
الإعالم املتجدد

ال�سحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �سدرت يف 4/ اأبريل / 1932مالثنني 17 حمرم 1444هـ املوافق 15 اأغ�سط�س 2022م ال�سنة 91 العدد 23707 رياالن   / �صفحة   12

النقد يت�ساءل اأمام املدفوعات الإلكرتونية ال�سعودية رائدة يف م�ساعدة اليمن 
البالد - حممد عمر 

اليمن،  يف  الإن�ساين  والإعللام  الدرا�سات  مركز  رئي�س  املقرمي  حممد  اأ�ساد   
باجلهود الإن�سانية الرائدة للمملكة من خال مركز امللك �سلمان لاإغاثة والأعمال 
يف  اليمن  يف  م�ساريعه  من   %  80 تركزت  اذ  الإغاثية،  وبللراجملله  الإن�سانية 
خمتلف املجالت من الأمن الغذائي وال�سحي، ودعم خطة ال�ستجابة الإن�سانية 
التي تقدمها منظمات الأمم املتحدة وت�ستهدف املدنيني يف كل املحافظات اليمنية 

وت�سدرت اململكة الداعمني على م�ستوى العامل.

اململكة  تعتزم  التي  الأخللرة  التنموية  امل�ساريع  حزمة  "الباد" اإن  لل  وقللال   
تنفيذها يف اليمن لإعادة تاأهيل البنية التحتية، �سملت 17 م�سروًعا تركزت يف 
اإىل  اإ�سافة  الدولة،  موؤ�س�سات  وبناء  وال�سحة  واملياه  والنقل  والتعليم  الطاقة 
اليمن  اإعمار  لإعادة  ال�سعودي  الربنامج  نفذها  التي  ال�سابقة  التنموية  امل�ساريع 
املحافظات  مبختلف  للمواطنني  الأ�سا�سية  اخلدمات  توفر  يف  كثرا  واأ�سهمت 
القت�ساد  �ست�سهم يف تعايف  ال�سعودية  الوديعة  باأن  امل�ستهدفة، م�سيفا  اليمنية 

وحفظ الريال اليمني من النهيار.

الريا�س - البالد
مت�سارعا حيث و�سلت  اململكة منوا  الإلكرتونية يف  املدفوعات  ت�سهد 
اإىل 62 %، من اإجمايل عدد العمليات املنفذة، كما �سّكلت ن�سبة 94 % 
من اإجمايل قيم هذه العمليات، وذلك وفق تقرير للبنك املركزي ال�سعودي 
عن نتائج درا�سة مو�سعة حول ا�ستخدام و�سائل الدفع ، كجزء من اأهداف 
برنامج تطوير القطاع املايل - اأحد برامج روؤية اململكة 2030 للو�سللول 

اإلللى ن�سبة 70 % مدفوعللات اإلكرتونيللة بحلللول عللام 2025م.

 واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن النقد مل يعد و�سيلة الدفع الأكرث ا�ستخدامًا 
من قبل الأفراد، حيث منت املدفوعات الإلكرتونية لاأفراد ب�سكل ملحوظ 
لتبلغ 57 % يف عام 2021م من اإجمايل عدد العمليات املنفذة، مقارنة بل 
36 % يف عام 2019م.  وبلغت ح�سة املدفوعات الإلكرتونية يف قطاع 
الأعمال 84 %، كما ك�سفت الدرا�سة عن حتول القطاع احلكومي ب�سكل 
�سبه كامل لاعتماد على و�سائل الدفع الإلكرتونية يف اإمتام جميع عمليات 

الدفع املختلفة اإىل امل�ستفيدين كافة. 36

السودان

حياد اجليش وتوقعات 
بعودة محدوك

زحف مليوين ي�ستهدف جرف املف�سدين بالعراق
بغداد - البالد

التي  املليونية  التظاهرة  بداية  �سربة  العراقيون  يرتقب 
وعدم  لإيللران،  املوالني  املف�سدين  جلرف  ال�سدر  تيار  لها  دعا 
ال�سماح للملي�سيات بتوىل زمام احلكم يف الباد، اإذ دعا قيادي 

مقرب من زعيم التيار ال�سدري، مقتدى ال�سدر، 
"�سلمية  مبللظللاهللرة  و�سفها  مللا  تنظيم  اإىل 

اإىل  العراق  حمافظات  جميع  مليونية" من 
اإىل  التوجه  على  حاثا  بللغللداد،  العا�سمة 
موقع  اإىل  ثم  بغداد  يف  التحرير  �ساحة 
ال�سدري  التيار  اأن�سار  من  املعت�سمني 
يف املنطقة اخل�سراء، والذين يرف�سون 
مللر�للسللح الإطللللللار الللتللنلل�للسلليللقللي لللرئللا�للسللة 

احلكومة.
لنبعث  العراقي:  �سالح  القيادي  وقال 

كله  الللعللامل  اإىل  �سعبية  مليونية  بر�سالة 
باأن العراق مع الإ�ساح.. ول مكان للف�ساد 

والفا�سدين"، معتربًا تلك املظاهرة مبثابة "الفر�سة الأخرة"، 
مبينا اأن توقيتها �سيعلن مع تعليمات معينة، طالبا من اأن�سار 
ال�سدر ال�ستعداد لانطاق. يف وقت اأعلن الإطار التن�سيقي عن 
اعت�سام مفتوح وقّدم عددًا من املطالب بينها الإ�سراع بت�سكيل 

ما و�سفها بل"حكومة خدمية وطنية كاملة ال�ساحيات"، وهو 
اعت�سامني  اأيام  منذ  بغداد  وت�سهد  ال�سدر.  اأن�سار  يرف�سه  ما 
التيار  ملنا�سري  اأ�للسللبللوعللني  منذ  م�ستمر  الأول  ملل�للسللاديللن، 
يوم  قبل  انطلق  والآخللر  العراقي،  الربملان  بجوار  ال�سدري 
واحد يقيمه خ�سوم ال�سدر يف الإطار التن�سيقي 
ويوا�سل  اخللل�للسللراء.  املنطقة  اأ�للسللوار  على 
اأ�سهر، و�سط  الت�سعيد بينهما منذ  الطرفان 
الللربملللان  بللحللّل  اللل�للسللدري  الللتلليللار  مطالبة 
واإجراء انتخابات ت�سريعية مبكرة، بينما 
اأكد جمل�س الق�ساء الأعلى بالعراق عدم 
امتاكه �ساحية حل جمل�س النواب يف 
الباد. وجاء بيان الق�ساء ردًا على طلب 
ال�سدر  مقتدى  اللل�للسللدري  التيار  زعيم 
التدخل،  املجل�س  من  املا�سي  الأ�سبوع 
فنا�سد الأخر ال�سدر عدم الزج با�سمه يف 

7مناف�سات �سيا�سية.

جدة - وا�س
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
الهند،  جمهورية  رئي�سة  مورمو،  دروبللادي  ال�سيدة  لفخامة  تهنئة،  برقية 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال بادها .
يول،  �سيوك  يون  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  املفدى  امللك  وبعث   

رئي�س جمهورية كوريا، مبنا�سبة ذكرى يوم التحرير لباده.
 كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبد 
الللوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز 

برقيات مماثلة.

القيادة تهنئ رئي�سي الهند وكوريا
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التعليم:

أرامكو

 منصة مدرسيت مستمرة 

نتائج الربع الثاني قياسية

مكة املكرمة ـ اأحمد الحمدي 
يف  الدرا�سة  نظام  اأن  التعليم  وزارة  اأكللدت 
من  كللل  يف  حلل�للسللوريللا  �سيكون  اجلللديللد  الللعللام 
اململكة،  بللداخللل  الأهللللليللة واخلللا�للسللة  امللللدار�لللس 
جتاه  القانونية  الإجلللللراءات  بللاتللخللاذ  ولللوحللت 
تللرويللج اللل�للسللائللعللات ونلل�للسللرهللا بللني امللللواقلللع اأو 
نف�سه  الوقت  يف  مو�سحة  املختلفة،  ال�سفحات 
حقيقة توقف من�سة "مدر�ستي" التي تعترب من 
اململكة  يف  توجد  التي  التعليمية  املن�سات  اأكرب 
وذلك  التعليم،  وزارة  من  ر�سمي  ب�سكل  معتمدة 
بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزيللر  اأ�للسللدر  بعدما 
�سيكون  القادم  العام  باأن  قرارا  �سيخ،  اآل  حممد 
ح�سورًيا باملدار�س. ونفت وزارة التعليم الأخبار 
املتداولة ب�ساأن توقف من�سة "مدر�ستي"، مبينة 
اأن املن�سة �سوف تكون م�ستمرة اإىل الأبد، لأنها 
حتتوي على الكثر من اخلدمات التعليمية التي 
الكثر  تكون يف م�سلحة الطاب وتي�سر عليهم 
فا  وبالتايل  الهامة،  واملعلومات  اخلدمات  من 
الإطللاق،  على  املن�سة  تلك  عن  ال�ستغناء  ميكن 

بح�سب "العربية".

الظهران - البالد
توزيعات  ال�سعودية"  "اأرامكو  اأعلللللنللت 
اأرباح قدرها 70.3 مليار ريال للربع الثاين 
املللقللرر دفعها خال  ، مللن  الللعللام احللللايل  مللن 
قيا�سي  ارتللفللاع  عللن  كا�سفة  الللثللالللث،  الللربللع 
�سنوي  ون�سف  �سنوي  ربللع  دخللل  ل�سايف 
الثاين  الللربللع  يف  ريللال  مليار   181.6 بلغ 
الأول  الن�سف  يف  ريلللال  مللللليللار  و329.7 
ريال  مليار   95.5 مقابل  احلللايل،  العام  من 
لنف�س  التوايل  على  ريللال،  مليار  و176.9 

الفرتتني من عام 2021.
وكبر  ال�سعودية  اأرامللكللو  رئي�س  وقللال   
النا�سر،  اأمني  املهند�س  التنفيذيني  اإدارييها 
تعك�س  الللثللاين  للربع  القيا�سية  النتائج  اإن 
خا�سة  ال�سركة،  منتجات  على  الطلب  زيللادة 
الأقل  التكلفة ومن بني  واأنها موّرد منخف�س 
يف كللثللافللة النللبللعللاثللات الللكللربللونلليللة بللاأعللمللال 

التنقيب والإنتاج يف قطاع الطاقة.
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إصدار فواتري املرحلة الثانية من رسوم البيضاء
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اململكة

حائل ـ البالد 
حتافظ اململكة على اإرثها الثقايف 

من خال تعريف اأجيال امل�ستقبل 
بللللرتاث الآبلللللاء والأجللللللداد عرب 

الثقافية  املهرجانات  خمتلف 
جذبت  اإذ  اململكة،  مبناطق 

العرو�س احلية للحرف يف 
مهرجان بيت حائل الزوار 
املحلية  احلرف  خال  من 
الللللرتاثلللليللللة، كلل�للسللنللاعللة 
املللل�لللسلللغلللولت الللليلللدويلللة 
باأنواعها مثل: اخلو�س 
والللللللل�لللللللسلللللللدو وعللللمللللل 
اللللقلللرب واملللنلل�للسللوجللات 
واللللكلللرو�لللسللليللله. واأكلللللد 
الللعللديللد مللن الللللزوار اأن 
يف  يللظللل  اململكة  تلللراث 
الللدولللة  اأن  طللاملللا  مللاأمللن 

جللهللودا  وتللبللذل  بلله  تهتم 
كبرة يف حمايته.

اأم  وتلللقلللول احللللرفللليلللة  
رميلللليللللة  اللللتلللي ا�للسللتللهللرت 

اخلو�س  وعمل  باملن�سوجات 
واحلقائب؛ اأن هذه امل�سغولت 

طللويللل،  زملللن  مللنللذ  عليها  تعمل 
وبللدايللتللهللا كللانللت بللاأعللمللال يللدويللة 

واأ�سبحت  عملها  تطور  ثم  ب�سيطة، 
تنتجه  ملللا  تللل�لللسلللّوق  لحلللقلللة  فللللرتة  يف 

بامل�ساركة  قامت  اأن  اإىل  املنطقة،  خللارج 
اخلا�سة  واملعار�س  الثقافية  املهرجانات  يف 

يف  م�ساركتها  م�ستعر�سة  ال�سعبية،  بللاحلللرف 
التي  عكاظ  و�سوق  حائل  لرايل  امل�ساحبة  الفعاليات 

ح�سلت فيه على جائزة اأف�سل حرفية .

اإلرث الثقايف يف مأمن
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أمير تبوك يطلع على برامج "الجمعية الخيرية"

استعدادًا لاللتحاق بأفضل الجامعات العالمية

تبوك - البالد
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ــطــان بن  ــل االأمــــــر فــهــد بـــن �ــس
تبوك  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
�سلطان اخلرية  بن  فهد  االأمــر 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مبــكــتــبــه اأمـــ�ـــس 
جلمعية  العام  االأمــني  )االأحـــد(، 
�سلطان اخلرية  بن  فهد  االأمــر 
بن  حممد  الدكتور  االجتماعية 
قدم  الــذي   ، اللحيدان  الله  عبد 
اإجنــــازات وبرامج  تــقــريــرًا عــن 
اجلمعية خالل الفرتة املا�سية .

ــمــوه عــلــى اخلــطــط  واطـــلـــع �ــس
العمل  وا�سرتاتيجية  امل�ستقبلية 
القادمة،  الفرتة  خــالل  باجلمعية 

جميع  خـــدمـــة  تــ�ــســتــهــدف  الـــتـــي 
دور  على  مثنيًا  املجتمع،  �سرائح 
م�سيدًا  عليها،  والقائمني  اجلمعية 

الــقــطــاع اخلــري  ــه  ب مبــا يحظى 
القيادة  واهتمام  دعم  من  باململكة 

الر�سيدة.

أمير الشرقية يؤكد أهمية حماية التراث

اختتام فعاليات ملتقى سفراء االستحقاق المحاسبي

"مسك" تخرِّج طالب الدفعة الثالثة من برنامج "نخبة"

مغادرة آخر الحجاج المتوجهين إلى الهند

الدمام - البالد
ا�ــســتــقــبــل �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي االأمـــر 
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمر املنطقة 
الدكتور  )االأحــد(،  اأم�س  ال�سرقية يف مكتبه 
مبنا�سبة  ال�سقهان  يو�سف  بــن  اإبــراهــيــم 
باملنطقة  ـــرتاث  ال هيئة  عــام  مــديــر  تعيينه 

ال�سرقية.
الر�سيدة  الــقــيــادة  باهتمام  �سموه  ه  ـــوَّ ون
الوطني،  الـــرتاث  حفظ  يف  الــلــه-  -اأيــدهــا 
وحمايته من االندثار ورفع م�ستوى الوعي 
حــول  واالأفـــــراد  املجتمع  لـــدى  واالهــتــمــام 
اأهمية الرتاث من خالل االأن�سطة واملبادرات 

املقدمة.
الــرتاث  عــام هيئة  مــديــر  اأعـــرب  مــن جانبه 
باملنطقة عن �سكره ل�سمو اأمر ال�سرقية على 

اهتمامه ودعمه جلهود الهيئة.

الريا�س - البالد
ملتقى  فعاليات  )االأحــد(،  اأم�س  املالية  وزارة  اختتمت 
الريا�س،  مبدينة  املنعقد  املحا�سبي  اال�ستحقاق  �سفراء 
املالية  بــــوزارة  التوجيهية  اللجنة  رئي�س  بح�سور 
عبدالعزيز الفريح، ورئي�س مركز اال�ستحقاق املحا�سبي 
املحا�سبي  اال�ستحقاق  و�ــســفــراء  املــهــذل،  عبدالعزيز 
والداخلية(  وال�سحة،  )املالية،  وزارات  يف  ونوابهم 

واملديرية العامة للدفاع املدين.
املالية  وزارة  دور  التوجيهية،  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 
اأ�سا�س  اإىل  ل  التحوُّ م�سروع  يف  احلكومية  واجلهات 
االأمــر  �ــســدور  منذ  اأنـــه  حيث  املحا�سبي،  اال�ستحقاق 

ـــرمي الــقــا�ــســي  ـــك الــ�ــســامــي ال
ل  حتوُّ م�سروع  على  باملوافقة 

ـــات احلــكــومــيــة من  ـــل اجلـــه ك
اإىل  الــنــقــدي  االأ�ــســا�ــس  تطبيق 

املحا�سبي،  اال�ــســتــحــقــاق  ــا�ــس  اأ�ــس
بلجانها  ممثلة  املــالــيــة،  وزارة  قــامــت 

املحا�سبي،  اال�ستحقاق  ومبركز  املختلفة، 
م اجلهات  تقدُّ امل�سروع، ومتابعة  تنفيذ  باالإ�سراف على 
واال�ست�سارات  الدعم  وتوفر  االإجنــاز،  يف  احلكومية 
احلكومية  اجلهات  دور  اأن  مبينًا  الالزمة،  واملمكنات 
ل املحا�سبي، وح�سر كل اأ�سولها  يتمثل يف تنفيذ التحوُّ

م�ستقل  ب�سكل  املـــايل  مركزها  واإظــهــار  والــتــزامــاتــهــا، 
د. واملركز املايل للدولة ب�سكل موحَّ

وقال اإن الوزارة اأطلقت الكثر من الربامج واملبادرات 
التغير  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  تطوير  اأهمها  مــن  التي 
�سفراء  برت�سيح  املعنية  اجلهات  وم�ساركة  اإ�سهام  مع 
اأن برنامج  اال�ستحقاق املحا�سبي ونوابهم، م�سرًا اإىل 
لال�ستحقاق  �سفر   400 من  اأكــر  اأّهــل  ال�سفراء  تاأهيل 
اإىل  متطلعًا  احلكومية،  اجلهات  خمتلف  من  املحا�سبي 
اإ�سهام اجلميع يف اإجناز امل�سار الثاين املعني برفع كفاءة 
ا�ستخدام اأدوات التغير يف اجلهات احلكومية لدعمها 
ل لتطبيق اأ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي،  يف رحلة التحوُّ
موؤكدًا ا�ستمرار وزارة املالية يف تقدمي الدعم والتمكني 
وتــقــدمي  التنفيذ،  متابعة  يف  اجلــهــات  جلميع 
امل�سـورة واملمكنات الالزمة لتحقيق هذا 
فيلمني  احل�سور  و�ساهَد  التحُول. 
منهما  االأول  روى  وثــائــقــيــني 
بينما  ال�سفراء،  تاأهيل  رحلَة 
حمل االآخر عنوان )اأين كنا.. 

اأين اأ�سبحنا(.
من جهته؛ اأكد رئي�س مركز 
اال�ــســتــحــقــاق املــحــا�ــســبــي، 
اال�ــســتــحــقــاق  �ـــســـفـــراء  اأن 
ـــهـــم هــم  ـــواب ــي ون ــب ــس املــحــا�
الـــنـــجـــاح يف رحــلــة  �ـــســـركـــاء 
ل وحلقة الو�سل بني مركز  التحوُّ
احلكومية  اجلهات  وبني  اال�ستحقاق 
ــع الــوعــي، واإثـــراء  اأجـــل رف لــهــا؛ مــن  التابعني 
ل املحا�سبي، وتعزيز الرغبة  املعرفة مب�سروع التحوُّ
ل  لتنفيذه وحتقيق الهدف الرئي�سي له، وهو التحوُّ

اإىل اأ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.

الريا�س - البالد
تويل اململكة اهتماما متعاظما بال�سباب لتاأهيلهم 
نظم  االإطــار  هذا  ويف  امل�ستقبل،  قــادة  لي�سبحوا 
اأحد  اجلامعات"،  لنخبة  لالإعداد  "نخبة  برنامج 
حفل  "م�سك"  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة  برامج 
التابع  الربنامج  من  الثالثة  الدفعة  طلبة  تخريج 
مل�سار م�سك القادة، حيث اأكمل الطالب والطالبات 
رحلتهم يف اال�ستعداد لاللتحاق باأف�سل اجلامعات 

العاملية وزيادة فر�س قبولهم فيها.
ــطــالب املــ�ــســاركــني  وجـــاء احلــفــل بــعــد خــو�ــس ال
مع  املعاير،  الأعلى  وفًقا  ومتكاملة  �ساملة  جتربة 
والتميز  ال�سخ�سية  املهارات  تنمية  على  الرتكيز 
االأكادميي، حيث �سارك الطلبة خالل الربنامج يف 
عنا�سر  رفقة  وجتريبية(  )تفاعلية  مكثفة  برامج 
اأبرز  اإ�سراف  حتت  الطابع  عاملية  واأخرى  حملية 
اخلرباء وامل�ست�سارين واملدربني، كما قدم برنامج 
مدى  على  امتدت  رحلة  اخلريجني  للطلبة  نخبة 
وال�سمات  القدرات  بناء  اإطــار  يف  ون�سف  عامني 
ال�سخ�سية ودعم طالب املدار�س الطموحني ذوي 
الدرا�سية  مقاعدهم  تاأمني  اأجل  من  املتميز  االأداء 

يف اأف�سل اجلامعات العاملية املرموقة.
ال�سف  طلبة  "نخبة" ي�سطحب  برنامج  اأن  يذكر 
امــتــداد  عــلــى  تعليمية  رحــلــة  يف  ثــانــوي  االأول 
رحلة  بــدء  مــن  لتمكينهم  الــعــام،  ون�سف  عــاَمــنينْ 
جامعية ناجحة، وتعزيز فر�س قبولهم يف نخبة 
اليوم؛  حتى  انطالقته  ومنذ  العاملية،  اجلامعات 
ح�سل  حيث  الطالب،  تاأهيل  من  الربنامج  متّكن 
على  جامعة   20 اأف�سل  يف  قبول  على  منهم   367

م�ستوى العامل.
برامج  �سل�سلة  من  "نخبة" واحــًدا  برنامج  وُيعد 
بن  حممد  مبوؤ�س�سة  القادة  م�سك  م�سار  ينظمها 
يف  املوؤ�س�سة  جهود  اإطـــار  يف  "م�سك"،  �سلمان 
االأجيال  واإعــداد  الطاقات،  واإطالق  القدرات  بناء 
قــادة  ليكونوا  ال�سعودي،  ال�سباب  مــن  الــقــادمــة 
العلوم  جمـــاالت  خمتلف  يف  ومــبــدعــني  وعــلــمــاء 
وتعمل  واملهارات.  املعارف  اأحدث  اإك�سابهم  عرب 

متكني  على  "م�سك"  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة 
واملهارية،  العملية  اجلوانب  خمتلف  من  الطلبة 
جامعات  اأف�سل  يف  للقبول  تاأهيلهم  �سبيل  يف 
الــدفــعــة  يـــخـــرج  الـــربنـــامـــج  اإن  الــــعــــامل، حــيــث 
جتربة  اإىل  ي�ستند  فهو  انــطــالقــه،  منذ  الثالثة 
عليها،  العاملني  جهود  بف�سل  نتائجها  اأثبتت 
وبامل�سوؤولية العالية التي متثلت يف عمل الطلبة 

املقبولني �سابًقا.

