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األف وظيفة بالقطاع ال�سناعيارتفاع قيا�سي لل�سادرات والفائ�س التجاري
الريا�س- البالد

 462.5 بلغ  قيا�سيا  ا  فائ�سً للمملكة  التجاري  امليزان  حقق   
ال�سادرات  �سهدتها  التي  الكبرية  للزيادة   وذل��ك  ري��ال،  مليار 
تريليون  نحو  اإىل  الإجمالية  قيمتها  لت�سل  القطاعات  ملختلف 
ارت��ف��اع��ًا يف حجم  اململكة،  ال��زراع��ي يف  ال��ن��اجت  ري���ال.  وحقق 
القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال ومبعدل منو 7.8 % ، 
م�سًجال اأعلى منو يف اأكرث من 5 اأعوام، حيث بلغ الناجت املحلي 

الإجمايل نحو 3 تريليونات ريال العام املا�سي.
 واأكدت وزارة البيئة واملياه والزراعة يف تقرير، اأن هذا النمو 
جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة خلطط واإ�سرتاتيجيات مرنة ، اإ�سافة 
م�ساهمة  اأن  اإىل  م�سرية   ،19 – كوفيد  اأزم��ة  من  التعايف  اإىل 
 %  2.3 بلغت  عام  ب�سكل  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع 
الناجت  يف  الزراعي  الناجت  م�ساهمة  بلغت  بينما  املا�سي،  العام 

املحلي غري النفطي 3.6 %.

الريا�س- البالد
 توقع �سندوق النقد الدويل اأن حتتل اململكة املرتبة الأوىل 
يف  الع�سرين  جمموعة  دول  م�ستوى  على  القت�ساد  منو  يف 
احلايل،  للعام  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل 

% يف   7.6 بن�سبة  يقدر  عامليا، وذلك مبعدل منو  والعا�سرة 
العام احلايل ، و 3.7 % يف العام املقبل.

احلايل  العام  من  الثاين  للربع  ال�سريعة  للتقديرات  ووفقا 
الإجمايل  املحلي  الناجت  �سجل  الإح�ساء  هيئة  عن  ال�سادرة 

بالربع  مقارنة   ،%  11.8 بن�سبة  من��وا  للمملكة  احلقيقي 
الأن�سطة  يف  الكبري  بالنمو  مدعوما   ،2021 عام  من  املماثل 
حققت  فيما   ،%  23.1 بنحو  ارت��ف��اع��ا  حققت  اإذ  النفطية 

الأن�سطة غري النفطية ارتفاعا بنحو 5.4 % على التوايل.

الريا�س- البالد
 بلغ عدد الرتاخي�ص ال�سناعية اجلديدة خالل الن�سف 
 13.7 يبلغ  ا�ستثمارات  بحجم  ترخي�ص   501 الأول 
مليار ريال، فيما بداأ 721 م�سنًعا عمليات الإنتاج خالل 
الفرتة نف�سها با�ستثمارات ت�سل اإىل 19.10 مليار ريال، 
من  اأكرث  نف�سها  الفرتة  خالل  ال�سناعي  القطاع  وفر  كما 
لوزارة  الإح�سائية  الن�سرة  وك�سفت  وظيفة.    األف   26

ال�ستثمارات  حجم  اأن  امل��ع��دن��ي��ة،  وال����رثوة  ال�سناعة 
يونيو  �سهر  ح��ت��ى  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  الإج��م��ال��ي��ة 
اإجمايل  بلغ  فيما  ري��ال،  تريليون   1،361 بلغ  املا�سي 
الرخ�ص  اأن عدد  10،675 م�سنًعا، مبينة  امل�سانع  عدد 
رخ�سة   2،100 بلغت  القطاع  يف  ال�سارية  التعدينية 
و510  ال��ب��ن��اء،  م��واد  حماجر  رخ�سة   1،368 ب��واق��ع 

رخ�ص ا�ستك�ساف، و167 رخ�سة ا�ستغالل. 66

يهدد إعالميني بالقتل

خاليا احلوثي تهرب متفجرات مليناء احلديدة
عدن - البالد

ت�ستخدم ملي�سيا احلوثي الإرهابية ميناء احلديدة لأغرا�ص 
ع�سكرية، وفقا لالإعالم الع�سكري للقوات امل�سرتكة يف ال�ساحل 
اع��رتاف��ات  على  يحتوي  فيديو  ن�سر  ال��ذي  اليمني،  الغربي 

املتفجرة  وامل��واد  الأ�سلحة  تهرب  خللية  جديدة 
اإىل  جيبوتي  م��ن  احل��وث��ي،  مليلي�سيا  تابعة 

ميناء احلديدة.
نقل  اخللية  اأع�ساء  اع��رتاف��ات  واأك���دت 
�سحنتني من جيبوتي اإىل ميناء احلديدة، 
العملية  يف  عليهم  ال��ق��ب�����ص  مت  بينما 
ال�سواحل  خفر  ق��وات  ِقبل  م��ن  الثالثة 
املندب،  باب  م�سيف  يف  عبورهم  اأثناء 
اإ�سافية  اإدان���ة  الع��رتاف��ات  حتمل  كما 

ميناء  با�ستخدامها  احل��وث��ي  مليلي�سيا 
اإع��الم  وف��ق  ع�سكرية،  لأغ��را���ص  احلديدة 

القوات امل�سرتكة. وتك�سف تورط م�سوؤولني 

ممثلني مليلي�سيا احلوثي يف جلنة الرقابة الأممية لدعم اتفاق 
تهريب  �سبكات  اإدارة  يف  الكحالين،  علي  اأب��و  مثل  احلديدة 

الأ�سلحة واملواد املتفجرة.
ومتكنت قوات خفر ال�سواحل قطاع البحر الأحمر، من اإلقاء 

القب�ص على اخللية بعد عملية ر�سد ومتابعة دقيقة، موؤكدة اأن 
احلوثي  مليلي�سيا  اأخ��رى  موجعة  �سربة  ي�سكل  اخللية  �سبط 

وخرباء احلر�ص الثوري الإيراين.
�ساعات  بعد  احلوثية،  اخللية  ه��ذه  اع��رتاف��ات  بث  وي��اأت��ي 
متورطة  بحرية  تهريب  خلية  اعرتافات  بث  من 
بتهريب �سحنات اأ�سلحة من ميناء بندر عبا�ص 
الإي����راين اإىل م��وان��ئ احل��دي��دة ب��اإ���س��راف 
احل��ر���ص ال��ث��وري الإي����راين، وذل��ك �سمن 
�سبع خاليا مليلي�سيا احلوثي بينها خاليا 
جت�س�ص وتخابر مت �سبطها موؤخًرا يف 

ال�ساحل الغربي اليمني.
اليمني، مقتل  اأعلن اجلي�ص  اإىل ذلك، 
اآخ��ري��ن   19 واإ���س��اب��ة  ج��ن��وده  م��ن   4
من  املدعومة  احلوثي  ميلي�سيا  بنريان 
للهدنة  امل�ستمرة  خروقاتها  �سمن  اإي��ران، 

7الإن�سانية التي ترعاها الأمم املتحدة.

جدة - وا�س
عزاء  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
وموا�ساة لفخامة الرئي�ص عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�ص جمهورية م�سر العربية اإثر احلريق 
واإ�سابات.  وفيات  من  عنه  نتج  وما  اجليزة  مبحافظة  املنرية  كني�سة  يف  اندلع  ال��ذي 
التعازي و�سادق  اأحر  اإذ نعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني عن  امللك املفدى:"اإننا  وقال 

املوا�ساة، لرنجو للم�سابني ال�سفاء العاجل، واأل تروا اأي �سوء اأو مكروه".
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ع��زاء  برقية  ال����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل 

وموا�ساة مماثلة.

القيادة تعزي الرئي�س امل�سري
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180 ألف

اململكة

 طن قمح لدعم املخزون

حتصد متيز العقول النرية السعودية األسرع منوا على مستوى العامل
صندوق النقد الدولي:

الريا�س - البالد
الدفعة  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  اأر���س��ت 
الأخ�������رية م���ن م��ن��اق�����س��ة ����س���راء ال��ق��م��ح من 
للعام  اخل���ارج  يف  ال�سعوديني  امل�ستثمرين 
لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة  على  احل��ايل، 
حيث  "�سالك"،  احليواين  والإنتاج  الزراعي 
مت تر�سية توريد كمية )180( األف طن موزعة 
اململكة  موانئ  اإىل  للو�سول  بواخر   )3( على 
ف��رباي��ر   - 2022م  )اأك��ت��وب��ر  ال��ف��رتة  خ���الل 
2023م(. واأو�سح حمافظ املوؤ�س�سة املهند�ص 
اأحمد الفار�ص اأن املوؤ�س�سة اأمتت التعاقد على 
املُخ�س�سة  املناق�سة  يف  املحددة  الكمية  كامل 
للم�ستثمرين ال�سعوديني باخلارج خالل العام 
احلايل )2022م( والبالغة )720( األف طن، 
التي متثل 20 % من اإجمايل ا�ستهالك اململكة 

ال�سنوي من القمح.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي، مها العواودة 
الذهبية  امليداليات  ح�سد  اململكة  توا�سل 
العاملية عن طريق  والف�سية يف الأوملبيادات 
علمية  جم��الت  يف  مميزين  وطالبات  ط��الب 
بالعقول  ال��دول��ة  اهتمام  ي��وؤك��د  م��ا  خمتلفة، 
النرية عرب �سراكة ا�سرتاتيجية بني موؤ�س�سة 
والإب��داع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك 
الطالب  ويحفز  التعليم،  ووزارة  "موهبة" 
حل�سد املزيد من امليداليات العاملية لرفع ا�سم 
احل�ساد  اأثر  ينعك�ص  وبالتايل  عاليًا،  اململكة 
التي  ال�ساملة  التنموية  النه�سة  على  العملي 

تعتمد على الأفكار املتجددة والبتكار. 
حتفيز  اإن  ل�"البالد"،  ت��رب��وي��ون  وق���ال 
ال���ط���الب ع��ل��ى الإب��������داع ه���و اأح�����د ال��ط��رق 
التحفيز  لأن  املبتغى،  اإىل  للو�سول  الناجعة 
التميز  م��ن  امل��زي��د  حل�سد  ال��داف��ع  مينحهم 
بني  التكامل  اأهمية  على  م�سددين  العلمي، 
املناهج  وت��ط��وي��ر  لتعزيز  املعنية  اجل��ه��ات 
اأهمية  اإىل  ولفتوا  للطالب.  اإ�سايف  كمحفز 
ال�ستخدام  على  كمحفز  العاملية  الأوملبيادات 
املعلوماتية،  يف  املتقدمة  للتقنيات  الأم��ث��ل 
يف  الطالب  حققها  التي  الإجن���ازات  واأهمية 

�سياق م�ستهدفات الروؤية 2030.
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حزب اهلل
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العال
العال  ـ البالد 

ت�����س��ت��ع��د حم��اف��ظ��ة ال���ع���ال لإط����الق 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان���ات اخل��ا���س��ة 
ب��ه��ا خ���الل ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب ال��ق��ادم 
العال  مهرجانات  تت�سمن  وال��ت��ي 
و�ستاء  وال�ستجمام  لال�سرتخاء 
اإىل مهرجان  طنطورة، بال�سافة 
مميز يتم تقدميه لأول مرة وهو 
م��ه��رج��ان امل��م��ال��ك ال��ق��دمي��ة، اإىل 
جانب  عودة " اأزمث،"  واملتمثل 
ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ة  اأول  يف 
�سيعود  ب��امل��م��ل��ك��ة.   امل��ت��ن��وع��ة 
مهرجان اأزمث هذا العام يف ُحلة 
من  متنوعة  فعاليات  مع  جديدة 
والفنون  املو�سيقى  احتفاليات 
اأيام  والأطعمة املختلفة ملدة ثالثة 

اأحد  يف  الفعالية  و�ستقام  متتالية. 
اأودية �سحراء العال اخلالبة.

 كما �سياأتي مهرجان املمالك القدمية 
احلا�سر  يف  امل��ا���س��ي  جت���ارب  ل��ي��ق��دم 

معامل  م��ن  م�ستوحاة  جت���ارب  خ��الل  م��ن 
7000 عام من احل�سارات املتتالية والتي 

اتخذت من �سبه اجلزيرة العربية موطنًا لها، 
م�ستوحاة من طريق جتارة  �سيقدم جتارب  كما 

كمفرتق  العال  مكانة  ر�سخ  وال��ذي  ال�سهري  البخور 
طرق مزدحم للثقافة والتجارة.

شتاء طنطورة على األبواب

26
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تدشين مشاريع تنموية لرفع جودة الحياة بنجران

تكريم الفائزة بالمركز الثالث لجائزة التميز العربي

جنران - البالد
نـــوه �ــســاحــب الــ�ــســمــو الأمــــر جــلــوي بن 
عبدالعزيز بن م�ساعد اأمر منطقة جنران، 
الله-  –حفظها  الر�سيدة  القيادة  توليه  مبا 
التنموية  بامل�سروعات  واهتمام  دعــم  من 
يف  وت�سهم  واملقيم،  املــواطــن  تخدم  التي 
ــدن �ــســمــن روؤيـــة  ــامل ــاة ب رفـــع جــــودة احلــي

اململكة 2030.
جــــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاحــه اأمـــ�ـــس بــقــاعــة 
اأمانة  الإمــارة، م�سروعات  الجتماعات يف 
املنطقة، بتكلفة جتاوزت 162 مليون ريال، 
البلدية  الــ�ــســوؤون  وزيـــر  مــعــايل  بح�سور 
والقروية والإ�سكان الأ�ستاذ ماجد عبدالله 

احلقيل.
لــلــ�ــســفــلــتــة  مــــ�ــــســــروعــــات   8 ـــت  ـــمـــل و�ـــس
بلغت  اجمالية  بقيمة  ــارة  والإن والأر�سفة 
بعدٍد  نفذت  ريــال،  مليون   100،742،298
بجميع  والأحـــيـــاء  الرئي�سية  الــطــرق  مــن 
ـــاء الــ�ــســرفــة،  اأرجــــــاء املــنــطــقــة مــنــهــا اأحـــي
ونهيقة،  ونهوقة،  واحل�سن،  واحل�سني، 
واجلـــربـــة، والــ�ــســبــهــان، ومـــراطـــة، وبنى 
واحلمر،  والقابل،  ال�سعود،  واأبــا  �سلمان، 
ورجال،  و�سقام،  واحل�سني،  والقع�سوم، 
ـــا الــر�ــســا�ــس، والــغــويــال،  ـــواز، واأب وحــي ف
اإ�سافًة  واخلــرعــاء،  وت�سالل،  واحلــايــرة، 
الع�سوائية  الأحــيــاء  وتهذيب  تطوير  اإىل 
 130 بــطــول  الرئي�سية  ــطــرق  ال وبــعــ�ــس 
اإىل  املــنــفــذة،  ــطــرق  ال جلميع  مـــرًا  كيلو 
جانب تركيب 2875 عمود اإنارة مما يعزز 
العمراين  التو�سع  من  الطرق  تلك  تطوير 
والـــتـــجـــاري ويـــرفـــع مـــن كـــفـــاءة احلــركــة 

املرورية باملنطقة.
املــدن  لأن�سنة  م�سروعات   6 ت�سمنت  كما 
وجـــــودة احلـــيـــاة بــقــيــمــة اإجــمــالــيــة بلغت 
تو�سعة  منها  ريــال،  مليون   62،223،629

بن  عبدالعزيز  بــن  جــلــوي  الأمـــر  منتزه 
م�ساعد، واإن�ساء وتهيئة 11 حديقة موزعة 
رجال،  مم�سى  وم�سروع  املنطقة،  باأحياء 
امللك  مبنتزه  ال�سوئية  احلديقة  وم�سروع 
ابتداًء  احلكومية  الــدوائــر  ومم�سى  فهد، 
من دوار امل�سمك بطول 2400 مر طويل، 
ومـــ�ـــســـروع تــهــذيــب وتــ�ــســجــر اجلــزيــرة 
الو�سطية بطريق امللك عبدالعزيز، وتطوير 
وجتميل واجهات املنطقة ال�سناعية، حيث 
م�سطحات  عــلــى  املــ�ــســاريــع  تــلــك  حتــتــوي 
م�سطحًا،  مرًا   184270 تتجاوز  خ�سراء 
ـــن اخلـــر�ـــســـانـــة املــطــبــوعــة  ومـــ�ـــســـايـــات م
واخلر�سانة املم�سطة والإنرلوك جتاوزت 
زراعــة  مت  فيما  م�سطحًا،  مــرًا   227797
اإىل  والــ�ــســجــرات،  ال�سجر  مــن   47639

ديكوري  اإنــارة  عمود   995 تركيب  جانب 
من  الــعــديــد  وتنفيذ  خمتلفة،  بــارتــفــاعــات 
خلدمة  احلـــدائـــق  تــلــك  يف  ــاه  ــي امل دورات 
الكرا�سي  تــركــيــب  اإىل  ــافــًة  اإ�ــس زوارهـــــا، 
واملــظــالت،  النفايات  و�ــســالل  واملــ�ــســدات 
الري  و�سبكات  وم�سخات  الري  وخزانات 
جــودة  يعزز  مبــا  امل�ساريع  تلك  جميع  يف 
احلياة وحت�سني امل�سهد احل�سري وحتقيق 
�سبل الرفاهية للمواطن واملقيم و الإ�سهام 

يف زيادة الفر�س ال�ستثمارية باملنطقة.
 من جهة ثانية تفقد وزير ال�سوؤون البلدية 
بــن عبدالله  مــاجــد  ــكــان  والــقــرويــة والإ�ــس
التنموية  امل�ساريع  من  عددًا  اأم�س  احلقيل 
بهدف  جنــران،  منطقة  اأمانة  تنفذها  التي 
امل�ساريع  يف  الأعــمــال  �سر  على  الطـــالع 

التي تخدم الأهايل والطالع على الفر�س 
للقطاع  الوزارة  تتيحها  التي  ال�ستثمارية 
للمنطقة،  زيــارتــه  �سمن  وذلـــك  اخلــا�ــس، 
يرافقه اأمني منطقة جنران املهند�س �سالح 

الغامدي وعدد من قيادات الوزارة.
ووّجـــــه خــــالل الــــزيــــارة بــتــوفــر اأفــ�ــســل 
ــمــواطــنــني واملــقــيــمــني يف  ــل اخلــــدمــــات ل
يف  ال�ستمرار  ب�سرورة  منوًها  املنطقة، 
الزمنية  اجلـــداول  وفــق  امل�ساريع  تنفيذ 
مبا  املحددة  الإجنــاز  ن�سب  اإىل  للو�سول 
وّجه  كما  املنطقة،  �سكان  احتياجات  يلبي 
لل�سركات  ال�ستثمارية  الفر�س  بــاإتــاحــة 
امل�ساريع  على  الطلب  لتلبية  واملوؤ�س�سات 
ــــع جـــــودة احلـــيـــاة،  ــة بـــهـــدف رف ــوعــي ــن ال

والرتقاء بخدمات املنطقة.

عرعر - البالد
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ــن نــا�ــســر بن  ــن عــبــدالــرحــمــن ب �ــســعــود ب
عبدالعزيز اأمر منطقة احلدود ال�سمالية 
قائد  اأمــ�ــس،  بـــالإمـــارة  مبكتبه  بالنيابة 
العقيد  باملنطقة  اخلا�سة  الطوارئ  قوة 
عدد  يرافقه  العتيبي،  حلمي  بن  عبدالله 
من من�سوبي القوة، الذين قدموا لل�سالم 

على �سموه.
جهود  عــن  نــبــذة  اإىل  �ــســمــوه  وا�ــســتــمــع 
قـــوة الـــطـــوارئ اخلــا�ــســة حلــفــظ الأمـــن 
الأخرى،  الأمنية  القطاعات  مع  بالتعاون 
م�سيدًا باجلهود التي يقدمها رجال قوات 
يف  اأ�ــســهــمــت  الــتــي  الـــطـــوارئ  اخلا�سة، 
العديد من املنجزات الأمنية بدعم القيادة 

احلكيمة -اأيدها الله -.
من جهة ثانية، كّرم �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سعود بن عبدالرحمن بن نا�سر بن 
عبدالعزيز اأمر منطقة احلدود ال�سمالية 
بالنيابة يف مكتبه بالإمارة اأم�س، اإبت�سام 

بنت فا�سل العنزي الفائزة باملركز الثالث 
جلائزة التميز لل�سباب العربي يف جمال 
متها جامعة  التي نظَّ لعام 2022  التطوع 

ال�سباب  يــوم  مبنا�سبة  العربية  الـــدول 
العربي واليوم الدويل لل�سباب، بالتعاون 

مع وزارة ال�سباب والريا�سة امل�سرية.

واأ�ساد �سمو الأمر �سعود بن عبدالرحمن 
ــام الــعــنــزي  مبـــبـــادرة املـــواطـــنـــة ابــتــ�ــس
" التي حققت  "�ساعة ل�سحتك  التطوعية 
الــدولــيــة،  املناف�سة  يف  مــتــقــدمــًا  مــركــزًا 
التطوعية  املبادرات  هذه  مثل  اأن  موؤكدًا 
التطوعي  العمل  ثقافة  ن�سر  يف  ت�سهم 
ــــــــراز جـــهـــود املــتــطــوعــني وعــر�ــس  واإب
ليكونوا  الإبداعية  واأفكارهم  جهودهم 
ملهمني لغرهم، اإىل جانب تعزيز مفهوم 
امل�سوؤولية الجتماعية ودورها يف متكني 
الــعــمــل الــتــطــوعــي، مـــوؤكـــدًا اأهــمــيــة دعــم 
الأعمال التطوعية ملا لها من اأثر يف خدمة 

املجتمع.
فا�سل  بنت  اإبت�سام  الفائزة  اأعربت  فيما 
خالل  اململكة  بتمثيل  فخرها  عن  العنزي 
الــدول  جامعة  متها  نظَّ التي  الحتفالية 
حافزًا  تعدُّ  اجلائزَة  اأنَّ  موؤكدة  العربية، 
ــادرات  ــب لــتــقــدمي و�ــســنــاعــة املــزيــد مــن امل
ومنها  املختلفة  املــجــالت  فى  التطوعية 

املجال الريا�سي التطوعي.

