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من  باملغادرين  خا�صة  ا�صرتاطات  الداخلية،  وزارة  اأعلنت 
من  اعتباًرا  تطبيقها  �صيتم  اأنه  م�ؤكدة  اإليها،  والقادمني  اململكة 
1443هـ   /7  /8 الأربــعــاء  يــ�م  �صباح  من  الــ�احــدة  ال�صاعة 

امل�افق 9/ 2/ 2022م.
اإىل  امل�اطنني  ملغادرة  ي�صرتط  اأنه  الداخلية،  وزارة  واأكــدت 
خارج اململكة، اأخذ اجلرعة التن�صيطية الثالثة من لقاح ك�فيد، 
اأنه  اإىل  لفتة  الثانية،  اجلرعة  تلقي  من  اأ�صهر   3 اأم�صى  ملن 
ي�صتثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم اأقل من 16 عاما، اأو 

الفئات امل�صتثناة وفق ما يظهر يف تطبيق ت�كلنا.
اإىل  القادمني  جميع  اإلـــزام  اإىل  الداخلية،  وزارة  واأ�ــصــارت 
املــمــلــكــة مبــن يف ذلـــك املــ�اطــنــ�ن -بــغــ�ــض الــنــظــر عــن حالة 
معتمد،   )PCR( لفح�ض  �صلبية  نتيجة  بتقدمي  حت�صينهم- 
ك�رونا  لفريو�ض  ال�صريعة  للم�صت�صدات  معتمد  لفح�ض  اأو 
�صاعة   )48( خــال   )COVID-19 Antigen Test(
اإليها، وي�صتثنى من  الدخ�ل  اأو  اململكة  اإىل  املغادرة  من م�عد 
ذلك من هم اأقل من )8( �صن�ات، مع مراعاة اأنظمة دول القدوم 

املتعلقة باإجراءات حتليل الإ�صابة بالفريو�ض لاأطفال.
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الشباب السعودي .. نماذج مضيئة في العمل اإلنساني 

املرأة سجلت حضورًا الفتًا يف املشهد الثقايف الوطني 

طالبات يحولن مخلفات البحر إلى مجسمات جمالية

فقد  الت�سكيلي   الفن  جمــال  يف  ال�سعوديات  اإبــداعــات  ومــن 
على   , عفت  جامعة  ومن�سوبات  طالبات  من  عدد  ا�ستطاعت  
اإعادة تدوير خملفات البحر الأحمر وحتويلها اإىل جم�سمات 

مبحافظة  الأو�ــســط  الكورني�ش  تزّين  فنية  وقطع  جمالية 
"البحر  بعنوان  التوعوية  اجلامعة  ر�سالة  �سمن  جــدة, 
متطوعة,   136 مب�ساركة  عليها"  فلنحافظ  ثروة  الأحمر 
ملعاجلة  املجتمعية  البيئية  امل�سوؤولية  لثقافة  تر�سيخًا 
وحتويلها  املخلفات  مع  التعامل  يف  اخلاطئة  ال�سلوكيات 

اإىل جماليات.
ويهدف امل�سروع -الذي ا�ستمر على مدى 6 اأ�سابيع- اإىل 
مبتكرة  بطرق  املختلفة  باأنواعها  املخلفات  من  التخل�ش 
الوعي  تعزيز  اأجــل  من  التقليدية,  الأ�ساليب  عن  بعيدًا 
مع  ال�سليم  التعامل  باآلية  املجتمع  اأفـــراد  لــدى  البيئي 
واحلفاظ  الع�سوائي,  الرمي  ظاهرة  من  واحلــّد  النفايات 
يف  اأ�سهم  الــذي  الأمــر  البحرية,  البيئة  مظاهر  جميع  على 
ومــهــارات  خـــربات  اجلــامــعــة  ومن�سوبات  طــالــبــات  اإكــ�ــســاب 
جم�سمات  اإىل  املخلفات  حتــويــل  يف  طاقاتهن  وا�ستثمار 

جمالية ولوحات فنية.

جمل  ر�سا  هيفاء  الدكتورة  عفت  جامعة  رئي�سة  واأكـــدت 
"�سني"  برنامج  بالتعاون مع  ُنّفذ  -الذي  امل�سروع  اأن  الليل 
التعريفي بامل�سروعات التي تنفذ يف اململكة- ينمي مواهب 
الطالبات ويحتويها وي�سّجعها, وحتويل اجلامعة طاقاتهن 
القطع  وت�سكيل  التدوير  اإعــادة  ومنها  م�ستمر,  اإبــداع  اإىل 
الفنية التي حتاكي الطبيعة من خالل تدوير املخلفات اإىل 

جماليات.
يف  تــاأتــي  للم�سروع  اجلامعة  م�ساندة  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
اإطار اإ�سهامها يف بناء جمتمع واعٍد باحلفاظ على البيئة, 
ال�سعودية  ــكــوادر  وال الــقــيــادات  �سناعة  يف  واملــ�ــســاركــة 

ال�سابة املوهوبة واملبتكرة التي تتمتع بح�سيلة متميزة يف 
خدمة املجتمع, وقادرة على القيام بدورها التنموي املنتظر 

بكل جدارة واقتدار.
جهود  تكثيف  �ــســرورة  اإىل  الليل  جمل  الــدكــتــورة  ودعـــت 
العمل  لأن  املجتمع,  لــدى  البيئي  الــوعــي  لــزيــادة  التوعية 

اجلماعي والوعي البيئي من اأ�س�ش الرتقاء باأي جمتمع نحو 
تطور ونه�سة بيئية م�ستدامة خالية من التلوث والأ�سرار.

الريا�ض ـ البالد 
مببادئ  اململكة  يف  التطوعي  العمل  ارتبط 
اخلري  فعل  على  احلاثة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
والتكافل بني اأفراد جمتمعه , و�سعيًا لتكامل 
موؤ�س�سي  اإ�ــســراف  حتــت  ان�سوت  الأدوار 
خمتلف اأعمال التطوع واملبادرات املجتمعية 
غايته  اجلــانــب  هــذا  وليبلغ  وال�سبابيبة, 
اأ�سحى ركنًا اأ�سا�سيًا �سمن م�ستهدفات روؤية 
متطوع  مليون  اإىل  و�سوًل   2030 اململكة 
 11 مقابل  �سنويًا  الربحي  غري  القطاع  يف 

األف حاليًا.
ولــلــعــمــل الــتــطــوعــي فــوائــد كــثــرية اأهــمــهــا 
الكثري  واكت�سابه  بنف�سه,  الفرد  ثقة  تعزيز 
من اخلــربات واملــهــارات, ف�ساًل عن تعزيز 
الإن�ساين  والعمل  الوطني  النــتــمــاء  قيم 

والجتماعي.
يف  التطوعي  العمل  اأهمية  منطلق  ومــن 
ال�سعودي  ال�سباب  به  يتميز  وما  املجتمع, 

قامت جمموعة   , وامل�ساعدة  الدعم  لعمل اخلري وتقدمي  من حب 
التطوعية,  ليث  جمعية  بتاأ�سي�ش  جنــران  مبنطقة  الأفـــراد  من 
وهي جمعية غري ربحية تهدف اإىل ن�سر مفهوم العمل التطوعي 
اأبــنــاء  نــفــو�ــش  املـــبـــادرة يف  ال�سحيح وتــطــويــره وغــر�ــش حــب 

املجتمع مبا يخدم جمتمعهم ووطنهم, وي�سهم يف حتقيق الروؤية 
امل�ستقبلية للمملكة.

ويبا�سر مهام اجلمعية اأكرث من  138 متطوًعا ومتطوعة, وتربز 
جهودهم منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انت�سار 
التابعة  الطبية  الفرق  مع  امل�ساركة  خــالل  من  كورونا  فريو�ش 

الفرز  اأعمال  يف  بنجران  ال�سحية  لل�سوؤون 
الب�سري بنقاط التفتي�ش عند مداخل املنطقة 

للك�سف على املواطنني واملقيمني.
 كما اأن متطوعي اجلمعية يوا�سلون جهودهم 
اخلرية نحو جمتمعهم منها توزيع املعقمات 
الطبية على املواطنني واملقيمني  والكمامات 
عن  ف�ساًل  باملنطقة,  الــطــرقــات  خمتلف  يف 

اأعمال التوعية بطرق الوقاية ال�سحيحة.
املنت�سبني  املتطوعني  فاإن   اأخرى  من ناحية 
التطوعي  والإنقاذ  البحث  اأعمال  رواد  من 
اأف�سل  مــن  ال�ــســتــفــادة  اأجـــل  مــن  يعملون 
لتلبية  احلديثة  والآليات  الب�سرية  الطاقات 
عالوة  عالية,  بجاهزية  ال�ستغاثة  طلبات 
التعامل  يف  ال�سباب  وتاأهيل  تدريب  على 
اأوقات  و�سغل  منها  والوقاية  الأخطار  مع 
فــراغــهــم مبــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــوطــن 
واملواطن, كذلك بناء �سراكة جمتمعية مع 

القطاعني احلكومي واخلا�ش.
من  العديد  تنظيم  يف  ي�ساركون   اجلمعية   متطوعي  اأن  يذكر 
واأفــراد  احلكومية  القطاعات  وم�ساندة  املنطقة,  يف  الفعاليات 
مبهددات  وتثقيفهم  املجتمع  ـــراد  اأف توعية  يف  املــدين  الــدفــاع 

ال�سالمة املدنية كونها حمور تخ�س�ش فريق اجلمعية.

جدة ـ البالد 
�سّجلت املراأة ال�سعودية ح�سورًا لفتًا يف امل�سهد الثقايف الوطني بدعٍم من �سيا�سات وزارة الثقافة املُ�سّجعة على متكني املراأة يف خمتلف القطاعات, �سواء بالحتفاء باإبداعاتها الفنية والأدبية اأو باإ�سراكها 

يف اإدارة امل�سروع ذات العالقة. و�ساعدت �سيا�سات التمكني هذه على بروز اأ�سماء مبدعات �سعوديات يف قطاعاٍت ثقافيٍة متعددٍة بع�سها جديد اأو م�ستحدث من قبل وزارة الثقافة مثل الأزياء وفنون 
الطهي واملتاحف, اإىل جانب القطاعات الكال�سيكية املعروفة يف جمالت الأدب والأفالم واملو�سيقى , كما �سهدت ال�ساحة الثقافية ال�سعودية يف الفرتة املا�سية ا�ستمرارًا لتاألق �سانعات الأفالم ال�سعوديات  

والت�سكيليات وكاتبات ال�سيناريو وغريها من الفنون, ويف جمال الفن الت�سكيلي هناك ا�سماء ا�ستطاعت اأن ترتاد اآفاق العاملية , حيث انت�سر هذا الفن بني الن�ساء يف ال�سعودية ب�سكل وا�سع وا�سبحت 
الفنانات الت�سكيليات ال�سعوديات من اأ�سد املناف�سني للفنانني الت�سكيليني يف ال�سعودية والعامل العربي بل و�سلت اأعمالهن الفنية اإىل اأنحاء العامل.



3اجلمعة 3 رجب 1443هـ املوافق 4 فرباير 2022م ال�سنة 91 العدد 23564 محلياتاألسبـوعية

بدر الرزيزاء رئيسا إلدارة 
غرفة الشرقية 

سمو ولي العهد يجري اتصااًل 
هاتفياً برئيس الوزراء الياباني

الدمام - وا�س
عقد جمل�س اإدارة غرفة ال�سرقية يف مقر الغرفة الرئي�س اأم�س, 
اختيار  خالله  وجرى  ع�سرة,  التا�سعة  للدورة  الأول  اجتماعه 
البوعلي  حمد  من  وكل  الإدارة,  ملجل�س  رئي�ًسا  الــرزيــزاء  بدر 

نائبًا اأول للرئي�س وحمد العمار اخلالدي نائبًا ثانيًا.
ا�ستكمال  على  اجلديد  الإدارة  وجمل�س  عزمه  الــرزيــزاء  واأكــد 
باملنطقة,  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  يف  امل�ساركة  م�سرية 
وا�ستمرار الغرفة يف رعاية قطاع الأعمال وتقدمي خدمات رائدة 
ومتميزة ومبتكرة ُتلبي تطلعات رجال و�سيدات اأعمال املنطقة, 
بنية  يف  الأعــمــال  لقطاع  وا�سعة  م�ساركة  بــدوره  ُيحقق  ومــا 
دعم وتطوير  الغرفة يف  اإىل م�سي  واأ�سار  الوطني.  القت�ساد 
كمن�سة  والعمل  الأعمال  لقطاع  والتنموي  القت�سادي  العمل 
وامل�ساهمة  اخلــارج,  ومع  الداخل  يف  التوا�سل  فر�س  لتعزيز 
املن�ساآت  ومتكني  لالأعمال,  حُمفزة  اقت�سادية  بيئة  توفري  يف 
القت�سادية على اأنواعها يف خمتلف حمافظات املنطقة, والعمل 
على خدمة القت�ساد الوطني, وحتقيق تطلعات امل�سرتكني من 

رجال و�سيدات الأعمال.

الريا�س ـ البالد 
�سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  اأجرى �ساحب 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
فوميو  ال�سيد  بدولة  هاتفيًا,  ات�ساًل  الــدفــاع,  وزيــر 

كي�سيدا رئي�س الوزراء الياباين.
الثنائي  التعاون  اأوجــه  بحث  الت�سال  خالل  وجــرى 
يف خمتلف املجالت, وفر�س تطوير جمالت ال�سراكة 
على  والتاأكيد  ال�سديقني,  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية 
ال�سعودية  الروؤية  اإطــار  يف  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 

اليابانية 2030.
كما مت تبادل وجهات النظر حيال العديد من الق�سايا 

الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ساأنها.

كلمة
تعاون واجب

ـــــوزارات    تـــواكـــب املــمــلــكــة عـــرب ال
منظومة  وفـــق  املعنية  والأجـــهـــزة 
ــة عـــلـــى مــــــدار الـــ�ـــســـاعـــة ,  مــتــكــامــل
ومتحوراتها  اجلائحة  م�ستجدات 
يف الــعــامل , واتـــخـــاذ مــا يــلــزم من 
اإجراءات وقائية للحفاظ على اأرواح 
املــواطــنــني واملــقــيــمــني والــزائــريــن 
باأعلى درجات ال�سالمة , وا�ستمرارا 
متميزة  جنـــاحـــات  مـــن  حــقــقــتــه  ملـــا 
تــ�ــســتــلــزم اللــــتــــزام وال�ــســتــجــابــة 
تبذل  الــذي  الوقت  يف   , املجتمعية 
واأجــهــزتــهــا  الــ�ــســحــة  وزارة  فــيــه 

جهودها الكبرية جتاه ذلك .
  ويف اإطـــار اجلــهــود والإجــــراءات 
ما  على  وبــنــاًء   , املحكمة  الوقائية 
رفــعــتــه اجلـــهـــات املــخــتــ�ــســة بــ�ــســاأن 
اخل�سو�س,  بهذا  اململكة  اإجــراءات 
ولــغــر�ــس احلـــفـــاظ عــلــى الــ�ــســحــة 
الداخلية  وزارة  قــرار  جاء   , العامة 
ومنها   , وا�ستثناءاته  بتف�سيالته 
ــــرتاط اجلــــرعــــة الــتــنــ�ــســيــطــيــة  ا�ــــس
اإىل  املغادرين  للمواطنني  )الثالثة( 
منهم  اأمــ�ــســى  ملــن   , اململكة  خـــارج 
ثالثة اأ�سهر من تلقي اجلرعة الثانية 
اإىل  القادمني  جميع  اإلـــزام  وكــذا   ..
 - املــواطــنــون  ــك  ذل اململكة مبــن يف 
حت�سينهم-  حالة  عن  النظر  بغ�س 
لفح�س  �ــســلــبــيــة  نــتــيــجــة  ــدمي  ــق ــت ب
معتمد  لفح�س  اأو  معتمد   )PCR(
لفريو�س  ال�سريعة  للم�ست�سدات 

)كوفيد 19 (.
التام بهذه الجــراءات  اإن اللتزام    
التعاون  ويف  وجوبي,  اأمر  املرعية 
الــعــامــة  لل�سحة  �ــســمــان  املــنــ�ــســود 
مل�سالح  واإجنـــــاز   , والــ�ــســخــ�ــســيــة 
ـــادمـــني و�ــســالمــة  ـــق ـــن وال ـــغـــادري امل
اأزمة  العامل  يتجاوز  , حتى  اجلميع 

اجلائحة باإذن الله تعاىل.  

عقد جلسة مباحثات مع  الفايز .. رئيس مجلس الشورى: 

إلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص )PCR( .. الداخلية: 

المملكة حريصة على تعزيز العالقات مع األردن بكافة المجاالت 

 أرامكو راٍع إستراتيجي وعالمي لسباق الفورموال 1

عّمان ـ وا�س 
اأعرب رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبدالله بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, عن تقديره للمملكة الأردنية 
الكرمي  ول�سعبه  لــالأردن  متمنًيا  و�سعًبا,  قيادًة  الها�سمية 
البلدين  بــني  العالقات  اأن  مبيًنا  والــتــقــدم,  الــعــزة  دوام 
حتظى برعاية واهتمام خادم احلرمني ال�سريفني -حفظه 
احل�سني,  بن  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة  واأخيه  الله-, 
وت�ستند على امتداد تاريخي, م�سيًدا مبا ت�سهده عالقات 
التعاون بني البلدين من تنامي م�ستمر وتقدم يف خمتلف 
وال�سعبية,  الر�سمية  امل�ستويات  جميع  وعلى  املجالت 

لفًتا النظر اإىل اأهمية تعزيز التعاون الثنائي ل�سيما على 
�سعيد العالقات الربملانية.

