الــقــطــاع،  هــذا  يف 
على  احل�سول  ل�سروط  يخ�سع  ال�ستحواذ 

املوافقات التنظيمية من اجلهات املعنية.
�ساڤي  جمــمــوعــة  تاأ�سي�س  اأن  اىل  واأ�ـــســـار 
ــة يـــاأتـــي متــا�ــســيــًا مع  ــي ــكــرتون ــعــاب الإل ــالأل ل
 ،2025-2021 الــ�ــســنــدوق  ا�ــســرتاتــيــجــيــة 
الواعدة  القطاعات  متكني  اإىل  تهدف  والتي 
يف  ي�ساهم  مما  والريا�سة،  الرتفيه  ومنها 
توفري فر�س تنموية وتعزيز لتنويع م�سادر 
دخل القت�ساد ال�سعودي وفقًا لأهداف روؤية 

 .2030

القصبي أطلق خطة العمل الجديدة

السعودية إلى اقتصاد اإلنتاجية والتنافسية العالمية
 الريا�س- البالد

اأعـــلـــن وزيــــر الـــتـــجـــارة رئــيــ�ــس 
الوطني  املــركــز  اإدارة  جمل�س 
بن  مــاجــد  الــدكــتــور  للتناف�سية 
عمل  خطة  عن  الق�سبي  عبدالله 
املـــركـــز اجلـــديـــدة الــهــادفــة اإىل 
البيئة  متكن  اإ�ــســالحــات  تنفيذ 
التناف�سية من مواكبة التوجهات 
الـــعـــاملـــيـــة اجلــــديــــدة املـــرتـــكـــزة 
ــتــدامــة  ــة وال�ــس ــاجــي ــت عــلــى الإن
يف  اململكة  لتكون  وال�سمولية 
ــــدول الــعــ�ــســر الأكـــر  مــ�ــســاف ال
ــًا بــحــلــول عــام  ــي تــنــافــ�ــســيــة عــامل

2030م.
الجتماع  خــالل  الق�سبي  وقــال 

لتح�سني  التنفيذية  للجنة   "200" رقــم 
اخلــا�ــس  الـــقـــطـــاع  يف  الأعــــمــــال  اأداء 
اإن  للمركز  التابعة  "تي�سري"  وحتفيزه 
توجهات  مــن  تنطلق  اجلــديــدة  اخلــطــة 
�سمو ويل العهد الرامية اإىل النتقال اإىل 
العاملية،  والتناف�سية  الإنتاجية  اقت�ساد 
مرحلة  مــن  حتــوًل  تعد  اأنــهــا  جانب  اإىل 
التناف�سية  اإىل  الأعـــمـــال  بيئة  تي�سري 
العاملية مبجالتها كافة، كما اأنها تواكب 
املرحلة الثانية من م�سرية حتقيق روؤية 

اململكة 2030.
ــد  ــعــدي ال املــمــلــكــة  ــق  ــي حتــق اأن  واأكـــــــد 
�سّكل  والإجنــــــــازات،  املــكــتــ�ــســبــات  مـــن 

جيل  على  للعمل  اأ�سا�سية  اأر�ــســيــة 
ــي من  ــت ــد مـــن الإ�ـــســـالحـــات ال جــدي
�ــســاأنــهــا زيــــادة قـــدرة املــنــ�ــســاآت على 
املحفزة  الأعمال  بيئة  من  ال�ستفادة 
اأهــــداف  اإىل  الــو�ــســول  مبــا يــحــقــق 
الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة، مــ�ــســريا اإىل 
ركائز  �ستتبنى  املقبلة  املرحلة  اأن 
وال�ستدامة،  "الإنتاجية،  التناف�سية 
ا�ــســتــجــابــة  وذلـــــك  وال�سمولية"، 
ــدرو�ــس  وال الــعــاملــيــة،  للم�ستجدات 

امل�ستفادة من جائحة كورونا.
من جهتها اأ�سارت د. اإميان املطريي 

التنفيذي  الرئي�س  التجارة  وزيــر  نائب 
للمركز اإىل اأن خطة العمل اجلديدة تاأتي 

يف اإطار املنجزات التي ُحققت يف الفرتة 
من  اأكر  بتنفيذ  متثلت  والتي  املا�سية، 
الت�سريعية  اجلوانب  يف  اإ�سالح   600

منظومة  تطوير  ــادت  ق والإجــرائــيــة 
الأعمال، وعززت تناف�سية اململكة.

واأ�سافت  اأن املركز الوطني للتناف�سية 
التي  التحديات  ير�سد  تاأ�سي�سه  منذ 
خمتلف  من  اخلا�س  القطاع  تواجه 
اأكر  مع  بالتكامل  ويعمل  القنوات، 
معاجلتها  على  حكومية  جهة   60 من 
اأن  اأف�سل املمار�سات، لفتة اإىل  وفق 
�سعي اململكة نحو التناف�سية العاملية 
اجلديد  للجيل  الرئي�سي  املحرك  يعد 
ـــالحـــات الـــتـــي �ــســتــواكــب  مـــن الإ�ـــس
امل�ستجدات العاملية احلالية وت�ستبق 
املتغريات املوؤثرة على تناف�سية خمتلف 

القطاعات م�ستقباًل.

المرحلة الثانية من رؤية 2030

المملكة في مصاف الدول العشر

تعزيز اإلنتاجية واالستدامة والشمولية

االستفادة من بيئة األعمال المحفزة 

 600 إصالح لتطوير األعمال

1
2
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4
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تمكين البيئة التنافسية

بحث فرص االستثمار في جنوب السودان 
الريا�س - البالد

الــدويل يف  والتعاون  وزيــر اخلارجية  دعــا 
دينق  اآيي  مييك  ال�سودان  جنوب  جمهورية 
تعزيز  اإىل  الــ�ــســعــوديــني  الأعـــمـــال  رجـــال   ،
البلدين  بني  ال�ستثمار  جمــال  يف  التعاون 
مــ�ــســتــعــدة ل�ــســتــقــبــال  بــــالده  اأن  مــو�ــســحــًا 
امل�ستثمرين  يف خمتلف القطاعات وبخا�سة 
الـــزراعـــة والــطــاقــة والــــــروة احلــيــوانــيــة 

وال�سمكية.
للتعريف  للمملكة تهدف  اأن زيارته  واأو�سح 
الــهــائــلــة بجنوب  ال�ــســتــثــمــاريــة  بــالــفــر�ــس 
ال�سودان وقوانني وبيئة ال�ستثمار املحفزة، 
موؤكدًا اأهمية ت�سكيل فريق عمل من الأجهزة 
املوؤ�س�سية للقطاع اخلا�س يف البلدين للعمل 
بني  القت�سادي  التعاون  باآفاق  الدفع  على 
للم�ستثمرين  الــدعــوة  مــوجــهــًا  اجلــانــبــني، 
ال�سعوديني لزيارة جنوب ال�سودان للتعرف 
ذلك  يف  مبــا  املتاحة  الفر�س  على  قــرب  عــن 

املناطق القت�سادية احلرة املزمع اإن�سائها.
احتاد  لرئي�س  الأول  النائب  اأكــد  جهته  من 

طارق  املهند�س  ال�سعودية  التجارية  الغرف 
الإطــاريــة  التفاقية  اأن  احلــيــدري  حممد  بن 
املــوقــعــة بــني املــمــلــكــة وجــمــهــوريــة جنوب 
لتعزيز  مــالئــمــة  ــيــة  اأر�ــس الــ�ــســودان متــثــل 
منوهًا  البلدين،  بني  القت�سادية  العالقات 
لأهمية دور قطاعي الأعمال يف ظل الفر�س 
التجارية  العالقات  لتطوير  املتاحة  الكبرية 

وال�ستثمارية بني الدولتني.
الأعمال  اأ�سحاب  اأن  احليدري"   " واأ�ساف 
يف  بال�ستثمار  اهتمام  لديهم  ال�سعوديني 
واعــدا  �سوقا  باعتبارها  الــ�ــســودان  جنوب 
لــلــدخــول  وبـــوابـــة  الــ�ــســعــوديــة  للمنتجات 
تــطــور يف  ثمة  واأن  الأفــريــقــيــة،  لــالأ�ــســواق 
حيث  البلدين  بــني  التجاري  التبادل  حجم 
عام 2021  ريال يف  مليون  نحو 14.5  بلغ 
مرتفعًا بن�سبة 74 % عن العام 2020م، داعيًا 
اإىل تعزيز ثقة امل�ستثمر ال�سعودي من خالل 
البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة واملحفزة ف�ساًل 
بالفر�س  باململكة  الأعمال  قطاع  تعريف  عن 

املتاحة يف جنوب ال�سودان.

 يعزز العمل التنموي .. وزير الكهرباء العراقي لـ"        ": 

الربط يشجع الشركات السعودية على 
االستثمار في مشاريع الطاقة 

البالد ـ  مها العواودة 
اأكد وزير الكهرباء العراقي عادل كرمي يف  
لـ"البالد" اأن الربط الكهربائي بني العراق 
جــدًا  مهم  ال�سعودية  العربية  واململكة 
العالقات  تطوير  على  وي�ساعد  للبلدين 
ــتــاريــخــيــة بـــني الــبــلــديــن  ــــر ال والوا�ــــس
يف  وخا�سة  املجالت  كافة  يف  ال�سقيقني 
املنظومة  حيث  الكهربائية  الطاقة  جمال 
الكهربائية يف  اململكة العربية  ال�سعودية 
مرتبطة مع الدول اخلليجية املجاورة لها 
مع  مبا�سر  ارتــبــاط  لديه  اي�سًا  والــعــراق 
الدول العربية والقليمية ، م�سريا  اإىل اأن  
هذا الربط �سوف يكون حلقة و�سل للربط 

بني الدول املجاورة للبلدين اي�سا.
كــمــا اأو�ــســح اأن الــربــط الــكــهــربــائــي بني 
العراق واململكة العربية ال�سعودية �سوف 
ــاأثــري مــبــا�ــســر عــلــى ا�ــســتــقــرار  ــه ت يــكــون ل
ويكون  العراق  يف  الكهربائية  املنظومة 
املجالت  كافة  يف  وت�سجيع  دعــم  م�سدر 
البلدين  بني  ال�ستثمار  جمال  يف  واهمها 
لكون الطاقة هي ع�سب احلياة وله تاأثري 
م�ستقرة  ا�ستثمارية  بيئة  خللق  مبا�سر 

لل�سركات.

