القيادة تهنئ رئي�سي الهند وكوريا
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيدة دروب��ادي مورمو ،رئي�سة جمهورية الهند،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها .
وبعث امللك املفدى برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س يون �سيوك يول،
رئي�س جمهورية كوريا ،مبنا�سبة ذكرى يوم التحرير لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء،
برقيات مماثلة.

الإعالم املتجدد
االثنني  17حمرم 1444هـ املوافق � 15أغ�سط�س 2022م ال�سنة  91العدد 23707
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� 12صفحة  /رياالن

ال�سعودية رائدة يف م�ساعدة اليمن

وق��ال لـ "البالد" �إن حزمة امل�شاريع التنموية الأخ�يرة التي تعتزم اململكة
تنفيذها يف اليمن لإعادة ت�أهيل البنية التحتية� ،شملت  17م�شرو ًعا تركزت يف
الطاقة والتعليم والنقل واملياه وال�صحة وبناء م�ؤ�س�سات الدولة� ،إ�ضافة �إىل
امل�شاريع التنموية ال�سابقة التي نفذها الربنامج ال�سعودي لإعادة �إعمار اليمن
و�أ�سهمت كثريا يف توفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني مبختلف املحافظات
اليمنية امل�ستهدفة ،م�ضيفا ب�أن الوديعة ال�سعودية �ست�سهم يف تعايف االقت�صاد
وحفظ الريال اليمني من االنهيار.
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البالد  -حممد عمر

�أ�شاد حممد املقرمي رئي�س مركز الدرا�سات والإع�لام الإن�ساين يف اليمن،
باجلهود الإن�سانية الرائدة للمملكة من خالل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية وب��راجم��ه الإغاثية ،اذ تركزت  % 80من م�شاريعه يف اليمن يف
خمتلف املجاالت من الأمن الغذائي وال�صحي ،ودعم خطة اال�ستجابة الإن�سانية
التي تقدمها منظمات الأمم املتحدة وت�ستهدف املدنيني يف كل املحافظات اليمنية
وت�صدرت اململكة الداعمني على م�ستوى العامل.

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

النقد يت�ضاءل �أمام املدفوعات الإلكرتونية
الريا�ض  -البالد

ت�شهد املدفوعات الإلكرتونية يف اململكة منوا مت�سارعا حيث و�صلت
�إىل  ،% 62من �إجمايل عدد العمليات املنفذة ،كما �ش ّكلت ن�سبة % 94
من �إجمايل قيم هذه العمليات ،وذلك وفق تقرير للبنك املركزي ال�سعودي
عن نتائج درا�سة مو�سعة حول ا�ستخدام و�سائل الدفع  ،كجزء من �أهداف
برنامج تطوير القطاع املايل � -أحد برامج ر�ؤية اململكة  2030للو�صــول
�إلــى ن�سبة  % 70مدفوعــات �إلكرتونيــة بحلــول عــام 2025م.

إصدار فواتري املرحلة الثانية من رسوم البيضاء

و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن النقد مل يعد و�سيلة الدفع الأكرث ا�ستخدام ًا
من قبل الأفراد ،حيث منت املدفوعات الإلكرتونية للأفراد ب�شكل ملحوظ
لتبلغ  % 57يف عام 2021م من �إجمايل عدد العمليات املنفذة ،مقارنة بـ
 % 36يف عام 2019م .وبلغت ح�صة املدفوعات الإلكرتونية يف قطاع
الأعمال  ،% 84كما ك�شفت الدرا�سة عن حتول القطاع احلكومي ب�شكل
�شبه كامل لالعتماد على و�سائل الدفع الإلكرتونية يف �إمتام جميع عمليات
الدفع املختلفة �إىل امل�ستفيدين كافة.
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أرامكو
نتائج الربع الثاني قياسية
الظهران  -البالد

�أع��ل��ن��ت "�أرامكو ال�سعودية" توزيعات
�أرباح قدرها  70.3مليار ريال للربع الثاين
م��ن ال��ع��ام احل���ايل  ،م��ن امل��ق��رر دفعها خالل
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث ،كا�شفة ع��ن ارت��ف��اع قيا�سي
ل�صايف دخ��ل رب��ع �سنوي ون�صف �سنوي
بلغ  181.6مليار ري��ال يف ال��رب��ع الثاين
و 329.7م��ل��ي��ار ري���ال يف الن�صف الأول
من العام احل��ايل ،مقابل  95.5مليار ريال
و 176.9مليار ري��ال ،على التوايل لنف�س
الفرتتني من عام .2021
وق��ال رئي�س �أرام��ك��و ال�سعودية وكبري
�إدارييها التنفيذيني املهند�س �أمني النا�صر،
�إن النتائج القيا�سية للربع ال��ث��اين تعك�س
زي��ادة الطلب على منتجات ال�شركة ،خا�صة
و�أنها مو ّرد منخف�ض التكلفة ومن بني الأقل
يف ك��ث��اف��ة االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ب���أع��م��ال
التنقيب والإنتاج يف قطاع الطاقة6 .

اململكة
اإلرث الثقايف يف مأمن
حائل ـ البالد
حتافظ اململكة على �إرثها الثقايف
من خالل تعريف �أجيال امل�ستقبل
ب��ت�راث الآب�����اء والأج������داد عرب
خمتلف املهرجانات الثقافية
مبناطق اململكة� ،إذ جذبت
العرو�ض احلية للحرف يف
مهرجان بيت حائل الزوار
من خالل احلرف املحلية
ال��ت�راث����ي����ة ،ك�����ص��ن��اع��ة
امل�������ش���غ���والت ال���ي���دوي���ة
ب�أنواعها مثل :اخلو�ص
وال���������������س�������دو وع����م����ل
ال���ق���رب وامل��ن�����س��وج��ات
وال���ك���رو����ش���ي���ه .و�أك�����د
ال��ع��دي��د م��ن ال����زوار �أن
ت���راث اململكة ي��ظ��ل يف
م���أم��ن ط��امل��ا �أن ال��دول��ة
تهتم ب��ه وت��ب��ذل ج��ه��ودا
كبرية يف حمايته.
وت���ق���ول احل���رف���ي���ة �أم
رمي����ي����ة ال���ت���ي ا���ش��ت��ه��رت
باملن�سوجات وعمل اخلو�ص
واحلقائب؛ �أن هذه امل�شغوالت
تعمل عليها م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل،
وب��داي��ت��ه��ا ك��ان��ت ب���أع��م��ال ي��دوي��ة
ب�سيطة ،ثم تطور عملها و�أ�صبحت
يف ف��ت�رة الح���ق���ة ت�������س���وّ ق م���ا تنتجه
خ��ارج املنطقة� ،إىل �أن قامت بامل�شاركة
يف املهرجانات الثقافية واملعار�ض اخلا�صة
ب��احل��رف ال�شعبية ،م�ستعر�ضة م�شاركتها يف
الفعاليات امل�صاحبة لرايل حائل و�سوق عكاظ التي
ح�صلت فيه على جائزة �أف�ضل حرفية .

التعليم:
منصة مدرسيت مستمرة
مكة املكرمة ـ �أحمد االحمدي

�أك��دت وزارة التعليم �أن نظام الدرا�سة يف
ال��ع��ام اجل��دي��د �سيكون ح�����ض��وري��ا يف ك��ل من
امل���دار����س الأه��ل��ي��ة واخل��ا���ص��ة ب��داخ��ل اململكة،
ول��وح��ت ب��ات��خ��اذ الإج�����راءات القانونية جتاه
ت��روي��ج ال�����ش��ائ��ع��ات ون�����ش��ره��ا ب�ين امل���واق���ع �أو
ال�صفحات املختلفة ،مو�ضحة يف الوقت نف�سه
حقيقة توقف من�صة "مدر�ستي" التي تعترب من
�أكرب املن�صات التعليمية التي توجد يف اململكة
معتمدة ب�شكل ر�سمي من وزارة التعليم ،وذلك
بعدما �أ���ص��در وزي��ر التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل �شيخ ،قرارا ب�أن العام القادم �سيكون
ح�ضوريًا باملدار�س .ونفت وزارة التعليم الأخبار
املتداولة ب�ش�أن توقف من�صة "مدر�ستي" ،مبينة
�أن املن�صة �سوف تكون م�ستمرة �إىل الأبد ،لأنها
حتتوي على الكثري من اخلدمات التعليمية التي
تكون يف م�صلحة الطالب وتي�سر عليهم الكثري
من اخلدمات واملعلومات الهامة ،وبالتايل فال
ميكن اال�ستغناء عن تلك املن�صة على الإط�لاق،
بح�سب "العربية".
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السودان

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

حياد اجليش وتوقعات
بعودة محدوك

يرتقب العراقيون �ضربة بداية التظاهرة املليونية التي
دعا لها تيار ال�صدر جلرف املف�سدين املوالني لإي��ران ،وعدم
ال�سماح للملي�شيات بتوىل زمام احلكم يف البالد� ،إذ دعا قيادي
مقرب من زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر،
�إىل تنظيم م��ا و�صفها مب��ظ��اه��رة "�سلمية
مليونية" من جميع حمافظات العراق �إىل
العا�صمة ب��غ��داد ،حاثا على التوجه �إىل
�ساحة التحرير يف بغداد ثم �إىل موقع
املعت�صمني من �أن�صار التيار ال�صدري
يف املنطقة اخل�ضراء ،والذين يرف�ضون
م��ر���ش��ح الإط������ار ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي ل��رئ��ا���س��ة
احلكومة.
وقال القيادي �صالح العراقي :لنبعث
بر�سالة مليونية �شعبية �إىل ال��ع��امل كله
ب�أن العراق مع الإ�صالح ..وال مكان للف�ساد

والفا�سدين" ،معترب ًا تلك املظاهرة مبثابة "الفر�صة الأخرية"،
مبينا �أن توقيتها �سيعلن مع تعليمات معينة ،طالبا من �أن�صار
ال�صدر اال�ستعداد لالنطالق .يف وقت �أعلن الإطار التن�سيقي عن
اعت�صام مفتوح وق ّدم عدد ًا من املطالب بينها الإ�سراع بت�شكيل

ما و�صفها بـ"حكومة خدمية وطنية كاملة ال�صالحيات" ،وهو
ما يرف�ضه �أن�صار ال�صدر .وت�شهد بغداد منذ �أيام اعت�صامني
م�����ض��ادي��ن ،الأول م�ستمر منذ �أ���س��ب��وع�ين ملنا�صري التيار
ال�صدري بجوار الربملان العراقي ،والآخ��ر انطلق قبل يوم
واحد يقيمه خ�صوم ال�صدر يف الإطار التن�سيقي
على �أ���س��وار املنطقة اخل�����ض��راء .ويوا�صل
الطرفان الت�صعيد بينهما منذ �أ�شهر ،و�سط
مطالبة ال��ت��ي��ار ال�����ص��دري ب��ح ّ��ل ال�برمل��ان
و�إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة ،بينما
�أكد جمل�س الق�ضاء الأعلى بالعراق عدم
امتالكه �صالحية حل جمل�س النواب يف
البالد .وجاء بيان الق�ضاء رد ًا على طلب
زعيم التيار ال�����ص��دري مقتدى ال�صدر
الأ�سبوع املا�ضي من املجل�س التدخل،
فنا�شد الأخري ال�صدر عدم الزج با�سمه يف
مناف�سات �سيا�سية.
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أمير تبوك يطلع على برامج "الجمعية الخيرية"
تبوك  -البالد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي
الأم���ي��ر ف��ه��د ب���ن ���س��ل��ط��ان بن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة تبوك
رئ��ي�����س جمل�س �إدارة جمعية
الأم�ير فهد بن �سلطان اخلريية
االج���ت���م���اع���ي���ة مب��ك��ت��ب��ه �أم�������س
(الأح���د) ،الأم�ين العام جلمعية
الأم�ير فهد بن �سلطان اخلريية
االجتماعية الدكتور حممد بن
عبد الله اللحيدان  ،ال��ذي قدم
ت��ق��ري��ر ًا ع��ن �إجن����ازات وبرامج
اجلمعية خالل الفرتة املا�ضية .
ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف خ���دم���ة جميع مب��ا يحظى ب��ه ال��ق��ط��اع اخل�يري
واط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى اخل��ط��ط
امل�ستقبلية وا�سرتاتيجية العمل �شرائح املجتمع ،مثني ًا على دور باململكة من دعم واهتمام القيادة
باجلمعية خ�لال الفرتة القادمة ،اجلمعية والقائمني عليها ،م�شيد ًا الر�شيدة.

إصدار فواتير المرحلة الثانية
من رسوم األراضي البيضاء
الريا�ض  -البالد

�أعلن برنامج الأرا�ضي البي�ضاء �إ�صدار
فواتري ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء لعام
1445/1444ه������ـ ل��ل��دورة الأوىل من
املرحلة الثانية يف مدينة الريا�ض،
اليوم (االثنني) ،داعي ًا مالك الأرا�ضي
املعنية �إىل املبادرة ب�إعمار �أرا�ضيهم
�أو ال�سداد خالل �سنة من تاريخ �إ�صدار
القرار.
وق��ال الربنامج� ،إن مهلة �سداد ر�سوم
الأرا�����ض����ي ال��ب��ي�����ض��اء ه���ي ع���ام ك��ام��ل
م��ن ت��اري��خ �إ���ص��دار ال��ف��وات�ير ،يُ�سدَّد
خاللها الر�سم �أو يعمر الأر�ض مُالكها،
با�ستكمال بناء من�ش�آت �سكنية عليها
–عدا الت�سوير وم��ا يف حكمه– مبا
ي��ت��ف��ق م��ع ت��رخ��ي�����ص ال��ب��ن��اء ال�����ص��ادر
للأر�ض ،وذلك يف �إطار ال�سعي لزيادة
امل���ع���رو����ض ال���ع���ق���اري م���ن امل��ن��ت��ج��ات
العقارية والأرا���ض��ي امل��ط��ورة واحل��د
م���ن االح���ت���ك���ار ،ع�ب�ر حت��ف��ي��ز املكلفني
ب���إع��م��ار �أرا���ض��ي��ه��م وت��ط��وي��ره��ا خ�لال
مدة ال�سماح بال�سداد ،واال�ستفادة من
�آليات الدعم التي توفرها الوزارة ،مثل
جلنة البيع �أو الت�أجري على اخلارطة
"وايف" ومركز �إمتام ،ووكالة التطوير
العقاري؛ وذلك لت�سريع وترية تطوير
الأرا�ضي البي�ضاء.

و���ش��دد ال�برن��ام��ج على �أهمية ال�سداد
خ�لال امل��دة امل��ح��ددة؛ جتنب ًا ملا يرتتب
على ذلك من خمالفة ت�صل �إىل  %100من
قيمة الر�سم� ،إ�ضافة �إىل �سداد الر�سوم
امل�ستحقة .وميكن م�لاك الأرا���ض��ي �أو
املكلفني االط�لاع على الر�سوم املقررة
عليهم واملبادرة بال�سداد خالل �سنة من
�إ���ص��دار القرار (�إ���ص��دار الفواتري) من
خالل البوابة الإلكرتونيةhttps:// :
i d l e l a n d s -s e r v i c e s .
.housing.gov.sa
وت��ت�����ض��م��ن الئ��ح��ة ر����س���وم الأرا����ض���ي
ال��ب��ي�����ض��اء ث��ل�اث م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذي��ة،
ت�شمل الأوىل الأرا���ض��ي غري املطورة
مب�ساحة (� )10آالف م 2ف�أكرث ،الواقعة
�ضمن النطاق ال��ذي حت��دده ال���وزارة،
واملرحلة الثانية الأر�ض املطوّ رة التي
تبلغ م�ساحتها (� )10آالف م 2ف�أكرث،
والأرا���ض��ي امل��ط��ورة ملالك واح��د التي
تبلغ م�ساحاتها (� )10آالف م 2ف�أكرث يف
خمطط واحد �ضمن النطاق العمراين
امل���ح���دّد ،وامل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة الأر�����ض
امل��ط��ورة التي تبلغ م�ساحتها � 5آالف
م 2ف�أكرث ،وجمموع الأرا�ضي املطورة
ملالك واح��د التي تبلغ م�ساحاتها 10
�آالف م 2ف�أكرث يف مدينة واحدة �ضمن
النطاق الذي حتدده الوزارة.

أمير الشرقية يؤكد أهمية حماية التراث

الدمام  -البالد

ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية يف مكتبه �أم�س (الأح��د) ،الدكتور
�إب��راه��ي��م ب��ن يو�سف ال�صقهان مبنا�سبة
تعيينه م��دي��ر ع��ام هيئة ال�ت�راث باملنطقة
ال�شرقية.
���وه �سموه باهتمام ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
ون َّ
�أي��ده��ا ال��ل��ه -يف حفظ ال�ت�راث الوطني،وحمايته من االندثار ورفع م�ستوى الوعي
وااله��ت��م��ام ل���دى املجتمع والأف�����راد ح��ول
�أهمية الرتاث من خالل الأن�شطة واملبادرات
املقدمة.
م��ن جانبه �أع���رب م��دي��ر ع��ام هيئة ال�تراث
باملنطقة عن �شكره ل�سمو �أمري ال�شرقية على
اهتمامه ودعمه جلهود الهيئة.

اختتام فعاليات ملتقى سفراء االستحقاق المحاسبي

الريا�ض  -البالد

اختتمت وزارة املالية �أم�س (الأح��د) ،فعاليات ملتقى
�سفراء اال�ستحقاق املحا�سبي املنعقد مبدينة الريا�ض،
بح�ضور رئي�س اللجنة التوجيهية ب����وزارة املالية
عبدالعزيز الفريح ،ورئي�س مركز اال�ستحقاق املحا�سبي
عبدالعزيز امل��ه��ذل ،و���س��ف��راء اال�ستحقاق املحا�سبي
ونوابهم يف وزارات (املالية ،وال�صحة ،والداخلية)
واملديرية العامة للدفاع املدين.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة التوجيهية ،دور وزارة املالية
واجلهات احلكومية يف م�شروع التح ُّول �إىل �أ�سا�س
اال�ستحقاق املحا�سبي ،حيث �أن���ه منذ ���ص��دور الأم��ر

ال�����س��ام��ي ال���ك���رمي ال��ق��ا���ض��ي
باملوافقة على م�شروع حت ُّول
ك���ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة من
تطبيق الأ���س��ا���س ال��ن��ق��دي �إىل
�أ���س��ا���س اال���س��ت��ح��ق��اق املحا�سبي،
ق��ام��ت وزارة امل��ال��ي��ة ،ممثلة بلجانها
املختلفة ،ومبركز اال�ستحقاق املحا�سبي،
بالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع ،ومتابعة تق ُّدم اجلهات
احلكومية يف الإجن��از ،وتوفري الدعم واال�ست�شارات
واملمكنات الالزمة ،مبين ًا �أن دور اجلهات احلكومية
يتمثل يف تنفيذ التح ُّول املحا�سبي ،وح�صر كل �أ�صولها

استعداداً لاللتحاق بأفضل الجامعات العالمية

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

الريا�ض  -البالد

تويل اململكة اهتماما متعاظما بال�شباب لت�أهيلهم
لي�صبحوا ق��ادة امل�ستقبل ،ويف هذا الإط��ار نظم
برنامج "نخبة للإعداد لنخبة اجلامعات"� ،أحد
برامج م�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك" حفل
تخريج طلبة الدفعة الثالثة من الربنامج التابع
مل�سار م�سك القادة ،حيث �أكمل الطالب والطالبات
رحلتهم يف اال�ستعداد لاللتحاق ب�أف�ضل اجلامعات
العاملية وزيادة فر�ص قبولهم فيها.
وج���اء احل��ف��ل ب��ع��د خ��و���ض ال��ط�لاب امل�����ش��ارك�ين
جتربة �شاملة ومتكاملة ً
وفقا لأعلى املعايري ،مع
الرتكيز على تنمية املهارات ال�شخ�صية والتميز
الأكادميي ،حيث �شارك الطلبة خالل الربنامج يف
برامج مكثفة (تفاعلية وجتريبية) رفقة عنا�صر
حملية و�أخرى عاملية الطابع حتت �إ�شراف �أبرز
اخلرباء وامل�ست�شارين واملدربني ،كما قدم برنامج
نخبة للطلبة اخلريجني رحلة امتدت على مدى
عامني ون�صف يف �إط��ار بناء القدرات وال�سمات
ال�شخ�صية ودعم طالب املدار�س الطموحني ذوي
الأداء املتميز من �أجل ت�أمني مقاعدهم الدرا�سية

يف �أف�ضل اجلامعات العاملية املرموقة.
يذكر �أن برنامج "نخبة" ي�صطحب طلبة ال�صف
الأول ث��ان��وي يف رح��ل��ة تعليمية ع��ل��ى ام��ت��داد
ع��ام نَْ�ْي� ون�صف ال��ع��ام ،لتمكينهم م��ن ب��دء رحلة
جامعية ناجحة ،وتعزيز فر�ص قبولهم يف نخبة
اجلامعات العاملية ،ومنذ انطالقته حتى اليوم؛
مت ّكن الربنامج من ت�أهيل الطالب ،حيث ح�صل
 367منهم على قبول يف �أف�ضل  20جامعة على

م�ستوى العامل.
ويُعد برنامج "نخبة" واح�� ًدا من �سل�سلة برامج
ينظمها م�سار م�سك القادة مب�ؤ�س�سة حممد بن
�سلمان "م�سك" ،يف �إط���ار جهود امل�ؤ�س�سة يف
بناء القدرات و�إطالق الطاقات ،و�إع��داد الأجيال
ال��ق��ادم��ة م��ن ال�شباب ال�سعودي ،ليكونوا ق��ادة
وع��ل��م��اء وم��ب��دع�ين يف خمتلف جم���االت العلوم
عرب �إك�سابهم �أحدث املعارف واملهارات .وتعمل

م�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك" على متكني
الطلبة من خمتلف اجلوانب العملية واملهارية،
يف �سبيل ت�أهيلهم للقبول يف �أف�ضل جامعات
ال����ع����امل ،ح��ي��ث �إن ال�ب�رن���ام���ج ي���خ���رج ال��دف��ع��ة
الثالثة منذ ان��ط�لاق��ه ،فهو ي�ستند �إىل جتربة
�أثبتت نتائجها بف�ضل جهود العاملني عليها،
وبامل�س�ؤولية العالية التي متثلت يف عمل الطلبة
املقبولني ً
�سابقا.

