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جدة - وا�س
ر�سالة خطية،  ـ  الله  ـ حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بعث خادم احلرمني 
وتعزيز  بتوطيد  تتعلق  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  اأخيه  اإىل 
العالقات الأخوية املتينة بني البلدين ال�سقيقني. وتلقى خادم احلرمني ال�سريفني -حفظه الله- 
ر�سالًة خطية، من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة 
الكويت، تتعلق بالعالقات الثنائية الأخوية املتينة والوطيدة التي تربط البلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني، و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت وعلى كافة الأ�سعدة.

خادم احلرمني يبعث ر�سالة مللك البحرين

اإجماع على منع اإيران من امتالك النووي

وظائف نوعية يف املجال ال�سناعي خطط ودرا�سات ملبادرة ال�سعودية اخل�سراء
الريا�س - البالد

برئا�سة  الت�سحر،  ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  عقد   
من  عــدد  وح�سور  العبدالقادر،  خالد  الدكتور  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 
ور�ستي  للم�سروع،  والفني  العلمي  والفريق  والدوليني  املحليني  اخلــراء 
عمل �سمن م�سروع درا�سات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء، واخلطة التنفيذية 
للت�سجري؛ لتحقيق م�ستهدف زراعة 10 مليارات �سجرة، اأو ما يعادل اإعادة 

تاأهيل 40 مليون هكتار.

وتناول احل�سور نقاط القوة الإ�سرتاتيجية لدعم تنفيذ امل�سروع كاأولوية 
تتبنى  التي  العاملية،  الدول  م�ساف  يف  اململكة  ت�سع  واإ�سرتاتيجية  وطنية 
مبادرات الت�سجري، وتعمل على احلّد من تدهور الأرا�سي، وحتقيق احلياد 
تطوير  ناحية  من  والتقنية  القت�سادية  الفر�س  ا�ستعر�سوا  كما  الكربوين، 
تقنيات  البحث والبتكار يف  املالية وال�سندات اخل�سراء، وحتفيز  الأدوات 
نطاق  على  الت�سجري  م�ساريع  تنفيذ  لدعم  املياه؛  ومعاجلة  والــري  الزراعة 

وا�سع حول اململكة، والو�سول اإىل غطاء نباتي مزدهر وم�ستدام.

الريا�س- البالد
  وقـــع بــرنــامــج تــطــويــر الــ�ــســنــاعــة الــوطــنــيــة واخلــدمــات 
املالكة  "اإن�سايت"  موؤ�س�سة  مع  اتفاقية  "ندلب"  اللوج�ستية 
والـُم�سغلة ملوؤ�سر دويل معتمد لقيا�س م�ستوى تبني املن�ساآت 
ن�سبة  لرفع  الالزمة  الأدوات  م  ُيقدِّ الرابعة،  ال�سناعية  للثورة 
امل�ستوى  على  معيارية  مــقــارنــاٍت  على  ويعمل  لها،  تبنيها 
لهذا  املعتمد  الوحيد  املوؤ�سَر  ُيعدُّ  حيث  والـــدويل،  الوطني 

الغر�س من ِقَبل منتدى القت�ساد العاملي.
  و�سرعت وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية بامل�سح الأويل 
م�سانع  لتكون  وحتويلها  الوطنية،  امل�سانع  جاهزية  لتقييم 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  وممار�سات  تقنيات  تتبنى  ذكية 
الكثيف  العتماد  من  م�سنع  اآلف   4 لتحويل  برنامج  �سمن 
وخلق  الرقمية،  ال�سناعية  الأمتتة  اإىل  الوافدة  العمالة  على 
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األمير محمد بن سلمان يقلد قائد جيش باكستان وسام 
الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

تلقى رسالة من ولي عهد الكويت

جدة ــ البالد
 عقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع، يف الديوان امللكي بق�سر ال�سالم يف جدة، مباحثات مع دولة ال�سيد م�سطفى الكاظمي رئي�س 
ال�سقيقني وجمالت  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  العراق، جرى خاللها  الــوزراء يف جمهورية 

التعاون امل�سرتك، بالإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول عدد من امل�سائل، مبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن 
وال�ستقرار يف املنطقة.  كما ا�ستقبل �سموه قائد اجلي�س الباك�ستاين الفريق اأول ركن قمر جاويد باجوا، وجرى 

ا�ستعرا�س العالقات الثنائية، خا�سة يف املجالت الع�سكرية، وفر�س تطويرها، بالإ�سافة اإىل عدد من املو�سوعات 
ذات الهتمام امل�سرتك. ح�سر اجلل�سة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن 
عبدالله وزير اخلارجية، ومعايل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي )الوزير املرافق(، ومعايل رئي�س ال�ستخبارات 

العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان، و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى العراق عبدالعزيز ال�سمري.

يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون 

ولي العهد
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االختبارات

السعودية

الفصل الثالث يلفظ أنفاسه

االبتكارات متوافقة مع التخصصات

رفسنجاني لخامنئي: العدو في الداخل

جدة ـ البالد 
ن�سح اأطباء، مر�سى الروماتيزم بعدم اإجهاد النف�س، واحلر�س 
�ساعات   8 يــعــادل  ال�سحي مبــا  والــنــوم  راحــة  فــرتات  اأخــذ  على 
النوم،  �ساعات  من  كفايته  على  اجل�سم  يح�سل  حتى  متوا�سلة 
والبتعاد قدر الإمكان عن اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة؛ تفاديًا لالإجهاد 

وتناول  ال�سحي،  بالأكل  والهتمام  ال�سم�س،  و�سربة  احلــراري 
املاء ب�سكل م�ستمر جلعل اجل�سم يف حالة ترطيب دائم. 

واأكد طبيب الروماتيزم وه�سا�سة العظام الدكتور �سياء احلاج 
بكل  احلج  فري�سة  اأداء  باإمكانهم  الروماتيزم  مر�سى  اأن  ح�سني، 
اأن  اأي  م�ستقرة؛  ال�سحية  حالتهم  تكون  اأن  على  و�سهولة  ي�سر 

الطبيب  ــارة  زي على  احلر�س  مع  ن�سطة،  حالة  يف  لي�س  املر�س 
على  فاإنه يجب  الطبيب  موافقة  امل�سورة، ويف حال  لأخذ  املعالج 
وخ�سو�سًا  ـــة،  والأدوي العالجية  اخلطة  على  احلر�س  املري�س 
تــزداد  وبالتايل  املناعة،  �سعف  مــن  يعانون  املر�سى  معظم  اأن 

م�سوؤولية الهتمام ب�سحتهم اأكرث.

االستهتار بمخاطر حرارة الشمس قاتل

بروك�سل - البالد
اأملح م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل، اإىل ا�ستئناف املفاو�سات النووية مع اإيران 

خالل الأيام املقبلة، مو�سًحا يف الوقت ذاته، اأن هناك اإجماًعا اأوروبًيا اأمريكًيا على منع اإيران من احل�سول على اأ�سلحة 
نووية، بينما قال املتحدث با�سم جمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�س جون كريبي: اإنه مل يتغري �سيء ب�ساأن موقف 

وا�سنطن، التي تعتر التفاق النووي اأف�سل �سبيل ملنع اإيران من امتالك اأ�سلحة نووية.
التفاق  اإحياء  ب�ساأن  بّناء  اإيرانًيا  رًدا  تنتظر  اأنها  ال�سهر احلايل،  �سابق من  املتحدة يف وقت  الوليات  واأعلنت 
الذي قيد برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات القت�سادية، دون اخلو�س يف ق�سايا غري جوهرية، 

فيما دعت اخلارجية الإيرانية، وا�سنطن، التي ان�سحبت من التفاق النووي خالل حكم الرئي�س دونالد ترمب يف 
بالواقعية". "التحلي  اإىل  طهران  على  �سديدة  عقوبات  فر�ست  ثم   ،2018

من جهة ثانية، خاطبت فائزة ها�سمي رف�سنجاين، ابنة الرئي�س الإيراين الأ�سبق ها�سمي رف�سنجاين، املر�سد 
الإيراين، علي خامنئي، على خلفية خطابه الأخري الذي حتدث خالله عن الأعداء، فقالت له: "عدونا هنا"، 
اأي العدو يف الداخل ولي�س وراء احلدود، منتقدة موؤ�س�سات النظام واأجهزته التنفيذية واألقت عليها اللوم 

ب�ساأن الو�سع الراهن، وقالت: "عدونا هنا"، يف اإ�سارة اإىل هتاف يرتدد بني احلني والآخر يف الحتجاجات 
ومفاده: "العدو هنا.. يكذبون عندما يقولون اأمريكا هي العدو". واأ�سارت فائزة رف�سنجاين اإىل جمموعة 

وا�سعة من الق�سايا وامل�ساكل القت�سادية يف اإيران، مبا يف ذلك الف�ساد املمنهج وانت�سار الفقر وهروب 
7روؤو�س الأموال من البالد، التي بلغت 18 مليار دولر �سنوًيا.
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 أمير المدينة يؤكد على جودة الخدمات للحجاج 

املدينة املنورة - البالد
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  االأمري  تفقد 
املدينة املنورة رئي�س جلنة احلج والزيارة باملنطقة، جممع 
�ساالت احلج يف مطار االأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل 
باملدينة املنورة؛ لالطمئنان على �سري االأعمال واخلدمات 
زوار  الرحمن  ل�سيوف  احلكومية  اجلهات  تقدمها  التي 

امل�سجد النبوي ال�سريف القادمني عرب املنفذ اجلوي.

املــقــدمــة حلجاج  اأهــمــيــة جتــويــد اخلــدمــات  واأكـــد �سموه 
حكومة  هياأتها  التي  االإمكانات  ظل  يف  احلــرام  الله  بيت 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
انطالًقا  الله-  -حفظهما  االأمني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود، 
خدمة  و�سرف  ال�سريفني  احلرمني  رعاية  يف  واجبها  من 
قا�سديهما، م�سيًدا بدور الكفاءات الب�سرية العاملة باملطار 
يف تقدمي اخلدمات الالزمة ل�سيوف الرحمن، مبا ميكنهم 

من تاأدية منا�سكهم يف اأجواء مفعمة بالطماأنينة والراحة 
وال�سكينة.

اخلدمات  على  املنورة،  املدينة  منطقة  اأمــري  �سمو  واّطلع 
من�سات  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية،  الرعاية  مبــراكــز  املقدمة 
جوازات املطار وخدمات نقل االأمتعة واالأجهزة اجلمركية 
ومــكــاتــب وزارة احلــج والــعــمــرة ومــواقــع اجلــهــات ذات 
وتفويج  ا�ستقبال  على  تعمل  التي  احلج  باأعمال  العالقة 
اخلــدمــات  مــن  منظومة  وتــقــدمي  املــنــورة  املــديــنــة  زوار 

املتكاملة لهم.
كــمــا الــتــقــى �ــســمــوه خـــالل اجلــولــة الــتــفــقــديــة يف جممع 
�ساالت احلج فوًجا من �سيوف الرحمن، وهناأهم ب�سالمة 
العربية  اململكة  يف  االإقــامــة  طيب  لهم  متمنًيا  الو�سول، 
ال�سعودية، �سائاًل املوىل اأن يجعل حجهم مربوًرا و�سعيهم 

م�سكوًرا.
رافق �سموه خالل اجلولة التفقدية، وكيل االإمارة ل�سوؤون 
احلج والزيارة الدكتور عيد التوم، ووكيل وزارة احلج 
الــبــيــجــاوي، ومدير  الــزيــارة حممد  لــ�ــســوؤون  والــعــمــرة 
اأمن  العتيبي، ومدير وحدة  فهد  اللواء  املنطقة  جوازات 
الدو�سري،  حــزام  العميد  املنورة  املدينة  مطار  و�سرطة 
ومدير �سلطة املطار عادل عالوه، وم�سوؤولو اجلهات ذات 

العالقة.

أمير الجوف يزور قيادة حرس الحدود 

القريات- البالد
عبدالعزيز  بن  نــواف  بن  في�سل  االأمــري  قــام 
بــزيــارة  لقيادة  اأمــ�ــس،  اجلــوف  منطقة  اأمــري 
منطقة  يف  القريات  مبحافظة  احلدود  حر�س 
اجلــــوف. وكـــان يف ا�ــســتــقــبــال �ــســمــوه قائد 
اللواء حممد  حر�س احلدود مبنطقة اجلوف 

قيادة  ومن�سوبو  و�سباط  اخلنيني،  علي  بن 
على  بال�سالم  ت�سرفوا  الذين  احلــدود  حر�س 
اجلــوف  منطقة  اأمـــري  �سمو  ــاد  واأ�ــس �سموه. 
بالدور الفاعل الذي يقوم به من�سوبو حر�س 
احلدود يف حماية حدود اململكة، وحثهم على 

ا�ستمرار العطاء واالأداء املميز.

تطوير تقنيات الزراعة وتحفيز االبتكار

تلقى رسالة من ولي عهد الكويت

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

الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  عقد   
الت�سحر، برئا�سة  النباتي ومكافحة 
الدكتور  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 
خــالــد الــعــبــدالــقــادر، وحــ�ــســور عــدد 
مــن اخلــــرباء املــحــلــيــني والــدولــيــني 
للم�سروع،  والفني  العلمي  والفريق 
ور�ستي عمل �سمن م�سروع درا�سات 
مبادرة ال�سعودية اخل�سراء واخلطة 
لتحقيق  لــلــتــ�ــســجــري؛  ــتــنــفــيــذيــة  ال
م�ستهدف زراعة 10 مليارات �سجرة 
اأو ما يعادل اإعادة تاأهيل 40 مليون 

هكتار.
مناق�سة  اإىل  الــور�ــســتــان،  وتــهــدف 
لنقاط  االإ�سرتاتيجي  التحليل  نتائج 
لتحقيق  والفر�س؛  وال�سعف  القوة 
نخبة  مب�ساركة  املبادرة،  م�ستهدفات 
مــن اخلــــرباء املــحــلــيــني والــدولــيــني 
امللك  وجامعة  "الفاو"  منظمة  مــن 
)كاو�ست(  والتقنية  للعلوم  عبدالله 
وجـــامـــعـــة املـــلـــك فــيــ�ــســل واملـــركـــز، 
املحلية  اخلــربة  بيوتات  مــن  وعــدد 

والعاملية.
ــقــوة  وتــــنــــاول احلـــ�ـــســـور نـــقـــاط ال
امل�سروع  تنفيذ  لدعم  االإ�سرتاتيجية 
كــاأولــويــة وطــنــيــة واإ�ــســرتاتــيــجــيــة 

ـــدول  تــ�ــســع املــمــلــكــة يف مــ�ــســاف ال
ــة، الــتــي تــتــبــنــى مـــبـــادرات  ــي ــعــامل ال
الــتــ�ــســجــري، وتــعــمــل عــلــى احلـــّد من 
احلياد  وحتقيق  االأرا�ــســي  تــدهــور 

الكربوين.
االقت�سادية  الفر�س  ا�ستعر�سوا  كما 
االأدوات  تطوير  ناحية  من  والتقنية 
وحتفيز  اخل�سراء  وال�سندات  املالية 
البحث واالبتكار يف تقنيات الزراعة 
تنفيذ  لدعم  املياه؛  ومعاجلة  والــري 
وا�سع  نطاق  على  الت�سجري  م�ساريع 

املخاطر  اإىل  م�سريين  اململكة،  حــول 
احلالية على الغطاء النباتي من ناحية 
الــرمــي الــعــ�ــســوائــي ملــخــلــفــات الــهــدم 
واملمار�سات  اجلائر  والرعي  والبناء 
ويعمل  والري.  الزراعة  يف  اخلاطئة 
درا�ــســات  م�سروع  تنفيذ  على  املــركــز 
بعقد  اخلــ�ــســراء  ال�سعودية  مــبــادرة 
�سل�سلة من الور�س العلمية، بالتعاون 
مـــع عــــدد مـــن الـــ�ـــســـركـــاء املــحــلــيــني، 
لتقييم  ــعــاملــيــة؛  ال اخلــــربة  وبـــيـــوت 
وحتديد  اململكة،  يف  الت�سجري  واقــع 

احتياجاته امل�ستقبلية، وتطوير اآليات 
وقواعد  امليدانية،  امل�سوحات  تنفيذ 
واإن�ساء  الرقمية،  اخلــرائــط  تطوير 
اجليومكانية  االإلــكــرتونــيــة  املن�سة 
املــمــلــكــة  بـــيـــئـــات  يف  لــلــتــ�ــســجــري 
خمطط  اإىل  لــلــو�ــســول  ومــنــاطــقــهــا؛ 
اإ�سرتاتيجي �سامل للت�سجري، وو�سع 
مع  ال�سراكات  الإدارة  تنفيذية  خطة 
وذلك  املختلفة؛  واجلهات  القطاعات 
لــلــو�ــســول اإىل غــطــاء نــبــاتــي مــزدهــر 

وم�ستدام.

أكد على وضع إطار تنظيمي موحد 

الريا�ض- البالد
الــذي  ال�سعودية،  اجلــامــعــات  اأوقـــاف  مــوؤمتــر  اأو�ــســى 
العامة  الهيئة  من  بتنظيم  الريا�س  يف  اأعماله  اختتم 
الوقفية  اال�ــســتــثــمــاريــة  الــفــر�ــس  بــدرا�ــســة  لـــالأوقـــاف، 
جمال  يف  اجلامعية  االأوقــاف  تواجه  التي  والتحديات 
ووزارة  اال�ستثمار  وزارة  مــع  بال�سراكة  اال�ستثمار 
درا�سة  على  وحــث  لــالأوقــاف،  العامة  والهيئة  التعليم 
اآلية اال�ستفادة من االأ�سول غري امللمو�سة يف اجلامعات 
التن�سيقي  املجل�س  مــن  م�سرتك  عمل  فريق  وت�سكيل 
الفكرية  للملكية  ال�سعودية  والهيئة  اجلامعات  الأوقاف 
والهيئة العامة لالأوقاف لدرا�ستها وو�سع اآلية لتفعيلها.
وجاءت تو�سيات املوؤمتر، الذي ا�ستمر يومني، لتواكب 
االأوقـــاف  متكني  يف  ال�سعودية  اجلــامــعــات  تطلعات 
الئحة  اإقــرار  �سرورة  على  التاأكيد  خالل  من  اجلامعية 
موحدة الأوقاف اجلامعات، لو�سع اإطار تنظيمي موحد 
لها وتعزيز ال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة، ومبا ي�سهم 
اإ�سدار  اأهمية  اإىل  باالإ�سافة  وحوكمتها،  متكينها  يف 
االأوقــاف  وت�سغيل  لتاأ�سي�س  موحدة  ا�سرت�سادية  اأدلــة 
اجلامعية؛ اإدارًيا ونظامًيا وا�سرتاتيجًيا، وا�ستثمارًيا، 
موحد  ت�سغيلي  منـــوذج  وفــق  منذجتها  يف  لالإ�سهام 
واأكــدت  النا�سئة.  اجلامعية  االأوقـــاف  منو  ولت�سريع 
الــبــحــوث  مـــراكـــز  تــفــعــيــل دور  اأهــمــيــة  ــيــات  ــتــو�ــس ال
والدرا�سات القائمة يف اجلامعات ال�سعودية احلكومية 
لالإ�سهام يف  والدرا�سات  االأبحاث  واخلا�سة يف جمال 

املعريف يف  املحتوى  واإثــراء  االأوقــاف  تطوير �سناعة 
جمال االأوقاف.

