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داخل العدد

الريا�ض - البالد
ملكتب  الداعمة  املانحة  الدول  جمموعة  رئا�سة  اململكة  ت�سّلمت 
الرئي�س  هولندا  من  املتحدة،  بالأمم  الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق 

احلايل للمجموعة.
 وقال رئي�س الفريق ال�سعودي، م�ساعد امل�سرف العام على مركز 
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عقيل الغامدي، 
قدمت  اململكة  اإن  للمجموعة:  امل�ستوى  رفيع  الجتماع  خلل 
م�ساعدات اإمنائية لأكرث من 156 دولة مبجموع 96 مليار دولر 

 2021 اململكة يف عام  الإن�ساين، تبواأت  اأمريكي. ويف اجلانب 
املركز الثالث عامليا يف امل�ساعدات الإن�سانية؛ وفًقا ملن�سة التتبع 
املايل للأمم املتحدة، حيث قدمت م�ساعدات اإن�سانية لأكرث من 84 

دولة من الدول النامية.
لرئا�ستها  العمل  خطة  لإعداد  جهوًدا  بذلت  اململكة  اأن  واأكد   
جرى  متكامًل  م�سروًعا  ال�سعودي  الفريق  اأعدَّ  حيث  للمجموعة، 
الت�ساور حوله مع جمموعة املانحني وجمموعة الرتويكا ومكتب 

الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية.

تعزيز فرص رواد األعمال بطموحات العوائد الجاذبة

 المملكة تتسلم رئاسة مجموعة الدول المانحة 

ترسخ الدور 
الحضاري 

الثقافة 

من ضريبة 
التصرفات العقارية 

استثناءات

تعشق 
تفاصيل التاريخ

آمنة 

السذج صعدوا على أكتاف المتطفلين     
تستلهم المشاهد الشهرة وفراشات الضوء 

من الفانتازيا

عال

3

خسارة مؤلمة وتاريخ يتهاوى
األهلي 



جدة ـ البالد 
متجذرة  درة،  �أبو  يو�سف  عال  �لفنانة  جتربة  تعترب 
يف عامل �لألو�ن، فهي جتيد �لر�سم باللونني �لأبي�ض 
و�لأ�سود، ومنذ طفولتها �لباكرة بد�أت �لرك�ض يف 
م�ساهد  من  �سخ�سياتها  م�ستلهمة  �للوحات  ع��امل 
�سريلوك هوملز وعامل �لفانتازيا وفان جوخ وبابلو 
�ل�سعيد  بيكا�سو، ف�سال عن جتارب ت�سكيليني على 

�لعاملي.
�أم�سكت  �أن  منذ  �لر�سم  ب��د�أت  درة:  �أبو  تقول 
�لآن  و�إىل  طفولتي  يف  و�ل��ورق��ة  �لقلم 
مل �أت����رك����ه.. ك��ان��ت �أخ���ت���ي �ل��ك��ربى 
هذ�  يف  لت�سجيعي  �سبب  �أول  ه��ي 
�سعوٌر  يل  بالن�سبة  �لر�سم  �لأم��ر. 
مبثابة  وهو  و�ل�سحو،  �لأل��ق  من 
نب�ض �مل�ساعر، ومبرور �ل�سنو�ت  
�أب��ح��رت يف ع���امل �ل��ف��ن  ب��ك��ل ما 
�أ�ستطيع  لأنني  كلمة؛  من  تعنيه 

�لغناء �أي�سًا و�لكتابة كذلك.
�أي مدر�سة فنية.  �إىل  �أذهب  مل 

ك���ان �ل��ت��ل��ف��از 

و�ملجالت هي م�سادري لت�سكيل خيايل على �لورق و�للوحات.
لدي �أكرث من �سخ�ض �أقتدي به، ففي طفولتي كان �سريلوك هوملز 
��� ولكن �أتت �لفنانة فريد� كاهلو  �� وماز�ل يف �حلقيقة  هو �إلهامي 
يف مقدمة �هتماماتي، ف�سال عن فان جوخ، ولن �أن�سى �أبدً� بابلو 

بيكا�سو، �إىل جانب �مل�سمم �ل�سهري كري�ستيان ديور.
�أ�سلوبي يف �لفن و�لت�سميم مل يرتكز على �سيء و�حد؛ بل تفرعت 
يف جميع �أ�سكال و�ألو�ن متد�خالت �مل�ساهد �لت�سكيلية. وبعد و�حد 
وع�سرين عاما، �أركز �لآن على طريقة ر�سم �أحب �أن �أ�سميها" �لفن 
�لتعبريي". وو��سلت: جناحي ل يقت�سر فقط يف ظهور لوحاتي 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي؛ بل يكون حول و�سول هويتي 

و��سمي، و�أهم من ذلك هوية لوحاتي �لتي  �أريد �إي�سالها للجميع.
�أل���و�ن وم��الم��ح �للوحات  يف �ل��وق��ت �حل���ايل، �أ���س��ب ه��ديف على 

�لتعبريية؛ لأنها �أكرث تاأثري� وت�ستقطب �لذ�ئقة.
�لتي  �آخر، و�لطريقة  و��ستطردت: �لألو�ن بالن�سبة يل متثل عاملا 
�أظهر بها �لألو�ن هي �لتي جتعل �للوحة �أكرث ظهور�، لفتة �إىل �أن 
زهرة عباد �ل�سم�ض - للفنان فين�سيت فان جوخ، منذ �أن �ساهدتها 

يف طفولتها �لباكرة تعد من �أجمل �لأزهار بالن�سبة لها. 

التشكيلية عال يوسف..
استلهام المشاهد من الفانتازيا 
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 ترتاد العاملية بالتراث السعودي 

آمنة.. تعشق تفاصيل التاريخ
جدة ـــ عبد الهادي املالكي

�لر�سوم  على  و��سطالًحا" �ملنمنمة" �أطلقت  و�لأ�سكال.  و�لأحجام  �لن�سب  م�سغرة  �أي  ت�سغريية،  ت�سكيلية  �سورة  عن  �ملنمنمة...عبارة 
�لتو�سيحية �لتي ر�فقت بع�ض �لكتب �لعربية و�لإ�سالمية، وهي مبثابة لوحة فنية �سغرية �حلجم ودقيقة �لتفا�سيل، كما �أن �ملنمنمة �إبد�ع 
فني يحمل �لطر�فة و�لدقة، وكانت ت�سمى �ملنمنمة قدمًيا �لتز�ويق، وقد ��ستمر هذ� �لفن يف تطور، بف�سل فنانني من �أ�سول �سرقية، ومن 
�لأ�سماء �لالمعة يف جمال �ملنمنمات �لفنانة "�آمنة �ل�سيخ" �لتي ��ستطاعت �أن تكر�ض ح�سورها يف جمال هذ� �لنوع من �لفنون من خالل 

جتربتها بعمل جم�سمات ز�خرة باملنمنمات �لدقيقة للطر�ز �لعمر�ين يف منطقة ع�سري. 

من  يعترب  �ملنمنمات  ف��ن  �إن  �آم��ن��ة:  �لفنانة  ت��ق��ول 
يف  كبري  ح�سور  له  ك��ان  �ل��ذي  �لفنون  �أ�سكال  �أدق 
يجد  ز�ل  وم��ا  �مل��ا���س��ي،  يف  �ل�سرقية  �ملجتمعات 

�لقبول لدى متذوقي �لفن يف �لوقت �حلا�سر. 
�لو�سول  �أح��اول  قالت:  �لفنية  طموحاتها  وح��ول 
للمنمنمات  �لفنية   �للم�سات  خالل  من  �لعاملية  �إىل 
هذه  و�إبر�ز  �لعريقة  وثقافتنا  تر�ثنا  من  �مل�ستلهمة 

�لثقافة للعامل �أجمع؛ حتى ي�ستطيع 
 كل من ي�ساهد جم�سمات �ملنمنمات �أن يرى �لنموذج 

بكافة  �ل�����س��ع��ودي��ة  يف  للحياة  �حلقيقي 
�سر�ئحها.

ويف �سوؤ�ل عما ميثله هذ� �لفن قالت:
�لثقافية  �لآث���ار  عن  يعرب  �ملنمنمات  فن   
و�ل��ن��ف�����س��ي��ة �ل���ت���ي �أن��ت��ج��ه��ا �ل��ف��ن��ان��ون 
يف  عا�سو�  �ل��ذي��ن  وغ��ريه��م،   �مل�سلمون 
بقوة  تاأثرت  وثقافية  �جتماعية  كيانات 
�لإ�سالم  �لتي متيز  �لفكر و�حلياة  �أمناط 
�أب��دع��ه��ا  ثقافية  ظ��اه��رة  ف��ه��و  وع��ق��ي��دت��ه، 
عرب  من  �أجنا�سهم  باختالف  �مل�سلمون 

وغريهم.
�إن فن �ملنمنمات  ومن هنا ميكننا �لقول: 
�لإ�سالمي يعد من �أطول �لفنون �لزخرفية 

حتى  م��ي��الدي،  �لثامن  �لقرن  من  ��ستمر  �إذ  ع��م��ًر�؛ 
�أك��رث  م��ن  يعترب  فهو  وعليه  ع�سر،  �لتا�سع  �ل��ق��رن 
�إذ  نف�سه؛  �لوقت  يف  وث��ر�ء  وتنوعا  ثباتا  �لفنون 
�لإ�سالمية خالل فرتة  ��ستطاع �حلفاظ على هويته 
طويلة �أثرى خاللها �أ�ساليب �لر�سم و�لت�سوير، وهو 
ما جت�سد يف تعدد �ملد�ر�ض. ويعد هذ� �لفن من �أكرث 
و�أحو�لها  �لإ�سالمية  �ملجتمعات  عن  تعبري�  �لفنون 
حيث  و�لقت�سادية،  و�ل�سيا�سية  و�لفكرية  �لثقافية 
ثقافة  ع��ن  بكل �سدق  �لفنون  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�   ع��رب 

يكن  ف��ل��م  �حل��ق��ب،  م���دى  ع��ل��ى  �ملجتمع  �أط��ي��اف 
�لأثرياء،  �أو�م��ر  تلبية  على  يقت�سرون  �لفنانون 
تاأريخ  على  نف�سه  �لوقت  يف  حر�سو�  ولكنهم 
�ملدر�سة  فعلت  مثلما  �ملحلية؛  ب��الده��م  ثقافات 
ر�سومات  على  �لط���الع  خ��الل  وم��ن  �لعر�قية، 
ميكن  �أل��و�ن��ه��ا،  يف  جيد�  و�لتدقيق  �ملنمنمات 
�ل�ستدلل و�سهولة معرفة �لأحو�ل �لقت�سادية 
لالأقطار �لإ�سالمية ومعرفة مدى �هتمام �لنا�ض 

بهذ� �لنوع من �لفنون.
وع����ن م����دى �ن��ت�����س��ار ه����ذ� �ل��ف��ن يف 
�ململكة قالت: �نت�سرت �ملنمنمات يف 
�لآون���ة �لأخ���رية، من خ��الل م�ساركة 
�لفنية،  �ملعار�ض  يف  �لفتيات  بع�ض 
ون���ال���ت �لأع����م����ال �إع���ج���اب ذو�ق����ة 
بها  �ملنمنمة  �أن  خ�سو�سا  �ل��ف��ن، 
باللم�سات  ومت��ت��از  �ل�����س��رق،  �سحر 

يف  م���وؤث���رة   يجعلها  م��ا  �ل��روم��ان�����س��ي��ة؛ 
�لنف�ض.

و����س��ت��ط��ردت ب��ق��ول��ه��ا: �أق�����وم ب��ع��م��ل فن 
و�ملج�سمات  و�مل��ن��م��ن��م��ات،  �ل��دي��ك��وب��اج، 
ل��ل��م��ن��ازل؛ ح��ي��ث ق��م��ت بعمل  �ل�����س��غ��رية 
جم�����س��م��ات مل���ن���ازل ع�����س��ريي��ة وح��ج��ازي��ة 

هذ�  يف  كمدربة  معتمدة  �سهادة  ول��دي  وجن��دي��ة، 
�لرت�ث  من  نابعة  منمنمات  بها  �أعمايل  وكل  �لفن، 

�ملحلي. 
منذ  �ملنمنمات  ف��ن  م�سار  يف  �أو����س��ل  و�أ���س��اف��ت:   
لر�سم  و�ل�سغف  �لطموح  و�أمتلك  �سنتني،  ح��و�يل 
�ملنمنمات خ�سو�سا، �أنني من هو�ة �لتاريخ و�لفن 
�لإ�سالمي و�لكتب �لقدمية، كما �أنني حينما �أ�ساهد 

�سيًئا قدمًيا، �أقوم بعمل جم�سم له، وعمل �ملنمنمات 
�سعب للغاية؛ حيث �إنني  �أ�ستغرق يف عمل بع�ض 

�ملنمنمات فرتة �سهرين من �لعمل �ملتو��سل. 
وعن م�ساركاتها يف �ملعار�ض �لفنية قالت:

معار�ض، من �سمنها معر�ض يف  �ساركت يف عدة   
يف  �أطمح  زلت  ول  �لتاأ�سي�ض،  بيوم  �لحتفال  يوم 
�مل�ساركة مبعار�ض فنية يف خمتلف مناطق �ململكة.

مزارع  يتحدث 
عن قصته مع أشجار البن

جازان ـ البالد 
قرية  من  �لعثمان،  حممد  �ملو�طن  تعلق   
�ل��ن  ب��اأ���س��ج��ار  �ل��ب��اح��ة  منطقة  يف  ع��ني 
�لع�سق،  ه��ذ�  ومن��ا  �لباكرة،  طفولته  منذ 
حيث  �لو�قع؛  دنيا  يف  �سيناريو  و�أ�سبح 
�مل��ز�رع��ني  �أح����د  �أ���س��ب��ح  �لعثمان"  �إن" 

�ملهتمني بزر�عة �لن.
�ل�سجرة  هذه  مع  ذكرياته  �لعثمان  يروي 
ن�ساأت  ع��ام��ا   62 قبل  �أن���ه  �أذك���ر  ب��ق��ول��ه: 
�أر�ف��ق  كنت  حيث  �ل��ن،  ب�سجرة  عالقتي 
�ل���ل���ه- يف رح��ل��ت��ه �إىل  و�ل������دي- رح��م��ه 
غر�ض  كيفية  منه  تعلمت  وق��د  �مل��زرع��ة، 

�أ�سجار �لن.
و�أو�سح �لعثمان، �أن �سجرة �لن ت�ستغرق 
ثمارها،  تنتج  حتى  �سنو�ت   4 �إىل   3 من 
ويبد�أ تزهريها يف �سهر �سو�ل من كل عام، 
وي�ستمر حتى يتم قطفه ملدة خم�سة �أ�سهر 
وتتوقف  �مل��اء،  لكرثة  حتتاج  ول  تقريبًا، 

�سقايته وقت �لتزهري حتى تعقد �حلبة ثم 
يتم �سقايتها.

و�أ�سار �إىل �أن بن منطقة �لباحة يطلق عليه 
من  �أ�سغر  حبته  تكون  حيث  "�ل�سالبي"، 
غريه،  عن  مميز  ومذ�قه  �خل��ولين،  �ل��ن 
�ل��زجن��ب��ي��ل و�لهيل  �إل��ي��ه ع���ادة  وي�����س��اف 

و�لعويدي، ح�سب ما يرغب �ل�سخ�ض.
و�لعناية  غ��ر���س��ه  وط���رق  ل��ل��ننُ  �أن  ي��ذك��ر 
خمتلف  ب��ني  �لأ���س��ع��ب  ه��ي  تفا�سيل  ب��ه 
�لأ����س���ج���ار ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، وي�����س��ل حجم 

�إنتاجها �إىل قر�بة 2000 مّد �سنوًيا.
�إىل ثالث  �لننُ متتد  �أن زر�عة �سجرة  كما 
�ل�سيف  ف�سل  �أو�خ���ر  يف  تبد�أ  �سنو�ت، 
ِق��ط��اف ث��م��ره��ا يف ب��د�ي��ة  ع��ل��ى �أن ي��ك��ون 
ل��ت��ب��د�أ مرحلة  �ل���ر�ب���ع���ة،  �ل�����س��ن��ة  ���س��ي��ف 
، ثم تنقل  جتفيف وفرز مكونات ثمرة �لننُ
لن�سره وجتفيفه حتت  �ملنازل  �أ�سطح  �إىل 

�أ�سعة �ل�سم�ض ملدة ثالثة �أيام.



المدينة المنورة - البالد
حافالت  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  حممد  الأم���ر  مب��ط��ار  انطلقت 
بالطاقة  تعمل  اململكة،  م��ط��ارات  م�ستوى  على  للبيئة  �سديقة 
يف  مطار  اأول  بذلك  ليكون  امل�سافرين؛  لنقل  بالكامل  الكهربائية 
املباين  الأمريكية اعتمده جمل�س  املتحدة  الوليات  العامل خارج 
اخل�سراء بالوليات املتحدة الأمريكية وا�ستوفى جميع متطلبات 

الذهبية".  الليد  "�سهادة 
اأرب��ع  بوجود  اأم��ت��ار،   9 قرابة  طولها  يبلغ  التي  احلافالت  وتتميز   
اأن تقطع  لت�سجيل جميع املعلومات داخل احلافلة، وميكن  كامرات 

اأكرث من 300 كيلومرت قبل التزود من جديد بالطاقة. كما تتميز بعدم 
وخفيف  متني  بهيكل  تت�سم  كما  ملوثات،  اأي  ُت�سدر  ول  ال�سجيج، 
الوزن م�سنوع من الألومنيوم، اإىل جانب تزويدها ببطاريات تعمل 
بنظام فريد لتربيد املياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها 

حتى اأثناء ارتفاع درجة احلرارة اخلارجية اإىل م�ستويات ق�سوى.
 وحتتوي احلافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور وعايل 

الرحلة،  تفا�سيل  جميع  تو�سح  عر�س  �سا�سات  وعلى  الكفاءة، 
ومنطقة خم�س�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة متنحهم خا�سية 

التنقل الذاتي الآمن.

3اخلمي�س1 ذو احلجة 1443ه� املوافق 30 يونيو 2022م ال�سنة 91 العدد 23683 محلياتاألسبـوعية

 القيادة تهنئ رئيس الكونغو الديمقراطية

خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير قطر

جدة- واس
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
ت�سي�سكيدي،  فليك�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود، 
رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 
بالده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات 

جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 
الكونغو الدميقراطية ال�سديق، اطراد التقدم والزدهار.

 كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، برقية 
جمهورية  رئي�س  ت�سي�سكيدي،  فليك�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 

الكونغو الدميقراطية، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  وعرب 
مب��وف��ور ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه، وحل��ك��وم��ة و�سعب 
التقدم  من  املزيد  ال�سديق،  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

والزدهار.

