
العقود الإلكرتونية �سمانة للحقوقاململكة م�ستودع  لرثوات الطبيعة 
البالد- مها العواودة 

 تعترب اململكة العربية ال�سعودية من اأكرث الدول الغنية  بالرثوات 
ثروات  خم��زون  اأك��رب  ثالث  بو�سفها  ت�سنف  اإنها  حتى  الطبيعية، 
ت�سنيف  بح�سب   - التقارير  بع�ض  لها  وتر�سد  العامل،  يف  طبيعية 
بنحو  مقدرة  الطبيعية  امل��وارد  من  ثروة   - نووينغ  منظمة وورلد 
ثروتها  ق��درت  التي  رو�سيا  من  كل  خلف  دوالر،  تريليون   34
الطبيعية بنحو 75 تريليون دوالر، والواليات املتحدة ثانًيا بنحو 

اململكة  بني  امل�ساحة  فارق  اإىل  االإ�سارة  مع  دوالر،  تريليون   45
�سلع  بع�سر  الطبيعية  امل��وارد  الت�سنيف  هذا  قدر  وقد  و�سابقَتْيها. 
والذهب  واالأخ�ساب  والغابات  والفحم  والغاز  هي" النفط  رئي�سة 
والفو�سفات".  احل��دي��د  وخ��ام  وال��ي��وارن��ي��وم  والنحا�ض  والف�سة 
املائية  الطاقة واملعادن والرثوات  الطبيعية،  تلك الرثوات  وت�سمل 
والنباتية املنت�سرة يف امل�ساحات ال�سا�سعة، التي تخ�سع الإجراءات 

م�سددة حلمايتها وح�سن ا�ستثمارها.

اأبوظبي - وا�س
امللك  ال�سريفني  بناًء على توجيه خادم احلرمني 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - قدم 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
بعد و�سوله اأم�ض، لدولة االإمارات العربية املتحدة 

ال�سمو  العزاء واملوا�ساة يف وفاة �ساحب  واجب 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رحمه الله.

العربية  االإم��ارات  اأع��رب �سمو رئي�ض دولة  وقد 
املتحدة عن جزيل �سكره وتقديره ل�سمو ويل العهد 
على ما اأبداه من م�ساعر اأخوية �سادقة جتاه دولة 

االإمارات و�سعبها يف م�سابهم.

الريا�س - البالد
الذاتي  البناء  منتج  م�ستفيدي  العقارية  التنمية  �سندوق  دع��ا 
تقدمي �سهادة االإ�سغال )اإمتام البناء( خالل املدة املحددة من توقيع 

العقد التمويلي املدُعوم؛ وذلك تاأكيدًا ال�ستمرارية الدعم ال�سكني.
حمود  العقارية  التنمية  ل�سندوق  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 
الع�سيمي، اأن ال�سندوق وقبل انتهاء املدة املحددة للبناء ح�سب ما 
ن�ض عليه العقد التمويلي قام باإ�سعار م�ستفيدي البناء الذاتي ممن 

اأكملوا 3 �سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي بر�سائل تذكريية 
توؤكد على اأهمية �سرعة ا�ستخراج �سهادة االإ�سغال. وبني الع�سيمي، 
اأن عدم التزام امل�ستفيد من منتج البناء الذاتي باملدة املحددة لالنتهاء 
ال�سكني  الدعم  اإيقاف  اإج��راء  اتخاذ  �سيتم  امل�سكن  بناء  مرحلة  من 
حتى اإ�سدار �سهادة االإ�سغال وتقدميها لل�سندوق العقاري من خالل 
زيارة املوقع االإلكرتوين لل�سندوق، مبيًنا اأن اإ�سدار �سهادة االإ�سغال 

التي يتم ا�ستخراجها من من�سة بلدي. 56

البالد - املكاتب الداخلية
بجوائز  الفائزين  ال��ط��الب   من  ع��دد  عرب 
عن  ال������دويل  اآي�سف2022"  معر�ض" 
امل�سرفة عرب  النتائج  �سعادتهم بح�سد هذه 
الفتني  والهند�سية،  العلمية  م�ساريعهم 
العطاء  من  مزيد  اإىل  يطمحون  اأنهم  اإىل 
يفتخرون  واأنهم  املجتمع،  خلدمة  العلمي 
بهذا الوطن الذي هياأ لهم كافة الت�سهيالت 
التفوق  ه��ذا  وح�ساد  م�ساريعهم،  الإجن��از 
واأن  غايتهم  التميز  اأن  موؤكدين  العاملي، 
مرمي  الطالبة  وع��ربت  قلوبهم.  يف  اململكة 
بهذا  واعتزازها  فخرها  عن  الباقي  العبد 

ال��ف��وز ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ا���س��ح، ال���ذي حققته 
اململكة يف املعر�ض الدويل للعلوم والهند�سة 

والعرفان  والتقدير  ال�سكر  موجهة  باأمريكا، 
للقيادة احلكيمة احلري�سة على م�ستقبل اأبناء 

وتنمية  الحت�سان  ج��اه��دة  وت�سعى  ال��وط��ن، 
عربت  كما  منهم،  واملبتكرين  املخرتعني  ق��درات 

ورجاله  العزيز  عبد  امللك  ملوؤ�س�سة  تقديرها  عن 
للموهبة واالإبداع "موهبة" على دعمهم وم�ساندتهم 

لها يف هذا امل�سوار العلمي املبهر.

علماء املستقبل
التميز غايتنا والمملكة في قلوبنا

السعودية
تمدد فترة اإليداع لدى 

»المركزي اليمني«

الصدر
يرفض 

المحاصصة 

أرامكو
تتفوق على

 آبل بالقيمة 
السوقية

البالد - مها العواودة 
النيابية  االنتخابات  خ��الل  جديدة  �سربة  الله"  "حزب  تلقى 
االإرهابي  احل��زب  اأن  االأول��ي��ة  نتائجها  اأظهرت  التي  اللبنانية، 
وحلفاءه ال�سيا�سيني فقدوا اأغلبيتهم يف الربملان، عقب ح�سول 
الوطني  التيار  بينما ح�سل  مقعًدا،   20 على  اللبنانية  القوات 
احلر على 16 مقعًدا، يف انتظار اكتمال عملية فرز االأ�سوات 

وظهور الت�سكيلة النهائية للربملان املوؤلف من 128 ع�سًوا.
وبينت النتائج االأولية فوز ما ال يقل عن خم�سة م�ستقلني 
اآخرين ممن خا�سوا حمالتهم على اأ�سا�ض برنامج اإ�سالحي، 
الله وحلفاءه تكبدوا خ�سائر  اأن حزب  النتائج  لتظهر هذه 
مزيد  على  خ�سومهم  ح�سل  حيث  االنتخابات،  يف  كبرية 
التقليديون  �سركائهم  بع�ض  يتمكن  ومل  امل��ق��اع��د،  م��ن 

حلزب  التنفيذية  الهيئة  رئي�ض  اأكد  فيما  الت�سريعي،  املجل�ض  دخول  من 
فريق  ا�ستمرار  ميكن  ال  اأن��ه  جعجع،  �سمري  الدكتور  اللبنانية  القوات 
اإيران بال�سيطرة على الربملان اللبناين. وقال الكاتب والباحث اللبناين 
اأن حزب  النيابية  باالنتخابات  اأهمية  االأ�سد  اإن  الدكتور ه�سام عليوان: 
الله وحلفاءه مل يعودوا يحظون باالأكرثية النيابية، فلم يعد احلزب قادًرا 
على فر�ض اختيار رئي�ض الربملان، اأي اإعادة انتخاب الرئي�ض نبيه بري 
رئي�ض حركة اأمل، وال موؤهاًل لفر�ض رئي�ض احلكومة وفق املعايري التي 
اإال  للجمهورية،  جديد  رئي�ض  انتخاب  يف  العليا  اليد  ميلك  وال  تنا�سبه، 
با�ستعمال القوة الع�سكرية اأو التهديد بها، الأن التيار املدين اإ�سافة اإىل 
حكًرا  كانت  انتخابية  مقاعد  اخرتاق  ا�ستطاع  اأخ��رى،  معار�سة  اأح��زاب 
امل�ستقبل،  كتيار  له  امل�ساومة  اأو  الله  حزب  مع  املتحالفة  االأح��زاب  على 

واإي�سال نواب جدد يفكرون بطريقة خمتلفة متاًما.

النتخابات اللبنانية تفقد »حزب اهلل« �سطوته

بناًء على توجيه خادم الحرمين الشريفين

الإعالم املتجدد
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الريا�ض - البالد
اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
الفريق  متّكن   - الله  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اليمني  ال�سيامي  ال��ت��واأم  بف�سل  املخت�ص  اجل��راح��ي 
عملية  يف  عبدالرحمن  حممد  يا�سني" ابني  و  "يو�سف 
مب�ساركة  م��ت��وا���س��ل��ة،  ���س��اع��ة   15 ا���س��ت��غ��رق��ت  م��ع��ق��دة 
للأطفال  الأع�ساب  بجراحة  الأط��ب��اء  من  خمت�سا   24
بقيادة  والفنيني  والتمري�ص  والتخدير  والتجميل 

الدكتور معت�سم الزعبي.

�سرح بذلك امل�ست�سار بالديوان امللكي امل�سرف العام على 
رئي�ص  الإن�سانية  والأعمال  للإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
التوائم  ف�سل  عمليات  يف  واجل��راح��ي  الطبي  الفريق 
الربيعة،  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله  ال��دك��ت��ور  ال�سيامية 
املعقدة،  العمليات  م��ن  تعد  العملية  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 
الدماغية  الوريدية  اجليوب  يف  التواأم  ت�سارك  ب�سبب 
واأجزاء من الدماغ، م�سيفا اأنه �سبق واأن اأجريت للتواأم 
والت�ساقات  الدماغية  الأوردة  لف�سل  �سابقتان  عمليتان 
الفراغ  لتغطية  للم�ساعدة  اجللد  معدات  وو�سع  امل��خ، 

�سارك يف هذه  قد  اأنه  اإىل  الربيعة  واأ�سار  الف�سل.  بعد 
الأع�ساب  جراحة  ا�ست�ساريي  من  خمت�سا   24 العملية 
من  املخت�سة  وال��ك��وادر  والتخدير  والتجميل  للأطفال 
على  اأج��ري��ت  العملية  اأن  مفيدا  والفنيني،  التمري�ص 
التخطيط  والثانية  التخدير،  الأوىل هي  مراحل؛  اأربع 
بامللحة اجلراحية، والثالثة ف�سل اجلمجمة والدماغ، 

واأخريا املرحلة الرابعة الرتميم وقفل اجلمجمة.
معقدة،  كانت  العملية  اأن  اجلراحي،  الفريق  واأو�سح 
وواجهت التواأم يا�سني بع�ص ال�سعوبات ب�سبب زيادة 
من  معها  التعامل  مت  التي  اللت�ساقات،  نتيجة  النزيف 
قبل الفريق، وبعد العملية نقل التواأم اإىل ق�سم العناية 

املركزة للأطفال. 
واأعلن الفريق اجلراحي لف�سل التواأم اليمني امللت�سق 
من  الثاين  اليوم  يف  تويف  التواأمني  اأحد  اأن  بالراأ�ص، 
الدموية  ال��دورة  يف  حاد  هبوط  نتيجة  الف�سل؛  عملية 
الطبية  الرعاية  كامل  تقدمي  رغ��م  القلب،  يف  وت��وق��ف 
الفريق  باأن  علما  املعالج،  الطبي  الفريق  من  له  اللزمة 
اجلراحي كان قد واجه �سعوبات وحتديات كبرية يف 
حرجة  حالته  جعل  مم��ا  ل��ل��ت��واأم؛  الف�سل  عملية  اأث��ن��اء 
حالة  اأن  اإىل  اجل��راح��ي  الفريق  واأ���س��ار  العملية.  بعد 
التواأم الآخر م�ستقرة - ولله احلمد- وجميع موؤ�سراته 

ق�سم  يف  ال��رق��اب��ة  حت��ت  ولي����زال  م�ستقرة،  احل��ي��وي��ة 
التخ�س�سي  عبدالله  امللك  مب�ست�سفى  املركزة  العناية 
للأطفال مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ص. ورفع 
الله  التواأم، �سائل  التعازي لوالدي  اأحر  الفريق الطبي 
بعده  من  يلهمهما  واأن  لهما،  �سفيعا  يكون  اأن  تعاىل، 

ال�سرب وال�سلوان.
الطبي  الفريق  رئي�ص  الربيعة  عبدالله  ال��دك��ت��ور  ورف��ع 
با�سم  ال�سيامية  التوائم  ف�سل  عمليات  يف  واجل��راح��ي 
خادم  اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  الفريق 

حفظهما   - الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني 
تاأتي  التي  النبيلة،  الإن�سانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على   - الله 
ال�سعب  عمت  التي  الإن�سانية  املبادرات  من  العديد  �سمن 
والإ�سلمي  العربي  ال��ع��امل  و�سعوب  ال��ك��رمي  ال�سعودي 
والعامل اأجمع، مقدمًا ال�سكر لزملئه اأع�ساء الفريق الطبي 
واجلراحي على جهودهم الكبرية وعطائهم امل�ستمر. وقّدم 
والدا التواأم �سكرهما وامتنانهما اجلزيل خلادم احلرمني 
ال�سريفني، وويل عهده الأمني - حفظهما الله - على قيام 

الفريق الطبي املخت�ص باإجراء عملية ف�سل التواأم.

محليات
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نائب أمير حائل يفتتح "الملتقى العلمي"وزير الطاقة يدشن مركز جنرال إلكتريك لخفض الكربون

اختصار الرحلة بين الشرقية ودول التعاون 

الفريق الجراحي يعلن وفاة أحدهما

فصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" 
البرنامج السعودي لفصل 
التوائم عالمة فارقة عالميا

حائل- البالد
نيابة الأمري عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز، 
اأمري منطقة حائل، رعى الأمري في�سل بن فهد بن 
مقرن بن عبدالعزيز، نائب اأمري املنطقة باملدينة 
الأول  العلمي  "امللتقى  افتتاح  حفل  اجلامعية، 
عمادة  تنظمه  ال��ذي  العليا"،  ال��درا���س��ات  لطلبة 

الدرا�سات العليا بجامعة حائل.
 واأكد عميد الدرا�سات العليا الدكتور عبدالرحمن 
الفريح خلل احلفل اأن التعليم يت�سدُر اهتمامات 
هائلًة،  ق��ف��زاٍت  حقق  وق��د  ال��دول��ة،  واأول���وي���ات 
م�سروعات  تنفيذ  يف  التعليم  قطاُع  م�سى  حيث 

اجلامعة  رئي�ص  اأك��د  كما  والتحديث.   التطوير 
حتققه  ما  اأن  ال�سريف  م�سلط  بن  را�سد  الدكتور 
ثمار  اإح��دى  لهو  عاملية  اإجن��ازات  من  اجلامعات 
ذلك الدعم ال�سخي من القيادة الر�سيدة، مبينا اأن 
هذا امللتقى جاء انطلقًا من اأهداف خطة اجلامعة 
 2030 اململكة  روؤي��ة  كانت  التي  الإ�سرتاتيجية 
ويف ختام احلفل، كرم الأمري في�سل بن فهد بن 
مقرن الفائزين بجائزة اجلامعة للدرا�سات العليا 
البحثية  والأوراق  العلمية"،  "الر�سائل  بفرعي 
وامل�ساهمني  امللتقى  يف  املتحدثني  ك��رم  كما   "

بنجاحه.

الدمام - البالد
الأم��ري  امل��ل��ك��ي،  ال�سمو  �ساحب  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  ��َن  د���سَّ
)الثنني(،  اأم�ص  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز 
مركز �سركة جرنال اإلكرتيك للتميُّز يف خف�ص انبعاثات 
اأفريقيا؛  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الكربون 
يف  الطاقة  قطاع  "دعم  بعنوان  ُعقد  منتدًى  يف  وذل��ك 
ل�سركة  التابع  والتقنية،  ال�سناعة  جممع  يف  اململكة" 

اإلكرتيك" بالدمام. "جرنال 
ع�سرة  م��رور  مبنا�سبة  ال�سركة  احتفال  �سموه  ورع��ى 
وتقنيات  ال�سناعة  جممع  اأعمال  انطلق  على  اأع��وام 
الطاقة يف الدمام، واأكرث من خم�سة اأعوام على تاأ�سي�ص 

املتقدمة"؛  للتوربينات  ال�سعودية  اإلكرتيك  "جرنال 
ال�سعودية  العربية  ال�سركة  ب��ني  امل�����س��رتك  امل�����س��روع 
"جرنال  "ُد�ُسر"و�سركة  ال�سناعية  ل��ل���س��ت��ث��م��ارات 
مذكرات  ال�سركة  توقيع  �سموه  رع��ى  كما  اإلكرتيك"، 
امل��ب��ادرات؛دع��م��ًا  م��ن  ح��زم��ة  اإط���ار  يف  رئي�سًة،  تفاهم 
للأهداف الإ�سرتاتيجية لروؤية اململكة2030 وم�ساعيها 

لتحقيق احلياد ال�سفري يف عام 2060م.
البنية  ت��ط��وي��ر  اإلكرتيك"،  "جرنال  ���س��رك��ة  وت��دع��م 
 90 م��ن  اأك��رث  منذ  اململكة  ال��ط��اق��ة،يف  لقطاع  التحتية 
اأعوام،جممع  ع�سرة  على  يزيد  ما  قبل  �َست،  عامًا،واأ�سَّ
ال�سناعة وتقنيات الطاقة يف الدمام، متا�سًيا مع خطط 

النمو الطموحة يف اململكة.
اإزال��ة  يف  للتميز  اإلكرتيك  ج��رنال  مركز  اإط��لق  وياأتي 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الكربون 
اليوم؛امتداًدا  اإطلقها  متَّ  التي  املبادرات  جمموعة  مع 
ل�سل�سلة من اجلهود التي قامت بها ال�سركة يف اململكة، 
وترية  لت�سريع  وعملئها  �سركائها  مع  تعاونها  ويدعم 
اأك��رث  ن��ح��و من���وذج  ال��ط��اق��ة يف اململكة  ق��ط��اع  حت���ّول 
مقبولٍة  بتكلفٍة  الح��ت��ف��اظ  م��ع  وم��وث��وق��ي��ًة،  ا�ستدامًة 
وجم��دي��ة اق��ت�����س��ادي��ًا، وف��ق من���وذج ي��واك��ب متطلبات 
تلبي  مبتكرة  حلول  تطوير  على  امل�ستقبل،واحلر�ص 

احتياجات القطاع، ثم اإطلقها من اململكة اإىل العامل.

الريا�ض- البالد
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال��ن��ق��ل  وزارة  ت��وا���س��ل 
 - العقري   - الظهران  طريق  م�سروع  اأعمال  تنفيذ 
بحارتني  ك��م،   185 طوله  البالغ  امل���زدوج،  �سلوى 
حت�سني  يف  جهودها  �سمن  وذل��ك  اجت���اه،  ك��ل  يف 
املقدمة،  اخلدمات  بكافة  والرتقاء  الطرق،  جودة 
ورفع  النقل،  فعالية  واأداء  كفاءة  لرفع  وجهودها 
م�ستوى ال�سلمة املرورية على الطرق، واخت�سار 
زمن الرحلة بني حمافظات املنطقة ال�سرقية، ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
ت�سهم  ال��ت��ي  اللبنات  م��ن  واح���دًا  امل�����س��روع  وي��ع��د 
املنطقة  يف  للطرق  التحتية  البنية  حت�سني  يف 
�ساطئ  اإىل  ال�سياحة  ح��رك��ة  وتنمية  ال�سرقية، 
وخدمة  القمر،  ن�سف  و�ساطئ  التاريخي  العقري 
قطاع اخلدمات اللوج�ستية ونقل حركة ال�ساحنات 

خارج املدن.
من  امل�����س��روع،  م��ن  مرحلتني  م��ن  النتهاء  وج��رى 

تنفيذها، حيث  اجل��اري  العمل  مراحل  اأرب��ع  اأ�سل 
 %100 بن�سبة  والثانية  الأوىل  املرحلتان  انتهت 
يف  الإجن���از  ن�سبة  و�سلت  كما  ك��م،   107 وبطول 
املرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم اإىل54%، فيما 
بلغت ن�سبة الإجناز يف املرحلة الرابعة 59 % من 

طولها البالغ 13 كم.
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  النقل  منظومة  وتعمل   
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  م�ستهدفات  حتقيق  على 
لتعزيز  تهدف  التي  اللوج�ستية،  واخلدمات  للنقل 
امل��دن، من خ��لل توفري و�سائل  ج��ودة احلياة يف 
ن��ق��ل ذات م��وث��وق��ي��ة ع��ال��ي��ة وم�����س��ت��وى ع����اٍل من 
الإ�سرتاتيجية  ت�ستهدف  حيث  واجلودة،  ال�سلمة 
ال�سعود باململكة للمركز ال�ساد�ص عامليًا يف جودة 
الطرق، مع تقليل ن�سبة تاأخر تنفيذ م�ساريع الطرق 
بحوايل 10%، وذلك للم�سي قدمًا يف تو�سعة �سبكة 
الطرق التي تعد من خللها اململكة الأوىل عامليًا يف 

ترابطها، وفق منتدى التناف�سية العاملي.