 �شراكات فاعلة
االأوقــاف  ا�ستفادة  اآلية  درا�سة  اإىل  التو�سيات  وَدَعــت 
اجلــامــعــيــة مــن اأرا�ـــســـي اجلــامــعــات ومــعــاجلــة و�سع 
اأوقاف، وت�سكيل  اأقيمت عليها  اأرا�سي اجلامعات التي 
والهيئة  الدولة  لعقارات  العامة  الهيئة  بني  عمل  فريق 
العامة لالأوقاف واملجل�س التن�سيقي الأوقاف اجلامعات 
للخروج بحلول متكينية يف هذا املجال مبا ي�سهم يف 
ـــادة اإيــراداتــهــا. و�سددت  ـــاف اجلــامــعــات وزي منــو اأوق
ت�سهم  لو�سائل  اجلامعية  االأوقـــاف  تبني  اأهمية  على 
املالية،  مواردها  وتنمية  لها  الدخل  م�سادر  تنويع  يف 
والطالب  اخلريجني"  "والء  برامج  تفعيل  ذلــك  ومــن 
اأوقـــاف  لــدعــم  وحتفيزهم  الــتــدريــ�ــس  هيئة  واأعــ�ــســاء 
اجلماعي  التمويل  من�سات  من  واال�ستفادة  اجلامعات 
على  التو�سيات  اأكــدت  املبتكرة.كما  املالية  واملنتجات 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  وتفعيل  تعزيز  �سرورة 
دعم االأوقاف اجلامعية من خالل م�سوؤوليته املجتمعية، 
مع  اجلامعات  اأوقـــاف  قبل  مــن  فاعلة  �سراكات  وعقد 
حثت  كما  املجال،  هذا  يف  اخلا�س  والقطاع  ال�سركات 
"تاأهيل وبناء القدرات الب�سرية يف  على اإطالق برامج 
اإدارة االأوقاف واال�ستثمار" بال�سراكة بني  تخ�س�سات 
تطوير  وبرنامج  لالأوقاف  العامة  والهيئة  اجلامعات 

املوارد الب�سرية "هدف" ومعهد االإدارة العامة.

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
جدة - وا�ض

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية، اإىل اأخيه جاللة امللك 
تتعلق  البحرين،  اآل خليفة ملك مملكة  حمد بن عي�سى 
بني  املتينة  االأخــويــة  الــعــالقــات  وتــعــزيــز  بتوطيد 

البلدين ال�سقيقني.
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة،  بت�سليم  وقــام 
�سفري  عبدالعزيز،  بــن  اأحــمــد  بــن  �سلطان  االأمـــري 
البحرين،  مملكة  لــدى  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
وذلك خالل ا�ستقبال جاللته ل�سموه اأم�س 

يف ق�سر ال�سخري باملنامة.
وتلقى خادم احلرمني ال�سريفني 
خطية،  ر�سالًة  الله-  -حفظه 
ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من 
االأحمد  م�سعل  ال�سيخ 
ال�سباح  اجلابر 
عــهــد  ويل 
دولــــــــــة 

املتينة  االأخـــويـــة  الثنائية  بــالــعــالقــات  تتعلق  الــكــويــت، 
ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  تــربــط  الــتــي  والــوطــيــدة 
كافة  وعلى  املجاالت  خمتلف  يف  وتعزيزها  دعمها  و�سبل 

االأ�سعدة.

في�سل  االأمــري  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابًة  الر�سالة  وت�سلم 
بــن فــرحــان بــن عــبــدالــلــه وزيـــر اخلــارجــيــة، نــائــب وزيــر 
خالل  اخلريجي،  عبدالكرمي  بن  وليد  املهند�س  اخلارجية 
اأم�س، �سفري دولة الكويت لدى  ا�ستقباله بديوان الوزارة 

ال�سباح. وجرى خالل  ال�سيخ علي اخلالد اجلابر  اململكة 
اال�ستقبال، بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني، 
تبادل  اإىل  اإ�ــســافــة  املــجــاالت،  �ستى  يف  تعزيزها  و�سبل 

وجهات النظر حيال الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

"أوقاف الجامعات" يوصي 
باستراتيجية لالستدامة المالية

جدة - وا�ض
برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
تهنئة، لفخامة الرئي�س اإ�سماعيل عمر جيله، رئي�س جمهورية جيبوتي، مبنا�سبة 

ذكرى ا�ستقالل بالده.

اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة  واأعرب امللك املفدى، عن 
لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية جيبوتي ال�سقيق اطراد التقدم واالزدهار.

 كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اإ�سماعيل 

عمر جيله، رئي�س جمهورية جيبوتي، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
ال�سحة  التمنيات مبوفور  التهاين واأ�سدق  اأطيب  العهد، عن  وعرب �سمو ويل 
من  املزيد  ال�سقيق  جيبوتي  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 

التقدم واالزدهار.

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى االستقالل 
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�سيوف  وفـــود  ا�ستقبال  اململكة  تــوا�ــســل 
من  متكاملة  مــنــظــومــة  ظــل  يف  الــرحــمــن، 
قبل  حتى   ، املتطورة  واخلــدمــات  الرعاية 
املقد�سة،  الــرحــاب  اإىل  بــادهــم  مغادرتهم 
حيث  اجلليلة؛  امل�سوؤولية  ل�سرف  ترجمة 
على  الرحمن  �سيوف  خدمة  برنامج  ياأتي 
راأ�س اأولويات روؤية 2030 الإتاحة الفر�سة 
احلج  منا�سك  الأداء  امل�سلمني  من  اأكرب  لعدد 
يوؤدي  اأن  على  البالغ  واحلر�س  والعمرة، 
االإميــانــيــة  الــرحــلــة  خــال  واملعتمر  احلـــاج 
ن�سكه وعباداته بكل اأمن وي�سر وطماأنينة.  

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  اأكـــد  لقد   
على  الــلــه،  حفظه  عبدالعزيز،  بــن  �سلمان 
خدمة  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  بــذل  اأن 
ــــزوار  �ــســيــوف الــرحــمــن مــن احلــجــاج وال
لبادنا  فخر  م�سدر  راحتهم،  على  وال�سهر 
مــنــذ تــاأ�ــســيــ�ــســهــا عــلــى يـــد املــوؤ�ــســ�ــس املــلــك 
اأداء  و�ستوا�سل   - الله  - رحمه  عبدالعزيز 

هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه.
 وتـــرجـــمـــة لــــذلــــك، تــ�ــســهــد مـــكـــة املــكــرمــة 
امل�سروعات  من  الكثري  املقد�سة،  وامل�ساعر 
اأعلى  بتحقيق  الكفيلة  واخلــطــط  الــكــربى 
مــ�ــســتــويــات الـــراحـــة لــ�ــســيــوف الــرحــمــن. 
ويـــظـــل االهـــتـــمـــام بــاحلــرمــني الــ�ــســريــفــني 
البلد  هــذا  لــدى  كــربى  اأولــويــة  وقا�سديهما 
واقع  يج�سدها  الر�سيدة،  بقيادته  الطيب 
الطاقات  كافة  وجتنيد  باالإجنازات  م�سيء 
يلم�سها  التي  التامة  والعناية  واالإمكانات 

امل�سلمون يف م�سارق االأر�س ومغاربها. 

رعاية الحجاج
كلمة

استعرض مع قائد الجيش الباكستاني تطوير العالقات 

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

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
امللكي  الديوان  الدفاع، يف  الييوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العهد  ويل 
بق�سر ال�سالم )ال�سبت(، دولة ال�سيد م�سطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف 

جمهورية العراق. وقد اأجريت لدولته مرا�سم ال�ستقبال الر�سمية.
مباحثات  جل�سة  العراقي  الييوزراء  رئي�س  ودوليية  العهد،  ويل  �سمو  وعقد   
ال�سقيقني  البلدين  الثنائية بني  العالقات  ا�ستعرا�س  ر�سمية، جرى خاللها 
وجمالت التعاون امل�سرتك، بالإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول عدد 

من امل�سائل، مبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
 ح�سر اجلل�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
وزير احلر�س الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و�ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن فرحان بن 
الدكتور ماجد بن عبدالله  التجارة  عبدالله وزير اخلارجية، ومعايل وزير 
الأ�ستاذ  العامة  ال�ستخبارات  رئي�س  ومعايل  املرافق(،  )الوزير  الق�سبي 
العراق  لييدى  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  و�سفر  احلميدان،  علي  بن  خالد 

عبدالعزيز ال�سمري.
فييوؤاد  الدكتور  اخلارجية  وزييير  معايل  العراقي،  اجلانب  من  ح�سر  فيما 
ح�سني، ووكيل جهاز املخابرات الوطني ماجد علي ح�سني، ومدير املكتب 
اخلا�س لرئي�س الوزراء اأحمد جناتي، وم�ست�سار رئي�س الوزراء ل�سوؤون 

املرا�سم ح�سنني ر�سيد ال�سيخ.  
وقد اأدى دولة ال�سيد م�سطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف جمهورية العراق 
اأم�س منا�سك العمرة. وكان يف ا�ستقبال دولته لدى و�سوله امل�سجد احلرام 
وامل�سجد  احليييرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  بالرئا�سة  امل�سوؤولني  ميين  عييدد 

النبوي والقوة اخلا�سة لأمن امل�سجد احلرام.
 وغادر دولة ال�سيد م�سطفى الكاظمي رئي�س الوزراء يف جمهورية العراق 
الدويل �ساحب  امللك عبدالعزيز  اأم�س. وكان يف وداع دولته مبطار  جدة 
اأمر منطقة مكة  نائب  الأميير بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو 

بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعيييالم  وزييير  التجارة  وزييير  ومعايل  املكرمة، 
عبدالله الق�سبي "الوزير املرافق"، ومدير �سرطة منطقة مكة املكرمة اللواء 
اأحمد  املكرمة  مكة  مبنطقة  امللكية  املرا�سم  مكتب  ومدير  اجلابري،  �سالح 

بن ظافر.
كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف جدة ، معايل قائد 

اجلي�س الباك�ستاين الفريق اأول ركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خالل ال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات الثنائية خا�سة يف املجالت 

ذات  املو�سوعات  من  عييدد  اإىل  بالإ�سافة  تطويرها،  وفر�س  الع�سكرية، 
الهتمام امل�سرتك.

وتنفيًذا لأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
- حفظه الله - قلد �سمو ويل العهد، معايل قائد اجلي�س الباك�ستاين، و�سام 
امللك عبدالعزيز من الدرجة املمتازة، وذلك تقديًرا جلهوده املميزة يف توطيد 
ال�سعودية  العالقات  وتطوير  امل�سرتك  والتعاون  ال�سداقة  اأوا�سر  وتعزيز 

الباك�ستانية.
بن  �سلمان  بيين  خييالييد  الأميييير  املييلييكييي  ال�سمو  �ييسيياحييب  ال�ييسييتييقييبييال  ح�سر 

عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق 
اأول ركن فيا�س الرويلي، ومعايل م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون التنفيذية 
باك�ستان  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  و�سفر  البياري،  خالد  الدكتور 
اآل  ه�سام  الدكتور  الييدفيياع  وزييير  �سمو  مكتب  عييام  ومدير  املالكي،  نييواف 

ال�سيخ.
فيما ح�سر من اجلانب الباك�ستاين ال�سفر لدى اململكة اأمر خرم راتهور، 
الع�سكري  وامللحق  عييرفييان،  حممد  الييلييواء  اجلي�س  قائد  معايل  و�سكرتر 

الباك�ستاين العميد ركن حممد عا�سم.  

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

التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، يف جدة 
اأم�س، مبعايل قائد اجلي�س الباك�ستاين الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وُبِحث خالل اللقاء التعاون الثنائي بني البلدين ال�سقيقني يف املجال الدفاعي والع�سكري، 
وجمهورية  اململكة،  جتمع  التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات  اإطيييار  يف  تعزيزه  و�سبل 
امل�سرتك.  الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية،  باك�ستان 
ح�سر اللقاء مدير مكتب �سمو نائب وزير الدفاع ه�سام بن عبدالعزيز بن �سيف، وامللحق 

بن  عو�س  الركن  الطيار  اللواء  الإ�سالمية  باك�ستان  بجمهورية  ال�سعودي  الع�سكري 
عبدالله الزهراين.

لدى  الإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  �سفر  الباك�ستاين  اجلانب  من  ح�سره  فيما 
الباك�ستاين  اجلي�س  قائد  ملعايل  اخلا�س  وال�سكرتر  راتهور،  خرم  اأمر  اململكة 
الركن  العميد  اململكة  لدى  الباك�ستاين  الع�سكري  وامللحق  عرفان،  حممد  اللواء 

حممد عا�سم.

قائد "المشتركة" يستقبل 
رئيس األركان القطري

الريا�س- البالد
رئي�س  نائب  امل�سرتكة  القوات  قائد  ا�ستقبل 
الركن  الأول  الييفييريييق  الييعيياميية  الأركييييان  هيئة 
مييطييلييق بييين �ييسييامل الأزميييييييع، اأمييي�يييس، رئي�س 

اأركان القوات امل�سلحة القطرية الفريق الركن 
النابت. وجرى خالل  بن حمد  �سامل  الطيار 
ال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناق�سة 
عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

مشيدين بمواقف المملكة.. مسؤولون عراقيون" لـ            : 

زيارة الكاظمي تعزز التعاون واالستقرار
 البالد- مها العواودة 

والآثيييار  وال�سياحة  الثقافة  وزيييير  نيياظييم،  ح�سن  الييدكييتييور  اأكيييد 
واملتحدث با�سم جمل�س الوزراء العراقي على اأهمية زيارة 

للمملكة  الكاظمي  م�سطفى  الييعييراقييي  الييييوزراء  رئي�س 
الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية يف تييعييزيييز الييتييعيياون وا�ييسييتييقييرار 

املنطقة.
يتقدم  الييعييراق  اإن  "البالد":  لييي  ت�سريح  يف  وقييال    

حييثيييييثييا يف ميييليييف الييييعييييالقييييات اخليييارجييييييية 
وا�ستعادة دوره الإقليمي، واحلر�س على 
ال�سقيقة  اليييدول  مييع  والت�ساور  التعاون 
التي  والتحديات  الق�سايا  خمتلف  جتاه 

بال�سيا�سة  م�سيدا  املنطقة،  تواجهها 
الداعمة  ومواقفها  للمملكة  احلكيمة 

للتنمية وال�ستقرار.
القت�سادي،  ال�سعيد  وعييلييى   

ال�سعودي-  التن�سيق  "جمل�س  اإن  نيياظييم:  ح�سن  الييدكييتييور  قييال 
العراقي" عمل بجد لإيجاد �سراكات اقت�سادية وثقافية؛ اأبرزها 
الرتاث  لئحة  على  زبيدة  درب  لت�سجيل  م�سرتك  م�سروع 
يًدا  ال�سعوديني  الأ�سقاء  مع  والعمل  لليون�سكو،  العاملي 

بيد؛ من اأجل ذلك وكذلك الربط الكهربائي.
 من جانبه، قال مظهر حممد �سالح  م�ست�سار رئي�س الوزراء 
العراقي: اإن العراق ي�سعى لأن يكون عامل �سالم وا�ستقرار 
ما  العربية وال�سالمية، وهذا هو  اجلييوار  لدول 
يوؤطر ال�سيا�سة اخلارجية للعراق التي تعتمد 
والعالقات  والتنمية  ال�ستقرار  اإ�ساعة  مبداأ 
وغرها،  العربي  اجلييوار  دول  بني  الودية 
ودول  لييلييعييراق  ال�ييسييتييقييرار  اأن  ميييوؤكيييدا 
اجليييييوار، يييعيينييي اجتيييياه امليينييطييقيية نحو 
والتنمية  القييتيي�ييسيياد  بيينيياء 

والتعاون وال�سالم. ح�سن ناظم
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266 ألف حاج
وصلوا المدينة المنورة

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم                  

حلركة  والــعــمــرة  احلـــج  وزارة  اإحــ�ــســائــيــة  ك�سفت 

اأن  املنورة،  املدينة  يف  احلجاج  ومغادرة  ا�ستقبال 

عدد احلجاج الذين و�سلوا اإىل املدينة املنورة حتى 

جن�سيات،  عدة  من  حاجًا   266824 بلغ  اأم�س  يوم 

قدموا عرب املنافذ اجلوية والربية لأداء فري�سة حج 

هذا العام.

و�سلوا  حاجًا   215580 اأن  الإح�سائية  واأو�سحت 

اإىل مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة 

املنورة منذ بدء ا�ستقبال اأوىل رحالت احلج وحتى 

 17774 الــربي  الهجرة  مركز  ا�ستقبل  بينما  اأم�س، 

حاجًا، اإىل جانب اأعداد احلجاج املتبقني يف املدينة 

اأن حجاج  اإىل  املنورة من حيث جن�سياتهم، م�سريًة 

بنجالدي�س هم الأكرث عددًا يف املدينة املنورة اأم�س 

 9452 بعدد  نيجرييا  ومــن  حــاجــًا،   12627 بواقع 

حاجًا، ومن الهند بعدد 8857 حاجًا، ومن اإندوني�سيا 

7174 حاجًا، ثم حجاج العراق بواقع 6661 حاجًا.

املنورة  املدينة  غــادروا  حجاج   171606 اأن  وبينت 

خالل الأيام املا�سية يف طريقهم اإىل امل�ساعر املقّد�سة 

مبكة املكرمة، فيما بلغ اإجمايل احلجاج املتبقني يف 

املدينة املنورة يوم اأم�س 95194 حاجًا من جن�سيات 

خمتلفة.

والعمرة  احلــج  وزارة  وكــالــة  اإح�سائية  واأظــهــرت 

م�ساكن  لتقييم  زيــارة   448 تنفيذ  الــزيــارة  ل�سوؤون 

هذا  حج  مو�سم  خــالل  املــنــورة  املدينة  يف  احلجاج 

على  التفويج  حــالت  اإجــمــايل  بلغ  الــعــام، يف حــني 

تفويج  عملية   1050 مبا�سرتها  مت  الــتــي  ال�سكن 

مت  الذين  احلجاج  عــدد  بلغ  بينما  املو�سم،  بــدء  منذ 

حاجًا،   588 اخلدمة  مواقع  خمتلف  يف  اإر�ــســادهــم 

بالإ�سافة اإىل تنفيذ 27 زيارة لتفقد احلالة ال�سحية 

حلجاٍج منومني يف امل�ست�سفيات خالل مو�سم ما قبل 

احلج، وتنفيذ 161 زيارة ميدانية لتقييم اأداء مقدمي 

اخلدمات للحجاج يف خمتلف حماور اخلدمة.

طاقاتها  املــنــورة  باملدينة  املعنية  اجلهات  وت�سّخر 

وكـــوادرهـــا املــيــدانــيــة عــلــى مـــدار الــ�ــســاعــة ملواكبة 

و�سول �سيوف الرحمن عرب مطار الأمري حممد بن 

عبدالعزيز الدويل، ومركز الهجرة ل�ستقبال حجاج 

اإىل  احلجاج  تفويج  اأعمال  ان�سيابية  ومتابعة  الرب، 

مكة املكرمة لأداء منا�سك احلج هذا العام.

جدة ـ البالد      

اأكد طبيب الروماتيزم وه�سا�سة العظام الدكتور �سياء احلاج 

احلج  فري�سة  اأداء  باإمكانهم  الروماتيزم  مر�سى  اأن  ح�سني، 

م�ستقرة؛  ال�سحية  حالتهم  تكون  اأن  على  و�سهولة  ي�سر  بكل 

زيارة  ن�سطة، مع احلر�س على  لي�س يف حالة  املر�س  اأن  اأي 

الطبيب املعالج لأخذ امل�سورة، ويف حال موافقة الطبيب فاإنه 

العالجية والأدويــة،  يجب على املري�س احلر�س على اخلطة 

املناعة  �سعف  مــن  يعانون  املر�سى  معظم  اأن  وخ�سو�سًا 

اإن  اأكرث. وقال:  الهتمام ب�سحتهم  م�سوؤولية  تزداد  وبالتايل 

الله، للحج عليهم  باإذن  الذين �سيتجهون،  الروماتيزم  مر�سى 

ا�سطحاب تقرير طبي يو�سح الت�سخي�س والعالج امل�ستخدم، 

وتخزين الأدوية يف الأماكن معتدلة احلرارة والباردة بعيًدا 

 ، املحددة  مواعيدها  يف  الأدويــة  وتناول  ال�سم�س،  اأ�سعة  عن 

وميكن ال�ستفادة من منبه الهواتف املحمولة للتذكري مبواعيد 

بالعبادة  الن�سغال  ومــع  املر�سى  من  كثريا  اإن  اإذ  ـــة؛  الأدوي

والفري�سة ين�سون تناول الدواء. ون�سح  مر�سى الروماتيزم 

بعدم اإجهاد النف�س، واحلر�س على اأخذ فرتات راحة والنوم 

�ساعات متوا�سلة حتى يح�سل اجل�سم   8 يعادل  ال�سحي مبا 

على كفايته من �ساعات نوم كافية، والبتعاد قدر الإمكان عن 

و�سربة  احلــراري  لالإجهاد  تفاديًا  املبا�سرة؛  ال�سم�س  اأ�سعة 

ب�سكل  ــاء  امل وتــنــاول  ال�سحي،  بــالأكــل  والهــتــمــام  ال�سم�س، 

، واملــر�ــســى  دائـــم  تــرطــيــب  م�ستمر جلــعــل اجلــ�ــســم يف حــالــة 

عليهم  واملفا�سل  العظام  اأمرا�س  من  حتديًدا  يعانون  الذين 

وم�سكنات  لاللتهابات  امل�سادة  الأدويــة  تناول  على  احلر�س 

الكاحل  اأو  للركبتني  ومــ�ــســدات  دعــائــم  وا�ــســتــخــدام  الأمل، 

واجللو�س على كر�سي متحرك اأثناء اأداء منا�سك احلج، وعدم 

اإجهاد الع�سالت واأخذ الق�سط الكايف من الراحة وتناول املاء 

ب�سكل يعو�س الفاقد منه، ويف حال ظهور انتفاخ اأو تورم اأو 

احمرار نتيجة متزق اأو التواء يف الركبة اأو الكاحل، ُيو�سى 

من  اأيام  ثالثة  اأول  يف  الثلج  اأو  الباردة  الكمادات  با�ستخدام 

الإ�سابة وا�ستخدام امل�سدات ال�ساغطة ل�سبط املف�سل مع اأخذ 

العالج الدوائي املنا�سب، وارتداء اجلوارب الطبية ال�ساغطة 

اأثناء امل�سي الطويل، اأو التنقل باحلافالت ملنع حدوث جلطات 

مف�سل  مر�سى  انتباه  لفت  املهم  ومــن  ال�ساقني،  خــرثات  اأو 

عدم  الفخذ  لراأ�س  دموية  تروية  قلة  من  يعانون  ممن  الــورك 

الإجهاد وامل�سي الطويل، ويف�سل التنقل على كر�سي متحرك. 