جدة - البالد
اختتمت اخلطوط ال�سعودية عملياتها الت�سغيلية لنقل احلجاج 
اإىل خمتلف اأنحاء العامل، حيث غادر اأم�س )االأحد( اآخر فوج من 
�سيوف الرحمن على الرحلة رقم )SV5712( من مطار االأمر 
حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة متجهني اإىل مدينة 
اأحمد اآباد بالهند، وعلى متنها )347( حاجًا، وُودِّعوا بح�سور 
اخلطوط  ب�سركة  والــعــمــرة  احلــج  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 

ال�سعودية للنقل اجلوي عامر بن �سالح اآل خ�سيل.
ويكتمل بذلك اإجناز اخلطة الت�سغيلية للحج التي بداأت مبرحلة 
املغادرة يف  املا�سي، ثم مرحلة  ال�ساد�س من يونيو  القدوم يف 

ال�سيوف  عــدد  بلغ  وقــد  املا�سي.  يوليو  �سهر  من  ع�سر  الرابع 
الذين ُنِقلوا يف املرحلتني اأكر من )350( األف حاج: )120( األف 
حاج عرب )300( رحلة خم�س�سة للحج، باالإ�سافة اإىل اأكر من 
)230( األف حاج ُنِقلوا عرب �سبكة الرحالت املجدولة واالإ�سافية.
وفرتها  الــتــي  اأواًل"  "االأمتعة  خــدمــة  اإحــ�ــســائــيــات  وك�سفت 
االأمتعة،  من  األف   )280( ا�ستالم  عن  مرة  الأول  "ال�سعودية" 
بت�سهيل  اأهــدافــهــا  اخلــدمــة  هــذه  فيه  حققت  الـــذي  الــوقــت  يف 
املــطــار.  �سالة  يف  احلــجــاج  وجـــود  وتقليل  ال�سفر  اإجــــراءات 
وت�سمنت اخلدمة اإ�سدار بطاقة �سعود الطائرة وا�ستالم اأمتعة 

املجموعات من مقر �سكنهم مبكة املكرمة واملدينة املنورة.

حاضنة الياسمين تدعم 
وتمكن األسر المنتجة

الطائف - البالد
د�ّسن �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سعود بن نهار بن �سعود بن عبدالعزيز 
حمافظ الطائف، حا�سنة اليا�سمني لدعم ومتكني الباعة اجلائلني واالأ�سر 
املنتجة من �سباب وفتيات املحافظة، وتخ�سي�س عدد من املواقع واملهياأة، 
ذات اخلدمات املكتملة من املياه والكهرباء، والتي تهدف اإىل توفر بيئة 
مبتنزه  املتنوعة،  واالطباق  واملــاأكــوالت  املنتجات  وبيع  لعر�س  مالئمة 

الردف.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله اأمني حمافظة الطائف الدكتور اأحمد 

القثامي، والوكالء وعدد من امل�سوؤولني باملحافظة.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح مف�سل عن حا�سنات الطائف والتي ت�سم )15( 
منت�سرة  بيع  منفذ   171 يف  اجلائلني  والباعة  املنتجة  لالأ�سر  حا�سنة 
خدمة  اإىل  املبادرة  تهدف  حيث  احليوية،  املحافظة  وحدائق  مبنتزهات 
الباعة واالأ�سر املنتجة من ال�سباب والفتيات مبا ي�سمن اإتاحة الفر�سة لهم 

لعر�س وت�سويق منتجاتها يف االأماكن واملواقع احليوية.
واأكد �سمو حمافظ الطائف اأن تبني مثل هذه احلا�سنات اخلالقة املتكاملة 
دعم  يف  اأ�سا�سية  خطوة  ُتعد  اجلائلني  والباعة  املنتجة  لالأ�سر  الداعمة 
بالدعم  ، منوهًا  لتمكينهم يف منافذ بيع حيوية  املحافظة،  �سباب وفتيات 
غر املحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من قبل حكومة خادم احلرمني 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأمــر 

الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

إصدار فواتير المرحلة الثانية 
من رسوم األراضي البيضاء

الريا�س - البالد
اأعلن برنامج االأرا�سي البي�ساء اإ�سدار 
لعام  البي�ساء  االأرا�سي  ر�سوم  فواتر 
من  االأوىل  ــدورة  ــل ل 1445/1444هـــــــ 
الريا�س،  مدينة  يف  الثانية  املرحلة 
االأرا�سي  مالك  داعيًا  )االثنني(،  اليوم 
اأرا�سيهم  باإعمار  املبادرة  اإىل  املعنية 
اأو ال�سداد خالل �سنة من تاريخ اإ�سدار 

القرار.
ر�سوم  �سداد  مهلة  اإن  الربنامج،  وقــال 
ـــام كــامــل  االأرا�ــــســــي الــبــيــ�ــســاء هـــي ع
د  ُي�سدَّ الــفــواتــر،  اإ�ــســدار  تــاريــخ  مــن 
اأو يعمر االأر�س ُمالكها،  خاللها الر�سم 
عليها  �سكنية  من�ساآت  بناء  با�ستكمال 
مبا  حكمه–  يف  ومــا  الت�سوير  –عدا 
يــتــفــق مــع تــرخــيــ�ــس الــبــنــاء الــ�ــســادر 
لزيادة  ال�سعي  اإطار  لالأر�س، وذلك يف 
املـــعـــرو�ـــس الـــعـــقـــاري مـــن املــنــتــجــات 
واحلــد  املــطــورة  ــي  واالأرا�ــس العقارية 
املكلفني  عـــرب حتــفــيــز  االحـــتـــكـــار،  مـــن 
بــاإعــمــار اأرا�ــســيــهــم وتــطــويــرهــا خــالل 
من  واال�ستفادة  بال�سداد،  ال�سماح  مدة 
اآليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل 
اخلارطة  على  التاأجر  اأو  البيع  جلنة 
"وايف" ومركز اإمتام، ووكالة التطوير 
لت�سريع وترة تطوير  العقاري؛ وذلك 

االأرا�سي البي�ساء.

ال�سداد  اأهمية  على  الــربنــامــج  و�ــســدد 
املــحــددة؛ جتنبًا ملا يرتتب  املــدة  خــالل 
على ذلك من خمالفة ت�سل اإىل 100% من 
قيمة الر�سم، اإ�سافة اإىل �سداد الر�سوم 
اأو  االأرا�ــســي  مــالك  وميكن  امل�ستحقة. 
املقررة  الر�سوم  على  االطــالع  املكلفني 
عليهم واملبادرة بال�سداد خالل �سنة من 
من  الفواتر(  )اإ�ــســدار  القرار  اإ�ــســدار 
https:// :خالل البوابة االإلكرتونية
i d l e l a n d s - s e r v i c e s .

.housing.gov.sa
ــحــة ر�ـــســـوم االأرا�ـــســـي  وتــتــ�ــســمــن الئ
ــاء ثــــالث مـــراحـــل تــنــفــيــذيــة،  ــبــيــ�ــس ال
املطورة  غر  االأرا�ــســي  االأوىل  ت�سمل 
مب�ساحة )10( اآالف م2 فاأكر، الواقعة 
الـــوزارة،  حتــدده  الــذي  النطاق  �سمن 
التي  املطّورة  االأر�س  الثانية  واملرحلة 
فاأكر،  م2  اآالف   )10( م�ساحتها  تبلغ 
واالأرا�ــســي املــطــورة ملالك واحــد التي 
تبلغ م�ساحاتها )10( اآالف م2 فاأكر يف 
العمراين  النطاق  �سمن  واحد  خمطط 
املـــحـــّدد، واملــرحــلــة الــثــالــثــة االأر�ــــس 
اآالف   5 م�ساحتها  تبلغ  التي  املــطــورة 
م2 فاأكر، وجمموع االأرا�سي املطورة 
 10 م�ساحاتها  تبلغ  التي  واحــد  ملالك 
اآالف م2 فاأكر يف مدينة واحدة �سمن 

النطاق الذي حتدده الوزارة.
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القيادة تهنئ رؤساء الهند والكونغو وكوريا وأمير ليختنشتاين
جدة - وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
جمهورية  رئي�سة  مورمو،  ــادي  دروب ال�سيدة  لفخامة  تهنئة،  برقية 
عن  املفدى،  امللك  بالدها.واأعرب  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة  الهند، 
التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامتها،  التهاين واأطيب  اأ�سدق 
التقدم  اطــراد  ال�سديق،  الهند  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

االزدهار.
  وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سا�سو  ديني�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
ذكــرى  مبنا�سبة  الــكــونــغــو،  جمهورية  رئي�س  نغي�سو، 
التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  بــالده.واأعــرب  ا�ستقالل 
لفخامته، وحلكومة  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 
و�ــســعــب جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــ�ــســديــق اطـــــراد الــتــقــدم 

واالزدهار.
يون  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  الله،  حفظه   ، بعث  كما   
يوم  ذكــرى  مبنا�سبة  كوريا،  جمهورية  رئي�س  يــول،  �سيوك 

التحرير لبالده.
واأعــــرب املــلــك املــفــدى، عــن اأ�ــســدق الــتــهــاين واأطــيــب التمنيات 
جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 

كوريا ال�سديق اطراد التقدم واالزدهار.
 وبعث امللك املفدى برقية تهنئة، ل�ساحب ال�سمو االأمري 
هان�س اآدم الثاين، اأمري اإمارة ليختن�ستاين، مبنا�سبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  الله، عن  ، حفظه  واأعرب 

ليختن�ستاين  اإمارة  و�سعب  وحلكومة  ل�سموه،  وال�سعادة 
ال�سديق، اطراد التقدم واالزدهار.

ال�سمو امللكي االأمري حممد   كما بعث �ساحب 
ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  بــن 

الــوزراء، برقية  نائب رئي�س جمل�س  العهد 
ال�سيدة دروبادي مورمو،  تهنئة، لفخامة 
ذكرى  مبنا�سبة  الهند،  جمهورية  رئي�سة 

ا�ستقالل بالدها.وعرب �سمو ويل العهد، 
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن 
مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامتها، 
الهند  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

الــ�ــســديــق، املــزيــد مــن الــتــقــدم 
واالزدهار. 

برقية  �ــســمــوه  وبــعــث   
ـــة، لــفــخــامــة  ـــئ ـــن ـــه ت

ديني�س  الــرئــيــ�ــس 
نغي�سو،  �ــســا�ــســو 
جمهورية  رئي�س 
ـــــغـــــو،  ـــــون ـــــك ال
ــــبــــة  مبــــنــــا�ــــس

ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور 
جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  والــ�ــســعــادة  ال�سحة 

الكونغو ال�سديق املزيد من التقدم واالزدهار.
يون  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سموه  وبعث   
مبنا�سبة  كوريا،  جمهورية  رئي�س  يــول،  �سيوك 

ذكرى يوم التحرير لبالده.
التهاين  اأطــيــب  عــن  الــعــهــد،  ويل  �سمو  وعـــرب 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق 
كوريا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سديق املزيد من التقدم واالزدهار.
ل�ساحب  تهنئة،  بــرقــيــة  �ــســمــوه  بــعــث  كــمــا 
اأمــري  ــثــاين،  ال اآدم  هان�س  االأمـــري  ال�سمو 
اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ليختن�ستاين،  اإمارة 

الوطني لبالده.
اأطيب  عــن  الــعــهــد،  ويل  �سمو  وعــرب 
ــهــاين واأ�ـــســـدق الــتــمــنــيــات  ــت ال
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 
ل�سموه، وحلكومة و�سعب 
اإمـــــــارة لــيــخــتــنــ�ــســتــايــن 
الــ�ــســديــق، املــزيــد من 

التقدم واالزدهار.

اململكة  �سجلت  قليلة  �سنوات  خــالل 
الرقمي  التحول  يف  قيا�سيا  تقدما 
ــاديــاتــه، و�ــســمــولــه الــكــامــل  واقــتــ�ــس
ــقــطــاعــات  ــال لــلــتــعــامــالت املـــالـــيـــة ب
احلــكــومــيــة، ومنـــوه املــتــ�ــســارع على 
ال�سعيد املجتمعي واالأفراد والقطاع 
حتتية  ببنية  تتوفر  حيث  اخلــا�ــس، 
ت�سريع  يف  �ساهمت  متطورة  رقمية 
التحول لي�س فقط يف القطاع املايل، 
اإمنا يف منظومة هائلة من اخلدمات، 
مما جعل اململكة من اأف�سل دول العامل 
الــواعــد  وح�سولها  املــجــال  يف هــذا 
تقدًما" من  االأكــر  "الدولة  لقب  على 
التناف�سية  يف  الع�سرين  دول  بــني 
اأ�سا�سية  الرقمية  الذي ي�سكل ركيزة 

القت�ساد امل�ستقبل.
  هذا التقدم الرقمي يوؤكد روؤية اململكة 
اال�ست�سرافية ال�ستحقاقات وحتديات 
مبادراتها  ثم  ومــن  العاملي،  التطور 
الرقمي  التحول  لتحقيق  اال�ستباقية 
يف  ال�سخمة  اال�ستثمارات  وتوجيه 
وتــرية  على  للمحافظة  املــجــال،  هــذا 
الــتــطــور وعـــلـــى مــكــانــة االقــتــ�ــســاد 
واأحــد  املنطقة  يف  االأكــرب  ال�سعودي 
الــعــامل،  يف  اقــتــ�ــســاًدا  ع�سرين  اأكـــرب 
واملــ�ــســتــهــدفــات املــلــهــمــة  لــلــروؤيــة 
الـــطـــمـــوحـــة، حــيــث يــ�ــســعــى الــبــنــك 
ا�ــســتــخــدام  ت�ســجيع  اإىل  املـــركـــزي 
االإلكرتونية  الدفــع  و�ســائل  وتبني 
ا�ستمرارا  وكفــاءة،  �ســرعة  االأكـــر 
وتعزيز  تطوير  يف  املميزة  للجهود 
تقديــم  على  واحلــر�ــس  القطاع  هــذا 
ـــــج ومـــبـــــــادرات مــتــعـــــددة مـع  بــرامـــ
املالــي  القطــاع  فــي  الفاعلـة  اجلهـات 
لتوؤكد اململكة بذلك قدرتها دائما على 

ت�سجيل ال�سبق نحو كل تطور.

التحول الرقمي
كلمة قيادة القوات المشتركة تنظم برنامج حماية األطفال 

الريا�س - البالد
بقيادة  املدنية  الع�سكرية  العمليات  مدير  د�سن 
عبد  الــركــن  الطيار  الــلــواء  امل�سرتكة  الــقــوات 
الله بن دخيل احلبابي، واأمني اللجنة الدائمة 
امل�ست�سار عبدالله مدرك الرويلي، اأم�س االأحد، 
بالريا�س،  امل�سلحة  القوات  �سباط  نــادي  يف 
امل�سلحة  النزاعات  اأثناء  االأطفال  حماية  دورة 
وحدة  يف  العاملني  لكافة  الثاين(،  )الربنامج 
امل�سرتكة  الـــقـــوات  بــقــيــادة  االأطـــفـــال  حــمــايــة 
اأيــام  ثــالثــة  وت�ستمر  ال�سلة،  ذات  واجلــهــات 
مــتــدربــًا، وذلــك  ــــدورة )80(  ال ــارك يف  ــس ، و�
التعليمية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن�سطة  كاأحد 

والتدريبية امل�ستملة على خم�سة برامج.
انطالًقا من حر�س خادم احلرمني  ذلك  وياأتي 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
بن  حممد  االأمـــري  امللكي  ال�سمو  و�ــســاحــب   ،
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س 
الله  حفظهما   - الدفاع  وزيــر  الــوزراء  جمل�س 

الدولية  باالتفاقيات  اململكة  التزامات  على   -
خالل  وتطبيقها  وتنفيذها  العرفية  والقواعد 
فرتات ال�سلم واحلرب من القطاعات الع�سكرية 

كافة واجلهات املدنية ذات ال�سلة.
الـــدويل  لــلــقــانــون  الــدائــمــة  اللجنة  واأنــ�ــســئــت 

وتعنى  وزاري  بــقــرار  اململكة  يف  االإنــ�ــســاين 
التي  واتفاقياته  االإن�ساين  الــدويل  بالقانون 
بهدف  اإليها  ان�سمت  اأو  اململكة  عليها  �سدقت 
ن�سر ثقافة القانون الدويل االإن�ساين وتطبيقه 
الوطنية  والت�سريعات  االأنظمة  يف  واإدمــاجــه 

وحتقيق حمايته.
وتعمل اللجنة على التن�سيق وتقدمي امل�سورة 
واالإعالمية  والتدريبية  والتعليمية  القانونية 
القطاعات  ال�سركاء من  ب�سكل م�ستمر مع كافة 
الــعــ�ــســكــريــة واملــدنــيــة املــحــلــيــة واالإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
اتفاقية  اإىل  اململكة  ان�سمت  واأن  �سبق  حيث 
االأمم  منظمة  عــن  ــادرة  ــ�ــس ال الــطــفــل  حــقــوق 
اململكة  ان�سمت  ثم  1996م  العام  يف  املتحدة 
االخــتــيــاري  لــلــربوتــوكــول   2011 ــعــام  ال يف 
االأطفال  اإ�سراك  ب�ساأن  الطفل  حقوق  التفاقية 
حقوق  اأن  اأكــد  ــذي  وال امل�سلحة  النزاعات  يف 
ومــواكــبــة  خــا�ــســة.  حــمــايــة  تتطلب  االأطـــفـــال 
وادماجًا لهذه االتفاقيات فقد �سدر يف اململكة 
ــعــام 1436هـــــ،  نــظــام حــمــايــة االأطـــفـــال يف ال
والتزامًا  االإ�سالمية  ال�سريعة  قررته  ملا  تاأكيدًا 
ــتــي حتــمــي حقوق  بــاالتــفــاقــيــات الــدولــيــة وال

االأطفال من كافة اأنواع االإيذاء واالإهمال.

الخارجية تواسي في 
ضحايا الحريق بمصر

الريا�س- البالد
عن  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعـــربـــت 
بالغ احلزن واالأ�سى جراء حادث 
له  تعر�ست  الذي  املروع  احلريق 
جمهورية  يف  اأبو�سيفني  كني�سة 
يف  ت�سبب  والذي  العربية،  م�سر 
وفاة واإ�سابة عدد من االأ�سخا�س.
التعازي  اأحـــر  ــــوزارة  ال وقــدمــت 
ــــادق املــــوا�ــــســــاة حلــكــومــة  و�ــــس
للم�سابني  متمنية  م�سر،  و�سعب 
ال�سفاء العاجل، واالأمن وال�سالمة 
جلـــمـــهـــوريـــة مـــ�ـــســـر و�ــســعــبــهــا 

ال�سقيق.

 جهود المملكة اإلنسانية والتنموية رائدة في اليمن 
البالد – حممد عمر 

حزمة  اأن  االإن�ساين  واالإعـــالم  الــدرا�ــســات  مركز  رئي�س  املقرمي  حممد  قــال 
الإعــادة  اليمن  يف  تنفيذها  اململكة  تعتزم  التي  االأخــرية  التنموية  امل�ساريع 
تاأهيل البنية التحتية، �سملت 17 م�سروًعا تركزت يف الطاقة والتعليم والنقل 
بالدرجة  املواطنون  منها  لي�ستفيد  الدولة  موؤ�س�سات  واملياه وال�سحة وبناء 
وتهّدم  االإن�سانية  واملاأ�ساة  االقت�سادي  االنهيار  من  معاناتهم  بعد  االأوىل 
�سمن  امل�ساريع  هذه  وتاأتي  احلوثي،  ملي�سيا  جرائم  نتيجة  التحتية  البنية 
�سل�سلة من امل�ساريع التنموية ال�سابقة التي نفذها الربنامج ال�سعودي الإعادة 
اإعمار اليمن واأ�سهمت اإىل حد كبري يف توفري اخلدمات االأ�سا�سية للمواطنني 

مبختلف املحافظات اليمنية امل�ستهدفة. 
الريال  االقت�ساد وحفظ  �ست�سهم يف تعايف  ال�سعودية  الوديعة  اأن  واأ�ساف   
اليمني من االنهيار املت�سارع وتاأتي الوديعة بعد اإعادة ت�سكيل الهيئة االإدارية 
اليمني و�سمن م�سفوفة من االإ�سالحات ملعاجلة اخللل وفق  للبنك املركزي 

تعايف  يف  الوديعة  من  املرجوة  الفائدة  وحتقق  العبث  متنع  �سارمة  رقابة 
االقت�ساد وتوفري العملة ال�سعبة ال�سترياد ال�سلع االأ�سا�سية لل�سعب اليمني 
الذي يعاين من ارتفاع جنوين يف االأ�سعار ب�سبب االنهيار االقت�سادي الذي 

�سبقتها  بــل  االأوىل  الوديعة  هــذه  تكن  ومل  احلـــرب،  �سببته 
العام 2018 �ساهمت يف  وديعة �سعودية مبلياري دوالر يف 
اململكة  قدمت  كما  كبري  حد  اإىل  اليمنية  العملة  على  احلفاظ 

مليار دوالر للبنك املركزي اليمني يف العام 2014م. 

