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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين
� 12صفحة  /رياالن

ال�سعودية وجهة �سياحية عاملية
الريا�ض  -البالد

قال وزي��ر ال�سياحة �أحمد اخلطيب � ،إن �شكل ال�سياحة يف اململكة
�سيكون خمتلف ًا مت��ام� ًا بعد االن�ت�ه��اء م��ن امل�شاريع اجل��دي��دة� ،سوا ًء
م�شاريع حكومية مثل "الدرعية" و"القدية" والبحر الأحمر" بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع القطاع اخلا�ص.
وذكر اخلطيب يف جل�سة �ضمن معر�ض "م�شروعات مدن متميزة يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني"� ،أن ال�سعودية �ستكون �ضمن �أبرز 10
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

اململكة ت�ؤكد على التنمية وقيم احلوار

وجهات �سياحية يف العامل ،من ناحية اجلودة ومن ناحية الو�صول،
حيث متت م�ضاعفة عدد الرحالت الوا�صلة لل�سعودية �إىل � 3أ�ضعاف
م�ستوياتها يف عام  ، 2019الفتا �إىل �أن عدد الزيارات الداخلية يف
ال�سعودية خ�لال العام املا�ضي بلغ  65مليون زي��ارة ،ليحقق بذلك
م�ستوى قيا�سي ًا ،فيما تخطى الإنفاق  80مليار ريال خالل العام املا�ضي
 ،م�شري ًا �إىل �أن اململكة ت�ستهدف خالل عام  ،2030ا�ستقطاب 100
مليون زائر� ،ستحت�ضن العا�صمة الريا�ض  % 50منهم.
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نيويورك  -وا�س

�أكد الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية التزام
اململكة العربية ال�سعودية مبيثاق الأمم املتحدة ،ودعمها امل�ستمر
ملبادئ ال�شرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني،
والداعية �إىل التعاون على �أ�سا�س االحرتام املتبادل ل�سيادة الدول
وا�ستقاللها ،وحل اخلالفات بالطرق ال�سلمية.
وجدد �سموه يف كلمة اململكة �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة

 10ماليني دوالر من اململكة ملعاجلة خطر « صافر »

 ،الدعوة لإ�صالح جمل�س الأمن ليكون �أكرث عدالة يف متثيل واقعنا
اليوم .و�أ�ضاف �إن منطقة ال�شرق الأو�سط يف �أم�س احلاجة �إىل
ت�ضافر اجل�ه��ود يف �سبيل تر�سيخ الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ،وتوفري
م�ستقبل �أف�ضل يلبي تطلعات ال�شعوب يف التنمية واالزده��ار ،مبا
يلبي تطلعات �أجيالنا القادمة ،ويح�سن جودة احلياة ،وي�سهم يف
متكني املر�أة وال�شباب ،وينمي قدرات الإب��داع واالبتكار ،وير�سخ
قيم احلوار والتعاي�ش.
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 5مشروعات

للطاقة املتجددة
الريا�ض  -البالد

منتدى

�أع�ل�ن��ت ال�شركة ال�سعودية ل���ش��راء الطاقة
(امل���ش�تري الرئي�س) ط��رح خم�سة م�شروعات
جديدة للمناف�سة لإن�ت��اج الكهرباء با�ستخدام
الطاقة املتجددة ،وذلك �ضمن املرحلة الرابعة من
م�شروعات الربنامج الوطني للطاقة املتجددة،
الذي ُت�شرف عليه وزارة الطاقة.
وت�شمل هذه امل�شروعات ،التي تبلغ طاقتها
م�شروعات
الإجمالية  3300ميجاواط ،ثالثة
ٍ
ال�ستغالل طاقة الرياح ،وم�شروعني ال�ستغالل
ال �ط��اق��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ،وي �ب �ل��غ �إج� �م ��ايل ط��اق��ة
م�شروعات الإن �ت��اج م��ن ط��اق��ة ال��ري��اح يف هذه
م�شروع
املرحلة  1800ميجاواط ،موزع ًة على
ٍ
يف ينبع طاقته  700ميجاواط ،وم�شروع يف
الغاط طاقته  600ميجاواط ،وم�شروع يف وعد
ال�شمال طاقته  500ميجاواط ،يف حني تبلغ
طاقة م�شروعات الإنتاج من الطاقة ال�شم�سية
م�شروع يف
 1500ميجاواط ،موزعة على
ٍ
احلناكية طاقته  1100ميجاواط ،وم�شروع يف
طربجل طاقته  400ميجاواط.

لتعزيز مبادرة القهوة
الريا�ض ـ البالد
ت�ستعد وزارة الثقافة لتنظيم "املنتدى
ال��دويل ال�ستدامة القهوة ال�سعودية"
يف مدينة ج ��ازان خ�لال ال �ف�ترة من
� 1إىل � 2أكتوبر املقبل؛ ملناق�شة
�سل�سلة قيمة القهوة ال�سعودية،
واجل� � ��وان� � ��ب االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة،
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،والبيئية ذات
ال�صلة باال�ستدامة ،وذلك �ضمن
�أن�شطة وبرامج مبادرة "عام
القهوة ال�سعودية "2022
املدعومة من برنامج جودة
احلياة "�أحد برامج حتقيق
ر�ؤية اململكة ."2030
وي � �ن� ��اق � ��� ��ش امل � �ن � �ت� ��دى
�أرب� �ع ��ة حم� ��اور رئ�ي���س�ي��ة،
ُي��رك��ز �أول� �ه ��ا ع �ل��ى ال�ق�ه��وة
ك �ث�روة وط �ن �ي��ة ويت�ضمن
�أرب� ��ع �أوراق ع�ل�م�ي��ة ،ه��ي:
"الفر�ص اال�ستثمارية لرجال
الأع��م��ال يف زراع���ة و�إن �ت��اج
و�صناعة القهوة ال�سعودية"،
و"دور ال���ص�ن��دوق التمويلي
ل��زراع��ة �أ�شجار النب" ،و"طرق
�إدراج املنتج يف �سل�سلة الإم��داد
العاملية" ،و"دور ق �ط��اع �صناعة
القهوة يف الناجت املحلي الإجمايل
للمملكة العربية ال�سعودية ".
ويتناول املحور الثاين "القهوة ثقافة
وجمتمع" وت �ق��دم خ�لال��ه ع��دد م��ن الأوراق
العلمية ذات ال�صلة ،منها ورقة بعنوان "القهوة
و� �س��ر الإبداع" ،و"القهوة ر�ؤي� ��ة اجتماعية"،
و"ا�ستهالك القهوة وال�ت��وا��ص��ل االجتماعي" ،فيما
يت�ضمن املحور الثالث "القهوة و�أن�سنة البيئة" ،بينما
يناق�ش املحور الرابع" :القهوة وال�صحة".

احلوثي

فرص
استثمار للشركات األمريكية
نيويورك -البالد

عقد وزي��ر ال�صناعة وال�ث�روة املعدنية
ب �ن��در ب��ن �إب��راه �ي��م اخل��ري��ف ،ل �ق��اءات مع
م�س�ؤويل ال�شركات الأمريكية يف مدينة
ن�ي��وي��ورك  ،وط ��رح ف��ر���ص اال�ستثمار يف
ال �ق �ط��اع�ين ،ح �ي��ث اج �ت �م��ع م ��ع ال��رئ�ي����س
التنفيذي للأ�سواق العاملية يف �شركة جرنال
الكرتيك ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة جري
�أوراجن ،كما ق��ام ب��زي��ارة ميدانية ل�شركة
نيوالب ،والتقى رئي�سها التنفيذي ،وبحث
جم��االت ال�ت�ع��اون الثنائية يف ال�صناعة
والتعدين ،للم�ساهمة يف تنمية ع��دد من
القطاعات امل�ستهدفة.
وت�ستهدف زيارة وزير ال�صناعة والرثوة
املعدنية �إىل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
دفع م�سارات النمو بني البلدين يف عدد من
ال�صناعات الواعدة ،وزيادة نفاذ ال�صادرات
ال �� �س �ع��ودي��ة غ�ي�ر ال�ن�ف�ط�ي��ة �إىل الأ�� �س ��واق
الأمريكية ،التي �شهدت منو ًا ملحوظ ًا خالل
الأعوام اخلم�س املا�ضية.
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العراق ..مشهد قامت والكاظمي حيذر
بغداد  -البالد

احتجازات قسرية
وإعدام لألطفال

ال يزال امل�شهد ال�سيا�سي يف العراق قامتا ،يف ظل �ض�آلة
فر�ص ت�شكيل احلكومة والتحديات التي تواجهها يف
ظل ابتعاد التيار ال�صدري عن امل�شهد ،ورغبة امللي�شيات
امل�سلحة يف جر البالد �إىل مواالة �إيران ،وهو ما يرف�ضه
ال�شعب العراقي مت��ام��ا ،بينما ا�ستبعد رئي�س ال��وزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي ت�شكيل حكومة دون م�شاركة
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،م�شددا على �أن �أي
حكومة ت�ستبعد تيار ال�صدر �ستواجه حتديات �ضخمة،
وقد ت�ؤدي �إىل تكرار �أكتوبر � ،2019أو ما هو �أ�سو�أ.
وقال الكاظمي� ،إن البالد حتتاج �إىل �أن تن�أى بنف�سها
ع��ن م��ا��ٍ�ض مم �ل��وء بالعنف" ،م���ض�ي�ف��ا يف م�ق��اب�ل��ة مع
"املونيتور" �أن الطبقة ال�سيا�سية يف ال�ع��راق تواجه
�أزم��ة ثقة م��ع اجلمهور� .أم��ا ع��ن �أول��وي��ات��ه لفت �إىل �أن��ه
معني ب�إطالق حوار بني كافة الأفرقاء داخلي ًا و�إقليميا.

وت��أت��ي ت�صريحات رئي�س ال ��وزراء العراقي �أم����س ،بعد
�أن �أبدى "الإطار التن�سيقي" الذي ي�ضم قوى �سيا�سية
قريبة من �إي��ران ب��وادر تراجع عن مت�سكه مبر�شحه
لرئا�سة ال��وزراء حممد �شياع ال�سوداين ،فيما �أملح
زعيم التيار ال�صدري �سابق ًا �إىل موافقته على بقاء
الكاظمي على ر�أ� ��س احلكومة م��ن �أج��ل مراقبة
�إجراء انتخابات ت�شريعية جديدة يف البالد.
وي�شهد ال �ع��راق منذ االن�ت�خ��اب��ات الربملانية
امل �ب �ك��رة ال �ت��ي ج ��رت يف ال �ع��ا� �ش��ر م��ن �أك �ت��وب��ر
� ،2021شل ًال �سيا�سي ًا تام ًا ،ت�أزم �أكرث منذ يوليو
 2022م��ع ن��زول ط��ريف اخل�ل�اف الأب���رز �إىل
ال�شارع واعت�صامهم و�سط بغداد (ال�صدر والإطار
التن�سيقي) ،بينما وزع��ت يف العا�صمة العراقية،
�أم�س ،من�شورات تدعو ملظاهرات حا�شدة يف الأول
من �أكتوبر املقبل� ،إحياء لذكرى احتجاجات .2019
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محليات
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وزير الخارجية مؤكدا على سياسة وثوابت المملكة:

عاجال بالتزاماتها النووية
دعوة إيران للوفاء
ً
نيويورك  -وا�س

االنتقال المتدرج
والمسؤول نحو
نظم ومصادر طاقة

�أكد الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير
اخلارجية التزام اململكة العربية ال�سعودية
مب�ي�ث��اق الأمم امل �ت �ح��دة ،ودع�م�ه��ا امل�ستمر
مل�ب��ادئ ال�شرعية ال��دول�ي��ة ال�ه��ادف��ة للحفاظ
ع�ل��ى الأم���ن وال���س�ل��م ال��دول �ي�ين ،وال��داع�ي��ة
�إىل التعاون على �أ�سا�س االح�ترام املتبادل
ل�سيادة الدول وا�ستقاللها ،وحل اخلالفات
بالطرق ال�سلمية ،وع��دم اللجوء للقوة �أو
التهديد بها.
وجدد �سموه يف كلمة اململكة �أمام اجلمعية
ال�ع��ام��ة ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة  ،ال��دع��وة لإ��ص�لاح
جمل�س الأم��ن ليكون �أك�ثر عدالة يف متثيل
واق�ع�ن��ا ال �ي��وم ،و�أك�ث�ر فاعلية يف مواكبة
حتوالت وتطورات املجتمع الدويل ،و�أكرث
كفاءة يف معاجلة حتدياته امل�شرتكة  ،كما �أكد
موقف اململكة الداعم لكافة اجلهود الدولية
الرامية �إىل �إيجاد حل �سيا�سي ي ��ؤدي �إىل
�إنهاء الأزمة الرو�سية ـ الأوكرانية.

تحسين جودة الحياة
وتمكين المرأة
والشباب واالبتكار

ق�ضايا املنطقة

و�أ�ضاف �سموه� :إن منطقة ال�شرق الأو�سط
يف �أم����س احل��اج��ة �إىل ت�ضافر اجل�ه��ود يف
�سبيل تر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار ،وتوفري
م�ستقبل �أف�ضل يلبي تطلعات ال�شعوب يف
التنمية واالزدهار .مبينا �أن قمة جدة للأمن
والتنمية التي ��ش��ارك فيها ق��ادة ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وت���س��ع دول ع��رب�ي��ة،
تعك�س ت�أكيدنا امل�شرتك على �أهمية العمل
اجل�م��اع��ي لبناء م�ستقبل �أف���ض��ل للمنطقة
ودولها و�شعوبها ،كما �أكد على �أمن منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط وا� �س �ت �ق��راره��ا يتطلب
الإ�سراع يف �إيجاد ٍّ
حل عادلٍ و�شاملٍ للق�ضية
الفل�سطينية ،وفق قرارات ال�شرعية الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية.
ويف ال �� �ش ��أن ال�ي�م�ن��ي �أك���د ��س�م��وه جتديد
اململكة التزامها بدعم كافة اجلهود الرامية
لتثبيت ال �ه��دن��ة ،ومت �ك�ين جمل�س ال�ق�ي��ادة
ال��رئ��ا��س��ي م��ن �أداء �أدواره ،و� �ص��و ًال �إىل
حتقيق ال�سالم امل�ستدام ب�ين الأ��ش�ق��اء يف
اليمن على �أ�سا�س املرجعيات الثالث  ،كما
ت�ستمر اململكة يف دوره ��ا ال�ق�ي��ادي ك�أكرب
داعم لتلبية احلاجات الإن�سانية والتنموية

استمرار الدور القيادي الداعم الستقرار وتنمية اليمن
دعم أمن واستقرار وسيادة دول األمة ومنع مهدداتها
للأ�شقاء يف اليمن  ،وك��ذل��ك احل��ر���ص على
دع ��م �أم� ��ن ال� �ع ��راق وا� �س �ت �ق��راره ومن��ائ��ه،
واحلفاظ على وح��دة �سوريا وا�ستقرارها
وعروبتها ،وتدعم جهود املبعوث اخلا�ص
ل�ل�أم�ين ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة ،وك��ذا �سيادة
لبنان و�أم�ن��ه وا��س�ت�ق��راره ،وت�أكيد �أهمية
تنفيذ �إ� �ص�لاح��ات �سيا�سية واق�ت���ص��ادي��ة
هيكلية �شاملة ت�ضمن تغلب لبنان على �أزمته
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،و�أال يكون نقطة

انطالق للإرهابيني �أو تهريب املخدرات �أو
الأن�شطة الإجرامية الأخرى التي تهدد �أمن
املنطقة وا�ستقرارها ،و�أهمية ب�سط �سيطرة
احلكومة اللبنانية على جميع الأرا� �ض��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  ،و�أي �� �ض��ا ب ��ذل ك��ل ج�ه��د ممكن
لت�شجيع احل��وار بني الأط��راف ال�سودانية
م�ت�م�ن�ي��ة ل �ل �� �س��ودان و� �ش �ع �ب��ه اال� �س �ت �ق��رار
واالزده � ��ار .وجت ��دد اململكة دعمها للأمن
امل��ائ��ي امل���ص��ري وال �� �س��وداين .كما �أ��ض��اف

جت��دد اململكة دعمها ال�ك��ام��ل الت �ف��اق وقف
�إطالق النار الليبي.
وتابع �سموه� :إن ا�ستتباب ال�سلم والأم��ن
الدوليني ال يتحقق من خالل �سباق الت�سلح
�أو امتالك �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ،بل من
خ�لال التعاون بني ال��دول لتحقيق التنمية
وال�ت�ق��دم  ،وب��ال�ت��ايل � �ض��رورة �ضمان خلو
منطقة ال�شرق الأو�سط منها ودع��وة �إيران
للوفاء عاج ًال بالتزاماتها النووية ،والتعاون

الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وات �خ��اذ خ�ط��وات ج��دي��ة لبناء الثقة بينها
وبني جريانها واملجتمع الدويل.

�أمن الغذاء والطاقة

و�أ�شار �سمو الأمري في�صل بن فرحان �إىل �أن
الب�شرية تواجه حتديات م�شرتكة تهدد فر�ص
ال�ت�ع��ايف االق �ت �� �ص��ادي ب�ع��د اجل��ائ �ح��ة ،ولعل
�أبرزها �أمن وكفاية �إمدادات الغذاء والطاقة،

وم��رون��ة �سال�سل الإم���داد ،وحت��دي��ات البيئة
والتغري املناخي� .إن قدرتنا على جتاوز هذه
التحديات مرهونة بت�ضافر جهودنا وتعميق
تعاوننا وتعزيز جماالت اال�ستجابة العاملية
املوحدة واملتوازنة والعادلة.
ك�م��ا �أك���د اه �ت �م��ام امل�م�ل�ك��ة ال �ب��ال��غ و�إدراك� �ه ��ا
لأهمية التعامل مع حتديات التغري املناخي،
و�ضرورة معاجلة �آثاره ال�سلبية ،وامل�ساهمة
يف حتقيق �أه��داف اتفاقية باري�س  ،وتدعم
ب�ف��اع�ل�ي��ة وم �� �س ��ؤول �ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات االن �ت �ق��ال
املتدرج وامل�س�ؤول نحو نظم وم�صادر طاقة
متنوعة و�أكرث ا�ستدامة .و�أ�ضاف� :إن اململكة
م�ستمرة يف جهود البناء والتطوير مبا يلبي
تطلعات �أج�ي��ال�ن��ا ال �ق��ادم��ة ،ويح�سن ج��ودة
احل�ي��اة ،وي�سهم يف متكني امل��ر�أة وال�شباب،
وينمي قدرات الإبداع واالبتكار ،وير�سخ قيم
االنفتاح واحلوار والت�سامح والتعاي�ش.
ولفت �سمو وزي��ر اخلارجية �إىل �أن اململكة
انطالق ًا من ر�ؤيتها امل�ستقبلية والطموحة،
ت�ق��دم��ت ب�ط�ل��ب ا��س�ت���ض��اف��ة م�ع��ر���ض �إك�سبو
 2030حت��ت �شعار "حقبة التغيري :امل�ضي
بكوكبنا نحو ا�ست�شراف امل�ستقبل" و�ستعمل
اململكة يف حال فوزها بتنظيم هذه الفعالية
على �إع��ادة هذا املعر�ض �إىل فكرته الأ�صلية،
وا�ست�شراف م�ستقبل الكوكب.

تدريب آالف الخريجين والخريجات ودعم التوظيف

الريا�ض  -البالد

إيصال التيار الكهربائي
لمشروع "رؤى المدينة"
املدينة املنورة  -البالد

�شهد الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة املدينة املنورة،
مرا�سم توقيع اتفاقية �إي�صال التيار الكهربائي مل�شروع "ر�ؤى املدينة"،
ال��ذي ت�ط��وره وتنفذه �شركة ر�ؤى املدينة القاب�ضة ،اململوكة بالكامل
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة.
ووقع االتفاقية من جانب �شركة ر�ؤى املدينة القاب�ضة الرئي�س التنفيذي
لل�شركة املهند�س �أحمد بن و�صل اجلهني ،ومن جانب ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء الرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية لنقل الكهرباء املهند�س وليد بن
عبدالله ال�سعدي.
ومبوجب االتفاقية �ستقوم �شركة ر�ؤى املدينة القاب�ضة بت�شييد حمطة
مركزية بالإ�ضافة �إىل  ٤حمطات حتويل فرعية وربطها بال�شبكة الكهربائية
القائمة حال ًيا.
من جهته� ،أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ر�ؤى املدينة القاب�ضة املهند�س
حممد بن �صالح اخلليل �أن حمطات الكهرباء اجلديدة �ستخدم جميع مرافق
م�شروع ر�ؤى املدينة الذي يتم تطويره على م�ساحة  1.5مليون مرت مربع،
كما �أنها جزء من البنية التحتية التي �سيتميز بها امل�شروع ب�إذن الله ،م�ؤكد ًا
التزام ال�شركة باخلطة الزمنية لتطوير امل�شروع ،مقدم ًا �شكره وامتنانه
ل�سمو �أم�ير منطقة املدينة امل�ن��ورة على دع��م �سموه للم�شروع التنموي
العمالق الذي ت�شهده املدينة املنورة بكل مراحله مبا يتما�شى مع م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة ،ويرتجم م�ساهمة ال�شركة يف حتقيق م�ستهدفات قطاع احلج
والعمرة والزيارة من خالل رفع الطاقة اال�ستيعابية لتي�سري ا�ست�ضافة 30
مليون معتمر بحلول عام  .2030ح�ضر مرا�سم توقيع االتفاقية ،م�ساعد
وزي��ر الطاقة ل���ش��ؤون الكهرباء املهند�س نا�صر القحطاين ،والرئي�س
التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء خالد القنون ،ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ر�ؤى املدينة القاب�ضة املهند�س حممد اخلليل.

