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جدة - وا�س
�أم�س  �ل��وزر�ء يف جل�سته  و�فق جمل�س 
�مللك  �ل�سريفني،  �حلرمني  خ��ادم  برئا�سة  
حفظه   � �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان 
�لله � على تعديل �ملادة )�لثالثة( من قو�عد 
وذلك   ، و�لإع���ان  �لدعاية  لوحات  تنظيم 

على �لنحو �لو�رد يف �لقر�ر.
 ويف �ل�ساأن �ل�سيا�سي �أكد �ملجل�س  
�ل�سعب  جانب  �إىل  �ململكة  وق��وف 
ومطالبة  �ل�سقيق،  �لفل�سطيني 

مب�سوؤولياته  بال�سطاع  �لدويل  �ملجتمع 
لوقف �لعتد�ء�ت و�لنتهاكات �ملتكررة من 

قو�ت �لحتال �لإ�سر�ئيلي. 
�لر��سخ و�لد�عم  �ململكة  �أكد موقف  كما   
�جلمهورية  و��ستقر�ر  �أمن  ي�سمن  ما  لكل 
�ليمني  �ل�سعب  تطلعات  ويحقق  �ليمنية، 
�ملتحدة  �لأمم  جلهود  وتقديرها  �ل�سقيق، 
متا�سًيا  وذلك  بالهدنة،  �للتز�م  تعزيز  يف 
�إىل حل  ل��ل��و���س��ول  �مل��م��ل��ك��ة  م���ب���ادرة  م���ع 

3�سيا�سي �سامل.

3

جملس الوزراء يقر تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن

م�سانع جاهزة لرواد ورائدات الأعمالجائزة املحتوى املحلي لتعزيز التناف�سية
الريا�س - البالد

 �أتاحت هيئة �ملحتوى �ملحلي و�مل�سرتيات �حلكومية �لتقدمي 
باملحتوى  �لوعي  رفع  بهدف  جائزتها  من  �لأوىل  �لن�سخة  على 
�ملحلي و�آلياته وتعزيز �لتناف�سية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
�جل��ائ��زة،  ح��ول  �لإي��ج��اب��ي  �لتفاعل  وحتفيز  �ملجتمع،  و�أف���ر�د 
م�ستوى  على  �ملحلي  �ملحتوى  تنمية  على  �لإيجابية  و�آث��اره��ا 

�لقت�ساد �لوطني ، وي�ستمر �لتقدمي حتى 6 �كتوبر �لقادم.

جو�ئز  ع��دة  تت�سمن  رئي�سة،  م�����س��ار�ت   3 �لهيئة  وح���ددت   
م�سار  ويت�سمن  �مل�ستهدفة،  �لفئات  م��ن  لكل  متيز  و���س��ه��اد�ت 
�إن��ف��اًق��ا،  �لأع��ل��ى  للجهات  ج��ائ��زت��ني:�لأوىل  �حلكومية  �جل��ه��ات 
فيما   ، و�ملنخف�س  �ملتو�سط  �لإن��ف��اق  ذ�ت  �جل��ه��ات  وج��ائ��زة 
متيز  و�سهاد�ت  جو�ئز  �خلا�س  �لقطاع  من�ساآت  م�سار  خ�س�س 
تغطي نطاقه ، وت�سمل �ملن�ساآت �لأكرث منوً� يف �ملحتوى �ملحلي، 

بالإ�سافة �إىل �سهاد�ت لاأكرث متيزً� يف عنا�سره.

الريا�س - البالد
�ل�سعودية  �لهيئة  د�ّسنت   ، �ل�سناعة  لقطاع  جديدة  دفعة  يف 
للمدن �ل�سناعية ومناطق �لتقنية  "مدن"  58 م�سنعًا جاهزً� يف 
مدينة �سدير لل�سناعة و�لأعمال، لتحفيز دور �ملن�ساآت �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة وريادة �لأعمال يف �لقت�ساد �لوطني.
و�أكد �لرئي�س �لتنفيذي �ملكلف للهيئة �ملهند�س �أ�سامة �لز�مل، 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للمن�ساآت  دعمًا  ياأتي  �مل�سانع  تد�سني  �أن 

�لن�سائية،  لا�ستثمار�ت  وت�سجيعًا  �لأع��م��ال  ور�ئ���د�ت  ورّو�د 
�لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  يف  �لنفطي  غري  �لقطاع  دور  وتعزيز 

و�إثر�ء �لقاعدة �لتنموية لاقت�ساد �لوطني.
700م²  �إىل  ت�سل  �جل��دي��دة  �مل�سانع  م�ساحة  �أن  و�أو���س��ح 
�لقطاعني  م��ع  �لفاعلة  �ل�سر�كة  ثمار  �إح���دى  وه��ي  وح���دة،  لكل 
�ل�سناعة  "مدن" لتمكني  �إ�سرت�تيجية  �إطار  يف  و�خلا�س  �لعام 
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تستقبل املوهوبني

الختبار املرشحني للقضاء

8 وحدات

3 مسارات

جدة ـ البالد 
ق���ال رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج م��وه��ب��ة �لإث���ر�ئ���ي 
عبد�لعزيز،  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  يف  �لأك���ادمي���ي 
�لربنامج  �إن  �إ���س��م��اع��ي��ل،  �إق��ب��ال  �ل��دك��ت��ور 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 8 جم����الت، م��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج 
�لت�سميم  م��ب��ادئ  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ه��ن��د���س��ي 
�ل���ه���ن���د����س���ي، و�ل���ه���ن���د����س���ة �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
�لربناجمني  �إىل  بالإ�سافة  و�لكهربائية، 

�لعلمي و�لطبي.
�مل�ستهدفة  �لفئة  �أن  �إ�سماعيل  و�أ���س��اف  
يف هذ� �لربنامج، هي فئة �ملرحلة �لثانوية، 
 176 �لعام  هذ�  ��ستقبلو�  �أنهم  �إىل  م�سرًي� 
�ململكة،  35 مدينة وحمافظة يف  طالًبا من 
ويقيمون  يتفرغون  �ل��ط��اب  �أن  مو�سًحا 

لديهم ملدة 3 �أ�سابيع مت�سلة.
�إثر�ئية،  وح��د�ت   8 لديهم  �أن  و�أو���س��ح 
طالًبا،   23 �إىل   20 ب��ني  م��ا  بها  ك��ل وح��دة 
ويت�سكل د�خل كل وحدة عدة فرق، ويكون 
�أن  م��وؤك��ًد�  ب��ه،  خا�س  م�سروع  فريق  لكل 
وبحثًيا  معرفًيا  �ل��ط��اب  ي��وؤه��ل  �لربنامج 

للمرحلة �جلامعية.

الريا�س - البالد
بالتعاون  �ل��ع��ديل  �لتدريب  مركز  �أن��ه��ى 
تنفيذ  للق�ساء  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أم��ان��ة  م��ع 
�ل�سلم  يف  للعمل  �مل��ر���س��ح��ني  �خ��ت��ب��ار�ت 
�لق�سائي، بعد �إقر�ر وزير �لعدل 3 م�سار�ت 
�ل�سخ�سية  �ل�سمات  ت�سمل  ل��اخ��ت��ب��ار�ت 
�أج��رو�  من  عدد  وبلغ  و�ملقالية.  و�ملعرفية 
ل��ل��م��ازم��ة  م��ر���س��ح��ًا   188 �لخ���ت���ب���ار�ت 

�لق�سائية.
ت���دري���ب ت�سمن  �مل���رك���ز خ��ط��ة  وي��ت��ب��ن��ى 
�ل��ع��دل  وز�رة  و�أه�������د�ف  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق 
للتدريب و�لتاأهيل يف عدة جمالت تدريبية 
معايري  وف��ق  م�ستهدفة  وقانونية،  عدلية 
�لحتياجات  وحتديد  متخ�س�سة،  تاأهيلية 
�لتدريبية للفئات �مل�ستهدفة، وتنويع �أدو�ت 

وو�سائل �لتدريب و�لتطوير �ملهني.

احلوثي

ينهب اإليرادات النفطية

العامل يحا�سر اإرهاب الإخوان
برلني - البالد

جلماعة  �لأخ���رى  تلو  �ل�سربة  توجيه  �ل���دول  تو��سل 
�لإخو�ن �لإرهابية يف جميع �أنحاء �لعامل، ما ير�سم مامح 

�ل�ستخبار�ت  ب��د�أت  �إذ  للمتطرفني،  �سعبة  مرحلة 
هياكل  على  �أك��رب  ب�سورة  يدها  و�سع  �لأمل��ان��ي��ة 

وحتركات و�أهد�ف �لإخو�ن للحد منها و�لق�ساء 
عليها يف �أقرب وقت، كا�سفة عن تاأثر �جلماعة 

جبهتي  ب��ني  �ل��د�خ��ل��ي  بالتناحر  �لإره��اب��ي��ة 
�لرئي�س  ي�ستعّد  بينما  و�إ�سطنبول،  لندن 
مر�سوم  لإ���س��د�ر  �سعّيد  قي�س  �لتون�سي 
�لنتخابي �جلديد، وطريقة  �لقانون  حول 
�لربملان  �لت�سريعيتني؛  �لغرفتني  �نتخاب 
و�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل��ل��ج��ه��ات و�لأق��ال��ي��م، 

�لت�سريعية،  لانتخابات  �لرت�ّسح  و�سروط 
حيث ي�سد �لقانون �جلديد ثغر�ت ونو�ق�س 

كان �لإخو�ن ي�ستغلونها لت�سكيل م�سهد برملاين 

على قيا�س �أجندتهم. 
وق����ال ت��ق��ري��ر �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة ب���ولي���ة ب���ادن 
�أن  بعد  تتز�يد،  لاإخو�ن  �لد�خلية  �لأزم��ات  �إن  فورمتربغ، 

منري  �إبر�هيم  �لإنابة  �ملر�سد  عزل  �إ�سطنبول  جناح  حاول 
�أوروب��ا  يف  لاإخو�ن  �لبارزين  �لروؤ�ساء  �أح��د  عترب  �ل��ذي  
�ل�سر�ع  �أن  �ملفرت�س  من  �أن��ه  �إىل  لفتا  لندن،  يف  ويعي�س 
�إذ�  ما  �سيقرر  �لإخ���و�ن  جماعة  د�خ��ل  �ل�سيطرة  على 
كان مركز �لإد�رة للجماعة يقع يف �أوروبا �لغربية 
�أح��د  �أن  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  م��وؤك��د� يف  تركيا،  �أو يف 
�إ�سعاف  يف  يتمثل  �لقادمة  �ل�سيناريوهات 

د�ئم للجماعة.
�أن ج��م��اع��ة �لإخ����و�ن  �ل��ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 
دول���ة بهدف   70 م��ن  �أك���رث  م��وج��ودة يف 
خلق عدم ��ستقر�ر فيها غري �أنهم متابعون 
بالإ�سافة  �أنه  مبينا  حتركاتهم،  و�ستحبط 
من  ك��ب��ري  ع���دد  ه��ن��اك  �لأم،  �مل��ن��ظ��م��ة  �إىل 
�جل��م��ع��ي��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي ه��ي �إم���ا ف��روع 
برو�بط  معها  ترتبط  و�إما  للجماعة  مبا�سرة 

7�أيديولوجية و�سخ�سية وهيكلية. 

انطالق
مترين الغضب العارم

تدريس طالب الرابع ابتدائي يف عهدة املعلمات

ينبع - البالد
و�سلت م�ساة �لقو�ت �لبحرية �مللكية �ل�سعودية وم�ساة �لقو�ت 
يف  للم�ساركة  ����س��ت��ع��د�ًد�  ينبع،  ميناء  �إىل  �لأمريكية  �لبحرية 
ت�ست�سيفه  �لذي  �لثنائي   "22 �لعارم  "�لغ�سب  مترين  مناور�ت 

�ململكة يف منطقة عمليات �لتمرين يف حمافظتي ينبع و�خلرج.
�جل��اري  �لأ���س��ب��وع  منت�سف  ينطلق  �ل��ذي  �لتمرين  ويت�سمن 
�لقو�ت  بني  و�لتدريبات  �لفر�سيات  من  �لعديد  �أيام،  لعدة  وميتد 

�ل�سعودية و�لأمريكية.
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مركز إلدارة األزمات بإمارة نجران

 يستضيف مؤتمرا دوليا في فبراير

تعزيز التنافسية وتمكين الطاقات الوطنية 

"كابسارك" يسلط الضوء على قضايا الطاقة العالمية 

إطالق جائزة المحتوى المحلي

جنران- البالد
َن الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد، اأمري منطقة  د�سَّ
الأزمــات  اإدارة  اأم�س، مركز  الإمـــارة  ديــوان  جنــران، يف 
ال�سوؤون  جمل�س  موافقة  على  بــنــاًء  وذلـــك  والـــكـــوارث، 
لإن�ساء  عاجلة  حلول  و�سع  باأهمية  والأمنية  ال�سيا�سية 

املراكز يف كل اإمارات املناطق.
واأكد �سموه اأن التوجيهات الكرمية باإن�ساء مراكز لإدارة 
الأزمات والكوارث جت�سد حر�س ولة الأمر ـ اأيدهم الله ـ 

على تاأمني �سالمة املواطن واملقيم والزائر، واملحافظة على 
الأرواح، واخلروج من اأية اأزمة اأو كارثة باأقل اخل�سائر 
وتوثيق  الواحد،  الفريق  بــروح  العمل  باأهمية  منوها   ،
من  والأهلية  احلكومية  اجلهات  بني  والتكامل  التعاون 
جهة، وبني اجلهات واملجتمع من جهة اأخرى، م�سرًيا اإىل 
اإدارة الأزمات  ما �سهدته املنطقة من جناحات ومتيز يف 
مثل  قادة ومديري اجلهات  نتيجة عمل  كانت  والأحــداث 

قب�سة اليد الواحدة.

املتحدث  قــدمــه  املــركــز،  عــن  اإيــجــاز  على  �سموه  ــَلــَع  واطَّ
الأحمدي،عقب  طالب  بن  حممد  املنطقة،  لإمارة  الر�سمي 
يف  كيميائي  ت�سرب  فر�سية  احلي  النقل  عرب  �ساهد  ذلك 
من  معها  التعامل  وكيفية  بنجران،  خالد  امللك  م�ست�سفى 
خالل مركز اإدارة الأزمات والكوارث باملنطقة، بالتن�سيق 
اأرجــاء  �سموه يف  ثــم جتــول  املعنية، ومــن  مــع اجلــهــات 
الأمنية  العمليات  عــن  �ــســرح  اإىل  ا�ستمع  حيث  املــركــز، 

واخلدمية املعرو�سة داخل املركز.

تحسين المشهد الحضري في الرياض

برنامج تدريبي عن قضاء التنفيذ

الريا�س- البالد
اأكد الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
املعاجلة  اأهمية  بالنيابة  الريا�س  منطقة  اأمري 
املنطقة  يف  الب�سري  الت�سوه  حلالت  العاجلة 
يعرب  عــاٍل  مب�ستوى  احل�سري  امل�سهد  وتقييم 

عن املكانة اخلا�سة للعا�سمة الريا�س.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه يف مكتبه بق�سر 
الريا�س  خطة  لعر�س  اجتماعًا  اأمــ�ــس  احلكم 
الأمري  بح�سور  الب�سرية  الت�سوهات  ملعاجلة 
منطقة  اأمــني  عياف  بــن  عبدالعزيز  بــن  في�سل 
احل�سري  امل�سهد  فــريــق  واأعــ�ــســاء  الــريــا�ــس 

باأمانة املنطقة.

العامة  الــروؤيــة  عن  �سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
للم�سهد احل�سري يف مدينة الريا�س والأعمال 
ــعــام املــا�ــســي وحتــديــد  والإجنــــــازات خـــالل ال
احللول  وتقدمي  واملعاجلة  التح�سني  جوانب 

العاجلة واحلوكمة اخلا�سة لها.
كما جرى ا�ستعرا�س ن�سب الإجناز يف التقارير 
الواردة  الب�سرية  الت�سوهات  ملعاجلة  امليدانية 
العمل  كفاءة  ورفــع  الريا�س  منطقة  اإمــارة  من 
الت�سغيلية ، فيما ح�سر الجتماع وكيل الإمارة 
العريفي  �سعود  التنموية  لل�سوؤون  امل�ساعد 
فهد  الــلــواء  الــريــا�ــس  منطقة  �ــســرطــة  ومــديــر 

املطريي.

الريا�س - البالد
اختتم ديوان املظامل الربنامج التدريبي ق�ساء 
التنفيذ الإداري، الذي اأقامه بالتعاون مع مركز 
�ساعة  بـــ15  اأيــام   3 على مدى  العديل  التدريب 

تدريبية.
الإداري  التنفيذ  ق�ساء  بــرنــامــج  وي�ستهدف 
خمتلف  مــن  املــظــامل  ديـــوان  مبحاكم  الق�ساة 
التنفيذ  بق�ساء  الإملــام  من  لتمكينهم  الدرجات؛ 
تطبيق  واآلية  ومنازعاته  املظامل  ديــوان  اأمــام 

اإجراءاته بكفاءة عالية.
ويهدف ديوان املظامل بتوجيه من رئي�س ديوان 
ال�سيخ  الإداري  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  املظامل 
تزويد  اإىل  اليو�سف  حممد  بن  خالد  الدكتور 
من�سوبيه بالأدوات املعرفية وتطوير اإمكاناتهم 
الذي  التطور  ملواكبة  والقانونية؛  الق�سائية 
تنظيمًيا  اململكة  يف  الإداري  الق�ساء  يعي�سه 
وتقنًيا؛ ملا لذلك من مردود على جودة خمرجات 

حماكمه.

الريا�س - البالد
�سارك وفد من مركز امللك عبد الله للدرا�سات والبحوث 
و11  عامة  جل�سات  ثــالث  يف  "كاب�سارك"،  البرتولية 
الدولية  للجمعية  الــ 43  املوؤمتر  جل�سة متخ�س�سة يف 
بح�سور  طوكيو،  يف  انعقد  الذي  الطاقة  لقت�ساديات 
م�ستقبل  " خريطة  �سعار  حتت  م�سارك   600 من  اأكــر 

الطاقة، رحلة يف مناطق غري ماألوفة".
التقدميية  والعرو�س  النقا�سية  اجلل�سات  وت�سمنت 
للوقود  امل�ستقبلي  الدور  كاب�سارك،  باحثو  قدمها  التي 
الأحفوري، وحتديات وفر�س اإزالة الكربون، والطاقة 
و�سوق  الطاقة،  اقت�ساديات  اإىل  بالإ�سافة  املتجددة، 

الكهرباء، وق�سايا النقل، وا�ستقرار �سوق النفط.
نــورا  الــدكــتــورة  مــركــز -كــابــ�ــســارك-  الباحثة يف  وقــالــت 
"حتديات  بعنوان  جل�سة  يف  م�ساركتها  خالل  املن�سوري، 
لدينا  واملخاطر":  الفر�س  املناخ:  وتغري  الكربون  ــة  اإزال
اليوم فر�سة لإزالة الكربون من خالل تبني اإطار عمل جديد 
الدائري  القت�ساد  مفهوم  وهــو  الكربون  لإزالــة  و�سامل 
اخلــيــارات  جميع  مــع  التعامل  على  يحث  ــذي  ال للكربون 
يف  الكربونية  الن�سعاثات  من  للحد  اجلهود  كل  وحتفيز 

الغالف اجلوي".

يف  والــغــاز  النفط  �سوق  يف  الباحث  اأو�ــســح  جهته،  مــن 
املزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  ال�سعدون،  حامد  "كاب�سارك" 
الفجوة  ل�سد  الهيدروكربونات  �سناعة  يف  ال�ستثمار  من 
امل�ستقبل،  يف  والعر�س  الطاقة  على  الطلب  بني  املحتملة 
مبيًنا اأن احلاجة اإىل الهيدروكربونات �ستظل، كون الدول 
النامية ل حتتاجها فقط لتلبية احتياجاتها، ولكن حتتاجها 
لرفع م�ستوى معي�سة مواطنيها ولتنمية اقت�ساداتها، فهي 
بحاجة ل�ستخدام املزيد من الوقود الأحفوري لتتمكن من 

مناف�سة الدول املتقدمة.
فهد  "كاب�سارك"  مـــركـــز  رئــيــ�ــس  ـــــال  وق
العجالن يف كلمته خالل اجلل�سة اخلتامية 
التي  املناق�سات  بني  الفرق  اإن  للموؤمتر:" 
املا�سية  القليلة  الأيــــام  خـــالل  اأجــريــنــاهــا 
املــتــحــدة  الأمم  مـــوؤمتـــر  يف  واملــنــاقــ�ــســات 
ــاد�ــس والــعــ�ــســريــن لــلــتــغــري املــنــاخــي  ــ�ــس ال
املناق�سات  قدمت  حيث  كبري،   COP26
اإلزامية ملا يتعني  التي متت فيه وجهة نظر 
علينا جميًعا القيام به للو�سول اإىل �سايف 
دون   ،2050 عام  بحلول  �سفرية  انبعاثات 
بطبيعة  واخلا�سة  املعقدة  للظروف  النظر 
كل دولة"، مبيًنا اأن عمل امل�ساركني يف املوؤمتر اعتماد على 
املناخ،  لتغري  للت�سّدي  وم�سرتك  �سامل  حلل  خمتلف  نهج 
داعًيا احلا�سرين اإىل الت�سجيل وح�سور املوؤمتر ال�سنوي 
يقام  الطاقة،الذي  لقت�ساديات  والأربعني  الرابع  العاملي 
لأول مرة يف ال�سرق الأو�سط وينظمه مركز امللك عبد الله 
مع  بالتعاون  "كاب�سارك"  البرتولية  والبحوث  للدرا�سات 
جمعية اقت�ساديات الطاقة ال�سعودية يف الفرتة من 4 اإىل 

8 فرباير 2023.

