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الريا�س- البالد
الطبي  امل��ج��ال  يف  وع��ط��اءات��ه��ا  جن��اح��ات��ه��ا  �سجل  اململكة  ت��وج��ت 
ال�سيامية، مما  التوائم  52 يف ف�سل  العملية رقم  باإجراء  والإن�ساين، 
 ، املعقدة والدقيقة  العمليات  لهذه  اإجراًء  العامل  اأكرث دول  اأحد  يجعلها 
امتدادا لإجنازاتها ومكانتها الريادية يف خمتلف املجالت على م�ستوى 

العامل، يف ظل دعٍم واهتمام ل حمدود من القيادة ، حفظها الله.
نوعه  الوحيد من  اململكة،  ال�سيامية يف  التوائم  ف�سل  برنامج  ويعد 
وال��ع��اج  العملية  نفقات  بجميع  يتكفل  ال���ذي  ال��ع��امل  م�ستوى  على 

والتاأهيل ملا بعد العملية، اإىل جانب ا�ست�سافة والدي التوائم القادمني 
من اخلارج ليكونوا بالقرب من اأبنائهم والطمئنان عليهم طوال فرتة 

الرعاية الطبية.
رى عمليات ف�سل التوائم ال�سيامية على يد كوادر طبية �سعودية  وتجُ
35 خمت�سًا من  اإىل  الواحدة  العملية  قد ي�سل عددهم يف  متخ�س�سة 
املدة  تقدر  فيما  واملمر�سني،  الفنيني  جانب  اإىل  واجلراحني  الأطباء 
عملية  اأطول  ا�ستغرقت  �ساعة،   600 قرابة  العمليات  ملجموع  الزمنية 

منها 23 �ساعة ون�سف ال�ساعة متوا�سلة.
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اجلامعات حوا�سن لالإبداع والبتكار تربعات بدون ترخي�س واإيداع بنكي
 جدة - البالد

عن  الربحي  غ��ر  القطاع  لتنمية  الوطني  امل��رك��ز  ك�سف 
بع�ض التعديات التي يعتزم اإدخالها على الائحة التنفيذية 
يجوز  ل  اأنه  ومنها  الأهلية،  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  لنظام 
احل�سول  بعد  اإل  التربعات  جمع  للجمعية  التابعة  للمكاتب 
تلقي  عند  للجمعية  وي�سرتط   ، النظامية  الرتاخي�ض  على 
يت�سمن  التربعات،  بهذه  خا�سًا  �سجًا  تن�سئ  اأن  التربعات 

معلومات املتربع وقيمة التربع وقناة التربع، على اأن تراعي 
عند الت�سرف يف اأموال التربعات �سروط املتربع.

الأم��ن��اء  جمل�ض  ع��ل��ى  ي��ج��ب  التنفيذية  ل��ائ��ح��ة  وط��ب��ق��ا   
اأكرث من  اأو  النقدية با�سمها لدى بنك  اأموال املوؤ�س�سة  اإيداع 
البنكية،  احل�سابات  مع  التعامات  وتكون  املحلية  البنوك 
بتوقيع رئي�ض جمل�ض الأمناء ونائبه واأحد �ساغلي الوظائف 

القيادية، ب�سرط اأخذ موافقة املركز.

البالد - املكاتب الداخلية
متيزت اجلامعات ال�سعودية ب�سكل كبر يف ال�سنوات الأخرة، واحتلت مراكز 
مرموقة على قوائم العامل، اإذ ارتفع عددها يف الت�سنيفات العاملية اآخرها الت�سنيف 
 15 "�سنغهاي"، الذي اترفع فيه عدد اجلامعات ال�سعودية اإىل  العاملي للجامعات 
الذي  املحدود  الدعم غر  يوؤكد  ما   ،2018 العام  ب�6 جامعات يف  مقارنة  جامعة 
تقدمه القيادة الر�سيدة -اأيدها الله- للجامعات لتكون يف م�ساف العاملية وت�ستفيد 
اململكة من خمرجاتها وكفاءاتها يف خمتلف املجالت، بعد اأن بذلت جمهودات كبرة 

لتعزيز ومتكني منظومة التعليم اجلامعي، وحتقيق كفاءة الربامج وامل�ساريع التي 
تنفذها، مع العناية الدقيقة مبواءمتها مع م�ستهدفات روؤية 2030.

ويرى اأكادمييون اأن متيز اجلامعات ال�سعودية عامليا جاء اإثر تطوير مناهجها 
والربامج  التقنية  والأنظمة  التحتية  البنية  وتطوير  املركزة  الكبرة  وبحوثها 
الأكادميية املماثلة ملا هو موجود يف اأكرب اجلامعات العاملية، ف�سا عن التوا�سل 
اململكة  جامعات  اأن  موؤكدين  املعلومات،  لتبادل  ال��دول  مبختلف  اجلامعات  مع 
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اململكة رائدة فصل التوائم السيامية

الشفا

الطائف - البالد
فــيــمــا تــ�ــســجــل عــوا�ــســم 
واأوربية  عاملية  �سياحية 
مرتفعة  حرارة  درجات 
زوارهـــا  معظم  ويــعــود 
با�ستعال  ــاأثــريــن  مــت
ــطــ�ــس  ــس طــقــ�ــس اأغــ�
تـــ�ـــســـهـــد الـــطـــائـــف 
ـــس املــ�ــســايــف  ـــرو� ع
ازدحاما غري م�سبوق 
ــة اعــــتــــدال  ــج ــي ــت ن
الأجـــــــواء وهــطــول 
الأمطار، الأمر الذي 
اأحدث ارتفاعًا كبريا 
الــوحــدات  اأ�سعار  يف 
الفندقية  ال�سكنية 
رغم ان معظمها لي�ست 

بامل�ستوى املاأمول. 
عن  تبعد  التي  ال�سفا 

الطائف  مدينة  مركز 
هذه  تعج  كم   23 بنحو 

وي�ستغرق  بالزوار  الأيام 
نحو  اليها  الــو�ــســول  زمــن 

القبال  نتيجة  �ساعات  �ست 
الـــكـــبـــري رغـــــم خـــلـــوهـــا مــن 

املنتجعات والفنادق عدا القليل 
غري  �سكنية  وحــــدات  ــن  م جـــدا 

�سادمة.  وباأ�سعار  اخلدمات   مكتملة 
وخدمات  ل�ستثمارات  يتطلعون  الزوار 

متناول  يف  باأ�سعار  ال�سفا  مل�ستوى  ترقى 
الزوار.

القطاع غري النفطي يعزز قوة االقتصاد وفائض امليزانية بالنصف األول يؤكد جناح اإلصالحات 

ال
غيوم تتبدد 

بارتال السيارات

صمام أمان 
واستقرار املنطقة

منع تداول األعشاب 
املستخدمة للعالج

البالد - مها العواودة
من  والتكميلي،  البديل  للطب  الوطني  امل��رك��ز  ح��ذر 
ت��ن��اول��ه��ا على  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأع�����س��اب  م�����س��اع��ف��ات بع�ض 
تعالج  اأن  ميكنها  الأع�ساب  اأن  مو�سحا  العامة،  ال�سحة 
قد  ولكنها   ، اأعرا�سها  حدتها  تخفف  اأو  الأمرا�ض  بع�ض 
ذاته  الوقت  يف  م�سددا  امل�ساعفات،  من  الكثر  ت�سبب 
على �سرورة احلر�ض على ال�ست�سارة الطبية قبل البدء 
ك�سف  جهته  م��ن  ع�سبية،  خلطة  اأو  ع�سبة  اأي  بتناول 
اأن  ل�"الباد"،  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  يف  م�سدر 
مع  امل�سرتكة  الرقابية  احلمات  خال  من  ت�سارك  الهيئة 
وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان وهي اجلهة 
حمات  على  والتفتي�ض  الرتاخي�ض  مبهام  نظاما  املعنية 
العطارة، وذلك للتحقق من التزام هذه املن�ساأت بتطبيق 

لئحة ال�سرتاطات ال�سحية ملحات العطارة.

السعودية

البالد - مها العواودة  
ق��ط��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ي��م��ن��ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
والقت�ساد  للهدنة  اململكة  دعم  باأن  مبارك،  بن  عو�ض 
فيها  ت�سببت  التي  الإن�سانية  املعاناة  يخفف  اليمنى 
ال�����س��ع��ودى  ال��دع��م  اأن  م��ع��ت��ربا  احل��وث��ي��ة،  امليلي�سيا 
املرحلة  مبهام  للقيام  الرئا�سي  القيادة  ملجل�ض  القوي 
وحمايتها  املنطقة  ل�ستقرار  اأ�سا�سي  عامل  النتقالية 
الوا�سع من  بالرتحيب  اأي م�ساريع دخيلة، منوها  من 
اململكة،  خ�سو�سا  الهدنة  لتمديد  وال�سدقاء  الأ�سقاء 
مع  متا�سًيا  ال�سام  لإح���ال  مهمة  خطوة  اع��ت��ربه  م��ا 
لإنهاء   2021 مار�ض  يف  املعلنة  ال�سعودية  م��ب��ادرة 
�سامل.  �سيا�سي  حل  اإىل  والو�سول  اليمن  يف  الأزم��ة 
على  اليمنية  احلكومة  موافقة  اإن  ل�"الباد"،  وق��ال 
اإيقاف  بهدف  جاء  ال�سابقة  البنود  بذات  الهدنة  متديد 
تتهرب  ت��زال  ل  احلوثي  ملي�سيا  اأن  بيد  ال��دم،  نزيف 
مدينة  على  احل�سار  رفع  مقدمتها  ويف  التزاماتها  من 
يعانون  املنطقة  اأبناء  من  املايني  ي��زال  ل  حيث  تعز 
من ويات التعذيب الوح�سي منذ اإعان الهدنة الأوىل 
وحتى الآن، بينما ترف�ض امللي�سيا متكني احلكومة من 

دفع الرواتب للموظفني واملتقاعدين املدنيني.
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»النايف«

األسرع يف فئة اجلذاع 

العراقيون يرف�سون ف�ساد ملي�سيات طهران
البالد - مها العواودة  

غازي  الدكتور  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  العراقي  املركز  مدير  اأكد 
ب�سبب  ال��ع��راق  يف  الأح����داث  ت��ط��ور  اإن  ل�"الباد"،  ح�سني  في�سل 

ال�سعب  بني  الثقة  انعدام  من  عميقة  فجوة  وج��ود  ا�ستمرار 
وموؤ�س�سات الدولة التي يديرها موالون لطهران، م�سرا 

ا�ستمرار  م��ع  معقدا  ب��ات  ال�سيا�سي  امل�سهد  اأن  اإىل 
وكفاءات  ق��درات  متتلك  حكومة  ت�سكيل  عن  العجز 

لإجناز وتلبية املطالب ال�سعبية ومعاجلة م�سكات 
ال�سكن والفقر والبطالة وما يتعر�ض له الأمن من 
انتهاكات خطرة وق�سف بال�سواريخ والطائرات 
امللي�سيات  تنفذها  الغتيالت  وح��وادث  امل�سرة 

املوالية لطهران، مع ا�ستمرار الف�سل القت�سادي.
وت�ساعد  ال�سعبية  الحتجاجات  اأن  اإىل  ولفت 

املجتمع  ملنظمات  ال�سلمية  اجلماهرية  احل�سود 
املدين والن�سطاء ال�سيا�سيني يف املدن املختلفة جاء 

الف�ساد  اأح��زاب  ل�ستمرار  ال�سعب  رف�ض  عن  تعبرا 

املايل ومافيات اجلرمية املنظمة وملي�سيات ال�ساح املنفلت املرتبطة 
لل�سباب  والغتيالت  الرعب  تن�سر  التي  الإي��راين  الثوري  باحلر�ض 
لا�ستمرار  �ساب   800 من  اأك��رث  باغتيال  قامت  والتي  املعار�سني 

واخلطف  والتهجر  القمع  �سيا�سات  وا�ستمرار  ال�سلطة  باحتكار 
وا�ستمرار  الد�ستور،  اح��رتام  وع��دم  لل�سباب  الدموية  والغتيالت 
الع�سوائية وتبذير  املدن  لل�سعب وانت�سار  الإفقار والذلل  �سيا�سات 
والدعوة  ق�سائية  وم�سائلة  حما�سبة  اأي  بدون  ال�سعب  اأم��وال 

للحروب العبثية.
اأم��ري��ك��ي ع��ن ثاثة  ت��ق��ري��ر  ث��ان��ي��ة، ك�سف  م��ن ج��ه��ة 
ملوقع  وفقا  العراقية،  لاأزمة  حمتملة  �سيناريوهات 
ال�ستخبارات  جممع  م��ن  امل��ق��رب  "�سرتاتفور" 
توا�سل  الأول يف  ال�سيناريو  يتمثل  اإذ  الأمريكي، 
التن�سيقي  والإط������ار  ال�����س��دري��ني  ب���ني  اخل����اف 
لأ�سابيع ورمبا ل�سهور، ما يعرقل انتخاب رئي�ض 
بينما  ال�سيا�سات،  �سنع  ويعطل  للباد  ج��دي��د 
الوطني  احل���وار  اإج���راء  ه��و  ال��ث��اين  ال�سيناريو 
الثالث  ال�سيناريو  بينما  الكاظمي،  اإليه  دعا  الذي 
ي�سر اإىل تدخل خارجي لن يقبله اأن�سار ال�سدر من 

7طهران و�سيوؤدي اإىل عواقب وخيمة.
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االلتزام باللوائح التنفيذية بمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله 
 جدة - البالد

الربحي  غري  القطاع  لتنمية  الوطني  املركز  ك�سف 
على  اإدخــالــهــا  يعتزم  التي  التعديالت  بع�س  عــن 
واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
الأهلية، بغر�س متكني املجتمع وحتفيزه للم�ساركة 
يف الأن�سطة الجتماعية، ومتكني املنظمات وتنمية 
ممار�سات  وتعزيز  والب�سرية  املوؤ�س�سية  قدراتها 

الرقابة واللتزام يف القطاع غري الربحي.
اأ�سارت م�سودة التعديالت التي طرحها املركز عرب 
وهو  ترخي�س،  اإ�سافة  اإىل  "ا�ستطالع"،  من�سة 
وثيقة مينحها املركز للجمعيات واملوؤ�س�سات لالإذن 

ببدء ممار�سة اأن�سطتها.
واأ�سافت امل�سودة املطروحة ل�ستطالع اآراء العموم 
قبل اإقرارها ر�سميا، �سفة كامل الأهلية ك�سرط يف 
عمره  يقل  األ  مــن  بــدلاً  اجلمعية،  تاأ�سي�س  طالب 
تاأ�سي�س  طالب  يقدم  اأن  اأ�سافت  كما  ا،  عاماً  18 عن 
اجلمعية درا�سة جدوى وفق النموذج الذي يحدده 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  تو�سيح  عن  ف�سالاً  املركز، 
اجلمعية لل�سنة الأوىل، بدلاً من الدورة الأوىل.

اأحــد  كــان  اإذا  ــه  اأن التعديالت  م�سودة  واأو�ــســحــت 
حكومية،  اعتبارية  �سخ�سية  التاأ�سي�س  طالبي 
فينبغي تقدمي خطاب موجه من �ساحب ال�سالحية 
اأو من يفو�سه، اإ�سافة اإىل موافقة جمل�س الوزراء 
يطلبها  اأخـــرى  معلومات  واأي  التاأ�سي�س،  على 

املركز.

 ال�سالحية وامل�س�ؤولية 
يف  ال�سالحية  �ساحب  اأن  اإىل  املــ�ــســودة  ولفتت 
يكون  فيما  الأول،  امل�سوؤول  هو  احلكومية  اجلهة 
هو  التجارية  املوؤ�س�سة  يف  ال�سالحية  �ساحب 
ال�سالحية  يكون �ساحب  املوؤ�س�سة، يف حني  مالك 
ال�سركات  عــدا  فيما  ال�سركاء،  جميع  ال�سركة  يف 
فيها  ال�سالحية  �ساحب  يكون  حيث  امل�ساهمة، 
�ساحب  يــكــون  اأن  العمومية.وتابعت  اجلمعية 

النظارة،  جمل�س  اأو  الناظر  الوقف  يف  ال�سالحية 
ويف اجلمعية؛ اجلمعية العمومية، ويف املوؤ�س�سة 

الأهلية جمل�س الأمناء.

بيانات مطل�بة
يت�سمن  للجمعية،  خــا�ــســااً  �سجال  املــركــز  ويــوفــر 
واأ�سماء  وبيانات  اجلمعية،  يف  العاملني  اأ�سماء 
املتطوعني واملوظفني العاملني فيها، على اأن حتّدث 
وكــذلــك  �ــســنــوي،  ربـــع  ب�سكل  الــبــيــانــات  اجلمعية 

بيانات امل�ستفيدين من اجلمعية.

جمع التربعات
للمكاتب  يــجــوز  ل  اأنـــه  على  التعديالت  و�ــســددت 
اإل بعد احل�سول  التربعات  للجمعية جمع  التابعة 

على الرتاخي�س النظامية.
تن�سئ  اأن  التربعات  تلقي  عند  للجمعية  وي�سرتط 
معلومات  يت�سمن  التربعات،  بهذه  خا�سااً  �سجالاً 

املتربع وقيمة التربع وقناة التربع، على اأن تراعي 
عند الت�سرف يف اأموال التربعات �سروط املتربع.

املوؤ�س�سة  اأمــوال  اإيــداع  الأمناء  جمل�س  على  يجب 
البنوك  مــن  اأكـــر  اأو  بنك  لــدى  با�سمها  النقدية 
البنكية،  احل�سابات  مع  التعامالت  وتكون  املحلية 
بتوقيع رئي�س جمل�س الأمناء ونائبه واأحد �ساغلي 

الوظائف القيادية، ب�سرط اأخذ موافقة املركز.
مع  التعامل  تفوي�س  الأمــنــاء  ملجل�س  يجوز  كما 
من  اأو  اأعــ�ــســائــه  مــن  لثــنــني  البنكية  احلــ�ــســابــات 
�ساغلي الوظائف القيادية، على اأن يكونا �سعودَيي 

اجلن�سية.

فئات الأع�ساء
وحددت امل�سودة  فئات الأع�ساء: الع�سو العادي، 
والع�سو الداعم الذي يتربع للجمعية مببلغ ل يقل 
عن 50 األف ريال خالل ال�سنة، والع�سو املانح الذي 

يتربع مببلغ ل يقل عن 100 األف ريال يف ال�سنة.

اجلمعية  يف  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عمل  ويكون 
يجوز  ذلــك  مــن  وا�ــســتــثــنــاءاً  الــتــطــوع،  �سبيل  على 
جمل�س  لأع�ساء  مقطوعة  مكافاأة  �سرف  للمركز 
الإدارة املوؤقت من اأموال اجلمعية اأو من �سندوق 

دعم اجلمعيات.

اأحكام اإلزامية 
يجب على املوؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية مراعاة 
يف  ال�سارية  الأنظمة  بها  تق�سي  التي  الأحــكــام 
جرائم  مكافحة  ومنها  املــايل،  ال�سق  ذات  اململكة 
وما  التنفيذية  ولوائحهما  ومتــويــلــه  الإرهــــاب 
ذات  و�ــســوابــط  تعليمات  مــن  املــركــز  مــن  ي�سدر 

العالقة.
ويحق للمركز اإنذار اجلمعية اأو املوؤ�س�سة الأهلية 
الالئحة  اأو  الــنــظــام  لأحــكــام  خمالفتها  حــال  يف 
النظامية يف حال  الإجراءات  الأ�سا�سية، واتخاذ 

عدم ت�سحيح املخالفة خالل 30 يومااً.

تعديالت الئحة الجمعيات األهلية:

ال تبرعات بدون ترخيص واإليداع في حساب بنكي

متابعة تداعيات األمطار 
في منطقة جازان

جازان- البالد
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  الأمــري  تابع 
جازان بالنيابة تداعيات احلالة املطرية، التي ت�سهدها املنطقة خالل الفرتة 
احلالية وما ي�ساحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول اأمطار غزيرة 
وجريان  وال�ساحلية،  اجلبلية  املحافظات  من  وعــدد  جيزان  مدينة  على 
اأطماأن  حيث   ، واملــراكــز  باملحافظات  وال�سعاب  الأوديـــة  من  عــدد  �سيول 
�سموه على اأو�ساع املواطنني واملقيمني بتلك املحافظات.ووجه �سمو اأمري 
املنطقة بالنيابة، حمافظي املحافظات واأمني املنطقة ومديري الدفاع املدين 
والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات احلكومية ذات العالقة لالطالع على 
تطورات احلالة املطرية املو�سمية والإجراءات التي متت حيالها، م�سددااً 
الــكــوادر  املــيــداين، وم�ساعفة اجلــهــود وتــوفــري  الــتــواجــد  على �ــســرورة 
الب�سرية واملعدات والآليات الالزمة ملواجهة اأي طارئ - ل �سمح الله - ، 
من خالل تفعيل خطط احلماية وال�سالمة حفاظااً على الأرواح واملمتلكات.

الريا�س - البالد
الإقامة  اأنظمة  خمالفي  و�سبط  ملتابعة  امل�سرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�سفرت 
والعمل واأمن احلدود، التي متت يف مناطق اململكة كافة، وذلك للفرتة من 29 / 
12 / 1443هـ املوافق 28 / 7 / 2022م حتى 5 / 1 / 1444هـ املوافق 3 / 8 / 

2022م، عن النتائج التالية:
الأمنية  امليدانية  باحلمالت  �سبطهم  مت  الذين  املخالفني  اإجــمــايل  بلغ  اأولاً: 
ا  خمالفاً  )8581( منهم  خمالفني،   )14509( كافة  اململكة  مناطق  يف  امل�سرتكة 
لنظام  ا  اأمن احلدود، و)1591( خمالفاً لنظام  ا  الإقامة، و)4337( خمالفاً لنظام 

العمل.
داخل  اإىل  احلــدود  عبور  حماولتهم  خالل  �سبطهم  مت  من  اإجمايل  بلغ  ا:  ثانياً
اإثيوبيو  و)%48(  اجلن�سية،  مينيو  منهم   )%43( ا،  �سخ�ساً  )420( اململكة 
ا ملحاولتهم عبور  اجلن�سية، و)9%( جن�سيات اأخرى، كما مت �سبط )22( �سخ�ساً

احلدود اإىل خارج اململكة بطريقة غري نظامية.
ا: مت �سبط )12( متورطااً يف نقل واإيواء وت�سغيل خمالفي اأنظمة الإقامة  ثالثاً

والعمل واأمن احلدود والت�سرت عليهم.
ا لإجراءات تنفيذ الأنظمة )54739(  ا: بلغ اإجمايل من يتم اإخ�ساعهم حالياً رابعاً

ا، منهم )51658( رجالاً، و)3081( امراأة. وافدااً خمالفاً
على  للح�سول  الدبلوما�سية  لبعثاتهم  ا  خمالفاً  )42592( اإحــالــة  مت  ا:  خام�ساً
وترحيل  �سفرهم،  حجوزات  ل�ستكمال  خمالفني   )3509( واإحالة  �سفر،  وثائق 

ا. )11337( خمالفاً

ضبط آالف المخالفين ألنظمة اإلقامة

مشاركات واسعة في مهرجان بريدة للتمور
بريدة - البالد

اأكر من 77 جهة حكومية وخريية واجتماعية  ت�سارك 
التمور  مبدينة  فعالياته  املقامة  للتمور  بريدة  مبهرجان 
بــربيــدة، مــن خــالل تــقــدمي اإر�ـــســـادات زراعــيــة وثقافية 

وتوعوية وخدمية تالم�س طبقات املجتمع.
تتعلق  التي  املعلومات  مــن  العديد  للزائر  يقدم  حيث 
بالنخيل وتقدمي اخلدمات للمزارعني واإر�سادهم باأهمية 
النخلة والعناية بها وتر�سيد ا�ستهالك املياه، اإ�سافة اإىل 
توزيع املن�سورات التوعوية حول زراعة النخيل وجني 
الزراعية  املحا�سيل  ت�سيب  التي  والآفـــات  املحا�سيل 

وطرق الوقاية.
كما تقدم وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�سيم 
وتهيئة  كالتنظيم  اخلدمات  من  جملة  للمهرجان  املنظم 
يقدم  كما  امل�ساندة،  اخلدمات  من  وعــدد  التمور  �ساحة 
الأغذية يقوم بر�سد و مراقبة  ل�سالمة  املهرجان خمترب 
و�سبط  املعرو�سة  التمور  منتجات  يف  التلوث  حــالت 
حالت الغ�س التي قد حتدث يف �ساحة التمور، بالإ�سافة 

اإىل الإر�ساد والتوعية والتثقيف.