استثمار الثروة البشرية لخطط التنمية..

مسارات الثانوية.. فرص أفضل لمستقبل الطالب
الريا�ض- البالد

الثانوية  م�سارات  نظام  التعليم  وزارة  اأطلقت 
اجل��دي��د خ��لل ال��ع��ام ال��درا���س��ي احل���ايل؛ لتقدمي 
بني  يجمع  ال��ث��ان��وي��ة  للمرحلة  م��ط��ّور  اأمن�����وذج 
واجلوانب  والع�سرين  احل��ادي  القرن  متطلبات 
العمل،  �سوق  يف  للطالب  املهمة  واملهارية  العلمية 
وذلك يف اإطار حر�ص الوزارة امل�ستمر على متابعة 
وحت�سني  وتطوير  العاملية،  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
بنقل  فل�سفتها  م��ن  ان��ط��لق��ًا  التعليمية،  العملية 
ومنتج  م�����س��ارك  اإىل  للمعرفة  متلٍق  م��ن  ال��ط��ال��ب 
ال�ساملة  التنمية  متطلبات  حتقيق  يعزز  مبا  لها، 

وامل�ستدامة وفق روؤية 2030.
ف�سول  ت�سعة  على  الثانوية  م�سارات  وت�ستمل 
بال�سنة  تبداأ  �سنوات،  ثلث  على  موزعة  درا�سية 
ال��ط��ال��ب  ف��ي��ه��ا  ي���در����ص  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة  الأوىل 
�سنتان  تليها  متنوعة،  واإن�سانية  علمية  جم��الت 
تخ�س�سيتان، حيث يلتحق الطالب باأحد امل�سارات 
باملهارات  ومت��ده  وق��درات��ه،  ميوله  تنا�سب  التي 
يتميز  خريج  اإىل  للو�سول  احلديثة،  والكفايات 
واملهارات،  للمعارف  ومكت�سبًا  والإبداع،  بالثقافة 
وُمعدًا للحياة، وموؤهًل للعمل، وقادرًا على موا�سلة 
نه�سة  يف  وم�ساهمًا  بهويته،  وم��ع��ت��زًا  تعليمه، 
وطنه، وذلك وفق جمموعة من ال�سروط واملعايري 
تعلم  فر�ص  منها  كل  تقدم  م�سارات  خم�سة  �سمن 
خمتلفة ومتجددة؛ امل�سار العام، وامل�سار ال�سرعي، 
وم�سار علوم احلا�سب والهند�سة، وم�سار ال�سحة 
النظام  الأعمال.ويرتكز  اإدارة  وم�سار  واحلياة، 

اجلديد على حوكمة تف�سيلية، تنطلق من حوكمة 
واخلطط  امل�سارات  لتطوير  التنفيذي  الربنامج 
فتح  بحوكمة  م���رورًا  والأك��ادمي��ي��ات،  الدرا�سية 
دقيقة  معايري  وفق  امل�سارات  وا�ستحداث  واإقفال 
بحوكمة  وانتهاًء  العلقة،  ذات  اجلهات  من  حتدد 

املنتجات التف�سيلية يف النظام.
من  التعليمية  العملية  الثانوية  م�سارات  وتدعم 
خلل اإ�سافة تخ�س�سات وم�سارات جديدة تت�سق 
واخلطط  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  متطلبات  مع 
م��واد  وت��ق��دمي   ،2030 اململكة  وروؤي���ة  التنموية 
الجتاهات  مع  تت�سق  وم��ط��ورة  جديدة  درا�سية 
للطالب،  والعقلي  ال��ع��م��ري  وامل�����س��ت��وي  العاملية 
عرب  املختلفة  التعليم  مراحل  مع  التكامل  وكذلك 
ت�ساعد  اجل��ام��ع��ات  م��ع  م�سرتكة  عمل  خطة  ب��ن��اء 
التعليمية،  الطالب  رحلة  وت�سريع  اخت�سار  على 
مبا يحقق رفع الكفاءة املعرفية واملهارية للمرحلة 

الثانوية.
ويهدف نظام م�سارات الثانوية اإىل اإيجاد البدائل 
والفر�ص اأمام الطالب؛ من خلل اإيجاد جدول اأكرث 
والتعلم  ُبعد  عن  التعليم  خيارات  وتوفري  ثباتًا، 
اإىل  للتعلم،  متنوعة  ف��ر���س��ًا  متنح  ال��ت��ي  امل��دم��ج 
جانب تو�سيع اخليارات للطالب بعد ح�سوله على 
ال�سهادة الثانوية �سواء التوجه للجامعة اأو �سوق 
ومهارية  مهنية  �سهادات  الطالب  ومنح  العمل، 
بال�سراكة مع جهات تخ�س�سية، اإ�سافة اإىل اإتاحة 
فر�سة امل�ساركة واللتحاق ب�سوق العمل، من خلل 

جمموعة خربات تعلم موجهة.



اأبوظبي - وا�س
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  توجيه  على  بناًء 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - قدم �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء، بعد و�سوله اأم�س، لدولة الإمارات العربية 
ال�سمو  �ساحب  وف��اة  يف  واملوا�ساة  العزاء  واج��ب  املتحدة 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رحمه الله.
يف  الرئا�سة  مبطار  العهد،  ويل  �سمو  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأبوظبي، 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
املتحدة عن  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س  �سمو  اأعرب  وقد 
من  اأب��داه  ما  على  العهد  ويل  ل�سمو  وتقديره  �سكره  جزيل 
يف  و�سعبها  الإم����ارات  دول��ة  جت��اه  �سادقة  اأخ��وي��ة  م�ساعر 

م�سابهم.
هزاع  ال�سيخ  �سمو  العهد،  ويل  �سمو  ا�ستقبال  يف  كان  كما 
التنفيذي لأبوظبي،  اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س  بن زايد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو 
اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  اأمناء 
نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والإن�سانية، والفريق 
ال�سيخ  الداخلية، و�سمو  نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
و�سمو  الوطني،  الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة، و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
عبدالله بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، 
و�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد 
لأبوظبي رئي�س  التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�سو  اآل  زايد  بن 
اأبوظبي التنفيذي، و�سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن  مكتب 
اآل  ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد  اآل نهيان، و�سمو  زايد 

نهيان، وال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ست�سار 
ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة �سوؤون الرئا�سة، ومعايل ال�سيخ 
�سخبوط بن نهيان اآل نهيان وزير الدولة، وال�سيخ زايد بن 
اآل نهيان، و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني  حمدان بن زايد 

لدى دولة الإمارات العربية املتحدة تركي الدخيل.
وقد رافق �سمو ويل العهد كل من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ال�سمو امللكي  اأحمد بن عبدالعزيز، و�ساحب  عبدالعزيز بن 
الدولة  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  تركي بن حممد  الأم��ري 
ع�سو جمل�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
الريا�س،  منطقة  اأمري  نائب  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الريا�سة،  وزير 

بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
الأمري  امللكي  ال�سمو  ال�سرقية، و�ساحب  املنطقة  اأمري  نائب 
فهد بن تركي بن في�سل بن تركي نائب اأمري منطقة الق�سيم، 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��وط��ن��ي،  احل��ر���س  وزي���ر 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  �سعود 
منطقة  اأم��ري  نائب  عبدالعزيز  بن  هذلول  بن  تركي  الأم��ري 
�سلطان  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  جن��ران، 
بن  بدر  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن 
كبار  هيئة  ع�سو  ومعايل  الثقافة،  وزير  فرحان  بن  عبدالله 
العلماء امل�ست�سار يف الديوان امللكي ال�سيخ الدكتور �سعد بن 

نا�سر ال�سرثي، ومعايل وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء 
التجارة  وزير  ومعايل  �سعيد،  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور 
الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإع��لم  وزي��ر 
الأ�ستاذ حممد  ال��وزراء  الدولة ع�سو جمل�س  ومعايل وزير 
اآل ال�سيخ، ومعايل مدير املكتب اخلا�س ل�سمو  بن عبدامللك 
ويل العهد الأ�ستاذ بدر بن حممد الع�ساكر، ومعايل �سكرتري 
�سمو ويل العهد الدكتور بندر بن عبيد الر�سيد، ومعايل نائب 

رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ راكان بن حممد الطبي�سي.
ه��ذا وق��د غ��ادر �سمو ويل العهد دول��ة الإم���ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ك���ان يف وداع����ه ���س��م��و رئ��ي�����س ال��دول��ة 
ب��دول��ة  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب 

الإمارات العربية املتحدة.

الريا�س - املناطق - البالد
التهنئة  وامل�سوؤولون  املناطق  اأم��راء  رفع 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 
بن عبدالعزيز اآل �سعود مبنا�سبة مغادرته 
في�سل  امل��ل��ك  م�ست�سفى   - ال��ل��ه  حفظه   -
التخ�س�سي بجدة، بعد اإجراء الفحو�سات 
الطبية وا�ستكمال اخلطة العلجية وفرتة 
ال��ن��ق��اه��ة ب��ن��ج��اح، ك��م��ا ه���ن���اأوا ���س��اح��ب 
الأمري حممد بن �سلمان بن  امللكي  ال�سمو 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع، بهذه املنا�سبة. 
م�ست�سار خادم  الفي�سل  الأمري خالد  رفع   

ونيابة  با�سمه  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�سريفني  احلرمني 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهنئة  املنطقة  اأه��ايل  عن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساأل �سموه اأن يحفظ خادم 
واأن  والعافية،  ال�سحة  ثوب  ُيلب�سه  واأن  ال�سريفني،  احلرمني 

يدمي على هذه البلد املباركة اأمنها وا�ستقرارها.
اأمري منطقة تبوك  وقال الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز 
با�سمه ونيابة عن اأهايل املنطقة: لقد اأ�ساعت روؤيتكم – رعاكم 
الفرح  م�ساعر  معافى  �ساملًا  امل�ست�سفى  تغادرون  واأنتم   - الله 
املواطنني  بكافة  اأ���س��وة  املنطقة  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  وال�سرور 
وميتعكم  يحفظكم  اأن  ال��ق��دي��ر،  للموىل  مبتهلني  باململكة"، 
واأب���ًا  وراع���ي���ًا  ق��ائ��دًا  ويبقيكم  وال��ع��اف��ي��ة  ال�سحة  مب��وف��ور 
لتوا�سلوا م�سريتكم العظيمة؛ ملا فيه عز ورفعة البلد، والله 

يحفظكم ويرعاكم.
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  م�ح�مد  الأم��ري  ورف��ع   
جازان، با�سمه وبا�سم اأهايل وم�سوؤويل منطقة جازان، اأ�سدق 
التهاين خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود - حفظه الله - كما رفع �سموه التهاين والتربيكات 

بهذه   - الله  حفظه   - العهد  ويل  �سمو  اإىل 
املنا�سبة الغالية على اجلميع. 

عز  -الله  ج��ازان  منطقة  اأم��ري  �سمو  و�ساأل 
وجل- اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني، 
و�سمو ويل عهده الأمني، واأن يدمي عليهما 
ال�سحة والعافية واأن يحفظ وطننا ويدمي 

عليه نعمة الأمن والأمان.
نايف  ب��ن  �سعود  الأم���ري  ق��ال  م��ن جانبه،    
ال�سرقية،  املنطقة  اأم���ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
اأبناوؤكم  املنطقة:  اأهايل  عن  ونيابة  با�سمه 
الله  َم���نَّ  ال��ف��رح��ة مب��ا  تغمرهم  ���س��ي��دي  ي��ا 
لكم  ودعواتهم  وعافية،  �سحة  من  عليكم 
بعونه  ميدكم  واأن  والعافية،  بال�سحة  وميتعكم  يحفظكم  اأن 

وتوفيقه.
بن  ���س��ع��ود  ب��ن  م�سعل  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور  الأم����ري  ورف����ع   
عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم التهنئة للقيادة، �سائل املوىل، 
َع خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل العهد  القدير، اأن مُيِتّ

بدوام ال�سحة والعافية.
بن  �سعود  ب��ن  م�سعل  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور  الأم���ري  رف���ع   كما 
عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم التهنئة للقيادة بهذه املنا�سبة، 
ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  َع  مُيِتّ اأن  تعاىل،  الله،  اإىل  مبتهًل 

و�سمو ويل العهد بدوام ال�سحة والعافية.
 ورفع �ساحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد 
منطقة جنران،  اأهايل وم�سوؤويل  با�سم  منطقة جنران،  اأمري 
واإىل  ال�سريفني،  احلرمني  خل��ادم  التهنئة  خال�س  وبا�سمه، 

�سمو ويل العهد � حفظهما الله � بهذه املنا�سبة.
 من جهته، قال الأمري عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة حائل: لقد غمرت الأفراح قلوب اأبنائكم يف كل جزء غاٍل 
اأن ي�سبغ عليكم  من هذا الوطن الكبري، �سائلني املوىل القدير 

لبا�س ال�سحة والعافية".
 كما رفع الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهنئة  الوطني 
عبدالعزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل العهد، �سائًل الله، �سبحانه، 
واأن  والعافية،  بال�سحة  وميدها  الر�سيدة  القيادة  يحفظ  اأن 

يحفظ هذا الوطن العزيز.
كما رفع الأمري بدر بن �سلطان نائب اأمري منطقة مكة املكرمة، 
اأن يحفظكم من  �سبحانه،  املوىل،  اإىل  "نبتهل  التهنئة، وقال: 
كل �سوء ومكروه، واأن يدميكم ذخرًا للوطن واأبنائه، يف ظل 
قيادتكم احلكيمة، و�سمو �سيدي ويل العهد الأمني، واأن ميدكم 

بالعمر امل�ديد، واأنتم تنعمون بال�سحة والعافية".
 وهناأ املفتي العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء الرئي�س 
العام للبحوث العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
بن حممد اآل ال�سيخ، خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه الله.
وقال:" اإن هذا اخلرب ال�سار اأثلج �سدور اأبناء اململكة، وملأ 
باأن  لدعائهم  الله  ا�ستجاب  بعدما  و�سرورًا،  فرحًا  قلوبهم 
واأن  العاجل،  بال�سفاء  ال�سريفني  احلرمني  خادم  على  مين 
على  وال�سكر  احلمد  ف�لله  والعافية،  ال�سحة  لبا�س  يلب�سه 

اأف�ساله واإنعامه".
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اململكة  يف  واملوهبات  املوهوبون  يحظى 
كاملة  منظومة  اإط���ار  يف  ن��وع��ي،  باهتمام 
ل��رع��اي��ت��ه��م، واإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة م��ت��ق��دم��ة تتيح 
لتلبية  اإمكانياتهم؛  وتنمية  قدراتهم  اإب��راز 
ل�سناعة  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأداء  ج���ودة  م�ستوى  ورف���ع  امل�ستقبل، 
التعليمي،  القطاع  يف  املخرجات  وحت�سني 
 2030 اململكة  روؤي���ة  مل�ستهدفات  حتقيًقا 
يف رع���اي���ة ودع����م امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني 
والتنمية  املعرفة  جمتمع  اإىل  التحّول  نحو 
القت�سادية امل�ستدامة، وال�ستثمار يف هذه 
متطلبات  لتلبية  املتفوقة  واملهارات  العقول 

القطاعات احليوية ل�سناعة امل�ستقبل.
الإجن���ازات  الرعاية يف  ه��ذه  ثمار  وت��ت��واىل   
العلمية التي يحققها املوهوبون واملوهوبات، 
وح�����س��ده��م ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة جت�سد 
ت��ف��وق��ه��م ال��ت��ن��اف�����س��ي ب���ج���دارة؛ ح��ي��ث ت��اأت��ي 
اأع�����س��اء  حققها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  املكت�سبات 
امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي ل��ل��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة 
معر�س  يف  اجل���وائ���ز  ع�����س��رات  ب��ح�����س��ده��م 
ريجينريون الدويل للعلوم والهند�سة )اآي�سف 
العقول  ب��رع��اي��ة  ال��وط��ن  واه��ت��م��ام   )  2022
ركائز  اأهم  من  باعتبارهم  املتميزة؛  والعلوم 
بالتقدم  امل�ستقبل  وب��ن��اء  احل��ا���س��ر  نه�سة 
امل�ستدام الذي يليق ومكانة وطموحات الوطن  
ما  فاإن  لذا  والبتكار؛  املتميز  والعلم  بالعمل 
كبري  اإجن���از  ه��و  امل��وه��وب��ون  ويحققه  حققه 
القيادة  من  الدائمة  والرعاية  الدعم  يرتجم 
الطلب  م�ساركة  ف��ر���س  وتعزيز  ال��ر���س��ي��دة، 
بجميع  العاملية  امل�سابقات  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
تتويجهم  حلظة  اإىل  ال��ت��اأه��ي��ل  م��ن  مراحلها 

باأف�سل اجلوائز على م�ستوى العامل.

حصاد الموهوبين

المملكة تمدد فترة اإليداع
 لدى "المركزي اليمني"

كلمة

القيادة تهنئ ملك النرويج                                                                            
جدة- وا�س

بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  بعث 
امللك  جلللة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
مبنا�سبة  ال��روي��ج،  مملكة  ملك  اخلام�س،  ه��ارال��د 

ذكرى يوم الد�ستور لبلده.
واأع����رب امل��ل��ك امل��ف��دى، ع��ن اأ���س��دق التهاين 

جلللته،  وال�����س��ع��ادة  بال�سحة  التمنيات  واأط��ي��ب 
اطراد  ال�سديق  الرويج  مملكة  و�سعب  وحلكومة 

التقدم والزدهار.
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
امللك  جلللة  تهنئة،  برقية  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س 

مبنا�سبة  ال��روي��ج،  مملكة  ملك  اخلام�س،  ه��ارال��د 
ذكرى يوم الد�ستور لبلده.

واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  وعربَّ 
جلللته،  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة  مب��وف��ور  التمنيات 
وحلكومة و�سعب مملكة الرويج ال�سديق املزيد من 

التقدم والزدهار.

األمراء والمسؤولون هنأوا القيادة:

األفراح غمرت الوطن بمغادرة خادم الحرمين المستشفى

نسأل اهلل أن يبقيكم قائدًا وراعيًا لمسيرة العزة والرفعة

خالد الفي�صل

حممد بن نا�صر

عبداهلل بن بندرعبدالعزيز بن �صعد

في�صل بن م�صعل

بدر بن �صلطان

�صعود بن نايف

عبدالعزيز األ ال�صيخ

فهد بن �صلطان

المالية تطلق النسخة الثالثة من »سفراء الميزانية«
الريا�س - البالد

اأطلقت وزارة املالية بالتعاون مع الأكادميية املالية الن�سخة الثالثة 
من برنامج �سفراء امليزانية، يف مدينة الريا�س، بح�سور م�ساعد 
القيادات  من  وعدد  القهيدان،  يا�سر  املالية  لل�سوؤون  املالية  وزير 

وامل�سوؤولني عن اإعداد امليزانية ميثلون 70 جهة حكومية.
طموحة  وطنية  م��ب��ادرة  ُيعد  الربنامج  اأن  القهيدان،  واأو���س��ح 
يف  املالية  امل��ه��ارات  مركز  مع  بالتعاون  املالية،  وزارة  اأطلقتها 
العامة  امل��ال��ي��ة  يف  املتخ�س�سني  امل��وظ��ف��ني  لتمكني  ال�����وزارة؛ 
باململكة، الذين يتم اختيارهم من عدد من اجلهات احلكومية بناًء 
رئي�س  ب��دور  ي�سطلع  الربنامج  اأن  مبينًا  منهجية،  معايري  على 
يف حت�سني املمار�سات املتعلقة باإعداد وتنفيذ امليزانية وحتقيق 

روؤية  اململكة؛ وبالتايل دعم حتقيق  امل�ستدام يف  املايل  التوازن 
اململكة 2030؛ انطلقًا من اأهدافه الرئي�سة الأربعة التي ت�سمل: 
حت�سني كفاءة عملية اإعداد وتنفيذ امليزانية والإنفاق احلكومي، 
الأولويات  مع  يتما�سى  مبا  امل��ايل  التخطيط  كفاءات  وحت�سني 
ميزانية  لو�سع  امل��وظ��ف��ني  خ���ربات  وت��ط��وي��ر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
التعاون  اأوجه  اإىل تعزيز  اإ�سافة  متوازنة على م�ستوى اململكة، 

مع وزارة املالية.
اأ�سار وكيل وزارة املالية للميزانية العامة هيثم الطريف  بدوره، 
الن�سختني  م��ن  نطاقًا  اأو���س��ع  �ستكون  الثالثة  الن�سخة  اأن  اإىل 
ال�سابقتني؛ اإذ �سي�سارك فيها 30 من القيادات امل�سوؤولة عن اإعداد 
اأكرث  من  العامة  املالية  يف  متخ�س�سًا  موظفًا  و180  امليزانية 

املايل  التخطيط  اإدراج  مت  اأن��ه  اإىل  لفتًا  حكومية،  جهة   70 من 
العام  تنفيذه هذا  الذي �سيتم  التدريبي  املنهج  املدى يف  متو�سط 
والأكادميية  املالية  املهارات  ومركز  املالية  وزارة  بني  بالتعاون 
املالية وجمموعة بو�سطن ال�ست�سارية )BCG(، واأنه �سيت�سمن 
باأكملها،  امليزانية  اإعداد وتنفيذ  عملية  تغطي  تدريبية  21 وحدة 

واملهارات ال�سخ�سية والأدوات التقنية ذات ال�سلة.
اأن  ج��ادو  في�سل  املالية  املهارات  مركز  عام  مدير  ذكر  جهته،  من 
بطريقة  املالية  املهارات  بناء  يف  يتمثل  املركز  برامج  من  الهدف 
لتحقيق  والبعيد  الق�سري  امل��دي��ني  على  وموؤ�س�سية  م�ستدامة 
املالية  ال�ستدامة  برنامج  وخلدمة  ال��وزارة  وا�سرتاتيجية  روؤية 
واملبادرات الرئي�سة، مثل مبادرة التخطيط املايل متو�سط املدى .

