تلقى رسالة من ولي عهد الكويت

خادم احلرمني يبعث ر�سالة مللك البحرين
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية،
�إىل �أخيه جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،تتعلق بتوطيد وتعزيز
العالقات الأخوية املتينة بني البلدين ال�شقيقني .وتلقى خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه الله-
ر�سال ًة خطية ،من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة
الكويت ،تتعلق بالعالقات الثنائية الأخوية املتينة والوطيدة التي تربط البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني ،و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.
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� 12صفحة  /رياالن

خطط ودرا�سات ملبادرة ال�سعودية اخل�ضراء
الريا�ض  -البالد

عقد املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر ،برئا�سة
الرئي�س التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر ،وح�ضور ع��دد من
اخل�براء املحليني والدوليني والفريق العلمي والفني للم�شروع ،ور�شتي
عمل �ضمن م�شروع درا�سات مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،واخلطة التنفيذية
للت�شجري؛ لتحقيق م�ستهدف زراعة  10مليارات �شجرة� ،أو ما يعادل �إعادة
ت�أهيل  40مليون هكتار.

وتناول احل�ضور نقاط القوة الإ�سرتاتيجية لدعم تنفيذ امل�شروع ك�أولوية
وطنية و�إ�سرتاتيجية ت�ضع اململكة يف م�صاف الدول العاملية ،التي تتبنى
مبادرات الت�شجري ،وتعمل على احل ّد من تدهور الأرا�ضي ،وحتقيق احلياد
الكربوين ،كما ا�ستعر�ضوا الفر�ص االقت�صادية والتقنية من ناحية تطوير
الأدوات املالية وال�سندات اخل�ضراء ،وحتفيز البحث واالبتكار يف تقنيات
الزراعة وال��ري ومعاجلة املياه؛ لدعم تنفيذ م�شاريع الت�شجري على نطاق
وا�سع حول اململكة ،والو�صول �إىل غطاء نباتي مزدهر وم�ستدام2 .

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

وظائف نوعية يف املجال ال�صناعي
الريا�ض -البالد

وق���ع ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة واخل��دم��ات
اللوج�ستية "ندلب" اتفاقية مع م�ؤ�س�سة "�إن�سايت" املالكة
والـ ُم�شغلة مل�ؤ�شر دويل معتمد لقيا�س م�ستوى تبني املن�ش�آت
للثورة ال�صناعية الرابعةُ ،يق ِّدم الأدوات الالزمة لرفع ن�سبة
تبنيها لها ،ويعمل على م��ق��ارن ٍ
��ات معيارية على امل�ستوى
الوطني وال���دويل ،حيث ُيع ُّد امل�ؤ�ش َر الوحيد املعتمد لهذا

الغر�ض من قِ َبل منتدى االقت�صاد العاملي.
و�شرعت وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية بامل�سح الأويل
لتقييم جاهزية امل�صانع الوطنية ،وحتويلها لتكون م�صانع
ذكية تتبنى تقنيات وممار�سات الثورة ال�صناعية الرابعة
�ضمن برنامج لتحويل � 4آالف م�صنع من االعتماد الكثيف
على العمالة الوافدة �إىل الأمتتة ال�صناعية الرقمية ،وخلق
الوظائف النوعية للمواطنني.
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األمير محمد بن سلمان يقلد قائد جيش باكستان وسام
الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

ولي العهد
يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون
جدة ــ البالد

عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،يف الديوان امللكي بق�صر ال�سالم يف جدة ،مباحثات مع دولة ال�سيد م�صطفى الكاظمي رئي�س
ال��وزراء يف جمهورية العراق ،جرى خاللها ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني وجماالت
التعاون امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حول عدد من امل�سائل ،مبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة .كما ا�ستقبل �سموه قائد اجلي�ش الباك�ستاين الفريق �أول ركن قمر جاويد باجوا ،وجرى
ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية ،خا�صة يف املجاالت الع�سكرية ،وفر�ص تطويرها ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ضر اجلل�سة� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن
عبدالله وزير اخلارجية ،ومعايل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي (الوزير املرافق) ،ومعايل رئي�س اال�ستخبارات
العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى العراق عبدالعزيز ال�شمري.

االستهتار بمخاطر حرارة الشمس قاتل
جدة ـ البالد

ن�صح �أطباء ،مر�ضى الروماتيزم بعدم �إجهاد النف�س ،واحلر�ص
على �أخ��ذ ف�ترات راح��ة وال��ن��وم ال�صحي مب��ا ي��ع��ادل � 8ساعات
متوا�صلة حتى يح�صل اجل�سم على كفايته من �ساعات النوم،
واالبتعاد قدر الإمكان عن �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة؛ تفادي ًا للإجهاد

االختبارات

الفصل الثالث يلفظ أنفاسه

احل��راري و�ضربة ال�شم�س ،واالهتمام بالأكل ال�صحي ،وتناول
املاء ب�شكل م�ستمر جلعل اجل�سم يف حالة ترطيب دائم.
و�أكد طبيب الروماتيزم وه�شا�شة العظام الدكتور �ضياء احلاج
ح�سني� ،أن مر�ضى الروماتيزم ب�إمكانهم �أداء فري�ضة احلج بكل
ي�سر و�سهولة على �أن تكون حالتهم ال�صحية م�ستقرة؛ �أي �أن

رفسنجاني لخامنئي :العدو في الداخل

�إجماع على منع �إيران من امتالك النووي
بروك�سل  -البالد

السعودية

االبتكارات متوافقة مع التخصصات

املر�ض لي�س يف حالة ن�شطة ،مع احلر�ص على زي��ارة الطبيب
املعالج لأخذ امل�شورة ،ويف حال موافقة الطبيب ف�إنه يجب على
املري�ض احلر�ص على اخلطة العالجية والأدوي���ة ،وخ�صو�ص ًا
�أن معظم املر�ضى يعانون م��ن �ضعف املناعة ،وبالتايل ت��زداد
م�س�ؤولية االهتمام ب�صحتهم �أكرث.

�أملح م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي جوزيب بوريل� ،إىل ا�ستئناف املفاو�ضات النووية مع �إيران
مو�ضحا يف الوقت ذاته� ،أن هناك �إجماعً ا �أوروب ًيا �أمريك ًيا على منع �إيران من احل�صول على �أ�سلحة
خالل الأيام املقبلة،
ً
نووية ،بينما قال املتحدث با�سم جمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�ض جون كريبي� :إنه مل يتغري �شيء ب�ش�أن موقف
وا�شنطن ،التي تعترب االتفاق النووي �أف�ضل �سبيل ملنع �إيران من امتالك �أ�سلحة نووية.
و�أعلنت الواليات املتحدة يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل� ،أنها تنتظر ردًا �إيران ًيا ب ّناء ب�ش�أن �إحياء االتفاق
الذي قيد برنامج طهران النووي ،مقابل تخفيف العقوبات االقت�صادية ،دون اخلو�ض يف ق�ضايا غري جوهرية،
فيما دعت اخلارجية الإيرانية ،وا�شنطن ،التي ان�سحبت من االتفاق النووي خالل حكم الرئي�س دونالد ترمب يف
 ،2018ثم فر�ضت عقوبات �شديدة على طهران �إىل "التحلي بالواقعية".
من جهة ثانية ،خاطبت فائزة ها�شمي رف�سنجاين ،ابنة الرئي�س الإيراين الأ�سبق ها�شمي رف�سنجاين ،املر�شد
الإيراين ،علي خامنئي ،على خلفية خطابه الأخري الذي حتدث خالله عن الأعداء ،فقالت له" :عدونا هنا"،
�أي العدو يف الداخل ولي�س وراء احلدود ،منتقدة م�ؤ�س�سات النظام و�أجهزته التنفيذية و�ألقت عليها اللوم
ب�ش�أن الو�ضع الراهن ،وقالت" :عدونا هنا" ،يف �إ�شارة �إىل هتاف يرتدد بني احلني والآخر يف االحتجاجات
ومفاده" :العدو هنا ..يكذبون عندما يقولون �أمريكا هي العدو" .و�أ�شارت فائزة رف�سنجاين �إىل جمموعة
وا�سعة من الق�ضايا وامل�شاكل االقت�صادية يف �إيران ،مبا يف ذلك الف�ساد املمنهج وانت�شار الفقر وهروب
ر�ؤو�س الأموال من البالد ،التي بلغت  18مليار دوالر �سنو ًيا.
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محليات
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تلقى رسالة من ولي عهد الكويت

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
ال��ك��وي��ت ،تتعلق ب��ال��ع�لاق��ات الثنائية الأخ���وي���ة املتينة وت�سلم الر�سالة نياب ًة عن �صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل
جدة  -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��دال��ل��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،ن��ائ��ب وزي��ر
�آل �سعود ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية� ،إىل �أخيه جاللة امللك و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت وعلى كافة اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي ،خالل
ا�ستقباله بديوان الوزارة �أم�س� ،سفري دولة الكويت لدى
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،تتعلق الأ�صعدة.
بتوطيد وت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات الأخ��وي��ة املتينة بني
البلدين ال�شقيقني.
وق��ام بت�سليم الر�سالة� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �أح��م��د ب��ن عبدالعزيز� ،سفري
خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى مملكة البحرين،
وذلك خالل ا�ستقبال جاللته ل�سموه �أم�س
يف ق�صر ال�صخري باملنامة.
وتلقى خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه الله -ر�سال ًة خطية،من �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ م�شعل الأحمد
اجلابر ال�صباح
ويل ع��ه��د
دول����������ة

اململكة ال�شيخ علي اخلالد اجلابر ال�صباح .وجرى خالل
اال�ستقبال ،بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني،
و�سبل تعزيزها يف �شتى امل��ج��االت� ،إ���ض��اف��ة �إىل تبادل
وجهات النظر حيال الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى االستقالل
جدة  -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إ�سماعيل عمر جيله ،رئي�س جمهورية جيبوتي ،مبنا�سبة
ذكرى ا�ستقالل بالده.

و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية جيبوتي ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إ�سماعيل

أمير المدينة يؤكد على جودة الخدمات للحجاج

املدينة املنورة  -البالد

تفقد الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
املدينة املنورة رئي�س جلنة احلج والزيارة باملنطقة ،جممع
�صاالت احلج يف مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل
باملدينة املنورة؛ لالطمئنان على �سري الأعمال واخلدمات
التي تقدمها اجلهات احلكومية ل�ضيوف الرحمن زوار
امل�سجد النبوي ال�شريف القادمني عرب املنفذ اجلوي.

و�أك���د �سموه �أه��م��ي��ة جت��وي��د اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة حلجاج
بيت الله احل��رام يف ظل الإمكانات التي هي�أتها حكومة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما الله -انطال ًقا
من واجبها يف رعاية احلرمني ال�شريفني و�شرف خدمة
قا�صديهما ،م�شيدًا بدور الكفاءات الب�شرية العاملة باملطار
يف تقدمي اخلدمات الالزمة ل�ضيوف الرحمن ،مبا ميكنهم

من ت�أدية منا�سكهم يف �أجواء مفعمة بالطم�أنينة والراحة
وال�سكينة.
ّ
واطلع �سمو �أم�ير منطقة املدينة املنورة ،على اخلدمات
املقدمة مب��راك��ز الرعاية ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل من�صات
جوازات املطار وخدمات نقل الأمتعة والأجهزة اجلمركية
وم��ك��ات��ب وزارة احل��ج وال��ع��م��رة وم��واق��ع اجل��ه��ات ذات
العالقة ب�أعمال احلج التي تعمل على ا�ستقبال وتفويج
زوار امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وت��ق��دمي منظومة م��ن اخل��دم��ات
املتكاملة لهم.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���س��م��وه خ�ل�ال اجل��ول��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة يف جممع
�صاالت احلج فوجً ا من �ضيوف الرحمن ،وهن�أهم ب�سالمة
الو�صول ،متمنيًا لهم طيب الإق��ام��ة يف اململكة العربية
ال�سعودية� ،سائلاً املوىل �أن يجعل حجهم مربورًا و�سعيهم
م�شكورًا.
رافق �سموه خالل اجلولة التفقدية ،وكيل الإمارة ل�ش�ؤون
احلج والزيارة الدكتور عيد التوم ،ووكيل وزارة احلج
وال��ع��م��رة ل�����ش���ؤون ال��زي��ارة حممد ال��ب��ي��ج��اوي ،ومدير
جوازات املنطقة اللواء فهد العتيبي ،ومدير وحدة �أمن
و�شرطة مطار املدينة املنورة العميد ح��زام الدو�سري،
ومدير �سلطة املطار عادل عالوه ،وم�س�ؤولو اجلهات ذات
العالقة.

أكد على وضع إطار تنظيمي موحد

"أوقاف الجامعات" يوصي
باستراتيجية لالستدامة المالية
تطوير �صناعة الأوق��اف و�إث��راء املحتوى املعريف يف
الريا�ض -البالد
�أو���ص��ى م���ؤمت��ر �أوق���اف اجل��ام��ع��ات ال�سعودية ،ال��ذي جمال الأوقاف.
اختتم �أعماله يف الريا�ض بتنظيم من الهيئة العامة
�شراكات فاعلة
ل�ل��أوق���اف ،ب��درا���س��ة ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة الوقفية و َدعَ��ت التو�صيات �إىل درا�سة �آلية ا�ستفادة الأوق��اف
والتحديات التي تواجه الأوق��اف اجلامعية يف جمال اجل��ام��ع��ي��ة م��ن �أرا����ض���ي اجل��ام��ع��ات وم��ع��اجل��ة و�ضع
اال�ستثمار بال�شراكة م��ع وزارة اال�ستثمار ووزارة �أرا�ضي اجلامعات التي �أقيمت عليها �أوقاف ،وت�شكيل
التعليم والهيئة العامة ل�ل�أوق��اف ،وح��ث على درا�سة فريق عمل بني الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة
�آلية اال�ستفادة من الأ�صول غري امللمو�سة يف اجلامعات العامة للأوقاف واملجل�س التن�سيقي لأوقاف اجلامعات
وت�شكيل فريق عمل م�شرتك م��ن املجل�س التن�سيقي للخروج بحلول متكينية يف هذا املجال مبا ي�سهم يف
لأوقاف اجلامعات والهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية من��و �أوق���اف اجل��ام��ع��ات وزي���ادة �إي��رادات��ه��ا .و�شددت
والهيئة العامة للأوقاف لدرا�ستها وو�ضع �آلية لتفعيلها .على �أهمية تبني الأوق���اف اجلامعية لو�سائل ت�سهم
وجاءت تو�صيات امل�ؤمتر ،الذي ا�ستمر يومني ،لتواكب يف تنويع م�صادر الدخل لها وتنمية مواردها املالية،
تطلعات اجل��ام��ع��ات ال�سعودية يف متكني الأوق���اف وم��ن ذل��ك تفعيل برامج "والء اخلريجني" والطالب
اجلامعية من خالل الت�أكيد على �ضرورة �إق��رار الئحة و�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س وحتفيزهم ل��دع��م �أوق���اف
موحدة لأوقاف اجلامعات ،لو�ضع �إطار تنظيمي موحد اجلامعات واال�ستفادة من من�صات التمويل اجلماعي
لها وتعزيز ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ،ومبا ي�سهم واملنتجات املالية املبتكرة.كما �أك��دت التو�صيات على
يف متكينها وحوكمتها ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية �إ�صدار �ضرورة تعزيز وتفعيل م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
�أدل��ة ا�سرت�شادية موحدة لت�أ�سي�س وت�شغيل الأوق��اف دعم الأوقاف اجلامعية من خالل م�س�ؤوليته املجتمعية،
اجلامعية؛ �إداريًا ونظاميًا وا�سرتاتيجيًا ،وا�ستثماريًا ،وعقد �شراكات فاعلة م��ن قبل �أوق���اف اجلامعات مع
للإ�سهام يف منذجتها وف��ق من���وذج ت�شغيلي موحد ال�شركات والقطاع اخلا�ص يف هذا املجال ،كما حثت
ولت�سريع منو الأوق���اف اجلامعية النا�شئة .و�أك��دت على �إطالق برامج "ت�أهيل وبناء القدرات الب�شرية يف
ال��ت��و���ص��ي��ات �أه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل دور م���راك���ز ال��ب��ح��وث تخ�ص�صات �إدارة الأوقاف واال�ستثمار" بال�شراكة بني
والدرا�سات القائمة يف اجلامعات ال�سعودية احلكومية اجلامعات والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج تطوير
واخلا�صة يف جمال الأبحاث والدرا�سات للإ�سهام يف املوارد الب�شرية "هدف" ومعهد الإدارة العامة.

عمر جيله ،رئي�س جمهورية جيبوتي ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية جيبوتي ال�شقيق املزيد من
التقدم واالزدهار.

أمير الجوف يزور قيادة حرس الحدود

القريات -البالد

ق��ام الأم�ير في�صل بن ن��واف بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة اجل��وف �أم�����س ،ب��زي��ارة لقيادة
حر�س احلدود مبحافظة القريات يف منطقة
اجل����وف .وك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه قائد
حر�س احلدود مبنطقة اجلوف اللواء حممد

بن علي اخلنيني ،و�ضباط ومن�سوبو قيادة
حر�س احل��دود الذين ت�شرفوا بال�سالم على
�سموه .و�أ���ش��اد �سمو �أم�ي�ر منطقة اجل��وف
بالدور الفاعل الذي يقوم به من�سوبو حر�س
احلدود يف حماية حدود اململكة ،وحثهم على
ا�ستمرار العطاء والأداء املميز.

