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جدة - وا�س
ب��رئ��ا���س��ة خ��ادم  ال�����وزراء  واف���ق جمل�س 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني،  احلرمني 
خالل   ،- ال��ل��ه  حفظه   - �سعود  اآل  العزيز 
اأم�س  ظهر  بعد  عقدها  التي  اجلل�سة 
)الثالثاء(، يف ق�سر ال�سالم بجدة، 
لربنامج  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ق��واع��د  ع��ل��ى 
الكفاءات واملتعاقدين، و�سوابط 
كما  الع�سكرية،  املالب�س  تاأمني 
اتفاقني يف جمايل  واف��ق على 

بني  املنزلية  والعمالة  العمالة،  توظيف 
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 
يف  االقت�سادي  اأث���ره  وتعظيم  القطاعات 
ال����وزراء،  ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي. وق���ّدر جمل�س 
املحلي  املحتوى  لتنمية  املبذولة  اجلهود 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وت��ع��ظ��ي��م اأث����ره 
لتحقيق  املحلي،  ال��ن��اجت  يف  االق��ت�����س��ادي 

3م�ستهدفات روؤية 2030.

جملس الوزراء يقر القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات

الت�سريح امل�سبق �سرط زيارة الرو�سةاأرامكو تخطط لأ�سخم برنامج ا�ستثماري
الريا�س ـ البالد

وكبري  ال�سعودية"  رئي�س"اأرامكو  النا�سر  اأم��ني  املهند�س  ق��ال 
برنامج  اأكرب  تنفيذ  تت�سمن  ال�سركة  خطط  اإن  التنفيذيني،  اإدارييها 
متميزة  فر�سا  هناك  اأن  مبينا  تاريخها،  يف  راأ�سمايل  ا�ستثماري 
�سيتم اقتنا�سها مع مراعاة االن�سباط الراأ�سمايل واحل�سافة املالية. 
اأعلنتها  التي  الت�سغيل  نتائج  ملناق�سة  املحللني  لقاء  يف  واأ���س��اف 
مواجهة  العاملية  الطاقة  �سركات  مع  باإمكانها  اأرامكو  اأن   ، ال�سركة 

حتديات تلبية االحتياجات العاملية املتزايدة من الطاقة مع احلفاظ 
باملرونة.  تت�سم  ا�سرتاتيجيتها  اأن  مبينا  االنبعاثات،  خف�س  على 
كافية  عاملية  ا�ستثمارات  �سخ  اأهمية  على  التاأكيد  النا�سر  وج��دد  
امل�سكلة  حجم  اإدراك  �سرورة  على  م�سددًا  امل�ستقبلي،  الطلب  لتلبية 
من جميع االأطراف املعنية ودعم املزيد من اال�ستثمارات مبا ي�سمن 
ال�سركة ت�ستهدف  اأن  اإىل  ، م�سريا  الطاقة  اأ�سواق  االإم��داد يف  وفرة 

زيادة اإنتاج الغاز بن�سبة تتجاوز 50 % بحلول 2030.

املدينة املنورة - البالد  
على  احل�����س��ول  اأن���ه يجب  وال��ع��م��رة،  احل��ج  اأك���دت وزارة 
ت�سريح م�سبق حال الرغبة يف زيارة الرو�سة ال�سريفة، بينما 
ال�سالة يف احلرمني ال�سريفني م�ستمرة بدون اإ�سدار ت�سريح.
بهذا  م��واط��ن��ة  م��ن  ا�ستف�سار  ع��ل��ى  رًدا  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
حجز  ي��ل��زم  اإن����ه  "تويرت"،  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  اخل�����س��و���س 
ظهور  ا���س��رتاط  م��ع  ال�سريفة،  ال��رو���س��ة  ل��دخ��ول  الت�ساريح 

احلالة ال�سحية �سليم )غري م�ساب/ غري خمالط( يف تطبيق 
ال�سالة  الأداء  ت�سريح  حجز  يلزم  ال  اأنه  مو�سحة  ")توكلنا"، 
املخالطة  اأو  االإ���س��اب��ة  ع��دم  ب�سرط  ال�سريفني،  احل��رم��ني  يف 
الأداء  اأن��ه  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت  كورونا.   بفايرو�س  مل�ساب 
"اعتمرنا"، ب�سرط  العمرة يجب اإ�سدار الت�سريح من تطبيق 
عدم االإ�سابة اأو املخالطة مل�ساب بفريو�س كورونا، مبينة اأن 
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اليمن

تفكيك خلية حوثية ثالثة

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

ت�ساعفت التظاهرات ال�سعبية العارمة جنوب غرب اإيران، 
عا�سمة  كرد"،  "�سهر  مدينة  �سوارع  املواطنون  جاب  حيث 

حم��اف��ظ��ة ج��ه��ار حم���ال وب��خ��ت��ي��اري، راف�����س��ني 
ف�سال  لل�سعب،  وجتويعهم  امل��اليل  ل�سيا�سات 

عن انقطاع املياه لليوم العا�سر على التوايل 
يف  للتجمع  ال�سكان  دف��ع  م��ا  امل��دي��ن��ة،  يف 

املحلية  احلكومة  مبنى  واأم���ام  ال�سوارع 
"املوت  هتافات:  م��رددي��ن  ك��رد،  �سهر  يف 
مل  اإذا  امل�سوؤول  على  و"عار  لرئي�سي"، 

يرتك الكر�سي".
واأظهرت مقاطع املحتجني وهم يرددون 
االحتجاجات،  موا�سلة  ت��وؤك��د  �سعارات 

باالحتجاج  اإال  احلقوق  تنال  "ال  قائلني: 
با�ستقالة  مطالبني  لل�سوارع"،  وال��ن��زول 

اأرزنع، فيما  حاكم مدينة �سهر كرد عبدالعلي 

انعدام  اأزمة  باأن  للتربير  اإيران  ال�سلطات احلاكمة يف  جلاأت 
املياه ال�ساحلة لل�سرب يف مدينة �سهر كرد ب�سبب الفي�سانات 
امللوحة  زيادة  عن  اأ�سفرت  التي  موؤخرًا  املدينة  �سهدتها  التي 

يف مياه نبع كوهراجن.
اأنها  على  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  �سددت  وخارجيا، 
اأن  اإىل  م�سرية  ن���ووي،  ���س��الح  ب��ام��ت��الك  الإي����ران  ت�سمح  ل��ن 
لرفع  ال��ن��ووي��ة  اأن�سطتها  ع��ن  التخلي  عليها 
امل��ت��ح��دث با�سم  ال��ع��ق��وب��ات ع��ن��ه��ا. وق����ال 
اخلارجية االأمريكية نيد براي�س: �سنقدم 
االأوروب����ي  اق����رتاح االحت����اد  ع��ل��ى  رًدا 
تقبل  واإذا مل  النووي،  االتفاق  الإحياء 
ال�ساملة  العمل  خلطة  العودة  اإي��ران 
عليها،  العقوبات  فر�س  اإىل  �سنعود 
الإحياء  الوحيدة  الطريقة  اأن  مبينا 
االت��ف��اق ال��ن��ووي االإي�����راين ه��ي اأن 
املبالغ  مطالبها  ع��ن  ط��ه��ران  تتخلى 
نخفف  "لن  ب��راي�����س:  واأ���س��اف  فيها. 
غري  اإي��ران  على  مفرو�سة  عقوبات  اأي 

مرتبطة بامللف النووي".
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ولي العهد 

مكة املكرمة- وا�س
نيابة عن خادم احلرمني 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
���س��ع��ود - ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
���س��اح��ب  ت�����س��رف   ،-
االأمري  امللكي  ال�سمو 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان 
ويل  عبدالعزيز  بن 
رئي�س  نائب  العهد 
جم��ل�����س ال������وزراء 
ب���غ�������س���ل ال��ك��ع��ب��ة 

امل�سرفة.
ول������دى و����س���ول 
العهد  ويل  ���س��م��و 
امل���������س����ج����د  اإىل 
احل�������رام، ي��راف��ق��ه 
����س���اح���ب ال�����س��م��و 
امل����ل����ك����ي االأم��������ري 
ع����ب����دال����ع����زي����ز ب��ن 

ت���رك���ي ب����ن ف��ي�����س��ل 
وزي�������ر ال���ري���ا����س���ة، 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك�����ان 
العام  الرئي�س  معايل 

ل�سوؤون امل�سجد احلرام 
ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد 

بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
عبدالعزيز ال�سدي�س.

اإىل  �سموه  و���س��ول  وف���ور 
بالبيت  ط��اف  احل���رام  امل�سجد 
العتيق واأدى ركعتي الطواف.

داخل  اإىل  �سموه  توجه  ذل��ك  بعد 
الكعبة امل�سرفة، حيث ت�سرف بغ�سلها، 

ثم اأدى ركعتي ال�سنة.

يتشرف بغسل الكعبة

معاجلة

رخص

أحياء وسط الرياض

حرفية لألنشطة التجارية

الريا�س - البالد
عبدالرحمن  ب��ن  حممد  االأم���ري  ناق�س   
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���س 
بالنيابة معاجلة و�سع اأحياء و�سط مدينة 
اإجن��ازات غرفة  الريا�س، حيث اطلع على 
امليدانية  وحمالتها  امل�سرتكة  العمليات 
�سهور   6 ال����  ال���ف���رتة  خ���الل  وال��رق��اب��ي��ة 
اآلية  ع��ن  ���س��رح  اإىل  وا�ستمع    ، املا�سية 
العاجلة  احللول  وتقدمي  امل�سرتك  العمل 
والرقابة  الدائم  التمركز  يف  وامل�ستدامة 
امليدانية الدورية وفرق اجلوالة للحد من 
الظواهر املخالفة وحت�سني الو�سع ب�سكل 
العمليات  دائ��م وفق من��وذج حت��دده غرفة 
واأك��ادمي��ي��ة  علمية  ج��ه��ات  م��ع  امل�����س��رتك��ة 
الغرفة  النموذج يف تو�سيع نطاق  ي�ساهم 

وا�ستدامة تاأثرياتها االإيجابية.

الريا�س- البالد
البلدية والقروية  ال�سوؤون  �سددت وزارة   
الرتخي�س  خدمة  اإلزامية  على  واالإ���س��ك��ان، 
احل����ريف ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ع���دد م���ن االأن�����س��ط��ة 
البلدي،  القطاع  عليها  ي�سرف  التي  التجارية 
القادم  العام  يونيو من  اأول  ابتداًء من  وذلك 
املتطلبات  اأح���د  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث   ،2023
اإ�سدار  عملية  وكذلك  احلرفية  املهن  ملمار�سة 
وجت���دي���د ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��ن�����س��اآت، 
بالتعاون مع برنامج الفح�س املهني بوزارة 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
من  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  دور  ومت��ك��ني  لتفعيل 
وت�سهيل  ال��رتاخ��ي�����س  عملية  اأمت��ت��ة  خ���الل 
يف  ي�سهم  مبا  ودعمهم،  امل�ستثمرين  اأع��م��ال 

رفع جودة احلياة ل�سكان وزّوار اململكة.
ال��رتخ��ي�����س  اأن  ال�������وزارة  واأو����س���ح���ت 
احلريف يف بع�س االأن�سطة البلدية �سيكون 
الرخ�س  واإ�سدار  لتجديد  اأ�سا�سيًا  متطلبًا 
"بلدي"،  من�سة  ع��رب  للمن�ساآت  التجارية 
مرخ�س  واحد  عامل  وجود  اإلزامية  موؤكدًة 
حرفيًا بحد اأدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود 
املوؤهل العلمي اأو اخلربة واملهارات الالزمة 

لتاأدية اأعمالهم بكفاءة عالية.
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

سمو ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

مكة املكرمة- وا�س
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عن  نيابة 
الله -، ت�سرف  اآل �سعود - حفظه  بن عبدالعزيز 
ــــر حمــمــد بن  �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأم
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
الكعبة  بغ�سل  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 

امل�سرفة.
اإىل  العهد  ولدى و�سول �سمو ويل 
�ساحب  يرافقه  احلــرام،  امل�سجد 
ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز 
وزيــر  في�سل  بــن  تــركــي  بــن 
ا�ستقباله  يف  كان  الريا�سة، 
ـــعـــايل الـــرئـــيـــ�ـــس الـــعـــام  م
احلــرام  امل�سجد  لــ�ــســوؤون 
ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد 
بن  عبدالرحمن  الــدكــتــور 

عبدالعزيز ال�سدي�س.
طاف  احلـــرام  امل�سجد  اإىل  �سموه  و�ــســول  وفـــور 

بالبيت العتيق واأدى ركعتي الطواف.
امل�سرفة،  الكعبة  داخــل  اإىل  �سموه  توجه  ذلك  بعد 

حيث ت�سرف بغ�سلها، ثم اأدى ركعتي ال�سنة.
ويل  �سمو  مع  امل�سرفة  الكعبة  بغ�سل  ت�سرف  كما 
العهد، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سعود بن نهار 
بن �سعود بن عبدالعزيز حمافظ الطائف، و�ساحب 
ال�سمو الأمر �سعود بن عبدالله بن جلوي حمافظ 
ال�سيخ  العلماء  كــبــار  هيئة  ع�سو  ومــعــايل  جـــدة، 
الدكتور �سالح بن عبدالله بن حميد، ومعايل ع�سو 
هيئة كبار العلماء ال�سيخ الدكتور عبدالله بن حممد 
ال�سيخ  العلماء  كبار  هيئة  ع�سو  ومعايل  املطلق، 
الدكتور �سعد بن نا�سر ال�سرثي، وع�سو هيئة كبار 
العلماء ف�سيلة ال�سيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز 

بليلة و�سدنة بيت الله احلرام.

معالجة وضع أحياء وسط الرياض

المملكة تشارك في مؤتمر  للنقل بتركمانستان

الريا�س- البالد
حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
احلكم  بق�سر  مكتبه  يف  بالنيابة  الريا�س 
امل�سرتكة  العمليات  غرفة  اجتماع  اأم�س، 

ملعاجلة و�سع اأحياء و�سط مدينة الريا�س، 
عاجل،  ب�سكل  بتفعيلها  �سموه  وجه  التي 
بح�سور �ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن 
عبدالعزيز بن عياف اأمني منطقة الريا�س 

وممثلي اجلهات احلكومية واخلدمية.

مف�سل  عر�س  قــدم  الجتماع  بداية  ويف 
عن  بالنيابة  الريا�س  منطقة  اأمــر  ل�سمو 
اإجنــــــازات الــغــرفــة وحــمــالتــهــا املــيــدانــيــة 
والــرقــابــيــة خــــالل الـــفـــرتة الـــــ 6 �ــســهــور 

املا�سية.

ــيــة  اآل �ـــســـرح عـــن  اإىل  ــمــوه  �ــس ــتــمــع  وا�ــس
العاجلة  احللول  وتقدمي  امل�سرتك  العمل 
والرقابة  الدائم  التمركز  يف  وامل�ستدامة 
امليدانية الدورية وفرق اجلوالة للحد من 
الظواهر املخالفة وحت�سني الو�سع ب�سكل 
العمليات  دائــم وفق منــوذج حتــدده غرفة 
واأكــادميــيــة  علمية  جــهــات  مــع  املــ�ــســرتكــة 
الغرفة  النموذج يف تو�سيع نطاق  ي�ساهم 

وا�ستدامة تاأثراتها الإيجابية.
ونـــــوه الأمــــــر حمــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
امل�ساركون يف غرفة  التي يبذلها  باجلهود 
العمليات امل�سرتكة والأهداف التي حتققت 
والإجنازات يف املدة الزمنية مقدمًا �سكره 
يف  �ساهموا  الذين  والع�سكريني  للمدنيني 

هذا النجاح.
امل�ساعد  الإمــــارة  وكيل  الجــتــمــاع  ح�سر 
لل�سوؤون التنموية الأ�ستاذ �سعود العريفي 
فهد  اللواء  الريا�س  منطقة  �سرطة  ومدير 

املطري.

الريا�س- البالد
ال�سعودية ممثلة يف  العربية  اململكة  �ساركت 
يف  اللوج�ستية  واخلــدمــات  النقل  منظومة 
النامية  البلدان  يف  للنقل  الـــوزراي  املوؤمتر 
حكومة  ت�ست�سيفه  ـــذي  وال ال�ساحلية  غــر 
 ، ال�سياحة  اآفــــازا  منطقة  يف  تركمان�ستان 
منظمة   34 و  دولــة   39 من  ممثلني  بح�سور 

دولية .
وراأ�س وفد اململكة نائب رئي�س الهيئة العامة 
املهند�س  الرقمي  والتحول  للعمليات  للنقل 
فهد بن �سليمان البداح ، مب�ساركة ممثلني من 
وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية، والهيئة 
ــلــطــران املــــدين والــهــيــئــة الــعــامــة  ــعــامــة ل ال

للموانئ.

اأجل  من  النقل  دور  تعزيز  املومتر  وناق�س 
النــتــعــا�ــس املــ�ــســتــدام لــلــبــلــدان الــنــامــيــة غر 
 19 كوفيد  كــورونــا  جائحة  بعد  ال�ساحلية 
واخلـــرات واحلــلــول واملـــبـــادرات لتح�سني 
النتعا�س  اأجـــل  مــن  الــنــقــل  قــطــاع  ومتــويــل 

القت�سادي امل�ستدام.
واأ�سار املهند�س البداح خالل كلمة اململكة يف 

اإ�سرتاتيجية  اململكة  اإطالق  اإىل  املوؤمتر  هذا 
�سمن  اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  وطنية 
اأن يكون القطاع  روؤية اململكة 2030، بهدف 
وميّكن  امل�ستقبل  ي�ستقرئ  م�ستدامًا  نــقــاًل 
اململكة  مكانة  لرت�سيخ  الوطنية  الــقــدرات 
للتنقل  ومنــوذجــًا  عــاملــي  لوج�ستي  كمركز 

املتكامل.

 700 ألف شهادة لضريبة 
التصرفات العقارية 

الريا�س - البالد
اأغ�سط�س،  ل�سهر  تقريره  "�سكني"  برنامج  اأ�سدر 
يوليو  �سهر  نهاية  حتى  منجزاته  اأبـــرز  مت�سمنًا 
، وجمــمــوعــة مــن الــبــيــانــات والإحـــ�ـــســـاءات حــول 
امل�ستفيدة،  والأ�سر  امل�ساريع  يف  البناء  م�ستجدات 

واأعداد �سهادات الت�سرفات العقارية.
الأ�سر  عدد  بلغ  بينما  اأ�سر،   7208 ا�ستفادة  واأبــرز 
 9184 ال�سهر  ذات  يف  الأول  م�سكنها  �سكنت  التي 
اأ�سرة، �سمن جهود الرنامج امل�ستمرة لتمكني الأ�سر 
من متّلك امل�سكن الأول ، واإ�سدار 700،600 �سهادة 
ل�سريبة الت�سرفات العقارية للم�سكن الأول، منوهًا 
حتى  العام  بداية  منذ  اأ�ــســرة،   87،467 با�ستفادة 
ال�سكنية  اخليارات  جميع  من  املا�سي  يوليو  نهاية 
واحللول التمويلية التي ُيتيحها الرنامج اإلكرتونيًا 
مل�ستفيديه، �سمن اإجراءات �سهلة ومي�سرة، فيما بلغ 
 104،492 الأول  م�سكنها  �سكنت  التي  الأ�سر  عــدد 

اأ�سرة. 
والتمويلية  ال�سكنية  احللول  التقرير  وا�ستعر�س 
الــدعــم  بــاقــات  مت�سمنًة  الــرنــامــج،  يتيحها  الــتــي 
الدعم  )باقة  وهــي:  اجلــديــدة،  الختيارية  ال�سكني 
املقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، 
اجلديدة  الــبــاقــات  متنح  اإذ  امل�سكن(،  جتديد  باقة 
دعم  بتقدمي  وذلــك  ومتعددة،  مرنة  حلوًل  امل�ستفيد 
ال�سكنية  الــوحــدات  مل�ستفيدي  م�سرتد  غــر  فــوري 
بال�سراكة  الذاتي،  والبناء  الإن�ساء  وحتت  اجلاهزة 
مع �سندوق التنمية العقارية واجلهات التمويلية من 

البنوك وموؤ�س�سات التمويل واملطورين العقاريني.



الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين
قدر جهود تنمية المحتوى المحلي.. مجلس الوزراء:

محليات
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اململكة  �سيا�سة  يف  الإن�سانية  احلــالــة  تت�سم 
ـــعـــامل ،  ــى خـــارطـــة ال ــور املــتــمــيــز عــل بــاحلــ�ــس
بــال�ــســتــجــابــة الــعــالــيــة  لـــ�أزمـــات والـــكـــوارث 
لقيمها  عملي  جت�سيد  يف  والنزاعات  الطبيعية 
جهودها  تــوا�ــســل  حــيــث  النبيلة،  الإنــ�ــســانــيــة 
وبذلها  �سلمان  امللك  مركز  خــ�ل  مــن  الــبــارزة 
نا�سعة واإمكانات ل  امليدان مبنطلقات  يف هذا 
الن�سانية  امل�ساعدات  يف  فقط  لي�س  حمــدودة، 
ــادرات وم�ساريع  ــب م اأيــ�ــســا  اإمنـــا   ، والغــاثــيــة 
واملياه  وال�سحة  الزراعة  قطاعات  يف  تنموية 
فر�س  اأ�سباب  من  وغريها  والبيئة  والكهرباء 
احلياة الأف�سل لكثري من ال�سعوب التي تواجه 

حتديات واأزمات.
  الواقع يتحدث بالكثري من املواقف الإن�سانية 
جلهود  دعمه  ويف  املــركــز  بــرامــج  يف  للمملكة 
ترجمة  يف  دوره  وتكامل   ، الأممية  املنظمات 
لذا   ، املوؤ�س�سي  الإن�ساين  العمل  منظومة  قوة 
الإن�ساين  بالعمل  متقدمة  عاملية  مكانة  حققت 
الإغــاثــي ، ويف هــذا الإطـــار يتوا�سل  والــبــذل 
العاجلة  والإيوائية  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي 
ل�جئني من اأوكرانيا اإىل الدول املجاورة، وذلك 
ومنظمات  البولندية  احلكومة  مع  بالتن�سيق 
املتميزة  امل�ساعدات  وتتوا�سل   ، املتحدة  الأمم 
ترجمة للتوجيه الكرمي ، وامتداًدا جلهود مملكة 
املت�سررين  جانب  اإىل  الوقوف  يف  الإن�سانية 
والتخفيف  املــعــمــورة  اأرجـــاء  يف  واملحتاجني 
عظيمة   وا�ستجابة  جهود  وهي   ، معاناتهم  من 
الهدف وحمل التقدير العاملي لأثرها العميق يف 

اإع�ء قيمة الإن�سان.

قيم إنسانية
كلمة

قرارات المجلس:
اّطلع جمل�س الوزراء، على املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله، من بينها مو�سوعات ا�سرتك 
جمل�س ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع على ما انـتهى اإليه كل من جمل�س ال�سوؤون القت�سادية 
والتنمية، وجمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية، واللجنة العامة ملجل�س الوزراء، وهيئة اخلرباء 

مبجل�س الوزراء يف �ساأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
اأوًل: تفوي�س �ساحب ال�سمو وزير اخلارجية - اأو من ينيبه - بالتباحث مع جمل�س ال�سحة لدول 
اململكة  حكومة  بني  مقر  اتفاقية  م�سروع  اإعــداد  �ساأن  يف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
العربية  اململكة  حكومة  بني  املربمة  املقر  اتفاقيات  �سوء  يف  وذلك  واملجل�س،  ال�سعودية  العربية 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  وح�سانات  مزايا  واتفاقية  الدولية،  واملنظمات  ال�سعودية 

والرفع عن ذلك ل�ستكمال ما يلزم.
ثانيًا: تفوي�س �ساحب ال�سمو وزير الثقافة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة العامل الإ�س�مي 
الثقايف  املجال  للتعاون يف  تفاهم  �ساأن م�سروع مذكرة  )الإي�سي�سكو( يف  للرتبية والعلوم والثقافة 
بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة العامل الإ�س�مي للرتبية والعلوم والثقافة 

)الإي�سي�سكو(، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - الثقافة  وزير  ال�سمو  �ساحب  تفوي�س  ثالثًا: 
والثقافة والعلوم يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم لإط�ق املر�سد 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، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
العربية  اململكة  حكومة  بني  املنزلية  والعمالة  العمالة،  توظيف  جمايل  يف  اتفاقني  على  املوافقة  رابعًا: 

ال�سعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - اللوج�ستية  واخلــدمــات  النقل  وزيــر  معايل  تفوي�س  خام�سًا: 
البحريني يف �ساأن م�سروعي مذكرتي تفاهم يف جمايل �س�مة و�سيانة الطرق وم�ستقبل النقل بني وزارة 
مملكة  يف  والت�سالت  املوا�س�ت  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل 

البحرين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع الن�سختني النهائيتني املوقعتني، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
�ساأن م�سروع  الأوزبكي يف  بالتباحث مع اجلانب   - ينيبه  اأو من   - ال�سحة  �ساد�سًا: تفوي�س معايل وزير 
مذكرة تفاهم للتعاون يف املجالت ال�سحية بني وزارة ال�سحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سحة 
الإجــراءات  ل�ستكمال  املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  اأوزبك�ستان،  جمهورية  يف 

النظامية.
�سابعًا: املوافقة على مذكرة تفاهم بني النيابة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة العدل للجمهورية 

اجلزائرية الدميوقراطية ال�سعبية.
ثامنًا: تفوي�س معايل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  بني  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  الإمــاراتــي 
ووزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة للتعاون يف جمال تطوير اأدوات التقومي والقيا�س 

والعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
تا�سعًا: املوافقة على �سوابط تاأمني امل�ب�س الع�سكرية، وذلك على النحو الوارد يف القرار.

عا�سرًا: املوافقة على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين.
حادي ع�سر: جتديد ع�سوية الدكتور/ عبداحلميد بن عبدالله احلرقان )رئي�سًا(، والدكتور/ عبداللطيف بن حممد 
اآل ال�سيخ، والدكتور/ عبدالرحمن بن اأحمد املاجد، يف اللجنة املن�سو�س عليها يف املادة )اخلام�سة والث�ثني( من 
نظام براءات الخرتاع والت�سميمات التخطيطية للدارات املتكاملة والأ�سناف النباتية والنماذج ال�سناعية، وتعيني 

الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد احلمودي، والدكتور/ عبدالرحمن بن م�سبب الأحمري ع�سوين يف اللجنة.
ثاين ع�سر: اعتماد احل�سابات اخلتامية جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولية على 

اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم، والهيئة العامة للمناف�سة.

جدة - وا�س
اأم�س )الثالثاء(،  وافق جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -، خالل اجلل�سة التي عقدها بعد ظهر 
يف ق�سر ال�سالم بجدة، على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين، و�سوابط تاأمني 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 اأثره 
القت�سادي يف الناجت املحلي. وتناول جمل�س الوزراء خالل اجلل�سة، جممل املحادثات التي جرت بني اململكة وعدٍد من الدول خالل الأيام املا�سية، ومنها الر�سالتان 
اللتان تلقاهما خادم احلرمني ال�سريفني، و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء - حفظهما اهلل - ، من فخامة رئي�س جمهورية بنغالدي�س ال�سعبية، 

وفخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا، وكذا الت�سال الهاتفي الذي تلقاه �سموه، من دولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

بن  الــدكــتــور ماجد  املكلف  الإعـــ�م  واأو�ــســح وزيــر 
عبدالله الق�سبي، يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية 
عقب اجلل�سة، اأن املجل�س ا�ستعر�س كذلك تقارير عن 
تطورات الأو�ساع وجمرياتها يف املنطقة، واجلهود 

الدولية املبذولة جتاهها؛ مبا يحافظ على 
اأمن املنطقة وا�ستقرارها.

املبذولة  ــوزراء، اجلهود  ال وقــّدر جمل�س 
خمتلف  يف  املــحــلــي  املــحــتــوى  لــتــنــمــيــة 
القت�سادي  اأثـــره  وتعظيم  الــقــطــاعــات 
م�ستهدفات  لتحقيق  املحلي،  الناجت  يف 
حققه  مــا  ـــك  ذل ومـــن   ،)2030 ـــــة  )روؤي
القطاع الزراعي من ارتفاع ُيعد الأعلى 

ريال،  مليار   72 متجاوزًا  تاريخه؛  يف 
بالعام  مقارنة   )  %  7.8  ( اإىل  و�سل  منــو  ومبــعــدل 

ال�سابق.
للمرتبتني  تــرقــيــات  على  الــــوزراء  جمل�س  ووافـــق 

على  وذلــك  ع�سرة(،  و)الرابعة  ع�سرة(،  )اخلام�سة 
بن  عبدالله  بــن  عبدالرحمن  ترقية  الــتــايل:  النحو 
اأول(  مــايل  )م�ست�سار  وظيفة  اإىل  الدعف�س  ف�سل 
ترقية  املالية،  بـــوزارة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة 

بن  قــداح  بن  عائ�س  بن  علي 
اإىل  القحطاين  ح�سو�سه 
اقت�سادي  )م�ست�سار  وظيفة 
)اخلام�سة  بــاملــرتــبــة  اأول( 
ــرة( بـــــوزارة املــالــيــة،  عــ�ــس
ترقية عبدالعزيز بن حممد 
بن مفرج املانع اإىل وظيفة 
باملرتبة  اأعمال(  )م�ست�سار 

)الــرابــعــة عــ�ــســرة( بـــوزارة 
علي  بن  حممد  بن  عــادل  املهند�س  ترقية  الداخلية، 
باملرتبة  مدنية(  هند�سة  )م�ست�سار  وظيفة  اإىل  العقل 
بن  اأحمد  وترقية  ال�سحة،  بــوزارة  ع�سرة(  )الرابعة 

)م�ست�سار  وظيفة  اإىل  بلعو�س  بن  علي  بن  حممد 
بالرئا�سة  ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة  ديني(  بحث 

العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ــــــــوزراء عــلــى عــــدد من  كــمــا اطـــلـــع جمــلــ�ــس ال
ـــعـــامـــة املـــدرجـــة  املـــو�ـــســـوعـــات ال
اأعــمــالــه، مــن بينها  عــلــى جــــدول 
ال�سناعة  لــوزارة  �سنوية  تقارير 
والـــــروة املــعــدنــيــة، و�ــســنــدوق 
امللكية  الوطني، والهيئة  التنمية 
ملحافظة الع�، واملوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية، وجامعة 
املـــلـــك عــبــدالــعــزيــز، والــهــيــئــة 
ال�سناعية  لــلــمــدن  الــ�ــســعــوديــة 
ومكافحة  الرقابة  وهيئة  التقنية،  ومناطق 
حيال  يلزم  ما  املجل�س  اتخذ  وقد  الف�ساد، 

تلك املو�سوعات.

القيادة تهنئ رئيسي الجابون وإندونيسيا 
جدة - البالد

اآل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــعــث 
رئي�س  اأوندميبا،  علي بوجنو  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود، 
امللك  ب�ده.واأعرب  ا�ستق�ل  ذكرى  مبنا�سبة  اجلابونية،  اجلمهورية 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عن  املــفــدى، 
اطراد  ال�سقيق،  اجلابونية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

التقدم والزدهار.
العزيز  عبد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بعث  كما   

رئي�س  ويـــدودو،  جوكو  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
امللك  بــ�ده.واأعــرب  ا�ستق�ل  ذكرى  مبنا�سبة  اإندوني�سيا،  جمهورية 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عن  املــفــدى، 
اطــراد  ال�سقيق،  اإندوني�سيا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

التقدم والزدهار.
 وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل 
لفخامة  الوزراء، برقية تهنئة،  نائب رئي�س جمل�س  العهد  �سعود، ويل 
الرئي�س علي بوجنو اأوندميبا، رئي�س اجلمهورية اجلابونية، مبنا�سبة 

ذكرى ا�ستق�ل ب�ده.وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبــوفــور  التمنيات 

اجلمهورية اجلابونية ال�سقيق، املزيد من التقدم والزدهار.
كما بعث �سموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س جوكو ويدودو، رئي�س 
جمهورية اإندوني�سيا، مبنا�سبة ذكرى ا�ستق�ل ب�ده.وعرب �سمو ويل 
العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
اإندوني�سيا ال�سقيق، املزيد من  لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية 

التقدم والزدهار.

الريا�س- البالد
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  اأ�ــســدر 
العزيز اآل �سعود - حفظه الله - اأمًرا ملكًيا برتقية )624( 

ع�سوًا على خمتلف مراتب �سلك اأع�ساء النيابة العامة.
خلــادم  والمــتــنــان  ال�سكر  الــعــام،  النائب  معايل  ورفــع 
ما  على  الأمــني،  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني 
تلقاه النيابة العامة من دعم م�ستمر، ومتابعة واإ�سراف 
وجل  عز  املوىل  �سائً�   ،- الله  حفظهما   - منهما  مبا�سر 
اأن يدمي عزهما وتوفيقهما، واأن يوفق الأع�ساء املرتقني 
امللكية  الثقة  هــذه  على  اإيــاهــم  مهنئًا  وطــنــهــم،  خلــدمــة 

الكرمية والغالية.
م�ساعفة  على  العامة  النيابة  من�سوبي  معاليه  وحــث 
اجلهد والعمل وفق خطط وا�سرتاتيجيات النيابة العامة 
الر�سيدة  القيادة  العمل وفق تطلعات  مبا ي�سمن جودة 

ومواكبة لروؤية اململكة 2030.

 أمر ملكي بترقية 
)624( من أعضاء 

النيابة العامة 
مساعدة الجئي أوكرانيا تجسد القيم السامية للمملكة 

 البالد - مها العواودة 
اإدارة  مدير  ال�سلهوب  الله  عبد  بــن  �سلهوب  اأكــد 
�سلمان  املــلــك  مبــركــز  العامة  والــعــ�قــات  الإعـــ�م 
اأوكــرانــيــا  ل�جئي  ال�سعودي  الــدعــم  اأن  لــ�إغــاثــة 
بها  تتحلى  التي  النبيلة  ال�سامية  القيم  يج�سد 
دورهــا  ويعك�س  الــعــريــق،  تاريخها  عــرب  اململكة 
ما  بكل  واهتمامها  وحر�سها  الإن�ساين  الــريــادي 
من �ساأنه رفع املعاناة عن املحتاجني واملت�سررين 
امل�ساعدات  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  العامل،  اأنحاء  يف 
ل�جئني  الإن�سانية  ال�ستجابة  دعــم  يف  �ساهمت 
ــادمــني مــن اأوكـــرانـــيـــا اإىل الــــدول املــجــاورة  ــق ال
اجلهود  اإطــار  يف  تاأتي  وهي  بولندا،  وبالأخ�س 
التي تبذلها اململكة من خ�ل  الإن�سانية والإغاثية 
الإن�سانية  والأعــمــال  ل�إغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
�ستى  يف  واملحتاجني  ال�جئني  عن  املعاناة  لرفع 

اأنحاء العامل.
ال�سعودي ل�جئني  الدعم  "الب�د" اأن  لـ   واأو�سح 
القادمني من اأوكرانيا اإىل بولندا والدول املجاورة 
من  ُقــدم  اأمريكي،  دولر  م�يني   10 قيمته  البالغ 

خ�ل مركز امللك �سلمان ل�إغاثة اإىل منظمة ال�سحة 
العاملية واملفو�سية ال�سامية ل�أمم املتحدة ل�سوؤون 
اأكر  ي�ستهدف  الدعم  اأن هذا  اإىل  ، لفتا  ال�جئني 

من مليون لجئ اأوكراين.
 ، اململكة  دعــم  خــ�ل  مــن  اأنــه  اإىل  ال�سلهوب  واأ�ــســار   
من  ل�جئني  واإيوائية  طبية  م�ساعدات  تقدمي  جرى 

متنوعة  طبية  واإمـــدادات  معدات  ت�سمنت  اأوكرانيا، 
ال�سكري  مثل  املعدية  غري  الأمرا�س  ع�ج  ت�ستهدف 
ف�س�  وغريها،  الدموية  والأوعــيــة  القلب  واأمــرا�ــس 
مواجهة  بدعم  اخلا�سة  الطبية  الإمــدادات  تقدمي  عن 
اإ�سافة اإىل توفري بطانيات ومراتب  جائحة كورونا، 
واأ�سرة واأغطيتها واحلقائب اخلا�سة بالنوم ل�جئني.

 اتفاقان في 
مجال توظيف 
العمالة من 

بوروندي

الموافقة على 
ضوابط تأمين 

المالبس 
العسكرية

مدير اإلعالم والعالقات بمركز الملك سلمان لـ               : 

ّ
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الريا�ض ـ البالد          

او�سحت هيئة تقومي التعليم والتدريب اأن موؤ�سر ترتيب يعمل على 

التعليم  واإدارات  ومكاتب  املدار�س  بني  الإيجابي  التناف�س  حتفيز 

الختبارات  يف  طالبها  درجــات  متو�سط  ح�سب  ترتيبها  خالل  من 

املعيارية.

وزارة  مع  بالتعاون  ر�سميًا  اأطلق  الذي  املوؤ�سر  اأن  الهيئة  وك�سفت 

املخرجات  جتويد  اإىل  يهدف  2021م،  املا�سي  العام  نهاية  التعليم 

الطالب  ي�ساعد  كما  الخــتــبــارات،  هــذه  يف  الطلبة  اأداء  وحت�سني 

والطالبات واأولياء اأمورهم يف حتديد املدار�س املنا�سبة لهم.

ويعتمد املوؤ�سر على ترتيب املدار�س وفق متو�سط درجات الطالب 

الخــتــبــارات  يف  نتائجها  ح�سب  درا�ــســيــة  اأعــــوام  ثــالثــة  اآخـــر  يف 

جتريها  التي  الدرا�سي(  والتح�سيل  الــقــدرات  )اختبار  املعيارية 

الهيئة، كما يهدف اإىل التطوير امل�ستمر ملنظومة التعليم والتدريب 

من خالل الدرا�سات والبحوث وحتليل البيانات وتقدمي التو�سيات 

بناًء عليها.

ويقدم )tarteeb.edu.sa(، اإمكانية البحث على م�ستوى مكتب 

والبنات،  البنني  ملدار�س  الوطني  امل�ستوى  وعلى  التعليم  واإدارة 

اختبارات  حاليًا  ويغطي  اململكة،  خارطة  على  للبحث  بالإ�سافة 

اأنه  اإل  )القدرات العامة، والتح�سيل الدرا�سي( للمدار�س الثانوية، 

ل ُيعدُّ تقييما اأو ت�سنيفًا �ساماًل لإدارات ومكاتب التعليم واملدار�س، 

بل هو موؤ�سر خا�س بدرجات الطلبة يف اختبارات معيارية حمددة 

وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم واملدار�س بناء على ذلك.

ويعر�س املوؤ�سر كذلك النتائج من خالل ترتيب املدار�س يف قائمة، 

وعر�س املدار�س على اخلريطة التفاعلية، مع خيارات بحث متقدم 

لكل طريقة ت�سمل اإدارة ومكتب التعليم ونوع التعليم والختبار 

للبنني والبنات وغريها، كما ميكن البحث عن مدر�سة معينة اأو 

ترتيب،  موؤ�سر  يف  املوجودة  اخلارطة  من  مبا�سرة  اختيارها 

بلغ  حيث  املــدار�ــس،  بني  املدر�سة  وترتيب  اأداء  على  للتعرف 

خالل   )4878( املوؤ�سر  �سملها  التي  الثانوية  املــدار�ــس  عــدد 

وطالبة  طــالــب   )1.476.630( �سمل  كما  �ــســنــوات،  ثــالث 

اختبار  يف   )1.017.568( و  العامة،  القدرات  اختبار  يف 

الفئات  نتائجه عدد من  الدرا�سي. وي�ستفيد من  التح�سيل 

معرفة  يف  الأمـــور  ــيــاء  واأول والطالبات  بالطالب  بــدايــًة 

يف  الأ�ــســرة  م�ساركة  فر�س  وتو�سيع  املــدار�ــس  م�ستوى 

املوؤ�سر  ي�ساهم  كما  التعليمي.  اأبنائهم  حت�سيل  متابعة 

الختبارات  يف  البناء  والتفاعل  امل�ساركة  ت�سجيع  يف 

املعيارية، وتتبع التغريرّ احلادث يف م�ستوى التح�سيل 

لإدارات  وميكن  الوقت،  مبــرور  للمدار�س  التعليمي 

يف  املوؤ�سر  نتائج  من  ت�ستفيد  اأن  التعليم  ومكاتب 

التح�سيل وم�ساعدة  لرفع م�ستوى  املدار�س  حتفيز 

بني  معيارية  مقارنات  عقد  يف  التعليمية  القيادات 

الأداء تت�سمن موؤ�سرات نا�سجة وموثوقة.

مؤشر ترتيب يحفز التنافس بين المدارس

وزارة الحج: زيارة الروضة 
الشريفة يلزمها تصريح

ردم التجمعات المائية بالخبر 

األطفال مستخدمو
اإللكترونيات مهاراتهم منخفضة 

املدينة املنورة - البالد                             

زيارة  بــاأن  التذكري  والعمرة،  احلج  وزارة  جــددت 

اإ�سدار  يلزمها  النبوي  بامل�سجد  ال�سريفة  الرو�سة 

ت�سريح م�سبق، اأما ال�سالة يف احلرمني ال�سريفني 

فبدون ت�سريح.

ا�ستف�سار  على  رًدا  تويرت؛  عرب  الـــوزارة،  وذكــرت 

مــن مــواطــنــة بــهــذا اخلــ�ــســو�ــس: »نــعــم يــلــزم حجز 

الت�ساريح، مع ا�سرتاط ظهور احلالة ال�سحية �سليم 

)توكلنا(«.  تطبيق  يف  خمالط(  غري  م�ساب/  )غري 

احلجز  يلزم  هل  ا�ستف�سارها:  يف  املواطنة  وقالت 

من )اعتمرنا( لزيارة الرو�سة ال�سريفة للن�ساء؟

واأو�سحت وزارة احلج، اأنه »ل يلزم حجز ت�سريح 

عدم  ب�سرط  ال�سريفني،  احلرمني  يف  ال�سالة  لأداء 

الإ�سابة اأو املخالطة مل�ساب بفايرو�س كورونا«.