 أمير الشرقية يتسّلم تقرير 
فرع إدارة المجاهدين

 45 ألف كادر ببرامج التدريب التقني 

النائب العام يوجه بالقبض 
على مطلق النار بالرياض

الدمام - البالد
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ت�سّلم 
اأمــر  عبدالعزيز  بــن  نايف  بــن  �سعود 
ال�سنوي  التقرير  ال�سرقية،  املنطقة 
لــلــمــجــاهــديــن  ــعــامــة  ال الإدارة  لــفــرع 

باملنطقة للعام 1443هـ.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه مبكتبه 
العامة  الإدارة  فــرع  عــام  مدير  اأمــ�ــس، 
للمجاهدين باملنطقة ال�سرقية عايل بن 

عاي�س القحطاين، منوًها �سموه بدعم 
القيادة الر�سيدة - اأيدها الله - لالأجهزة 
الأمنية، ومبا تقوم به اإدارة املجاهدين 
ـــات وفــق  بــاملــنــطــقــة مــن مــهــام وواجـــب

املنظومة الأمنية.
اأعــــرب مــديــر عـــام الإدارة  مــن جــانــبــه 
�سكره  عن  باملنطقة  للمجاهدين  العامة 
على  الــ�ــســرقــيــة  املــنــطــقــة  اأمــــر  ل�سمو 

اهتمامه ودعمه جلهود الفرع.

الريا�س ـ البالد 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  حمــافــظ  وجـــه  
الــتــقــنــي واملــهــنــي الــدكــتــور اأحــمــد بــن فهد 
الفهيد، خالل اجتماع عقد  اأم�س باملوؤ�س�سة، 
والنائب  للتدريب  املحافظ  نائب  بح�سور 
التقنية  الكليات  على  واملــ�ــســرف  امل�ساعد 
والعمداء  املناطق  عموم  ومــديــري  للبنات 
القبول  اإجــــــراءات  ملناق�سة  والــعــمــيــدات، 
التدريبي  للعام  واجلاهزية  وال�ستعدادات 
1444هـــــــ وبـــرامـــج الــتــهــيــئــة لــلــمــتــدربــني 
واملتدربات اجلدد، برفع الطاقة ال�ستيعابية 
الكليات  يف  ومتدربة  متدرب  األــف   45 اإىل 
عدد  بلغ  حيث  ال�سناعية،  واملعاهد  التقنية 

املقبولني خالل الف�سل التدريبي الأول اأكرث 
من 34 األف متدرب ومتدربة.

القيادة  ا�ستثمار دعم  اأهمية  واأكد الجتماع 
وحت�سني  الإنــتــاجــيــة  تعزيز  يف  الــر�ــســيــدة 
الــوطــنــي  الحـــتـــيـــاج  ومـــواكـــبـــة   ، الأداء 
اإىل رفــع كفاءة  اإ�ــســافــًة  الــعــمــل،  �ــســوق  يف 
املخرجات مبا يتواءم مع اأف�سل املمار�سات 
ــب الــتــقــنــي واملــهــنــي،  ــدري ــت الــعــاملــيــة يف ال
بالتدريب  للبدء  اجلهود  ت�سافر  و�سرورة 
التدريبية  البيئة  وتهيئة  الأول  اليوم  من 
للمتدربني  الالزمة  اأف�سل اخلدمات  وتوفر 
للف�سل  املعتمد  الزمني  باخلط  واللــتــزام 

التدريبي القادم.

الريا�س - البالد
ــعــام الــ�ــســيــخ �ــســعــود بن  اأ�ـــســـدر الــنــائــب ال
على  القب�س  ب�سرعة  اأمرًا  املعجب،  عبدالله 
ر�سا�س،  نــوع  مــن  �سالحا  اأ�ــســهــر  �سخ�س 
عــام،  مــكــان  يف  بع�سوائية  الــنــار  ــق  واإطــل

معر�سًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
العامة  النيابة  يف  م�سوؤول  م�سدر  ــال  وق
الر�سد  مركز  قبل  ُرفع من  ما  على  بناًء  اإنه 
النيابي، ب�ساأن انت�سار حمتوى عرب و�سائل 
التوا�سل الجتماعي، يت�سمن قيام �سخ�س 
يف اإحـــــدى حمــافــظــات مــنــطــقــة الــريــا�ــس 
واإطــالق  ر�سا�س،  نــوع  مــن  �سالح  باإ�سهار 
معر�سًا  عـــام،  مــكــان  يف  بع�سوائية  الــنــار 
اأ�سدر  فقد  للخطر،  الآخرين  وحياة  حياته 
على  القب�س  ب�سرعة  اأمــــرًا  الــعــام  الــنــائــب 
من   )17 و   15( للمادتني  ا�ستنادًا  املذكور، 
اإىل  واإحالته  اجلزائية،  الإجـــراءات  نظام 
اإجـــراءات  ل�ستكمال  املتخ�س�سة  النيابة 

التحقيق بحقه.
قبل  مــن  املرتكب  الفعل  اأن  امل�سدر  واأكـــد 
اجلاين ُيعد جرمية كبرة موجبة للتوقيف، 

طبقًا لقرار النائب العام )1( وتاريخ 1-1-
نظام  مــن   )112( لــلــمــادة  وفــقــًا  1442هـــــ، 
الإجراءات اجلزائية، م�سددًا على حظر مثل 
تعري�س  على  املنطوية  ال�سلوكيات  هــذه 
�ساأنه  من  ما  وكل  للخطر،  الآخرين  �سالمة 
حتت  وهــدوئــه،  املجتمع  ب�سكينة  امل�سا�س 
النيابة  اأن  مبينا  اجلزائية،  امل�ساءلة  طائلة 
اجلزائية  الإجـــراءات  �ستتخذ  املتخ�س�سة 
بحقه، و�ستطالب باأ�سد العقوبات النظامية 

اأمام املحكمة املخت�سة.

بتكلفة تجاوزت 162 مليون ريال

أمير الحدود الشمالية بالنيابة يشيد بجهود قوة الطوارئ

جناح "المؤلف السعودي" يستقبل طلبات الكتاب
الريا�س ـ البالد 

والن�سر  الأدب  هيئة  اأعــلــنــت 
ا�ستقبال  بدء  اأم�س  والرجمة 
جناح  يف  الت�سجيل  طــلــبــات 
امل�سارك  ال�سعودي"  "املوؤلف 
الــدويل  الريا�س  معر�س  يف 
�سيكون  الــذي   ،2022 للكتاب 
مــتــاحــًا لــلــكــتــاب الــ�ــســعــوديــني 
بحيث  الــذاتــي،  الن�سر  ذوّي 
كتبهم  عــر�ــس  الهيئة  تــتــوىل 
ــا نـــيـــابـــًة عــنــهــم،  ــه ــق ــوي ــ�ــس وت
وحت�سيل املبيعات ثم تقدميها 
لهم. واأتاحت الهيئة الت�سجيل 

حتى 30 اأغ�سط�س .
ال�سعوديني  للموؤلفني  وميكن 
الذين لديهم احلقوق القانونية 
ــاركــة يف  ــكــتــب، املــ�ــس لــبــيــع ال
ال�سعودي"،  "املوؤلف  جــنــاح 

بواقع  عــنــوان   200 عــر�ــس  ي�ستهدف  الـــذي 
لإتاحة  وذلــك  فقط،  موؤلف  لكل  واحــد  عنوان 

على  املوؤلفني،  من  ممكن  عــدد  لأكــرب  الفر�سة 
والرجمة  والن�سر  الأدب  هيئة  تختار  اأن 
اجتياز  بعد  اجلــنــاح  يف  امل�ساركة  العناوين 

املوؤلف للتقييم.
اإطــار  يف  ال�سعودي"  "املوؤلف  جناح  ويــاأتــي 
الدعم املتوا�سل الذي تقدمه هيئة الأدب والن�سر 

ال�سعوديني،  للموؤلفني  والــرجــمــة 
اأمام  موؤلفاتهم  عر�س  من  لتمكينهم 
ــــراءة، وتــعــزيــز وجـــودهـــم يف  ــــق ال
للكتاب  الــــدويل  الــريــا�ــس  مــعــر�ــس 
الــوطــن  يف  املــعــار�ــس  اأكـــرب  "اأحد 
العربي والأعلى يف ن�سبة املبيعات"، 
بالإ�سافة اإىل ت�سهيل و�سول الكّتاب 

ال�سعوديني اإىل اجلماهر.
ــعــد مــعــر�ــس الــريــا�ــس الـــدويل  وي
هيئة  تنظمه  الــذي  2022م  للكتاب 
خــالل  والــرجــمــة  والــنــ�ــســر  الأدب 
 8 اإىل  �ــســبــتــمــرب   29 مـــن  ـــفـــرة  ال
اأكتوبر، من�سة ثقافية جامعة ل�سّناع 
املحليني  والرجمة  والن�سر  الأدب 
برناجمه  اإىل  اإ�ــســافــًة  والــدولــيــني، 
الثقافية  بالفعاليات  املليء  الثقايف 
املــمــيــزة، واملــنــ�ــســات احلـــواريـــة، 
بالإ�سافة  التفاعلية،  واملحا�سرات 
يف  املتخ�س�سة  الــعــمــل  ور�ــــس  اإىل 

املجالت الثقافية.

2317 رخصة محاماة جديدة معتمدة
الريا�س - البالد

اعتمد وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�سمعاين، اإ�سدار 2317 
رخ�سَة حماماة، وجتديد 1082 رخ�سة.

اجلهود  غــايــة  اأن  املــحــامــني،  مــع  �سابق  لــقــاء  يف  ال�سمعاين،  واأكـــد 
اأن  اإىل  م�سرًا  جــودة،  باأعلى  العديل  املخرج  يكون  اأن  التطويرية 
و�سائل حتقيق ذلك عديدة، اأهمها التاأهيل املهني، موؤكدًا اأن املحامني 
�سركاء وركن اأ�سا�سي يف املنظومة العدلية، واأ�سا�س من الأ�س�س يف 

الُبعد املهني لتحقيق امل�ستهدفات العدلية وال�سمانات كافة.
املحامني  ال�ستعالم عن  "خدمة  اأتاحت  اأنها  العدل  واأو�سحت وزارة 
ح�سب  م�سنفة  املرخ�سني  باملحامني  قائمة  خــالل  مــن  املعتمدين"، 
املدينة، مع اإمكانية البحث با�سم املحامي واملدينة، اإ�سافة اإىل اإمكانية 
بالإ�سافة  املحامني،  خلدمات  املقدمة  الطلبات  حالة  عن  ال�ستعالم 

للخدمات الأخرى.
ُم حزمًة من اخلدمات للمحامني عرب بوابة  ُتَقدِّ اأن وزارة العدل  يذكر 
ناجز بخطوات مي�سرة مثل خدمة "طلب ترخي�س حماماة"، و"طلب 
جديد"،التي  متدرب  حمام  "قيد  وخدمة  حماماة"،  ترخي�س  جتديد 
املحامني  قيد  �سجل  يف  لت�سجيله  التقدمي  من  املتدرب  املحامي  ن  متكِّ
املتدرب"  للمحامي  تــعــريــف  "�سهادة  عــلــى  واحلــ�ــســول  املــتــدربــني 
ن  متكِّ التي  اآخر"،  اإىل  متدرب  حمام  "انتقال  خدمة  كذلك  اإلكرونيًا، 
اإىل حمام  النتقال من حمام  على طلب  التقدمي  من  املتدرب  املحامي 
حديثة  املتدرب"  للمحامي  تعريف  "�سهادة  على  اآخــر،واحلــ�ــســول 

واإلكرونية.



الريا�ض -البالد
 وّزع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية اأم�س الأول 
من  للمت�سررين  الغذائية  ال�سلل  من  كيلوغراًما  و98  ا  طًنّ  87
ال�سيول يف مديرّيتي الوادي واملدينة مبحافظة ماأرب، ا�ستفاد 

منها 7.326 فرًدا.
وقدمت العيادة الطبية املتنقلة التابعة ملركز امللك �سلمان للإغاثة 
والأعمال الإن�سانية يف عزلة الدير مبديرية حريان يف حمافظة 

خلل  م�ستفيًدا   1.060 لـ  الطبية  خدماتها  حجة 
املدة من 27 يوليو حتى 2 اأغ�سط�س.

 كما وا�سلت العيادات الطبية املتنقلة 
التابعة ملركز امللك �سلمان للإغاثة 

خميم  يف  الإن�سانية  والأعــمــال 
وعــــلن لــلــنــازحــن مبــديــريــة 

ــابــعــة ملــحــافــظــة  ــت حـــر�ـــس ال
حـــجـــة تــــقــــدمي خـــدمـــاتـــهـــا 

العلجية.
وراجـــــع الـــعـــيـــادات خــلل 
املدة من 27 يوليو حتى 2 

اأغ�سط�س 2022م يف عيادة 
عـــلج ومــكــافــحــة الأمـــرا�ـــس 

وق�سم  م�ستفيًدا،   27 الوبائية 

ا،  �سخ�سً  63 الباطنية  وعــيــادة  م�ستفيًدا،   72 الــطــوارئ 
ا، فيما �سرفت الأدوية  وعيادة ال�سحة الإجنابية 15 مري�سً
لـ185 فرًدا، وراجع عيادة اجلراحة والت�سميد 8 مر�سى، 

وق�سم التوعية والتثقيف م�ستفيدان اثنان.
 ويف باك�ستان وا�سل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــ�ــســانــيــة تــوزيــع الــ�ــســلل الــغــذائــيــة يف اإقــلــيــم خيرب 
عت ، 1.856 �سلة غذائية ا�ستهدفت  بختونخوا ، حيث ُوِزّ
مناطق �سوات، و�سانغل، ومنطقة خيرب القبلية 
من  فــــردا   12.992 مــنــهــا  ا�ــســتــفــاد   ،
الفئات الأكرث احتياجا والأرامل 
ــة.  الإعــاق وذوي  والأيـــتـــام 
امل�ساعدات  هذه  وتاأتي 
دعــم  مــ�ــســروع  �سمن 
الأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
الذي ينفذه املركز 
بــاكــ�ــســتــان؛  يف 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف 
مــــــن مــــعــــانــــاة 
املــــحــــتــــاجــــن 
واملــتــ�ــســرريــن 

هناك.

محليات
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متثل القطاعات غري النفطية ركيزة اأ�سا�سية 
حددتها  التي  امل�ستدامة  التنمية  خطط  يف 
ويف  للزدهار،  رئي�سي  كهدف   2030 روؤيــة 
عديدة  حيوية  قــطــاعــات  تــاأتــي  الــ�ــســاأن  هــذا 
ا�سرتاتيجيات  عــرب  التحول  لــهــذا  كقاطرة 
طموحة لتطوير �سل�سل النتاج واخلدمات 
وجذب ال�ستثمارات، وحتقيق قيمة م�سافة 
التناف�سية  يف  اململكة  وقـــدرات  ملكانة  اأكــرب 
العاملية، ويف هذا ال�سياق يعد قطاع ال�سناعة 
الوطني  الطموح  يف  موؤثرا  رقما  والتعدين 
يف  امل�ستدامة  والتنمية  القت�سادي  للتنوع 
الإيرادات واأي�سا الوظائف باأهميتها البالغة 

يف م�سرية الوطن.
اأرقــــــام وزارة   وعــلــى �ــســوء ذلــــك جــــاءت 
قوية  بــدلئــل  املعدنية،  والـــرثوة  ال�سناعة 
وموؤ�سرات  القت�سادي،  التنوع  لنجاحات 
وجاذبيتها  ال�سناعية  القاعدة  لقوة  واعــدة 
العالية لل�ستثمارات املحلية والأجنبية حيث 
اجلديدة  ال�سناعية  الرتاخي�س  عدد  ارتفاع 
خلل الن�سف الأول من العام احلايل باأكرث 
نحو  وا�ستثمارات  رخ�سة،  خم�سمائة  من 
الزراعي  الناجت  منو  كذلك  ريــال،  مليار   14
واإ�سهاماته يف دعم املحتوى املحلي وزيادة 
ـــذاتـــي وحتــقــيــق الأمــــن  نــ�ــســب الكـــتـــفـــاء ال
الغذائي يف العديد من املجالت، يف الوقت 
الذي تتوا�سل فيه امل�ساريع ال�سخمة ومدن 
الوطنية  والأولويات  والتطلُّعات  امل�ستقبل، 
للبحث والتطوير والبتكار للعقدين املُقبلن 
الوطن  وم�ستقبل  حلا�سر  الرخاء  من  ملزيد 

والأجيال من اأبنائه وفق روؤية حمكمة.

تنمية طموحة
كلمة

 58 ألف عقد تمويلي 
خالل النصف األول

الريا�ض-البالد
ك�سف �سندوق التنمية العقارية، عن توقيع 
األــــف عــقــد متــويــلــي، �سمن  مـــن 58  اأكــــرث 
املتنوعة  وال�سكنية  التمويلية  اخلــيــارات 
مناطق  خمتلف  يف  ال�سكني  الدعم  لربامج 
الــعــام  مــن  الأول  الن�سف  خـــلل  املــمــلــكــة، 

اجلاري 2022م.
التنمية  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
اإجمايل  اإن  ما�سي:  بن  من�سور  العقارية 
ال�سكني؛  الدعم  لربامج  التمويلية  العقود 
بــلــغــت اأكــــرث مـــن 58 األــــف عــقــد متــويــلــي، 
على  العقاري"  "ال�سندوق  حر�س  مــوؤكــدًا 
"�سكني"  م�ستفيدي  ح�سول  فر�س  تعزيز 
حلول  �سمن  ال�سكني،  الــدعــم  بــرامــج  على 
وخيارات اأكرث، وفق احتياجاتهم وقدراتهم 
حتقيقًا  وذلــك  امللئم،  امل�سكن  لتملك  املالية 
برامج  – اأحد  الإ�سكان  برنامج  مل�ستهدفات 
روؤية اململكة 2030 - برفع ن�سبة التملك اإىل 
70 %، وتوفري احللول ال�سكنية والتمويلية 
بــ�ــســكــل مـــ�ـــســـتـــدام، عــــرب بـــنـــاء الأنـــظـــمـــة 

والت�سريعات الداعمة.
اأن ال�سندوق قدم لنحو 33 % من  واأ�ساف 
التمويلية؛  العقود  من  امل�ستفيدين  اإجمايل 
ت�سهيلت ائتمانية وفق �سوابط واإجراءات 

برنامج �سمانات وبرنامج الرهن املي�سر.
واأو�سح اأن برنامج �سمانات اأ�سهم يف متكن 
6 اآلف م�ستفيد، فيما بلغ عدد امل�ستفيدين من 
م�ستفيد،  األف   13 من  املي�سر" اأكرث  "الرهن 
م�سيدًا   ،2022 مــن  الأول  الن�سف  خـــلل 
ملنظومة  والت�سريعي  التنظيمي  ــدور  ــال ب
اجلهات  مع  التكاملية  وال�سراكة  الإ�سكان 

التمويلية واملطورين العقارين.

 القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا الحريق

 ولي العهد يتلقى اتصاال من شريف ورسالة من رئيس كوستاريكا

 مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية والطبية

جدة- وا�ض
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  بعث 
وموا�ساة  عزاء  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
ال�سي�سي  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــ�ــس  لفخامة 
اإثــر  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 
احلريق الذي اندلع يف كني�سة املنرية 
عنه  نتج  ومــا  اجليزة  مبحافظة 
واإ�سابات.وقال  وفيات  من 
بنباأ  املفدى:" علمنا  امللك 

اندلع حريق يف كني�سة املنرية مبحافظة اجليزة، 
اإذ  واإننا  واإ�سابات،  وفيات  من  ذلك  عن  نتج  وما 
نعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن عن اأحر التعازي 
ال�سفاء  للم�سابن  لــرجــو  املــوا�ــســاة،  ــادق  و�ــس

العاجل، واأل تروا اأي �سوء اأو مكروه".
بن  الأمــري حممد  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
وموا�ساة  عــزاء  برقية  ـــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س 
رئي�س  ال�سي�سي  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــ�ــس  لفخامة 

اندلع  الذي  احلريق  اإثر  العربية  م�سر  جمهورية 
نتج  ومــا  اجلــيــزة  مبحافظة  املــنــرية  كني�سة  يف 
العهد  ويل  �سمو  واإ�سابات.وقال  وفيات  من  عنه 
املنرية  كني�سة  يف  حريق  انـــدلع  نباأ  تلقيت   ":
وفيات  من  ذلــك  عن  نتج  ومــا  اجلــيــزة،  مبحافظة 
واإ�سابات، واأعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن عن 
بالغ التعازي و�سادق املوا�ساة، �سائًل الله تعاىل 
ال�سفاء العاجل للم�سابن، واأل تروا اأي �سوء اأو 

مكروه".

 مثمنا دعمها لالجئي أوكرانيا.. مسؤول أممي لـ           :

جدة- وا�ض
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سهباز  حممد  ال�سيد  ــة  دول من  هاتفيًا،  ات�ساًل  الــدفــاع، 
الإ�سلمية. باك�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�س  �سريف 
الأخــويــة  الــعــلقــات  ا�ستعرا�س  التــ�ــســال،  وجـــرى خــلل 
بالإ�سافة  وباك�ستان،  اململكة  بن  تربط  التي  والتاريخية 
اإىل بحث فر�س التعاون بن البلدين و�سبل تعزيزها 

يف خمتلف املجالت.
بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى   
العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
خطية،  ر�سالة  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

من فخامة الرئي�س رودريغو ت�سافيز رئي�س جمهورية كو�ستاريكا، 
البلدين  تربط  التي  والوطيدة  املتينة  الثنائية  بالعلقات  تتعلق 
وال�سعبن ال�سديقن، و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت 

وعلى الأ�سعدة كافة.
ت�سلم الر�سالة نيابة عن �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن 
عبد الله وزير اخلارجية،  نائب وزير اخلارجية املهند�س وليد بن 
�سفري  اأم�س،  الــوزارة،  مبقر  ا�ستقباله  خلل  اخلريجي،  عبدالكرمي 
�ساكون  فران�سي�سكو  اململكة  لدى  املقيم  غري  كو�ستاريكا  جمهورية 

اإيرنانديز.
البلدين  بــن  الثنائية  الــعــلقــات  بحث  ال�ستقبال  خــلل  وجـــرى 
تبادل  اإىل  اإ�سافة  املجالت،  �ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقن، 

وجهات النظر حيال الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

المملكة رائدة العمل اإلنساني واستجابتها اإلغاثية عالية 
البالد - مها العواودة 

وممثل  الــ�ــســامــي  املــفــو�ــس  م�ست�سار  خليفة  خــالــد  اأ�ــســاد 
بالدعم  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  دول  ــدى  ل املفو�سية 
ال�سعودي املقدم للجئي اأوكرانيا، وبدور اململكة يف تلبية 

الحتياجات الإن�سانية املتزايدة على امل�ستوى الدويل.
  واأكد يف ت�سريح لـ "البلد" اأن للمملكة ومركز امللك �سلمان 

يد  ومــد  الإن�ساين  العمل  يف  ورا�سخا  ــدا  رائ دورا 
حلــالت  عالية  وا�ستجابتها   ، للنازحن  الــعــون 

الإن�سانية  بامل�ساعدات  ــــات  والأزم ــطــوارئ  ال
والإغاثية يف خمتلف اأنحاء العامل.