تطوير تقنيات الزراعة وتحفيز االبتكار

دراسات لمبادرة "السعودية الخضراء" وخطة التشجير
الريا�ض -البالد

عقد املركز الوطني لتنمية الغطاء
النباتي ومكافحة الت�صحر ،برئا�سة
الرئي�س التنفيذي للمركز الدكتور
خ��ال��د ال��ع��ب��دال��ق��ادر ،وح�����ض��ور ع��دد
م��ن اخل��ب�راء امل��ح��ل��ي�ين وال��دول��ي�ين
والفريق العلمي والفني للم�شروع،
ور�شتي عمل �ضمن م�شروع درا�سات
مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء واخلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ت�����ش��ج�ير؛ لتحقيق
م�ستهدف زراعة  10مليارات �شجرة
�أو ما يعادل �إعادة ت�أهيل  40مليون
هكتار.
وت��ه��دف ال��ور���ش��ت��ان� ،إىل مناق�شة
نتائج التحليل الإ�سرتاتيجي لنقاط
القوة وال�ضعف والفر�ص؛ لتحقيق
م�ستهدفات املبادرة ،مب�شاركة نخبة
م��ن اخل��ب�راء امل��ح��ل��ي�ين وال��دول��ي�ين
م��ن منظمة "الفاو" وجامعة امللك
عبدالله للعلوم والتقنية (كاو�ست)
وج���ام���ع���ة امل���ل���ك ف��ي�����ص��ل وامل���رك���ز،
وع��دد م��ن بيوتات اخل�برة املحلية
والعاملية.
وت����ن����اول احل�������ض���ور ن���ق���اط ال��ق��وة
الإ�سرتاتيجية لدعم تنفيذ امل�شروع
ك���أول��وي��ة وط��ن��ي��ة و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة

ت�����ض��ع امل��م��ل��ك��ة يف م�����ص��اف ال���دول
ال��ع��امل��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��ى م���ب���ادرات
ال��ت�����ش��ج�ير ،وت��ع��م��ل ع��ل��ى احل��� ّد من
ت��ده��ور الأرا���ض��ي وحتقيق احلياد
الكربوين.
كما ا�ستعر�ضوا الفر�ص االقت�صادية
والتقنية من ناحية تطوير الأدوات
املالية وال�سندات اخل�ضراء وحتفيز
البحث واالبتكار يف تقنيات الزراعة
وال��ري ومعاجلة املياه؛ لدعم تنفيذ
م�شاريع الت�شجري على نطاق وا�سع

ح��ول اململكة ،م�شريين �إىل املخاطر
احلالية على الغطاء النباتي من ناحية
ال��رم��ي ال��ع�����ش��وائ��ي مل��خ��ل��ف��ات ال��ه��دم
والبناء والرعي اجلائر واملمار�سات
اخلاطئة يف الزراعة والري .ويعمل
امل��رك��ز على تنفيذ م�شروع درا���س��ات
م��ب��ادرة ال�سعودية اخل�����ض��راء بعقد
�سل�سلة من الور�ش العلمية ،بالتعاون
م���ع ع����دد م���ن ال�������ش���رك���اء امل��ح��ل��ي�ين،
وب���ي���وت اخل��ب�رة ال��ع��امل��ي��ة؛ لتقييم
واق��ع الت�شجري يف اململكة ،وحتديد

احتياجاته امل�ستقبلية ،وتطوير �آليات
تنفيذ امل�سوحات امليدانية ،وقواعد
تطوير اخل��رائ��ط الرقمية ،و�إن�شاء
املن�صة الإل��ك�ترون��ي��ة اجليومكانية
ل��ل��ت�����ش��ج�ير يف ب���ي���ئ���ات امل��م��ل��ك��ة
وم��ن��اط��ق��ه��ا؛ ل��ل��و���ص��ول �إىل خمطط
�إ�سرتاتيجي �شامل للت�شجري ،وو�ضع
خطة تنفيذية لإدارة ال�شراكات مع
القطاعات واجلهات املختلفة؛ وذلك
ل��ل��و���ص��ول �إىل غ��ط��اء ن��ب��ات��ي م��زده��ر
وم�ستدام.
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استعرض مع قائد الجيش الباكستاني تطوير العالقات

ولي العهد يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون واالستقرار في المنطقة
جدة  -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،يف الديوان امللكي
بق�صر ال�سالم (ال�سبت) ،دولة ال�سيد م�صطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف
جمهورية العراق .وقد �أجريت لدولته مرا�سم اال�ستقبال الر�سمية.
وعقد �سمو ويل العهد ،ودول��ة رئي�س ال��وزراء العراقي جل�سة مباحثات
ر�سمية ،جرى خاللها ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني
وجماالت التعاون امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حول عدد
من امل�سائل ،مبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
ح�ضر اجلل�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن
عبدالله وزير اخلارجية ،ومعايل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله
الق�صبي (الوزير املرافق) ،ومعايل رئي�س اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ
خالد بن علي احلميدان ،و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى العراق
عبدالعزيز ال�شمري.
فيما ح�ضر من اجلانب العراقي ،معايل وزي��ر اخلارجية الدكتور ف���ؤاد
ح�سني ،ووكيل جهاز املخابرات الوطني ماجد علي ح�سني ،ومدير املكتب
اخلا�ص لرئي�س الوزراء �أحمد جناتي ،وم�ست�شار رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
املرا�سم ح�سنني ر�شيد ال�شيخ.
وقد �أدى دولة ال�سيد م�صطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف جمهورية العراق
�أم�س منا�سك العمرة .وكان يف ا�ستقبال دولته لدى و�صوله امل�سجد احلرام
ع��دد م��ن امل�س�ؤولني بالرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احل���رام وامل�سجد
النبوي والقوة اخلا�صة لأمن امل�سجد احلرام.
وغادر دولة ال�سيد م�صطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف جمهورية العراق
جدة �أم�س .وكان يف وداع دولته مبطار امللك عبدالعزيز الدويل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة مكة

املكرمة ،ومعايل وزي��ر التجارة وزي��ر الإع�ل�ام املكلف الدكتور ماجد بن
عبدالله الق�صبي "الوزير املرافق" ،ومدير �شرطة منطقة مكة املكرمة اللواء
�صالح اجلابري ،ومدير مكتب املرا�سم امللكية مبنطقة مكة املكرمة �أحمد
بن ظافر.
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف جدة  ،معايل قائد
اجلي�ش الباك�ستاين الفريق �أول ركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية خا�صة يف املجاالت

عبدالعزيز نائب وزير الدفاع  ،ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق
�أول ركن فيا�ض الرويلي ،ومعايل م�ساعد وزير الدفاع لل�ش�ؤون التنفيذية
الدكتور خالد البياري ،و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى باك�ستان
ن��واف املالكي ،ومدير ع��ام مكتب �سمو وزي��ر ال��دف��اع الدكتور ه�شام �آل
ال�شيخ.
فيما ح�ضر من اجلانب الباك�ستاين ال�سفري لدى اململكة �أمري خرم راتهور،
و�سكرتري معايل قائد اجلي�ش ال��ل��واء حممد ع��رف��ان ،وامللحق الع�سكري
الباك�ستاين العميد ركن حممد عا�صم.

الع�سكرية ،وفر�ص تطويرها ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتنفيذًا لأمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه الله  -قلد �سمو ويل العهد ،معايل قائد اجلي�ش الباك�ستاين ،و�سامامللك عبدالعزيز من الدرجة املمتازة ،وذلك تقدي ًرا جلهوده املميزة يف توطيد
وتعزيز �أوا�صر ال�صداقة والتعاون امل�شرتك وتطوير العالقات ال�سعودية
الباك�ستانية.
ح�ضر اال���س��ت��ق��ب��ال ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلمان بن

خالد بن سلمان يبحث مع جاويد التعاون الدفاعي والعسكري
جدة  -وا�س

التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،يف جدة
�أم�س ،مبعايل قائد اجلي�ش الباك�ستاين الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
و ُب ِحث خالل اللقاء التعاون الثنائي بني البلدين ال�شقيقني يف املجال الدفاعي والع�سكري،
و�سبل تعزيزه يف �إط���ار العالقات التاريخية الوثيقة التي جتمع اململكة ،وجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء مدير مكتب �سمو نائب وزير الدفاع ه�شام بن عبدالعزيز بن �سيف ،وامللحق
الع�سكري ال�سعودي بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية اللواء الطيار الركن عو�ض بن
عبدالله الزهراين.
فيما ح�ضره من اجلانب الباك�ستاين �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لدى
اململكة �أمري خرم راتهور ،وال�سكرتري اخلا�ص ملعايل قائد اجلي�ش الباك�ستاين
اللواء حممد عرفان ،وامللحق الع�سكري الباك�ستاين لدى اململكة العميد الركن
حممد عا�صم.

قائد "المشتركة" يستقبل
رئيس األركان القطري

مشيدين بمواقف المملكة ..مسؤولون عراقيون" لـ

زيارة الكاظمي تعزز التعاون واالستقرار
البالد -مها العواودة

�أركان القوات امل�سلحة القطرية الفريق الركن
الريا�ض -البالد
ا�ستقبل قائد القوات امل�شرتكة نائب رئي�س الطيار �سامل بن حمد النابت .وجرى خالل
هيئة الأرك����ان ال��ع��ام��ة ال��ف��ري��ق الأول الركن اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية ،ومناق�شة
م��ط��ل��ق ب���ن ���س��امل الأزمي������ع� ،أم�������س ،رئي�س عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

:

�أك���د ال��دك��ت��ور ح�سن ن��اظ��م ،وزي���ر الثقافة وال�سياحة والآث���ار
واملتحدث با�سم جمل�س الوزراء العراقي على �أهمية زيارة
رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي للمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وا���س��ت��ق��رار
املنطقة.
وق��ال يف ت�صريح ل��ـ "البالد"� :إن ال��ع��راق يتقدم
ح��ث��ي��ث��ا يف م���ل���ف ال����ع��ل�اق����ات اخل���ارج���ي���ة
وا�ستعادة دوره الإقليمي ،واحلر�ص على
التعاون والت�شاور م��ع ال���دول ال�شقيقة
جتاه خمتلف الق�ضايا والتحديات التي
تواجهها املنطقة ،م�شيدا بال�سيا�سة
احلكيمة للمملكة ومواقفها الداعمة
للتنمية واال�ستقرار.
ح�سن ناظم
وع��ل��ى ال�صعيد االقت�صادي،

ق��ال ال��دك��ت��ور ح�سن ن��اظ��م� :إن "جمل�س التن�سيق ال�سعودي-
العراقي" عمل بجد لإيجاد �شراكات اقت�صادية وثقافية؛ �أبرزها
م�شروع م�شرتك لت�سجيل درب زبيدة على الئحة الرتاث
العاملي لليون�سكو ،والعمل مع الأ�شقاء ال�سعوديني ي ًدا
بيد؛ من �أجل ذلك وكذلك الربط الكهربائي.
من جانبه ،قال مظهر حممد �صالح م�ست�شار رئي�س الوزراء
العراقي� :إن العراق ي�سعى لأن يكون عامل �سالم وا�ستقرار
لدول اجل��وار العربية واال�سالمية ،وهذا هو ما
ي�ؤطر ال�سيا�سة اخلارجية للعراق التي تعتمد
مبد�أ �إ�شاعة اال�ستقرار والتنمية والعالقات
الودية بني دول اجل��وار العربي وغريها،
م����ؤك���دا �أن اال���س��ت��ق��رار ل��ل��ع��راق ودول
اجل�����وار ،ي��ع��ن��ي اجت����اه امل��ن��ط��ق��ة نحو
ب��ن��اء االق��ت�����ص��اد والتنمية
والتعاون وال�سالم.

كلمة

رعاية الحجاج

ت��وا���ص��ل اململكة ا�ستقبال وف���ود �ضيوف
ال��رح��م��ن ،يف ظ��ل م��ن��ظ��وم��ة متكاملة من
الرعاية واخل��دم��ات املتطورة  ،حتى قبل
مغادرتهم ب�لاده��م �إىل ال��رح��اب املقد�سة،
ترجمة ل�شرف امل�س�ؤولية اجلليلة؛ حيث
ي�أتي برنامج خدمة �ضيوف الرحمن على
ر�أ�س �أولويات ر�ؤية  2030لإتاحة الفر�صة
لعدد �أكرب من امل�سلمني لأداء منا�سك احلج
والعمرة ،واحلر�ص البالغ على �أن ي�ؤدي
احل���اج واملعتمر خ�لال ال��رح��ل��ة الإمي��ان��ي��ة
ن�سكه وعباداته بكل �أمن وي�سر وطم�أنينة.
لقد �أك���د خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ،حفظه ال��ل��ه ،على
�أن ب��ذل الغايل والنفي�س يف �سبيل خدمة
���ض��ي��وف ال��رح��م��ن م��ن احل��ج��اج وال����زوار
وال�سهر على راحتهم ،م�صدر فخر لبالدنا
م��ن��ذ ت���أ���س��ي�����س��ه��ا ع��ل��ى ي���د امل���ؤ���س�����س امل��ل��ك
عبدالعزيز  -رحمه الله  -و�ستوا�صل �أداء
هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه.
وت���رج���م���ة ل����ذل����ك ،ت�����ش��ه��د م���ك���ة امل��ك��رم��ة
وامل�شاعر املقد�سة ،الكثري من امل�شروعات
ال��ك�برى واخل��ط��ط الكفيلة بتحقيق �أعلى
م�����س��ت��وي��ات ال���راح���ة ل�����ض��ي��وف ال��رح��م��ن.
وي���ظ���ل االه���ت���م���ام ب��احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين
وقا�صديهما �أول��وي��ة ك�برى ل��دى ه��ذا البلد
الطيب بقيادته الر�شيدة ،يج�سدها واقع
م�ضيء بالإجنازات وجتنيد كافة الطاقات
والإمكانات والعناية التامة التي يلم�سها
امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.

متابعات
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دعا الحجاج المصابين الصطحاب تقاريرهم الطبية

استشاري لمرضى الروماتيزم:
تجنبوا اإلجهاد وأشعة الشمس

جدة ـ البالد

�أكد طبيب الروماتيزم وه�شا�شة العظام الدكتور �ضياء احلاج
ح�سني� ،أن مر�ضى الروماتيزم ب�إمكانهم �أداء فري�ضة احلج
بكل ي�سر و�سهولة على �أن تكون حالتهم ال�صحية م�ستقرة؛
�أي �أن املر�ض لي�س يف حالة ن�شطة ،مع احلر�ص على زيارة
الطبيب املعالج لأخذ امل�شورة ،ويف حال موافقة الطبيب ف�إنه
يجب على املري�ض احلر�ص على اخلطة العالجية والأدوي��ة،
وخ�صو�ص ًا �أن معظم املر�ضى يعانون م��ن �ضعف املناعة
وبالتايل تزداد م�س�ؤولية االهتمام ب�صحتهم �أكرث .وقال� :إن
مر�ضى الروماتيزم الذين �سيتجهون ،ب�إذن الله ،للحج عليهم
ا�صطحاب تقرير طبي يو�ضح الت�شخي�ص والعالج امل�ستخدم،
وتخزين الأدوية يف الأماكن معتدلة احلرارة والباردة بعي ًدا
عن �أ�شعة ال�شم�س ،وتناول الأدوي��ة يف مواعيدها املحددة ،
وميكن اال�ستفادة من منبه الهواتف املحمولة للتذكري مبواعيد
الأدوي���ة؛ �إذ �إن كثريا من املر�ضى وم��ع االن�شغال بالعبادة

 266ألف حاج

وصلوا المدينة المنورة

والفري�ضة ين�سون تناول الدواء .ون�صح مر�ضى الروماتيزم
بعدم �إجهاد النف�س ،واحلر�ص على �أخذ فرتات راحة والنوم
ال�صحي مبا يعادل � 8ساعات متوا�صلة حتى يح�صل اجل�سم
على كفايته من �ساعات نوم كافية ،واالبتعاد قدر الإمكان عن
�أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة؛ تفادي ًا للإجهاد احل��راري و�ضربة
ال�شم�س ،وااله��ت��م��ام ب��الأك��ل ال�صحي ،وت��ن��اول امل��اء ب�شكل
م�ستمر جل��ع��ل اجل�����س��م يف ح��ال��ة ت��رط��ي��ب دائ���م  ،وامل��ر���ض��ى
الذين يعانون حتدي ًدا من �أمرا�ض العظام واملفا�صل عليهم
احلر�ص على تناول الأدوي��ة امل�ضادة لاللتهابات وم�سكنات
الأمل ،وا���س��ت��خ��دام دع��ائ��م وم�����ش��دات للركبتني �أو الكاحل
واجللو�س على كر�سي متحرك �أثناء �أداء منا�سك احلج ،وعدم
�إجهاد الع�ضالت و�أخذ الق�سط الكايف من الراحة وتناول املاء
ب�شكل يعو�ض الفاقد منه ،ويف حال ظهور انتفاخ �أو تورم �أو
احمرار نتيجة متزق �أو التواء يف الركبة �أو الكاحل ،يُو�صى
با�ستخدام الكمادات الباردة �أو الثلج يف �أول ثالثة �أيام من

الإ�صابة وا�ستخدام امل�شدات ال�ضاغطة ل�ضبط املف�صل مع �أخذ
العالج الدوائي املنا�سب ،وارتداء اجلوارب الطبية ال�ضاغطة
�أثناء امل�شي الطويل� ،أو التنقل باحلافالت ملنع حدوث جلطات
�أو خ�ثرات ال�ساقني ،وم��ن املهم لفت انتباه مر�ضى مف�صل
ال��ورك ممن يعانون من قلة تروية دموية لر�أ�س الفخذ عدم
الإجهاد وامل�شي الطويل ،ويف�ضل التنقل على كر�سي متحرك.
�أم��ا مر�ضى النقر�س فعليهم االل��ت��زام ب���أخ��ذ �أدوي��ت��ه��م خالل
ف�ترة احل��ج واحل��د ق��در الإم��ك��ان من امل�شي الطويل وتناول
الربوتينات� ،أما مر�ضى االنزالقات الغ�ضروفية ،فعليهم لب�س
طوق� ،أو ياقة العنق� ،أو م�شد لأ�سفل الظهر .وخل�ص "�ضياء"
�إىل القول"� :إن الروماتيزم مر�ض ناجت عن االلتهابات يف
الع�ضالت واملفا�صل والأن�سجة الرخوة التي تعرف بالن�سيج
ال�ضام ،وتكون الإ�صابة بالروماتيزم عادة يف مفا�صل اليدين
والقدمني ،وتت�سبب يف �إ�صابتهما بالتورم ،ومن املمكن �أن
ي�صل �إىل الت�شوه يف املفا�صل �إذا مل يعالج املر�ض ب�شكل مبكر.