مهمة  بداية  الكهربائي  الربط  اأن  موؤكدا 
ــي الـــدول  ــاق ونــاجــحــة مـــع الـــربـــط مـــع ب
�سوق  خلق  يتم  حيث  والقليمية  العربية 
الكهربائية  الطاقة  وا�سع ومهم يف جمال 
الطاقة  توفري  يف  تــام  ا�ستقرار  ويــوؤمــن 
وي�ساعد  ال�سنة  وف�سول  املوا�سم  ولكافة 

بالواقع  النهو�س  على 
القت�سادي والتجاري 

بني البلدين.
ويـــــــــــرى الــــــوزيــــــر 
الــربــط  اأن  الــعــراقــي 

الـــكـــهـــربـــائـــي �ــســوف 
التنموي  العمل  يعزز 

ويـــــ�ـــــســـــجـــــع جـــمـــيـــع 
ـــــركـــــات  ـــــ�ـــــس ال

الــ�ــســعــوديــة 
يف 

ـــدخـــول  ال
لعمل  ا و

يف 

جمــال الطاقة واملــجــالت الخـــرى  حيث 
الـــعـــراق  الآن  لــديــه مــفــاو�ــســات جــاريــة 
باور(  )اكوا  �سركة  مع  متوا�سل  وب�سكل 
ال�سعودية   لرتكيب وحدات توليديه يف 
�سوط  قطع  مت  حيث  ال�سم�سية  الــطــاقــة 
طويل ومهم  ومن املوؤمل توقيع عقد معها 

يف الأ�سابيع القادمة .
الكهربائي  الربط  اأهمية  عن  معربا 
اأن  �ساأنه  من  ــذي  وال البلدين  بني 
يحفز من دخول �سركات �سعودية 
و�سركات  العراقية  الأ�ــســواق  اإىل 
ال�سعودية  ال�ــســواق  اىل  عراقية 
ي�ساعد  وبذلك  املجالت  كافة  ويف 
التجاري  التبادل  تن�سيط  على 
لكل  حيث  البلدين  بني 
بلد منتجات تدعم 
الـــبـــلـــد الخــــر 
البلدين  واأن 
بــــــحــــــاجــــــة 
مــا�ــســة لــهــذا 

التبادل.

الظهران - خا�س
ال�سركة  مقرها يف طوكيو،  الواقع  اإلكرتيك كوربوري�سن  يوكوجاوا  وقعت 
اأرامكو.  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  على  ال�سعودية،  العربية  يوكوجاوا  لـ  الأم 
لإقامة  املتاحة  الإمكانيات  وبحث  التعاون  لل�سركتني  املــذكــرة  هــذه  تتيح 
العربية  اململكة  يف  املــو�ــســالت  اأ�ــســبــاه  �ــســرائــح  ت�سنيع  عملية  وتــوطــني 
ال�سعودية، مما ي�ساهم يف تعزيز منو الأعمال الرقمية ال�سناعية يف اململكة. 
اأ�سباه  ت�سنيع  يتيح  لالإنتاج  مبتكًرا  نظاًما   "Minimal Fab" يعد 
بكميات  املتنوعة  امل�سغرة  امليكانيكية  الكهربائية  والــنــظــم  املــو�ــســالت 
�سوف  املذكرة،  هذه  ومبوجب  النظيفة.  الغرف  اإىل  احلاجة  بدون  �سغرية 
 Minimal" ترويج  منظمة  يف  اأ�سا�سي  ع�سو  وهي  يوكوجاوا،  تقوم 
تكنولوجيا  تطبيق  يف  الوا�سعة  خرباتها  بتقدمي   ،2017 عام  Fab" منذ 
بتوفري  �ستقوم  كما  اأرامــكــو.  �سركة  من�ساآت  يف   "Minimal Fab"
الدعم  خدمات  عن  ف�سال  ال�سلة،  ذات  ال�سيانة  واأعــمــال  الـــالزم،  التدريب 

ل�سمان حتقيق النجاح.  
ووفق �سروط مذكرة التفاهم ومت�سًيا مع �سعار يوكوجاوا "البتكار امل�سرتك 
التعاون  خالل  من  اأعمالها  نطاق  تو�سعة  اإىل  ال�سركة  تتطلع  اأف�سل"،  لغد 
القيمة لأفراد املجتمع يف  اأرامكو، مبا ي�ساعد على خلق  امل�سرتك مع �سركة 

اململكة العربية ال�سعودية وفق روؤية ال�سعودية الطموحة 2030. 

الترفيه يتصدر 
الدفع اإللكتروني

جدة - البالد
بلغت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع يف اململكة 
8.77 مليار ريال خالل الأ�سبوع املنتهي يف 22 
ريال  مليار   9.51 بنحو  مقارنة  احلــايل  يناير 
خالل الأ�سبوع الذي �سبقه ، وذلك وفقا للتقرير 
الأ�سبوعي ال�سادر عن البنك املركزي ال�سعودي 
"�ساما" وبلغ عدد العمليات املنفذة نحو 111.5 

مليون عملية.
قيمة  يف  انخفا�سا  القطاعات  جميع  و�سهدت 
با�ستثناء  املــا�ــســي،  الأ�ــســبــوع  خــالل  املبيعات 
 ،%3 بن�سبة  املرتفع  والثقافة"  "الرتفيه  قطاع 

وقطاع "املالب�س بن�سبة %7.
املنخف�سة  القطاعات  الفنادق  قطاع  وت�سدر 
"املجوهرات" بن�سبة  قطاع  تاله   ،%40 بن�سبة 

24%، ثم "حمطات الوقود" بن�سبة 20 %.
نقاط  الإنفاق ح�سب  قيمة  وفيما يخ�س توزيع 
 22 يف  املنتهي  الأ�سبوع  خالل  املدن  يف  البيع 
يناير 2022، فقد ت�سدرت الريا�س بنحو 2.78 
قيمة  اإجــمــايل  مــن   %32 ميثل  مــا  ريـــال،  مليار 

املبيعات، تلتها مدينة جدة ب1.41 مليار ريال،
على  الــفــرتة  امل�ستهلكني خــالل  اإنــفــاق  وتــركــز   
 1.28 بنحو  وامل�سروبات"  "الأطعمة  قــطــاع 
واملقاهي"  "املطاعم  قطاع  تــاله  ريـــال،  مليار 

بـ1.2 مليار ريال.
ينفقه  مــا  البيع  نقاط  عــرب  العمليات  ومتثل    
وبطاقات  ال�سراف  بطاقات  عرب  امل�ستهلكون 
وحمالت  الكبرية  الت�سوق  مراكز  يف  الئتمان 

التجزئة وال�سيدليات وغريها.

يوكوجاوا توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو
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مليشيا الغدر تستهدف منزل رئيس البرلمان العراقي
برهم: عمل إرهابي يسعى إلرباك االستحقاقات الوطنية

بغداد - البالد  

الــرملــان  رئــيــ�ــس  مــنــزل  م�سلحة  ف�سائل  ا�ستهدفت 

كاتيو�سا،  ب�سواريخ  احللبو�سي،  حممد  العراقي 

اأن  على  �سالح  برهم  العراقي  الرئي�س  �سدد  بينما 

توقيت الهجوم يوؤكد اأن هدفه ا�ستهداف ا�ستحقاقات 

املوالية  امللي�سيات  وطنية ود�ستورية، يف ظل رف�س 

لإيران نتائج النتخابات الأخرية وحماولتها الدائمة 

لعرقلة الدميقراطية يف البالد.

الهجوم  اإن  "تويرت"،  عر  تغريدة  يف  �سالح  وقــال 

الأنــبــار  يف  الــنــواب  جمل�س  رئي�س  مقر  طــال  الـــذي 

ر�ــّس  وجـــوب  على  مــوؤكــدًا  ُم�ستنكر،  اإرهــابــي  عمل 

الأهــلــي  ال�سلم  حلماية  والتكاتف  الــوطــنــي  ال�سف 

ت�سكيل  نحو  الطريق  وموا�سلة  املرتب�سني،  ومنع 

حكومة عراقية حتمي امل�سالح العليا للبلد وت�ستجيب 

لتطلعات ال�سعب.

جرح  الر�سمية،  الــعــراقــيــة  الأنــبــاء  وكــالــة  واأعــلــنــت 

3 �سواريخ كاتيو�سا يف حميط  طفلني جراء �سقوط 

احللبو�سي،  حممد  الــعــراقــي  الــرملــان  رئي�س  منزل 

على  الحتــاديــة  املحكمة  م�سادقة  على  �ساعات  بعد 

الت�سريعية،  الهيئة  هــذه  راأ�ــس  على  انتخابه  اإعـــادة 

"فران�س  لوكالة  وفقا  رفيع،  اأمني  م�سوؤول  اأكد  فيما 

م�سافة  على  �سقطت  كاتيو�سا  �سواريخ  اأن  بر�س"، 

الكرمة يف  500 مرت من منزل احللبو�سي يف ق�ساء 

الهجوم  اأن  اإىل  م�سريا  بغداد،  غرب  الأنبار  حمافظة 

اإذا  ما  اإنه ل يعلم  قال  لكنه  الرملان،  ا�ستهدف رئي�س 

املنزل حينها، يف وقت  كان احللبو�سي متواجدا يف 

نقلهما  مت  طفلني  اإ�سابة  لها  بيان  يف  ال�سرطة  اأعلنت 

هجمات  ا�ستهدفت  ومــوؤخــرا  الكرمة.  م�ست�سفى  اإىل 

ال�سدري  التيار  مع  تتحالف  اأن  ميكن  اأحـــزاب  عــدة 

بغية  برملاين  ائتالف  لت�سكيل  ال�سدر  مقتدى  بزعامة 

بعد  احلكومة  رئا�سة  تتوىل  �سخ�سية  على  التفاق 

من  العا�سر  يف  اأجريت  التي  الت�سريعية  النتخابات 

اأكتوبر املا�سي. ومدفوعًا بحيازته على العدد الأكر 

ال�سدر  كرر   ،)329 اأ�سل  من  مقعدًا   73( املقاعد  من 

�سي�سّكل  ما  اأغلبية"  "حكومة  ت�سكيل  على  اإ�ــســراره 

بالتوافق  يق�سي  الذي  ال�سيا�سي  التقليد  مع  انقطاعًا 

بني الأطراف ال�سيعية الكرى. وقبل 10 اأيام تعر�س 

مقر حزب احللبو�سي، لهجوم بعبوات نا�سفة، ما اأدى 

اإعــالم  و�سائل  ذكــرت  ما  وفــق  حار�سني،  اإ�سابة  اإىل 

عراقية ونا�سطون على مواقع التوا�سل الجتماعي.

واأدان رئي�س الرملان العربي عادل الع�سومي ب�سدة، 

رئي�س  منزل  ا�ستهدف  الــذي  ال�ساروخي  الهجوم 

�سواريخ  بثالثة  احللبو�سي  حممد  العراقي  الرملان 

م�سادقة  مــن  قليلة  �ــســاعــات  بــعــد  ـــك  وذل كــاتــيــو�ــســا، 

احللبو�سي  اإعــادة  على  العراقية  الحتادية  املحكمة 

العراقي، وُجِرح طفالن جراء �سقوط  رئي�ًسا للرملان 

ال�سواريخ مبحيط منزل احللبو�سي.

الهجوم  هــذا  اأن  اأم�س،  له  بيان  يف  الع�سومي  واأكــد 

فح�سب،  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  ي�ستهدف  ل 

والد�ستورية  الوطنية  ال�ستحقاقات  ي�ستهدف  واإمنا 

الدولة  لأمن وا�ستقرار  تهديًدا  يعد  اأنه  كما  العراقية، 

العراقية، وي�سعى لن�سر الفو�سى وتقوي�س ا�ستقرار 

ت�سري  الذي  الدميقراطي  امل�سار  عن  ويبعدها  الدولة 

نحوه بخطوات حثيثة. ودعا رئي�س الرملان العربي 

الأطراف العراقية كافة اإىل العمل ب�سكل جاد من اأجل 

بالوطن  والعبور  العراق  اأعداء  على  الفر�سة  تفويت 

من هذه املرحلة احل�سا�سة والدقيقة.