مغادرة آخر الحجاج المتوجهين إلى الهند
جدة  -البالد

اختتمت اخلطوط ال�سعودية عملياتها الت�شغيلية لنقل احلجاج
�إىل خمتلف �أنحاء العامل ،حيث غادر �أم�س (الأحد) �آخر فوج من
�ضيوف الرحمن على الرحلة رقم ( )SV5712من مطار الأمري
حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة متجهني �إىل مدينة
�أحمد �آباد بالهند ،وعلى متنها ( )347حاج ًا ،و ُودِّعوا بح�ضور
الرئي�س التنفيذي لقطاع احل��ج وال��ع��م��رة ب�شركة اخلطوط
ال�سعودية للنقل اجلوي عامر بن �صالح �آل خ�شيل.
ويكتمل بذلك �إجناز اخلطة الت�شغيلية للحج التي بد�أت مبرحلة
القدوم يف ال�ساد�س من يونيو املا�ضي ،ثم مرحلة املغادرة يف

الرابع ع�شر من �شهر يوليو املا�ضي .وق��د بلغ ع��دد ال�ضيوف
الذين ُن ِقلوا يف املرحلتني �أكرث من (� )350ألف حاج� )120( :ألف
حاج عرب ( )300رحلة خم�ص�صة للحج ،بالإ�ضافة �إىل �أكرث من
(� )230ألف حاج ُن ِقلوا عرب �شبكة الرحالت املجدولة والإ�ضافية.
وك�شفت �إح�����ص��ائ��ي��ات خ��دم��ة "الأمتعة �أو ًال" ال��ت��ي وفرتها
"ال�سعودية" لأول مرة عن ا�ستالم (� )280ألف من الأمتعة،
يف ال��وق��ت ال���ذي حققت فيه ه��ذه اخل��دم��ة �أه��داف��ه��ا بت�سهيل
�إج����راءات ال�سفر وتقليل وج���ود احل��ج��اج يف �صالة امل��ط��ار.
وت�ضمنت اخلدمة �إ�صدار بطاقة �صعود الطائرة وا�ستالم �أمتعة
املجموعات من مقر �سكنهم مبكة املكرمة واملدينة املنورة.

وال��ت��زام��ات��ه��ا ،و�إظ��ه��ار مركزها امل���ايل ب�شكل م�ستقل
موحد.
واملركز املايل للدولة ب�شكل َّ
وقال �إن الوزارة �أطلقت الكثري من الربامج واملبادرات
التي م��ن �أهمها تطوير �إ�سرتاتيجية �إدارة التغيري
مع �إ�سهام وم�شاركة اجلهات املعنية برت�شيح �سفراء
اال�ستحقاق املحا�سبي ونوابهم ،م�شري ًا �إىل �أن برنامج
ت�أهيل ال�سفراء �أهّ ��ل �أك�ثر من � 400سفري لال�ستحقاق
املحا�سبي من خمتلف اجلهات احلكومية ،متطلع ًا �إىل
�إ�سهام اجلميع يف �إجناز امل�سار الثاين املعني برفع كفاءة
ا�ستخدام �أدوات التغيري يف اجلهات احلكومية لدعمها
يف رحلة التح ُّول لتطبيق �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي،
م�ؤكد ًا ا�ستمرار وزارة املالية يف تقدمي الدعم والتمكني
جلميع اجل��ه��ات يف متابعة التنفيذ ،وت��ق��دمي
امل�شـورة واملمكنات الالزمة لتحقيق هذا
التحوُ ل .و�شاه َد احل�ضور فيلمني
وث��ائ��ق��ي�ين روى الأول منهما
رحل َة ت�أهيل ال�سفراء ،بينما
حمل الآخر عنوان (�أين كنا..
�أين �أ�صبحنا).
من جهته؛ �أكد رئي�س مركز
اال���س��ت��ح��ق��اق امل��ح��ا���س��ب��ي،
�أن ����س���ف���راء اال���س��ت��ح��ق��اق
امل��ح��ا���س��ب��ي ون���واب���ه���م ه��م
����ش���رك���اء ال���ن���ج���اح يف رح��ل��ة
التحول وحلقة الو�صل بني مركز
ُّ
اال�ستحقاق وبني اجلهات احلكومية
التابعني ل��ه��ا؛ م��ن �أج���ل رف��ع ال��وع��ي ،و�إث���راء
التحول املحا�سبي ،وتعزيز الرغبة
املعرفة مب�شروع
ُّ
التحول
وهو
له،
الرئي�سي
الهدف
وحتقيق
لتنفيذه
ُّ
�إىل �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.

حاضنة الياسمين تدعم
وتمكن األسر المنتجة

الطائف  -البالد

ّ
د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نهار بن �سعود بن عبدالعزيز
حمافظ الطائف ،حا�ضنة اليا�سمني لدعم ومتكني الباعة اجلائلني والأ�سر
املنتجة من �شباب وفتيات املحافظة ،وتخ�صي�ص عدد من املواقع واملهي�أة،
ذات اخلدمات املكتملة من املياه والكهرباء ،والتي تهدف �إىل توفري بيئة
مالئمة لعر�ض وبيع املنتجات وامل���أك��والت واالطباق املتنوعة ،مبتنزه
الردف.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله �أمني حمافظة الطائف الدكتور �أحمد
القثامي ،والوكالء وعدد من امل�س�ؤولني باملحافظة.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح مف�صل عن حا�ضنات الطائف والتي ت�ضم ()15
حا�ضنة للأ�سر املنتجة والباعة اجلائلني يف  171منفذ بيع منت�شرة
مبنتزهات وحدائق املحافظة احليوية ،حيث تهدف املبادرة �إىل خدمة
الباعة والأ�سر املنتجة من ال�شباب والفتيات مبا ي�ضمن �إتاحة الفر�صة لهم
لعر�ض وت�سويق منتجاتها يف الأماكن واملواقع احليوية.
و�أكد �سمو حمافظ الطائف �أن تبني مثل هذه احلا�ضنات اخلالقة املتكاملة
الداعمة للأ�سر املنتجة والباعة اجلائلني ُتعد خطوة �أ�سا�سية يف دعم
�شباب وفتيات املحافظة ،لتمكينهم يف منافذ بيع حيوية  ،منوه ًا بالدعم
غري املحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من قبل حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.-

محليات
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القيادة تهنئ رؤساء الهند والكونغو وكوريا وأمير ليختنشتاين
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيدة دروب��ادي مورمو ،رئي�سة جمهورية
الهند ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل بالدها.و�أعرب امللك املفدى ،عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامتها،
وحلكومة و�شعب جمهورية الهند ال�صديق ،اط��راد التقدم
االزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س ديني�س �سا�سو
نغي�سو ،رئي�س جمهورية ال��ك��ون��غ��و ،مبنا�سبة ذك��رى
ا�ستقالل ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و���ش��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال�����ص��دي��ق اط�����راد ال��ت��ق��دم
واالزدهار.
كما بعث  ،حفظه الله ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س يون
�سيوك ي��ول ،رئي�س جمهورية كوريا ،مبنا�سبة ذك��رى يوم
التحرير لبالده.
و�أع����رب امل��ل��ك امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق ال��ت��ه��اين و�أط��ي��ب التمنيات
بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
كوريا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث امللك املفدى برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو الأمري
هان�س �آدم الثاين� ،أمري �إمارة ليختن�شتاين ،مبنا�سبة

الخارجية تواسي في
ضحايا الحريق بمصر

الريا�ض -البالد

�أع���رب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة عن
بالغ احلزن والأ�سى جراء حادث
احلريق املروع الذي تعر�ضت له
كني�سة �أبو�سيفني يف جمهورية
م�صر العربية ،والذي ت�سبب يف
وفاة و�إ�صابة عدد من الأ�شخا�ص.
وق��دم��ت ال����وزارة �أح���ر التعازي
و�����ص����ادق امل����وا�����س����اة حل��ك��وم��ة
و�شعب م�صر ،متمنية للم�صابني
ال�شفاء العاجل ،والأمن وال�سالمة
جل���م���ه���وري���ة م�������ص���ر و���ش��ع��ب��ه��ا
ال�شقيق.

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب  ،حفظه الله ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة
وال�سعادة ل�سموه ،وحلكومة و�شعب �إمارة ليختن�شتاين
ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان ب��ن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية
تهنئة ،لفخامة ال�سيدة دروبادي مورمو،
رئي�سة جمهورية الهند ،مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالدها.وعرب �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامتها،
وحلكومة و�شعب جمهورية الهند
ال�����ص��دي��ق ،امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم
واالزدهار.
وب��ع��ث ���س��م��وه برقية
ت���ه���ن���ئ���ة ،ل��ف��خ��ام��ة
ال��رئ��ي�����س ديني�س
���س��ا���س��و نغي�سو،
رئي�س جمهورية
ال�����ك�����ون�����غ�����و،
مب����ن����ا�����س����ب����ة

ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�����س��ع��ادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
الكونغو ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سموه برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س يون
�سيوك ي��ول ،رئي�س جمهورية كوريا ،مبنا�سبة
ذكرى يوم التحرير لبالده.
وع�ب�ر �سمو ويل ال��ع��ه��د ،ع��ن �أط��ي��ب التهاين
و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية كوريا
ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
ك��م��ا ب��ع��ث ���س��م��وه ب��رق��ي��ة تهنئة ،ل�صاحب
ال�سمو الأم�ي�ر هان�س �آدم ال��ث��اين� ،أم�ير
�إمارة ليختن�شتاين ،مبنا�سبة ذكرى اليوم
الوطني لبالده.
وع�بر �سمو ويل ال��ع��ه��د ،ع��ن �أطيب
ال��ت��ه��اين و�أ����ص���دق ال��ت��م��ن��ي��ات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة
ل�سموه ،وحلكومة و�شعب
�إم�������ارة ل��ي��خ��ت��ن�����ش��ت��اي��ن
ال�����ص��دي��ق ،امل��زي��د من
التقدم واالزدهار.

قيادة القوات المشتركة تنظم برنامج حماية األطفال
الريا�ض  -البالد

د�شن مدير العمليات الع�سكرية املدنية بقيادة
ال��ق��وات امل�شرتكة ال��ل��واء الطيار ال��رك��ن عبد
الله بن دخيل احلبابي ،و�أمني اللجنة الدائمة
امل�ست�شار عبدالله مدرك الرويلي� ،أم�س الأحد،
يف ن��ادي �ضباط القوات امل�سلحة بالريا�ض،
دورة حماية الأطفال �أثناء النزاعات امل�سلحة
(الربنامج الثاين) ،لكافة العاملني يف وحدة
ح��م��اي��ة الأط���ف���ال ب��ق��ي��ادة ال���ق���وات امل�شرتكة
واجل��ه��ات ذات ال�صلة ،وت�ستمر ث�لاث��ة �أي��ام
 ،و���ش��ارك يف ال����دورة ( )80م��ت��درب�� ًا ،وذل��ك
ك�أحد �أن�شطة اخلطة اال�سرتاتيجية التعليمية
والتدريبية امل�شتملة على خم�سة برامج.
وي�أتي ذلك انطال ًقا من حر�ص خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
 ،و���ص��اح��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع  -حفظهما الله

 على التزامات اململكة باالتفاقيات الدوليةوالقواعد العرفية وتنفيذها وتطبيقها خالل
فرتات ال�سلم واحلرب من القطاعات الع�سكرية
كافة واجلهات املدنية ذات ال�صلة.
و�أن�����ش��ئ��ت اللجنة ال��دائ��م��ة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل

الإن�����س��اين يف اململكة ب��ق��رار وزاري وتعنى
بالقانون ال��دويل الإن�ساين واتفاقياته التي
�صدقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها بهدف
ن�شر ثقافة القانون الدويل الإن�ساين وتطبيقه
و�إدم��اج��ه يف الأنظمة والت�شريعات الوطنية

أشاد بجهود مركز الملك سلمان ..رئيس مركز دراسات لـ

وحتقيق حمايته.
وتعمل اللجنة على التن�سيق وتقدمي امل�شورة
القانونية والتعليمية والتدريبية والإعالمية
ب�شكل م�ستمر مع كافة ال�شركاء من القطاعات
ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��دن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية.
حيث �سبق و�أن ان�ضمت اململكة �إىل اتفاقية
ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ال�����ص��ادرة ع��ن منظمة الأمم
املتحدة يف العام 1996م ثم ان�ضمت اململكة
يف ال��ع��ام  2011ل��ل�بروت��وك��ول االخ��ت��ي��اري
التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن �إ�شراك الأطفال
يف النزاعات امل�سلحة وال��ذي �أك��د �أن حقوق
الأط���ف���ال تتطلب ح��م��اي��ة خ��ا���ص��ة .وم��واك��ب��ة
وادماج ًا لهذه االتفاقيات فقد �صدر يف اململكة
ن��ظ��ام ح��م��اي��ة الأط���ف���ال يف ال��ع��ام 1436ه����ـ،
ت�أكيد ًا ملا قررته ال�شريعة الإ�سالمية والتزام ًا
ب��االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة وال��ت��ي حت��م��ي حقوق
الأطفال من كافة �أنواع الإيذاء والإهمال.

:

جهود المملكة اإلنسانية والتنموية رائدة في اليمن

البالد – حممد عمر

ق��ال حممد املقرمي رئي�س مركز ال��درا���س��ات والإع�ل�ام الإن�ساين �أن حزمة
امل�شاريع التنموية الأخ�يرة التي تعتزم اململكة تنفيذها يف اليمن لإع��ادة
ت�أهيل البنية التحتية� ،شملت  17م�شروعً ا تركزت يف الطاقة والتعليم والنقل
واملياه وال�صحة وبناء م�ؤ�س�سات الدولة لي�ستفيد منها املواطنون بالدرجة
الأوىل بعد معاناتهم من االنهيار االقت�صادي وامل�أ�ساة الإن�سانية وتهدّم
البنية التحتية نتيجة جرائم ملي�شيا احلوثي ،وت�أتي هذه امل�شاريع �ضمن
�سل�سلة من امل�شاريع التنموية ال�سابقة التي نفذها الربنامج ال�سعودي لإعادة
�إعمار اليمن و�أ�سهمت �إىل حد كبري يف توفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني
مبختلف املحافظات اليمنية امل�ستهدفة.
و�أ�ضاف �أن الوديعة ال�سعودية �ست�سهم يف تعايف االقت�صاد وحفظ الريال
اليمني من االنهيار املت�سارع وت�أتي الوديعة بعد �إعادة ت�شكيل الهيئة الإدارية
للبنك املركزي اليمني و�ضمن م�صفوفة من الإ�صالحات ملعاجلة اخللل وفق
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الريا�ض -البالد

رقابة �صارمة متنع العبث وحتقق الفائدة املرجوة من الوديعة يف تعايف مبا�شر عرب دعم خطة اال�ستجابة الإن�سانية التي تقدمها منظمات الأمم املتحدة
االقت�صاد وتوفري العملة ال�صعبة ال�سترياد ال�سلع الأ�سا�سية لل�شعب اليمني وت�ستهدف املدنيني يف كل املحافظات اليمنية وت�صدرت اململكة الداعمني على
الذي يعاين من ارتفاع جنوين يف الأ�سعار ب�سبب االنهيار االقت�صادي الذي م�ستوى العامل يف اجلانبني كما �شملت م�شاريع املركز الأمن ال�صحي بعالج
اجلرحى يف ال��داخ��ل واخل���ارج ودع��م امل�ست�شفيات و�إع��ادة
�سببته احل���رب ،ومل تكن ه��ذه الوديعة الأوىل ب��ل �سبقتها
ت�أهيلها يف خمتلف املحافظات اليمنية وتنفيذ عمليات معقدة
وديعة �سعودية مبلياري دوالر يف العام � 2018ساهمت يف
ع�بر ك���وادر متخ�ص�صة وك��ف��اءات عالية لعالج املر�ضى يف
احلفاظ على العملة اليمنية �إىل حد كبري كما قدمت اململكة
خمتلف التخ�ص�صات بالتعاون مع م�ست�شفيات ومراكز مينية،
مليار دوالر للبنك املركزي اليمني يف العام 2014م.
و�إن�شاء مراكز ل�ل�أط��راف ال�صناعية يف ع��دن وتعز وم��ارب
لعالج اجلرحى ،وم�شروع م�سام لنزع الألغام ،و�إعادة ت�أهيل
جهود �إن�سانية رائدة
الأطفال املجندين ،وتقدمي مراكز الإي��واء للنازحني ودعمهم
و�أ�شاد الباحث املقرمي باجلهود الإن�سانية الرائدة للمملكة
بال�سالل الغذائية ،وغريها من امل�شاريع الإغاثية التي انقذت
م��ن خ�لال مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية
�آالف الأ�سر اليمنية من املجاعة ،وال ت��زال م�شاريع املراكز
وبراجمه الإغاثية يف اليمن �إذا تركزت  % 80من م�شاريعه
م�ستمرة حتى تعايف الو�ضع الإن�ساين يف اليمن.
يف اليمن يف خمتلف املجاالت من الأمن الغذائي  ،ودعم غري
حممد املقرمي

متدرب ًا ومتدربة في جامعة
نايف العربية

نفذت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 61
برناجمً ا تدريبيًا ،ا�ستفاد منها  594متدربًا
وم��ت��درب��ة م��ن  26ج��ه��ة خم��ت��ل��ف��ة ،غ��ط��ت ع��دة

مو�ضوعات �أمنية ،مثل :اجلرائم ال�سيربانية
والأدل���ة الرقمية ،واجل��رائ��م املالية ،وحقوق
الإن�������س���ان ،وال���ق���ان���ون ال������دويل الإن�������س���اين،
والتخطيط يف العمليات الأم��ن��ي��ة ،والأم���ن

ال�صناعي و�أم��ن املن�ش�آت احليوية ،والوعي
الأمني والأم��ن الذاتي  ،وذل��ك خ�لال الن�صف
الأول من العام اجلاري.
وت��ه��دف اجل��ام��ع��ة بو�صفها اجل��ه��از العلمي
ملجل�س وزراء الداخلية العرب عرب الربامج
التدريبية �إىل دعم اجلهات الأمنية وغريها من
امل�ؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة ،وم�ساعدتها
على تطوير ك��وادره��ا ورف��ع كفاءتها ملواجهة
التحديات الأمنية القائمة وامل�ستقبلية والوقاية
م��ن��ه��ا ،وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ي��ع اجل��ه��ات
امل�ستفيدة للعمل ع��ل��ى حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات
التدريبية املرتبطة باملهام الوظيفية للفئات
امل�ستهدفة لتعزيز م��واءم��ة ن��واجت التعلم مع
متطلبات العمل.
وت��رك��ز اجل��ام��ع��ة خ�لال م�سريتها للعمل على
تطوير التدريب الأمني والرفع من جودته من
خ�لال ت��ق��دمي ب��رام��ج تدريبية ت�ضمن معايري
اجل��ودة الدولية ،باال�ستفادة من كونها بي ًتا
للخربة الأمنية العربية ،مبا متلكه من عالقات
�إ�سرتاتيجية مع اجلهات امل�ستفيدة� ،إ�ضافة �إىل
�شراكاتها الدولية مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات
ذات اخلربة يف جمال التدريب.
يذكر �أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
نفذت  93برناجمً ا خالل عام 2021م ،ا�ستفاد
منها  1247متدربًا من  43جهة.