 40كادرا نسائيا في مكتب إرشاد حافالت الحجاج

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

ك�شفت �إح�����ص��ائ��ي��ة وزارة احل���ج وال��ع��م��رة حلركة
ا�ستقبال ومغادرة احلجاج يف املدينة املنورة� ،أن
عدد احلجاج الذين و�صلوا �إىل املدينة املنورة حتى
يوم �أم�س بلغ  266824حاج ًا من عدة جن�سيات،
قدموا عرب املنافذ اجلوية والربية لأداء فري�ضة حج
هذا العام.
و�أو�ضحت الإح�صائية �أن  215580حاج ًا و�صلوا
�إىل مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة
املنورة منذ بدء ا�ستقبال �أوىل رحالت احلج وحتى
�أم�س ،بينما ا�ستقبل مركز الهجرة ال�بري 17774
حاج ًا� ،إىل جانب �أعداد احلجاج املتبقني يف املدينة
املنورة من حيث جن�سياتهم ،م�شري ًة �إىل �أن حجاج
بنجالدي�ش هم الأكرث عدد ًا يف املدينة املنورة �أم�س
بواقع  12627ح��اج�� ًا ،وم��ن نيجرييا بعدد 9452
حاج ًا ،ومن الهند بعدد  8857حاج ًا ،ومن �إندوني�سيا
 7174حاج ًا ،ثم حجاج العراق بواقع  6661حاج ًا.
وبينت �أن  171606حجاج غ��ادروا املدينة املنورة
خالل الأيام املا�ضية يف طريقهم �إىل امل�شاعر املقدّ�سة
مبكة املكرمة ،فيما بلغ �إجمايل احلجاج املتبقني يف
املدينة املنورة يوم �أم�س  95194حاج ًا من جن�سيات
خمتلفة.
و�أظ��ه��رت �إح�صائية وك��ال��ة وزارة احل��ج والعمرة
ل�ش�ؤون ال��زي��ارة تنفيذ  448زي��ارة لتقييم م�ساكن
احلجاج يف املدينة امل��ن��ورة خ�لال مو�سم حج هذا
ال��ع��ام ،يف ح�ين بلغ �إج��م��ايل ح��االت التفويج على
ال�سكن ال��ت��ي مت مبا�شرتها  1050عملية تفويج
منذ ب��دء املو�سم ،بينما بلغ ع��دد احلجاج الذين مت
�إر���ش��اده��م يف خمتلف مواقع اخلدمة  588حاج ًا،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ  27زيارة لتفقد احلالة ال�صحية
حلجاج منومني يف امل�ست�شفيات خالل مو�سم ما قبل
ٍ
احلج ،وتنفيذ  161زيارة ميدانية لتقييم �أداء مقدمي
اخلدمات للحجاج يف خمتلف حماور اخلدمة.
ّ
وت�سخر اجلهات املعنية باملدينة امل��ن��ورة طاقاتها
وك���وادره���ا امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ملواكبة
و�صول �ضيوف الرحمن عرب مطار الأمري حممد بن
عبدالعزيز الدويل ،ومركز الهجرة ال�ستقبال حجاج
الرب ،ومتابعة ان�سيابية �أعمال تفويج احلجاج �إىل
مكة املكرمة لأداء منا�سك احلج هذا العام.

مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي

يوا�صل مكتب �إر�شاد احلافالت الناقلة للحجاج مبكة
املكرمة تنفيذ �أعماله وخططته الت�شغيلية ملو�سم حج
هذا العام 1443هـ ،من خالل ا�ستقبال و�إي�صال حافالت
احلجاج �إىل مقر �سكنهم مبكة املكرمة.
و�أو�ضح نائب مدير عام املكتب يا�سر كردي �أن خطة
املكتب لهذا العام ا�شتملت على عنا�صر ن�سائية وطنية،

مت تدريبهن وت�أهيلهن على �أع��ل��ى معايري اجل��ودة
والأداء خلدمة �ضيوف الرحمن ،م�ؤكد ًا �أن املكتب ي�ضم
قرابة  40ام��ر�أة موزعات على عدة مهام و�أعمال يف
املكتب وداخل حمطات ا�ستقبال احلافالت.
و�أفاد كردي �أن مهام الكادر الن�سائي العامل �ضمن خطة
املكتب لهذا العام 1443ه��ـ ،ترتكز يف متابعة الأعمال
الإدارية وامليدانية وحتقيق �إجنازها بالوقت املحدد،

�إ�ضافة �إىل عمل عدد من الكادر الن�سائي داخل حمطات
ا�ستقبال احلافالت بنظام الورديات كمدخالت لبيانات
حافالت احلجاج و�إنهاء الإجراءات املتعلقة ب�إي�صالها
مبرافقة مر�شدي احل��اف�لات �إىل مقار �سكن �ضيوف
الرحمن .و�أو�ضحت مديرة �إدارة االت�صاالت الإدارية
باملكتب مي�ساء مرغالين �أن �إدارة املكتب حر�صت على
ت�أهيل وتدريب الكادر الن�سائي هذا العام ليكون جزء ًا

تطوير أنظمة خدمات السقاية في جامعة أم القرى
مكة املكرمة -عبدالهادي املالكي

تويل اململكة العربية ال�سعودية �ش�ؤون احلج
والعمرة اهتماما كبريا؛ حيث توا�صل اجلهات
املعنية باحلج خدمة �ضيوف الرحمن وت�سهيل
�إج����راءات ن�سكهم يف مكة املكرمة وامل�شاعر
املقد�سة واملدينة املنورة ،خ�صو�صا �أن �صناعة
احلج والعمرة ت�شهد مرحلة بارزة من التطوير
وال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة ال��دائ��م��ة
وال�شاملة ،التي تقودها حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني نحو خدمة �ضيوف الرحمن ،انطالقا
من ر�ؤية اململكة ،2030
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق� ،أول����ت ج��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى
اهتمامها بكل ما هو جديد يف تطوير خدمات
احلج ،حيث �أطلقت يف الآونة الأخرية تطبيقني
لتنظيم خ��دم��ات احل��ج��اج م��ن حيث ال�سقاية
والهدية للحاج واملعتمر عن طريق بطاقة ذكية.
ويف هذا ال�سياق ،قال الدكتور رائد �شالواله،
وك��ي��ل ع��م��ادة البحث العلمي يف جامعة �أم وهي احل�صة اليومية للحاج .وا�ستطرد بقوله :الت�سليم ،الفتا �إىل �أنه ميكن و�ضع جميع الهدايا
القرى �أنه مت �إطالق بطاقة احلج الذكية ل�سقيا الغر�ض م��ن ه��ذه البطاقة ه��و �ضبط عمليات داخل هذا التطبيق الأخري� ،سواء كان مبقابل
م��اء زم��زم با�ستخدام �أجهزة التوزيع الذاتي الت�سليم من عبوات ماء زمزم اليومية ،كذلك مت م��ايل �أو جم��ان��ا وك��ذل��ك حت��دي��د �أم��اك��ن بيعها
�أو تطبيق �سقاية ،ف�ضال عن �إي�صال ماء زمزم عمل تطبيق �آخر لأي توزيعات �أخرى للحاج ،وا�ستالمها ،و�أي�ضا با�ستطاعة املتربعني و�ضع
للحاج يف مقر �سكنه حيث يقوم احلاج بتمرير حيث يتم �ضبط هذه العملية بنف�س طريقة ماء هداياهم يف الأج��ه��زة يف املنافذ وامل��ط��ارات،
البطاقة على جهاز �صرف املاء ويقوم اجلهاز زم��زم ،الفتا �إىل �أن الهدف من ه��ذا الربنامج بحيث �إنها ت�صل للحجاج عن طريق البطاقة
ب�إخراج ثالث عبوات ماء زم��زم �سعة 330مل ه��و عمل �إح�����ص��اءات وترتيبات خا�صة وقت الذكية التي يحملونها.

من منظومة احلج للعمل يف خدمة �ضيوف الرحمن.
و�أكدت مرغالين �أن املكتب حتت مظلة الهيئة التن�سيقية
مل�ؤ�س�سات �أرب��اب الطوائف ومب�شاركة النقابة العامة
لل�سيارات ب�إ�شراف مبا�شر من وزارة احلج والعمرة
قدم الدعم الكبري جلميع الكوادر العاملة وت�أمني كافة
التقنيات التي ت�سهل �أداء مهامهم �ضمن خطة مو�سم
حج هذا العام 1443هـ .

الهالل األحمر

يستقبل الحجاج بالورود

جدة ـ البالد

ا�ستقبلت الفرق التوعوية والتطوعية لهيئة الهالل
الأح��م��ر ال�سعودي وف��ود احلجاج القادمني مبطار
امللك عبدالعزيز ال��دويل بجدة ب��ال��ورود واملظالت
الواقية لل�شم�س والإر�شادات التوعوية الإ�سعافية
ل��رف��ع ال��وع��ي الإ���س��ع��ايف ل��دى احل��ج��اج ،وذل���ك من
منطلق احلر�ص على املحافظة على �صحة حجاج
بيت الله احلرام و�سالمتهم.
وقال مدير هيئة الهالل الأحمر مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور م�صطفي بلجون� :إن الهيئة حر�صت على
تدعيم مركز �إ�سعاف املطار بالفرق الطبية امل�ؤهلة
ومبا حتتاجه من �سيارات الإ�سعاف املجهزة ب�أحدث
التجهيزات وتوفري اخلدمات امل�ساندة لها من غرفة
العمليات املجهزة ب�أحدث الأنظمة املتبعة يف جمال
االت�صاالت وتقنية املعلومات.

الرأي
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م�شوار

(السيستم داون) ..التقنية ليست لمعاناة الناس

"ال�سي�ستم داون" ع��ب��ارة حمبطة ال ت��ق��ال يف وج��ه مراجعي
امل�صارف فح�سب ،و�إمن��ا �أ�ضحت �سائدة يف الكثري من املرافق
احلكومية واخلا�صة .عبارة جتلب ال�ضيق والتذمر ،بل املعاناة
والأمل النف�سي للمراجعني الذين ج��ا�ؤوا مينون النف�س لإجن��از
معامالتهم واالن�صراف ل�ش�أنهم ب�أي�سر الطرق و�أب�سط الإجراءات.
(ال�سي�ستم داون) عبارة �آن لها �أن تتال�شى ال�سيما ونحن على �أعتاب
نه�ضة �سعودية �شاملة ،بل �أن تختفي متاما ومعها كافة املفاهيم
املحبطة املت�صلة ب�إجناز املعامالت ،التي ال تت�سق مع الأه��داف
والغايات الكربى لر�ؤية .2030
(ال�سي�ستم داون) عبارة لتربير الف�شل والهروب والتن�صل من
م�س�ؤولية اخللل الكامن يف املن�ش�أة وعدم مواجهة امل�شكلة احلقيقية
و�إيجاد احللول اجلذرية لها ،ومع �أننا قد جند العذر للمن�ش�أة �أي ًا
كانت بالتربير بهذه العبارة �إذا ك��ان اخللل ن��ادر احل���دوث ،لكن

للأ�سف �أ�ضحى التربير دائم ًا وم�ستمر ًا وعمل "ال�سي�ستم" �أمر نادر
احل��دوث( ،ال�سي�ستم داون) هو جر�س �إن��ذار �إىل �أن هنالك خط�أ
بل خل ًال ما� ،سواء كان يف الكوادر الب�شرية امل�س�ؤولة عن ت�شغيل
الأنظمة �أو يف الربجمة �أو يف الأجهزة وت�شغيلها.
�إن املطلوب هو �إع���ادة تفعيل النظام املت�صل ب���إجن��از املعامالت
واتباع فل�سفة �إدارية جديدة ترتكز على التخطيط ال�سليم و�صو ًال
�إىل جودة املخرجات عرب الرتكيز على الكفاءة والتميز يف الأداء
وتعميم احلكومة الإلكرتونية وت�أ�سي�س نظام فعال للرقابة الإدارية،
وتقييم وتقومي املخرجات وتب�سيط الإجراءات ،بل �إن هنالك حاجة
ما�سة لتنمية �إدارية تغري من الذهنية و�أ�سلوب التعامل مع املواطن
و�إجن��از معامالته ،حيث تظل "التقنية" وال�برام��ج �أدوات فقط،
بينما العن�صر الب�شري هو الأ�سا�س يف التعامل مع املواطن.
كما �أنه ال بد من مكا�شفة �صريحة ،بل �شجاعة حال حدوث الأخطاء

والتق�صري يف �إجناز معامالت املواطن واملقيم باالعرتاف باخلط�أ
�أو ًال ،وحتمل م�س�ؤوليته وبيان احللول الناجعة املحددة بوقت
حمدد ال الوعود الرباقة والأوقات املفتوحة ملعاجلة تلك الأخطاء،
وب�شكل ي�ضمن ع��دم ت��ك��راره��ا م�ستقب ًال ،كما ت�برز احل��اج��ة �إىل
ا�ستخدام "ال�سي�ستم" الفعال ال��ذي يقف خلفه موظفون �أكفاء
ق���ادرون على ق�ضاء م�صالح النا�س ب�سهولة وي�سر بعيد ًا عن
"ال�سي�ستم" الذي يكون مكر�س ًا لتربير الأعذار عن الإخفاق والف�شل.
وهنالك عدة مقرتحات لتجنب تداعيات تعطل وت�أخري معامالت
وم�صالح املواطنني واملقيمني من ج��راء تعطل النظام؛ منها �أن
يتم كتابة البيانات ورقي ًا و�إدخالها يف الأجهزة الحق ًا على �أن يتم
االت�صال بالعميل بعد �إمتام تلك اخلطوة �أو �أن يتم تق�سيم النظام
�إىل نظامني ،ويف ح��ال تعطل الأول يكون الثاين جاهز ًا للعمل
عالوة على وجود قنوات ات�صال �سالكة بالإدارة العليا للمن�ش�أة مع

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

املراجع لإبالغها بت�ضرره من عطل النظام .و�أخل�ص �إىل �أن التقنية
احلديثة مت �إدخالها للتي�سري على النا�س وحل م�شاكلهم واخت�صار
وقتهم وجهدهم ،ال خللق مزيد من املعاناة لهم.

باحثة وكاتبة �سعودية

قوارب النزهة بأملج
�إبراهــيم العقــيلي

إعالم السفارات
م��ع ال��ت��ح ّ��ول الكبري والهيكلة ال�ضخمة التي
�شهدتها وزارة اخل��ارج��ي��ة ،يبتهج امل��ت��اب��ع
ب��ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����ش��ه��ده وك�����االت ال�����وزارة.
وي��ت��وق��ف امل��راق��ب ع��ن��د ج��زئ��ي��ة تت�صل بعمل
ال�سفارات.
وه��ن��ا ���س���ؤال نح�سبه م��ه��م��اً :م��ا ح��ال �أق�سام
الإع�ل�ام يف ���س��ف��ارات اململكة يف اخل���ارج؟ ما
ال���دور ال���ذي ي���ؤدي��ه الق�سم الإع�لام��ي يف كل
�سفارة؟ ما نتوقعه �أن يكون الق�سم الإعالمي من
�أكرب الأق�سام و�أكرب الإدارات يف �أي �سفارة..
و�أال تقت�صر مهمته على م��ا تن�شره و�سائل
�إع�لام ذلك البلد ،فما ين�شر �أو يبث نتوقع �أنه
ي�صل �إىل مقام ال���وزارة بالريا�ض وتر�صده
الأق�����س��ام املعنية فيها .م��ا ننتظره �أن يكون
الق�سمان" الإعالمي والثقايف" يف �أي �سفارة
مرجع ًا موثوق ًا لكل معلومة تت�صل بالبلد الذي
توجد فيه ال�سفارة .ما ننتظره �أن يكون يف
الق�سمني الإعالمي والثقايف قاعدة معلومات
�ضخمة ع��ن ك��ل ���ش��اردة وواردة تت�صل بذلك
البلد و�أن حتفظ يف و�سائل حفظ تقنية رقمية
حديثة ..و�أن يتم حتديثها ب�شكل حلظي ،و�أن
تكون قابلة لال�ستعادة يف ذات اللحظة ..ما
نتوقعه �أن يكون الق�سم الإعالمي يف ال�سفارة
مرجع ًا لو�سائل الإعالم داخل الوطن تت�صل به
وت�ستقي منه معلومات يوثق فيها عن �أي حدث
يقع يف ذلك البلد ..نريد �أق�سام ًا �إعالمية يف
ال�سفارات تتنا�سب مع ثقل ووزن البلد الذي
متثله ..ينبغي �أن تكون الأق�����س��ام الإعالمية
والثقافية يف �سفاراتنا مرجع ًا يوثق به ،و�أن
متلك معلومات تامة يوثق بها عن كل منظمة
�أو م�ؤ�س�سة �أو �شخ�صية تربز على �ساحة ذلك
البلد .ال ينبغي �أن نتفاج�أ مبعلومات ي�صل �إليها
عامة النا�س �أو م�ستخدمو و�سائل التوا�صل
فيما تكون �أق�سام الإع�لام يف ال�سفارات �آخر
من يعلم �أو حتى ال تعلم عندما تُ�س�أل ..يف ظني
�أن هذا مل يعد مقبو ًال ،وال يتنا�سب مع الثقل
ال���دويل للدولة التي متثلها ال�سفارة( ..ثقل
ديني� ،سيا�سي ،اقت�صادي).
يقول �أحدهم� :إن موظفي الأق�سام الإعالمية
لي�سوا �إعالميني ولي�ست لديهم خربات مرتاكمة
وه��ن��ا ن��ق�ترح اال���س��ت��ع��ان��ة مب��ت��ق��اع��دي الإع�ل�ام
الذين تركوا �أجهزة الإع�لام ومازالوا قادرين
على العطاء والعمل ومازالت لديهم الرغبة يف
ذلك� ..ألي�س يقال� :إن ال�صحايف والإعالمي ال
يتقاعد .بل كلما تقدم به العمر تر�سخت قدرته
على البحث والتقييم و�إعطاء امل�شورة احلكيمة
منطلق ًا من ر�صيد خربات جتمعت لديه.
@ogaily_wass

د .عبد اهلل الأعرج

نايف جابر الربقاين

@naifalbrgani

ندرك جميع ًا �أن حكومتنا الر�شيدة مل ت�ألو جهد ًا يف ت�سهيل كل مافيه م�صلحة
املواطن وخدمته ،وهذا منهجها منذ عهد م�ؤ�س�س هذا الكيان ال�شامخ؛ لذلك
جند �أن جميع الأجهزة احلكومية املختلفة حتر�ص على تنفيذ هذه ال�سيا�سة
وتطبيقها.
قبل �أ�شهر ب��د�أ منع ق��وارب النزهة يف حمافظة �أملج من الإبحار من جميع
مرافئ املحافظة و�سمح لقوارب ال�صيد فقط بالإبحار ،هذا القرار م�ستمر �إىل
يومنا هذا ،وقد ولد الكثري من عالمات اال�ستفهام لدى �أ�صحاب قوارب النزهة
والأهايل وزوار املحافظة ،خا�صة عندما علموا �أن حمافظة ينبع التي ال تبعد
عن حمافظة �أملج �سوى ١٤٠كم وباقي مدن وحمافظات اململكة ال�ساحلية مل
يمُ نع فيها �إبحار قوارب النزهة  ،وكما هو معلوم ب�أن قوارب النزهة ال تبحر
يف الأعماق فهي و�سيلة ترفيهية فقط ،ووقت ا�ستخدامها مرتبط باملوا�سم
ال�سياحية يف الأج��ازات الر�سمية و�أج��ازات نهاية الأ�سبوع .هذا املنع دفع

هل للدكتوراة عمر محدد؟

ثمنه �أ�صحاب هذه القوارب وكلهم �شباب �سعوديون بحكم �أن قوارب النزهة
خم�ص�صة لل�سعوديني وكثري من ه�ؤالء ال�شباب ،هذه القوارب م�صدر دخلهم
الوحيد و�أغلبهم متزوجون ويعولون �أُ�س ًرا وعليهم �أق�ساط للقوارب ،كونهم
ا�شرتوها بعد انتعا�ش احلركة ال�سياحية يف املحافظة واهتمام الدولة بها
حيث �أقامت م�شروع البحر الأحمر بها ،الذي �سيكون وجهة �سياحية عاملية
للمملكة ،كذلك الأهايل والزوار دفعوا ثمن هذا املنع بحرمانهم من الو�صول
�إىل البحر واال�ستمتاع بالرحالت البحرية ال�سياحية التي كانت متنف�سا
للأهايل والزوار .
الأه��ايل وزوار املحافظة و�أ�صحاب ق��وارب النزهة -وهم باملئات -ي�أملون
�أن تتدخل اجلهات املعنية وترفع عنهم املنع �أ�سوة بباقي املدن واملحافظات
ال�ساحلية ململكتنا الغالية خا�صة و�أننا على �أبواب �أجازة عيد الأ�ضحى املبارك
والأجازة ال�صيفية للمدار�س ،وكلنا يف خدمة الوطن.