وارسو- واس
 يف اإط�����ار امل��ن��ت��دى احل�����س��ري ال��ع��امل��ي 
العمارة  فنون  هيئة  نظمت  بولندا،  يف 
والت�سميم جل�سة حوارية بعنوان )كتاب 
م��ي��ث��اق امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ال��ع��م��راين( وذل��ك 
الذي  امل�ساحب،  املعر�س  فعاليات  �سمن 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  روؤي���ة  يعك�س 
�سعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
املحلية  العمارة  فنون  يف  الله-  -حفظه 
تتوافق  التي  وهويتها  الثقافية  ودللتها 
املحيطة،  والبيئة  وامل��ن��اخ  الطبيعة  م��ع 
وامل���وروث  العريق  ال��ت��اري��خ  يعك�س  مب��ا 

احل�ساري الأ�سيل للمملكة.
اخلا�سة  احل��واري��ة  اجلل�سة  وارت��ك��زت 
عامليني،  خ��رباء  مع  الهيئة  نظمتها  التي 
العمراين  �سلمان  امللك  ميثاق  فل�سفة  على 
ومنهجيته، حيث اأكدت الرئي�سة التنفيذية 
الدكتورة �سمية ال�سليمان، اأن ميثاق امللك 
نحتاج  التي  القيم  يربز  العمراين  �سلمان 
املبنية، حيث ن�ساهد  اأن نغر�سها يف بيئتنا 
اأن اجلميع اأ�سبح على اطالع على هذه القيم، 

وميكن للجميع امل�ساركة.
ف��ي��م��ا ق��ال��ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل�����س��رك��ة ال��دب��اغ 
ميثاق  اإن  الدباغ:  �سمية  الهند�سية  لال�ست�سارات 
التغير  لهذا  رائ��ع  اأ�سا�س  العمراين  �سلمان  امللك 

الإيجابي يف حياة الإن�سان العتيادية.
العمراين  اأكد مدير التخطيط والت�سميم  من جانبه، 
ل��ل��م��دن يف دان���ي���ال رجن��ل��ي�����س��ت��ون خ���الل ح��دي��ث��ه يف 
رائع  حافز  العمراين  �سلمان  امللك  ميثاق  اأن  اجلل�سة 
لبدء هذا النقا�س املثمر، وجذب النا�س من جميع مناطق 
اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ب�سكل جدي نحوه.

كلمة
سواعد 

ممدودة بالخير
ميكن  م���ا  ب��اأ���س��رع  امل��م��ل��ك��ة  ت�ستجيب 
والعمل  الإن�سانية،  امل�ساعدات  لق�سايا 
ما  الإن�����س��اين،  وال��ت��م��وي��ل  ال�ستباقي 
التي  املانحة،  ال��دول  مقدمة  يف  جعلها 
الدعم  تقدمي  �سبيل  يف  جهدا  تدخر  ل 
ل���ل���دول امل�����س��ت��ح��ق��ة، خ�����س��و���س��ا بعد 
الدول  جمموعة  رئا�سة  ر�سميا  ت�سلمها 
ال�سوؤون  تن�سيق  ملكتب  الداعمة  املانحة 
الإن�����س��ان��ي��ة ب���الأمم امل��ت��ح��دة، اإذ اأك��دت 
ب�سم  املانحني  قاعدة  تو�سيع  اعتزامها 
اأع�����س��اء ج���دد، واحل��ر���س ع��ل��ى العمل 

امل�سرتك لدعم اجلهود الإن�سانية.
الإن�ساين  ال��دع��م  اأح���د  على  يخفى  ول 
والتنموي الكبر الذي تقدمه ال�سعودية 
ال�سنوات  م��دى  على  املحتاجة  ل��ل��دول 
املا�سية، عرب مركز امللك �سلمان لالإغاثة 
والأعمال الإن�سانية، كما و�سعت اململكة 
جانبية  فعاليات  لإق��ام��ة  �ساملة  خطة 
وموائد  م�ساعداتها،  عن  معار�س  من 
ال�سلة  ذات  الق�سايا  لنقا�س  م�ستديرة 
املناخ  تغير  مثل  الإن�����س��اين،  بالعمل 
الإن�ساين  العمل  يف  الرتابطي  والنهج 
والتنموي وال�سالم، ما يوؤكد اأنها تعمل 
تخدم  التي  اجلوانب  كافة  تعزيز  على 

العمل الإن�ساين. 
ملجموعة  ال���ري���ا����س  ت���روؤ����س  وي���اأت���ي 
اململكة  جل��ه��وده��ا  ت��ت��وي��ج��ا  امل��ان��ح��ني 
امل�ستويني  على  والتنموية  الإن�سانية 
الإق��ل��ي��م��ي ال�����دويل، ح��ي��ث اإن��ه��ا قدمت 
دولة  لأكرث من 156  اإمنائية  م�ساعدات 
اأم��ري��ك��ي،  دولر  م��ل��ي��ار   96 مب��ج��م��وع 
بينما تبواأت املركز الثالث على م�ستوى 
خالل  الإن�سانية  امل�ساعدات  يف  العامل 
اململكة  تزال �سواعد  املا�سي. ول  العام 
وال�سقيقة  ال�سديقة  ل��ل��دول  مم����دودة 

مل�ساندتها ودعمها عند املحن.

الفيصل يطلع على خطة "الغذاء والدواء" لموسم الحج
جدة - البالد

خ��ادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأم���ر  ا�ستقبل 
املكرمة يف  اأمر منطقة مكة  ال�سريفني  احلرمني 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ب��ج��دة،  الإم���ارة  مقر 
�سعد  بن  ه�سام  الدكتور  وال��دواء  للغذاء  العامة 

اجل�سعي، يرافقه م�سوؤولو الهيئة.
الهيئة  اأع��م��ال  ع��ن  ن��ب��ذة  اإىل  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
بف�سح  املتعلقة  ال��ع��ام  ه��ذا  ح��ج  خ��الل  الرقابية 
وامل�ستلزمات  والأج���ه���زة  والأدوي������ة  الأغ���ذي���ة 
الطبية  احلج  بعثات  واردات  ومعاينة  الطبية، 
واأع��م��ال   ، احُل��ج��اج  م��ع  الطبية  وامل�ستلزمات 
اجلهات  م��ع  الهيئة  بها  ت�سارك  التي  التفتي�س 

احلكومية ل�سمان �سالمة املنتجات الغذائية.

الهيئة يف منافذ دخول احلجاج اجلوية  وتعمل 
املكرمة  مكة  اإىل  و���س��ولاً  وال��ب��ح��ري��ة  وال��ربي��ة 
تتوىل  اإذ  امل��ن��ورة،  واملدينة  املقد�سة  وامل�ساعر 
الأغذية والأدوية  والتفتي�س على  الرقابة  اأعمال 
والأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة، اإىل ج��ان��ب ت��ق��دمي ب��رام��ج 
التوعية، واإعداد الدرا�سات امليدانية ، اإ�سافة اإىل 
امل�ساركة يف اللجان امل�سرتكة خالل مو�سم احلج.
وجّهزت هيئة الغذاء والدواء جناحني توعويني 
يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل، ومطار الأمر 
لتنفيذ   ، املنورة  باملدينة  عبدالعزيز  بن  حممد 
لتوعية  ت��ه��دف  لغة   12 ب���  ال��ت��وع��وي��ة  ب��راجم��ه��ا 
�سيوف الرحمن مبا ي�سمن لهم �سالمة املنتجات 

الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.

نقا�س  ح��ل��ق��ات  والدواء"  "الغذاء  ��م  ُت��ن��ِظّ ك��م��ا 
بالتعاون مع اأمانَتْي منطقة مكة املكرمة واملدينة 
الغذائية  املن�ساآت  يف  العاملني  لتوعية  املنورة، 
ال��وج��ب��ات  ب��ت��ق��دمي  املعنية  الإع��ا���س��ة  وم��ط��اب��خ 

حلجاج بيت الله احلرام.
الفي�سل،  خالد  الأم���ر  ا�ستقبل  ثانية  جهة  م��ن 
اأمر منطقة  ال�سريفني،  م�ست�سار خادم احلرمني 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة، يف م��ق��ر الإم�����ارة ب��ج��دة اأم�����س، 
يو�سف  وائ���ل  ال��ك��وي��ت،  ل��دول��ة  ال��ع��ام  القن�سل 

العنزي، مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.
ما  على  الكويتي  للقن�سل  �سكره  �سموه  وق���ّدم 
قدمه من جهود خالل فرتة عمله لتعزيز العالقات 

الثنائية بني اململكة ودولة الكويت.

شدد على التوعية بأضرار التبغ 

 الشورى يطالب بتعزيز رضا المستفيدين من 
خدمات الحج والعمرة

جدة - عادل بابكير
جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  طالب 
ال���ع���ادي���ة ال�����س��اب��ع��ة والأرب����ع����ني من 
الثامنة  للدورة  الثانية  ال�سنة  اأعمال 
املرئي-  الت�سال  -ع��رب  عقدها  التي 
برئا�سة نائب رئي�س جمل�س ال�سورى 
يف  لمي،  ال�سُّ فهم  بن  م�سعل  الدكتور 
احل��ج  وزارة  اأم�������س،  اأ����س���دره  ق����راٍر 
والعمرة بالعمل على رفع ن�سبة ر�سا 
لهم  املقدمة  اخلدمات  من  امل�ستفيدين 
��ا ال���وزارة  يف احل��ج وال��ع��م��رة، داع��ياً
بالتن�سيق مع اجلهات امل�ساركة لإعداد 
خطة �ساملة للحج تنبثق منها اخلطط 
التنفيذية لهذه اجلهات واعتمادها يف 
موعد اأق�ساه نهاية �سهر �سعبان من كل 
عام، كما طالبها بال�ستفادة من جتربة 
لتفادي �سعوبات  مبادرة طريق مكة؛ 

مرحلة قدوم ومغادرة املعتمرين. 

 ويف ذات القرار، طالب املجل�س اأي�سا 
اخل��دم��ات  ب��اق��ات  بت�سمني  ال�����وزارة 
حجاج  �سركات  من  املقدمة  الأ�سا�سية 
���ا ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف ال��ك��م��ي  اخل������ارج وف���قاً
وخدمة  الإ���س��ك��ان  خلدمة  وال��ن��وع��ي، 
الإعا�سة وفق �سوابط حمكمة ت�سمن 
ت��ط��وي��ر وجت���وي���د اخل���دم���ة وح��ف��ظ 

حقوق جميع الأطراف.
ط���ال���ب جم��ل�����س  اآخ�������ر،  ق������رار   ويف 

ال�سورى الهيئة العامة للغذاء والدواء 
املجتمع  ل��ت��وع��ي��ة  اجل��ه��ود  بتكثيف 
خا�سة  وم�ستقاته  ال��ت��ب��غ  ب��اأ���س��رار 
والنظم  اجلديدة  النيكوتني  منتجات 

الإلكرتونية للتدخني. 
التن�سيق  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ل�����س  وط��ال��ب 
من  للحدِّ  ال��ع��الق��ة؛  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 
ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار الأدوي������ة، وم��ق��ارن��ة 
اأ�سعارها يف اململكة بالدول امل�سنعة، 

املقارنة  �سوء  يف  الأ�سعار  ومراجعة 
انقطاعها  عدم  على  والعمل  املرجعية 
من ال�سوق. كما طالب الهيئة بتطوير 
توفر  ع��ن  للبحث  )ط��م��ن��ي(  تطبيق 

الدواء. 
اإىل  وا�ستمع املجل�س خالل اجلل�سة 
الب�سرية  امل���وارد  جلنة  نظر  وجهة 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال�����واردة 
واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن 
رعاية  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  يف 
و�سوت  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س 
باملوافقة على مطالبة هيئة  املجل�س 
الإع��اق��ة،  الأ���س��خ��ا���س ذوي  رع��اي��ة 
وفقااً  �ساملة  اأداء  موؤ�سرات  بو�سع 
ذلك  يف  مبا  ال�سرتاتيجية،  خلطتها 
حت��دي��د م��وؤ���س��رات ج���ودة اخل��دم��ات 
الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�س  امل��ق��دم��ة 

وقيا�س اأثرها. 

منتدى عالمي يطلع 
على ميثاق الملك 
سلمان العمراني 

استقبل القنصل الكويتي

 تتعلق بتعزيز العالقات األخوية

مفتي ماليزيا يشيد 
بنجاح )طريق مكة(

 المملكة تتسلم رئاسة مجموعة الدول المانحة 
الرياض - البالد

ت�����س��ّل��م مم��ث��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق 
ال�سعودي لرئا�سة اململكة ملجموعة 
املانحني م�ساعد امل�سرف العام على 
مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 
الإن�����س��ان��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ق��ي��ل بن 
الجتماع  خالل  الغامدي،  جمعان 
املانحني  ملجموعة  امل�ستوى  رفيع 

يف مدينة لهاي، رئا�سة 
جم��م��وع��ة ال����دول 

امل�������ان�������ح�������ة 
ال�����داع�����م�����ة 

مل�����ك�����ت�����ب 
ت��ن�����س��ي��ق 
ال�����س��وؤون 

نية  ن�سا لإ ا
ب�������������������الأمم 

امل���ت���ح���دة، م���ن ال��رئ��ي�����س احل���ايل 
هولندا  مملكة  ممثلة  للمجموعة، 
وال�سوؤون  ال�ستقرار  دعم  رئي�س 
اخلارجية  وزارة  يف  الإن�سانية 
م���ارب���ي���ت ����س���اورم���ان، ب��ح�����س��ور 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  وكيل 
م��ن�����س��ق ال���������س����وؤون الإن�����س��ان��ي��ة 
م���ارت���ن ج��ري��ف��ي��ث�����س، وع�����دد من 
الأمم  مبكتب  ال��ق��ط��اع��ات  م��دي��ري 
ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة 
الإن�سانية، وممثلي 
م��ن  دول������ة   30
الأع���������س����اء 
عة  مبجمو

املانحني.
وق���������ال    
ال����دك����ت����ور 
اإن  الغامدي: 

اإمنائية  م�ساعدات  قدمت  اململكة 
لأك��رث من 156 دول��ة مبجموع 96 
مليار دولر اأمريكي. ويف اجلانب 
عام  يف  اململكة  ت��ب��واأت  الإن�����س��اين 
م�ستوى  على  الثالث  املركز   2021
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  يف  ال��ع��امل 
ل��الأمم  امل���ايل  التتبع  ملن�سة  ��ا  وف��قاً
م�ساعدات  ق��دم��ت  حيث  امل��ت��ح��دة، 
من  دول���ة   84 م��ن  لأك���رث  اإن�سانية 

الدول النامية.
ا  ب��ذل��ت ج��ه��وداً امل��م��ل��ك��ة  اأن   واأك����د 
لإع������داد خ��ط��ة ال��ع��م��ل ل��رئ��ا���س��ت��ه��ا 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ح��ي��ث اأع�����دَّ ال��ف��ري��ق 
جرى  متكامالاً  ا  م�سروعاً ال�سعودي 
ال���ت�������س���اور ح���ول���ه م����ع جم��م��وع��ة 
امل���ان���ح���ني وجم���م���وع���ة ال��رتوي��ك��ا 
لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ك��ت��ب 

ال�سوؤون الإن�سانية.

حافالت كهربائية بمطار المدينة المنورة

البالد- مها العواودة 
ال�سيخ  ف�سيلة  ماليزيا  مفتي  ثمن 
الدكتور لقمان بن عبد الله الكلنتاين 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  جهود 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، و�سمو 
الله،  حفظهما  الأم����ني،  ع��ه��ده  ويل 
ا  موؤكداً الرحمن،  �سيوف  خدمة  يف 
يج�سد  والإخال�س  التفاين  هذا  اأن 
الدائم على رعاية احلجاج  حر�سها 

اأرق��ى  وت��وف��ر  واملعتمرين، 
اخل���دم���ات؛ ل���ي���وؤدوا 

اأم��ن  يف  منا�سكهم 
وي�سر وطماأنينة.

وح���������ول م�����ب�����ادرة 
اأكد  مكة"   "طريق 

املبادرة  ه��ذه  اأن 
اجلهود  م��ن 

لت�سهيل  للمملكة؛  املباركة  الطيبة 
��ا يف  اأم�����ور امل�����س��ل��م��ني، خ�����س��و���ساً
الأعمال  من  هو  ون�سكهم،  عبادتهم 
اجلليلة �سمن امل�سوؤوليات الكبرة 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة يف خ��دم��ة  وال�����رائ�����دة 
�سهلت  حيث  وامل�سلمني،  الإ���س��الم 
�سفرهم  اإج������راءات  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
املقد�سة  امل�ساعر  اإىل  وو�سولهم 

بكل �سهولة.
ح��ج��اج  ت���ودي���ع  يف  "كنت  واأ�����س����اف: 
ما  وراأي��ت  املغادرة  مكان  يف  ماليزيا 
الإ�سراع  من  املبادرة  هذه  قدمته 
فى الإجراءات لراحة احلجاج، 
النبيلة  الأه�����داف  ي��وؤك��د  م��ا 
بتحقيق كل ما ما فيه خدمة 
الله  ب��ي��ت  وراح����ة ح��ج��اج 
احلرام.

لقمان الكلنتاين

الرياض - واس
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  تلقى 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، - حفظه 
اأخ��ي��ه �ساحب  م��ن  ر���س��ال��ة خطية   - ال��ل��ه 
ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمر 
دولة قطر، تتعلق بتعزيز العالقات الأخوية 

بني البلدين ال�سقيقني.
الأمر  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  وت�سلم 

في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 
خالل ا�ستقباله يف مقر الوزارة بالريا�س اأم�س 
)الأربعاء(، �سفر دولة قطر لدى اململكة بندر بن 

حممد العطية.
وجرى خالل ال�ستقبال بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين، و�سبل تعزيزها يف �ستى املجالت، 
اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا  اإ�سافة 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
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جنحت رئا�سة احلرمني ال�سريفني، يف ترجمة خطبة عرفات بع�سر لغات، خالل مو�سم حج العام املا�سي للو�سول اإىل 100 مليون حاج وم�ستفيد، بينما ت�ستهدف 

الرئا�سة هذا العام الو�سول اإىل 150 مليون م�ستفيد. و�سخرت الرئا�سة كل اإمكاناتها با�ستخدام التقنية العاملية احلديثة للو�سول اإىل معدالت اأعلى وبثها للحجاج 

وجلميع امل�سلمني يف العامل االإ�سالمي وجميع بقاع االأر�ض، وللمهتمني والراغبني ال�ستماع اخلطبة من امل�سلمني غري الناطقني بالعربية وغري امل�سلمني، والإي�سال 

ر�سالة احلرمني ال�سريفني، واإظهار ر�سالة اململكة وما تتميز به من ت�سامح ودعوة اإىل الو�سطية واالعتدال. 

البالد - مها العواودة

الدكتور  ل�سوؤون احلرمني  العام  الرئي�ض  وقال 

جاهزة  الرئا�سة  اإن  ال�سدي�ض:  عبدالرحمن 

للو�سول مل�ستهدفاتها وفق خطة جمدولة �سيتم 

موؤكدا  احلرمني،  رئا�سة  مبقر  اليوم،  تد�سينها 

احلديثة  العاملية  التقنية  لديها  الرئا�سة  اأن 

للحجاج  وبثها  اأعــلــى  مــعــدالت  اإىل  للو�سول 

وجلــمــيــع املــ�ــســلــمــني يف الـــعـــامل االإ�ـــســـالمـــي، 

ولــلــمــهــتــمــني والـــراغـــبـــني ال�ــســتــمــاع اخلــطــبــة 

وغري  بالعربية  الناطقني  غــري  امل�سلمني  مــن 

ال�سريفني  ر�سالة احلرمني  امل�سلمني، والإي�سال 

للرتجمة  العام  الرئي�ض  قال وكيل  فيما  للعامل؛ 

االأمر  �سدر  عندما   لـ"البالد":  احلميدي  اأحمد 

ال�سامي الكرمي باإطالق م�سروع خادم احلرمني 

احلرمني،  خلطب  الفورية  للرتجمة  ال�سريفني 

ب�سكل  والــتــطــويــر  الــتــحــديــث  عمليات  بــــداأت 

والــلــغــات  امل�ستفيدين  عـــدد  ــادة  ــزي ل تــدريــجــي 

الرئي�ض  من  مبتابعة  التحتية  البنية  وتعزيز 

العام  الدكتور عبد الرحمن ال�سدي�ض.