تفاصيل الالئحة التنفيذية المعدلة لحماية الحقوق

 معاقبة بث موسيقى أو فيديو في المحالت دون إذن المؤلف
جدة - البالد

حماية  لنظام  التنفيذية  الالئحة  اأو�سحت 
اإدارة  جمل�س  بــقــرار  املعدلة  املــوؤلــف  حقوق 
الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية ، اأن قواعد 
بف�سل  باحلماية  تتمتع  الأ�سلية  البيانات 
كاإبداعات ذهنية،  انتقاء وترتيب حمتوياتها 
ول متتد هذه احلماية للبيانات اأو املواد ذاتها 
، وي�سمل التعدي على حقوق املوؤلف ، كل من 
هذه  ــاع  ب اأو  حممية  م�سنفات  اإنــتــاج  اأعـــاد 
اأو توىل  اأو �سدرها  اأو ا�ستوردها  امل�سنفات 

نقلها اأو ن�سرها اأو تاأجريها.
حماية  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واأو�سحت 
اإدارة  جمل�س  بــقــرار  املعدلة  املــوؤلــف  حقوق 
، ون�سرتها  الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة 
مراعاة  املوؤلفني  على  اأن   ، الر�سمية  اجلريدة 
الر�سمية  الوثائق  بتداول  اخلا�سة  الأحكام 
على  واحلـــ�ـــســـول  ــكــة  املــمــل يف  ـــادرة  ـــ�ـــس ال
املوافقات الر�سمية لن�سرها اأو ترجمتها والتي 
والأحكام  واللوائح  الأنظمة  ن�سو�س  منها 

الق�سائية وقرارات الهيئات الإدارية.  
اأن  اأي م�سنف   ويحق لأي موؤلف �سريك يف 
التحفظية  الإجــــراءات  اتخاذ  منفردااً  يطلب 
كما  املوؤلف،  حق  على  اعتداء  اأي  وقــوع  عند 
بن�سيبه  املطالبة  يف  منفردااً  احلق  له  يكون 
 ، بــه  حلــق  الـــذي  ال�سرر  عــن  التعوي�س  مــن 
على  العــرتا�ــس  ال�سريك  للموؤلف  يحق  ول 
اأي تطوير اأو حتوير يرغب يف اإجرائه على 

امل�سنف اأغلبية ال�سركاء يف امل�سنف.

حق�ق التاأجري
لأ�سحاب  اأنــه   ، املعدلة  الالئحة  ن�ست  كما   
اململكة  يف  تاأجريها  حق  امل�سنفات  حقوق 
مــع مــراعــاة اتــخــاذ الحــتــيــاطــيــات الــالزمــة 
الــتــاأكــد مــن عــدم وجــود مــا مينع  لذلك مثل: 

والتعديات  امل�سكالت  وحتديد  تاأجريها،  من 
اإمكانية  لتدار�س  التاأجري  املحتملة من جراء 
للجمهور  التوعية  امل�ستفيد  وتقدمي  تالفيها، 
ــــالن  املــ�ــســتــهــدف عــن اآلــيــة الــتــاأجــري، والإع
امل�ستهدف،  للجمهور  الــالزمــة  بــالإر�ــســادات 
ممار�سة  �سريان  لبدء  زمني  تاريخ  وحتديد 
للتاأجري  التعاقدية  العالقة  التاأجري، وتنظيم 

مبا يتوافق مع اأحكام النظام والالئحة.  

م�س�ؤولية العتداء
بالن�سبة للمخالفات وم�سوؤولية العتداء على 

حق املوؤلف:
  اأولاً: يعترب معتديااً على حق املوؤلف كل من 

يقوم باأي من املخالفات الواردة يف النظام.
اأي  عــن  مــ�ــســوؤولــة  املــنــ�ــســاآت  تعترب  ثــانــيــااً: 
اأي  على  بها  العاملني  اأحد  يرتكبها  خمالفات 
تق�سريها،  اأو  علمها  ثبت  اإذا  فكري  م�سنف 
اأ�سرطة  اأو  حا�سب  بــربامــج  الحتفاظ  مثل 
من�سوخة،  اأو  مـــزورة  مرئية  اأو  م�سموعة 
حممل  اإلــكــرتوين  جلهاز  �سيانة  اإجـــراء  اأو 

نحو  اأو  ال�سفرة  مفكوكة  اأو  مــزورة  بربامج 
ذلك من م�سنفات.

 امل�سنفات الأدبية:
 اأولاً: يعترب يف نطاق ال�ستخدام ال�سخ�سي كل 
ال�ستخدام  بق�سد  الفكري  للم�سنف  ا�ستعمال 
ا�ستن�ساخ  ال�سخ�سي اخلا�س دون �سواه مثل 
الأ�سلية  بالن�سخة  الحتفاظ  بغر�س  امل�سنف 
اأو لرتجمة  والكتابة على الن�سخة امل�ستن�سخة 
الراأي  اأو لكتابة تعليقات تعرب عن  فقرات منه 
اعترب  الأغــرا�ــس  هــذه  تعدى  ومــا  ال�سخ�سي 

جتاوزااً حلدود ال�ستخدام ال�سخ�سي.
ا�ستخدام  كل  تعديااً  يعترب  ثـانيااً:   

مفهوم  يــتــخــطــى  للم�سنف 
ال�ستخدام ال�سخ�سي يف 

مثل احلالت التالية:
ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام   -1
ونــــ�ــــســــخ املــ�ــســنــف 
بــه  ال�ـــســـتـــعـــانـــة  اأو 

مهام  لأداء  وا�ستغالله 

وظيفية.
اأو  جتــاريــة  لأغــرا�ــس  امل�سنف  ا�ستخدام   -2

ا�ستهداف الربح.
اأوجه  عن  مغاير  بوجه  امل�سنف  ا�ستخدام   -3
ال�ــســتــخــدامــات املــ�ــســروعــة الــتــي نــ�ــس عليها 

النظام.
ال�سماح  اأو  ا�ستن�ساخه  اأو  امل�سنف  تاأجري   -4
لآخرين با�ستن�ساخه اأو حتويره بحجة امتالك 

ن�سخة اأ�سلية.
5- اأي ت�سرفات تعيق املوؤلف من ممار�سة حقه 

الأدبي اأو املايل.

  ال�سمعية والب�سرية
يعترب تعديااً على حق املوؤلف يف 
امل�سنفات ال�سمعية واملرئية 
ــــة عــنــد جتـــاوز  ــــي والإذاع
التي  ال�ــســتــخــدام  طــرق 
حــددهــا مــن ميــلــك حقها 

ومن اأمثلة ذلك ما يلي:
املـــ�ـــســـنـــف  اإذاعـــــــــــــة   -
احل�سول  دون  للجمهور 
عــلــى تــرخــيــ�ــس مــ�ــســبــق من 
ا�ستخدام  مثل  احلـــق،  اأ�ــســحــاب 
البث  اأو  الفيديو  اأو  املو�سيقى  اأو  الإذاعـــة 
واملطاعم  التجارية  املــحــالت  يف  الف�سائي 
ونحوها  وامل�ست�سفيات  والأندية  والفنادق 
اأو  مــرتــادون  فيها  يكون  التي  الأمــاكــن  مــن 

جتمعات ب�سرية.
- ا�ستن�ساخ املواد املذاعة بغر�س عر�سها اأو 

تاأجريها اأو بيعها.
- اإ�سافة اأو اإزالة �سرائح اإلكرتونية لأجهزة 
الــعــر�ــس بــهــدف جتـــاوز اجلــهــاز اإمــكــانــيــات 
على  التعدي  بغر�س  بها  �سنع  التي  احلدود 

حقوق الآخرين.

إمـكانية 
تأجير المصنفات 
وفق تاريخ زمني 

معــلوم

المملكة تدين هجوم 
قوات االحتالل على غزة

الريا�س - وا�س
اأعربت وزارة اخلارجية عن اإدانة اململكة العربية ال�سعودية وا�ستنكارها 

للهجوم الذي قامت به قوات الحتالل الإ�سرائيلي على قطاع غزة.
الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل  اململكة  وقــوف  على  ـــوزارة  ال واأكـــدت 
لإنهاء  مب�سوؤولياته  بال�سطالع  الـــدويل  املجتمع  مطالبة  ال�سقيق، 
الت�سعيد، وتوفري احلماية الالزمة للمدنيني، وبذل كافة اجلهود لإنهاء 

هذا ال�سراع الذي طال اأمده.
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القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار
جدة- وا�س

عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س احل�سن 
واتارا رئي�س جمهورية كوت ديفوار، مبنا�سبة 
املفدى،  امللك  ا�ستقالل بالده. واأعرب  ذكرى 
التمنيات  واأطــيــب  الــتــهــاين  اأ�ــســدق  عــن 
وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 
و�سعب جمهورية كوت ديفوار ال�سقيق 

اطراد التقدم والزدهار.

بن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما   
نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
ــــارا رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة كـــوت ديــفــوار،  احلــ�ــســن وات
ويل  �سمو  وعــر  بـــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة 
العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور 
و�سعب  وحلــكــومــة  لفخامته،  والــ�ــســعــادة  ال�سحة 
التقدم  مــن  املــزيــد  ال�سقيق  ديــفــوار  كــوت  جمهورية 

والزدهار.

جدة - البالد
ــنــت جلــنــة الأحــــيــــاء الــعــ�ــســوائــيــة  اأعــل
الإيــجــار  دفـــع  مت  ـــه  اأن جـــدة  مبحافظة 
�سكان  من  اأ�ــســرة  األــف   14 يزيد عن  ملا 
الأحياء الع�سوائية بقيمة تتجاوز 243 
مليون ريال وذلك منذ بدء امل�سروع يف 

اأكتوبر املا�سي.
تقّدم  ــة  ــدول ال اأن  اللجنة  واأو�ــســحــت 
ُحزمة من اخلدمات املجانية للمواطنني 
من �سكان الأحياء الع�سوائية امل�سمولة 
توفر  مقدمتها  يف  ويــاأتــي  بالتنظيم 
ال�سكن املــوؤقــت ودفــع الإيــجــار والــذي 
مت  كما  اأ�ــســرة،   14156 منه  ا�ستفاد 
من  ومــواطــنــة  مــواطــًنــا   213 توظيف 
من  الجتماعي  ال�سمان  يف  املُ�سجلني 
وذلك  بالتنظيم،  امل�سمولة  الأحياء  �سكان 
الفئة،  لهذه  املوجهة  التمكني  بــرامــج  عــر 
وبلغ اإجمايل اخلدمات املقدمة 86 األف خدمة 
والأدويــة  والوجبات  الغذائية  ال�سالل  �سملت 
وي�سمل  خــدمــات.   مــن  وغــرهــا  العف�س  ونــقــل 

الت�سكني ثالث فئات:
- الأوىل : وت�سم الأ�سر ال�سمانية ال�ساكنني يف هذه 
الأحياء الع�سوائية، والتي خ�س�س لها 4781 وحدة 

�سكنية �ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023.
يف  ال�ساكنني  املــنــازل  اأ�ــســحــاب  وهــم  الثانية:  الفئة   -
وقد  �سكوك،  لديهم  ممــن  ــة  ــزال واملُ الع�سوائية  الأحــيــاء 
ا�ستاأجرت لهم الدولة وحدات �سكنية حلني ا�ستالمهم مبالغ 

التعوي�سات.
الأحياء  هذه  ي�سكنون  الذين  املواطنني  ت�سمل  الثالثة  الفئة   -
ولي�سوا من م�ستفيدي ال�سمان ولي�س لديهم �سكوك، وتتم درا�سة 

حالتهم، ومن ثّم ت�سكينهم.
 و�سيتم التعامل مع الفئات الثالث يف الأحياء التي �سوف تتم اإزالتها خالل 
الفرتة القادمة.وقد جنحت اللجنة بتعاون مالك و�سكان الأحياء الع�سوائية 
يف اإزالة 28 حيًا، وتبقى اأحياء: املتنزهات، وقويزة، والعدل والف�سل، واأم 

ال�سلم وكيلو 14 ال�سمايل، التي يتوقع النتهاء من اإزالتها اآخر اأكتوبر القادم.

يف  م�ستمرة  حالة  الإن�ساين  احل�سور 
الكثر  جتاه  ومواقفها  اململكة  �سيا�سة 
اجتاهاته  امــتــداد  على  الــعــامل  دول  مــن 
بل   ، يـــومـــا  تــتــوقــف  ومل   ، الأربــــعــــة 
ذراعها  خالل  من  مو�سولة  م�ساعداتها 
مركز  يف  املتمثل  املوؤ�س�سي  الإن�ساين 
 ، ذلــك  يف  املبا�سر  ودوره  �سلمان   امللك 
املعنية  الدولية  الهيئات  مع  تعاونه  اأو 
بالدور الأممي يف هذا املجال ، يف ظل 
اأزمات وكوارث طبيعية ونزاعات ، تبدو 
معها اجلهود الإن�سانية اإحدى امل�سارات 
املهمة يف مواجهة اآثارها يف العامل، كما 
يت�سع العطاء الإن�ساين للمملكة ملبادرات 
وم�ساريع تنموية كبرة لتخفيف معاناة 
الــكــثــر مــن الــ�ــســعــوب  ودعـــم قــدراتــهــا 
له من ظروف  تتعر�س  ما  على مواجهة 
�ساهدة  قائمة  احلية   والأمثلة  قا�سية، 
الإن�ساين  وبذلها  اململكة  مــواقــف  على 
اخلال�س حيث ل متييز ولت�سنيف باأي 

�سكل من الأ�سكال.
 وعلى �سوء هذا الواقع ي�سجل املجتمع 
للمملكة  الرئي�سي  للدور  تقديره  الدويل 
يف تر�سيخ اجلهود الإن�سانية والإغاثية 
قــطــاعــات  ، ويف  الـــعـــامل  عــلــى خـــارطـــة 
واحتياجات  كبرا  حتديا  متثل  تنموية 
�ـــســـروريـــة، ومــنــهــا الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة 
الأ�سا�سية والتنمية الب�سرية اإميانا منها 
باأهمية حتقيق العي�س الكرمي لالإن�سان ، 
ودعم جهود الفاو والأنروا واليون�سكو 
واملنظمة الدولية للهجرة ، عر �سراكات 

وعطاء متدفق باخلر.

عطاء إنساني
كلمة ريما بنت بندر: 

»أبحاث أرامكو« عمل استثنائي

خالد الأجدع

سداد إيجارات 14 ألف 
أسرة من "عشوائية جدة" 

الريا�س- البالد
 اأعربت �سفرة اململكة لدى الوليات املتحدة الأمريكية الأمرة رميا بنت بندر، عن 
"اأرامكو" يف  اأبحاث  مركز  يتم يف  الذي  ال�ستثنائي  بالعمل  فخرها مبا و�سفته 

مدينة ديرتويت بولية مي�سيجان.
التي  التطورات  على  ووقفت  بديرتويت،  اأرامكو  اأبحاث  مركز  �سموها  وزارت 
التي يتم  حتدث يف جمال تكنولوجيا احتجاز الكربون، والبتكارات اجلديدة 
العمل عليها حلماية البيئة وتقليل النبعاثات، واأظهرت �سور ن�سرتها الأمرة 
على  واطالعها  للمركز  زيارتها  من  جانبًا  "تويرت"  مبوقع  ح�سابها  على  رميا 
امل�سروعات التي يجري العمل عليها، وال�ستماع ل�سرح من القائمني على املركز.

 المملكة تتوج ريادتها في فصل التوائم السيامية

الريا�س- البالد
ــ�ــســعــوديــة حتقيق  ال ــعــربــيــة  ال تــوا�ــســل املــمــلــكــة 
الريادية  مكانتها  وتعزيز  والنجاحات  الإجنــازات 
يف خمتلف املجالت على م�ستوى العامل، وذلك يف 
بقيادة  كافة  للقطاعات  حمدود  واهتمام ل  دعٍم  ظل 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –.
اإجنـــازًا  جناحاتها،  �سجل  اإىل  اململكة  واأ�ــســافــت 

اإجــراء  بعد  والإنــ�ــســاين،  الطبي  املجال  يف  جديدًا 
مما  ال�سيامية،  التوائم  ف�سل  يف   52 رقم  العملية 
اإجراًء لهذه العمليات  اأكرث دول العامل  اأحد  يجعلها 
هذا  لبنات  اأوىل  و�سعت  حيث  والدقيقة،  املعقدة 
الإجناز يف العام 1990م من خالل اإطالق الرنامج 
والذي  ال�سيامية  التوائم  لف�سل  ال�سعودي  الطبي 
وا�ستمر  العام،  ذلك  اأول عملية جراحية يف  اأجرى 
التوائم  حــالت  با�ستقبال  عقود  ثالثة  مــدى  على 
عدد  بلغ  حيث  العامل،  دول  خمتلف  من  ال�سياميني 
الآن  حتى  وتقييمها  بدرا�ستها  قــام  التي  احلــالت 

124 حالة من 23 دولة يف 3 قارات حول العامل.
ويعد الرنامج هو الوحيد من نوعه على م�ستوى 
والعالج  العملية  نفقات  بجميع  يتكفل  الذي  العامل 
ا�ست�سافة  جانب  اإىل  العملية،  بعد  ملــا  والتاأهيل 
والدي التوائم القادمني من اخلارج ليكونوا بالقرب 
الرعاية  فرتة  طوال  عليهم  والطمئنان  اأبنائهم  من 

الطبية.
يد  على  ال�سيامية  التوائم  ف�سل  عمليات  وجُتــرى 
عددهم  ي�سل  قد  متخ�س�سة  �سعودية  طبية  كــوادر 
الأطباء  من  خمت�سًا   35 اإىل  الواحدة  العملية  يف 

فيما  واملمر�سني،  الفنيني  جانب  اإىل  واجلــراحــني 
 600 قرابة  العمليات  ملجموع  الزمنية  املــدة  تقدر 
�ساعة   23 منها  عملية  اأطـــول  ا�ستغرقت  �ــســاعــة، 

ون�سف متوا�سلة.
النبيل  الإنــ�ــســاين  ال�سعور  الإجنـــاز  هــذا  ويــرتجــم 
تقدمي  عــلــى  ــم  ــدائ ال وحــر�ــســهــم  احلكيمة  لــلــقــيــادة 
اخلر لالإن�سان اأيًا كان، كما يعك�س التفوق الطبي 

ال�سعودي والذي ياأتي ان�سجامًا مع اأهداف روؤية 
اململكة 2030 يف تطوير القطاع ال�سحي ورفع 

جودته وكفاءته.

 بدعٍم ال محدود من القيادة 

السعودية صاحبة األيادي البيضاء فى اليمن 
البالد – حممد عمر 

الأجــدع  غالب  خالد  ال�سيخ  اليمنى  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  اأكــد 
ليحكي  طويال  التاريخ  عنده  �سيقف  تاريخي  دور  اململكة  دور  اأن 
اأكر  اإف�سال  اليمنيني والعمل على  نبيلة و�سجاعة مع  عن مواقف 
ا�ستهدفت  وموؤامرات  م�ساريع  اأنتجتها  التي  والتحديات  املخاطر 

الأمن القومي العربي برمته.
وقال لـ "البالد": اإن دور اململكة مل يقت�سر فقط على اليمن بل دافعت 
عن الأمة وتبنت اململكة م�سروع اإعادة ال�ستقرار اإىل املنطقة ودعم 
والدبلوما�سية  وال�سيا�سية  القت�سادية  النواحي  كل  فى  الأ�سقاء 

لل�سرعية  الدولية ، وهي احلا�سن واملدافع  واملواقف والتحركات 
اليمنية وال�سعب اليمني وبذلت جهود عالية يف خمتلف املجالت.

و�سدد ع�سو ال�سوري اليمني على اأهمية جهود مركز امللك �سلمان 
وتكثيف  امليدانية  اللجان  عر  الإن�سانية   والأعــمــال  لالإغاثة 
الأمل  واإعادة  الراهنة  املرحلة  للنازحني يف ظل  الإغاثة  و�سائل 

لل�سعب اليمني.
اإن  اليمنى  ال�سورى  قال ع�سو جمل�س  الراهن  الو�سع   وحول 
حذرا  وهدوء  ما  نوعا  ا�ستقرار  اأو�ساع  تعي�س  ماأرب  حمافظة 
خ�سو�سا   ، اجلاهزية  حالة  بقاء  مع  القائمة  الهدنة  اأعقاب  يف 

اأن هناك خروقات متعددة يف بع�س مناطق 
املواجهات ووجود معلومات عن حت�سيد 

ع�سكرية  زيــــــارات  فــتــجــري   ، ــي  حــوث
وتفقدية ودوريات متعددة ت�سمل كافة 

الـــوحـــدات املــرابــطــة يف اجلــبــهــات، 
واملــقــاومــة  اجلــيــ�ــس  اأن  مـــوؤكـــدا 

الــنــار،  اإطـــالق  بــوقــف  ملتزمون 
رغـــم انــتــهــاك احلــوثــي لتــفــاق 

وقف اإطالق النار.

مثمنًا مواقفها النبيلة.. عضو الشوري اليمني لـ             :
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األمن اإلنساني 
الكثري من املنظرين يف حقل العلوم ال�سيا�سية كانوا 

نهاية  بعد  الدولية  الــنــزاعــات  عــدد  تقل�ص  يتوقعون 

النزاعات  هذه  اأ�سباب  زوال  ب�سبب   ، الباردة  احلــرب 

يف  اأي   ، القطبية  ثنائي  نظام  خالل  قائمة  كانت  التي 

ظل ال�سراع ما بني كيانني كبريين �سيطرا على مقدرات 

الدول ردًحا من الزمن، غري اأن العك�ص هو الذي حدث، 

حيث ارتفع عدد النزاعات ب�سكل كبري، وهذه النزاعات 

بني  ما  النزاع  يف  املتمثلة  النمطية  ال�سورة  تاأخذ  مل 

وتنوعت  الداخلية  الــنــزاعــات  عــدد  ازداد  بــل  الـــدول، 

طبيعتها ما بني حرب اأهلية و نزاعات اثنية، والأهم اأن 

بل هي  العام،  داخلية مبفهومها  لي�ست  النزاعات  هذه 

داخلية املكان ودولية الأطراف ب�سبب ت�سابك م�سالح 

الدول وخا�سة الكربى وعالقتها بهذه النزاعات.

