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سيدة أعمال تضع "البصمة السعودية" في المحافل الدولية

شاركت يف إصالح مركبات سباق فورموال جدة  

مريهان الباز .. ميكانيكا السيارات بأيٍد ناعمة

الدمام ـ البالد 

و�سعت املراأة ال�سعودية ب�سمتها يف املحافل املحلية 

الأوىل  ال�سفوف  يف  مكانًا  وحــجــزت  والــعــاملــيــة، 

والإن�سانية،  والقت�سادية  العلمية  بــاإجنــازاتــهــا 

اأثــرهــا اأعــلــى الألـــقـــاب، ونــالــت اأهــم  فحملت عــلــى 

الأو�سمة، حتى اأ�سبحت حمط اأنظار العامل، دفعها 

اإىل ذلك دعم وثقة القيادة الر�سيدة من خالل تفعيل 

دورها ك�سريك يف بناء الوطن يف خمتلف قطاعاته 

واأجهزته.

الأعمال عبري اجلليح ق�سة جناحها  وحتكي رائدة 

اإدارة  انطلقت بعد مرحلة تخرجها، من خالل  التي 

حــزمــة مــن املــ�ــســروعــات اخلــا�ــســة واملــتــنــوعــة يف 

و"الفيديو"،  الــفــوتــوغــرايف،  الت�سوير  جمـــالت 

والــطــبــاعــات احلـــراريـــة الــتــي بــــداأت بــهــا مــن عــام 

الفني  الإنـــتـــاج  جمـــال  يف  الــعــمــل  حــتــى  2002م، 

و�سناعة املحتوى يف 2011م.

ومل تقف اجلليح، على حدود م�ساركاتها يف املحافل 

والـــرامـــج واملــهــرجــانــات الــدولــيــة والــعــربــيــة يف 

وفرن�سا  اأمريكا  يف  والقت�ساد،  الإعـــالم  جمــالت 

بل  وغــريهــا،  وم�سر  وتــونــ�ــس  واأملــانــيــا  وبلجيكا 

املــعــار�ــس واملـــوؤمتـــرات،  تنظيم  دخــلــت يف جمــال 

وتنفيذ جمموعة من املبادرات الوطنية لدعم قطاع 

التجاري  والقطاع  املحتوى  �سناعة  يف  ال�ستثمار 

برنامج  �ساركت  كما  الآن،  حتى  2015م  عام  منذ 

الزائر الدويل يف اأمريكا 201٦م.

مهرجان  فيها،  �ساركت  التي  املهرجانات  اأبرز  ومن 

ودي�سكوب  بفرن�سا،  كــان  مبدنية   MIP TV
والتلفزيون  لالإذاعة  العربية  والحتــادات  برتكيا، 

فني  عــمــل  يف  م�ساركتها  مــع  وغـــريهـــا،  بــتــونــ�ــس 

مفاتيح  بعنوان"  لــالأطــفــال  تــاريــخــي  "فنتازي" 
الذهبية يف مونديال  باجلائزة  الزمان" الذي توج 

قيادتها  اإىل  بالإ�سافة  بالقاهرة،  الفنية  الأعــمــال 

"�سعودي  الفني  الإنــتــاج  ملعر�س  تنفيذي  كمدير 

برودك�س" ل�سناعة املحتوى الرتفيهي وال�سينمائي 

فراير  �سهر  بالريا�س  والإذاعــــي  والتلفزيوين 

.2020
البحر  عــرو�ــس  مــهــرجــان  يف  تكرميها  جـــرى  كــمــا 

الإعالمي  الــدويل  الحتــاد  رئي�سة  ب�سفتها  بتون�س 

من  والثقافة؛  الإعالم  لدعمها  وذلك  باململكة،  الفني 

الفني،  لالإنتاج  اإعــالمــي  ملتقى  اأول  تنظيم  خــالل 

وعقد ال�سراكة الإ�سرتاتيجية بني املهرجان الدويل 

والفنون  لالإعالم  الدويل  والحتــاد  الفني؛  لالإنتاج 

جانب  اإىل  2018م،  الريا�س  مبدينة  عقد  ــذي  ال

اأهــم  وهــي  اخلليجي"  "القت�ساد  جملة  اإدارتـــهـــا 

التعاون  جمل�س  دول  لحتاد  التابعة  املجالت 

اخلليجي.

واأ�ـــســـادت بــالإمــكــانــيــات غــري املــحــدودة لدى 

الإبـــداع  مــن  الــبــالد،  يف  وال�سابات  ال�سباب 

والتميز  امل�سروعات،  يف  والتنوع  والتطور 

والأن�سطة،  القطاعات  يف  العالية  واملناف�سة 

ال�سورة  يعك�س  الأف�سل،ما  تقدمي  خالل  من 

التي ت�سعى لتحقيقها البالد، م�سرية اإىل دعم 

القطاع  دعم  يف  التجاري  المتياز  واإ�سهام 

اخلا�س، وفتحه اأبوابا مهمة ملنح امل�سروعات 

وتوجيه  القطاعات،  بني  والربط  الناجحة، 

رواد الأعمال وم�ساعدتهم على العمل ب�سكل 

اأكرث تنظيمًا.

املــــراأة خطوة  قــــرارات متــكــني  اأن  واأكــــدت 

والتميز  لالنطالق  ال�سعودية،  للمراأة  مهمة 

فــالأبــواب  وحــيــاتــهــا،  عملها  يف  والــقــيــادة 

 - الله  - حفظها  والدولة  للجميع،  مفتوحة 

قيادي  دور  �ساحبة  لتكون  املـــراأة؛  مّكنت 

اأو  قيودًا  اأو  �سروطًا  ت�سع  مل  حيث  بــارز، 

على  انعك�س  ما  اأزالتها،  بل  اأمامها  عقبات 

ما تقوم به املراأة، واإبراز دورها الإبداعي 

والإداري يف جميع القطاعات.

جدة – رانيا الوجيه  

يتوا�سل �سعي اململكة  العربية ال�سعودية لتحقيق املزيد يف طموح ل يتوقف �سمن روؤية 2030 التي ت�ستهدف رفع ن�سبة م�ساركة املراأة ال�سعودية يف �سوق العمل بن�سبة 30 %، اإ�سافًة اإىل تبوئها 

منا�سب قيادية  ف�ساًل عن م�ساركتها الفعالة يف  عدة جمالت، وتوليها املنا�سب العليا يف قطاع التعليم، وغريها من القطاعات اإىل جانب دعم قدراتها بالتاأهيل واإتاحة الفر�س جلعلها �سريًكا حقيقًيا فاعاًل 

يف بناء الوطن والتنمية  يف املجالت كافة، وتعتر مريهان  الباز من الفتيات الالتي انطلقن يف جمال اإ�سالح ال�سيارات،  حيث قررت اأن تكون احدى الفتيات ال�سعوديات قويات الإرادة والنخراط يف 

هذه املهنة، حيث مل ترتدد يف اأن تخو�س جمال ميكانيكا ال�سيارات، اىل  اأن  �ساركت يف اإ�سالح �سيارات الفورمول التي اأقيمت بكورني�س  جدة وهي اول ميكانيكية �سعودية �سمن فريق املار�سالز ف�سال 

عن اأول اأمراأة ت�سارك يف قيادة الكرين وهي ال�ساحنة التي حتمل ال�سيارات ال�سغرية.

بقولها:  جتربتها  وا�سفة  مريهان  تتحدث 

تــخــ�ــســ�ــســي الــــدرا�ــــســــي بــعــيــد جـــــدا عــن 

امليكانيكا متاما، فقد در�ست تخ�س�سني يف 

املهن  ترتبط  وعادة  النف�س،  وعلم  الإعالم 

النا�س  ت�سور  يف  والأغلب  بال�سخ�سية، 

امليكانيكا   جمــال  يف  العاملة  الفتاة  اأن 

ك�سرت  ولكنني   جــافــة،  �سخ�سية  ذات  

تلك القاعدة ، واأيقنت اأن املهنة لي�س من 

اأن تكون مرتبطة ب�سخ�سية   ال�سروري 

يفر�س  اأن  املفرو�س  ومــن   ، الإنــ�ــســان 

الــذي  املــكــان  يف  �سخ�سيته  الإنــ�ــســان 

يعمل به،  وعملي يف جمال امليكانيكا 

مل يوؤثر على طبيعتي كامراأة  اأبدا وما 

زالت اهتم بنف�سي. 

املجالت  �سملت   : بقولها  وت�سيف 

ب�سكل  ال�سعوديات  ت�ستقطب  التي  

قـــــوي يف الــــفــــرتة احلـــالـــيـــة مــهــن 

ــيــارات  ــ�ــس مــيــكــانــيــكــا وا�ـــســـالح ال

وتوفري ال�سيانة لها ب�سكل عام.  

ميكانيكا  ملــجــال  اخــتــيــارهــا  وعـــن 

لديه  اإن�سان  كل  قالت:  ال�سيارات 

لديه،  مف�سلة  وهــوايــات  مواهب 

ومــن جــانــب اآخـــر اأحــيــانــا تلعب 

يف  نقع  عندما  دورهـــا  ال�سدفة 

اأننا  ونكت�سف  املــواقــف   بع�س 

اأبدعنا يف ذلك املوقف، وبالتايل 

بال�سدفة  كــان  امليكانيكا  ملجال  اختياري 

يهوى  والــدي  كان  عندما  كانت  والبداية 

واحببت   تعلمت   ومنه  كثريا  ال�سيارات 

تفا�سيل ا�سالح  ال�سيارات.

اأن   اأحد منذ فرتة �سابقة  ومل يكن يتخيل 

وكنت  ال�سيارات   ميكانيكا  جمال   ادخل 

كان  حينما  له  م�ساعد  مبثابة  والــدي  مع 

ومن  ال�سيارات  اإ�سالح  يف  بي  ي�ستعني 

ثم بداأ يعتمد على �سيئا ف�سيئا، ووالدتي 

اأي�سا �سجعتني  للبحث والتعلم اأكرث يف 

هذا املجال،   ومل يكن يف بايل يوما ما اأن 

اأحول هذه التجربة اإىل مهنة.

وا�ــســتــطــردت اأن الــدولــة ـ اعــزهــا الــلــه ـ 

حيث   ال�سعودية  املــــراأة   متكني  تــدعــم 

كما  املجالت  كل  يف   تتواجد  ا�سبحت 

اأغلب  للفتيات يف  اأتيحت فر�س عديدة 

املجالت. 

ــاركــت يف بــرنــامــج  واأ�ـــســـافـــت لــقــد �ــس

اإنعا�س"  "ور�سة  بعنوان  تلفزيوين 

ال�سيارات  اإنعا�س  اإىل  يهدف  والـــذي 

جدا  الرنامج  جتربة  وكانت  املتهالكة 

اأتعلم  اأنـــا مل  رائــعــة، مــن جــانــب اآخـــر 

بل  مــعــهــد  اأو  جــامــعــة  يف  املــيــكــانــيــكــا 

تعلمت باملمار�سة العملية مع والدي. 

اأكن   مل  قالت:  الفورميال  يف  م�ساركتها  وعن 

 ، الفورميال  يف  اأ�سارك  �سوف   اأنني  اأتخيل 

كان  امل�ساركات  الفتيات  عدد  اأن  من  وبالرغم 

نف�سي  وقررت  اأنني  حتديت  اإل  قليل جدا، 

الت�سجيل  اأن  من  وبالرغم  امل�ساركة  

ــفــورمــول قــد انــتــهــى حتى  يف ال

ــاركــة الــتــطــوعــيــة ومت  املــ�ــس

ميكنني  ل  اأنــــه  اإبـــالغـــي 

املـــــ�ـــــســـــاركـــــة، ولـــكـــن 

والتحدي  بالإ�سرار 

اأن  ا�ــــســــتــــطــــعــــت 

مب�ساعدة  اأ�سارك 

مــــــــــــــن اأحــــــــــــــد 

بعامل  املــهــتــمــني 

ــــارات  ــــم ــــ�ــــس م

الـــــ�ـــــســـــيـــــارات 

بحريني  وهــو  

اجلــــنــــ�ــــســــيــــة، 

ـــــــن الحتـــــــــاد  م

ومن  البحريني 

ال�سعودي  الحتاد 

والــذي   غنوم   �سعد 

اأ�سراري  يالحظ  كان 

على امل�ساركة التطوعية، 

كما اأوجه كل ال�سكر اإليهما، 

كــمــا اعــــر عـــن امــتــنــاين اإىل 

�ساحبة ال�سمو الأمرية عهد اآل  �سعود رئي�سة 

"املار�سالز " ال�سعودي والتي اأ�سرت اأن اأكون 
موجودة يف هذا احلدث الريا�سي الكبري. 

وعــن املــهــام الــتــي قــامــت بها يف الــفــورمــول 

التدخل  فــريــق  يف  تكليفي  مت  قــالــت:  بــجــدة 

ال�سباق  اأثــنــاء  حــادث  وقــع  حــال  ال�سريع يف 

وكان  دورنا اأن ن�سحب احلادث ب�سكل �سريع 

خــا�ــســة عــنــدمــا تــكــون هــنــاك قــطــع تك�سرت 

منحتني   وقد  ال�سباق،  �سيارة  من  وتبعرثت 

م�ساركتي يف الفورمول فر�سة اأن اأكون كاأول 

فتاة يف العامل ولي�س فقط يف اململكة والتي 

لكرين  �سيارة  تقود   اأن  الفر�سة  لها   اأتيحت 

وهي ال�سيارة الكبرية التي حتمل ال�سيارات 

اخلـــارج،  اىل  ال�سباق  حلبة  مــن  ال�سغرية 

اإل  جدا  �سعبة  العملية  هذه  اأن  من  وبالرغم 

اأنني كنت م�ستمتعه بها كثريا ، خ�سو�سا وان  

الكا�سفة،  الأ�ــســواء  حتت  لياًل  اأقيم   ال�سباق 

لُي�سفي اأجواًء مذهلة، وجتربة فريدة لع�ساق 

الفورمول1 على امل�ستوى العاملي.

األ  الفتيات  فقط  ولي�س  �سخ�س  اأي  وان�سح 

جديدة   جتــربــة  اأي  يف  مكانا  للخوف  تـــدع  

اأو تعلمها، فاخلوف �سفة  تتمنون  خو�سها  

من  الإنــ�ــســان  ومتــنــع  جـــدا،  مزعجة  نف�سية 

قاتل  واخلـــوف  حياته،  يف  جميل  �سيء  اأي 

للطموح.

أول ميكانيكية سعودية 
ضمن فريق املارشالز 
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كلمة
نمو متصاعد 
تـــوؤكـــد الــتــوقــعــات واملـــوؤ�ـــســـرات 

النمو  تــ�ــســارع  والعاملية  املحلية 

على  ال�سعودي  لالقت�ساد  الــعــام 

لكافة قطاعاته  القوي  الأداء  �سوء 

ال�سريعة  التقديرات  اأ�سارت  ، وقد 

اأمــ�ــس،  لــالإحــ�ــســاء  الــعــامــة  للهيئة 

الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  اإىل 

يف   6.8 بن�سبة  الثابتة  بالأ�سعار 

وبذلك  الــرابــع،  الربع  خــالل  املائة 

منًوا  كاماًل  املا�سي  العام  ي�سجل 

معدل  وهـــو  املــائــة،  يف   3.3 بــلــغ 

ــي يـــوؤكـــد تــ�ــســاعــد الــنــاجت  ــجــاب اإي

املحلي الإجمايل برافديه؛ النفطي 

اإيــراداتــه،  ي�سهد حت�سًنا يف  الــذي 

القت�ساد  اإ�سهام  ارتــفــاع  ا  واأي�سً

يف  اأعــلــى  مبــعــدلت  النفطي  غــر 

واملــ�ــســتــدامــة،  الــ�ــســامــلــة  التنمية 

 ،2030 روؤيـــة  م�ستهدفات  �سمن 

القطاعات،  كــافــة  يف  وب�سماتها 

اململكة  فيه  ت�سهد  الذي  الوقت  يف 

الهائلة  التداعيات  من  قوًيا  تعافًيا 

واجهتها  التي  العاملية  للجائحة 

مبعاير الأمن القت�سادي املكني.

يف  كبرة  خــطــوات  حتققت  فقد   

امل�ستدام  القت�ساد  ركائز  تثبيت 

املتطورة،  ال�ساملة  التنمية  ودفع 

بـــتـــفـــعـــيـــل كـــــفـــــاءة الـــقـــطـــاعـــات 

ــم مـــــواردهـــــا وقــيــمــتــهــا  ــعــظــي وت

جديدة  قطاعت  ودخول  امل�سافة، 

ت�ستهدف  �سخمة  ومــ�ــســروعــات 

الزدهــــــــــار، وا�ـــســـراتـــيـــجـــيـــات 

طـــــمـــــوحـــــة لــــــــزيــــــــادة وجـــــــذب 

مقومات  كافة  يف  ال�ستثمارات 

ـــاد، ودعــــم  ـــني القـــتـــ�ـــس ـــراي ـــس و�

ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع  وحتفيز 

تنمية  مع  بالتوازي  واملتو�سطة، 

ومدن  ن�سطة  وعمرانية  اإ�سكانية 

العام  لي�سهد  للم�ستقبل،  طموحة 

القادمة ح�ساًدا  احلايل والأعوام 

اأف�سل للنمو امل�ستدام.    

الريا�س - وا�س  

تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود - حفظه الله - ات�ساًل هاتفًيا من فخامة الرئي�س 

الأمريكية.  املتحدة  الــوليــات  رئي�س  بــايــدن  جــوزيــف 

وجرى خالل الت�سال، التاأكيد على العالقة ال�سراتيجية 

التاريخية التي تربط اململكة والوليات املتحدة 

الأمريكية، وعلى اأهمية تعزيز ال�سراكة بني 

ويحقق  م�ساحلهما  يخدم  مبا  البلدين 

ــعــامل.  وال املنطقة  وا�ــســتــقــرار  اأمـــن 

ال�سريفني  واأكـــد خــادم احلــرمــني 

اأهمية  – على  الله  – حفظه 
ـــمـــرار وتـــعـــزيـــز  ـــت ـــس ا�

الإرهـــاب  مكافحة  جمــال  يف  امل�سرك  الأمــنــي  التعاون 

من  فخامته  ـــداه  اأب مــا   - الله  – رعــاه  مثمًنا  ومتــويــلــه، 

التزام بالده بدعم اململكة يف الدفاع عن اأرا�سيها وحماية 

مواطنيها، ومبوقف الوليات املتحدة الأمريكية بوقوفها 

لتعزيز  الدفاعية  احتياجاتها  وتاأمني  اململكة  جانب  اإىل 

املنطقة  واأمــن  اأمنها  على  للمحافظة  امل�سركة  اجلهود 

اململكة  دعــم  اإىل   – الله  حفظه   – م�سًرا  وا�ستقرارها، 

جهود الإدارة الأمريكية الرامية ملنع امتالك اإيران ال�سالح 

النووي، وعلى �سرورة العمل امل�سرك ملواجهة الأن�سطة 

الهدامة لأذرع اإيران يف املنطقة، وموؤكًدا يف الوقت نف�سه 

حر�س اململكة على نزع كافة اأ�سباب الت�سعيد يف املنطقة 

وموا�سلة احلوار. كما اأعرب خادم احلرمني ال�سريفني - 

حفظه الله – عن حر�س اململكة للو�سول اإىل حل �سيا�سي 

�سامل يف اليمن، و�سعيها لتحقيق الأمن والنماء لل�سعب 

اليمني، م�سًرا – اأيده الله – اإىل جهود اململكة امل�ستمرة 

لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب اليمني واإعادة اإعمار 

اليمن. وفيما يتعلق بالطاقة واأ�سواق البرول، اأكد خادم 

احلرمني ال�سريفني- حفظه الله - على اأهمية احلفاظ على 

توازن اأ�سواق البرول وا�ستقرارها، منوًها بدور اتفاق 

اأوبك بل�س التاريخي يف ذلك، واأهمية املحافظة عليه.