الت�سريح  اإ�سدار  يجب  العمرة  لأداء  اأنه  واأ�سافت 

اأو  الإ�ــســابــة  عــدم  ب�سرط  )اعــتــمــرنــا(،  تطبيق  مــن 

املخالطة مل�ساب بفريو�س كورونا. واأ�سارت وزارة 

اإلغاوؤها،  مت  م�سيف  عمرة  تاأ�سرية  اأن  اإىل  احلــج، 

اأي م�ستجدات �سيتم الإعالن عنه  ويف حال وجود 

عرب القنوات الر�سمية اخلا�سة بالوزارة.

الدمام ـ البالد                              

من  عـــدًدا  اأمــ�ــس  ال�سرقية  املنطقة  ــة  اأمــان اأطــلــقــت 

ال�سفلتة  واأعمال  والتنموية  التطويرية  امل�ساريع 

يف العزيزية مبحافظة اخلرب، بهدف رفع م�ستوى 

وتلبية  واملقيمني  للمواطنني  املــقــدمــة  اخلــدمــات 

احلالية  ال�سكاين  والنت�سار  التمدد  احتياجات 

ت�سهدها  الــتــي  ــتــطــورات  ال ظــل  يف  وامل�ستقبلية 

حمافظة اخلرب.

فهد  املــهــنــد�ــس  ال�سرقية  املنطقة  اأمـــني  واأو�ـــســـح  

اجلبري اأن امل�ساريع التنموية ت�سمل تهيئة ال�سوارع 

املائية  التجمعات  وردم  ال�سكنية،  املخططات  يف 

بالعزيزية، م�سريًا اإىل اأنه مت خالل الفرتة املا�سية 

عليها،  العمل  �سيتم  التي  للمواقع  امل�ساحي  الرفع 

يف  الأحياء  جميع  خدمة  اإىل  الأمانة  �سعي  موؤكدًا 

مدن وحمافظات املنطقة ال�سرقية واكتمال اخلدمات 

فيها وفق العتمادات املالية الالزمة.

الريا�ض  ـ البالد                               

وال�سلوك  النمائي  التطور  طب  ا�ست�ساري  ك�سف 

الذين  الأطفال  اأن  عن  ال�سمراين،  ح�سني  الدكتور 

يتاأخرون  بكرثة  الإلكرتونية  الأجهزة  ي�ستخدمون 

التوا�سل  مــهــارات  ومنها  املــهــارات،  اكت�ساب  يف 

الطفل  ا�ستخدم  ال�سمراين بعدم  والتفاعل. ون�سح 

توؤثر  لأنها  عامني،  اأول  يف  اإلكرتونية  اأجهزة  لأي 

على منو مهارات الطفل، كما توؤثر على تركيزهم.

بكرثة  الإلكرتونية  الأجهزة  ا�ستخدام  اأن  واأو�سح 

مع  »التفاعل  اأبــرزهــا  اأمــور؛  عــدة  من  الطفل  يحرم 

ال�سخ�سيات،  فهم  ال�سداقة،  معنى  اكت�ساب  الغري، 

وتطوير اللغة«.

الجامعات .. توازن في التخصصات لمواكبة سوق العمل

جدة  ــ عبدالهادي املالكي                         

الت�سنيف  يف  متيزها  ال�سعودية  اجلامعات  توا�سل 

ب�سورة  ت�سعى  كما  العامل   حول  باجلامعات  اخلا�س 

ــبــحــث  وتــطــويــر تقنيات  ال لــتــفــعــيــل مـــراكـــز  حــثــيــثــة 

الدكتور  جــدة   جامعة  رئي�س  عقد  واأم�س   التدري�س، 

املفتوح مع من�سوبي  اللقاء  عدنان بن �سامل احلميدان 

اجلامعة من الهيئتني الكادميية والإدارية حتت عنوان 

"قرارات جمل�س �سوؤون اجلامعات .. كفاءة وتطوير " 
وذلك بقاعة اجلوهرة مبقر اجلامعة بالفي�سلية.

امــام من�سوبي  هــذا وقــد بــني احلــمــيــدان خــالل كلمته 

ركائز  الأ�سا�س  من  تبنت  قد  جدة  جامعة  ان  اجلامعة 

اأن  وقــال  الت�سغيل،  وكفاءة  النفاق  وتر�سيد  اجلــودة 

اأو�ــســاع  ملعاجلة  اجلــامــعــات  �ــســوؤون  ـــرارات جمل�س  ق

اجلــامــعــات داعـــم لــتــوجــهــات اجلــامــعــة وحمــفــز لرفع 

يف  التوازن  ان  واأ�ساف  التعليمية.  املخرجات  جودة 

جدا  مهم  العمل  �سوق  مــع  يتوائم  مبــا  التخ�س�سات 

وكان احد القرارات الذي ين�س على ذلك والتو�سع يف 

التخ�س�سات النوعية التي فيها عجز يف �سوق العمل. 

واردف احلميدان ان بتعاون من�سوبي اجلامعة �سوف 

تنفيذها  القرارات ون�ساهم يف  م�ستهدفات هذه  نحقق 

التي  العمل  ل�سوق  الو�سول  معوقات  من  كثري  ونحل 

للف�سول  بالن�سبة  عديدة.  �سنوات  مدى  على  تراكمت 

اجلامعات  اأوائـــل  مــن  جــدة  جامعة  كانت  لقد  الثالثة 

منوذج  واقرتحت  املبادرة،  هذه  يف  امل�ساهمة  املبادرة 

يعترب من �سمن النماذج الأربعة يف الدليل الإر�سادي 

"للبالد"  �سوؤال  ويف   . الثالثة  الف�سول  مبادرة  لتنفيذ 

عن الإجراءات التي اتخذتها اجلامعة للف�سل ال�سيفي 

بعد اعتماد ثالثة ف�سول درا�سية  قال رئي�س اجلامعة:  

الدرا�سات والختبارات احلديثة تن�س على  اأن لئحة 

اأ�سابيع،  �ستة  عــن  مدته  تقل  ل  ال�سيفي  الف�سل  اأن 

و�ستفعل اجلامعة الف�سل ال�سيفي ب�سبب تطبيق نظام 

"البلوكات"  عند توزيع املقررات ملعاجلة خطط الطلبة 
نورة  الدكتورة   قالت  جهتها  من  املتعرثين.  حتديدا 

والت�سجيل  القبول  عمادة  وكيلة  ال�سهري  ظافر  عمري 

ب�سطر الطالبات: لقد مت فتح باب القبول باجلامعة عرب 

البوابة اللكرتونية بتاريخ 25 ذو احلجة املا�سي .

ضبط مصنع 
ومستودعات تلوث البيئة 

الريا�ض ـ البالد                             

م�سنًعا  البيئي  لــالأمــن  اخلا�سة  الــقــوات  �سبطت 

منطقة  يف  البيئة  لنظام  خمالفة  م�ستودعات  و)3( 

الإقامة  لنظامي  خمالًفا   )33( فيها  يعمل  الريا�س، 

والعمل من اجلن�سية البنجالدي�سية، جلمعهم مواد 

بال�ستيكية وحرقها لإنتاج اأخرى توؤدي اإىل تلويث 

البيئة.

واأو�سحت القوات اخلا�سة لالأمن البيئي اأن عقوبة 

املعدات  اأو  الأجهزة  اأو  املواد  ا�ستخدام  اأو  ت�سنيع 

اأو املنتجات اخلا�سعة للرقابة يف املن�ساآت اجلديدة 

اأو القائمة دون ت�سريح غرامة ت�سل اإىل )5( ماليني 

بحقهم،  النظامية  الإجــــراءات  تطبيق  ومت  ريـــال، 

واإحالتهم للجهات املخت�سة.

 )4( البيئي  لــالأمــن  اخلا�سة  الــقــوات  �سبطت  كما 

مواطنني خمالفني لنظام البيئة، لإ�سعالهم النار يف 

اأماكن غري خم�س�سة لذلك يف متنزه ال�سودة.

مت  اأنــه  البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  واأو�سحت 

اأن  مــوؤكــدة  بحقهم،  النظامية  الإجــــراءات  تطبيق 

اإ�سعال النار يف الأماكن غري املخ�س�سة لها  عقوبة 

غرامة ت�سل اإىل )3000( ريال.

حــالت متثل  اأي  الإبـــالغ عن  على  الــقــوات  وحثت 

الرقم  على  الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على  اعتداًء 

و)999(  والريا�س،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911(

و)996( يف بقية مناطق اململكة.

15 مدرسة جديدة بتعليم المدينة المنورة

متاجر متنقلة في الشرقية والطائف

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم                           

املدينة  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارُة  اأكملِت 

 350 املنورة جهوَدها ا�ستعدادًا لعودة اأكرث من 

األف طالٍب وطالبٍة ملقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي 

اجلديد يف اأكرث من 1500 مدر�سة.

وا�ستعدت اإدارة التعليم باملنطقة من خالل تهيئة 

البيئات التعليمية بجميع املتطلبات من الكوادر 

الب�سرية )التعليمية والإدارية ( واملادية والفنية، 

املــقــررات  مــن  التعليمية  التجهيزات  وتــوفــري 

الدرا�سية والأدوات والأجهزة التقنية وال�سحية 

و�سرف  املدر�سية،  وال�سالمة  الأمن  ومتطلبات 

املعلمني  ومــبــا�ــســرة  الت�سغيلية،  املــيــزانــيــات 

املنقولني وجلان التوظيف التعاقدي، وموا�سلة 

اأعمال ال�سيانة والنظافة للمرافق كافة.

اجلـــولت  تكثيف  ــتــعــداد  ال�ــس خــطــة  و�ــســمــلــت 

على  الطـــالع  بــهــدف  املــدار�ــس؛  على  امليدانية 

وانــطــالق  اجلــديــد  الــدرا�ــســي  للعام  جاهزيتها 

ــعــة اكــتــمــال  ــاب ــي، ومــت ــعــل ـــة بــ�ــســكــل ف ـــدرا�ـــس ال

الــتــجــهــيــزات الأ�ــســا�ــســيــة كــاملــقــررات والــكــتــب 

واملــقــاعــد  التفاعلية  ــ�ــســبــورات  وال الــدرا�ــســيــة 

اأعــمــال  مــن  والنــتــهــاء  املــدر�ــســيــة،  والأدوات 

املياه  كدورات  املدار�س  مرافق  جلميع  ال�سيانة 

النظافة،  و�سائل  والإ�ــســاءة  التكييف  واأجــهــزة 

وجاهزية اجلداول الدرا�سية للمعلمني والطالب 

اللوحات  بــاإعــداد  الهتمام  مع  �سواء،  حــٍد  على 

وامل�ساركة  والتحفيزية،  والإر�سادية  الرتحيبية 

يف احلملة الإعالمية )العامل ينتظرك ( لالحتفاء 

بعودة الطالب والطالبات.

بع�سرة  تــقــدر  ت�سغيلية  ميزانية  �سخ  مت  كما 

وا�ستالم  للمدار�س،  ــاٍل  ري األــف   600 و  ماليني 

ملختلف  جديدًا  مدر�سيًا  م�سروعًا   15 وجتهيز 

جديدًة  مدر�سًة   34 وافتتاح  الدرا�سية،  املراحل 

للطفولة املبكرة لي�سبح الإجمايل 131 مدر�سًة، 

وامل�ستلزمات  الأدوات  بجميع  جتهيزها  جــرى 

وفق  العلمي،  التح�سيل  ومتطلبات  الدرا�سية 

اأعلى املعايري ويف اأف�سل البيئات.

التجهيزات  اإدارة  يف  ممثلًة  الإدارة  ــَنــت  واأمَّ

مــدار�ــس  يف  ــًة  وطــاول مــقــعــدًا   4500 املدر�سية 

ولت�سغيل  الحــتــيــاج  لــ�ــســد  والــبــنــات  الــبــنــني 

واملدار�س  النمو  وف�سول  اجلديدة  امل�سروعات 

وتوريد  التعليمية  الأدوات  وتــاأمــني  املحدثة، 

املقررات الدرا�سية وترحيلها للمدار�س.

 البالد ـ حمود الزهراين                            

اخلدمات  من  عــددًا  والأح�ساء  الدمام  يف  ال�سرقية  املنطقة  اأمانة  وفــرت 

اأعمال  مزاولة  من  الأفــراد  ومتكني  الأعمال،  قطاع  لدعم  املتنقلة  للمتاجر 

البيع؛ لالأن�سطة الغذائية وغري الغذائية عرب "من�سة بلدي"؛ بهدف تنظيم 

عملية البيع يف الأماكن العامة، وم�سارات العربات املتنقلة.

اإ�سدار رخ�سة موؤقتة ملنفذ بيع متجر متنقل  و�سملت اخلدمات اجلديدة 

- تعديل رخ�سة موؤقتة ملنفذ بيع متجر متنقل – اإلغاء رخ�سة موؤقتة ملنفذ 

عربة  رخ�سة  تعديل   - متنقلة  عربة  رخ�سة  – اإ�سدار  متنقل  متجر  بيع 

كما  متنقلة(،  عربة  رخ�سة  واإلغاء   - متنقلة  عربة  رخ�سة  جتديد  متنقلة 

اخلدمة  بطلب  املتقدم  يكون  اأن  اخلــدمــات  هــذه  من  لال�ستفادة  ي�سرتط 

�سعودي اجلن�سية، ل يقل عمره عن 18 �سنة، واأل يكون موظفًا حكوميًا.

ا�ستثمارية  فر�س  الأمــانــة خللق  امــتــدادًا جلهود  اخلــدمــات  هــذه  وتــاأتــي 

جديدة يف قطاع الأعمال، وللباحثني عن عمل؛ من خالل ت�سهيل اإجراءات 

من  اأو  "بلدي"  تطبيق  طريق  عن  املتنقلة،  املتاجر  خلدمات  الرتاخي�س 

اأو  الأمــانــة  زيــارة  اإىل  احلاجة  دون  للمن�سة،  الإلــكــرتوين  املوقع  خــالل 

قطاع  لدعم  املتنقلة  املتاجر  خدمات  الطائف  اأمانة  اأطلقت  كما  البلدية. 

الأعمال، ومتكني الأفراد من مزاولة اأعمال البيع، وذلك عرب من�سة بلدي.

يف  جديدة  ا�ستثمارية  فر�س  خلق  ذلك  من  الهدف  اأن  الأمانة  واأو�سحت 

ت�سهيل  من خــالل  وذلــك  العمل؛  فر�س  من  املزيد  الأعــمــال، وطــرح  قطاع 

اإجراءات الرتاخي�س، واحل�سول عليها عن طريق ال�ستفادة من اخلدمات 

الرقمية عرب املن�سات الر�سمية.
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الصادرات تحقق أعلى فائض تجاري للمملكة
اأ�ساد املحللون القت�ساديون حمليًا وخارجيًا، باملكانة العالية 
التي احتلتها اململكة يف املجال القت�سادي والتجاري، وباتت 
ال�سبيل  هــذا  يف  باهرًا  جناحًا  حققت  التي  الــدول  طليعة  يف 

�سابقًا ولحقًا.
هذه  ومنها  املحلية  ال�سحف  تناقلته  ــاري  اإخــب تقرير  ففي 
)اأن  اأو�سحت  للإح�ساء  العامة  الهيئة  اأن  الــغــراء،  اجلريدة 
البيانات ال�سادرة اأظهرت ت�سجيل امليزان التجاري ال�سعودي 
املا�سي  مايو  �سهر  خــلل  ريـال  مليار   )90.3( قــدره  فائ�سًا 

م�سجًل اأعلى قيمة منذ �سنوات(.
ومنذ انطلقة روؤية اململكة )2030( جنحت اململكة يف تنفيذ 
)لتمكني  الهيكلية  والإ�سلحات  الداعمة  املبادرات  من  العديد 
وال�سناعة  املحلي  املحتوى  وتعزيز  القــتــ�ــســادي  التحول 
ــادرات واإطــــلق الــقــطــاعــات الــواعــدة  ــ�ــس الــوطــنــيــة، ومنـــو ال

املقبلة  ال�سنوات  يف  م�ستدام  اقت�سادي  غــٍد  نحو  وتنميتها 
والعملقة  ال�ستثمارية  املبادرات  من  عدد  ظل  يف  خ�سو�سًا 
الرائدة،  العامة وال�سركات  ال�ستثمارات  حتت مظلة �سندوق 
كما يتوقع اأن ت�سارع عجلة توطني املعرفة والتقنيات املبتكرة(.
ال�سعودي  القت�ساد  دعم  يف   )2030( اململكة  روؤيــة  وت�ستمر 
التي تنفذ  التنموية  امل�ساريع واملبادرات  والتجاري من خلل 
عاملية  نوعية  نقلة  اململكة  اأك�سب  ممــا  متعددة  جمـــالت  يف 
للمملكة  والـــواردات  ال�سادرات  ن�سبة  رفعت  �ساملة  ونه�سة 
جهود  زالت  وما  والتجاري،  القت�سادي  النمو  درجات  لأعلى 
ت�سعى  الر�سيدة  قيادتها  يف  ممثلة   – الله  اأيــدهــا   – الــدولــة 
التقدم والرقي على  اأرقى درجات  اإىل  اململكة  جاهدة لو�سول 

كافة الأ�سعدة.
وكلنا والعامل ي�سيد باملبادرات املتنوعة التي حظيت وحتظى 

بها بلدنا اقت�ساديًا و�سياحيًا وم�سروعاتيًا، والتي قاد ويقود 
�ساحب  والنمو  والبناء  اخلــر  نحو  املوفقة  م�سرتها  قافلة 
ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان ويل العهد – يحفظه الله 
– والتي بلغ �سداها اأنحاء العامل، وما زالت جهود ومبادرات 
ا�سرتاتيجيًا  تدعمها  املجال،  هذا  يف  تتوقف  ل  حثيثة  �سموه 
ونه�سويًا روؤية اململكة )2030( التي كان لها الف�سل بعد الله 
وباتت  وعامليًا،  و�سياحيًا  جتاريًا  اقت�سادنا  ورقــي  منو  يف 
ا�ستقرارًا  الأول  الــعــامل  م�ساف  يف   – الله  بحمد   – بــلدنــا 

وازدهارًا يف �ستى جمالت احلياة.
خامتة: )ي�سهد القت�ساد ال�سعودي منوًا م�سطردًا على م�ستوى 
وقطاع  قــوي  مــايل  بنظام  مدعومًا  القطاعات  مــن  كبر  عــدد 
القت�سادي  النمو  معدلت  رفع  من  يعزز  مما  عملق،  خا�س 
مع احلفاظ على ال�ستقرار وال�ستدامة املالية( ويعود الف�سل 

احلرمني  خــادم  لدن  من  والــلحمــدود  ال�سخي  للدعم  الله  بعد 
– يف الو�سول  – يحفظهما الله  ال�سريفني و�سمو ويل العهد 

ببلدنا اإىل ما ترنو اإليه من تقدم ورفعة ورقي حمليًا وعامليًا.
وباهلل التوفيق،،

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

  

 اجلامعات ال�سعودية هي املعنية بتحقيق التطلُّعات 
والبتكار  والتطوير  للبحث  الوطنية  والأولــويــات 
للعقدين املُقبلني التي اأعلن عنها �ساحب ال�سمو امللكي 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر 
رئي�س   - ـــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
حفظه   - والبتكار  والتطوير  للبحث  العليا  اللجنة 
النظرة  يف  كبرا  حتول  متثل  التطلعات  هذه  الله. 
عن  مــعــزولــة  عاجية  ــراجــا  اأب كونها  مــن  للجامعات 
تدري�س  يف  الرئي�سية  مهمتها  على  منغلقة  املجتمع، 
باأبحاث  القيام  يف  تتمثل  ثانوية  ومهمة  الــطــلب، 
واهتماماته.  املجتمع  احتياجات  عن  بعيدة  غالبها 
هي الن ينظر لها على اأنها راأ�س مال معريف ومورد 
ليتنا�سب  وتطويره  ا�ستغلله  ينبغي  مهم  اقت�سادي 
القت�سادي  اململكة  والتطلعات حلجم  التوجهات  مع 

ووزنها الريادي من بني دول العامل قاطبة.
ل ميكن اأن تكون الأبحاث العلمية ذات قيمة اقت�سادية 
متجددًا  دخًل  تدر  م�ساريع جتارية  اإىل  تتحول  مامل 
بالتقنيات  تزويدها  خــلل  من  وذلــك  للقت�سادات، 
التي  للم�ساكل  املــثــلــى  واحلـــلـــول  الــتــعــقــيــد  عــالــيــة 
تواجهها. هذه النظرة حتديًدا تنبهت لها دول العامل 
املتقدم مبكًرا من خلل برامج دعم الأبحاث وحتولها 
اإىل منتجات وخدمات اقت�سادية من خلل ما ي�سمى 
بعملية UNIVERSITY SPIN-OUT اأو 
ال�سركات املنبثقة من اجلامعة. لهذه ال�سركات طابع 
خا�س وهي اأنها اإ�سافة معرفية عالية القيمة ت�ستثمر 
املنتمني  الباحثني  خللها  من  وتدعم  اجلامعة  فيها 
التي  احللول  ل�ستغلل  يهدف  ال�ستثمار  هذا  اإليها. 
يقدمها الباحثون وحتويلها اإىل �سركات نا�سئة تدعم 
القت�ساد املحلي. كما يتلخ�س دور اجلامعة يف كونها 
مما  والــقــانــوين،  الداري  والــداعــم  املــايل  امل�ستثمر 
ي�ساعدهم  وبالتايل  الباحثني  عن  الأعباء  هذه  يزيح 
يف الرتكيز على الكثر من النقاط واجلوانب املهمة 

يف اخلدمات واملنتجات التي يقدمونها.
الباحثني  مــن  املتميزين  مــن  الكثر  وطننا  ميتلك 
واحلا�سوب  الهند�سة  يف  املتخ�س�سني  والأكادمييني 
متثل  الثلثة  التخ�س�سات  وهــذه  الطبية،  والعلوم 
لذلك  التقنيات.  واإبــداع  توطني  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
لإن�ساء  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املــجــال  فتح  ميثل 
يف  الأهمية  بالغ  اأمرا  جامعاتهم  عن  منبثقة  �سركات 
كبرا.  معرفيا  راأ�سا  متتلك  �سعودية  �سركات  اإيجاد 
ومع حتول اجلامعات وا�ستقلليتها قد يكون البحث 
رفدها مب�سادر دخل  مهمًا يف  مــوردًا  الأمــر  عن هذا 
الأبحاث  كل  هل  وهو  اأخر  ت�ساوؤل  بقي  م�ستدامة. 
منا�سبة لتتحول اإىل �سركة منبثقة؟ اجلواب بالتاأكيد 
مراكز  مــع  الــتــعــاون  اإىل  جامعاتنا  حتــتــاج  لــذا  ل. 
ناحية  مــن  ودرا�ستها  الأبــحــاث  لتقييم  ا�ست�سارية 
اجلامعات  دعم  توجيه  يتم  بحيث  ومالية  اقت�سادية 
 ،WARWICK جامعتي  يف  والأجنــح.  للأكفاأ 
وعريق  ناجح  برنامج  الدكتوراه،  بها  اأدر�ــس  والتي 
يف هذا املجال ولها العديد من ال�سركات املميزة التي 
خرجت من رحم هذا الربنامج، لذلك فاأي�سا التعاون 
يف  خطوة  اأي�سا  ميثل  �سبقتنا  التي  اجلامعات  مع 
الخرين وتفاديها  اأخطاء  ال�ستفادة من  الجتاه من 

وال�ستفادة من التجارب والدرو�س التي خا�سوها.

