جملس الوزراء يقر القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات
جدة  -وا�س

واف���ق جمل�س ال�����وزراء ب��رئ��ا���س��ة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  -حفظه ال��ل��ه  ،-خالل
اجلل�سة التي عقدها بعد ظهر �أم�س
(الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة،
ع��ل��ى ال��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة لربنامج
الكفاءات واملتعاقدين ،و�ضوابط
ت�أمني املالب�س الع�سكرية ،كما
واف��ق على اتفاقني يف جمايل

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

�أرامكو تخطط لأ�ضخم برنامج ا�ستثماري
الريا�ض ـ البالد

حتديات تلبية االحتياجات العاملية املتزايدة من الطاقة مع احلفاظ
على خف�ض االنبعاثات ،مبينا �أن ا�سرتاتيجيتها تت�سم باملرونة.
وج��دد النا�صر الت�أكيد على �أهمية �ضخ ا�ستثمارات عاملية كافية
لتلبية الطلب امل�ستقبلي ،م�شدد ًا على �ضرورة �إدراك حجم امل�شكلة
من جميع الأطراف املعنية ودعم املزيد من اال�ستثمارات مبا ي�ضمن
وفرة الإم��داد يف �أ�سواق الطاقة  ،م�شريا �إىل �أن ال�شركة ت�ستهدف
زيادة �إنتاج الغاز بن�سبة تتجاوز  % 50بحلول .2030
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ق��ال املهند�س �أم�ين النا�صر رئي�س"�أرامكو ال�سعودية" وكبري
�إدارييها التنفيذيني� ،إن خطط ال�شركة تت�ضمن تنفيذ �أكرب برنامج
ا�ستثماري ر�أ�سمايل يف تاريخها ،مبينا �أن هناك فر�صا متميزة
�سيتم اقتنا�صها مع مراعاة االن�ضباط الر�أ�سمايل واحل�صافة املالية.
و�أ��ض��اف يف لقاء املحللني ملناق�شة نتائج الت�شغيل التي �أعلنتها
ال�شركة � ،أن �أرامكو ب�إمكانها مع �شركات الطاقة العاملية مواجهة

توظيف العمالة ،والعمالة املنزلية بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
ج��م��ه��وري��ة ب����ورون����دي ،م���ق���درا اجل��ه��ود
املبذولة لتنمية املحتوى املحلي يف خمتلف
القطاعات وتعظيم �أث���ره االقت�صادي يف
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي .وق��� ّدر جمل�س ال����وزراء،
اجلهود املبذولة لتنمية املحتوى املحلي
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وت��ع��ظ��ي��م �أث����ره
االق��ت�����ص��ادي يف ال��ن��اجت املحلي ،لتحقيق
م�ستهدفات ر�ؤية .2030
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

الت�صريح امل�سبق �شرط زيارة الرو�ضة
املدينة املنورة  -البالد

�أك���دت وزارة احل��ج وال��ع��م��رة� ،أن���ه يجب احل�����ص��ول على
ت�صريح م�سبق حال الرغبة يف زيارة الرو�ضة ال�شريفة ،بينما
ال�صالة يف احلرمني ال�شريفني م�ستمرة بدون �إ�صدار ت�صريح.
وق��ال��ت ال�����وزارة ردًا ع��ل��ى ا�ستف�سار م��ن م��واط��ن��ة بهذا
اخل�����ص��و���ص يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى "تويرت"� ،إن����ه ي��ل��زم حجز
الت�صاريح ل��دخ��ول ال��رو���ض��ة ال�شريفة ،م��ع ا���ش�تراط ظهور

احلالة ال�صحية �سليم (غري م�صاب /غري خمالط) يف تطبيق
"(توكلنا" ،مو�ضحة �أنه ال يلزم حجز ت�صريح لأداء ال�صالة
يف احل��رم�ين ال�شريفني ،ب�شرط ع��دم الإ���ص��اب��ة �أو املخالطة
مل�صاب بفايرو�س كورونا .و�أ�شارت ال��وزارة �إىل �أن��ه لأداء
العمرة يجب �إ�صدار الت�صريح من تطبيق "اعتمرنا" ،ب�شرط
عدم الإ�صابة �أو املخالطة مل�صاب بفريو�س كورونا ،مبينة �أن
ت�أ�شرية عمرة م�ضيف مت �إلغا�ؤها.
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رخص

ولي العهد

حرفية لألنشطة التجارية
الريا�ض -البالد

�شددت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ��س�ك��ان ،على �إلزامية خدمة الرتخي�ص
احل� ��ريف ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ع ��دد م��ن الأن���ش�ط��ة
التجارية التي ي�شرف عليها القطاع البلدي،
وذلك ابتدا ًء من �أول يونيو من العام القادم
 ،2023ح�ي��ث �أ��ص�ب�ح��ت �أح ��د املتطلبات
ملمار�سة املهن احلرفية وكذلك عملية �إ�صدار
وجت��دي��د ال��رخ ����ص ال �ت �ج��اري��ة ل�ل�م�ن���ش��آت،
بالتعاون مع برنامج الفح�ص املهني بوزارة
امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
لتفعيل ومت�ك�ين دور ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص من
خ�ل�ال �أمت �ت��ة عملية ال�تراخ�ي����ص وت�سهيل
�أع�م��ال امل�ستثمرين ودعمهم ،مبا ي�سهم يف
رفع جودة احلياة ل�سكان وزوّ ار اململكة.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ال � � ��وزارة �أن ال�ترخ�ي����ص
احلريف يف بع�ض الأن�شطة البلدية �سيكون
متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتجديد و�إ�صدار الرخ�ص
التجارية للمن�ش�آت ع�بر من�صة "بلدي"،
م�ؤكد ًة �إلزامية وجود عامل واحد مرخ�ص
حرفي ًا بحد �أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود
امل�ؤهل العلمي �أو اخلربة واملهارات الالزمة
لت�أدية �أعمالهم بكفاءة عالية.

يتشرف بغسل الكعبة
مكة املكرمة -وا�س
نيابة عن خادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز �آل
���س��ع��ود  -ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه
 ،ت�����ش��رف ���ص��اح��بال�سمو امللكي الأمري
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان
بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء
ب���غ�������س���ل ال��ك��ع��ب��ة
امل�شرفة.
ول������دى و����ص���ول
���س��م��و ويل العهد
�إىل امل���������س����ج����د
احل�������رام ،ي��راف��ق��ه
����ص���اح���ب ال�����س��م��و
امل����ل����ك����ي الأم����ي���ر
ع����ب����دال����ع����زي����ز ب��ن
ت���رك���ي ب����ن ف��ي�����ص��ل
وزي�������ر ال���ري���ا����ض���ة،
ك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه
معايل الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي ال�شيخ
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سدي�س.
وف���ور و���ص��ول �سموه �إىل
امل�سجد احل���رام ط��اف بالبيت
العتيق و�أدى ركعتي الطواف.
بعد ذل��ك توجه �سموه �إىل داخل
الكعبة امل�شرفة ،حيث ت�شرف بغ�سلها،
ثم �أدى ركعتي ال�سنة.
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معاجلة

أحياء وسط الرياض
الريا�ض  -البالد

ناق�ش الأم�ي�ر حممد ب��ن عبدالرحمن
ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز �أم �ي�ر م�ن�ط�ق��ة ال��ري��ا���ض
بالنيابة معاجلة و�ضع �أحياء و�سط مدينة
الريا�ض ،حيث اطلع على �إجن��ازات غرفة
العمليات امل�شرتكة وحمالتها امليدانية
وال��رق��اب �ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ت�رة ال� �ـ � 6شهور
املا�ضية  ،وا�ستمع �إىل ��ش��رح ع��ن �آلية
العمل امل�شرتك وتقدمي احللول العاجلة
وامل�ستدامة يف التمركز الدائم والرقابة
امليدانية الدورية وفرق اجلوالة للحد من
الظواهر املخالفة وحت�سني الو�ضع ب�شكل
دائ��م وفق من��وذج حت��دده غرفة العمليات
امل���ش�ترك��ة م��ع ج �ه��ات علمية و�أك��ادمي �ي��ة
ي�ساهم النموذج يف تو�سيع نطاق الغرفة
وا�ستدامة ت�أثرياتها الإيجابية.

2

2

اليمن

اإليرانيون يهتفون  ..املوت لـ «رئيسي»
طهران  -البالد

تفكيك خلية حوثية ثالثة

ت�ضاعفت التظاهرات ال�شعبية العارمة جنوب غرب �إيران،
حيث جاب املواطنون �شوارع مدينة "�شهر كرد" ،عا�صمة
حم��اف��ظ��ة ج��ه��ار حم���ال وب��خ��ت��ي��اري ،راف�����ض�ين
ل�سيا�سات امل�لايل وجتويعهم لل�شعب ،ف�ضال
عن انقطاع املياه لليوم العا�شر على التوايل
يف امل��دي��ن��ة ،م��ا دف��ع ال�سكان للتجمع يف
ال�شوارع و�أم���ام مبنى احلكومة املحلية
يف �شهر ك��رد ،م��رددي��ن هتافات" :املوت
لرئي�سي" ،و"عار على امل�س�ؤول �إذا مل
يرتك الكر�سي".
و�أظهرت مقاطع املحتجني وهم يرددون
�شعارات ت��ؤك��د موا�صلة االحتجاجات،
قائلني" :ال تنال احلقوق �إال باالحتجاج
وال��ن��زول لل�شوارع" ،مطالبني با�ستقالة
حاكم مدينة �شهر كرد عبدالعلي �أرزنع ،فيما

جل�أت ال�سلطات احلاكمة يف �إيران للتربير ب�أن �أزمة انعدام
املياه ال�صاحلة لل�شرب يف مدينة �شهر كرد ب�سبب الفي�ضانات
التي �شهدتها املدينة م�ؤخر ًا التي �أ�سفرت عن زيادة امللوحة

يف مياه نبع كوهراجن.
وخارجيا� ،شددت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية على �أنها
ل��ن ت�سمح لإي����ران ب��ام��ت�لاك ���س�لاح ن���ووي ،م�شرية �إىل �أن
عليها التخلي ع��ن �أن�شطتها ال��ن��ووي��ة لرفع
ال��ع��ق��وب��ات ع��ن��ه��ا .وق����ال امل��ت��ح��دث با�سم
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س� :سنقدم
ر ًدا ع��ل��ى اق��ت�راح االحت����اد الأوروب����ي
لإحياء االتفاق النووي ،و�إذا مل تقبل
�إي��ران العودة خلطة العمل ال�شاملة
�سنعود �إىل فر�ض العقوبات عليها،
مبينا �أن الطريقة الوحيدة لإحياء
االت��ف��اق ال��ن��ووي الإي�����راين ه��ي �أن
تتخلى ط��ه��ران ع��ن مطالبها املبالغ
فيها .و�أ���ض��اف ب��راي�����س" :لن نخفف
�أي عقوبات مفرو�ضة على �إي��ران غري
مرتبطة بامللف النووي".
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محليات
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

سمو ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

مكة املكرمة -وا�س

نيابة عن خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-ت�شرف
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء بغ�سل الكعبة
امل�شرفة.
ولدى و�صول �سمو ويل العهد �إىل
امل�سجد احل��رام ،يرافقه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
ب��ن ت��رك��ي ب��ن في�صل وزي��ر
الريا�ضة ،كان يف ا�ستقباله
م���ع���ايل ال���رئ���ي�������س ال���ع���ام
ل�����ش���ؤون امل�سجد احل��رام
وامل�سجد النبوي ال�شيخ
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن بن

معالجة وضع أحياء وسط الرياض
الريا�ض -البالد

ر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض بالنيابة يف مكتبه بق�صر احلكم
�أم�س ،اجتماع غرفة العمليات امل�شرتكة

ملعاجلة و�ضع �أحياء و�سط مدينة الريا�ض،
التي وجه �سموه بتفعيلها ب�شكل عاجل،
بح�ضور �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن
عبدالعزيز بن عياف �أمني منطقة الريا�ض
وممثلي اجلهات احلكومية واخلدمية.

ويف بداية االجتماع ق��دم عر�ض مف�صل
ل�سمو �أم�ير منطقة الريا�ض بالنيابة عن
�إجن������ازات ال��غ��رف��ة وح��م�لات��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة
وال��رق��اب��ي��ة خ��ل�ال ال���ف�ت�رة ال����ـ ��� 6ش��ه��ور
املا�ضية.

وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه �إىل ����ش���رح ع���ن �آل��ي��ة
العمل امل�شرتك وتقدمي احللول العاجلة
وامل�ستدامة يف التمركز الدائم والرقابة
امليدانية الدورية وفرق اجلوالة للحد من
الظواهر املخالفة وحت�سني الو�ضع ب�شكل
دائ��م وفق من��وذج حت��دده غرفة العمليات
امل�����ش�ترك��ة م��ع ج��ه��ات علمية و�أك��ادمي��ي��ة
ي�ساهم النموذج يف تو�سيع نطاق الغرفة
وا�ستدامة ت�أثرياتها الإيجابية.
ون�����وه الأم���ي��ر حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
باجلهود التي يبذلها امل�شاركون يف غرفة
العمليات امل�شرتكة والأهداف التي حتققت
والإجنازات يف املدة الزمنية مقدم ًا �شكره
للمدنيني والع�سكريني الذين �ساهموا يف
هذا النجاح.
ح�ضر االج��ت��م��اع وكيل الإم����ارة امل�ساعد
لل�ش�ؤون التنموية الأ�ستاذ �سعود العريفي
ومدير �شرطة منطقة الريا�ض اللواء فهد
املطريي.

المملكة تشارك في مؤتمر للنقل بتركمانستان
الريا�ض -البالد

�شاركت اململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف
منظومة النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية يف
امل�ؤمتر ال���وزراي للنقل يف البلدان النامية
غ�ير ال�ساحلية وال���ذي ت�ست�ضيفه حكومة
تركمان�ستان يف منطقة �آف����ازا ال�سياحة ،
بح�ضور ممثلني من  39دول��ة و  34منظمة

دولية .
ور�أ�س وفد اململكة نائب رئي�س الهيئة العامة
للنقل للعمليات والتحول الرقمي املهند�س
فهد بن �سليمان البداح  ،مب�شاركة ممثلني من
وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية ،والهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط�يران امل����دين وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للموانئ.

وناق�ش املومتر تعزيز دور النقل من �أجل
االن��ت��ع��ا���ش امل�����س��ت��دام ل��ل��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة غري
ال�ساحلية بعد جائحة ك��ورون��ا كوفيد 19
واخل�ب�رات واحل��ل��ول وامل���ب���ادرات لتح�سني
ومت��وي��ل ق��ط��اع ال��ن��ق��ل م��ن �أج���ل االنتعا�ش
االقت�صادي امل�ستدام.
و�أ�شار املهند�س البداح خالل كلمة اململكة يف

هذا امل�ؤمتر �إىل �إطالق اململكة �إ�سرتاتيجية
وطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية �ضمن
ر�ؤية اململكة  ،2030بهدف �أن يكون القطاع
ن��ق ً
�لا م�ستدام ًا ي�ستقرئ امل�ستقبل ومي ّكن
ال��ق��درات الوطنية لرت�سيخ مكانة اململكة
كمركز لوج�ستي ع��امل��ي ومن��وذج�� ًا للتنقل
املتكامل.

عبدالعزيز ال�سدي�س.
وف���ور و���ص��ول �سموه �إىل امل�سجد احل���رام طاف
بالبيت العتيق و�أدى ركعتي الطواف.
بعد ذلك توجه �سموه �إىل داخ��ل الكعبة امل�شرفة،
حيث ت�شرف بغ�سلها ،ثم �أدى ركعتي ال�سنة.
كما ت�شرف بغ�سل الكعبة امل�شرفة مع �سمو ويل
العهد� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نهار
بن �سعود بن عبدالعزيز حمافظ الطائف ،و�صاحب
ال�سمو الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي حمافظ
ج���دة ،وم��ع��ايل ع�ضو هيئة ك��ب��ار العلماء ال�شيخ
الدكتور �صالح بن عبدالله بن حميد ،ومعايل ع�ضو
هيئة كبار العلماء ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
املطلق ،ومعايل ع�ضو هيئة كبار العلماء ال�شيخ
الدكتور �سعد بن نا�صر ال�شرثي ،وع�ضو هيئة كبار
العلماء ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز
بليلة و�سدنة بيت الله احلرام.

 700ألف شهادة لضريبة
التصرفات العقارية

الريا�ض  -البالد

�أ�صدر برنامج "�سكني" تقريره ل�شهر �أغ�سط�س،
مت�ضمن ًا �أب���رز منجزاته حتى نهاية �شهر يوليو
 ،وجم��م��وع��ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات والإح�������ص���اءات ح��ول
م�ستجدات البناء يف امل�شاريع والأ�سر امل�ستفيدة،
و�أعداد �شهادات الت�صرفات العقارية.
و�أب��رز ا�ستفادة � 7208أ�سر ،بينما بلغ عدد الأ�سر
التي �سكنت م�سكنها الأول يف ذات ال�شهر 9184
�أ�سرة� ،ضمن جهود الربنامج امل�ستمرة لتمكني الأ�سر
من مت ّلك امل�سكن الأول  ،و�إ�صدار � 700,600شهادة
ل�ضريبة الت�صرفات العقارية للم�سكن الأول ،منوه ًا
با�ستفادة � 87,467أ���س��رة ،منذ بداية العام حتى
نهاية يوليو املا�ضي من جميع اخليارات ال�سكنية
واحللول التمويلية التي ُيتيحها الربنامج �إلكرتوني ًا
مل�ستفيديه� ،ضمن �إجراءات �سهلة ومي�سرة ،فيما بلغ
ع��دد الأ�سر التي �سكنت م�سكنها الأول 104,492
�أ�سرة.
وا�ستعر�ض التقرير احللول ال�سكنية والتمويلية
ال��ت��ي يتيحها ال�برن��ام��ج ،مت�ضمن ًة ب��اق��ات ال��دع��م
ال�سكني االختيارية اجل��دي��دة ،وه��ي( :باقة الدعم
املقدم ،باقة الإيجار ،باقة الأثاث ،باقة البناء الذاتي،
باقة جتديد امل�سكن)� ،إذ متنح ال��ب��اق��ات اجلديدة
امل�ستفيد حلو ًال مرنة ومتعددة ،وذل��ك بتقدمي دعم
ف��وري غ�ير م�سرتد مل�ستفيدي ال��وح��دات ال�سكنية
اجلاهزة وحتت الإن�شاء والبناء الذاتي ،بال�شراكة
مع �صندوق التنمية العقارية واجلهات التمويلية من
البنوك وم�ؤ�س�سات التمويل واملطورين العقاريني.

