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احلوثي

احتجازات قسرية 
وإعدام لألطفال

اململكة توؤكد على التنمية وقيم احلوار ال�سعودية وجهة �سياحية عاملية 
الريا�ض - البالد

اململكة  يف  ال�سياحة  �سكل  اإن   ، اخلطيب  اأحمد  ال�سياحة  وزي��ر  قال 
�سواًء  اجل��دي��دة،  امل�ساريع  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  مت��ام��ًا  خمتلفًا  �سيكون 
م�ساريع حكومية مثل "الدرعية" و"القدية" والبحر االأحمر" باالإ�سافة 

اإىل م�ساريع القطاع اخلا�ص. 
وذكر اخلطيب يف جل�سة �سمن معر�ص "م�سروعات مدن متميزة يف 
 10 عهد خادم احلرمني ال�سريفني"، اأن ال�سعودية �ستكون �سمن اأبرز 

الو�سول،  ناحية  ناحية اجلودة ومن  العامل، من  �سياحية يف  وجهات 
اأ�سعاف   3 اإىل  لل�سعودية  الوا�سلة  حيث متت م�ساعفة عدد الرحالت 
الداخلية يف  الزيارات  اأن عدد  اإىل  ، الفتا   2019 عام  م�ستوياتها يف 
بذلك  ليحقق  زي���ارة،  مليون   65 بلغ  املا�سي  العام  خ��الل  ال�سعودية 
م�ستوى قيا�سيًا، فيما تخطى االإنفاق 80 مليار ريال خالل العام املا�سي 
 100 ا�ستقطاب   ،2030 عام  ت�ستهدف خالل  اململكة  اأن  اإىل  م�سريًا   ،

مليون زائر، �ستحت�سن العا�سمة الريا�ص 50 % منهم.

نيويورك - وا�ض
التزام  اخلارجية  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  االأمري  اأكد 
امل�ستمر  ودعمها  املتحدة،  االأمم  مبيثاق  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ملبادئ ال�سرعية الدولية الهادفة للحفاظ على االأمن وال�سلم الدوليني، 
الدول  اأ�سا�ص االحرتام املتبادل ل�سيادة  التعاون على  اإىل  والداعية 

وا�ستقاللها، وحل اخلالفات بالطرق ال�سلمية.
 وجدد �سموه يف كلمة اململكة اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

، الدعوة الإ�سالح جمل�ص االأمن ليكون اأكرث عدالة يف متثيل واقعنا 
اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإن  واأ�ساف  اليوم. 
وتوفري  واال���س��ت��ق��رار،  االأم���ن  تر�سيخ  �سبيل  يف  اجل��ه��ود  ت�سافر 
التنمية واالزده��ار، مبا  ال�سعوب يف  يلبي تطلعات  اأف�سل  م�ستقبل 
يف  وي�سهم  احلياة،  جودة  ويح�سن  القادمة،  اأجيالنا  تطلعات  يلبي 
وير�سخ  واالبتكار،  االإب��داع  قدرات  وينمي  وال�سباب،  املراأة  متكني 
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10 ماليني دوالر من اململكة ملعاجلة خطر » صافر «

الريا�ض ـ البالد
"املنتدى  ت�ستعد وزارة الثقافة لتنظيم 
ال�سعودية"  القهوة  ال�ستدامة  ال��دويل 

من  ال��ف��رتة  خ��الل  ج���ازان  مدينة  يف 
ملناق�سة  املقبل؛  اأكتوبر   2 اإىل   1

ال�سعودية،  القهوة  قيمة  �سل�سلة 
واجل������وان������ب االق���ت�������س���ادي���ة، 
ذات  والبيئية  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال�سلة باال�ستدامة، وذلك �سمن 
"عام  مبادرة  وبرامج  اأن�سطة 
 "2022 ال�سعودية  القهوة 
جودة  برنامج  من  املدعومة 
حتقيق  برامج  "اأحد  احلياة 

روؤية اململكة 2030".
وي����ن����اق���������ص امل����ن����ت����دى 
اأرب���ع���ة حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة، 
ُي���رك���ز اأول���ه���ا ع��ل��ى ال��ق��ه��وة 
ويت�سمن  وط��ن��ي��ة  ك����رثوة 
ه��ي:  ع��ل��م��ي��ة،  اأوراق  اأرب����ع 
"الفر�ص اال�ستثمارية لرجال 

االأع���م���ال يف زراع����ة واإن��ت��اج 
ال�سعودية"،  القهوة  و�سناعة 

التمويلي  ال�����س��ن��دوق  و"دور 
و"طرق  النب"،  اأ�سجار  ل��زراع��ة 

االإم��داد  �سل�سلة  يف  املنتج  اإدراج 
�سناعة  ق��ط��اع  و"دور  العاملية"، 

االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القهوة 
للمملكة العربية ال�سعودية ".

ثقافة  "القهوة  الثاين  املحور  ويتناول 
االأوراق  م��ن  ع��دد  خ��الل��ه  وجمتمع" وت��ق��دم 

العلمية ذات ال�سلة، منها ورقة بعنوان "القهوة 
اجتماعية"،  روؤي����ة  و"القهوة  االإبداع"،  و���س��ر 

فيما  االجتماعي"،  وال��ت��وا���س��ل  القهوة  و"ا�ستهالك 
بينما  البيئة"،  واأن�سنة  "القهوة  الثالث  املحور  يت�سمن 

يناق�ص املحور الرابع: "القهوة وال�سحة".

فرص
استثمار للشركات األمريكية

نيويورك- البالد
املعدنية  وال���رثوة  ال�سناعة  وزي��ر  عقد 
ب��ن��در ب��ن اإب��راه��ي��م اخل��ري��ف، ل��ق��اءات مع 
مدينة  يف  االأمريكية  ال�سركات  م�سوؤويل 
يف  اال�ستثمار  ف��ر���ص  وط���رح   ، ن��ي��وي��ورك 
ال��ق��ط��اع��ني، ح��ي��ث اج��ت��م��ع م���ع ال��رئ��ي�����ص 
التنفيذي لالأ�سواق العاملية يف �سركة جرنال 
جري  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  الكرتيك، 
ل�سركة  ميدانية  ب��زي��ارة  ق��ام  كما  اأوراجن، 
وبحث  التنفيذي،  رئي�سها  والتقى  نيوالب، 
ال�سناعة  يف   الثنائية  ال��ت��ع��اون  جم���االت 
من  ع��دد  تنمية  يف  للم�ساهمة  والتعدين، 

القطاعات امل�ستهدفة.
 وت�ستهدف زيارة  وزير ال�سناعة والرثوة 
االأمريكية،   املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  املعدنية 
من  عدد  يف  البلدين  بني  النمو  م�سارات  دفع 
ال�سادرات  نفاذ  وزيادة  الواعدة،  ال�سناعات 
االأ����س���واق  اإىل  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  ال�����س��ع��ودي��ة 
خالل  ملحوظًا  منوًا  �سهدت  التي  االأمريكية، 

االأعوام اخلم�ص املا�سية.

5 مشروعات
للطاقة املتجددة

الريا�ض - البالد
الطاقة  ل�����س��راء  ال�سعودية  ال�سركة  اأع��ل��ن��ت 
م�سروعات  خم�سة  ط��رح  الرئي�ص(  )امل�����س��رتي 
با�ستخدام  الكهرباء  الإن��ت��اج  للمناف�سة  جديدة 
الطاقة املتجددة، وذلك �سمن املرحلة الرابعة من 
املتجددة،  للطاقة  الوطني  الربنامج  م�سروعات 

الذي ُت�سرف عليه وزارة الطاقة.
طاقتها  تبلغ  التي  امل�سروعات،  هذه  وت�سمل 
م�سروعاٍت  ثالثة  ميجاواط،   3300 االإجمالية 
ال�ستغالل  وم�سروعني  الرياح،  طاقة  ال�ستغالل 
ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة، وي��ب��ل��غ اإج����م����ايل ط��اق��ة 
هذه  يف  ال��ري��اح  ط��اق��ة  م��ن  االإن��ت��اج  م�سروعات 
املرحلة 1800 ميجاواط، موزعًة على م�سروٍع 
يف  وم�سروع  ميجاواط،   700 طاقته  ينبع  يف 
الغاط طاقته 600 ميجاواط، وم�سروع يف وعد 
تبلغ  حني  يف  ميجاواط،   500 طاقته  ال�سمال 
ال�سم�سية  الطاقة  من  االإنتاج  م�سروعات  طاقة 
يف  م�سروٍع  على  موزعة  ميجاواط،   1500
احلناكية طاقته 1100 ميجاواط، وم�سروع يف 

طربجل طاقته 400 ميجاواط.
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منتدى
لتعزيز مبادرة القهوة 

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين

العراق.. مشهد قامت والكاظمي حيذر
بغداد - البالد

ال يزال امل�سهد ال�سيا�سي يف العراق قامتا، يف ظل �ساآلة 
يف  تواجهها  التي  والتحديات  احلكومة  ت�سكيل  فر�ص 
امللي�سيات  ورغبة  امل�سهد،  عن  ال�سدري  التيار  ابتعاد  ظل 
اإيران، وهو ما يرف�سه  امل�سلحة يف جر البالد اإىل مواالة 
ال���وزراء  رئي�ص  ا�ستبعد  بينما  مت��ام��ا،  العراقي  ال�سعب 
م�ساركة  دون  حكومة  ت�سكيل  الكاظمي  م�سطفى  العراقي 
اأي  اأن  على  م�سددا  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم 
�سخمة،  حتديات  �ستواجه  ال�سدر  تيار  ت�ستبعد  حكومة 

وقد توؤدي اإىل تكرار اأكتوبر 2019، اأو ما هو اأ�سواأ.
بنف�سها  تناأى  اأن  اإىل  حتتاج  البالد  اإن  الكاظمي،  وقال 
مع  م��ق��اب��ل��ة  يف  م�����س��ي��ف��ا  بالعنف"،  مم��ل��وء  م���ا����صٍ  ع���ن 
تواجه  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  "املونيتور" 
اأن��ه  اإىل  لفت  اأول��وي��ات��ه  ع��ن  اأم��ا  م��ع اجلمهور.  ثقة  اأزم���ة 
واإقليميا.  داخليًا  االأفرقاء  كافة  بني  حوار  باإطالق  معني 

بعد  اأم�����ص،  العراقي  ال���وزراء  رئي�ص  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
�سيا�سية  قوى  ي�سم  التن�سيقي" الذي  "االإطار  اأبدى  اأن 

مبر�سحه  مت�سكه  عن  تراجع  ب��وادر  اإي��ران  من  قريبة 
اأملح  فيما  ال�سوداين،  �سياع  حممد  ال��وزراء  لرئا�سة 
زعيم التيار ال�سدري �سابقًا اإىل موافقته على بقاء 
مراقبة  اأج���ل  م��ن  احلكومة  راأ����ص  على  الكاظمي 

اإجراء انتخابات ت�سريعية جديدة يف البالد.
الربملانية  االن��ت��خ��اب��ات  منذ  ال��ع��راق  وي�سهد 
امل��ب��ك��رة ال��ت��ي ج���رت يف ال��ع��ا���س��ر م���ن اأك��ت��وب��ر 
2021، �سلاًل �سيا�سيًا تامًا، تاأزم اأكرث منذ يوليو 
اإىل  االأب����رز  اخل���الف  ط��ريف  ن���زول  م��ع   2022

ال�سارع واعت�سامهم و�سط بغداد )ال�سدر واالإطار 
العراقية،  العا�سمة  يف  وزع��ت  بينما  التن�سيقي(، 

االأول  يف  حا�سدة  ملظاهرات  تدعو  من�سورات  اأم�ص، 
من اأكتوبر املقبل، اإحياء لذكرى احتجاجات 2019.
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نيويورك - وا�س
اأكد الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير 
ال�صعودية  العربية  اململكة  التزام  اخلارجية 
امل�صتمر  ودع��م��ه��ا  امل��ت��ح��دة،  الأمم  مب��ي��ث��اق 
للحفاظ  ال��ه��ادف��ة  ال��دول��ي��ة  ال�صرعية  مل��ب��ادئ 
ع��ل��ى الأم����ن وال�����ص��ل��م ال��دول��ي��ن، وال��داع��ي��ة 
املتبادل  الح��رام  اأ�صا�س  على  التعاون  اإىل 
اخلالفات  وحل  وا�صتقاللها،  الدول  ل�صيادة 
اأو  للقوة  اللجوء  وع��دم  ال�صلمية،  بالطرق 

التهديد بها.
 وجدد �صموه يف كلمة اململكة اأمام اجلمعية 
ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة ، ال��دع��وة لإ���ص��الح 
اأك��ر عدالة يف متثيل  ليكون  الأم��ن  جمل�س 
مواكبة  يف  فاعلية  واأك���ر  ال��ي��وم،  واق��ع��ن��ا 
الدويل، واأكر  املجتمع  حتولت وتطورات 
كفاءة يف معاجلة حتدياته امل�صركة ، كما اأكد 
الدولية  اجلهود  لكافة  الداعم  اململكة  موقف 
اإىل  ي��وؤدي  �صيا�صي  حل  اإيجاد  اإىل  الرامية 

اإنهاء الأزمة الرو�صية � الأوكرانية.

ق�ضايا املنطقة
الأو�صط  ال�صرق  اإن منطقة  واأ�صاف �صموه: 
اإىل ت�صافر اجل��ه��ود يف  اأم�����س احل��اج��ة  يف 
وتوفري  وال�صتقرار،  الأم��ن  تر�صيخ  �صبيل 
يف  ال�صعوب  تطلعات  يلبي  اأف�صل  م�صتقبل 
التنمية والزدهار. مبينا اأن قمة جدة لالأمن 
ال��ولي��ات  ق��ادة  فيها  ���ص��ارك  التي  والتنمية 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وت�����ص��ع دول ع��رب��ي��ة، 
العمل  اأهمية  على  امل�صرك  تاأكيدنا  تعك�س 
للمنطقة  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  لبناء  اجل��م��اع��ي 
منطقة  اأمن  على  اأكد  كما  و�صعوبها،  ودولها 
يتطلب  وا���ص��ت��ق��راره��ا  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
الإ�صراع يف اإيجاد حلٍّ عادٍل و�صامٍل للق�صية 
الفل�صطينية، وفق قرارات ال�صرعية الدولية 

ومبادرة ال�صالم العربية.
���ص��م��وه جتديد  اأك����د  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ص��اأن  ويف 
الرامية  اجلهود  كافة  بدعم  التزامها  اململكة 
ال��ق��ي��ادة  جمل�س  ومت��ك��ن  ال��ه��دن��ة،  لتثبيت 
اإىل  و���ص��وًل  اأدواره،  اأداء  م��ن  ال��رئ��ا���ص��ي 
يف  الأ���ص��ق��اء  ب��ن  امل�صتدام  ال�صالم  حتقيق 
كما    ، الثالث  املرجعيات  اأ�صا�س  اليمن على 
كاأكرب  ال��ق��ي��ادي  دوره���ا  يف  اململكة  ت�صتمر 
والتنموية  الإن�صانية  احلاجات  لتلبية  داعم 

على  احل��ر���س  وك��ذل��ك   ، اليمن  يف  لالأ�صقاء 
دع���م اأم����ن ال���ع���راق وا���ص��ت��ق��راره ومن��ائ��ه، 
وا�صتقرارها  �صوريا  وح��دة  على  واحلفاظ 
اخلا�س  املبعوث  جهود  وتدعم  وعروبتها، 
�صيادة  وك��ذا  املتحدة،  ل��الأمم  ال��ع��ام  ل��الأم��ن 
اأهمية  وتاأكيد  وا���ص��ت��ق��راره،  واأم��ن��ه  لبنان 
واق��ت�����ص��ادي��ة  �صيا�صية  اإ���ص��الح��ات  تنفيذ 
هيكلية �صاملة ت�صمن تغلب لبنان على اأزمته 
نقطة  يكون  واأل  والقت�صادية،  ال�صيا�صية 

اأو  املخدرات  تهريب  اأو  لالإرهابين  انطالق 
اأمن  تهدد  التي  الأخرى  الإجرامية  الأن�صطة 
املنطقة وا�صتقرارها، واأهمية ب�صط �صيطرة 
الأرا���ص��ي  جميع  على  اللبنانية  احلكومة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ، واأي�����ص��ا ب���ذل ك��ل ج��ه��د ممكن 
ال�صودانية  الأط��راف  بن  احل��وار  لت�صجيع 
م��ت��م��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ودان و���ص��ع��ب��ه ال���ص��ت��ق��رار 
لالأمن  دعمها  اململكة  وجت���دد  والزده�����ار. 
امل��ائ��ي امل�����ص��ري وال�����ص��وداين. كما اأ���ص��اف 

وقف  لت��ف��اق  ال��ك��ام��ل  دعمها  اململكة  جت��دد 
اإطالق النار الليبي.

والأم��ن  ال�صلم  ا�صتتباب  اإن  �صموه:  وتابع   
الت�صلح  الدولين ل يتحقق من خالل �صباق 
من  بل  ال�صامل،  ال��دم��ار  اأ�صلحة  امتالك  اأو 
التنمية  لتحقيق  ال��دول  بن  التعاون  خ��الل 
���ص��رورة �صمان خلو  وب��ال��ت��ايل   ، وال��ت��ق��دم 
اإيران  ودع��وة  منها  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
للوفاء عاجاًل بالتزاماتها النووية، والتعاون 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل 
بينها  الثقة  لبناء  ج��دي��ة  خ��ط��وات  وات��خ��اذ 

وبن جريانها واملجتمع الدويل.

اأمن الغذاء والطاقة
اأن  اإىل  فرحان  بن  في�صل  الأمري  �صمو  واأ�صار 
الب�صرية تواجه حتديات م�صركة تهدد فر�س 
ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ص��ادي ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة، ولعل 
والطاقة،  الغذاء  اإمدادات  وكفاية  اأمن  اأبرزها 

البيئة  وحت��دي��ات  الإم����داد،  �صال�صل  وم��رون��ة 
قدرتنا على جتاوز هذه  اإن  املناخي.  والتغري 
وتعميق  جهودنا  بت�صافر  مرهونة  التحديات 
العاملية  ال�صتجابة  جمالت  وتعزيز  تعاوننا 

املوحدة واملتوازنة والعادلة.
ك��م��ا اأك����د اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة ال��ب��ال��غ واإدراك���ه���ا 
املناخي،  التغري  حتديات  مع  التعامل  لأهمية 
وامل�صاهمة  ال�صلبية،  اآثاره  معاجلة  و�صرورة 
وتدعم   ، باري�س  اتفاقية  اأه���داف  حتقيق  يف 
ب��ف��اع��ل��ي��ة وم�����ص��وؤول��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات الن��ت��ق��ال 
طاقة  وم�صادر  نظم  نحو  وامل�صوؤول  املتدرج 
اململكة  اإن  ا�صتدامة. واأ�صاف:  متنوعة واأكر 
م�صتمرة يف جهود البناء والتطوير مبا يلبي 
ج��ودة  ويح�صن  ال��ق��ادم��ة،  اأج��ي��ال��ن��ا  تطلعات 
وال�صباب،  امل���راأة  متكن  يف  وي�صهم  احل��ي��اة، 
وينمي قدرات الإبداع والبتكار، وير�صخ قيم 

النفتاح واحلوار والت�صامح والتعاي�س.
اململكة  اأن  اإىل  اخلارجية  وزي��ر  �صمو  ولفت 
والطموحة،  امل�صتقبلية  روؤيتها  من  انطالقًا 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ت 
امل�صي  التغيري:  "حقبة  �صعار  حت��ت   2030
امل�صتقبل" و�صتعمل  ا�صت�صراف  بكوكبنا نحو 
الفعالية  هذه  بتنظيم  فوزها  حال  يف  اململكة 
الأ�صلية،  فكرته  اإىل  املعر�س  هذا  اإع��ادة  على 

وا�صت�صراف م�صتقبل الكوكب.