مهرجان المانجو في أملج
حممد لويفي اجلهني

lewefe@hotmail.com

احلمد لله ،حتققت مطالب مزارعي املاجنو يف
حمافظة �أملج بعد �سنوات من املطالبة ،حتى
و�صل �صوتهم �أخ�ي�را ،وحتقق احللم لينطلق
م�ؤخر ًا �أول مهرجان للماجنو ،الذي نظمته فرع
وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة مبنطقة تبوك.
وتعد حمافظة �أم��ل��ج التابعة ملنطقة تبوك من
املحافظات الزراعية ،و�سلة للإنتاج الزراعي يف
وطننا؛ حيث ت�شتهر بزراعة املاجنو ب�أكرث من(
 )35000خم�سة وثالثني �أل��ف �شجرة ماجنو،
متثل �أك�ثر م��ن( � )15صنفا م��ن الأ���ص��ن��اف ذات
اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة �إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن ال��ف��واك��ه
احلم�ضية واخل�ضروات ب�أنواعها؛ حيث بد�أت
زراع���ة امل��اجن��و يف �أم��ل��ج ع��ام 1377ه���ـ تقريبا،

وم��ن املناطق التي ا�شتهرت بزراعتها" �سمنة
والفقري وبئر �صالح والعني و�أم �سدر وليمونة
و�أم غوا�شي و�أم �صفاه والغبايا والوحيدي"
وغ�يره��ا م��ن الأم���اك���ن؛ ح��ي��ث �صالحية ال�ترب��ة
وعذوبة املياه .وهناك الكثري من امل��زارع التي
متيزت بزراعة املاجنو ،واهتمت بها وب�أنواعها
وخ��ا���ص��ة احل��ل��وة ال��زب��دي��ة .وامل��ه��رج��ان ال��ذي
د�شنه حمافظ �أملج نايف بن كميخ املريخي ،يف
مقر االحتفاالت ،وا�ستمر ملدة ثالثة �أي��ام ،هدف
لت�سويق ماجنو �أملج وفتح قنوات ت�سويقية
ملنتجاتهم من املاجنو داخل املحافظة وخارجها
والتعريف بتميز هذا املنتج وجودته و�أنواعه،
وذلك من �أجل حتقيق �أه��داف تنموية م�ستدامة

مل��زارع��ي امل��اجن��و وت�شجيعهم ع��ل��ى االه��ت��م��ام
بالإنتاج وجودته ،ويرجع هذا الإنتاج الوفري
�إىل اهتمام �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر فهد
ب��ن �سلطان ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة تبوك
ب��ال��زراع��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ك��ك��ل ،ف��ج��ائ��زة �سموه
للمزرعة النموذجية التي عمرها يفوق الثالثة
عقود ،حفزت املزارعني وخلقت تناف�س ًا رائع ًا،
و���س��اه��م��ت يف رف���ع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي -لي�س يف
املنطقة -و�إمنا يف اململكة ب�شكل عام.
 ..ويف اخلتام �شك ًرا لكل املنظمني والداعمني..
و�أمتنى �أن ي�ستمر كذلك املهرجان لت�سويق �إنتاج
�أم��ل��ج م��ن ال��رط��ب ال��ذي يفوق يف كميته �إنتاج
املاجنو.

الصدمة
@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�سف

�إن كل ف��رد منا مُعر�ض حلالة �صدمة يف ف�ترة ما يف حياته ،و ه��ذا هو ديدن
احلياة؛ �إذ �إن هذه ال�صدمات والظروف التي �أوجدتها �أمر البد منه ،ولكن ي�أتي
ال�س�ؤال املهم ..ماذا بعد ال�صدمة؟ وهل مت التعامل معها ب�شكل �آمن �أم �أنها مازالت
تر�سباتها مت�شبثة بنا وتعيقنا؟
تعد ال�صدمة �إ�صابة ،وقد تكون �إ�صابة نف�سية بليغة وم�ؤملة جدا للفرد؛ �إذ �إن
ُ
حتدث �أذى يف عقل الفرد،
بع�ض ال�صدمات حتدث �أث ًرا بلي ًغا يف نف�سية الفرد ،وقد
وذلك ب�سبب حالة التوتر ،و القلق والتفكري وال�ضغط النف�سي الذي يتعر�ض له،
مما يزيد من حدة ال�صدمة.
�إن �آلية التعامل مع ال�صدمات يجب �أن متر ببع�ض املراحل لتفادي الآثار ال�سلبية
املرتتبة عليها ،بعد وقوعها .ويعد االتزان يف تلقي ال�صدمة �أهم عامل؛ حيث �إن
الفرد كلما كان متز ًنا يف تلقي ال�صدمة كلما خفف على ذاته من وط�أتها و�ساعد

يف ظالل القانون
اهتمت اململكة العربية ال�سعودية بحقوق الإن�سان وكفلت له تنفيذ
الأح��ك��ام املتعلقة ب��ه ،ول�صاحله عن طريق حمكمة التنفيذ .ومن
�أنواع طلب التنفيذ :التنفيذ املايل (طلب تنفيذ �أحكام باملبالغ املالية
با�ستثناء النفقات و�أحكام البيع باملزاد العلني) ،تنفيذ �أحكام /
ق��رارات  /حما�ضر ،م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية يف (احل�ضانة –
ال��زي��ارة  -النفقة املا�ضية -النفقة امل�ستقبلية  ،)........التنفيذ
املبا�شر �إذا كان حمل التنفيذ فع ًال �أو امتناع ًا عن فعل مثل (�إخالء
عقار  -ت�سليم م�ستندات  -بيع باملزاد العلني.)......
ن�صت املادة التا�سعة من نظام التنفيذ :ال يجوز التنفيذ اجلربي �إال
تنفيذي ٍ ّ
حلق حمدد املقدار ِ ّ
حال الأداء ،وال�سندات التنفيذية
ب�سندٍ
ٍّ
هي:
 -1الأحكام ،والقرارات ،والأوامر ال�صادرة من املحاكم.

نف�سه على جتاوزها ب�سالم وهدوء.
ومن املهم جدا على الفرد يف هذه املرحلة �أال يظن �أنه م�س�ؤول عن �سبب حدوث
ال�صدمة ،فال يلقي اللوم على نف�سه ،ويعاقبها وي�شعرها بالذنب ،وكذلك عليه �أن
يتعامل مع ال�صدمة على �أنها م�شكلة وقعت يف وقت ما ،وال يظن �أنها �ست�ؤثر على
حياته بالكلية.
كذلك على الفرد �أال يربط هذه ال�صدمة بحياته كلها ،فيبني فكرة �أن حياته ت�أثرت
ب�شكل كامل وتت�أثر ب�سبب هذه ال�صدمة و علينا �أن ن�ؤمن ب�أن هذه ال�صدمات
وجدت لت�صنعنا ولت�صقلنا؛ لنكون �أف�ضل حالاً بعدما تعر�ضنا لها و�أن احلياة
م�ستمرة ،فعلينا �أال نوقف حياتنا ب�أكملها ب�سببها.
وال نن�سى �أن ننظر �إىل اجلانب الإيجابي لهذه امل�شكالت ،و ال�صدمات حيث �إننا
ن�صبح �أكرث خربة و�أكرث دراية بطرق �إدارتها.

ترتبط مراحل التعليم العام بعمر زمني معلوم �سل ًفا
يف كل الأنظمة التعليمية يف العامل ،وي�شمل ذلك الدول
التي لديها ثالث مراحل تعليمية عامة� ،أو تلك التي لديها
مرحلتان فقط.
ويف مرحلة الدرا�سات العليا ( مابعد البكالوريو�س)
الي�شكل عامل العمر قيمة وي�صبح الأمر �أكرث هام�شية يف
مرحلة الدكتوراة التي تعترب امل�ستقر الأخري يف �صناعة
املتعلم والتي يفرت�ض بنهايتها �أن نكون على موعد مع
خبري جيد وباحث �أعدته املناهج البحثية ل�سرب �أغوار
التخ�ص�ص وهي�أته املرحلة ليكون فيل�سو ًفا يف فرع من
فروع املعرفة!
وحينما تعلو بع�ض الأ���ص��وات غري املتخ�ص�صة لت�ضع
عمرا حمددا لإنهاء الدكتوراة ،وترى ب�أن العقد الثالث
�أو نهاية العقد الثاين هو ال�سن املنا�سب لالنتهاء من
مرحلة الدكتوراة ،ف�إنها بهذا الفهم الب�سيط واملتوا�ضع
الترتكز على �أكرث من ق��راءة �إح�صاءات من النت ،رمبا
ال تكون دقيقة ملتو�سط �أعمار الطالب احلا�صلني على
الدكتوراة ،وب�شكل ع�شوائي من هنا وهناك دومنا نظرة
عميقة جلن�س اخلريج وطبيعة تخ�ص�صه وبلد الدرا�سة
وتكاليف املرحلة وحالته االجتماعية وقوانني الدرا�سة
يف اجلامعة �أو جهة االبتعاث ومعدل الإجناز ،وتعاون
امل�شرف واحلاالت الطارئة �أثناء حت�ضري تلك الدرجة ثم
ت�أتي بعد ذلك لت�ضع ت�صو ًرا اليبهر �أكرث من مت�صوره
واليعجب �أكرث من كاتبه!
ولأن درا���س��ة ال��دك��ت��وراة بطبيعتها تلتحف الكثري من
ال�ضغوط الناجمة ع��ن معادلة ال��زم��ن والإجن����از ،ف���إن
طرح ق�ضايا مثل ال�سن املثايل للتخرج بدرجة الدكتوراة
ي�ضيف عبئا نف�سيا �آخ��ر للباحثني ويجعل بع�ضهم يف
حالة مقارنة ب�ين م�ستوى �إجن���ازه و�إجن���از غ�يره من
ال��ط�لاب ،وه��ي احل��ال��ة الأ�صعب مل��ن م��ر بهذه التجربة
املتقدمة! هذا الطرح حول ال�سن املثايل للح�صول على
ال��دك��ت��وراة يتجاهل �أي�ضا ق�ضايا رئي�سة ح��ول �أيهما
�أوىل ال��ت��زود باخلربة العملية قبل درا���س��ة الدكتوراة
�أم االن��خ��راط يف الت�أهيل البحثي دون وج���ود خربة
ميدانية عملية ،وه��و ���س���ؤال ال �أح�سب �أن من يتحدث
عن عمر خريج الدكتوراة يعلم عنه �شيئا رغم حموريته
ومف�صليته وفقا للأثر املتوخى من تلك املرحلة وقيمته
الفعلية يف حتقيق م�ستهدفات الطالب واجلهة املانحة
لتكاليف الدرا�سة!
ال �أري��د �أن �أذكّ��ر �أ�صحاب مثل هذه الأط��روح��ات اله�شة
ب���أن هناك م��ن �أك��م��ل مرحلة ال��دك��ت��وراة يف �سن ال��ـ 90
مثل ال�سيدة  GOGOيف كينيا و�أن هناك من ح�صل
عليها يف �سن ال��ـ  15مثل الفتى ال��ك��وري كيم جونق؛
لأنني مقتنع بالفروق الفردية واملحيطة بالدكتوراة التي
تتبدل من طالب �إىل �آخر فقد يكون هناك طالبان يعمالن
جنبا اىل جنب م��ع نف�س امل�شرف ويف ذات اجلامعة
والتخ�ص�ص فرتى �أحدهما متتابع الإجناز ،بينما يتقهقر
الثاين وما ذاك  -يف الغالب  -لقوة الأول وال ل�ضعف
الثاين؛ بل لكل ما �أوردناه �أعاله من �أ�سباب ،وهو الفهم
الذي بجب �أن يدركه كل من ي�سطح املعلومة وي�ست�سهل
النقل فيكون كالأعمى الذي ا�ستل من كنانته �سه ًما ّ
ف�شك
به ف�ؤاد �صديقه الأمني قبل عدوه املبني ..وال�سالم!
@dralaaraj

تنفيذ األحكام والقرارات
� -2أحكام املحكمني املذيلة ب�أمر التنفيذ وفق ًا لنظام التحكيم-3 .
حما�ضر ال�صلح التي ت�صدرها اجلهات املخولة بذلك �أو التي ت�صدق
عليها املحاكم.
 -4الأوراق التجارية -5 .العقود واملحررات املوثقة.
 -6الأحكام ،والأوام��ر الق�ضائية ،و�أحكام املحكمني ،واملحررات
املوثقة ال�صادرة يف بلد �أجنبي.
 -7الأوراق العادية التي يقر با�ستحقاق حمتواها كلي ًا� ،أو جزئي ًا.
 -8العقود والأوراق الأخ��رى التي لها قوة �سند التنفيذ مبوجب
نظام .وملحكمة التنفيذ �سلطة الإ�شراف على التنفيذ اجلربي �إ�ضافة
اىل الف�صل يف منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ،وفق ًا لأحكام
الق�ضاء امل�ستعجل.
ن�صت امل��ادة العا�شرة من نظام التنفيذ :ال يجوز تنفيذ الأحكام

والقرارات والأوام��ر جربًا ،مادام االعرتا�ض عليها جائ ًزا� ،إال �إذا
من�صو�صا عليه
كانت م�شمولة بالنفاذ املعجل� ،أو كان النفاذ املعجل
ً
يف الأنظمة ذات العالقة .ويكون التنفيذ من خالل م�أمور التنفيذ
ب�إ�شراف قا�ضي التنفيذ وهو ال�شخ�ص املكلف مببا�شرة �إج��راءات
التنفيذ وف ًقا لأحكام النظام ،ومن �أمثلة التنفيذ املبا�شر:
 .1الت�سليم اجلربي املبا�شر حليازة معينة �أو منقول معني بالذات.
 .2هدم ج��دار �أو �سور معني اللتزام املدين بعدم البناء لهما.3 .
�إخ�لاء عقار .فالدائن يلج�أ يف ه��ذه احل��االت للق�ضاء حتى يتم له
التنفيذ املبا�شر للح�صول على ما التزم به املدين ت�أديته .وي�شرتط
لأجل التنفيذ اجلربي املبا�شر عدم قيام مانع مادي من �إجرائه.
ن�صت امل��ادة احلادية ع�شرة من نظام التنفيذ ب�ضرورة التقيد مبا
تق�ضي به املعاهدات واالتفاقيات؛ فال يجوز لقا�ضي التنفيذ تنفيذ

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

احلكم والأمر الأجنبي �إال على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،وتخت�ص �إدارة
و�شعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية بالتنفيذ اجلربي وتنفيذ العقوبات
يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين قد ت�صرف �ضد القانون.
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فجر الصحافة السعودية

بمشاركة كبرى الشركات في البلدين

فرص استثمارية كبيرة على طاولة المنتدى السعودي اإليطالي
الريا�ض  -البالد

ينطلق م��ن��ت��دى اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ع��ودي الإي��ط��ايل
ال��ي��وم ،بح�ضور �أ���ص��ح��اب امل��ع��ايل م��ن البلدين،
وم�شاركة عدد من امل�س�ؤولني والر�ؤ�ساء التنفيذيني
لكربى ال�شركات ال�سعودية والإيطالية وممثلي
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ن اجل��ان��ب�ين ،وذل����ك يف �إط���ار
احلر�ص امل�شرتك على تعزيز العالقات االقت�صادية
واال�ستثمارية.

وت��ت�����ض��م��ن �أع���م���ال امل��ن��ت��دى ال����ذي ت��ع��ق��ده وزارة
اال�ستثمار جل�سات حوارية ملناق�شة �أبرز القطاعات
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف جم��االت
البنية التحتية والنقل والثقافة والطاقة املتجددة،
وا�ستعرا�ض �أبرز تطورات بيئة الأعمال يف اململكة
وامل�شاريع الكربى املرتبطة بر�ؤية اململكة .2030
و�سيتخلل املنتدى اجتماعات ثنائية ب�ين ممثلي
القطاع اخلا�ص من اجلانبني لبحث فر�ص التعاون

وال�����ش��راك��ة واالط��ل�اع على ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية
املتاحة يف اململكة للم�ستثمرين الإيطاليني.
ويتزامن املنتدى مع منا�سبة م��رور  90عام ًا على
قيام العالقات الدبلوما�سية ال�سعودية – الإيطالية
حيث ترتبط اململكة العربية ال�سعودية مع جمهورية
ٍ
بعالقات وثيقة ومتميزة،
�إيطاليا
وتويل �إيطاليا اهتماما بال�سوق ال�سعودية ،والرغبة
يف اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية الكبرية التي

توفرها.
وتعد ايطاليا �ضمن �أكرب ال�شركاء التجاريني للمملكة
يف دول االحتاد الأوروبي وعلى امل�ستوى الدويل،
كما حتتل املرتبة الأوىل بني دول االحتاد من ناحية
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اململكة ،وو�صل حجم
التبادل التجاري بني البلدين نحو  18مليار ريال.
و�سبق �أن وقّ��ع البلدان اتفاقية لتعزيز التبادل
التجاري وف��ر���ص اال�ستثمار ،وت��ه��دف �إىل تعزيز

لتنويع المنتجات المالية وتمكين المستثمرين

تداول العقود المستقبلية لألسهم المفردة خالل أيام

الريا�ض -البالد

�أع��ل��ن��ت "تداول ال�سعودية" ع��ن �إط��ل�اق ال��ع��ق��ود
امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة ،ابتدا ًء من  4يوليو القادم؛
لتكون ث��اين منتج م�شتقات مالية يتم تداولها يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ،و�ستكون العقود اجلديدة
متاحة ل��ل��ت��داول ،مب��ا مي�� ّك��ن امل�ستثمرين املحليني
والأجانب من التحوط و�إدارة املخاطر ب�شكل فعال
بالإ�ضافة �إىل تنويع املنتجات املتاحة للتداول يف
ال�سوق.
و�أو���ض��ح��ت �أن العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة
هي عقود م�ستقبلية موحدة تتخذ من �سهم �شركة
معينة �أ�ص ًال �أ�سا�سي ًا لها ،ومت انتقاء الأ�سهم من بني
جمموعة م��ن ال�شركات الأك�ث�ر �سيولة امل��درج��ة يف
ت��داول ال�سعودية ،و�ش�أنها �ش�أن املنتجات الأخ��رى
املتداولة يف ال�سوق ،و�ستتولىّ �شركة مركز مقا�صة
الأوراق املالية "مقا�صة" مهمة مقا�صة وت�سوية
العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة ،متا�شي ًا مع �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
وبينت �أن جميع امل�ستثمرين ميكنهم ت��داول العقود
امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة عن طريق �أع�ضاء امل�شتقات
امل�سجلني ،التي ت�شمل �أ�صولها الأ�سا�سية � 10شركات،
وهي :م�صرف الراجحي� ،أرامكو ال�سعودية ،البنك
الأهلي ال�سعودي ،م�صرف الإمن��اء� ،سابك� ،إ���س تي
�سي ،كيان ال�سعودية ،ال�شركة ال�سعودية للكهرباء،
امل��راع��ي ،وم��ع��ادن ،وق��د مت اختيار ال�شركات بنا ًء
على قائمة من املعايري التي تهدف �إىل �ضمان توافر
ال�سيولة لتلبية متطلبات ال�����س��وق ،واحل��ف��اظ على

عقود األسهم المفردة
العقود امل�ستقبلية للأ�سهم امل��ف��ردة هي اتفاق م�برم بني
امل�شرتي والبائع امللزمني ب�إمتام �صفقة يف تاريخ حمدد
يف امل�ستقبل ،وتكون قيمته م�شتقة من قيمة ال�سهم (الأ�صل
الأ�سا�سي)  ،وتت�سم بعدة حقائق منها:
 يتم ا�شتقاق قيمة العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة منقيمة الأ�سهم الأ�سا�سية.
 ميكن ت��داول ه��ذه العقود عن طريق فتح ح�ساب لدىو�سيط م�سجل ل��ت��داول امل�شتقات واي����داع ال�ضمانات
املطلوبة.
 متكن املتداولني من ا�ستك�شاف احلركة ال�سعرية للأ�سهمالأ�سا�سية - .تتيح البيع على املك�شوف دون امتالك
الأ�سهم الأ�سا�سية - .امتالكها ال ميثل ملكية يف ال�شركة
املعنية وال يحق حلامليها احل�صول على �أرباح ال�شركات.
 اال�ستحقاق حمدود -العقد له تاريخ انتهاء. ينبغي على امل�ستثمرين توفري  %100من �سعر ال�سهمالمتالكه - .قد تعـر�ض الأطراف املتداولـة ملخاطـر معينـة
مبـا فـي ذلـك تقلبات ال�سوق و�سيولة ال�سوق.