للأمم  ال�سامية  املفو�سية  اأن  خليفة  واأو�سح   
اململكة  وحكومة  اللجئن  لــ�ــســوؤون  املتحدة 

�سلمان  امللك  مبركز  ممثلة  ال�سعودية،  العربية 
وقعتا  الإن�سانية  ــال  والأعــم لــلإغــاثــة 

اتــفــاقــيــة منحة  املــا�ــســي  اإبــريــل  يف 
اأمــريــكــي  دولر  ــيــون  مــل  5 بــقــيــمــة 
حلالة  الإن�سانية  ال�ستجابة  لدعم 
الطوارئ يف اأوكرانيا ودول اجلوار 

وحتديًدا يف بولندا.
الأكرث  الإغاثية  امل�ساعدات  تقدمي  يتم  التفاقية  ومبوجب   
وحقائب  والأغطية  كاملراتب  بــالإيــواء،  واملتعلقة  احلاًحا 
النوم اإىل اأكرث من 75 األف لجئ من اأوكرانيا ي�ساف اإىل ذلك 
اإجمايل ما قدمته اململكة مل�ساعدة اللجئن الوكرانين  اأن 

بلغ 10 مليون دولر بالتعاون مع عدة منظمات.
 واأكد اأن هذه امل�ساعدات جت�سد دور اململكة الإن�ساين 
وجهوزيتها لتقدمي الدعم للمحتاجن حول العامل، 
كما ت�ساهم هذه امل�ساعدات يف م�ساعدة الأفراد 
الأكرث عوًزا و الذين نزحوا اإما داخل اأوكرانيا 
ال�ستجابة  تقدمي  جلهة  كلجئن  خارجها  اأو 
اأن  ، لفتا اىل  الــطــارئــة  الــفــوريــة واملــ�ــســاعــدات 
قيا�سية  نــزوح  م�ستويات  الــيــوم  ي�سهد  الــعــامل 
تخطت حاجز الـ 100 مليون �سخ�س، ب�سبب 
نــ�ــســوب نـــزاعـــات جـــديـــدة وامـــتـــداد 
النزاعات الن�سطة يف خمتلف اأنحاء 
ــــار  الـــعـــامل، وانـــعـــدام الأمـــــن، والآث

الناجمة عن تغري املناخ.
خالد خليفة
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الريا�ض ـ البالد          

اإدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب اخلطة الإ�سرتاتيجية  اعتمد جمل�س 

تطوير  اإىل  وتهدف   ،)2027  -  2023( القادمة  �سنوات  للخم�س  للهيئة 

للو�سول  �سعيًا  والتدريب،  التعليم  قطاع  يف  و�سبطها  اجلــودة  و�سمان 

اإىل منوذج �سعودي للجودة يف التعليم والتدريب رائٍد عاملًيا وعايل الأثر، 

عمل  خــال  من  القت�سادي،  والنمو  الوطنية  التنمية  حتقيق  يف  ُي�سهم 

الهيئة مع جميع اجلهات الوطنية ذات ال�سلة ل�سمان ومراقبة اجلودة يف 

موؤ�س�سات وبرامج التعليم والتدريب يف اململكة ، ورفع جودة خمرجاتها 

لتلبية احتياجات �سوق العمل للم�ساهمة يف حتقيق روؤية 2030 واأهداف 

برنامج تنمية القدرات الب�سرية.

التعلم  ــواجت  ون واملتدربني  الطاب  الإ�سرتاتيجية  املــجــالت  وت�سمنت 

والقدرات  والتدريب  التعليم  ومنظومة  وبرامج  وموؤ�س�سات  واملمار�سني 

الداخلية لهيئة تقومي التعليم والتدريب.

الطاب واأدائهم من  نتائج تعلم  الإ�سرتاتيجية لتح�سني  الأهداف  وجاءت 

خال معايري املناهج احلديثة والتقييمات، وتعزيز متيز وجودة حمرتيف 

وترية  ودفع  الرتاخي�س،  ومنح  اأعلى  معايري  بو�سع  والتدريب  التعليم 

عمليات  باإجراء  وذلك  والتدريب،  التعليم  وبرامج  موؤ�س�سات  يف  التميز 

التح�سني  ثقافة  اإر�ساء  اإىل  اإ�سافة  الفعالة،  والعتماد  والتقييم  املراجعة 

امل�ستمر ملنظومة التعليم والتدريب، وتقدمي امل�سورة القائمة على البيانات 

للهيئة،  الداخلية  القدرات  الوطني، وتطوير وتعزيز  القرار  لدعم �سناعة 

الأداء  ومــوؤ�ــســرات  وامل�ساريع،  املــبــادرات  من  عــدًدا  اخلطة  ت�سمنت  كما 

للتح�سيل  الوطني  التقومي  برنامج  حتــت  تــنــدرج  التي  وامل�ستهدفات 

وبرنامج  اجلامعي،  للتح�سيل  الوطني  التقومي  وبرنامج  التعليمي، 

التقومي الوطني للتدريب.

رئي�س  برئا�سة  عقد  الذي  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اجتماع  خال  ذلك  جاء 

اأع�ساء  وبح�سور  ال�سبتي  عبدالله  بن  خالد  الدكتور  الإدارة  جمل�س 

جمل�س الإدارة. واأ�ساد املجل�س بالدعم الكبري الذي حتظى به الهيئة 

من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

يف  لاإ�سهام  ومتكينها  الله–  -حفظهما  الأمــني  عهده  ويل  و�سمو 

رفع جودة التعليم والتدريب، خدمًة لاقت�ساد والتنمية الوطنية، 

وحتقيًقا لروؤية اململكة 2030، وم�ستهدفات برنامج تنمية القدرات 

الب�سرية.

الأكــادميــي  العــتــمــاد  معايري  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد  كما 

على  اجلهد  ويقلل  الأثـــر،  عــايل  اعتماًدا  يكون  بحيث  املحدثة 

املخرجات  حت�سني  اإىل  ويــهــدف  اأداءهــــا،  ويــرفــع  اجلــامــعــات 

العمل من خال برنامج  وتعزيز املواءمة مع متطلبات �سوق 

ل�سوق  العايل  التعليم  خريجي  جاهزية  لرفع  "جاهزية"؛ 
العام  والإطــــار  للجامعات،  الوطني  والت�سنيف  العمل، 

عــدًدا  املجل�س  ا�ستعر�س  كما  املدر�سي،  والتميز  للتقومي 

من املوا�سيع الأخرى، واتخذ القرارات والتو�سيات ذات 

العاقة ،ُيذكر اأن هيئة تقومي التعليم والتدريب هي اجلهة 

املخت�سة يف اململكة بالتقومي والقيا�س.

رفع مخرجات  التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل
اعتماد الخطة اإلستراتيجية لمجلس إدارة هيئة التقويم 

جامعة الملك فيصل 
تسجل براءة اختراع 

الغذاء تحذر
من مالمسة األطعمة 

الخام للجاهزة

الأح�ساء ـ حمود الزهراين                           

لدى  اخرتاع  براءة  في�سل  امللك  جامعة  �سجلت 

لنظام يحافظ  الأمريكي  الخرتاع  براءة  مكتب 

ذات  اخللوية  ال�سبكات  يف  الت�سال  ربط  على 

املوجات املليمرتية.

امل�سارك  الأ�ستاذ  البحثي  الفريق  قائد  واأو�سح 

اأنــه  الدلبحي،  عــادل  الــدكــتــور  الهند�سة  بكلية 

بهدف  النظام  هذا  اخرتعوا  البحثي  والفريق 

توفري طريقة مثالية للحفاظ على الت�سال حال 

الت�سال  ــرج  وب املت�سل  بــني  ــارة  الإ�ــس تــدهــور 

يقا�س  حيث  مــعــني،  م�ستوى  اإىل  وو�ــســولــهــا 

تدهور الإ�سارة يف جمال الت�سالت مبا يعرف 

ويعمل  ال�سو�ساء،  ن�سبة  اإىل  الإ�سارة  بن�سبة 

احلزم  من  ملجموعة  تلقائي  توليد  على  النظام 

ومنع  الإ�ــســارة،  تدهور  م�سكلة  حلل  املتداخلة 

املتداخلة  احلــزم  اأن  مبيًنا  التــ�ــســال،  انقطاع 

دائري،  �سفيف  له  حزمة  ل  ُم�سِكّ بوا�سطة  تن�ساأ 

متعددة،  الإ�سارة يف اجتاهات  ن�سر  يعمل على 

حيث مت ا�ستخدام �سفرات هامنج لتحديد �سعة 

الإ�سارة.

يتميز  النظام  هذا  اأن  الدلبحي  الدكتور  واأفــاد 

مقارنة  الت�سال  لإعـــادة  طريقة  اأ�ــســرع  بكونه 

مما  الأخـــرى،  التقليدية  والــطــرق  الأنظمة  مع 

مــردود  ذات  ونوعية  جــديــدة  اإ�سافة  �سي�سكل 

خدمي واقت�سادي يف جمال الت�سالت.

الريا�ض ـ البالد                           

الطعام  مــن خلط  والــــدواء،  الــغــذاء  هيئة  حـــّذرت 

اجلاهز لاأكل مع الأطعمة النيئة، والذي قد ي�سبب 

اخللطي". "التلوث 
مثل  النيئة  الأغذية  مام�سة  اأن  الهيئة  واأو�سحت 

املــطــبــوخ واجلــاهــز  للطعام  والـــدواجـــن  الــلــحــوم 

ُين�سح  لذا  التلوث اخللطي؛  م�سببات  اأحد  لاأكل، 

بالف�سل �سواًء عند التح�سري اأو التخزين.

حتت  بتويرت  ح�سابها  على  فيديو  يف  وتابعت 

اخللطي  الــتــلــوث  اأن  توعية"،  "دقيقة  عــنــوان 

اخلام  الطعام  من  اجلراثيم  تنتقل  عندما  يحدث 

غري املطبوخ مثل اللحوم والدواجن وغريها اإىل 

اأو  اأو اجلاهز، عن طريق الأيدي  الطعام املطبوخ 

املعدات اأو الأواين امللوثة.

واأ�ـــســـاف مــ�ــســاري احلـــارثـــي، خــبــري املــخــتــرات 

مثل  البكترييا  مــن  اأنـــواع  عــدة  هناك  اأن  بالهيئة 

الطعام  اإىل  الدجاج اخلام  تنتقل من  ال�سامونيا 

اجلاهز مثل اخل�س والطماطم، وقد يحدث ذلك يف 

فوق  املطبوخة  غري  اخلــام  الأطعمة  تخزين  حالة 

تلك اجلاهزة لاأكل يف الثاجة.

"احلارثي"  ــح  َنــ�ــسَ اخلــلــطــي،  الــتــلــوث  ولتجنب 

اأدوات  تخ�سي�س  منها  اخلطوات  من  عدد  باتباع 

اجلــاهــزة  لتلك  واأخــــرى  اخلـــام،  لــاأغــذيــة  جتهيز 

للطعام، وا�ستخدام اأدوات نظيفة ومعقمة للتجهيز 

حت�سري  بعملية  البدء  قبل  جيًدا  اليدين  وغ�سيل 

الأ�سطح  وتعقيم  نظافة  على  واملحافظة  الطعام 

لاأكل  اجلاهز  الغذاء  وحت�سري  للغذاء،  املام�سة 

اجلاهزة  وتلك  اخلام  الأغذية  وحفظ  اخلــام،  قبل 

لاأكل منف�سلة عن بع�سها.

إزالة تعديات
على مرافق عامة 

أمانة الطائف تعيد 
تأهيل الشوارع

جدة ـ البالد                            

من  عــدد  اإزالــــة  مــن  جـــدة،  اأمــانــة حمافظة  متكنت 

ا�ستغلت  اجلنوب  بلدية  بنطاق  الور�س  خمالفات 

ن�ساطها  ملمار�سة  املحيطة  احلكومية  الأرا�ـــســـي 

�سمن  ذلــك  ــاأتــي  وي واملـــعـــدات،  املخلفات  وو�ــســع 

امل�سهد  وحت�سني  الع�سوائيات  على  الق�ساء  جهود 

احل�سري. واأو�سح رئي�س بلدية اجلنوب املهند�س 

امليدانية  الفرق  اأن  املغربي،  مرعي  بن  عبدالعزيز 

ومب�ساندة اجلهات املعنية، متكنت من ر�سد واإزالة 

م2   18.500 مب�ساحة  عامة  مرافق  على  تعديات 

جرى ا�ستغالها من قبل اأ�سحاب الور�س.

8 مركبات واإلزام  اأنه مت حجز  واأ�ساف »املغربي«، 

مع  املخلفات  ـــار  اآث مــن  املــواقــع  بتنظيف  الــور�ــس 

تطبيق لئحة اجلزاءات عن املخالفات البلدية.

الطائف ـ البالد                            

اأعادة اأمانة الطائف ممثلة بوكالة امل�ساريع، تاأهيل 

لرفع  والفرعية  الرئي�سية  ال�سوارع  �سبكة  و�سيانة 

على  والق�ساء  بــالأحــيــاء  احلــيــاة  جـــودة  م�ستوى 

اخلدمات  كافة  دعم  خال  من  الب�سرية  الت�سوهات 

بلغ  حيث  والت�سققات،  احلفر  ومعاجلة  البلدية 

 166 مــن  اأكـــر  املــنــجــزة  ال�سفلته  اأعــمــال  اإجــمــايل 

اأحمد  الدكتور  الطائف  اأمني  واأكــد  مربع.  مرت  األف 

من  حزمة  �سمن  تــاأتــي  الأعــمــال  هــذه  اأن  القثامي 

الرامج التي تنفذها وكالة امل�ساريع لتعزيز كفاءة 

الختناقات  وحل  املرورية  ال�سامة  ودعــم  الطرق 

تنفيذ  يف  امليدانية  الفرق  تراعي  فيما  والزدحــام، 

والهــتــمــام  املــروريــة  واحلــركــة  الكثافة  الأعــمــال 

بتعزيز و�سائل ال�سامة مبا ي�سهم يف الت�سهيل على 

قائدي املركبات و�سرعة التنقل من موقع لآخر.

الصحة: أكل كبدة الحاشي ال يعوض تلف الكبد

جامعة األميرة نورة تختتم معسكر االبتكار

الريا�ض ـ البالد                          

بني  عاقة  توجد  ل  اأنــه  ال�سحة،  وزارة  اأكــدت 

اأكل كبدة احلا�سي وتعوي�س تلف الكبد. م�سرية 

التن�سيطية  الثانية  اجلرعة  اإتاحة  متت  اأنه  اإىل 

لفئة حمددة من املر�سى، مثل مر�سى ال�سرطان 

والف�سل الكلوي ونق�س املناعة.

لــلــوزارة،  التابع   »937 »ال�سحة  ح�ساب  وذكــر 

عر تويرت؛ رًدا على ا�ستف�سار من مواطن بهذا 

ال�ساأن، اأنه »ل توجد درا�سات علمية تثبت �سحة 

ذلك.. مع متنياتنا للجميع بال�سحة والعافية«.

كبدة  اأكــل  هــل  ا�ستف�ساره:  يف  املــواطــن  وقــال 

اأخــرى،  جهة  من  الكبد؟  تلف  يعو�س  احلا�سي 

اأو�سحت وزارة ال�سحة اأنه ح�سب التو�سيات 

الثانية  التن�سيطية  اجلرعة  اإتاحة  مت  احلالية، 

اأ�سهرعلى   4 اأمت  لقاح فريو�س كورونا، ملن  من 

اأخذ اجلرعة التن�سيطية الأوىل، للفئة العمرية 

ال�سحة  وزارة  ــافــت  واأ�ــس فـــاأكـــر.  عــامــا   50

اأنـــه متــت اإتــاحــة اجلــرعــة اأيــ�ــســا لفئة حمــددة 

للفئات  ــك  وذل فــاأكــر(،  عــاًمــا   16( املر�سى  مــن 

زراعــة  مر�سى  الكلويـ  الف�سل  التالية:مر�سى 

نخاع العظم خال العامني املا�سيني اأو لزالوا 

مر�سى  ـ  حاليا  للمناعة  مثبطة  ــة  اأدوي يتلقون 

مر�سى  ـ  املعالج  غري  اأو  املتقدم  املناعة  نق�س 

زراعة الأع�ساء ال�سلبة ويتلقون اأدوية مثبطة 

لها  اطعمة  هناك  ان  اإىل  ي�سار  حاليا.  للمناعة 

دقيق  منها   الكبد  �سحة  على  احلفاظ  يف  دور 

ال�سوفان وهو  من الأطعمة املفيدة التي ت�ساعد 

يف حماية الكبد، حيث اأنه يقلل من كمية الدهون 

ــاف  ــي املــخــزنــة فــيــه وذلــــك لحــتــوائــه عــلــى الأل

 )Beta glucan( غلوكان  بيتا  ومــركــبــات 

ا على  اأي�سً ال�سوفان  ي�ساعد  كما  بن�سبة كبرية، 

كما  اللتهابات.   املناعة ومكافحة  تعزيز جهاز 

الطرق  من  املك�سرات  اأنــواع  بع�س  تناول  اأن 

والإجــهــاد  اللــتــهــاب  تقليل  على  ت�ساعد  الــتــي 

املفيدة:  املك�سرات  اأبرز  للكبد. ومن  التاأك�سدي 

ــوز حــيــث اأنــهــمــا يــحــتــويــان على  ــل اجلــــوز، وال

اأحما�س دهنية غري م�سبعة، وم�سادات اأك�سدة، 

وفيتامني هـ. اأما الثوم فهو ي�ساعد  على  حتفيز 

الزائد  الــوزن  من  يقلل  اأنــه  حيث  الكبد،  �سحة 

الكبد  مبر�س  امل�سابني  لــدى  الــدهــون  ون�سبة 

التخل�س  الكحويل، وي�ساعد على  الدهني غري 

من ال�سموم ال�سارة.

الريا�ض ـ البالد                           

ــــادة الأعـــمـــال، يف  اخــتــتــم مــركــز البــتــكــار وري

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن "مع�سكر 

خم�سة  ملـــدة  ا�ــســتــمــر  الــــذي  البتكار"  مــ�ــســار 

البتكارية  الأفــكــار  اأ�سحاب  وا�ستهدف  اأيـــام 

ومن�سوبي  طــالــبــات  مــن  الـــرائـــدة  واملــ�ــســاريــع 

امل�ساريع  بعر�س  املع�سكر  واُختتم  اجلامعة. 

تتكون  والتي  التحكيم،  جلنة  اأمــام  وتقييمها 

من خراء وخمت�سني يف املجال، واأعلنت جلنة 

 )Wrappe( م�سروع  ح�سول  عن  التحكيم 

عــلــى الحــتــ�ــســان مــن معمل كـــود الــرقــمــي يف 

ــــورة بــنــت عــبــد الــرحــمــن،  جــامــعــة الأمــــــرية ن

لتوفري م�ساحات عمل للم�سروع، بالإ�سافة اإىل 

امل�سروع  مراحل  جميع  يف  والتوجيه  الإر�ساد 

املعمل،  مــرافــق  جميع  ا�ستخدام  اإمكانية  مــع 

الــنــمــذجــة وقــاعــات الجــتــمــاعــات،  مــثــل معمل 

رقمية  وحمـــفـــزات  اأدوات  عــلــى  ــول  واحلــ�ــس

ع�سويات  اكت�ساب  اأهّمها:  وخُمّف�سة  جمانية 

يف اأكر �سركات ريادة الأعمال يف العامل، كذلك 

من  رقمية  واأدوات  حمــفــزات  على  احلــ�ــســول 

من�سات عاملية بال�سراكة مع وزارة الت�سالت.

على  حــاز  فقد  الفائزة  امل�ساريع  يخ�س  وفيما 

 )nourahonline( م�سروع  الأول  املركز 

وهو عبارة عن خدمات طالب )عن بعد( خا�س 

بــجــامــعــة الأمـــــرية بــنــت عــبــد الــرحــمــن خلدمة 

التدري�س، فيما ح�سل  الطالبات واأع�ساء هيئة 

على املركز الثاين م�سروع )ر�سني( وهو عبارة 

عن من�سة واحدة ت�سم جميع احتياجات رواد 

واإ�سرتاتيجيات  جــدوى،  درا�ــســة  من  الأعــمــال 

تــ�ــســويــقــيــة، وغـــريهـــا الــكــثــري مـــن اخلـــدمـــات، 

مميز،  ب�سعر  واحــد  تطبيق  يف  ت�سب  جميعها 

)عـــذق( وهو  مــ�ــســروع  الــثــالــث  املــركــز  وح�سد 

عبارة عن اأداة عملية واآمنة بوزن خفيف ت�ساعد 

حياة  ت�سهيل  اإىل  وتهدف  التمور،  قطف  على 

واإيجاد  ال�سن،  وكبار  التمور  مــزارع  اأ�سحاب 

حل خال مرحلة اجلني.