التقنيات الناشئة - 
اقتصاد الجامعات

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

يوم اآخر..

@dokhyl

 samahosaimi@gmail.com

اأفكار تخيلية عن امل�ستقبل،  عندما كنا �سغارًا كانت تراودنا 
بل  حولنا،  من  احلياة  �سكل  �سي�سبح  وكيف  �سيكون  كيف 
اليومية،  وحياتنا  واأدواتــنــا  اأ�سكالنا  اإىل  تخيلتنا  و�سلت 
ــوؤال حــالــنــا كــيــف ومــتــى ومـــا املــطــلــوب وهـــل حقًا  ــس وكـــان �
�سن�سبح كذلك؟.. اأم اأنها �ستبقى تخيلت م�ستقبلية يف عقول 
منا  يتطلب  احلجم  بهذا  تغيرًا  اأن  نفكر  نكن  مل  ال�سغار..؟ 
فلو  متوازن،  تدرج  يف  لأنف�سنا  بتغرنا  امل�سبق  ال�ستعداد 
اأننا بقينا بتلك النظرة التخيلية املجردة لن ن�ستوعب مراحل 
التغير، و�سنكون كتلك ال�سفدعة التي و�سعت يف ماء �ساخن 
فقفزت من هول احلرارة، اأو ك�سخ�س م�ساب بوفاة دماغية 
التي  احلقبة  هذه  م�سارف  على  ليفيق  قرن  ن�سف  من  لأكرث 
القرن،  الع�سرين والثلثني من هذا  نعي�سها، وبالتحديد بني 
تبقت اأقل من ع�سر �سنوات فا�سلة لإحداث نقلة لعلها فريدة 
من نوعها، كنا نتحدث عنها عندما �ساهدناها حتدث يف بلدان 
لي�ست قريبة، بلدان حققت يف فرتة وجيزة تغيرًا �سامًل، كم 
اأخذنا نتغنى بقدراتها ون�سرب بها الأمثال يف �سرعة التقدم، 
الآن جاء دورنا لنوجه الأنظار نحونا ون�سبح حديث العامل، 
ولهذا احلديث ق�سة طويلة.. بداأت من حلظة خروج اأبنائنا 
ي�سّخر  علمي  تقدم  وراء  �سعيًا  العامل اخلارجي  اإىل  وبناتنا 
لبناء �سامل حتفه املعرفة والعلم والتخطيط ال�سليم.. نغر�س 
ثماره على اأرا�سينا.. لنذره يف �سنبله اإىل حني حلظة قطافه. 
م�ستحيل  هــنــاك  فلي�س  ممــكــن،  لكنه  �ــســعــب..!  امل�ستحيل 
عظيمة..  واإمكانيات  را�سخة..  وعزمية  قــويــة..  اإرادة  مع 

واإدارة حكيمة واعية وجادة، فاإذا بداأ امل�ستحيل يك�سف عن 
بعده  تتواىل من  م�سهود..  لأمر ممكن وواقع  بوادر حتوله 
اإل وتتبعها  روؤيــة  نرى حتقيق  نكاد  ل  فن�سبح  الإجنـــازات، 
الأخرى، -على �سبيل املزاح اخلفيف- مع ن�سفنا الآخر الذي 
قائمة  من �سمن  بــلدي  املــراأة يف  قيادة  اأن  منهم  يجزم  كان 
التي  القيادة  اأنــواع  اأب�سط   اأنها  اأثبت  الواقع  امل�ستحيل..! 

اأ�سندت اإليها اإىل هذه اللحظة.. 
الواعدة،  الروؤية  حتقيق  تاريخ  من  اقرتبنا  وقد  والــيــوم.. 
التي �ستحدث  لنا نيوم يف حلتها املبهرة، هذه املدينة  تظهر 
ثورة يف احلياة احل�سرية تعنى باإن�سانها م�سخرة له عنا�سر 
التقدم باأنواعها دون امل�سا�س بالطبيعة املحيطة، يف موازنة 
الطفولية  تخيلتنا  اأمامنا  لتتحقق  املــدى،  بعيدة  م�ستدامة 
بناء  حــ�ــســارة  مــن  فيه  عليه  �سنكون  ومــا  امل�ستقبل  حــول 
عن  احلديث  ومبنا�سبة  تنقلت،  وح�سارة  عي�س  وح�سارة 
الطائرة  ال�سيارات  تلك  على  �سنتعرف  لعلنا  الأخــرة..  هذه 
كما كنا ن�ساهدها يف اأفلم امل�ستقبل واخليال العلمي، ويبقى 
ال�سماء  تزاحم  وقتها  املرور  اإدارات  �ستنظم  كيف  ال�سوؤال.. 
�سي�ستحدث  وهل  اجلــوي،  الطران  رحــلت  مع  بال�سيارات 
الطائرات  بني  ال�سر  حوادث  بر�سد  ليقوم  عمله  جنم  نظام 
�سيتحمل  وهل  اخلطاأ،  �سيقع  منهم  من  وعلى  وال�سيارات، 
ال�سيارة  اإ�سلح  قيمة  عليه  اخلطاأ  وقــع  اإذا  الطائرة  كابنت 

امل�سابة اأم �ستتّحملها اخلطوط التي يتبع لها؟
ل تقل م�ستحيل..! قيلت قبلك وحتقق امل�ستحيل.

تختلف اأفهام النا�س وطبائعهم بع�سهم بع�سًا، ذلك معلل 
نف�س واحدة  انهم من  الآخر مع  فرد عن  با�ستقللية كل 
وطينة ل تختلف عن طينة الآخر. ولذا اختلفت مداركهم 
واأرزاقهم واأحوالهم واألوانهم وب�سرتهم �ساأن كل خملوق 

خلقه �سبحانه وتعاىل و�سوره.
اأما يف التح�سيل املعريف والدراك العلمي فثمة اختلف 
والتحرك  وال�سلوك  املظاهر  بع�س  يف  وت�سابه  موؤكد 
والأعمال والقدرات والإنتاج. اأما احلفظ والتدبر فلهما 
له حلقة  �سيخًا  اأن  قيل  فقد  اأدبية جميلة وخلوة،  رواية 
در�س لطلبه وكان )�سحيح البخاري( رحمه الله تعاىل 
�سلى  الله  ر�سول  حلديث  واإدراكـــًا  فهمًا  املطلوب  هو   -
حفظ  املحدث،  ال�سيخ  طلب  اأحد  لكن  و�سلم!  عليه  الله 
ال�سحيح  هذا  ملعاين  واإدراك  وفهم  تدبر  دون  ال�سحيح 

لــلإمــام الــبــخــاري فــذهــب زمـــلء هــذا الــطــالــب احلــافــظ، 
ليب�سروا ال�سيخ بذلك الإجناز العملي، فلما و�سل اخلرب 
ن�سخة  )زادت  التلميذ:  لهوؤلء  قال  ال�سيخ  هذا  مل�سامع 
يف البلد( مبعنى اأن هذا احلافظ كالأجزاء لهذا ال�سحيح 
الكتب  بــاأ�ــســواق  املكتبات  رفـــوف  يف  املـــدرج  العظيم! 

ومبعنى اآخر انه مل يفهم حديثًا واحدًا من ال�سحيح.
حديث  حلفظ  الطالب  ال�ساب  هــذا  بذله  جهد  فــاأي  قلت: 
البخاري دون وعي للأهداف واملعاين والدللت و�سند 

هذه الأحاديث ال�سحيحة ومعرفة رجالها ورواتها؟ 
كخط  ال�ساب  اأجنــزه  ما  ان  ال�سيخ  ملقولة  اجلــاد  الأمــر 
اللئق  مكانها  يف  لإدراجــهــا  جديد  من  وكتابتها  ن�سخة 

واحلقيقي.
كر؟ فهل من ُمدَّ

بين الحفظ والتدبر
فاروق �ضالح با�ضالمة

وماذا بعد نيوم؟
اإميان يحيى باجنيد   eman yahya bajunaid

تتمحور م�ساريع مدينة نيوم حول الإن�سان كنموذج عاملي 
ل�سحة  مطلقة  وذروة  م�ستدامة  اأن�سنه  يحقق  وواقــعــي 
الإن�سان ورفاهيته؛ التي طاملا عمل من اأجلها مهند�سو العامل 
وفطاحل العمارة احل�سرية، التي غالبا ما ت�سطدم وتتعرث 
مناذج  اأو  للمعاجلة  قابلة  غر  اإ�سكاليات  اأو  مالية  بعقبات 

باهتة غر مفهومة اأو جمدية.
   وقد اخت�سر ويل العهد المر حممد بن �سلمان اآل �سعود 
يف اإعلنه موؤخًرا عن ت�ساميم "ذا لين" عن الهدف الأ�سمى 
وهو اإعادة تعريف مفهوم التنمية احل�سرية عاملًيا بفكرة اأن 
الإن�سان هو املحور الأ�سيل يف م�ساريع تطوير املجتمعات، 
واملعاجلة امليدانية للتحديات املوجودة يف املدن احل�سرية 
التقليدية واملهددة للإن�سان وبيئته الطبيعية؛ والتي جعلت 
التنمية احل�سرية وتقدمها يف مواجهة عك�سية مع احلفاظ 

على املوارد الطبيعية وا�ستدامتها.
الت�سميمي  الهيكل  ذاته عن  الوقت  �سموه يف  ك�سف  وقد    
حتقق  فريدة  وبهند�سة  متعددة  كطبقات  لين"  "ذا  ملدينة 
معاجلة امل�سكلت احل�سرية التي حتول دون احلفاظ على 
الطبيعة وتنمية الإن�سان واإ�سكانه يف بيئة �سفر انبعاثات 
العاملي  الإدراك  رغــم  مبتكر،  زراعـــي  وبن�سق  كربونية 
للنعكا�سات البيئية والتاأثر املناخي والتي ظهرت بوادرها 
يف غذاء  الإن�سان و�سحته اجل�سمية والنف�سية وا�ستدامة 

بيئته.
  واجلدير بالذكر اأن الفكرة ال�سعودية املبتكرة يف منوذج 
واقعًيا  هند�ستها  متت  تفا�سيل  من  حتمله  لين" وما  "ذا 
بن  حممد  المــر  العهد  ويل  �سمو  مــن  مبا�سر  وبــاإ�ــســراف 
العربية  اململكة  من  م�سروع  فكرة  هي  �سعود،  اآل  �سلمان 
ال�سعودية اىل العامل، وم�سروع اىل غر التقليديني؛ اأولئك 
حقيقة،  واحللم  واقعًا  اخليال  جعل  يف  ال�سغف  اأ�سحاب 
جميل  واقع  اىل  جمعاء  الب�سرية  نقل  يف  الراغبون  اأولئك 
بيئة  الإن�سان يف  فيها  يعي�س  خمتلف، وح�سارة م�ستدامة 
لحقة،  لأجــيــال  جمهولة  حتــديــات  دون  طبيعية  ح�سرية 
حتدث �سموه بثقة لمعة حتمل بني طياتها احتواًء للعقول 
املبتكرة والعمل املتوا�سل حتى بلوغ الهدف، وما الإعلن 
ورغبة  متوا�سل،  جمهود  بداية  اإل  وت�سميمها  الفكرة  عن 
معي�سة ح�سرية  يحقق  مكاًنا  الطبيعية  جعل  يف  منتهية  ل 
ورفاهية وم�ستوى تقنية ذات جودة عالية خادمة للإن�سان 

ويف تفا�سيل حياته.
   ومن امللمح اأن ردود الفعل العاملية حول الإعلن ال�سعودي 
عن فكرة "ذا لين" طغى عليه عدم ا�ستيعاب الفكرة وذهول 
كثر من املهند�سني وبع�س كبار اأ�ساتذة العمارة احل�سرية؛ 
من منطلق �سعوبة البدء من ال�سفر يف تاأ�سي�س مدينة ذات 
فكرة غر تقليدية ومتيل للخيال عن الواقع، يف حني هناك 
الهدف  واأدركــــوا  العاملية  ال�سعودية  الفكرة  جذبتهم  مــن 
الفكرة  تفا�سيل  يف  الواقعية  العناية  من  وذهلوا  الأ�سمى 
من  هنا  من  الإن�سان  العامل  لتغير  بداية  اإل  ماهي  والتي 
ال�سعودية كـ)ثورة اإن�سانية تنموية( ولعلي هنا اأو�سم هذه 

الفكرة بــ) الروؤية احل�سرية احلديثة(.

املراهقني،  بــني  خا�سة  كــبــرة  ب�سعبية  الجتماعية  ال�سبكات  حتظى 
لأنها  ال�سحيحة ل�ستخدامها  بالطريقة  الأبناء  الآباء توجيه  وُيطلب من 
يت�سفح  فاملراهق عندما  ب�سكل خطاأ؛  ا�ستخدامها  اإذا مت  قد تكون �سارة 
بال�سعادة وق�ساء وقت  ما مليء  اأمامه ملف �سخ�س  ال�سبكات يظهر  تلك 
ممتع مع العائلة مع الأ�سدقاء الذين ي�سافرون اإىل اأماكن متعددة والقائمة 
تطول؛ ما ميكن اأن نراه هو �سعادة على و�سائل التوا�سل ولي�س احلياة 
الواقعية فهوؤلء الأ�سخا�س ي�سورون اجلزء ال�سعيد فقط من حياتهم على 
و�سائل التوا�سل وكلما نظرنا اإىل ملفاتهم يتولد لدينا انطباع باأن حياتهم 
اأف�سل منا ويبداأ تدين احرتام الذات؛ عندما ل ي�ستطيع املراهق حتقيق 
بغرباء  يقارن حياته  لأنه  ي�سبح عدوانيا  الآخرين  مثل  امتلك حياة  اأو 

�سلبًيا  �سيًئا  اأنه يرى  التوا�سل والنتيجة  يراهم على و�سائل  ع�سوائيني 
وي�سبح غر را�ٍس عن حياته احلالية.

اهتمامًا من  اأكرث  امل�ساهدات  الإعجابات وعدد  املراهق من  اأ�سبح حتقق 
على  الأ�سدقاء  من  الر�سائل  تلقي  واأ�سبح  املدر�سية؛  الواجبات  فح�س 
احلياة  يف  حمادثة  بــدء  من  بــدًل  �سعادة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الإنرتنت  عرب  حياتهم  اأف�سل  الأ�سخا�س  يعر�س  رمبا  معهم؛  احلقيقية 
ويخفون احلقيقة وراءها، وقد جتلب املقارنة يف بع�س الأحيان الدوافع 
اإىل حياتك باأنها كئيبة ومملة ولكنها باملقارنة تزيد ال�سلبية يف حياتنا؛ 
يف حني اأننا نتجاهل حقيقة اأن ما ميكن اأن يفعله الآخرون قد يكون �سد 
قدرتنا؛ فنحن ل نقدر �سفاتنا اخلا�سة وقيمنا وبدًل من ذلك فاإننا نخزي 

نرى  ل  جتعلنا  املقارنة  عليه؛  هم  الــذي  ال�سخ�س  نكون  ل  لأننا  اأنف�سنا 
قدراتنا ويرتتب عليه فقدان حب الذات ملقارنة اأنف�سنا باأ�سخا�س اآخرين 
من�سات  على  حياتهم  ت�سميم  اإىل  املراهقون  مييل  اأف�سل؛  اأنهم  نعتقد 
التوا�سل الجتماعي وي�ستثمرون حياتهم فيها؛ فاأكرث الأ�سخا�س ن�ساطا 
حتديث  يحبون  فهم  املــراهــقــون  هــم  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف 
خا�سة  كبر؛  باهتمام  امل�ساهد  من  التعليقات  وينتظرون  املن�سورات 
حتى؛  النتحار  اإىل  تــوؤدي  قد  �سارة  ب�سلوكيات  يقومون  الذين  اأولئك 
وهذه ال�سلوكيات ل هدف منها �سوى اأن ي�سبح م�سهورًا ولو على ح�ساب 
حياته؛ وهو ناقو�س خطر يطرق كل اأبواب الآباء والأمهات لتفعيل الدور 

الرقابي ب�سكل اأكرب على اأبنائهم حفاظًا على حياتهم.

المراهقون واستخدام وسائل التواصل االجتماعي
نيفني عبا�س @NevenAbbass
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أكد على المرونة وزيادة إنتاج الغاز..الناصر: 

الريا�ض - البالد
قال املهند�س اأمني النا�سر رئي�س �سركة "اأرامكو 
اإنه  التنفيذيني،  اإدارييها  وكبري  ال�سعودية" 
يجب الرتكيز على توجهات اأ�سواق النفط على 
املدى البعيد ب�سبب احتمالية زيادة الطلب على 

النفط يف املدة املتبقية من العقد احلايل. 
ملناق�سة  املحللني  لــقــاء  يف  النا�سر  ــاف  واأ�ــس
م�ستويات  عودة  املتوقع  من  كان  اأنه  النتائج، 
قبل  عليه  كــانــت  مــا  اإىل  الــنــفــط  عــلــى  الــطــلــب 
اأغلب  اأن  اإل   ، احلــايل  العام  بنهاية  اجلائحة 

التوقعات ت�سري اإىل عودته عام 2023.
واأو�سح اأن اأرامكو باإمكانها مع �سركات الطاقة 
الحتياجات  تلبية  حتديات  مواجهة  العاملية 
على  احلفاظ  مع  الطاقة  من  املتزايدة  العاملية 
ا�سرتاتيجيتها  اأن  مبينا  النبعاثات،  خف�س 
ا�ستقرار  عــدم  حالة  ملواجهة  باملرونة  تت�سم 

اأ�سواق النفط امل�سهودة.
�سخ  اأهــمــيــة  على  التاأكيد  النا�سر  وجـــدد  
الطلب  لتلبية  كــافــيــة  عــاملــيــة  ا�ــســتــثــمــارات 
اإدراك  ــرورة  �ــس عــلــى  مــ�ــســددًا  امل�ستقبلي، 

املعنية  الأطــراف  امل�سكلة من جميع  حجم 
مبا  ال�ستثمارات  من  املزيد  ودعم 
اأ�سواق  الإمــداد يف  ي�سمن وفــرة 

خطط  اإىل  مــ�ــســريا   ، ــة  ــطــاق ال
برنامج  اأكــر  لتنفيذ  ال�سركة 

ا�ــســتــثــمــاري راأ�ــســمــايل يف 
هناك  اأن  مبينا  تاريخها، 

�سيتم  مــتــمــيــزة  فــر�ــســا 
اقتنا�سها مع مراعاة 

النــــــ�ــــــســــــبــــــاط 
الـــراأ�ـــســـمـــايل 

واحلــ�ــســافــة 
املالية.