 جهود اإن�سانية رائدة
للمملكة  الرائدة  االإن�سانية  باجلهود  املقرمي  الباحث   واأ�ساد 
االإن�سانية  واالأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  خــالل  مــن 
م�ساريعه  من   %  80 تركزت  اإذا  اليمن  يف  االإغاثية  وبراجمه 
يف اليمن يف خمتلف املجاالت من االأمن الغذائي ، ودعم غري 

مبا�سر عرب دعم خطة اال�ستجابة االإن�سانية التي تقدمها منظمات االأمم املتحدة 
وت�ستهدف املدنيني يف كل املحافظات اليمنية وت�سدرت اململكة الداعمني على 
م�ستوى العامل يف اجلانبني كما �سملت م�ساريع املركز االأمن ال�سحي بعالج 
واإعــادة  امل�ست�سفيات  ودعــم  واخلـــارج  الــداخــل  يف  اجلرحى 
تاأهيلها يف خمتلف املحافظات اليمنية وتنفيذ عمليات معقدة 
يف  املر�سى  لعالج  عالية  وكــفــاءات  متخ�س�سة  كـــوادر  عــرب 
خمتلف التخ�س�سات بالتعاون مع م�ست�سفيات ومراكز مينية، 
ومــارب  وتعز  عــدن  يف  ال�سناعية  لــالأطــراف  مراكز  واإن�ساء 
لعالج اجلرحى، وم�سروع م�سام لنزع االألغام، واإعادة تاأهيل 
ودعمهم  للنازحني  االإيــواء  مراكز  وتقدمي  املجندين،  االأطفال 
بال�سالل الغذائية، وغريها من امل�ساريع االإغاثية التي انقذت 
املراكز  م�ساريع  تــزال  وال  املجاعة،  من  اليمنية  االأ�سر  اآالف 

م�ستمرة حتى تعايف الو�سع االإن�ساين يف اليمن.

أشاد بجهود مركز الملك سلمان.. رئيس مركز دراسات  لـ            :                                                                           

حممد املقرمي

 متدربًا ومتدربة في جامعة 
نايف العربية 

الريا�س- البالد
االأمنية 61  للعلوم  العربية  نايف  نفذت جامعة 
متدرًبا   594 منها  ا�ستفاد  تدريبًيا،  برناجًما 
ومــتــدربــة مــن 26 جــهــة خمــتــلــفــة، غــطــت عــدة 

ال�سيربانية  اجلرائم  مثل:  اأمنية،  مو�سوعات 
وحقوق  املالية،  واجلــرائــم  الرقمية،  واالأدلـــة 
ـــقـــانـــون الــــــدويل االإنـــ�ـــســـاين،  ـــان، وال ـــس ـــ� االإن
واالأمـــن  االأمــنــيــة،  العمليات  يف  والتخطيط 

والوعي  احليوية،  املن�ساآت  واأمــن  ال�سناعي 
الن�سف  ، وذلــك  خــالل  الذاتي  االأمني واالأمــن 

االأول من العام اجلاري.
العلمي  ــاز  اجلــه بو�سفها  اجلــامــعــة  ــهــدف  وت
الربامج  عرب  العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�س 
التدريبية اإىل دعم اجلهات االأمنية وغريها من 
العالقة، وم�ساعدتها  املوؤ�س�سات واجلهات ذات 
ملواجهة  كفاءتها  ورفــع  كــوادرهــا  تطوير  على 
التحديات االأمنية القائمة وامل�ستقبلية والوقاية 
ــتــعــاون مـــع جــمــيــع اجلــهــات  ــال ــــك ب مــنــهــا، وذل
االحــتــيــاجــات  حتــديــد  عــلــى  للعمل  امل�ستفيدة 
للفئات  الوظيفية  باملهام  املرتبطة  التدريبية 
مع  التعلم  نــواجت  مــواءمــة  لتعزيز  امل�ستهدفة 

متطلبات العمل.
على  للعمل  م�سريتها  خــالل  اجلــامــعــة  وتــركــز 
التدريب االأمني والرفع من جودته من  تطوير 
معايري  ت�سمن  تدريبية  بــرامــج  تــقــدمي  خــالل 
بيًتا  كونها  من  باال�ستفادة  الدولية،  اجلــودة 
للخربة االأمنية العربية، مبا متلكه من عالقات 
اإ�سرتاتيجية مع اجلهات امل�ستفيدة، اإ�سافة اإىل 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  مع  الدولية  �سراكاتها 

ذات اخلربة يف جمال التدريب.
االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  اأن  يذكر 
ا�ستفاد  2021م،  عام  خالل  برناجًما   93 نفذت 

منها 1247 متدرًبا من 43 جهة.

معرض "ذا الين" يختتم بعروض 
وتقنياتٍ هندسية

جدة- البالد
اختتم معر�س مدينة امل�ستقبل "ذا الين" فعالياته اأم�س يف "جدة 
وتقنياٍت  مرئية  بعرو�س  زواره  خاللها  ا�ستقطب  �سوبردوم"، 
واإمكاناتها  املدينة  بت�ساميم  ف  يومًا، وعرَّ هند�سية على مدى 14 
مبرافقة  مدعومة  يومية،  م�ستمرة  جـــوالٍت  خــالل  مــن  املعمارية 
مر�سدين باللغتني العربية واالإجنليزية للزوار طيلة مدة جوالتهم.

جتعلها  فريدة  مبقومات  املدينة  ت�ساميم  ومتتاز 
مدن  عليه  تكون  اأن  يجب  ملا  عامليًا  منوذجًا 

امل�ستقبل، حيث تتمحور حول االإن�سان، 
ــاغــم مـــع الــطــبــيــعــة، ويــبــلــغ  ــن ــت وت

عر�سها 200 مرت، ومتتد لــــ170 
 500 يبلغ  وارتفاٍع  كيلومرتًا، 

مرت فوق �سطح البحر.
انعكا�سًا  الين"  "ذا  وتاأتي 
ملا �ستكون عليه املجتمعات 
يف  م�ستقباًل  احلــ�ــســريــة 
ال�سوارع  من  خالية  بيئة 
واالنبعاثات،  وال�سيارات 
وتــعــتــمــد عـــلـــى الــطــاقــة 

 ،%100 بن�سبة  املــتــجــددة 
االإن�سان  �سحة  يجعل  مما 

مطلقة،  اأولـــويـــة  ورفــاهــيــتــه 
والبنية  النقل  اأولوية  من  بداًل 

التحتية كما يف املدن التقليدية.
كيلومرتًا   34 تتجاوز  ال  م�ساحة  على  �ستبنى  املدينة  اأن  يذكر 
مربعًا، حيث �ست�سهم هذه امل�ساحة ال�سغرية مقارنة باملدن االأخرى 
�ستت�سع  كما  للطبيعة،  نيوم  اأرا�سي  من   %95 على  املحافظة  يف 
اأمر غري م�سبوق متامًا يف مدٍن بهذا  لنحو 9 ماليني ن�سمة، وهو 
اإىل  جدة  يف  االأوىل  حمطته  عقب  املعر�س  �سُينتَقل  فيما  احلجم. 
الفهم  حتقيق  بهدف  الريا�س؛  ثم  ال�سرقية  املنطقة 
الين"  "ذا  مدينة  ت�ساميم  لفكرة  االأعــمــق 

ب�سكل مبا�سر.
ــمــت مــكــّونــات املــ�ــســروع  ــمِّ ـــد �ــسُ وق
ــتــحــديــات الــتــي  لــلــتــعــامــل مـــع ال
وذلك  اليوم،  الب�سرية  تواجه 
بـــخـــلـــوه مــــن قـــيـــود الــبــنــى 
التحتية التقليدية، بو�سفه 
حــ�ــســري  تـــطـــويـــر  اأول 
ــم  ــنــطــاق ُيــ�ــســَمّ وا�ـــســـع ال
منذ بداية الع�سر الرقمي 
والـــذكـــاء اال�ــســطــنــاعــي، 
م�ستهدفًا الو�سول ال�سهل 
الطبيعة،  اإىل  وال�سريع 
والتمكني الرقمي جلوانب 
لتلبية  �سمانًا  كافة؛  احلياة 

كل احتياجات ال�سكان.
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للغذاء والدواء، على ا�ستف�سار  العامة  الهيئة  ردت 

التي  الأطفال  بــودرة  منتج  مبيعات  م�سري  ب�ساأن 

حتتوي على "التلك" التابعة ل�سركة جون�سون اآند 

على  بيعها  وقــف  الأخـــرية  اإعــان  بعد  جون�سون، 

م�ستوى العامل يف العام املقبل 2023.

اأن  لها،  �سابق  بيان  اإىل  اإ�سارة  يف  الهيئة  واأكــدت 

يف  وتــبــاع  ال�سركة  ت�سنعها  الــتــي  التلك  ـــودرة  ب

"الأ�سب�ستو�س"،  مـــادة  على  حتــتــوي  ل  اململكة 

املــواد املحظورة يف  ُتعد من  املــادة  تلك  اأن  خا�سة 

لئحة منظمات ال�سامة ملنتجات التجميل املعتمدة 

يف اململكة.

قبل  املنتجات  �سامة  من  تتحقق  اأنها  اإىل  ولفتت 

املنافذ  يف  فروعها  خــال  من  اململكة  اإىل  دخولها 

ب�سكل  تتحقق  كما  واجلــويــة،  والبحرية  الــريــة 

املــتــداولــة  التجميل  منتجات  �ــســامــة  مــن  دوري 

العينات  �سحب  خــال  مــن  املحلية  الأ�ـــســـواق  يف 

وفح�سها.

اأنها �سبق و�سحبت عينات من بودرة  اإىل  ونوهت 

املناطق  جميع  مــن  بال�سركة  اخلــا�ــســة  الأطـــفـــال 

للموا�سفات  مطابقتها  التحليل  نتائج  واأظــهــرت 

يف  مــ�ــســريًة  "الأ�سب�سوت�س"،  مــن  املنتج  وخــلــو 

من  ي�سدر  ما  متابعة  ا�ستمرار  اإىل  نف�سه  الوقت 

قرارات �سحب لأي منتج من قبل الهيئات الرقابية 

الدولية.

�سددت  قد  اآند جون�سون،  �سركة جون�سون  وكانت 

الأطفال  بــودرة  منتج  مبيعات  �ستوقف  اأنها  على 

التي حتتوي على "التلك" على م�ستوى العامل يف 

ا�ستخدام  يف  �ستبداأ  اأنها  كما   ،2023 املقبل  العام 

"ن�سا الذرة" يف جميع بودرة الأطفال التي تبيعها 
حول العامل، والبتعاد كليًا عن م�سحوق "التلك".

اإىل ذلك اأعلنت هيئة الغذاء والدواء خال اجلولت 

التفتي�سية يف جازان، عن ر�سد م�ستودع منتجات 

التخزين  اأ�س�س  ميــار�ــس  ل  مرخ�س  غــري  جتميل 

اجليد.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، اإنه مت �سبط املنتجات 

املــخــالــفــة وا�ــســتــكــمــال الإجــــــراءات الــازمــة بحق 

املن�ساأة.

والـــدواء،  الــغــذاء  هيئة  اأعلنت  �سابق،  وقــت  ويف 

يف  اخلا�سة  �سيارته  ي�ستخدم  مندوب  �سبط  عن 

م�ستودع غري  اإىل  ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  نقل 

مرخ�س، واُتخذ جتاهه الإجراءات الازمة.

بودرة التلك في المملكة ال تحتوي على االسبستوس
رصد مستودع منتجات تجميل غير مرخص .. الغذاء والدواء: 

 نقع القدمين بالماء 
الساخن ال يطرد السموم 

انطالق المعسكر 
الكشفي األول للفتيات

الريا�ض ـ البالد                          

بع�س  حقيقة  عن  اخلليجي  ال�سحة  جمل�س  ك�سف 

الن�سان. ج�سم  من  ال�سموم  لطرد  املتبعة  الطرق 

طرد  حول  خاطًئا  اعتقاًدا  هناك  اإن  املجل�س  وقــال 

باملاء  القدمني  نقع  طريق  عن  اجل�سم  من  ال�سموم 

مبيًنا  ال�سوديوم،  وبيكربونات  اخلل  مع  ال�ساخن 

اأن هذه الطريقة لي�س لها عاقة بطرد ال�سموم.

احلقيقة  اأن  على  اخلليجي  ال�سحة  جمل�س  و�سدد 

طرد  على  قـــادٌر  الطبيعي  الإنــ�ــســان  ج�سم  اأن  هــي 

طريقة  بــاأي  التدخل  دون  نف�سه  تلقاء  من  ال�سموم 

كانت.

طــرد  عملية  اأن  اخلليجي"  "ال�سحة  واأو�ـــســـح 

بطرق  تكون  الطبيعي  الإن�سان  ج�سم  يف  ال�سموم 

من  ــدم  ال بفلرتة  تقوم  حيث  الكلى  منها:  خمتلفة 

الغليظة  الأمــعــاء  ــا  واأيــ�ــسً والــفــ�ــســات،  ال�سموم 

طرق  عن  ا  واأي�سً الإخــراج،  بعملية  ال�سموم  تطرد 

ال�سوائل  اإفــراز  يتم  التي من خالها  العرقية  الغدد 

اأن للكبد دوًرا مهًما يف طرد  الزائدة والأماح، كما 

من  ت�سفيتها  ليتم  اجل�سم  يف  بتك�سريها  ال�سموم 

الدم، واأخرًيا عن طريق الرئتني حيث يتم طرد ثاين 

اأك�سيد الكربون.

اأبها ـ مرعي ع�سريي                          

الأول  الك�سفي  املع�سكر  فعاليات  اأمــ�ــس  انطلقت 

الإدارة  ت�ست�سيفه  الــذي  التعليم،  وزارة  لفتيات 

العامة للتعليم يف منطقة ع�سري، مب�ساركة 50 فتاة 

"متقدم"، وي�ستمر ملدة  الثانوية  من فتيات املرحلة 

خم�سة اأيام.

الدكتور  املنطقة  يف  للتعليم  العام  املدير  واأ�ــســار 

تنمية  اإىل  يهدف  املع�سكر  اأن  اإىل  الُعمري  اأحمد 

مهارات وقدرات فتيات الك�سافة مبا ي�سهم يف تعزيز 

قيم النتماء والولء الوطني، وتاأهيلهّن للم�ساركة 

اإعــداد  اإىل  اإ�سافة  والعاملية،  املحلية  املحافل  يف 

ِفرق ك�سفية لاإ�سهام يف خدمة �سيوف الرحمن من 

الك�سفية،  املهارات  وتعزيز  واملعتمرين،  احلجاج 

وتاأهيل امل�ساِركات للح�سول على ال�سارات الك�سفية 

والأو�سمة.

ك�سفية:  م�سارات  خم�سة  على  املع�سكر  وي�ستمل 

وتثقيفية،  وتــدريــبــيــة،  وتــرفــيــهــيــة،  "ريا�سية، 
اأبــرزهــا:  برناجما  ع�سر  �سبعة  حتــوي  وبيئية"، 

ومهارات  وفنون  والهايكنج،  ال�سباحية،  الريا�سة 

وحفل  احلركية،  وامل�سابقات  الريا�سية،  الألــعــاب 

ال�سمر، والتخييم، والطهي اخللوي، ورحلة ك�سفية 

ــة، واأنـــواع  ــي اأثــريــة، ودورة يف الإ�ــســعــافــات الأول

احل�سود،  واإدارة  التعليم،  فتيات  ون�سيد  احلبال، 

الك�سفية،  والحـــتـــفـــالت  ــيــراين،  ــ�ــس ال والأمـــــن 

وطني،  منــاء  يــدي  وغــرا�ــس  الك�سفية،  والتقاليد 

واأنواع احلرائق.

اعتماد مخططات
جديدة بالمدينة 

توقيف مواطن 
لنقله مخالفين 

املدينة املنورة ـ البالد                           

خمططًا   17 املنورة  املدينة  منطقة  اأمانة  اعتمدت 

العام احلايل  الثاين من  الربع  �سكنيًا جديدًا خال 

اإجمالية تبلغ 2،242،738 مرتًا  2022م، مب�ساحة 

قطعة   2932 اإجــمــاًل  املخططات  ــر  وتــوّف مــربــعــًا. 

مبختلف  مدر�سة  و16  امل�ساحات،  متعددة  �سكنية 

املراحل الدرا�سية، اإ�سافة اإىل 21 حديقة عامة، و23 

م�سجدًا، وجمموعة من املرافق العامة واحلكومية.

ال�سكنية  املخططات  اعتماد  اأن  الأمانة  واأو�سحت 

البنية التحتية للمدينة،  اجلديدة ت�سهم يف تطوير 

ورفــع  ال�سكنية،  الــوحــدات  على  الطلب  وتغطية 

ــاة لــلــ�ــســكــان، ودعـــم بــرامــج  مــ�ــســتــوى جـــودة احلــي

البيئي  الــتــطــويــر  وخــطــط  الــعــمــراين  ــع  ــتــو�ــسّ ال

املناطق  وزيـــادة  املــنــورة،  للمدينة  والقــتــ�ــســادي 

الــذي  العمراين  النمو  ظــل  يف  لل�سكان،  ال�سكنية 

ت�سهده املنطقة.

اأبها ـ البالد                            

قب�ست دوريات اأمن الطرق يف حمافظة طريب على 

من  احلــدود  اأمن  لنظام  خمالفني   )5( لنقله  مواطن 

اجلن�سية اليمنية يف مركبة يقودها، وجرى اإيقافهم 

واإحــالــة  بحقهم،  النظامية  الإجــــــراءات  ــخــاذ  وات

املخالفني جلهة الخت�سا�س، ومن نقلهم اإىل النيابة 

منطقة  ل�سرطة  الإعــامــي  املتحدث  واأكـــد  العامة. 

اأمن  نظام  خمالفي  دخــول  ي�سهل  من  كل  اأن  ع�سري 

احلدود للمملكة اأو نقلهم داخلها اأو يوفر لهم املاأوى 

من  �سكل  بــاأي  خدمة  اأو  م�ساعدة  اأي  لهم  يقدم  اأو 

الأ�سكال، يعر�س نف�سه لعقوبات ت�سل اإىل ال�سجن 

مليون  اإىل  ت�سل  مالية  وغــرامــة  �سنة،   )15( مــدة 

امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة  ريال، 

اأن هذه  واأو�سح  به.  الت�سهري  اإىل  اإ�سافة  لاإيواء، 

اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، 

عن  الإبــاغ  على  حاًثا  والأمــانــة،  بال�سرف  واملخلة 

على  احلدود  واأمن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 

والــريــا�ــس،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الــرقــم 

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

"بيئة الشرقية"
تحذر من استهداف األسماك الصغيرة

فتح بوابات سد وادي تبالة 

الدمام ـ حمود الزهراين                         

باملنطقة  البيئة واملياه والزراعة  حّذرت وزارة 

ال�سرقية، ال�سيادين من ا�ستغال و�سيلة ال�سيد 

ل�ستهداف  الروبيان"،  �سيد  "�سبكة  الكوفية 

الأ�ــســمــاك الــ�ــســغــرية جــــًدا، وحتـــديـــدًا اأ�ــســمــاك 

ال�سايف "ال�سويفي"، تزامنا مع ال�سماح ل�سيد 

ذلك  ويعد  �سهور،   6 لـ  ي�ستمر  والذي  الروبيان 

وتدهور  ال�سمكية  الــروة  وي�ستنزف  خمالفًا، 

املخزون يف مياه اخلليج العربي من اململكة.

باملنطقة  ـــــوزارة  ال فـــرع  عـــام  مــديــر  واأو�ـــســـح 

فرع  اأن  الــعــريــدي،  مــبــارك  املهند�س  بالنيابة 

يف  الأ�سماك  خمازين  بحماية  ملتزم  الـــوزارة 

وا�ستغالها  اململكة  من  العربي  اخلليج  مياه 

املــخــازيــن  اإدارة  ُتــعــد  حــيــث  مــ�ــســتــدام،  ب�سكل 

مفتاح  امل�ستدام  ال�ستغال  خال  من  املتجددة 

�سبل  تــدعــم  الأجـــل  طويلة  امل�ستدامة  للتنمية 

عــيــ�ــس املــجــتــمــعــات الــ�ــســاحــلــيــة حــتــى تــوا�ــســل 

العطاء لاأجيال القادمة.

خــال  مــن  ال�سمكية  الــــروة  قــطــاع  اأن  ــــاد  واأف

توعية  يف  وبــارًزا  مهًما  دوًرا  يلعب  املخت�سني 

الأدنـــى من  ال�سيادين مبــراعــاة احلــد  واإر�ــســاد 

اأنـــواع  لبع�س  ب�سيدها  املــ�ــســمــوح  الأطـــــوال 

ال�سمكي  املـــخـــزون  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الأ�ـــســـمـــاك 

وثرواتنا البحرية احلية، عر عدد من الزيارات 

ــة ملــراكــز اإنــــزال الأ�ــســمــاك  ــادي ــس املــيــدانــيــة الإر�

املمتدة من اخلفجي �سماًل حتى �سلوى جنوًبا، 

بالتعاون والتن�سيق بني قطاع الروة ال�سمكية 

وقيادة حر�س احلدود بالقطيف، ومراقبة جميع 

)القطيف،  مــن  كــل  يف  را�سفت  التي  الــقــوارب 

ملحوظ  انخفا�س  عن  اأ�سفرت  والتي  وداريــن( 

يف ت�سجيل خمالفات ا�ستخدام �سباك الروبيان 

يف �سيد اأ�سماك ال�سايف "ال�سويفي" من خال 

96 �ساعة عمل دون توقف وملدة 4 اأيام، م�سريًا 

امل�سموح  الأطـــــوال  مــن  ــــى  الأدن احلـــد  اأن  اإىل 

ب�سيدها ل�سمك ال�سايف )15 �سم(.

اأبها ـ البالد                          

اأعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة 

ع�سري عن فتح بوابات �سد وادي تبالة مبحافظة 

بي�سة ملدة 27 يومًا، لت�سريف ما يقارب 7 مليون 

مرت مكعب من املياه، ابتداًء من بعد غد الأربعاء. 