و ّق �ع��ت وزارة ال �� �ش ��ؤون ال�ب�ل��دي��ة وال �ق��روي��ة
والإ��س�ك��ان و�صندوق تنمية امل ��وارد الب�شرية
(ه��دف) مذكرة تعاون لتدريب � 20أل��ف خريج
وخريجة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات
املتميزة عرب برنامج التدريب على ر�أ�س العمل
(متهري) خالل العامني القادمني ،بح�ضور وزير
ال���ش��ؤون البلدية وال�ق��روي��ة والإ��س�ك��ان ماجد
ب��ن عبدالله احلقيل ووزي ��ر النقل واخل��دم��ات
اللوج�ستية املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر
ووزي � ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وامل� �ي ��اه وال���زراع���ة الأ� �س �ت��اذ
عبدالرحمن ب��ن عبداملح�سن الف�ضلي ووزي��ر
ال�سياحة �أحمد بن عقيل اخلطيب.
و َّقع مذكرة التعاون ،مدير عام �صندوق تنمية
امل��وارد الب�شرية تركي بن عبدالله اجلعويني
ووك �ي��ل وزارة ال �� �ش ��ؤون ال�ب�ل��دي��ة وال �ق��روي��ة
والإ�سكان للقطاع الثالث وامل�شاركة املجتمعية

�أحمد بن علي القرعاوي.
وت�ستهدف م��ذك��رة ال �ت �ع��اون �إث� ��راء املحتوى
ال �ت��دري �ب��ي الإل� �ك�ت�روين يف من�صة "دروب"
مبهارات وج��دارات مهن القطاع ،ورفع الوعي
حولها ،ودعم منو املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
العاملة يف القطاع عرب من�صة "ت�سعة �أع�شار"،

بالإ�ضافة �إىل دع��م تدريب وتوظيف الكوادر
الوطنية يف امل�ه��ن املرتبطة بقطاع ال�ش�ؤون
البلدية وال�ق��روي��ة والإ��س�ك��ان ،ورف��ع م�ستوى
مهارات موظفي القطاع اخلا�ص وغري الربحي
والباحثني ع��ن عمل ،لتعزيز فر�ص توظيفهم
وا�ستدامتهم يف �سوق العمل.

وت�ؤ�س�س املذكرة ،للتعاون الإ�سرتاتيجي بني
الوزارة وال�صندوق ،و�إطالق مبادرات م�شرتكة
لتعزيز املهن املرتبطة بالقطاع ،وتوحيد اجلهود
مع اجلهات ذات العالقة ،لدعم منو وا�ستدامة
ال �ك��وادر الوطنية يف ��س��وق ال�ع�م��ل ،وتعزيز
توطني املهن البلدية والقروية والإ��س�ك��ان يف
القطاع اخلا�ص ،وذلك �ضمن جهود الطرفني يف
دعم توظيف �شباب و�شابات الوطن ،وحتقيق
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030يف حمور تنمية
الإن���س��ان واالق�ت���ص��اد .وتت�ضمن امل��ذك��رة عدة
مبادرات ،من �أبرزها؛ التدريب على ر�أ�س العمل،
وال �ت��دري��ب الإل� �ك�ت�روين ،ودع ��م من��و املن�ش�آت
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ق�ط��اع،
بالإ�ضافة �إىل متكني القوى الوطنية العاملة يف
القطاع غري الربحي واخلا�ص عرب دعم تدريبهم
ورف��ع مهاراتهم املهنية لتعزيز ا�ستدامتهم يف
�سوق العمل ومواكبة تغرياته.

رعى ملتقى المؤسسات األهلية..الراجحي:

القطاع غير الربحي شريك في التنمية
الريا�ض -البالد

رعى وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س
�إدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي املهند�س �أحمد
بن �سليمان الراجحي يف الريا�ض ،فعاليات امللتقى ال�سنوي
الأول للم�ؤ�س�سات الأه�ل�ي��ة ،ال��ذي ينظمه جمل�س امل�ؤ�س�سات
الأهلية على مدى يومني؛ بعنوان "م�ستقبل امل�ؤ�س�سات الأهلية
يف ظل ر�ؤية اململكة ."2030
و�أ�شاد وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية بالدور الذي
يقوم به مركز القطاع غري الربحي يف بناء التكامل وال�شراكة
بني امل�ؤ�س�سات غري الربحية ،م�شري ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سات الأهلية
مكون مهم يف م�سرية القطاع غري الربحي ،وقد حر�صت ر�ؤية
اململكة  2030على �أن يكون ه��ذا القطاع �شريك ًا يف حتقيق
م�ستهدفات ال��ر�ؤي��ة ،ورف��ع ن�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة .%5
من جهته �أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س امل�ؤ�س�سات الأهلية
الدكتور عبدالرحمن بن �سليمان الراجحي �أن جمل�س امل�ؤ�س�سات
الأهلية انطلق مع بداية جائحة كورونا ،وبادر املجل�س بجمع

منظمات القطاع غري الربحي ذات العالقة ،و�إطالق "ال�صندوق
املجتمعي" بر�أ�س مال  500مليون ريال ،لتعزيز م�ساهمة القطاع
يف تلبية احتياجات املجتمع.
و�شهد ال��وزي��ر ال��راج�ح��ي توقيع م��ذك��رات تفاهم ب�ين جمل�س
امل�ؤ�س�سات الأهلية وعدد من اجلهات احلكومية وغري الربحية،
و�أطلق ع��دد ًا من منتجات وم�ب��ادرات املجل�س ،ومنها� :إط�لاق

ملتقى �سفري ملن�سوبي امل�ؤ�س�سات الأهلية ،ومن�صة املنتجات،
واحلا�ضنة االفرتا�ضية للم�ؤ�س�سات النا�شئة ،وبرنامج الوالء
للم�ؤ�س�سات الأه�ل�ي��ة ،و�سيا�سات ول��وائ��ح معياري االل�ت��زام
وال�شفافية والإف �� �ص��اح� ،إىل ج��ان��ب �إط�ل�اق من�صة التدريب
الإلكرتوين (رواق) ،و�أعمال مركز �إدارة املعرفة ،وجمتمعات
املمار�سة املهنية.
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين
جدة  -وا�س

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-يف
ق�صر ال�سالم بجدة� ،أم�س� ،أخاه جاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
ال�شقيقة.
ورحب خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده الله
 ،بجاللته ومرافقيه يف اململكة ،فيما �أبدىجاللة ملك البحرين �سعادته بلقاء �أخيه خادم
احلرمني ال�شريفني.
وق��د �أق��ام خ��ادم احلرمني ال�شريفني  -رعاه
الله  ،-م�أدبة غداء تكرمي ًا جلاللة ملك مملكة
البحرين.
ح�ضر اال�ستقبال وامل ��أدب��ة� ،صاحب ال�سمو
الأمري خالد بن �سعد بن فهد ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سطام بن �سعود بن عبدالعزيز،
و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن �سعود بن
حممد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة
ع�ضو جمل�س ال���وزراء (ال��وزي��ر امل��راف��ق)،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سعود بن
�سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ،و��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأمري راكان بن �سلمان بن عبدالعزيز.
ك�م��ا ح�ضر م��ن اجل��ان��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي� ،سمو

ال�شيخ حممد ب��ن م �ب��ارك �آل خليفة املمثل
اخلا�ص جلاللة ملك مملكة البحرين ،ومعايل
ال�شيخ خالد بن �أحمد بن �سلمان �آل خليفة
وزير الديوان امللكي ،ومعايل ال�شيخ �سلمان
بن عبدالله بن حمد �آل خليفة رئي�س جهاز

امل�ساحة والت�سجيل العقاري ،وال�سيد نبيل
بن يعقوب احلمر م�ست�شار جاللة ملك مملكة
البحرين ل�ش�ؤون الإع�ل�ام ،ومعايل ال�شيخ
�سلمان بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة وزير
املالية واالقت�صاد الوطني ،وال�ل��واء الركن

خليفة ب��ن �أح �م��د الف�ضالة رئي�س املرا�سم
امللكية ،وال�شيخ علي بن عبدالرحمن بن علي
�آل خليفة �سفري مملكة البحرين لدى اململكة
العربية ال���س�ع��ودي��ة ،و�إب��راه �ي��م ب��ن حممد
القعود رئي�س الطريان امللكي.

وافق على تعيني الو�سيدي نائب ًا لرئي�س «امل�ساحة»

ولي العهد يستقبل حمد بن عيسى

جدة  -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،يف ق�صر
ال�سالم بجدة� ،أم�س ،جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين ال�شقيقة.
ورحب �سمو ويل العهد يف بداية اال�ستقبال بجاللة ملك البحرين
يف بلده الثاين اململكة العربية ال�سعودية ،فيما �أعرب جاللته عن
�سعادة بزيارة اململكة ولقائه ب�سمو ويل العهد .وقد �أق��ام �سمو
ويل العهد م�أدبة ع�شاء تكرمي ًا جلاللة ملك مملكة البحرين.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير تركي بن حممد
ب��ن ف�ه��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز وزي ��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال ��وزراء

10

(الوزيراملرافق) ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�يرع�ب��دال�ل��ه ب��ن ب�ن��در ب��ن عبدالعزيز وزي��ر احلر�س
الوطني ،ووزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار الأمن
الوطني الدكتورم�ساعد بن حممد العيبان ،ووزير الدولة ع�ضو
جمل�س الوزراء الأ�ستاذ حممد بن عبدامللك �آل ال�شيخ.
فيما ح�ضر من اجلانب البحريني �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك
�آل خليفة املمثل اخلا�ص جلاللة ملك مملكة البحرين ،وال�شيخ
خالد بن �أحمد �آل خليفة وزير الديوان امللكي ،وال�شيخ �سلمان
بن عبدالله �آل خليفة رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري،
وال�سيد نبيل ب��ن يعقوب احل�م��ر م�ست�شار ج�لال��ة ملك مملكة

البحرين ل�ش�ؤون الإع�لام ،وال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني.
م��ن جهة ثانية�� ،ص��درت موافقة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للم�ساحة
واملعلومات اجليومكانية ،على تعيني املهند�س �أحمد بن �صالح
الو�سيدي ،نائبًا لرئي�س الهيئة العامة للم�ساحة واملعلومات
اجليومكانية.
ويحمل الو�سيدي ،درجة املاج�ستري يف البيانات املكانية وعلوم
اخلرائط من جامعة جال�سكو  -بريطانيا ،ودرجة املاج�ستري يف
امل�سح اجلوي واال�ست�شعار عن بعد من جامعة تونتي – هولندا.

وتزيد خربته على  25عام ًا يف �أعمال امل�سح اجلوي واال�ست�شعار
عن بعد واملعلومات اجليومكانية وامل�شاركات املحلية والدولية
اخلا�صة بالقطاع اجليومكاين ،حيث بد�أ العمل ب��وزارة الدفاع
"الإدارة العامة للم�ساحة الع�سكرية يف �أعمال امل�سح اجلوي
واال�ست�شعار عن بعد ،ومن ثم الإ�شراف على امل�شاريع امل�ساحية
واجليومكانية ،ثم انتقل للهيئة العامة للم�ساحة واملعلومات
اجليومكانية م�شرف ًا عام ًا على اخلدمات اجليومكانية.
كما �شارك يف عدد من الأعمال الت�شريعية والتطويرية ،ثم انتقل
�إىل �صندوق اال�ستثمارات العامة" ال�شركة الوطنية خلدمات
الت�سجيل العيني للعقار" مبن�صب رئي�س تنفيذي للمعلومات
اجليومكانية.

مركز امللك �سلمان يوا�صل م�ساعداته

ماليين دوالر من المملكة لمعالجة خطر «صافر»

الريا�ض  -البالد  /نيويورك -وا�س

و ّقع امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة �أم�س الأول مذكرة
امل�ساهمة املالية املقدمة من اململكة العربية ال�سعودية والبالغة  10ماليني
دوالر �أمريكي؛ ملعاجلة اخلطر القائم من ناقلة النفط "�صافر" ،الرا�سية قبالة
ال�سواحل اليمنية مع من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف اليمن ديفيد جري�سلي يف
مدينة نيويورك ،وذل��ك على هام�ش �أعمال اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف
دورتها الـ .77
كما تناول اجلانبان خالل اللقاء اجلهود الإن�سانية والإغاثية املبذولة يف اليمن،
كما مت بحث �سبل مواجهة التهديدات الإن�سانية واالقت�صادية والبيئية لناقلة
النفط "�صافر" ،والإجراءات الالزمة لتحييد خماطرها املحتملة.

و�أو�ضح الدكتور الربيعة �أن م�ساهمة اململكة ت�أتي امتداد ًا مل�ساعيها يف �إنقاذ
ناقلة "�صافر" ويف دعم اجلهود الأممية ملنع �أي كوارث حمتملة قد تنتج عنها
كونها حتتوي على �أك�ثر م��ن مليون برميل نفط ومل تتم �صيانتها منذ عام
2015م ،م�ؤكد ًا �أهمية ت�ضافر اجلهود الدولية للحيلولة دون وقوع �أي عواقب
ج� ّراء الناقلة املحتجزة ،والتي قد تنعك�س �آثارها الوخيمة لي�س على اليمن
ال�شقيق فح�سب ،بل على العامل �أجمع.
وقدّم ديفيد جري�سلي �شكره اجلزيل للمملكة العربية ال�سعودية على ما تقوم
به من جهود ودعم لكل ما من �ش�أنه ا�ستقرار اليمن واحلفاظ على ال�سلم والأمن
الدوليني.
من جهة ثانية يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية �أعماله
الإن�سانية  ،حيث قام املركز بتوزيع � 500سلة غذائية يف منطقة البقاع الأو�سط

اللبنانية ،ا�ستفاد منها � 500أ�سرة من الأ�سر الالجئة والأ�شد حاجة يف املجتمع
امل�ست�ضيف.
كما و ّزع امل��رك��ز � 10أط�ن��ان و 890كيلو غ��رام م��ن ال�سالل الغذائية يف حي
امل�ست�شفى ،وحي �سيت ،وحي ال�سوق ،وحي البو�سته مبحلية �سنكات التابعة
لوالية البحر الأحمر بجمهورية ال�سودان ال�شقيقة ،ا�ستفاد منها  1200فرد.
ويف ال���ص��وم��ال وزع امل��رك��ز  35ط� ًن��ا م��ن امل���س��اع��دات ال�غ��ذائ�ي��ة للنازحني
واملت�ضررين من اجلفاف يف مدينة جروي ب�إقليم جنال بوالية بونتالند التابعة
جلمهورية ال�صومال الفيدرالية ،ا�ستفاد منها  3.000فرد.
وعرب وزير وزارة ال�ش�ؤون الإن�سانية و�إدارة الكوارث بوالية بونتالند عبدالله
عبدي حر�سي عن �شكره وتقديره خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهد الأمني  -حفظهما الله . -

كلمة

ثوابت ومواقف
تت�سم �سيا�سة اململكة بو�ضوح
م�ق��ا��ص��ده��ا ال���س��اع�ي��ة دوم� ��ا �إىل
تعزيز التعاون على كافة الأ�صعدة
وحت �ق �ي��ق امل �� �ص��ال��ح امل �� �ش�ترك��ة ،
ودعمها ملبادئ ال�شرعية الدولية
 ،والهادفة �إىل احلفاظ على الأمن
وال�سلم الدوليني ،والعالقات على
�أ�سا�س االح�ترام املتبادل ل�سيادة
الدول وا�ستقاللها ،وعدم التدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية واح�ترام
قيم املجتمعات وثقافاتها ،ودعم
حقوق الأمة.
لقد �أكدت اململكة يف كلمتها �أمام
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،
وال �ت��ي ال�ق��اه��ا وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
الأم �ي��ر ف�ي���ص��ل ب ��ن ف ��رح ��ان بن
ع�ب��دال�ل��ه ،ع�ل��ى م��واق�ف�ه��ا الثابتة
جت ��اه ك��اف��ة ال�ق���ض��اي��ا الإقليمية
وع��ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال��ع��امل��ي ،وم��ا
يواجهه من �أزم��ات مت�شابكة يف
حتدياتها وت��داع�ي��ات�ه��ا ،والعمل
امل���ش�ترك لأج ��ل ت��وف�ير م�ستقبل
�أف���ض��ل يلبي تطلعات ال�شعوب
يف التنمية واالزده���ار ،وتعزيز
الرتابط والتكامل �إقليمي ًا ودولي ًا،
والهدف احلا�ضر واملتجدد ب�إتاحة
ك��اف��ة ال �ف��ر���ص لل�شباب ومتكني
املر�أة والف�ضاء الرحب لالبتكار.
ه� ��ذه امل �ن �ط �ل �ق��ات وم �ق��ا� �ص��ده��ا
ت�ت�رج� �م� �ه ��ا ع� �م� �ل� �ي ��ا مب ��واق ��ف
ق��وي��ة م���ش��رف��ة وم �ت��زن��ة تعك�س
م �ك��ان �ت �ه��ا ال� �ك� �ب�ي�رة وامل � ��ؤث� ��رة
عامليا ،والتقدير الرفيع لقيادتها
احل�ك�ي�م��ة وجل �ه��وده��ا جت ��اه كل
م��اي��دع��م اال� �س �ت �ق��رار وال �ت �ط��ور،
يف ال� ��وق� ��ت ال� � ��ذي ت� �ق ��دم ف�ي�ه��ا
منوذجا مبهرا لنجاحات وفر�ص
ر�ؤيتها الطموحة يف كل جمال،
والو�صول �إىل تنمية اقت�صادية
�شاملة وم�ستدامة.
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التجارة :جوالت تفتيشية على الموالت والمراكز  ..ومختصان:

التخفيضات الوهمية فخ لجذب المستهلكين

جدة – رانيا الوجيه

حر�صا على وع��ي امل�ستهلك واف���راد املجتمع
اال ي��ق��ع��وا ع��ر���ض��ة ل�لاع�لان��ات ال��وه��م��ي��ة التي
تنت�شر يف املوا�سم حيث نرى بع�ض العيادات
التجميلية وال��ع��رو���ض ال��ت��ج��اري��ة وع��رو���ض
االن��دي��ة الريا�ضية وغ�يره��ا م��ن العرو�ض يف
املوا�سم املختلفة ،لكن ي���أت��ي الفخ م��ن خالل
تقدمي خدمات طبية �أو جتميلية �سيئة وتعود
ب��ال�����ض��رر ع��ل��ى العميل ك��م��ا ي��ح��دث اي�����ض��ا مع
املحالت التجارية التي تقدم منتجات قدمية
�أو غري مرغوب بها كثريا� ،أو ت�ضليل امل�ستهلك
ب��االع�لان��ات وغ�يره��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و وم��ن
�ضحايا تلك االعالنات املو�سمية �سجى عبداالله
والتي قالت :حتم�ست للح�صول على العرو�ض
املخف�ضة من االع�لان��ات املكثفة ،خا�صة فيما
يخ�ص ع��امل اجل��م��ال والتجميل يف ع��ي��ادات
اجللدية والتجميل ،وللأ�سف على قدر ال�سعر
املنخف�ض للخدمات التجميلية على قدر �سوء
اخلدمة والتعامل ال�سيء وا�ستخدام �أدوات
ومركبات رخ�صية ال فائدة لها ،كل ذلك ب�سبب
االع�لان��ات الوهمية او امل�ضللة ال��ت��ي تخدع
امل�ستهلكني ومتلقي االعالنات.
ع��رو���ض تخفي�ضات مل��واق��ع غ�ير م�ضمونة او
وت���روي امي���ان ال�����ش��اذيل �أح���د امل��واق��ف التي معتمدة.
تعر�ضت لها قائلة :كنت �ضحية احد االعالنات وتقول جمانة عبدالله من وجهة نظرها :عادة
امل��زي��ف��ة وال��وه��م��ي��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل ال �أغ��ام��ر يف العرو�ض املخف�ضة التي تقدمها
االج���ت���م���اع���ي ،ع��ن��دم��ا روج����وا
عيادات التجميل بالرغم من �أن
لعرو�ض �أزياء للماركات العاملية
اال�سعار على اخلدمات التجميلية
وب�أ�سعار خمف�ضة ،م�ستخدمني
ت���ك���ون خم��ف�����ض��ة ب�����ش��ك��ل الف���ت،
ا���س��م��اء و����ش���ع���ارات ال�����ش��رك��ات
وب��ال��ت��ايل اف�����ض��ل ال��ت��ع��ام��ل مع
���ص��اح��ب��ة ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة،
العرو�ض يف املواقع االلكرتونية
وك��ان��ت ال��ك��ارث��ة ان جميع تلك
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اج����ده����ا اف�����ض��ل
االزي�����اء ك��ان��ت م��ق��ل��دة وب�شكل
بكثري م��ن ال�����ش��راء او التعامل
رخي�ص جدا و�أقل جودة ،ومنها
مع املحالت التجارية يف املراكز
تعلمت الدر�س واالبتعاد عن اي حبيب اهلل الرتك�ستاين وامل��والت ،كما �أن العرو�ض التي