 انتاج الغاز
زيادة  ت�ستهدف  ال�سركة  اأن  النا�سر  وذكــر 
بحلول   %  50 تتجاوز  بن�سبة  الغاز  اإنتاج 
2030، وي�سحب هذه الزيادة يف اإمدادات 
ال�سوائل  مــن  كــبــرية  كميات  اإنــتــاج  الــغــاز 
عن  ال�ستغناء  ميكن  وبذلك  القيمة،  عالية 
اململكة  �ست�ساعد  والــتــي  الــ�ــســوائــل  حــرق 
على توفري مزيج منخف�س من الكربون من 
ال�سوائل  من  كبرية  كميات  وتوفري  الطاقة 

للت�سدير.
قيمة  خلق  على  تركيزا  هناك  اأن  واأ�ــســاف 
يف  النفط  برميل  مــن  وم�ستدامة  م�سافة 
قــطــاع الــتــكــريــر واملـــعـــاجلـــة والــتــ�ــســويــق 
برنامج  خــال  مــن  التكامل  قيمة  لتحقيق 
م�سريا  كيميائيات،  اإىل  ال�سوائل  حتويل 
تطوير  يف  ملحوظًا  تقدمًا  هــنــاك  اأن  اإىل 
الأجــل  بعيد  الهدف  لتحقيق  جديدة  اآفــاق 
باإنتاج 4 مايني برميل يف اليوم، و�ستعزز 
ــــوقــــود واحلـــلـــول  ال ال�ـــســـتـــثـــمـــارات يف 
طموحها  الكربونية  النبعاثات  املنخف�سة 

لتحقيق احلياد ال�سفري.  
وارتفعت اأرباح "اأرامكو" 
ريــال  مليار   316.8 اإىل 
حــقــوق  خـــ�ـــســـم  "بعد 
الن�سف  بنهاية  الأقلية" 
بن�سبة   2022 الأول 
بـــاأربـــاح  مــقــارنــة   ،%86
ريال  مليار   169.5 قدرها 
مت حتقيقها خال نف�س الفرتة 
من عام 2021، وبلغت 
ــــربــــع  اأربـــــــــــــاح ال
 174.8 الــثــاين 

مليار ريال. 

أرامكو تخطط ألكبر برنامج استثماري 
تحقيــق 

قيــمة مضافــة 
ومستدامة لقطاع التكرير 

والتسويق

استثمارات جديدة للصندوق السيادي 
الريا�ض - البالد

ــنــدوق ال�ــســتــثــمــارات  ا�ــســتــثــمــر �ــس
الــعــامــة يف 17 �ــســركــة جــديــدة يف 
ــوق الأمـــريـــكـــي خـــال الــربــع  ــ�ــس ال
" جي بي مورغان  الثاين من بينها 

و"باكروك"  كو"  اآنـــــد  تــ�ــســايــ�ــس 
وبلغت  و"مايكرو�سوفت"  و"اأمازون" 

ملكيته يف نف�س ال�سوق  40.8 مليار دولر.
الأوراق  هيئة  يف  لل�سندوق  اإف�ساح  وبح�سب 

ــكــيــة  املـــالـــيـــة والـــبـــور�ـــســـات الأمــري
رفــع   ،2022 الـــثـــاين  الـــربـــع  عـــن 
ال�سندوق ح�س�سه يف 5 �سركات 
اآرت�س"  "اإلكرتونيك  تت�سمن 
كيميكالز"  اآنــد  برودكت�س  و"اإير 
باتفورم"  و"ميتا  بال"  و"باي 

و"�سوبيفاي".
ويف املقابل خف�س ال�سندوق ح�س�سه يف 

�سركة واحدة تت�سمن "فيزا اأي اإن �سي".

 وزير العمل البحريني  يطلع على تجربة "هدف"
جميل  البحريني  الــعــمــل  ـــر  وزي الــتــقــى 
املــرافــق يف  والــوفــد  بــن حممد حميدان 
الريا�س ، قيادات �سندوق تنمية املوارد 
على  الــوزيــر  واطلع  "هدف"،  الب�سرية 
وتــدريــب  متكني  يف  ال�سندوق  جتــربــة 
ـــقـــوى الــعــامــلــة  وتـــاأهـــيـــل وتــوظــيــف ال
مــ�ــســاركــتــهــا يف �سوق  الــوطــنــيــة ودعــــم 

العمل.
بال�سندوق  التعريف  اللقاء  وا�ستعر�س 
يف  ودوره  واخــتــ�ــســا�ــســاتــه  ونــ�ــســاأتــه 
اإ�سرتاتيجية  ناق�س  كما  التوطني،  دعــم 
الب�سري  املــال  راأ�ــس  دعــم  يف  ال�سندوق 
وحت�سني املواءمة بني العر�س والطلب، 
ــعــاقــة مـــع قــطــاع  وتــطــويــر وتــعــزيــز ال
قطاعات  حتــديــد  اإىل  اإ�ــســافــة  الأعـــمـــال، 
الــعــمــل ذات الأولـــويـــة مــن حيث  �ــســوق 

ن�سب التوطني ومعدل النمو املتوقع.
وتناول اللقاء، خدمات وفروع ال�سندوق 
اململكة  مــنــاطــق  خمــتــلــف  يف  املــنــتــ�ــســرة 

خلدمة قطاع الأعمال والباحثني 
ف�سًا عن  والباحثات عن عمل، 
الــتــعــريــف بـــرامـــج وممــكــنــات 
لــروؤيــة  وفــقــًا  والتحفيز  الــدعــم 

اململكة 2030.
املر�سد  اإ�سهام  اإىل  الجتماع،  وتطرق 

الوطني للعمل يف دعم التحول الوطني 
مــن خـــال تــوفــري الــبــيــانــات واملــرئــيــات 

الرئي�سة  حول املوا�سيع 
وامل�ستقبلية  احلــالــيــة 
اململكة  يف  العمل  ل�سوق 
مــــن خـــــال مـــوؤ�ـــســـرات 
العمل والتوظيف واإعداد 

الأبحاث والدرا�سات واإدارة املعرفة.

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

ت�سارك الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
"من�ساآت"، يف املعر�س ال�سعودي الدويل للت�سويق 
لريادة  ك�سريك  الإلكرتونية  والتجارة  الإلكرتوين 
وذلــك   ، اأك�سبو  الظهران  معر�س  �سمن  الأعــمــال، 
عــلــى خــدمــات ومــبــادرات  الــ�ــســوء  ت�سليط  بــهــدف 
الداعمة  الإلكرتونية  التجارة  جمال  يف  "من�ساآت" 
ال�سغرية  املن�ساآت  واأ�سحاب  الأعمال  ريادة  لقطاع 

واملتو�سطة.
وتقدم "من�ساآت"، خال م�ساركتها، عدًدا من خدمات 
مراكز دعم املن�ساآت الداعمة لرواد الأعمال واأ�سحاب 
اإىل ا�ستعرا�س مبادرة التجارة  املن�ساآت، بالإ�سافة 
م�ساريع  البدء يف  بت�سهيل  ت�سهم  التي  الإلكرتونية 
التطور  على  وم�ساعدتها  الإلــكــرتونــيــة  الــتــجــارة 

والتقدم.
"من�ساآت"، ثاث ور�س عمل يومًيا، اأبرزها:  وتقدم 
ــكــرتونــيــة، والــتــحــول  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــتــجــارة الإل
حيث  املتاجر،  ت�سغيل  واأدلــة  لل�سركات،  ال�سحابي 
اأبرز الفر�س املتاحة يف ممار�سة  ياأتي ذلك ملناق�سة 
وطرق  التحديات  اأهم  وطرح  الإلكرتونية  التجارة 

من�سة  "من�ساآت"  �ست�ستعر�س  فيما  معاجلتها، 
ممت بهدف تقدمي خدمات متنوعة  "مزايا" التي �سُ
باأ�سعار مناف�سة ومدعومة جزئيًا اأو كليًا، ت�سهم يف 
اأعمالها،  جنــاح  ودعــم  وا�ستقرارها،  املن�ساآت  منو 
بال�سراكة  وذلك  لها،  املقدمة  اخلدمات  جودة  ورفع 

مع القطاع اخلا�س.
وت�سعى "من�ساآت" اإىل عقد اجتماعات مع ال�سركات 
امل�ساركة يف املعر�س من اأجل ا�ستعرا�س خدماتهم 
واإمكانية عقد اتفاقيات اأو �سراكات ل�سالح املن�ساآت 
املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة يف التجارة 
الإلكرتونية، اإ�سافة اإىل تقدمي جل�سات عدة من قبل 

م�ست�سارين ومر�سدين متخ�س�سني يف القطاع.
تــوفــري  عــلــى  دوؤوب  بــ�ــســكــل  "من�ساآت"  وتــعــمــل   
ال�سغرية  باملن�ساآت  اخلا�سة  الحتياجات  جميع 
بيئٍة  لتوفري  الأعمال؛  ورائــدات  ورواد  واملتو�سطة 
اخِلْدَماِت  تقدمي  عر  الزدهــار  فر�َس  تتيح  واعــدٍة 
الداعمِة وفر�ِس الأعمال امل�ساندة لنمو هذا القطاع، 
الأعــمــال؛  رواد  ودعــم  التناف�سية،  قــدرتــه  وتعزيز 
ال�سركات  تــاأ�ــســيــ�ــس  مــعــدلت  يف  زيــــادٍة  لتحقيق 

اجلديدة لهم.

إطالق نسخة مطورة من "األهلي موبايل" 

 جدة - البالد
جتربة  لإثــراء  املتوا�سلة  خلطواته  تعزيزًا 
عمائه، والرتقاء بجودة خدماته امل�سرفية 
ــرقــمــيــة مبـــا يــتــواكــب مـــع تــطــلــعــاتــه يف  ال
الأهلي  البنك  اأعلن  الرقمية،  الريادة  حتقيق 
اإطـــاق ن�سخة مــطــورة من  الــ�ــســعــودي عــن 
مزاياه  وترقية  موبايل"،  "الأهلي  تطبيق 
من  املزيد  م�ستخدميه  مينح  مبا  وخياراته 
املرونة يف تلبية احتياجاتهم امل�سرفية دون 

احلاجة لزيارة الفرع.
"الأهلي  مـــن  ـــطـــورة  امل الــنــ�ــســخــة  وتـــدعـــم 
والآمن  ال�سريع  الو�سول  موبايل" خا�سية 
على  امل�ستخدم  اطــاع  واإمكانية  للتطبيق، 
متقدمة،  حتكم  لــوحــة  مــع  احلــ�ــســاب  حــركــة 
اإىل جانب ما ُيتيحه من خيارات للمدفوعات 
القرو�س  اإىل  الفوري  والو�سول  الرقمية، 
وبطاقات الئتمان وعرو�سها احل�سرية، يف 

م�ستخدميه  التطبيق  فيه  مينح  الذي  الوقت 
الفورية  املوافقات  على  احل�سول  اإمكانية 
لتقدمي  والــتــمــويــلــيــة  املــ�ــســرفــيــة  لطلباتهم 
جتربة م�سرفية متميزة ت�ساعد عماء البنك 
�سهولة  بكل  امل�سرفية  عملياتهم  تنفيذ  على 

واآمان.
"الأهلي موبايل"  تطبيق  اأن  بالذكر  اجلدير 
التطبيقات  اأكــر  بني  من  متقدم  مركز  حقق 
البنكية تقدمًا واأداًء، مّما اأّهله للح�سول على 
اأهم اجلوائز العاملية يف هذا ال�سدد كجائزة 
باململكة ومنطقة  اأف�سل تطبيق جوال بنكي 
ال�سرق الأو�سط �سمن جوائز جملة جلوبال 
فاينان�س لأف�سل البنوك الرقمية عامليًا لعدة 
اأعوام متتالية، وذلك ملا يحظى به من خيارات 
ونطاقات وا�سعة من احللول املبتكرة والتي 
وتوفري  الــعــمــاء  جتــربــة  اإثــــراء  �ساأنها  مــن 

حلول م�سرفية متطورة لهم.

رخص حرفية لألنشطة التجارية
الريا�ض- البالد

الرتخي�س  خدمة  اإلزامية  والإ�سكان،  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  ــدت  اأكَّ
احلريف للعاملني يف عدد من الأن�سطة التجارية التي ي�سرف عليها القطاع البلدي 
املهن  ملمار�سة  املتطلبات  اأحــد  اأ�سبحت  حيث   ،2023 يونيو  اأول1  من  ابتداًء 
احلرفية وكذلك عملية اإ�سدار وجتديد الرخ�س التجارية للمن�ساآت، بالتعاون مع 
لتفعيل  الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  املوارد  بوزارة  املهني  الفح�س  برنامج 
ومتكني دور القطاع اخلا�س من خال اأمتتة عملية الرتاخي�س وت�سهيل اأعمال 

امل�ستثمرين ودعمهم، مبا ي�سهم يف رفع جودة احلياة ل�سكان وزّوار اململكة.
البلدية �سيكون  الأن�سطة  اأن الرتخي�س احلريف يف بع�س  الوزارة  واأو�سحت 
متطلبًا اأ�سا�سيًا لتجديد واإ�سدار الرخ�س التجارية للمن�ساآت عر من�سة "بلدي"، 
بالتحقق  وذلك  اأدنــى؛  بحد  حرفيًا  مرخ�س  واحد  عامل  وجود  اإلزامية  موؤكدًة 
بكفاءة  اأعمالهم  لتاأدية  الازمة  واملهارات  اخلرة  اأو  العلمي  املوؤهل  وجود  من 
للم�ستفيدين  احلماية  وتاأمني  واإتقان،  بجودة  حرفية  خدمات  وتقدمي  عالية، 
داعيًة  املقدمة،  اخلدمات  اأو  املنتجات  على  ال�سرر  وقوع  حالة  يف  وتعوي�سهم 
احلريف  الرتخي�س  اإ�سدار  يف  التاأخر  وعــدم  امل�سارعة  اإىل  املن�ساآت  اأ�سحاب 
التجارية  الرخ�س  اإ�سدار  اأو  اإيقاف جتديد  يتم  ل  املن�سة؛ حتى  للعاملني عر 

ملن�ساآتهم.
ويحقق الرتخي�س احلريف امليزة التناف�سية للمن�ساآت اأمام العماء، كما يوؤهل 
الب�سرية  املـــوارد  وزارة  من  املهني  الفح�س  �سهادة  على  للح�سول  العاملني 

والتنمية الجتماعية يف عدد )81( مهنة.
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طهران - البالد   

اإيــران،  غرب  جنوب  عارمة  �سعبية  تظاهرات  تفجرت 

حمافظة  عا�سمة  كرد"،  "�سهر  مدينة  �ــســوارع  جابت 

املــايل  ل�سيا�سات  رفــ�ــســا  وبــخــتــيــاري،  حمـــال  جــهــار 

لليوم  املــيــاه  انقطاع  عــن  ف�سا  لل�سعب،  وجتويعهم 

العا�سر على التوايل يف املدينة، ما دفع ال�سكان للتجمع 

�سهر  يف  املحلية  احلكومة  مبنى  واأمــام  ال�سوارع  يف 

على  و"عار  لرئي�سي"،  "املوت  هتافات:  مرددين  كرد، 

امل�سوؤول اإذا مل يرتك الكر�سي".

واأظهرت مقاطع املحتجني وهم يرددون �سعارات توؤكد 

اإال  احلقوق  تنال  "ال  قائلني:  االحتجاجات،  موا�سلة 

بينما حتدثت مواقع  لل�سوارع"،  والنزول  باالحتجاج 

اأمني  انت�سار  عــن  االإ�ساحيني  مــن  مقربة  اإخــبــاريــة 

وا�سع يف مدينة �سهر كرد التي يبلغ عدد �سكانها قرابة 

200 األف ن�سمة. وطالب املحتجون الذين نظموا وقفة 

احتجاجات اأمام مبنى احلكومة املحلية، با�ستقالة حاكم 

ال�سلطات  وبــررت  اأرزنــع.  عبدالعلي  كرد  �سهر  مدينة 

احلاكمة يف اإيران اأزمة انعدام املياه ال�ساحلة لل�سرب 

�سهدتها  التي  الفي�سانات  ب�سبب  كرد  �سهر  مدينة  يف 

املدينة موؤخرًا التي اأ�سفرت عن زيادة امللوحة يف مياه 

الينابيع احليوية يف  اأهم  التي تعد من  نبع كوهراجن 

خمتلف  و�سهدت  وبــخــتــيــاري.  حمــال  جــهــار  حمافظة 

قبيل  مــن  االأخــــرة  ال�سنوات  يف  اإيــــران  يف  املــنــاطــق 

ويزد،  واأ�سفهان،  وبختياري،  وجهارحمال  االأهــواز، 

و�سد  املــيــاه  نق�ص  اأزمـــة  ب�سبب  عــارمــة  احتجاجات 

االإدارة الفا�سلة مل�سادر املياه وبناء ال�سدود ونقل املياه 

من منطقة اإىل اأخرى على اأ�س�ص غر عليمة. ويف مايو 

املا�سي وعقب جولة اأخرى من االحتجاجات يف اإيران 

بــداأت يف االأهــواز ثم امتدت اإىل املحافظات االأخــرى، 

جتمع املتظاهرون اأي�سا يف مدينة "�سهركرد" ورددوا 

ميوت،  و"البختياري  خلامنئي"  "املوت  مثل  هتافات 

اأغلبية  البختياريون  اللور  ي�سكل  االإذالل"،  تقبل  وال 

نهايات  ويف  وبختياري.  جهارحمال  حمافظة  �سكان 

يف  املواطنون  جتمع  املا�سي،  العام  من  نوفمرب  �سهر 

نقل  م�ساريع  على  لاحتجاج  مرات  عدة  بعد  �سهركرد 

املحافظات  اإىل  املحافظة  يف  املائية  االأحــوا�ــص  مياه 

االأخرى يف و�سط اإيران.

املتحدة  الــواليــات  �سددت  اخلــارجــي،  ال�سعيد  وعلى 

�ساح  بامتاك  الإيــران  ت�سمح  لن  اأنها  على  االأمريكية 

اأن�سطتها  عــن  التخلي  عليها  اأن  اإىل  م�سرة  نـــووي، 

با�سم  املتحدث  وقــال  عنها.  العقوبات  لرفع  النووية 

على  رًدا  �سنقدم  براي�ص:  نيد  االأمريكية  اخلارجية 

ـــي الإحــيــاء االتــفــاق النووي،  اقــرتاح االحتــاد االأوروب

واإذا مل تقبل اإيران العودة خلطة العمل ال�ساملة �سنعود 

اإىل فر�ص العقوبات عليها، مبينا اأن الطريقة الوحيدة 

الإحياء االتفاق النووي االإيراين هي اأن تتخلى طهران 

اقــرتح  �سابق،  وقــت  ويف  فيها.  املبالغ  مطالبها  عــن 

االأوروبــــي  بــاالحتــاد  اخلــارجــيــة  ال�سيا�سة  مــ�ــســوؤول 

االتفاق  الإحياء  جديد  ن�ص  م�سودة  بوريل،  جوزيب 

النووي االإيراين املربم عام 2015، بينما اأعلنت وزارة 

اخلارجية االأمريكية اأن الواليات املتحدة �ستقدم وجهة 

النهائية  االأوروبي  نظرها ب�ساأن م�سودة ن�ص االحتاد 

الإنقاذ االتفاق النووي املربم عام 2015، ب�سكل خا�ص 

نيد  وقال  بوريل.  اإىل ممثل االحتاد جوزيب  ومبا�سر 

براي�ص اإن الرئي�ص جو بايدن اأ�سدر تعليمات وا�سحة 

موؤكدا:  نــووي،  �ساح  بامتاك  لطهران  ال�سماح  بعدم 

غر  اإيـــران  على  مفرو�سة  عقوبات  اأي  نخفف  "لن 
ميكن  مــا  كــل  اأن  مو�سحًا  النووي"،  بامللف  مرتبطة 

�سدد  كما  بالفعل،  التفاو�ص عليه مع طهران مت طرحه 

اإىل  متبادلة  عــودة  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل  اأن  على 

عن  طهران  تتخلى  اأن  هو  االإيـــراين،  النووي  االتفاق 

اأن  بعد  الت�سريحات  هذه  وتاأتي  اخلارجية.  املطالب 

اأمر عبداللهيان  االإيراين ح�سني  كان وزير اخلارجية 

بحلول  �ستقدم  بـــاده  اأن  �سابق  وقــت  يف  ك�سف  قــد 

اإحياء  ب�ساأن  النهائية"  "مقرتحاتها  الليل،  منت�سف 

اأيــام من  االتفاق النووي اإىل االحتــاد االأوروبــي، بعد 

عر�سه على طهران ووا�سنطن �سيغة "ن�ص نهائي" بعد 

اأ�سهر طويلة من املفاو�سات.

اإليرانيون يهتفون: الموت لـ"رئيسي"

البالد - حممد عمر    

فككت القوات امل�سرتكة يف ال�ساحل الغربي اليمني، خلية تهريب بحري ثالثة 

تتبع مليلي�سيا احلوثي االنقابية، املدعومة من اإيران، بعد يومني من ك�سف 

اأن اخللية امل�سبوطة  الذي بني  الع�سكري،  لاإعام  خليتني مماثلتني، وفقا 

تتكون من �سخ�سني، هما: "بديع حممد حممد الطبوزي ونا�سر حممد �سامل 

دخني"، من اأبناء مديرية ذو باب غربي حمافظة تعز. واأقر اأع�ساء اخللية 

يف منطوق اعرتافاتهم، بتجنيدهم من قبل ميلي�سيا احلوثي لتهريب مواد 

متفجرة من جيبوتي اإىل ميناءي ال�سليف وراأ�ص عي�سى يف احلديدة، كما 

اليوريا  �سماد  مــادة  من  �سحنتني  نقل  يف  بتورطهم  اخللية،  اأفــراد  اعــرتف 

امل�ستخدمة يف �سناعة املتفجرات، قبل اأن تعرت�سهم قوات خفر ال�سواحل 

الع�سكري،  االإعــام  اعترب  بينما  احلديدة،  جنوبي  اخلوخة  �سواحل  قبالة 

موانئ  احلوثي  ميلي�سيا  ا�ستخدام  على  جديدا  دليا  اخللية  اعرتافات  اأن 

احلديدة )امليناء الرئي�سي، وال�سليف، وراأ�ص عي�سى(، الأغرا�ص ع�سكرية. 