رئيس اإلمارات يعرب عن شكره وتقديره للمشاعر األخوية الصادقة

بناًء على توجيه خادم الحرمين الشريفين

 ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الريا�س - البالد
املالية  لل�سيا�سات  املالية  وزير  م�ساعد  وقع 
بن  عبدالعزيز  الدولية  وال��ع��لق��ات  الكلية 
امل��رك��زي  البنك  وحم��اف��ظ  ال��ر���س��ي��د،  متعب 
بالريا�س  غ��ال��ب،  اأح��م��د  ب��ن  اأح��م��د  اليمني 
التي  للوديعة  الإي��داع  فرتة  متديد  اتفاقية 
البنك  ل���دى   ،2018 ع���ام  اإي���داع���ه���ا  ���س��ب��ق 

املركزي اليمني.

واأكد الر�سيد اأن هذه التفاقية تاأتي امتدادًا 
ال�سقيق،  ال��ي��م��ن��ي  لل�سعب  امل��م��ل��ك��ة  ل��دع��م 
املايل  الو�سعني  يعزز  الدعم  اأن هذا  م�سيفًا 
والقت�سادي يف اجلمهورية اليمنية، ل�سيما 
ينعك�س  مم��ا  اليمني،  ال��ري��ال  �سرف  �سعر 
للمواطنني  املعي�سية  الأح��وال  على  اإيجابًا 
التباحث حول الوديعة  اليمنيني. كما جرى 

التي اأعلن عنها يف اأبريل 2022م.
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الفائزين بجوائز معر�ض  الطالب   من  عدد  اأكد 

اآي�سف الدويل عن �سعادتهم بح�سد هذه النتائج 

والهند�سية،  العلمية  م�ساريعهم  عرب  امل�سرفة 

العطاء  اإىل مزيد من  اأنهم يطمحون  اإىل  الفتني 

بهذا  يفتخرون  واأنهم  املجتمع،  خلدمة  العلمي 

الإجنــاز  الت�سهيالت  كافة  لهم  هياأ  الــذي  الوطن 

م�ساريعهم، وح�ساد هذا التفوق العاملي.

حقق  اأنــه  اأو�ــســح  الــغــامــدي،  عبدالله  الطالب   

اإطار  هند�سة  م�سروعه:  خالل  من  االأول  املركز 

معدين ع�سوي ثنائي الوظيفة الإنتاج وتخزين 

حقق  كما  عالية،  وفعالية  بكفاءة  الهيدروجني 

جائزة العامل ال�سامبن ريجينريون.

�سعيد  اأنه  بحي�سي،  اأحمد  الطالب  اأو�سح  فيما 

م�سروعه  خـــالل  مــن  الــثــالــث  ــز  ــرك امل بتحقيق 

با�ستخدام  الطفيلية  ــبــذور  ال تف�سي  مكافحة 

ال�سيتوكينني يف تركيبات خمتلفة مع الفلوريد 

الطالب  عرب  جهته،  من  االإيثيلني.  ونو�سالئف 

االإجنـــاز  بــهــذا  �سعادته  عــن  احلــمــدات  عبدالله 

جديد  نهج  يف   يتمثل  م�سروعه  اأن   اإىل  الفتا 

با�ستخدام اأكا�سيد احلديد والكوبالت كمحفزات 

كهرو�سوئية لف�سل املاء على مدار اليوم.

اأما الطالبة  تهاين اأحمد، فقد عربت عن �سعادتها 

مواد  تطوير  يف  يتمثل  م�سروعها   اأن   موؤكدة 

ال�سامة  وغــري  الكفاءة  العالية  البريوف�سكايت 

لتجميع الطاقة ال�سم�سية والكهروحرارية.

ــبــاقــي  كــمــا حــقــقــت الــطــالــبــة مــــرمي الــعــبــد ال

م�ستقات  م�سروعها  خــالل  مــن  ــرابــع  ال املــركــز 

األفا  الأنزمي  كمثبطات مزدوجة  البنزوديوك�سني 

اميليز واألفا جلوكوزيداز الإدارة مر�ض ال�سكري 

من النوع الثاين، مو�سحة اأنها ت�سعى من خالل 

هذا االإجناز اإىل خدمة  املجتمع. 

للعلوم  ـــدويل  ال املــعــر�ــض  يف  الــفــائــزة  الطالبة 

اأحــمــد، يف  تــهــاين   ،2022 اآيــ�ــســف  والــهــنــد�ــســة 

جمـــال عــلــم املـــــواد، عـــربت عــن عــظــيــم �سكرها 

واهتمامها  حر�سها  عــلــى  الــر�ــســيــدة،  لــلــقــيــادة 

اأر�ـــض  عــلــى  ــدعــات  ــب وامل للمبدعني  ورعــايــتــهــا 

اململكة، وت�سخري كل االإمكانات؛ من اأجل حتقيق 

طموحات ال�سباب املبدع. 

وقالت: اإن هذا الفوز يف معر�ض العلوم العاملي 

نوعية  نقلة  وي�سكل  للمملكة،  تاريخي  اإجنــاز 

روؤية  الأهداف  حتقيقا  اململكة  يف  التعليم  لواقع 

التجربة  بــهــذه  "�سعيدة  واأ�ــســافــت:   .2030

الفريدة التي اأ�س�ست لبداية جديدة؛ كلها طموح 

الوطن  لهذا  التقدم  من  مزيد  حتقيق  يف  واأمــل 

واعتزازها  فخرها  عن  مرمي  وعربت  العظيم". 

حققته  الـــذي  الكا�سح،  التاريخي  الــفــوز  بــهــذا 

الدويل  املعر�ض  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ال�سكر  مــوجــهــة  بــاأمــريكــا.  والــهــنــد�ــســة  للعلوم 

احلري�سة  احلكيمة  للقيادة  والعرفان  والتقدير 

جاهدة  وت�سعى  الــوطــن،  اأبــنــاء  م�ستقبل  على 

الحت�سان وتنمية قدرات املخرتعني واملبتكرين 

منهم، كما عربت عن تقديرها ملوؤ�س�سة امللك عبد 

العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع "موهبة" على 

العلمي  امل�سوار  هذا  يف  لها  وم�ساندتهم  دعمهم 

جميع  اأ�سكر  للبالد:  حديث  يف  وقالت  املبهر. 

من �ساندين؛ اأهلي، وموهبة، ووطني، فلوالهم 

امل�سرف،  الــنــجــاح  هــذا  اإىل  و�سلت  ملــا  جميعا 

بني  عاليا  بالدي  ا�سم  لرفع  امل�سوار  و�ساأوا�سل 

الــراغــبــني يف  الطلبة  داعــيــة  الــــدول. 

على خطاهم باأن يكون املــ�ــســاركــة 

هو  االأول  الــهــدف 

والتجربة  التعلم 

ـــفـــوز  ـــيـــ�ـــض ال ول

باجلائزة. 

اأن  ـــــــــــــــــرى  وت

هذا  يف  امل�ساركة 

املــعــر�ــض الــــدويل 

هو بحد ذاتــه جناح 

ــم وفــخــر  وفــــــوز عــظــي

للوطن. كما اأ�سارت اإىل اأن 

فوزها جاء من خالل م�سروعها املقدم يف جمال 

م�ستقات  بعنوان"  االنتقالية  الطبية  العلوم 

الأنــزمي  مــزدوجــة  كمثبطات  البنزوديوك�سني 

مر�ض  الإدارة  جلوكوزيداز  األفا  و  اأميليز  األفا 

الطالبة  حققت  فيما  الثاين.  النوع  من  ال�سكري 

م�سروعها  خــالل  مــن  الــرابــع  املــركــز  الكاكا  ملــار 

الــزيــت  ملكمنات  الــ�ــســعــري  ال�سغط  تــقــديــر  يف 

با�ستخدام الرنني املغناطي�سي النووي.

عمر  بنت  مــودة  الطالبة  اأعربت  ناحيتها،  من 

بفوزها  واأ�سرتها  البالغة  �سعادتها  عن  علي، 

باملركز الثالث على م�ستوى العامل يف فعاليات 

املعر�ض الدويل للعلوم والهند�سة" اآي�سف" على 

اإثر م�سروعها حول التطبيق اجلديد ال�ستخدام 

جرعات  وت�سخي�ض  االأبـــعـــاد   ثالثية  طابعة 

ال�سف  يف  اأنها  مودة  الطالبة  وقالت  االأدويــة، 

للموهوبات  �سلمة  اأم  مبدر�سة  الثانوي  الثالث 

هذا  يف  م�ساركتها  وتاأتي  املقد�سة،  بالعا�سمة 

املوهوبات  الطالبات  �سمن  الــدويل  املعر�ض 

من االإدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة، 

واأ�سافت اأنها قدمت هذا امل�سروع باإ�سراف من 

ومدينة  العزيز  عبد  وامللك  القرى  اأم  جامعتي 

من  ومــــوؤازرة  وبــدعــم  الطبية،  الله  عبد  امللك 

يف  ممثلة  املكرمة  مبكة  للتعليم  العامة  االإدارة 

مركز الطالبات املوهوبات، اإ�سافة للدعم الكبري 

واملميز من موؤ�س�سة موهبة، وقالت مودة: اإنها 

�سبق واإن �ساركت يف معر�ض اإبداع عام2021 

" اأون الين" ثم �ساركت هذا  وكانت م�ساركتها 

واأ�سافت:  الثالث.   باملركز  الفوز  وجاء  العام 

هذا  على  وح�سلت  اأمنيتي  حتققت  لله  احلمد 

للم�ساهمة يف رفع �سمعة وطننا  العاملي  املركز 

ح�سدت  فقد  بجوي،  اأريــج  الطالبة  اأمــا  عامليا. 

يف   »2022 »اآي�سف  م�سابقة  يف  الرابع  املركز 

جمال الكيمياء، ليتحقق حلمها الذي طاملا �سعت 

لتحقيقه منذ ت�سع �سنوات.

ــاك كــثــري مــن االأ�ــســخــا�ــض  ــت اأريـــــج: »هــن ــال وق

هــذه  يف  ــيــه  اإل و�سلنا  ملــا  ال�سكر  ي�ستحقون 

اأ�سهر  ت�سعة  منذ  واأ�سافت:»نعمل  املرحلة«. 

للعلوم،  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  مع  تقريبا 

والهند�سة.  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة 

وهناك كثري من االأ�سخا�ض دعمونا، حتى نحقق 

اأمل  لدينا  »كــان  وتابعت:  التطور«.  من  مزيدا 

بالفوز، لكن يف الوقت نف�سه، كانت امل�سابقة يف 

اآي�سف قوية جدا«. وتعد اأريج وفريقها؛ الفريق 

يف  امل�سابقة  بهذه  يفوز  الذي  االأول  ال�سعودي 

جمال الكيمياء منذ �سنوات طويلة.

واأو�سحت اأريج، اأنها املرة االأوىل التي ت�سارك 

فيها بهذه امل�سابقة.. الفتة بقولها: اإنها �ساركت 

يف املراحل الوطنية ملدة خم�ض �سنوات. لكن مل 

اأتاأهل للمرحلة العاملية. وكان مدير عام التعليم 

العتيبي،  �سامي  الــدكــتــور  ال�سرقية  باملنطقة 

ممن  والطالبات  الطالب  وبناته  اأبناءه  هناأ  قد 

حققوا مراكز اأوىل عاملية وجوائز كربى وكذلك 

من  اأكــر  مــع  علمية  ومناف�سة  خا�سة  جــوائــز 

اإنتل  الدولية  امل�سابقة  يف  م�ساركة  دولــة   ٨0

املتحدة  بالواليات  والهند�سة  للعلوم  اآي�سف 

االأمريكية 2022 باإ�سراف موهبة موؤ�س�سة امللك 

موؤكدًا  واالإبــداع،  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز 

اأن هذا االإجناز الوطني الكبري ما هو اإال ترجمة 

يف  الله"  "وفقها  الر�سيدة  حكومتنا  ال�ستثمار 

التعليم  لقطاع  النظري  منقطع  ودعمها  اأبنائها 

ولتكون   2030 الــطــمــوحــة  الـــروؤيـــة  لتحقيق 

اململكة يف م�ساف الدول املتقدمة.

اأم�ض   التعليم   مدير  ا�ستقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 

الفائزين  والطالبات  الــطــالب  وبناته  الأبنائه 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  قدومهم  خالل 

وكانت  بالدمام.  الــدويل  فهد  امللك  مطار  عرب 

بها  فــاز  عاملية،  جــائــزة   22 حققت  قــد  اململكة 

املــنــتــخــب الــ�ــســعــودي لــلــعــلــوم والــهــنــد�ــســة يف 

اأف�سل  جــائــزة  منها   ،2022 اآيــ�ــســف  معر�ض 

جائزة  و15   ، الــعــامل  م�ستوى  على  مــ�ــســروع 

االأول،  املـــركـــز  يف  جـــائـــزتـــان  مــنــهــا  كـــــربى، 

وجــائــزتــان يف املــركــز الــثــاين، و5 جــوائــز يف 

املركز الثالث، و6 جوائز يف املركز الرابع، اإىل 

طالب   1700 بني  من  خا�سة  جوائز   6 جانب 

وطالبة من خمتلف دول العامل.

البالد - مها العواودة - حمود الزهراين - اأحمد الأحمدي 

التميز باسم المملكة وسام على صدورنا
أكدوا تطلعهم لمزيد من العطاء .. علماء المستقبل لـ          :
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 تعترب اململكة العربية ال�سعودية من اأكرث الدول الغنية  بالرثوات الطبيعية، حتى اإنها ت�سنف بو�سفها ثالث اأكرب خمزون ثروات طبيعية يف العامل، وتر�سد لها بع�ض التقارير - بح�سب ت�سنيف منظمة وورلد نووينغ - 
ثروة من املوارد الطبيعية مقدرة بنحو 34 تريليون دولر، خلف كل من رو�سيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بنحو 75 تريليون دولر، والوليات املتحدة ثانًيا بنحو 45 تريليون دولر، مع الإ�سارة اإىل فارق امل�ساحة 
بني اململكة و�سابقَتْيها. وقد قدر هذا الت�سنيف املوارد الطبيعية بع�سر �سلع رئي�سة: النفط والغاز والفحم والغابات والأخ�ساب والذهب والف�سة والنحا�ض واليوارنيوم وخام احلديد والفو�سفات. وت�سمل تلك الرثوات 

الطبيعية، الطاقة واملعادن والرثوات املائية والنباتية املنت�سرة يف امل�ساحات ال�سا�سعة، التي تخ�سع لإجراءات م�سددة حلمايتها وح�سن ا�ستثمارها.

اململكة مستودع للثروات الطبيعة
البالد- مها العواودة 

تقليل استهالك الطاقة يخفض معدل الملوثات الداخلية.. مختصون:

الموارد الطبيعية  تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي المطلوب

عدد من املخت�سني اأكدوا اأن املوارد الطبيعية مبثابة 
العمود الفقري جلميع اأمناط امل�سارات البيولوجية، 
لفتني اإىل اأن اململكة تعمل بطرق عدة لال�ستفادة من 
اأن  اإىل  لفتني  عليها،  واحلفاظ  الطبيعية  ــرثوات  ال
قطع  وقف  يف   يتمثل  الطبيعة  احلياة  على  احلفاظ 
الأ�سجار غري القانوين وا�ستغالل الأ�سجار امليتة عن 
طريق تركها للتحلل الطبيعي يف اإعادة بناء الرتبة، 
الأ�سجار  حمل  لتحل  اأخـــرى؛  مــرة  الأ�سجار  وزرع 
ت�ستخدم  الــتــي  ال�سلع  تــدويــر  ــــادة  واإع املــقــطــوعــة، 

اخل�سب كمواد خام. 

زرع األشجار 
املهند�سة رول القحطاين، اأكدت اأن املوارد الطبيعية 
اأ�سكال  جلميع  الــفــقــري  الــعــمــود  هــي  الأر�ــــض  على 
يو�سح  ما  الإن�سان،  واأهمها  البيولوجية،  احلياة 
الطبيعية،  املـــوارد  على  احلفاظ  و�ــســرورة   اأهمية 
م�سرية اإىل اأن طرق املحافظة على املوارد الطبيعية؛ 
تتمثل يف ا�ستخدام املياه وا�ستهالك الوقود والعديد 
من الأ�سياء الأخرى مبعدلت معينة، من اأجل بقائها 

اأطول مّدة ممكنة.
قالت:  الطبيعية  املــوارد  على  احلفاظ  طــرق  وحــول 
العتماد  لالإن�سان  ميكن  الطرق  من  جمموعة  هناك 

عليها للحفاظ على املوارد الطبيعية وتتمثل يف: 
وا�ستغالل  الــقــانــوين  غــري  الأ�ــســجــار  قطع  وقــف   -  
الأ�سجار امليتة عن طريق تركها للتحلل الطبيعي يف 
اإعادة بناء الرتبة، وزرع الأ�سجار مرة اأخرى لتحل 
التي  ال�سلع  تدوير  واإعــادة  املقطوعة  الأ�سجار  حمل 
ت�ستخدم اخل�سب كمواد خام، بالإ�سافة اإىل البتعاد 
نف�ض  يف  متكرر  ب�سكل  املحا�سيل  نف�ض  زرع  عــن 
املكان، وجتنب ال�سيد غري القانوين وبناء متنزهات 
الأحفوري  الوقود  طاقة  وا�ستخدام  برية  وحمميات 
البديلة، وكذلك التوفري يف ا�ستهالك الطاقة. ي�ساف 
القانونية،  غــري  الــتــعــديــن  عمليات  وقـــف  ذلـــك  اإىل 
املياه  على  واحلفاظ  معقول  ب�سكل  املاء  وا�ستخدام 

خالية من التلوث وزرع نباتات تتحمل اجلفاف.

ضمان االستدامة 
الدكتور  القت�سادي  اخلبري  اأكد  نف�سه،  ال�سياق  يف 
اأجل  من  وكبري؛  ممنهج  عمل  وجــود  احلازمي  علي 
احلفاظ على الرثوات الطبيعية يف اململكة حتى يتم 
ا�ستخدامها بال�سكل الأمثل، و�سمان ا�ستدامتها اأكرب 

وقت ممكن.
املعادن  يف  الطبيعية  الــرثوات  حجم  اأن  اإىل  م�سريا 
مبختلف اأنواعها ي�سل اإىل ٥ تريليونات ريال، واأن 
هناك م�سحا جيولوجيا يف منطقة الدرع العربي من 
قبل �سركات عاملية اأكدت وجود هذه املعادن، و�سيتم 
حيث  2030؛  اململكة  روؤيـــة  وفــق  قريبا  ا�ستغاللها 

تعمل على ذلك وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية.
عاملي  احتياطي  ثــاين  لديها  اململكة  اأن  اإىل  لفــتــا 
م�ستويات  اإىل  ت�سل  املــوؤكــدة  النفط  خمزونات  من 
 %20 تقريبا  ميثل  الرقم  وهــذا  برميل،  مليار   270
تقريبا  وميثل  اأوبك  ملنظمة  املوؤكدة  الحتياطات  من 
تقريبا  وميثل  العاملية  املوؤكدة  الحتياطات  1٨%من 
22 % من احتياطات ال�سرق الأو�سط.  وفيما يخ�ض 
الأخرية  ال�سنوات  يف  كبرية  اكت�سافات  فهناك  الغاز 
اململكة  اأن  مو�سحا  وغـــريه.    اجلــافــورة  حقل  مثل 
العامل من حيث  ال�ساد�ض على م�ستوى  املركز  حتتل 
مت�سارع  ب�سكل  اأرامــكــو  وتعمل  الــغــاز،  احتياطات 

�سمن  لتكون  اململكة  متكن  رمبا  جديدة،  لكت�سافات 
املراكز اخلم�سة الأوىل. 