استشاري :أصحاب متالزمة
الحرمان معرضون للزهايمر

الريا�ض ـ البالد

ح�� َّذر ا�ست�شاري الأم��را���ض الباطنية
وال�صدرية و�أمرا�ض النوم ،الدكتور
�صالح الدما�س ،من �أن النوم �ساعات
قليلة ي��وم�� ًّي��ا م��ن �أ���س��ب��اب الإ���ص��اب��ة
ب���ـ»ال���زه���امي���ر» ،وب��َّي�نَّ �أن �أ���ص��ح��اب
«م���ت�ل�ازم���ة احل����رم����ان م����ن ال���ن���وم»
�أعمارهم �أق�صر.
ً
وتف�صيال ،ن�صح اال�ست�شاري الدما�س
مَن يعانون �صعوبة الدخول يف النوم
بالتو ُّقف ع��ن ت��ن��اول �أي م�شروبات
حت��ت��وي على الكافيني قبل الرابعة
ع�صرًا ،الف�� ًت��ا �إىل �أن��ه ي َّ
ُف�ضل جت ُّنب
تعاطي التدخني �أو �شرب القهوة قبل
�ست �ساعات من النوم.
و�أك��د يف هذا الإط��ار �أهمية ممار�سة
الريا�ضة ،وتخفيف ال��وزن ،وتناوُل
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي ج��ي��د ،وتثبيت
مواعيد النوم واال�ستيقاظ؛ لكي ينعم
الإن�سان بنوم �صحي عميق وهادئ،
و�صحة جيدة.
واعترب الدكتور الدما�س تناوُل �أي
�أدوي��ة ت�ساعد على النوم �سلو ًكا غري
�صحي ،م�شريًا �إىل �أن الو�ضع الفطري
�أن ينام الإن�سان ف�ترة بني التا�سعة
وال��ع��ا���ش��رة م�ساء حتى ال��راب��ع��ة �أو
اخلام�سة �صباحً ا.
ولفت �إىل �أن «معظمنا ال يتبع هذه
ال�ساعة احليوية للج�سم ب�سبب
من�����ط احل�����ي�����اة احل�����دي�����ث،
ووج����ود و���س��ائ��ل التقنية
احل�����دي�����ث�����ة ،وو�����س����ائ����ل
ال��ت�رف����ي����ه وامل���ق���اه���ي
وامل����ط����اع����م ال��ت��ي
ت��ف��ت��ح ل�����س��اع��ات
م���ت����أخ���رة من

الليل».
و�أ��������ض�������اف« :ه�����ن�����اك ال����ع����دي����د م��ن
ال��ن��ا���س ال���ذي���ن ي�������ؤدون �أع���م ً
���اال يف
ال���ف�ت�رة امل�����س��ائ��ي��ة ،وه����ذه احل���االت
م�ضادة للفطرة الطبيعية وال�ساعة
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة؛ وب��ال��ت��ايل ت�����ؤدي يف
معظم الأحيان �إىل متالزمة (احلرمان
من النوم)».
وح�� َّذر من �أن عدم ح�صول ال�شخ�ص
على ���س��اع��ات ن��وم كافية ل��ه عواقب
وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة اجل�����س��دي��ة
والعقلية والنف�سية
وب��خ�����ص��و���ص مَ����ن ي��ف�����ض��ل��ون �أداء
ريا�ضتهم ً
ليال لفت الدكتور الدما�س
ً
ُ
�إىل �أن ممار�سة الريا�ضة ليال ت�سبب
ا�ضطرابات ال��ن��وم ،و�أو���ض��ح �أن مَن
مي��ار���س��ون ال��ت��م��اري��ن عند العا�شرة
م�ساء ي�ؤثر ذلك �سلبيًّا على دخولهم
يف النوم ،وي���ؤدي للإ�صابة ب��الأرق.
مو�صيًا مبمار�سة اجلهد البدين قبل
�ساعات عدة من النوم.
و�أردف« :ال���وق���ت الأم���ث���ل �أن ينام
ال�شخ�ص ب�ين ال���ـ 10وال���ـ 11م�ساء،
ومي��ار���س الريا�ضة يف ف�ترة م��ا بني
الع�صر واملغرب؛ �إذ ت�سبق النوم بـ-4
� 5ساعات».
وع��ن ع��دد ���س��اع��ات ال��ن��وم الطبيعية
ل�ل�إن�����س��ان �أو����ض���ح ال��دك��ت��ور �صالح
الدما�س �أن «ال�شخ�ص البالغ يحتاج
يف امل���ع���دل ب�ي�ن 9-7
�ساعات يوميًّا ،وهذا
ه����و احل�����د الأدن������ى
(���� 7س���اع���ات) ،واحل���د
الأع���ل���ى (��� 9س��اع��ات)،
فما َق َّل �أو زاد غري
�صحي».

تروج لها املحالت التجارية  ،عادة تكون م�ضللة
ب�إغراءات عديدة  ،وعندما نذهب اىل املحالت
لك�سب فر�صة التخفي�ضات جند �أن التخفي�ضات
لي�ست على جميع املنتجات بل فقط مقت�صرة
ع��ل��ى ال��ب�����ض��ائ��ع ال��ق��دمي��ة ف��ق��ط واالخ��ت��ي��ارات
حمدودة ،واجد ذلك ي�سبب قلة الثقة من العميل
للهذه املحالت التجارية او العيادات وخالفه.
ويو�ضح دكتور حبيب الله الرتك�ستاين املحلل
االقت�صادي وع�ضو جمعية حماية امل�ستهلك
ق��ائ�لا :ان�صح امل�ستهلكني اال يندفعوا وراء
اعالنات التخفي�ضات الوهمية ،و�أال ن�ستهلك
اال يف االم��ور التي بالفعل نحتاج اليها ،ويف
اغلب االوق��ات ي�ستغل التجار تلك املنا�سبات ،

لت�صريف بع�ض ال�سلع القدمية ،او ال�سلع التي
�أنتهت مدة �صالحيتها او ال�سلع التي ا�صبحت
خمزنة لديه منذ م��دة طويلة ،رغبة منهم يف
ت�صريف تلك املنتجات والتخل�ص منها با�سعار
خمف�ضة ،ويف اال�سا�س التخفي�ضات يف علم
الت�سويق موجود ون�شاط من ان�شطة الرتويج ،
ويجب �أن يقدم التاجر نوع من الوفاء واالمانة
للم�ستهلك ،و�أن تكون اال�سعار حقيقية وغري
وهمية  ،اي�ضا هناك بع�ض التجار يقومون
ب��اع�لان��ات لتخفي�ضات ق��وي��ة وع��ن��دم��ا يذهب
امل�ستهلك يجد ان التخفي�ضات لي�ست على كل
ال�سلع او املنتجات يف امل��ع��ر���ض ب��ل ين�صدم
امل�ستهلك بانب�أن التخفي�ضات فقط على �سلع

يف جميع مناطق اململكة ،للت�أكد من التزامها
ب�ضوابط و���ش��روط التخفي�ضات ،وت�شرتط
ال������وزارة ح�����ص��ول امل��ن�����ش���آت ال��ت��ج��اري��ة على
ت��رخ��ي�����ص ل��ت��ق��دمي ال��ع��رو���ض والتخفي�ضات
و�إب���رازه يف مكان وا�ضح للم�ستهلك ،وو�ضع
ن�سبة التخفي�ض و���س��ع��ر امل��ن��ت��ج ق��ب��ل وبعد
التخفي�ض ،كما تراقب ال���وزارة الأ�سعار قبل
وبعد التخفي�ض ل�ضمان ع��دم وج��ود غ�ش �أو
ت�ضليل للم�ستهلكني.
وت����ؤك���د وزارة ال��ت��ج��ارة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة وع��ي
امل�ستهلك بحقوقه والتحقق من �صحة العرو�ض
والتخفي�ضات املو�سمية امل��ق��دم��ة م��ن امل��راك��ز
وامل��ح��ال التجارية واملتاجر الإلكرتونية قبل
ال�شراء .وميكن للم�ستهلك التحقق من �صحة
ال��ع��رو���ض وال��ت��خ��ف��ي�����ض��ات ،ع�بر ق����راءة رم��ز
التخفي�ض (الباركود) على تطبيق "تخفي�ضات"
لإي�ضاح بياناته الكاملة.
كما حت��ث "التجارة" امل�ستهلكني للت�أكد من
موثوقية املتجر الإل��ك�تروين م��ن خ�لال موقع
وزارة التجارة �أو من�صة "معروف" حتى ال
يكونوا عر�ضة للغ�ش �أو الت�ضليل .وحتيل
معينة وغالبا ماتكون �سلع قدمية .وعلى من الوزارة املن�ش�آت املخالفة غري امللتزمة ب�ضوابط
يقدم التخفي�ضات يجب ان يقدمها على جميع و�شروط التخفي�ضات �إىل النيابة العامة التي
ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات يف امل��ع��ر���ض ،وال ي�ضع حتيل بدورها هذه الق�ضايا �إىل املحاكم املخت�صة
امل�ستهلك امام �سلع حمددة فقط ،وبالتايل يجب لإ�صدار الأحكام ،ووفق ًا لنظام مكافحة الغ�ش
التجاري يعاقب كل من يخالف
ان يكون امل�ستهلك اكرث ذكا ًء من
النظام بغرامة مالية ت�صل �إىل
ت��ل��ك االع�ل�ان���ات وان الي��ن�����س��اق
مليون ريال وال�سجن ملدة ت�صل
���س��ري��ع��ا وراء ت��ل��ك االع�ل�ان���ات
ل��ث�لاث �سنوات �أو بالعقوبتني
الوهمية �أو امل�ضللة.
مع ًا و�شطب ال�سجل التجاري،
وت��و���ض��ح وزارة ال��ت��ج��ارة يف
و�إبعاد العمالة املخالفة�.أما فيما
ت�����ص��ري��ح خ���ا����ص لـ" البالد"
يتعلق بالعيادات التجميلية فهي
م��و���ض��ح��ة� :إن ال��ف��رق الرقابية
خا�ضعة لرقابة اجلهة املرخ�صة
ل����وزارة ال��ت��ج��ارة تنفذ زي���ارات
للن�شاط.
تفتي�شية على املن�ش�آت التجارية
اميان ال�شاذيل

الصحة الخليجي يحذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط
الريا�ض ـ البالد

رد جم��ل�����س ال�����ص��ح��ة ل����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
اخلليجي ،على ما ي�تردد ب�ش�أن �إمكانية توقف
مر�ضى ال�ضغط عن �أخذ �أدوية ال�ضغط �إذا كانت
القراءات طبيعية.
و�أو���ض��ح املجل�س� ،أن��ه يف ح��ال كانت ق��راءات
�ضغط الـدم طبيعية �أثناء ا�ستخدام العالج ف�إن
هذا يعني �أنه فعال و�ضغط الـدم مُنتظم ب�سبب
ا�ستخدامه ،ل��ذا ف���إن م��ا ي�تردد ع��ن �إي��ق��اف �أخ��ذ
الدواء "�شائعة" ،م�شري ًا �إىل �أن هذا املر�ض يعترب
م��ن الأم��را���ض املُزمنة وت��رك ال��ع�لاج ق��د يُ�سبب
م�ضاعفات خطرية .و�أ�شار �إىل �أنه يجب جتنب
�إيقاف العالج دون ا�ست�شارة الطبيب املُخت�ص،

كما �أن تقليل اجلرعات يكون با�ست�شارة الطبيب
ح�سب تقييم احلالة .ي�شار �إىل �أن ارتفاع �ضغط
ال���دم ي����زداد م��ع ال��ت��ق��دم يف ال�����س��ن؛ ح��ي��ث يبلغ
 %3.2بني �أولئك الذين تراوح �أعمارهم بني 15
 � 24سنة �إىل  %51.2بني �أولئك الذين تراوح�أعمارهم بني  55و� 64سنة و�إىل  %70من بني
�أولئك الذين تراوح �أعمارهم بني � 65سنة و�أكرث،
ح��ي��ث ل��وح��ظ ارت��ف��اع ح���االت م��ا ق��ب��ل الإ���ص��اب��ة
بارتفاع �ضغط ال��دم؛ حيث و�صلت �إىل %46.5
ب�ين ال��ذك��ور ( 3م�لاي�ين) م��ن ال��ذك��ور ،و%34.3
بني الإناث (�أكرث من مليونني) .كما �أن ارتفاع
�ضغط الدم يعد �سببًا رئي�سً ا للوفاة املبكرة يف
جميع �أنحاء العامل ،وهو من احل��االت املر�ضية

ال�����ص��ام��ت��ة ،ح��ي��ث ال يظهر ع��ل��ى ال�شخ�ص �أي
�أعرا�ض ت�شري �إليه �إال بعد مرور فرتة زمنية بعد
ا�شتداد املر�ض وال ميكن الك�شف عن الأعرا�ض
�إال عن طريق الفح�ص املتكرر وال��دوري ل�ضغط
ال��دم ،مبي ًنا �أن الأ�سباب التي ت���ؤدي �إىل زيادة
ال�ضغط على ال�شرايني تت�شابه مع �أ�سباب ارتفاع
ال�ضغط ،ومنها جتمع الروا�سب الدهنية على
جدران ال�شرايني التي ت�سبب حالة طبية ت�سمى
ت�صلب ال�شرايني وت���ؤدي �إىل الإ�صابة بارتفاع
�ضغط ال���دم ،وه��ن��اك بع�ض الأ���س��ب��اب الأخ���رى
الرتفاع �ضغط الدم هي �أمرا�ض الكلى و�أمرا�ض
الغدة الدرقية و�أمرا�ض الغدة الكظرية ومتالزمة
توقف التنف�س �أثناء النوم.

ورشة لتعزيز خدمة المستفيد
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

عقدت م�ؤ�س�سة "جائزة املدينة املنورة ل�ل�أداء
احل��ك��وم��ي املتميّز" �أم�������س � ,أوىل ال��ور���ش
التخ�ص�صية للجهات احلكومية امل�شاركة يف
ال����دورة ال�سابعة للجائزة ه��ذا ال��ع��ام ,بهدف
متكينها من امل�شاركة يف فروع اجلائزة بطريقة
علمية فاعلة.
وت��ن��اول��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت�ست�ضيفها
اجل��ام��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة وت�ستمر ل��ث�لاث��ة �أي���ام,
التعريف مبعايري الفرع الأول "التميز يف خدمة
امل�ستفيد" حيث يركز هذا الفرع على مدى قيام
اجلهات احلكومية بت�صميم و�إدارة وتطوير

عمليات تقدمي اخلدمات للم�ستفيدين من الأفراد
وم�ؤ�س�سات الأعمال.
كما ا�ستعر�ضت الور�شة املنهجيات امل�ستخدمة
يف ال��ت��ح��ك��ي��م ,ومن����اذج حت��ل��ي��ل امل�صطلحات
ومفاهيمها� ,إ�ضافة �إىل املفا�ضلة بني ال�شواهد
ذات الت�أثري الأعلى لتطبيق املعايري يف اجلهة,
و�آلية ا�ستخدام التطبيق الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة
جائزة املدينة املنورة ب�أ�ساليب تدريبية تعتمد
على التطبيق واملناق�شة اجلماعية ,والعمل
على تكثيف اجلهود لتحقيق التميّز واجل��ودة
وال��ك��ف��اءة والفعالية يف اخل��دم��ات احلكومية
املقدّمة للم�ستفيدين من خالل فروع اجلائزة.

مخالفو الصيد في قبضة األمن البيئي
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ()36
م��واط�� ًن��ا خمالفني لنظام البيئة ،لدخولهم
منطقة حممية دون ت�صريح ،وال�صيد يف
�أماكن حمظورة يف حممية امللك عبدالعزيز
امللكية ،بحوزتهم ( )27بندقية هوائية،
و( )8ب��ن��ادق ر����ش م��ن ن���وع (����ش���وزن)،
وب��ن��دق��ي��ة ن���اري���ة ،و( )7284ذخ�ي�رة،
وج��ه��از ج���ذب ال��ط��ي��ور ،و( )83ط�يرًا
م�����ص��ي��دًا ،ومت حت��ري��ز امل�����ض��ب��وط��ات،
وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
و�أك�����د امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��ق��وات
اخل���ا����ص���ة ل�ل��أم���ن ال��ب��ي��ئ��ي ال��ع��ق��ي��د
ع��ب��دال��رح��م��ن العتيبي �أن عقوبة
دخ���ول املحميات الطبيعية دون

ت�صريح (� )5آالف ري��ال ،وتبلغ عقوبة ال�صيد
يف �أماكن حمظورة غرامة (� )5آالف ريال ،فيما
تبلغ عقوبة ا�ستخدام بندقية الر�ش (�شوزن)
وال�شباك وال�شباك ال�ساقطة وامل�صائد والأ�شراك
غرامة (� )100ألف ريال ،وتبلغ عقوبة ا�ستخدام
البنادق النارية غرامة (� )80ألف ريال ،وعقوبة
ا�ستخدام جهاز جذب الطيور غرامة (� )50ألف
ري��ال ،و�سيتم حتديد عقوبة ن��وع امل�صيد من
ن�صت عليه الالئحة
جهة االخت�صا�ص ،وفق ما ّ
التنفيذية ل�صيد الكائنات الفطرية الربية.
وحث العتيبي على الإبالغ عن �أي حاالت تمُ ّثل
اع��ت��دا ًء على البيئة �أو احل��ي��اة الفطرية على
الرقم ( )911مبناطق مكة املكرمة والريا�ض
وال�شرقية ،و( )999و( )996يف بقية مناطق
اململكة.
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م�شوار

شعار اليوم الوطني  ..92الفكرة تجسد الرؤية

�إن اليوم الوطني للمملكة ميثل منا�سبة وطنية كربى ،لذا فقد
غمرت الفرحة اجلميع واحتفل امل��واط��ن��ون واملقيمون كبار ًا
و�صغار ًا بهذه الذكرى الوطنية الغالية .ال �أري��د اخلو�ض يف
اجلانب االحتفايل بهذا اليوم الأغر ،ولكن �أريد تناول مدلوالت
ال�شعار الرائع للعيد الوطني  92بفكرته وت�صميمه اللذين ج�سدا
م�شاريع ر�ؤيتنا الطموحة و�آمالنا وتطلعاتنا يف �شعار واحد.
�ضم ال�شعار ثمانية م�شاريع ك�برى من بينها ""The Line
(م�ستقبل ال���دار) املدينة املليونية بطول  170كلم التي جتدد
مفهوم املدن كمدن م�ستقبلية معززة بالذكاء اال�صطناعي ،حيث ال
�ضو�ضاء ،ال تلوث� ،صفر �سيارات� ،صفر �شوارع� ،صفر انبعاثات
كربونية ،تعتمد  % 100على الطاقة النظيفة .وهنالك م�شاريع
القطارات (تقنية ال��دار) التقنية الأك�ثر تطور ًا يف جمال النقل
حيث تكفي مدة ال تتجاوز ال�ساعة للتنقل بني املدن ال�سعودية
والعوا�صم اخلليجية وت�ضاهي �سرعة الطائرات ب�سبب ال�سحب

الهوائي املنخف�ض.
ثم القمر ال�صناعي �شاهني �سات (ع�ين ال��دار) كجيل جديد من
الأقمار ال�صناعية �صغرية احلجم خم�ص�ص للت�صوير الف�ضائي
خلدمة املجاالت البحثية وعدد من القطاعات باململكة ،وبوابة
الدرعية (جوهرة الدار) جوهرة اململكة �أر�ض امللوك والأبطال،
وهي واحدة من �أهم الوجهات الثقافية والرتفيهية عاملي ًا ،مدينية
طينية متكاملة تزخر ب�أعلى م�ستويات ال�ضيافة واال�ستجمام
والت�سوق بطابع تراثي .وم�شروع �أم��اال (واجهة ال��دار) �أكرب
امل�شاريع ال�سياحية طموح ًا ،ووجهة متميزة حول كنوز الطبيعة
اخلفية يف العامل ،حيث يتيح فر�صة ا�ستك�شاف عجائب البحر
الأحمر واملعامل الثقافية والرتاثية.
وهنالك الربنامج الوطني للطاقة املتجددة (طاقة الدار) الطاقة
الواعدة باململكة ،عبارة عن جمموعة من مزارع الرياح الكربى
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،والأكرث تناف�سية يف �إنتاج الطاقة

النظيفة على م�ستوى العامل ،وم�شروع تروجينا نيوم (�سحر
ال���دار) كوجهة ال مثيل لها يف ال��ع��امل ،ن��ظ��ر ًا لتكامل الطبيعة
ال�ساحرة فيها مع الأن�شطة الفريدة لل�سكان والزوار ،حيث �سي�ضم
امل�شروع � 6أحياء مطورة ب�أ�سلوب ا�ستثنائي وتوفر جتارب
م�صممة بعناية ي�أتلف فيها الواقع مع االبتكارات الهند�سية والفن
املعماري ،وم�شروع القدية (متعة ال��دار) العا�صمة امل�ستقبلية
للرتفيه والريا�ضة والفنون التي �ست�صبح وجهة عاملية فريدة
تقدم جتار ًبا مبتكرة يف جماالت الرتفيه والريا�ضة والفنون.
ون�أتي �إىل �أهم امل�شاريع التي ج�سدها ال�شعار م�شروع ازدهار
(�شباب الوطن) �أو الرثوة الب�شرية القادرة على تنفيذ م�شاريع
الر�ؤية من ال�شباب وال�شابات �صناع امل�ستقبل والطاقات املفعمة
بال�شغف والإب��داع ،وكيف �أن الوطن �أ�صبح يتنف�س ملء رئتيه
بعد �أن كانت �إحداهن معطلة وخ�صم ًا من جهود البناء ،حيث مت
متكني املر�أة لت�ضطلع بدورها جنب ًا �إىل جنب مع �أخيها الرجل يف