محليات
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قدر جهود تنمية المحتوى المحلي ..مجلس الوزراء:
ّ

الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين
قرارات المجلس:

جدة  -وا�س

وافق جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  ،-خالل اجلل�سة التي عقدها بعد ظهر �أم�س (الثالثاء)،
يف ق�صر ال�سالم بجدة ،على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين ،و�ضوابط ت�أمني املالب�س الع�سكرية ،كما وافق على اتفاقني يف جمايل توظيف العمالة،
والعمالة املنزلية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية بوروندي ،مقدرا اجلهود املبذولة لتنمية املحتوى املحلي يف خمتلف القطاعات وتعظيم �أثره
االقت�صادي يف الناجت املحلي .وتناول جمل�س الوزراء خالل اجلل�سة ،جممل املحادثات التي جرت بني اململكة وعد ٍد من الدول خالل الأيام املا�ضية ،ومنها الر�سالتان
اللتان تلقاهما خادم احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء  -حفظهما اهلل  ، -من فخامة رئي�س جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية،
وفخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ،وكذا االت�صال الهاتفي الذي تلقاه �سموه ،من دولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
و�أو���ض��ح وزي��ر الإع�ل�ام املكلف ال��دك��ت��ور ماجد بن (اخلام�سة ع�شرة) ،و(الرابعة ع�شرة) ،وذل��ك على حممد بن علي بن بلعو�ص �إىل وظيفة (م�ست�شار
عبدالله الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية النحو ال��ت��ايل :ترقية عبدالرحمن ب��ن عبدالله بن بحث ديني) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بالرئا�سة
عقب اجلل�سة� ،أن املجل�س ا�ستعر�ض كذلك تقارير عن ف�ضل الدعف�س �إىل وظيفة (م�ست�شار م��ايل �أول) العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
تطورات الأو�ضاع وجمرياتها يف املنطقة ،واجلهود باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) ب���وزارة املالية ،ترقية ك��م��ا اط���ل���ع جم��ل�����س ال��������وزراء ع��ل��ى ع����دد من
امل���و����ض���وع���ات ال���ع���ام���ة امل���درج���ة
علي بن عائ�ض بن ق��داح بن
الدولية املبذولة جتاهها؛ مبا يحافظ على
ع��ل��ى ج����دول �أع��م��ال��ه ،م��ن بينها
ح�صو�صه القحطاين �إىل
�أمن املنطقة وا�ستقرارها.
وظيفة (م�ست�شار اقت�صادي الموافقة على
وق�� ّدر جمل�س ال��وزراء ،اجلهود املبذولة اتفاقان في
تقارير �سنوية ل��وزارة ال�صناعة
وال��ث��روة امل��ع��دن��ي��ة ،و���ص��ن��دوق
ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي يف خمتلف مجال توظيف �أول) ب��امل��رت��ب��ة (اخلام�سة ضوابط تأمين
التنمية الوطني ،والهيئة امللكية
ع�����ش��رة) ب�����وزارة امل��ال��ي��ة،
ال��ق��ط��اع��ات وتعظيم �أث���ره االقت�صادي
المالبس
يف الناجت املحلي ،لتحقيق م�ستهدفات العمالة من
ملحافظة العال ،وامل�ؤ�س�سة العامة
ترقية عبدالعزيز بن حممد
للت�أمينات االجتماعية ،وجامعة
بن مفرج املانع �إىل وظيفة
(ر�ؤي�����ة  ،)2030وم���ن ذل���ك م��ا حققه
العسكرية
بوروندي
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ،وال��ه��ي��ئ��ة
(م�ست�شار �أعمال) باملرتبة
القطاع الزراعي من ارتفاع ُيعد الأعلى
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��م��دن ال�صناعية
(ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة) ب���وزارة
يف تاريخه؛ متجاوز ًا  72مليار ريال،
ومب��ع��دل من��و و�صل �إىل (  ) % 7.8مقارنة بالعام الداخلية ،ترقية املهند�س ع��ادل بن حممد بن علي ومناطق التقنية ،وهيئة الرقابة ومكافحة
العقل �إىل وظيفة (م�ست�شار هند�سة مدنية) باملرتبة الف�ساد ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال
ال�سابق.
وواف���ق جمل�س ال����وزراء على ت��رق��ي��ات للمرتبتني (الرابعة ع�شرة) ب��وزارة ال�صحة ،وترقية �أحمد بن تلك املو�ضوعات.

ّاطلع جمل�س الوزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك
جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انـتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
� ً
أوال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع جمل�س ال�صحة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،يف �ش�أن �إع��داد م�شروع اتفاقية مقر بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية واملجل�س ،وذلك يف �ضوء اتفاقيات املقر املربمة بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية واملنظمات الدولية ،واتفاقية مزايا وح�صانات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والرفع عن ذلك ال�ستكمال ما يلزم.
ً
ثانيا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير الثقافة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع منظمة العامل الإ�سالمي
للرتبية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف
بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة العامل الإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة
(الإي�سي�سكو) ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
ثالثا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير الثقافة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم لإطالق املر�صد العربي للرتجمة بني وزارة الثقافة يف
اململكة العربية ال�سعودية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو) ،والتوقيع عليه ،ومن
ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
رابعا :املوافقة على اتفاقني يف جمايل توظيف العمالة ،والعمالة املنزلية بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
ً
خام�سا :تفوي�ض معايل وزي��ر النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب
البحريني يف �ش�أن م�شروعي مذكرتي تفاهم يف جمايل �سالمة و�صيانة الطرق وم�ستقبل النقل بني وزارة
النقل واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة املوا�صالت واالت�صاالت يف مملكة
البحرين ،والتوقيع عليهما ،ومن ثم رفع الن�سختني النهائيتني املوقعتني ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
�ساد�سا :تفوي�ض معايل وزير ال�صحة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الأوزبكي يف �ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت ال�صحية بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�صحة
يف جمهورية �أوزبك�ستان ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
ً
�سابعا :املوافقة على مذكرة تفاهم بني النيابة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة العدل للجمهورية
اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية.
ً
ثامنا :تفوي�ض معايل رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب
الإم��ارات��ي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة للتعاون يف جمال تطوير �أدوات التقومي والقيا�س
واالعتماد ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
تا�سعا :املوافقة على �ضوابط ت�أمني املالب�س الع�سكرية ،وذلك على النحو الوارد يف القرار.
ً
عا�شرا :املوافقة على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين.
ً
(رئي�سا) ،والدكتور /عبداللطيف بن حممد
حادي ع�شر :جتديد ع�ضوية الدكتور /عبداحلميد بن عبدالله احلرقان
�آل ال�شيخ ،والدكتور /عبدالرحمن بن �أحمد املاجد ،يف اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة والثالثني) من
نظام براءات االخرتاع والت�صميمات التخطيطية للدارات املتكاملة والأ�صناف النباتية والنماذج ال�صناعية ،وتعيني
الدكتور /عبدالعزيز بن خالد احلمودي ،والدكتور /عبدالرحمن بن م�شبب الأحمري ع�ضوين يف اللجنة.
ثاين ع�شر :اعتماد احل�سابات اخلتامية جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،والهيئة العامة للوالية على
�أموال القا�صرين ومن يف حكمهم ،والهيئة العامة للمناف�سة.

القيادة تهنئ رئيسي الجابون وإندونيسيا
جدة  -البالد

ب��ع��ث خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل
�سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س علي بوجنو �أوندميبا ،رئي�س
اجلمهورية اجلابونية ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.و�أعرب امللك
امل��ف��دى ،عن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب اجلمهورية اجلابونية ال�شقيق ،اطراد
التقدم واالزدهار.
كما بعث خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد العزيز

أمر ملكي بترقية
( )624من أعضاء
النيابة العامة
الريا�ض -البالد

�أ���ص��در خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  -حفظه الله � -أم ًرا ملكيًا برتقية ()624
ع�ضو ًا على خمتلف مراتب �سلك �أع�ضاء النيابة العامة.
ورف��ع معايل النائب ال��ع��ام ،ال�شكر واالم��ت��ن��ان خل��ادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين ،على ما
تلقاه النيابة العامة من دعم م�ستمر ،ومتابعة و�إ�شراف
مبا�شر منهما  -حفظهما الله � ،-سائ ًال املوىل عز وجل
�أن يدمي عزهما وتوفيقهما ،و�أن يوفق الأع�ضاء املرتقني
خل��دم��ة وط��ن��ه��م ،مهنئ ًا �إي��اه��م على ه��ذه الثقة امللكية
الكرمية والغالية.
وح��ث معاليه من�سوبي النيابة العامة على م�ضاعفة
اجلهد والعمل وفق خطط وا�سرتاتيجيات النيابة العامة
مبا ي�ضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الر�شيدة
ومواكبة لر�ؤية اململكة .2030

�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جوكو وي���دودو ،رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل ب�لاده.و�أع��رب امللك
امل��ف��دى ،عن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �إندوني�سيا ال�شقيق ،اط��راد
التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س علي بوجنو �أوندميبا ،رئي�س اجلمهورية اجلابونية ،مبنا�سبة

ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مب��وف��ور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
اجلمهورية اجلابونية ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �سموه برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جوكو ويدودو ،رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل
العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �إندوني�سيا ال�شقيق ،املزيد من
التقدم واالزدهار.

مدير اإلعالم والعالقات بمركز الملك سلمان لـ

:

مساعدة الجئي أوكرانيا تجسد القيم السامية للمملكة
البالد  -مها العواودة

�أك��د �شلهوب ب��ن عبد الله ال�شلهوب مدير �إدارة
الإع�ل�ام وال��ع�لاق��ات العامة مب��رك��ز امل��ل��ك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة �أن ال��دع��م ال�سعودي لالجئي �أوك��ران��ي��ا
يج�سد القيم ال�سامية النبيلة التي تتحلى بها
اململكة ع�بر تاريخها ال��ع��ري��ق ،ويعك�س دوره��ا
ال��ري��ادي الإن�ساين وحر�صها واهتمامها بكل ما
من �ش�أنه رفع املعاناة عن املحتاجني واملت�ضررين
يف �أنحاء العامل ،م�شريا �إىل �أن هذه امل�ساعدات
�ساهمت يف دع��م اال�ستجابة الإن�سانية لالجئني
ال��ق��ادم�ين م��ن �أوك���ران���ي���ا �إىل ال����دول امل��ج��اورة
وبالأخ�ص بولندا ،وهي ت�أتي يف �إط��ار اجلهود
الإن�سانية والإغاثية التي تبذلها اململكة من خالل
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية
لرفع املعاناة عن الالجئني واملحتاجني يف �شتى
�أنحاء العامل.
و�أو�ضح لـ "البالد" �أن الدعم ال�سعودي لالجئني
القادمني من �أوكرانيا �إىل بولندا والدول املجاورة
البالغ قيمته  10ماليني دوالر �أمريكيُ ،ق��دم من

خالل مركز امللك �سلمان للإغاثة �إىل منظمة ال�صحة
العاملية واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني  ،الفتا �إىل �أن هذا الدعم ي�ستهدف �أكرث
من مليون الجئ �أوكراين.
و�أ���ش��ار ال�شلهوب �إىل �أن��ه م��ن خ�لال دع��م اململكة ،
جرى تقدمي م�ساعدات طبية و�إيوائية لالجئني من

�أوكرانيا ،ت�ضمنت معدات و�إم���دادات طبية متنوعة
ت�ستهدف عالج الأمرا�ض غري املعدية مثل ال�سكري
و�أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية وغريها ،ف�ضال
عن تقدمي الإم��دادات الطبية اخلا�صة بدعم مواجهة
جائحة كورونا� ،إ�ضافة �إىل توفري بطانيات ومراتب
و�أ�سرة و�أغطيتها واحلقائب اخلا�صة بالنوم لالجئني.

كلمة

قيم إنسانية
تت�سم احل��ال��ة الإن�سانية يف �سيا�سة اململكة
ب��احل�����ض��ور امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى خ���ارط���ة ال���ع���امل ،
ب��اال���س��ت��ج��اب��ة ال��ع��ال��ي��ة ل�ل��أزم���ات وال���ك���وارث
الطبيعية والنزاعات يف جت�سيد عملي لقيمها
الإن�����س��ان��ي��ة النبيلة ،ح��ي��ث ت��وا���ص��ل جهودها
ال��ب��ارزة م��ن خ�لال مركز امللك �سلمان وبذلها
يف هذا امليدان مبنطلقات نا�صعة و�إمكانات ال
حم��دودة ،لي�س فقط يف امل�ساعدات االن�سانية
واالغ��اث��ي��ة � ،إمن���ا �أي�����ض��ا م��ب��ادرات وم�شاريع
تنموية يف قطاعات الزراعة وال�صحة واملياه
والكهرباء والبيئة وغريها من �أ�سباب فر�ص
احلياة الأف�ضل لكثري من ال�شعوب التي تواجه
حتديات و�أزمات.
الواقع يتحدث بالكثري من املواقف الإن�سانية
للمملكة يف ب��رام��ج امل��رك��ز ويف دعمه جلهود
املنظمات الأممية  ،وتكامل دوره يف ترجمة
قوة منظومة العمل الإن�ساين امل�ؤ�س�سي  ،لذا
حققت مكانة عاملية متقدمة بالعمل الإن�ساين
وال��ب��ذل الإغ��اث��ي  ،ويف ه��ذا الإط���ار يتوا�صل
تقدمي امل�ساعدات الطبية والإيوائية العاجلة
لالجئني من �أوكرانيا �إىل الدول املجاورة ،وذلك
بالتن�سيق مع احلكومة البولندية ومنظمات
الأمم املتحدة  ،وتتوا�صل امل�ساعدات املتميزة
ترجمة للتوجيه الكرمي  ،وامتدادًا جلهود مملكة
الإن�سانية يف الوقوف �إىل جانب املت�ضررين
واملحتاجني يف �أرج���اء امل��ع��م��ورة والتخفيف
من معاناتهم  ،وهي جهود وا�ستجابة عظيمة
الهدف وحمل التقدير العاملي لأثرها العميق يف
�إعالء قيمة الإن�سان.
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مؤشر ترتيب يحفز التنافس بين المدارس
الريا�ض ـ البالد

او�ضحت هيئة تقومي التعليم والتدريب �أن م�ؤ�شر ترتيب يعمل على
حتفيز التناف�س الإيجابي بني املدار�س ومكاتب و�إدارات التعليم
من خالل ترتيبها ح�سب متو�سط درج��ات طالبها يف االختبارات
املعيارية.
ً
وك�شفت الهيئة �أن امل�ؤ�شر الذي �أطلق ر�سميا بالتعاون مع وزارة
التعليم نهاية العام املا�ضي 2021م ،يهدف �إىل جتويد املخرجات
وحت�سني �أداء الطلبة يف ه��ذه االخ��ت��ب��ارات ،كما ي�ساعد الطالب
والطالبات و�أولياء �أمورهم يف حتديد املدار�س املنا�سبة لهم.
ويعتمد امل�ؤ�شر على ترتيب املدار�س وفق متو�سط درجات الطالب
يف �آخ���ر ث�لاث��ة �أع����وام درا���س��ي��ة ح�سب نتائجها يف االخ��ت��ب��ارات
املعيارية (اختبار ال��ق��درات والتح�صيل الدرا�سي) التي جتريها
الهيئة ،كما يهدف �إىل التطوير امل�ستمر ملنظومة التعليم والتدريب
من خالل الدرا�سات والبحوث وحتليل البيانات وتقدمي التو�صيات
بنا ًء عليها.
ويقدم (� ،)tarteeb.edu.saإمكانية البحث على م�ستوى مكتب
و�إدارة التعليم وعلى امل�ستوى الوطني ملدار�س البنني والبنات،
بالإ�ضافة للبحث على خارطة اململكة ،ويغطي حالي ًا اختبارات
(القدرات العامة ،والتح�صيل الدرا�سي) للمدار�س الثانوية� ،إال �أنه
ال يُع ُّد تقييما �أو ت�صنيف ًا �شام ًال لإدارات ومكاتب التعليم واملدار�س،
بل هو م�ؤ�شر خا�ص بدرجات الطلبة يف اختبارات معيارية حمددة

وزارة الحج :زيارة الروضة
الشريفة يلزمها تصريح

وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم واملدار�س بناء على ذلك.
ويعر�ض امل�ؤ�شر كذلك النتائج من خالل ترتيب املدار�س يف قائمة،
وعر�ض املدار�س على اخلريطة التفاعلية ،مع خيارات بحث متقدم
لكل طريقة ت�شمل �إدارة ومكتب التعليم ونوع التعليم واالختبار
للبنني والبنات وغريها ،كما ميكن البحث عن مدر�سة معينة �أو
اختيارها مبا�شرة من اخلارطة املوجودة يف م�ؤ�شر ترتيب،
للتعرف على �أداء وترتيب املدر�سة بني امل��دار���س ،حيث بلغ
ع��دد امل��دار���س الثانوية التي �شملها امل�ؤ�شر ( )4878خالل
ث�لاث ���س��ن��وات ،كما �شمل ( )1.476.630ط��ال��ب وطالبة
يف اختبار القدرات العامة ،و ( )1.017.568يف اختبار
التح�صيل الدرا�سي .وي�ستفيد من نتائجه عدد من الفئات
ب��داي ً��ة بالطالب والطالبات و�أول��ي��اء الأم���ور يف معرفة
م�ستوى امل��دار���س وتو�سيع فر�ص م�شاركة الأ���س��رة يف
متابعة حت�صيل �أبنائهم التعليمي .كما ي�ساهم امل�ؤ�شر
يف ت�شجيع امل�شاركة والتفاعل البناء يف االختبارات
التغي احلادث يف م�ستوى التح�صيل
املعيارية ،وتتبع رّ
التعليمي للمدار�س مب��رور الوقت ،وميكن لإدارات
ومكاتب التعليم �أن ت�ستفيد من نتائج امل�ؤ�شر يف
حتفيز املدار�س لرفع م�ستوى التح�صيل وم�ساعدة
القيادات التعليمية يف عقد مقارنات معيارية بني
الأداء تت�ضمن م�ؤ�شرات نا�ضجة وموثوقة.

الجامعات  ..توازن في التخصصات لمواكبة سوق العمل

املدينة املنورة  -البالد

ج��ددت وزارة احلج والعمرة ،التذكري ب���أن زيارة
الرو�ضة ال�شريفة بامل�سجد النبوي يلزمها �إ�صدار
ت�صريح م�سبق� ،أما ال�صالة يف احلرمني ال�شريفني
فبدون ت�صريح.
وذك��رت ال���وزارة ،عرب تويرت؛ ردًا على ا�ستف�سار
م��ن م��واط��ن��ة ب��ه��ذا اخل�����ص��و���ص« :ن��ع��م ي��ل��زم حجز
الت�صاريح ،مع ا�شرتاط ظهور احلالة ال�صحية �سليم
(غري م�صاب /غري خمالط) يف تطبيق (توكلنا)».
وقالت املواطنة يف ا�ستف�سارها :هل يلزم احلجز
من (اعتمرنا) لزيارة الرو�ضة ال�شريفة للن�ساء؟
و�أو�ضحت وزارة احلج� ،أنه «ال يلزم حجز ت�صريح
لأداء ال�صالة يف احلرمني ال�شريفني ،ب�شرط عدم
الإ�صابة �أو املخالطة مل�صاب بفايرو�س كورونا».
و�أ�ضافت �أنه لأداء العمرة يجب �إ�صدار الت�صريح
م��ن تطبيق (اع��ت��م��رن��ا) ،ب�شرط ع��دم الإ���ص��اب��ة �أو
املخالطة مل�صاب بفريو�س كورونا .و�أ�شارت وزارة
احل��ج� ،إىل �أن ت�أ�شرية عمرة م�ضيف مت �إلغا�ؤها،
ويف حال وجود �أي م�ستجدات �سيتم الإعالن عنه
عرب القنوات الر�سمية اخلا�صة بالوزارة.

ردم التجمعات المائية بالخبر
الدمام ـ البالد

�أط��ل��ق��ت �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية �أم�����س ع���ددًا من
امل�شاريع التطويرية والتنموية و�أعمال ال�سفلتة
يف العزيزية مبحافظة اخلرب ،بهدف رفع م�ستوى
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للمواطنني واملقيمني وتلبية
احتياجات التمدد واالنت�شار ال�سكاين احلالية
وامل�ستقبلية يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ت�شهدها
حمافظة اخلرب.
و�أو����ض���ح �أم�ي�ن املنطقة ال�شرقية امل��ه��ن��د���س فهد
اجلبري �أن امل�شاريع التنموية ت�شمل تهيئة ال�شوارع
يف املخططات ال�سكنية ،وردم التجمعات املائية
بالعزيزية ،م�شري ًا �إىل �أنه مت خالل الفرتة املا�ضية
الرفع امل�ساحي للمواقع التي �سيتم العمل عليها،
م�ؤكد ًا �سعي الأمانة �إىل خدمة جميع الأحياء يف
مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية واكتمال اخلدمات
فيها وفق االعتمادات املالية الالزمة.