الـــرثوات  مــن  كبري  خمـــزون  اململكة  "لدى  وتــابــع: 
واحــدة  �ستكون  اململكة   اأن  لــذلــك  ي�ساف  املــائــيــة، 
تتبناه  الــذي  احلرير  طريق  يف  امل�ساركة  الــدول  من 
على  املائية  ثرواتها  مــن  لال�ستفادة  ــك  وذل ال�سني، 
البحر الأحمر،  ف�سال عن التنظيمات اجلديدة للمياه 
طرق  عــدة  تنتهج  اململكة  اأن   اىل  لفتا  اجلــوفــيــة.  
املائية؛  خا�سة  ـــرثوات،  ال هــذه  يف  الــهــدر  مــن  للحد 
اأبرزها التقليل من حفر الآبار واأن يكون احلفر وفق 

منهجيات معينة وبرتاخي�ض.
يف  الهدر  تقليل  هلى  اململكة  حر�ض  اإىل  اأ�ــســار  كما 
املحميات الطبيعية؛ حيث مت اإن�ساء 6 هيئات معنية 
باملحميات تعنى بها ب�سكل مبا�سر، وقادرة اأن تعظم 

العوائد على مثل هذه الرثوات م�ستقبال.

مستقبل األجيال 
من جانبه، لفت ع�سو هيئة التدريب باملوؤ�س�سة العامة 
للتدريب التقني واملهني وكلية مكة  التقنية الدكتور 
ع�سام الرجايل اإىل اأن اململكة اأطلقت روؤيتها بالعمل 
على التنمية امل�ستدامة؛ بهدف م�ستقبل منري لالأجيال 

القادمة، يليق بعظمة اململكة ومكانتها الكبرية.

لالأجيال  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية  "تاأتي  وتابع: 
اململكة  روؤية  يف  الطبيعية  الــرثوات  على  للمحافظة 

2030، بالرتكيز على عدة ركائز اأبرزها: 
تطوير ال�سناعات املختلفة: حيث ي�ستخدم الإن�سان 
العديد من املوارد الطبيعية يف ال�سناعات املختلفة، 
ال�سناعية  الـــرثوات  نتيجة  الرقمية  الفجوة  و�سد 
البيئة  على  اأ�سا�سها  يف  ال�سناعات  هــذه  تعتمد  اإذ 
واملناخ"  واملــيــاه  واحلــيــوانــات  النباتات  اأنـــواع   "
املختلفة والرثوات الطبيعية يف باطن الأر�ض، التي 

تعّد من اأهم املوارد الطبيعية.
من  الطبيعية  الــو�ــســائــل  تــعــّد  بــقــولــه:   وا�ــســتــطــرد 
الــدول  ومنــو  تطور  على  ت�ساعد  التي  الأمـــور  اأهــم 
وفــق  الأجـــيـــال؛  عــرب  و�سناعاتها  واقــتــ�ــســاديــاتــهــا 

حال  ففي  امل�ستدامة،  التنمية  حتفز  التي  الــربامــج 
كانت الدولة متتلك الوقود على �سبيل املثال، ف�سوف 
�سرورة  مــع  والقت�سادية  ال�سيا�سية  قوتها  تزيد 
التوازن واملحافظة على البيئة ل�سمان جودة احلياة، 

دون التاأثري على خمزون الرثوات الطبيعية.
املحافظة على التوازن البيئي: حيث ت�ساعد املوارد 
الطبيعية يف احلفاظ على التوازن البيئي املطلوب، 
وبذلك تلبية حاجات كافة املخلوقات املوجودة على 
�سطح الأر�ض، ففي حال اختالل هذا التوازن، ت�سبح 
حياة الكائنات اأكرث �سعوبة اأو حتى غري ممكنة على 
الإطالق. كما اأو�سح اأهمية الكليات العلمية يف دعم 
الــرثوات  بــاخلــرباء يف جمــالت  التنموي  احلـــراك 
الطبيعية.  م�سريا اإىل اأن روؤية اململكة 2030 اأكدت 
على تر�سيخ القيم الإيجابية يف �سخ�سيات الأبناء، 
وبناء اأجيال واعدة ترتكز اإىل بنية تعليمية تربوية 
والكليات  اجلــامــعــات  خمــرجــات  خــالل  مــن  ومهنية 
والتعليم العام لتكون قيما را�سخة، من خالل تطوير 
مكوناتها؛  بجميع  والرتبوية  التعليمية  املنظومة 
حيث تتمثل يف ت�سييد الكثري من ال�سروح التعليمية 
وخدمة  العلمي  البحث  يغطي  الذي  ال�سخي  والدعم 
العملية  م�ستويات  ت�ساعد  على  واحلر�ض  املجتمع 
اجلودة؛  خطط  مع  يتوافق  مالئم،  ب�سكل  التعليمية 
بهدف التطوير وتنمية امل�ستدامة ال�ساملة، والإ�سهام 
والتحديات  للق�سايات  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  يف 
املوؤ�س�سات  م�ستقبل  وا�ست�سراف  يواجهها   التي 
ر�سالتها  وحتقيق  بــدورهــا  تقوم  لكي  التعليمية؛ 
واأهدافها لت�سب يف تطوير التعليم وال�سري به نحو 
التنموي باخلرباء يف  الأف�سل، وكذلك دعم احلراك 

جمالت الرثوات الطبيعية. 
يف  ال�سطناعّي  الــذكــاء  ا�ستخدام  اأهمية  اأكــد  كما 
البحث والتنقيب والك�سف عن الرثوات الطبيعية يف 
الثمينة  واملعادن  والنفط  والبرتول  الطاقة  جمالت 
وحتديد  ور�سد  كمياته  وحتديد  الطبيعي،  والغاز 
واملحافظة  تنميتها  على  للعمل  مكانية  اجلو  املواقع 

عليها كرثوات لالأجيال.
ذلك  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  ال�سطناعي  فــالــذكــاء   
البتكار  على  ع  وُي�َسجِّ وكمياتها  مبواقعها  والتنبوؤ 

بالتوافق مع التقنيات النا�سئة.

إجراءات مشددة لحماية 
الطاقة والمعادن 
والمصادر المائية 

آليات ممنهجة للحفاظ 
على مخزون الثروات 

واستثمارها  

استخدام الذكاء 
االصطناعيّ في البحث 

والتنقيب

ع�صام الرجايل علي احلازمي

 السعودية
 تحتل المركز 

السادس عالميا 
في احتياطات

 الغاز

كما اأو�سحت املهند�سة رول القحطاين، اأهمية احلفاظ على املوارد 
الطبيعية؛ حيث هناك فوائد اقت�سادية وبيئية ت�سمل:

بالإ�سافة   ،%  30 اإىل   %  5 مــن  تـــرتاوح  ال�سهرية  الــفــواتــري   
امل�ستقبل،  يف  الكهرباء  اأ�سعار  ارتفاع  من  امل�ستخدمني  حماية  اإىل 
بالإ�سافة اإىل الأثر املايل، وا�ستخدام املنتجات باأ�سعار معقولة على 
اأو ال�سيانة الأمر  املدى الطويل، وتوفر الطاقة وتكاليف ال�ستبدال 
الذي ينعك�ض على زيادة اأ�سعار املمتلكات والعقارات، فالبيوت التي 
ت�ستمل على معدات وو�سائل موفرة للطاقة قيمتها اأعلى من البيوت 

العادية، وهي اأكرث جاذبية للعمالء. 

من  الأفــراد  يفيد  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  نوعية احلياة:   - تطوير 
التي  الداخلية  امللوثات  معدل  من  ويقلل  وال�سحة،  الــراحــة  حيث 

ت�سبب املر�ض وت�ساهم يف منو الفطريات.  
الحتبا�ض  غــازات  من  الكثري  البيوت  من  تنبعث  البيئة:  حماية   -
كــبــرية من  بــدرجــة  تقلل  الــطــاقــة  تــوفــري  تــدابــري  بينما  احلـــــراري، 

النبعاثات مبعدل من 25 % ي�سل اإىل 30 %.
الإمكان؛  قدر  الطبيعية  املــوارد  على  املحافظة  �سرورة  ترى  كما   
عليها  احلفاظ  اإن  حيث  امل�ستقبل،  ويف  الآن  وجودها  بقاء  ل�سمان 

روال القحطايني�ساهم ب�سكل كبري يف ا�ستمرار احلياة على �سطح الأر�ض.

استهالك الطاقة 
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“العقاري” يؤكد على شهادة إتمام البناء الذاتي.. 
العقود اإللكترونية ضمانة 
للحقوق وجودة اإلنشاءات

" نيوم".. منطقة اقتصادية 
تخضع لسيادة وأنظمة المملكة

الريا�ض - البالد
دعا �سندوق التنمية العقارية م�ستفيدي منتج البناء 
خالل  البناء(  )اإمتــام  الإ�سغال  �سهادة  تقدمي  الذاتي 
املدُعوم؛  التمويلي  العقد  توقيع  من  املحددة  املــدة 

وذلك تاأكيدًا ل�ستمرارية الدعم ال�سكني.
التنمية  لــ�ــســنــدوق  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث  واأو�ـــســـح 
وقبل  ال�سندوق  اأن  الع�سيمي،  حمود  العقارية 
انتهاء املدة املحددة للبناء ح�سب ما ن�ص عليه العقد 
التمويلي قام باإ�سعار م�ستفيدي البناء الذاتي ممن 
اأكملوا 3 �سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي 
بر�سائل تذكريية توؤكد على اأهمية �سرعة ا�ستخراج 

�سهادة الإ�سغال.
وبني الع�سيمي، اأن عدم التزام امل�ستفيد من منتج 
البناء الذاتي باملدة املحددة لالنتهاء من مرحلة بناء 
ال�سكني  الدعم  اإيقاف  اإجــراء  اتخاذ  �سيتم  امل�سكن 
لل�سندوق  وتقدميها  الإ�سغال  �سهادة  اإ�سدار  حتى 
ــاري مــن خـــالل زيــــارة املــوقــع الإلـــكـــروين  ــعــق ال
التي  الإ�سغال  �سهادة  اإ�سدار  اأن  مبيًنا  لل�سندوق، 

يتم ا�ستخراجها من من�سة بلدي.
العقود  اإىل  اإ�سافة  ال�سكني  الدعم  لئحة  اأن  واأفــاد 

اأن  على  اأكـــدت  التمويلية  اجلــهــات  مــع  التمويلية 
توقيع  عند  الــذاتــي  البناء  منتج  م�ستفيدو  يلتزم 
ل  مـــدة  خـــالل  الــبــنــاء  يف  ــبــدء  ال التمويلي  الــعــقــد 
واإكمال  ال�سكني،  الدعم  تاريخ  من  �سنة  تتجاوز 

البناء خالل مدة ل تتجاوز ثالث �سنوات.
للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة  اأكدت  ثانية،   من جهة 
البناء  على  املقبلني  املــواطــنــني  ا�ستخدام  اأهمية 
واملقاولني العقود النموذجية الإلكرونية التي من 
اخلالفات  وتقلل  التعاقدية،  العالقه  توثيق  �ساأنها 
اإيجاد  املتعاقدين وت�سهم يف  وحتافظ على حقوق 
من  وتقلل  حدوثها  حــال  يف  النزاعات  لف�ص  اآلية 

تعرث امل�ساريع.
ال�سكاوي  مــن  الــعــديــد  تلقت  اأنــهــا  الهيئة  وبينت 
ــعــديــد مـــن املــواطــيــن مــالك  والتـــ�ـــســـالت مـــن ال
اأثناء  وقعت  خالفات  لوجود  واملقاولني  امل�ساريع 
خدمة  ا�ستخدام  باأهمية  منوهة  الأعــمــال،  تنفيذ 
�ستحافظ  التي  الإلــكــرونــيــة  النموذجية  العقود 
على حقوق جميع الأطراف واللتزام باملوا�سفات 
الــفــنــيــة واحلــــد مـــن الـــنـــزاعـــات يف جمـــال الــبــنــاء 

والت�سييد.

نيوم- وا�ض
اأكــــــدت �ــســركــة نـــيـــوم، الــتــابــعــة 
ل�سندوق ال�ستثمارات العامة، اأن 
اقت�سادية  نيوم هي منطقة  مدينة 
واأنظمة  ل�سيادة  تخ�سع  خا�سة 
ــعــوديــة،  ــ�ــس ــكــة الــعــربــيــة ال املــمــل
كل  على  ينطبق  ما  عليها  وينطبق 

اململكة يف م�سائل  اأرا�سي  �سرب من 
الأمن والدفاع وحماية احلدود.

الواردة  التعليقات  قاطعًا  نفيًا  نيوم  �سركة  ونفت 
ماكفوي  اأندرو  ال�سياحة  قطاع  رئي�ص  ل�سان  على 
نحو  على  نيوم  ملدينة  التنظيمي  الو�سع  ب�ساأن 
اأحــد  يف  والـــــواردة  ــيــه،  اإل املن�سوبة  الأو�ـــســـاف 

لـــقـــاءاتـــه الــ�ــســحــفــيــة مـــع اإحــــدى 
ال�سحف الإقليمية.

"مدينة  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ�ــســارت 
الأنظمة  ببع�ص  �ستحظى  نيوم" 
اإذ  بال�ستثمار،  املتعلقة  اخلا�سة 
ل�سراتيجيتها  ترجمة  ذلــك  ياأتي 
كــجــزء مـــن روؤيـــــة املــمــلــكــة 2030 
امللكي  ال�سمو  �ــســاحــب  بــاإ�ــســراف 
اإدارة �سندوق  الأمــني، رئي�ص جمل�ص  العهد  ويل 
�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العامة  ال�ستثمارات 
نيوم - حفظه الله - يف اأن تكون مدينة املُ�ستقبل 
العربية  اململكة  اقت�ساد  دعــم  يف  فــاعــاًل  ُمــركــًا 

ال�سعودية وازدهار املنطقة.

 بنك التصدير واالستيراد يطلق إستراتيجيته الخمسية..

 تمكين الصادرات السعودية غير النفطية 
الريا�ض - البالد

اإطالق  عن  ال�سعودي  وال�سترياد  الت�سدير  بنك  اأعلن 
من  القادمة  اخلم�ص  لل�سنوات  الإ�سراتيجية  خطته 
قبل  من  املعتمدة   2026 عام  اإىل   2022 احلــايل  العام 
و�سيعمل  الــوطــنــي،  التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�ص 
البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق اأهدافه 
بهذه  البنك  نظمه  الــذي  اللقاء  خالل  وذلــك  الطموحة، 
املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة  وزيــر  بح�سور  املنا�سبة، 
اخلــريــف،  اإبــراهــيــم  بــن  بــنــدر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
والرئي�ص التنفيذي املهند�ص �سعد بن عبدالعزيز اخللب 

ومن�سوبي البنك.
وجاءت اإ�سراتيجية البنك للفرة املقبلة، متوائمة مع 
جهود  ونتيجة  العالقة،  ذات  الوطنية  الإ�سراتيجيات 
ولقاءات عديدة مع اخلرباء واملخت�سني يف املوؤ�س�سات 
املحلية والإقليمية والعاملية وجمموعة متنوعة  املالية 
العامل  حــول  الــ�ــســادرات  وائتمان  �سمان  وكــالت  من 
امل�سابهة،  املوؤ�س�سات  مع  املعيارية  النماذج  ودرا�ــســة 
ال�سركاء يف القطاع اخلا�ص، وقد  ودرا�سة احتياجات 
الــ�ــســادرات  متكني  بهدف  الإ�سراتيجية  ت�سميم  مت 
ال�سعودية غري النفطية من الو�سول لالأ�سواق العاملية؛ 
حيث تركز الإ�سراتيجية على تعظيم الأثر القت�سادي 
لأن�سطة البنك، وتعزيز تغطية العمالء والأ�سواق ذات 

الأولوية.
رئي�ص جمل�ص  املعدنية  ال�سناعة والرثوة  ورفع وزير 

اإبراهيم  بــن  بندر  وال�ــســتــرياد  الت�سدير  بنك  اإدارة 
اخلرّيف ال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�ص 
التنمية  اإدارة �سندوق  رئي�ص جمل�ص  الوزراء  جمل�ص 
ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  اعتماد  مبنا�سبة  الوطني؛ 
اأثــر  مــن  املهم  الــقــرار  لهذا  ومــا  البنك،  لإ�سراتيجية 
مرتقب يف توجيه جهود البنك خلدمة اأهداف وم�سالح 
روؤية  حتقيق  يف  امل�ساهمة  الوطنية  الإ�سراتيجيات 
امل�سدرين  خدمة  يف  جهوده  وتي�سري   2030 اململكة 
ال�سعوديني �سمن منظومة متكني ال�سادرات ومنظومة 

ال�سناعة والتعدين.
�سعد  املهند�ص  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  ثمن  ــدوره،  ب
للبنك  الر�سيدة  الــقــيــادة  دعــم  اخللب  العزيز  عبد  بــن 
اإدارة  جمل�ص  مــن  مـــوؤخـــرًا  املــقــرة  ولــالإ�ــســراتــيــجــيــة 
العهد،  ويل  �سمو  برئا�سة  الوطني  التنمية  �سندوق 
الأمر الذي ميثل حافزًا كبريًا للبنك نحو حتقيق اأهدافه 

الإ�سراتيجية وتنفيذ م�ساريعه امل�ستقبلية.
اإ�سراتيجيته  خــالل  مــن  يــهــدف  البنك  اأن  واأو�ــســح 
الطموحة اإىل تعظيم الأثر التنموي لالأن�سطة التي يقوم 
بها على القت�ساد الوطني ب�سكل عام، وعلى ال�سادرات 
ال�سعودية غري النفطية على وجه اخل�سو�ص، ومتكني 
القطاع املايل اخلا�ص من الإ�سهام يف تنمية ال�سادرات، 

وتعزيز مكانة اململكة يف التجارة العاملية.

تعزيز التنافسية ومكانة المملكة في التجارة العالمية

 140 مليار دوالر حجم الفارق...

أرامكو تتفوق أكثر في قيمتها السوقية على "أبل"
الريا�ض - البالد

قيا�سيا  م�ستوى  اأرامــكــو  �سهم  حقق 
الثنني،  جل�سة  تعامالت  خالل  جديدا، 
م�ستوى  اإىل  الــ�ــســهــم  و�ــســل  بــعــدمــا 
42.85 ريال، مرتفعًا 1.18% عن اإغالق 
لل�سركة  ال�سوقية  القيمة  الأحد، لرتفع 

اإىل 9.43 تريليون ريال.
وحافظت ال�سركة على تفوقها عن اأقرب 
من   - اأبــل  �سركة   - العامليني  مناف�سيها 
تخطت  اأن  بعد  ال�سوقية،  القيمة  حيث 
قيمتها ال�سوقية 2.52 تريليون دولر، 
اآيفون،  لـ  دولر  تريليون   2.38 مقابل 
يف  دولر  مــلــيــار   140 نــحــو  بـــزيـــادة 

القيمة ال�سوقية.
اأرامكو  ل�سهم  ال�سابقة  القيمة  وكانت   
ريــال  عــنــد 40.3  املــا�ــســي  مــار�ــص  يف 
لل�سهم، اإل اأنها كانت اأقل يف ذلك الوقت 
من القيمة ال�سوقية لـ "اأبل"، التي كانت 
 2.6 مــن  اأكـــرب  بقيمة  حينها  تــتــداول 

تريليون دولر لل�سركة.
 وعززت اأ�سعار النفط من الأرباح الف�سلية 
اأرباحها  اأعلنت ارتفاع  اإذ  اأرامكو؛  ل�سركة 

من  الأول  ــع  ــرب ال يف   %81.7 الف�سلية 
اإىل 148 مليار ريال، مقابل 81.4   2022
العام  مــن  املقابلة  الــفــرة  يف  ريــال  مليار 
2021، وبلغت قيمة الأرباح الت�سغيلية يف 

الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار 
ريال، مقابل 151.9 مليار ريال يف الربع 

الأول من 2021، بارتفاع %82.8.
لل�سركة  العمومية  اجلمعية  اأقـــرت  كما   

على  نـــقـــدًا  ريـــــال  ــيــار  مــل  70.3 تـــوزيـــع 
ف�ساًل  الأول،  الربع  اأربــاح  عن  امل�ساهمني 
 10 لكل  جمانية  منحة  �سهم  تــوزيــع  عــن 

اأ�سهم.