عن  اأم�س  العراقية،  ال�ستخبارات  ك�سفت  جهتها،  من 

اعتقال 3 من عنا�سر اإرهابية بينهم امل�سوؤول عن اأمن 

املو�سل قبل حتريرها. تاأتي هذه التطورات، فيما اأكد 

خالل  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي،  الــوزراء  رئي�س 

تراأ�سه جل�سة ملجل�س الوزراء اأم�س الأول، اأن القوات 

الأمنية توا�سل اإحلاق الهزائم مبحاولت الإرهابيني 

زعزعة الأمن، م�سريًا اإىل اأن هناك تعاونًا مع اأ�سدقاء 

العراق ملالحقة الإرهابيني والق�ساء عليهم.

الحوثي مستوفٍ لمعايير التصنيف اإلرهابي

ترحيب لبناني بمبادرة حل األزمة

مسؤول عن معاناة الشعب اليمني.. تقرير أمريكي:

البالد - حممد عمر   

احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اأمــريــكــي،  تقرير  اعــتــر 

القانونية  املعايري  جميع  ت�ستويف  الإرهــابــيــة 

منظمة  اأنها  موؤكدًا  اإرهابية،  كمنظمة  للت�سنيف 

اأجنبية تنخرط يف ن�ساط اإرهابي يهدد م�سالح 

�سحيفة  نقلته  ملا  وفقًا  وذلك  املتحدة،  الوليات 

يراجع  بينما  الأمريكية،  اإنرت�ست"  "نا�سيونال 
اإدراج  اإعـــادة  بــايــدن،  جــو  الأمــريــكــي،  الرئي�س 

دعــوات  و�سط  الإرهــــاب،  قائمة  على  امليلي�سيا 

من  الأخري  الت�سعيد  بعد  خ�سو�سا  لذلك  دولية 

هجمات على من�ساآت يف ال�سعودية والإمارات.

وقال التقرير اإن احلوثيني اأطلقوا �سواريخ على 

مطارات مدنية يف منا�سبات عديدة، وا�ستهدفوا 

ال�سحن  وهددوا  املدنية،  للطاقة  التحتية  البنية 

الدويل، م�سددا على وجوب ا�ستخدام الوليات 

على  ال�سغط  لــزيــادة  متاحة  اأداة  لكل  املتحدة 

الذين  ـــران،  اإي مــن  املدعومة  امليلي�سيا  عنا�سر 

فعلوا كل ما يف و�سعهم لتقوي�س عملية ال�سالم 

التي  اجلهود  كل  اأن  التقرير  ويــرى  اليمن.  يف 

تقابل  اليمنية  الأزمـــة  لإنــهــاء  وا�سنطن  تبذلها 

بر�سائل حوثية وا�سحة ترف�س ال�سالم.

واأعلنت الإدارة الأمريكية اأنها عاقبت و�ستعاقب 

يف  الت�سعيد  يف  امل�ساهمني  احلــوثــيــني  قـــادة 

املدنيني،  على  خطرا  ي�سكلون  والــذيــن  اليمن، 

لــن تــتــوانــى عــن ا�ستهداف  اأنــهــا  مــ�ــســددة عــلــى 

اعترت  اإذ  هناك،  ال�سراع  تزيد  التي  الكيانات 

هم  احلوثيني  اأن  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة 

فيما  اليمني،  ال�سعب  معاناة  عــن  امل�سوؤولون 

دعـــت الــبــعــثــة الإمـــاراتـــيـــة بــــالأمم املــتــحــدة يف 

اإىل  املا�سي،  الأ�ــســبــوع  الأمـــن،  ملجل�س  ر�سالة 

اإدانة هجمات احلوثيني ب�سكل قاطع، واعترته 

ت�سعيدا غري قانوين، وخطوة اأخرى يف جهود 

احلوثيني لن�سر الإرهاب والفو�سى يف املنطقة.

يف ال�سياق ذاته، دعا ال�سيناتور اجلمهوري 

ــلــحــة يف  ــــقــــوات املــ�ــس وعـــ�ـــســـو جلـــنـــة ال

الكونغر�س الأمريكي توم كوتون، اإدارة 

احلوثيني  ت�سنيف  اإعــــادة  اإىل  بــايــدن 

و�سفه  ما  منتقدا  فورا،  اإرهابية  منظمة 

الإدارة  منه  تعاين  الــذي  بال�سعف 

احلالية.

املنتدى  رئي�س  وقـــال 

ـــــي  الــعــربــي الأوروب

ـــلـــحـــوار وحـــقـــوق  ل

بجنيف  الإنـــ�ـــســـان 

اإن  ن�سري،  اأميــن 

جماعة  ت�سنيف 

منظمة  احلوثيني 

قرار  هو  اإرهابية 

متاأخر كثريا ويعك�س حالة ال�سعف التي اأ�سابة 

املنظومة الأممية بعد اأن  اأ�سبحت الدول دائمة 

مبا  قــراراتــه  يف  كبري  ب�سكل  تتحكم  الع�سوية 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  م�ساحلها  مع  يتنا�سب 

امل�سلح  ال�سراع  دول  يف  وخا�سة  املنطقة  يف 

الــذي  الأمـــر  وهــو  وليبيا  اليمن  راأ�ــســهــا  وعــلــى 

دول  يف  الأمني  ال�ستقرار  على  ب�سكل  اأنعك�س 

املنطقة ويهدد ب�سكل وا�سح �سيادة دول اجلوار 

والأمن وال�سلم املجتمعي.

ق�سوى  اأهمية  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

العربية  الــدول  جامعة  تتحرك  اأن 

التوا�سل  خالل  من  �سريع  ب�سكل 

مـــع املــجــتــمــع الــــــدويل والـــــدول 

املتحدة  بــالأمم  الــــ193  الأع�ساء 

عـــام دويل  راأي  تــكــويــن  اأجـــل  مــن 

على  ال�سغط  منه  الــهــدف 

جمل�س الأمن لإعالن 

احلوثيني  جماعة 

اإرهابية،  منظمة 

اأ�سبح  اأمر  وهو 

و�سروري  ملح 

ولــــــــه اأهـــمـــيـــة 

ا�ــســرتاتــيــجــيــة 

واأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة 

الأخـــرية  الإرهــابــيــة  الهجمات  بعد  خ�سو�سا 

قبل  من  القوة  وا�ستخدام  الإمـــارات  دولــة  على 

ــــدول املحرتمة  ال عــلــى  الإرهــابــيــة  اجلــمــاعــات 

وترف�س  القانون  حتــرتم  والتي  ال�سيادة  ذات 

ا�ستخدام القوة خارج نطاق القانون واملنظومة 

الأممية. واأكد رئي�س املنتدى العربي الأوروبي 

ت�سنيف  اأن  بجنيف،  الإن�سان  وحقوق  للحوار 

الطريق  اإرهابية ميهد  جماعة احلوثيني جماعة 

الإرهابيني  قائمة  على  اجلماعة  قيادات  لو�سع 

وحماكمتهم  اأموالهم  لتجميد  متهيدا  الدوليني 

يف  ارتكبت  التي  اجلرائم  على  حرب  كمجرمي 

حق ال�سعب اليمني ودول اجلوار والتي ت�سعي 

حالة  ــاء  ــه واإن اأرا�ــســيــهــا  حلماية  كــبــرية  ب�سكل 

احلرب الدائرة يف اليمن والتي ال�سبب الرئي�سي 

فيها جماعة احلوثيني مع العلم اأن هذا الت�سنيف 

الن�ساط  ملواجهة  اإ�سافية  اأدوات  يوفر  �سوف 

اإيل  يهدف  كما  املنطقة  يف  املــتــزايــد  الإرهــابــي 

الكاملة  امل�سوؤولية  الإرهابية  اجلماعات  حتميل 

عن اأعمالها مبا يف ذلك الهجمات العابرة للحدود 

والنقل  التحتية  والبنية  ال�سكان  تــهــدد  الــتــي 

الت�سنيف  هذا  ي�ساهم  كما  والتجاري  البحري 

اإيل تعزيز اجلهود الإقليمية والدولية للو�سول 

التدخل  بعيدا عن  �سيادة  اإيل مين موخد وذات 

الإيراين يف اليمن.

بريوت - البالد  

رحــبــت لــبــنــان بـــاملـــبـــادرة الــتــي حــمــلــهــا وزيـــر 

ثقة  اإعـــادة  اإىل  والرامية  الكويتي،  اخلارجية 

بريوت مع حميطها العربي، وذلك خالل ا�ستقبال 

الرئي�س اللبناين مي�سال عون، اأم�س )الأربعاء(، 

يف ق�سر بعبدا ببريوت، املن�سقة اخلا�سة لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�سفرية يوانا فروني�سكا.

اإن  اللبنانية،  الرئا�سة  عــن  �ــســادر  بيان  وقــال 

اأي  يدين  لبنان  اأن  الأممية  امل�سوؤولة  اأبلغ  عون 

يف  العاملة  الدولية  القوات  له  تتعر�س  اعتداء 

فتح  حتقيقًا  اأن  كا�سفا  "يونيفيل"،  اجلــنــوب 

احلدودية  راميه  ببلدة  وقعت  التي  احلادثة  يف 

ــددًا عــلــى اأهــمــيــة  ــس ــات، مــ� ــي ــوؤول ــ�ــس لــتــحــديــد امل

التن�سيق بني اجلي�س و"يونيفيل" تفاديًا لتكرار 

الر�سمي  الناطق  واأعــلــن  احلــــوادث.  هــذه  مثل 

الأول،  اأم�س  تيننتي،  اأندريا  "يونيفيل"،  با�سم 

تعر�س جنود حفظ �سالم خالل دورية روتينية 

عقب  لبنان،  بجنوب  رامية  قرية  غربي  لهجوم 

اأحدهم.  اأ�سفر عن جرح  اعرتا�س �سياراتهم، ما 

وخـــالل الــلــقــاء، مت تــنــاول الأو�ـــســـاع الــراهــنــة 

اأكــد  حــيــث  الأخـــــرية،  ال�سيا�سية  ــتــطــورات  وال

لرت�سيم  التفاو�س  ملعاودة  لبنان  جاهزية  عون 

يحفظ  نحو  على  اجلنوبية  البحرية  احلـــدود 

حقوق الدولة اللبنانية و�سيادتها. واأ�سار عون، 

بح�سب البيان، اإىل اأن ا�ستئناف جل�سات جمل�س 

الوزراء يعيد عمل ال�سلطة التنفيذية اإىل طبيعته 

الد�ستور،  يف  لها  املــحــددة  ال�سالحيات  وفــق 

النتظام  �سيحقق  املــوازنــة  اإقــرار  اأن  اإىل  لفتا 

املايل وي�ساعد يف املفاو�سات التي بداأها لبنان 

التعايف  خطة  لدر�س  الدويل  النقد  �سندوق  مع 

القت�سادي واملايل، م�سددا على اللتزام باإجراء 

املقبل،  مايو  يف  مبوعدها  النيابية  النتخابات 

خ�سو�سا اأن التح�سريات اللوج�ستية تتم تباعًا 

وكذلك العتمادات املالية املطلوبة.