عديدة  مبتغريات  ت�سعبها  ارتبط  النزاعات  وهــذه 

حقوق  كــاحــرام  ــاردة،  ــب ال احلــرب  نهاية  بعد  ظهرت 

ومن  املفاهيم،  بع�ص  يف  حتول  جانب  اإىل  الإن�سان، 

يف  التحولت  هذه  ارتبطت  وقد  الأمــن،  مفهوم  بينها 

متغريات  بــربوز  الإن�ساين(  والتدخل  )الأمــن  مفهوم 

اأو  �سيا�سية  كــانــت  ــواء  �ــس املــ�ــســتــويــات  جميع  عــلــى 

حيث  فيها،  اأثــرت  املتغريات  من  غريها  اأو  اقت�سادية 

عليها  تقوم  التي  املحاور  اأهم  الإن�ساين  الأمن  اأ�سبح 

من  وذلك  الدولية،  النزاعات  يف  الإن�سانية  التدخالت 

منطلق حماية حقوق الإن�سان، ووقف انتهاكاتها �سواء 

بالتدخل املبا�سر اأو عرب و�سائل اأخرى.

 فالتدخل مل يعد يقت�سر على الدول فقط، بل اأ�سبح 

يف  كبرًيا  دوًرا  والدولية  احلكومية  غري  للمنظمات 

اأجــل  مــن  الإن�سانية  الــنــزاعــات  يف  الــتــدخــل  عمليات 

خا�سة  الإن�ساين،  الأمــن  منظور  وفق  ــراد  الأف حماية 

ال�سحايا  من  كبرًيا  عدًدا  تخلف  احلالية  النزاعات  اأن 

ميكن  مــا  وهــذا  نهايته،  بعد  اأو  الــنــزاع  اأثــنــاء  �ــســواء 

املنظمات  اأن  جند  حيث  الواقع،  اأر�ص  على  مالحظته 

الدبلوما�سية  جمــال  يف  تعمل  الــتــي  احلكومية  غــري 

الدول واملنظامت  فاعلية من  اأكرث  اأ�سبحت  الإن�سانية 

الإجــراءات وامل�سارات، وكذا  تعقيد  ب�سبب  احلكومية 

ت�سابك امل�سالح الدولية. 

لكن ينبغي القول اإن دور املنظمات غري احلكومية ل 

يكفي وحده للعمل على حتقيق )الأمن الإن�ساين( على 

تكاماًل  الأمــر  يتطلب  بل  ــدويل،  وال املحلي  امل�ستويني 

اأجــل وقــف وتقليل  من  الأخــرى  والفواعل  ــدول  ال مع 

النزاعات الدولية، وي�ستلزم تكاتًفا من كافة املوؤ�س�سات 

واملنظمات التي تعلم يف جمال الدبلوما�سية الإن�سانية، 

اأكلها، ول تتال�سى يف ظل ات�ساع  حتى توؤتي اجلهود 

رقعة النزاعات والكوارث التي تهدد الأمن الإن�ساين.

* رئي�ص مركز ال�ست�سارات والتدريب والتطوع 

باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

البالد ـ مها العواوده  – جنود النهدي       

الأجهزة  على  امل�ساكل  من  الكثري  يف  الغبار  يت�سبب 

التنف�سية خ�سو�سا امل�سابني بحالت الربو واجليوب 

الأنــفــيــة ، ويف هـــذا الــ�ــســيــاق اأو�ـــســـح ا�ــســتــ�ــســاريــان 

لـ"البالد": اأن عالج  اعرا�ص اجليوب النفية  وحالت 

الربو الناجتة عن الغبار  تتمثل يف  الغ�سول  امللحي 

احلــادة  احلـــالت  بع�ص  ويف  اله�ستامني  ومــ�ــســادات 

الربو احلادة  الكورتيزون ومع مر�سى  ي�ستخدم  جدا 

مو�سعات لل�سعب الهوائية. بداية اأو�سح  الدكتور بدر 

وقاع  الأنفية  اجليوب  جراحة  ا�ست�ساري  عامل   حممد 

اجلمجمة،  اإن اجليوب الأنفية ت�سرك مع الرئتني يف 

كونهما املكونني الرئي�سيني للجهاز التنف�سي، فاجليوب 

الأنــفــيــة تــكــون اجلـــزء الــعــلــوي مــن اجلــهــاز التنف�سي 

التنف�سي  اجلهاز  من  ال�سفلي  اجلزء  تكونان  والرئتني 

، لفتا اإىل اأن  الغبار يعترب من اأكرث املهيجات  للجيوب 

النفية واعرا�ص ح�سا�سية  الرئة والربو خ�سو�سًا يف 

املناطق اجلافة مثل منطقة اخلليج  ، موؤكدا يف الوقت 

نف�سه اأن من عالجات اعرا�ص اجليوب النفية الغ�سول 

ــدادات   ــ�ــس املــلــحــي  ولـــالزمـــات الــربــويــة احلــــادة والن

احلــالت  بع�ص  ويف  اله�ستامني  مــ�ــســادات  تو�سف 

الربو  الكورتيزون ومع مر�سى  ي�ستخدم  احلادة جدا 

�سعبية احلادة مو�سعات لل�سعب الهوائية.

اأمرا�ص اجليوب  الوقاية من  �ُسُبل  اأهم    وا�ستطرد من 

للح�سا�سية..   املهيجات  جتــّنــب  هــو  والــربــو  الأنــفــيــة 

حيث ُيعترب الغبار من املُهيجات التي ل ميكن جتنبها 

والربو  الأنفية  اجليوب  مر�سى  نن�سح  لذلك  ب�سهولة 

باتباع بع�ص الن�سائح للوقاية من الغبار خ�سو�سًا يف 

اأوقات الذروة مثل العواطف الغبارية "العّج". 

العوا�سف  ـــات  اأوق يف  اخلـــروج  جتنب  يف�سل   حيث 

"وقت  باإحكام  النوافذ  ،  واإغـــالق  اأمــكــن  مــا  الغبارية 

داخل  الــهــواء  فلر  وا�ستخدام  الغبارية"  العوا�سف 

.HEPA filter املنزل مثل تقنية

  ف�سال عن ا�ستخدام الغ�سول الأنفي امللحي عن طريق 

بطانة  تنظيف  يف  للم�ساعدة  ال�ساغطة  الــعــبــوات 

ا�ستخدام  اإىل   الغبار.  اإ�سافة  مــن  الأنفية  اجلــيــوب 

بخاخات مو�سعات احلوي�سالت الهوائية للتخفيف من 

اعرا�ص الربو وا�ست�سارة طبيب الرئة يف حال ح�سول 

جانبه  من  الغبارية.  املوجة  ب�سبب  التنف�ص  يف  �سيق 

من  الأ�سرة  طب  اأخ�سائي  اأمــري  اأ�سرف  الدكتور  حذر 

والأمرا�ص  الأنفية  اجليوب  مر�سى  تعر�ص  خطورة 

التنف�سية لالأتربة والغبار.

اللتزام  عليهم  الأمــرا�ــص  هــذه  اأ�سحاب  " اأن  مــوؤكــدا 

املغربة  للمناطق  اخلروج  وعدم  املنازل  داخل  بالبقاء 

اإذا كـــان اخلــــروج �ــســروري  وا�ــســتــخــدام الــكــمــامــات 

التح�س�ص  من  الوقائية  الأدويـــة  بع�ص  ا�ستخدام  مع 

الأجــواء  تقلبات  اأن  اإىل  ،م�سريا  الطبيب  با�ست�سارة 

تثري  التي  ال�سطحية  الرياح  زيادة  ي�ساحبها  املناخية 

الأتــربــة والــغــبــار والــتــي تــوؤثــر على احلـــالت احلــادة 

للتح�س�ص النفي واجليوب الأنفية والأزمات الربوية 

الأمر الذي يوؤدي اإىل  تردد هذه الفئة من املر�سى على 

ال�سدرية  وعيادات  واحلنجرة  والأذن  الأنــف  عيادات 

وعيادات طب الأ�سرة يف حالت الأجواء املغربة والتي 

ت�سهدها البالد منذ عدة اأيام.  وا�ستطرد اأن هذه الأتربة 

للجهاز  واملح�س�سات  املهيجات  مــن  تعترب  والــغــبــار 

مع  التفاعل  تثري  اجلهاز  هذا  اإىل  وبدخولها  التنف�سي 

م�سادة  اأج�سام  ينتج  ــدوره  ب ــذي  وال املناعي  اجلهاز 

هذا  نتيجة  اأن  واأ�ــســاف   الغريبة.  الأج�سام  ملهاجمة 

مادة  اأهمها  اجل�سم  يف  حت�س�سية  مــواد  تفرز  التفاعل 

التي  الأعرا�ص  ظهور  ايل  توؤدي  التي  "اله�ستامني" 
ي�سعر بها من يعاين من احل�سا�سية املفرطة مثل العط�ص 

يف  وال�سعوبة  الأنف  �سيالن  العيون  اإحمرار  والكحة 

التنف�ص وحكة يف اجللد يف بع�ص الأحيان.

رقابة مستمرة لمعاقبة المخالفين

حذر من المرور بجوار أعمدة اإلنارة واللوحات.. الدفاع المدني: 

الغذاء والدواء لـ           : يمنع بيع األعشاب المستخدمة للعالج
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البالد - مها العواودة                      

ك�سف م�سدر يف الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ"البالد"، 

اأن الهيئة ت�سارك من خالل احلمالت الرقابية امل�سركة 

وهي  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  مع 

اجلهة املعنية نظاما مبهام الراخي�ص والتفتي�ص على 

حمالت العطارة، وذلك للتحقق من التزام هذه املن�ساأت 

العطارة،  ال�سحية ملحالت  بتطبيق لئحة ال�سراطات 

العالج.  بغر�ص  الع�سبية  الو�سفات  بيع  عدم  و�سمان 

بيع  ا�ــســراط  ت�سمنت  الهيئة  لئــحــة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس

الغذاء  هيئة  من  املعتمدة  الطبية  والنباتات  الأع�ساب 

الطبيعي  وب�سكلها  الغلق  حمكمة  عبوات  يف  ــدواء  وال

ا�سم  يو�سح  عبوة  كل  على  تعريفي  مل�سق  وجــود  مع 

اأو  ومــوانــع  املن�ساأ  وبــلــد  الطبي  الــنــبــات  اأو  الع�سبة 

منع  مع  �سالحيته،  انتهاء  وتاريخ  ال�ستعمال  حماذير 

نبات  لأي  التعريفي  املل�سق  على  ادعاء طبي  اأي  كتابة 

مفردًا  كان  �سواء  �سحي  م�ستح�سر  اأو  طبي  ع�سب  اأو 

اأو  اأدويــة  بيع  اأو  عر�ص  الهيئة  منعت  كما  مركبًا،  اأو 

الإن�سان  عــالج  يف  ي�ستخدم  �سيدلين  م�ستح�سر  اأي 

حمــظــورة.  مـــواد  اأو  الــغــذائــيــة  املــكــمــالت  منتجات  اأو 

واأ�ساف: "حظرت الالئحة العر�ص اأو الدعاية اأو البيع 

اأو الت�سويق لالأع�ساب والنباتات الطبية املحظور بيعها 

بح�سب القائمة املن�سورة على املوقع الإلكروين للهيئة 

العامة الغذاء والدواء".

قال  الع�سبية،  امل�ستح�سرات  تـــداول  عقوبة  وحـــول 

املحامي عبد احلكيم اخلرجي لـ"البالد": "مبوجب املادة 

وامل�ستح�سرات  املن�ساآت  نظام  من  الثانية  الفقرة   34

النظام  ال�سيدلنية والع�سبية، يعد خمالفا لأحكام هذا 

اأو حاز بق�سد الجتار م�ستح�سرًا  اأو �سرف،  من باع، 

منتهي  اأو  فا�سدًا،  اأو  مغ�سو�سًا،  ا  ع�سبيًّ اأو  ا  �سيدلنيًّ

من  اأيٍّ  مرتكب  ويعاقب  م�سجل.  غري  اأو  ال�سالحية، 

اأو  بــواحــدة  املــادة  هــذه  يف  عليها  املن�سو�ص  الأفــعــال 

خم�سة  على  تزيد  ل  غرامة  الآتية:  العقوبات  من  اأكرث 

ل  ملــدة  موؤقتًا  ال�سيدلية  املن�ساأة  اإغــالق  ريــال،  ماليني 

اإىل  م�سريا  الرخي�ص"،  واإلــغــاء  يومًا،   180 تتجاوز 

اأنه يف حال تكرار املخالفة تكون العقوبة ال�سجن مدة 

ل تزيد على ع�سر �سنوات، اأو الغرامة التي ل تزيد على 

ع�سرة ماليني ريال، اأو بهما معًا، موؤكدا اأن هيئة الغذاء 

والدواء اأعدت قائمة بالأع�ساب املحظور تداولها ملا لها 

من خطر علي ال�سحة العامة لالإن�سان. ويروج البع�ص 

خللطات ع�سبية زاعمني اأنها تعالج الكثري من الأمرا�ص 

فالعديد  بالغة،  �سحية  لأ�ــســرار  الكثريين  يعر�ص  ما 

الكيماوية،  بنيتها  ب�سبب  �سامة  تكون  قد  الأع�ساب  من 

ما ي�سبب اآثارا جانبية مثل التليف يف الكبد اأو الف�سل 

الكلوي والعقم اأو ال�سرطان كما ت�سر باجلهاز اله�سمي 

والأوعية الدموية، جراء ا�ستخدام هذه الأع�ساب دون 

للطب  الوطني  املــركــز  حــذر  وقــد  الطبيب.  ا�ست�سارة 

البديل والتكميلي، من م�ساعفات بع�ص الأع�ساب التي 

الأع�ساب  اأن  العامة، مو�سحا  ال�سحة  تناولها على  يتم 

حدتها  تخفف  اأو  الأمــرا�ــص  بع�ص  تعالج  اأن  ميكنها 

امل�ساعفات،  من  الكثري  ت�سبب  قد  ولكنها  واأعرا�سها، 

مــ�ــســددا يف الــوقــت ذاتـــه على �ــســرورة احلــر�ــص على 

ال�ست�سارة الطبية قبل البدء بتناول اأي ع�سبة اأو خلطة 

اأن  وخمت�سون،  ا�ست�ساريون  اأطباء  اأكد  بينما  ع�سبية، 

بع�ص الو�سفات الع�سبية تت�سبب يف م�ساعفات خطرية 

مواد  على  حتتوى  الطبية  فالأع�ساب  للوفاة،  توؤدي  قد 

التى يتعاطها املري�ص ما  الأدويــة  فعالة قد تتداخل مع 

اأن احلديث  اإىل  م�سريين  امل�ساعفات،  يت�سبب يف هذه 

اأو  الــنــبــات،  مــن  با�ستخال�سها  ــــة  الأدوي ت�سنيع  عــن 

احليوان، اأو املواد الكيميائية �سحيح، غري اأن ذلك يتم 

بطريقة نقية وحت�سب فيها اجلرعة بدقة متناهية.

جدة ـ البالد                       

فيما تتوا�سل احلالة املطرية يف عدد من مناطق اململكة 

املدينة  ومنطقة  وعــ�ــســري  وجنــــران  ــجــازان  ب مــــرورا 

املكرمة   ومكة  وال�سرقية   الو�سطى  ومتاطق  املنورة 

الأودية  الدفاع املدين جمدًدا من املجازفة بعبور  حذر 

الأ�سخا�ص  حياة  يعر�ص  ما  جريانها؛  اأثناء  وال�سعاب 

للخطر، جاء ذلك بالتزامن مع تنبيهات الأمطار.

اأثناء  وال�سعاب  الأودية  عبور  اإن  املدين،  الدفاع  وقال 

للخطر،  حياتك  يعر�ص  ج�سيًما،  ت�سرًفا  يعد  جريانها 

كما يعد خمالفة مرورية.

التعليمات  يخالف  من  اأن  اإىل  املــدين  الــدفــاع  واأ�ــســار 

بدفع  يعاقب  جريانها،  اأثناء  وال�سعاب  الأوديــة  بعبور 

غرامة مالية قدرها من 5000 اإىل 10000 ريال.

جمموعة  املــدين،  للدفاع  العامة  املديرية  اأ�سدرت  كما 

اإر�سادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعوا�سف 

تغريدة على ح�سابها  املديرية يف  واأو�سحت  الرملية. 

عند  ال�سالمة  على  للحفاظ  اأنــه  "توير"  يف  الر�سمي 

بخطوتني  اللتزام  الرملية  والعوا�سف  الرياح  هبوب 

ا  وخ�سو�سً املــنــزل،  يف  الــبــقــاء  وهــمــا:  اأ�سا�سيتني، 

اإل  اخلــــروج  وعـــدم  تنف�سية،  ــاأمــرا�ــص  ب للم�سابني 

لــ�ــســرورة ، فــ�ــســال عـــن  احلــــذر مـــن املـــــرور بــجــوار 

واللوحات  العايل،  ال�سغط  وخطوط  ــارة،  الإن اأعمدة 

الإعالنية. اإىل ذلك با�سرت فرق الدفاع املدين واجلهات 

�سمال  ــدرب  ال حمافظة  يف  ال�سيول  مبواجهة  املعنية 

منطقة جازان، اأعمالها يف ت�سريف مياه ال�سيول التي 

ووادي  بي�ص  ووادي  رمي  وادي  قــرى  لها  تعر�ست 

�سمرة، ونقلت ال�سكان ملراكز الإيواء.

اجلهات  اأن  الدرب    ملحافظة  الإعالمي  املركز  واأو�سح 

الأوديــة  اإىل  املوؤدية  الطرق  اإغــالق  على  عملت  املعنية 

بع�ص  لها  تعر�ست  التي  املياه  وت�سريف  وال�سعاب، 

�سالمة  مــن  والــتــاأكــد  الأوديـــــة،  مــن  القريبة  امل�ساكن 

�ساكنيها، ونقلهم ملراكز الإيواء املخ�س�سة لهم.

مـــن جــهــتــه قــــال الــبــاحــث يف الــطــقــ�ــص عــ�ــســو جلنة 

ع�سنا  اإننا  احل�سيني:  عبدالعزيز  "ت�سميات" املناخية 

حالتان  ومتوقع  جويتني،  حالتني  مــع  ال�سيف  هــذا 

ــه- وفــًقــا  ــل جــويــتــان ممــطــرتــان و�ــســيــول -اإن �ــســاء ال

ح�سابه  عرب  "احل�سيني"  واأو�سح  العددية.  للنماذج 

على"توير" اأن احلالة الأوىل اأثرت على ُعمان ب�سكل 

وع�سري  جــازان  على  تاأثريها  وكــان  اليمن،  ثم  مبا�سر 

�سعيًفا، والثانية كان تاأثريها على ُعمان والإمارات ثم 

قطر والبحرين ثم �سرق اململكة ثم الو�سطى مع جنوب 

غرب اململكة، ثم الغربية من اململكة.

من  اأجــزاء  على  تاأثريها  كان  الثانية  "احلالة  وتابع: 

بينما  جنوبها،  على  الأكـــرب  التاأثري  وكــان  ال�سرقية، 

الريا�ص متو�سًطا ب�سكل عام  تاأثريها على منطقة  كان 

وثادق  اأ�سيقر  مثل  عليها  قوية  كانت  اأماكن  وجود  مع 

ا. وحوطة بني متيم، واأحدثت �سيوًل بع�سها كان قويًّ

عموم  يف  وهــنــاك  هنا  �سيول  هناك  "كانت  واأردف: 

الثانية  ال�سيفية  احلــالــة  وامــتــّدت  الــريــا�ــص،  منطقة 

اإ�سافة اإىل جنوب  اأجزاء متفرقة من الق�سيم،  نواحي 

حائل، وكانت يف املجمل من خفيفة ملتو�سطة، و�سملت 

جــازان  مناطق  على  عــام  ب�سكل  ا  اأي�سً الثانية  احلالة 

وجنران وع�سري والباحة ومكة واملدينة وتبوك".

مناطق  على  جــيــدة  "احلالة  اأن  "احل�سيني"  وبـــنّي 

�سيوًل  و�ساهدنا  والباحة   وع�سري  وجـــازان  جنــران 

املــتــوقــع؛ لأن  ـــل مــن  اأق لــكــن كــانــت يف املــجــمــل  طيبة 

العددية و�سعت يف توقعاتها كميات  النماذج  توقعات 

هائلة بحيث ت�سكل في�سانات حملية وكانت يف املجمل 

و�سرق  ُعمان  على  قوية  كانت  بينما  الــواقــع،  من  اأقــل 

الإمارات".

اأمطار  هطول  اأم�ص  �سهدت  جـــازان   منطقة  اأن   يذكر 

الــريــاح  يف  نــ�ــســاط  �ساحبها  غــزيــرة  اإىل  متو�سطة 

للربد  وت�ساقط  للروؤية  وتدٍن  مثارة  واأتربة  ال�سطحية 

وحمافظات  جـــازان  مدينة   على   ، لل�سيول  وجــريــان 

والعار�سة   ، والــريــث  مــالــك،  بني  ــدائــر  وال  ، احلـــرث 

 ، و�سبيا   ، و�سمد   ، وهــروب   ، وفيفا   ، والعيدابي   ،

واأبوعري�ص ، واأحد امل�سارحة ، و�سامطة ، والطوال ، 

واملناطق املفتوحة والطرق ال�سريعة.

احتواء حاالت الربو بمضادات الهستامين
دعيا إلى عدم التعرض  لمهيجات الحساسية .. استشاريان لـ            :

135 ألف طن نفايات 
منزلية أزيلت بالشرقية 

الدمام ـ حمود الزهراين                        

امليالدي  الــعــام  خــالل  ال�سرقية  املنطقة  اأمــانــة  رفعت 

اجلاري، 135734 طنًا من النفايات املنزلية، و5782 

و�سط  يف  امل�سدر  جمهولة  الأنقا�ص  من  مكعبًا  مــرًا 

مهنية  رخ�سة   11957 واإ�ـــســـدار  وجتــديــد  ــام،  ــدم ال

اأربــع  واإلــغــاء  512 رخــ�ــســة،  ملكية  ونــقــل  جتــاريــة، 

7 رخ�ص جتارية، و53 �سكنية، و4  رخ�ص، واإ�سدار 

�سكنيًا وجتاريًا.

يتعلق  فيما  الــرقــابــيــة  اجلــــولت  الأمـــانـــة  و�ــســجــلــت 

و6204  اإنــــــذارًا،   5441 البيئة  و�ــســحــة  بالنظافة 

�سحة  اأغلقت  بينما  بالغًا،   851 ومتابعة  خمالفات، 

من  جــرامــًا  كيلو   2566 واإتـــالف  من�ساأة،   44 البيئة 

املواد جمهولة امل�سدر املخالفة.

ومتثلت هذه املخالفات بعدم حمل ال�سهادات ال�سحية، 

امل�ستفيد  مــراجــعــة  اأو  بــلــديــة،  رخ�سة  وجـــود  وعـــدم 

النظافة  م�ستوى  وتدين  للمن�ساأة،  املقدمة  لالإنذارات 

و�سوء  ال�سحية،  للمن�ساأة  املبني  خمالفات  اأو  العامة 

تداول املواد الغذائية، وحفظ وتخزين املواد الغذائية، 

وخمالفة التجهيزات للمن�ساأة.

