جملس الوزراء يقر تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن
جدة  -وا�س

وافق جمل�س ال��وزراء يف جل�سته �أم�س
برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ حفظه
الله ـ على تعديل املادة (الثالثة) من قواعد
تنظيم لوحات الدعاية والإع�ل�ان  ،وذلك
على النحو الوارد يف القرار.
ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي �أكد املجل�س
وق��وف اململكة �إىل جانب ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق ،ومطالبة

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

جائزة املحتوى املحلي لتعزيز التناف�سية
الريا�ض  -البالد

�أتاحت هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية التقدمي
على الن�سخة الأوىل من جائزتها بهدف رفع الوعي باملحتوى
املحلي و�آلياته وتعزيز التناف�سية يف القطاعني العام واخلا�ص
و�أف ��راد املجتمع ،وحتفيز التفاعل الإي�ج��اب��ي ح��ول اجل��ائ��زة،
و�آث��اره��ا الإيجابية على تنمية املحتوى املحلي على م�ستوى
االقت�صاد الوطني  ،وي�ستمر التقدمي حتى  6اكتوبر القادم.

املجتمع الدويل باال�ضطالع مب�س�ؤولياته
لوقف االعتداءات واالنتهاكات املتكررة من
قوات االحتالل الإ�سرائيلي.
كما �أكد موقف اململكة الرا�سخ والداعم
لكل ما ي�ضمن �أمن وا�ستقرار اجلمهورية
اليمنية ،ويحقق تطلعات ال�شعب اليمني
ال�شقيق ،وتقديرها جلهود الأمم املتحدة
يف تعزيز االلتزام بالهدنة ،وذلك متا�ش ًيا
م���ع م���ب���ادرة امل��م��ل��ك��ة ل��ل��و���ص��ول �إىل حل
�سيا�سي �شامل.
3

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

م�صانع جاهزة لرواد ورائدات الأعمال

وح ��ددت الهيئة  3م���س��ارات رئي�سة ،تت�ضمن ع��دة جوائز
و��ش�ه��ادات متيز لكل م��ن الفئات امل�ستهدفة ،ويت�ضمن م�سار
اجل�ه��ات احلكومية ج��ائ��زت�ين:الأوىل للجهات الأع �ل��ى �إن�ف��ا ًق��ا،
وج��ائ��زة اجل �ه��ات ذات الإن �ف��اق املتو�سط واملنخف�ض  ،فيما
خ�ص�ص م�سار من�ش�آت القطاع اخلا�ص جوائز و�شهادات متيز
تغطي نطاقه  ،وت�شمل املن�ش�آت الأكرث منو ًا يف املحتوى املحلي،
بالإ�ضافة �إىل �شهادات للأكرث متيز ًا يف عنا�صره.
2

الريا�ض  -البالد

يف دفعة جديدة لقطاع ال�صناعة ّ ،
د�شنت الهيئة ال�سعودية
للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"  58م�صنع ًا جاهز ًا يف
مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال ،لتحفيز دور املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة وريادة الأعمال يف االقت�صاد الوطني.
و�أكد الرئي�س التنفيذي املكلف للهيئة املهند�س �أ�سامة الزامل،
�أن تد�شني امل�صانع ي�أتي دعم ًا للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

تدريس طالب الرابع ابتدائي يف عهدة املعلمات

ورواد ورائ��دات الأع�م��ال وت�شجيع ًا لال�ستثمارات الن�سائية،
ّ
وتعزيز دور القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل،
و�إثراء القاعدة التنموية لالقت�صاد الوطني.
و�أو� �ض��ح �أن م�ساحة امل�صانع اجل��دي��دة ت�صل �إىل 700م²
لكل وح��دة ،وه��ي �إح��دى ثمار ال�شراكة الفاعلة م��ع القطاعني
العام واخلا�ص يف �إطار �إ�سرتاتيجية "مدن" لتمكني ال�صناعة
والإ�سهام يف زيادة املحتوى املحلي.
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 8وحدات
تستقبل املوهوبني
جدة ـ البالد

انطالق
مترين الغضب العارم

ق ��ال رئ�ي����س ب��رن��ام��ج م��وه�ب��ة الإث��رائ��ي
الأك ��ادمي ��ي يف ج��ام�ع��ة امل�ل��ك عبدالعزيز،
ال��دك �ت��ور �إق �ب��ال �إ��س�م��اع�ي��ل� ،إن الربنامج
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى  8جم� ��االت ،م�ن�ه��ا ب��رن��ام��ج
ه�ن��د��س��ي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م �ب��ادئ الت�صميم
ال� �ه� �ن ��د�� �س ��ي ،وال� �ه� �ن��د���س��ة امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة
والكهربائية ،بالإ�ضافة �إىل الربناجمني
العلمي والطبي.
و�أ��ض��اف �إ�سماعيل �أن الفئة امل�ستهدفة
يف هذا الربنامج ،هي فئة املرحلة الثانوية،
ريا �إىل �أنهم ا�ستقبلوا هذا العام 176
م�ش ً
طال ًبا من  35مدينة وحمافظة يف اململكة،
مو�ضحا �أن ال�ط�لاب يتفرغون ويقيمون
ً
لديهم ملدة � 3أ�سابيع مت�صلة.
و�أو��ض��ح �أن لديهم  8وح��دات �إثرائية،
ك��ل وح��دة بها م��ا ب�ين � 20إىل  23طال ًبا،
ويت�شكل داخل كل وحدة عدة فرق ،ويكون
لكل فريق م�شروع خا�ص ب��ه ،م ��ؤك �دًا �أن
الربنامج ي��ؤه��ل ال�ط�لاب معرف ًيا وبحث ًيا
للمرحلة اجلامعية.

 3مسارات
الختبار املرشحني للقضاء
الريا�ض  -البالد

اململكة يف منطقة عمليات التمرين يف حمافظتي ينبع واخلرج.
ينبع  -البالد
ويت�ضمن التمرين ال��ذي ينطلق منت�صف الأ���س��ب��وع اجل��اري
و�صلت م�شاة القوات البحرية امللكية ال�سعودية وم�شاة القوات
البحرية الأمريكية �إىل ميناء ينبع ،ا���س��ت��ع��دا ًدا للم�شاركة يف وميتد لعدة �أيام ،العديد من الفر�ضيات والتدريبات بني القوات
3
مناورات مترين "الغ�ضب العارم  "22الثنائي الذي ت�ست�ضيفه ال�سعودية والأمريكية.

3

احلوثي

العامل يحا�صر �إرهاب الإخوان
برلني  -البالد

ينهب اإليرادات النفطية

�أن�ه��ى مركز التدريب ال�ع��ديل بالتعاون
م��ع �أم��ان��ة املجل�س الأع �ل��ى للق�ضاء تنفيذ
اخ �ت �ب��ارات امل��ر��ش�ح�ين للعمل يف ال�سلم
الق�ضائي ،بعد �إقرار وزير العدل  3م�سارات
ل�لاخ�ت�ب��ارات ت�شمل ال�سمات ال�شخ�صية
واملعرفية واملقالية .وبلغ عدد من �أج��روا
االخ� �ت� �ب ��ارات  188م��ر� �ش �ح � ًا ل�ل�م�لازم��ة
الق�ضائية.
وي�ت�ب�ن��ى امل��رك��ز خ �ط��ة ت��دري��ب ت�ضمن
حت �ق �ي��ق ر�ؤي � ��ة و�أه � � ��داف وزارة ال �ع��دل
للتدريب والت�أهيل يف عدة جماالت تدريبية
عدلية وقانونية ،م�ستهدفة وف��ق معايري
ت�أهيلية متخ�ص�صة ،وحتديد االحتياجات
التدريبية للفئات امل�ستهدفة ،وتنويع �أدوات
وو�سائل التدريب والتطوير املهني.

توا�صل ال���دول توجيه ال�ضربة تلو الأخ���رى جلماعة
الإخوان الإرهابية يف جميع �أنحاء العامل ،ما ير�سم مالمح
مرحلة �صعبة للمتطرفني� ،إذ ب��د�أت اال�ستخبارات
الأمل��ان��ي��ة و�ضع يدها ب�صورة �أك�بر على هياكل
وحتركات و�أهداف الإخوان للحد منها والق�ضاء
عليها يف �أقرب وقت ،كا�شفة عن ت�أثر اجلماعة
الإره��اب��ي��ة بالتناحر ال��داخ��ل��ي ب�ين جبهتي
لندن و�إ�سطنبول ،بينما ي�ستع ّد الرئي�س
التون�سي قي�س �سع ّيد لإ���ص��دار مر�سوم
حول القانون االنتخابي اجلديد ،وطريقة
انتخاب الغرفتني الت�شريعيتني؛ الربملان
وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ه��ات والأق��ال��ي��م،
ّ
الرت�شح لالنتخابات الت�شريعية،
و�شروط
حيث ي�سد القانون اجلديد ثغرات ونواق�ص
كان الإخوان ي�ستغلونها لت�شكيل م�شهد برملاين

على قيا�س �أجندتهم.
وق����ال ت��ق��ري��ر اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��داخ��ل��ي��ة ب���والي���ة ب���ادن
فورمتربغ� ،إن الأزم��ات الداخلية للإخوان تتزايد ،بعد �أن

حاول جناح �إ�سطنبول عزل املر�شد الإنابة �إبراهيم منري
ال��ذي عترب �أح��د الر�ؤ�ساء البارزين للإخوان يف �أوروب��ا
ويعي�ش يف لندن ،الفتا �إىل �أن��ه من املفرت�ض �أن ال�صراع
على ال�سيطرة داخ��ل جماعة الإخ���وان �سيقرر ما �إذا
كان مركز الإدارة للجماعة يقع يف �أوروبا الغربية
�أو يف تركيا ،م��ؤك��دا يف ال��وق��ت ذات��ه �أن �أح��د
ال�سيناريوهات القادمة يتمثل يف �إ�ضعاف
دائم للجماعة.
وك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر �أن ج��م��اع��ة الإخ����وان
م��وج��ودة يف �أك�ث�ر م��ن  70دول���ة بهدف
خلق عدم ا�ستقرار فيها غري �أنهم متابعون
و�ستحبط حتركاتهم ،مبينا �أنه بالإ�ضافة
�إىل امل��ن��ظ��م��ة الأم ،ه��ن��اك ع���دد ك��ب�ير من
اجل��م��ع��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ه��ي �إم���ا ف��روع
مبا�شرة للجماعة و�إما ترتبط معها بروابط
�أيديولوجية و�شخ�صية وهيكلية.

7

محليات
2
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مركز إلدارة األزمات بإمارة نجران

تحسين المشهد الحضري في الرياض

الريا�ض -البالد

جنران -البالد

َّ
د�ش َن الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد� ،أمري منطقة
جن��ران ،يف دي��وان الإم���ارة �أم�س ،مركز �إدارة الأزم��ات
وال���ك���وارث ،وذل���ك ب��ن��ا ًء على موافقة جمل�س ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية ب�أهمية و�ضع حلول عاجلة لإن�شاء
املراكز يف كل �إمارات املناطق.
و�أكد �سموه �أن التوجيهات الكرمية ب�إن�شاء مراكز لإدارة
الأزمات والكوارث جت�سد حر�ص والة الأمر ـ �أيدهم الله ـ

على ت�أمني �سالمة املواطن واملقيم والزائر ،واملحافظة على
الأرواح ،واخلروج من �أية �أزمة �أو كارثة ب�أقل اخل�سائر
 ،منوها ب�أهمية العمل ب��روح الفريق الواحد ،وتوثيق
التعاون والتكامل بني اجلهات احلكومية والأهلية من
جهة ،وبني اجلهات واملجتمع من جهة �أخرى ،م�شريًا �إىل
ما �شهدته املنطقة من جناحات ومتيز يف �إدارة الأزمات
والأح��داث كانت نتيجة عمل قادة ومديري اجلهات مثل
قب�ضة اليد الواحدة.

َّ
واط�� َل�� َع �سموه على �إي��ج��از ع��ن امل��رك��ز ،ق��دم��ه املتحدث
الر�سمي لإمارة املنطقة ،حممد بن طالب الأحمدي،عقب
ذلك �شاهد عرب النقل احلي فر�ضية ت�سرب كيميائي يف
م�ست�شفى امللك خالد بنجران ،وكيفية التعامل معها من
خالل مركز �إدارة الأزمات والكوارث باملنطقة ،بالتن�سيق
م��ع اجل��ه��ات املعنية ،وم��ن ث��م جت��ول �سموه يف �أرج��اء
امل��رك��ز ،حيث ا�ستمع �إىل ���ش��رح ع��ن العمليات الأمنية
واخلدمية املعرو�ضة داخل املركز.

يستضيف مؤتمرا دوليا في فبراير

"كابسارك" يسلط الضوء على قضايا الطاقة العالمية
الريا�ض  -البالد

�شارك وفد من مركز امللك عبد الله للدرا�سات والبحوث
البرتولية "كاب�سارك" ،يف ث�لاث جل�سات عامة و11
جل�سة متخ�ص�صة يف امل�ؤمتر ال ـ  43للجمعية الدولية
القت�صاديات الطاقة الذي انعقد يف طوكيو ،بح�ضور
�أك�ثر من  600م�شارك حتت �شعار " خريطة م�ستقبل
الطاقة ،رحلة يف مناطق غري م�ألوفة".
وت�ضمنت اجلل�سات النقا�شية والعرو�ض التقدميية
التي قدمها باحثو كاب�سارك ،الدور امل�ستقبلي للوقود
الأحفوري ،وحتديات وفر�ص �إزالة الكربون ،والطاقة
املتجددة ،بالإ�ضافة �إىل اقت�صاديات الطاقة ،و�سوق
الكهرباء ،وق�ضايا النقل ،وا�ستقرار �سوق النفط.
م��ن جهته� ،أو���ض��ح الباحث يف �سوق النفط وال��غ��از يف
��ورا
ن
��ورة
وق��ال��ت الباحثة يف م��رك��ز -ك��اب�����س��ارك -ال��دك��ت
"كاب�سارك" حامد ال�سعدون� ،أن هناك حاجة �إىل املزيد
"حتديات
بعنوان
املن�صوري ،خالل م�شاركتها يف جل�سة
من اال�ستثمار يف �صناعة الهيدروكربونات ل�سد الفجوة
�إزال��ة الكربون وتغري املناخ :الفر�ص واملخاطر" :لدينا املحتملة بني الطلب على الطاقة والعر�ض يف امل�ستقبل،
اليوم فر�صة لإزالة الكربون من خالل تبني �إطار عمل جديد مبي ًنا �أن احلاجة �إىل الهيدروكربونات �ستظل ،كون الدول
و�شامل لإزال��ة الكربون وه��و مفهوم االقت�صاد الدائري النامية ال حتتاجها فقط لتلبية احتياجاتها ،ولكن حتتاجها
للكربون ال��ذي يحث على التعامل م��ع جميع اخل��ي��ارات لرفع م�ستوى معي�شة مواطنيها ولتنمية اقت�صاداتها ،فهي
وحتفيز كل اجلهود للحد من االن�سعاثات الكربونية يف بحاجة ال�ستخدام املزيد من الوقود الأحفوري لتتمكن من
الغالف اجلوي".

برامج خارجية لمركز
التواصل المعرفي

مناف�سة الدول املتقدمة.
وق�����ال رئ��ي�����س م���رك���ز "كاب�سارك" فهد
العجالن يف كلمته خالل اجلل�سة اخلتامية
للم�ؤمتر� ":إن الفرق بني املناق�شات التي
�أج��ري��ن��اه��ا خ�ل�ال الأي����ام القليلة املا�ضية
وامل��ن��اق�����ش��ات يف م����ؤمت���ر الأمم امل��ت��ح��دة
ال�����س��اد���س وال��ع�����ش��ري��ن ل��ل��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي
 COP26كبري ،حيث قدمت املناق�شات
التي متت فيه وجهة نظر �إلزامية ملا يتعني
علينا جميعًا القيام به للو�صول �إىل �صايف
انبعاثات �صفرية بحلول عام  ،2050دون
النظر للظروف املعقدة واخلا�صة بطبيعة
كل دولة" ،مبي ًنا �أن عمل امل�شاركني يف امل�ؤمتر اعتماد على
نهج خمتلف حلل �شامل وم�شرتك للت�صدّي لتغري املناخ،
داعيًا احلا�ضرين �إىل الت�سجيل وح�ضور امل�ؤمتر ال�سنوي
العاملي الرابع والأربعني القت�صاديات الطاقة،الذي يقام
لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط وينظمه مركز امللك عبد الله
للدرا�سات والبحوث البرتولية "كاب�سارك" بالتعاون مع
جمعية اقت�صاديات الطاقة ال�سعودية يف الفرتة من � 4إىل
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�أكد الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض بالنيابة �أهمية املعاجلة
العاجلة حلاالت الت�شوه الب�صري يف املنطقة
وتقييم امل�شهد احل�ضري مب�ستوى ع��الٍ يعرب
عن املكانة اخلا�صة للعا�صمة الريا�ض.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه يف مكتبه بق�صر
احلكم �أم�����س اجتماع ًا لعر�ض خطة الريا�ض
ملعاجلة الت�شوهات الب�صرية بح�ضور الأمري
في�صل ب��ن عبدالعزيز ب��ن عياف �أم�ين منطقة
ال��ري��ا���ض و�أع�����ض��اء ف��ري��ق امل�شهد احل�ضري
ب�أمانة املنطقة.

وا�ستمع �سموه �إىل �شرح عن ال��ر�ؤي��ة العامة
للم�شهد احل�ضري يف مدينة الريا�ض والأعمال
والإجن������ازات خ�ل�ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وحت��دي��د
جوانب التح�سني واملعاجلة وتقدمي احللول
العاجلة واحلوكمة اخلا�صة لها.
كما جرى ا�ستعرا�ض ن�سب الإجناز يف التقارير
امليدانية ملعاجلة الت�شوهات الب�صرية الواردة
من �إم��ارة منطقة الريا�ض ورف��ع كفاءة العمل
الت�شغيلية  ،فيما ح�ضر االجتماع وكيل الإمارة
امل�ساعد لل�ش�ؤون التنموية �سعود العريفي
وم��دي��ر ���ش��رط��ة منطقة ال��ري��ا���ض ال��ل��واء فهد
املطريي.

برنامج تدريبي عن قضاء التنفيذ

الريا�ض  -البالد

اختتم ديوان املظامل الربنامج التدريبي ق�ضاء
التنفيذ الإداري ،الذي �أقامه بالتعاون مع مركز
التدريب العديل على مدى � 3أي��ام ب��ـ� 15ساعة
تدريبية.
وي�ستهدف ب��رن��ام��ج ق�ضاء التنفيذ الإداري
الق�ضاة مبحاكم دي���وان امل��ظ��امل م��ن خمتلف
الدرجات؛ لتمكينهم من الإمل��ام بق�ضاء التنفيذ
�أم��ام دي��وان املظامل ومنازعاته و�آلية تطبيق

�إجراءاته بكفاءة عالية.
ويهدف ديوان املظامل بتوجيه من رئي�س ديوان
املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري ال�شيخ
الدكتور خالد بن حممد اليو�سف �إىل تزويد
من�سوبيه بالأدوات املعرفية وتطوير �إمكاناتهم
الق�ضائية والقانونية؛ ملواكبة التطور الذي
يعي�شه الق�ضاء الإداري يف اململكة تنظيميًا
وتقنيًا؛ ملا لذلك من مردود على جودة خمرجات
حماكمه.