الريا�س - البالد
على  التقدمي  انطالق  احلكومية  وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى  هيئة  اأعلنت 
جائزة املحتوى املحلي يف ن�سختها الأوىل، التي ت�سعى من خاللها اإىل رفع 
امل�ستهدفة  الفئات  بني  التناف�سية  وتعزيز  واآلياته  املحلي  باملحتوى  الوعي 
من القطاعني العام واخلا�س واأفراد املجتمع، مبا ي�سهم يف تنمية املحتوى 
الفائزون  و�سُيعَلن   ، القادم  اكتوبر   6 حتى  التقدمي  ي�ستمر  حيث  املحلي، 

باجلائزة لحقا خالل حفل خم�س�س.
واخلا�س،  العام  القطاعني  حتفيز  اإىل  تهدف  اجلائزة  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
لتطبيق  املجتمع؛  واأفــــراد  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملــنــ�ــســاآت  واملــورديــن 
املمار�سات الناجحة امل�سهمة يف زيادة المتثال واللتزام مبتطلبات املحتوى 
الهيئة  اأهــداف  حتقيق  على  �ستنعك�س  حيث  القطاعات،  خمتلف  يف  املحلي 
الإ�سرتاتيجية، وذلك من خالل ن�سر ثقافة املحتوى املحلي وزيادة م�ستوى 
الإيجابية  واآثارها  اجلائزة،  حول  الإيجابي  التفاعل  وتعزيز  باآلياته  الفهم 

على تنمية املحتوى املحلي على م�ستوى القت�ساد الوطني.

 م�سارت اجلائزة
رئي�سة،  مــ�ــســارات   3 اجلــائــزة  مــن  الأوىل  الن�سخة  يف  الهيئة  حــددت  وقــد 
تت�سمن عدة جوائز و�سهادات متيز لكل من الفئات امل�ستهدفة، حيث اإن م�سار 
اجلهات احلكومية التي �سمنت متطلبات املحتوى املحلي بال�سكل ال�سحيح 
 ،2022 عام  خالل  املحلي  املحتوى  اآليات  عليها  تنطبق  التي  املناف�سات  يف 
يت�سمن جائزتني: جائزة اجلهات الأعلى اإنفاًقا، وجائزة اجلهات ذات الإنفاق 

املتو�سط واملنخف�س.
فيما خ�س�س م�سار من�ساآت القطاع اخلا�س للمن�ساآت الأكر منوًا يف املحتوى 
املحلي، بالإ�سافة اإىل �سهادات لالأكر متيزًا يف عنا�سر املحتوى املحلي، منها 
على  والعتماد  والتطوير  البحث  اإىل  بالإ�سافة  الوطنية،  الطاقات  متكني 
�سهادات  و9  جوائز   3 على  امل�سار  يت�سمن  حيث  الوطنية،  الإمــداد  �سال�سل 
متيز تغطي نطاق امل�سار. وقد خ�س�ست الهيئة امل�سار الثالث لالأفراد امل�سهمني 

بق�س�س جناح مميزة يف متكني اخلدمات واملنتجات املحلية.

 برامج خارجية لمركز 
التواصل المعرفي 

الريا�س- البالد
اإندوني�سيا،  الربامج يف  من  عدًدا  املعريف  والتوا�سل  البحوث  مركز  نفَّذ 
التعليمية  املناهج  اإدارة  ا�ست�سافته  الذي  الت�ساوري  اللقاء  يف  �سارك  اإذ 
يف وزارة ال�سوؤون الدينية باإندوني�سيا، والذي �سمَّ رئي�س اإدارة املناهج 
املوؤ�س�سات  اإدارة  ورئي�س  الــطــالب،  �ــســوؤون  اإدارة  ورئي�سة  والتقومي، 
ورئي�س  البتدائية،  املرحلة  مناهج  اإعداد  م�سرفة  اإىل  اإ�سافًة  والتعاون، 

مركز ال�سرق للحوار واحل�سارة.
وا�ستعر�س اللقاء الذي ُعِقد يف مقر اإدارة املناهج التعليمية للغة العربية 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  اأدوات  بجاكرتا  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  يف 
تعميق  يف  ت�سهم  عملية  م�سارات  وابتكار  وو�سائله،  اإندوني�سيا  يف 
على  املدر�سية  الأن�سطة  يف  ا�ستخدامها  وتكثيف  العربية،  اللغة  ح�سور 
اللغة  ت�ستخدم  لغوية  بيئة  وتكوين  اإندوني�سيا،  يف  الوطني  امل�ستوى 
العربية، وت�ساعد على تطوير م�ستوى الأداء اللغوي للطالب يف املدار�س 

الإندوني�سية.
اجلامعات  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  روؤ�ــســاء  لقاء  يف  املركز  �سارك  كما 
الإندوني�سية احلكومية الذي نظمته جامعة اأنت�ساري الإ�سالمية احلكومية 
يف مدينة بنجرما�سني بكلمنتان اجلنوبية، و�سارك فيه اأربعون ق�سًما من 

اأق�سام اللغة العربية يف اجلامعات الإندوني�سية احلكومية.
املــركــز واجلــامــعــات  بــني  لل�سراكة  مــقــرَتًحــا  الــلــقــاء  املــركــز يف  وعــر�ــس 
ــاء مــ�ــســروع مــ�ــســرتك لــلــرتجــمــة مــن الــعــربــيــة اإىل  الإنــدونــيــ�ــســيــة لإنــ�ــس
التوا�سل  يف  لالإ�سهام  العربية؛  اإىل  الإندوني�سية  ومــن  الإندوني�سية، 

الثقايف بني املجتمعني ال�سعودي والإندوني�سي.



السعودية تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتطالب بإنهاء الصراع
أكد دعم أمن واستقرار اليمن.. مجلس الوزراء:

وتقديرها  ال�شقيق،  اليمني  ال�شعب  تطلعات  ويحقق 
بالهدنة،  االل��ت��زام  تعزيز  يف  املتحدة  االأمم  جلهود 
مار�س  يف  املعلنة  اململكة  مبادرة  مع  متا�شًيا  وذل��ك 
اإىل حل  اليمن والو�شول  االأزم��ة يف  الإنهاء  2021م 

�شيا�شي �شامل.
وجّدد املجل�س، ما اأكدته اململكة خالل موؤمتر املراجعة 
 ،)NPT( النووي  االنت�شار  ع��دم  ملعاهدة  العا�شر 
من  اإي���ران  ملنع  الرامية  الدولية  للجهود  دعمها  من 
اجلمعية  دور  اأهمية  وك��ذا  النووي،  ال�شالح  حيازة 
االأطراف  غري  الدول  دعوة  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
جميع  وو�شع  املعاهدة،  اإىل  االن�شمام  �شرعة  اإىل 
ال�شاملة  ال�شمانات  نظام  حتت  النووية  من�شاآتها 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ا�ستقرار ال�سوق البرتولية
اإىل ما ا�شتمل عليه االجتماع  ال��وزراء،  تطرق جمل�س 
الوزاري احلادي والثالثون للدول االأع�شاء يف منظمة 
املنتجة من  )اأوب��ك( وال��دول  للبرتول  ال��دول امل�شدرة 
م�شتوى  بتعديل  ق���رارات  من  بل�س(  )اأوب���ك  خارجها 
االإنتاج ل�شهر �شبتمرب 2022م، والتاأكيد على االأهمية 

الق�شوى لاللتزام التام بح�ش�س االإنتاج املحددة.
ال�شوق  ا���ش��ت��ق��رار  ع���ّد  امل��ج��ل�����س،  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وب���ن 
اململكة  ا�شرتاتيجية  ركائز  من  وتوازنها  البرتولية 
منو  دعم  يف  مهمًا  عن�شرًا  البرتول  بو�شف  للطاقة، 
املحوري  دورها  يف  ذلك  ويتجلى  العاملي،  االقت�شاد 
يف ت��اأ���ش��ي�����س وا���ش��ت��م��رار ات��ف��اق جم��م��وع��ة )اأوب����ك 

االأ�شواق  ا�شتقرار  لت�شريع  مبادراتها  نتيجة  بل�س( 
وا�شتدامة اإمداداتها.

واأعرب جمل�س الوزراء، عن التطلع باأن ي�شهم منتدى 
امللك  مركز  ينظمه  ال��ذي  االإن�شاين  ال��دويل  الريا�س 
مع  بال�شراكة  االإن�شانية  واالأع��م��ال  ل��الإغ��اث��ة  �شلمان 
ال��ق��ادم،  ف��رباي��ر  �شهر  يف  ومنظماتها  املتحدة  االأمم 
باإيجاد حلول عملية مبتكرة ت�شاعد على تقدمي العمل 
لتحقيق  املعتمدة  امل��ع��اي��ري  الأع��ل��ى  وف��ق��ًا  االإن�����ش��اين؛ 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

تعيينات وترقيات
وظيفة  ع��ل��ى  تعيينات  ع��ل��ى  ال�����وزراء  جمل�س  واف���ق 
ع�����ش��رة(  )اخل��ام�����ش��ة  للمرتبتن  وت��رق��ي��ات  )���ش��ف��ري( 
و)الرابعة ع�شرة(، وذلك بتعين االآتية اأ�شماوؤهم على 
عبدالله  بن  هاين  اخلارجية:  ب��وزارة  )�شفري(  وظيفة 
عبدالله  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  موؤمنة،  حممد  بن 
خالد  عامودي،  حمزة  بن  عبدالله  بن  في�شل  العواد، 
بن  هندي  الدكتور  الع�شكر،  حممد  بن  عبدالعزيز  بن 
نايف بن هندي بن حميد، �شامل بن علي بن من�شر اآل 
ال�شغاثرة  مبارك  بن  حمد  بن  نا�شر  وترقية  من�شور، 
)اخلام�شة  باملرتبة  اأول(  اأعمال  )م�شت�شار  وظيفة  اإىل 
ع�شرة( بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية، 
اإىل  القحطاين  حممد  ب��ن  خ��ال��د  بنت  ن���وال  وت��رق��ي��ة 
)اخلام�شة  باملرتبة  اأول(  اأع��م��ال  )م�شت�شار  وظيفة 
ع�شرة( بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية، 
وترقية عبدالرحمن بن فهد بن علي اآل مقبل اإىل وظيفة 

ع�شرة(  )اخلام�شة  باملرتبة  اأول(  اأعمال  )م�شت�شار 
االجتماعية،  والتنمية  الب�شرية  امل���وارد  ب���وزارة 
الرحمن بن عبدالعزيز  وترقية عبدالعزيز بن عبد 
الربيعة اإىل وظيفة )م�شت�شار اأعمال اأول( باملرتبة 
)اخلام�شة ع�شرة( بوزارة ال�شحة، ترقية املهند�س 
عاطف بن عبدالرحمن بن عبا�س بن عبا�س اإىل 
ع�شرة(  )الرابعة  باملرتبة  ع��ام(  )مدير  وظيفة 
عبدالرحمن  بن  حممد  وترقية  ال��ع��ام،  ب��االأم��ن 
)مدير  وظيفة  اإىل  الق�شري  عبداللطيف  ب��ن 
عام( باملرتبة )الرابعة ع�شرة( بوزارة املوارد 
الب�شرية والتنمية االجتماعية، وترقية حممد 
بن اأحمد بن علي االأطر�س اإىل وظيفة )مدير 
ب���وزارة  ع�����ش��رة(  )ال��راب��ع��ة  باملرتبة  ع���ام( 

املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
عدد  على  ال�����وزراء،  جمل�س  اط��ل��ع  كما 
على  امل��درج��ة  العامة  املو�شوعات  من 
جدول اأعماله، من بينها تقارير �شنوية 
والتنمية  الب�شرية  امل����وارد  ل����وزارة 
ال�شعودية  وال��ه��ي��ئ��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ل��ل��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، 
وتطوير  الأبحاث  الوطني  واملركز 
ال���زراع���ة امل�����ش��ت��دام��ة، و���ش��ن��دوق 
عبدالعزيز،  امللك  وجامعة  البيئة، 
وه��ي��ئ��ة امل�����ش��اح��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ة 
ال�شعودية، وقد اتخذ املجل�س ما 

يلزم حيال تلك املو�شوعات.
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 ، االأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  على  م�شرفة  عملية  مب��واق��ف 
الفل�شطينية  للحقوق  الكامل  دعمها  اململكة  توؤكد 
امل�شروعة باعتبارها الق�شية املركزية حتى اإقامة 
ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  ال��دول��ة 
وفق قرارات االأمم املتحدة ذات ال�شلة واملبادرة 
العربية لل�شالم ، والعمل على كل ما يعزز �شمود 
الناجمة  معاناته  وتخفيف  الفل�شطيني  ال�شعب 
عن االحتالل، وعلى جميع امل�شتويات ال�شيا�شية 
واالق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة؛ اإمي��ان��ا منها ب��اأن 
تفر�شه  واجبا  متثل  فل�شطن  اأج��ل  من  جهودها 

عقيدتها ودورها الرائد يف ن�شرة ق�شايا االأمة.
  وجت�����ش��ي��دا ل��ه��ذا امل��وق��ف ال��ث��اب��ت اأك���د جمل�س 
اإىل  اململكة  وق��وف   ، اأم�س  جل�شته  يف  ال���وزراء 
ومطالبة  ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب  جانب 
لوقف  مب�شوؤولياته  باال�شطالع  الدويل  املجتمع 
االع���ت���داءات واالن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة م��ن ق��وات 
الإنهاء  كافة  اجلهود  وبذل  االإ�شرائيلي،  االحتالل 
هذا ال�شراع الذي طال اأمده ، كما اأعربت وزارة 
اإدان����ة اق��ت��ح��ام ب��اح��ات امل�شجد  اخل��ارج��ي��ة ع��ن 
خرٍق  يف  امل�شتوطنن  قبل  من  املبارك،  االأق�شى 
خ��ط��ري ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل ول��ل��و���ش��ع ال��ت��اري��خ��ي 
واأن   ، ومقد�شاتها  القد�س  يف  القائم  والقانوين 
على  املتوا�شلة  واالع���ت���داءات  االن��ت��ه��اك��ات  تلك 
اإىل  ب��االأو���ش��اع  وت��دف��ع  التوتر  تفاقم  املقد�شات 
املجتمع  على  ث��م  وم��ن   ، م�شتمرة  عنف  دوام���ة 
الدويل اال�شطالع مب�شوؤولياته الإنهاء الت�شعيد، 
كافة  وب��ذل  للمدنين،  ال��الزم��ة  احلماية  وتوفري 
وا�شتعادته  الفل�شطيني  ال�شعب  حلماية  اجلهود 

حلقوقه امل�شروعة.

الحقوق الفلسطينية
كلمة

استقرار السوق البترولية من ركائز استراتيجية المملكة
تعديل مادة بقواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن

جدة -  وا�س
ـ  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  راأ�س 
حفظه اهلل ـ اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد ظهر اأم�س الثالثاء، 
يف ق�سر ال�سالم بجدة. ويف م�ستهل اجلل�سة، اأطلع خادم احلرمني ال�سريفني، 
جمل�س الوزراء، على م�سمون الر�سالة التي تلقاها - رعاه اهلل - ، من فخامة 
البلدين  بني  تعزيزها  و�سبل  بالعالقات  وتت�سل  زامبيا،  جمهورية  رئي�س 
ال�سديقني. وا�ستعر�س املجل�س اإثر ذلك، عددًا من التقارير عن م�ستجدات 
على  م�سدًدا  والعامل،  املنطقة  يف  وجمرياتها  الأو�ساع  وتطورات  الأحداث 
املجتمع  ومطالبة  ال�سقيق،  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل  اململكة  وقوف 
الدويل بال�سطالع مب�سوؤولياته لوقف العتداءات والنتهاكات املتكررة من 
الذي  ال�سراع  هذا  لإنهاء  كافة  اجلهود  وبذل  الإ�سرائيلي،  الحتالل  قوات 
طال اأمده. واأو�سح وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س ال�سورى 
لوكالة  بيانه  يف  �سعيد،  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  بالنيابة  الإعالم  وزير 
الأنباء ال�سعودية عقب اجلل�سة، اأن جمل�س الوزراء اأكد موقف اململكة الرا�سخ 

والداعم لكل ما ي�سمن اأمن وا�ستقرار اجلمهورية اليمنية، 

قرارات المجلس:
من  اأعماله،  ج��دول  على  املدرجة  املو�شوعات  على  ال��وزراء،  جمل�س  اّطلع 
ما  على  اّطلع  كما  درا�شتها،  يف  ال�شورى  جمل�س  ا�شرتك  مو�شوعات  بينها 
ان�تهى اإليه كل من جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية، وجمل�س ال�شوؤون 
ال�شيا�شية واالأمنية، واللجنة العامة ملجل�س الوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�س 

الوزراء يف �شاأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
• اأواًل: تفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية 
الدويل  البنك  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - اال�شطناعي  والذكاء  للبيانات 
لالإن�شاء والتعمري واملوؤ�ش�شة الدولية للتنمية، يف �شاأن م�شروع اتفاقية اإدارية 
وال��ذك��اء  للبيانات  ال�شعودية  بالهيئة  ممثلة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ن 
اال�شطناعي والبنك الدويل لالإن�شاء والتعمري واملوؤ�ش�شة الدولية للتنمية، ب�شاأن 
ال�شندوق االئتماين متعدد املانحن ل�شراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه، ومن 

ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
• ثانيًا: تفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي وزير الطاقة - اأو من ينيبه - بالتباحث 
مع اجلانب التايلندي يف �شاأن م�شروع اتفاقية تعاون بن حكومة اململكة العربية 
رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  الطاقة،  جمال  يف  تايلند  مملكة  وحكومة  ال�شعودية 

الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - ال�شياحة  وزي��ر  معايل  تفوي�س  ثالثًا:   •
وزارة  بن  ال�شياحة  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�شروع  �شاأن  يف  التايلندي 
ال�شياحة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ال�شياحة والريا�شة يف مملكة تايلند، 

والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
• رابعًا: املوافقة على مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون يف جمال العمل بن وزارة املوارد 
واحلماية  العمل  ووزارة  ال�شعودية  العربية  باململكة  االجتماعية  والتنمية  الب�شرية 

االجتماعية لل�شكان بجمهورية اأذربيجان.
ال�شككي وم�شتقبل  النقل  للتعاون يف جمايل  تفاهم  املوافقة على مذكرتي  خام�شًا:   •
واخلدمات  النقل  وزارة  بن  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  النقل  قطاع  يف  واالبتكار  النقل 
اللوج�شتية يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة التحول البيئي امل�شوؤولة عن النقل يف 

اجلمهورية الفرن�شية.
العربية  اململكة  يف  لالإح�شاء  العامة  الهيئة  بن  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  �شاد�شًا:   •
العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  يف  الربيطاين  الوطني  االإح�شاءات  ومكتب  ال�شعودية 

واإيرلندا ال�شمالية للتعاون يف جمال االإح�شاء.
الدعاية واالإعالن  لوحات  تنظيم  )الثالثة( من قواعد  املادة  تعديل  املوافقة على  �شابعًا:   •
ال�شادرة باملر�شوم امللكي رقم ) م / 35 ( وتاريخ 28 / 12 / 1412ه�، املعدلة بالبند )اأواًل( 
من قرار جمل�س الوزراء رقم ) 486 ( وتاريخ 5 / 11 / 1437ه�، وذلك على النحو الوارد يف 

القرار.
• ثامنًا: اعتماد احل�شابات اخلتامية لهيئة تنظيم الكهرباء واالإنتاج املزدوج )�شابقًا(، واجلامعة 
االإ�شالمية، وجامعة املجمعة، و�شندوق التنمية العقارية، والهيئة ال�شعودية للملكية الفكرية عن 

اأعوام مالية �شابقة.

ينبع- البالد
ا�شتعداًدا  ينبع،  ميناء  اإىل  االأمريكية  البحرية  القوات  وم�شاة  ال�شعودية  امللكية  البحرية  القوات  م�شاة  و�شلت 
للم�شاركة يف مناورات مترين "الغ�شب العارم 22" الثنائي الذي ت�شت�شيفه اململكة يف منطقة عمليات التمرين 
يف حمافظتي ينبع واخلرج. ويت�شمن التمرين الذي ينطلق منت�شف االأ�شبوع اجلاري وميتد لعدة اأيام، العديد 
من الفر�شيات والتدريبات بن القوات ال�شعودية واالأمريكية. وياأتي هذا التمرين تعزيًزا لل�شراكة بن القوات 

ال�شعودية ونظريتها االأمريكية ف�ي تنفيذ اخلطط الثنائية.