 إعالن المؤهلين 
الستثمار أحجار الزينة

الريا�ض- البالد
ك�سفت وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية عن موعد اإعالن اأ�سماء املوؤهلني 
مبنطقة  ن�ساح  بحفرية  اجلـــريي  احلــجــر  جممع  مناف�سة  يف  لــلــدخــول 

الريا�ص، وذلك يوم الثنني القادم.
وكانت الوزارة قد اأعلنت يف وقت �سابق طرح 13 موقعًا يف جممع خام 
احلجر اجلريي بحفرية ن�ساح يف مافظة املزاحمية مبنطقة الريا�ص؛ 
الزينة،  واأحــجــار  اجلــريي  احلجر  كتل  ا�ستغالل  مواقع  على  للمناف�سة 
و�سخور  اأحــجــار  ب�سناعة  املهتمني  امل�ستثمرين  املناف�سة  وت�ستهدف 

الزينة.
خالل  تعدين  من�سة  عرب  للمناف�سة  الدخول  بطلب  �سركة   39 وتقدمت 
حيث  املناف�سة،  يف  للدخول  ال�سركات  طلبات  ل�ستقبال  املــحــددة  املــدة 
و�سروط  متطلبات  على  بناًء  الطلبات  هــذه  فح�ص  على  الـــوزارة  تعمل 
خالل  ال�سركات  اأ�سماء  اإعــالن  �سيتم  اأنــه  مبّينة  �سابقا،  املعلنة  املناف�سة 
للمناف�سة  املخ�س�سة  املواقع  لزيارة  برنامج  ليبداأ بعدها  املقبل  الأ�سبوع 
من قبل املوؤهلني، ثم مرحلة اإطالق عملية املناف�سة على املواقع املخ�س�سة 

اإلكرونًيا.
 وتهدف وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية اإىل زيادة م�ستوى ال�سفافية يف 
القطاع، والعمل على حتقيق ال�ستغالل الأمثل له، واأعلنت موؤخرًا اأوىل 
املناف�سات يف رخ�سة اخلنيقية يف القويعية مبنطقة الريا�ص، ويحر�ص 
اللتزام  م�ستوى  رفــع  مراعاة  على  اجلديد  التعديني  ال�ستثمار  نظام 

وحماية ال�سحة العامة، وتنمية املجمعات املحيطة باملواقع التعدينية.

تعزيز االستثمار والتجارة مع تايالند

الريا�ض - البالد
الريا�ص  يف  ال�ستثمار  وزارة   نظمت 
 – ال�سعودي  ال�ستثمار  منتدى  اأم�ص، 
التايالندي،  بح�سور  وزير ال�ستثمار 
الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�ص 
ونائب رئي�ص الوزراء التايالندي وزير 
ال�سوؤون اخلارجية دون برامودويناي، 
عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  والأمــري 
ال�سناعة بندر  وزير اخلارجية ووزير 
اخلريف، ومب�ساركة وا�سعة من ممثلي 
اجلــهــات احلــكــومــيــة واحتــــاد الــغــرف 

اخلا�ص  الــقــطــاع  وممثلي  ال�سعودية 
وال�سركات من البلدين.

اأعــمــال  اإن  وقــــال وزيــــر ال�ــســتــثــمــار: 
بعد  للعالقات  كــامــتــداد  تــاأتــي  املنتدى 
مع  الله-  العهد -حفظه  �سمو ويل  لقاء 
تايلند  مملكة  يف  الــوزراء  رئي�ص  دولة 
بداية  اأوت�سا  ت�سان  برايوت  اجلــرال 

هذا العام.
روؤية  �سوء  يف  اململكة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اململكة 2030، عملت على تطوير بيئة 
الأعمال من خالل تنفيذ حزمة كبرية من 

الإ�سالحات جتاوزت الـ 500 
اإ�سالح مبا فيها �سن الأنظمة 
والــتــ�ــســريــعــات وفـــق اأفــ�ــســل 

املمار�سات العاملية.
 و�ـــســـهـــدت اأعــــمــــال املــنــتــدى 
بني  تفاهم  مذكرات   7 توقيع 
اجلانبني، منها اأربع مذكرات 
ال�ستثمار  وزارة  بني  تفاهم 
واجلـــــانـــــب الــــتــــايــــالنــــدي، 
تفاهم  مـــذكـــرة  اإىل  اإ�ــســافــة 
الدرعية  بوابة  تطوير  لهيئة 
وواحـــــــــدة لحتــــــاد الـــغـــرف 
اإىل توقيع  ال�سعودية بالإ�سافة 
القطاع  �سركات  لإحــدى  تفاهم  مذكرة 
حيث  التايالندي،  اجلانب  مع  اخلا�ص 
تعزيز  اإىل  املذكرات  هذه  توقيع  تهدف 
اململكة  بـــني  ــمــار  ــث ــت ــس وال� الـــتـــجـــارة 
وممــلــكــة تــايــالنــد، مــن خـــالل الــتــعــاون 
ــمــار يف جمـــالت  ــث ــت ــس املــ�ــســرك وال�
ــط والــغــاز  ــف ــن ــات وال ــمــاوي ــي ــبــروك ال
يعك�ص  والــ�ــســيــافــة، ممــا  والــ�ــســيــاحــة 
ال�سراكة  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلــهــود 

والتعاون بينهما.
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انتخابات لبنان تضرب سطوة »حزب اهلل«
البالد - مها العواودة         

"حزب  �سطوة  اللبنانية  النيابية  االنتخابات  �سربت 

االإرهابي  احلــزب  اأن  االأولية  النتائج  اأظهرت  اإذ  الله"؛ 

عقب  الربملان،  يف  اأغلبيتهم  فقدوا  ال�سيا�سيني  وحلفاءه 

ح�سل  بينما  مقعدًا،   20 على  اللبنانية  القوات  ح�سول 

اكتمال  انتظار  يف  مقعدا،   16 على  احلر  الوطني  التيار 

للربملان  النهائية  الت�سكيلة  االأ�سوات وظهور  فرز  عملية 

املوؤلف من 128 ع�سوًا.

عن  يقل  ال  ما  فــوز  اإىل  اأي�سا  االأولــيــة  النتائج  واأ�ــســارت 

على  حمالتهم  خا�سوا  ممــن  اآخــريــن  م�ستقلني  خم�سة 

حزب  اأن  النتائج  هذه  لتظهر  اإ�سالحي،  برنامج  اأ�سا�س 

االنتخابات،  يف  كبرية  خ�سائر  تكبدوا  وحلفاءه  الله 

حيث ح�سل خ�سومهم على مزيد من املقاعد، ومل يتمكن 

بع�س �سركائهم التقليديني من دخول املجل�س الت�سريعي، 

فيما اأكد رئي�س الهيئة التنفيذية حلزب القوات اللبنانية 

الدكتور �سمري جعجع، اأنه ال ميكن ا�ستمرار فريق اإيران 

الربملان  على  ويتعني  اللبناين.  الربملان  على  بال�سيطرة 

اجلديد انتخاب رئي�س له، وهو املن�سب الذي يتواله نبيه 

لت�سكيل  للوزراء  رئي�سا  يعنّي  ثم   ،1992 عام  منذ  بري 

رئي�سًا  امل�سرعون  �سيختار  الحــق  وقــت  ويف  حكومة. 

ليحل حمل الرئي�س احلايل مي�سال عون الذي تنتهي فرتة 

واليته يف 31 اأكتوبر. ويرى الكاتب والباحث اللبناين 

الدكتور ه�سام عليوان، اأن االنتخابات النيابية يف لبنان 

وال  املحللني  من  ال  متوقعة،  غري  مفاجاآت  حّمالة  كانت 

اإيران  اال�ستطالع، وال حتى من حمور حزب  من خرباء 

ال�سيا�سية  احلياة  على  املهيمنة  االأحــزاب  وكل  وحلفائه 

على  الطارئ  اجلديد  العن�سر  من  تتح�سب  كانت  التي 

وال�سيا�سية  ال�سعبية  بالقوى  واملتمثل  الــعــام،  امل�سهد 

ت�سرين   17 بثورة  اإعالميًا  ُي�سمى  ما  يف  �ساركت  التي 

تيار  قبل  من  االنتخابات  مقاطعة  جــاءت  ثم   2019 عام 

الرت�سح  حيث  مــن  امل�سار  تعقيد  مــن  لتزيد  امل�ستقبل، 

يف  طبيعية  انتخابية  حملة  بناء  ثم  اللوائح،  وت�سكيل 

ا�ستطرادًا.  وامل�ستقبلي  ال�سني،  ال�سكاين  الثقل  مواقع 

وتابع: "مل يكتِف رئي�س تيار امل�ستقبل بتعليق م�ساركته 

طالب  بــل  م�سمى،  غــري  اأجــل  حتى  ال�سيا�سية  باحلياة 

ما  وهو  االنتخابية  املعركة  عن  باالنكفاء  التيار  اأع�ساء 

يقدم خدمة جمانية ملحور اإيران يف املنطقة"، مو�سحًا اأن 

ذلك جعل اجلمهور ال�سني يف �سيدا وبريوت وطرابل�س 

ينتف�س على ت�سرفات تيار امل�ستقبل ويقرتع بكثافة يف 

يوم االنتخابات، ال �سيما يف بريوت حماية ملواقع ال�سنة 

النيابية.  واأ�سار  من �سيطرة حلفاء احلزب على املقاعد 

اأواًل،  هو  املـــاأزوم،  ال�سني  الواقع  هذا  اأن  اإىل  عليوان، 

ب�سبب عدم كفاية الزعيم املفرت�س الأكرب طائفة يف لبنان، 

طويلة،  �سنوات  مــدى  على  ال�سيا�سية  خياراته  وتعرث 

الرئي�س  مع  �سفقة  اأبــرم  عندما   2016 عام  منذ  �سيما  ال 

رئا�سة  اإىل  للو�سول  االأخــري  دعم  مفادها  عــون،  مي�سال 

اجلمهورية مقابل احل�سول على موقع رئا�سة احلكومة 

يف  لبنان  فاأدخل  الكارثي،  ف�سله  امل�سار  هذا  اأثبت  وقد 

اأتون اأزمة اقت�سادية غري م�سبوقة، ب�سبب تهرب احلزب 

يطلبها  التي  االإ�ــســالحــات  و�سفة  تطبيق  مــن  وحلفائه 

حجم  تر�سيق  اأبــرزهــا  من  التي  ــدويل،  ال النقد  �سندوق 

لــالأحــزاب  املنتمني  مــن  االإدارة  وتطهري  الــعــام،  القطاع 

احلاكمة،  باملنظومة  لبنان  يف  ي�سمى  مــا  ت�سّكل  التي 

اأن هذه املنظومة تلقت �سفعة �سديدة ثالثية  اإىل  منوهًا 

االأبعاد. فمن جهة، متكن حزب القوات اللبنانية من زيادة 

االأكرب )حواىل  امل�سيحية  الكتلة  لت�سبح  الربملانية  كتلته 

رئي�س  انتخاب  يف  الف�سل  الكلمة  و�ساحبة  نائبًا(،   20

مع  ذلك،  "ترافق  واأ�ساف:  املقبل.   اجلمهورية اخلريف 

عون،  �سهر  يرتاأ�سها  التي  العوين  التيار  كتلة  تقلي�س 

اإىل  للو�سول  االآن،  حتى  حظًا  ــر  االأوف احلــزب  ومر�سح 

مل  وحلفاءه  الله  حــزب  اأن  اأهمية  واالأ�ــســد  بعبدا.  ق�سر 

يعودوا يحظون باالأكرثية النيابية )اأي اأكرث من 64 نائبًا 

من اأ�سل 128(، فلم يعد قادرًا على فر�س اختيار رئي�س 

رئي�س  بــري  نبيه  الرئي�س  انتخاب  اإعــادة  اأي  الــربملــان، 

وفق  احلكومة  رئي�س  لفر�س  مــوؤهــاًل  وال  اأمـــل،  حــركــة 

انتخاب  يف  العليا  اليد  ميلك  وال  تنا�سبه،  التي  املعايري 

رئي�س جديد للجمهورية، اإال با�ستعمال القوة الع�سكرية 

اأحــزاب  اإىل  اإ�سافة  املــدين  التيار  الأن  بها،  التهديد  اأو 

معار�سة اأخرى، ا�ستطاع اخرتاق مقاعد انتخابية كانت 

حكرًا على االأحزاب املتحالفة مع حزب الله اأو امل�ساومة 

له كتيار امل�ستقبل، واإي�سال نواب جدد يفكرون بطريقة 

ال�ساحات  اإىل  نــزلــوا  الــذيــن  مــن  وهــم  متــامــًا،  خمتلفة 

وال�سوارع بني عامي 2019 و2020".

التكاتف يقضي على المليشيا اإلرهابية

الصدر يرفض المحاصصة.. ويتهم سياسيين بالفساد

المملكة عززت وحدة البيت اليمنى.. وكيل محافظة ريمة لـ            : 

نواب مستقلون يطرحون مبادرة  لحل األزمة..

البالد –  حممد عمر    

اليمنية،  اجلوية  اخلطوط  طائرة  غادرت  بينما 

رحلة  اأول  يف  �سنعاء  مطار  )االثــنــني(،  اأمــ�ــس 

اتفاق  مبوجب  عّمان  االأردنية  العا�سمة  اإىل  لها 

الهدنة االأممية االإن�سانية، وعلى متنها نحو 126 

قال  احلرجة،  احلــاالت  ذوي  املر�سي  من  راكبا 

اململكة  اإن  الع�سل:  حممد  رميــة  حمافظة  وكيل 

الــبــيــت اليمني  لــتــوحــيــد  بــذلــت جــهــودا كــبــرية 

ملجابهة  لل�سرعية  الداعمة  ال�سيا�سية  واملكونات 

ميل�سيا احلوثي االإرهابية.

املكونات  راأينا  "عندما  لـ"البالد":  الع�سل  وقال 

كانوا  الذين  ال�سيا�سيني،  والفرقاء  ال�سيا�سية 

اأ�سبح  املا�سي حتت راية واحــدة،  خمتلفني فى 

تكاتف  ظــل  يف  بالن�سر  را�ــســخ  �ــســعــور  هــنــاك 

والنا�سطني،  وال�سيا�سيني،  الع�سكريني،  جهود 

واالإعـــالمـــيـــني يف مــواجــهــة جــمــاعــة احلــوثــي 

االإرهابية التي تاأمتر باأمر املاليل"، م�سيفًا، اأن 

توحيد اجلهود اأزعج امليل�سيا واأفقدها �سوابها. 

ــع: "كل هـــذه اجلــهــود كــانــت بــتــعــاون مع  ــاب وت

الدولة  ا�ستعادة  اأجــل  من  اململكة؛  يف  االأ�سقاء 

والقانون والنظام كما يحلم اأبناء اليمن".

بعد  عمان  اإىل  اليمنية  اخلطوط  رحلة  وتــاأتــي 

من  بدعم  االأممــي،  املبعوث  بذلها  كبرية  جهود 

قدمتها  كبرية  وت�سهيالت  ال�سرعية  دعم  حتالف 

احلــكــومــة الــيــمــنــيــة؛ لــتــجــاوز الــعــراقــيــل التي 

و�سعتها ميلي�سيا احلوثي الإعاقة ت�سغيل مطار 

بواقع  جتارية  رحالت  باإطالق  والبدء  �سنعاء، 

القاهرة  من  كل  اإىل  �سنعاء  مطار  من  رحلتني 

وعمان. ومن املقرر اأن تنطلق رحلة العودة من 

عّمان اإىل �سنعاء يف وقت الحق. 

ويف ال�سياق ذاته، قالت ال�سفارة الفرن�سية لدى 

ملي�سيا  لتتخذ  حان  قد  الوقت  اإن  اأم�س:  اليمن 

ال�سالم  ل�سالح  ملمو�سة  اأوىل  خطوة  احلوثي 

واإعادِة فتح الطرق يف تعز دون تاأخري، موؤكدة 

يف تغريدة على "تويرت" دعمها الكامل للمبعوث 

االأممي يف جهوده املبذولة للحفاظ على الهدنة 

اأ�ــســادت  كما  ال�سيا�سية،  العملية  وا�ستئناِف 

ر�ساد  الرئا�سي  القيادة  جمل�س  رئي�س  بجهود 

اأمام  العقبات  الإزالة جميع  العليمي واحلكومة، 

اليمني  ال�سعب  الذي ي�سب يف م�سلحة  ال�سالم 

والتخفيف من معاناته.

الرحالت  با�ستئناف  املتحدة  الواليات  ورحبت 

وعمان  واليمن  �سنعاء  بني  املبا�سرة  اجلوية 

يف االأردن. وقال البيت االأبي�س يف بيان: "هذه 

هي اأوىل الرحالت اجلوية التجارية من �سنعاء 

2016، وهي تو�سح الفوائد امل�ستمرة  منذ عام 

فيها  تو�سطت  التي  الهدنة  من  اليمني  لل�سعب 

االأمم املتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل �ستة 

فرتة  اأهداأ  اليوم  اليمن  وي�سهد  تقريًبا.  اأ�سابيع 

له منذ بدء احلرب، وتعد هذه الرحالت اجلوية 

وفر�س  حياة  حت�سني  زيـــادة  يف  مهمة  خطوة 

اململكة  االأبي�س  البيت  و�سكر  اليمني".  ال�سعب 

على قيادتها يف امل�ساعدة يف تذليل العقبات اأمام 

�سكرت  كما  اجلــويــة،  الــرحــالت  هــذه  ا�ستئناف 

اليمنية  واجلمهورية  االأردنية  احلكومة  جهود 

اأن يكون  ملا يجب  الرتتيبات  اإنهاء  اجلديدة يف 

اأول رحلة منتظمة بني هذه الوجهات.

جهود  بقيادة  دعمها،  املتحدة  الواليات  واأكــدت 

ا�ستمرار  ليندركينغ،  تــيــم  اخلــا�ــس  املــبــعــوث 

وجهود  الطرفني  بــني  الدبلوما�سية  امل�ساركة 

املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة هانز جروندبرج 

مبا  اليمن؛  داخل  احلركة  حرية  حت�سني  لزيادة 

يف ذلك عن طريق فتح الطرق يف تعز ومناطق 

ــاف الــبــيــان: "ال تـــزال الــواليــات  اأخــــرى. واأ�ــس

وا�ستقراره  اليمن  �سيادة  بدعم  ملتزمة  املتحدة 

واأمنه وازدهاره من خالل عملية �سيا�سية �ساملة 

بقيادة االأمم املتحدة مل�ساعدة ال�سعب اليمني يف 

حتديد م�ستقبل بالده".

بغداد - البالد   

ال�سدر،  مقتدى  الــ�ــســدري  التيار  زعــيــم  رفــ�ــس 

املحا�س�سة،  نــظــام  اإىل  الــعــراق  اإعــــادة  جمـــددًا 

منتقدًا ب�سدة الق�ساء العراقي، واتهمه مب�سايرة 

انتقادًا  وجــه  كما  امل�سينة،  املعطل  الثلث  اأفعال 

الق�ساء  وتاأثر  التن�سيقي"،  "االإطار  لقوى  الذعًا 

بال�سراع ال�سيا�سي الدائر بني القوى العراقية.

ال�سعب  اإىل  وجــهــه  خــطــاب  يف  الــ�ــســدر  وقــــال 

من  يعاين  ال�سعب  اإن  )االثــنــني(:  اأم�س  العراقي 

وال  تنفعه  قد  جديدة  اأغلبية  حكومة  فال  الفقر، 

ت�ستطيع خدمته ونفعه"، م�سيفًا:  حكومة حالية 

"هل و�سلت الوقاحة اإىل درجة تعطيل القوانني 
التي تنفع ال�سعب )عينك عينك(؟"، يف اإ�سارة اإىل 

قرار الق�ساء باإلغاء قانون االأمن الغذائي. وتابع: 

تركيعه،  ويــريــدون  ال�سعب  ي�ستهدفون  "اإنهم 
الثلث  الأفعال  الق�ساء  م�سايرة  ذلك  من  واالأعجب 

املعطل امل�سينة من حيث يعلم اأوال يعلم"، م�سريا 

اأعينهم عما يعانيه ال�سعب  اأعمت  اأن ال�سلطة  اإىل 

واالأنف�س  االأمـــوال  يف  ونق�س  وخــوف  ثقل  مــن 

التطبيع  وخمــاوف  والتبعية  امللي�سيات  وت�سلط 

واالأوبئة". وا�ستطرد ال�سدر قائاًل: "مل اأ�ستغرب 

ت�سكيل  وتعطيله  املعطل  الثلث  مــن  اأمنــلــة  قيد 

التن�سيقي  لــالإطــار  مــلــوحــًا  االأغلبية"،  حكومة 

بورقة ال�سارع، قائاًل: "للمظلوم زاأرة لن تكونوا 

املعار�سة  اإىل  حتــولــه  معلنًا  منها"،  مــاأمــن  يف 

الــوطــنــيــة، ملـــدة ال تــقــل عــن 30 يـــومـــًا. وقـــال: 

"ت�سرفت اأن يكون املنتمون يل اأكرب كتلة برملانية 

يف تاريخ العراق، وت�سرفت اأن اأجنح يف ت�سكيل 

اأكرب كتلة عابرة للمحا�س�سة، وت�سرفت اأن اأعتمد 

خارجية،  جلهات  تبعًا  اأكـــون  واأال  نف�سي،  على 

حاجات  ت�سيري  يف  للق�ساء  اأجلــاأ  بــاأال  وت�سرفت 

ال�سعب ومتطلبات ت�سكيل احلكومة".