تعزيز التنافسية وتمكين الطاقات الوطنية

إطالق جائزة المحتوى المحلي
الريا�ض  -البالد

الريا�ض -البالد

ن َّفذ مركز البحوث والتوا�صل املعريف عددًا من الربامج يف �إندوني�سيا،
�إذ �شارك يف اللقاء الت�شاوري الذي ا�ست�ضافته �إدارة املناهج التعليمية
يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية ب�إندوني�سيا ,والذي �ض َّم رئي�س �إدارة املناهج
والتقومي ،ورئي�سة �إدارة ���ش���ؤون ال��ط�لاب ،ورئي�س �إدارة امل�ؤ�س�سات
والتعاون� ،إ�ضاف ًة �إىل م�شرفة �إعداد مناهج املرحلة االبتدائية ،ورئي�س
مركز ال�شرق للحوار واحل�ضارة.
وا�ستعر�ض اللقاء الذي ُع ِقد يف مقر �إدارة املناهج التعليمية للغة العربية
يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية بجاكرتا �أدوات تطوير تعليم اللغة العربية
يف �إندوني�سيا وو�سائله ،وابتكار م�سارات عملية ت�سهم يف تعميق
ح�ضور اللغة العربية ،وتكثيف ا�ستخدامها يف الأن�شطة املدر�سية على
امل�ستوى الوطني يف �إندوني�سيا ،وتكوين بيئة لغوية ت�ستخدم اللغة
العربية ،وت�ساعد على تطوير م�ستوى الأداء اللغوي للطالب يف املدار�س
الإندوني�سية.
كما �شارك املركز يف لقاء ر�ؤ���س��اء �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات
الإندوني�سية احلكومية الذي نظمته جامعة �أنت�ساري الإ�سالمية احلكومية
يف مدينة بنجرما�سني بكلمنتان اجلنوبية ،و�شارك فيه �أربعون ق�سمًا من
�أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات الإندوني�سية احلكومية.
وع��ر���ض امل��رك��ز يف ال��ل��ق��اء م��ق َ
�ترحً ��ا لل�شراكة ب�ين امل��رك��ز واجل��ام��ع��ات
الإن��دون��ي�����س��ي��ة لإن�����ش��اء م�����ش��روع م�����ش�ترك ل��ل�ترج��م��ة م��ن ال��ع��رب��ي��ة �إىل
الإندوني�سية ،وم��ن الإندوني�سية �إىل العربية؛ للإ�سهام يف التوا�صل
الثقايف بني املجتمعني ال�سعودي والإندوني�سي.

�أعلنت هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية انطالق التقدمي على
جائزة املحتوى املحلي يف ن�سختها الأوىل ،التي ت�سعى من خاللها �إىل رفع
الوعي باملحتوى املحلي و�آلياته وتعزيز التناف�سية بني الفئات امل�ستهدفة
من القطاعني العام واخلا�ص و�أفراد املجتمع ،مبا ي�سهم يف تنمية املحتوى
املحلي ،حيث ي�ستمر التقدمي حتى  6اكتوبر القادم  ،و�سيُع َلن الفائزون
باجلائزة الحقا خالل حفل خم�ص�ص.
و�أو�ضحت الهيئة �أن اجلائزة تهدف �إىل حتفيز القطاعني العام واخلا�ص،
وامل��وردي��ن وامل��ن�����ش���آت ال�صغرية واملتو�سطة و�أف����راد املجتمع؛ لتطبيق
املمار�سات الناجحة امل�سهمة يف زيادة االمتثال وااللتزام مبتطلبات املحتوى
املحلي يف خمتلف القطاعات ،حيث �ستنعك�س على حتقيق �أه��داف الهيئة
الإ�سرتاتيجية ،وذلك من خالل ن�شر ثقافة املحتوى املحلي وزيادة م�ستوى
الفهم ب�آلياته وتعزيز التفاعل الإيجابي حول اجلائزة ،و�آثارها الإيجابية
على تنمية املحتوى املحلي على م�ستوى االقت�صاد الوطني.

م�سارت اجلائزة
وق��د ح��ددت الهيئة يف الن�سخة الأوىل م��ن اجل��ائ��زة  3م�����س��ارات رئي�سة،
تت�ضمن عدة جوائز و�شهادات متيز لكل من الفئات امل�ستهدفة ،حيث �إن م�سار
اجلهات احلكومية التي �ضمنت متطلبات املحتوى املحلي بال�شكل ال�صحيح
يف املناف�سات التي تنطبق عليها �آليات املحتوى املحلي خالل عام ،2022
يت�ضمن جائزتني :جائزة اجلهات الأعلى �إنفا ًقا ،وجائزة اجلهات ذات الإنفاق
املتو�سط واملنخف�ض.
فيما خ�ص�ص م�سار من�ش�آت القطاع اخلا�ص للمن�ش�آت الأكرث منو ًا يف املحتوى
املحلي ،بالإ�ضافة �إىل �شهادات للأكرث متيز ًا يف عنا�صر املحتوى املحلي ،منها
متكني الطاقات الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل البحث والتطوير واالعتماد على
�سال�سل الإم��داد الوطنية ،حيث يت�ضمن امل�سار على  3جوائز و� 9شهادات
متيز تغطي نطاق امل�سار .وقد خ�ص�صت الهيئة امل�سار الثالث للأفراد امل�سهمني
بق�ص�ص جناح مميزة يف متكني اخلدمات واملنتجات املحلية.

محليات
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أكد دعم أمن واستقرار اليمن ..مجلس الوزراء:

السعودية تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتطالب بإنهاء الصراع
استقرار السوق البترولية من ركائز استراتيجية المملكة
تعديل مادة بقواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن
جدة  -وا�س

ر�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ
حفظه اهلل ـ اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء ،بعد ظهر �أم�س الثالثاء،
يف ق�صر ال�سالم بجدة .ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني،
جمل�س الوزراء ،على م�ضمون الر�سالة التي تلقاها  -رعاه اهلل  ، -من فخامة
رئي�س جمهورية زامبيا ،وتت�صل بالعالقات و�سبل تعزيزها بني البلدين
ال�صديقني .وا�ستعر�ض املجل�س �إثر ذلك ،عدد ًا من التقارير عن م�ستجدات
اطّ لع جمل�س ال��وزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على ج��دول �أعماله ،من
الأحداث وتطورات الأو�ضاع وجمرياتها يف املنطقة والعامل ،م�شددًا على
بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطّ لع على ما
انـتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون
وقوف اململكة �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،ومطالبة املجتمع
ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س
الدويل باال�ضطالع مب�س�ؤولياته لوقف االعتداءات واالنتهاكات املتكررة من
الوزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،وبذل اجلهود كافة لإنهاء هذا ال�صراع الذي
�أو ً
ال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
طال �أمده .و�أو�ضح وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى
للبيانات والذكاء اال�صطناعي � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع البنك الدويل
وزير الإعالم بالنيابة الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد ،يف بيانه لوكالة
للإن�شاء والتعمري وامل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية ،يف �ش�أن م�شروع اتفاقية �إدارية
الأنباء ال�سعودية عقب اجلل�سة� ،أن جمل�س الوزراء �أكد موقف اململكة الرا�سخ
ب�ين اململكة العربية ال�سعودية ممثلة بالهيئة ال�سعودية للبيانات وال��ذك��اء
والداعم لكل ما ي�ضمن �أمن وا�ستقرار اجلمهورية اليمنية،
اال�صطناعي والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري وامل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية ،ب�ش�أن
ال�صندوق االئتماين متعدد املانحني ل�شراكة التنمية الرقمية ،والتوقيع عليه ،ومن
بل�س) نتيجة مبادراتها لت�سريع ا�ستقرار الأ�سواق (م�ست�شار �أعمال �أول) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة)
ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ب ��وزارة امل ��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية،
وا�ستدامة �إمداداتها.
ثاني ًا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة � -أو من ينيبه  -بالتباحث
و�أعرب جمل�س الوزراء ،عن التطلع ب�أن ي�سهم منتدى وترقية عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز
مع اجلانب التايلندي يف �ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية
الريا�ض ال��دويل الإن�ساين ال��ذي ينظمه مركز امللك الربيعة �إىل وظيفة (م�ست�شار �أعمال �أول) باملرتبة
ال�سعودية وحكومة مملكة تايلند يف جمال الطاقة ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع
�سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع �م��ال الإن�سانية بال�شراكة مع (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة ال�صحة ،ترقية املهند�س
الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
الأمم املتحدة ومنظماتها يف �شهر ف�براي��ر ال�ق��ادم ،عاطف بن عبدالرحمن بن عبا�س بن عبا�س �إىل
ثالث ًا :تفوي�ض معايل وزي��ر ال�سياحة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب
ب�إيجاد حلول عملية مبتكرة ت�ساعد على تقدمي العمل وظيفة (مدير ع��ام) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
التايلندي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جم��ال ال�سياحة بني وزارة
الإن �� �س��اين؛ وف �ق � ًا لأع �ل��ى امل�ع��اي�ير املعتمدة لتحقيق ب��الأم��ن ال�ع��ام ،وترقية حممد بن عبدالرحمن
ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة والريا�ضة يف مملكة تايلند،
ب��ن عبداللطيف الق�صري �إىل وظيفة (مدير
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
عام) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة املوارد
رابع ًا :املوافقة على مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون يف جمال العمل بني وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية ،وترقية حممد
الب�شرية والتنمية االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ووزارة العمل واحلماية
تعيينات وترقيات
واف ��ق جمل�س ال� ��وزراء ع�ل��ى تعيينات ع�ل��ى وظيفة بن �أحمد بن علي الأطر�ش �إىل وظيفة (مدير
االجتماعية لل�سكان بجمهورية �أذربيجان.
(� �س �ف�ير) وت��رق �ي��ات للمرتبتني (اخل��ام �� �س��ة ع���ش��رة) ع ��ام) باملرتبة (ال��راب �ع��ة ع���ش��رة) ب ��وزارة
خام�س ًا :املوافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون يف جمايل النقل ال�سككي وم�ستقبل
و(الرابعة ع�شرة) ،وذلك بتعيني الآتية �أ�سما�ؤهم على املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
النقل واالبتكار يف قطاع النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية بني وزارة النقل واخلدمات
وظيفة (�سفري) ب��وزارة اخلارجية :هاين بن عبدالله كما اط�ل��ع جمل�س ال� ��وزراء ،على عدد
اللوج�ستية يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التحول البيئي امل�س�ؤولة عن النقل يف
بن حممد م�ؤمنة ،حممد بن عبدالعزيز بن عبدالله من املو�ضوعات العامة امل��درج��ة على
اجلمهورية الفرن�سية.
العواد ،في�صل بن عبدالله بن حمزة عامودي ،خالد جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية
�ساد�س ًا :املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة للإح�صاء يف اململكة العربية
بن عبدالعزيز بن حممد الع�سكر ،الدكتور هندي بن ل���وزارة امل���وارد الب�شرية والتنمية
ال�سعودية ومكتب الإح�صاءات الوطني الربيطاين يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
نايف بن هندي بن حميد� ،سامل بن علي بن من�صر �آل االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال�ه�ي�ئ��ة ال�سعودية
و�إيرلندا ال�شمالية للتعاون يف جمال الإح�صاء.
من�صور ،وترقية نا�صر بن حمد بن مبارك ال�شغاثرة ل�ل�ب�ي��ان��ات وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي،
�سابع ًا :املوافقة على تعديل املادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعالن
ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم ( م  ) 35 /وتاريخ 1412 / 12 / 28هـ ،املعدلة بالبند (�أوال)ً
�إىل وظيفة (م�ست�شار �أعمال �أول) باملرتبة (اخلام�سة واملركز الوطني لأبحاث وتطوير
ع�شرة) بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ال ��زراع ��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،و��ص�ن��دوق
من قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 486وتاريخ 1437 / 11 / 5هـ ،وذلك على النحو الوارد يف
وت��رق�ي��ة ن ��وال بنت خ��ال��د ب��ن حممد القحطاين �إىل البيئة ،وجامعة امللك عبدالعزيز،
القرار.
وظيفة (م�ست�شار �أع �م��ال �أول) باملرتبة (اخلام�سة وه�ي�ئ��ة امل���س��اح��ة اجل�ي��ول��وج�ي��ة
ثامن ًا :اعتماد احل�سابات اخلتامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج (�سابق ًا) ،واجلامعة
ع�شرة) بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ال�سعودية ،وقد اتخذ املجل�س ما
الإ�سالمية ،وجامعة املجمعة ،و�صندوق التنمية العقارية ،والهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية عن
وترقية عبدالرحمن بن فهد بن علي �آل مقبل �إىل وظيفة يلزم حيال تلك املو�ضوعات.
�أعوام مالية �سابقة.

قرارات المجلس:

•

ويحقق تطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق ،وتقديرها
جلهود الأمم املتحدة يف تعزيز االل�ت��زام بالهدنة،
وذل��ك متا�ش ًيا مع مبادرة اململكة املعلنة يف مار�س
2021م لإنهاء الأزم��ة يف اليمن والو�صول �إىل حل
�سيا�سي �شامل.
وج ّدد املجل�س ،ما �أكدته اململكة خالل م�ؤمتر املراجعة
العا�شر ملعاهدة ع��دم االنت�شار النووي (،)NPT
من دعمها للجهود الدولية الرامية ملنع �إي��ران من
حيازة ال�سالح النووي ،وك��ذا �أهمية دور اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف دعوة الدول غري الأطراف
�إىل �سرعة االن�ضمام �إىل املعاهدة ،وو�ضع جميع
من�ش�آتها النووية حتت نظام ال�ضمانات ال�شاملة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ا�ستقرار ال�سوق البرتولية

تطرق جمل�س ال��وزراء� ،إىل ما ا�شتمل عليه االجتماع
الوزاري احلادي والثالثون للدول الأع�ضاء يف منظمة
ال��دول امل�صدرة للبرتول (�أوب��ك) وال��دول املنتجة من
خارجها (�أوب��ك بل�س) من ق��رارات بتعديل م�ستوى
الإنتاج ل�شهر �سبتمرب 2022م ،والت�أكيد على الأهمية
الق�صوى لاللتزام التام بح�ص�ص الإنتاج املحددة.
وب�ي�ن م�ع��ال�ي��ه �أن امل�ج�ل����س ،ع� � ّد ا� �س �ت �ق��رار ال�سوق
البرتولية وتوازنها من ركائز ا�سرتاتيجية اململكة
للطاقة ،بو�صف البرتول عن�صر ًا مهم ًا يف دعم منو
االقت�صاد العاملي ،ويتجلى ذلك يف دورها املحوري
يف ت��أ��س�ي����س وا� �س �ت �م��رار ات �ف��اق جم�م��وع��ة (�أوب���ك

•

•

•

•

•

•

•

كلمة

الحقوق الفلسطينية

االستعداد لتمرين «الغضب العارم»
ينبع -البالد

و�صلت م�شاة القوات البحرية امللكية ال�سعودية وم�شاة القوات البحرية الأمريكية �إىل ميناء ينبع ،ا�ستعدا ًدا
للم�شاركة يف مناورات مترين "الغ�ضب العارم  "22الثنائي الذي ت�ست�ضيفه اململكة يف منطقة عمليات التمرين
يف حمافظتي ينبع واخلرج .ويت�ضمن التمرين الذي ينطلق منت�صف الأ�سبوع اجلاري وميتد لعدة �أيام ،العديد
من الفر�ضيات والتدريبات بني القوات ال�سعودية والأمريكية .وي�أتي هذا التمرين تعزيزً ا لل�شراكة بني القوات
ال�سعودية ونظريتها الأمريكية فـي تنفيذ اخلطط الثنائية.

 2000مشروع في  85دولة ..الربيعة:

جهود المملكة اإلنسانية تغطي أرجاء العالم
الريا�ض -وار�سو  -وا�س

�أكد امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،
�أن دع��م اململكة لالجئني القادمني من �أوكرانيا �إىل بولندا وال��دول
املجاورة ،ي�أتي امتداد ًا جلهودها الإن�سانية يف الوقوف �إىل جانب
الالجئني واملت�ضررين يف خمتلف بقاع العامل.
جاء ذلك خالل لقائه �أم�س يف العا�صمة البولندية وار�سو ،وكيل وزارة
خارجية بولندا ل�ش�ؤون التعاون االقت�صادي والتنموي يف �أفريقيا
وال�شرق الأو� �س��ط بافل يابون�سكي ،بح�ضور �سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية بولندا �سعد بن �صالح ال�صالح  ،حيث جرى
بحث الأمور ذات االهتمام امل�شرتك املت�صلة بالعمل الإن�ساين والإغاثي.
و�أ�شاد يابون�سكي باجلهود الإن�سانية الكبرية التي تبذلها اململكة
من خالل مركز امللك �سلمان للإغاثة ل�صالح الالجئني واملحتاجني

حول العامل.
وخالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده مبقر �سفارة اململكة
يف بولندا قال الربيعة � ":إن اململكة ممثلة مبركز
امللك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة قدمت م��ن خ�لال منظمة
ال�صحة العاملية ،واملفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،م�ساعدات طبية
و�إيوائية لالجئني من �أوكرانيا بقيمة 10
ماليني دوالر �أمريكي ،ت�ستهدف �أكرث من
مليون �شخ�ص"  ،مبين ًا حر�ص اململكة
على دع��م اجل�ه��ود الإن�سانية مل�ساعدة
الالجئني واملحتاجني يف �أي مكان.
و�أو� �ض��ح معاليه �أن��ه �سيتم خ�لال هذه
الزيارة بحث �سبل تعزيز اجلهود الإغاثية

و�آلية تن�سيق اال�ستجابة الإن�سانية ل�صالح الالجئني ،م�شري ًا �إىل �أن
مركز امللك �سلمان للإغاثة وبال�شراكة مع منظمات الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية ي�سعى لتطوير �آلية
فعالة ت�ضمن اال�ستجابة ال�سريعة للتعامل مع
الأزمات الإن�سانية.
وا�ستعر�ض الدكتور الربيعة خالل امل�ؤمتر
م�شاريع املركز الإن�سانية والإغاثية التي
بلغت �أكرث من  2000م�شروع نفذت يف
 85دولة حول العامل ،مبين ًا �أن امل�شاريع
ت�غ�ط��ي خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات احل�ي��وي��ة
ك��الأم��ن ال �غ��ذائ��ي وال���ص�ح��ة والتعليم
واملياه والإ�صحاح البيئي وغري ذلك من
القطاعات املهمة.