األطفال مستخدمو
اإللكترونيات مهاراتهم منخفضة
الريا�ض ـ البالد

ك�شف ا�ست�شاري طب التطور النمائي وال�سلوك
الدكتور ح�سني ال�شمراين ،عن �أن الأطفال الذين
ي�ستخدمون الأجهزة الإلكرتونية بكرثة يت�أخرون
يف اكت�ساب امل��ه��ارات ،ومنها م��ه��ارات التوا�صل
والتفاعل .ون�صح ال�شمراين بعدم ا�ستخدم الطفل
لأي �أجهزة �إلكرتونية يف �أول عامني ،لأنها ت�ؤثر
على منو مهارات الطفل ،كما ت�ؤثر على تركيزهم.
و�أو�ضح �أن ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية بكرثة
يحرم الطفل من ع��دة �أم��ور؛ �أب��رزه��ا «التفاعل مع
الغري ،اكت�ساب معنى ال�صداقة ،فهم ال�شخ�صيات،
وتطوير اللغة».

جدة ــ عبدالهادي املالكي

توا�صل اجلامعات ال�سعودية متيزها يف الت�صنيف
اخلا�ص باجلامعات حول العامل كما ت�سعى ب�صورة
ح��ث��ي��ث��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل م���راك���ز ال��ب��ح��ث وت��ط��وي��ر تقنيات
التدري�س ،و�أم�س عقد رئي�س جامعة ج��دة الدكتور
عدنان بن �سامل احلميدان اللقاء املفتوح مع من�سوبي
اجلامعة من الهيئتني االكادميية والإدارية حتت عنوان
"قرارات جمل�س �ش�ؤون اجلامعات  ..كفاءة وتطوير "
وذلك بقاعة اجلوهرة مبقر اجلامعة بالفي�صلية.

ه��ذا وق��د ب�ين احل��م��ي��دان خ�لال كلمته ام��ام من�سوبي
اجلامعة ان جامعة جدة قد تبنت من الأ�سا�س ركائز
اجل��ودة وتر�شيد االنفاق وكفاءة الت�شغيل ،وق��ال �أن
ق���رارات جمل�س ���ش���ؤون اجل��ام��ع��ات ملعاجلة �أو���ض��اع
اجل��ام��ع��ات داع���م ل��ت��وج��ه��ات اجل��ام��ع��ة وحم��ف��ز لرفع
جودة املخرجات التعليمية .و�أ�ضاف ان التوازن يف
التخ�ص�صات مب��ا يتوائم م��ع �سوق العمل مهم جدا
وكان احد القرارات الذي ين�ص على ذلك والتو�سع يف
التخ�ص�صات النوعية التي فيها عجز يف �سوق العمل.

واردف احلميدان ان بتعاون من�سوبي اجلامعة �سوف
نحقق م�ستهدفات هذه القرارات ون�ساهم يف تنفيذها
ونحل كثري من معوقات الو�صول ل�سوق العمل التي
تراكمت على مدى �سنوات عديدة .بالن�سبة للف�صول
الثالثة لقد كانت جامعة ج��دة م��ن �أوائ���ل اجلامعات
املبادرة امل�ساهمة يف هذه املبادرة ،واقرتحت منوذج
يعترب من �ضمن النماذج الأربعة يف الدليل الإر�شادي
لتنفيذ مبادرة الف�صول الثالثة  .ويف �س�ؤال "للبالد"
عن الإجراءات التي اتخذتها اجلامعة للف�صل ال�صيفي

 15مدرسة جديدة بتعليم المدينة المنورة
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

أكملت الإدار ُة العامة للتعليم مبنطقة املدينة
� ِ
املنورة جهودَها ا�ستعداد ًا لعودة �أكرث من 350
طالب وطالب ٍة ملقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي
�ألف ٍ
اجلديد يف �أكرث من  1500مدر�سة.
وا�ستعدت �إدارة التعليم باملنطقة من خالل تهيئة
البيئات التعليمية بجميع املتطلبات من الكوادر
الب�شرية (التعليمية والإدارية ) واملادية والفنية،
وت��وف�ير التجهيزات التعليمية م��ن امل��ق��ررات
الدرا�سية والأدوات والأجهزة التقنية وال�صحية
ومتطلبات الأمن وال�سالمة املدر�سية ،و�صرف
امل��ي��زان��ي��ات الت�شغيلية ،وم��ب��ا���ش��رة املعلمني
املنقولني وجلان التوظيف التعاقدي ،وموا�صلة
�أعمال ال�صيانة والنظافة للمرافق كافة.
و���ش��م��ل��ت خ��ط��ة اال���س��ت��ع��داد تكثيف اجل���والت
امليدانية على امل��دار���س؛ ب��ه��دف االط�ل�اع على
جاهزيتها للعام ال��درا���س��ي اجل��دي��د وان��ط�لاق
ال���درا����س���ة ب�����ش��ك��ل ف��ع��ل��ي ،وم��ت��اب��ع��ة اك��ت��م��ال
ال��ت��ج��ه��ي��زات الأ���س��ا���س��ي��ة ك��امل��ق��ررات وال��ك��ت��ب
ال��درا���س��ي��ة وال�����س��ب��ورات التفاعلية وامل��ق��اع��د
والأدوات امل��در���س��ي��ة ،واالن��ت��ه��اء م��ن �أع��م��ال
ال�صيانة جلميع مرافق املدار�س كدورات املياه

و�أج��ه��زة التكييف والإ���ض��اءة و�سائل النظافة،
وجاهزية اجلداول الدرا�سية للمعلمني والطالب
على ح�� ٍد �سواء ،مع االهتمام ب���إع��داد اللوحات
الرتحيبية والإر�شادية والتحفيزية ،وامل�شاركة
يف احلملة الإعالمية (العامل ينتظرك ) لالحتفاء
بعودة الطالب والطالبات.
كما مت �ضخ ميزانية ت�شغيلية ت��ق��در بع�شرة
��ال للمدار�س ،وا�ستالم
ماليني و � 600أل��ف ري ٍ
وجتهيز  15م�شروع ًا مدر�سي ًا جديد ًا ملختلف
ً
مدر�سة جديد ًة
املراحل الدرا�سية ،وافتتاح 34

ً
مدر�سة،
للطفولة املبكرة لي�صبح الإجمايل 131
ج��رى جتهيزها بجميع الأدوات وامل�ستلزمات
الدرا�سية ومتطلبات التح�صيل العلمي ،وفق
�أعلى املعايري ويف �أف�ضل البيئات.
ً
ممثلة يف �إدارة التجهيزات
و�أمَّ�� َن��ت الإدارة
ً
ً
املدر�سية  4500م��ق��ع��دا وط��اول��ة يف م��دار���س
ال��ب��ن�ين وال��ب��ن��ات ل�����س��د االح��ت��ي��اج ولت�شغيل
امل�شروعات اجلديدة وف�صول النمو واملدار�س
املحدثة ،وت���أم�ين الأدوات التعليمية وتوريد
املقررات الدرا�سية وترحيلها للمدار�س.

متاجر متنقلة في الشرقية والطائف
البالد ـ حمود الزهراين

وف��رت �أمانة املنطقة ال�شرقية يف الدمام والأح�ساء ع��دد ًا من اخلدمات
للمتاجر املتنقلة لدعم قطاع الأعمال ،ومتكني الأف��راد من مزاولة �أعمال
البيع؛ للأن�شطة الغذائية وغري الغذائية عرب "من�صة بلدي"؛ بهدف تنظيم
عملية البيع يف الأماكن العامة ،وم�سارات العربات املتنقلة.
و�شملت اخلدمات اجلديدة �إ�صدار رخ�صة م�ؤقتة ملنفذ بيع متجر متنقل
 تعديل رخ�صة م�ؤقتة ملنفذ بيع متجر متنقل – �إلغاء رخ�صة م�ؤقتة ملنفذبيع متجر متنقل – �إ�صدار رخ�صة عربة متنقلة  -تعديل رخ�صة عربة
متنقلة جتديد رخ�صة عربة متنقلة  -و�إلغاء رخ�صة عربة متنقلة) ،كما
ي�شرتط لال�ستفادة من ه��ذه اخل��دم��ات �أن يكون املتقدم بطلب اخلدمة
�سعودي اجلن�سية ،ال يقل عمره عن � 18سنة ،و�أال يكون موظف ًا حكومي ًا.
وت���أت��ي ه��ذه اخل��دم��ات ام��ت��داد ًا جلهود الأم��ان��ة خللق فر�ص ا�ستثمارية
جديدة يف قطاع الأعمال ،وللباحثني عن عمل؛ من خالل ت�سهيل �إجراءات
الرتاخي�ص خلدمات املتاجر املتنقلة ،عن طريق تطبيق "بلدي" �أو من
خ�لال املوقع الإل��ك�تروين للمن�صة ،دون احلاجة �إىل زي��ارة الأم��ان��ة �أو

البلدية .كما �أطلقت �أمانة الطائف خدمات املتاجر املتنقلة لدعم قطاع
الأعمال ،ومتكني الأفراد من مزاولة �أعمال البيع ،وذلك عرب من�صة بلدي.
و�أو�ضحت الأمانة �أن الهدف من ذلك خلق فر�ص ا�ستثمارية جديدة يف
قطاع الأع��م��ال ،وط��رح املزيد من فر�ص العمل؛ وذل��ك من خ�لال ت�سهيل
�إجراءات الرتاخي�ص ،واحل�صول عليها عن طريق اال�ستفادة من اخلدمات
الرقمية عرب املن�صات الر�سمية.

بعد اعتماد ثالثة ف�صول درا�سية قال رئي�س اجلامعة:
�أن الئحة الدرا�سات واالختبارات احلديثة تن�ص على
�أن الف�صل ال�صيفي ال تقل مدته ع��ن �ستة �أ�سابيع،
و�ستفعل اجلامعة الف�صل ال�صيفي ب�سبب تطبيق نظام
"البلوكات" عند توزيع املقررات ملعاجلة خطط الطلبة
حتديدا املتعرثين .من جهتها قالت الدكتورة نورة
عمري ظافر ال�شهري وكيلة عمادة القبول والت�سجيل
ب�شطر الطالبات :لقد مت فتح باب القبول باجلامعة عرب
البوابة االلكرتونية بتاريخ  25ذو احلجة املا�ضي .

ضبط مصنع
ومستودعات تلوث البيئة

الريا�ض ـ البالد

�ضبطت ال��ق��وات اخلا�صة ل�ل�أم��ن البيئي م�صنعًا
و( )3م�ستودعات خمالفة لنظام البيئة يف منطقة
الريا�ض ،يعمل فيها ( )33خمال ًفا لنظامي الإقامة
والعمل من اجلن�سية البنجالدي�شية ،جلمعهم مواد
بال�ستيكية وحرقها لإنتاج �أخرى ت�ؤدي �إىل تلويث
البيئة.
و�أو�ضحت القوات اخلا�صة للأمن البيئي �أن عقوبة
ت�صنيع �أو ا�ستخدام املواد �أو الأجهزة �أو املعدات
�أو املنتجات اخلا�ضعة للرقابة يف املن�ش�آت اجلديدة
�أو القائمة دون ت�صريح غرامة ت�صل �إىل ( )5ماليني
ري���ال ،ومت تطبيق الإج����راءات النظامية بحقهم،
و�إحالتهم للجهات املخت�صة.
كما �ضبطت ال��ق��وات اخلا�صة ل�ل�أم��ن البيئي ()4
مواطنني خمالفني لنظام البيئة ،لإ�شعالهم النار يف
�أماكن غري خم�ص�صة لذلك يف متنزه ال�سودة.
و�أو�ضحت القوات اخلا�صة للأمن البيئي �أن��ه مت
تطبيق الإج����راءات النظامية بحقهم ،م���ؤك��دة �أن
عقوبة �إ�شعال النار يف الأماكن غري املخ�ص�صة لها
غرامة ت�صل �إىل ( )3000ريال.
وحثت ال��ق��وات على الإب�ل�اغ عن �أي ح��االت متثل
اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على الرقم
( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض ،و()999
و( )996يف بقية مناطق اململكة.

الرأي
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الصادرات تحقق أعلى فائض تجاري للمملكة
�أ�شاد املحللون االقت�صاديون حملي ًا وخارجي ًا ،باملكانة العالية
التي احتلتها اململكة يف املجال االقت�صادي والتجاري ،وباتت
يف طليعة ال��دول التي حققت جناح ًا باهر ًا يف ه��ذا ال�سبيل
�سابق ًا والحق ًا.
ففي تقرير �إخ��ب��اري تناقلته ال�صحف املحلية ومنها هذه
اجلريدة ال��غ��راء� ،أن الهيئة العامة للإح�صاء �أو�ضحت (�أن
البيانات ال�صادرة �أظهرت ت�سجيل امليزان التجاري ال�سعودي
فائ�ض ًا ق��دره ( )90.3مليار ريـال خ�لال �شهر مايو املا�ضي
م�سج ًال �أعلى قيمة منذ �سنوات).
ومنذ انطالقة ر�ؤية اململكة ( )2030جنحت اململكة يف تنفيذ
العديد من املبادرات الداعمة والإ�صالحات الهيكلية (لتمكني
التحول االق��ت�����ص��ادي وتعزيز املحتوى املحلي وال�صناعة
ال��وط��ن��ي��ة ،ومن���و ال�����ص��ادرات و�إط��ل�اق ال��ق��ط��اع��ات ال��واع��دة

وتنميتها نحو غ��دٍ اقت�صادي م�ستدام يف ال�سنوات املقبلة
خ�صو�ص ًا يف ظل عدد من املبادرات اال�ستثمارية والعمالقة
حتت مظلة �صندوق اال�ستثمارات العامة وال�شركات الرائدة،
كما يتوقع �أن ت�سارع عجلة توطني املعرفة والتقنيات املبتكرة).
وت�ستمر ر�ؤي��ة اململكة ( )2030يف دعم االقت�صاد ال�سعودي
والتجاري من خالل امل�شاريع واملبادرات التنموية التي تنفذ
يف جم���االت متعددة مم��ا �أك�سب اململكة نقلة نوعية عاملية
ونه�ضة �شاملة رفعت ن�سبة ال�صادرات وال���واردات للمملكة
لأعلى درجات النمو االقت�صادي والتجاري ،وما زالت جهود
ال��دول��ة – �أي��ده��ا الله – ممثلة يف قيادتها الر�شيدة ت�سعى
جاهدة لو�صول اململكة �إىل �أرقى درجات التقدم والرقي على
كافة الأ�صعدة.
وكلنا والعامل ي�شيد باملبادرات املتنوعة التي حظيت وحتظى

الرؤية الحضرية الحديثة

بها بالدنا اقت�صادي ًا و�سياحي ًا وم�شروعاتي ًا ،والتي قاد ويقود
قافلة م�سريتها املوفقة نحو اخل�ير والبناء والنمو �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد – يحفظه الله
– والتي بلغ �صداها �أنحاء العامل ،وما زالت جهود ومبادرات
�سموه حثيثة ال تتوقف يف هذا املجال ،تدعمها ا�سرتاتيجي ًا
ونه�ضوي ًا ر�ؤية اململكة ( )2030التي كان لها الف�ضل بعد الله
يف منو ورق��ي اقت�صادنا جتاري ًا و�سياحي ًا وعاملي ًا ،وباتت
ب�لادن��ا – بحمد الله – يف م�صاف ال��ع��امل الأول ا�ستقرار ًا
وازدهار ًا يف �شتى جماالت احلياة.
خامتة( :ي�شهد االقت�صاد ال�سعودي منو ًا م�ضطرد ًا على م�ستوى
ع��دد كبري م��ن القطاعات مدعوم ًا بنظام م��ايل ق��وي وقطاع
خا�ص عمالق ،مما يعزز من رفع معدالت النمو االقت�صادي
مع احلفاظ على اال�ستقرار واال�ستدامة املالية) ويعود الف�ضل

علي خ�ضران القرين
Ali.kodran7007@gmail.com

بعد الله للدعم ال�سخي وال�لاحم��دود من لدن خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل العهد – يحفظهما الله – يف الو�صول
ببالدنا �إىل ما ترنو �إليه من تقدم ورفعة ورقي حملي ًا وعاملي ًا.

بين الحفظ والتدبر

د� .سماح �ضاوي الع�صيمي
تتمحور م�شاريع مدينة نيوم حول الإن�سان كنموذج عاملي
وواق��ع��ي يحقق �أن�سنه م�ستدامة وذروة مطلقة ل�صحة
الإن�سان ورفاهيته؛ التي طاملا عمل من �أجلها مهند�سو العامل
وفطاحل العمارة احل�ضرية ،التي غالبا ما ت�صطدم وتتعرث
بعقبات مالية �أو �إ�شكاليات غري قابلة للمعاجلة �أو مناذج
باهتة غري مفهومة �أو جمدية.
وقد اخت�صر ويل العهد االمري حممد بن �سلمان �آل �سعود
يف �إعالنه م�ؤخ ًرا عن ت�صاميم "ذا الين" عن الهدف الأ�سمى
وهو �إعادة تعريف مفهوم التنمية احل�ضرية عامل ًيا بفكرة �أن
الإن�سان هو املحور الأ�صيل يف م�شاريع تطوير املجتمعات،
واملعاجلة امليدانية للتحديات املوجودة يف املدن احل�ضرية
التقليدية واملهددة للإن�سان وبيئته الطبيعية؛ والتي جعلت
التنمية احل�ضرية وتقدمها يف مواجهة عك�سية مع احلفاظ
على املوارد الطبيعية وا�ستدامتها.
وقد ك�شف �سموه يف الوقت ذاته عن الهيكل الت�صميمي
ملدينة "ذا الين" كطبقات متعددة وبهند�سة فريدة حتقق
معاجلة امل�شكالت احل�ضرية التي حتول دون احلفاظ على
الطبيعة وتنمية الإن�سان و�إ�سكانه يف بيئة �صفر انبعاثات
كربونية وبن�سق زراع���ي مبتكر ،رغ��م الإدراك العاملي
لالنعكا�سات البيئية والت�أثر املناخي والتي ظهرت بوادرها
يف غذاء الإن�سان و�صحته اجل�سمية والنف�سية وا�ستدامة
بيئته.
واجلدير بالذكر �أن الفكرة ال�سعودية املبتكرة يف منوذج
"ذا الين" وما حتمله من تفا�صيل متت هند�ستها واقع ًيا
وب���إ���ش��راف مبا�شر م��ن �سمو ويل العهد االم�ير حممد بن
�سلمان �آل �سعود ،هي فكرة م�شروع من اململكة العربية
ال�سعودية اىل العامل ،وم�شروع اىل غري التقليديني؛ �أولئك
�أ�صحاب ال�شغف يف جعل اخليال واقع ًا واحللم حقيقة،
�أولئك الراغبون يف نقل الب�شرية جمعاء اىل واقع جميل
خمتلف ،وح�ضارة م�ستدامة يعي�ش فيها الإن�سان يف بيئة
ح�ضرية طبيعية دون حت��دي��ات جمهولة لأج��ي��ال الحقة،
حتدث �سموه بثقة المعة حتمل بني طياتها احتوا ًء للعقول
املبتكرة والعمل املتوا�صل حتى بلوغ الهدف ،وما الإعالن
عن الفكرة وت�صميمها �إال بداية جمهود متوا�صل ،ورغبة
ال منتهية يف جعل الطبيعية مكا ًنا يحقق معي�شة ح�ضرية
ورفاهية وم�ستوى تقنية ذات جودة عالية خادمة للإن�سان
ويف تفا�صيل حياته.
ومن امللمح �أن ردود الفعل العاملية حول الإعالن ال�سعودي
عن فكرة "ذا الين" طغى عليه عدم ا�ستيعاب الفكرة وذهول
كثري من املهند�سني وبع�ض كبار �أ�ساتذة العمارة احل�ضرية؛
من منطلق �صعوبة البدء من ال�صفر يف ت�أ�سي�س مدينة ذات
فكرة غري تقليدية ومتيل للخيال عن الواقع ،يف حني هناك
م��ن جذبتهم الفكرة ال�سعودية العاملية و�أدرك����وا الهدف
الأ�سمى وذهلوا من العناية الواقعية يف تفا�صيل الفكرة
والتي ماهي �إال بداية لتغيري العامل الإن�سان من هنا من
ال�سعودية كـ(ثورة �إن�سانية تنموية) ولعلي هنا �أو�سم هذه
الفكرة بــ( الر�ؤية احل�ضرية احلديثة).
samahosaimi@gmail.com