ولفت اإىل اأنه عقب النجاح الذي حققه امل�سروع 

عام  يف  عرفة  خطبة  برتجمة  الرئا�سة  ت�سرفت 

اكتمل عقد الرتجمة  ثم  1439هـــ؛ 

وم�سجد  ال�سريفني  احلرمني  من 

ــة  ــال ــنــ�ــســر ر�ــس منـــــرة بـــعـــرفـــات ل

خطبة  وحتــديــدا  للعامل  احلــرمــني 

عرفات لكي ت�سل اإىل العامل بع�سر 

االإجنليزية،  اللغة  تت�سمن  لغات 

والــفــرنــ�ــســيــة، واالإنــدونــيــ�ــســيــة، 

والــــفــــار�ــــســــيــــة،  واالأوردو، 

وال�سينية، والرتكية، والبنغالية، 

والهاو�سا، واملالوية. 

واأ�ــــــســــــار مــــديــــر عــــــام الـــلـــغـــات 

اإنه  اإىل  لـ"البالد"،  اجلميعي  اأحمد  والرتجمة 

�سيتم البث عرب من�سة منارة احلرمني، للتي�سري 

بلغتهم،  و�سماعها  اال�ستفادة  من  احلجاج  على 

ترجمة  و�سلت  "لقد  م�سيفا: 

خطبة عرفات اإىل 100 مليون 

حاج وم�ستفيد وم�ستمع خالل مو�سم حج العام 

اإىل  الو�سول  العام  هــذا  ون�ستهدف  املا�سي، 

برتجمة  الوكالة  وتقوم  م�ستفيد.  مليون   150

بهدف  عــاملــيــة  لــغــات  بع�سر  املــنــربيــة  اخلــطــب 

العاملية  ال�سريفني  احلــرمــني  ر�ــســالــة  اإيــ�ــســال 

لي�ستفيد منها حجاج وقا�سدي امل�سجد احلرام 

من�سة  عــرب  الرتجمة  ببث  الــوكــالــة  تقوم  كما 

منارة احلرمني  لتقدمي اأرقى واأف�سل اخلدمات 

لقا�سدي احلرمني ال�سريفني".

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

ي�ستفيد  لغة   23 مــن  اأكــر  النبوي،  وامل�سجد 

من  لتمكنهم  احلــــرام،  الــلــه  بيت  حــجــاج  منها 

مبادرة  اإطــار  يف  اخلدمات  كافة  من  اال�ستفادة 

وكالة  قامت  كما  باللغات"،  االإثرائي  "االإر�ساد 
االإر�ــســاد  اإدارة  يف  ممثلة  والرتجمة،  اللغات 

التوا�سل  بتوظيف  احلــرام،  بامل�سجد  املكاين 

اللغوي يف عر�ض واإي�سال ومتكني القا�سدين 

الـــو�ـــســـول اإىل كــافــة خـــدمـــات احلــرمــني  مـــن 

ال�سريفني على مدار 24 �ساعة، وياأتي ذلك حتت 

اأن  موؤكدا  للقا�سدين"،  الوفادة  "ح�سن  �سعار 

تطلعات  مع  تــتــواءم  خمرجاتها  يف  اخلــدمــات 

منا�سكهم  اأداء  يف  ثرية  جتربة  اإىل  القا�سدين 

بكل ي�سر و�سهولة.

املــكــاين  االإر�ـــســـاد  اإدارة  مــديــر  قـــال  ـــك،  ذل اإىل 

االإر�ساد  خدمات  اإن  لـ"البالد":  عامر املطريف 

االإثرائي متاحة داخل امل�سجد احلرام و�ساحاته 

تقدمي  مع  اال�ستعالمات،  ومراكز  اخلارجية، 

الدعم لالإدارات ذات ال�سلة بهدف الو�سول اإىل 

تقدمي اأرقى اخلدمات وفق اأعلى معايري اجلودة 

اخلطبة  تــرجــمــة  "تهدف  ــع:  ــاب وت ــكــفــاءة.  وال

للو�سول بكل و�سوح لكافة امل�ستمعني، وقدرة 

الت�سرف عند  اللغوية وال�سرعية على  املرتجم 

اأو  اخلطب  على  كــالــزيــادة  طـــارئ،  اأي  حــدوث 

الن�ض  يف  والتاأخري  التقدمي  اأو  منها،  النق�ض 

وهو  ال�سلوكي  اجلانب  و�سبط  اخلطبة  اأثناء 

امل�سّلمة،  اخلطب  �سرية  على  املرتجم  حمافظة 

و�سالمة  الــرتجــمــة،  تخ�ض  مــعــلــومــات  واأيــــة 

املرتجم عقديًا و�سلوكيًا".

مكة املكرمة - عبدالهادي املالكي  

 اأطلقت  جلنة االإبداع ملو�سم احلج لعام 1443هـ 

بــالــتــعــاون مــع مــديــنــة املــلــك عــبــدالــلــه الطبية 

من  والعديد  املكرمة  مبكة  ال�سحي  بالتجمع 

اجلهات احلكومية ) برنامج االبتكار ال�سحي 

يف احلــج )هــاكــثــون ( وبـــدء املــرحــلــة االأوىل 

لك�سف التحديات للجهات احلكومية.

االبتكار  اإدارة  مدير  ع�سريي  اإبراهيم  وقــال   

اإن جلنة  الــ�ــســحــة:  بــــوزارة  مبــركــز االإبـــــداع 

االإبداع ملو�سم احلج اأقامت ور�سة ما قبل احلج 

وامل�ساريع  احللول  من  مبجموعة  وخرجت  

لهذا  تطبيقها  يتم  احلــج  هــذا  يف  االبتكارية 

العام.

ــاف اأن الــهــاكــاثــون ميــر بــعــدة مــراحــل،   واأ�ــس

وت�سارك فيه عدة جهات؛ منها ال�سحة واملرور 

اأم  املـــدين ووزارة احلــج وجــامــعــة  ــاع  ــدف وال

القرى وعدة جهات خارجية، وكذلك م�سارات 

ورحلة  املقيم،  احلاج  )رحلة  وت�سمل:   للحاج 

ــة احلـــاج املــواطــن(   احلـــاج االأجــنــبــي، ورحــل

كل  يف  الــتــحــديــات  تفا�سيل  املــ�ــســار  وي�سمل 

التي  التحديات  للخروج مبجموعة من  نقطة  

يتم �سيغتها م�ستقبال، ويتم اإطالقها يف من�سة 

التي  احلــلــول  مــن  بكثري  الإثــرائــهــا  للمجتمع 

الــ�ــســنــدوق، ويف  اأن تــكــون مــن خـــارج  ميكن 

 10 اإىل   5 مــن  مبجموعة  نخرج  االأمـــر  نهاية 

حلول فائزة، ويتم اإخراج هذه احللول الفائزة 

حلوال  وتكون  لتبنيها  من�ساآت  مع  و‘دخالها 

مبتكرة. اأما املراحل فهي:

التحديات  االأوىل: تتمثل يف ك�سف  املرحلة   -

االأربعاء واخلمي�ض  للجهات احلكومية يومي 

   .29-30/ 6 /2022

الهاكثون  من�سة  اإطـــالق  الثانية:  املرحلة   -

ال�سبت 2022 / 7 / 2

الثالثاء  املن�سة  اإغـــالق  الــثــالــثــة:  املــرحــلــة   -

12 / 7 / 2022

الفائزين  واإعــالن  النتائج  الرابعة:  املرحلة   -

اخلمي�س 2022 / 7 / .

املــ�ــســاريــع  اإدارة  قــ�ــســم  ــيــ�ــض  رئ اأكـــــد 

النقابة  يف  اال�سرتاتيجي  والتخطيط 

ــيــارات املــهــنــد�ــض كــمــال  ــ�ــس ــل الــعــامــة ل

ــة الــوطــيــدة  ــعــالق جـــوهـــرجـــي، عــلــى ال

النقابة،  يف  والنقل  التكنولوجيا  بني 

التقني  اجلانب  تفعيل  على  واحلر�ض 

يف اإجنــــــاح �ــــســــريورة حـــركـــة الــنــقــل 

مــع منظومة  ــًا  تــزامــن واأمــــــان،  بــذكــاء 

معها.   والــتــكــامــل  احلـــج 

مت  اأنــه  جوهرجي  وذكــر 

معلومات  مركز  تاأ�سي�ض 

مـــوحـــد، واإنـــ�ـــســـاء غــرفــة 

ذكـــــــاء االأعــــــمــــــال الــتــي 

�سل�سلة  وتلخ�ض  تعك�ض 

مـــن االأنـــظـــمـــة الــتــقــنــيــة 

الــنــقــابــة  يف  املـــتـــطـــورة 

الــــعــــامــــة لـــلـــ�ـــســـيـــارات، 

منتجات  اإحــدى  هي  �سيف"  ومن�سة" 

هذه  مــرت  وقــد  النقل،  معلومات  مركز 

مراحل،  بعدة  اإن�سائها  خــالل  املن�سة 

و   ، والتخطيط  الدرا�سة  مرحلة  هي" 

مرحلة البناء، ومرحلة الت�سغيل، ويقف 

خلف هذه املن�سة جميع موظفي النقابة 

عددهم  ي�سل  قــد  الــذيــن  ا�ستثناء،  بــال 

موظف،  اآالف   3 اإىل  املوا�سم  يف 

وجه  وعلى  اأق�سام،  عــدة  يف 

ــم  قــ�ــس يف  اخلــــ�ــــســــو�ــــض 

املعلومات  وتقنية  الت�سغيل 

ومـــركـــز مــعــلــومــات الــنــقــل، 

اإ�سافة اإىل اجلهة امل�سرفة على 

امل�سروع ومقر �سا�سات ذكاء 

االأعمال.

منظومة متكاملة
عملت  �سيف"  من�سة"  اإن  ــاف:  واأ�ــس  

على اأمتتة  كافة عمليات النقابة العامة 

لل�سيارات؛ حيث تقوم با�ستقبال جميع 

اجلدولة  تتم  ثم  ومن  احلافالت  طلبات 

على  وحفاظًا  الت�سغيل،  عملية  ويليها 

احلافالت  فح�ض  يتم  احلجاج،  �سالمة 

يف املخازن ويتم ت�سجيل نتائج الفح�ض 

اأوامــــر خــروج  اأن  كــمــا  الــتــطــبــيــق،  يف 

ودخــــول احلــافــلــة مــن املــخــازن ت�سدر 

و�سهولة.  بي�سر  التطبيق  خـــالل  مــن 

اأي�سًا تتيح من�سة �سيف لكافة اجلهات 

تتكامل يف منظومة احلج  التي  املعنية 

ــمــكــن من  ــت ــة ال ــي خــا�ــس

حتديد مواقع احلافالت 

بن�سبة   ــا  ــه ب اخلـــا�ـــســـة 

 ٪98 ن�سبة  اإىل   %  85

كـــمـــا وفـــــــرت ملــ�ــســريف 

املـــــيـــــدان واملـــ�ـــســـرفـــني 

بالغات  ا�ستالم  باملركز 

ــــــطــــــوارئ وحتـــديـــد  ال

بدقة  االأعـــطـــال  مــواقــع 

بكل  ومعاجلتها  رفعها  يف  للم�سارعة 

�سال�سة.

خدمات نوعية
تقدم  "�سيف"  من�سة  اأن  واأو�ـــســـح   

عمليات  مــن  ورقــمــيــة؛  نوعية  خــدمــات 

يقارب  ملا  واجلــدولــة  والتحكم  اإداريـــة 

م�ستخدمة  حــافــلــة  ـــف  األ  17 الــــ 

ومــزودة  املقد�سة  امل�ساعر  يف 

مبــنــ�ــســة ويــــب �ــســخــمــة و 

للم�ستخدمني  يتيح   GPS
مــراقــبــة  الــ�ــســالحــيــة،  ذوي 

عــمــلــيــات الـــنـــقـــل والـــتـــوقـــع 

وحتركات احلافالت ل�سمان 

�سالمة �سيوف الرحمن، وال 

يكتمل هذا النظام اإال بدعم 7  

تطبيقات ذكية م�ستخدمة مل�ساندة فئات 

خمتلفة وهي" مر�سد احلافالت - مفت�ض 

م�سوؤول   - املــخــزن  مــديــر   - العمليات 

مدير   - اخلدمة  جمموعات   - الرتحيل 

املوؤ�س�سة - مدير ت�سغيل العمليات.

مكة املكرمة  - اإميـان بـدوي 

ترجمة خطبة عرفة بعشر لغات
الجميعي لـ             : نستهدف 150 مليون مستفيد

اأحمد العجيمي

كمال جوهرجي

أكد أتمتة كافة العمليات.. كمال جوهرجي: يستهدف الحلول والمشاريع االبتكارية 
منصة »ضيف« .. رقمنة 
متقدمة لنقابة السيارات انطالق هاكثون االبتكار الصحي في الحج 



اأك������دت امل�����س��ت�����س��ارة الأ����س���ري���ة وال���زوج���ي���ة 
العزيز  ال��ه��ن��وف ع��ب��د  ال��دك��ت��ورة  وال��رب��وي��ة 
م�سدر  يف  وا�سحا  خطرا  هناك  اأن  احلقيل، 
حمتوى  وهو  الأبناء،  تن�سئة  يف  وموؤثر  مهم 
ال�سو�سيال ميديا، فالنماذج الناقلة اأو القدوات 
تفعيل  �سرورة  على  م�سددة  قيمة،  ذات  لي�ست 
دور املجتمع والأ�سرة، لفتة اإىل اأن هناك ثالثة 
حماور تعترب دروعا وقاية حلماية الأبناء حال 
ال�سبط  اأولها  وتفعيلها؛  ا�ستخدامها  اأُح�سن 
فال�سبط  للمجتمع،  الر�سمي  وغ��ر  الر�سمي 
لطرح  ر�سمي  تنظيم  للغاية، عرب  مهم  الر�سمي 
ل��وائ��ح �سارمة  امل��ح��ت��وى وم��راق��ب��ت��ه وو���س��ع 
ال�سبط  وكذلك  املتجاوزين،  ملعاقبة  وممنهجة 
الأع���داد  م��ن  بال�ستفادة  وذل��ك  الر�سمي،  غ��ر 
وطرح  ميديا  ال�سو�سيال  م�ساهر  تتابع  التي 
حمتوى ومفاهيم قيمة؛ لي�ستفيدوا منها بقالب 

منا�سب لل�سباب وال�سابات.
يف  يتمثل  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
اإذ  والأ����س���رة؛  ال��ت��وع��وي  املجتمعي  اجل��ان��ب 
واملخرجات  الدخيلة  الأ���س��ي��اء  مقاومة  ميكن 
غر اجليدة بو�سائل التوا�سل من خالل تفعيل 
اأ�سر  ب��ن  التوا�سل  واإح��ي��اء  الأح��ي��اء،  جل��ان 
ال��ف��ارق  ت�سد  توعوية  ل��ق��اءات  بتفعيل  احل��ي 
جيل  بن  التكنولوجيا  ل�ستخدامات  املعريف 
التوعية  وحماولة  والأب��ن��اء،  والأمهات  الآب��اء 
ال��رب��وي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة والأ����س���ري���ة م��ن خ��الل 
الجتماعين  والنف�سين  الربوين  املخت�سن 
واأ���س��ال��ي��ب  ل��ل��ت��وا���س��ل  اأوا����س���ر  خ��ل��ق  بكيفية 
على  التعرف  تربية حديثة حتث على �سرورة 
اأ�ساليب  وتغير  اهتماماتهم  خالل  من  الأبناء 
املكت�سبة من  الفكرية  لتعديل اجلذور  احلوار؛ 
من  وذل��ك  التكنولوجيا،  اأو  ميديا  ال�سو�سيال 
خالل تفعيل دور املخت�سن وت�سخر جهودهم 

للتوعية.
املحور  اأن  اإىل  ال��ه��ن��وف،  ال��دك��ت��ورة  ون��وه��ت 
اإر����س���اده  علينا  ي��ج��ب  اإذ  ال���ف���رد؛  ه��و  ال��ث��ال��ث 
ج��دوى  ب��ال  ط��اق��ات��ه  ماي�ستهلك  ك��ل  ع��ن  للبعد 
واليوميات  ف�"الت�سطيح"  معريف،  م��ردود  ول 
التي ل ت�سيف لل�سخ�ص �سيئا �سوى ا�ستهالك 
احلوا�ص ومدخالت للعقل الباطن ينبغي البعد 
عنها. واأ�سافت: "علينا البعد عن كل ما قد يغر 
منظومتنا الفكرية ويجعلنا نلهث خلف �سراب 

الكماليات املزيفة".