ر�سالة  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  تلقى  ثانية،  جهة  من 

علي  اإمـــام  طاجيك�ستان  جمهورية  رئي�س  مــن  خطية، 

املتينة  الأخـــويـــة  الثنائية  بــالــعــالقــات  تتعلق  رحــمــن، 

دعمها  و�سبل  وال�سعبني،  البلدين  تربط  التي  والوطيدة 

كافة.  الأ�سعدة  وعلى  املجالت  خمتلف  يف  وتعزيزها 

في�سل  الأمــر  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابة  الر�سالة  ت�سلم 

وزارة  وكيل  اخلارجية،  وزيــر  الله  عبد  بن  فرحان  بن 

اخلارجية لل�سوؤون الدولية املتعددة الدكتور عبدالرحمن 

�سفر  اأمــ�ــس،  ـــوزارة  ال مبقر  ا�ستقباله  خــالل  الر�سي، 

اأكــرم  اململكة  لــدى  طاجيك�ستان  جمهورية 

كــرميــي. وجــــرى خـــالل ال�ــســتــقــبــال بحث 

و�سبل  البلدين،  بــني  الثنائية  الــعــالقــات 

تعزيزها يف �ستى املجالت، اإ�سافة اإىل 

تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا 

الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل�سرك.

6.8 % نمًوا بالناتج المحلي للمملكة

6 أيام على انتهاء مهلة 
تصحيح أوضاع المتسترين

9 جهات ُتطّور قطاع المقاوالت

الريا�س - البالد   

ــاء  ــالإحــ�ــس ــئــة الـــعـــامـــة ل ــي ــه اأ�ــــســــدرت ال

الناجت  منــو  ملــعــدل  ال�سريعة  الــتــقــديــرات 

ــربــع الـــرابـــع من  ــل ــي الإجــــمــــايل ل املــحــل

املحلي  الــنــاجت  حقق  فقد  2021م،  عــام 

الرابع  الــربــع  خــالل  احلقيقي  الإجــمــايل 

 )%6.8( بن�سبة  ارتفاًعا  2021م  عام  من 

الفرة  نف�س  يف  عليه  كــان  مبــا  مــقــارنــًة 

واأو�سحت  2020م.  ال�سابق  الــعــام  مــن 

اأن الناجت املحلي احلقيقي  نتائج الن�سرة 

قد  اململكة،  يف  النفطية  غــر  لالأن�سطة 

)5.0%( خالل  بن�سبة  ا  اإيجابيًّ ا  حقق منوًّ

مقارنًة  2021م  عــام  مــن  ــرابــع  ال الــربــع 

العام  مــن  الــربــع  نف�س  عليه يف  كــان  مبــا 

ن�سرة  نتائج  وبح�سب  2020م.  ال�سابق 

الناجت  حقق  فقد  ال�سريعة،  الــتــقــديــرات 

النفطية  غر  لالأن�سطة  احلقيقي  املحلي 

 )%6.6( بن�سبة  ا  اإيجابيًّ ا  منوًّ اململكة  يف 

خالل عام 2021م مقارنًة مبا كان عليه يف 

العام ال�سابق )2020م(، مبينة اأن الناجت 

قد  اململكة  يف  احلقيقي  الإجمايل  املحلي 

املو�سمية  التعديالت  اإجــراء  بعد   - حقَّق 

عليه - ارتفاًعا بلغت ن�سبته )1.6%( خالل 

مقارنًة مبا  2021م  عام  الرابع من  الربع 

كان عليه يف الربع الثالث من نف�س العام 

)2021م(.

الريا�س - البالد  

الت�سر  ملكافحة  الوطني  الربنامج  دعا 

اإىل  للم�سارعة  املخالفة  املن�ساآت  عموم 

الت�سحيح،  بطلبات  اإلكرونيًا  التقدم 

وال�ستفادة من مزايا املدة الت�سحيحية 

ملــخــالــفــي نــظــام مــكــافــحــة الــتــ�ــســر قبل 

انتهائها الأربعاء القادم.

واأكـــد الــربنــامــج اأن الأ�ــســبــوع الأخــر 

ــلــفــرة الــتــ�ــســحــيــحــيــة يــعــد الــفــر�ــســة  ل

ــاع  اأو�ــس لت�سحيح  املتبقية  الأخــــرة 

خمــالــفــي نــظــام مــكــافــحــة الــتــ�ــســر يف 

حكومية  جهة   20 تعمل  حيث  اململكة، 

عـــلـــى �ــســبــط املـــتـــ�ـــســـريـــن بــتــقــنــيــات 

البيانات  وحتليل  ال�سطناعي  الــذكــاء 

النظامية  العقوبات  واملعلومات واإيقاع 

عليهم، التي ت�سل اإىل ال�سجن 5 �سنوات 

وغرامة مالية بقيمة 5 ماليني ريال.

ملكافحة  الــوطــنــي  ــامــج  ــربن ال ويــتــلــقــى 

ـــاء  ـــع الــتــ�ــســر حــتــى نــهــايــة يــــوم الأرب

وفق  الأو�ــســاع  ت�سحيح  طلبات  القادم 

املن�ساأة  يف  ال�سراكة  التالية:  اخليارات 

بـــني الـــ�ـــســـعـــودي وغــــر الــ�ــســعــودي، 

غر  بــا�ــســم  املــنــ�ــســاأة  ملكية  وت�سجيل 

يف  ال�سعودي  وا�ستمرار  ال�سعودي، 

باإدخال  القت�سادي  الن�ساط  ممار�سة 

اأو  )�سعودي  املن�ساأة  يف  جديد  �سريك 

وت�سّرف  مــرخــ�ــس(  اأجــنــبــي  م�ستثمر 

ال�سعودي يف املن�ساأة بالبيع اأو التنازل 

اأو حّل املن�ساأة، اإ�سافًة اإىل خيار ح�سول 

املميزة،  ــامــة  الإق على  الــ�ــســعــودي  غــر 

ب�سفة  للمملكة  ال�سعودي  غر  ومغادرة 

نهائية.

الريا�س - البالد  

ك�سفت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 

ــكــان، عــن �ــســدور املــوافــقــة على  والإ�ــس

الــدائــمــة  التن�سيقية  الــلــجــنــة  ت�سكيل 

وزير  برئا�سة  املقاولت  قطاع  لتطوير 

والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون 

وع�سوية  احلقيل،  الله  عبد  بــن  ماجد 

وزارات:  وهــي  جــهــات،  لت�سع  ممثلني 

املــوارد  والتخطيط،  القت�ساد  املالية، 

ــة،  ــمــاعــي ــة الجــت ــمــي ــن ــت ــة وال ــري ــس ــ� ــب ال

والقروية  البلدية  الــ�ــســوؤون  الــتــجــارة، 

للهيئة  اإ�سافة  ال�ستثمار،  والإ�ــســكــان، 

ال�سعودية للمهند�سني، الهيئة ال�سعودية 

ــئــة كـــفـــاءة الإنـــفـــاق  ــمــقــاولــني، وهــي ــل ل

وامل�سروعات احلكومية، وذلك للنهو�س 

التحديات  جميع  ملواجهة  القطاع  بهذا 

الــتــي تــواجــهــه، نــظــرًا لــلــدور احلــيــوي 

والفعال الذي يلعبه يف تعزيز القت�ساد 

الوطني والإ�سهام يف توطني الوظائف.

التن�سيقية  اللجنة  اإن  الــوزارة:  وقالت 

ت�سعى  املقاولت  قطاع  لتطوير  الدائمة 

اإ�ــســراتــيــجــًيــا.  ــًا  هــدف  17 حتقيق  اإىل 

 400 اعتمدت  اأنها  الــوزارة  واأو�سحت 

مقاول، و2134 مكتًبا هند�سًيا، وتفعيل 

اإدارية  منطقة   12 يف  اختبار  مركز   40

عمال   73،604 واخــتــبــار  اململكة  يف 

املهني  الفح�س  اتفاقية  مهنيني وتوقيع 

مع دولة باك�ستان.

إدانة دولية لجرائم المليشيا المزعزعة لالستقرار

"التحالف" يحبط عدوانا حوثيا تجاه مطار أبها
الريا�س - البالد   

اأعمالها  الإرهــابــيــة،  احلــوثــي  ملي�سيا  تــوا�ــســل 

الر�سمي  املتحدث  اأكــد  اإذ  اململكة؛  جتاه  العدائية 

الركن  العميد  اليمن  يف  ال�سرعية  دعــم  لتحالف 

ال�سعودية  اجلــويــة  الــدفــاعــات  اأن  املالكي،  تركي 

متكنت اأم�س )اخلمي�س(، من اإحباط حماولة عمل 

م�سّرة  طــائــرة  با�ستخدام  للحدود  عابر  عــدائــي 

الإرهــابــيــة  احلــوثــيــة  امللي�سيا  اأطلقتها  مفخخة 

ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإيـــران  مــن  املدعومة 

مبطار  والعاملني  امل�سافرين  املدنيني  ل�ستهداف 

اأبها الدويل.

اأنـــه ونــتــيــجــة لعملية  واأو�ـــســـح الــعــمــيــد املــالــكــي 

للطائرة  ال�سظايا  بع�س  تناثرت  فقد  العرا�س، 

الداخلي  املحيط  داخــل  اعرا�سها  بعد  امل�سّرة 

من  ملدنيني  طفيفة  اإ�ــســابــة   12 ووقـــوع  للمطار 

حيث  خمتلفة،  جن�سيات  من  ومقيمني  مواطنني 

من  مقيمني  و4  �ــســعــوديــان،  مــواطــنــان  اأ�ــســيــب 

فلبيني،  ومقيم  نيباليني،  مقيمني  و3  بنغالدي�س، 

عن  نتج  كما  هندي،  ومقيم  �سريالنكي،  ومقيم 

ذلك بع�س الأ�سرار املادية الب�سيطة بته�سم زجاج 

اأن  املالكي،  العميد  واأ�ــســاف  الــواجــهــات.  بع�س 

هذه املحاولة العدائية الوح�سية ل�ستهداف مطار 

امل�سافرين  واملــدنــيــني  الــــدويل  اأبــهــا 

والعاملني  اجلن�سيات  خمتلف  من 

بـــاملـــطـــار متــثــل جـــرميـــة حـــرب، 

العدائي  امللي�سيا  نهج  ــوؤكــد  وت

ــانــون الــــدويل  ــق ــل ــا ل ــاكــه ــه ــت وان

العرفية؛  وقــواعــده  الإنــ�ــســاين 

اأبها الدويل  باعتبار مطار 

اأحـــــــــد املــــــطــــــارات 

واملحمي  املدنية 

مبــــــوجــــــب 

القانون 

قيادة  اأن  املالكي،  العميد  واأكد  الإن�ساين.  الدويل 

الأعمال  هــذه  واأمـــام  للتحالف  امل�سركة  الــقــوات 

امللي�سيا  من  الأخالقية  والتجاوزات غر  العدائية 

�ستتخذ  اإيـــران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية 

الــ�ــســروريــة؛  العملياتية  الإجــــــراءات  وتــنــفــذ 

التهديد،  م�سادر  وحتييد  للتهديد  ا�ستجابة 

واملدنيني،  املدنية  الأعيان  حماية  يكفل  ومبا 

الإن�ساين  الــدويل  القانون  مع  يتوافق  ومبا 

وقواعده العرفية.

واأدانت كل من الوليات املتحدة الأمريكية، 

والإمارات، قطر، باك�ستان، الأردن، 

وزراء  وجمـــلـــ�ـــس  ومـــ�ـــســـر، 

الداخلية العرب، والربملان 

ــداف  ــه ــت ــس الـــعـــربـــي ا�

الــدويل  اأبــهــا  مطار 

م�سّرة  بــطــائــرة 

بــدون  مفخخة 

طـــيـــار، الأمــــر 

الــــــــذي يـــهـــدد 

حياة مئات امل�سافرين للخطر، وا�سًفا هذا العمل بـ 

"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر 
يف املنطقة".

ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانــتــهــا  عــن  واأعــربــت 

املدعومة  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  ملحاولة 

معتربة  الــدويل،  اأبها  مطار  ا�ستهداف  اإيــران،  من 

ا�ــســتــهــداف املــطــار ومــا نتج عــن ذلك  اأن حمــاولــة 

جباٌن  اإرهــابــٌي  عمٌل  املدنيني  من  عــدد  اإ�سابة  من 

اأمن  وجرميُة حرب تتطلب ردًا رادعًا لكل ما يهدد 

املجتمع  من  وت�ستدعي  املدنيني،  وحياة  و�سالمة 

التحالف  يتخذها  التي  والتدابر  الإجــراءات  دعم 

ا�ستهداف ميلي�سيا  اململكة؛ لوقف  العربي، بقيادة 

الأعيان  اإيـــران  من  املدعومة  الإرهــابــيــة  احلوثي 

وجــددت  املنطقة.  دول  تهديداتهم  وردع  املدنية، 

هــذه  اإزاء  اململكة  مــع  الــكــامــل  ت�سامنها  الــــدول 

واحــد  �سف  يف  والــوقــوف  الإرهــابــيــة،  الهجمات 

معها �سد كل تهديد يطال اأمنها، ودعم كل ما تتخذه 

مواطنيها  و�ــســالمــة  اأمــنــهــا  حلفظ  اإجـــــراءات  مــن 

واملقيمني على اأرا�سيها.

عدن - البالد   

عن  عبدامللك  معني  اليمني  الــــوزراء  رئي�س  اأعـــرب 

ــدور والــتــ�ــســحــيــات الــكــبــرة التي  ــل تــقــديــر بـــالده ل

لالإغاثة والأعمال  امللك �سلمان  ُيقدمها م�سروع مركز 

من  اليمنية  الأرا�ــســي  لتطهر  "م�سام"  الإن�سانية 

اليمنيني  بحياة  املرب�س  املــوت  وانــتــزاع  الألــغــام، 

املحررة  املناطق  يف  احلوثي  ملي�سيا  تزرعه  الــذي 

تعازيه  عن  عبدامللك  معني  وعرّب  وع�سوائية.  بكثافة 

الظاهري  اأحمد  الألــغــام  نــزع  خبري  ا�ست�سهاد  يف 

ومراد عبدال�سالم، اأثناء تاأديتهما لواجبهما الإن�ساين 

يف مديرية حي�س باحلديدة، ومتنياته ب�سفاء امل�ساب 

الثالث من اأع�ساء الفريق، موؤكدًا اأن ال�سهيدين ومن 

خالدة  رموزًا  �سيظلون  امل�سروع  خرباء  من  �سبقهما 

اأجل  من  اأرواحــهــم  قّدموا  حيث  اليمنيني  ذاكــرة  يف 

نــزع بــذور املــوت. واأ�ــســار رئي�س الـــوزراء، بح�سب 

وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية )�سباأ(، اإىل اأن الألغام 

منابع  كــل  تهدد  اأ�سبحت  دولــيــا  املحرمة  احلوثية 

املدنيني  لأرواح  حا�سدا  وجــودهــا  وبــات  احلــيــاة، 

للحكومة  موؤرقة  وق�سية  والن�ساء  الأطفال  خا�سة 

الدعم  تكثيف  �ــســرورة  على  مــ�ــســددا  واملــواطــنــني، 

�سقوط  لتفادي  اجلانب  هــذا  يف  والإقليمي  الــدويل 

املزيد من ال�سحايا املدنيني، موؤكدا اأن اجلرائم التي 

ت�سقط  لن  الإن�سانية  بحق  احلوثي  ملي�سيا  ترتكبها 

اأن م�سروع  ُيذكر  بالتقادم و�سيتم حما�سبتهم عليها. 

يف  2018م  عام  يف  انطالقه  ومنذ  متّكن  "م�سام" 
انتزاع وتفكيك اأكرث من 300 األف لغم وعبوة نا�سفة 

زرعتها ملي�سيا احلوثي الإرهابية.

وزير الداخلية يدشن جواز السفر اإللكتروني
الريا�س - وا�س

بن  نايف  بن  �سعود  بن  الأمر عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  وقف �ساحب 

يف  العمل  �سر  على  )اخلمي�س(،  اأم�س  الداخلية،  وزيــر  عبدالعزيز 

يف  بالعاملني  �سموه  والتقى  بالريا�س.  للجوازات  العامة  املديرية 

992، ومركز خدمات  القيادة والتحكم، ومركز الت�سال املوحد  مركز 

التي  اخلــدمــات  عــن  مف�سل  ل�سرح  وا�ستمع  باملديرية،  امل�ستفيدين 

ا�ستعر�س  كما  والزائرين،  واملقيمني  للمواطنني  املراكز  هذه  تقدمها 

للجوازات  العامة  املديرية  متكن  التي  التقنية  الأجهزة  بع�س  �سموه 

الأمر  و�ساهد  متميزة.  اإلكرونية  خدمات  تقدمي  يف  ال�ستمرار  من 

قطاع  ومــ�ــســرة  نــ�ــســاأة  يحكي  مــرئــًيــا  ــا  عــر�ــسً �سعود  بــن  عبدالعزيز 

اجلوازات واأبرز اإجنازاته واجلوائز التي ح�سل عليها، ثم د�سن �سموه 

جواز ال�سفر ال�سعودي الإلكروين اجلديد، امل�سمم باأعلى املوا�سفات 

الفنية وال�سمات الأمنية احلديثة امل�ستخدمة يف وثائق ال�سفر العاملية. 