املهند�س  بع�سري  الـــوزارة  فــرع  مدير  واأو�ــســح 

تهدف  ال�سد  بوابات  فتح  اأن  الوميني  عبدالله 

اإىل تلبية احتياجات املزارعني باملحافظة ورفع 

من�سوب املياه يف الآبار، وتعظيم ال�ستفادة من 

احليطة  اأخذ  اإىل  داعيًا  باملنطقة،  ال�سدود  مياه 

واحلذر والبتعاد عن جمرى الوادي وجتمعات 

املياه والتقيد بتعليمات ال�سامة التي ت�سدرها 

اجلهات الر�سمية يف مثل هذه احلالت.

ــدود الــ�ــســرب يف  ويــعــد �ــســد تــبــالــة مــن اأهـــم �ــس

68،410،000م3  تقدر  تخزينية  ب�سعة  اململكة 

ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 

من املياه وبه حمطة لتنقيه مياه ال�سرب ب�سعه 

اإنتاجية تقدر بـ 13.000 م3/يوم.

التعليم تنفي توقف منصة مدرستي
مكة املكرمة ـ اأحمد االحمدي                        

اأو�سحت وزارة التعليم حقيقة توقف من�سة "مدر�ستي" التي تعتر من اأكر 

وزارة  من  ر�سمي  ب�سكل  معتمدة  اململكة  يف  توجد  التي  التعليمية  املن�سات 

�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزير  اأ�سدر  بعدما  وذلك  التعليم، 

التعليم  وزارة  ونفت  باملدار�س.  ح�سورًيا  �سيكون  القادم  العام  بــاأن  قــرارا 

�سوف  املن�سة  اأن  مبينة  "مدر�ستي"،  من�سة  توقف  ب�ساأن  املتداولة  الأخبار 

التعليمية  الكثري من اخلدمات  على  لأنها حتتوي  الأبــد،  اإىل  م�ستمرة  تكون 

التي تكون يف م�سلحة الطاب وتي�سر عليهم الكثري من اخلدمات واملعلومات 

الإطاق، بح�سب  املن�سة على  تلك  الهامة، وبالتايل فا ميكن ال�ستغناء عن 

�سيكون  اجلديد  العام  يف  الدرا�سة  نظام  اأن  الوزارة  واأ�سافت  "العربية". 
ولوحت  اململكة،  بداخل  واخلا�سة  الأهلية  املــدار�ــس  من  كل  يف  ح�سوريا 

املواقع  بني  ون�سرها  ال�سائعات  ترويج  جتاه  القانونية  الإجــراءات  باتخاذ 

اأو ال�سفحات املختلفة.  اإىل ذلك توا�سل الإدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة 

1444هـ من خال 84 فرقة  الدرا�سي  للعام  ال�سيانة لا�ستعداد  تنفيذ خطة 

والإداريــني  والفنيني  املهند�سني  من  عــدًدا  ت�سم  والتي  والتكييف  لل�سيانة 

30 مدر�سة يف ال�سيانة كما ت�ستهدف خطة  لـ  فنًيا واإدارًيــا واإجناز يومي 

ال�سيانة 933 مبنى مدر�سًيا يف خمتلف املراحل و�سيانة 50 األف مكيف.

املكرمة  مبكة  للتعليم  العامة  بــالإدارة  والطوارئ  العمليات  مركز  وينجز 

عقود ال�سيانة، من خال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة املدار�س التي بداأت 

العام  بــدء  قبل  هـ   1444 حمــرم   30 وتنتهي   1444 حمــرم   1 يــوم  من 

والــطــوارئ  العلميات  مركز  اأن  بالذكر  واجلــديــر   . اجلديد  الدرا�سي 

العامة  الإدارة  برنامج  من  باغات  وعــاج  الباغات  ا�ستقبال  اأجنــز 

اآب  الوات�س   ( وخدمة  توا�سل  وبرنامج  للوزارة،  وال�سامة  لاأمن 

العمل  جــودة  م�ستوى  تقييم  م�ستمرة  ب�سفة  املركز  يجري  كما   ،)

الورقية  املدار�س  ا�ستقبال طلبات  للمدار�س، وتقدمي خدمة  املقدمة 

وحتويلها اإىل باغات اإلكرتونية والأر�سفة الإلكرتونية للخطابات.
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مركز للدرا�سات يف وكالة االأنباء ال�سعودية فكرة كانت وما زالت ُتِلُح على 
كاتب هذه االأ�سطر.. واليوم تطورت الفكرة اإىل منوذج اأكرث تخ�س�سًا وهي 
تكوين مراكز للدرا�سات يف وكالة االأنباء ال�سعودية.. نظن اأن الوكالة هي 

حاليًا اجلهاز االإعالمي االأكرث منا�سبة الحت�سان مثل املراكز.
كجهاز  ظهورها  منذ  ن�ساأ  الق�سم  هذا  املعلومات..  مركز  ي�سمى  ق�سم  فلديها 
اإخباري ر�سمي للدولة.. يتم يف هذا املركز حفظ واأر�سفة كل ما بثته وتبثه 

على مدار ال�ساعة منذ ن�ساأتها قبل ما يقرب ن�سف قرن..
مركز  لي�سبح  املعلومات  مركز  تطوير  ـــرروا  وق املعنيون،  فكر  لــو  مــاذا 

معلومات ودرا�سات.. بل مراكز درا�سات متعددة ومتخ�س�سة.
مركز  اال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  مركز  ال�سيا�سية،  للدرا�سات  مركز  مثاًل: 
للدرا�سات امل�ستقبلية، مركز للدرا�سات اخلليجية، مركز للدرا�سات االقليمية، 

مركز للدرا�سات الدولية.. وهكذا.
ولكي ال يظن البع�س اأن هناك �سعوبة يف ايجاد مقرات لهذه املراكز فاإن كل 
مركز منها ال يحتاج يف البداية �سوى مكتب واحد و�سكرتري يرتب وينظم، 
التعاون مع اجلامعات واملتخ�س�سني  فيه  يتم  البحث والدرا�سة  فيما جهد 

وفق �سيغة تعاون متعارف عليها.
فيها بحوث ودرا�سات  ُتقَدُم  نقا�س وور�س عمل  اإىل عقد حلقات  ُيْعَمُد  وقد 
كل  فيها  تعقد  واحــدة  �سغرية  لقاعة  احلاجة  �ستكون  وهنا  م�سبقًا  معدة 

جل�سات الع�سف الذهني لكل تلك املراكز.
العامل فعليًا  التي تدير  )THINK TANKS( باتت هي  الـ  اإن مراكز 
الدولية  واملجموعات  الدول  وا�سرتاتيجيات  و�سيا�سات  حتركات  ُم  وتر�سِ
جتاه خمتلف الق�سايا وملواجهة االأزمات التي متُر بالعامل وهي من ُتعطي 

امل�سورة يف عالقات الدول.
ومراكز التفكري )WASS THINK TANKS( اإْن ُكِتَب لها الظهوُر 
�سوف ت�سُد جوانَب عديدًة يف احتياج الوطن يف ميدان الدرا�سات.. بخا�سة 
اأنها تنطلق من جهاز اإعالمي ر�سمي يحظى بامل�سداقية والثقة وُيَقِدْم �سحة 
امل�سداقية  )اأي  �سفات  وهي  اآخــر..  عامل  اأي  على  وم�سداقيتها  املعلومة 
فاخلرب  واالإعــالم..  ال�سحافة  ميدان  كل من عمل يف  يعرفها جيدًا  والثقة( 
تلك  اأي �سحفي يف �سحته وم�سداقيته.. وكل  ي�سك  )وا�ــس( ال  تبثه  الذي 

عوامل تدعم الفكرة التي نتحدث عنها يف هذا املقال.
نعتقد اأن الوكالة تعد حاليًا اجلهاز االإعالمي االأكرُث منا�سبة الحت�سان مثل 
هذه املراكز م�ستفيدة من خربات مرتاكمة طويلة يف التعامل مع املعلومات 
والتقارير والدرا�سات واإعدادها و�سياغتها وو�سعها يف قوالب قابلة للفهم.
  )THINK TANKS(  اإن املقرتح يقوم على اأن حتت�سن مراكز التفكري
املنتظرة ال اأن يقوم حمررو )وا�س( اأنف�سهم بالدرا�سات الأن لديهم ما ي�سغلهم 
من مهمات اأبرزها جمع وحترير واإنتاج االأخبار على مدار ال�ساعة.. والأن 
مهمة  فيما  فيها..  تخ�س�سوا  باحثون  لها  والتفكري  واالأبحاث  الدرا�سات 
اأن  اإىل  واإدارتها  املراكز  احت�سان هذه  على  تقوم  املقرتح  )وا�ــس( يف هذا 
ت�سَل كل درا�سة وكل بحث اإىل مرحلتها النهائية، ومن ثم يتم رفعها للجهة 

املعنية عن طريق مركز )وا�س( للدرا�سات.

مركز للدراسات
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

مت�سى بنا االأيام ومتر �سنني العمر �سريعًا 
ونحن قد فوتنا الكثري من حلظات حياتنا 
�سيعنا  قد  نكون  وبذلك   ، نعي�سها  اأن  دون 
تكون  قــد  التي  اللحظات  هــذه  مــن  الكثري 

�سببًا ل�سعادة و�سرور وفرح دائم.
حــيــاتــنــا مــلــيــئــة بــالــكــثــري مـــن االأحــــــداث 
انعكا�س  وهـــي  املــتــ�ــســارعــة  واملــتــغــريات 
طبيعي لعجلة هذا الزمان ، وعي�س احلياة 
بلحظاتها املختلفة يجعلنا ندرك تفا�سيلها 
من  خــربة  ون�ستفيد  بحلوها  ون�ستمتع 
�سنوات  عن  عبارة  اللحظات  هــذه   ، مرها 
عمرك وكل حلظة ترتك اأثرًا �سواء اإيجابي 
انعكا�س  هي  حياتنا  وطريقة   ، �سلبي  اأو 
احلــيــاة  جتــعــل  قــد  الــتــي  تفكرينا  لطريقة 
امل�ساعب  وحتول  وفرحا  و�سرورًا  �سعادة 
هم  جتعلها  وقــد  جنــاحــات  اإىل  والعقبات 

ونكد.

اأدركوا حلظات العمر وعي�سوها مبا ير�سي 
مع  حلظة  بكل  وا�ستمتعوا  ور�سوله  الله 
اأهلكم واحبابكم وتاأكدوا اأن هذه اللحظات 
�ــســوف تــكــون يف يــوم مــن االأيــــام ذكــرى، 
عي�سوها واأنتم متيقنون اأن اأقدار الله خري 
واأن تفاوؤلنا يجلب اخلري وت�ساوؤمنا يجلب 
ال�سر،  فعن ابن عبا�س ر�سي الله عنه: اأَن 
لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم َدَخَل َعَلى  َر�ُسوَل اللَِّه �سَ
َرُجٍل َيُعوُدُه، َفَقاَل:  اَل َباأْ�َس َطُهوٌر اإِْن �َساَء 
ى َتُفوُر ، َعَلى �َسْيٍخ  اللَّه ، َفَقاَل: َكالَّ ، َبْل ُحمَّ
لَّى  ِبيُّ �سَ َكِبرٍي ، َكْيَما ُتِزيَرُه الُقُبوَر ، َقاَل النَّ

اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم: َفَنَعْم اإِذن.
واأ�سعدوا  وفــرح  ب�سعادة  اللحظة  عي�سوا 
حلظاتكم  واجــعــلــوا  وحــولــكــم  معكم  مــن 
ذكريات جميلة يف كل �سفحة من �سفحات 
�سعيدة  بــلــحــظــات  دمــتــم  حــيــاتــكــم،  كــتــاب 

وعي�سة هانئة.

التي  العقلية  العمليات  من  �سل�سة  القرار  يعد 
ما  فعل  اجنــاز  �ُسبل  باختيار  الفرد  بها  يقوم 
وقد يكون لديه عدة خيارات وعليه ان يختار 
على  الحــًقــا  يــنــدم  ان  دون  لهدفه  يو�سله  مــا 
اختياره لقراره، ومن املهم جدا ان يكون املرء 

م�سوؤواًل عن قراراته التي اتخذها. 
التفكري  كقرار  للقرار  ا�سا�سية  ــواع  ان هناك 
وقــــرار الــرتكــيــز وقــــرار االحــا�ــســيــ�ــس وقـــرار 
هذه  وت�سكل  النتائج  تقييم  وقــرار  ال�سلوك 
االنواع منظومة متكاملة يف اتخاذ القرارات 
ال�سخ�سية حيث ان لكل نوع عوامل مرتابطة 

وخططًا زمنية لكل نوع منهم. 
الذهاب  يومية  قـــرارات  هناك  ان  نعلم  وكما 
االهتمام  كذلك  يومًيا  قـــراًرا  يعد  العمل  اىل 
بال�سحة العامة بكل جوانبها لهو قرار يومي 
حيث يرتتب عليه تنظيم منط احلياة اخلا�سة 

والعامة للفرد وهناك فرق بني اتخاذ القرارات 
الع�سوائية واملنظمة. 

قــرارات  فهناك  بالظروف  الــقــرارات  وتتاأثر 
ــغــريهــا ح�سب  يــجــب عــلــيــنــا مــراجــعــتــهــا وت
الظروف وقد نقرر يف بع�س االحيان قرارات 
�سريعة دون تخطيط م�سبق لها ب�سكٍل مفاجئ 
ح�سب الظرف الذي منر فيه وغالًبا ما توؤدي 
عواقب  اىل  الع�سوائية  ال�سريعة  الــقــرارات 
وخيمة ولكن كيف اقرر قرارات منظمة بوعي 

وحكمة؟. 
عوامل  اهــم  اأحــد  االنفعال  على  ال�سيطرة  ان 
اتخاذ القرار ال�سليم وهذا يعني ان الفرد فكر 
بهدوء وبرتكيز تام دون ت�سرع مبعًدا م�ساعره 
يف  فعله  بــردة  متحكًما  قــراره  عن  وعاطفته 
من  النتائج  تقييم  له  ت�سنى  ثم  ومــن  املوقف 

قراره ومدى �سالحه او احلاجة اىل تغريه.

عيشوا اللحظة

القرارات الشخصية

نايف جابر الربقاين 

فاطمة نهار يو�سف

@naifalbrgani

@fatimah_nahar

تراثنا .. ثقافة أمة جياًل بعد جيلم�سوار
من  املنقولة  واملعنوية  املادية  املوروثات  تلك  هو  الــرتاث   
جيل االآباء واالأجداد اإىل اجليل احلايل ويدخل فيه ح�سيلة 
القيم واالآداب والفنون واملعارف واملعتقدات، وبوجه عام 
املادية  وغري  املادية  االإن�سان  اأن�سطة  جميع  على  ينطوي 
كنتاج لرتاكم اخلربات. وقد عرفه املجل�س الدويل للمعامل 
"االإيكوم�س" املنبثق عن اليون�سكو على  واملواقع االأثرية 
اأنه )مفهوم وا�سع يت�سمن البيئة الطبيعية والثقافية معًا، 
ويت�سمن املعامل التي لها قيمة ا�ستثنائية "تاريخية اأو فنية 
اأو  االإن�سان  �سنع  من  اأكانت  �سواء  غريها"  اأو  علمية  اأو 

االأعمال امل�سرتكة بني االإن�سان والطبيعة.    
وعــادة  ما يتم ت�سنيفه اإىل تــراث مــادي واآخــر غري مادي 
االأثرية  املوروثات  بتلك  يت�سل  املادي  "معنوي" فالرتاث 
ورعتها  بها  واهتمت  القدم  يف  اإجنــازهــا  مت  التي  املــاديــة 
االأثرية  والقطع  واملعامل  املباين  تلك  فيها  ويدخل  االأجيال 
غري  اأو  املادي  غري  الرتاث  اأما  وغريها،  الفنية  واللوحات 

امللمو�س فيت�سل بالعادات والتقاليد واملهارات املنقولة عرب 
وتربية  الزراعة  وطرق  احلرف  �سناعة  كمهارات  االأجيال 
الثقافية  واملمار�سات  واالأغــاين  الطبخ  ومهارات  املا�سية 

وغريها. 
والثقافات  احل�سارات  قلب  يف  موقعها  بحكم  اململكة  اإن 
املتقاطعة وبحكم التاريخ  واجلغرافيا  واالأهمية الدينية، 
اأ�سحت االأكرث غنى وتنوعًا يف جمال الرتاث ب�سقيه املادي 
الثقايف  املـــوروث  مــن  ثــروة كبرية  بــل متتلك  واملــعــنــوي، 
وحفظه  ال�سعودي  الــرتاث  الأهمية  ونظرًا  املتعدد.  الفريد 
التي   2030 روؤيــة  �سمن  الــرتاث  هيئة  تاأ�سي�س  جــاء  فقد 
كرثوة  اململكة  بــرتاث  االحتفاء  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  تهدف 
ثقافية وطنية وعاملية، حيث مت تاأ�سي�س الهيئة يف فرباير 
 ،414 رقــم  املوّقر  الـــوزراء  جمل�س  قــرار  على  بناء   2020
واحلفاظ  الــرتاث  قطاع  تطوير  م�سوؤولية  الهيئة  وتتوىل 
عليه، وت�سمل تطوير االأنظمة املتعلقة به وحفظه من خالل 

اإطار اال�سرتاتيجية  اقرتاح ا�سرتاتيجية قطاع الرتاث يف 
الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة 
وترتبط  بها،  ت�سطلع  التي  الكبرية  املهام  من  وغريها   ..

تنظيميًا ب�سمو وزير الثقافة الذي يراأ�س جمل�س اإدارتها. 
االأثرية  القطع  املتمثل يف بع�س  تراثنا  وهنالك جانب من 
القدمية  االأ�سلحة  مثل  االأ�سر  بع�س  بحوزة  التي  القدمية 
املــنــزلــيــة  واالأدوات  والـــبـــنـــادق  والــ�ــســيــوف  كــاخلــنــاجــر 
رحــى  مـــن  احلــجــريــة  واالأدوات  املــطــبــخ  ومــ�ــســتــلــزمــات 
الن�سائية  واملالب�س  الفخارية  واالأدوات  لل�سكاكني  وم�سن 
واالأدوات  واجللديات  العرو�س  وم�ستلزمات  والرجالية 
احلياكة  واأعــمــال  املن�سوجات  اإىل  باالإ�سافة  الــزراعــيــة، 
اليدوية والعمالت االإ�سالمية القدمية وغريها وكلها حتتاج 
وطنية،  كــرثوة  عليها  واحلــفــاظ  متاحف  يف  و�سعها  اإىل 
االأ�سرة  ا�سم  مع  و�سعها  اأو  الأ�سحابها  قيمتها  دفع  وميكن 
التي كانت يف حوزتها، كما ميكن ت�سجيع تلك االأ�سر على 

اإهداء تلك القطع للدولة اأو اإقامه متاحف تدرج على قائمة 
التي  املقدرة  اجلهود  اإىل  االإ�ــســارة  بقيت  الثقافة.  وزارة 
الوطنية  واجلمعيات  الرتاث  وهيئة  الثقافة  وزارة  تبذلها 
املهتمة ب�سوؤون الرتاث يف �سبيل حفظ وتنمية تراثنا ليظل 

ثقافة اأمة تتناقلها االأجيال جياًل بعد جيل.  
باحثة وكاتبة �سعودية  

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

نفقة المتعةيف ظالل القانون
نفقة املتعة.. هي حق من احلقوق ال�سرعية للمراأة املطلقة، 
وهي عبارة عن املال الذي يدفعه الزوج »املطلق« عو�سًا عن 
ما  ب�سبب  العو�س  هذا  ويكون  لها  ومفارقته  الزوجة  ترك 

ي�سيبها من اأمل ولريفع عنها و�سف االإ�ساءة. 
الزواج  خالل  االأزواج  بني  التعامل  ح�سن  االإ�سالم  اأوجب 
)ام�ساك  تعاىل:  الله  قال  الله،  �سمح  ال  الفراق  بعد  وحتى 
)وال  تــعــاىل:  الله  وقــال  باإح�سان(،  ت�سريح  اأو  مبــعــروف 
املتعة  نفقة  احلنيف  ال�سرع  واأقــر  بينكم(،  الف�سل  تن�سوا 
للزوجة املطلقة بدون ر�ساها كحق �سخ�سي غري متوارث 
كتعوي�س عن االثار ال�سلبية التي من املمكن ان حتدث لها 
مثل اال�سرار االجتماعية واالقت�سادية والنف�سية .... األخ.