فاروق �صالح با�سالمة
تختلف �أفهام النا�س وطبائعهم بع�ضهم بع�ضاً ،ذلك معلل
با�ستقاللية كل فرد عن الآخر مع انهم من نف�س واحدة
وطينة ال تختلف عن طينة الآخر .ولذا اختلفت مداركهم
و�أرزاقهم و�أحوالهم و�ألوانهم وب�شرتهم �ش�أن كل خملوق
خلقه �سبحانه وتعاىل و�صوره.
�أما يف التح�صيل املعريف واالدراك العلمي فثمة اختالف
م�ؤكد وت�شابه يف بع�ض املظاهر وال�سلوك والتحرك
والأعمال والقدرات والإنتاج� .أما احلفظ والتدبر فلهما
رواية �أدبية جميلة وخلوة ،فقد قيل �أن �شيخ ًا له حلقة
در�س لطالبه وكان (�صحيح البخاري) رحمه الله تعاىل
 هو املطلوب فهم ًا و�إدراك��� ًا حلديث ر�سول الله �صلىالله عليه و�سلم! لكن �أحد طالب ال�شيخ املحدث ،حفظ
ال�صحيح دون تدبر وفهم و�إدراك ملعاين هذا ال�صحيح

ل�ل�إم��ام ال��ب��خ��اري ف��ذه��ب زم�ل�اء ه��ذا ال��ط��ال��ب احل��اف��ظ،
ليب�شروا ال�شيخ بذلك الإجناز العملي ،فلما و�صل اخلرب
مل�سامع هذا ال�شيخ قال له�ؤالء التالميذ( :زادت ن�سخة
يف البلد) مبعنى �أن هذا احلافظ كالأجزاء لهذا ال�صحيح
العظيم! امل���درج يف رف���وف املكتبات ب���أ���س��واق الكتب
ومبعنى �آخر انه مل يفهم حديث ًا واحد ًا من ال�صحيح.
قلت :ف���أي جهد بذله ه��ذا ال�شاب الطالب حلفظ حديث
البخاري دون وعي للأهداف واملعاين والدالالت و�سند
هذه الأحاديث ال�صحيحة ومعرفة رجالها ورواتها؟
الأم��ر اجل��اد ملقولة ال�شيخ ان ما �أجن��زه ال�شاب كخط
ن�سخة وكتابتها من جديد لإدراج��ه��ا يف مكانها الالئق
واحلقيقي.
فهل من ُم َّدكر؟

يوم �آخر..

وماذا بعد نيوم؟
eman yahya bajunaid

عندما كنا �صغار ًا كانت تراودنا �أفكار تخيلية عن امل�ستقبل،
كيف �سيكون وكيف �سي�صبح �شكل احلياة من حولنا ،بل
و�صلت تخيالتنا �إىل �أ�شكالنا و�أدوات��ن��ا وحياتنا اليومية،
وك���ان ���س���ؤال ح��ال��ن��ا ك��ي��ف وم��ت��ى وم���ا امل��ط��ل��وب وه���ل حق ًا
�سن�صبح كذلك؟� ..أم �أنها �ستبقى تخيالت م�ستقبلية يف عقول
ال�صغار..؟ مل نكن نفكر �أن تغيري ًا بهذا احلجم يتطلب منا
اال�ستعداد امل�سبق بتغرينا لأنف�سنا يف تدرج متوازن ،فلو
�أننا بقينا بتلك النظرة التخيلية املجردة لن ن�ستوعب مراحل
التغيري ،و�سنكون كتلك ال�ضفدعة التي و�ضعت يف ماء �ساخن
فقفزت من هول احلرارة� ،أو ك�شخ�ص م�صاب بوفاة دماغية
لأكرث من ن�صف قرن ليفيق على م�شارف هذه احلقبة التي
نعي�شها ،وبالتحديد بني الع�شرين والثالثني من هذا القرن،
تبقت �أقل من ع�شر �سنوات فا�صلة لإحداث نقلة لعلها فريدة
من نوعها ،كنا نتحدث عنها عندما �شاهدناها حتدث يف بلدان
لي�ست قريبة ،بلدان حققت يف فرتة وجيزة تغيري ًا �شام ً
ال ،كم
�أخذنا نتغنى بقدراتها ون�ضرب بها الأمثال يف �سرعة التقدم،
الآن جاء دورنا لنوجه الأنظار نحونا ون�صبح حديث العامل،
ولهذا احلديث ق�صة طويلة ..بد�أت من حلظة خروج �أبنائنا
وبناتنا �إىل العامل اخلارجي �سعي ًا وراء تقدم علمي ي�سخّ ر
لبناء �شامل حتفه املعرفة والعلم والتخطيط ال�سليم ..نغر�س
ثماره على �أرا�ضينا ..لنذره يف �سنبله �إىل حني حلظة قطافه.
امل�ستحيل ���ص��ع��ب !..لكنه مم��ك��ن ،فلي�س ه��ن��اك م�ستحيل
مع �إرادة ق��وي��ة ..وعزمية را�سخة ..و�إمكانيات عظيمة..

�إميان يحيى باجنيد
و�إدارة حكيمة واعية وجادة ،ف�إذا بد�أ امل�ستحيل يك�شف عن
بوادر حتوله لأمر ممكن وواقع م�شهود ..تتواىل من بعده
الإجن���ازات ،فن�صبح ال نكاد نرى حتقيق ر�ؤي��ة �إال وتتبعها
الأخرى- ،على �سبيل املزاح اخلفيف -مع ن�صفنا الآخر الذي
كان يجزم منهم �أن قيادة امل��ر�أة يف ب�لادي من �ضمن قائمة
امل�ستحيل !..الواقع �أثبت �أنها �أب�سط �أن��واع القيادة التي
�أ�سندت �إليها �إىل هذه اللحظة..
وال��ي��وم ..وقد اقرتبنا من تاريخ حتقيق الر�ؤية الواعدة،
تظهر لنا نيوم يف حلتها املبهرة ،هذه املدينة التي �ستحدث
ثورة يف احلياة احل�ضرية تعنى ب�إن�سانها م�سخرة له عنا�صر
التقدم ب�أنواعها دون امل�سا�س بالطبيعة املحيطة ،يف موازنة
م�ستدامة بعيدة امل��دى ،لتتحقق �أمامنا تخيالتنا الطفولية
ح��ول امل�ستقبل وم��ا �سنكون عليه فيه م��ن ح�����ض��ارة بناء
وح�ضارة عي�ش وح�ضارة تنقالت ،ومبنا�سبة احلديث عن
هذه الأخ�يرة ..لعلنا �سنتعرف على تلك ال�سيارات الطائرة
كما كنا ن�شاهدها يف �أفالم امل�ستقبل واخليال العلمي ،ويبقى
ال�س�ؤال ..كيف �ستنظم �إدارات املرور وقتها تزاحم ال�سماء
بال�سيارات مع رح�لات الطريان اجل��وي ،وهل �سي�ستحدث
نظام جنم عمله ليقوم بر�صد حوادث ال�سري بني الطائرات
وال�سيارات ،وعلى من منهم �سيقع اخلط�أ ،وهل �سيتحمل
كابنت الطائرة �إذا وق��ع اخلط�أ عليه قيمة �إ�صالح ال�سيارة
�ستتحملها اخلطوط التي يتبع لها؟
امل�صابة �أم
ّ
ال تقل م�ستحيل !..قيلت قبلك وحتقق امل�ستحيل.

المراهقون واستخدام وسائل التواصل االجتماعي
@NevenAbbass

حتظى ال�شبكات االجتماعية ب�شعبية ك��ب�يرة خا�صة ب�ين املراهقني،
ويُطلب من الآباء توجيه الأبناء بالطريقة ال�صحيحة ال�ستخدامها لأنها
قد تكون �ضارة �إذا مت ا�ستخدامها ب�شكل خط�أ؛ فاملراهق عندما يت�صفح
تلك ال�شبكات يظهر �أمامه ملف �شخ�ص ما مليء بال�سعادة وق�ضاء وقت
ممتع مع العائلة مع الأ�صدقاء الذين ي�سافرون �إىل �أماكن متعددة والقائمة
تطول؛ ما ميكن �أن نراه هو �سعادة على و�سائل التوا�صل ولي�س احلياة
الواقعية فه�ؤالء الأ�شخا�ص ي�صورون اجلزء ال�سعيد فقط من حياتهم على
و�سائل التوا�صل وكلما نظرنا �إىل ملفاتهم يتولد لدينا انطباع ب�أن حياتهم
�أف�ضل منا ويبد�أ تدين احرتام الذات؛ عندما ال ي�ستطيع املراهق حتقيق
�أو امتالك حياة مثل الآخرين ي�صبح عدوانيا لأنه يقارن حياته بغرباء

وباهلل التوفيق،،

ع�شوائيني يراهم على و�سائل التوا�صل والنتيجة �أنه يرى �شي ًئا �سلبيًا
را�ض عن حياته احلالية.
وي�صبح غري ٍ
ً
�أ�صبح حتقق املراهق من الإعجابات وعدد امل�شاهدات �أكرث اهتماما من
فح�ص الواجبات املدر�سية؛ و�أ�صبح تلقي الر�سائل من الأ�صدقاء على
و�سائل التوا�صل االجتماعي �سعادة ب��د ًال من ب��دء حمادثة يف احلياة
احلقيقية معهم؛ رمبا يعر�ض الأ�شخا�ص �أف�ضل حياتهم عرب الإنرتنت
ويخفون احلقيقة وراءها ،وقد جتلب املقارنة يف بع�ض الأحيان الدوافع
�إىل حياتك ب�أنها كئيبة ومملة ولكنها باملقارنة تزيد ال�سلبية يف حياتنا؛
يف حني �أننا نتجاهل حقيقة �أن ما ميكن �أن يفعله الآخرون قد يكون �ضد
قدرتنا؛ فنحن ال نقدر �صفاتنا اخلا�صة وقيمنا وبد ًال من ذلك ف�إننا نخزي

نيفني عبا�س
�أنف�سنا لأننا ال نكون ال�شخ�ص ال��ذي هم عليه؛ املقارنة جتعلنا ال نرى
قدراتنا ويرتتب عليه فقدان حب الذات ملقارنة �أنف�سنا ب�أ�شخا�ص �آخرين
نعتقد �أنهم �أف�ضل؛ مييل املراهقون �إىل ت�صميم حياتهم على من�صات
التوا�صل االجتماعي وي�ستثمرون حياتهم فيها؛ ف�أكرث الأ�شخا�ص ن�شاطا
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ه��م امل��راه��ق��ون فهم يحبون حتديث
املن�شورات وينتظرون التعليقات من امل�شاهد باهتمام كبري؛ خا�صة
�أولئك الذين يقومون ب�سلوكيات �ضارة قد ت���ؤدي �إىل االنتحار حتى؛
وهذه ال�سلوكيات ال هدف منها �سوى �أن ي�صبح م�شهور ًا ولو على ح�ساب
حياته؛ وهو ناقو�س خطر يطرق كل �أبواب الآباء والأمهات لتفعيل الدور
الرقابي ب�شكل �أكرب على �أبنائهم حفاظ ًا على حياتهم.

م .دخيل بن حممد القحطاين

التقنيات الناشئة -
اقتصاد الجامعات
اجلامعات ال�سعودية هي املعنية بتحقيق التطلُّعات
والأول��وي��ات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار
للعقدين املُقبلني التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء  -رئي�س
اللجنة العليا للبحث والتطوير واالبتكار  -حفظه
الله .هذه التطلعات متثل حتوال كبريا يف النظرة
للجامعات م��ن كونها �أب��راج��ا عاجية م��ع��زول��ة عن
املجتمع ،منغلقة على مهمتها الرئي�سية يف تدري�س
ال��ط�لاب ،ومهمة ثانوية تتمثل يف القيام ب�أبحاث
غالبها بعيدة عن احتياجات املجتمع واهتماماته.
هي االن ينظر لها على �أنها ر�أ�س مال معريف ومورد
اقت�صادي مهم ينبغي ا�ستغالله وتطويره ليتنا�سب
مع التوجهات والتطلعات حلجم اململكة االقت�صادي
ووزنها الريادي من بني دول العامل قاطبة.
ال ميكن �أن تكون الأبحاث العلمية ذات قيمة اقت�صادية
مامل تتحول �إىل م�شاريع جتارية تدر اً
دخل متجدد ًا
لالقت�صادات ،وذل��ك من خ�لال تزويدها بالتقنيات
ع��ال��ي��ة ال��ت��ع��ق��ي��د واحل���ل���ول امل��ث��ل��ى للم�شاكل التي
تواجهها .هذه النظرة حتديدًا تنبهت لها دول العامل
املتقدم مبك ًرا من خالل برامج دعم الأبحاث وحتولها
�إىل منتجات وخدمات اقت�صادية من خالل ما ي�سمى
بعملية � UNIVERSITY SPIN-OUTأو
ال�شركات املنبثقة من اجلامعة .لهذه ال�شركات طابع
خا�ص وهي �أنها �إ�ضافة معرفية عالية القيمة ت�ستثمر
فيها اجلامعة وتدعم من خاللها الباحثني املنتمني
�إليها .هذا اال�ستثمار يهدف ال�ستغالل احللول التي
يقدمها الباحثون وحتويلها �إىل �شركات نا�شئة تدعم
االقت�صاد املحلي .كما يتلخ�ص دور اجلامعة يف كونها
امل�ستثمر امل��ايل وال��داع��م االداري وال��ق��ان��وين ،مما
يزيح هذه الأعباء عن الباحثني وبالتايل ي�ساعدهم
يف الرتكيز على الكثري من النقاط واجلوانب املهمة
يف اخلدمات واملنتجات التي يقدمونها.
ميتلك وطننا الكثري م��ن املتميزين م��ن الباحثني
والأكادمييني املتخ�ص�صني يف الهند�سة واحلا�سوب
والعلوم الطبية ،وه��ذه التخ�ص�صات الثالثة متثل
ركيزة �أ�سا�سية يف توطني و�إب��داع التقنيات .لذلك
ميثل فتح امل��ج��ال لأع�ضاء هيئة التدري�س لإن�شاء
�شركات منبثقة عن جامعاتهم �أمرا بالغ الأهمية يف
�إيجاد �شركات �سعودية متتلك ر�أ�سا معرفيا كبريا.
ومع حتول اجلامعات وا�ستقالليتها قد يكون البحث
عن هذا الأم��ر م��ورد ًا مهم ًا يف رفدها مب�صادر دخل
م�ستدامة .بقي ت�سا�ؤل �أخري وهو هل كل الأبحاث
منا�سبة لتتحول �إىل �شركة منبثقة؟ اجلواب بالت�أكيد
ال .ل��ذا حت��ت��اج جامعاتنا �إىل ال��ت��ع��اون م��ع مراكز
ا�ست�شارية لتقييم الأب��ح��اث ودرا�ستها م��ن ناحية
اقت�صادية ومالية بحيث يتم توجيه دعم اجلامعات
للأكف�أ والأجن��ح .يف جامعتي ،WARWICK
والتي �أدر���س بها الدكتوراه ،برنامج ناجح وعريق
يف هذا املجال ولها العديد من ال�شركات املميزة التي
خرجت من رحم هذا الربنامج ،لذلك ف�أي�ضا التعاون
مع اجلامعات التي �سبقتنا ميثل �أي�ضا خطوة يف
االجتاه من اال�ستفادة من �أخطاء االخرين وتفاديها
واال�ستفادة من التجارب والدرو�س التي خا�ضوها.
@dokhyl

اقتصاد
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أكد على المرونة وزيادة إنتاج الغاز..الناصر:

أرامكو تخطط ألكبر برنامج استثماري
الريا�ض  -البالد

قال املهند�س �أمني النا�صر رئي�س �شركة "�أرامكو
ال�سعودية" وكبري �إدارييها التنفيذيني� ،إنه
يجب الرتكيز على توجهات �أ�سواق النفط على
املدى البعيد ب�سبب احتمالية زيادة الطلب على
النفط يف املدة املتبقية من العقد احلايل.
و�أ���ض��اف النا�صر يف ل��ق��اء املحللني ملناق�شة
النتائج� ،أنه كان من املتوقع عودة م�ستويات
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط �إىل م��ا ك��ان��ت عليه قبل
اجلائحة بنهاية العام احل��ايل � ،إال �أن �أغلب
التوقعات ت�شري �إىل عودته عام .2023
و�أو�ضح �أن �أرامكو ب�إمكانها مع �شركات الطاقة
العاملية مواجهة حتديات تلبية االحتياجات
العاملية املتزايدة من الطاقة مع احلفاظ على
خف�ض االنبعاثات ،مبينا �أن ا�سرتاتيجيتها
تت�سم باملرونة ملواجهة حالة ع��دم ا�ستقرار
�أ�سواق النفط امل�شهودة.
وج���دد النا�صر الت�أكيد على �أه��م��ي��ة �ضخ
ا���س��ت��ث��م��ارات ع��امل��ي��ة ك��اف��ي��ة لتلبية الطلب
امل�ستقبلي ،م�����ش��دد ًا ع��ل��ى ���ض��رورة �إدراك
حجم امل�شكلة من جميع الأط��راف املعنية
ودعم املزيد من اال�ستثمارات مبا
ي�ضمن وف��رة الإم��داد يف �أ�سواق
ال��ط��اق��ة  ،م�����ش�يرا �إىل خطط
ال�شركة لتنفيذ �أك�بر برنامج
ا���س��ت��ث��م��اري ر�أ���س��م��ايل يف
تاريخها ،مبينا �أن هناك
ف��ر���ص��ا م��ت��م��ي��زة �سيتم
اقتنا�صها مع مراعاة
االن�������������ض������ب������اط
ال���ر�أ����س���م���ايل
واحل�����ص��اف��ة
املالية.

انتاج الغاز

تحقيــق
قيــمة مضافــة
ومستدامة لقطاع التكرير
والتسويق

وذك��ر النا�صر �أن ال�شركة ت�ستهدف زيادة
�إنتاج الغاز بن�سبة تتجاوز  % 50بحلول
 ،2030وي�صحب هذه الزيادة يف �إمدادات
ال��غ��از �إن��ت��اج كميات ك��ب�يرة م��ن ال�سوائل
عالية القيمة ،وبذلك ميكن اال�ستغناء عن
ح��رق ال�����س��وائ��ل وال��ت��ي �ست�ساعد اململكة
على توفري مزيج منخف�ض من الكربون من
الطاقة وتوفري كميات كبرية من ال�سوائل
للت�صدير.
و�أ���ض��اف �أن هناك تركيزا على خلق قيمة
م�ضافة وم�ستدامة م��ن برميل النفط يف
ق��ط��اع ال��ت��ك��ري��ر وامل���ع���اجل���ة وال��ت�����س��وي��ق
لتحقيق قيمة التكامل م��ن خ�لال برنامج
حتويل ال�سوائل �إىل كيميائيات ،م�شريا
�إىل �أن ه��ن��اك تقدم ًا ملحوظ ًا يف تطوير
�آف��اق جديدة لتحقيق الهدف بعيد الأج��ل
ب�إنتاج  4ماليني برميل يف اليوم ،و�ستعزز
اال����س���ت���ث���م���ارات يف ال����وق����ود واحل���ل���ول
املنخف�ضة االنبعاثات الكربونية طموحها
لتحقيق احلياد ال�صفري.
وارتفعت �أرباح "�أرامكو"
�إىل  316.8مليار ري��ال
"بعد خ�������ص���م ح��ق��وق
الأقلية" بنهاية الن�صف
الأول  2022بن�سبة
 ،%86م��ق��ارن��ة ب����أرب���اح
قدرها  169.5مليار ريال
مت حتقيقها خالل نف�س الفرتة
من عام  ،2021وبلغت
�أرب�������������اح ال����رب����ع
ال��ث��اين 174.8
مليار ريال.