بني  اجلهود  بت�سافر  جــاء  الــذي  اجلــواز  تد�سني  وثيقة  �سموه  ووقــع 

للبيانات والذكاء  ال�سعودية  املالية، والهيئة  الداخلية، ووزارة  وزارة 

الذي  الرقمي  التحول  م�سرة  يف  خطوة  ويعد  )�سدايا(،  ال�سطناعي 

ميثل اأحد م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

اإلكرونية  الإلكروين على �سريحة  ال�سعودي  ال�سفر  ويحتوي جواز 

حلامل  ال�سخ�سية  وال�سور  للبيانات  الأمنية  احلماية  م�ستوى  لرفع 

البوابات  الآلية عرب  التحقق والقراءة  اإىل خا�سية  اجلواز، بالإ�سافة 

التاريخية  املعامل  باأ�سهر  �سفحاته  وُزينت  الدولية،  املنافذ  يف  الذكية 

واحل�سارية للمملكة.

شددا على أهمية الشراكة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم

  حرص على الوصول إلى حل سياسي شامل باليمنعمل مشترك لمواجهة أنشطة أذرع إيران الهدامة

خادم الحرمين والرئيس األمرييك
يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة اإلرهاب

نزع أسباب التصعيد بالمنطقة ومواصلة الحوار الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها

»مسام« ينتزع الموت المتربص بحياة المدنيين
أسهم في تطهير األراضي من األلغام.. رئيس الوزراء اليمني:



وتتميز بع�ش الكهوف يف اململكة بوجود نقو�ش 

اأثرية حولها اأو داخلها يعود تاريخها اإىل اآالف 

ال�سنني، كما توفر بع�ش الكهوف البيئة املنا�سبة 

للحياة الفطرية والكائنات احلية مثل اخلفافي�ش 

واأنواع من الطيور والثديات.

غار ام جرسان 
ودحل  خيرب،  حرة  يف  جر�سان  اأم  غار  ويعترب 

ال��ط��ح��ال��ب، وك��ه��ف ال��ف��ن��دق، وك��ه��ف امل��رب��ع يف 

�سمال  كيلومرتا   220 بعد  على  ال�سمان  منطقة 

اإىل كهف  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ري��ا���ش،  م��دي��ن��ة  ���س��رق 

ال�سمالية  احل��دود  منطقة  يف  االأ���س��ود  العقرب 

الكهوف  �سياح  ت�ستقطب  التي  املواقع  اأه��م  من 

الكهوف  ه��ذه  زي���ارة  ي��ت��اح  ، حيث  وامل���غ���ارات 

اأن  ب�سرط  اململكة  وخ���ارج  داخ���ل  م��ن  لل�سياح 

وبرفقة  معتمد  رح��ات  منظم  خ��ال  م��ن  تكون 

مر�سد �سياحي موؤهل لهذا النمط ووفق املعايري 

�سامة  ت�سمن  اآم��ن��ة،  �سياحة  لتوفري  املطلوبة 

ال�سائح و�سامة بيئة الكهف.

 وقد مت اإطاق » برنامج ال�سياحة اجليولوجية 

اأهمهم  وم��ن  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون   «

ه��ي��ئ��ة امل�����س��اح��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ، 

تطوير  منها  امل��ح��اور  من  ع��دد  على  يركز  ال��ذي 

االأهداف  اإىل  ا�ستنادًا  باململكة،  الكهوف  �سياحة 

االإ�سرتاتيجية لتنويع املنتج ال�سياحي الوطني، 

وتنمية منط �سياحي جديد يراعي اال�ستفادة من 

املعامل اجليولوجية الطبيعية مع احلفاظ عليها، 

اإ�سافة اإىل فتح جماالت لفر�ش العمل والتنمية 

االقت�سادية االجتماعية للمجتمعات املحلية.

ثروات وطنية 
كان اأحد اأهم خمرجات الربامج ال�سياحية العمل 

على تفعيل �سياحة الكهوف يف اململكة، واإعداد 

برنامج لزيارتها ميدانيًا للوقوف على جاهزيتها 

االأ�سا�سية  اخلطة  لتكون  ال�سياح،  ال�ستقبال 

مبنية على اأ�س�ش واقعية، حيث مت اإبرام اإتفاقية 

ال�سياحيني   للمر�سدين  تدريبية  ب��رام��ج  عمل 

ممثلة  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  امل�����س��اح��ة  هيئة  وع��م��ل��ت 

الكهوف على تدريب دفعتني من  بق�سم درا�سات 

منها  ا�ستفاد  الكهوف  �سياحة  على  املر�سدين 

الربامج  تلك  ت�سمنت  اإذ  ومر�سدة،  مر�سدًا   30

الكهوف  ا�ستغال  كيفية  التخ�س�سية  التدريبية 

واملغارات كرثوات وطنية ميكن اال�ستفادة منها 

كاأحد املوارد ال�سياحية الثمينة.

ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات  ك��م��ا عملت 

االأوىل  املرحلة  يف  امل�ستهدفة  للكهوف  العاجلة 

التعريفية  للوحات  خا�ش  ت�سميم  عمل  ومنها 

واالإر�سادية و حتديد العنا�سر الازمة لتطوير 

املنطقة املحيطة بالكهف مبا ي�سمن عدم ت�سويه 

واالأ�سجار  ال�سخور  با�ستخدام  ب�سريًا  املنطقة 

اإىل  ال�سياحة   وزارة  حيث  املنطقة.  طبيعة  من 

اأن تكون زيارة هذه الكهوف مع منظمي رحات 

مبا  موؤهل،  �سياحي  مر�سد  وبوجود  معتمدين 

ي�سمن الفائدة واملحافظة عليها.

تطوير  يف  ال�سياحة  وزارة  ج��ان��ب  اإىل  يقف 

امل�ساحة  هيئة  من  �سركاوؤها  الكهوف  �سياحة 

املناطق،  واأم��ان��ات  ال�سعودية،  اجليولوجية 

وال��ه��ي��ئ��ة  وال����زراع����ة،  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة 

ال�سياحة  وف��روع  الفطرية،  للحياة  ال�سعودية 

يف مناطق اململكة، التي توفر الدعم اللوج�ستي 

والنقل واملعلومات املطلوبة واإعداد التقارير.

تغير المناخ 
بدرا�سة  اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  اهتمت 

عام  منذ  الربكانية  احلمم  واأنابيب  الكهوف 

2000م، حيث كونت فريقا من اجليولوجيني 

التجاويف  م��ن  العديد  لدرا�سة  ال�سعوديني 

مع  بالتزامن  املناطق،  خمتلف  يف  االأر�سية 

�سياحية  اجل��ي��و-  امل��واق��ع  بتطوير  االهتمام 

املحتملة يف اأنحاء اململكة كافة، وتركز اهتمام 

هيئة امل�ساحة اجليولوجية بالكهوف التي قد 

حتتوي على �سجل تف�سيلي عن املناخ القدمي، 

اأن  ميكن  التي  ال�سطحية،  العمليات  وبع�ش 

تكون م�سادر معلومات ت�ستخدم يف درا�سات 

تغري املناخ.

وتقوم الهيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية 

2003م باإ�سدار تقارير دورية حول  منذ عام 

واأ���س��درت  الكهوف  وا�ستك�سافات  درا���س��ات 

ك��ت��اب��ًا ب��ع��ن��وان » ال��ك��ه��وف ال�����س��ح��راوي��ة يف 

اململكة العربية ال�سعودية«.

يف  ال�سحراوية  الكهوف  ا�ستك�ساف  ويعود 

بحكم  وذل���ك  املحليني،  ال�سكان  اإىل  اململكة 

ال�سحراوية  االأرا�سي  يف  امل�ستمرة  تنقاتهم 

تعد  الكهوف  ف��اإن  لهم،  وبالن�سبة  ال�سا�سعة، 

والعوا�سف  وال���ربد  احل��ر  يقيهم  اآم��ن��ًا  م���اذًا 

يف  ال��ك��ه��وف  م�ستك�سفو  ي��دخ��ل  ال��رم��ل��ي��ة. 

املظلمة  الفجوات  اأعماق  اإىل  احل��ايل  الوقت 

فبع�سهم  عدة،  الأ�سباب  الرمال  حتت  املدفونة 

التي  اأحيانًا،  الغريبة واخلابة  البيئة  جتذبه 

ف��وق  ال��ع��اري��ة  ال�����س��ح��راء  م��ع  تتباين مت��ام��ًا 

واملخاطرة  للتحدي  يتوق  وبع�سهم  ال�سطح، 

والدخول اىل عامل مظلم جمهول، حيث ي�سعى 

مل  كبرية  مغارات  اإىل  للو�سول  امل�ستك�سفون 

ي�سبقهم اإليها اأي اإن�سان من قبل.

والعاملي  املحلي  ال�سائح  اه��ت��م��ام  ويت�سح 

من  ين�سر  ما  خال  من  ال�سياحي  النمط  بهذا 

خال  م��ن  الكهوف  م��ن  ل��ع��دد  ومقاطع  ���س��ور 

و�سائل االإعام و�سبكات التوا�سل االجتماعي 

املختلفة.

وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ك��ون االإق���ب���ال ك��ب��ريًا من 

ال�سياح حال انطاق الرحات املرخ�سة، كون 

و�سياحة  ع��ام،  ب�سكل  اجليولوجية  ال�سياحة 

االإقبال  ذات  ال�سياحية  االأمن��اط  من  الكهوف 

العايل، من قبل الباحثني عن املغامرة واملتعة 

���س��واء،  ح��د  على  العلميني  الباحثني  م��ن  اأو 

لل�سياح  جمهز  كهف   5000 م��ن  اأك���رث  فهناك 

�سنويًا  �سائح  مليون   250 حوايل  ويق�سدها 

حول العامل.
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كهوف السعودية..
 تاريخ وسياحة واعدة 

على امتداد تكوين اأم ر�سمة املمتد من �سمال اململكة اإىل حدود الربع اخلايل تكرث الكهوف واملغارات االأر�سية وتعرف حمليا مب�سمى "الدحول"، وتتنوع يف اأ�سكالها. ومن اأبرزها 

الكهوف االأنبوبية الناجتة عن االنفجارات الربكانية على مر اآالف ال�سنني يف مناطق احلرات مثل حرة خيرب يف منطقة املدينة املنورة. وتعد الكهوف اأحد اأهم وجهات اجلذب ال�سياحي 

الأمناط ال�سياحة البيئية واجليولوجية يف بع�ش دول العامل يف الوقت احلايل. وتتكون الكهوف يف اململكة من طبيعة �سخرية متفردة، لهوابط و�سواعد كل�سية، ونتيجة نحت املياه 

على االأ�سطح الداخلية لل�سخور، فيما ت�سفي ت�سكيات ال�سفائح ال�سخرية حول حميط الكهوف مناظر خابة.

الرياض ـ البالد 

تتميز بوجود نقوش أثرية حولها أو داخلها تعود آلالف السنين

برنامج السياحة الجيولوجية  
فرصة لتنويع المنتج 

استغالل الكهوف والمغارات 
كثروات وطنية 

توفر البيئة المناسبة 
للحياة الفطرية وأنواع 
من الطيور



لهذه  الأطفال  اأن كرثة ممار�سة  الرتبية   واأكد خرباء 

الألعاب اإىل حد الإدمان، قد ت�ؤدي اإىل اأن ي�سبح الطفل 

اأكرث عر�سة للإخفاق الدرا�سي، اإىل جانب �سعفه يف 

احل�ار والتعبري عن اأفكاره. كما اأن ال�ستمرار الط�يل 

الجتماعية،  ال��ع��زل��ة  اإىل  بالطفل  ي����ؤدي  اللعب  يف 

ونق�ص الت�ا�سل مع الآخرين«.  الدكت�رة ن�ف زارع 

ت�ؤكد  الثيتا  مب���ج��ات  ومعاجلة  نف�سية  م�ست�سارة 

م�ساعدة  كيفية  على  نتكلم  اأن  وقبل  اأول  اأنه  بق�لها: 

امل�سكلة٬  هذه  مع  للتعامل  اأهاليهم  اأو  الأولد  ه���ؤلء 

تربية  اأثناء  اأعيينا  اأمام  معينة  مبادئ  ن�سع  اأن  يحب 

اأو  اأو منذ ولدت��ه. فاجلهل من جانب الأم  هذا الطفل 

قيمته  الطفل  تعطي  التي  الرتب�ية  الناحية  من  الأب 

لنف�سه )القيمة الذاتية( وت�سعره بقيمة وج�د والدين 

حمبني يف حياته مبعني اأن يق�س�ا وقتهم مع اأولدهم 

كايف ملعرفة تفا�سيل معينة. مبعنى اآخر ل يرتك الطفل 

اأمام �سا�سة التليفزي�ن٬ ولكن م�ساركته ومعرفة ماذا 

يعمل الطفل اأو املراهق. واإذا �سعر الطفل اأو املراهق 

مرحلة  يف  النف�سية  حاجته  يلب  مل  والديه  اأح��د  ب��اأن 

مرحلة  م��ن  وي��دخ��ل  ال���ل��د  يكرب  عندما  مثل  النم�٬ 

رغبة  عنده  تظهر  تبداأ  املراهقة  اإىل  متاأخرة  طف�لة 

اأكرب للكت�ساف واملغامرة وجتريب ا�سياء كثري ح�له 

كما اأنه يرغب ل�ستلم دور الرا�سد٬ ويف هذه املرحلة 

تظهر قدرات خا�سة مثل القدرات الفنية وامل��سيقية٬ 

يف  م�جهة  تك�ن  لن  ال��ق��درات  ه��ذه  ت�ستثمر  مل  واإن 

وغري  خطاأ  ت�جهات  يف  وتنعك�ص  ال�سليم  الجت���اه 

احلياة  تهدد  خطرية  باأ�سياء  القيام  منها  ت�ظيفية 

الطفل  ال�الدين ت�رط  اكت�سف  اإذا  وال�سحة والأمن. 

يف هذه الألعاب يجب عليهم طماأنة الطفل واحت�سانه 

كانت  اإذا  ال���ال��دي��ن.  ل��دى  ال��ف��زع  ح��دة  ح�سب  وعلى 

نف�سيا  اخ�سائيا  يزور  ان  الطفل  فعلى  �سديدة  احلالة 

واملراهقني  الط��ف��ال  ح��الت  معاجلة  يف  متخ�س�سا 

يحت�سن�ا  لكي  للأهايل  علمة  تعترب  احل��الت  وهذه 

اأولدهم ويعط�هم حبا واهتماما ووقتا اأكرث.

تشريعات الحماية 
اأحمد  التقني  اخلبري  ي��سح  التقني  اجل��ان��ب  وم��ن 

عبداخلالق بق�له:اإن الإقبال على الألعاب الإلكرتونية 

الأخرية  ال�سن�ات  خلل  ولفت  كبري  ب�سكل  ت�ساعف 

م��ن خ���لل زي����ادة ن�سبة ال���س��رتاك��ات واحل�����س��اب��ات 

ظل  يف  �سهري  ب�سكل  الأل��ع��اب  ه��ذه  يف  امل�ستخدمة 

مطالبات ب�سرورة مراقبة �سناعة الألعاب الإلكرتونية 

، ومدى ملئمتها له�ية الأطفال واملراهقني ، واإ�سدار 

اأدوات وت�سريعات احلماية والرقابة على هذه الألعاب 

م���اج��ه��ة خماطرها  الإع��لم��ي يف  ال���دور  ، واأه��م��ي��ة 

وتقنني ا�ستخدامها، وبالفعل للهيئة العامة للت�سالت 

اإر�سادية  وتقنية املعل�مات دور كبري يف  بث ر�سائل 

بالألعاب  املهتمني  والط��ف��ال  ال�سباب  اإىل  ون�سائح 

الإلكرتونية عرب الإنرتنت حلماية ال�سباب واملراهقني  

نتج عنه  التى  الإلكرتونية  الألعاب  من خماطر بع�ص 

املفرط  ال�ستخدام  عن  الناجمة  ال�سلبية  الآثار  بع�ص 

 : املثال   �سبيل  على  اللكرتونية،  والألعاب  للنرتنت 

، التفكك الأ�سري،اإدمان  )الت�حد ،العزلة اللكرتونية 

العامة  الهيئة  ودور   .) اللكرتونية....الخ  الألعاب 

للت�سالت وتقنية املعل�مات ت�ع�ي بالدرجة الويل 

املخاطر  بهذه  ال�سباب  لن�سح  ار�سادية  حملت  بعمل 

ومن�سات  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  جميع  على 

وامل�لت  والن�ادي  واجلامعات  باملدار�ص  و  اللعاب 

لتعريف �سبابنا بهذه املخاطر واحلد من انت�سارها.

 تنمية الذكاء 
م��ن ج��ان��ب  اآخ���ر ميكن ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه الأل��ع��اب 

من  املعرفية  ومهاراتهم  الأطفال  ذكاء  لتنمية  التقنية 

خلل ا�ستغلل  الألعاب الإلكرتونية يف جمال التعليم؛ 

وذلك لأنها جتعل عملية تعلم الأطفال متعة وجتذبهم 

اإىل املنهج، وحتت�ي كثري من تلك الألعاب الإلكرتونية 

ال��ق��درات  تنمية  �ساأنها  م��ن  وم��ه��ارات  خ��ط���ات  على 

اتخاذ  على  وال��ق��درة  والتفكري  وال��ذك��اء  الإدراك���ي���ة 

الأطفال  تزويد  مع  وال�سباب   الأطفال  لدى  القرارات 

واملفيدة  النافعة  العامة  املعل�مات  ببع�ص  وال�سباب 

�س�اء كانت معل�مات عامة اأو دينية اأو ثقافية واي�سا 

تنمية مهارة التعامل مع الأجهزة الإلكرتونية.

طبيعة الحياة 
من جهته قال امل�ست�سار الرتب�ي والتعليمي عبدالله بن 

دحيم الدها�ص اإن الألعاب الإلكرتونية اأ�سحت �سل�ًكا 

واملراهقني  ال�سن  لدى اجليل اجلديد وخا�سة �سغار 

التقني  والتط�ر  احلياة  لطبيعة  نظًرا  اجلن�سني  من 

الألعاب  جمال  ومنها  احلياة  جمالت  كافة  يف  الهائل 

ال�سن  �سغار  جت��ر  ق��د  الأل��ع��اب  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرًيا 

اأب��ع��د م��ن ق�ساء وق��ت ف��راغ وق��د تتح�ل  اإىل م��ا ه��� 

حياتهم  يف  تدخل  اأو  عنف  اأو  اب��ت��زاز  م�سارات  اإىل 

ال�سخ�سية اأو حياة اأ�سرهم اأو ته�ر اأو القيام باأعمال 

عاداتهم  تغيري  اأو  حياتهم  على  خطًرا  ت�سكل  واأفعال 

ه�ؤلء  انغلق  ا�ستمرار  حال  يف  الجتماعية  وقيمهم 

والأمهات  الآب��اء  وبعد  الي�مية  حياتهم  على  ال�سغار 

عن متابعتهم اأو مراقبة ما قد ميار�س�نه من األعاب.  