ال�سرب  يف  الراغبة  املتزوجة  للمراأة  ك�سرًا  الطالق  يعترب 
واال�ستمرار يف احلياة الزوجية من اأجل ا�ستقرار ابنائها 

وو�سعهم االجتماعي اأو لديها االأمل باإ�سالح زواجها، عن 
املراأة  اإِنَّ  ال�سالم:  عليه  الله  ر�سول  قال  قال:  هريرة،  اأَِبــي 
ا�ْسَتْمَتْعَت  َفاإِِن  َطِريَقٍة،  َعَلى  َلَك  َت�ْسَتِقيَم  َلْن  خلقت من �سلع 
َك�َسْرَتَها  ُتِقيُمَها،  َذَهْبَت  ْن  َواإِ ِعَوٌج،  َوِبَها  ِبَها  ا�ْسَتْمَتْعَت  ِبَها 

َوَك�ْسُرَها َطاَلُقَها(.
على  حقا  بــاملــعــروف  متاع  :)وللمطلقات  تعاىل  الله  قــال 
اأميمة  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  طلق  وملا  املتقني(، 
بنت �سراحيل، اأعطاها ثوبني. كان اأحدهما اأبي�س ممزوًجا 
بعد  كثري:  ــن  واب اجلــاللــني  تف�سري  ويف  االأزرق،  باللون 
هذا  يقر  االإ�ــســالم  للمطلقة.  واحـــدة  نفقة  تــدفــع  الــطــالق 

كتعوي�س عن ف�س الزواج.
تختلف نفقة املتعة عن نفقة العدة، فنفقة املتعة هي تعوي�س 
وار�ساء للزوجة املطلقة بعد انتهاء عقد الزوجية ولي�ست 

نفقة  بينما  املخلوعة،  او  عو�س  بــدون  للمف�سوخة  حقًا 
العدة تفر�س يف فرتة العدة يف حال عدم ن�سوز الزوجة او 

اعرتا�سها على ا�ستمرار احلياة الزوجية.
الأخــرى ح�سب مالءة  من مطلقة  املتعة  نفقة  تقدير  يختلف 
»اَل جناح  الله تعاىل:  املالية عليه، قال  الزوج وااللتزامات 
لهنَّ  تْفِر�سوا  اأَْو  وهنَّ  مت�سُّ مل  ما  الّن�ساء  طلَّْقُتُم  اإِْن  عليكم 
َقــَدُرُه  امْلْقرِتِ  َوَعلى  ــَدُرُه  َق ِع  املو�سِ َعَلى  َومّتعوهنَّ  فِري�سًة 

ا َعلى امْلح�سِننَي« البقرة. َمتاعا باملَعروِف حقًّ
ق�سايا  يف  موؤخرًا  وامل�سكورة  امل�سهودة  التطورات  �سمن 
املتعة  نفقة  اعتماد  يتم  اأن  اأرجـــو  ال�سخ�سية،  االأحــــوال 
�سمن النفقات امل�سمولة يف موقع "ناجز"، لتحقيق العدالة 
هدم  �سعيها  وعدم  �سربها  على  ومكافاأتها  املطلقة  للزوجة 
وهدم  العالقة  انهاء  قرار  مقابل  الــزوج  ولتحمل  اأ�سرتها، 

اال�ستقرار العائلي، اإ�سافة اإىل اأنه ميكن اأن يكون حاًل جادًا 
للحد من حاالت الطالق املتزايدة بكرثة يف االآونة االأخرية، 
اأن مقابل الطالق م�سوؤولية مالية �ستفر�س  ليعلم االأزواج 
الف�سخ  اأو  الزوجات يف طلب اخللع  عليهم، ولتقليل رغبة 

بدون عو�س الأنه �سيمنع ا�ستحقاقها للنفقة.
حمامية

جنود عبد اهلل قا�سم

@NUJOODQASSIM

 

تطوير الخطط الدراسية 
الجامعية ال يكفي

لتطوير  االأيــام  هذه  اجلامعات  من  العديد  تت�سابق 
التنمية  احــتــيــاجــات  لــتــواكــب  الــدرا�ــســيــة  خططها 
الوطنية وتتماهى مع التطوير التي ر�سمتها وزارة 

التعليم يف هذا االجتاه.
ميثل  الدرا�سية  اخلطط  تطوير  اأن  مــن  وبالرغم 
اال�ــســالح  عملية  يف  جـــًدا  مهما  ــا  ــي اإجــرائ جــانــبــا 
هذا  اأن  اإال  املرحلة  ملقت�سيات  واملواكبة  التعليمي 
عن  منفرد  ب�سكل  عزفه  ميكن  ال  للخطط  التح�سني 
اجلامعي  القطاع  يف  االأخــرى  التعليمية  املكونات 
وعلى راأ�سها املكون الب�سري والذي ي�سمل: االأ�ستاذ 
من  امل�ستفيدين  االأمور،  اأولياء  الطالب،  اجلامعي، 

املجتمع اخلارجي.
ل�سخ�سية  اإ�سافية  ر�سم مالمح  العمل على  فاإن  لذا 
االأ�ستاذ اجلامعي الذي ال يقف دوره عند التدري�س 
والتقومي مهم يف هذا اخل�سو�س. االأ�ستاذ اجلامعي 
بطريقة  اجلــديــدة  اخلطط  بتقدمي  مطالب  اأي�سا 
يغلفها  بحيث  املرحلة  طبيعة  مــع  اأي�سا  تتواكب 
اجلانب العملي التطبيقي الذي يطلبه قطاع االأعمال 
وهو مطالب كذلك بتقدمي م�ساريع تعتمد على املهام 
وهو   TASK-BASED PROJECTS
اأي�سا م�سوؤول عن تقدمي قاعات تدري�سية وتدريبية 
ال�سحي  بالنقا�س  ت�سج  االأ�ستاذ  ال  املتعلم  يقودها 
جميعا  تتفق  والتي  واالأهـــداف  املنطقي  والتفكري 

وطبيعة اخلطط الدرا�سية اجلديدة واملعدلة.
يف  الطوىل  اليد  له  يكون  اأن  البد  اأي�سا  والطالب 
عمليا  امل�سهد  ليكون  اجلامعي  املعريف  التح�سيل 
اخلطط  اأن  اأح�سب  مــا  وهــو  الحتياجاته  وملبيا 
بحيث  احل�سبان  يف  اأخذته  قد  اجلديدة  الدرا�سية 
تكون املواد املقدمة والفرو�س املقرتحة والت�سل�سل 
للعمل  الطالب  قيادة  باجتاه  ت�سري  كلها  للموا�سيع 
على  دوره  �سيقف  الــذي  معلمه  من  بــدال  التعليمي 
تي�سري العملية التعليمية و�سبط اإيقاع االنتقال من 

مرحلة اىل اأخرى.
نحن متفائلون بقيمة التغيري كثرًيا يف قطاع رائد 
وجتديد  تغيري  يــواكــب  اأن  ونتمنى  التعليم  مثل 
وحتــويــر اخلــطــط الــدرا�ــســيــة يف اجلــامــعــات قدر 
لتتناغم  االأخـــرى  املكونات  يف  التغيري  مــن  مـــواٍز 
االأهداف ويتحقق ما نرجوه من هذا احلراك الذي 
طال انتظاره خلري الوطن واملواطن ونفع االإن�سان 

اأينما كان.

د. عبد اهلل الأعرج

@dralaaraj
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  181 مليارًا صافي الدخل و70 مليارًا توزيعات أرباح 

نتائج قياسية لـ))أرامكو(( للربع الثاني
الظهران - البالد

 باأرقام قيا�سية فاقت توقعات املحللني، اأعلنت 
توزيعات  ال�سعودية"  "اأرامكو  النفط  عمالق 
الثاين  للربع  ريــال  مليار   70.3 قدرها  اأربــاح 
من العام احلايل ، من املقرر دفعها خالل الربع 
الثالث ، كا�سفة عن ارتفاع قيا�سي ل�سايف دخل 
مليار  بلغ 181.6  �سنوي  �سنوي ون�سف  ربع 
ريال يف الربع الثاين و329.7 مليار ريال يف 
 95.5 مقابل  احلايل،  العام  من  االأول  الن�سف 
مليار ريال و176.9 مليار ريال ، على التوايل 

لنف�س الفرتتني من عام 2021.
جاءت  الفرتتني  هاتني  يف  الزيادة  اأن  واأبانت 
والكميات  اخلام،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  نتيجة 
القوية  ـــاح  االأرب هوام�س  جانب  اإىل  املبيعة، 
ــثــاين وارتــفــاع  ــربــع ال لــقــطــاع الــتــكــريــر يف ال
هــوامــ�ــس اأربـــــاح قــطــاع الــتــكــريــر واملــعــاجلــة 

والت�سويق يف الن�سف االأول من عام 2022.
 وقال رئي�س اأرامكو ال�سعودية وكبري اإدارييها 
اإن النتائج   ، اأمني النا�سر  التنفيذيني املهند�س 
القيا�سية للربع الثاين تعك�س زيادة الطلب على 
منتجات ال�سركة، خا�سة واأنها موّرد منخف�س 
االنبعاثات  كثافة  يف  االأقــل  بني  ومــن  التكلفة 
التنقيب واالإنتاج يف قطاع  باأعمال  الكربونية 
على  الطلب  منو  ي�ستمر  اأن  متوقعا   ، الطاقة 

ال�سغوط  رغــم  اجلـــاري،  العقد  لبقية  النفط 
االقت�سادية ال�سلبية على التوقعات العاملية يف 

املدى الق�سري.
تبقى  املناخية  االأهـــداف  اأن  النا�سر  واأو�ــســح 
ذات اأهمية بالغة لل�سركة؛ وهو ما دعاها للعمل 
على زيادة االإنتاج من خمتلف م�سادر الطاقة، 
وم�سادر  ــغــاز،  وال اخلـــام  النفط  ــك  ذل يف  مبــا 

الطاقة املتجددة، والهيدروجني االأزرق.
تطوير  عــلــى  تــعــمــل  الــ�ــســركــة  اأن  اإىل  ــفــت  ول
اأكــــــر بـــرنـــامـــج راأ�ــــســــمــــايل يف تــاريــخــهــا، 
املوثوقة  الطاقة  يف  اال�ستثمار  هــو  ونهجها 
العامل،  يحتاجهما  اللتني  والبرتوكيميائيات 
منخف�سة  حـــلـــول  ــر  تــطــوي اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة 
االنبعاثات الكربونية، ت�ساعد يف عملية حتّول 

الطاقة على نطاق اأو�سع.
وتــوا�ــســل الــ�ــســركــة تــعــزيــز مــركــزهــا املـــايل 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى تــ�ــســنــيــٍف ائـــتـــمـــاين عـــاٍل 
وقد  ال�سوق،  دورات  خمتلف  يف  لال�ستثمار 
يونيو   30 يف   %7.9 اإىل  املديونية  انخف�ست 
دي�سمر   31 يف   %14.2 مع  مقارنة  املا�سي، 
2021، ويرجع ذلك يف املقام االأول اإىل ارتفاع 
ب�سبب  وذلـــك  الت�سغيلية،  النقدية  التدفقات 
قطاع  اأرباح  هوام�س  وحت�ّسن  القوية  االأرباح 

التكرير واملعاجلة والت�سويق.

 زيادة الطلب على منتجات عمالق النفط السعودي وتعزيز التصنيف

 اكتمال "نيوم للهيدروجين 
األخضر" العام الحالي

تكاليف التشغيل تخفض أرباح "تداول"

الريا�ض - البالد
�سهدت  اإنها  باور  اأكوا  �سركة  قالت 
قويا  تقدما  االأول  الن�سف  خــالل 
اأن  متوقعة  م�ساريعها،  تطوير  يف 
مل�سروع  النهائية  املــراحــل  تــكــون 
يف  االأخ�سر"  للهيدروجني  "نيوم 

الربع الرابع من العام احلايل. 
واأ�ــســافــت الــ�ــســركــة يف الــعــر�ــس 
ملناق�سة  للم�ستثمرين  التقدميي 
اأنها   ، الثاين  للربع  املالية  النتائج 
الطاقة  ملــ�ــســاريــع  عــرو�ــســًا  قــدمــت 
االتفاقية  �سمن  اجلديدة  املتجددة 
اال�سرتاتيجية املوقعة مع �سندوق 

اال�ستثمارات العامة.

وذكرت اأن توقف امل�سانع اخلا�سة 
مرجعًة  مــ�ــســرًا،  يعتر  بال�سركة 
من  املــعــدات  توريد  ف�سل  اإىل  ذلــك 
مــ�ــســريًة  املـــعـــدات،  م�سنعي  قــبــل 
خالل  واملياه  الطاقة  توفر  اأن  اإىل 
فرتة الن�سف االأول  كانت مرتفعة 
توقعاتها،  دون  زالـــت  مــا  ولكنها 
م�سرية اإىل اأن من �سمن التحديات 
تاأثري احلرب على التكاليف العاملية 
املرتفعة، ما اأثر على امل�ساريع حتت 
االإن�ساء اأو االأ�سول التي تعتر يف 
التي  تلك  خا�سة  متقدمة،  مراحل 
تقع حول مناطق احلرب، الفتًة اإىل 
كبريًا  �سلبيًا  تاأثريًا  تتوقع  ال  اأنها 

على م�ساريعها يف املنطقة.
تاأخري  اأي  يوجد  ال  اأنــه  واأ�سافت   
امل�ستهدفة  املــالــيــة  االإغـــالقـــات  يف 
حتى نهاية العام، فيما اأ�سارت اإىل 
التكاليف  زيـــادة  املحتمل  مــن  اأنــه 
احتياطيات  لديها  امل�ساريع  ولكن 

ملثل هذه الظروف.
اأعــمــال  "�سركة  اأربــــاح  وارتــفــعــت 
اإىل  الدولية"،  والــطــاقــة  املـــيـــاه 
بــنــهــايــة  ريــــــال  مـــلـــيـــون   541.7
الن�سف االأول بن�سبة قدرها %21، 
مقارنة باأرباح 446.9 مليون ريال 
مت حتقيقها خالل نف�س الفرتة من 

عام 2021.

الريا�ض - البالد
ال�سعودية"   "تداول  جمــمــوعــة  اأربـــــاح  انــخــفــ�ــســت 
القاب�سة اإىل 278.3 مليون ريال بنهاية الن�سف االأول 
، بن�سبة قدرها 23%، مقارنة باأرباح الفرتة نف�سها يف 

العام املا�سي 2021، والتي بلغت 362 مليون ريال.
خالل  االأربــاح  انخفا�س  �سبب  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 
الت�سغيلية  اإىل انخفا�س االإيرادات  هذه الفرتة يرجع 
لعودة  ذلك  ويعود  �سنوي  اأ�سا�س  على   %8.3 بن�سبة 

اأن�سطة التداول اإىل اأو�ساعها الطبيعية حيث انخف�ست 
بن�سبة 21.9%، ف�ساًل عن ارتفاع امل�ساريف الت�سغيلية 
ذلك الرتفاع  �سنوي ويعود  اأ�سا�س  بن�سبة 9.8% على 
تكاليف الرواتب، وانخفا�س االأرباح نظرًا النخفا�س 
االإيرادات الت�سغيلية مقابل منو امل�ساريف الت�سغيلية.
انخف�س  للمجموعة،  الربح  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بن�سبة 14.5% على اأ�سا�س �سنوي لي�سل اإىل 403.0 
بـ  مــقــارنــًة  2022م  االأول  الن�سف  يف  ريـــال  مليون 

العام  مــن  االأول  الن�سف  يف  ريـــال  مليون   471.3
ـــرادات  االإي يف  االنخفا�س  اإىل  ذلــك  ويــعــود  املا�سي، 
الت�سغيلية  امل�ساريف  يف  النمو  مقابل  الت�سغيلية 

للمجموعة.
ملجموعة   2022 الثاين  للربع  املالية  النتائج  اأن  يذكر 
 137.7 اإىل  ال�سركة  اأربــاح  انخفا�س  اأظهرت  تــداول 
للفرتة  ريــال  مليون   181 مقابل   )24-( ريــال  مليون 

ذاتها من العام املا�سي.

 62 % ارتفاع المدفوعات اإللكترونية

 تعاون بين البلدية واإلسكان و"الزكاة"

الريا�ض - البالد
ارتفعت ن�سبة املدفوعات االإلكرتونية يف اململكة 
اإجمايل  من  2021م  عــام  يف   ،%  62 اإىل  لت�سل 
عدد العمليات املنفذة، كما �سّكلت ن�سبة 94 % من 

اإجمايل قيم هذه العمليات.
عن  تقريرًا  ال�سعودي  املــركــزي  البنك  واأ�ــســدر 
و�سائل  ا�ستخدام  حــول  مو�سعة  درا�ــســة  نتائج 
الدفع ، كجزء من اأهداف برنامج تطوير القطاع 
املايل - اأحد برامج روؤية اململكة 2030 للو�ســول 
بحلــول  اإلكرتونيــة  مدفوعــات   % ن�سبة 70  اإلــى 

عــام 2025م.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه - والأول مرة يف اململكة 
- مل يعد النقد و�سيلة الدفع االأكرث ا�ستخدامًا من 
االإلكرتونية  املدفوعات  منت  حيث  االأفــراد،  قبل 
عــام  يف   %  57 لتبلغ  مــلــحــوظ  ب�سكل  لـــالأفـــراد 
2021م من اإجمايل عدد العمليات املنفذة، مقارنة 

بـ 36 % % يف عام 2019م.

املــدفــوعــات  ح�سة  بلغت  اأخــــرى،  نــاحــيــة  ومـــن 
لــعــام   % ـــال 84  االأعـــم قــطــاع  االإلــكــرتونــيــة يف 
اأي  2019م،  عــام  يف   % بـــ51  مقارنة  2021م، 
بنمو بلغ 65 % خالل عامني، كما ك�سفت الدرا�سة 
كامل  �سبه  ب�سكل  احلكومي  القطاع  حتــول  عن 
لالعتماد على و�سائل الدفع االإلكرتونية يف اإمتام 
امل�ستفيدين  اإىل  املختلفة  الدفع  عمليات  جميع 
اأو  اأعمال  من�ساآت  اأو  اأفـــرادًا  كانوا  �سواء  كافة، 

جهات حكومية اأخرى.
ا�ستخدام  ت�ســجيع  اإىل  املركزي  البنك  وي�سعى 
وتبني و�ســائل الدفــع االإلكرتونية االأكرث �ســرعة 
تطوير  يف  املبذولة  للجهود  امــتــدادًا  وكفــاءة، 
وتعزيز بنيـة حتتيـة وا�سـعة النطـاق للمدفوعــات 
التنظيميــة  اجلــوانــب  جميع  مــن  اململكــة  يف 
والفنيــة والت�ســغيلية، اإىل جانب تقديــم برامــج 
اجلهـات  مـع  متعـددة  وا�سـتثمارات  ومبـادرات 

الفاعلـة فــي القطــاع املالــي.

الريا�ض- البالد
اأبرمت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان 
مذكرتي  واجلـــمـــارك،  وال�سريبة  الــزكــاة  وهيئة 
تعاون بهدف تعزيز اأوجه التعاون امل�سرتك وتبادل 
من  اال�ستفادة  جانب  اإىل  القطاعني،  بني  اخلــرات 
من�سة "فر�س" التي ُتقدمها الوزارة لطرح واإدارة 

الفر�س اال�ستثمارية.
الــ�ــســوؤون البلدية  الــتــعــاون وزيـــر  ووقـــع مــذكــرة 
احلقيل،  عبدالله  بــن  ماجد  واالإ�ــســكــان  والــقــرويــة 
وحمــافــظ هــيــئــة الـــزكـــاة والــ�ــســريــبــة واجلــمــارك 

املهند�س �سهيل بن حممد اأبامني.
اإىل  التعاون  اتفاقية  خالل  من  القطاعان  وي�سعى 
التعاون  اأوجـــه  وتعزيز  التن�سيق  م�ستوى  رفــع 
مبا  وذلك  واملعلومات،  اخلــرات  وتبادل  امل�سرتك 
ُي�سهم يف حتقيق العمل التكاملي، وحوكمة العالقة 

واخلدمات  امل�سرتكة  االأعمال  وتطوير  والتعاون، 
االإلكرتونية بني القطاعني.

ا�ستفادة هيئة  اإىل  االأخرى  التفاهم  وتهدف مذكرة 
"فر�س"،  بوابة  من  واجلمارك  وال�سريبة  الزكاة 
وذلك مبا ُي�سهم يف تطوير و�سائل طرح امل�سروعات 
الهيئة،  اخت�سا�س  حتت  املندرجة  واال�ستثمارات 
اال�ستثمار  بــوابــة  مــن خــالل  بــاالإعــالن عنها  ــك  وذل
حت�سني  يف  ُي�سهم  الــذي  االأمـــر  "فر�س"،  البلدي 
البيئة اال�ستثمارية وتعزيز التناف�سية على الفر�س 

التي تقدمها هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك.
ال�سوؤون  وزارة  جانب  من  التفاهم  مذكرة  ووقــع 
الــبــلــديــة والــقــرويــة واالإ�ـــســـكـــان وكــيــل الــــوزارة 
اإبراهيم  بن  ها�سم  االإيـــرادات  وتنمية  لال�ستثمار 
الفواز، فيما وّقعها من جانب الهيئة وكيل املحافظ 

لل�سوؤون املالية واالإدارية خالد بن �سالح املزيني.

8 مزادات 
لعقارات ومنقوالت

الريا�ض- البالد
اأعـــلـــن مـــركـــز االإ�ـــســـنـــاد والــتــ�ــســفــيــة 
علنية،  مزادات   8 اإقامة  عن  "اإنفاذ"، 
ـــــزادات حــ�ــســوريــة  تــتــنــوع مـــا بـــني م
واإلكرتونية؛ لبيع عقارات ومنقوالت 
املــدة  يف  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 
اجلــاري،  اأغ�سط�س   31  -  21 بني  ما 
األف   600 تتجاوز  عقارية  مب�ساحات 

مرت مربع.
وتعر�س املــزادات اأكرث من 54 عقاًرا 
ومنقواًل تتنوع ما بني اأرا�ٍس جتارية 
�سكنية،  ــل  ــل وف ـــة  وزراعـــي و�ــســكــنــيــة 
وم�سنع  و�سكنية  جتــاريــة  وعــمــائــر 
وحــاويــات  �سناعية  و�سحوم  زيــوت 

واإك�س�سوارات �سيارات.
الذي  االإلكرتوين  الرثيا  مبزاد  وتبداأ 
يعر�س 3 عقارات يف مدينة الريا�س، 
يعر�س  الذي  احل�سوري  مكة  ومــزاد 
12 عقارا مبنطقة مكة املكرمة، ومزاد 
تبوك الثاين االإلكرتوين الذي يعر�س 
3 عقارات مبدينة تبوك، ومزاد عرو�س 
 20 يعر�س  الــذي  االإلــكــرتوين  البحر 
جنوب  ومــزاد  جــدة،  مبحافظة  عقاًرا 
 3 يعر�س  ــذي  ال ــكــرتوين  االإل اململكة 
عقارات مبنطقة ع�سري، ومزاد الفندر 
عقارات   3 يعر�س  الــذي  االإلــكــرتوين 
ـــام، واأخــــــرًيا مــــزادات  ـــدم مبــديــنــة ال
ــث يـــقـــام مـــــزاد على  املـــنـــقـــوالت حــي
م�سنع زيوت و�سحوم �سناعية الذي 
زيوت  منتجات   10 من  اأكــرث  يعر�س 
جتارية،  بكميات  �سناعية  و�سحوم 
ومــزاد  جــدة؛  مبحافظة  املــزاد  ويقام 
�سيارات  واإكــ�ــســ�ــســوارات  حلــاويــات 
ـــــواع ويــقــام  ــكــال واالأن مــتــعــددة االأ�ــس

املزاد مبحافظة جدة.
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بغداد - البالد   

ــعــراقــي يف انــتــظــار �ــســربــة بــدايــة  ــارع ال ــ�ــس يــغــلــي ال

جلرف  ال�سدر  تيار  لها  دعــا  التي  امللونية  التظاهرة 

للملي�سيات  ال�سماح  وعدم  لإيــران،  املوالني  املف�سدين 

بــتــوىل زمـــام احلــكــم يف الــبــاد، اإذ دعــا قــيــادي مقرب 

تنظيم  اإىل  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري،  التيار  زعيم  من 

جميع  مــن  مليونية"  "�سلمية  مبــظــاهــرة  و�سفها  مــا 

على  حــاثــا  بــغــداد،  العا�سمة  اإىل  الــعــراق  حمــافــظــات 

موقع  اإىل  ثم  بغداد  يف  التحرير  �ساحة  اإىل  التوجه 

املنطقة  يف  الــ�ــســدري  التيار  اأنــ�ــســار  مــن  املعت�سمني 

التن�سيقي  الإطار  مر�سح  يرف�سون  والذين  اخل�سراء، 

لرئا�سة احلكومة. وقال القيادي �سالح العراقي: لنبعث 

باأن العراق مع  اإىل العامل كله  بر�سالة مليونية �سعبية 

للف�ساد والفا�سدين"، معتربًا تلك  الإ�ساح.. ول مكان 

املظاهرة مبثابة "الفر�سة الأخرية"، مبينا اأن توقيتها 

ال�سدر  اأن�سار  من  طالبا  معينة،  تعليمات  مع  �سيعلن 

التن�سيقي  الإطار  اأعلن  وقت  يف  لانطاق.  ال�ستعداد 

بينها  املــطــالــب  مــن  عـــددًا  ـــّدم  وق مفتوح  اعت�سام  عــن 

بـ"حكومة خدمية وطنية  ما و�سفها  بت�سكيل  الإ�سراع 

كاملة ال�ساحيات"، وهو ما يرف�سه اأن�سار ال�سدر.