الداخل  من  عليَِّ  التكالب  الزديــاد  "لكن  وتابع: 

واخلارج، وعلى فكرة حكومة اأغلبية وطنية، مل 

ننجح يف م�ساعينا، ولله احلمد"، مبينًا اأن ذلك 

ا�ستحقاق الكتل النيابية املتحزبة وامل�ستقلة، اأو 

ذلك.  على  ُتعنا  مل  والتي  اال�ستقالل،  تدعي  من 

جنربه  اأن  بد  ال  خيار  لنا  "بقي  قائاًل:  وم�سى 

ال  ملــدة  الوطنية  املعار�سة  اإىل  الــتــحــول  وهــو 

االأطــراف والكتل  اإن جنحت  يومًا.   30 تقل عن 

التحالف  يف  ت�سرفنا  مــن  فيها  مبــا  الربملانية، 

ال�سعب،  معاناة  لرفع  حكومة  بت�سكيل  معهم، 

�سيكون  ذلــك  عك�س  اأن  حمـــذرًا  ونعمت"،  فبها 

جهتهم،  من  حينه".  يف  نعلنه  اآخــر  قــرار  "لنا 
العراقي  الــربملــان  يف  امل�ستقلون  الــنــواب  طــرح 

يف  ال�سيا�سي  االن�سداد  اأزمة  حل  بهدف  مبادرة 

البالد، فيما يرى املراقبون ال�سيا�سيون اأن هذه 

ال�سيا�سية  القوى  �سكوك  تعزز  �سوف  املبادرة 

جلهة  �ــســواء  الــعــراقــي؛  الــربملــان  يف  التقليدية 

حياديتها اأو اإمكانية تطبيقها، ف�ساًل عن كونها ال 

تقدم جديدًا على �سعيد احرتام املدد الد�ستورية 

وتكليف  اجلمهورية،  رئي�س  انتخاب  وطريقة 

رئي�س الوزراء من قبل الكتلة االأكرث عددًا التي 

يطالبون بامل�ساركة يف ت�سكيلها.

موسكو تهدد بالرد
على توسع "الناتو"

مو�صكو - البالد

ــرو�ــســي فــالدميــري  هـــدد الــرئــيــ�ــس ال

بـــوتـــني، بـــالـــرد عــلــى تــو�ــســع حلف 

�سمال االأطل�سي يف فنلندا وال�سويد، 

مــعــاهــدة  اجــتــمــاع  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 

العمليات  �سيبحث  اجلماعي  االأمــن 

مغلق  اجتماع  �سمن  اأوكــرانــيــا  يف 

معاهدة  منظمة  اأن  موؤكدًا  للمنظمة، 

مهما  دورًا  تلعب  اجلــمــاعــي  ـــن  االأم

يف  اال�ــســتــقــرار  حتقيق  يف  للغاية 

ال�سوفيتي،  االحتـــاد  بعد  مــا  ف�ساء 

معربا عن اأمله يف اأن تزداد قدراتها 

ونفوذها.

واأكد بوتني، اأن املعامل البيولوجية 

االأوكرانية  االأرا�سي  االأمريكية على 

بيولوجية  اأ�ــســلــحــة  "تطور  كــانــت 

يف  ذلــــك  جــــاء  اأ�سا�سي".  بــ�ــســكــل 

قمة  يف  م�ساركته  خــالل  له  ت�سريح 

اجلماعي"  االأمــن  معاهدة  "منظمة 
بــالــعــا�ــســمــة الــرو�ــســيــة مــو�ــســكــو؛ 

الــرئــيــ�ــســة  املـــهـــمـــة  اأن  واأو�ـــــســـــح 

لــهــذه املــعــامــل كــانــت جــمــع املــــواد 

خ�سو�سيات  ودرا�سة  البيولوجية، 

انــتــ�ــســار الــفــريو�ــســات واالأمـــرا�ـــس 

ــة.  اخلـــطـــرية الأغـــرا�ـــســـهـــا اخلــا�ــس

يف  ح�سلت،  قــد  رو�ــســيــا  اإن  ـــال:  وق

اخلا�سة  الع�سكرية  العملية  �سياق 

اأن  على  موثقة  اأدلــة  على  باأوكرانيا 

قد  البيولوجية  االأ�سلحة  مكونات 

مناطق  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأن�سئت 

جماورة حلدود رو�سيا مبا�سرة.

الــرئــيــ�ــس  يــعــقــد  اأن  املـــقـــرر  ومــــن 

اإطار  ثنائية يف  اجتماعات  الرو�سي 

قمة منظمة معاهدة االأمن اجلماعي، 

األك�سندر  بــيــالرو�ــس،  روؤ�ـــســـاء  مــع 

قا�سم  وكازاخ�ستان،  لوكا�سينكو، 

جـــومـــارت، وقــريغــيــز�ــســتــان �ــســادر 

اأعلنت  ثانية،  جهة  من  جــابــاروف.  

وزارة الدفاع الرو�سية التو�سل اإىل 

اجلرحى  الإجــالء  النار  لوقف  اتفاق 

اإن�ساين  ممــر  وفتح  اآزوف�ستال  مــن 

يف امل�سنع مباريوبول، ال�ستخدامه 

االأوكــرانــيــني  اجلــنــود  م�ساعدة  يف 

بــيــان وزارة  وبــحــ�ــســب  اجلـــرحـــى. 

الهدنة  هــذه  ــاإن  ف الرو�سية،  الــدفــاع 

املقاتلني  مع  مفاو�سات  نتيجة  هي 

ــنــوا يف  ــذيــن حتــ�ــسّ االأوكـــرانـــيـــني ال

ممرات حتت االأر�س يف هذا املوقع 

ال�سناعي ال�سخم. لكنه مل يحدد عدد 

اإجــالوؤهــم.  �سيتم  الذين  االأ�سخا�س 

ما  االأوكــرانــيــة،  ال�سلطات  وبح�سب 

زال هــنــاك حـــوايل األـــف جــنــدي من 

بينهم 600 جريح.

وقبلها اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية 

ــة يف  ــي ــران اإ�ــســقــاط 3 مــقــاتــالت اأوك

خــاركــيــف ومــيــكــواليــف وجـــزيـــرة 

االأركــان  رئا�سة  اأكــدت  فيما  زميني، 

الــرو�ــســي  اأن اجلــيــ�ــس  االأوكـــرانـــيـــة 

يــحــ�ــســد قــــواتــــه يف اإيـــــزيـــــوم بــني 

كما  ودونيت�سك.  و�سيفري  خاركيف 

اأعــلــنــت الــ�ــســلــطــات االأوكـــرانـــيـــة اأن 

قــواتــهــا �ــســدت الــقــوات الــرو�ــســيــة، 

ــتــعــادت الــ�ــســيــطــرة عــلــى جــزء  وا�ــس

منطقة  يف  رو�سيا  مــع  احلـــدود  مــن 

خاركيف ال�سمالية ال�سرقية.

يف  اأوكـــــراين  ع�سكري  قــائــد  ـــال  وق

ق�سفا  اإن  �سرقا:  لوغان�سك  منطقة 

رو�سيا ا�ستهدف م�ست�سفى يف مدينة 

�سيفريودونت�سك ليال، مما اأ�سفر عن 

بينهم   ،9 واإ�ــســابــة  �سخ�سني  مقتل 

طفل. كما ا�ستهدف ق�سف ليلي بلدات 

اخلا�سة  القوات  اأن  م�سيفًا  اأخــرى، 

ال�سكك  ج�سور  فــجــرت  االأوكــرانــيــة 

رو�سيا  عليها  ت�سيطر  التي  احلديد 

بني روبيزين و�سيفريودونت�سك يف 

اإطار جهود الإبطاء الهجوم الرو�سي.
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بداخل  توجد  اأ�سياء  من  املــدين  الــدفــاع  حــّذر  وقــت   يف 

ال�سيارة قد توؤدي النفجارها اأو ت�سبب اإ�سعال حريق يف 

الدفاع املدين،  املركبة  مع ارتفاع درجات احلــرارة، قال 

عرب ح�سابه الر�سمي على موقع »تويرت«: يف ظل االأجواء 

احلــارة وارتــفــاع درجــات احلــرارة خــال ف�سل ال�سيف 

تاأكد من خلو املركبة من عبوات الغاز، ووالعة ال�سجائر، 

العطر  وعــبــوة  ال�ساحن،  وبــطــاريــة  املتنقل  وال�ساحن 

املتحدث  واأكد  اليدين.  معقم  �سائل  امل�سغوطة، ووعبوة 

اأنه  القحطاين،  ح�سني  لاأر�ساد،  الوطني  املركز  با�سم 

 48 ت�سجل  مل  جــدة  حمافظة  بــاأن  تداوله  مت  ملا  �سحة  ال 

عامًا.   50 من  اأكــر  منذ  مايو  �سهر  خــال  مئوية  درجــة 

يف  الدرجة  هذه  ت�سجيل  جرى  اأنه  القحطاين،  واأو�سح 

لل�سجات  وفقًا  و2010"م،   2004" لعامي  مايو  �سهر 

اإىل  للمركز. و�سهدت حمافظة جدة طق�سًا حارًا  املناخية 

اأعلى  �سجلت  حيث  االأول،  اأم�س   يــوم   احلــرارة،  �سديد 

بـ48.3 درجة مئوية، فيما جاء  درجة حرارة يف اململكة 

م�سعر عرفة ثانيًا بـ47.5 درجة مئوية، بح�سب ما اأعلنه 

–عرب  االأر�ساد  مركز  وذكر  لاأر�ساد".  الوطني  "املركز 
تداوله  مت  ملا  �سحة  »ال  اأنه  القحطاين،  عن  نقا  تويرت- 

مايو  �سهر  خــال  مئوية  درجــة   48 ت�سجل  مل  جــدة  بــاأن 

يف  الباحث  ك�سف  جهته،  مــن  �سنة«.   50 مــن  اأكــر  منذ 

احتلت  جدة  اأن  احل�سيني،  عبدالعزيز  واملناخ،  الطق�س 

املركز الثالث على م�ستوى العامل يف اأق�سى درجة حرارة 

خال الـ24 �ساعة االأخرية. كما توقع الباحث يف الطق�س، 

ا�ستمرار املوجة احلارة على منطقتي مكة واملدينة، قائًا 

عرب ح�سابه الر�سمي على موقع »تويرت«: اإنه من املتوقع 

ا�ستمرار املوجة احلارة على منطقتي مكة واملدينة، الفتا 

اإىل موؤ�سر ارتفاع احلرارة على باقي مناطق اململكة من 

مع  املا�سية،  االأيــام  �سجلته  عما  درجــات   3 اإىل  درجتني 

اأن  يذكر  اململكة«.   من  اأجـــزاء  على  وغبار  ريــاح  وجــود 

اأم�س رياحا ن�سطة  منطقة تبوك وحمافظة تيماء �سهدت 

واتــربــة مــثــارة مــع تــدين يف مــدى الــروؤيــة وتــكــرر ذات 

والقي�سومة  اخلفجي  منها  مناطق  عدة  يف  ال�سيناريو 

والنعريية وحفر الباطن وقرية العليا.

الوالعات وشواحن الجوال تشعالن السيارات
استمرار الطقس الساخن..  والدفاع المدني يحذر:

ت�ضونان ـ وا�س               

بالتعاون  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  نظمت 

املتحدة  االأمم  ومكتب  الكورية  ال�سرطة  جامعة  مــع 

عــمــل يف مدينة  اأمـــ�ـــس، ور�ـــســـة  االإرهــــــاب  ملــكــافــحــة 

"االأ�ساليب  عنوان  حتت  كوريا  بجمهورية  ت�سونان 

"الدرونز"  واالإ�سرتاتيجيات ملواجهة خماطر طائرات 

التقنية  التطورات  ملواكبة  وذلــك  املهمة"،  املواقع  يف 

للمخاطر والتحديات االأمنية؛ ومنها خماطر الدرونز.

الرامية  ال�سنوية  نايف  برامج جامعة  ذلك �سمن  ياأتي 

اإىل تطوير التعاون الدويل وال�سراكات االإ�سرتاتيجية 

مبكافحة  االهتمام  ترجمة  اإىل  تهدف  التي  الدولية، 

اجلهود  تعزيز  يف  ي�سهم  ملمو�س  واقــع  اإىل  االإرهــاب 

الدولية للت�سدي لتلك اجلرائم.

بن  املجيد  عبد  الــدكــتــور  نــايــف  جامعة  رئي�س  وقـــدم 

الكورية  ال�سرطة  جلامعة  �سكره  البنيان  الــلــه  عبد 

وقت  يف  تاأتي  اأنها  اإىل  م�سرًيا  الور�سة،  ال�ست�سافتها 

تتزايد فيه املخاوف من زيادة املخاطر االأمنية الناجمة 

امتاك  ظل  يف  خا�سة  الدرونز،  طائرات  هجمات  عن 

اجلماعات االإرهابية والتنظيمات امل�سلحة لتلك االأنواع 

يواجه  العاملي  االأمــن  جعل  الذي  االأمــر  الطائرات،  من 

النوع  هذا  ملثل  للت�سدي  جهوده  يف  �سخمة  حتديات 

من الهجمات، التي ت�ستهدف يف اأغلبها البنية التحتية 

للدول. واأكد اأن جامعة نايف العربية ت�سعى من خال 

طــائــرات  قــــدرات  لفهم  املــعــرفــة  تــطــويــر  اإىل  الــور�ــســة 

مواجهتها  و�سبل  التهديدات  اأنــواع  وحتديد  الدرونز 

واحللول التي ميكن تقدميها حلماية املن�ساآت والتمييز 

ووظائفها  الــدرونــز  لقيادة  املختلفة  الت�سنيفات  بني 

ومعرفة اأجهزتها وبراجمها.

مايو-   21 حتى  ت�ستمر  -التي  الور�سة  اأن  واأ�ــســاف 

من  املجال،  هذا  يف  املهمة  املحاور  من  عــدًدا  �ستناق�س 

بينها فوائد ا�ستخدام الدرونز كاأداة اأمنية، واإجراءات 

التكنولوجيا،  طريق  عــن  اال�ستخدام  �سوء  مكافحة 

واأنظمة  احلــراري،  بالت�سوير  مراقبتها  طرق  بجانب 

تقييم  اإىل  اإ�سافة  احلـــوادث،  وحتليل  عنها،  الك�سف 

على  التعرف  وكذلك  ال�سعف،  ونقاط  املخاطر  اأنــواع 

التخطيط  كيفية  ب�ساأن  القرار  التخاذ  الازمة  االأدوات 

واالختيار للحل االأمثل ملواجهة التحديات، وت�ستهدف 

والعاملني  العربية،  بالدول  الداخلية  وزارات  كــوادر 

يف جمــال اإنــفــاذ الــقــانــون، ويــ�ــســارك فيها خـــرباء من 

مبكافحة  العاقة  ذات  واجلــهــات  االأمنية  املوؤ�س�سات 

االإ�سرتاتيجية بني  ال�سراكة  اإطار  االإرهاب، وتاأتي يف 

اجلامعة ومكتب االأمم املتحدة ملكافحة االإرهاب، وتوؤكد 

حر�س اجلامعة على التوعية بالتهديدات االأمنية التي 

ت�سكلها طائرات الدرونز.

جامعة نايف تواجه مخاطر "الدرونز" في المواقع المهمة أمانة جدة
تستعرض تجربة 

منصة »مدينتي«

جدة - اإميان بدوي                    

ا�ستعر�ست اأمانة حمافظة جدة جتربتها يف م�سروع 

القطاع  قيادات  "مدينتي" اأمام  املدينة  اإدارة  من�سة 

وذلك  اخلليج،  لــدول  التعاون  جمل�س  بــدول  البلدي 

للعمل  ع�سر  احلـــادي  املــوؤمتــر  يف  م�ساركتها  خــال 

دولة  ا�ست�سافته  الــذي  امل�سرتك  اخلليجي  البلدي 

من  الفرتة  ذكية" خال  "بلدية  �سعار  حتت  الكويت 

10 – 12 مايو 2022م، و�سدرت التو�سية بتعميم 

للرقابة  مــوحــدة  رقمية  من�سة  واإنــ�ــســاء  التجربة 

والتحكم باإدارة حركة النفايات.

واأو�سح املدير العام ملركز مدينتي عبدالله بن حممد 

تعميم  تو�سياته  �سمن  اعتمد  املوؤمتر  اأن  الغامدي، 

اإلكرتونية  من�سة  باإن�ساء  وذلــك  جدة  اأمانة  جتربة 

م�ستوى  عــلــى  ومــوحــدة  �ساملة  الــنــفــايــات  الإدارة 

منطقة اخلليج، الفًتا اإىل اأن املن�سة حظيت باإعجاب 

من�سة  خال  من  تهدف  االأمانة  اأن  وبني  احل�سور. 

مدينتي اإىل حتقيق التحول الرقمي؛ لزيادة التحكم 

وللحد من ظاهرة الرمي الع�سوائي وحت�سني امل�سهد 

ودعم  امل�سدر  من  الفرز  عملية  وحتفيز  احل�سري، 

بجانب  اخلــ�ــســراء،  واملــبــاين  الــذكــيــة  املـــدن  اإدارة 

تخفي�س االإنفاق احلكومي على امل�ساريع، مع اإطالة 

والتحول  واال�ــســتــدامــة  لــلــمــرادم  الت�سغيلي  العمر 

عن  ا  عو�سً اإلكرتونية  رقابة  الرقابة  اإىل  اأعمال  يف 

اأ�سفرت  ذلــك،  اإىل  الب�سري.  العن�سر  على  االعتماد 

يف  جــدة  حمافظة  الأمــانــة  امليدانية  الــرقــابــة  جــهــود 

ال�سلبية  الظواهر  ومكافحة  اجلائلني  الباعة  تعقب 

الرئي�سة  الــطــرق  على  احل�سري  امل�سهد  وحت�سني 

وداخل االأحياء ال�سكنية خال الثاثة اأ�سهر املا�سية، 

اخل�سار  من  طن   16.5 نحو  وم�سادرة  �سبط  عن 

نطاق  �سمن  متفرقة  واأحــيــاء  مــواقــع  يف  والفاكهة 

اإطار  يف  اأنه  االأمانة،  واأو�سحت  فرعية.  بلديات   9

الع�سوائي  البيع  ظاهرة  ملكافحة  امليدانية  اجلهود 

 355 واإتــاف  م�سادرة  من  الرقابية  الفرق  متكنت 

مــواقــع  يف  الع�سوائية  والــعــربــات  الب�سطات  مــن 

لت�سمل  متفرقة، وتنوعت املواد املعرو�سة ع�سوائيا 

اخل�سار والفاكهة والبطاط�س والتمور واخلردوات 

املوازين  من  كمية  م�سادرة  جرى  كما  وامللبو�سات، 

اأنـــه جرى  مبينة  مــركــبــات خمــالــفــة،   10 واحــتــجــاز 

ت�سليم كميات اخل�سار والفاكهة ال�ساحلة لا�ستهاك 

للجمعيات اخلريية.

الريا�س ـ البالد                

متكامًا  مركًزا  عبدالرحمن،  بنت  نــورة  االأمــرية  جامعة  ت  �سَ خ�سَّ

نوعية  خدمات  تقدمي  على  يعمل  االإعاقة؛  ذوات  الطالبات  لدعم 

االأكادميية  اجلــوانــب؛  جميع  يف  وال�سمولية  باجلودة  تت�سم 

واالإدارية والنف�سية واالجتماعية والتقنية.