مب��واق��ف عملية م�شرفة على ك��اف��ة الأ� �ص �ع��دة ،
ت�ؤكد اململكة دعمها الكامل للحقوق الفل�سطينية
امل�شروعة باعتبارها الق�ضية املركزية حتى �إقامة
ال��دول��ة امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية
وفق قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة واملبادرة
العربية لل�سالم  ،والعمل على كل ما يعزز �صمود
ال�شعب الفل�سطيني وتخفيف معاناته الناجمة
عن االحتالل ،وعلى جميع امل�ستويات ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة؛ �إمي��ان��ا منها ب��أن
جهودها من �أج��ل فل�سطني متثل واجبا تفر�ضه
عقيدتها ودورها الرائد يف ن�صرة ق�ضايا الأمة.
وجت���س�ي��دا ل �ه��ذا امل��وق��ف ال�ث��اب��ت �أك ��د جمل�س
ال ��وزراء يف جل�سته �أم�س  ،وق��وف اململكة �إىل
جانب ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،ومطالبة
املجتمع الدويل باال�ضطالع مب�س�ؤولياته لوقف
االع� �ت ��داءات واالن �ت �ه��اك��ات امل �ت �ك��ررة م��ن ق��وات
االحتالل الإ�سرائيلي ،وبذل اجلهود كافة لإنهاء
هذا ال�صراع الذي طال �أمده  ،كما �أعربت وزارة
اخل��ارج �ي��ة ع��ن �إدان� ��ة اق�ت�ح��ام ب��اح��ات امل�سجد
خرق
الأق�صى املبارك ،من قبل امل�ستوطنني يف ٍ
خ�ط�ير ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل ول�ل��و��ض��ع ال�ت��اري�خ��ي
والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها  ،و�أن
تلك االن�ت�ه��اك��ات واالع��ت��داءات املتوا�صلة على
املقد�سات تفاقم التوتر وت��دف��ع ب��الأو��ض��اع �إىل
دوام ��ة عنف م�ستمرة  ،وم��ن ث��م على املجتمع
الدويل اال�ضطالع مب�س�ؤولياته لإنهاء الت�صعيد،
وتوفري احلماية ال�لازم��ة للمدنيني ،وب��ذل كافة
اجلهود حلماية ال�شعب الفل�سطيني وا�ستعادته
حلقوقه امل�شروعة.
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السماح للمعلمات بتدريس طالب الصف الرابع

البالد ـ مها العواودة

بعد �أن جنحت جتربة تعليم طالب ال�صفوف الأوىل من الأول
وحتى الثالث من قبل املعلمات واتت بنتائج مثمرة فقد �أعلنت
وكالة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي ،ال�سماح للمعلمات
بتدري�س ط�لاب ال�صف الرابع االبتدائي يف امل��دار���س الأهلية
والعاملية ،نظ ًرا لنجاحهن يف تدري�س طالب ال�صفوف املبكرة
من ال�صف الأول حتى ال�صف الثالث االبتدائي خالل ال�سنوات
املا�ضية.
وقالت الوكالة يف خطابها لإدارة تعليم جدة�" :إ�شارة �إىل تطبيق
�إ�سناد تدري�س الطالب �إىل املعلمات يف مدار�س البنات الأهلية
والعاملية من ال�صف الأول االبتدائي �إىل ال�صف الثالث االبتدائي،
ونظ ًرا ملا حققه هذا التطبيق من حت�سني يف خمرجات التعليم لدى
طالب هذه املدار�س ،ورغبة يف اال�ستمرار يف �إيجاد بيئات حمفزة
للتعليم والتعلُّم ،ودعمًا لال�ستثمار يف قطاع التعليم العام الأهلي،
نفيدكم بال�سماح ب�إ�سناد تدري�س ط�لاب ال�صف ال��راب��ع االبتدائي
للمعلمات يف املدار�س الأهلية والعاملية ،وذلك ابتداء من العام الدرا�سي
احل��ايل 1444هـ" .و�شددت على �أهمية �إب�لاغ مُ�لاك امل��دار���س الأهلية
مب�ضمون القرار ،والرفع للوكالة بالطلبات املقدَّمة منهم وف ًقا للأنظمة
والتعليمات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن؛ ال�ستكمال ما يلزم حيالها.
من جانبها �أكدت هيا الهاليل مالكة مدار�س �أهلية وعاملية �أن اال�ستعدادات
والتح�ضريات جتري على قدم و�ساق لتنفيذ قرار ر�سمي ي�سمح ب�إ�سناد
تدري�س طالب ال�صف الرابع الإبتدائي من البنني للمعلمات يف املدار�س
الأهلية والعاملية بداية من العام الدرا�سي ١٤٤٤هجري.
م�شرية يف ح��دي��ث �إىل �أن ه��ذا ال��ق��رار ج��اء ل��ي���ؤك��د جن��اح ه��ذا التطبيق
املنفذ منذ �أكرث من ع�شر �سنوات على الطالب من ال�صف الأول �إىل الثالث
االبتدائي ف�ضال عن التح�سني الوا�ضح واملالحظ يف خمرجات التعليم لدى
هذه املدار�س بالإ�ضافة �إىل �إيجاد بيئة حمفزة للتعليم والتعلم وكذلك دعما
للإ�ستثمار يف قطاع التعليم العام الأهلي.

ورش تعريفية لمنحة
"الفرص الخضراء"
الريا�ض ـ البالد

ينظم برنامج اال�ستثمار االجتماعي يف م�ؤ�س�سة
امللك خالد� ،سل�سلة ور�ش تعريفية متخ�ص�صة ملنحة
الفر�ص اخل�ضراء؛ بدء ًا من يوم الأحد املقبل حيث
تقام يف  3مناطق :الريا�ض ،ومكة املكرمة ،واملدينة
املنورة .وت�ستهدف الور�ش ،املنظمات واملن�ش�آت غري
الهادفة للربح واملهتمة يف تنفيذ م�شاريع ومبادرات
نوعية توفر فر�ص ًا خ�ضراء للفئات الأق��ل دخ ً�لا يف
املجتمع ،مب�شاركة متخ�ص�صني يف جم��ال البيئة
وحمايتها ل�شرح مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر وت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف اخل�����ض��راء امل��ت��وف��رة يف
القطاعات االقت�صادية داخل اململكة .وكانت م�ؤ�س�سة
امللك خالد ق��د �أعلنت ع��ن منحة الفر�ص اخل�ضراء
مطلع �شهر يونيو املا�ضي لدعم امل�شاريع التي حتقق
ال��وظ��ائ��ف وم�����ص��ادر ال��دخ��ل وامل�����ش��اري��ع الإنتاجية
وال��ري��ادة االجتماعية والبيئية يف القطاعات التي
ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وت�ساعد يف
احلفاظ على البيئة ،مثل فر�ص العمل يف جماالت
�إعادة التدوير ،والطاقة املتجددة ،وال�سياحة البيئية،
وال��زراع��ة الع�ضوية �أو امل�ستدامة ،واحل��د من هدر
الغذاء ،ومكافحة الت�صحر والت�شجري ،واال�ستهالك
الر�شيد للمياه واملوارد ،وغريها.

تعزيز التعاون بين النيابة والطيران المدني
الريا�ض ـ البالد

و ّق���ع ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال�شيخ �سعود ب��ن عبدالله
املعجب مع رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين
عبدالعزيز ب��ن عبدالله الدعيلج مبقر النيابة
العامة بالريا�ض �أم�س مذكرة تفاهم تهدف �إىل
تعزيز التعاون وتطوير �آليات العمل امل�شرتكة مع
م�ؤ�س�سات الدولة حتقيق ًا ملتطلبات وم�ستهدفات
"ر�ؤية اململكة ."2030
وت�سعى اجلهتان يف ه��ذه االتفاقية �إىل تعزيز
التعاون من خالل رفع م�ستوى التن�سيق الفاعل
وامل�ستمر لتحقيق �أق�����ص��ى درج���ات االن�سجام
وتطوير الإج�����راءات املتعلقة مب��ج��االت العمل

استشاري :اللحوم والمكسرات توقف تساقط الشعر
الريا�ض ـ البالد

ك�شف خبري تغذية عن �أربعة �أطعمة رئي�سية ،قال �إنها ميكن �أن ت�ساعد يف وقف
ت�ساقط ال�شعر املزعج ،وتعزيز منوه ،وف ًقا لـ"�سبوتنيك" .وتف�صي ًال ،هناك
العديد من العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر .واخلرب ال�سار
هو �أن بع�ض الأطعمة ميكن �أن تتدخل وتعزز �صحة �شعرك ،بح�سب موقع
"�إك�سربي�س" .ويقول خبري التغذية عبا�س كناين� :إن �أربعة �أطعمة قد
تكون فعَّالة ب�شكل خا�ص عندما يتعلق الأمر بت�ساقط ال�شعر؛ �إذ ميكن
�أن ي�ساعد اختيار ه��ذه الأطعمة اجليدة يف زي��ادة �إن��ت��اج الدهون،
وكذلك �إيقاف ت�ساقط ال�شعر .الأطعمة الواعدة التي حددها "كناين"
هي :البطاطا احللوة ،ال�سبانخ ،الأ�سماك الدهنية والبي�ض .وقال
كناين" :حتتوي هذه الأطعمة ب�شكل طبيعي على فيتامني (د)،
ال��ذي ي�ساعد على منو ال�شعر ،ويقلل من ت�ساقط ال�شعر عن
طريق دعم الغدد يف فروة الر�أ�س لإنتاج مادة دهنيةُ ،تعرف

حملة توعوية
صحية في الدمام
الدمام ـ حمود الزهراين

�أطلقت �أمانة املنطقة ال�شرقية ممثلة يف مركز املخاطر
والأزم���ات يف وكالة التعمري حملة توعوية بعنوان
"خماطر �سكب الزيوت واملواد الكيمائية يف �شبكات
ت�صريف م��ي��اه الأم��ط��ار وال��ت��ي ت�ستهدف املن�ش�آت
ال�صناعية " يف �صناعية "دله" و" اخل�ضرية" بالدمام.
و�أو���ض��ح��ت الأم��ان��ة �أن احلملة التي تنطلق االثنني
ال��ق��ادم ي�شارك فيها ع��دد من املتطوعني وتهدف �إىل
التعريف مبخاطر �سكب الزيوت وامل��واد الكيميائية
يف �شبكات ت�صريف املياه ومدى ت�أثريها ال�سلبي على
وظيفة �شبكات الت�صريف واحلياة البيئة.

تدريب مستفيدي
الضمان االجتماعي
مكة املكرمة ـ البالد

و ّقع مدير عام فرع وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ف��ه��د ب��ن رق��و���ش
والرئي�س التنفيذي للمعهد ال��ع��ايل لتقنيات املياه
والكهرباء املهند�س ط��ارق ال�شمراين ،مذكرة تفاهم
تهدف لتعزيز العالقة بني فرع الوزارة واملعهد وحتقيق ًا
جلهود القيادة الر�شيدة وطموحات ر�ؤية 2030م فقد
مت االتفاق يف هذه املذكرة �إميان ًا من الطرفني ب�أهمية
التعاون والتن�سيق املن�شود بينهما وثقتهما املطلقة
ب�أن من �ش�أنه زيادة فعالية وقوة ن�شاطهما وم�ساعيهما
ال��رام��ي��ة �إىل دع��م ج��ه��ود التنمية للمجتمع ولإجن���از
الأهداف امل�شرتكة فيما بني الطرفني حيث تهـدف هذه
املذكرة اىل متكني م�ستفيدي ال�ضمان االجتماعي.

امل�شرتكة ،ومب��ا يتفق م��ع متطلبات �إج����راءات
الق�ضايا التي يخت�ص بها الطرفان.
ك��م��ا �أك�����دت امل���ذك���رة ع��ل��ى ال���ت���ع���اون يف جم��ال
تبادل اخل�ب�رات ،والتدريب وعقد ور���ش العمل
وال����ن����دوات ،وت��ط��وي��ر �إج�������راءات ال��درا���س��ات
والبحوث ،ورفع م�ستوى التوا�صل بني اجلهتني،
لتذليل ال�صعوبات والعقبات ،وحتقيق �سرعة
الإجن���از يف جم��ال العمل امل�����ش�ترك� ،إىل جانب
مراجعة وحتديث وتطوير وحوكمة �آلية معاجلة
الق�ضايا اجلزائية يف نظام الطريان امل��دين من
الهيئة �إىل النيابة العامة ،وذل��ك ب�شكل دوري
يحقق امل�صلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.
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با�سم الزهم" .و�أ�ضاف" :الزهم ي�ساعد يف احلفاظ على فروة الر�أ�س رطبة؛ وهذا
بدوره يعزز منو ال�شعر ،ويوقف ت�سا ُقط ال�شعر" .و�أو�صى خبري التغذية باختيار
ح�صة واح��دة على الأق��ل من الأ�سماك الدهنية �أ�سبوعيًّا� ،أي ما يعادل نحو 140
غرامًا .والأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون وال�سردين والرجنة واملاكريل .و�إذا كانت
هذه الأطعمة الأربعة ال تبدو جذابة بالن�سبة لك فقد �أو�ضح كناين اخليارات الأخرى
التي ميكن �أن تعزز �صحة �شعرك .املجموعة الغذائية الأخرى التي �أو�صى بها هي:
املك�سرات واللحوم؛ لأنها غنية بفيتامني (ب) الذي ي�سمى البيوتني .وقال" :يعمل
البيوتني من خالل امل�ساعدة على �إنتاج الكرياتني ،وهو بروتني ي�ساعد على تقوية
ال�شعر ،ومنع تلف ب�صيالته .وثبت �أن البيوتني يعزز منو ال�شعر ،كما �أنه يقلل من
معدل ت�ساقطه" .وقد تكون املك�سرات الربازيلية فعَّالة ب�شكل خا�ص؛ لأنها حتتوي
� ً
أي�ضا على ال�سيلينيوم ال��ذي ي�شجع دورة منو ال�شعر على العمل ب�شكل �صحيح،
ويُ�ستخدم يف العديد من مكمالت ت�سا ُقط ال�شعر .الأطعمة الأخرى التي ميكن �أن تكون
مفيدة � ً
أي�ضا هي :الفلفل واجلوافة والربوكلي واحلم�ضيات.

إطالق أول معسكر كشفي للفتيات

الريا�ض ـ البالد

�سجلت �إح�صائيات جمعية �أ�صدقاء بنوك الدم اخلريية
"دمي" لعام 2021م ارتفاعا يف ن�سبة التربع الطوعي
بالدم ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من حمالت التربع يف
مراكز دمي للتربع بالدم يف الريا�ض ،وبريدة ،وعنيزة
 11766م�ستفيدا ،عرب  375حملة للتربع بالدم  ،و
 6572متقدم ًا للتربع ،تربع منهم � 3922شخ�ص ًا .
و�أظ��ه��ر ملخ�ص الأداء للجمعية حتقيق ن�سبة %92
للخطة الت�شغيلية  ،وزي��ادة يف ن�سبة الإي���رادات عن
العام ال�سابق بلغت  ، %235ون�سبة  %205للإيرادات
املحققة من امل�ستهدف ،يف حني حققت ن�سبة تطبيق
معايري احلوكمة  ، %95.75وحقق معيار االل��ت��زام
واالمتثال ن�سبة  ، %98.3ومعيار ال�شفافية والإف�صاح
ن�سبة  . % 90ونفذت اجلمعيـة بالتعـاون مـع جتمـع
الق�صيـم ال�صحـي خالل العام نف�سه العديـد مـن حمالت
التبـرع ب��ال��ـ��دم فـي م��راك��زه��ـ��ا الرئي�سـة ،بالإ�ضافة
للحمـالت اخل��ارج��ي��ـ��ة ف��ـ��ي م��ق��ـ��رات بعـ�ض اجلهـات
احلكوميـة والقطـاع اخلـا�ص ،وذلـك لتعزيـز ثقافـة
التبـرع الطوعـي بالـدم وللو�صـول �إلـى �أكبـر قـدر مـن
املتربعيـن ولتح�سـني بيئـة التبـرع بالـدم ب�شـكل عـام
 ،ومنها حملة �شهداء ال�صحة  ،وحملة التربع بالدم
ملر�ضى ال�سرطان  ،وحملة نادي التعاون للتربع بالدم،

وحملـة دمـي ل�ضيـوف الرحمـن فـي فـرع مكتـب العمـل
فـي الق�صيم  ،وح��م�لات ال��ت�برع ب��ال��دم يف رم�ضان ،
وحملة دام دمك مبنا�سبة اليوم الوطني  ،وحملــة دمــك
�ســعودي فــي ملعــب امللــك فهــد الدولــي بالريــا�ض
 ،وامل�شــاركة فــي حملــة التبــرع بالــدم فــي واجهــة
الريــا�ض مبنا�ســبة اليــوم الوطنــي ال�ســعودي.
و�أو�ضح املدير التنفيذي للجمعية االخ�صائي حمود بن
عبدالله البطي �أن اجلمعيــة ا�ســتطاعت بف�ضــل اللــه -
عــز وجــل � -إجنــاز العديــد م ــن املب ــادرات والربام ــج
وف ــق ر�سالتها و�أهدافها  ،ود�شنت عدة مراكز للتبـرع
بالـدم فـي املجمعـات التجاريـة فـي الق�صيـم والريـا�ض.

الباحة ـ البالد

�أطلقت الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
الباحة فعاليات املع�سكر الك�شفي الأول
للفتيات 1444هـ ،وذلك حتت رعاية �أمري
املنطقة ،ال��دك��ت��ور ح�سام ب��ن �سعود بن
عبدالعزيز.
ود�شنت فعاليات املع�سكر يف مقر بيت
ال��ط��ال��ب مب�����ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  90طالبة
وقائدة ك�شفية ميثلون � 9إدارات تعليمية
م��ن م��ن��اط��ق وحم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ،فيما
ا�شتمل املع�سكر على خميمات ومع�سكرات

ك�شفية و�أن�شطة ريا�ضية وور�ش متعلقة
بالهوايات املهنية والفنية.
م��ن جانبها� ،أك���دت م��دي��رة ع��ام الن�شاط
ب��وزارة التعليم� ،أمي��ان الفريدي� ،أهمية
فتح املجال جلميع الفتيات الراغبات يف
امل�شاركة يف الأن�شطة الك�شفية ،م�شرية
�إىل �أن الك�شافة ه��ي م�ؤ�س�سة تربوية
تكمل م��ا ت��ق��وم ب��ه امل��دار���س نحو �إع���داد
الفتاة ال�سعودية على امل�ستوى املحلي
والإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي ،وت��دري��ب��ه��ا على
االن�ضباط والعمل اجلماعي.

الرأي
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فرص استثمارية إلنتاج الخضروات والفواكه
انطالق ًا من حر�ص وجهود وزارة البيئة واملياه والزراعة،
على حتقيق امل�شاريع الوطنية الهادفة �إىل حتقيق ما فيه خري
الوطن واملواطنني ،يف �شتى جماالت احلياة ،ومن امل�شروعات
الوطنية الهادفة واال�ستثمارية املطروحة من قبل ال��وزارة
ه��ذه ال��ف�ترة  ،واملتمثلة يف ( )4فر�ص ا�ستثمارية مل�شاريع
زراعية وحيوانية يف كل من مكة املكرمة ،والق�صيم وجازان
لإنتاج خ�ضروات وفواكه عالية اجلودة يف �سبيل دعم تر�شيد
وا�ستهالك املياه يف عمليات الري وزيادة االكتفاء الذاتي من
اللحوم احلمراء وذلك من خالل �إقامة م�شاريع البيوت املحمية
يف كل من:
رو�ضة البالد يف البكريية بالق�صيم لال�ستثمار على م�ساحة
�إجمالية تقدر بـ (4.776.980.05م. )2
كما �شملت طرح تربية وت�سمني �أغنام على بعد ( )21من �أبو

عري�ش بجازان على م�ساحة �إجمالية (328.466م.)2
كما �شملت تربية وت�سمني �أغنام على م�ساحة (442.672م)2
�شمال �شرق �صبيا بجازان.
طرح م�شروع �إن�شاء م�ست�شفى اخليل البيطري بالطائف يف
مكة املكرمة على م�ساحة (14200م )2لتعزيز الرفق باحليوان
واملمار�سات البيطرية اجليدة وحت�سني اخلدمات البيطرية
للرثوة احليوانية.
وقد حددت ال��وزارة مواعيد طرح هذه الفر�ص اال�ستثمارية
واجل��ه��ات اخلا�صة ل�شراء كراري�س ال�شروط واملوا�صفات
اخلا�صة بها.
وتعد الفر�ص ال��ـ ( )4اال�ستثمارية التي طرحتها ال���وزارة
للراغبني اال�ستثمار فيها وامل�شار �إليها �آنف ًا من امل�شاريع الهادفة
والبناءة ت�ضيفها الوزارة �إىل �إجنازاتها العديدة من امل�شاريع

الجامعة السعودية
للدفاع الوطني

Ali.kodran7007@gmail.com

اال�ستثمارية ذات ال�صلة بحاجة البالد زراعي ًا حتقيق ًا لالكتفاء
الذاتي والتو�سع يف �إن�شاء امل�شاريع التنموية (زراعي ًا) على
م�ستوى مدن ومناطق اململكة التي ت�سد حاجة البالد ورفع
ن�سبة االكتفاء الذاتي دون احلاجة لال�سترياد خارجي ًا.