 االستعداد لتمرين »الغضب العارم«

 2000 مشروع في 85 دولة.. الربيعة:

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

�شلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�شرف  امللكي  بالديوان  امل�شت�شار  اأكد 
الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  االإن�شانية  واالأعمال  لالإغاثة 
وال��دول  بولندا  اإىل  اأوكرانيا  من  القادمن  لالجئن  اململكة  دع��م  اأن 
جانب  اإىل  الوقوف  يف  االإن�شانية  جلهودها  امتدادًا  ياأتي  املجاورة، 

الالجئن واملت�شررين يف خمتلف بقاع العامل.
 جاء ذلك خالل لقائه اأم�س يف العا�شمة البولندية وار�شو، وكيل وزارة 
اأفريقيا  يف  والتنموي  االقت�شادي  التعاون  ل�شوؤون  بولندا  خارجية 
احلرمن  خ��ادم  �شفري  بح�شور  يابون�شكي،  بافل  االأو���ش��ط  وال�شرق 
، حيث جرى  ال�شالح  �شالح  بن  �شعد  بولندا  لدى جمهورية  ال�شريفن 
بحث االأمور ذات االهتمام امل�شرتك املت�شلة بالعمل االإن�شاين واالإغاثي.
واأ�شاد يابون�شكي باجلهود االإن�شانية الكبرية التي تبذلها اململكة 
من خالل مركز امللك �شلمان لالإغاثة ل�شالح الالجئن واملحتاجن 

حول العامل.
 وخالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده مبقر �شفارة اململكة 

مبركز  ممثلة  اململكة  :" اإن  الربيعة  قال  بولندا  يف 
منظمة  خ��الل  م��ن  قدمت  ل��الإغ��اث��ة  �شلمان  امللك 

لالأمم  ال�شامية  واملفو�شية  العاملية،  ال�شحة 
املتحدة ل�شوؤون الالجئن، م�شاعدات طبية 

واإيوائية لالجئن من اأوكرانيا بقيمة 10 
مالين دوالر اأمريكي، ت�شتهدف اأكرث من 
اململكة  حر�س  مبينًا   ، �شخ�س"  مليون 
مل�شاعدة  االإن�شانية  اجل��ه��ود  دع��م  على 

الالجئن واملحتاجن يف اأي مكان.
هذه  خ��الل  �شيتم  اأن��ه  معاليه  واأو���ش��ح 

الزيارة بحث �شبل تعزيز اجلهود االإغاثية 

واآلية تن�شيق اال�شتجابة االإن�شانية ل�شالح الالجئن، م�شريًا اإىل اأن 
االأمم  منظمات  مع  وبال�شراكة  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز 
اآلية  لتطوير  ي�شعى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
مع  للتعامل  ال�شريعة  اال�شتجابة  ت�شمن  فعالة 

االأزمات االإن�شانية.
وا�شتعر�س الدكتور الربيعة خالل املوؤمتر 
م�شاريع املركز االإن�شانية واالإغاثية التي 
بلغت اأكرث من 2000 م�شروع نفذت يف 
85 دولة حول العامل، مبينًا اأن امل�شاريع 
ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة 
والتعليم  وال�����ش��ح��ة  ال��غ��ذائ��ي  ك���االأم���ن 
من  ذلك  وغري  البيئي  واالإ�شحاح  واملياه 

القطاعات املهمة.
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البالد ـ مها العواودة           

بعد اأن جنحت جتربة تعليم طالب ال�سفوف الأوىل من الأول 

وحتى الثالث من قبل املعلمات واتت بنتائج مثمرة فقد اأعلنت 

للمعلمات  ال�سماح  الأهلي،  العام  للتعليم  التعليم  وزارة  وكالة 

الأهلية  املــدار�ــس  يف  البتدائي  الرابع  ال�سف  طــالب  بتدري�س 

املبكرة  ال�سفوف  طالب  تدري�س  يف  لنجاحهن  نظًرا  والعاملية، 

ال�سنوات  خالل  البتدائي  الثالث  ال�سف  حتى  الأول  ال�سف  من 

املا�سية.

"اإ�سارة اإىل تطبيق  وقالت الوكالة يف خطابها لإدارة تعليم جدة: 

الأهلية  البنات  مدار�س  يف  املعلمات  اإىل  الطالب  تدري�س  اإ�سناد 

البتدائي،  الثالث  ال�سف  اإىل  البتدائي  الأول  ال�سف  من  والعاملية 

التعليم لدى  ونظًرا ملا حققه هذا التطبيق من حت�سني يف خمرجات 

بيئات حمفزة  اإيجاد  ال�ستمرار يف  املدار�س، ورغبة يف  طالب هذه 

الأهلي،  العام  التعليم  قطاع  يف  لال�ستثمار  ودعًما  والتعلُّم،  للتعليم 

البتدائي  الــرابــع  ال�سف  طــالب  تدري�س  باإ�سناد  بال�سماح  نفيدكم 

للمعلمات يف املدار�س الأهلية والعاملية، وذلك ابتداء من العام الدرا�سي 

الأهلية  املــدار�ــس  ُمــالك  اإبــالغ  اأهمية  على  و�سددت  1444هـ".  احلــايل 

لالأنظمة  وفًقا  منهم  مة  املقدَّ بالطلبات  للوكالة  والرفع  القرار،  مب�سمون 

والتعليمات املعمول بها يف هذا ال�ساأن؛ ل�ستكمال ما يلزم حيالها.

من جانبها اأكدت هيا الهاليل مالكة مدار�س اأهلية وعاملية اأن ال�ستعدادات 

باإ�سناد   لتنفيذ قرار ر�سمي ي�سمح  والتح�سريات  جتري على قدم و�ساق 

املدار�س  يف  للمعلمات  البنني  من  الإبتدائي  الرابع  ال�سف  طالب  تدري�س 

الأهلية والعاملية بداية من العام الدرا�سي 1444هجري.

التطبيق  هــذا  جنــاح  لــيــوؤكــد  جــاء  ــقــرار  ال هــذا  اأن  اإىل  حــديــث  يف  م�سرية 

الثالث  اإىل  الأول  ال�سف  الطالب من  �سنوات على  اأكرث من ع�سر  منذ  املنفذ 

البتدائي ف�سال عن التح�سني الوا�سح واملالحظ يف خمرجات التعليم لدى 

دعما  والتعلم وكذلك  للتعليم  بيئة حمفزة  اإيجاد  اإىل  بالإ�سافة  املدار�س  هذه 

لالإ�ستثمار يف قطاع التعليم العام الأهلي.

تعزيز التعاون بين النيابة والطيران المدني

استشاري: اللحوم والمكسرات توقف تساقط الشعر 

11766 مستفيدا من
حمالت التبرع بالدم الخيرية

إطالق أول معسكر كشفي للفتيات 

الريا�ض ـ البالد                         

عبدالله  بــن  �سعود  ال�سيخ  الــعــام  الــنــائــب  وّقـــع 

املعجب مع  رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين  

النيابة  مبقر  الدعيلج  عبدالله  بــن  عبدالعزيز 

اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  اأم�س   بالريا�س  العامة 

تعزيز التعاون وتطوير اآليات العمل امل�سرتكة مع 

وم�ستهدفات  ملتطلبات  حتقيقًا  الدولة  موؤ�س�سات 

."2030 اململكة  "روؤية 
تعزيز  اإىل  التفاقية  هــذه  يف  اجلهتان  وت�سعى 

الفاعل  التن�سيق  رفع م�ستوى  التعاون من خالل 

الن�سجام  درجـــات  اأقــ�ــســى  لتحقيق  وامل�ستمر 

العمل  مبــجــالت  املتعلقة  الإجـــــراءات  وتطوير 

اإجــــراءات  متطلبات  مــع  يتفق  ومبــا  امل�سرتكة، 

الق�سايا التي يخت�س بها الطرفان.

ـــرة عــلــى الـــتـــعـــاون يف جمــال  ـــذك ـــــدت امل كــمــا اأك

العمل  ور�ــس  وعقد  والتدريب  اخلـــرات،  تبادل 

ــر اإجـــــــراءات الــدرا�ــســات  ــــدوات، وتــطــوي ــــن وال

والبحوث، ورفع م�ستوى التوا�سل بني اجلهتني، 

�سرعة  وحتقيق  والعقبات،  ال�سعوبات  لتذليل 

جانب  اإىل  املــ�ــســرتك،  العمل  جمــال  يف  الإجنـــاز 

مراجعة وحتديث وتطوير وحوكمة اآلية معاجلة 

من  املــدين  الطريان  نظام  يف  اجلزائية  الق�سايا 

دوري  ب�سكل  ــك  وذل العامة،  النيابة  اإىل  الهيئة 

يحقق امل�سلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

الريا�ض ـ البالد                          

ك�سف خبري تغذية عن اأربعة اأطعمة رئي�سية، قال اإنها ميكن اأن ت�ساعد يف وقف 

هناك  وتف�سياًل،  لـ"�سبوتنيك".  وفًقا  منوه،  وتعزيز  املزعج،  ال�سعر  ت�ساقط 

العديد من العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل ت�ساقط ال�سعر. واخلر ال�سار 

هو اأن بع�س الأطعمة ميكن اأن تتدخل وتعزز �سحة �سعرك، بح�سب موقع 

قد  اأطعمة  اأربعة  اإن  كناين:  عبا�س  التغذية  "اإك�سري�س". ويقول خبري 
الة ب�سكل خا�س عندما يتعلق الأمر بت�ساقط ال�سعر؛ اإذ ميكن  تكون فعَّ

الدهون،  اإنــتــاج  ــادة  زي يف  اجليدة  الأطعمة  هــذه  اختيار  ي�ساعد  اأن 

وكذلك اإيقاف ت�ساقط ال�سعر. الأطعمة الواعدة التي حددها "كناين" 

هي: البطاطا احللوة، ال�سبانخ، الأ�سماك الدهنية والبي�س. وقال 

)د(،  فيتامني  على  طبيعي  ب�سكل  الأطعمة  هذه  "حتتوي  كناين: 

عن  ال�سعر  ت�ساقط  من  ويقلل  ال�سعر،  منو  على  ي�ساعد  الــذي 

طريق دعم الغدد يف فروة الراأ�س لإنتاج مادة دهنية، ُتعرف 

وهذا  رطبة؛  الراأ�س  فروة  على  احلفاظ  يف  ي�ساعد  "الزهم  واأ�ساف:  الزهم".  با�سم 

باختيار  التغذية  خبري  واأو�سى  ال�سعر".  ت�ساُقط  ويوقف  ال�سعر،  منو  يعزز  بدوره 

 140 نحو  يعادل  ما  اأي  ا،  اأ�سبوعيًّ الدهنية  الأ�سماك  من  الأقــل  على  واحــدة  ح�سة 

كانت  واإذا  واملاكريل.  والرجنة  وال�سردين  ال�سلمون  مثل  الدهنية  والأ�سماك  غراًما. 

هذه الأطعمة الأربعة ل تبدو جذابة بالن�سبة لك فقد اأو�سح كناين اخليارات الأخرى 

اأو�سى بها هي:  التي  الغذائية الأخرى  اأن تعزز �سحة �سعرك. املجموعة  التي ميكن 

"يعمل  وقال:  البيوتني.  ي�سمى  الذي  )ب(  بفيتامني  غنية  لأنها  واللحوم؛  املك�سرات 

تقوية  على  ي�ساعد  بروتني  وهو  الكرياتني،  اإنتاج  على  امل�ساعدة  خالل  من  البيوتني 

يقلل من  اأنه  كما  ال�سعر،  يعزز منو  البيوتني  اأن  تلف ب�سيالته. وثبت  ال�سعر، ومنع 

حتتوي  لأنها  خا�س؛  ب�سكل  الة  فعَّ الرازيلية  املك�سرات  تكون  وقد  ت�ساقطه".  معدل 

�سحيح،  ب�سكل  العمل  على  ال�سعر  منو  دورة  ي�سجع  الــذي  ال�سيلينيوم  على  ا  اأي�سً

وُي�ستخدم يف العديد من مكمالت ت�ساُقط ال�سعر. الأطعمة الأخرى التي ميكن اأن تكون 

ا هي: الفلفل واجلوافة والروكلي واحلم�سيات.  مفيدة اأي�سً

الريا�ض ـ البالد                           

�سجلت اإح�سائيات جمعية اأ�سدقاء بنوك الدم اخلريية 

"دمي" لعام 2021م ارتفاعا يف ن�سبة الترع الطوعي 
بالدم، حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من حمالت الترع يف 

مراكز دمي للترع بالدم يف الريا�س، وبريدة، وعنيزة 

و   ، بالدم  للترع  حملة   375 عر  م�ستفيدا،   11766

6572 متقدمًا للترع، ترع منهم 3922 �سخ�سًا .

 %92 ن�سبة  حتقيق  للجمعية  الأداء  ملخ�س  واأظــهــر 

عن  ـــرادات  الإي ن�سبة  يف  وزيــادة   ، الت�سغيلية  للخطة 

لالإيرادات   %205 ، ون�سبة   %235 بلغت  ال�سابق  العام 

تطبيق  ن�سبة  حققت  حني  يف  امل�ستهدف،  من  املحققة 

اللــتــزام  معيار  وحقق   ،  %95.75 احلوكمة  معايري 

والمتثال ن�سبة 98.3% ، ومعيار ال�سفافية والإف�ساح 

جتمـع  مـع  بالتعـاون  اجلمعيـة  ونفذت   .  %  90 ن�سبة 

الق�سيـم ال�سحـي خالل العام نف�سه العديـد مـن حمالت 

بالإ�سافة  الرئي�سـة،  مــراكــزهـــــا  فـي  بــالـــــدم  التبـرع 

اجلهـات  بعـ�س  مــقـــــرات  فـــــي  اخلــارجــيـــــة  للحمـالت 

ثقافـة  لتعزيـز  وذلـك  اخلـا�س،  والقطـاع  احلكوميـة 

مـن  قـدر  اأكبـر  اإلـى  وللو�سـول  بالـدم  الطوعـي  التبـرع 

عـام  ب�سـكل  بالـدم  التبـرع  بيئـة  ولتح�سـني  املترعيـن 

بالدم  الترع  وحملة   ، ال�سحة  �سهداء  حملة  ومنها   ،

ملر�سى ال�سرطان ، وحملة نادي التعاون للترع بالدم، 

وحملـة دمـي ل�سيـوف الرحمـن فـي فـرع مكتـب العمـل 

 ، رم�سان  يف  بــالــدم  الــتــرع  وحــمــالت   ، الق�سيم  فـي 

وحملة دام دمك مبنا�سبة اليوم الوطني ، وحملــة دمــك 

بالريــا�س  الدولــي  فهــد  امللــك  ملعــب  فــي  �ســعودي 

واجهــة  فــي  بالــدم  التبــرع  حملــة  فــي  وامل�ســاركة   ،

الريــا�س مبنا�ســبة اليــوم الوطنــي ال�ســعودي.

واأو�سح املدير التنفيذي للجمعية الخ�سائي حمود بن 

عبدالله البطي اأن اجلمعيــة ا�ســتطاعت بف�ســل اللــه - 

عــز وجــل - اإجنــاز العديــد مـــن املبـــادرات والرامـــج 

للتبـرع  ، ود�سنت عدة مراكز  وفـــق ر�سالتها واأهدافها 

بالـدم فـي املجمعـات التجاريـة فـي الق�سيـم والريـا�س.

الباحة ـ البالد                          

مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  اأطلقت 

الأول  الك�سفي  املع�سكر  فعاليات  الباحة 

للفتيات 1444هـ، وذلك حتت رعاية اأمري 

بن  �سعود  بــن  ح�سام  الــدكــتــور  املنطقة، 

عبدالعزيز.

بيت  مقر  يف  املع�سكر  فعاليات  ود�سنت 

90 طالبة  مــن  ـــرث  اأك الــطــالــب مبــ�ــســاركــة 

وقائدة ك�سفية ميثلون 9 اإدارات تعليمية 

مــن مــنــاطــق وحمــافــظــات املــمــلــكــة، فيما 

ا�ستمل املع�سكر على خميمات ومع�سكرات 

متعلقة  وور�س  ريا�سية  واأن�سطة  ك�سفية 

بالهوايات املهنية والفنية.

الن�ساط  عــام  مــديــرة  اأكـــدت  جانبها،  مــن 

اأهمية  الفريدي،  اأميــان  التعليم،  بــوزارة 

يف  الراغبات  الفتيات  جلميع  املجال  فتح 

م�سرية  الك�سفية،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة 

تربوية  موؤ�س�سة  هــي  الك�سافة  اأن  اإىل 

اإعـــداد  بــه املــدار�ــس نحو  تــقــوم  تكمل مــا 

املحلي  امل�ستوى  على  ال�سعودية  الفتاة 

ــيــمــي والــعــاملــي، وتــدريــبــهــا على  والإقــل

الن�سباط والعمل اجلماعي.

السماح للمعلمات بتدريس طالب الصف الرابع

ورش تعريفية لمنحة 
"الفرص الخضراء"

حملة توعوية 
صحية في الدمام

تدريب مستفيدي 
الضمان االجتماعي 

الريا�ض ـ البالد                          

موؤ�س�سة  يف  الجتماعي  ال�ستثمار  برنامج  ينظم 

ملنحة  تعريفية متخ�س�سة  �سل�سلة ور�س  امللك خالد، 

الفر�س اخل�سراء؛ بدءًا من يوم الأحد املقبل  حيث 

تقام يف 3 مناطق: الريا�س، ومكة املكرمة، واملدينة 

املنورة. وت�ستهدف الور�س، املنظمات واملن�ساآت غري 

الهادفة للربح واملهتمة يف تنفيذ م�ساريع ومبادرات 

يف  دخــاًل  الأقــل  للفئات  خ�سراء  فر�سًا  توفر  نوعية 

البيئة  جمــال  يف  متخ�س�سني  مب�ساركة  املجتمع، 

الأخ�سر وت�سليط  ل�سرح مفهوم القت�ساد  وحمايتها 

ــرة يف  ــوف ــت ــراء امل ــوظــائــف اخلــ�ــس الــ�ــســوء عــلــى ال

القطاعات القت�سادية داخل اململكة. وكانت موؤ�س�سة 

اخل�سراء  الفر�س  منحة  عــن  اأعلنت  قــد  خالد  امللك 

مطلع �سهر يونيو املا�سي لدعم امل�ساريع التي حتقق 

الإنتاجية  واملــ�ــســاريــع  الــدخــل  ومــ�ــســادر  الــوظــائــف 

التي  القطاعات  يف  والبيئية  الجتماعية  والــريــادة 

يف  وت�ساعد  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم 

جمالت  يف  العمل  فر�س  مثل  البيئة،  على  احلفاظ 

اإعادة التدوير، والطاقة املتجددة، وال�سياحة البيئية، 

هدر  من  واحلــد  امل�ستدامة،  اأو  الع�سوية  والــزراعــة 

وال�ستهالك  والت�سجري،  الت�سحر  ومكافحة  الغذاء، 

الر�سيد للمياه واملوارد، وغريها.

الدمام ـ حمود الزهراين                            

اأطلقت اأمانة املنطقة ال�سرقية ممثلة يف مركز املخاطر 

بعنوان  توعوية  حملة  التعمري  وكالة  يف  والأزمـــات 

�سبكات  يف  الكيمائية  واملواد  الزيوت  �سكب  "خماطر 
املن�ساآت  ت�ستهدف  والــتــي  الأمــطــار  مــيــاه  ت�سريف 

ال�سناعية " يف �سناعية "دله" و" اخل�سرية" بالدمام.

الثنني  تنطلق  التي  احلملة  اأن  الأمــانــة  واأو�ــســحــت 

اإىل  وتهدف  املتطوعني  من  عــدد  فيها  ي�سارك  الــقــادم 

الكيميائية  واملــواد  الزيوت  �سكب  مبخاطر  التعريف 

يف �سبكات ت�سريف املياه ومدى تاأثريها ال�سلبي على 

وظيفة �سبكات الت�سريف واحلياة البيئة.

مكة املكرمة ـ البالد                            

والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزارة  فرع  عام  مدير  وّقع 

ــن رقــو�ــس  فــهــد ب الجــتــمــاعــيــة مبنطقة مــكــة املــكــرمــة 

املياه  لتقنيات  الــعــايل  للمعهد  التنفيذي  والرئي�س 

تفاهم  مذكرة  ال�سمراين،  طــارق  املهند�س  والكهرباء 

تهدف لتعزيز العالقة بني فرع الوزارة واملعهد وحتقيقًا 

2030م فقد  الر�سيدة وطموحات روؤية  القيادة  جلهود 

مت التفاق يف هذه املذكرة اإميانًا من الطرفني باأهمية 

املطلقة  وثقتهما  بينهما  املن�سود  والتن�سيق  التعاون 

باأن من �ساأنه زيادة فعالية وقوة ن�ساطهما وم�ساعيهما 

ولإجنـــاز  للمجتمع  التنمية  جــهــود  دعــم  اإىل  الــرامــيــة 

الأهداف امل�سرتكة فيما بني الطرفني حيث تهـدف هذه 

املذكرة اىل متكني م�ستفيدي ال�سمان الجتماعي.
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فرص استثمارية إلنتاج الخضروات والفواكه
والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  وجهود  حر�س  من  انطالقًا 
على حتقيق امل�ساريع الوطنية الهادفة اإىل حتقيق ما فيه خري 
الوطن واملواطنني، يف �ستى جمالت احلياة، ومن امل�سروعات 
الــوزارة  قبل  من  املطروحة  وال�ستثمارية  الهادفة  الوطنية 
مل�ساريع  ا�ستثمارية  فر�س   )4( يف  واملتمثلة   ، الــفــرة  هــذه 
زراعية وحيوانية يف كل من مكة املكرمة، والق�سيم وجازان 
لإنتاج خ�سروات وفواكه عالية اجلودة يف �سبيل دعم تر�سيد 
وا�ستهالك املياه يف عمليات الري وزيادة الكتفاء الذاتي من 
اللحوم احلمراء وذلك من خالل اإقامة م�ساريع البيوت املحمية 

يف كل من:
م�ساحة  على  لال�ستثمار  بالق�سيم  البكريية  يف  البالد  رو�سة 

اإجمالية تقدر بـ )4.776.980.05م2( .
اأبو  اأغنام على بعد )21( من  كما �سملت طرح تربية وت�سمني 

عري�س بجازان على م�ساحة اإجمالية )328.466م2(.
كما �سملت تربية وت�سمني اأغنام على م�ساحة )442.672م2( 

�سمال �سرق �سبيا بجازان.
يف  بالطائف  البيطري  اخليل  م�ست�سفى  اإن�ساء  م�سروع  طرح 
مكة املكرمة على م�ساحة )14200م2( لتعزيز الرفق باحليوان 
البيطرية  اخلدمات  وحت�سني  اجليدة  البيطرية  واملمار�سات 

للرثوة احليوانية.
ال�ستثمارية  الفر�س  هذه  طرح  مواعيد  الــوزارة  حددت  وقد 
واملوا�سفات  ال�سروط  كراري�س  ل�سراء  اخلا�سة  واجلــهــات 

اخلا�سة بها.
الـــوزارة  طرحتها  التي  ال�ستثمارية   )4( ـــ  ال الفر�س  وتعد 
للراغبني ال�ستثمار فيها وامل�سار اإليها اآنفًا من امل�ساريع الهادفة 
والبناءة ت�سيفها الوزارة اإىل اإجنازاتها العديدة من امل�ساريع 