كلمة

التحول الرقمي
خ�لال �سنوات قليلة �سجلت اململكة
تقدما قيا�سيا يف التحول الرقمي
واق��ت�����ص��ادي��ات��ه ،و���ش��م��ول��ه ال��ك��ام��ل
ل��ل��ت��ع��ام�لات امل���ال���ي���ة ب��ال��ق��ط��اع��ات
احل��ك��وم��ي��ة ،ومن���وه امل��ت�����س��ارع على
ال�صعيد املجتمعي والأفراد والقطاع
اخل��ا���ص ،حيث تتوفر ببنية حتتية
رقمية متطورة �ساهمت يف ت�سريع
التحول لي�س فقط يف القطاع املايل،
�إمنا يف منظومة هائلة من اخلدمات،
مما جعل اململكة من �أف�ضل دول العامل
يف ه��ذا امل��ج��ال ال��واع��د وح�صولها
على لقب "الدولة الأك�ثر تقدمًا" من
ب�ين دول الع�شرين يف التناف�سية
الرقمية الذي ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية
القت�صاد امل�ستقبل.
هذا التقدم الرقمي ي�ؤكد ر�ؤية اململكة
اال�ست�شرافية ال�ستحقاقات وحتديات
التطور العاملي ،وم��ن ثم مبادراتها
اال�ستباقية لتحقيق التحول الرقمي
وتوجيه اال�ستثمارات ال�ضخمة يف
ه��ذا امل��ج��ال ،للمحافظة على وت�يرة
ال��ت��ط��ور وع���ل���ى م��ك��ان��ة االق��ت�����ص��اد
ال�سعودي الأك�بر يف املنطقة و�أح��د
�أك�ب�ر ع�شرين اق��ت�����ص��ادًا يف ال��ع��امل،
وامل�����س��ت��ه��دف��ات امل��ل��ه��م��ة ل��ل��ر�ؤي��ة
ال���ط���م���وح���ة ،ح��ي��ث ي�����س��ع��ى ال��ب��ن��ك
امل���رك���زي �إىل ت�شــجيع ا���س��ت��خ��دام
وتبني و�ســائل الدفــع الإلكرتونية
الأك�ث�ر �ســرعة وكفــاءة ،ا�ستمرارا
للجهود املميزة يف تطوير وتعزيز
ه��ذا القطاع واحل��ر���ص على تقديــم
ب��رام��ـ��ـ��ج وم���ب���ـ���ادرات م��ت��ع��ـ��ددة مـع
اجلهـات الفاعلـة فــي القطــاع املالــي
لت�ؤكد اململكة بذلك قدرتها دائما على
ت�سجيل ال�سبق نحو كل تطور.

معرض "ذا الين" يختتم بعروض
وتقنياتٍ هندسية
جدة -البالد

اختتم معر�ض مدينة امل�ستقبل "ذا الين" فعالياته �أم�س يف "جدة
وتقنيات
�سوبردوم" ،ا�ستقطب خاللها زواره بعرو�ض مرئية
ٍ
هند�سية على مدى  14يوم ًا ،وع َّرف بت�صاميم املدينة و�إمكاناتها
���والت م�ستمرة يومية ،مدعومة مبرافقة
املعمارية م��ن خ�لال ج ٍ
مر�شدين باللغتني العربية والإجنليزية للزوار طيلة مدة جوالتهم.
ومتتاز ت�صاميم املدينة مبقومات فريدة جتعلها
منوذج ًا عاملي ًا ملا يجب �أن تكون عليه مدن
امل�ستقبل ،حيث تتمحور حول الإن�سان،
وت��ت��ن��اغ��م م���ع ال��ط��ب��ي��ع��ة ،وي��ب��ل��غ
عر�ضها  200مرت ،ومتتد لـ ــ170
وارتفاع يبلغ 500
كيلومرت ًا،
ٍ
مرت فوق �سطح البحر.
وت�أتي "ذا الين" انعكا�س ًا
ملا �ستكون عليه املجتمعات
احل�����ض��ري��ة م�ستقب ًال يف
بيئة خالية من ال�شوارع
وال�سيارات واالنبعاثات،
وت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال��ط��اق��ة
امل��ت��ج��ددة بن�سبة ،%100
مما يجعل �صحة الإن�سان
ورف��اه��ي��ت��ه �أول���وي���ة مطلقة،
بد ًال من �أولوية النقل والبنية

التحتية كما يف املدن التقليدية.
يذكر �أن املدينة �ستبنى على م�ساحة ال تتجاوز  34كيلومرت ًا
مربع ًا ،حيث �ست�سهم هذه امل�ساحة ال�صغرية مقارنة باملدن الأخرى
يف املحافظة على  %95من �أرا�ضي نيوم للطبيعة ،كما �ستت�سع
مدن بهذا
لنحو  9ماليني ن�سمة ،وهو �أمر غري م�سبوق متام ًا يف ٍ
احلجم .فيما �سيُنت َقل املعر�ض عقب حمطته الأوىل يف جدة �إىل
املنطقة ال�شرقية ثم الريا�ض؛ بهدف حتقيق الفهم
الأع��م��ق لفكرة ت�صاميم مدينة "ذا الين"
ب�شكل مبا�شر.
وق���د ُ���ص��مِّ��م��ت م��ك��وّ ن��ات امل�����ش��روع
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
تواجه الب�شرية اليوم ،وذلك
ب���خ���ل���وه م����ن ق���ي���ود ال��ب��ن��ى
التحتية التقليدية ،بو�صفه
�أول ت���ط���وي���ر ح�����ض��ري
وا����س���ع ال��ن��ط��اق ُي�����ص�� َمّ��م
منذ بداية الع�صر الرقمي
وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي،
م�ستهدف ًا الو�صول ال�سهل
وال�سريع �إىل الطبيعة،
والتمكني الرقمي جلوانب
احلياة كافة؛ �ضمان ًا لتلبية
كل احتياجات ال�سكان.
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رصد مستودع منتجات تجميل غير مرخص  ..الغذاء والدواء:

بودرة التلك في المملكة ال تحتوي على االسبستوس
الريا�ض ـ البالد

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء ،على ا�ستف�سار
ب�ش�أن م�صري مبيعات منتج ب��ودرة الأطفال التي
حتتوي على "التلك" التابعة ل�شركة جون�سون �آند
جون�سون ،بعد �إع�لان الأخ�ي�رة وق��ف بيعها على
م�ستوى العامل يف العام املقبل .2023
و�أك��دت الهيئة يف �إ�شارة �إىل بيان �سابق لها� ،أن
ب���ودرة التلك ال��ت��ي ت�صنعها ال�شركة وت��ب��اع يف
اململكة ال حت��ت��وي على م���ادة "الأ�سب�ستو�س"،
خا�صة �أن تلك امل��ادة ُتعد من امل��واد املحظورة يف
الئحة منظمات ال�سالمة ملنتجات التجميل املعتمدة
يف اململكة.
ولفتت �إىل �أنها تتحقق من �سالمة املنتجات قبل
دخولها �إىل اململكة من خ�لال فروعها يف املنافذ
ال�بري��ة والبحرية واجل��وي��ة ،كما تتحقق ب�شكل
دوري م��ن ���س�لام��ة منتجات التجميل امل��ت��داول��ة
يف الأ����س���واق املحلية م��ن خ�لال �سحب العينات
وفح�صها.
ونوهت �إىل �أنها �سبق و�سحبت عينات من بودرة
الأط���ف���ال اخل��ا���ص��ة بال�شركة م��ن جميع املناطق
و�أظ��ه��رت نتائج التحليل مطابقتها للموا�صفات

وخ��ل��و املنتج م��ن "الأ�سب�سوت�س" ،م�����ش�ير ًة يف
الوقت نف�سه �إىل ا�ستمرار متابعة ما ي�صدر من
قرارات �سحب لأي منتج من قبل الهيئات الرقابية
الدولية.
وكانت �شركة جون�سون �آند جون�سون ،قد �شددت
على �أنها �ستوقف مبيعات منتج ب��ودرة الأطفال
التي حتتوي على "التلك" على م�ستوى العامل يف
العام املقبل  ،2023كما �أنها �ستبد�أ يف ا�ستخدام
"ن�شا الذرة" يف جميع بودرة الأطفال التي تبيعها
حول العامل ،واالبتعاد كلي ًا عن م�سحوق "التلك".
�إىل ذلك �أعلنت هيئة الغذاء والدواء خالل اجلوالت
التفتي�شية يف جازان ،عن ر�صد م�ستودع منتجات
جتميل غ�ير مرخ�ص ال مي��ار���س �أ�س�س التخزين
اجليد.
وقالت هيئة الغذاء والدواء� ،إنه مت �ضبط املنتجات
امل��خ��ال��ف��ة وا���س��ت��ك��م��ال الإج������راءات ال�لازم��ة بحق
املن�ش�أة.
ويف وق��ت �سابق� ،أعلنت هيئة ال��غ��ذاء وال���دواء،
عن �ضبط مندوب ي�ستخدم �سيارته اخلا�صة يف
نقل امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية� ،إىل م�ستودع غري
مرخ�ص ،وا ُتخذ جتاهه الإجراءات الالزمة.

نقع القدمين بالماء
الساخن ال يطرد السموم
الريا�ض ـ البالد

ك�شف جمل�س ال�صحة اخلليجي عن حقيقة بع�ض
الطرق املتبعة لطرد ال�سموم من ج�سم االن�سان.
وق��ال املجل�س �إن هناك اعتقادًا خاط ًئا حول طرد
ال�سموم من اجل�سم عن طريق نقع القدمني باملاء
ال�ساخن مع اخلل وبيكربونات ال�صوديوم ،مبي ًنا
�أن هذه الطريقة لي�س لها عالقة بطرد ال�سموم.
و�شدد جمل�س ال�صحة اخلليجي على �أن احلقيقة
ه��ي �أن ج�سم الإن�����س��ان الطبيعي ق���اد ٌر على طرد
ال�سموم من تلقاء نف�سه دون التدخل ب���أي طريقة
كانت.
و�أو����ض���ح "ال�صحة اخلليجي" �أن عملية ط��رد
ال�سموم يف ج�سم الإن�سان الطبيعي تكون بطرق
خمتلفة منها :الكلى حيث تقوم بفلرتة ال��دم من
ال�سموم وال��ف�����ض�لات ،و�أي���ً��ض��ا الأم��ع��اء الغليظة
تطرد ال�سموم بعملية الإخ��راج ،و� ً
أي�ضا عن طرق
الغدد العرقية التي من خاللها يتم �إف��راز ال�سوائل
الزائدة والأمالح ،كما �أن للكبد دورًا مهمًا يف طرد
ال�سموم بتك�سريها يف اجل�سم ليتم ت�صفيتها من
الدم ،و�أخريًا عن طريق الرئتني حيث يتم طرد ثاين
�أك�سيد الكربون.

انطالق المعسكر
الكشفي األول للفتيات

�أبها ـ مرعي ع�سريي

انطلقت �أم�����س فعاليات املع�سكر الك�شفي الأول
لفتيات وزارة التعليم ،ال��ذي ت�ست�ضيفه الإدارة
العامة للتعليم يف منطقة ع�سري ،مب�شاركة  50فتاة
من فتيات املرحلة الثانوية "متقدم" ،وي�ستمر ملدة
خم�سة �أيام.
و�أ���ش��ار املدير العام للتعليم يف املنطقة الدكتور
�أحمد العُمري �إىل �أن املع�سكر يهدف �إىل تنمية
مهارات وقدرات فتيات الك�شافة مبا ي�سهم يف تعزيز
قيم االنتماء والوالء الوطني ،وت� ّ
أهيلهن للم�شاركة
يف املحافل املحلية والعاملية� ،إ�ضافة �إىل �إع��داد
ِفرق ك�شفية للإ�سهام يف خدمة �ضيوف الرحمن من
احلجاج واملعتمرين ،وتعزيز املهارات الك�شفية،
امل�شاركات للح�صول على ال�شارات الك�شفية
وت�أهيل ِ
والأو�سمة.
وي�شتمل املع�سكر على خم�سة م�سارات ك�شفية:
"ريا�ضية ،وت��رف��ي��ه��ي��ة ،وت��دري��ب��ي��ة ،وتثقيفية،
وبيئية" ،حت��وي �سبعة ع�شر برناجما �أب��رزه��ا:
الريا�ضة ال�صباحية ،والهايكنج ،وفنون ومهارات
الأل��ع��اب الريا�ضية ،وامل�سابقات احلركية ،وحفل
ال�سمر ،والتخييم ،والطهي اخللوي ،ورحلة ك�شفية
�أث��ري��ة ،ودورة يف الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة ،و�أن���واع
احلبال ،ون�شيد فتيات التعليم ،و�إدارة احل�شود،
والأم�����ن ال�����س��ي�براين ،واالح���ت���ف���االت الك�شفية،
والتقاليد الك�شفية ،وغ��را���س ي��دي من��اء وطني،
و�أنواع احلرائق.

التعليم تنفي توقف منصة مدرستي
مكة املكرمة ـ �أحمد االحمدي

�أو�ضحت وزارة التعليم حقيقة توقف من�صة "مدر�ستي" التي تعترب من �أكرب
املن�صات التعليمية التي توجد يف اململكة معتمدة ب�شكل ر�سمي من وزارة
التعليم ،وذلك بعدما �أ�صدر وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل �شيخ،
ق��رارا ب���أن العام القادم �سيكون ح�ضوريًا باملدار�س .ونفت وزارة التعليم
الأخبار املتداولة ب�ش�أن توقف من�صة "مدر�ستي" ،مبينة �أن املن�صة �سوف
تكون م�ستمرة �إىل الأب��د ،لأنها حتتوي على الكثري من اخلدمات التعليمية
التي تكون يف م�صلحة الطالب وتي�سر عليهم الكثري من اخلدمات واملعلومات
الهامة ،وبالتايل فال ميكن اال�ستغناء عن تلك املن�صة على الإطالق ،بح�سب
"العربية" .و�أ�ضافت الوزارة �أن نظام الدرا�سة يف العام اجلديد �سيكون
ح�ضوريا يف كل من امل��دار���س الأهلية واخلا�صة بداخل اململكة ،ولوحت
باتخاذ الإج��راءات القانونية جتاه ترويج ال�شائعات ون�شرها بني املواقع
�أو ال�صفحات املختلفة� .إىل ذلك توا�صل الإدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة

تنفيذ خطة ال�صيانة لال�ستعداد للعام الدرا�سي 1444هـ من خالل  84فرقة
لل�صيانة والتكييف والتي ت�ضم ع��ددًا من املهند�سني والفنيني والإداري�ين
فنيًا و�إدار ًي��ا و�إجناز يومي لـ  30مدر�سة يف ال�صيانة كما ت�ستهدف خطة
ال�صيانة  933مبنى مدر�سيًا يف خمتلف املراحل و�صيانة � 50ألف مكيف.
وينجز مركز العمليات والطوارئ ب��الإدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة
عقود ال�صيانة ،من خالل تنفيذ خطة ميدانية لزيارة املدار�س التي بد�أت
من ي��وم  1حم��رم  1444وتنتهي  30حم��رم  1444هـ قبل ب��دء العام
الدرا�سي اجلديد  .واجل��دي��ر بالذكر �أن مركز العلميات وال��ط��وارئ
�أجن��ز ا�ستقبال البالغات وع�لاج بالغات من برنامج الإدارة العامة
للأمن وال�سالمة للوزارة ،وبرنامج توا�صل وخدمة ( الوات�س �آب
) ،كما يجري املركز ب�صفة م�ستمرة تقييم م�ستوى ج��ودة العمل
املقدمة للمدار�س ،وتقدمي خدمة ا�ستقبال طلبات املدار�س الورقية
وحتويلها �إىل بالغات �إلكرتونية والأر�شفة الإلكرتونية للخطابات.

"بيئة الشرقية"

تحذر من استهداف األسماك الصغيرة
الدمام ـ حمود الزهراين

ح ّذرت وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة
ال�شرقية ،ال�صيادين من ا�ستغالل و�سيلة ال�صيد
الكوفية "�شبكة �صيد الروبيان" ،ال�ستهداف
الأ���س��م��اك ال�����ص��غ�يرة ج����دًا ،وحت���دي���د ًا �أ���س��م��اك
ال�صايف "ال�صويفي" ،تزامنا مع ال�سماح ل�صيد
الروبيان والذي ي�ستمر لـ � 6شهور ،ويعد ذلك
خمالف ًا ،وي�ستنزف ال�ثروة ال�سمكية وتدهور
املخزون يف مياه اخلليج العربي من اململكة.
و�أو����ض���ح م��دي��ر ع���ام ف���رع ال�����وزارة باملنطقة
بالنيابة املهند�س م��ب��ارك ال��ع��ري��دي� ،أن فرع
ال���وزارة ملتزم بحماية خمازين الأ�سماك يف
مياه اخلليج العربي من اململكة وا�ستغاللها
ب�شكل م�����س��ت��دام ،ح��ي��ث ُت��ع��د �إدارة امل��خ��ازي��ن
املتجددة من خالل اال�ستغالل امل�ستدام مفتاح الأط�����وال امل�����س��م��وح ب�صيدها لبع�ض �أن���واع ال��ق��وارب التي را�صفت يف ك��ل م��ن (القطيف،
للتنمية امل�ستدامة طويلة الأج���ل ت��دع��م �سبل الأ����س���م���اك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���خ���زون ال�سمكي وداري��ن) والتي �أ�سفرت عن انخفا�ض ملحوظ
ع��ي�����ش امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����س��اح��ل��ي��ة ح��ت��ى ت��وا���ص��ل وثرواتنا البحرية احلية ،عرب عدد من الزيارات يف ت�سجيل خمالفات ا�ستخدام �شباك الروبيان
امل��ي��دان��ي��ة الإر���ش��ادي��ة مل��راك��ز �إن����زال الأ���س��م��اك يف �صيد �أ�سماك ال�صايف "ال�صويفي" من خالل
العطاء للأجيال القادمة.
و�أف����اد �أن ق��ط��اع ال��ث�روة ال�سمكية م��ن خ�لال املمتدة من اخلفجي اً
�شمال حتى �سلوى جنوبًا� 96 ،ساعة عمل دون توقف وملدة � 4أيام ،م�شرياً
املخت�صني يلعب دورًا مهمًا وب��ار ًزا يف توعية بالتعاون والتن�سيق بني قطاع الرثوة ال�سمكية �إىل �أن احل���د الأدن����ى م��ن الأط�����وال امل�سموح
و�إر���ش��اد ال�صيادين مب��راع��اة احل��د الأدن���ى من وقيادة حر�س احلدود بالقطيف ،ومراقبة جميع ب�صيدها ل�سمك ال�صايف (� 15سم).

فتح بوابات سد وادي تبالة
�أبها ـ البالد

�أعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة
ع�سري عن فتح بوابات �سد وادي تبالة مبحافظة
بي�شة ملدة  27يوم ًا ،لت�صريف ما يقارب  7مليون
مرت مكعب من املياه ،ابتدا ًء من بعد غد الأربعاء.
و�أو���ض��ح مدير ف��رع ال���وزارة بع�سري املهند�س

عبدالله الوميني �أن فتح بوابات ال�سد تهدف
�إىل تلبية احتياجات املزارعني باملحافظة ورفع
من�سوب املياه يف الآبار ،وتعظيم اال�ستفادة من
مياه ال�سدود باملنطقة ،داعي ًا �إىل �أخذ احليطة
واحلذر واالبتعاد عن جمرى الوادي وجتمعات
املياه والتقيد بتعليمات ال�سالمة التي ت�صدرها

اجلهات الر�سمية يف مثل هذه احلاالت.
وي��ع��د ���س��د ت��ب��ال��ة م��ن �أه���م ���س��دود ال�����ش��رب يف
اململكة ب�سعة تخزينية تقدر 68,410,000م3
ويحتجز خلف بواباته الآن  17.500.000م3
من املياه وبه حمطة لتنقيه مياه ال�شرب ب�سعه
�إنتاجية تقدر بـ  13.000م/3يوم.