وتعمل اخلايا احلوثية الثاثة، وفق االإعام الع�سكري، �سمن �سبع خايا 

حوثية �سالعة بعمليات التهريب، ومن بينها خايا تعمل يف جمال التج�س�ص 

والتخابر وتنفيذ اأن�سطة اإرهابية ل�سالح احلوثيني يف ال�ساحل الغربي. من 

اإن املرحلة احلالية تتطلب  االإريــاين،  اليمني معمر  جهته، قال زير االإعام 

للت�سدي  الرئا�سي  القيادة  جمل�ص  قيادة  حتت  واالمكانات  اجلهود  توحيد 

للم�سروع التو�سعي االإيراين، ومواجهة التحديات ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالمنية والع�سكرية، وكل اخلافات والتباينات يف وجهات النظر ينبغي 

ا�ستثناء  دون  اجلميع  بات  التي  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  مظلة  حتت  حلها 

�سركاء فيها، مبينا اأن اال�سطفاف خلف ال�سرعية الد�ستورية بقيادة رئي�ص 

النجاه  طوق  هو  وفعا  قوال  املجل�ص،  واأع�ساء  الرئا�سي،  القيادة  جمل�ص 

هويتهم،  على  واحلفاظ  دولتهم  ال�ستعادة  لليمنيني  فر�سة  واآخــر  الوحيد 

االأجيال  ت�ستحقه  م�سرق  وم�ستقبل  حقيقية،  وطنية  ل�سراكة  والتاأ�سي�ص 

منذ  اليمن  �سهدتها  التي  واالأحـــداث  التجارب  "اأثبتت  واأ�ــســاف:  القادمة. 

ازمة 2011 اأال اأحد قادر على اإلغاء و�سطب االآخر، واأن اي م�ساٍع ال�ستبعاد 

واق�ساء طرف م�سرها الف�سل ودميومة ال�سراع واحلرب التي يدفع ثمنها 

مكوناته  كل  بتكاتف  اال  عافيته  وي�ستعيد  ينه�ص  لن  اليمن  واأن  اجلميع، 

وابنائه املوؤمنني باأنه يت�سع للجميع"، جمددا دعوة كل املكونات ال�سيا�سية 

لتغليب امل�سلحة الوطنية وتكري�ص نهج احلوار لتجاوز اخلافات، وتفويت 

اإذكاء ال�سراعات وايقاد نار  الفر�سة على ملي�سيا احلوثي التي تعمل على 

ت�سلطها  وا�ستمرار  االنقاب  لدميومة  عليها  وتراهن  االخــوة،  بني  الفتنة 

املواقف  مثمنا  بهويتهم،  والعبث  اإرادتــهــم  وا�ستاب  اليمنيني  رقــاب  على 

االأخوية ال�سادقة والنبيلة لاأ�سقاء يف حتالف دعم ال�سرعية بقيادة اململكة 

وال�سعب  للحكومة  املتوا�سل والاحمدود  واإ�سنادهم  واالإمــارات، ودعمهم 

اليمني يف خمتلف املجاالت، مبينا اأنه لوال هذا الدعم ل�سقطت اليمن فري�سة 

االأزمــة  لتجاوز  اأ�سقائنا  مواقف  على  "نراهن  م�سيفا:  اإيـــران،  بيد  �سهلة 

ومواجهة خمتلف التحديات". اإىل ذلك، اأكد الباحث فى ال�سوؤون ال�سيا�سية 

حت�سيد  يف  ت�ستمر  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  بحيبح،  الوهاب  عبد  والع�سكرية 

الهدنة،  م�ستغلة  التما�ص  خطوط  اإىل  ع�سكرية  معدات  ونقل  ملي�سياتها 

بدليل ارتكابها 235 خرقًا للهدنة االأممية خال ثاثة اأيام فقط، ما يو�سح 

املوؤدجلة  امللي�سيا احلوثية  اأن  اإىل  ال�سام، م�سرا  لدعوات  امللي�سيا  رف�ص 

تنظر اإىل ال�سام من زاوية ا�ست�سام اخل�سم، وهو ما لن يحدث موؤكدا اأن 

تكاتف اليمنيني ووقوفهم خلف ال�سرعية ينهي امل�سروع احلوثي االإيراين 

الطائفي.

تفكيك خلية تهريب حوثية ثالثة باليمن
اإلرياني: االصطفاف خلف الشرعية يستعيد الدولة 

العراق.. اعتصام
مستمر لتحقيق المطالب

بغداد - البالد                             

املقبل  ال�سبت  تاأجيل تظاهرات  ال�سدري  التيار  اأعلن 

الإ�سعار اآخر لتفويت الفر�سة على املخططات اخلبيثة 

اأعلن  بينما  الباد،  يف  اأهلية  حرب  لن�سوب  الرامية 

زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، اأم�ص )الثاثاء(، 

اأنه �سيتم االإبقاء على االعت�سام حتى حتقيق املطالب. 

"ال�سعب  "تويرت":  على  تغريدة  يف  ال�سدر  وقــال 

�سيبقى على اعت�سامه حتى حتقيق مطالبه"، م�سيفًا: 

اإ�سعار  اإىل  ال�سبت  يوم  تظاهرة  موعد  تاأجيل  "نعلن 
اأن  اإىل  ال�سدر  اأ�سار  التاأجيل،  اأ�سباب  اآخر". وب�ساأن 

الفر�سة على خمططات  لتفويت  ياأتي  املليونية  اإلغاء 

وتابع  االأهلي.  ال�سلم  ل�سرب  بـ"اخلبيثة"،  و�سفها 

موجها حديثه للموالني الإيران:"م�ستمرون باالإ�ساح 

الفا�سدون،  اأيها  ف�سادكم،  �سد  بالثورة  وم�ستمرون 

اإفا�سكم،  على  دليل  بخطواتنا  بالت�سبه  و�سيا�ستكم 

واالإ�سرار على ف�سادكم. اإن كنتم تراهنون على حرب 

االأهلي،  ال�سلم  على  احلفاظ  على  اأراهــن  فاأنا  اأهلية، 

واإن الدم العراقي غال بل اأغنى من كل �سيء و�سيبقى 

وختم  مطالبه".  حتقيق  حتى  اعت�سامه  على  ال�سعب 

تغريدته بنداء اإىل اأن�ساره؛ قائا: "هذا ندائي للثوار 

على  واحلفاظ  االحتجاجات،  �سلمية  على  باملحافظة 

دمــائــكــم ودمـــاء الــقــوات االأمــنــيــة واحلــ�ــســد ال�سعبي 

اإن  ف�سادهم  ي�ستمر  ولــن  بالوطن،  وحــبــًا  لله  طاعة 

ا�ستمر اإ�سراركم".

حممد  �سالح  ال�سدري،  التيار  وزيــر  دعا  جهته،  من 

الــعــراقــي، اأنــ�ــســاره اإىل عــدم االحــتــكــاك مــع الــقــوات 

بغداد.  يف  املقبلة  امل�سرة  خــال  احل�سد  اأو  االأمنية 

وقال: "مقر ال�سلطة الق�سائية خط اأحمر واإن طالبنا 

باإ�ساح  �ستطالب  امل�سرة  اإىل  م�سرا  باإ�ساحها"، 

وتنفيذيا،  وت�سريعيا  ق�سائيا  تفا�سيله  بكل  النظام 

امل�سرة، مو�سحا  بال�سلمية خال  التم�سك  اإىل  داعيًا 

�ساحة  اإىل  التحرير  �ساحة  من  �ستكون  امل�سرة  اأن 

العراقية  االأنــبــاء  وكالة  قالت  ذلــك،  اإىل  االحتفاالت. 

ا�ستقالته  قــدم  عــاوي  علي  املالية  وزيــر  اإن  اأمــ�ــص، 

الوزراء  الــوزراء. وعقد جمل�ص  خال جل�سة جمل�ص 

جل�سته االعتيادية برئا�سة رئي�ص احلكومة، م�سطفى 

�سيا�سية حادة،  اأزمة  الباد  ت�سهد  الكاظمي، يف حني 

الــ�ــســارع.  يف  املختلفة  االأطــــراف  حتــركــات  فاقمتها 

من  كل  فيه  يوا�سل  وقــت  يف  اال�ستقالة  هــذه  وتاأتي 

التن�سيقي"،  "االإطار  يف  وخ�سومه  ال�سدري  التيار 

حيث  بينهما،  الو�سع  تــاأزم  مع  ال�سارع  يف  ال�سغط 

اعت�ساما  يــولــيــو   30 مــنــذ  الــ�ــســدر  مــنــا�ــســرو  يقيم 

"االإطار  منا�سرو  با�سر  بينما  الــربملــان،  باحات  يف 

املنطقة  اأ�ــســوار  على  م�سادا  اعت�ساما  التن�سيقي" 

اخل�سراء منذ اأيام.

فشل اختيار
مبعوث أممي لليبيا

طرابل�س - البالد                             

ف�سل جمل�ص االأمن الدويل يف التوافق على 

�سخ�سية تقود جهود االأمم املتحدة حلل اأزمة 

ليبيا و�سط ت�ساعد حدتها، اإذ انتهت اجلل�سة 

املا�سية للمجل�ص دون جديد، على الرغم من 

تعيني  اإعـــان  وتوقعهم  لها  الليبيني  ترقب 

بتيايل  عبدالله  ال�سابق  ال�سنغايل  الــوزيــر 

رئي�سا جديًدا لبعثة االأمم املتحدة للدعم يف 

ليبيا.

متاأخر  وقــت  يف  اجلل�سة  تلك  انتهاء  وبعد 

اأن  املتحدة  االأمم  اأكــدت  نيويورك،  بتوقيت 

�سيوا�سل  غوتري�ص  اأنطونيو  العام  االأمني 

قدر االإمكان يف عملية اختيار مبعوث جديد 

له يف ليبيا.

العام  االأمــني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقــال 

االأمني  اإن  دوجاريك،  �ستيفان  املتحدة  لاأمم 

العام يبذل كل ما ي�ستطيع يف �سبيل امل�سي 

على  العامة  واالأمــانــة  العملية  هذه  يف  قدما 

هذا  حــول  الليبية  البعثة  مــع  دائــم  ات�سال 

جديد  رئي�ص  "تعيني  واأ�ــســاف:  املو�سوع. 

للبعثة يف ليبيا لي�ص م�ساألة داخلية فقط بل 

هي عملية يقوم خالها جمل�ص االأمن الدويل 

خطابات  تبادل  اإىل  ا�ستناًدا  تفوي�ص  مبنح 

املجل�ص". وتابع:  العام ورئي�ص  االأمني  بني 

جمل�ص  رئي�ص  من  خطاب  ي�سلنا  اأن  "بعد 
االأمن يبلغنا فيه باأنه اأحيط علًما باملو�سوع 

اأي  قبل  من  اعرتا�ص  وجــود  عدم  يعني  مبا 

ا�سم  اإىل  و�سلنا  قد  نكون  باملجل�ص  ع�سو 

من  مقبواًل  مر�سًحا  جند  اأن  ناأمل  املر�سح. 

جانب االأطراف املعنية فاالإجراءات اخلا�سة 

هي  ليبيا  يف  لبعثتنا  جديد  رئي�ص  برت�سيح 

اأي  عــنــد تعيني  ذاتــهــا  املــرعــيــة  االإجــــــراءات 

اإىل  مــ�ــســرا  اأخرى"،  اأممــيــة  بعثة  رئــيــ�ــص 

اإىل  تعود  التي  التحديات  بع�ص  هناك  اأن 

ب�ساأن  والوا�سحة  املــوجــودة  االنق�سامات 

ا�سم املر�سح اجلديد.
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 ت�سعى هيئة الرتاث ب�سورة حثيثة من اأجل  تنفيذ اخلطة 

واأم�س  الأحمر  البحر  يف  املغمور  الــرتاث  مل�سح  احلقلية 

"كاو�ست"   والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة  �سهدت 

مل�سح  احلقلية  اخلطة  خالله   ا�ستعر�ست  �سحفيًا  موؤمترًا 

جامعة  مع  بال�سراكة  الأحمر"،  البحر  يف  املغمور  الــرتاث 

وبا�ست�سافة  الإيطالية،  نابويل  وجامعة  عبدالعزيز،  امللك 

جامعة "كاو�ست".

التنفيذية  اخلطة  اأعمال  اأن  املوؤمتر  خالل  الهيئة  وك�سفت 

�ست�سمل م�سح مواقع الرتاث املغمور مبياه البحر الأحمر 

من اأملج اإىل راأ�س ال�سيخ حميد.

بن  جا�سر  الدكتور  الــرتاث  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وبني 

الهيئة  �سيا�سة  �سمن  ياأتي  املوؤمتر  اأن  احلرب�س  �سليمان 

واملهتمني  املحلي،  واملجتمع  الإعـــالم،  و�سائل  اإطــالع  يف 

والأعــمــال  الثقايف  ــرتاث  ال مواقع  على  الــرتاثــي  بالقطاع 

العلمية  املوؤ�س�سات  مع  بال�سراكة  بها  تقوم  التي  واجلهود 

وم�ساركة  املــواقــع،  هــذه  لكت�ساف  الــدولــيــة؛  واملنظمات 

يف  العلمية  الفرق  جتريها  التي  الأثرية  امل�سوحات  نتائج 

الهيئة واجلهات املتعاونة معها، اإىل جانب التعريف برتاٍث 

ثقايف ل يقل اأهمية عن املواقع على الياب�سة، وهو الرتاث 

الثقايف املغمور باملياه يف البحر الأحمر.

واأ�سار الدكتور احلرب�س اإىل  اإجنازات مهمة خالل الفرتة 

املغمور  الثقايف  بــالــرتاث  الهــتــمــام  حيث  مــن  املا�سية 

متخ�س�س  مــركــز  تاأ�سي�س  على  العمل  ومــنــهــا؛  بــاملــيــاه 

حلماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه يف البحر الأحمر 

واخلليج العربي، والتعاون العلمي مع عدد من اجلامعات 

جامعة  مع  احلايل  التعاون  بينها  ومن  والدولية  املحلية 

لكت�ساف  الإيطالية؛  نابويل  وجامعة  عبدالعزيز،  امللك 

يف  القدرات  بناء  وكذلك  باملياه،  املغمور  الــرتاث  مواقع 

جمال الرتاث الثقايف املغمور باملياه عرب تطوير الكوادر 

اإىل م�ساركة  اإ�سافًة  الأثــري،  الغو�س  الوطنية يف جمال 

للمحافظة  والدولية  املحلية  الربامج  من  عدد  يف  الهيئة 

على الرتاث املغمور باملياه"، موؤكدًا اأن مياه البحر الأحمر 

واخلليج العربي مازال يحت�سنان الكثري من الأ�سرار عن 

يف  املركز  ي�سهم  اأن  املوؤمل  ومن  الثقايف،  اململكة  تــراث 

اكت�ساف هذه الأ�سرار والتعريف بها.

لرئي�س  الأعــلــى  ــارك  واملــ�ــس الــنــائــب  اأكــــدت  جانبها  مــن 

الوطني  للتقدم  والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة 

كاو�ست  اأن"  ع�سري،  جنــاح  الــدكــتــورة  ال�سرتاتيجي 

اأبــوابــهــا  تفتح  الأحــمــر  البحر  اأبــحــاث  مــركــز  وعــرب   "
ما  لكل  البحرية  وغــوا�ــســاتــهــا  ومعاملها  وخمــتــرباتــهــا 

"اإن اكت�ساف  العلمية يف اململكة، وقالت:  يخدم الأبحاث 

الرتاث املغمور يف مياه البحر الأحمر يعد مثاًل ممتازًا ملا 

ميكن حتقيقه من خالل التعاون مع اجلامعات ال�سعودية 

خمتربات  يف  ونحن  اململكة،  يف  احلكومية  والقطاعات 

الأحــمــر  البحر  اأ�ــســرار  ن�ستك�سف  الأ�ــســا�ــســيــة  كــاو�ــســت 

القدرات  ونبني  املتقدمة،  البحرية  التقنيات  با�ستخدام 

التي  الكبرية  اجلهود  �سمن  وذلك  �سركائنا،  مع  املتقدمة 

ت�سهم بها كاو�ست وبنيتها التحتية البحثية يف دعم روؤية 

اململكة 2030 التي تركز يف جوهرها على تطويع التقنية 

خلدمة الإن�سان".

بالكامل  املوقع  ت�سوير  على  �ستعمل  باأنها  الهيئة  واأكدت 

اجلــودة،  عــايل  الأبــعــاد  ثالثي  الفوتوجرامرتي  بتقنية 

تقنية الفيديو، عمل خمطط دقيق حلطام ال�سفن، وحتديد 

 .GPS با�ستخدام نظام  الثابتة  املرجعية  النقاط  مواقع 

تتعّر�س  اأن  ميكن  التي  الأثــريــة  القطع  انت�سال  وكذلك 

العمل  وادوات  باأجهزة  احلطام  اأجــزاء  وك�سف   ، لل�سرر 

�سهدت  قد  اأملج"  �سفينة  "حطام  منطقة  وكانت  الثــري. 

م�سحًا اأثريًا �سابقًا خالل مو�سمي 2015 و2016 بتعاوٍن 

جامعة  مــن  اإيــطــايل  وفــريــق  ـــرتاث  ال هيئة  بــني  م�سرتك 

نابويل، والذي ك�سف عن حطام �سفينة تعود اإىل ما يزيد 

على 100 عام، ومتت عملية تنظيف �سطح احلطام الظاهر 

الفخار  من  تٍل  على  بجانبه  عرث  كما  البحر،  �سطح  فوق 

املرتاكم بفعل �سقوط حمولة ال�سفينة.

مسح التراث المغمور من أملج حتى رأس الشيخ حميد
مخطط دقيق  لكشف حطام السفن بأحدث التقنيات 

تكريم مواطن أعاد
أسماك ناجل للبيئة البحرية 

تدريب المحترفين على 
فنون  وتقنيات المسرح 

جدة ـــ البالد                         

يف  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  فــرع  يوا�سل   

منطقة مكة املكرمة جهوده يف التوعية باحلفاظ على 

والربية،  البحرية  البيئات  يف  الطبيعية  الــرثوات 

وام�س ت�سلم املواطن " وائل عيدرو�س مديني درعا 

البيئة  و�سهادة �سكر من نائب مدير عام فرع وزارة 

املهند�س  املــكــرمــة  مكة  مبنطقة  والـــزراعـــة  واملــيــاه 

ماجد بن عبدالله حممد اخلليف  مقدم  من الربنامج 

وذلــك  ال�سمكية   الــــرثوة  قــطــاع  لتطوير  الــوطــنــي 

ال�سيد  بانظمة وقوانني  البيئي وتقيده  نظري وعيه 

باملنطقة حيث اأعاد ا�سماك ناجل باحجام كبرية اىل 

البحر مت �سيدها ب�سكل عر�سي يف حمافظة القنفذة 

اثناء فرتة حظر �سيد اأ�سماك الناجل والطرادي على 

�ساحل البحر الأحمر  ، وقد وثق املواطن يف حينها 

اإعادة الأ�سماك اىل البحر وقد حقق املقطع املتداول 

ال�سيادين    " اخلليف  ودعا"    . عــديــدة  م�ساهدات 

الأ�سماك  تلك  �سيد  حلظر  املحدد  بالتاريخ  اللتزام 

�سهرين،  ملــدة  و  املا�سي  اأبريل   1 من  بــداأت   والتي 

فر�سة  اإعطاء  هــو   احلظر،  من  الهدف  ان  مو�سحا 

لل�سمك لو�سع البي�س خالل فرتة التكاثر، واحلفاظ 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستدام،  الإ�سرتاتيجي  خمزونه  على 

احلد من ا�ستنزافه بال�سيد اجلائر.

الريا�ض ـ البالد                          

عن  اأم�س  الأدائــيــة   والفنون  امل�سرح  هيئة  اأعلنت 

"مهارات امل�سرح  تنظيم الن�سخة الثانية من برنامج 

الريا�س وجدة، وهو برنامج  املتقدمة" يف مدينتي 

امل�سرح  واأ�ساليب  تقنيات  يف  للمحرتفني  تدريبي 

يف  واملهتمني  املمار�سني  قـــدرات  لتطوير  املتقدمة 

دورات  اإىل  فيه  امل�ساركون  �سيخ�سع  حيث  املجال، 

تدريبية وور�س عمل يف بناء ال�سخ�سيات وامل�ساهد 

ويقدمها  والتمثيل،  الإخــراج  ومهارات  امل�سرحية، 

املدربون فكتور بورك، واإيدن كوندرون.

وت�سهد مدينة الريا�س بداية الربنامج التدريبي يوم 

اأكتوبر،   1 ال�سبت  اإىل يوم  �سبتمرب وميتد   4 الأحد 

من  بــدايــًة  جــدة  مدينة  اإىل  بعدها  ينتقل  اأن  على 

ويقام  اأكتوبر،   31 الثنني  حتى  اأكتوبر   4 الثالثاء 

على فرتتني �سباحية وم�سائية مبعدل 4 �ساعات لكل 

فرتة، م�ستهدفًا بذلك املهتمني مبجال امل�سرح من عمر 

املمار�سني احلاليني يف  اإىل جانب  واأكــرث،  عامًا   18

قطاع امل�سرح والفنون الأدائية.