ن��زاه��ة ال�����س��وق ،ومتكني الإدارة الفعالة للمحافظ
اال�ستثمارية والتحوط من املخاطر.
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي ل��ت��داول ال�����س��ع��ودي��ة حممد
ال��رم��ي��ح" :ي�س ّرنا �إط��ل�اق منتج امل�شتقات املالية
ال��ث��اين يف "تداول ال�سعودية" ،يف خ��ط��وة ت�ؤكد

التزامنا بتوفري منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة
للم�ستثمرين املحليني والدوليني ،كما يدعم �إطالق
العقود امل�ستقبلية للأ�سهم امل��ف��ردة ازده���ار ال�سوق
املالية ال�سعودية من خالل تنويع املنتجات املتوفرة
وتعزيزها ب�أدوات حتوط فعالة لإدارة املخاطر واحلد

من اخل�سائر عند �أي ظروف اقت�صادية معاك�سة".
يذكر �أن "تداول ال�سعودية" �أطلقت �سوق امل�شتقات
املالية يف عام 2020م ،وت�سعى �إىل طرح منتجات
م�شتقات م��ال��ي��ة �أخ����رى ،تت�ضمن ع��ق��ود اخل��ي��ارات
للأ�سهم املفردة.

 1.7مليار تسهيالت ائتمانية للصادرات السعودية
جدة  -البالد
بلغت الت�سهيالت االئتمانية امل�صروفــة مــن بنك
الت�صدير واال�سترياد ال�سعودي نحو  1.7مليـار
ريال.
و�أو���ض��ح التقرير ال�سنوي للبنك ل��ع��ام ،2021
�أن ه��ذه الت�سهيالت �أ�سهمت فـي متكيـن و�صـول
املنتجات ال�سعودية �إلـى �أكرث مـن  50دولـة ،منهـا
�أملانيـا ،ال�صيـن ،الهنـد� ،إندوني�سـيا ،ال��والي��ات
املتحـدة الأم��ري��ك��ي��ة ،وغ�يره��ـ��ا ،مبينا �أن البنك
وجـه ن�سـبة  % 51من �إجمايل متويالته لل�شـركات

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

ال�صغرية واملتو�سطة.
ووف��ق��ا للتقرير ،فقد بلغت قيمة الت�سهيالت
االئتمانية املعتمدة  2مليار ري���ال خالل
 2021مقابل  1.2مليار ريال كم�ستهدف،
فيما بلغ �إجمايل �إيرادات البنك 39.48
مليون ريال ،مقابل �إيرادات م�ستهدفة
للعام بلغت 3.34مليون ريال ،فيما
جاء قطاع "املنتجات الغذائية"
يف مقدمة القطاعات ال�صناعية
امل��م��ول��ة ب��ن�����س��ب��ة  % 24.5من

�إجمايل التمويل ،تاله قطاع "احلديد وال�صلب"
ب��ن�����س��ب��ة  ،% 10.5ث���م ق���ط���اع "املطاط
واللدائن" بن�سبة .% 8.4
وق��ال الرئي�س التنفيذي �سعد بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��ل��ب� :إن البنـك
�أطلـق منتجـات متويليـة مرنـة
مب���زاي���ا ت��ن��اف�����س��ـ��ي��ة ت�����س��ه��م فـي
زي������ادة ا����س���ـ���ت�ي�راد امل��ن��ت��ج��ات
ال�سـعودية ،مـن خالل �سـداد
�سعد اخللب
البنك املبا�شـر للموردين،

إعالنات محاكم التنفيذ

ومتويـل ما قبل الت�صديـر عبـر �أوامر �شراء م�ؤكدة
مل��دخ�لات �إن��ت��اج ال�����ص��ادرات ال�سعودية ،بجانب
�إ�صدار ال�ضمانات ،ومتويل اال�سترياد و�سال�سل
التوريد والتمويل الهيكلي للم�شاريع الدولية،
ومتويل ر�أ���س امل��ال العامل ،كما �أطلـق منتجـات
ت�أمينيـة متنوعـة ،ومـن ذل��ك وثيقة ت�أمني توفر
للم�صدر ال�سعودي تغطيـ ــة جت��اه خماطر عـدم
�سـداد امل�شرتي الدويل نتيجة خماطر جتارية �أو
�سيا�سية ،ف�ضال عن منتجات متويليـة وت�أمينية
�أخـرى قيـد التفعيـل.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

وزي������ادة ح��ج��م ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة والأن�����ش��ط��ة
اال�ستثمارية بني قطاعي الأع��م��ال من خ�لال تبادل
املعلومات االقت�صادية بني جمل�س الغرف ال�سعودية
وهيئة ائتمان ال�صادرات الإيطالية عن الأ�سواق
والإن��ت��اج والفر�ص التجارية ،مبا يعزز من فر�ص
عقد �شراكات بني رجال الأعمال يف البلدين� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي اجلانبني املقرتحات وو�ضع اخلطط التي
من �ش�أنها تدعيم بيئة التعاون االقت�صادي.

 842مليونا لدعم
تملك المسكن األول
الريا�ض -البالد

�أودع �صندوق التنمية العقارية �أم�س �أك�ثر من  842مليون ريال
يف ح�سابات املواطنني من م�ستفيدي برنامج "�سكني" من وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان و"ال�صندوق العقاري" ل�شهر
يونيو  ،2022وذلك ت�أكيدًا ال�ستمرارية الدعم ال�سكني للأ�سر لتم ّلك
امل�سكن الأول.
و�أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي ل�صندوق التنمية العقارية من�صور
بن ما�ضي� ،أن �إجمايل الدعم ل�شهر يونيو بلغ  842مليون ريال،
ُخ�ص�صت دعم ًا لأرب��اح عقود التمويل العقاري امل��دع��وم ،مو�ضح ًا
�أن �إجمايل ما ّ
مت �إيداعه يف ح�سابات م�ستفيدي �سكني منذ �إعالن
برنامج التحّ ول يف يونيو  2017حتى �شهر يونيو  2022جتاوز
 38.4مليار ريال.
و�أك���د ب��ن ما�ضي ا�ستمرارية ال��دع��م ال�سكني مل�ستفيدي "القر�ض
املدعُوم" ،مو�ضح ًا �أن امل�ستفيدين امل�ستحقني للدعم ال�سكني �أ�صبح
لديهم  9خيارات متويلية و�سكنية متنحهم حلو ًال مرنة ومتنوعة،
مبا يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم املالية لتمّلك امل�سكن بكل ي�سر
و�سهولة.

تكريم الفائزين
بـ "هاكاثون الصناعة"

الريا�ض -البالد

كرم وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق
ال�صناعي بندر بن �إبراهيم اخلريف الفائزين بـ "هاكاثون ال�صناعة"
الذي اختتم فعالياته.
وق��دم �شكره لل�شباب والفتيات امل�شاركني يف الهاكاثون ،نظري ما
قدموه من �أفكار �إبداعية وحلول نوعية ذات جودة عالية ،من �ش�أنها
�أن ُت�س ِهم يف رفع م�ستوى �أداء ال�صناعة الوطنية ،م�شيد ًا بالدور الذي
يلعبه ال�صندوق ال�صناعي يف �سبيل النهو�ض بالقطاع ال�صناعي عرب
�إقامة مثل هذه املحافل التي ت�سهم يف التحفيز لتقدمي �أف�ضل احللول
للتحديات التي تواجه امل�صنعني املحليني.
وكان قرابة � 2600شاب و�شابة قد تقدموا للم�شاركة يف هاكاثون
ال�صناعة ،ت�أهل منهم  200م�شارك مثلوا  61فري ًقا �شارك يف املع�سكر
التدريبي الذي ا�ستمر لثالثة �أيام ،حيث ُقدمت فيه العديد من الور�ش
التدريبية للم�شاركني بوا�سطة خ�براء ومدربني معتمدين يف عدة
جم��االت ،وذل��ك لتمكينهم من امل��ه��ارات الالزمة لإجن��اح م�شاريعهم
املبتكرة ،حيث بلغ �إجمايل اجلوائز املقدمة �إىل جميع امل�شاركني
 1,450,000ريال.

ندوة "رؤية المملكة ..
والحزام والطريق"

الريا�ض -البالد

نظمت اجلمعية ال�صينية لالبتكار و�إ�سرتاتيجية التنمية ،ندوة
بعنوان :العالقات ال�صينية ال�سعودية يف �إطار "احلزام والطريق"
و"ر�ؤية اململكة ��� ."2030ش��ارك فيها مركز البحوث والتوا�صل
املعريف عرب االت�صال املبا�شر .ورح��ب الأم�ين العام ونائب رئي�س
اجلمعية ال�صينية لالبتكار و�إ�سرتاتيجية التنمية وان��غ به يونغ
خ�لال الندوة بامل�شاركني ،وتطرق �إىل تاريخ التعاون ال�سعودي
ال�صيني وم�ستقبله و�أهميته الإ�سرتاتيجية للمنطقتني وللعامل ككل.
وت��ن��اول امل�����ش��ارك��ون خ�لال ال��ن��دوة ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف والتوا�صل
الإن�����س��اين ب�ين اململكة وال�����ص�ين ،كما ت��ن��اول��وا واق��ع ال��ت��ع��اون بني
اجلانبني الذي ي�شهد ازده��ارًا ومنوً ا مطردًا ،يف جماالت االقت�صاد
وال��ت��ج��ارة ،والطاقة ،وال�صناعة ونقل التكنولوجيا ،والتمويل،
والبنية التحتية ،والتوا�صل العلمي والثقايف والإعالمي ،وغريها،
و�أن البلدين ميلكان الإمكانات الالزمة لتو�سيع �آفاق التعاون يف تلك
املجاالت ،و�أن م�ستقبل التعاون بني البلدين واعد جدًا.
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المليشيا ترفض المقترح األممي ..مسؤول يمني:

تعنت الحوثي يعيد مفاوضات تعز إلى نقطة الصفر
عدن  -البالد

حذر م�س�ؤول ميني من انهيار الهدنة الأممية �إذا
مل ي�ضغط املجتمع الدويل على جماعة احلوثي
لفتح الطرق ،م�ؤكدًا �أن املفاو�ضات ب�ش�أن فتح
طرق تعز و�صلت �إىل نقطة ال�صفر ،ومل حتقق
�أي تقدم بعد �أ�سبوعني من املفاو�ضات التي
رعتها الأمم املتحدة ،م�شريًا �إىل �أن امليلي�شيا
رف�����ض��ت م��ق�ترح امل��ب��ع��وث الأمم����ي ح���ول فتح
الطرق املغلقة.
وق��ال رئي�س وف��د احلكومة اليمنية املفاو�ض
ب�ش�أن فتح ط��رق��ات تعز ،عبدالكرمي �شيبان،
�أم�����س (الأح����د)� :إن ال��وف��د واف���ق على مقرتح
امل��ب��ع��وث الأمم����ي ب��ف��ت��ح ط��رق��ات ت��ع��ز ب�شكل
ت���دري���ج���ي ،ل��ك��ن احل��وث��ي�ين ب��ع��ث��وا ب��ر���س��ال��ة
�أجه�ضوا فيها هذا املقرتح ،وطرحوا مقرتحً ا
ج��دي��دًا ،وه��و طريق �أب��ع��ر الزيلعني ،مطالبًا
املجتمع ال���دويل وامل��ب��ع��وث الأمم���ي ب�إ�صدار
بيان �إدانة �ضد احلوثيني الذين رف�ضوا املقرتح
الأمم���ي ،وي��ري��دون فر�ض مقرتح خا�ص بهم
ومنا�سب لهم ع�سكريًا.
ولفت �شيبان� ،إىل �أن احلوثي يريد فتح طريق
ال�شريجة كر�ش الراهدة ،وال يريد فتحها �إىل
مدينة تعز ،ب��ل �ستعود الفائدة �إىل �صنعاء،
وطلب وف��د ال�شرعية �أن تكون �إىل تعز لكن وغري معروفة وال متر فيها ال�شاحنات .وتابع� :إىل �أن الهدنة �سوف تنهار يف حالة ا�ستمرار عن مقرتح منقح ،يق�ضي «ب�إعادة فتح الطرق ال���ذي يت�ضمن ف��ت��ح ط���رق ف��رع��ي��ة .ويت�ضمن
احلوثيني رف�ضوا ،وق��ال��وا� :إنها �سوف تفتح «نريد فتح طريق ر�سمية معروفة ،مثلما مت فتح تعنت احلوثيني ،ويف حالة عدم ال�ضغط على تدريجيًا ،مبا يف ذلك �آلية للتنفيذ و�ضمانات مقرتح املبعوث الأمم��ي فتح خم�س ط��رق يف
احلوثيني بتنفيذ بنود الهدنة .وعلى مدى �شهر ل�سالمة امل�سافرين امل��دن��ي�ين» ،لكن احلوثيني حمافظة تعز وبع�ض املحافظات ،من �ضمنها
�إىل مفرق عدن وتتحول باجتاه �صنعاء؛ من طريق ميناء احلديدة ومطار �صنعاء».
�أجل �أن ي�ستفيد احلوثي منها اقت�صاديًاً ،
منوها و�أك���د �شيبان� ،أن احلوثيني يجهزون العدة ون�صف قاد املبعوث الأممي �إىل اليمن هان�س �أع��ل��ن��وا رف�ضهم مل��ق�ترح غ��رون��دب��رغ و�أك����دوا طريق رئي�سي ،على �أن يتم تزمني فتح بقية
�إىل �أن ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ق��دم��ه��ا احل��وث��ي��ون يف ل�شن م��ع��رك��ة يف ت��ع��ز و�أن ت��ع��زي��زات كبرية غروندبرغ م�شاورات مع احلكومة واحلوثيني التم�سك مبقرتحهم الأح�����ادي ،ال���ذي ق��دم��وه ال��ط��رق خ�لال الأ���ش��ه��ر القريبة ال��ق��ادم��ة ،وفق
مقرتحهم هي طريق ع�سكرية وجبلية �صعبة ،وا���س��ت��ع��دادات يف ج��ب��ه��ات احل��وث��ي�ين ،الف�� ًت��ا حول فتح الطرق ،وانتهت ب�إعالن غروندبرغ قبيل اجل��ول��ة الثانية م��ن م��ف��او���ض��ات ع��مّ��ان ،بيان �سابق للفريق احلكومي .وت�سبب �إغالق

رفسنجاني لخامنئي :العدو في الداخل

إجماع على منع إيران من امتالك النووي
بروك�سل  -البالد

رجح م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد
الأوروبي جوزيب بوريل ،ا�ستئناف املفاو�ضات
النووية مع �إيران خالل الأيام املقبلة ،مو�ضحً ا
يف ال��وق��ت ذات���ه� ،أن ه��ن��اك �إج��م��ا ًع��ا �أوروب��يً��ا
�أم��ري��ك�� ًي��ا على منع �إي����ران م��ن احل�����ص��ول على
�أ�سلحة نووية ،بينما قال املتحدث با�سم جمل�س
الأمن القومي يف البيت الأبي�ض جون كريبي:
�إنه مل يتغري �شيء ب�ش�أن موقف وا�شنطن التي
تعترب االتفاق النووي �أف�ضل �سبيل ملنع �إيران
من امتالك �أ�سلحة ن��ووي��ة .و�أعلنت الواليات
املتحدة يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل� ،أنها
تنتظر ردًا �إي��ران�� ًي��ا ب ّناء ب�ش�أن �إح��ي��اء االتفاق
الذي قيد برنامج طهران النووي ،مقابل تخفيف
العقوبات االقت�صادية ،دون اخلو�ض يف ق�ضايا
غري جوهرية ،فيما دعت اخلارجية الإيرانية،
وا�شنطن ،التي ان�سحبت من االتفاق النووي
خالل حكم الرئي�س دونالد ترمب يف  ،2018ثم
فر�ضت عقوبات �شديدة على طهران �إىل «التحلي
بالواقعية» .وبالرغم من الت�أكيد الأوروبي ب�أن
املفاو�ضات النووية �ست�ست�أنف خالل �أيام بعد
جمود طويل ،ورغم الإعالن الأمريكي عن انتظار
رد ب ّناء من طهرانّ ،
حت�ضر �إيران خلطة �أخرى
على ما يبدو ،فقد �أعلن الأم�ين العام للمجل�س

الأعلى للأمن القومي الإي��راين علي �شمخاين،
يف اج��ت��م��اع م���ع ج���وزي���ب ب���وري���ل ،م�����س���ؤول
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد الأوروب��ي� ،أن
بالده �ستوا�صل تطوير برناجمها النووي �إىل
�أن يغري الغرب «�سلوكه غري امل�����ش��روع» ،وفق
زعمه .وكانت الأط���راف املفاو�ضة التي التقت
منذ �أبريل  2021وعلى مدى جوالت ماراثونية
يف العا�صمة النم�ساوية اق�ترب��ت يف مار�س
املا�ضي من حافة �إعادة �إحياء االتفاق ،بعد 11
�شهرًا من املحادثات غري املبا�شرة بني طهران
و�إدارة الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن ،بتن�سيق
�أوروب����ي ،غ�ير �أن امل��ح��ادث��ات تعرثت منذ ذلك
احل�ين ،فيما �أرج���ع ال�سبب ب�شكل غ�ير ر�سمي
�إىل �إ�صرار ال�سلطات الإيرانية على رفع ا�سم
احلر�س ال��ث��وري ،من قائمة ال��والي��ات املتحدة
للمنظمات الإرهابية اخلارجية وهو ما ترف�ضه

وا�شنطن وال��دول الأوروب��ي��ة .من جهة �أخ��رى،
خاطبت فائزة ها�شمي رف�سنجاين ،ابنة الرئي�س
الإي��راين الأ�سبق ها�شمي رف�سنجاين ،املر�شد
الإي����راين ،علي خامنئي ،على خلفية خطابه
الأخري الذي حتدث خالله عن الأعداء ،فقالت له:
«عدونا هنا»� ،أي العدو يف الداخل ولي�س وراء
احل���دود ،منتقدة م�ؤ�س�سات النظام و�أجهزته
التنفيذية و�أل��ق��ت عليها ال��ل��وم ب�ش�أن الو�ضع
ال��راه��ن ،وق��ال��ت« :ع��دون��ا هنا» ،يف �إ���ش��ارة �إىل
هتاف يرتدد بني احلني والآخر يف االحتجاجات
ومفاده« :العدو هنا ..يكذبون عندما يقولون
�أمريكا هي العدو» .و�أ�شارت فائزة رف�سنجاين
�إىل جمموعة وا�سعة م��ن الق�ضايا وامل�شاكل
االق��ت�����ص��ادي��ة يف �إي�����ران ،مب��ا يف ذل���ك الف�ساد
املمنهج وانت�شار الفقر وهروب ر�ؤو�س الأموال
من البالد ،التي بلغت  18مليار دوالر �سنويًا.