تخصيص المحتوى
ماجد  والجتماعي  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار  ق��ال 
من  الأبناء  لتوعية  عدة  طرقا  هناك  اإن  الفهد: 
م�ساهر  لبع�ص  ال��ه��اب��ط  امل��ح��ت��وى  خ��ط��ورة 
احلديث  اأردنا  "اإذا  م�سيفا:  ميديا،  ال�سو�سيال 
ب��ن الأط��ف��ال  ف��الب��د م��ن التفريق  ع��ن الأب��ن��اء 
جت��اوزا  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  ال�سابعة،  �سن  دون 
اإبعادها نهائيا  ال�سن، فالفئة الأوىل يجب  هذه 
ما  واخ��ت��ي��ار  م��ي��دي��ا،  ال�سو�سيال  متابعة  ع��ن 
لذلك،  اأوق��ات  وحتديد  التلفاز  عرب  ي�ساهدونه 
الفئة  اأما  لهم،  معينة  برامج  اختيار  والأف�سل 
الثانية، فالأ�سل متابعتها ب�سكل دقيق واإ�سافة 
متابعه  م��ع  املخ�س�ص(،  )امل��ح��ت��وى  خا�سية 
اأبوية لأجهزتهم ثم متابعة ما ي�ساهدونه، ويتم 
وملاذا  واخلطاأ،  بال�سواب  لتعريفهم  مناق�ستهم 
ي�ستوعبوا  لكي  خاطئ؛  اأو  �سحيح  الفعل  هذا 
ال��ط��رق املهمة  اأن م��ن  ي���دور ح��ول��ه��م، ك��م��ا  م��ا 
والأم  الأب  يف  املتمثلة  احل�سنة  القدوة  وجود 
اأو اأحد الأخوة الكبار، اأو غرهم من الأقارب، 
اأف��ع��ال بع�ص  اأن  واحل��دي��ث م��ع الأط��ف��ال ع��ن 
متثل  ول  فردية،  التوا�سل  مواقع  يف  الأف��راد 

املجتمع واأنها هذه لي�ست حياتهم احلقيقية".
نف�سيا واجتماعيا؛  الأبناء  تهيئة  كيفية  وحول 
الوعي والإدراك ملا  ليكونوا على قدر كاف من 
ال�سو�سيال  م�ساهر  بع�ص  قبل  من  ن�سره  يتم 
باأنهم  �سورتهم  اإظهار  يحاولون  الذين  ميديا، 
يفهم  "لكي  ق��ال:  والأف�سل،  والأج��م��ل  الأغنى 
اإعطاوؤهم  الأف�سل  فمن  اأهاليهم  و�سع  الأبناء 
جوانب  بع�ص  يف  احلياتية  امل�سوؤولية  بع�ص 
احلياة يف املنزل، كرك امليزانية العائلية بيدهم 
يكون  �سهريا  م�سروفا  منحهم  اأو  اأي���ام  لعدة 
وامل�سريات  الإن��رن��ت  ثمن  ومتم�سنا  �سامال 
العائلة  دخل  م�سدر  ب��اأن  اإفهامهم  مع  اخلا�سة 
يحدث  ما  ب��اأن  لهم  التو�سيح  وكذلك  حم��دود، 

ما  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف  حولهم 
لإ�سباع  حقيقية  غر  باأ�سياء  تباهي  اإل  هو 
ع��ار���ص  ال�سخ�ص  نف�ص  يف  داخ��ل��ي  نق�ص 
ال�سخ�ص  ه��ذا  به  يقوم  ما  اأن  اأو  املحتوى، 
العادية  حياته  ولي�ست  مدفوع  اإع��الن  جمرد 
ب��ي��ت��ه مثل  اإىل  ب��ع��ده��ا  ي��ع��ود  اإمن����ا حل��ظ��ات 
التاأكيد  "ينبغي  وتابع:  اآخر".  �سخ�ص  اأي 
ال�سو�سيال  م�ساهر  بع�ص  اأن  على  لل�سباب 
اإذ  امل��ن��ت��ج��ات؛  لتقدمي  و�سيلة  جم��رد  ميديا 
ملنتجاتها"،  للت�سويق  ال�سركات  ت�ستخدمهم 

م�سرا اإىل اأن تعزيز الثقة يف النف�ص ومعرفة 
لتوجيه  مهم  ب�سيطة  مببالغ  ال�ستثمار  كيفية 

الأبناء حلياة م�ستقبلية جتارية.

مرحلة عمرية حساسة
الإدم���ان  وع���الج  نف�سي  ط��ب  اأول  ا�ست�ساري 
ب��ج��دة  ال��ن��ف�����س��ي��ة  وال�����س��ح��ة  اإرادة  مب��ج��م��ع 
تاأثر  اأن  ترى  كعكي،  حممد  فاطمة  الدكتورة 
م�ساهر ال�سو�سيال ميديا على حياة املراهقن 
�سرائح  اأك���ر  م��ن  الفئة  ه��ذه  تعترب  اإذ  ك��ب��ر؛ 
حل�سا�سية  ن��ظ��رًا  بامل�ساهر،  ت��اأث��رًا  املجتمع 
املرحلة العمرية التي ميرون بها، والتي يجب 
توجيه  م��ع  وث��واب��ت  قيم  مبجموعة  �سبطها 

لتطوير  بال�سخ�ص،  واملحيطن  الوالدين  من 
مبا  �سلبا  يتاأثر  ل  لكي  ب��ه،  والهتمام  قدراته 
املراهق  على  ال�سيطرة  "يجب  م�سيفا:  ي��راه، 
وما  فعله  يجب  ما  جتاه  جيد  ب�سكل  وتوعيته 
يجب جتنبه، لكي ل يقوم باأفعال قد توؤثر على 

حياته العلمية والجتماعية وال�سخ�سية".
اأن ين�ساأ املراهق  واأ�سارت كعكي، اإىل �سرورة 
القيم  حتكمها  واأخ��الق��ي��ة،  من�سبطة  بيئة  يف 
والأخ����الق، ولها اأ���س��ول وع���ادات وث��واب��ت ل 
ومهما  الأم���ر،  كلف  مهما  عنها  ال��ت��ن��ازل  ميكن 
بها،  يتاأثر  فال  �سيئة،  اأم��ور  الفرد من  مير على 
الربية  ����س���رورة  م��ع  ث��واب��ت��ه،  م��ن  ت��غ��ر  اأو 
البداية،  منذ  للمراهق  وال�سوية  ال�سحيحة 
اإن�سانا  وتبني  الطفولة  منذ  ب��ه  تهتم  وال��ت��ي 
�سويا، و�ساحب نظرة اإيجابية للحياة، بحيث 

ي�سمعه  اأو  يراه  �سيء  باأي  يتاأثر  اأن  ميكن  ل 
املراهق  اإ�سغال وقت  اأهمية  ف�سال عن  لحقا، 

باأمور مفيدة تنمي من مواهبه وقدراته.
وحماولة  باملراهق،  الهتمام  اأن  واع��ت��ربت 
والتعامل  بها،  التي مير  العمرية  املرحلة  فهم 
معه باإيجابية �سيء مهم للغاية، لتقبل املراهق 
واأخذ راأيه يف الأمور التي تخ�سه وتلك التي 
انطباعا  يعطيه  ما  اأي�سا،  الأ�سرة  تخ�ص  قد 
اأهمية  الأ�سرة، مع  اأنه ذو راأي وله كيانه يف 
ب��ه، واإظ��ه��ار احلب  ال��وال��دي��ن  ع��الق��ة  تعزيز 
القدوة  هم  وال��دي��ه  ي��رى  يجعله  ما  ل��ه،  الكبر 
يوؤذيهما،  قد  ما  يفعل  اأن  ويرف�ص  ل��ه،  الأوىل 
اأو يوؤثر عليهم. وتابع: "لبد من معرفة معرفة 
ميول واجتاهات الأبناء الإيجابية، ما يجعلهم 
يرونها  التي  ال�سيئة  ال�سلوكيات  عن  يبتعدون 

يف كل مكان خا�سة من امل�ساهر".

تعزيز الرقابة الذاتية
ا���س��ت�����س��ه��د امل�����س��ت�����س��ار ال��ن��ف�����س��ي والأ����س���ري 
والجتماعي واملر�سد الديني باحلر�ص الوطني 
الله  �سلى  امل�سطفى،  بحديث  ح��م��ودة،  اأحمد 
"كلكم راع وكلكم م�سوؤول  عليه و�سلم، القائل: 
الأب��ن��اء  م��راق��ب��ة  اأه��م��ي��ة  ل��ي��وؤك��د  رعيته"،  ع��ن 

الطبيعي  من  اأن  مو�سحا  �سالحهم،  لتحقيق 
توجيه  على  ب��ن��اء  املجتمع  �سالمة  ت��وؤم��ن  اأن 
واإر�ساد كباره، فالرجل راع يف اأهل بيته، كما 
املراأة راعية يف بيت زوجها وهي م�سوؤولة عن 
رعيتها، م�سرا اإىل اأن هوؤلء الن�صء اأمانة يف 
والربية،  والتوجيه  التلقي  جهة  من  اأعناقنا 
بينما اإهمالهم ثم النوح على انحرافهم ت�سرف 

خاطىء. 
"اإن على كل م�سوؤول  وا�ستطرد حمودة قائال: 
مع  واإدارت��ه��م  توجيههم  يتوىل  اأن  رعيته  عن 
اإىل  لف��ت��ا  والت�سلية"،  ال��رق��اب��ة  ب��ن  التفريق 
الرقابة  وتعزيز  الديني  ال���وازع  زرع  اأهمية 
ال�سبيل  ف��ه��ي  ال��ن�����صء،  ن��ف��و���ص  يف  ال��ذات��ي��ة 
الوحيد لتوجيه �سلوكهم وتغذية مناعتهم جتاه 
وبرامج  و�سائل  يف  انحراف  من  مايواجهونه 
التوا�سل الجتماعي. وتابع: "حتفيز ال�سعور 
بوحدانية املواجهة ورقابة الأبناء هي ال�سبيل 

ل�سد ثغرات الربية والتوجيه".

السذج صعدوا على أكتاف المتطفلين
شددوا على أهمية معاقبة المشاهير المتجاوزين.. مختصون لـ»             «: 

ف�ساءات مفتوحة، جعلت م�ساهدة كل �سيء يحدث يف العامل متاحا بن جدران الغرف املغلقة، فو�سائل التوا�سل الجتماعي قّربت البعيد، وو�سعت "ال�سالح والطالح" بن يدي اجلميع، خ�سو�سا ال�سباب وال�سابات الذين يتابعون 
م�ساهر ال�سو�سيال ميديا با�ستمرار، ما يجعلهم عر�سة ملحتوى- رمبا- يكون بعيدا كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا يديره مديرو اأعمال و�سكرتارية وفرق عمل، وبالتايل يحدث التاأثر ال�سلبي مبجتمعات اأخرى، اأو رمبا ينعك�ص بالوبال 

على حياة الأ�سرة برمتها، فبع�ص الأبناء قد يعجبون بحياة م�ساهر ال�سو�سيال ميديا "الوهمية" ويريدون تطبيقها يف حياتهم اليومية مع �سيق ذات اليد اأحيانا، فتتحول حياة الأ�سرة اإىل جحيم ل يطاق، لذلك �سدد م�ست�سارون اأ�سريون، 
واأطباء، وا�ست�ساريون نف�سيون واجتماعيون على اأهمية حماية الأبناء والبنات من خطر املحتوى "الهابط" لبع�ص م�ساهر و�سائل التوا�سل الجتماعي حلماية الأ�سرة واملجتمع.

البالد - مها العواودة

اعتربت الدكتورة رجاء طه القحطاين من ق�سم علم الجتماع 
التقنية  اأن  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  الجتماعية  واخل��دم��ة 
اأ�سبحت ت�سيطر على �ستى مناحي احلياة، ول ميكن رف�سها 
الدينية  القيم  تعزيز  م��ن  لب��د  ولكن  عنها،  اأنف�سنا  ع��زل  اأو 
والأخالقية التي توجه الفكر وال�سلوك الر�سيد، وتعزيز القيم 
الدينية وخمافة الله والإميان باأنك اإن مل تكن تراه فهو يراك، 
لتكوين  �سلوك،  وك��ل  نظرة  وك��ل  كلمة  كل  على  الرقيب  وه��و 

�سخ�سية موؤمنة بقيم دينها.

و�سددت على اأن العالقة القوية بن الوالدين والأبناء ومناق�سة 
ال�سليمة،  الجتماعية  للتن�سئة  مهمة  و�سيلة  املجتمع  ق�سايا 
اأن يكون للطفل واملراهق راأي �سخ�سي يف ما  "لبد  م�سيفة: 
يدور حوله، فاإن مل ت�سبع الأ�سرة رغبته للمعرفة �سيبحث عنها 

يف م�سادر اأخرى".
وت��ن�����س��ح ال��ق��ح��ط��اين ال���وال���دي���ن ب��ت��ك��وي��ن جم��م��وع��ات مع 
املعلومات  لتبادل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  الأبناء 
من  مبا�سر  غ��ر  ب�سكل  الأب��ن��اء  توجيه  ث��م  وم��ن  وال��ط��رائ��ف، 

خالل هذه املجموعة بن�سر املحتوى الإيجابي. وم�ست قائلة: 
"لبد من اإعطاء الأبناء فر�سة التعبر عن اآرائهم ومناق�ستهم 
من  فاحلوار  بالتقنية  تقدما  الأك��ر  معرفتهم  من  وال�ستفادة 
اأجمل و�سائل التن�سئة الجتماعية"، منوهة اإىل اأهمية اأن تقدم 
والأنبياء  الر�سول  �سرة  عن  باحلديث  يهتم  حمتوى  الأ�سرة 
وال�سحابة وقادة الفكر الإ�سالمي والعلماء، فالبد للوالدين من 
املوؤثرين؛  الأ�سخا�ص  منجزات  ومناق�سة  بهم  الأبناء  تعريف 

لتحفيزهم على غربلة وانتقاء النافع وا�ستبعاد ال�سار.

محاورة األبناء وسيلة لحمايتهم
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ماجد الفهد اأحمد حمودة

الهنوف احلقيل

رجاء القحطاين

فاطمة كعكي

حمودة:
الرقابة الذاتية هي 

السبيل الوحيد لتغذية 
مناعة األبناء

التسلية ال تبرر 
زيادة أرصدة 
فراشات الضوء

الهنوف:
 ينبغي البعد عن اللهث 

خلف سراب الكماليات 
المزيفة

مدراء أعمال 
وسكرتارية وفرق 

عمل تدير المحتوى 
الهابط
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فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

االستثمار اجلريء..فرص جاذبة لريادة األعمال

نمو قياسي
 للشركات الناشئة 
ومساهمتها في 

االقتصاد

جدة - البالد
اأقل زمن، ويعك�س هذا النوع من ال�ستثمار ات�ساع الفر�س املتاحة اليوم لرواد الأعمال يف اململكة،  ال�ستثمار اجلريء.. م�سار جاذب لكثري من الطموحني يف اخت�سار البدايات، والطاحمني باأعلى عائد يف 

وت�سجيع بيئة التمويل للم�ساريع التقنية.
 كما يهدف ال�ستثمار اجلريء اإىل زيادة اإ�سهام املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الناجت املحلي من 20% اإىل 35%، ورفع ن�سبة منو وا�ستدامة الأعمال النا�سئة، يف ظل مواكبة اململكة للتحولت القت�سادية الرقمية 

يف العامل، وتعزيز اأهميتها وتناف�سيتها كوجهة ا�ستثمارية مف�سلة على اخلارطة القت�سادية الدولية.

 يف اإطار مبادرة الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية 
هذا  دور  وتفعيل  لتحفيز  "من�ساآت"  واملتو�سطة 
القت�ساد  يف  الأعــمــال  وريـــادة  احلــيــوي  القطاع 
لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت  الوطني، 
اجلـــــريء، عــن ا�ــســتــثــمــارهــا يف �ــســنــدوق الــديــن 
 Partners for" اجلريء واملدار من قبل �سركة
ال�سناديق  مديري  اأحد   ،")Growth )PFG
العاملية ومن ذوي اخلربة يف تقدمي اأدوات الدين 
ال�سغرية  واملن�ساآت  النا�سئة  لل�سركات  اجلــريء 

واملتو�سطة.
الــديــن  اأدوات  تــقــدمي  عــلــى  الــ�ــســنــدوق  و�ــســريكــز 
واملن�ساآت  النا�سئة  لل�سركات  )التمويل(  اجلــريء 
جمالت  يف  النمو  �سريعة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
التقنية والتقنية املالية والرعاية ال�سحية والعلوم 

احلياتية.
عليها  يــوؤكــد  ال�ستثمارية  اخلــطــوة  هــذه  اأهمية   
ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  التنفيذي  الرئي�س 
بن  نبيل  الدكتور  اجلــريء  لال�ستثمار  ال�سعودية 
�سندوق  يف  ال�ستثمار  ــاأن  ب كو�سك،  عبدالقادر 
برنامج  �سمن  يــاأتــي   PFG مــع  اجلـــريء  الــديــن 
منظومة  يف  التمويلية  الــفــجــوات  ل�سد  ال�سركة 
متويلية  حلوًل  توفر  حيث  اجلــريء؛  ال�ستثمار 
لل�سركات النا�سئة واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
ملكية  تقلي�س  تــفــادي  يف  لت�سهم  النمو  �سريعة 

املوؤ�س�سني وامل�ستثمرين احلاليني.

 نجاح ونمو قياسي
 منذ تاأ�سي�سها من ِقبل هيئة "من�ساآت" عام 2018  
ك�سركة حكومية، و�سمن برنامج التطوير املايل، 
تعمل ال�سركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء على 
تطوير منظومة هذا الن�ساط عن طريق ا�ستثمار 

2.8 مليار ريال. 
ووفق تقرير �سابق، حققت املنظومة  يف اململكة 

ال�سخ  قيمة  اإجــمــايل  لي�سل   ،%  770 بلغ  منــوًا 
املايل يف ال�ستثمارات الواعدة لل�سركات النا�سئة 
حتى  دولر(  مليار   1.7( ــال  ري مليار   6.5 اإىل 
ال�سركات  يف  امل�ستثمرين  عــدد  وزيـــادة   ،2021
النا�سئة ال�سعودية بن�سبة 192 %، لي�سل عددها 
اإىل 76 يف نف�س العام مقابل 26 فقط يف 2018 
، وبلغ عدد ال�سناديق التي ت�ستثمر فيها ال�سركة 
نا�سئة،  �سعودية  �سركة  لـ83  تابعة  �سندوقًا   23
الإلكرتونية،  التجارة  مثل  عدة،  قطاعات  �سملت 
املعلومات،  وتقنية  وحــلــول  املــالــيــة،  والتقنية 

والتعليم، والتو�سيل والنقل.
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكــد  وكما  هنا،  من   
تناميًا كبريًا  اململكة  ت�سهد  نبيل كو�سك،  الدكتور 
القابلة  النا�سئة  الــ�ــســركــات  يف  ال�ستثمار  يف 
حمليًا  التو�سع  على  والــقــادرة  ال�سريع  للنمو 
وعامليًا،  والدور املهم لل�سركة يف تنمية منظومة 
دعم  خــالل  مــن  اململكة،  يف  اجلـــريء  ال�ستثمار 
على  امل�ستثمرين  وحتفيز  ال�سناديق  تاأ�سي�س 
يف  ي�سهم  مبا  النا�سئة  ال�سركات  يف  ال�ستثمار 
املحتوى  وتعزيز  ال�سعودي  القت�ساد  تنويع 

اإىل  ال�ستثمارية  ال�سناديق  املحلي، حيث تهدف 
للنمو  القابلة  النا�سئة  ال�سركات  يف  ال�ستثمار 

ال�سريع والكبري.

توسيع فرص االستثمار
ال�ستثماري  املــال  راأ�ــس  تخ�سي�س  يتم  ما  عــادًة   
منو  باإمكانيات  تتمتع  التي  ال�سغرية  لل�سركات 
ب�سرعة،  منــت  الــتــي  لل�سركات  اأو  ا�ستثنائية، 
حتقيق  على  والعمل  التو�سع  ملوا�سلة  وم�ستعدة 
اجلرئ،  ال�ستثمار  يف  وال�ستمرار  اأعلى  عوائد 

وقد �سبق اأن وقعت ال�سركة ال�سعودية لال�ستثمار 
املــايل،  القطاع  مــوؤمتــر  فعاليات  خــالل  اجلـــريء، 
جريء  ا�ستثمار  �سناديق   6 مع  التزام  خطابات 
بــالــ�ــســراكــة مـــع �ــســركــات ا�ــســتــثــمــار ذات خـــربة، 
التي �سيتم  لال�ستثمار يف ال�سناديق ال�ستثمارية 

تاأ�سي�سها من قبل مدراء ال�سناديق.
لتو�سيع فر�س  الأهــداف القت�سادية   وعلى �سوء 
العامة  الهيئة  ال�ستثمار اجلادة، وبح�سب حمافظ 
رئي�س  "من�ساآت"  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت 
لال�ستثمار  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 

اجلــــــريء املــهــنــد�ــس �ــســالــح 
اأطلقت  الر�سيد،  اإبراهيم  بن 
ال�سركة عمليات ال�ستثمار يف 
ال�سناديق من خالل الربنامج 
ـــادرة ال�ــســتــثــمــار  ـــب ــع مل ــاب ــت ال
ــــي تــتــ�ــســمــن  ــــت اجلـــــــــريء ال
يف  ال�ستثمار  برنامج  اأي�سا 
وبرنامج  النا�سئة  ال�سركات 

ال�ستثمار بامل�ساركة.