األرصاد: أغسطس األعلى حرارة.. ونهاية الصيف 23 سبتمبر
الريا�ض ـ البالد                         

قال املتحدث با�سم املركز الوطني لاأر�ساد، ح�سني القحطاين، اإن املرتفعات 

اجلبلية ما زالت متاأثرة بفر�س هطول الأمطار، خا�سة على مرتفعات منطقة 

مكة املكرمة وكذلك جازان ت�سهد اأمطارا من متو�سطة اإىل غزيرة، والفر�سة 

ح�سب  اململكة  مناطق  باقي  اأن  »القحطاين  ،واأ�ــســاف  د  الــَرَ لت�ساقط  مهياأة 

واملناطق  املثارة،  الأتربة  من  التنبيهات  بع�س  عليها  املبكر،  الإنــذار  اأنظمة 

ف�سل  نهاية  �سيكون  �سبتمر   23 اأن  اإىل  لفتا  ن�سبًيا،  م�ستقرة  ال�سمالية 

ال�سيف، ون�ستعد بعدها لدخول ف�سل اخلريف والذي يعتر مرحلة انتقالية 

مواقع  رواد  تداوله  ما  وحول  ال�ستاء«.  ف�سل  دخول  اإىل  خالها  من  ن�ستعد 

التوا�سل الجتماعي، ب�ساأن النخفا�س ال�سديد يف درجات احلرارة بحلول 

6 �سبتمر املقبل، رد »القحطاين« قائًا: »غري متوقع نزول �سديد يف درجات 

احلرارة؛ ولكن املعروف اأن �سهر اأغ�سط�س هو اأعلى �سهور ال�سيف يف درجات 

للمعلومات  »وفًقا  وتابع:  تدريجًيا«.  النزول  يف  تبداأ  ذلك  وبعد  احلــرارة، 

اأننا ن�سهد الآن اأعلى �سهور ال�سيف حرارة، ومن املتوقع اأن تبقى  املناخية، 

يف معدلتها ما بني 38:48 درجة مئوية حتى نهاية ف�سل ال�سيف، وبعدها 

ندخل على املرحلة النتقالية بالتذبذب يف درجات احلرارة ا�ستعداًدا لدخول 

ف�سل ال�ستاء«. واختتم: »23 �سبتمر �سيكون نهاية ف�سل ال�سيف، ون�ستعد 

من  ن�ستعد  انتقالية  مرحلة  يعتر  والــذي  اخلريف  ف�سل  لدخول  بعدها 

خالها اإىل دخول ف�سل ال�ستاء«.  من جهته اأو�سح  خبري الطق�س واملناخ، 

اأبوعبدالرحمن احلرب�س ال�سَخري، اإنه ل توجد عاقة بني هطول الأمطار 

يف ف�سل ال�سيف وكرة هطولها اأو قلتها يف مو�سمي اخلريف وال�ستاء.

ال�سغر، مل  منذ  لاأجواء  كمتابع  اأنه  تويرت-  –عر  ال�سخري  واأو�سح 

والو�سع  ال�سيف  يف  املطري  الو�سع  بني  اأكيدة  عاقة  وجود  ياحظ 

اأن ف�سل  ال�سخري،  الو�سم )اخلريف( وال�ستاء. واأ�ساف  املطري يف 

�ستاء  اأو  جــاف  و�سم  قــدوم  على  بال�سرورة  يــدل  ل  املطري  ال�سيف 

العتيادي  ال�سيف  فاإن  املقابل،  يف  اإنه  قائا:  وتابع  املطر.  �سعيف 

ل يدل بال�سرورة على و�سم مطري و�ستاء ممطر ورطب، موؤكًدا: »ل 

توجد قواعد ثابتة يف اأجوائنا«.
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ت�ستمر اململكة يف ح�سد امليداليات الذهبية والف�سية يف االأوملبيادات العاملية عن طريق طالب وطالبات مميزين يف جماالت علمية خمتلفة، ما يوؤكد اهتمام الدولة بالعقول النرية عرب �سراكة ا�سرتاتيجية بني موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبة واالإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، ما يحفز الطالب حل�سد املزيد من امليداليات العاملية لرفع ا�سم اململكة عاليًا، وبالتايل ينعك�س اأثر احل�ساد العملي على النه�سة التنموية ال�ساملة التي تعتمد على االأفكار املتجددة واالبتكار. واعترب 

تربويون اأن حتفيز الطالب على االإبداع هو اأحد الطرق الناجعة للو�سول اإىل املبتغى، الأن التحفيز مينحهم الدافع حل�سد املزيد من التميز العلمي، م�سددين على اأهمية التكامل بني اجلهات املعنية لتعزيز وتطوير املناهج كمحفز اإ�سايف للطالب. 
ولفتوا اإىل اأهمية االأوملبيادات العاملية كمحفز على اال�ستخدام االأمثل للتقنيات املتقدمة يف املعلوماتية، واأهمية االإجنازات التي حققها الطالب يف �سياق م�ستهدفات الروؤية 2030.

متيز املوهوبني ..حصاد العقول النرية
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي، مها العواودة 

املوهوبني  تدريب  يف  واملتخ�س�س  الــرتبــوي  اأكــد 
عادل  املكرمة  مكة  مبنطقة  للتعليم  العامة  ــاالإدارة  ب
والطالبات  الطالب  ح�سد  اأن  الربكاتي،  اأحمد  بن 
با�سم  العاملية  للميداليات  واملــبــدعــني  املــوهــوبــني 
امل�ستقبل،  يف  مــلــمــو�ــس  اأثـــر  ــه  ل �ــســيــكــون  املــمــلــكــة 
وتدعيمها  التعليمية  املناهج  تطوير  اأن  اإىل  منوها 
فل�سفة  تغيري  اإىل  يوؤدي  التوجيهات  من  مبجموعة 
التعليم وحمتويات املناهج، وذلك بالبعد عن التلقني 
ل�سقل  عالية  جــودة  نحو  املتطور  العامل  ومواكبة 
بتعزيز  اجليد  والعلمي  الثقايف  والبناء  الكفاءات 

املهارات جلميع م�ستويات الطالب والطالبات.
بن  عبدالله  والتعليمي  الــرتبــوي  امل�ست�سار  وقــال 
الذين  واملوهوبات  املوهوبني  اإن  الدها�س،  دحيم 
هم  العاملية  امل�سابقات  يف  متقدمة  مــراكــز  حققوا 
م�سرًيا  وتنميتها،  بها  االهتمام  يتعني  علمية  ثروة 
امللك  موؤ�س�سة  تبذلها  الــتــي  الكبرية  اجلــهــود  اإىل 
يف  التعليم  ووزارة  واالإبــداع  للموهبة  عبدالعزيز 
مبدًعا  ال�سعودي  الطالب  اأ�سحى  هذا اجلانب حتى 
يف عدة جماالت علمية ومتكنوا من ح�سد امليداليات 
يف  التو�سع  "نتمنى  واأ�ــســاف:  املتقدمة.  واملــراكــز 
مناطق  كافة  يف  واملــوهــوبــات  املوهوبني  مــدرا�ــس 
لكل  مدر�سة  تخ�س�س  بحيث  اململكة  وحمافظات 
االإدارات  يف  املــوجــودة  التعليم  مكاتب  من  مكتب 
يف  معلمني  تفريع  اأهمية  اإىل  م�سريا  التعليمية"، 
املوهوبني  الكت�ساف  الثالث  باملراحل  مدر�سة  كل 
بالدورات  وتزويدهم  قدراتهم  وتنمية  ورعايتهم 
التي �ست�سهم يف  املتخ�س�سة  التدريبية والتعليمية 

�سقل قدراتهم االإبداعية. 
اال�ــســتــفــادة من  يتعني  اأنـــه  اإىل  الــدهــا�ــس،  واأ�ــســار 
من  اأقرانهم  حتفيز  يف  واملبدعني  املوهوبني  هوؤالء 
ويف  الن�ساط  ح�س�س  خــالل  والــطــالــبــات  الــطــالب 
االأن�سطة التي تقام خالل العام الدرا�سي، منوهًا اإىل 
�سرورة ا�ستقطاب هوؤالء املتميزين يف املهرجانات 
ل�سرد  اململكة  مناطق  يف  تــقــام  الــتــي  والفعاليات 
جتربتهم وتعريف كافة اأفراد املجتمع بهذه القدرات 

العلمية املتميزة.

المعلم والمنهج 
االأ�سا�سية  اإن املعادلة  يقول الرتبوي هاين نحا�س، 
للتعليم هي املعلم واملنهج واملتعلم، م�سيفا: "لنواكب 
التطور يف الع�سر احلايل نحتاج اإىل تطوير ورفع 
امل�ستوى العلمي واملعريف. وبف�سل الله ثم بجهود 
اإىل  املــبــاركــة و�سلنا  الــدولــة  هــذه  املــ�ــســوؤولــني يف 
مراكز علمية متقدمة يف العامل، كما ح�سد الكثري من 
اأبنائنا الطالب والطالبات ميداليات وجوائز عاملية 
املناهج  لتطوير  اجلهد  مــن  املــزيــد  بــذل  على  حتــث 

ــيــق نــتــائــج  ــات الـــدولـــيـــة وحتــق ــق ــاب ــس ــ� يف امل
ومناف�سة  م�سبوقة  وغــري  جــيــدة  واإجنــــازات 
اهتمام  وثمرة  طبيعي  نتاج  املتقدمة،  الــدول 
منظومة  وتطوير  امل�ستدامة  بالتنمية  الدولة 
وفق  املهارات  وتنمية  املعرفة  وتعزيز  التعليم 
اأبنائنا  ـــت  اأول الــتــي   2030 املــبــاركــة  ــة  ــروؤي ال
فــائــقــة،  عــنــايــة  التعليم  ومــنــ�ــســوبــي  ــطــالب  ال
يف  الــعــاملــيــة  الــتــنــافــ�ــســيــة  لتحقيق  وتــ�ــســعــى 
حمفزة  تعليمية  بيئة  توفري  وكــذلــك  التعليم 
على االإبداع، تبنتها وزارة التعليم حيث قامت 
متطلبات  لتواكب  التعليمية  املناهج  بتطوير 
قــدرات  تطوير  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  الع�سر.  هــذا 
لتقدمي  عليهم  واملــراهــنــة  واملعلمات  املعلمني 
للطالب،  والتدريب  التعليم  من  م�ستوى  اأعلى 
العزيز  عبد  امللك  موؤ�س�سة  مبادرات  عن  ف�سال 
ورجاله للموهبة واالإبداع التي �سممت العديد 
املع�سكرات  واأقامت  وامل�سابقات  الربامج  من 
هذه  يف  للم�ساركة  والطالبات  الطالب  لتهيئة 
االأخــرى،  الــدول  ومناف�سة  الدولية  امل�سابقات 
وراهنت على خمرجات التعليم. وهاهم اأبنائنا 
اململكة  ا�سم  يرفعون  والطالبات  الطالب  من 
ال�سعودية  املاكينة  اأن  للعامل  ويثبتون  عاليًا 
جمتمع  يف  تتمثل  اأ�سا�سية  ركائز  وفق  قادمة 

حيوي واقت�ساد مزدهر ووطن طموح".

  أكدوا أن تطوير المناهج أسهم في اإلنجازات.. تربويون لـ»             «:

الشريف: اإلبداع نتاج طبيعي وثمرة اهتمام الدولة بالتنميةالبركاتي: صقل الكفاءات والبناء الثقافي يقود لمستقبل زاهر

أمين عام موهبة لـ»          «:

التعليمية مبا يوؤدي لتقدم املجتمع".
واأكد نحا�س اأنه من ال�سروري رفع م�ستوى املعلم 
ذكرها،  ال�سابق  التعليمية  املعادلة  اأركــان  اأحد  الأنه 
وهذا يتطلب من اأ�سحاب القرار يف التعليم النظر 
اإىل هذه الق�سية املهمة لكي يت�سنى الأبنائنا وبناتنا 
التعليمية  وامليداليات  اجلــوائــز  من  املزيد  ح�سد 
العاملية. وتابع: "اأعتقد اأنه ال ينق�سنا عقل وال مال 
املناهج  بع�س  يف  النظر  اإعــادة  اإىل  نحتاج  ولكن 
مع  بالكم  ال  بالكيف  االهتمام  حيث  من  التعليمية 
ال�سنوات  يف  واأتــوقــع  الع�سر،  متطلبات  مــراعــاة 
مملكتنا  يف  والطالبات  الطالب  ي�سل  اأن  القادمة 
يف  املتقدمة  العاملية  املــراكــز  اأعــلــى  اإىل  احلبيبة 

خمتلف املجاالت".

تكاتف جهود
العلوم  ومــركــز  املعلمني  اإعــــداد  كلية  وكــيــل  يــرى 
عبد  بن  اأحمد  �سابقا  املكرمة  مبكة  والريا�سيات 
الــزاهــر  العهد  هــذا  يف  التعليم  اأن  مــري،  اللطيف 

والتقدم  التطور  من  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  و�سل 
حتى اأ�سبحت اململكة تتفوق كثريا على دول العامل 
املتقدمة �سواء يف التقنيات اأو املعلمني وامل�سوؤولني 
الله  ذلك وجود طالب وهبهم  على  االأكفاء، و�ساعد 
عقوال نرية وذكاء كبري، لدرجة ميكن معها و�سفهم 
متقدمة  مراكز  ح�سد  من  متكنهم  بدليل  بالعباقرة 
على  اأوملــبــيــادات  وميداليات  عاملية  م�سابقات  يف 
خمتلف  من  طالب  مع  ال�سر�س  التناف�س  من  الرغم 

دول العامل.
للمواهب  ــزون  ممــي مـــدربـــون  "هناك  ـــاف:  واأ�ـــس
وبــداأوا  اخلــارق،  ذكاءهم  مل�سوا  اأن  بعد  الطالبية 
و�سقلها  عبقرية  مــواهــب  مــن  لديهم  مــا  تنمية  يف 
الطموح  موهبة  برنامج  ا�سرتاتيجة  �سراكة  وعرب 
وعــــدد مــن الــ�ــســركــاء االآخـــريـــن ودعــــم ومـــــوؤازرة 
احلكومة الر�سيدة لدعم وت�سجيع وحتفيز الطالب 
متقدمة  عاملية  مراكز  حل�سد  يوؤدي  مبا  والطالبات 

يف املنا�سبات العاملية املقبلة".
ج�سا�س  عـــون  نــايــف  ــرتبــوي  ال امل�ست�سار  ونـــوه 

ال�سريف، اإىل اأنه يف ظل االنفتاح املعريف والتقني 
من  الــتــحــقــق  يف  ممثلة  التعليم  اأهـــــداف  تنطلق 
ان�سجام اأهداف الربامج املختلفة مع تطوير واتقان 
اأن املعلم هو املفتاح  اإىل  مهارات املتعلمني، م�سريا 
�سواء  برنامج  الأي  التعليمية  العملية  يف  الرئي�س 
يرتفع  وبــذلــك  مــوهــوبــني،  اأو  عــاديــني  لطالب  كــان 
يكت�سبها  الــتــي  واخلـــربة  الــتــدريــب  نتيجة  االأداء 
تكثيف  اإىل  التعليم  وزارة  �سعت  لــذلــك  الــطــالــب، 
على  وعملت  خرباتهم  و�سقل  للمعلمني  الــربامــج 
املراجعة امل�ستمرة للمناهج الدرا�سية، مبا يتفق مع 
متطلبات الع�سر احلديث والتقنيات املطورة، وهذا 
نتائجه  وظهرت   2030 اململكه  روؤية  اإليه  �سعت  ما 
العاملية  للجوائز  والطالبات  الطالب  بح�سد  مبكرا 

يف املحافل الدولية.

مبادرات موهبة
الرتبوي  القر�سي  اأحمد  حممد  الدكتور  قــال 
الطالب  "م�ساركة  املكرمة:  مكة  تعليم  بــاإدارة 

التدريب والتحفيز ساهما في التميز
امللك  مبوؤ�س�سة  املوهوبني  خلدمات  العام  االأمني  نائب  اأكد 
عبد العزيز ورجاله )موهبة( الدكتور با�سل ال�سدحان، اأن 
موهبة تعمل على حتفيز الطالب حل�سد املزيد من املعطيات 
حيث  التعليم،  وزارة  مع  بال�سراكة  فيه  والتو�سع  العلمية 
حقق ذلك النجاح الباهر يف الكثري من االأوملبيادات العاملية 
ال�سعوديون  الطالب  وا�ستطاع  االأخـــرية،  ال�سنوات  يف 

حتقيق نتائج غري م�سبوقة على م�ستوى العامل. 
وقال ال�سدحان لـ"البالد": "التكامل الرائع مع كل ال�سركاء 

الــتــدريــب املكثف  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  �ــســركــات وجــامــعــات  مــن 
والتاأهيل للمناف�سة كان لها بالغ االأثر يف حتقيق هذا النجاح والذي قفز 
من خالله الطالب والطالبات اإىل مقدمة الدول متجاوزين دوال �سناعية 

كربى"، موؤكدا اأن االأوملبيادات تعد حمفزا كبريا للتناف�س 
املــحــلــي.  واأ�ــســاف:  الــتــدريــب  الـــدول ترفع م�ستوى  بــني 
"طلبة وزارة التعليم وبال�سراكة مع موهبة لديهم م�سابقة 
موهوب ال�سنوية، واإحدى م�ساراتها هي تقنية املعلومات 
جيل  �سناعة  اإىل  يهدف  وتدريب  رائعة  اإجنـــازات  وفيها 
اأن  اإىل  م�سريا  العامل"،  م�ستوى  على  مميز  معلوماتي 
يحظى  الــذي  والتاأهيل  التدريب  لهذا  الطبيعية  النتيجة 
وحتقيق  الدولية  لالأوملبيادات  الو�سول  هو  الطالب  به 
اجلوائز الدولية ورفع هذا الر�سيد بح�سد املزيد منها على 
دولية  جائزة   ٥00 من  اأكــر  ح�سدت  اململكة  اأن  مبينا  العامل،  م�ستوى 

خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية.

با�سل ال�سدحان

اأحمد مري حممد القر�سيعبداهلل الدها�س نايف ال�سريفهاين نحا�س عادل الربكاتي
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26 ألف وظيفة بالقطاع منذ بداية العام

تريليون حجم االستثمارات الصناعية في المملكة
الريا�ض- البالد

ال�سهرية  "الن�سرة  املعدنية  والــــروة  ال�سناعة  وزارة  ــدرت  اأ�ــس
لل�سناعة والتعدين" ل�سهر يونيو 2022 م؛ لت�سليط ال�سوء على اأهم 
الأرقام واملوؤ�سرات التي تر�سد حركة قطاعي ال�سناعة والتعدين يف 
اململكة، وتربز حجم التغريات التي ي�سهدها القطاعني على م�ستوى 
ال�ستثمارات اجلديدة والقائمة، ومعدلت التغيري يف حجم الفر�س 

الوظيفية.
القطاع  يف  الإجمالية  ال�ستثمارات  حجم  الن�سرة  وا�ستعر�ست 
ال�سناعي حتى �سهر يونيو املا�سي الذي بلغ 1،361 تريليون ريال، 
عدد  اأن  مبينة  م�سنًعا،   10،675 اإىل  امل�سانع  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 
بلغت 2،100 رخ�سة بواقع  القطاع  ال�سارية يف  التعدينية  الرخ�س 
1،368 رخ�سة حماجر مواد البناء، و510 رخ�س ا�ستك�ساف، و167 
رخ�سة ا�ستغالل، و31 رخ�سة ا�ستطالع و24 رخ�سة فائ�س خامات 

معدنية.
التي  اجلــديــدة  ال�سناعية  الرتاخي�س  عــدد  اأن  الن�سرة  واأو�سحت 
يونيو  �سهر  نهاية  وحتى  2022م  عام  يناير  منذ  الــوزارة  اأ�سدرتها 
بلغت 501، بحجم ا�ستثمارات يبلغ 13.7 مليار ريال، فيما بداأ 721 
اإىل  ت�سل  با�ستثمارات  نف�سها  الفرتة  خالل  الإنتاج  عمليات  م�سنًعا 
نف�سها  الفرتة  خالل  ال�سناعي  القطاع  وفر  كما  ريــال،  مليار   19.10

اأكر من 26 األف وظيفة.
 وت�سدر وزارة ال�سناعة والروة املعدنية "الن�سرة ال�سهرية لل�سناعة 
والتعدين"؛ لإبراز التغيري الإيجابي الذي ي�سهده القطاعني، ولتحقيق 
اأهداف برنامج تطوير ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية التي 
تهدف اإىل حتويل اململكة اإىل قوة �سناعية رائدة ومن�سة لوج�ستية 

عاملية، واأن يكون التعدين الركيزة الثالثة لل�سناعة الوطنية.
األغذية والنقل

يقودان ارتفاع األسعار
الريا�ض- البالد

ك�سفت نتائج الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك واجلملة ارتفاع موؤ�سر 
اإىل  وُيــعــزى  يوليو  ل�سهر  امل�ستهلك  لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم 

ارتفاع اأ�سعار الأغذية وامل�سروبات.
ووفقًا لنتائج ن�سرة الهيئة العامة لالإح�ساء، كان ارتفاع اأ�سعار املواد 
الغذائية هو املوؤثر الأكرب يف زيادة الت�سخم ل�سهر يوليو ، فقد �سجل 
بارتفاع  متاأثًرا  %؛   3.9 بن�سبة  ارتفاًعا  وامل�سروبات  الأغذية  ق�سم 
بن�سبة  والدواجن  اللحوم  واأ�سعار   ،%  4.2 بن�سبة  الأغذية  اأ�سعار 
5.1 %، كما �سجل ق�سم النقل ارتفاًعا بن�سبة 3.6 %؛ متاأثًرا بارتفاع 
اأ�سعار ال�سيارات بن�سبة 4.2 %، فيما �سجل ق�سم ال�سلع واخلدمات 
بارتفاع  متاأثًرا   ،%  2.1 ن�سبته  بلغت  ارتفاًعا  املتنوعة  ال�سخ�سية 

اأ�سعار ا�ستئجار �سالت الأفراح بن�سبة 22.0 %.
و�سجل ق�سم املطاعم والفنادق ارتفاًعا بـن�سبة 6.3 %؛ متاأثًرا بارتفاع 
اأ�سعار خدمات تقدمي الوجبات بن�سبة 6.5 %، و�سجل ق�سم التعليم 
املتو�سط  التعليم  اأ�سعار  بارتفاع  متاأثًرا  %؛   5.7 بن�سبة  ارتفاًعا 
والكهرباء  واملياه  ال�سكن  ق�سم  و�سجل   ،%  10.1 بن�سبة  والثانوي 
بارتفاع  متاأثًرا   % بن�سبة 2.0  ارتفاعًا  اأخرى  واأنــواع وقود  والغاز 

اأ�سعار اإيجارات ال�سكن بن�سبة 2.1 %.
الرقم  مــوؤ�ــســر  ارتــفــاع  الن�سرة،  نتائج  اأفــــادت  اآخـــر،  جــانــب  مــن 
بن�سبة 6.8  يوليو 2022م  ل�سهر  لأ�سعار اجلملة  العام  القيا�سي 
ال�سابق  ال�سهر  اأقل من  مقارنة بنظريه من عام 2021م، وهو   %
ب�سكل  املوؤ�سر  ارتفاع  وجاء   ،%  8.1 بلغ  حيث  2022م(  )يونيو 
رئي�سي ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املنتجات املعدنية والآلت واملعدات 

بن�سبة 5 %.
والآلت  املعدنية  املنتجات  باب  �سجل  فقد  الن�سرة،  لنتائج  ووفقًا 
لرتفاع  نتيجة   %  0.5 بن�سبة  اجلملة  اأ�سعار  يف  ارتفاعًا  واملعدات 
 12.1 بن�سبة  الــعــامــة  الأغـــرا�ـــس  يف  امل�ستعملة  الآلت  اأ�ــســعــار 
%،واأ�سعار املنتجات املعدنية امل�سنوعة بن�سبة 6.4 %، و�سجل باب 
لرتفاع  نتيجة   %  5.7 بن�سبة  ارتفاعًا  للنقل  القابلة  الأخــرى  ال�سلع 
اأ�سعار املواد الكيميائية الأ�سا�سية بن�سبة 19.3 %، واأ�سعار املنتجات 

النفطية املكررة بن�سبة 3.5 %.