املنتوجات  من  واملواطنني  الوطن  باحتياجات  ال�سلة  ذات 
يف  املــيــاه  وا�ستهالك  تر�سيد  نحو  داعــمــة  و�سيلة  املــذكــورة 
عمليات الري وزيادة الكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء، عن 
طريق م�سروع البيوت املحمية يف اجلهات املحدد اإقامتها فيها.
امل�سار  ال�ستثمارية  الفر�س  لالأربع  الــوزارة  طرح  اإن  خامتة: 
وحمققة  جمالها،  يف  وموفقة  رائــدة  خطوة  تعد  اآنــفــًا،  اإليها 
 – الله  – بحمد  وبالدنا  خا�سة  ورائها،  من  النبيلة  لالأهداف 
غنية بالأماكن ال�ساحلة لإقامة مثل هذه امل�ساريع ال�ستثمارية 
مــن حيث الأجـــواء والــربــة وتــوفــري املــيــاه، وزيـــادة تو�سيع 
الوزارة يف اإن�ساء مثل هذه امل�ساريع، بحيث ت�سمل العديد من 
مناطق اململكة يزيد من جناح الفكرة وحتقيق الزيادة يف ن�سبة 

الكتفاء الذاتي.
امل�سروعات  حتقيق  يف  وملمو�سة  دائبة  الــوزارة  م�ساعي  اإن 

ال�ستثمارية ذات ال�سلة بحاجة البالد زراعيًا حتقيقًا لالكتفاء 
على  )زراعيًا(  التنموية  امل�ساريع  اإن�ساء  يف  والتو�سع  الذاتي 
ورفع  البالد  حاجة  ت�سد  التي  اململكة  ومناطق  مدن  م�ستوى 

ن�سبة الكتفاء الذاتي دون احلاجة لال�سترياد خارجيًا.
وباهلل التوفيق،،

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

  

العامل  �سهدها  التي  الهائلة  الرقمية  التقنية  اأحدثت 
كبريا  حتـــوًل  املــا�ــســيــة؛  القليلة  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
فاأ�سبحت  الإن�سانية،  احلــيــاة  اأن�سطة  خمتلف  يف 
جمتمعات اليوم تعتمد ب�سورة كلية على تكنولوجيا 
 CONNECTED البيانات   وقواعد  الت�سال 
على  ترتب  وما   AND DATA DRIVEN
الب�سرية؛  احلــيــاة  اأمنـــاط  يف  كبري  تغيري  مــن  ــك  ذل
قرية  اأنه  لو  كما  الكبري  العامل  ي�سبح  لأن  اأدى  الذي 
�سغرية بف�سل �سبكة الت�سالت الفعالة التي �سهلت 
و�سهولة  البيانات  ومعاجلة  املعلومات  تبادل  عملية 

الو�سول اإليها بطرق مي�سرة واآمنة. 
نقطة  باأجيالها،  املحمولة  الهواتف  �سبكة  وكــانــت 
بو�سيفاتها  مقارنة  الرقمية  التقنية  عامل  يف  فارقة 
حرية  من  اأتاحته  مبا  الأخــرى  الت�سال  �سبكات  من 
الزمانية  احلدود  عربها  متجاوزا  للم�ستخدم  التنقل 
واملكانية، فوفرت له هام�سا كبريا من حرية احلركة 
وال�ستقاللية من خالل ا�ستخدام مت�سفحات الهواتف 

وتطبيقاتها الذكية.
توفر �سبكة الت�سالت الال�سلكية ات�سال اآمنا وعايل 
اجلودة، وذا �سرعات واعتمادية عالية مياثل الت�سال 
ال�سلكي، وقد مثل كل جيل من اأجيال الت�سالت قفزة 
تقريبا  1979م  عــام  فمنذ  الجتـــاه.  هــذا  يف  كبرية 
اأجــيــال  مــن  جــديــد  جيل  تــقــدمي  يتم  �سنوات   10 كــل 
الت�سالت الال�سلكية، بحيث يوفر حت�سيًنا كبرًيا يف 

الأداء والوظائف والكفاءة مقارنة ب�سابقه.
والتقنية  الت�سال  عامل  يف  اجليل  تعريف  وميكننا 
ـــة وحمــــددات ومــوؤ�ــســرات اأداء  الــرقــمــيــة؛ بــاأنــه روؤي
الدويل  الحتــاد  مثل  املنظمة  اجلهات  بع�س  ت�سعها 
اجليل  �سراكة  وم�سروع   )ITU-R( لالت�سالت 
واملــراكــز  التــ�ــســالت  ل�سركات   GPP-3 الــثــالــث  
واملحددات  الــروؤى  لهذه  الو�سول  بهدف  البحثية، 
ــتــي حتــقــقــهــا. فاجليل  ال الــتــكــنــولــوجــيــا  و�ــســنــاعــة 
ذلك  ومــن   2019 عــام  تقريبا  اإطــالقــه  مت  اخلــامــ�ــس 
اأخذ  والــذي  ال�ساد�س  للجيل  التخطيط  بــدء  احلــني 
الدول  بني  املحموم  ال�سباق  اأحدها  متعددة  اأ�سكال 
ال�سناعية للريادة وامتالك ال�سبق لهذا اجليل كرغبة 
يف  الــواعــدة  والتقنية  القت�سادية  ال�ــســتــفــادة  يف 
ل�سبكة الت�سالت  "بالتطلع  م�سهد ن�ستطيع ت�سميته 

املحمولة يف العام 2030".
للجيل  الواعدة  التطبيقات  اأهم  باأن  القول  وميكننا 
وخــدمــات  ــعــاد  الأب ثالثية  الو�سائط  هــي  ال�ساد�س 
اللم�س  نقل  ت�سمل  والتي  احلوا�س  متعدد  الت�سال 
توؤدي  اأن  املتوقع  من  ــذوق.  وال وال�سم  والإح�سا�س 
جديدة  خدمات  ظهور  اإىل  اجلديدة  التطبيقات  هذه 
متاًما يف جمالت متعددة كالرفيه والرعاية ال�سحية 
فجامعات  وغريها.  وال�سناعة  والتعليم  وال�سيارات 
العامل الغربي اأ�سبحت تتناف�س يف هذا املجال ومنها 
والتي  املتحدة  باململكة   WARWICK جامعة 
اأبحاث اجليل  اأحد  الدكتوراه يف  مرحلة  بها  اأدر�ــس 
اأ�ستطيع  ال�سريعة  املــقــارنــة  خــالل  ومــن  ال�ساد�س. 
الإمكانيات  لديهم  وباحثينا  جامعاتنا  بــاأن  اجلــزم 
ذلك،  يف  لــالإبــداع  املتني  العلمي  والأ�ــســا�ــس  العالية 

وحجز مقعد متقدم يف �سدارة تقنياته. 
وهيئة  التــ�ــســالت،  وزارة  ب�سعي  اأ�ــســيــد  خــتــامــا 
الت�سالت وتقنية املعلومات وجهودهما يف مبادرات 
تخ�سي�س الطيف الرددي وغريها، مما ميثل اأ�سا�سًا 
والريادة  املبتكرة  التقنيات  متكني  يف  نوعية  ونقلة 
لل�سبكات  الدويل  "املنتدى  اأن  املب�سرات  ومن  فيها.  
نوفمرب  الريا�س  يف  اأعماله  �ستعقد  الأر�سية"  غري 
موكب  يف  اجلــديــة  اململكة  ـــة  روؤي ميثل  ممــا  املقبل 

التطور ال�سريع يف خدمات الت�سالت.

الجيل السادس لالتصاالت

الجامعة السعودية 
للدفاع الوطني

م. دخيل بن حممد القحطاين
د. �ضماح �ضاوي الع�ضيمي

@dokhyl

 samahosaimi@gmail.com

العريق،  الإ�سالمي  العربي  تراثنا  كتب  حمققي  من  لكثري  ُيحمد 
جهودهم يف اخراج هذه الكتب اإىل نور الن�سر للقراءة والطالع 
مــن قــبــل الــقــارئــني والــبــاحــثــني ونــخــ�ــس بــالــذكــر اخلــــرباء منهم 
واأ�سرارها  الــراث  بكتب  والعارفني  الدراية  ا�سحاب  والعاملني 
العلمية واملعرفية ومن هوؤلء مع حفظ الألقاب ال�سيد احمد �سقر، 
عبد ال�سالم حممد هارون، علي حممد البجاوي، فوؤاد �سيد، ح�سني 
حممد  �ساكر،  اأحمد  ابراهيم،  الف�سل  اأبو  �ساكر،  حممود  موؤن�س، 

اأديب ال�سالح، اأحمد اأمني واآخرون.
وم�ست م�سرية حتقيق الكتب هذه على �سواب بدقة وعناية علمية 
عرثات  ثمة  اأن  الكرمي  القارئ  عرف  اإذا  خا�سة  متمكنة  ولغوية 
وثغرات قد تواجه املحقق وهنا فلينتبه هذا واإن كان حديث العهد 
املوؤلف  مــراد  ي�سبط  كي  الدقيقة  التحقيق  لأ�ــســرار  الكتب  بهذه 
لغة  والأدبية  العلمية  خلفيته  من  له  اأراد  وما  كتابه  مو�سوع  من 
وهدفًا وابانة.  اإن هذه املهمة اأعلم اإنها �سعبة للغاية. ولذا وددت 

اأن اأقدم الذكرى اإن نفعت لأ�سحاب ال�ساأن التحقيقي للكتب ب�سفة 
عامة وبالأخ�س كتب الراث العربي. اإذ اأنها كتبت بلغة دقيقة يف 
الأ�سلوب  وذوي  والفنون  والآداب  العلوم  ا�سحاب  ُكتابها  بالغة 
الف�ساحة والبالغة والدقة ال�سرفية والكتابية  الغاية يف  العربي 

واحلرفية التي ُعني بها ذووها اأميا عناية غاية وجهدًا وهدفًا.
الذي  الأمــر  مــراعــاة  اليوم  ــراث  ال كتب  حمققي  على  ينبغي  لــذا 
قوة  ول  حــول  ول  الأعــنــاق  وعلى  الــرقــاب  يف  علمية  اأمــانــة  ُيعد 
والهدف  املعنى  كبرية  وقيمة  عظيم  قدر  له  ال�ساأن  فهذا  بالله.  اإل 
واملراد والغاية من ورائها، تبليغًا من املوؤلفني والكتاب والعلماء، 
الفكر  الزماين والبيئي و�سحة  اليوم بحكم اجلاين  اأتباعهم  اإىل 

والوعي وتتابع مراحل املعرفة والعلم.
الراث  حلب  التلقي  حيث  الأيــام  مع  القادم  امل�ستقبلي  وال�سري   
واأفكاره  اجلمة  ومعلوماته  والدينية،  والأدبية  العلمية  ومعارفه 

الوا�سعة والدقيقة.

هل جربت اأن ت�ستاق ؟
هل كنت تعلم معنى الفراق ؟؟

هل خطف منك الفقد عا�سقًا كنت قد توجته ملك الع�ساق ؟؟
هل خ�ست من قبل معارك و�سط الهموم وال�سباب؟

هل ت�ساءلت يوما ماذا يحل بك اإن رحل الأحباب؟
هل �ساحبت الغيوم وعانقت �سور الع�سق املجنون ؟ 

ور�سمت طيورًا وزهورًا واأكاليل فرح و�سجون ..
حتت  تـــوارت  منك  قطعة  على  الــدعــوات  ونــرثت  ال�سلوات  اقمت  هــل 

الراب! 
هل ا�ستيقظت لياًل تبحث بجانبك عن ذلك احلبيب املدفون ؟؟

هل بكيت ثم بكيت ثم بكيت وخاطبت احللم املجهول ؟
هل �سرخت يف وجه احلزن املاكث فوق �سدرك اأن الثقل ل يقواه قلبك 

املكلوم ؟؟
عن  توقف  اأحا�سي�سك  ُي�سيئ  كــان  الــذي  النور  اأن  العتمة  اأخــربت  هل 

النب�س؟
هل ذرفت الدموع على جرح ي�ستغرق عمرًا كاماًل من الأمل لي�سفى؟؟

هل �سربت كاأ�س الظماأ واأنت ُتتمتم ماذا حل بالرحيق الذي كان ي�سقى 
الروح و رحل !!  

هل �سمعت �سوت ال�سم وهو يتغلغل داخل اأعماقك ؟ ويت�سرب مثل لهيب 
مرعب !!

 لقد حان الوداع .. بداأ �سريط الذكريات لقد التفت ال�ساق بال�ساق !! 
هل �سعرت بتكرار الفاجعة مرة تلوى الأخرى واأنت عالق !! بني ما�سي 

وحا�سر مفزع !!
هل عاهدت رفيق دربك على البقاء �سويًا دون اخلوف من ال�سياع ؟؟ 

ويحزن  لفرحك  يفرح  وهــو  نب�سه  واأهــازيــج  قلبه  م�ساعر  لم�ست  هل 
حلزنك ؟؟

اأنا   .. هنا  اأنا  يقول  وهو  ..اأمنياته  ..�سحكاته  كلماته  ا�سرجعت  هل 
بجانبك ل تخ�سى العرثات !!

هل ان�ست لعينيه وهو يقول اأحبك ؟؟
هل تاأملت مالمح وجهه وهو نائم دون حراك ؟؟

وتاأتي الهزائم حاملة حقائبها نحو البالء !!
فاجعة املوت وت�ساقط الأج�ساد ؟؟

النظرة الأخرية .. القبلة الأخرية .. عناق الفراق !!
ُم�سابي جلل يف فقدك يا نور الفوؤاد .. منرٌي هو ا�سمك وو�سفك بهجة 

اأعياد .. 
فاقد  بقلب  اأعي�س  وجعلتني   .. الفراغ  يل  وتركت  فجاأة  احلياة  غادرت 

م�ستاق ..
رحمات الله عليك زوجي احلبيب يا كل الرفاق ..
 ما زلت اردد هم�ساتك .. يا حبيبتي اإن لنا لقاء .. 

يف جنات عر�سها ال�سموات والأر�س يهبها الله للمتحابني دون ح�ساب .

مالحظات على تحقيق 
بعض كتب التراث

النظرة األخيرة
د. تهاين �ضعيد احل�ضرمي

فاروق �ضالح با�ضالمة

tsfhsa@yahoo.com

اإنــ�ــســاء   )2030( املــمــلــكــة  روؤيــــة  مــ�ــســتــهــدفــات  مــن 
ال�سعودية  الإيـــرادات  لتنويع  اقت�سادية  اأكادمييات 
الالنفطية، وتوطني ال�سناعات العاملية لتحويل جزء 
كبري من الإنفاق ال�سخم اىل الداخل ال�سعودي بهيكلة 
منظمة وفق ا�سراتيجيات الروؤية؛ فقد اأعلن موؤخًرا 
معايري  وفــق  م�ستقلة  ع�سكرية  �سعودية  جامعة  عن 
اإعــالن متخ�س عن روؤيــة  عاملية عالية اجلــودة وهــو 
الكليات  جعل  اىل  2017م  عــام  تبلورت  ع�سكرية 
اأنظمة  وفــق  عاملية  واجــهــة  ال�سعودية  الع�سكرية 

ومناهج حديثة.
وقد رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان 
بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع مطلع عام2020 م 
 ) NESA ( مذكرة تفاهم ع�سكرية مع مركز البحوث
التابع لوزارة الدفاع الأمريكية يف بناء قدرات دفاعية 
املوؤ�س�سات  وتــطــويــر  الع�سكري  الإنــفــاق  وتــوطــني 
ال�ست�سارات  وتــقــدمي  مهنيتها  وتعزيز  الع�سكرية 
يف  خا�سة  نوعية  نقلة  لتحقيق  الع�سكرية؛  الفنية 
املجال الأكادميي الع�سكري ، هي من تفا�سيل اجلامعة 
عليها  ُيعمل  التي   SANDU ال�سعودية  الع�سكرية 
ع�سكري  وفكر  دقيقة،  تف�سيلية  وبخطط  بفاعلية 
والأركـــان  القيادة  كلية  رئي�سية:  موؤ�س�سات  ي�سمل 

امل�سركة، ومركز تنمية القادة، والكلية احلربية.
 فالروؤية ال�سراتيجية للقيادة احلكيمة ال�سعودية يف 
وحتديث  حملًيا  وت�سنيعها  الدفاعية  قدراتها  تطوير 
الكليات   من  بال�ستفادة  ونظمها  الع�سكرية  الكليات 
الأكادميية العاملية العريقة يف املجال الع�سكري؛ حيث 
تخ�سرم  ذات  منتقاه  بخربات  ال�سعودية  ا�ستعانت 
 ROYAL MILITARY تاريخي على راأ�سها 
اأكادميية   ACADEMY SANDHURST
فقد  الربيطانية،  امللكية  الع�سكرية  �ساندهري�ست 
املــوارد  كــفــاءات  لرفع  الــروؤيــة احلكيمة  هــذه  جــاءت 
الع�سكرية،  الــنــقــديــة  املـــهـــارات  وتنمية  الــبــ�ــســريــة، 
يف  لــالأفــراد  والفاعلية  ال�سائب،  القيادي  والتحليل 
التعليم  جـــودة  م�ستوى  ورفـــع  الع�سكري،  املــيــدان 

الع�سكري.
   وتتطلع جامعة SANDU- باإذن الله- اأن تكون 
الدويل  التعاون  م�ستوى  رفع  يف  عاملًيا  جاذبًا  قطبًا 
الع�سكري  القيادي  والتخطيط  الحرايف  والتن�سيق 
قــتــايل( عرب  )قــتــايل وغــري  الــقــوة  وبــنــاء منظومات 
يف  متكاملة  وجامعة  الع�سكرية،  والعلوم  املناهج 
وجــودة  دويل  باعتماد  والتعليم  والإدارة  الــقــيــادة 

ر�سمية.

الطعام يف �سميم كل ثقافة ب�سرية حول العامل منذ بداية الزمان؛ 
مع كون الطعام عن�سًرا اأ�سا�سًيا يف التفاعالت الجتماعية مبرور 
الوقت اأ�سبح احل�سول على الطعام ال�سريع اأ�سهل من التح�سري 
وتغري من كونه طبيعًيا ومنزليًا اإىل �سريع؛ ل�سوء احلظ ل ميكن 
منه  منا�سبة  كمية  اأو  جيد  منزيل  طعام  اإىل  الو�سول  للجميع 
وكذلك  الدول  ببع�س  القت�سادية  الأو�ساع  تردي  ب�سبب  وذلك 
ب�سبب انعدام الأمن الغذائي وهو عندما ل يكون النا�س قادرين 
على احل�سول على ما يكفي من الغذاء املغذي باأ�سعار معقولة؛ 
من  للب�سر  بالن�سبة  الأمــور  اأ�سواأ  من  ال�سريعة  الوجبات  تعترب 
التي  الأ�ــســبــاب  مــن  العديد  فهناك  وال�سحية؛  املالية  الناحية 
اأهمها  الغذائي  نظامنا  من  ال�سريعة  الوجبات  ن�ستبعد  جتعلنا 
حني  يف  احلرارية  ال�سعرات  من  للعديد  الوجبات  تلك  اكت�ساب 
تناوله  الآمن  من  بل  املنزل  يف  الطعام  تناول  الأرخ�س  من  اأنه 
اإىل  بالإ�سافة  واجل�سم؛  املظهر  على  ذلــك  و�سيوؤثر  املنزل  يف 

للج�سم ب�سبب  ال�سريع  الطعام  تنتقل عن طريق  التي  الأمرا�س 
اأي�سًا ل نعرف مدى �سحة  اكت�ساب الوزن ب�سكل �سريع، فنحن 
املطعم وكيف يتم تخزين طعامه وهذا يجعل تناول الطعام يف 
املنزل اأكرث اأماًنا لأننا نعرف كيفية تخزينه وكيفية طهيه ومدى 
نظافة املطبخ املُعد به الطعام؛ فالغذاء هو جوهر حياة كل اإن�سان 
بالطعام  وي�ستمتع  به  م�سلم  كاأمر  ذلك  ياأخذ  اأن  للبع�س  وميكن 
مثل  عامل  ويف  ال�سريعة؛  الأطعمة  عواقب  فى  كثري  تفكري  دون 
ن�ستهلكه  الــذي  الطعام  اأن  على  الرهان  جــدًا  ال�سعب  من  اليوم 
خارج املنزل جيد النوعية ومغٍذ؛ ولكن يجب اأن نفكر اأكرث فيما 
احلياة  من  وقًتا  وناأخذ  اأج�سادنا  وندخله  اأفواهنا  يف  ن�سعه 
دون  اآخر  �سخ�س  مع  وجبة  بتناول  لال�ستمتاع  اخلطى  �سريعة 
من  ياأتي  اأن  يجب  لكن  البقاء  هو  الغذاء  عواقبها؛  فى  التفكري 
الأر�س ب�سكل اآمن ولي�س من خالل طرق اأكرث نكهة وطعم دون 
فائدة غذائية حقيقية؛ بالإ�سافة اإىل اأنك اإذا كنت تتناول وجبات 

�سريعة طوال الوقت �سيوؤثر ذلك على مظهرك وج�سدك من خالل 
والكتئاب  والنتفاخ  الــوزن  وزيــادة  ال�سباب  حب  يف  الت�سبب 
الكولي�سرول  وارتــفــاع  الــدم  �سغط  وارتــفــاع  التنف�س  و�سيق 
اخل�سوبة  وم�ساكل  الــدمــاغــيــة  وال�سكتات  القلب  واأمـــرا�ـــس 
عدة  �سريعة  وجبات  يتناولون  الذين  الأطفال  اأي�سًا  وال�سداع 
يجادل  قد  بالربو؛  لالإ�سابة  عر�سة  اأكــرث  الأ�سبوع  يف  مــرات 
البع�س باأن النا�س يح�سلون على وجبات �سريعة لأنها �سريعة 
التح�سري ورخي�سة حيث ل يتوفر وقت كاٍف للطهى؛ لكن هناك 
ال�سريعة والرخي�سة  املنزلية  للوجبات  بالفعل خيارات متعددة 
التى ميكنك اإعدادها وحت�سريها م�سبقًا؛ من الأف�سل ب�سكل عام 
قطع الوجبات ال�سريعة من نظامنا الغذائي لأن هناك العديد من 
ندرك  ل  قد  الوجبات  تلك  تناول  على  املرتبة  ال�سلبية  الأمــور 
ت�سكل  قد  البعيد  املدى  على  لكنها  الراهن  الوقت  يف  خماطرها 

خطرًا حقيقيًا على �سحة الإن�سان.