العربية  اململكة  حر�س  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأكـــد 
ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سعودية 
عهده الأمني -اأيدهما الله-, على دعم كافة ال�سبل لتعزيز 
اأهمية  اأن  مبيًنا  املجالت,  كافة  يف  البلدين  بني  التعاون 
الإ�سهام  على  املجل�سني  حر�س  من  تنطلق  الزيارة  هذه 
التعاون  مبــجــالت  والــدفــع  الثنائية  العالقات  بتطوير 

الربملاين مبا يحقق امل�سالح ويعزز التن�سيق امل�سرتك.
عقدها   التي  الر�سمية  املباحثات  جل�سة  خــالل  ذلــك  جــاء 
بن  عبدالله  الــدكــتــور  ال�سيخ  الــ�ــســورى  جمل�س  رئي�س 

جمل�س  رئي�س  دولــة  مع  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
اإطار زيارة  الأعيان الأردين في�سل بن عاكف الفايز, يف 
الها�سمية  الأردنــيــة  اململكة  اإىل  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 
حالًيا تلبية لدعوة ر�سمية تلقاها من دولة رئي�س جمل�س 

الأعيان.
وجرى خالل جل�سة املباحثات بحث عدد من املو�سوعات 
�سبل  وا�ستعرا�س  امل�سرتك,  الهتمام  ذات  والق�سايا 
تطوير وتعزيز التعاون والتن�سيق الربملاين يف املحافل 
الربملانية الدولية, وتفعيل دور جلان ال�سداقة والأخوة 
الربملانية امل�سرتكة. كما نوه دولة رئي�س جمل�س الأعيان 
الفايز,  عاكف  بــن  في�سل  الها�سمية  ــة  ــي الأردن باململكة 

العربية  اململكة  من  الأردن  جتده  الذي  املتوا�سل  بالدعم 
ال�سعودية ووقوفها الدائم معه قيادًة و�سعًبا, م�سرًيا اإىل 
اأن اململكة العربية ال�سعودية وبتوجيهات خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود, و�ساحب 
عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
 - الدفاع  الــوزراء وزيــر  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل 
عن  معرًبا  الأردن,  م�ساعدة  عن  تتخل  مل  الله-,  حفظهما 
احلكيمة  وقيادتها  اململكة  مواقف  اإزاء  البالغ  تقديره 
ودورها التاريخي يف الدفاع عن ق�سايا الأمتني العربية 
يف  ال�سرعية  لإعــادة  املتوا�سلة  وجهودها  والإ�سالمية, 

اليمن.

الظهران ـ وا�س 
مارتن  )اآ�ــســتــون  وفــريــق  ال�سعودية  اأرامــكــو  اأعــلــنــت 
�سراكة  اأمــ�ــس     1 الــفــورمــول  ل�سباق  كــوجــنــيــزانــت( 
خاللها  من  ال�سركة  ت�سعى  الأجــل,  طويلة  اإ�سرتاتيجية 
حمركات  لتطوير  الرامية  اإ�سرتاتيجيتها  تعزيز  اإىل 
وتقنيات  الــعــالــيــة,  الــكــفــاءة  ذات  الــداخــلــي  الحــــرتاق 
الوقود امل�ستدام عايل الأداء, ومواد الت�سحيم املتطورة, 

وا�ستخدام املواد غري املعدنية يف املركبات.
وت�سمل ال�سراكة -اإىل جانب اأعمال البحث والتطوير- 
ت�سمل  كما  الرتخي�س,  واتفاقية  الفريق  رعاية  حقوق 
ا حقوًقا ح�سرية يف ا�ستخدام العالمات التجارية  اأي�سً
اأرامكو  تنتجها  التي  الت�سحيم  ومــواد  الوقود  لأنــواع 

ال�سعودية, والرتويج لها جتارًيا.
وبناًء على ذلك �سُيطلق على الفريق ا�سم اآ�ستون مارتن 

ويــعــّزز   ,1 الــفــورمــول  ل�سباق  كوجنيزانت  اأرامــكــو 
كــراٍع  العاملي  ال�سعودية  اأرامــكــو  دور  التعاون  هــذا 
اإ�سرتاتيجي وعاملي للفورمال 1, التي تعد اأبرز فعالية 
ما  مبتابعة  حتظى  حيث  العامل,  يف  �سيارات  �سباق 

يزيد عن 1.9 مليار م�سّجع حول العامل.
البحث  جمــايل  يف  امل�سرتكة  اجلــهــود  و�ست�سهم 
بذلها  التي  ال�سابقة  تعزيز اجلهود  والتطوير يف 
تزويد  وهو   ,1 الفورمال  هدف  لتحقيق  الفريق 
عام  بحلول  م�ستدام  بــوقــوٍد  املحركات  جميع 
على  ا  اأي�سً ال�سراكة  �سرتّكز  كما  2025م. 
رة  املوفِّ املحركات  تقنيات  وت�سويق  تطوير 
ــاب,  ــرّك ال �ــســيــارات  ت�ستهدف  الــتــي  لــلــوقــود 
فائقة  هجينة  حمرّكات  تطوير  على  عــالوة 

الكفاءة ل�سيارات ال�سباق.

الحصول على الجرعة الثالثة شرط 
لمغادرة المواطنين إلى الخارج

الريا�س ـ وا�س 
وفقًا  باأنه  الداخلية,  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سّرح 
للمتابعة امل�ستمرة للو�سع الوبائي حمليًا وعامليًا ومتابعة 
رفعته  مــا  وبــنــاًء على  وبــائــيــة,  بـــاأي خمــاطــر  يتعلق  مــا 
اجلهات املخت�سة ب�ساأن الإجراءات التي اتخذتها اململكة 
وامل�ستجدات   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  مواجهة  يف 
العامة؛  بهذا اخل�سو�س, ولغر�س احلفاظ على ال�سحة 
اأخذ  اململكة  خــارج  اإىل  املواطنني  ملغادرة  ي�سرتط  فاإنه 
ملن  )كوفيد19-(  لقاح  من  )الثالثة(  التن�سيطية  اجلرعة 
اأم�سى )ثالثة( اأ�سهر من تلقي اجلرعة الثانية, وي�ستثنى 
اأو  اأقل من )16( عامًا,  العمرية ممن هم  الفئات  من ذلك 

الفئات امل�ستثناة وفق ما يظهر يف تطبيق )توكلنا(.
يف  مبــن  اململكة  اإىل  القادمني  جميع  ـــزام  اإل عــن   ف�سال   
حت�سينهم-  حــالــة  عــن  النظر  -بغ�س  املــواطــنــون  ذلــك 
اأو  معتمد   )PCR( لفح�س  �سلبية  نتيجة  بــتــقــدمي 
كورونا  لفريو�س  ال�سريعة  للم�ست�سدات  معتمد  لفح�س 
 )48( خــالل   )COVID-19 Antigen Test(
اإليها,  الدخول  اأو  اململكة  اإىل  املغادرة  موعد  من  �ساعة 
�ــســنــوات, مع   )8( مــن  اأقـــل  هــم  مــن  ذلــك  مــن  وي�ستثنى 
حتليل  بــاإجــراءات  املتعلقة  الــقــدوم  دول  اأنظمة  مــراعــاة 
للمواطنون  ي�سمح  كما  لالأطفال.   بالفريو�س  الإ�سابة 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتهم  فح�س  نتيجة  تظهر  الــذي 

املدة  م�سي  -بعد  اإليها  الدخول  اأو  اململكة  اإىل  بالقدوم 
اأيــام  -1)�سبعة(  الفح�س:  لإعــادة  احلاجة  دون  اأدنـــاه- 
تلقي  ا�ستكمل  ملــن  الإيــجــابــيــة  العينة  اأخـــذ  تــاريــخ  مــن 
اأيــام  -2)ع�سرة(  اململكة.  يف  املعتمدة  اللقاح  جــرعــات 
تلقي  ي�ستكمل  مل  ملن  الإيجابية  العينة  اأخــذ  تاريخ  من 
بذلك  العمل  و�سيتم  اململكة.  يف  املعتمدة  اللقاح  جرعات 
اعتبارًا من ال�ساعة الواحدة من �سباح يوم الربعاء 8/ 
امل�سدر  د  و�سدَّ 2022م.   /2  /9 املوافق  1443هـ   /7
ــالإجــراءات الحــرتازيــة  ب الــتــزام اجلميع  على �ــســرورة 
املعتمدة,  ال�سحية  والربوتوكولت  الوقائية  والتدابري 

وامل�سارعة يف ا�ستكمال اأخذ جرعات اللقاح املعتمدة.

الفيصل يستقبل القنصل الياباني 

القيادة تهنئ الرئيس السيرالنيك 
بذكرى اليوم الوطني

وا�س ـ الريا�س 
اآل �سعود, برقية تهنئة, لفخامة الرئي�س  بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ال�سرتاكية,  الدميقراطية  �سريالنكا  جمهورية  رئي�س  راجاباك�سا,  غوتابايا 
الوطني لبالده.واأعرب امللك املفدى, عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته, 

وحلكومة و�سعب جمهورية �سريالنكا الدميقراطية ال�سرتاكية ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
ويل  �سعود,  اآل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الرئي�س غوتابايا  لفخامة  تهنئة,  برقية  الدفاع,  الــوزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  العهد 
راجاباك�سا, رئي�س جمهورية �سريالنكا الدميقراطية ال�سرتاكية, مبنا�سبة ذكرى اليوم 
الوطني لبالده. وعرب �سمو ويل العهد, عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور 
الدميقراطية  �سريالنكا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته,  وال�سعادة  ال�سحة 

ال�سرتاكية ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

نائب أمير الرياض يؤدي صالة 
الميت على األمير فيصل بن 

خالد بن فهد بن ناصر

سعود بن خالد الفيصل يرعى انطالق 
منتدى »المدينة الذكية«

السجن والغرامة واإلبعاد 
لمقيم تورط في بيع 

الحديد المغشوش
الريا�س ـ البالد 

�سهرت وزارة التجارة مبقيم من جن�سية م�سرية, عمل مديرًا 
بعد �سدور حكم  الريا�س,  مدينة  للحديد يف  لالإنتاج مب�سنع 
اإثر  التجاري,  الغ�س  مكافحة  نظام  مبخالفة  ُيدينه  ق�سائي 
مطابق  غري  مغ�سو�س  حديد  وبيع  حيازة  يف  تورطه  ثبوت 

للموا�سفات القيا�سية.
ون�سرت الوزارة ملخ�س احلكم الق�سائي ال�سادر من املحكمة 
�سهر,  ملــدة  و�سجنه  تغرميه  واملت�سمن  بالريا�س  اجلزائية 
واإبعاده عن اململكة, وعدم ال�سماح له بالعودة للعمل, بالإ�سافة 
ن�سر  عرب  والت�سهري  املغ�سو�س,  احلديد  واإتالف  م�سادرة  اإىل 

احلكم يف �سحيفتني على نفقة املخالف.
من�ساأة  مقر  على  وقفت  قــد  لــلــوزارة  الرقابية  الــفــرق  وكــانــت 
تخت�س يف جتارة احلديد باملدينة ال�سناعية الثالثة بالريا�س, 
لإخ�ساعها  احلــديــد  منتج  مــن  عينات  �سحب  عملية  واأجـــرت 
عيوب  وجــود  الفح�س  نتائج  واأظــهــرت  والتحليل,  للفح�س 
مع  احلــديــد  واأطــــوال  اأوزان  مطابقة  عــدم  منها  ميكانيكية, 
مطابقتها  عــدم  وبالتايل  الأحــمــال,  مقاومة  و�سعف  بياناته, 
م�سادرة  متت  عليه  وبناء  املعتمدة,  واملقايي�س  للموا�سفات 

واإتالف 58 ربطة حديد تزن 116 طنًا.

الريا�س ـ وا�س 
بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
عبدالعزيز نائب اأمري منطقة الريا�س عقب �سالة الع�سر  اأم�س  
�سالة امليت على �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
بن فهد بن نا�سر بن عبدالعزيز اآل �سعود - رحمه الله -, وذلك 

بجامع الإمام تركي بن عبدالله يف الريا�س.
رئي�س  للمملكة  العام  املفتي  �سماحة  �سموه  مع  ال�سالة  واأدى 
والإفتاء  العلمية  للبحوث  العام  الرئي�س  العلماء  كبار  هيئة 
ال�سمو  و�ساحب  ال�سيخ,  اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ 
ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز,  بن  الفي�سل  تركي  الأمري  امللكي 
امللكي الأمري في�سل بن خالد بن نا�سر بن عبدالعزيز, و�ساحب 
عبدالعزيز,  بــن  نــا�ــســر  بــن  من�سور  الأمــــري  املــلــكــي  ال�سمو 
و�ساحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبدالله بن ثنيان, و�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خالد بن فهد بن نا�سر بن عبدالعزيز )والد 
الفقيد(, و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن خالد بن فهد بن 
اأ�سحاب ال�سمو  نا�سر بن عبدالعزيز )اأخو الفقيد(, وعدد من 

الأمراء وكبار امل�سوؤولني وجمع من املواطنني.

املدينة املنورة ـ البالد
بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابة 
ال�سمو  يرعى �ساحب  املنورة,  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 
امللكي الأمري �سعود بن خالد الفي�سل نائب اأمري املنطقة منتدى 
تطوير  هيئة  تنظمه  الــذي  2022م,  الذكية  املــنــورة  املدينة 
 -  6 والثنني  الأحــد  يومّي  مــدار  على  املنورة  املدينة  منطقة 
مناء  مببنى  الأعمال  ريادة  قاعة  يف  وذلك  اجلاري,  فرباير   7
املتخ�س�سني  من  عدد  املنتدى  جل�سات  يف  وي�سارك  املنورة. 
الذكية  املدن  العامل ل�ستعرا�س اخلربات والتجارب يف  حول 
املدينة  وزوار  �سكان  تواجه  التي  التحديات  ملناق�سة  العاملية, 
تلك  ملعاجلة  الــذكــيــة  املـــدن  مفاهيم  تطبيق  و�سبل  املــنــورة, 
للمدينة  الــرائــدة  التجربة  املنتدى  �سيناق�س  كما  التحديات, 
املنورة يف اأوىل خطواتها نحو التحول اإىل مدينة ذكية دون 

امل�سا�س بهويتها وثقافتها الإ�سالمية.
وعالقتها  الذكية  املــدن  مفاهيم  مناق�سة  اإىل  املنتدى  ويهدف 
اإىل  اإ�ــســافــة  ال�ــســتــدامــة,  بتح�سني جـــودة احلــيــاة و�ــســمــان 
ا�ستعرا�س جتربة املدينة املنورة يف التحول اإىل مدينة ذكية, 
ومناق�سة دور البتكار يف تعزيز التنمية امل�ستدامة, اإىل جانب 
يف  الإ�سهام  عن  ف�ساًل  احل�سري,  البتكار  ــاأدوات  ب التعريف 
متكني رواد الأعمال لتطوير املنتجات التقنية عن طريق معامل 

البتكار ومن�سات املدن الذكية.

جدة ـ وا�س 
ا�ــســتــقــبــل �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــري 
احلــرمــني  خــــادم  م�ست�سار  الفي�سل  خــالــد 
مقر  يف  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني 

بجدة  لليابان  العام  القن�سل  بجدة,  الإمــارة 
اإيزورو �سيمورا. وجرى خالل اللقاء تبادل 
املو�سوعات  ومناق�سة  الــوديــة,  الأحــاديــث 

ذات الهتمام امل�سرتك.



واأو�ضح املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية 
طبيعية  بت�ضاري�س  متتاز  اململكة  �ضواحل  اأن 
الرملية  ال��ب��ي��ئ��ات  م��ن  ك��ث��رًا  ت�����ض��م  م��ت��ن��وع��ة 
والطينية وال�ضخرية ، التي ت�ضكل حمطة لعبور 
مدار  على  املهاجرة  الطيور  من  كثرة  اأن��واع 
العام ، حيث تنق�ضم ح�ضب توقيت و�ضولها اإىل 
اململكة اإىل اأربعة اأق�ضام ، الق�ضم الأول : الطيور 
منطقة  اململكة  اأج��واء  من  تتخذ  التي  العابرة 
والق�ضم   ، واأفريقيا  واآ�ضيا  اأوروب��ا  بني  عبور 
الثاين : يتعلق بالطيور املقيمة التي تعي�س يف 
�ضواحل اململكة ، ومت�ضي حياتها فيها ، بينما 
الق�ضمني الثالث والرابع ينح�ضران يف الطيور 
الزائرة �ضيفًا و�ضتاًء ، وهي الطيور التي ت�ضل 
ومن  �ضيفًا  اأفريقيا  من  قادمة  ال�ضواحل  اإىل 

اأوروبا واآ�ضيا �ضتاًء.
اأكرث من مليون ون�ضف من  اأن  وك�ضف املركز  
البحر  م�ضار  تعرب  املهاجرة  احلّوامة  الطيور 
الهجرة  م�ضارات  اأ�ضخم  من  يعد  الذي  الأحمر 
التع�ضي�س  مواقع  بني  يربط  حيث  العامل  يف 
اأف��ري��ق��ي��ا  يف  الت�ضتية  وم��ن��اط��ق  اأوروب�����ا  يف 
اأ�ضماء  من  اأن��ه  اإىل  م�ضرًا   ، املهاجرة  للطيور 
علم  يف  املتخ�ض�ضني  ح�ضب  املهاجرة  الطيور 
يقطن  الذي  الأبي�س«  »النور�س  طائر  الطيور 
ذات  اجل��زر  على  ويتكاثر  الأح��م��ر  البحر  يف 
ال�ضخور وال�ضواطئ الرملية ، وطائر »الوروار 
الأوروبي« اأو ما ي�ضمى ب� »ال�ضقرقع« ، وطائر 
يوجد  الذي  الليل«  »بل�ضون  طائر  اأو   ، »الُغرة« 
الكثيف  النباتي  بكرثة يف املواقع ذات الغطاء 
ويعي�س حول ال�ضدود ، ويف اأماكن جتمع املياه 

وامل�ضتنقعات وعلى م�ضبات الأودية املختلفة.