خالل  اأدويــتــهــم  بــاأخــذ  اللــتــزام  فعليهم  النقر�س  مر�سى  اأمــا 

الطويل وتناول  امل�سي  من  الإمــكــان  قــدر  فــرتة احلــج واحلــد 

الربوتينات،  اأما مر�سى النزلقات الغ�سروفية، فعليهم لب�س 

طوق، اأو  ياقة العنق، اأو م�سد لأ�سفل الظهر. وخل�س "�سياء" 

يف  اللتهابات  عن  ناجت  مر�س  الروماتيزم  اإن  القول":  اإىل 

الع�سالت واملفا�سل والأن�سجة الرخوة التي تعرف بالن�سيج 

ال�سام، وتكون الإ�سابة بالروماتيزم عادة يف مفا�سل اليدين 

اأن  املمكن  ومن  بالتورم،  اإ�سابتهما  يف  وتت�سبب  والقدمني، 

ي�سل اإىل الت�سوه يف املفا�سل اإذا مل يعالج املر�س ب�سكل مبكر.

دعا الحجاج المصابين الصطحاب تقاريرهم الطبية 

40 كادرا نسائيا في مكتب إرشاد حافالت الحجاج 

 مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي                      

مبكة  للحجاج  الناقلة  احلافالت  اإر�ساد  مكتب  يوا�سل 

حج  ملو�سم  الت�سغيلية  وخططته  اأعماله  تنفيذ  املكرمة 

هذا العام 1443هـ، من خالل ا�ستقبال واإي�سال حافالت 

احلجاج اإىل مقر �سكنهم مبكة املكرمة.

خطة  اأن  كردي  يا�سر  املكتب  عام  مدير  نائب  واأو�سح 

املكتب لهذا العام ا�ستملت على عنا�سر ن�سائية وطنية، 

اجلــودة  معايري  اأعــلــى  على  وتاأهيلهن  تدريبهن  مت 

والأداء خلدمة �سيوف الرحمن، موؤكدًا اأن املكتب ي�سم 

يف  واأعمال  مهام  عدة  على  موزعات  امــراأة   40 قرابة 

املكتب وداخل حمطات ا�ستقبال احلافالت.

واأفاد كردي اأن مهام الكادر الن�سائي العامل �سمن خطة 

الأعمال  1443هـــ، ترتكز يف متابعة  العام  لهذا  املكتب 

املحدد،  بالوقت  اإجنازها  وحتقيق  وامليدانية  الإدارية 

اإ�سافة اإىل عمل عدد من الكادر الن�سائي داخل حمطات 

ا�ستقبال احلافالت بنظام الورديات كمدخالت لبيانات 

باإي�سالها  املتعلقة  الإجراءات  واإنهاء  حافالت احلجاج 

�سيوف  �سكن  مقار  اإىل  احلــافــالت  مر�سدي  مبرافقة 

الإدارية  الت�سالت  اإدارة  مديرة  واأو�سحت  الرحمن. 

باملكتب مي�ساء مرغالين اأن اإدارة املكتب حر�ست على 

تاأهيل وتدريب الكادر الن�سائي هذا العام ليكون جزءًا 

الرحمن.  �سيوف  خدمة  يف  للعمل  احلج  منظومة  من 

واأكدت مرغالين اأن املكتب حتت مظلة الهيئة التن�سيقية 

العامة  النقابة  ومب�ساركة  الطوائف  اأربــاب  ملوؤ�س�سات 

والعمرة  احلج  وزارة  من  مبا�سر  باإ�سراف  لل�سيارات 

العاملة وتاأمني كافة  الكوادر  الكبري جلميع  الدعم  قدم 

مو�سم  خطة  �سمن  مهامهم  اأداء  ت�سهل  التي  التقنيات 

حج هذا العام 1443هـ .

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

احلج  �سوؤون  ال�سعودية  العربية  اململكة  تويل 

والعمرة اهتماما كبريا؛ حيث توا�سل اجلهات 

املعنية باحلج خدمة �سيوف الرحمن وت�سهيل 

وامل�ساعر  املكرمة  مكة  يف  ن�سكهم  اإجــــراءات 

املقد�سة واملدينة املنورة، خ�سو�سا اأن �سناعة 

احلج والعمرة  ت�سهد مرحلة بارزة  من التطوير 

والــتــنــظــيــم والــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الــدائــمــة 

وال�ساملة، التي تقودها حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني نحو خدمة �سيوف الرحمن، انطالقا 

من روؤية اململكة 2030،

ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، اأولــــت جــامــعــة اأم الــقــرى 

ما هو جديد يف تطوير خدمات  بكل  اهتمامها 

احلج، حيث اأطلقت يف الآونة الأخرية تطبيقني 

ال�سقاية  حيث  مــن  احلــجــاج  خــدمــات  لتنظيم 

والهدية للحاج واملعتمر عن طريق بطاقة ذكية.

�سالواله،  رائد  الدكتور  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأم  جامعة  يف  العلمي   البحث  عــمــادة  وكــيــل 

القرى اأنه مت اإطالق  بطاقة احلج الذكية  ل�سقيا 

الذاتي  التوزيع  اأجهزة  با�ستخدام  زمــزم  مــاء 

زمزم  ماء  اإي�سال  ف�سال عن  �سقاية،  تطبيق  اأو 

للحاج يف مقر �سكنه حيث يقوم احلاج بتمرير 

اجلهاز  ويقوم  املاء  �سرف  جهاز  على  البطاقة 

330مل  �سعة  زمــزم  ماء  عبوات  ثالث  باإخراج 

وهي احل�سة اليومية للحاج. وا�ستطرد بقوله: 

عمليات  �سبط  هــو  البطاقة  هــذه  مــن  الغر�س 

الت�سليم من عبوات ماء زمزم اليومية، كذلك مت 

عمل تطبيق  اآخر لأي توزيعات اأخرى للحاج، 

حيث يتم �سبط هذه العملية بنف�س طريقة ماء 

الربنامج  هــذا  من  الهدف  اأن   اإىل  لفتا  زمــزم، 

وقت  خا�سة  وترتيبات  اإحــ�ــســاءات  عمل  هــو 

الت�سليم، لفتا اإىل اأنه ميكن و�سع جميع الهدايا 

كان مبقابل  �سواء  الأخري،  التطبيق  داخل هذا 

اأمــاكــن بيعها  اأو جمــانــا وكــذلــك حتــديــد  مــايل 

وا�ستالمها، واأي�سا با�ستطاعة املتربعني و�سع 

واملــطــارات،  املنافذ  يف  الأجــهــزة  يف  هداياهم 

البطاقة  طريق  عن  للحجاج  ت�سل  اإنها  بحيث 

الذكية التي يحملونها.

الهالل األحمر
يستقبل الحجاج بالورود

جدة ـ البالد

الهالل  لهيئة  والتطوعية  التوعوية  الفرق  ا�ستقبلت 

مبطار  القادمني  احلجاج  وفــود  ال�سعودي  الأحــمــر 

واملظالت  بــالــورود  بجدة  ــدويل  ال عبدالعزيز  امللك 

الإ�سعافية  التوعوية  والإر�سادات  لل�سم�س  الواقية 

لــرفــع الــوعــي الإ�ــســعــايف لــدى احلــجــاج، وذلـــك من 

حجاج  �سحة  على  املحافظة  على  احلر�س  منطلق 

بيت الله احلرام و�سالمتهم. 

وقال مدير هيئة الهالل الأحمر مبنطقة مكة املكرمة 

على  حر�ست  الهيئة  اإن  بلجون:  م�سطفي  الدكتور 

املوؤهلة  الطبية   بالفرق  املطار  اإ�سعاف  مركز  تدعيم 

ومبا حتتاجه من �سيارات الإ�سعاف املجهزة باأحدث 

لها من غرفة  امل�ساندة  التجهيزات وتوفري اخلدمات 

املتبعة يف جمال  الأنظمة  باأحدث  املجهزة  العمليات 

الت�سالت وتقنية املعلومات.

استشاري لمرضى الروماتيزم:
تجنبوا اإلجهاد وأشعة الشمس
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م�شوار

يف ظالل القانون

)السيستم داون(.. التقنية ليست لمعاناة الناس

تنفيذ األحكام والقرارات

مراجعي  وجــه  يف  تــقــال  ال  حمبطة  عــبــارة  داون"  "ال�سي�ستم 
املرافق  من  الكثري  يف  �سائدة  اأ�سحت  واإمنــا  فح�سب،  امل�سارف 
املعاناة  بل  والتذمر،  ال�سيق  جتلب  عبارة  واخلا�سة.  احلكومية 
الإجنــاز  النف�س  مينون  جــاوؤوا  الذين  للمراجعني  النف�سي  واالأمل 
معامالتهم واالن�سراف ل�ساأنهم باأي�سر الطرق واأب�سط االإجراءات. 
)ال�سي�ستم داون( عبارة اآن لها اأن تتال�سى ال�سيما ونحن على اأعتاب 
املفاهيم  كافة  ومعها  متاما  تختفي  اأن  بل  �ساملة،  �سعودية  نه�سة 
االأهــداف  مع  تت�سق  ال  التي  املعامالت،  باإجناز  املت�سلة  املحبطة 

والغايات الكربى لروؤية 2030.
من  والتن�سل  والهروب  الف�سل  لتربير  عبارة  داون(  )ال�سي�ستم   
م�سوؤولية اخللل الكامن يف املن�ساأة وعدم مواجهة امل�سكلة احلقيقية 
اأيًا  للمن�ساأة  العذر  اأننا قد جند  لها، ومع  واإيجاد احللول اجلذرية 
لكن  احلـــدوث،  نــادر  اخللل  كــان  اإذا  العبارة  بهذه  بالتربير  كانت 

لالأ�سف اأ�سحى التربير دائمًا وم�ستمرًا وعمل "ال�سي�ستم" اأمر نادر 
خطاأ  هنالك  اأن  اإىل  اإنــذار  جر�س  هو  داون(  )ال�سي�ستم  احلــدوث، 
الب�سرية امل�سوؤولة عن ت�سغيل  الكوادر  بل خلاًل ما، �سواء كان يف 

االأنظمة اأو يف الربجمة اأو يف االأجهزة وت�سغيلها.
املعامالت  بــاإجنــاز  املت�سل  النظام  تفعيل  اإعـــادة  هو  املطلوب  اإن 
واتباع فل�سفة اإدارية جديدة ترتكز على التخطيط ال�سليم و�سواًل 
االأداء  الكفاءة والتميز يف  الرتكيز على  اإىل جودة املخرجات عرب 
وتعميم احلكومة االإلكرتونية وتاأ�سي�س نظام فعال للرقابة االإدارية، 
وتقييم وتقومي املخرجات وتب�سيط االإجراءات، بل اإن هنالك حاجة 
ما�سة لتنمية اإدارية تغري من الذهنية واأ�سلوب التعامل مع املواطن 
فقط،  اأدوات  والــربامــج  "التقنية"  تظل  حيث  معامالته،  واإجنــاز 

بينما العن�سر الب�سري هو االأ�سا�س يف التعامل مع املواطن. 
كما اأنه ال بد من مكا�سفة �سريحة، بل �سجاعة حال حدوث االأخطاء 

والتق�سري يف اإجناز معامالت املواطن واملقيم باالعرتاف باخلطاأ 
بوقت  املحددة  الناجعة  احللول  وبيان  م�سوؤوليته  وحتمل  اأواًل، 
حمدد ال الوعود الرباقة واالأوقات املفتوحة ملعاجلة تلك االأخطاء، 
اإىل  احلــاجــة  تــربز  كما  م�ستقباًل،  تــكــرارهــا  عــدم  ي�سمن  وب�سكل 
اأكفاء  موظفون  خلفه  يقف  ــذي  ال الفعال  "ال�سي�ستم"  ا�ستخدام 
عن  بعيدًا  وي�سر  ب�سهولة  النا�س  م�سالح  ق�ساء  على   ـــادرون  ق
"ال�سي�ستم" الذي يكون مكر�سًا لتربير االأعذار عن االإخفاق والف�سل. 
معامالت  وتاأخري  تعطل  تداعيات  لتجنب  مقرتحات  عدة  وهنالك 
اأن  منها  النظام؛  تعطل  جــراء  من  واملقيمني  املواطنني  وم�سالح 
اأن يتم  يتم كتابة البيانات ورقيًا واإدخالها يف االأجهزة الحقًا على 
االت�سال بالعميل بعد اإمتام تلك اخلطوة اأو اأن يتم تق�سيم النظام 
للعمل  جاهزًا  الثاين  يكون  االأول  تعطل  حــال  ويف  نظامني،  اإىل 
عالوة على وجود قنوات ات�سال �سالكة باالإدارة العليا للمن�ساأة مع 

املراجع  الإبالغها بت�سرره من عطل النظام. واأخل�س اإىل اأن التقنية 
احلديثة مت اإدخالها للتي�سري على النا�س وحل م�ساكلهم واخت�سار 

وقتهم وجهدهم، ال خللق مزيد من املعاناة لهم.
باحثة وكاتبة �شعودية  

اهتمت اململكة العربية ال�سعودية بحقوق االإن�سان وكفلت له تنفيذ 
ومن  التنفيذ.  حمكمة  طريق  عن  ول�ساحله  بــه،  املتعلقة  االأحــكــام 
اأنواع طلب التنفيذ: التنفيذ املايل )طلب تنفيذ اأحكام باملبالغ املالية 
 / اأحكام  تنفيذ  العلني(،  باملزاد  البيع  واأحكام  النفقات  با�ستثناء 
 – )احل�سانة  يف  ال�سخ�سية  االأحــوال  م�سائل  حما�سر،   / قــرارات 
التنفيذ   ،)........ امل�ستقبلية  -النفقة  املا�سية  النفقة   - الــزيــارة 
)اإخالء  مثل  فعل  امتناعًا عن  اأو  فعاًل  التنفيذ  كان حمل  اإذا  املبا�سر 

عقار - ت�سليم م�ستندات - بيع باملزاد العلني......(.
ن�ست املادة التا�سعة من نظام التنفيذ: ال يجوز التنفيذ اجلربي اإال 
التنفيذية  االأداء، وال�سندات  املقدار حاِلّ  تنفيذٍيّ حلٍقّ حمدد  ب�سنٍد 

هي: 
1- االأحكام، والقرارات، واالأوامر ال�سادرة من املحاكم.

 -3 التحكيم.  لنظام  وفقًا  التنفيذ  باأمر  املذيلة  املحكمني  اأحكام   -2  
حما�سر ال�سلح التي ت�سدرها اجلهات املخولة بذلك اأو التي ت�سدق 

عليها املحاكم.
4- االأوراق التجارية. 5- العقود واملحررات املوثقة. 

واملحررات  املحكمني،  واأحكام  الق�سائية،  واالأوامــر  االأحكام،   -6
املوثقة ال�سادرة يف بلد اأجنبي.

7- االأوراق العادية التي يقر با�ستحقاق حمتواها كليًا، اأو جزئيًا.
مبوجب  التنفيذ  �سند  قوة  لها  التي  االأخــرى  واالأوراق  العقود   -8  
نظام. وملحكمة التنفيذ �سلطة االإ�سراف على التنفيذ اجلربي اإ�سافة 
الأحكام  وفقًا  قيمتها،  كانت  مهما  التنفيذ  منازعات  يف  الف�سل  اىل 

الق�ساء امل�ستعجل.
االأحكام  تنفيذ  يجوز  ال  التنفيذ:  نظام  من  العا�سرة  املــادة  ن�ست 

اإذا  اإال  جائًزا،  عليها  االعرتا�س  مادام  جرًبا،  واالأوامــر  والقرارات 
ا عليه  كانت م�سمولة بالنفاذ املعجل، اأو كان النفاذ املعجل من�سو�سً
التنفيذ  ماأمور  خالل  من  التنفيذ  ويكون  العالقة.  ذات  االأنظمة  يف 
اإجــراءات  مببا�سرة  املكلف  ال�سخ�س  وهو  التنفيذ  قا�سي  باإ�سراف 

التنفيذ وفًقا الأحكام النظام، ومن اأمثلة التنفيذ املبا�سر:
1. الت�سليم اجلربي املبا�سر حليازة معينة اأو منقول معني بالذات.