محليات
الثنن 30 �صفر 1444ه� املوافق 26 �صبتمرب 2022م ال�صنة 91 العدد 223738

 إيصال التيار الكهربائي 
لمشروع "رؤى المدينة"

املدينة املنورة - البالد
املنورة،  املدينة  اأمري منطقة  بن عبدالعزيز،  �صلمان  بن  في�صل  الأمري  �صهد 
املدينة"،  "روؤى  مل�صروع  الكهربائي  التيار  اإي�صال  اتفاقية  توقيع  مرا�صم 
بالكامل  اململوكة  القاب�صة،  املدينة  روؤى  �صركة  وتنفذه  ت��ط��وره  ال��ذي 

ل�صندوق ال�صتثمارات العامة.
التنفيذي  الرئي�س  القاب�صة  املدينة  روؤى  �صركة  جانب  من  التفاقية  ووقع 
ال�صعودية  ال�صركة  جانب  ومن  اجلهني،  و�صل  بن  اأحمد  املهند�س  لل�صركة 
للكهرباء الرئي�س التنفيذي لل�صركة الوطنية لنقل الكهرباء املهند�س وليد بن 

عبدالله ال�صعدي.
حمطة  بت�صييد  القاب�صة  املدينة  روؤى  �صركة  �صتقوم  التفاقية  ومبوجب 
مركزية بالإ�صافة اإىل 4 حمطات حتويل فرعية وربطها بال�صبكة الكهربائية 

القائمة حالًيا.
من جهته، اأو�صح رئي�س جمل�س اإدارة �صركة روؤى املدينة القاب�صة املهند�س 
حممد بن �صالح اخلليل اأن حمطات الكهرباء اجلديدة �صتخدم جميع مرافق 
م�صروع روؤى املدينة الذي يتم تطويره على م�صاحة 1.5 مليون مر مربع، 
كما اأنها جزء من البنية التحتية التي �صيتميز بها امل�صروع باإذن الله، موؤكدًا 
وامتنانه  �صكره  مقدمًا  امل�صروع،  لتطوير  الزمنية  باخلطة  ال�صركة  التزام 
التنموي  للم�صروع  �صموه  دع��م  على  امل��ن��ورة  املدينة  منطقة  اأم��ري  ل�صمو 
العمالق الذي ت�صهده املدينة املنورة بكل مراحله مبا يتما�صى مع م�صتهدفات 
روؤية اململكة، ويرجم م�صاهمة ال�صركة يف حتقيق م�صتهدفات قطاع احلج 
والعمرة والزيارة من خالل رفع الطاقة ال�صتيعابية لتي�صري ا�صت�صافة 30 
م�صاعد  التفاقية،  توقيع  مرا�صم  ح�صر   .2030 عام  بحلول  معتمر  مليون 
والرئي�س  القحطاين،  نا�صر  املهند�س  الكهرباء  ل�����ص��وؤون  الطاقة  وزي��ر 
اإدارة  القنون، ورئي�س جمل�س  للكهرباء خالد  ال�صعودية  لل�صركة  التنفيذي 

�صركة روؤى املدينة القاب�صة املهند�س حممد اخلليل.

وزير الخارجية مؤكدا على سياسة وثوابت المملكة:

دعوة إيران للوفاء عاجال بالتزاماتها النووية 
االنتقال المتدرج 
والمسؤول نحو 

نظم ومصادر طاقة 

تحسين جودة الحياة 
وتمكين المرأة 

والشباب واالبتكار

استمرار الدور القيادي الداعم الستقرار وتنمية اليمن
دعم أمن واستقرار وسيادة دول األمة ومنع مهدداتها

تدريب آالف الخريجين والخريجات ودعم التوظيف
الريا�س - البالد

وال��ق��روي��ة  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  وزارة  وّق��ع��ت 
الب�صرية  امل���وارد  تنمية  و�صندوق  والإ���ص��ك��ان 
خريج  األ��ف   20 لتدريب  تعاون  مذكرة  )ه��دف( 
وال�صركات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  وخريجة 
العمل  راأ�س  على  التدريب  برنامج  املتميزة عرب 
)متهري( خالل العامن القادمن، بح�صور وزير 
وال��ق��روي��ة والإ���ص��ك��ان  ماجد  البلدية  ال�����ص��وؤون 
واخل��دم��ات  النقل  ووزي���ر  احلقيل  عبدالله  ب��ن 
اجلا�صر  نا�صر  بن  �صالح  املهند�س  اللوج�صتية 
ووزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال����زراع����ة الأ���ص��ت��اذ 
ووزي��ر  الف�صلي  عبداملح�صن  ب��ن  عبدالرحمن 

ال�صياحة اأحمد بن عقيل اخلطيب.
تنمية  �صندوق  عام  مدير  التعاون،  مذكرة  وَقّع 
اجلعويني  عبدالله  بن  تركي  الب�صرية  امل��وارد 
وال��ق��روي��ة  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  وزارة  ووك��ي��ل 
املجتمعية  وامل�صاركة  الثالث  للقطاع  والإ�صكان 

اأحمد بن علي القرعاوي.
املحتوى  اإث����راء  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  وت�صتهدف 
"دروب"  من�صة  يف  الإل���ك���روين  ال��ت��دري��ب��ي 
الوعي  ورفع  القطاع،  مهن  وج��دارات  مبهارات 
حولها، ودعم منو املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 
اأع�صار"،  "ت�صعة  القطاع عرب من�صة  العاملة يف 

الكوادر  وتوظيف  تدريب  دع��م  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صوؤون  بقطاع  املرتبطة  امل��ه��ن  يف  الوطنية 
م�صتوى  ورف��ع  والإ���ص��ك��ان،  وال��ق��روي��ة  البلدية 
الربحي  القطاع اخلا�س وغري  مهارات موظفي 
توظيفهم  فر�س  لتعزيز  عمل،  ع��ن  والباحثن 

وا�صتدامتهم يف �صوق العمل.

بن  الإ�صراتيجي  للتعاون  املذكرة،  وتوؤ�ص�س 
الوزارة وال�صندوق، واإطالق مبادرات م�صركة 
لتعزيز املهن املرتبطة بالقطاع، وتوحيد اجلهود 
وا�صتدامة  منو  لدعم  العالقة،  ذات  اجلهات  مع 
وتعزيز  ال��ع��م��ل،  ���ص��وق  يف  الوطنية  ال��ك��وادر 
يف  والإ���ص��ك��ان  والقروية  البلدية  املهن  توطن 
القطاع اخلا�س، وذلك �صمن جهود الطرفن يف 
وحتقيق  الوطن،  و�صابات  �صباب  توظيف  دعم 
م�صتهدفات روؤية اململكة 2030 يف حمور تنمية 
عدة  امل��ذك��رة  وتت�صمن  والق��ت�����ص��اد.  الإن�����ص��ان 
مبادرات، من اأبرزها؛ التدريب على راأ�س العمل، 
املن�صاآت  ودع���م من��و  الإل���ك���روين،  وال��ت��دري��ب 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع، 
بالإ�صافة اإىل متكن القوى الوطنية العاملة يف 
القطاع غري الربحي واخلا�س عرب دعم تدريبهم 
يف  ا�صتدامتهم  لتعزيز  املهنية  مهاراتهم  ورف��ع 

�صوق العمل ومواكبة تغرياته.

 رعى ملتقى المؤسسات األهلية..الراجحي:

القطاع غير الربحي شريك في التنمية
الريا�س- البالد

رعى وزير املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية رئي�س جمل�س 
اإدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي املهند�س اأحمد 
ال�صنوي  امللتقى  فعاليات  الريا�س،  يف  الراجحي  �صليمان  بن 
املوؤ�ص�صات  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  الأه��ل��ي��ة،  للموؤ�ص�صات  الأول 
"م�صتقبل املوؤ�ص�صات الأهلية  الأهلية على مدى يومن؛ بعنوان 

يف ظل روؤية اململكة 2030".
واأ�صاد وزير املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية بالدور الذي 
وال�صراكة  التكامل  بناء  يف  الربحي  غري  القطاع  مركز  به  يقوم 
اأن املوؤ�ص�صات الأهلية  بن املوؤ�ص�صات غري الربحية، م�صريًا اإىل 
الربحي، وقد حر�صت روؤية  القطاع غري  مكون مهم يف م�صرية 
حتقيق  يف  �صريكًا  القطاع  ه��ذا  يكون  اأن  على   2030 اململكة 
املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  ن�صبة  ورف��ع  ال��روؤي��ة،  م�صتهدفات 

الإجمايل بن�صبة %5.
من جهته اأو�صح رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س املوؤ�ص�صات الأهلية 
الدكتور عبدالرحمن بن �صليمان الراجحي اأن جمل�س املوؤ�ص�صات 
بجمع  املجل�س  وبادر  كورونا،  جائحة  بداية  مع  انطلق  الأهلية 

"ال�صندوق  منظمات القطاع غري الربحي ذات العالقة، واإطالق 
املجتمعي" براأ�س مال 500 مليون ريال، لتعزيز م�صاهمة القطاع 

يف تلبية احتياجات املجتمع.
جمل�س  ب��ن  تفاهم  م��ذك��رات  توقيع  ال��راج��ح��ي  ال��وزي��ر  و�صهد 
املوؤ�ص�صات الأهلية وعدد من اجلهات احلكومية وغري الربحية، 
اإط��الق  ومنها:  املجل�س،  وم��ب��ادرات  منتجات  من  ع��ددًا  واأطلق 

املنتجات،  ومن�صة  الأهلية،  املوؤ�ص�صات  ملن�صوبي  �صفري  ملتقى 
الولء  وبرنامج  النا�صئة،  للموؤ�ص�صات  الفرا�صية  واحلا�صنة 
الل��ت��زام  معياري  ول��وائ��ح  و�صيا�صات  الأه��ل��ي��ة،  للموؤ�ص�صات 
التدريب  من�صة  اإط���الق  ج��ان��ب  اإىل  والإف�����ص��اح،  وال�صفافية 
وجمتمعات  املعرفة،  اإدارة  مركز  واأعمال  )رواق(،  الإلكروين 

املمار�صة املهنية.

ً



بو�ضوح  اململكة  �ضيا�ضة  تت�ضم 
م��ق��ا���ض��ده��ا ال�����ض��اع��ي��ة دوم����ا اإىل 
تعزيز التعاون على كافة الأ�ضعدة 
وحت��ق��ي��ق امل�����ض��ال��ح امل�����ض��رك��ة ، 
الدولية  ال�ضرعية  ملبادئ  ودعمها 
، والهادفة اإىل احلفاظ على الأمن 
وال�ضلم الدوليني، والعالقات على 
ل�ضيادة  املتبادل  الح��رام  اأ�ضا�س 
التدخل  وا�ضتقاللها، وعدم  الدول 
واح��رام  الداخلية  �ضوؤونها  يف 
ودعم  وثقافاتها،  املجتمعات  قيم 

حقوق الأمة.
  لقد اأكدت اململكة يف كلمتها اأمام  
املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
وال��ت��ي ال��ق��اه��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الأم������ر ف��ي�����ض��ل ب���ن ف���رح���ان بن 
الثابتة  م��واق��ف��ه��ا  ع��ل��ى  ع��ب��دال��ل��ه، 
الإقليمية  ال��ق�����ض��اي��ا  ك��اف��ة  جت���اه 
وع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، وم��ا 
يف  مت�ضابكة  اأزم��ات  من  يواجهه 
والعمل  وت��داع��ي��ات��ه��ا،  حتدياتها 
م�ضتقبل  ت��وف��ر  لأج���ل  امل�����ض��رك 
ال�ضعوب  تطلعات  يلبي  اأف�����ض��ل 
وتعزيز  والزده����ار،  التنمية  يف 
الرابط والتكامل اإقليميًا ودوليًا، 
والهدف احلا�ضر واملتجدد باإتاحة 
ومتكني  لل�ضباب  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة 

املراأة والف�ضاء الرحب لالبتكار.
ه�����ذه امل��ن��ط��ل��ق��ات وم��ق��ا���ض��ده��ا 
ت���رج���م���ه���ا ع���م���ل���ي���ا  مب����واق����ف 
تعك�س  وم��ت��زن��ة  م�����ض��رف��ة  ق��وي��ة 
م��ك��ان��ت��ه��ا ال���ك���ب���رة وامل�����وؤث�����رة 
لقيادتها  الرفيع  والتقدير  عامليا، 
احل��ك��ي��م��ة وجل��ه��وده��ا جت���اه كل 
م��اي��دع��م ال���ض��ت��ق��رار وال��ت��ط��ور، 
ال������ذي ت���ق���دم ف��ي��ه��ا  ال����وق����ت  يف 
وفر�س  لنجاحات  مبهرا  منوذجا 
جمال،  كل  يف  الطموحة  روؤيتها 
اقت�ضادية  تنمية  اإىل  والو�ضول 

�ضاملة وم�ضتدامة.

ثوابت ومواقف
كلمة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين
جدة - وا�س

ا�ضتقبل خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
الله -، يف  اآل �ضعود - حفظه  بن عبدالعزيز 
امللك  اأخاه جاللة  اأم�س،  ال�ضالم بجدة،  ق�ضر 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

ال�ضقيقة.
اأيده الله  ورحب خادم احلرمني ال�ضريفني - 
اأبدى  فيما  اململكة،  -، بجاللته ومرافقيه يف 
جاللة ملك البحرين �ضعادته بلقاء اأخيه خادم 

احلرمني ال�ضريفني.
رعاه   - ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  اأق��ام  وق��د 
الله -، ماأدبة غداء تكرميًا جلاللة ملك مملكة 

البحرين.
ال�ضمو  �ضاحب  وامل��اأدب��ة،  ال�ضتقبال  ح�ضر 
الأمر خالد بن �ضعد بن فهد، و�ضاحب ال�ضمو 
امللكي الأمر �ضطام بن �ضعود بن عبدالعزيز، 
و�ضاحب ال�ضمو الأمر في�ضل بن �ضعود بن 
تركي  الأمر  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  حممد، 
بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة 
امل��راف��ق(،  )ال��وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  ع�ضو 
بن  �ضعود  الأم���ر  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �ضلمان 
امللكي الأمر راكان بن �ضلمان بن عبدالعزيز.

�ضمو  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  اجل��ان��ب  م��ن  ح�ضر  ك��م��ا 

املمثل  خليفة  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
اخلا�س جلاللة ملك مملكة البحرين، ومعايل 
خليفة  اآل  �ضلمان  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�ضيخ 
وزير الديوان امللكي، ومعايل ال�ضيخ �ضلمان 
جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  عبدالله  بن 

نبيل  وال�ضيد  العقاري،  والت�ضجيل  امل�ضاحة 
بن يعقوب احلمر م�ضت�ضار جاللة ملك مملكة 
ال�ضيخ  ومعايل  الإع���الم،  ل�ضوؤون  البحرين 
اآل خليفة وزير  �ضلمان  �ضلمان بن خليفة بن 
الركن  وال��ل��واء  الوطني،  والقت�ضاد  املالية 

املرا�ضم  رئي�س  الف�ضالة  اأح��م��د  ب��ن  خليفة 
امللكية، وال�ضيخ علي بن عبدالرحمن بن علي 
اململكة  لدى  البحرين  �ضفر مملكة  اآل خليفة 
حممد  ب��ن  واإب��راه��ي��م  ال�����ض��ع��ودي��ة،  العربية 

القعود رئي�س الطران امللكي.

محليات
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ولي العهد يستقبل حمد بن عيسى

جدة - وا�س
بن  �ضلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ق�ضر  يف  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  جاللة  اأم�س،  بجدة،  ال�ضالم 

مملكة البحرين ال�ضقيقة.
ورحب �ضمو ويل العهد يف بداية ال�ضتقبال بجاللة ملك البحرين 
يف بلده الثاين اململكة العربية ال�ضعودية، فيما اأعرب جاللته عن 
�ضمو  اأق��ام  وقد  العهد.  ويل  ب�ضمو  ولقائه  اململكة  بزيارة  �ضعادة 

ويل العهد ماأدبة ع�ضاء تكرميًا جلاللة ملك مملكة البحرين.
حممد  بن  تركي  الأم��ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ال�ضتقبال  ح�ضر 
ال����وزراء  ال��دول��ة ع�ضو جمل�س  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وزي���ر  ف��ه��د  ب��ن 

بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  )الوزيراملرافق(، 
ال�ضمو  الداخلية، و�ضاحب  نايف بن عبدالعزيز وزير  �ضعود بن 
احلر�س  وزي���ر  عبدالعزيز  ب��ن  ب��ن��در  ب��ن  الأم��رع��ب��دال��ل��ه  امللكي 
الأمن  م�ضت�ضار  ال��وزراء  جمل�س  ع�ضو  الدولة  ووزي��ر  الوطني، 
الوطني الدكتورم�ضاعد بن حممد العيبان، ووزير  الدولة ع�ضو 

جمل�س الوزراء الأ�ضتاذ حممد بن عبدامللك اآل ال�ضيخ.
ال�ضيخ حممد بن مبارك  البحريني �ضمو  فيما ح�ضر من اجلانب 
وال�ضيخ  البحرين،  مملكة  ملك  جلاللة  اخلا�س  املمثل  خليفة  اآل 
�ضلمان  وال�ضيخ  امللكي،  الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد 
بن عبدالله  اآل خليفة رئي�س جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري، 
مملكة  ملك  ج��الل��ة  م�ضت�ضار  احل��م��ر  يعقوب  ب��ن  نبيل  وال�ضيد 

خليفة  اآل  خليفة  بن  �ضلمان  وال�ضيخ  الإع��الم،  ل�ضوؤون  البحرين 
وزير املالية والقت�ضاد الوطني.

الأم��ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  موافقة  ���ض��درت  ثانية،  جهة  م��ن 
العهد نائب رئي�س جمل�س  العزيز ويل  حممد بن �ضلمان بن عبد 
الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للم�ضاحة 
�ضالح  بن  اأحمد  املهند�س  تعيني  على  اجليومكانية،  واملعلومات 
واملعلومات  للم�ضاحة  العامة  الهيئة  لرئي�س  نائًبا  الو�ضيدي، 

اجليومكانية.
ويحمل الو�ضيدي، درجة املاج�ضتر يف البيانات املكانية وعلوم 
اخلرائط من جامعة جال�ضكو - بريطانيا، ودرجة املاج�ضتر يف 
امل�ضح اجلوي وال�ضت�ضعار عن بعد من جامعة تونتي – هولندا.

وتزيد خربته على 25 عامًا يف اأعمال امل�ضح اجلوي وال�ضت�ضعار 
والدولية  املحلية  وامل�ضاركات  اجليومكانية  واملعلومات  بعد  عن 
الدفاع  ب��وزارة  العمل  بداأ  حيث  اجليومكاين،  بالقطاع  اخلا�ضة 
اجلوي  امل�ضح  اأعمال  يف  الع�ضكرية  للم�ضاحة  العامة  "الإدارة 
وال�ضت�ضعار عن بعد، ومن ثم الإ�ضراف على امل�ضاريع امل�ضاحية 
واملعلومات  للم�ضاحة  العامة  للهيئة  انتقل  ثم  واجليومكانية، 

اجليومكانية م�ضرفًا عامًا على اخلدمات اجليومكانية.
كما �ضارك يف عدد من الأعمال الت�ضريعية والتطويرية، ثم انتقل 
خلدمات  الوطنية  ال�ضركة  العامة"  ال�ضتثمارات  �ضندوق  اإىل 
للمعلومات  تنفيذي  رئي�س  مبن�ضب  للعقار"  العيني  الت�ضجيل 

اجليومكانية.