اعتماد مخططات
جديدة بالمدينة
املدينة املنورة ـ البالد

اعتمدت �أمانة منطقة املدينة املنورة  17خمطط ًا
�سكني ًا جديد ًا خالل الربع الثاين من العام احلايل
2022م ,مب�ساحة �إجمالية تبلغ  2,242,738مرت ًا
م��رب��ع�� ًا .وت��و ّف��ر املخططات �إج��م��ا ًال  2932قطعة
�سكنية متعددة امل�ساحات ،و 16مدر�سة مبختلف
املراحل الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل  21حديقة عامة ،و23
م�سجد ًا ،وجمموعة من املرافق العامة واحلكومية.
و�أو�ضحت الأمانة �أن اعتماد املخططات ال�سكنية
اجلديدة ت�سهم يف تطوير البنية التحتية للمدينة،
وتغطية الطلب على ال��وح��دات ال�سكنية ،ورف��ع
م�����س��ت��وى ج���ودة احل��ي��اة ل��ل�����س��ك��ان ،ودع���م ب��رام��ج
ال��ت��و� ّ��س��ع ال��ع��م��راين وخ��ط��ط ال��ت��ط��وي��ر البيئي
واالق��ت�����ص��ادي للمدينة امل��ن��ورة ،وزي���ادة املناطق
ال�سكنية لل�سكان ،يف ظ��ل النمو العمراين ال��ذي
ت�شهده املنطقة.

توقيف مواطن
لنقله مخالفين
�أبها ـ البالد

قب�ضت دوريات �أمن الطرق يف حمافظة طريب على
مواطن لنقله ( )5خمالفني لنظام �أمن احل��دود من
اجلن�سية اليمنية يف مركبة يقودها ،وجرى �إيقافهم
وات��خ��اذ الإج������راءات النظامية بحقهم ،و�إح��ال��ة
املخالفني جلهة االخت�صا�ص ،ومن نقلهم �إىل النيابة
العامة .و�أك���د املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة
ع�سري �أن كل من ي�سهل دخ��ول خمالفي نظام �أمن
احلدود للمملكة �أو نقلهم داخلها �أو يوفر لهم امل�أوى
�أو يقدم لهم �أي م�ساعدة �أو خدمة ب���أي �شكل من
الأ�شكال ،يعر�ض نف�سه لعقوبات ت�صل �إىل ال�سجن
م��دة (� )15سنة ،وغ��رام��ة مالية ت�صل �إىل مليون
ريال ،وم�صادرة و�سيلة النقل وال�سكن امل�ستخدم
للإيواء� ،إ�ضافة �إىل الت�شهري به .و�أو�ضح �أن هذه
اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف،
واملخلة بال�شرف والأم��ان��ةً ،
حاثا على الإب�لاغ عن
خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود على
ال��رق��م ( )911مبنطقتي مكة املكرمة وال��ري��ا���ض،
و( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.
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تراثنا  ..ثقافة أمة جي ً
ال بعد جيل

م�شوار

ال�تراث هو تلك املوروثات املادية واملعنوية املنقولة من
جيل الآباء والأجداد �إىل اجليل احلايل ويدخل فيه ح�صيلة
القيم والآداب والفنون واملعارف واملعتقدات ،وبوجه عام
ينطوي على جميع �أن�شطة الإن�سان املادية وغري املادية
كنتاج لرتاكم اخلربات .وقد عرفه املجل�س الدويل للمعامل
واملواقع الأثرية "الإيكوم�س" املنبثق عن اليون�سكو على
�أنه (مفهوم وا�سع يت�ضمن البيئة الطبيعية والثقافية مع ًا،
ويت�ضمن املعامل التي لها قيمة ا�ستثنائية "تاريخية �أو فنية
�أو علمية �أو غريها" �سواء �أكانت من �صنع الإن�سان �أو
الأعمال امل�شرتكة بني الإن�سان والطبيعة.
وع��ادة ما يتم ت�صنيفه �إىل ت��راث م��ادي و�آخ��ر غري مادي
"معنوي" فالرتاث املادي يت�صل بتلك املوروثات الأثرية
امل��ادي��ة التي مت �إجن��ازه��ا يف القدم واهتمت بها ورعتها
الأجيال ويدخل فيها تلك املباين واملعامل والقطع الأثرية
واللوحات الفنية وغريها� ،أما الرتاث غري املادي �أو غري

امللمو�س فيت�صل بالعادات والتقاليد واملهارات املنقولة عرب
الأجيال كمهارات �صناعة احلرف وطرق الزراعة وتربية
املا�شية ومهارات الطبخ والأغ��اين واملمار�سات الثقافية
وغريها.
�إن اململكة بحكم موقعها يف قلب احل�ضارات والثقافات
املتقاطعة وبحكم التاريخ واجلغرافيا والأهمية الدينية،
�أ�ضحت الأكرث غنى وتنوع ًا يف جمال الرتاث ب�شقيه املادي
وامل��ع��ن��وي ،ب��ل متتلك ث��روة كبرية م��ن امل���وروث الثقايف
الفريد املتعدد .ونظر ًا لأهمية ال�تراث ال�سعودي وحفظه
فقد ج��اء ت�أ�سي�س هيئة ال�تراث �ضمن ر�ؤي��ة  2030التي
تهدف ب�شكل رئي�سي �إىل االحتفاء ب�تراث اململكة كرثوة
ثقافية وطنية وعاملية ،حيث مت ت�أ�سي�س الهيئة يف فرباير
 2020بناء على ق��رار جمل�س ال���وزراء املوقّر رق��م ،414
وتتوىل الهيئة م�س�ؤولية تطوير قطاع ال�تراث واحلفاظ
عليه ،وت�شمل تطوير الأنظمة املتعلقة به وحفظه من خالل

اقرتاح ا�سرتاتيجية قطاع الرتاث يف �إطار اال�سرتاتيجية
الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة
 ..وغريها من املهام الكبرية التي ت�ضطلع بها ،وترتبط
تنظيمي ًا ب�سمو وزير الثقافة الذي ير�أ�س جمل�س �إدارتها.
وهنالك جانب من تراثنا املتمثل يف بع�ض القطع الأثرية
القدمية التي بحوزة بع�ض الأ�سر مثل الأ�سلحة القدمية
ك��اخل��ن��اج��ر وال�����س��ي��وف وال���ب���ن���ادق والأدوات امل��ن��زل��ي��ة
وم�����س��ت��ل��زم��ات امل��ط��ب��خ والأدوات احل��ج��ري��ة م���ن رح��ى
وم�سن لل�سكاكني والأدوات الفخارية واملالب�س الن�سائية
والرجالية وم�ستلزمات العرو�س واجللديات والأدوات
ال��زراع��ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل املن�سوجات و�أع��م��ال احلياكة
اليدوية والعمالت الإ�سالمية القدمية وغريها وكلها حتتاج
�إىل و�ضعها يف متاحف واحل��ف��اظ عليها ك�ثروة وطنية،
وميكن دفع قيمتها لأ�صحابها �أو و�ضعها مع ا�سم الأ�سرة
التي كانت يف حوزتها ،كما ميكن ت�شجيع تلك الأ�سر على

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

�إهداء تلك القطع للدولة �أو �إقامه متاحف تدرج على قائمة
وزارة الثقافة .بقيت الإ���ش��ارة �إىل اجلهود املقدرة التي
تبذلها وزارة الثقافة وهيئة الرتاث واجلمعيات الوطنية
املهتمة ب�ش�ؤون الرتاث يف �سبيل حفظ وتنمية تراثنا ليظل
ثقافة �أمة تتناقلها الأجيال جي ً
ال بعد جيل.

باحثة وكاتبة �سعودية

عيشوا اللحظة
�إبراهــيم العقــيلي

مركز للدراسات
مركز للدرا�سات يف وكالة الأنباء ال�سعودية فكرة كانت وما زالت ُتل ُِح على
كاتب هذه الأ�سطر ..واليوم تطورت الفكرة �إىل منوذج �أكرث تخ�ص�ص ًا وهي
تكوين مراكز للدرا�سات يف وكالة الأنباء ال�سعودية ..نظن �أن الوكالة هي
حالي ًا اجلهاز الإعالمي الأكرث منا�سبة الحت�ضان مثل املراكز.
فلديها ق�سم ي�سمى مركز املعلومات ..هذا الق�سم ن�ش�أ منذ ظهورها كجهاز
�إخباري ر�سمي للدولة ..يتم يف هذا املركز حفظ و�أر�شفة كل ما بثته وتبثه
على مدار ال�ساعة منذ ن�ش�أتها قبل ما يقرب ن�صف قرن..
م��اذا ل��و فكر املعنيون ،وق���رروا تطوير مركز املعلومات لي�صبح مركز
معلومات ودرا�سات ..بل مراكز درا�سات متعددة ومتخ�ص�صة.
مث ًال :مركز للدرا�سات ال�سيا�سية ،مركز للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،مركز
للدرا�سات امل�ستقبلية ،مركز للدرا�سات اخلليجية ،مركز للدرا�سات االقليمية،
مركز للدرا�سات الدولية ..وهكذا.
ولكي ال يظن البع�ض �أن هناك �صعوبة يف ايجاد مقرات لهذه املراكز ف�إن كل
مركز منها ال يحتاج يف البداية �سوى مكتب واحد و�سكرتري يرتب وينظم،
فيما جهد البحث والدرا�سة يتم فيه التعاون مع اجلامعات واملتخ�ص�صني
وفق �صيغة تعاون متعارف عليها.
وقد ُي ْع َم ُد �إىل عقد حلقات نقا�ش وور�ش عمل ُتق َد ُم فيها بحوث ودرا�سات
معدة م�سبق ًا وهنا �ستكون احلاجة لقاعة �صغرية واح��دة تعقد فيها كل
جل�سات الع�صف الذهني لكل تلك املراكز.
�إن مراكز الـ ( )THINK TANKSباتت هي التي تدير العامل فعلي ًا
وتر�س ُم حتركات و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدول واملجموعات الدولية
ِ
جتاه خمتلف الق�ضايا وملواجهة الأزمات التي مت ُر بالعامل وهي من ُتعطي
امل�شورة يف عالقات الدول.
ومراكز التفكري (� )WASS THINK TANKSإنْ ُكت َِب لها الظهو ُر
جوانب عديد ًة يف احتياج الوطن يف ميدان الدرا�سات ..بخا�صة
�سوف ت�س ُد
َ
�أنها تنطلق من جهاز �إعالمي ر�سمي يحظى بامل�صداقية والثقة و ُي َقدِ ْم �صحة
املعلومة وم�صداقيتها على �أي عامل �آخ��ر ..وهي �صفات (�أي امل�صداقية
والثقة) يعرفها جيد ًا كل من عمل يف ميدان ال�صحافة والإع�لام ..فاخلرب
الذي تبثه (وا���س) ال ي�شك �أي �صحفي يف �صحته وم�صداقيته ..وكل تلك
عوامل تدعم الفكرة التي نتحدث عنها يف هذا املقال.
نعتقد �أن الوكالة تعد حالي ًا اجلهاز الإعالمي الأك ُ
رث منا�سبة الحت�ضان مثل
هذه املراكز م�ستفيدة من خربات مرتاكمة طويلة يف التعامل مع املعلومات
والتقارير والدرا�سات و�إعدادها و�صياغتها وو�ضعها يف قوالب قابلة للفهم.
�إن املقرتح يقوم على �أن حتت�ضن مراكز التفكري ()THINK TANKS
املنتظرة ال �أن يقوم حمررو (وا�س) �أنف�سهم بالدرا�سات لأن لديهم ما ي�شغلهم
من مهمات �أبرزها جمع وحترير و�إنتاج الأخبار على مدار ال�ساعة ..ولأن
الدرا�سات والأبحاث والتفكري لها باحثون تخ�ص�صوا فيها ..فيما مهمة
(وا���س) يف هذا املقرتح تقوم على احت�ضان هذه املراكز و�إدارتها �إىل �أن
َ
ت�صل كل درا�سة وكل بحث �إىل مرحلتها النهائية ،ومن ثم يتم رفعها للجهة
املعنية عن طريق مركز (وا�س) للدرا�سات.

@naifalbrgani

نفقة املتعة ..هي حق من احلقوق ال�شرعية للمر�أة املطلقة،
وهي عبارة عن املال الذي يدفعه الزوج «املطلق» عو�ض ًا عن
ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العو�ض ب�سبب ما
ي�صيبها من �أمل ولريفع عنها و�صف الإ�ساءة.
�أوجب الإ�سالم ح�سن التعامل بني الأزواج خالل الزواج
وحتى بعد الفراق ال �سمح الله ،قال الله تعاىل( :ام�ساك
مب��ع��روف �أو ت�سريح ب�إح�سان) ،وق��ال الله ت��ع��اىل( :وال
تن�سوا الف�ضل بينكم) ،و�أق��ر ال�شرع احلنيف نفقة املتعة
للزوجة املطلقة بدون ر�ضاها كحق �شخ�صي غري متوارث
كتعوي�ض عن االثار ال�سلبية التي من املمكن ان حتدث لها
مثل اال�ضرار االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية � ....ألخ.
يعترب الطالق ك�سر ًا للمر�أة املتزوجة الراغبة يف ال�صرب
واال�ستمرار يف احلياة الزوجية من �أجل ا�ستقرار ابنائها

تطوير الخطط الدراسية
الجامعية ال يكفي

نايف جابر الربقاين

مت�ضى بنا الأيام ومتر �سنني العمر �سريع ًا
ونحن قد فوتنا الكثري من حلظات حياتنا
دون �أن نعي�شها  ،وبذلك نكون قد �ضيعنا
الكثري م��ن ه��ذه اللحظات التي ق��د تكون
�سبب ًا ل�سعادة و�سرور وفرح دائم.
ح��ي��ات��ن��ا م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ك��ث�ير م���ن الأح������داث
وامل��ت��غ�يرات امل��ت�����س��ارع��ة وه���ي انعكا�س
طبيعي لعجلة هذا الزمان  ،وعي�ش احلياة
بلحظاتها املختلفة يجعلنا ندرك تفا�صيلها
ون�ستمتع بحلوها ون�ستفيد خ�برة من
مرها  ،ه��ذه اللحظات عبارة عن �سنوات
عمرك وكل حلظة ترتك �أثر ًا �سواء �إيجابي
�أو �سلبي  ،وطريقة حياتنا هي انعكا�س
لطريقة تفكرينا ال��ت��ي ق��د جت��ع��ل احل��ي��اة
�سعادة و�سرور ًا وفرحا وحتول امل�صاعب
والعقبات �إىل جن��اح��ات وق��د جتعلها هم
ونكد.

�أدركوا حلظات العمر وعي�شوها مبا ير�ضي
الله ور�سوله وا�ستمتعوا بكل حلظة مع
�أهلكم واحبابكم وت�أكدوا �أن هذه اللحظات
���س��وف ت��ك��ون يف ي��وم م��ن الأي����ام ذك��رى،
عي�شوها و�أنتم متيقنون �أن �أقدار الله خري
و�أن تفا�ؤلنا يجلب اخلري وت�شا�ؤمنا يجلب
ال�شر ،فعن ابن عبا�س ر�ضي الله عنه� :أَن
�صلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َدخَ لَ َعلَى
َر ُ�سولَ الل َِّه َ
ْ
ور �إِ ْن َ�شا َء
َر ُجلٍ َي ُعو ُد ُهَ ،فقَالَ َ :
ال َب�أ َ
�س طَ ُه ٌ
اللَّه َ ،فقَالَ  :كَلاَّ َ ،بلْ ُح َّمى َتفُو ُر َ ،علَى َ�ش ْي ٍخ
�صلَّى
َك ِب ٍ
ور  ،قَالَ الن َِّب ُّي َ
ير ُه ال ُق ُب َ
ري َ ،ك ْي َما تُزِ َ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ف َن َع ْم ِ�إذن.
عي�شوا اللحظة ب�سعادة وف��رح و�أ�سعدوا
م��ن معكم وح��ول��ك��م واج��ع��ل��وا حلظاتكم
ذكريات جميلة يف كل �صفحة من �صفحات
ك��ت��اب ح��ي��ات��ك��م ،دم��ت��م ب��ل��ح��ظ��ات �سعيدة
وعي�شة هانئة.

القرارات الشخصية
@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�سف

يعد القرار �سل�سة من العمليات العقلية التي
�سبل اجن��از فعل ما
يقوم بها الفرد باختيار ُ
وقد يكون لديه عدة خيارات وعليه ان يختار
م��ا يو�صله لهدفه دون ان ي��ن��دم الح��قً��ا على
اختياره لقراره ،ومن املهم جدا ان يكون املرء
م�س�ؤولاً عن قراراته التي اتخذها.
هناك ان��واع ا�سا�سية للقرار كقرار التفكري
وق����رار ال�ترك��ي��ز وق����رار االح��ا���س��ي�����س وق���رار
ال�سلوك وق��رار تقييم النتائج وت�شكل هذه
االنواع منظومة متكاملة يف اتخاذ القرارات
ال�شخ�صية حيث ان لكل نوع عوامل مرتابطة
وخطط ًا زمنية لكل نوع منهم.
وكما نعلم ان هناك ق���رارات يومية الذهاب
���رارا يوم ًيا كذلك االهتمام
اىل العمل يعد ق ً
بال�صحة العامة بكل جوانبها لهو قرار يومي
حيث يرتتب عليه تنظيم منط احلياة اخلا�صة

والعامة للفرد وهناك فرق بني اتخاذ القرارات
الع�شوائية واملنظمة.
وتت�أثر ال��ق��رارات بالظروف فهناك ق��رارات
ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا م��راج��ع��ت��ه��ا وت��غ�يره��ا ح�سب
الظروف وقد نقرر يف بع�ض االحيان قرارات
�سريعة دون تخطيط م�سبق لها ب�شكلٍ مفاجئ
ح�سب الظرف الذي منر فيه وغال ًبا ما ت�ؤدي
ال��ق��رارات ال�سريعة الع�شوائية اىل عواقب
وخيمة ولكن كيف اقرر قرارات منظمة بوعي
وحكمة؟.
ان ال�سيطرة على االنفعال �أح��د اه��م عوامل
اتخاذ القرار ال�سليم وهذا يعني ان الفرد فكر
مبعدا م�شاعره
بهدوء وبرتكيز تام دون ت�سرع
ً
متحكما ب��ردة فعله يف
وعاطفته عن ق��راره
ً
املوقف وم��ن ثم ت�سنى له تقييم النتائج من
قراره ومدى �صالحه او احلاجة اىل تغريه.