فاروق �صالح با�سالمة
يُحمد لكثري من حمققي كتب تراثنا العربي الإ�سالمي العريق،
جهودهم يف اخراج هذه الكتب �إىل نور الن�شر للقراءة واالطالع
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ارئ�ين وال��ب��اح��ث�ين ون��خ�����ص ب��ال��ذك��ر اخل��ب�راء منهم
والعاملني ا�صحاب الدراية والعارفني بكتب ال�تراث و�أ�سرارها
العلمية واملعرفية ومن ه�ؤالء مع حفظ الألقاب ال�سيد احمد �صقر،
عبد ال�سالم حممد هارون ،علي حممد البجاوي ،ف�ؤاد �سيد ،ح�سني
م�ؤن�س ،حممود �شاكر� ،أبو الف�ضل ابراهيم� ،أحمد �شاكر ،حممد
�أديب ال�صالح� ،أحمد �أمني و�آخرون.
وم�ضت م�سرية حتقيق الكتب هذه على �صواب بدقة وعناية علمية
ولغوية متمكنة خا�صة �إذا عرف القارئ الكرمي �أن ثمة عرثات
وثغرات قد تواجه املحقق وهنا فلينتبه هذا و�إن كان حديث العهد
بهذه الكتب لأ���س��رار التحقيق الدقيقة كي ي�ضبط م��راد امل�ؤلف
من مو�ضوع كتابه وما �أراد له من خلفيته العلمية والأدبية لغة
وهدف ًا وابانة� .إن هذه املهمة �أعلم �إنها �صعبة للغاية .ولذا وددت

�أن �أقدم الذكرى �إن نفعت لأ�صحاب ال�ش�أن التحقيقي للكتب ب�صفة
عامة وبالأخ�ص كتب الرتاث العربي� .إذ �أنها كتبت بلغة دقيقة يف
بالغة ُكتابها ا�صحاب العلوم والآداب والفنون وذوي الأ�سلوب
العربي الغاية يف الف�صاحة والبالغة والدقة ال�صرفية والكتابية
واحلرفية التي عُني بها ذووها �أميا عناية غاية وجهد ًا وهدف ًا.
ل��ذا ينبغي على حمققي كتب ال�تراث اليوم م��راع��اة الأم��ر الذي
يُعد �أم��ان��ة علمية يف ال��رق��اب وعلى الأع��ن��اق وال ح��ول وال قوة
�إال بالله .فهذا ال�ش�أن له قدر عظيم وقيمة كبرية املعنى والهدف
واملراد والغاية من ورائها ،تبليغ ًا من امل�ؤلفني والكتاب والعلماء،
�إىل �أتباعهم اليوم بحكم اجلاين الزماين والبيئي و�صحة الفكر
والوعي وتتابع مراحل املعرفة والعلم.
وال�سري امل�ستقبلي القادم مع الأي��ام حيث التلقي حلب الرتاث
ومعارفه العلمية والأدبية والدينية ،ومعلوماته اجلمة و�أفكاره
الوا�سعة والدقيقة.

النظرة األخيرة
tsfhsa@yahoo.com

د .تهاين �سعيد احل�ضرمي

هل جربت �أن ت�شتاق ؟
هل كنت تعلم معنى الفراق ؟؟
هل خطف منك الفقد عا�شق ًا كنت قد توجته ملك الع�شاق ؟؟
هل خ�ضت من قبل معارك و�سط الهموم وال�ضباب؟
هل ت�ساءلت يوما ماذا يحل بك �إن رحل الأحباب؟
هل �صاحبت الغيوم وعانقت �صور الع�شق املجنون ؟
ور�سمت طيور ًا وزهور ًا و�أكاليل فرح و�شجون ..
ه��ل اقمت ال�صلوات ون�ثرت ال��دع��وات على قطعة منك ت���وارت حتت
الرتاب!
هل ا�ستيقظت لي ًال تبحث بجانبك عن ذلك احلبيب املدفون ؟؟
هل بكيت ثم بكيت ثم بكيت وخاطبت احللم املجهول ؟
هل �صرخت يف وجه احلزن املاكث فوق �صدرك �أن الثقل ال يقواه قلبك
املكلوم ؟؟
هل �أخ�برت العتمة �أن النور ال��ذي ك��ان يُ�ضيئ �أحا�سي�سك توقف عن
النب�ض؟
هل ذرفت الدموع على جرح ي�ستغرق عمر ًا كام ًال من الأمل لي�شفى؟؟
هل �شربت ك�أ�س الظم�أ و�أنت ُتتمتم ماذا حل بالرحيق الذي كان ي�سقى
الروح و رحل !!
هل �سمعت �صوت ال�سم وهو يتغلغل داخل �أعماقك ؟ ويت�سرب مثل لهيب
مرعب !!

لقد حان الوداع  ..بد�أ �شريط الذكريات لقد التفت ال�ساق بال�ساق !!
هل �شعرت بتكرار الفاجعة مرة تلوى الأخرى و�أنت عالق !! بني ما�ضي
وحا�ضر مفزع !!
ً
هل عاهدت رفيق دربك على البقاء �سويا دون اخلوف من ال�ضياع ؟؟
هل الم�ست م�شاعر قلبه و�أه��ازي��ج نب�ضه وه��و يفرح لفرحك ويحزن
حلزنك ؟؟
هل ا�سرتجعت كلماته �..ضحكاته �..أمنياته وهو يقول �أنا هنا � ..أنا
بجانبك ال تخ�شى العرثات !!
هل ان�صت لعينيه وهو يقول �أحبك ؟؟
هل ت�أملت مالمح وجهه وهو نائم دون حراك ؟؟
وت�أتي الهزائم حاملة حقائبها نحو البالء !!
فاجعة املوت وت�ساقط الأج�ساد ؟؟
النظرة الأخرية  ..القبلة الأخرية  ..عناق الفراق !!
ري هو ا�سمك وو�صفك بهجة
مُ�صابي جلل يف فقدك يا نور الف�ؤاد  ..من ٌ
�أعياد ..
غادرت احلياة فج�أة وتركت يل الفراغ  ..وجعلتني �أعي�ش بقلب فاقد
م�شتاق ..
رحمات الله عليك زوجي احلبيب يا كل الرفاق ..
ما زلت اردد هم�ساتك  ..يا حبيبتي �إن لنا لقاء ..
يف جنات عر�ضها ال�سموات والأر�ض يهبها الله للمتحابني دون ح�ساب .

samahosaimi@gmail.com

اآلثار السلبية للوجبات السريعة
@NevenAbbass

الطعام يف �صميم كل ثقافة ب�شرية حول العامل منذ بداية الزمان؛
مع كون الطعام عن�ص ًرا �أ�سا�سيًا يف التفاعالت االجتماعية مبرور
الوقت �أ�صبح احل�صول على الطعام ال�سريع �أ�سهل من التح�ضري
وتغري من كونه طبيعيًا ومنزلي ًا �إىل �سريع؛ ل�سوء احلظ ال ميكن
للجميع الو�صول �إىل طعام منزيل جيد �أو كمية منا�سبة منه
وذلك ب�سبب تردي الأو�ضاع االقت�صادية ببع�ض الدول وكذلك
ب�سبب انعدام الأمن الغذائي وهو عندما ال يكون النا�س قادرين
على احل�صول على ما يكفي من الغذاء املغذي ب�أ�سعار معقولة؛
تعترب الوجبات ال�سريعة من �أ�سو�أ الأم��ور بالن�سبة للب�شر من
الناحية املالية وال�صحية؛ فهناك العديد م��ن الأ���س��ب��اب التي
جتعلنا ن�ستبعد الوجبات ال�سريعة من نظامنا الغذائي �أهمها
اكت�ساب تلك الوجبات للعديد من ال�سعرات احلرارية يف حني
�أنه من الأرخ�ص تناول الطعام يف املنزل بل من الآمن تناوله
يف املنزل و�سي�ؤثر ذل��ك على املظهر واجل�سم؛ بالإ�ضافة �إىل

علي خ�ضران القرين

مالحظات على تحقيق
بعض كتب التراث

د� .سماح �ضاوي الع�صيمي
م��ن م�����س��ت��ه��دف��ات ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة (� )2030إن�����ش��اء
�أكادمييات اقت�صادية لتنويع الإي���رادات ال�سعودية
الالنفطية ،وتوطني ال�صناعات العاملية لتحويل جزء
كبري من الإنفاق ال�ضخم اىل الداخل ال�سعودي بهيكلة
ؤخرا
منظمة وفق ا�سرتاتيجيات الر�ؤية؛ فقد �أعلن م� ً
عن جامعة �سعودية ع�سكرية م�ستقلة وف��ق معايري
عاملية عالية اجل��ودة وه��و �إع�لان متخ�ض عن ر�ؤي��ة
ع�سكرية تبلورت ع��ام 2017م اىل جعل الكليات
الع�سكرية ال�سعودية واج��ه��ة عاملية وف��ق �أنظمة
ومناهج حديثة.
وقد رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان
بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع مطلع عام 2020م
مذكرة تفاهم ع�سكرية مع مركز البحوث ( ) NESA
التابع لوزارة الدفاع الأمريكية يف بناء قدرات دفاعية
وت��وط�ين الإن��ف��اق الع�سكري وت��ط��وي��ر امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية وتعزيز مهنيتها وت��ق��دمي اال�ست�شارات
الفنية الع�سكرية؛ لتحقيق نقلة نوعية خا�صة يف
املجال الأكادميي الع�سكري  ،هي من تفا�صيل اجلامعة
الع�سكرية ال�سعودية  SANDUالتي ُيعمل عليها
بفاعلية وبخطط تف�صيلية دقيقة ،وفكر ع�سكري
ي�شمل م�ؤ�س�سات رئي�سية :كلية القيادة والأرك���ان
امل�شرتكة ،ومركز تنمية القادة ،والكلية احلربية.
فالر�ؤية اال�سرتاتيجية للقيادة احلكيمة ال�سعودية يف
تطوير قدراتها الدفاعية وت�صنيعها حمل ًيا وحتديث
الكليات الع�سكرية ونظمها باال�ستفادة من الكليات
الأكادميية العاملية العريقة يف املجال الع�سكري؛ حيث
ا�ستعانت ال�سعودية بخربات منتقاه ذات تخ�ضرم
تاريخي على ر�أ�سها ROYAL MILITARY
� ACADEMY SANDHURSTأكادميية
�ساندهري�ست الع�سكرية امللكية الربيطانية ،فقد
ج��اءت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة احلكيمة لرفع ك��ف��اءات امل��وارد
ال��ب�����ش��ري��ة ،وتنمية امل���ه���ارات ال��ن��ق��دي��ة الع�سكرية،
والتحليل القيادي ال�صائب ،والفاعلية ل�ل�أف��راد يف
امل��ي��دان الع�سكري ،ورف���ع م�ستوى ج���ودة التعليم
الع�سكري.
وتتطلع جامعة  -SANDUب�إذن الله� -أن تكون
قطب ًا جاذب ًا عامل ًيا يف رفع م�ستوى التعاون الدويل
والتن�سيق االحرتايف والتخطيط القيادي الع�سكري
وب��ن��اء منظومات ال��ق��وة (ق��ت��ايل وغ�ير ق��ت��ايل) عرب
املناهج والعلوم الع�سكرية ،وجامعة متكاملة يف
ال��ق��ي��ادة والإدارة والتعليم باعتماد دويل وج��ودة
ر�سمية.

ذات ال�صلة باحتياجات الوطن واملواطنني من املنتوجات
امل��ذك��ورة و�سيلة داع��م��ة نحو تر�شيد وا�ستهالك امل��ي��اه يف
عمليات الري وزيادة االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء ،عن
طريق م�شروع البيوت املحمية يف اجلهات املحدد �إقامتها فيها.
خامتة� :إن طرح ال��وزارة للأربع الفر�ص اال�ستثمارية امل�شار
�إليها �آن��ف�� ًا ،تعد خطوة رائ��دة وموفقة يف جمالها ،وحمققة
للأهداف النبيلة من ورائها ،خا�صة وبالدنا – بحمد الله –
غنية بالأماكن ال�صاحلة لإقامة مثل هذه امل�شاريع اال�ستثمارية
م��ن حيث الأج���واء وال�ترب��ة وت��وف�ير امل��ي��اه ،وزي���ادة تو�سيع
الوزارة يف �إن�شاء مثل هذه امل�شاريع ،بحيث ت�شمل العديد من
مناطق اململكة يزيد من جناح الفكرة وحتقيق الزيادة يف ن�سبة
االكتفاء الذاتي.
�إن م�ساعي ال��وزارة دائبة وملمو�سة يف حتقيق امل�شروعات

الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق الطعام ال�سريع للج�سم ب�سبب
اكت�ساب الوزن ب�شكل �سريع ،فنحن �أي�ض ًا ال نعرف مدى �صحة
املطعم وكيف يتم تخزين طعامه وهذا يجعل تناول الطعام يف
املنزل �أكرث �أما ًنا لأننا نعرف كيفية تخزينه وكيفية طهيه ومدى
نظافة املطبخ املُعد به الطعام؛ فالغذاء هو جوهر حياة كل �إن�سان
وميكن للبع�ض �أن ي�أخذ ذلك ك�أمر م�سلم به وي�ستمتع بالطعام
دون تفكري كثري فى عواقب الأطعمة ال�سريعة؛ ويف عامل مثل
اليوم من ال�صعب ج��د ًا الرهان على �أن الطعام ال��ذي ن�ستهلكه
خارج املنزل جيد النوعية ومغذٍ ؛ ولكن يجب �أن نفكر �أكرث فيما
ن�ضعه يف �أفواهنا وندخله �أج�سادنا ون�أخذ وق ًتا من احلياة
�سريعة اخلطى لال�ستمتاع بتناول وجبة مع �شخ�ص �آخر دون
التفكري فى عواقبها؛ الغذاء هو البقاء لكن يجب �أن ي�أتي من
الأر�ض ب�شكل �آمن ولي�س من خالل طرق �أكرث نكهة وطعم دون
فائدة غذائية حقيقية؛ بالإ�ضافة �إىل �أنك �إذا كنت تتناول وجبات

نيفني عبا�س
�سريعة طوال الوقت �سي�ؤثر ذلك على مظهرك وج�سدك من خالل
الت�سبب يف حب ال�شباب وزي��ادة ال��وزن واالنتفاخ واالكتئاب
و�ضيق التنف�س وارت��ف��اع �ضغط ال��دم وارت��ف��اع الكولي�سرتول
و�أم���را����ض القلب وال�سكتات ال��دم��اغ��ي��ة وم�شاكل اخل�صوبة
وال�صداع �أي�ض ًا الأطفال الذين يتناولون وجبات �سريعة عدة
م��رات يف الأ�سبوع �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة بالربو؛ قد يجادل
البع�ض ب�أن النا�س يح�صلون على وجبات �سريعة لأنها �سريعة
كاف للطهى؛ لكن هناك
التح�ضري ورخي�صة حيث ال يتوفر وقت ٍ
بالفعل خيارات متعددة للوجبات املنزلية ال�سريعة والرخي�صة
التى ميكنك �إعدادها وحت�ضريها م�سبق ًا؛ من الأف�ضل ب�شكل عام
قطع الوجبات ال�سريعة من نظامنا الغذائي لأن هناك العديد من
الأم��ور ال�سلبية املرتتبة على تناول تلك الوجبات قد ال ندرك
خماطرها يف الوقت الراهن لكنها على املدى البعيد قد ت�شكل
خطر ًا حقيقي ًا على �صحة الإن�سان.

وباهلل التوفيق،،

م .دخيل بن حممد القحطاين

الجيل السادس لالتصاالت
�أحدثت التقنية الرقمية الهائلة التي �شهدها العامل
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات القليلة امل��ا���ض��ي��ة؛ حت���و ًال كبريا
يف خمتلف �أن�شطة احل��ي��اة الإن�سانية ،ف�أ�صبحت
جمتمعات اليوم تعتمد ب�صورة كلية على تكنولوجيا
االت�صال وقواعد البيانات CONNECTED
 AND DATA DRIVENوما ترتب على
ذل��ك م��ن تغيري كبري يف �أمن���اط احل��ي��اة الب�شرية؛
الذي �أدى لأن ي�صبح العامل الكبري كما لو �أنه قرية
�صغرية بف�ضل �شبكة االت�صاالت الفعالة التي �سهلت
عملية تبادل املعلومات ومعاجلة البيانات و�سهولة
الو�صول �إليها بطرق مي�سرة و�آمنة.
وك��ان��ت �شبكة الهواتف املحمولة ب�أجيالها ،نقطة
فارقة يف عامل التقنية الرقمية مقارنة بو�صيفاتها
من �شبكات االت�صال الأخ��رى مبا �أتاحته من حرية
التنقل للم�ستخدم متجاوزا عربها احلدود الزمانية
واملكانية ،فوفرت له هام�شا كبريا من حرية احلركة
واال�ستقاللية من خالل ا�ستخدام مت�صفحات الهواتف
وتطبيقاتها الذكية.
توفر �شبكة االت�صاالت الال�سلكية ات�صاال �آمنا وعايل
اجلودة ،وذا �سرعات واعتمادية عالية مياثل االت�صال
ال�سلكي ،وقد مثل كل جيل من �أجيال االت�صاالت قفزة
كبرية يف ه��ذا االجت���اه .فمنذ ع��ام 1979م تقريبا
ك��ل � 10سنوات يتم ت��ق��دمي جيل ج��دي��د م��ن �أج��ي��ال
ريا يف
االت�صاالت الال�سلكية ،بحيث يوفر حت�سي ًنا كب ً
الأداء والوظائف والكفاءة مقارنة ب�سابقه.
وميكننا تعريف اجليل يف عامل االت�صال والتقنية
ال��رق��م��ي��ة؛ ب���أن��ه ر�ؤي���ة وحم����ددات وم���ؤ���ش��رات �أداء
ت�ضعها بع�ض اجلهات املنظمة مثل االحت��اد الدويل
لالت�صاالت ( )ITU-Rوم�شروع �شراكة اجليل
ال��ث��ال��ث  GPP-3ل�شركات االت�����ص��االت وامل��راك��ز
البحثية ،بهدف الو�صول لهذه ال��ر�ؤى واملحددات
و���ص��ن��اع��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا .فاجليل
اخل��ام�����س مت �إط�لاق��ه تقريبا ع��ام  2019وم��ن ذلك
احل�ين ب��دء التخطيط للجيل ال�ساد�س وال��ذي �أخذ
�أ�شكال متعددة �أحدها ال�سباق املحموم بني الدول
ال�صناعية للريادة وامتالك ال�سبق لهذا اجليل كرغبة
يف اال���س��ت��ف��ادة االقت�صادية والتقنية ال��واع��دة يف
م�شهد ن�ستطيع ت�سميته "بالتطلع ل�شبكة االت�صاالت
املحمولة يف العام ."2030
وميكننا القول ب�أن �أهم التطبيقات الواعدة للجيل
ال�ساد�س ه��ي الو�سائط ثالثية الأب��ع��اد وخ��دم��ات
االت�صال متعدد احلوا�س والتي ت�شمل نقل اللم�س
والإح�سا�س وال�شم وال��ذوق .من املتوقع �أن ت�ؤدي
هذه التطبيقات اجلديدة �إىل ظهور خدمات جديدة
متا ًما يف جماالت متعددة كالرتفيه والرعاية ال�صحية
وال�سيارات والتعليم وال�صناعة وغريها .فجامعات
العامل الغربي �أ�صبحت تتناف�س يف هذا املجال ومنها
جامعة  WARWICKباململكة املتحدة والتي
�أدر���س بها مرحلة الدكتوراه يف �أحد �أبحاث اجليل
ال�ساد�س .وم��ن خ�لال امل��ق��ارن��ة ال�سريعة �أ�ستطيع
اجل��زم ب���أن جامعاتنا وباحثينا لديهم الإمكانيات
العالية والأ���س��ا���س العلمي املتني ل�ل�إب��داع يف ذلك،
وحجز مقعد متقدم يف �صدارة تقنياته.
خ��ت��ام��ا �أ���ش��ي��د ب�سعي وزارة االت�����ص��االت ،وهيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات وجهودهما يف مبادرات
تخ�صي�ص الطيف الرتددي وغريها ،مما ميثل �أ�سا�س ًا
ونقلة نوعية يف متكني التقنيات املبتكرة والريادة
فيها .ومن املب�شرات �أن "املنتدى الدويل لل�شبكات
غري الأر�ضية" �ستعقد �أعماله يف الريا�ض نوفمرب
املقبل مم��ا ميثل ر�ؤي���ة اململكة اجل��دي��ة يف موكب
التطور ال�سريع يف خدمات االت�صاالت.
@dokhyl
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تحفيزا للمنشآت الصغيرة وريادة األعمال

مصنع ًا جاهزًا في مدينة سدير للصناعة واألعمال

ّ
د�شنت الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
ً
ً
التقنية "مدن" 58 ،م�صنعا جاهزا مب�ساحة 700م2
يف مدينة �سدير لل�صناعة والأع��م��ال ،لتحفيز دور
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وريادة الأعمال يف
االقت�صاد الوطني.
و�أك���د الرئي�س التنفيذي املكلف للهيئة املهند�س
�أ�سامة بن عبد العزيز الزامل� ،أن تد�شني امل�صانع
ي�أتي دعم ًا للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وروّ اد
ورائدات الأعمال وت�شجيع ًا لال�ستثمارات الن�سائية،
�ضمن امل��ب��ادرات املُ�سندة �إىل "مدن" يف برنامج
تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية
"ندلب" ،وات�ساق ًا مع دورها املحوري يف حتقيق

النه�ضة ال�صناعية التي تن�شدها ر�ؤية اململكة 2030
لتعزيز دور القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي
الإج���م���ايل ،و�إث����راء ال��ق��اع��دة التنموية لالقت�صاد
الوطني.
و�أو���ض��ح �أن م�ساحة امل�صانع اجل��دي��دة ت�صل �إىل
700م ²لكل وح���دة ،وه��ي �إح���دى ث��م��ار ال�شراكة
الفاعلة م��ع القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص يف �إط��ار
�إ�سرتاتيجية "مدن" لتمكني ال�صناعة والإ�سهام
يف زي��ادة املحتوى املحلي ،من �أجل ت�أ�سي�س بيئة
�صناعية متكاملة وق����ادرة على ا�ستيعاب حركة
اال�ستثمارات ب�أحجامها املختلفة ،ومواكبة جميع
متطلبات الأن�شطة االقت�صادية والإن�سانية احلديثة
التي تدعم ا�ستدامة الأعمال واحلفاظ على البيئة.