 النحام الوردي 
واأ�ضاف املركز اأن هناك طيورًا اأخرى حتتوي 
كطائر  واح����د  وج��ن�����س  واح����دة  ف�ضيلة  ع��ل��ى 
»النحام الوردي« الذي ُيدعى اأي�ضًا »الفالمنجو« 
، ويتميز ب�ضيقانه الرفيعة الطويلة ذات اللون 
العديد  جانب  اإىل   ، الفاقع  الأحمر  اأو  ال��وردي 
باألوانها  لالنتباه  الالفتة  املختلفة  الأن��واع  من 
الن�ضاج  كطائر  املنت�ضرة  وم�ضمياتها  واأ�ضكالها 
»احل�����ض��ون« وط��ائ��ر ���ض��ن��ون��و ال��ب��ح��ر وي��دع��ى 
البل�ضون  وطائر   ، ال�ضعوة«  اأو   ، ف�ضادة  »اأبو 

احلمامة  اإىل  اإ�ضافة   ، »ال��زرق��ي«  اأو  ال��رم��ادي 
اخل�ضراء التي ت�ضكن الأودية الأكرث اخ�ضرارًا 
وتزداد اأعدادها خالل مو�ضم اخلريف بو�ضول 
الطيور املهاجرة من القرن الأفريقي ، وتعي�س 
يف الغابات الكثيفة بالأ�ضجار ودائمة اخل�ضرة 
مثل جبال ح�ضوة و�ضحب الواقعة يف حمافظة 

رجال اأملع .

النظم البيئة 
الفطرية  احلياة  لتنمية  الوطني  املركز  واأ�ضار 
اإىل اأن اأرا�ضي اململكة بحكم موقعها اجلغرايف 
اأ�ضبحت  ق����ارات  ث���الث  ب��ني  الإ���ض��رات��ي��ج��ي 
ًا مهمًا لأنواع عديدة من الطيور  عربرَ اأرا�ضيها مرَ
الطيور  اأن��واع  عدد  اإجمايل  ويبلغ   ، املهاجرة 
اإىل  تنتمي  نوعًا   »499« اململكة  يف  امل�ضجلة 
كما   ، متكاثرة  نوعًا   »223« منها  عائلة   »67«
اأو  مهاجًرا  نوًعا   »276« ح��وايل  املركز  �ضجل 

عابرًا لأرا�ضي اململكة.
وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  ت�ضارك  كما 
املهاجرة  للطيور  العاملي  اليوم  يف  جهتها  من 
-تزامنًا مع دورة هجرة هذه الطيور- بحمالت 
والتعريف  ال��ط��ي��ور،  حماية  �ضبل  يف  توعية 

والتنظيمات  وع��وائ��ل��ه��ا  امل��ه��اج��رة  ب��ال��ط��ي��ور 
م�ضاراتها  على  للمحافظة  اململكة  تتبعها  التي 
املو�ضمية يف الوقت الذي تعد فيه هذه الطيور 
على  ت��دل  التي  املهمة  البيئية  املوؤ�ضرات  اأح��د 

مدى �ضالمة النظم البيئية حول العامل .

محطات التوقف 
وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  ل��ف��رع  ال��ع��ام  امل��دي��ر   

والزراعة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س �ضعيد 
البحر  �ضاحل  اإن  ق��ال  الغامدي  الله  ج��ار  بن 
الطيور  معابر  اأح��د  يعد  املنطقة  يف  الأحمر 
 ، اأفريقيا  اإىل  واأوروب����ا  اآ�ضيا  م��ن  املهاجرة 
منوهًا ب�ضرورة احلفاظ على التوازن البيئي 
للنظم البيئية التي تقع يف م�ضارات هجرتها 
وحم��ط��ات ت��وق��ف��ه��ا ل��ل��ت��زود ب��ال��غ��ذاء اأث��ن��اء 

الهجرة ذهابًا واإيابًا .

اجل��ه��ات  يف  ممثلة  اململكة  ت��ب��ذل��ه  م��ا  واأك����د 
 ، البيئي  التنوع  على  باحلفاظ  العالقة  ذات 
ال�ضيد  من  املهاجرة  الطيور  على  واحل��ف��اظ 
اجل��ائ��ر ، ول��ت��اأم��ني م����الذات اآم��ن��ة ل��ه��ا اأث��ن��اء 
�ضالمة  يف  والإ���ض��ه��ام  لأرا���ض��ي��ه��ا  ع��ب��وره��ا 
النظم البيئية حول العامل ، حيث تعد الطيور 
 ، املناخية  للتغرات  مهمًا  موؤ�ضرًا  -علميًا- 
وال��درا���ض��ات  البحوث  لإج���راء  مهمة  وم���ادة 
التوزان  حفظ  يف  ودوره���ا  الر�ضد  وب��رام��ج 

البيئي والتنوع البيولوجي.

الكورنيش الجنوبي 
ال��ك��ورن��ي�����س اجل��ن��وب��ي بجدة   ���ض��واط��ئ   يف 
ال�ضرق  يف  للطيور  املناطق  اأهم  من  اأنه  جند 
ال�ضاحلي  �ضريطه  ام��ت��داد  فعلى  الأو����ض���ط، 
من  اأن��واع  ت�ضتوطن  الأحمر  للبحر  املحاذي 
الطيور ونقطة عبور لأخرى مهاجرة.وحتط 
الكورني�س  على  هجراتها  طريق  يف  رحالها 
الذي بات وجهة مف�ضلة لدى الكثرين �ضمن 
برامج ال�ضياحة البيئية طيور النحام الكبرة 
اإ�ضافة  الطويلتني  وال�ضيقان  ال��رق��اب  ذات 
واخلوا�ضة  واخلر�ضنة  النوار�س  طيور  اإىل 

ومن  ال�ضمايل  القطب  مناطق  م��ن  املهاجرة 
اأوروب����ا ، واأن����واع م��ن ال��ط��ي��ور امل��ائ��ي��ة مثل 

البال�ضني .
رونق من اجلمال ت�ضفيه البيئة البحرية فمن 
بلونها  املغازل  اأب��و  طيور  م�ضاهدة  امل��األ��وف 
الأبي�س والأ�ضود واأرجلها الطويلة الدقيقة ، 
وطيور احلنكور، فيما يتحني املهتمون لروؤية 
نوعني من طيور النور�س ذات العني البي�ضاء 
والأ�ضحم التي ل تتكاثر اإل يف البحر الأحمر 

وخليج عدن.
واأ���ض��ف��ى ال��ت��ن��وع الإح���ي���ائ���ي ���ض��م��ة ج��اذب��ة 
لذلك  بجدة  اجلنوبي  الكورني�س  ل�ضواطئ 
ا�ضتاأثرت باهتمام زوار عرو�س البحر الأحمر 
الأ�ضماك  �ضيد  هواية  وممار�ضة  لال�ضتجمام 
،ف�ضاًل عن متابعة اأنواع الطيور التي تتوزع 
والرملية  ال�ضخرية  البحرية  اجل���زر  على 
وع���ل���ى امل�����ض��ط��ح��ات ال��ط��ي��ن��ي��ة ب��ال�����ض��واط��ئ 
وح�ضب   ، واأرج��ل��ه��ا  مناقرها  ط��ول  بح�ضب 
املناقر  ، فالطيور ذات  الطينية  عمق املنطقة 
غرة تكون قريبة من ال�ضاطئ ، فيما تكرث  ال�ضَّ
يف  الطويلة  واملناقر  الأرج���ل  ذات  الطيور 

املناطق العميقة.
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سواحل المملكة
موطن آمن للطيور المهاجرة 

تعّد �ضواحل اململكة موطًنا اآمًنا للطيور املهاجرة لوقوعها يف قلب م�ضار هجرة الآلف من هذه الطيور بني القارات الثالث، اآ�ضيا ، واأوروبا ، واأفريقيا ، كما ت�ضكل البيئات املتنوعة 
فيها مواقع حيوية ل�ضراحة بع�س الأنواع املهاجرة للتزود بالطاقة ال�ضرورية ل�ضتكمال دورة حياتها من خالل رحلترَي هجرتها يف الذهاب ملناطقها ال�ضتوية والعودة �ضوب مناطق 

تكاثرها يف ال�ضمال. وتاأتي م�ضاركة اململكة يف اليوم العاملي للطيور املهاجرة بهدف ت�ضليط ال�ضوء على اجلهود والإجنازات التي حتققها حكومة اململكة للمحافظة على احلياة الفطرية 
وبيئاتها الطبيعية، والتعريف باأهمية الطيور املهاجرة ودورها يف النظام البيئي ، حيث تعد اململكة ع�ضوًا يف معاهدة املحافظة على الأنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية ، وع�ضوًا 

يف اتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع املهددة بالنقرا�س من جمموعة احليوان والنباتات الفطرية ، وع�ضوًا يف اتفاقية التنوع الأحيائي.

جدة ـ البالد 

مؤشر مهم  للتغيرات المناخية ومادة مهمة إلجراء البحوث والدراسات 

المملكة عضو في معاهدة 
المحافظة على الحيوانات الفطرية

الحمامة الخضراء تسكن األودية 
وتحضر في موسم الخريف 

البيئات المتنوعة 
تشكل  مواقع حيوية 
الستراحة المهاجرة 



 يف هذا ال�صياق اأكد خمت�صون وتربويون اأن منهج اململكة 
الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  رعاية  جتاه  ال�صعودية  العربية 
ودعمهم اإمنا يعرب عن رغبة �صادقة واأكيدة جتاه دمج هذه 
الفئة يف املجتمع ومعاجلة كل ال�صعوبات التي تعرت�صها، 
يعزز  العاقة  ذوي  دم��ج  اأن  اإىل  نف�صه  الوقت  يف   لفتني 
ثقتهم يف اأنف�صهم ويزيد من اأح�صا�صهم بالنتماء للمجتمع. 

أعضاء فاعلون 
خالد بن جميل احلارثي م�صت�صار للتعليم والتدريب يوؤكد 
اأن عملية الدمج للأطفال ذوي الإعاقات يتيح لهم اأن يكونوا 
املدار�ص  يف  دجمهم  اإن  اإذ  جمتمعهم،  يف  فاعلني  اأع�صاء 
مع اأقرانهم غري املعاقني �صي�صاعدهم على تكوين �صداقات 
اإح�صا�صهم  الآخرين، و�صيزيد  مع  ب�صكل طبيعي  والتفاعل 
حتفيزهم  اإىل  �صيوؤدي  الذي  الأمر  املجتمع،  اإىل  بالنتماء 
وتنمية قدراتهم والتخفيف من �صعوبة انتقالهم اىل مراكز 
ت�صاهم  كما  التعلم.  بهدف  بيئاتهم  عن  بعيدة  متخ�ص�صة 
وتغري  لهم  املجتمع  تقبل  زي��ادة  على  اي�صا  الدمج  عملية 
الإعاقة، حتى ترت�صخ  اإىل  املعاقني  الأطفال غري  من نظرة 
التي  القدرات  ا ميتلكون  اأي�صً املعاقني  باأن  قناعات جديدة 

توؤهلهم للعتماد على اأنف�صهم.
واجتماعية  نف�صية  ابعاد  لها  الدمج  عملية  ان  اأو�صح  كما 
معها.  التعامل  وكيفية  بها  الملام  يجب  وتربوية  و�صحية 
لفتا اأنه  لي�ص كل معاق ميكن دجمه فهناك اعاقات �صديدة 
ومراكز  معاهد  اىل  حتتاج  واع��اق��ات  اي���واء  اىل  حتتاج 
كليا  اما دجما  باملجتمع  متخ�ص�صة واعاقات ميكن دجمها 

او جزئيا.

أسلوب عالجي 
املعلم عبدالله كايد اخلويران ال�صراري يرى يف عملية دمج 
كبريًا يف حت�صني  دورًا  العادية  املدار�ص  الإعاقة يف  ذوي 
ظروفهم احلياتية حيث مينحهم التكيف مع رفاقهم وذويهم 
الأ�صاليب  اأه��م  اأح��د  الدمج  يعد  ،حيث  املجتمع  اأبناء  من 
العلجية التي نادى بها املخت�صون والرتبويون والأطباء 
املفاهيم  م��ن  ال��ع��ادي��ني  م��ع  الإع���اق���ة  ذوي  دم���ج  اأن  ك��م��ا   ،
الن�صاطات  حوله  وك��رت  موؤخرا  ا�صتخدامها  �صاع  التي 

والأبحاث العلمية.
التالية  النقاط  املعاقني يف  للأطفال  الدمج  اأهمية  اأن  حيث 
م�صاعدة الأطفال على تنمية مداركهم عن العامل املحيط بهم.  
م�صاعدة الأطفال على تكوين �صداقات ومنحهم الإح�صا�ص 
على  ت�صاعدهم  التي  الأن�صطة  الأطفال  وتعليم  بالنتماء 
اأع�صاء  ليكونوا  واملجتمع  الأ���ص��رة  يف  ب��دوره��م  القيام 

فاعلني.
وتابع: من خلل تعاي�ص الطلب العاديني مع طلب ذوي 
هوؤلء  حاجة  املجتمع  �َصيتفّهم  الوقت  مرور  ومع  الإعاقة 
منازل  يخلو  يكاد  ل  لأن��ه  بيننا  يكونوا  اأن  اإىل  ال��ط��لب 

الطلب او اأقاربهم من هذه الفئة.
بالغا  اهتماما  الإ�صلمي احلنيف   ديننا  اهتمام  اإىل   لفتا 
الإ�صلم  واأعطى  الإ���ص��لم��ي،   املجتمع  يف  الإع��اق��ة  ب��ذوي 
لهذه الفئة حقوقهم كاملة، وحر�ص على دمج املعافى منهم 
اأمام  الطريق  يفتحوا  اأن  بالأ�صوياء  واأه��اب  جمتمعه،  يف 
بعيدا  جمتمعه  و�صط  كاملة  حقوقه  ليمار�ص  معوق  ك��ل 
املجتمع  ه��و  امل�صلم  فاملجتمع  التعييب،  اأو  التعيري  ع��ن 
املو�صوف بالرحمة التي هي ا�صم من اأ�صماء الله - �صبحانه 
قبل  املعوقني  من  مل�صتحقيها  واجبة  والرحمة   ،- وتعاىل 

الأ�صوياء.
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��دار���ص  اأن   او���ص��ح   ك��م��ا 
بكافة  اخلا�صة  الرتبية  معلمي  م��ن  تخلو  ل  الغالب  يف 
تعليمية  كوادر  اإىل  بحاجة  لي�صوا  بذلك  فهم  التخ�ص�صات 
اململكة  يف  احلكومية  امل��دار���ص  اأن  متخ�ص�صة.موؤكدا 
العربية ال�صعودية مت ت�صميمها لتكون ملئمة لطلب ذوي 
الإعاقة من مداخل وخمارج وف�صول ملئمة لهم اىل مايف 

ذلك من دورات مياه خا�صة بهم يف كل مدر�صة.

مدارس الدمج 
وجود  جعفري  ه��ادي  املعماري  املهند�ص  يرى  جانبه  من   
موا�صفات لبد من تواجدها يف مدار�ص الدمج من نواحي 

البناء مل�صاعدة ذوي الهمم.
وتهيئة  للم�صروع  املنا�صب  املوقع  تهيئة  �صرورة  موؤكدا 
الأماكن واخلدمات كتوفري امل�صاعد اخلا�صة واملنحدرات 
او رامبات العربات والكرا�صي املتحركة وممرات املكفوفني 

ودورات املياه اخلا�صة ومواقف احلافلت وال�صيارات.
وغ��رف  اخلا�صة  الرتبية  ف�صول  وجتهيز  توفري  وك��ذل��ك 
والتقنيات  ال�صاملة  واحل�صية  ال�صمعية  والغرف  امل�صادر 

وو�صائل  وال�صوت  الإن���ارة  وانظمة  املنا�صبة  امل�صاعدة 
الرتفية والعيادات املتخ�ص�صة.

�صهولة  ليحقق  الت�صاع  ذي  احليز  تهيئة  �صرورة  موؤكدا 
والتي  الف�صول  بني  متو�صطة  وتكون  والتدريب  احلركة 
يحتاج الطلب فيها لعناية خا�صة وما ي�صهل حركتهم بدون 
اي �صعوبة ويكون بها و�صائل تعليمية وتربوية وموؤثثة 

حيث حتقق وتوفر خدمات كافية وتفي بالإحتياجات.

نظرات الشفقة 
ذوي  من  لطفلة  اأم  وهي   - الدو�صري  مي  املعلمة  اعتربت 
مع  والب�صيطة  احلركية  الإعاقات  اأ�صحاب  دمج   - الإعاقة 

الطلب الأ�صوياء ميكن اأن يحقق الدمج اأهدافه وفوائده.
الهمم حيث  بالن�صبة لذوي  الدمج كبرية  اأهمية  اأن  موؤكدة 
ي�صعرهم ذلك باأنهم غري خمتلفني مبا اأن  القدرات العقلية 
التح�صيل  على  توؤثر  ول  احلركة  يف  فقط  والفرق  �صليمة 
الدرا�صي وفهمه واإدراكه منا�صب وجيد للمناهج الوزارية 

امل�صندة للتعليم.
كما اأو�صحت اهمية عدم توجيه  نظرات ال�صفقة جتاه ذوي 
الهمم  حيث يكون الإ�صلح من البداية من داخل اأ�صرة هذا 
الطالب وتقويته واحلديث معه و�صرح حالته والتاأكيد له 
ذاته وطموحاته ول  لن يعيقه عن حتقيق  باأن هذا اخللل 
اخلطوات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرية   اب��دا.  للمحبطني  يلتفت 

تفهم  على  ق��ادرًا  جتعله  املعاق  الطفل  مع  للأ�صرة   الأوىل 
املجتمع وتغيري نظرة ال�صفقة بهمته وجتاوزها اإىل نظرة 

فخر.
لفتة اىل وجود برامج خمتلفة واآليات خا�صة يف املدار�ص 
والإعاقة  التعلم  التعلم و�صعوبة  مثل بطء  للدمج  املحققة 

الفكرية.
تعليمية  ك����وادر  وج���ود  يتطلب  ال��دم��ج  ه���ذا  اأن  م�����ص��رية 

متخ�ص�صة »دقيقة« حتى ياأخذ الطالب حقه ب�صكل كامل.