خطر كبير 
�سك  ل  ق��ال:  احلازمي  احمد  الجتماعي  الأخ�سائي  

خطرا  ت�سكل  الي�م  ا�سبحت  الإلكرتونية  اللعاب  ان 

ال��سع  ت��دارك  يتم  مل  اذا  ال�سر  اطفال  يداهم  كبريا 

ونرى  اأن  كثريا من الأبناء  ا�سبح�ا عدوانيني جتاه 

املدر�سة٠  يف  زملئهم  اأو   ا�سدقائهم  اأو  اخ�انهم  

كما   ، نتحار  ال  ح���ادث  ك��رثة  نلحظ  اي�سا  وكذلك 

ت���ؤدي هذا اللعاب والإدم��ان عليها اىل  انه ميكن ان 

حدوث  انط�اء  لل بناء فتجدهم ل يتحدث�ن كثريا 

حتى وجبات الطعام مع ا�سرهم ل يح�سرونها ٠اي�سا 

لعبة  مثل  العدوانية  اللعاب  بع�ص  وج���د  حظنا  ل 

حرامي ال�سيارات املنت�سرة بني الطفال وهي حتر�ص 

يف  الأه��ل  دور  اي�سا  نن�سي  ول  ال�سرقات،  تعلم  على 

وتخ�سي�ص  لبنائهم  املنا�سبة  الألعاب  اختيار  ح�سن 

�ساعة واحدة فقط لهم يف الي�م ملزاولتها.

عدة مراحل 
 جميل بن عبد الرحمن ه��ساوي باحث متخ�س�ص 

يف ال��ع��ل���م الل��ك��رتون��ي��ة ق���ال: ل���س��ك اأن الل��ع��اب 

م��راح��ل  ب��ع��دة  جمتمعنا  يف  م����رت   الل��ك��رتون��ي��ة 

كمبي�تر  ثم  ال�سهري  »�سخر«  كمبي�تر  من  اب��ت��داء 

فتح عدة حملت  انت�سر  ثم  العائلة واتاري و�سيجا 

ل��لل��ع��اب الل��ك��رتون��ي��ة وم���ن ث��م اخ��ت��ف��ت وحت���ل��ت 

�سناعة  تت�قف  ومل  والأل���ع���اب  امل��له��ي  م��دن  اإىل 

وغريها  والب�ك�ص  ال�س�ين  و�سل  اأن  اإىل  الألعاب 

امل�ساركة  الإنرتنت وميكن  لت�سبح عرب  الألعاب  من 

يخفى  ول  ال�سات  عرب  والت�ا�سل  واحل��دي��ث  فيها 

�سركات  قبل  من  تدار  الألعاب  هذه  اأن  اجلميع  على 

اأما  فكرية  عاملية وفق ت�جهات واأه��داف مدرو�سة  

واأما مادية من خلل تاأثر اللعبني ون�سر ثقافة تلك 

الألعاب يف املجتمعات وكم من ق�س�ص وعرب حتكى 

متابعة  م��ن  ب��د  ول  الأل��ع��اب  تلك  ملمار�سي  وت�ساع 

الأبناء وملحظتهم خلل م�ساركتهم يف تلك الألعاب 

ملعرفة ما اإذا كانت تلك الألعاب تع�د عليهم بالنفع او 

ت�سكل خطرا.

تأثير سلبي 
ت��ق���ل الخ�����س��ائ��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة اري���ج ع��ب��د احلميد 

على  دخ���ل��ه��ا  مت  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب  الينبعاوي 

املجتمعات من فرتة ط�يلة وبكل �سنه تتط�ر وتختلف 

اأكرث  اأ�سبحت  لكنها  وال��ربام��ج.  الأفكار  يف  وتتن�ع 

ال�سباب.  اأو  الأط��ف��ال  م��ن  ���س���اء  جيلنا  على  خ��ط��را 

ال�سحة  على  �سلبية  ب�س�رة  ت���ؤث��ر  اأ�سبحت  لأن��ه��ا 

التاأثري  ال�سلبي  تاأثريها  وم��ن  والنف�سية  اجل�سدية 

وعلى  اع�سابه  وعلى  نظره  وعلى  الطفل  وزن  على 

�سحته النف�سيه وكذلك جتعله عر�سة للتنمر والبتزاز 

الدرا�سي..   م�ست�اه  على  وت�ؤثر  احيانا  والتحر�ص 

يجب  حمليا  ت�سنيعها  مت  اذا  اللكرتونيه  الأل��ع��اب 

اجليد  واملحت�ى  الأف��ك��ار  منها  اأم���ر  بعدة  الهتمام 

واملنا�سبة ملجتمعنا دينيا واخلقيا وان تك�ن ملئمة 

مبجتمعنا  نحتاج  لذلك  لهم.  جاذبة  الأط��ف��ال  لعمار 

من�سة تهتم بالألعاب اللكرتونية وحمت�اها وتقنينها 

ومدى ا�ستجابة الأطفال واملراهقني لها وتك�ن حتت 

وذل���ك جل���ذب اجليل  الأط���ب���اء والخ�����س��ائ��ي��ني  مظلة 

اجلديد لها.

غاية في الخطورة
ا�ست�ساري  بري�سايل  احلكيم  عبد  بن  رجب  الدكت�ر   

الطب النف�سي يف م�ست�سفى حراء العام مبكة املكرمة 

العربية  الأ�سر يف جمتمعاتنا  الكثري من  قال: تعاين 

او�سحت  حيث  اللكرتونية  اللعاب  تاأثري  من  عامة 

يف  غاية  منحنى  احلديثة  وامل�ؤ�سرات  الح�سائيات 

ي�ؤرق  بات  ال��ذي  الت�ساوؤل  ذلك  فا�سحى  اخلط�رة. 

وه��ذا   ، جمتمعنا  يف  الثقافية  والطبقة  امل�س�ؤولني 

اأين؟  اإىل  الإلكرتونية  اأطفالنا والألعاب  الت�ساوؤل ه� 

هذه  تنامي  ظل  ويف  حمله  يف  ت�ساوؤل  باأنه  �سك  ول 

على  ت�ؤثر  ال�س�داء  بظللها  األقت  والتي  الظاهرة 

ال�سمنة  م��ن  ب��دءا  و���س���ح  بكل  ومراهقينا  اأطفالنا 

العظام  وم�ساكل  الب�سر  ب�سعف  وم���رورا  املفرطة 

ال�سلبيات  تلك  تقف  ومل  والع�سلت،  املفا�سل  واآلم 

النف�سية  ط��ال��ت احل��ال��ة  ب��ل  الأث����ر اجل�����س��دي  ع��ل��ى 

عليها  الإدم��ان  اإىل  ت���ؤدي  الألعاب  تلك  واملزاجية.اإن 

وحدة  ع�سبية  اإىل  ت���ؤدي  وق��د  وح��اد،  خطري  ب�سكل 

يف املزاج وع�سرة يف اخلاطر مع �سع�بة يف الن�م 

اإىل  النهاية  ي���ؤدي يف  قد  ذلك  كل   ، اجتماعية  وعزلة 

�سع�بة التاأقلم مع احلياة وم�ساعبها.

مخاطر صحية 
 : ق��ال  نف�سي  طبيب  معم�ر  مل  املنان  عبد  الدكت�ر   

على  عق�ل  كبري  تاأثري   لها  الألعاب  ه��ذه   ان  �سك  ل 

الط���ف���ال وخم���اط���ر ���س��ح��ي��ة ك��ب��رية ع��ل��ي��ه��م ، ف��لب��د 

م��ن ت��ع��اون  الأ���س��رة وامل��در���س��ة م��ن خ��لل املر�سدين 

اللعاب  ه��ذه  خماطر  من  الب��ن��اء  حلماية  الطلبيني 

لها  الل��ع��اب  ف��ه��ذه  ال�سحيح  الت�جيه  وت�جيههم 

خماطر كبرية على �سحة الطفال وميكن لها ان ت�ؤثر 

حدين  ذو  �سلح  فهي  الغ�سة  وعق�لهم  �سل�كهم  على 

ففيها ال�سالح لتنمية مداركهم وفيها عك�ص ذلك لتدمري 

عق�لهم.  
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مشاهد القتال والمصارعة والعنف أبرز سيناريوهات المقاطع 

األلعاب اإللكترونية تغزو عقول األطفال
ي�ستكي الآباء والأمهات من ق�ساء الكثري من الأطفال �ساعات ط�يلة يف ممار�سة الألعاب الإلكرتونية، ويتخلل هذه الألعاب العديد من امل�ا�سيع والق�سايا التي يغ��ص الطفل فيها ويحاول العي�ص معها يف 

تلك الفرتة التي يلعب فيها. واللفت للنتباه اأن الكثري من الأطفال يف�سل�ن األعاب القتال وامل�سارعة، اإذ ينفعل�ن وي�سرخ�ن عندما يلعب�ن، ويق�م�ن ب�ستم بع�ص ال�سخ�سيات املتحركة يف اللعبة. ورغم 

حتذيرات خرباء الرتبية والنف�ص من خماطر الألعاب الإلكرتونية، وتاأثريها املبا�سر على ت�سرفات ال�سغار، اإل اأنها اأ�سبحت �سائعة ومنت�سرة بني الأطفال واملراهقني، حتى باتت اأمرا عاديا، هذا النت�سار 

جعل خطرها يزداد اأكرث فاأكرث، لأنها حتث بطريقة غري مبا�سرة على العنف.

البالد ـ أحمد االحمدي ـ رانيا الوجيه 

 تؤدي إلى اإلخفاق الدراسي وعدم الرغبة في الحوار

جميل هوساويأريج ينبعاويأحمد عبدالخالق أحمد الحازمي

إيهاب ابو زنادةنوف زارع

عبداهلل دحيم رجب بريسالي

لعبة حرامي
السيارات تستهوي 

الصغار 

بث رسائل
إرشادية للمهتمين 

باأللعاب الرقمية 

إصدار تشريعات 
الحماية على هذه 

األلعاب

الدكت�ر اإيهاب اأب� زناده اخلبري بالأمن ال�سيرباين  

اأن��ه��م ميلك�ن  طاملا  دائ��م��ا يف خطر  الأط��ف��ال  ق��ال: 

للأ�سف  ب��الإن��رتن��ت٬  مت�سلة  ال��ك��رتون��ي��ة  اأج��ه��زة 

عن  وبعيد  مقنن٬  غري  للأجهزة  الأط��ف��ال  ا�ستخدام 

�سيطرة الآباء والأمهات٬ وفعليا ل ي�ستطيع الطفل 

واملفرو�ص  �سنة٬   13 بل�غ  بعد  اإل  برامج  تنزيل 

18�سنة٬ ولكن  �سن  بل�غه  عليه  حتى  رقابة  فر�ص 

ما يحدث ه� امتلك الأطفال لأجهزة ذكية والدخ�ل 

على امل�اقع املختلفة وتنزيل الربامج والألعاب عن 

منهم  بال�سماح  اأو  واآبائهم  اأمهاتهم  طريق ح�سابات 

ف�س�ل  لديهم  الأط��ف��ال  نف�سه٬  ال���ق��ت  ويف  ب��ذل��ك٬ 

ال�سه�لة  وم��ن  بنف�سه٬  فيبحث  ا�ستطلع٬  وح��ب 

ال��س�ل اإىل الألعاب اخلطرة٬ هناك هيئات تت�ىل 

ح��ج��ب امل����اق���ع اخل��ط��رة ول��ك��ن ه��ن��اك اخ��رتاق��ات 

فمثل   ، ذلك  على  املقدرة٬  لديهم  للأ�سف  والأط��ف��ال 

احل�ت الأزرق ت�سبب يف انتحار عدد من  الأطفال 

يعرف  ل  الطفل  اأن  حيث  العامل  ح���ل  واملراهقني 

اأبعاد ما يفعل فيتعر�ص للخطر. 

وي�سيف  اأب� زنادة: الت�عية تبداأ وتنتهي عند الأهل 

عندما اأ�سمح لبني با�ستخدام الأجهزة الذكية اأعرف 

متاما ما هي الربامج التي ي�ستخدمها وامل�اقع التي 

التي  ال���س��ع��ارات  طريق  ع��ن  والأل��ع��اب  يت�سفحها 

ت�سل للربيد اللكرتوين٬ وهناك برامج ت�سمح مبدة 

زمنية حمددة بعدها تت�قف اللعبة.

استخدام غير مقنن
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الريا�ض- البالد

احلديث عن قط�ع التعدين يف اململكة يثري الطم�أنينة املتجددة 
الله  اأف�ء  اأر�ضه� الطيبة من الرثوات الطبيعية ، وم�  مبكنون 
بقي�دة حكيمة تعظم  واأنعم عليه�   ، عليه� من كنوز وخريات 
وهو   ، وتطلع�ته  �ضعبه  وطموح�ت   ، واإمك�نته  الوطن  مك�نة 

الرثوة الوطنية الأهم.
 فقفزات الإجن�ز تتواىل لتحقيق م�ضتهدف�ت الروؤية ال�ضعودية 
بن  الأم���ري حممد  العهد  �ضمو ويل  ي��ق��وده���   ال��ت��ي   ،  2030
وم�ضتقبل  حل��ضر   ، ال��ل��ه  حفظه   ، ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �ضلم�ن 
التنمية ال�ض�ملة والقت�ض�د امل�ضتدام بك�فة القط�ع�ت ، ومنه� 
التعدين وا�ضرتاتيجيته املثمرة لال�ضتثم�ر والوظ�ئف ، لتكون 
اململكة مركزا ع�ملي� لل�ضن�ع�ت التعدينية مل� ت�ضكله من ركيزة 

اأ�ض��ضية لالقت�ض�د الع�ملي.  
احلق�ئق  اإىل  ت�أخذن�  احليوي  القط�ع  لهذا  الدقيقة  القراءة   
التي اأكد عليه� وزير ال�ضن�عة والرثوة املعدنية، الأ�ضت�ذ بندر 
وال�ضن�ع�ت  للتعدين  ال�ض�ملة  ال�ضرتاتيجية  ب�أن   ، اخلريف 
القط�ع  اإ�ضه�م  لرفع  تهدف  مب�درة   42 تت�ضمن  التحويلية 
والوظ�ئف  ال�ضتثم�رية  الفر�ص  وخلق  املحلي  ال��ن���جت  يف 
للمواطنني مع ارتف�ع رخ�ص التعدين ، حيث ت�ضتهدف روؤية 
2030 ، تو�ضيع الق�عدة القت�ض�دية من خالل حتويل اململكة 
لقوة �ضن�عية رائدة ، ليكون التعدين الركيزة الث�لثة لل�ضن�عة 
ب�  حجمه�  املقدر  الطبيعية  ال��رثوات  لتوفري  ا�ضتن�دا  الوطنية 
1.3 تريليون دولر) 5 تريلون ري�ل ( ويف ظل تزايد الطلب 

الع�ملي.
  ومن جن�ح�ت ال�ضرتاتيجية ، اإطالق مب�درة ال�ضتك�ض�ف 
امل�ضرع لإجراء امل�ضوح وتقييم مواقع املع�دن التي �ضت�ضمل 
تنففيذ  البدء يف  اإىل  اإ�ض�فة  يزيد على 50 موقع� معتمدا  م� 
األف  لتغطية 600  الع�م  اجليولوجي  امل�ضح  م�ضروع  مب�درة 

كيلومرت مرت مربع يف منطقة الدرع العربي.

خارطة املعادن

 يف ال�ضي�ق اأي�ض� ، ك�ضف ن�ئب وزير ال�ضن�عة والرثوة املعدنية 
تنّوع  ع��ن  املديفر  �ض�لح  ب��ن  خ���ل��د  املهند�ص  التعدين  ل�����ض��وؤون 
ثروات اململكة املعدنية التي تقدر بنحو 5 تريليون�ت ري�ل، م� بني 
الفو�ضف�ت والذهب والنح��ص والزنك واملع�دن الأر�ضية الن�درة 

ك�لت�نتوم والن�بيوم والألومنيوم.
التعدين يف ع�م 2021م و�ضل  بلغ حجم قط�ع  الأرق���م   وبلغة 
اإىل 83 ملي�ر ري�ل، وت�ضتهدف اململكة بحلول ع�م 2030م زي�دة 
حجم القط�ع لي�ضل اإىل 240 ملي�ر ري�ل، وذلك من خالل تعظيم 
اململكة  اأن  موؤكدًا  منه،  وال�ضتف�دة  القط�ع  من  املتحققة  القيمة 
تك�مل  بف�ضل  التعدين  اإ�ضرتاتيجية  م�ضتهدف�ت  من   %80 نّفذت 
روؤية  لتحقيق  اخل��ص  والقط�ع  احلكومية  اجله�ت  بني  اجلهود 

اململكة 2030.

 
حتتل   ، ال��وزي��ر  ن���ئ��ب  وبح�ضب   ، للفو�ضف�ت  ب�لن�ضبة 
الأ�ضمدة  اإنت�ج  الع�مل يف  م�ضتوى  على  اخل�م�ضة  املرتبة  اململكة 
الفو�ضف�تية، التي ت�ضيف نحو 14 ملي�ر ري�ل اإىل الن�جت املحلي، 

وتوفر 10 اآلف وظيفة مب��ضرة وغري مب��ضرة.

ا�ستثمارات راأ�ض اخلري

  يف ع�م 2017م د�ضن خ�دم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلم�ن 
ب��ضتثم�رات  اخل��ري  راأ���ص  مدينة   ، �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
بعد  اإجن���زات��ه���  اململكة  ووا���ض��ل��ت   ، ري���ل  ملي�ر   130 بلغت 
ال��ن��ج���ح ال��ك��ب��ري يف م�����ض��روع م��دي��ن��ة راأ�����ص اخل����ري، عندم� 
2018م،  يف  ال�ضم�ل  وع��د  م�ض�نع    - الله  حفظه   - ��ن  د���ضّ

ب��ضتثم�رات بلغت حوايل 55 ملي�ر ري�ل، 30 ملي�ر ري�ل 
منه� للفو�ضف�ت، كم� اأن�ض�أت اململكة حمطة كهرب�ئية 10% منه� 

على الط�قة ال�ضم�ضية.
اأم� الذهب يف اململكة يرجع ت�ريخه اإىل 3 اآلف �ضنة، وُي�ضّكل 
م� ن�ضبته 18% من ثروات اململكة املعدنية، ب�إيرادات ت�ضل اإىل 
م� بني 3 و 4 ملي�رات ري�ل، وبحجم اإنت�ج ي�ضل اإىل حوايل 

400 األف اأون�ضة من الذهب.
وبني ن�ئب الوزير اأن الذهب يوجد يف 6 من�جم ق�ئمة، وتعمل 
وامل�ضرة  املن�ضورة  منجم  منه�  من�جم،   6 اإن�ض�ء  على  اململكة 
ب��ضتثم�رات تزيد على 4 ملي�رات ري�ل، و�ضيكون اأكرب منجم 
التي  التعدين  اإ�ضرتاتيجية  م�ضتهدف�ت  لتحقيق  اململكة،  يف 

تهدف اإىل رفع اإيرادات الذهب لت�ضل اإىل 15 ملي�ر ري�ل.