استثمارات جديدة للصندوق السيادي
الريا�ض  -البالد

ا���س��ت��ث��م��ر ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات
ال��ع��ام��ة يف ��� 17ش��رك��ة ج��دي��دة يف
ال�����س��وق الأم���ري���ك���ي خ�ل�ال ال��رب��ع
الثاين من بينها " جي بي مورغان
ت�����ش��اي�����س �آن�����د كو" و"بالكروك"
و"�أمازون" و"مايكرو�سوفت" وبلغت
ملكيته يف نف�س ال�سوق  40.8مليار دوالر.
وبح�سب �إف�صاح لل�صندوق يف هيئة الأوراق

امل���ال���ي���ة وال���ب���ور����ص���ات الأم��ري��ك��ي��ة
ع���ن ال���رب���ع ال���ث���اين  ،2022رف��ع
ال�صندوق ح�ص�صه يف � 5شركات
تت�ضمن "�إلكرتونيك �آرت�س"
و"�إير برودكت�س �آن��د كيميكالز"
و"باي بال" و"ميتا بالتفورم"
و"�شوبيفاي".
ويف املقابل خف�ض ال�صندوق ح�ص�صه يف
�شركة واحدة تت�ضمن "فيزا �أي �إن �سي".

إطالق نسخة مطورة من "األهلي موبايل"

وزير العمل البحريني يطلع على تجربة "هدف"
ال��ت��ق��ى وزي���ر ال��ع��م��ل البحريني جميل
ب��ن حممد حميدان وال��وف��د امل��راف��ق يف
الريا�ض  ،قيادات �صندوق تنمية املوارد
الب�شرية "هدف" ،واطلع ال��وزي��ر على
جت��رب��ة ال�صندوق يف متكني وت��دري��ب
وت����أه���ي���ل وت��وظ��ي��ف ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة
ال��وط��ن��ي��ة ودع����م م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �سوق
العمل.
وا�ستعر�ض اللقاء التعريف بال�صندوق
ون�����ش���أت��ه واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه ودوره يف
دع��م التوطني ،كما ناق�ش �إ�سرتاتيجية
ال�صندوق يف دع��م ر�أ���س امل��ال الب�شري
وحت�سني املواءمة بني العر�ض والطلب،
وت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة م���ع ق��ط��اع
الأع���م���ال� ،إ���ض��اف��ة �إىل حت��دي��د قطاعات
���س��وق ال��ع��م��ل ذات الأول���وي���ة م��ن حيث
ن�سب التوطني ومعدل النمو املتوقع.
وتناول اللقاء ،خدمات وفروع ال�صندوق
امل��ن��ت�����ش��رة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اململكة

خلدمة قطاع الأعمال والباحثني
والباحثات عن عمل ،ف� ً
ضال عن
ال��ت��ع��ري��ف ب�ب�رام���ج ومم��ك��ن��ات
ال��دع��م والتحفيز وف��ق�� ًا ل��ر�ؤي��ة
اململكة .2030
وتطرق االجتماع� ،إىل �إ�سهام املر�صد

الوطني للعمل يف دعم التحول الوطني
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال��ب��ي��ان��ات وامل��رئ��ي��ات

"منشآت" تشارك في معرض التجارة اإللكترونية
الريا�ض -البالد

جدة  -البالد

تعزيز ًا خلطواته املتوا�صلة لإث��راء جتربة
عمالئه ،واالرتقاء بجودة خدماته امل�صرفية
ال��رق��م��ي��ة مب���ا ي��ت��واك��ب م���ع ت��ط��ل��ع��ات��ه يف
حتقيق الريادة الرقمية� ،أعلن البنك الأهلي
ال�����س��ع��ودي ع��ن �إط�ل�اق ن�سخة م��ط��ورة من
تطبيق "الأهلي موبايل" ،وترقية مزاياه
وخياراته مبا مينح م�ستخدميه املزيد من
املرونة يف تلبية احتياجاتهم امل�صرفية دون
احلاجة لزيارة الفرع.
وت���دع���م ال��ن�����س��خ��ة امل���ط���ورة م���ن "الأهلي
موبايل" خا�صية الو�صول ال�سريع والآمن
للتطبيق ،و�إمكانية اط�لاع امل�ستخدم على
ح��رك��ة احل�����س��اب م��ع ل��وح��ة حتكم متقدمة،
�إىل جانب ما ُيتيحه من خيارات للمدفوعات
الرقمية ،والو�صول الفوري �إىل القرو�ض
وبطاقات االئتمان وعرو�ضها احل�صرية ،يف

الوقت الذي مينح فيه التطبيق م�ستخدميه
�إمكانية احل�صول على املوافقات الفورية
لطلباتهم امل�����ص��رف��ي��ة وال��ت��م��وي��ل��ي��ة لتقدمي
جتربة م�صرفية متميزة ت�ساعد عمالء البنك
على تنفيذ عملياتهم امل�صرفية بكل �سهولة
و�آمان.
اجلدير بالذكر �أن تطبيق "الأهلي موبايل"
حقق مركز متقدم من بني �أك�ثر التطبيقات
مما �أهّ له للح�صول على
البنكية تقدم ًا و�أدا ًءّ ،
�أهم اجلوائز العاملية يف هذا ال�صدد كجائزة
�أف�ضل تطبيق جوال بنكي باململكة ومنطقة
ال�شرق الأو�سط �ضمن جوائز جملة جلوبال
فاينان�س لأف�ضل البنوك الرقمية عاملي ًا لعدة
�أعوام متتالية ،وذلك ملا يحظى به من خيارات
ونطاقات وا�سعة من احللول املبتكرة والتي
م��ن �ش�أنها �إث����راء جت��رب��ة ال��ع��م�لاء وتوفري
حلول م�صرفية متطورة لهم.

ت�شارك الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
"من�ش�آت" ،يف املعر�ض ال�سعودي الدويل للت�سويق
الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية ك�شريك لريادة
الأع��م��ال� ،ضمن معر�ض الظهران �أك�سبو  ،وذل��ك
ب��ه��دف ت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى خ��دم��ات وم��ب��ادرات
"من�ش�آت" يف جمال التجارة الإلكرتونية الداعمة
لقطاع ريادة الأعمال و�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة.
وتقدم "من�ش�آت" ،خالل م�شاركتها ،عددًا من خدمات
مراكز دعم املن�ش�آت الداعمة لرواد الأعمال و�أ�صحاب
املن�ش�آت ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض مبادرة التجارة
الإلكرتونية التي ت�سهم بت�سهيل البدء يف م�شاريع
ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة وم�ساعدتها على التطور
والتقدم.
وتقدم "من�ش�آت" ،ثالث ور�ش عمل يوميًا� ،أبرزها:
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة ،وال��ت��ح��ول
ال�سحابي لل�شركات ،و�أدل��ة ت�شغيل املتاجر ،حيث
ي�أتي ذلك ملناق�شة �أبرز الفر�ص املتاحة يف ممار�سة
التجارة الإلكرتونية وطرح �أهم التحديات وطرق

معاجلتها ،فيما �ست�ستعر�ض "من�ش�آت" من�صة
"مزايا" التي ُ�صممت بهدف تقدمي خدمات متنوعة
ب�أ�سعار مناف�سة ومدعومة جزئي ًا �أو كلي ًا ،ت�سهم يف
منو املن�ش�آت وا�ستقرارها ،ودع��م جن��اح �أعمالها،
ورفع جودة اخلدمات املقدمة لها ،وذلك بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص.
وت�سعى "من�ش�آت" �إىل عقد اجتماعات مع ال�شركات
امل�شاركة يف املعر�ض من �أجل ا�ستعرا�ض خدماتهم
و�إمكانية عقد اتفاقيات �أو �شراكات ل�صالح املن�ش�آت
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف التجارة
الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي جل�سات عدة من قبل
م�ست�شارين ومر�شدين متخ�ص�صني يف القطاع.
وت��ع��م��ل "من�ش�آت" ب�����ش��ك��ل د�ؤوب ع��ل��ى ت��وف�ير
جميع االحتياجات اخلا�صة باملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ورواد ورائ��دات الأعمال؛ لتوفري بيئةٍ
ات
فر�ص االزده��ار عرب تقدمي اخلِ ْد َم ِ
واع��دةٍ تتيح َ
وفر�ص الأعمال امل�ساندة لنمو هذا القطاع،
الداعمةِ
ِ
وتعزيز ق��درت��ه التناف�سية ،ودع��م رواد الأع��م��ال؛
لتحقيق زي����ادةٍ يف م��ع��دالت ت���أ���س��ي�����س ال�شركات
اجلديدة لهم.

حول املوا�ضيع الرئي�سة
احل��ال��ي��ة وامل�ستقبلية
ل�سوق العمل يف اململكة
م����ن خ��ل��ال م����ؤ����ش���رات
العمل والتوظيف و�إعداد
الأبحاث والدرا�سات و�إدارة املعرفة.

رخص حرفية لألنشطة التجارية

الريا�ض -البالد

�أ َّك��دت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان� ،إلزامية خدمة الرتخي�ص
احلريف للعاملني يف عدد من الأن�شطة التجارية التي ي�شرف عليها القطاع البلدي
ابتدا ًء من �أول 1يونيو  ،2023حيث �أ�صبحت �أح��د املتطلبات ملمار�سة املهن
احلرفية وكذلك عملية �إ�صدار وجتديد الرخ�ص التجارية للمن�ش�آت ،بالتعاون مع
برنامج الفح�ص املهني بوزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،لتفعيل
ومتكني دور القطاع اخلا�ص من خالل �أمتتة عملية الرتاخي�ص وت�سهيل �أعمال
امل�ستثمرين ودعمهم ،مبا ي�سهم يف رفع جودة احلياة ل�سكان وزوّ ار اململكة.
و�أو�ضحت الوزارة �أن الرتخي�ص احلريف يف بع�ض الأن�شطة البلدية �سيكون
متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتجديد و�إ�صدار الرخ�ص التجارية للمن�ش�آت عرب من�صة "بلدي"،
م�ؤكد ًة �إلزامية وجود عامل واحد مرخ�ص حرفي ًا بحد �أدن��ى؛ وذلك بالتحقق
من وجود امل�ؤهل العلمي �أو اخلربة واملهارات الالزمة لت�أدية �أعمالهم بكفاءة
عالية ،وتقدمي خدمات حرفية بجودة و�إتقان ،وت�أمني احلماية للم�ستفيدين
وتعوي�ضهم يف حالة وقوع ال�ضرر على املنتجات �أو اخلدمات املقدمة ،داعي ًة
�أ�صحاب املن�ش�آت �إىل امل�سارعة وع��دم الت�أخر يف �إ�صدار الرتخي�ص احلريف
للعاملني عرب املن�صة؛ حتى ال يتم �إيقاف جتديد �أو �إ�صدار الرخ�ص التجارية
ملن�ش�آتهم.
ويحقق الرتخي�ص احلريف امليزة التناف�سية للمن�ش�آت �أمام العمالء ،كما ي�ؤهل
العاملني للح�صول على �شهادة الفح�ص املهني من وزارة امل���وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية يف عدد ( )81مهنة.
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واشنطن ترفض تخفيف عقوبات "النووي"

اإليرانيون يهتفون :الموت لـ"رئيسي"

العراق ..اعتصام
مستمر لتحقيق المطالب

بغداد  -البالد

طهران  -البالد

تفجرت تظاهرات �شعبية عارمة جنوب غرب �إي��ران،
جابت ���ش��وارع مدينة "�شهر كرد" ،عا�صمة حمافظة
ج��ه��ار حم���ال وب��خ��ت��ي��اري ،رف�����ض��ا ل�سيا�سات امل�لايل
وجتويعهم لل�شعب ،ف�ضال ع��ن انقطاع امل��ي��اه لليوم
العا�شر على التوايل يف املدينة ،ما دفع ال�شكان للتجمع
يف ال�شوارع و�أم��ام مبنى احلكومة املحلية يف �شهر
كرد ،مرددين هتافات" :املوت لرئي�سي" ،و"عار على
امل�س�ؤول �إذا مل يرتك الكر�سي".
و�أظهرت مقاطع املحتجني وهم يرددون �شعارات ت�ؤكد
موا�صلة االحتجاجات ،قائلني" :ال تنال احلقوق �إال
باالحتجاج والنزول لل�شوارع" ،بينما حتدثت مواقع
�إخ��ب��اري��ة مقربة م��ن الإ�صالحيني ع��ن انت�شار �أمني
وا�سع يف مدينة �شهر كرد التي يبلغ عدد �سكانها قرابة
� 200ألف ن�سمة .وطالب املحتجون الذين نظموا وقفة
احتجاجات �أمام مبنى احلكومة املحلية ،با�ستقالة حاكم
مدينة �شهر كرد عبدالعلي �أرزن��ع .وب��ررت ال�سلطات

احلاكمة يف �إيران �أزمة انعدام املياه ال�صاحلة لل�شرب
يف مدينة �شهر كرد ب�سبب الفي�ضانات التي �شهدتها
املدينة م�ؤخر ًا التي �أ�سفرت عن زيادة امللوحة يف مياه
نبع كوهراجن التي تعد من �أهم الينابيع احليوية يف
حمافظة ج��ه��ار حم��ال وب��خ��ت��ي��اري .و�شهدت خمتلف
امل��ن��اط��ق يف �إي����ران يف ال�سنوات الأخ��ي�رة م��ن قبيل
الأه��واز ،وجهارحمال وبختياري ،و�أ�صفهان ،ويزد،
احتجاجات ع��ارم��ة ب�سبب �أزم���ة نق�ص امل��ي��اه و�ضد
الإدارة الفا�شلة مل�صادر املياه وبناء ال�سدود ونقل املياه
من منطقة �إىل �أخرى على �أ�س�س غري عليمة .ويف مايو
املا�ضي وعقب جولة �أخرى من االحتجاجات يف �إيران
ب��د�أت يف الأه��واز ثم امتدت �إىل املحافظات الأخ��رى،
جتمع املتظاهرون �أي�ضا يف مدينة "�شهركرد" ورددوا
هتافات مثل "املوت خلامنئي" و"البختياري ميوت،
وال تقبل الإذالل" ،ي�شكل اللور البختياريون �أغلبية
�سكان حمافظة جهارحمال وبختياري .ويف نهایات
�شهر نوفمرب من العام املا�ضي ،جتمع املواطنون يف

فشل اختيار
مبعوث أممي لليبيا

�شهركرد بعد عدة مرات لالحتجاج على م�شاريع نقل
مياه الأح��وا���ض املائية يف املحافظة �إىل املحافظات
الأخرى يف و�سط �إيران.
وعلى ال�صعيد اخل��ارج��ي� ،شددت ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية على �أنها لن ت�سمح لإي��ران بامتالك �سالح
ن���ووي ،م�شرية �إىل �أن عليها التخلي ع��ن �أن�شطتها
النووية لرفع العقوبات عنها .وق��ال املتحدث با�سم
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س� :سنقدم ردًا على
اق�تراح االحت��اد الأوروب���ي لإح��ي��اء االت��ف��اق النووي،
و�إذا مل تقبل �إيران العودة خلطة العمل ال�شاملة �سنعود
�إىل فر�ض العقوبات عليها ،مبينا �أن الطريقة الوحيدة
لإحياء االتفاق النووي الإيراين هي �أن تتخلى طهران
ع��ن مطالبها املبالغ فيها .ويف وق��ت �سابق ،اق�ترح
م�����س���ؤول ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ب��االحت��اد الأوروب����ي
جوزيب بوريل ،م�سودة ن�ص جديد لإحياء االتفاق
النووي الإيراين املربم عام  ،2015بينما �أعلنت وزارة
اخلارجية الأمريكية �أن الواليات املتحدة �ستقدم وجهة

نظرها ب�ش�أن م�سودة ن�ص االحتاد الأوروبي النهائية
لإنقاذ االتفاق النووي املربم عام  ،2015ب�شكل خا�ص
ومبا�شر �إىل ممثل االحتاد جوزيب بوريل .وقال نيد
براي�س �إن الرئي�س جو بايدن �أ�صدر تعليمات وا�ضحة
بعدم ال�سماح لطهران بامتالك �سالح ن��ووي ،م�ؤكدا:
"لن نخفف �أي عقوبات مفرو�ضة على �إي���ران غري
مرتبطة بامللف النووي" ،مو�ضح ًا �أن ك��ل م��ا ميكن
التفاو�ض عليه مع طهران مت طرحه بالفعل ،كما �شدد
على �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق ع��ودة متبادلة �إىل
االتفاق النووي الإي���راين ،هو �أن تتخلى طهران عن
املطالب اخلارجية .وت�أتي هذه الت�صريحات بعد �أن
كان وزير اخلارجية الإيراين ح�سني �أمري عبداللهيان
ق��د ك�شف يف وق��ت �سابق �أن ب�ل�اده �ستقدم بحلول
منت�صف الليل" ،مقرتحاتها النهائية" ب�ش�أن �إحياء
االتفاق النووي �إىل االحت��اد الأوروب��ي ،بعد �أي��ام من
عر�ضه على طهران ووا�شنطن �صيغة "ن�ص نهائي" بعد
�أ�شهر طويلة من املفاو�ضات.

اإلرياني :االصطفاف خلف الشرعية يستعيد الدولة

تفكيك خلية تهريب حوثية ثالثة باليمن

طرابل�س  -البالد

ف�شل جمل�س الأمن الدويل يف التوافق على
�شخ�صية تقود جهود الأمم املتحدة حلل �أزمة
ليبيا و�سط ت�صاعد حدتها� ،إذ انتهت اجلل�سة
املا�ضية للمجل�س دون جديد ،على الرغم من
ترقب الليبيني لها وتوقعهم �إع�ل�ان تعيني
ال��وزي��ر ال�سنغايل ال�سابق عبدالله بتيايل
رئي�سا جديدًا لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف
ليبيا.
وبعد انتهاء تلك اجلل�سة يف وق��ت مت�أخر
بتوقيت نيويورك� ،أك��دت الأمم املتحدة �أن
الأمني العام �أنطونيو غوتريي�ش �سيوا�صل
قدر الإمكان يف عملية اختيار مبعوث جديد
له يف ليبيا.
وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم الأم�ين العام
للأمم املتحدة �ستيفان دوجاريك� ،إن الأمني
العام يبذل كل ما ي�ستطيع يف �سبيل امل�ضي
قدما يف هذه العملية والأم��ان��ة العامة على
ات�صال دائ��م م��ع البعثة الليبية ح��ول هذا
املو�ضوع .و�أ���ض��اف" :تعيني رئي�س جديد
للبعثة يف ليبيا لي�س م�س�ألة داخلية فقط بل
هي عملية يقوم خاللها جمل�س الأمن الدويل
مبنح تفوي�ض ا�ستنادًا �إىل تبادل خطابات
بني الأمني العام ورئي�س املجل�س" .وتابع:
"بعد �أن ي�صلنا خطاب من رئي�س جمل�س
الأمن يبلغنا فيه ب�أنه �أحيط علمًا باملو�ضوع
مبا يعني عدم وج��ود اعرتا�ض من قبل �أي
ع�ضو باملجل�س نكون قد و�صلنا �إىل ا�سم
املر�شح .ن�أمل �أن جند مر�شحً ا مقبو ًال من
جانب الأطراف املعنية فالإجراءات اخلا�صة
برت�شيح رئي�س جديد لبعثتنا يف ليبيا هي
الإج������راءات امل��رع��ي��ة ذات��ه��ا ع��ن��د تعيني �أي
رئ��ي�����س بعثة �أمم��ي��ة �أخرى" ،م�����ش�يرا �إىل
�أن هناك بع�ض التحديات التي تعود �إىل
االنق�سامات امل��وج��ودة والوا�ضحة ب�ش�أن
ا�سم املر�شح اجلديد.