وقال الزامل� :إن مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال
�شهدت م�ؤخر ًا العديد من امل�شروعات النوعية منها
تد�شني  20م�صنع ًا جاهز ًا مب�ساحة 1500م 2لي�صبح
الإج��م��ايل  78وح��دة ج��اه��زة متنوعة امل�ساحات،
و�إي�����ص��ال �شبكة الأل��ي��اف ال�ضوئية بالتعاون مع
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات من �أجل توفري
خدمات ات�صاالت عالية اجلودة ،وا�ستكمال البنى

خبير اقتصادي لـ"

التحتية لتمكني ال�صناعيني من التحوّ ل الرقمي،
ف�ض ًال عن ربط مباين حمطات الإطفاء ب�شبكة املركز
الرئي�س ال�ستقبال مكاملات الطوارئ ب�شكل مبا�شر
�أو من خالل ال�شبكة الداخلية يف �إطار التوجه نحو
املدن ال�صناعية الذكية.
وبني �أن مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال ،حتت�ضن
�أي�����ض�� ًا �أول م�صنع يف اململكة لت�صنيع م�شتقات

ال��ب�لازم��ا مب�ساحة ت�صل �إىل � 32أل���ف م ²وقيمة
ا�ستثمارية قدرها  300مليون ريال ل�صالح �شركة
"�ألفا بايوفيز".
مم��ا يذكر �أن��ه مت ت�أ�سي�س مدينة �سدير لل�صناعة
والأعمال عام  2009م على م�ساحة  63,936مليون
م ²منها  16,9مليون م ²م�ساحة م��ط��ورة ت�ضم
 331عقد ًا �صناعي ًا وخدمي ًا ولوج�ستي ًا بني منتج

":

"الشركة السعودية المصرية لالستثمارات"
طريق الرياض والقاهرة للصدارة عربيا وعالميا

البالد  -مها العواودة

قال �أبوبكر الديب ،م�ست�شار املركز العربي للدرا�سات،
والباحث يف العالقات الدولية واالقت�صاد ال�سيا�سي،
ورئي�س منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث� :أن
"ال�شركة ال�سعودية امل�صرية لال�ستثمارات" والتي
�أعلن عنها ال�صندوق ال�سيادي ال�سعودي ،قبل �أيام،
تنطلق باقت�صاد القاهرة والريا�ض �إيل رحاب �أو�سع
وال�صدارة عربيا وافريقيا وعامليا من خالل اال�ستثمار
يف امل���ج���االت ال���واع���دة يف م�صر ب��ق��ط��اع��ات البنية
التحتية والعقارات وال�صحة والزراعة والأدوية .
و�أو���ض��ح م�ست�شار امل��رك��ز العربي ل��ل��درا���س��ات� ،أن
ال�شركة اجل��دي��دة هي خطوة بالغة الأهمية جلذب
اال�ستثمارات الأجنبية والعربية وباالخ�ص منها
ال�سعودية ملواجهة نق�ص العمالت الأجنبية وت�شغيل
املزيد من الأي��دي العاملة ،و�ضخ �أم��وال جديدة يف
�شرايني االقت�صاد وخف�ض فاتورة اال�سترياد وزيادة
ال�صادرات لـ  100مليار دوالر.
وق��ال الديب �إن حجم اال�ستثمارات ال�سعودية يف
م�صر يبلغ �أك�ث�ر م��ن  32م��ل��ي��ار دوالر ،وذل���ك من
خالل �أكرث من � 6800شركة ،ويف هذا الطار نتوقع
م�ضاعفة اال�ستثمارات ال�سعودية مب�صر ،يف ظل
خطة احلكومة امل�صرية لإت��اح��ة �أ���ص��ول بقيمة 40
مليار دوالر لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص واالتفاقيات
امل�شرتكة التي مت توقيعها بني البلدين والعالقات
املتميزة بني قيادتي البلدين ،ومن �أن �أبرز القطاعات

ال��ت��ي يتوقع �أن تعمل عليها ال�شركة ال�سعودية
امل�صرية لال�ستثمار ال�صناعة ،والزراعة ،والأغذية
والعقارات والرعاية ال�صحية والتعليم والزراعة
واخلدمات املالية.
و�أو�ضح �أن جمل�س الوزراء امل�صري برئا�سة الدكتور
م�صطفي مدبويل ،كان قد وافق على م�شروع القرار
الرئا�سي ب�ش�أن االتفاقية املربمة بني م�صر واململكة
العربية ال�سعودية ،فيما يتعلق با�ستثمار �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي يف القاهرة ،والذي
ي�ستهدف �ضخ  10مليارات دوالر مبجاالت الرعاية
ال�صحية والتعليم والزراعة والقطاع املايل ،واتفقت
احلكومتان امل�صرية وال�سعودية ،على قيام �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي باال�ستثمار يف م�صر
من خالل �ضخ ا�ستثمارات بقيمة  10مليارات
دوالر يف امل�����ش��اري��ع امل�����ش�ترك��ة مبحفظة
متنوعة بني �شركات حكومية وخا�صة.
وذك����ر اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي �أن ���ص��ن��دوق
الرثوة ال�سعودي (اال�ستثمارات العامة)،
�أدرج ال�����ش��رك��ات امل�����ص��ري��ة ،ع��ل��ى �أج��ن��دة
تو�سعاته اخل��ارج��ي��ة للفرتة املقبلة ،من
خ��ل�ال االت����ف����اق ع��ل��ى �ضخ
ن��ح��و  10م��ل��ي��ارات
دوالر لال�ستحواذ
ع��ل��ى ح�����ص�����ص فى
عدد من ال�شركات

الترشح لجائزة االقتصاد اإلسالمي
جدة  -البالد

دعا معهد البنك الإ�سالمي للتنمية الأفراد وامل�ؤ�س�سات �إىل الرت�شيحات جلائزة
البنك الإ�سالمي للتنمية للإجناز امل�ؤثر يف االقت�صاد الإ�سالمي لعام  1444هـ.
ويركز الرت�شيح على فئة �إجن��از حلول التنمية لتقدير ومكاف�أة وت�شجيع
امل�شاريع الإبداعية التي حتل بنجاح التحديات االقت�صادية واملالية يف البلدان
الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية .وت�أتي اجلائزة البالغ قيمتها � 100ألف
دوالر �أمريكي للفائز باملركز الأول ،و� 70ألف دوالر �أمريكي للمركز الثاين،
و� 30ألف دوالر �أمريكي للمركز الثالث .كما دعا املعهد �إىل التقدمي �أو الرت�شيح
من خالل خطوتني تبد�أ من خالل زي��ارة موقع بوابة جائزة  ,IsDBوت�أتي
اخلطوة الأوىل ت�سجيل املر�شح مقدم الطلب ،يف موعد �أق�صاه  11دي�سمرب
 ،2022واخلطوة الثانية هي �أن يقوم املر�شح مقدم الطلب بتحميل تفا�صيل
ا�ستمارة الرت�شيح و�أي ملفات ذات �صلة قبل  20دي�سمرب  .2022و�سيتم تكرمي
الفائز باجلائزة والو�صيف يف حفل خالل االجتماعات ال�سنوية ملجموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية  2023يف موعد �سيتم الإعالن عنه.

والأ�صول املحلية يف عدة قطاعات من بينها ،الطاقة
والبرتوكيماويات والبنوك كما �أن اململكة العربية
ال�سعودية لديها اهتمام وا�ضح يف ملف اال�ستثمار
الزراعي والطاقة النظيفة وهو ما يعزز من فر�ص
�ضخ �صندوق اال�ستثمار ال�سعودي ا�ستثمارات يف
�شركات الأ�سمدة والبذور واحلا�صالت الزراعية.
وقال م�ست�شار املركز العربي للدرا�سات� ،إن ال�سوق
امل�����ص��ري ج���اذب لال�ستثمار ح��ي��ث يتمتع ب���أ���ص��ول
ا�ستثمارية قوية و�أ�سعارها رخي�صة ف�ضال عن كونه
�سوق يتمتع بقوة ا�ستهالكية حملية كبرية �إىل جانب
الت�صدير �إىل �أفريقيا و�أوروبا.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ال�����س��ع��ودي��ة ت��ه��دف �إىل حت��وي��ل
���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة �إىل واح��د
م��ن �أك�ب�ر ال�صناديق ال�سيادية على
م�ستوى العامل وذل��ك بالعمل على
ب��ن��اء حمفظة ا�ستثمارية متنوعة
ورائ����دة م��ن خ�لال اال�ستثمار يف
الفر�ص اال�ستثمارية اجلذابة على
ال�صعيدين املحلي.
و�أ�����ش����ار م�����س��ت�����ش��ار امل���رك���ز ال��ع��رب��ي
ل��ل��درا���س��ات �إىل وج��ود
ع������دة �أ����س���ب���اب
الزده����������������������ار
ال������ع���ل��اق������ات
االقت�صادية

بني م�صر واململكة العربية ال�سعودية �أهمها التوافق
والتناغم والتفاهم بني قيادتي البلدين الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي وخ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز وويل عهده �سمو الأم�ير حممد
ب��ن ���س��ل��م��ان ،وال��ت��ي �أث��م��رت ع��ن ���ش��راك��ات اقت�صادية
وا�ستثمارية قوية ،تدعمها دائما العالقات ال�سيا�سية
املتميزة ب�ين البلدين كما �أن ق��رب البلدين جغرافيا
و�شعبيا �أدى لتطور التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بينهما يف ك��اف��ة امل���ج���االت ،وي��ل��ع��ب جمل�س الأع��م��ال
ال�سعودي امل�صري واللجنة التجارية امل�شرتكة دورا
كبريا يف دعم العالقات االقت�صادية بني البلدين ،ف�ضال
ع��ن ام��ت�لاك البلدين ر�ؤي���ة للتنمية امل�ستدامة 2030
لل�سعودية ومل�صر ،كما متتلك ال��ب��ل��دان ا�سرتاتيجية
وطنية لال�ستثمار ،وقوة البلدان اال�سرتاتيجية حيث
ت�شكل م�صر وال�سعودية  %34من �سكان املنطقة و% 39
من الناجت املحلي الإجمايل العربي.
وق��ال �إن :اململكة العربية ال�سعودية �أك�بر �شريك
جت��اري مل�صر يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،م�شريا
ايل ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خالل عام
 2021ايل  4.3مليار دوالر.
واو����ض���ح �أن ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة  2030دف��ع��ت ل��زي��ادة
اال�ستثمارات ال�سعودية يف م�صر ،ف�ض ًال على الإ�صالح
االقت�صادي ال��ذي قامت احلكومة امل�صرية بتطبيقه
ع��ام  ،2016بهدف ج��ذب اال�ستثمارات اخلارجية،
خ�صو�ص ًا اال�ستثمارات ال�سعودية لكرب حجمها.

فرص عمل بـ" تمور بريدة"
بريدة -البالد

�أ�سهم مهرجان بريدة للتمور ،يف �إيجاد �أكرث من � 4آالف فر�صة عمل
مو�سمية لل�شباب والفتيات من خ�لال العمل يف اللجان والأعمال
امل�ساندة ونقاط البيع ،وحمال التجزئة ،واملزارع والتي تتزامن مع
مو�سم التمور ،حيث حتول املو�سم �إىل فر�صة عمل لل�شباب ،خ�صو�ص ًا
طالب املدار�س واجلامعات الذين وجدوا يف تلك املهرجانات فر�صة
للعمل والتدريب وامل�ساهمة االجتماعية.
وبني مدير فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة بالق�صيم املهند�س
عبدالعزيز الرجيعي� ،أن املهرجان وفر الوظائف املو�سمية لل�شباب
والفتيات مل��ن ي�سعون �إىل اكت�ساب اخل�برة وامل��ع��رف��ة ،م���ؤك��د ًا �أن
املهرجان يج�سد �أحد �أهم الغايات التي تعمل على تطبيقها املهرجانات
الرتويجية وال�سياحية يف اململكة ،واملتمثلة يف توفري وتوطني
فر�ص العمل ل�شباب وفتيات الوطن.

وقائم وحتت الإن�شاء والت�أ�سي�س ،وت�شمل العديد
من ال�صناعات املهمة �أب��رزه��ا :املنتجات الغذائية
وامل�����ش��روب��ات ،واملنتجات الطبية وال�صيدالنية،
�إ�ضافة �إىل �صناعة الآالت واملعدات ،وال�صناعات
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة الأخ��������رى ،و���ص��ن��اع��ة احل��وا���س��ي��ب
واملنتجات الإلكرتونية والب�صرية ،و�أي�ض ًا املعدات
الكهربائية.

 7.9مليار أرباح
ربعية لـ "سابك"
الريا�ض  -البالد

�سجلت �إي�����رادات ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
"�سابك" ،ارتفاعا يف الربع الثاين من عام  2022بقيمة 14.4
مليار دوالر ،وبزيادة ن�سبتها  ٪ 6مقارنة بالربع ال�سابق ،وزيادة
ن�سبتها  % 32على �أ�سا�س �سنوي.
وارتفعت الأرباح ال�صافية لل�شركة يف الربع الثاين للعام احلايل
مقارنة بالربع الأول من العام ذات��ه من  6.47مليار ري��ال �إىل
 7.93مليار ريال ،وهي قيمة �أعلى من الأرباح ال�صافية البالغة
 7.64مليار ريال يف الربع ذاته من ال�سنة ال�سابقة.
و�أرجعت ال�شركة هذا االرتفاع �إىل ارتفاع ح�صتها من نتائج
ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة ،وكذلك ارتفاع متو�سط
�أ�سعار بيع املنتجات والكميات املبيعة ،م�ضيفة �أن ذل��ك قابله
ارتفاع يف �أ�سعار مواد اللقيم وتكاليف ال�شحن والتوزيع.
و�أو�ضح نائب رئي�س جمل�س �إدارة "�سابك" ،يو�سف بن عبد الله
البنيان� ،أنه �سيتم توزيع  2.25ريال لل�سهم الواحد عن الن�صف
الأول.

معالجة إعالنات
عقارية مخالفة
الريا�ض  -البالد

ك�شفت الهيئة العامة للعقار ،عن �ضبط � 2291إع�لان�� ًا عقاري ًا
خمالف ًا خالل الفرتة من  23يونيو حتى � 9أغ�سط�س اجل��اري،
عاجلت منها � 1385إع�لان�� ًا ،فيما ال ي��زال �أك�ثر من � 900إع�لان
حت��ت الإج�����راء؛ وذل���ك �ضمن ج��ه��ود الهيئة يف متابعة تنفيذ
قرارات �ضوابط الإعالنات العقارية ومعايري ترخي�ص املن�صات
الإلكرتونية ،بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة اخلدمات
املقدمة و�ضمان حفظ احلقوق.
و�أو���ض��ح��ت الهيئة �أن ع���دد امل��ن�����ص��ات ال��ع��ق��اري��ة الإل��ك�ترون��ي��ة
املرخ�صة  3من�صات ،يف الوقت الذي بلغ عدد املن�ش�آت العقارية
امل�صنفة ر�سمي ًا  55من�ش�أة ،م�شري ًة �إىل �أن مركز خدمة ال�شركاء
يف الهيئة العامة للعقار ا�ستقبل  160بالغ ًا عقاري ًا ،و 5600طلب
خلدمة معلن عقاري ،منها  498طلب ًا للمن�ش�آت ،و�أكرث من 5100
طلب للأفراد.
ونوهت الهيئة �إىل �أن عدد امل�سجلني يف خدمة عقاري جتاوز
 8100م�ستفيد ،و�سج ّلت خ��دم��ة التفاوي�ض  908تفاوي�ض
عقارية �إلكرتونية ،بينما بلغ عدد املن�ش�آت العقارية امل�سجلة 651
من�ش�أة ،يف حني و�صل عدد النزاعات العقارية املنظورة يف املركز
ال�سعودي للتحكيم العقاري  97نزاع ًا عقاري ًا.
وت�أتي هذه التنظيمات �ضمن دور الهيئة العامة للعقار يف تنظيم
القطاع العقاري غري احلكومي والإ�شراف عليه وتطويره ،لتعزيز
حوكمة القطاع ،ورفع كفاءة �أدائ��ه ،واملحافظة على ا�ستدامته،
وخدمة ال�شركاء ،ورفع م�ستوى �شفافية القطاع العقاري.
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"اإلخوان" محاصرون في ألمانيا وتونس
برلني  -البالد

ال تتوقف حكومات الدول عن توجيه ال�ضربة
تلو الأخ���رى جلماعة الإخ���وان الإرهابية يف
جميع �أنحاء العامل ،ما ير�سم مالمح مرحلة
�صعبة للمتطرفني� ،إذ ب���د�أت اال�ستخبارات
الأملانية و�ضع يدها ب�صورة �أكرب على هياكل
وحت���رك���ات و�أه������داف الإخ������وان ل��ل��ح��د منها
والق�ضاء عليها يف �أق���رب وق���ت ،كا�شفة عن
ت�أثر اجلماعة الإرهابية بالتناحر الداخلي بني
جبهتي لندن و�إ�سطنبول.
وق����ال ت��ق��ري��ر ف���رع ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال��د���س��ت��ور
(اال����س���ت���خ���ب���ارات ال���داخ���ل���ي���ة) ب���والي���ة ب���ادن
ف��ورمت�برغ� ،إن الأزم����ات الداخلية ل�ل�إخ��وان
تتزايد ،بعد �أن ح��اول جناح �إ�سطنبول عزل
امل��ر���ش��د الإن���اب���ة �إب��راه��ي��م م��ن�ير ال����ذي عترب
�أح��د الر�ؤ�ساء البارزين للإخوان يف �أوروب��ا
ويعي�ش يف لندن ،الفتا �إىل �أنه من املفرت�ض �أن
ال�صراع على ال�سيطرة داخل جماعة الإخوان
�سيقرر ما �إذا كان مركز الإدارة للجماعة يقع
يف �أوروب���ا الغربية �أو يف تركيا ،م�ؤكدا يف
الوقت ذات��ه �أن �أح��د ال�سيناريوهات القادمة
يتمثل يف �إ�ضعاف دائم للجماعة.
وك�شف التقرير �أن جماعة الإخ��وان موجودة
يف �أكرث من  70دولة بهدف خلق عدم ا�ستقرار
فيها غري �أنهم متابعون و�ستحبط حتركاتهم،
مبينا �أنه بالإ�ضافة �إىل املنظمة الأم ،هناك عدد
كبري من اجلمعيات الدولية التي هي �إما فروع
مبا�شرة للجماعة و�إم��ا ترتبط معها بروابط
�أيديولوجية و�شخ�صية وهيكلية ،م�شريا �إىل