وماذا عن ثروة اململكة من معدن النحا�س؟

املع�دن  اأه��م  من  النح��ص  اأن   ، املديفر  خ�لد  املهند�ص  يو�ضح   
والط�قة  الإل��ك��رتون��ي���ت  �ضن�عة  يف  يدخل  حيث  امل�ضتقبل،  يف 
يف  اأهميته�  �ضتزيد  التي  القدمية  امل��ع���دن  م��ن  وه��و  امل��ت��ج��ددة، 
اأربعة  التي ت�ضتهلك  الكهرب�ئية  ال�ضي�رات  امل�ضتقبل، لدخوله يف 
اأ�ضع�ف ا�ضتهالك ال�ضي�رات الع�دية من النح��ص، وي�ضّكل اليوم 
ملي�ر  يع�دل 850  املعدنية مب�  اململكة  ثروات  النح��ص 17% من 

ري�ل .
 اأي�ض� الأملنيوم ويعد اأحد اأهم املع�دن امل�ضتقبلية وهو اأحد الأمثلة 
لقط�ع  روؤي��ت��ه���  اأه����داف  اأح���د  حتقيق  نحو  اململكة  م�ضرية  على 
التعدين، وهو تعظيم القيمة املتحققة منه عرب حتويل 50 ملي�ر من 
الرثوات املعدنية اإىل منتج ُم�ضّنع ل�ضرك�ت ع�ملية ي�ضتخدم حول 

الع�مل مثل هي�كل �ضي�رات �ضركة رجن روفر.

استراتيجية التعدين.. صناعات مستدامة 

البالد – حممد عمر 

اأوروب���  �ضت�ء  الط�قة يف  اأمن  على �ضوء مع�ضلة 
، يف ظ���ل م���ه���ددات اإم�������دادات ال��ن��ف��ط وال��غ���ز 
ال��رو���ض��ي، واك��ت�����ض���ب رو���ض��ي��� ن��ف��وًذا ك��ب��رًيا 
ال�ض�در  امل�ضرتك  وال��ب��ي���ن  اأوروب�����،  داخ��ل 
ورئي�ضة   ، ب���ي��دن  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ع��ن 
ف��ون  "اأور�ضول  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ض��ي��ة 
ت�ضعي  2022؛  ي��ن���ي��ر   29 لين"،  دي���ر 
وا�ضنطن والحت�د الأوروب��ي؛ ل�ضم�ن 
توفر اإمدادات ك�فية من الغ�ز الطبيعي 
لأوروب���، على خلفية اأزمة الغرب مع 
رو���ض��ي��� ب�����ض���أن اأوك���ران���ي����. وم��ن 
اأي  البي�ن  يلزم  مل  اأخ��رى،  ن�حية 
م���ن ال��ط��رف��ني ب���ت��خ���ذ خ��ط��وات 
اأوروب���  اعتم�د  لتقليل  ملمو�ضة 
الرو�ضي  الغ�ز  اإم���دادات  على 

ب�ضفة ع�مة.
 ت��ع��د اإم������دادات ال��غ���ز عرب 
ركيزة  الأطل�ضي،  املحيط 
اأ���ض������ض��ي��ة لأم����ن ال��ط���ق��ة 
يف اأوروب�������، وب��ت���أك��ي��د 
ملجموعة  روم�  مب�درة 

الط�قة  اأمن  الط�قة، على �ضرورة تعزيز  ال�ضبع لأمن 
والنمو القت�ض�دي من خالل التنمية امل�ضتدامة ملوارد 

النفط والغ�ز الطبيعي.
جهود  تعزيز  �ض�أنه�  من  اقرتاح�ت  عدة  هن�ك  وعليه 
املتحدة واأوروب������؛ لت��خ���ذ خ��ط��وات فع�لة  ال��ولي���ت 
وتقليل  الأطل�ضي،  املحيط  عرب  الط�قة  اأم��ن  ل�ضم�ن 
ال��رو���ض��ي، وتتمثل  ال��غ���ز  الع��ت��م���د الأوروب�����ي على 
"ب�يدن" مبحورية  اإقرار  تلك اخُلطوات يف �ضرورة 
ب�لولي�ت املتحدة  الط�قة  الغ�ز يف عملية حتول  دور 
واأوروب�������� واآ���ض��ي��� وب����ق���ي م��ن���ط��ق ال���ع����مل، وت���درك 
يف  ي�ضب  الأم��ري��ك��ي  ال��غ���ز  ت�ضدير  اأّن  وا���ض��ن��ط��ن 
الع�ملي،  الط�قة  اأم��ن  ويعزز  القومي،  الأم��ن  م�ضلحة 
ه الولي�ت املتحدة لتوريد الغ�ز  وذلك من خالل توجُّ
اإىل ال�ضوق الع�ملية، للحيلولة دون حتكم رو�ضي� يف 

اأ�ضع�ر واإمدادات الغ�ز.
ات�ض�ًل، يتعني على الإدارة الأمريكية ت�ضجيع وزارة 
الط�قة الأمريكية للموافقة على جميع طلب�ت ت�ضدير 
التزام  يثبت  م�  وهو  اجلديد،  امل�ض�ل  الطبيعي  الغ�ز 
"وا�ضنطن" ب�ضم�ن توفري م�ض�در الط�قة لالأ�ضواق 
الع�ملية. هذا اإىل ج�نب تعزيز وا�ضنطن لأفق التع�ون 
اخل��ضة  املع�يري  لو�ضع  واآ�ضي�،  اأوروب���  من  كٍل  مع 
وت�ضجيع  ل��ل��غ���ز،  الكربونية"  "الب�ضمة  ب��ق��ي������ص 
امل��ن���ف�����ض��ة ب��ني امل���وردي���ن ال��ع���مل��ي��ني، مب��� ي��ت��واف��ق مع 

ت�أكيد  املن�خي، مع  التغري  الع�ملية ملواجهة  التوجه�ت 
توفري ال�ض�درات من الغ�ز الطبيعي حتى للدول التي 
ل ترتبط ب�تف�قية جت�رة حرة مع وا�ضنطن، مب� يعزز 
ع�ملي  كمورد  املتحدة  للولي�ت  اجليو�ضي��ضية  القوة 

للغ�ز الطبيعي.
 يف ه���ذه امل��ع���دل��ة ، ي��ت��ني ع��ل��ى ق�����دة دول الحت����د 
الأوروبي العرتاف بدور الغ�ز يف حتقيق اللتزام�ت 
يف  واملتمثلة   "55 ف��ور  فيت  "حزمة  وف��ق  املن�خية 
خف�ص �ض�يف انبع�ث�ت غ�زات الحتب��ص احلراري 
هذا  ويف   ،  2030 بحلول  الأق���ل  على   %55 بن�ضبة 
ال�ضدد، يتعني على اأوروب� الإ�ضراع يف تنفيذ خطته� 
البنية  وحت�ضني  ال��غ���ز،  تخزين  على  قدرته�  لتنمية 
التحتية لنقل الغ�ز بني الدول املختلفة، مع اإن�ض�ء اآلية 

ا�ضتج�بة من�ضقة خ��ضة به� يف ح�لت الطوارئ. 
تنحية  �ضرورة  الغرب  يف  املراقبون  ي��رى  وخت�ًم�، 
اخلالف�ت ال�ضي��ضية بني وا�ضنطن واأوروب� ج�نًب�، مع 
الرتكيز على مواجهة التهديدات امل�ضرتكة من وجهة 
نظرهم ؛ ل �ضيم� يف �ضوء م� يواجه القت�ض�د الع�ملي 
من حتدي�ت تهدد اأمن الط�قة الع�ملي من الغ�ز، ويف 
اإعط�ء  الأطل�ضي  التح�لف عرب  على  يتعني  ذلك  �ضوء 
الط�قة  لأم���ن  امل�ضرتكة  الأه����داف  لتحقيق  الأول���وي���ة 
جهوده�  موا�ضلة  وا�ضنطن  على  يتعني  وب���ل��ت���يل   ،

لتوجيه اإمدادات الغ�ز اإىل اأوروب� لتلبية الطلب.

بني شتاء أوروبا واألزمة األوكرانية

         % من مستهدفات التطوير حتققت

الغاز الطبيعي يلعب دورا محوريا في تحول الطاقة

 املديفر: 240 مليار ريال حجم القطاع عام 2030              4 مليارات ريال استثمارات املناجم اجلديدة للذهب

استراتيجية التعدين

 تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة

 خلق الفرص االستثمارية والوظائف

5 تريليونات ريال ثروات القطاع

130 مليارا استثمارات”رأس الخير”

83 مليار ريال إيرادات التعدين

النحاس واأللمونيوم مستقبل السيارات
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االستثمار في جودة الحياة

الصراع الليبي يشتد.. والدبيبة ينجو من االغتيال

والإ�سكان  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  ــر  وزي اعتمد 

املدن  اإ�سرتاتيجية  موؤخرا،  احلقيل  عبدالله  بن  ماجد 

الذكية، التي تهدف اإىل حتويل خدمات القطاع البلدي 

ا�ستخدام  خــال  مــن  ذكية"،  "خدمات  اإىل  وال�سكني 

لتوفري  الأ�سياء؛  اإنرتنت  وتقنيات  الرقمية  التقنيات 

وال�ستدامة  القت�سادي،  لازدهار  املعّززة  اخلدمات 

خارطة  وفــق  الفاعل،  احلكومي  والإ�ــســراف  البيئية، 

طريق حتى 2030 .

 وطبقا لبيان الوزارة �سيتم اإطاق اأكرث من 50 مبادرة 

يف 9 قطاعات، منها: )املواقف الذكية، الأنظمة الذكية 

النفايات،  مــن  والتخل�ص  البيئة  على  للمحافظة 

الأنظمة  الذكية،  املجتمعية  والإدارة  الإ�سكان 

ـــول،  والأ�ـــس الأرا�ــــســــي  لإدارة  الــذكــيــة 

ـــد احلــــ�ــــســــري،  ـــه ـــس ـــ� وحتــــ�ــــســــن امل

وت�ستهدف  العمراين(،  والتخطيط 

اإ�سرتاتيجية املدن الذكية ، حت�سن 

حتقيق  املــواطــنــن،  حياة  جــودة 

وحت�سن  ــة،  ــي ــال امل ــتــدامــة  ال�ــس

جودة اخلدمات املقّدمة.

ـــع انــطــاقــة بــرنــامــج جـــودة  وم

فتح  من  الربنامج  متكن  احلياة 

اآفـــاق جــديــدة نحو هــذا الــهــدف ، 

وخــال اأقــل مــن اأربـــع �سنوات  من 

الجناز ، تبلورت اخلارطة اجلغرافية 

ـــعـــامل اجلـــــــودة احلـــيـــاتـــيـــة مــــن خـــال  مل

خمتلف  يف  وامل�ستجدة   القائمة  القطاعات 

مناطق اململكة والقادم على اأر�ص الواقع من م�سروعات 

ومدن امل�ستقبل ، تعلو اليوم �سواهد مراحلها يف نيوم 

والبحر الأحمر والقدية، وم�سروع تطوير و�سط جدة ، 

وامل�ساريع الكربى يف الريا�ص وغريها من م�سروعات 

مبدن اململكة يف الجتاهات الأربع.

الفر�ص  تنويع  على  احلــيــاة  جـــودة  بــرنــامــج  ويعمل 

وتنظيم  ال�سينما،  قــطــاع  اإطـــاق  ومنها  الرتفيهية، 

املحلية  والثقافية  والريا�سية  الرتفيهية  الفعاليات 

وافتتاح  الــدويل،  دكار  رايل  ا�ست�سافة  مثل  والعاملية، 

عــــدد مـــن املــتــاحــف واملـــعـــار�ـــص الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

واملهرجانات املو�سيقية. 

  بالتوازي مع ذلك ا�ستثمر الربنامج يف تاأهيل وتطوير 

املختلفة،  احلياة  جودة  قطاعات  يف  الب�سرية  الكوادر 

والربامج  واملعاهد  الأكادمييات  من  العديد  خال  من 

تطوير  بــرنــامــج  مــثــل  ــواهــب  امل بتطوير  ُتــعــنــى  الــتــي 

وتقدمي  الريا�سية،  مهد  واأكــادميــيــة  الأفــــام،  �سّناع 

املنح الدرا�سية للطاب والطالبات للدرا�سة يف املعاهد 

العاملية لدرا�سة فنون الطهي.

المملكة وجهة سياحية
كما ُعني الربنامج بتطوير القطاع ال�سياحي يف اململكة، 

عاملية.  �سياحية  وجهًة  اململكة  مكانة  بتعزيز  والإ�سهام 

منها  ال�سعيد،  هــذا  على  ملمو�سة  اإجنـــازات  حقق  اإذ 

الرتاثية  املواقع  وزيــادة  ال�سياحية،  التاأ�سرية  اإطــاق 

وتوطن  العاملي،  للرتاث  اليون�سكو  قائمة  يف  املدرجة 

الربنامج  جنح  كما  الإيـــواء.  قطاع  يف  القيادية  املهن 

يف تفعيل ومتكن دور القطاع اخلا�ص من خال اأمتتة 

ودعمهم  امل�ستثمرين  اأعمال  لت�سهيل  الرتاخي�ص  عملية 

»منو«  �سندوق  مثل  تنموية  �سناديق  اإن�ساء  خال  من 

الثقايف، وبرنامج »كفالة« لتمويل امل�ساريع ال�سياحية.

 ويــوا�ــســل برنامج جـــودة احلــيــاة جــهــوده يف متكن 

قــطــاعــات الــثــقــافــة والـــــرتاث، والــريــا�ــســة، والــرتفــيــه، 

�سبيل  فعلى  الهوايات.  قطاع  اإىل  اإ�سافة  وال�سياحة، 

املثال، يعمل الربنامج على متكن جمموعات الهوايات، 

اأندية  تراخي�ص  اإ�سدار  اإجـــراءات  وت�سهيل  ودعمهم، 

الهواة، و�سمان ا�ستدامة هذا القطاع وازدهاره، وكذلك 

م�ستويات  اأف�سل  يحقق  مبا  البلدي،  القطاع  تطوير 

والرتقاء  احل�سري،  امل�سهد  وحت�سن  للمدن،  الأن�سنة 

باخلدمات املقدمة وذلك بهدف تاأمن حياة راقية ل�سكان 

وزّوار اململكة.

استثمر في السعودية
ال�ستثمار  وزارة  اختتمت  اأيــام  وقبل  ال�سياق  هذا  يف 

�سعار  حتت  ال�سعودية«،  يف  »ا�ستثمر  منتدى  اأعــمــال 

ـــاة«، والـــــذي اأقـــيـــم يف  »ال�ــســتــثــمــار يف جــــودة احلـــي

ال�سراكات  تعزيز  بهدف  دبي«،   2020 اإك�سبو  »معر�ص 

الإ�ــســرتاتــيــجــيــة بــن الــقــطــاعــن احلــكــومــي واخلــا�ــص 

ال�ستثمارات  جــذب  يف  اململكة  جــهــود  وا�ستعرا�ص 

اأعمال املنتدى جل�سات عمل متعددة،  النوعية.  �سهدت 

قطاع  يف  ال�ستثمارية  الفر�ص  على  ال�سوء  �سلطت 

الــقــدرات  وتطوير  التعليم  وجمـــالت  احلــيــاة،  جــودة 

وال�سياحة،  املعلومات،  وتنميتها، والت�سالت وتقنية 

والرتفيه، والريا�سة، والثقافة، وذلك مب�ساركة ممثلي 

وزارة  مــن:  كــًا  �سمت  احلكومية،  اجلــهــات  مــن  عــدد 

ووزارة  التعليم،  ووزارة  ال�سياحة،  ووزارة  الثقافة، 

والهيئة  الب�سرية،  املوارد  و�سندوق  الب�سرية،  املوارد 

من  وغريها  الرقمية،  احلكومة  وهيئة  للعا،  امللكية 

الإمكانات  اجلل�سات،  ناق�ست  فقد  الأخـــرى.   اجلهات 

ال�ستثمارية الكبرية يف عدد من القطاعات والتحولت 

خال  اململكة  �سهدتها  التي  والجتماعية  القت�سادية 

من  اململكة  ما متتلكه  املا�سية، وذلك يف ظل  ال�سنوات 

اإرث ح�ساري، وثقايف، وموارد ب�سرية ماهرة، وبنية 

رقمية متطورة، وبيئة اأعمال حمفزة للريادة والبتكار، 

وفق روؤية اململكة 2030.

قطاعات حيوية
قطاع  على  املتزايد  النمو  تناولت  املنتدى  جل�سات   

يف  اخلــا�ــص  القطاع  ودور  وعــاملــيــًا،  حمليًا  ال�سياحة 

م�ساريع  يف  وامل�ساركة  ال�ستثمارية  الفر�ص  تطوير 

اإىل  التحول  يف  اململكة  جهود  وكذلك  التحتية،  البنية 

�سهد  حيث   ، 2030م  بحلول  عــاملــي  �سياحي  مق�سد 

منتدى »ا�ستثمر يف ال�سعودية« وبح�سور رجال اأعمال 

خمتلف  من  حكومية  جهات  عن  وممثلن  وم�ستثمرين 

الدول ، عر�سًا مو�سعًا للفر�ص ال�ستثمارية يف قطاعات 

والتعليم  والــريــا�ــســة  والــرتفــيــه   كال�سياحة  حيوية 

والثقافة ، اإىل جانب الت�سالت وتقنية املعلومات، وقد 

اململكة  جلناح  العام  املفو�ص  حنبظاظة،  ح�سن  ك�سف 

فعالية  لتنظيم  خطط  عــن  دبـــي(   2020 )اإك�سبو  يف 

للتعريف  املقبل  مار�ص  �سهر  يف  العاملي  احلــدث  خال 

مبلف ا�ست�سافة اململكة )معر�ص اإك�سبو الدويل 2030 

امل�سي  التغيري:  »حقبة  �سعار  يحمل  والــذي  الريا�ص( 

بكوكبنا نحو ا�ست�سراف امل�ستقبل«.    