ويهدف برنامج "مهارات امل�سرح املتقدمة" اإىل �سقل 

لدعم  امل�سرحية  اأدواتهم  وتطوير  املتدربني  مهارات 

باململكة،  امل�سرحي  للقطاع  التحتية  البنية  وتقوية 

ورفع م�ستوى الوعي لدى املتدربني واإتاحة م�سادر 

التكامل  على  ومتكينهم  ملــهــاراتــهــم،  منا�سبة  تعلم 

التمثيل  يف  ملــهــاراتــهــم  طبقًا  البع�س  بع�سهم  مــع 

اإثــراء احلركة  اإىل  الربنامج  ي�سعى  كما  والإخــراج، 

الإنتاجية امل�سرحية املحلية.

اأملج ـ �سعود اجلهني                             

اأعلنت �سركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع كلية 

الوجه  مدينة  يف  تبوك  بجامعة  وال�سيافة  ال�سياحة 

برنامج  رواد �سيافة البحر الأحمر  املنتهي بالتوظيف 

ال�سياحة  املحلية يف قطاع  الكفاءات  لتاأهيل وتوظيف 

وال�سيافة، لفتة اإىل اأن امل�سوغات املطلوبة تتمثل يف 

على   املتدربني يح�سلون  واأن  العامة.  الثانوية  �سهادة 

مكافاأة �سهرية خالل مدة الربنامج، ف�سال عن  التدريب 

يف م�سروع البحر الأحمر، مع منح  فر�سة للمتميزين 

اإىل  بوليتكنك،  كونغ  هوجن  جامعة  لدى  التدريب  يف 

اأحد  اأو  الأحمر  البحر  م�سروع  يف  التوظيف   جانب 

�سهادة  على   الطالب  وح�سول  وامل�سغلني،  ال�سركاء 

معتمدة من جامعة هوجن كوجن بوليتكنك. ي�سار اإىل اأن 

الربنامج �سي�ستمر  ملدة �سنتني وثالثة اأ�سهر، ليح�سل 

الطالب بعدها على �سهادة الدبلوم املتو�سط من جامعة 

تبوك وُمعتمدة من جامعة هوجن كوجن بوليتكنك التي 

تتيح لهم العمل يف م�سروع البحر الأحمر ، كما اإن هذا 

الربنامج م�سمم لإعداد الطالب وتوفري منهج يدمج ما 

بني املعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ــد الــ�ــســبــاب الــ�ــســعــودي  ــزوي ــهــدف املــ�ــســروع اإىل ت وي

امل�ستقبل،  وظائف  ل�سغل  الالزمة  واملعرفة  باملهارات 

وجهة  تطوير  من  جــزًءا  ليكونوا  الفر�سة  ومنحهم  

البحر الأحمر ال�سياحية الفاخرة ، ف�سال عن  فتح الأفق 

املتطلبات  مع  تن�سجم  التي  الدرا�سية  للتخ�س�سات 

للتطوير،   الأحــمــر  البحر  �سركة  مل�ساريع  الت�سغيلية 

العمل،  متكني  �سوق  لدخول  املحلية  املواهب  وتاأهيل 

ال�سياحة  م�ستقبل  ــادة  ــي ق مــن  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســبــاب 

والقطاعات ذات ال�سلة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اأبها ـ مرعي ع�سريي                              

فعالياته  انطلقت  الــذي   "2022 اأبها  "�سيف  يحفل 

من   24 حتى  وي�ستمر  املــا�ــســي،  يوليو  مــن   28 يف 

�سبتمرب املقبل، حتت �سعار "فوق اجلبال" بالعديد من 

املمتعة،  ال�سياحية  والتجارب  واخليارات  الفعاليات 

مقدمًا لزواره جتربة فريدة من املتعة والفنون اخليال 

منها  املختلفة،  ال�ست  مناطقه  خــالل  من  واملــغــامــرة، 

ال�سبابية،  واأجوائها  بخباياها  ال�سحرية"  "القرية 
الطربية،  املو�سيقية  الأزرق"بعرو�سه  و"امل�سرح 

ومنطقة  املــمــيــزة،  والفلكلورية  ال�سعبية  وفــنــونــه 

"ميفانا" التي تقدم اأ�سهى املاأكولت والنكهات املحلية 
ع�سري،  من  �سعوديون  طهاة  يقدمها  التي  والعاملية 

ومن مناطق اململكة الأخرى.

ويــ�ــســارك طــهــاة عــاملــيــون مــن دول خمــتــلــفــة،جــاءوا 

اأبها"،  "�سما  يف  ال�ساحرة  اإبداعاتهم  لي�ستعر�سوا 

اإىل جانب "منطقة الكرنفال واملغامرات"، ذات الآفاق 

الأطفال"  و"منطقة  املتنوعة،  والتقليدية  البتكارية 

التي تتيح لهم ق�ساء اأوقات ممتعة بني اللعب والتعلم 

بالتجزئة،  والــبــيــع  الــتــ�ــســوق  ومــنــاطــق  والــرتفــيــه، 

ا�ستهرت  التي  املختلفة  و�سناعاتها  املنطقة  ملنتجات 

بها.

الــعــام  هـــذا  ال�سعودية"  "�سيف  بــرنــامــج  ويــتــمــيــز 

التي  ال�سياح  اأمـــام  املطروحة  املتنوعة  بــاخلــيــارات 

الأعمار، حيث  ال�سرائح وخمتلف  كافة  تلبي تطلعات 

مرتفعات  يف  الــبــاردة  والأجـــواء  اجلبلية  الفعاليات 

"�سيف  مــهــرجــان  �سمنها  مــن  يــاأتــي  والــتــي  ع�سري، 

البحرية  والفعاليات  الأن�سطة  اإىل  اأبها"بالإ�سافة 

جدة،  مدينة  يف  الأحمر  البحر  �سواحل  على  ال�سيقة 

مع باقة متنوعة من التجارب والأن�سطة واملغامرات، 

ال�سياحي اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  تقدم  والتي 

العام تنوعًا هائاًل يلبي تطلعات كافة  الذي يقدم هذا 

الأذواق، عالوة على خ�سومات وعرو�س هي الأكرب 

اأ�سعار  اأو  ال�سفر  تذاكر  يف  �سواء  تنوعًا،  والأكـــرث 

الفنادق والتنقل وتنظيم الرحالت.

الظهران ـ حمود الزهراين                               

البادية  متعمًقا حلياة  فهًما  ُيقدم  الرمل" الذي  "قلب على  حظي م�سروع 

الربنامج  بدعم  تفا�سيله،  باأدق  ال�سحراء  جمتمع  اإطار  مع  ومظاهرها 

عبدالعزيز  امللك  مركز  ينفذه  الذي  املحتوى"،  اإثــراء  "مبادرة  الوطني 

املحلي  املحتوى  �سناعة  تنمية  اإىل  ويهدف  )اإثــراء(،  العاملي  الثقايف 

القطاعات  �ستى  يف  وخــارجــهــا  باململكة  فر�سه  وتعزيز  والــعــربــي 

الجتماعية  احلــيــاة  مظاهر  على  والتعرف  والإبــداعــيــة،  الثقافية 

مكوًنا  باعتبارها  الأجـــداد  عا�سها  التي  والقت�سادية  والثقافية 

ا�ستوحي  الــذي  امل�سروع  ويتمثل  الهوية.  مكّونات  من  اأ�سا�سًيا 

الع�سور"  عرب  و�سعرها  ثقافتها   : العربية  "ال�سحراء  كتاب  من 

الفيديو  حــلــقــات  مــن  �سل�سلة  يف  الــ�ــســويــان،  �ــســعــد  لــلــدكــتــور 

اإحدى  على  اإطاللة  منها  حلقة  كل  تتناول  الق�سري،  اجلرافيكي 

ر�سيق  باأ�سلوب  ال�سحراء  وجمتمعات  البادية  حياة  مظاهر 

ومعاجلة �سل�سة قادرة على الو�سول مبرونة وخفة اإىل خمتلف 

فئات املجتمع وحتديًدا اليافعني منهم؛ لتحقيق هدف امل�سروع 

وات�سالهم  انتمائهم  وتعزيز  الأجيال  بني  تربط  معرفية  ج�سور  اإقامة  يف 

مبا�سيهم. واأكد امل�سرف العام على امل�سروع اأحمد املنعي، �سعي امل�سروع 

التاريخي والإرث الثقايف يف اململكة، لطرح ق�سة الإن�سان  لتقدمي العمق 

وتكيفه مع ظروف بيئية قا�سية يف ال�سحراء، ويعيد تعريفها والنطباع 

ال�سائد عنها كبيئة مقفرة وحياة بدائية قائمة على الفو�سى والتداعيات، 

وُيبني ثقافتها ومنظومتها الجتماعية والأخالقية التي مثلت قيًما را�سخة 

واأدق  اأ�سدق  ير�سم �سورة  الع�سور، حتى  العربية عرب  لإن�سان اجلزيرة 

عن تاريخ اجلزيرة العربية واإن�سانها، وجعلها مادة يف متناول املتلقي من 

درا�سة وحتليل  اأن عملية  اإىل  واأ�سار  �سعوبه.  العامل ومن خمتلف  اأرجاء 

مادة الكتاب وحتويلها اإىل منتج فيديو بينت معلومات ومعارف مفاجئة 

النوعية  الثقافية  الإ�سافة  تقدمي  على  قــادًرا  امل�سروع  من  جعلت  ومثرية 

النطاق املحلي، ثم ترجمته  حملًيا وعاملًيا على حد �سواء"، وتقدميه على 

ون�سره على من�سات ت�ستهدف املتلقي غري العربي، من اأجل حتقيق اأهدافه 

يف تقدمي العمق الثقايف والتاريخي لإن�سان اململكة من جهة، وحكاية تراث 

الإن�سان وعالقته بال�سحراء من جهة اأخرى.

التقديم لبرنامج الضيافة المنتهي بالتوظيف

مسرح أزرق وفنون فلكلورية في "صيف أبها"

"إثراء" يدعم مشروع "قلب على الرمل" 
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الريا�ض- هاين الب�شر
اختتم فريق احلزم مع�سكره اخلارجي يف �سربيا، الذي ا�ستمر 21 
معه،  املرافق  واجلهاز  غوفيا  فيليب  الربتغايل  مدربه  باإ�سراف  يوما، 
وذلك حت�سريا للمو�سم الريا�سي اجلديد، بدوري يلو للمحرتفني، وقد 
خا�س الفريق احلزماوي خالل املع�سكر خم�س مباريات ودية، وقد منح 
للوقوف  املتواجدين؛  الالعبني  جميع  مل�ساركة  الفر�سة  الفريق  مدرب 

على م�ستوياتهم قبل انطالق  الدوري. 

الحزم يختتم معسكره الخارجي في صربيا

منصة الكلمة

مركز التحكيم.. قصص ال تنتهي!!
حممد اجلليحي

كرة  لتنظيم  املو�سوعة  واللوائح  الأنظمة  اأن  املعلوم  من 
ما  وهــذا  اللعبة،  خلدمة  امل�ستمر  للتغيري  خا�سعة  القدم 
اأمر  وهذا  املختلفة،  وجلانه  الفيفا  من  با�ستمرار  يحدث 
�سحي لتطوير اللعبة واأحكامها. لكن ق�سية الالعب حممد 
من  وا�سعة  وردود  م�ساجالت  من  فيها  حــدث  ومــا  كنو، 
ن�سهد  مل  الالعب  ومعهما  والن�سر،  الهالل  الق�سية  قطبي 

لها مثيل من قبل. 
متامًا  والتفرغ  الإعالمية  بياناته  بقلة  املعروف  فالهالل 
غري  اأمــر  وهــذا  خمتلفة  بيانات  ي�سدر  اأ�سبح  للملعب، 
معتاد منه، بل اأ�سبح املتابع من بعيد ي�سعر اأن املتغريات 

احلا�سلة هي من اأخرجت الهالليني عن طباعهم.
فمركز  واقعية،  كانت  ومالحظاتهم  الأخري  الهالل  وبيان 
اأ�سدر بيانًا عن طريق الهيئة التحكيمية املناطة  التحكيم 
للمرة  حتدث  الواقعة  وهذه  لالإعالم،  الق�سية  يف  بالنظر 
الأوىل، فالأنظمة ل جتيز اإ�سدار اأي اأمر اإعالمي اأو متعلق 
بو�سائل التوا�سل الجتماعي يف ق�سايا منظورة. فلماذا 
الكبري  التاأخري  عن  ناهيك  اللوائح  بالعمل وفق  يلتزم  مل 
اأو  الن�سر،  اأو  الهالل  �سواء يف �سالح  القرار  اإ�سدار  يف 
�سد الالعب. هناك ق�سايا م�سابهة �سابقة مل تاأخذ كل هذا 
الوقت من املداولت، بل مت تطبيق التدابري الوقتية فيها 
يكفل  وهذا  باحلكم  النطق  يتم  حتى  العقوبات؛  وتعليق 
حتى  ناد،  اأي  على  ال�سرر  وقوع  وعدم  اجلميع  م�ساواة 
التاأخري وقع من املحكم، ولي�س من  يبت يف الق�سية لأن 
من  املت�سرر  هو  الهالل  الق�سية..  هذه  يف  لكن  النادي. 
�سيوافق  القرار  لإ�سدار  املحدد  الوقت  لأن  التاأخري  هذا 
ا�ستطاعة  عدم  وبالتايل  ال�سيفية،  الت�سجيل  فرتة  نهاية 
الهالل تدعيم فريقه باأي لعب حمرتف حتى لو مت احلكم 

ل�ساحله. 
وتاأهل  ال�سوبر  وبطل  الدوري  وبطل  القارة  بطل  الهالل 
يوؤزم  القرارات  اإ�سدار  يف  والتاأخري  اآ�سيا  يف  لــدور16 
بكل  دعمها  اأخرى مت  دول  فرقا من  �سيقابل  موقفه، وهو 
قوة لتجاوز الهالل املناف�س ال�سر�س على جميع البطولت. 
منذ  بــداأت  التي  الق�سية  هذه  م�سل�سل  نهاية  ننتظر  نحن 
ي�ستفيد  بــاأن  اأمنياتي  مع  الآن.  وحتى  الفطر  عيد  ليلة 

اجلميع من كل ما جرى وح�سل.
اإ�ساءات..

الأخطاء موجودة منذ عمر الب�سرية، وهذا ديدن احلياة، 
تعديله،  عــدم  اأو  فيه  ال�ستمرار  هــو  الأكـــرب  اخلــطــاأ  لكن 
ولتحقيق امل�ساواة يجب اأن تراجع كل القوانني والأنظمة 

واإعادة م�سارها القانوين. 

 @Mohmed_aljlaihe

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

يــواجــه الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
اأزمــة  للهالل،  الفني  املدير  ديــاز 
مواجهة  قــبــل  مـــوؤثـــرة  غــيــابــات 
مــ�ــســوار  بــــدايــــة  اخلـــلـــيـــج يف 
لــقــب  عـــلـــى  لــلــحــفــاظ  الأزرق 
يعاين  حيث  املحرتفني؛  دوري 
عـــدد مــن لعــبــيــه مــن اإ�ــســابــات 
الالعب  تعر�س  حيث  خمتلفة؛ 
ــابــة يف  اإ�ــس اإىل  حمــمــدالــربيــك 
الع�سلة اخللفية يف املران الذي 
�سبق مواجهة نوتنغهام فور�ست 
املحرتف  تعر�س  فيما  الــوديــة، 
الكوري جانغ هيون�سو لإ�سابة 
يف ع�سلة الفخذ يف نف�س اللقاء، 
وقـــد اأجــــرى جـــاجن هــيــون �سو 
يف  اإ�سابته  مو�سع  على  اأ�سعة 

اأن  املــقــرر  ومــن  الــفــخــد،  ع�سلة 
تظهر نتائج الأ�سعة خالل يومني 
عرب  الهالل  نــادي  اأعلن  ملا  وفًقا 
منح  كما  تــويــرت.  على  ح�سابه 
ال�سهراين  ليا�سر  راحــة  اجلهاز 
عـــن املـــــران ملــرافــقــة والـــــده يف 

امل�ست�سفى.
كما ت�سم قائمة غيابات الهالل 
الفرج  �سلمان  من  كال  الغيابات 
وعـــبـــدالإلـــه املـــالـــكـــي و�ــســالــح 
لعدم  املــفــرج  ومتعب  ال�سهري 
وا�ستكمال  الكاملة  اجلــاهــزيــة 

براجمهم التاأهيلية . 
ــتــعــد الــــهــــالل ملــواجــهــة  ويــ�ــس
اأغــ�ــســطــ�ــس   25 ــــوم  ي اخلــلــيــج 
الأوىل من  اجلاري، يف اجلولة 

دوري املحرتفني.

أخضر البولينج يحصد ذهبية زوجي البطولة العربية بالقاهرة
القاهرة- البالد

للبولينج  الــ�ــســعــودي  املــنــتــخــب  ج  ُتـــــوِّ
العربية  الــبــطــولــة  يف  ــزوجــي  ال بذهبية 
العا�سرة للرجال وال�ساد�سة لل�سيدات التي 
ال�سهر  من   19 حتى  القاهرة  ت�ست�سيفها 

اجلاري.
ــعــودي  ــس ــ� ــخــب ال ــت ــن وحـــقـــق لعــــَبــــا امل
و�سلطان  اخلليوي  عبدالرحمن  للبولينج 
امل�سري املركز الأول بعد ح�سدهما 1443 
فيما  الــتــوايل،  على  نقطة  و1292  نقطة 
العطار  حممد  الإمــارات  دولة  لعَبا  احتل 
لعَبا  وجــاء  الثاين،  املركز  عقاب  ونايف 
دولة قطر علي حيدر واأ�سيل الرومي يف 

املركز الثالث.
ــاعــد مــــــدرب املــنــتــخــب  ــس واأعــــــــرب مــ�
الع�سالين  مــاجــد  للبولينج  ال�سعودي 
ال�سعودي  املنتخب  بتتويج  �سعادته  عن 
التتويج  هذا  وا�سًفا  الذهبية،  بامليدالية 

اأعـــمـــار لعــبــي  اأن  ــًة  بــــالإجنــــاز، خــا�ــس
وا�ستطاعت  ال�سن  يف  �سغرية  املنتخب 
الدولية،  البطولت  يف  الأبطال  مناف�سة 

حتقيق  اإىل  ــدد  ــ�ــس ال هـــذا  يف  ــرًيا  ــس مــ�
منتخب البولينج امليدالية الربونزية يف 

بطولة العامل بال�سويد.

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

التي  الــقــدم  لكرة  الن�سائية  البطولة  اختتمت 
باجلوف �سمن  العروبة  نادي  �سالة  على  اأقيمت 

برنامج اجلوف ال�سبابي.
باجلوف  الريا�سة  وزارة  فــرع  مدير  واأو�ــســح 
اأن البطولة املقامة حتت  مريح بن م�سلح املريح 
الريا�سة  وجلنة  الريا�سة  وزارة  فــرع  اإ�ــســراف 
)�سي�سرا،  هــي  فــرق،   4 فيها  �سلرك  املجتمعية، 

واجلوف، وهت فت، ولفل اآب(.
الــبــطــولــة  ـــاأ�ـــس  ك "�سي�سرا"  فـــريـــق  وحـــقـــق 
"هت  فريق  حت�سل  فيما  الذهبية،  وامليداليات 
الف�سية،  واملــيــدالــيــات  الــثــاين  املــركــز  فت" على 
هت  فريق  من  ال�سمري  ميــام  الالعبة  وح�سلت 
اأف�سل لعبة يف البطولة، ونالت  فت على جائزة 
جائزة  اآب  ليفل  فريق  من  الرويلي  رنــاد  الالعبة 

اأف�سل حار�س مرمى.

كورينثيانز يريد ميشايل الهالل بديال لويليان
جدة – هالل �شلمان

نـــادي  ــيــة اإىل �ــســعــي  ــل اأ�ـــســـارت مــيــديــا بــرازي
مي�سايل؛  الهالل  لعــب  مع  للتعاقد  كورينثيانز 
ال�سابق  ت�سل�سي  جنم  رحيل  تعوي�س  اأجــل  من 
تلقيه  بعد  الربازيلي  الفريق  ترك  الــذي  ويليان، 
واأ�سرته تهديدات بالقتل من قبل بع�س امل�سجعني 

املتع�سبني.
متاما  رف�س  الهالل  نــادي  اأن  امل�سادر  واأكـــدت 
اأنه  خ�سو�سا  مي�سايل  لعبه  عن  التخلي  فكرة 
النــتــقــالت  فـــرتة  خـــالل  الت�سجيل  مــن  ممــنــوع 
اجلارية، لذا فاإنه �سيتم�سك بكل لعبيه احلاليني.

ت�سل�سي  لعــــب  عـــامـــا(   34( ويــلــيــان  وكـــــان 
نادي  تــرك  اأيــام  قبل  اأعلن  قد  ال�سابق  واآر�سنال 
جمانية  �سفقة  يف  اإليه  انتقل  الــذي  كورينثيانز 

اأوروبا حيث  اإىل  العودة  املا�سي، وقرر  ال�سيف 
يقرتب من نادي فولهام الإجنليزي.