الكلمات اإليجابية  ..تصنع الثقة

حممد لويفي اجلهني

إيجابيات يومنا الوطني

@naifalbrgani

تابعت احتفاالت اليوم الوطني الثاين والت�سعني يف كل �أرجاء الوطن
وو�سائل التوا�صل وكيف عم احلب الفطري اجلماعي للوطن وقيادته
بكلمات و���ش��ع��ارات وق�صائد ورق�����ص��ات ف��رح��ة وط��ن اح��ت��ف��اء بذكرى
توحيده با�سم اململكة العربية ال�سعودية وال��ذي حدث يف الأول من
امليزان املوافق � 23سبتمرب 1922م ليكون هذا اليوم هو ذكرى اليوم
الوطني يف كل عام.
نعم احتفلت ال�سعودية بيومها الوطني يف كل �أرجائها وبكل قادتها
ومواطنيها يف م�شهد تالحم ال مثيل له يف �أرجاء العامل.
اكت�سى ال�شعار الوطني الأخ�ضر وطننا يف كل مكان يف املدن والهجر
وال�بر واجل��و والبحر .فكان احتفال وطني خال�صا مبنيا على احلب
والتالحم بني القيادة وال�شعب.
وك��ان يوما م�شهودا بالفرحة فهذه �أ�سرة احتفلت يف منزلها باحتفال
عائلي وتلك يف اال�سرتاحة و�أخرى ذهبت ملكان االحتفاالت وهذا تاجر
�أعلن عن تخفي�ضات و�آخر وزع الهدايا وهذا مواطن �أر�سل تهنئة حب
للقيادة و�آخر �أومل الوالئم بع�شاء فاخر ملحبيه من �أجل الوطن وغريها
الكثري من امل�شاهد فتعددت االحتفاالت ونوعها والهدف واحد هو حب
الوطن وقيادته.
وكذلك من �إيجابيات احتفاالتنا بيومنا الوطني �أن تدفقت املعلومات
وفا�ضت يف و�سائل التوا�صل وال�صحف وكل و�سائل املن�صات الإعالمية
مبعلومات عن القيادة وامل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز (رحمه الله) وجهوده
وجهود �أبنائه من بعده  ..بكلمات ومعلومات و�صور فريدة وك�أنها تن�شر
لأول مرة.
وك��ذل��ك ردد ال�سعوديون ا�سم خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده
حفظهما الله باحلب والدعاء لهما .وتعرفوا على �أه��داف ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية و�إجنازاتها و�أهدافها وم�ستهدفاتها .مبعلومات عرفها
ال�صغري قبل الكبري لرت�سخ احلب الكبري للوطن يف النفو�س وترتقي
بالفكر ايل درجات عليا يف حب الوطن بعد معرفة الإجنازات واجلهود
الكبرية التي تبذل.
نعم احتفاالتنا بذكرى يومنا الوطني ال مثيل لها وتعزز الوطنية يف
نفو�س املواطنني بالفخر واالنتماء واحل��ب والعهد وال��وف��اء للوطن
وقيادته بعد معرفة اجل��ه��ود الكبرية التي تبذل ال�ستمرارية االم��ن
واالمان وجودة احلياة برخاء وباقت�صاد كبري متزايد ولله احلمد واملنة.
ففعال ويقينا احتفاالتنا بيومنا الوطني لها الكثري م��ن االيجابيات
وامل��خ��رج��ات ال��ع��ال��ي��ة بالوطنية واالن��ت��م��اء لوطننا اململكة العربية
ال�سعودية.
فاحلمد لله على هذا التالحم املتوج بالأمن واالم��ان بجهود كبرية من
قيادتنا حفظها الله .
ف�شكرا للجميع على ه��ذا االحتفال وال��ذي نفتخر به جميعا لأن��ه ر�سم
�صورة جميلة خ�ضراء مبنظر جمايل �أده�ش به اجلميع و�أظهرنا ب�أبهى
�صورة لكل العامل.
و�أخريا قال يل �سائل الفرحة وا�ضحة على حمياك و�أراك اليوم �سعيدا
قلت كيف ال �أف���رح يف ذك���رى م��ي�لاد حبيبي ف���أن��ا �أتنف�س ه��وائ��ي من
خالله وحبه هويتي وع��م��ري وانتمائي وف��خ��ري ورم���زي واع��ت��زازي
و�شخ�صيتي .فم�شاعري بحبك جعلتك عاملي وجزيرتي و�سفينتي التي ال
تر�سو �إال على �شاطئك وال تبحر �إال يف بحر �شوقي �إليك ،ع�شقتك ع�شقي
ولهفتي لك�أ�س من خمر اجلنة كل ما �شربت منه �أتوق للمزيد واملزيد ،ال
�أفتح عيني �إال على حبك وال �أغلقها �إال على حبك ،ف�أنت يا وطني حبي
ال�شامخ.

ديارنا سعودية
مهند �صالح الغامدي
(ديارنا ال�سعودية) لطاملا ترددت هذه اجلملة على م�سامعنا يف
طفولتنا ،ولعل خري دليل على جت�سيد املغزى منها هو ق�صة
توحيد اململكة العربية ال�سعودية على يد امل�ؤ�س�س املغفور له
ب�إذن الله امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ،الذي وحد
هذه البالد لبناء دولة عظيمة تكون الدار وال�سكن لكل القاطنني
فيها دون تفرقة �سواء كانوا من املواطنني �أو املقيمني بقيادة
ر�شيدة ال تر�ضى �إال باملراكز الأوىل يف �شتى املجاالت وكافة
اال�صعدة.
حتتفل اململكة يف الثالث والع�شرين من �سبتمرب من كل عام
بيومها الوطني حيث ي�ؤكد ذلك �أن اليوم الوطني له �أهمية كبرية
للمواطنني واملقيمني للت�أكيد على االنتماء الكبري �إىل الدار التي

فتحت �أبوابها للجميع وجعلت لهم كيان من خالله يتعلمون
ويعلمون ويحققون وي�شاركون وي�ساهمون فيه جميع ًا من �أجل
النهو�ض بتلك الدار.
وي�ستذكر املواطنون هذا اليوم وهم يعي�شون واقعًا جديد ًا حاف ًال
بامل�شروعات التنموية ال�ضخمة التي تقف �شاهدًا على تقدم ورقي
اململكة �أ���س��وة مب�صاف ال��دول املتقدمة ،كما انها تعد منوذج ًا
للتوافق والتعا�ضد والتالحم بني القيادة وال�شعب.
بعد هذا كله �أال يحق لنا �أن نفتخر بهذه الدار التي يعلو �ش�أنها بني
ً
�شاخما مهما م ّرت الع�صور ودارت الأزمان ،الدار
الأمم ،ويبقى
لاّ
التي ال يليق بها �إ القمم ال�شاخمات واملكانة العالية فوق �سحب
ال�سماء ،وهي املنارة التي ما فتئت ت�ضيء بني �شعوب الأر�ض.

باحثة وكاتبة �سعودية

احل��دي��ث ع��ن ح��ب الأوط�����ان ،ح��دي��ث ي�شعل الأ���ش��واق
وي��ث�ير الأ���ش��ج��ان ..ح��دي��ث ع��ن ف��ط��رة مل ُي�� ْف َ��ط��ر عليها
الإن�سان فح�سب بل واحليوان �أي�ض ًا ..فالب�شر يحنون
�إىل �أوط��ان��ه��م وال����دواب ت����أوي �إىل م�ساكنها ،والإب���ل
�إىل معاطنها ،والطيور �إىل �أوك��اره��ا ،والأ�سماك �إىل
بحارها�..إنها عالقة فطرية بني املخلوقات والرتاب.
قيل لأعرابي� :أت�شتاق �إىل وطنك؟ ..قال :كيف ال �أ�شتاق
�إىل رملةٍ ُكنتُ جنني ركامها ،ور�ضيع غمامها..
الوطن لي�س خطبة بلغاء ،وال ق�صيدة ع�صماء ..الوطن
لي�س ن�شيد ًا �أو �أغ��ن��ي��ة ،وال لوحة فنية� ،إمن��ا الوطنُ
��ع�ِب  عنها ح���روف ..وم�شاعر تراها يف
�أحا�سي�س ال ُت رِ ُ
مغرتب ملهوف.
عيون
ٍ
ال���وط���ن ه���و م��ا���ض��ي��ن��ا وذك���ري���ات���ن���ا ..ه���و ح��ا���ض��رن��ا
وت�ضحياتنا ،كما �أنه م�ستقبلنا و�أمنياتنا..
يف الوطن تعلمنا اجلود وفي�ض العطاء ،وعلى �أر�ضه
تطيب املبادرة والت�ضحية والنماء ،ولأجله يهون التعب
وامل�شقة والبناء..
على �أر�ض الوطن يحيا الإن�سان ويعبد ربه ..من خرياته
يعي�ش ،وم��ن مائه يرتوي ،وب��ه ُي�� ْع�� َر ْف وعنه يدافع..
كرامة الوطن من كرامة املواطن ،وعزته من عزته..
الوطن نعمة من الله ،وحبه طبيعة طبع الله النفو�س
عليها..
حب الأوط��ان را�سخ يف قلوب النا�س كر�سوخ اجلبال،
ولو مل يكن يف الأوطان �شيء من اجلمال..
حب الوطن ال يقدر بثمن ،ولو جار على االن�سان الزمن..
حب الوطن لي�س كالم ًا يلقى ،وال �شعار ًا يرفع ،بل مرتبط
ب�سلوك الفرد املحب ارتباط ًا ال انفكاك منه ،يالزمه يف
حله وترحاله ،يف املنزل وال�شارع ،يف مقر عمله ويف
�سهول الوطن ووديانه.
ح��ب ال��وط��ن :ي��ك��ون ب�����ص��دق االن��ت��م��اء ل��ه ق���و ًال وف��ع ً
�لا
وتر�سيخ االنتماء مبا يعزز اللحمة الوطنية ،وجمع
الكلمة ون��ب��ذ �أ���س��ب��اب ال��ف��رق��ة واخل��ل�اف ،والع�صبية
والت�صنيف..
ح��ب ال��وط��ن ي��ك��ون ب��ال��ط��اع��ة ل���والة الأم����ر واالل��ت��ف��اف
حولهم ،واملحافظة على مكت�سبات الوطن ..حب الوطن
يكون بالتحلي بالو�سطية والبعد عن الغلو يف الدين..
حب الوطن يكون باحرتام �أنظمته وااللتزام بها وعدم
خمالفتها �سر ًا وعلن ًا..
حب الوطن يظهر يف �إخال�ص �أ�صحاب املنا�صب فيما
حتت �أيديهم من م�س�ؤوليات و�أمانات ،وحتقيق العدل
ون�شر اخلري والقيام مب�صالح العباد..
حب الوطن يظهر بحماية بيئته واحلفاظ على مرافقه
واال�ستفادة منها بطرق �سليمة ،وباملحافظة على من�ش�آته
ومنجزاته ،واالهتمام بنظافته وجماله..
ح��ب ال��وط��ن يتجلى ب��االل��ت��زام ب�أنظمة ال�سري وح�سن
ال��ق��ي��ادة وت���رك ال��ف��و���ض��ى ،ويف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أم��ن��ه
وا�ستقراره والدفاع عنه وعدم ن�شر الإ�شاعات املغر�ضة.

وامل��ف��ردات كدليل على احل��ب والأل��ف��ة وعمق العالقة
بينهم ويف املقابل يقولون جميل الكالم للغريب الذي
قد ال يعنيه ما يقولون ،وه��ذا للأ�سف منت�شر ب�شكل
وا�ضح و�شائع و�أ�صبح وك�أنه �أمر م�سلم به ،وهو ما
يدعونا �إىل االنتباه �إىل هذا الأمر اخلطري واحلر�ص
على معاجلته بكل ال�سبل املتاحة  ،وذلك من خالل منابر
اجلمعة والربامج التوعوية وو�سائل الإعالم املختلفة
وبرامج التوا�صل االجتماعي.
كلماتنا ملكنا م��امل نقلها فلنحر�ص �أن تكون بل�سم ًا
�شافي ًا ال �سم ًا وعلقماً ،وعلينا �أن نغر�س ذلك يف الأجيال
القادمة للم�ستقبل وهنا ي�أتي دور البيت واملدر�سة
والكيانات املعنية بالتوعوية املجتمعية ،وكلنا يف
خدمة الوطن.

م�ستورة الوقداين

lewefe@hotmail.com

عملية البناء والتنمية.
حق ًا �إن��ه �شعار عظيم ج�سد ر�ؤي���ة و�آم���ال وتطلعات �أم��ة كانت
و�ستظل خري �أمة �أخرجت للنا�س ،و�سلمت الذهنية التي تفتقت
لتبدع لنا الفكرة و�سلمت اليد التي خطت و�صممت لنا ال�شعار.

أتشتاق إلى وطنك؟

اليوم الوطني 92
حتتفل اململكة وحكامها و�أهلها �صغريهم قبل كبريهم
واملقيمني على �أر�ضها يحتفلون باليوم الوطني الثاين
والت�سعني ،تاريخ ي�ستحق االحتفال و�إجنازات ت�ستحق
الفخر ،املتتبع حلكاية اململكة منذ ا�ستعادة امللك الفذ
وال�شاب املذهل امللك عبد العزيز رحمه الله للريا�ض
وحتى توحيد اجلزيرة العربية ب�أكملها و�إطالق اال�سم
اخلالد بتوفيق الله ( اململكة العربية ال�سعودية ) ونحن
ال يكفينا االحتفال بيوم الذكرى فقط بل حق لهذا الوطن
العظيم �أن نحتفل ب��ه زه��وا وف��خ��را ونباهي ب��ه حمدا
و�شكرا كل يوم وكل �ساعة و�أن ندافع عنه ونتغنى به،
فقد �أكرمنا الله ب���أن جعلنا من �أهله ،فاحلمد لله حمدا
ك��ث�يرا طيبا م��ب��ارك��ا فيه ح��م��دا مي�ل�أ م��ا ب�ين ال�سموات
والأر������ض ،وح�ي�ن يحتفل ال�����س��ع��ودي��ون ب��ي��وم ال��وط��ن
الثاين والت�سعني فهم ي�ستذكرون بطوالت ملوحد هذه
البالد بطوالت حفرت يف الذاكرة وي�ستح�ضرونها كل
ع��ام كما ي�ستح�ضرون حا�ضر ًا متميزا متمكنا �أذه��ل
ال��ع��امل ب����إجن���ازات ا�ستوقفت ح��ت��ى احل��اق��دي��ن ،ولعل
جائحة كورونا كانت من �أب��رز النجاحات خالل الثالث
�سنوات املا�ضية ،جناحات مل حتققها �أكرث الدول تقدما
تلك النجاحات التي مل تفرق بني املواطن واملقيم بل مل
تفرق بني املواطن واملقيم غري النظامي �إن�سانية الوطن
العظيم جتلت ب�أجمل �صورها �أث��ن��اء اجلائحة ،وتظل
ال�سعودية البلد الذي يثبت للعامل دوما �أنه بالفعل ال ككل
الأوطان ففي مو�سم احلج والعمرة حتر�ص كل احلر�ص
على راحة احلجيج واملعتمرين وتوفري �سبل الراحة لهم

@J_alnahari

�إبراهــيم العقــيلي

نايف جابر الربقاين

بع�ض الكلمات تُعيد روحك من حافة ال�سقوط وتنه�ض
بها �إىل �أع��ايل القمم وجتعلك حتقق امل�ستحيل وتقهر
كل العوائق وتعرب بك عباب البحور واملحيطات وك�أن
طاقة هائلة تدفعك وتعبد لك الطريق لت�صل لوجهاتك
بكل �سالمة و�أمان.
وهذا ي�ؤكد على �أهمية الدعم املعنوي والتحفيز الذي
ترتكه تلك الكلمات الطيبة حيث جعل ديننا الإ�سالمي
الكلمة الطيبة "�صدقة" ،وهذا ي�ؤكد �أن لها قيمة كبرية
و�أث���ر ًا �أك�بر و�إال ملا جعل لها �أج��ر ال�صدقة ،ومتى ما
�أدرك��ن��ا �أن قيمة الكلمات التي نطلقها ف�سوف نبني
اجيا ًال معززة للثقة و�شاحنة للهمة متعاملة بالكلمة
الطيبة .ال��ي��وم جن��د �أن ك��ث�ير ًا م��ن الأه���ل واال�صدقاء
والقريبني من بع�ض ينادون بع�ضهم ب�أقبح الكلمات

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري

وت�سخري كل الإمكانيات ليق�ضوا حجهم بي�سر و�سهولة
ويعودوا لبالدهم �ساملني غامنني بف�ضل الله ثم برعاية
هذا الوطن.
ال�����س��ع��ودي��ون ي��ف��خ��رون بحا�ضر ي��ت�ل�ألأ �سطوعا كما
مبا�ض عريق ويتطلعون مل�ستقبل م�شرق بر�ؤية
يفخرون
ٍ
حاملة طموحة من قائد هو احللم بذاته .املتتبع مل�سرية
ال�سعودية منذ بداياتها يالحظ القفزات الهائلة خالل 92
عاما حتى تاريخ هذا اليوم يف جميع املجاالت ال�صحية
والتعليمية والعمرانية والع�سكرية والتقنية كانت يف
البدايات نواة ثم �أ�صبحت �أ�شجارا وارفة ظلها ظليل ،مل
تبخل ال�سعودية على غريها فمدت يد العون وامل�ساعدة
للدول الإ�سالمية والعربية ولكل ملهوف ومت�ضرر يف
الكرة الأر�ضية وتلك هي الإن�سانية التي ت�صدرت بها من
�ضمن ما ت�صدرت به� ،أ�صبحت �آف��اق الطموحات عالية
و�سقف الأح�لام مرتفعا و�صار ال�شباب ي�سعى لإثبات
وج��وده وتفريغ طاقاته لتحقيق طموحاته وطموحات
وطنه فيه حني يكون منوذجهم احلي �شخ�صية �شغوفة
بالتقدم وبلوغ القمم مثل راعي الر�ؤية و�سيدها ال �شك
�سيكون ال�شباب ب�إذن الله كذلك ،ولي�س ال�شباب فقط بل
ال�سعوديني �شيبهم و�شبابهم ذوو همم عالية و�أح�لام
وا�سعة ووالء لوطنهم ال ي�شبهه والء (ما �شاء الله) فهنيئا
لنا جميعا بوطننا وحكومتنا و�أهلنا �أه��ل هذا الوطن
املعطاء �سائلني الله �أن يحفظ وطننا و�أهله وحكومته
ويجعله �آمنا مطمئنا �سخاء رخاء �إىل قيام ال�ساعة.

ودمتم بخري.

@ogaily_wass

سيكولوجية اإلبداع
@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�سف

مم��ا ال يخفى علينا ان االب���داع ه��و عملية توليد االف��ك��ار وابتكار
احللول للم�شكالت املعقدة وهنا ي�أتي دور العقل املبدع يف �سال�سة
توليد احللول ال�سريعة وال�صحيحة واملتنا�سبة متامًا مع املوقف
القائم فهل االبداع مهارة ميكننا متنيتها وتطويرها؟
ان عملية االبداع ال تكمن يف ابتكار وخلق املفاهيم واالفكار واحللول
بل هي حالة من الإلهام توم�ض داخلنا وحلظة �إدراك عميقة اثناء
مرورنا مبوقف ما ب�شكل مفاجئ ويعتمد خطا على اخلربات ال�سابقة
والتغذية الراجعة من ح�صيلة اخلربات ال�سابقة.
ومما ال �شك فيه ان كل فرد منا مبدع يف جمال ما بطريقة او ب�أخرى.
ام��ا االف��راد املبدعون ب�شكل عبقري ف�إنهم لديهم �سمات �شخ�صية
مت�شابهة ولكن هل ميكن لأي فرد ان ي�صبح عبقريا ومبدعا يف �آن

واح��د؟ نعم ب�إمكان كل فرد منا ان يكون مبدعً ا وعبقريًا من خالل
الرتكيز على املهارات الالزمة لتحقيق ذلك.
ولكي نحقق ذلك فال بد لنا من مواجهة امل�شكالت املعقدة وحلها،
ويكمن ال�سر املتتابع واملت�أ�صل بالإبداع هو الثقة مبكنونات الفرد
وقدراته العظيمة واتباع احلد�س وا�ستغالل حلظات االلهام والتفرد
والتميز والبحث امل�ستمر ومنو العقل من خالل عدم التوقف عن
التعلم .ان ا�ستمرارية الدوافع لدى الفرد تغذي االب��داع وتطوره
مما ي�ؤهل هذا اىل القدرة على التحكم يف العقل وي�صب تركيزه على
كل ما يقوده اىل اال�ستثناء يف طريقة حتقيق ذواتهم ب�شكل �أف�ضل
و�أي�سر ومبقدور الفرد ان ي�صبح مبدعا وعبقريا �إذا مل يتوقف ومل
يتقاع�س متحركا بعقله دائما.