مــراآة  بالفعل  كــان   ، املعر�ص  يف  ال�سعودي  اجلــنــاح    

التي ت�سهدها اململكة ونافذة  التنموية  للنه�سة  حقيقية 

زوار  عــدد  واأن  خا�سة   ، اكت�سافها  اإىل  الـــزوار  تدعو 

ق�سة  على  تعرفوا  زائر  ثاثة ماين  بلغ نحو  اجلناح 

عليه  اأكــد  ما  وهــو   ، وطموحاتها  واإجنــازاتــهــا  اململكة 

يف  والأداء  ال�سرتاتيجية  عــام  مدير  العتيبي  اأحــمــد 

وزارة ال�ستثمار، باأن منتدى »ا�ستثمر يف ال�سعودية« 

اأتاح الفر�سة للقاء جميع الدول امل�ساركة وامل�ستثمرين 

ال�ستثمارية  الفر�ص  تناولوا  حيث  واحــد،  مكان  يف 

�سندوق  توقعات  واأن  خا�سة   ، اململكة  يف  املتنوعة 

الناجت املحلي الإجمايل  اإىل منو  اأ�سارت  الدويل  النقد 

للمملكة يف عام 2022 ، بف�سل الإ�ساحات الت�سريعية 

حتققه  ومــا  ال�سعودي  بالقت�ساد  امل�ستثمرين  وثقة 

برامج روؤية 2030 الطموحة من نتائج متقدمة.

تدفقات  ريـــال  مليار   388 نحو  اململكة  وت�ستهدف   

لا�ستثمار الأجنبي املبا�سر ، وا�ستثمارات حملية بقيمة 

5 تريليونات ريال من برنامج »�سريك«، الذي ي�ستهدف 

ال�ستثمار يف القطاعات اجلديدة والواعدة، اإىل جانب 

العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  من  ريال  تريليونات   3

ت�ستهدف  قطاعات  يف  مبا�سرة  با�ستثمارات  متمثلة 

التنمية ال�ساملة عنوانها »جودة احلياة«.

 المملكة توثق طموحاتها باإلنجازات

مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة

أنسنة المدن واالرتقاء بالخدمات وإبهار اإلرث الحضاري 

طرابل�س - البالد

�سراع  اإىل  ليبيا  يف  ال�سيا�سية  الأحــــداث  مت�سي 

ي�سعب التكهن بنتائجه، ففي وقت جنا رئي�ص حكومة 

اأم�ص  فجر  الدبيبة،  احلميد  عبد  الوطنية،  الوحدة 

)اخلــمــيــ�ــص(، مــن حمــاولــة اغــتــيــال و�ــســط العا�سمة 

اأم�ص،  بالإجماع،  الليبي  الربملان  �سّوت  طرابل�ص، 

با�ساغا  فتحي  ال�سابق  الداخلية  وزيــر  اختيار  على 

رئي�سا حلكومة جديدة، على الرغم من رف�ص الدبيبة 

التنحي من من�سبه، وهو ما يفتح الباب اأمام انق�سام 

جديد و�سراع بن حكومتن يف الباد.

خــال  �ــســالــح  عقيلة  الليبي  ــان  ــربمل ال رئــيــ�ــص  وقـــال 

احلكومة  رئي�ص  من�سب  اإن  العامة:  اجلل�سة  تروؤ�سه 

بعد  با�ساغا،  ال�سابق  الداخلية  لوزير  ُح�سم  القادمة 

تزكيته من املجل�ص الأعلى للدولة وان�سحاب املر�سح 

الثاين خالد البيبا�ص. وخ�س�ست اجلل�سة للنظر يف 

وزراء  رئي�ص  واختيار  الد�ستوري  الإعـــان  تعديل 

ر�سالة  ت�سلم  "الربملان  اإن  �سالح:  قــال  حيث  جديد، 

من املجل�ص الأعلى للدولة توؤيد تزكية املر�سح فتحي 

با�ساغا لتويل رئا�سة احلكومة، كما مّت اإباغه باعتزام 

املر�سح الثاين خالد البيبا�ص الن�سحاب من املناف�سة 

على هذا املن�سب".

حكومة  يف  الداخلية  وزيــر  من�سب  با�ساغا  وتــوىل 

وهو   ،2021 اإىل   2018 مــن  الــفــرتة  يف  الــوفــاق 

�سيا�سيا  الغربية،  املنطقة  يف  الثقيلة  الأ�ــســمــاء  مــن 

وع�سكريا، كما يو�سف باملر�سح التوافقي الذي يحوز 

القيادة  مع  تقاربه  بعد  ال�سرق واجلنوب،  تاأييد  على 

عقيلة  الــربملــان  رئي�ص  مع  وحتالفه  للجي�ص  العاّمة 

التي  ال�سيا�سي  احلــوار  ملتقى  انتخابات  يف  �سالح 

فاز بها عبد احلميد الدبيبة، لكنه �سيكون يف مواجهة 

مرة اأخرى مع رئي�ص احلكومة احلايل الدبيبة، الذي 

اإىل  اإّل  ال�سلطة  ت�سليم  ويرف�ص  مبن�سبه  يتم�سك 

حكومة منتخبة، وهو ما يزيد من احتمالية النق�سام 

ال�سيا�سي وظهور �سراع على ال�سلطة.

اأ�سابت  جمهولن  بر�سا�سات  اغتياله  حماولة  وقبل 

يف  الدبيبة  �سارك  اأمــ�ــص،  ــاأذى  ب ت�سبه  ومل  �سيارته 

املــظــاهــرات الــتــي دعـــا اإلــيــهــا، لــدعــم بــقــاء احلكومة 

ممكن،  وقــت  اأقــرب  يف  انتخابات  بــاإجــراء  واملطالبة 

الأعــلــى  وللمجل�ص  الــنــواب  ملجل�ص  التمديد  وعـــدم 

للدولة حتت �سعار "ل للتمديد ونعم لانتخابات".

جدة - البالد

جــــــودة احلــــيــــاة اإحـــــدى 

الرئي�سية  املــ�ــســتــهــدفــات 

 ،2030 املــمــلــكــة  لـــروؤيـــة 

ولأجلها مت اإطاق برنامج 

طموح يف مايو 2018م، 

لتح�سن جودة حياة الفرد 

من  واملجتمع،  ــرة  والأ�ــس

خال تهيئة البيئة الازمة 

لدعم وا�ستحداث خيارات 

ـــعـــّزز مــ�ــســاركــة  جـــديـــدة ُت

والزائر  واملقيم  املــواطــن 

ال�سياحية  الأنــ�ــســطــة  يف 

والريا�سية  والرتفيهية 

والــثــقــافــيــة، وغــريهــا من 

مقومات ومنا�سط  مائمة  

جودة  تعزيز  يف  ت�ساهم 

احلياة، وتوليد الوظائف 

واملواطنات،  للمواطنن 

وتـــــنـــــويـــــع الــــنــــ�ــــســــاط 

ـــادي، وتــعــزيــز  ـــتـــ�ـــس الق

ال�سعودية  املـــدن  مــكــانــة 

يف تــرتــيــب اأفــ�ــســل املــدن 

العاملية.



مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

-رحمه  را�سني  اأب��و  يعقوب  مو�سى  اأبناء  احتفل 

من�سوبي  م��ن  ع��ب��دالإل��ه؛  �سقيقهم  ب��زف��اف  ال��ل��ه، 

عبدالله  ابنة  على  املكرمة،  مبكة  ال��ط��رق  اأم��ن 

ع��اي��د اأب��وق��ن��اف -رح��م��ه ال��ل��ه، وذل���ك يف حفل 

الأه��ل  بح�سور  املقد�سة،  بالعا�سمة  بهيج 

والأ�سدقاء والأحباب والزمالء.

اأمل  كلها  حلياة   الله  يوفقه  اأن  عبدالإله  العري�س  ومتنى 

تهنئة  اإن  وق��ال:  وج��دي��دة،  �سعيدة  عائلة  وبناء  وتفاول 

فرحتي  زادت  وح�سورهم  وال��زم��الء  والأ���س��دق��اء  الأه��ل 

ونرثت ال�سرور يف ليلة العمر.

وعرب �سقيق العري�س الرتبوي زكريا عن فرحته والأ�سرة 

الليلة  ه��ذه  يف  العرو�سني  ب��زواج  الكرمية 

يحبه  مل��ا  يوفقها  اأن  ال��ل��ه  �سائال   ، امل��ب��ارك��ة 

خري  ع��ل��ى  بينهما  يجمع  واأن   ، وي��ر���س��اه 

ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

وعرب �سقيق العري�س الأكرب عبدالله عن �سكر 

اأر�سل  اأو  ح�سر  من  لكل  وامتتناها  العائلة 

الغالية  املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

بزفاف �سقيقهم الأ�سغر عبدالإله، و�ساأل الله 

�سريكة  مع  وال�سرور  الفرح  عليه  ي��دمي  اأن 

حياته.
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جدة - البالد

في�سل  احتفل  وال��ك��ادي،  الفل  عطرها  ليلة  يف 

ع��ي�����س��ى رج���ب ع�����س��ريي، ب���زواج���ه م���ن اب��ن��ة 

اإح���دى  يف  وذل���ك  با�سعيد،  ي�سلم  ب��ن  ���س��ال��ح 

قاعات الأفراح بجدة، بح�سور جمع من الأهل 

والأ�سدقاء.

بهذه  ال��غ��ام��رة  فرحته  ع��ن  العري�س  واأع����رب 

يف  يوفقه  اأن  الله  �سائال  ال�سعيدة،  املنا�سبة 

حياته املقبلة ويرزقه الذرية ال�ساحلة.

عسيري يحتفل بزواجه

تهنئة األحباب نثرت السرور في ليلة العمر 
أفراح آل أبو راسني وقناف بزواج عبداإلله .. العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

جدة - البالد

اح�����ت�����ف�����ل ال�����ف�����ن�����ان 

ال��دك��ت��ور  الت�سكيلي 

ع���ادل ع��ب��ا���س ب���زواج 

اب���ن���ت���ه، ع���ل���ى ن��اي��ف 

ج������������ربة، وذل������������ك يف 

اإح�����دى ال���ق���اع���ات مب��دي��ن��ة 

ج��دة، بح�سور ع��دد م��ن الأه��ل 

و�سخ�سيات  وال��ف��ن��ان��ني  وامل�����س��وؤول��ني 

مدير  بينهم  م��ن  والأ���س��دق��اء،  جمتمعية  

م��ازن  ال�سفري  اخلارجية  وزارة  ف��رع  ع��ام 

الذين باركوا  حملي والفنان حممد بخ�س، 

ل���ل���ع���رو����س���ني ب��ه��ذه 

الليلة.

وع������رب ال���ع���ري�������س 

فرحته  ع���ن  ن��اي��ف 

�سائال  الليلة،  بهذه 

الله التوفيق ملا يحبه 

يجمع  واأن  وي��ر���س��اه، 

ب��ي��ن��ه وب���ني ع��رو���س��ه على 

ال�ساحلة.  ال��ذري��ة  ويرزقهما  خري 

وق���دم وال���د ال��ع��رو���س دك��ت��ور ع���ادل �سكره 

يدمي  اأن  الله  داعيا  املهنئني،  لكل  اجلزيل 

الأفراح على اجلميع.

جدة - البالد

يف بادرة ثقافية اأدبية، بادرت جمعية الثقافة 

والفنون ونادي جدة الأدبي بتكرمي الدكتور 

والأدب��ي��ة  النقدية  القامة  ال�سريحي  �سعيد 

الكبرية؛ ملا قدمه من عطاء �سحفي واإبداعي 

خ���الل م�����س��وار ح��اف��ل يف امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف 

من  غفري  جمع  التكرمي  حفل  ح�سر  العربي. 

والفنانني ،  وال�����س��ع��راء  والأدب�����اء   املثقفني 

ال�سريحي  كتاب  تد�سني  املنا�سبة  وت�سمنت 

ا�سم  ال��ذي حمل  ال��ف��وت��وغ��رايف  يف اجل��ن��اح 

)���س��ع��ي��د يف ال�������س���ورة( وت�����س��م��ن ع�����س��رات 

حتكي  املثقفني،  من  لنخبة  والكلمات  ال�سور 

مواقفهم معه وتقديرهم لدوره.

زه��ري، وحت��دث  �سعد  الإع��الم��ي  ق��دم احلفل 

الأ�ستاذ  واألقى  ال�سريحي،  �سعيد  مكانة  عن 

رئي�س  ال�سلمي  ع��وي��ق��ل  ع��ب��دال��ل��ه  ال��دك��ت��ور 

تالها  املنظمة،  اللجنة  كلمة  الأدب��ي  النادي 

فيلم  بعنوان “رحلة العامل وعبق العامل”عن 

ال��دك��ت��ور  مل��ع��ايل  ك��ل��م��ات  ت�سمن  ال�سريحي 

�سعيد  مكانة  عن  وحديثه  خوجه  عبدالعزيز 

للدكتوراه؛ كذلك حديث الأ�ستاذ  وا�ستحقاقه 

حممد اآل �سبيح عن الهدايا املقدمة لل�سريحي.

بورتريه  الفنية  الأعمال  قدمت  اخلتام،  ويف 

لل�سريحي ر�سم على حجر العقيق عملت عليها 

وبورتريه  ال��ك��ايف،  مها  الت�سكيلية  الفنانة 

و���س��ورة  بنجابي  ه�سام  الفنان  عليه  عمل 

فوتوغرافية من اأعمال الفنان خالد خ�سر، ثم 

قدم الفنان في�سل اخلديدي هدية.

 آل عباس وجبرة يزفون نايف

الحميدي والفرج في ضيافة الكشفي هوساوي

"مبادرون" التطوعي يكرم الدمياطي

جمعية الثقافة والنادي األدبي يكرمان السريحي

مكة املكرمة -اأحمد الأحمدي

قائد  هو�ساوي  بكر  علي  الك�سفي  ال��رائ��د  اأق��ام 

املكرمة  مبكة  ال��رواد  رابطة  مكتب  يف  الربامج 

ع�سو جمل�س اأ�سدقاء ك�سافة �سباب مكة بجمعية 

مراكز الأحياء مبكة املكرمة حفل تكرمي وغداء 

احلميدي  الرحمن  عبد  �سالح  الك�سفي  للرائد 

املنطقة  بتعليم  الك�سفي  الن�ساط  ق�سم  رئي�س 

ال�سرقية، وع�سو مكتب روار املنطقة ال�سرقية، 

القائد  الريا�سة  بوزارة  الك�سفي  ال�سلك  وعميد 

ك�سافة  على  العام  وامل�سرف  الفرج  ف��رج  �سعد 

�سباب مكة الزميل ال�سحفي عثمان خليفة مدين 

الذين ميثلون كافة  الك�سفية  القيادات  وعدد من 

الك�سافة  جمعية  عليها  ت�سرف  التي  القطاعات، 

العربية ال�سعودية. 

وقدم احلميدي والفرج �سكرهما للرائد الك�سفي 

علي بكر هو�ساوي على هذه املبادرة الإن�سانية 

اأوا�سر املحبة والأخوة  اإىل توطيد  التي تهدف 

وال��ت��ع��اون وال�����س��داق��ة ب��ني اأب��ن��اء ه��ذا الوطن 

التعارف  اإىل  تهدف  اأن احلركة  ، خا�سة  الغايل 

وتنمية روح الأخوة وال�سداقة.

املدينة - حممد قا�سم

"مبادرون" التطوعي  فريق  كرم 

ب��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة 

باملدينة املنورة املتطوعة رويدة 

ال�سنوي  احل��ف��ل  يف  ال��دم��ي��اط��ي 

الثاين، بح�سور  العطاء  ل�سفراء 

م�سلح  الجتماعية  اللجنة  مدير 

القا�سي  وع��ب��دال��ل��ه  ال�سبحي، 

ال��ت��ط��وع  اإدارة  م���دي���ر  امل�����دين 

ب��وزارة  املجتمعية  وامل�سئولية 

مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة 

فريق"  ورئي�سة  املنورة،  املدينة 

وجميع  فالتة  عائ�سة  مبادرون" 

اأع�ساء الفريق.

�أخبارهم

املكلف   املقد�سة  العا�سمة  اأمني  قرار  �سدر 

ممدوح  بتكليف  ال��رتك��ي   علي  بن  �سالح 

بن �سفر الدها�س مديرا 

ع����ام����ا ل���الت�������س���ال 

املوؤ�س�سي بالأمانة.

من  الدها�س  ويعد 

ال��ك��ف��اءات امل��وؤه��ل��ة 

والن�سطة يف الأمانة.

الدهاس مديرا

اأ����س���در امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

مل�������س���ت�������س���ف���ى ال����������ولدة 

املكرمة  مب��ك��ة  والأط���ف���ال 

ال���دك���ت���ور ه����الل امل��ال��ك��ي 

مبارك  زينة  بتكليف  قرارا 

لإدارة  م��دي��رة  ال��ف��دح 

ال����ت����وا�����س����ل 

والعالقات 

وال��ت��وع��ي��ة 

ال�سحية.

ح�سل د. حممد بن �سعيد اآل بزرون املبتعث من 

جامعة جدة على درجة الدكتوراه يف تخ�س�س 

ال���ه���ن���د����س���ة الإن�������س���ائ���ي���ة 

م������ن ج����ام����ع����ة ولي������ة 

اأي���واالأم���ري���ك���ي���ة، وق��د 

بالدرجة  التهاين  تلقى 

ال����ع����ل����م����ي����ة 

املرموقة. 

م�ساعد  ال��ق��رين  عبيد  ب��ن  ع��م��ر  ال��ع��ق��ي��د  يتلقى 

التهاين  املكرمة،  مكة  مبنطقة  املهمات  اأم��ن  قائد 

رتبة  اإىل  ترقيته  قرار  �سدور  بعد  والتربيكات، 

عقيد.

�سكره  عن  القرين  عرب  وقد 

الر�سيدة؛  للقيادة  وامتنانه 

ه��ذه  اأن  م����وؤك����ًدا 

ال����ث����ق����ة مت��ث��ل 

ح�����������اف�����������ًزا 

مل�������س���اع���ف���ة 

اجل�����������ه�����������د 

وال��ع��ط��اء يف 

الوطن  خدمة 

واملواطنني.

"زينة" مديرة تواصل

الدكتوراه آلل بزرون 

القرني إلى رتبة عقيد

خالد إلى عش الزوجية
الدمام- حمود الزهراين 

كرمية  على  خالد،  جنله  ب��زواج  ال��زه��راين  حممد  بن  م�سرع  احتفل 

القاعات  باإحدى  وذلك  الزهراين،  �سلحان  بن  �سعد  بن  عبدالعزيز 

التهاين والتربيكات  فيها اجلميع  تبادل  ليلة  الباحة، يف  مبنطقة 

باملنا�سبة، واأديت فيها العر�سة والرق�سات ال�سعبية اجلميلة على 

اإيقاع الزير وال�سيالت التي �سارك وا�ستمتع فيها اجلميع.