@ogaily_wass

يف ظالل القانون

د .عبد اهلل الأعرج

تت�سابق العديد من اجلامعات هذه الأي��ام لتطوير
خططها ال��درا���س��ي��ة ل��ت��واك��ب اح��ت��ي��اج��ات التنمية
الوطنية وتتماهى مع التطوير التي ر�سمتها وزارة
التعليم يف هذا االجتاه.
وبالرغم م��ن �أن تطوير اخلطط الدرا�سية ميثل
ج��ان��ب��ا �إج��رائ��ي��ا مهما ج���دًا يف عملية اال���ص�لاح
التعليمي واملواكبة ملقت�ضيات املرحلة �إال �أن هذا
التح�سني للخطط ال ميكن عزفه ب�شكل منفرد عن
املكونات التعليمية الأخ��رى يف القطاع اجلامعي
وعلى ر�أ�سها املكون الب�شري والذي ي�شمل :الأ�ستاذ
اجلامعي ،الطالب� ،أولياء الأمور ،امل�ستفيدين من
املجتمع اخلارجي.
لذا ف�إن العمل على ر�سم مالمح �إ�ضافية ل�شخ�صية
الأ�ستاذ اجلامعي الذي ال يقف دوره عند التدري�س
والتقومي مهم يف هذا اخل�صو�ص .الأ�ستاذ اجلامعي
�أي�ضا مطالب بتقدمي اخلطط اجل��دي��دة بطريقة
تتواكب �أي�ضا م��ع طبيعة املرحلة بحيث يغلفها
اجلانب العملي التطبيقي الذي يطلبه قطاع الأعمال
وهو مطالب كذلك بتقدمي م�شاريع تعتمد على املهام
 TASK-BASED PROJECTSوهو
�أي�ضا م�س�ؤول عن تقدمي قاعات تدري�سية وتدريبية
يقودها املتعلم ال الأ�ستاذ ت�ضج بالنقا�ش ال�صحي
والتفكري املنطقي والأه���داف والتي تتفق جميعا
وطبيعة اخلطط الدرا�سية اجلديدة واملعدلة.
والطالب �أي�ضا البد �أن يكون له اليد الطوىل يف
التح�صيل املعريف اجلامعي ليكون امل�شهد عمليا
وملبيا الحتياجاته وه��و م��ا �أح�سب �أن اخلطط
الدرا�سية اجلديدة قد �أخذته يف احل�سبان بحيث
تكون املواد املقدمة والفرو�ض املقرتحة والت�سل�سل
للموا�ضيع كلها ت�سري باجتاه قيادة الطالب للعمل
التعليمي ب��دال من معلمه ال��ذي �سيقف دوره على
تي�سري العملية التعليمية و�ضبط �إيقاع االنتقال من
مرحلة اىل �أخرى.
ريا يف قطاع رائد
نحن متفائلون بقيمة التغيري كث ً
مثل التعليم ونتمنى �أن ي��واك��ب تغيري وجتديد
وحت��وي��ر اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات قدر
���واز م��ن التغيري يف املكونات الأخ���رى لتتناغم
م ٍ
الأهداف ويتحقق ما نرجوه من هذا احلراك الذي
طال انتظاره خلري الوطن واملواطن ونفع الإن�سان
�أينما كان.
@dralaaraj

نفقة المتعة
وو�ضعهم االجتماعي �أو لديها الأمل ب�إ�صالح زواجها ،عن
�أَ ِب��ي هريرة ،قال :قال ر�سول الله عليه ال�سالم�ِ :إ َّن املر�أة
ا�س َت ْم َت ْع َت
خلقت من �ضلع ل َْن ت َْ�ستَقِ ي َم لَكَ َعلَى طَ ِريقَةٍ َ ،ف�إِنِ ْ
َ�س ْر َت َها
ك
ا�س َت ْم َت ْع َت ِب َها َو ِب َها عِ َو ٌجَ ،و ِ�إ ْن ذ ََه ْب َت تُقِ ي ُم َهاَ ،
ِب َها ْ
َ�س ُر َها طَ لاَ ُق َها).
َوك ْ
ق��ال الله تعاىل (:وللمطلقات متاع ب��امل��ع��روف حقا على
املتقني) ،وملا طلق الر�سول �صلى الله عليه و�سلم �أميمة
ممزوجا
بنت �شراحيل� ،أعطاها ثوبني .كان �أحدهما �أبي�ض
ً
باللون الأزرق ،ويف تف�سري اجل�لال�ين واب��ن كثري :بعد
ال��ط�لاق ت��دف��ع نفقة واح���دة للمطلقة .الإ���س�لام يقر هذا
كتعوي�ض عن ف�ض الزواج.
تختلف نفقة املتعة عن نفقة العدة ،فنفقة املتعة هي تعوي�ض
وار�ضاء للزوجة املطلقة بعد انتهاء عقد الزوجية ولي�ست

حق ًا للمف�سوخة ب��دون عو�ض او املخلوعة ،بينما نفقة
العدة تفر�ض يف فرتة العدة يف حال عدم ن�شوز الزوجة او
اعرتا�ضها على ا�ستمرار احلياة الزوجية.
يختلف تقدير نفقة املتعة من مطلقة لأخ��رى ح�سب مالءة
الزوج وااللتزامات املالية عليه ،قال الله تعاىلَ « :ال جناح
لهن
وهن �أَ ْو تف ِْر�ضوا َّ
مت�س َّ
عليكم ِ�إ ْن ط َّل ْق ُت ُم النّ�ساء ما مل ُّ
ِ
املو�س ِع قَ�� َد ُر ُه َو َعلى المْ ْقترِ ِ قَ�� َد ُر ُه
ّعوهن َعلَى
فري�ض ًة َومت
َّ
ِ
ِ
ني» البقرة.
َمتاعا بامل
َعروف حقًّا َعلى المْ ح�سنِ َ
�ضمن التطورات امل�شهودة وامل�شكورة م�ؤخر ًا يف ق�ضايا
الأح����وال ال�شخ�صية� ،أرج���و �أن يتم اعتماد نفقة املتعة
�ضمن النفقات امل�شمولة يف موقع "ناجز" ،لتحقيق العدالة
للزوجة املطلقة ومكاف�أتها على �صربها وعدم �سعيها هدم
�أ�سرتها ،ولتحمل ال��زوج مقابل قرار انهاء العالقة وهدم

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

اال�ستقرار العائلي� ،إ�ضافة �إىل �أنه ميكن �أن يكون ح ً
ال جاد ًا
للحد من حاالت الطالق املتزايدة بكرثة يف الآونة الأخرية،
ليعلم الأزواج �أن مقابل الطالق م�س�ؤولية مالية �ستفر�ض
عليهم ،ولتقليل رغبة الزوجات يف طلب اخللع �أو الف�سخ
بدون عو�ض لأنه �سيمنع ا�ستحقاقها للنفقة.
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 181ملياراً صافي الدخل و 70ملياراً توزيعات أرباح

نتائج قياسية لـ((أرامكو)) للربع الثاني
زيادة الطلب على منتجات عمالق النفط السعودي وتعزيز التصنيف

الظهران  -البالد

ب�أرقام قيا�سية فاقت توقعات املحللني� ،أعلنت
عمالق النفط "�أرامكو ال�سعودية" توزيعات
�أرب��اح قدرها  70.3مليار ري��ال للربع الثاين
من العام احلايل  ،من املقرر دفعها خالل الربع
الثالث  ،كا�شفة عن ارتفاع قيا�سي ل�صايف دخل
ربع �سنوي ون�صف �سنوي بلغ  181.6مليار
ريال يف الربع الثاين و 329.7مليار ريال يف
الن�صف الأول من العام احلايل ،مقابل 95.5
مليار ريال و 176.9مليار ريال  ،على التوايل
لنف�س الفرتتني من عام .2021
و�أبانت �أن الزيادة يف هاتني الفرتتني جاءت
نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام ،والكميات
املبيعة� ،إىل جانب هوام�ش الأرب���اح القوية
ل��ق��ط��اع ال��ت��ك��ري��ر يف ال��رب��ع ال��ث��اين وارت��ف��اع
ه��وام�����ش �أرب�����اح ق��ط��اع ال��ت��ك��ري��ر وامل��ع��اجل��ة
والت�سويق يف الن�صف الأول من عام .2022
وقال رئي�س �أرامكو ال�سعودية وكبري �إدارييها
التنفيذيني املهند�س �أمني النا�صر � ،إن النتائج
القيا�سية للربع الثاين تعك�س زيادة الطلب على
منتجات ال�شركة ،خا�صة و�أنها مو ّرد منخف�ض
التكلفة وم��ن بني الأق��ل يف كثافة االنبعاثات
الكربونية ب�أعمال التنقيب والإنتاج يف قطاع
الطاقة  ،متوقعا �أن ي�ستمر منو الطلب على

النفط لبقية العقد اجل���اري ،رغ��م ال�ضغوط
االقت�صادية ال�سلبية على التوقعات العاملية يف
املدى الق�صري.
و�أو���ض��ح النا�صر �أن الأه���داف املناخية تبقى
ذات �أهمية بالغة لل�شركة؛ وهو ما دعاها للعمل
على زيادة الإنتاج من خمتلف م�صادر الطاقة،
مب��ا يف ذل��ك النفط اخل���ام وال��غ��از ،وم�صادر
الطاقة املتجددة ،والهيدروجني الأزرق.
ول��ف��ت �إىل �أن ال�����ش��رك��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير
�أك���ب��ر ب���رن���ام���ج ر�أ�����س����م����ايل يف ت��اري��خ��ه��ا،
ونهجها ه��و اال�ستثمار يف الطاقة املوثوقة
والبرتوكيميائيات اللتني يحتاجهما العامل،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ت��ط��وي��ر ح���ل���ول منخف�ضة
حتول
االنبعاثات الكربونية ،ت�ساعد يف عملية ّ
الطاقة على نطاق �أو�سع.
وت��وا���ص��ل ال�����ش��رك��ة ت��ع��زي��ز م��رك��زه��ا امل���ايل
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت�����ص��ن��ي ٍ
��ف ائ���ت���م���اين ع���الٍ
لال�ستثمار يف خمتلف دورات ال�سوق ،وقد
انخف�ضت املديونية �إىل  %7.9يف  30يونيو
املا�ضي ،مقارنة مع  %14.2يف  31دي�سمرب
 ،2021ويرجع ذلك يف املقام الأول �إىل ارتفاع
التدفقات النقدية الت�شغيلية ،وذل���ك ب�سبب
وحت�سن هوام�ش �أرباح قطاع
الأرباح القوية
ّ
التكرير واملعاجلة والت�سويق.

تكاليف التشغيل تخفض أرباح "تداول"
الريا�ض  -البالد

ان��خ��ف�����ض��ت �أرب�����اح جم��م��وع��ة "تداول ال�سعودية"
القاب�ضة �إىل  278.3مليون ريال بنهاية الن�صف الأول
 ،بن�سبة قدرها  ،%23مقارنة ب�أرباح الفرتة نف�سها يف
العام املا�ضي  ،2021والتي بلغت  362مليون ريال.
و�أو�ضحت ال�شركة �أن �سبب انخفا�ض الأرب��اح خالل
هذه الفرتة يرجع �إىل انخفا�ض الإيرادات الت�شغيلية
بن�سبة  %8.3على �أ�سا�س �سنوي ويعود ذلك لعودة

 8مزادات
لعقارات ومنقوالت

الريا�ض -البالد

�أع���ل���ن م���رك���ز الإ����س���ن���اد وال��ت�����ص��ف��ي��ة
"�إنفاذ" ،عن �إقامة  8مزادات علنية،
ت��ت��ن��وع م���ا ب�ي�ن م�����زادات ح�����ض��وري��ة
و�إلكرتونية؛ لبيع عقارات ومنقوالت
يف خمتلف مناطق اململكة يف امل��دة
ما بني � 31 - 21أغ�سط�س اجل��اري،
مب�ساحات عقارية تتجاوز � 600ألف
مرت مربع.
عقارا
54
من
أكرث
�
��زادات
مل
وتعر�ض ا
ً
ومنقولاً
أرا�ض جتارية
�
بني
ما
تتنوع
ٍ
و���س��ك��ن��ي��ة وزراع���ي���ة وف��ل��ل �سكنية،
وع��م��ائ��ر جت��اري��ة و�سكنية وم�صنع
زي��وت و�شحوم �صناعية وح��اوي��ات
و�إك�س�سوارات �سيارات.
وتبد�أ مبزاد الرثيا الإلكرتوين الذي
يعر�ض  3عقارات يف مدينة الريا�ض،
وم��زاد مكة احل�ضوري الذي يعر�ض
 12عقارا مبنطقة مكة املكرمة ،ومزاد
تبوك الثاين الإلكرتوين الذي يعر�ض
 3عقارات مبدينة تبوك ،ومزاد عرو�س
البحر الإل��ك�تروين ال��ذي يعر�ض 20
عقارا مبحافظة ج��دة ،وم��زاد جنوب
ً
اململكة الإل��ك�تروين ال��ذي يعر�ض 3
عقارات مبنطقة ع�سري ،ومزاد الفندر
الإل��ك�تروين ال��ذي يعر�ض  3عقارات
���ي��را م����زادات
مب��دي��ن��ة ال���دم���ام ،و�أخ ً
امل���ن���ق���والت ح��ي��ث ي���ق���ام م�����زاد على
م�صنع زيوت و�شحوم �صناعية الذي
يعر�ض �أك�ثر من  10منتجات زيوت
و�شحوم �صناعية بكميات جتارية،
ويقام امل��زاد مبحافظة ج��دة؛ وم��زاد
حل��اوي��ات و�إك�����س�����س��وارات �سيارات
م��ت��ع��ددة الأ���ش��ك��ال والأن�����واع وي��ق��ام
املزاد مبحافظة جدة.

�أن�شطة التداول �إىل �أو�ضاعها الطبيعية حيث انخف�ضت
بن�سبة  ،%21.9ف�ض ًال عن ارتفاع امل�صاريف الت�شغيلية
بن�سبة  %9.8على �أ�سا�س �سنوي ويعود ذلك الرتفاع
تكاليف الرواتب ،وانخفا�ض الأرباح نظر ًا النخفا�ض
الإيرادات الت�شغيلية مقابل منو امل�صاريف الت�شغيلية.
و�أ�شارت �إىل �أن �إجمايل الربح للمجموعة ،انخف�ض
بن�سبة  %14.5على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إىل 403.0
مليون ري���ال يف الن�صف الأول 2022م م��ق��ارن�� ًة بـ

 471.3مليون ري���ال يف الن�صف الأول م��ن العام
املا�ضي ،وي��ع��ود ذل��ك �إىل االنخفا�ض يف الإي���رادات
الت�شغيلية مقابل النمو يف امل�صاريف الت�شغيلية
للمجموعة.
يذكر �أن النتائج املالية للربع الثاين  2022ملجموعة
ت��داول �أظهرت انخفا�ض �أرب��اح ال�شركة �إىل 137.7
مليون ري��ال ( )24-مقابل  181مليون ري��ال للفرتة
ذاتها من العام املا�ضي.

اكتمال "نيوم للهيدروجين
األخضر" العام الحالي

 % 62ارتفاع المدفوعات اإللكترونية
الريا�ض  -البالد

ارتفعت ن�سبة املدفوعات الإلكرتونية يف اململكة
لت�صل �إىل  ،% 62يف ع��ام 2021م من �إجمايل
عدد العمليات املنفذة ،كما �ش ّكلت ن�سبة  % 94من
�إجمايل قيم هذه العمليات.
و�أ���ص��در البنك امل��رك��زي ال�سعودي تقرير ًا عن
نتائج درا���س��ة مو�سعة ح��ول ا�ستخدام و�سائل
الدفع  ،كجزء من �أهداف برنامج تطوير القطاع
املايل � -أحد برامج ر�ؤية اململكة  2030للو�صــول
�إلــى ن�سبة  % 70مدفوعــات �إلكرتونيــة بحلــول
عــام 2025م.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه  -ولأول مرة يف اململكة
 مل يعد النقد و�سيلة الدفع الأكرث ا�ستخدام ًا منقبل الأف��راد ،حيث منت املدفوعات الإلكرتونية
ل�ل��أف���راد ب�شكل م��ل��ح��وظ لتبلغ  % 57يف ع��ام
2021م من �إجمايل عدد العمليات املنفذة ،مقارنة
بـ  % % 36يف عام 2019م.

وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،بلغت ح�صة امل��دف��وع��ات
الإل��ك�ترون��ي��ة يف ق��ط��اع الأع���م���ال  % 84ل��ع��ام
2021م ،مقارنة ب��ـ % 51يف ع��ام 2019م� ،أي
بنمو بلغ  % 65خالل عامني ،كما ك�شفت الدرا�سة
عن حت��ول القطاع احلكومي ب�شكل �شبه كامل
لالعتماد على و�سائل الدفع الإلكرتونية يف �إمتام
جميع عمليات الدفع املختلفة �إىل امل�ستفيدين
كافة� ،سواء كانوا �أف���راد ًا �أو من�ش�آت �أعمال �أو
جهات حكومية �أخرى.
وي�سعى البنك املركزي �إىل ت�شــجيع ا�ستخدام
وتبني و�ســائل الدفــع الإلكرتونية الأكرث �ســرعة
وكفــاءة ،ام��ت��داد ًا للجهود املبذولة يف تطوير
وتعزيز بنيـة حتتيـة وا�سـعة النطـاق للمدفوعــات
يف اململكــة م��ن جميع اجل��وان��ب التنظيميــة
والفنيــة والت�شــغيلية� ،إىل جانب تقديــم برامــج
ومبـادرات وا�سـتثمارات متعـددة مـع اجلهـات
الفاعلـة فــي القطــاع املالــي.

تعاون بين البلدية واإلسكان و"الزكاة"
الريا�ض -البالد

الريا�ض  -البالد

قالت �شركة �أكوا باور �إنها �شهدت
خ�لال الن�صف الأول تقدما قويا
يف تطوير م�شاريعها ،متوقعة �أن
ت��ك��ون امل��راح��ل النهائية مل�شروع
"نيوم للهيدروجني الأخ�ضر" يف
الربع الرابع من العام احلايل.
و�أ���ض��اف��ت ال�����ش��رك��ة يف ال��ع��ر���ض
التقدميي للم�ستثمرين ملناق�شة
النتائج املالية للربع الثاين � ،أنها
ق��دم��ت ع��رو���ض�� ًا مل�����ش��اري��ع الطاقة
املتجددة اجلديدة �ضمن االتفاقية
اال�سرتاتيجية املوقعة مع �صندوق
اال�ستثمارات العامة.

وذكرت �أن توقف امل�صانع اخلا�صة
بال�شركة يعترب م�����ض��ر ًا ،مرجع ًة
ذل��ك �إىل ف�شل توريد امل��ع��دات من
ق��ب��ل م�صنعي امل���ع���دات ،م�����ش�ير ًة
�إىل �أن توفر الطاقة واملياه خالل
فرتة الن�صف الأول كانت مرتفعة
ولكنها م��ا زال���ت دون توقعاتها،
م�شرية �إىل �أن من �ضمن التحديات
ت�أثري احلرب على التكاليف العاملية
املرتفعة ،ما �أثر على امل�شاريع حتت
الإن�شاء �أو الأ�صول التي تعترب يف
مراحل متقدمة ،خا�صة تلك التي
تقع حول مناطق احلرب ،الفت ًة �إىل
�أنها ال تتوقع ت�أثري ًا �سلبي ًا كبري ًا

على م�شاريعها يف املنطقة.
و�أ�ضافت �أن��ه ال يوجد �أي ت�أخري
يف الإغ�ل�اق���ات امل��ال��ي��ة امل�ستهدفة
حتى نهاية العام ،فيما �أ�شارت �إىل
�أن��ه م��ن املحتمل زي���ادة التكاليف
ولكن امل�شاريع لديها احتياطيات
ملثل هذه الظروف.
وارت��ف��ع��ت �أرب����اح "�شركة �أع��م��ال
امل���ي���اه وال��ط��اق��ة الدولية"� ،إىل
 541.7م���ل���ي���ون ري������ال ب��ن��ه��اي��ة
الن�صف الأول بن�سبة قدرها ،%21
مقارنة ب�أرباح  446.9مليون ريال
مت حتقيقها خالل نف�س الفرتة من
عام .2021

�أبرمت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان
وهيئة ال��زك��اة وال�ضريبة واجل���م���ارك ،مذكرتي
تعاون بهدف تعزيز �أوجه التعاون امل�شرتك وتبادل
اخل�برات بني القطاعني� ،إىل جانب اال�ستفادة من
من�صة "فر�ص" التي ُتقدمها الوزارة لطرح و�إدارة
الفر�ص اال�ستثمارية.
ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون وزي���ر ال�����ش���ؤون البلدية
وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان ماجد ب��ن عبدالله احلقيل،
وحم��اف��ظ ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة وال�����ض��ري��ب��ة واجل��م��ارك
املهند�س �سهيل بن حممد �أبامني.
وي�سعى القطاعان من خالل اتفاقية التعاون �إىل
رف��ع م�ستوى التن�سيق وتعزيز �أوج���ه التعاون
امل�شرتك وتبادل اخل�برات واملعلومات ،وذلك مبا
يُ�سهم يف حتقيق العمل التكاملي ،وحوكمة العالقة

والتعاون ،وتطوير الأعمال امل�شرتكة واخلدمات
الإلكرتونية بني القطاعني.
وتهدف مذكرة التفاهم الأخرى �إىل ا�ستفادة هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك من بوابة "فر�ص"،
وذلك مبا يُ�سهم يف تطوير و�سائل طرح امل�شروعات
واال�ستثمارات املندرجة حتت اخت�صا�ص الهيئة،
وذل��ك ب��الإع�لان عنها م��ن خ�لال ب��واب��ة اال�ستثمار
البلدي "فر�ص" ،الأم���ر ال��ذي يُ�سهم يف حت�سني
البيئة اال�ستثمارية وتعزيز التناف�سية على الفر�ص
التي تقدمها هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك.
ووق��ع مذكرة التفاهم من جانب وزارة ال�ش�ؤون
ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة والإ����س���ك���ان وك��ي��ل ال����وزارة
لال�ستثمار وتنمية الإي���رادات ها�شم بن �إبراهيم
الفواز ،فيما و ّقعها من جانب الهيئة وكيل املحافظ
لل�ش�ؤون املالية والإدارية خالد بن �صالح املزيني.
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القضاء يؤكد عدم أحقيته بحل البرلمان