اآلثار السلبية للوجبات السريعة
نيفني عبا�س @NevenAbbass



اقتصاد
الأربعاء 12 حمرم 1444هـ املوافق 10 اأغ�سط�س 2022م ال�سنة 91 العدد 623704

فجر الصحافة السعودية

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

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

تحفيزا للمنشآت الصغيرة وريادة األعمال 

خبير اقتصادي لـ"             ": 

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

الريا�ض - البالد
ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  د�ّسنت 
التقنية "مدن"، 58 م�سنعًا جاهزًا مب�ساحة 700م2 
دور  لتحفيز  والأعــمــال،  لل�سناعة  �سدير  مدينة  يف 
يف  الأعمال  وريادة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 

القت�ساد الوطني.
املهند�س  للهيئة  املكلف  التنفيذي  الرئي�س  واأكـــد 
امل�سانع  تد�سني  اأن  الزامل،  العزيز  عبد  بن  اأ�سامة 
ورّواد  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  دعمًا  ياأتي 
ورائدات الأعمال وت�سجيعًا لال�ستثمارات الن�سائية، 
برنامج  يف  "مدن"  اإىل  املُ�سندة  املــبــادرات  �سمن 
اللوج�ستية  واخلدمات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير 
حتقيق  يف  املحوري  دورها  مع  وات�ساقًا  "ندلب"، 

النه�سة ال�سناعية التي تن�سدها روؤية اململكة 2030 
املحلي  الناجت  النفطي يف  القطاع غري  دور  لتعزيز 
لالقت�ساد  التنموية  الــقــاعــدة  واإثــــراء  الإجـــمـــايل، 

الوطني.
اإىل  ت�سل  اجلــديــدة  امل�سانع  م�ساحة  اأن  واأو�ــســح 
ال�سراكة  ثــمــار  اإحـــدى  وهــي  وحـــدة،  لكل  700م² 
اإطــار  يف  واخلــا�ــس  الــعــام  القطاعني  مــع  الفاعلة 
والإ�سهام  ال�سناعة  لتمكني  "مدن"  اإ�سرتاتيجية 
بيئة  تاأ�سي�س  اأجل  من  املحلي،  املحتوى  زيــادة  يف 
حركة  ا�ستيعاب  على  وقــــادرة  متكاملة  �سناعية 
جميع  ومواكبة  املختلفة،  باأحجامها  ال�ستثمارات 
متطلبات الأن�سطة القت�سادية والإن�سانية احلديثة 

التي تدعم ا�ستدامة الأعمال واحلفاظ على البيئة.

والأعمال  لل�سناعة  �سدير  مدينة  اإن  الزامل:  وقال 
�سهدت موؤخرًا العديد من امل�سروعات النوعية منها 
تد�سني 20 م�سنعًا جاهزًا مب�ساحة 1500م2 لي�سبح 
امل�ساحات،  متنوعة  جــاهــزة  وحــدة   78 الإجــمــايل 
مع  بالتعاون  ال�سوئية  الألــيــاف  �سبكة  واإيــ�ــســال 
وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات من اأجل توفري 
البنى  وا�ستكمال  اجلودة،  عالية  ات�سالت  خدمات 

الرقمي،  التحّول  من  ال�سناعيني  لتمكني  التحتية 
ف�ساًل عن ربط مباين حمطات الإطفاء ب�سبكة املركز 
مبا�سر  ب�سكل  الطوارئ  مكاملات  ل�ستقبال  الرئي�س 
اأو من خالل ال�سبكة الداخلية يف اإطار التوجه نحو 

املدن ال�سناعية الذكية.
اأن مدينة �سدير لل�سناعة والأعمال، حتت�سن  وبني 
م�ستقات  لت�سنيع  اململكة  يف  م�سنع  اأول  اأيــ�ــســًا 

وقيمة  م²  األـــف   32 اإىل  ت�سل  مب�ساحة  الــبــالزمــا 
�سركة  ل�سالح  ريال  مليون   300 قدرها  ا�ستثمارية 

بايوفيز". "األفا 
لل�سناعة  �سدير  مدينة  تاأ�سي�س  مت  اأنــه  يذكر  ممــا 
والأعمال عام 2009 م على م�ساحة 63،936 مليون 
ت�سم  مــطــورة  م�ساحة  م²  مليون   16،9 منها  م² 
منتج  بني  ولوج�ستيًا  وخدميًا  �سناعيًا  عقدًا   331

العديد  وت�سمل  والتاأ�سي�س،  الإن�ساء  وحتت  وقائم 
الغذائية  املنتجات  اأبــرزهــا:  املهمة  ال�سناعات  من 
وال�سيدلنية،  الطبية  واملنتجات  واملــ�ــســروبــات، 
وال�سناعات  واملعدات،  الآلت  �سناعة  اإىل  اإ�سافة 
ــيــب  ــاعــة احلــوا�ــس ــن الــتــحــويــلــيــة الأخــــــــرى، و�ــس
واملنتجات الإلكرتونية والب�سرية، واأي�سًا املعدات 

الكهربائية.

البالد - مها العواودة 
قال اأبوبكر الديب، م�ست�سار املركز العربي للدرا�سات، 
ال�سيا�سي،  الدولية والقت�ساد  العالقات  والباحث يف 
اأن  لالأبحاث:  العربي  الفكر  تطوير  منتدي  ورئي�س 
والتي  لال�ستثمارات"  امل�سرية  ال�سعودية  "ال�سركة 
اأيام،  قبل  ال�سعودي،  ال�سيادي  ال�سندوق  عنها  اأعلن 
اأو�سع  رحاب  اإيل  والريا�س  القاهرة  باقت�ساد  تنطلق 
وال�سدارة عربيا وافريقيا وعامليا من خالل ال�ستثمار 
البنية  بــقــطــاعــات  م�سر  يف  الـــواعـــدة  املـــجـــالت  يف 

التحتية والعقارات وال�سحة والزراعة والأدوية .
اأن  لــلــدرا�ــســات،  العربي  املــركــز  م�ست�سار  واأو�ــســح 
جلذب  الأهمية  بالغة  خطوة  هي  اجلــديــدة  ال�سركة 
منها  وبالخ�س  والعربية  الأجنبية  ال�ستثمارات 
ال�سعودية ملواجهة نق�س العمالت الأجنبية  وت�سغيل 
يف  جديدة  اأمــوال  و�سخ  العاملة،  الأيــدي  من  املزيد 
�سرايني القت�ساد وخف�س فاتورة ال�سترياد وزيادة 

ال�سادرات لـ 100 مليار دولر.
يف  ال�سعودية  ال�ستثمارات  حجم  اإن  الديب  وقــال 
من  ـــك  وذل دولر،  مــلــيــار   32 مــن  اأكـــر  يبلغ  م�سر 
خالل اأكر من 6800 �سركة، ويف هذا لطار نتوقع 
ظل  يف  مب�سر،  ال�سعودية  ال�ستثمارات  م�ساعفة 
 40 بقيمة  اأ�ــســول  لإتــاحــة  امل�سرية  احلكومة  خطة 
مليار دولر لل�سراكة مع القطاع اخلا�س والتفاقيات 
والعالقات  البلدين  بني  توقيعها  مت  التي  امل�سرتكة 
املتميزة بني قيادتي البلدين، ومن اأن اأبرز القطاعات 

ال�سعودية  ال�سركة  عليها  تعمل  اأن  يتوقع  الــتــي 
والأغذية  والزراعة،  ال�سناعة،  لال�ستثمار  امل�سرية 
والزراعة  والتعليم  ال�سحية  والرعاية  والعقارات 

واخلدمات املالية.
واأو�سح اأن جمل�س الوزراء امل�سري برئا�سة الدكتور 
م�سطفي مدبويل، كان قد وافق على م�سروع القرار 
واململكة  م�سر  بني  املربمة  التفاقية  ب�ساأن  الرئا�سي 
�سندوق  با�ستثمار  يتعلق  فيما  ال�سعودية،  العربية 
والذي  القاهرة،  يف  ال�سعودي  العامة  ال�ستثمارات 
الرعاية  مبجالت  دولر  مليارات   10 �سخ  ي�ستهدف 
ال�سحية والتعليم والزراعة والقطاع املايل، واتفقت 
احلكومتان امل�سرية وال�سعودية، على قيام �سندوق 
ال�ستثمارات العامة ال�سعودي بال�ستثمار يف م�سر 

مليارات   10 بقيمة  ا�ستثمارات  �سخ  خالل  من 
مبحفظة  املــ�ــســرتكــة  ــاريــع  املــ�ــس يف  دولر 

متنوعة بني �سركات حكومية وخا�سة.
اأن �ــســنــدوق  وذكــــر اخلــبــري القــتــ�ــســادي 
العامة(،  )ال�ستثمارات  ال�سعودي  الروة 
اأجــنــدة  عــلــى  املــ�ــســريــة،  الــ�ــســركــات  اأدرج 
من  املقبلة،  للفرتة  اخلــارجــيــة  تو�سعاته 

ــى �سخ  خــــالل التــــفــــاق عــل
ــارات  ــي مــل  10 نــحــو 

لال�ستحواذ  دولر 
عــلــى حــ�ــســ�ــس فى 
ال�سركات  من  عدد 

والأ�سول املحلية يف عدة قطاعات من بينها، الطاقة 
العربية  اململكة  اأن  كما  والبنوك  والبرتوكيماويات 
ال�ستثمار  ملف  يف  وا�سح  اهتمام  لديها  ال�سعودية 
فر�س  من  يعزز  ما  وهو  النظيفة   والطاقة  الزراعي 
يف  ا�ستثمارات  ال�سعودي  ال�ستثمار  �سندوق  �سخ 

�سركات الأ�سمدة والبذور واحلا�سالت الزراعية.
ال�سوق  اإن  للدرا�سات،  العربي  املركز  م�ست�سار  وقال 
بــاأ�ــســول  يتمتع  حــيــث  لال�ستثمار  جـــاذب  املــ�ــســري 
ا�ستثمارية قوية واأ�سعارها رخي�سة ف�سال عن كونه 
�سوق يتمتع بقوة ا�ستهالكية حملية كبرية اإىل جانب 

الت�سدير اإىل اأفريقيا واأوروبا.
حتــويــل  اإىل  تــهــدف  الــ�ــســعــوديــة  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
�ــســنــدوق ال�ــســتــثــمــارات الــعــامــة اإىل واحــد 
على  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكـــرب  مــن 
على  بالعمل  وذلــك  العامل  م�ستوى 
متنوعة  ا�ستثمارية  حمفظة  بــنــاء 
يف  ال�ستثمار  خــالل  مــن  ورائــــدة 
على  اجلذابة  ال�ستثمارية  الفر�س 

ال�سعيدين املحلي.
واأ�ــــســــار مــ�ــســتــ�ــســار املـــركـــز الــعــربــي 
وجــود  اإىل  لــلــدرا�ــســات 
ـــاب  ـــب ـــس عــــــدة اأ�
لزدهــــــــــــــــــــــار 
الــــــعــــــالقــــــات 
ية  د قت�سا ل ا

التوافق  اأهمها  ال�سعودية  العربية  واململكة  م�سر  بني 
والتناغم والتفاهم بني قيادتي البلدين الرئي�س امل�سري 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  وخــادم  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
حممد  الأمــري  �سمو  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
اقت�سادية  �ــســراكــات  ــمــرت عــن  اأث �ــســلــمــان، والــتــي  بــن 
ال�سيا�سية  العالقات  دائما  تدعمها  قوية،  وا�ستثمارية 
جغرافيا  البلدين  قــرب  اأن  كما  البلدين  بــني  املتميزة 
التعاون القت�سادي وال�ستثماري  اأدى لتطور  و�سعبيا 
الأعــمــال  جمل�س  ويــلــعــب  املـــجـــالت،  كــافــة  يف  بينهما 
دورا  امل�سرتكة  التجارية  واللجنة  امل�سري  ال�سعودي 
البلدين، ف�سال  كبريا يف دعم العالقات القت�سادية بني 
 2030 امل�ستدامة  للتنمية  روؤيـــة  البلدين  امــتــالك  عــن 
ا�سرتاتيجية  الــبــلــدان  متتلك  كما  ومل�سر،  لل�سعودية 
حيث  ال�سرتاتيجية  البلدان  وقوة  لال�ستثمار،  وطنية 
ت�سكل م�سر وال�سعودية 34% من �سكان املنطقة و39 % 

من الناجت املحلي الإجمايل العربي.
�سريك  اأكــرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن:  وقــال 
م�سريا  الأو�ــســط،  ال�سرق  منطقة  يف  مل�سر  جتــاري 
بينهما خالل عام  التجاري  التبادل  ارتفاع حجم  ايل 

2021 ايل  4.3 مليار دولر.
ــزيــادة  ل دفــعــت   2030 املــمــلــكــة  روؤيـــــة  اأن  واو�ـــســـح 
ال�ستثمارات ال�سعودية يف م�سر، ف�ساًل على الإ�سالح 
بتطبيقه  امل�سرية  احلكومة  قامت  الــذي  القت�سادي 
اخلارجية،  ال�ستثمارات  جــذب  بهدف   ،2016 عــام 

خ�سو�سًا ال�ستثمارات ال�سعودية لكرب حجمها.

فرص عمل بـ" تمور بريدة"
بريدة- البالد

اأ�سهم مهرجان بريدة للتمور، يف اإيجاد اأكر من 4 اآلف فر�سة عمل 
والأعمال  اللجان  يف  العمل  خــالل  من  والفتيات  لل�سباب  مو�سمية 
امل�ساندة ونقاط البيع، وحمال التجزئة، واملزارع والتي تتزامن مع 
مو�سم التمور، حيث حتول املو�سم اإىل فر�سة عمل لل�سباب، خ�سو�سًا 
طالب املدار�س واجلامعات الذين وجدوا يف تلك املهرجانات فر�سة 

للعمل والتدريب وامل�ساهمة الجتماعية.
املهند�س  بالق�سيم  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  مدير  وبني 
لل�سباب  املو�سمية  الوظائف  وفر  املهرجان  اأن  الرجيعي،  عبدالعزيز 
اأن  مــوؤكــدًا  واملــعــرفــة،  اخلــربة  اكت�ساب  اإىل  ي�سعون  ملــن  والفتيات 
املهرجان يج�سد اأحد اأهم الغايات التي تعمل على تطبيقها املهرجانات 
وتوطني  توفري  يف  واملتمثلة  اململكة،  يف  وال�سياحية  الرتويجية 

فر�س العمل ل�سباب وفتيات الوطن.
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7.9 مليار أرباح 
ربعية لـ "سابك" 

الريا�ض - البالد
الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اإيـــــرادات  �سجلت 
 14.4 بقيمة   2022 عام  من  الثاين  الربع  يف  ارتفاعا  "�سابك"، 
مليار دولر، وبزيادة ن�سبتها 6 % مقارنة بالربع ال�سابق، وزيادة 

ن�سبتها 32 % على اأ�سا�س �سنوي.
وارتفعت الأرباح ال�سافية لل�سركة يف الربع الثاين للعام احلايل 
اإىل  ريــال  مليار   6.47 من  ذاتــه  العام  من  الأول  بالربع  مقارنة 
اأعلى من الأرباح ال�سافية البالغة  7.93 مليار ريال، وهي قيمة 

7.64 مليار ريال يف الربع ذاته من ال�سنة ال�سابقة.
نتائج  من  ح�ستها  ارتفاع  اإىل  الرتفاع  هذا  ال�سركة  واأرجعت   
متو�سط  ارتفاع  وكذلك  امل�سرتكة،  وامل�ساريع  الزميلة  ال�سركات 
قابله  ذلــك  اأن  م�سيفة  املبيعة،  والكميات  املنتجات  بيع  اأ�سعار 

ارتفاع يف اأ�سعار مواد اللقيم وتكاليف ال�سحن والتوزيع.
 واأو�سح نائب رئي�س جمل�س اإدارة "�سابك"، يو�سف بن عبد الله 
البنيان، اأنه �سيتم توزيع 2.25 ريال لل�سهم الواحد عن الن�سف 

الأول.

معالجة إعالنات 
عقارية مخالفة

الريا�ض - البالد
عقاريًا  اإعــالنــًا   2291 �سبط  عن  للعقار،  العامة  الهيئة  ك�سفت 
اجلــاري،  اأغ�سط�س   9 حتى  يونيو   23 من  الفرتة  خالل  خمالفًا 
اإعــالن  اأكــر من 900  يــزال  ل  فيما  اإعــالنــًا،  منها 1385  عاجلت 
تنفيذ  متابعة  يف  الهيئة  جــهــود  �سمن  وذلـــك  الإجـــــراء؛  حتــت 
قرارات �سوابط الإعالنات العقارية ومعايري ترخي�س املن�سات 
الإلكرتونية، بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة اخلدمات 

املقدمة و�سمان حفظ احلقوق.
الإلــكــرتونــيــة  الــعــقــاريــة  املــنــ�ــســات  عـــدد  اأن  الهيئة  واأو�ــســحــت 
املرخ�سة 3 من�سات، يف الوقت الذي بلغ عدد املن�ساآت العقارية 
امل�سنفة ر�سميًا 55 من�ساأة، م�سريًة اإىل اأن مركز خدمة ال�سركاء 
يف الهيئة العامة للعقار ا�ستقبل 160 بالغًا عقاريًا، و5600 طلب 
خلدمة معلن عقاري، منها 498 طلبًا للمن�ساآت، واأكر من 5100 

طلب لالأفراد.
جتاوز  عقاري  خدمة  يف  امل�سجلني  عدد  اأن  اإىل  الهيئة  ونوهت 
تفاوي�س   908 التفاوي�س  خــدمــة  و�سجّلت  م�ستفيد،   8100
عقارية اإلكرتونية، بينما بلغ عدد املن�ساآت العقارية امل�سجلة 651 
من�ساأة، يف حني و�سل عدد النزاعات العقارية املنظورة يف املركز 

ال�سعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعًا عقاريًا.
وتاأتي هذه التنظيمات �سمن دور الهيئة العامة للعقار يف تنظيم 
القطاع العقاري غري احلكومي والإ�سراف عليه وتطويره، لتعزيز 
ا�ستدامته،  على  واملحافظة  اأدائــه،  كفاءة  ورفع  القطاع،  حوكمة 

وخدمة ال�سركاء، ورفع م�ستوى �سفافية القطاع العقاري.

الترشح لجائزة االقتصاد اإلسالمي
جدة - البالد

دعا معهد البنك الإ�سالمي للتنمية الأفراد واملوؤ�س�سات اإىل الرت�سيحات جلائزة 
البنك الإ�سالمي للتنمية لالإجناز املوؤثر يف القت�ساد الإ�سالمي لعام 1444 هـ.

وت�سجيع  ومكافاأة  لتقدير  التنمية  حلول  اإجنــاز  فئة  على  الرت�سيح  ويركز 
امل�ساريع الإبداعية التي حتل بنجاح التحديات القت�سادية واملالية يف البلدان 
األف  البالغ قيمتها 100  للتنمية. وتاأتي اجلائزة  الإ�سالمي  البنك  الأع�ساء يف 
الثاين،  للمركز  اأمريكي  دولر  األف  و70  الأول،  باملركز  للفائز  اأمريكي  دولر 
و30 األف دولر اأمريكي للمركز الثالث. كما دعا املعهد اإىل التقدمي اأو الرت�سيح 
وتاأتي   ،IsDB جائزة  بوابة  موقع  زيــارة  خالل  من  تبداأ  خطوتني  خالل  من 
دي�سمرب   11 اأق�ساه  موعد  يف  الطلب،  مقدم  املر�سح  ت�سجيل  الأوىل  اخلطوة 
تفا�سيل  بتحميل  الطلب  مقدم  املر�سح  يقوم  اأن  الثانية هي  2022، واخلطوة 
ا�ستمارة الرت�سيح واأي ملفات ذات �سلة قبل 20 دي�سمرب 2022.  و�سيتم تكرمي 
الفائز باجلائزة والو�سيف يف حفل خالل الجتماعات ال�سنوية ملجموعة البنك 

الإ�سالمي للتنمية 2023 يف موعد �سيتم الإعالن عنه.

مصنعًا جاهزًا في مدينة سدير للصناعة واألعمال
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برلين تضع يدها على هياكل التنظيم المتطرف

برلني - البالد   

ال تتوقف حكومات الدول عن توجيه ال�سربة 

يف  االإرهابية  االإخـــوان  جلماعة  االأخـــرى  تلو 

مرحلة  مالمح  ير�سم  ما  العامل،  اأنحاء  جميع 

اال�ستخبارات  بـــداأت  اإذ  للمتطرفني،  �سعبة 

هياكل  على  اأكرب  ب�سورة  يدها  و�سع  االأملانية 

لــلــحــد منها  وحتـــركـــات واأهــــــداف االإخــــــوان 

عن  كا�سفة  وقـــت،  اأقـــرب  يف  عليها  والق�ساء 

تاأثر اجلماعة االإرهابية بالتناحر الداخلي بني 

جبهتي لندن واإ�سطنبول.