أوكرانيا ..الغرب يتعامل بـ«النفس
الطويل» وبوتين ينتظر االنقسام

كييف  -البالد

باتت رو�سيا والدول الغربية تعول على �سيا�سة «النف�س الطويل» حل�سم
احل��رب الأوك��ران��ي��ة ،فبينما �سلطت ال��دول الغربية �سيف العقوبات على
مو�سكو وزودت �أوكرانيا بالأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة� ،أعلنت رو�سيا يف
اجلهة املقابلة عن نيتها تزويد بيالرو�سيا مبنظومات �صواريخ تكتيكية
طراز �إ�سكندر�-إم ت�ستطيع ا�ستخدام �صواريخ بالي�ستية �أو عابرة للقارات
بن�سختيها التقليدية والنووية .وفيما يعول بوتني على انق�سام مع�سكر
الغرب� ،إال �أن الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أكد �أم�س (الأحد) على الوحدة،
م�شد ًدا على �أن الغرب يجب �أن يبقى موحّ ًدا يف مواجهة العملية الع�سكرية
الرو�سية يف �أوكرانيا ،معتربا �أن الرئي�س الرو�سي كان ي�أمل يف �أن ينق�سم
حلف �شمال الأطل�سي وجمموعة ال�سبع بطريقة ما .و�أ�ضاف «لك ّننا مل نفعل
ولن نفعل ذل��ك» .ودخلت الأزم��ة الأوكرانية ،مرحلة جديدة يف تاريخها،
بعد �سقوط بلدية �سيفريودونيت�سك ،الواقعة على خط املواجهة ب�شرق
�أوكرانيا ،يف قب�ضة القوات الرو�سية� ،إثر �أ�سابيع من القتال والق�صف.
ويجعل التقدم الرو�سي الأخري مو�سكو على مقربة من ال�سيطرة الكاملة على
لوهان�سك ،وذلك �أحد �أه��داف بوتني ،وميهد الطريق جلعل لي�سيت�شان�سك
حم��ور االهتمام الرئي�سي ال��ت��ايل ،فيما ق��ال رئي�س ال���وزراء الربيطاين

بوري�س جون�سون� :إنه يخ�شى �أن تواجه �أوكرانيا �ضغوطا لقبول اتفاق
ً
م�ضيفا �أن عواقب جن��اح بوتني يف فعل ما يريده يف
�سالم مع رو�سيا،
�أوكرانيا �ستكون خطرية على الأمن ال��دويل ،و�ستكون «كارثة اقت�صادية
طويلة الأمد» .و�ضغطت �أوكرانيا مرة �أخرى ،من �أجل احل�صول على مزيد
من الأ�سلحة ،بعد �أن �أبلغ رئي�س الأركان فالريي زالوجني نظريه الأمريكي
يف مكاملة هاتفية �أن كييف بحاجة �إىل تكاف�ؤ يف القوة النارية مع مو�سكو
من �أج��ل ا�ستقرار الو�ضع يف لوهان�سك .وك��ان للحرب ت�أثري هائل على
االقت�صاد العاملي والرتتيبات الأمنية الأوروبية� ،إذ �أدت �إىل ارتفاع �أ�سعار
الغاز والنفط والغذاء ،مما دفع االحتاد الأوروبي �إىل تقليل اعتماده ال�شديد
على الطاقة الرو�سية ،كما دفع فنلندا وال�سويد �إىل ال�سعي لالن�ضمام �إىل
حلف �شمال الأطل�سي� .إىل ذلك ،تدر�س جمموعة ال�سبع فر�ض �سقف �سعري
على اخلام الرو�سي� ،ضمن حزمة عقوبات جديدة على رو�سيا .ومازال هذا
امللف حمل ت�شاور و�سط موقف غري وا�ضح من فرن�سا ،التي �أكد م�س�ؤول
رفيع فيها لوكالة بلومربغ� ،أن بالده ال تعار�ض املقرتح بفر�ض �سقف �سعر
على النفط الرو�سي ،لكنها تطالب بنقا�ش �أو�سع مع منتجي النفط حول هذ
الأمر .و�أكد امل�س�ؤول �أن العقوبات الأوروبية على النفط الرو�سي لها ت�أثري
�أكرب من العقوبات املقرتحة على طاولة جمموعة ال�سبع.

املنافذ الرئي�سة ملدينة تعز يف تفاقم معاناة
ال�سكان ،حيث ي�ضطرون �إىل �أن ي�سلكوا طر ًقا
فرعية وع��رة و�ضيقة ،تعر�ض حياتهم للخطر
وللحوادث والتفتي�ش واالبتزاز وامل�ضايقات
و�أح���ي���ا ًن���ا ل�لاخ��ت��ط��اف واالع���ت���ق���ال يف ن��ق��اط
التفتي�ش التابعة للحوثيني.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ق��ال��ت امل��ح��ام��ي��ة والنا�شطة
احلقوقية الأمريكية� ،آيرينا ت�سوكرمان� :إن
ميلي�شيا احل��وث��ي �أك�ثر م��ن ا�ستخدم الأل��غ��ام
الأر���ض��ي��ة يف ال���ع���امل .وك�����ش��ف��ت ع��ل��ى هام�ش
الدورة اخلم�سني ملجل�س حقوق الإن�سان التابع
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ،م��ع منظمات حقوقية دولية
�أخرى عن الكارثة الإن�سانية يف اليمن الناجمة
عن اال�ستخدام الوا�سع النطاق للألغام الأر�ضية
من قبل احلوثيني املدعومني من �إيران.
و�أف��������ادت ت�����س��وك��رم��ان ،وف���ق���ا مل���وق���ع «مي��ن
مونيتور»� ،أن احلوثيني يعتربون من �أكرث
م�ستخدمي الألغام الأر�ضية يف العامل ،حيث
قاموا ب��زرع ما يزيد عن مليوين لغم �أر�ضي
يف جميع �أنحاء البالد من املحافظات ال�شمالية
�إىل احلدود مع ال�سعودية منذ اندالع احلرب
يف البالد ع���ام ،2014م�شرية �إىل �أن العديد
من هذه الألغام هي �ألغام �أر�ضية غري قانونية
م�ضادة ل�ل�أف��راد م��زروع��ة يف مناطق مدنية،
متخفية يف �شكل �صخور �أو �ألعاب �أو غريها.
ومنذ انقالب احلوثي على ال�شرعية يف اليمن،
مت الإبالغ عن مقتل �أكرث من  9000ميني من
ج��راء تفجريات العبوات النا�سفة مع �إ�صابة
املئات كل عام.
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لمسات إبداعية في كرياثون مكة ..طالبات أم القرى:

ابتكاراتنا من صميم تخصصاتنا العلمية

مكة املكرمة ـــــ عبدالهادي املالكي

�شهد كرياثون "ذكرى من مكة" تطورا ملمو�سا يف عدد
من الأن�شطة والأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة ،من خ�لال الدعم الذي
قدمه املر�شدون املتطوعون باختالف تخ�ص�صاتهم ،التي
تنوعت بني التقنية واملعلومات والت�صاميم والت�سويق
والفنون وغريها ،لي�ساهموا يف �صقل الأفكار وحتويلها
�إىل واقع ملمو�س يت�سق مع تطلعات الأعمال والأن�شطة
الرئي�سة التي تدعمها غرفة مكة املكرمة ،فيما عر�ض عدد
من احلرفيني وامل�شاركني منتجاتهم احلرفية يف من�صة
املعر�ض امل�صاحب خ�لال احل��ف��ل اخلتامي للكرياثـون،
ب��الإ���ض��اف��ة لعر�ض امل�����ش��اري��ع املتناف�سة ال��ت��ي عمل على
تطويرها امل�شاركون .وع�برت الطالبات امل�شاركات لـ"
البالد " �أن ابتكاراتهن من �صميم تخ�ص�صاتهن باجلامعة،
و�أنهن يطمحن للمزيد من االبتكارات الإبداعية.
وك��ان��ت ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة مبكة امل��ك��رم��ة ،ق��د ت��وج��ت يف
ختام مناف�سات كرياثون "ذكرى من مكة" ابتكار "الفلك
امل�شحون" بجائزة املناف�سة وذل��ك من بني �أك�ثر من 100
م�شارك وم�شاركة ،فيما حل ابتكار "ال�سواك االلكرتوين"
ثاني ًا ،وحل ثالث ًا ابتكار "ذكرى رحلة عمر" ،فيما �أعلنت
�شركة وادي مكة لال�ستثمار و���ش��رك��ة امل��ك��ان ع��ن تبني
امل�شاريع والأفكار التي قدمها  28فريق ًا.
وقد �أعلنت جلنة حتكيم كرياثـون "ذكرى من مكة" �أ�سماء
الفرق الفائزة التي حولت مبنى مركز مكة للريادة والأعمال
بغرفة مكة املكرمة التجارية �إىل ور�شة �أعمال �ضخمة،
تالحقت خاللها الأفكار واملنتجات االبداعية يف جماالت
الهدايا وال��ت��ذك��ارات اخلا�صة ب���زوار العا�صمة املقد�سة
خا�صة املرتبطة برحلتي العمرة واحلج .من جهتها قالت
نيابة عن الفريق الفائز باملركز الأول �آي��ة نبيل زعرتي:
�أنا خريجة حديثة بجامعة �أم القرى ،تخ�ص�ص جرافيك.
وه��ذه ال�سنة كانت ال�سنة الأخ�ي�رة ففكرت يف م�شروع
التخرج وكان م�شروع " الفلك امل�شحون" امل�ستوحى من
ق�صة النبي نوح عليه ال�سالم ،وهذا هو الإ�صدار الأول،
و�إن �شاء الله� ،سيكون �إ�صداري الثاين لرحلة احلج كاملة.
و�أ�ضافت :ر�أيت �أن التعليم بالرتفيه له �أثر كبري يف نفو�س
ال�صغار؛ حيث �إنني فكرت يف �أن �أوا�صل ق�صة النبي نوح

عليه ال�����س�لام ،بطريقة ج��دي��دة حتى تعلق يف الأذه���ان،
و�سوف �أحاول م�ستقبال �أن �أجعلها الكرتونية ،كذلك �أطمح
�أن �أختم جميع ق�ص�ص ال��ق��ر�آن الكرمي بنف�س الطريقة.
وقالت رنا حممود ،نيابة عن الفريق الفائز باملركز الثاين:
�إن م�شروعها الذي فازت فيه باملركز الثاين هو م�شروع
ال�����س��واك الكهربائي ،ال���ذي يتحول م��ن جت��رب��ة تقليدية

انطالق اختبارات
الفصل الثالث

الريا�ض ـ البالد

ب��د�أ �أم�س خم�سة ماليني طالب وطالبة يف مدار�س
التعليم ال��ع��ام والأه���ل���ي �أداء اخ��ت��ب��ارات الف�صل
الدرا�سي الثالث لعام 1443هـ ،وا�ستقبلت املدار�س
الطالب والطالبات بعد �أن �أنهت ترتيباتها من تنظيم
وتهيئة لقاعات االختبارات وتوزيع الطالب على
جل��ان االخ��ت��ب��ارات ،ويعد ه��ذا االختبار هو الثالث
والنهائي لهذا العام بعد قرار �إ�ضافة ف�صل ثالث للعام
الدرا�سي .وقامت وزارة التعليم من خالل �إدارات
التعليم مبتابعة مبا�شرة لتجهيزات وا�ستعدادات
امل���دار����س ووف����رت ال��دع��م ال��ل�ازم لتهيئة امل��دار���س
ل�لاخ��ت��ب��ارات ب���إ���ش��راف متخ�ص�صني يف �إدارات
التعليم .ويف ذات ال�سياق ،وجهت وزارة التعليم
عرب ح�سابها الر�سمي يف «تويرت» ن�صائح و�إر�شادات
للطالب والطالبات ،لال�ستعداد اجليّد لالختبارات
النهائية منها �إعداد جدول زمني يتم خالله مراجعة
املناهج ،وعمل خرائط ذهنية �شاملة لأق�سام املادة،
و�إجراء اختبارات ق�صرية.
ودعت الطالب �ضمن توجيهاتها �إىل �أخذ فرتات نوم
كافية ،وع��دم التوتر والقلق من االختبار والت�أين
ب��امل��ذاك��رة ،وحت��دي��د النقاط املهمة لكل در����س� ،إىل
جانب اختيار املكان املنا�سب للمذاكرة.

إزالة تعديات
بمنطقة أم الحمام

�إىل جتربة فريدة من نوعها ،وهي عبارة عن دمج ما بني
ال�سواك وفر�شاة الأ�سنان الكهربائية .وقالت رزان بازيد،
نيابة عن الفريق الفائز باملركز الثالث :فكرة امل�شروع عبارة
عن رحلة تعليمية عن احل��ج ،وهي ت�ستهدف الأطفال من
عمر خم�س �سنوات و�أعلى .وا�ستطرت بقولها :م�شاريعي
القادمة ،مب�شيئة الله� ،ستكون عن رحلة العمرة ورحلة

الهجرة النبوية وزي��ارات الأماكن ال�سياحية باململكة يف
كافة املناطق ،الفتة �إىل �أنها تدر�س يف برنامج املاج�ستري
يف �أم ال��ق��رى ح��ال��ي��ا ،و���س��وف تتخ�ص�ص يف ال��ف��ن��ون
الب�صرية .يذكر �أن امل�شاركات مل تتوقف على االبتكارات،
بل �إنها ا�شتملت على الرتاث القدمي مثل احلياكة وال�سدو
والتطريز وغريها من الفنون القدمية ،وك��ان من �ضمن

امل�شاركات� ،أم عبدالرحيم فاطمة حميا الطلحي؛ حيث
قالت :من منطلق اهتمامي بحفظ تراث الآب��اء والأج��داد،
ظللت متم�سكة بهذه املهنة وتزيد ال�سنوات خربتي يف
جمال احلرف اليدوي .و�أ�ضافت� :شاركت يف �سوق عكاظ
منذ انطالقته ،وقد حققت املركز الأول قبل خم�سة ع�شر عاما
تقريبا على م�ستوى حرفة اخلياطة والتطريز ،بينما توالت
مراكز �أعمالها املختلفة بني الثاين والثالث واخلام�س خالل
تلك امل�شاركات.

تعزيز صناعة الفعاليات الترفيهية وتمكين شباب الوطن

 5ماليين زائر يكتبون قصة نجاح موسم جدة

جدة -خالد بن مر�ضاح

ك�سر مو�سم ج��دة �أرق���ام��� ًا قيا�سية ج��دي��دة بو�صول
عدد زواره �إىل �أك�ثر من  5ماليني زائ��ر من مواطنني
ومقيمني وم��ن جن�سيات خمتلفة ،ا�ستمتعوا على
مدى �شهرين بالفعاليات املتنوعة والتجارب العاملية
اال�ستثنائية ،التي �شهدتها  9مناطق رئي�سة.
ومتيز مو�سم ج��دة ب��ال��ك��وادر الوطنية العاملة فيه
التي كتبت ق�صة جناح املو�سم ،وبرهنت على قدراتها
وخ�برات��ه��ا ،جنبًا �إىل جنب م��ع امل�����ش��ارك��ات العاملية
الأخرى ،التي ر�سمت البهجة على وجوه اجلميع.
وكان املو�سم قد �شهد �إقامة �أول �سريك عاملي "�سريك
دو �سوليه" يف م�ستهل فعالياته مطلع مايو املقبل الذي
ا�ستمر ملدة �شهر ،و�شهد العديد من العرو�ض املبهرة
و�سط تناف�س  39عار�ض ًا وعار�ضة ميثلون  13دولة

حول العامل ،كما ا�ستطاع املو�سم -وبب�صمة �سعودية-
�أن يلفت �أن��ظ��ار ال��ع��امل �إىل اململكة كوجهة �سياحية
يق�صدها ال��ك��ث�يرون م��ن حمبي الرتفيه والفعاليات
الثقافية والريا�ضية واملغامرات ومعاي�شة العرو�ض
احلية التي تت�سم بالتنوع ودقة التنظيم والتي يقدمها
املو�سم على مدى  60يوم ًا وتنا�سب خمتلف الأعمار
وتلبي الرغبات كافة.
ومتيزت منطقة "جدة �آرت بروميناد" �إح��دى مناطق
املو�سم الرئي�سية التي بجماليات الواجهة البحرية
اخل�لاب��ة وعرو�ضها املقدمة التي �أ�ضفت �أج���واء من
البهجة وال�سعادة على اجلميع ،وك��ان ملنطقة جدة
التاريخية طابع خا�ص يف املو�سم بفعالياتها التي
�أعادت ذكريات الزمن اجلميل با�ستح�ضار مهن الآباء
والأج���داد والأل��ع��اب القدمية التي كانت تعر�ض بني

جو من املتعة والتقارب
جنبات حاراتها العتيقة يف ٍ
االجتماعي بني �أبناء هذه املنطقة التي كانت قلب جدة
الناب�ض ،يف ح�ين يوا�صل املو�سم ج��ذب امل��زي��د من
زواره ملناطق فعالياته الأخرى كـ "جدة بري" ،و"جدة
جنغل" ،و"�سيتي ووك" ،و"نادي اليخوت" ،و"حديقة
الأمري ماجد" ،و"جدة �سوبردوم" بعرو�ضها التفاعلية
احلية املنوعة.
وع���زز امل��و���س��م ت��وط�ين ���ص��ن��اع��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ومتكني
���ش��ب��اب ال��وط��ن م��ن ال��ف��ر���ص ال��ت��ي يتيحها م��ن خ�لال
ك��وادر �سعودية م�ؤهلة يف �إدارة الفعاليات؛ ليواكب
م�ستهدفات ر�ؤية  2030الطموحة نحو جمتمع حيوي
واقت�صاد م��زده��ر ووط���ن ط��م��وح للنهو�ض برفاهية
املجتمع وتنويع ف��ر���ص التنمية املحلية ،وتر�سيخ
�إ���س��ه��ام اململكة يف جم��ال ال��ف��ن��ون والثقافة وحتفيز

قطاعات الريا�ضة والرتفيه� ،إىل جانب الإ�سهام ب�شكل
ف��اع��ل يف حت�سني ج���ودة احل���ي���اة ،و�إب�����راز الفر�ص
التنموية يف �صناعة الفعاليات ،وجعل اململكة من �أهم
ال��دول ال�سياحية يف ال��ع��امل ،وتعزيز جهودها لدعم
قطاع الفعاليات بو�صفها واح��دة من �أه��م ال�صناعات
احليوية التي ترثي االقت�صاد الوطني.
و�أبدت الوفود الزائرة �إعجابها بتنوع فعاليات املو�سم
الرتفيهية وال�سياحة ،وت��وظ��ي��ف التجربة العاملية
يف خمتلف منتجاته ال��ت��ي ت�لام��� ُ��س � َ
أذواق خمتلف
الأع��م��ار ،منوهني ب��احل��راك االقت�صادي ال��ذي �صنعَه
ال�شبابُ ال�سعودي من اجلن�سني يف توظيف مهاراتهم
وق��درات��ه��م ،و�إدارة م�شروعاتهم ،وت�سويق خمتلف
ً
ً
عاملية
وجهة
�إنتاجهم ،م�ؤكدين � َّأن اململك َة �أ�صبحَ ت
للفعاليات الرتفيهية وال�سياحية.