العراق ..زحف مليوني يستهدف جرف المفسدين
بغداد  -البالد

ي��غ��ل��ي ال�����ش��ارع ال��ع��راق��ي يف ان��ت��ظ��ار ���ض��رب��ة ب��داي��ة
التظاهرة امللونية التي دع��ا لها تيار ال�صدر جلرف
املف�سدين املوالني لإي��ران ،وعدم ال�سماح للملي�شيات
ب��ت��وىل زم���ام احل��ك��م يف ال��ب�لاد� ،إذ دع��ا ق��ي��ادي مقرب
من زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر� ،إىل تنظيم
م��ا و�صفها مب��ظ��اه��رة "�سلمية مليونية" م��ن جميع
حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق �إىل العا�صمة ب��غ��داد ،ح��اث��ا على
التوجه �إىل �ساحة التحرير يف بغداد ثم �إىل موقع
املعت�صمني م��ن �أن�����ص��ار التيار ال�����ص��دري يف املنطقة
اخل�ضراء ،والذين يرف�ضون مر�شح الإطار التن�سيقي
لرئا�سة احلكومة .وقال القيادي �صالح العراقي :لنبعث
بر�سالة مليونية �شعبية �إىل العامل كله ب�أن العراق مع
الإ�صالح ..وال مكان للف�ساد والفا�سدين" ،معترب ًا تلك
املظاهرة مبثابة "الفر�صة الأخرية" ،مبينا �أن توقيتها
�سيعلن مع تعليمات معينة ،طالبا من �أن�صار ال�صدر
اال�ستعداد لالنطالق .يف وقت �أعلن الإطار التن�سيقي
ع��ن اعت�صام مفتوح وق���دّم ع���دد ًا م��ن امل��ط��ال��ب بينها
الإ�سراع بت�شكيل ما و�صفها بـ"حكومة خدمية وطنية
كاملة ال�صالحيات" ،وهو ما يرف�ضه �أن�صار ال�صدر.
وت�شهد بغداد منذ �أي��ام اعت�صامني م�ضادين ،الأول
م�ستمر م��ن��ذ �أ���س��ب��وع�ين مل��ن��ا���ص��ري ال��ت��ي��ار ال�����ص��دري
ب��ج��وار ال�برمل��ان ال��ع��راق��ي ،والآخ����ر انطلق قبل يوم
واحد يقيمه خ�صوم ال�صدر يف الإطار التن�سيقي على
�أ�سوار املنطقة اخل�ضراء .ويوا�صل الطرفان الت�صعيد
بينهما منذ �أ�شهر ،و�سط مطالبة التيار ال�صدري بح ّل
الربملان و�إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة� .أما الإطار
التن�سيقي ف�يرى �أن الأول���وي���ة ه��ي ان��ع��ق��اد ال�برمل��ان
وت�شكيل حكومة .وي��ري��د التيار ال�����ص��دري مكافحة

الف�ساد وتغيري النظام ،مطالبا بحل الربملان ،بينما �أكد
جمل�س الق�ضاء الأعلى بالعراق عدم امتالكه �صالحية
حل جمل�س النواب يف البالد .وجاء بيان الق�ضاء رد ًا
على طلب زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر الأ�سبوع
املا�ضي من املجل�س التدخل ،فنا�شد الأخري ال�صدر عدم
الزج با�سمه يف مناف�سات �سيا�سية .و�أو�ضح البيان �أنه
�سبق و�أكد ردا على مقرتح مماثل يف مار�س من العام
اجل��اري� ،أنه ال ميلك ال�صالحية حلل جمل�س النواب.
ودعا جمل�س الق�ضاء الأعلي كافة اجلهات ال�سيا�سية

والإع�لام��ي��ة �إىل ع���دم زج ال��ق�����ض��اء يف اخل�صومات
واملناف�سات ال�سيا�سية ،م�شدد ًا على �أن الق�ضاء يقف
على م�سافة واح��دة من اجلميع ،لأن الأ�سا�س الذي
يرتكز عليه هو تطبيق الد�ستور وال��ق��ان��ون .وت�أتي
التطورات احلالية بعد �أ�شهر عا�شها العراق يف ان�سداد
�سيا�سي بد�أ با�ستقالة نواب ال�صدر يف يونيو املا�ضي،
بعد ف��وز التيار ب��ـ  47مقعدا ،وه��و ال��ع��دد الأك�ب�ر من
املقاعد .وج��اء ق��رار ال�صدر حينها بعد ف�شل ت�شكيل
احلكومة بانتخاب رئي�س جمهورية ،لي�صر التيار على

ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية ،يف حني �أراده��ا نواب
كتلة الإطار التن�سيقي حكومة ائتالفية .وبعد ا�ستقالة
ال��ن��واب ال�����ص��دري�ين ،ح��ل مكانهم ن���واب م��ن الإط���ار
التن�سيقي ،م��ا رف��ع ع��دد مقاعد التكتل يف ال�برمل��ان،
و�أ�صبح مبقدورهم ت�شكيل حكومة ائتالفية ،وهو ما
يرف�ضه ال�صدر .وعلى �إثر تلك اخلطوة ،اقتحم حمتجو
التيار ال�صدري الربملان العراقي يف  30يوليو املا�ضي،
و�أعلنوا االعت�صام فيه حتى الآن ،ليدخل االعت�صام
�أ�سبوعه الثاين دون حل يلوح يف الأفق.

إرهاصات بعودة حمدوك لرئاسة الوزراء

السودان ..البرهان يضع القوات المسلحة في «الحياد»
اخلرطوم  -البالد

يف ظل توا�صل الأزم��ة ال�سيا�سية يف ال�سودان� ،أكد رئي�س
جمل�س ال�سيادة عبد الفتاح ال�بره��ان� ،أم�����س (الأح����د)� ،أن
القوات امل�سلحة لن تنحاز لأي طرف يف الفرتة االنتقالية،
م�ضيفا" :تابعنا املبادرات الوطنية ،ونرحب بكل املبادرات،
وندعو اجلميع للجلو�س على �صعيد واح��د وااللتفاف �إىل
�ش�أن الوطن" .ودعا الربهان يف كلمة مبنا�سبة عيد اجلي�ش
القوى ال�سودانية للتعاون لتجاوز املرحلة االنتقالية الدقيقة،
وقال "ن�سعى ل�صيغة وطنية �سودانية ال تق�صي �أحدا و�صوال
لالنتخابات" ،م�ؤكدا العزم على بذل مزيد من اجلهد لالنتقال
بالقوات امل�سلحة �إىل ما ميكنها من حماية �أر���ض و�شعب
ال�����س��ودان ،الفتا �إىل �أن ال�����س��ودان يعي�ش جتربة انتقالية
حماطة بتحديات كبرية ال ميكن جتاوزها �إال بالوقوف �صفا
واح��دا لنقدم امل�صلحة الوطنية على ما دون��ه��ا ،م���ؤك��د ًا �أن
القوات امل�سلحة �ستظل وفية لل�شعب وتنحاز �إىل "تطلعاته
امل�����ش��روع��ة يف ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي حت��ت ظ��ل ح��ك��وم��ة مدنية
منتخبة .و�أ���ض��اف" :القوات امل�سلحة تتفرغ �إىل موا�صلة
دورها يف ت�أمني البالد وحرا�سة مكت�سباتها الوطنية وت�أمينها
من كل معتد ومرتب�ص" .وخالل يوليو املا�ضي� ،أعلن رئي�س
جمل�س ال�سيادة ال�سوداين ،عبد الفتاح الربهان� ،أنه �سيتم
حل جمل�س ال�سيادة وت�شكيل جمل�س �أعلى للقوات امل�سلحة
من اجلي�ش والدعم ال�سريع .وقال حينها �إن ت�شكيل املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة �سيتم بعد ت�شكيل احلكومة التنفيذية،
مو�ضح ًا �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �سيتوىل قيادة
القوات النظامية وم�س�ؤولية الدفاع والأم��ن .ومنذ تطبيق
اجلي�ش يف � 25أكتوبر املا�ضي �إجراءات ا�ستثنائية ،وفر�ض
حالة طوارئ بعد حل احلكومة ،تعي�ش البالد �أزمة �سيا�سية
متوا�صلة .ومع جلو�س الأطراف ال�سودانية �إىل طاولة حوار
واح���دة �سمي بـ"املائدة امل�ستديرة" ،ع��اد ب��رز ا�سم رئي�س
الوزراء ال�سابق عبدالله حمدوك على ر�أ�س قائمة املر�شحني
لرئا�سة احلكومة جم��ددا على الرغم من زه��ده يف املن�صب
وف��ق��ا ملقربني م��ن��ه .ت��وق��ع��ات ع���ودة ح��م��دوك دعمتها نتائج

ا�ستطالع للر�أي طرحته �إح��دى املنظمات ال�سودانية ،مطلع
�أغ�سط�س اجل���اري ،ح��ول �أف�ضل اخل��ي��ارات املطروحة حلل
�سيا�سي بالبالد .ويعي�ش ال�سودان �أزمة �سيا�سية "حادة" منذ
ق��رارات قائد اجلي�ش الفريق �أول ركن عبدالفتاح الربهان،
التي ق�ضت بحل احلكومة االنتقالية وفر�ض حالة الطوارئ
بالبالد وجتميد بع�ض بنود الوثيقة الد�ستورية ،يف خطوة
و�صفها ب�أنها ت�صحيحية مل�سار الثورة  .ومع ت�صاعد موجة
االحتجاجات الراف�ضة لتلك ال��ق��رارات� ،ألغى الربهان حالة

ال��ط��وارئ و�أف���رج عن املعتقلني ال�سيا�سيني يف �إج���راءات
هدفت لتهيئة مناخ احل��وار الذي ت�سريه �آلية ثالثية مكونة
من االحتاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم املتحدة
باخلرطوم "يونيتام�س" ،غري �أن البالد البالد دخلت يف حالة
من اجلمود ال�سيا�سي بعد �أن توقف التفاو�ض ال��ذي كانت
تديره الآلية الثالثية� ،إثر ان�سحاب اجلي�ش من هذه العملية
بغر�ض �إف�ساح املجال للقوى ال�سيا�سية لت�شكيلحكومة مدنية
لن ت�شارك فيها القوات امل�سلحة.

إثيوبيا تدعو لمفاوضات بشأن سد النهضة
�أدي�س �أبابا  -البالد

�أك��د وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي دمييكي ميكونني� ،أم�س
(الأح��د)� ،أن ملء خزان �سد النه�ضة ،الذي �أث��ار خالفا بني
ب�لاده وم�صر وال�����س��ودان ،ب��ات "حقيقة ماثلة" ،مبينا �أن
رئي�س الوزراء الإثيوبي �أبي �أحمد ،وجه ر�سالة �إىل دولتي
امل�صب ال�سودان وم�صر ،قائال �إن "املفاو�ضات واملناق�شات
احلقيقية ب�ش�أن �سد النه�ضة �ست�ؤتي ثمارها �أك�ثر من �أي
بديل �آخر" .وق��ال رئي�س ال���وزراء الإث��ي��وب��ي" :م�ستوى
ارتفاع ال�سد و�صل �إىل  600مرت" ،م�ضيف ًا�" :سنقوم ببيع

الكهرباء ل��دول اجل��وار لتحقيق تنمية م�شرتكة" ،معتربا
�أن النيل هبة لإثيوبيا وم�صر وال�سودان ويجب اال�ستفادة
منها �سوي ًا ،وتابع" :النيل م�صدر فخر واعتزاز للإثيوبيني
و�سنحقق التنمية من خالله" .و�أعلنت احلكومة الإثيوبية
ر�سمي ًا� ،إكمال عملية امللء الثالث ل�سد النه�ضة بحجم 22
مليار م�تر مكعب ،م�ضيف ًة �أن��ه مت مترير امل��ي��اه ع�بر املمر
الأو�سط لل�سد.
فيما قال رئي�س اللجنة الفنية للتفاو�ض يف ملف �سد النه�ضة
بوزارة الري ال�سودانية م�صطفى ح�سني� ،إن بالده تراقب

عن كثب نتائج خطوة �إثيوبيا التي �أعلنتها ببدء التوربني
الثاين يف توليد الكهرباء من ال�سد ،بينما احتجت م�صر
نهاية يوليو املا�ضي لدى جمل�س الأمن الدويل على خطط
�إثيوبيا ملوا�صلة ملء �سد النه�ضة "�أحادي ًا" خالل مو�سم
الأم��ط��ار منذ يوليو  2020دون ات��ف��اق م��ع ال���دول الثالث
املعنية باملو�ضوع .وطلب ال�سودان وم�صر م��رار ًا ،وهما
بلدان يعتمدان ب�شكل كبري على النيل لت�أمني احتياجاتهما
من املياه ،من �إثيوبيا وقف عملياتها مللء ال�سد بانتظار �إبرام
اتفاقية ثالثية حول هذا املو�ضوع وطرق ت�شغيل ال�سد.

وفد الكونغرس
يصل تايوان ويناقش
أزمة سالسل اإلمداد
وا�شنطن  -البالد

عقب زي��ارة رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي،
نان�سي بيلو�سي ،املثرية �إىل تايبيه ،و�صل وفد
من الكونغر�س الأمريكي �إىل تايوان لالجتماع
م��ع ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين ومناق�شة ال��ع�لاق��ات بني
وا���ش��ن��ط��ن وت��اي��ب��ي��ه و�أزم����ة �سال�سل ال��ت��وري��د
العاملية.
وق��ال��ت �سفارة ال��والي��ات املتحدة يف ت��اي��وان،
�أم�س (الأحد)� ،إن وفد من الكونغر�س الأمريكي
���س��ي��زور ت���اي���وان يف ال��ف�ترة م��ن � 14إىل 15
�أغ�سط�س لالجتماع م��ع ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين يف
البالد" .وك��ان��ت بيلو�سي داف��ع��ت الأ���س��ب��وع
املا�ضي عن زيارتها لتايوان وو�صفتها ب�أنها
ت�ستحق القيام بها قطعا ،و�إن الواليات املتحدة
ال مي��ك��ن �أن ت�����س��م��ح ل��ل�����ص�ين ب��ع��زل اجل��زي��رة
التي تتمتع بحكم ذات��ي .وقالت بيلو�سي وفقا
ل�شبكة (" :)NBCال ميكن �أن ن�سمح للحكومة
ال�صينية بعزل ت��اي��وان ..لن يحددوا من الذي
ميكنه الذهاب لتايوان".
و�أثارت زيارة نان�سي بيلو�سي جلزيرة تايوان
غ�ضب بكني التي تعترب �أن ال��زي��ارة ا�ستفزاز
ونكو�ص ع��ن ال��وع��ود التي قطعتها ال��والي��ات
املتحدة لل�صني ،بينما �أك��دت الإدارة الأمريكية
لبكني التزامها ب�سيا�سة "�صني واحدة" ،ون�أت
بنف�سها عن زي��ارة بيلو�سي لتايوان ،قائلة �إن
رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي تتخذ قراراتها
بنف�سها .وتعترب زيارة بيلو�سي �أول زيارة يقوم
بها رئي�س جمل�س النواب الأمريكي �إىل تايوان
منذ ع��ام  ،1997مم��ا يجعلها �أع��ل��ى م�س�ؤول
�أمريكي يزور اجلزيرة منذ  25عاما.
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إطالق النسخة الثانية من مسابقة الكوميديا
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت هيئة امل�سرح والفنون الأدائية ،عن �إط�لاق الن�سخة الثانية من "م�سابقة
الكوميديا" ك�إحدى مبادراتها التي تهدف �إىل اكت�شاف املواهب املتخ�ص�صة من فئة
ال�شباب والفتيات املوهوبني من عمر � 18سنة فما فوق ،يف جمال تقدمي عرو�ض
الكوميديا ،واملهتمني بالفنون الكوميدية يف اململكة.
تبد�أ الن�سخة الثانية من امل�سابقة يف الفرتة من � 13سبتمرب على �أن تنتهي
بتاريخ  4نوفمرب 2022م بعد مرورها بـ 16مدينة على مدى �شهرين متوا�صلني
يف مناطق :ال��ري��ا���ض ،ومكة املكرمة ،واملدينة امل��ن��ورة ،وح��ائ��ل ،وعنيزة،
والأح�ساء ،والدمام ،واخلرب ،واجلوف ،وعرعر ،وتبوك ،والطائف ،وجدة،
وجيزان ،و�أبها ،وجنران ،والباحة .وت�ستهدف م�شاركة ما ي�صل �إىل 2000
مت�سابق من املوهوبني.
و�سيح�صل �صاحب املركز الأول على جائزة مالية مببلغ � 50أل��ف ري��ال،
والثاين � 30ألف ريال� ،أما الفائز باملركز الثالث فيح�صل على مبلغ � 15ألف
ريال .ومتر امل�سابقة بعدة مراحل رئي�سة بعد مرحلة الت�سجيل تتمثل يف
مرحلة جتارب الأداء املبدئية يف املدينة التي اختارها املت�سابق م�سبق ًا،
ثم مرحلة عرو�ض املناطق ،وبعدها مرحلة العرو�ض ربع نهائية التي
يت�أهل من خاللها  20مر�شح ًا �إىل مع�سكر ن�صف نهائي ،ومن ثم املرحلة
قبل النهائية التي �ست�شهد ت�أهل  5مر�شحني للحفل النهائي الذي �س ُتعلن
فيه الهيئة �أ�سماء الفائزين .وت�شمل امل�سابقة عدة م�سارات منها جتارب
الأداء احلية ،حيث ي�ؤدي امل�شرتك يف هذا امل�سار �أمام جلنة التحكيم
التي ت��زور منطقته .وامل�شاركات عن طريق الفيديو ،حيث ي�شارك
املت�سابق فيديو ي�ؤدي فيه فقرته يف مدة ال تقل عن  3-2دقائق ،وت�شمل
امل�شاركات الكوميديا اجلماعية والكوميديا الفردية واملنوعات
الكوميدية .و�أتاحت الهيئة للراغبني يف الت�سجيل وامل�شاركة يف
تقدمي طلباتهم عرب املن�صة الإلكرتونية.

عروض حرفية

تجذب زوار مهرجان بيت حائل

حائل ـ البالد

جذبت العرو�ض احلية للحرف يف مهرجان بيت
حائل ال���زوار م��ن خ�لال احل��رف املحلية الرتاثية،
ك�صناعة امل�شغوالت اليدوية ب�أنواعها مثل :اخلو�ص
وال�سدو وعمل القرب واملن�سوجات والكرو�شيه.
تقول احلرفية ( �أم رميية) التي ا�شتهرت باملن�سوجات
وع��م��ل اخل��و���ص واحل��ق��ائ��ب؛ �أن ه��ذه امل�شغوالت
تعمل عليها منذ زمن طويل ،وبدايتها كانت ب�أعمال
يدوية ب�سيطة ،ثم تطور عملها و�أ�صبحت يف فرتة
الح��ق��ة ت�����س��وّق م��ا تنتجه خ���ارج امل��ن��ط��ق��ة� ،إىل �أن
قامت بامل�شاركة يف املهرجانات الثقافية واملعار�ض
اخلا�صة باحلرف ال�شعبية ،م�ستعر�ضة م�شاركتها يف
الفعاليات امل�صاحبة لرايل حائل و�سوق عكاظ التي
ح�صلت فيه على جائزة �أف�ضل حرفية  ،الفتة النظر
�إىل �أن احلرف اليدوية والأعمال الرتاثية القدمية ال
زالت حمتفظة مبكانتها عند كثري من ع�شاق الرتاث
ال�شعبي .فيما قالت (�أم فريح) وهي �إحدى احلرفيات
امل�شاركات� :إن مهرجان بيت حائل حقق لها مبيعات
مل تكن تتوقعها  ،مبينة �أن عملها ينح�صر يف �صناعة
الأدوات ال�شعبية؛ كاحلقائب ال�تراث��ي��ة وال�سدو
و�أعمال اخل��رز وال�صوف و�صناعة ال�سفر و�أعمال
الكرو�شية واملفار�ش الرتاثية.

سوق الثالثاء ..