 71 املــبــاين خــالل زيــارتــهــا  اإدارة مــراقــبــة  ور�ــســدت 

موقعًا، 33 خمالفة، و71 اإنذارًا، ومعاجلة 157 بالغًا، 

اإدارة  �سجلت  فيما  لل�سقوط،  ــاًل  اآي مبنى   19 واإزالـــة 

الأ�سواق خالل زياراتها لـ3304 مواقع 1445 خمالفة، 

ومعاجلة 259 بالغًا، وت�سجيل 1275 اإنذارًا، واإغالق 

عقب  متجرًا   236 فتح  واإعـــادة  جتــاريــًا،  حمــاًل   278

ت�سحيح اأو�ساعها. كما اأنهت الأمانة �سيانة احلدائق 

وامل�سطحات اخل�سراء و�سبكات الري والآبار لالأعوام 

مربعًا،  مــرًا   525291 مب�ساحة  2022م،   - 2019م 

املزروعات  من  و162091  زهــرة،   684700 وزراعــة 

10200 م2  والــ�ــســجــريات، وزراعــــة  الأ�ــســجــار  مــن 

يتعلق  مبا  اإنــذارًا   144 وحترير  خ�سراء،  م�سطحات 

مبعاجلة الت�سوه الب�سري.

اأ�شرف اأمري بدر عامل



ويرى �أكادمييون �أن متيز �جلامعات �ل�سعودية عامليا جاء �إثر تطوير 
و�لأنظمة  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  �ملركزة  �لكبرية  وبحوثها  مناهجها 
�لتقنية و�لرب�مج �لأكادميية �ملماثلة ملا هو موجود يف �أكرب �جلامعات 
لتبادل  �ل��دول  مبختلف  �جلامعات  مع  �لتو��سل  عن  ف�سال  �لعاملية، 
�لدكتور  �لقرى  �أم  بجامعة  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  ويقول  �ملعلومات.  
تطورت  �ل�سعودية  �جلامعات  �أن  �سك  "ل  �ل�سهلي:  مطر  بن  حممد 
كثري� وو�سلت ملر�كز عاملية مرموقة، و�أ�سبحت بني �أف�سل �جلامعات. 
ومن �ملفرح �أن �جلامعات �لنا�سئة تخطو بثبات نحو �لتميز عرب تطوير 
�ملناهج �لعلمية وتاأهيل �لكو�در �لأكادميية و�لإد�رية، وجتد �لتعاون 
من �جلامعات �لعريقة، مع تناف�س بائن يوؤكد �سعي �جلميع للو�سول 

�إىل �لعاملية". 
و��ساف: "ما مييز �جلامعات �ل�سعودية �لعريقة هو تنا�سق وتناغم يف 
بر�جمها ومناهجها �لتعليمية مع �سوق �لعمل، و�إن كان هناك بع�س 
مع  يتقل�س  ب��د�أ  �لبعد  ه��ذ�  ولكن  �ل�سوق  عن  بعيدة  �لنظرية  �لكليات 
�إن�ساء جمل�س �جلامعات و�سدور قر�ر�ت جديدة �سائب. و�لآن نالحظ 
منو� �سريعا وتطور� وحتديثا يف �سو�بط �جلامعات و�لكليات، وكذلك 
ن�سوء كليات جديدة متو�ئمة مع متطلبات �سوق �لعمل". و�أ�سار ع�سو 
هئية �لتدري�س بجامعة �أم �لقرى �لدكتور علي بن �سويعد �لقرين، �إىل 
�ل�سعودية، مّكنها  �أن �جلامعات حتظى بدعم ل حمدود من �حلكومة 
من توفري �ملر�كز �لبحثية �ملتخ�س�سة لإجر�ء �لبحوث �لنوعية، وهذ� 
�جلامعات  لبع�س  متقدمة  مر�كز  على  �حل�سول  يف  بال�سك  �ساهم 

�ل�سعودية يف �لت�سنيفات �لعاملية.
بينما �أكد ع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �أم �لقرى �لدكتور عبد�لله بن 
ما  فمنها  لأخ��رى،  يختلف من جامعة  �لو�سع  �أن  �لزهر�ين،  �إبر�هيم 
يتميز يف علوم �لأحياء و�لهند�سة وغريها، وبع�سها يتميز يف �لعلوم 
�ل�سرعية و�لعربية، وهذه ل ت�ساهيها جامعة �أخرى يف �لعامل باعتبار 
�أن �ململكة منطلق �لعربية ومئرز �لدين، م�سيفا:" تعزيز هذ� �لجتاه 
تقلي�س  قبل  كبرية  عناية  بذلك  �جلامعات  بع�س  وعنيت  مهم  مطلب 
دعم �ملر�كز �لبحثية �لتي تعنى بذلك رغم يقيني �أنها من مر�كز �لقوة 
من  كثري  يتلهف  �ملر�كز  تلك  مطبوعات  بع�س  بل  �جلامعات  تلك  يف 
ل  �ململكة  جامعات  فمناهج  عليها،  للح�سول  �لعلم  وطلبة  �لد�ر�سني 

تو�زن باأي جامعة يف �ل�ساحة �لعربية من ناحية �لقوة و�لر�سانة".

دعم ال محدود
�أن  �إىل  هيازع،  �آل  علي  حممد  �لدكتور  �لفي�سل  جامعة  مدير  ون��وه 
�لتطور بف�سل  �ل�سعودية قطعت خطو�ت كبرية يف طريق  �جلامعات 
دعم �لقيادة �حلكيمة �لتي تويل �لتعليم مبختلف مر�حله عناية فائقة، 
موفرة �لدعم �لالحمدود للجامعات، م�سيفا: "على �لرغم من �لتو�سع 
على  �حلر�س  �أن  �إل  �ململكة  يف  �لعايل  �لتعليم  �سهده  �ل��ذي  �لكبري 
جودة خمرجات �لتخ�س�سات �ملختلفة ل يز�ل م�ساعفا لتتو�ءم هذه 
 .2030 �ململكة  روؤي��ة  ظل  يف  �لعمل  �سوق  �حتياجات  مع  �ملخرجات 
�لتعليم  ومنظومة  �جلامعات  �سهدته  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور  �إن  وق��ال 
�لعايل بوجه عام مت وفق خطط تطويرية مدرو�سة وبني على عو�مل 
موؤ�سر�ت  ومتابعة  �لأد�ء  مل�ستوى  �مل�ستمر  �لتقييم  �أن  كما  ع��دي��دة، 
�لتطور له �أثر كبري يف تفعيل �خلطط �ل�سرت�تيجية، ومن �ملعروف �أن 
ر�سالة �جلامعات تقوم على ثالث ركائز �أ�سا�سية هي: �لتعليم، �لبحث 
�لعلمي، وخدمة �ملجتمع، وهو ما حتققه �جلامعات �ل�سعودية، فاملنهج 
�أن  وجند  بها،  �ملناط  �لتعليمي  دوره��ا  �جلامعة  لأد�ء  مهم  �لأكادميي 
عرب  �لعاملية  �مل�ستويات  �أعلى  وف��ق  مناهجها  حدثت  �ململكة  جامعات 

�سر�كات مع جامعات عاملية مرموقة".
�أ���س��ت��اذة �جل��ام��ع��ات وح�����س��ول��ه��م على  وذك���ر �آل ه��ي��ازع، �أن مت��ي��ز 
جامعات  متيز  يف  دور  ل��ه  �لعاملية  �جلامعات  �أف�سل  م��ن  �سهاد�تهم 
�أع�ساء  �أبنائها  تاأهيل  على  �لله-  -�أيدها  �لدولة  فقد حر�ست  �ململكة، 
ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����س ع��ل��ى �أع��ل��ى م�����س��ت��وى، ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لتعليم 
بع�س  يف  �لإجنليزية  باللغة  �لتدري�س  �أهمية  �أن  �إىل  م�سري�  �لعايل، 
�لتخ�س�سات �لعلمية، وهذ� ما عملت عليه �جلامعات ب�سكل عام، لفتا 
ويعظم  ويطوره  �لبحث  ينمي  �جلامعات  يف  بالبتكار  �لهتمام  �إىل 
ومركزها  �ململكة  تناف�سية  يعزز  كما  �لوطني،  �مل�ستوى  على  �لفائدة 

�لريادي عاملًيا وفق روؤية 2030.
عو��س  ب��ن  علي  �ل��دك��ت��ور  لبنان  بجمهورية  �لأ���س��ب��ق  �ل�سفري  وق���ال 
ل�"�لبالد"، �إن ما مييز �جلامعات �ل�سعودية عامليا هو �لنهج  ع�سريي 
�حل�ساري �لذي �تخذته قياد�تنا �لر�سيدة للرقي بامل�ستوى �جلامعات 
و�ملنهج �لذي جرى تعديلة من منهج تقليدي �إىل منهج علمي يخاطب 
"ل  وتابع:  معها.  ويتنا�سب  و�مل�ستقبلية  �حلالية  �ململكة  �حتياجات 
�جلامعيني  و�لأ���س��ات��ذة  �ملوؤهلة  �ل�سعودية  �لعلمية  �لقياد�ت  �أن  �سك 
�لأثر  لهم  �لعامل جميعا  �أرقى �جلامعات يف  وهم جميعا تخرجو� من 
�أن  �ململكة، كما  �لتي ت�سهدها  �لأكادميية  �لنوعية  �لنقلة  �ليجابي يف 
�أ�سا�سية  �لإجنليزية  �للغة  بع�س �جلامعات جلعل  �تخذته  �لذي  �لنهج 
يف �لتدري�س يعترب نقلة نوعية يف رفع �مل�ستوى �لبحثي يف �جلامعات 
ورفع م�ستوى �لباحث وتعمقة كون �لكثري من �ملو�د و�ملر�جع �لعلمية 
هي �أ�سا�سًا باللغة �لإجنليزية"، موؤكد� �أن ما�سبق ذكره وفتح �ملجال 
لفتح جامعات علمية جتارية متخ�س�سة �أتاح �لفر�سة للطلبة �ملتميزين 
وبني  بلدهم  يف  �ملرغوبة  �لعلمية  �لتخ�س�سات  بدر��سة  و�ل��ق��ادري��ن 
�أهلهم �إ�سافة �إىل �أن تلك �جلامعات �أوجدت نوع من �لتناف�س يف ما 

بينها للتميز باأد�ئها و�سر�كاتها مع جامعات �أجنبية متميزة

خطط تنموية
�لدكتور  �لأ�ستاذ  خالد  �مللك  جامعة  كليات  من  بعدد  �ل�سابق  �لعميد 
تاأكيدها  ينبغي  �ل��ت��ي  �حلقيقة  �أن  ي��رى  ح��م��د�ن،  �سعيد  ب��ن  م��ب��ارك 
كبري خالل  تطور  باململكة مت�سي يف  �لعايل  �لتعليم  م�سرية  �أن  هي 
�ل�سنو�ت �ملا�سية بف�سل �خلطط �لتنموية، �لتي يقوم عليها قياديون 
متخ�س�سون �أثبتو� جد�رتهم وكفاءتهم، و�ساهمو� بفعالية يف م�سرية 
�لتخ�س�سات،  بع�س  يف  حتقق  �ل��ذ�ت��ي  �لك��ت��ف��اء  �أن  كما  �لتنمية، 
و�متالأت �ملد�ر�س و�جلامعات بالكثري من �ملعلمني �لوطنيني يف جميع 
مر�حل �لتعليم، موؤكد� �أن �جلامعات متثل موؤ�س�سات تربوية تنويرية 
ثقافية، وت�سطلع مبهمة تنمية �لرثوة �حلقيقة للمجتمع وهي �لطاقات 
�ل�سباب  �إع���د�د  خ��الل  من  �ملهمة  ه��ذه  حتقيق  على  وتعمل  �لب�سرية، 
م�ستقبل �لأمة فكرً� وفعاًل و�نتماًء، فمن �ل�سباب تنبثق قياد�ت �ملجتمع 

يف خمتلف �ملجالت.
جمتمعات  لبناء  موؤ�س�سات  �أ�سبحت  "�جلامعات  قائال:  و��ستطرد 

يف  �ل�سركات  ك��ربي��ات  م��ع  و�لإب����د�ع  �لتطوير  يف  ومناف�سة  �ملعرفة 
ع�سرنا  يف  �جل��ام��ع��ي  للحرم  يعد  ومل  و�لع�سرين.  �حل���ادي  �ل��ق��رن 
�لتعليم  طريق  عن  و�مل�سنع  للبيت  �جلامعة  ت�سل  بل  ح��دود  �حل��ايل 
عن بعد و�لرب�مج �ملوجهة، وحتظى �جلامعات �ل�سعودية باهتمام بالغ 
�لتي  �ل�سخمة  �مليز�نيات  بدليل  �لر�سيدة،  �لقيادة  من  كبرية  ورعاية 
يتم تخ�سي�سها �سنويًا للتعليم �لعام و�لعايل"، معترب� �أن �جلامعات 
�لتي  و�ملوؤ�سر�ت  �ملعايري  من  عدد  من خالل  عامليًا  تناف�س  �ل�سعودية 
تتطلبها �لت�سنيفات �لدولية، وتت�سمن عددً� متنوعًا من �لتخ�س�سات 
"لعل من  �لعلمية و�لهند�سية و�لطبية و�لتطبيقية و�لتقنية. وي�سيف: 
�لأبحاث  على  �لرتكيز  جانب  هو  �لعاملية  �ملناف�سة  يف  �ملهمة  �لأم���ور 
�لعلمي  �لبحث  مهار�ت  �إتقان  على  �لطالب  وت�سجيع  �ملتميزة  �لعلمية 
ومهار�ته  �لعلمي  �لبحث  يف  م��ق��رر�ت  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  ومنهجيته 
حظي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  يف  �لعلمي  �لبحث  �إىل  منوها  و�أخالقياته"، 
�ملناف�سة  على   2030 روؤي���ة  يف  �لرتكيز  خ��الل  م��ن  و�ملتابعة  بالدعم 
�لعاملية وحتقيق مر�كز متقدمة �سمن �أف�سل 10 دول يف هذ� �ل�سدد. 

عن  �حلمادي،  نا�سر  بن  �سالح  �لدكتور  �لإعالمي  �لكاتب  وحت��دث 
خمرجات  ومتيز  �لتعليم  "جودة  قائال:  �ل�سعودية،  �جلامعات  متيز 
هذه �جلامعات جعلها متميز عامليا، �إن فاز طالب �ململكة بالعديد من 
بدرجاتهم  مميزين  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �أن  كما  �لعاملية  �جلو�ئز 

�لعلمية وهذ� ما يدعم متيز �جلامعات �ل�سعودية".

إنجازات متوالية
لفتت �لدكتورة رجاء طه �لقحطاين من ق�سم علم �لجتماع و�خلدمة 
�لجتماعية يف جامعة �مللك عبد�لعزيز، �إىل �لتعليم �أحد �أبرز مفاخر 
�لتعليم  منجز�ت  �أن  معتربة  باململكة،  و�لتحديث  �لتنمية  خمرجات 
مكانة  �جلامعات  تبوء  بدليل  للمملكة،  �لقت�سادي  �لتطور  مع  تو�لت 
�لعايل  للتعليم  �ململكة  ق��دم��ت  ع��ق��ود  ط���و�ل  وتابعت"  ر�ئ����دة.  عاملية 
�مل��دن  �أرق����ى  ل��ت��وف��ري  م��ي��ز�ن��ي��ات �سخمة  �ل��دع��م م��ن  �أ���س��ك��ال  جميع 
�جلامعية وتزويدها باأحدث �ملكتبات و�ملعامل و�خلدمات �لإلكرتونية 

�ملتطورة".
�ملتميزين عامليًا وعربيًا  �لأ�ساتذة  با�ستقطاب  تهتم  �ململكة  �أن  و�أكدت 
�لذين �ساهمو� يف تاأ�سي�س جامعات �ململكة وتطوير خمرجاتها، ويف 
خالل  من  �لوطنية  �لب�سرية  �لقوى  تطوير  على  حر�ست  �لوقت  ذ�ت 
برنامج  �بتعاث �لأكادمييني �أف�سل �جلامعات �لعاملية ونقل خرب�تهم 
لتطوير �لتعليم �لعايل باململكة. وم�ست قائلة: "تعد �سيا�سات �لتعليم 
�ملوؤمتر�ت و�ملجالت  �لعلمي يف  �لبحث و�لن�سر  �مل�سجعة على  �لعايل 
�أب����رز م��ك��ان��ة �جل��ام��ع��ات �ل�سعودية  �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ر�ئ���دة، ع��ام��اًل ه��ام��ًا 
عامليًا  ب��ارزي��ن  علماء  م��ع  م��دع��وم��ة  بحثية  ب��ر�م��ج  فهناك  وباحثيها، 
وط��الب  �لأك��ادمي��ي��ني  لت�سجيع  متنوعة  وب��ر�م��ج  تخ�س�ساتهم،  يف 
�لعلمية  �ل��دوري��ات  �أف�سل  يف  و�لن�سر  �لبحث  على  �لعليا  �لدر��سات 
لتقدمي خمرتعاتهم"،  للباحثني  �لدعم  كل  تقدمي  وكذلك  �ملتخ�س�سة 

�لتعليم  لتطوير  خا�سة  رعاية  ت��ويل   2030 روؤي��ة  �أن  �إىل  م�سرية 
و�خلا�سة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لتكامل  و�لتن�سيق  �لعايل 

لتحقيق �أهد�ف �لروؤية �لثالث: جمتمع حيوي، �قت�ساد مزدهر 
ووطن طموح. من جانبه، �ملحا�سر يف ق�سم �لإعالم بجامعة 

�أم �لقرى قال حامت خيمي، �إن تطور �جلامعات �ل�سعودية 
�لتعليم  يف  �هتمام  من  توليه  وما  �ململكة  حر�س  يعك�س 

عامليا  �ململكة  جامعات  متيز  �أن  م��وؤك��د�  و�جل��ام��ع��ات، 
�لكبري يف  �لتغيري  �أب��رزه��ا  �أ���س��ب��اب  ع��دة  �إىل  ي��ع��ود 

ح�سول  �أن  �إىل  منوها  �لأق�سام،  وتطوير  �ملناهج 
من  �سهاد�ت  على  �ل�سعودية  �جلامعات  �أ�ساتذة 

�لتميز  يف  دور  ل��ه  �لعاملية  �جل��ام��ع��ات  �أف�����س��ل 
لعدد كبري  �لرغبة �جلاحمة  ف�سال عن وجود 

من �خلريجني من جامعات �سعودية لتطوير 
�أنف�سهم يف نف�س جمال تخ�س�سهم.

5
متابعات
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رجاء القحطاين�صالح احلمادي

حامت خيمي

علي القرينعبداهلل الزهراينمطر ال�صهلي

مبارك حمدان

حممد اآل هيازع علي ع�صريي

عسيري:
تعديل المنهج من 

تقليدي إلى علمي أسهم 
في التطور

رجاء:
 استقطاب أفضل 

األساتذة لعب دورا كبيرا 
في التميز 

متيزت اجلامعات ال�سعودية ب�سكل كبري يف ال�سنوات الأخرية، واحتلت مراكز مرموقة على قوائم العامل، حيث ارتفع عددها بعدة ت�سنيفات عاملية اآخرها الت�سنيف العاملي للجامعات »�سنغهاي«، حيث ارتفع عدد اجلامعات 
ال�سعودية اإىل 15 جامعة مقارنة بـ6 جامعات يف العام 2018، ما يوؤكد الدعم غري املحدود الذي تقدمه القيادة الر�سيدة -اأيدها الله- للجامعات لتكون يف م�ساف العاملية وت�ستفيد اململكة من خمرجاتها وكفاءاتها يف 

خمتلف املجالت، بعد اأن بذلت جمهودات كبرية لتعزيز ومتكني منظومة التعليم اجلامعي، وحتقيق كفاءة الربامج وامل�ساريع التي تنفذها، مع العناية الدقيقة مبواءمتها مع م�ستهدفات روؤية 2030.

اجلامعات السعودية حواضن للتميز واالبتكار
البالد - اأحمد الأحمدي، مرعي ع�صريي، مها العواودة 

تساهم في التنمية والتطور بمختلف المجاالت.. أكاديميون لـ»             «:

آل هيازع: الحرص على جودة المخرجات يدعم رؤية المملكة  السهلي: التأهيل وتطوير المناهج منحها مكانة عالمية مرموقة

يف  الرتبية  بكلية  والتخطيط  الرتبوية  الإدارة  اأ�ستاذ  اعترب 
اأن  العتيبي،  كدميي�س  بن  تركي  الدكتور  القرى  اأم  جامعة 
اجلامعات ال�سعودية �سهدت قفزات كبرية على كل الأ�سعدة 
التقنية  واأنظمتها  التحتية  بناها  تطورت  حيث  وامل�ستويات، 
وبرامج الأكادميية املماثلة ملاهو موجود يف اأرقى اجلامعات 
العاملية وهو ما عزز جانب متيزها بني ر�سيفاتها من جامعات 

امل���ن���ط���ق���ة وال�����ع�����امل، واأك����دت����ه 
امل����وؤ�����س����رات وال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ح�����س��ل��ت فيها 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  بع�س 
ع��ل��ى م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة ع��امل��ي��ا 

كت�سنيفي �سنغهاي والتاميز.
ال���ت���غ���ي���ريات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اجل��������ذري��������ة ال����ه����ي����ك����ل����ي����ة يف 
مع  تتنا�سب  جعلها  اجلامعات 
م��ت��ط��ل��ب��ات وت���وج���ه���ات ���س��وق 

ال��ع��م��ل حم��ل��ي��ًا ودول���ي���ًا م��ن خ���ال ط���رح وت��ب��ن��ي ال��ع��دي��د من 
احلديثة  والتنظيمات  وال�سرتاتيجيات  والربامج  املبادرات 
على  وت�ستهدف  ال��ط��م��وح��ة  اململكة  روؤي����ة  م��ن  تنطلق  ال��ت��ي 
تلك  م�ستهدفات  حتقيق  والبعيد  واملتو�سط  الق�سري  امل��دى 
وجه  على  العايل  والتعليم  عمومًا  التعليم  جمال  يف  الروؤية 
كرافد  اجل��ام��ع��ات  م�ساركة  �سمان  وب��ال��ت��ايل  اخل�سو�س 
ب��اإدارة  معنية  وكجهات  املعريف  القت�ساد  رواف��د  من  مهم 
التنمية  اأهداف  امل�ستدامة وخدمة  التنمية  املعرفة يف حتقيق 
يف اململكة، وما �ساعد على ذلك هو اجلامعات اجلديد الذي 
ال�سعودية ا�ستقالية �ساملة وهو  اإىل منح اجلامعات  يهدف 
التطويرية وحتديث  قراراتها  اتخاذ  من  جامعة  كل  كن  ماميمُ
تطبيق هذا  يعول من  لروؤيتها اخلا�سة حيث  وفًقا  مناهجها 
اأن متتلك كل جامعة نظامًا مرنًا  النظام بعد ا�ستكمال تطبيقه 
من  كنها  متمُ التي  اخلا�سة  ال�ساحيات  جميع  مينحها  متكيفًا 
اإحداث التغريات والتنوع يف جميع م�سادر ال�ستثمار والدخل 
اأ�سلوب  نوعية يف  نقلة  يمُعد مبثابة  ما  اململكة وهو  بها يف  اخلا�سة 
تنظيم اجلامعات وطريقة اإدارتها وفق ذلك النظام مع مراعاة ارتباط 
ذلك النظام باأهداف التنمية امل�ستدامة يف اململكة وذلك من خال توفري 
بناء راأ�س  العادل جلميع فئات املجتمع، ما م�ساعدًا يف  ال�سامل  التعليم 

املال الب�سري الازم لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
املعرفة  قاع  دوم��ًا  العايل متثل  التعليم  "موؤ�س�سات  قائا:  العتيبي  وم�سى 
ومراكز الإ�سعاع احل�ساري لكل اأمة وهي قائدة التطوير والتح�سني فيها حيث 
تعد الركيزة الأ�سا�سية لتطوير املجتمع يف كافة املجالت فالتعليم اجلامعي هو 
الأ�سا�سي  املحرك  وهو  والجتماعي  والنف�سي  القت�سادي  التقدم  عنا�سر  اأح��د 
لنه�سة الأمم وهو اأمر جعل تلك اجلامعات تعمل على تركيز خدماتها على الإنتاج 
املعريف والبحث العلمي والبتكار، ولكي تنجح جامعاتنا يف هذا الجتاه يجب عليها 

اأن توفر العوامل والظروف الكفيلة مب�ساعدتها على تطوير ثقافة البتكار.