ــــال تــقــريــر فـــرع هــيــئــة حــمــايــة الــد�ــســتــور  وق

)اال�ـــســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة( بـــواليـــة بـــادن 

لــالإخــوان  الداخلية  االأزمــــات  اإن  فــورمتــربغ، 

عزل  اإ�سطنبول  جناح  حــاول  اأن  بعد  تتزايد، 

املــر�ــســد االإنـــابـــة اإبــراهــيــم مــنــر الــــذي  عترب 

اأوروبــا  يف  لالإخوان  البارزين  الروؤ�ساء  اأحــد 

ويعي�ض يف لندن، الفتا اإىل اأنه من املفرت�ض اأن 

االإخوان  داخل جماعة  ال�سيطرة  ال�سراع على 

يقع  للجماعة  االإدارة  مركز  كان  اإذا  ما  �سيقرر 

يف  موؤكدا  تركيا،  يف  اأو  الغربية  اأوروبـــا  يف 

القادمة  ال�سيناريوهات  اأحــد  اأن  ذاتــه  الوقت 

يتمثل يف اإ�سعاف دائم للجماعة.

موجودة  االإخــوان  جماعة  اأن  التقرير  وك�سف 

يف اأكرث من 70 دولة بهدف خلق عدم ا�ستقرار 

حتركاتهم،  و�ستحبط  متابعون  اأنهم  غر  فيها 

مبينا اأنه باالإ�سافة اإىل املنظمة االأم، هناك عدد 

كبر من اجلمعيات الدولية التي هي اإما فروع 

بروابط  معها  ترتبط  واإمــا  للجماعة  مبا�سرة 

اإىل  م�سرا  وهيكلية،  و�سخ�سية  اأيديولوجية 

اأنه يتم تنظيم املكاتب الفرعية لالإخوان ب�سكل 

خمتلف، وهذه يعتمد على الظروف االجتماعية 

كل  يف  املختلفة  واالقــتــ�ــســاديــة  وال�سيا�سية 

هو  جميًعا  بينها  امل�سرتك  القا�سم  بينما  دولة، 

واالأهداف  لالإخوان  االأ�سا�سية  القناعات  تبني 

وحــول  الــتــنــظــيــم.  ير�سمها  الــتــي  االإرهــابــيــة 

وجود االإخــوان يف اأوروبــا، قال التقرير وفقا 

جماعة  اعتربت  البداية،  يف  االإخبارية:  للعني 

الوقت،  اآمًنا، لكن مع  اأوروبــا مالًذا  االإخــوان، 

كمكان  اخل�سو�ض  وجــه  على  اأملــانــيــا  بـــرزت 

من  متكنت  حــيــث  للجماعة،  رئي�سي  نــ�ــســاط 

تو�سيع هياكلها هناك حتت حماية مبداأ �سيادة 

يف  االإخوان  جماعة  هياكل  وت�ستمل  القانون. 

املنظمات  من  حمكمة  �سبكة  على  االآن  اأوروبــا 

اجلامعة واملظلية على م�ستوى القارة، يندرج 

م�ستوى  على  اأ�سغر  مظلية  منظمات  حتتها 

اأ�سغر،  منظمات  من  بها  يرتبط  وما  دولــة  كل 

عن  فــ�ــســاًل  والــ�ــســبــاب،  ــطــالب  ال منظمات  ثــم 

املــو�ــســوع،  ح�سب  املتخ�س�سة  املــوؤ�ــســ�ــســات 

املفرت�سة"،  امل�ستقلة  واجلمعيات  وامل�ساجد، 

االإن�سانية  للعلوم  االأوروبــي  املعهد  اأن  معتربا 

االإخوان  يف  ال�سابة  االإرهابية  القيادات  يفرخ 

باأيديولوجية  درايـــة  على  ي�سبحون  الــذيــن 

اجلماعة واأهدافها الفعلية. ولفت اإىل اأنه على 

جمل�ض  نظم  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  مدى 

�سرة"  "دورات  ي�سمى  مــا  والعلماء  االأئــمــة 

ذلك  يف  مبــا  بــاأملــانــيــا،  الــوطــنــي  ال�سعيد  على 

ب�سكل  ت�ستهدف  والتي  فورمتبرغ،  بادن  يف 

اأفكار االإخوان  خا�ض العائالت امل�سلمة، لن�سر 

املتطرفة.

ويف تون�ض ي�ستعّد الرئي�ض قي�ض �سعّيد الإ�سدار 

مــر�ــســوم حــول الــقــانــون االنــتــخــابــي اجلــديــد، 

الت�سريعيتني؛  الــغــرفــتــني  انــتــخــاب  وطــريــقــة 

واالأقاليم،  للجهات  الوطني  واملجل�ض  الربملان 

الت�سريعية،  لالنتخابات  ــح  الــرت�ــسّ و�ــســروط 

ونواق�ض  ثغرات  اجلديد  القانون  ي�سد  حيث 

م�سهد  لت�سكيل  ي�ستغلونها  االإخـــــوان  كـــان 

برملاين على قيا�ض اأجندتهم. وتنتظر ال�ساحة 

الذي  القانون  اإ�ــســدار  تون�ض  يف  ال�سيا�سية 

الربملانية  االنتخابات  اأ�سا�سه  على  �ستجري 

املتوقع  ومــن  املقبل.  دي�سمرب   17 يف  املقبلة 

خمتلفة  �ــســروطــا  اجلــديــد  الــقــانــون  ي�سع  اأن 

املنتظر  االقــرتاع  يفرز  اأن  اأجل  من  �سابقه  عن 

اإخالالت  الناجمة عن  العيوب  من  م�سهدا خال 

بالتطبيق اأو ا�ستغالل لبع�ض الثغرات.

املقبلة، من  وبخ�سو�ض االنتخابات الربملانية 

اجلديد  االنتخابي  القانون  ين�ض  اأن  املنتظر 

كان  مثلما  القوائم،  على  الت�سويت  عدم  على 

ذلك  تعوي�ض  و�سيتم  ال�سابق،  يف  به  معموال 

على  �سيكون  االقـــرتاع  اأن  على  بالتن�سي�ض 

للم�سهد  متابعني  وفــق  دورتـــني،  ويف  االأفـــراد 

ال�سيا�سي التون�سي.

ق�سايا  يف  املتورطني  حماكمة  تاأتي  ذلك،  اإىل 

االإرهاب واالغتياالت ال�سيا�سية والف�ساد املايل 

واالإداري على راأ�ض قائمة مطالب التون�سيني 

منذ انطالق م�سار 25 يوليو، وذلك اإىل جانب 

مطالبتهم للدولة بالعناية بامل�سائل االقت�سادية 

االأخرة  االآونة  يف  ظهرت  وقد  واالجتماعية. 

القانونية  املحا�سبة  انــطــالق  عــن  مــوؤ�ــســرات 

واملالية  ال�سيا�سية  اجلــرائــم  يف  للمتورطني 

بخ�سو�سها  التحقيقات  و�سملت  واالأمــنــيــة. 

قيادات من حركة النه�سة االإخوانية وعدد من 

الكرامة.  ائتالف  ال�سيا�سي  لذراعها  املنتمني 

االأ�ــســبــوع  خـــالل  االأمــنــيــة  ال�سلطات  واألــقــت 

املا�سي القب�ض على النائب يف الربملان املنحل 

را�سد اخلياري بعد اأكرث من عام من هروبه من 

مذكرة جلب وذلك بعد �سدور قرارات ع�سكرية 

النظام  روح  اإ�ــســعــاف  بتهمة  عليه  بالقب�ض 

دولة  اأعـــوان  مع  ات�ساالت  وربــط  الع�سكري 

ملحاكمة  موعدا  املحكمة  حــددت  كما  اأجنبية، 

اخلياري يف �سبتمرب املقبل �سمن ق�سية من 4 

الكرامة،  ائتالف  يف  القيادي  يواجهها  ق�سايا 

را�سد  النه�سة  حــركــة  رئي�ض  يــواجــه  بينما 

الق�سايا  من  جملة  يف  التحقيقات  الغنو�سي 

له  باتهامات  تتعلق  واآخرها  �سده،  املرفوعة 

لهم  و�سفه  بعد  االأمــن  قوات  �سد  بالتحري�ض 

بالطواغيت.

"اإلخوان" محاصرون في ألمانيا وتونس

البالد - حممد عمر   

يف  العقود  موثقي  م�ستمر  ب�سكل  االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  ت�ستهدف 

اأكدت  اإذ  واعتقالهم،  ملنازلهم  دهم  حمالت  عرب  لها،  املوالني  غر  �سنعاء 

يومني  مدى  على  �سنت  للميلي�سيا  تابعة  اأمنية  عنا�سر  اأن  حملية  م�سادر 

اأمناء �سرعيني )من موثقي العقود(  ما�سيني حمالت مالحقة ودهم ملنازل 

ال�سجون،  واإيداعهم  عليهم  القب�ض  بهدف  العا�سمة،  يف  متفرقة  باأحياء 

العقود  كاتبي  من  ع�سرات  طال  الذي  اجلديد  اال�ستهداف  اأن  اإىل  م�سرة 

مزاولتهم  بحجة  ياأتي  ب�سنعاء،  والثورة،  وال�سبعني  معني  مديريات  يف 

للميلي�سيا،  املوالني  اجلدد  املوثقني  اأمــام  املجال  اإف�ساحهم  وعدم  اأعمالهم 

نظرًا لعدم قبولهم �سعبيًا، وعدم ر�سوخ املواطنني للتعامل معهم.

 32 واأكد موثقو عقود، اعتقال امليلي�سيا خالل اليومني املا�سيني اأكرث من 

مع حملة  بينما جاءت هذه احلملة  متفرقة يف �سنعاء،  اأحياء  من  موثقًا، 

خاللها  من  ــت  اأزال اأ�سبوعني،  منذ  اجلماعة  اأطلقتها  كانت  مماثلة  اأخــرى 

املئات من اللوحات االإعالنية للموثقني يف �سوارع عدة ب�سنعاء، م�سرتطة 

بني  ما  تراوحت  �سهرية"،  "اإيجارات  ا�سم  حتت  مالية  ر�سوم  دفع  عليهم 

100 و150 األف ريال على كل لوحة اإعالنية، فيما ذكر �سكان يف �سنعاء، 

اأن �سيارات حوثية حتمل م�سلحني ال تزال جتوب اأحياء و�سوارع عدة يف 

�سنعاء، بغية القب�ض على من تبقى من االأمناء ال�سرعيني الذين ال يزالون 

الذين  احلاليني  العقود  موثقي  معظم  اأن  اإىل  الفتني  اأعمالهم،  ميار�سون 

تالحقهم اجلماعة هم من ذوي االخت�سا�ض، ومعتمدون ر�سميًا، ومعروفون 

لدى قاطني احلارات واالأحياء منذ �سنوات ما قبل االنقالب احلوثي. من 

جهتها، اتهمت احلكومة اليمنية، ميلي�سيا احلوثي، بنهب 150 مليار ريال 

اإيرادات امل�ستقات النفطية الواردة عرب ميناء احلديدة منذ بدء  ميني من 

الهدنة االإن�سانية يف 2 اأبريل املا�سي، والتي ترعاها االأمم املتحدة، موؤكدة 

اأن هذا املبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة يف مناطق �سيطرة 

ل وزير االإعالم اليمني، معمر االإرياين،  ميلي�سيا احلوثي ملدة 6 اأ�سهر. وحَمّ

ميلي�سيا احلوثي التابعة الإيران كامل امل�سوؤولية عن توقف �سرف مرتبات 

موظفي الدولة، بعد اقتحامها العا�سمة �سنعاء و�سيطرتها على موؤ�س�سات 

النقدي،  واالحتياطي  العامة  اخلزينة  ونهبها  املــركــزي  والبنك  الــدولــة 

االإيــرادات من جمارك و�سرائب وزكاة، وتوجيهها  وا�ستمرارها يف نهب 

ويف  االأوىل  اللحظة  منذ  اأبدت  احلكومة  اأن  واأو�سح  احلربي .  ملجهودها 

كل جوالت احلوار ا�ستعدادها لدفع مرتبات املوظفني واملتقاعدين املدنيني 

مقابل ت�سليم ميلي�سيا احلوثي اإيرادات الدولة مبناطق �سيطرتها، وقدمت 

يف �ستوكهومل تنازال باملوافقة على اآلية املبعوث االأممي ب�سرف املرتبات 

مقابل حت�سيل اإيرادات مواين "احلديدة، ال�سليف، راأ�ض عي�سى" . واأ�سار 

بنهب  قامت  االأممية  الهدنة  بــدء  منذ  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اإىل  االإريـــاين 

ريال  مليار   )150( باإجمايل  ريــال،  مليار  و)45(  ريــال،  مليارات   )105(

الــواردة عرب ميناء احلديدة، تكفي  اإيــرادات امل�ستقات النفطية  ميني، من 

لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة يف مناطق �سيطرتها ملدة 6 اأ�سهر .

لـ"البالد"  الثالثة  الع�سكرية  باملنطقة  الكميم  مر�سل  العقيد  ــد  اأكَّ ذلك،  اإىل 

املحررة،  املناطق  على  التج�س�ض  يف  الهدنة  ت�ستغل  احلوثي  ملي�سيا  اأن 

وعلى املناطق احلدودية، م�سرا اإىل اأن احلوثيني ي�ستخدمون الطائرات 

املــحــررة  ال�سكنية  املــنــاطــق  عــلــى  هجومية  قــذائــف  اإطــــالق  يف  املــ�ــســرة 

�سهداء  �سقوط  عن  اأ�سفر  ما  الوطني،  اجلي�ض  لقوات  الع�سكرية  واملواقع 

بقيادة  العربي  التحالف  بــدور  م�سيدا  واأطــفــال،  مدنيني  بينهم  وجرحى 

الرئا�سية  القيادة  ملجل�ض  وامللمو�ض  امل�ستمر  ودعمهم  واالإمــارات،  اململكة 

وللحكومة ولل�سعب اليمني، عالوًة على حتركهم ال�سريع الإنقاذ املنكوبني 

والتي  وال�سيول،  الفي�سانات  ب�سبب  مــاأرب،  حمافظة  يف  النازحني  من 

األف منزل، وعدد كبر من اخليام، كما ثمن دعم   16 اأكرث من  ت�سرر منها 

اململكة االإن�ساين والتنموي وال�سحي.

طرابل�س - البالد   

�سدد رئي�ض احلكومة الليبية املكلفة من قبل الربملان فتحي با�ساغا، على اأن 

حكومته تدعم جميع امل�ساعي الهادفة لتوحيد اجلي�ض الليبي واال�ستفادة 

من اخلربات الدولية مبا يحقق تطويره وي�سمن مبداأ ال�سيادة الوطنية.

الليبي،  اجلي�ض  تاأ�سي�ض  ذكرى  مبنا�سبة  )الثالثاء(  اأم�ض  با�ساغا  وقال 

التهاين  مقدما  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  توحيد  على  حري�سة  حكومته  اإن 

عن  واملــدافــعــني  للوطن  املخل�سني  واجلــنــود  ال�سف  و�سباط  لل�سباط 

الغرف  كافة  حل  الليبي  الرئا�سي  املجل�ض  وقــرر  و�سيادته.  ا�ستقالله 

الع�سكرية التي مت اإن�ساوؤها خالل ال�سنوات املا�سية لعدة اأغرا�ض، وذلك 

جاء  اإذ  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لتوحيد  يقودها  التي  امل�ساعي  �سياق  يف 

الع�سكري  العام  املدعي  الرئا�سي مع  املجل�ض  لقاء  القرار بعد يومني من 

التابعة  للقوات  العامة  االأركان  اللواء م�سعود ارحومة، بح�سور رئي�ض 

مناق�سة  احلــداد، مت خالله  اأول حممد  الفريق  الوطنية  الوحدة  حلكومة 

و�سبل  الع�سكرية  واالإدارات  الــوحــدات  من  عــددا  تواجه  التي  امل�ساكل 

حلحلتها، لتتمكن من اأداء اأدوارها، وفق القوانني واللوائح املعمول بها 

يف اخلدمة الع�سكرية. ويتوقع اأن ترف�ض الغرف الع�سكرية اأو تتمّرد على 

قرار حلها من املجل�ض الرئا�سي، و�سط خماوف من اأن تزيد هذه اخلطوة 

بني  العداء  احتدام  ظل  يف  ليبيا،  يف  اال�ستقرار  وعدم  التوتر  حالة  من 

امليلي�سيا امل�سلحة املوالية لرئي�سي احلكومتني املتنازعتني على ال�سرعية 

من  كبر  ودويل  اأممي  قلق  وثّمة  با�ساغا.  وفتحي  الدبيبة  احلميد  عبد 

اأن اإمكانية اأن يوؤدي هذا العداء والتناف�ض اإىل انزالق البالد نحو القتال 

البالد  تعي�سه  الــذي  املتوتر  االأمــنــي  الو�سع  ظل  يف  خا�سة  جديد،  من 

واالنق�سام ال�سيا�سي واملناطقي، على وقع ا�ستعرا�ض كبر للقوة واأعمال 

عنف متكررة من امليلي�سيا امل�سلحة.

ليبيا.. الحكومة المكلفة تدعم توحيد الجيش

الحوثي يختطف موثقي العقود وينهب إيرادات النفط
اإلرياني يحمل الميليشيا مسؤولية توقف صرف مرتبات الموظفين
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الريا�ض ـ البالد                          

الن�سخة  لإ�ــســدار  الثقافة  وزارة  ت�ستعد 

الكاملة لتقرير "احلالة الثقافية يف اململكة 

بــعــنــوان:  2021م  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

"الثقافة يف الف�ساء العام"؛ ليكون متاحًا 
للمهتمني  املــقــبــلــة  الــقــلــيــلــة  الأيـــــام  خـــال 

واملخت�سني لت�سفحه عرب املوقع الر�سمي 

للوزارة .

احل�سور  مــ�ــســتــويــات  الــتــقــريــر  ويــر�ــســد 

الثقايف يف امل�ساحات املفتوحة، والأماكن 

ب�سكٍل  ذلك  كان  �سواًء  اململكة،  يف  العامة 

بعد  ما  واقع  النظر يف  اأو من خال  عام، 

"كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة 

19" على وجٍه خا�س.

ف�سول  خــمــ�ــســة  يف  الــتــقــريــر  ويــتــنــاول 

وهي:  الثقافية،  للمجالت  اأبــعــاٍد  خم�سة 

والإبــداع،  والإنتاج  وال�سون،  "الإدارة 
واملهارات،  واملعارف  الثقافية،  وامل�ساركة 

ير�سم  حــني  يف  الإبداعي"،  والقــتــ�ــســاد 

ــاد�ــس بــعــنــوان:  الــتــقــريــر عـــرب فــ�ــســٍل �ــس

"مامح وا�ستنتاجات: الثقافة يف الف�ساء 
الثقافية،  للحالة  العامة  املــامــح  العام" 

للبيانات  املختلفة  ال�ستنتاجات  تتيح  كما 

اأولية  قــراءة  التقرير  ف�سول  قدمت  التي 

رئي�سية  ومــاحــظــات  اجتـــاهـــات  يف  لــهــا 

ت�سمل القطاع الثقايف ككل. وبرزت بع�س 

عن  التقرير  ر�سدها  التي  العامة  املامح 

واقع الثقافة يف 2021م اإىل جانب معامل 

حتديدها  وميكن  اجلائحة،  من  التعايف 

اأو اجتاهات كربى مت�س  4 تطورات،  يف 

اأبــعــاد الثقافة، وهــي:  ُبــعــد مــن  اأكـــر مــن 

تاأثري  الداخلية،  الثقافية  ال�سياحة  منو 

ــادي عــلــى املــ�ــســاركــة  ــ�ــس ــت املــ�ــســتــوى الق

الدعم  فر�س  يف  امللفت  التو�سع  الثقافية، 

ا�ستمرار  والإبـــــداع،  للثقافة  والتمكني 

اململكة  يف  للثقافة  التنظيمية  العملية 

التي �سملت اإطاق اإ�سرتاتيجيات الهيئات 

الثقافية، و�سدور تنظيمات ولوائح لرفع 

للقطاع  والحــرتايف  التنظيمي  امل�ستوى 

الثقايف.

ويعد تقرير احلالة الثقافية منتجًا معرفيًا 

تقدمه وزارة الثقافة لكافة املهتمني بر�سد 

احلــــراك الــثــقــايف املــحــلــي داخـــل وخـــارج 

ــهــدف مــن خــالــه اإىل اإنــتــاج  املــمــلــكــة، وت

دوري  ب�سكل  حُتدَّث  اأ�سا�س معرفية  نقطة 

وت�ستند على اأبحاث ودرا�سات معتمدة.

 جازان ـ البالد                           

اأتاحت القرية الرتاثية مبنطقة جازان جماًل وا�سًعا 

الفنية  منتجاتهم  لعر�س  وحرفيًة  حرفًيا   62 اأمــام 

ملتقى  خــال  وذلــك  بالقرية،  ال�سعبي  ال�سوق  يف 

احلرفيني واحلرفيات بجازان، الذي ِاختتم فعالياته 

م�ساء اأم�س.

ــة يف املــلــتــقــى الـــذي  ــي ــوعــت الأعــــمــــال احلــرف ــن وت

النحت،  اأعــمــال  �سملت  حيث  ـــام،  اأي اأربــعــة  ا�ستمر 

ال�سبح  و�سناعة  واملن�سوجات،  الدباغة،  واأعــمــال 

والتطريز  والأواين، واخلياطة  والفخار  باأنواعها، 

الرتاثية،  املاب�س  و�سناعه  اليدوية،  وامل�سغولت 

على  يعتمد  الـــذي  الــتــدويــر  اإعــــادة  فــن  جــانــب  اإىل 

اخلامات املتوفرة وحتويلها لقطع جمالية، والر�سم 

احلرفيني  ل�ستقطاب  امللتقى  و�سعى  بــاخلــيــوط. 