البالد  -حممد عمر

فككت القوات امل�شرتكة يف ال�ساحل الغربي اليمني ،خلية تهريب بحري ثالثة
تتبع مليلي�شيا احلوثي االنقالبية ،املدعومة من �إيران ،بعد يومني من ك�شف
خليتني مماثلتني ،وفقا للإعالم الع�سكري ،الذي بني �أن اخللية امل�ضبوطة
تتكون من �شخ�صني ،هما" :بديع حممد حممد الطبوزي ونا�صر حممد �سامل
دخني" ،من �أبناء مديرية ذو باب غربي حمافظة تعز .و�أقر �أع�ضاء اخللية
يف منطوق اعرتافاتهم ،بتجنيدهم من قبل ميلي�شيا احلوثي لتهريب مواد
متفجرة من جيبوتي �إىل ميناءي ال�صليف ور�أ�س عي�سى يف احلديدة ،كما
اع�ترف �أف��راد اخللية ،بتورطهم يف نقل �شحنتني من م��ادة �سماد اليوريا
امل�ستخدمة يف �صناعة املتفجرات ،قبل �أن تعرت�ضهم قوات خفر ال�سواحل
قبالة �سواحل اخلوخة جنوبي احلديدة ،بينما اعترب الإع�لام الع�سكري،
�أن اعرتافات اخللية دليال جديدا على ا�ستخدام ميلي�شيا احلوثي موانئ
احلديدة (امليناء الرئي�سي ،وال�صليف ،ور�أ�س عي�سى) ،لأغرا�ض ع�سكرية.
وتعمل اخلاليا احلوثية الثالثة ،وفق الإعالم الع�سكري� ،ضمن �سبع خاليا
حوثية �ضالعة بعمليات التهريب ،ومن بينها خاليا تعمل يف جمال التج�س�س
والتخابر وتنفيذ �أن�شطة �إرهابية ل�صالح احلوثيني يف ال�ساحل الغربي .من
جهته ،قال زير الإعالم اليمني معمر الإري��اين� ،إن املرحلة احلالية تتطلب
توحيد اجلهود واالمكانات حتت قيادة جمل�س القيادة الرئا�سي للت�صدي
للم�شروع التو�سعي الإيراين ،ومواجهة التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالمنية والع�سكرية ،وكل اخلالفات والتباينات يف وجهات النظر ينبغي
حلها حتت مظلة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي بات اجلميع دون ا�ستثناء
�شركاء فيها ،مبينا �أن اال�صطفاف خلف ال�شرعية الد�ستورية بقيادة رئي�س
جمل�س القيادة الرئا�سي ،و�أع�ضاء املجل�س ،قوال وفعال هو طوق النجاه

الوحيد و�آخ��ر فر�صة لليمنيني ال�ستعادة دولتهم واحلفاظ على هويتهم،
والت�أ�سي�س ل�شراكة وطنية حقيقية ،وم�ستقبل م�شرق ت�ستحقه الأجيال
القادمة .و�أ���ض��اف�" :أثبتت التجارب والأح���داث التي �شهدتها اليمن منذ
م�ساع ال�ستبعاد
ازمة � 2011أال �أحد قادر على �إلغاء و�شطب الآخر ،و�أن اي ٍ
واق�صاء طرف م�صريها الف�شل ودميومة ال�صراع واحلرب التي يدفع ثمنها
اجلميع ،و�أن اليمن لن ينه�ض وي�ستعيد عافيته اال بتكاتف كل مكوناته
وابنائه امل�ؤمنني ب�أنه يت�سع للجميع" ،جمددا دعوة كل املكونات ال�سيا�سية
لتغليب امل�صلحة الوطنية وتكري�س نهج احلوار لتجاوز اخلالفات ،وتفويت
الفر�صة على ملي�شيا احلوثي التي تعمل على �إذكاء ال�صراعات وايقاد نار
الفتنة بني االخ��وة ،وتراهن عليها لدميومة االنقالب وا�ستمرار ت�سلطها
على رق��اب اليمنيني وا�ستالب �إرادت��ه��م والعبث بهويتهم ،مثمنا املواقف
الأخوية ال�صادقة والنبيلة للأ�شقاء يف حتالف دعم ال�شرعية بقيادة اململكة
والإم��ارات ،ودعمهم و�إ�سنادهم املتوا�صل والالحمدود للحكومة وال�شعب
اليمني يف خمتلف املجاالت ،مبينا �أنه لوال هذا الدعم ل�سقطت اليمن فري�سة
�سهلة بيد �إي���ران ،م�ضيفا" :نراهن على مواقف �أ�شقائنا لتجاوز الأزم��ة
ومواجهة خمتلف التحديات"� .إىل ذلك� ،أكد الباحث فى ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والع�سكرية عبد الوهاب بحيبح� ،أن ميلي�شيا احلوثي ت�ستمر يف حت�شيد
ملي�شياتها ونقل معدات ع�سكرية �إىل خطوط التما�س م�ستغلة الهدنة،
بدليل ارتكابها  235خرق ًا للهدنة الأممية خالل ثالثة �أيام فقط ،ما يو�ضح
رف�ض امللي�شيا لدعوات ال�سالم ،م�شريا �إىل �أن امللي�شيا احلوثية امل�ؤدجلة
تنظر �إىل ال�سالم من زاوية ا�ست�سالم اخل�صم ،وهو ما لن يحدث م�ؤكدا �أن
تكاتف اليمنيني ووقوفهم خلف ال�شرعية ينهي امل�شروع احلوثي الإيراين
الطائفي.

�أعلن التيار ال�صدري ت�أجيل تظاهرات ال�سبت املقبل
لإ�شعار �آخر لتفويت الفر�صة على املخططات اخلبيثة
الرامية لن�شوب حرب �أهلية يف البالد ،بينما �أعلن
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر� ،أم�س (الثالثاء)،
�أنه �سيتم الإبقاء على االعت�صام حتى حتقيق املطالب.
وق��ال ال�صدر يف تغريدة على "تويرت"" :ال�شعب
�سيبقى على اعت�صامه حتى حتقيق مطالبه" ،م�ضيف ًا:
"نعلن ت�أجيل موعد تظاهرة يوم ال�سبت �إىل �إ�شعار
�آخر" .وب�ش�أن �أ�سباب الت�أجيل� ،أ�شار ال�صدر �إىل �أن
�إلغاء املليونية ي�أتي لتفويت الفر�صة على خمططات
و�صفها بـ"اخلبيثة" ،ل�ضرب ال�سلم الأهلي .وتابع
موجها حديثه للموالني لإيران":م�ستمرون بالإ�صالح
وم�ستمرون بالثورة �ضد ف�سادكم� ،أيها الفا�سدون،
و�سيا�ستكم بالت�شبه بخطواتنا دليل على �إفال�سكم،
والإ�صرار على ف�سادكم� .إن كنتم تراهنون على حرب
�أهلية ،ف�أنا �أراه��ن على احلفاظ على ال�سلم الأهلي،
و�إن الدم العراقي غال بل �أغنى من كل �شيء و�سيبقى
ال�شعب على اعت�صامه حتى حتقيق مطالبه" .وختم
تغريدته بنداء �إىل �أن�صاره؛ قائال" :هذا ندائي للثوار
باملحافظة على �سلمية االحتجاجات ،واحلفاظ على
دم��ائ��ك��م ودم���اء ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة واحل�����ش��د ال�شعبي
طاعة لله وح��ب�� ًا بالوطن ،ول��ن ي�ستمر ف�سادهم �إن
ا�ستمر �إ�صراركم".
من جهته ،دعا وزي��ر التيار ال�صدري� ،صالح حممد
ال��ع��راق��ي� ،أن�����ص��اره �إىل ع��دم االح��ت��ك��اك م��ع ال��ق��وات
الأمنية �أو احل�شد خ�لال امل�سرية املقبلة يف بغداد.
وقال" :مقر ال�سلطة الق�ضائية خط �أحمر و�إن طالبنا
ب�إ�صالحها" ،م�شريا �إىل امل�سرية �ستطالب ب�إ�صالح
النظام بكل تفا�صيله ق�ضائيا وت�شريعيا وتنفيذيا،
داعي ًا �إىل التم�سك بال�سلمية خالل امل�سرية ،مو�ضحا
�أن امل�سرية �ستكون من �ساحة التحرير �إىل �ساحة
االحتفاالت� .إىل ذل��ك ،قالت وكالة الأن��ب��اء العراقية
�أم�����س� ،إن وزي��ر املالية علي ع�لاوي ق��دم ا�ستقالته
خالل جل�سة جمل�س ال��وزراء .وعقد جمل�س الوزراء
جل�سته االعتيادية برئا�سة رئي�س احلكومة ،م�صطفى
الكاظمي ،يف حني ت�شهد البالد �أزمة �سيا�سية حادة،
فاقمتها حت��رك��ات الأط����راف املختلفة يف ال�����ش��ارع.
وت�أتي ه��ذه اال�ستقالة يف وق��ت يوا�صل فيه كل من
التيار ال�صدري وخ�صومه يف "الإطار التن�سيقي"،
ال�ضغط يف ال�شارع مع ت���أزم الو�ضع بينهما ،حيث
يقيم م��ن��ا���ص��رو ال�����ص��در م��ن��ذ  30ي��ول��ي��و اعت�صاما
يف باحات ال�برمل��ان ،بينما با�شر منا�صرو "الإطار
التن�سيقي" اعت�صاما م�ضادا على �أ���س��وار املنطقة
اخل�ضراء منذ �أيام.
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مخطط دقيق لكشف حطام السفن بأحدث التقنيات

مسح التراث المغمور من أملج حتى رأس الشيخ حميد
جدة ـ البالد

ت�سعى هيئة الرتاث ب�صورة حثيثة من �أجل تنفيذ اخلطة
احلقلية مل�سح ال�تراث املغمور يف البحر الأحمر و�أم�س
�شهدت جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية "كاو�ست"
م�ؤمتر ًا �صحفي ًا ا�ستعر�ضت خالله اخلطة احلقلية مل�سح
ال�تراث املغمور يف البحر الأحمر" ،بال�شراكة مع جامعة
امللك عبدالعزيز ،وجامعة نابويل الإيطالية ،وبا�ست�ضافة
جامعة "كاو�ست".
وك�شفت الهيئة خالل امل�ؤمتر �أن �أعمال اخلطة التنفيذية
�ست�شمل م�سح مواقع الرتاث املغمور مبياه البحر الأحمر
من �أملج �إىل ر�أ�س ال�شيخ حميد.
وبني الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�تراث الدكتور جا�سر بن
�سليمان احلرب�ش �أن امل�ؤمتر ي�أتي �ضمن �سيا�سة الهيئة
يف �إط�لاع و�سائل الإع�ل�ام ،واملجتمع املحلي ،واملهتمني
بالقطاع ال�تراث��ي على مواقع ال�تراث الثقايف والأع��م��ال
واجلهود التي تقوم بها بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات العلمية
واملنظمات ال��دول��ي��ة؛ الكت�شاف ه��ذه امل��واق��ع ،وم�شاركة
نتائج امل�سوحات الأثرية التي جتريها الفرق العلمية يف ب��امل��ي��اه وم��ن��ه��ا؛ العمل على ت�أ�سي�س م��رك��ز متخ�ص�ص
الهيئة واجلهات املتعاونة معها� ،إىل جانب التعريف برتاثٍ حلماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه يف البحر الأحمر
ثقايف ال يقل �أهمية عن املواقع على الياب�سة ،وهو الرتاث واخلليج العربي ،والتعاون العلمي مع عدد من اجلامعات
الثقايف املغمور باملياه يف البحر الأحمر.
املحلية والدولية ومن بينها التعاون احلايل مع جامعة
و�أ�شار الدكتور احلرب�ش �إىل �إجنازات مهمة خالل الفرتة امللك عبدالعزيز ،وجامعة نابويل الإيطالية؛ الكت�شاف
املا�ضية م��ن حيث االه��ت��م��ام ب��ال�تراث الثقايف املغمور مواقع ال�تراث املغمور باملياه ،وكذلك بناء القدرات يف

تكريم مواطن أعاد
أسماك ناجل للبيئة البحرية

جمال الرتاث الثقايف املغمور باملياه عرب تطوير الكوادر
الوطنية يف جمال الغو�ص الأث��ري� ،إ�ضاف ًة �إىل م�شاركة
الهيئة يف عدد من الربامج املحلية والدولية للمحافظة
على الرتاث املغمور باملياه" ،م�ؤكد ًا �أن مياه البحر الأحمر
واخلليج العربي مازاال يحت�ضنان الكثري من الأ�سرار عن
ت��راث اململكة الثقايف ،ومن امل�ؤمل �أن ي�سهم املركز يف

اكت�شاف هذه الأ�سرار والتعريف بها.
م��ن جانبها �أك����دت ال��ن��ائ��ب وامل�����ش��ارك الأع��ل��ى لرئي�س
جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني
اال�سرتاتيجي ال��دك��ت��ورة جن��اح ع�شري� ،أن" كاو�ست
" وع�بر م��رك��ز �أب��ح��اث البحر الأح��م��ر تفتح �أب��واب��ه��ا
وخم��ت�برات��ه��ا ومعاملها وغ��وا���ص��ات��ه��ا البحرية لكل ما

يخدم الأبحاث العلمية يف اململكة ،وقالت�" :إن اكت�شاف
الرتاث املغمور يف مياه البحر الأحمر يعد مثا ًال ممتاز ًا ملا
ميكن حتقيقه من خالل التعاون مع اجلامعات ال�سعودية
والقطاعات احلكومية يف اململكة ،ونحن يف خمتربات
ك��او���س��ت الأ���س��ا���س��ي��ة ن�ستك�شف �أ���س��رار البحر الأح��م��ر
با�ستخدام التقنيات البحرية املتقدمة ،ونبني القدرات
املتقدمة مع �شركائنا ،وذلك �ضمن اجلهود الكبرية التي
ت�سهم بها كاو�ست وبنيتها التحتية البحثية يف دعم ر�ؤية
اململكة  2030التي تركز يف جوهرها على تطويع التقنية
خلدمة الإن�سان".
و�أكدت الهيئة ب�أنها �ستعمل على ت�صوير املوقع بالكامل
بتقنية الفوتوجرامرتي ثالثي الأب��ع��اد ع��ايل اجل��ودة،
تقنية الفيديو ،عمل خمطط دقيق حلطام ال�سفن ،وحتديد
مواقع النقاط املرجعية الثابتة با�ستخدام نظام .GPS
وكذلك انت�شال القطع الأث��ري��ة التي ميكن �أن تتع ّر�ض
لل�ضرر  ،وك�شف �أج��زاء احلطام ب�أجهزة وادوات العمل
االث��ري .وكانت منطقة "حطام �سفينة �أملج" قد �شهدت
بتعاون
م�سح ًا �أثري ًا �سابق ًا خالل مو�سمي  2015و2016
ٍ
م�شرتك ب�ين هيئة ال�ت�راث وف��ري��ق �إي��ط��ايل م��ن جامعة
نابويل ،والذي ك�شف عن حطام �سفينة تعود �إىل ما يزيد
على  100عام ،ومتت عملية تنظيف �سطح احلطام الظاهر
فوق �سطح البحر ،كما عرث بجانبه على ٍتل من الفخار
املرتاكم بفعل �سقوط حمولة ال�سفينة.

التقديم لبرنامج الضيافة المنتهي بالتوظيف

جدة ـــ البالد

يوا�صل ف��رع وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة يف
منطقة مكة املكرمة جهوده يف التوعية باحلفاظ على
ال�ثروات الطبيعية يف البيئات البحرية والربية،
وام�س ت�سلم املواطن " وائل عيدرو�س مديني درعا
و�شهادة �شكر من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة
وامل��ي��اه وال���زراع���ة مبنطقة مكة امل��ك��رم��ة املهند�س
ماجد بن عبدالله حممد اخلليف مقدم من الربنامج
ال��وط��ن��ي لتطوير ق��ط��اع ال��ث�روة ال�سمكية وذل��ك
نظري وعيه البيئي وتقيده بانظمة وقوانني ال�صيد
باملنطقة حيث �أعاد ا�سماك ناجل باحجام كبرية اىل
البحر مت �صيدها ب�شكل عر�ضي يف حمافظة القنفذة
اثناء فرتة حظر �صيد �أ�سماك الناجل والطرادي على
�ساحل البحر الأحمر  ،وقد وثق املواطن يف حينها
�إعادة الأ�سماك اىل البحر وقد حقق املقطع املتداول
م�شاهدات ع��دي��دة  .ودعا" اخلليف " ال�صيادين
االلتزام بالتاريخ املحدد حلظر �صيد تلك الأ�سماك
والتي ب��د�أت من � 1أبريل املا�ضي و مل��دة �شهرين،
مو�ضحا ان الهدف من احلظر ،ه��و �إعطاء فر�صة
لل�سمك لو�ضع البي�ض خالل فرتة التكاثر ،واحلفاظ
على خمزونه الإ�سرتاتيجي امل�ستدام� ،إ�ضافة �إىل
احلد من ا�ستنزافه بال�صيد اجلائر.

تدريب المحترفين على
فنون وتقنيات المسرح
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت هيئة امل�سرح والفنون الأدائ��ي��ة �أم�س عن
تنظيم الن�سخة الثانية من برنامج "مهارات امل�سرح
املتقدمة" يف مدينتي الريا�ض وجدة ،وهو برنامج
تدريبي للمحرتفني يف تقنيات و�أ�ساليب امل�سرح
املتقدمة لتطوير ق���درات املمار�سني واملهتمني يف
املجال ،حيث �سيخ�ضع امل�شاركون فيه �إىل دورات
تدريبية وور�ش عمل يف بناء ال�شخ�صيات وامل�شاهد
امل�سرحية ،ومهارات الإخ��راج والتمثيل ،ويقدمها
املدربون فكتور بورك ،و�إيدن كوندرون.
وت�شهد مدينة الريا�ض بداية الربنامج التدريبي يوم
الأحد � 4سبتمرب وميتد �إىل يوم ال�سبت � 1أكتوبر،
على �أن ينتقل بعدها �إىل مدينة ج��دة ب��داي ً��ة من
الثالثاء � 4أكتوبر حتى االثنني � 31أكتوبر ،ويقام
على فرتتني �صباحية وم�سائية مبعدل � 4ساعات لكل
فرتة ،م�ستهدف ًا بذلك املهتمني مبجال امل�سرح من عمر
 18عام ًا و�أك�ثر� ،إىل جانب املمار�سني احلاليني يف
قطاع امل�سرح والفنون الأدائية.
ويهدف برنامج "مهارات امل�سرح املتقدمة" �إىل �صقل
مهارات املتدربني وتطوير �أدواتهم امل�سرحية لدعم
وتقوية البنية التحتية للقطاع امل�سرحي باململكة،
ورفع م�ستوى الوعي لدى املتدربني و�إتاحة م�صادر
تعلم منا�سبة مل��ه��ارات��ه��م ،ومتكينهم على التكامل
م��ع بع�ضهم البع�ض طبق ًا مل��ه��ارات��ه��م يف التمثيل
والإخ��راج ،كما ي�سعى الربنامج �إىل �إث��راء احلركة
الإنتاجية امل�سرحية املحلية.