اقتصاد
6
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الريا�ض -البالد

رفع كفاءة االستهالك والتشغيل

مشروعات كهرباء بالطاقة المتجددة

�أعلنت ال�شركة ال�سعودية ل�شراء الطاقة (امل�شرتي
الرئي�س) ط��رح خم�سة م�شروعات ج��دي��دة للمناف�سة
لإنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة املتجددة ،وذلك �ضمن
املرحلة الرابعة من م�شروعات الربنامج الوطني للطاقة
املتجددة ،الذي ُت�شرف عليه وزارة الطاقة.
وت�شمل هذه امل�شروعات ،التي تبلغ طاقتها الإجمالية
م�شروعات ال�ستغالل طاقة
 3300م�ي�ج��اواط ،ثالثة
ٍ
الرياح ،وم�شروعني ال�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ،ويبلغ
�إجمايل طاقة م�شروعات الإنتاج من طاقة الرياح يف
م�شروع يف
هذه املرحلة  1800ميجاواط ،موزع ًة على
ٍ
ينبع طاقته  700ميجاواط ،وم�شروع يف الغاط طاقته
 600ميجاواط ،وم�شروع يف وعد ال�شمال طاقته 500
ميجاواط ،يف حني تبلغ طاقة م�شروعات الإنتاج من
م�شروع
الطاقة ال�شم�سية  1500ميجاواط ،موزعة على
ٍ
يف احلناكية طاقته  1100ميجاواط ،وم�شروع يف
طربجل طاقته  400ميجاواط.
وي�أتي طرح هذه امل�شروعات �ضمن الربنامج الوطني
للطاقة املتجددة كجزء من م�ستهدفات اململكة للو�صول
�إىل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء يف اململكة من
م�صادر الطاقة املتجددة وا�ستخدام الغاز بالن�سبة %50
لكلٍ منهما و�إزاح��ة الوقود ال�سائل امل�ستخدم لإنتاج
الكهرباء بحلول عام 2030م.

كفاءة ووفورات

من جهة ثانية �أطلق الربنامج ال�سعودي لكفاءة الطاقة
 ،م�ؤخر ًا ،حملة توعوية ب�أهمية احلفاظ على الطاقة

ودوره ��ا احل�ي��وي يف حياتنا ،والت�أكيد على �أنها
م�س�ؤولية ي�شرتك فيها اجلميع وتتطلب تعاونهم
واهتمامهم ،كما تو�ضح الأثر الناجت على االقت�صاد
واملجتمع م��ن خ�لال ر�سالة لأف �ـ��راد الـمـجـتـمـع،
ت �ـ �ق �ـ��ول( :لأن� �ن ��ا ن�ح�ب�ه��ا) ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى طاقتنا
وثرواتنا لتبقى لنا ،مل�ستقبلنا ،والزدهارنا.
ومن �أهداف احلملة( :خف�ض التزايد املت�سارع
يف ا�ستهالك الطاقة  ،حتقيق الوفورات النفطية
 ،خف�ض التكاليف الناجتة عن هدر الطاقة ،
ت�شجيع ورفع تقنيات كفاءة ا�ستهالك الطاقة
يف القطاعات امل�ستهدفة  ،تقليل االنبعاثات
الكربونية.
ودع��ت احلملة �إىل اتباع �سلوكيات مهمة
يف م���س�يرة احل �ف��اظ ع�ل��ى ط��اق��ة ال��وط��ن
م��ن منطلق �إمي��ان �ن��ا �أن ل�ك��ل م�ن��ا دور ًا
مهم ًا يف الرت�شيد من ا�ستهالك الطاقة،
وم�ن�ه��ا :اخ�ت�ي��ار الأج �ه��زة الكهربائية
�أو ال���س�ي��ارات عالية ال�ك�ف��اءة ،اتباع
�سلوكيات التوفري.
ي ��ذك ��ر �أن � ��ه يف ع� ��ام  2021ب�ل��غ
�إج�م��ايل ال��وف��ر يف الطاقة الأول�ي��ة
م��ن م �ب��ادرات ك�ف��اءة الطاقة 425
�ألف برميل نفط مـكـافـئ يـومـي ًا،
فيما بلغ حجم خف�ض االنبعاثات
الكربونية يف ال �ع��ام نف�سه ما
ي�ق��ارب  50مليون ط��ن مكافئ
مـن ثـانـي �أكـ�سـيـد الـكـربـون.

الشركات األمريكية تطلع على الفرص االستثمارية في السعودية
نيويورك -البالد

التقى وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية
بندر ب��ن �إب��راه�ي��م اخل��ري��ف ،ع��ددًا من
م�س�ؤويل ال�شركات الأمريكية يف مدينة
نيويورك ،خالل زيارته الر�سمية التي
يجريها للواليات املتحدة الأمريكية،
بهدف تعزيز العالقات التجارية بني
البلدين يف قطاعي ال�صناعة والتعدين.
وعقد اجتماع ًا مع الرئي�س التنفيذي
ل�ل�أ� �س��واق ال�ع��امل�ي��ة يف ��ش��رك��ة ج�نرال
ال� �ك�ت�ري ��ك ،واج��ت��م��اع�� ًا م ��ع ال��رئ �ي����س
التنفيذي ل�شركة جري �أوراجن ،كما قام
بزيارة ميدانية ل�شركة نيوالب ،التقى
خاللها رئي�سها التنفيذي ،حيث اطلع
والوفد املرافق له على عمل ال�شركات،
وبحث جم��االت ال�ت�ع��اون الثنائية يف
قطاعي ال�صناعة والتعدين ،للم�ساهمة
يف تنمية عدد من القطاعات امل�ستهدفة.

وخ��ل��ال ال� �ل� �ق���اءات ن��اق�����ش ال ��وزي ��ر
الإ�سهام يف تعزيز اال�ستثمارات بني
ال�ب�ل��دي��ن حت�ق�ي� ًق��ا مل���س�ت�ه��دف��ات ر�ؤي ��ة
اململكة  ،2030وا�ستعرا�ض الفر�ص
الواعدة التي يوفرها قطاعا ال�صناعة

وال �ت �ع��دي��ن يف امل�م�ل�ك��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ا�ستعرا�ض احلوافز واخلدمات التي
تقدمها منظومة ال�صناعة وال�ث�روة
املعدنية ل�شركائها يف القطاع اخلا�ص،
وامل�ستثمرين الأجانب.

أكد أهمية المشاريع الجديدة..الخطيب:

السياحة في السعودية ستكون
مختلفة وتنافس عالميا
الريا�ض  -البالد

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

قال وزير ال�سياحة �أحمد اخلطيب� ،إن �شكل
ال�سياحة يف اململكة �سيكون خمتلف ًا متام ًا
بعد االنتهاء من امل�شاريع اجل��دي��دة� ،سوا ًء
م�شاريع حكومية مثل "الدرعية" و"القدية"
وال�ب�ح��ر الأحمر" ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�شاريع
القطاع اخلا�ص.
وذك���ر اخل�ط�ي��ب يف ج�ل���س��ة ��ض�م��ن معر�ض
"م�شروعات م��دن متميزة يف ع�ه��د خ��ادم
احلرمني ال�شريفني"� ،أن ال�سعودية �ستكون
�ضمن �أب��رز  10وجهات �سياحية يف العامل،
من ناحية اجلودة ومن ناحية الو�صول ،حيث
مت��ت م���ض��اع�ف��ة ع ��دد ال��رح�لات
الوا�صلة لل�سعودية �إىل
� 3أ�ضعاف م�ستوياتها
يف ع � � ��ام 2019
 ،الف��ت��ا �إىل �أن
ع ��دد ال ��زي ��ارات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة يف
ال� ��� �س� �ع���ودي���ة
خ � �ل ��ال ال � �ع� ��ام
امل��ا��ض��ي ب�ل��غ 65
م� �ل� �ي ��ون زي�� � ��ارة،

ليحقق بذلك م�ستوى قيا�سي ًا ،فيما تخطى
الإنفاق  80مليار ري��ال خالل العام املا�ضي.
و�أ�شار اخلطيب �إىل ا�ستعداد �صندوق التنمية
ال�سياحي لتمويل امل�شاريع ال�سياحية حتى
 % 50من قيمة امل�شروع ،كما �ستقوم البنوك
بدعم جزء منها �أي�ض ًا ،مفيد ًا �أن الوزارة ركزت
على و��ض��ع خطط �إ�سرتاتيجية وحوكمة،
لرفع ن�سبة ال�سياحة يف اململكة �إىل ،%10
مما �سيكون داعم ًا لالقت�صاد الوطني .و�أفاد
�أن ال��وزارة وقعت اتفاقية لبناء مقر تدريب
بالعا�صمة الريا�ض لت�أهيل العنا�صر الب�شرية،
كما قامت بتدريب ما يزيد عن � 50أل��ف من
امل��واط �ن�ين وامل��واط �ن��ات يف القطاع
ال�سياحي ،هدفها الو�صول �إىل
مليون وظيفة يف جمال
ال�سياحة ،م�شري ًا �إىل
�أن اململكة ت�ستهدف
خ�ل�ال ع��ام ،2030
ا� �س �ت �ق �ط��اب 100
م � �ل � �ي� ��ون زائ� � � ��ر،
� � �س � �ت � �ح � �ت � �� � �ض� ��ن
العا�صمة الريا�ض
 % 50منهم.

وت���س�ت�ه��دف زي� ��ارة وزي ��ر ال�صناعة
والرثوة املعدنية �إىل الواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،دف��ع م���س��ارات النمو بني
البلدين يف عدد من ال�صناعات الواعدة،
وزيادة نفاذ ال�صادرات ال�سعودية غري
النفطية �إىل الأ�سواق الأمريكية ،التي
�شهدت من��و ًا ملحوظ ًا خ�لال الأع ��وام
اخلم�س املا�ضية.
ح�ضر اللقاءات نائب وزي��ر ال�صناعة
وال �ث��روة امل �ع��دن �ي��ة امل �ه �ن��د���س �أ� �س��ام��ة
بن عبد العزيز ال��زام��ل ،وامل��دي��ر العام
ل�صندوق التنمية ال�صناعية الدكتور
�إبراهيم املعجل ،والرئي�س التنفيذي
ل�برن��ام��ج ت�ط��وي��ر ال���ص�ن��اع��ة الوطنية
واخل� ��دم� ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة امل �ه �ن��د���س
�سليمان امل��زروع ،والرئي�س التنفيذي
للمركز ال��وط�ن��ي للتنمية ال�صناعية
الدكتور عبدالرحمن القرطا�س.

المملكة تقود الخطة
االستراتيجية الدولية لالتصاالت
الريا�ض -البالد

ت�شارك اململكة العربية ال�سعودية ،يف م�ؤمتر املندوبني املفو�ضني
لالحتاد الدويل لالت�صاالت  ،ITUالذي ُيعقد اليوم ،يف العا�صمة
الرومانية بوخار�ست خالل الفرتة � 26سبتمرب وحتى � 14أكتوبر
 ، 2022وير�أ�س الوفد وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات املهند�س عبدالله
بن عامر ال�سواحه ،ومب�شاركة حمافظ هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات الدكتور حممد بن �سعود التميمي.
وتقود اململكة يف هذا امل�ؤمتر ،ملفات مهمة على ال�صعيد الدويل،
ي�أتي يف مقدمتها �صياغة اخلطة الإ�سرتاتيجية واملالية لالحتاد،
ومناق�شة ال�سيا�سات العامة الدولية ل�شبكة الإنرتنت ودور االحتاد
فيها� ،إ�ضافة �إىل الأمن ال�سيرباين والذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت
الأ��ش�ي��اء ،وبحث عقد القمة العاملية ملجتمع املعلومات و�أه��داف
التنمية امل�ستدامة.
وتعد اململكة م��ن �أه��م ال��دول الأع���ض��اء يف جمل�س االحت��اد نظر ًا
ملكانتها القيادية الدولية والإقليمية يف االحتاد ،وجلهودها الداعمة
له ،ولدورها الفاعل يف �إيجاد توافق الآراء الدولية� ،إ�ضافة �إىل
دعمها لل�شراكات والعمل التعاوين مع ال��دول الأع�ضاء يف بناء
حا�ضر االحتاد ،ومتهيدِ م�ستقبله.
ويعد م�ؤمتر املندوبني املفو�ضني ال��ذي ُيعقد كل �أرب��ع �سنوات،
�أع �ل��ى �سلطة يف االحت���اد ال���دويل ل�لات �� �ص��االت ،وي �ت��م م��ن خالله
حتديد ال�سيا�سات العامة لتحقيق �أهداف االحتاد ،و�إجازة اخلطة
الإ�سرتاتيجية واملالية لالحتاد لأربعة �أع��وام قادمة ،و ُت�ق� ِّرر فيه
الدول الأع�ضاء دور املنظمة يف امل�ستقبل.

 871مليونا لمستفيدي "سكني"
الريا�ض -البالد

�أودع �صندوق التنمية العقارية 871 ،
م �ل �ي��ون ري� ��ال يف ح �� �س��اب��ات م�ستفيدي
"�سكني" م��ن وزارة ال �� �ش ��ؤون البلدية
وال� �ق ��روي ��ة والإ�� �س� �ك���ان و"ال�صندوق
العقاري" ل�شهر �سبتمرب .2022
وبي الرئي�س التنفيذي لل�صندوق العقاري
نّ
من�صور بن ما�ضي �أن �إجمايل ما مت �إيداعه
يف ح�سابات م�ستفيدي �سكني منذ �إعالن
التحول يف يونيو  2017حتى
برنامج
ّ
�شهر �سبتمرب 2022م ب��ل��غ ن��ح��و 40.9
مليار ريال.
و�أو�ضح بن ما�ضي �أن �إيداع الدعم ال�سكني
يف موعده ي�أتي تتويج ًا للجهود امل�ستمرة
يف حتقيق م�ستهدفات برنامج الإ�سكان
�-أح��د برامج ر�ؤي��ة اململكة  -2030برفع

ن�سبة التملك �إىل  %70وت��وف�ير احللول
ال�سكنية والتمويلية ب�شكل م�ستدام.
و�أ�شار �إىل �أن ت�سخري برامج الدعم ال�سكني
املتنوعة وما تت�ضمنه من خيارات وحلول
متويلية و�سكنية وبرامج داعمة وم�ساندة
ي�أتي بهدف ت�سهيل رحلة امل�ستفيد لت ّملك
امل�سكن املالئم مبا يتنا�سب مع احتياجاته
وقدراته املالية ،الفت ًا �إىل �أن هذه الربامج
مكنت حتى نهاية �شهر �أغ�سط�س من العام
اجلاري �أكرث من � 670ألف م�ستفيد.
ُيذكر �أن "ال�صندوق العقاري" ُيقدم خدمات
برامج الدعم ال�سكني من خالل �أكرث من 43
خدمة �إلكرتونية عرب البوابة الإلكرتونية
لل�صندوق ،وخ��دم��ة امل�ست�شار العقاري،
�إ�ضافة لأجهزة اخلدمات الذاتية يف فروعه
كافة على مدار � 24ساعة.

صرف دفعة لمزارعي القمح
الريا�ض  -البالد

�أع��ل��ن��ت امل��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��ب��وب ،عن
�صرف م�ستحقات الدفعة اخلام�سة ع�شرة
من م��زارع��ي القمح املحلي ،الذين قاموا
بتوريد الكميات املخ�ص�صة لهم لهذا املو�سم
1444 / 1443هـ ،و�إغالق احل�سابات عرب
املن�صة الإل��ك�ترون��ي��ة "حم�صويل" على
املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة.
وب��ل��غ �إج��م��ايل م��ا مت �إي���داع���ه حل�سابات
امل���زارع�ي�ن ال��ب��ن��ك��ي��ة ل��ه��ذه ال��دف��ع��ة مبلغ

( )9,079,500ري�����ال ،ل�����ص��ايف كمية
م�ستلمة ( )5,058طن ًا وذل��ك لعدد ()15
م��زارع� ًا ،حيث بلغت الكمية امل�ستلمة من
املزارعني حتى تاريخه ( )524,426طن ًا
لعدد ( )1746مزارع ًا.
وت��دع��و امل�ؤ�س�سة ،امل��زارع�ين �إىل �سرعة
�إقفال ح�ساباتهم فور االنتهاء من ت�سليم
الكميات املخ�ص�صة لهم ليت�سنى �إي��داع
الدفعات التالية بح�سب الكميات املوردة
وبعد ا�ستكمال �إجراءات التدقيق.
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دعوة لتظاهرات حاشدة تقطع الطريق على المليشيات

العراق ..الكاظمي يحذر من أزمة كبرى لحكومة بال صدر
بغداد  -البالد

ي��ب��دو امل�شهد ال�سيا�سي يف ال��ع��راق قامتا،
�إذ ال ت���زال ف��ر���ص ت�شكيل احلكومة �ضيئلة
وحمفوفة بالتحديات يف ظل ابتعاد التيار
ال�����ص��دري ع��ن امل�����ش��ه��د ،ورغ��ب��ة امللي�شيات
امل�سلحة يف ج��ر ال��ب�لاد �إىل م���واالة �إي���ران،
وهو ما يرف�ضه ال�شعب العراقي متاما ،بينما
ا�ستبعد رئي�س ال���وزراء العراقي م�صطفى
الكاظمي ت�شكيل حكومة دون م�شاركة زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،م�شددا على
�أن �أي حكومة ت�ستبعد تيار ال�صدر �ستواجه
حتديات �ضخمة ،وقد ت�ؤدي �إىل تكرار �أكتوبر
� ،2019أو ما هو �أ�سو�أ.
وقال الكاظمي� ،إن البالد حتتاج �إىل �أن تن�أى
ما�ض مملوء بالعنف" ،م�ضيفا يف
بنف�سها عن ٍ
مقابلة مع "املونيتور" �أن الطبقة ال�سيا�سية
يف ال��ع��راق ت��واج��ه �أزم���ة ثقة م��ع اجلمهور.
�أما عن �أولوياته لفت �إىل �أنه معني ب�إطالق
ح��وار ب�ين كافة الأف��رق��اء داخلي ًا و�إقليميا.
وت�أتي ت�صريحات رئي�س ال���وزراء العراقي
�أم�س ،بعد �أن �أبدى "الإطار التن�سيقي" الذي
ي�ضم ق��وى �سيا�سية قريبة من �إي��ران ب��وادر
تراجع عن مت�سكه مبر�شحه لرئا�سة الوزراء وي�شهد ال��ع��راق منذ االنتخابات الربملانية والإط��ار التن�سيقي) ،فقد بلغ اخلالف �أوجه هذا التوجه ،و�إ�صرارهم على ت�شكيل حكومة على احتمال ع��ودة الت�صعيد ب�شكل خطري،
حم��م��د ���ش��ي��اع ال�����س��وداين ،فيما �أمل���ح زعيم املبكرة التي ج��رت يف العا�شر م��ن �أكتوبر مع بدء مطالبة التيار ال�صدري منذ �شهرين مبر�شحهم قبل �أي انتخابات جديدة .وتطور بينما وزع��ت يف العا�صمة العراقية� ،أم�س
التيار ال�صدري �سابق ًا �إىل موافقته على بقاء � ،2021شل ًال �سيا�سي ًا ت��ام�� ًا ،ت���أزم �أك�ثر منذ ب��ح��ل جم��ل�����س ال���ن���واب و�إج������راء ان��ت��خ��اب��ات اخل��ل�اف �أواخ������ر �أغ�����س��ط�����س امل��ا���ض��ي �إىل (الأح��د) ،من�شورات تدعو ملظاهرات حا�شدة
الكاظمي على ر�أ�س احلكومة من �أجل مراقبة يوليو  2022مع نزول طريف اخلالف الأبرز ت�شريعية مبكرة من �أجل ال�سري بالبالد على ا�شتباكات عنيفة بني الطرفني يف و�سط بغداد ،يف الأول من �أكتوبر املقبل� ،إح��ي��اء لذكرى
�إجراء انتخابات ت�شريعية جديدة يف البالد� .إىل ال�شارع واعت�صامهم و�سط بغداد (ال�صدر طريق الإ���ص�لاح��ات يف ظ��ل رف�ض خ�صومه �أدت �إىل مقتل � 30شخ�ص ًا ،وفتحت الأبواب احتجاجات  .2019وت�ضمنت املن�شورات،

واشنطن :التظاهرات تعكس رغبة الشعب في الحرية والكرامة

تزايد قمع المحتجين في إيران

اعرتا�ضا على �أ�سعار الوقود يف  ،2019و�أفيد
وقتها مبقتل � 1500شخ�ص يف ح��م�لات قمع
�ضد املتظاهرين .وامتدت �أ�صداء االحتجاجات
ب�سبب وفاة الفتاة الإيرانية مه�سا �أميني على
يد �شرطة الأخ�لاق ،خارج حدود البالد .وعقب
احتجاجات غا�ضبة �أمام �سفارة �إيران يف �أثينا
باليونان ،تعر�ضت ال�سفارة للر�شق بزجاجة
مولوتوف ،يف ال�ساعات الأوىل من �صباح �أم�س

دون �أن تت�سبب ب�أ�ضرار.
�إىل ذلك� ،أكد م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي،
جيك �سوليفان� ،أن التظاهرات يف �إيران تعك�س
م���دى رغ��ب��ة ال�شعب ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى احل��ري��ة
والكرامة ،مبينا �أن بالده �ست�ساعد الإيرانيني
للدخول �إىل الإنرتنت لإي�صال �صوتهم للخارج.
وق��ال وفقا لقناة � ،ABCإن وا�شنطن تتخذ
خطوات ملمو�سة �أي�ض ًا للم�ساعدة يف ت�سهيل

و���ص��ول امل��واط��ن�ين الإي���ران���ي�ي�ن �إىل و���س��ائ��ل
التوا�صل حتى يت�سنى لهم �سماع �أ�صواتهم
داخ���ل �إي����ران وخ��ارج��ه��ا� .أم���ا ب�����ش���أن االت��ف��اق
النووي وت�أثري االحتجاجات على ذلك ،ف�أو�ضح
�أن املفاو�ضات حول االتفاق لن متنع بالده من
دعم مطالب ال�شعب الإيراين .وقال" :لن نتباط�أ
بو�صة واح��دة يف دفاعنا ومنا�صرتنا حلقوق
الن�ساء واملواطنني يف �إيران".