رؤية طموحة تسهم 
في تحقيق المستهدفات

تركي العتيبي



اقتصاد
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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

اإن العامل يتحول ..

بين الراحة واأللم  
اأدفع  اأن  ورغبت  الأغــرا�ــس  بع�س  ل�سراء  ذهبت  بالأم�س 
باإحدى بطاقاتي الإئتمانية .. وفوجئت اأن املحل ل يقبلها 
ن�سبة  ي�ستقطع  البطاقات  من  النوع  هذا  اأن  دعــوى  حتت 
البطاقات  اقــوى  مــن  هــذه  .. وتعترب  الــر�ــســوم  مــن  اأعــلــى 
لرتك  فا�سطررت  حلاملها  جمزية  ميزات  وتعطي  عامليا 

م�سرتياتي وذهبت اىل حمل اآخر وقبلها دون تردد. 
اأقوى  قبول  اأهمية  املحالت  من  الكثري  تــدرك  ل  لالأ�سف     
بطاقة  كــل  واأن   .. الــعــامل  يف  انت�سارا  البطاقات  واأكـــر 
اإئتمانية تقدم ميزات لكل من البائع وامل�سرتي .. واأن هناك 
تراكمية  ومكافاآت  نقاط  حلاملها  تتيح  البطاقات  بع�س 
تغري العميل با�ستعمالها دون اأخرى .. وهنا يكون كل من 
البائع وامل�سرتي كا�سبني وفيها راحة للعميل واإر�ساًء له. 

   خالل العامني املا�سيني .. كان اأمام قطاع الأعمال وحمالت 
التجزئة حتديات التاأقلم مع الأحوال التي فر�ستها جائحة 
كورونا والتي اأفرزت احتياجات خمتلفة ومتغرية للعمالء 
املتعاظمة  الراحة  ومتطلبات  اأ�سباب  توفري  جانب  اىل   ..
للعمالء .. واأ�ستمرت هذه املطالب حتى بعد عودة احلياة 
اىل �سبه طبيعتها .. اإل اأن مفهوم وحتديات راحة العميل 

اأ�سبح هو العن�سر اأو البعد التناف�سي امل�سيطر .. 
   �ساأ�ستعر�س بع�س املفاهيم والإ�سرتاتيجيات التي يجب 

اأن تنتهجها ال�سركات وحمالت التجزئة لراحة عمالئها ..
   ** �سهولة الو�سول اىل مواقع خدمات العمالء الرقمية 
وال�سوتية دون عناء اأو اإبحار مطول .. بحثا عن املعلومة 

اأو اخلدمة املطلوبة ..  
    ** الإ�سراع يف التجاوب مع �سكاوى العمالء بن�سبة 90 
%  من مكاملاتهم وعراتهم .. واإل فهناك يف قطاع الأعمال 
واخلدمات من ي�ستطيع اأن يلبي  اإحتياجاتهم ب�سكل اأ�سرع 

..
املــ�ــســرتوات  قــيــمــة  ا�ــســرتجــاع  خـــدمـــات  ت�سميم   **     
اأو تعقيدات  واخلدمات غري املر�سي عنها .. دون م�ساءلة 
العميل  اإح�سا�س  اىل  تــوؤدي  ح�سم  وعقوبات  وت�سويفات 

باملرارة واخل�سارة والغنب والظلم. 
    ** واأخريا اأجمل كل ما�سبق .. يف اأن راحة العميل تعني 
من  وجهده  وقته  على  حتافظ   .. مده�سة  بتجربة  اإ�سعاده 
مركز  العميل  راحة  جتعل  واإ�سرتاتيجية  عمل  بيئة  خالل 

ثقل واإهتمام املنظمة وقادتها وموظفيها. 

زين اأمني 

 135.4 مليار فائض النصف األول

صندوق االستثمارات يعزز توجهه للفـرص الجاذبة

أداء قوي للميزانية ونمو القطاع غير النفطي

إطالق "الشركة السعودية المصرية لالستثمار"

الريا�ض - البالد
اأرقــام  �سجلت   ، التقديرات  جتــاوزت  قيا�سية  بنتائج 
امليزانية العامة للن�سف الأول من العام املايل احلايل 
اأداء قويا، بزيادة حمققة يف الإيرادات، وفائ�س كبري 
البرتولية  بالعوائد  مدعوما  ريــال  مليار   135 بلغ 
النفطي  غري  القطاع  اإ�سهامات  يف  املت�ساعد  والنمو 
رغم   ، قوته  تاأكيد  ال�سعودي  القت�ساد  ليوا�سل   ،

تداعيات اأزمات القت�ساد العاملي املتتالية.
دعم  مــن  متكنت  اململكة  اأن  القــتــ�ــســاد  خـــرباء  اأكـــد   
امليزانية العامة بخططها املرتكزة يف تنويع امل�سادر 
التي  ال�ستثمارات  ـــادة  وزي  ، املالية  والإ�ــســالحــات 
انعك�ست على اأداء القطاع غري النفطي وارتفاعه خالل 

الن�سف الأول من العام اجلاري.
العام  ن�سف  عــن  الفعلية  امليزانية  اأداء  �سجل  فقد   
، مع حجم  احلايل، فائ�س قوامه 135.3 مليار ريال 
الإيرادات املحققة التي و�سلت 648.3 مليار ريال يف 
هذه الفرتة، مقابل م�سروفات  جتاوزت 512.9 مليار 

ريال.
 وتف�سيال لذلك بلغت الإيرادات النفطية خالل الن�سف 
مقارنة   ، ريــال  مليار   434 احلــايل  الــعــام  مــن  الأول 
اإجــمــايل  فيه  و�ــســل  الـــذي   2021 مــن  ذاتــهــا  بالفرتة 
الإيرادات اإىل 248.7 مليار ريال ، بن�سبة ارتفاع  75 
% ، يف حني و�سلت الإيرادات غري النفطية يف الن�سف 
الأول  214.2 مليار ريال ، قيا�سًا بالفرتة نف�سها من 

العام املا�سي 204 مليارات ريال بارتفاع 5 %.
باإجمايل  املــايل  للعام  مــوازنــة  قــدرت  اململكة  وكانت 
 1.045 وحتــديــدًا  ريــاًل  تريليون  تتجاوز  اإيـــرادات 
تريليون ريال، مقابل اإجمايل م�سروفات مقدرة بنحو 
955 مليار ريال ، بفائ�س مقدر بنحو 90 مليار ريال.

 نتائج الربع الثاين
قوية  رافعة  الثاين  للربع  امليزانية  بيانات  ومتثل   
لهذه النتائج الن�سفية ، وطبقا لوزارة املالية ، حققت 
امليزانية يف الربع الثاين، 370.3 مليار ريال، �سملت 
اإيرادات نفطية جتاوزت 250 مليار ريال ، كما بلغت 
يف  ريــال  مليار   120 النفطية  غــري  الإيــــرادات  قيمة 

الربع الثاين.
وبلغ اإجمايل امل�سروفات الفعلية للربع الثاين  نحو 
292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، يف 

الربع الثاين من 2021، بزيادة %16.
ريال يف  مليار  البلغ 135  الفائ�س  لقيمة   وبالن�سبة 
الن�سف الأول ، ف�سملت 57.5 مليار ريال، يف الربع 

الأول، و77.9 مليار ريال، يف الربع الثاين.
  واأكد اقت�ساديون اأن اأداء امليزانية العامة ال�سعودية 
خالل الربع الثاين والن�سف الأول من العام اجلاري 
الإيجابية  املالية  النتائج  جاء قويا ويوؤ�سر ملزيد من 
اجليد  والتحرك   ، النفط  اأ�سعار  حت�سن  ا�ستمر  مع 
للقطاع غري النفطي مما يوؤكد جناح اململكة يف تنوع 

القت�سادي  التحول  مــراحــل  وفــق   الــدخــل  م�سادر 
وم�ستهدفات روؤية 2030.

 واأ�ساروا اإىل اأن ت�سجيل الفائ�س املميز يف امليزانية 
خالل الن�سف الأول من العام احلايل ، يعترب حمفزًا 
التي تتنا�سب  التنموية  للحكومة ل�ستمرار براجمها 
لقت�ساد   ، الر�سيدة  بقيادتها  اململكة  تطلعات  مــع 
واحلــر�ــس  لـــالزدهـــار،  املقبلة  واملــرحــلــة  امل�ستقبل 
ـــوة الـــدفـــع لــلــمــ�ــســاريــع الــعــمــالقــة  عــلــى ا�ــســتــمــرار ق

وا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة.

الريا�ض- البالد
الفر�س  عن  البحث  يف  اإ�سرتاتيجيته  مع  متا�سيا   
الأو�ــســط  الــ�ــســرق  مبنطقة  اجلــديــدة  ال�ستثمارية 
ــا، وبـــنـــاء �ــســراكــات اقــتــ�ــســاديــة  ــي ــق ــري ــمــال اأف و�ــس
م�سادر  وتنويع  م�ستدامة،  لعوائد  اإ�سرتاتيجية 
ــتــثــمــارات  دخــــل املــمــلــكــة ، اأطـــلـــق �ــســنــدوق ال�ــس
لال�ستثمار"،  امل�سرية  ال�سعودية  "ال�سركة  العامة 
بو�سفها  م�سر  يف  الواعدة  القطاعات  وت�ستهدف   
يف  الإ�سرتاتيجية  القت�سادية  الأ�ــســواق  اأهــم  اأحــد 

قارة اأفريقيا.
جمالت  عدة  يف  ال�ستثمار  على  ال�سركة  و�سرتكز 
التحتية  البنية  املــثــال:  �سبيل  على  منها  رئي�سة، 
واخلدمات  ال�سحية  والرعاية  العقاري  والتطوير 
اإ�سافة اإىل ال�ستثمار يف امل�ساريع الغذائية  املالية، 
الدوائية  ال�سناعات  مثل  وال�سناعية  والــزراعــيــة 
وغريها من الفر�س ال�ستثمارية اجلاذبة، و�ست�سهم 
ال�ستثمارية  ال�سراكة  وتعزيز  تنمية  يف  ال�سركة 
حمفظته،  و�سركات  العامة  ال�ستثمارات  ل�سندوق 
الفر�س  مــن  لعديد  الــ�ــســعــودي  اخلــا�ــس  والــقــطــاع 
ال�ستثمارية يف جمهورية م�سر العربية، الأمر الذي 
�سي�سهم يف حتقيق عوائد جذابة على املدى الطويل 
القطاعات  من  العديد  يف  التعاون  اأوجــه  وتطوير 

الإ�سرتاتيجية.
وبهذه املنا�سبة عربرّ نائب حمافظ ال�سندوق رئي�س 
الأو�سط  ال�سرق  يف  لال�ستثمارات  العامة  الإدارة 
عن  احلميرّد  عبدالرحمن  بن  يزيد  اأفريقيا  و�سمال 
امل�سرية  ال�سعودية  ال�سركة  عن  بالإعالن  �سعادته 

ال�سندوق  فيه  يوا�سل  الذي  الوقت  لال�ستثمار، يف 
اإ�سرتاتيجيته  اإطـــار  يف  وعامليًا  اإقليميًا  التو�سع 

."2025 –  2021"
واأكد اأنه يف ظل النمو القت�سادي يف املنطقة �ستعمل 
ال�سركة على ال�ستفادة مـن الفـر�س ال�ستثمارية يف 

القطاعات  من  عدد  يف  وذلــك  امل�سرية،  ال�سـوق 
�سي�سهم  الــذي  الأمــر  والــواعــدة،  الرئي�سة 

يف تعزيز دعم �سركات القطاع ال�سعودي 
و�سركات حمفظة ال�سندوق ومتكينها 

ال�سراكات  تعد  حيث  التو�سع،  من 
القــتــ�ــســاديــة الإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
الــتــي طــورهــا الــ�ــســنــدوق مع 
الـــعـــديـــد مــــن املــ�ــســتــثــمــريــن 
بني  من  الــرائــدة  وال�سركات 

الأ�سا�سية  العنا�سر  اأهــم 
لنجاحاته.

 عائدات م�ستدامة
فاعلة  اأداة  الــعــامــة  ال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  ويــعــد 
لتعزيز جهود اململكة لتنويع م�سادر الدخل ، ويعمل 
يف  ي�سهم  مبا  املجدية  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار  على 
ولقد  امل�ستقبل.  يف  للدخل  م�ستدامة  م�سادر  اإيجاد 
متكن ال�سندوق على مدى ال�سنوات 
اإيجابي  اأثــر  حتقيق  من  املا�سية 
وتعظيم  املحلي  القت�ساد  على 
و�ساعف  امل�ستدامة.  العائدات 

ال�سندوق حجم اأ�سوله.
ــائــب حمــافــظ    وبــحــ�ــســب ن
ــنــدوق ال�ــســتــثــمــارات  �ــس
، لدى ال�سندوق  العامة 
حتــــفــــيــــزي  دور 
مهم  وتــكــامــلــي 
مــــــــــن خـــــــالل 

ا�ستثماره يف قطاعات جديدة جاذبة للقطاع اخلا�س 
يف  ال�ستثمارات  عرب  وذلــك  وتنميتها،  لتطويرها 
الــ�ــســعــوديــة ومــ�ــســاريــع تــطــويــر وتنمية  الــ�ــســركــات 

القطاعات الواعدة وال�سركات التابعة لل�سندوق. 
خالل  ي�ستهدف  ال�سندوق  فــاإن  الــ�ــســدد،  هــذا  ويف 
قطاعًا   13 على  الرتكيز  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 
والدفاع،  الطريان  هي  حمليًا  وا�سرتاتيجيًا  حيويًا 
والأغــذيــة  ال�سحية،  الــرعــايــة  املــالــيــة،  واخلــدمــات 
والزراعة، وال�سلع ال�ستهالكية والتجزئة، والقطاع 
والنقل  والريا�سة،  وال�سياحة  الرتفيه  الــعــقــاري، 
والإعـــالم  والتــ�ــســالت  اللوجي�ستية،  واخلــدمــات 
املتجددة،  والــطــاقــة  اخلدمية  واملــرافــق  والتقنية، 
وخدمات  ومــواد  واملــركــبــات،  والتعدين،  واملــعــادن 

البناء والت�سييد.
ال�سندوق  عمل  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  ويف   
على اإن�ساء قطاعات عدة من خالل اإن�ساء العديد من 
ت�ساهم  والتي  اململكة  يف  املهمة  الوطنية  ال�سركات 
لأبناء  مهمة  وظائف  وا�ستحداث  القت�ساد  دعم  يف 

وبنات الوطن.
 واحــتــل �ــســنــدوق ال�ــســتــثــمــارات الــعــامــة  املرتبة 
يف  ال�سيادية  الــروة  �سناديق  اأكــرب  بني  ال�ساد�سة 
العامل باإجمايل اأ�سول بقيمة 620 مليار دولر خالل 
 SWF( يونيو املا�سي، وفقا لآخر ت�سنيف ملوؤ�س�سة
ا�ستثمارات  درا�سة  يف  املتخ�س�سة    )Institute
احلــكــومــات والــ�ــســنــاديــق الــ�ــســيــاديــة ، ويــوا�ــســل 
لل�سناديق  الأهــــم  الت�سنيف  هـــذا  يف  تناف�سيته 

ال�سيادية عامليا.

معاقبة مكاتب استقدام مخالفة"التجارة" تحذر من كشف بيانات بنكية
جدة - البالد

وهمية  مواقع  مع  التعامل  من  التجارة   وزارة  حــذرت 
على  ويحتالون  الــــوزارة  �سفة  ينتحلون  واأ�ــســخــا�ــس 
بطرق  ال�سرية  بياناتهم  على  احل�سول  "بعد  امل�ستهلكني 

احتيالية".  
التحايل  عــــددا مــن حــــالت  اأنــهــا ر�ــســدت  واأو�ــســحــت 
معلوماتهم  م�ساركة  نتيجة  م�ستهلكون  �سحيتها  وقــع 
"تزعم  ومزيفة  وهمية  و�سفحات  مواقع  يف  اخلا�سة 
اأو  الأموال"،  اإعــــادة  على  وقــدرتــهــا  بـــالـــوزارة  �سلتها 
وهمية،  مواقع  يف  وبالغات  �سخ�سية  معلومات  تقدمي 
اأو  التوا�سل،  مواقع  يف  البالغ  معلومات  مب�ساركة  اأو 
برامج  عــرب  اململكة  خـــارج  مــن  لتــ�ــســالت  بال�ستجابة 

م�ستقبل  لـــدى  ليظهر  رقـــم  اأي  لــهــا  "ي�ساف  احتيالية 
على  للح�سول  احتيالية  اأ�ــســالــيــب  وتتبع  الت�سال"، 
معلومات �سرية مثل: "احل�ساب البنكي اأو كلمات املرور 

اأو رموز التحقق". 
مع  ذلــك  ِب�ساأن  بالتن�سيق  تقوم  اأنــهــا  الـــوزارة  واأكـــدت   
ومن  اجلــرائــم،   هــذه  مرتكبي  ل�سبط  املخت�سة  اجلهات 
اأنها ل تطلب  تزويد اأي طرف بالبيانات ال�سرية، موؤكدة 
كلمات  اأو  البنكية،  البطاقات  اأو  احل�سابات  اأرقام  مطلقًا 
البنوك  عرب  لــالأفــراد  ت�سل  التي  التحقق  ورمــوز  املــرور 
من  البالغات  ت�ستقبل  اأنها  على  م�سددة   ، بهم  اخلا�سة 
خالل القنوات املعتمدة لديها  فقط  ، وهي: الرقم املوحد 

للوزارة 1900، وتطبيق "بالغ جتاري".

الريا�ض - البالد
الب�سرية  املـــــوارد  وزارة  اأ�ـــســـدرت 
، قرارا ب�سحب  والتنمية الجتماعية 
تراخي�س 9 مكاتب ا�ستقدام واإيقاف 
ن�ساط 17 مكتبا ملدة �سهرين كعقوبة 
بديلة، وذلك ملخالفتهم اأنظمة ولوائح 
�ــســهــري يونيو  الــعــمــل خـــالل  نــظــام 

ويوليو من عام 2022.
ـــوزارة يف  ال ذلــك �سمن جهود  يــاأتــي 
ــة املــ�ــســتــمــرة على  ــاب ــرق املــتــابــعــة وال
تطبيق  من  للتاأكد  ال�ستقدام،  قطاع 
من  التي  عنها،  الــ�ــســادرة  ــقــرارات  ال

اأ�سحاب  حقوق  على  احلفاظ  �ساأنها 
اإَنرّ  حيث  الــقــطــاع،  وتطوير  العمل، 
م�ستمرٌة  لها  التابعة  ُم�ساند  من�سَة 
يف موا�سلة عملها على تطوير قطاع 
متعددة  خدمات  وتوفري  ال�ستقدام 
اخلدمات  جــودة  وت�سهيل  لتح�سني 
ـــراد، وحــــِلرّ الــ�ــســكــاوى  ـــالأف املــقــدمــة ل
ــــات الـــتـــي قـــد حتــــدث بني  واخلــــالف

اأطراف العالقة التعاقدية.
اإىل �سرورة  الــوزارة اجلميع  ودعت 
الإبالغ عن اأي خمالفات تتعلق بقطاع 

ال�ستقدام.

 بدء فعاليات أسبوع الصناعة
الريا�ض- البالد

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اأ�سبوع ال�سناعة الذي تنظمه 
"من�ساآت"  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة 
املنورة  واملدينة  الريا�س  مبدينة  املن�ساآت  دعم  مراكز  يف 
بالقطاع  املهتمون  ويح�سرها  وجــدة،  اخلرب  وحمافظتي 
الفر�س  ال�سوء على  ت�سليط  بهدف  الأعمال، وذلك  ورواد 

الواعدة يف القطاع ال�سناعي.
لقاء   25 مــن  اأكـــر  ال�سناعة  الأ�ــســبــوع  فعاليات  وت�سم 
ح�سوريا وافرتا�سيا مب�ساركة عدد من امل�سوؤولني وممثلي 
اجلهات احلكومية واخلا�سة، وذلك بهدف توحيد اجلهود 
اأبرز  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  الواعدة،  الفر�س  وا�ستعرا�س 
الن�ساط  الراغبني يف بدء ممار�سة  التي تواجه  التحديات 
ال�سناعي، والطالع على اأهم الربامج واملبادرات املوجهة 

لهذا القطاع.
 وخالل الفرتة املا�سية قدمت "من�ساآت" حزمة من الربامج 
واملبادرات املتخ�س�سة لدعم القطاع ال�سناعي بهدف رفع 
م�ستوى الوعي بالقطاع ال�سناعي من خالل اإقامة الور�س 
والندوات واللقاءات واجلل�سات النقا�سية مع امل�سوؤولني، 
ي�سهم  الــذي  ال�سناعي  امل�ستثمر  دليل  اإطــالق  اإىل  اإ�سافة 
هذا  يف  الــواعــدة  ال�ستثمارية  بالفر�س  التعريف  يف 
القطاع ، كما عملت على لتح�سني اأداء املن�ساآت يف القطاع 
ال�سناعي وحتقيق النمو والتو�سع عرب معرفة التحديات 
احللول  تــوفــري  على  للعمل  دقــيــق  ب�سكل  والــ�ــســعــوبــات 
والت�سهيالت  املميزات  من  لها، وعر�س جمموعة  املنا�سبة 
مبا يتنا�سب مع هذه املن�ساآت، اإ�سافة اإىل تعزيز الإنتاجية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قــطــاع  يف  والتناف�سية 

والو�سول اإىل اأ�سواق جديدة.
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شدد على أهمية التزام المليشيا بالهدنة.. وزير الخارجية اليمني لـ           :

البالد - مها العواودة   

اأحمد عو�ض  الدكتور  اليمني  اأكد وزير اخلارجية 

اليمنية  احلكومة  موافقة  اأن  لـ"البالد"،  مبارك  بن 

جــاءت  ال�سابقة  البنود  بــذات  الهدنة  متديد  على 

احلوثي  ملي�سيا  اأن  بيد  الدم،  نزيف  اإيقاف  بهدف 

رفع  مقدمتها  ويف  التزاماتها  من  تتهرب  تــزال  ال 

احل�سار على مدينة تعز حيث ال يزال املاليني من 

اأبناء املنطقة يعانون من ويالت التعذيب الوح�سي 

بينما  االآن،  وحــتــى  االأوىل  الــهــدنــة  اإعــــالن  مــنــذ 

الرواتب  دفع  من  امللي�سيا متكني احلكومة  ترف�ض 

للموظفني واملتقاعدين املدنيني.