�أملج ـ �سعود اجلهني

�أعلنت �شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع كلية
ال�سياحة وال�ضيافة بجامعة تبوك يف مدينة الوجه
برنامج رواد �ضيافة البحر الأحمر املنتهي بالتوظيف
لت�أهيل وتوظيف الكفاءات املحلية يف قطاع ال�سياحة
وال�ضيافة ،الفتة �إىل �أن امل�سوغات املطلوبة تتمثل يف
�شهادة الثانوية العامة .و�أن املتدربني يح�صلون على

مكاف�أة �شهرية خالل مدة الربنامج ،ف�ضال عن التدريب
يف م�شروع البحر الأحمر ،مع منح فر�صة للمتميزين
يف التدريب لدى جامعة هوجن كونغ بوليتكنك� ،إىل
جانب التوظيف يف م�شروع البحر الأحمر �أو �أحد
ال�شركاء وامل�شغلني ،وح�صول الطالب على �شهادة
معتمدة من جامعة هوجن كوجن بوليتكنك .ي�شار �إىل �أن
الربنامج �سي�ستمر ملدة �سنتني وثالثة �أ�شهر ،ليح�صل

الطالب بعدها على �شهادة الدبلوم املتو�سط من جامعة
تبوك ومُعتمدة من جامعة هوجن كوجن بوليتكنك التي
تتيح لهم العمل يف م�شروع البحر الأحمر  ،كما �إن هذا
الربنامج م�صمم لإعداد الطالب وتوفري منهج يدمج ما
بني املعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وي��ه��دف امل�����ش��روع �إىل ت��زوي��د ال�����ش��ب��اب ال�����س��ع��ودي
باملهارات واملعرفة الالزمة ل�شغل وظائف امل�ستقبل،

ومنحهم الفر�صة ليكونوا ج��زءًا من تطوير وجهة
البحر الأحمر ال�سياحية الفاخرة  ،ف�ضال عن فتح الأفق
للتخ�ص�صات الدرا�سية التي تن�سجم مع املتطلبات
الت�شغيلية مل�شاريع �شركة البحر الأح��م��ر للتطوير،
وت�أهيل املواهب املحلية لدخول �سوق العمل ،متكني
ال�����ش��ب��اب ال�����س��ع��ودي م��ن ق��ي��ادة م�ستقبل ال�سياحة
والقطاعات ذات ال�صلة يف اململكة العربية ال�سعودية.

مسرح أزرق وفنون فلكلورية في "صيف أبها"
�أبها ـ مرعي ع�سريي

يحفل "�صيف �أبها  "2022ال��ذي انطلقت فعالياته
يف  28م��ن يوليو امل��ا���ض��ي ،وي�ستمر حتى  24من
�سبتمرب املقبل ،حتت �شعار "فوق اجلبال" بالعديد من
الفعاليات واخليارات والتجارب ال�سياحية املمتعة،
مقدم ًا لزواره جتربة فريدة من املتعة والفنون اخليال
وامل��غ��ام��رة ،من خ�لال مناطقه ال�ست املختلفة ،منها
"القرية ال�سحرية" بخباياها و�أجوائها ال�ضبابية،
و"امل�سرح الأزرق"بعرو�ضه املو�سيقية الطربية،
وف��ن��ون��ه ال�شعبية والفلكلورية امل��م��ي��زة ،ومنطقة
"ميفانا" التي تقدم �أ�شهى امل�أكوالت والنكهات املحلية
والعاملية التي يقدمها طهاة �سعوديون من ع�سري،
ومن مناطق اململكة الأخرى.
وي�����ش��ارك ط��ه��اة ع��امل��ي��ون م��ن دول خم��ت��ل��ف��ة،ج��اءوا
لي�ستعر�ضوا �إبداعاتهم ال�ساحرة يف "�سما �أبها"،

ملنتجات املنطقة و�صناعاتها املختلفة التي ا�شتهرت
بها.
وي��ت��م��ي��ز ب��رن��ام��ج "�صيف ال�سعودية" ه���ذا ال��ع��ام
ب��اخل��ي��ارات املتنوعة املطروحة �أم���ام ال�سياح التي
تلبي تطلعات كافة ال�شرائح وخمتلف الأعمار ،حيث
الفعاليات اجلبلية والأج���واء ال��ب��اردة يف مرتفعات
ع�سري ،وال��ت��ي ي���أت��ي م��ن �ضمنها م��ه��رج��ان "�صيف
�أبها"بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة والفعاليات البحرية
ال�شيقة على �سواحل البحر الأحمر يف مدينة جدة،
مع باقة متنوعة من التجارب والأن�شطة واملغامرات،
والتي تقدم بالتعاون مع القطاع ال�سياحي اخلا�ص،
الذي يقدم هذا العام تنوع ًا هائ ًال يلبي تطلعات كافة
الأذواق ،عالوة على خ�صومات وعرو�ض هي الأكرب
�إىل جانب "منطقة الكرنفال واملغامرات" ،ذات الآفاق التي تتيح لهم ق�ضاء �أوقات ممتعة بني اللعب والتعلم والأك�ث�ر تنوع ًا� ،سواء يف تذاكر ال�سفر �أو �أ�سعار
االبتكارية والتقليدية املتنوعة ،و"منطقة الأطفال" وال�ترف��ي��ه ،وم��ن��اط��ق ال��ت�����س��وق وال��ب��ي��ع بالتجزئة ،الفنادق والتنقل وتنظيم الرحالت.

"إثراء" يدعم مشروع "قلب على الرمل"
الظهران ـ حمود الزهراين

حظي م�شروع "قلب على الرمل" الذي يُقدم فهمًا متعم ًقا حلياة البادية
ومظاهرها مع �إطار جمتمع ال�صحراء ب�أدق تفا�صيله ،بدعم الربنامج
الوطني "مبادرة �إث��راء املحتوى" ،الذي ينفذه مركز امللك عبدالعزيز
الثقايف العاملي (�إث��راء) ،ويهدف �إىل تنمية �صناعة املحتوى املحلي
وال��ع��رب��ي وتعزيز فر�صه باململكة وخ��ارج��ه��ا يف �شتى القطاعات
الثقافية والإب��داع��ي��ة ،والتعرف على مظاهر احل��ي��اة االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية التي عا�شها الأج���داد باعتبارها مكو ًنا
�أ�سا�سيًا من مكوّنات الهوية .ويتمثل امل�شروع ال��ذي ا�ستوحي
من كتاب "ال�صحراء العربية  :ثقافتها و�شعرها عرب الع�صور"
ل��ل��دك��ت��ور ���س��ع��د ال�����ص��وي��ان ،يف �سل�سلة م��ن ح��ل��ق��ات الفيديو
اجلرافيكي الق�صري ،تتناول كل حلقة منها �إطاللة على �إحدى
مظاهر حياة البادية وجمتمعات ال�صحراء ب�أ�سلوب ر�شيق
ومعاجلة �سل�سة قادرة على الو�صول مبرونة وخفة �إىل خمتلف
فئات املجتمع وحتديدًا اليافعني منهم؛ لتحقيق هدف امل�شروع

يف �إقامة ج�سور معرفية تربط بني الأجيال وتعزيز انتمائهم وات�صالهم
مبا�ضيهم .و�أكد امل�شرف العام على امل�شروع �أحمد املنعي� ،سعي امل�شروع
لتقدمي العمق التاريخي والإرث الثقايف يف اململكة ،لطرح ق�صة الإن�سان
وتكيفه مع ظروف بيئية قا�سية يف ال�صحراء ،ويعيد تعريفها واالنطباع
ال�سائد عنها كبيئة مقفرة وحياة بدائية قائمة على الفو�ضى والتداعيات،
ويُبني ثقافتها ومنظومتها االجتماعية والأخالقية التي مثلت قيمًا را�سخة
لإن�سان اجلزيرة العربية عرب الع�صور ،حتى ير�سم �صورة �أ�صدق و�أدق
عن تاريخ اجلزيرة العربية و�إن�سانها ،وجعلها مادة يف متناول املتلقي من
�أرجاء العامل ومن خمتلف �شعوبه .و�أ�شار �إىل �أن عملية درا�سة وحتليل
مادة الكتاب وحتويلها �إىل منتج فيديو بينت معلومات ومعارف مفاجئة
ومثرية جعلت من امل�شروع ق��ادرًا على تقدمي الإ�ضافة الثقافية النوعية
حمليًا وعامليًا على حد �سواء" ،وتقدميه على النطاق املحلي ،ثم ترجمته
ون�شره على من�صات ت�ستهدف املتلقي غري العربي ،من �أجل حتقيق �أهدافه
يف تقدمي العمق الثقايف والتاريخي لإن�سان اململكة من جهة ،وحكاية تراث
الإن�سان وعالقته بال�صحراء من جهة �أخرى.

زمان
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1380-5-17هـ

1385-7-24هـ

1380-5-15هـ

1380-5-6هـ

1384-7-25هـ

الحزم يختتم معسكره الخارجي في صربيا
الريا�ض -هاين الب�شر

10

اختتم فريق احلزم مع�سكره اخلارجي يف �صربيا ،الذي ا�ستمر 21
يوما ،ب�إ�شراف مدربه الربتغايل فيليب غوفيا واجلهاز املرافق معه،
وذلك حت�ضريا للمو�سم الريا�ضي اجلديد ،بدوري يلو للمحرتفني ،وقد
خا�ض الفريق احلزماوي خالل املع�سكر خم�س مباريات ودية ،وقد منح
مدرب الفريق الفر�صة مل�شاركة جميع الالعبني املتواجدين؛ للوقوف
على م�ستوياتهم قبل انطالق الدوري.
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كورينثيانز يريد ميشايل الهالل بديال لويليان

منصة الكلمة

جدة – هالل �سلمان

حممد اجلليحي

�أ����ش���ارت م��ي��دي��ا ب��رازي��ل��ي��ة �إىل ���س��ع��ي ن���ادي
كورينثيانز للتعاقد مع الع��ب الهالل مي�شايل؛
من �أج��ل تعوي�ض رحيل جنم ت�شل�سي ال�سابق
ويليان ،ال��ذي ترك الفريق الربازيلي بعد تلقيه
و�أ�سرته تهديدات بالقتل من قبل بع�ض امل�شجعني
املتع�صبني.
و�أك���دت امل�صادر �أن ن��ادي الهالل رف�ض متاما
فكرة التخلي عن العبه مي�شايل خ�صو�صا �أنه
مم��ن��وع م��ن الت�سجيل خ�ل�ال ف�ت�رة االن��ت��ق��االت
اجلارية ،لذا ف�إنه �سيتم�سك بكل العبيه احلاليني.
وك�����ان وي��ل��ي��ان ( 34ع���ام���ا) الع����ب ت�شل�سي
و�آر�سنال ال�سابق قد �أعلن قبل �أي��ام ت��رك نادي
كورينثيانز ال��ذي انتقل �إليه يف �صفقة جمانية

مركز التحكيم ..قصص ال تنتهي!!
من املعلوم �أن الأنظمة واللوائح املو�ضوعة لتنظيم كرة
القدم خا�ضعة للتغيري امل�ستمر خلدمة اللعبة ،وه��ذا ما
يحدث با�ستمرار من الفيفا وجلانه املختلفة ،وهذا �أمر
�صحي لتطوير اللعبة و�أحكامها .لكن ق�ضية الالعب حممد
كنو ،وم��ا ح��دث فيها من م�ساجالت وردود وا�سعة من
قطبي الق�ضية الهالل والن�صر ،ومعهما الالعب مل ن�شهد
لها مثيل من قبل.
فالهالل املعروف بقلة بياناته الإعالمية والتفرغ متام ًا
للملعب� ،أ�صبح ي�صدر بيانات خمتلفة وه��ذا �أم��ر غري
معتاد منه ،بل �أ�صبح املتابع من بعيد ي�شعر �أن املتغريات
احلا�صلة هي من �أخرجت الهالليني عن طباعهم.
وبيان الهالل الأخري ومالحظاتهم كانت واقعية ،فمركز
التحكيم �أ�صدر بيان ًا عن طريق الهيئة التحكيمية املناطة
بالنظر يف الق�ضية للإعالم ،وهذه الواقعة حتدث للمرة
الأوىل ،فالأنظمة ال جتيز �إ�صدار �أي �أمر �إعالمي �أو متعلق
بو�سائل التوا�صل االجتماعي يف ق�ضايا منظورة .فلماذا
مل يلتزم بالعمل وفق اللوائح ناهيك عن الت�أخري الكبري
يف �إ�صدار القرار �سواء يف �صالح الهالل �أو الن�صر� ،أو
�ضد الالعب .هناك ق�ضايا م�شابهة �سابقة مل ت�أخذ كل هذا
الوقت من املداوالت ،بل مت تطبيق التدابري الوقتية فيها
وتعليق العقوبات؛ حتى يتم النطق باحلكم وهذا يكفل
م�ساواة اجلميع وعدم وقوع ال�ضرر على �أي ناد ،حتى
يبت يف الق�ضية لأن الت�أخري وقع من املحكم ،ولي�س من
النادي .لكن يف هذه الق�ضية ..الهالل هو املت�ضرر من
هذا الت�أخري لأن الوقت املحدد لإ�صدار القرار �سيوافق
نهاية فرتة الت�سجيل ال�صيفية ،وبالتايل عدم ا�ستطاعة
الهالل تدعيم فريقه ب�أي العب حمرتف حتى لو مت احلكم
ل�صاحله.
الهالل بطل القارة وبطل الدوري وبطل ال�سوبر وت�أهل
ل��دور 16يف �آ�سيا والت�أخري يف �إ�صدار القرارات ي�ؤزم
موقفه ،وهو �سيقابل فرقا من دول �أخرى مت دعمها بكل
قوة لتجاوز الهالل املناف�س ال�شر�س على جميع البطوالت.
نحن ننتظر نهاية م�سل�سل هذه الق�ضية التي ب��د�أت منذ
ليلة عيد الفطر وحتى الآن .مع �أمنياتي ب���أن ي�ستفيد
اجلميع من كل ما جرى وح�صل.
�إ�ضاءات..
الأخطاء موجودة منذ عمر الب�شرية ،وهذا ديدن احلياة،
لكن اخل��ط���أ الأك�ب�ر ه��و اال�ستمرار فيه �أو ع��دم تعديله،
ولتحقيق امل�ساواة يجب �أن تراجع كل القوانني والأنظمة
و�إعادة م�سارها القانوين.

البرازيلي بيدرو على أعتاب األهلي
جدة -البالد

ي�سعى جمل�س �إدارة
ن���ادي الأه���ل���ي برئا�سة
ماجد النفيعي ،للتعاقد
م��ع امل��ه��اج��م ال�برازي��ل��ي
ب�������ي�������درو را�ؤول،
الع����ب ن�����ادي غ��وي��ا���س
ال���ب��رازي������ل������ي ،ال������ذي
ي���ع���د �أح������د اخل����ي����ارات
املطروحة بقوة للتوقيع
معه يف �سوق االنتقاالت
ال�����ص��ي��ف��ي��ة احل���ال���ي���ة،
ل���ت���دع���ي���م خ����ط ه��ج��وم
الأه���ل���ي ،خ�ل�ال املو�سم
اجلديد ب��دوري الدرجة
الأوىل (دوري يلو).
وال تزال �إدارة الأهلي
تفا�ضل ب�ين خياراتها
لتعوي�ض رحيل جنمها
وه��داف��ه��ا عمر ال�سومة
املنتقل حديث ًا على �سبيل
الإع����ارة ل��ن��ادي العربي
القطري.

@Mohmed_aljlaihe

صداع اإلصابات يؤرق دياز قبل مواجهة الخليج
الريا�ض -في�صل الرقيبة

ي��واج��ه الأرج��ن��ت��ي��ن��ي رام���ون
دي��از املدير الفني للهالل� ،أزم��ة
غ��ي��اب��ات م����ؤث���رة ق��ب��ل مواجهة
اخل���ل���ي���ج يف ب����داي����ة م�����ش��وار
الأزرق ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ل��ق��ب
دوري املحرتفني؛ حيث يعاين
ع���دد م��ن الع��ب��ي��ه م��ن �إ���ص��اب��ات
خمتلفة؛ حيث تعر�ض الالعب
حم��م��دال�بري��ك �إىل �إ���ص��اب��ة يف
الع�ضلة اخللفية يف املران الذي
�سبق مواجهة نوتنغهام فور�ست
ال��ودي��ة ،فيما تعر�ض املحرتف
الكوري جانغ هيون�سو لإ�صابة
يف ع�ضلة الفخذ يف نف�س اللقاء،
وق���د �أج����رى ج���اجن ه��ي��ون �سو
�أ�شعة على مو�ضع �إ�صابته يف

ال�صيف املا�ضي ،وقرر العودة �إىل �أوروبا حيث
يقرتب من نادي فولهام الإجنليزي.
وق���ال وي��ل��ي��ان ملحطة (ج��ل��وب��و �إ���س��ب��ورت��ي):
«مل �أح�ضر �إىل ال�برازي��ل لتلقي التهديد ،كلما
خ�سر كورينثيانز �أو ظهرت ب�شكل غري جيد يف
املباريات تتعر�ض عائلتي للتهديدات وال�سباب
ع�بر و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،زوج��ت��ي
وبناتي ،وبعد فرتة بد�أوا � ً
أي�ضا يف الهجوم على
والدي و�أختي».
وقال نادي كورينثيانز يف بيان« :وافق النادي
ع��ل��ى ف�����س��خ ع��ق��د ال�ل�اع���ب .زع���م وي��ل��ي��ان وج��ود
م�شاكل خا�صة وعائلية و�أبدى رغبته يف مغادرة
ال�برازي��ل .ي�أ�سف كورينثيانز لهذا املوقف لكنه
يحرتم قرار الالعب».

ع�ضلة ال��ف��خ��د ،وم��ن امل��ق��رر �أن
تظهر نتائج الأ�شعة خالل يومني
وف ًقا ملا �أعلن ن��ادي الهالل عرب
ح�سابه على ت��وي�تر .كما منح
اجلهاز راح��ة ليا�سر ال�شهراين
ع���ن امل�����ران مل��راف��ق��ة وال�����ده يف
امل�ست�شفى.
كما ت�ضم قائمة غيابات الهالل
الغيابات كال من �سلمان الفرج
وع���ب���دالإل���ه امل���ال���ك���ي و���ص��ال��ح
ال�شهري ومتعب امل��ف��رج لعدم
اجل��اه��زي��ة الكاملة وا�ستكمال
براجمهم الت�أهيلية .
وي�����س��ت��ع��د ال����ه��ل�ال مل��واج��ه��ة
اخل��ل��ي��ج ي����وم � 25أغ�����س��ط�����س
اجلاري ،يف اجلولة الأوىل من
دوري املحرتفني.