 .3 لهما.  البناء  بعدم  املدين  اللتزام  معني  �سور  اأو  جــدار  هدم   .2  
له  يتم  حتى  للق�ساء  احلــاالت  هــذه  يف  يلجاأ  فالدائن  عقار.  اإخــالء 
التنفيذ املبا�سر للح�سول على ما التزم به املدين تاأديته. وي�سرتط 

الأجل التنفيذ اجلربي املبا�سر عدم قيام مانع مادي من اإجرائه.
مبا  التقيد  ب�سرورة  التنفيذ  نظام  من  ع�سرة  احلادية  املــادة  ن�ست 
تنفيذ  التنفيذ  لقا�سي  املعاهدات واالتفاقيات؛ فال يجوز  به  تق�سي 

احلكم واالأمر االأجنبي اإال على اأ�سا�س املعاملة باملثل، وتخت�س اإدارة 
و�سعبة تنفيذ االأحكام احلقوقية بالتنفيذ اجلربي وتنفيذ العقوبات 

يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين قد ت�سرف �سد القانون.
حمامية 

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

�سلًفا  معلوم  زمني  بعمر  العام  التعليم  مراحل  ترتبط 
العامل، وي�سمل ذلك الدول  التعليمية يف  يف كل االأنظمة 
التي لديها ثالث مراحل تعليمية عامة، اأو تلك التي لديها 

مرحلتان فقط. 
البكالوريو�س(  مابعد   ( العليا  الدرا�سات  مرحلة  ويف 
الي�سكل عامل العمر قيمة وي�سبح االأمر اأكرث هام�سية يف 
مرحلة الدكتوراة التي تعترب امل�ستقر االأخري يف �سناعة 
نكون على موعد مع  اأن  بنهايتها  والتي يفرت�س  املتعلم 
اأغوار  ل�سرب  البحثية  املناهج  اأعدته  وباحث  جيد  خبري 
من  فرع  يف  فيل�سوًفا  ليكون  املرحلة  وهياأته  التخ�س�س 

فروع املعرفة!
لت�سع  املتخ�س�سة  غري  االأ�ــســوات  بع�س  تعلو  وحينما 
الثالث  العقد  باأن  وترى  الدكتوراة،  الإنهاء  حمددا  عمرا 
من  لالنتهاء  املنا�سب  ال�سن  هو  الثاين  العقد  نهاية  اأو 
واملتوا�سع  الب�سيط  الفهم  بهذا  فاإنها  الدكتوراة،  مرحلة 
رمبا  النت،  من  اإح�ساءات  قــراءة  من  اأكرث  على  الترتكز 
على  احلا�سلني  الطالب  اأعمار  ملتو�سط  دقيقة  تكون  ال 
الدكتوراة، وب�سكل ع�سوائي من هنا وهناك دومنا نظرة 
الدرا�سة  عميقة جلن�س اخلريج وطبيعة تخ�س�سه وبلد 
الدرا�سة  وقوانني  االجتماعية  وحالته  املرحلة  وتكاليف 
اأو جهة االبتعاث ومعدل االإجناز، وتعاون  يف اجلامعة 
امل�سرف واحلاالت الطارئة اأثناء حت�سري تلك الدرجة ثم 
مت�سوره  من  اأكرث  اليبهر  ت�سوًرا  لت�سع  ذلك  بعد  تاأتي 

واليعجب اأكرث من كاتبه!
من  الكثري  تلتحف  بطبيعتها  الــدكــتــوراة  درا�ــســة  والأن 
فــاإن  واالإجنــــاز،  الــزمــن  معادلة  عــن  الناجمة  ال�سغوط 
طرح ق�سايا مثل ال�سن املثايل للتخرج بدرجة الدكتوراة 
يف  بع�سهم  ويجعل  للباحثني  اآخــر  نف�سيا  عبئا  ي�سيف 
من  غــريه  واإجنـــاز  اإجنـــازه  م�ستوى  بــني  مقارنة  حالة 
التجربة  بهذه  مــر  ملــن  االأ�سعب  احلــالــة  وهــي  الــطــالب، 
على  للح�سول  املثايل  ال�سن  حول  الطرح  هذا  املتقدمة! 
اأيهما  حــول  رئي�سة  ق�سايا  اأي�سا  يتجاهل  الــدكــتــوراة 
الدكتوراة  درا�ــســة  قبل  العملية  باخلربة  الــتــزود  اأوىل 
خربة  وجـــود  دون  البحثي  التاأهيل  يف  االنــخــراط  اأم 
يتحدث  من  اأن  اأح�سب  ال  �ــســوؤال  وهــو  عملية،  ميدانية 
عن عمر خريج الدكتوراة يعلم عنه �سيئا رغم حموريته 
وقيمته  املرحلة  تلك  من  املتوخى  لالأثر  وفقا  ومف�سليته 
املانحة  واجلهة  الطالب  م�ستهدفات  حتقيق  يف  الفعلية 

لتكاليف الدرا�سة!
اله�سة  االأطــروحــات  مثل هذه  اأ�سحاب  ــر  اأذّك اأن  اأريــد  ال 
الـــ 90  الــدكــتــوراة يف �سن  اأكــمــل مرحلة  مــن  ــاأن هناك  ب
واأن هناك من ح�سل  كينيا  GOGO يف  ال�سيدة  مثل 
جونق؛  كيم  الــكــوري  الفتى  مثل   15 الـــ  �سن  يف  عليها 
الأنني مقتنع بالفروق الفردية واملحيطة بالدكتوراة التي 
تتبدل من طالب اإىل اآخر فقد يكون هناك طالبان يعمالن 
اجلامعة  ذات  ويف  امل�سرف  نف�س  مــع  جنب  اىل  جنبا 
والتخ�س�س فرتى اأحدهما متتابع االإجناز، بينما يتقهقر 
ل�سعف  وال  االأول  لقوة   - الغالب  يف   - ذاك  وما  الثاين 
الثاين؛ بل لكل ما اأوردناه اأعاله من اأ�سباب، وهو الفهم 
الذي بجب اأن يدركه كل من ي�سطح املعلومة وي�ست�سهل 
النقل فيكون كاالأعمى الذي ا�ستل من كنانته �سهًما ف�سّك 

به فوؤاد �سديقه االأمني قبل عدوه املبني.. وال�سالم! 

التي  ال�سخمة  والهيكلة  الكبري  الــتــحــّول  مــع 
املــتــابــع  يبتهج  اخلــارجــيــة،  وزارة  �سهدتها 
ــــذي تــ�ــســهــده وكـــــاالت الـــــوزارة.  بــالــتــطــور ال
بعمل  تت�سل  جــزئــيــة  عــنــد  ــراقــب  امل ويــتــوقــف 

ال�سفارات.
اأق�سام  حــال  مــا  مــهــمــًا:  نح�سبه  ــوؤال  �ــس وهــنــا 
ما  اململكة يف اخلـــارج؟  �ــســفــارات  االإعـــالم يف 
االإعــالمــي يف كل  الق�سم  يــوؤديــه  الـــذي  ـــدور  ال
�سفارة؟ ما نتوقعه اأن يكون الق�سم االإعالمي من 
�سفارة..  اأي  يف  االإدارات  واأكرب  االأق�سام  اأكرب 
و�سائل  تن�سره  مــا  على  مهمته  تقت�سر  واأال 
اأنه  نتوقع  يبث  اأو  ين�سر  فما  البلد،  ذلك  اإعــالم 
وتر�سده  بالريا�س  الـــوزارة  مقام  اإىل  ي�سل 
يكون  اأن  ننتظره  مــا  فيها.  املعنية  االأقــ�ــســام 
�سفارة  اأي  والثقايف" يف  الق�سمان" االإعالمي 
مرجعًا موثوقًا لكل معلومة تت�سل بالبلد الذي 
يف  يكون  اأن  ننتظره  ما  ال�سفارة.  فيه  توجد 
معلومات  قاعدة  والثقايف  االإعالمي  الق�سمني 
بذلك  تت�سل  وواردة  �ــســاردة  كــل  عــن  �سخمة 
البلد واأن حتفظ يف و�سائل حفظ تقنية رقمية 
واأن  ب�سكل حلظي،  يتم حتديثها  واأن  حديثة.. 
ما  اللحظة..  ذات  يف  لال�ستعادة  قابلة  تكون 
ال�سفارة  االإعالمي يف  الق�سم  يكون  اأن  نتوقعه 
مرجعًا لو�سائل االإعالم داخل الوطن تت�سل به 
وت�ستقي منه معلومات يوثق فيها عن اأي حدث 
يف  اإعالمية  اأق�سامًا  نريد  البلد..  ذلك  يف  يقع 
الذي  البلد  ووزن  ثقل  مع  تتنا�سب  ال�سفارات 
االإعالمية  االأقــ�ــســام  تكون  اأن  ينبغي  متثله.. 
واأن  به،  يوثق  مرجعًا  �سفاراتنا  يف  والثقافية 
منظمة  كل  عن  بها  يوثق  تامة  معلومات  متلك 
ذلك  �ساحة  على  �سخ�سية تربز  اأو  موؤ�س�سة  اأو 
البلد. ال ينبغي اأن نتفاجاأ مبعلومات ي�سل اإليها 
التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمو  اأو  النا�س  عامة 
اآخر  ال�سفارات  يف  االإعــالم  اأق�سام  تكون  فيما 
من يعلم اأو حتى ال تعلم عندما ُت�ساأل.. يف ظني 
الثقل  مع  يتنا�سب  وال  مقبواًل،  يعد  مل  هذا  اأن 
)ثقل  ال�سفارة..  متثلها  التي  للدولة  الـــدويل 

ديني، �سيا�سي، اقت�سادي(. 
االإعالمية  االأق�سام  موظفي  اإن  اأحدهم:  يقول 
لي�سوا اإعالميني ولي�ست لديهم خربات مرتاكمة 
وهــنــا نــقــرتح اال�ــســتــعــانــة مبــتــقــاعــدي االإعـــالم 
قادرين  ومازالوا  االإعــالم  اأجهزة  تركوا  الذين 
على العطاء والعمل ومازالت لديهم الرغبة يف 
ال  واالإعالمي  ال�سحايف  اإن  يقال:  األي�س  ذلك.. 
يتقاعد. بل كلما تقدم به العمر تر�سخت قدرته 
على البحث والتقييم واإعطاء امل�سورة احلكيمة 

منطلقًا من ر�سيد خربات جتمعت لديه.

هل للدكتوراة عمر محدد؟ إعالم السفارات
د. عبد اهلل الأعرج اإبراهــيم العقــيلي

@dralaaraj @ogaily_wass

مهرجان المانجو في أملج
حممد لويفي اجلهني lewefe@hotmail.com

ديدن  هو  هــذا  و  حياته،  يف  ما  فــرتة  يف  �سدمة  حلالة  ُمعر�س  منا  فــرد  كل  اإن 
احلياة؛ اإذ اإن هذه ال�سدمات والظروف التي اأوجدتها اأمر البد منه، ولكن ياأتي 
ال�سوؤال املهم.. ماذا بعد ال�سدمة؟ وهل مت التعامل معها ب�سكل اآمن اأم اأنها مازالت 

تر�سباتها مت�سبثة بنا وتعيقنا؟ 
اإن  اإذ  للفرد؛  جدا  وموؤملة  بليغة  نف�سية  اإ�سابة  تكون  وقد  اإ�سابة،  ال�سدمة  تعد 
بع�س ال�سدمات حتدث اأثًرا بليًغا يف نف�سية الفرد، وقد حتدُث اأذى يف عقل الفرد، 
وذلك ب�سبب حالة التوتر، و القلق والتفكري وال�سغط النف�سي الذي يتعر�س له، 

مما يزيد من حدة ال�سدمة. 
اإن اآلية التعامل مع ال�سدمات يجب اأن متر ببع�س املراحل لتفادي االآثار ال�سلبية 
املرتتبة عليها، بعد وقوعها. ويعد االتزان يف تلقي ال�سدمة اأهم عامل؛ حيث اإن 
الفرد كلما كان متزًنا يف تلقي ال�سدمة كلما خفف على ذاته من وطاأتها و�ساعد 

نف�سه على جتاوزها ب�سالم وهدوء. 
 ومن املهم جدا على الفرد يف هذه املرحلة اأال يظن اأنه م�سوؤول عن �سبب حدوث 
ال�سدمة، فال يلقي اللوم على نف�سه، ويعاقبها وي�سعرها بالذنب، وكذلك عليه اأن 
يتعامل مع ال�سدمة على اأنها م�سكلة وقعت يف وقت ما، وال يظن اأنها �ستوؤثر على 

حياته بالكلية. 
كذلك على الفرد اأال يربط هذه ال�سدمة بحياته كلها، فيبني فكرة اأن حياته تاأثرت 
ال�سدمات  هذه  باأن  نوؤمن  اأن  علينا  و  ال�سدمة  هذه  ب�سبب  وتتاأثر  كامل  ب�سكل 
احلياة  واأن  لها  تعر�سنا  بعدما  حااًل  اأف�سل  لنكون  ولت�سقلنا؛  لت�سنعنا  وجدت 

م�ستمرة، فعلينا اأال نوقف حياتنا باأكملها ب�سببها. 
وال نن�سى اأن ننظر اإىل اجلانب االإيجابي لهذه امل�سكالت، و ال�سدمات حيث اإننا 

ن�سبح اأكرث خربة واأكرث دراية بطرق اإدارتها. 

ندرك جميعًا اأن حكومتنا الر�سيدة مل تاألو جهدًا يف ت�سهيل كل مافيه م�سلحة 
لذلك  ال�سامخ؛  الكيان  املواطن وخدمته، وهذا منهجها منذ عهد موؤ�س�س هذا 
جند اأن جميع االأجهزة احلكومية املختلفة حتر�س على تنفيذ هذه ال�سيا�سة 

وتطبيقها.
جميع  من  االإبحار  من  اأملج  حمافظة  يف  النزهة  قــوارب  منع  بــداأ  اأ�سهر  قبل 
مرافئ املحافظة و�سمح لقوارب ال�سيد فقط باالإبحار، هذا القرار م�ستمر اإىل 
يومنا هذا، وقد ولد الكثري من عالمات اال�ستفهام لدى اأ�سحاب قوارب النزهة 
واالأهايل وزوار املحافظة، خا�سة عندما علموا اأن حمافظة ينبع التي ال تبعد 
عن حمافظة اأملج �سوى 140كم وباقي مدن وحمافظات اململكة ال�ساحلية مل 
مُينع فيها اإبحار قوارب النزهة ، وكما هو معلوم باأن قوارب النزهة ال تبحر 
باملوا�سم  مرتبط  ا�ستخدامها  ووقت  فقط،  ترفيهية  و�سيلة  فهي  االأعماق  يف 
دفع  املنع  هذا  االأ�سبوع.  نهاية  واأجــازات  الر�سمية  االأجــازات  يف  ال�سياحية 

ثمنه اأ�سحاب هذه القوارب وكلهم �سباب �سعوديون بحكم اأن قوارب النزهة 
خم�س�سة لل�سعوديني وكثري من هوؤالء ال�سباب، هذه القوارب م�سدر دخلهم 
اأُ�سًرا وعليهم اأق�ساط للقوارب، كونهم  الوحيد واأغلبهم متزوجون ويعولون 
بها  الدولة  واهتمام  املحافظة  يف  ال�سياحية  احلركة  انتعا�س  بعد  ا�سرتوها 
�سياحية عاملية  �سيكون وجهة  الذي  بها،  االأحمر  البحر  اأقامت م�سروع  حيث 
للمملكة، كذلك االأهايل والزوار دفعوا ثمن هذا املنع بحرمانهم من الو�سول 
متنف�سا  كانت  التي  ال�سياحية  البحرية  بالرحالت  واال�ستمتاع  البحر  اإىل 

لالأهايل والزوار .
ياأملون  باملئات-  وهم  النزهة-  قــوارب  واأ�سحاب  املحافظة  وزوار  االأهــايل 
املدن واملحافظات  بباقي  اأ�سوة  املنع  املعنية وترفع عنهم  اأن تتدخل اجلهات 
ال�ساحلية ململكتنا الغالية خا�سة واأننا على اأبواب اأجازة عيد االأ�سحى املبارك 

واالأجازة ال�سيفية للمدار�س، وكلنا يف خدمة الوطن.

الصدمة

قوارب النزهة بأملج 

فاطمة نهار يو�شف

نايف جابر الربقاين 

@fatimah_nahar

@naifalbrgani

جنود عبد اهلل قا�شم

@NUJOODQASSIM

يف  املاجنو  مزارعي  مطالب  حتققت  لله،  احلمد 
حتى  املطالبة،  من  �سنوات  بعد  اأملج  حمافظة 
لينطلق  احللم  وحتقق  اأخـــريا،  �سوتهم  و�سل 
موؤخرًا اأول مهرجان للماجنو، الذي نظمته فرع 
تبوك.  مبنطقة  والــزراعــة  واملياه  البيئة  وزارة 
من  تبوك  ملنطقة  التابعة  اأمــلــج  حمافظة  وتعد 
املحافظات الزراعية، و�سلة لالإنتاج الزراعي يف 
وطننا؛ حيث ت�ستهر بزراعة املاجنو باأكرث من) 
ماجنو،  �سجرة  األــف  وثالثني  خم�سة   )35000
ذات  االأ�ــســنــاف  مــن  مــن) 15( �سنفا  اأكــرث  متثل 
اجلــــودة الــعــالــيــة اإىل جــانــب عـــدد مــن الــفــواكــه 
بداأت  حيث  باأنواعها؛  واخل�سروات  احلم�سية 
زراعـــة املــاجنــو يف اأمــلــج عــام 1377هــــ تقريبا، 

�سمنة  بزراعتها"  ا�ستهرت  التي  املناطق  ومــن 
وليمونة  �سدر  واأم  والعني  �سالح  وبئر  والفقري 
والوحيدي"  والغبايا  �سفاه  واأم  غوا�سي  واأم 
الــرتبــة  االأمـــاكـــن؛ حــيــث �سالحية  مــن  وغــريهــا 
التي  املــزارع  من  الكثري  وهناك  املياه.  وعذوبة 
متيزت بزراعة املاجنو، واهتمت بها وباأنواعها 
ــذي  ــزبــديــة. واملــهــرجــان ال ــوة ال وخــا�ــســة احلــل
د�سنه حمافظ اأملج نايف بن كميخ املريخي، يف 
اأيــام، هدف  ثالثة  ملدة  وا�ستمر  االحتفاالت،  مقر 
ت�سويقية  قنوات  وفتح  اأملج  ماجنو  لت�سويق 
املحافظة وخارجها  داخل  املاجنو  من  ملنتجاتهم 
واأنواعه،  وجودته  املنتج  هذا  بتميز  والتعريف 
م�ستدامة  تنموية  اأهــداف  اأجل حتقيق  وذلك من 

االهــتــمــام  عــلــى  وت�سجيعهم  املــاجنــو  ملــزارعــي 
الوفري  االإنتاج  هذا  ويرجع  وجودته،  باالإنتاج 
فهد  االأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اهتمام  اإىل 
تبوك  منطقة  اأمـــري  عبدالعزيز  بــن  �سلطان  بــن 
�سموه  فــجــائــزة  كــكــل،  املــنــطــقــة  بــالــزراعــة يف 
الثالثة  يفوق  عمرها  التي  النموذجية  للمزرعة 
رائعًا،  تناف�سًا  وخلقت  املزارعني  حفزت  عقود، 
املــحــلــي- لي�س يف  ــنــاجت  ال و�ــســاهــمــت يف رفـــع 

املنطقة- واإمنا يف اململكة ب�سكل عام.
املنظمني والداعمني..  لكل  .. ويف اخلتام �سكًرا 
واأمتنى اأن ي�ستمر كذلك املهرجان لت�سويق اإنتاج 
اإنتاج  كميته  يف  يفوق  الــذي  الــرطــب  مــن  اأمــلــج 

املاجنو.
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بمشاركة كبرى الشركات في البلدين

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

االإيــطــايل  الــ�ــســعــودي  مــنــتــدى اال�ــســتــثــمــار   ينطلق 
البلدين،  مــن  املــعــايل  اأ�ــســحــاب  بح�سور  الــيــوم، 
التنفيذيني  وم�ساركة عدد من امل�سوؤولني والروؤ�ساء 
وممثلي  واالإيطالية  ال�سعودية  ال�سركات  لكربى 
الــقــطــاع اخلــا�ــص مــن اجلــانــبــني، وذلــــك يف اإطـــار 
االقت�سادية  العالقات  تعزيز  على  امل�سرتك  احلر�ص 

واال�ستثمارية. 

اأعـــمـــال املــنــتــدى الــــذي تــعــقــده وزارة  وتــتــ�ــســمــن 
القطاعات  اأبرز  ملناق�سة  اال�ستثمار جل�سات حوارية 
اال�ــســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة بــني الــبــلــديــن يف جمــاالت 
املتجددة،  والطاقة  والثقافة  والنقل  التحتية  البنية 
وا�ستعرا�ص اأبرز تطورات بيئة االأعمال يف اململكة 

وامل�ساريع الكربى املرتبطة بروؤية اململكة 2030.
ممثلي  بــني  ثنائية  اجتماعات  املنتدى  و�سيتخلل 
التعاون  القطاع اخلا�ص من اجلانبني لبحث فر�ص 

اال�ستثمارية  الــفــر�ــص  على  واالطــــالع  والــ�ــســراكــة 
املتاحة يف اململكة للم�ستثمرين االإيطاليني.

على  عامًا   90 مــرور  منا�سبة  مع  املنتدى  ويتزامن   
– االإيطالية  ال�سعودية  الدبلوما�سية  العالقات  قيام 
حيث ترتبط اململكة العربية ال�سعودية مع جمهورية 

اإيطاليا بعالقاٍت وثيقة ومتميزة،
وتويل اإيطاليا اهتماما بال�سوق ال�سعودية، والرغبة 
يف اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية الكبرية التي 

توفرها.
وتعد ايطاليا �سمن اأكرب ال�سركاء التجاريني للمملكة 
يف دول االحتاد االأوروبي وعلى امل�ستوى الدويل، 
كما حتتل املرتبة االأوىل بني دول االحتاد من ناحية 
اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف اململكة، وو�سل حجم 

التبادل التجاري بني البلدين نحو 18 مليار ريال.
التبادل  لتعزيز  اتفاقية  البلدان  ــع  وّق اأن  و�سبق    
تعزيز  اإىل  وتــهــدف  اال�ستثمار،  وفــر�ــص  التجاري 

ــتــجــاريــة واالأنــ�ــســطــة  وزيــــــادة حــجــم الــعــالقــات ال
تبادل  خــالل  من  االأعــمــال  قطاعي  بني  اال�ستثمارية 
املعلومات االقت�سادية بني جمل�ص الغرف ال�سعودية 
االأ�سواق  عن  االإيطالية  ال�سادرات  ائتمان  وهيئة 
فر�ص  من  يعزز  مبا  التجارية،  والفر�ص  واالإنــتــاج 
عقد �سراكات بني رجال االأعمال يف البلدين، اإ�سافة 
اإىل تقدمي اجلانبني املقرتحات وو�سع اخلطط التي 

من �ساأنها تدعيم بيئة التعاون االقت�سادي.