ملتابعة  االإعاقة  ذوات  من  فئة   11 لـ  خدماته  املركز  ُم  وُيقدِّ

وتن�سيق تطبيقات التكّيفات االأكادميية الفردية للطالبات 

توفري  عملية  ين�سق  كــمــا  االخـــتـــبـــارات(،  )تــكــّيــفــات 

قــارئــة،  مــلــحــوظــات،  ــة  )مــدون للطالبات  مــ�ــســاِعــدات 

االأن�سطة  اإقامة  اإىل  اإ�سافًة  اإ�ــســارة(،  لغة  مرتجمة 

ذوات  من  الثانوية  املرحلة  لطالبات  التوعوية 

م�ساندة،  تعليمية  اأجــهــزة  وتــوفــري  االإعـــاقـــة، 

تدريبية.  ودورات  تعليميًة  َجَل�َساٍت  ويقدم 

االأكادميي  الدعم  تقدمي  اإىل  املركز  ويهدف 

للطالبات، ورفع جاهزية مرافق اجلامعة؛ 

تنمية  اإىل  باالإ�سافة  ومهنًيا،  واجتماعًيا  تعليمًيا  احتياجاتهن؛  لتلبية 

مهارات اأع�ساء الهيئة التعليمية يف تدري�س الطالبات ذوات االإعاقة مبا 

مع  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  وبناء  اخلا�سة،  احتياجاتهن  مع  يتاءم 

من  حزمة  املركز  ويقدم  العمل.  �سوق  يف  الدمج  لدعم  اخلا�س  القطاع 

الدورات التدريبية يف التكّيفات االأكادميية يف ال�سف الدرا�سي، ويف 

نظام كورنيل لتدوين امللحوظات، ونظام الباك بورد، اإ�سافًة اإىل دورة 

امل�ساعر  على  التغلُّب  وفنيات  لاختبارات،  اال�ستعداد  اإ�سرتاتيجيات 

التعليمية  الهيئة  الأع�ساء  موجهة  وور�سة  الوقت،  واإدارة  ال�سلبية، 

فر�سة  لطالباته  املركز  االإعــاقــة.  ويتيح  لــذوي  الرقمي  الو�سول  يف 

التطوع من خال طرح 40 فر�سًة تطوعيًة ا�ستطعن من خالها خو�س 

التجربة يف ميدان التطوع؛الذي من �ساأنه االإ�سهام يف تكوين مهاراتهن 

االجتماعية وال�سخ�سية، من حوايل 11 فئة من خمتلف االإعاقات، منها: 

من  اأنواع  اإىل  باالإ�سافة  وال�سمعية،  والب�سرية،  واحلركية،  ال�سحية، 

اإعاقة ال�سعوبات واال�سطرابات واملتازما؛ اإْذ بلغت االإعاقات احلركية 

اأعلى ن�سبة من اإجمايل االإعاقات امل�ستفيدة من املركز.

خدمات متميزة لذوات اإلعاقة بجامعة األميره نورة

مكة املكرمة ـ البالد               

�سّخرت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام 

اإر�ــســاد  اإدارة  يف  ممــثــلــًة  الــنــبــوي  واملــ�ــســجــد 

ال�سائلني جهاز الروبوت التوجيهي، الذي يعمل 

املنا�سك،  اأداء  بكيفية  القا�سدين  توجيه  على 

اإمكانية  مع  ال�سائلني،  على  واالإجابة  واالإفتاء 

اإ�سافة الرتجمة الفورية للغات، وكذلك التوا�سل 

مع امل�سايخ عن بعد، وو�سع عدد من التوجيهات 

التعريفية باأكر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق 

الروبوت  ويدعم  بعد.  عن  بالروبوت  التحكم 

العربية،  اللغة  وهـــي:  لغة   )11( التوجيهي 

الفار�سية،  الرو�سية،  الفرن�سية،  االإجنليزية، 

الرتكية، املاوية، االأوردو، ال�سينية، البنغالية، 

الهو�سا، كما يحتوي الروبوت على �سا�سة )21 

منها  اال�ستفادة  ميكن  باللم�س؛  تعمل  بو�سة( 

قا�سدي  تهم  الــتــي  اخلــدمــات،  مــن  عــدد  بعمل 

امل�سجد احلرام من توجيه واإر�ساد واإبداء راأي. 

مــزودة  عجات   )4( على  الــروبــوت  ويحتوي 

بنظام اإيقاف ذكي ت�سمح بتحريكه ب�سكل �سل�س 

ومرن، مع نظام كامريات اأمامية و�سفلية عالية 

الدقة والو�سوح يف نقل ال�سورة؛ حيث ت�سمح 

بالتقاط ت�سوير حميطي للمكان، و�سماعات ذات 

بجودة  وميكروفون  ال�سوت،  يف  عاٍل  و�سوح 

لل�سوت،  وا�ــســح  بنقل  ت�سمح  عالية  الــتــقــاط 

الا�سلكية  ال�سبكة  نظام  على  الروبوت  ويعمل 

"واي فاي" وب�سرعة 5 "جيجا هرتز" متكن من 
انتقال �سريع وعال للبيانات.

"روبوت" توجيهي لخدمة قاصدي المسجد الحرام 
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جدة- البالد
 7 مب�ساركة  ال�ساطئية،  القدم  لكرة  اآ�سيا  غــرب  احتــاد  بطولة  جــازان  يف  غــدا  تنطلق 
الأخ�سر  بجانب  ولبنان  فل�سطني،  عمان،  البحرين،  الكويت،  الإمــارات،  هي"  منتخبات 
ال�سعودي". �ساحب ال�سيافة، وقد حل املنتخب الوطني على راأ�س املجموعة الثانية مع 
الكويت،  الإمارات،  الأوىل منتخبات  فيما �سمت املجموعة  البحرين وفل�سطني،  منتخبي 

عمان ولبنان.
ومن املقرر اأن تنطلق املناف�سات باإقامة 3 مواجهات جتمع منتخبنا الوطني مع فل�سطني، 

يف حني تلتقي الإمارات مع عمان والكويت مع لبنان.

جازان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية 

أغلى الكؤوس ومفاجأة الفيحاء
خالد الطياري

العهد  ويل  �سمو  وبح�سور  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  من  كرمية  برعاية 
الأمري حممد بن �سلمان، �سيظهر الفيحاء م�ساء اخلمي�س على ملعب اجلوهرة 
كاأ�س  الهالل - يف نهائي  – فريق  الزعيم  لأول مرة يف تاريخه يف مواجهة 

خادم احلرمني ال�سريفني.
ل �سك اأن التاريخ قد كتب اأن فريق الفيحاء �سنع املفاجاأة وو�سل لنهائي 
النهائي،  ن�سف  الحتاد يف  الدوري  اأطاح مبت�سدر  اأن  بعد  الكوؤو�س،  اأغلى 
و�سوف يكتبها التاريخ مباء من ذهب اإذا ما جنح الفيحاوية وخطفوا الكاأ�س 

الذهبية من اأنياب الهاللية.
فرق  على  عطفا  باللقب؛  بالتتويج  الأرجــح  هي  الهالل  كفة  الــورق،  على 
هذه  مبثل  الهالل  ومتر�س  وتاريخهما  الفريقني  بني  ما  الفنية  الإمــكــانــات 

املباريات بعك�س الفريق الفيحاوي الذي يعد هذا اأول نهائي له يف تاريخه.
وبدنيا  فنيا  حا�سرا  يكون  فمن  التاريخ،  يدونه  مبا  تعرتف  ل  القدم  كرة 

خالل الت�سعني دقيقة �سيكون اللقب من ن�سيبه.
دياز  الأرجنتيني  ومدربه  فالهالل  خمتلفتني،  بطريقتني  يلعبان  الفريقان 
يعتمد على ال�سيطرة وال�ستحواذ على منطقة الو�سط والنت�سار ال�سريع على 
الأطراف وال�سغط املتقدم م�ستفيدا من الإمكانات الهجومية ل�سامل الدو�سري 
على اجلناح الأي�سر ومن خلفه الظهري الطائر يا�سر ال�سهراين وعلى اجلهة 
اليمنى تواجد الربيك ومو�سى ماريغا، بينما يعتمد الفيحاء ومدربه ال�سربي 
فوك رازوفيت�س على التح�سينات الدفاعية واإغالق كل الطرق املوؤدية ملرماه 
وحماولة خطف املباراة من خالل الهجمات املرتدة ال�سريعة بتواجد املهاجم 

املقدوين الك�سندر ترايكوفي�سكي – قاهر الطليان.
مباريات الكوؤو�س ي�سعب دائما التنبوؤ بنتائجها، ول تعرتف بفريق �سغري 
والفي�سلي  التعاون  بتتويج  املا�سيني  املو�سمني  خالل  حدث  وما  كبري،  اأو 
على  دليل  اإل  هو  ما  وكبرية  وجماهريية  عريقة  اأندية  ح�ساب  على  باللقب 
اأن من يكون حا�سرا فنيا وبدنيا والأقل اأخطاء، وا�ستغالل اأن�ساف الفر�س 

�سيكون الذهب من ن�سيبه.
وكمتابعني ريا�سيني ناأمل اأن نرى نهائي يليق باحلدث واأن تكون املباراة 
القدم  مثرية و�سهرة ريا�سية �سيقة تعك�س �سورة م�سرفة ملا و�سلت له كرة 

ال�سعودية.
@khalidtayyari

قبل نهائي كأس الملك.. رازوفيتش مدرب الفيحاء متوعدا:

الثالثة ثابتة يا هالل!
جدة – البالد

الفيحاء،  مــدرب  رازوفيت�س  فــوك  ال�سربي  اأكــد 
اأن فريقه ل يخ�سى مواجهة الهالل يف نهائي كاأ�س 
خادم احلرمني ال�سريفني، واأنه �سي�سعى للفوز بكل 
لفريقه  تاريخي  منجز  حتقيق  اأجــل  من  الو�سائل؛ 

بالظفر باأول لقب يف تاريخه.
الذي  الهالل  يحرتم  اأنــه  اإىل  رازوفيت�س  واأ�سار 
�سدد يف  لكنه  ال�سعودية،  الفرق يف  اأقــوى  من  يعد 
به  الهزمية  اإحلــاق  قــادر على  اأنــه  ذاتــه على  الوقت 
اأن فريقه تفوق هذا املو�سم  النهائي، خ�سو�سا  يف 
اآخر مباراة بهدف نظيف،  على مناف�سه وهزمه يف 
يف  اأر�سه  على  ثمينتني  نقطتني  منه  انتزع  وقبلها 
جعل  على  وقدرتهم  بالعبيه  ثقته  مبديا  الريا�س، 
الهدف  هو  بالكاأ�س  الفوز  اإن  حيث  ثابتة(  )الثالثة 
الذي ي�سعى اجلميع يف نادي الفيحاء لتحقيقه بعد 

مو�سم ناجح حافل بالكفاح والتاألق.
"اإذا  تلفزيوين:  لقاء  يف  الفيحاء  مــدرب  ــال  وق
اأننا  �سنجد  املو�سم  هــذا  الفيحاء  به  قــام  ما  حللنا 
وو�سولنا  الكبرية،  الفرق  جميع  اأمــام  عنيد  خ�سم 
على  عملنا  حيث  فراغ  من  ياأت  مل  ال�ساد�س  للمركز 
الدفاع  خط  وتقوية  اجلوانب  من  العديد  ت�سحيح 

ب�سكل اأ�سا�سي".
وعـــــن تــــاألــــق احلــــار�ــــس املـــخـــ�ـــســـرم فـــالدميـــري 
�سنة  "قبل  الفيحاء:  مــدرب  قــال  �ستويكوفيت�س، 
حار�س  مع  بالتعاقد  الإدارة  اإقناع  عليَّ  �سعبا  كان 
عمره 38 عاما، لكنني اأ�سررت على ذلك لأين اأعرف 

احلار�س فالدميري جيدا".

قبل  اجلماهري  اإىل  ر�سالة  الفيحاء  مدرب  ووجه 
ل  حتى  �سيئًا  تتوقعوا  "ل  قائال:  الهالل،  مواجهة 
لدينا،  ما  وكل  الأف�سل  �سنقدم  بالتاأكيد  حتبطوا. 
وكل ما �سنفعله هو �سحب ال�سغوطات عن لعبينا 
لأن النهائي مباراة خا�سة لنا، و�سرنكز يف امليدان 
كاأ�س  نهائي  يف  نتيجة  اأي  عــن  را�سيًا  و�ــســاأكــون 

امللك".
الفيحاء،  مع  ا�ستمراره  حــول  �سوؤال  على  وردا 
ال�سعودية،  الثانية يف  لل�سنة  بالراحة  "اأ�سعر  قال: 
وما  ودودون،  لأنــهــم  الــ�ــســعــودي  ال�سعب  واأحـــب 
يهمني اأنا واجلهاز الفني والالعبون الأجانب، اأننا 

ن�سعر بحب وترحيب اجلماهري بنا".
ووا�سل املدرب ال�سربي: "طلباتي كبرية لالإدارة 
متطلباتي،  كــل  حتقيق  ي�ستطيعوا  لــن  وبالتاأكيد 

الفريق  م�ستوى  لرفع  الإدارة  على  اأ�سغط  ولكن 
اأكرث، ويف كرة القدم العمل يحتاج للوقت".

متارينه  الفيحاء  فــريــق  وا�ــســل  ال�سياق،  ويف 
املرتقب  للنهائي  ا�ــســتــعــدادا  رازوفــيــتــ�ــس  بــقــيــادة 
تدريبية  اأجــــرى حــ�ــســة  املــقــبــل، حــيــث  اخلــمــيــ�ــس 
الفنية  اجلوانب  على  املــدرب  فيها  ركز  اأم�س  م�ساء 
والــتــكــتــيــكــيــة مـــن خـــالل عـــدة حمــطــات تــدريــبــيــة، 
امل�ساحات  وخلق  اخلــطــوط  تــقــارب  على  ا�ستملت 
ال�سيقة، واختتمت مبناورة  امل�ساحات  واللعب يف 

ت�سمنت تطبيقات تكتيكية.
و�سيوا�سل الفريق متارينه م�ساء اليوم الثالثاء 
ال�سيخ عبدالعزيز  وغدا الأربعاء على ملعب معايل 
التويجري مبقر النادي، قبل التوجه اإىل مدينة جدة 

التي حتت�سن املباراة النهائية اخلمي�س املقبل.
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 جنح الأهلي امل�سري يف الو�سول لنهائي دوري اأبطال اأفريقيا بعد 
فوزه على وفاق �سطيف اجلزائري ب�ستة اأهداف مقابل هدفني ذهابًا 
الذي  مو�سيماين  الفني  املدير  من  بتوجيه  جمهود  وباأقل  واإيابًا، 
تواليا،  مرة  لثالث  النهائي  اإىل  والو�سول  املفيد  حتقيق  يف  جنح 
ملالقاة الوداد البي�ساوي املغربي يف املغرب وو�سط جماهريه، يف 
توجه لي�س مب�ستغرب من الحتاد الأفريقي الذي ميار�س الكثري من 

القرارات التع�سفية �سد املنتخبات والفرق امل�سرية )حتديدًا(.
** فبعد اأن خ�سر املنتخب امل�سري الو�سول اإىل املونديال العاملي 
�ستى  �سهدت  التي  ال�سنغال،  اأمـــام  مباراته  يف  الوا�سح  بالظلم 
املنتخب  جنــوم  �سد  والبدنية  النف�سية  وال�سغوطات  املخالفات 
طوال  اأعينهم  على  الليزر  توجيه  الإطــالق  على  واأهمها  امل�سري 
املباراة وخالل تنفيذ ركالت الرتجيح ما اأدى اإىل خ�سارة املنتخب 
باإقامة  التع�سفي  قــراره  ي�سدر  الأفريقي  الحتــاد  هاهو  امل�سري. 
نهائي اأبطال اأفريقيا يف املغرب بدًل من اإقامتها على اأر�س حمايدة 

اأو حتكيم القرعة من  اأجل الإن�ساف.
وجماهري  اأ�سقاء  املغربي  والوداد  امل�سري  فالأهلي  باأ�س،  ل  ولكن 
فريقها  ت�ساند  و�سوف  مكان  كل  ويف  املغرب  يف  متواجدة  الأهلي 

بكل قوة من اأجل حتقيق الفوز.
وريــال  الأهــلــي،  وعربيا  الحتـــاد،  حمليًا  اأ�سجع  اأنني  بحكم  ــا  واأن
الأفريقي  باللقب  الأهلي  فريقي  فــوز  اأمتنى  فاإنني  عامليًا،  مدريد 

احلادي ع�سر، واإ�سعاد جماهريه وع�ساقه يف كافة اأنحاء العامل.
ي�سجع  بدوره  الذي  �سدقي  النحا�س  الغايل  العزيز  امل�سري  اأخي 
الأهلي امل�سري، والحتاد ال�سعودي متفائل بتحقيق اللقب القاّري 
التهاون  من  الأهلي  نف�سه جنوم  الوقت  احلادي ع�سر، ويحّذر يف 
اأمام الوداد املغربي، كون مباريات الكوؤو�س مباريات اأهداف وكرة 
القدم تخدم من يخدمها وعلى هذا الأ�سا�س يطالب ال�سياطني احلمر 
ع�سر،  احلادي  القاّري  اللقب  حتقيق  اأجل  من  مابو�سعهم  كل  ببذل 

بحول الله وقّوته.
ُتظهر  املغربية  الفرق  اأن   التحذير خا�سة  اأوؤيــده يف هذا  واأنــا   **
اأف�سل مالديها عندما تلعب على اأر�سها وبني جماهريها . ل �سك اأن 
ال�سناوي،  حممد  العمالق  احلار�س  بقيادة  امل�سري  الأهلي  جنوم 
�سيبذلون اأق�سى مالديهم؛ من اأجل تقدمي كاأ�س اأبطال اأفريقيا للمرة 
الـ 11 هدية للجماهري الأهالوية وحتقيق الفرحة لكل عا�سق للنادي 

الأهلي امل�سري، واأنا اأحدهم.
فقط اأمتنى اأن يتم اإ�سناد اإدارة املباراة لطاقم حتكيمي كفوؤ قادر على 

اإدارة هذا النهائي الكبري الذي ترتقبه املاليني.
 hakami_omar@

األهلي واللقب الـ11
عمر احلكمي

شروق ليفربول يواجه ساوثامبتون بهدف إعادة فارق النقطة

قمة ملتهبة تجمع العدالة والخليج.. والوحدة يخشى الشعلة   

صراع الكالتشيو يمتد للجولة األخيرة بين قطبي ميالنو

في انطالق الجولة 36 من دوري" يلو"..

جدة – هالل �سلمان
اإجنــلــرتا  كــاأ�ــس  لقب  حتقيقه  بعد 
بــــفــــوزه عـــلـــى تــ�ــســلــ�ــســي بـــركـــالت 
الــرتجــيــح الــ�ــســبــت املــا�ــســي، يعود 
على  الــ�ــســراع  اإىل  ليفربول  فــريــق 
مع غرميه  الإجنليزي  الــدوري  لقب 
�سيفا  يحل  حيث  �سيتي،  مان�س�سرت 
�ــســاوثــامــبــتــون م�ساء  نــظــريه  عــلــى 
 37 الـ  اجلولة  �سمن  الثالثاء  اليوم 

قبل الأخرية.
حتقيق  اإىل  لــيــفــربــول  ويــ�ــســعــى 
النقاط  فارق  اإعــادة  اأجل  الفوز؛ من 
اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  وبـــني  بينه 
ــعــد تعرث  نــقــطــة واحـــــــدة، وذلـــــك ب
الأخـــــري بــالــتــعــادل مـــع و�ــســت هــام 
النجم  فيها  اأهــدر  مباراة  )2-2( يف 
اجلزائري ريا�س حمرز ركلة جزاء 
قبل 5 دقائق من نهايتها ليفوت على 
 6 اإىل  الفارق  تو�سيع  فر�سة  فريقه 
املــدرب بيب  نقاط، حيث رفع رجال 
نقطة،   90 اإىل  ر�سيدهم  غوارديول 

مقابل 86 لفريق )الريدز(.
للتفريط  ليفربول  اأمــام  جمال  ول 
اإىل  ر�سيدهم  �سريفع  الــذي  بالفوز 
امل�ستعر  ال�سراع  ويبقي  نقطة،   89
الأخـــرية  اجلــولــة  حتى  اللقب  على 
احلـــا�ـــســـمـــة الأحـــــــد املـــقـــبـــل، الــتــي 
ورفاقه  �سالح  حممد  فيها  �سيواجه 
يلعب  فيما  وولفرهامبتون،  فريق 
فيال  اأ�ستون  اأمــام  �سيتي  مان�س�سرت 

�ستيفن  ال�سابق  ليفربول  اأ�سطورة  يدربه  الذي 
جريارد.

قلوبهم  على  اأيديهم  )الــريــدز(  حمبو  وو�سع 

بعد اإ�سابة النجم امل�سري وا�سطراره للخروج 
نهائي  ت�سل�سي يف  اأمــام  �ساعة  ن�سف  بعد نحو 
ــاأ�ــس، كــمــا تــعــر�ــس قــلــب الـــدفـــاع فـــان دايــك  ــك ال
الليلة،  مباراة  عن  و�سيغيبان  اأي�سا  لالإ�سابة 

لكن املدرب يورغن كلوب طماأن اجلميع على اأن 
دوري  نهائي  يف  حا�سرين  �سيكونان  النجمني 
اأبطال اأوروبا اأمام ريال مدريد يف نهاية ال�سهر 

اجلاري.

�ساوثامبتون  على  الفوز  يف  ليفربول  وجنح 
"اأنفيلد" لكن  ملعب  على  ذهابا  نظيفة  برباعية 
الذي  الأخــري  ملعب  على  �سهلة  تكون  لن  املهمة 

يحتل املركز الـ 11 بر�سيد 40 نقطة.

حائل- خالد احلامد   
افتتاح  يف  ــاءات  ــق ل  5 ــامــة  اإق ــثــالثــاء(  )ال الــيــوم  ي�سهد 
املرحلة الـ36 من دوري" يلو" للدرجة الأوىل للمحرتفني. 
حيث  الأهمية؛  غاية  يف  �ستكون  والغد  اليوم  مواجهات 

�ستحدد الكثري من مالمح وخارطة الدوري.