أخضر البولينج يحصد ذهبية زوجي البطولة العربية بالقاهرة
القاهرة -البالد

ُت�����وِّ ج امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي للبولينج
بذهبية ال��زوج��ي يف ال��ب��ط��ول��ة العربية
العا�شرة للرجال وال�ساد�سة لل�سيدات التي
ت�ست�ضيفها القاهرة حتى  19من ال�شهر
اجلاري.
وح���ق���ق الع���� َب����ا امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي
للبولينج عبدالرحمن اخلليوي و�سلطان
امل�صري املركز الأول بعد ح�صدهما 1443
نقطة و 1292نقطة على ال��ت��وايل ،فيما
احتل الع َبا دولة الإم��ارات حممد العطار
ونايف عقاب املركز الثاين ،وج��اء الع َبا
دولة قطر علي حيدر و�أ�صيل الرومي يف
املركز الثالث.
و�أع��������رب م�����س��اع��د م������درب امل��ن��ت��خ��ب
ال�سعودي للبولينج م��اج��د الع�صالين
عن �سعادته بتتويج املنتخب ال�سعودي
بامليدالية الذهبية ،وا�ص ًفا هذا التتويج

فريق "سيسرا" يتوج ببطولة كرة القدم النسائية بالجوف
�سكاكا -البالد

اختتمت البطولة الن�سائية لكرة ال��ق��دم التي
�أقيمت على �صالة نادي العروبة باجلوف �ضمن
برنامج اجلوف ال�شبابي.
و�أو���ض��ح مدير ف��رع وزارة الريا�ضة باجلوف
مريح بن م�صلح املريح �أن البطولة املقامة حتت
�إ���ش��راف ف��رع وزارة الريا�ضة وجلنة الريا�ضة
املجتمعية� ،شلرك فيها  4ف��رق ،ه��ي (�سي�سرا،

واجلوف ،وهت فت ،ولفل �آب).
وح���ق���ق ف���ري���ق "�سي�سرا" ك����أ����س ال��ب��ط��ول��ة
وامليداليات الذهبية ،فيما حت�صل فريق "هت
فت" على امل��رك��ز ال��ث��اين وامل��ي��دال��ي��ات الف�ضية،
وح�صلت الالعبة مي��ام ال�شمري من فريق هت
فت على جائزة �أف�ضل العبة يف البطولة ،ونالت
الالعبة رن��اد الرويلي من فريق ليفل �آب جائزة
�أف�ضل حار�س مرمى.

ب����الإجن����از ،خ��ا���ص�� ًة �أن �أع���م���ار الع��ب��ي م�����ش�يرًا يف ه���ذا ال�����ص��دد �إىل حتقيق
املنتخب �صغرية يف ال�سن وا�ستطاعت منتخب البولينج امليدالية الربونزية يف
مناف�سة الأبطال يف البطوالت الدولية ،بطولة العامل بال�سويد.

رياضة
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األخضر األولمبي يحصد فضية دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

متابعة -حممود العو�ضي

نال منتخبنا الوطني الأوملبي امليدالية الف�ضية يف م�سابقة كرة القدم
بدورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي التي تقام يف مدينة قونية برتكيا ،بعد
خ�سارته �أم��ام املنتخب الرتكي بهدف وحيد ،يف املباراة التي جمعتهما
�أم�س الثالثاء ،يف نهائي م�سابقة كرة القدم ب�ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي.
جاء هدف املنتخب الرتكي الوحيد يف الدقيقة ال�ساد�سة والع�شرين من زمن
ال�شوط الأول من اللقاء .يف ال�شوط الثاين حاول العبو الأخ�ضر الأوملبي
�إدراك التعادل والعودة للقاء ،لكنّ العبي املنتخب الرتكي دافعوا بقوة
وحافظوا على نظافة �شباكهم؛ لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ،ويتوج املنتخب
الرتكي بامليداليات الذهبية لدورة الألعاب الإ�سالمية ،فيما ح�صد الأخ�ضر
الأوملبي امليداليات الف�ضية.

إيقاف الفيفا يحرم الهند
من استضافة مونديال الناشئات

جدة – البالد

�أع��ل��ن االحت���اد ال���دويل لكرة ال��ق��دم (الفيفا) �أن��ه
�أوقف احتاد كرة القدم الهندي ب�أثر فوري؛ ب�سبب
"نفوذ ال داعي له من �أطراف ثالثة".
ويعني التعليق �أن ك�أ�س العامل لل�سيدات حتت
 17عاما التي كان من املقرر �أن تقام يف الهند يف
الفرتة من � 11إىل � 30أكتوبر ،ال ميكن �إقامتها يف
البالد كما هو خمطط.
وكانت �أعلى حمكمة يف الهند قد ح ّلت احتاد كرة
القدم يف مايو املا�ضي ،وعينت جلنة من � 3أع�ضاء
لتنظيم الريا�ضة وتعديل د�ستور االحتاد الدويل
لكرة القدم و�إجراء انتخابات معلقة منذ � 18شه ًرا.
وم��ن��ح الفيفا االحت����اد ال��ه��ن��دي مهلة لتعديل
نظامه الأ�سا�سي انتهت بحلول نهاية يوليو،

برشلونة يضحي بـ  3العبين من أجل سيلفا
جدة – البالد

يوا�صل نادي بر�شلونة مفاو�ضاته مع مان�ش�سرت �سيتي؛ للتعاقد مع
�صانع الأل��ع��اب الربتغايل ب��رن��اردو �سيلفا ه��ذا ال�صيف ،لكنه بحاجة
للت�ضحية بثالثة من العبيه ،من �أج��ل �إمت��ام ال�صفقة املن�شودة من قبل
مدربه ت�شايف هرنانديز.
و�سيكون على بر�شلونة ،الذي �أبدى ا�ستعداده لدفع  80مليون يورو
لل�سيتيزنز من �أجل احل�صول على خدمات �صاحب الـ  28عاما� ،أي من
بيع الع��ب و�سطه الهولندي فرينكي دي يونغ بنف�س القيمة لت�شل�سي
الإجنليزي.
�أم��ا الطريق الثاين لإدارة البار�سا ف�سيكون بيع املهاجم الغابوين بيري
�أوباميانغ والظهري الأمريكي �سرجينيو دي�ست ب�سعر جيد للغاية ،واحل�صول
على عائد منا�سب من وراء بيع املهاجم الهولندي ممفي�س ديباي ،املطلوب يف
يوفنتو�س الإيطايل ،من �أجل جمع الأموال ل�شراء �سيلفا.
و�أك��دت �صحيفة "ذا �أثلتيك" �أن ال�سيتي يطالب باحل�صول على 100
مليون يورو مقابل اال�ستغناء عن �سيلفا ،الذي ميتد عقده حتى �صيف
.2025

وق���ال االحت���اد ال���دويل يف ب��ي��ان��ه�" :سيتم رفع
التعليق مب��ج��رد �إل��غ��اء �أم���ر بت�شكيل جلنة من
الإداري��ي�ن لتويل �صالحيات اللجنة التنفيذية
لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم وا�ستعادة �إدارة
االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ال�سيطرة الكاملة
على ال�ش�ؤون اليومية لالحتاد".
و�أ�ضاف الفيفا “الفيفا على ات�صال دائم بناء مع
وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة يف الهند وي�أمل
يف �أن نتيجة �إيجابية للق�ضية رمب��ا ال ي��زال من
املمكن حتقيقها”.
وف ًقا لقوانني الفيفا ،يجب �أن تكون االحت��ادات
الأع�ضاء مبن�أى عن التدخل القانوين وال�سيا�سي
يف بلدانهم ،و�سبق �أن علق الفيفا احتادات وطنية
�أخرى ب�سبب ق�ضايا مماثلة.

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

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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سقوط طائرة خفيفة
ووفاة قائدها
الريا�ض ـ البالد

�أو�ضح مكتب حتقيقات الطريان� ،أنه تلقى �صباح �أم�س  ،بالغ ًا عن
تعر�ض طائرة ريا�ضية خفيفة من نوع (تكنام) حلادث بعد الإقالع من
مطار الثمامة يف الريا�ض.
وق��ال املكتب يف بيان له� :إن املعلومات الأولية تفيد ب���أن الطائرة
�أقلعت من مطار الثمامة حوايل ال�ساعة � 6:30صباح ًا وعلى متنها
قائدها "طيار متدرب" �سعودي اجلن�سية يف رحلة تدريبية ،و�أنه بعد
الإقالع بخم�س دقائق مت �إر�سال نداء ا�ستغاثة من قائد الطائرة وفقد
االت�صال ،عقب ذلك مت �إر�سال طائرة بحث من �أكادميية الطريان ومت
حتديد موقع احلطام على م�سافة  5كيلومرتات �شمال مطار الثمامة.
وبني املكتب �أن اجلهات الأمنية املعنية توجهت مبا�شر ًة �إىل موقع
احلادث لتجد قائد الطائرة قد فارق احلياة ،م�شري ًا �إىل �أنه مت ت�شكيل
فريق عمل من مكتب حتقيقات الطريان لك�شف مالب�سات وم�سببات
احلادث.
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«لتبقى» تحدد سبل خفض استهالك الطاقة
الريا�ض ـ البالد

ح���ددت احلملة الوطنية لرت�شيد ا�ستهالك ال��ط��اق��ة "لتبقى"،
ع��ددًا من الن�صائح لتجنب زي��ادة ا�ستهالك الطاقة ،و�ضمان عمر
�أطول للأجهزة الكهربائية يف املنازل واملطاعم واملحالت ،ومنها
الثالجات واملجمدات.
وقالت "لتبقى" حتت عنوان "البعد �أوفر"� :إن �إبعاد الثالجة عن
اجلدار مبقدار � 15-10سم ،يعطي اً
جمال للتهوية ،ويقلل ا�ستهالك

الطاقة .ويف ر�سالة �أخرى ،حتمل �شعار "�أبرد مكان� ..أوفر مكان"
�أك��دت احلملة الوطنية �ضرورة و�ضع الثالجة يف مكان بعيد عن
م�صادر ال�ضوء واحلرارة للتقليل من ا�ستهالك الطاقة.
�إىل ذل��ك �أو���ص��ى امل��رك��ز ال�����س��ع��ودي ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة املواطنني
واملقيمني بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" قبل �شراء �أجهزة التكييف،
وفهم معانيها ومدلوالتها؛ لكونها حتتوي على معلومات مفيدة
للم�ستهلك ،مما يعينه على اتخاذ قرار �شراء اجلهاز املنا�سب ،كما

�أو�صى باختيار امل�ستوى الأخ�ضر يف "بطاقة كفاءة الطاقة" كونه
الأكرث توفري ًا يف ا�ستهالك الطاقة.
وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي �أ�صدرتها الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجل��ودة بالتعاون مع املركز ال�سعودي
لكفاءة الطاقة �أن تكون �أبرز �أ�ساليب املفا�ضلة بني �أجهزة التكييف
املعرو�ضة يف منافذ البيع ،حيث ميكن �أن ي�صل التوفري باختيار
(امل�ستوى الأخ�ضر) �إىل  % 40يف ا�ستهالك الكهرباء.

تخفيف احتكاك
المفاصل بـ«الريجيم»
الريا�ض ـ البالد

�أك���دت مدينة امل��ل��ك �سعود الطبية �أن ال��ت��ه��اب املفا�صل
التنك�سي ال��ذي ي�سمى "الف�صال العظمي" �أو "االحتكاك"
هو النوع الأك�ثر انت�شا ًرا اللتهابات املفا�صل .و�أو�ضحت
�أن �أب���رز �أع��را���ض ال��ت��ه��اب املفا�صل التنك�سي يتمثل يف
التيب�س ،خا�صة عند احل��رك��ة .ون�صحت بتخفيف ال��وزن
و�أداء بع�ض التمارين الريا�ضية ومتابعة ن�سبة ال�سكر يف
اجل�سم ،لتخفيف االلتهابات .يذكر �أن احتكاك املفا�صل
يعترب مر�ض ًا غ�ير قابل لل�شفاء ،لكن ميكن �إب��ط��اء تطور
املر�ض والتحكم بالأعرا�ض بطرق عديدة .تت�ضمن الطرق
الرئي�سية لعالج هذه الأعرا�ض �إجراء بع�ض التغيريات على
�أ�سلوب احلياة لإيقاف تطور املر�ض واحلفاظ على منط
حياة �صحي �أي�ض ًا ،وم��ن التغيريات التي ميكن للمري�ض
اتباعها ،مزاولة التمارين الريا�ضية حيث تعترب التمارين
من �أهم طرق عالج احتكاك املفا�صل ،والهدف منها هو تقوية
الع�ضالت املحيطة باملف�صل امل�صاب ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
اللياقة البدنية للمري�ض .ق��د يعتقد املري�ض �أن احلركة
تزيد الأمل والتورم� ،إال �أن ممار�سة الريا�ضة بانتظام تقوم
ببناء الع�ضالت وتعزيز قوة املف�صل ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سن
الأعرا�ض ومن املهم اتباع ن�صائح الطبيب بدقة ،لأن ممار�سة
التمارين الريا�ضية بعنف� ،أو ممار�سة التمارين اخلاطئة قد
يزيد حالة املري�ض �سوء ًا � ،إىل جانب تناول الغذاء ال�صحي.

الحلويات تهدد
منظومة المناعة
البالد ـ وكاالت

حددت خبرية تغذية رو�سية ،املواد الغذائية التي ي�ساعد التخلي عن
تناولها ،على تعزيز منظومة املناعة.
و�أ�شارت الدكتورة يلينا �إيغناتيكوفا� ،إىل �أن الإف��راط يف تناول
احللويات وامل�شروبات الغازية ُي�ضعف منظومة مناعة اجل�سم؛
لذلك تن�صح با�ستبعاد هذه املواد من النظام الغذائي يف فرتة ازدياد
الإ�صابات مبر�ض "كوفيد"-19؛ لأن التخلي عنها يعزز منظومة
مناعة اجل�سم.
وقالت �إيغناتيكوفا" :عند الإفراط يف تناول احللوى �أو الب�سكويت
�أو الكعك �أو �شرب املياه الغازية املحالة ،ثالث م��رات يف اليوم �أو
�أكرث؛ �سيلحق ال�ضرر مبنظومة مناعة اجل�سم؛ لأن ال�سكر امل�ضاف �إىل
هذه املواد �سيقلل من ن�شاط خاليا منظومة املناعة خالل � 3 2-ساعات
بعد تناولها� .أي �أن اجل�سم يفقد املقاومة للعدوى الفريو�سية".
وتابعت ،وفق "رو�سيا اليوم" :وينتمي مر�ضى ال�سكري ومن يعاين
من ا�ضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات� ،إىل الفئة الأكرث
عر�ضة للإ�صابة مبر�ض "كوفيد"-19؛ لذلك تن�صح با�ستبعاد هذه
املواد من النظام الغذائي يف فرتة ازدياد الإ�صابات بهذا املر�ض.

أعراس األجداد
تعترب اململكة غنية برتاثها و�إرثها الثقايف ال�ضارب يف اجلذور ،بينما جت�سد املهرجانات العديد من املورثات خالل فعالياتها ،حيث اهتم مهرجان
الأطاولة الرتاثي بطقو�س الأعرا�س يف املا�ضي ،من خالل زفة العرو�س على النمط القدمي الذي ا�شتهر به �أهايل الباحة .وخالل املهرجان
�شاهد احل�ضور م�شهد ًا ملوكب العرو�س يحمل بيارق الفرح البي�ضاء التي تعد من �أبرز مظاهر الزفة يف �أعرا�س الباحة ،وما يقدمه �أهل العري�س
والعرو�س من هدايا وعطايا كانت متثل املا�ضي يف �أفراح �أهايل الباحة عند �إقامة حفالت الزواج.

واتساب

يضفي ميزة جديدة على الدردشات

تأجيل حفل عمرو دياب في جدة

وا�شنطن ـ وكاالت

العنب يمنع الخرف ويخفض الكوليسترول
البالد ـ وكاالت

وجدت �سل�سلة درا�ساتُ ،ن�شرت يف جملة "فوود�س"،
�أن تناول العنب ميكن �أن يكون له ت�أثري �إيجابي على
ال�صحة؛ خا�صة بالن�سبة لأول��ئ��ك ال��ذي��ن يتناولون
وجبات غنية بالدهون  ،ومن املعروف �أن العنب غني
ب��امل��واد الكيميائية ،التي ُتعزز منو بكترييا الأمعاء
النافعة ،وتخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول.
ويحتوي العنب � ً
أي�ضا على م�ضادات الأك�سدة ،التي
ميكن �أن تقلل من خطر الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض
وال�سرطانات.
واكت�شف الباحثون �أن م�ضادات الأك�سدة املوجودة

يف العنب ،حتمي ال��دم��اغ م��ن الإ���ص��اب��ة ب��اخل��رف عن
طريق حت�سني وظيفة اخلاليا الع�صبية.
ووجدت درا�سة �أخرى �أن تناول العنب ميكن �أن يقلل
� ً
أي�ضا من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد الدهنية ،ح�سب
ما نقلته �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.
ومر�ض الكبد الدهني هو حالة �شائعة ناجمة عن
تخزين الدهون الزائدة يف الكبد ،وهي م�شكلة متنامية
يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل؛ ب�سبب ع����ادات الأك����ل غري
ال�صحية ،وعلى الرغم من �أن��ه ن��اد ًرا ما يكون ممي ًتا؛
�إال �أنه �إذا مل يتم عالجه؛ قد ي���ؤدي �إىل ف�شل الكبد �أو
�سرطان الكبد.

ك�شفت من�صة "وات�ساب" امل��م��ل��وك��ة ل�شركة ميتا-
بالتفورمز الأمريكية ،عن ميزة جديدة �سيتم �إطالقها
ق��ري��ب�� ًا لإ���ض��ف��اء امل��زي��د م��ن اخل�صو�صية على الر�سائل
والدرد�شات داخل التطبيق.
و�أو����ض���ح���ت امل��ن�����ص��ة �أن امل���ي���زة اجل���دي���دة �ستمكن
امل�����س��ت��خ��دم�ين م���ن ح��ظ��ر ل��ق��ط��ات ال�����ش��ا���ش��ة ل��ل�����ص��ور
والفيديوهات بالر�سائل التي ُتعر�ض ملرة واح��دة ،وهي
ال��ت��ي يتم �إر���س��ال��ه��ا بعد تفعيل و���ض��ع "view once
."messages
و�أ�ضافت �أن امليزة تقت�صر فقط على ال�صور ومقاطع
الفيديو وال ت�شمل الدرد�شات املكتوبة ،م�شري ًة �إىل �أنها
ب�صدد �إط�ل�اق ميزتني �أخ��ري�ين وه��م��ا؛ ميزة حتديد من
ب�إمكانه ر�ؤي��ة امل�ستخدم " ،"onlineوميزة �إمكانية
مغادرة املجموعات دون �إعالم بقية الأع�ضاء.

جدة  -خالد بن مر�ضاح

�أعلنت ال�شركة املنظمة حلفل الفنان عمرو دي���اب ،يف
ج��دة تغيري موعد احلفل من يوم � 20أغ�سط�س� ،إىل 27
�أغ�سط�س اجل��اري ،الفتة �إىل �أن الت�أجيل لظروف خارجة
عن �إرادتهم  ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه �أن احلفل �سيقام على
�ساحل جدة ومت و�ضع كافة الرتتيبات القامة احلفل و�أنه مت
طرح التذاكر للجمهور ،وقد �سبق للفنان عمرو دياب امللقب
باله�ضبة �أن �شدا �ضمن فعاليات مو�سم جدة  2022وكذلك
يف مهرجانات مو�سم الريا�ض.
ي�شار �إىل �أن اله�ضبة طرح خالل الفرتة املا�ضية خم�س

�أغ����ان ع�بر تطبيق "�أنغامي" ،وه���ي "باري�س" و"زمن
املجاملة" و"بحبك" و"نا�س حلوة" و"وزير ال�سعادة"
و"اللوك اجلديد"  ،وهذه الأغنية الأخرية ت�صدرت الرتند
يف الفرتة املا�ضية مب�صر وبع�ض الدول العربية  ،وذلك بعد
ظهور دياب يف م�شهد الأغنية وهو يرتدي اللون الأبي�ض.
�أغنية اللوك اجلديد هي ثالث �أغنية يتعاون فيها عمرو
دي��اب مع تطبيق �أنغامي ،وه��ي من كلمات ال�شاعر �أمين
بهجت قمر ،و�أحل��ان حممد يحيى ،وتوزيع حممد حمدي،
الذي يتعاون معه دياب لأول مرة ،وهند�سة �صوتية لأمري
حمرو�س ،ومت ت�سجيلها يف القاهرة.