اأكد عون  الدولية،  املوفدة  ا�ستي�ساح  وردًا على 

حملها  التي  باملبادرة  ترحيبه  اأبــدى  لبنان  اأن 

اإعــادة  اإىل  الهادفة  الكويتي،  اخلارجية  وزيــر 

واخلليجية  عــمــومــًا  العربية  ـــدول  ال مــع  الثقة 

ال�سقيقة  الكويت  "دولة  اأن  �سيما  ل  خ�سو�سًا، 

الدعم  له  وقدمت  لبنان  جانب  اإىل  دائمًا  كانت 

مو�سحا  بها"،  مــر  التي  الــظــروف  خمتلف  يف 

وزيــر  معه  �سيحملها  اللبنانية  "الأجوبة  اأن 

الــوزاري  الجتماع  اإىل  واملغرتبني  اخلارجية 

العربي املقرر عقده نهاية الأ�سبوع اجلاري يف 

الكويت". من جانبها، نقلت ال�سفرية فروني�سكا 

اإىل عون موقف الأمم املتحدة من التطورات يف 

يف  �سيعقد  الأمن  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرية  لبنان، 

خاللها  يقدم  لبنان  حــول  جل�سة  املقبل،  مار�س 

عن  تقريرًا  غوتريي�س  اأنطونيو  العام  الأمــني 

الإيجابية  والنقاط  اللبنانية  الأو�ــســاع  تطور 

وزيـــر  وزار  الأخــــــرية.  الآونــــــة  يف  املــ�ــســجــلــة 

املحمد  نا�سر  اأحمد  ال�سيخ  الكويتي  اخلارجية 

ال�سباح ال�سبت املا�سي لبنان، حاماًل معه "ورقة 

"بناء الثقة"  اأفكار ومقرتحات" ت�ستهدف اإعادة 

اأن  موؤكدا  اخلليجية،  اللبنانية  العالقات  مب�سار 

كويتية  "ر�سالة  هو  لزيارته  الرئي�سي  ال�سبب 

واأفــكــار  ـــاإجـــراءات  ك ودولــيــة  عــربــيــة  خليجية 

م�سريا  لبنان"،  مع  جمــددا  الثقة  لبناء  مقرتحة 

م�ستنبطة  واملقرتحات  الأفكار  هذه  "كل  اأن  اإىل 

جامعة  وقــرارات  الدولية  ال�سرعية  قــرارات  من 

الدول العربية"، معربا عن اأمله يف اأن ياأتي الرد 

على هذه املقرتحات قريبا. 

مو�صكو - البالد    

الأوكرانية   - الرو�سية  الأزمـــة  تــزداد 

وزير  حــذر  اإذ  اآخــر،  بعد  يوما  تعقيدا 

لفــروف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية 

مــن اأن نــظــام الــعــالقــات الــدولــيــة مير 

حاليا بتغريات �سلبية خطرية، م�سددًا 

مكتوفة  تــقــف  لـــن  مــو�ــســكــو  اأن  عــلــى 

اإزاءهــا،  اأمــام ت�سرفات الغرب  الأيــدي 

على  جذرية  تغريات  هناك  اأن  موؤكدا 

اإيجابية  ال�سعيد الدويل، وهي لي�ست 

متاما على اأقل تقدير.

موؤكدًا  اأمريكا،  الرو�سي  الوزير  وهدد 

اإجابات  اأن بالده �ستتحرك ما مل تتلَقّ 

مكتوفة  تقف  لن  واأنها  وا�سنطن،  من 

الأيدي جتاه �سلوك الغرب، يف اإ�سارة 

قدمتها  ــتــي  ال القـــرتاحـــات  اإىل  مــنــه 

رو�سيا الأ�سبوع املا�سي وطالبت فيها 

يف  الناتو  واأن�سطة  تو�سع  من  باحلد 

اأن ل مكان  اأوروبــا. و�سدد على  �سرق 

ــالحتــاد الأوروبــــــي مــن اأجــــل حــوار  ل

ب�ساأن اأوكرانيا.

ع�سكرية  تــعــزيــزات  مو�سكو  وبــــداأت 

عام  ربــيــع  منذ  اأوكــرانــيــا  حـــدود  على 

2021 ثم يف اخلريف و�سلت املعدات 

الــثــقــيــلــة كــاملــدفــعــيــة واأنــظــمــة الــدفــاع 

امل�سادة للطائرات قبل اأن تبداأ املرحلة 

اأعــقــاب  ويف  احلــالــيــة.  الدبلوما�سية 

املتنقلة  الــقــوات  من  مــزيــدًا  نقلت  ذلــك 

تقّدر بحوايل ثلث املجموعات القتالية 

املناطق  اإىل  الرو�سي  للجي�س  التابعة 

احلــدوديــة الأوكــرانــيــة، وهــو مــا اأثــار 

تعقيدا،  الأمــور  وزاد  الغرب  خمــاوف 

ــًا لــبــيــانــات ال�ــســتــخــبــارات  ــق ـــك وف وذل

الأمــريــكــيــة، يف حــني اأكــــدت الــقــوات 

ــعــدادهــا  ــت ــس الأمـــريـــكـــيـــة املـــجـــهـــزة ا�

الأمــر،  لــزم  اإذا  اأوروبـــا  يف  لالنت�سار 

حال  العقوبات  اأ�ــســواأ  بفر�س  مــهــددة 

قرر  بينما  تــهــديــدهــا،  مو�سكو  نــفــّذت 

تعزيز  )الناتو(  الأطل�سي  �سمال  حلف 

دفاعاته �سرقًا، يف حني نددت مو�سكو 

برغبة "يف تاأجيج التوتر".

وعلى الــرغــم مــن تـــاأزم الأو�ــســاع بعد 

ع�سكرية  تدريبات  بــدء  رو�سيا  اإعــالن 

وتهديد  ــا،  ــي اأوكــران مــع  احلـــدود  على 

م�سبوقة  غري  عقوبات  بفر�س  الغرب 

نــّفــذت خططها،  حـــال  مــو�ــســكــو  عــلــى 

الفر�س،  مربط  املقبلة  اخلطوة  تبقى 

كبري  قــدر  على  رو�سيا  حتافظ  فبينما 

مـــن الــغــمــو�ــس حـــول خــطــطــهــا جتــاه 

جارتها، تنتظر مو�سكو ردا ر�سميا من 

وا�سنطن بحلول نهاية الأ�سبوع، على 

مطالبها املتعلقة بحلف �سمال الأطل�سي 

والأمن يف اأوروبا، اإل اأن ثلث اجلي�س 

وذلك  احلــدود  على  فعاًل  بات  الرو�سي 

وفقًا لبيانات ر�سمية من ال�ستخبارات 

هذا  اأن  يعتر  من  وهناك  الأمريكية. 

اأدوات  اأحــد  هــو  ذاتــه  بحد  الغمو�س 

وفقًا  ــك  وذل املفاو�سات،  يف  مو�سكو 

"لوموند"  �سحيفة  ن�سرته  لتقرير 

اأن  املعلومات  ك�سفت  فقد  الفرن�سية. 

عام  ب�سكل  تعود  رو�سيا  يف  ال�سيا�سة 

واأكدت  بوتني،  فالدميري  الرئي�س  اإىل 

اأن كل ما يحدث هناك يجري باأمر من 

األ  التقرير على  اأكــد  كما  رجــل واحــد، 

الرئي�س  الذي يبدي  الثمن  اأحد يعرف 

لتحقيق  لدفعه  ا�ــســتــعــداده  الــرو�ــســي 

يقبلها،  التي  الت�سويات  ول  اأهــدافــه، 

غام�سة  ب�سيغ  الأخـــري  اكتفى  حيث 

بالرّد  التلويح  منها  اأوكــرانــيــا،  حــول 

على ف�سل حمتمل للمفاو�سات.

روسيا تعقد المشهد
وتهدد بالتحرك تجاه أوكرانيا

ثلث جيش موسكو بات على الحدود
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 البالد ـ خالد بن مر�ضاح

من  واحــدة  على  ال�ستار  اأم�س  الريا�س   مو�سم  اأ�ــســدل   

اأربع وجهات جمانية ال يتطلب الدخول اإليها حجز تذاكر 

م�سبًقا، وذلك بعد اأن حققت جناًحا ا�ستثنائًيا، ا�ستمر 56 

و�سهدت  الفعاليات،  من  عــدًدا  خاللها  ا�ست�سافت  يوًما، 

اإقبااًل وا�سًعا من الزوار، وتنوًعا يف العرو�س الفلكلورية 

والفنية.

"نب�س الريا�س" و�سط العا�سمة   حيث اقيمت  فعاليات 

جمهوًرا  وا�ستقطبت  امل�سمك،  ق�سر  بــجــوار  الــريــا�ــس 

العائالت واالأفــراد واالأطفال والكبار، وت�سمنت عدة  من 

عرو�س ملحبي الفنون والثقافة.

الــزوار،  تبهر  بعناية  م�سممة  بعنا�سر  املنطقة  ومتيزت 

ال�سا�سات  تعر�س  بينما  االأبــعــاد،  ثالثية  العرو�س  منها 

العر�س:  وي�سمل  كافة.  اململكة  مناطق  يف  يجول  �سقًرا 

موؤلفات مو�سيقية بتوزيع خا�س، وزخارف ترمز ملناطق 

"نب�س  �سعار  اإىل ت�ساميم جمالية حتمل  اإ�سافة  اململكة، 

حملية  جوالة  وعرو�س  االأرجـــاء،  يف  تنت�سر  الريا�س" 

اململكة،  اأنــحــاء  جلميع  املتنوعة  ال�سعبية  االأزيـــاء  تــرز 

واأخرى عاملية.

وتنق�سم منطقة "نب�س الريا�س" اإىل مناطق فرعية تقام 

فيها العديد من الفعاليات، منها منطقة "�ساحة ال�سفاة"، 

وحتتوي على جم�سمات فنية لفنانني حمليني، وعرو�س 

مبربع  والــر�ــســم  الــرمــل،  على  الــر�ــســم  ت�سمل:  متنوعة، 

اجلليرت،  وفــن  االأبعاد"،  "ثالثي  ال�سارع  وفــن  روبــيــك، 

ال�ساحة  يف  تتوفر  كما  ومو�سيقية،  م�سرحية  ا  وعرو�سً

م فيها  قهوة ال�سفاة، وهي قهوة تراثية بنمط ع�سري، ُتقدَّ

امل�سروبات واحللويات التقليدية.

وت�سمنت فعاليات �ساحة امل�سمك داخل "نب�س الريا�س" 

واأخــرى  وم�سرحية  فنية  ا  عرو�سً االأخـــرة،  الفرتة  يف 

تفاعلية، اإ�سافة اإىل م�سرح نب�س الريا�س، الذي اأُِقيم فيه 

30 فرقة ومغنًيا  ا مو�سيقًيا، مب�ساركة اأكرث من  30 عر�سً

وعاملية،  حملية  اأورك�سرتا  وعرو�س  العامل،  اأنحاء  من 

ت�سمل اأداء ال�سمفونيات واملو�سيقى العربية والعاملية.

الريا�س" من موقعها يف و�سط  "نب�س  فعاليات  وركزت 

والثقايف  التاريخي  اجلانبني  على  القدمية،  الريا�س 

�سعبية،  مو�سيقية  عرو�س  عر  بهما،  واالحتفاء  للمملكة 

اإىل جانب  ال�سعودي،  الثقايف  التقاليد واملوروث  جت�سد 

عن  والتاريخية  الثقافية  الق�س�س  ت�سرد  مرئية  عرو�س 

مناطق اململكة منذ بداية تاأ�سي�س الدولة، وحماكاتها على 

جدران ق�سر امل�سمك.