�أنه يتم تنظيم املكاتب الفرعية للإخوان ب�شكل
خمتلف ،وهذه يعتمد على الظروف االجتماعية
وال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة املختلفة يف كل
دولة ،بينما القا�سم امل�شرتك بينها جميعًا هو
تبني القناعات الأ�سا�سية للإخوان والأهداف
الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي ير�سمها ال��ت��ن��ظ��ي��م .وح��ول
وجود الإخ��وان يف �أوروب��ا ،قال التقرير وفقا
للعني الإخبارية :يف البداية ،اعتربت جماعة
الإخ��وان� ،أوروب��ا مال ًذا �آم ًنا ،لكن مع الوقت،
ب���رزت �أمل��ان��ي��ا على وج��ه اخل�صو�ص كمكان
ن�����ش��اط رئي�سي للجماعة ،ح��ي��ث متكنت من
تو�سيع هياكلها هناك حتت حماية مبد�أ �سيادة

القانون .وت�شتمل هياكل جماعة الإخوان يف
�أوروب��ا الآن على �شبكة حمكمة من املنظمات
اجلامعة واملظلية على م�ستوى القارة ،يندرج
حتتها منظمات مظلية �أ�صغر على م�ستوى
كل دول��ة وما يرتبط بها من منظمات �أ�صغر،
ث��م منظمات ال��ط�لاب وال�����ش��ب��اب ،ف��� ً
��ض�لا عن
امل���ؤ���س�����س��ات املتخ�ص�صة ح�سب امل��و���ض��وع،
وامل�ساجد ،واجلمعيات امل�ستقلة املفرت�ضة"،
معتربا �أن املعهد الأوروب��ي للعلوم الإن�سانية
يفرخ القيادات الإرهابية ال�شابة يف الإخوان
ال��ذي��ن ي�صبحون على دراي���ة ب�أيديولوجية
اجلماعة و�أهدافها الفعلية .ولفت �إىل �أنه على

اإلرياني يحمل الميليشيا مسؤولية توقف صرف مرتبات الموظفين

الحوثي يختطف موثقي العقود وينهب إيرادات النفط
البالد  -حممد عمر

ت�ستهدف ميلي�شيا احلوثي الإرهابية ب�شكل م�ستمر موثقي العقود يف
�صنعاء غري املوالني لها ،عرب حمالت دهم ملنازلهم واعتقالهم� ،إذ �أكدت
م�صادر حملية �أن عنا�صر �أمنية تابعة للميلي�شيا �شنت على مدى يومني
ما�ضيني حمالت مالحقة ودهم ملنازل �أمناء �شرعيني (من موثقي العقود)
ب�أحياء متفرقة يف العا�صمة ،بهدف القب�ض عليهم و�إيداعهم ال�سجون،
م�شرية �إىل �أن اال�ستهداف اجلديد الذي طال ع�شرات من كاتبي العقود
يف مديريات معني وال�سبعني والثورة ،ب�صنعاء ،ي�أتي بحجة مزاولتهم
�أعمالهم وعدم �إف�ساحهم املجال �أم��ام املوثقني اجلدد املوالني للميلي�شيا،
نظر ًا لعدم قبولهم �شعبي ًا ،وعدم ر�ضوخ املواطنني للتعامل معهم.
و�أكد موثقو عقود ،اعتقال امليلي�شيا خالل اليومني املا�ضيني �أكرث من 32
موثق ًا ،من �أحياء متفرقة يف �صنعاء ،بينما جاءت هذه احلملة مع حملة
�أخ��رى مماثلة كانت �أطلقتها اجلماعة منذ �أ�سبوعني� ،أزال��ت من خاللها
املئات من اللوحات الإعالنية للموثقني يف �شوارع عدة ب�صنعاء ،م�شرتطة
عليهم دفع ر�سوم مالية حتت ا�سم "�إيجارات �شهرية" ،تراوحت ما بني
 100و� 150ألف ريال على كل لوحة �إعالنية ،فيما ذكر �سكان يف �صنعاء،
�أن �سيارات حوثية حتمل م�سلحني ال تزال جتوب �أحياء و�شوارع عدة يف
�صنعاء ،بغية القب�ض على من تبقى من الأمناء ال�شرعيني الذين ال يزالون
ميار�سون �أعمالهم ،الفتني �إىل �أن معظم موثقي العقود احلاليني الذين
تالحقهم اجلماعة هم من ذوي االخت�صا�ص ،ومعتمدون ر�سمي ًا ،ومعروفون
لدى قاطني احلارات والأحياء منذ �سنوات ما قبل االنقالب احلوثي .من
جهتها ،اتهمت احلكومة اليمنية ،ميلي�شيا احلوثي ،بنهب  150مليار ريال
ميني من �إيرادات امل�شتقات النفطية الواردة عرب ميناء احلديدة منذ بدء
الهدنة الإن�سانية يف � 2أبريل املا�ضي ،والتي ترعاها الأمم املتحدة ،م�ؤكدة
�أن هذا املبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة يف مناطق �سيطرة
ميلي�شيا احلوثي ملدة � 6أ�شهر .وح َمّل وزير الإعالم اليمني ،معمر الإرياين،
ميلي�شيا احلوثي التابعة لإيران كامل امل�س�ؤولية عن توقف �صرف مرتبات
موظفي الدولة ،بعد اقتحامها العا�صمة �صنعاء و�سيطرتها على م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة والبنك امل��رك��زي ونهبها اخلزينة العامة واالحتياطي النقدي،
وا�ستمرارها يف نهب الإي��رادات من جمارك و�ضرائب وزكاة ،وتوجيهها

ملجهودها احلربي .و�أو�ضح �أن احلكومة �أبدت منذ اللحظة الأوىل ويف
كل جوالت احلوار ا�ستعدادها لدفع مرتبات املوظفني واملتقاعدين املدنيني
مقابل ت�سليم ميلي�شيا احلوثي �إيرادات الدولة مبناطق �سيطرتها ،وقدمت
يف �ستوكهومل تنازال باملوافقة على �آلية املبعوث الأممي ب�صرف املرتبات
مقابل حت�صيل �إيرادات مواين "احلديدة ،ال�صليف ،ر�أ�س عي�سى" .و�أ�شار
الإري���اين �إىل �أن ميلي�شيا احلوثي منذ ب��دء الهدنة الأممية قامت بنهب
( )105مليارات ري��ال ،و( )45مليار ري��ال ،ب�إجمايل ( )150مليار ريال
ميني ،من �إي��رادات امل�شتقات النفطية ال��واردة عرب ميناء احلديدة ،تكفي
لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة يف مناطق �سيطرتها ملدة � 6أ�شهر.
�إىل ذلك� ،أ َّك��د العقيد مر�سل الكميم باملنطقة الع�سكرية الثالثة لـ"البالد"
�أن ملي�شيا احلوثي ت�ستغل الهدنة يف التج�س�س على املناطق املحررة،
وعلى املناطق احلدودية ،م�شريا �إىل �أن احلوثيني ي�ستخدمون الطائرات
امل�����س�يرة يف �إط��ل�اق ق��ذائ��ف هجومية ع��ل��ى امل��ن��اط��ق ال�سكنية امل��ح��ررة
واملواقع الع�سكرية لقوات اجلي�ش الوطني ،ما �أ�سفر عن �سقوط �شهداء
وجرحى بينهم مدنيني و�أط��ف��ال ،م�شيدا ب��دور التحالف العربي بقيادة
اململكة والإم��ارات ،ودعمهم امل�ستمر وامللمو�س ملجل�س القيادة الرئا�سية
وللحكومة ولل�شعب اليمني ،عالو ًة على حتركهم ال�سريع لإنقاذ املنكوبني
من النازحني يف حمافظة م���أرب ،ب�سبب الفي�ضانات وال�سيول ،والتي
ت�ضرر منها �أكرث من � 16ألف منزل ،وعدد كبري من اخليام ،كما ثمن دعم
اململكة الإن�ساين والتنموي وال�صحي.

ليبيا ..الحكومة المكلفة تدعم توحيد الجيش
طرابل�س  -البالد

�شدد رئي�س احلكومة الليبية املكلفة من قبل الربملان فتحي با�شاغا ،على �أن
حكومته تدعم جميع امل�ساعي الهادفة لتوحيد اجلي�ش الليبي واال�ستفادة
من اخلربات الدولية مبا يحقق تطويره وي�ضمن مبد�أ ال�سيادة الوطنية.
وقال با�شاغا �أم�س (الثالثاء) مبنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س اجلي�ش الليبي،
�إن حكومته حري�صة على توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مقدما التهاين
لل�ضباط و�ضباط ال�صف واجل��ن��ود املخل�صني للوطن وامل��داف��ع�ين عن
ا�ستقالله و�سيادته .وق��رر املجل�س الرئا�سي الليبي حل كافة الغرف
الع�سكرية التي مت �إن�شا�ؤها خالل ال�سنوات املا�ضية لعدة �أغرا�ض ،وذلك
يف �سياق امل�ساعي التي يقودها لتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إذ جاء
القرار بعد يومني من لقاء املجل�س الرئا�سي مع املدعي العام الع�سكري
اللواء م�سعود ارحومة ،بح�ضور رئي�س الأركان العامة للقوات التابعة

حلكومة الوحدة الوطنية الفريق �أول حممد احل��داد ،مت خالله مناق�شة
امل�شاكل التي تواجه ع��ددا من ال��وح��دات والإدارات الع�سكرية و�سبل
حلحلتها ،لتتمكن من �أداء �أدوارها ،وفق القوانني واللوائح املعمول بها
يف اخلدمة الع�سكرية .ويتوقع �أن ترف�ض الغرف الع�سكرية �أو تتمرّد على
قرار حلها من املجل�س الرئا�سي ،و�سط خماوف من �أن تزيد هذه اخلطوة
من حالة التوتر وعدم اال�ستقرار يف ليبيا ،يف ظل احتدام العداء بني
امليلي�شيا امل�سلحة املوالية لرئي�سي احلكومتني املتنازعتني على ال�شرعية
عبد احلميد الدبيبة وفتحي با�شاغا .وثمّة قلق �أممي ودويل كبري من
�أن �إمكانية �أن ي�ؤدي هذا العداء والتناف�س �إىل انزالق البالد نحو القتال
من جديد ،خا�صة يف ظل الو�ضع الأم��ن��ي املتوتر ال��ذي تعي�شه البالد
واالنق�سام ال�سيا�سي واملناطقي ،على وقع ا�ستعرا�ض كبري للقوة و�أعمال
عنف متكررة من امليلي�شيا امل�سلحة.

مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،نظم جمل�س
الأئ��م��ة والعلماء م��ا ي�سمى "دورات �سرية"
على ال�صعيد ال��وط��ن��ي ب���أمل��ان��ي��ا ،مب��ا يف ذلك
يف بادن فورمتبريغ ،والتي ت�ستهدف ب�شكل
خا�ص العائالت امل�سلمة ،لن�شر �أفكار الإخوان
املتطرفة.
ويف تون�س ي�ستع ّد الرئي�س قي�س �سعيّد لإ�صدار
م��ر���س��وم ح��ول ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي اجل��دي��د،
وط��ري��ق��ة ان��ت��خ��اب ال��غ��رف��ت�ين الت�شريعيتني؛
الربملان واملجل�س الوطني للجهات والأقاليم،
و���ش��روط ال�تر� ّ��ش��ح لالنتخابات الت�شريعية،
حيث ي�سد القانون اجلديد ثغرات ونواق�ص

ك���ان الإخ�����وان ي�ستغلونها لت�شكيل م�شهد
برملاين على قيا�س �أجندتهم .وتنتظر ال�ساحة
ال�سيا�سية يف تون�س �إ���ص��دار القانون الذي
�ستجري على �أ�سا�سه االنتخابات الربملانية
املقبلة يف  17دي�سمرب املقبل .وم��ن املتوقع
�أن ي�ضع ال��ق��ان��ون اجل��دي��د ���ش��روط��ا خمتلفة
عن �سابقه من �أجل �أن يفرز االق�تراع املنتظر
م�شهدا خال من العيوب الناجمة عن �إخالالت
بالتطبيق �أو ا�ستغالل لبع�ض الثغرات.
وبخ�صو�ص االنتخابات الربملانية املقبلة ،من
املنتظر �أن ين�ص القانون االنتخابي اجلديد
على عدم الت�صويت على القوائم ،مثلما كان

معموال به يف ال�سابق ،و�سيتم تعوي�ض ذلك
بالتن�صي�ص على �أن االق�ت�راع �سيكون على
الأف���راد ويف دورت�ي�ن ،وف��ق متابعني للم�شهد
ال�سيا�سي التون�سي.
�إىل ذلك ،ت�أتي حماكمة املتورطني يف ق�ضايا
الإرهاب واالغتياالت ال�سيا�سية والف�ساد املايل
والإداري على ر�أ�س قائمة مطالب التون�سيني
منذ انطالق م�سار  25يوليو ،وذلك �إىل جانب
مطالبتهم للدولة بالعناية بامل�سائل االقت�صادية
واالجتماعية .وقد ظهرت يف الآونة الأخرية
م���ؤ���ش��رات ع��ن ان��ط�لاق املحا�سبة القانونية
للمتورطني يف اجل��رائ��م ال�سيا�سية واملالية
والأم��ن��ي��ة .و�شملت التحقيقات بخ�صو�صها
قيادات من حركة النه�ضة الإخوانية وعدد من
املنتمني لذراعها ال�سيا�سي ائتالف الكرامة.
و�أل��ق��ت ال�سلطات الأم��ن��ي��ة خ�ل�ال الأ���س��ب��وع
املا�ضي القب�ض على النائب يف الربملان املنحل
را�شد اخلياري بعد �أكرث من عام من هروبه من
مذكرة جلب وذلك بعد �صدور قرارات ع�سكرية
بالقب�ض عليه بتهمة �إ���ض��ع��اف روح النظام
الع�سكري ورب��ط ات�صاالت مع �أع���وان دولة
�أجنبية ،كما ح��ددت املحكمة موعدا ملحاكمة
اخلياري يف �سبتمرب املقبل �ضمن ق�ضية من 4
ق�ضايا يواجهها القيادي يف ائتالف الكرامة،
بينما ي��واج��ه رئي�س ح��رك��ة النه�ضة را�شد
الغنو�شي التحقيقات يف جملة من الق�ضايا
املرفوعة �ضده ،و�آخرها تتعلق باتهامات له
بالتحري�ض �ضد قوات الأم��ن بعد و�صفه لهم
بالطواغيت.
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الحالة الثقافية  ..رصد المعارف واالقتصاد اإلبداعي
الريا�ض ـ البالد

ت�ستعد وزارة الثقافة لإ���ص��دار الن�سخة
الكاملة لتقرير "احلالة الثقافية يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 2021م ب��ع��ن��وان:
"الثقافة يف الف�ضاء العام"؛ ليكون متاح ًا
خ�ل�ال الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة للمهتمني
واملخت�صني لت�صفحه عرب املوقع الر�سمي
للوزارة .
وي��ر���ص��د ال��ت��ق��ري��ر م�����س��ت��وي��ات احل�ضور
الثقايف يف امل�ساحات املفتوحة ،والأماكن
العامة يف اململكة� ،سوا ًء كان ذلك ب�شكلٍ
عام� ،أو من خالل النظر يف واقع ما بعد
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
 "19على وج ٍه خا�ص.
وي��ت��ن��اول ال��ت��ق��ري��ر يف خ��م�����س��ة ف�صول
خم�سة �أب��ع��ا ٍد للمجاالت الثقافية ،وهي:
"الإدارة وال�صون ،والإنتاج والإب��داع،
وامل�شاركة الثقافية ،واملعارف واملهارات،
واالق��ت�����ص��اد الإبداعي" ،يف ح�ين ير�سم

واقع الثقافة يف 2021م �إىل جانب معامل
التعايف من اجلائحة ،وميكن حتديدها
يف  4تطورات� ،أو اجتاهات كربى مت�س
�أك�ث�ر م��ن ُب��ع��د م��ن �أب��ع��اد الثقافة ،وه��ي:
منو ال�سياحة الثقافية الداخلية ،ت�أثري
امل�����س��ت��وى االق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة
الثقافية ،التو�سع امللفت يف فر�ص الدعم
والتمكني للثقافة والإب�����داع ،ا�ستمرار
العملية التنظيمية للثقافة يف اململكة
التي �شملت �إطالق �إ�سرتاتيجيات الهيئات
الثقافية ،و�صدور تنظيمات ولوائح لرفع
امل�ستوى التنظيمي واالح�ترايف للقطاع
الثقايف.
ويعد تقرير احلالة الثقافية منتج ًا معرفي ًا
تقدمه وزارة الثقافة لكافة املهتمني بر�صد
احل����راك ال��ث��ق��ايف امل��ح��ل��ي داخ���ل وخ���ارج
امل��م��ل��ك��ة ،وت��ه��دف م��ن خ�لال��ه �إىل �إن��ت��اج
ال��ت��ق��ري��ر ع�ب�ر ف�����ص��لٍ ���س��اد���س ب��ع��ن��وان :العام" امل�لام��ح العامة للحالة الثقافية ،التي قدمت ف�صول التقرير ق��راءة �أولية ت�شمل القطاع الثقايف ككل .وبرزت بع�ض نقطة �أ�سا�س معرفية تحُ دَّث ب�شكل دوري
"مالمح وا�ستنتاجات :الثقافة يف الف�ضاء كما تتيح اال�ستنتاجات املختلفة للبيانات ل��ه��ا يف اجت���اه���ات وم�لاح��ظ��ات رئي�سية املالمح العامة التي ر�صدها التقرير عن وت�ستند على �أبحاث ودرا�سات معتمدة.

تقنيات جديدة لتدوير
النفايات العضوية

 62حرفيا يشاركون في قرية جازان التراثية

جدة ـ البالد

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ل��ل��ع��ل��وم والتقنية
(كاو�ست)� ،أن من�ش�أة «�إدام���ة للحلول الع�ضوية»،
وهي �شركة نا�شئة لإعادة تدوير النفايات الع�ضوية
يف كاو�ست ،افتتحت ر�سميًا من�ش�أة �إع��ادة التدوير
اجلديدة اخلا�صة بها داخل مدينة الأبحاث والتقنية
يف احلرم اجلامعي لكاو�ست.
و�أو���ض��ح��ت جامعة كاو�ست� ،أن ه��ذه املن�ش�أة تعد
الأوىل من نوعها يف اململكة ،التي ت�ستخدم تقنيات
ملعاجلة النفايات وحلول الزراعة ال�صحراوية ،وهي
ابتكارات مهمة تدعم �أه��داف التنمية امل�ستدامة يف
ر�ؤي��ة اململكة  .٢٠٣٠و�أ�ضافت كاو�ست� ،أن معظم
النفايات يف اململكة يتم �إر�سالها �إىل مكبات خا�صة
لدفنها ،وهي متثل تهديدًا للبيئة وال�صحة العامة،
وت�شكل عب ًئا اقت�صاديًا على القطاعات احلكومية
العامة وال�شركات.
كما ت�شكل النفايات الع�ضوية منها ح��وايل ،٪٦٥
وينتج ع��ن تراكمها انت�شار غ���ازات دفيئة خطرة
مثل امليثان ال��ذي يلوث الهواء ويتفاعل مع �أن��واع
النفايات الأخ���رى لإن��ت��اج مركبات ثانوية �ضارة
مثل «ال��ر���ش��اح��ة» ،وه��ي �سائل خطر ي��ل��وث الرتبة
اجلوفية وم�����ص��ادر امل��ي��اه .و�أ���ض��اف��ت ك��او���س��ت� ،أن
تقنيات «�إدامة» ت�ساعد على مكافحة هذه التهديدات
من خ�لال ا�ستخدام علم الأح��ي��اء الدقيق يف عملية
الت�سميد؛ لتحويل النفايات الع�ضوية �إىل منتجات
عالية القيمة للزراعة ال�صحراوية وزراعة الأ�شجار
وترميم الأرا�ضي.
يُذكر �أن من�ش�أة «�إدامة» التي مت تطويرها بالتعاون
م��ع �إدارة امل��راف��ق يف كاو�ست �ستعمل على �إع��ادة
ت���دوي���ر  ٪١٠٠م���ن ن��ف��اي��ات اجل��ام��ع��ة ال��غ��ذائ��ي��ة
واخل�����ض��راء ،لإن��ت��اج ح��وايل  ٤٥٠٠مرت مكعب من
حم�سنات ال�ترب��ة عالية اجل���ودة ،ف�ضلاً ع��ن امل��واد
الأخرى املفيدة للرتبة الرملية املحلية.