احتجازات قسرية وإعدام أطفال

 17ألف حالة تعذيب جسدي بسجون الحوثي
عدن  -البالد

تعطيل «حزب اهلل»
لالنتخابات يسقط لبنان
بريوت  -البالد

طهران  -البالد

تفرط قوات الأمن الإيرانية يف قمع املحتجني،
بعد �أن �أطلق الرئي�س الإيراين� ،إبراهيم رئي�سي
يدها ،بينما دعا رئي�س ال�سلطة الق�ضائية غالم
ح�سني ايجئي� ،إىل التعامل بقوة مع التظاهرات
ال�شعبية يف ال��ب�لاد ،زاعما �أن��ه من ال�ضروري
التعامل دون تهدئة م��ع العنا�صر الرئي�سية
لال�ضطرابات ،ما ي�ؤكد �أن نظام املاليل يخ�شى
ال�����س��ق��وط ج����راء ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات احل��ا���ش��دة
لذلك يقمع املحتجني لتفريقها يف وقت ال تزال
االح��ت��ج��اج��ات م�ستمرة ل��ل��ي��وم ال��ت��ا���س��ع على
التوايل.
ووث���ق العديد م��ن النا�شطني مقاطع م�صورة
تظهر �ضرب ال�شرطة والأم���ن ملحتجات و�سط
ال�شارع ،م�ؤكدين �أن مثل تلك االنتهاكات هي
التي �أدت �سابقا �إىل وفاة معتقالت ومن �ضمنهم
ال�شابة "مه�سا �أميني" .يف حني اتهمت منظمة
العفو الدولية قوات الأمن ب�إطالق النار ب�صورة
م��ت��ع��م��دة ع��ل��ى م��ت��ظ��اه��ري��ن ،داع��ي��ة �إىل حت��رك
دويل عاجل لو�ضع حد للقمع ،مبدية خماوفها
حيال قطع الإنرتنت املفرو�ض عمدا يف البالد
مع حجب وات�ساب و�إن�ستغرام وغريهما من
تطبيقات الرتا�سل.
و�شكلت تلك التظاهرات التي عمت ع�شرات املدن
يف كافة �أنحاء البالد خالل الأي��ام املا�ضية وال
تزال ،االحتجاجات الأكرب منذ تلك التي خرجت

بينما ت�ستمر جرائم ملي�شيا احلوثي االنقالبية �ضد املدنيني،
ا�ستعر�ض عدد من الن�شطاء واحلقوقيني اليمنيني �أم��ام جمل�س
حقوق الإن�سان يف الدورة  51االنتهاكات واجلرائم التي ارتكبتها
ميلي�شيا احلوثي �ضد املعتقلني يف �سجونها ،حيث ا�ستمع املجل�س
لق�ص�ص التغييب الق�سري لإعالميني ومدافعني عن حقوق الإن�سان
و�أحكام الإع��دام املبنية على تهم ملفقة وحماكمات غري قانونية
�ضد �أطفال ق�صر .ووثقت التقارير �أكرث من  131واقعة احتجاز
تع�سفي لعدد � 217ضحية من بينهم � 8أطفال و 8ن�ساء ،كما مت
توثيق  17638حالة تعذيب ج�سدي ونف�سي يف �سجون ميلي�شيا
احلوثي بينهم  587طفال و 150امر�أة.
وق��ال املختطف اليمني ال�سابق ،جمال املعمري� ،إن العديد مـن
مدافعي حقـوق الإن�سان والنا�شطني املعار�ضني مليلي�شيا احلوثي
يقبعون يف ال�سجون ،ومتار�س بحقهم خمتلف �أنواع و�أ�صناف

التعذيب واالنتهاكات اخل��ط�يرة .و�أ���ض��اف" :مت اختطايف من
قبل ميلي�شيا احلوثي مطلع عام  2015وبقيت خمفيا ق�سرا ملدة
عامني كاملني ،وظللت عامـا �آخر ًا متنقال بني �سجون امليلي�شيات
احلوثية ،وكنت �شاهد ًا على ع�شرات اجلرائم والت�صفيات بحق
العديد م��ن املختطفني" .و�أ���ش��ار امل��ع��م��ري ،خ�لال كلمته �أم��ام
جمل�س ح��ق��وق الإن�����س��ان يف جنيف "خالل ث�لاث ���س��ن��وات من
االختطاف تعر�ضت لأب�شع �أن��واع التعذيب منها التعذيب ب�آالت
حادة و�إحراق �أع�ضاء من ج�سمي وال�صعق والتقييد على الكر�سي
ب�شكل ح��ل��زوين و�أ���ص��ب��ت يف ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ،حتى �أ�صبحت
م�شلو ًال وغري قادر على امل�شي" ،م�ضيفا" :ندعو جمل�س حقوق
الإن�سان واملنظمات الدولية �إىل �إيالء ملف املعتقلني واملختطفني
يف �سجون احلوثيني االهتمام الفعلي ال��ذي ت�ستحقه ق�ضيتهم
لك�شف االنتهاكات اجل�سيمة يف حق املختطفني املدنيني واملخفيني
ق�سريا ،وك�شف القائمني عليها باعتبارها جرائم �ضد الإن�سانية".

و�ضمن اجلرائم احلوثية ،قتلت طفلة و�أ�صيب اثنان من �أ�شقائها،
ال�سبت� ،إثر انفجار لغم من خملفات امليلي�شيا يف احلديدة .و�أفاد
الإعالم الع�سكري للقوات امل�شرتكة� ،أن لغما حوثيا انفجر يف قرية
بني مغاري التابعة ملديرية حي�س ،و�أ�سفر عن مقتل الطفلة �سيناء
�أحمد علي خ�ضرية ( 16عاما) ،و�إ�صابة �شقيقيها نا�صر ( 12عاما)
و�أحمد (� 8سنوات) ،مو�ضحا �أن الطفلني نا�صر و�أحمد �أُ�صيبا
ب�شظايا متفرقة ،وج��رى نقلهما على منت �سيارة �إ�سعاف تابعة
للقوات امل�شرتكة �إىل امل�ست�شفى امليداين يف اخلوخة.
من جهته ،اتهم املبعوث الأمريكي اخلا�ص لليمن ،تيم ليندركينج،
ملي�شيا احلوثي بقتل املدنيني يف مدينة تعز ،واختالق �أعمال
تعرقل الهدنة الأممية .وقال �إن امللي�شيا مل تنفذ بند فتح الطرق
مبوجب الهدنة الأممية وعمدوا لإ�شعال ال�صراع ،م�ضيفا" :لقد
ر�أينا احلوثيني يخلقون م�شاكل لتنفيذ الهدنة ،وب��دلاً من فتح
الطرق� ،أ�شعلوا ال�صراع وقتلوا املدنيني يف تعز".

ال��دع��وة �إىل "العراقيني الأح���رار ال�شرفاء"
للنزول ي��وم ال�سبت الأول م��ن �أكتوبر عند
���س��اح��ة ال��ن�����س��ور ،غ��رب��ي ال��ع��ا���ص��م��ة ب��غ��داد.
وذيلت املن�شور "لل�شعب كلمة داخل املنطقة
اخل�ضراء" ،يف �إ�شارة �إىل املنطقة الرئا�سية
و�سط العا�صمة بغداد .ومنذ �أيام تتحرك قوى
احتجاجية للتح�ضري �إىل مظاهرات حا�شدة
عند العا�صمة بغداد� ،إحياء للذكرى الرابعة
ملا تعرف بـ"انتفا�ضة �أكتوبر" ،التي انطلقت
يف خريف  ،2019وعمت معظم حمافظات
اجلنوب والو�سط.
وك�����ش��ف الأم��ي��ن ال���ع���ام حل��رك��ة "نازل �آخ���ذ
حقي" م�شرق الفريجي ،يف وقت �سابق ،عن
حت�ضريات لإع��ادة �إحياء مظاهرات ت�شرين،
واال�ستمرار برفع املطالب اجلماهريية من
بينها حما�سبة قتلة املتظاهرين وحل الربملان
والدعوة �إىل انتخابات مبكرة لإغالق الطريق
على الإط��ار التن�سيقي وامللي�شيات املوالية
لإي���ران ومنها م��ن ت��ويل مقاليد احل��ك��م عرب
مر�شح من طرفهم.
وي�أتي هذا التحرك بعد حركة احتجاج قادها
�أن�صار رئي�س التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
عند املنطقة الرئا�سية بعد اقتحامها و�إعالن
االعت�صام داخ��ل جمل�س النواب انتهت بعد
نحو �شهر با�شتباكات م�سلحة مع "قوى ظل"،
يتبعون مللي�شيات مقربة من �إيران ،مما �أ�سفر
عن مقتل و�إ�صابة الع�شرات من املتظاهرين.

دخل البطريرك املاروين الكاردينال مار
ب�شارة بطر�س الراعي على خط الأزمة
ال�سيا�سية يف بالده ،حمذرا من نتائج
تعطيل اال�ستحقاق الرئا�سي ،م�ؤكدا
�أن �إن �أي �سعي لتعطيل اال�ستحقاق
الرئا�سي يهدف �إىل �إ�سقاط اجلمهورية.
وال ت��ل��وح �أي����ة ب�����ادرة الن���ف���راج���ة �أو
ال���و����ص���ول �إىل ت���واف���ق ب�ي�ن ال��ق��وى
ال�سيا�سية اللبنانية على رئي�س جديد،
ينتخبه جمل�س النواب اللبناين .وما
مل يتم هذا االتفاق على مر�شح توافقي
ملن�صب الرئي�س ،ف�سيكون لبنان على
موعد مع تكرار �سيناريو االنتخابات
الرئا�سية الأخ�يرة ،حني �شهدت البالد
فراغا رئا�سي ًا ا�ستمر ملدة عامني ون�صف
ال���ع���ام ،نتيجة تعطيل "حزب الله"
وحلفائه الن�صاب قبل التو�صل لت�سوية
قادت �إىل انتخاب مي�شال عون رئي�سا،
وال يزال احلزب املوايل لإيران يعرقل
م�ساعي االنتخابات طمعا يف اال�ستيالء
ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة ل��ف�ترة �أخ������رى .وق���ال

البطريرك الراعي� ،أم�س (الأحد)" :ب�أي
راح��ة �ضمري ،ونحن يف نهاية ال�شهر
الأول من املهلة الد�ستورية النتخاب
رئي�س للجمهورية ،واملجل�س النيابي مل
يدع بعد �إىل �أي جل�سة النتخاب رئي�س
جديد ،فيما العامل ي�شهد تطورات هامة
وطالئع موازين قوى جديدة من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر على املنطقة ولبنان".
وق��ال�" :صحيح �أن التوافق الداخلي
على رئي�س فكرة حميدة ،لكن الأولوية
تبقى ل�ل�آل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة واح�ت�رام
املواعيد� ،إذ �إن انتظار التوافق �سيف
ذو ح��دي��ن ،خ�صو�صا �أن م��ع��امل ه��ذا
التوافق مل تلح بعد" ،م�شريا �إىل �أن
انتخاب الرئي�س �شرط حيوي لتبقى
اجلمهورية وال تنزلق يف واقع التفتت
ال���ذي �أ ّمل ب���دول حميطة" ،م���ؤك��دا �أن
طريق اخلال�ص من الأزم��ة ال�سيا�سية
احل��ال��ي��ة ب��ل��ب��ن��ان ه��و ان��ت��خ��اب رئي�س
للجمهورية ب��االق�تراع ال باالجتهاد،
وب���دون التفاف على ه��ذا اال�ستحقاق
امل�صريي.

تونس تحظر الدعاية
السياسية قبل االنتخابات
تون�س  -البالد

ح��ظ��رت ال�سلطات التون�سية� ،أم�����س
(الأح���د) ،الأن�شطة املرتبطة بالدعاية
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة امل���ق���ررة يف
دي�سمرب املقبل.
و�أع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��ت��ق��ل��ة
لالنتخابات يف تون�س برئا�سة فاروق
بوع�سكر ،حظر كل الأن�شطة املرتبطة
بالدعاية ال�سيا�سية وا�ستطالعات الر�أي
ذات ال�صلة باالنتخابات الربملانية مع
بدء الفرتة االنتخابية.
وي��ب��د�أ احلظر م��ع ب��دء �سريان الفرتة
االن��ت��خ��اب��ي��ة الت�شريعية اع��ت��ب��ارا من
منت�صف ال��ل��ي��ل ،مت��ه��ي��دا لالنتخابات
املبكرة املقررة يف  17دي�سمرب املقبل.
وي��ح��ظ��ر ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي خ�لال
الفرتة االنتخابية "الإ�شهار ال�سيا�سي
(الدعاية)" ،كما مينع بث ون�شر نتائج
ا���س��ت��ط�لاع��ات ال�����ر�أي ال��ت��ي ل��ه��ا �صلة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة باالنتخابات

وال��درا���س��ات والتعليقات ال�صحفية
املتعلقة بها عرب خمتلف و�سائل الإعالم.
و�ستكون االنتخابات الربملانية �آخ��ر
حمطة خلارطة الطريق ال�سيا�سية التي
و�ضعها الرئي�س قي�س �سعيد بعد �إعالنه
التدابري اال�ستثنائية يف  2021و�إلغاء
العمل بد�ستور  2014وحله الربملان
وهيئات د�ستورية �أخ���رى ،م�ستبعدا
الإخوان من امل�شهد ال�سيا�سي.
و�أعلن الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي دع����وة ال��ن��اخ��ب�ين
لالنتخابات الربملانية املبكرة ،على �أن
جترى االنتخابات يف اخلارج �ستكون
�أي���ام  15و 16و 17دي�سمرب املقبل،
وتقام بالداخل يف  17من ال�شهر نف�سه.
وتنطلق احلملة االنتخابية قبل 21
يوما من ج��راء االنتخابات و�ستكون
�أول خطة يف عمل هيئة االنتخابات هي
حتديث قوائم الناخبني البالغ عددهم
نحو  7.2مليون ناخب.
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عبر أربعة محاور رئيسية في جازان

منتدى لتعزيز مبادرة القهوة السعودية

الريا�ض ـ البالد

ت�ستعد وزارة الثقافة لتنظيم "املنتدى الدويل
ال�ستدامة القهوة ال�سعودية" يف مدينة جازان
خالل الفرتة من � 1إىل � 2أكتوبر املقبل؛ ملناق�شة
�سل�سلة قيمة القهوة ال�سعودية ،واجل��وان��ب
االق��ت�����ص��ادي��ة ،واالج��ت��م��اع��ي��ة ،والبيئية ذات
ال�����ص��ل��ة ب��اال���س��ت��دام��ة ،وذل����ك ���ض��م��ن �أن�����ش��ط��ة
وبرامج مبادرة "عام القهوة ال�سعودية "2022
املدعومة من برنامج جودة احلياة "�أحد برامج
حتقيق ر�ؤية اململكة ."2030
ويفتتح املنتدى بجل�س ٍة افتتاحية يف يومه
الأول� ،سيتحدث خاللها الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ق��ه��وة ،رج���ا احل��رب��ي،
والرئي�س التنفيذي لهيئة فنون الطهي ،ع�ضو
مبادرة "عام القهوة ال�سعودية  ،"2022ميادة
بدر ،ومدير عام هيئة تطوير وتعمري املناطق
اجل��ب��ل��ي��ة ب���ج���ازان ،امل��ه��ن��د���س ظ��اف��ر ال��ف��ه��اد،
واخلبرية يف منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة (ال��ف��او) ،وك��ب�يرة اخل�ب�راء مب�شروع
ت��ع��زي��ز ال���ق���درات يف وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
وال���زراع���ة لتنفيذ ب��رن��ام��ج التنمية الريفية
الزراعية امل�ستدامة ،الدكتورة كاكويل غو�ش.
ويناق�ش املنتدى �أربعة حماور رئي�سية ،يُركز
�أول��ه��ا على ال��ق��ه��وة ك�ث�روة وطنية ويت�ضمن
�أربع �أوراق علمية ،هي" :الفر�ص اال�ستثمارية
ل��رج��ال الأع��م��ال يف زراع���ة و�إن��ت��اج و�صناعة �سل�سلة الإمداد العاملية" يقدمها الأ�ستاذ .كارل
ال��ق��ه��وة ال�سعودية" ي��ق��دم��ه��ا �أ .ع��ب��دامل��ل��ك وينهولد ،خبري يف التنمية الريفية واقت�صاد
ال�سليمان ،م�ساعد الأمني العام الحتاد الغرف القهوة ،و"دور قطاع �صناعة القهوة يف الناجت
ال�سعودية ،و"دور ال�صندوق التمويلي لزراعة املحلي الإج��م��ايل للمملكة العربية ال�سعودية
�أ�شجار النب" يقدمها الدكتور .بندر الربيعة " ،يقدمها ال��دك��ت��ور .ح�سن الهجهوج ،خبري
رئ��ي�����س ق�����س��م الأث�����ر ال��ت��ن��م��وي يف ���ص��ن��دوق اقت�صادي وم�ؤلف كتاب اقت�صاد القهوة.
التنمية ال��زراع��ي ،و"طرق �إدراج املنتج يف فيما ي��ت��ن��اول امل��ح��ور ال��ث��اين "القهوة ثقافة
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بمعرض الجبيل الصناعية

تسلم جائزة عسير من «المعهد الدولي»  ..رئيس هيئة فنون الطهي:

المطبخ السعودي يتميز بالثراء وتنوع النكهات
تورينو ـ وا�س

الدمام  -حمود الزهراين

ن ّ��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ف��ن��ون الت�شكيلية
(ج�سفت) ف��رع اجلبيل �أم�����س ،معر�ض "عمار يا
دار ،مب�شاركة  130فنان ًا ت�شكيلي ًا وموهبة فنية،
�إ�ضافة �إىل املواهب الفنية من الطالب والطالبات.
و�أو���ض��ح��ت م��دي��ر جمعية ج�سفت اجل��ب��ي��ل ن��ادي��ة
العتيبي� ،أن الأع��م��ال الفنية امل�شاركة يف املعر�ض
بلغت  139عم ًال فني ًا ،تنوعت ما بني لوحات ت�شكيلية،
وجم�سمات ومنحوتات فنية ،و�صور فوتوغرافية،
ترجمت امل�شاعر الوطنية للم�شاركني ،الذين عربوا
من خالل �أعمالهم الفنية عن ر�ؤية اململكة  ،2030يف
دعم ومتكني املر�أة ،وا�ستعرا�ض املنجزات الوطنية،
والتعريف ب��امل��وروث الأ���ص��ي��ل .و�أب����رزت الأع��م��ال
امل�شاركة الثقافة املعمارية ال�سعودية ،ودور اململكة
يف حماية البيئة ،وجهودها يف تطوير احلرمني
ال�شريفني� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركات الطالبية التي
ج�سدت االنتماء للوطن واالعتزاز بقيادته احلكيمة.