ضبط ممارسات غير 
مرخصة بالسوق المالية

الريا�ض - البالد
ال�سركة  مــن  كــل  ممــار�ــســة  �سبط  املالية"  الــ�ــســوق  "هيئة  اأعــلــنــت 
العاملية  �سوي�س  و�سركة  املالية  للو�ساطة  العاملية  ال�سوي�سرية 
ن�ساط  يف  املّتمثلة  اململكة  يف  املالية  الأوراق  اأعــمــال  للت�سويق، 
وتقدمي  والإدارة،  )الــتــعــامــل،  اأن�سطة  عــن  والإعــــالن  )الــتــعــامــل(، 
من  لهما  مرخ�سًا  مالية  �سوق  موؤ�س�ستي  تكونا  اأن  دون  امل�سورة(، 
الهيئة اأو �سخ�سني م�ستثنيني وفقًا للملحق رقم )1( من لئحة اأعمال 

الأوراق املالية. 
اإحالة  املت�سمن  جمل�سها  قرار  �سدر  اإنه  لها،  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
ال�سركتني امل�سار اإليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.   
واأو�سحت اأن ذلك ياأتي انطالقًا من م�سوؤوليتها يف حماية املواطنني 
والعمل  ال�سليمة،  غري  اأو  العادلة  غري  املمار�سات  من  وامل�ستثمرين 
على حتقيق العدالة والكفاية وال�سفافية يف معامالت الأوراق املالية. 
ولوائحه  املالية  ال�سوق  نظام  تطبيق  على  حر�سها  الهيئة  واأكــدت 
داعية  امل�سروعة،  غري  املمار�سات  من  ال�سوق  وحماية  التنفيذية، 
جميع املتعاملني وامل�ستثمرين يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإىل ق�سر 
تعامالتهم يف الأوراق املالية على موؤ�س�سات ال�سوق املالية املرخ�س 

لها من الهيئة يف ممار�سة اأعمال الأوراق املالية.

فائض قياسي للميزان التجاري وارتفاع الصادرات
الريا�ض- البالد

حقق الناجت الزراعي يف اململكة، ارتفاعًا يف 
حجم القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال 
يف  منو  اأعلى  م�سًجال   ،  %7.8 منو  ومبعدل 
املحلي  الناجت  بلغ  حيث  اأعـــوام،   5 من  اأكــر 
ـــال الــعــام  الإجـــمـــايل نــحــو 3 تــريــلــيــونــات ري

املا�سي.
اأن  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  وزارة  واأكــدت 
الوزارة خلطط  لتنفيذ  النمو جاء نتيجة  هذا 
2030م،  روؤية  لأهداف  وفًقا  واإ�سرتاتيجيات 
 ،19  – كوفيد  اأزمــة  من  التعايف  اإىل  اإ�سافة 
مو�سحة اأن الناجت الزراعي �سجل يف 2017م 
نحو  2018م  ريــال، ويف  مليار   65.29 نحو 
مليار   66.20 و�سجل  ريـــال،  مليار   65.49
ريال  مليار   67.05 ونحو  2019م،  يف  ريال 
القطاع  م�ساهمة  اأن  اإىل  م�سرية  2020م،  يف 
يف الناجت املحلي ب�سكل عام بلغت 2.3% العام 

املا�سي، بينما بلغت م�ساهمة الناجت الزراعي يف 
بلغ  بارتفاع   %3.6 النفطي  غري  املحلي  الناجت 
0.2% مقارنة بالعام ال�سابق 2020م، حيث بلغت 

م�ساهمة الناجت الزراعي فيه %3.4.
للمملكة  التجاري  املــيــزان  اأن  الـــوزارة  واأبــانــت 
بارتفاع  ــال  ري مليار   462.5 بلغ  ا  فائ�سً حقق 
مليار   134.5 �سجل  الـــذي   2020 ــعــام  ال عــن 

ريال، وذلك للزيادة التي ح�سلت يف ال�سادرات 
اأظهر  ؛حيث  ريــال  تريليون  بقيمة   2021 خالل 
بقيمة  الزراعية  ال�سادرات  يف  ارتفاًعا  التقرير 
مليون   415 قدرها  بزيادة  ريــال  مليار   13.16

ريال عن العام 2020، وانخف�س عجز امليزان 
ريال  مليار   64.59 ليبلغ  الزراعي  التجاري 
2020م،  يف  ريـــال  مليار  بـــــ72.96  مــقــارنــة 
الزراعية  الـــواردات  انخفا�س  ب�سبب  وذلــك 
الوزارة  تبني  نتيجة  و  املا�سي،  العام  خالل 
خلطط واإ�سرتاتيجيات زراعية مرنة اأ�سهمت 
املــحــلــي وزيــــــادة ن�سب  املــحــتــوى  دعـــم  يف 
الــغــذائــي،  الأمـــن  الــذاتــي وحتقيق  الكــتــفــاء 
الغذائي، وبرنامج  الأمن  اإ�سرتاتيجية  ومنها 
التنمية الريفية، بالإ�سافة اإىل اعتمادها على 
الإنتاجية  لتح�سني  والتكنولوجيا  البتكار 
وكفاءة ا�ستخدام املوارد الطبيعية واملدخالت 
والغذائية  الــزراعــيــة  النظم  لتعزيز  الــزراعــيــة، 
امل�ستدامة وال�ساملة وحتقيق التنمية امل�ستدامة 

وفًقا لروؤية اململكة 2030م.

 التأمينات تشارك في معرض التجارة اإللكترونية

"سالك" تورد 180 ألف طن قمح 

الريا�ض- البالد
الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  ت�سارك 
للت�سويق  ـــــدويل  ال ــعــودي  ــس ــ� ال ــعــر�ــس  امل يف 
الن�سخة  يف  الإلكرتونية  والتجارة  الإلكرتوين 
ثالثة  ملــدة  وذلــك   ،"SIDMC" ال�ستثنائية 
اأيام ابتداًء، من 16 اأغ�سط�س احلايل، يف مركز 
�سباب  جمل�س  مــن  بتنظيم  اإكــ�ــســبــو،  الــظــهــران 

املنطقة ال�سرقية.
ال�سوء  ت�سليط  عرب  املوؤ�س�سة  م�ساركة  وتاأتي 
عــلــى نــظــام الــتــاأمــيــنــات الجــتــمــاعــيــة ولــوائــحــه 
مبقر  تــوعــوي  جناح  يف  توجد  كما  التنفيذية، 

كافة  الــالزمــة  الإمــكــانــيــات  يت�سمن  املــعــر�ــس، 
خالل  مــن  ــزوار  ــل ل الــتــوعــويــة  ر�سالتها  لتقدمي 
تعريفهم باملوؤ�س�سة ونظامها التاأميني وما يقدمه 
من خدمات ومنافع لأ�سحاب العمل وامل�سرتكني 
خدمات  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  وامل�ستفيدين، 
املوؤ�س�سة الإلكرتونية التي تقدمها لعمالئها واآلية 
ال�ستفادة منها والإجابة عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات 
الزوار؛ وذلك حتقيًقا لإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة يف 
تعزيز ر�سا عمالئها والتوا�سل الفعال معهم ومد 
والفئات  العمل  اأ�سحاب  مع  التوا�سل  ج�سور 

التي تخدمها املوؤ�س�سة.

على  توعوية  ور�ــس  امل�ساركة  خالل  �سُتقام  كما 
اأيام املعر�س؛ للتعريف بخدمات املوؤ�س�سة  مدار 
الجتماعية  التاأمينات  ونظام  الرقمية  وقنواتها 

ب�سكل مف�سل.
اجلدير بالذكر اأن املعر�س ُيعنى بتقدمي اخلدمات 
وتــقــدمي  الع�سر  تــطــور  تــواكــب  الــتــي  التقنية 
الأعــمــال  لــدعــم وحتفيز  الإجـــــراءات واحلــلــول 
التجارية واإتاحة الفر�سة للموؤ�س�سات احلكومية 
ون�سر  املعلومات  مب�ستوى  لالرتقاء  واخلا�سة 
الذكية  الإلكرتونية  واملعرفة  التعامالت  ثقافة 

وفق اأرقى املعايري العاملية.

الريا�ض - البالد
تر�سية  لــلــحــبــوب  ــعــامــة  ال املــوؤ�ــســ�ــســة  اأمتــــت 
من  القمح  �سراء  مناق�سة  من  الأخــرية  الدفعة 
لعام  اخلــــارج  الــ�ــســعــوديــني يف  املــ�ــســتــثــمــريــن 
لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة  على  2022م، 
الزراعي والإنتاج احليواين "�سالك"، حيث مت 
تر�سية توريد كمية )180( األف طن موزعة على 
خالل  اململكة  موانئ  اإىل  للو�سول  بواخر   )3(

الفرتة )اأكتوبر 2022م - فرباير 2023م(.
اأحمد  املهند�س  املوؤ�س�سة  حمــافــظ  واأو�ــســح 
اأمتــت  املوؤ�س�سة  اأن  الــفــار�ــس  عبدالعزيز  بــن 
التعاقد على كامل الكمية املحددة يف املناق�سة 
باخلارج  ال�سعوديني  للم�ستثمرين  املُخ�س�سة 
خالل العام احلايل )2022م( والبالغة )720( 
األف طن، التي متثل 20% من اإجمايل ا�ستهالك 

اململكة ال�سنوي من القمح.

ال�سعوديني  امل�ستثمرين  مع  ال�سراكة  اأن  واأكد 
باخلارج تاأتي يف اإطار خطط دعم املخزونات 
القمح  �سراء  م�سادر  وتنويع  الإ�سرتاتيجية 

وربطها بال�ستهالك املحلي.
 ودعــــــت املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة جــمــيــع املــ�ــســتــثــمــريــن 
املبادرة  هــذه  من  ال�ستفادة  اإىل  ال�سعوديني 
الأعــوام  خــالل  للمناف�سات  للتاأهيل  والتقدم 

القادمة. 

الناتج الزراعي يسجل أعلى 
نمو في خمس سنوات

عرض مشروعات 
تنموية عبر "استطالع" 

الريا�ض- البالد
الوطني  للمركز  -التابعة  "ا�ستطالع"  من�سة  تعر�س 
ذا  واإجــرائــيــًا  تنظيميًا  م�سروعًا   11 حاليًا  للتناف�سية- 
العديد  طرحتها  والتنموية،  القت�سادية  بال�سوؤون  �سلة 
واجلهات  العموم  متكني  بهدف  احلكومية  اجلــهــات  مــن 
احلــكــومــيــة والـــقـــطـــاع اخلـــا�ـــس مـــن اإبــــــداء مــرئــيــاتــهــم 

وملحوظاتهم عليها قبل اإقرارها.
جباية  قواعد  "م�سروع  املطروحة  امل�سروعات  اأبرز  ومن 
الذي  ال�ستثمارية"  ال�سناديق  يف  ال�ستثمار  من  الزكاة 

طرحته هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك.
ينتهي  مــ�ــســروعــني  التعليم  وزارة  طــرحــت  جهتها  مــن 
الأول"  الــقــادم،  �سبتمرب   5 بتاريخ  عليهما  ال�ستطالع 
الأهلية  والكليات  للجامعات  التنظيمية  الالئحة  م�سروع 
"، والثاين "م�سروع الالئحة التنظيمية لفروع اجلامعات 

الأجنبية".
م�سروعني،  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  وطرحت 
ينتهي ال�ستطالع على الأول "م�سروع تنظيمات املناف�سة 
احلــايل،  اأغ�سط�س   28 يف  الرقمي"  املحتوى  ملن�سات 
التحتية"  البنية  وحــمــايــة  تنفيذ  "تنظيمات  ــثــاين  وال
ويت�سمن عددًا من اللتزامات الواجب اتباعها لرفع جودة 
اإحلــاق  لتفادي  وحمايتها  التحتية  البنية  اأعــمــال  تنفيذ 
ال�ستطالع  وينتهي  العامة،  الت�سالت  ب�سبكات  ال�سرر 

بتاريخ 31 اأغ�سط�س اجلاري.
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عدن - البالد   

يف  عليه  ي�سيطر  �ــســر  كــل  احلــوثــي  ي�ستغل 

اليمن لتقوي�ض االأمن واال�ستقرار، مبا يف ذلك 

ع�سكرية،  الأغــرا�ــض  احلديدة  ميناء  ا�ستخدام 

يف  امل�سرتكة  للقوات  الع�سكري  لالإعالم  وفقا 

فيديو  ن�سر  الـــذي  اليمني،  الغربي  ال�ساحل 

تهرب  خللية  جــديــدة  اعــرتافــات  على  يحتوي 

مليلي�سيا  تــابــعــة  املــتــفــجــرة  واملــــواد  االأ�ــســلــحــة 

احلوثي، من جيبوتي اإىل ميناء احلديدة.

التي  اخلــلــيــة  اأن  الع�سكري  االإعــــالم  وكــ�ــســف 

يقودها املدعو اأحمد حل�ض، املكنى بـ"حممود" 

حممد  الطيب  هم:  عنا�سر،  خم�سة  من  تتكون 

عبدالله العمري، حمادة حممد عبدالله العمري، 

بخيت  حممد  علي،  عبدالله  اأحمد  اأحمد  خالد 

ــه بــخــيــت، وعــبــدالــلــه يــحــيــى عبا�ض  ــل عـــالء ال

اأبناء حمافظة  من�سري"، وجميعهم بحارة من 

اأع�ساء اخللية يف اعرتافاتهم  اأقر  اإذ  احلديدة، 

ِقبل م�سوؤولني حوثيني يديرون  بتجنيدهم من 

على  احلديدة،  ميناء  داخل  من  تهريب  �سبكات 

امل�سرف  الــكــحــالين  علي  اأبـــو  املــدعــو  راأ�ــســهــم 

اأحمد  من�سور  �سجاد  اأبـــو  واملــدعــو  االأمــنــي، 

ــوؤول الـــقـــوات الــبــحــريــة لــدى  الــ�ــســعــادي مــ�ــس

ميلي�سيا احلوثي.

�سحنتني  نقل  اأع�ساء اخللية  اعرتافات  واأكدت 

مت  بينما  احلــديــدة،  ميناء  اإىل  جيبوتي  مــن 

القب�ض عليهم يف العملية الثالثة من ِقبل قوات 

باب  اأثناء عبورهم يف م�سيف  ال�سواحل  خفر 

اإ�سافية  اإدانــة  االعــرتافــات  حتمل  كما  املندب، 

احلديدة  ميناء  با�ستخدامها  احلوثي  مليلي�سيا 

الأغــــرا�ــــض عــ�ــســكــريــة، وفــــق اإعـــــالم الـــقـــوات 

ممثلني  م�سوؤولني  تــورط  وتك�سف  امل�سرتكة. 

مليلي�سيا احلوثي يف جلنة الرقابة االأممية لدعم 

يف  الكحالين،  علي  اأبــو  مثل  احلــديــدة  اتــفــاق 

اإدارة �سبكات تهريب االأ�سلحة واملواد املتفجرة. 

البحر  قــطــاع  ال�سواحل  خفر  قـــوات  ومتكنت 

االأحمر، من اإلقاء القب�ض على اخللية بعد عملية 

اأن �سبط اخللية  موؤكدة  دقيقة،  ر�سد ومتابعة 

احلوثي  مليلي�سيا  اأخرى  موجعة  �سربة  ي�سكل 

وخراء احلر�ض الثوري االإيراين. وياأتي بث 

�ساعات  بعد  احلوثية،  اخللية  هــذه  اعــرتافــات 

من بث اعرتافات خلية تهريب بحرية متورطة 

بتهريب �سحنات اأ�سلحة من ميناء بندر عبا�ض 

االإيراين اإىل موانئ احلديدة باإ�سراف احلر�ض 

خاليا  �سبع  �سمن  وذلـــك  االإيـــــراين،  ــثــوري  ال

مليلي�سيا احلوثي بينها خاليا جت�س�ض وتخابر 

مت �سبطها موؤخًرا يف ال�ساحل الغربي اليمني.

 4 مقتل  اليمني،  اجلي�ض  اأعلن  ثانية،  جهة  من 

من جنوده واإ�سابة 19 اآخرين بنريان ميلي�سيا 

خروقاتها  �سمن  اإيــران،  من  املدعومة  احلوثي 

االأمم  ترعاها  التي  االإن�سانية  للهدنة  امل�ستمرة 

املتحدة. وقال املركز االإعالمي للجي�ض اليمني 

235 خرقًا  يف بيان، اإن قوات اجلي�ض ر�سدت 

حوثيًا للهدنة االأممية يف الفرتة من 11 اإىل 13 

و�سعدة  واجلوف  ماأرب  جبهات  يف  اأغ�سط�ض 

كما  وال�سالع،  واأبــني  وتعز  واحلديدة  وحجة 

تــوزعــت خـــروقـــات احلــوثــيــني بــني 61 خــرقــًا 

جنوب وغرب و�سمال غربي ماأرب، و47 خرقًا 

خرقًا  و34  احلديدة،  جنوب  حي�ض  حمور  يف 

امليلي�سيا  ارتكبت  فيما  تعز،  حمور  جبهات  يف 

يف  خرقًا  و31  حجة،  حمافظة  غرب  خرقًا   33

حمور  جبهات  يف  خــرقــًا  و12  الـــرح،  حمــور 

ال�سالع، و8 خروقات يف جبهات اجلوف، و7 

يف جبهات حمافظة �سعدة، وخرقان يف حمور 

اأبني.

وتــنــّوعــت بــقــيــة اخلـــروقـــات احلــوثــيــة، بني 

ا�ستهداف مواقع اجلي�ض ب�سواريخ الكاتيو�سا 

والــطــائــرات  املختلفة  ــعــيــارات  وال واملــدفــعــيــة 

اأعــمــال حفر  اإىل  اإ�ــســافــة  املــفــخــخــة،  املــ�ــســرّية 

اخلنادق وبناء التح�سينات وح�سد التعزيزات 

الــطــائــرات  ــر  ونــ�ــس اجلـــبـــهـــات،  اإىل خمــتــلــف 

اال�ستطالعية امل�سرية يف كافة اجلبهات.

اإىل ذلك، اأكد املبعوث االأممي اإىل اليمن،هان�ض 

م�ساألة  تعز  طــرق  فتح  اأن  اأمــ�ــض،  غــرونــدبــرغ، 

اليمنية  االأطــــراف  اأن  اإىل  م�سريا  اإنــ�ــســانــيــة، 

املقبلني  الــ�ــســهــريــن  مــن  بــاال�ــســتــفــادة  الــتــزمــت 

هدنة  اتفاق  اإىل  للتو�سل  املفاو�سات  ملوا�سلة 

القادم. وقال  اأكتوبر  الثاين من  مو�سع بحلول 

الــدويل،  االأمــن  جمل�ض  اإىل  جديدة  اإحاطة  يف 

االتفاق  اإن  اليمن،  يف  امل�ستجدات  اآخــر  حــول 

حتمل  اإ�سافية  عنا�سر  على  �سي�ستمل  املو�سع 

اليومية  احلياة  لتح�سني  االإمكانيات  من  املزيد 

لليمنيني.

بكني - البالد   

االأمــريــكــي  الكونغر�ض  ــد  وف زيـــارة  مــع  تــزامــنــا 

للعا�سمة التايوانية تايبيه، اأكدت وزارة الدفاع 

ال�سينية اإجراء مناورات ع�سكرية جديدة حول 

الكونغر�ض  وفد  زيــارة  اأن  اأن  معترة  تايوان، 

انتهاك ل�سيادة ال�سني ووحدتها.

الــتــدريــبــات  مــوا�ــســلــة  ال�سيني  الــبــيــان  واأكــــد 

ال�سني،  �سيادة  حلماية  لال�ستعداد  الع�سكرية 

م�سيفًا اأن جي�ض التحرير ال�سعبي ال�سيني نّظم 

م�سّلحة  ملعارك  لتاأهب  دوريــة  اأغ�سط�ض   15 يف 

البحر  يف  قتالية  ــاورات  ومــن الــقــوات  مــتــعــّددة 

واملجال اجلوي حول تايوان، بينما قالت وزارة 

عرت  �سينية  طائرة   15 اإن  التايوانية  الدفاع 

اأم�ض خط الو�سط مب�سيق تايوان.

اأرا�ــســيــهــا،  مــن  جـــزءًا  تــايــوان  ال�سني  وتعتر 

زيــارة  وبعد  بالقوة.  ولــو  با�ستعادتها  وتتعّهد 

�سفنا  اأ�سبوع  مدى  على  بكني  اأر�سلت  بيلو�سي، 

حربية و�سواريخ وطائرات اإىل املياه واالأجواء 

ب�سدة  نــددت  بكني  وكانت  باجلزيرة.  املحيطة 

مــ�ــســوؤول  اأعــلــى  كــانــت  الــتــي  بيلو�سي  ــارة  ــزي ب

اأمريكي منتخب يزور تايوان منذ عقود.

واّتهمت تايوان ال�سني با�ستخدام الزيارة ذريعة 

الغزو،  على  التدّرب  لها  تتيح  مناورات  الإطــالق 

اإنها  قالت  تدريباتها،  ال�سني  اختتمت  وبينما 

تايوان،  م�سيق  يف  دوريــات  ت�سيري  �ستوا�سل 

يف وقت اأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، االأحد 

املا�سي، اأنها ر�سدت 22 طائرة �سينية و6 �سفن 

تن�سط يف حميط م�سيق تايوان. وعرت 11 من 

هذه الطائرات اخلط االأو�سط، الذي يعد مبثابة 

تايوان  بني  الر�سمي  غري  احلــدود  تر�سيم  خط 

وتعّهدت  به.  تعرتف  ال  بكني  اأن  علما  وال�سني 

لن  باأنها  االأ�سبوع  هــذا  �سابق  وقــت  يف  ال�سني 

انف�سالية" يف  "اأن�سطة  اأي  مع  اإطالقًا  تت�سامح 

على  بال�سيطرة  تهديدها  على  م�سددة  تــايــوان، 

اإذا مت  اجلزيرة التي حتظى بحكم ذاتي بالقوة 

ا�ستفزازها.