ماليين دوالر من المملكة لمعالجة خطر »صافر«
الريا�س - البالد / نيويورك- وا�س

لالإغاثة  �ضلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�ضرف  امللكي  بالديوان  امل�ضت�ضار  وّقع 
اأم�س الأول مذكرة  والأعمال الإن�ضانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 
ماليني   10 والبالغة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  من  املقدمة  املالية  امل�ضاهمة 
قبالة  الرا�ضية  "�ضافر"،  النفط  ناقلة  من  القائم  ملعاجلة اخلطر  اأمريكي؛  دولر 
اليمن ديفيد جري�ضلي يف  الإن�ضانية يف  ال�ضوؤون  اليمنية مع من�ضق  ال�ضواحل 
يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأعمال  هام�س  على  وذل��ك  نيويورك،  مدينة 

دورتها ال� 77.
كما تناول اجلانبان خالل اللقاء اجلهود الإن�ضانية والإغاثية املبذولة يف اليمن، 
لناقلة  والبيئية  والقت�ضادية  الإن�ضانية  التهديدات  مواجهة  �ضبل  بحث  مت  كما 

النفط "�ضافر"، والإجراءات الالزمة لتحييد خماطرها املحتملة.

اإنقاذ  يف  مل�ضاعيها  امتدادًا  تاأتي  اململكة  م�ضاهمة  اأن  الربيعة  الدكتور  واأو�ضح 
"�ضافر" ويف دعم اجلهود الأممية ملنع اأي كوارث حمتملة قد تنتج عنها  ناقلة 
عام  منذ  �ضيانتها  تتم  ومل  نفط  برميل  مليون  م��ن  اأك��ر  على  حتتوي  كونها 
2015م، موؤكدًا اأهمية ت�ضافر اجلهود الدولية للحيلولة دون وقوع اأي عواقب 
اليمن  على  لي�س  الوخيمة  اآثارها  تنعك�س  قد  والتي  املحتجزة،  الناقلة  ج��ّراء 

ال�ضقيق فح�ضب، بل على العامل اأجمع.
ال�ضعودية على ما تقوم  العربية  للمملكة   وقّدم ديفيد جري�ضلي �ضكره اجلزيل 
به من جهود ودعم لكل ما من �ضاأنه ا�ضتقرار اليمن واحلفاظ على ال�ضلم والأمن 

الدوليني.
اأعماله  الإن�ضانية  والأعمال  لالإغاثة  �ضلمان  امللك  مركز  يوا�ضل   ثانية  جهة  من 
الإن�ضانية ، حيث قام املركز بتوزيع 500 �ضلة غذائية يف منطقة البقاع الأو�ضط 

اللبنانية، ا�ضتفاد منها 500 اأ�ضرة من الأ�ضر الالجئة والأ�ضد حاجة يف املجتمع 
امل�ضت�ضيف.

حي  يف  الغذائية  ال�ضالل  م��ن  غ��رام  كيلو  و890  اأط��ن��ان   10 امل��رك��ز  وّزع  كما   
امل�ضت�ضفى، وحي �ضيت، وحي ال�ضوق، وحي البو�ضته مبحلية �ضنكات التابعة 

لولية البحر الأحمر بجمهورية ال�ضودان ال�ضقيقة، ا�ضتفاد منها 1200 فرد.
للنازحني  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ض��اع��دات  م��ن  ط��ًن��ا   35 امل��رك��ز  وزع  ال�����ض��وم��ال  ويف   
واملت�ضررين من اجلفاف يف مدينة جروي باإقليم جنال بولية بونتالند التابعة 

جلمهورية ال�ضومال الفيدرالية، ا�ضتفاد منها 3.000 فرد.
وعرب وزير وزارة ال�ضوؤون الإن�ضانية واإدارة الكوارث بولية بونتالند عبدالله 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خل��ادم  وتقديره  �ضكره  عن  حر�ضي  عبدي 

عبدالعزيز اآل �ضعود و�ضمو ويل عهد الأمني - حفظهما الله - .

          مركز امللك �سلمان يوا�سل م�ساعداته

وافق على تعيني الو�سيدي نائبًا لرئي�س »امل�ساحة«
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جدة – رانيا الوجيه                 

املجتمع  وافـــراد  امل�ستهلك  وعــي  على  حر�سا 

الــوهــمــيــة التي  لــاعــانــات  يــقــعــوا عــر�ــســة  اال 

العيادات  بع�ض  نرى  حيث  املوا�سم  يف  تنت�سر 

وعــرو�ــض  الــتــجــاريــة  والــعــرو�ــض  التجميلية 

يف  العرو�ض  مــن  وغــرهــا  الريا�سية  االنــديــة 

خال  مــن  الفخ  يــاأتــي  لكن  املختلفة،   املوا�سم 

وتعود  �سيئة  جتميلية  اأو  طبية  خدمات  تقدمي 

ايــ�ــســا مع  يــحــدث  كــمــا  العميل  عــلــى  بــالــ�ــســرر 

قدمية  منتجات  تقدم  التي  التجارية  املحات 

اأو غر مرغوب بها كثرا، اأو ت�سليل امل�ستهلك 

بــاالعــانــات وغــرهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو ومــن 

�سحايا تلك االعانات املو�سمية  �سجى عبداالله  

والتي قالت:  حتم�ست للح�سول على العرو�ض 

فيما  خا�سة  املكثفة،  االعــانــات  من  املخف�سة  

عــيــادات  يف  والتجميل   اجلــمــال  عــامل  يخ�ض 

ال�سعر  قدر  على  ولاأ�سف  والتجميل،  اجللدية 

�سوء  قدر  على  التجميلية  للخدمات  املنخف�ض 

اأدوات  وا�ستخدام  ال�سيء   والتعامل  اخلدمة 

ومركبات  رخ�سية ال فائدة لها، كل ذلك ب�سبب  

تخدع  الــتــي  امل�سللة  او  الوهمية  االعــانــات 

امل�ستهلكني ومتلقي االعانات. 

ـــروي  اميـــان الــ�ــســاذيل اأحـــد املــواقــف التي   وت

قائلة: كنت �سحية احد االعانات  لها  تعر�ست 

ــة والــوهــمــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــوا�ــســل  ــف املــزي

ــدمــا روجــــوا  االجـــتـــمـــاعـــي، عــن

لعرو�ض اأزياء للماركات العاملية 

م�ستخدمني  خمف�سة،   وباأ�سعار 

ــمــاء و�ـــســـعـــارات الــ�ــســركــات  ا�ــس

ــتــجــاريــة،  �ــســاحــبــة الــعــامــة ال

تلك  جميع  ان  الــكــارثــة  وكــانــت 

وب�سكل  مــقــلــدة  كــانــت  ـــــاء  االزي

رخي�ض جدا واأقل جودة، ومنها 

تعلمت الدر�ض واالبتعاد عن اي 

او  م�سمونة  غــر  ملــواقــع  تخفي�سات  عــرو�ــض 

معتمدة. 

وتقول جمانة عبدالله  من وجهة نظرها: عادة 

تقدمها  التي  املخف�سة  العرو�ض  يف  اأغــامــر  ال 

اأن  من  بالرغم  التجميل  عيادات 

اال�سعار على اخلدمات التجميلية 

تـــكـــون خمــفــ�ــســة بــ�ــســكــل الفـــت، 

وبــالــتــايل افــ�ــســل الــتــعــامــل مع 

العرو�ض يف املواقع االلكرتونية 

والــتــطــبــيــقــات اجــــدهــــا افــ�ــســل 

التعامل  او  الــ�ــســراء  مــن  بكثر 

املراكز  يف  التجارية  املحات  مع 

اأن العرو�ض التي  واملــوالت، كما 

تروج لها املحات التجارية ، عادة تكون م�سللة 

املحات  اىل  نذهب  وعندما   ، عديدة  باإغراءات 

لك�سب فر�سة التخفي�سات جند اأن التخفي�سات 

مقت�سرة  فقط  بل  املنتجات  جميع  على  لي�ست 

عــلــى الــبــ�ــســائــع الــقــدميــة فــقــط واالخــتــيــارات 

حمدودة، واجد ذلك ي�سبب قلة الثقة من العميل 

للهذه املحات التجارية او العيادات وخافه. 

الله الرتك�ستاين املحلل  ويو�سح دكتور حبيب 

امل�ستهلك  حماية  جمعية  وع�سو  االقت�سادي 

وراء  يندفعوا  اال  امل�ستهلكني  ان�سح  قــائــا: 

ن�ستهلك  واأال  الوهمية،    التخفي�سات  اعانات 

ويف  اليها،  نحتاج  بالفعل  التي  االمــور  يف  اال 

 ، املنا�سبات  تلك  التجار  ي�ستغل  االوقــات  اغلب 

لت�سريف بع�ض ال�سلع القدمية، او ال�سلع التي 

ا�سبحت  التي  ال�سلع  او  مدة �ساحيتها  اأنتهت 

يف  منهم  رغبة  طويلة،  مــدة  منذ  لديه  خمزنة 

ت�سريف تلك املنتجات والتخل�ض منها با�سعار 

علم  يف  التخفي�سات   اال�سا�ض  ويف  خمف�سة، 

الت�سويق موجود ون�ساط من ان�سطة الرتويج ، 

ويجب اأن يقدم التاجر نوع من الوفاء واالمانة 

وغر  حقيقية  اال�سعار  تكون  واأن  للم�ستهلك، 

يقومون  التجار  بع�ض  هناك  اي�سا   ، وهمية 

يذهب  وعــنــدمــا  قــويــة   لتخفي�سات  بــاعــانــات 

كل  على  لي�ست  التخفي�سات  ان  يجد  امل�ستهلك 

ين�سدم  بــل  املــعــر�ــض  يف  املنتجات  او  ال�سلع 

�سلع  على  فقط  التخفي�سات  بانباأن  امل�ستهلك 

من  وعلى  قدمية.  �سلع  ماتكون  وغالبا  معينة 

جميع  على  يقدمها  ان  يجب  التخفي�سات  يقدم 

املــعــر�ــض، وال ي�سع   الــ�ــســلــع  واخلـــدمـــات يف 

امل�ستهلك  امام �سلع حمددة فقط،  وبالتايل يجب 

من  ذكاًء  اكرث  امل�ستهلك  يكون  ان 

اليــنــ�ــســاق  وان  االعـــانـــات  تــلــك 

االعـــانـــات  ــك  ــل ت وراء  �ــســريــعــا 

الوهمية اأو امل�سللة. 

يف  الــتــجــارة  وزارة  ــح  وتــو�ــس

الباد"   لـ"  خـــا�ـــض   ــريــح  تــ�ــس

الرقابية  الــفــرق  اإن   مــو�ــســحــة: 

لــــوزارة الــتــجــارة  تنفذ زيـــارات 

التجارية  املن�ساآت  على  تفتي�سية 

التزامها  من  للتاأكد  اململكة،  مناطق  جميع  يف 

وت�سرتط  التخفي�سات،  و�ــســروط  ب�سوابط 

ــاآت الــتــجــاريــة على  ــــــوزارة حــ�ــســول املــنــ�ــس ال

والتخفي�سات  ــعــرو�ــض  ال لــتــقــدمي  تــرخــيــ�ــض 

وو�سع  للم�ستهلك،  وا�سح  مكان  يف  واإبـــرازه 

وبعد  قــبــل  املــنــتــج  و�ــســعــر  التخفي�ض  ن�سبة 

قبل  االأ�سعار  الـــوزارة  تراقب  كما  التخفي�ض، 

اأو  غ�ض  وجــود  عــدم  ل�سمان  التخفي�ض  وبعد 

ت�سليل للم�ستهلكني.

وعــي  اأهــمــيــة  عــلــى  الــتــجــارة  وزارة  وتـــوؤكـــد 

امل�ستهلك بحقوقه والتحقق من �سحة العرو�ض 

املــراكــز  مــن  املــقــدمــة  املو�سمية  والتخفي�سات 

قبل  االإلكرتونية  واملتاجر  التجارية  واملــحــال 

�سحة  من  التحقق  للم�ستهلك  وميكن  ال�سراء. 

ــعــرو�ــض والــتــخــفــيــ�ــســات، عــر قــــراءة رمــز  ال

التخفي�ض )الباركود( على تطبيق "تخفي�سات" 

الإي�ساح بياناته الكاملة.

من  للتاأكد  امل�ستهلكني  "التجارة"  حتــث  كما 

موقع  خــال  مــن  االإلــكــرتوين  املتجر  موثوقية 

ال  حتى  "معروف"  من�سة  اأو  التجارة  وزارة 

وحتيل  الت�سليل.  اأو  للغ�ض  عر�سة  يكونوا 

الوزارة املن�ساآت املخالفة غر امللتزمة ب�سوابط 

التي  العامة  النيابة  اإىل  التخفي�سات  و�سروط 

حتيل بدورها هذه الق�سايا اإىل املحاكم املخت�سة 

الغ�ض  مكافحة  لنظام  ووفقًا  االأحكام،  الإ�سدار 

يخالف  من  كل  يعاقب  التجاري 

اإىل  ت�سل  مالية  بغرامة  النظام 

مليون ريال وال�سجن ملدة ت�سل 

بالعقوبتني  اأو  �سنوات  لــثــاث 

التجاري،  ال�سجل  و�سطب  معًا 

فيما  املخالفة.اأما  العمالة  واإبعاد 

يتعلق بالعيادات التجميلية فهي 

املرخ�سة  اجلهة  لرقابة  خا�سعة 

للن�ساط.

التخفيضات الوهمية فخ لجذب المستهلكين
التجارة: جوالت تفتيشية على الموالت والمراكز .. ومختصان: 

استشاري: أصحاب متالزمة 
الحرمان معرضون للزهايمر
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الباطنية  االأمــرا�ــض  ا�ست�ساري  ر  حــذَّ

الدكتور  النوم،  واأمرا�ض  وال�سدرية 

�ساعات  النوم  اأن  الدما�ض، من  �سالح 

االإ�ــســابــة  ــبــاب  اأ�ــس مــن  ــا  يــومــيًّ قليلة 

اأ�ــســحــاب  اأن  وبــــنيَّ  بــــ«الـــزهـــاميـــر«، 

ـــوم«  ـــن ــــان مــــن ال »مـــتـــازمـــة احلــــرم

اأعمارهم اأق�سر.

وتف�سيًا، ن�سح اال�ست�ساري الدما�ض 

َمن يعانون �سعوبة الدخول يف النوم 

م�سروبات  اأي  تــنــاول  عــن  بالتوقُّف 

الرابعة  قبل  الكافيني  على  حتــتــوي 

جتنُّب  ل  ُيف�سَّ اأنــه  اإىل  الفــًتــا  ع�سًرا، 

القهوة قبل  اأو �سرب  التدخني  تعاطي 

�ست �ساعات من النوم.

ممار�سة  اأهمية  االإطــار  هذا  يف  واأكــد 

وتناُول  ــوزن،  ال وتخفيف  الريا�سة، 

وتثبيت  جــيــد،  �سحي  غــذائــي  نــظــام 

مواعيد النوم واال�ستيقاظ؛ لكي ينعم 

وهادئ،  عميق  �سحي  بنوم  االإن�سان 

و�سحة جيدة.

اأي  تناُول  الدما�ض  الدكتور  واعتر 

غر  �سلوًكا  النوم  على  ت�ساعد  اأدويــة 

�سحي، م�سًرا اإىل اأن الو�سع الفطري 

التا�سعة  بني  فــرتة  االإن�سان  ينام  اأن 

اأو  الــرابــعــة  حتى  م�ساء  والــعــا�ــســرة 

اخلام�سة �سباًحا.

هذه  يتبع  ال  »معظمنا  اأن  اإىل  ولفت 

ب�سبب  للج�سم  احليوية  ال�ساعة 

منـــــط احلـــــيـــــاة احلـــــديـــــث، 

التقنية  و�ــســائــل  ووجــــود 

احلـــــديـــــثـــــة، وو�ــــســــائــــل 

الــــرتفــــيــــه واملـــقـــاهـــي 

واملــــطــــاعــــم الــتــي 

تــفــتــح لــ�ــســاعــات 

من  مـــتـــاأخـــرة 

الليل«.

واأ�ـــــــســـــــاف: »هـــــنـــــاك الــــعــــديــــد مــن 

ــا�ــض الـــذيـــن يــــــوؤدون اأعـــمـــااًل يف  ــن ال

الـــفـــرتة املــ�ــســائــيــة، وهــــذه احلـــاالت 

وال�ساعة  الطبيعية  للفطرة  م�سادة 

الــبــيــولــوجــيــة؛ وبــالــتــايل تــــوؤدي يف 

معظم االأحيان اإىل متازمة )احلرمان 

من النوم(«.

ال�سخ�ض  ح�سول  عدم  اأن  من  ر  وحــذَّ

عواقب  لــه  كافية  نــوم  �ــســاعــات  على 

ــحــة اجلــ�ــســديــة  ــ�ــس وخــيــمــة عــلــى ال

والعقلية والنف�سية

اأداء  يــفــ�ــســلــون  ــــن  َم وبــخــ�ــســو�ــض 

الدما�ض  الدكتور  لفت  ليًا  ريا�ستهم 

ُت�سبب  ليًا  الريا�سة  ممار�سة  اأن  اإىل 

َمن  اأن  واأو�ــســح  الــنــوم،  ا�سطرابات 

العا�سرة  عند  الــتــمــاريــن  ميــار�ــســون 

دخولهم  على  ا  �سلبيًّ ذلك  يوؤثر  م�ساء 

بــاالأرق.  لاإ�سابة  ويــوؤدي  النوم،  يف 

قبل  البدين  اجلهد  مبمار�سة  مو�سًيا 

�ساعات عدة من النوم.

ينام  اأن  االأمـــثـــل  »الـــوقـــت  واأردف: 

م�ساء،  والــــ11  ــــ10  ال بــني  ال�سخ�ض 

بني  مــا  فــرتة  يف  الريا�سة  وميــار�ــض 

الع�سر واملغرب؛ اإذ ت�سبق النوم بـ4-

5 �ساعات«.

الطبيعية  الــنــوم  �ــســاعــات  عــدد  وعــن 

�سالح  ــور  ــت ــدك ال اأو�ـــســـح  لــاإنــ�ــســان 

يحتاج  البالغ  »ال�سخ�ض  اأن  الدما�ض 

 9-7 بـــني  املـــعـــدل  يف 

ا، وهذا  �ساعات يوميًّ

هــــو احلـــــد االأدنــــــى 

واحلـــد  �ـــســـاعـــات(،   7(

�ــســاعــات(،   9( االأعـــلـــى 

فما َقلَّ اأو زاد غر 

�سحي«.
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رد جمــلــ�ــض الــ�ــســحــة لــــدول جمــلــ�ــض الــتــعــاون 

توقف  اإمكانية  ب�ساأن  يــرتدد  ما  على  اخلليجي، 

مر�سى ال�سغط عن اأخذ اأدوية ال�سغط اإذا كانت 

القراءات طبيعية.

قــراءات  كانت  حــال  يف  اأنــه  املجل�ض،  واأو�ــســح 

فاإن  العاج  ا�ستخدام  اأثناء  طبيعية  الـدم  �سغط 

ب�سبب  ُمنتظم  الـدم  و�سغط  فعال  اأنه  يعني  هذا 

اأخــذ  اإيــقــاف  فــاإن مــا يــرتدد عــن  لــذا  ا�ستخدامه، 

الدواء "�سائعة"، م�سرًا اإىل اأن هذا املر�ض يعتر 

ُي�سبب  قــد  الــعــاج  املُزمنة وتــرك  االأمــرا�ــض  مــن 

اأنه يجب جتنب  اإىل  واأ�سار  م�ساعفات خطرة. 