موجة باردة على عدة مناطق 
والثلوج تغطي جبل اللوز

البالد ـ يا�سر بن يو�سف 

توقع املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية، تاأثر بع�س 

ي�ساحبها  بـــاردة  هوائية  بكتلة  اململكة  مناطق 

انــخــفــا�ــس درجــــات احلــــــرارة، بــــدًءا مــن الــيــوم 

االأربعاء. واأ�سار مركز االأر�ساد، يف تقرير �سادر 

اإىل ا�ستمرار انخفا�س درجات احلرارة من  عنه، 

ال�سمالية،  احلـــدود  )تــبــوك،  مناطق  على  الــيــوم  

املدينة  ملنطقة  ال�سمالية  واالأجزاء  اجلوف، حائل 

املنورة(، لتكون درجات احلرارة ال�سغرى )ما بني 

-حتت ال�سفر اإىل �سفر م( ويزداد التريد من يوم 

ال�سبت لت�سل درجات احلرارة  اإىل  غد  اخلمي�س 

ال�سغرى )ما بني - 4 اإىل - حتت ال�سفر(. ويتوقع 

احلــرارة  درجــات  يف  االنخفا�س  تاأثر  ميتد  اأن 

منطقة  لي�سمل  وال�سبت  اجلمعة  غد  بعد  يومي  

)ال�سرقية  ملنطقتي  ال�سمالية  واالأجزاء  )الق�سيم( 

ال�سغرى  احلــــرارة  درجـــات  لت�سل  والــريــا�ــس( 

يف  الباحث  توّقع  جانبه  من  م(.   6 اإىل  بني  )مــا 

ت�سهد  اأن  احل�سيني،  عبدالعزيز  واملناخ  الطق�س 

اململكة حالة ممطرة على اأجزاء حمدودة ومتفرقة 

واجلــوف  ال�سمالية  واحلـــدود  تبوك  مناطق  من 

اليوم  من  اعتبارا   والباحة  جــازان يف ع�سر  ثم 

االأربعاء . واأ�سار احل�سيني عر ح�سابه الر�سمي 

اأمطار  �سقوط  املتوقع  من  اأنــه  اإىل  تويرت،  على 

هطول  فر�سة  مع  ملتو�سطة  خفيفة  من  متفاوتة 

ثلوج على مرتفعات تبوك واالأطراف ال�سمالية من 

تلك  اأن  الطق�س،  يف  الباحث  اأو�سح  كما  اململكة. 

ورياح  برد  موجة  يعقبها  اأن  املتوقع  من  االأمطار 

�ستكون  بدايتها  اأن  اإىل  الفًتا  قوية؛  �سبه  مغرة 

ثــم  يف  االأربــعــاء  الــيــوم  مــن م�ساء  ال�سمالية  مــن 

وكذلك  اخلمي�س  غد  يوم  من  والغربية  الو�سطى 

يف ال�سرقية.

 3 �ست�ستمر  املــوجــة  هـــذه  اأن  احل�سيني  واأكــــد 

نهاية  ذروتها  وتكون  احلــرارة؛  تعود  حتى  اأيــام 

االأ�سبوع حتى بداية االأ�سبوع القادم.

�سوف  القادم  االأ�سبوع  اما  اأمــا  بقوله  واإ�ستطرد 

يكون النجم الثاين من جنوم ال�سبط وهو البلدة 

الطالع  اخلام�س من طوالع ال�ستاء بدايته من يوم 

13 يومًا  وطالع البلدة �ستة  غد  اجلمعة ـ ومدته 

كواكب م�ستديرة خفيفة اأوله حمرق واآخره مورق 

وت�ستمر زيادة النهار ونق�سان الليل ،اف�سل وقت 

و  والقطن  البطيخ  فيه  يــزرع   ، الر�سيم  لزراعة 

ينقل يف اأخره افراخ النخيل.

اأبها ـ  البالد      

ال�ستوية  الفوتوغرافيني"  "ليايل  فعاليات  �سهدت 

الثقافة والفنون مبقرها  التي تنظمها حاليا جمعية 

املهتمني واملــهــتــمــات يف جمــاالت  مــن  اإقــبــاال  بــاأبــهــا 

الفنون.وانطلقت الفعاليات موؤخرا بور�سة لت�سوير 

واختتمت  النا�س،  حياة  لت�سوير  واأخــرى  الطبيعة 

ويف  االأطــعــمــة،  ت�سوير  عــن  بور�سة  االأول  يومها 

لالأعمال  نقدية  جل�سة  ُعــقــدت  الــلــيــايل  اأيـــام  ثــاين 

الــفــوتــوغــرافــيــة عـــّرفـــت احلــ�ــســور بــنــقــاط الــقــوة 

وال�سعف يف بع�س اللقطات الفوتوغرافية، اإ�سافة 

جميعها  وُنــّفــذت  املجوهرات،  ت�سوير  عن  لور�سة 

الفعاليات معر�س  اأ�ستديو اجلمعية، كما �سّمت  يف 

)ُبعد( للفوتوغرايف عبدالوهاب االأملعي.

واأكد مدير اجلمعية اأحمد ال�سروي اأن الليايل تهدف 

جلمع املواهب واخلرات مع بع�سها البع�س لتبادل 

بالنفع  يعود  مــا  بكل  املــهــارات  وتطوير  الــتــجــارب 

للزوار وامل�ساركني.

"ليالي الفوتوغرافيين" 
الشتوية تتواصل في أبها 

نبض الرياض .. سرد شيق للتاريخ السعودي
أسدلت الستار على فعالياتها بجوار قصر المصمك 

شباب يحولون جسور جدة إلى لوحات فنية
جدة ـ خالد بن مر�ضاح      

قام متطوعون من ال�سباب وال�سابات ال�سعوديني، 

ــات يف جــدة  ــطــرق بــتــحــويــل اأعـــمـــدة وجــ�ــســور ال

ومعاملها الرئي�سية اإىل لوحات فنية، وذلك حت�سينا 

للم�سهد الب�سري يف املدينة.

اأنها تر�سم  الت�سكيلية، النا حممد،  الفنانة  وذكرت 

 ، واجل�سور  املــبــاين  على  العربي  اخلــط  حــروف 

الفتة اإىل  اأنَّ هذه  املبادرة جاء بالتن�سيق مع اأمانة 

الب�سري،  الت�سوه  اإزالـــة  بغر�س  جــدة،  حمافظة 

وحت�سني امل�سهد احل�سري لهذه الطرقات.

»حيث  فــريــق  رئــيــ�ــس  اأزهــــر  �سعيد  اأو�ـــســـح  كــمــا 

جمموعة  اأنــهــم  بــجــدة  التطوعي  اأوال«  االإنــ�ــســان 

معاجلة  وحتــديــدا  عـــام،  ب�سكل  بالبيئة  مهتمني 

الت�سوه الب�سري، وحت�سني امل�سهد احل�سري.

حت�سني  امل�سرتكة،  التطوعية  ــادرات  ــب امل وتتيح 

الب�سري،  التلوث  ومعاجلة  احل�ساري،  امل�سهد 

وجتميل املباين ال�سعبية وبع�س املن�ساآت االأخرى 

املطلة على طرقات االأحياء، وذلك با�ستخدام اأعمال 

على  العربي  واخلــط  الفنية  والر�سومات  الطالء 

اجلدران، مب�ساركة جمعيات مراكز االأحياء بجدة 

والفرق التطوعية.

اأعمال دهان ل�سور  وت�سمنت مبادرة �سابقة تنفيذ 

قطار احلرمني، اإ�سافة الأعمال فنية كالر�سم واخلط 

العربي على بع�س اجلدران لتظهر مبظهر جمايل، 

اأكرث من موقع بحاجة  اأن جرى حتديد  بعد  وذلك 

واإ�سافة  الــدهــان،  اأو  الرتميم  واأعــمــال  للتح�سني 

ت�ساميم  وفــق  خمتلفة  واألـــوان  جمالية  ر�سومات 

تعك�س هوية مدينة جدة.

البالد- يا�سر بن يو�سف     

امللك عبدالعزيز  املتخ�س�سة مبكتبة  العلمية  القاعات  تتنوع 

العامة ومن بني هذه القاعات العلمية املهمة تلك التي تعنى 

باخليول العربية ودرا�ستها، حيث تقدم املكتبة خدمة نوعية 

درا�سات  مركز  خــالل  من  املجال  بهذا  واملعنيني  للباحثني 

الفرو�سية الذي مت تطويره وجتديده موؤخرا، واإ�سافة مواد 

علمية وثقافية جديدة �سمن حمتوياته. 

عبدالعزيز  امللك  مبكتبة  الفرو�سية  درا�ــســات  مركز  ويحت�سد 

العامة مبجموعة كبرة من املقتنيات النادرة التي يتجاوز عددها 

واملخطوطات  والــدرا�ــســات  الكتب  بني  ما  معرفية،  مــادة  األــف   12

وال�سور النادرة واللوحات الت�سكيلية وامل�سكوكات اخلا�سة باخليل 

والفرو�سية وكل ما يتعلق بهما. وي�سم املركز جمموعة كبرة من الكتب 

والدرا�سات باللغة العربية ومبختلف اللغات العاملية ، تتناول كل ما له عالقة 

باخليول والفرو�سية، واأو�ساف اخليل، واأن�سابها، واخليل يف الرتاث العربي، 

العربية،  اأ�سماء اخليول، واخليل والفرو�سية يف اجلزيرة  والفرو�سية، واأ�سهر 

واخليول يف اململكة العربية ال�سعودية، ف�سال على جمموعة كبرة من الدرا�سات 

العربية واالأجنبية عن اخليول. 

وي�سم املركز كذلك ما اأجنزته مكتبة امللك عبد العزيز العامة من درا�سة وتوثيق 

خمطوطة عبا�س با�سا عن اأ�سول اخليل العربية؛ حيث حر�ست مكتبة امللك عبد 

العزيز العامة على خروج هذا العمل اإىل ال�ساحة املعرفية من خالل حتقيق هذه 

اأ�سلية لتكون بني يديه، الأنها هي  للقارئ كن�سخة  الفريدة، واإتاحتها  املخطوطة 

على  االآن  العمل  يجري  فاإنه  كذلك  العربية،  اخليل  اأ�سول  معرفة  يف  االأ�سا�س 

ترجمتها بدقة اإىل اللغة االإجنليزية.  يذكر اأن  مركز درا�سات الفرو�سية مبكتبة 

درا�سة  يف  االإ�سهام  يف  م�سيئة  معرفية  نقطة  ي�سكل  العامة   عبدالعزيز  امللك 

لها  ومــعــارف  معلومات  من  بهما  يتعلق  ما  وكــل  والفرو�سية  العربية  اخليول 

ح�سورها الرتاثي ولها جتليها الوا�سح يف اللحظة احل�سارية املعا�سرة.

قاعدة معرفية لتراث الخيول في مكتبة المؤسس 
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الريا�ض - رتيبان الدو�سري 
بدعم كامل من الأمري خالد بن فهد، حت�سل اإدارة الن�سر 
املهاجم  املالية، وبذلك مت ت�سجيل  الكفاءة  على �سهادة 
و�سيكون  ر�سميًا،  رودريغز  جوناثان  الأورغــوايــاين 
القادمة،  اجلــولــة  يف  الطائي  اأمـــام  لــه  الأول  الظهور 
وكان الن�سر قريبا من ح�سم �سفقة احلار�س الأجنبي 
اللحظات الأخرية. ومازالت هناك  اأنها تعرثت يف  اإل 

حماولت حل�سمها.