و�ــســدد بــن مــبــارك على �ــســرورة 

الهدنة  لبنود  الــكــامــل  التطبيق 

احلوثية  اخلروقات  كل  واإيقاف 

الطرق  فتح   يف  فــورا  وال�سروع 

ــة  ــي ــق وب تـــعـــز  يف  الـــرئـــيـــ�ـــســـيـــة 

اململكة  املحافظات،  م�سيدا بدعم 

ـــاد الــيــمــنــى  ــة واالقـــتـــ�ـــس ــدن ــه ــل ل

التي  االإن�سانية  املعاناة  لتخفيف 

احلوثية،  امليلي�سيا  فيها  ت�سببت 

ال�سعودى  »الــدعــم  اأن  ومعتربا 

الرئا�سى  القيادة  ملجل�ض  القوى 

االنتقالية  املرحلة  مبهام  للقيام 

من  وحمايتها  املنطقة  ال�ستقرار  اأ�سا�سيا  عامل 

الوا�سع  بالرتحيب  منوها  دخيلة«،  م�ساريع  اأي 

خ�سو�سا  الهدنة  لتمديد  واال�سدقاء  االأ�سقاء  من 

ال�سالم  الإحـــالل  مهمة  خطوة  اعــتــربه  مــا  اململكة، 

مار�ض  يف  املعلنة  ال�سعودية  مبادرة  مع  متا�سًيا 

2021 الإنهاء االأزمة يف اليمن والو�سول اإىل حل 

اليمني،  اخلارجية  وزيــر  واأكـــد  �سامل.  �سيا�سي 

وبتن�سيق  الــرئــا�ــســي  واملــجــلــ�ــض  احلــكــومــة  دعـــم 

الــتــحــالــف العربي  ــادة  ــي ق ــقــاء يف  كــامــل مــع االأ�ــس

االأممــي  املبعوثني  جــهــود  لكافة  اململكة،  بــقــيــادة 

ال�سامل  ال�سالم  حتقيق  طريق  على  واالأمــريــكــي 

عليها  املتفق  الــثــالث  للمرجعيات  وفــقــًا  ــعــادل  وال

اإىل  م�سريا   ،221٦ الـــدويل  الــقــرار  املقدمة  ويف 

منذ  لل�سالم  يدها  مدت  الرئا�سي  املجل�ض  قيادة  اأن 

اليوم االأول للمجل�ض، وبذلت كل ما بو�سعها لدعم 

اإنقاذ البالد  اأجل  وت�سهيل جهود االأمم املتحدة من 

االنقالب  ينهي  و�سامل  دائــم  �سالم  اإىل  والتو�سل 

الوفاء  احلوثي  ملي�سيا  "على  وتــابــع:  واحلـــرب. 

بتعهداتها مبوجب اتفاق �ستوكهومل امللزم بتوريد 

كافة عائدات موانئ احلديدة لدفع مرتبات موظفي 

ال  التي  املناطق  يف  واملتقاعدين  املدنية  اخلــدمــة 

املجل�ض  اأكــد  ذلــك،  اإىل  ل�سيطرتها".  خا�سعة  تــزال 

م�ستقبل  اأن  اأم�ض،  اليمن،  يف  اجلنوبي  االنتقايل 

متديد الهدنة مرهون مبدى التزام احلوثي بتنفيذ 

م�سددا  االأممـــي،  االتــفــاق  مبوجب  تعهداتها  كافة 

الهدنة  مبحددات  احلوثيني  التزام  �سرورة  على 

ك�سرط رئي�سي ال�ستمرارها. واأ�سار بيان للمجل�ض 

اإيرانيا  اأن ا�ستمرار ملي�سيا احلوثي املدعومة  اإىل 

يف التن�سل من تنفيذ التزاماتها يقو�ض الهدنة اأو 

االأممــي  املبعوث  مطالبا  امل�ستقبل،  لها  متديد  اأي 

اإطار  تقدمي  جانب  اإىل  االنقالبيني  على  بال�سغط 

التزامات  كل  ي�ستوعب  اليمنية  لالأزمة  �سامل  حل 

التي اتفقت عليها االأطراف.

اجلنوبي  االنتقايل  املجل�ض  اأكد  اآخر،  اجتاه  ويف 

دعمه لكل قرارات جمل�ض القيادة الرئا�سي، و�سدد 

وا�ــســعــة وعاجلة  اإ�ــســالحــات  اإجــــراء  اأهــمــيــة  على 

اإنعا�ض  يف  ي�ساهم  مبــا  االقــتــ�ــســادي  اجلــانــب  يف 

االنــهــيــار،  مــن  املحلية  العملة  واإنــقــاذ  االقــتــ�ــســاد 

دعا  كما  االأ�ــســعــار،  ارتــفــاع  لتداعيات  حــد  وو�ــســع 

مقدمتها  ويف  الر�سمية،  االإعالم  و�سائل  عودة  اإىل 

مقراتها  من  للعمل  للعودة  عدن،  وتلفزيون  اإذاعــة 

بالعمل  وتعهد  املــوؤقــتــة،  العا�سمة  يف  الرئي�سية 

اإعادتهما  عملية  تعرت�ض  معوقات  اأي  اإزالــة  على 

حتت قيادة املجل�ض الرئا�سي. وي�ستغل احلوثيون 

على  هجومية  قــذائــف  اإطـــالق  يف  االأممــيــة  الهدنة 

الع�سكرية  ــع  واملــواق املــحــررة  ال�سكنية  املــنــاطــق 

لقوات املجل�ض الرئا�سي، ما اأ�سفر عن �سقوط قتلى 

وجرحى.

معمر  الــيــمــنــي  والــثــقــافــة  االإعـــــالم  وزيــــر  واأدان 

االإرياين، يف وقت �سابق، ت�سعيد ميلي�سيا احلوثي 

يف  قنا�ستها  بنريان  املدنيني  ا�ستهداف  عمليات 

وطفل،  مــواطــن  ملقتل  اأدى  والـــذي  تعز،  حمافظة 

والقتل  جرائمها  امليلي�سيا  ت�سعيد  اأن  اإىل  م�سريا 

بعد  املحا�سرة  تعز  حمافظة  يف  لالأطفال  املتعمد 

الهدنة  متديد  االأممــي  املبعوث  اإعــالن  من  �ساعات 

املحافظة  على  الدفني  حقدها  يعك�ض  االإن�سانية، 

اكرتاثها  وعــدم  اليمنيني،  بــــاأرواح  وا�ستهتارها 

الإرادة  ال�سافر  وحتديها  التهدئة،  ودعوات  بجهود 

املجتمع الدويل . وطالب االإرياين املجتمع الدويل 

واالأمــريــكــي  االأممـــي  واملبعوثني  املتحدة  واالأمم 

اجلرائم  لهذه  و�سريحة  وا�سحة  اإدانــة  باإ�سدار 

احلــوثــي  مللي�سيا  بــو�ــســوح  ـــارة  واالإ�ـــس الــنــكــراء، 

امل�سوؤولني  وحماكمة  ومالحقة  خلفها،  بالوقوف 

حمكمة  يف  امللي�سيا  وعنا�سر  قــيــادات  مــن  عنها 

اجلنايات الدولية، انت�سارا لدماء ال�سحايا.

عقب أحداث دارفور..
السودان يستدعي السفير التشادي

اخلرطوم - البالد     

لتقدمي  ت�ساد  �سفري  )ال�سبت(،  اأم�ض  ال�سودانية،  اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت 

غرب  م�سلحة  ت�سادية  جماعات  �سنتها  التي  الهجمات  على  احتجاج  مذكرة 

دارفور.  وقالت وزارة اخلارجية ال�سودانية، اإن وزير اخلارجية املكلف ال�سفري 

احتجاج  له  ونقل  ال�سودان،  لدى  ت�ساد  جمهورية  �سفري  التقى  ال�سادق،  علي 

ال�سودان واإدانته للحادث الذي جرى يف الثالث من اأغ�سط�ض اجلاري يف والية 

وقتلهم  ال�سودانية  االأرا�سي  اإىل  ت�ساد  من  متفلتني  دخول  اإثر  دارفــور،  غرب 

االإبل  من  الروؤو�ض  مئات  و�سرقة  ال�سودانيني  املواطنني  من  عــدًدا  وجرحهم 

وعودتهم اإىل ت�ساد، مطالبا �سفري ت�ساد باأن تبذل بالده جهدًا يف القب�ض على 

اأهلها يف ال�سودان باأ�سرع ما ميكن. من جهته،  املتفلتني، ورد امل�سروقات اإىل 

اأن ت�ساد لن تدخر و�سعًا يف احلفاظ على هذه العالقات  اأكد ال�سفري الت�سادي 

وتطويرها مبا يخدم االأمن وال�سالم واال�ستقرار على جانبي البلدين، م�سريًا 

اإىل اأن اأجنمينا لن ت�سمح بحدوث كل ما من �ساأنه اأن يعكر �سفو هذه العالقة.  

ت�سادية  جماعات  �سنتها  هجمات  يف  اآخــرون   17 واأ�سيب  �سخ�سًا   18 وُقتل 

م�سلحة يف غرب دارفور، فيما ن�سرت ال�سلطات ال�سودانية قوات على احلدود 

بعد  الهجمات  وجــاءت  للثاأر.  مقاتليها  العربية  القبائل  ح�سد  بعد  ت�ساد،  مع 

�ساعات قليلة من مباحثات خاطفة اأجراها نائب رئي�ض جمل�ض ال�سيادة حممد 

حممد  ت�ساد  يف  احلاكم  الع�سكري  املجل�ض  رئي�ض  مع  حميدتي،  دقلو  حمدان 

ديبي باأجنمينا التي و�سلها من غرب دارفور على راأ�ض وفد اأمني بحثت ق�سايا 

التي عدها  الهجمات،  تلك  اأمن احلدود. وا�ستنكر حميدتي  راأ�سها  عديدة على 

عديدة  جهات  من  �سكاوى  تلقيه  عن  كا�سفًا  ال�سودان،  حلدود  وا�سحًا  انتهاكًا 

"تكرار  اأن  موؤكدا  للحدود،  عابرة  م�سلحة  جماعات  ترتكبها  جتاوزات  ب�سبب 

م�سوؤولية  هي  الت�سادية  ال�سودانية  احلــدود  يف  املواطنني  على  االعــتــداءات 

القوات امل�سرتكة"، موجها املواطنني بعدم التجمهر يف مواقع االأحداث.

البالد - مها العواودة      

العراقية،  ــالأزمــة  ل حمتملة  �سيناريوهات  ثــالثــة  عــن  اأمــريــكــي  تقرير  ك�سف 

م�ستعر�سا االأحداث االأخرية يف العراق مبا فيها اقتحام اأن�سار التيار ال�سدري 

وتنظيم  �سيا�سية،  واإ�سالحات  جديدة  بانتخابات  ومطالبتهم  الربملان،  مبنى 

ــوزراء  ال رئي�ض  ودعــوة  م�سادة،  مظاهرات  التن�سيقي  االإطــار  يف  خ�سومهم 

م�سطفى الكاظمي اإىل حوار وطني بني الطرفني للتخفيف من حدة االأزمة.

اال�ستخبارات  جممع  مــن  املــقــرب  "�سرتاتفور"  ملــوقــع  وفــقــا  الــتــقــريــر،  وقـــال 

االأمريكي، اإن ال�سيناريوهات متمثلة يف توا�سل اخلالف بني ال�سدريني واالإطار 

التن�سيقي الأ�سابيع ورمبا ل�سهور، ما يعرقل انتخاب رئي�ض جديد للبالد ويعطل 

االأطــراف  لبع�ض  الفر�ض  مينح  قد  الو�سع  هذا  اأن  معتربا  ال�سيا�سات،  �سنع 

االأخرى يف عملية التفاو�ض، مبن يف ذلك القيادتان ال�سنية والكردية، من اأجل 

اقرتاح ائتالفات قد تكون مر�سية لكل من ال�سدريني واالإطار التن�سيقي، بينما 

بينما  لذلك،  الكاظمي  دعا  اأن  بعد  الوطني  حوار  اإجــراء  هو  الثاين  ال�سيناريو 

ال�سيناريو الثالث ي�سري اإىل تدخل خارجي لن يقبله اأن�سار ال�سدر من طهران 

و�سيوؤدي اإىل عواقب وخيمة.

غازي  الدكتور  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  العراقي  املركز  مدير  اأكد  جهته،  من 

اإن تطور االأحداث يف العراق ب�سبب ا�ستمرار وجود  لـ"البالد"،  في�سل ح�سني 

يديرها  التي  الدولة  وموؤ�س�سات  ال�سعب  بني  الثقة  انعدام  من  عميقة  فجوة 

موالون لطهران، م�سريا اإىل اأن امل�سهد ال�سيا�سي بات معقدا مع ا�ستمرار العجز 

ال�سعبية  املطالب  وتلبية  الإجنــاز  وكفاءات  قــدرات  متتلك  حكومة  ت�سكيل  عن 

ومعاجلة م�سكالت ال�سكن والفقر والبطالة وما يتعر�ض له االأمن من انتهاكات 

تنفذها  االغتياالت  وحوادث  امل�سرية  والطائرات  بال�سواريخ  وق�سف  خطرية 

"اإ�سافة  وتابع:  االقت�سادي.  الف�سل  ا�ستمرار  مع  لطهران،  املوالية  امللي�سيات 

العقود  ب�سبب  دوالر  ترليون  مــن  الأكــر  املــايل  والف�ساد  الــهــدر  بلغ  تــقــدم،  ملــا 

وامل�سارف الوهمية وحتويل العراق اإىل البلد االأول يف جمال تبيي�ض االأموال 

واجلرمية املنظمة لتجارة املخدرات وجتارة االأع�ساء الب�سرية وتنامي مافيات 

من  يوميا  نفط  برميل  األف   300 تبيع  التي  الف�ساد  و�سبكات  املنظمة  اجلرمية 

الب�سرة"، موؤكدا اأن العراق يواجه حتديات كربى واأزمات حقيقية، اإذ ارتفعت 

الفقر، و11  1٦ مليون �سباب، و11 مليون حتت م�ستوى خط  لت�سمل  البطالة 

مليون اأميون. واأ�سار ح�سني، اإىل اأن االحتجاجات ال�سعبية وت�ساعد احل�سود 

املدن  يف  ال�سيا�سية  والن�سطاء  املدين  املجتمع  ملنظمات  ال�سلمية  اجلماهريية 

املختلفة جاء تعبريا عن رف�ض ال�سعب ال�ستمرار اأحزاب الف�ساد املايل ومافيات 

اجلرمية املنظمة وملي�سيات ال�سالح املنفلت املرتبطة باحلر�ض الثوري االإيراين 

اأكر  باغتيال  قامت  والتي  املعار�سني  لل�سباب  واالغتياالت  الرعب  تن�سر  التي 

من 800 �ساب لال�ستمرار باحتكار ال�سلطة وا�ستمرار �سيا�سات القمع والتهجري 

وا�ستمرار  الد�ستور،  احــرتام  وعــدم  لل�سباب  الدموية  واالغتياالت  واخلطف 

اأمــوال  وتبذير  الع�سوائية  املــدن  وانت�سار  لل�سعب  واالذالل  االإفقار  �سيا�سات 

ال�سعب بدون اأي حما�سبة وم�سائلة ق�سائية والدعوة للحروب العبثية. ويرى 

ح�سني انعدام الفر�ض اجلدية ملعاجلة االأزمة ال�سيا�سية اخلطرية التي تع�سف 

ال�سلطة  واحتكار  االإق�ساء  �سيا�سات  على  االإ�سرار  ا�ستمرار  ب�سبب  بالعراق، 

العراق،  الإنقاذ  ووظيفية  بنيوية  جوهرية،  تغيريات  اإجــراء  ورف�ض  والنفوذ 

م�سطفى  ــوزراء  ال رئي�ض  طرحه  الــذي  البناء  الوطني  احلــوار  اأن  على  م�سددا 

هيمنة  من  العراق  حترير   اأجل  من  والعمل  الوطني  الوفاق  يحقيق  الكاظمي 

والية الفقيه االإيرانية ومن طبقة الف�ساد ال�سيا�سي وامللي�سيات امل�سلحة. ويرى 

ح�سني �سرورة العمل على تبني ا�سرتاتيجية و�سيا�سة واقعية لت�سفري االأزمات، 

واأربيل  ال�سليمانية  ال�ساروخي  بالق�سف  تهدد  التي  امل�سلحة  امللي�سيات  وحل 

واملو�سل، اإ�سافة لق�سف مطار بغداد ومقر املخابرات واملنطقة اخل�سراء.

االحتجاجات تؤكد رفض الشعب لفساد مليشيات طهران
3 سيناريوهات محتملة لحل األزمة العراقية.. وحسين لـ           :

المملكة تحمي المنطقة من المشاريع اإلرهابية
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السياحة تعزز تطبيقاتها 
بشهادة دولية في البرمجيات 

منير باعيسى في ذمة اهلل

الريا�ض ـ البالد                        

ح�سلت وزارة ال�سياحة على �سهادة االعتماد الدولية 

ISO/ ( لعملياتها اخلا�سة بدورة حياة الربجميات

نت من  (، حيث متكَّ  12207:2017 IEC/IEEE
اجتياز كافة مراحل التقييم والتدقيق التي تعتمدها 

ال�سهادة.

املعلومات  وتقنية  الرقمي  التحول  وكالة  وجنحت 

بالوزارة يف تلبية كافة املتطلبات وال�سروط املُحددة 

اأكـــر من  تــقــدمي  الــتــي �سملت  الــ�ــســهــادة،  هــذه  لنيل 

اإىل  باالإ�سافة  فيها،  والتدقيق  لدرا�ستها  وثيقة   40

اجتيازها عدة مراحل من التقييم وجل�سات النقا�ش.  

بكافة  االرتقاء  يف  الدولية  ال�سهادة  هذه  و�سُت�سهم 

كافة  يف  بــالــوزارة  التقنيـة  والتطبيقات  العمليات 

املعلومات،  تقنية  عمليات  ومنها  الت�سغيل،  مراحل 

كما  الربجميات،  وتطوير  االأخــطــاء،  وم�ستك�سفات 

الربامج  تنفيذ  منهجية  توحيد  يف  اأي�سًا  �ست�سهم 

وحتديـد  والتحليل  الدرا�سة  خالل  من  وامل�سـاريع، 

املــتــطــلــبــات يف مــرحــلــة مــبــكــرة، و�ــســمــان اجلـــودة 

و�سرعة  والتحقق،  التكامل،  خــالل  من  واجلاهزية 

االنتقال، والتنفيذ.

يف  املعلومات  تقنية  حللول  العامة  املديرة  واأكــدت 

هي  ال�سهادة  هذه  اأن  ال�سعيد،  نهى  ال�سياحة  وزارة 

نتيجة للعمل الدوؤوب للفريق من اأجل تطبيق اأف�سل 

الربجميات،  جمال  يف  العاملية  واملعايري  املمار�سات 

كما اأنها تعك�ش التزام وزارة ال�سياحة بتحقيق روؤية 

الوزارة  حر�ش  مبينة  وتطلعاتها،  الر�سيدة  القيادة 

على تقدمي االأف�سل من خالل العمل على حتديد اأف�سل 

املمار�سات املعتمدة يف توثيق االإجراءات واملعايري 

اخلا�سة ب�سمان اجلودة، التي ت�سهم ب�سكل كبري يف 

تفعيل اإ�سرتاتيجية ال�سياحة الرقمية، وذلك يف اإطار 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

جدة - البالد                   

الــلــه  رحـــمـــة  اإىل  ــل  ــق ــت ان

تـــــعـــــاىل مــــنــــري �ـــســـالـــح 

الزميلة  زوج  باعي�سى، 

تهاين  الــدكــتــورة  الكاتبة 

الــذي  احل�سرمي،  �سعيد 

وافته املنية يف القاهرة.

اإىل  الفقيد  جثمان  ونقل 

يوم  عليه  اململكة، و�سلي 

اجلمعة يف امل�سجد احلرام، ودفن مبكة املكرمة. 

واأ�ــســدق  بــاأحــر  تتقدم  النباأ  اآملــهــا  الــتــي  "البالد" 
اأن  الله  �سائلة  وعائلتها،  تهاين  للزميلة  التعازي 

ف�سيح جناته،  بوا�سع رحمته ويدخله  الفقيد  يتغمد 

لله واإنا  "اإنا  اأهله جميل ال�سرب وال�سلوان.  ويرزق 

اإليه راجعون".

الوجبات الشعبية بعسير .. نكهات بطعم الطبيعة
اأبها ــ  البالد                       

بطابعها  ع�سري  منطقة  يف  الطعام  مــائــدة  حتتفظ 

ال�سعبي الذي يج�سد عالقة االإن�سان باملكان واملوارد 

املقدمة  االأطباق  تتميز  فيه، حيث  املتوفرة  الغذائية 

واأ�سنافها  و�سفاتها  ت�ستلهم  فــريــدة  طهي  بفنون 

وجبال،  �سهوٍل  بني  ما  املختلفة  الطبيعة  وحي  من 

تعبرًيا  التقليدية  ال�سعبية  االأكالت  تعد  القدم  ومنذ 

الحتوائها  وذلــك  واإكــرامــه،  بال�سيف  االحتفاء  عن 

كال�سمن  لديهم  الغذائية  القيمة  ميثل  ما  اأثمن  على 

والع�سل والرُب اإ�سافة اإىل حلم ال�ساأن واملاعز.

وحظيت هذه االأكالت باهتمام وا�سع على م�ستوى 

ال�سياحي  بــاجلــانــب  املــهــتــمــة  ــيــة  الــدول املــنــظــمــات 

ع�سري  تر�سح  يف  اأ�سهم  ممــا  ال�سعوب،  ومـــوروث 

كمنطقة عاملية يف فنون الطهي، وفوزها بلقب منطقة 

املعهد  الإعــالن  وفقا  2024م،  العاملية  الطهي  فنون 

وال�سياحة  والفنون  والثقافة  الطهي  لفن  ــدويل  ال

)IGCAT(، كاأول منطقة من خارج قارة اأوروبا 

ان�سمت  التي  للمناطق  مُينح  ــذي  ال باللقب  تفوز 

اأبرزها  املعايري،  من  عدد  ا�ستيفاء  بعد  املن�سة  اإىل 

والثقافية  االقت�سادية  التنمية  قطاعات  عرب  العمل 

واالجتماعية والبيئية من خالل جمال فنون الطهي، 

لدعم التنمية االإقليمية امل�ستدامة.

وا�ستمرت جاذبية هذه االأكالت رغم التطورات التي 

ي�سهدها العامل يف فنون الطهي، حيث برز عدد من 

املــوروث  ال�ستكمال  الطهاة  املنطقة  وبــنــات  اأبــنــاء 

التقنيات  توظيف  عــن  ف�ساًل  للمنطقة،  ال�سعبي 

خالل  من  الع�سريية  لالأكالت  الرتويج  يف  احلديثة 

ت�سهيل اإعدادها.

اأحد  وهو  الع�سا�ش"،  "علي  الطهي  مر�سد  وي�سري 

اإىل  وفنونه،  الع�سريي  بالطهي  املهتمني  ال�سباب 

بــروات  بارتباطها  تتميز  الع�سريية  االأطــبــاق  اأن 

املنطقة الطبيعية االأمر الذي اأ�سهم يف تعزيز �سغفه 

وا�ستغالل  االأطباق  تلك  �سناعة  على  املحافظة  يف 

بالدعم  م�سيًدا  ع�سري،  منطقة  يف  املميزة  املـــوارد 

وال�سياحة  الثقافة  وزارتــي  من  املقدم  الذي  الكبري 

النظر  الفًتا  الغذائي،  واملــوروث  بالطهي  للمهتمني 

اإىل اأن ذلك الدعم انعك�ش على �سغفه وتطور مهاراته 

مر�سد  �سهادة  على  ح�سوله  بعد  جتويدها  وكذلك 

طهي معتمدة من وزارة ال�سياحة.