املُخت�ض،  الطبيب  ا�ست�سارة  دون  العاج  اإيقاف 

كما اأن تقليل اجلرعات يكون با�ست�سارة الطبيب 

ح�سب تقييم احلالة.  ي�سار اإىل اأن ارتفاع �سغط 

الـــدم يــــزداد مــع الــتــقــدم يف الــ�ــســن؛ حــيــث يبلغ 

 15 اأعمارهم بني  اأولئك الذين تراوح  3.2% بني 

تراوح  الذين  اأولئك  51.2% بني  اإىل  �سنة   24 -

بني  من   %70 واإىل  �سنة  و64   55 بني  اأعمارهم 

اأولئك الذين تراوح اأعمارهم بني 65 �سنة واأكرث، 

ــاع حـــاالت مــا قــبــل االإ�ــســابــة  ــف حــيــث لــوحــظ ارت

 %46.5 اإىل  و�سلت  حيث  الــدم؛  �سغط  بارتفاع 

بــني الــذكــور )3 مــايــني( مــن الــذكــور، و%34.3 

اأن ارتفاع  بني االإناث )اأكرث من مليونني(.  كما  

يف  املبكرة  للوفاة  رئي�ًسا  �سبًبا  يعد  الدم  �سغط 

املر�سية  احلــاالت  من  وهو  العامل،  اأنحاء  جميع 

اأي  ال�سخ�ض  عــلــى  يظهر  ال  حــيــث  الــ�ــســامــتــة، 

اأعرا�ض ت�سر اإليه اإال بعد مرور فرتة زمنية بعد 

االأعرا�ض  عن  الك�سف  ميكن  وال  املر�ض  ا�ستداد 

الفح�ض املتكرر والــدوري ل�سغط  اإال عن طريق 

زيادة  اإىل  تــوؤدي  التي  االأ�سباب  اأن  مبيًنا  الــدم، 

ال�سغط على ال�سرايني تت�سابه مع اأ�سباب ارتفاع 

على  الدهنية  الروا�سب  جتمع  ومنها  ال�سغط، 

التي ت�سبب حالة طبية ت�سمى  ال�سرايني  جدران 

بارتفاع  االإ�سابة  اإىل  وتــوؤدي  ال�سرايني  ت�سلب 

االأخـــرى  االأ�ــســبــاب  بع�ض  وهــنــاك  الـــدم،  �سغط 

الرتفاع �سغط الدم هي اأمرا�ض الكلى واأمرا�ض 

الغدة الدرقية واأمرا�ض الغدة الكظرية ومتازمة 

توقف التنف�ض اأثناء النوم.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم 

لــاأداء  املنورة  املدينة  "جائزة  موؤ�س�سة  عقدت 

ــور�ــض  ال اأوىل   ، اأمـــ�ـــض  املتمّيز"  احلــكــومــي 

يف  امل�ساركة  احلكومية  للجهات  التخ�س�سية 

بهدف  الــعــام،  هــذا  للجائزة  ال�سابعة  الــــدورة 

متكينها من امل�ساركة يف فروع اجلائزة بطريقة 

علمية فاعلة.

ت�ست�سيفها  ــي  ــت ال الــعــمــل  ور�ـــســـة  وتــنــاولــت 

اأيـــام،  لــثــاثــة  وت�ستمر  االإ�ــســامــيــة  اجلــامــعــة 

التعريف مبعاير الفرع االأول "التميز يف خدمة 

امل�ستفيد" حيث يركز هذا الفرع على مدى قيام 

وتطوير  واإدارة  بت�سميم  احلكومية  اجلهات 

عمليات تقدمي اخلدمات للم�ستفيدين من االأفراد 

وموؤ�س�سات االأعمال.

امل�ستخدمة  املنهجيات  الور�سة  ا�ستعر�ست  كما 

امل�سطلحات  حتــلــيــل  ومنــــاذج  الــتــحــكــيــم،  يف 

ال�سواهد  بني  املفا�سلة  اإىل  اإ�سافة  ومفاهيمها، 

ذات التاأثر االأعلى لتطبيق املعاير يف اجلهة، 

ملوؤ�س�سة  االإلكرتوين  التطبيق  ا�ستخدام  واآلية 

تعتمد  تدريبية  باأ�ساليب  املنورة  املدينة  جائزة 

والعمل  اجلماعية،  واملناق�سة  التطبيق  على 

واجلــودة  التمّيز  لتحقيق  اجلهود  تكثيف  على 

احلكومية  اخلــدمــات  يف  والفعالية  والــكــفــاءة 

املقّدمة للم�ستفيدين من خال فروع اجلائزة.
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 )36( البيئي  لاأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 

لدخولهم  البيئة،  لنظام  خمالفني  مــواطــًنــا 

يف  وال�سيد  ت�سريح،  دون  حممية  منطقة 

اأماكن حمظورة يف حممية امللك عبدالعزيز 

هوائية،  بندقية   )27( بحوزتهم  امللكية، 

نـــوع )�ـــســـوزن(،  بــنــادق ر�ـــض مــن  و)8( 

ذخـــرة،  و)7284(  نـــاريـــة،  وبــنــدقــيــة 

طــًرا  و)83(  الــطــيــور،  جـــذب  وجــهــاز 

مــ�ــســيــًدا، ومت حتــريــز املــ�ــســبــوطــات، 

وتطبيق االإجراءات النظامية بحقهم.

ــتــحــدث الــر�ــســمــي لــلــقــوات  واأكـــــد امل

ـــاأمـــن الــبــيــئــي الــعــقــيــد  اخلـــا�ـــســـة ل

عقوبة  اأن  العتيبي  عــبــدالــرحــمــن 

دون  الطبيعية  املحميات  دخـــول 

ال�سيد  عقوبة  وتبلغ  ريــال،  اآالف   )5( ت�سريح 

يف اأماكن حمظورة غرامة )5( اآالف ريال، فيما 

)�سوزن(  الر�ض  بندقية  ا�ستخدام  عقوبة  تبلغ 

وال�سباك وال�سباك ال�ساقطة وامل�سائد واالأ�سراك 

غرامة )100( األف ريال، وتبلغ عقوبة ا�ستخدام 

البنادق النارية غرامة )80( األف ريال، وعقوبة 

األف  ا�ستخدام جهاز جذب الطيور غرامة )50( 

من  امل�سيد  نــوع  عقوبة  حتديد  و�سيتم  ريــال، 

الائحة  ت عليه  ما ن�سّ جهة االخت�سا�ض، وفق 

التنفيذية ل�سيد الكائنات الفطرية الرية.

وحث العتيبي على االإباغ عن اأي حاالت مُتّثل 

على  الفطرية  احلــيــاة  اأو  البيئة  على  اعــتــداًء 

والريا�ض  املكرمة  مكة  مبناطق   )911( الرقم 

مناطق  بقية  يف  و)996(  و)999(  وال�سرقية، 

اململكة.

الصحة الخليجي يحذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط
اميان ال�ساذيلحبيب اهلل الرتك�ستاين

ورشة لتعزيز خدمة المستفيد 

مخالفو الصيد في قبضة األمن البيئي
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شعار اليوم الوطني 92.. الفكرة تجسد الرؤيةم�شوار
فقد   لذا  كربى،  وطنية  منا�سبة  ميثل  للمملكة  الوطني  اليوم  اإن 
كبارًا  واملقيمون  املــواطــنــون  واحتفل  اجلميع  الفرحة  غمرت 
يف  اخلو�ض  اأريــد  ال  الغالية.   الوطنية  الذكرى  بهذه  و�سغارًا 
اأريد تناول مدلوالت  اليوم االأغر، ولكن  اجلانب االحتفايل بهذا 
ال�سعار الرائع للعيد الوطني 92 بفكرته وت�سميمه اللذين ج�سدا 

م�ساريع روؤيتنا الطموحة واآمالنا وتطلعاتنا يف �سعار واحد.
 "The Line" بينها  من  كــربى   م�ساريع  ثمانية  ال�سعار  �سم 
جتدد  التي  كلم   170 بطول  املليونية  املدينة  الـــدار(  )م�ستقبل 
مفهوم املدن كمدن م�ستقبلية معززة بالذكاء اال�سطناعي، حيث ال 
�سو�ساء، ال تلوث، �سفر �سيارات، �سفر �سوارع، �سفر انبعاثات 
م�ساريع  وهنالك  النظيفة.  الطاقة  على   %  100 تعتمد  كربونية، 
النقل  جمال  يف  تطورًا  االأكــر  التقنية  الــدار(  )تقنية  القطارات 
ال�سعودية  املدن  بني  للتنقل  ال�ساعة  تتجاوز  ال  مدة  تكفي  حيث 
والعوا�سم اخلليجية وت�ساهي �سرعة الطائرات ب�سبب ال�سحب 

الهوائي املنخف�ض.
من  جديد  كجيل  الــدار(  )عــني  �سات  �ساهني  ال�سناعي  القمر  ثم 
الف�سائي  للت�سوير  خم�س�ض  احلجم  �سغرية  ال�سناعية  االأقمار 
وبوابة  باململكة،   القطاعات  من  وعدد  البحثية  املجاالت  خلدمة 
الدرعية )جوهرة الدار(  جوهرة اململكة اأر�ض امللوك واالأبطال، 
وهي واحدة من اأهم الوجهات الثقافية والرتفيهية عامليًا، مدينية 
واال�ستجمام  ال�سيافة  م�ستويات  باأعلى  تزخر  متكاملة  طينية 
اأكرب  الــدار(  )واجهة  اأمــاال   وم�سروع  تراثي.   بطابع  والت�سوق 
امل�ساريع ال�سياحية طموحًا، ووجهة متميزة حول كنوز الطبيعة 
البحر  عجائب  ا�ستك�ساف  فر�سة  يتيح  حيث  العامل،  يف  اخلفية 

االأحمر واملعامل الثقافية والرتاثية.
الطاقة  الدار(  للطاقة املتجددة )طاقة   وهنالك الربنامج الوطني 
الكربى  الرياح  باململكة، عبارة عن جمموعة من مزارع  الواعدة 
على م�ستوى ال�سرق االأو�سط، واالأكر تناف�سية يف اإنتاج الطاقة 

)�سحر  نيوم  تروجينا  وم�سروع  العامل،  م�ستوى  على  النظيفة 
الطبيعة  لتكامل  نــظــرًا  الــعــامل،  يف  لها  مثيل  ال  كوجهة  ـــدار(  ال
ال�ساحرة فيها مع االأن�سطة الفريدة لل�سكان والزوار، حيث �سي�سم 
جتارب  وتوفر  ا�ستثنائي  باأ�سلوب  مطورة  اأحياء   6 امل�سروع 
م�سممة بعناية ياأتلف فيها الواقع مع االبتكارات الهند�سية والفن 
امل�ستقبلية  العا�سمة  الــدار(  )متعة  القدية  وم�سروع  املعماري، 
فريدة  عاملية  وجهة  �ست�سبح  التي   والفنون  والريا�سة  للرتفيه 

تقدم جتارًبا مبتكرة يف جماالت الرتفيه والريا�سة والفنون.
ازدهار  م�سروع  ال�سعار  ج�سدها  التي  امل�ساريع  اأهم  اإىل  وناأتي 
م�ساريع  تنفيذ  على  القادرة  الب�سرية  الروة  اأو  الوطن(  )�سباب 
الروؤية  من ال�سباب وال�سابات �سناع امل�ستقبل والطاقات املفعمة 
رئتيه  ملء  يتنف�ض  اأ�سبح  الوطن  اأن  وكيف  واالإبــداع،  بال�سغف 
بعد اأن كانت اإحداهن معطلة وخ�سمًا من جهود البناء، حيث مت 
متكني املراأة  لت�سطلع بدورها جنبًا اإىل جنب مع اأخيها الرجل يف 

عملية البناء والتنمية. 
كانت  اأمــة  وتطلعات  واآمـــال  روؤيـــة  ج�سد  عظيم  �سعار  اإنــه  حقًا 
التي تفتقت  الذهنية  للنا�ض، و�سلمت  اأخرجت  اأمة  و�ستظل خري 

لتبدع لنا الفكرة و�سلمت اليد التي خطت و�سممت لنا ال�سعار.

باحثة وكاتبة �شعودية

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

  

أتشتاق إلى وطنك؟ إيجابيات يومنا الوطني
ــواق  احلــديــث عــن حــب االأوطـــــان، حــديــث ي�سعل االأ�ــس
ــجــان.. حــديــث عــن فــطــرة مل ُيــْفــَطــر عليها  ــس ويــثــري االأ�
يحنون  فالب�سر  اأي�سًا..  واحليوان  بل  فح�سب  االإن�سان 
واالإبـــل  م�ساكنها،  اإىل  تـــاأوي  والــــدواب  اأوطــانــهــم  اإىل 
اإىل  واالأ�سماك  اأوكــارهــا،  اإىل  والطيور  معاطنها،  اإىل 

بحارها..اإنها عالقة فطرية بني املخلوقات والرتاب.
قيل الأعرابي: اأت�ستاق اإىل وطنك؟.. قال: كيف ال اأ�ستاق 

اإىل رملٍة ُكنُت جنني ركامها، ور�سيع غمامها..
الوطن لي�ض خطبة بلغاء، وال ق�سيدة ع�سماء.. الوطن 
الوطُن  اإمنــا  فنية،  لوحة  وال  اأغــنــيــة،  اأو  ن�سيدًا  لي�ض 
يف  تراها  وم�ساعر  حـــروف..  عنها   ُ ُتــعــربرِ ال  اأحا�سي�ض 

عيون مغرتٍب ملهوف.
 الـــوطـــن هـــو مــا�ــســيــنــا وذكـــريـــاتـــنـــا.. هـــو حــا�ــســرنــا 

وت�سحياتنا، كما اأنه م�ستقبلنا واأمنياتنا..
اأر�سه  وعلى  العطاء،  وفي�ض  اجلود  تعلمنا  الوطن  يف 
تطيب املبادرة والت�سحية والنماء، والأجله يهون التعب 

وامل�سقة والبناء..
على اأر�ض الوطن يحيا االإن�سان ويعبد ربه.. من خرياته 
يدافع..  وعنه  ُيــْعــَرْف  وبــه  يرتوي،  مائه  ومــن  يعي�ض، 

كرامة الوطن من كرامة املواطن، وعزته من عزته..
النفو�ض  الله  طبع  طبيعة  وحبه  الله،  من  نعمة  الوطن 

عليها..
النا�ض كر�سوخ اجلبال،  قلوب  را�سخ يف  االأوطــان  حب 

ولو مل يكن يف االأوطان �سيء من اجلمال..
حب الوطن ال يقدر بثمن، ولو جار على االن�سان الزمن..
حب الوطن لي�ض كالمًا يلقى، وال �سعارًا يرفع، بل مرتبط 
يف  يالزمه  منه،  انفكاك  ال  ارتباطًا  املحب  الفرد  ب�سلوك 
ويف  عمله  مقر  يف  وال�سارع،  املنزل  يف  وترحاله،  حله 

�سهول الوطن ووديانه.
ــه قـــواًل وفــعــاًل  حــب الــوطــن: يــكــون بــ�ــســدق االنــتــمــاء ل
وجمع  الوطنية،  اللحمة  يعزز  مبا  االنتماء  وتر�سيخ 
والع�سبية  واخلــــالف،  الــفــرقــة  اأ�ــســبــاب  ونــبــذ  الكلمة 

والت�سنيف..
ـــوالة االأمــــر وااللــتــفــاف  حــب الــوطــن يــكــون بــالــطــاعــة ل
حولهم، واملحافظة على مكت�سبات الوطن.. حب الوطن 
يكون بالتحلي بالو�سطية والبعد عن الغلو يف الدين.. 
بها وعدم  اأنظمته وااللتزام  الوطن يكون باحرتام  حب 

خمالفتها �سرًا وعلنًا..
فيما  املنا�سب  اأ�سحاب  اإخال�ض  يف  يظهر  الوطن  حب 
العدل  وحتقيق  واأمانات،  م�سوؤوليات  من  اأيديهم  حتت 

ون�سر اخلري والقيام مب�سالح العباد..
مرافقه  على  واحلفاظ  بيئته  بحماية  يظهر  الوطن  حب 
واال�ستفادة منها بطرق �سليمة، وباملحافظة على من�ساآته 

ومنجزاته، واالهتمام بنظافته وجماله..
وح�سن  ال�سري  باأنظمة  بــااللــتــزام  يتجلى  الــوطــن  حــب 
الــقــيــادة وتـــرك الــفــو�ــســى، ويف املــحــافــظــة عــلــى اأمــنــه 
وا�ستقراره والدفاع عنه وعدم ن�سر االإ�ساعات املغر�سة.

اأرجاء الوطن  الثاين والت�سعني يف كل  اليوم الوطني  تابعت احتفاالت 
وقيادته  للوطن  اجلماعي  الفطري  احلب  عم  وكيف  التوا�سل  وو�سائل 
بذكرى   احــتــفــاء  وطــن  فــرحــة  ورقــ�ــســات  وق�سائد  و�ــســعــارات  بكلمات 
من  االأول  يف  حدث  والــذي  ال�سعودية   العربية  اململكة  با�سم  توحيده 
اليوم  ذكرى  اليوم هو  هذا  ليكون  �سبتمرب 1922م  املوافق 23  امليزان 

الوطني يف كل عام. 
قادتها  وبكل  اأرجائها  كل  يف  الوطني  بيومها  ال�سعودية  احتفلت  نعم 

ومواطنيها يف م�سهد تالحم ال مثيل له يف اأرجاء العامل.
اكت�سى ال�سعار الوطني االأخ�سر وطننا  يف كل مكان يف املدن والهجر 
احلب  على  مبنيا  خال�سا  وطني  احتفال  فكان  والبحر.  واجلــو  والــرب 

والتالحم بني القيادة وال�سعب.
باحتفال  منزلها  يف  احتفلت  اأ�سرة  فهذه  بالفرحة  م�سهودا  يوما  وكــان 
عائلي وتلك يف اال�سرتاحة واأخرى ذهبت ملكان االحتفاالت  وهذا تاجر 
تهنئة حب  اأر�سل  الهدايا وهذا مواطن  اأعلن عن تخفي�سات واآخر وزع 
للقيادة واآخر اأومل الوالئم بع�ساء فاخر ملحبيه من اأجل الوطن وغريها 
امل�ساهد فتعددت االحتفاالت ونوعها والهدف واحد هو حب  الكثري من 

الوطن وقيادته.
املعلومات  تدفقت  اأن  الوطني  بيومنا  احتفاالتنا  اإيجابيات  من  وكذلك   
وفا�ست يف و�سائل  التوا�سل وال�سحف وكل و�سائل املن�سات االإعالمية 
مبعلومات عن القيادة واملوؤ�س�ض  امللك عبدالعزيز )رحمه الله( وجهوده 
وجهود اأبنائه من بعده .. بكلمات ومعلومات و�سور فريدة وكاأنها تن�سر 

الأول مرة.
عهده  وويل  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  ا�سم  ال�سعوديون  ردد  وكــذلــك 
اململكة  روؤية  اأهــداف  على  وتعرفوا  لهما.  والدعاء  باحلب  الله  حفظهما 
العربية ال�سعودية واإجنازاتها واأهدافها وم�ستهدفاتها. مبعلومات عرفها 
وترتقي  النفو�ض  يف  للوطن  الكبري  احلب  لرت�سخ  الكبري  قبل  ال�سغري 
بالفكر ايل درجات عليا يف حب الوطن بعد معرفة االإجنازات واجلهود 

الكبرية التي تبذل.
يف  الوطنية  وتعزز  لها  مثيل  ال  الوطني  يومنا  بذكرى  احتفاالتنا  نعم 
للوطن  والــوفــاء  والعهد  واحلــب  واالنتماء  بالفخر  املواطنني  نفو�ض 
االمــن  ال�ستمرارية   تبذل  التي  الكبرية  اجلــهــود  معرفة  بعد  وقيادته 
واالمان وجودة احلياة برخاء وباقت�ساد كبري متزايد ولله احلمد واملنة.
االيجابيات  مــن  الكثري  لها  الوطني  بيومنا  احتفاالتنا  ويقينا  ففعال 
العربية  اململكة  لوطننا  واالنــتــمــاء  بالوطنية  الــعــالــيــة  واملــخــرجــات 

ال�سعودية.
من  كبرية  بجهود  واالمــان  باالأمن  املتوج  التالحم  هذا  على  لله  فاحلمد 

قيادتنا حفظها الله .
ر�سم  الأنــه  جميعا  به  نفتخر  والــذي  االحتفال  هــذا  على  للجميع  ف�سكرا 
�سورة جميلة خ�سراء مبنظر جمايل اأده�ض به اجلميع واأظهرنا باأبهى 

�سورة لكل العامل.
واأخريا قال يل �سائل الفرحة وا�سحة على حمياك واأراك اليوم �سعيدا 
من  هــوائــي  اأتنف�ض  فــاأنــا  حبيبي  مــيــالد  ذكـــرى  يف  اأفـــرح  ال  كيف  قلت 
واعــتــزازي  ورمـــزي  وفــخــري  وانتمائي  وعــمــري  هويتي  وحبه  خالله 
و�سخ�سيتي.  فم�ساعري بحبك جعلتك عاملي وجزيرتي و�سفينتي التي ال 
تر�سو اإال على �ساطئك وال تبحر اإال يف بحر �سوقي اإليك، ع�سقتك ع�سقي 
ولهفتي لكاأ�ض من خمر اجلنة كل ما �سربت منه اأتوق للمزيد واملزيد، ال 
اأفتح عيني اإال على حبك وال اأغلقها  اإال على حبك، فاأنت  يا وطني حبي 

ال�سامخ.