842 مليونا لدعم 
تملك المسكن األول

تكريم الفائزين
 بـ "هاكاثون الصناعة"

ندوة "رؤية المملكة .. 
والحزام والطريق"

الريا�ض- البالد
ريال  مليون   842 من  اأكــر  اأم�ص  العقارية  التنمية  �سندوق  اأودع   
وزارة  من  "�سكني"  برنامج  م�ستفيدي  من  املواطنني  ح�سابات  يف 
العقاري" ل�سهر  و"ال�سندوق  واالإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون 
يونيو 2022، وذلك تاأكيًدا ال�ستمرارية الدعم ال�سكني لالأ�سر لتمّلك 

امل�سكن االأول.
من�سور  العقارية  التنمية  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�ــســح 
ريال،  مليون   842 بلغ  يونيو  ل�سهر  الدعم  اإجمايل  اأن  ما�سي،  بن 
مو�سحًا  املــدعــوم،  العقاري  التمويل  عقود  ــاح  الأرب دعمًا  ُخ�س�ست 
اإعالن  منذ  �سكني  م�ستفيدي  ح�سابات  يف  اإيداعه  مّت  ما  اإجمايل  اأن 
جتاوز   2022 يونيو  �سهر  حتى   2017 يونيو  يف  التّحول  برنامج 

38.4 مليار ريال.
"القر�ص  مل�ستفيدي  ال�سكني  الــدعــم  ا�ستمرارية  ما�سي  بــن  واأكـــد 
اأ�سبح  ال�سكني  للدعم  امل�ستحقني  امل�ستفيدين  اأن  املدُعوم"، مو�سحًا 
ومتنوعة،  مرنة  حلواًل  متنحهم  و�سكنية  متويلية  خيارات   9 لديهم 
مبا يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم املالية لتّملك امل�سكن بكل ي�سر 

و�سهولة.

الريا�ض- البالد
كرم وزير ال�سناعة والروة املعدنية رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سندوق 
ال�سناعي بندر بن اإبراهيم اخلريف الفائزين بـ "هاكاثون ال�سناعة" 

الذي اختتم فعالياته.
ما  نظري  الهاكاثون،  يف  امل�ساركني  والفتيات  لل�سباب  �سكره  وقــدم 
قدموه من اأفكار اإبداعية وحلول نوعية ذات جودة عالية، من �ساأنها 
اأن ُت�سِهم يف رفع م�ستوى اأداء ال�سناعة الوطنية، م�سيدًا بالدور الذي 
يلعبه ال�سندوق ال�سناعي يف �سبيل النهو�ص بالقطاع ال�سناعي عرب 
اإقامة مثل هذه املحافل التي ت�سهم يف التحفيز لتقدمي اأف�سل احللول 

للتحديات التي تواجه امل�سنعني املحليني.
للم�ساركة يف هاكاثون  تقدموا  قد  �ساب و�سابة  قرابة 2600   وكان 
ال�سناعة، تاأهل منهم 200 م�سارك مثلوا 61 فريًقا �سارك يف املع�سكر 
التدريبي الذي ا�ستمر لثالثة اأيام، حيث ُقدمت فيه العديد من الور�ص 
عدة  يف  معتمدين  ومدربني  خــرباء  بوا�سطة  للم�ساركني  التدريبية 
م�ساريعهم  الإجنــاح  الالزمة  املــهــارات  من  لتمكينهم  وذلــك  جمــاالت، 
امل�ساركني  جميع  اإىل  املقدمة  اجلوائز  اإجمايل  بلغ  حيث  املبتكرة، 

1،450،000 ريال.

الريا�ض- البالد
ندوة  التنمية،  واإ�سرتاتيجية  لالبتكار  ال�سينية  اجلمعية  نظمت   
"احلزام والطريق"  بعنوان: العالقات ال�سينية ال�سعودية يف اإطار 
والتوا�سل  البحوث  مركز  فيها  �ــســارك   ."2030 اململكة  و"روؤية 
رئي�ص  ونائب  العام  االأمــني  ورحــب  املبا�سر.  االت�سال  عرب  املعريف 
يونغ  به  وانــغ  التنمية  واإ�سرتاتيجية  لالبتكار  ال�سينية  اجلمعية 
ال�سعودي  التعاون  تاريخ  اإىل  وتطرق  بامل�ساركني،  الندوة  خــالل 

ال�سيني وم�ستقبله واأهميته االإ�سرتاتيجية للمنطقتني وللعامل ككل.
الــثــقــايف والتوا�سل  الــتــعــاون  الــنــدوة  وتــنــاول املــ�ــســاركــون خــالل 
الــتــعــاون بني  االإنــ�ــســاين بــني اململكة والــ�ــســني، كما تــنــاولــوا واقــع 
االقت�ساد  ازدهــاًرا ومنًوا مطرًدا، يف جماالت  ي�سهد  الذي  اجلانبني 
والتمويل،  التكنولوجيا،  ونقل  وال�سناعة  والطاقة،  والــتــجــارة، 
والبنية التحتية، والتوا�سل العلمي والثقايف واالإعالمي، وغريها، 
واأن البلدين ميلكان االإمكانات الالزمة لتو�سيع اآفاق التعاون يف تلك 

املجاالت، واأن م�ستقبل التعاون بني البلدين واعد جًدا.

 لتنويع المنتجات المالية وتمكين المستثمرين

تداول العقود المستقبلية لألسهم المفردة خالل أيام

 1.7 مليار تسهيالت ائتمانية للصادرات السعودية
جدة - البالد

بنك  مــن  امل�سروفــة  االئتمانية  الت�سهيالت  بلغت 
مليـار   1.7 نحو  ال�سعودي  واال�سترياد  الت�سدير 

ريال.
 ،2021 لــعــام  للبنك  ال�سنوي  التقرير  ــح  واأو�ــس
و�سـول  متكيـن  فـي  اأ�سهمت  الت�سهيالت  هــذه  اأن 
اأكر مـن 50 دولـة، منهـا  اإلـى  ال�سعودية  املنتجات 
الــواليــات  اإندوني�سـيا،  الهنـد،  ال�سيـن،  اأملانيـا، 
البنك  اأن  مبينا  وغــريهـــــا،  االأمــريــكــيــة،  املتحـدة 
وجـه ن�سـبة 51 % من اإجمايل متويالته لل�سـركات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
الت�سهيالت  قيمة  بلغت  فقد  للتقرير،  ووفــقــا   

خالل  ريـــال  مليار   2 املعتمدة  االئتمانية 
2021 مقابل 1.2 مليار ريال كم�ستهدف، 

فيما بلغ اإجمايل اإيرادات البنك 39.48 
م�ستهدفة  اإيرادات  مقابل  ريال،  مليون 

فيما  للعام بلغت3.34 مليون ريال، 
الغذائية"  "املنتجات  قطاع  جاء 
ال�سناعية  القطاعات  مقدمة  يف 
من   %  24.5 بــنــ�ــســبــة  ــة  ــمــول امل

وال�سلب"  "احلديد  قطاع  تاله  التمويل،  اإجمايل 
"املطاط  قـــطـــاع  ثـــم   ،%  10.5 بــنــ�ــســبــة 

واللدائن" بن�سبة 8.4 %.
بن  �سعد  التنفيذي  الرئي�ص  وقــال   
البنـك  اإن  اخلــلــب:  عــبــدالــعــزيــز 
مرنـة  متويليـة  منتجـات  اأطلـق 
مبـــزايـــا تــنــافــ�ــســـــيــة تــ�ــســهــم فـي 
زيــــــادة ا�ـــســـــــتـــرياد املــنــتــجــات 
�سـداد  خالل  مـن  ال�سـعودية، 
للموردين،  املبا�سـر  البنك 

ومتويـل ما قبل الت�سديـر عبـر اأوامر �سراء موؤكدة 
بجانب  ال�سعودية،  الــ�ــســادرات  اإنــتــاج  ملــدخــالت 
و�سال�سل  اال�سترياد  ومتويل  ال�سمانات،  اإ�سدار 
الدولية،  للم�ساريع  الهيكلي  والتمويل  التوريد 
منتجـات  اأطلـق  كما  العامل،  املــال  راأ�ــص  ومتويل 
توفر  تاأمني  وثيقة  ذلــك  ومـن  متنوعـة،  تاأمينيـة 
عـدم  خماطر  جتــاه  تغطيــــة  ال�سعودي  للم�سدر 
اأو  جتارية  خماطر  نتيجة  الدويل  امل�سرتي  �سـداد 
وتاأمينية  متويليـة  منتجات  عن  ف�سال  �سيا�سية، 

اأخـرى قيـد التفعيـل.

 الريا�ض- البالد
الــعــقــود  اإطــــالق  عــن  ال�سعودية"  "تداول  اأعــلــنــت 
امل�ستقبلية لالأ�سهم املفردة، ابتداًء من 4 يوليو القادم؛ 
يف  تداولها  يتم  مالية  م�ستقات  منتج  ثــاين  لتكون 
اجلديدة  العقود  و�ستكون  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق 
املحليني  امل�ستثمرين  ميــّكــن  مبــا  لــلــتــداول،  متاحة 
فعال  ب�سكل  املخاطر  واإدارة  التحوط  من  واالأجانب 
يف  للتداول  املتاحة  املنتجات  تنويع  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سوق.
املفردة  لالأ�سهم  امل�ستقبلية  العقود  اأن  واأو�ــســحــت 
�سركة  �سهم  من  تتخذ  موحدة  م�ستقبلية  عقود  هي 
االأ�سهم من بني  انتقاء  لها، ومت  اأ�سا�سيًا  اأ�ساًل  معينة 
يف  املــدرجــة  �سيولة  االأكـــر  ال�سركات  مــن  جمموعة 
االأخــرى  املنتجات  �ساأن  و�ساأنها  ال�سعودية،  تــداول 
مقا�سة  مركز  �سركة  و�ستتوىّل  ال�سوق،  يف  املتداولة 
وت�سوية  مقا�سة  مهمة  "مقا�سة"  املالية  االأوراق 
اأف�سل  املفردة، متا�سيًا مع  لالأ�سهم  امل�ستقبلية  العقود 

املمار�سات العاملية.
العقود  تــداول  ميكنهم  امل�ستثمرين  جميع  اأن  وبينت 
امل�ستقبلية لالأ�سهم املفردة عن طريق اأع�ساء امل�ستقات 
امل�سجلني، التي ت�سمل اأ�سولها االأ�سا�سية 10 �سركات، 
البنك  ال�سعودية،  اأرامكو  الراجحي،  م�سرف  وهي: 
تي  اإ�ــص  �سابك،  االإمنــاء،  م�سرف  ال�سعودي،  االأهلي 
للكهرباء،  ال�سعودية  ال�سركة  ال�سعودية،  كيان  �سي، 
بناًء  ال�سركات  اختيار  مت  وقــد  ومــعــادن،  املــراعــي، 
اإىل �سمان توافر  التي تهدف  املعايري  قائمة من  على 
على  واحلــفــاظ  الــ�ــســوق،  متطلبات  لتلبية  ال�سيولة 

للمحافظ  الفعالة  االإدارة  ومتكني  الــ�ــســوق،  نــزاهــة 
اال�ستثمارية والتحوط من املخاطر.

حممد  الــ�ــســعــوديــة  لــتــداول  التنفيذي  املــديــر  ـــال  وق
املالية  امل�ستقات  منتج  اإطــــالق  "ي�سّرنا  الــرمــيــح: 
توؤكد  خــطــوة  يف  ال�سعودية"،  "تداول  يف  الــثــاين 

التزامنا بتوفري منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة 
اإطالق  يدعم  كما  والدوليني،  املحليني  للم�ستثمرين 
ال�سوق  ازدهـــار  املــفــردة  لالأ�سهم  امل�ستقبلية  العقود 
املتوفرة  املنتجات  تنويع  ال�سعودية من خالل  املالية 
وتعزيزها باأدوات حتوط فعالة الإدارة املخاطر واحلد 

من اخل�سائر عند اأي ظروف اقت�سادية معاك�سة".
امل�ستقات  �سوق  ال�سعودية" اأطلقت  "تداول  اأن  يذكر 
منتجات  طرح  اإىل  وت�سعى  2020م،  عام  يف  املالية 
اخلــيــارات  عــقــود  تت�سمن  اأخــــرى،  مــالــيــة  م�ستقات 

لالأ�سهم املفردة.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

بني  مــربم  اتفاق  هي  املــفــردة  لالأ�سهم  امل�ستقبلية  العقود 
حمدد  تاريخ  يف  �سفقة  باإمتام  امللزمني  والبائع  امل�سرتي 
يف امل�ستقبل، وتكون قيمته م�ستقة من قيمة ال�سهم )االأ�سل 

االأ�سا�سي( ، وتت�سم بعدة حقائق منها: 
 - يتم ا�ستقاق قيمة العقود امل�ستقبلية لالأ�سهم املفردة من 

قيمة االأ�سهم االأ�سا�سية. 
لدى  ح�ساب  فتح  طريق  عن  العقود  هــذه  تــداول  ميكن   -
ال�سمانات  وايــــداع  امل�ستقات  ــتــداول  ل م�سجل  و�سيط 

املطلوبة. 
- متكن املتداولني من ا�ستك�ساف احلركة ال�سعرية لالأ�سهم 
امتالك  دون  املك�سوف  على  البيع  تتيح   - االأ�سا�سية.  
االأ�سهم االأ�سا�سية.  -  امتالكها ال ميثل ملكية يف ال�سركة 
املعنية وال يحق حلامليها احل�سول على اأرباح ال�سركات. 

- اال�ستحقاق حمدود- العقد له تاريخ انتهاء.
ال�سهم  �سعر  من   %100 توفري  امل�ستثمرين  على  ينبغي   -
المتالكه. - قد تعـر�ص االأطراف املتداولـة ملخاطـر معينـة 

مبـا فـي ذلـك تقلبات ال�سوق و�سيولة ال�سوق.

�سعد اخللب

 عقود األسهم المفردة 



سياسة
7 االثنني 28 ذو القعدة 1443هـ املوافق 27 يونيو 2022م ال�سنة 91 العدد 23680

فجر 

ال�صحافة 

ال�صعودية

www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com almaeena@albiladdaily.com

المليشيا ترفض المقترح األممي.. مسؤول يمني:

تعنت الحوثي يعيد مفاوضات تعز إلى نقطة الصفر
عدن - البالد 

حذر م�سوؤول ميني من انهيار الهدنة الأممية اإذا 

مل ي�سغط املجتمع الدويل على جماعة احلوثي 

فتح  ب�ساأن  املفاو�سات  اأن  موؤكًدا  الطرق،  لفتح 

طرق تعز و�سلت اإىل نقطة ال�سفر، ومل حتقق 

التي  املفاو�سات  من  اأ�سبوعني  بعد  تقدم  اأي 

امليلي�سيا  اأن  اإىل  م�سرًيا  املتحدة،  الأمم  رعتها 

رفــ�ــســت مــقــرح املــبــعــوث الأممــــي حـــول فتح 

الطرق املغلقة.

املفاو�ض  اليمنية  احلكومة  وفــد  رئي�ض  وقــال 

�سيبان،  عبدالكرمي  تعز،  طــرقــات  فتح  ب�ساأن 

الــوفــد وافـــق على مقرح  اإن  )الأحــــد(:  اأمــ�ــض 

املــبــعــوث الأممــــي بــفــتــح طــرقــات تــعــز ب�سكل 

ــيــني بــعــثــوا بــر�ــســالــة  تـــدريـــجـــي، لــكــن احلــوث

مقرًحا  وطرحوا  املقرح،  هذا  فيها  اأجه�سوا 

مطالًبا  الزيلعني،  اأبــعــر  طريق  وهــو  جــديــًدا، 

باإ�سدار  الأممـــي  واملــبــعــوث  الـــدويل  املجتمع 

بيان اإدانة �سد احلوثيني الذين رف�سوا املقرح 

بهم  خا�ض  مقرح  فر�ض  ويــريــدون  الأممـــي، 

ومنا�سب لهم ع�سكرًيا.

ولفت �سيبان، اإىل اأن احلوثي يريد فتح طريق 

اإىل  فتحها  يريد  ول  الراهدة،  كر�ض  ال�سريجة 

�سنعاء،  اإىل  الفائدة  �ستعود  بــل  تعز،  مدينة 

لكن  تعز  اإىل  تكون  اأن  ال�سرعية  وفــد  وطلب 

تفتح  �سوف  اإنها  وقــالــوا:  رف�سوا،  احلوثيني 

من  �سنعاء؛  باجتاه  وتتحول  عدن  مفرق  اإىل 

اأجل اأن ي�ستفيد احلوثي منها اقت�سادًيا، منوًها 

قــدمــهــا احلــوثــيــون يف  الــتــي  الــطــريــق  اأن  اإىل 

�سعبة،  وجبلية  ع�سكرية  طريق  هي  مقرحهم 

وغري معروفة ول متر فيها ال�ساحنات. وتابع: 

»نريد فتح طريق ر�سمية معروفة، مثلما مت فتح 

طريق ميناء احلديدة ومطار �سنعاء«.

العدة  يجهزون  احلوثيني  اأن  �سيبان،  واأكـــد 

كبرية  تــعــزيــزات  واأن  تــعــز  يف  مــعــركــة  ل�سن 

ــعــدادات يف جــبــهــات احلــوثــيــني، لفــًتــا  ــت وا�ــس

ا�ستمرار  حالة  يف  تنهار  �سوف  الهدنة  اأن  اإىل 

على  ال�سغط  عدم  حالة  ويف  احلوثيني،  تعنت 

احلوثيني بتنفيذ بنود الهدنة. وعلى مدى �سهر 

هان�ض  اليمن  اإىل  الأممي  املبعوث  قاد  ون�سف 

غروندبرغ م�ساورات مع احلكومة واحلوثيني 

غروندبرغ  باإعالن  وانتهت  الطرق،  فتح  حول 

الطرق  فتح  »باإعادة  يق�سي  منقح،  مقرح  عن 

و�سمانات  للتنفيذ  اآلية  ذلك  يف  مبا  تدريجًيا، 

احلوثيني  لكن  املــدنــيــني«،  امل�سافرين  ل�سالمة 

واأكــــدوا  غــرونــدبــرغ  ملــقــرح  رف�سهم  اأعــلــنــوا 

قــدمــوه  الـــذي  الأحـــــادي،  مبقرحهم  التم�سك 

عــّمــان،  مــفــاو�ــســات  مــن  الثانية  اجلــولــة  قبيل 

ويت�سمن  فــرعــيــة.  طـــرق  فــتــح  يت�سمن  ـــذي  ال

يف  طــرق  خم�ض  فتح  الأممــي  املبعوث  مقرح 

�سمنها  من  املحافظات،  وبع�ض  تعز  حمافظة 

بقية  فتح  تزمني  يتم  اأن  على  رئي�سي،  طريق 

الــقــادمــة، وفق  القريبة  الأ�ــســهــر  الــطــرق خــالل 

اإغالق  وت�سبب  احلكومي.  للفريق  �سابق  بيان 

معاناة  تفاقم  يف  تعز  ملدينة  الرئي�سة  املنافذ 

ال�سكان، حيث ي�سطرون اإىل اأن ي�سلكوا طرًقا 

للخطر  حياتهم  تعر�ض  و�سيقة،  وعــرة  فرعية 

وامل�سايقات  والبتزاز  والتفتي�ض  وللحوادث 

واأحـــيـــاًنـــا لــالخــتــطــاف والعـــتـــقـــال يف نــقــاط 

التفتي�ض التابعة للحوثيني.

والنا�سطة  املــحــامــيــة  قــالــت  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 

اإن  ت�سوكرمان:  اآيرينا  الأمريكية،  احلقوقية 

الألــغــام  ا�ستخدم  مــن  اأكــر  احلــوثــي  ميلي�سيا 

عــلــى هام�ض  الـــعـــامل. وكــ�ــســفــت  ــيــة يف  الأر�ــس

الدورة اخلم�سني ملجل�ض حقوق الإن�سان التابع 

دولية  حقوقية  منظمات  مــع  املــتــحــدة،  لـــالأمم 

اأخرى عن الكارثة الإن�سانية يف اليمن الناجمة 

عن ال�ستخدام الوا�سع النطاق لالألغام الأر�سية 

من قبل احلوثيني املدعومني من اإيران.