تعزيز الثقة 
اأهمية  على  ت��وؤك��د  ال��غ��ام��دي  م�صفرة  ال��رتب��وي��ة  اخل��ب��رية 
الدمج لهذه الفئة لنه ي�صاعدهم على تعزيز الثقة بالنف�ص 
والعتماد على الذات كما انه يخلق جوًا من الألفة من خلل 

التعاون بني اجلميع من ابناء املدر�صة الواحدة.  
الإعاقة  الطالب من ذوي  اإىل �صرورة  تعويد  اأ�صارت  كما 
خلل  من  وذل��ك  زملئهم  من  ال�صفقة  نظرات  جت��اوز  على 
كثريا  ان  يف  ومناق�صتهم  ب��ال��ذات  الع��ت��زاز  اهمية  زرع 
يحتاج  فاملري�ص  خا�صة   لرعاية  بحاجة  هم  النا�ص  م��ن  
ومن  وامل�صاعدة  للعكاز  يحتاج  قدمه  ك�صرت  ومن  للرعاية 
ت�صايق من م�صاكل احلياة احتاج ملن يوا�صيه حلل م�صاكله 
بالتايل  درو���ص��ه  له  يذاكر  ملن  احتاج  درا�صًيا  تاأخر  وم��ن 
ا�صبح كل افراد املجتمع من هم يف املدر�صة  هم من ذوي 
الحتياجات املختلفة بالتايل لبد من الثقة بالنف�ص لتجاوز 

كل ال�صعاب. 
كما اأو�صحت اأن هناك  اآليات وبرامج  خا�صة للطلب من 
ب��ال��وزارة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  خ��لل  من  الإع��اق��ة  ذوي 

�صرورة  م��وؤك��دة  الفئة.  ه��ذه  ملتابعة  توجيهاتهم  وات��ب��اع 
من  بها  اخلا�ص  امل�صار  ح�صب  فئة  كل  متخ�ص�صات  توفر 

التخ�ص�صات اجلامعية.

تعليم مميز 
واأ�صر  عمومًا  املجتمع  توعية  اإىل  التعليم  وزارة  ت�صعى 
ذوي الإعاقة خ�صو�صًا بحقوق اأبنائهم وواجباتهم، واأمثل 
الطرق للتعامل معهم، اإىل جانب توفري التعليم املتميز الذي 
ي�صمن لهم م�صتقبًل حتقيق تطلعاتهم، وي�صهم يف حت�صني 
اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  اأفراد  بقية  مع  اأمامهم  الفر�ص  تكافوؤ 
التعاون مع العديد من اجلهات احلكومية والأهلية؛ لتاأهيل 
ذوي الإعاقة الفكرية ل�صوق العمل وامل�صاهمة يف توظيفهم.
وتعمل وزارة التعليم على اإعداد كوادر ب�صرية قادرة على 
اخلدمات  وتقدمي  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ص  مع  التوا�صل 
امل�صاندة وامللئمة لهم بكل كفاءة، وذلك من خلل تدريبهم 
املجال،  هذا  يف  العلمية  التوجهات  اأحدث  وفق  وتاأهيلهم 
اإىل جانب فتح اآفاق التعاون مع اجلهات الإقليمية والدولية 
ذات العلقة؛ لتكون الربامج اخلا�صة بذوي الإعاقة مبثابة 
مرجعية علمية يف جمال تعليم وتدريب وتاأهيل الأ�صخا�ص 
اإ�صدار الوزارة  اإىل  اإ�صافة  ذوي الإعاقة والعاملني معهم، 

لعدد من الأدلة الداعمة لعمليات التعّلم عن ُبعد.
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المملكة أقرت حزمة من التشريعات لخدمة حقوق هذه الفئة من المجتمع 

دمج أصحاب الهمم.. تعزيز ثقة وتنمية مدارك 
 توا�صل اململكة العربية ال�صعودية دوما  �صعيها اإىل اإدماج حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة �صمن خططها الوطنية متا�صًيا مع روؤيتها للتنمية امل�صتدامة 2030 ومعاجلة كل ال�صعوبات التي تعرت�صها ، وياأتي ذلك ا�صت�صعارا منها 

بواجباتها جتاه تقدمي جميع اخلدمات والربامج التي حتتاجها هذه الفئة الغالية من املجتمع الذين ميلكون من العزمية والإلهام والإ�صرار ما ل ميلكه الكثريون ، ويف هذا ال�صدد قامت اململكة باإقرار عدد من الت�صريعات التي تخدم 
حقوق هذه الفئة من املجتمع وتراعيها، منها املوافقة على امل�صروع الوطني للتعامل مع ا�صطرابات ت�صتت النتباه وفرط احلركة والتعامل مع التوحد وا�صطرابات النمو ال�صاملة والك�صف الطبي املبكر عن الأمرا�ص ال�صتقلبية والغدد 

لدى حديثي الولدة، واإن�صاء 38 مركزا للتاأهيل ال�صامل ودعمها بالكوادر املتخ�ص�صة موزعة على خمتلف مناطق اململكة واعتماد برامج الرعاية ال�صحية املنزلية واإن�صاء الحتاد ال�صعودي لريا�صات ذوي الحتياجات اخلا�صة الذي اأن�صاأ 
15 مركزا تدريبيا على م�صتوى مناطق اململكة ، كما اأن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة يتمتعون بعدد من المتيازات التي كفلتها لهم الدولة منها تخ�صي�ص اإعانة مالية �صهرية لهم ومتكينهم من ا�صتخدام و�صائل النقل العامة ومنحهم 

ومرافقيهم تخفي�صا بن�صبة 50 يف املائة داخل اململكة وخارجها وتوفري الأجهزة التعوي�صية واملعينات ال�صمعية والب�صرية وغريها جمانا  وتقدمي رعاية اجتماعية وطبية ونف�صية لذوي الإعاقة ومنح الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة �صيارات 
جمهزة وتوظيف الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع احلكومي وت�صجيع القطاع اخلا�ص على توظيفهم، ف�صل عن توفري التعليم اخلا�ص لذوي الإعاقة من خلل معاهد متخ�ص�صة بالإ�صافة لدجمهم يف التعليم العام.

البالد ـ مها العواوده 

مسفرة الغامديهادي جعفريعبداهلل الشراري خالد الحارثي

تهيئة الحيز ليحقق 
سهولة الحركة والتدريب 

في الفصول 

تحسين ظروفهم الحياتية وتكيفهم مع زمالئهم الطالب

ابت�صام  ال��ع��ام  التعليم  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  اأك���د 
ال�صهري اأن الطلبة من ذوي الإعاقة يحظون بعناية ودعم 
دائم من وزارة  الله-، واهتمام  -اأيدها  الر�صيدة  القيادة 
التعليم، وذلك بتوفري كافة التجهيزات الفنية والب�صرية 
الغالية  الفئة  هذه  ح�صول  ل�صتمرار  املعينة  والو�صائل 

على حقهم يف التعليم، و�صمان حت�صني نواجت تعلمهم. 
ب�صكل  التعليم  وزارة  يف  العمل  يتم  ال�صهري:  وقالت 
الرتبية  ملعلمي  التعليمي  املهني  التطوير  على  م�صتمر 
متخ�ص�صة،  تدريبية  برامج  خ��لل  من  اخلا�صة، 
احلديثة  وامل�صتجدات  التوجهات  وف��ق 
�صواء  الإعاقة  ذوي  الطلبة  لتعليم 
ُب���ع���د،  ع����ن  اأو  ح�������ص���وري���ًا 
ذوي  م��ع  العمل  اأن  حيث 
وجود  يتطلب  الإع��اق��ة 
م���ع���ل���م ق��������ادر ع��ل��ى 

وحتديد  معهم،  التوا�صل  وط��رق  الطلب  اإمكانات  فهم 
التعليمية  واخلطط  الربامج  بناء  ثم  ومن  احتياجاتهم، 
املنا�صبة، وهذا الأمر يحتاج اإىل تطوير قدرات املعلمني 
والنف�صية  الأك��ادمي��ي��ة  اجل��وان��ب  جميع  يف  وتدريبهم 
الإع��اق��ة،  ذوي  الطلبة  م��ع  للتعامل  الت�صخي�ص  وط��رق 
وم�صريف  ومعلمات  معلمي  ت��دري��ب  مت  اأن���ه  مو�صحة 
وم�صرفات الرتبية اخلا�صة على الأدلة املرجعية للرتبية 
والتدريب   اجلديدة،  الفكرية  الرتبية  ومناهج  اخلا�صة، 
على التدري�ص يف من�صة مدر�صتي، وغريها من الربامج 

التدريبية.
التعليم  تقدمي  على  التعليم  وزارة  "حر�صت  واأ�صافت: 
جلميع الطلب والطالبات ذوي الإعاقة باختلف مراحل 
لكل  املنا�صب  الرتبوي  املكان  يتم حتديد  تعليمهم، حيث 
طالب بناء على قدراته واحتياجاته، فيمكن دمج الطلب 
ذوي الإعاقة داخل املدر�صة العادية �صواًء كان هذا الدمح 

كليًا  حتى  اأو  املدر�صة،  داخ��ل  خا�صة  ف�صول  يف  مكانيًا 
امل�صاندة"،  اخل��دم��ات  تقدمي  م��ع  ال��ع��ادي  ال�صف  داخ��ل 
حتتاج  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  ف��ئ��ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ص��ريًة 
املدر�صة  داخل  تقدميها  ميكن  ل  اإ�صافية  اأخ��رى  خدمات 
وميكن  متخ�ص�صة،  مراكز  يف  تعليمهم  ويكون  العادية، 
مدار�ص  يف  دجمهم  النتقالية  اخلطة  خ��لل  من  يتم  اأن 

التعليم العام.
للطلبة  التعليم  تقدم  ال���وزارة  اأن  ال�صهري  واأو�صحت 
ل�صمان و�صول جميع  اأمناط خمتلفة  الإعاقة وفق  ذوي 
الطلبة ذوي الإعاقة اإىل التعليم والتدريب والتاأهيل وفق 
امل�صاندة  اخلدمات  اإىل  اإ�صافة  وقدراتهم،  احتياجاتهم 
يف  للندماج  تهيئهم  التي  النتقالية  واخلدمات  الداعمة 
التعليم واملجتمع، من خلل دمج كلي يف ف�صول التعليم 
العام الذي تكون عرب درا�صة الطلب من ذوي الإعاقة يف 

ف�صول التعليم العام مع اأقرانهم.

منهج المملكة في
رعاية ذوي اإلعاقة ترجمة 

صادقة لدمجهم 

برامج مختلفة
وآليات خاصة في المدارس 

المحققة للدمج 

متحدث التعليم لـ               :
خدمة ذوي اإلعاقة وفق أنماط تناسب قدراتهم
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البالد - حممد عمر 
جل�سة  يف  �سلمان،  بن  العزيز  عبد  الأميير  الطاقة  وزييير  �سدد 
م�ؤمتر LEAP، على اأن اأمن الطاقة ي�سكل عن�سرا رئي�سيا 
املناخي  التغر  اأزميية  مع  للتعامل  �سل�س  انتقال  اإىل  لل��س�ل 
والتي ت�ست�جب الكثر من ال�ستثمارات والربامج ، م�ؤكدا اأن 
"من دون اأمن الطاقة ل ميكننا احلفاظ على الأ�س�س القت�سادية 

الأخرى".
العاملي  القت�سادي  النم�  على  احلييفيياظ  اأن  �سم�ه   واأو�ييسييح 
التغير  ا�ييسييتييثييمييارات  لت�سهيل  �ييسييروري  الزدهييييار  وحتقيق 
املناخي حتتاج  التغر  اأزميية  اأن معاجلة  على  ، م�سددا  املناخي 
الييكييثيير ميين الييتييميي�يييل وال�ييسييتييثييمييار بييجييانييب الييكييثيير ميين الييدعييم 
فلن يك�ن هناك  للطاقة  اأمن  والربامج.. ويف حال عدم وج�د 

انتقال �سل�س للطاقة.
خالل  ف�اترها  ارتييفيياع  يف  العاملية  الطاقة  اأزميية  ت�سببت  لقد 
ف�سل ال�ستاء احلايل، فيما ت�سعى �سناعة الطاقة مل�اكبة الطلب 
املتزايد، الذي انتع�س مرة اأخرى بفعل ارتفاع معدلت التعايف 
"ك�فيد-19" وما جنم عنها  تداعيات جائحة  القت�سادي من 

من ا�سطرابات م�ستمرة يف �سال�سل الت�ريد. 
  ويف ظل حميياولت اأوروبييا خلف�س ا�ستهالك الفحم والنفط، 
اأ�سبحت القارة تعتمد ب�سكل متزايد على الغاز الطبيعي، الأمر 
الأوروبيييي على رو�سيا  اعتماد الحتيياد  زيييادة  اإىل  اأدى  الييذي 
الغنية بالغاز، والتي ت�يل اهتمامًا كبرًا مب�سروع خط اأنابيب 
"ن�رد �سرتمي 2"، لكي يتم ربط �س�ق الغاز الأوروبية ب�سكل 
اإىل  مبا�سرة  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ب�سخ   ، رو�سيا  مع  كامل 
مره�ن  اخلط  هذا  ت�سغيل  لكن  باأوكرانيا،  املييرور  دون  اأملانيا 
على  بظاللها  تلقي  التي  امللتهبة  الأوكييرانييييية  الأزمييية  بتداعيات 

ا�ستقرار المدادات ومن ثم ارتفاع اأ�سعاره بدرجة كبرة. 

اليزال الوقت مبكرا
ابتعاد  اأن حميياولت  الطاقة عامليا ، ه�  اأزميية  الآخيير يف   اجلانب 
القت�ساد العاملي عن ا�ستخدام ال�ق�د الأحف�ري �سي�سكل م�سكلة 
ت�فر  لعدم  الأحييي�ال  اأغلب  يف  عليها  التغلب  ال�سعب  من  كبرة، 
لالقت�ساد  الطاقة  اأميين  ل�سمان  يكفي  مبا  املتجددة  البديلة  الطاقة 
اأمن  اأتاح ال�ق�د الأحف�ري للعامل درجة كبرة من  العاملي ، فقد 
الطاقة  اإىل  التح�ل  بقدرة  الظن  حال  �سيتاأثر يف  والييذي  الطاقة، 
اخل�سراء قبل اأن يتمكن القت�ساد العاملي من التكيف مع ال��سع 
يتزايد  الييذي  ال�قت  يف  القريب،  املييدى  يف  ليبدو  الييذي  اجلديد 

منتجات  لت�فر  البرتولية  التح�يلية  ال�سناعات  اإىل  الجتيياه  فيه 
التقنيات احلديثة التي ترتبط بالث�رة ال�سناعية الرابعة.  

 ففي ال�قت الذي ي�سعى فيه العامل للحد من النبعاثات الكرب�نية، 
فاإنه ي�اجه عقبات يف ال�قت احلايل قد تك�ن جمرد بداية لأزمة 
كبرة يف الطاقة العاملية لتعاجلها الطاقة املتجددة يف هذه املرحلة 
حيث ل يزال ال�قت مبكرا، اإمنا يكمن احلل يف ا�ستقرار اأ�س�اق 
الأخيييرة،  ال�سن�ات  ويف   ، اإمييداداتييهييمييا  و�سمان  والييغيياز  النفط 
جتاهلت الييدول الأوروبييييية واليي�ليييات املتحدة هييذا الأميير، وتدفع 

ودفعت ثمن �سدمات ال�ق�د غاليًا نتيجة �سيا�ساتها ب�ساأن ذلك.
اأكيير  تك�ن  اأن  الكرب�ن  منخف�سة  التقليدية  للطاقة  ميكن  لييذا    
احلياد  م�ست�ى  اأن حتقق  التي ميكن  احلديثة  بالتقنيات  �سال�سة 
حتديات  تكمن  فيما   ، الطاقة  اأميين  ا�ستمرار  وت�سمن  الكرب�ين 
هذه  خالل  الرياح   وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  مثل  املتجددة  الطاقة 
املرحلة يف مناطق اقت�سادية كربى كاأوروبا ذات الطلب املتزايد، 
وبالتايل ل ت�سمن ت�ليد الكهرباء ب�سكل منتظم ول بنف�س قدرات 

الطاقة التقليدية اأو من املحطات الن�وية.

  تخزين الطاقة املتجددة
التجارب  طيي�ر  يف  متجددة  م�سادر  من  الطاقة  تخزين  يييزال  ل   
والبتكار. فرغم اأهمية قطاع تخزين الطاقة من م�سادر متجددة، 
فاإنه ما يزال يف مراحله الأولية، واحلاجة املتزايدة لإن�ساء اأنظمة 
حال  ويف  امليي�ييسييادر،  تلك  على  اأكييرب  ب�سكل  تعتمد  مرنة  كهرباء 
م�ستقبل جيد يف جمال  النا�سئة  ال�سركات  اأمام  �سيك�ن  تقدمها 
اإن تقنيات الطاقة  تخزين الطاقة وجني املزيد من الأربيياح؛ حيث 
اجلديدة املعنية بتخزين الطاقة لفرتات اأط�ل، لقت ترحيًبا من قبل 

الطاقة خالل  اأزميية  تفاقم  الطاقة، وخا�سة يف ظل  قطاع �سناعة 
ال�ستاء احلايل. 

اأ�سبحت  الأخ�سر  الهيدروجني  تقنيات  اأن  اإىل  النتباه،  ويجدر 
اأي�سا خيارا اأكر جاذبية وقابلية للتطبيق لكنها تتطلب ا�ستثمارات 
عيياملييييية �ييسييخييميية، واأقييييل تكلفة واأ�ييسييهييل يف الإنيييتييياج مييع الييتييقييدم 
التكن�ل�جي، بالإ�سافة اإىل البطاريات املربدة التي تعد من �سمن 
هاذا  لكن  املنازل،  وتدفئة  اإ�ساءة  اأجل  من  الطاقة   تخزين  بدائل 
ليكفي لتحقيق اأمن الطاقة ملاكينة القت�ساد وحركة النقل الهائلة 

يف العامل بكافة و�سائلها على مدار ال�ساعة.