اإبراهــيم العقــيلي  حممد لويفي اجلهني

@ogaily_wass lewefe@hotmail.com

 بع�ض الكلمات ُتعيد روحك من حافة ال�سقوط وتنه�ض 
وتقهر  امل�ستحيل  حتقق  وجتعلك  القمم  اأعــايل  اإىل  بها 
كل العوائق وتعرب بك عباب البحور واملحيطات وكاأن 
لوجهاتك  لت�سل  الطريق  لك  وتعبد  تدفعك  هائلة  طاقة 

بكل �سالمة واأمان.
الذي  املعنوي والتحفيز  الدعم  اأهمية  يوؤكد على  وهذا 
االإ�سالمي  ديننا  الطيبة حيث جعل  الكلمات  تلك  ترتكه 
الكلمة الطيبة "�سدقة"، وهذا يوؤكد اأن لها قيمة كبرية 
ما  ومتى  ال�سدقة،  اأجــر  لها  جعل  ملا  واإال  اأكــرب  واأثـــرًا 
نبني  ف�سوف  نطلقها  التي  الكلمات  قيمة  اأن  اأدركــنــا 
بالكلمة  متعاملة  للهمة  و�ساحنة  للثقة  معززة  اجيااًل 
واال�سدقاء  االأهـــل  مــن  كــثــريًا  اأن  جنــد  الــيــوم  الطيبة. 
الكلمات  باأقبح  بع�سهم  ينادون  بع�ض  من  والقريبني 

العالقة  وعمق  واالألــفــة  احلــب  على  كدليل  واملــفــردات 
الذي  للغريب  الكالم  املقابل يقولون جميل  بينهم ويف 
ب�سكل  منت�سر  لالأ�سف  وهــذا  يقولون،  ما  يعنيه  ال  قد 
ما  وهو  به،  م�سلم  اأمر  وكاأنه  واأ�سبح  و�سائع  وا�سح 
واحلر�ض  اخلطري  االأمر  هذا  اإىل  االنتباه  اإىل  يدعونا 
على معاجلته بكل ال�سبل املتاحة ، وذلك من خالل منابر 
االإعالم املختلفة  التوعوية وو�سائل  اجلمعة والربامج 

وبرامج التوا�سل االجتماعي.
بل�سمًا  تكون  اأن  فلنحر�ض  نقلها  مــامل  ملكنا  كلماتنا 
�سافيًا ال �سمًا وعلقمًا، وعلينا اأن نغر�ض ذلك يف االأجيال 
واملدر�سة  البيت  دور  ياأتي  وهنا  للم�ستقبل  القادمة 
يف  املجتمعية، وكلنا  بالتوعوية  املعنية  والكيانات 

خدمة الوطن.

كبريهم  قبل  �سغريهم  واأهلها  وحكامها  اململكة  حتتفل 
الثاين  الوطني  باليوم  يحتفلون  اأر�سها  على  واملقيمني 
والت�سعني، تاريخ ي�ستحق االحتفال واإجنازات ت�ستحق 
الفذ  امللك  ا�ستعادة  منذ  اململكة  حلكاية  املتتبع  الفخر، 
للريا�ض  الله  رحمه  العزيز  عبد  امللك  املذهل  وال�ساب 
اال�سم  واإطالق  باأكملها  العربية  اجلزيرة  توحيد  وحتى 
اخلالد بتوفيق الله ) اململكة العربية ال�سعودية ( ونحن 
ال يكفينا االحتفال بيوم الذكرى فقط بل حق لهذا الوطن 
حمدا  بــه  ونباهي  وفــخــرا  زهــوا  بــه  نحتفل  اأن  العظيم 
به،  ونتغنى  عنه  ندافع  واأن  �ساعة  يوم وكل  كل  و�سكرا 
حمدا  لله  فاحلمد  اأهله،  من  جعلنا  بــاأن  الله  اأكرمنا  فقد 
ال�سموات  بــني  مــا  ميــالأ  حــمــدا  فيه  مــبــاركــا  طيبا  كــثــريا 
الــوطــن  بــيــوم  الــ�ــســعــوديــون  واالأر�ـــــض، وحـــني يحتفل 
هذه  ملوحد  بطوالت  ي�ستذكرون  فهم  والت�سعني  الثاين 
كل  وي�ستح�سرونها  الذاكرة  يف  حفرت  بطوالت  البالد 
اأذهــل  متمكنا   متميزا  حا�سرًا  ي�ستح�سرون  كما  عــام 
ولعل  احلــاقــديــن،  حــتــى  ا�ستوقفت  بـــاإجنـــازات  الــعــامل 
الثالث  خالل  النجاحات  اأبــرز  من  كانت  كورونا  جائحة 
تقدما  الدول  اأكر  املا�سية، جناحات مل حتققها  �سنوات 
التي مل تفرق بني املواطن واملقيم بل مل  النجاحات  تلك 
تفرق بني املواطن واملقيم غري النظامي اإن�سانية الوطن 
وتظل  اجلائحة،  اأثــنــاء  �سورها  باأجمل  جتلت  العظيم 
ال�سعودية البلد الذي يثبت للعامل دوما اأنه بالفعل ال ككل 
االأوطان ففي مو�سم احلج والعمرة حتر�ض كل احلر�ض 
على راحة احلجيج واملعتمرين وتوفري �سبل الراحة لهم 

بي�سر و�سهولة  ليق�سوا حجهم  االإمكانيات  وت�سخري كل 
برعاية  ثم  الله  بف�سل  غامنني  �ساملني  لبالدهم  ويعودوا 

هذا الوطن.
كما  �سطوعا  ــالأالأ  ــت ي بحا�سر  يــفــخــرون  الــ�ــســعــوديــون   
يفخرون مبا�ٍض عريق ويتطلعون مل�ستقبل م�سرق بروؤية 
مل�سرية  املتتبع  بذاته.  احللم  هو  قائد  من  طموحة  حاملة 
ال�سعودية منذ بداياتها يالحظ القفزات الهائلة خالل 92 
عاما حتى تاريخ هذا اليوم يف جميع املجاالت ال�سحية 
يف  كانت  والتقنية  والع�سكرية  والعمرانية  والتعليمية 
البدايات نواة ثم اأ�سبحت اأ�سجارا وارفة ظلها ظليل، مل 
تبخل ال�سعودية على غريها فمدت يد العون وامل�ساعدة 
يف  ومت�سرر  ملهوف  ولكل  والعربية  االإ�سالمية  للدول 
الكرة االأر�سية وتلك هي االإن�سانية التي ت�سدرت بها من 
عالية  الطموحات  اآفــاق  اأ�سبحت  به،  ت�سدرت  ما  �سمن 
الإثبات  ي�سعى  ال�سباب  و�سار  مرتفعا  االأحــالم  و�سقف 
وطموحات  طموحاته  لتحقيق  طاقاته  وتفريغ  وجــوده 
�سغوفة  �سخ�سية  يكون منوذجهم احلي  فيه حني  وطنه 
�سك  الروؤية و�سيدها ال  القمم مثل راعي  بالتقدم وبلوغ 
�سيكون ال�سباب باإذن الله كذلك، ولي�ض ال�سباب فقط بل 
واأحــالم  عالية  همم  ذوو  و�سبابهم  �سيبهم  ال�سعوديني 
وا�سعة ووالء لوطنهم ال ي�سبهه والء )ما �ساء الله( فهنيئا 
الوطن  هذا  اأهــل  واأهلنا  وحكومتنا  بوطننا  جميعا  لنا 
وحكومته  واأهله  وطننا  يحفظ  اأن  الله  �سائلني  املعطاء 

ويجعله اآمنا مطمئنا �سخاء رخاء اإىل قيام ال�ساعة.
ودمتم بخري.

وابتكار  االفــكــار  توليد  عملية  هــو  االبـــداع  ان  علينا  يخفى  ال  ممــا 
املبدع يف �سال�سة  العقل  ياأتي دور  املعقدة وهنا  للم�سكالت  احللول 
املوقف  مع  متاًما  واملتنا�سبة  وال�سحيحة  ال�سريعة  احللول  توليد 

القائم فهل االبداع مهارة ميكننا متنيتها وتطويرها؟ 
ان عملية االبداع ال تكمن يف ابتكار وخلق املفاهيم واالفكار واحللول 
اثناء  عميقة  اإدراك  وحلظة  داخلنا  توم�ض  االإلهام  من  حالة  هي  بل 
مرورنا مبوقف ما ب�سكل مفاجئ ويعتمد خطا على اخلربات ال�سابقة 

والتغذية الراجعة من ح�سيلة اخلربات ال�سابقة. 
ومما ال �سك فيه ان كل فرد منا مبدع يف جمال ما بطريقة او باأخرى. 
�سخ�سية  �سمات  لديهم  فاإنهم  عبقري  ب�سكل  املبدعون  االفــراد  امــا 
اآن  ان ي�سبح عبقريا ومبدعا يف  فرد  مت�سابهة ولكن هل ميكن الأي 

خالل  من  وعبقرًيا  مبدًعا  يكون  ان  منا  فرد  كل  باإمكان  نعم  واحــد؟ 
الرتكيز على املهارات الالزمة لتحقيق ذلك. 

وحلها،  املعقدة  امل�سكالت  مواجهة  من  لنا  بد  فال  ذلك  نحقق  ولكي 
الفرد  الثقة مبكنونات  باالإبداع هو  واملتاأ�سل  املتتابع  ال�سر  ويكمن 
وقدراته العظيمة واتباع احلد�ض وا�ستغالل حلظات االلهام والتفرد 
عن  التوقف  عدم  خالل  من  العقل  ومنو  امل�ستمر  والبحث  والتميز 
وتطوره  االبــداع  تغذي  الفرد  لدى  الدوافع  ا�ستمرارية  ان  التعلم.  
مما يوؤهل هذا اىل القدرة على التحكم يف العقل وي�سب تركيزه على 
اأف�سل  كل ما يقوده اىل اال�ستثناء يف طريقة حتقيق ذواتهم ب�سكل 
واأي�سر ومبقدور الفرد ان ي�سبح مبدعا وعبقريا اإذا مل يتوقف ومل 

يتقاع�ض متحركا بعقله دائما.

لطاملا ترددت هذه اجلملة على م�سامعنا يف  ال�سعودية(  )ديارنا 
ق�سة  هو  منها  املغزى  جت�سيد  على  دليل  خري  ولعل  طفولتنا، 
له  املغفور  املوؤ�س�ض  يد   على  ال�سعودية  العربية  اململكة  توحيد 
الذي وحد  �سعود،  اآل  بن عبدالرحمن  امللك  عبدالعزيز  الله  باإذن 
هذه البالد لبناء دولة عظيمة تكون الدار وال�سكن لكل القاطنني 
بقيادة  املقيمني  اأو  املواطنني  من  كانوا  �سواء  تفرقة  دون  فيها 
وكافة  املجاالت  �ستى  يف  االأوىل  باملراكز  اإال  تر�سى  ال  ر�سيدة 

اال�سعدة.
عام  كل  من  �سبتمرب  من  والع�سرين  الثالث  يف  اململكة  حتتفل 
بيومها الوطني حيث يوؤكد ذلك اأن اليوم الوطني له اأهمية كبرية 
للمواطنني واملقيمني للتاأكيد على االنتماء الكبري اإىل الدار التي 

يتعلمون  خالله  من  كيان  لهم  وجعلت  للجميع  اأبوابها  فتحت 
ويعلمون ويحققون وي�ساركون وي�ساهمون فيه جميعًا من اأجل 

النهو�ض بتلك الدار. 
وي�ستذكر املواطنون هذا اليوم وهم يعي�سون واقًعا جديدًا حافاًل 
بامل�سروعات التنموية ال�سخمة التي تقف �ساهًدا على تقدم ورقي 
منوذجًا  تعد  انها  كما  املتقدمة،  ــدول  ال مب�ساف  اأ�ــســوة  اململكة 

للتوافق والتعا�سد والتالحم بني القيادة وال�سعب.
بعد هذا كله اأال يحق لنا اأن نفتخر بهذه الدار التي يعلو �ساأنها بني 
االأمم، ويبقى �ساخًما مهما مّرت الع�سور ودارت االأزمان، الدار 
التي ال يليق بها اإاّل القمم ال�ساخمات واملكانة العالية فوق �سحب 

ال�سماء، وهي املنارة التي ما فتئت ت�سيء بني �سعوب االأر�ض.

الكلمات اإليجابية .. تصنع الثقة
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الريا�ض- البالد
)امل�شرتي  الطاقة  ل�شراء  ال�شعودية  ال�شركة  اأعلنت 
للمناف�شة  ج��دي��دة  م�شروعات  خم�شة  ط��رح  الرئي�س( 
لإنتاج الكهرباء با�شتخدام الطاقة املتجددة، وذلك �شمن 
املرحلة الرابعة من م�شروعات الربنامج الوطني للطاقة 

املتجددة، الذي ُت�شرف عليه وزارة الطاقة.
الإجمالية  طاقتها  تبلغ  التي  امل�شروعات،  هذه  وت�شمل 
طاقة  ل�شتغالل  م�شروعاٍت  ثالثة  م��ي��ج��اواط،   3300
الرياح، وم�شروعني ل�شتغالل الطاقة ال�شم�شية، ويبلغ 
يف  الرياح  طاقة  من  الإنتاج  م�شروعات  طاقة  اإجمايل 
هذه املرحلة 1800 ميجاواط، موزعًة على م�شروٍع يف 
ينبع طاقته 700 ميجاواط، وم�شروع يف الغاط طاقته 
600 ميجاواط، وم�شروع يف وعد ال�شمال طاقته 500 
من  الإنتاج  م�شروعات  طاقة  تبلغ  حني  يف  ميجاواط، 
الطاقة ال�شم�شية 1500 ميجاواط، موزعة على م�شروٍع 
يف  وم�شروع  ميجاواط،   1100 طاقته  احلناكية  يف 

طربجل طاقته 400 ميجاواط.
الوطني  الربنامج  �شمن  امل�شروعات  هذه  طرح  وياأتي 
للطاقة املتجددة كجزء من م�شتهدفات اململكة للو�شول 
اإىل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء يف اململكة من 
م�شادر الطاقة املتجددة وا�شتخدام الغاز بالن�شبة %50 
لإنتاج  امل�شتخدم  ال�شائل  الوقود  واإزاح���ة  منهما  لكٍل 

الكهرباء بحلول عام 2030م.

 كفاءة ووفورات 
من جهة ثانية اأطلق الربنامج ال�شعودي لكفاءة الطاقة 
الطاقة  على  احلفاظ  باأهمية  توعوية  حملة  موؤخرًا،   ،

اأنها  على  والتاأكيد  حياتنا،  يف  احل��ي��وي  ودوره���ا 
تعاونهم  وتتطلب  اجلميع  فيها  ي�شرتك  م�شوؤولية 
واهتمامهم، كما تو�شح الأثر الناجت على القت�شاد 
ال�م�ج�ت�م�ع،  لأف�����راد  ر�شالة  خ��الل  م��ن  واملجتمع 
ع��ل��ى طاقتنا  ن��ح��اف��ظ  ن��ح��ب��ه��ا(  ت�����ق�����ول: )لأن���ن���ا 

وثرواتنا لتبقى لنا، مل�شتقبلنا، ولزدهارنا.
 ومن اأهداف احلملة: )خف�س التزايد املت�شارع 
يف ا�شتهالك الطاقة ، حتقيق الوفورات النفطية 
 ، الطاقة  هدر  عن  الناجتة  التكاليف  خف�س   ،
ت�شجيع ورفع تقنيات كفاءة ا�شتهالك الطاقة 
النبعاثات  تقليل   ، امل�شتهدفة  القطاعات  يف 

الكربونية.
مهمة  �شلوكيات  اتباع  اإىل  احلملة  ودع��ت 
يف م�����ش��رة احل��ف��اظ ع��ل��ى ط��اق��ة ال��وط��ن 
دورًا  م��ن��ا  ل��ك��ل  اأن  اإمي��ان��ن��ا  منطلق  م��ن 
الطاقة،  ا�شتهالك  من  الرت�شيد  يف  مهمًا 
الكهربائية  الأج��ه��زة  اخ��ت��ي��ار  وم��ن��ه��ا: 
اتباع  ال��ك��ف��اءة،  عالية  ال�����ش��ي��ارات  اأو 

�شلوكيات التوفر.
ب��ل��غ   2021 ع�����ام  يف  اأن������ه  ي���ذك���ر   
الأول��ي��ة  الطاقة  ال��وف��ر يف  اإج��م��ايل 
 425 الطاقة  ك��ف��اءة  م��ب��ادرات  م��ن 
ي�وم�يًا،  م�ك�اف�ئ  نفط  برميل  األف 
فيما بلغ حجم خف�س النبعاثات 
ما  نف�شه  ال��ع��ام  يف  الكربونية 
مكافئ  ط��ن  مليون   50 ي��ق��ارب 

م�ن ث�ان�ي اأك��ش�ي�د ال�ك�رب�ون.

اقتصاد
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نيويورك- البالد
املعدنية  ال�شناعة والرثوة  التقى وزير 
بندر ب��ن اإب��راه��ي��م اخل��ري��ف، ع���دًدا من 
م�شوؤويل ال�شركات الأمريكية يف مدينة 
التي  الر�شمية  زيارته  خالل  نيويورك، 
الأمريكية،  املتحدة  للوليات  يجريها 
بني  التجارية  العالقات  تعزيز  بهدف 
البلدين يف قطاعي ال�شناعة والتعدين.

التنفيذي  الرئي�س  مع  اجتماعًا  وعقد 
ل��الأ���ش��واق ال��ع��امل��ي��ة يف ���ش��رك��ة ج��رال 
ال���ك���رتي���ك، واج���ت���م���اع���ًا م���ع ال��رئ��ي�����س 
التنفيذي ل�شركة جري اأوراجن، كما قام 
التقى  نيولب،  ل�شركة  ميدانية  بزيارة 
اطلع  حيث  التنفيذي،  رئي�شها  خاللها 
ال�شركات،  عمل  على  له  املرافق  والوفد 
يف  الثنائية  ال��ت��ع��اون  جم��الت  وبحث 
للم�شاهمة  والتعدين،  ال�شناعة  قطاعي 
يف تنمية عدد من القطاعات امل�شتهدفة.