أمانة نجران تعالج
عناصر التشوّه البصري
جنران ـ البالد

توا�صل �أمانة منطقة جنران والبلديات املرتبطة بها
�أعمالها مبعاجلة عنا�صر الت�شوه الب�صري يف مدينة
جنران وحمافظات ومراكز املنطقة.
و�أو���ض��ح �أم�ين منطقة جن��ران املهند�س �صالح �آل
داغ�����ش� ،أن الأم���ان���ة وب��ل��دي��ات��ه��ا ق��ام��ت خ�ل�ال �شهر
يوليو املا�ضي  ،ب���إزال��ة  45707م 3م��ن خملفات
البناء والهدم ،والتعامل مع  150حاجز حفريات،
و�إ���ص�لاح � 69205أمتار مربعة من حفر ال�شوارع
والت�شققات ،و�صيانة  1012عمود �إنارة� ،إ�ضافة �إىل
�صيانة وتهيئة  2870م ًرتا مربعًا من �أر�صفة الطرق
وال�شوارع وامليادين ،و�إع��ادة ده��ان  10962م ًرتا
طوليًا من بردورات الأر�صفة واخلطوط الأر�ضية،
و�إزالة  402م ًرتا مربعًا من الكتابات امل�شوهة على
اجل����دران ،ومعاجلة  109م��ن ح��اوي��ات النفايات،
ورف��ع � 42سيارة تالفه وتهيئة و�إ�صالح 2640م2
م��ن م�لاع��ب الأط���ف���ال يف احل���دائ���ق ،وزراع����ة 480
من الأ�شجار وال���ورود ،و�إزال��ة  173موقع ًا للباعة
اجلائلني.

جازان ـ البالد

�أتاحت القرية الرتاثية مبنطقة جازان اً
جمال وا�سعًا
�أم��ام  62حرفيًا وحرفي ًة لعر�ض منتجاتهم الفنية
يف ال�سوق ال�شعبي بالقرية ،وذل��ك خ�لال ملتقى
احلرفيني واحلرفيات بجازان ،الذي اِختتم فعالياته
م�ساء �أم�س.
وت��ن��وع��ت الأع����م����ال احل��رف��ي��ة يف امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي
ا�ستمر �أرب��ع��ة �أي���ام ،حيث �شملت �أع��م��ال النحت،
و�أع��م��ال الدباغة ،واملن�سوجات ،و�صناعة ال�سبح
ب�أنواعها ،والفخار والأواين ،واخلياطة والتطريز

وامل�شغوالت اليدوية ،و�صناعه املالب�س الرتاثية،
�إىل ج��ان��ب ف��ن �إع����ادة ال��ت��دوي��ر ال���ذي يعتمد على
اخلامات املتوفرة وحتويلها لقطع جمالية ،والر�سم
ب��اخل��ي��وط .و�سعى امللتقى ال�ستقطاب احلرفيني
واحلرفيات املحليني؛ لإتاحة فر�ص التبادل املعريف
بينهم ،والتعريف ب�أعمالهم وتقدميها �أم��ام الزوار
يف م��وق��ع واح���د ،وحتفيز احلرفيني واحلرفيات
ً
حفاظا على احل��رف الرتاثية
ملوا�صلة �إبداعاتهم
والفنية مبنطقة جازان .تربز "القعادة" اجلازانية
و���س��ط ال�ساحة ال�شعبية بقرية ج���ازان الرتاثية

مرحبة ب�ضيوف جازان و�ضيوف املهرجان ال�شتوي
ال�ساد�س ,حيث �شكلت القعادة على م ّر ال�سنني رم ًزا
لالحتفاء بال�ضيف ،وظلت حمتفظة مبكانتها يف
بيوت جازان .
��ر���ض حي
وت��ب��دو ق��ري��ة ج����ازان ال�تراث��ي��ة ك���دار ع ٍ
مل��وروث��ات ج��ازان وتاريخها التليد ,حيث اكت�ست
�أهمية بالغة لدى زوار منطقة ج��ازان وباتت مق ًرا
دائمًا ورئي�سيًا للمهرجانات.
ويف القرية يقف الزائر على �إطاللة حلقبة زمنية
م��ن ت��اري��خ منطقة ج���ازان العريق ,ومن��ط احلياة

القصر الحديدي  ..تحفة معمارية في الطائف
الطائف ـ البالد

ع��ل��ى �أط����راف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ائ��ف وو���س��ط
املدينة تتناثر الق�صور التاريخية التي
حت��ف��ه��ا الأ����ش���ج���ار بب�ساتينها اخل�صبة
اجل��ذاب��ة املحت�ضنة للطبيعة اخل�ضراء،
وامل��ت�����ص��درة ل��ل��ح��راك ال�����س��ي��اح��ي ،ي�برز
م��ن بينها الق�صر احل��دي��دي �أح��د التحف
املعمارية يف قائمة �أبرز الق�صور التاريخية
التي حتكي اجلمالية الكامنة يف التفا�صيل
الدقيقة امللفتة للأنظار والغريبة من نوعها
يف تلك احلقبة.
اعتمد الق�صر احل��دي��دي يف بنائه ب�شكل
�شبه كامل على �صفائح احل��دي��د و�أل���واح
ال��زج��اج (امل���راي���ا) ،بت�صميم يجمع بني
ال��غ��رب وال�����ش��رق ،ح��ي��ث م��ا زال الق�صر
ي��ت��ب��اه��ى ح��ت��ى وق��ت��ن��ا ال���راه���ن بعظمة
و�شموخ تراث وتاريخ حمافظة الطائف،
التي متيزت ق�صورها بالتنوع املختلف يف
الطراز املعماري.
وي��ق��ع الق�صر ال���ذي ���ش��ي��ده وزي���ر املالية
ال�سابق حممد �سرور ال�صبان -رحمه الله-
يف حي قروى ويعود تاريخ بنائه �إىل عام
 1345ه��ـ ،ومتيز يف �أ�سلوبه املعماري
بدمج النمط املحلي والغربي ،واحلدائق
املتنا�سقة املثمرة بفاكهة الطائف كالعنب
وال��رم��ان ،وال��زه��ور التي حتيط بالق�صر
يف كافة جوانبه ،وب�ساتينه التي �شغلت
م�ساحات �شا�سعة �أ�ضفت طابعًا جماليًا
خمتل ًفا� ،إ�ضافة �إىل ممر بانورامي بطول
ي�صل �إىل نحو  100مرت ،مغطى ب�أ�شجار
العنب.
كما يزين �صدره حمام �سباحة ،ونافورة
تقع يف و�سطه حتمل �أ�شكا ًال ور�سومات
منحوتة ،وت�صاميم على �أ�شكال هند�سية
ذات تفا�صيل خمتلفة ،وع��دد م��ن الغرف
واملجال�س ،مع املرافق العامة من حمامات
وم��ط��اب��خ وج��ل�����س��ات خ��ا���ص��ة ب�ين ال��غ��رف
ت��زي��ن��ه��ا ال��ن��ق��و���ش وامل����راي����ا ال��زج��اج��ي��ة

ال�سائد يف تلك احلقبة ,فمن البيت التهامي �إىل
البيت اجلبلي �إىل البيت الفر�ساين ,ومن امليفا �إىل
اجلبنة وفناجني الطني  ،تلتقي جغرافية املنطقة
وتاريخها معًا ,لتبوح بعراقة �إن�سان املنطقة قدميًا
وجهده الكبري يف التعاي�ش مع ال��ظ��روف البيئية
املحيطة به الذي طوع موارد البيئة الطبيعية منذ
قدمي الزمن فتحولت لبيوت و�أواين و�أثاث وغدت
ح�ضارة ماثلة يتباهى بها �إن�سان احلا�ضر ولرتبط
بني �أجيال املا�ضي و�أجيال احلا�ضر �أملاً يف مزيد
من العمل واجلهد واحلياة لغد �أكرث تطو ًرا ورقيا.

األمطار ترسم
مالمح الفرح بجازان
جازان ـ البالد

�شهدت منطقة ج��ازان خ�لال الأ�سبوع احل��ايل هطوال
كثيفا للمطر وجريانا لل�سيول وهبوب ن�سمات عليلة
تلقي بظالل الفرح وتر�سم البهجة على وجوه الكبار
وال�صغار من �أهايل املنطقة والزائرين لها  ،فيما �شهدت
ال�سواحل كثافة يف اعداد الزوار.
مظاهر احلالة املطرية التي ت�شهدها املنطقة  ،والأجواء
ما بني املاطرة والغائمة � ،أدت خروج الأهايل لال�ستمتاع
بالأجواء املاتعة مبتنزهات و�شواطئ املنطقة  ،حيث
اكتظت �شواطئ وحدائق املنطقة ،باملتنزهني والزوار
الذين جذبتهم امل�شاهد الطبيعية للمنطقة.
وج�����ددت م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل����دين مب��ن��ط��ق��ة ج����ازان،
حتذيراتها للجميع ب�أخذ احليطة واحلذر.
و�أهابت املديرية باجلميع ب�ضرورة التقيد بتعليمات
و�إر�شادات ال�سالمة يف مثل هذه احلاالت ،ومنها عدم
اخل���روج يف ح��ال��ة الأم��ط��ار ال�شديدة �إال لل�ضرورة،
وعدم االقرتاب من جتمعات املياه �أو املجازفة ودخول
الأودية واملخاطرة بقطع مياه ال�سيول.

وال��ت��ح��ف ال��ف��خ��اري��ة ال�ضخمة املختلفة
وال��ع��ق��ود و�أ���س��ق��ف م���ن احل���دي���د م��زج��ت
بالنقو�ش املحفورة بطابع هند�سي بديع
ال�شكل.
وي�صل ارت��ف��اع الق�صر احل��دي��دي �أو ما
يعرف بق�صر ال�صبان �إىل �أكرث من طابقني،
يحمل يف �شكلة اخلارجي �شرفات كبرية
احلجم مزينة بالزخارف ،حتيط بالق�صر
من جوانبه الأربعة ،زادت من روعة املكان.
واهتمت الأي���دي العاملة يف تلك احلقبة

ب��امل��وا���ص��ف��ات الهند�سية ال��دق��ي��ق��ة ���س��واء
يف �أو���ص��اف الق�صر خارجي ًا �أو داخلي ًا
وت��وزي��ع �شبكات ال���ري وو���ص��ول امل��ي��اه
العذبة لل�شرب ،وك��ذل��ك االهتمام الكبري
ب��ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي ،ال���ذي ج���رى توزيعه
ب�شكل اح�ترايف ك��ان من �أ�سا�س الق�صر،
مبا يف ذلك الطابع التكويني الغريب الذي
يحمله الق�صر ،حيث يحر�ص العديد من
�سيّاح الطائف على التوافد وزيارة الق�صر
والتقاط ال�صور التذكارية.

زمان
9
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لكي منلأ فراغ الطلبة

1385-7-25هـ

1380-5-13هـ

1380-4-15هـ

1384-7-27هـ

1380-4-23هـ

التركي" أوزديمير" يعزز صفوف االتفاق
الدمام -حمود الزهراين

10

�أع��ل��ن ن��ادي االت��ف��اق ،ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،عن
التوقيع مع العب خط الو�سط الدويل الرتكي
ب�يرات �أوزدمي�ير ً
قادما من فريق طرابزون
�سبور الرتكي.
وي�أتي ذلك ليكون بديال لل�سلوفاكي فيليب
كي�ش ،الذي انتقل للعب مع احتاد كلباء يف
�صفقة انتقال حر.
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وذك��رت تقارير� ،أن �صفقة �شراء االتفاق
للمدة املتبقية من عقد الالعب مع طرابزون
بلغت  2.5مليون ي��ورو ،حيث �سيتقا�ضى
�أوزدمي�ي�ر مليون ي��ورو �سنويا ،فيما تبلغ
قيمة بريات �أوزدميري “ 24عاما” ال�سوقية،
وف��ق��ا لـ”تران�سفري ماركت” املخت�ص يف
ان��ت��ق��االت ال�لاع��ب�ين وقيمهم ال�سوقية 4.7
مليون يورو.

في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف..
فهد العوير�ضي

األخضر بط ً
ال
لكأس العرب
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة..ي��ت��وج امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي
ببطولة ك���أ���س ال��ع��رب لل�شباب للمرة الثالثة
يف تاريخه ،وذل��ك عقب ف��وزه على املنتخب
امل�صري يف املباراة النهائية بركالت الرتجيح
٣-٥
� .أق��ي��م��ت امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب�ي�ن املنتخب
ال�سعودي واملنتخب امل�صري على ملعب مدينة
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز الريا�ضية يف
نهائي ك�أ�س العرب .٢٠٢٢
متكن الأخ�ضر من التقدم يف الدقائق الأخرية
م��ن زم��ن ال�����ش��وط الأول بعد ت�سديدة قوية
من الالعب عبدالعزيز العليوة داخ��ل منطقة
اجلزاء .
وبعد  ٥دقائق تقريب ًا من بداية ال�شوط الثاين
جنح العب املنتخب امل�صري �صالح با�شا من
ت�سجيل هدف التعادل بعد ت�سديدة من داخل
منطقة اجلزاء .
وانتهى الوقت الأ�صلي من املباراة بالتعادل
االيجابي  ، ١-١وبعد ذل��ك انتقل املنتخبان
�إىل الأ���ش��واط الإ�ضافية ،التي انتهت بنف�س
النتيجة.
وجل���أ املنتخبان �إىل رك�لات الرتجيح حل�سم
لقب بطل ك�أ�س العرب  ٢٠٢٣والتي ف��از بها
املنتخب ال�سعودي بنتيجة � ..٣-٥ألف مربوك
ملنتخبنا الوطني حتقيق هذا اللقب ال��ذي مت
حتقيقه للمرة الثالثة يف ت��اري��خ��ه ،وللمرة
الثانية على التوايل .
وقد القى هذا الإجن��از ال�سعودي التفاعل من
امل�س�ؤولني والريا�ضيني والإعالميني الذين
�أ���ش��ادوا مب�ستوى الفريق وامل���درب الوطني
املتميز �صالح املحمدي.

هجن المرقاب تظفر بناموس( الحيل
مفتوح) ..و"المتحدة" األفضل توقيت ًا

الطائف -البالد

ق��دم��ت ه��ج��ن امل���رق���اب واح������د ًا م���ن �أف�����ض��ل
�أ���ش��واط م��ه��رج��ان ويل العهد للهجن  ،حيث
�أهدت" طليعة" م�ؤ�س�سة هجن امل��رق��اب لقب
نامو�س (رئي�سي احليل مفتوح) ،مل�سافة  5كم

بزمن قدره  8.14.92دقائق� ،ضمن الأ�شواط
امل�سائية �أم�س الثالثاء ،املخ�ص�صة ل�سن احليل
وال��زم��ول امل��ف��ت��وح ،وح��ل��ت هجن ال�شحانية
يف ال��و���ص��اف��ة مع" �سل�سبيل" ال��ت��ي �سجلت
 8.15.24دقائق.

ف��ي��م��ا ح�����ص��د “مغذي” م��ل��ك حم��م��د �سهيل
عوي�ضان العامري ،نامو�س ال�شوط الرئي�سي
ل��ل��زم��ول م��ف��ت��وح ،ح��ي��ث �سجل ت��وق��ي��ت�� ًا ق��دره
 8.29.30دقائق .ويف الأ�شواط ال�صباحية،
انتزعت "املتحدة" لـ �سامل الرملي العامري،

منتخبنا األولمبي يواجه المغرب في ثاني
مبارياته بدورة األلعاب اإلسالمية

أخضر السلة يستعد للمرحلة
األخيرة من تصفيات المونديال

الريا�ض -البالد

جدة – هالل �سلمان

يواجه منتخبنا الأوملبي م�ساء اليوم
�شقيقه امل��غ��رب��ي يف ث���اين م��ب��اري��ات��ه
مب�سابقة كرة القدم يف دورة الألعاب
الإ����س�ل�ام���ي���ة امل��ق��ام��ة مب��دي��ن��ة ق��ون��ي��ة
الرتكية.

وك��ان الأخ�����ض��ر الأومل��ب��ي ق��د ا�ستهل
م��ب��اري��ات��ه يف ال������دورة ب���ف���وزه على
منتخب �أذربيجان بهدف دون مقابل
�سجله الالعب �أحمد الغامدي.
وقد �أج��رى العبو منتخبنا الأوملبي
ي��وم �أم�����س ح�صتهم التدريبية ،حتت

�إ���ش��راف امل��دي��ر الفني �سعد ال�شهري
واجلهاز الفني امل�ساعد ،ط ّبقوا خاللها
متارين تكتيكية� ،أعقبها مناورة على
كامل م�ساحة امللعب.
ويلعب الأخ�ضر يف املجموعة الثانية
مع منتخبي �أذربيجان واملغرب ،فيما

تتكون املجموعة الأوىل من منتخبات
اجلزائر وتركيا وال�سنغال ،وذلك بعد
ان�سحاب منتخبي الكامريون و�إي��ران
من امل�شاركة ،ويت�أهل الأول والثاين
م���ن ك���ل جم��م��وع��ة �إىل ال�����دور ن�صف
النهائي.

امل��رك��ز الأول يف ال�شوط ال�صباحي الأول (
حيل – عام ) و�أف�ضل توقيت بـ ( ) 7:53.691
دقائق ،على م�ستوى الأ�شواط الـ  ،10مل�سافة 5
كم ،ووا�صلت الهجن الإماراتية �إبداعاتها يف
مناف�سات فئة احليل  -الزمول.

انتظم العبو �أخ�ضر كرة
ال�سلة مبع�سكرهم الإعدادي
�أم���������س ال����ث��ل�اث����اء مب��دي��ن��ة
ال��دم��ام؛ ا���س��ت��ع��داد ًا للنافذة
الأخ�يرة من ت�صفيات ك�أ�س
ال����ع����امل  ،2023وي��ل��ع��ب
الأخ�ضر �أوىل مبارياته �أمام
نيوزيلندا يوم � 25أغ�سط�س
اجل���اري يف ال��دم��ام ،بينما
ي���واج���ه يف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين
الفلبني يف مانيال ي��وم 29
�أغ�����س��ط�����س .ي�����ش��رف على
املنتخب فن ًيا املدرب امل�صري
حممد الكرداين.
ومت اخ���ت���ي���ار  14الع��ب��ا
ل���ل���م���ع�������س���ك���ر ه�����م (حم���م���د
امل����رواين -م���رزوق امل��ول��د-
نايف الثعلبي -نا�صر �أب��و
جال�س -ثامر حممد -حممد
ال�����ص��ق��ر -مثنى امل����رواين-
ف���ه���د ال�������س���ال���ك -م�����ص��ع��ب
قا�ضي� -أ�سامة الربقاوي-
علي ال�شبيلي� -أمي��ن بالل-
ه���م���ام ع���ب���دال���ك���رمي� -سعد
ال�سبيعي).
ويلعب الأخ�ضر مباراتني
ودي�������ت���ي���ن ق�����ب�����ل خ����و�����ض
ال��ت�����ص��ف��ي��ات �أم�����ام نظرييه
البحريني والأردين.