مهرجان «أجا وسلمى»
يحيي الفنون والتقاليد

وجمتمع" وت��ق��دم خ�لال��ه ع���دد م��ن الأوراق
ال��ع��ل��م��ي��ة ذات ال�����ص��ل��ة ،م��ن��ه��ا ورق����ة ب��ع��ن��وان
"القهوة و�سر الإبداع" تقدمها ال��دك��ت��ورة.
زينب اخل�ضريي �أكادميية وروائية ،و"القهوة
ر�ؤية اجتماعية" يقدمها الدكتور .عبدال�سالم
الوايل باحث و�أك��ادمي��ي ،و"ا�ستهالك القهوة
والتوا�صل االجتماعي" يقدمها الأ�ستاذ .كرين

كيالرد من املركز الوطني للدرا�سات والبحوث
االجتماعية ،و" تاريخ القهوة العربية :الدور
والأهمية" يقدمها  .حممد غربي�س ،كاتب.
فيما يت�ضمن املحور الثالث "القهوة و�أن�سنة
البيئة" �أرب��ع �أوراق علمية ،وه��ي" :تعريف
لل�صنفني الرئي�سني للنب ال�سعودي -اخلوالين
وال�شدوي" ،التي �سيقدمها الدكتور .حبيب

خمرية من مركز البحوث والدرا�سات البيئية
ب��ج��ام��ع��ة ج�����ازان ،و"املمار�سات ال��زراع��ي��ة
اجلديدة للعناية ب�أ�شجار النب" التي �سيقدمها
املهند�س ال��زراع��ي بندر الفيفي ،مدير املكون
الوطني للنب يف الفاو ،و"جهود وزارة البيئة
واملياه والزراعة يف تنمية زراعة النب" يقدمها
 .نايف املطريي ،من�سق م�شاريع وكالة وزارة

ت�سلمت هيئة ف��ن��ون ال��ط��ه��ي ،ام�����س ج��ائ��زة "منطقة
فنون الطهي العاملية لعام 2024م" وال��ت��ي ح�صلت
عليها "منطقة ع�سري" من املعهد ال��دويل لفن الطهي
والثقافة والفنون وال�سياحة ( ،)IGCATوذلك يف
احلفل ال��ذي �أقيم خالل فعالية �سالون ديل قو�ستو -
تريا مادري التي تنظمها �سلو فود يف مدينة تورينو
الإيطالية ،بح�ضور الرئي�س التنفيذي لهيئة فنون
الطهي ميادة بدر ،ورئي�س املعهد ال��دويل لفن الطهي
والثقافة والفنون وال�سياحة ،دي��ان دود� ،إىل جانب
جم ٌع من اخلرباء واملخت�صني يف عامل الطهي وفنونه.
و�ألقت الرئي�س التنفيذي للهيئة ً
كلمة بهذه املنا�سبة
قدمت خاللها ال�شكر للجنة  IGCATعلى اختيارها
ملنطقة ع�سري ك���أول منطقة خ��ارج ق��ارة �أوروب���ا تفوز
بهذا اللقب العاملي ،م�شري ًة �إىل ما متلكه منطقة ع�سري
من ثراء وتنوع يف فنون الطهي على م�ستوى اململكة،
م�ؤكد ًة �أن هذه اجلائزة دليل على غنى اململكة يف جمال
فنون الطهي ،و�أ�ضافت" :متتلك منطقة ع�سري قيم ًا
ا�ستثنائية يف جمال فنون الطهي توافقت مع معايري
املعهد الدويل لفن الطهي والثقافة والفنون وال�سياحة،
والذي نتج عنه فوزها بهذا اللقب ك�أول منطقة خارج

املتعاونة مع هيئة فنون الطهي �أثناء تر�شح منطقة
ع�سري للمناف�سة على اجلائزة ،وما تلى ذلك من �أعمال
كبرية توجت يف النهاية بهذا ال��ف��وز ،ويف مقدمتها
هيئة تطوير منطقة ع�سري ،و�شركة ال�سودة للتطوير،
و���ش��رك��ة ب��ن��ي��ان ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ،وجمعية املطاعم
واملقاهي "قوت" ،وهيئة ال�تراث ،والهيئة ال�سعودية
لل�سياحة ،وجامعة امللك خالد ،واجلمعية ال�سعودية
لل�سياحة ،واجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث،
والغرفة التجارية ال�صناعية ب�أبها ،وجمعية التنمية
البيئية "ف�سيل" ،ووزارة التعليم ،ووزارة البيئة
وامل��ي��اه وال��زراع��ة ،واجلمعية التعاونية للنحالني،
وجلنة التنمية االجتماعية يف �أبها.
يذكر �أن املعهد ال��دويل لفن الطهي والثقافة والفنون
وال�سياحة ( )IGCATكانت ق��د �أع��ل��ن يف يونيو
املا�ضي فوز منطقة ع�سري بلقب منطقة فنون الطهي
العاملية 2024م ك���أول منطقة من خ��ارج ق��ارة �أوروب��ا
تفوز باللقب الذي مُينح ع��اد ًة للمناطق التي ان�ضمت
�إىل املن�صة وا�ستوفت املعايري التي طورها املعهد،
�أوروبا" ،وقالت�" :إن الفوز بهذه اجلائزة �سيزيد من الإقبال على زيارة املنطقة وا�ستك�شاف �إمكانياتها يف وال��ت��ي ت�شتمل ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع�بر ق��ط��اع��ات التنمية
االقت�صادية والثقافية واالجتماعية والبيئية من خالل
الرتكيز على تطوير فنون الطهي يف املنطقة وخمتلف هذا املجال".
مناطق اململكة ،وك��ذل��ك �سيكون لها الأث���ر يف زي��ادة وقدمت ميادة ب��در يف ختام كلمتها �شكرها للجهات جمال فنون الطهي؛ لدعم التنمية الإقليمية امل�ستدامة.

محمية الملك عبدالعزيز
الملكية تشارك في معرض الصيد

الريا�ض ـ البالد

تنظم وزارة الثقافة مهرجان "�أجا و�سلمى" يف متنزه
املغواة مبدينة حائل خالل املدة من � 29سبتمرب �إىل
� 7أكتوبر؛ لتحيي من خالله فنون وتقاليد املنطقة
بني جنبات اجلبلني ال�شهريين �أجا و�سلمى ،مت�ضمن ًا
�أن�شطة ثقافية متنوعة ،ت�شمل القطاعات الثقافية كافة،
من ر�سم وم�سرح ومو�سيقى وفنون الطهي والأدب،
�إىل جانب م�ساحات �إبداعية للأطفال .ويقدم املهرجان
عر�ض ًا هولوجرامي ًا يحكي �أ���س��ط��ورة �أج��ا و�سلمى
التاريخية ،وعرو�ض ًا �ضوئية على الكثبان الرملية
واجلبال املحيطة ،ومعر�ض ًا رقمي ًاً � ،
إ�ضافة �إىل ح�ضور
للمن�سوجات اخلا�صة بالبيئة احلائلية وال�صحراوية،
واحل��� َرف اليدوية ،و�صور ومعرو�ضات من الآث��ار
ِ
التاريخية ،والأدوات الفنية .كما يقدم و�صالت �أدائية
فلكلورية ملختلف ال�شعوب والثقافات العاملية التي
جت��ذرت يف طبيعة �شبيهة بت�ضاري�س حائل؛ وذلك
للت�أمل يف مدى ت�أثري العوامل الطبيعية على تراث
الإن�سان وطباعه وفنونه.

البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة يف برنامج التنمية
الريفية  ،و"ا�ستدامة زراع��ة و�إن��ت��اج �شجرة
النب" يقدمها الأ���س��ت��اذ .را���ض��ي ال��ف��ري��دي من
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لأب���ح���اث وت��ط��وي��ر ال��زراع��ة
امل�ستدامة "ا�ستدامة" .بالإ�ضافة لورقة مقدمة
من الأ���س��ت��اذ .اميانويل دغ�يرا ،مدير برنامج
حتالف القهوة يف منظمة �سلو فود.
�أما املحور الرابع "القهوة وال�صحة" في�شهد
ت��ق��دمي �أرب���ع �أوراق علمية تتمثل يف ورق��ة
بعنوان "القهوة وال�صحة النف�سية" تقدمها
الدكتورة� .أمزينة النعمي من املركز الوطني
لتعزيز ال�صحة النف�سية ،وورق���ة "اللوائح
الفنية واملوا�صفات التي تنظم منتج القهوة"
تقدمها  .رانيا بوق�س من الهيئة العامة للغذاء
وال�����دواء ،وورق���ة ب��ع��ن��وان "الآثار ال�صحية
للقهوة يف العلم احلديث" يقدمها الدكتور.
غ��د ّي��ر ال�����ش��م��ري ،رئي�س ق�سم ع��ل��وم الأغ��ذي��ة
وال��ت��غ��ذي��ة يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وورق���ة
بعنوان "ا�ستهالك الكافيني يف اململكة" التي
�ستقدمها الأ���س��ت��اذة .غ��دي��ر ف�لات��ه م��ن الهيئة
العامة للغذاء والدواء.

الريا�ض ـ البالد

ت�شارك حممية امللك عبد العزيز امللكية ،يف فعاليات "معر�ض �أبوظبي
الدويل لل�صيد والفرو�سية  ،"2022والذي ينطلق اليوم وي�ستمر حتى 2
�أكتوبر القادم ،بتنظيم من "نادي �صقاري الإمارات" ،ورعاية �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل حاكم �أبوظبي يف منطقة الظفرة ورئي�س
"نادي �صقاري الإمارات" .وت�أتي هذه امل�شاركة �ضمن مبادرات املحمية
للتوعية ب�أهمية احلفاظ على البيئة وحماية احلياة الفطرية وا�ستعرا�ض
اجلهود البيئية التي تقوم بها اململكة العربية ال�سعودية ملواجهة التحديات
البيئية ومكافحة الت�صحر� ،إىل جانب الك�شف عن ال��دور ال��ذي تقوم به
املحمية يف حتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء الرامية �إىل رفع

ن�سبة املناطق املحمية �إىل �أكرث من  %20بحلول عام .2030
وتهدف املحمية ،من خالل م�شاركتها يف املعر�ض� ،إىل التعريف بالعنا�صر
الطبيعية والفطرية يف املحمية للت�أكيد على �أهمية احلفاظ على الرثوات
الطبيعية و�إثراء التنوع الإحيائي ،ودور املحميات الطبيعية يف حمايتها
و�ضمان ا�ستدامتها لأجيال اليوم و�أجيال امل�ستقبل.
يُذكر �أن معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية يقام يف دورته التا�سعة
ع�شر ،وي�ستقطب كل عام العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من جميع دول
العامل ،كما ي�ضم  11ق�سم ًا متنوع ًا ت�شمل �أ�سلحة ال�صيد ،ومُعدّات ال�صيد
والتخييم ،وال�صقارة ،والفرو�سية ،واحلفاظ على البيئة والرتاث الثقايف
والرتويج لها ،والفنون واحلرف اليدوية وغريها.

تطوير المحتوى األدبي
الصوتي في لقاء افتراضي
الريا�ض ـ البالد

نظمت هيئة الأدب والن�شر والرتجمة �أم�س لقا ًء افرتا�ضي ًا
بعنوان "الأدب ال�صوتي" ،ملناق�شة �سبل تطوير املحتوى
ال�صوتي و�إث����راء ن��ت��اج��ه ،و�أب����رز ال��ق��ن��وات امل�����س��اع��دة يف
ال��و���ص��ول للمتلقي حملي ًا وع��امل��ي�� ًا ،والإ���س��ه��ام��ات امل��ع��ززة
ل��وج��ود الأدب يف ك��ل م��ك��ان ،وذل���ك مب�شاركة املخت�صني
و�صناع املحتوى ال�صوتي الأدبي يف اململكة .وا�ستهل اللقاء
باحلديث عن �إحدى م�سارات برنامج "الأدب يف كل مكان"
التي �أطلقتها الهيئة �أواخر العام املا�ضي ،واملتمثلة مب�سار
"�سحابة �أدب" الذي يهدف لتوفري حمتوى �أدبي ًا م�سموع ًا
باللغة العربية يف الأماكن العامة؛ لإث��راء وقت الزائر من
خالل ا�ستماعه لإحدى جماالت املعرفة الأدبية.
وتناول امل�شاركون �أ�شكال البودكا�ست الأك�ثر رواج�� ًا لدى
اجلمهور ،م�شريين �إىل �أن ظروف امل�ستمع هي التي ت�سهم
يف بحثه عن نوع من القوالب ال�سمعية ،وذلك ح�سب مدة
��ان م��ا ،فيما ي�سهم توفر
االن��ت��ظ��ار التي �سيق�ضيها يف م��ك ٍ
اخ��ت��ي��ارات ع��دي��دة م��ن �أج��ن��ا���س الأدب ب��ق��وال��ب متنوعة
ك���احل���وارات �أو ال��وث��ائ��ق��ي��ات يف �إت��اح��ة امل��ج��ال للم�ستمع
لتجربة قد تكون جديدة بالن�سبة له؛ لت�شجعه على موا�صلة
اال�ستماع لها يف �أوقات �أخرى .و�شهد اللقاء تقدمي جمموعة
من املقرتحات تهدف لتعزيز مبادرة "�سحابة �أدب" وربطها
بنمط احلياة ،وت�سويق املبادرة من خالل قنوات البودكا�ست
الأدبية� ،إ�ضافة للح�ضور يف الفعاليات الكربى باململكة.
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زمان
9

منتخب "الصاالت" يستعد لمواجهة اليابان بكأس آسيا
جدة -البالد
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يكثف املنتخب الوطني لكرة قدم ال�صاالت ،بقيادة (الإ�سباين)
�أندرو بالزا حت�ضرياته ملواجهة املنتخب الياباين الأربعاء املقبل،
يف افتتاح مبارياتهما بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة قدم ال�صاالت،
التي �ستنطلق غدا الثالثاء وت�ست�ضيفها دولة الكويت من 27
�سبتمرب حتى � 8أكتوبر املقبل .يذكر �أن �أخ�ضر ال�صاالت يقع
يف املجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا
اجلنوبية وفيتنام.

منتخبنا الوطني يواصل االستعداد لودية أمريكا
�صالح املالكي

دام عزك يا وطن 92
م��ا تعي�شه امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة م��ن نه�ضة
اق �ت �� �ص��ادي��ة وت �ن �م��وي��ة وري��ا� �ض �ي��ة ك �ب�يرة حت��ت ظل
حكومتنا الر�شيدة ،وفق ر�ؤية وطنية مكتملة يحق لنا
�أن نفرح ون�سعد ونفتخر بها وب�أننا نعي�ش حتت راية
التوحيد وحتت كنف قادتنا.
ً
ملحوظا
ففي اجلانب الريا�ضي عا�شت ريا�ضتنا تطو ًرا
ابتد�أ من الدعم امل��ايل الكبري ال��ذي حظيت به الأندية
ال�سعودية واملنتخبات بكافة فئاتها ،مما عك�س لنا
�إجن� ��ازات ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع م��ن ح�صد للبطوالت
وت�سجيل للإجنازات لرفعة هذا الوطن.
وم��ن تلك الإجن� ��ازات املهمة ال�ت��ي حتققت يف العهد
اجلديد على �سبيل املثال ولي�ست على �سبيل احل�صر،
فعلى �صعيد املنتخبات ،ت�أهل املنتخب ال�سعودي لك�أ�س
العامل  2018و 2022بعد انقطاع عن امل�شاركة يف
 2010و 2014فعاد جم��ددًا لي�سجل لنا ت��واج��ده يف
املحافل العاملية� ،أما منتخب الأوملبي ،فبعد حماوالت
اً
حماول حتقيق بطولة �آ�سيا حتقق احللم �أخريًا
عديدة
يف عام  ،2022وه��ذا يدل على االهتمام الكبري الذي
حظيت به املنتخبات على كافة الأ�صعدة.
�أما على �صعيد الأندية ال�سعودية فالهالل مثلها خري
متثيل عندما حقق ك�أ�س �آ�سيا لعامي 2021 -2019
وت�أهل لك�أ�س العامل للأندية مرتني وقابل �أعرق الأندية
الإجنليزية ت�شل�سي ال��ذي ك��ان ل��ه ن �دًا ق��و ًي��ا يف تلك
املواجهة عندما نال �شهادة �أعلى �سلطة ريا�ضية" رئي�س
الفيفا " جياين �إنفانتينو" عندما �أ�شاد بالهالل وتطور
الريا�ضة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ولدورينا الن�صيب الأك�بر من الدعم فتغريت العديد
م��ن ال�ضوابط ال�سابقة �إىل �ضوابط ج��دي��دة داعمة
للأندية ال�سعودية ،ومنها دعم مادي مببلغ 50مليون
ري��ال لكل ن��اد بداية كل مو�سم وكذلك دع��م مببلغ 50
مليونا �إ�ضافية ملن يُطبق احلوكمة التي فر�ضتها وزارة
الريا�ضة على الأندية وزي��ادة عدد الالعبني الأجانب
�إىل  8يف كل فريق ،فارتفعت القيمة ال�سوقية للأندية
ال�سعودية.
�أم��ا عن املن�ش�آت الريا�ضية ،فنحن على موعد -ب�إذن
الله -مع من�ش�آت جديدة ت�ضاهي ما �شاهدناه يف عدد
من الدول لتبهر حمبي ومتابعي الريا�ضة ال�سعودية.
اللهم �أدم على بالدنا الغالية �أمنها وا�ستقرارها وعزها..
و�أدم علينا الأمن الأمان.
" هي لنا دار ..وحنا لها ُعمّار".
@saleh_B_almalki

جدة – البالد

وا�صل منتخبنا الوطني الأول ا�ستعداداته للمباراة الودية التي
�ستجمعه غدا الثالثاء بنظريه الأمريكي خالل مع�سكره احلايل
يف مدينة �أليكانتي الإ�سبانية� ،ضمن املرحلة الثانية من برنامج
التح�ضريات لك�أ�س العامل .2022
و�أج ��رى الأخ���ض��ر متارينه �أم����س على ملعب منتجع الفينكا،
حيث بد�أت التدريبات التي قادها املدرب الفرن�سي �إيريف رينارد،
من الالعبني.
بالإحماء وتفكيك الع�ضالت قبل �أن يخ�ضع الالعبون للعديد من
وا�ستعاد منتخبنا خدمات الظهري الأي�سر يا�سر ال�شهراين الذي
التمارين التكتيكية ،رك��ز خاللها اجلهاز الفني على اال�ستحواذ
�شارك يف التدريبات �أم�س مع بقية زمالئه ب�صورة طبيعية مع
والتمرير ال�سريع والت�سديد من بعد والتعامل مع الكرات العر�ضية
بقية زمالئه بعد زوال �آالم��ه ،وكان قد غادر املباراة املا�ضية �أمام
يف ال�شقني الدفاعي والهجومي ،قبل �أن تقام مناورة بني ق�سمني

أخضر السيدات يتعادل مع بوتان

جدة – البالد

حول منتخب اململكة لل�سيدات ت�أخره �أمام نظريه
منتخب بوتان بنتيجة ( )1-3يف ال�شوط الأول،
�إىل تعادل بنتيجة ( )3-3يف ختام املباراة الودية

الأوىل التي يخو�ضها �أخ�ضر ال�سيدات على �أر�ضه.
�أقيمت املباراة على ملعب مدينة الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز الريا�ضية يف �أبها �أول �أم�س ،وتقدم
خاللها منتخب بوتان بهدف يف الدقيقة اخلام�سة،
لكن العبة �أخ�ضر ال�سيدات بيان
�صدقة جنحت يف ت�سجيل التعادل
بعد ربع �ساعة من اللقاء.
و�أ��ض��اف منتخب �سيدات بوتان
ه��دف�ين يف ال �� �ش��وط الأول ال��ذي
انتهى بتفوقه بنتيجة ( ،)1-3لكن

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

مدربة منتخبنا لل�سيدات ،الأملانية مونيكا �ستاب
�أج��رت العديد من التعديالت يف ا�سرتاحة ما بني
ال�شوطني ،ما �سمح للأخ�ضر بالعودة يف املباراة
وت�سجيل ه��ديف ال �ت �ع��ادل ،الأول ع�بر البندري
م�ب��ارك (د  )75وا�ستمر �ضغط الع�ب��ات الأخ�ضر
حتى جنحن يف �إدراك ال�ت�ع��ادل يف الدقيقة 90
بهدف نورة الرباهيم.
ويعاود �أخ�ضر ال�سيدات مواجهة منتخب بوتان
يف ودي��ة �أخ��رى على ملعب املحالة �أي�ضا بعد غد
الأربعاء.

إعالنات محاكم التنفيذ

الإك��وادور ب�سبب �إ�صابة يف ع�ضالت الفخذ وحل مكانه �سلطان
الغنام ،فيما وا�صل القائد �سلمان الفرج برناجمه الت�أهيلي مع
اجلهاز الطبي بعد تعر�ضه لإ�صابة يف ع�ضلة ال�ساق ،حيث ي�سعى
اجلهاز الطبي لتجهيزه قبل مباراة الثالثاء.

عالمة الهالل التجارية تدر الماليين

الريا�ض  -حممد اجلليحي

ا�ستطاع نادي الهالل خالل فرتة وجيزة �أن يو�سع من
مداخيله املالية ب�صورة الفتة ،فمنذ �إعالن هويته اجلديدة
التي �سارع �إىل ن�شرها -لي�س يف داخل الوطن فقط -ولكن
حتى خارجه ،فذهب �إىل قطر ليلعب مباراة �سوبر لو�سيل
�أمام الزمالك امل�صري وانت�صر وح�صد ك�أ�سها مع املبلغ املايل
املقدر ب�سبعة ماليني ري��ال ،وخ�لال تواجده يف قطر قام
بالرتويج لعالمته ،وجنى من خاللها ثالثة ماليني
ريال؛ ب�سبب �شعبيته الكبرية و�إقبال امل�شجعني
على اقتناء جميع منتجاته التجارية.
خ �ط��وت��ه ال �ث��ان �ي��ة ت��وج �ه��ه �إىل ال�ك��وي��ت
للم�شاركة يف حفل اعتزال حار�س املنتخب
ال �ك��وي �ت��ي ن� ��واف اخل ��ال ��دي ،ف� ��ر�أت �إدارة
الأزرق ���ض��رورة ت��واج��د م�ع��ر���ض ال�ه�لال
املتنقل ،الذي يدر �أرباحا �إ�ضافية ل�صندوق
النادي للرتويج للعالمة التجارية اخلا�صة
بالهالل .ومن املتوقع �أن ي�ضيف ما يقارب
الثالثة ماليني ريال كدخل �إ�ضايف عند نهاية
املعر�ض ،الذي القى �إقباال كبريا من اجلمهور
الكويتي؛ ب�سبب ال�شعبية ال�ضخمة التي يحظى
بها الهالل يف الوطن العربي.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

رياضة
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«بيتسو موسيماني» مدربا لألهلي

جدة -البالد

�أعلن النادي الأهلي لكرة القدم �صباح
�أم�س الأحد التعاقد مع املدرب اجلنوب
�إف��ري��ق��ي بيت�سو مو�سيماين لقيادة
�إدارته الفنية.
و���س��ي��خ��ل��ف م��و���س��ي��م��اين امل���درب
يو�سف عنرب ،ال��ذي ت��وىل تدريب
الأه��ل��ي ب�شكل م���ؤق��ت عقب �إق��ال��ة

الأوروغوياين روبرت �سيبولدي بعد املرحلة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن دوري ال��درج��ة الأوىل .وي���أت��ي
مو�سيماين ( 57عاما) �إىل الأهلي بعد م�شوار
رائع مع الأهلي امل�صري؛ �إذ توج بدوري �أبطال
�أفريقيا عامي  2020و ،2021قبل خ�سارة
الن�سخة الأخ��ي�رة ام���ام ال����وداد البي�ضاوي
املغربي �صفر ،2-وك���أ���س ال�سوبر الإفريقي
لنف�س العامني � ً
أي�ضا.