ال�سعبية  االأكـــالت  قائمة  "احلنيذ"  طبق  ويت�سدر 

وطريقة  طعمه  لــذة  بف�سل  مــتــجــاوزًا  ع�سري،  يف 

اإعداده حدود املنطقة لي�سبح من االأكالت ال�سعودية 

الذي  "امليفا"  اأو  التنور  خبز  ويرتبط  املعروفة. 

لوجوده  الع�سريية  للمائدة  االأ�سا�سي  العن�سر  يعد 

بغالبية اأطباقها، ويعد بعد تخمري عجينة دقيق الرُب 

اأو القمح ملدة طويلة، من البلدي وامللح واللنب. 

العريكة  بطبقي  ــا  اأيــ�ــسً ع�سري  منطقة  وت�ستهر 

واملــكــونــات  ال�سكل  يف  تت�سابه  الــتــي  والع�سيدة 

وتختلف يف طريقة التح�سري، حيث تتميز العريكة 

ب�سكل  اخلبز  اأقرا�ش  فرد  ثم  حت�سريومن  ب�سهولة 

طــــويل يف الـــتـــنـــور، ويــتــم حتــ�ــســريه مـــع الــلــحــم 

"الر�سيفة"  وكــذلــك  وال�سمن،  الع�سل  اأو  واملـــرق، 

وحت�سر  اخلفيفة،  ال�سعبية  االأكــالت  من  تعد  التي 

هذا  عليها  ويطلق  والع�ساء  االإفــطــار  وجبات  على 

يف  املل�ساء  الر�سف  اأحجار  ا�ستخدام  نظري  اال�سم 

اإعدادها وتتميز بقيمتها الغذائية الغنية بال�سعرات 

وقيمتها  ال�سا  بني  ما  مزيج  من  وتتكون  احلرارية، 

الغذائية التي جعلت منها وجبة اإفطار مثالية تتكون 

ثم تو�سع يف �سحن  ُت�سوى على �ساج  من عجينة 

تزيينها  ويتم  والع�سل  ال�سمن  و�سطها  يف  ب  وُي�سَ

يف  عنها  الع�سيدة  وتختلف  االأطــراف،  على  بالتمر 

طريقة التح�سري التي تتم من خالل طهي الدقيق مع 

املاء على النار بتقليب م�ستمر حتى يتحول قوامها 

اإىل عد�ش جني ُيقدم مع املرق واللحم.

اكتشاف درع روماني ونقش من العقيق في فرسان

الريا�ض ـ البالد        

جديدة  اكت�سافات  اأم�ش  الـــرتاث   هيئة  اأعلنت 

يف مــواقــع اأثـــريـــة يف جـــزر فــر�ــســان الــواقــعــة 

وذلك  جــازان،  مدينة  من  كم   40 نحو  بعد  على 

علمي  لفريٍق  وتنقيب  بحث  اأعمال  خلفية  على 

جامعة  مع  بالتعاون  م�سرتك  فرن�سي  �سعودي 

عدد  اكت�ساف  عنه  نتج  والــذي  االأوىل،  باري�ش 

مــن الــظــواهــر املــعــمــاريــة، وقــطــع اأثــريــة تعود 

وذلك  امليالديني،  والثالث  الثاين  القرنني  اإىل 

امل�سح  جمــال  يف  العلمية  الهيئة  جــهــود  �سمن 

والتنقيب عن املواقع الرتاثية باململكة، و�سونها 

واال�ستفادة منها كمورٍد ثقايف واقت�سادي.

قطٍع  وجـــود  العلمي،  الفريق  اأعــمــال  وك�سفت 

درع روماين مطوي م�سنوع  نادرة من �سمنها 

»لوريكا  نــوع  مــن  واآخـــر  النحا�ش،  �سبائك  مــن 

�سكواماتا« الذي يعد االأكر ا�ستخدامًا يف الفرتة 

اإىل الثالث امليالدي،  الرومانية من القرن االأول 

الفريق  متّكن  التي  النادرة  القطع  اأكــر  وميّثل 

من  نق�ش  اكــتــ�ــســاف  جــانــب  اإىل  اإيــجــادهــا،  مــن 

تاريخ  يف  �سهرية  رومانية  ل�سخ�سية  العقيق 

»جينو�ش«،  ال�سرقية  الرومانية  االإمرباطورية 

حجري  متثال  راأ�ــش  على  العثور  اإىل  باالإ�سافة 

كان  فرن�سيًا  �سعوديًا  فريقًا  اأن  يذكر  �سغري. 

يف  وا�ستك�سافية  ا�ستطالعية  برحالت  قــام  قد 

ــتــي حــددت  وال 2005م،  عـــام  فــر�ــســان  جــزيــرة 

املواقع ذات الدالالت االأثرية؛ لتبداأ اأعمال امل�سح 

االكت�سافات  وقــادت  2011م،  عام  اجلزيرة  يف 

ال�سابقة التي متت خالل الفرتة 2011 - 2020 

واالأثرية؛  املعمارية  االكت�سافات  من  العديد  اإىل 

والتي اأ�سارت اإىل اأن هذه املواقع يعود تاريخها 

تقريبًا اإىل 1400 قبل امليالد.

واأ�سهمت هذه االأعمال يف مواقع »جزر فر�سان« 

االأثـــريـــة،  الــكــ�ــســوفــات  مــن  الــعــديــد  يف حتقيق 

اإ�ــســاءات  لتقدم  اأهمية؛  ذات  مــواقــع  واأظــهــرت 

مهمة عن الدور احل�ساري للمواينء التاريخية 

على  ال�سيطرة  يف  ودورهـــا  اململكة  جنوب  يف 

التجاري  النقل  االأحمر، وخطوط  البحر  جتارة 

البحري قدميًا. وتوؤكد هذه االكت�سافات االأثرية 

العمق احل�ساري الذي تتمتع به »جزر فر�سان«، 

كونها  االإ�سرتاتيجي  وموقعها  اململكة  واأهمية 

مركزًا للح�سارات املختلفة، حيث توا�سل هيئة 

الرتاث جهودها احلثيثة الإدارة مكونات الرتاث 

الثقافية،  املــواقــع  و�ــســون  وحــمــايــة  الــثــقــايف 

من  امل�ستدامة،  التنمية  يف  منها  واال�ــســتــفــادة 

خالل العمل وفق اإ�سرتاتيجيات دقيقة و�سراكات 

وا�سعة النطاق على امل�ستويني املحلي والدويل.

انطالق األمسيات 
الشعرية بـ"صيف نجران"

جنران ـ البالد                    

واملوؤمترات،  الفعاليات  مبركز  اأم�ش،  انطلقت 

�سيف  مبــهــرجــان  ال�سعرية  االأمــ�ــســيــات  اأوىل 

اأمــانــة  تنظمه  الـــذي  هايل"،  "�سيفنا  جنـــران 

للرتفيه  العامة  الهيئة  مــع  بالتعاون  املنطقة 

ومب�ساركة عدٍد من اجلهات احلكومية.

الوطنية  الق�سائد  مــن  عـــددًا  ال�سعراء  ـــّدم  وق

والغزلية نالت ا�ستح�سان اجلمهور الذي ح�سر 

جنران  �سيف  مهرجان  يت�سمن  كما  االأم�سية، 

خمتلفة  مواقع  عــدة  يف  �سهرين  ي�ستمر  الــذي 

متنوعة  واأن�سطة  وبرامج  فعاليات  باملنطقة، 

منها،  املجتمع  �سرائح  رغــبــات  تلّبي  وممــيــزة 

الهمم،  لـــذوي  وم�سابقات  ثقافية،  م�سابقات 

وم�سرحًا وبيت الرعب، واألعابًا هوائية واألعابًا 

اإىل  اإ�ــســافــًة  الــنــجــديــة،  والــديــوانــيــة  خمتلفة، 

وفعاليات  والفرو�سية  الهجن  مبيدان  فعاليات 

للت�سوير  معر�ٍش  جانب  اإىل  �سعبية،  وفنون 

الــفــوتــوغــرايف ومــعــر�ــشٍ لــلــحــرف الــيــدويــة 

والرتاثية وخيمٍة للت�سوق.

الطائف - البالد        

و�ــســلــت درجــــة احلـــــرارة يف مــرتــفــعــات الــهــدا 

اأكــر  جعلها  مــا  درجـــة،  و17   16 بــني  وال�سفا 

برودة من بع�ش العوا�سم االأوربية االأمر الذي 

لتوجيه  املعتدل  الطق�ش  الباحثني عن  اآالف  دفع 

التي  ال�سياحية  الوجهة  هــذه  نحو  بو�سلتهم 

ملفتة  بانورامية  لوحة  يف  ال�سباب  يك�سوها 

زادت  التي  البديعة  االأجــواء  وبف�سل  لالأنظار. 

مكان مرتفعات الطائف جمااًل مع جمال الطبيعة 

�سعبا  للمنطقة  الو�سول  بات  االأمطار  وزخــات 

للغاية ب�سبب االزدحام املروري وكثافة الزوار. 

الناب�سة  ال�سياحية  الوجهة  اأن  البع�ش  ويــرى 

دقيقة  مراقبة  اإىل  بحاجة  اأ�سبحت  باجلمال 

الأ�سعار اخلدمات حتى تتحقق اأهداف ال�سياحة، 

اإن�ساء فنادق وموتيالت وا�سرتاحات  ف�سال عن 

من  ــكــثــري  ال هـــنـــاك  الأن  بـــاخلـــدمـــات  ودعـــمـــهـــا 

امل�سطافني يتوجهون اإىل هذه املنطقة ويعودون 

اأيام  ق�ساء  من  يتمكنوا  اأن  دون  اأتــوا  حيث  من 

الــوحــدات  اأ�ــســعــار  ارتــفــاع  ب�سبب  فيها  ولــيــايل 

عدم جودة  من  الرغم  على  كبري  ب�سكل  ال�سكنية 

يت�سنى  حتى  لذلك  حد  بو�سع  مطالبني  بع�سها، 

لهم ق�ساء اأوقات ممتعة يف عرو�ش امل�سايف.

وتــعــتــرب حمــافــظــة الــطــائــف اإحــــدى الــوجــهــات 

متتاز  اإذ  اململكة،  ل�سكان  املحببة  ال�سياحية 

الــوفــرية  ومتنزهاتها  املتنوعة  بت�ساري�سها 

كما تزخر  الطبيعية،  النباتات  فيها  تتنوع  التي 

بالعديد من االإطالالت على قمم اجلبال، ويوجد 

ذات  واالأماكن  املباين  من  كبرية  جمموعة  فيها 

مبكانة  الــطــائــف  تتمتع  كــمــا  االأثـــــري،  الــطــابــع 

العديد  زوارهـــا  متنح  مميزة،  وطبيعة  خا�سة 

ال�سياحية  واالأن�سطة  والتجارب  اخليارات  من 

واملتنزهات  والوديان  اجلبال  بني  تتنوع  التي 

التاريخية،  واالأ�ـــســـواق  واملــتــاحــف  والق�سور 

حيث ت�سهد اإقبااًل كبريًا من املواطنني واملقيمني 

نظرًا  ال�سيف،  ف�سل  يف  خا�سة  وال�سائحني، 

من  بالعديد  لتمتعها  وكذلك  الرائعة،  الأجوائها 

واحلا�سر،  املا�سي  بني  جتمع  التي  الوجهات 

املمزوج بالفن والرتاث والزراعة.

والوديان  اجلبال  بني  الطائف  طبيعة  وتتنوع 

واملتنزهات، وينابيع املاء، وال�سدود، مما يتيح 

زائريها،  اأمــام  ال�سياحية  اخليارات  من  العديد 

لل�سائحني  ميــكــن  الــتــي  املــطــالت  اأجــمــل  ومـــن 

الذهاب  الباردة  باأجوائها  واال�ستمتاع  ارتيادها 

اإىل مــرتــفــعــاتــهــا الــ�ــســاهــقــة، فــيــمــا تــوجــد عــدة 

متنزهات تتوفر بها جميع اخلدمات التي جتذب 

ال�سائحني ومن اأهمها: ال�سفا، والردف، والهدا، 

وغريها  بـ"�سي�سد"،  املعروف  الوطني  واملتنزه 

ي�سهل  الــتــي  املفتوحة  الــعــامــة  املــتــنــزهــات  مــن 

�سياحية  اأوقات  ق�ساء  اأجل  من  اإليها،  الو�سول 

مميزة، كما تزخر الطائف بعدد من املزارع التي 

لهم  وتقدم  والـــزوار،  لل�سائحني  اأبوابها  تفتح 

خدمات ال�سيافة، مما يجعل من النزهة يف تلك 

اأوقات طيبة بني  املزارع جتربة فريدة، وق�ساء 

الطبيعة.

زحام غير مسبوق بعروس المصايف
درجات الحرارة المنخفضة جعلتها مقصدا للمصطافين

تهاين احل�ضرمي
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جدة- عائ�س الدها�س 
علمت م�سادر" البالد" اأن هناك حتركات من اإدارة النادي الأهلي 
ليكون  للفريق،  الهجومية  القدرة  لتعزيز  اأجنبي  حمرتف  جللب 
بديال لالعب ال�سوري عمر ال�سومة املنتقل حديثًا لنادي العربي 
القطري بنظام الإعارة، واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن الإدارة ت�سعى 
اإعــارة  اأو  لبيع  م�ساعيها  جنحت  حــال  يف  مدافع  جللب  اأي�سا 

فيليب برادريت�س.

األهلي يبحث عن مهاجم.. وإعارة لبرادريتش

الحدث األكبر في تاريخ المملكة..
  غدير عبداهلل الطيار 

املتاأمل للو�سع يف مملكة ال�سالم، والتطورات يف كل املجالت ي�سعد 
املعطاء.  البلد  لهذا  ويفرح، مبا حتقق وما �سوف يتحقق من رفعة 
ال�سعودية،  هي  وهــا  يــوم،  بعد  يوما  تتحقق  نراها   2030 روؤيــة 
احلدث   تطلق   - الله  -حفظها  قيادتنا  بدعم  ثم  الله،  من  وبف�سل 
ال�سعودية ،    الألــعــاب  دورة  وهــو  تاريخنا،  يف  الأكـــر  الريا�سي 
الفارق يف  �ست�سنع  فنية وجماهريية  الأكر، وعوائد  بجوائز هي 
الأكر،  بهذا احلدث  العامل  الريا�سي. نعم..  نعتز ونباهي  قطاعنا 
الذي �سيكون حدثا موؤثرا يف اجليل اجلديد من ال�سباب وال�سابات، 
القيادة  متابعة  اأن  �سك  ل  عــام.  ب�سكل  الريا�سة  تطور  و�سيعك�س 
تركي  بــن  الأمريعبدالعزيز  الريا�سة  ــر  وزي دعــم  وكــذلــك  ودعمها 

الفي�سل له دوره الكبري يف حتقيق الطموح والنجاح 
التاريخ  يف  حقيقية  حتول  نقطة  �ستكون  ال�سعودية  الألعاب  دورة 
الريا�سي للمملكة؛ حيث �ستقام يف 18 موقعا، مب�ساركة 35 احتادا 
ريا�سيا، و200 ناد، و6000 لعب ولعبة من 13 منطقة باململكة.، 
وقد تقرر اعتماد 45 ريا�سة، وهي: ال�سهام، األعاب القوى، الري�سة 
الطائرة، كرة ال�سلة 5×5، كرة ال�سلة 3×3، كرة الطائرة ال�ساطئية، 
البلياردو، البولينج، املالكمة، الهجن، ال�سطرجن، الدراجات )�سباق 
املبارزة،  الإلكرتونية،  الألعاب  )حتمل-قفز(،  الفرو�سية  الطرق(، 
التجديف  الــيــد،  كــرة  اجلــمــبــاز،  لل�سالت، اجلــولــف،  الــقــدم  وكــرة 
بوك�سينج  الكيك  الكاراتيه،  اجلوجيت�سو،  اجلـــودو،  )�ــســالت(، 
الريا�سي،  الت�سلق  الرماية،  التايلندية،  )املالكمة والركل(، املالكمة 
التايكوندو،  الطاولة،  كرة  ال�سباحة،  ال�سكوا�س،  اللوحي،  التزلج 
الأثقال،  رفع  املــاء،  كرة  الطائرة،  الكرة  الثالثي،  ال�سباق  التن�س، 
امل�سارعة، البادل، الكارتنج، ال�سامبو، الآيكيدو، الوو�سو، البلوت.

لهم  متاح  فالتناف�س  للم�ساركة،  فر�سة  والأفـــراد  للهواة  و�سيكون 
الريا�سات  ال�سعودية يف  والباراملبية  الأوملبية  اللجنة  �سعار  حتت 

الفردية. 
من  الأوىل  الن�سخة  هــي   2022 ال�سعودية  الألــعــاب  دورة  وتعد 
اإىل  تاأجلت  اأنها  اإل   2020 يف  اإقامتها  املقرر  من  وكــان  البطولة، 

2022 ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد-19".
تهدف الدورة يف ن�سختها الأوىل اإىل زيادة عدد ممار�سي الريا�سة 
يف ال�سعودية، واكت�ساف املواهب واإيجاد جيل جديد بطل ومتميز 
ريا�سيا. وترتبط دورة الألعاب ال�سعودية برنامج ريا�سيي النخبة 
الذين  الرنامج  ك�سايف  عر  ريا�سيني  اأبطال  لكت�ساف  ال�ساعي 
ورعايتهم  امل�ستقبل  اأبطال  لختيار  الــدورة  جمريات  �سيتابعون 
قدرة  م�ستوى  لرفع  الــدورة  ت�سعى  كما  اأوملبيني،  اأبطال  لي�سبحوا 
ال�سعودية يف تنظيم الأحداث الريا�سية الكرى، متا�سيا مع روؤية 

ال�سعودية 2030.
ن�سابق الزمن من اأجل رفعة وتطور هذا البلد مبا يرجع على الوطن 

واملواطن باخلري والنماء وال�ستقرار. 
دليل على  املتنوع  الألعاب وتنظيمها  ال�ست�سافات، وهاهي  فهاهي 
�سدق مقولة ويل العهد خالل حواره مع  الإعالمي عبدالله املديفر 
عن معايري الفريق فكان اجلواب: "اإن املعايري هي الكفاءة والقدرة.. 

اإلخ وهي اأ�سا�سيات، ولكن اأهم �سيء هو ال�سغف عند امل�سوؤول".
ق�سيته  هــذه  تكون  من�سب  يف  يكون  عندما  "امل�سوؤول  واأ�ــســاف: 
وزير  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  بالأمري  م�ست�سهًدا  ال�سخ�سية، 
الريا�سة باأن ق�سية الريا�سة ق�سيته ال�سخ�سية". نعم كلنا فخر بك 

يا وزير الريا�سة. 
فمع الريا�سة يكون املجد.. مع الريا�سة يكون التميز.. 

مع الريا�سة يكون النجاح يا وزير الريا�سة. 
وللحديث بقية.. 

Gadir2244@gmail.com
@Ghadeer020

نبض 

الهالل يواجه ألميريا في كأس األبطال

جدة – هالل �سلمان
يخو�س فريق الهالل يف الـ 6 من 
الأبطال  كاأ�س  مباراة  اليوم  م�ساء 
ــتــي جتــمــعــه مــع فريق  الـــوديـــة ال
اأملرييا الإ�سباين، وذلك على ملعب 
بريتون  لنادي  التابع  "برييلي" 

األبيون الإجنليزي.
كاأ�س  دوري  بلقب  الهالل  وتوج 
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني 
فيما  التوايل،  على  الثالثة  للمرة 
حقق اأملرييا بطولة دوري الدرجة 
الثانية الإ�سباين، ليعود للعب يف 
 7 دام  بعد غياب  الأ�ــســواء  دوري 

موا�سم، حتت قيادة مالكه، معايل 
امل�ست�سار تركي اآل ال�سيخ.

مبارياته  اأوىل  الهالل  و�سيلعب 
يف الدوري اأمام فريق اخلليج يف 
انطالق الدوري يوم 25 اأغ�سط�س 
اأملــرييــا  ي�ستهل  حــني  يف  املــقــبــل، 
قوية  مبــواجــهــة  الليغا  مــبــاريــات 
مــدريــد يف 14  البطل ريــال  اأمـــام 

اأغ�سط�س اجلاري.
الأوىل  الودية  املباراة  هي  هذه 
للهالل ومدربه الأرجنتيني رامون 
التح�سريي  املع�سكر  خــالل  ديــاز 
يقيمه  الــــذي  اجلـــديـــد،  لــلــمــو�ــســم 

بطل الدوري ال�سعودي يف مدينة 
و�سيغيب  الإجنليزية،  برمنغهام 
الفرج  �سلمان  )الزعيم(  قائد  عنها 
الذي ل يزال يتعافى من اإ�سابته، 
و�سيفتقده الفريق ب�سببها يف اأول 
بالإ�سافة  الــــدوري،  يف  جولتني 
اأوديـــون  النيجريي  الــهــداف  اإىل 
اإيغالو الذي مل يتمكن من اللحاق 
كما  قانونية،  لأ�سباب  باملع�سكر 
يــغــيــب كـــل مـــن �ــســالــح الــ�ــســهــري 
املفرج  ومتعب  املالكي  وعبدالإله 
الـــذيـــن يـــوا�ـــســـلـــون بــرنــاجمــهــم 

التاأهيلي.

أبها يبحث عن حارس 
بعد فسخ عقد باومان

جدة – هالل �سلمان
جديد،  اأجنبي  مرمى  حار�س  عن  اأبها  نــادي  اإدارة  تبحث 
وذلك بعد اأن اأعلنت عن ف�سخ عقد احلار�س ال�سوي�سري نوام 
باومان بالرتا�سي بني الطرفني، وذلك ب�سبب مرور زوجته 

بظروف قاهرة متنع ا�ستمراره مع النادي.
وكان باومان قد وقع عقدا لالنتقال اإىل اأبها يف 30 يوليو 
املا�سي، لكنه مل يلتحق بزمالئه يف املع�سكر الإعدادي الذي 
اأقامه الفريق يف النم�سا، وخا�س فيه 4 مباريات ودية قبل 

العودة اأم�س اإىل اململكة.
للهولندي  اأي�سا عن مهاجم جديد خلفا  اأبها  نادي  ويبحث 
ميت�سل تي فريدي، حيث يفا�سل بني مهاجم اأوروبي، واآخر 

مغاربي من اأجل التعاقد مع اأحدهما لقيادة خط املقدمة.
لعبيه  منح  قد  فاندنروك  �سفني  البلجيكي  املــدرب  وكــان 
اإىل  والعودة  النم�سا  مع�سكر  ختام  بعد  اأيــام   3 ملدة  اإجــازة 
املقبل،  الثالثاء  يوم  متارينه  الفريق  �سي�ستاأنف  حيث  اأبها، 
حيث �سيلعب )فار�س اجلنوب( مع الرائد يوم 27 اأغ�سط�س 
اجلاري يف اأوىل جولت دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 

للمحرتفني.

الطائف- البالد
حممد  عبدالله  جابر  �سعيد  �سعار  هيمن 
احلـــربـــي عــلــى رئــيــ�ــســي) اجلـــــذاع بــكــار 
ـــعـــدان( يف خــتــام مــنــافــ�ــســات اجلــولــة  وق
للهجن  العهد  ويل  مــهــرجــان  مــن  الــرابــعــة 
اأر�ــســيــة مــيــدان  يــقــام عــلــى  الـــذي   ،2022
الــطــائــف، حــيــث اأقــيــمــت مــ�ــســاء اأمـــ�ـــس  8 
يف  كــم   5 الـــ  نقطة  مــن  مفتوحة  اأ�ــســواط 

الأ�سواط امل�سائية.