أسدل الستار على نسخته األولى  ..رئيس هيئة األدب:

تقديم تجربة فكرية متكاملة بـ«كتاب المدينة»

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

جدة ـ البالد

�أزال���ت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة ً
ممثلة يف بلدية طيبة
أرا�ض حكومية مبنطقة
الفرعية �أم�س ،تعديات على � ٍ
�أم احلمام ،على م�ساحة � 500ألف مرت مربع ،وذلك
�ضمن جهود الأمانة امل�ستمرة يف حماية الأرا�ضي
احلكومية واملرافق العامة ومنع ن�ش�أة الع�شوائيات
ب�أ�شكالها كافة .و�أو�ضح رئي�س بلدية طيبة الفرعية
املهند�س حممد جابر ال��زه��راين� ،أن البلدية �أزال��ت
الإح��داث��ي��ات بعد �أن حتققت ال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة من
ع��دم وج��ود �أي م�ستم�سكات �شرعية ل��دى املعتدين
مم��ا ا�ستوجب �إزال����ة ال��ت��ع��دي��ات ،ال��ت��ي �شملت برت
خر�سانية وتنفيذ �شوارع ترابية على م�ساحة قدرت
بـ  500.000مرت مربع.

�أ�سدل معر�ض املدينة املنورة للكتاب  2022ال�ستار على ن�سخته الأوىل التي
نظمتها هيئة الأدب والن�شر والرتجمة ،بتقدمي ما يفوق � 60ألف عنوان،
وم�شاركة �أك�ثر من  200دار ن�شر من  13دول�� ٍة عربية ،وبرنامج ثقايف
م�صاحب ،ت�ضمن ما يزيد عن  80فعالية تناولت خمتلف املجاالت الثقافية
والأدبية والعلمية والتاريخية ،و�سط ح�ضور كثيف من حمبي القراءة
واملعرفة ،وذل��ك مبقر مركز امللك �سلمان ال��دويل للمعار�ض وامل�ؤمترات
باملدينة املنورة .وعرب الرئي�س التنفيذي لهيئة الأدب والن�شر والرتجمة
الدكتور حممد ح�سن علوان عن �شكره وامتنانه للجان املعر�ض وزواره
و�ضيوفه من النخب الثقافية والعلمية والأدبية وامل�شاركني من دور الن�شر
املحلية والدولية ،م�ؤكد ًا �أن املعر�ض يف ن�سخته الأوىل قدم املدينة املنورة
كمنارة للثقافةُ ،تعد تظاهرة ح�ضارية حر�ص املعر�ض عربها على تقدمي
جتربة ثقافية فريدة لزواره ،يتكامل فيها ال ُكتاب مع الفعاليات والأن�شطة وحت�سني جودة احلياة .و�أ�ضاف� ،أن معر�ض املدينة املنورة للكتاب قدم
امل�صاحبة ويتمكن فيها القارئ من لقاء الك ّتاب وامل�ؤلفني ليحظى برحلة منوذج ًا ملهم ًا ملعار�ض الكتاب يف مناطق اململكة التي تعتزم الهيئة تنظيمها
فكرية متكاملة يف قلب املدينة املنورة؛ �إذ ي�سعى املعر�ض �إىل متكني قطاع م�ستقب ًال ،م�شري ًا �إىل �أن العام � 2022سي�شهد �إقامة معر�ضني دوليني للكتاب
الن�شر وت�شجيع التبادل الثقايف وتعزيز �أث��ر القراءة يف زي��ادة الوعي يف الريا�ض وجدة ،و�ستعمل الهيئة خالل الفرتة القادمة على التوا�صل مع

دور الن�شر وا�ستقبال طلبات امل�شاركة يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب.
�إىل ذلك ،حظي معر�ض املدينة املنورة للكتاب مبتابعة وا�سعة على خمتلف
من�صات التوا�صل االجتماعي ،وتغطيات �صحافية و�إعالمية من �صحف
و�إذاعات وقنوات من داخل اململكة وخارجها لأجواء املعر�ض ،وبرناجمه
الثقايف الذي ا�ست�ضاف مئات املبدعني واملفكرين والأدباء ،حيث �شهد �إقامة
نحو  20ندوة علمية وحوارية حتدث فيها علماء ومفكرون و�أكادمييون
و�أدب���اء ،من �أبرزهم معايل امل�ست�شار بالديوان امللكي ع�ضو هيئة كبار
العلماء ال�شيخ الدكتور �سعد بن نا�صر ال�شرثي ،والناقد والأديب الدكتور
حمزة بن قبالن املزيني ،والروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج ،والروائية
الكويتية بثينة العي�سى ،والأدي��ب الإماراتي الدكتور �سلطان العميمي،
والكاتب يف تاريخ احل�ضارات �سلطان املو�سى و�آخرون .كما �شهد املعر�ض
�إقامة خم�س �أم�سيات �شعرية ،ا�ست�ضاف ثمانية �شعراء �سعوديني وعرب،
� ً
إ�ضافة �إىل تنظيم خم�س جل�سات حوارية (حديث الكتاب) حتدث فيها عدد
من امل�ؤلفني عن �أحدث �إ�صداراتهم الأدبية ،ومن �أبرز امل�شاركني الرحالة
والكاتب ال�سعودي فهد عامر الأح��م��دي وال��روائ��ي امل�صري ط��ارق �إم��ام
والنا�شر والروائي الكويتي الدكتور عبدالوهاب ال�سيد الرفاعي.

زمان
9
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 1380-4-20هـ

 1380-4-23هـ

1383-7-3هـ

1392-10-9هـ

الشلهوب مدرب ًا لناشئي الزعيم
الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

وقعت �إدارة الهالل عقدا مع النجم حممد ال�شلهوب
ليتوىل تدريب فريق الهالل حتت  17عاما ،ملده عام
واح��د ،ب��دءًا من املو�سم املُقبل .وك��ان "ال�شلهوب"
ق��د ح�صل على رخ�صة ال��ت��دري��ب الآ�سيوية ()A
بالإ�ضافة �إىل تواجده �ضمن اجلهاز الفني لفريق
ال���ه�ل�ال حت���ت  17ع��ام��ا يف امل��و���س��م ال��ري��ا���ض��ي
املن�صرم.
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بعد تعاقده مع غارسيا لقيادة الفريق

النصر يفاوض البرازيلي "روميرو" بديال لـ "بيتي"

حممد عبدالله احلارثي

هبوط اضطراري..
يف يوم ما ..يف فرتة ما..
توافد امل�سافرون واملالحون على املوعد مت�أهبني لل�صعود
على منت طائرتهم واال�ستمتاع برحلتهم ..و بعد حني� ،أعلن
املذيع الداخلي عن ب��دء ت�صعيد ال��رك��اب ،وم��ن ثم �أقلعت
الرحلة رقم( ..)1937
ً
ً
ومل يكن �إقالعها ه��ذه امل��رة �سل�سا و�آم��ن��ا ،فقد �شابهه
ما �شابهه من �أخطاء بدائية وجت���اوزات فنية يف قواعد
الطريان.
وقد نبه برج املراقبة قائد الرحلة منذ �إقالعها ب�أن هناك
خطبا ما .ولكن تطمينات م�ساعدة كانت جتعل قائد الرحلة
دائما ال يهتم مبا ي�صدر من برج املراقبة اخلبري يف �أمور
الطريان.
ووا�صلت الرحلة م�سارها واثقة مطمئنة ب���أن طريقتها
و�أ�سلوبها هما الأ�صح ،وقامت ب�إيهام كل من يف الطائرة
ب���أن الرحلة ما�ضية يف طريقها و�سوف حتقق هدفها يف
نهايتها.
وم�ضت حتلق يف طريقها نحو هدفها املن�شود ،وب��د�أت
طائرتها ت�ضطرب �شيئا ف�شيئا ،فبد�أ القلق يعرتي البع�ض،
والبع�ض ما زال مطمئنا ،وعلى ثقة عمياء بقائد الرحلة
وم�ساعده اخلبري البيولوجي!!
واعرتت برج املراقبة املخاوف وال�شكوك ،و�شعروا فعال
باخلطر امل��ح��دق بالطائرة وم��ن عليها ،فكانوا ير�سلون
التحذير تلو الآخر .ولكن ال حياة ملن تنادي ،فقائد الرحلة
�ضرب بعر�ض احل��ائ��ط ك��ل تعليمات و�أع���راف ال��ط�يران،
و�سلم الرحلة منذ بدايتها مل�ساعده اجلهبذ.
امل�سافرون ح��ائ��رون يت�ساءلون ..هل �سن�صل وجهتنا
ب�سالم� ،أم �سيلج�أ قائدنا لهبوط ا���ض��ط��راري؟!  ..وهل
ي�ستطيع ذلك دون خطر علينا؟! �أم �ستحل بنا كارثة؟!
وي�صيحون ب�أعلى �صوتهم� ،أين �أنتم �أيها الواثقون؟!
�أين �أنتم �أيها امل�ساندون؟!
�إننا على م�شارف الهالك .و�أنتم تنظمون الق�صائد �شط ًرا
تلو �شطر!!!
ا�ستغاثة :اللهم �سلم ذوينا و�أهلينا من الكوارث.
يا رب �سلم �سلم.

جدة -البالد

توا�صل �إدارة ن��ادي الن�صر برئا�سة م�سلي �آل معمر حت�ضرياتها
للمو�سم اجلديد فبعد جناحها يف التعاقد مع املدرب الفرن�سي رودي
غار�سيا ملدة مو�سمني ،ك�شفت تقارير عن دخول الإدارة يف مفاو�ضات
مع نادي �أتلتيكو مينريو الربازيلي ل�ضم مارلو�س رومريو خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية اجلارية.
وقد ك�شف الإعالمي الرتكي "�أكرم كونور" ،عرب ح�سابه على "تويرت"
عن تفاو�ض الن�صر مع مارلو�س من �أجل �ضمه.
وم��ن امل��رج��ح �أن يحل م��ارل��و���س ب���دلاً م��ن الأرج��ن��ت��ي��ن��ي جونزالو
مارتينيز "بيتي" ،ال��ذي يقرتب من الرحيل و�سط اهتمام من بع�ض

الأندية الإماراتية به.
م��ن جهة �أخ����رى� ،أك���دت م�صادر" البالد" �أن الع��ب الن�صر؛
احلار�س نواف العقيدي املعار لنادي الطائي ،و�أمين يحيى املعار
للأهلي �سيتواجدان يف مع�سكر الفريق الن�صراوي الإع��دادي
للمو�سم امل��ق��ب��ل ،و�سيتحدد ب��ن��اء عليه عودتهما للفريق �أو
خو�ضهما جتربة �إعارة جديدة .وكان الن�صر قد ح�سم �آخر مقعد
م�ؤهل لل�سوبر ال�سعودي ،ودوري �أبطال �آ�سيا ،بعد فوزه على
احلزم  ،1-4لين�ضم �إىل ثالثي ك�أ�س ال�سوبر؛ الهالل واالحتاد
اللذين �ضمنا املركزين الأول وال��ث��اين يف دوري املحرتفني،
بالإ�ضافة �إىل الفيحاء بطل ك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني.

"أبها" تجهز األخضر الشاب لكأس العرب
�أبها -البالد

وا�صل املنتخب ال�سعودي
حت���ت  20ع���امً���ا ،مع�سكره
الإع������دادي يف م��دي��ن��ة �أب��ه��ا،
ال�����ذي مي��ت��د ح��ت��ى ال�����س��اب��ع
من يوليو املقبل ،ا�ستعدا ًدا
للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س
ال���ع���رب ال���ت���ي ت�ست�ضيفها
الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز الريا�ضية،
6
إىل
�
يوليو
20
مدينة �أبها خالل الفرتة من
وي�شارك يف املع�سكر  28العبًا ،هم" �أ�سامة
�أغ�سط�س املقبلني.
امل��رم�����ش ،ب�ل�ال ال������دواء ،ح��ام��د �شنقيطي،
ح�صته
�����س
م
�
أ
��اء
س
��
�
��
م
��ض��ر
�
و�أج�����رى الأخ��
ت��رك��ي اجل��و���ش ،ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��رج� ،أح��م��د
التدريبية الأوىل على امللعب الرديف ملدينة اجل��ل��ي��دان ،حممد �سليمان ،حممد ب��رن��اوي،

حممد ال��دو���س��ري� ،سويلم
امل��ن��ه��ايل��� ،س��امل النجدي،
ول����ي����د ع����ي����ا�����ش ،ح�����س��ن
���س��ف��ي��اين ،م��ه��ن��د ب����راح،
في�صل �صبياين ،عبدالله
ال������زي������د ،ع���ب���دال���ع���زي���ز
ال�����ع�����ل�����ي�����وة ،م�����ص��ع��ب
اجل�������وي�������ر ،ع���ب���دال���ل���ه
ال���ع���ن���زي ،حم��م��د امل����ري،
���ص��ال��ح ال��رح��م��اين ،ي��ا���س�ين ال��زب��ي��دي،
ثامر ال�شهراين ،م�شاري النمر ،يزيد
جو�شان ،علي امل�سعود ،نواف ال�سهلي،
عبدالعزيز العثمان.

الحرس الوطني يتوج بكأس وزارة الرياضة لكرة القدم
جدة  -بدر النهدي

�أ���س��دل ال�ستار على بطولة ك���أ���س ف��رع وزارة ال��ري��ا���ض��ة ل��ك��رة القدم
التن�شيطية ،مبنطقة مكة املكرمة ،مب�شاركة من�سوبي اجلهات احلكومية
 ،2022واحت�ضنها ملعب رديف اجلوهرة .وقد توج نائب وزير الريا�ضة،
ب��در ب��ن عبدالرحمن القا�ضي فريق وزارة احل��ر���س الوطني بالقطاع
الغربي ،بك�أ�س ف��رع ال���وزارة مبنطقة مكة املكرمة لبطولة ك��رة القدم
التن�شيطية ملن�سوبي اجلهات احلكومية 2022م  ،يف اللقاء الذي انتهى
بفوز وزارة احلر�س الوطني بالقطاع الغربي بركالت الرتجيح على فرع
وزارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة بعد التعادل �سلبيا يف الوقت الأ�صلي.

رياضة
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بين حسم اللقب وتحديد الهابطين ..دوري المحترفين يصل لمحطته األخيرة..

الهالل يسعى للتتويج ..واالتحاد ينتظر تعثره

جدة – هالل �سلمان

و�صل قطار دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني �إىل حمطته الأخرية؛ حيث تختتم م�ساء اليوم االثنني ثاين �أطول ن�سخة منه عرب تاريخه ،ب�إقامة جميع مباريات اجلولة الـ  30الأخرية
يف التوقيت ذاته وهو الـ  9م�ساء.
يلعب الهالل واالحتاد طرفا ال�صراع على اللقب ،على �أر�ضهما وبني جماهريهما؛ حيث ي�ست�ضيفان الفي�صلي والباطن ،فيما يخو�ض ال�شباب مباراة كال�سيكو مرتقبة �أمام الأهلي ،ويواجه قطبا
الق�صيم فار�سي اجلنوب؛ حيث يالقي الرائد نظريه �أبها ويحل التعاون �ضيفا على �ضمك� ،أما الفيحاء في�ستقبل االتفاق ،ويلعب الن�صر مع الفتح ،والطائي مع احلزم.

بقاء األهلي بيد الشباب ..واالتفاق في ضيافة الفيحاء
الهالل  VSالفي�صلي

قطبا القصيم يواجهان فارسي الجنوب
يف دوري الأ���ض��واء ،خ�صو�صا بعد الفوز
الكبري على الأهلي يف اجلولة ال�سابقة� ،أما
�أب��ه��ا الغائب ع��ن ال��ف��وز يف �آخ���ر  6ج��والت
في�سعى لتكرار فوزه ذهابا بهدف نظيف.

ال جم���ال �أم����ام ال��ه�لال امل��ت�����ص��در ب��ـ 64
نقطة �سوى الفوز على �ضيفه الفي�صلي
الـ  11بـ  33نقطة ،للتتويج باللقب للمرة
الثالثة على ال��ت��وايل دون النظر لنتيجة
مناف�سه االحت���اد ،لكنه �سيفتقد خلدمات
 3م��ن ع��ن��ا���ص��ره امل��ه��م��ة ل�ل�إي��ق��اف ،وهم"
ع��ل��ي ال��ب��ل��ي��ه��ي وج���ان���غ ه��ي��ون ���س��و قلبا
الدفاع ،والعب املحور كوييار ،بالإ�ضافة
للربازيلي برييرا امل�ستبعد لعدم جاهزيته،
�أم��ا الفي�صلي فيهمه ال��ف��وز لت�أمني بقائه
دون النظر لنتائج الفرق الأخرى .مواجهة
الذهاب انتهت ( )2-3للهالل.