كما عرب والد العري�س م�سرع عن �سعادته بهذه الليلة التي يحتفي 

الذرية  يرزقه  اأن  قدرته  جلت  امل��ويل  �سائال  خالد،  ابنه  بزفاف  فيها 

ال�ساحلة، واأن يدمي عليه الفرح وال�سرور مع �سريكة حياته.

جدة - يا�سر ين يو�سف

يف ليلة من ليايل الفرح وال�سرور، احتفل الدكتور معتز بن يو�سف مطر، 

ابنة  على  قرانه،  بعقد  عبدالعزيز  امللك  جامعة  م�ست�سفي  من�سوبي  من 

عبدالله ح�سن زيدان -رحمه الله، بح�سور عدد من امل�سوؤولني والأقارب 

والأ�سدقاء، الذين قدموا تهانيهم للعرو�سني، وفق الإجراءات الحرتازية 

املتبعة ملواجهة فريو�س كورونا، يف ليلة ات�سمت مبالمح الفرح والبهجة 

وال�سعادة. والد العري�س اللواء يو�سف مطر، كان اأكرث �سعادة وهو يتنقل 

مل�ساركتهم  ج��اءوا  الذين  والأحباب  والأه��ل  ال�سيوف  من  احل�سور  بني 

الفرحة، معربا عن �سكره وتقديره لكل احل�سور مل�ساركة ابنه عقد القران 

، متمنيا دوام الأفراح وال�سعادة لكل الأحباب.

مطر يحتفل بعقد قرانه 

أسرة الزهراني تحتفل بزواج أحمد
جدة - حمودالزهراين 

على  اأحمد،  جنله  ب��زواج  ال��زه��راين  حممد  بن  نا�سر  احتفل 

القاعات بجدة،  اإحدى  الزهراين، يف  كرمية �سقر بن عو�سة 

الأه���ل والأ���س��دق��اء وال��زم��الء وع���دد من  م��ن  لفيف  بح�سور 

اجلميع  فيها  ت��ب��ادل  والأع���م���ال،  امل���ال  ورج���ال  ال�سخ�سيات 

التهاين والتربيكات باملنا�سبة، واأديت فيها العر�سة اجلنوبية 

والرق�سات على اإيقاع الزير ولون ال�سيالت.

والتربيكات  ال��ت��ه��اين  �سقر  ال��ع��رو���س  وال���د  ق��دم  جهته،  م��ن 

للعرو�سني متمنيًا لهما التوفيق يف حياتهما الزوجية، كما قدم 

اأو   ، الفرحة  و�ساركه  وح�سر  تعنى  من  لكل  والتقدير  ال�سكر 

عرب قنوات التوا�سل الجتماعية، متمنيًا للجميع التوفيق.
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جدة- البالد

 -  2022 للمو�سم  الهجن  �سباقات  روزنامة  عن  للهجن  ال�سعودي  االحتاد  اأعلن 

يوليو  �سهر  يف  الهجن  �سباقات  وتنطلق  ريا�سية.  مناف�سات   9 ت�سم  التي   ،2023

للهجن،  العهد  اأغ�سط�س مهرجان ويل  املفاريد، يليه يف �سهر  القادم مبناف�سات �سباق 

اليوم  ماراثون  مناف�سات  �ستقام  الوطني،  اليوم  مع  وتزامنًا  �سبتمرب،  �سهر  ويف 

الوطني. و�ستقام مناف�سات "كاأ�س االحتاد ال�سعودي للهجن، وكاأ�س اللجنة االأوملبية 

والباراملبية ال�سعودية، وكاأ�س وزارة الريا�سة" يف اأكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب 2022، 

و�ستقام جائزة امللك عبدالعزيز ل�سباقات الهجن يف يناير 2023، الذي �سي�سهد انطالق 

مناف�سات دوري هجان، وماراثون يوم التاأ�سي�س يف فرباير 2023.

9 منافسات في روزمانة اتحاد الهجن 2022/2023

الالعب الملتزم
اأي  مثل  اأداء  تريد  »اإذا كنت  الكتاب:  اأحد  يقول 

�سخ�س اآخر، فكن مثل اأي �سخ�س اآخر«. مبعنى 

يكون  وبذلك   ، االآخرون«  يفعله  ما  افعل  اآخر،« 

الريا�سي جمرد ريا�سي عادي اأو جمرد �سخ�س 

هي  ما  ولكن  ملتزمًا،  ريا�سيًا  ولي�س  جمتهد، 

املتطلبات لكي ت�سف ريا�سيًا ما باأنه ملتزم؟

احلقيقي  االلتزام  اأهمية  مدى  يف  كثرًيا  فكرت 

ميكن  وكيف  الريا�سي،  النجاح  لتحقيق 

من  كل  يلتزم  الريا�سيني؟  لدى  االلتزام  قيا�س 

لكن  بريا�ستهم،  اجلادين  بالريا�سيني  ي�سمون 

امل�سجع  يقيم  قد  حًقا؟  ملتزمون  جميعهم  هل 

معايريه  على  بناء  ملتزم  باأنه  الريا�سي 

اخلا�سة، وقد يقيمه املدرب بناء على معايريه 

االلتزام  اأن  اأعتقد  ولكني  امللعب،  يف  التقنية 

وخارج  داخل  عام  ب�سكل  حياة  اأ�سلوب  هو 

 %200 يعطي  اأن  الريا�سي  من  يتطلب  امللعب 

مب�ستقبله  املرتبطة  االأمور  كل  يف  االلتزام  من 

الريا�سي املحدود زمنيا.

حًقا  امللتزمني  الريا�سيني  اأن  املالحظ  من 

الريا�سيني  معظم  يفعله  ما  فقط  يفعلون  ال 

اأهدافهم  االآخرون فهم دقيقون جدًا يف حتديد 

اأكرث  وهم  لتحقيقها،  مف�سلة  خطة  ولديهم 

ي�سبقون  اإنهم   نقول  لذلك  غريهم؛  من  تركيزًا 

غريهم بخطوتني اأو ثالث، وهم اأكرث �سراحة 

على  ويركزون  مراقبتها،  يف  اأنف�سهم  مع 

تقويتها، ويكون تركيزهم وعملهم اجلاد الذي 

ي�سل حد كونه موؤملًا اأو متعبًا وحتى روتينيًا، 

اأوقات  يف  �سواء  امللل  ب�سبب  يتوقفون  وال 

مثلما  القا�سية  التغذية  اأو  الراحة،  اأو  النوم 

ذلك  يفعل  الذي  رونالدو،  كري�ستيانو  يفعل 

باإيجابية وقناعة تامة.

التعامل  كيفية  هي  االأخرى  املهمة  العوامل  من 

فالعقلية  ال�سعبة،  واالأوقات  ال�سدائد  مع 

على  كبري  ب�سكل  ي�ساعدان  وااللتزام  االإيجابية 

امللتزم  الريا�سي  قبل  من  االلتزام  ا�ستمرار 

اأمر يوؤثر عليه؛  اأي  اإبعاد  وي�ستطيع من خاللها 

ال  فهو  ج�سديا،  اأو  نف�سيا  االأمر  ذلك  كان  �سواء 

يفعل هذه االأمور الأن مدربيه يخربونه بذلك، اأو 

التحدي  ولكن  ذاته،  االأمر  يفعلون  زمالءه  الأن 

الداخلي لديهم هو ما يحركهم.

@ MohammedAAmri 

حممد العمري 

 كالم كورة

      ad@albiladdaily.com 

  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   
إعالنات محاكم التنفيذ

تشيلسي وبالميراس يبحثان عن لقبهما األول
جدة - هالل �سلمان 

فريقي  لالأندية بني  العامل  كاأ�س  نهائي بطولة  يجمع 

وباملريا�س  اأوروبا،  بطل  االإجنليزي  ت�سيل�سي 

الربازيلي بطل اأمريكا اجلنوبية يف ال 7:30 م�ساء 

ال�سبت، يف اأبوظبي.

ب�سعوبة  فوزه  بعد  النهائية  املباراة  ت�سيل�سي  بلغ 

فيما  لوكاكو،  البلجيكي  جنمه  بهدف  الهالل  على 

بعد  امل�سري  االأهلي  ح�ساب  على  باملريا�س  تاأهل 

هذه  وتعلن  ودودو.  فيغا  بهديف   )0-2( عليه  فوزه 

ال�سريف  لل�سجل  �سين�سم  جديد  بطل  عن  البطولة 

توجا  اأن  للفريقني  ي�سبق  مل  حيث  باللقب،  للفائزين 

قوة  من  ذلك  ويزيد  قبل.  من  لالأندية  العامل  بكاأ�س 

املباراة ونديتها، و�سيتعني على باملريا�س الدفاع عن 

كرة اأمريكا اجلنوبية واأنديتها اأمام �سيطرة اأوروبية 

مطلقة على الن�سخ االأخرية من مونديال االأندية.

واملفارقة اأن اآخر لقب حققته اأندية اأمريكا اجلنوبية 

يف  �سقط  حيث  بالذات،  ت�سيل�سي  ح�ساب  على  كان 

النهائي عام 2012 اأمام كورينثيانز الربازيلي بهدف 

نظيف. وي�سعى )البلوز( للتخل�س من ذلك الكابو�س، 

االأوىل يف تاريخه، وتاأكيد  للمرة  البطولة  وحتقيق 

اللقب  على  �سيطرت  التي  االأوروبية  الكرة  �سطوة 

8 االأخرية. من جهته، ياأمل باملريا�س  يف الن�سخ ال 

بطولة  من  ن�سختني  اآخر  يف  اجلنوبية  اأمريكا  بطل 

وتعوي�س  اللقب  حتقيق  اإىل  ليربتادوري�س،  كوبا 

التي  االأخرية  الن�سخة  يف  لالآمال  املخيبة  م�ساركته 

امل�سري،  االأهلي  اأمام  اخل�سارة  بعد  رابعا  فيها  حل 

لكن مهمته لن تكون �سهلة على االإطالق يف ظل تكامل 

خمتلف  يف  النجوم  من  العديد  وتوافر  ت�سل�سي 

املراكز يف �سفوفه. �سيدير احلكم االأ�سرتايل كري�س 

بيث النهائي املرتقب.

في نهائي كأس العالم لألندية..

قمة عربية تجمع الهالل واألهلي
على برونزية مونديال األندية

جدة - هالل �سلمان

امل�سري بطل  االأهلي  �سقيقه  اآ�سيا مع  الهالل بطل  يلتقي 

يف  ظبي،  اأبو  يف  نهيان  اآل  ا�ستاد  على  ال�سبت  اأفريقيا، 

قمة عربية لتحديد �ساحب املركز الثالث يف بطولة كاأ�س 

العامل لالأندية2021 .

النهائي  ن�سف  الدور  من  العربيان  العمالقان  خرج 

ت�سل�سي  اأمام  الهالل  خ�سارة  بعد  االأندية،  ملونديال 

اأمام  االأهلي  وخ�سارة   ،)0-1( اأوروبا  بطل  االإجنليزي 

 ،)0-2( اجلنوبية  اأمريكا  بطل  الربازيلي  باملريا�س 

اأن  له  �سبق  الهالل  الربونزية.  امليدالية  على  ليتناف�سا 

ملونديال  االأخرية  قبل  الن�سخة  يف  الرابع  باملركز  حل 

مرتني،  الثالث  املركز  حتقيق  لالأهلي  �سبق  فيما  االأندية، 

يف الن�سخة االأخرية على ح�ساب باملريا�س، ويف ن�سخة 

عام 2006.

البطولة،  يف  م�سرفا  م�ستوى  واأفريقيا  اآ�سيا  بطال  وقدم 

بالربونزية  الفوز  وهو  م�سرتك  هدف  ويجمعهما 

و�سعود من�سة التتويج وتقدمي م�ستوى فني مميز اأمام 

اآل  ا�ستاد  مدرجات  متالأ  اأن  املتوقع  الغفرية  جماهريهما 

نهيان بنادي الوحدة االإماراتي.

فرصة لالعبي الفريقين
دقائق  �سيمنح  اأنه  الهالل  مدرب  جاردمي  الربتغايل  اأكد 

يف  ق�سري  لوقت  �ساركوا  الذين  الالعبني  لبع�س  اأكرث 

ملنحهم  اآخرين  بالعبني  �سيزج  كما  املا�سيتني،  املباراتني 

الفر�سة لتدوين اأ�سمائهم يف �سجل امل�ساركني بالبطولة، 

بها  الفوز  على  واحلر�س  املباراة  اأهمية  على  م�سددا 

اأفريقي  اجلنوب  �سيتمكن  جهته،  من  قوي.  مناف�س  اأمام 

بيت�سو مو�سيماين مدرب االأهلي من االعتماد على جميع 

لال�ستعانة  الوقت  ي�سعفه  مل  الذين  الدوليني  النجوم 

باملريا�س  اأمام  االأخرية  املباراة  يف  كاأ�سا�سيني  ببع�سهم 

بعد عودتهم من امل�ساركة يف كاأ�س اأمم اأفريقيا مع منتخب 

»الفراعنة« الذي اأنهى البطولة و�سيفا للبطل بعد ركالت 

الرتجيح التي ابت�سمت لل�سنغال واأهدتها اأول اإجناز يف 

تاريخها.

املباراة  اإدارة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  واأ�سند 

للحكم الفرن�سي كليمون توربان.

متابعة - هالل �سلمان  

كر�س ال�سباب عقدته ل�سمك بفوزه عليه )2-1( اأم�س يف 

�سلمان  بن  حممد  االأمري  كاأ�س  دوري  من  الـ20  اجلولة 

للمحرتفني.

جزاء  ركلة  على  وحت�سل  بقوة  املباراة  ال�سباب  بداأ 

من  فييتو  االأرجنتيني  متكن  ثم  بانيغا،  جنمه  اأهدرها 

يف  �سمك  وجنح  د14(  لل�سباب)  التقدم  هدف  ت�سجيل 

االأول  ال�سوط  نهاية  قبل  جزاء  ركلة  من  التعادل  اإدراك 

فييتو  �سنع  الثاين،  ال�سوط  ويف   ،)45 )د  زياليا  عرب 

املنا�سب  الوقت  يف  مرر  اأن  بعد  لل�سباب  الثاين  الهدف 

من  زاحفة  كرة  �سدد  الذي  جونيور  كارلو�س  للربازيلي 

 40 اإىل  ر�سيده  ال�سباب  لريفع   ،)55 )د  احلار�س  حتت 

نقطة يف املركز الثاين، فيما جتمد ر�سيد �سمك عند 30 

ديربي  انتهى  ثان،  لقاء  ويف  اخلام�س.  املركز  يف  نقطة 

املجمعة بني الفيحاء والفي�سلي بالتعادل ال�سلبي، لريفع 

الربتقايل ر�سيده اإىل 26 نقطة يف املركز ال�ساد�س، فيما 

اأ�سبح للفي�سلي  20نقطة يف املركز احلادي العا�سر.

الشباب يسترد الوصافة.. وديربي المجمعة »سلبي«
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متابعة- هاين الب�سر

لبولو  العال  ميل  ريت�سارد  بطولة  تعود 

اليوم  الثالثة،  للمرة  العال  اإىل  ال�سحراء 

م�سابقة  وهـــي  الــ�ــســبــت،  وغـــدا  اجلــمــعــة 

التي  العامل  يف  الوحيدة  احلديثة  البولو 

يتم لعبها يف ال�سحراء.

وتعد بطولة بولو ال�سحراء من اأهم فعاليات 

اأي�سًا  يتخلله  الذي  �ستاء طنطورة،  مهرجان 

الــكــثــر مــن احلــفــالت الــفــنــيــة املــمــيــزة التي 

يحييها كوكبة من الفنانني العرب والعامليني.

ت�سهد البطولة مناف�سة كبرة بني  اأربعة فرق 

ت�سم نخبة من اأهم الالعبني املحرتفني. 

اأعلنت  ــد  ق للعال  املــلــكــيــة  الــهــيــئــة  وكــانــت 

الدولفينا  فريق  مع  �سراكتها  عن  موؤخرًا 

االأرجنتيني للبولو، �سمن خطتها جلعل 

لل�سغوفني  رئي�سًا  مق�سدًا  العال  منطقة 

باخليول يف املنطقة والعامل.

ك�أ�س البطولة..

ــات االإيـــطـــايل الــعــاملــي  ــّح ــن  �ــســمــم ال

كاأ�س  دويــوا�ــس،  اأوغو�ستو  ماركو 

بطولة بولو ال�سحراء، يف م�سنعه 

االإ�سبانية،  قرطبة  مبدينة  اخلا�س 

�سهرين.  مدة  ت�سميمه  وا�ستغرق 

ويبلغ طول الكاأ�س املطلي بالف�سة 

ت�سميم  وا�ستوحي  �ــســم،   55 وعر�سه  �سم   55

من  حتتويه  مما  ونقو�س  العال  تــراث  من  الكاأ�س 

�سرائح  الكاأ�س  قاعدة  يف  وثبتت  عظيم،  تاريخ 

لــتــدويــن ا�ــســم الــفــريــق الــفــائــز يف كــل ن�سخة من 

احلجم  �سغر  كاأ�سا   16 جتهيز  مت  كما  البطولة. 

بطول 15�سم، ت�سلم لكل العب يف نهاية البطولة.

قرية الفر�س�ن

تقام مباريات البطولة على ملعب قرية الفر�سان، 

الذي مت اإن�ساوؤه عام 2015، وقد مت ت�سميم القرية 

لتتما�سى مع تراث العال والعمارة احلديثة، وهي 

عبارة عن مركز خم�س�س لريا�سة ركوب اخليل، 

متعددة  وقاعات  للموؤمترات  مركز  فيها  ويوجد 

اخليل  ل�سباق  م�سمارين  اإىل  اإ�سافة  االأغــرا�ــس 

تخ�سي�س  مت  كما  كيلومرتا،   46 اإجمايل  بطول 

املنتجة  لالأ�سر  املنزلية  لل�سناعات  الزوايا  بع�س 

واالألعاب ال�سحراوية.

خيول )البوين(

االأرجنتني  من  )البوين(  خيول  و�سول  ا�ستغرق 

مالعب  يف  لتاأهيلها  �سهرين،  مــدة  الريا�س،  اإىل 

نوفا باإ�سراف طاقم طبي من االرجنتني وطاقم فني 

و�سولها  ثم  ومن  �سينتياقو،  االرجنتيني  بقيادة 

خيول  وتتميز  البطولة،  انــطــالق  قبل  العال  اإىل 

اأطرافها، ويجب ا�ستبدال  البوين بالتحمل وق�سر 

اخليل يف كل �سوط الإراحتها من املجهود.