اعترافات حوثية باستخدام ميناء الحديدة ألغراض عسكرية

الصين تناور وتخترق أجواء تايوان
15 طائرة مقاتلة تعبر "خط الوسط"

بغداد - البالد   

اأن�ساره لتنظيم تظاهرة  يح�سد التيار ال�سدري 

يوم  انطالقها  عن  اأعلن  م�سبوقة  غري  مليونية 

الإيران  التابعة  امللي�سيات  لزلزلة  املقبل  ال�سبت 

اأعلن  اإذ  ومكافحة ف�سادها واإزاحتها من احلكم، 

الأن�ساره  املقبلة  التظاهرة  اأن  ال�سدري  التيار 

�ــســتــكــون يف �ــســاحــة الــتــحــريــر و�ــســتــكــون غري 

م�سبوقة من حيث العدد.

اإن  العراقي،  حممد  �سالح  ال�سدر  وزيــر  وقــال 

اإىل  التحرير  �ساحة  مــن  �ستتحرك  الــتــظــاهــرة 

اأنها  مبينا  �سلمية،  و�ستكون  االحتفاالت  �ساحة 

�سلمية" من جميع حمافظات  "مليونية  �ستكون 

التوجه  على  حاثا  بغداد،  العا�سمة  اإىل  العراق 

موقع  اإىل  ثــم  بــغــداد  يف  التحرير  �ساحة  اإىل 

يف  الــ�ــســدري  الــتــيــار  اأنــ�ــســار  مــن  املعت�سمني 

مر�سح  يرف�سون  والــذيــن  اخلــ�ــســراء،  املنطقة 

االإطار التن�سيقي لرئا�سة احلكومة.

العراق،  يف  احلــادة  ال�سيا�سية  االأزمــة  وو�سط 

لـ"تناحر"  جــديــدة  جبهة  "املال�سنات"  بــاتــت 

االتهامات،  لتبادل  ال�سيا�سيني، وو�سيلة  الفرقاء 

حول الو�سع ال�سيا�سي، فبعد يوم من رد وزير 

التيار ال�سدري �سالح حممد العراقي على قوى 

وكيانات  ف�سائل  ي�سم  الــذي  التن�سيقي  االإطــار 

مقربة من اإيران، بينها ملي�سيات "ع�سائب اأهل 

حراك  من  يجري  ما  بــاأن  ادعائها  عقب  احلق"، 

عاد  االإرادات"،  بـ"فر�ض  يو�سف  احتجاجي 

االأخري للهجوم جمدًدا.

النيابية،  "�سادقون"  كتلة  الــعــراقــي  وو�ــســف 

اأهــل  "ع�سائب  مللي�سيات  ال�سيا�سي  اجلــنــاح 

من  جملة  ا  م�ستعر�سً بـ"الكاذبني"،  احلق"، 

بعد  مــا  العراقي  امل�سهد  رافــقــت  التي  االأحـــداث 

من  الكتلة  تلك  خاللها  تن�سلت  والــتــي   ،2003

م�سوؤولية ما يجري يف العراق. وقال: "مل نوافق 

املحتل  وقاومنا  املخزية  االأمنية  االتفاقية  على 

ن�سرتك  ومل  ف�سادكم،  اأ�سباب  اأهم  من  هو  الذي 

اإ�سرار  من  الرغم  على  اآنـــذاك،  احلكم  مبجل�ض 

م�سيًفا:  حينها"،  يف  اال�ــســرتاك  على  كبريكم 

وحا�سبنا  الف�ساد  ب�سبب  وزراء  �ستة  "�سحبنا 
ذلك  ورف�ستم  بف�سادهم،  ن�سك  من  اأو  فا�سدينا 

منا، والتحق فا�سدونا بكم. كتلة كاذبون اأو�سح 

اأن التيار ال�سدري قاوم الف�ساد، واإال  دليل على 

ملا كنتم مطرودين من التيار. مل نفاو�ض املحتل 

فعلتم".  كما  ال�سجون  مــن  اخلـــروج  اأجـــل  مــن 

الفنت  اأججتم  اإن  "ما  بالقول:  وخاطب خ�سومه 

التبعية  الإطفائها.  قائدنا  �سارع  وبينكم  بيننا 

معناه  مبا  يقول  وكبريكم  الف�ساد  اأ�سباب  اأكــر 

تبعيتنا �سر جناحنا".

الــ�ــســدر حــركــة احــتــجــاجــيــة، و�سفت  ويـــقـــود 

من  ـــ27  ال يف  انطلقت  االإ�سالحية"،  بـ"الثورة 

املنطقة  اأنــ�ــســاره  اقتحم  حــني  املــا�ــســي  ال�سهر 

الإعــالن  الــرملــان  ودخــلــوا  املح�سنة  الرئا�سية 

االعت�سام املفتوح، ردًا على تر�سيح قوى االإطار 

حممد �سياع ال�سوداين لرئا�سة الوزراء.

حشود غير مسبوقة لزلزلة مليشيات الماللي
حزب اهلل يهددلمكافحة الفساد وتغيير النظام بالعراق

مصوري االحتجاجات

صد هجوم إيراني
على قاعدة بسوريا

بريوت - البالد                     

ممار�سة  يف  الله  حــزب  ي�ستمر 

ــانــيــني  ــن ــب ــل االإرهـــــــــــاب عـــلـــى ال

خـــ�ـــســـو�ـــســـا املــــ�ــــســــاركــــني يف 

عنا�سر  هــدد  اإذ  االحــتــجــاجــات، 

احلـــــزب االإجـــــرامـــــي املــ�ــســّور 

تغطيته  ب�سبب  �سعبان،  ح�سن 

احتجاجات املدنيني على انقطاع 

لبنان،  جنوب  قريته  يف  املــيــاه 

بال�سرب  عليه  االعـــتـــداء  فبعد 

ــي، نــ�ــســر عر  االأ�ــســبــوع املــا�ــس

�ــســورًا  فــيــ�ــســبــوك،  يف  ح�سابه 

اأع�ساء  تركها  تهديد  لــعــبــارات 

احلــــــزب عـــلـــى اأحــــــد اإطـــــــارات 

�سيارته. 

ل�سعبان  احلزب  عنا�سر  وتركت 

�سيارته،  على  ر�سا�سة  اأيــ�ــســا 

ــث كــ�ــســف يف تــ�ــســريــحــات  حــي

اأنه ح�سر  اإعالم حملية  لو�سائل 

لتقدمي  جبيل  بــنــت  خمــفــر  اإىل 

حد  لو�سع  جمهول،  �سّد  دعوى 

لهذه التجاوزات التي تتكّرر منذ 

الت�سّرفات  هذه  اأن  موؤكدا  مــّدة، 

�سعف  عــلــى  دلـــيـــل  اإال  هـــي  مـــا 

الفاعل ال اأكرث.

ال�سحافيني  نقابة  وا�ستنكرت 

على  املتكّرر  االعتداء  بيان،  يف 

توا�سل  اأن  اإىل  م�سرية  �سعبان، 

التهديدات غري مقبول  مثل هذه 

ما  اأن  اعـــتـــرت  كــمــا  ــــًا،  اإطــــالق

يــتــعــر�ــض لــه الــ�ــســاب واآخــريــن 

قبل  مــن  �سريعًا  حتــّركــا  يتطلب 

وحملة  واملــ�ــســوؤولــني،  املعنيني 

ـــعـــة. وتــعــر�ــض  ــامــن وا�ـــس تــ�ــس

ــي،  ــا�ــس ـــوع امل ـــب ـــس ــعــبــان االأ� �ــس

ـــرب بــ�ــســبــب  ـــ�ـــس ـــداء وال ـــالعـــت ل

اأهـــايل  بــه  قـــام  لــتــحــرك  تغطيته 

جنوب  يف  يــاحــون  بيت  بلدته 

انقطاع  عــلــى  احــتــجــاجــًا  لــبــنــان 

املياه فيها.

حم�ص - البالد                     

ــتــحــالــف الـــــدويل بــقــيــادة  اأعـــلـــن ال

وا�ــســنــطــن اأمـــ�ـــض )االثــــنــــني(، رده 

من  اإيــرانــيــة  بطائرات  هجوم  على 

التنف  قــاعــدة  ا�ستهدف  طيار  دون 

الع�سكرية يف جنوب �سرق �سوريا.

اعرت�ست  قواته  اإن  التحالف،  وقال 

اإحــــدى الــطــائــرات مــن دون طــيــار، 

اأخــرى  جوية  مركبة  تفجري  مت  كما 

ــــدون طــيــار داخــــل جمــمــع قـــوات  ب

ف�سيل  وهو  الثورة،  مغاوير  جي�ض 

وين�سط  اأمريكيًا  مدعوم  معار�ض 

يف منطقة التنف، موؤكدا: "مل تنجح 

املحاوالت االأخرى لهجمات املركبات 

بدون طيار اأحادية االجتاه".

واأو�ـــســـح مــديــر املــر�ــســد الــ�ــســوري 

الــطــائــرات  اإن  عبدالرحمن،  رامـــي 

امل�سرية التي نفذت الهجوم انطلقت 

باجتاه التنف من مواقع ميلي�سيات 

اإيران، الفتا اإىل اأن التحالف الدويل 

يعرف جيدا مواقع انطالق الطائرات 

املهام  قوة  قائد  اأدان  فيما  امل�سرية، 

جون  اللواء  التحالف  يف  امل�سرتكة 

وقــد  العدائي".  "العمل  بــريــنــان 

�سابقة  مـــرات  يف  التحالف  اأحــبــط 

م�سرية،  بطائرات  بينها  هجمات، 

اأن�سئت  الــتــي  الــتــنــف،  قــاعــدة  على 

من  بالقرب  وتقع   ،2016 العام  يف 

احلدود االأردنية والعراقية، وتتمتع 

باأهمية ا�سرتاتيجية كونها تقع على 

وباالإ�سافة  بغداد-دم�سق.  طريق 

قــوات  تنت�سر  الــتــنــف،  قــاعــدة  اإىل 

داع�ض  تنظيم  �سد  الدويل  التحالف 

�سيطرة  مناطق  يف  عــدة  قواعد  يف 

و�سمال  �سمال  يف  االأكــراد  املقاتلني 

�سرق �سوريا.
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 العال  ـ البالد                           

اجلديدة  واملهرجانات  الفعاليات  عن  العال  حلظات  اأعلنت 

العال،  حمافظة  يف  �ستقام  والتي   ،2022 عام  من  تبقى  ملا 

التجارة  وملتقى طرق  القدمية  العربية  مدينة احل�سارات 

بينها. ت�سمل الفعاليات عودة مهرجانات العال لال�سرتخاء 

واال�ستجمام و�ستاء طنطورة، باال�سافة اإىل مهرجان مميز 

يتم تقدميه الأول مرة وهو مهرجان املمالك القدمية.

كما �ستعود اأحد اأهم الفعاليات التي متيزت املدينة بتقدميها، 

حيث �ستبداأ فعاليات هذا العام يف �سبتمرب املقبل مع عودة 

" اأزمث،"  اأول فعالية للمو�سيقى املتنوعة باململكة. �سيعود 
من  متنوعة  فعاليات  مع  جديدة  ُحلة  يف  العام  هذا  اأزمــث 

احتفاليات املو�سيقى والفنون واالأطعمة املختلفة ملدة ثالثة 

اأيام متتالية. و�ستقام الفعالية يف اأحد اأودية �سحراء العال 

اخلالبة.

ومع تركيز الفعاليات املو�سيقية يف فرتتي �سروق وغروب 

ال�سم�س وخلط مثري لتالقي مو�سيقى ال�سرق بالغرب، ُتعد 

املو�سيقى  ملحبي  اإثــارة  الفعاليات  اأكرث  اأحد  اأزمــث  فعالية 

والــفــنــون، والــذيــن يرغبون يف تــاليف درجـــات احلـــرارة 

العالية يف املدن الكربى خالل عطلة نهاية االأ�سبوع لليوم 

الوطني ال�سعودي والتي �سي�سادف موعدها مع املهرجان.

لال�ستجمام  العال  مهرجان  فعاليات  اأزمـــث  فعالية  تتبع 

مار�س  يف  مــرة  الأول  املــهــرجــان  تقدمي  مت  واال�ــســرتخــاء. 

واأكتوبر  �سبتمرب  �سهري  بني  العام  هذا  و�سيقام  املا�سي، 

جديد.  ف�سل  وبــدايــة  ال�سنة  ف�سول  يف  التغري  لي�سهد 

ال�سابقة، تت�سدر فعاليات مهرجان  وكما �سبق يف ن�سخته 

ن�س�س  �سِ فــايــف  فعالية  واال�ــســرتخــاء  لال�ستجمام  الــعــال 

وال�سحة  والتعايف  لال�سرتخاء  مالذ  وهي  �سانك�سواري، 

العديد  ن�س�س  �سِ فايف  فعاليات  البدنية والعقلية. و�ستقدم 

من ممار�سي ومدربي ال�سحة واال�سرتخاء املعروفني عامليًا 

باالإ�سافة اإىل املدربني املحليني، حيث �سيقدمون معًا اأكرب 

عرو�س ممار�سات ال�سحة البدنية والعقلية والروحية يف 

جتارب  ليقدم  القدمية  املمالك  مهرجان  و�سياأتي  اململكة. 

املا�سي يف احلا�سر من خالل جتارب م�ستوحاة من معامل 

7000 عام من احل�سارات املتتالية والتي اتخذت من �سبه 

اجلزيرة العربية موطنًا لها، كما �سيقدم جتارب م�ستوحاة 

من طريق جتارة البخور ال�سهري والذي ر�سخ مكانة العال 

كمفرتق طرق مزدحم للثقافة والتجارة.

بني  الو�سل  حلقات  تقدمي  مع  تزامنًا  املهرجان  و�سياأتي 

واحات �سمال غرب اململكة، بني خيرب والعال وتيماء لزيارة 

الفعاليات  مــن  العديد  �سي�سمل  كما  والــــزوار،  اجلماهري 

املناطق  يف  اخلــارجــيــة  والفعاليات  والفنية  املو�سيقية 

االآثرية بالعال، مثل فعالية م�ساء احِلجر ال�سهرية.

ليت�سدر  الــ�ــســهــري  طــنــطــورة  �ــســتــاء  مــهــرجــان  و�ــســيــعــود 

االأحداث  من  بانفراده مبجموعة  العال  مهرجانات حلظات 

املنتقاة واملده�سة والتي �ستعر�س الوجهة ال�سياحية للعال 

بطريقة جديدة ومثرية. �ستقدم فعاليات هذا العام جتارب 

غامرة  وفنون  الفاخرة  لــالأزيــاء  وجتــارب  مبتكرة،  ع�ساء 

وم�سارح مفتوحة واملزيد.

ال�سهور  يف  الــعــال  لـــزوار  الفعاليات  اأجــنــدة  �ستقدم  كما 

القريبة املقبلة مهرجان متور العال والذي �سيقام على مدار 

اأربع عطالت لالأ�سبوع خالل �سبتمرب واأكتوبر.و�ست�ستمر 

للمغامرات  العال  مركز  خالل  من  املغامرات  فعاليات  اأي�سًا 

والذي يقدم ت�سلق اجلبال، والزيبالين، والهبوط من قمم 

اجلبال وفيا فرياتا وهاموك الوادي، حيث اأن كل التجارب 

للحجز والتجربة على  املبتدئني ومتاحة  لتنا�سب  م�سممة 

يف  املــغــامــرات  لتجارب  وقــت  اأف�سل  ويثَعد  الــعــام.  مــدار 

الغروب وذلك خالل  قبل  اليوم  نهاية  الباكر ويف  ال�سباح 

ال�سيف، اأما بال�ستاء فيمكن ممار�سة التجربة يف اأي وقت 

خالل اليوم.

العال تستعد لشتاء طنطورة ومهرجانات االستجمام
تجارب مستوحاة من معالم وحضارات سبعة آالف 

أمسية شعرية
نسائية بصيف نجران 

 أدبي الجوف
األول في عدد الكتب المنشورة

جنران ـ البالد                        

هايل"،  "�سيفنا  جنـــران  �سيف  مهرجان  يوا�سل 

مع  بــالــتــعــاون  جنـــران  منطقة  اأمــانــة  تنظمه  الـــذي 

اجلهات  من  عــدٍد  ومب�ساركة  للرتفيه  العامة  الهيئة 

من  عــدد  يف  وذلـــك  املــنــوعــة،  فعالياته  احلــكــومــيــة، 

�سعرية  اأم�سية  اأمــ�ــس  واأقــيــمــت  باملنطقة.  املــواقــع 

كما  الــوطــن،  بحب  ال�ساعرات  فيها  تغنت  ن�سائية 

األـــقـــنّي الــعــديــد مــن الــقــ�ــســائــد االأخـــــرى الــتــي نالت 

ا�ستح�سان احل�سور من العن�سر الن�سائي. ويت�سمن 

تلّبي  متنوعة  واأن�سطة  وبرامج  فعاليات  املهرجان 

الثقافية،  امل�سابقات  منها  املجتمع  �سرائح  رغبات 

الهمم،  بـــذوي  اخلا�سة  وامل�سابقات  والرتفيهية، 

امل�سرحية  والعرو�س  والفرو�سية  الهجن  و�سباقات 

وعرو�س الفنون ال�سعبية اإىل جانب معر�س احلرف 

وخيمة  الفوتوغرايف  والت�سوير  الرتاثية  اليدوية 

الت�سوق والديوانية النجدية وغريها.

�سكاكا ـ البالد                        

االأندية  ترتيب  الثقايف  االأدبي  اجلوف  نادي  ت�سدر 

االأدبية يف عدد الكتب املن�سورة خالل العام 2021م.

2021م  اململكة  يف  الثقافية  احلالة  تقرير  واأ�ــســار 

"الثقافة  عنوان  حتت  الثقافة  وزارة  اأ�سدرته  الذي 

يف الف�ساء العام" لر�سد احلراك الثقايف يف اململكة، 

االأول يف  املركز  على  االأدبــي  نادي اجلوف  ح�سول 

عدد الكتب املن�سورة مبجموع 25 كتابًا.

واأو�ـــســـح رئــيــ�ــس نـــادي اجلـــوف االأدبــــي الثقايف 

ـــدارات الــنــادي خــالل  عــبــدالــعــزيــز الــنــبــط اأن ا�ـــس

االأدب  يف  متعددة  جمــاالت  تناولت  2021م  العام 

ن�سر  يف  بــدوره  النادي  قيام  اإىل  م�سريًا  والثقافة، 

مرحبًا  ال�سعوديني،  واملــبــدعــات  املبدعني  اأعــمــال 

اإ�سداراتهم وطباعتها ون�سرها يف  لتبني  باجلميع 

ويف  والعربية  املحلية  الكتاب  ومعار�س  املكتبات 

ل�ساحب  �سكره  النبط  وقــدم  االإلكرتونية.  املواقع 

ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن نواف بن عبدالعزيز 

النادي من دعم  ما يجده  اأمري منطقة اجلوف على 

واهتمام من قبل �سموه، مبا ي�سهم يف تنمية امل�سهد 

الثقايف باملنطقة.

الريا�ض ـ البالد                            

اأمــ�ــس   اأطــلــقــت هيئة املــ�ــســرح والــفــنــون االأدائـــيـــة 

"اإعداد املمثل واالرجتال" يف  التدريبي:  الربنامج 

خربة  ذوي  من  مدربني  مب�ساركة  الثانية  ن�سخته 

يف هذا املجال، حيث �سيقام يف ثالث مدن: املدينة 

املنورة، اخلرب، جازان، وذلك �سمن مبادرة "تنمية 

املهارات" اإحدى املبادرات االإ�سرتاتيجية للهيئة، 

املهارات  على  ال�سوء  التدريبي  الربنامج  وي�سلط 

االأ�سا�سية يف فن التمثيل، ومهارات االرجتال على 

يقدمها  مرثية  علمية  مادة  خالل  من  وذلك  امل�سرح، 

يف  وا�سعة  بــخــرباٍت  يتمتعون  وخـــرباء  مــدربــون 

الإك�ساب  امل�سرحي؛  واالرجتــــال  التمثيل  جمـــاَلْ 

من  متكنهم  ممــيــزة  ومــعــارف  مــهــارات  امل�ساركني 

تــطــويــر مــهــاراتــهــم وخــرباتــهــم املــ�ــســرحــيــة؛ وذلــك 

ومــبــادرات  بــرامــج  مــن  الهيئة  تقدمه  ملــا  امـــتـــدادًا 

ــثــقــافــة. ويــتــكــون  ــفــن وال وحمــا�ــســرات الإثـــــراء ال

مدينة،  كــل  يف  تدريبيتني  ور�ستني  مــن  الربنامج 

حيث تقام االأوىل يف املدينة املنورة يوم االأحد 28 

املمثل"،  "اإعداد  بعنوان:  �سبتمرب   1 اإىل  اأغ�سط�س 

"مهارات  بعنوان:  �سبتمرب   10  -  6 من  والثانية 

االرجتال"، ثم ينتقل بعدها اإىل مدينة اخلرب، حيث 

 22  -  18 املــدة  خــالل  املمثل"  "اإعداد  دورة  تقام 

�سبتمرب، ودورة "مهارات االرجتال" من 25 اإىل 29 

رحاله  التدريبي  الربنامج  يحط  وبعدها  �سبتمرب، 

يف جازان، حيث تقام الدورة االأوىل "اإعداد املمثل" 

"مهارات  بعنوان  والثانية  اأكتوبر،   6 اإىل   2 من 

االرجتال" خالل املدة 9 - 13 اأكتوبر.

قد  كانت  االأدائــيــة  والفنون  امل�سرح  هيئة  اأن  يذكر 

خمتلف  يف  التدريبية  الــربامــج  مــن  جملة  اأطلقت 

التمثيل،  اأبــرزهــا:  مــن  امل�سرحية،  التخ�س�سات 

االإخراج، الت�سميم، اإدارة امل�سرح، هند�سة االإ�ساءة، 

حيث  امل�سرحية،  الكتابة  االأزياء،  ال�سوت،  هند�سة 

�ستنفذها خالل العام اجلاري 2022 يف �ست مدن؛ 

امل�سرحي  القطاعني  يف  املــهــارات  تطوير  بــهــدف 

واالأدائي، وتنمية ومتكني املواهب املحلية، واإثراء 

املحتوى امل�سرحي.