برنامج مسك 
للتدريب 

ال�ستثمار  لطبيعة  ونــظــرا   
املرتفعة،  وعــائــداتــه  اجلـــرئ 
عادة  )اجلــرئ(  امل�ستثمر  فــاإن 
ال�ستثمار  خماطرة  يقبل  ما 
الــنــا�ــســئــة، على  الــ�ــســركــات  يف 
اأمل اأن يربح عوائد كبرية عندما ت�سبح ال�سركات 
ناجحة، ويف ال�سركات يوؤخذ يف العتبار اإمكانات 
اأو  منتجاتها  وتفرد  اإدارتــهــا،  فريق  وقــوة  النمو 

خدماتها.
ال�سغرية  امل�ساريع  لنجاح  ذهبية  قاعدة  هناك    
"التمويل  باأن  تفيد  الأعمال،  وريــادة  واملتو�سطة 
 .." والطموح  الكفاءة  اأي�سا  بــل  ليكفي  وحــده 
القطاع  هــذا  ومنــو  لنجاح  وتعزيزا  ذلــك  ولأجـــل 
وال�سركة  اخلريية  م�سك  موؤ�س�سة  برنامج  قــدم   ،
تعليمية  جتربة  اجلــريء  لال�ستثمار  ال�سعودية 
ال�ستثمار  منظومة  على  ثاقبة  نظرة  توفر  فريدة 
اجلريء، بتوفري فر�س للرواد والقادة الطموحني 
ال�ستثمار  �سركات  واأكــرب  اأف�سل  اأحــد  مع  للعمل 
الــقــدرات  عــن  تبحث  التي  املنطقة،  يف  اجلـــريء 
يف  بالتاأهيل  وذلك  بالطموح،  تت�سم  التي  ال�سابة 

جمالت ال�ستثمار، واملالية، والقانون.

املهند�س �شالح الر�شيد

 د. نبيل كو�شك

استطالع رأي العموم على تعديالت الالئحة

 استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية 
جدة - البالد

ا�ستثناء  واجلمارك  وال�سريبة  الزكاة  هيئة  تعتزم 
ف�سال  العقارية،  الت�سرفات  �سريبة  من  حــالت   5
عن ال�سماح برد قيمة هذه ال�سريبة يف حالتني. كما 
املواعيد واملدد  احت�ساب  يتم  اأن  اأعلنت رغبتها يف 
ل�سريبة  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�سو�س 
الت�سرفات العقارية وفقًا للتقومي امليالدي، واأدخلت 
وطرحتها  الالئحة  على  تعديالت  ذلــك  �سبيل  يف 
لتقدمي  ودعتهم  حيالها،  العموم  اآراء  ل�ستطالع 
ل�سريبة  التنفيذية  الالئحة  تعديل  حول  مرئياتهم 
"ا�ستطالع" وذلك  من�سة  عرب  العقارية  الت�سرفات 

قبل تاريخ 11 يوليو املقبل.
�سمن  يــاأتــي  الــالئــحــة  تعديل  اإن  الهيئة:  وقــالــت 
الت�سرفات  �سريبة  من  ال�ستثناءات  نطاق  تو�سيع 
العقارية، وذلك يف �سوء عملها امل�ستمر يف تطوير 
الالئحة التنفيذية ل�سريبة الت�سرفات العقارية مبا 
ومبا  وحتدياته،  العقاري  ال�سوق  تعامالت  يخدم 

ي�ساهم يف حتقيق م�ستهدفات اململكة. 
وفيما يلي تفا�سيل احلالت امل�ستثناة من ال�سريبة 

واحلالت التي جتيز ردها:

االستثناء األول
ل�سركة  طبيعي  �سخ�س  قبل  من  العقار  يف  الت�سرف 
موؤ�س�سة يف اململكة ميلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 
حــدوث  عــدم  وب�سرط  اأ�سهمها،  اأو  ح�س�سها  جميع 
تغيري يف ن�سبة ملكيته يف ال�سركة املُت�سرف لها ملدة 

ل تقل عن 5 �سنوات من تاريخ الت�سرف العقاري.

االستثناء الثاني
الت�سرف يف العقار بني ال�سركات التي تكون جميع 
ح�س�سها اأو اأ�سهمها مملوكة - ب�سكل مبا�سر اأو غري 

حدوث  عدم  وب�سرط  ال�سخ�س،  نف�س  من  مبا�سر- 
ال�سركة  يف  ال�سخ�س  ذلــك  ملكية  ن�سبة  يف  تغيري 
تاريخ  من  �سنوات   5 عن  تقل  ل  ملدة  لها  املُت�سرف 

الت�سرف العقاري.

االستثناء الثالث
ملطور  �سخ�س  اأي  قبل  مــن  الــعــقــار  يف  الت�سرف 
والتاأجري  البيع  اأن�سطة  ملــزاولــة  مرخ�س  عــقــاري 
وال�سوابط  واللوائح  لالأنظمة  وفقًا  اخلارطة  على 
يكون  اأن  على  اململكة،  يف  ال�سارية  والتعليمات 
العقار خم�س�سا لأحد م�ساريع البيع على اخلارطة 
ــرار مــن جلنة البيع والــتــاأجــري على  لــه ق و�ــســادرا 

اخلارطة بالرتخي�س.

االستثناء الرابع
الت�سرف يف العقار دون مقابل ل�سركة موؤ�س�سة يف 
اململكة تكون جميع ح�س�سها اأو اأ�سهمها مملوكة - 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر - من قبل وقف "ذري" 
ن�سبة  يف  تغيري  حــدوث  عــدم  وب�سرط  خــريي،  اأو 
ملدة خم�س  لها  املت�سرف  ال�سركة  الوقف يف  ملكية 

�سنوات من تاريخ الت�سرف.

االستثناء الخامس
رد العقار ملالكه ال�سابق نتيجة اإلغاء الت�سرف 
اأو املوثق  العقاري املوثق - لدى كاتب العدل 
خالل  وذلك  اأطرافه،  بني  بالرتا�سي  املعتمد- 
توثيق  تــاريــخ  مــن  يــومــًا   90 تتجاوز  ل  مــدة 

الت�سرف العقاري حمل الإلغاء، وب�سرط عدم 
حدوث اأي تغيري على و�سف العقار ورد كامل 

قيمته.

حاالت رد الضريبة
كانت  حــال  اأي  يف  ُتــرد  ال�سريبة  اأن  الهيئة  اأكــدت 
اأو امل�سددة  اأو باخلطاأ،  ال�سريبة امل�سددة بالزيادة 
كانت  حــال  يف  اأو  يكتمل،  مل  عــقــاري  ت�سرف  عــن 
اإلغاوؤه؛  مت  عقاري  ت�سرف  عن  امل�سددة  ال�سريبة 
ــروط الــــــواردة يف  ــ�ــس �ــســريــطــة ا�ــســتــيــفــاء كــافــة ال
الفقرة 20 من البند اأ من املادة الثالثة من الالئحة 
ال�ستثناء  حالت  فيها  اأو�سحت  والتي  التنفيذية 

من �سريبة الت�سرفات العقارية.

 طموحات العوائد المجزية

 80 رخصة تعدينية 
خالل شهر 

الريا�س- البالد
اأ�سدرت وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية 80 رخ�سة تعدينية جديدة خالل 
رخ�س  و9  البناء،  مــواد  ملحاجر  رخ�سة   64 بينها  من  املا�سي،  مايو  �سهر 
وذلك  واحدة،  ا�ستغالل  ورخ�سة  معدنية،  خامات  فائ�س  رخ�س  و6  ك�سف، 
وفًقا لتقرير املركز الوطني للمعلومات ال�سناعية والتعدينية التابع للوزارة.
واأو�سح التقرير اأن عدد الرخ�س التعدينية ال�سارية يف القطاع حتى نهاية 
�سهر مايو و�سل اإىل 2،069 رخ�سة، تت�سدرها رخ�س حماجر مواد البناء بـ 
بـ 497 رخ�سة، ثم رخ�س ال�ستغالل  الك�سف  تليها رخ�س  1،357 رخ�سة، 
التي �سجلت قرابة 165 رخ�سة، و29 رخ�سة ا�ستطالع و21 رخ�سة فائ�س 

خامات معدنية.
منطقة  ا�ستحوذت  والتعدينية  ال�سناعية  املعلومات  مركز  تقرير  وبح�سب 
الريا�س على العدد الأكرب من اإجمايل الرخ�س التعدينية ال�سارية يف القطاع 
بـ 453 رخ�سة، تلتها منطقة مكة املكرمة بـ 391، ثم املنطقة ال�سرقية بـ 339 
يف  ال�سارية  الرخ�س  اإجمايل  من  رخ�سة   233 بـ  املنورة  املدينة  ومنطقة 

القطاع.
الرخ�س  من  اأنــواع   6 التنفيذية  ولئحته  التعديني  ال�ستثمار  نظام  وحدد 
ملدة  املعادن  اأنــواع  جميع  ت�سمل  التي  ال�ستطالع  رخ�سة  منها:  التعدينية، 
�سنوات   5 ملدة  املعادن  اأنــواع  جلميع  ك�سـف  ورخ�سة  للتمديد،  قابلة  عامني 
بالن�سبة للمعادن من الفئتني )اأ،ب(، ورخ�سة لفئة املعادن )ج( ملدة عام واحد، 

ورخ�سة لالأغرا�س العامة مرتبطة برخ�سة التعدين اأو املنجم ال�سغري.
املعادن من  التي ت�سمل: رخ�سة تعدين  النظام رخـ�س ال�ستغالل،  كما حدد 
الفئتني )اأ( و )ب(، والتي ل تتجاوز فرتة ترخي�سها 30 عاًما قابلة للتجديد 
ومدة  و)ب(،  )اأ(  الفئتني  مـن  للمعادن  �سغري  منجم  ورخ�سة  التمديد،  اأو 
لفئة  البناء خم�س�سة  �سنة، ورخ�سة حمجر مواد  تزيد عن 20  رخ�ستها ل 
للتمديد،  قابلة  اإىل 10 �سنوات  لها  املعادن )ج( والتي ت�سل مدة الرتخي�س 
كما ت�سمن النظام رخ�سة "فائ�س اخلامات املعدنية يف مواقع امل�ساريع اأو 

الأرا�سي ذات امللكية اخلا�سة".
وتهدف وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية اإىل حماية قطاع التعدين، وتعظيم 
ال�سناعة  تطوير  وبرنامج   ،2030 اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  وفــق  قيمته، 
الثالثة  الركيزة  لي�سبح  التعدين  لتحويل  اللوج�ستية؛  واخلدمات  الوطنية 
لل�سناعة الوطنية، والعمل على ا�ستغالل الرثوات املعدنية يف اململكة التي 

تنت�سر يف اأكرث من 5،300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
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�أولاً  تكمن  �لثقافية  للهوية  �لييتيياأثيير  مييعييادليية 

ما  وهييو  ف�ضاء�ته،  ورحييابيية  �مل�ضهد  �إثييير�ء  يف 

�ليييدوؤوب  و�حلييير�ك  �لثقافة  وز�رة  عليه  تييقييوم 

�لييوز�رة  �أجهزة  خمتلف  وبر�مج  �لوزير  ل�ضمو 

وقطاعاتها، وذلك ما �أ�ضار �إليه �لرئي�س �لتنفيذي 

د�ييييل،  بيين  �لييرحييميين  عييبييد  بيين  لل�ضندوق حمييمييد 

مثمنا دور وز�رة �لثقافة و�حت�ضانها �ل�ضندوق 

�مليييادي  �لييدعييم  بييتييوفيير  �لأوىل،  ميير�حييلييه  خيييال 

�ل�ضندوق؛  عمل  مهام  وتي�ضر  و�للوج�ضتي 

�ل�ضندوق  دور  بيياأهييمييييية  �ليييييوز�رة  ميين  �إمييييانيييااً 

�لثقايف  �مل�ضهد  حتفيز  على  �ملبا�ضر  وتيياأثييره 

حتقيق  يف  ي�ضهم  ممييا  �مل�ضتفيدين؛  ومتييكيين 

�ملهم  بييدوره  فال�ضندوق  �لقطاع.   م�ضتهدفات 

يف  �لثقافية  �ملنظومة  مييع  �لإ�ييضييهييام  �إىل  يهدف 

ورفع  و�لثقافة  للفنون  �ملحلي  �ملحتوى  زيييادة 

بربنامج  �ملرتبطة  �لجتماعي  �لرفاه  موؤ�ضر�ت 

جودة �حلياة، كما يعمل �ل�ضندوق على متويل 

�لقطاع �لثقايف بال�ضر�كة مع �لقطاعن �خلا�س 

وغر �لربحي يف رفع �إ�ضهام �لقطاع �لثقايف يف 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل، وخلق ع�ضر�ت �لآلف 

من �لفر�س �لوظيفية حتى عام 2030.

  �أي�ضا.. ويف �ضبيل حتقيق هذه �لأهد�ف، �أعّد 

�لقطاع  لتمكن  كاملة  ��ضرت�تيجية  �ل�ضندوق 

يف  تتمثل  د�يييل،  بن  حممد  �إليها  �أ�ضار  �لثقايف، 

مع  تتنا�ضب  خمتلفة  بيير�مييج  و�إطييياق  ت�ضميم 

�حييتييييياجييات �لييقييطيياع، وكيييان بيياكييورتييهييا برنامج 

برنامج  مع  بال�ضر�كة  �لثقافية،  �مل�ضاريع  حتفيز 

 181 نحو  بلغت  مبخ�ض�ضات  �حلييييياة  جيييودة 

مييليييييون رييييييال، وتيييتيييو�ىل ثييمييار �لييربنييامييج يف 

موؤكد�  �ململكة،  ت�ضهدها  �لتي  �لثقافية  �مل�ضاريع 

لتحقيق  قييدمييااً  �مل�ضي  يف  �ل�ضندوق  ��ضتمر�ر 

م�ضتهدفات  ودعييم  �لر�ضيدة،  �لقيادة  طموحات 

من  �ملنبثقة  للثقافة  �لوطنية  �ل�ضرت�تيجية 

�ل�ضندوق  ي�ضتهدف  �أي�ضا     .»2030 »روؤيييية  

وحتقيق  ميياليييييااً  �لييقييطيياع  تنمية  يف  �لإ�ييضييهييام 

و�مل�ضاريع  �لن�ضاطات  دعم  خال  من  ��ضتد�مته 

�لأنيي�ييضييطيية  يف  �ل�ييضييتييثييمييار  وت�ضهيل  �لييثييقييافييييية 

جانب  وهييو  �لقطاع،  ربحية  وتعزيز  �لثقافية 

�لدور �ملجتمعي  يوؤكد �حلر�س على تفعيل  مهم 

ومتيزها  �لثقافية  �لهوية  �إثييير�ء  يف  و�إ�ضهامه 

يف  وقدر�تها  عر�قتها  عن  �لتعبر  يف  �لإبد�عي 

كل  يف  �لييوطيين  وطموحات  �أحيييام  عيين  �لتعبر 

جمال بقدر�ت �أبنائه وبناته.    

ريادة واستدامة 
  ويف هيييذ� �ليي�ييضييييياق �لييو�عييد حلييزميية �لأهييييد�ف 

�ل�ضرت�تيجية  قييطيياع  رئي�س  �أكيييدت  �لوطنية، 

�ملوؤ�ض�ضية  �ل�ضرت�تيجية  �أن  �لنمر على  جناء 

برت�ضيخ  طموحاته  تعك�س  لل�ضندوق،  �جلديدة 

عامليااً،  �لثقافة  �ململكة وريادتها يف جمال  مكانة 

�لثقايف  للقطاع  �مل�ضتد�م  �لتمويل  خييال  ميين 

و�ييضييعيييييه لييتييمييكيين �لييقييطيياع مييين خييييال تييطييوييير 

�مل�ضدر،  ومتنوعة  م�ضتد�مة،  متييويييل  �آليييييات 

�لثقايف  �لأثييير  لتعزيز  د�عييميية  �ييضيير�كييات  وخييلييق 

و�لقت�ضادي، و�لعمل على �أن يكون ممكنااً ماليااً، 

ووجهة موحدة للتمويل �لثقايف يف �ململكة عن 

�لثقافية  �ملنظومتن  مع  جهوده  توحيد  طريق 

خال  من  منها  �ل�ضتفادة  وتعظيم  و�لتنموية، 

�إ�ييضييهييام �لقطاع  خييدمييات غيير مييالييييية، وحتييفيييييز 

�خلا�س وغر �لربحي. 

�ل�ضندوق  �ضعي  �إىل  �لنمر  �أ�ييضييارت  �أييي�ييضييا    

م�ضادر  بن  �ملن�ضودة  �لو�ضل  حلقة  يكون  لأن 

جميع  ومتييويييل  لييدعييم  و�مل�ضتفيدين  �لتمويل 

�لثقافة،  وز�رة  تنظمها  �لتي  �لثقافية  �لقطاعات 

حيث ت�ضمل جمالت �لدعم و�لتمويل كل �أن�ضطة 

�لإنتاج و�لعر�س و�لطلب وعو�مل �لتمكن.

برامج تنموية
ا  تنظيمياً �لييثييقييايف  �لتنمية  �ييضيينييدوق  يرتبط 

دعم  على  ويركز   ، �لوطني  �لتنمية  ب�ضندوق 

 16 ت�ضم  �لتي  �لثقافية  �لقطاعات  منظومة 

�ل�ضرت�تيجية  �ضمن  حتييديييدهييا  مت  قييطيياعييا، 

�لوطنية للثقافة وذلك من خال بر�مج تنموية 

�لقطاع  لتمكن  �ضممت  خمتلفة  متويل  باآليات 

�ضناعة  مييثييل:  خمتلفة،  جميييالت  يف  �لييثييقييايف 

وتييطييوييير �ملييحييتييوى، و�لييتييعييليييييم و�لييتييدريييب، 

ودعيييييم �لييبيينييى �لييتييحييتييييية، ونيي�ييضيير وتيي�ييضييويييق 

�ملخرجات �لثقافية، وت�ضغيل �ملر�فق �لثقافية، 

�لثقايف  �لقطاع  يف  �لرقمي  �لتحول  ومتكن 

�لتي  �ل�ييضييتييثييمييارييية  �لييرب�مييج  �إىل  بييالإ�ييضييافيية 

لزيادة رفع م�ضاهمة  تفعيلها  �ل�ضندوق  يعتزم 

�لقطاع �لثقايف يف �قت�ضاد �لدولة، كما �ضيقدم 

�ملالية  غر  �ل�ضت�ضارية  �خلدمات  �ل�ضندوق 

جلميع �جلهات و�لأفر�د �لعاملن يف �ملجالت 

�لثقافية �ملختلفة.