وخ������الل ال����ل����ق����اءات ن���اق�������س ال���وزي���ر 
بني  ال�شتثمارات  تعزيز  يف  الإ�شهام 
ال��ب��ل��دي��ن حت��ق��ي��ًق��ا مل�����ش��ت��ه��دف��ات روؤي���ة 
الفر�س  وا�شتعرا�س   ،2030 اململكة 
ال�شناعة  قطاعا  يوفرها  التي  الواعدة 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��م��ل��ك��ة،  وال��ت��ع��دي��ن يف 
التي  واخلدمات  احلوافز  ا�شتعرا�س 
وال���رثوة  ال�شناعة  منظومة  تقدمها 
املعدنية ل�شركائها يف القطاع اخلا�س، 

وامل�شتثمرين الأجانب.

ال�شناعة  وزي���ر  زي�����ارة   وت�����ش��ت��ه��دف   
اإىل الوليات املتحدة  والرثوة املعدنية 
الأم��ري��ك��ي��ة،  دف��ع م�����ش��ارات النمو بني 
البلدين يف عدد من ال�شناعات الواعدة، 
غر  ال�شعودية  ال�شادرات  نفاذ  وزيادة 
التي  الأمريكية،  الأ�شواق  اإىل  النفطية 
الأع���وام  خ��الل  ملحوظًا  من���وًا  �شهدت 

اخلم�س املا�شية.
ال�شناعة  وزي��ر  نائب  اللقاءات  ح�شر 
وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة امل��ه��ن��د���س اأ���ش��ام��ة 
العام  وامل��دي��ر  ال��زام��ل،  العزيز  عبد  بن 
الدكتور  ال�شناعية  التنمية  ل�شندوق 
التنفيذي  والرئي�س  املعجل،  اإبراهيم 
الوطنية  ال�����ش��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر  ل��ربن��ام��ج 
واخل����دم����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة امل��ه��ن��د���س 
التنفيذي  والرئي�س  امل��زروع،  �شليمان 
ال�شناعية  للتنمية  ال��وط��ن��ي  للمركز 

الدكتور عبدالرحمن القرطا�س.

مشروعات كهرباء بالطاقة المتجددة 

الشركات األمريكية تطلع على الفرص االستثمارية في السعودية

الريا�ض - البالد
�شكل  اإن  اخلطيب،  اأحمد  ال�شياحة  وزير  قال 
متامًا  خمتلفًا  �شيكون  اململكة  يف  ال�شياحة 
�شواًء  اجل��دي��دة،  امل�شاريع  من  النتهاء  بعد 
"الدرعية" و"القدية"  مثل  حكومية  م�شاريع 
م�شاريع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأحمر"  وال��ب��ح��ر 

القطاع اخلا�س. 
���ش��م��ن معر�س  ج��ل�����ش��ة  وذك����ر اخل��ط��ي��ب يف 
خ��ادم  ع��ه��د  يف  متميزة  م���دن  "م�شروعات 
�شتكون  ال�شعودية  اأن  ال�شريفني"،  احلرمني 
العامل،  يف  �شياحية  وجهات   10 اأب��رز  �شمن 
من ناحية اجلودة ومن ناحية الو�شول، حيث 

مت���ت م�����ش��اع��ف��ة ع����دد ال��رح��الت 
اإىل  لل�شعودية  الوا�شلة 

3 اأ�شعاف م�شتوياتها 
 2019 ع�������ام  يف 

اأن  اإىل  لف���ت���ا   ،
ع���دد ال���زي���ارات 
ال���داخ���ل���ي���ة يف 
ال���������ش����ع����ودي����ة 
خ��������الل ال����ع����ام 

امل��ا���ش��ي ب��ل��غ 65 
م���ل���ي���ون زي��������ارة، 

تخطى  فيما  قيا�شيًا،  م�شتوى  بذلك  ليحقق 
املا�شي.    العام  خالل  ري��ال  مليار   80 الإنفاق 
واأ�شار اخلطيب اإىل ا�شتعداد �شندوق التنمية 
حتى  ال�شياحية  امل�شاريع  لتمويل  ال�شياحي 
البنوك  �شتقوم  كما  امل�شروع،  قيمة  من   %  50
بدعم جزء منها اأي�شًا، مفيدًا اأن الوزارة ركزت 
وحوكمة،  اإ�شرتاتيجية  خطط  و���ش��ع  على 
 ،%10 اإىل  اململكة  يف  ال�شياحة  ن�شبة  لرفع 
واأفاد  الوطني.  لالقت�شاد  داعمًا  �شيكون  مما 
تدريب  مقر  لبناء  اتفاقية  وقعت  ال��وزارة  اأن 
بالعا�شمة الريا�س لتاأهيل العنا�شر الب�شرية، 
من  األ��ف   50 عن  يزيد  ما  بتدريب  قامت  كما 
القطاع  يف  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني 
ال�شياحي، هدفها الو�شول اإىل 
جمال  يف  وظيفة  مليون 
اإىل  م�شرًا  ال�شياحة، 
ت�شتهدف  اململكة  اأن 
 ،2030 ع���ام  خ���الل 
 100 ا���ش��ت��ق��ط��اب 
م����ل����ي����ون زائ��������ر، 
�����ش����ت����ح����ت���������ش����ن 
الريا�س  العا�شمة 

50 % منهم.

أكد أهمية المشاريع الجديدة..الخطيب:

871 مليونا لمستفيدي "سكني"

صرف دفعة لمزارعي القمح 

الريا�ض- البالد
 871  ، العقارية  التنمية  �شندوق  اأودع 
م�شتفيدي  ح�����ش��اب��ات  يف  ري����ال  م��ل��ي��ون 
البلدية  ال�����ش��وؤون  وزارة  م��ن  "�شكني" 
و"ال�شندوق  والإ�����ش����ك����ان  وال���ق���روي���ة 

العقاري" ل�شهر �شبتمرب 2022.
وبنينّ الرئي�س التنفيذي لل�شندوق العقاري 
من�شور بن ما�شي اأن اإجمايل ما مت اإيداعه 
اإعالن  منذ  �شكني  م�شتفيدي  ح�شابات  يف 
حتى   2017 يونيو  يف  ول  التحنّ برنامج 
 40.9 ن��ح��و  ب��ل��غ  2022م  �شبتمرب  �شهر 

مليار ريال.
واأو�شح بن ما�شي اأن اإيداع الدعم ال�شكني 
يف موعده ياأتي تتويجًا للجهود امل�شتمرة 
الإ�شكان  برنامج  م�شتهدفات  حتقيق  يف 
برفع   -2030 اململكة  روؤي��ة  برامج  -اأح��د 

احللول  وت��وف��ر   %70 اإىل  التملك  ن�شبة 
ال�شكنية والتمويلية ب�شكل م�شتدام.

واأ�شار اإىل اأن ت�شخر برامج الدعم ال�شكني 
املتنوعة وما تت�شمنه من خيارات وحلول 
متويلية و�شكنية وبرامج داعمة وم�شاندة 
لك  لتمنّ امل�شتفيد  رحلة  ت�شهيل  بهدف  ياأتي 
احتياجاته  مع  يتنا�شب  مبا  املالئم  امل�شكن 
الربامج  هذه  اأن  اإىل  لفتًا  املالية،  وقدراته 
العام  اأغ�شط�س من  �شهر  نهاية  مكنت حتى 

اجلاري اأكرث من 670 األف م�شتفيد.
ُيذكر اأن "ال�شندوق العقاري" ُيقدم خدمات 
برامج الدعم ال�شكني من خالل اأكرث من 43 
الإلكرتونية  البوابة  عرب  اإلكرتونية  خدمة 
العقاري،  امل�شت�شار  وخ��دم��ة  لل�شندوق، 
اإ�شافة لأجهزة اخلدمات الذاتية يف فروعه 

كافة على مدار 24 �شاعة.

الريا�ض - البالد
اأع��ل��ن��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��ب��وب، عن 
ع�شرة  الدفعة اخلام�شة  م�شتحقات  �شرف 
قاموا  الذين  املحلي،  القمح  م��زارع��ي  من 
بتوريد الكميات املخ�ش�شة لهم لهذا املو�شم 
1443 / 1444ه�، واإغالق احل�شابات عرب 
على  "حم�شويل"  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�شة 

املوقع الر�شمي للموؤ�ش�شة.
اإي���داع���ه حل�شابات  م��ا مت  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 
امل���زارع���ني ال��ب��ن��ك��ي��ة ل��ه��ذه ال��دف��ع��ة مبلغ 

كمية  ل�����ش��ايف  ري�����ال،   )9،079،500(
 )15( لعدد  وذل��ك  طنًا   )5،058( م�شتلمة 
من  امل�شتلمة  الكمية  بلغت  حيث  م��زارع��ًا، 
طنًا   )524،426( تاريخه  حتى  املزارعني 

لعدد )1746( مزارعًا.
�شرعة  اإىل  امل��زارع��ني  املوؤ�ش�شة،  وت��دع��و 
ت�شليم  من  النتهاء  فور  ح�شاباتهم  اإقفال 
اإي��داع  ليت�شنى  لهم  املخ�ش�شة  الكميات 
املوردة  الكميات  بح�شب  التالية  الدفعات 

وبعد ا�شتكمال اإجراءات التدقيق.

5

السياحة في السعودية ستكون 
مختلفة وتنافس عالميا

المملكة تقود الخطة 
االستراتيجية الدولية لالتصاالت

الريا�ض- البالد
املفو�شني  املندوبني  موؤمتر  يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ت�شارك 
ITU، الذي ُيعقد اليوم، يف العا�شمة  لالحتاد الدويل لالت�شالت 
اأكتوبر   14 وحتى  �شبتمرب   26 الفرتة  خالل  بوخار�شت  الرومانية 
رئي�س  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  وزير  الوفد  ويراأ�س   ،  2022
عبدالله  املهند�س  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  هيئة  اإدارة  جمل�س 
وتقنية  الت�شالت  هيئة  حمافظ  ومب�شاركة  ال�شواحه،  عامر  بن 

املعلومات الدكتور حممد بن �شعود التميمي.
الدويل،  ال�شعيد  على  مهمة  ملفات  املوؤمتر،  هذا  يف  اململكة  وتقود 
لالحتاد،  واملالية  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  �شياغة  مقدمتها  يف  ياأتي 
ومناق�شة ال�شيا�شات العامة الدولية ل�شبكة الإنرتنت ودور الحتاد 
واإنرتنت  ال�شطناعي  والذكاء  ال�شيرباين  الأمن  اإىل  اإ�شافة  فيها، 
واأه��داف  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  عقد  وبحث  الأ���ش��ي��اء، 

التنمية امل�شتدامة.
نظرًا  الحت���اد  جمل�س  يف  الأع�����ش��اء  ال���دول  اأه��م  م��ن  اململكة  وتعد 
ملكانتها القيادية الدولية والإقليمية يف الحتاد، وجلهودها الداعمة 
اإىل  اإ�شافة  الدولية،  الآراء  توافق  اإيجاد  يف  الفاعل  ولدورها  له، 
بناء  يف  الأع�شاء  ال��دول  مع  التعاوين  والعمل  لل�شراكات  دعمها 

حا�شر الحتاد، ومتهيِد م�شتقبله.
�شنوات،  اأرب��ع  كل  ُيعقد  ال��ذي  املفو�شني  املندوبني  موؤمتر  ويعد   
م��ن خالله  ل��الت�����ش��الت، وي��ت��م  ال����دويل  اأع��ل��ى �شلطة يف الحت����اد 
اخلطة  واإجازة  الحتاد،  اأهداف  لتحقيق  العامة  ال�شيا�شات  حتديد 
فيه  ر  وُت��ق��رِّ قادمة،  اأع��وام  لأربعة  لالحتاد  واملالية  الإ�شرتاتيجية 

الدول الأع�شاء دور املنظمة يف امل�شتقبل.
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دعوة لتظاهرات حاشدة تقطع الطريق على المليشيات

بغداد - البالد

قامتا،  الــعــراق  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  يــبــدو 

�سيئلة  احلكومة  ت�سكيل  فــر�ــص  تـــزال  ال  اإذ 

التيار  ابتعاد  ظل  يف  بالتحديات  وحمفوفة 

امللي�سيات  ورغــبــة  املــ�ــســهــد،  عــن  ــدري  ــ�ــس ال

اإيـــران،  مـــواالة  اإىل  الــبــاد  جــر  يف  امل�سلحة 

وهو ما يرف�سه ال�سعب العراقي متاما، بينما 

م�سطفى  العراقي  الـــوزراء  رئي�ص  ا�ستبعد 

زعيم  م�ساركة  دون  حكومة  ت�سكيل  الكاظمي 

على  م�سددا  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار 

ال�سدر �ستواجه  تيار  ت�ستبعد  اأي حكومة  اأن 

حتديات �سخمة، وقد توؤدي اإىل تكرار اأكتوبر 

2019، اأو ما هو اأ�سواأ.

وقال الكاظمي، اإن الباد حتتاج اإىل اأن تناأى 

بنف�سها عن ما�ٍص مملوء بالعنف"، م�سيفا يف 

ال�سيا�سية  الطبقة  "املونيتور" اأن  مع  مقابلة 

مــع اجلمهور.  ثقة  اأزمـــة  تــواجــه  الــعــراق  يف 

باإطاق  معني  اأنه  اإىل  لفت  اأولوياته  عن  اأما 

واإقليميا.  داخليًا  االأفــرقــاء  كافة  بــن  حــوار 

العراقي  الـــوزراء  رئي�ص  ت�سريحات  وتاأتي 

اأم�ص، بعد اأن اأبدى "االإطار التن�سيقي" الذي 

بــوادر  ــران  اإي من  قريبة  �سيا�سية  قــوى  ي�سم 

الوزراء  لرئا�سة  تراجع عن مت�سكه مبر�سحه 

زعيم  اأملـــح  فيما  الــ�ــســوداين،  �ــســيــاع  حمــمــد 

اإىل موافقته على بقاء  التيار ال�سدري �سابقًا 

الكاظمي على راأ�ص احلكومة من اأجل مراقبة 

اإجراء انتخابات ت�سريعية جديدة يف الباد.

الربملانية  االنتخابات  منذ  الــعــراق  وي�سهد 

اأكتوبر  مــن  العا�سر  يف  جــرت  التي  املبكرة 

منذ  اأكــر  ــاأزم  ت تــامــًا،  �سيا�سيًا  �سلًا   ،2021

يوليو 2022 مع نزول طريف اخلاف االأبرز 

اإىل ال�سارع واعت�سامهم و�سط بغداد )ال�سدر 

اأوجه  اخلاف  بلغ  فقد  التن�سيقي(،  واالإطــار 

�سهرين  منذ  ال�سدري  التيار  مطالبة  بدء  مع 

بــحــل جمــلــ�ــص الـــنـــواب واإجــــــراء انــتــخــابــات 

على  بالباد  ال�سري  اأجل  من  مبكرة  ت�سريعية 

خ�سومه  رف�ص  ظــل  يف  االإ�ــســاحــات  طريق 

هذا التوجه، واإ�سرارهم على ت�سكيل حكومة 

مبر�سحهم قبل اأي انتخابات جديدة. وتطور 

ــي اإىل  اخلــــاف اأواخــــــر اأغــ�ــســطــ�ــص  املــا�ــس

ا�ستباكات عنيفة بن الطرفن يف و�سط بغداد، 

االأبواب  وفتحت  �سخ�سًا،   30 مقتل  اإىل  اأدت 

خطري،  ب�سكل  الت�سعيد  عــودة  احتمال  على 

اأم�ص  العراقية،  العا�سمة  يف  وزعــت  بينما 

حا�سدة  ملظاهرات  تدعو  من�سورات  )االأحــد(، 

لذكرى  اإحــيــاء  املقبل،  اأكتوبر  من  االأول  يف 

املن�سورات،  وت�سمنت   .2019 احتجاجات 

ال�سرفاء"  االأحـــرار  "العراقين  اإىل  الــدعــوة 

عند  اأكتوبر  مــن  االأول  ال�سبت  يــوم  للنزول 

�ــســاحــة الــنــ�ــســور، غــربــي الــعــا�ــســمــة بــغــداد. 

املنطقة  داخل  كلمة  "لل�سعب  املن�سور  وذيلت 

الرئا�سية  املنطقة  اإىل  اإ�سارة  يف  اخل�سراء"، 

و�سط العا�سمة بغداد. ومنذ اأيام تتحرك قوى 

حا�سدة  مظاهرات  اإىل  للتح�سري  احتجاجية 

الرابعة  للذكرى  اإحياء  بغداد،  العا�سمة  عند 

انطلقت  التي  اأكتوبر"،  بـ"انتفا�سة  تعرف  ملا 

حمافظات  معظم  وعمت   ،2019 خريف  يف 

اجلنوب والو�سط.

اآخـــذ  "نازل  الـــعـــام حلــركــة  االأمـــــن  وكــ�ــســف 

الفريجي، يف وقت �سابق، عن  حقي" م�سرق 

ت�سرين،  مظاهرات  اإحياء  الإعــادة  حت�سريات 

من  اجلماهريية  املطالب  برفع  واال�ستمرار 

بينها حما�سبة قتلة املتظاهرين وحل الربملان 

والدعوة اإىل انتخابات مبكرة الإغاق الطريق 

املوالية  وامللي�سيات  التن�سيقي  االإطــار  على 

عرب  احلــكــم  مقاليد  تــويل  مــن  ومنها  الإيـــران 

مر�سح من طرفهم.

وياأتي هذا التحرك بعد حركة احتجاج قادها 

اأن�سار رئي�ص التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، 

واإعان  اقتحامها  بعد  الرئا�سية  املنطقة  عند 

بعد  انتهت  النواب  جمل�ص  داخــل  االعت�سام 

نحو �سهر با�ستباكات م�سلحة مع "قوى ظل"، 

يتبعون مللي�سيات مقربة من اإيران، مما اأ�سفر 

عن مقتل واإ�سابة الع�سرات من املتظاهرين.

طهران - البالد

االإيرانية يف قمع املحتجن،  االأمن  تفرط قوات 

بعد اأن اأطلق الرئي�ص االإيراين، اإبراهيم رئي�سي 

غام  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�ص  دعا  بينما  يدها، 

ح�سن ايجئي، اإىل التعامل بقوة مع التظاهرات 

ال�سروري  من  اأنــه  زاعما  الــبــاد،  يف  ال�سعبية 

الرئي�سية  العنا�سر  مــع  تهدئة  دون  التعامل 

يخ�سى  املايل  نظام  اأن  يوؤكد  ما  لا�سطرابات، 

ــتــظــاهــرات احلــا�ــســدة  الــ�ــســقــوط جــــراء هـــذه ال

تزال  ال  وقت  يف  لتفريقها  املحتجن  يقمع  لذلك 

على  الــتــا�ــســع  لــلــيــوم  م�ستمرة  االحــتــجــاجــات 

التوايل.

م�سورة  مقاطع  النا�سطن  مــن  العديد  ووثـــق 

و�سط  ملحتجات  واالأمـــن  ال�سرطة  �سرب  تظهر 

هي  االنتهاكات  تلك  مثل  اأن  موؤكدين  ال�سارع، 

التي اأدت �سابقا اإىل وفاة معتقات ومن �سمنهم 

منظمة  اتهمت  حن  يف  اأميني".  "مه�سا  ال�سابة 

العفو الدولية قوات االأمن باإطاق النار ب�سورة 

ــة اإىل حتــرك  مــتــعــمــدة عــلــى مــتــظــاهــريــن، داعــي

خماوفها  مبدية  للقمع،  حد  لو�سع  عاجل  دويل 

الباد  يف  عمدا  املفرو�ص  االإنرتنت  قطع  حيال 

من  وغريهما  واإن�ستغرام  وات�ساب  حجب  مع 

تطبيقات الرتا�سل.