اإ�ــســبــورتــي(:  وقـــال ويــلــيــان ملحطة )جــلــوبــو 
كلما  التهديد،  لتلقي  الــربازيــل  اإىل  اأح�سر  »مل 
يف  جيد  غري  ب�سكل  ظهرت  اأو  كورينثيانز  خ�سر 
وال�سباب  للتهديدات  عائلتي  تتعر�س  املباريات 
عــرب و�ــســائــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي، زوجــتــي 
ا يف الهجوم على  وبناتي، وبعد فرتة بداأوا اأي�سً

والدي واأختي«.
وقال نادي كورينثيانز يف بيان: »وافق النادي 
عــلــى فــ�ــســخ عــقــد الـــالعـــب. زعـــم ويــلــيــان وجــود 
م�ساكل خا�سة وعائلية واأبدى رغبته يف مغادرة 
لكنه  املوقف  لهذا  كورينثيانز  ياأ�سف  الــربازيــل. 

يحرتم قرار الالعب«.

البرازيلي بيدرو على أعتاب األهلي
جدة- البالد

اإدارة  جمل�س  ي�سعى 
برئا�سة  الأهـــلـــي  نـــادي 
للتعاقد  النفيعي،  ماجد 
مــع املــهــاجــم الــربازيــلــي 
راوؤول،  بـــــــيـــــــدرو 
لعــــب نـــــادي غــويــا�ــس 
ــــــي، الــــــذي  ــــــل ــــــربازي ال
يـــعـــد اأحــــــد اخلــــيــــارات 
املطروحة بقوة للتوقيع 
معه يف �سوق النتقالت 
ـــيـــة،  الــ�ــســيــفــيــة احلـــال
لـــتـــدعـــيـــم خــــط هــجــوم 
املو�سم  خـــالل  الأهـــلـــي، 
الدرجة  بــدوري  اجلديد 

الأوىل )دوري يلو(.
  ول تزال اإدارة الأهلي 
خياراتها  بــني  تفا�سل 
جنمها  رحيل  لتعوي�س 
ال�سومة  عمر  وهــدافــهــا 
املنتقل حديثًا على �سبيل 
العربي  لــنــادي  الإعــــارة 

القطري.
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برشلونة يضحي بـ 3 العبين من أجل سيلفا
جدة – البالد

مع  للتعاقد  �سيتي؛  مان�س�سرت  مع  مفاو�ساته  بر�سلونة  نادي  يوا�سل 
بحاجة  لكنه  ال�سيف،  هــذا  �سيلفا  بــرنــاردو  الربتغايل  الألــعــاب  �سانع 
قبل  من  املن�سودة  ال�سفقة  اإمتــام  اأجــل  من  لعبيه،  من  بثالثة  للت�سحية 

مدربه ت�سايف هرنانديز.
مليون يورو  لدفع 80  ا�ستعداده  اأبدى  الذي  بر�سلونة،  و�سيكون على 
من  اأي  عاما،   28 الـ  �ساحب  خدمات  على  احل�سول  اأجل  من  لل�سيتيزنز 
لت�سل�سي  القيمة  بنف�س  يونغ  دي  فرينكي  الهولندي  و�سطه  لعــب  بيع 

الإجنليزي.
بيري  الغابوين  املهاجم  بيع  ف�سيكون  البار�سا  لإدارة  الثاين  الطريق  اأمــا 
اأوباميانغ والظهري الأمريكي �سرجينيو دي�ست ب�سعر جيد للغاية، واحل�سول 
على عائد منا�سب من وراء بيع املهاجم الهولندي ممفي�س ديباي، املطلوب يف 

يوفنتو�س الإيطايل، من اأجل جمع الأموال ل�سراء �سيلفا.
 100 على  باحل�سول  يطالب  ال�سيتي  اأثلتيك" اأن  "ذا  �سحيفة  واأكــدت 
�سيف  حتى  عقده  ميتد  الذي  �سيلفا،  عن  ال�ستغناء  مقابل  يورو  مليون 

.2025

إيقاف الفيفا يحرم الهند
من استضافة مونديال الناشئات

جدة – البالد
اأنــه  )الفيفا(  الــقــدم  لكرة  الـــدويل  الحتـــاد  اأعــلــن 
اأوقف احتاد كرة القدم الهندي باأثر فوري؛ ب�سبب 

ثالثة". اأطراف  من  له  داعي  ل  "نفوذ 
حتت  لل�سيدات  العامل  كاأ�س  اأن  التعليق  ويعني 
اأن تقام يف الهند يف  17 عاما التي كان من املقرر 
الفرتة من 11 اإىل 30 اأكتوبر، ل ميكن اإقامتها يف 

البالد كما هو خمطط.
وكانت اأعلى حمكمة يف الهند قد حّلت احتاد كرة 
القدم يف مايو املا�سي، وعينت جلنة من 3 اأع�ساء 
الدويل  الحتاد  د�ستور  وتعديل  الريا�سة  لتنظيم 
لكرة القدم واإجراء انتخابات معلقة منذ 18 �سهًرا.

لتعديل  مهلة  الــهــنــدي  الحتــــاد  الفيفا  ومــنــح 
يوليو،  نهاية  بحلول  انتهت  الأ�سا�سي  نظامه 

رفع  "�سيتم  بــيــانــه:  ـــدويل يف  ال الحتـــاد  وقـــال 
من  جلنة  بت�سكيل  اأمـــر  اإلــغــاء  مبــجــرد  التعليق 
التنفيذية  اللجنة  �سالحيات  لتويل  الإداريــــن 
اإدارة  وا�ستعادة  القدم  لكرة  الآ�سيوي  لالحتاد 
الكاملة  ال�سيطرة  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتــاد 

على ال�سوؤون اليومية لالحتاد".
واأ�ساف الفيفا “الفيفا على ات�سال دائم بناء مع 
الهند وياأمل  ال�سباب والريا�سة يف  وزارة �سوؤون 
من  يــزال  ل  رمبــا  للق�سية  اإيجابية  نتيجة  اأن  يف 

املمكن حتقيقها”.
الحتــادات  تكون  اأن  يجب  الفيفا،  لقوانن  وفًقا 
وال�سيا�سي  القانوين  التدخل  عن  مبناأى  الأع�ساء 
يف بلدانهم، و�سبق اأن علق الفيفا احتادات وطنية 

اأخرى ب�سبب ق�سايا مماثلة.

األخضر األولمبي يحصد فضية دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

متابعة- حممود العو�سي
القدم  كرة  م�سابقة  يف  الف�سية  امليدالية  الأوملبي  الوطني  منتخبنا  نال 
بعد  قونية برتكيا،  مدينة  تقام يف  التي  الإ�سالمي  الت�سامن  األعاب  بدورة 
جمعتهما  التي  املباراة  يف  وحيد،  بهدف  الرتكي  املنتخب  اأمــام  خ�سارته 
الإ�سالمي.  الت�سامن  باألعاب  القدم  كرة  م�سابقة  نهائي  يف  الثالثاء،  اأم�س 
جاء هدف املنتخب الرتكي الوحيد يف الدقيقة ال�ساد�سة والع�سرين من زمن 
ال�سوط الأول من اللقاء. يف ال�سوط الثاين حاول لعبو الأخ�سر الأوملبي 
بقوة  دافعوا  الرتكي  املنتخب  لعبي  لكّن  للقاء،  والعودة  التعادل  اإدراك 
وحافظوا على نظافة �سباكهم؛ لينتهي اللقاء بتلك النتيجة، ويتوج املنتخب 
الرتكي بامليداليات الذهبية لدورة الألعاب الإ�سالمية، فيما ح�سد الأخ�سر 

الأوملبي امليداليات الف�سية.
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 جدة - خالد بن مر�ضاح
يف  ديـــاب،  عمرو  الفنان  حلفل  املنظمة  ال�سركة  اأعلنت 
 27 اإىل  اأغ�سط�س،   20 يوم  تغيري موعد احلفل من  جــدة  
لظروف خارجة  التاأجيل  اأن  اإىل  اأغ�سط�س  اجلــاري، لفتة 
عن اإرادتهم ، موؤكدة يف الوقت نف�سه اأن احلفل �سيقام على 
�ساحل جدة ومت و�سع كافة الرتتيبات لقامة احلفل واأنه مت 
طرح التذاكر للجمهور، وقد �سبق للفنان عمرو دياب امللقب 
باله�سبة اأن �سدا  �سمن فعاليات مو�سم جدة 2022 وكذلك 

يف مهرجانات مو�سم الريا�س.   
 ي�سار اإىل اأن اله�سبة طرح  خالل الفرتة املا�سية خم�س  

و"زمن  "باري�س"  وهـــي  "اأنغامي"،  تطبيق  عــر  اأغــــان 
ال�سعادة"  و"وزير  حلوة"  و"نا�س  و"بحبك"  املجاملة" 
و"اللوك اجلديد" ، وهذه الأغنية الأخرية ت�سدرت الرتند 
يف الفرتة املا�سية  مب�سر وبع�س الدول العربية ، وذلك بعد 

ظهور دياب يف م�سهد الأغنية وهو يرتدي اللون الأبي�س.
اأغنية  اللوك اجلديد  هي ثالث اأغنية يتعاون فيها عمرو 
اأمين  ال�ساعر  كلمات  من  وهــي  اأنغامي،  تطبيق   مع  ديــاب 
حمدي،  حممد  وتوزيع  يحيى،  حممد  واأحلــان  قمر،  بهجت 
الذي يتعاون معه دياب لأول مرة، وهند�سة �سوتية لأمري 

حمرو�س، ومت ت�سجيلها يف القاهرة.

 البالد ـ وكاالت 
وجدت �سل�سلة درا�سات، ُن�سرت يف جملة "فوود�س"، 
اإيجابي على  تاأثري  له  اأن يكون  العنب ميكن  تناول  اأن 
يتناولون  الــذيــن  ــئــك  لأول بالن�سبة  خا�سة  ال�سحة؛ 
العنب غني  اأن  املعروف  ، ومن  بالدهون  وجبات غنية 
الأمعاء  بكترييا  منو  ُتعزز  التي  الكيميائية،  بــاملــواد 

النافعة، وتخف�س ن�سبة الكولي�سرتول.
التي  الأك�سدة،  على م�سادات  ا  اأي�سً العنب  ويحتوي 
ميكن اأن تقلل من خطر الإ�سابة بالعديد من الأمرا�س 

وال�سرطانات.
املوجودة  الأك�سدة  م�سادات  اأن  الباحثون  واكت�سف 

بــاخلــرف عن  الإ�ــســابــة  مــن  الــدمــاغ  العنب، حتمي  يف 
طريق حت�سني وظيفة اخلاليا الع�سبية.

ووجدت درا�سة اأخرى اأن تناول العنب ميكن اأن يقلل 
ا من خطر الإ�سابة باأمرا�س الكبد الدهنية، ح�سب  اأي�سً

ما نقلته �سحيفة "ذا �سن" الريطانية.
عن  ناجمة  �سائعة  حالة  هو  الدهني  الكبد  ومر�س 
تخزين الدهون الزائدة يف الكبد، وهي م�سكلة متنامية 
غري  الأكــــل  عــــادات  ب�سبب  الــعــامل؛  اأنــحــاء  جميع  يف 
مميًتا؛  يكون  ما  نــادًرا  اأنــه  من  الرغم  ،وعلى  ال�سحية 
اأو  الكبد  ف�سل  اإىل  يــوؤدي  قد  يتم عالجه؛  اإذا مل  اأنه  اإل 

�سرطان الكبد.

»لتبقى« تحدد سبل خفض استهالك الطاقة 
الريا�ض ـ البالد 

"لتبقى"،  الــطــاقــة  ا�ستهالك  لرت�سيد  الوطنية  احلملة  حـــددت 
عمر  و�سمان  الطاقة،  ا�ستهالك  زيــادة  لتجنب  الن�سائح  من  عــدًدا 
ومنها  واملحالت،  واملطاعم  املنازل  يف  الكهربائية  لالأجهزة  اأطول 

الثالجات واملجمدات.
وقالت "لتبقى" حتت عنوان "البعد اأوفر": اإن اإبعاد الثالجة عن 
اجلدار مبقدار 10-15 �سم، يعطي جماًل للتهوية، ويقلل ا�ستهالك 

الطاقة. ويف ر�سالة اأخرى، حتمل �سعار "اأبرد مكان.. اأوفر مكان" 
عن  بعيد  مكان  يف  الثالجة  و�سع  �سرورة  الوطنية  احلملة  اأكــدت 

م�سادر ال�سوء واحلرارة للتقليل من ا�ستهالك الطاقة.
الــطــاقــة املواطنني  لــكــفــاءة  الــ�ــســعــودي  املــركــز  اأو�ــســى  ــك  ذل اإىل 
واملقيمني بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" قبل �سراء اأجهزة التكييف، 
مفيدة  معلومات  على  حتتوي  لكونها  ومدلولتها؛  معانيها  وفهم 
املنا�سب، كما  للم�ستهلك، مما يعينه على اتخاذ قرار �سراء اجلهاز 

اأو�سى باختيار امل�ستوى الأخ�سر يف "بطاقة كفاءة الطاقة" كونه 
الأكرث توفريًا يف ا�ستهالك الطاقة.

ال�سعودية  الهيئة  اأ�سدرتها  الطاقة" التي  كفاءة  "بطاقة  وتهدف 
ال�سعودي  املركز  مع  بالتعاون  واجلــودة  واملقايي�س  للموا�سفات 
لكفاءة الطاقة اأن تكون اأبرز اأ�ساليب املفا�سلة بني اأجهزة التكييف 
باختيار  التوفري  اأن ي�سل  البيع، حيث ميكن  منافذ  املعرو�سة يف 

)امل�ستوى الأخ�سر( اإىل 40 % يف ا�ستهالك الكهرباء.

سقوط طائرة خفيفة 
ووفاة قائدها 

الريا�ض ـ البالد 
اأو�سح مكتب حتقيقات الطريان، اأنه تلقى �سباح  اأم�س ، بالغًا عن 
تعر�س طائرة ريا�سية خفيفة من نوع )تكنام( حلادث بعد الإقالع من 

مطار الثمامة يف الريا�س.
الطائرة  بــاأن  تفيد  الأولية  املعلومات  اإن  له:  بيان  يف  املكتب  وقــال 
متنها  وعلى  �سباحًا   6:30 ال�ساعة  حوايل  الثمامة  مطار  من  اأقلعت 
قائدها "طيار متدرب" �سعودي اجلن�سية يف رحلة تدريبية، واأنه بعد 
الإقالع بخم�س دقائق مت اإر�سال نداء ا�ستغاثة من قائد الطائرة وفقد 
الت�سال، عقب ذلك مت اإر�سال طائرة بحث من اأكادميية الطريان ومت 

حتديد موقع احلطام على م�سافة 5 كيلومرتات �سمال مطار الثمامة.
اإىل موقع  الأمنية املعنية توجهت مبا�سرًة  اأن اجلهات  وبني املكتب 
احلادث لتجد قائد الطائرة قد فارق احلياة، م�سريًا اإىل اأنه مت ت�سكيل 
وم�سببات  مالب�سات  لك�سف  الطريان  حتقيقات  مكتب  من  عمل  فريق 

احلادث.

تخفيف احتكاك 
المفاصل بـ»الريجيم« 

الحلويات تهدد 
منظومة المناعة 

الريا�ض  ـ البالد 
املفا�سل  الــتــهــاب  اأن  الطبية  �سعود  املــلــك  مدينة  اأكـــدت 
"الحتكاك"  اأو  العظمي"  "الف�سال  ي�سمى  الــذي  التنك�سي 
واأو�سحت  املفا�سل.  للتهابات  انت�ساًرا  الأكــرث  النوع  هو 
يف  يتمثل  التنك�سي  املفا�سل  الــتــهــاب  اأعــرا�ــس  اأبـــرز  اأن 
الــوزن  بتخفيف  ون�سحت  احلــركــة.  عند  خا�سة  التيب�س، 
يف  ال�سكر  ن�سبة  ومتابعة  الريا�سية  التمارين  بع�س  واأداء 
املفا�سل   احتكاك  اأن   يذكر  اللتهابات.   لتخفيف  اجل�سم، 
تطور  اإبــطــاء  ميكن  لكن  لل�سفاء،  قابل  غــري  مر�سًا  يعتر 
الطرق  تت�سمن  عديدة.  بطرق  بالأعرا�س  والتحكم  املر�س 
الرئي�سية لعالج  هذه الأعرا�س اإجراء بع�س التغيريات على 
منط  على  واحلفاظ  املر�س  تطور  لإيقاف  احلياة  اأ�سلوب  
للمري�س  ميكن  التي  التغيريات  ومــن  اأي�سًا،  �سحي  حياة 
اتباعها، مزاولة  التمارين الريا�سية حيث تعتر  التمارين  
من اأهم طرق عالج احتكاك املفا�سل، والهدف منها هو تقوية 
تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساب،  باملف�سل  املحيطة  الع�سالت 
احلركة  اأن  املري�س  يعتقد  قــد  للمري�س.  البدنية  اللياقة 
اأن ممار�سة الريا�سة بانتظام تقوم  اإل  تزيد الأمل والتورم، 
ببناء الع�سالت وتعزيز قوة املف�سل، مما يوؤدي اإىل حت�سن 
الأعرا�س ومن املهم اتباع ن�سائح الطبيب بدقة، لأن ممار�سة 
التمارين الريا�سية بعنف، اأو ممار�سة التمارين اخلاطئة قد 
يزيد حالة املري�س �سوءًا ، اإىل جانب تناول الغذاء ال�سحي.

البالد ـ وكاالت 
حددت خبرية تغذية رو�سية، املواد الغذائية التي ي�ساعد التخلي عن 

تناولها، على تعزيز منظومة املناعة.
تناول  يف  الإفــراط  اأن  اإىل  اإيغناتيكوفا،   يلينا  الدكتورة  واأ�سارت 
اجل�سم؛  مناعة  منظومة  ُي�سعف  الغازية  وامل�سروبات  احللويات 
لذلك تن�سح با�ستبعاد هذه املواد من النظام الغذائي يف فرتة ازدياد 
منظومة  يعزز  عنها  التخلي  لأن  "كوفيد19-"؛  مبر�س  الإ�سابات 

مناعة اجل�سم.
وقالت اإيغناتيكوفا: "عند الإفراط يف تناول احللوى اأو الب�سكويت 
اأو  اليوم  يف  مــرات  ثالث  املحالة،  الغازية  املياه  �سرب  اأو  الكعك  اأو 
اأكرث؛ �سيلحق ال�سرر مبنظومة مناعة اجل�سم؛ لأن ال�سكر امل�ساف اإىل 
هذه املواد �سيقلل من ن�ساط خاليا منظومة املناعة خالل -2 3 �ساعات 

بعد تناولها. اأي اأن اجل�سم يفقد املقاومة للعدوى الفريو�سية".
وتابعت، وفق "رو�سيا اليوم": وينتمي مر�سى ال�سكري ومن يعاين 
من ا�سطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، اإىل الفئة الأكرث 
هذه  با�ستبعاد  تن�سح  لذلك  "كوفيد19-"؛  مبر�س  لالإ�سابة  عر�سة 

املواد من النظام الغذائي يف فرتة ازدياد الإ�سابات بهذا املر�س.

تأجيل حفل عمرو دياب في جدة 

العنب يمنع الخرف ويخفض الكوليسترول 

واتساب
يضفي ميزة جديدة على الدردشات 

وا�ضنطن ـ وكاالت 
ميتا-  ل�سركة  املــمــلــوكــة  "وات�ساب"  من�سة  ك�سفت 
اإطالقها  �سيتم  جديدة  ميزة  عن  الأمريكية،  بالتفورمز 
الر�سائل  على  اخل�سو�سية  مــن  املــزيــد  لإ�ــســفــاء  قــريــبــًا 

والدرد�سات داخل التطبيق.
�ستمكن  ـــدة  اجلـــدي املـــيـــزة  اأن  املــنــ�ــســة  واأو�ـــســـحـــت 
ــة لــلــ�ــســور  ــس ــا� ــس ــ� ــتــخــدمــني مـــن حــظــر لــقــطــات ال املــ�ــس
وهي  واحــدة،  ملرة  ُتعر�س  التي  بالر�سائل  والفيديوهات 
 view once" و�ــســع  تفعيل  بعد  اإر�ــســالــهــا  يتم  الــتــي 

."messages
ومقاطع  ال�سور  على  فقط  تقت�سر  امليزة  اأن  واأ�سافت 
اأنها  اإىل  م�سريًة  املكتوبة،  الدرد�سات  ت�سمل  ول  الفيديو 
من  حتديد  ميزة  وهــمــا؛  اأخــريــني  ميزتني  اإطـــالق  ب�سدد 
اإمكانية  وميزة   ،"online" امل�ستخدم  ــة  روؤي باإمكانه 

مغادرة املجموعات دون اإعالم بقية الأع�ساء.

أعراس األجداد

تعترب اململكة غنية برتاثها واإرثها الثقايف ال�ضارب يف اجلذور، بينما جت�ضد املهرجانات العديد من املورثات خالل فعالياتها، حيث اهتم مهرجان 
االأطاولة الرتاثي بطقو�ض االأعرا�ض يف املا�ضي، من خالل زفة العرو�ض على النمط القدمي الذي ا�ضتهر به اأهايل الباحة. وخالل املهرجان 
�ضاهد احل�ضور م�ضهدًا ملوكب العرو�ض يحمل بيارق الفرح البي�ضاء التي تعد من اأبرز مظاهر الزفة يف اأعرا�ض الباحة، وما يقدمه اأهل العري�ض 

والعرو�ض من هدايا وعطايا كانت متثل املا�ضي يف اأفراح اأهايل الباحة عند اإقامة حفالت الزواج.
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