النصر يحصل على" الكفاءة" ويسجل جوناثان

م�ساحة ريا�سية

ماهو الصحيح في فترة التصحيح

بندر الزايدي

يتوه امل�سجع الأهالوي بني ذلك  الكم الهائل من الأفكار ووجهات 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بها  تعج  التي  والأطــروحــات  النظر 
تيارات  بني  ت�سادم  م�سهد  الف�سائية  يف  واملحطات  وال�سحف، 
وبني  منتظر،  وثالث  موؤيد  والآخــر  معار�س  هو  ما  منها  عديدة؛ 
قادنا  الــذي  الت�ستت  من  نوع  اإىل  بدورها  اأدت  وم�سلح،  مغر�س 
التقاء  نقطة  عن  نبحث  اأن  هنا  نريد  الرئي�سي.  الهدف  خارج  اإىل 
قد تكون م�سدر قوة مل�ستقبل الأهلي، ول يكون ذلك اإل عند تقارب 
ول  الكيان  م�سلحة  فيها  الرئي�سي  الهدف  ويكون  النظر  وجهات 
هذا  العكر   وي�ستغل  ــاء  امل يف  ي�سطاد  مــن  هناك  اأن  نعلم  غــريه. 
اأو م�سالح �سخ�سية،  اأهداف  الو�سع للظهور يف امل�سهد وحتقيق 
ويف املقابل هناك من يريد النت�سار لراأيه �ساربًا بعر�س احلائط 
اآراء الآخرين ولكن ما نريد احلديث عنه، هو كيف يكون التوجه 
ال�سليم الذي ير�سي اجلميع ويخدم امل�سلحة العامة. ل ننكر باأي 
يف  ودارج  متوقع  �سيء  وهذا  اأخطاء  هناك  اأن  الأ�سكال  من  �سكل 
اأي منظومة عمل. ولكن ملاذا ينظر البع�س اإىل الأخطاء ويتجاوز 
اجلزيئات  بع�س  على  غ�سبه  جم  البع�س  يلقي  وملــاذا  النجاح؟ 

ويلتزم ال�سمت عندما  يرى عمال اإيجابيا؟
تكن  مل  ال�سيفية  الفرتة  يف  الختيارات  بع�س  اأن  جميعا   نتفق 
امل�ستوى  دون  وكــانــت  الأهـــــالوي،  اجلــمــهــور  لــطــمــوح  مر�سية 
هو  يتجاهله  قد  اأو  البع�س  يعلمه  ل  الــذي  ال�سيء  ولكن  املاأمول 
تقييم الإدارة للعمل ال�سابق والوقوف على الأخطاء والعمل على 

معاجلتها باحللول والت�سحيح.
مل  التي  لتلك  بديله  ا�ستقطابات  من  احلالية  الفرتة  يف  راأينا   ما 
تنجح مع الفريق يجعلنا ن�سيد بهذا العمل، فمثلما هناك مكان للنقد 

يجب اأن يكون هناك ح�سور لالإ�سادة.
 ولكن يبقى هناك الأهم من هذا احلديث كله، وهو املدرب وما يفعله 
من كوارث وعبث داخل امل�ستطيل الأخ�سر  كان وا�سحًا للجميع. 
 وهذا ما يجعلنا نطالب بتغيري ها�سي مهما كلف الأمر، فمن خالل 
واملحللني  للنقاد  اإجــمــاع  مــن  راأيــنــا  مــا  خــالل  ومــن  �ساهدناه،  مــا 
واملخت�سني ثبت لدينا مبا ل يدع جمال لل�سك  ف�سل ها�سي واإفال�سه 

وعدم مقدرته على تقدمي �سيء للفريق يف املرحلة القادمة.
كانت  فــاإذا  مراحل،  على  ياأتي  الت�سحيح  اأن  على  جميعا   فلنتفق 
فدعونا  امللعب،  داخــل  للعنا�سر  بال�ستقطابات  الأوىل  املرحلة 
نو�سل اتفقنا على اأن املرحلة القادمة من هذا الت�سحيح يجب اأن 

تكون اإقالة ها�سي والتعاقد مع ا�سم ي�ستطيع اأن يحقق الطموح.
يلتقي  الأهلي  جمهور  نــرى  اأن  هو  نتمناه  ومــا  يفرحنا  ما  ولعل 
بفكرة عند نقطة التقاء حتى تكون النطالقة قويه مل�ستقبل الكيان 
يقال  ما  اأقل  م�سهد  يف  بالتهم  والرتا�سق  التهكمات  تلك  عن  بعيدًا 

عليه اأنه اأقبح اأنواع الع�سوائية.

bbbnbbb1@

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

نادي سباقات الخيل يقيم حفل كأسي 
خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين

 الريا�ض- البالد
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك  رعــايــة  حتــت 
ـــادي �ــســبــاقــات اخلــيــل، الــيــوم  ــلــه- يقيم ن -حــفــظــه ال
ال�سريفني  ــي خـــادم احلــرمــني  كــاأ�ــسَ اخلــمــيــ�ــس، حــفــل 

واخليالة ال�سعوديني املتمرنني.
ده الله- �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل  واأناب -اأَيّ
بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س حل�سور 

احلفل وتتويج الفائزين.

و�سوط  املحلي  الإنــتــاج  خليل  �ــســوط  �س  ُخ�سِّ وقــد 
يف   75 رقم  ال�سباقات  جولة  خالل  الدرجات،  مفتوح 
مرت،   2000 م�سافة  على  والتا�سع  الثامن  ال�سوطني 
وتبلغ جائزة ال�سباق لكل �سوط مليون ريال ون�سف 

مليون ريال.
و�ست�سهد الأم�سية �سم �سوط خم�س�س للمناف�سة على 
للخيالة  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وكوؤو�س  "هدية 
التي   29 الــــ  ن�سختها  يف  املتمرنني"  الــ�ــســعــوديــني 

مرت،   2000 م�سافة  على  خياًل   18 عليها  �سيتناف�س 
الهدية  اإىل  بالإ�سافة  ريــال،  األف   120 جائزته  وتبلغ 

العينية ل�ساحب اجلواد الفائز.
ال�سعودية،  اخليل  �سباقات  اأقــوى  من  البطولة  وتعد 
ك ومدربي اخليل،  قبل مالاَّ بالغ من  باهتمام  وحتظى 
مما يحفزهم على ال�ستعداد املبكر واملكثف من خالل 
يوؤهلها  ما  ر�سيدها  يف  حتمل  خيل  وتدريب  اختيار 
تتميز  وممــا  ومهمتني.  غاليتني  بطولتني  يف  للفوز 

اأن بطل كاأ�س خادم احلرمني  به ن�سخة هذا العام هو 
تاأهل  بطاقة  على  �سيح�سل  املفتوح  ل�سوط  ال�سريفني 
يف  �ستقام  التي  الثالثة  ن�سخته  يف  ال�سعودية  لكاأ�س 

فرباير 2022م.
امللك  ا�سم  حاملني  الغاليان  الكاأ�سان  هــذان  ويــاأتــي 
وهي  الله،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
الــفــرو�ــســي  الــو�ــســط  من�سوبي  كــل  يــحــر�ــس  بــطــولــة 

امل�ساركة بها والفوز بلقبها الثمني. 

الهولندي "نك دي فريز" يسعى للتتويج 
بـ" فورموال إي الدرعية" 2022

الريا�ض- هاين الب�سر
حامل  فريز"  دي  ِنك  الهولندي"  ي�سعى 
بي  "اأي  بطولة  يف  املا�سي  الــعــام  لقب 
اإجنــاٍز  لت�سجيل  اإي"،  فورمول  فيا  بي 
جديٍد يف م�سريته خالل املو�سم الثامن، 
الذي ينطلُق من الدرعية بجولتيه الأوىل 
غد  وبعد  اجلمعة  غــًدا  ــك  وذل والثانية، 
ال�سبت؛ حيُث يرتبط دي فريز بذكريات 
اأوىل  �سهدت  التي  الدرعية،  يف  مميزة 
للفورمول  العامل  بطولة  يف  م�ساركاته 
فريز  دي  حــّقــق  فيما  2019م،  عــام  اإي 
اأوىل انت�ساراته يف الدرعية عام 2021، 
الأمــر  البطولة،  تــاريــخ  لــه يف  والــثــاين 
الذي مهد له الطريق حل�سوله على لقب 
"مر�سيد�س  فريقه  وح�سول  البطولة، 

بنز اإي كيو" على لقب بطولة الفرق.
جاهزيته  فــريــز  دي  الــهــولــنــدي  واأكــــد 
"حلبة  قائاًل:  املرتقب  ال�سباق  خلو�س 
نظرا  يل،  بالن�سبة  مف�سلًة  تعّد  الدرعية 
تخفيفه  بــعــدم  ميــتــاز  الـــذي  لت�سميمها 
املنعطفات،  عــدد  مــن  بــالــرغــم  لل�سرعة، 
يتطلب  الــذي  املنعطف  اأن  اإىل  اإ�ــســافــًة 
وفقًا  بطيئًا،  يــعــّد  ل  ال�سرعة  تخفيف 
ال�سباقات  اأن  كما  اإي،  فورمول  ملقايي�س 
باأجواٍء حما�سية  لياًل تتفرد  الدرعية  يف 
حلبات  اأف�سل  �سمن  يجعلها  ما  مميزة، 
العامل، واأتطلع اإىل امل�ساركة بكل قوة يف 

هذا ال�سباق، واأنا جاهز لذلك".
�سائق  فريز  ِنك دي  الهولندي  فوز  وبعد 
ب�سباق  كيو"  اإي  بنز  "مر�سيد�س  فريق 

متّكن  2021م،  عــام  الــدرعــيــة  فــورمــول 
فوزه  حمققًا  فالن�سيا،  ب�سباق  الفوز  من 
لينجح  اإي،  فورمول  بطولة  يف  الثاين 
بفارق  البطولة،  بلقب  بالفوز  ذلــك  بعد 
قّدم  اأن  اأقرب مناف�سيه، بعد  نقاط عن   7
كما  اخلتامي،  ال�سباق  خالل  قويًا  اأداًء 
بفارق  اللقب  على  فريقه  بح�سول  اأ�سهم 
اأربع نقاط عن فريق "جاغوار ري�سينغ"، 
الأخــري  ال�سباق  يف  مناف�سيه  تعرث  مــع 
يف  وذلــك  برلني،  الأملانية  العا�سمة  يف 

اأغ�سط�س املا�سي.
ــــارات  ــــب الخــــت فــــريــــز  دي  وو�ـــــســـــف 
التح�سريية لفريقه يف فالن�سيا باجليدة 
ب�سال�سة،  اخــتــبــاراتــنــا  "جتري  ــاًل:  ــائ ق
وبالن�سبة يل فاإنني اأرى اأن املوا�سلة يف 
ال�سباقات هي الطريقة الوحيدة للحفاظ 
اأرغــب  اأنــنــي  كما  املــتــقــدم،  موقعي  على 
بال�ستمرار يف خو�س �سباقات فورمول 
اإي، واأرى اأن من الأمور املهمة يف تعزيز 
املهارات بقاء ال�سائق ن�سطًا، واملوا�سلة 

يف تعزيز مهاراته على حلبة ال�سباق".
واأكــــد ِنـــك دي فــريــز عـــدم �ــســعــوره بــاأي 
البطولة  لقب  حامل  كــونــُه  �سغوطات، 
املن�سرم،  املو�سم  يف  ال�سائقني  فئة  عن 
التناف�س  اإىل  يتطلع  اأنـــه  اإىل  اإ�ــســافــًة 
�سجله  وتــدعــيــم  اجلـــديـــد،  املــو�ــســم  يف 
يتمتع  فــريــقــه  اأن  خــا�ــســًة  بــالــبــطــولت، 
بطاقة اإيجابية وحما�سية كبرية، متمنيًا 
تقدمي م�ستوياٍت مميزة، وال�ستمرار يف 

حتقيق الألقاب.