أمن الطاقة .. ركيزة االقتصاد العالمي

جدة ـ يا�سر بن يو�سف
القفزة  تييقيي�د  اأن  وخمت�س�ن  اقت�سادي�ن  تيي�قييع 
الكبرة التي تعي�سها ال�سع�دية يف التح�ل الرقمي 
على  الت�سالت،  يف  العاملية  ال�سدارة  قائمة  اإىل 
الييعيياملييييية  املييحييايييدة الأخييييرة التي  الييتييقييارييير  خلفية 
و�سعت اململكة يف املركز الثاين بني دول جمم�عة 
الرقمية"، والأوىل عامليًا  "التناف�سية  الع�سرين يف 
وتقدمها  بييالنييرتنييت،  اخليياميي�ييس  اجليييييل  �سرعة  يف 

الالفت يف م�ؤ�سر احلك�مات الإلكرتونية.
 واأكدوا اأن التح�ل الكبر الذي ت�سهده اململكة يف 
روؤيتها   اأهييداف  الأخييرة، يرتجم  الثالث  ال�سن�ات 
بال�سع�دية  الدفع  يف  القيادة  وطم�حات   ،2030
الأ�ييسييعييدة،  خمتلف  على  ت�ستحقها  الييتييي  للمكانة 
والتفاعل مع ا�ستحقاقات الث�رة ال�سناعية الرابعة.
بداية ي�ؤكد امل�ست�سار القت�سادي والقان�ين هاين 
اجلفري اأن الأرقام ت�ثق اإجنازات اململكة، م�سرا 
التناف�سية  تقرير  يف  الأخييير  الت�سنيف  اأن  اإىل 
الأوروبييي  املركز  ال�سادر عن  لعام 2021  الرقمية 
اليي�ييسييعيي�دييية  اأن  اإىل  ييي�ييسيير  الييرقييمييييية،  للتناف�سية 
جمم�عة  دول  بني  عامليا  الثانية  املرتبة  اإىل  قفزت 
مل�ؤ�سر  وفقا  بياناته،  التقرير  بنى  وقييد  الع�سرين، 
املقدمة  الداعمة  البيانات  وميين  العاملي  التناف�سية 
لالت�سالت،  اليييدويل  والحتييياد  اليييدويل  البنك  ميين 
وه� ميثل اأهم اعرتاف دويل يف هذا املجال، حيث 
تقدمت اململكة 20 درجة يف امل�ؤ�سر العام، مقارنة 
حم�ر  يف  درجيية   86 تقدمت  كما  ال�سابق،  بالعام 
الع�سرين،  دول  مت�سدرة  الرقمي  البيئي  النظام 
الرقمية  القدرات  حم�ر  يف  الثالث  املركز  وحققت 
بني املجم�عة، وه� ما يربهن على الريادة الرقمية، 

وحمييافييظييتييهييا عييلييى مييراكييز اليي�ييسييدارة يف خمتلف 
امل�ؤ�سرات.

بل  فيييراغ،  ميين  يييياأت  التميز مل  هييذا  اأن  اإىل  ولييفييت 
نتيجة الرباعة الكاملة يف تنفيذ 
الت�سالت  قطاع  ا�سرتاتيجية 
وتقنية املعل�مات التي اعتمدها 
جمل�س ال�زراء يف عام 2019، 
لتحقيق اأهداف روؤية ال�طن يف 
للقفزات  وانييعييكييا�ييسييًا  الييقييطيياع، 
اململكة  حققتها  الييتييي  الن�عية 
التحتية  البنية  م�ست�ى  عييلييى 
الييقييدرات  وتنمية  لالت�سالت، 
الرقمية  وامليي�ييسيياريييع  الييرقييمييييية، 
تط�ر  اإىل  اإ�ييسييافيية  ال�سخمة، 
لهذا  والت�سريعات  التنظيمات 

القطاع.

خارطة طريق
الب�سامي  علي  �سعيد  القت�سادي  اأرجييع  جانبه  من   
جمال  يف  ال�سع�دية  تعي�سها  التي  الكبرة  الطفرة 
ال�ا�سحة  الييطييريييق  خييريييطيية  اإىل  الييرقييمييي،  الييتييحيي�ل 
 ،2030 اململكة  روؤييييية  عييرب  الييقيييييادة  و�سعتها  الييتييي 
هذا  يف  هائلة  ا�ستثمارات  ال�سع�دية  �سخت  حيث 
القطاع تزيد على 55 مليار ريال، وه� ما اأ�سفر عن 
البالد،  يف  الإنييرتنييت  �سرعة  مت��سط  م�ست�ى  رفييع 
اجليل  �سرعات  يف  عامليًا  الأوىل  الييدوليية  واأ�سبحت 
اخلام�س، ومن �سمن الدول الع�سر الأوىل عامليًا يف 
�سرعة الإنرتنت املتنقل، كما دفعت الروؤية اإىل و�سع 

املعا�سرة،  املييتييغييرات  مليي�اكييبيية  �ساملة  اإ�سرتاتيجية 
تط�ير  اإىل  ا�ستندت  مقبلة،  حتييديييات  اأّي  وم�اجهة 
�سامل ووا�سع يف التعامل مع املعطيات التكن�ل�جية 
اخلا�سة بث�رة املعل�ماتية وتقنيات الت�سال احلديثة، 
رفع  عن  واأ�سفر  املعرفة،  اقت�ساد  دفع  يف  ي�سهم  ما 
م�ست�ى مت��سط �سرعة الإنرتنت يف ال�سع�دية، يف 
ظل امتالك ك�ادر م�ؤهلة وبنية حتتية ق�ية مّكنتها من 
التط�ر  ع�سر  يف  القت�سادية  لطم�حاتها  ال�سع�د 

الرقمي.
الييذي  الرقمي  للتح�ل  الكبر  املييعييدل  اأن  على  و�ييسييدد 
اإىل  ي�ؤهلها  القطاعات  جميع  يف  ال�سع�دية  تعي�سه 

اليي�ييسييدارة يف هييذا املييجييال، فهي الييدوليية الكييير من�ا 
حيث  العاملية،  للم�ؤ�سرات  وفقًا  الت�سالت  قطاع  يف 
ال�سرق  مبنطقة  الرقمي  امل�ستقبل  لقيادة  م�ؤهلة  باتت 
والتكن�ل�جيا  التقنية  تفعيل  مييع  خا�سة  الأو�يييسيييط، 
احلديثة عرب اإطالقها تقنية اجليل اخلام�س، قبل كثر 
من  اأكيير  بحل�ل 2030  �سي�فر  العامل، مما  دول  من 
وتقنية  الت�سالت  قطاع  يف  جديدة  وظيفة  األييف   20
باأكر  املحلي  القت�ساد  دعييم  يف  وي�سهم  املعل�مات، 
من 19 مليار دولر، ويرفع ن�سبة ت�طني ال�ظائف يف 

القطاع اإىل 50 %.

الصدارة قريبة
اأن اململكة  الييرويييلييي  اأحييمييد  وييييرى القييتيي�ييسييادي 
الأوىل يف  امليييرتيييبييية  مييين حتييقيييييق  جيييييدًا  قييريييبيية 
جمم�عة  دول  م�ست�ى  على  الرقمية  التناف�سية 
الييعيي�ييسييرييين خيييالل اليي�ييسيينيي�ات الييثييالث املييا�ييسييييية، 
التحتية  البنية  م�ؤ�سر  يف  مييركييزًا   40 وتقدمها 
عام  يف  الييثيياين  املييركييز  حققت  بعدما  الييرقييمييييية، 
عملت  كيي�رونييا  جائحة  اأن  اإىل  وي�سر   ،2021
يف  هييائييل  ب�سكل  الييتييحيي�ل  وتيييرة  ت�سريع  عييلييى 
اإحيييداث تغير  اأ�سهمت يف  فييرتة وجيييييزة، حيث 

التقنية دورًا  ولعبت  القطاعات،  كبر يف جميع 
حم�ريًا متناميًا يف اململكة، لفتا اإىل اأن تقارير 
القت�ساد الرقمي حققت من�ًا مذهال يف الفرتة 
املييدفيي�عييات  وحققت  املييا�ييسييييية، 
عرب الإنرتنت من�ًا بن�سبة  95 

% يف العامني املا�سيني.
�سعيد  القيييتييي�يييسيييادي  ويييعييتييرب 
اإجنييياز حققته  اأكيييرب  اأن  خييييياط 
املا�سية  ال�سن�ات  يف  اململكة 
ويق�ل:  الييرقييمييي،  التح�ل  هيي� 
بني  تيي�ييسيينيييييفيينييا  ارتيييقيييى  "لقد 
احلييكيي�مييات الإلييكييرتونييييية 15 
ميييركيييزا يف ميي�ؤ�ييسيير اليييقيييدرات 
وراأ�ييييييييييييس امليييييييييال اليييبييي�يييسيييري، 
لييلييمييركييز 35 عييامليييييا،  وتييقييدميينييا 
وبييياتيييت اليييرييييا�يييس يف املييركييز 
مييدن  بيييني  الييتيينييافيي�ييسييييية  31 يف 
ما  بالبهجة نظر  العامل، ون�سعر 
احلك�مات  بييني  للمملكة  كبرة  قفزة  ميين  حتقق 
الإليييكيييرتونييييييية، واملييي�ؤ�يييسيييرات الييتييي تيي�ييسييدر من 
الجتيياه  يف  ن�سر  اأننا  ت�ؤكد  الدولية  املنظمات 
اليي�ييسييحيييييح، فييقييد قييفييزت املييمييلييكيية قييفييزات ن�عية 
لييليي��ييسيي�ل اإىل جمييتييمييع مييعييليي�ميياتييي واقييتيي�ييسيياد 
من  عييالييييية  مييعييدلت  جييانييب حتقيق  اإىل  رقييمييي، 
الرفاهية للم�اطن واملقيم وت�سهيل اأم�ر حياتهم 
املعي�سية، وقد  �ساهمت روؤية اململكة 2030 يف 
نقلة  اإىل  وقييادت  الرقمي،  التح�ل  عجلة  ت�سريع 
ن�عية على �سعيد "الرقمنة" يف جميع ال�زارات 

واجلهات احلك�مية".

أشاروا إلى التقارير العاملية ..اقتصاديون:

يف ظل حتديات املصادر املتجددة

 التحول الرقمي يقود السعودية إلى الصدارة 
البراعة يف تنفيذ استراتيجية االتصاالت وراء اإلجنازات      االستجابة لتحديات اجلائحة سرعت من وتيرة التحول 

خياط

الرويلي

الب�سامي

اجلفري



واشنطن ترفض العنف ضد المتظاهرين

اخلرطوم - البالد
اخلرطوم  والي��ة  مقاومة  جلان  تن�سيقيات  اأعلنت  بينما 
�سهر  خالل  موحدة  مليونية  تظاهرات  اأرب��ع  تنظيم  عن 
فرباير اجلاري بواقع مليونية ا�سبوعيًا، اأكدت وا�سنطن 
ا���س��ت��ع��داده��ا الت��خ��اذ اإج������راءات اإ���س��اف��ي��ة ���س��د ق��ي��ادات 
تقلي�ص  املتظاهرين، مع  العنف بحق  ا�ستمر  اإذا  اجلي�ص 

امل�ساعدات لل�سودان.
لل�سوؤون  االأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعدة  وق��ال��ت 
اأو�سحت  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  فيي،  م��ويل  االإفريقية 
م�ستعدة  وا�سنطن  اأن  ال�سودانيني  الع�سكريني  للقادة 
العنف  ا�ستمر  اإذا  اإ�سافية �سد اجلي�ص  اإج��راءات  التخاذ 
اأم��ام  األقتها  كلمة  يف  قائلة  ال�سلميني،  املتظاهرين  �سد 
جلنة العالقات اخلارجية مبجل�ص ال�سيوخ: "نعكف االآن 

على مراجعة جمموعة كاملة من االأدوات التقليدية وغري 
للنظام  املتاحة  االأم���وال  لتقلي�ص  لنا  املتاحة  التقليدية 
ال�سركات  وع��زل  اأك��رب  نحو  على  ال�����س��وداين  الع�سكري 
املتعلقة  املخاطر  وزي���ادة  اجلي�ص  عليها  ي�سيطر  التي 
بال�سمعة الأي �سخ�ص يختار اال�ستمرار يف االنخراط يف 
نهج العمل املعتاد مع اأجهزة االأمن ال�سودانية و�سركاتها 
و���س��رًا  علنًا  اأو���س��ح��ت  "لقد  واأ���س��اف��ت:  االقت�سادية". 
مواجهة  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  متار�سه  ال��ذي  العنف  اأن 

املتظاهرين ال�سلميني منذ 25 اأكتوبر يجب اأن ينتهي".
واأوقفت االإجراءات التي اتخذها اجلي�ص يف 25 اأكتوبر 
املا�سي ترتيبات تقا�سم ال�سلطة بني الع�سكريني واملدنيني 
االإط��اح��ة  بعد   2019 يف  عليها  التفاو�ص  ج��رى  التي 
ُقتل ما  الب�سري يف انتفا�سة، فيما  ال�سابق عمر  بالرئي�ص 

ال يقل عن 79 مدنيًا واأ�سيب اأكرث من 2000 اآخرين يف 
ت�سدي االأمن لالحتجاجات. وقالت جلنة اأطباء ال�سودان 
االإ�سابة  جراء  �سقطوا  القتلى  ه��وؤالء  معظم  اإن  املركزية 
للدموع،  امل�سيل  الغاز  لقنابل  والتعر�ص  نارية  بطلقات 
تبحث  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�ص  اإدارة  اإن  فيي  ق��ال��ت  بينما 
عليها  ت�سيطر  التي  ال�سركات  على  ال�سغط  كيفية  جديًا 
قوات االأمن ال�سودانية يف خمتلف القطاعات، موؤكدة اأن 
االإدارة االأمريكية تدر�ص "تقلي�ص امل�ساعدات لل�سودان"، 

م�سيفًة: "لدينا اأمل وثقة بال�سعب ال�سوداين". 
جيم  الكونغر�ص  يف  اجلمهوريني  كبري  ق��ال  ذل���ك،  اإىل 
التدخل  من  ال�سودان  يف  اجلي�ص  ق��ادة  "حذرنا  ري�ص: 
يف  املدنيني  �سد  "العنف  اأن  م�سيفًا  احلكومة"،  بعمل 

ال�سودان غري مقبول".
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السعودية موطن االستثمارات التقنية

تلويح أمرييك بتقليص مساعدات السودان

 احلراك املتطور للمملكة يف تدعيم ركائز االقت�ساد امل�ستدام، يكمن يف 
مل�ستقبل  ال�سانعة  املتميزة  التقنية  القوة  وبناء  الرقمي  التحول  �سرعة 
ثرية  جتربة  بذلك  مقدمة   ، ال�سعودية  والب�سرية  االقت�سادية  التنمية 
حظيت باهتمام كربى ال�سركات وامل�ستثمرين يف العامل ، ثقة بالعزمية 
االأداء  كفاءة  وتعزيز   ، الطموحة  الروؤية  اأهداف  ال�سعودية يف حتقيق 
لكافة القطاعات ب�سراكة قوية للقطاع اخلا�ص وحتفيز اال�ستثمارات يف 

االبتكارات.
رحلة  جن��اح  ق�سة  ت��روى  الرقمية"  "ال�سعودية  معر�ص  خ��الل  فمن   
التحول الرقمي يف اململكة واأهميتها على امل�ستويني االإقليمي والدويل، 

جودة  لرفع  امل�ستهدفة  الرقمية  احلكومية  اخلدمات  اأب��رز  وا�ستعرا�ص 
احلكومة  يف  اململكة  تقدم  انعك�ص  حيث  التناف�سية،  وتعزيز  احلياة 
 ، الدولية  املوؤ�سرات  خمتلف  يف  متقدمة  ملراكز  حتقيقها  على   ، الرقمية 

وتعزيز مكانتها على م�ستوى العامل.

شهود من أهلها
بح�سور  الريا�ص،  ا�ست�سافته  ال��ذي   )  Leap22موؤمتر( اإىل  ن�سل   
وعدد  ال�سواحة  عبدالله  املهند�ص  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزي��ر 
من الوزراء وكبار امل�سوؤولني من داخل وخارج اململكة، و�سناع ال�قرار 
وكبار امل�ستثمرين وم�مثلي ُكربى ال�س�ركات التقنية حول العامل ، و�سهد 
التقنية  "ا�ستثمار  املوؤمتر  ناق�ص  فقد  �سخمة.  مليارية  ا�ستثمارات  عقد 
االإن�سان" ، و�سهدت  النا�سئة واالرتقاء بحياة  ال�سركات  لدعم  واالبتكار 
و�سركة  اإريك�سون  �سركة  ب��ني  اإ�سرتاتيجية  �سراكة  اإع���الن  الفعاليات 
 SAP �سركة  واإع��الن   ،5G ابتكار  مركز  لبناء  ال�سعودية  االت�ساالت 
تخدم  اململكة  يف  و�سحابة  واأكادميية  لالبتكار  مركز  اإن�ساء  عن  العاملية 

املنطقة.
ال�سناعة  رواد  من  التو�سيف  يكون  التقدم  من  القفزات  هذه  مثل  يف   
التقنية عامليا ، مهما يف دالاللته ودقته ، وقد �سهد �سهود من اأهلها ، ومنهم 
قال يف  " الذي  اإيكومل  "بورجي  اإريك�سون  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 
الدول  طليعة  يف  باتت  حتى  مهولة  خطوات  خطت  اململكة  "اإن  املوؤمتر 
روؤية  اأن  اإىل  م�سرًيا  االأ�سعدة:   جميع  على  رقمًيا  حت��واًل  �سهدت  التي 
اململكة 2030 عززت من هذا الت�سارع وقادت اإىل فتح منافذ م�ستقبلية، 
نحو  النطالق  للمملكة  كبرية  فر�سة  ميثل   Leap موؤمتر  اأن  اإىل  الفًتا 
الغد ور�سم مالمح الغد املزدهر، كما اأنه يعد مكاًنا مالئًما خللق العالقات 

والروابط ل�سناعة م�ستقبل م�ستدام.
بجمهورية  اخلارجية  والتجارة  االإمن��ائ��ي  التعاون  وزي��ر  ق��ال   اأي�سا    
فنلندا فيل �سكيناري ، اإن هناك الكثري من االأمور اجليدة التي وجدها يف 

اململكة، واملحفزة على تطوير العالقات وتعزيز ال�سراكات معها.
ا�ستخدام االبتكار لالرتقاء بحياة  "كيف ميكن      ويف جل�سة بعنوان: 
باجلهود  العمل   جل�سة  يف  امل�ساركون  اأ���س��اد  االأف�سل"،  اإىل  االإن�سان 
التي تبذلها اململكة يف دعم االبتكار وريادة االأعمال، الفتني اإىل اأن هذه 
عرب  والو�سول  االنطالق  من  اجلميع  متّكن  اأهميتها  تتجلى  امل�ساعي 

اأكرث  م�ستقبل  �سناعة  اإىل  النا�سئة  التقنيات  وتبني  الرقمية،  القدرات 
ازدهاًرا.