واأفــــــــادت تــ�ــســوكــرمــان، وفـــقـــا ملـــوقـــع »ميــن 

اأكر  من  يعتربون  احلوثيني  اأن  مونيتور«، 

حيث  العامل،  يف  الأر�سية  الألغام  م�ستخدمي 

اأر�سي  لغم  مليوين  عن  يزيد  ما  بــزرع  قاموا 

يف جميع اأنحاء البالد من املحافظات ال�سمالية 

احلرب  اندلع  منذ  ال�سعودية  مع  احلدود  اإىل 

العديد  اأن  اإىل  م�سرية  عـــام2014،  البالد  يف 

من هذه الألغام هي األغام اأر�سية غري قانونية 

مدنية،  مناطق  يف  مــزروعــة  لــالأفــراد  م�سادة 

األعاب اأو غريها.  اأو  متخفية يف �سكل �سخور 

ومنذ انقالب احلوثي على ال�سرعية يف اليمن، 

9000 ميني من  مت الإبالغ عن مقتل اأكر من 

اإ�سابة  مع  النا�سفة  العبوات  تفجريات  جــراء 

املئات كل عام.

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

كييف - البالد

حل�سم  الطويل«  »النف�ض  �سيا�سة  على  تعول  الغربية  والدول  رو�سيا  باتت 

على  العقوبات  �سيف  الغربية  الــدول  �سلطت  فبينما  الأوكــرانــيــة،  احلــرب 

مو�سكو وزودت اأوكرانيا بالأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة، اأعلنت رو�سيا يف 

تكتيكية  �سواريخ  مبنظومات  بيالرو�سيا  تزويد  نيتها  عن  املقابلة  اجلهة 

طراز اإ�سكندر-اإم ت�ستطيع ا�ستخدام �سواريخ بالي�ستية اأو عابرة للقارات 

مع�سكر  انق�سام  على  بوتني  يعول  وفيما  والنووية.  التقليدية  بن�سختيها 

الغرب، اإل اأن الرئي�ض الأمريكي جو بايدن اأكد اأم�ض )الأحد( على الوحدة، 

م�سدًدا على اأن الغرب يجب اأن يبقى موّحًدا يف مواجهة العملية الع�سكرية 

الرو�سية يف اأوكرانيا، معتربا اأن الرئي�ض الرو�سي كان ياأمل يف اأن ينق�سم 

حلف �سمال الأطل�سي وجمموعة ال�سبع بطريقة ما. واأ�ساف »لكّننا مل نفعل 

تاريخها،  يف  جديدة  مرحلة  الأوكرانية،  الأزمــة  ودخلت  ذلــك«.  نفعل  ولن 

ب�سرق  املواجهة  خط  على  الواقعة  �سيفريودونيت�سك،  بلدية  �سقوط  بعد 

والق�سف.  القتال  من  اأ�سابيع  اإثر  الرو�سية،  القوات  قب�سة  يف  اأوكرانيا، 

ويجعل التقدم الرو�سي الأخري مو�سكو على مقربة من ال�سيطرة الكاملة على 

لي�سيت�سان�سك  جلعل  الطريق  وميهد  بوتني،  اأهــداف  اأحد  وذلك  لوهان�سك، 

الربيطاين  ـــوزراء  ال رئي�ض  قــال  فيما  الــتــايل،  الرئي�سي  الهتمام  حمــور 

اتفاق  لقبول  �سغوطا  اأوكرانيا  تواجه  اأن  يخ�سى  اإنه  جون�سون:  بوري�ض 

يف  يريده  ما  فعل  يف  بوتني  جنــاح  عواقب  اأن  م�سيًفا  رو�سيا،  مع  �سالم 

اقت�سادية  »كارثة  و�ستكون  الــدويل،  الأمن  على  خطرية  �ستكون  اأوكرانيا 

طويلة الأمد«. و�سغطت اأوكرانيا مرة اأخرى، من اأجل احل�سول على مزيد 

من الأ�سلحة، بعد اأن اأبلغ رئي�ض الأركان فالريي زالوجني نظريه الأمريكي 

يف مكاملة هاتفية اأن كييف بحاجة اإىل تكافوؤ يف القوة النارية مع مو�سكو 

على  هائل  تاأثري  للحرب  وكــان  لوهان�سك.  يف  الو�سع  ا�ستقرار  اأجــل  من 

القت�ساد العاملي والرتيبات الأمنية الأوروبية، اإذ اأدت اإىل ارتفاع اأ�سعار 

الغاز والنفط والغذاء، مما دفع الحتاد الأوروبي اإىل تقليل اعتماده ال�سديد 

اإىل  ال�سعي لالن�سمام  اإىل  فنلندا وال�سويد  الرو�سية، كما دفع  الطاقة  على 

حلف �سمال الأطل�سي. اإىل ذلك، تدر�ض جمموعة ال�سبع فر�ض �سقف �سعري 

على اخلام الرو�سي، �سمن حزمة عقوبات جديدة على رو�سيا. ومازال هذا 

اأكد م�سوؤول  امللف حمل ت�ساور و�سط موقف غري وا�سح من فرن�سا، التي 

رفيع فيها لوكالة بلومربغ، اأن بالده ل تعار�ض املقرح بفر�ض �سقف �سعر 

على النفط الرو�سي، لكنها تطالب بنقا�ض اأو�سع مع منتجي النفط حول هذ 

الأمر. واأكد امل�سوؤول اأن العقوبات الأوروبية على النفط الرو�سي لها تاأثري 

اأكرب من العقوبات املقرحة على طاولة جمموعة ال�سبع.

إجماع على منع إيران من امتالك النووي
رفسنجاني لخامنئي: العدو في الداخل

بروك�سل - البالد

الحتاد  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سوؤول  رجح 

الأوروبي جوزيب بوريل، ا�ستئناف املفاو�سات 

اإيران خالل الأيام املقبلة، مو�سًحا  النووية مع 

يف الــوقــت ذاتـــه، اأن هــنــاك اإجــمــاًعــا اأوروبــًيــا 

احلــ�ــســول على  مــن  اإيــــران  منع  على  اأمــريــكــًيــا 

اأ�سلحة نووية، بينما قال املتحدث با�سم جمل�ض 

الأبي�ض جون كريبي:  البيت  القومي يف  الأمن 

التي  وا�سنطن  ب�ساأن موقف  �سيء  يتغري  اإنه مل 

اإيران  ملنع  �سبيل  اأف�سل  النووي  التفاق  تعترب 

الوليات  واأعلنت  نــوويــة.  اأ�سلحة  امتالك  من 

اأنها  ال�سهر احلايل،  املتحدة يف وقت �سابق من 

التفاق  اإحــيــاء  ب�ساأن  بّناء  اإيــرانــًيــا  رًدا  تنتظر 

الذي قيد برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف 

العقوبات القت�سادية، دون اخلو�ض يف ق�سايا 

الإيرانية،  اخلارجية  دعت  فيما  جوهرية،  غري 

النووي  التفاق  من  ان�سحبت  التي  وا�سنطن، 

خالل حكم الرئي�ض دونالد ترمب يف 2018، ثم 

فر�ست عقوبات �سديدة على طهران اإىل »التحلي 

باأن  الأوروبي  التاأكيد  من  وبالرغم  بالواقعية«. 

بعد  اأيام  خالل  �ست�ستاأنف  النووية  املفاو�سات 

جمود طويل، ورغم الإعالن الأمريكي عن انتظار 

اأخرى  اإيران خلطة  ر  بّناء من طهران، حت�سّ رد 

للمجل�ض  العام  الأمــني  اأعلن  فقد  يبدو،  ما  على 

�سمخاين،  علي  الإيــراين  القومي  لالأمن  الأعلى 

ــمــاع مـــع جـــوزيـــب بـــوريـــل، مــ�ــســوؤول  يف اجــت

اأن  الأوروبــي،  ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتــاد 

اإىل  النووي  برناجمها  تطوير  �ستوا�سل  بالده 

وفق  املــ�ــســروع«،  غري  »�سلوكه  الغرب  يغري  اأن 

التقت  التي  املفاو�سة  الأطـــراف  وكانت  زعمه. 

منذ اأبريل 2021 وعلى مدى جولت ماراثونية 

مار�ض  يف  اقــربــت  النم�ساوية  العا�سمة  يف 

 11 بعد  التفاق،  اإحياء  اإعادة  املا�سي من حافة 

طهران  بني  املبا�سرة  غري  املحادثات  من  �سهًرا 

بتن�سيق  بايدن،  الأمريكي، جو  الرئي�ض  واإدارة 

ذلك  منذ  تعرت  املــحــادثــات  اأن  غــري  اأوروبــــي، 

ر�سمي  غــري  ب�سكل  ال�سبب  اأرجـــع  فيما  احلــني، 

ا�سم  رفع  على  الإيرانية  ال�سلطات  اإ�سرار  اإىل 

املتحدة  الــوليــات  قائمة  من  الــثــوري،  احلر�ض 

ما ترف�سه  الإرهابية اخلارجية وهو  للمنظمات 

اأخــرى،  وا�سنطن والــدول الأوروبــيــة. من جهة 

خاطبت فائزة ها�سمي رف�سنجاين، ابنة الرئي�ض 

املر�سد  رف�سنجاين،  ها�سمي  الأ�سبق  ــراين  الإي

خطابه  خلفية  على  خامنئي،  علي  الإيــــراين، 

الأخري الذي حتدث خالله عن الأعداء، فقالت له: 

»عدونا هنا«، اأي العدو يف الداخل ولي�ض وراء 

واأجهزته  النظام  موؤ�س�سات  منتقدة  احلـــدود، 

الو�سع  ب�ساأن  الــلــوم  عليها  واألــقــت  التنفيذية 

الــراهــن، وقــالــت: »عــدونــا هنا«، يف اإ�ــســارة اإىل 

هتاف يردد بني احلني والآخر يف الحتجاجات 

يقولون  عندما  يكذبون  هنا..  »العدو  ومفاده: 

رف�سنجاين  فائزة  واأ�سارت  العدو«.  هي  اأمريكا 

وامل�ساكل  الق�سايا  مــن  وا�سعة  جمموعة  اإىل 

الف�ساد  ذلـــك  يف  مبــا  اإيـــــران،  يف  القــتــ�ــســاديــة 

املمنهج وانت�سار الفقر وهروب روؤو�ض الأموال 

من البالد، التي بلغت 18 مليار دولر �سنوًيا.



متابعات
االثنني 28 ذو القعدة 1443هـ املوافق 27 يونيو 2022م ال�سنة 91 العدد 823680

مكة املكرمة ـــــ عبدالهادي املالكي       

عدد  يف  ملمو�سا  تطورا  مكة"  من  "ذكرى  كرياثون  �سهد 

الذي  الدعم  خــال  من  الإبــداعــيــة،  والأفــكــار  الأن�سطة  من 

التي  تخ�س�ساتهم،  باختاف  املتطوعون  املر�سدون  قدمه 

والت�سويق  والت�ساميم  واملعلومات  التقنية  بني  تنوعت 

وحتويلها  الأفكار  �سقل  يف  لي�ساهموا  وغريها،  والفنون 

والأن�سطة  الأعمال  تطلعات  مع  يت�سق  ملمو�س  واقع  اإىل 

عدد  عر�س  فيما  املكرمة،  مكة  غرفة  تدعمها  التي  الرئي�سة 

من�سة  يف  احلرفية  منتجاتهم  وامل�ساركني  احلرفيني  من 

للكرياثـون،  اخلتامي  احلــفــل  خــال  امل�ساحب  املعر�س 

على  عمل  الــتــي  املتناف�سة  املــ�ــســاريــع  لعر�س  بــالإ�ــســافــة 

لـ"  امل�ساركات  الطالبات  وعــرت  امل�ساركون.  تطويرها 

الباد " اأن ابتكاراتهن من �سميم تخ�س�ساتهن باجلامعة، 

واأنهن يطمحن للمزيد من البتكارات الإبداعية. 

وكــانــت الــغــرفــة الــتــجــاريــة مبكة املــكــرمــة، قــد تــوجــت يف 

"الفلك  ابتكار  مكة"  من  "ذكرى  كرياثون  مناف�سات  ختام 

 100 من  اأكــر  بني  من  وذلــك  املناف�سة  امل�سحون" بجائزة 

"ال�سواك اللكرتوين"  م�سارك وم�ساركة، فيما حل ابتكار 

اأعلنت  فيما  عمر"،  رحلة  "ذكرى  ابتكار  ثالثًا  وحل  ثانيًا، 

تبني  عــن  املــكــان  و�ــســركــة  لا�ستثمار  مكة  وادي  �سركة 

امل�ساريع والأفكار التي قدمها 28 فريقًا.

وقد اأعلنت جلنة حتكيم كرياثـون "ذكرى من مكة" اأ�سماء 

الفرق الفائزة التي حولت مبنى مركز مكة للريادة والأعمال 

�سخمة،  اأعمال  ور�سة  اإىل  التجارية  املكرمة  مكة  بغرفة 

جمالت  يف  البداعية  واملنتجات  الأفكار  خالها  تاحقت 

املقد�سة  العا�سمة  بـــزوار  اخلا�سة  والــتــذكــارات  الهدايا 

قالت  جهتها  من  واحلج.  العمرة  برحلتي  املرتبطة  خا�سة 

زعرتي:  نبيل  اآيــة  الأول  باملركز  الفائز  الفريق  عن  نيابة 

جرافيك.  تخ�س�س  القرى،  اأم  بجامعة  حديثة  خريجة  اأنا 

م�سروع  يف  ففكرت  الأخـــرية  ال�سنة  كانت  ال�سنة  وهــذه 

من  امل�سحون" امل�ستوحى  " الفلك  م�سروع  وكان  التخرج 

الأول،  الإ�سدار  هو  وهذا  ال�سام،  عليه  نوح  النبي  ق�سة 

واإن �ساء الله، �سيكون اإ�سداري الثاين لرحلة احلج كاملة. 

واأ�سافت: راأيت اأن التعليم بالرتفيه له اأثر كبري يف نفو�س 

ال�سغار؛ حيث اإنني فكرت يف اأن اأوا�سل ق�سة النبي نوح 

الأذهـــان،  يف  تعلق  حتى  جــديــدة  بطريقة  الــ�ــســام،  عليه 

و�سوف اأحاول م�ستقبا اأن اأجعلها الكرتونية، كذلك اأطمح 

الطريقة.  بنف�س  الكرمي  الــقــراآن  ق�س�س  جميع  اأختم  اأن 

وقالت رنا حممود، نيابة عن الفريق الفائز باملركز الثاين: 

م�سروع  هو  الثاين  باملركز  فيه  فازت  الذي  م�سروعها  اإن 

تقليدية  جتــربــة  مــن  يتحول  الـــذي  الكهربائي،  الــ�ــســواك 

اإىل جتربة فريدة من نوعها، وهي عبارة عن دمج ما بني 

ال�سواك وفر�ساة الأ�سنان الكهربائية.  وقالت رزان بازيد، 

نيابة عن الفريق الفائز باملركز الثالث: فكرة امل�سروع عبارة 

من  الأطفال  ت�ستهدف  وهي  احلــج،  عن  تعليمية  رحلة  عن 

عمر خم�س �سنوات واأعلى. وا�ستطرت بقولها: م�ساريعي 

ورحلة  العمرة  رحلة  عن  �ستكون  الله،  مب�سيئة  القادمة، 

يف  باململكة  ال�سياحية  الأماكن  وزيــارات  النبوية  الهجرة 

كافة املناطق، لفتة اإىل اأنها تدر�س يف برنامج املاج�ستري 

الــفــنــون  يف  تتخ�س�س  ــوف  ــس و� حــالــيــا،  ــرى  ــق ال اأم  يف 

الب�سرية.  يذكر اأن امل�ساركات مل تتوقف على البتكارات، 

بل اإنها ا�ستملت على الرتاث القدمي مثل احلياكة وال�سدو 

�سمن  من  وكــان  القدمية،  الفنون  من  وغريها  والتطريز 

حيث  الطلحي؛  حميا  فاطمة  عبدالرحيم  اأم  امل�ساركات، 

الآبــاء والأجــداد،  قالت: من منطلق اهتمامي بحفظ تراث 

يف  خرتي  ال�سنوات  وتزيد  املهنة  بهذه  متم�سكة  ظللت 

جمال احلرف اليدوي. واأ�سافت: �ساركت يف �سوق عكاظ 

منذ انطاقته، وقد حققت املركز الأول قبل خم�سة ع�سر عاما 

تقريبا على م�ستوى حرفة اخلياطة والتطريز، بينما توالت 

مراكز اأعمالها املختلفة بني الثاين والثالث واخلام�س خال 

تلك امل�ساركات.

لمسات إبداعية في كرياثون مكة.. طالبات أم القرى: 

تعزيز صناعة الفعاليات الترفيهية وتمكين شباب الوطن 

أسدل الستار على نسخته األولى .. رئيس هيئة األدب: 

ابتكاراتنا من صميم تخصصاتنا العلمية

انطالق اختبارات 
الفصل الثالث

إزالة تعديات 
بمنطقة أم الحمام

الريا�ض ـ البالد

مدار�س  يف  وطالبة  طالب  مايني  خم�سة  اأم�س  بــداأ 

الف�سل  اخــتــبــارات  اأداء  والأهـــلـــي  ــعــام  ال التعليم 

املدار�س  وا�ستقبلت  1443هـ،  لعام  الثالث  الدرا�سي 

الطاب والطالبات بعد اأن اأنهت ترتيباتها من تنظيم 

على  الطاب  وتوزيع  الختبارات  لقاعات  وتهيئة 

الثالث  هو  الختبار  هــذا  ويعد  الخــتــبــارات،  جلــان 

والنهائي لهذا العام بعد قرار اإ�سافة ف�سل ثالث للعام 

اإدارات  خال  من  التعليم  وزارة  وقامت  الدرا�سي. 

وا�ستعدادات  لتجهيزات  مبا�سرة  مبتابعة  التعليم 

املــدار�ــس  لتهيئة  الــــازم  الــدعــم  املـــدار�ـــس ووفــــرت 

اإدارات  يف  متخ�س�سني  ــراف  ــس ــاإ� ب لــاخــتــبــارات 

التعليم  وزارة  وجهت  ال�سياق،  ذات  ويف  التعليم. 

عر ح�سابها الر�سمي يف »تويرت« ن�سائح واإر�سادات 

لاختبارات  اجلّيد  لا�ستعداد  والطالبات،  للطاب 

النهائية منها اإعداد جدول زمني يتم خاله مراجعة 

املادة،  لأق�سام  �ساملة  ذهنية  خرائط  وعمل  املناهج، 

واإجراء اختبارات ق�سرية.

ودعت الطاب �سمن توجيهاتها اإىل اأخذ فرتات نوم 

والتاأين  الختبار  من  والقلق  التوتر  وعــدم  كافية، 

اإىل  در�ـــس،  لكل  املهمة  النقاط  وحتــديــد  بــاملــذاكــرة، 

جانب اختيار املكان املنا�سب للمذاكرة.

جدة ـ البالد                    

طيبة  بلدية  يف  ممثلًة  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأزالـــت 

الفرعية اأم�س، تعديات على اأرا�ٍس حكومية مبنطقة 

األف مرت مربع، وذلك   500 اأم احلمام، على م�ساحة 

الأرا�سي  حماية  يف  امل�ستمرة  الأمانة  جهود  �سمن 

احلكومية واملرافق العامة ومنع ن�ساأة الع�سوائيات 

الفرعية  بلدية طيبة  كافة. واأو�سح رئي�س  باأ�سكالها 

اأزالــت  البلدية  اأن  الــزهــراين،  جابر  حممد  املهند�س 

من  املــيــدانــيــة  الــفــرق  حتققت  اأن  بعد  ــيــات  الإحــداث

املعتدين  لــدى  �سرعية  م�ستم�سكات  اأي  وجــود  عــدم 

برت  �سملت  الــتــي  الــتــعــديــات،  اإزالــــة  ا�ستوجب  ممــا 

خر�سانية وتنفيذ �سوارع ترابية على م�ساحة قدرت 

بـ 500.000 مرت مربع.