جدة – هالل �سلمان
ي�ضت�ضيف منتخبنا الوطني نظريه العماين يف الـ 8:15 من 
م�ضاء اليوم على ملعب مدينة امللك عبدالله الريا�ضية )اجلوهرة 
امل�ضعة( بجدة، �ضمن اجلولة ال�ضابعة من الت�ضفيات الآ�ضيوية 

النهائية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 يف قطر.
على  احلفاظ  بهدف  املهمة؛  املواجهة  هذه  )الأخ�ضر(  يدخل 
�ضدارة املجموعة الثانية التي يحتل �ضدارتها بر�ضيد 16 نقطة 
من 5 انت�ضارات وتعادل وحيد يف اجلولت الـ 6 املا�ضية، اأما 
منتخب عمان فياأتي يف املركز الرابع بر�ضيد 7 نقاط وي�ضعى 

لإحياء اآماله يف املناف�ضة على املركز الثالث على الأقل.
الذي  اليابان  منتخب  عن  نقاط   4 بفارق  الأخ�ضر  يبتعد 
الثالثاء  مرتقبة  مــبــاراة  يف  الوطني  منتخبنا  ي�ضت�ضيف 
اليوم،  عمان  على  الفوز  حال  ويف  الثامنة،  باجلولة  املقبل 
التواجد ر�ضميا  اليابان ف�ضي�ضمن �ضقورنا اخل�ضر  ثم على 
يف  مباراتني  اآخــر  نتيجة  عن  النظر  بغ�س  املــونــديــال؛  يف 

الت�ضفيات.
ويف املجموعة ذاتها، يلعب اليوم اأي�ضا منتخب اليابان مع 

ال�ضني، واأ�ضرتاليا مع فيتنام.
اأخذ كل  اإيريف رينارد على �ضرورة  وركز مدرب منتخبنا 
خطوة يف وقتها، والرتكيز على كل مباراة على حدة، م�ضرًيا 

اإىل اأن ظروف كل مباراة والإعداد لها يختلف عن الأخرى.
ومن املتوقع اأن يعتمد رينارد على فواز القرين يف حرا�ضة 
لكونه  نظرا  العوي�س،  حممد  عــودة  من  الرغم  على  املرمى 
�ضلطان  من  املكون  الرباعي  �ضيكون  فيما  جاهزية،  الأكــر 
ال�ضهراين  ويا�ضر  البليهي  وعلي  العمري  وعبدالإله  الغنام 
كنو  حممد  على  العتماد  مع  الدفاع،  خط  يف  للعب  الأقــرب 
�ضامل  اإىل  بالإ�ضافة  الرتكاز،  حمور  يف  املالكي  وعبدالإله 
لتعوي�س  الأقرب  �ضيكون  الذي  النجعي  و�ضامي  الدو�ضري 
املولد  فهد  �ضيلعب  املقدمة  ويف  الفرج،  �ضلمان  القائد  غياب 

وفرا�س الربيكان.
تفوق الأخ�ضر تاريخبا

و�ضقيقه  الأخــ�ــضــر  بــني  املــبــا�ــضــرة  املــواجــهــات  �ضجل  يف 
مباراة   16 يف  بــفــوزه  الوطني  منتخبنا  يتفوق  العماين، 
وكانت  وتعادلني،  لعمان  انت�ضارات   4 مقابل   ،22 اأ�ضل  من 
يف  جــرت  التي  احلالية  الت�ضفيات  يف  الأخـــرية  املــواجــهــة 

العا�ضمة العمانية م�ضقط، قد انتهت بفوز ال�ضقور اخل�ضر 
بهدف وحيد �ضجله �ضالح ال�ضهري.

اجلوهرة فاأل خري واحل�سور %100
ميتلك الأخ�ضر �ضجال رائعا يف املباريات التي يخو�ضها على 
ملعب اجلوهرة مبدينة امللك عبدالله الريا�ضية يف جدة؛ حيث 
الفوز  فيه 12 مباراة ر�ضمية ووديــة، وجنح يف حتقيق  لعب 

ال�ضرح  يتعر�س يف هذا  تعادلت، ومل  مقابل 3  منها  خالل 9 
الريا�ضي ال�ضامخ لأي خ�ضارة.

 9 اخلــ�ــضــر(  )الــ�ــضــقــور  خــا�ــس  املــونــديــال،  ت�ضفيات  ويف 
مباريات على ا�ضتاد اجلوهرة، حققوا الفوز يف 8 منها مقابل 
تعادل وحيد كان اأمام اأ�ضرتاليا )2-2( �ضمن ت�ضفيات مونديال 

رو�ضيا الأخري 2018.

ويف الت�ضفيات احلالية لعب منتخبنا الوطني مباراتني حقق 
وباإذن   ،)2-3( ال�ضني  وعلى   )0-1( اليابان  على  الفوز  فيهما 

الله، �ضتتوا�ضل م�ضرية النت�ضارات الليلة اأمام عمان.
الغفرية  اجلــمــاهــري  بــدعــم  الــوطــنــي  منتخبنا  و�ضيحظى 
الطاقة  برفع  الريا�ضة  وزارة  قــرار  بعد  امللعب  �ضتمالأ  التي 
لدعم  ا�ضتمراًرا  ا�ضتثنائية،  ب�ضفة   %100 اإىل  ال�ضتيعابية 

الآ�ضيوية  بالت�ضفيات  املهم  م�ضواره  يف  املنتخب  م�ضرية 
موافقة  على  وبــنــاًء   ،2022 قطر  ملونديال  املوؤهلة  النهائية 
اجلــهــات املــعــنــيــة مبــتــابــعــة مــ�ــضــتــجــدات فــريو�ــس كــورونــا، 
الإجـــراءات  بتطبيق  الــتــام  اللــتــزام  ب�ضرورة  اأهــابــت  حيث 
الحرتازية، وارتداء الكمامات يف كافة الأوقات، حفاظا على 

�ضالمة و�ضحة اجلميع.
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في الجولة السابعة من تصفيات المونديال..

األخضر يواجه عمان في مهمة الحفاظ على الصدارة

الدمام- حمودالزهراين 
اإىل  الــتــاأهــل  الــيــد بطاقة  اأخــ�ــضــر  انــتــزع  
"بولندا-  2023 املــقــبــلــة  الـــعـــامل  بــطــولــة 
تــاريــخــه،  يف  الــعــا�ــضــرة  لــلــمــرة  ال�ضويد" 
ــــوزه املــ�ــضــتــحــق مــ�ــضــاء اأمـــ�ـــس على  بــعــد ف
مناف�ضات  �ضمن  اأوزبـــكـــ�ـــضـــتـــان)31-24( 
اجلولة الأخرية من الدور الرئي�ضي للبطولة 
ليتاأهل  بالدمام،  املقامة  الع�ضرين  الآ�ضيوية 
اإىل الدور ن�ضف النهائي للمناف�ضة على لقب 

البطولة.
�ضهد اللقاء ح�ضور رئي�س الحتاد الدويل 
املنتخب  حقق  اإذ  م�ضطفى،  ح�ضن  الدكتور 
املركز  وحتقيق  اللقاء  يف  مراده  ال�ضعودي 

الــثــاين خــلــف مــتــ�ــضــدر املــجــمــوعــة الأوىل 
ــواجــه املــنــتــخــب  ــي ــض املــنــتــخــب الــقــطــري و�
منتخب  ــادم  ــق ال ال�ضبت  مــ�ــضــاء  الــ�ــضــعــودي 
فوزه  بعد  نهائي  ن�ضف  الــدور  يف  البحرين 
لــفــرق  وتـــ�ـــضـــدره   )26-36( اإيــــــران  عــلــى 
قطر  منتخب  يلتقي  فيما  الثانية،  املجموعة 
نقاط  اأن ك�ضب  بعد  اإيــران  مبناف�ضه منتخب 
بالن�ضحاب.    )0-10( كوريا  اأمام  مواجهته 
من  ــعــراق  ال منتخب  متكن  اآخـــر  لــقــاء  ويف 
الثانية  جمموعته  يف  الثالث  املركز  حتقيق 
ليتاأهل   ،)25-25( الكويت  مع  تعادله  بعد 
على  للمناف�ضة  كــوريــا  منتخب  ملــواجــهــة 

البطاقة اخلام�ضة املوؤهلة لبطولة العامل.

 األخضـر "عالمي" للمرة العاشرة
تأهل لنصف نهائي آسيوية اليد..



"تويتر" تطلق خاصية 
مشاركة التغريدات

البالد - وكاالت

اختبار  "تويرت"،  االجتماعي  التوا�صل  من�صة  ب��داأت 

ون�صر  مب�صاركة  للم�صتخدمني  ت�صمح  ج��دي��دة،  خا�صية 

روؤيتها  لتقت�صر  فقط،  املقربني  االأ�صدقاء  مع  التغريدات 

والتفاعل معها عليهم دون �صواهم.

اإن�صاء  تتمّثل يف  اأن اخلا�صية اجلديدة  املن�صة  وبينت 

لن  بحيث  �صخ�صًا،   150 ي�صل  اأق�صى  بحد  جمموعة 

يتمكن اأي اأحد من خارج تلك املجموعة من روؤية التغريدة.

واأط���ل���ق���ت امل��ن�����ص��ة ع��ل��ى اخل��ا���ص��ي��ة اجل���دي���دة ا���ص��م 

"Flock"، وفقًا ملوقع "ذا فريج" االأمريكي، اإال اأنه ميكن 
اأن يتم تغيري اال�صم عند اإتاحتها للجميع.

"االأ�صدقاء  قائمة  بتعيني  "فلوك"  تقنية  و�صت�صمح 

ُتن�صر  التي  التغريدات  تلك  تكون  بحيث  بهم"؛  املوثوق 

عربها، مرئية لهم فقط. وال تزال تلك التقنية قيد التطوير 

واالختبار حالًيا، ومتوقع دخولها حيز التنفيذ يف القريب 

العاجل. وتوقعت م�صادر اأخرى اأن يتم اإعادة ت�صمية تلك 

التقنية عند بدء طرحها للم�صتخدمني.
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"ويكي دون" تثري المحتوى العربي بـ"ويكيبيديا"
الريا�ض - البالد

للمحتوى  ال�صعودي  باملركز  ممثلة  عبدالعزيز  امللك  دارة  اختتمت 

والرتجمة،  اللغات  بق�صم  ممثلة  ج��دة،  جامعة  م��ع  بالتعاون  الرقمي 

العاملية  باملو�صوعة  العربي  للمحتوى  الإث���راء  دّون"  "ويكي  م�صروع 

بهدف  للعربية؛  االإجنليزية  من  مقالة   31 برتجمة  "ويكيبيديا"،  احلرة 

اال�صهام يف رفع عدد املقاالت العربية باملو�صوعة. وقام بالعمل خالل فرتة 

2021 م طالبات الق�صم  5 دي�صمرب  2021 اإىل  اأكتوبر   1 امل�صروع من 

اللواتي تلقني دورة تدريبية عن طريق االت�صال املرئي عن كيفية التحرير 

عرب  التحرير  عملية  يف  الطالبات  ومتابعة  ويكيبيديا  مو�صوعة  عرب 

رت املقاالت بعد اإجازتها وت�صحيحها من ِقبل حمرريي  املو�صوعة، وقد ُن�صِ

الوطني  املحتوى  اإث���راء  اإىل  امل�صروع،  ويهدف  املو�صوعة.  واإداري���ي 

والرتجمة،  والتطوير،  باالإن�صاء،  املو�صوعة،  يف  واال�صالمي  والعربي 

وذلك بالرجوع الأمهات الكتب، واملعلومات املوثقة، مع الرتكيز على اإبراز 

تاريخ وح�صارة اململكة، والعاملني العربي واالإ�صالمي، والعمل على ردم 

الفجوة بني امل�صتخدمني ال�صعوديني لل�صبكة العنكبوتية ون�صبة املحتوى 

على  والعمل  تاريخها،  عن  املن�صورة  الرقمية  امل��واد  وتاأ�صيل  الرقمي، 

التاريخ،  ما بني  تتنوع مو�صوعاته  فيما  املغالطات والتزييف،  ت�صحيح 

واحل�صارة، والرتاث، واملعامل، واالأعالم، وال�صري.