الأول  م�سادين،  اعت�سامني  اأيــام  منذ  بغداد  وت�سهد 

الــ�ــســدري  الــتــيــار  ملــنــا�ــســري  اأ�ــســبــوعــني  مــنــذ  م�ستمر 

يوم  قبل  انطلق  والآخــــر  الــعــراقــي،  الــربملــان  بــجــوار 

واحد يقيمه خ�سوم ال�سدر يف الإطار التن�سيقي على 

اأ�سوار املنطقة اخل�سراء. ويوا�سل الطرفان الت�سعيد 

ال�سدري بحّل  التيار  اأ�سهر، و�سط مطالبة  منذ  بينهما 

الربملان واإجراء انتخابات ت�سريعية مبكرة. اأما الإطار 

الــربملــان  انــعــقــاد  هــي  الأولـــويـــة  اأن  فــريى  التن�سيقي 

مكافحة  الــ�ــســدري  التيار  ويــريــد  حكومة.  وت�سكيل 

الف�ساد وتغيري النظام، مطالبا بحل الربملان، بينما اأكد 

امتاكه �ساحية  بالعراق عدم  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 

حل جمل�س النواب يف الباد. وجاء بيان الق�ساء ردًا 

على طلب زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر الأ�سبوع 

املا�سي من املجل�س التدخل، فنا�سد الأخري ال�سدر عدم 

الزج با�سمه يف مناف�سات �سيا�سية. واأو�سح البيان اأنه 

�سبق واأكد ردا على مقرتح مماثل يف مار�س من العام 

النواب.  ال�ساحية حلل  جمل�س  اأنه ل ميلك  اجلــاري، 

ال�سيا�سية  اجلهات  كافة  الأعلي  الق�ساء  جمل�س  ودعا 

اخل�سومات  يف  الــقــ�ــســاء  زج  عـــدم  اإىل  ــة   والإعــامــي

يقف  الق�ساء  اأن  على  م�سددًا  ال�سيا�سية،  واملناف�سات 

الذي  لأن  الأ�سا�س  اجلميع،  من  واحــدة  م�سافة  على 

وتاأتي  والــقــانــون.  الد�ستور  تطبيق  هو  عليه  يرتكز 

التطورات احلالية بعد اأ�سهر عا�سها العراق يف ان�سداد 

�سيا�سي بداأ با�ستقالة نواب ال�سدر يف يونيو املا�سي، 

الأكـــرب من  الــعــدد  مقعدا، وهــو   47 بـــ  التيار  فــوز  بعد 

ت�سكيل  ف�سل  بعد  حينها  ال�سدر  قــرار  وجــاء  املقاعد. 

احلكومة بانتخاب رئي�س جمهورية، لي�سر التيار على 

نواب  اأرادهــا  حني  يف  وطنية،  اأغلبية  حكومة  ت�سكيل 

كتلة الإطار التن�سيقي حكومة ائتافية. وبعد ا�ستقالة 

نـــواب مــن الإطـــار  الــ�ــســدريــني، حــل مكانهم  ــواب  ــن ال

الــربملــان،  يف  التكتل  مقاعد  عــدد  رفــع  مــا  التن�سيقي، 

ما  وهو  ائتافية،  حكومة  ت�سكيل  مبقدورهم  واأ�سبح 

يرف�سه ال�سدر. وعلى اإثر تلك اخلطوة، اقتحم حمتجو 

التيار ال�سدري الربملان العراقي يف 30 يوليو املا�سي، 

العت�سام  ليدخل  الآن،  حتى  فيه  العت�سام  واأعلنوا 

اأ�سبوعه الثاين دون حل يلوح يف الأفق.

اأدي�س اأبابا - البالد   

اأم�س  ميكونني،  دمييكي  الإثــيــوبــي  اخلــارجــيــة  وزيــر  اأكــد 

اأثــار خافا بني  الذي  النه�سة،  �سد  اأن ملء خزان  )الأحــد(، 

اأن  مبينا  ماثلة"،  "حقيقة  بــات  والــ�ــســودان،  وم�سر  بــاده 

رئي�س الوزراء الإثيوبي اأبي اأحمد، وجه ر�سالة اإىل دولتي 

"املفاو�سات واملناق�سات  اإن  قائا  ال�سودان وم�سر،  امل�سب 

اأي  من  اأكــر  ثمارها  �ستوؤتي  النه�سة  �سد  ب�ساأن  احلقيقية 

"م�ستوى  الإثــيــوبــي:  الـــوزراء  رئي�س  وقــال  اآخر".  بديل 

ببيع  "�سنقوم  م�سيفًا:  600 مرت"،  اإىل  ال�سد و�سل  ارتفاع 

معتربا  م�سرتكة"،  تنمية  لتحقيق  اجلــوار  لــدول  الكهرباء 

النيل هبة لإثيوبيا وم�سر وال�سودان ويجب ال�ستفادة  اأن 

منها �سويًا، وتابع: "النيل م�سدر فخر واعتزاز لاإثيوبيني 

و�سنحقق التنمية من خاله".  واأعلنت احلكومة الإثيوبية 

 22 بحجم  النه�سة  ل�سد  الثالث  امللء  عملية  اإكمال  ر�سميًا، 

املمر  عــرب  املــيــاه  مترير  مت  ــه  اأن م�سيفًة  مكعب،  مــرت  مليار 

الأو�سط لل�سد.

فيما قال رئي�س اللجنة الفنية للتفاو�س يف ملف �سد النه�سة 

تراقب  باده  اإن  ح�سني،  م�سطفى  ال�سودانية  الري  بوزارة 

التوربني  ببدء  اأعلنتها  التي  اإثيوبيا  نتائج خطوة  عن كثب 

م�سر  احتجت  بينما  ال�سد،  من  الكهرباء  توليد  يف  الثاين 

على خطط  الدويل  الأمن  لدى جمل�س  املا�سي  يوليو  نهاية 

مو�سم  خال  "اأحاديًا"  النه�سة  �سد  ملء  ملوا�سلة  اإثيوبيا 

الثاث  الـــدول  مــع  اتــفــاق  دون   2020 يوليو  منذ  الأمــطــار 

وهما  مــرارًا،  وم�سر  ال�سودان  وطلب  باملو�سوع.  املعنية 

احتياجاتهما  لتاأمني  النيل  على  كبري  ب�سكل  يعتمدان  بلدان 

من املياه، من اإثيوبيا وقف عملياتها مللء ال�سد بانتظار اإبرام 

اتفاقية ثاثية حول هذا املو�سوع وطرق ت�سغيل ال�سد.

القضاء يؤكد عدم أحقيته بحل البرلمان

العراق.. زحف مليوني يستهدف جرف المفسدين

إثيوبيا تدعو لمفاوضات بشأن سد النهضة

اخلرطوم - البالد   

رئي�س  اأكد  ال�سودان،  يف  ال�سيا�سية  الأزمــة  توا�سل  ظل  يف 

اأن  )الأحــــد(،  اأمــ�ــس  الــربهــان،  الفتاح  عبد  ال�سيادة  جمل�س 

النتقالية،  الفرتة  يف  طرف  لأي  تنحاز  لن  امل�سلحة  القوات 

املبادرات،  بكل  الوطنية، ونرحب  املبادرات  "تابعنا  م�سيفا: 

اإىل  واللتفاف  واحــد  �سعيد  على  للجلو�س  اجلميع  وندعو 

كلمة مبنا�سبة عيد اجلي�س  الربهان يف  الوطن". ودعا  �ساأن 

القوى ال�سودانية للتعاون لتجاوز املرحلة النتقالية الدقيقة، 

وقال "ن�سعى ل�سيغة وطنية �سودانية ل تق�سي اأحدا و�سول 

لانتخابات"، موؤكدا العزم على بذل مزيد من اجلهد لانتقال 

و�سعب  اأر�ــس  حماية  من  ميكنها  ما  اإىل  امل�سلحة  بالقوات 

انتقالية  جتربة  يعي�س  الــ�ــســودان  اأن  اإىل  لفتا  الــ�ــســودان، 

حماطة بتحديات كبرية ل ميكن جتاوزها اإل بالوقوف �سفا 

اأن  مــوؤكــدًا  دونــهــا،  ما  على  الوطنية  امل�سلحة  لنقدم  واحــدا 

"تطلعاته  اإىل  وتنحاز  لل�سعب  وفية  �ستظل  امل�سلحة  القوات 

املــ�ــســروعــة يف نــظــام دميــقــراطــي حتــت ظــل حــكــومــة مدنية 

موا�سلة  اإىل  تتفرغ  امل�سلحة  "القوات  واأ�ــســاف:  منتخبة. 

دورها يف تاأمني الباد وحرا�سة مكت�سباتها الوطنية وتاأمينها 

من كل معتد ومرتب�س". وخال يوليو املا�سي، اأعلن رئي�س 

�سيتم  اأنه  الربهان،  الفتاح  عبد  ال�سوداين،  ال�سيادة  جمل�س 

امل�سلحة  للقوات  اأعلى  جمل�س  وت�سكيل  ال�سيادة  جمل�س  حل 

من اجلي�س والدعم ال�سريع. وقال حينها اإن ت�سكيل املجل�س 

الأعلى للقوات امل�سلحة �سيتم بعد ت�سكيل احلكومة التنفيذية، 

قيادة  �سيتوىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اأن  مو�سحًا 

تطبيق  ومنذ  والأمــن.  الدفاع  وم�سوؤولية  النظامية  القوات 

اجلي�س يف 25 اأكتوبر املا�سي اإجراءات ا�ستثنائية، وفر�س 

اأزمة �سيا�سية  الباد  حالة طوارئ بعد حل احلكومة، تعي�س 

متوا�سلة. ومع جلو�س الأطراف ال�سودانية اإىل طاولة حوار 

رئي�س  ا�سم  بــرز  عــاد  امل�ستديرة"،  بـ"املائدة  �سمي  واحـــدة 

املر�سحني  قائمة  راأ�س  ال�سابق عبدالله حمدوك على  الوزراء 

املن�سب  يف  زهــده  من  الرغم  على  جمــددا  احلكومة  لرئا�سة 

نتائج  دعمتها  حــمــدوك  عـــودة  تــوقــعــات  مــنــه.  ملقربني  وفــقــا 

مطلع  ال�سودانية،  املنظمات  اإحــدى  طرحته  للراأي  ا�ستطاع 

حلل  املطروحة  اخلــيــارات  اأف�سل  حــول  اجلـــاري،  اأغ�سط�س 

�سيا�سي بالباد. ويعي�س ال�سودان اأزمة �سيا�سية "حادة" منذ 

الربهان،  عبدالفتاح  ركن  اأول  الفريق  اجلي�س  قائد  قــرارات 

الطوارئ  النتقالية وفر�س حالة  ق�ست بحل احلكومة   التي 

الوثيقة  الد�ستورية، يف خطوة  بنود  بالباد وجتميد بع�س 

موجة  ت�ساعد  ومع  الثورة.   مل�سار  ت�سحيحية  باأنها  و�سفها 

حالة  الربهان  األغى  الــقــرارات،  لتلك  الراف�سة  الحتجاجات 

اإجـــراءات  يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  واأفـــرج  عن  الــطــوارئ 

مكونة  ثاثية  اآلية  ت�سريه  الذي  احلــوار  مناخ  لتهيئة  هدفت 

املتحدة  الأمم  وبعثة  الإيجاد  ومنظمة  الأفريقي  من  الحتاد 

باخلرطوم "يونيتام�س"، غري اأن الباد الباد دخلت يف حالة 

كانت  الــذي  التفاو�س  توقف  اأن  بعد  ال�سيا�سي  اجلمود  من 

اإثر ان�سحاب اجلي�س من هذه العملية  تديره الآلية  الثاثية، 

بغر�س اإف�ساح املجال للقوى ال�سيا�سية لت�سكيل  حكومة مدنية 

لن ت�سارك فيها القوات امل�سلحة. 

السودان.. البرهان يضع القوات المسلحة في »الحياد«
إرهاصات بعودة حمدوك لرئاسة الوزراء

وفد الكونغرس
يصل تايوان ويناقش 

أزمة سالسل اإلمداد
وا�صنطن - البالد                       

الأمريكي،  النواب  جمل�س  رئي�سة  زيــارة  عقب 

نان�سي بيلو�سي، املثرية اإىل تايبيه، و�سل وفد 

لاجتماع  تايوان  اإىل  الأمريكي  الكونغر�س  من 

بني  الــعــاقــات  ومناق�سة  املــ�ــســوؤولــني  كــبــار  مــع 

الــتــوريــد  �سا�سل  واأزمــــة  وتــايــبــيــه  وا�ــســنــطــن 

العاملية.

تــايــوان،  يف  املتحدة  الــوليــات  �سفارة  وقــالــت 

اأم�س )الأحد(، اإن وفد من الكونغر�س الأمريكي 

 15 اإىل   14 مــن  الــفــرتة  يف  تـــايـــوان  �ــســيــزور 

يف  املــ�ــســوؤولــني  كــبــار  مــع  لاجتماع  اأغ�سط�س 

الأ�ــســبــوع  ــعــت  داف بيلو�سي  ــانــت  وك الباد". 

باأنها  وو�سفتها  لتايوان  زيارتها  عن  املا�سي 

ت�ستحق القيام بها قطعا، واإن الوليات املتحدة 

ــرة  ــعــزل اجلــزي ب لــلــ�ــســني  تــ�ــســمــح  اأن  ل ميــكــن 

وفقا  بيلو�سي  وقالت  ذاتــي.  بحكم  تتمتع  التي 

ل�سبكة )NBC(: "ل ميكن اأن ن�سمح للحكومة 

الذي  من  يحددوا  لن  تــايــوان..  بعزل  ال�سينية 

ميكنه الذهاب لتايوان".

تايوان  نان�سي بيلو�سي جلزيرة  واأثارت زيارة 

ا�ستفزاز  الــزيــارة  اأن  تعترب  التي  بكني  غ�سب 

الــوليــات  قطعتها  التي  الــوعــود  عــن  ونكو�س 

الأمريكية  الإدارة  اأكــدت  بينما  لل�سني،  املتحدة 

وناأت  واحدة"،  "�سني  ب�سيا�سة  التزامها  لبكني 

اإن  قائلة  لتايوان،  بيلو�سي  زيــارة  عن  بنف�سها 

رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي تتخذ قراراتها 

بنف�سها. وتعترب زيارة بيلو�سي اأول زيارة يقوم 

بها رئي�س جمل�س النواب الأمريكي اإىل تايوان 

م�سوؤول  اأعــلــى  يجعلها  ممــا   ،1997 عــام  منذ 

اأمريكي يزور اجلزيرة منذ 25 عاما.
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الريا�ض ـ البالد                          

"م�سابقة  من  الثانية  الن�سخة  اإطــاق  عن  الأدائية،  والفنون  امل�سرح  هيئة  اأعلنت 

الكوميديا" كاإحدى مبادراتها التي تهدف اإىل اكت�ساف املواهب املتخ�س�سة من فئة 

ال�سباب والفتيات املوهوبني من عمر 18 �سنة فما فوق، يف جمال تقدمي عرو�ض 

الكوميديا، واملهتمني بالفنون الكوميدية يف اململكة.

تنتهي  اأن  على  �سبتمرب   13 من  الفرتة  يف  امل�سابقة  من  الثانية  الن�سخة  تبداأ 

بتاريخ 4 نوفمرب 2022م بعد مرورها بـ16 مدينة على مدى �سهرين متوا�سلني 

وعنيزة،  وحــائــل،  املــنــورة،  واملدينة  املكرمة،  ومكة  الــريــا�ــض،  مناطق:  يف 

وجدة،  والطائف،  وتبوك،  وعرعر،  واجلوف،  واخلرب،  والدمام،  والأح�ساء، 

 2000 وجيزان، واأبها، وجنران، والباحة. وت�ستهدف م�ساركة ما ي�سل اإىل 

مت�سابق من املوهوبني.

ريــال،  األــف   50 مببلغ  مالية  جائزة  على  الأول  املركز  �ساحب  و�سيح�سل 

والثاين 30 األف ريال، اأما الفائز باملركز الثالث فيح�سل على مبلغ 15 األف 

ريال. ومتر امل�سابقة بعدة مراحل رئي�سة بعد مرحلة الت�سجيل  تتمثل يف  

م�سبقًا،  املت�سابق  اختارها  التي  املدينة  يف  املبدئية  الأداء  جتارب  مرحلة 

التي  نهائية  ربع  العرو�ض  مرحلة  وبعدها  املناطق،  عرو�ض  مرحلة  ثم 

20 مر�سحًا اإىل مع�سكر ن�سف نهائي، ومن ثم املرحلة  يتاأهل من خالها 

قبل النهائية التي �ست�سهد تاأهل 5 مر�سحني للحفل النهائي الذي �سُتعلن 

فيه الهيئة اأ�سماء الفائزين. وت�سمل امل�سابقة عدة م�سارات منها جتارب 

التحكيم  اأمام جلنة  امل�سار  هذا  امل�سرتك يف  يوؤدي  الأداء احلية، حيث 

ي�سارك  حيث  الفيديو،  طريق  عن  وامل�ساركات  منطقته.  تــزور  التي 

املت�سابق فيديو يوؤدي فيه فقرته يف مدة ل تقل عن 2-3 دقائق ،وت�سمل 

واملنوعات  الفردية  والكوميديا  اجلماعية  الكوميديا  امل�ساركات 

يف  وامل�ساركة  الت�سجيل  يف  للراغبني  الهيئة  واأتاحت  الكوميدية. 

تقدمي طلباتهم عرب املن�سة الإلكرتونية.

إطالق النسخة الثانية من مسابقة الكوميديا

عروض حرفية
تجذب زوار مهرجان بيت حائل

سوق الثالثاء ..
بيت الهدايا التراثية بعسير

حائل ـ البالد                       

بيت  مهرجان  يف  للحرف  احلية  العرو�ض  جذبت 

الرتاثية،  املحلية  احلــرف  خــال  مــن  ـــزوار  ال حائل 

ك�سناعة امل�سغولت اليدوية باأنواعها مثل: اخلو�ض 

وال�سدو وعمل القرب واملن�سوجات والكرو�سيه.

 تقول احلرفية ) اأم رميية( التي ا�ستهرت باملن�سوجات 

امل�سغولت  هــذه  اأن  واحلــقــائــب؛  اخلــو�ــض  وعــمــل 

باأعمال  تعمل عليها منذ زمن طويل، وبدايتها كانت 

فرتة  يف  واأ�سبحت  عملها  تطور  ثم  ب�سيطة،  يدوية 

اأن  اإىل  املــنــطــقــة،  خـــارج  تنتجه  مــا  تــ�ــســّوق  لحــقــة 

واملعار�ض  الثقافية  املهرجانات  يف  بامل�ساركة  قامت 

اخلا�سة باحلرف ال�سعبية، م�ستعر�سة م�ساركتها يف 

الفعاليات امل�ساحبة لرايل حائل و�سوق عكاظ التي 

النظر  ، لفتة  اأف�سل حرفية  ح�سلت فيه على جائزة 

اإىل اأن احلرف اليدوية والأعمال الرتاثية القدمية ل 

زالت حمتفظة مبكانتها عند كثري من ع�ساق الرتاث 

ال�سعبي. فيما قالت )اأم فريح( وهي اإحدى احلرفيات 

امل�ساركات: اإن مهرجان بيت حائل حقق لها مبيعات 

مل تكن تتوقعها ، مبينة اأن عملها ينح�سر يف �سناعة 

وال�سدو  الــرتاثــيــة  كاحلقائب  ال�سعبية؛  الأدوات 

واأعمال  ال�سفر  و�سناعة  وال�سوف  اخلــرز  واأعمال 

الكرو�سية واملفار�ض الرتاثية.