الطائي  VSاحلزم
يحتاج الطائي �صاحب املركز التا�سع بـ 34
نقطة �إىل التعادل على الأقل مع �ضيفه احلزم
متذيل الرتتيب بـ  17نقطة ،لكي
ي�ضمن ب��ق��اءه يف دوري
الكبار للمو�سم الثاين
على التوايل ،وي�سعى
(الأ���ش��ه��ب) لتعوي�ض
خ�سارته الأخرية �أمام
الفي�صلي واالحتفال
م���ع ج��م��ه��وره ب��ت��ك��رار
ف���وزه ذه��اب��ا ب��ه��دف دون
مقابل.

االحتاد  VSالباطن
ي�أمل االحت��اد الثاين بـ 64
ن��ق��ط��ة �أن ي��ح��ق��ق ال��ف��وز
ع���ل���ى ال���ب���اط���ن ال�����ـ 13
ب���ـ  32ن��ق��ط��ة ،وب�����أن
يتعرث مناف�سه الهالل
باخل�سارة �أو التعادل
�أم��ام الفي�صلي لينق�ض
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال����ذي ك��ان
الأق����رب �إل��ي��ه قبل التعرث
يف الأم��ت��ار الأخ�ي�رة ،ويبدو
ال��ف��وز يف م��ت��ن��اول االحت����اد على
�أر�ضه وو�سط جماهريه ،فيما ي�أمل الباطن
بتجنب اخل�سارة وانتظار �أن تخدمه نتائج
الفرق الأخرى لكي يبقي يف دوري الكبار.
لقاء الذهاب انتهى ( )2-3لالحتاد.

الطـــــائي
يريد األمان بنقاط
الحزم ..والنصر يالقي
الفتــــح

ال�شباب  VSالأهلي
كال�سيكو مثري ومرتقب يجمع ال�شباب
ال���راب���ع ب��ـ  54نقطة ال���ذي �سيلعب على
�أر�ضه دون �أي �ضغوط ،بالأهلي الـ  14بـ

ي�ستقبل �ضيفه االتفاق الذي تراجع للمركز
قبل الأخ�ير بـ  31نقطة ،وب��ات على �شفا
الهبوط بعد اخل�����س��ارة �أم���ام االحت���اد يف
اجلولة املا�ضية ،ويحتاج (فار�س الدهناء)
ل��ل��ف��وز م���ع ان��ت��ظ��ار �أن ت��خ��دم��ه ال��ن��ت��ائ��ج
الأخرى .مواجهة الذهاب انتهت (.)1-1

 31نقطة ،املهدد
بالهبوط للدرجة
الأوىل ح���ي���ث
ي���ح���ت���اج �إىل ال���ف���وز
وانتظار نتائج الفرق التي
تعي�ش امل�صري ذاته� ،أما اخل�سارة ف�ستكون
ال��ق��ا���ض��ي��ة لأح��ل�ام ع�����ش��اق (ال���راق���ي) بعد
الن�صر  VSالفتح
اخل�سارة الأخ�يرة �أم��ام الرائد .كال�سيكو
ال���ذه���اب ك���ان ح��اف�لا ب���الأه���داف وان��ت��ه��ى ي�ست�ضيف الن�صر الثالث ب��ـ  58نقطة
نظريه الفتح ال�ساد�س بر�صيد  35نقطة،
�شبابيا بنتيجة (.)3-4
يف مباراة بعيدة عن احل�سابات بعد �أن
الفيحاء  VSاالتفاق
�ضمن الفتح بقاءه والن�صر املركز الثالث،
يبدو الفيحاء ال�سابع بر�صيد  35نقطة ما ينبئ مب��ب��اراة مفتوحة من اجلانبني.
يف و�ضع �آم��ن م��ن خطر الهبوط ،عندما مواجهتهما ذهابا انتهت للن�صر (.)0-1

�ضمك  VSالتعاون
ميلك �ضمك  43نقطة يف امل��رك��ز اخلام�س
فيما يبلغ ر�صيد �ضيفه التعاون  33نقطة يف
املركز العا�شر ،ويلعب (م��ارد اجلنوب) دون
�ضغوط فيما يحتاج التعاون للفوز ل�ضمان
بقائه يف دوري الكبار ،وقد يكفيه التعادل �إذا
خدمته النتائج الأخرى .مباراة الذهاب انتهت
بفوز (�سكري الق�صيم) بنتيجة (.)0-3

الرائد � VSأبها
يخو�ض ال��رائ��د ال��ـ  12بر�صيد  33نقطة
مباراة مهمة يف بريدة �أمام �أبها الثامن بـ 35
نقطة ،حيث ي�أمل با�ستغالل عاملي الأر�ض
واجلمهور لتحقيق فوز ي�ضمن به التواجد

برازيليان
يهددان صدارة
النسر النيجيري
جدة – هالل �سلمان

حت�سم اجلولة الأخ�يرة من ال��دوري
ال���ي���وم ،ال��ت��ن��اف�����س �أي�����ض��ا ع��ل��ى لقب
ال��ه��داف ،حيث ب��ات املت�صدر �إيغالو
مهاجم ال��ه�لال ال���ذي ميلك  22هدفا،
مهددًا من الثنائي الربازيلي ،تالي�سكا
م��ه��اج��م ال��ن�����ص��ر ،وروم��اري��ن��ي��و جنم
االحت��اد ،ولكل منهما  20هدفا ،حيث
ا�ستغال غياب النيجريي عن التهديف
يف اجل��ول��ة امل��ا���ض��ي��ة ،ل��ي��ح��رز كل
منهما ثنائية يف �شباك احلزم
واالتفاق على التوايل.
و�سجل (الن�سر) النيجريي
 12هدفا بقمي�ص ال�شباب،
و� 10أه�����داف م��ع ال��ه�لال
ال��ذي ان�ضم �إليه يف فرتة
االن��ت��ق��االت ال�����ش��ت��وي��ة ،من
بينها ه��دف وح��ي��د م��ن ركلة
ج����زاء ،فيما �سجل تالي�سكا
ركلة جزاء و�أهدر �أخرى ،وعو�ض
ذلك بت�سجيله � 3أه��داف من الركالت
احل����رة� ،أم���ا روم���ا ف��ه��و الأع��ل��ى
ب�ين الثالثي ت�سجيال
ل����رك��ل�ات اجل�����زاء
ح�������ي�������ث ن����ف����ذ
ب�����ن�����ج�����اح 7
منها.
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األرز يتصدر قائمة الهدر الغذائي

وفاة األديب والكاتب علوي الصافي
جدة ـ البالد

غيَّب املوت �أم�س ،الكاتب والأديب علوي طه ال�صايف� ،أحد �أ�شهر
الأدباء املعا�صرين يف اململكة العربية ال�سعودية ،بعد �أن �أم�ضى �أكرث
من ن�صف قرن مع قلمه ،ال��ذي عمَّر الذاكرة الثقافية عطا ًء وث��راءً،
فكانت �سريته الذاتية ً
غنية يف منتجها وذخر ًا لثقافتنا.
ونعى عدد من �أبناء الفقيد والدهم� ،سائلني املوىل ،عز وجل� ،أن
يتغمده برحمته ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته.
من جهتهم ،عرب عدد من الأدباء والكتاب عن حزنهم لوفاة الأديب،
م�شريين �إىل �أن���ه يعد م��ن �أ�شهر الأدب����اء املعا�صرين يف اململكة،
وم�ؤ�س�س و�أول رئي�س حترير ملجلة "الفي�صل".
ول��ل��راح��ل �إ���س��ه��ام��ات ث��ق��اف��ي��ة و���ص��ح��اف��ي��ة غ��زي��رة،
وتنوعت كتاباته بني فن الق�صة الق�صرية،
و�أدب الرحالت ،و�أدب الأطفال والق�ضايا
الإن�����س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ك��م��ا �أن
لل�صايف �إ���س��ه��ام��ات ثقافية غ��زي��رة؛
خا�صة ال�صحافية منها ،حيث �أ�شرف
ع��ل��ى ع����دد م���ن الأق�������س���ام الأدب���ي���ة
والثقافية يف ال�صحافة املحلية.
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الريا�ض ـ البالد

حدد الربنامج الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء
باململكة ،امل��واد الغذائية التي تت�صدر قائمة الهدر الغذائي
بن�سب عالية ،وقال الربنامج – عرب تويرت – �إن الأرز يت�صدر
قائمة الهدر بن�سبة  31%من �إجمايل الهدر الغذائي.
ويلي الأرز يف قائمة الهدر الغذائي حل��وم الإب��ل بن�سبة

� ،19.5%أم��ا اخلبز والدقيق؛ في�أتي يف املرتبة الثالثة
بن�سبة .25%
وجدد الربنامج الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء
باململكة ،التذكري مبخاطر الهدر قائال :خريات وطننا كثرية
ومتنوعة وبا�ستهالكها بقدر احلاجة تدوم لنا.
ك��ان الرئي�س التنفيذي لبنك الطعام ال�سعودي ،في�صل

ال�شو�شان ،قد ق��ال� :إن بيع اخل�ضراوات ب�أ�سعار خمف�ضة،
ورف�ض ال�شركات الغذائية مثل �شركات الألبان تقلي�ص كميات
الإنتاج ،ت�سبب يف زيادة الهدر الغذائي باململكة.
و�أ�ضاف رئي�س بنك الطعام ال�سعودي� ،أن عمليات البيع
ب�أ�سعار بخ�سة ي�ؤدي �إىل �إحداث ربكة يف الأ�سواق ،وبع�ض
املنتجني يبيعون فقط لتعوي�ض خ�سائرهم.

أدوية يحظر تناولها مع القهوة

البالد ـ وكاالت

�أ�شارت درا�سة جديدة� ،أجرتها جمموعة دولية من الباحثني،
بقيادة الباحث الإيطايل يف علم الغدد ال�صماء لويجي بارا،
�إىل �أه��م��ي��ة م��راع��اة الفا�صل ال��زم��ن��ي ب�ين ت��ن��اول الأدوي����ة،
واحت�ساء فنجان من القهوة وذلك "لتجنب التفاعل" .وجاءت
الدرا�سة �أك�ثر حت��دي��د ًا ،ب���أن "القهوة ت�ؤثر ب�شكل كبري يف
االمت�صا�ص والتوزيع والتمثيل الغذائي و�إف��راز العديد من
الأدوية".
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �أدوي��ة بعينها �أكرث ت�أثر ًا
با�ستهالك ال��ق��ه��وة؛ منها �أدوي���ة ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ،على وجه
اخل�صو�ص ،حيث يجب �أن ت�ؤخذ على معدة فارغة ،وال يتبعها
�أي �شيء �آخر ملدة ن�صف �ساعة على الأق��ل .هذا حتى يتمكن
اجل�سم من امت�صا�ص عقار الغدة الدرقية.
كما �أن تناول �أدوي��ة ه�شا�شة العظام مع القهوة يقلل من
فاعلية كفاءة ال��دواء ،وبالن�سبة لالرجتاع املعدي املريئي،
ف�إن �أدويته تعمل ب�شكل �أف�ضل عندما يتم تناولها �أول �شيء
يف ال�صباح ،ويجب الأخذ يف االعتبار احتواء القهوة على
حم�ض ،حيث �سي�ؤدي ذل��ك �إىل تفاقم امل�شكلة التي تتناول
الدواء من �أجلها.

البهاق ال ينتقل بالمخالطة
الريا�ض ـ البالد

�أو�ضحت وزارة ال�صحة حقيقة ع��دوى مر�ض البهاق ،وم��دى �صحة
انتقاله من �شخ�ص لآخر عن طريق املخالطة �أو اللم�س ،وبيّنت الوزارة،
�أن البهاق مر�ض غري معدٍ ،وال ميكن �أن ينتقل من �شخ�ص لآخر عن طريق
املخالطة �أو اللم�س ،و�أك��دت �أن اجللو�س مع �شخ�ص مُ�صاب بالبهاق ال
ينقل العدوى ،وذلك عك�س ما يتم تداوله.
يذكر �أن البهاق يحدث نتيجة نق�ص يف �صبغة امليالنني يف اجللد ،ما
ي�ؤدي �إىل ظهور بقع �شاحبة عليه.
وقد تظهر البقع ال�شاحبة يف �أي مكان يف اجللد ،ولكنها تظهر ب�شكل
�أك�بر على اليدين والوجه والعنق ،وتكون ه��ذه املناطق معر�ضة �أكرث
حلروق ال�شم�س ،لذلك يجب على امل�صاب توخي احلذر وعدم التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س ،كما تتطور معظم حاالت البهاق قبل بلوغ �سن الأربعني
وحتديدًا قبل �سن الع�شرين.

حرف تراثية
تعد احلرف اليدوية من �أكرث الأمور التي ت�شري �إىل هوية �أي بلد ،كما تعرب عن ح�ضاراتها وما�ضيها العريق .وتتميز اململكة بانت�شار احلرف
بحرف معينة ما زالت را�سخة وباقية ،ومتتلك اململكة واحدة من �أعظم
ب�شكل كبري يف العديد من مناطقها ،حيث تتميز كل منطقة
اليدوية
ٍ
ٍ
و�أعرق احلرف اليدوية ،ومن خالل معر�ض املدينة املنورة للكتاب� ،أبرزت الفنانة الت�شكيلية فاطمة ال�سليهم ،واملدربة للأعمال اليدوية
بحياكة الكرو�شية وال�سدو مروة عبدالعال ،جان ًبا من هذه املهن العريقة ،حيث ا�ستوقفتا بها زوار املعر�ض الذين تعرفوا على حرفة النحت
على اجلب�س ،وحياكة ال�سدو ملا تتميز به من جمال و�إظهار للطابع الرتاثي باململكة.

إنقاذ كائن بحري من فخ الصيد
�أملج ـ �سعود اجلهني

متكن فريق غو�ص تابع للمركز الوطني لتنمية
احلياة الفطرية ،من �إنقاذ كائن بحري علق يف �أحد
فخاخ ال�صيد املهملة بينبع.

و�أو�ضح املركز� ،أنه �أثناء قيام الفريق بعملية م�سح
لل�شعب املرجانية يف حمافظة ينبع ،عرث على الكائن
البحري عالق ًا يف فخ ال�صيد املهمل.
و�أ���ض��اف� ،أن الفريق ق��ام بتحرير ال��ك��ائ��ن ،ومن
ث����م �أزال ف����خ ال�������ص���ي���د م��ن
م���وق���ع���ه؛ ح���ي���ث �إن ب��ع�����ض
�أن�����واع م��ع��دات ال�����ص��ي��د ،مبا
يف ذل��ك ال�شباك اخلي�شومية
و�سال�سل ال�شواطئ ،ميكن �أن
تلحق ال�ضرر بالأحياء الفطرية
وال�شعاب املرجانية.
ي�شار �إىل �أن امل��رك��ز الوطني
لتنمية احلياة الفطرية يهدف �إىل
الإ�����ش����راف ع��ل��ى امل��ن��اط��ق املحمية
و�إدارت��ه��ا ،وحماية احلياة الفطرية
احليوانية ،واحلياة الفطرية البحرية
م��ن ن��ب��ات��ات وح��ي��وان��ات) و�إمن��ائ��ه��ا،
وال��ع��م��ل على �إع����ادة الأن����واع امل��ه��ددة
باالنقرا�ض �إىل مواطنها الطبيعية.

تناول البيض باعتدال
ال يرفع الكوليسترول
البالد ـ وكاالت

م��ن الأط��ع��م��ة الأك�ث�ر �إث����ارة للجدل يت�صدر
��ار
البي�ض ال��ق��ائ��م��ة؛ ك��ون��ه يعترب م��ن��ت��جَ �إف��ط ٍ
ممتا ًزا و�صحيًّا للغاية ،ومن ناحية �أخرى ،وف ًقا
للبع�ض ،يعترب قنبلة كولي�سرتول حقيقية.
وق��ال��ت اخت�صا�صية التغذية يل يونيوان:
�إنه على العك�س متامًا ،ميكن �أن يكون البي�ض
م�ساعدًا مم��ت��ا ًزا يف مكافحة الكولي�سرتول،
فوف ًقا للتجربة التي نقلتها �سبوتنيك عربي� ،أكل
عدد من املتطوعني البي�ض يوميًّا ،وبعد مراقبة
امل�شاركني يف الدرا�سة خل�ص العلماء �إىل �أنه �إذا
تناولت البي�ض �أكرث من  6مرات يف الأ�سبوع،
ف�إن م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم �سريتفع،
لكن ت��ن��اول البي�ض ب��اع��ت��دال "ثالث �إىل �ست
مرات يف الأ�سبوع" لن ي�سبب لك �أي �ضرر ،بل
على العك�س �سيزيد من ن�شاط ج�سمك ويغنيه
بعدة عنا�صر غذائية.

اكتشاف رسوم للحصان العربي في حائل
حائل ـ البالد

ك�شف باحث يف الر�سوم والنقو�ش
ال�صخرية ع��ن وج���ود ر���س��م �صخري
للح�صان العربي يف منطقة حائل،
م��و���ض��حً ��ا �أن���ه وث���ق امل��وق��ع بال�صور
ت���أك��ي��دًا ع��ل��ى ح��ب الإن�����س��ان العربي
للخيل.
وق���ال ال��ب��اح��ث �أح��م��د النغيرث� :إن
ال�����ص��ورة م���وج���ودة يف �أح����د ج��ب��ال
م��ن��ط��ق��ة ح���ائ���ل ،وه����و ج��ب��ل ع��رن��ان
ال�شهري بالأ�شعار العربية القدمية،
وه���ذا امل��وق��ع مت ت�سجيله يف قائمة
هيئة الرتاث؛ نظ ًرا لأهميته يف توثيق
عالقة الب�شر باخليول يف هذه البقعة
من العامل.
و�أو�ضح الباحث� ،أنه يف عام  2015مت ت�سجيل
الر�سوم ال�صخرية مبنطقة حائل يف راطا واملنجور
وجبة ،وه��و راب��ع موقع ي�سجل يف اململكة ،وزاره
الكثري م��ن ال��رح��ال��ة مثل" ه��وب��ر وال�ي�ن وق��ورم��اين

و�أوتنج".و�أ�شار �إىل �أن املنظر لفر�س يافع قوي،
ونفذت هذه الر�سمة على �سطح كتلة �صخرية ،بجانب
ن�ص بالكتابة الثمودية ،بطريقة احل��ز ،ومت عمل
جتديل ل�شعر الر�أ�س والذيل ومت�شيطه ،وت�ؤرخ تلك
الر�سمة ال�صخرية �إىل الفرتة الثمودية؛ نظ ًرا حلفرها
بجوار نق�ش ثمودي.