5 ماليين زائر يكتبون قصة نجاح موسم جدة

تقديم تجربة فكرية متكاملة بـ»كتاب المدينة«

جدة- خالد بن مر�ضاح                      

بو�سول  جــديــدة  قيا�سية  اأرقـــامـــًا  جــدة  مو�سم  ك�سر 

زائــر من مواطنني  5 مايني  اأكــر من  اإىل  عدد زواره 

على  ا�ستمتعوا  خمتلفة،  جن�سيات  ومــن  ومقيمني 

العاملية  والتجارب  املتنوعة  بالفعاليات  �سهرين  مدى 

ال�ستثنائية، التي �سهدتها 9 مناطق رئي�سة.

فيه  العاملة  الوطنية  بــالــكــوادر  جــدة  مو�سم  ومتيز   

التي كتبت ق�سة جناح املو�سم، وبرهنت على قدراتها 

العاملية  املــ�ــســاركــات  مــع  جنب  اإىل  جنًبا  وخــراتــهــا، 

الأخرى، التي ر�سمت البهجة على وجوه اجلميع.

"�سريك  عاملي  �سريك  اأول  اإقامة  �سهد  قد  املو�سم  وكان 

دو �سوليه" يف م�ستهل فعالياته مطلع مايو املقبل الذي 

املبهرة  العرو�س  من  العديد  و�سهد  �سهر،  ملدة  ا�ستمر 

دولة   13 ميثلون  وعار�سة  عار�سًا   39 تناف�س  و�سط 

حول العامل، كما ا�ستطاع املو�سم- وبب�سمة �سعودية- 

�سياحية  كوجهة  اململكة  اإىل  الــعــامل  اأنــظــار  يلفت  اأن 

والفعاليات  الرتفيه  حمبي  مــن  الــكــثــريون  يق�سدها 

العرو�س  ومعاي�سة  واملغامرات  والريا�سية  الثقافية 

احلية التي تت�سم بالتنوع ودقة التنظيم والتي يقدمها 

الأعمار  خمتلف  وتنا�سب  يومًا   60 مدى  على  املو�سم 

وتلبي الرغبات كافة.

مناطق  بروميناد" اإحــدى  اآرت  "جدة  منطقة  ومتيزت 

البحرية  الواجهة  بجماليات  التي  الرئي�سية  املو�سم 

من  اأجـــواء  اأ�سفت  التي  املقدمة  وعرو�سها  اخلــابــة 

جدة  ملنطقة  وكــان  اجلميع،  على  وال�سعادة  البهجة 

التي  بفعالياتها  املو�سم  يف  خا�س  طابع  التاريخية 

الآباء  مهن  با�ستح�سار  اجلميل  الزمن  ذكريات  اأعادت 

بني  تعر�س  كانت  التي  القدمية  والألــعــاب  والأجـــداد 

والتقارب  املتعة  من  جٍو  يف  العتيقة  حاراتها  جنبات 

الجتماعي بني اأبناء هذه املنطقة التي كانت قلب جدة 

من  املــزيــد  جــذب  املو�سم  يوا�سل  حــني  يف  الناب�س، 

زواره ملناطق فعالياته الأخرى كـ "جدة بري"، و"جدة 

جنغل"، و"�سيتي ووك"، و"نادي اليخوت"، و"حديقة 

الأمري ماجد"، و"جدة �سوبردوم" بعرو�سها التفاعلية 

احلية املنوعة.

وعـــزز املــو�ــســم تــوطــني �ــســنــاعــة الــفــعــالــيــات ومتكني 

�ــســبــاب الــوطــن مــن الــفــر�ــس الــتــي يتيحها مــن خــال 

ليواكب  الفعاليات؛  اإدارة  يف  موؤهلة  �سعودية  كــوادر 

م�ستهدفات روؤية 2030 الطموحة نحو جمتمع حيوي 

برفاهية  للنهو�س  طــمــوح  ووطـــن  مــزدهــر  واقت�ساد 

وتر�سيخ  املحلية،  التنمية  فــر�ــس  وتنويع  املجتمع 

وحتفيز  والثقافة  الــفــنــون  جمــال  يف  اململكة  اإ�ــســهــام 

قطاعات الريا�سة والرتفيه، اإىل جانب الإ�سهام ب�سكل 

الفر�س  ـــــراز  واإب احلـــيـــاة،  جـــودة  حت�سني  يف  فــاعــل 

التنموية يف �سناعة الفعاليات، وجعل اململكة من اأهم 

لدعم  جهودها  وتعزيز  الــعــامل،  يف  ال�سياحية  الــدول 

ال�سناعات  اأهــم  من  واحــدة  بو�سفها  الفعاليات  قطاع 

احليوية التي تري القت�ساد الوطني.

واأبدت الوفود  الزائرة  اإعجابها بتنوع فعاليات املو�سم 

العاملية  التجربة  وتــوظــيــف  وال�سياحة،  الرتفيهية 

خمتلف  اأذواَق  تــامــ�ــُس  الــتــي  منتجاته  خمتلف  يف 

�سنَعه  الــذي  القت�سادي  بــاحلــراك  منوهني  الأعــمــار، 

ال�سباُب ال�سعودي من اجلن�سني يف توظيف مهاراتهم 

خمتلف  وت�سويق  م�سروعاتهم،  واإدارة  وقــدراتــهــم، 

عامليًة  وجهًة  اأ�سبَحت  اململكَة  اأنَّ  موؤكدين  اإنتاجهم، 

للفعاليات الرتفيهية وال�سياحية.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم                       

اأ�سدل معر�س املدينة املنورة للكتاب 2022 ال�ستار على ن�سخته الأوىل التي 

األف عنوان،   60 الأدب والن�سر والرتجمة، بتقدمي ما يفوق  نظمتها هيئة 

ثقايف  وبرنامج  عربية،  دولــٍة   13 من  ن�سر  دار   200 من  اأكــر  وم�ساركة 

م�ساحب، ت�سمن ما يزيد عن 80 فعالية تناولت خمتلف املجالت الثقافية 

القراءة  حمبي  من  كثيف  ح�سور  و�سط  والتاريخية،  والعلمية  والأدبية 

واملوؤمترات  للمعار�س  الــدويل  �سلمان  امللك  مركز  مبقر  وذلــك  واملعرفة، 

والن�سر والرتجمة  الأدب  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنورة. وعر  باملدينة 

املعر�س وزواره  للجان  وامتنانه  �سكره  علوان عن  الدكتور حممد ح�سن 

و�سيوفه من النخب الثقافية والعلمية والأدبية وامل�ساركني من دور الن�سر 

املحلية والدولية، موؤكدًا اأن املعر�س يف ن�سخته الأوىل قدم املدينة املنورة 

املعر�س عرها على تقدمي  ُتعد تظاهرة ح�سارية حر�س  للثقافة،  كمنارة 

جتربة ثقافية فريدة لزواره، يتكامل فيها الُكتاب مع الفعاليات والأن�سطة 

برحلة  ليحظى  واملوؤلفني  الكّتاب  لقاء  من  القارئ  فيها  ويتمكن  امل�ساحبة 

فكرية متكاملة يف قلب املدينة املنورة؛ اإذ ي�سعى املعر�س اإىل متكني قطاع 

الوعي  زيــادة  يف  القراءة  اأثــر  وتعزيز  الثقايف  التبادل  وت�سجيع  الن�سر 

قدم  للكتاب  املنورة  املدينة  اأن معر�س  واأ�ساف،  وحت�سني جودة احلياة. 

منوذجًا ملهمًا ملعار�س الكتاب يف مناطق اململكة التي تعتزم الهيئة تنظيمها 

م�ستقبًا، م�سريًا اإىل اأن العام 2022 �سي�سهد اإقامة معر�سني دوليني للكتاب 

يف الريا�س وجدة، و�ستعمل الهيئة خال الفرتة القادمة على التوا�سل مع 

دور الن�سر وا�ستقبال طلبات امل�ساركة يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب.

اإىل ذلك، حظي معر�س املدينة املنورة للكتاب مبتابعة وا�سعة على خمتلف 

�سحف  من  واإعامية  �سحافية  وتغطيات  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 

واإذاعات وقنوات من داخل اململكة وخارجها لأجواء املعر�س، وبرناجمه 

الثقايف الذي ا�ست�ساف مئات املبدعني واملفكرين والأدباء، حيث �سهد اإقامة 

فيها علماء ومفكرون واأكادمييون  20 ندوة علمية وحوارية حتدث  نحو 

كبار  هيئة  ع�سو  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  معايل  اأبرزهم  من  واأدبـــاء، 

العلماء ال�سيخ الدكتور �سعد بن نا�سر ال�سري، والناقد والأديب الدكتور 

حمزة بن قبان املزيني، والروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج، والروائية 

العميمي،  �سلطان  الدكتور  الإماراتي  والأديــب  العي�سى،  بثينة  الكويتية 

والكاتب يف تاريخ احل�سارات �سلطان املو�سى واآخرون. كما �سهد املعر�س 

اإقامة خم�س اأم�سيات �سعرية، ا�ست�ساف ثمانية �سعراء �سعوديني وعرب، 

اإ�سافًة اإىل تنظيم خم�س جل�سات حوارية )حديث الكتاب( حتدث فيها عدد 

الرحالة  امل�ساركني  اأبرز  ومن  الأدبية،  اإ�سداراتهم  اأحدث  عن  املوؤلفني  من 

اإمــام  طــارق  امل�سري  والــروائــي  الأحــمــدي  عامر  فهد  ال�سعودي  والكاتب 

والنا�سر والروائي الكويتي الدكتور عبدالوهاب ال�سيد الرفاعي.
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
وقعت اإدارة الهالل عقدا مع النجم حممد ال�سلهوب 
ليتوىل تدريب فريق الهالل حتت 17 عاما، ملده عام 
"ال�سلهوب"  وكــان  املُقبل.  املو�سم  من  بــدًءا  واحــد، 
 )A( االآ�سيوية  الــتــدريــب  رخ�سة  على  ح�سل  قــد 
لفريق  الفني  اإىل تواجده �سمن اجلهاز  باالإ�سافة 
الـــهـــالل حتـــت 17 عــامــا يف املــو�ــســم الــريــا�ــســي 

املن�سرم. 

الشلهوب مدربًا لناشئي الزعيم

هبوط اضطراري.. 
يف يوم ما.. يف فرتة ما.. 

توافد امل�سافرون واملالحون على املوعد متاأهبني لل�سعود 
على منت طائرتهم واال�ستمتاع برحلتهم.. و بعد حني، اأعلن 
اأقلعت  ثم  ومــن  الــركــاب،  ت�سعيد  بــدء  عن  الداخلي  املذيع 

الرحلة  رقم) 1937(.. 
�سابهه  فقد  ــًا،  واآمــن �سل�سًا  املــرة  هــذه  اإقالعها  يكن  ومل 
قواعد  يف  فنية  وجتـــاوزات  بدائية  اأخطاء  من  �سابهه  ما 

الطريان.
باأن هناك  اإقالعها  وقد نبه برج املراقبة قائد الرحلة منذ 
خطبا ما. ولكن تطمينات م�ساعدة كانت جتعل قائد الرحلة 
دائما ال يهتم مبا ي�سدر من برج املراقبة اخلبري يف اأمور 

الطريان.
طريقتها  بــاأن  مطمئنة  واثقة  م�سارها  الرحلة  ووا�سلت 
الطائرة  يف  من  كل  باإيهام  وقامت  االأ�سح،  هما  واأ�سلوبها 
يف  هدفها  حتقق  و�سوف  طريقها  يف  ما�سية  الرحلة  بــاأن 

نهايتها.
وبــداأت  املن�سود،  هدفها  نحو  طريقها  يف  حتلق  وم�ست 
طائرتها ت�سطرب �سيئا ف�سيئا، فبداأ القلق يعرتي البع�ض، 
الرحلة  بقائد  عمياء  ثقة  وعلى  مطمئنا،  زال  ما  والبع�ض 

وم�ساعده اخلبري البيولوجي!!
واعرتت برج املراقبة املخاوف وال�سكوك، و�سعروا فعال 
ير�سلون  فكانوا  عليها،  ومــن  بالطائرة  املــحــدق  باخلطر 
التحذير تلو االآخر. ولكن ال حياة ملن تنادي، فقائد الرحلة 
الــطــريان،  واأعـــراف  تعليمات  كــل  احلــائــط  بعر�ض  �سرب 

و�سلم الرحلة منذ بدايتها مل�ساعده اجلهبذ. 
وجهتنا  �سن�سل  هل  يت�ساءلون..  حــائــرون  امل�سافرون 
وهل   .. ا�ــســطــراري؟!  لهبوط  قائدنا  �سيلجاأ  اأم  ب�سالم، 

ي�ستطيع ذلك دون خطر علينا؟! اأم �ستحل بنا كارثة؟! 
وي�سيحون باأعلى �سوتهم، اأين اأنتم اأيها الواثقون؟! 

اأين اأنتم اأيها امل�ساندون؟!
اإننا على م�سارف الهالك. واأنتم تنظمون الق�سائد �سطًرا 

تلو �سطر!!!
ا�ستغاثة: اللهم �سلم ذوينا واأهلينا من الكوارث.

يا رب �سلم �سلم.  

حممد عبدالله احلارثي

بعد تعاقده مع غارسيا لقيادة الفريق
النصر يفاوض البرازيلي "روميرو" بديال لـ "بيتي"

جدة- البالد
حت�سرياتها  معمر  اآل  م�سلي  برئا�سة  الن�سر  نــادي  اإدارة  توا�سل 
رودي  الفرن�سي  املدرب  مع  التعاقد  يف  جناحها  فبعد  اجلديد  للمو�سم 
غار�سيا ملدة مو�سمني، ك�سفت تقارير عن دخول االإدارة يف مفاو�سات 
مع نادي اأتلتيكو مينريو الربازيلي ل�سم مارلو�ض رومريو خالل فرتة 

االنتقاالت ال�سيفية اجلارية.     
وقد ك�سف االإعالمي الرتكي "اأكرم كونور"، عرب ح�سابه على "تويرت" 

عن تفاو�ض الن�سر مع مارلو�ض من اأجل �سمه.
االأرجــنــتــيــنــي جونزالو  مــن  بـــداًل  مــارلــو�ــض  يحل  اأن  املــرجــح  ومــن 
بع�ض  من  اهتمام  و�سط  الرحيل  من  يقرتب  الــذي  "بيتي"،  مارتينيز 

االأندية االإماراتية به.
الن�سر؛  العــب  اأن  البالد"  م�سادر"  اأكـــدت  اأخــــرى،  جهة  مــن 
احلار�ض نواف العقيدي املعار لنادي الطائي، واأمين يحيى املعار 
االإعــدادي  الن�سراوي  الفريق  مع�سكر  يف  �سيتواجدان  لالأهلي 
اأو  للفريق  عودتهما  عليه  بــنــاء  و�سيتحدد  املــقــبــل،  للمو�سم 
خو�سهما جتربة اإعارة جديدة. وكان الن�سر قد ح�سم اآخر مقعد 
اآ�سيا، بعد فوزه على  اأبطال  ال�سعودي، ودوري  لل�سوبر  موؤهل 
احلزم 4-1، لين�سم اإىل ثالثي كاأ�ض ال�سوبر؛ الهالل واالحتاد 
املحرتفني،  دوري  يف  والــثــاين  االأول  املركزين  �سمنا  اللذين 

باالإ�سافة اإىل الفيحاء بطل كاأ�ض خادم احلرمني ال�سريفني.

 "أبها" تجهز األخضر الشاب لكأس العرب

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

القدم  لــكــرة  الــريــا�ــســة  وزارة  ــرع  ف كــاأ�ــض  بطولة  على  ال�ستار  اأ�ــســدل   
احلكومية  اجلهات  من�سوبي  مب�ساركة  املكرمة،  مكة  مبنطقة  التن�سيطية، 
2022، واحت�سنها ملعب رديف اجلوهرة. وقد توج نائب وزير الريا�سة، 
بالقطاع  الوطني  احلــر�ــض  وزارة  فريق  القا�سي  عبدالرحمن  بــن  بــدر 
القدم  كــرة  لبطولة  املكرمة  مكة  مبنطقة  ـــوزارة  ال فــرع  بكاأ�ض  الغربي، 
انتهى  الذي  اللقاء  ، يف  ملن�سوبي اجلهات احلكومية 2022م  التن�سيطية 
بفوز وزارة احلر�ض الوطني بالقطاع الغربي بركالت الرتجيح على فرع 
وزارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة بعد التعادل �سلبيا يف الوقت االأ�سلي.

اأبها- البالد
ال�سعودي  املنتخب  وا�سل 
مع�سكره  ـــا،  ـــاًم ع  20 حتـــت 
االإعــــــدادي يف مــديــنــة اأبــهــا، 
ــى الــ�ــســابــع  ــد حــت ـــــذي ميــت ال
ا�ستعداًدا  املقبل،  يوليو  من 
كاأ�ض  بطولة  يف  للم�ساركة 
ت�ست�سيفها  الـــتـــي  ـــعـــرب  ال

اأبها خالل الفرتة من 20 يوليو اإىل 6  مدينة 
اأغ�سط�ض املقبلني.

اأمــ�ــض ح�سته  ــر مــ�ــســاء  واأجـــــرى االأخــ�ــس
ملدينة  الرديف  امللعب  على  االأوىل  التدريبية 

الريا�سية،  عبدالعزيز  بــن  �سلطان  االأمـــري 
اأ�سامة  هم"  العًبا،   28 املع�سكر  يف  وي�سارك 
�سنقيطي،  حــامــد  الــــــدواء،  ـــالل  ب ــرمــ�ــض،  امل
ــرج، اأحــمــد  ــف تــركــي اجلــو�ــض، عــبــدالــعــزيــز ال
بــرنــاوي،  حممد  �سليمان،  حممد  اجلــلــيــدان، 

�سويلم  الــدو�ــســري،  حممد 
النجدي،  �ــســامل  املــنــهــايل، 
ــــيــــد عــــيــــا�ــــض، حــ�ــســن  ول
ــاين، مــهــنــد بــــراح،  ــي ــف ــس �
عبدالله  �سبياين،  في�سل 
الــــــزيــــــد، عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلـــــيـــــوة، مــ�ــســعــب 
ـــه  ـــل ـــدال اجلـــــــويـــــــر، عـــب
الـــعـــنـــزي، حمــمــد املــــري، 
�ــســالــح الــرحــمــاين، يــا�ــســني الــزبــيــدي، 
يزيد  النمر،  م�ساري  ال�سهراين،  ثامر 
جو�سان، علي امل�سعود، نواف ال�سهلي، 

عبدالعزيز العثمان.
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بين حسم اللقب وتحديد الهابطين.. دوري المحترفين يصل لمحطته األخيرة..

الهالل يسعى للتتويج.. واالتحاد ينتظر تعثره

الهالل VS الفي�صلي
ـــ 64  ــهــال املــتــ�ــســدر ب ال جمـــال اأمــــام ال
الفي�سلي  �سيفه  على  الفوز  �سوى  نقطة 
للمرة  باللقب  للتتويج  نقطة،   33 بـ   11 الـ 
لنتيجة  النظر  دون  الــتــوايل  على  الثالثة 
خلدمات  �سيفتقد  لكنه  االحتـــاد،  مناف�سه 
3 مــن عــنــا�ــســره املــهــمــة لــاإيــقــاف، وهم" 
عــلــي الــبــلــيــهــي وجـــانـــغ هــيــون �ــســو قلبا 
باالإ�سافة  كوييار،  املحور  والعب  الدفاع، 
للربازيلي برييرا امل�ستبعد لعدم جاهزيته، 
بقائه  لتاأمني  الــفــوز  فيهمه  الفي�سلي  اأمــا 
دون النظر لنتائج الفرق االأخرى. مواجهة 

الذهاب انتهت )3-2( للهال.

االحتاد VS الباطن
بـ 64  الثاين  ياأمل االحتــاد 

الــفــوز  يــحــقــق  اأن  نــقــطــة 
عـــلـــى الـــبـــاطـــن الــــــ 13 
وبــــاأن  نــقــطــة،   32 بــــ 
الهال  مناف�سه  يتعرث 
التعادل  اأو  باخل�سارة 

لينق�ض  الفي�سلي  اأمــام 
عــلــى الــلــقــب الــــذي كــان 

التعرث  قبل  اإلــيــه  االأقــــرب 
يف االأمــتــار االأخـــرية، ويبدو 

ــفــوز يف مــتــنــاول االحتــــاد على  ال
اأر�سه وو�سط جماهريه، فيما ياأمل الباطن 
بتجنب اخل�سارة وانتظار اأن تخدمه نتائج 
الفرق االأخرى لكي يبقي يف دوري الكبار. 