ك��م��ا جن���ح م��و���س��ي��م��اين ب��ق��ي��ادة الأه���ل���ي �إىل
ال��ت��ت��وي��ج ب��امل��ي��دال��ي��ة ال�برون��زي��ة يف م��ون��دي��ال
الأندية مرتني عامي  2020و 2021ف�ضلاً عن
ك�أ�س م�صر عام  ،2020قبل �أن يرحل عن النادي
القاهري يف يونيو املا�ضي.
وف�سخ مو�سيماين الذي �أحرز �أي�ضا لقب دوري
الأب��ط��ال كمدرب مع ماميلودي �صنداونز عام
 ،2016عقده بالرتا�ضي مع الأهلي.

وبرز مو�سيماين مع �صنداونز الذي �أحرز معه
لقب الدوري املحلي خم�س مرات ،يف الفرتة بني
 2012و ،2020كما قاد منتخب "بافانا بافانا"
فنيا بني  2010و.2012
ويحتل فريق الأهلي ،الذي هبط �إىل الدرجة
الأوىل للمرة الأوىل يف تاريخه ،املركز ال�سابع
بر�صيد  8ن��ق��اط ،ب��ف��ارق  4نقاط ع��ن الأخ���دود
�صاحب ال�صدارة.

أكد أن الوضع سيختلف في كأس العالم..
االتحاد يسابق الزمن لعالج
ساوثغيت يقلل من هبوط مصابيه قبل الكالسيكو
إنجلترا للمستوى الثاني
جدة – البالد

يخو�ض منتخب �إجن��ل�ترا مواجهة
�صعبة م�ساء اليوم االثنني �أمام نظريه
الأملاين يف اجلولة ال�ساد�سة من دوري
الأمم الأوروب����ي����ة ،ال��ت��ي ه��ب��ط فيها
"الأ�سود الثالثة" من امل�ستوى الأول
�إىل الثاين عقب خ�سارتني �أم��ام املجر
و�إي��ط��ال��ي��ا ليتذيل ت��رت��ي��ب جمموعته
حيث مل يحقق �أي فوز يف  5مباريات
�سابقة.
واع���ت�ب�ر م����درب �إجن����ل��ت�را ،غ��اري��ث
���س��اوث��غ��ي��ت ،ال���واق���ع حت���ت ���ض��غ��وط
عقب م�سرية حمبطة بالبطولة ،نف�سه
"ال�شخ�ص املنا�سب" لقيادة املنتخب
يف ك���أ���س ال��ع��امل يف قطر ه��ذا ال��ع��ام،
مقلال هو والقائد هاري كني من هبوط
�أداء املنتخب يف البطولة.

وانقلبت اجلماهري على �ساوثغيت
عقب اخل�����س��ارة ( )4-0م��ن امل��ج��ر يف
ي��ون��ي��و امل���ا����ض���ي ،وواج�����ه �صيحات
ا�ستهجان �أي�ض ًا من اجلماهري الزائرة
�أثناء ت�صفيقه لها عقب الهزمية ()1-0
من �إيطاليا يف ميالنو اجلمعة املا�ضية.
وق��ال �ساوثغيت ال��ذي ق��اد �إجنلرتا
�إىل ال��دور قبل النهائي بك�أ�س العامل
 2018و�إىل ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة �أوروب����ا
�" :2021أعتقد �أنني ال�شخ�ص املنا�سب
لقيادة املنتخب يف ك�أ�س العامل".
و�أ����ض���اف" :اعتقد �أن ه���ذا ي�ضمن
ا�ستقرار ًا �أكرب دون �شك ،وال �أظن �أن
الأداء (�أمام �إيطاليا) كان �سيئ ًا و�أعرف
�أن���ن���ي ���س���أت��ع��ر���ض ل�����س��خ��ري��ة ب�سبب
�سل�سلة الهزائم".
ويرى �ساوثغيت �أن اخلربة املكت�سبة

من مواجهة مناف�سني من ال�صف الأول
يف دوري الأمم �ست�ساعد يف تخطي
التحديات يف نهائيات ك�أ�س العامل التي
تنطلق يوم  20نوفمرب املقبل.
وتابع" :الالعبون ال�شبان بالتحديد
الذين خا�ضوا هذه املباريات تعلموا
الكثري ونعرف �أننا �سنتح�سن".
وق��ال ه��اري كني قائد �إجن��ل�ترا� :إنه
يتفهم �إح��ب��اط امل�شجعني ،لكنه �شدد
على عدم وجود حاجة للهلع ،و�أ�ضاف
مهاجم توتنهام" :لن نهلع وندرك �أننا
نريد التح�سن ،كنت م�شجع ًا لإجنلرتا
وال زل����ت ،و�أت���ف���ه���م ذل����ك� .سنخ�ضع
لتقييم عما �سيحدث يف نوفمرب ،و�إذا
جنحنا يف ك�أ�س العامل ل�ست مت�أكد ًا من
ان�شغال اجلمهور بهذه الفرتة ال�سابقة
من ال�صيف".

جدة – هالل �سلمان

ي�����س��اب��ق ف���ري���ق االحت������اد ال���زم���ن ل��ع�لاج
العبيه امل�صابني قبل مواجهة الكال�سيكو
املرتقبة �أم��ام الن�صر ي��وم � 2أكتوبر املقبل
�ضمن اجلولة اخلام�سة من دوري رو�شن
للمحرتفني.
وي����ع����اين االحت�������اد م����ن ت���ع���ر����ض ب��ع�����ض
عنا�صره امل���ؤث��رة لإ�صابات متفرقة ،حيث
ت���أك��د غ��ي��اب ع��ب��دال��ع��زي��ز البي�شي و�أح��م��د
�شراحيلي اللذين يخ�ضعان لربنامج ت�أهيلي،
فيما �أ�صيب الربازيلي رومارينيو بتمزق يف
ع�ضلة الفخذ ويحاول اجلهاز الطبي جتهيزه
ملواجهة الكال�سيكو ،حيث يعد من الركائز
الأ�سا�سية يف ت�شكيلة امل���درب الربتغايل
نونو �إ�سبرييتو �سانتو.
وتعر�ض امل��ح�ترف الآخ���ر هيلدر كو�ستا
لإ�صابة �أي�ضا لكن م�شاركته تبقى واردة
حيث يحتاج ب�ضعة �أيام للتعايف منها.
ويف الطرف الآخ���ر ،يفتقد فريق الن�صر
جل���ه���ود  3الع���ب�ي�ن يف ال��ك�لا���س��ي��ك��و ،هم

الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزب��ك��ي
ج�ل�ال ال���دي���ن م��ا���ش��اري��ب��وف وع��ب��دال��ف��ت��اح
ع�سريي ،حيث يوا�صل الثالثي براجمهم
العالجية مع اجلهاز الطبي للفريق.

وي��ح��ت��ل االحت����اد امل��رك��ز ال��ث��ال��ث بر�صيد
 10نقاط م��ن  3انت�صارات وت��ع��ادل ،فيما
ي�أتي الن�صر رابعا بر�صيد  9نقاط من 3
انت�صارات وخ�سارة وحيدة.

أخيرة
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هيئة الغذاء:

 5جرامات من الملح تكفي
الريا�ض ـ البالد

ن�صحت هيئة ال��غ��ذاء وال����دواء ،ب�����ض��رورة التقليل م��ن ا�ستهالك
الكميات اليومية من امللح؛ م�شرية �إىل �أن اختياراتنا الغذائية حتدد
معدل ا�ستهالكنا للملح يوم ًّيا .و�أو�صت الهيئة بالعمل بن�صائح منظمة
ال�صحة العاملية بخف�ض ا�ستهالك ال�صوديوم ،وعدم جتاوز  5غرامات
من امللح يوم ًّيا للبالغني.
و�أو�ضحت الهيئة �أن وج��ود بع�ض الأغذية عالية املحتوى بامللح
يف النظام الغذائي ،ي���ؤدي �إىل زي��ادة ا�ستهالك امللح مثل املعكرونة
وال�شوربة �سريعة التح�ضري ،واللحوم امل�صنعة ،والبيتزا والأطعمة
املعلبة وال�شطائر.
ُيذكر �أن الهيئة ح ّذرت يف ح�سابها على "تويرت" من �أن ا�ستهالك امللح
بكرثة قد ي���ؤدي �إىل خماطر �صحية ،الرتفاع ن�سبة ال�صوديوم فيه.
وقالت الهيئة :يلعب ال�صوديوم دو ًرا مه ًّما يف العمليات احليوية يف
وارتفاع ا�ستهالكه يرتبط مبخاطر �صحية
اجل�سم ووظائف اخلاليا،
ُ
منها �أمرا�ض القلب ،و�أمرا�ض الأوعية الدموية ،وال�سكتة الدماغية.
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ألف متدرب في مركز التدريب العدلي
الريا�ض ـ البالد

ك�شفت وزارة العدل �أن عدد املتدربني واملتدربات الذين
ا�ستفادوا من الربامج التدريبية الت�أهيلية والتطويرية يف
مركز التدريب العديل خالل العام اجلاري  2022بلغ 54
�ألف متدرب ومتدربة.
ون ّفذ املركز  1090دورة تدريبية خالل الفرتة نف�سها
 ،ب��واق��ع � 14أل��ف �ساعة تدريبية ا�ستفاد منها الق�ضاة،

والباحثون القانونيون ،وق�ضاة ديوان املظامل ،ومالزمو
ديوان املظامل ،ومن�سوبو وزارة املوارد الب�شرية ،واحلر�س
امللكي ،وهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد ،و�أم��ان��ة جمل�س
التعاون اخلليجي ،ومن�سوبو وزارة الدفاع وغريها.
و�أقام املركز �ضمن اخلطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة
ال��ت��دري��ب وت���أه��ي��ل الفئات امل�ستهدفة ،ع���دد ًا م��ن ال�برام��ج
ت�ضمنت برنامج ت�أهيل املحامني ،وبرنامج ت�أهيل املالزمني

الق�ضائيني ،وبرنامج ت�أهيل املوثقني ،وبرنامج تطوير
امل��ح��ام�ين ،وب��رن��ام��ج ت�أهيل امل�صلح ال��داخ��ل��ي ،وبرنامج
م�أذوين الأنكحة ،وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.
يذكر �أن املركز يتبنى خطة تدريب ت�ضمن حتقيق ر�ؤية
و�أه��داف وزارة العدل للتدريب والت�أهيل يف عدة جماالت
تدريبية عدلية وقانونية ،م�ستهدفة وف��ق معايري حاكمة
لإعداد برامج ت�أهيلية متخ�ص�صة.

اصفرار الجلد من
عالمات التهاب الكبد
الريا�ض ـ البالد

ا�ستعر�ضت وزارة ال�صحة� ،أك�ثر �أع��را���ض الإ�صابة
بالتهاب الكبد �شيوع ًا ،وذل���ك مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي
اللتهاب الكبد الفريو�سي.
و�أو�ضحت ال���وزارة� ،أن الكبد هو الع�ضو ال��ذي يقوم
بت�صفية ال�سموم من ال��دم وحماربة االلتهابات وعندما
يتعر�ض للعدوى تت�أثر وظيفته احليوية ،مبينة �أن �أكرث
�أع��را���ض الإ�صابة بهذا املر�ض �شيوع ًا تتمثل با�صفرار
اجل��ل��د والعينني (ال�ي�رق���ان) وال��ب��ول ال��داك��ن والغثيان
والقيء.
وتكمن الأعرا�ض ال�شائعة للإ�صابة بجميع �أنواع التهاب
الكبد يف ا�صفرار اجللد والعينني "الريقان" ،والبول
ال��داك��ن ،والغثيان وال��ق��يء  ،ويتعافى جميع امل�صابني
تقريب ًا من التهاب الكبد الفريو�سي "�أ"  ،ويكت�سبون مناعة
�ضده مدى احلياة ،كما يو�صى ب�أخذ لقاحات التهاب الكبد
"�أ" و"ب" ؛ للوقاية من الفريو�سات "ج" و"د" .
و�أك��دت درا�سات علمية �أن ما بني � 10إىل  % 20من
احل��االت التي تكت�شف كل ع��ام يتحول لديهم ال��داء �إىل
م��ر���ض م��زم��ن وتليف يف الكبد وم��ن  1اىل  % 5بعد
�إ�صابتهم بفرتة زمنية ت�ت�رواح م��ن � 20إىل  30عام ًا
يتطور املر�ض لديهم �إىل �سرطان الكبد .

طرق علمية لرفع
ذكاء الطفل
وا�شنطن ـ وكاالت

ُيعتقد �أن الأ�شخا�ص الناجحني لديهم معدل ذكاء �أعلى ومن الطبيعي
�أن يرغب الآباء يف �أن يكون لدى �أطفالهم معدل ذكاء مرتفع وبح�سب
ما ورد يف تقرير ن�شرته �صحيفة "تاميز �أوف �إنديا" Times of
 ،Indiaميكن تعزيز ذكاء الطفل �إىل حد كبري يف ال�سنوات التكوينية
من خالل ممار�سة الريا�ضة.
كما ميكن �أن يطلب �أح��د الوالدين من الطفل حل بع�ض امل�سائل
احل�سابية الب�سيطة ب�شكل ع�شوائي على مدار اليوم  ،وحتتوي الآالت
املو�سيقية على الكثري من العمليات احل�سابية يف �أدائها العام ،وعلم ًيا،
ثبت �أن العزف على الآالت املو�سيقية مثل والكمان والبيانو والطبول
كلها �أ�شياء مهمة لنمو الطفل وثقته ب�شكل عام� .إ�ضافة �إن ق�ضاء الطفل
حتى  10دقائق يوم ًيا يف حل الألغاز ميكن �أن يكون مفيدًا للغاية
ل�صحة دماغه.
كما �أن ممار�سة تدريبات التنف�س العميق تعد مفيدة للغاية للأطفال،
كما للبالغني .ي�سمح التدريب على التنف�س للأطفال بت�صفية �أفكارهم
واحل�صول على تفكري �أو�ضح .كما �أنه يعزز قوة تركيزهم.

ربط األجيال بالماضي
يوا�صل نحو  7ماليني طالب وطالبة من املدار�س واجلامعات ومراكز التدريب احتفاالتهم باليوم الوطني  92حتت �شعار" :هي لنا دار" ،من خالل امل�شاركة يف
ووجهت وزارة التعليم املجتمع
الفعاليات والأن�شطة التعليمية والرتفيهية والثقافية والفنية والريا�ضية ،وذلك ملدة �أ�سبوع درا�سي كامل اعتبا ًرا من يوم �أم�س ّ
التعليمي بتفعيل االحتفاء باليوم الوطني يف املدار�س احلكومية والأهلية مبناطق اململكة كافة ،وكذلك اجلامعات والكليات ،عرب تنفيذ الربامج والفعاليات
الوطنية؛ لتعزيز مكانة الوطن يف نفو�س �أبنائنا الطالب والطالبات ،وتر�سيخ قيم الوالء واملحبة واالنتماء واملواطنة ال�صاحلة ف�ضال عن تعميق الهوية الوطنية
وربط الأجيال اجلديدة مبا�ضيهم العريق.
وت�شمل برامج االحتفاالت �إقامة معار�ض م�صاحبة لعر�ض منجزات التعليم العام واجلامعي ،و�أبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن ،وما مت حتقيقه من جناحات
وميداليات و�أو�سمة لطالبنا وطالباتنا حملي ًا وعاملي ًا.

«تيك توك»
تدعم الحسابات الشعبية

انطالق سعودي ايدول في ديسمبر المقبل

وا�شنطن ـ وكاالت

 7فواكه ترفع سكري الدم
وا�شنطن ـ وكاالت

ك�شف تقرير على موقع "  "Diabetes.co.ukالطبي
عن �أخطر �سبع فواكه على مر�ضى ال�سكري ،الف ًتا �إىل �أن هذه
الفواكه ت�سبب ارتفاعً ا حادًا بال�سكر يف الدم عند تناولها.
ووف ًقا ملوقع " للأطباء  ،تت�ضمن قائمة الفواكه ذات م�ؤ�شر
الأع��ل��ى لن�سبة ال�سكر :امل��وز والربتقال واملانغو والعنب
والزبيب والتمر والكمرثى .ويو�ضح املوقع ال�صحي �أن
عال من ال�سكر يف
تناول الأطعمة التي حتتوي على م�ؤ�شر ٍ
الدم "ميكن �أن يكون خطريًا" بالن�سبة لأولئك الذين يعانون

من حالة �سكر ال��دم .وتن�ص التو�صيات" :بالن�سبة لأولئك
الذين ينتجون الإن�سولني ب�أنف�سهم ،ميكن للأطعمة التي
حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر �أن جترب اجل�سم على
حماولة �إنتاج زيادة يف الإن�سولني ملواجهة الكربوهيدرات
�سريعة امل��ف��ع��ول ،والنتيجة ال�شائعة ل��ذل��ك ه��ي ال�شعور
باجلوع يف غ�ضون �ساعتني �إىل ثالث �ساعات" .وبالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض ال�سكري ،ميكن �أن يكون
هذا خطريًا ب�شكل خا�ص ،لأن قدرة اجل�سم على التحكم يف
م�ستويات اجللوكوز يف الدم تقل �أو غري موجودة.

ك�شف تقرير �صحفي م�سرب من داخل اجتماعات "تيك
توك" ع��ن اتفاقها على منحها �سيا�سات "ت�ساهلية" مع
عدد من احل�سابات ال�شعبية وال�شهرية .و�أو�ضحت جملة
"فورب�س" �أنها ح�صلت على ت�سجيالت �صوتية الجتماعاتها
تتحدث ع��ن ت��وف�ير م�ستويات معاملة تف�ضيلية معتدلة
للح�سابات الأكرث �شعبية ،خا�صة تلك التي لديها �أكرث من
 5ماليني متابع .وقال �أحد املوظفني يف "تيك توك" خالل
اجتماع" :ال نريد �أن نتعامل مع هذه احل�سابات مثل باقي
احل�سابات الأخ��رى ،نريد ق��درًا �أكرب من الت�ساهل معهم"،
رغم �أن �إر���ش��ادات ال�شركة تن�ص على �أن��ه يتم التعامل مع
جميع امل�ستخدمني بنف�س ال�سيا�سات والطرق .ولن تكون
بتلك الطريقة "تيك توك" �أول من�صة تفعل ه��ذا ،حيث
ك�شفت تقارير �سابقة �أن "ميتا" �سمحت مل�ستخدميها الذين
ميتلكون عددًا كبريًا من املتابعني لاللتفاف ب�صورة كبرية
على القواعد والإر�شادات وال�ضوابط.

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

�أط��ل��ق رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للرتفيه ت��رك��ي ب��ن عبداملح�سن �آل ال�شيخ،
الربنامج ال�سعودي الأول من نوعه "�سعودي
�آيدول" ،وال���ذي �سي�ضم يف جلنة التحكيم
كل من الفنان �أ�صيل �أبو بكر� ،أحالم� ،أ�صالة،
ًاّ
وم��اج��د املهند�س ،وذل��ك ب�شراكة ج��دي��دة بني
الهيئة ال��ع��ام��ة للرتفيه وجم��م��وع��ة .MBC
و�سيتم بث الربنامج على قنوات MBC1
�����دءا م���ن منت�صف
ع��ل��ى م��رح��ل��ت�ين ،الأوىل ب ً

دي�سمرب املقبل ،وهي مرحلة التجارب ،تليها
مرحلة العرو�ض املبا�شرة ،والتي �ستبد�أ يف
 11يناير .2023
وي�سلط �سعودي �أي���دول ال�ضوء على الفن
ال�سعودي واملو�سيقى ال�سعودية وي��ع��د من
�أ�ضخم برنامج هواة من نوعه على االطالق
اجلدير بالذكر �أن هذه ال�شراكة ت�أتي امتدا ًدا
لعديد من ال�شراكات بني الطرفني ،والتي ت�سهم
ب�شكل مبا�شر يف دعم مواهب اململكة يف جميع
املجاالت.