حائل ـ البالد                             

اأجــا  متنزه  يف  الــرتاثــي  حائل  بيت  مهرجان  يوا�سل 

االأن�سطة  العديد من  الذي يحتوي على  الرتفيهي  بارك 

الزوار  وا�ستقبال  اليومية  فعالياته  والرتاثية  احلرفية 

اململكة ودول  مــنــاطــق  مــديــنــة حــائــل ومـــن  داخـــل  مــن 

اخلليج. و�سدت مهنة "القفا�س" التي نبعت من ال�ساحل 

ال�سرقي يف حمافظة االأح�ساء زوار فعاليات بيت حائل، 

النخيل  �سعف  ي�ستخدم  الذي  القفا�س  ركن  �سهد  حيث 

يف �سناعة الكثري من اأنواعه اقبااًل مل�ساهده ما يحويه 

هذا الركن من �سناعة فريدة من نوعها والتي كادت اأن 

اأن اهتمام وزارة  اإال  تنقر�س خالل ال�سنوات املا�سية، 

اأعاد ظهورها جمددًا يف  الثقافة بهذا املوروث ال�سعبي 

االأ�سواق ال�سعبية. وتتمثل �سناعة االأقفا�س يف تقطيع 

جريد النخل اإىل قطع �سغرية ويتم تركيبها مع بع�سها، 

والكرا�سي  ــال  االأطــف اأ�ــســرة  مثل  االأثــــاث  منه  لي�سنع 

والنوافذ  االأبـــواب  و  وال�سالل  والــرفــوف  والــطــاوالت 

واالأقفا�س ال�سغرية التي ت�ستخدم حلفظ التمر والتني 

علي  االأح�سائي  احلــريف  واأو�ــســح  اخل�سار.  وبع�س 

الرا�سد امل�سارك يف بيت حائل، اأن مهنة القفا�س �سميت 

على  �سالاًل  النخيل  ع�سيب  من  ي�سنع  الأنــه  اال�سم  بهذا 

�سكل اأقفا�س، م�سريًا اإىل اأن حرفة �سناعة القفا�س هي 

االآباء  امتهنها  حيث  ال�سرقية،  املنطقة  من  نبعت  مهنة 

الوقت  ذلــك  يف  االأهـــال  احتياجات  لتلبية  واالأجــــداد 

واحتياجهم  واخل�سار،  التمر  حتفظ  التي  لالأقفا�س 

مهنة  اأن  م�سيفًا  وغريها،  وال�سرر  والكرا�سي  للرفوف 

م�ساركة  دون  فقط  النخل  جــريــد  ت�ستخدم  القفا�س 

ت�سمى  اأدوات  عدة  خالل  من  اجلريد،  خارج  خامة  اأي 

املجاوف والعكفا وال�ساطورة وامل�سرب والعالم.

البالد ـ وكاالت

حتـــــــّدث خـــبـــري تـــقـــنـــي عــن 

واالحتيال  الن�سب  عمليات 

بع�س  ــهــا  ل يــتــعــّر�ــس  الـــتـــي 

�سفرهم  اأثـــنـــاء  االأ�ــســخــا�ــس 

خـــارج املــمــلــكــة، خــا�ــســة من 

البطاقة  ا�ــســتــخــدام  نــاحــيــة 

ال�سراف  واأجهزة  االئتمانية 

االآل.

اأن  ال�سديان"  ربــاح  التقني  اخلبري  واأو�ــســح 

ال�سريحة  بــاإزالــة  يــقــوم  ال�سفر  عند  البع�س 

ال�سعودية وا�ستخدام �سريحة الدولة التي �سافر 

اإليها، وبالتال لن يتمكن من ا�ستقبال الر�سائل 

حتى لو متت 10 عمليات �سحب احتيالية.

لبطاقته  امل�سافر  ا�ستخدام  �سرورة  على  ونوه 

االئتمانية املرتبطة برقم جواله ال�سعودي، واأن 

يتاأكد من كون رقم اجلوال يعمل وي�ستقبل من 

خالله الر�سائل.

ــى عــــدم ا�ــســتــخــدام الــبــطــاقــات  كــمــا �ـــســـدد عــل

املحالت  اأو  ال�سغرية  املحالت  يف  االئتمانية 

مع  ذلــك،  من  بــداًل  نقدًا  والــدفــع  املعروفة،  غري 

"واأنت  موؤكدًا:  دائمًا،  البيع  باإي�سال  االحتفاظ 

خيار  اإلغاء  على  دائمًا  احر�س  للخارج  م�سافر 

ال�سراء عن طريق االإنرتنت". واأ�سار ال�سديان 

املطاعم  فواتري  بع�س  يف  خانة  هناك  اأن  اإىل 

ال�سخ�س  تركها  فــاإذا  "االإكرامية"،  ا�سم  حتت 

االئتمانية؛  البطاقة  عــرب  بالدفع  وقــام  فــارغــًا 

اأن  املطعم  عامل  اأو  املوظف  �سي�ستطيع  فعندها 

يقوم بكتابة اأي رقم يريده ثم ي�سحبه من بطاقة 

الزبون.

وك�سف اأن بع�س مكائن واأجهزة ال�سرافة يكون 

�سكلها غريًبا على امل�سافر للخارج وبع�سها عليه 

لقراءة  الع�سابات  بع�س  ت�ستخدمها  اأجــهــزة 

جتنبها  يجب  فلذلك  امل�ستخدم،  بطاقة  بيانات 

الن�سب  لعمليات  تــفــاديــًا  ا�ستخدامها؛  وعـــدم 

وال�سرقة واالحتيال.

برنامج لتعزيز مهارات الشباب في التمثيل 

»القفاص« في مهرجان بيت حائل يجذب الزوار

تقني: ال تستخدموا البطاقات في المحالت الصغيرة 
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الدمام- حمودالزهراين 
اأنهت اإدارة اخلليج اإجراءات التعاقد مع الالعب الربازيلي موراتو حتى 2024. 

كبرية  جهودا  يبذل  العمل  فريق  اأن  اخللجاوي،  الفريق  مدير  دبي�س  اآل  ح�سني  واأكــد 
لتجهيز الفريق باأف�سل �سكل ممكن، مبيًنا اأن قدوم موراتو �سي�سيف الكثري خلط املقدمة 

نظري مهارته العالية.
اإذ �سبق للربازيلي موراتو متثيل عدد من الأندية الربازيلية بداية من �ساوباولو مروًرا 

بفا�سكو دي غاما وريد بول.

البرازيلي" موراتو" سادس أجانب الدانة

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

البطوالت مطلب 
جماهير النصر..

 جا�سم بن اأحمد اجلا�سم

اآل  م�سلي  برئا�سة  الن�سر  اإدارة  اأن  يــبــدو 
ــدا خــالل  مــعــمــر، وفـــريـــق عــمــلــه عــمــلــوا جــي
املرحلة ال�سابقة وو�سعوا اأيديهم على مكامن 
عن  الفريق  ابتعاد  وراء  كانت  التي  اخللل، 
من�سات التتويج يف جميع البطولت املو�سم 
املا�سي،  ودر�ستها جيدا لتالفيها؛ لذلك عملت 
على اأن يكون املو�سم اجلديد مو�سما خمتلفا 

للجماهري الن�سرواية. 
البداية كانت باجلهاز الفني للفريق، والعمل 
مع  التعاقد  خالل  من  الفني  ال�ستقرار  على 
الفرن�سي  مثل  ومــعــروف  كبري  عــاملــي  ا�ــســم 
غار�سيا، الذي بداأ مع الفريق من خالل وقوفه 
يف  ال�سالحيه  لــه  واأعــطــيــت  املع�سكر  على 
وبداأ  املحرتفني،  الأجانب  الالعبني  اختيار 
مبعاجلة نقاط ال�سعف يف الفريق وتقويتها، 
حار�س  بوجود  املرمى  حرا�سة  اأهمها  ومــن 
كبري مثل  دافيد اأ�سبينا، وكذلك جهة الظهري 
الأي�سر" جي�سالن كونان"  ومتو�سط الدفاع، 
ومارتينز  تال�سيكا  الالعبني  ا�ستمرار  مــع 
على  الإبــقــاء  مــع  وما�ساربيوف،  بكر  واأبـــو 
العنا�سر املميزة من الالعبني املحليني الذين 
املو�سم  هذا  املراكز.  كل  يف  الفريق  ي�سمهم 
اأعــذار  بــاأي  الن�سرواية  اجلماهري  تقبل  لن 
حتقيق  اإىل  الــعــودة  يف  م�سلي  اإدارة  مــن 
البطولت، بعد اأن اأعطي الفر�سة كاملة، فتلك 
اجلماهري التي تعودت دائما، ويف كل مو�سم 

اأن يكون فريقها على من�سات التتويج. 
ــه،  اإدارت و�ساند  ودعــم  وقــف  الن�سر  جمهور 
ــت اأن حتــتــفــل هـــذه اجلــمــاهــري  ــوق وحــــان ال

العا�سقة لفريقها بالبطولت. 
يف  ذلــك  ت�سع  اأن  الن�سرواية  الإدارة  فعلى 
مهم  دور  بقي  ولكن  املو�سم،  هــذا  احل�سبان 
ــتــفــاف جــمــيــع الــنــ�ــســروايــني حــول  وهـــو ال

الفريق. 
الدعوة  توجه  اأن  الن�سر  اإدارة  مــن  اأمتــنــى 
لــكــل الــنــ�ــســراويــني قــبــل بــدايــه املــو�ــســم من 
الكابنت  مقدمتهم  ويف  ال�سابقني،  الالعبني 
و�سالح  خمي�س  ويــو�ــســف  عــبــدالــلــه  مــاجــد 
املطلق وها�سم �سرور وعلي كميخ وغريهم، 
اأن يكون  اأجل  الن�سر جميعا؛ من  ورجــالت 

اجلميع قريبا من النادي ومع الإدارة. 
يــبــتــعــدوا عن  اأن  يــجــب  الــنــ�ــســراويــني  كـــل 
ويــكــونــوا خلف  انــتــقــادات،  اأو  اأي خــالفــات 
حاليا  النادي  تقود  التي  اإدارتهم  مع  ناديهم 
بعيدا عن �سغائر  يدا واحــدة وقلبا واحــدا، 

الأمور التي ل تفيد  النادي. 
ناديكم يناديكم اأيها الن�سراويون فكونوا يف 

املوعد. 

jassim33jassim

األخضر يالقي المنتخب التركي في نهائي ألعاب التضامن اإلسالمي
جدة – هالل �سلمان

يواجه منتخبنا الأوملبي يف الـ 5 م�ساء اليوم 
نظريه الرتكي �ساحب الأر�س واجلمهور يف 
ببطولة  القدم  كــرة  مل�سابقة  النهائية  املــبــاراة 
مبدينة  املقامة  الإ�ــســالمــي،  الت�سامن  األــعــاب 

قونية الرتكية.
جنح الأخ�سر يف الو�سول للمباراة النهائية 
بــهــدف وحــيــد يف مــرمــاه، تــلــقــاه يف مــبــاراة 
الدور ن�سف النهائي اأم�س الأول التي جمعته 

بنظريه اجلزائري وانتهت بنتيجة )1-2(.
وقبل ذلك تغلب منتخبنا يف الدور الأول على 
 ،)0-2( واملــغــرب   )0-1( اأذربــيــجــان  منتخبي 
فيما تاأهل منتخب تركيا للنهائي بعد فوزه على 

اأذربيجان )1-0( يف الدور ن�سف النهائي.
على  تركيا  منتخب  فــاز  الأول،  ــدور  ال ويف 
ال�سنغال )1-0( ثم تعادل مع اجلزائر )1-1(.

ويقف الأخ�سر الأوملبي اأمام فر�سة حتقيق 
النهائية؛  باملباراة  فوزه  فريد يف حال  اإجناز 
�سهرين  خــالل  لــه  لقب  ثــاين  �سيح�سد  حيث 
املا�سي  يونيو  �سهر  يف  توج  اأن  بعد  تقريبا، 
اأوزبك�ستان  يف  عاما   23 حتت  اآ�سيا  بكاأ�س 

بقيادة املدرب الوطني �سعد ال�سهري.
لإجناز  الأخ�سر  قيادة  يف  ال�سهري  وياأمل 
الالعبني،  مــن  جمموعة  على  معتمدا  جــديــد 
بالبطولة  ــفــوز  بــال جــارتــهــم  ــوا  ــت ــب اأث الـــذيـــن 
الــكــرة  ــاريــخ  ت يف  الأوىل  لــلــمــرة  الآ�ــســيــويــة 

ال�سعودية.
اأم�س  يوم  الأخري  مترينه  منتخبنا  واأجــرى 
قبل النهائي، حيث ركز املدرب على اجلوانب 
اللياقية يف بدايته ثم اأخ�سع الالعبني للعديد 
متارين  يجري  اأن  قبل  التكتيكية،  اجلمل  من 
ال�سريع  والرتــداد  العر�سية  بالكرات  خا�سة 
ــتــمــت احلــ�ــســة  ــديــد مـــن بـــعـــد، واخــت ــ�ــس ــت وال
بني  تق�سيمة  اإجـــراء  بعد  مبــنــاورة  التدريبية 

الالعبني.

جدة – هالل �سلمان
يجري نادي الن�سر مفاو�سات؛ من اأجل �سم الالعب املغربي عادل تاعرابت من نادي بنفيكا 
ال�سرق  اإىل  النتقال  فكرة  البداية  يف  رف�س  تاعرابت  اأن  برتغالية،  ميديا  وذكرت  الربتغايل. 
بنفيكا،  مــدرب  �سميدت،  الأملــاين روجــر  بعد خروجه من ح�سابات  راأيــه  غــريرّ  لكنه  الأو�ــســط، 
رودي  الفرن�سي  املــدرب  من  بطلب  معه  للتعاقد  مغريا  عر�سا  قدم  الن�سر  نادي  اأن  خ�سو�سا 

غار�سيا.
ويعترب تاعرابت )33 عاما( من اأكرث الالعبني املغاربة مهارة ويلقب بـ "ال�ساحر"، و�سبق له 
اللعب يف العديد من الأندية الأوروبية؛ اأبرزها توتنهام الإجنليزي وميالن الإيطايل، لكن 
اأف�سل فرتاته كانت مع فريق كوينز بارك رينجرز الإجنليزي الذي توج يف �سفوفه بلقب 
"برميريليغ"  الـ  اإىل  اإجنلرتا مو�سم 2011/2010، وتاأهل معه  الأوىل يف  الدرجة  دوري 
حيث لعب 3 موا�سم يف دوري الأ�سواء قبل اأن يهبط جمددا، لينتقل بعدها الالعب املغربي 

اإىل فريق فولهام بنظام الإعارة.

 كويفا شاكيا: إنهم يشوهون اسمي وصورتي!
جدة – هالل �سلمان

فريق  جنم  كويفا  كري�ستيان  البريويف  �سكا 
ي�سوهون  الذين  الأ�سخا�س  بع�س  من  الفتح 
�ــســورتــه وا�ــســمــه يف بـــالده، وذلـــك مــن خالل 

من�سور له على )اإن�ستغرام(.
وي�ستعد كويفا مع بقية لعبي الفتح للمو�سم 
اجلديد من دوري املحرتفني حيث يقيم الفريق 

مع�سكرا اإعداديا يف �سلوفينيا.
اأن  ـــد  " اأري اإنــ�ــســتــغــرام:  على  كويفا  وكــتــب 

اأحيي بلدتي اجلميلة هوامات�سوكو يف ذكرى 
اأخربهم  احتفالتها املحلية، ويف نف�س الوقت 
املو�سم  قبل  ما  اأركــز مع فريقي يف فرتة  اأنني 
ال�سمري  عدميي  اأن  يوؤ�سفني  �سلوفينيا.  يف 
مكا�سب  لتحقيق  و�سورتي  ا�سمي  ي�سوهون 

مالية".
 30 العمر  من  البالغ  الو�سط  لعب  واأو�سى 
الــالزمــة  الحــتــيــاطــات  بــاتــخــاذ  عــاًمــا معجبيه 
حيث  الحتيال،  عمليات  يف  الــوقــوع  لتجنب 

احلــذر  تــوخــي  جــمــاهــريي  مــن  "اأطلب  قــــال: 
اإىل  ي�سعون  الــذيــن  الأ�ــســخــا�ــس  مــن  ال�سديد 

ت�سويه �سورتي".
كويفا  اأن  اإىل  الــبــريوفــيــة  املــيــديــا  ونــوهــت 
ال�سوء  م�سلطة  الفتح،  فريق  مع  �سعيدا  يبدو 
على الراتب الكبري الذي يتقا�ساه والذي يبلغ 
يف  يــورو  مليون  من  اأكــرث  ن�سرته  ما  بح�سب 
يورو  األــف   21 يقارب  ما  اأي  الواحد،  املو�سم 

يف الأ�سبوع.

 النصر يقترب من المغربي" تاعرابت"
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البريطاني "أنتوني جوشوا":

 أتطلع لنزال "البحر األحمر" وشغف السعوديين بالمالكمة أدهشني

يف  �سارك  حيث  م�سابهة؛  ظروف  و�سط  الدرعية  يف  نزاله  "جو�سوا"  وخا�س 
"نزال الدرعية للحفاظ على األقابه، وهو الهدف الذي ي�سعى لتحقيقه خالل "نزال 
البحر الأحمر" يف جدة، بعد خ�سارته لالألقاب نف�سها اأمام "اأو�سيك" العام املا�سي.

ويفتخر "جو�سوا" بالإرث الكبري الذي تركه النزال الأول، وم�ساهمته يف تطوير 
لهذه اجلهود، من خالل  اإ�سافيًا  دعمًا  يقدم  اأن  اململكة، وياأمل  املالكمة يف  ريا�سة 
الريا�سية  امللك عبدالله  املغلقة يف مدينة  ال�سالة  "اأو�سيك" يف  مواجهته خل�سمه 

يوم ال�سبت 20 اأغ�سط�س.
واأو�سح "جو�سوا" قائاًل: "ي�سرين اأن اأ�سهد هذا احلما�س الكبري من �سكان اململكة 
لريا�سة املالكمة، اإذ اإنهم حققوا اإجنازات كبرية، مثل زيادة الإقبال على ممار�سة 
حمرتفني،  كمالكمني  نفخر،  اململكة.  يف  ن�سائية  بطولة  اأول  وتنظيم  الريا�سة، 
بروؤية مدى تطور هذه الريا�سة وُقدرتنا على اإلهام اأجيال جديدة على ممار�ستها".
خا�س  اأن  بعد  �سنوات،   3 قبل  البطولة  لقب  حاماًل  اململكة  "جو�سوا"  وغــادر 
الإطالق،  الأوىل على  للمرة  اأر�سها  املالكمة على  الأهم من نوعه يف عامل  النزال 
ومن  ال�سابقة،  زيــارتــي  يف  واحلــفــاوة  باللطف  اململكة  �سكان  "غمرين  وقـــال: 
الوا�سح مدى حب �سكان اململكة لريا�سة املالكمة، ويحفزين ذلك على تقدمي اأف�سل 

اأداء يف نزايل املقبل".
اأف�سل املالكمني  اأمام ريا�سي ُيعد واحدًا من  "جو�سوا" نزال العودة  ويخو�س 
الفوز يف هذا  لتحقيق  كامل طاقته وقدراته  اإىل  �سيحتاج  اأنه  �سك  العامل، ول  يف 

النزال، والفوز باللقب للمرة الثالثة.
وعّزز "اأو�سيك"، الأوكراين الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، م�سريته لي�سجل 19 
انت�سارًا نظيفًا، بعد اأن �سمن الفوز بالنقاط على "جو�سوا" يف نزالهم الأول يف 
مدينة لندن، من خالل خططه الفنية يف احللبة، اإل اأن "جو�سوا" يوؤكد ا�ستعداده 

لغتنام هذه الفر�سة ال�ستثنائية ل�ستعادة اللقب الذي خ�سره.
باملرونة  الذي يت�سم  الريا�سي  دائمًا حليف  الفوز  "يكون  ال�سدد:  وقال يف هذا 
حاليًا  من�سب  الكامل  تركيزي  ال�سحيح،  امل�سار  على  اأنني  اأعتقد  ولذا  والرتكيز، 
على الفوز بهذا النزال، و�ساأقدم اأف�سل اأداء لتحقيق هذا الهدف، كان علّي اأن اأتقّبل 
خ�سارتي واأحتّمل م�سوؤولية ما حدث، ويتوجب علّي الآن اأن اأبذل ق�سارى جهدي 

لتحقيق النت�سار".
واأردف: اأنا اأحرتم خ�سمي 

واأقـــــدر مــهــاراتــه الــعــالــيــة، 
ــــــك يــ�ــســجــعــنــي عــلــى  وذل
وبــذل  م�ستواي  حت�سني 
واغتنام  جهدي،  ق�سارى 
هـــذه الــفــر�ــســة اجلــديــدة 

باللقب.  والــفــوز  لهزميته 
خل�سمي:  اأقـــول  اأن  واأود 

مــرة،  تهزمني  اأن  "مُيكنك 
ولكن ي�ستحيل اأن تك�سر اإرادتي 

اإىل الأبد".
على  فــريــقــي  مـــع  "اأركز  ــــاف:  واأ�ــــس

حتقيق الهدف، مع ال�ستفادة من الدرو�س التي 
ال�سابق، واأعد اجلمهور بجرعة كبرية من  النزال  احلــمــا�ــس تعلمناها من 

والت�سويق يف نزالنا يف 20 اأغ�سط�س".
و�سيكون "نزال البحر الأحمر" على لقب بطولة العامل للمالكمة 
ومن  العام،  لهذا  الريا�سية  الفعاليات  اأبــرز  من  الثقيل  للوزن 
املالكمة  ع�ساق  مــن  كــبــرية  حــ�ــســودًا  ي�ستقطب  اأن  املتوقع 
عبدالله  املــلــك  مــديــنــة  يف  املــغــلــقــة،  الــ�ــســالــة  يف  ملتابعته 

الريا�سية، اأو عرب القنوات الناقلة للحدث.
اجلماهري  ــة  ــروؤي ل "اأتطلع  ــاًل:  ــائ ق "جو�سوا"  وتــابــع 
املحت�سدة يف ال�سالة، واأعدهم باأم�سية مذهلة ومالكمة من 
من  يحمله  ملا  النزال  هذا  ملتابعة  واأدعوهم  الرفيع،  الطراز 

اأهمية تاريخية يف عامل الريا�سة".