اأبها ـ مرعي ع�سريي                        

تغري  رغم  وعلى  الفئات  جميع  الثاثاء  �سوق  ي�سم 

املوقع اإل اأن العادات والأمناط وال�سلوك واحل�سارة 

الثاثاء  والرتحيب بال�سيف لن يتغري، ويعد �سوق 

بيت  ع�سري،  منطقة  يف  اأبــهــا  مدينة  يف  يقام  ــذي  ال

يتهافت  ــذي  ال املنطقة،  يف  الأول  الرتاثية  الهدايا 

عليه الزوار لقتناء هداياه. وقال اأحد اأهايل اأبها  اإن 

�سوق الثاثاء هو حمفل جتاري واجتماعي يحافظ 

املنطقة  اأخــبــار  ا�ستقاء  يف  الرتاثية  الأمنـــاط  على 

وعر�ض ال�سلع واملنتجات. واأ�ساف اأن جميع الفئات 

م�سرًيا  الــثــاثــاء،  �سوق  اإىل  الــذهــاب  على  حتر�ض 

والأمنــاط  العادات  اأن  اإل  املوقع  تغري  رغم  اأنــه  اإىل 

وال�سلوك واحل�سارة والرتحيب بال�سيف لن يتغري.

كما اأن �سوق الثاثاء هو اأحد اأقدم الأ�سواق ال�سعبية 

يف  التاريخية  املعامل  اأبــرز  من  وواحــد  املنطقة،  يف 

اأبها، ويتميز ال�سوق باأنه ي�سم جمموعة كبرية جدا 

من املنتجات ال�سعبية واليدوية التي يتهافت ال�سياح 

عليها ل�سرائها.

الريا�ض ـ البالد                           

اأم�ض   الر�سمي  موقعها  عرب  الثقافة  وزارة  اأ�سدرت 

يف  الثقافية  "احلالة  تقرير  مــن  الكاملة  الن�سخة 

ياأتي  والـــذي  2021م  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بعنوان "الثقافة يف الف�ساء العام"، تر�سد من خاله 

م�ستويات احل�سور الثقايف يف امل�ساحات املفتوحة 

والأماكن العامة يف اململكة لعام 2021م، كما تك�سف 

عن جتليات تاأثر هذا احل�سور بواقع ما بعد جائحة 

فريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد 19".

خال  من  املهتمني  لعموم  التقرير  الــوزارة  واأتاحت 

ن�سخة  حتميل  للعموم  ميكن  حيث  الر�سمي  موقعها 

ـــذي ُيلقي  مــن الــتــقــريــر والطــــاع عــلــى حمــتــواه ال

اأبــرز  ويوثق  املحلي  الثقايف  احلــراك  على  ال�سوء 

توجهاته وير�سد موؤ�سراته يف نحو )241( �سفحة، 

وعرب خم�سة ف�سول هي: الإدارة وال�سون، والإنتاج 

الثقافية، واملعارف واملهارات،  والإبداع، وامل�ساركة 

التقرير عرب ف�سوله  الإبداعي. ويتناول  والقت�ساد 

اململكة  يف  الثقايف  الن�ساط  عــودة  واقــع  املــتــعــددة 

ب�سبب جائحة فريو�ض كورونا  الإغــاق  بعد فرتات 

امل�ستجد، والقيود الوقائية التي قّل�ست من التفاعل 

املبا�سر مع الأن�سطة الثقافية خارج الو�سيط الرقمي، 

التقرير  ويتاأمل  الثقافية،  املرافق  اإتاحة  من  وحّدت 

من  يحدد  كما  2021م،  العام  خال  الواقع  هذا  يف 

مو�سوعًا  العام"  الف�ساء  يف  "الثقافة  املنطلق  هذا 

الذي  ال�سابق  التقرير  مع  بذلك  ويتكامل  للتقرير، 

تقرير  ويوا�سل  الثقافة".  "رقمنة  مو�سوعه  تناول 

العام 2021م ما بداأه تقريرا احلالة الثقافية للعامني 

منهجية  قــراءة  لتقدمي  �سعي  من  و2020م  2019م 

املنجزات،  وتــوّثــق  التحديات  تبنّي  الثقافة  حلالة 

اأبعاد  تعك�ض  جــديــدة  مو�سوعية  هيكلة  وفــق  لكن 

الثقافة  وتعالج  املختلفة،  بقطاعاته  الثقايف  الواقع 

خم�سة  على  وذلــك  تتجزاأ،  ل  واحــدة  بنية  بو�سفها 

على  املحافظة  منظومة  بحالة  اأولــهــا  ُيعنى  اأبــعــاد؛ 

التنمية  �سواء يف ممار�سات  الإبــداع،  الرتاث ودعم 

التحتية  البنى  توفر  اأو  الــرتاث،  ملــوارد  امل�ستدامة 

الأن�سطة  ملمار�سة  مفتوحة  م�ساحات  اأو  مرافق،  من 

الثقافية، فهو يرّكز على اجلانب املوؤ�س�ساتي للثقافة 

من كيانات واأنظمة وبرامج دعم، وذلك حتت عنوان 

"الإدارة وال�سون". فيما ُيعنى الُبعد الثاين بالإنتاج 
دورة  مــراحــل  مــن  اثنتني  على  م�ستندًا  والإبــــداع، 

الثقافة، حيث يتناول م�ستويات الإنتاج الثقايف يف 

حالة  اإىل  بالإ�سافة  واجتاهاتها،  املجالت  خمتلف 

الإبداع عرب ر�سد اجلوائز الثقافية املحلية والعاملية 

كموؤ�ّسرات للتميز يف الإبداع.

الريا�ض ـ البالد                            

ــاد عقيل  ــاأر�ــس قـــال حمــلــل الــطــقــ�ــض يف املــركــز الــوطــنــي ل

والغبار  لاأتربة  تتعر�ض  اململكة  مناطق  بع�ض  اإن  العقيل، 

اأن الأجواء يف املناطق ال�سرقية  "العقيل"،  املثار. واأو�سح 

يف  املرتفعات  �سرق  وحتى  والريا�ض،  ال�سرقية  وال�سمالية 

رياح  عودة  ب�سبب  والغبار  لاأتربة  تتعر�ض  بي�سة،  منطقة 

متوقعًا  �ساعة،  كــم/   35 اإىل  �سرعتها  ت�سل  التي  ال�سمال 

اأ�ستاذ  ك�سف   جهته  من  الأ�سبوع.  نهاية  حتى  ا�ستمرارها 

الطق�ض  جمعية  رئي�ض  نائب  �سابًقا  الق�سيم  بجامعة  املناخ 

واملناخ ال�سعودية الدكتور عبدالله امل�سند: اإن �سيف 2022 

ملتهب يف اأوروبا.

واأ�ساف عرب تدوينات له عرب "تويرت"،  اأم�ض  اإن  اجلفاف 

60 % من الحتاد الأوروبي واململكة املتحدة، وفًقا  ي�سرب 

اجلافة  الظروف  اإىل  واأ�سار  للجفاف.  الأوروبــي  للمر�سد 

قاتلة،  حر  موجات  مع  تزامن  والــذي  الأمطار،  �سّح  ب�سبب 

الأمطار يف  22. وتابع:  وحرائق غابات وا�سعة يف �سيف 

�سيف 22 اأقل من املعدل يف غرب وو�سط وجنوبي اأوروبا، 

عنه  نتج  مما  الأنــهــار،  مياه  من�سوب  خف�ض  الــذي  الأمــر 

تهديد للحياة ال�سمكية. كما اأثر على كفاءة النقل النهري، 

على  ـــر  واأّث والــدانــوب،  الــرايــن  نهري  على  ا  خ�سو�سً

الطاقة  لإنتاج  النووية  للمفاعات  التربيد  مياه  توفر 

الكهربائية.

على  �سلًبا  اأثر  املطر  انقطاع  اأن  "امل�سند"  واأو�سح 

املحا�سيل الزراعية، كما �سّرع من ا�ستعال حرائق 

الــغــابــات، ودفـــع بع�ض احلــكــومــات الأوروبـــيـــة 

لتقييد ا�ستخدام املياه من قبل املواطنني، وتقييد 

ا�ستخدام الكهرباء للتكييف. وقال: اإن انخفا�ض 

جعل  حرجة  م�ستويات  اإىل  الأنــهــار  من�سوب 

والبنزين �سعًبا،  الفحم  الب�سائع ومنها  نقل 

جتريف  يف  بـــداأت  �سربيا  اأن  اإىل  م�سرًيا 

على  املائي واحلفاظ  املمر  لتعميق  الرمال 

حترك ال�سفن ب�سا�سة.

الحالة الثقافية .. الحفاظ على التراث ودعم اإلبداع

االرصاد: استمرار الغبار حتى نهاية األسبوع

الريا�ض ـ البالد                             

جناًحا  الدويل  ال�سعودي  وال�سيد  ال�سقور  معر�ض  خ�س�ض 

النارية،  والدراجات  املُعدلة  الرباعي  الدفع  ل�سيارات  ا  خا�سً

ال�سقور  ـــادي  ن مبــقــر  تــقــام  الــتــي  فعالياته  �سمن  ـــك  وذل

ال�سعودي مبلهم )�سمال الريا�ض( خال املدة من 

املقبل،  �سبتمرب   3 حتى  اجلاري  اأغ�سط�ض   25

بــالــتــزامــن مــع املـــزاد الـــدويل ملـــزارع اإنــتــاج 

ال�سقور.

وي�ستقطب املعر�ض هواة ال�سيارات املعدلة، 

منها  ــادرة،  ون حديثة  )مبوديات(  مدعومًا 

ملواجهة  مــتــطــورة؛  بتقنيات  مـــزود  هــو  مــا 

التي  املختلفة  والبيئة  املناخية  الــظــروف 

تواجه هواة الرحات الربية وال�سيد.

الرابعة  ن�سخته  يف  املعر�ض  وي�سهد 

تــو�ــســًعــا كـــبـــرًيا مـــن خـــال اإقــامــة 

متنوًعا  جــنــاًحــا   25 مــن  اأكــــر 

ال�سقور  هواة  اهتمامات  ُتلبي 

وتــربــيــتــهــا والــــرحــــات الــربيــة 

والهوائية،  النارية  ال�سيد  باأ�سلحة  واملهتمني  وجتهيزاتها، 

اإىل جانب العديد من الفعاليات امل�سوقة التي ت�ستهدف جميع 

اأفراد العائلة.

بدخول  الن�سخة احلالية  املعدلة يف  ال�سيارات  ويتميز جناح 

اإىل جانب عدد من  ل�سركات من خارج اململكة،  عار�سني جدد 

ت�سكل  حيث  املا�سية،  الن�سخة  يف  �ساركت  التي  ال�سركات 

عالية  خ�سو�سية  لها  �سوًقا  املعدلة  الرباعي  الدفع  �سيارات 

ب�سغف  الهواية  من  النوع  هذا  وع�ساق  روادهــا  معها  يتعامل 

كبري، خا�سًة هواة الرحات الربية واملغامرات ال�سحراوية، 

يف  وي�ستثمرون  عــامــة،  ب�سفة  وال�سقارة  ال�سيد  وحمبي 

اخلارجي،  ال�سكل  من  بــدءًا  طالتها،  التي  التعديل  عمليات 

مرورًا بالتفا�سيل الداخلية وما اأ�سيف لها من تقنيات خا�سة، 

انتهاًء باملحرك وقوته.

وال�سقور  ال�سيد  مــعــر�ــض  مــن  املــا�ــســيــة  الن�سخة  وكــانــت 

ال�سعودي الدويل قد �سهدت اإقباًل بلغ اأكر من ن�سف مليون 

زائر، فيما حظي جناح ال�سيارات املعدلة باهتمام لفت، حيث 

والت�سميم  ال�سكل  حيث  مــن  مميزة  ـــواع  اأن خاله  ُعــِر�ــســت 

والألوان.

معرض الصقور يستقطب عشاق السيارات المعدلة
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جدة- البالد
الرديف  امللعب  االإعــدادي على  عاًما مع�سكره  الوطني حتت 17  وا�سل منتخبنا 
العرب  كــاأ�ــس  يف  للم�ساركة  ا�ستعداًدا  الطائف؛  يف  الريا�سية  فهد  امللك  ملدينة 
باجلزائر. وكان املدير الفني عبدالوهاب احلربي، قد ا�ستدعى 23 العًبا للبطولة. 
ُيذكر اأن قرعة بطولة كاأ�س العرب التي �ستقام مناف�ساتها يف اجلزائر خالل الفرتة 
و�سعت  املقبل،  �سبتمرب  �سهر  مــن  الثامن  وحتى  اأغ�سط�س  �سهر  مــن   23 الـــ  مــن 

ولبنان. و�سوريا،  م�سر،  منتخبات  جانب  اإىل  الرابعة،  املجموعة  "االأخ�سر" يف 

الطائف تجهز ناشئي األخضر لكأس العرب

حديث الرياضة

قرارات عجيبة 
وتسريبات غريبة..

�صالح املالكي

الق�سائية  اللجان  جميع  يف  ال�سائد  الــُعــرف  يف 
يكون  اأن  يجب  ذلــك،  غري  اأو  ريا�سية  كانت  �ــســواًء 
نظام جهة الق�ساء احلياد وال�سرية التامة يف جميع 
الق�سايا، ولي�س لها احلق يف ت�سريب بع�س القرارات 
بني احلني واالآخر الأ�سخا�س اأو جهات اأخرى، دون 

ا�ست�سعار امل�سوؤولية والثقة التي اأعطيت لها.
فــهــذا مــا يــحــدث حــالــًيــا يف جلـــان دوريـــنـــا، كيف 
ُيعلنون  تويرت  هوامري  وكذلك  االإعالميني  من  لعدد 
يف  تعلن  اأن  قبل  واخلطابات  والقرارات  العقوبات 

ح�سابات االحتاد ال�سعودي!!!!
بل كيف يتم ت�سريب وتداول بع�س االأوراق املهمة 
التي هي يف االأ�سا�س يجب اأال تظهر لعامة اجلماهري 
القرارات  حول  و�سكوك  تاأويالت  هناك  يكون  لكيال 

املتخذة.
فهناك بع�س احل�سابات يف الوقت الراهن اأ�سبحت 
اجتماعات  من  اللجان  داخل  يدور  ما  لن�سر  م�سدرا 

واتخاذ القرارات. 
للجنة  كيف  كبرية..  ا�ستفهام  عالمات  ي�سع  فهذا 
ق�سائية يتم اخرتاقها من بع�س االإعالميني وبع�س 
ا�ستثناءات  اأو  حمــابــاة  هناك  هــل  تــويــرت؟  هــوامــري 
هناك  هل  اأو  تويرت،  وهــوامــري  االإعالميني  لبع�س 
انتماوؤه  عليه  يغلُب   من  االأع�ساء  من  اللجان  داخل 
على عمله ..؟؟ اأم هي جمرد تخمينات وتوقعات من 
القرارات  بتلك  للتنبوؤ  والهوامري  االإعالميني  بع�س 

التي �سوف ت�سدر ..؟؟ 
ـــداول يف و�ــســائــل  ـــت جــمــيــع هــــذه االحـــتـــمـــاالت ت
اأي  لــهــا  ــكــون  ي اأن  دون  ــمــاعــي،  االجــت ــتــوا�ــســل  ال
دورينا  فقيمة  الريا�سي،  لل�سارع  مقنعة  اإجــابــات 
بكل  االأف�سل  هو  واالآ�سيوية  العربية  الدوريات  بني 
املقايي�س، فيجب اأن يواكب هذا التطور الفني تطور 
للجان يف االحتاد ال�سعودي فهي دائًما ماتكون حمل 

خالف كبري بني االأو�ساط الريا�سية.
ر�سمية  لبيانات  كيف  املهم..  ال�سوؤال  يبقى  ولكن 
بني االأندية وبني اللجان تخرج لل�سحف، وكيف يتم 

اإيقاف هذه الظاهرة ال�سيئة.

 saleh_B_almalki@ 

البرازيلي غابرييل يقاضي الهالل
جدة – هالل �صلمان

متو�سط  غابرييل  الالعب  اأن  برازيلية،  ميديا  اأكــدت 
اإنرتنا�سيونال، لديه جل�سة ا�ستماع يوم 8  ميدان فريق 
الدولية  الريا�سية  التحكيم  حمكمة  لدى  املقبل  نوفمرب 
)كا�س( بخ�سو�س ال�سكوى التي قدمها �سد نادي الهالل 
االأخرية قبل  التي ف�سلت يف مراحلها  انتقاله  يف ق�سية 

3 موا�سم.
ـــادي  ـــهـــالل قـــد دخــــل يف مــفــاو�ــســات مـــع ن وكـــــان ال
اآنذاك وبح�سب  كورينثيانز الذي كان يلعب له غابرييل 
العقد  بنود  كافة  على  الطرفان  اتفق  الربازيلية،  امليديا 
الذي بلغت قيمته 6 ماليني دوالر ملدة مو�سمني، وح�سر 
الهالل  يــرتاجــع  اأن  قبل  الــريــا�ــس،  اإىل  بالفعل  الــالعــب 
مع  ويتعاقد  االأخــرية،  اللحظات  يف  ال�سفقة  اإمتــام  عن 
الكولومبي غو�ستافو كوييار من نادي فالمنغو بدال من 

غابرييل.
ويطالب غابرييل نادي الهالل بدفع قيمة العقد الذي مل 
يلتزم به واأنهاه من طرف واحد، حيث عاد بعدها الالعب 
املا�سي،  املو�سم  حتى  معه  وا�ستمر  كورينثيانز  لناديه 
اأبرز  اأحد  وبات  اإنرتنا�سيونال،  فريق  اإىل  انتقل  عندما 
جنوم الفريق الذي يدربه مانو مينيزي�س مدرب الن�سر 

االأ�سبق.

المبطي يفوز بتحدي سامورين ..
ويتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل

جدة- البالد
املبطي  خالد  بن  ريان  ال�سعودي  الفار�س  حقق 
املركز االأول يف بطولة حتدي �سامورين الدولية 
كم؛   160 مل�سافة  �سلوفاكيا  يف  والتحمل  للقدرة 
ليوؤكد بذلك تاأهله ر�سميًا اإىل بطولة العامل للقدرة 
املقبل  اأكــتــوبــر  �سهر  اإقــامــتــهــا  املــقــرر  والــتــحــمــل، 

مبدينة فريونا يف اإيطاليا. 
"بونوفا" يف  الفر�س  رفقة  املبطي  فــوز  وجــاء 

ال�سباق الذي امتد مل�سافة 160 كم و�سط م�ساركة 
فــر�ــســان عـــدد مــن دول اخلــلــيــج وبــعــ�ــس الـــدول 

االأوروبية. 
الفار�س  زميله  اإىل  التاأهل  بهذا  املبطي  وين�سم 
العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  اخلليفة  �سليمان 
اأن خا�سا العديد من  للقدرة والتحمل 2022 بعد 
ال�سباقات الدولية الفرتة املا�سية خلطف بطاقات 

التاأهل. 

إعالنات محاكم التنفيذ

األخضر يعبر الجزائر ويتأهل لنهائي 
دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

جدة- البالد
يف  مــقــعــده  االأوملـــبـــي  الــوطــنــي  منتخبنا  حــجــز 
تقام  التي  االإ�سالمي،  الت�سامن  األعاب  دورة   نهائي 
بعد فوزه  مناف�ساتها يف مدينة قونية برتكيا، وذلك 
املباراة  يف   ،1 –  2 بنتيجة  اجلزائري  نظريه  على 
التي جمعتهما اأم�س االأحد، يف ن�سف نهائي البطولة.
ع�سريي  هيثم  االأوملبي  لالأخ�سر  الت�سجيل  افتتح 

عند الدقيقة 14 من عمر ال�سوط االأول

، ثم متكن اأحمد الغامدي من تعزيز النتيجة ل�سالح 
 ،20 الدقيقة  يف  الثاين  بالهدف  ال�سعودي  منتخبنا 
بعدها ح�سل املنتخب اجلزائري على ركلة جزاء يف 
لي�سددها �سم�س  ال�سوط االأول،  الدقيقة 37 من زمن 
االأوملبي،  االأخ�سر  بكو�س وي�سعها يف مرمى  الدين 
لت�سبح النتيجة 2 – 1، ومل تتغري النتيجة يف �سوط 
تقدمه،  على  االأخــ�ــســر  حــافــظ  حيث  الــثــاين؛  اللقاء 

ليتاأهل لنهائي البطولة.
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وح�سل الفريق الفائز على لقب البطولة 
بو�سوله املركز االأول مبجموع 220 نقطة 
وح�سوله على جائزة املركز االأول البالغة 
500،000 دوالر اأمريكي، يف حني اأتى يف 
 Team ال�سعودي  الفريق  الثاين  املركز 
نقطة،   197 جــمــع  الــــذي   Falcons
وح�سل على 325،000 دوالر، كما ح�سل 
 Stalwart Esports الفريق املنغويل
على مبلغ 185،000 دوالر لتحقيقه املركز 

الثالث وجمعه 180 نقطة.
اإدارة  مدير   – حمران  بن  في�سل  وقــال 
الـــريـــا�ـــســـات االإلـــكـــرونـــيـــة يف االحتــــاد 
ــعــودي لــلــريــا�ــســات االإلــكــرونــيــة:  ــ�ــس ال
حما�سًا  �سهدت  موبايل  ببجي  "بطولة 
ــفــرق املــ�ــســاركــة واجلــمــاهــر  عــالــيــًا مــن ال
 Esports Arena يف  احلــا�ــســريــن 
املبا�سر  الــبــث  عــر  الــبــطــولــة  ومــتــابــعــي 
هــذه خام�س  الــعــامل.  اأنــحــاء  مــن خمتلف 

املــو�ــســم، ونــحــن �سعداء  هـــذا  بــطــوالتــنــا 
االإلكرونية  الريا�سات  مناف�سات  بنجاح 
اأبــارك  االأ�سعدة.  جميع  على  االحرافية 

ـــرق املـــ�ـــســـاركـــة وبـــاالأخـــ�ـــس  ـــف جلــمــيــع ال
الــذي  موبايل  ببجي  ملواجهة  املتاأهلني 

�سيقام االأ�سبوع القادم".