جولة العال

امل�ساركة  االأربعة  الفرق  اأم�س اخلمي�س  و�سلت 

ن�سختها  يف  ال�سحراء  لبولو  العال  بطولة  يف 

وريت�سارد  والعال  ال�سعودية  وهي"  الثانية، 

ميل وبنتلي"، وقامت اللجنة املنظمة للبطولة، 

با�ستقبال الفرق واأخذ الالعبني جولة على اأبرز 

تدريباتها  الفرق  اأجــرت  ثم  ومــن  العال،  معامل 

بالعال،  الــفــر�ــســان  قــريــة  ملعب  عــلــى  االأخــــرة 

وجتربة اأر�سية امللعب.

مبشاركة 4 فرق

يف اجلولة 20 من دوري احملترفني..

كالسيكو مفترق طرق بين االتحاد والنصر.. واألهلي في ضيافة الفتح

االحت�د VS الن�سر

املت�سدر  االحتــــاد  يجمع  مــثــر  كال�سيكو 

الــنــ�ــســر  نــقــطــة، ومــــطــــارده   44 بــر�ــســيــد 

الو�سيف بـ 38 نقطة، يعد مفرتق طرق يف 

حتديد م�سار اللقب، ففوز االحتاد �سيوقف 

بينهما  ــفــارق  ال ويــو�ــســع  املبا�سر  مالحقه 

ف�سيقل�س  الن�سر  ــوز  ف اأمـــا  نــقــاط،   9 اإىل 

املناف�سة  فقط، وي�سعل  نقاط   3 اإىل  الفارق 

)النمور(  ويخو�س  بــالــدوري،  الفوز  على 

دعم جماهرهم؛  من  الكال�سيكو حمرومني 

ــة املــفــرو�ــســة مـــن جلنة  ــعــقــوب بــ�ــســبــب ال

زمالءه  حمدالله  �سيواجه  كما  االن�سباط، 

انتهت  الذهاب  مباراة  الأول مرة.  ال�سابقني 

بفوز االحتاد )1-3(.

الفتح VS الأهلي

يحل االأهلي �ساحب املركز الـ 9 بر�سيد 

 14 ــــ  ال الــفــتــح  عــلــى  �سيفا  نــقــطــة،   21

)الــراقــي(  وي�سعى  نقطة،   18 بر�سيد 

الإيقاف نزيف النقاط الفوز بعد تعادلني 

يبحث  فيما  جولتني،  اآخــر  يف  متتاليني 

اآخر  )النموذجي( عن فوز غاب عنه يف 

5 جوالت، وتعوي�س اخل�سارة االأخرة 

لقاء  الــهــبــوط.  ملــراكــز  بــه  الــتــي ع�سفت 

الذهاب انتهى )1-1(.

الرائد VS التع�ون

بر�سيد   7 الـ  الرائد  يجمع  الق�سيم  ديربي 

 18 بـــ  االأخـــر  قبل  الــتــعــاون  مــع  نقطة   25

نــقــطــة، ورغـــم الــفــارق الــكــبــر يف املــراكــز 

والنقاط اإال اأن مباريات الديربي ال تعرتف 

اآخــر  يف  تــعــادال  الــفــريــقــان  مقايي�س.  بـــاأي 

�سك  وال  متتاليتني،  خ�سارتني  بعد  جولة 

للهروب  اأكرث  للنقاط  يحتاج  )ال�سكري(  اأن 

من �سبح الهبوط، فيما ي�سعى الرائد للتقدم 

 8 �سهد  الذهاب  ديربي  الرتتيب.  يف  اأكــرث 

اأهداف، وانتهى للرائد )3-5(.

اأبه� VS احلزم

نقطة،   25 بر�سيد   8 ـــ  ال اأبــهــا  ي�ستقبل 

 14 ـــ  ب الــرتتــيــب  مــتــذيــل  احلـــزم  �سيفه 

جراحه  مـــداواة  يــريــد  وكالهما  نقطة، 

بعد اأن خ�سر اأبها اأمام االحتاد برباعية، 

والو�سع  ال�سباب،  اأمــام  احلــزم  و�سقط 

خيار  وال  ــر�ــس،  ال ــاء  ــن الأب معقدا  يــبــدو 

من  للنجاة  الفوز  حتقيق  �سوى  اأمامهم 

الفريق  م�ستوى  حت�سن  وقــد  الهبوط، 

فهدفه  اأبها  اأما  ال�ستوية،  ال�سفقات  بعد 

يف  للتقدم  االنت�سارات  نغمة  ا�ستعادة 

الذهاب  خ�سارة  مــن  ــثــاأر  وال الــرتتــيــب، 

بنتيجة )0-2(. 

الط�ئي VS الب�طن

النقاط  ر�سيد  يف  الفريقان  يت�ساوى 

الباطن  ويتقدم  نقطة،   19 منهما  ولكل 

امل�سيف  عــن  االأهـــــداف  بــفــارق   12 الــــ 

ب�سبب  مثرة  مبباراة  ينذر  ما   ،13 الـ 

لفوز  الباطن  ي�سعى  امل�ستوى.  تقارب 

اأبــنــاء  ثـــان عــلــى الـــتـــوايل، فيما يــاأمــل 

4 هزائم متتالية.  لـ  ال�سمال بو�سع حد 

مواجهتهما ذهابا كانت �سلبية.

ديربي مشتعل بالقصيم.. 

وأبها والطائي يواجهان احلزم والباطن

جدة – هالل �سلمان

االأمر  كاأ�س  دوري  من   20 الـ  اجلولة  تختتم 

اجلمعة  م�ساء  للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد 

احلزم  مع  اأبها  اجلمعة  يلعب  حيث  وال�سبت، 

يف الـ 4:05 ع�سرا، ويحل االأهلي �سيفا على 

مــبــاراة  تــقــام  ثــم  مــ�ــســاء،   6:10 ـــ  ال الفتح يف 

الكال�سيكو املرتقبة بني االحتاد والن�سر يف الـ 

8:20 م�ساء، اأما يوم ال�سبت فيلعب الطائي مع 

الباطن يف الـ 4 ع�سرا، ثم يقام ديربي الق�سيم 

بني الرائد والتعاون يف الـ 6:30 م�ساء.

" العال" تحتضن بطولة بولو الصحراء 



جدة - البالد

م�سل�سلها  فى  م�ساهدها  ت�سوير  ي�سرا  الفنانة  ا�ستاأنفت 

اجلديد "اأحالم �سعيدة"، املقرر عر�سه يف �سهر رم�سان 

وعودتها  ك��ورون��ا  فريو�س  من  �سفائها  بعد  املقبل، 

فرتة  بعد  وذل���ك  جم���ددًا،  الفنى  ن�ساطها  مل��زاول��ة 

وخ��الل  امل��ن��زل،  يف  ي��وم��ًا   20 ا�ستغرقت  ع��زل 

هذه الفرتة �سّور املخرج عمرو عرفة عدد من 

امل�ساهد بباقى الأبطال حتى تعود ي�سرا.

وجهت ي�سرا ال�سكر ملن متنوا لها ال�سفاء، 

من�سور  فى  وقالت  ال�سحية،  خالل حمنتها 

من  لكل  ممتنة  اإنها  "اإن�ستغرام"،  على  الر�سمى  ح�سابها  عرب 

تذكرها ودعا لها بال�سفاء، م�سيفة: "بحبكم من كل قلبي وربنا 

يخليكم ليا ويبعد عنكم ال�سر".

وا�ستغلت ي�سرا تواجدها فى موقع ت�سوير م�سل�سلها وزارت 

حيث  حجاج،  ريهام  للنجمة  ترين"،  "يو  م�سل�سل  لوكي�سن 

لها م�سل�سليها  اأخرج  التقت املخرج �سامح عبد العزيز، والذى 

الفنانني  من  وع��دد  اأهلية"،  عهد"و"حرب  الأخريين"خيانة 

امل�ساركني فى امل�سل�سل.  م�سل�سل "اأحالم �سعيدة" تاأليف هالة 

خليل واإخراج عمرو عرفة واإنتاج جمال العدل وبطولة ي�سرا، 

غادة عادل، مى ك�ساب، وعدد من الفنانني.

يسرا تستأنف تحضيرات "أحالم سعيدة"

"انستغرام" يطرح ميزات الحذف الجماعى
البالد - وكاالت

ال�سهل  م��ن  "اإن�ستغرام"  ج��ع��ل 

والتعليقات  املن�سورات  اإزال���ة  ج��ًدا 

والأن�������س���ط���ة الأخ��������رى م����ن ال��ن��ظ��ام 

م�ساركة  تطبيق  ط��رح  كما  الأ���س��ا���س��ي، 

عنا�سر حتكم جديدة يف احل�ساب  ال�سور 

ت�����س��م��ح ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني ب���ح���ذف ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

التفاعالت  ومراجعة  جمّمع،  ب�سكل  وامل�ساركات 

ال�سابقة ون�ساط البحث.

ال�سخ�سية  امللفات  من  جديد  ق�سم  يف  امليزات  و�ستتوفر 

زي��ارة  اإع���ادة  ت�سهيل  ب��ه��دف  "ن�ساطك،  ي�سمى  للم�ستخدمني 

التفاعالت ال�سابقة وحذفها. وعلى الرغم من اأنه كان من املمكن 

من  ال�سابقة  واملن�سورات  والتعليقات  الإعجابات  حذف  تقنًيا 

Instagram يف املا�سي، فاإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك 
م�ساركاتك  عرب  يدوًيا  التنقل  كانت  متاًما  ح�سابك  ح��ذف  دون 

ال�سابقة واحدة تلو الأخرى.

اجل���دول  ل��ع��ر���س  "ن�ساطك" اخ��ت�����س��ارات  ق�����س��م  و���س��ي��وف��ر 

الإعجابات  اإىل  بالإ�سافة  الق�سة،  وم�ساركات  ال�سابق  الزمني 

ا  اأي�سً هناك  الآخرين  امل�ستخدمني  خال�سات  على  والتعليقات 

و�سجل  التطبيق  ف��ى  امل�ستغرق  ال��وق��ت  ملراجعة  اخت�سارات 

البحث ونقرات الرتباط والن�ساط على م�ستوى احل�ساب مثل 

تغيريات ا�سم امل�ستخدم.

األسبـوعية

اجلمعة 10 رجب 1443ه� املوافق 11 فرباير 2022م ال�سنة 91 العدد 23570

الريا�ض - البالد

واأماكن  ال�سجون  على  والتفتي�س  الرقابة  نيابة  اأع��ادت 

التوقيف يف اإحدى النيابات العامة باملنطقة ال�سرقية، طالًبا 

موقوًفا ملقاعد الدرا�سة اجلامعية من جديد بعد طي قيده من 

للف�سل  الدرا�سية  الختبارات  ح�سور  عن  لتغيبه  اجلامعة 

الدرا�سي املن�سرم. وتلقت نيابة الرقابة �سكوى من والد اأحد 

ابنه  قيد  بطي  اجلامعة  قيام  من  تظلمه  تت�سمن  املوقوفني 

املوقوف يف ق�سية جنائية، لتخلفه عن ح�سور الختبارات، 

وقامت نيابة الرقابة مبا�سرة ببحث ال�سكوى، وعلى اإثر ذلك 

حقه  من  املوقوف  متكني  يف  للنظر  اجلامعة  خماطبة  متت 

بدورها نظرت  التي  درا�سته اجلامعية،  اإكمال  النظامي يف 

الدرا�سة.  ملقاعد  اإعادته  ومتت  الطلب  هذا  يف  عاجل  ب�سكل 

ُيعد  التعليم  اأن  العامة،  النيابة  يف  م�سوؤول  م�سدر  واأك��د 

والتعليمات  الأنظمة  كفلتها  التي  النظامية  احل��ق��وق  م��ن 

تعليمية  ممار�سات  وفق  اململكة،  يف  وال�سجناء  للموقوفني 

متطورة تتم يف �سجون اململكة، بالتعاون مع وزارة التعليم 

والتدريب  التاأهيل  اإىل  اإ�سافة  واجلامعي  العام  بق�سميها 

الذي يتم وفق ممار�سات مهنية عالية.

اخلرب - البالد

األ��ق��ت ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة اخل���رب، القب�س ع��ل��ى م��ق��ْي��َم��ني من 

ملحاولتهما  الإق��ام��ة،  لنظام  خمالَفنْي  الباك�ستانية  اجلن�سية 

ترويج )822( جراًما من مادة امليث اإمفيتامني املخدر )ال�سبو(.

اأن��ه  ال�سرقية،  املنطقة  ل�سرطة  الإع��الم��ي  امل��ت��ح��دث  وب���نينَّ 

النظامية،  الإج��راءات  بحقهما  واتخذت  املتهمني  اإيقاف  جرى 

الإعالمي  املُتحدث  واأك��د  الخت�سا�س.  جهة  اإىل  واإحالتهما 

ل�سرطة املنطقة ال�سرقية، باأن �سرطة حمافظة الأح�ساء متكنت 

من حتديد هوية وافد زائر �سوري والقب�س عليه، بعد متكني 

عرب  ب��ال��ت��وا���س��ل  اململكة  خ���ارج  جن�سيته  م��ن  اآخ���ر  �سخ�س 

األعاب  اأ�سخا�س يعر�سون ح�سابات  �سرائح ات�سال حملية مع 

لت�سويق  املخ�س�سة  الإلكرتونية  املواقع  اأح��د  يف  اإلكرتونية 

وهمية،  ح��والت  خالل  من  ب�سرائها  �سحاياه  واإيهام  ال�سلع، 

احلوالت  و�سول  بعد  احل�سابات  لتلك  ال�سرية  الأرقام  وطلب 

الوهمية اإىل هواتفهم، وال�ستيالء عليها وبيعها.

الريا�ض - البالد

 1.9 )اخلمي�س(،  اأم�س  املواطن  ح�ساب  برنامج  اأودع 

مليار ريال خم�س�س دعم �سهر فرباير للم�ستفيدين املكتملة 

ملعايري  امل�ستوفني  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  حيث  طلباتهم؛ 

ماليني   10.4 واخلم�سني  احلادية  الدفعة  يف  ال�ستحقاق 

املدفوعة  التعوي�سات  اإج��م��ايل  وب��ل��غ  وت��اب��ع،  م�ستفيد 

لي�سبح  ريال،  مليون   25 ال�سابقة  الدفعة  عن  رجعي  باأثر 

اإجمايل ما دفع�ه الربنام�ج للم�ستفيدين منذ انطالقته اأكرث 

للربنامج  التوا�سل  عام  مدير  وقال  ري��ال.  مليار   113 من 

على  حت�سلوا  امل�ستفيدين  من   %77 اإن  الهاجري:  عبدالله 

الدعم يف هذه الدفعة، وبلغ متو�سط دعم الأ�سرة الواحدة 

1062 ريال، فيما بلغ عدد اأرباب الأ�سر اأكرث من 2 مليون 

التابعني  94% بينما بلغ عدد  اأ�سرة م�سكلني ما ن�سبته  رب 

امل�ستوفني  امل�ستقلني  ع��دد  وب��ل��غ  م�ستفيد،  م��الي��ني   8.3

م�سكلني  م�ستفيد،  األف   129 من  اأكرث  ال�ستحقاق  ملعايري 

6% من اإجمايل امل�ستفيدين الرئي�سني. واأ�سار اإىل اأن ن�سبة 

اأما ربنَّات الأ�سر فقد بلغت ن�سبتهن   %92 اأرباب الأ�سر بلغ 

8% بينما بلغت ن�سبة الإناث امل�ستقالت 44% و�سكل الذك�ور 

امل�ستقلني  اإجمايل  من   %83 اأن  مو�سًحا   %56 امل�ستقلون 

حت�سلوا على ال�ستحقاق الكامل.

"النيابة" تعيد طالًبا 
جامعًيا لمقاعد الدراسة

ضبط مروجين
للشبو ومحتال

1.9 مليار لاير لمستفيدي 
حساب المواطن
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فوائد زيادة  تنظيم الشهية حرق الدهون خسارة الوزن
3النوم 2 1

جدة - البالد

ك�سفت درا�سة طبية حديثة، اأن زيادة عدد �ساعات النوم 

لياًل تعمل على تقليل ال�سهية وخ�سارة الوزن مبا يعادل 

الأمرا�س  من  احلماية  عن  ف�ساًل  يوميًا،  كالوري   500

العقلية واجل�سدية الناجتة عن ال�سمنة.

�سيكاغو  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  الدرا�سة،  وقالت 

تنظيم  على  تعمل  النوم  �ساعات  ع��دد  زي��ادة  اإن  الطبية، 

ال�سهية وتقييدها، ما يوؤّدي اإىل رفع معدل حرق الدهون 

وبالتايل خ�سارة املزيد من الوزن الزائد، وذلك من خالل 

كما  ال�سمنة،  من  يعانون  �سابًا   80 ل�  ت�سجيلها  مت  نتائج 

ت��رتاوح  ع��ادًة  وال��ذي��ن  ال��درا���س��ة،  يف  امل�ساركون  خ�سع 

اإىل  يوميًا،  �ساعات   7 اإىل   6 بني  ما  لديهم  النوم  �ساعات 

برنامج خم�س�س للنوم لأكرث من 8 �ساعات ون�سف يوميًا 

مع ارتداء م�ست�سعرات تقي�س معدل خ�سارة الوزن لديهم.

على  يح�سلون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  النتائج  واأظهرت 

احلرارية  لل�سعرات  تناولهم  من  يقللون  النوم  من  مزيد 

مبعدل 500 �سعر حراري يف اليوم، الأمر الذي ي�ساعدهم 

على خ�سارة ع�سرات الكيلوجرامات على املدى الطويل.

زيادة ساعات النوم تقلل الشهية

حلول إبداعية

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

 5 )اإث���راء(  العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امللك  مركز  ا�ستعر�س 

م�ساريع متاأهلة للمرحلة الأخرية من بني 30 م�سروعًا لربنامج "احللول 

اإن  الزامل:  املركز مزنة  الإبداع والبتكار يف  ق�سم  الإبداعية". وقالت رئي�سة 

"اإثراء" توا�سل مع عّدة موؤ�س�سات و�سركات لتبّني هذه امل�ساريع، التي ت�ستمل على 
هطول  �سعور  لنت�ساء  ا�ستك�سافية  رحلة  وم�سروع  الُقدامى،  العلماء  تاريخ  "م�سروع 
عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  تاريخ  توثيق  وم�سروع  الع�سريي،  القط  وم�سروع  املطر، 

منتجات  اإىل  حتويلها  بهدف  ا�ستك�سافية"؛  رحالت  ت�سميم  م�سروع  اإىل  اإ�سافة  تقنية،  لعبة 

تطرح يف الأ�سواق املحلية والعاملية، كما اأعلن "اإثراء" عن فتح باب الت�سجيل لربنامج "احللول 

م�سارات  الربنامج  ي�سمل  حيث  تقنية"،  تفاعلية  "حلول  عنوان  حتت  احل��ايل،  للعام  الإبداعية" 

تدريبية ُخ�س�ست للمر�سحني.

الظهران - البالد
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