بيت الهدايا التراثية بعسير

�أبها ـ مرعي ع�سريي

ي�ضم �سوق الثالثاء جميع الفئات وعلى رغم تغري
املوقع �إال �أن العادات والأمناط وال�سلوك واحل�ضارة
والرتحيب بال�ضيف لن يتغري ،ويعد �سوق الثالثاء
ال��ذي يقام يف مدينة �أب��ه��ا يف منطقة ع�سري ،بيت
الهدايا الرتاثية الأول يف املنطقة ،ال��ذي يتهافت
عليه الزوار القتناء هداياه .وقال �أحد �أهايل �أبها �إن
�سوق الثالثاء هو حمفل جتاري واجتماعي يحافظ
على الأمن���اط الرتاثية يف ا�ستقاء �أخ��ب��ار املنطقة
وعر�ض ال�سلع واملنتجات .و�أ�ضاف �أن جميع الفئات
حتر�ص على ال��ذه��اب �إىل �سوق ال��ث�لاث��اء ،م�شريًا
�إىل �أن��ه رغم تغري املوقع �إال �أن العادات والأمن��اط
وال�سلوك واحل�ضارة والرتحيب بال�ضيف لن يتغري.
كما �أن �سوق الثالثاء هو �أحد �أقدم الأ�سواق ال�شعبية
يف املنطقة ،وواح��د من �أب��رز املعامل التاريخية يف
�أبها ،ويتميز ال�سوق ب�أنه ي�ضم جمموعة كبرية جدا
من املنتجات ال�شعبية واليدوية التي يتهافت ال�سياح
عليها ل�شرائها.

الحالة الثقافية  ..الحفاظ على التراث ودعم اإلبداع
الريا�ض ـ البالد

�أ�صدرت وزارة الثقافة عرب موقعها الر�سمي �أم�س
الن�سخة الكاملة م��ن تقرير "احلالة الثقافية يف
اململكة العربية ال�سعودية 2021م وال���ذي ي�أتي
بعنوان "الثقافة يف الف�ضاء العام" ،تر�صد من خالله
م�ستويات احل�ضور الثقايف يف امل�ساحات املفتوحة
والأماكن العامة يف اململكة لعام 2021م ،كما تك�شف
عن جتليات ت�أثر هذا احل�ضور بواقع ما بعد جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد ."19
و�أتاحت ال��وزارة التقرير لعموم املهتمني من خالل
موقعها الر�سمي حيث ميكن للعموم حتميل ن�سخة
م��ن ال��ت��ق��ري��ر واالط��ل�اع ع��ل��ى حم��ت��واه ال���ذي يُلقي
ال�ضوء على احل��راك الثقايف املحلي ويوثق �أب��رز امل��ت��ع��ددة واق��ع ع��ودة الن�شاط الثقايف يف اململكة يف هذا الواقع خالل العام 2021م ،كما يحدد من
توجهاته وير�صد م�ؤ�شراته يف نحو (� )241صفحة ،بعد فرتات الإغ�لاق ب�سبب جائحة فريو�س كورونا هذا املنطلق "الثقافة يف الف�ضاء العام" مو�ضوع ًا
وعرب خم�سة ف�صول هي :الإدارة وال�صون ،والإنتاج امل�ستجد ،والقيود الوقائية التي ق ّل�صت من التفاعل للتقرير ،ويتكامل بذلك مع التقرير ال�سابق الذي
والإبداع ،وامل�شاركة الثقافية ،واملعارف واملهارات ،املبا�شر مع الأن�شطة الثقافية خارج الو�سيط الرقمي ،تناول مو�ضوعه "رقمنة الثقافة" .ويوا�صل تقرير
واالقت�صاد الإبداعي .ويتناول التقرير عرب ف�صوله وحدّت من �إتاحة املرافق الثقافية ،ويت�أمل التقرير العام 2021م ما بد�أه تقريرا احلالة الثقافية للعامني

2019م و2020م من �سعي لتقدمي ق��راءة منهجية
حلالة الثقافة تبينّ التحديات وت��و ّث��ق املنجزات،
لكن وف��ق هيكلة مو�ضوعية ج��دي��دة تعك�س �أبعاد
الواقع الثقايف بقطاعاته املختلفة ،وتعالج الثقافة
بو�صفها بنية واح��دة ال تتجز�أ ،وذل��ك على خم�سة
�أب��ع��اد؛ يُعنى �أول��ه��ا بحالة منظومة املحافظة على
الرتاث ودعم الإب��داع� ،سواء يف ممار�سات التنمية
امل�ستدامة مل��وارد ال�تراث� ،أو توفر البنى التحتية
من مرافق� ،أو م�ساحات مفتوحة ملمار�سة الأن�شطة
الثقافية ،فهو ير ّكز على اجلانب امل�ؤ�س�ساتي للثقافة
من كيانات و�أنظمة وبرامج دعم ،وذلك حتت عنوان
"الإدارة وال�صون" .فيما يُعنى البُعد الثاين بالإنتاج
والإب����داع ،م�ستند ًا على اثنتني م��ن م��راح��ل دورة
الثقافة ،حيث يتناول م�ستويات الإنتاج الثقايف يف
خمتلف املجاالت واجتاهاتها ،بالإ�ضافة �إىل حالة
الإبداع عرب ر�صد اجلوائز الثقافية املحلية والعاملية
كم� ّؤ�شرات للتميز يف الإبداع.

االرصاد :استمرار الغبار حتى نهاية األسبوع
الريا�ض ـ البالد

ق���ال حم��ل��ل ال��ط��ق�����س يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أر���ص��اد عقيل
العقيل� ،إن بع�ض مناطق اململكة تتعر�ض للأتربة والغبار
املثار .و�أو�ضح "العقيل"� ،أن الأجواء يف املناطق ال�شرقية
وال�شمالية ال�شرقية والريا�ض ،وحتى �شرق املرتفعات يف
منطقة بي�شة ،تتعر�ض للأتربة والغبار ب�سبب عودة رياح
ال�شمال التي ت�صل �سرعتها �إىل  35ك��م� /ساعة ،متوقع ًا
ا�ستمرارها حتى نهاية الأ�سبوع .من جهته ك�شف �أ�ستاذ
املناخ بجامعة الق�صيم �ساب ًقا نائب رئي�س جمعية الطق�س
واملناخ ال�سعودية الدكتور عبدالله امل�سند� :إن �صيف 2022
ملتهب يف �أوروبا.
و�أ�ضاف عرب تدوينات له عرب "تويرت"� ،أم�س �إن اجلفاف
ي�ضرب  % 60من االحتاد الأوروبي واململكة املتحدة ،وف ًقا
للمر�صد الأوروب��ي للجفاف .و�أ�شار �إىل الظروف اجلافة
ب�سبب �شحّ الأمطار ،وال��ذي تزامن مع موجات حر قاتلة،
وحرائق غابات وا�سعة يف �صيف  .22وتابع :الأمطار يف

�صيف � 22أقل من املعدل يف غرب وو�سط وجنوبي �أوروبا،
الأم��ر ال��ذي خف�ض من�سوب مياه الأن��ه��ار ،مما نتج عنه
تهديد للحياة ال�سمكية .كما �أثر على كفاءة النقل النهري،
ً
خ�صو�صا على نهري ال��راي��ن وال��دان��وب ،و�أ ّث���ر على
توفر مياه التربيد للمفاعالت النووية لإنتاج الطاقة
الكهربائية.
و�أو�ضح "امل�سند" �أن انقطاع املطر �أثر �سلبًا على
املحا�صيل الزراعية ،كما �س ّرع من ا�شتعال حرائق
ال��غ��اب��ات ،ودف���ع بع�ض احل��ك��وم��ات الأوروب���ي���ة
لتقييد ا�ستخدام املياه من قبل املواطنني ،وتقييد
ا�ستخدام الكهرباء للتكييف .وقال� :إن انخفا�ض
من�سوب الأن��ه��ار �إىل م�ستويات حرجة جعل
نقل الب�ضائع ومنها الفحم والبنزين �صعبًا،
م�شريًا �إىل �أن �صربيا ب���د�أت يف جتريف
الرمال لتعميق املمر املائي واحلفاظ على
حترك ال�سفن ب�سال�سة.

معرض الصقور يستقطب عشاق السيارات المعدلة
الريا�ض ـ البالد

خ�ص�ص معر�ض ال�صقور وال�صيد ال�سعودي الدويل جناحً ا
خا�صا ل�سيارات الدفع الرباعي املُعدلة والدراجات النارية،
ً
وذل���ك �ضمن فعالياته ال��ت��ي ت��ق��ام مب��ق��ر ن���ادي ال�صقور
ال�سعودي مبلهم (�شمال الريا�ض) خالل املدة من
� 25أغ�سط�س اجلاري حتى � 3سبتمرب املقبل،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع امل���زاد ال���دويل مل���زارع �إن��ت��اج
ال�صقور.
وي�ستقطب املعر�ض هواة ال�سيارات املعدلة،
مدعوم ًا (مبوديالت) حديثة ون��ادرة ،منها
م��ا ه��و م���زود بتقنيات م��ت��ط��ورة؛ ملواجهة
ال��ظ��روف املناخية والبيئة املختلفة التي
تواجه هواة الرحالت الربية وال�صيد.
وي�شهد املعر�ض يف ن�سخته الرابعة
ت��و���س��عً��ا ك ً
���ب�ي�را م���ن خ�ل�ال �إق��ام��ة
�أك��ث�ر م��ن  25ج��ن��احً ��ا متنو ًعا
ُتلبي اهتمامات هواة ال�صقور
وت��رب��ي��ت��ه��ا وال����رح��ل�ات ال�بري��ة

وجتهيزاتها ،واملهتمني ب�أ�سلحة ال�صيد النارية والهوائية،
�إىل جانب العديد من الفعاليات امل�شوقة التي ت�ستهدف جميع
�أفراد العائلة.
ويتميز جناح ال�سيارات املعدلة يف الن�سخة احلالية بدخول
عار�ضني جدد ل�شركات من خارج اململكة� ،إىل جانب عدد من
ال�شركات التي �شاركت يف الن�سخة املا�ضية ،حيث ت�شكل
�سيارات الدفع الرباعي املعدلة �سو ًقا لها خ�صو�صية عالية
يتعامل معها رواده��ا وع�شاق هذا النوع من الهواية ب�شغف
كبري ،خا�ص ًة هواة الرحالت الربية واملغامرات ال�صحراوية،
وحمبي ال�صيد وال�صقارة ب�صفة ع��ام��ة ،وي�ستثمرون يف
عمليات التعديل التي طالتها ،ب��دء ًا من ال�شكل اخلارجي،
مرور ًا بالتفا�صيل الداخلية وما �أ�ضيف لها من تقنيات خا�صة،
انتها ًء باملحرك وقوته.
وك��ان��ت الن�سخة امل��ا���ض��ي��ة م��ن م��ع��ر���ض ال�صيد وال�صقور
ال�سعودي الدويل قد �شهدت � اً
إقبال بلغ �أكرث من ن�صف مليون
زائر ،فيما حظي جناح ال�سيارات املعدلة باهتمام الفت ،حيث
ع ُِ��ر���ض��ت خالله �أن���واع مميزة م��ن حيث ال�شكل والت�صميم
والألوان.

زمان
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1384-7-9هـ

1380-5-17هـ

1380-5-6هـ

1384-7-7هـ

1386-7-9هـ

1383-6-27هـ

الطائف تجهز ناشئي األخضر لكأس العرب

جدة -البالد

10

وا�صل منتخبنا الوطني حتت  17عامًا مع�سكره الإع��دادي على امللعب الرديف
ملدينة امللك فهد الريا�ضية يف الطائف؛ ا�ستعدادًا للم�شاركة يف ك���أ���س العرب
باجلزائر .وكان املدير الفني عبدالوهاب احلربي ،قد ا�ستدعى  23العبًا للبطولة.
يُذكر �أن قرعة بطولة ك�أ�س العرب التي �ستقام مناف�ساتها يف اجلزائر خالل الفرتة
م��ن ال��ـ  23م��ن �شهر �أغ�سط�س وحتى الثامن م��ن �شهر �سبتمرب املقبل ،و�ضعت
"الأخ�ضر" يف املجموعة الرابعة� ،إىل جانب منتخبات م�صر ،و�سوريا ،ولبنان.
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حديث الرياضة

�صالح املالكي

قرارات عجيبة
وتسريبات غريبة..
يف ال��عُ��رف ال�سائد يف جميع اللجان الق�ضائية
���س��وا ًء كانت ريا�ضية �أو غري ذل��ك ،يجب �أن يكون
نظام جهة الق�ضاء احلياد وال�سرية التامة يف جميع
الق�ضايا ،ولي�س لها احلق يف ت�سريب بع�ض القرارات
بني احلني والآخر لأ�شخا�ص �أو جهات �أخرى ،دون
ا�ست�شعار امل�س�ؤولية والثقة التي �أعطيت لها.
ف��ه��ذا م��ا ي��ح��دث ح��ال��يً��ا يف جل���ان دوري���ن���ا ،كيف
لعدد من الإعالميني وكذلك هوامري تويرت يُعلنون
العقوبات والقرارات واخلطابات قبل �أن تعلن يف
ح�سابات االحتاد ال�سعودي!!!!
بل كيف يتم ت�سريب وتداول بع�ض الأوراق املهمة
التي هي يف الأ�سا�س يجب �أال تظهر لعامة اجلماهري
لكيال يكون هناك ت�أويالت و�شكوك حول القرارات
املتخذة.
فهناك بع�ض احل�سابات يف الوقت الراهن �أ�صبحت
م�صدرا لن�شر ما يدور داخل اللجان من اجتماعات
واتخاذ القرارات.
فهذا ي�ضع عالمات ا�ستفهام كبرية ..كيف للجنة
ق�ضائية يتم اخرتاقها من بع�ض الإعالميني وبع�ض
ه��وام�ير ت��وي�تر؟ ه��ل هناك حم��اب��اة �أو ا�ستثناءات
لبع�ض الإعالميني وه��وام�ير تويرت� ،أو هل هناك
داخل اللجان من الأع�ضاء من يغلُب عليه انتما�ؤه
على عمله ..؟؟ �أم هي جمرد تخمينات وتوقعات من
بع�ض الإعالميني والهوامري للتنب�ؤ بتلك القرارات
التي �سوف ت�صدر ..؟؟
ج��م��ي��ع ه����ذه االح���ت���م���االت ت���ت���داول يف و���س��ائ��ل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،دون �أن ي��ك��ون ل��ه��ا �أي
�إج��اب��ات مقنعة لل�شارع الريا�ضي ،فقيمة دورينا
بني الدوريات العربية والآ�سيوية هو الأف�ضل بكل
املقايي�س ،فيجب �أن يواكب هذا التطور الفني تطور
للجان يف االحتاد ال�سعودي فهي دائمًا ماتكون حمل
خالف كبري بني الأو�ساط الريا�ضية.
ولكن يبقى ال�س�ؤال املهم ..كيف لبيانات ر�سمية
بني الأندية وبني اللجان تخرج لل�صحف ،وكيف يتم
�إيقاف هذه الظاهرة ال�سيئة.
@saleh_B_almalki

األخضر يعبر الجزائر ويتأهل لنهائي
دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

جدة -البالد
ح��ج��ز منتخبنا ال��وط��ن��ي الأومل���ب���ي م��ق��ع��ده يف
نهائي دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي ،التي تقام
مناف�ساتها يف مدينة قونية برتكيا ،وذلك بعد فوزه
على نظريه اجلزائري بنتيجة  ،1 – 2يف املباراة
التي جمعتهما �أم�س الأحد ،يف ن�صف نهائي البطولة.
افتتح الت�سجيل للأخ�ضر الأوملبي هيثم ع�سريي
عند الدقيقة  14من عمر ال�شوط الأول

البرازيلي غابرييل يقاضي الهالل
جدة – هالل �سلمان
�أك��دت ميديا برازيلية� ،أن الالعب غابرييل متو�سط
ميدان فريق �إنرتنا�سيونال ،لديه جل�سة ا�ستماع يوم 8
نوفمرب املقبل لدى حمكمة التحكيم الريا�ضية الدولية
(كا�س) بخ�صو�ص ال�شكوى التي قدمها �ضد نادي الهالل
يف ق�ضية انتقاله التي ف�شلت يف مراحلها الأخرية قبل
 3موا�سم.
وك�����ان ال���ه�ل�ال ق���د دخ����ل يف م��ف��او���ض��ات م���ع ن���ادي
كورينثيانز الذي كان يلعب له غابرييل �آنذاك وبح�سب
امليديا الربازيلية ،اتفق الطرفان على كافة بنود العقد
الذي بلغت قيمته  6ماليني دوالر ملدة مو�سمني ،وح�ضر
ال�لاع��ب بالفعل �إىل ال��ري��ا���ض ،قبل �أن ي�تراج��ع الهالل
عن �إمت��ام ال�صفقة يف اللحظات الأخ�يرة ،ويتعاقد مع
الكولومبي غو�ستافو كوييار من نادي فالمنغو بدال من
غابرييل.
ويطالب غابرييل نادي الهالل بدفع قيمة العقد الذي مل
يلتزم به و�أنهاه من طرف واحد ،حيث عاد بعدها الالعب
لناديه كورينثيانز وا�ستمر معه حتى املو�سم املا�ضي،
عندما انتقل �إىل فريق �إنرتنا�سيونال ،وبات �أحد �أبرز
جنوم الفريق الذي يدربه مانو مينيزي�س مدرب الن�صر
الأ�سبق.

إعالنات محاكم التنفيذ

 ،ثم متكن �أحمد الغامدي من تعزيز النتيجة ل�صالح
منتخبنا ال�سعودي بالهدف الثاين يف الدقيقة ،20
بعدها ح�صل املنتخب اجلزائري على ركلة جزاء يف
الدقيقة  37من زمن ال�شوط الأول ،لي�سددها �شم�س
الدين بكو�ش وي�ضعها يف مرمى الأخ�ضر الأوملبي،
لت�صبح النتيجة  ،1 – 2ومل تتغري النتيجة يف �شوط
اللقاء ال��ث��اين؛ حيث ح��اف��ظ الأخ�����ض��ر على تقدمه،
ليت�أهل لنهائي البطولة.

المبطي يفوز بتحدي سامورين ..
ويتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل
جدة -البالد
حقق الفار�س ال�سعودي ريان بن خالد املبطي
املركز الأول يف بطولة حتدي �سامورين الدولية
للقدرة والتحمل يف �سلوفاكيا مل�سافة  160كم؛
لي�ؤكد بذلك ت�أهله ر�سمي ًا �إىل بطولة العامل للقدرة
وال��ت��ح��م��ل ،امل��ق��رر �إق��ام��ت��ه��ا �شهر �أك��ت��وب��ر املقبل
مبدينة فريونا يف �إيطاليا.
وج��اء ف��وز املبطي رفقة الفر�س "بونوفا" يف

ال�سباق الذي امتد مل�سافة  160كم و�سط م�شاركة
ف��ر���س��ان ع���دد م��ن دول اخل��ل��ي��ج وب��ع�����ض ال���دول
الأوروبية.
وين�ضم املبطي بهذا الت�أهل �إىل زميله الفار�س
�سليمان اخلليفة للم�شاركة يف بطولة العامل
للقدرة والتحمل  2022بعد �أن خا�ضا العديد من
ال�سباقات الدولية الفرتة املا�ضية خلطف بطاقات
الت�أهل.

رياضة
11

االثنني  17حمرم 1444هـ املوافق � 15أغ�سط�س 2022م ال�سنة  91العدد 23707

فريق  Team Falconsالسعودي وصيفا..

 Vampire Esportsالتايالندي
يتوج بلقب بطولة" ببجي موبايل"
األولى ضمن موسم الجيمرز

الريا�ض  -هاين الب�شر

اختتمت بطولة ببجي م��وب��اي��ل ""PUBG Mobile
الأوىل ،التي ُتعد خام�س مناف�سات الريا�ضات الإلكرتونية
االحرتافية �ضمن مو�سم اجليمرز – احل��دث الأك�بر للريا�ضات
والألعاب الإلكرتونية عاملي ًا – يف بوليفارد ريا�ض �سيتي يف
العا�صمة الريا�ض.
ميجموع جوائز يبلغ مليوين دوالر �أمريكي ومب�شاركة 18
من �أف�ضل الفرق عاملي ًا ،حقق فريق التايالندي Vampire
 Esportsلقب بطولة" ببجي موبايل" ،وذل��ك بجانب �إىل
ت�أهل املراكز اخلم�سة الأوىل �إىل مواجهة" ببجي موبايل" يف
� 20-18أغ�سط�س مب�شاركة  12فريقا من �أف�ضل الفرق العاملية
للح�صول على �أكرب ح�صة من جمموع جوائز ت�صل �إىل مليون
دوالر �أمريكي.
وح�صل الفريق الفائز على لقب البطولة
بو�صوله املركز الأول مبجموع  220نقطة
وح�صوله على جائزة املركز الأول البالغة
 500,000دوالر �أمريكي ،يف حني �أتى يف
املركز الثاين الفريق ال�سعودي Team
 Falconsال����ذي ج��م��ع  197نقطة،
وح�صل على  325,000دوالر ،كما ح�صل
الفريق املنغويل Stalwart Esports
على مبلغ  185,000دوالر لتحقيقه املركز
الثالث وجمعه  180نقطة.
وق��ال في�صل بن حمران – مدير �إدارة
ال���ري���ا����ض���ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة يف االحت����اد
ال�����س��ع��ودي ل��ل��ري��ا���ض��ات الإل��ك�ترون��ي��ة:
"بطولة ببجي موبايل �شهدت حما�س ًا
ع��ال��ي�� ًا م��ن ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة واجل��م��اه�ير
احل��ا���ض��ري��ن يف  Esports Arenaب��ط��والت��ن��ا ه���ذا امل��و���س��م ،ون��ح��ن �سعداء جل��م��ي��ع ال���ف���رق امل�������ش���ارك���ة وب���الأخ�������ص
وم��ت��اب��ع��ي ال��ب��ط��ول��ة ع�بر ال��ب��ث املبا�شر بنجاح مناف�سات الريا�ضات الإلكرتونية املت�أهلني ملواجهة ببجي موبايل ال��ذي
م��ن خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل .ه��ذه خام�س االحرتافية على جميع الأ�صعدة� .أب��ارك �سيقام الأ�سبوع القادم".