العدالة VS اخلليج  
على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي الريا�سية بالأح�ساء، 
ي�ست�سيف العدالة نظريه اخلليج يف قمة اجلولة. العدالة 
نقطة   61 بـ  اخلليج  يت�سدر  فيما  نقطة،   61 بـ  ثانيا  ياأتي 
اأي�سا وبفارق الأهداف. الفوز يعترب بـ )6 نقاط( و�سيكون 

خطوة كبرية لل�سعود لدوري املحرتفني.  

ال�سعلة VS الوحدة  
الوحدة،  �سيفه  ال�سعلة  فريق  ي�ستقبل  باخلرج،  ملعبه  على 
يف مباراة مهمة للفريقني. ال�سعلة ميتلك 43 نقطة باملركز الـ12 
وياأمل يف ح�سد النقاط الثالث للهروب من م�سيدة الهبوط. اأما 
الوحدة فياأتي رابعا بـ 58 نقطة، ويطمح للفوز؛ للحفاظ على 

حظوظه يف املناف�سة على �سدارة الرتتيب وال�سعود. 

ال�ساحل VS الكوكب   
الريا�سية  جلوي  بن  �سعود  الأمــري  مدينة  ملعب  على 

باخلرب، ي�ستقبل ال�ساحل �سيفه الكوكب يف مواجهة مهمة 
للفوز  ال�ساعي  نقطة،  بـ42  الـــ14  املركز  �ساحب  لل�ساحل 
الهبوط، ولتو�سيع  البقاء بعيدًا عن خما�سي  حتى ي�سمن 
يدخل  املــقــابــل،  يف  مناف�سيه.  اأقـــرب  وبــني  بينه  الــفــارق 

الكوكب بعد اأن هبط ر�سميا للثانية. 

اأحد VS النه�سة  
نظريه  اأحـــد  ي�ست�سيف  املــنــورة،  باملدينة  ملعبه  على 
يف  ميتلك  اأحـــد  كــثــريًا.  الفريقني  يهم  لــقــاء  يف  النه�سة، 
ر�سيده 53 نقطة باملركز ال�سابع ، ويطمح لإبقاء حظوظ 
يف املناف�سة ولو على املقعد الثالث لل�سعود، وفوزه الليلة 
النه�سة ميتلك 37 نقطة باملركز  املقابل  اآماله. يف  �سيعزز 
�سبح  من  للهروب  املباراة،  بنقاط  الفوز  يف  وياأمل  الـــ18 

الهبوط، الذي يالحقه ب�سدة.  

جدة VS اخللود  
يف  الريا�سية  عبدالله  امللك  مبدينة  الرديف  امللعب  على 
متكافئ. جدة  لقاء  ي�ستقبل جدة نظريه اخللود يف  جدة، 
لالبتعاد  الفوز،  نقطة وياأمل يف  بـ43  الـ13  باملركز   ياأتي 
عن املراكز اخلم�سة الأخرية. اأما اخللود الثامن بـ 52 نقطة 
الرتتيب  �سلم  يف  والتقدم  انت�ساراته،  ملوا�سلة  في�سعى 

واملناف�سة على ال�سعود على اأمل تعرث مناف�سيه.  

جدة – هالل �سلمان
ليتوج  فقط  نقطة واحدة  اإىل  بحاجة  ميالن  فريق  بات 
 ،2011 عــام  منذ  الأوىل  للمرة  الإيــطــايل  الـــدوري  بلقب 
حيث �سيمتد ال�سراع على لقب "�سكوديتو" مع جاره اإنرت 

ميالن اإىل اجلولة الأخرية التي �ستقام الأحد املقبل.
اجلولة  قبل  لإنـــرت   81 مقابل  نقطة   83 مــيــالن  ميلك 
الأخرية، حيث يلتقي الأول مع �سا�سوولو خارج ملعبه، 
يف حني ي�ستقبل الثاين نظريه �سامبدوريا، ويكفي ميالن 
على  يتفوق  لأنــه  اإنــرت  نتيجة  عن  النظر  بغ�س  التعادل 

الأخري بفارق املواجهتني هذا املو�سم.
الأخـــرية  قبل  فـــوزا �سعبا يف اجلــولــة  مــيــالن  وحــقــق 
املا�سي،  الأحــد  اأتالنتا  �سيفه  على  مقابل  دون  بهدفني 
"�سان �سريو" الذي  يف اآخر مباراة يخو�سها على ملعبه 
بع�ساق  مدرجاته  غ�ست  حيث  الأحــمــر؛  باللون  اكت�سى 

"رو�سونريي".
 )1-3( بنتيجة  كالياري  على  الفوز  اإنرت  حقق  بــدوره، 
مارتينيز،  لوتــارو  الأرجنتيني  ملهاجمه  ثنائية  بف�سل 
يف  الثالث  املــركــز  يف  هــدفــًا   21 اإىل  ر�سيده  رفــع  الــذي 
جنم  اإميوبيلي  ت�سريو  بعد  الــهــدافــني،  ترتيب  �ــســدارة 
دو�سان  وال�سربي  هدفًا،   27 بـ  الرتتيب  مت�سدر  لت�سيو 

فالهوفيت�س مهاجم يوفنتو�س )23 هدفًا(.
اأمــام  اأر�ــســه  الــذهــاب، خ�سر مــيــالن على  يف مــبــاراتــي 
�سا�سوولو )1-3(، فيما تعادل اإنرت )2-2( مع �سامبدوريا.

األهلي المصري سيخوض 
نهائي أفريقيا.. وسيلجأ 

للمحكمة الرياضية
جدة – البالد

اأبطال  لقب دوري  امل�سري حامل  الأهلي  النادي  اأعلن 
يف  للم�سابقة،  النهائية  املباراة  �سيخو�س  اأنه  اأفريقيا، 
نهاية ال�سهر اجلاري يف اأي ملعب، لكن ذلك لن مينعه من 

موا�سلة اللجوء اإىل حمكمة التحكيم الريا�سية.
"كاف"  قــرار  على  املا�سية  الأيــام  يف  الأهلي  اعرت�س 
املتاأخر باإقامة النهائي يف املغرب اأمام الوداد البي�ساوي 
املغربي، وطالب باإقامته يف ملعب حمايد من اأجل تكافوؤ 

الفر�س.
باإقامة  مبوقفه  "كاف"  مت�سك  الحــتــجــاجــات  ورغـــم 
املباراة 30 مايو اجلاري، وبرر اأنه تلقى طلبني يف وقت 
�سابق با�ست�سافة النهائي من املغرب وال�سنغال، بينما مل 

تطلب م�سر التنظيم.
وقال الأهلي يف بيان بعد اجتماع عاجل ملجل�س الإدارة 
الأبطال يف  لدوري  النهائية  املباراة  "�سنخو�س  الأحد: 
اأي ملعب داخل القارة الأفريقية، انطالقًا من قيمة النادي 

الأهلي وتاريخه".
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إطالق برنامج إلكساب الطالب مهارات »النوتة الموسيقية«
الريا�ض - البالد

اأطلقت هيئة املو�سيقى اأم�س )االثنني(، ن�ساطا ال �سّفي، مب�سّمى 
يقّدم  الــذي  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون  املو�سيقية"  "الثقافة 
حمتوى اإثرائيًا على من�سة مدر�ستي التابعة لوزارة التعليم بهدف 
ومهارات  املو�سيقى،  عن  وا�سحة  فكرة  املهتمني  الطالب  اإك�ساب 
عامليني،  فنانني  اأ�ساليب  على  والتعرف  املو�سيقية،  النوتة  كتابة 
ال�سعبية  املو�سيقية  االأمناط  بني  التفريق  على  القدرة  اإىل  اإ�سافة 

باململكة، والتعرف على االآالت املو�سيقية.
وتعريفًا  متعددة  مو�سوعات  يتناول  الن�ساط  اأن  الهيئة  وبينت 
والنظريات  الفنية  للمفاهيم  تف�سيلي  ب�سرح  حلقة  كل  يف  عامًا 
وت�سنيفها،  متنوعة،  مو�سيقية  اآالت  من  وخمتارات  والقواعد، 
عن  "نبذة  مــو�ــســوع  جــانــب  اإىل  ــعــزف،  ال وتقنية  و�سناعتها، 
املو�سيقي  "الرتاث  ومو�سوع  املو�سيقية"،  ال�سخ�سيات  بع�س 
ال�سعودي" الذي �سيعرف الطالب على خمتلف االأمناط املو�سيقية 

هذه  الن�ساط  �سيتناول  كما  اململكة،  مناطق  ملختلف  الــرتاثــيــة 
املو�سوعات يف حلقات )درو�س( افرتا�سية على من�سة مدر�ستي؛ 
وتقييم  فكرية،  ومهارات  وخمرجات  اأهدافا  حلقة  لكل  حدد  حيث 
لكل حلقة بعد نهايتها. و�سهد العام الدرا�سي 2022 اإدراج 100 
مدر�سة اأهلية لتعليم املو�سيقى �سمن براجمها، حيث دعمت وزارة 
الالزم  الدعم  وتقدمي  املو�سيقية،  االآالت  بتوفري  املدار�س  الثقافة 

لتنمية املهارات الفنية االأ�سا�سية للطالب.

ميزة جديدة بـ»جوجل« 
الستكشاف األحياء السكنية

»إليسا وكفوري« في حفل غنائي بجدةبدء تكاثر الوعول الجبلية بالسودة

»ميدياثون« يبحث حلوال 
إبداعية لتطوير الطرح اإلعالمي

جذب سياحي
مع اإطاللة ال�سيف، فاإن مدينة الطائف ت�سبح وجهة وخياًرا للزوار وال�سياح الباحثني عن الطق�ض املعتدل وبرامج ال�سيف التي تعلن عن نف�سها 
ا اأن مهرجان "طائف الورد" حقق جناًحا كبرًيا عرب الربامج اخلا�سة به، واملتمثلة يف الأركان والأجنحة، واملعار�ض  يف عرو�ض امل�سائف، خ�سو�سً
التي ت�سمنت منتجات ورد الطائف وم�ستقاته. وا�ستمل املهرجان على �سجادة احت�سنت 800 األف وردة وزهرة متنوعة، و�سلة جمالية احتوت 
على 190 األف وردة، حيث �سجل مو�سم طائف الورد اأرقاًما قيا�سية يف اأعداد زواره الذين و�سلوا اإىل مليون زائر، ا�ستمتعوا مب�ساهدة املَ�ِسريات 

والعرو�ض احلية للفنون ال�سعبية الرتاثية التاريخية التي متتاز بها املحافظة.

البالد - وكالت
ميزة  االأمــريــكــيــة  "جوجل"  �سركة  اأطلقت 
جديدة لتطبيق "خرائط جوجل"، التي ت�سمح 
عرب  ال�سكنية  االأحياء  با�ستك�ساف  للم�ستخدم 
تقنية التجّول االفرتا�سي املدجمة مع ال�سور 

اجلوية.
 Immersive" ا�سم  ال�سركة  واأطــلــقــت 
متّكن  فهي  اجلديدة،  امليزة  على   "Vision
املــ�ــســتــخــدم مــن جتــربــة �ــســكــل املــوقــع املـــراد 
ا�ستك�سافه، وكاأنه متت زيارته من قبل، االأمر 
االأمــاكــن  اختيار  على  ال�سياح  ي�ساعد  الـــذي 
نائبة  اأفــــادت  بينما  ال�سفر،  قبل  ال�سياحية 
اأن  دانيال،  مرييام  للخرائط،  ال�سركة  رئي�س 
امليزة اجلديدة �سيتم طرحها هذا العام يف عدد 
اأجنلو�س،  "لو�س  ومنها:  العاملية،  املــدن  من 
فران�سي�سكو،  و�ــســان  ونــيــويــورك،  ــنــدن،  ول

وطوكيو".

اأبها - البالد
�سندوق  �سركات  اإحــدى  للتطوير،  ال�سودة  �سركة  اأكــدت 
اال�ستثمارات العامة، والدة �سٍت من اإناث الوعول اجلبلية، 
املركز  مــع  بــالــتــعــاون  املــا�ــســي  دي�سمرب  يف  اأطلقتها  الــتــي 
الوطني لتنمية احلياة الفطرية، �سمن جهودها املبذولة يف 
املهددة  الكائنات احلية  واإعــادة توطني  البيئة  على  احلفاظ 

باالنقرا�س.
ــودة لــلــتــطــويــر 15 وعــــاًل جــبــلــيــًا مــهــددًا  ــ�ــس ــقــت ال واأطــل
الفطرية  الكائنات  اإعــادة  بهدف  ال�سودة،  يف  باالإنقرا�س، 
الطبيعية  البيئة  وحماية  موطنها  اإىل  باالنقرا�س  املهددة 
اأملع،  ال�سودة واأجزاء من رجال  يف منطقة م�سروع تطوير 
بينما ت�سهم هذه املبادرة يف دعم جهود اململكة البيئية؛ حيث 
التنوع  للتطوير جهودها يف احلفاظ على  ال�سودة  توا�سل 
احليوي واإعادة التوازن البيئي لرت�سيخ مفهوم اال�ستدامة 
الكائنات  من  للعديد  موطنًا  تعد  التي  ال�سودة  عن  البيئية 
املبادرة  هذه  جاءت  وقد  اجلبلي"،  "الوعل  فيها  مبا  احلية 
مبا  ال�سركة  اأطلقتها  التي  البيئية  املبادرات  من  عدد  �سمن 
مبنطقة  الفطرية  واحلياة  النباتي  الغطاء  تنمية  يف  ي�سهم 
م�سروع تطوير ال�سودة واأجزاء من رجال اأملع الذي �سيجذب 

مليوين زائر على مدار العام وفق روؤية 2030.

جدة - خالد بن مر�ساح
ا�ستثنائيا  غنائيا  حفال  االأ�سيل  الــطــرب  حمبو  يرتقب 
)االأربعاء(  غدًا  واإلي�سا،  كفوري  وائل  الفنانني  بني  يجمع 
على م�سرح بن�س مارك �سمن حفالت مو�سم جدة، برعاية 
بجمهور  وكفوري  اإلي�سا  الفنانان  ويحظى  الرتفيه.  هيئة 
عري�س، وينتظر اأن ي�سدحا باأف�سل اأغانيهما خالل احلفل 
النجوم  اأملــع  حفالت  الفن  ع�ساق  يرتقب  بينما  ال�ساهر، 

واأبرز الفنانني يف الوطن العربي يف مو�سم جدة 2022.

ملجرد  �سعد  املغربي  الفنان  مع  موؤخرا  اإلي�سا  وتعاونت 
االأغنية  دقيقة" ونالت  اأول  "من  يف دويتو غنائي بعنوان 
واأحلــان  طعيمة،  اأمــري  كلمات  من  وهي  اجلمهور،  اإعجاب 

رامي جمال، وتوزيع اأحمد اإبراهيم.
وت�سدرت االأغنية قائمة الرتند يف دول عربية عدة، من 
3 ماليني م�ساهدة على  اأكرث من  لبنان، حيث حققت  بينها 
على  �ساعة   24 مرور  بعد  يوتيوب  موقع  على  اإلي�سا  قناة 

طرحها، واحتلت املرتبة الثانية كاأكرث االأغاين ا�ستماعًا.

الريا�ض - البالد
االفرتا�سية  "ميدياثون"  جل�سات  اليوم،  احلكومي  التوا�سل  مركز  يد�سن 
على هام�س م�سروع �سباق االإعالم، التي ت�سلط ال�سوء على التجارب االإعالمية 
املهتمني  ربط  بهدف  واالأكادميية،  املهنية  واملوؤ�س�سات  االإعالم  لو�سائل  النوعية 
ا، ومنها مبادرة جوجل  ا ودوليًّ واملتخ�س�سني باأ�سحاب التجربة واخلربة حمليًّ
االأمريكية  اأوراتــوريــو  و�سركة  الفعال،  املحتوى  دعــم  يف  ويوتيوب  لالأخبار، 

املتخ�س�سة يف التدريب االإعالمي واالت�سايل، وغريها من اجلهات.
وتغطي اجلل�سات عدًدا من املو�سوعات املتعلقة مب�ستهدفات امل�سروع، ومنها 
بحث حلول اإبداعية لتطوير تقليدية الطرح االإعالمي، وجمع البيانات االإعالمية 
ور�ــســدهــا وحتليلها، والــتــوا�ــســل الـــدويل، وغــريهــا مــن املــو�ــســوعــات املــعــززة 
"ميدياثون"  االإعــالم  �سباق  جل�سات  تعقد  بينما  االإعالمية،  واملهارات  للمعارف 
 mediathon.media.gov.sa االإلــكــرتونــيــة  الــبــوابــة  عــرب  ا  افرتا�سيًّ
العودة  للمهتمني  ميكن  حيث  تويرت،  عرب  وميدياثون  االإعــالم  وزارة  وح�ساب 
مواعيدها  عن  دوري  ب�سكل  االإعالن  و�سيتم  بثها،  موعد  انتهاء  بعد  جمدًدا  اإليها 

يف املن�سات املحددة.
االإعالميون واملهتمون البتكار مبادرات  يت�سابق من خالله  "ميدياثون" حدث 
اأحــد  وهــو  االإعــالمــيــة،  للتحديات  مبتكرة  حلول  وتــقــدمي  وم�سروعات،  نوعية 

م�سروعات مركز التوا�سل احلكومي بوزارة االإعالم.

أكواب قهوة 
يوميا.. معدل آمن

جدة - البالد
يتناول الكثريون القهوة بكثافة يف اليوم مما ي�سبب لهم اأ�سرارا �سحية، لذك 
ك�سفت دورية �سادرة عن هيئة �سالمة الغذاء اأن اال�ستهالك املعتدل واالآمن للقهوة 
القهوة كجزء من نظام  تناول  اإذا مت  فناجني يومًيا،   5 اإىل   3 يــرتاوح عادة من 

غذائي �سحي ومتوازن.
"اإك�سربي�س":  اأخ�سائي التغذية، الدكتور �سيموين الوب�سر، وفًقا ملوقع  وقال 
يجعلك  اأن  بينما ميكن  ذو حدين،  �سالح  اأنها  يبدو  بحثية،  درا�سة  اإنه من خالل 
اأن يوؤدي  ت�سعر مبزيد من اليقظة واالإنتاجية والتحفيز، بالن�سبة للبع�س ميكن 
اإىل فرط الن�ساط وال�سعور بالقلق وعدم القدرة على الرتكيز، م�سيفا: عند دجمها 
الفوائد ال�سحية،  العديد من  لها  يف نظام غذائي واأ�سلوب حياة متوازن، يكون 

ولكن االإفراط يف تناول القهوة ميكن اأن يوؤدي اإىل تدهور ال�سحة واالإدمان.
واأكد اأنه من االأف�سل تناول فنجان واحد من القهوة يوميا حال �سرب لرتين من 
املاء، الفًتا اإىل اأن التوقيت يعد اأمرا اأ�سا�سيا عندما يتعلق االأمر ب�سرب القهوة، الأن 

الكافيني ميكن اأن يقلل من امت�سا�س العنا�سر الغذائية الرئي�سة.

عالمات إلصابة الطفل 
بـ»االرتجاع الصامت«

جدة - البالد
يفتقد االأطفال يف ال�سنوات االأوىل للقدرة على و�سف ما ي�سعرون 
قوة  الوالدين  من  يتطلب  ما  مبعاناتهم،  والديهم  اإبــالغ  حتى  اأو  به 
االأمــرا�ــس  بع�س  لتفادي  وذلــك  للطفل،  م�ستمرة  ومراقبة  مالحظة 
اإىل م�ساعفات خطرية على �سحته، �سواء كانت هذه  التي قد توؤدي 

امل�ساعفات فورية احلدوث اأو على املدى الطويل.
لدى  ال�سامت  االرجتاع  مر�س  اأعرا�س  �سحي  تقرير  وي�ستعر�س 
االأطفال، الذي قد توؤدي عدم مالحظة اأعرا�سه اإىل م�ساعفات خطرية 
االأعرا�س وتتمثل يف  التنف�س من بني هذه  اأن �سعوبة  لديهم، مبينا 
ال�سفري اأو اإ�سدار اأ�سوات مزعجة عند التنف�س، باالإ�سافة اإىل انقطاع 
النف�س تقريًبا اأثناء النوم. وقد يعاين الطفل من م�ساكل يف الر�ساعة، 
حيث يوؤدي االرجتاع اإىل �سعوبة يف احل�سول على الغذاء ب�سورة 
و�سعف  ف�سل  من  امل�سابون  االأطفال  يعاين  ورمبا  االأم.  من  طبيعية 
ا التعرف على مر�س االرجتاع ال�سامت  يف عملية النمو. وميكن اأي�سً
ال�سوت،  وتغري  املزمن  ال�سعال  مثل  الوا�سحة،  العالمات  بع�س  من 

باالإ�سافة اإىل احتقان االأنف ب�سورة وا�سحة.
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