كفوري ورياض يفتتحان حفالت فبرايرإحباط ترويج مليون قرص إمفيتامين

40 متدربا في برنامج 
"الحوار المجتمعي"

ثقافة سعودية 
واكب اجلناح ال�سعودي يف "اإك�سبو 2020 دبي" مبادرة "عام القهوة ال�سعودية" عرب تنظيمه لفعالية "اأ�سبوع القهوة ال�سعودية" التي ت�ستمر حتى 

29 يناير اجلاري، مت�سمنة جمموعة من الفعاليات والأن�سطة وو�ش العمل اخلا�سة بالزوار من كافة الأعمار، ومب�ساركة عدد من ال�سركاء الدوليني، 
ف�ساًل عن العرو�ش احلية التي �ست�سهدها ال�ساحة اخلارجية للجناح، وذلك بهدف تعريف الزوار على اأهمية هذه املبادرة ودورها يف اإبراز قيمة 

القهوة ال�سعودية بو�سفها من العنا�سر الرئي�سة يف الثقافة ال�سعودية ذات الرتباط الوثيق بهوية اململكة.

الريا�ض - البالد

متكنت اجلهات االأمنية من اإحباط حماولة ترويج اأكرث 

من مليون قر�س اإمفيتامني خمدر، كانت بحوزة مواطنني 

مت القب�س عليهما، واتخذت بحقهما االإجراءات النظامية.

ال��ع��ام��ة ملكافحة  ل��ل��م��دي��ري��ة  ال��ر���ص��م��ي  وق����ال امل��ت��ح��دث 

االأمنية  املتابعة  اإن  النجيدي،  حممد  ال��رائ��د  امل��خ��درات 

اأمن  ت�صتهدف  التي  امل��خ��درات  وترويج  تهريب  ل�صبكات 

ترويج  حم��اول��ة  اإح��ب��اط  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  و�صبابها،  اململكة 

)1،016،000( قر�س اإمفيتامني خمدر، بحوزة مواطَننينْ 

اثنني، والقب�س عليهما مبحافظة الطائف، وجرى اإيقافهما 

واتخذت بحقهما االإجراءات النظامية االأولية، واإحالتهما 

اإىل النيابة العامة.

اململكة جهودًا حثيثة يف مكافحة املخدرات  وتبذل 

واحل�����د م���ن اأ����ص���راره���ا وخ��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��رد 

ملكافحة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  تنه�س  كما  وامل��ج��ت��م��ع، 

ال��ربام��ج  م��وظ��ف��ة  اأع��م��ال��ه��ا  مبنظومة  امل���خ���درات، 

وتنظيم  املحا�صرات  عقد  بني  املتنوعة  التوعوية 

مبختلف  التثقيفية  الر�صائل  وع��ر���س  امل��ع��ار���س، 

الو�صائل املقروءة واملرئية وامل�صموعة لتكوين الوعي 

االإع��الم  وتفعيل  كافة،  املجتمع  اأف��راد  لدى  االجتماعي 

للو�صول  التوا�صل االجتماعي  الرقمي اجلديد ومن�صات 

املخدرات  باأ�صرار  للتعريف  املجتمع  من  �صريحة  الأك��رب 

و�صبل الوقاية منها.

جدة - خالد بن مر�ساح

ورح��م��ة  ك��ف��وري  وائ����ل  ال��ف��ن��ان��ان  يفتتح 

ريا�س حفالت �صهر فرباير مبنطقة بوليفارد 

ريا�س �صيتي، �صمن فعاليات مو�صم الريا�س، 

اإذ مت طرح تذاكر احلفل الذي �صيقام يف الثالث 

من ال�صهر املقبل.

وقال احل�صاب الر�صمي ملو�صم الريا�س على 

املمَيّزة  الطرب  ليايل  من  "وحدة  "تويرت": 
والفنانة  ك��ف��وري  وائ���ل  ال��ف��ن��ان  م��ع  تنتظرنا 

بوليفارد  يف  ف��رباي��ر   3 ي���وم  ري��ا���س  رح��م��ة 

ريا�س �صيتي".

رحمة  مع  ثنائيته  كفوري  وائ��ل  ويوا�صل 

وذلك  احلفل،  هذا  يف  معًا  بامل�صاركة  ريا�س، 

حفل  يف  واأح��دث��ه��ا  م���وؤخ���رًا،  تعاونهما  ب��ع��د 

كفوري  وائل  واأحيا  املا�صي،  دي�صمرب  غنائي 

يف  املا�صي  العام  ال�صعودية  يف  حفالته  اآخ��ر 

بينما  بالريا�س،  �صتورم"  مهرجان"�صاوند 

يف  الفنية  الريا�س  مو�صم  مفاجاآت  تتوا�صل 

2022 عرب العديد من احلفالت التي يحييها 
فنانون كبار. 

الريا�ض - البالد

نظمت اأكادميية احلوار للتدريب التابعة ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، 

برناجمًا تدريبيًا يف م�صار "احلوار املجتمعي" موؤخرًا، وذلك بالتعاون مع مركز 

املوظفني  ي�صتهدف  للمجتمع،  الربنامج  لتقدمي  بالريا�س  االجتماعية  التنمية 

زيد  الدكتور  قدمه  ال��ذي  الربنامج  وا�صتمل  العمل.  ع��ن  والباحثني  وال��ط��الب 

اخلم�صي بح�صور 40 متدربًا ومتدربة على جمموعة من املحاور، منها: مفهوم 

واالأث��ر  املجتمع،  اأف���راد  بني  االإيجابي  التوا�صل  وم��ه��ارات  املجتمعي،  احل��وار 

املمار�صات  بني  والتمييز  واملجتمع،  الفرد  على  املجتمعي  للحوار  احل�صاري 

اإ�صافًة اإىل عر�س الق�ص�س واالأمثلة  االإيجابية وال�صلبية يف احلوار املجتمعي، 

ب�صكل  ال�صباب  بني  احل��وار  ثقافة  وتاأ�صيل  وتطوير  تفعيل  �صرورة  لتو�صيح 

م�صتمر وباأ�صاليب خمتلفة؛ جلعل احلوار اأ�صلوب حياة وعمل.

وتناول الربنامج: مناذج من ال�صرية النبوية، ومناذج من املجتمعات الب�صرية، 

كما تناول مهارة التفكري الناقد، ومفهوم االعتدال والو�صطية، ومفهوم التعاي�س 

املجتمعي، ومفهوم القيم امل�صرتكة، التعاون، واالحرتام، والرتاحم. كما ا�صتمل 

املتدربني  مل�صاعدة  باملو�صوع  متعلقة  عمل  ور���ص��ة  على  نهايته  يف  ال��ربن��ام��ج 

العالقة  االآخر وتعزيز  االإيجابي مع  التفاعل  قدراتهم يف  تنمية  واملتدربات على 

به، فيما ت�صلَّم املتدربون واملتدربات يف ختام الربنامج �صهادات احل�صور.

عالمات تدل على 
الحاجة للعالج النفسي

جدة - البالد 

اأكد املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�صية، اإن هناك 6 عالمات اإذا 

بداأ ال�صخ�س يعاين منها فاإن عليه فورًا ترتيب موعد ملراجعة املعالج 

من  يعانون  الذين  االأ�صخا�س  من  العديد  اإن  املركز  وق��ال  النف�صي. 

امل�صكالت النف�صية ال يلجاأون لطلب امل�صاعدة من االأخ�صائي النف�صي؛ 

غري  م�صاكلهم  ب��اأن  العتقادهم  اأو  ب��االإح��راج  �صعورهم  ب�صبب  وذل��ك 

ظهورها  عند  تعني  التي  العالمات  من  اأنه  اإىل  منوها  للعالج،  قابلة 

حاجة ال�صخ�س ملراجعة املعالج النف�صي، عدم القدرة على التحكم يف 

امل�صاعر، وتغري اأمناط النوم لفرتة طويلة، و�صوء ا�صتخدام العقاقري 

لدرجة االإدمان. ولفت املركز اإىل اأن العالمات ت�صمل كذلك تغري االأداء 

لها،  باآالم ج�صدية ال تف�صري  العمل، وال�صعور  االأداء يف  اأو  الدرا�صي 

باالإ�صافة لوجود فرط يف م�صاعر احلزن والقلق ب�صكل م�صتمر.

اأن يتخذ قرارًا  اأطباء كل �صخ�س ي�صعر مب�صكالت نف�صية  وين�صح 

فورًيا و�صريًعا ب�صرورة التوجه للطبيب النف�صي، موؤكدين اأن البع�س 

يظن اأن العالج النف�صي هو نوع من الرفاهية واأنه يقت�صر فقط على 

النف�صية  االأمرا�س  عالج  اأن  يوؤكد  الواقع  لكن  الع�صوية،  االأمرا�س 

من اأهم االأمور التي ت�صاعد االإن�صان على اال�صتمرار يف حياته ب�صكل 

�صحيح.

"الغذاء" تنصح
بقراءة العبارات التحذيرية

جدة - البالد

�صددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على �صرورة قراءة العبارات التحذيرية 

التي ال تتنا�صب مع بع�س فئات  املنتجات  الغذائية، ملعرفة  املنتجات  على بطاقة 

املجتمع.

وقالت "الغذاء والدواء"، اإن هذه الفئات ت�صمل احلوامل واملر�صعات واالأطفال 

منا�صب  "غري  عبارة  ك��ون  اأن  اإىل  م�صرية  الريا�صيني،  وكذلك  القلب  ومر�صى 

اأن املنتج الغذائي  للحوامل واملر�صعات ومر�صى القلب والريا�صيني"، قد تعني 

"زيادة  عبارة  تعني  فيما  لرت،  ملغ/   150 عن  تزيد  بكمية  كافيني  على  يحتوي 

الكمية امل�صتهلكة على 40 جم يف اليوم قد ت�صبب االإ�صهال"، اأن املنتجات الغذائية 

حتتوي على ال�صوربيتول اأو الزيليتول.

واأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اأنه يف حال احتواء املنتج الغذائي على 

اأي من العبارات التحذيرية، فاإن للم�صتهلك اختيار املنتج الغذائي اأو تركه.
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