لقاء الذهاب انتهى )3-2( لاحتاد.

ال�صباب VS االأهلي
ال�سباب  يجمع  ومرتقب  مثري  كا�سيكو 
على  �سيلعب  الـــذي  نقطة   54 ـــ  ب الـــرابـــع 
بـ   14 الـ  باالأهلي  �سغوط،  اأي  دون  اأر�سه 

31 نقطة، املهدد 
للدرجة  بالهبوط 
حـــيـــث  االأوىل 
الـــفـــوز  اإىل  يـــحـــتـــاج 
التي  الفرق  نتائج  وانتظار 
تعي�ض امل�سري ذاته، اأما اخل�سارة ف�ستكون 
ـــراقـــي( بعد  الــقــا�ــســيــة الأحــــام عــ�ــســاق )ال
كا�سيكو  الرائد.  اأمــام  االأخــرية  اخل�سارة 
الـــذهـــاب كـــان حــافــا بـــاالأهـــداف وانــتــهــى 

�سبابيا بنتيجة )3-4(.

الفيحاء VS االتفاق
نقطة   35 بر�سيد  ال�سابع  الفيحاء  يبدو 
عندما  الهبوط،  خطر  مــن  اآمــن  و�سع  يف 

ي�ستقبل �سيفه االتفاق الذي تراجع للمركز 
�سفا  على  وبــات  نقطة،   31 بـ  االأخــري  قبل 
يف  االحتـــاد  اأمـــام  اخلــ�ــســارة  بعد  الهبوط 
اجلولة املا�سية، ويحتاج )فار�ض الدهناء( 
لــلــفــوز مـــع انــتــظــار اأن تــخــدمــه الــنــتــائــج 

االأخرى. مواجهة الذهاب انتهت )1-1(.

الن�صر VS الفتح
نقطة   58 بـــ  الثالث  الن�سر  ي�ست�سيف 
نقطة،   35 بر�سيد  ال�ساد�ض  الفتح  نظريه 
اأن  بعد  احل�سابات  عن  بعيدة  مباراة  يف 
�سمن الفتح بقاءه والن�سر املركز الثالث، 
اجلانبني.  من  مفتوحة  مبــبــاراة  ينبئ  ما 

مواجهتهما ذهابا انتهت للن�سر )0-1(.

�صمك VS التعاون
اخلام�ض  املــركــز  يف  نقطة   43 �سمك  ميلك 
فيما يبلغ ر�سيد �سيفه التعاون 33 نقطة يف 
دون  اجلنوب(  )مــارد  ويلعب  العا�سر،  املركز 
ل�سمان  للفوز  التعاون  يحتاج  فيما  �سغوط 
بقائه يف دوري الكبار، وقد يكفيه التعادل اإذا 
خدمته النتائج االأخرى. مباراة الذهاب انتهت 

بفوز )�سكري الق�سيم( بنتيجة )0-3(.

الرائد VS اأبها
نقطة   33 بر�سيد   12 الـــ  الــرائــد  يخو�ض 
مباراة مهمة يف بريدة اأمام اأبها الثامن بـ 35 
االأر�ض  عاملي  با�ستغال  ياأمل  حيث  نقطة، 
التواجد  به  ي�سمن  فوز  لتحقيق  واجلمهور 

الفوز  بعد  خ�سو�سا  ــواء،  االأ�ــس دوري  يف 
اأما  ال�سابقة،  االأهلي يف اجلولة  الكبري على 
اآخـــر 6 جــوالت  الــفــوز يف  اأبــهــا الغائب عــن 

في�سعى لتكرار فوزه ذهابا بهدف نظيف.

الطائي VS احلزم
 34 بـ  التا�سع  املركز  �ساحب  الطائي  يحتاج 

نقطة اإىل التعادل على االأقل مع �سيفه احلزم 
متذيل الرتتيب بـ 17 نقطة، لكي 

دوري  يف  بــقــاءه  ي�سمن 
الثاين  للمو�سم  الكبار 

على التوايل، وي�سعى 
لتعوي�ض  )االأ�ــســهــب( 
اأمام  االأخرية  خ�سارته 

واالحتفال  الفي�سلي 
مـــع جــمــهــوره بــتــكــرار 

فـــوزه ذهــابــا بــهــدف دون 
مقابل.

برازيليان 
يهددان صدارة 
النسر النيجيري

جدة – هالل �صلمان
الــدوري  االأخــرية من  حت�سم اجلولة 
ــا عــلــى لقب  ــ�ــس ـــوم، الــتــنــافــ�ــض اأي ـــي ال
اإيغالو  املت�سدر  بــات  حيث  ــهــداف،  ال
هدفا،   22 ميلك  الـــذي  الــهــال  مهاجم 
تالي�سكا  الربازيلي،  الثنائي  من  مهدًدا 
ــيــو جنم  ــن مــهــاجــم الــنــ�ــســر، ورومــاري
حيث  هدفا،   20 منهما  ولكل  االحتــاد، 
التهديف  عن  النيجريي  غياب  ا�ستغا 
ــة املــا�ــســيــة، لــيــحــرز كل  يف اجلــول
احلزم  �سباك  يف  ثنائية  منهما 

واالتفاق على التوايل.
و�سجل )الن�سر( النيجريي 
ال�سباب،  12 هدفا بقمي�ض 
الــهــال  مــع  اأهـــــداف  و10 
فرتة  يف  اإليه  ان�سم  الــذي 
ــاالت الــ�ــســتــويــة، من  ــق ــت االن
ركلة  مــن  وحــيــد  هــدف  بينها 
تالي�سكا  �سجل  فيما  جــــزاء، 
ركلة جزاء واأهدر اأخرى، وعو�ض 
الركات  اأهــداف من   3 بت�سجيله  ذلك 
احلــــرة، اأمـــا رومـــا فــهــو االأعــلــى 
ت�سجيا  الثاثي  بــني 
لــــركــــات اجلـــــزاء 
حـــــــيـــــــث نــــفــــذ 
بـــــنـــــجـــــاح 7 

منها.

قطبا القصيم يواجهان فارسي الجنوببقاء األهلي بيد الشباب.. واالتفاق في ضيافة الفيحاء

جدة – هالل �صلمان
و�سل قطار دوري كاأ�ض االأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني اإىل حمطته االأخرية؛ حيث تختتم م�ساء اليوم االثنني ثاين اأطول ن�سخة منه عرب تاريخه، باإقامة جميع مباريات اجلولة الـ 30 االأخرية 

يف التوقيت ذاته وهو الـ 9 م�ساء.
يلعب الهال واالحتاد طرفا ال�سراع على اللقب، على اأر�سهما وبني جماهريهما؛ حيث ي�ست�سيفان الفي�سلي والباطن، فيما يخو�ض ال�سباب مباراة كا�سيكو مرتقبة اأمام االأهلي، ويواجه قطبا 

الق�سيم فار�سي اجلنوب؛ حيث ياقي الرائد نظريه اأبها ويحل التعاون �سيفا على �سمك، اأما الفيحاء في�ستقبل االتفاق، ويلعب الن�سر مع الفتح، والطائي مع احلزم.

الطـــــائي 
يريد األمان بنقاط 
الحزم.. والنصر يالقي 

الفتــــح
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األرز يتصدر قائمة الهدر الغذائي 
الريا�ض ـ البالد 

الغذاء  يف  والهدر  الفقد  من  للحد  الوطني  الربنامج  حدد 
الغذائي  الهدر  قائمة  تت�سدر  التي  الغذائية  املــواد  باململكة، 
بن�سب عالية، وقال الربنامج – عرب تويرت – اإن االأرز يت�سدر 

قائمة الهدر بن�سبة %31 من اإجمايل الهدر الغذائي.
بن�سبة  االإبــل  حلــوم  الغذائي  الهدر  قائمة  يف  االأرز  ويلي 

الثالثة  املرتبة  يف  فياأتي  والدقيق؛  اخلبز  اأمــا   ،19.5%
بن�سبة 25%.

الغذاء  يف  والهدر  الفقد  من  للحد  الوطني  الربنامج  وجدد 
قائال: خريات وطننا كثرية  الهدر  التذكري مبخاطر  باململكة، 

ومتنوعة وبا�ستهالكها بقدر احلاجة تدوم لنا.
في�سل  ال�سعودي،  الطعام  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  كــان 

خمف�سة،  باأ�سعار  اخل�سراوات  بيع  اإن  قــال:  قد  ال�سو�سان، 
ورف�س ال�سركات الغذائية مثل �سركات االألبان تقلي�س كميات 

االإنتاج، ت�سبب يف زيادة الهدر الغذائي باململكة.
البيع  عمليات  اأن  ال�سعودي،  الطعام  بنك  رئي�س  واأ�ساف 
باأ�سعار بخ�سة يوؤدي اإىل اإحداث  ربكة يف االأ�سواق، وبع�س 

املنتجني يبيعون فقط لتعوي�س خ�سائرهم.

 تناول البيض باعتدال 
ال يرفع الكوليسترول

اكتشاف رسوم للحصان العربي في حائل  إنقاذ كائن بحري من فخ الصيد 

وفاة األديب والكاتب علوي الصافي

حرف تراثية 
 تعد احلرف اليدوية من اأكرث الأمور التي ت�شري اإىل هوية اأي بلد، كما تعرب عن ح�شاراتها وما�شيها العريق. وتتميز اململكة بانت�شار احلرف 
اليدوية ب�شكٍل كبري يف العديد من مناطقها، حيث تتميز كل منطقة بحرٍف معينة ما زالت را�شخة وباقية، ومتتلك اململكة واحدة من اأعظم 
واأعرق احلرف اليدوية، ومن خالل معر�ض املدينة املنورة للكتاب، اأبرزت الفنانة الت�شكيلية فاطمة ال�شليهم، واملدربة لالأعمال اليدوية 
بحياكة الكرو�شية وال�شدو مروة عبدالعال، جانًبا من هذه املهن العريقة، حيث ا�شتوقفتا بها زوار املعر�ض الذين تعرفوا على حرفة النحت 

على اجلب�ض، وحياكة ال�شدو ملا تتميز به من جمال واإظهار للطابع الرتاثي باململكة.

الريا�ض ـ البالد 
�سحة  ومــدى  البهاق،  مر�س  عــدوى  حقيقة  ال�سحة  وزارة  اأو�سحت 
انتقاله من �سخ�س الآخر عن طريق املخالطة اأو اللم�س، وبّينت الوزارة، 
اأن البهاق مر�س غري معٍد، وال ميكن اأن ينتقل من �سخ�س الآخر عن طريق 
ال  بالبهاق  ُم�ساب  �سخ�س  مع  اجللو�س  اأن  واأكــدت  اللم�س،  اأو  املخالطة 

ينقل العدوى، وذلك عك�س ما يتم تداوله.
ما  اجللد،  يف  امليالنني  �سبغة  يف  نق�س  نتيجة  يحدث  البهاق  اأن  يذكر 

يوؤدي اإىل ظهور بقع �ساحبة عليه.
ب�سكل  اأي مكان يف اجللد، ولكنها تظهر  ال�ساحبة يف  البقع  وقد تظهر 
اأكرث  معر�سة  املناطق  هــذه  وتكون  والعنق،  والوجه  اليدين  على  اأكــرب 
التعر�س  امل�ساب  توخي احلذر وعدم  لذلك يجب على  ال�سم�س،  حلروق 
الأ�سعة ال�سم�س، كما تتطور معظم حاالت البهاق قبل بلوغ �سن االأربعني 

وحتديًدا قبل �سن الع�سرين.

البالد ـ وكالت 
يت�سدر  للجدل  اإثــــارة  االأكـــرث  االأطــعــمــة  مــن 
اإفــطــاٍر  مــنــتــَج  يعترب  كــونــه  الــقــائــمــة؛  البي�س 
ا للغاية، ومن ناحية اأخرى، وفًقا  ممتاًزا و�سحيًّ

للبع�س، يعترب قنبلة كولي�سرتول حقيقية.
يونيوان:  يل  التغذية  اخت�سا�سية  وقــالــت 
البي�س  اأن يكون  العك�س متاًما، ميكن  اإنه على 
الكولي�سرتول،  مكافحة  يف  ممــتــاًزا  م�ساعًدا 
فوفًقا للتجربة التي نقلتها �سبوتنيك عربي، اأكل 
ا، وبعد مراقبة  عدد من املتطوعني البي�س يوميًّ
امل�ساركني يف الدرا�سة خل�س العلماء اإىل اأنه اإذا 
تناولت البي�س اأكرث من 6 مرات يف االأ�سبوع، 
�سريتفع،  الدم  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  فاإن 
�ست  اإىل  "ثالث  بــاعــتــدال  البي�س  تــنــاول  لكن 
مرات يف االأ�سبوع" لن ي�سبب لك اأي �سرر، بل 
ويغنيه  ج�سمك  ن�ساط  من  �سيزيد  العك�س  على 

بعدة عنا�سر غذائية.

اأملج ـ �شعود اجلهني 
لتنمية  الوطني  للمركز  تابع  غو�س  فريق  متكن 
اأحد  يف  علق  بحري  كائن  اإنقاذ  من  الفطرية،  احلياة 

فخاخ ال�سيد املهملة بينبع.

واأو�سح املركز، اأنه اأثناء قيام الفريق بعملية م�سح 
لل�سعب املرجانية يف حمافظة ينبع، عرث على الكائن 

البحري عالقًا يف فخ ال�سيد املهمل.
ومن  الــكــائــن،  بتحرير  قــام  الفريق  اأن  واأ�ــســاف، 
مــن  الـــ�ـــســـيـــد  ــــخ  ف اأزال  ــــم  ث
بــعــ�ــس  اإن  حـــيـــث  مـــوقـــعـــه؛ 
اأنـــــواع مــعــدات الــ�ــســيــد، مبا 
اخلي�سومية  ال�سباك  ذلــك  يف 
اأن  ميكن  ال�سواطئ،  و�سال�سل 
الفطرية  باالأحياء  ال�سرر  تلحق 

وال�سعاب املرجانية.
الوطني  املــركــز  اأن   اإىل  ي�سار   
اإىل  يهدف   الفطرية  احلياة  لتنمية 
املحمية  املــنــاطــق  عــلــى  االإ�ــــســــراف 
الفطرية  احلياة  وحماية  واإدارتــهــا، 
احليوانية، واحلياة الفطرية البحرية 
ــات( واإمنــائــهــا،  مــن نــبــاتــات وحــيــوان
والــعــمــل على اإعــــادة االأنــــواع املــهــددة 

باالنقرا�س اإىل مواطنها الطبيعية.

حائل ـ البالد 
والنقو�س  الر�سوم  يف  باحث  ك�سف 
�سخري  ر�ــســم  وجـــود  عــن  ال�سخرية 
حائل،  منطقة  يف  العربي  للح�سان 
بال�سور  املــوقــع  وثـــق  اأنـــه  مــو�ــســًحــا 
العربي  ــان  االإنــ�ــس عــلــى حــب  ــًدا  ــاأكــي ت

للخيل.
اإن  النغيرث:  اأحــمــد  الــبــاحــث  وقـــال 
ــورة مـــوجـــودة يف اأحــــد جــبــال  ــ�ــس ال
ــان  ــل عــرن مــنــطــقــة حـــائـــل، وهــــو جــب
القدمية،  العربية  باالأ�سعار  ال�سهري 
قائمة  يف  ت�سجيله  مت  املــوقــع  وهـــذا 
هيئة الرتاث؛ نظًرا الأهميته يف توثيق 
البقعة  الب�سر باخليول يف هذه  عالقة 

من العامل.
ت�سجيل  مت   2015 عام  يف  اأنه  الباحث،  واأو�سح 
ال�سخرية مبنطقة حائل يف راطا واملنجور  الر�سوم 
وزاره  اململكة،  يف  ي�سجل  موقع  رابــع  وهــو  وجبة، 
الــرحــالــة مثل" هــوبــر والـــني وقــورمــاين  مــن  الكثري 

قوي،  يافع  لفر�س  املنظر  اأن  اإىل  واأوتنج".واأ�سار 
ونفذت هذه الر�سمة على �سطح كتلة �سخرية، بجانب 
عمل  ومت  احلــز،  بطريقة  الثمودية،  بالكتابة  ن�س 
تلك  الراأ�س والذيل ومت�سيطه، وتوؤرخ  ل�سعر  جتديل 
الر�سمة ال�سخرية اإىل الفرتة الثمودية؛ نظًرا حلفرها 

بجوار نق�س ثمودي.

جدة ـ البالد 
اأ�سهر  اأحد  اأم�س، الكاتب واالأديب علوي طه ال�سايف،  غيَّب املوت 
االأدباء املعا�سرين يف اململكة العربية ال�سعودية، بعد اأن اأم�سى اأكرث 
وثــراًء،  عطاًء  الثقافية  الذاكرة  ر  عمَّ الــذي  قلمه،  مع  قرن  ن�سف  من 

فكانت �سريته الذاتية غنيًة يف منتجها وذخرًا لثقافتنا.
اأن  املوىل، عز وجل،  �سائلني  والدهم،  الفقيد  اأبناء  من  ونعى عدد 

يتغمده برحمته، واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.
من جهتهم، عرب عدد من االأدباء والكتاب عن حزنهم لوفاة االأديب، 
اململكة،  يف  املعا�سرين  االأدبــــاء  اأ�سهر  مــن  يعد  اأنـــه  اإىل  م�سريين 

وموؤ�س�س واأول رئي�س حترير ملجلة "الفي�سل".
ــلــراحــل اإ�ــســهــامــات ثــقــافــيــة و�ــســحــافــيــة غــزيــرة،  ول
الق�سرية،  الق�سة  فن  بني  كتاباته  وتنوعت 
واأدب الرحالت، واأدب االأطفال والق�سايا 
ــة، كــمــا اأن  ــمــاعــي ــانــيــة واالجــت االإنــ�ــس
غــزيــرة؛  ثقافية  اإ�ــســهــامــات  لل�سايف 
اأ�سرف  حيث  منها،  ال�سحافية  خا�سة 
ـــة  ـــي ـــام االأدب ـــس ـــ� عــلــى عــــدد مـــن االأق

والثقافية يف ال�سحافة املحلية.

 أدوية يحظر تناولها مع القهوة 

البهاق ال ينتقل بالمخالطة 

البالد ـ وكالت 
اأ�سارت درا�سة جديدة، اأجرتها جمموعة دولية من الباحثني، 
ال�سماء لويجي بارا،  الغدد  االإيطايل يف علم  الباحث  بقيادة 
االأدويــــة،  تــنــاول  بــني  الــزمــنــي  الفا�سل  مــراعــاة  اأهــمــيــة  اإىل 
واحت�ساء فنجان من القهوة وذلك "لتجنب التفاعل". وجاءت 
يف  كبري  ب�سكل  توؤثر  "القهوة  بــاأن  حتــديــدًا،  اأكــرث  الدرا�سة 
من  العديد  واإفــراز  الغذائي  والتمثيل  والتوزيع  االمت�سا�س 

االأدوية".
تاأثرًا  اأكرث  بعينها  اأدويــة  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
وجه  على  الــدرقــيــة،  الــغــدة  ـــة  اأدوي منها  الــقــهــوة؛  با�ستهالك 
اخل�سو�س، حيث يجب اأن توؤخذ على معدة فارغة، وال يتبعها 
االأقــل. هذا حتى يتمكن  اآخر ملدة ن�سف �ساعة على  اأي �سيء 

اجل�سم من امت�سا�س عقار الغدة الدرقية.
من  يقلل  القهوة  مع  العظام  ه�سا�سة  اأدويــة  تناول  اأن  كما 
املريئي،  املعدي  لالرجتاع  وبالن�سبة  الــدواء،  كفاءة  فاعلية 
فاإن اأدويته  تعمل ب�سكل اأف�سل عندما يتم تناولها اأول �سيء 
القهوة على  االأخذ يف االعتبار احتواء  ال�سباح،  ويجب  يف 
تتناول  التي  امل�سكلة  تفاقم  اإىل  ذلــك  �سيوؤدي  حيث  حم�س، 

الدواء من اأجلها.
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