وعـــــــررّ الـــاعـــب 
فــريــق  مــــن   Rvenclaw

م�ساعره  عن   Vampire Esports

جتــــاه فـــوزهـــم قـــائـــًا: 
"فوزنا ببطولة ببجي موبايل 
الفريق.  تــاريــخ  لنا يف  اإجنـــاز  اأعــظــم  هــو 

ـــان هـــدف فــريــقــنــا املــ�ــســاركــة يف  ك
ونحن  بها،  والفوز  البطولة  هذه 
ت�سرفنا  ذلك.  حققنا  باأننا  �سعداء 
وا�ستمتعنا  اململكة  يف  بتواجدنا 
يف  الــبــطــولــة  اأيــــام  فـــرة  بوقتنا 
مرحب  بجمهور  حظينا  الريا�س، 
اأثناء  النا�س  بثقافة  واأُعجبنا  لنا 
اجليمرز".  مــو�ــســم  يف  حــ�ــســورنــا 
من  الــقــادم  للجيل  م�سجعًا  واأ�ــســاف 
العبًا  ت�سبح  اأن  اأردت  "اإذا  الاعبني: 
حمرفًا يف الريا�سات االإلكرونية، فيجب 
وتتمرن  تتعلم  لكي  باالن�سباط  تتحلى  اأن 
اأف�سل  وجـــه.  اأكــمــل  على  مبهامك  وتــقــوم 
ملتزمون  االإلكرونية  الريا�سات  العبي 
بــاالنــ�ــســبــاط ويـــطـــورون مـــن مــهــاراتــهــم 
با�ستمرار. وعلى هذا املنوال �ستتمكن من 
اأعلى  الفوز يف البطوالت واحل�سول على 

املراكز واجلوائز."

Vampire Esports التايالندي
يتوج بلقب بطولة" ببجي موبايل"

األولى ضمن موسم الجيمرز

فريق Team Falcons السعودي وصيفا..  

الريا�ض - هاين الب�شر 
 "PUBG Mobile" مــوبــايــل  ببجي  بطولة  اختتمت    
االإلكرونية  الريا�سات  مناف�سات  خام�س  ُتعد  التي  االأوىل، 
للريا�سات  االأكــر  – احلــدث  اجليمرز  مو�سم  �سمن  االحرافية 
يف  �سيتي  ريا�س  بوليفارد  يف   – عامليًا  االإلكرونية  واالألعاب 

العا�سمة الريا�س.
 18 ومب�ساركة  اأمريكي  دوالر  مليوين  يبلغ  جوائز  ميجموع 
 Vampire التاياندي  فريق  حقق  عامليًا،  الفرق  اأف�سل  من 
اإىل  بجانب  وذلــك  موبايل"،  ببجي  بطولة"  لقب   Esports
موبايل" يف  اإىل مواجهة" ببجي  االأوىل  املراكز اخلم�سة  تاأهل 
العاملية  الفرق  اأف�سل  من  فريقا   12 مب�ساركة  اأغ�سط�س   20-18
مليون  اإىل  ت�سل  جوائز  جمموع  من  ح�سة  اأكر  على  للح�سول 

دوالر اأمريكي.

في الجولة الثانية من البريمرليج..

الريدز يسعى للتعويض أمام كريستال باالس
جدة – هالل �شلمان

ـــل فـــريـــق لــيــفــربــول  ـــاأم ي
انت�سار  اأول  حتقيق  يف 
لـــه بــاملــو�ــســم اجلـــديـــد من 
ــــزي  ــــي الــــــــــــدوري االإجنــــل
تعرثه  وتعوي�س  املمتاز، 
اأن  بعد  االأوىل  اجلولة  يف 
فولهام  م�سيفه  مــع  تــعــادل 
االأ�سواء  دوري  اإىل  العائد 
ــدمــا  عــن ـــــــك  وذل  ،)2-2(
ي�ستقبل فريقا اآخر من لندن 
م�ساء  باال�س  كري�ستال  هو 
"اأنفيلد"  ملعبه  على  اليوم 
�سمن اجلولة الثانية من الـ 

"برميرليغ".
مباراته  ليفربول يف  قدم 
�سيًئا  ــا  عــر�ــسً االفــتــتــاحــيــة 
ـــد الــــفــــريــــق الـــلـــنـــدين  �ـــس
ــاعــراف مــدربــه االأملـــاين  ب
يــورغــن كــلــوب الـــذي قــال: 
هي  املباراة  يف  ما  "اأف�سل 
اأكرث  ن�ستحق  ال  النتيجة. 
حت�سني  ن�ستطيع  ذلــك.  من 

م�ستوانا ب�سكل كبر".
ويدين ليفربول بالتعادل اإىل جنمي 
هــجــومــه، االأوروغـــــويـــــاين دارويــــن 
جنمه  اأنقذه  ثم  تعادل،  الــذي  نونييز 
اخل�سارة  مــن  �ساح  حممد  امل�سري 

باإدراكه التعادل )2-2(.

وحتـــمـــل املـــــبـــــاراة حتـــديـــا لــلــنــجــم 
ــري الــــذي يــ�ــســعــى لــفــك عــقــدتــه  ــ�ــس امل
يف  الت�سجيل  عــن  بــالــغــيــاب  املتمثلة 
يف  ينجح  مل  حيث  الــثــانــيــة،  اجلــولــة 
ت�سجيل اأي هدف مع الفرق التي لعب 
الثانية،  اجلولة  خال  اأوروبــا  يف  لها 

مثالية  باال�س  كري�ستال  �سباك  وتبدو 
تاريخا  يكتب  لكي  ل�ساح  بالن�سبة 

جديدا.
وجنح �ساح يف هز �سباك كري�ستال 
باال�س 7 مرات خال 10 مباريات لعبها 

اأمامه، كما �سنع 4 اأهداف لزمائه.

ويحتاج "اأبو مكة" اإىل هدف وحيد 
كثاين  جـــرارد  �ستيفن  مــع  للت�ساوي 
يف  لليفربول  الــتــاريــخــيــني  الــهــدافــني 
هدفا،   120 بر�سيد  "برميرليغ"  الـــ 
ويت�سدر القائمة النجم ال�سابق روبي 

فاولر بر�سيد 128 هدفا.

 شقيقة رونالدو تهين " بيريز"

جدة- البالد
النجم  �سقيقة  اأفـــــرو،  كــاتــيــا  ــفــوت  ت مل 
على  لــلــرد  الــفــر�ــســة  رونـــالـــدو  كري�ستيانو 
بخ�سو�س  مدريد  ريــال  رئي�س  ت�سريحات 
ل�سفوف  الــرتــغــايل  للنجم  حمتملة  عـــودة 

ناديه.
ال�سوبر  بلقاء  الفريق  مع  تواجده  فخال 
االأوروبي، قام اأحد امل�سجعني ب�سوؤال بريز 
عن اإمكانية عودة رونالدو للنادي بعد رحيله 
لرد  يوفنتو�س  اإىل   2018 يف  الفريق  عن 

باأنه يف الـ 38.
وجاء الرد عر "اإن�ستجرام" وقالت كاتيا: 
"هو يف الثامنة والثاثني ولكن ميكنه القفز 
مرين يف الهواء والبقاء هناك لثاث دقائق، 

اأي دهون يف ج�سده". ووا�سلت:  وال ميلك 
يف  اأنــــت  ــعــجــوز،  ال اأيــهــا  نف�سك  "احرم 

اخلام�سة وال�سبعني".
يف  �سعبة  الــروؤيــة  تــبــدو  احلقيقة  ويف 
عدم  ب�سبب  رونــالــدو  اأمــام  احلــايل  الوقت 
رغبة اأي من الكبار يف التعاقد معه القرابه 
اأهم  من  �سنه  ويعتر  �سنة،   38 اإكمال  من 
لعدم  االأخــرى  االأندية  دفعت  التي  العوامل 
الفرق  بع�س  وتتبقى  �سمه.  يف  التفكر 
قبل  رونــالــدو  لها  ينتقل  قــد  التي  االأخـــرى 
اأو  نــابــويل  اأو  رومــا  مثل  ال�سوق؛  اإغـــاق 
بيته ال�سابق �سبورتينج ل�سبونة، وال ميكن 
ال�سوق  اإغـــاق  قبل  مــفــاجــاأة  اأي  ا�ستبعاد 

بنهاية �سهر اأغ�سط�س اجلاري.



أخيرة
االثنني 17 حمرم 1444هـ املوافق 15 اأغ�سط�س 2022م ال�سنة 91 العدد 1223707

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

القاهرة ـ البالد 
بعد  املا�سي  يناير  يف  اجلديد  األبومه  اإطــاقــه  بعد 
اأخرى  مرة   ، عا�سور  تامر  الفنان  يعود  عامني،  غياب 
االألبوم  اأغــاين  من  ثاثة   اأن  لدرجة  جديد  البوم  عرب 

كانت تريند على مواقع التوا�سل االجتماعي.
"هي النا�س" والتي افتتح  اأغنية  اأيام  كما طرح منذ 
ن�سف  من  يقرب  ما  حققت  والتي  ال�سيف،  مو�سم  بها 
اأنه ي�ستعد  مليون م�ساهدة منذ اإطاقها. وقال عا�سور 
الي�سا و�سريين خال الفرتة املقبلة،  للغناء مع كل من 
الفتا اإىل اأن االأغاين احلزينة داميا تعي�س مع النا�س، 

اأن هناك عددا من النجوم الكبار قدموا تلك  خ�سو�سا 
االأغاين وما زالت خالدة يف ذهن  املتلقي، الأنها تخرتق 
�سخ�سيتي  اأن  كما  مبا�سرة،  والعقل  والقلب  الوجدان 
االأغــاين  على  ي�سيطر  الــذي  باحلزن،  عاقة  لها  لي�ست 
م�سواري  يف  احلزينة  االأغــانــى  فخاف  اأقدمها،  التي 
الغنائى اأمتلك عددا من االأغاين املفرحة اأي�سا واأقدمها 
يف االأفراح مثل اأغنية بيت كبري، الأنهم يع�سقون ال�سجن 
الفرتة  اآخر حفات عا�سور  خال  اأن   اإىل  فيها. ي�سار 
املا�سية كانت يف اململكة العربية ال�سعودية وحقق  بها 

جناحا كبريا و�سهد احلفل تواجدا جماهرييا كبريا.

البالد ـ وكاالت 
يف  تــوؤدي  قد  التي  احلـــوادث  من  نــوع  الأي  نتعر�س  قد 

بع�س االأحيان اإىل ك�سور يف العظام.
والتئام العظام املك�سورة عادة يختلف من �سخ�س الآخر، 
فهناك بع�س االأ�سخا�س الذين قد يتعافون من الك�سور يف 
وقتًا  مي�سون  قد  اآخــرون  هناك  اأن  حني  يف  قيا�سي،  زمن 

م�ساعفًا للو�سول اإىل مرحلة التعايف.
حني  جراحيًا  االأطــبــاء  يتدخل  قد  االأحــيــان،  بع�س  ويف 
التدخل  يلزم  ممــا  طبيعيًا،  تلتئم  لــن  العظام  اأن  يــجــدون 
اجلراحي الإ�ساحها ، ومن االأغذية التي ت�ساعد يف التئام 
االألبان مثل احلليب واجلنب والزبادي  الك�سور  )منتجات 

العنا�سر  اأهــم  من  وهــو  بالكال�سيوم،  غنية  الأنها  وغريها 
الك�سور  من  االلتئام  يف  وت�ساعدها  العظام  تقوي  التي 
طبيعيًا و�سريعًا. لذا ُين�سح بتناول منتجات االألبان ب�سفة 
يومية  كما اإن االأ�سماك، وخا�سة التونة، غنية باالأحما�س 
يف  ي�ساعد  ــذي  ال  "D" وفيتامني  "اأوميغا3-"  الدهنية 
االأخــرى  االأغذية  من  تتناوله  الــذي  الكال�سيوم  امت�سا�س 
"اأوميغا3-"،  الدهنية  االأحما�س  اأمــا  منه(.  واال�ستفادة 
�سريعًا.   الك�سور  التئام  يف  وت�ساعد  العظام  تقوي  فهي 
 ، ال�سلطة  طبق  اإىل  القرع  بــذور  بع�س  اإ�سافة  ميكن  كما 
نظرًا خل�سائ�سها التي ت�ساعد العظام على االلتئام �سريعًا 

والحتوائها على املعادن اإىل جانب الفلفل الرومي.

برنامج لدمج ذوي اإلعاقة في بيئات العمل 
الريا�ض ـ البالد 

االأ�سخا�س  رعاية  بهيئة  العامة  العاقات  م�سوؤول  ك�سف 
ذوي االإعاقة خالد خرباين، اأهمية واأهداف برنامج "م�ساعد 
اأحد  يعترب  الظل"،  "م�ساعد  برنامج  اأن  اإىل  الفتا  الظل" ، 
برامج التحول الوطني، �سمن برامج روؤية اململكة 2030.

�سمان  اإىل  يهدف  الظل"،  "م�ساعد  برنامج  اأن  واأ�ساف 
وتوفري  عملهم  بيئات  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  اندماج 

م�ساعدي ظل مهنيني.
ا اإىل حتقيق كافة مقايي�س  اأي�سً اأن الربنامج يهدف  واأكد 

امل�ساواة يف �سوق العمل لاأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

ذوي  مل�ساعدة  من�سة  هي  الظل،  م�ساعد  اأن  واأ�ساف 
با�ستخدام  مل�ساعدتهم،  الربامج  من  عددا  وت�سم  االإعاقة، 
�ستكون  الظل  م�ساعد  اأن  اإىل   م�سريا   ، التكنولوجيا 
اإرفاق  خالها  من  وميكن  العمل،  اأ�سحاب  لدى  متواجدة 

ال�سري الذاتية.

6 طرق 
للتخلص من الصداع

مو�سكو ـ وكاالت 
وقدمت  بال�سداع،  االإ�سابة  عند  مزعجا  �سعورا  اأحيانا  البع�س  يواجه 
ن�سائح  اآنا الت�سينوفا،  الدكتورة  االأذن وال�سداع يف رو�سيا،  اأخ�سائية طب 

حول كيفية التخل�س من هذا ال�سداع.
وال�سداع  ال�سداع  الفرد  ملعاناة  تــوؤدي  عــدة  اأ�سبابا  االأخ�سائية  وذكــرت 
الن�سفي، منها قلة النوم وال�سوء الوام�س واالإجهاد، الفتة اإىل اأن اأبرز طرق 
التغلب على ال�سداع تتمثل يف االلتزام بوقت معني للنوم واال�ستيقاظ، كما قد  
توؤدي زيادة اجلهد البدين اإىل اإ�سابة الفرد بال�سداع لذلك فيجب على االأفراد 
عن  ف�سا   ، ال�سداع  من  التخل�س  اأجــل  من  العمل،  بنظام  وااللتزام  الراحة 
�سرورة احلد من التوتر، خ�سو�سا واأنه يعد  اأحد العوامل املحفزة الإ�سابة 
لدورة  اخل�سوع  املرء  على  فيجب  مزمنا  ال�سداع  كان  واإذا  بال�سداع،  الفرد 
العاج املعريف ال�سلوكي، للتغلب على التوتر النف�سي والتخل�س من التوتر 

الع�سبي، اللذين ي�سببان ال�سداع.
كما اأن اجلوع  يعد اأي�سا اأحد اأ�سباب اإ�سابة الفرد بال�سداع، لذا فيجب على 
الفرد اأن يتجنب اجلوع ويحدد وقتا لطعامه ويلتزم به، بجانب االبتعاد عن 
"الفوار"  الغازي  النبيذ  مثل  ال�سداع  اإىل  توؤدي  التي  واالأطعمة  امل�سروبات 
واجلنب ال�سلب ، اإىل جانب عدم االإفراط يف �سرب القهوة، ومزاولة التمارين 

يف الهواء الطلق.

االنفعال الزائد من عالمات 
مدمن الشبو 

العدسات الملونة تهدد البصر

الريا�ض ـ البالد 
الوطنية  باللجنة  واملــعــلــومــات  الــدرا�ــســات  اإدارة  مــديــر  ك�سف 
“ال�سبو”  مادة  اأن  اللحيدان  �سليمان  الدكتور   املخدرات   ملكافحة 

هي االأخطر بني اأنواع املخدرات.
واأ�سار " اإىل اأن اإدمانها �سريع وت�سبب اأ�سرارا فادحة يف اجلهاز 
ا  جدًّ �سديد  حتفز  حالة  يف  وجتعلها  الدموية،  ــدورة  وال الع�سبي 
و�سلوكيات  االندفاع  يف  ورغبة  حركة  فرط  االإن�سان  عند  فيكون 
اإجرامية مرجًعا �سبب ذلك كونه مادة كيميائية حت�سر يف خمتربات 
خا�سة. واأ�ساف اأن هذه املادة جتعل مدمنها يقوم بحركات غريبة 

وثرثرة يف الكام فرتة طويلة.
ون�سح باالبتعاد عن ال�سخ�س الذي يقود ال�سيارة بطريقة غريبة 
متعاطًيا  اأحدهم  يكون  قد  الأنه  له،  الطريق  واإف�ساح  ال�سوارع،  يف 

للمخدرات.
حتّفز  حالة  يف  يكون  اأن  هو  ال�سبو  ملدمن  العام  املظهر  وتابع: 
واعــتــداء  و�ــســرب  زائــــدة،  وانفعالية  �سهية  و�سعف  نــوم  وقــلــة 
والنحف الزائد وعدم النوم اأياًما متعددة، وتاآكل يف عظام الوجه، 
توؤثر يف  اأنها  والوا�سحة جدا  العاجلة  املادة  اأ�سرار هذه  من  الأن 
بفرق  ويظهر  ماحمه،  تتغري  اأ�سهر   6 خال  ففي  االإن�سان  عظام 
عمري عن عمره احلقيقي باالإ�سافة اإىل ال�سعور باجلنون العظمة 

والقوة وغري مدرك للواقع.
اإمفيتامني  وامليث  الكري�ستال  اأي�سا  ال�سبو  اأ�سماء  من  اإن  وقال 
والروك اأو ال�سخرة وغريها. ولفت اإىل اأنها تتعاطى ب�ستى الطرق 

عن طريق التدخني اأو ال�سم اأو احلقن اأو االبتاع.

البالد ـ وكاالت 
اأن  �سيلوفا،  تاتيانا  الربوفي�سور  العيون،  وجراحة  طب  اأخ�سائية  ك�سفت 
اإىل  االأك�سجني  من  الازمة  الكمية  و�سول  متنع  اأن  ميكن  امللونة  العد�سات 

العني، مما يخف�س حدة الب�سر.
الا�سقة  العد�سات  "متطلبات   :URA.RU موقع  مع  مقابلة  يف  وقالت 
االأك�سجني  نفاذية  الأن  الب�سرية،  الا�سقة  العد�سات  من  �سرامة  اأكرث  امللونة 

فيها اأقل بكثري ب�سبب �سطحها امللون".
واأو�ست اخلبرية بعدم ا�ستخدام هذه العد�سات اأكرث من خم�س �ساعات يف 
اليوم، ومن االأف�سل ا�ستخدامها يف االأعياد واملنا�سبات. ولكن قبل ذلك يجب 
الب�سر.  حدة  امللونة  العد�سات  تخف�س  واأ�سافت:  العيون.  طبيب  ا�ست�سارة 
الأنه كقاعدة عامة، يحتل اجلزء امللون يف مثل هذه العد�سات، م�ساحة �سطحية 
جمال  ي�سيق  "التلوين  �سيلوفا:  وتابعت  القيا�سي.  احلدقة  حجم  من  اأكــرب 
الروؤية ويحد من الروؤية اجلانبية، وحتى منطقة احلدقة، ما يخف�س من حدة 

الب�سر، وهذا التاأثري يزداد يف امل�ساء. 

تامر عاشور يشدو مع أليسا وشيرين 

أطعمة تشفي العظام المكسورة 

»آبل«
توقف تحديث »تيليجرام« 

وا�سنطن ـ وكاالت 
ك�سفت من�سة الرتا�سل امل�سفر "تيليجرام" عن اأن �سركة 
اأوقفت حتديثها االأخري، من دون تقدمي  "اآبل" االأمريكية 

تف�سري وا�سح من ال�سركة عن �سبب هذا االأمر.
اأن  املتخ�س�س  التقني  فريج"  "ذا  مــوقــع  واأو�ـــســـح 
دوروف،  بافيل  تيليجرام  وموؤ�س�س  التنفيذي  الرئي�س 
ملدة  املراجعة  قيد  التحديث  اأن  اأبلغتهم  اآبــل  اأن  ك�سف 

اأ�سبوعني من دون تقدمي تف�سري حول هذا االإجراء.
ال  االأخــري  التحديث  اأن  اإىل  تيليجرام  موؤ�س�س  واأ�سار 
يحمل اأي م�ساكل، بل هو فقط يركز على امليزات املتعلقة 

بالرموز التعبريية.
وك�سف دوروف اأن اآبل طلبت اإزالة تقنية "تيلياإموجي" 
للر�سوم املتحركة عالية اجلودة اجلديدة، وو�سفها باأنها 
الــرمــوز  بـــداًل مــن  كــامــل  "بعد جــديــد  التطبيق مــن  حتــرم 

التعبريية الثابتة منخف�سة اجلودة ال�سابقة".

توظيف الشباب

 توا�سل مهرجانات التمور يف منطقة الق�سيم  فعالياتها وحتقق اأرقامًا قيا�سية يف عمليات البيع وال�سراء، وت�سدرت امل�سهد الغذائي 
واالقت�سادي املحلي واخلليجي، وتكت�سب االأهمية على امل�ستوى العربي واالإقليمي؛ كما اإنها تعد ف�ساءات مو�سمية لتوظيف ال�سباب 
اأنه خالل هذه املهرجانات  يتم نقدمي   اأنها مواقع  لعر�ض اال�سر املنتجة الإبداعاتها  املختلفة ف�سال عن  من اجلن�سني، اإىل جانب 
حزمة من الربامج للتوعية باآفات النخيل وطرق الوقاية من م�ساكلها، اإ�سافة اإىل توزيع املطويات واملن�سورات التعريفية للمزارعني 

عن مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء، واأهمية معرفة املزارع واملت�سوق باالأ�سرار التي ت�سيب النخيل وطرق الوقاية منها.
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