وع���ّب��� ال�ل�اع���ب
رّ
 Rvenclawم����ن ف��ري��ق
 Vampire Esportsعن م�شاعره

في الجولة الثانية من البريمرليج..

الريدز يسعى للتعويض أمام كريستال باالس

جت����اه ف���وزه���م ق���ائ ً
�ل�ا:
"فوزنا ببطولة ببجي موبايل
ه��و �أع��ظ��م �إجن���از لنا يف ت��اري��خ الفريق.

ك���ان ه���دف ف��ري��ق��ن��ا امل�����ش��ارك��ة يف
هذه البطولة والفوز بها ،ونحن
�سعداء ب�أننا حققنا ذلك .ت�شرفنا
بتواجدنا يف اململكة وا�ستمتعنا
بوقتنا ف�ت�رة �أي����ام ال��ب��ط��ول��ة يف
الريا�ض ،حظينا بجمهور مرحب
لنا و�أُعجبنا بثقافة النا�س �أثناء
ح�����ض��ورن��ا يف م��و���س��م اجليمرز".
و�أ���ض��اف م�شجع ًا للجيل ال��ق��ادم من
الالعبني�" :إذا �أردت �أن ت�صبح العب ًا
حمرتف ًا يف الريا�ضات الإلكرتونية ،فيجب
�أن تتحلى باالن�ضباط لكي تتعلم وتتمرن
وت��ق��وم مبهامك على �أك��م��ل وج���ه� .أف�ضل
العبي الريا�ضات الإلكرتونية ملتزمون
ب��االن�����ض��ب��اط وي���ط���ورون م���ن م��ه��ارات��ه��م
با�ستمرار .وعلى هذا املنوال �ستتمكن من
الفوز يف البطوالت واحل�صول على �أعلى
املراكز واجلوائز".

شقيقة رونالدو تهين " بيريز"

جدة – هالل �سلمان

ي����أم���ل ف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول
يف حتقيق �أول انت�صار
ل���ه ب��امل��و���س��م اجل���دي���د من
ال������������دوري الإجن����ل����ي����زي
املمتاز ،وتعوي�ض تعرثه
يف اجلولة الأوىل بعد �أن
ت��ع��ادل م��ع م�ضيفه فولهام
العائد �إىل دوري الأ�ضواء
( ،)2-2وذل�������ك ع��ن��دم��ا
ي�ستقبل فريقا �آخر من لندن
هو كري�ستال باال�س م�ساء
اليوم على ملعبه "�أنفيلد"
�ضمن اجلولة الثانية من الـ
"برميريليغ".
قدم ليفربول يف مباراته
االف��ت��ت��اح��ي��ة ع ً
��ر���ض��ا �سي ًئا
����ض���د ال����ف����ري����ق ال���ل���ن���دين
ب��اع�تراف م��درب��ه الأمل���اين
ي��ورغ��ن ك��ل��وب ال���ذي ق��ال:
"�أف�ضل ما يف املباراة هي
النتيجة .ال ن�ستحق �أكرث
من ذل��ك .ن�ستطيع حت�سني
وحت���م���ل امل�����ب�����اراة حت���دي���ا ل��ل��ن��ج��م
م�ستوانا ب�شكل كبري".
ويدين ليفربول بالتعادل �إىل جنمي امل�����ص��ري ال����ذي ي�����س��ع��ى ل��ف��ك ع��ق��دت��ه
ه��ج��وم��ه ،الأوروغ�����وي�����اين داروي����ن املتمثلة ب��ال��غ��ي��اب ع��ن الت�سجيل يف
نونييز ال��ذي تعادل ،ثم �أنقذه جنمه اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ،حيث مل ينجح يف
امل�صري حممد �صالح م��ن اخل�سارة ت�سجيل �أي هدف مع الفرق التي لعب
لها يف �أوروب��ا خالل اجلولة الثانية،
ب�إدراكه التعادل (.)2-2

جدة -البالد

وتبدو �شباك كري�ستال باال�س مثالية
بالن�سبة ل�صالح لكي يكتب تاريخا
جديدا.
وجنح �صالح يف هز �شباك كري�ستال
باال�س  7مرات خالل  10مباريات لعبها
�أمامه ،كما �صنع � 4أهداف لزمالئه.

ويحتاج "�أبو مكة" �إىل هدف وحيد
للت�ساوي م��ع �ستيفن ج�ي�رارد كثاين
ال��ه��داف�ين ال��ت��اري��خ��ي�ين لليفربول يف
ال��ـ "برميريليغ" بر�صيد  120هدفا،
ويت�صدر القائمة النجم ال�سابق روبي
فاولر بر�صيد  128هدفا.

مل ت��ف��وت ك��ات��ي��ا �أف��ي��رو� ،شقيقة النجم
كري�ستيانو رون���ال���دو ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��رد على
ت�صريحات رئي�س ري��ال مدريد بخ�صو�ص
ع���ودة حمتملة للنجم ال�برت��غ��ايل ل�صفوف
ناديه.
فخالل تواجده مع الفريق بلقاء ال�سوبر
الأوروبي ،قام �أحد امل�شجعني ب�س�ؤال برييز
عن �إمكانية عودة رونالدو للنادي بعد رحيله
عن الفريق يف � 2018إىل يوفنتو�س لريد
ب�أنه يف الـ .38
وجاء الرد عرب "�إن�ستجرام" وقالت كاتيا:
"هو يف الثامنة والثالثني ولكن ميكنه القفز
مرتين يف الهواء والبقاء هناك لثالث دقائق،

وال ميلك �أي دهون يف ج�سده" .ووا�صلت:
"احرتم نف�سك �أي��ه��ا ال��ع��ج��وز� ،أن����ت يف
اخلام�سة وال�سبعني".
ويف احلقيقة ت��ب��دو ال��ر�ؤي��ة �صعبة يف
الوقت احل��ايل �أم��ام رون��ال��دو ب�سبب عدم
رغبة �أي من الكبار يف التعاقد معه القرتابه
من �إكمال � 38سنة ،ويعترب �سنه من �أهم
العوامل التي دفعت الأندية الأخ��رى لعدم
التفكري يف �ضمه .وتتبقى بع�ض الفرق
الأخ���رى التي ق��د ينتقل لها رون��ال��دو قبل
�إغ�ل�اق ال�سوق؛ مثل روم��ا �أو ن��اب��ويل �أو
بيته ال�سابق �سبورتينج ل�شبونة ،وال ميكن
ا�ستبعاد �أي م��ف��اج���أة قبل �إغ�ل�اق ال�سوق
بنهاية �شهر �أغ�سط�س اجلاري.

أخيرة
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للتخلص من الصداع
مو�سكو ـ وكاالت

يواجه البع�ض �أحيانا �شعورا مزعجا عند الإ�صابة بال�صداع ،وقدمت
�أخ�صائية طب الأذن وال�صداع يف رو�سيا ،الدكتورة �آنا الت�سينوفا ،ن�صائح
حول كيفية التخل�ص من هذا ال�صداع.
وذك��رت الأخ�صائية �أ�سبابا ع��دة ت���ؤدي ملعاناة الفرد ال�صداع وال�صداع
الن�صفي ،منها قلة النوم وال�ضوء الوام�ض والإجهاد ،الفتة �إىل �أن �أبرز طرق
التغلب على ال�صداع تتمثل يف االلتزام بوقت معني للنوم واال�ستيقاظ ،كما قد
ت�ؤدي زيادة اجلهد البدين �إىل �إ�صابة الفرد بال�صداع لذلك فيجب على الأفراد
الراحة وااللتزام بنظام العمل ،من �أج��ل التخل�ص من ال�صداع  ،ف�ضال عن
�ضرورة احلد من التوتر ،خ�صو�صا و�أنه يعد �أحد العوامل املحفزة لإ�صابة
الفرد بال�صداع ،و�إذا كان ال�صداع مزمنا فيجب على املرء اخل�ضوع لدورة
العالج املعريف ال�سلوكي ،للتغلب على التوتر النف�سي والتخل�ص من التوتر
الع�صبي ،اللذين ي�سببان ال�صداع.
كما �أن اجلوع يعد �أي�ضا �أحد �أ�سباب �إ�صابة الفرد بال�صداع ،لذا فيجب على
الفرد �أن يتجنب اجلوع ويحدد وقتا لطعامه ويلتزم به ،بجانب االبتعاد عن
امل�شروبات والأطعمة التي ت�ؤدي �إىل ال�صداع مثل النبيذ الغازي "الفوار"
واجلنب ال�صلب � ،إىل جانب عدم الإفراط يف �شرب القهوة ،ومزاولة التمارين
يف الهواء الطلق.
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برنامج لدمج ذوي اإلعاقة في بيئات العمل
الريا�ض ـ البالد

ك�شف م�س�ؤول العالقات العامة بهيئة رعاية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة خالد خرباين� ،أهمية و�أهداف برنامج "م�ساعد
الظل"  ،الفتا �إىل �أن برنامج "م�ساعد الظل" ،يعترب �أحد
برامج التحول الوطني� ،ضمن برامج ر�ؤية اململكة .2030

و�أ�ضاف �أن برنامج "م�ساعد الظل" ،يهدف �إىل �ضمان
اندماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بيئات عملهم وتوفري
م�ساعدي ظل مهنيني.
و�أكد �أن الربنامج يهدف � ً
أي�ضا �إىل حتقيق كافة مقايي�س
امل�ساواة يف �سوق العمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

و�أ�ضاف �أن م�ساعد الظل ،هي من�صة مل�ساعدة ذوي
الإعاقة ،وت�ضم عددا من الربامج مل�ساعدتهم ،با�ستخدام
التكنولوجيا  ،م�شريا �إىل �أن م�ساعد الظل �ستكون
متواجدة لدى �أ�صحاب العمل ،وميكن من خاللها �إرفاق
ال�سري الذاتية.

االنفعال الزائد من عالمات
مدمن الشبو
الريا�ض ـ البالد

ك�شف م��دي��ر �إدارة ال��درا���س��ات وامل��ع��ل��وم��ات باللجنة الوطنية
ملكافحة املخدرات الدكتور �سليمان اللحيدان �أن مادة “ال�شبو”
هي الأخطر بني �أنواع املخدرات.
و�أ�شار " �إىل �أن �إدمانها �سريع وت�سبب �أ�ضرارا فادحة يف اجلهاز
الع�صبي وال��دورة الدموية ،وجتعلها يف حالة حتفز �شديد جدًّا
فيكون عند الإن�سان فرط حركة ورغبة يف االندفاع و�سلوكيات
�إجرامية مرجعًا �سبب ذلك كونه مادة كيميائية حت�ضر يف خمتربات
خا�صة .و�أ�ضاف �أن هذه املادة جتعل مدمنها يقوم بحركات غريبة
وثرثرة يف الكالم فرتة طويلة.
ون�صح باالبتعاد عن ال�شخ�ص الذي يقود ال�سيارة بطريقة غريبة
يف ال�شوارع ،و�إف�ساح الطريق له ،لأنه قد يكون �أحدهم متعاطيًا
للمخدرات.
وتابع :املظهر العام ملدمن ال�شبو هو �أن يكون يف حالة حت ّفز
وق��ل��ة ن��وم و�ضعف �شهية وانفعالية زائ����دة ،و���ض��رب واع��ت��داء
والنحف الزائد وعدم النوم �أيامًا متعددة ،وت�آكل يف عظام الوجه،
لأن من �أ�ضرار هذه املادة العاجلة والوا�ضحة جدا �أنها ت�ؤثر يف
عظام الإن�سان ففي خالل � 6أ�شهر تتغري مالحمه ،ويظهر بفرق
عمري عن عمره احلقيقي بالإ�ضافة �إىل ال�شعور باجلنون العظمة
والقوة وغري مدرك للواقع.
وقال �إن من �أ�سماء ال�شبو �أي�ضا الكري�ستال وامليث �إمفيتامني
والروك �أو ال�صخرة وغريها .ولفت �إىل �أنها تتعاطى ب�شتى الطرق
عن طريق التدخني �أو ال�شم �أو احلقن �أو االبتالع.

العدسات الملونة تهدد البصر
البالد ـ وكاالت

ك�شفت �أخ�صائية طب وجراحة العيون ،الربوفي�سور تاتيانا �شيلوفا� ،أن
العد�سات امللونة ميكن �أن متنع و�صول الكمية الالزمة من الأك�سجني �إىل
العني ،مما يخف�ض حدة الب�صر.
وقالت يف مقابلة مع موقع " :URA.RUمتطلبات العد�سات الال�صقة
امللونة �أكرث �صرامة من العد�سات الال�صقة الب�صرية ،لأن نفاذية الأك�سجني
فيها �أقل بكثري ب�سبب �سطحها امللون".
و�أو�صت اخلبرية بعدم ا�ستخدام هذه العد�سات �أكرث من خم�س �ساعات يف
اليوم ،ومن الأف�ضل ا�ستخدامها يف الأعياد واملنا�سبات .ولكن قبل ذلك يجب
ا�ست�شارة طبيب العيون .و�أ�ضافت :تخف�ض العد�سات امللونة حدة الب�صر.
لأنه كقاعدة عامة ،يحتل اجلزء امللون يف مثل هذه العد�سات ،م�ساحة �سطحية
�أك�بر من حجم احلدقة القيا�سي .وتابعت �شيلوفا" :التلوين ي�ضيق جمال
الر�ؤية ويحد من الر�ؤية اجلانبية ،وحتى منطقة احلدقة ،ما يخف�ض من حدة
الب�صر ،وهذا الت�أثري يزداد يف امل�ساء.

توظيف الشباب
توا�صل مهرجانات التمور يف منطقة الق�صيم فعالياتها وحتقق �أرقام ًا قيا�سية يف عمليات البيع وال�شراء ،وت�صدرت امل�شهد الغذائي
واالقت�صادي املحلي واخلليجي ،وتكت�سب الأهمية على امل�ستوى العربي والإقليمي؛ كما �إنها تعد ف�ضاءات مو�سمية لتوظيف ال�شباب
من اجلن�سني� ،إىل جانب �أنها مواقع لعر�ض اال�سر املنتجة لإبداعاتها املختلفة ف�ضال عن �أنه خالل هذه املهرجانات يتم نقدمي
حزمة من الربامج للتوعية ب�آفات النخيل وطرق الوقاية من م�شاكلها� ،إ�ضافة �إىل توزيع املطويات واملن�شورات التعريفية للمزارعني
عن مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء ،و�أهمية معرفة املزارع واملت�سوق بالأ�ضرار التي ت�صيب النخيل وطرق الوقاية منها.

«آبل»

توقف تحديث «تيليجرام»

تامر عاشور يشدو مع أليسا وشيرين

وا�شنطن ـ وكاالت

أطعمة تشفي العظام المكسورة
البالد ـ وكاالت

قد نتعر�ض لأي ن��وع من احل���وادث التي قد ت���ؤدي يف
بع�ض الأحيان �إىل ك�سور يف العظام.
والتئام العظام املك�سورة عادة يختلف من �شخ�ص لآخر،
فهناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين قد يتعافون من الك�سور يف
زمن قيا�سي ،يف حني �أن هناك �آخ��رون قد مي�ضون وقت ًا
م�ضاعف ًا للو�صول �إىل مرحلة التعايف.
ويف بع�ض الأح��ي��ان ،قد يتدخل الأط��ب��اء جراحي ًا حني
ي��ج��دون �أن العظام ل��ن تلتئم طبيعي ًا ،مم��ا يلزم التدخل
اجلراحي لإ�صالحها  ،ومن الأغذية التي ت�ساعد يف التئام
الك�سور (منتجات الألبان مثل احلليب واجلنب والزبادي

وغريها لأنها غنية بالكال�سيوم ،وه��و من �أه��م العنا�صر
التي تقوي العظام وت�ساعدها يف االلتئام من الك�سور
طبيعي ًا و�سريع ًا .لذا يُن�صح بتناول منتجات الألبان ب�صفة
يومية كما �إن الأ�سماك ،وخا�صة التونة ،غنية بالأحما�ض
الدهنية "�أوميغا "-3وفيتامني " "Dال��ذي ي�ساعد يف
امت�صا�ص الكال�سيوم ال��ذي تتناوله من الأغذية الأخ��رى
واال�ستفادة منه)� .أم��ا الأحما�ض الدهنية "�أوميغا،"-3
فهي تقوي العظام وت�ساعد يف التئام الك�سور �سريع ًا.
كما ميكن �إ�ضافة بع�ض ب��ذور القرع �إىل طبق ال�سلطة ،
نظر ًا خل�صائ�صها التي ت�ساعد العظام على االلتئام �سريع ًا
والحتوائها على املعادن �إىل جانب الفلفل الرومي.

ك�شفت من�صة الرتا�سل امل�شفر "تيليجرام" عن �أن �شركة
"�آبل" الأمريكية �أوقفت حتديثها الأخري ،من دون تقدمي
تف�سري وا�ضح من ال�شركة عن �سبب هذا الأمر.
و�أو����ض���ح م��وق��ع "ذا فريج" التقني املتخ�ص�ص �أن
الرئي�س التنفيذي وم�ؤ�س�س تيليجرام بافيل دوروف،
ك�شف �أن �آب��ل �أبلغتهم �أن التحديث قيد املراجعة ملدة
�أ�سبوعني من دون تقدمي تف�سري حول هذا الإجراء.
و�أ�شار م�ؤ�س�س تيليجرام �إىل �أن التحديث الأخ�ير ال
يحمل �أي م�شاكل ،بل هو فقط يركز على امليزات املتعلقة
بالرموز التعبريية.
وك�شف دوروف �أن �آبل طلبت �إزالة تقنية "تيلي�إموجي"
للر�سوم املتحركة عالية اجلودة اجلديدة ،وو�صفها ب�أنها
حت��رم التطبيق م��ن "بعد ج��دي��د ك��ام��ل ب���دلاً م��ن ال��رم��وز
التعبريية الثابتة منخف�ضة اجلودة ال�سابقة".

القاهرة ـ البالد

بعد �إط�لاق��ه �ألبومه اجلديد يف يناير املا�ضي بعد
غياب عامني ،يعود الفنان تامر عا�شور  ،مرة �أخرى
عرب البوم جديد لدرجة �أن ثالثة من �أغ��اين الألبوم
كانت تريند على مواقع التوا�صل االجتماعي.
كما طرح منذ �أيام �أغنية "هي النا�س" والتي افتتح
بها مو�سم ال�صيف ،والتي حققت ما يقرب من ن�صف
مليون م�شاهدة منذ �إطالقها .وقال عا�شور �أنه ي�ستعد
للغناء مع كل من الي�سا و�شريين خالل الفرتة املقبلة،
الفتا �إىل �أن الأغاين احلزينة داميا تعي�ش مع النا�س،

خ�صو�صا �أن هناك عددا من النجوم الكبار قدموا تلك
الأغاين وما زالت خالدة يف ذهن املتلقي ،لأنها تخرتق
الوجدان والقلب والعقل مبا�شرة ،كما �أن �شخ�صيتي
لي�ست لها عالقة باحلزن ،ال��ذي ي�سيطر على الأغ��اين
التي �أقدمها ،فخالف الأغ��ان��ى احلزينة يف م�شواري
الغنائى �أمتلك عددا من الأغاين املفرحة �أي�ضا و�أقدمها
يف الأفراح مثل �أغنية بيت كبري ،لأنهم يع�شقون ال�شجن
فيها .ي�شار �إىل �أن �آخر حفالت عا�شور خالل الفرتة
املا�ضية كانت يف اململكة العربية ال�سعودية وحقق بها
جناحا كبريا و�شهد احلفل تواجدا جماهرييا كبريا.