وقد ح�سر احلربي يف ال�سوط الأول مع 
"ند ال�سبا" التي �سجلت 8.16.39 دقائق، 
"حرب"  احلربي  قدم  الثاين  ال�سوط  ويف 
بزمن  النهاية  خلط  الوا�سلني  اأول  ليكون 
الأف�سل  التوقيت  وهو  دقائق،   8.11.10

يف مناف�سات امل�ساء.
ــتــزع  ان ــبــاحــيــة،  الــ�ــس الأ�ــــســــواط  ويف 
"النايف" لـ نايف بن عبد املطلب ال�سريف 
لقب الأ�سرع بعد ح�سوله على املركز الأول 

جذاع  فئة  الثاين  ال�سباحي  ال�سوط  يف 
قعدان، بـ 8:02.239 دقائق.

وا�ستخدم م�سّمر القعود "النايف" ماجد 
انطالقة  بدء  منذ  امل�ساير  اأ�سلوب  القر�سي 
م   500 بـــ  ال�سباق  نهاية  وقــبــل  الــ�ــســوط، 
�ساهني  القعود  مــتــجــاوزًا  جــهــده  �ساعف 

الذي كان مر�ّسحًا قبله للفوز.
الأوىل  باملراكز  الفائزين  نتائج  وجــاءت 
املخ�س�سة  الع�سرة  الأ�ـــســـواط  بقية  يف 

ملناف�سات اجلذاع 5 كم يف الفرتة ال�سباحية 
كالتايل: "وعد" لـ هجن ال�سيلية، "جند" لـ 
طالب  "الهيلعي" لـ  الهاجري،  حممد  بندر 

فهد املري، "دانة" لـ مبارك ربيع العجمي،
ــهــاجــري،  ال ظــفــر  حــ�ــســر  لــــ  "�سقران" 
"ق�سايد" لـ اأحمد مانع اآل عامر، "جلمود" 
لـ  "�سهلوله"  الر�سيدي،  �سحاب  نا�سر  لـ 
"�سبيان"  واأخــريًا  العتيبي،  معزي  حممد 

لـ عوا�س مزيد ال�سلوي.

في ختام منافسات الجولة الرابعة من مهرجان ولي العهد للهجن..

شعار الحربي يتألق.. و" النايف" 
األسرع في فئة الجذاع 
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في نهائي كأس العرب للشباب..

األخضر يواجه المنتخب المصري
بهدف الحفاظ على اللقب

جدة – هالل �سلمان
الـــ  يف  املــ�ــســري  نــظــره  لــلــ�ــســبــاب  منتخبنا  يــواجــه 
بن  �سلطان  الأمر  مدينة  ملعب  على  اليوم  م�ساء   7:30
كاأ�س  بطولة  نهائي  يف  باملحالة،  الريا�سية  عبدالعزيز 

العرب لل�سباب حتت 20 عاما.
يف  اأحــــرزه  الـــذي  لقبه،  عــن  لــلــدفــاع  منتخبنا  ي�سعى 
على  الثانية  للمرة  البطولة  وحتقيق  الأخــرة،  الن�سخة 
التوايل، والثالثة يف تاريخه؛ حيث توج باأول لقب له يف 
امل�ست�سيفة،  اجلزائر  على  بالفوز  1985م  عام  البطولة 
للمرة  اللقب  بتحقيق  )الفراعنة(  منتخب  ياأمل  حني  يف 

الأوىل يف تاريخه.

ــر الــ�ــســاب  يــ�ــســر الأخــ�ــس
اللقب  حتقيق  نحو  بثبات 
بـــقـــيـــادة املــــــدرب الــوطــنــي 

يقود  الــذي  املحمدي،  �سالح 
�سماء  يف  الــواعــدة  الأ�سماء  من  جمموعة 

الكرة ال�سعودية.
ح�سة  "الأخ�سر"  لعــبــو  اأجـــــرى  ـــد  وق
الرديف  امللعب  على  اأم�س  م�ساء  تدريبية 
ملــديــنــة الأمـــــر �ــســلــطــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 

ــراف املــديــر الفني  ــس الــريــا�ــســيــة، حتــت اإ�
�سالح املحمدي واجلهاز الفني امل�ساعد، 
�سهد  تكتيكيا،  مترينا  خــا�ــســوا  حيث 

الفنية  مــن اجلــمــل  الــعــديــد 
من  امل�ستمرة  والتوجيهات 

قبل اجلهاز الفني.
قد  الوطني  منتخبنا  وكــان 
بالعالمة  الأوىل  املجموعة  ترتيب  ت�سدر 
الكاملة) 6 نقاط( بعد فوزه على منتخبي 
قبل   ،)1-4( والــعــراق   )0-2( موريتانيا 
النهائي  ربع  يف  اليمني  نظره  يتجاوز  اأن 
النهائي  ن�سف  ويف   ،)1-3( الرتجيح  بركالت 
بجدارة  ليتاأهل   )0-5( فل�سطني  منتخب  اكت�سح 

للمباراة اخلتامية.
فقد ت�سدر ترتيب املجموعة  )الفراعنة(  اأما منتخب 

عمان  على  فوزه  بعد  نقاط(  الكاملة)6  بالعالمة  الرابعة 
عقبة  يتخطى  اأن  قبل   ،)0-2( ال�سومال  وعلى   )0-1(
 ،)1-2( عليه  بالفوز  النهائي  ربــع  يف  املغرب  منتخب 
نــظــره اجلــزائــري يف ن�سف  وجنــح يف جتـــاوز عقبة 

النهائي بالفوز عليه )1-3(.

رديف الأقرب للقب الهداف
لرتتيب  �سدارته  رديف  عبدالله  الأخ�سر  مهاجم  عزز 
اأهـــداف،   6 اإىل  ر�سيده  رفــع  اأن  بعد  البطولة  هـــدايف 
لي�سمن لقب الهداف بن�سبة كبرة، حيث يبتعد بفارق 4 
اأهداف عن لعب منتخب م�سر، اأحمد نادر حوا�س، اأقرب 

مناف�سيه.

المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة لألولمبياد الخاص يتوج بكأس العالم
جدة- البالد

 حـــقـــق مــنــتــخــب الأوملــــبــــيــــاد اخلـــا�ـــس 
الــ�ــســعــودي لــكــرة الــقــدم املــوحــدة اإجنـــازا 
العامل  كاأ�س  ببطولة  التتويج  بعد  تاريخيا 
لــالأوملــبــيــاد اخلــا�ــس لــكــرة الــقــدم املــوحــدة 
مبدينة ديرتويت الأمريكية، التي اختتمت 
اأم�س ال�سبت، بعد تغلبه يف املباراة النهائية 
�سماء  احتفلت  وقــد   ،3/1 رومــانــيــا  على 
مدينة  -خا�سة  الأمريكية  مي�سيغان  ولية 

ديرتويت التي اأقيمت بها البطولة، 
عقب انتهاء املباراة بانهمار 

اأمطار  وكاأنها  الأمطار، 
اخلـــر الــتــي قـــررت 

مـــ�ـــســـاركـــة اأبـــنـــاء 
فرحتهم  املــمــلــكــة 
بــــهــــذا الإجنـــــــاز 

العظيم.
قــــ�ــــســــ�ــــس مـــن 
ــــعــــطــــاء وبـــــذل  ال

اجلـــــهـــــد �ـــســـربـــهـــا 
تلك  يف  اململكة  لعبو 

البطولة، وهم ي�ساركون 
مـــع مــنــتــخــبــات الــــرازيــــل، 

وجـــامـــايـــكـــا، وكـــــوريـــــا، واملــــغــــرب، 
ــا، وبـــــاراجـــــواي، ورومـــانـــيـــا،  ــيــجــري ون

و�ـــســـنـــغـــافـــورة، 
وعلى  واأمريكا، 
امــــــتــــــداد اأيــــــام 
الـــبـــطـــولـــة، كـــان 
الالعبني  ت�سميم 
يزيد يوما بعد يوم؛ 
مـــن اأجــــل الـــعـــودة اإىل 
اأر�س اململكة حمملني بكاأ�س 
البطولة وامليداليات الذهبية، فعادوا 

متوجني بالذهب الذي زين �سدورهم.

املباراة  رومانيا يف  على  الفوز  وقد جاء 
تلك  ملــ�ــســرتــهــم يف  تــتــويــجــا  ــنــهــائــيــة؛  ال
مباراة  الأخ�سر  قدم لعبو  البطولة، حيث 
رائـــعـــة، وعــر�ــســا قــويــا نــالــوا مــن خالله 
ح�سرت  التي  الغفرة  اجلماهر  ت�سجيع 

اللقاء.
باملركز  والتتويج  املــبــاراة  نهاية  وعقب 
املهند�س  حر�س  الذهبية،  وامليدالية  الأول 
اأميــــن عــبــد الـــوهـــاب الــرئــيــ�ــس الإقــلــيــمــي 
ـــذي �سهد  ــــدويل، ال لــالأوملــبــيــاد اخلــا�ــس ال

اللقاء على الت�سال الأمرة رميا بنت بندر 
بن �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود �سفرة 
اأمــريــكــا،  لـــدى  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
الرئي�س  الدولية  الأوملــبــيــة  اللجنة  ع�سو 
ال�سعودي  اخلــا�ــس  لــالأوملــبــيــاد  الــفــخــري 
وتهنئتها على هذا الإجناز الكبر، كما قام 
بتهنئة الالعبني وجهازهم الفني عقب نهاية 

املباراة.
اإىل  نهايتها  عقب  املباراة  ملعب  وحتــول 
الفوز  بهذا  والحــتــفــال  الــفــرح  مــن  كرنفال 

القري�سي  الرحمن  عبد  وحــر�ــس  الكبر، 
ـــاد اخلـــا�ـــس  ـــي ـــب ـــالأومل املــــديــــر الـــوطـــنـــي ل
تهنئة  على  الوفد،  رافــق  الــذي  ال�سعودي، 
وجميع  البدوي  اأحمد  �سادي  الوفد  رئي�س 
بالتهنئة  البعثة والالعبني، وخ�س  اأع�ساء 
املنتخب،  مـــــدرب  الـمهنا  الـــــعــزيـــــز  عـــــبــد 
واأخ�سائي  احلرقان،  فهد  املدرب  وم�ساعد 
على  الــعــمــرانـــــي  عـــــلــي  الطبيعي  ــعــالج  ال
املجهود الكبر الذي بذلوه واأثمر عن الفوز 

بامليدالية الذهبية.
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القاهرة ـ البالد 
للجزء  حت�سريه  عن  حلمى،  اأحمد  النجم  ك�سف 
الثانى من فيلم "كده ر�سا"، واأن �سيناريو الفيلم يف 
مرحلة الكتابة واأن احداثه تدور يف �سياق كوميدي 
ودرامي يف نف�س الوقت وم�ساهد جاذبة للم�ساهد،  
اأم   تدور حول   فكانت  الفيلم   من  الول  اأما اجلزء 
اأب  مع  توائمها  تاركة  وتتوفى  توائم  ثالثة  ت�سع 
اإل ك�سخ�س واحد  األ يظهرهم  حمتال يقرر بدوره 
وي�ستخرج لهم جميًعا اأوراق ر�سمية با�سم �سخ�س 
الثالثة  يبلغ  ال�سنوات  ومبـــرور  "ر�سا"،  واحـــد  
الأ�سخا�س  على  الحتيال  يف  وينغمروا  اأ�سدهم  

م�ستغلني وجه ال�سبه بينهم، على الرغم من اختالف 
�سخ�سياتهم بني )الربن�س( و)بيبو( و)�سم�سم(.

ي�سار اإىل اأن اآخر اأعمال النجم اأحمد حلمى، فيلم 
"واحد تانى"  وهو من بطولة روبى، ن�سرين اأمني، 
نور  مالك،  اأحمد  رجــب،  �سيد  اجلليل،  عبد  عمرو 
من  عدد  وم�ساركة  الفنانني،  من  اآخــر  وعــدد  اإيهاب 
تاأليف هيثم  ال�سرف منهم عمرو وهبة من  �سيوف 
دبور، واإخراج حممد �ساكر خ�سري، واإنتاج �سركات 
�سيرنجى فيلمز، وماجيك بني واأفالم م�سر العاملية 
ال�سينما  اإىل  حلمى  اأحمد  يعيد  والفيلم  واأو�سكار، 

بعد غياب 3 �سنوات.

البالد ـ وكاالت 
تعزيز  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  الأطعمة  بع�س  تلعب 
اإىل  بــالإ�ــســافــة  ــافــه،  ــي األ وتــقــويــة  ال�سعر  حــيــويــة 
احلار  الطق�س  خالل  الزائد   الت�ساقط  من  حمايته 
)الفاكهة،  ال�سعر  لت�ساقط  امل�سادة  الأطعمة   ومن   ،
والأ�ــســمــاك(  والــلــحــوم،  والبقولّيات،  واخلــ�ــســار، 
ال�سرورّية  العنا�سر  من  الكثري  على  حتتوي  التي 
ــر  ــوؤّث ــم. اإذ ي ــن �ــســري وظـــائـــف اجلــ�ــس ــ�ــسّ ــتــي حتحُ ال
بطريقة  احليوّية  الوظائف  على   الغذائي  النظام 

اآلّية جتديد اخلاليا، وتعزيز  مبا�سرة، عرب تن�سيط 
وتقوية  العظام،  متانة  على  واحلفاظ  الع�سالت، 
ال�سعر  حماية  على  قــادرة  وهي  الذهنّية.  القدرات 
من الت�ساقط املحُفرط. كما اأن احلبوب الكاملة توجد 
يف  اخلبز، والأرز، واملعكرونة امل�سنوعة من دقيق 
الزنك  مبادة  بغناها  البحر  ثمار  تتمّيز  كما  اأ�سمر، 
للج�سم هذا  توؤّمن  املوز. وهي  اأي�سًا يف  املوجودة 
والذي  ال�سعر  ل�سحة  ال�سروري  الغذائي  العن�سر 

يتّم احل�سول عليه ب�سكل ح�سري من الغذاء.

31 سعودية يتأهلن لقيادة القطارات 
الريا�ض ـ البالد 

لقيادة  تــدريــبــاتــهــن  �ــســعــوديــة  �ــســيــدة   31 اأكــمــلــت 
قطارات فائقة ال�سرعة يف ال�سعودية، بعد اجتيازهن 
املرحلة التدريبية الأوىل ذات الطابع النظري، التي 

بداأت يف �سهر يناير املا�سي.
�ست�ستمر  التي  الثانية  املرحلة  دخلن  املتدربات 
نحو 5 اأ�سهر، و�ستح�سر املتدربات داخل مق�سورة 

الــقــيــادة بــحــ�ــســور �ــســائــقــني حمــرفــني يف قــيــادة 
القطارات للتدريب العملي.

ويتوقع اأن تبداأ املتدربات حتى نهاية �سهر دي�سمرب 
املقبل بقيادة القطارات بني املدن ال�سعودية مبفردهن 

بعد اجتياز الختبارات والتدريبات كافة.
واجـــتـــازت الــ�ــســعــوديــات الــعــديــد مــن الــتــدريــبــات 
النظرية من �سمنها اأنظمة املرور وال�سالمة وخماطر 

العمل ومكافحة احلرائق واجلوانب الفنية املتعلقة 
بالقطار والبنية التحتية.

ال�سعوديني  عــدد  زيــادة  مقبلة  مراحل  يف  و�سيتم 
يتوقع  اإنــه  حيث  الــقــطــارات،  قائدي  وال�سعوديات 
القليلة  ال�سنوات  كبرٍي خالل  ب�سكٍل  الطلب  ينمو  اأن 
املقبلة على ال�سفر عرب القطارات، خا�سة يف مو�سَمي 

احلج والعمرة.

بدء القبول لرتبة جندي 
للعنصر النسائي 

الريا�ض ـ البالد 
بداأ  اأم�س فتح باب القبول والت�سجيل لقوات اأمن املن�ساآت للعن�سر الن�سائي 

برتبة "جندي" حلملة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.
لل�سوؤون  الداخلية  وزارة  بوكالة  املركزي  للقبول  العامة  الإدارة  وقالت 
يوم  من  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  حتى  �سي�ستمر  التقدمي  اإن  الع�سكرية، 

اخلمي�س املقبل 13 / 1 / 1444 هـ .
اأن  بينها  املتقدمات، ومن  ال�سروط يف  من  عدد  توفر  اأنه يجب  واأو�سحت 
مع  ن�ساأت  من  ذلــك  من  ويحُ�ستثنى  واملن�ساأ،  الأ�سل  �سعودية  املتقدمة  تكون 
والدها اأثناء خـدمة الدولة خارج اململكة، واأّل يكون قد �سبق لها التعيني على 
اأو  املراكز  من  خدماتها  اأنهيت  اأو  الع�سكرية  اخلدمة  لنظام  خا�سعة  وظيفة 

املعاهد الع�سكرية لأي �سبب اأو موظفة يف جهة حكومية.
واأ�سافت اأنه يجب األ تكون املتقدمة متزوجة من غري �سعودي، واأن تكون 
خملة  جـرمية  يف  بــالإدانــة  عليها  حمكوم  وغــري  وال�سلـوك  ال�سرية  ح�سنة 
خارج  من  ال�سادرة  ال�سهادات  معادلة  اأهمية  اإىل  م�سرية  والأمانة،  بال�سرف 

اململكة.
واأبانت اأن التقدمي �سيكون من خالل موقع "اأب�سر- توظيف"، م�سددة على 
لديها  كل من يوجد  ا�ستبعاد  �سيتم  اإذ  الدقة،  تعبئة احلقول مبنتهى  �سرورة 

اختالف يف بيانات الت�سجيل.

تقنية سريعة الكتشاف 
أمراض السرطان 

الحجامة
ال تناسب مرضى القلب 

لندن ـ وكاالت 
واأمريكية،  واأملانية  بريطانية  باحثون من جامعات  ابتكر 
والقلب  ال�سرطان  اأمرا�س  اكت�ساف  من  متكن  جديدة  تقنية 
ب�سرعة اأكرب، حيث ل ي�ستغرق ظهور نتائج فحو�سات الدم 

والبول اخلا�سة بها �سوى يوم واحد فقط.
ملجلة  وفقًا  اجلــديــد؛   CrisprZyme فح�س  ويعمل 
بنف�س  النتائج  اإىل  الو�سول  على  العلمية،   "Nature"
طريقة الفحو�سات التقليدية التي ت�ستغرق اأيامًا، ولكن يف 

وقت اأقل من 24 �ساعة.
تخطيه  مع  اجلديدة،  التقنية  يف  الفح�س  مدة  وتقل�ست 
الــدم  عينة  ا�ستن�ساخ  على  تــقــوم  الــتــي  الت�سخيم،  عملية 
الربوتينات  اآثار  اكت�ساف  ميكن  بحيث  كاف،  لعدد  والبول 

يف ال�سوائل التي يفرزها اجل�سم.

الريا�ض ـ البالد 
 اأو�سح ا�ست�ساري اأمرا�س القلب وق�سطرة ال�سرايني، الدكتور خالد النمر، 
الأمرا�س  بع�س  عالج  يف  ت�ساعد  احلجامة  اأن  اأثبتت  العلمية  الدرا�سات  اأن 

ب�سرط انتفاء املوانع.
واحتكاك  والرقبة،  الظهر،  اأ�سفل  اآلم  الأمرا�س،  هذه  من  اأن  النمر  واأبــان 

الركبة وال�سقيقة، وبع�س الأمرا�س اجللدية.
ون�سح مر�سى الأورام وف�سل القلب والكبد والكلى وم�سيالت الدم واأمر�س 
الدم مثل الهيموفيليا، واملتربعني بالدم خالل 6 اأ�سابيع ، ومن يعانون من فقر 

الدم، بالبعد عن احلجامة.
امل�سكالت  مــن  الــعــديــد  على  ملحوظ  اإيــجــابــي  تــاأثــري  للحجامة  اأن  يــذكــر   
ومنها  بالدرا�سات،  علميا  ثبت  ما  منها  متعددة  عالجية  فوائد  ولها  ال�سحية، 
حتدد  مل  القدمية  الع�سور  ففي  املراكمة،  والتجارب  باخلربات  لوحظ  ما 
بدقة ا�ستخدامات احلجامة، اإل اأنها كانت ت�ستخدم لإخراج الدم وال�سديد من 
اخلّراج، وكذلك لمت�سا�س الدم من اجلروح امل�سممة وموا�سع ع�س الثعابني. 
وبعد ذلك ات�سع مدى ال�ستخدامات ليغطي بع�س الأمرا�س الباطنية العديدة، 
ولوحظ اأن عددًا كبريًا من الأعرا�س املتكررة تختفي فقط بعد جل�سات قليلة 
الذي  ال�سدر  احتقان  لعالج  احلجامة  وا�ستخدمت  باحلجامة،  العالج  من 
من  التخل�س  على  الأن�سجة  وم�ساعدة  والأنفلونزا،  الربد  نزلت  مع  يحدث 
املواد ال�سارة، وتعزيز الدورة الدموية، وحتفيز جهاز املناعة، واإفراز مواد 

كيميائية بالدماغ تعمل على تقليل التوتر والكتئاب .

حلمي  يستعد للجزء الثاني من »كده رضا« 

أطعمة مضادة لتساقط الشعر 

فيسبوك 
تغلق ميزة التسوق المباشر 

وا�شنطن ـ وكاالت 
من�سة  اأن  عــاملــيــة  اإخـــبـــاريـــة  تــقــاريــر  كــ�ــســفــت 
اإغــالق  قــررت  "في�سبوك"  الجتماعي  التوا�سل 
تقنية �سهرية للت�سوق، للركيز ب�سورة اأكرب على 

اخلدمات التي تعزز مناف�ستها لـ"تيك توك".
واأو�سح موقع "ذا فريج" التقني املتخ�س�س اأن 
املبا�سر  الت�سوق  خدمة  اإغالق  قررت  "في�سبوك" 
اأو "البث املبا�سر" للت�سوق، بدًءا من اأول اأكتوبر 
ياأتي  اأنــه  اإىل  القرار،  م�سادر  واأرجعت   . القادم 
خدمات  على  للركيز  "في�سبوك"  خطة  �سمن 

توك". لـ"تيك  "رييلز" املناف�سة 
املبا�سر  الــبــث  خــدمــة  اأن  "ميتا"  ذكـــرت  ولــكــن 
لكنها  "اإن�ستجرام"  على  متاحة  �ستظل  للت�سوق 

�ستختفي يف "في�سبوك" بدًءا من اأكتوبر املقبل.

إحياء التراث
اإيقاع احلياة العديد من العادات والتقاليد التي كان ي�شهدها �شوق  اإىل  ت�شطع هذه االأيام فعاليات مهرجان االأطاولة يف دورته ال�شاد�شة والذي يعيد 
املا�شي وطحن احلب عن طريق  باآلية احلرث والديا�ض يف  املهرجان  حلياة االآباء واالأجداد، ف�شال عن تعريف االأجيال  املا�شي ويج�شد  االأطاولة  يف 
الرحاة ، كما مت تعريفهم بعملية بناء املنازل باحلجر، فيما حر�ض املنظمون للمهرجان على ح�شور �شخ�شيات من املا�شي الذين ارتدوا املالب�ض القدمية 
ويتجّولون يف ال�شوق ويحكون الق�ش�ض التي كانت ت�شهدها ال�شوق ، كما يت�شمن  املهرجان م�شرح مفتوح، ومعر�ض ومبيعات االأ�شر املنتجة، واملقهى ال�شعبي، 

والدكاكني القدمية، وركن املقهى القدمي ، ومعر�ض ال�شور القدمية والفن الت�شكيلي، اإىل جانب تعريف الزوار بطريقة التعليم يف املا�شي.
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