 Informa وو�سعت اجلل�سة التي قدمها الرئي�ص التنفيذي ملجموعة   
باعتباره  ال�سياق  يف   LEAP موؤمتر  كارتر،  �ستيفن  اللورد   PLC
ا تقنًيا عاملًيا كبرًيا، ي�سلط ال�سوء على �سبب متيز اململكة وقدرتها  معر�سً
على حتقيق اإطالق بهذا احلجم، معدًدا القدرات واالإمكانات الهائلة التي 
على  املتقدمة  املكانة  هذه  يف  و�سعها  يف  اأ�سهمت  التي  اململكة،  متتلكها 
�سناعة  جلهود  قيادتها  ودعم  الطموحة،  روؤيتها  بف�سل  العامل  م�ستوى 
امل�ستقبل وا�ست�سراف متغرياته وحتدياته والعمل على ا�ستباقها ، لتكون 
ناب�ص  حمرك  مليون   24 وامتالكها  املنطقة،  يف  للتقنية  مركًزا  اململكة 
يتمثلون يف ال�سباب، معرًبا يف ختام كلمته عن �سعادته بو�سول املوؤمتر 

الهائلة  واالإمكانات  القدرات  على  مربهًنا  العاملية،  التقنية  اخلارطة  اإىل 
املتوافرة باململكة.

ثمار الثقة
 ومن الثمار ال�سخمة العاجلة غري االآجلة للموؤمتر خالل  يومه االفتتاحي 
التقنيات  لدعم  دوالر،  مليار   6.4 ع��ن  تزيد  ا�ستثمارات  ع��ن  اإع��الن��ه   ،
امل�ستقبلية وريادة االأعمال التقنية، وتعزيز مكانة اململكة، ب�سفتها اأكرب 

اقت�ساد رقمي يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وُتعّد اململكة اليوم موطًنا الأ�سخم اال�ستثمارات يف تقنية ال�سحابة، حيث 
ت�ستثمر ال�سركات الرائدة واملزودة خلدمات ال�سحابة على نطاق وا�سع 
ال�سحابة باململكة. كما ت�سهد ريادة  2،5 مليار دوالر يف تقنية  اأكرث من 

اال�ستثماري  املال  راأ�ص  ازده��ارًا وا�سحًا، حيث جتاوز جمموع  االأعمال 
يف اململكة يف عام 2021 اإجمايل اال�ستثمار يف عامّي 2019 و2020 
اإح��دى   ،J&T Express Group جمموعة  واأعلنت  جمتمَعني. 
ا�ستثمارها  عن  العامل،  يف  منوًا  االأ�سرع  اللوج�ستية  اخلدمات  �سركات 
 eWTP Arabia Capital بقيمة 2 مليار دوالر بالتعاون مع �سركة
اللوج�ستية  باإمكاناتها  واالرتقاء   ، االإقليمي  مقرها  الفتتاح  و�سركائها 
للعمالء  متيزًا  اأك��رث  خدمات  لتقدمي  الريا�ص؛  مدينة  يف  والتوزيعية 
مبعايري  الفرز  مراكز  توفري  اال�ستثمار  و�سي�سمل  املحليني.  وال�سركاء 
عاملية، اإ�سافًة اإىل اأنظمة م�ستودعات ال�سيارات وحمطات ال�سحن اجلوي 
احلديثة   ال�سناعية  املرافق  من  وغريها  االإلكرتونية،  التجارة  ومراكز 

وتوفري اخلدمات املتطورة القائمة على التقنيات املبتكرة .

الرياض تحتضن صناع القرار واالبتكارات حول العالم

جدة - البالد
قفزات كبرية ارتبطت بحدثني مهمني متزامنني 
الطموح  اآف���اق  �سمن  ال��ري��ا���ص،  احت�سنتهما 
من  بدعم  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  الرحب 
مع  وان�سجامًا  الله،  حفظها  الر�سيدة،  القيادة 
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  �سمو  توجيهات 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص  ال��ع��ه��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل 
االقت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ص  رئي�ص  ال��وزراء، 
ل��دع��م االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي حتقيقا  وال��ت��ن��م��ي��ة، 

الأهداف روؤية 2030.
 املنا�سبة االأوىل املوؤمتر التقني الدويل،  الذي 
واملنا�سبة   .. مليارية  ا�ستثمارات  عقد  �سهد 
ال��ث��ان��ي��ة ه��ي م��ع��ر���ص )ال�����س��ع��ودي��ة ال��رق��م��ي��ة(، 
لت�سريع  للمملكة  الرقمية  النجاحات  وّثق  الذي 
العائد  وتعظيم  احلياة  جلودة  الرقمي  التحول 

امل�ستدام لالقت�ساد الوطني.

المشاركون: المملكة تصنع مستقبال أكثر ازدهاًرادعم شركات التقنية الناشئة واالرتقاء بحياة اإلنسان

مركز لالبتكار وخدمات سحابية

مراكز متكاملة للتجارة اإللكترونية

مراكز فرز ومحطات شحن جوي

الفائدة للعالم أجمع

املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزي��ر  اأك��د   
اأن  ال�سواحة،  عامر  بن  عبدالله  املهند�ص 
�سهدها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  اال���س��ت��ث��م��ارات 
جت�����س��ي��دًا  ُت���ع���ّد   ،)  Leap22موؤمتر(
عجلة  دف���ع  يف  امل�ستمرة  اململكة  جل��ه��ود 
الفائدة  لتحقيق  الرقمي؛  االقت�ساد  من��و 
االزده��ار  ولتعزيز  اأجمع،  للعامل  والتقدم 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
مُت��ّث��ل ه���ذه اال���س��ت��ث��م��ارات املرحلة  ح��ي��ث 
اأك��رب  ب�سفتها  اململكة،  تو�سع  م��ن  التالية 
واأ���س��ار  املنطقة.  يف  ورق��م��ي  تقني  �سوق 
الوزير ال�سواحة اإىل مكانة اململكة اإقليميًا، 
التقنية،  املواهب  ا�ستقطاب  يف  وريادتها 
قطاع  يف  موظف  األ��ف   318 باحت�سانها 
م�ساركة  معدل  ارتفاع  اإىل  اإ�سافًة  التقنية، 
ال��ع��ام��ل��ة مب��ج��ال تقنية  ال��ق��وى  امل����راأة يف 
خالل   %  28 اإىل  واالت�ساالت  املعلومات 

ال�سنوات االأخرية.

خطوات 
للمستقبل مستودعات لوجستية متقدمة للسيارات



جدة- البالد
اح��ت��ف��ل ع��ل��ي ب���ن حم��م��د ال��ُغ��ب��ي�����ش��ي 
الزهراين، من من�شوبي مكتب التعليم 
 " "عبدالله  جنله  ب��زواج  ج��دة  بو�شط 
وذلك يف اإحدى قاعات الأف��راح بجدة، 
والأع��ي��ان  امل�شايخ  م��ن  ع��دد  بح�شور 
والوجهاء ومدير مكتب التعليم بو�شط 

جدة، حممد بن عمر ال�شهري وم�شاعده 
علي ال�شهري، كما ح�شر احلفل عدد من 
والع�شكريني  والأكادمييني  الرتبويني 
واأقارب واأ�شدقاء وحمبي العرو�شني، 
واأعمامه  العري�س  وال��د  اجلميع  وهناأ 
ب����ه����ذه ال���ف���رح���ة ال����غ����ام����رة م��ت��م��ن��ني 

للعرو�شني احلياة الزوجية ال�شعيدة.
علي  العري�س  وال���د  �شكر  جانبه،  م��ن 
الزهراين كل من ح�شر و�شاركهم فرحة 
من  لكل  العذر  ملتم�شًا  عبدالله،  جنله 
الله، عز  مل يتمكن من احل�شور، ودعا 
ع�س  لبناء  العرو�شني  يوفق  اأن  وجل، 
بال�شعادة  املعطر  امل��رتاب��ط  ال��زوج��ي��ة 

الغامرة والذرية ال�شاحلة.
ب����دوره،ع����ر ال��ع��ري�����س ع��ب��دال��ل��ه عن 
فرحته الغامرة بدخول القف�س الذهبي 

وتوديع حياة العزوبية، داعيًا الله، اأن 
يوفقه وزوجته لبناء ع�س الزوجية يف 

�شاركهم  من  كل  و�شكر  غامرة،  �شعادة 
الفرحة بليلة العمر.

الريا�ض - يا�سر بن يو�سف
احتفل حممد بن عبدالله 
ب���زواج���ه،  ث��ن��ي��ان  اآل 
املهند�س  ك��رمي��ة  ع��ل��ى 
اأح����م����د ب����ن ���ش��ل��ي��م��ان 

نادي  يف  وذلك  الدخيل، 
امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 

ح�شور  و���ش��ط  ب��ال��ري��ا���س، 
والأع��ي��ان  امل�شوؤولني  م��ن  العديد 

حممد  العري�س  والأ�شدقاء.وعر  والأق���ارب 
عن �شعادته الغامرة بدخوله القف�س الذهبي، 
�شاكرا الله على اأن اأمت عليه هذه الليلة، وقال: 
يف  مثيل  لها  لي�س  ليلة  ه��ذه  يف  الفرحة  اإن 

ال��دن��ي��ا، داع���ي���ًا ال��ل��ه اأن 
يوفقه وعرو�شه لبناء 

حياة كرمية.
وع��������رت اأ�����ش����رت����ا 
ال����ع����رو�����ش����ني ع��ن 
ف��رح��ت��ه��م��ا ب��ف��رح��ة 
الليلة  هذه  يف  الأبناء 
اأن  الله  �شائلني  املباركة، 
مل��ا يحبه  ال��ع��رو���ش��ني  ي��وف��ق 
وير�شاه واأن يجمع بينهما على خري، 
�شكرهما  مبدين  ال�شاحلة،  الذرية  ويرزقهما 
التهاين  اأر�شل  اأو  ح�شر  من  لكل  وامتنانهما 

والتريكات بهذه املنا�شبة الغالية.
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السريحي" يقلد "زعقان" رتبة عقيد بمرور جدة

آل الغبيشي َيحتفلون بزواج عبداهلل  .. العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

جدة- البالد
العميد  جدة  حمافظة  م��رور  مدير  قلد 
�شرق  م��رور  مدير  ال�شريحي،  اأح��م��د 
عقيد،  رتبة  زعقان،  اأحمد  اأك��رم  ج��دة 

بعد �شدور قرار ترقيته.
وع����ر ال��ع��ق��ي��د زع���ق���ان ع���ن ���ش��ك��ره 
الرتقية  اأن هذه  اإىل  وتقديره، م�شرًيا 
اجلهد  من  املزيد  لبذل  حافًزا  �شتكون 

خلدمة الدين، ثم املليك والوطن.

بناء عش الزوجية تعطره سعادة غامرة 

جدة - البالد
�شل�شلة  ال�شيخي  ���ش��ع��ود  دي��وان��ي��ة  وا���ش��ل��ت 
احت�شن  ال��ذي   12 ل���  لقائها  باإقامة  ن�شاطاتها 
الفكر  ورج���ال  واملثقفني  الإع��ام��ي��ني  م��ن  نخبة 
والأدب والفن؛ وذلك يف اإطار اأهداف الديوانية 
التي ت�شعى لتعميق اأوا�شر العاقة بني اأطياف 
خدموا  الذين  الإعاميون  فيهم  مبن  املجتمع، 

وطنهم يف خمتلف املحافل واملهام.
والفنون  الثقافة  جمعية  مدير  اللقاء  و���ش��رف 

وممثلو  �شبيح،  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  بجدة 
وامل�شموعة،  واملرئية  املقروءة  الإع��ام  و�شائل 

كالفن  املختلفة  ب��ال��ف��ن��ون  امل��ه��ت��م��ني  م��ن  وع���دد 
الغنائي والت�شكيلي والفتوغرايف.

بن  �شعود  الديوانية  �شاحب  اأك��د  جانبه،  م��ن 
تعطرت  التي  الأم�شية  ه��ذه  اأن  ال�شيخي  علي 
الثقافة والإعام تنطلق من ر�شالة  باأريج رموز 
باأطروحاته  اأ�شبوعيًا  يتجدد  كملتقى  الديوانية 
مقدمًا  وال��ف��ن،  والأدب  ال�شعر  ب��ني  امل��ت��ن��وع��ة 
�شكره لكافة احل�شور الذين اأثروا هذه الأم�شية 

مب�شاركاتهم.

جدة - البالد  
مكة  مبنطقة  الإع����ام  وزارة  ف��رع  من�شوبو  احتفل 

امل��ك��رم��ة ويف ج���و اأ����ش���ري ب��رتق��ي��ة ال���ش��ت��اذ ح��امت 
ال�شنقيطي مدير الفرع باملنطقة للمرتبة الثانية ع�شرة، 

واخل��ارج��ي  الداخلي  الإع���ام  مدير  الحتفال  ح�شر 
باملنطقة ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام. 

آل ثنيان والدخيل يزفون محمد 

التمبكتي يحتفل بقران ابنته مروة

الدكتور بكر في ضيافة كشافة مكة

ديوانية الشيخي تحتضن اإلعالميين والمثقفين

فرع اإلعالم بمنطقة مكة يحتفل بترقية الشنقيطي

املدينة املنورة - حممد قا�سم 
من�شوبي  من  التمبكتي،  اإبراهيم  عمر  احتفل 
ال�شريف  امل�شحف  للطباعة  فهد  امل��ل��ك  جممع 
مبنطقة املدينة املنورة، بعقد قران ابنته مروة، 
�شهده  حفل  يف  ب��رن��اوي،   عثمان  عا�شم  على 
لفيف من الأهل والأ�شدقاء على اأنغام املج�شات 
والأهازيج ال�شعبية. وقد تبادل اجلميع التهاين 

والتريكات باملنا�شبة. وعر عمر التمبكتي عن 
اأن يوفق  فرحته بهذه الليلة املباركة، داعيا الله 
العري�س  واأب��دى  كرمية.  حياة  لبناء  العرو�شني 
�شبحانه  الله،  و�شاأل  الليلة،  بهذه  فرحته  عا�شم 
ويرزقهما  خري  على  بينهما  يجمع  اأن  وتعاىل، 
الذرية ال�شاحلة، وقدم �شكره لكل من ح�شر اأو 

اأر�شل التهاين والتريكات بهذه املنا�شبة.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
كرم فريق ك�شافة �شباب مكة بجمعية مراكز 
عام  ق��ائ��د  بح�شور  امل��ك��رم��ة  مبكة  الأح��ي��اء 
التمبكتي،  اإب��راه��ي��م  بكر  املهند�س  الفربق 
باجلامعة  الك�شفي  الن�شاط  على  امل�����ش��رف 
الدكتور  املنورة  املدينة  مبنطقة  الإ�شامية 
ا�شتقباله  مت  حيث  بابكر؛  عبدالله  بن  عمر 

واألقى  واملنولوجات.  الك�شفية  بال�شيحات 
كلمة  م��دين  خليفة  عثمان  الإع��ام��ي  الزميل 
له  ومتنى  بابكر،  عمر  بالدكتور  فيها  رحب 
طيب الإقامة، كما قدم با بكر �شكره للقائمني 
يف  وجهودهم  مكة  �شباب  ك�شافة  فريق  على 
واملعتمرين  احل��رام  الله  بيت  حجاج  خدمة 

والزوار واملجتمع.

�أخبارهم

�شدر قرار وزير الداخلية مبنح  حمد بن �شلمان 
اجلابري  "نوط احلج"،  تقديرًا للجهود التطوعية 

اخل���ط���ة ال��ت��ي اأث�����رت اإي���ج���اب���ًا على 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��ج. و���ش��األ 

اأن  ال����ل����ه  اجل�����اب�����ري 
ي����ح����ف����ظ ال�����وط�����ن 

ال������غ������ايل ع��ل��ى 
قلوبنا يف ظل 
ق���ي���ادة خ���ادم 
احل��������رم��������ني 
ال�����ش��ري��ف��ني، 
ع��ه��ده  وويل 

الأمني.

نوط احلج للجابري 

ح�����ش��ل ع���ب���دال���ل���ه ال���������ردادي ع���ل���ى  دب����ل����وم امل��ع��ل��م 
امل������������ح������������رتف2021 ،  م���ن 

الأك���ادمي���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��م��ب��دع��ني. ال�����ردادي 
ت���ل���ق���ى ال����ت����ه����اين م��ن 

والأ�شدقاء؛  الأهل 
م��زي��ًدا  ل��ه  متمنني 
م�������ن ال����ت����وف����ي����ق 

والنجاح.

مبولود  جانديو  اأمني  رزق 
ج��دي��د اأ���ش��م��اه )خ��ال��د( 

اأخ��ي��ه  اىل  ل��ي��ن�����ش��م 
الله  جعله  "قا�شم". 

ال�شعادة  مواليد  م��ن 
وم����������ن ح���ف���ظ���ة 

الكرمي.  كتابه 
األف مروك.

بن  ماجد  الدكتور  املكلف،  الإع��ام  وزي��ر  اأ�شدر 
م�شفر  بن  �شعد  برتقية  ق��راًرا  الق�شبي،  عبدالله 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة كبري  ال���� 12  امل��رت��ب��ة  اإىل  امل��ال��ك��ي 
املفت�شني الإداريني بالإعام الداخلي مبنطقة مكة 

املكرمة.
ن "املالكي" هذه  وثمَّ

الكرمية،  اللفتة 
م�شرًيا اإىل اأنها 
�شتكون حافزا 

املزيد  ل��ب��ذل 
من اجلهد.