دور  تفعيل  �إىل  ييا  �أييي�ييضاً �ليي�ييضيينييدوق  وي�ضعى   

�لقطاع  يف  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرة  �مليينيي�ييضيياآت 

فّعالة  ��ضرت�تيجية  �ضر�كات  وتكوين  �لثقايف 

مع جهات عدة يف �لقطاع �حلكومي، و�خلا�س 

�مل�ضتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �لييربييحييي  وغيير 

�لثقايف  �لقطاع  على  �لإيجابي  �لأثيير  وتعزيز 

و�ملمار�ضن فيه، مبا يعود بالنفع على �قت�ضاد 

�لدولة و�مل�ضلحة �لعامة.

يقوم  �لتي  �لأهد�ف  لهذه  �لعري�س   و�لعنو�ن 

تعزيز  هييو  �لييثييقييايف،  �لتنمية  �ضندوق  عليها 

فر�س  وحتقيق  �ل�ضعودي  �لثقايف  �لإنييتيياج 

�قت�ضادية تنموية مما يوؤدي �إىل تطوير �مل�ضهد 

�لوطنية  �لثقافة  تقدير  �لثقايف ورفع م�ضتوى 

و�لتاأثر  �لقوة  مكامن  كاأحد  ا،  وعاملياً ا  حملياً

�لتقدم  م�ضرة  يف  �حل�ضاري  �ململكة  دور  يف 

وبنات  �أبناء  من  لاأجيال  �لعاملي  و�لتو��ضل 

�لوطن وتفوقهم يف كل جمال. 

الثقافة.. ترسيخ الدور الحضاري
هوية جديدة للصندوق وتمكين القطاع
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مليشيا الشر تستهدف استقرار اليمن
نجاة مدير أمن لحج من تفجير إرهابي

عدن - البالد

مبختلف  �لإرهابية  �حلوثي  ملي�ضيا  بها  تقوم  متكررة  �إرهابية  حماولت 

�ل�ضرعية؛ خللق فو�ضى  �مل�ضوؤولن يف �حلكومة  �ليمنية، م�ضتهدفة  �ملدن 

وبلبلة، فبعد �أن حملتها �لأمم �ملتحدة يف 2021 م�ضوؤولية ��ضتهد�ف مطار 

عدن بثاثة �ضو�ريخ بالي�ضتية موجهة بدقة، ل�ضرب طائرة حتمل �أع�ضاء 

�حلكومة، قال م�ضدر �أمني �أم�س: �إن �ضيارة مفخخة �نفجرت مبوكب مدير 

�أمن حمافظة حلج، �لعميد �ضالح �ل�ضيد يف عدن.

و�أكد �أن �لنفجار وقع بالقرب من جولة كلية �لرتبية يف خور مك�ضر، �إل �أنه 

مل ي�ضب باأذى، يف حن قتل عدد من �جلنود �لذين كانو� برفقته، بينما قال 

ا لو�ضائل �إعام حملية: �إن �لنفجار ت�ضبب بت�ضرر �ضيارة  �ضاهد عيان، وفقاً

و�حرت�قها. و�ضهدت �لعا�ضمة �ليمنية �ملوؤقتة عدن �ل�ضهر �ملا�ضي �نفجار 

�لع�ضكرية  للمنطقة  �مل�ضرتكة  �لعمليات  رئي�س  ��ضتهدف  مفخخة  �ضيارة 

جنا  �لذي  �ملعا،  مديرية  يف  �ليافعي،  ح�ضن  علي  �ضالح  �لعميد  �لر�بعة، 

بدوره من �لنفجار. وغالبااً ما ت�ضهد �ملدينة مثل تلك �ل�ضتهد�فات، �إل �أن 

و�ضول  مع  وبالتز�من   ،2020 دي�ضمرب   30 ففي  عامن،  قبل  وقع  �أعنفها 

�حلكومة �ليمنية �إىل �لعا�ضمة �ملوؤقتة، �آنذ�ك وقعت 3 �نفجار�ت مبحيط 

وزرها  تتحمل  جميعها  م�ضابن،   110 وحييو�يل  قتيااً   26 موقعة  �ملطار، 

ملي�ضيات �حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن.

له بعد �ضاعات قليلة من جناته من تفجر �ضيارة مفخخة  �أول ظهور  ويف 

�لإرهابية، و�تهمها  �لتنظيمات  ��ضتهدفت موكبه، هاجم مدير �ضرطة حلج، 

يف  �لأمني  �حلييز�م  قائد  وبعث  عييدن.  يف  �لغادرة  �لعملية  خلف  بالوقوف 

حلج ومدير �ضرطة �ملحافظة نف�ضها �للو�ء �ضالح �ل�ضيد يف ت�ضجيل مرئي 

بثه �لتلفزيوين �لر�ضمي للمجل�س �لنتقايل، ر�ضالة طماأنة لل�ضعب �ليمني، 

و�ضوف  بخر  "نحن  وقال:  �لإرهابية.  للتنظيمات  باملر�ضاد  وقوفه  و�أكد 

نتحدى هوؤلء �لإرهابين، و�ضوف نكون لهم باملر�ضاد"، كما و�ضف �لعملية 

�لإرهابية  �لتنظيمات  وخاطب  �خل�ضي�س"،  و�لعمل  بي"�جلبانة  �لإرهابية 

بالقول: "�أنتم جبناء ونحن ننا�ضل من �أجل ��ضتعادة بلد، ول رجعة للقاعدة 

لطرد  �ل�ضتعد�د  على  �جلنوبية  �لييقييو�ت  حث  فيما  �جلنوب"،  �أر�ييس  يف 

وماحقة هذه �لعنا�ضر �لإرهابية �أينما وجدت وحلت، كما تعهد بالوقوف 

�لد�ئم �ضد �لقاعدة ود�ع�س حتى تطهر خاياها من باده.

فجر 

ال�صحافة 

ال�صعودية

www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

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

 يف ع�ضر �لف�ضاء �ملفتوح وعوملة �لتو��ضل، تزد�د �أهمية �لهوية �لثقافية يف �لتفاعل �حل�ضاري و�لتعبر عن �لهوية �لوطنية باقتد�ر، كقوة 

ناعمة �ضانعة جلودة �حلياة و�لتنمية يف �ململكة، وموؤثرة يف �مل�ضهد �حل�ضاري �لعاملي. وتعظيما لهذ� �لدور، �أطلق �ل�ضندوق �لثقايف قبل 

�أيام هويته �جلديدة خال �مللتقى �لأول لل�ضندوق، برعاية �لأمر بدر بن فرحان، وزير �لثقافة رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�ضندوق، وبح�ضور 

عدد من قياد�ت ومن�ضوبي �ضندوق �لتنمية �لوطني ووز�رة �لثقافة وبرنامج جودة �حلياة.

جدة - البالد

اإلسهام
في التنمية

وجودة الحياة وتوفير 
الفرص للشباب
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جدة - البالد

الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي حمافظ  كّرم 

ــن حــ�ــســن بــالــبــيــد، وذلــــك جلــهــوده  جــــدة، عــمــر ب

املميزة يف "ملتقى نحو املليون التطوعي" الذي 

امللك  مبركز  موؤخًرا  جدة  حمافظة  اأمانة  اأقامته 

عبدالعزيز الثقايف باأبرق الرغامة.

وقد عرب بالبيد عن عميق �سكره وتقديره ل�سموه 

الكرمي على هذه املبادرة الكرمية.

جدة - البالد

زايــد  بــن  عليثة  الإعــامــي  الريا�سي  املــحــرر  احتفل 

فار�س،  جنله  بزفاف  واإخــوانــه  ال�سلمي  اخل�سريي 

ــروري الــ�ــســريــف،  ــس ــ� عــلــى ابــنــة هـــاين بــن حمــمــد ال

اإحــــــــــــــدى  يف 

على  الـــقـــاعـــات، 

الق�سائد  اأنــغــام 

التي  وال�سيات 

ــــت الــعــريــ�ــس  زف

مبــــــ�ــــــســــــاركــــــة 

احل�سور. ح�سر 

ــيــخ  احلـــــفـــــل �ــس

اخل�سرة  قبيلة 

مــــــــن �ــــســــلــــيــــم، 

بن  عبدالرحمن 

زايد  معلث  وال�سيخ  ال�سلمي،  اخل�سريي  �سعيفان 

من  كبري  وجمع  القبيلة  ورجــال  ال�سلمي  اخل�سريي 

الذين  واملحبني  والأ�ــســدقــاء  والأقــــارب  الإعــامــيــني 

بهذه  ووالــده  للعري�س  والتربيكات  التهاين  قدموا 

املنا�سبة.

بتوديع  الغامرة  �سعادته  عن  فار�س  العري�س  وعــرّب 

حياة العزوبية، �ساكرًا الله، اأن اأمت عليه ن�سف دينه 

اإنها ليلة  يف هذه الليلة ال�سعيدة يف الذاكرة. وقال: 

تعجز فيها الكلمات عن و�سف الفرح املعطر مب�ساعر 

الأهل والأحبة املهنئني بهذه املنا�سبة ال�سعيدة، �سائا 

املوىل اأن يوفقه وزوجته ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

�سروره  عن  اخل�سريي  عليثة  العري�س  والــد  وعــرّب 

يوفقه  اأن  الــلــه،  �سائا  فــار�ــس،  جنله  بــزفــاف  البالغ 

وعرو�سه، مبديًا عظيم �سكره وامتنانه لكل من ح�سر 

و�ساركه الفرحة.

ليلة العمر يعطرها الفرح ومشاعر األحبة
عليثة اخلضيري يزف فارس على أنغام الشيالت..العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

املدينة املنورة - حممد 

قا�سم

احــتــفــلــت اأ�ـــســـرة اأبــنــاء 

جـــربيـــل اأبــوالــقــا�ــســم 

ـــة -رحــــمــــه الـــلـــه،  فـــات

الدكتور  ابنهم  بــزفــاف 

جــــربيــــل حمـــمـــد جــربيــل 

ال�سوؤون  من�سوبي  من  فاتة، 

ال�سحية مبنطقة املدينة املنورة، من 

ابنة الرتبوي حممد ح�سن اجلهني، الذي اأقيم 

يف اإحدى القاعات باملدينة، بح�سور لفيف من 

الأهل والأ�سدقاء والزماء والأقارب.

فرحته  عن  جربيل  الدكتور  العري�س  واأعــرب 

املنا�سبة  بهذه  و�سروره 

ال�سعيدة مقدما �سكره 

لكل من �ساركه فرحة 

العمر.

مـــن جــانــبــه، اأعـــرب 

حممد  العري�س  والد 

جـــربيـــل عــــن فــرحــتــه 

بزواج  الكرمية  والأ�سرة 

متمنيا  جربيل،  الدكتور  ابنه 

للعرو�سني حياة مباركة. 

�سكر  عثمان  املهند�س  العري�س  عــم  قــدم  كما 

فرحتهم  �ساركهم  من  لكل  وامتنانها  العائلة 

بهذه املنا�سبة الغالية.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

احتفل اأبناء طاهر اأحمد برناوي- يرحمه الله- 

برناوي،  طاهر  اأحمد  املهند�س  �سقيقهم  بزفاف 

من من�سوبي قطاع البرتول، على ابنة الرتبوي 

بهيج  حفل  يف  وذلـــك  الــو�ــســابــي،  �ــســامل  مقبل 

القاعات  اإحــدى  يف  اأقيم  املقد�سة،  بالعا�سمة 

والزماء  والأ�سدقاء  الأهــل  بح�سور  الكربى 

والأقارب الذين باركوا للعري�س.

الله  يوفقه  اأن  اأحمد  املهند�س  العري�س  ومتنى 

�سعيدة،  عائلة  وبناء  وتفاوؤل  اأمــل  كلها  حلياة 

زادت  ومباركتهم  الأهـــل  تهنئـــــة  اإن  ـــال:  وق

ليلة  يف  وال�سرور  الفرح  عبق  ونــرت  فرحتي 

العمر.

�سكر  مـــازن،  املهند�س  العري�س  �سقيق  وقـــدم 

اأر�ــســل  اأو  ح�سر  مــن  لكل  وامتنانها  العائلة 

الغالية،  املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

الــفــرح  عليه  الــلــه  يـــدمي  اأن  للعري�س  ومتــنــى 

وال�سرور مع �سريكة حياته.

أبو القاسم والجهني يحتفالن بزواج جبريل

آل طلبة يحتفلون بعقد قران فادي

 تكريم النخلي 

آل البرناوي والوصابي يزفون أحمد

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

في�سل ع�سام  ابنة  على  �سعود طلبة،  فادي  املهند�س  ابنهم  قران  بعقد  اآل طلبة  احتفل 

طلبة، وذلك باإحدى قاعات الأفراح مبكة املكرمة، بح�سور الأهل والأقارب والأ�سدقاء 

وعدد من امل�سوؤولني ورجال الأعمال يف مكة املكرمة.

حممد قا�سم - املدينة املنورة

مدير  ِقبل  من  وذلــك  ال�سركات،  باإحدى  النخلي،  قا�سم  علي  املهند�س  تكرمي  مت 

املدير  العظيم   �سنقارجا  �سامي عبد  املنطقة   ال�سيانة عبدالعزيز اجلهني  ومدير 

التنفيذي، حل�سوله على جائزة اأف�سل مهند�س يف فرع ينبع لعام 2021م.

وعرب النخلي عن �سكره وتقديره للم�سرفني على هذا العمل، موؤكدًا حر�سه على 

الأداء املتميز، وهو حافز له لبذل املزيد من العطاء.

�أخبارهم

اجلميدي،  حمدي  عبداحلميد  اأ�ــســرة  تلقت 

الـــتـــهـــاين مبــنــا�ــســبــة تــخــرج 

بن  اأحــمــد  الطبيب  ابــنــهــم 

من  اجلميدي  عبداحلميد 

كلية الطب تخ�س�س "طب 

وجراحة عامة".

وعــــرب اجلـــمـــيـــدي عن 

�ــســعــادتــه الــبــالــغــة، 

بهذه املنا�سبة.

تخرج اجلميدي 

مبنا�سبة  القرين،  دوا�ــس  مبارك  حافظ  احتفل 

"ممتاز"  بتقدير  املاج�ستري  ح�سوله على درجة 

مع مرتبة ال�سرف الأوىل، يف تخ�س�س التعليم 

الإلـــــكـــــرتوين، مـــن جــامــعــة املــلــك 

عبدالعزيز بجدة.

القرين تلقى تهاين الأهل 

والأ�ــســدقــاء والــزمــاء، 

الـــــذيـــــن متــــنــــوا لــه 

والنجاح  التوفيق 

يف حياته العلمية.

تــعــيــني �ـــســـعـــادة املــ�ــســتــ�ــســار 

�سامل  بن  جابر  الدكتور 

بـــن �ــســمــرة الــيــامــي 

مديرًا عامًا لاإدارة 

لتنمية  الـــعـــامـــة 

ـــــــــــــرادات  الإي

بــــــــــــــوزارة 

ال�سحة.

الفايدي،  روي�سد  بن  م�سّلم  اأ�سرة  تتلقى 

التهاين والتربيكات؛ لتخرج ابنهم املازم 

فهد  امللك  كلية  من  عبدالله 

الأمنية.

وعــرب ابــن رويــ�ــســد عن 

ابنه،  بتخرج  �سعادته 

ــعــاىل، اأن  ــلــه ت �ــســائــًا ال

يوفقه ملا فيه خدمة 

ثــم مليكه  ديــنــه، 

ووطنه.

املاجستير حلافظ

اليامي مديرا

ابن رويشد مالزمًا

تكريم صالون عميد الصهبة 
جدة - البالد

كرم �سالون عميد ال�سهبة الثقايف، ممثًا بامل�سرف العام، 

املهند�س حممد �سالح ع�سريي بدرع قدمه ح�سني احل�سيني 

عاود  وقد  ال�سبيكة.  اأهــايل  عن  نيابة  خــداوردي  وع�سام 

ال�سالون ن�ساطه جمددًا بعد انقطاع طويل لأكر من �ستة 

ع�سريي.  عبدالرحمن  �سالح  �ساحبه  رحيل  بعد  اأ�سهر 

املكرمة  مكة  ووجهاء  اأعيان  من  وفــدًا  ال�سالون  وا�ستقبل 

وبع�سًا من رواد ال�سالون من مدينتي جدة والطائف.

ضياء يحتفي بتخرج عمرو

تعليم مكة يحتفى بالعبيدي بعد 32 عاما
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

املكرمة،  مبكة  للتعليم  العامة  الإدارة  احتفلت 

ممــثــلــة يف قــ�ــســم الــنــ�ــســاط املــ�ــســرف بــالــرتبــوي 

الــربامــج  ق�سم  رئي�س  العبيدي  حا�سن  ح�سني 

العامة والتدريب باإدارة ن�ساط الطاب، مبنا�سبه 

تقاعده بعد خدمة 32 عاما، ورعى احلفل م�ساعد 

ح�سني  بن  علي  التعليمية  لل�سوؤون  العام  املدير 

نبيل  الن�ساط  ق�سم  رئي�س  بح�سور  العمودي، 

القيادات  بكر طيب، و�سط ح�سور عدد كبري من 

التعليمية، واأ�سرة املحتفى به.

جدة - البالد

�سياء  الدكتور  العظام  وه�سا�سة  الروماتيزم  طبيب  احتفل 

احلاج ح�سني، بتخرج ابنه عمرو من جامعة املعرفة بالريا�س، 

فرحة  و�سط  واجلراحة،  الطب  بكالوريو�س  على  وح�سوله 

الأهل والأقارب والأ�سدقاء.

وعـــرب عــمــرو عــن فــرحــتــه بــالــتــخــرج وحــ�ــســولــه عــلــى درجــة 

البكالوريو�س، موؤكدا اأن كل ما حققه، كان بف�سل الله، �سبحانه 

وتعاىل، ثم بدعم واهتمام والديه، داعًيا الله اأن ميكنه من اأداء 

ر�سالته الإن�سانية نحو جمتمعه ووطنه الغايل.
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الدمام- حمودالزهراين 
اأعلنت اإدارة نادي العدالة عن تعاقدها مع احلار�س ميالن مياتوفيت�س 
من )اجلبل الأ�سود( البالغ من العمر 35 �سنة كرابع �سفقات النادي 
بدوري  املقبل  املو�سم  خالل  الفريق  �سيمثلون  الذين  الأجنبية 

املحرتفني. 
و�سبق للحار�س اأن مثل العديد من الأندية الأوربية والآ�سيوية، كان 

اآخرها" بوداب�ست وليف�سكي �سوفيا".
واملهاجم  دير�ستام،  الغيني  املدافع  مع  تعاقدت  قد  الإدارة  وكانت 

الكوملبي رينالدو لينـيـ�س، واملدافع ال�سوي�سري مارتن. 