و�سكلت تلك التظاهرات التي عمت ع�سرات املدن 

وال  املا�سية  االأيــام  خال  الباد  اأنحاء  كافة  يف 

تزال، االحتجاجات االأكرب منذ تلك التي خرجت 

واأفيد   ،2019 يف  الوقود  اأ�سعار  على  اعرتا�سا 

قمع  حــمــات  يف  �سخ�ص   1500 مبقتل  وقتها 

االحتجاجات  اأ�سداء  وامتدت  املتظاهرين.  �سد 

على  اأميني  مه�سا  االإيرانية  الفتاة  وفاة  ب�سبب 

الباد. وعقب  االأخــاق، خارج حدود  �سرطة  يد 

اأثينا  اإيران يف  اأمام �سفارة  احتجاجات غا�سبة 

بزجاجة  للر�سق  ال�سفارة  تعر�ست  باليونان، 

مولوتوف، يف ال�ساعات االأوىل من �سباح اأم�ص 

دون اأن تت�سبب باأ�سرار.

اأكد م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي،  اإىل ذلك، 

جيك �سوليفان، اأن التظاهرات يف اإيران تعك�ص 

عــلــى احلــريــة  بــاحلــ�ــســول  ال�سعب  رغــبــة  مـــدى 

االإيرانين  �ست�ساعد  باده  اأن  مبينا  والكرامة، 

للدخول اإىل االإنرتنت الإي�سال �سوتهم للخارج. 

تتخذ  وا�سنطن  اإن   ،ABC لقناة  وفقا   وقــال 

ت�سهيل  يف  للم�ساعدة  اأي�سًا  ملمو�سة  خطوات 

اإىل و�ــســائــل  االإيـــرانـــيـــن  املــواطــنــن  و�ــســول 

اأ�سواتهم  �سماع  لهم  يت�سنى  حتى  التوا�سل 

ـــا بــ�ــســاأن االتــفــاق  ــــران وخــارجــهــا. اأم داخـــل اإي

النووي وتاأثري االحتجاجات على ذلك، فاأو�سح 

املفاو�سات حول االتفاق لن متنع باده من  اأن 

دعم مطالب ال�سعب االإيراين. وقال: "لن نتباطاأ 

حلقوق  ومنا�سرتنا  دفاعنا  يف  واحــدة  بو�سة 

الن�ساء واملواطنن يف اإيران".

عدن - البالد

املدنين،  �سد  االنقابية  احلوثي  ملي�سيا  جرائم  ت�ستمر  بينما 

جمل�ص  اأمــام  اليمنين  واحلقوقين  الن�سطاء  من  عدد  ا�ستعر�ص 

حقوق االإن�سان يف الدورة 51 االنتهاكات واجلرائم التي ارتكبتها 

ميلي�سيا احلوثي �سد املعتقلن يف �سجونها، حيث ا�ستمع املجل�ص 

لق�س�ص التغييب الق�سري الإعامين ومدافعن عن حقوق االإن�سان 

قانونية  غري  وحماكمات  ملفقة  تهم  على  املبنية  االإعــدام  واأحكام 

131 واقعة احتجاز  اأكر من  التقارير  اأطفال ق�سر. ووثقت  �سد 

مت  كما  ن�ساء،  و8  اأطفال   8 بينهم  من  �سحية   217 لعدد  تع�سفي 

توثيق 17638 حالة تعذيب ج�سدي ونف�سي يف �سجون ميلي�سيا 

احلوثي بينهم 587 طفا و150 امراأة.

مـن  العديد  اإن  املعمري،  جمال  ال�سابق،  اليمني  املختطف  وقــال 

مدافعي حقـوق االإن�سان والنا�سطن املعار�سن مليلي�سيا احلوثي 

واأ�سناف  اأنواع  خمتلف  بحقهم  ومتار�ص  ال�سجون،  يف  يقبعون 

من  اختطايف  "مت  واأ�ــســاف:  اخلــطــرية.  واالنتهاكات  التعذيب 

ملدة  ق�سرا  2015 وبقيت خمفيا  عام  ميلي�سيا احلوثي مطلع  قبل 

امليلي�سيات  متنقا بن �سجون  اآخرًا  عامـا  كاملن، وظللت  عامن 

بحق  والت�سفيات  اجلرائم  ع�سرات  على  �ساهدًا  وكنت  احلوثية، 

اأمــام  كلمته  خــال  املــعــمــري،  ــار  واأ�ــس املختطفن".    مــن  العديد 

من  �ــســنــوات  ثــاث  "خال  جنيف  يف  االإنــ�ــســان  حــقــوق  جمل�ص 

باآالت  التعذيب  منها  التعذيب  اأنــواع  الأب�سع  تعر�ست  االختطاف 

حادة واإحراق اأع�ساء من ج�سمي وال�سعق والتقييد على الكر�سي 

اأ�سبحت  حتى  الــفــقــري،  الــعــمــود  يف  واأ�ــســبــت  حــلــزوين  ب�سكل 

حقوق  جمل�ص  "ندعو  م�سيفا:  امل�سي"،  على  قادر  وغري  م�سلواًل 

اإياء ملف املعتقلن واملختطفن  االإن�سان واملنظمات الدولية اإىل 

ق�سيتهم  ت�ستحقه  الــذي  الفعلي  االهتمام  احلوثين  �سجون  يف 

لك�سف االنتهاكات اجل�سيمة يف حق املختطفن املدنين واملخفين 

ق�سريا، وك�سف القائمن عليها باعتبارها جرائم �سد االإن�سانية". 

و�سمن اجلرائم احلوثية، قتلت طفلة واأ�سيب اثنان من اأ�سقائها، 

ال�سبت، اإثر انفجار لغم من خملفات امليلي�سيا يف احلديدة. واأفاد 

االإعام الع�سكري للقوات امل�سرتكة، اأن لغما حوثيا انفجر يف قرية 

بني مغاري التابعة ملديرية حي�ص، واأ�سفر عن مقتل الطفلة �سيناء 

اأحمد علي خ�سرية )16 عاما(، واإ�سابة �سقيقيها نا�سر )12 عاما( 

اأُ�سيبا  واأحمد  نا�سر  الطفلن  اأن  مو�سحا  �سنوات(،   8( واأحمد 

تابعة  اإ�سعاف  �سيارة  منت  على  نقلهما  وجــرى  متفرقة،  ب�سظايا 

للقوات امل�سرتكة اإىل امل�ست�سفى امليداين يف اخلوخة.

من جهته، اتهم املبعوث االأمريكي اخلا�ص لليمن، تيم ليندركينج، 

اأعمال  واختاق  تعز،  مدينة  يف  املدنين  بقتل  احلوثي  ملي�سيا 

الطرق  فتح  بند  تنفذ  امللي�سيا مل  اإن  وقال  االأممية.  الهدنة  تعرقل 

"لقد  م�سيفا:  ال�سراع،  الإ�سعال  وعمدوا  االأممية  الهدنة  مبوجب 

فتح  من  وبــداًل  الهدنة،  لتنفيذ  م�ساكل  يخلقون  احلوثين  راأينا 

الطرق، اأ�سعلوا ال�سراع وقتلوا املدنين يف تعز".

العراق.. الكاظمي يحذر من أزمة كبرى لحكومة بال صدر

تونس تحظر الدعاية
السياسية قبل االنتخابات

تعطيل »حزب اهلل« 
لالنتخابات يسقط لبنان

تون�س - البالد

اأمــ�ــص  التون�سية،  ال�سلطات  حــظــرت 

بالدعاية  املرتبطة  االأن�سطة  )االأحـــد(، 

ــيــة املـــقـــررة يف  لــانــتــخــابــات الــربملــان

دي�سمرب املقبل.

ــا املــ�ــســتــقــلــة  ــي ــعــل ــئــة ال ــهــي ـــنـــت ال واأعـــل

فاروق  برئا�سة  تون�ص  يف  لانتخابات 

املرتبطة  االأن�سطة  كل  حظر  بوع�سكر، 

بالدعاية ال�سيا�سية وا�ستطاعات الراأي 

مع  الربملانية  باالنتخابات  ال�سلة  ذات 

بدء الفرتة االنتخابية.

الفرتة  �سريان  بــدء  مــع  احلظر  ويــبــداأ 

من  اعــتــبــارا  الت�سريعية  االنــتــخــابــيــة 

لانتخابات  متــهــيــدا  الــلــيــل،  منت�سف 

املقبل.  دي�سمرب   17 يف  املقررة  املبكرة 

ويــحــظــر الــقــانــون االنــتــخــابــي خــال 

ال�سيا�سي  "االإ�سهار  االنتخابية  الفرتة 

نتائج  )الدعاية("، كما مينع بث ون�سر 

ــتــي لــهــا �سلة  ا�ــســتــطــاعــات الـــــراأي ال

باالنتخابات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة 

ال�سحفية  والتعليقات  والــدرا�ــســات 

املتعلقة بها عرب خمتلف و�سائل االإعام. 

اآخــر  الربملانية  االنتخابات  و�ستكون 

حمطة خلارطة الطريق ال�سيا�سية التي 

و�سعها الرئي�ص قي�ص �سعيد بعد اإعانه 

2021 واإلغاء  التدابري اال�ستثنائية يف 

الربملان  وحله   2014 بد�ستور  العمل 

م�ستبعدا  اأخـــرى،  د�ستورية  وهيئات 

االإخوان من امل�سهد ال�سيا�سي.

�سعيد  قي�ص  التون�سي  الرئي�ص  واأعلن 

ــي دعــــوة الــنــاخــبــن  االأ�ـــســـبـــوع املــا�ــس

اأن  على  املبكرة،  الربملانية  لانتخابات 

جترى االنتخابات يف اخلارج �ستكون 

املقبل،  دي�سمرب  و17  و16   15 اأيـــام 

وتقام بالداخل يف 17 من ال�سهر نف�سه. 

 21 قبل  االنتخابية  احلملة  وتنطلق 

و�ستكون  االنتخابات  جــراء  من  يوما 

اأول خطة يف عمل هيئة االنتخابات هي 

عددهم  البالغ  الناخبن  قوائم  حتديث 

نحو 7.2 مليون ناخب.

بريوت - البالد

دخل البطريرك املاروين الكاردينال مار 

ب�سارة بطر�ص الراعي على خط االأزمة 

نتائج  من  حمذرا  باده،  يف  ال�سيا�سية 

موؤكدا  الرئا�سي،  اال�ستحقاق  تعطيل 

اال�ستحقاق  لتعطيل  �سعي  اأي  اإن  اأن 

الرئا�سي يهدف اإىل اإ�سقاط اجلمهورية.

اأو  بـــــادرة النـــفـــراجـــة  ــــة  اأي تــلــوح  وال 

الــقــوى  ـــن  ب ـــق  ـــواف ت اإىل  الـــو�ـــســـول 

جديد،  رئي�ص  على  اللبنانية  ال�سيا�سية 

وما  اللبناين.  النواب  جمل�ص  ينتخبه 

مل يتم هذا االتفاق على مر�سح توافقي 

على  لبنان  ف�سيكون  الرئي�ص،  ملن�سب 

االنتخابات  �سيناريو  تكرار  مع  موعد 

الباد  �سهدت  حن  االأخــرية،  الرئا�سية 

فراغا رئا�سيًا ا�ستمر ملدة عامن ون�سف 

الله"  "حزب  تعطيل  نتيجة  الـــعـــام، 

وحلفائه الن�ساب قبل التو�سل لت�سوية 

انتخاب مي�سال عون رئي�سا،  اإىل  قادت 

الإيران يعرقل  املوايل  يزال احلزب  وال 

م�ساعي االنتخابات طمعا يف اال�ستياء 

عــلــى الــ�ــســلــطــة لــفــرتة اأخــــــرى. وقـــال 

البطريرك الراعي، اأم�ص )االأحد(: "باأي 

ال�سهر  نهاية  يف  ونحن  �سمري،  راحــة 

النتخاب  الد�ستورية  املهلة  من  االأول 

رئي�ص للجمهورية، واملجل�ص النيابي مل 

يدع بعد اإىل اأي جل�سة النتخاب رئي�ص 

جديد، فيما العامل ي�سهد تطورات هامة 

وطائع موازين قوى جديدة من �ساأنها 

اأن توؤثر على املنطقة ولبنان".

الداخلي  التوافق  اأن  "�سحيح  ــال:  وق

على رئي�ص فكرة حميدة، لكن االأولوية 

واحـــرتام  الــدميــقــراطــيــة  لــاآلــيــة  تبقى 

�سيف  التوافق  انتظار  اإن  اإذ  املواعيد، 

هــذا  مــعــامل  اأن  خ�سو�سا  حــديــن،  ذو 

اأن  اإىل  م�سريا  بعد"،  تلح  مل  التوافق 

لتبقى  حيوي  �سرط  الرئي�ص  انتخاب 

اجلمهورية وال تنزلق يف واقع التفتت 

اأن  مــوؤكــدا  حميطة"،  بـــدول  اأمّل  الـــذي 

ال�سيا�سية  االأزمــة  من  اخلا�ص  طريق 

احلــالــيــة بــلــبــنــان هــو انــتــخــاب رئي�ص 

باالجتهاد،  ال  بــاالقــرتاع  للجمهورية 

اال�ستحقاق  هــذا  على  التفاف  وبـــدون 

امل�سريي.

واشنطن: التظاهرات تعكس رغبة الشعب في الحرية والكرامة

احتجازات قسرية وإعدام أطفال

تزايد قمع المحتجين في إيران

17 ألف حالة تعذيب جسدي بسجون الحوثي
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139 عمال فنيا
بمعرض الجبيل الصناعية 

مهرجان »أجا وسلمى« 
يحيي الفنون والتقاليد

الدمام - حمود الزهراين                            

الت�سكيلية  لــلــفــنــون  الــ�ــســعــوديــة  اجلــمــعــيــة  نــّظــمــت 

يا  "عمار  معر�ض  اأمــ�ــض،  اجلبيل  فــرع  )ج�سفت( 

فنية،  وموهبة  ت�سكيليًا  فنانًا   130 مب�ساركة  دار، 

والطالبات.  الطالب  من  الفنية  املواهب  اإىل  اإ�سافة 

نــاديــة  اجلــبــيــل  ج�سفت  جمعية  مــديــر  واأو�ــســحــت 

املعر�ض  يف  امل�ساركة  الفنية  الأعــمــال  اأن  العتيبي، 

بلغت 139 عماًل فنيًا، تنوعت ما بني لوحات ت�سكيلية، 

فوتوغرافية،  و�سور  فنية،  ومنحوتات  وجم�سمات 

عربوا  الذين  للم�ساركني،  الوطنية  امل�ساعر  ترجمت 

من خالل اأعمالهم الفنية عن روؤية اململكة 2030، يف 

دعم ومتكني املراأة، وا�ستعرا�ض املنجزات الوطنية، 

الأعــمــال  واأبــــرزت  الأ�ــســيــل.  بــاملــوروث  والتعريف 

اململكة  ودور  ال�سعودية،  املعمارية  الثقافة  امل�ساركة 

احلرمني  تطوير  يف  وجهودها  البيئة،  حماية  يف 

التي  الطالبية  امل�ساركات  اإىل  اإ�سافة  ال�سريفني، 

ج�سدت النتماء للوطن والعتزاز بقيادته احلكيمة.

الريا�ض ـ البالد                            

تنظم وزارة الثقافة مهرجان "اأجا و�سلمى" يف متنزه 

اإىل  29 �سبتمرب  املغواة مبدينة حائل خالل املدة من 

املنطقة  وتقاليد  فنون  خالله  من  لتحيي  اأكتوبر؛   7

بني جنبات اجلبلني ال�سهريين اأجا و�سلمى، مت�سمنًا 

اأن�سطة ثقافية متنوعة، ت�سمل القطاعات الثقافية كافة، 

والأدب،  الطهي  وفنون  ومو�سيقى  وم�سرح  ر�سم  من 

اإىل جانب م�ساحات اإبداعية لالأطفال. ويقدم املهرجان 

و�سلمى  اأجــا  اأ�ــســطــورة  يحكي  هولوجراميًا  عر�سًا 

الرملية  الكثبان  على  �سوئية  وعرو�سًا  التاريخية، 

واجلبال املحيطة، ومعر�سًا رقميًا، اإ�سافًة اإىل ح�سور 

للمن�سوجات اخلا�سة بالبيئة احلائلية وال�سحراوية، 

الآثــار  من  ومعرو�سات  و�سور  اليدوية،  واحِلـــَرف 

التاريخية، والأدوات الفنية. كما يقدم و�سالت اأدائية 

التي  العاملية  والثقافات  ال�سعوب  ملختلف  فلكلورية 

وذلك  حائل؛  بت�ساري�ض  �سبيهة  طبيعة  يف  جتــذرت 

تراث  على  الطبيعية  العوامل  تاأثري  مدى  يف  للتاأمل 

الإن�سان وطباعه وفنونه.

تورينو ـ وا�ض       

"منطقة  جــائــزة  امــ�ــض  الــطــهــي،  فــنــون  هيئة  ت�سلمت 

ح�سلت  والــتــي  2024م"  لعام  العاملية  الطهي  فنون 

الطهي  لفن  ــدويل  ال املعهد  من  ع�سري"  "منطقة  عليها 

والثقافة والفنون وال�سياحة )IGCAT(، وذلك يف 

 - قو�ستو  ديل  �سالون  فعالية  خالل  اأقيم  الــذي  احلفل 

�سلو فود يف مدينة تورينو  تنظمها  التي  مادري  تريا 

فنون  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  بح�سور  الإيطالية، 

الطهي  لفن  الــدويل  املعهد  ورئي�ض  بدر،  ميادة  الطهي 

جانب  اإىل  دود،  ديــان  وال�سياحة،  والفنون  والثقافة 

جمٌع من اخلرباء واملخت�سني يف عامل الطهي وفنونه.

املنا�سبة  بهذه  كلمًة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  واألقت 

IGCAT على اختيارها  قدمت خاللها ال�سكر للجنة 

اأوروبـــا تفوز  قــارة  كــاأول منطقة خــارج  ملنطقة ع�سري 

بهذا اللقب العاملي، م�سريًة اإىل ما متلكه منطقة ع�سري 

من ثراء وتنوع يف فنون الطهي على م�ستوى اململكة، 

موؤكدًة اأن هذه اجلائزة دليل على غنى اململكة يف جمال 

قيمًا  ع�سري  منطقة  "متتلك  واأ�سافت:  الطهي،  فنون 

معايري  مع  توافقت  الطهي  فنون  جمال  يف  ا�ستثنائية 

املعهد الدويل لفن الطهي والثقافة والفنون وال�سياحة، 

كاأول منطقة خارج  اللقب  والذي نتج عنه فوزها بهذا 

الفوز بهذه اجلائزة �سيزيد من  "اإن  اأوروبا"، وقالت: 

الرتكيز على تطوير فنون الطهي يف املنطقة وخمتلف 

زيــادة  يف  الأثـــر  لها  �سيكون  وكــذلــك  اململكة،  مناطق 

اإمكانياتها يف  وا�ستك�ساف  املنطقة  زيارة  على  الإقبال 

هذا املجال".

للجهات  �سكرها  كلمتها  ختام  يف  بــدر  ميادة  وقدمت 

منطقة  تر�سح  اأثناء  الطهي  فنون  هيئة  مع  املتعاونة 

ع�سري للمناف�سة على اجلائزة، وما تلى ذلك من اأعمال 

مقدمتها  ويف  الــفــوز،  بهذا  النهاية  يف  توجت  كبرية 

للتطوير،  ال�سودة  هيئة تطوير منطقة ع�سري، و�سركة 

املطاعم  وجمعية  املــهــنــي،  لــلــتــدريــب  بــنــيــان  و�ــســركــة 

ال�سعودية  والهيئة  الــرتاث،  وهيئة  "قوت"،  واملقاهي 

ال�سعودية  واجلمعية  خالد،  امللك  وجامعة  لل�سياحة، 

لل�سياحة، واجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث، 

التنمية  وجمعية  باأبها،  ال�سناعية  التجارية  والغرفة 

البيئة  ووزارة  التعليم،  ووزارة  "ف�سيل"،  البيئية 

للنحالني،  التعاونية  واجلمعية  والــزراعــة،  واملــيــاه 

وجلنة التنمية الجتماعية يف اأبها.