واحلرفيات املحليني؛ لإتاحة فر�س التبادل املعريف 

الزوار  اأمــام  وتقدميها  باأعمالهم  والتعريف  بينهم، 

واحلرفيات  احلرفيني  وحتفيز  واحـــد،  مــوقــع  يف 

الرتاثية  احلــرف  على  حفاًظا  اإبداعاتهم  ملوا�سلة 

"القعادة" اجلازانية  والفنية مبنطقة جازان. تربز 

الرتاثية  جـــازان  بقرية  ال�سعبية  ال�ساحة  و�ــســط 

مرحبة ب�سيوف جازان و�سيوف املهرجان ال�ستوي 

ال�ساد�س، حيث �سكلت القعادة على مّر ال�سنني رمًزا 

يف  مبكانتها  حمتفظة  وظلت  بال�سيف،  لاحتفاء 

بيوت جازان .

ــبــدو قــريــة جــــازان الــرتاثــيــة كـــدار عــر�ــسٍ حي  وت

اكت�ست  حيث  التليد،  وتاريخها  جــازان  ملــوروثــات 

مقًرا  وباتت  جــازان  منطقة  زوار  لدى  بالغة  اأهمية 

دائًما ورئي�سًيا للمهرجانات.

زمنية  حلقبة  اإطالة  على  الزائر  يقف  القرية  ويف 

احلياة  ومنــط  العريق،  جـــازان  منطقة  تــاريــخ  مــن 

اإىل  التهامي  البيت  فمن  احلقبة،  تلك  يف  ال�سائد 

البيت اجلبلي اإىل البيت الفر�ساين، ومن امليفا اإىل 

املنطقة  جغرافية  تلتقي   ، الطني  وفناجني  اجلبنة 

قدمًيا  املنطقة  اإن�سان  بعراقة  لتبوح  مًعا،  وتاريخها 

البيئية  الــظــروف  مع  التعاي�س  يف  الكبري  وجهده 

منذ  الطبيعية  البيئة  موارد  طوع  الذي  به  املحيطة 

واأثاث وغدت  واأواين  لبيوت  فتحولت  الزمن  قدمي 

اإن�سان احلا�سر ولرتبط  بها  ح�سارة ماثلة يتباهى 

مزيد  يف  اأمًا  احلا�سر  واأجيال  املا�سي  اأجيال  بني 

من العمل واجلهد واحلياة لغد اأكر تطوًرا ورقيا.

الحالة الثقافية .. رصد المعارف واالقتصاد اإلبداعي

62 حرفيا يشاركون في قرية جازان التراثية

القصر الحديدي .. تحفة معمارية في الطائف

تقنيات جديدة لتدوير 
النفايات العضوية 

أمانة نجران تعالج 
عناصر التشوّه البصري 

جدة ـ البالد                      

والتقنية  لــلــعــلــوم  عــبــدالــلــه  ــك  املــل جــامــعــة  اأعــلــنــت 

الع�سوية«،  للحلول  »اإدامـــة  من�ساأة  اأن  )كاو�ست(، 

وهي �سركة نا�سئة لإعادة تدوير النفايات الع�سوية 

التدوير  اإعــادة  من�ساأة  ر�سمًيا  افتتحت  كاو�ست،  يف 

اجلديدة اخلا�سة بها داخل مدينة الأبحاث والتقنية 

يف احلرم اجلامعي لكاو�ست.

تعد  املن�ساأة  هــذه  اأن  كاو�ست،  جامعة  واأو�ــســحــت 

الأوىل من نوعها يف اململكة، التي ت�ستخدم تقنيات 

ملعاجلة النفايات وحلول الزراعة ال�سحراوية، وهي 

يف  امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف  تدعم  مهمة  ابتكارات 

معظم  اأن  كاو�ست،  واأ�سافت   .2030 اململكة  روؤيــة 

خا�سة  مكبات  اإىل  اإر�سالها  يتم  اململكة  يف  النفايات 

العامة،  وال�سحة  للبيئة  تهديًدا  متثل  وهي  لدفنها، 

احلكومية  القطاعات  على  اقت�سادًيا  عبًئا  وت�سكل 

العامة وال�سركات.

 ،٪6٥ حــوايل  منها  الع�سوية  النفايات  ت�سكل  كما 

خطرة  دفيئة  غـــازات  انت�سار  تراكمها  عــن  وينتج 

اأنــواع  مع  ويتفاعل  الهواء  يلوث  الــذي  امليثان  مثل 

�سارة  ثانوية  مركبات  لإنــتــاج  الأخـــرى  النفايات 

الرتبة  يــلــوث  خطر  �سائل  وهــي  »الــر�ــســاحــة«،  مثل 

اأن  كــاو�ــســت،  املــيــاه. واأ�ــســافــت  اجلوفية ومــ�ــســادر 

التهديدات  »اإدامة« ت�ساعد على مكافحة هذه  تقنيات 

عملية  يف  الدقيق  الأحــيــاء  علم  ا�ستخدام  خــال  من 

منتجات  اإىل  الع�سوية  النفايات  لتحويل  الت�سميد؛ 

الأ�سجار  ال�سحراوية وزراعة  للزراعة  القيمة  عالية 

وترميم الأرا�سي.

التي مت تطويرها بالتعاون  »اإدامة«  اأن من�ساأة  ُيذكر 

اإعــادة  على  �ستعمل  كاو�ست  يف  املــرافــق  اإدارة  مــع 

الــغــذائــيــة  اجلــامــعــة  نــفــايــات  مـــن   ٪100 تـــدويـــر 

4٥00 مرت مكعب من  لإنــتــاج حــوايل  واخلــ�ــســراء، 

املــواد  عــن  ف�سًا  اجلـــودة،  عالية  الــرتبــة  حم�سنات 

الأخرى املفيدة للرتبة الرملية املحلية.

جنران ـ البالد                       

توا�سل اأمانة منطقة جنران والبلديات املرتبطة بها 

اأعمالها مبعاجلة عنا�سر الت�سوه الب�سري يف مدينة 

جنران وحمافظات ومراكز املنطقة.

اآل  �سالح  املهند�س  جنــران  منطقة  اأمــني  واأو�ــســح 

اأن الأمـــانـــة وبــلــديــاتــهــا قــامــت خـــال �سهر  داغــ�ــس، 

خملفات  مــن  م3   4٥707 ــة  ــاإزال ب  ، املا�سي  يوليو 

حفريات،  حاجز   1٥0 مع  والتعامل  والهدم،  البناء 

ال�سوارع  حفر  من  مربعة  اأمتار   6920٥ واإ�ــســاح 

والت�سققات، و�سيانة 1012 عمود اإنارة، اإ�سافة اإىل 

�سيانة وتهيئة 2870 مرًتا مربًعا من اأر�سفة الطرق 

مرًتا   10962 دهــان  واإعــادة  وامليادين،  وال�سوارع 

الأر�سية،  واخلطوط  الأر�سفة  بردورات  من  طولًيا 

امل�سوهة على  الكتابات  مرًتا مربًعا من   402 واإزالة 

النفايات،  حــاويــات  مــن   109 ومعاجلة  اجلــــدران، 

2640م2  واإ�ساح  وتهيئة  تالفه  �سيارة   42 ورفــع 

مــن مــاعــب الأطـــفـــال يف احلـــدائـــق، وزراعــــة 480 

للباعة  موقعًا   173 واإزالــة  والـــورود،  الأ�سجار  من 

اجلائلني.

الطائف ـ البالد                            

عــلــى اأطــــراف حمــافــظــة الــطــائــف وو�ــســط 

التي  التاريخية  الق�سور  تتناثر  املدينة 

اخل�سبة  بب�ساتينها  الأ�ـــســـجـــار  حتــفــهــا 

اخل�سراء،  للطبيعة  املحت�سنة  اجلــذابــة 

ــلــحــراك الــ�ــســيــاحــي، يــربز  ــدرة ل واملــتــ�ــس

التحف  اأحــد  احلــديــدي  الق�سر  بينها  مــن 

املعمارية يف قائمة اأبرز الق�سور التاريخية 

التي حتكي اجلمالية الكامنة يف التفا�سيل 

الدقيقة امللفتة لاأنظار والغريبة من نوعها 

يف تلك احلقبة.

ب�سكل  بنائه  يف  احلــديــدي  الق�سر  اعتمد 

واألـــواح  احلــديــد  �سفائح  على  كامل  �سبه 

بني  يجمع  بت�سميم  )املـــرايـــا(،  ــزجــاج  ال

الق�سر  زال  مــا  حــيــث  ــرق،  ــ�ــس وال ــغــرب  ال

بعظمة  الـــراهـــن  ــا  ــن ــت وق حــتــى  يــتــبــاهــى 

الطائف،  حمافظة  وتاريخ  تراث  و�سموخ 

التي متيزت ق�سورها بالتنوع املختلف يف 

الطراز املعماري.

املالية  وزيـــر  �ــســيــده   الـــذي  الق�سر  ويــقــع 

ال�سابق حممد �سرور ال�سبان -رحمه الله- 

يف حي قروى ويعود تاريخ بنائه اإىل عام 

املعماري  اأ�سلوبه  يف  ومتيز  هـــ،   134٥

واحلدائق  والغربي،  املحلي  النمط  بدمج 

كالعنب  الطائف  بفاكهة  املثمرة  املتنا�سقة 

بالق�سر  حتيط  التي  والــزهــور  والــرمــان، 

�سغلت  التي  وب�ساتينه  جوانبه،  كافة  يف 

جمالًيا  طابًعا  اأ�سفت  �سا�سعة  م�ساحات 

بطول  بانورامي  ممر  اإىل  اإ�سافة  خمتلًفا، 

باأ�سجار  100 مرت، مغطى  اإىل نحو  ي�سل 

العنب.

ونافورة  �سباحة،  حمام  �سدره  يزين  كما 

ور�سومات  اأ�سكاًل  حتمل  و�سطه  يف  تقع 

هند�سية  اأ�سكال  على  وت�ساميم  منحوتة، 

الغرف  مــن  وعــدد  خمتلفة،  تفا�سيل  ذات 

واملجال�س، مع املرافق العامة من حمامات 

ومــطــابــخ وجــلــ�ــســات خــا�ــســة بــني الــغــرف 

ــنــقــو�ــس واملــــرايــــا الــزجــاجــيــة  تــزيــنــهــا ال

املختلفة  ال�سخمة  الــفــخــاريــة  والــتــحــف 

ــقــف مـــن احلـــديـــد مــزجــت  ــس ــود واأ� ــعــق وال

بديع  هند�سي  بطابع  املحفورة  بالنقو�س 

ال�سكل.

ما  اأو  احلــديــدي  الق�سر  ارتــفــاع  وي�سل 

يعرف بق�سر ال�سبان اإىل اأكر من طابقني، 

كبرية  �سرفات  اخلارجي  �سكلة  يف  يحمل 

بالق�سر  حتيط  بالزخارف،  مزينة  احلجم 

من جوانبه الأربعة، زادت من روعة املكان. 

احلقبة  تلك  يف  العاملة  الأيـــدي  واهتمت 

�ــســواء  الــدقــيــقــة  الهند�سية  بــاملــوا�ــســفــات 

داخليًا  اأو  خارجيًا  الق�سر  اأو�ــســاف  يف 

املــيــاه  ــول  وو�ــس ـــري  ال �سبكات  ــع  ــوزي وت

الكبري  الهتمام  وكــذلــك  لل�سرب،  العذبة 

ـــذي جـــرى توزيعه  ال الــنــبــاتــي،  بــالــغــطــاء 

الق�سر،  اأ�سا�س  من  كــان  احــرتايف  ب�سكل 

مبا يف ذلك الطابع التكويني الغريب الذي 

من  العديد  يحر�س  حيث  الق�سر،  يحمله 

�سّياح الطائف على التوافد وزيارة الق�سر 

والتقاط ال�سور التذكارية.

األمطار  ترسم
مالمح الفرح بجازان 

جازان ـ البالد                           

هطول  احلــايل  الأ�سبوع  خــال  جــازان  منطقة  �سهدت 

عليلة  ن�سمات  وهبوب  لل�سيول  وجريانا  للمطر  كثيفا 

الكبار  وجوه  على  البهجة  وتر�سم  الفرح  بظال  تلقي 

وال�سغار من اأهايل املنطقة والزائرين لها ، فيما �سهدت 

ال�سواحل كثافة يف اعداد الزوار. 

 مظاهر احلالة املطرية التي ت�سهدها املنطقة ، والأجواء 

ما بني املاطرة والغائمة ،  اأدت خروج الأهايل لا�ستمتاع 

حيث    ، املنطقة  و�سواطئ  مبتنزهات  املاتعة  بالأجواء 

والزوار  باملتنزهني  املنطقة،  �سواطئ وحدائق  اكتظت 

الذين جذبتهم امل�ساهد الطبيعية للمنطقة.

ـــدفـــاع املــــدين مبــنــطــقــة جــــازان،  ــة ال وجـــــددت مــديــري

حتذيراتها للجميع باأخذ احليطة واحلذر. 

بتعليمات  التقيد  ب�سرورة  باجلميع  املديرية  واأهابت 

ال�سامة يف مثل هذه احلالت، ومنها عدم  واإر�سادات 

لل�سرورة،  اإل  ال�سديدة  الأمــطــار  حــالــة  يف  اخلـــروج 

وعدم القرتاب من جتمعات املياه اأو املجازفة ودخول 

الأودية واملخاطرة بقطع مياه ال�سيول.
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الدمام- حمود الزهراين
ــادي التــفــاق، الــيــوم الــثــاثــاء، عن  اأعــلــن ن
التوقيع مع لعب خط الو�سط الدويل الرتكي 
طرابزون  فريق  من  قادمًا  اأوزدميــر  بــرات 

�سبور الرتكي.
وياأتي ذلك ليكون بديا لل�سلوفاكي فيليب 
يف  كلباء  احتاد  مع  للعب  انتقل  الذي  كي�س، 

�سفقة انتقال حر.

التفاق  �سراء  �سفقة  اأن  تقارير،  وذكــرت 
طرابزون  مع  الاعب  عقد  من  املتبقية  للمدة 
�سيتقا�سى  حيث  يــورو،  مليون   2.5 بلغت 
تبلغ  فيما  �سنويا،  يــورو  مليون  اأوزدميـــر 
قيمة برات اأوزدمير “24 عاما” ال�سوقية، 
يف  املخت�س  ماركت”  لـ”تران�سفر  وفــقــا 
 4.7 ال�سوقية  وقيمهم  الــاعــبــن  انــتــقــالت 

مليون يورو.

التركي" أوزديمير" يعزز صفوف االتفاق

في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف..

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

الطائف- البالد
قــدمــت هــجــن املـــرقـــاب واحــــــدًا مـــن اأفــ�ــســل 
حيث   ، للهجن  العهد  ويل  مــهــرجــان  ــواط  ــس اأ�
لقب  املــرقــاب   هجن  موؤ�س�سة  طليعة"  اأهدت" 
نامو�س )رئي�سي احليل مفتوح(، مل�سافة 5 كم 

الأ�سواط  �سمن  دقائق،   8.14.92 قدره  بزمن 
امل�سائية اأم�س الثاثاء، املخ�س�سة ل�سن احليل 
ال�سحانية  هجن  وحــلــت  املــفــتــوح،  والــزمــول 
�سجلت  الــتــي  �سل�سبيل"  مع"  الــو�ــســافــة  يف 

8.15.24 دقائق.

�سهيل  حمــمــد  مــلــك  “مغذي”  حــ�ــســد  فــيــمــا   
الرئي�سي  ال�سوط  نامو�س  العامري،  عوي�سان 
لــلــزمــول مــفــتــوح، حــيــث �سجل تــوقــيــتــًا قــدره 
ال�سباحية،  الأ�سواط  ويف  دقائق.   8.29.30
العامري،  الرملي  �سامل  لـ  "املتحدة"  انتزعت 

 ( الأول  ال�سباحي  ال�سوط  يف  الأول  املــركــز 
حيل – عام ( واأف�سل توقيت بـ ) 7:53.691 ( 
دقائق، على م�ستوى الأ�سواط الـ 10، مل�سافة 5 
اإبداعاتها يف  كم،  ووا�سلت الهجن الإماراتية 

مناف�سات فئة احليل - الزمول.

األخضر بطاًل 
لكأس العرب 

فهد العوير�ضي

لــلــمــرة الــثــالــثــة..يــتــوج املــنــتــخــب الــ�ــســعــودي 
الثالثة  للمرة  لل�سباب  الــعــرب  كــاأ�ــس  ببطولة 
املنتخب  على  فــوزه  عقب  ــك  وذل تاريخه،  يف 
امل�سري يف املباراة النهائية بركات الرتجيح 

 3-5
املنتخب  بـــن  الــنــهــائــيــة  املــــبــــاراة  ــمــت  ــي اأق  .
ال�سعودي واملنتخب امل�سري على ملعب مدينة 
يف  الريا�سية  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمــر 

نهائي كاأ�س العرب 2022. 
متكن الأخ�سر من التقدم يف الدقائق الأخرة 
قوية  ت�سديدة  بعد  الأول  الــ�ــســوط  زمــن  مــن 
منطقة  داخــل  العليوة  عبدالعزيز  الاعب  من 

اجلزاء . 
وبعد 5 دقائق تقريبًا من بداية ال�سوط الثاين 
من  با�سا  �ساح  امل�سري  املنتخب  لعب  جنح 
داخل  من  ت�سديدة  بعد  التعادل  هدف  ت�سجيل 

منطقة اجلزاء .
بالتعادل  املباراة  من  الأ�سلي  الوقت  وانتهى 
املنتخبان  انتقل  ذلــك  وبعد   ،  1-1 اليجابي 
بنف�س  انتهت  التي  الإ�سافية،  الأ�ــســواط  اإىل 

النتيجة.
حل�سم  الرتجيح  ركــات  اإىل  املنتخبان  وجلــاأ 
بها  فــاز  والتي   2023 العرب  كاأ�س  بطل  لقب 
املنتخب ال�سعودي بنتيجة 5-3.. األف مربوك 
مت  الــذي  اللقب  هذا  حتقيق  الوطني  ملنتخبنا 
وللمرة  تــاريــخــه،  يف  الثالثة  للمرة  حتقيقه 

الثانية على التوايل . 
من  التفاعل  ال�سعودي  الإجنــاز  هذا  لقى  وقد 
الذين  والإعامين  والريا�سين  امل�سوؤولن 
الوطني  واملـــدرب  الفريق  مب�ستوى  اأ�ــســادوا 

املتميز �سالح املحمدي.

منتخبنا األولمبي يواجه المغرب في ثاني 
مبارياته بدورة األلعاب اإلسالمية

جدة – هالل �ضلمان
يواجه منتخبنا الأوملبي م�ساء اليوم 
مــبــاريــاتــه  ثـــاين  يف  املــغــربــي  �سقيقه 
الألعاب  دورة  يف  القدم  كرة  مب�سابقة 
الإ�ـــســـامـــيـــة املــقــامــة مبــديــنــة قــونــيــة 

الرتكية.

وكــان الأخــ�ــســر الأوملــبــي قــد ا�ستهل 
بـــفـــوزه على  ــــــدورة  ال ــه يف  ــات ــاري ــب م
مقابل  دون  بهدف  اأذربيجان  منتخب 

�سجله الاعب اأحمد الغامدي.
الأوملبي  منتخبنا  لعبو  اأجــرى  وقد 
حتت  التدريبية،  ح�ستهم  اأمــ�ــس  يــوم 

ال�سهري  �سعد  الفني  املــديــر  ــراف  اإ�ــس
واجلهاز الفني امل�ساعد، طّبقوا خالها 
على  مناورة  اأعقبها  تكتيكية،  متارين 

كامل م�ساحة امللعب.
ويلعب الأخ�سر يف املجموعة الثانية 
فيما  واملغرب،  اأذربيجان  منتخبي  مع 

منتخبات  الأوىل من  املجموعة  تتكون 
بعد  وذلك  وال�سنغال،  وتركيا  اجلزائر 
واإيــران  الكامرون  منتخبي  ان�سحاب 
والثاين  الأول  ويتاأهل  امل�ساركة،  من 
ن�سف  الـــــدور  اإىل  جمــمــوعــة  كـــل  مـــن 

النهائي.