 "مياتوفيتش" يحمي عرين العدالة

إن كنت استثناء 
فقد القيت إعجازاً

ل�سخ�س  فكرة  و�سف  به  ُيق�سد  م�سطلح  هو  امل�سعد   ملخ�س 
لتقنعه بها يف امل�سعد، اإ�سارة اإىل �سيق الوقت والقدرة على اإقناع 
الطرف الآخر بها، واإن كنت �ساأ�ستخدم هذا الأمر لإقناع �سخ�س 
ما مبا قام به الهالل ف�ساأ�ستخدم عبارة "اأن ت�سل متاأخرا وحتقق 
ما مل يحققه املبكرون" ، فهكذا عنون ووا�سل الهالل كتابة الكتب 
والق�س�س، �سواء كانت عن الرقي اأو الإدارة اأو الإخال�س اأو عدم 
ال�ست�سالم بعودته من م�سافة مل يكن يتوقع اأي �سخ�س اأن باإمكانه 
اأن يقطعها؛ ليحقق ما احتفل به الآخرون قبل حتقيقه، وهذا اأمر 
يثري الت�ساوؤل.. هل ما فعله الهالل يجب ت�سنيفه بالإعجاز كما ذكر 

عي�سى احلربني اأم هو اأمر اآخر؟
الله باأمور  اإرادة  اأن كل ما يو�سف باملعجزة يرتبط بعد  احلقيقة 
بدون  �ساحبها  باب  تطرق  ال�سماء  من  تاأتي  ل  فاملعجزة  كثرية، 
حتلل  اأن  من  لبد  اأعني  ما  ولتعرف  م�ساحب،  عمل  اأو  مقدمات 
بني  الرتابط  لرتى  اجلوانب،  جميع  من  املو�سم  هذا  الهالل  حالة 
مع  التعاطي  عند  الأزمات  اإدارة  من  بدءا  معها  التعاطي  كيفية 
الأهلي  وهو  لالأندية،  العامل  كاأ�س  يف  الكبرية  اخل�سارة  اأزمة 
حا�سم،  بقرار  الفنية  الأزمة  هذه  مع  التعاطي  مت  حيث  امل�سري، 
مبا  الفريق  �سكل  غري  الذي  دياز  بعودة  و�سحيح  جازم  واختيار 
اأمام  مباراة  اآخر  ا�ستعادة وهجه، وروحه، خ�سو�سًا يف  ي�سمن 
الفي�سلي يف ظل الغيابات املتعددة، وهذا الأمر يت�سح يف ن�سج 
الالعبني يف اأدائهم خالل املباراة، واأحاديثهم بعدها حيث اأن�سح 
بالعودة اىل حوار قائد الهالل واملنتخب ال�سعودي حوار �سلمان 
الفنية التي  الفرج، وحديثه عما مر به الفريق على �سعيد الأزمة 
املحرتم  باملدرب  �سلمان  و�سفه  الذي  جاردمي،  مع  بالفريق  اأملت 
املبنية  الهالل  تركيبة  تواكب  مل  ذلك  ورغم  الكبرية،  ال�سمعة  ذي 
منذ �سنوات طوال، اأو ما ي�سمى DNA الفريق حيث عّرف الأمر 
حديثه  يف  در�سا  مقدما  ال�سحيح  �سياقه  يف  ال�سحيح  بتعريفه 

لالعبني والإداريني والإعالميني على حد �سواء.
لديه  ولكن  التخ�س�س،  لديه  لي�س  ب�سخ�س  تاأتي  اأن  باإمكانك 
بب�ساطة  اأو  الذكاء،  منها  جزء  يكون  التي  عالية،  اإدارية  قدرات 
و�سفة  فهذه  ال�سفتان  تنعدم  اأن  ولكن  املتخ�س�س  حُت�سر  اأن 
للكارثة، جتنبها القائمون على الهالل يف ظل وجود اأ. فهد بن نافل 
العوامل  تلك  كل  واملحليني.  الأجانب  ولعبيه  ومدربه،  واإدارته، 
تبدو  واملنظم  املحرتم  املوؤ�س�ساتي  للعمل  املنطقية  النتائج  جتعل 

كاملعجزات.
@MohammedAAmri

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

وزير الرياضة يستقبل أبطال آسيا

جدة – البالد
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  الريا�سة  وزير  ا�ستقبل 
والباراملبية، الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�سل، 
الريا�سية  عبدالله  امللك  مدينة  يف  اأم�س  اأول 
والإداري  الفني  اجلهاز  بجدة،  )اجلوهرة( 
القدم،  لكرة  الأوملبي  ال�سعودي  املنتخب  ولعبي 

بعد التتويج ببطولة كاأ�س اآ�سيا حتت 23 عاًما يف 
اأوزبك�ستان.

بالإجناز،  الأخ�سر  لعبي  الريا�سة  وزير  وهناأ 
خالل  قدموه  الذي  الكبري  بامل�ستوى  م�سيًدا 
اأجل  من  العمل  مبوا�سلة  طالبهم  كما  البطولة، 
ال�سعودية،  للريا�سة  الإجنازات  من  مزيٍد  حتقيق 

وح�سر ال�ستقبال اأي�سا رئي�س الحتاد ال�سعودي 
لكرة القدم يا�سر امل�سحل.

للمرة  القاري  باللقب  توج،  قد  الأخ�سر  وكان 
الأر�س  �ساحب  اأوزبك�ستان  ك�سب  عندما  الأوىل، 
وال�سيافة بنتيجة 2-0، يوم 19 يونيو اجلاري، 
اأي  يخ�سر  مل  حيث  لفًتا،  ح�سوًرا  �سجل  اأن  بعد 

لقاء يف البطولة، اإ�سافة اإىل اأنه حافظ على نظافة 
�سباكه يف جميع املباريات.

اللقب  عاًما،   23 حتت  ال�سعودي  املنتخب  وحقق 
ُتوج  املنتخبات، حيث  التا�سع على �سعيد  القاري 
وفئة  وحيد،  بلقب  والأوملبي  األقاب،   3 بـ  الأول 

ال�سباب بـ 3، والنا�سئني بـ 2.

النصر يتعاقد رسميا مع غارسيا.. ويودع روسو
جدة – هالل �سلمان

اأعلن نادي الن�سر ر�سميا عن تعاقده مع املدرب الفرن�سي 
القدم  لكرة  الأول  الفريق  تدريب  لتويل  غار�سيا  رودي 
اأنخل  ميغيل  لالأرجنتيني  خلفا  اجلديد،  املو�سم  يف 
ال�سكر  له  مقدما  العا�سمي،  النادي  ودعه  الذي  رو�سو 
على ما قدمه خالل الفرتة التي اأ�سرف فيها على الفريق.
وكما كان متوقعا، اتفقت اإدارة الن�سر مع غار�سيا على 
معمر  اآل  م�سلي  النادي  رئي�س  وطار  عقده،  بنود  كافة 
اإىل العا�سمة الفرن�سية باري�س للتوقيع مع املدرب الذي 
يورو  مليون   5.8 امل�ساعد  الفني  وجهازه  �سيتقا�سى 

�سنويا.
الذي  الفرن�سي  باملدرب  مبكرا  اهتمامه  الن�سر  واأبدى 
رف�س يف البداية العمل خارج اأوروبا، لكن املفاو�سات 
الن�سراوية انتهت باإقناعه بخو�س اأول جتربة تدريبية 

اأن كان يف فرتة راحة من  ال�سرق الأو�سط، بعد  له يف 
التدريب منذ مايو 2021.

من  العديد  ودرب  عاما،   58 العمر  من  غار�سيا  يبلغ 
 ،2001 عام  اإيتيان  �سانت  اأبرزها  الفرن�سية،  الأندية 
 )2008-2007( ولومان   )2007-2002( وديجون 
الإيطايل  روما  يدرب  اأن  قبل   ،)2013-2008( وليل 
ليدرب  الفرن�سي  الدوري  اإىل  عاد  ثم   )2016-2013(

مر�سيليا )2016-2019( وليون )2021-2019(.
الدوري  بثنائية  للفوز  ليل  قيادة  يف  غار�سيا  وجنح 
لو�سافة  مر�سيليا  اأو�سل  كما   ،2011 عام  والكاأ�س 
 2018 عام  ليغ(  )يوروب  الأوروبي  الدوري  بطولة 

حيث خ�سر املباراة النهائية اأمام اأتلتيكو مدريد.
ونال مدرب الن�سر اجلديد لقب اأف�سل مدرب يف فرن�سا 

3 مرات اأعوام 2011 و2013 و2014.

"رنا وهيا" 
تتوجان ببطولة المملكة للريشة الطائرة للسيدات

الدمام- حمودالزهراين 
توجت ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي 
يف  الفائزات  الر�سيد  مي  الطائرة،  للري�سة 
بح�سور  للزوجي،  لل�سيدات  اململكة  بطولة 
ومدير  املقرن،  مقرن  الحتاد،  رئي�س 
الطائرة  للري�سة  الدويل  بالحتاد  التطوير 
باملركز  توجت  حيث  Ian wright؛ 

وهيا  حرب�س،  اأبو  رنا  الالعبتان  الأول 
فاطمة  الثنائي  الثاين  باملركز  املدرع، وحل 
باملركز  وجاءت  ترك�ستاين،  وهتون  مو�سى، 
الثالث الالعبتان اجلوهرة ال�سديري، ورهف 
اأقامها  التي  البطولة  اإطار  يف  وذلك  املبدل؛ 
الحتاد ال�سعودي للري�سة الطائرة مب�ساركة  
مناطق  خمتلف  من  الطائرة  الري�سة  لعبات 

اململكة والبالغ عددهم 60 لعبة، التي اأقيمت 
بن  في�سل  الأمري  ل�ستاد  الريا�سة  بال�سالة 
اإدارة  ومتت  هذا  يومني،  ملدة  بالريا�س  فهد 
وحتكيم مناف�سات البطولة من قبل نخبة من 
احلكام الوطنيني الذين مت اإعدادهم و تاأهيلهم 
على اأعلى م�ستوى للقيام بهذه املهمة من خالل 

دورات احلكام التي ينظمها الحتاد.

مباراة فاصلة لحسم 
بطل الدوري اإليطالي

جدة – البالد
اأكد الحتاد الإيطايل لكرة القدم اأن لقب دوري الدرجة الأوىل املحلي �سيح�سم 
من خالل مواجهة فا�سلة اعتبارًا من املو�سم املقبل حال الت�ساوي يف النقاط 
يف  الفكرة  الإيطايل  الدوري  اأندية  وناق�ست  الرتتيب.  يف  فريقني  اأول  بني 
وقت �سابق هذا ال�سهر، وقال الحتاد: اإن "جمل�سه ال�ست�ساري �سدق عليها".
ولن يكون هناك وقت اإ�سايف يف املباراة الفا�سلة حيث �ستنتقل مبا�سرة اإىل 
املو�سم  اللقب  ح�سم  ومت  دقيقة.   90 بعد  التعادل  ا�ستمر  اإذا  الرتجيح  ركالت 
املا�سي يف اليوم الأخري من امل�سابقة حيث فاز ميالن باأول األقابه يف الدوري 
على  بنقطتني  متفوقًا  املو�سم  لينهي  �سا�سولو،  على  تغلبه  بعد  عامًا   11 منذ 
فاإن  اإنرت،  النقاط مع  اإنرت ميالن. وحتى لو كان قد ت�ساوى يف  غرميه 
ول  املبا�سرة.  املواجهات  يف  تفوقه  ب�سبب  اللقب  �سيح�سم  كان  ميالن 
حيث  الفا�سلة،  املباراة  اأوروبا  يف  اأخرى  كربى  م�سابقة  اأي  ت�ستخدم 
تعتمد بطولت الدوري على فارق الأهداف للف�سل بني الفرق. ومت ح�سم 
لقب دوري الأ�سواء الإيطايل من خالل مباراة فا�سلة مرة واحدة فقط 

يف ال�سابق حني تغلب بولونيا على اإنرت )2-0( يف روما عام 1964.
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العناد واالستهتار عزز ادعاء الشامتين شرف دفن الكبار

 األهلي يهوي إلى غياهب المجهول

 األهلي.. تاريخ مجيد
اإذا اأردن� احلديث عن الأهلي، فالبد اأن يكون مقرون� ب�أملع 
الأ�سم�ء الع�ملية التي ا�ستقطبهم الن�دي العريق من لعبني 
الذين  الأهلي،  واأخرجهم  اأجنبهم  ممن  وكذلك  ومدربني، 
ال�سعودية  الري��سة  على  ف�سل  اأ�سح�ب  ومــ�زالــوا  ك�نوا 
الكوؤو�س يطول  قلعة  اأجم�د  والعربية بل والع�ملية، ف�سرد 

ويطول، وللمجد بقية.

 تساؤل" البالد"..
ن�سرت " البالد" يف عدده� ال�س�در بت�ريخ 3/6/2021 تقريرا 
ا�ستالمه� م�سوؤولية  الأهلي وذلك فور  لإدارة  بت�س�وؤل  معنون� 
الأهلي، بـ" هل �ستعيد الإدارة الأهلي اإىل من�س�ت التتويج؟".

خ�سو�سً�  �سفرية،  موا�سم   5 الن�دي  جم�هري  ع��ست  اأن  بعد 
عندم�   2016 يف  ك�نت  الن�دي  خزينة  دخلت  بطولة  اآخــر  اأن 
الثالثية  خالله�  وحقق  للن�دي،  رئي�سً�  الزويهري  م�س�عد  ك�ن 

ال�سهرية " الدوري وك�أ�س امللك وال�سوبر".

 اإلدارة تجيب بالهبوط 
ت�س�وؤل "البالد" الذي طرحته على الإدارة، اأج�بت عليه ب�مل�سهد 
على  يخفى  ل  الــذي  املريع،  ف�سله�  نت�ج  احلــ�يل،  ال�سوداوي 
جميع الري��سيني، فقد اأكدت الإدارة اأن رئ��سته� لالأهلي، م�هي 
اإل تكري�س للف�سل الذي لزمه� قبل ثالثة موا�سم عندم� ط�لبته� 
�سجلت  بل   ،  2018 مبو�سم  ب�ملغ�درة  وقته�  الأهلي  جم�هري 

�سواأة هبوط الن�دي الثم�نيني لأول مرة يف ت�ريخه!

 الفشل األسوأ في تاريخ األهلي..
الري��سي  ب�ل�س�أن  املهتمني  وجميع  اخل�سراء  القلعة  جم�هري 
الأهلي  وت�ريخ  الري��سي  الت�ريخ  على  واملطلعة  ع�م  ب�سكل 
ت�ريخ  يف  ف�سل  اأعظم  �سجلت  الإدارة  اأن  ترى  خ��س  ب�سكل 
منذ  ي�سله  مل  ملركز  الأهــالوي  الفريق  اأو�سلت  بعدم�  الن�دي، 

ت�أ�سي�سه، لينتهي به املط�ف لل�سقوط للدرجة الأوىل.

كرت أحمر مبكر
الأهــلــي  جم�هري  رفــعــت  احلـــ�يل،  املو�سم  مــن  مبكر  وقــت  يف 
الإدارة  مبغ�درة  مط�لبني  املــدرجــ�ت،  يف  احلمراء  البط�ق�ت 
يف  الن�دي  لقي�دة  موؤهلة  غري  اأنه�  ا�ست�سع�ره�  بعد  احل�لية 
الفرتة الراهنة،  وك�ن ذلك بعد مرور 7 جولت فقط من املو�سم 
جعال  والعن�د  ال�ستهت�ر  ولكن  الأهــلــي،  تــ�ريــخ  يف  الأ�ــســواأ 

الإدارة ل تكرتث مبط�لب اجلم�هري، حتى حدثت الك�رثة.

موطن الخلل..
اأ�سبح ح�ل الأهلي على ل�س�ن جميع ف�س�ئي�ت الدول اخلليجية 
كلمتهم  توحدت  وحمللني  نق�د  من  ت�ست�سيفه  مب�  والعربية، 
بو�سف احل�ل ب�أن هن�ك مك�برة وعن�دا لت�سحيح موطن اخللل 
اإدارة  عن  فقط  والغ�ئب  القدم،  لكرة  مت�بع  لأب�سط  الوا�سح 

الأهلي، واإدارة كرة القدم.

 أدوات الفشل
راأت ال�سريحة الأكرب من جم�هري القلعة اخل�سراء، اأن 

الف�سل،  العمل احل�يل هو �سبب  اأدوات وفريق 
اأ�سلوب  تكرار  اإىل  يعود  وذلــك 

العمل  ونــوعــيــة 

الذي اأتت به الإدارة يف ع�م 2018، وراأت الغ�لبية، اأن ت�سليم 
الرئي�س  ال�سبب  هو  القدم  لكرة  التنفيذي  للمدير  الأمور  زم�م 
اأي�س�  املتوا�سع،  ه��سي  املدرب  جلب  من  فهو  الأهلي.  لهبوط 
هو من تع�قد مع الأج�نب واأغلبهم ثبت توا�سع م�ستواهم، فلم 

يقدموا امل�أمول.

 تكرار األخطاء..
اإىل تف��سيل ع�م 2018 حيث  الإدارة  الزمن يعود بهذه  وك�أن 
بداأت عمله� للمو�سم احل�يل بط�قم اإداري مكرر، واأدوات عمل 
واأ�سلوب م�ستن�سخ. اختي�رات �سيئة مع نت�ئج ل تليق بحجم 
الأهلي �سواء على م�ستوى الالعبني اأو اجله�ز الفني. ف�ملو�سم 
منهم  اأي  ي�سكل  مل  حمرتف�،  لعب�   14 مع  التع�قد  مت  اجلــ�ري 
ف�رق� حقيقي� للفريق، بل ك�ن من مت ا�ستبدالهم واإلغ�ء عقودهم 

اأف�سل مبراحل ممن مت ا�ستقط�بهم.

غضب جماهيري..
 اأظهرت امليدي� غ�سب جم�هري الأهلي يف اآخر لق�ءين خ��سهم� 
ب�لرحيل  الإدارة  ط�لبوا  حيث  املحرتفني؛  دوري  يف  الفريق 
الك�مريات غ�سب� وا�سع�  التقطت  ال�سب�ب  لق�ء  �سراحة  وبعد 

لدرجة الت�س�بك ب�لأيدي.

سأبهر العالم!
الأهلي،  قي�دة  م�سوؤولية  احل�لية  الإدارة  ت�سلمت  اإن  م� 
اأملك القوة وعلى علم  اأدلت ب�لت�سريح ال�سهري" اأن�  حتى 
ب�ل�سرب؛  اجلم�هري  ط�لبت  ثم  اتخذته�"  التي  ب�خلطوة 
فيم�  ميلكه�،  التي  القوة  من  اأقــوى  كــ�ن  واجهته  م�  لأن 
ع�دت مرة اأخرى بت�سريح" �سنبهر الع�مل" اإذا متكنت من 
تف�ج�أ  التي  امل��سية،  ال�ستوية  الفرتة  لعبني يف  ت�سجيل 
حمرتفني  ب�ستة  املو�سم  �سيكملون  ب�أنهم  الأهلي  ع�س�ق 
الإغــالق  قبل  ال�س�بع  املحرتف  ت�سريح  بعد  فقط  اأج�نب 
بل  احلــد  هــذا  عند  الت�س�ريح  تقف  ومل  قليلة.  ب�س�ع�ت 
بعقد  ال�سعداء  تنف�سوا  اأن  بعد  اأي�سً�  الأهالويون  تف�ج�أ 
م�ئة  بقيمة  موؤخرًا  الن�دي  اأبرمه  الــذي  ال�سخم  الرع�ية 
مليون �سنويً� بت�سريح من الإدارة ب�أنه مل يتبق من ال�سنة 
فقط  ريــ�ل  ماليني  ثم�نية  �سوى  الرع�ية  عقد  من  الأوىل 
واأخريًا  وديون.  قرو�س  ل�سداد  �سيذهب  املبلغ  واإجم�يل 
ظهرت الإدارة بعد ديربي جدة وبعد اخل�س�رة التي تلق�ه� 

بعد  لالعبني  حمبط�  اجلميع  اعــتــربه  بت�سريح  فريقه� 
الأمر  الالعبني.  �ستط�ل  اأن هن�ك تغيريات وا�سعة  ذكره� 
الذي �سينعك�س �سلبً� على اأدائهم فيم� تبقى من من�ف�س�ت 

املو�سم وخ�سو�سً� اأن و�سع الفريق  مهتز للغ�ية

 مدارس ومالعب  وهمية..
تعودت جم�هري الأهلي على  �سجيج ت�سريح�ت الإدارة 
اأول وعوده�  اأطلقت  منزوعة الد�سم، ففي فرتته� الأوىل 
ب�إن�س�ء ملعب خ��س ب�لأهلي، وقن�ة ف�س�ئية خ��سة، بل 
القن�ة  لإدارة  املن��سب  الرجل  برت�سيح  اجلم�هري  ط�لبت 
اأو مبن يرى نف�سه من��سب�؛ ليتوا�سل مع الإدارة؛ و�سوًل 
الري��سية،  الأهلي  الن�دي  مدار�س  اإن�س�ء  اإىل  بوعوده� 
و�ستكون انطالقته� يف مدن جدة ومكة والط�ئف لتتو�سع 
رئ��سته  فــرتة  يف  عــ�دت  اإن  ومــ�  اململكة،  مــدن  ب�قي  يف 
�سنبهر  اأبرزه�"  كــ�ن  وعــود،  عــدة  اأطلقت  حتى  الث�نية 

الع�مل!".