رياضة
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أبوبكر وتاليسكا يقنعان" ليايتش" بالنصر

جدة – هالل �سلمان

�أ���ش��ارت ميديا تركية �إىل اق�ت�راب ن��ادي
الن�صر من التعاقد مع الالعب ال�صربي �آدم
ليايت�ش بعد انتهاء عقده مع نادي ب�شيكتا�ش
الرتكي.
وذك���رت �صحيفة (فاناتيك) الرتكية نقال
ع��ن خ��ب�ير االن��ت��ق��االت ن��ي��ك��ول��و ���ش�يرا� ،أن
�إدارة الن�صر ا�ستعانت بنجمي الفريق،
ال��ك��ام�يروين فان�سان �أب��و بكر والربازيلي
�أن��در���س��ون تالي�سكا من �أج��ل �إق��ن��اع الالعب

ال�صربي بقبول عر�ض الن�صر.
ولعب الثنائي �أب��و بكر وتالي�سكا معا يف
ب�شيكتا�ش الرتكي ،ويف حال �ضم ليايت�ش
�سي�صبح ثالث العب يرتدي قمي�ص الن�صر
بعد ارت��داء قمي�ص فريق العا�صمة الرتكية
�إ�سطنبول.
يبلغ ليايت�ش (ال��ذي يدين بالإ�سالم) من
ال��ع��م��ر  30ع��ام��ا ،وب����د�أ م�سريته م��ع ن��ادي
بارتيزان ع��ام  ،2008ثم انتقل بعد عامني
�إىل فيورنتينا الإي��ط��ايل حيث لعب معه 5

موا�سم ،قبل �أن ينتقل �إىل نادي روما ملدة 3
موا�سم ،منها مو�سم مع �إنرت ميالن بالإعارة
( )2016/2015ويف عام  2017ان�ضم �إىل
تورينو مل��دة  3موا�سم ،قبل �أن ينتقل �إىل
ب�شيكتا�ش عام .2019
وح��ق��ق الع���ب ال��و���س��ط امل��ه��اج��م بطولتي
الك�أ�س وك�أ�س ال�سوبر ال�صربي مع بارتيزان،
وثنائية ال����دوري وال��ك���أ���س م��ع ب�شيكتا�ش
مو�سم  ،2021/2020ولعب  47مباراة مع
منتخب �صربيا �سجل خاللها � 9أهداف.

اختبار لياقي في صربيا لحكام دوري المحترفين

جدة – البالد

خ�ضع حكام دوري ك�أ�س الأمري حممد
ب��ن ���س��ل��م��ان للمحرتفني امل�����ش��ارك�ين يف
امل��ع�����س��ك��ر اخل���ارج���ي امل���ق���ام يف مدينة
ن���ويف ���س��اد ال�����ص��رب��ي��ة �أم�������س ال��ث�لاث��اء
لالختبار اللياقي "Ynamic YO
 "YOوال��ذي يحدد ال��ق��درات اللياقية
والتكنيكية للحكم.

و�أجريت االختبارات بقيادة م�ست�شار
اللياقة البدنية ب��االحت��اد ال���دويل لكرة
القدم� ،آليخو برييز والفريق التدريبي
للجنة احلكام.
ومُنح احلكام راح ًة يف الفرتة امل�سائية
عن املحا�ضرات وعن التدريبات امل�سائية،
فيما �ستعود اليوم الأرب��ع��اء التدريبات
يف ال���ف�ت�رة ال�����ص��ب��اح��ي��ة وامل�����س��ائ��ي��ة،

وامل��ح��ا���ض��رات التثقيفية ال��ت��ي يقدمها
جم��م��وع�� ًة م��ن امل��ح��ا���ض��ري��ن الآ���س��ي��وي�ين
والدوليني.
ي��ذك��ر �أن مع�سكر ح��ك��ام دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني املقام
يف ن��ويف �ساد انطلق الأرب��ع��اء املا�ضي
وي�ستمر ح��ت��ى � 15أغ�سط�س اجل���اري
ا�ستعدادًا للمو�سم اجلديد.

ريال مدريد يالقي آينتراخت فرانكفورت

في السوبر األوروبي

جدة – البالد

ي�سعى العمالق الإ�سباين ريال
م��دري��د �إىل �أن ي��ب��د�أ م�����ش��واره
الر�سمي يف املو�سم اجلديد ،كما
�أن��ه��اه يف م��اي��و امل��ا���ض��ي عندما
توج بط ًال لأوروب��ا ،وذلك خالل

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

إعالنات محاكم التنفيذ

م��واج��ه��ت��ه ملناف�سه �آي��ن�تراخ��ت
فرانكفورت الأملاين م�ساء اليوم
يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروبية على
امل��ل��ع��ب الأومل���ب���ي يف هل�سنكي
عا�صمة فنلندا.
مل يكن ري���ال م��دري��د مر�شح ًا

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

ق���وي��� ًا لإح������راز ال��ل��ق��ب ال��ق��اري
املو�سم املا�ضي ،لكنه قلب تخلفه
يف الأدوار الإق�����ص��ائ��ي��ة �أم���ام
باري�س �سان جرمان ،وت�شل�سي،
ومان�ش�سرت �سيتي ،قبل �أن يهزم
فريق ًا �إجنليزي ًا �آخر هو ليفربول
يف النهائي بهدف نظيف.
وع����زز ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي رق��م��ه
ال��ق��ي��ا���س��ي يف دوري �أب���ط���ال
�أوروب��ا رافع ًا �إياه �إىل  14لقب ًا،
يف حني انفرد مدربه الإيطايل
كارلو �أن�شيلوتي بالرقم القيا�سي
كاملدرب الأكرث �ألقاب ًا يف امل�سابقة
الأهم قاري ًا بر�صيد � 4ألقاب.
و�ستكون املباراة �أول مواجهة
ر�سمية بني الفريقني منذ لقائهما
ال�شهري يف نهائي دوري �أبطال
�أوروب���ا ع��ام  1960على ملعب
"هامبدن بارك" يف غال�سغو،
ال��ذي انتهى بفوز ا�ستعرا�ضي
لريال ( )3-7ليحرز لقبه القاري
اخلام�س توالي ًا .يف تلك املباراة
����س���ج���ل جن���م���ا ري�������ال امل���ج���ري
فريينك بو�شكا�ش والإ�سباين-

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي �أل����ف����ري����دو دي
�ستيفانو  4و� 3أهداف توالي ًا.
ويخو�ض ريال مدريد مباراة
الك�أ�س ال�سوبر للمرة ال��ـ  8يف
تاريخه ،و�سبق له �أن �أحرزها
 4م����رات ،ع��ل��م�� ًا �أن �أن�شيلوتي
مل يخ�سر �أي م��رة فيها ،فتوج
على ر�أ���س اجلهاز الفني مليالن
الإيطايل عامي  2003و،2007
ومع ريال مدريد عام .2014
م��ن ج��ه��ت��ه ،ب����د�أ ف��ران��ك��ف��ورت
ر�سمي ًا قبل �أ�سبوعني مب�شاركته
يف الدور الأول من ك�أ�س �أملانيا،
قبل �أن يخو�ض �أوىل مبارياته
يف "بوند�سليغا" ،حيث �سقط
�سقوط ًا مدوي ًا على �أر�ضه �أمام
ب��ط��ل امل��وا���س��م ال���ـ  10املا�ضية
بايرن ميونيخ (.)6-1
وك����ان ف��ران��ك��ف��ورت ق���د ت��وج
ب������أول ل��ق��ب ق�����اري ل���ه م��ن��ذ 42
عام ًا عندما تغلب على رينجرز
الأ�سكتلندي ب��رك�لات الرتجيح
يف ن��ه��ائ��ي ال����دوري الأوروب����ي
(يوروباليغ).

أخيرة
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توقيف مشعلي
النيران في السودة
�أبها ـ البالد

�ضبطت ال��ق��وات اخلا�صة ل�ل�أم��ن البيئي ( )4مواطنني خمالفني
لنظام البيئة ،لإ�شعالهم النار يف �أماكن غري خم�ص�صة لذلك يف متنزه
ال�سودة.
و�أو�ضحت القوات اخلا�صة للأمن البيئي �أنه مت تطبيق الإجراءات
النظامية بحقهم ،م���ؤك��دة �أن عقوبة �إ�شعال النار يف الأم��اك��ن غري
املخ�ص�صة لها غرامة ت�صل �إىل ( )3000ريال.
وحثت القوات على الإبالغ عن �أي حاالت متثل اعتدا ًء على البيئة �أو
احلياة الفطرية على الرقم ( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض،
و( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.
ي�شار �إىل �أن املتنزه يعد على ر�أ���س قائمة برامج زي��ارة الوفود
ال�سياحية لأبها ومنطقة ع�سري ،فهو �أول متنزه وطني يف اململكة
العربية ال�سعودية ،مت افتتاحه عام  1980وميتد �إىل �ساحل البحر
الأحمر ،ويتميز مب�سارات امل�شي بني الأودي��ة ال�ضبابية التي تطل
على القرى ال�صغرية مبزارعها املتدرجة ،مع الأماكن املنا�سبة للتنزه
وريا�ضة ال��ط�يران ال�شراعي ،فيما ال ت��زال النمور العربية املهددة
باالنقرا�ض تعي�ش يف التالل العالية رغم ندرة م�شاهدتها ،كما ميكن
اال�ستمتاع مب�شاهدة الطيور والن�سور وهي حتلق و�سط ال�ضباب
وبني املرتفعات ال�شاهقة.
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«الغذاء والدواء» :تعاملوا بحذر مع رقائق األلمونيوم
الريا�ض ـ البالد

�أو�صت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،بالتعامل بحذر عند
ا�ستخدام رقائق الأملنيوم ،م�شرية �إىل �أن ا�ستخدامها يف الطبخ
يزيد فر�صة هجرة عن�صر الأملنيوم للطعام .و�أو�ضحت الهيئة
يف رده��ا على ا�ستف�سار ح��ول م��دى �صحة ا�ستخدام الأطباق
الأملنيوم من قبل بع�ض املطاعم يف تقدمي الطعام� ،أن��ه يجب

التعامل مع الأواين املُ�صنعة من الأملنيوم بعني احل��ذر؛ لأنها
لي�ست معدة لطهي �أو ت�سخني الأغ��ذي��ة .ونوهت �إىل �ضرورة
االبتعاد ع��ن ا�ستخدام الرقائق الأمل��ن��ي��وم يف طهي وت�سخني
الأغذية ،وحفظ الأغذية احلم�ضية �أو عالية امللوحة ،ودرجات
احلرارة العالية داخل الفرن مبا فيها �أفران امليكروويف .ي�شار
�إىل �أن هناك �أبحاثا ك�شفت عن عاملني يزيدان احتمالية ت�سرب

الألومنيوم �إىل الطعام واحدة منهما هي درجة احلرارة ،فكلما
ارتفعت درجة حرارة الطبخ كلما تكونت بيئة منا�سبة لت�سرب
الألومنيوم �إىل الطعام  .كما وجدت درا�سة �أخرى �أن حمو�ضة
الطعام ع��ام��ل رئي�سي �آخ���ر ،خ�صو�صا الأط��ع��م��ة احلم�ضية
مثل الطماطم �أو املخلالت فقد ي���ؤدي ذل��ك �إىل تك�سري رقائق
الألومنيوم وت�سريب املزيد منه �إىل الطعام .

مشروبات تقي من
شيخوخة العظام
وا�شنطن ـ وكاالت

�أك��د خمت�صون يف ط��ب العظام �أن هناك طرقا �سحرية
لتقوية العظام و�إبطاء �شيخوختها وفق تقرير ملوقع Eat
.this Not That
ً
ً
وميكن �أن يكون ما ن�أكله ون�شربه عامال رئي�سيا يف �صحة
العظام ،وال��ذي يت�ضمن دم��ج املزيد من امل��ع��ادن ال�صحية
للعظام يف نظامنا الغذائي.
مثل احلليب املدعم وبدائل احلليب التي حتتوي على
فيتامني د والكال�سيوم والربوتني لدعم �صحة العظام  ،ف�ضال
عن تناول حليب ف��ول ال�صويا وال�شوفان والأرز وجوز
الهند والكاجو وال��ل��وز ،كما �إن ع�صري اخل�ضار الورقي
مثل ال�سبانخ م�صدر جيد للكال�سيوم ،ومع ذلك ،قد حتتوي
ال�سبانخ على كمية عالية من الأوك�ساالت وهو مركب طبيعي
يرتبط بالكال�سيوم ،مما قد ي�ؤدي �إىل تكوين ح�صوات الكلى
،وكبديل لل�سبانخ ،هناك خ�ضرة مورقة �أخرى يجب التفكري
يف �إ�ضافتها �إىل نظامك الغذائي وهي اللفت  ،كما تعمل
الفواكه كمعادالت ه�ضمية واخلوخ هو �أحد الفواكه املفيدة
ب�شكل خا�ص لتح�سني �صحة العظام.

الكاكاو

يخفض «القاتل الصامت»
و�شنطن  -وكاالت

وج��د باحثون م��ن جامعة ���س��اري يف اململكة املتحدة� ،أن ارتفاع
ا�ستهالك الكاكاو اخلام ولي�س املعالج كما هو يف ال�شيكوالته ميكن
�أن يقلل من خطر الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم؛ وذلك بف�ضل الكمية
العالية من مركّبات الفالفانول التي ت�شتهر بخ�صائ�صها امل�ضا ّدة
للأك�سدة وامل�ضا ّدة لاللتهابات؛ وهي مواد كيميائية نباتية من ف�صيلة
الفالفونويد .ميكن العثور عليها عادة يف العنب والتفاح والكاكاو.
وجدت نتائج الدرا�سة �أن �ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني انخف�ض
عند الذين يتناولون الكاكاو ب�صورة منتظمة.
ق��ال كري�ستيان هي�س� ،أ�ستاذ طب القلب والأوع��ي��ة الدموية" :ما
وجدناه ي�شري �إىل �أن فالفانول الكاكاو ال ي�ؤدي �إىل خف�ض �ضغط الدم
�إال �إذا كان مرتفع ًا .وال ميكن �إنكار الت�أثري الإيجابي لفالفانول الكاكاو
على نظام القلب والأوعية الدموية ،خ�صو�ص ًا على وظائف الأوعية
الدموية و�ضغط الدم".

لوحات الجمال
تناغمت �أجواء الباحة بلطفها بني املطر وال�ضباب وانخفا�ض ن�سبي يف درجات احلرارة خ�صو�صا يف متنزهي رغدان واحل�سام،
حيث ر�سمت لوحات من اجلمال دفعت الأهايل والزوار وامل�صطافني للخروج والتنزه يف خمتلف متنزهات املنطقة ,وحر�ص الكثري
من الأهايل والزوار على ق�ضاء �أوقات ممتعة يف تلك املتنزهات و�سط منظومة من اخلدمات املتكاملة من جميع اجلهات.
كما وثق �سياح وزوار املنطقة من خالل جوالتهم وكامرياتهم اخلا�صة املناظر اجلمالية لبانوراما الطبيعة بعد هطول الأمطار
الغزيزة التي ت�شهدها املنطقة هذه الأيام وو�سط �أجواء ربيعية امتزجت بالربد وال�ضباب الذي تخلل �أ�شجار وغابات الباحة
وعانق جبالها و�سفوحها .وحر�ص الكثري من الزوار على ر�صد تلك الأجواء اجلميلة ونقلها عرب ح�ساباتهم يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ما زاد �إقبال ال�سياح وامل�صطافني للمنطقة.

واتساب

يزيد عدد أعضاء القروبات

الهاالت السوداء ..إنذار لمشاكل صحية
بون ـ وكاالت

�أوردت ب��واب��ة "هاوت.دي" الأمل��ان��ي��ة� ،أن ال��ه��االت
ال�سوداء تعد �أكرث من جمرد م�شكلة جمالية؛ حيث �إنها
ميكن �أن تنذر مب�شاكل �صحية خ��ط�يرة .و�أو�ضحت
بوابة اجلمال �أن ا�ستمرار ظهور هاالت �سوداء حتت
العينني على الرغم من النوم الكايف والتغذية ال�صحية
والعناية اجليدة بالب�شرة قد ي�شري �إىل م�شاكل الكلى
�أو الغدة الدرقية �أو �أح��د �أن��واع احل�سا�سية  ،كما قد
ترجع الهاالت ال�سوداء �إىل خلل يف ت�صريف ال�سائل
الليمفاوي.
ويف ه���ذه احل��ال��ة ي��ت��م �إج����راء ت�صريف ي���دوي �أو

ميكانيكي لل�سائل الليمفاوي.
ويف بع�ض الأحيان ترجع الهاالت ال�سوداء �إىل فرط
تكوّ ن ال�صبغة ،كنتيجة للتقدم يف العمر �أو التعر�ض
املفرط لأ�شعة ال�شم�س .ويف هذه احلالة يتم التخل�ص
من الهاالت بوا�سطة الليزر ،كما ميكن �إزال��ة الهالالت
عرب �شرائح اخليار البارد �أو �صنع ع�صري من اخليار
البارد ،وو�ضعه بوا�سطة الكرة القطنية ،وترك اخليار
ملدة ال تقل عن  20دقيقة.
كما تعمل البطاطا النيئة ب�شكل فعال لإزال��ة الهاالت
ال�سوداء� ،إذ حتتوي على عوامل تبيي�ض حيوية تقلل
ال�سواد حول العينني .

«بالك بينك»
الكورية تشدو في موسم الرياض

وا�شنطن ـ وكاالت

�أ���ض��اف تطبيق ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي "وات�ساب"،
ميزة جديدة ب�ش�أن احلد امل�سموح الن�ضمام الأ�شخا�ص
ل��ل��ق��روب��ات .و�أو����ض���ح التطبيق �أن���ه مي��ك��ن زي����ادة ع��دد
الأ���ش��خ��ا���ص ال��راغ��ب�ين باالن�ضمام للقروبات م��ن 100
حتى  512م�ستخدم ًا ،م�ؤكد ًا �أن��ه يجري حالي ًا اختبار
ه��ذه امل��ي��زة يف الإ����ص���دار التجريبي اخل��ا���ص بتطبيق
التوا�صل الفوري .و�أ�شار �إىل �أن��ه ميكن للم�شرف على
املجموعات و�أع�ضائها معرفة الأ�شخا�ص الذين يغادرون
املجموعات� ،أو يطردون منها يف مدة ت�صل  60يوم ًا من
تاريخ اخل��روج .و�أك��د �أن��ه يظهر للم�ستخدمني يف خانة
"معلومات املجموعة" ،خيار "�شاهد الأع�ضاء ال�سابقني
يف املجموعة" ،و�سيكون هناك مربع منف�صل للبحث يف
الأع�ضاء املحظورين يف املجموعة.

الريا�ض ـ البالد

ي�شهد مو�سم ال��ري��ا���ض  2022الكثري م��ن الفعاليات
اجلديدة واجلاذبة للجمهور ف�ضال عن تنوع اال�ست�ضافات
العاملية واخلليجية  ،و�أم�س اعلنت الهيئة العامة للرتفيه
�أن ف��رق��ة ب�لاك بينك ال��ك��وري��ة اجلنوبية �ستكون واح��دة
من املفاج�آت الكبرية يف هذا املو�سم  ،الفتة �إىل �أنه �سيتم
الك�شف عن التفا�صيل حول م�شاركة الفرقة العاملية خالل
ال��ف�ترة املقبلة .م��ن جانبها �أع��ل��ن��ت ال��ف��رق��ة ع�بر ح�سبها
الر�سمي �أن الريا�ض �ستكون �ضمن جوالتها العاملية يف �شهر
يناير املقبل  ،كما �ست�شدو الفرقة يف �سيئول ،ثم تتوجه �إىل
داال�س وهيو�سنت و�أتالنتا وهاميلتون و�شيكاغو ونيو�آرك

ولو�س �أجنلو�س يف الواليات املتحدة.
ثم جتري حفال مو�سيقيا يف العا�صمة الربيطانية لندن
و�أبو ظبي ومدينة بر�شلونة الإ�سبانية وكولونيا وبرلني
يف �أملانيا والعا�صمة الفرن�سية باري�س والعا�صمة الهولندية
�أم�سرتدام .ي�شار �إىل �أن فرقة بالك بينك تعد واح��دة من
جمموعة  K-popوالتي كانت حتطم الأرق��ام القيا�سية
حيث جتذب مو�سيقاهم انتباه اجلمهور العاملي.
ت�شكل الن�ساء الأربع يف الفرقة قوة �أداء متعددة اللغات
تتوا�صل مع املعجبني عرب احلدود  ،ومت ت�شكيل الفرقة يف
العام  2016وهي تتكون من اربعة اع�ضاء وهم جي�سو
وجيني وليزا وروزي.