دبلوم املعلم للردادي

أمني يرزق بخالد

املالكي للمرتبة الـ12 

العمّصي وحجازي يزفون )محمد ولبنى(
جدة - البالد

جنله  ب��زف��اف  ي  العم�شّ عطالله  نعيم  املهند�س  احتفل 
حممود  يو�شف  لبنى  ال��دك��ت��ورة  على  حممد  املهند�س 
ح��ج��ازي، وذل���ك يف اإح����دى ق��اع��ات ج���دة ل��اح��ت��ف��الت، 
والأعمال  املال  ورجال  الدبلوما�شيني  من  نخبة  بح�شور 
بالأغاين  ا�شتمتعوا  الذين  والأ�شدقاء  الأهل  من  ولفيف 

ال�شعبية.
وت���ق���دم ال��ع��ري�����س ووال�����ده ب��ال�����ش��ك��ر ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن على 

م�شاركتهما الفرحة متمنني ال�شعادة للجميع.

الدمام- حمودالزهراين 
احتفل علي بن خامت الزهراين بزواج جنله طارق، على كرمية �شالح 
بن علي اآل علي الزهراين، يف اإحدى ال�شالت بالدمام، يف ليلة تبادل 
العر�شة  فيها  واأدي��ت  باملنا�شبة،  والتريكات  التهاين  اجلميع  فيها 
بها  وا�شتمتع  ���ش��ارك  التي  وال�شيات  ال��زي��ر  اي��ق��اع  على  اجلنوبية 
اجلميع. من جهته، قدم والد العرو�س �شالح التهنئة للعرو�شني متمنيًا 
لهما حياة �شعيدة، و�شكر كل من ح�شر و�شاركه الفرحة ولكل من هناأه 
عر قنوات التوا�شل الجتماعي، متمنيًا التوفيق للجميع. من ناحيته، 
الكبريه  �شعادته  الزهراين عن  بن خامت  علي  بن  العري�س طارق  عر 
لوالديه ولأن�شابه ولكل من ح�شر  ال�شكر والتقدير  الليلة مقدمًا  بهذه 
و�شاركه فرحته، ولكل من ات�شل وهناأه بالزواج عر قنوات التوا�شل 

الجتماعي، متمنيًا التوفيق للجميع.

طارق إلى عش الزوجية
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جدة- البالد
نادي  معاقبة  االن�سباط  جلنة  قررت 
ال�سباب، بعد مباراته اأمام الفتح، يف 

اجلولة الـ18 بدوري املحرتفني.
رئي�س  االن�سباط،  جلنة  واألزمت 
بدفع  البلطان،  خالد  ال�سباب  نادي 
ريال؛  األف   20 قدرها  مالية  غرامة 
�سافرة  بعد  امللعب  اأر�سية  لدخوله 
واأي�سا  مبا�سرة،  املباراة  حكم 

لقيامه  األف   20 قدرها  غرامة  دفعه 
املباراة  م�سوؤويل  جتاه  باالإ�ساءة 
 25 بدفع  غرمته  كما  "تويرت".  عرب 
األف ريال، لعدم التزام العبي الفريق 
بدفع  األزمته  كما  التباعد،  باإجراءات 
62،500 ريال؛ ولعب مباراته املقبلة 
لقيام  جمهور؛  دون  اأر�سه  على 
جتاه  مياه  علبتي  برمي  جمهوره 

م�سمار امللعب.

الشباب والبلطان في مرمى عقوبات »االنضباط«

ليس كل رئيس
» فلورنتينو بيريز«

من  عدد  لتجمع  خمتلفة  كانت  اجلاالكتيكو�س  حقبة 
مالية عالية يف فريق واحد،  �ستارز، وبقيمة  ال�سوبر 
التي حتدث يف دورينا،  ال�سفقات  ومع جودة وقيمة 
فعملية  متاما،  خمتلف  م�ستوى  اإىل  ننتقل  فنحن 
ُتدفع  الكبرية  واملبالغ  واقعية  عملية  هنا  الت�سويق 
القدم  كرة  وعلى  االأندية  على  اإيجابا  تنعك�س  مقابلها 

ال�سعودية اإجماال.
 اأن تكون على راأ�س الهرم االإداري؛ �سواء كنت رئي�سا 
االأندية  الأحد  رئي�سا  اأو  ال�سركات  الإحدى  تنفيذيا 
م�سوؤولية كربى ملا يرتتب عليها من اأمور كبرية مالية 
واإدارية وب�سرية ُيلقى على عاتق �ساحبها جميع االأمور 
ال�سلبية التي قد حت�سل يف املن�ساأة، ومن االأفراد الذين 
ميثلونها؛ الأن ذلك اجلانب ال�سلبي نقي�س للإيجابيات 
املن�سف  والنجاحات والبطوالت، وقد يكون من غري 
اإلقاء كامل اللوم على رئي�س النادي يف جميع االأمور 
خ�سو�سا التي ي�سعب تف�سريها، اأو االأمور املت�سابكة 
العب  انتقال  مثل  كامل  ب�سكل  تف�سيلها  ميكن  ال  التي 
جنم يف الفريق اإىل ناد اآخر، اأو القيام ب�سفقات لي�ست 
على م�ستوى طموحات اجلماهري، اأو الف�سل يف القيام 

باأي �سفقات على االإطلق.
ظل  يف  كبري  ناد  الإدارة  املتعددة  االلتزامات  ت�سابك 
ميزانيات  تدمري  من  للحد  ُو�سعت  التي  ال�سوابط 
دفع  عن  وعجز  مرتاكمة  ديون  يف  واإدخالها  االأندية 
والتنبيه  باحلذر  املطالبات  كرثة  رغم  امل�ستحقات 
طائلة  حتت  روؤ�ساءها  جعلت  يح�سل  قد  ما  لعواقب 
ير�سى  باحلّمى  ير�سى  ما  ))اللي  العامي  املثل 
قرارات �سعبة  اتخاذ  على  قد يجربها  ما  بالنّفا�سة(( 
اإهمال  اأنها  على  وت�سور  اجلماهري،  تعجب  ال  قد 
اجلماهري  هذه  علقتها  التي  والطموحات  للم�سوؤولية 

على تلك االإدارة.
اإن التزام االأندية بالفعالية من الناحية املادية والفنية 
يف �سفقاتها عملية البد اأن تكون بها �سراحة مع الذات 
ومع اجلماهري، فمقايي�س النجاح معروفة، وال يتوقع 
اأي م�سوؤول اأن يتقبل اجلمهور اأي �سيء عداها، فلي�س 

اجلميع فلورنتينو برييز.

ُبعد اآخر..
داء ال�سم�سرة يف ال�سفقات وعدم اال�ستعانة باالأكفاء، 

جعل املقربني اآفة تنخر يف ج�سد االأندية.

حممد العمري 

 كالم كورة

في االتحاد.. المصائب ال تأتي فرادى!!

تأهل 5 سعوديات إلى نصف نهائي 
بطولة مصر الدولية للبلياردو 

الدمام- حمودالزهراين 
تاأهلت خم�س العبات من املنتخب ال�سعودي للبلياردو لل�سيدات 
التي  الدولية  البلياردو  بطولة  يف  النهائي  الن�سف  الدور  اإىل 
لل�سيدات  ال�سعودي  املنتخب  فيها  وي�سارك  م�سر،  ت�ست�سيفها 

يف اأول م�ساركة خارجية له.
دور  اإىل  احللوة  واآالء  النعيمي  جنلء  اللعبتان  تاأهلت  حيث 
الرا   اللعبتان  تاأهلت  بينما  كرات،   8 مناف�سات  يف  االأربعة 
 10 مناف�سات  يف  االأربعة  دور  اإىل   الزهراين  وندى  الزنان 

كرات، ويف مناف�سات 9 كرات تاأهلت اللعبة �سهراب �سكري اإىل 
الدور الن�سف النهائي .

وتقام اليوم االأدوار النهائية يف جميع املناف�سات؛ حيث يتحدد 
اأ�سحاب املراكز االأوىل يف البطولة.

جدة- خالد مر�ضاح
 انتزع االإيطايل "ماتيو مانا�سريو" �سدارة اليوم االأول 
تعود  التي  الدولية  ال�سعودية  بطولة  مناف�سات  من 
اجلولة  مظلة  حتت  اململكة  اإىل  الرابعة  ن�سختها  يف 
 8 بت�سجيله  املناف�سات  اأنهى  اأن  بعد  وذلك  االآ�سيوية، 
�سربات حتت املعدل. �سارك يف البطولة جمموعة من 
باالإ�سافة  واالأمريكية  االأوروبية  اجلولة  العبي  نخبة 
وفي�سل  املل  عثمان  ال�سعودي  املنتخب  جنوم  اإىل 
�سلهب و�سعود ال�سريف، اإىل جانب جمموعة من جنوم 

مناف�سات  يف  االآ�سيوية،  القولف  �ساحة  يف  امل�ستقبل 
جمموع  يبلغ  التي  العاملية  البطولة  من  االأول  اليوم 

جوائزها 5 مليني دوالر اأمريكي.
و�سهدت البطولة مناف�سة قوية بني اللعبني وانعك�س 
العبني   5 الثاين  املركز  تقا�سم  حيث  النتائج  على  ذلك 
اآدري  واالإ�سباين  هور�سفيلد،  �سام  االإجنليزي  وهم 
اأرناو�س، واالأمريكي بوبا وات�سون، ومواطنه هارولد 
 6 بت�سجيلهم  كينو�سيتا،  ريو�سكي  والياباين  فارنر، 
�سربات حتت املعدل. كما تقا�سم املركز الثالث 6 العبني 

املا�سية  الن�سخة  لقب  حامل  وهم: 
االأمريكي دا�سنت جون�سون، والكوري 

والتايلندي  كيم،  جوهيونغ  اجلنوبي 
�سيف  والهندي  خوجنماتواي،  با�سارا 

كابور، والت�سيلي خواكني نيمان، واالأمريكي 
املجموعة  عن  �سربة  بفارق  وولف،  ماثيو 
بطولة  مناف�سات  وت�ستمر  هذا  ال�سابقة. 
اليوم  اأيامها  ثاين  يف  الدولية  ال�سعودية 

اجلمعة. 

جدة - حممد بن نافع 
ب�سكل  االحتادي  الفريق  على  ال�سعبة  الظروف  تداعت 
حممد  االأمري  كاأ�س  دوري  مناف�سات  عودة  قبل  عجيب، 
التي   )19( اجلولة  خلل  من  للمحرتفني،  �سلمان  بن 
اأبها؛  نظريه  على  �سيفا  االحتادي  الفريق  فيها  �سيحل 
حيث �سيفتقد يف هذه املباراة خلدمات �سمام اأمانه يف 
تعر�س  الذي  حجازي  اأحمد  امل�سري  اخللفي  اخلط 
بطولة  يف  بلده  منتخب  مع  م�ساركته  اأثناء  الإ�سابة 
االأمم االأفريقية، وتوجه الأملانيا للعلج، ومن املتوقع 
اأن يغيب عن امللعب ملدة �سهر، كما �سيلعب الفريق 
االأحمدي،  كرمي  املهم  ارتكازه  حمور  وجود  بدون 
به  حلقت  التي  االإ�سابة  بعد  النادي  خال�سه  الذي 
ثم جنح   )18( الفي�سلي يف اجلولة  يف مواجهة 
ومل  اأندريه،  فيلبي  الربتغايل  بديله  �سم  يف 
جاءت  حيث  احلد،  هذا  عند  امل�سائب  تتوقف 
االن�سباط  جلنة  بفر�س  ثالثة  موجعة  �سربة 
من  الفريق  بحرمان  عقوبة  القدم  كرة  باحتاد 
الن�سر  اأمام  املنتظر  الكل�سيكو  يف  جمهوره 
ملعب  يف  �سيقام  الذي   )20( الـ  اجلولة  يف 
اأن   " البلد   " م�سادر  واأكدت  اجلوهرة، 
�سدامات  يف  تدخل  لن  االحتادية  االإدارة 
فيما يخ�س تلك القرارات، و�سرتكز ب�سكل 
على  للمحافظة  الفريق؛  على  وكامل  كبري 
موؤثرات  اأي  عن  واإبعاده  ا�ستقراره، 

خارجية. 

إصابات وحرمان من جماهيره..

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

اإليطالي ماناسيرو يتصدر أول أيام بطولة السعودية الدولية للقولف

النقاز يشكو 
األهلي في الفيفا

جدة- البالد
اللعب  اأعمال  وكيل  ميم  بن  اأني�س  قال 
ب�سكوى  تقدم  اإنه  النقاز،  حمدي  التون�سي 
�سد  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  لدى 

النادي االأهلي.
االأهلي  النادي  اأن  اإىل  النقاز  وكيل  واأ�سار 
واحد؛  طرف  من  اللعب  مع  تعاقده  ف�سخ 

لذا طالب طالب ب�سفته وكيل اللعب يف 
م�ستحقاته  على  باحل�سول  �سكواه 

مليني   4 تبلغ  التي  املالية 
�ساملة  ريال،  األف  و500 

ال�سرط  وقيمة  الرواتب 
اجلزائي.

قد  االأهلي،  وكان 
 ) ء بعا ر الأ ا ( علن اأ
جمل�س  توقيع 
ملخال�سة  اإدارته 

اللعب  مع  مالية 
ن�سي  لتو ا
النقاز،  حمدي 

نفاه  ما  وهو 
موؤكًدا  اللعب  وكيل 

على  يح�سل  مل  النقاز  اأن 
خمال�سة مالية من االأهلي.
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3 فرق عربية تنافس في بطولة

كأس العالم لألندية  
 FIFA

العامل  كاأ�س  بطولة  من  الـــ18  الن�سخة  وت�سهد 
املتحدة  الــعــربــيــة  الإمــــــارات   FIFA لــ�أنــديــة 
2021™ م�ساركة ث�ثة اأندية عربية للمرة الثانية 
تاريخيًا، حيث �سبق اأن �سمت ن�سخة 2019 ك� 
من اله�ل ال�سعودي والرتجي التون�سي وال�سد 
املباراة  يف  اجلزيرة  نادي  �سارك  وقد  القطري. 
بــراي  اإ�ـــس  اإيـــه  نـــادي  اأمـــام  اأمــ�ــس  الفتتاحية 
التاهيتي، وقد اأ�سفرت القرعة عن مواجهة �سمن 
امل�سري  الأهــلــي  بني  الثانية  اجلولة  مناف�سات 
فرباير   5 ال�سبت  غد  يوم  املك�سيكي  ومونتري 
على ا�ستاد "اآل نهيان". بينما يفتتح نادي اله�ل 
م�ساركته يف البطولة يوم الأحد 6 فرباير مبباراة 
جتمعه اأمام الفائز باملباراة الفتتاحية، مما يتيح 
الفر�سة ملناف�سة عربية بالكامل مثرة يف الدور 
اإيــه  الــثــاين يف حــال تفوق نــادي اجلــزيــرة على 
جماهرية  بقاعدة  الأندية  وحتظى  براي.  اإ�س 
بف�سل  العربي  العامل  اأنــحــاء  جميع  يف  �سخمة 
النجاحات والإجنازات الكبرة؛ حيث تّوج نادي 
مو�سم  يف  اآخرها  دوري  األقاب  بـث�ثة  اجلزيرة 
رئي�س  كــاأ�ــس  مــن  ن�سخ  وثــ�ثــة   ،2022-2021
الدولة، بالإ�سافة حل�سوله على املركز الرابع يف 
بطولة كاأ�س العامل ل�أندية FIFA™عام 2017. 
امل�سري يف  الدوري  لقب  الأهلي فرفع  نادي  اأّما 
42 منا�سبة منذ تاأ�سي�سه عام 1907؛ بينما حقق 
48 لقبًا يف بطولت كاأ�س م�سر وكاأ�س ال�سوبر. 
وُيعد نادي اله�ل اأكرث الأندية فوزًا بالألقاب يف 
للدوري  لقبا   17 بـ  خزائنه  تزخر  اإذ  ال�سعودية، 

و33 فوزا بالكاأ�س املحلية.
األهلي المصري..

بال�سياطني  املــلــقــب  ـــي،  الأهـــل مــ�ــســاركــة  تــاأتــي 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  بلقب  فوزه  اإثر  احلمراء، 
امل�سابقة،  يف  لــه  العا�سر  اللقب  وهــو   ،2021

وذلك بعد الفوز على نادي كايزر ت�سيفز اجلنوب 
الدار  يف  �سيء  ل  مقابل  اأهــداف  بث�ثة  اأفريقي 
لقبه  على  الــنــادي  وحــافــظ  بــاملــغــرب.  البي�ساء 
التوايل يف  الثاين على  لُي�سجل ظهوره  القاري 
حيث   ،™FIFA ل�أندية  الــعــامل  كــاأ�ــس  بطولة 
جنح يف م�ساركته عام 2020 يف اغتنام املركز 
الثالث بعد فوزه على نادي باملرا�س الربازيلي 
ب�سربات الرتجيح. ويتوىل مهمة تدريب النادي 
بيت�سو  ال�سابق  اأفريقيا  جــنــوب  و�ــســط  لعــب 
مو�سيماين الذي يحمل يف ر�سيده �سبعة األقاب 

يف كاأ�س ال�سوبر الأفريقية.

الهالل السعودي
حامل  ب�سفته  الــهــ�ل،  نــادي  ُي�سارك  بينما 
حتقيق  بعد  وذلــك  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  لقب 
الفوز على نادي بوهاجن �ستيلرز يف نهائي 
يف  الـــدويل  فهد  امللك  ا�ستاد  على  البطولة 
الريا�س. ويتمتع النادي بتاريخ عريق جنح 
لعبي  اأبــرز  من  جمموعة  با�ستقطاب  خ�له 
يف  تدريبه  مهمة  ا�ستلم  حيث  الــقــدم،  كــرة 
الربازيلي  الو�سط  لعب  ال�سبعينيات  نهاية 
الــ�ــســابــق واملـــــدرب مــاريــو زاغـــالـــو؛ بينما 
 ،1970 العامل  كاأ�س  جنم  ريفيلينو،  اأم�سى 

الفرتة  يف  الــنــادي  يف  ك�عٍب  اأعـــوام  ث�ثة 
النادي  تدريب  مهمة  ويتوىل  تقريبًا.  ذاتها 
املخ�سرم  الــربتــغــايل  احلــالــيــة  ــفــرتة  ال يف 
كل  تدريب  تــوىل  الــذي  جـــاردمي،  ليوناردو 
ل�سبونة  و�سبورتنغ  الفرن�سي  موناكو  من 
هذه  ــنــادي  ال م�ساركة  ــاأتــي  وت الــربتــغــايل. 
ل�أندية  الــعــامل  كــاأ�ــس  بطولة  مــن  الن�سخة 
امل�ساركة  مــن  فقط  عامني  بعد   ™FIFA
م�ساركته  اأنهى  عندما   2019 عــام  الأخــرة 
يف املركز الرابع بعد خ�سارته اأمام مونتري 

ب�سربات الرتجيح.