اإلدارة VS جماهير األهلي..
املدير  تغيري  الن�دي �سرورة  اإدارة  الراقي،   ط�لبت جم�هري 
الفني ه��سي، واملدير التنفيذي لفريق الكرة؛ كونه امل�سوؤول 
الأول عن م� يحدث من نت�ئج �سلبية، وهو الرجل الأول يف 
اخلي�رات الفنية للفريق، اإل اأن الإدارة خرجت بتغريدة عرب" 
تويرت"موؤكدًا ثقته� يف املدير التنفيذي ب�لرغم من اختي�راته 
و�سري عمله الذي اأ�سبح وا�سح� للعي�ن، حيث اعترب الكثري 
من اجلم�هري ذلك ا�ستفزازا وا�سح� من اإدارة ن�ديهم؛ حيث 
اأن  خ�سو�سً�  الفريق،  م�سلحة  على  التنفيذي  املدير  ف�سلت 
منع  عن  ن�هيك  مبكر،  وقــت  يف  جــ�ءت  الت�سحيح  مط�لب�ت 
الت�سجيل يف الفرتة ال�سيفية، بقرار من الفيف�، ليتكرر نف�س 
الظهري  ت�سريح  مت  اأن  بعد  ال�ستوية  الفرتة  يف  ال�سين�ريو 
الأمين والف�سل يف ا�ستقط�ب الربازيلي برونو  ت�ب�ت�  يف 

اآخر �س�عة.

مدربون مغمورون..
لي�س وليد اللحظة، جلب مدربني مغمورين من قبل الإدارة ففي 
الأرجنتيني،  املدرب  جويدي  ب�بلو  الإدارة  جلبت  عــ�م2018 
ذلك  الط�حمة يف  الأهالوية  للجم�هري  امل�أمول  يقدم   الذي مل 
املو�سم خ�سو�سً� اأن الفريق ك�ن بطال ومن�ف�س� على البطولت 
منذ مو�سم 2016 ولكن فوجئ الأهالويون بت�سريح جويدي 
تف�ج�أ  احلــ�يل  املو�سم  ويف  ذاك،  اآن  الفريق  جنــوم  ملجمل 
الأورغــويــ�ين روبــرت �سيبولدي  املــدرب  الأهــالويــون ب��سم 
بعد  املك�سيك،  خــ�رج  التدريبية  جت�ربه  اأوىل  يخو�س  الــذي 
مت�أخرا جدا ملط�لب�ت اجلم�هري وذوي  الإدارة  ا�ستج�بت  اأن 

الراأي واملحللني الفنيني ب�إق�لة ه��سي.

اإلدارة VS أبناء األهلي..
را�سد  اأبو  وخ�لد  كي�ل  ط�رق  مثل  الأهلي  ورمــوز  اأبن�ء  اأدىل 
ب�س�أن  الإدارة  ومك�برة  عن�د  يف  بدلوهم  داوود  اأبو  وح�س�م 
بق�ء ه��سي والرئب�س التنفيذي، حيث اأكدوا اأنهم اجتمعوا مع 
الإدارة، والرئي�س التنفيذي، ولكن مل يتم ال�ستم�ع ملقرتح�تهم 
وو�سفت  الــكــ�رثــة،  وقــوع  قبل  للفريق  ع�جلة  حلول  لو�سع 
مع  تتن��سب  ل  واأنه�  القدمي،  الفكر  متثل  ب�أنه�  مقرتاح�تهم 

خطط الإدارة احل�لية، التي اأدت يف النه�ية لك�رثة الهبوط!!.

شماتة الشامتين
وعن�د  ا�ستهت�ر  نتيجة  الأهــــالوي  الــكــيــ�ن  ح�سد  الــنــهــ�يــة،  يف 
الإدارة بعدم و�سعه� حلول ع�جلة لأزم�ت الفريق بدل من تركه� 
�سبق  ال�سيف  لأن  احلل  على  ع�سية  ف�أ�سبحت  ا�ستفحلت،  حتى 
اأنهم  ال�س�متني  بع�س  لأحالم  هي�أت  التي  الف�جعة  فوقعت  العذل، 

ي�ستطيعون نيل �سرف دفن اأحد كب�ر الري��سة 
ال�سعودية.   

بعد الك�رثة الت�ريخية التي حلت بقلعة الكوؤو�س" الن�دي الأهلي" وهبوطه مل�س�ف اأندية الدرجة 
ب�به  من  الت�ريخ  الن�دي  اإدارة  دخلت  ع�م�،  الثم�نني  جت�وز  الذي  ت�ريخه،  يف  مرة  لأول  الأوىل، 

اخللفي، ف�لت�ريخ �سي�سطر يف �سفح�ته اأن  الأهلي العمالق هبط فريقه الأول لكرة القدم يف عهد 
تلك الإدارة. 

فكرة القدم يف اأي ن�د ري��سي، �سواء الفريق الأول اأو الفرق ال�سنية، هي الواجهة واملقي��س 
احلقيقي لنج�ح العمل الإداري اأم�م اجلم�هري؛ حملي� واإقليمي� وع�ملي�.

 اأرق�م واأ�سم�ء، �سواء اأندية اأو لعبني، �سطره� الت�ريخ عرب فرق كرة القدم ب�لأندية الري��سية 
حول الع�مل. ف�مل�ستديرة ال�س�حرة اأخرجت الكثري والكثري من �سخ�سي�ت، جت�وزت امل�ستطيل 

الأخ�سر، و�سول لقي�دة وزع�مة دول، عرب بوابة ل يجيد اإدارته� الكثري، وهي كرة القدم. 

تقرير - بدر النهدي

أخطاء اإلدارة بدأت في 2018 والسقوط2022

لماذا اإلصرار على هاسي.. واإلبقاء على المحياني

وجميع  اخلــ�ــســراء  الــقــلــعــة  جــمــ�هــري 
ب�سكل  الــريــ��ــســي  ــ�أن  ــ�ــس بــ�ل املــهــتــمــني 
الري��سي  الت�ريخ  على  واملطلعة  عــ�م 
اأن  تــرى  خ��س  ب�سكل  الأهلي  وت�ريخ 
اأعظم  �سجلوا  عمله  وفــريــق  النفيعي 
اأو�سل  بعدم�  الن�دي،  ت�ريخ  يف  ف�سل 
منذ  ي�سله  مل  ملركز  الأهـــالوي  الفريق 
لل�سقوط  املط�ف  به  وينتهي  ت�أ�سي�سه، 

للدرجة الأوىل.

الجماهير والمحللون 
نبهوا مبكرا للكارثة!!

 الفشل األسوأ في تاريخ األهلي..

@BDR_NAHDI



جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
�آيتيز  لفرقة  ��ستثنائيا  حفال  �ل��ي��وم  ج��دة  ت�سهد 
حيث  ج��دة؛  مو�سم  فعاليات  �سمن  وذل��ك  �لكورية، 
�أم�س، و�أجرت ��ستعد�د�تها لإقامة  و�سلت �لفرقة 
�حلفل.  وت�سدر فيديو �آيتيز يف جدة – حلظة 
�لتو��سل  من�سات  �أم�����س   �ل��ف��رق��ة  و���س��ول 
�لج��ت��م��اع��ي، وف��رق��ة �آي��ت��ي��ز، ه��ي جمموعة 
�أع�ساء،  ثمانية  من  تتكون  كورية،  فتيان 
�لعام  م��رة يف  لأول  �ل��ف��رق��ة  ظ��ه��رت  وق��د 
�لعا�سمة  يف  ت�سكيلها  مت  وق��د   ،2018

عاملية،  جو�ئز  ع��دة  على  �لفرقة  وح�سلت  �سيئول، 
مو�سيقى  باأ�سلوب  �لغناء  ب���د�أت  ق��د  �آيتيز  وك��ان��ت 
تنمية  �لفرقة يف  �أع�ساء هذه  �لهيب هوب، وي�سارك 
وتاأليفها؛  �لأغ��اين  كتابة  يف  و�أ�سا�سياتهم  مهار�تهم 
�جتماعية  ق�سايا  �لفرقة   مو�سوعات  تتناول  حيث 

و�سبابية.
"كي  مهرجان  �سيحت�سن  ج���دة،  مو�سم  �أن  ي��ذك��ر 
فرق  ع��دة  �ستحيي  حيث  �ل��ي��وم؛  من  �عتبار�  بوب" 
�آيتيز، و�آيبيك�س،  كورية حفالت غنائية، ومنها فرق 

و�سي �آي �إك�س، وفرييفريي.

       "آيتيز الكورية " تشدو في موسم جدة 

"روبوت" خارق يتخذ قراراته بمفرده
البالد ـ وكاالت 

�بتكرت �سركة �أمازون "روبوت" 
ط��ف��رة  ي��ح��دث  �أن  ي��ت��وق��ع  ج���دي���د�، 
�إ�سافية يف تقنياتها؛ �إذ يتمتع بقدر�ت 
ل��دى  ت��ت��و�ف��ر  ل  م�سبوقة،  وغ���ري  ك��ب��رية 

�أقر�نه.
و�لروبوت �جلديد �لذي يحمل ��سم "بروتو�س" 
�لعامل"، كما و�سفته  �آيل م�ستقل يف  �إن�سان  "�أول  هو 
�ل�سركة، و�سوف ين�سم �إىل جي�س �لعاملني لديها للم�ساعدة 

و�إد�رة  �لب�سائع  ون��ق��ل  و�ل��ت��ن��زي��ل  �لتحميل  عمليات  يف 
�لعمليات �للوج�ستية.

ويبعث �لروبوت �سعاعًا �أخ�سر �أمامه �أثناء حتركه ويتوقف 
�لروبوت  ي�سل  �ل�سعاع، وعندما  �أمام  ب�سري  عامل  �إذ� خطا 
�إىل وجهته، ت�سقط �للوحة �ملركزية لأ�سفل وينزلق �لروبوت 

للخارج.
�لتفاعل  تعزز  بطريقة  بروت�س  �لروبوت  يعمل  �أن  وميكن 
�لتكنولوجيا و�لأف��ر�د، مما يفتح نطاقًا  �لب�سيط و�لآمن بني 

�أو�سع من �ل�ستخد�مات �ملمكنة مل�ساعدة �ملوظفني.

األسبـوعية

�خلمي�س 1 ذو �حلجة 1443ه� �ملو�فق 30 يونيو 2022م �ل�سنة 91 �لعدد 23683

الريا�ض ـ البالد 
ملكافحة  �لعامة  للمديرية  �لر�سمي  �ملتحدث  �سرح 
�ملخدر�ت �لر�ئد حممد �لنجيدي، باأن �ملتابعة �لأمنية 
ل�سبكات تهريب وترويج �ملخدر�ت �لتي ت�ستهدف �أمن 
تهريب  حماولة  �إحباط  عن  �أ�سفرت  و�سبابها،  �ململكة 
و�سبطها  خم���در،  �إمفيتامني  ق��ر���س   )3،510،000(
و�جل��م��ارك،  و�ل�سريبة  �ل��زك��اة  هيئة  م��ع  بالتن�سيق 
�أحجار  �سحنة  د�خ��ل  خمباأة  �ل�سالمي،  ج��دة  مبيناء 
وم�ستلزمات حد�ئق بحوزة )3( مقيمني من �جلن�سية 
�لرتكية، ومقيم وو�فد بتاأ�سرية زيارة وو�فد بتاأ�سرية 
عمرة من �جلن�سية �ل�سورية، و)4( مو�طنني، وجرى 
�لأولية  �لنظامية  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �ملتهمني  �إيقاف 

بحقهم و�إحالتهم �إىل �لنيابة �لعامة.

الريا�ض ـ البالد 
�لدكتور  �مل�سرطنات،  يف  �ملتخ�س�س  �لعامل  حذر 
فهد �خل�سريي،  �أم�س من �أ�سر�ر م�سروبات �لطاقة.

وقال �خل�سريي، عرب تويرت: �إن م�سروبات �لطاقة 
تتمثل يف ��سطر�ب ع�سبي، وقد ت�سبب �سرر �لكلى 
و�لأع�ساب. ولفت �لعامل �ملتخ�س�س يف �مل�سرطنات، 
�إىل �أن تلك �لأ�سر�ر ت�سمل ت�سو�س �لأ�سنان وه�سا�سة 
�ل�سغط  و�رت��ف��اع  �لقلب  �سربات  وزي���ادة  �لعظام 
�أي  يف  �لأ�سر�ر  تلك  �أن  و�أكمل،  �لنوم.  و��سطر�ب 
و�أحما�س  و�إ�سافات  �سكريات  من  م�سّنع  م�سروب 
�أي�سًا  له  ي�ساف  �لطاقة  وم�سروب  ونكهات  �سناعية 

�لكافيني بجرعة عالية.
و��ست�سهد �خل�سريي باإنفوجر�ف لوز�رة �ل�سحة 
م��ن بينها  �أ����س���ر�ر�،  �ل��ط��اق��ة  مل�����س��روب��ات  �أن  ي��وؤك��د 
�لإ�سابة بال�سمنة ومر�س �ل�سكري من �لنوع �لثاين، 

و�رتفاع �لكولي�سرتول.
م�سروبات  �أن  �أك���دت  ق��د  �ل�سحة  وز�رة  وك��ان��ت 
و�رتفاع  و�لأرق،  و�لتوتر  �لقلق  �إىل  ت��وؤدي  �لطاقة 

معدل �سربات �لقلب و�رتفاع �سغط �لدم.

الريا�ض ـ البالد 
قررت �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء رفع �حلظر على 
ومنتجاتهما  �ملائدة  وبي�س  �لدو�جن  حلوم  ��ستري�د 
 "Finistere" �لإد�ري���ة  �ملنطقة  من  وجتهيز�تهما 
ورود  بعد  ج��اء  �حلظر  رف��ع  �أن  و�أو�سحت  بفرن�سا. 
�لعامل،  دول  يف  �لغذ�ء  ب�سالمة  متعلقة  دولية  تقارير 
�لعاملية  �ملنظمة  م��ن  �ل�����س��ادرة  �لتقارير  على  وب��ن��اء 
مر�س  على  بال�سيطرة  تفيد  �لتي  �حليو�نية،  لل�س�حة 

�أنفلونز� �لطيور يف هذه �ملنطقة �لفرن�سية.
جدير بالذكر �أن �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء قررت 
رفع �حلظر عن ��ستري�د �للحوم من تنز�نيا �لحتادية، 
وذلك بعد �لتاأكد من خلوها من مر�س �حلمى �لقالعية.

إحباط تهريب ثالثة 
ماليين قرص إمفيتامين 

 مشروبات الطاقة 
تضر الكلى واألعصاب

رفع حظر استيراد لحوم 
الدواجن من فرنسا
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غنية بالكاروتينات  مضادة لألكسدة  تعزز المناعة  أغذية 
3صحية  2 1

الريا�ض  ـ وكاالت 
�لنيئة  �خل�سر�و�ت  �إ�سافة  �أن  �لبع�س  يتخيل 
هي �أف�سل طريقة لت�سمني تغذية �سحية ومفيدة 
يف �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي، ول��ك��ن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
ناحية  من  فائدة  �أكرث  ت�سبح  �لتي  �خل�سر�و�ت 
�لتغذية و�ل�سحة عندما يتم طهيها، و�أن تناولها 
نيئة رمبا ل ينتج عنها �لكثري من �لفو�ئد �لغذ�ئية، 
و�لهيلون،  �ل�سبانخ،  �خل�����س��رو�ت  ه��ذه  وم��ن 

و�لفلفل �حللو، و�لفا�سوليا �خل�سر�ء.
يتم  عندما  �أن��ه  �إىل  �ل��در����س��ات  بع�س  وت�سري   

خطر  من  تقلل  فاإنها  �لبخار،  على  �ل�سبانخ  طهي 
�لإ�سابة ببع�س �أنو�ع �ل�سرطان،

ر�ئًعا  م�سدًر�  �مل��ل��ون  �لفلفل  ثمار  تعترب  كما 
�لتي  �لأك�سدة  م�ساد�ت  �أحد  وهي  للكاروتينات، 
ت�ساعد يف تعزيز �ملناعة، وعند طهي �لفلفل �حللو 
على �لبخار ي�ستطيع �جل�سم �مت�سا�س م�ساد�ت 
�لفا�سوليا  حتتوي  كما  �أك��رب،  بكميات  �لأك�سدة 
م�ساد�ت  م��ن  �أع��ل��ى  م�ستويات  على  �خل�����س��ر�ء 
�لأك�سدة عند طهيها، �أيا كانت �لطريقة �مل�ستخدمة 

للطهي.

خضراوات تصبح مغذية أكثر بالطهي 

لوحات جمالية 
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كثافة  �لأي����ام  ه���ذه  ع�سري  منطقة  ت�سهد 
�أ�سهم  �أن  بعد  ا  خ�سو�سً و�ل�سياح؛  �ل��زو�ر  �أع��د�د  يف 
��ستمر�ر هطول �لأمطار يف �عتد�ل �لطق�س، مع ت�سكل لوحات 
د نا�سعة �لبيا�س، و�نت�سار ب�ساط �أخ�سر ز�هي  جمالية مع حبات �لربرَ
�ل�ستمتاع  على  �لعائالت  وحتر�س  �جلبال،  و�سفوح  �ملرتفعات  يف  �للون 
بالأجو�ء �لباردة و�ل�سباب �للذين يغطيان �ملتنزهات �لطبيعية، خا�سة �ملو�قع 
�ل�سياحية ذ�ت �لطبيعة �خلالبة �ملُحاطة بغابات "�لعرعر" وهي حتت�سن �ل�سباب 

�لكثيف، �إ�سافة �إىل �ملدرجات �لزر�عية �ملمتلئة مبياه �لأمطار.

جدة - البالد
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