جدة - هاين الب�شر 
 ت�شوير - �شلطان من�شور

اأكد الربيطاين "اأنتوين جو�سوا" - قبل اأيام من موعد نزال العودة) نزال البحر الأحمر( اأمام حامل لقب بطولة العامل للوزن الثقيل مناف�سه الأوكراين "اأولك�سندر اأو�سيك"، الذي �سيقام يف جدة، �سهادته بالرجوع 
مرة ثانية يف ال�سعودية، وقال: "اأحرزت لقبي الثاين يف اآخر زيارة يل للمملكة العربية ال�سعودية، واأهدف يف هذه املرحلة اإىل اإحراز لقبي الثالث".واأ�ساف: "ما زلت اأذكر تفا�سيل ذلك النزال الذي اأقيم يف الدرعية 
التاريخية 2019، حيث كان نزاًل مثاليًا من جميع النواحي؛ بدءًا من ال�ستاد املبني خ�سي�سًا ل�ست�سافة الفعالية، و�سوًل اإىل التنظيم وال�سيافة التي حظينا بها، لقد كانت فعالية ا�ستثنائية يف عامل املالكمة، 

وبالن�سبة يل على امل�ستوى ال�سخ�سي بكل تاأكيد، ل �سيما واأيّن اأحرزت فيها لقب البطولة للمرة الثانية".

بدأت بلعبة" Tekken 7 القتالية" ضمن فعاليات موسم الجيمرز...

5 بطوالت بين األندية على كأس اتحاد الرياضات اإللكترونية 
الريا�ض - هاين الب�شر 

للريا�سات  ال�سعودي  الحتــاد  اأعلن   
كاأ�س  بطولة  انــطــالق  عــن  الإلــكــرتونــيــة 
احتـــاد الــريــا�ــســات الإلــكــرتونــيــة، التي 
احلكومية  الأندية  جميع  فيها  �ست�سارك 
البطولة  الــريــا�ــســة.  لـــــوزارة  الــتــابــعــة 
الريا�سة  وزارة  اإ�سرتاتيجية  �سمن 
لدعم الأندية ال�سعودية احلكومية، التي 
تركي  بن  عبدالعزيز  الأمــري  عنها  اأعلن 
�سهر  مــن   27 حتى  وت�ستمر  الفي�سل، 

اأغ�سط�س احلايل.
منطقة  يف  البطولة  جمــريــات  وتــقــام 
ڤوڤ للبطولت املجتمعية �سمن مو�سم 
للريا�سات  الأكـــرب  احلـــدث   - اجلــيــمــرز 
يف   - العامل  يف  الإلكرتونية  والألــعــاب 
الكاأ�س  وي�سم  �سيتي،  ريا�س  بوليفارد 
وهي:  اإلكرتونية  ريا�سات  بطولت   5
و   Guilty Gear و   7  Tekken
 ،2  Dota و   Street Fighter V
 Gran Turismo Sport وبطولة
ملحاكات  اأرامكو  منطقة  �ستقام يف  التي 

الأوىل  البطولة  انطلقت  وقد  ال�سباقات، 
للعبة Tekken 7 ويتناف�س فيها 41 ناديا هم:

ال�سعلة،  الأهــلــي،  الن�سر،  الــ�ــســبــاب،  الحتــــاد،  ــهــالل،  ال
اأحد،  قلوة،  البدائع،  القارة،  الفتح، �سدير، �سمك،  النه�سة، 
الذهب،  الريا�س، جنران،  العروبة،  اأبها، اخلليج،  العدالة، 

الرو�سة، حبونا، الفرع، م�سر، العمران، الرتجي، التعاون، 
الأخدود، اجلندل، اخللود، ال�سرق، التهامي، حراء، طربجل، 

النور، القلعة، اجلزيرة، ال�سفا، الدرعية، التقدم.

للريا�سات  ال�سعودي  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�س  وعّلق 
"كاأ�س احتاد  الإلكرتونية، تركي بن م�ساري الفوزان قائال: 

الريا�سات الإلكرتونية �سيكون مبثابة املن�سة التي �ستمكننا 
يف  ن�سعى  الذين  الإلكرتونية  الريا�سات  مواهب  ايجاد  من 
للبحث  دوًمـــا  الإلــكــرتونــيــة  للريا�سات  ال�سعودي  الحتـــاد 
عنهم وتطويرهم ومتكينهم، كما اأننا ن�سعد ب�سراكة الأندية 
وهذا  اخلا�سة  الإلكرتونية  الريا�سات  اأندية  مع  احلكومية 

ينبئ مب�ستقبل باهر للريا�سات الإلكرتونية يف اململكة."

صراع ناري في الدور الفاصل 
المؤهل لدوري أبطال أوروبا

جدة – البالد
دور  اإىل  الـــتـــاأهـــل  مــــاراثــــون  و�ــســل 
اإىل  اأوروبـــا  اأبطال  لــدوري  املجموعات 
العقبة الأخرية، مع وجود 3 اأندية �سبق 
لها اأن رفعت الكاأ�س الغالية، يف ال�سراع 
املوؤهلة   6 الـ  البطاقات  اإحــدى  نيل  على 
عن امللحق الفا�سل، وما يرتافق معها من 

مكافاآت مالية �سخمة.
املجموعات  دور  اإىل  العودة  وحتمل 
�سخمة،  مالية  مكافاأة  معها  املو�سم  هذا 
على  احلــ�ــســول  فــريــق  كــل  �سي�سمن  اإذ 
 2.8 اإىل  اإ�سافة  يــورو،  مليون   15.64
دور  يف  انت�سار  كــل  عــن  يـــورو  مليون 
كل  عن  يــورو  األــف  و930  املجموعات، 

تعادل. 
الــتــاأهــل  يف  تف�سل  الــتــي  ــرق  ــف ال اأمــــا 
الأبــطــال،  لـــدوري  املجموعات  دور  اإىل 

فتنتقل لدور املجموعات للم�سابقة الثانية 
مليون   3.63 منها  كل  �سينال  حيث  ليغ"،  "يوروبا 

يورو.
الأندية  بكاأ�س  الفائز  الربتغايل،  بنفيكا  ويلتقي 
الأوروبية البطلة مرتني عامي 1961 و1962 واأحد 
طريف املباراة النهائية 5 مرات بعد ذلك اآخرها عام 
1990، مع دينامو كييف الأوكراين الذي يدافع عن 

اأكرث من بطاقة امل�ساركة يف دور املجموعات. 
تقام مباراة الذهاب الأربعاء يف وودج البولندية، 
نتيجة  املنفى  يف  مبارياته  دينامو  يخو�س  حيث 

الغزو الرو�سي لبالده. 
والتقى الفريقان يف دور املجموعات املو�سم املا�سي، 
حيث تعادل �سلبًا يف كييف يف اجلولة الأوىل، حني نال 
الفريق الأوكراين نقطته الوحيدة، قبل اأن يفوز الفريق 
الربتغايل اإيابًا )2-0( على اأر�سه يف اجلولة الأخرية 
املركز  بطاقة  ويــنــال  بر�سلونة  على  يتفوق  جعله  مــا 

الثاين املوؤهلة اإىل ثمن النهائي. 
كما يلتقي اأيندهوفن الهولندي بطل امل�سابقة عام 

1988، الذي احتاج لهدف يف ال�سوط الإ�سايف لكي 
مع  ذهابًا(،   1-1 التعادل  بعد   2-3( موناكو  يق�سي 
يف  الــثــالثــاء،  الــيــوم  م�ساء  ال�سكتلندي  ريــنــجــرز 
الفريق  مــدرب  ني�ستلروي  فان  رود  جتمع  مواجهة 
الوطني  املنتخب  يف  ال�سابق  بزميله  الهولندي، 

جوفاين فان برونكهور�ست.
كــان يف مع�سكر  الــالعــَبــني  اأن كــال مــن  واملــفــارقــة 
ــواجــه الــفــريــقــان لــلــمــرة الأخــــرية  اخلــ�ــســم، حــني ت
يف دوري الأبـــطـــال، حــيــث فـــاز ريــنــجــرز، مــع فــان 
بــرونــكــهــور�ــســت يف خـــط الـــو�ـــســـط، عــلــى اأر�ــســه 

وخارجها خالل دور املجموعات عام 1999. 
اأيندهوفن  هــدف  ني�ستلروي  فــان  حينها  �سجل 
"ايربوك�س"  مــلــعــب  عــلــى  ــارة  اخلــ�ــس يف  الــوحــيــد 

بنتيجة )4-1(. 
اأجل  �سيقاتل من  الذي  الثالث،  ال�سابق  البطل  اأما 
بطاقة دور املجموعات، فهو النجم الأحمر ال�سربي 
حيفا  ماكابي  على  �سيفًا  يحل  ــذي  ال  ،1991 بطل 

الأربعاء.

املالكمان يوقعان للبالد 
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جدة- خالد بن مر�ضاح
الفنان   اأحياه  ا�ستثنائيا  حفال  موؤخرا  جدة  �سهدت 
حممد حماقي على �ساطئ اأبحر، وذلك  و�سط  ت�سفيق 
اجلديدة  اغنيته  مع  خ�سو�سا  اجلمهور،  وحما�س 
والتي  ا�سبوعني،  قبل  ا�سدرها  التي  "اأدرينالني"   "
تفاجاأ حماقي بتفاعل اجلمهور معها وحفظه وترديده 
لــالغــنــيــة، وتــاألــق حــمــاقــي  خـــالل احلــفــل يف جتربة 
جديدة وخمتلفة عن  حفالته الغنائية ال�سابقة، حيث 
اأغانية واأفتتح احلفل  قدم النجم جمموعة من اأجمل  

اأبقى جنبه" بينما ا�ستقبله اجلمهور  "نف�سي  باأغنية  
�سدا  كما  ملحبيه،   التحية  رد  على  وحر�س  بحفاوة، 
باأغنية "زيها مني"، واأي�سا كل من اأغنية "اأجمل يوم"، 
و"من البداية" التي اظهرت حجم تفاعل اجلمهور معه 
حيث ارتفعت اأ�سواتهم وهم يرددون كلمات الأغاين.

اجلــديــدة  اأغنيته  مــوؤخــرا   طــرح  حماقي  اأن  يــذكــر 
يوتيوب،  عــر  الر�سمية  قناته  عــر  "اأدرينالني"، 
اأيــام  خــالل  امل�ساهدات  ماليني  على  الأغنية  وحــازت 

قليلة من طرحها.

 مو�ضكوـ وكاالت 
من  ال�سكري  مر�سى  اتباع  اأهمية  اإىل  الأطباء  ي�سري 
النوع الأول والثاين، نظاًما غذائًيا يومًيا يحتوي على 
اخل�سار والفاكهة، حيث ي�سجع بع�س الخت�سا�سيني 
على التفكري يف نظام غذائي نباتي اإىل حد كبري يحتوي 
على اأنواع معينة من اخل�سار،وتقول الدكتورة ديبورا 
ت�سمل:  ال�سكر  ملر�سى  اخلــ�ــســروات  اأفــ�ــســل  اإن  يل، 
اخل�سر،  امللفوف،  مثل  اخل�سراء،  الورقية  اخل�سار 
نبات  واللفت،  ال�سبانخ  بروك�سل،  براعم  الروكلي، 
الفلفل،  الــبــاذجنــان،  اخل�سراء،  الفا�سوليا  الهليون، 

والعد�س  احلم�س  مثل  البقوليات  الــفــطــر،  كــرفــ�ــس، 
والفول، الطماطم، الب�سل، اخليار.

كما يجب على الأ�سخا�س الذين يعانون ب�سبب مر�س 
ال�سكري اأن يتطلعوا اإىل جتنب اخل�سار ذات الت�سنيف 
GI املرتفع، حيث ميت�س اجل�سم ن�سبة ال�سكر يف الدم 
بالأطعمة  مقارنة  بكثري  اأ�سرع  ب�سكل  الأطعمة  تلك  من 
ي�سمل  وهـــذا  املنخف�س،  اجلالي�سيمي  املــوؤ�ــســر  ذات 
والكرف�س،  والروكلي،  والهليون،  �سوكي،  الأر�سي 
اخلــ�ــســراء،  والفا�سوليا  ــبــاذجنــان،  وال والقرنبيط، 

واخل�س، والفلفل، والبازلء، وال�سبانخ.

الثقافة تطلق »بوابة الموردين« اإللكترونية 
الريا�ض ـ البالد 

اأعلنت وزارة الثقافة اأم�س  اإطالق من�سة "بوابة املوردين والتي 
خ�س�ست للموردين املحليني والدوليني؛ لإدارة عمليات الت�سجيل، 
الفواتري،  ورفـــع  املناف�سات،  عــن  والإعــــالن  الــبــيــانــات،  وحتــديــث 

و�سهادات الإجناز.
ومتّكن املن�سة املوردين من ت�سليم وحتديث امل�ستندات القانونية، 

على  الطـــالع  لهم  تتيح  كما  والفنية،  املالية  التاأهيل  ومتطلبات 
املناف�سات وامل�ساريع املطروحة، ورفع الفواتري و�سهادات الإجناز 
ومتابعتها، ومتابعة اأوامر ال�سراء، ورفع ال�ستف�سارات والطلبات 
مع  للعمل  الهتمام  واإبــداء  ت�سجيل  جانب  اإىل  بامل�ساريع،  املتعلقة 
جداول  ورفــع  لها،  التابعة  الثقافية  والكيانات  والهيئات  ــوزارة  ال
ال�سراء،  واأوامر  للعقود  الأعمال  اإنهاء  خطابات  واإ�سدار  الكميات، 

اإ�سافة ملتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات املورد.
بناء  اإىل  املوردين"  "بوابة  اإطــالق  من  الثقافة  وزارة  وتهدف 
ذي  املــورديــن  مــن  ومتخ�س�سة  ودقــيــقــة،  �ساملة  بــيــانــات  قــاعــدة 
الكفاءة؛ لتح�سني م�ستوى جودة اخلدمات، ورفع م�ستوى ال�سفافية 
الأهــداف  يخدم  مبا  العادلة  املناف�سة  مفهوم  وتاأكيد  واملــ�ــســاواة، 

الثقافية لروؤية اململكة 2030.

تخصيص بريد إلكتروني 
للفتاوى العامة 

الريا�ض ـ البالد 
خ�س�ست الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الريد الإكرتوين 
اإلكرتونًيا  وبريًدا   ، العامة  للفتاوى   fataw@alifta.gov.sa 

. talak@alifta.gov.sa  لفتاوى الطالق
والنفع  بامل�سلحة  يعود  مــا  على  الرئا�سة  مــن  ا  حر�سً ذلــك  ويــاأتــي 
وُي�سهم يف حتقيق روؤية الرئا�سة واإي�سال ر�سالتها وخدماتها ل�سرائح 
كبار  هيئة  رئي�س  للمملكة  العام  املفتي  �سماحة  وكــان  كافة.  املجتمع 
عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  للبحوث  العام  والرئي�س  العلماء 
موؤخرا  العامة،   بالرئا�سة  مكتبه  يف  ا�ستقبل  ال�سيخ،  اآل  عبدالله  بن 
املدير العام للرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باملنطقة ال�سرقية 
فهد املهريي�س، الذي �سّلمه تقرير مبادرة »منا�سككم مي�سرة«، بح�سور 
املدير العام للفروع فهد الن�سوان، وم�ساعد مدير الفرع عمر ال�سماعيل.

واأكد �سماحة املفتي اأهمية ن�سر العلم ال�سرعي من م�سادره ال�سليمة.
وا�ستمع �سماحة املفتي اإىل �سرح من قبل املدير العام للرئا�سة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء باملنطقة ال�سرقية عن خمرجات املبادرة التي 
امل�سجد  زوار  خلدمة  تقنية  مبادرة  بو�سفها  نوعها  من  الأوىل  تعد 

احلرام  واأ�سهمت يف التعريف مبنا�سك احلج وترجمتها لت�سع لغات.

السجائر اإللكترونية 
ليست آمنة 

تغيير فصيلة الدم 
لزراعة األعضاء ممكن 

البالد ــ وكاالت 
اللكرتونية  ال�سجائر  اأن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ك�سفت 
�ساأن  �ساأنها  الإدمـــان  وت�سبب  التدخني  مــن  اآخــر  نــوع  هــي 
قد  اإنـــه  اأكـــر خــطــورة، حيث  اإنــهــا  بــل  الــعــاديــة،  ال�سجائر 
يحتوي البخار امل�ستن�سق على النيكوتني وهو الذي ي�سبب 
الإدمان يف التبغ. واأكدت اأن ال�سجائر اللكرتونية ت�ستخدم 
بال�سجائر  "ال�سوائل"  ت�سخني  يتم  حيث  املنكهة،  ال�سوائل 
وتاأتى  املدخنون،  ي�ستن�سقه  رذاًذا  تخلق  مما  الإلكرتونية، 
من  متنوعة  جمموعة  يف  اللــكــرتونــيــة  ال�سجائر  �سوائل 
النكهات، مبا يف ذلك احللوى والزبدة، ونكهة اللبان ، لفتة 
يف الوقت نف�سه اإىل اأن النكهة هي فقط اأحد مكونات ال�سائل 
الإلكرتوين، وعادة ما حتتوي �سوائل ال�سجائر اللكرتونية 
الكيميائية  واملــواد  الإ�سافات  من  والعديد  النيكوتني  على 
اإطــالق  اىل  يــوؤدى  ال�سائل  هــذا  ت�سخني  اأن  حيث  الأخـــرى، 
رذاًذا قاباًل لال�ستن�ساق، يحتوى على مواد كيميائية جديدة 

ومعادن تدخل اإىل رئتي املدخن.
�سوائل  نكهات  اأن  على  اأدلة  هناك  اإن  املنظمة،  واأو�سحت 
حيث  املدخنني،  على  خطًرا  ت�سكل  الإلكرتونية  ال�سجائر 
مكونات  مع  دجمها  عند  النكهات،  اأن  اإىل  الأبــحــاث  ت�سري 
اأخرى بال�سجائر اللكرتونية مع ت�سخينها، ميكن اأن تخلق 

مركبات جديدة قد تكون �سارة.

البالد ـ وكاالت 
يف خطوة �ست�سكل ثورة حقيقة يف عامل زراعة الأع�ساء، جنح علماء 
يف تغيري ف�سيلة الدم لثالث كلى؛ بهدف زراعتها مع التغلب على �سرط 
�سرورة املطابقة بني بع�س ف�سائل الدم لل�سخ�س الواهب واملري�س.

ول ميكن زرع كلية من �سخ�س يحمل ف�سيلة دم A ل�سخ�س يحمل 
العام  املعطي  اإىل  الدم  لكن تغيري ف�سيلة  العك�س؛  B، ول  دم  ف�سيلة 

�سي�سمح باإجراء املزيد من عمليات الزرع.
ا�ستخدم  فقد  نيوز" الريطانية،  "�سكاي  �سبكة  ذكرته  ما  وبح�سب 
وهو  العادية،  احلرارية  الرتوية  اآلة  كامريدج،  جامعة  من  باحثون 
للحفاظ  الع�سو؛  عر  املوؤك�سج  الدم  ميرر  ب�سرية  بكلية  يت�سل  جهاز 

عليه ب�سكل اأف�سل، وا�ستخدامه يف امل�ستقبل.
الأوعية  ُتَبطن  التي  الف�سيلة  باإنزمي يزيل عالمات  الدم  ويتم غ�سل 
املعطي  نوع  اإىل  الع�سو  حتويل  اإىل  يــوؤدي  مما  الكلى؛  يف  الدموية 
كانت  مهما  �سخ�س  اأي  لدى  زراعتها  على  القدرة  وبالتايل   ،O العام 

ف�سيلة دمه.

حماقي يغني على شاطئ جدة 

خضروات مفيدة لمرضى السكري 

قوقل
تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي 

وا�ضنطن ـ وكاالت 
اأطلقت �سركة "جوجل" الأمريكية حتديًثا ملحرك بحثها 
اإىل  للو�سول  ال�سناعي؛  الذكاء  تقنيات  يدعم  ال�سهري، 

املزيد من النتائج اجلديرة بالثقة.
ــب مــــا نـــ�ـــســـره مــوقــع  ــس ــحــ� و�ــســتــعــر�ــس جـــوجـــل -ب
اأعلى  ممــيــًزا  ا  ن�سًّ املتخ�س�س-  التقني  "اإنغادجيت" 
ويوفر  مميزة،  مقتطفات  يقدم  ال�سفحة،  نتائج  �سفحة 

اإجابة �سريعة على الأ�سئلة التي يرغب فيها امل�ستخدم.
بحث  نتائج  ظهور  م�سكلة  جوجل  حتديث  و�سيعالج 
على  بناء  النتائج،  اأف�سل  للم�ستخدم  ليعر�س  خاطئة، 
يقلل  امل�سكلة؛ بحيث  ال�سابقة، ملعاجلة هذه  نتيجة بحثه 

من ن�سبة ظهور الأخطاء يف املقتطفات بنحو 40 %.
ــا بــثــمــاين لـــغـــات، وهــي  ــاًح و�ــســيــكــون الــتــحــديــث مــت
والهولندية  والأملانية  والإيطالية  والفرن�سية  الرتغالية 
بــاأن  ووعـــدت  والإنــدونــيــ�ــســيــة،  واليابانية  والإ�سبانية 

ُتَو�سعها اإىل العربية قريًبا.

 عروض مشوقة 
ت�ضتقبل فعالية واجهة رغدان مبنطقة الباحة زوارها بالعديد من العرو�ض امل�ضوقة والربامج املتنوعة و�ضط اخل�ضرة وزخات 
املطر, والتجارب اجلديدة, حيث تاأتي هذه الفعالية التي ينظمها جمل�ض �ضباب املنطقة �ضمن  برامج  ال�ضيف لهذا العام وتت�ضمن 
ال�ضباب والفتيات ف�ضال عن بازارات الت�ضوق, والفن,  الفعاليات االألعاب الرتفيهية وعربات فود ترك التي  يعمل بها عدد من 

والعرو�ض احلية,  اإىل جانب م�ضاركة عدد كبري من الفنانني وت�ضتهدف الفعالية ال�ضيفية جميع �ضرائح املجتمع.
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