الجزيرة اإلماراتي..
ممث�  ب�سفته  ــرة  اجلــزي نـــادي  يــ�ــســارك  بينما 
اأدنــوك  دوري  لقب  وحامل  امل�ست�سيفة  للدولة 
للمحرتفني؛ حيث ا�ستهر النادي بتخريج العديد 
من ال�عبني املوهوبني على مدى اأعوام طويلة، 
الرقم  حامل  مبخوت  علي  املهاجم  اأبرزهم  يعد 
الإمـــارات،  تــاريــخ  يف  هــداف  لأف�سل  القيا�سي 
ويتوىل  مــبــاراة.   101 يف  هــدفــًا   79 ُم�سجً� 
النادي،  تدريب  مهمة  كايزر  مار�سيل  الهولندي 
اأياك�س  اأوروبـــا  لعمالقة  ال�سابق  املــدرب  وهــو 

اأم�سرتدام و�سبورتنغ ل�سبونة.

وين�سم ل�أندية العربية ُكل من اأبطال القارات: 
اأمريكا  احتاد  )ممثل  املك�سيكي  مونتري  نادي 
الكاريبي  والبحر  الو�سطى  واأمريكا  ال�سمالية 
لكرة القدم(، ونادي ت�سيل�سي الإجنليزي )ممثل 
الحتاد الأوروبي لكرة القدم(، ونادي باملرا�س 
لكرة  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  )ممثل  الربازيلي 
القدم(، بالإ�سافة ملمثل احتاد اأوقيانو�سيا لكرة 

القدم، نادي اإيه اإ�س براي التاهيتي.
من  للوقاية  �سارمة  باإجراءات  البطولة  وتلتزم 
كوفيد-19 بهدف �سمان توفر بيئة اآمنة خ�ل 

املناف�سات وحماية �سحة و�س�مة اجلميع.

جدة- حممود العو�سي
ت�ست�سيف اأبوظبي حاليا بطولة كاأ�س العامل ل�أندية باإ�سراف من الحتاد الدويل لكرة القدم" الفيفا". وت�سهد هذه 
نادي  الإماراتي  الدوري  لبطل  اإ�سافًة  امل�سري  والأهلي  ال�سعودي  هي:" اله�ل  عربية  اأندية   3 م�ساركة  الن�سخة 
اجلزيرة"، ومتثيل الدول العربية يف الن�سخة اخلام�سة التي ت�ست�سيفها دولة الإمارات من البطولة التي انطلقت 

فعالياتها اأم�س اخلمي�س.

الهالل ممثال آلسيا.. واألهلي عن إفريقيا - الجزيرة يمثل البلد المستضيف

جدة – ه�ل �سلمان
بن  حممد  الأمــر  كاأ�س  دوري  من   19 الـ  اجلولة  ال�سبت  يوم  تنطلق 
�سلمان للمحرتفني بـاإقامة 4 مباريات، حيث يحل فريق ال�سباب �سيفا 
يف  التفاق  فريق  الرائد  وي�ستقبل  ع�سرا،   3:50 الـ  يف  احلزم  على 
 6:20 الـ  يف  �سمك  نظره  الفي�سلي  ي�ست�سيف  فيما  ذاته،  التوقيت 

م�ساء، ويواجه الأهلي �سيفه التعاون يف الـ 8:20 م�ساء.

الحزم VS الشباب
بعد �سل�سلة من 3 تعادلت متتالية اأمام اأبها والتفاق والفتح، 
فقد ال�سباب الو�سافة مل�سلحة الن�سر بفارق نقطة، لذا ي�سعى 
"الليث" الذي ميلك 34 نقطة اإىل ا�ستعادة النت�سارات على 
الــذي حقق يف  نقطة،  بـ 14  الرتتيب  متذيل  ح�ساب احلــزم 

اجلولة املا�سية الفوز على الرائد وياأمل مبوا�سلة انتفا�سته للهروب 
من �سبح الهبوط. مواجهة الذهاب انتهت بفوز ال�سباب )0-2(.

األهلي VS التعاون
بعد  الفوز  لتحقيق  وي�سعى   9 الـــ  املركز  يف  نقطة   20 الأهلي  ميلك 
تعادله يف اجلولة الأخرة مع �سمك، يف حني ميلك التعاون 17 نقطة 
يف املركز الـ 13، ومير بفرتة حرجة بعد خ�سارته اآخر مباراتني اأمام 
مراكز  من  والهروب  اأو�ساعه  لتدارك  ي�سعى  حيث  والن�سر،  اله�ل 

اخلطر. مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل )1-1(.

الرائد VS االتفاق
ياأمل الرائد �ساحب املركز الـ 8 بر�سيد 24 نقطة بتجاوز خ�سارته يف 

اجلولتني الأخرتني اأمام كل من الحتاد واحلزم، واحلال ذاته ينطبق 
على التفاق العا�سر بـ 19 نقطة، حيث خ�سر اأمام اأبها ومل يحقق اأي 

فوز يف اآخر 5 جولت، ومباراتهما ذهابا انتهت بالتعادل )2-2(. 

الفيصلي VS ضمك
قبل  للمركز  يرتاجع  جعلته  �سعبة  اأو�ساعا  الفي�سلي  فريق  يعي�س 
الـ  اجلــولت  يف  فــوز  اأي  يحقق  مل  حيث  نقطة،   16 بر�سيد  الأخــر 
لتدارك  واجلمهور  الأر�ـــس  عاملي  ل�ستغ�ل  وي�سعى  املا�سية،   7
وياأمل  اخلام�س،  املــركــز  يف  نقطة   30 �سمك  ميلك  فيما  اأو�ــســاعــه، 
يف  نتائجه  حت�سنت  اأن  بعد  املقدمة  رباعي  �سمن  موقعه  با�ستعادة 
اآخر جولتني بالفوز على الطائي والتعادل مع الأهلي. مباراة الذهاب 

انتهت )2-0( ل�سمك.

يف انطالق اجلولة الـ 19 من دوري احملترفني..

االتفاق يواجه الرائد.. والفيصلي يصطدم بضمك

الشباب في ضيافة الحزم.. واألهلي يستقبل التعاون



جدة - البالد
بد�أت �لفنانة ر�نيا يو�شف، ت�شوير �أوىل م�شاهدها 
فى م�شل�شل "عامل تانى"، لتخو�ض من خالله �شباق 
در�ما رم�شان �ملقبل، و�لعمل ومن تاأليف �إ�شالم 
من  كل  بطولته  فى  وي�شارك  يو�شف،  حممود 
ويو��شل  يو�شف،  وفريال  �ل�شافعى  ن�شال 
�مل�شاركني  �لفنانني  �ختيار  حاليا  ح�شاد 
�لت�شوير.  �أم��اك��ن  ومعاينة  �لبطولة  ف��ى 
"عامل تانى" يجمع ر�نيا يو�شف ون�شال 
بعد  �لتو�ىل  �لثانية على  للمرة  �ل�شافعى 
بطولته  فى  ي�شارك  �ل��ذى   ،"9 "�شارع 

�لأت��رب��ى،  ه��دى  �ملغني،  عبد  حممود  �لفقي،  نرمني 
ر�نيا  ماهر،  على  يا�شر  �شالمة،  �أحمد  �لر�فعى،  �شبا 
هيكل،  حمدى  عا�شور،  مفيد  فارو�ض،  ح�شام  م��الح، 
ي�شر� م�شعودي، كلوديا، �شريف باهر، �ميى ��شالم، 
عبري منري. يذكر �أن فريال يو�شف قدمت �آخر �أعمالها 
"ور�  مل�شل�شل  �لثانى  �ملو�شم  مر" من  "�شكر  حدوتة 
�أحمد  تاأليف  و�حلدوتة  �حلياة،  قناة  على  باب"  كل 
فى  و�شارك  �ل�شالم  عبد  حممد  و�إخ��ر�ج  �لفتاح  عبد 
�لبطولة مر�د مكرم، منة ف�شاىل، �إيهاب فهمى، ر�نيا 
خالل  ف��ري��ال  وج�شدت  وه���د�ن،  �آدم  و�لطفل  م��الح، 

�لأحد�ث دور �أم لطفل مري�ض بال�شكرى.

رانيا يوسف تبدأ تصوير »عالم تانى«

عالج جديد  للمصابين باالكتئاب
الريا�ض - البالد

ك�������ش���ف ط���ب���ي���ب ن���ف�������ش���ي ع��ن 
ن��ق��ل��ة ع��الج��ي��ة يف ت���اري���خ �ل��ط��ب 
و�أعر��ض  �لكتئاب  وعالج  �لنف�شي 
�لن��ت��ح��ار، وذل���ك ب��دخ��ول ع��الج بخاخ 
"�ل�شكيتامني" للمملكة بعد �عتماده قبل 6 
�أ�شهر للعالج. وذكر ��شت�شاري �لطب �لنف�شي، 
�لدكتور �إبر�هيم حمدي، �أنهم بد�أو� بعالج بخاخ 
�ل�شكيتامني لعالج �لكتئاب �ملقاوم لالأدوية، و�شجلو� 

�أول 6 حالت ��شتفادت منه على م�شتوى �ململكة.
يف  حاليًا  وي�شتخدم  طبي  �لعقار  "حمدي"�أن  و�أو�شح 
و�ل��دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  هيئة  من  به  ��رح  و���شُ �لنف�شية  �ل�شحة 
�ململكة  �عتماده يف  بينما مت  فقط،  �شنتني  من  �لأمريكية 

قبل 6 �أ�شهر.
حتت  يكون  �لعقار  ��شتخد�م  �أن  �إىل  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
�أو �شاعة  �إ�شر�ف طبي، حيث تتنوم �حلالة ملدة �شاعتني 
ون�شف، ويبد�أ مفعوله ب�شكل فعال خالل �شاعات وميتد 

�إىل �أيام.

األسبـوعية

�جلمعة 3 رجب 1443ه� �ملو�فق 4 فرب�ير 2022م �ل�شنة 91 �لعدد 23564

الريا�ض - البالد
�ملايل"  "�لتقرير  خدمة  �ل��ع��دل  وز�رة  �أطلقت   
لطلبات �لتنفيذ عرب بو�بة "ناجز"، وذلك لتح�شني 
من  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  �مل�شتفيد  جت��رب��ة 
�خليار�ت لال�شتعالم عن �حلو�لت �ملالية �لو�ردة 

�إىل �حل�شابات �لبنكية للم�شتفيدين.
قطاع  ت�شتهدف  �خلدمة  �أن  �ل��وز�رة  و�أو�شحت 
�إمكانية  لهم  وتتيح  و�لأف��ر�د،  و�ل�شركات  �لأعمال 
�أو  �أو �لهوية،  �لبحث عن �حلو�لت برقم �لطلب، 
�ملالية  �حل���و�لت  رحلة  وتوثق  �حل��و�ل��ة،  تاريخ 

�لو�ردة ب�شكل دقيق.
لل�شركات  �لنظامي  للممثل  ميكن  �أن��ه  و�أب��ان��ت 
�لبحث عن �حلو�لت �ملالية برقم �ل�شجل �لتجاري 
�ل�شركات  �لو�ردة حل�شاب  �ملالية  ملعرفة �حلركات 
وذل��ك  ب��ه��ا،  �خلا�شة  �لتنفيذ  طلبات  جميع  على 
"ناجز"،  بو�بة  عرب  ومي�شرة  ب�شيطة  بخطو�ت 
�أو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  حم��ك��م��ة  زي�����ارة  �إىل  �حل���اج���ة  دون 
�حل��و�لت  تفا�شيل  ملعرفة  �لد�ئرة  مع  �لتو��شل 

�ملالية وحركتها.

بريدة ـ البالد 
على  �لقب�ض  من  �لق�شيم،  منطقة  �شرطة  متكنت 
و�شرقة  حم��ل،  على  �شطو  عملية  نفذ�  �شخ�شني، 

كابالت كهربائية من �أحد �ملو�قع.
ل�����ش��رط��ة منطقة  �مل��ت��ح��دث �لإع���الم���ي  و���ش��رح 
مو�طن  على  قب�شت  �ملنطقة  �شرطة  باأن  �لق�شيم، 
ومقيم من �لقبائل �لنازحة، نفذ� عملية �شطو على 
حمل بعد ك�شر �لأقفال �خلارجية، و�شرقة كابالت 

كهربائية من �أحد �ملو�قع.
بحقهما  و�ت���خ���ذت  �مل��ت��ه��م��ني،  �إي���ق���اف  ج����رى 
�لنيابة  �إىل  و�إحالتهما  �لنظامية،  �لإج�����ر�ء�ت 

�لعامة.

الريا�ض ـ البالد 
بوكالة  �ملركزي  للقبول  �لعامة  �لإد�رة  �أعلنت 
باب  فتح  �لع�شكرية عن  لل�شوؤون  �لد�خلية  وز�رة 
�لقبول و�لت�شجيل للمديرية �لعامة لل�شجون على 

رتبة "جندي" للعن�شر �لن�شائي.
��شتقبال  يتم  ���ش��وف  �أن���ه  �لإد�رة  و�أو���ش��ح��ت 
�لقبول �عتباًر� من  يوم  غد )�ل�شبت( من  طلبات 
�ملقبل  �خلمي�ض  وحتى  �شباحًا،  �لعا�شرة  �ل�شاعة 

يف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحًا .
و��شرتطت �أن تكون �ملتقدمة حا�شلة على �شهادة 
لديها  من  ويف�شل  يعادلها  ما  �أو  �لعامة  �لثانوية 
موؤهل �أعلى، و�أن تكون ح�شنة �ل�شرية و�ل�شل�وك 
و�ل�شمعة، وغري حمكوم عليها بالإد�نة يف ج�رمية 

خملة بال�شرف و�لأمانة.
و�شددت على �أل تكون �ملتقدمة �شبق لها �لتعيني 
�أو  �لع�شكرية  �خلدمة  لنظام  خا�شعة  وظيفة  على 
�لع�شكرية  �ملعاهد  �أو  �ملر�كز  من  خدماتها  �أُنهيت 
لأي �شبب �أو موظفة يف جهة حكومية، و�أل تكون 

متزوجة من غري �شعودي.

العدل تطلق 
خدمة التقرير 
المالي عبر ناجز

اإلطاحة بلصي 
الكابالت الكهربائية 

وظائف نسائية 
برتبة جندي في 

السجون 
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جدة - البالد
و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن����ف  �أخ�����ش��ائ��ي  وج���ه 
�أجل  من  ن�شائح؛  عدة  �جل��رد�ن،  �إي��اد  �لدكتور 

�حلفاظ على �شحة و�شالمة �ل�شمع و�لأذن.
�لدكتور �جلرد�ن، ب�شرورة ��شتعمال  ون�شح 
�لعمل  عند  �حلماية  �شماعات  �أو  �لأذن  �شد�د�ت 
وخف�ض  �لعالية،  �لأ���ش��و�ت  ذ�ت  �لأم��اك��ن  يف 
م�����ش��ت��وى �ل�����ش��وت ع��ن��د ����ش��ت��ع��م��ال ���ش��م��اع��ات 

و�لتلفاز  و�لر�ديو،  �لآيل،  و�حلا�شب  �جل��و�ل، 
وجهاز �لت�شجيل �أثناء قيادة �ملركبة.

�أه��م��ي��ة �لب��ت��ع��اد ع��ن �ل�شغوط  و���ش��دد ع��ل��ى 
�ل�شمع  على  �شلبي  ب�شكل  توؤثر  كونها  �لنف�شية 
على  و�حل��ف��اظ  �لأذن،  من  �لد�خلية  و�لأج���ز�ء 
ومم��ار���ش��ة  �ل���ش��ت��ح��م��ام،  ب��ع��د  �لأذن  ج��ف��اف 
��شتخد�م  من  حم��ذرً�  م�شتمر،  ب�شكل  �لريا�شة 

�لأعو�د �لقطنية يف تنظيف �لقناة �ل�شمعية.

نصائح للحفاظ على صحة األذن

مهرجان الكليجا ُينمي 
الموروث الشعبي 

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

بريدة ـ البالد
تنظمه  �لذي  بربيدة  ع�شر  �لثالث  �لكليجا  مهرجان  يقدم 
�ملنتجات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لق�شيم،  مبنطقة  �ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف��ة 
و�ملاأكولت �ل�شعبية �ملحلية. وي�شعى �إىل حتقيق �لعديد من �ملنجز�ت و�ملقا�شد �ملهنية 
"�حلرفة"  ��شتهد�ف  خالل  من  �ملنتجة  لالأ�شر  و�لإنتاج  �لعمل  دميومة  ت�شمن  �لتي  و�لعملية 
وتنميتها و�لعمل على تعزيزها ، حيث تقدم �لأ�شر �مل�شاركة يف �ملهرجان موروثات و�أكالت �شعبية، 
ت�شتهدف تاأ�شيل حريف م�شتدمي، ميتاز باللحظية و�ملبا�شرة �ملفتوحة �أمام �لز�ئر و�ملت�شوق، لت�شتطيع من 
خالله مو��شلة �إنتاجها طو�ل �لعام، وعرب �أكرث من منفذ، ما ي�شمن لها �ل�شتقر�ر �لعملي و�ملادي. كما يفخر 
منظمو �ملهرجان بقيمة �حلرفة �ليدوية �لوطنية �لعاملة، و�لتي حتققت من خالل نقاط ومو�قع �لت�شنيع و�لإعد�د 

و�لتجهيز �حلي و�ملبا�شر لالأ�شر و�لأفر�د �مل�شاركني، لأكالتها �ل�شعبية وم�شغولتها �ليدوية.
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