أخضر السلة يستعد للمرحلة 
األخيرة من تصفيات المونديال

الريا�ض- البالد
كرة  اأخ�سر  لعبو  انتظم 
الإعدادي  مبع�سكرهم  ال�سلة 
اأمــــ�ــــس الــــثــــاثــــاء مبــديــنــة 
للنافذة  ا�ــســتــعــدادًا  الــدمــام؛ 
كاأ�س  ت�سفيات  من  الأخــرة 
ــعــب  ــل وي  ،2023 ــــامل  ــــع ال
الأخ�سر اأوىل مبارياته اأمام 
نيوزيلندا يوم 25 اأغ�سط�س 
بينما  ــدمــام،  ال يف  اجلـــاري 
ــاء الــثــاين  ــق ــل يـــواجـــه يف ال
 29 يــوم  مانيا  يف  الفلبن 
على  يــ�ــســرف  اأغــ�ــســطــ�ــس. 
املنتخب فنًيا املدرب امل�سري 

حممد الكرداين.
لعــبــا   14 اخـــتـــيـــار  ومت 
لـــلـــمـــعـــ�ـــســـكـــر هـــــم )حمـــمـــد 
املــــرواين- مـــرزوق املــولــد- 
اأبــو  نا�سر  الثعلبي-  نايف 
جا�س- ثامر حممد- حممد 
املــــرواين-  مثنى  الــ�ــســقــر- 
ـــهـــد الـــ�ـــســـالـــك- مــ�ــســعــب  ف
الربقاوي-  اأ�سامة  قا�سي- 
بال-  اأميــن  ال�سبيلي-  علي 
�سعد  عـــبـــدالـــكـــرمي-  هـــمـــام 

ال�سبيعي(.
 ويلعب الأخ�سر مباراتن 
وديـــــــتـــــــن قـــــبـــــل خــــو�ــــس 
نظريه  اأمـــــام  الــتــ�ــســفــيــات 

البحريني والأردين.
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الريا�ض ـ البالد 
الفعاليات  مــن  الكثري    2022 الــريــا�ــس  مو�سم  ي�سهد 
ال�ست�سافات  تنوع  عن  ف�سال  للجمهور  واجلاذبة  اجلديدة 
للرتفيه  العامة  الهيئة  اعلنت  واأم�س   ، واخلليجية  العاملية 
واحــدة  �ستكون  اجلنوبية  الــكــوريــة  بينك  بــالك  فــرقــة  اأن 
�سيتم  اأنه  اإىل  ، لفتة  املو�سم  الكبرية يف هذا  املفاجاآت  من 
خالل  العاملية  الفرقة  م�ساركة  حول  التفا�سيل  عن  الك�سف 
ح�سبها  عــر  الــفــرقــة  اأعــلــنــت  جانبها  مــن  املقبلة.   الــفــرتة  
الر�سمي  اأن الريا�س �ستكون �سمن جولتها العاملية يف �سهر 
يناير املقبل ، كما �ست�سدو الفرقة  يف �سيئول، ثم تتوجه اإىل 
دال�س وهيو�سنت واأتالنتا وهاميلتون و�سيكاغو ونيواآرك 

ولو�س اأجنلو�س يف الوليات املتحدة.
لندن  الريطانية  العا�سمة  يف  مو�سيقيا  حفال  جتري  ثم 
وبرلني  وكولونيا  الإ�سبانية  بر�سلونة  ومدينة  ظبي   واأبو 
يف اأملانيا والعا�سمة الفرن�سية باري�س والعا�سمة الهولندية 
اأن  فرقة بالك بينك تعد  واحــدة من  اإىل  اأم�سرتدام. ي�سار 
القيا�سية  الأرقــام  حتطم  كانت  والتي   K-pop جمموعة 

حيث جتذب مو�سيقاهم انتباه اجلمهور العاملي.
ت�سكل الن�ساء الأربع يف الفرقة  قوة اأداء متعددة اللغات 
تتوا�سل مع املعجبني عر احلدود ، ومت ت�سكيل الفرقة يف 
جي�سو  وهم  اع�ساء   اربعة  من  تتكون  وهي   2016 العام 

وجيني وليزا وروزي.

بون ـ وكاالت 
الــهــالت  اأن  الأملــانــيــة،  "هاوت.دي"  بــوابــة  اأوردت 
ال�سوداء تعد اأكرث من جمرد م�سكلة جمالية؛ حيث اإنها 
واأو�سحت  خــطــرية.  �سحية  مب�ساكل  تنذر  اأن  ميكن 
حتت  �سوداء  هالت  ظهور  ا�ستمرار  اأن  اجلمال  بوابة 
العينني على الرغم من النوم الكايف والتغذية ال�سحية 
الكلى  م�ساكل  اإىل  ي�سري  قد  بالب�سرة  اجليدة  والعناية 
قد  كما   ، احل�سا�سية  ــواع  اأن اأحــد  اأو  الدرقية  الغدة  اأو 
ال�سائل  ت�سريف  يف  خلل  اإىل  ال�سوداء  الهالت  ترجع 

الليمفاوي.
اأو  ـــدوي  ي ت�سريف  اإجــــراء  يــتــم  ــة  احلــال هـــذه  ويف 

ميكانيكي لل�سائل الليمفاوي.
ويف بع�س الأحيان ترجع الهالت ال�سوداء اإىل فرط 
التعر�س  اأو  العمر  يف  للتقدم  كنتيجة  ال�سبغة،  تكّون 
التخل�س  ال�سم�س. ويف هذه احلالة يتم  املفرط لأ�سعة 
الهاللت  اإزالــة  ميكن  كما  الليزر،  بوا�سطة  الهالت  من 
اخليار  من  ع�سري  �سنع  اأو  البارد  اخليار  �سرائح  عر 
البارد، وو�سعه بوا�سطة الكرة القطنية، وترك اخليار 

ملدة ل تقل عن 20 دقيقة.
الهالت  لإزالــة  فعال  ب�سكل  النيئة  البطاطا  تعمل  كما 
اإذ حتتوي على عوامل تبيي�س حيوية تقلل  ال�سوداء، 

ال�سواد حول العينني .

»الغذاء والدواء«: تعاملوا بحذر مع رقائق األلمونيوم
الريا�ض ـ البالد 

عند  بحذر  بالتعامل  والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  اأو�ست 
ا�ستخدام رقائق الأملنيوم، م�سرية اإىل اأن ا�ستخدامها يف الطبخ 
الهيئة  واأو�سحت  للطعام.  الأملنيوم  عن�سر  هجرة  فر�سة  يزيد 
الأطباق  ا�ستخدام  �سحة  مــدى  حــول  ا�ستف�سار  على  ردهــا  يف 
يجب  اأنــه  الطعام،  تقدمي  يف  املطاعم  بع�س  قبل  من  الأملنيوم 

لأنها  احلــذر؛  بعني  الأملنيوم  من  املُ�سنعة  الأواين  مع  التعامل 
�سرورة  اإىل  ونوهت  الأغــذيــة.  ت�سخني  اأو  لطهي  معدة  لي�ست 
وت�سخني  طهي  يف  الأملــنــيــوم  الرقائق  ا�ستخدام  عــن  البتعاد 
ودرجات  امللوحة،  عالية  اأو  احلم�سية  الأغذية  وحفظ  الأغذية، 
احلرارة العالية داخل الفرن مبا فيها اأفران امليكروويف.  ي�سار 
اإىل اأن هناك اأبحاثا ك�سفت عن عاملني يزيدان احتمالية ت�سرب 

الألومنيوم اإىل  الطعام  واحدة منهما هي درجة احلرارة، فكلما 
ارتفعت درجة  حرارة الطبخ  كلما تكونت بيئة منا�سبة لت�سرب 
الألومنيوم اإىل  الطعام . كما وجدت درا�سة  اأخرى اأن حمو�سة 
احلم�سية  الأطــعــمــة  خ�سو�سا   اآخـــر،   رئي�سي  عــامــل  الطعام 
رقائق  تك�سري  اإىل  ذلــك  يــوؤدي  فقد  املخلالت   اأو  الطماطم  مثل 

الألومنيوم وت�سريب املزيد منه اإىل  الطعام .

توقيف مشعلي 
النيران في السودة 

اأبها ـ البالد 
خمالفني  مواطنني   )4( البيئي  لــالأمــن  اخلا�سة  الــقــوات  �سبطت 
لنظام البيئة، لإ�سعالهم النار يف اأماكن غري خم�س�سة لذلك يف متنزه 

ال�سودة.
واأو�سحت القوات اخلا�سة لالأمن البيئي اأنه مت تطبيق الإجراءات 
غري  الأمــاكــن  يف  النار  اإ�سعال  عقوبة  اأن  مــوؤكــدة  بحقهم،  النظامية 

املخ�س�سة لها غرامة ت�سل اإىل )3000( ريال.
وحثت القوات على الإبالغ عن اأي حالت متثل اعتداًء على البيئة اأو 
الرقم )911( مبنطقتي مكة املكرمة والريا�س،  الفطرية على  احلياة 

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.
الوفود  زيــارة  برامج  قائمة  راأ�ــس  على  يعد  املتنزه   اأن   اإىل  ي�سار 
اململكة  يف  وطني  متنزه  اأول  فهو  ع�سري،  ومنطقة  لأبها  ال�سياحية 
العربية ال�سعودية، مت افتتاحه عام 1980 وميتد  اإىل �ساحل البحر 
تطل  التي  ال�سبابية  ــة  الأودي بني  امل�سي  مب�سارات  ويتميز  الأحمر، 
على القرى ال�سغرية مبزارعها املتدرجة، مع الأماكن املنا�سبة للتنزه 
املهددة  العربية  النمور  تــزال  ل  فيما  ال�سراعي،  الــطــريان  وريا�سة 
العالية رغم ندرة م�ساهدتها، كما ميكن  التالل  بالنقرا�س تعي�س يف 
ال�سباب  و�سط  حتلق  وهي  والن�سور  الطيور  مب�ساهدة  ال�ستمتاع 

وبني املرتفعات ال�ساهقة.

مشروبات تقي من 
شيخوخة العظام 

الكاكاو
يخفض »القاتل الصامت«

وا�شنطن ـ وكاالت 
�سحرية  طرقا  هناك  اأن  العظام  طــب  يف  خمت�سون  اأكــد 
 Eat ملوقع  تقرير  وفق  �سيخوختها  واإبطاء  العظام  لتقوية 

.this Not That
وميكن اأن يكون ما ناأكله ون�سربه عاماًل رئي�سيًا يف �سحة 
ال�سحية  املــعــادن  من  املزيد  دمــج  يت�سمن  والــذي  العظام، 

للعظام يف نظامنا الغذائي.
على  حتتوي  التي   احلليب  وبدائل  املدعم   احلليب  مثل 
فيتامني د والكال�سيوم والروتني لدعم �سحة العظام ، ف�سال 
وجوز  والأرز  وال�سوفان  ال�سويا  فــول  حليب   تناول  عن 
الورقي  اخل�سار  ع�سري   اإن  كما  والــلــوز،  والكاجو  الهند 
مثل ال�سبانخ  م�سدر جيد للكال�سيوم، ومع ذلك، قد حتتوي 
ال�سبانخ على كمية عالية من الأوك�سالت وهو مركب طبيعي 
يرتبط بالكال�سيوم، مما قد يوؤدي اإىل تكوين ح�سوات الكلى 
،وكبديل لل�سبانخ، هناك خ�سرة مورقة اأخرى يجب التفكري 
تعمل  كما    ، اللفت  وهي  الغذائي  نظامك  اإىل  اإ�سافتها  يف 
الفواكه كمعادلت ه�سمية واخلوخ هو اأحد الفواكه املفيدة 

ب�سكل خا�س لتح�سني �سحة العظام.

و�شنطن - وكاالت 
ارتفاع  اأن  املتحدة،  اململكة  يف  �ــســاري  جامعة  مــن  باحثون  وجــد 
ميكن  ال�سيكولته  يف  هو  كما  املعالج  ولي�س  اخلام  الكاكاو  ا�ستهالك 
الكمية  بف�سل  وذلك  الدم؛  �سغط  بارتفاع  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  اأن 
امل�ساّدة  بخ�سائ�سها  ت�ستهر  التي  الفالفانول  مرّكبات  من  العالية 
لالأك�سدة وامل�ساّدة لاللتهابات؛ وهي مواد كيميائية نباتية من ف�سيلة 

الفالفونويد. ميكن العثور عليها عادة يف العنب والتفاح والكاكاو.
انخف�س  ال�سرايني  وت�سلب  الدم  �سغط  اأن  الدرا�سة  نتائج  وجدت 

عند  الذين يتناولون  الكاكاو ب�سورة منتظمة. 
"ما  الدموية:  والأوعــيــة  القلب  طب  اأ�ستاذ  هي�س،  كري�ستيان  قــال 
وجدناه ي�سري اإىل اأن فالفانول الكاكاو ل يوؤدي اإىل خف�س �سغط الدم 
اإل اإذا كان مرتفعًا. ول ميكن اإنكار التاأثري الإيجابي لفالفانول الكاكاو 
الأوعية  وظائف  على  خ�سو�سًا  الدموية،  والأوعية  القلب  نظام  على 

الدموية و�سغط الدم".

»بالك بينك« 
الكورية تشدو في موسم الرياض 

الهاالت السوداء.. إنذار لمشاكل صحية 

واتساب
يزيد عدد أعضاء القروبات

وا�شنطن ـ وكاالت 
"وات�ساب"،  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  تطبيق  ــاف  اأ�ــس
الأ�سخا�س  لن�سمام  امل�سموح  احلد  ب�ساأن  جديدة  ميزة 
عــدد  زيــــادة  اأنـــه ميــكــن  التطبيق  واأو�ـــســـح  لــلــقــروبــات. 
 100 مــن  للقروبات  بالن�سمام  الــراغــبــني  الأ�ــســخــا�ــس 
اختبار  حاليًا  يجري  اأنــه  موؤكدًا  م�ستخدمًا،   512 حتى 
بتطبيق  اخلــا�ــس  التجريبي  الإ�ـــســـدار  يف  املــيــزة  هــذه 
على  للم�سرف  ميكن  اأنــه  اإىل  واأ�سار  الفوري.  التوا�سل 
الذين يغادرون  الأ�سخا�س  املجموعات واأع�سائها معرفة 
املجموعات، اأو يطردون منها يف مدة ت�سل 60 يومًا من 
خانة  يف  للم�ستخدمني  يظهر  اأنــه  واأكــد  اخلــروج.  تاريخ 
ال�سابقني  الأع�ساء  "�ساهد  خيار  املجموعة"،  "معلومات 
يف املجموعة"، و�سيكون هناك مربع منف�سل للبحث يف 

الأع�ساء املحظورين يف املجموعة.

لوحات الجمال 

ن�شبي يف درجات احلرارة خ�شو�شا يف متنزهي رغدان واحل�شام،  الباحة بلطفها بني املطر وال�شباب وانخفا�ض  اأجواء  تناغمت 
حيث ر�شمت لوحات من اجلمال دفعت االأهايل والزوار وامل�شطافني للخروج والتنزه يف خمتلف متنزهات املنطقة، وحر�ض الكثري 

من االأهايل والزوار على ق�شاء اأوقات ممتعة يف تلك املتنزهات و�شط منظومة من اخلدمات املتكاملة من جميع اجلهات.
كما وثق �شياح وزوار املنطقة  من خالل جوالتهم وكامرياتهم اخلا�شة املناظر اجلمالية لبانوراما الطبيعة  بعد هطول االأمطار  
اأ�شجار وغابات الباحة  الغزيزة التي ت�شهدها املنطقة هذه االأيام وو�شط اأجواء ربيعية امتزجت بالربد وال�شباب الذي تخلل 
التوا�شل  وعانق جبالها و�شفوحها. وحر�ض الكثري من الزوار على ر�شد تلك االأجواء اجلميلة ونقلها عرب ح�شاباتهم يف مواقع 

االجتماعي ما زاد اإقبال ال�شياح وامل�شطافني للمنطقة.
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أبوبكر وتاليسكا يقنعان" ليايتش" بالنصر

جدة – هالل �سلمان
نــادي  ـــراب  اق اإىل  تركية  ميديا  اأ�ــســارت 
اآدم  ال�سربي  الالعب  مع  التعاقد  من  الن�سر 
ليايت�س بعد انتهاء عقده مع نادي ب�سيكتا�س 

الركي.
نقال  الركية  )فاناتيك(  �سحيفة  وذكـــرت 
عــن خــبــر النــتــقــالت نــيــكــولــو �ــســرا، اأن 
الفريق،  بنجمي  ا�ستعانت  الن�سر  اإدارة 
والربازيلي  بكر  اأبــو  فان�سان  الــكــامــروين 
الالعب  اإقــنــاع  اأجــل  من  تالي�سكا  اأنــدر�ــســون 

ال�سربي بقبول عر�س الن�سر.
يف  معا  وتالي�سكا  بكر  اأبــو  الثنائي  ولعب 
ليايت�س  �سم  حال  ويف  الركي،  ب�سيكتا�س 
الن�سر  قمي�س  يرتدي  لعب  ثالث  �سي�سبح 
الركية  العا�سمة  فريق  قمي�س  ارتــداء  بعد 

اإ�سطنبول.
من  بالإ�سالم(  يدين  ــذي  )ال ليايت�س  يبلغ 
نــادي  مــع  م�سرته  وبــــداأ  عــامــا،   30 الــعــمــر 
عامني  بعد  انتقل  ثم   ،2008 عــام  بارتيزان 
 5 معه  لعب  حيث  الإيــطــايل  فيورنتينا  اإىل 

موا�سم، قبل اأن ينتقل اإىل نادي روما ملدة 3 
موا�سم، منها مو�سم مع اإنر ميالن بالإعارة 
اإىل  ان�سم  عام 2017  )2016/2015( ويف 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  موا�سم،   3 ملــدة  تورينو 

ب�سيكتا�س عام 2019.
املــهــاجــم بطولتي  الــو�ــســط  وحــقــق لعـــب 
الكاأ�س وكاأ�س ال�سوبر ال�سربي مع بارتيزان، 
ب�سيكتا�س  مــع  والــكــاأ�ــس  الــــدوري  وثنائية 
مع  مباراة   47 ولعب   ،2021/2020 مو�سم 

منتخب �سربيا �سجل خاللها 9 اأهداف.

ريال مدريد يالقي آينتراخت فرانكفورت 
في السوبر األوروبي

ــلــقــب الــقــاري  قـــويـــًا لإحــــــراز ال
املو�سم املا�سي، لكنه قلب تخلفه 
اأمـــام  الإقــ�ــســائــيــة  الأدوار  يف 
باري�س �سان جرمان، وت�سل�سي، 
ومان�س�سر �سيتي، قبل اأن يهزم 
فريقًا اإجنليزيًا اآخر هو ليفربول 

يف النهائي بهدف نظيف. 
ــفــريــق املــلــكــي رقــمــه  وعــــزز ال
اأبـــطـــال  دوري  يف  ــا�ــســي  ــي ــق ال
لقبًا،  اإىل 14  اإياه  اأوروبــا رافعًا 
الإيطايل  مدربه  انفرد  حني  يف 
كارلو اأن�سيلوتي بالرقم القيا�سي 
كاملدرب الأكرث األقابًا يف امل�سابقة 

الأهم قاريًا بر�سيد 4 األقاب. 
و�ستكون املباراة اأول مواجهة 
ر�سمية بني الفريقني منذ لقائهما 
اأبطال  دوري  نهائي  يف  ال�سهر 
ملعب  على   1960 عــام  اأوروبـــا 
غال�سغو،  يف  بارك"  "هامبدن 
ا�ستعرا�سي  بفوز  انتهى  الــذي 
لريال )7-3( ليحرز لقبه القاري 
اخلام�س تواليًا. يف تلك املباراة 
�ـــســـجـــل جنـــمـــا ريـــــــال املـــجـــري 
والإ�سباين- بو�سكا�س  فرينك 

األــــفــــريــــدو دي  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
�ستيفانو 4 و3 اأهداف تواليًا. 

مباراة  مدريد  ريال  ويخو�س 
يف   8 الـــ  للمرة  ال�سوبر  الكاأ�س 
اأحرزها  اأن  له  و�سبق  تاريخه، 
اأن�سيلوتي  اأن  عــلــمــًا  مــــرات،   4
فتوج  فيها،  مــرة  اأي  يخ�سر  مل 
مليالن  الفني  اجلهاز  راأ�ــس  على 
و2007،   2003 عامي  الإيطايل 

ومع ريال مدريد عام 2014.
مــن جــهــتــه، بــــداأ فــرانــكــفــورت 
اأ�سبوعني مب�ساركته  قبل  ر�سميًا 
يف الدور الأول من كاأ�س اأملانيا، 
مبارياته  اأوىل  يخو�س  اأن  قبل 
�سقط  حيث  "بوند�سليغا"،  يف 
اأمام  اأر�سه  على  مدويًا  �سقوطًا 
املا�سية   10 الــــ  املــوا�ــســم  بــطــل 

بايرن ميونيخ )6-1(.
ــــان فــرانــكــفــورت قـــد تــوج  وك
ــقــب قـــــاري لـــه مــنــذ 42  ـــــاأول ل ب
رينجرز  على  تغلب  عندما  عامًا 
الرجيح  بــركــالت  الأ�سكتلندي 
ــــي  ــــدوري الأوروب يف نــهــائــي ال

)يوروباليغ(.

اختبار لياقي في صربيا لحكام دوري المحترفين

جدة – البالد
الأمر حممد  كاأ�س  دوري  خ�سع حكام 
يف  املــ�ــســاركــني  للمحرفني  �ــســلــمــان  بــن 
مدينة  يف  املـــقـــام  اخلـــارجـــي  املــعــ�ــســكــر 
ــاد الــ�ــســربــيــة اأمـــ�ـــس الــثــالثــاء  ـــويف �ــس ن
 Ynamic YO" اللياقي  لالختبار 
اللياقية  الــقــدرات  يحدد  ــذي  وال  "YO

والتكنيكية للحكم.

م�ست�سار  بقيادة  الختبارات  واأجريت 
لكرة  الـــدويل  بــالحتــاد  البدنية  اللياقة 
التدريبي  والفريق  بريز  اآليخو  القدم، 

للجنة احلكام.
وُمنح احلكام راحًة يف الفرة امل�سائية 
عن املحا�سرات وعن التدريبات امل�سائية، 
التدريبات  الأربــعــاء  اليوم  �ستعود  فيما 
ــيــة،  ــائ الــ�ــســبــاحــيــة واملــ�ــس ـــرة  ـــف ال يف 

يقدمها  الــتــي  التثقيفية  واملــحــا�ــســرات 
جمــمــوعــًة مــن املــحــا�ــســريــن الآ�ــســيــويــني 

والدوليني.
كاأ�س  دوري  حــكــام  مع�سكر  اأن  يــذكــر 
الأمر حممد بن �سلمان للمحرفني املقام 
املا�سي  الأربــعــاء  انطلق  �ساد  نــويف  يف 
اجلـــاري  اأغ�سط�س   15 حــتــى  وي�ستمر 

ا�ستعداًدا للمو�سم اجلديد.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

جدة – البالد
ي�سعى العمالق الإ�سباين ريال 
مــ�ــســواره  ــداأ  ــب ي اأن  اإىل  ــد  مــدري
الر�سمي يف املو�سم اجلديد، كما 
املــا�ــســي عندما  اأنــهــاه يف مــايــو 
توج بطاًل لأوروبــا، وذلك خالل 

اآيــنــراخــت  ملناف�سه  مــواجــهــتــه 
فرانكفورت الأملاين م�ساء اليوم 
يف كاأ�س ال�سوبر الأوروبية على 
هل�سنكي  يف  الأوملـــبـــي  املــلــعــب 

عا�سمة فنلندا. 
مر�سحًا  مــدريــد  ريـــال  يكن  مل 
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