والفنون  والثقافة  الطهي  لفن  الــدويل  املعهد  اأن  يذكر 

يونيو  يف  اأعــلــن  قــد  كانت   )IGCAT( وال�سياحة 

الطهي  فنون  منطقة  بلقب  ع�سري  منطقة  فوز  املا�سي 

اأوروبــا  قــارة  كــاأول منطقة من خــارج  2024م  العاملية 

ان�سمت  التي  للمناطق  عــادًة  نح  يمُ الذي  باللقب  تفوز 

املعهد،  طورها  التي  املعايري  وا�ستوفت  املن�سة  اإىل 

التنمية  قــطــاعــات  عــرب  الــعــمــل  عــلــى  ت�ستمل  والــتــي 

القت�سادية والثقافية والجتماعية والبيئية من خالل 

جمال فنون الطهي؛ لدعم التنمية الإقليمية امل�ستدامة.

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

المطبخ السعودي يتميز بالثراء وتنوع النكهات

الريا�ض ـ البالد      

اأبوظبي  "معر�ض  فعاليات  يف  امللكية،  العزيز  عبد  امللك  حممية  ت�سارك 

الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022"، والذي ينطلق  اليوم وي�ستمر حتى 2 

اأكتوبر القادم، بتنظيم من "نادي �سقاري الإمارات"، ورعاية �سمو ال�سيخ 

حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل حاكم اأبوظبي يف منطقة الظفرة ورئي�ض 

املحمية  مبادرات  �سمن  امل�ساركة  هذه  وتاأتي  الإمارات".  �سقاري  "نادي 
للتوعية باأهمية احلفاظ على البيئة وحماية احلياة الفطرية وا�ستعرا�ض 

اجلهود البيئية التي تقوم بها اململكة العربية ال�سعودية ملواجهة التحديات 

به  تقوم  الــذي  الــدور  عن  الك�سف  جانب  اإىل  الت�سحر،  ومكافحة  البيئية 

املحمية يف حتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء الرامية اإىل رفع 

ن�سبة املناطق املحمية اإىل اأكرث من 20% بحلول عام 2030.

وتهدف املحمية، من خالل م�ساركتها يف املعر�ض، اإىل التعريف بالعنا�سر 

اأهمية احلفاظ على الرثوات  للتاأكيد على  الطبيعية والفطرية يف املحمية 

الطبيعية واإثراء التنوع الإحيائي، ودور املحميات الطبيعية يف حمايتها 

و�سمان ا�ستدامتها لأجيال اليوم واأجيال امل�ستقبل.

يمُذكر اأن معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية يقام يف دورته التا�سعة 

ع�سر، وي�ستقطب كل عام العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات من جميع دول 

عّدات ال�سيد  11 ق�سمًا متنوعًا ت�سمل اأ�سلحة ال�سيد، وممُ العامل، كما ي�سم 

والتخييم، وال�سقارة، والفرو�سية، واحلفاظ على البيئة والرتاث الثقايف 

والرتويج لها، والفنون واحلرف اليدوية وغريها.

الريا�ض ـ البالد                 

الدويل  "املنتدى  لتنظيم  الثقافة  ت�ستعد وزارة 

ل�ستدامة القهوة ال�سعودية" يف مدينة جازان 

خالل الفرتة من 1 اإىل 2 اأكتوبر املقبل؛ ملناق�سة 

واجلــوانــب  ال�سعودية،  القهوة  قيمة  �سل�سلة 

ذات  والبيئية  والجــتــمــاعــيــة،  القــتــ�ــســاديــة، 

ــتــدامــة، وذلــــك �ــســمــن اأنــ�ــســطــة  الــ�ــســلــة بــال�ــس

وبرامج مبادرة "عام القهوة ال�سعودية 2022" 

املدعومة من برنامج جودة احلياة "اأحد برامج 

حتقيق روؤية اململكة 2030".

يومه  يف  افتتاحية  بجل�سٍة  املنتدى  ويفتتح 

التنفيذي  الرئي�ض  خاللها  �سيتحدث  الأول، 

احلــربــي،  رجـــا  لــلــقــهــوة،  الــ�ــســعــوديــة  لل�سركة 

ع�سو  الطهي،  فنون  لهيئة  التنفيذي  والرئي�ض 

مبادرة "عام القهوة ال�سعودية 2022"،  ميادة 

املناطق  عام هيئة تطوير وتعمري  بدر، ومدير 

ــر الــفــهــاد،  ـــجـــازان، املــهــنــد�ــض ظــاف اجلــبــلــيــة ب

لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  يف  واخلبرية 

مب�سروع  اخلـــرباء  وكــبــرية  ــفــاو(،  )ال املتحدة 

واملــيــاه  الــبــيــئــة  وزارة  يف  ـــقـــدرات  ال تــعــزيــز 

الريفية  التنمية  بــرنــامــج  لتنفيذ  والـــزراعـــة 

الزراعية امل�ستدامة، الدكتورة كاكويل غو�ض.

يمُركز  رئي�سية،  حماور  اأربعة  املنتدى  ويناق�ض 

ويت�سمن  وطنية  كـــرثوة  الــقــهــوة  على  اأولــهــا 

اأربع اأوراق علمية، هي: "الفر�ض ال�ستثمارية 

لــرجــال الأعــمــال يف زراعـــة واإنــتــاج و�سناعة 

عــبــداملــلــك  اأ.  يــقــدمــهــا  ال�سعودية"  الــقــهــوة 

الغرف  لحتاد  العام  الأمني  م�ساعد  ال�سليمان، 

ال�سعودية، و"دور ال�سندوق التمويلي لزراعة 

الربيعة،  بندر  الدكتور.  يقدمها  النب"  اأ�سجار 

رئــيــ�ــض قــ�ــســم الأثـــــر الــتــنــمــوي يف �ــســنــدوق 

يف  املنتج  اإدراج  و"طرق  ــزراعــي،  ال التنمية 

الأ�ستاذ. كارل  العاملية" يقدمها  الإمداد  �سل�سلة 

واقت�ساد  الريفية  التنمية  يف  خبري  وينهولد، 

القهوة، و"دور قطاع �سناعة القهوة يف الناجت 

ال�سعودية  العربية  للمملكة  الإجــمــايل  املحلي 

خبري  الهجهوج،  ح�سن  الــدكــتــور.  يقدمها   "
اقت�سادي وموؤلف كتاب اقت�ساد القهوة.

ثقافة  "القهوة  الــثــاين  املــحــور  يــتــنــاول  فيما 

الأوراق  مــن  عـــدد  ــه  خــالل وتــقــدم  وجمتمع" 

الــعــلــمــيــة ذات الــ�ــســلــة، مــنــهــا ورقــــة بــعــنــوان 

الــدكــتــورة.  تقدمها  الإبداع"  و�سر  "القهوة 
زينب اخل�سريي اأكاديية وروائية، و"القهوة 

عبدال�سالم  الدكتور.  يقدمها  اجتماعية"  روؤية 

القهوة  و"ا�ستهالك  واأكــاديــي،  باحث  الوايل 

والتوا�سل الجتماعي" يقدمها الأ�ستاذ .كرين 

كيالرد من املركز الوطني للدرا�سات والبحوث 

الدور  العربية:  القهوة  و" تاريخ  الجتماعية، 

والأهمية" يقدمها . حممد غربي�ض، كاتب.

واأن�سنة  "القهوة  الثالث  املحور  يت�سمن  فيما 

"تعريف  وهــي:  علمية،  اأوراق  اأربــع  البيئة" 

ال�سعودي- اخلولين  للنب  الرئي�سني  لل�سنفني 

حبيب  الدكتور.  �سيقدمها  التي  وال�سدوي"، 

البيئية  والدرا�سات  البحوث  مركز  من  خمرية 

الــزراعــيــة  و"املمار�سات  جـــــازان،  بــجــامــعــة 

�سيقدمها  النب" التي  باأ�سجار  للعناية  اجلديدة 

املكون  مدير  الفيفي،  بندر  الــزراعــي  املهند�ض 

البيئة  الفاو، و"جهود وزارة  للنب يف  الوطني 

واملياه والزراعة يف تنمية زراعة النب" يقدمها 

. نايف املطريي، من�سق م�ساريع وكالة وزارة 

التنمية  برنامج  يف  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة 

�سجرة  واإنــتــاج  زراعــة  و"ا�ستدامة   ، الريفية 

من  الــفــريــدي  را�ــســي  الأ�ــســتــاذ.  النب" يقدمها 

ــزراعــة  املــركــز الــوطــنــي لأبـــحـــاث وتــطــويــر ال

مقدمة  لورقة  بالإ�سافة  "ا�ستدامة".  امل�ستدامة 

برنامج  مدير  دغــريا،  ايانويل  الأ�ــســتــاذ.  من 

حتالف القهوة يف منظمة �سلو فود.

في�سهد  وال�سحة"  "القهوة  الرابع  املحور  اأما 

ورقــة  يف  تتمثل  علمية  اأوراق  اأربـــع  تــقــدمي 

تقدمها  النف�سية"  وال�سحة  "القهوة  بعنوان 

الوطني  املركز  من  النعمي  اأمزينة  الدكتورة. 

"اللوائح  وورقـــة  النف�سية،  ال�سحة  لتعزيز 

القهوة"  منتج  تنظم  التي  واملوا�سفات  الفنية 

تقدمها . رانيا بوق�ض من الهيئة العامة للغذاء 

ال�سحية  "الآثار  بــعــنــوان  ـــة  وورق والـــــدواء، 

الدكتور.  يقدمها  احلديث"  العلم  يف  للقهوة 

الأغــذيــة  عــلــوم  ق�سم  رئي�ض  الــ�ــســمــري،  غــدّيــر 

والــتــغــذيــة يف جــامــعــة املــلــك �ــســعــود، وورقـــة 

التي  اململكة"  يف  الكافيني  "ا�ستهالك  بعنوان 

الهيئة  مــن  فــالتــه  غــديــر  ــتــاذة.  الأ�ــس �ستقدمها 

العامة للغذاء والدواء.

منتدى لتعزيز مبادرة القهوة السعودية
عبر أربعة محاور رئيسية في جازان 

محمية الملك عبدالعزيز
الريا�ض ـ البالد   الملكية تشارك في معرض الصيد 

افرتا�سيًا  لقاًء  اأم�ض  والرتجمة  والن�سر  الأدب  هيئة  نظمت 

املحتوى  تطوير  �سبل  ملناق�سة  ال�سوتي"،  "الأدب  بعنوان 

املــ�ــســاعــدة يف  الــقــنــوات  نــتــاجــه، واأبــــرز  ــــراء  ال�سوتي واإث

املــعــززة  والإ�ــســهــامــات  وعــاملــيــًا،  حمليًا  للمتلقي  الــو�ــســول 

املخت�سني  مب�ساركة  وذلـــك  مــكــان،  كــل  يف  الأدب  لــوجــود 

و�سناع املحتوى ال�سوتي الأدبي يف اململكة. وا�ستهل اللقاء 

"الأدب يف كل مكان"  اإحدى م�سارات برنامج  باحلديث عن 

مب�سار  واملتمثلة  املا�سي،  العام  اأواخر  الهيئة  اأطلقتها  التي 

م�سموعًا  اأدبيًا  حمتوى  لتوفري  يهدف  اأدب" الذي  "�سحابة 
من  الزائر  وقت  لإثــراء  العامة؛  الأماكن  يف  العربية  باللغة 

خالل ا�ستماعه لإحدى جمالت املعرفة الأدبية.

لدى  رواجــًا  الأكــرث  البودكا�ست  اأ�سكال  امل�ساركون  وتناول 

ت�سهم  التي  امل�ستمع هي  اأن ظروف  اإىل  اجلمهور، م�سريين 

مدة  ح�سب  وذلك  ال�سمعية،  القوالب  من  نوع  عن  بحثه  يف 

توفر  ي�سهم  فيما  مــا،  مــكــاٍن  يف  �سيق�سيها  التي  النــتــظــار 

متنوعة  بــقــوالــب  الأدب  اأجــنــا�ــض  مــن  عــديــدة  ــارات  ــي اخــت

للم�ستمع  املــجــال  اإتــاحــة  يف  الــوثــائــقــيــات  اأو  كـــاحلـــوارات 

لتجربة قد تكون جديدة بالن�سبة له؛ لت�سجعه على موا�سلة 

ال�ستماع لها يف اأوقات اأخرى. و�سهد اللقاء تقدمي جمموعة 

"�سحابة اأدب" وربطها  من املقرتحات تهدف لتعزيز مبادرة 

بنمط احلياة، وت�سويق املبادرة من خالل قنوات البودكا�ست 

الأدبية، اإ�سافة للح�سور يف الفعاليات الكربى باململكة.

تطوير المحتوى األدبي 
الصوتي في لقاء افتراضي
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جدة – البالد
حول منتخب �ململكة لل�سيد�ت تاأخره �أمام نظريه 
�لأول،  �ل�سوط  يف   )1-3( بنتيجة  بوتان  منتخب 
�إىل تعادل بنتيجة )3-3( يف ختام �ملبار�ة �لودية 

�لأوىل �لتي يخو�سها �أخ�سر �ل�سيد�ت على �أر�سه.
�سلطان  �لأمري  مدينة  ملعب  على  �ملبار�ة  �أقيمت 
بن عبد�لعزيز �لريا�سية يف �أبها �أول �أم�س، وتقدم 
خاللها منتخب بوتان بهدف يف �لدقيقة �خلام�سة، 
بيان  �ل�سيد�ت  �أخ�سر  لعبة  لكن 
�لتعادل  ت�سجيل  يف  جنحت  �سدقة 

بعد ربع �ساعة من �للقاء.
بوتان  �سيد�ت  منتخب  و�أ���س��اف 
�ل���ذي  �لأول  �ل�����س��وط  يف  ه��دف��ن 
لكن   ،)1-3( بنتيجة  بتفوقه  �نتهى 

�ستاب  مونيكا  �لأملانية  لل�سيد�ت،  منتخبنا  مدربة 
ما بن  ��سرت�حة  �لتعديالت يف  �لعديد من  �أج��رت 
�ملبار�ة  يف  بالعودة  لالأخ�سر  �سمح  ما  �ل�سوطن، 
�لبندري  ع��ر  �لأول  �ل��ت��ع��ادل،  ه��ديف  وت�سجيل 
�لأخ�سر  لع��ب��ات  �سغط  و��ستمر   )75 )د  م��ب��ارك 
 90 �لدقيقة  يف  �ل��ت��ع��ادل  �إدر�ك  يف  جنحن  حتى 

بهدف نورة �لر�هيم.
ويعاود �أخ�سر �ل�سيد�ت مو�جهة منتخب بوتان 
غد  بعد  �أي�سا  �ملحالة  ملعب  على  �أخ��رى  ودي��ة  يف 

�لأربعاء.
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جدة- البالد
)�لإ�سباين(  بقيادة  �ل�سالت،  قدم  لكرة  �لوطني  �ملنتخب  يكثف 

�أندرو بالز� حت�سري�ته ملو�جهة �ملنتخب �لياباين �لأربعاء �ملقبل، 
�ل�سالت،  قدم  لكرة  �آ�سيا  كاأ�س  بطولة  مبارياتهما  �فتتاح  يف 

�لكويت من 27  �لثالثاء وت�ست�سيفها دولة  �لتي �ستنطلق غد� 
�سبتمر حتى 8 �أكتوبر �ملقبل. يذكر �أن �أخ�سر �ل�سالت يقع 

وكوريا  �ليابان  منتخبات  بجانب  �لر�بعة  �ملجموعة  يف 
�جلنوبية وفيتنام.

منتخب "الصاالت" يستعد لمواجهة اليابان بكأس آسيا

دام عزك يا وطن 92
�سالح �ملالكي

نه�سة  م��ن  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  تعي�سه  م��ا 
�ق��ت�����س��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة وري��ا���س��ي��ة ك��ب��رية حت���ت ظل 
حكومتنا �لر�سيدة، وفق روؤية وطنية مكتملة يحق لنا 
�أن نفرح ون�سعد ونفتخر بها وباأننا نعي�س حتت ر�ية 

�لتوحيد وحتت كنف قادتنا.
ففي �جلانب �لريا�سي عا�ست ريا�ستنا تطوًر� ملحوًظا 
�لأندية  به  حظيت  �ل��ذي  �لكبري  �مل��ايل  �لدعم  من  �بتد�أ 
لنا  عك�س  مما  فئاتها،  بكافة  و�ملنتخبات  �ل�سعودية 
للبطولت  ح�سد  م��ن  �ل��و�ق��ع  �أر�����س  ع��ل��ى  �إجن�����از�ت 

وت�سجيل لالإجناز�ت لرفعة هذ� �لوطن.
�لعهد  يف  حتققت  �ل��ت��ي  �ملهمة  �لإجن����از�ت  تلك  وم��ن 
�سبيل �حل�سر،  �ملثال ولي�ست على  �سبيل  �جلديد على 
فعلى �سعيد �ملنتخبات، تاأهل �ملنتخب �ل�سعودي لكاأ�س 
يف  �مل�ساركة  عن  �نقطاع  بعد  و2022   2018 �لعامل 
يف  ت��و�ج��ده  لنا  لي�سجل  جم��دًد�  فعاد  و2014   2010
حماولت  فبعد  �لأوملبي،  منتخب  �أما  �لعاملية،  �ملحافل 
عديدة حماوًل حتقيق بطولة �آ�سيا حتقق �حللم �أخرًي� 
�لذي  �لكبري  �لهتمام  على  يدل  وه��ذ�   ،2022 عام  يف 

حظيت به �ملنتخبات على كافة �لأ�سعدة.
خري  مثلها  فالهالل  �ل�سعودية  �لأندية  �سعيد  على  �أما 
 2021  -2019 لعامي  �آ�سيا  كاأ�س  حقق  عندما  متثيل 
وتاأهل لكاأ�س �لعامل لالأندية مرتن وقابل �أعرق �لأندية 
تلك  يف  ق��وًي��ا  ن��ًد�  ل��ه  ك��ان  �ل��ذي  ت�سل�سي  �لإجنليزية 
�ملو�جهة عندما نال �سهادة �أعلى �سلطة ريا�سية" رئي�س 
�لفيفا " جياين �إنفانتينو" عندما �أ�ساد بالهالل وتطور 

�لريا�سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�لعديد  فتغريت  �لدعم  من  �لأك��ر  �لن�سيب  ولدورينا 
د�عمة  ج��دي��دة  �سو�بط  �إىل  �ل�سابقة  �ل�سو�بط  م��ن 
مليون  مببلغ50  مادي  دعم  ومنها  �ل�سعودية،  لالأندية 
 50 مببلغ  دع��م  وكذلك  مو�سم  كل  بد�ية  ن��اد  لكل  ري��ال 
مليونا �إ�سافية ملن ُيطبق �حلوكمة �لتي فر�ستها وز�رة 
�لأجانب  �لالعبن  عدد  وزي��ادة  �لأندية  على  �لريا�سة 
�ل�سوقية لالأندية  �لقيمة  �إىل 8 يف كل فريق، فارتفعت 

�ل�سعودية.
باإذن  موعد-  على  فنحن  �لريا�سية،  �ملن�ساآت  عن  �أم��ا 
�لله- مع من�ساآت جديدة ت�ساهي ما �ساهدناه يف عدد 

من �لدول لتبهر حمبي ومتابعي �لريا�سة �ل�سعودية.
�للهم �أدم على بالدنا �لغالية �أمنها و��ستقر�رها وعزها.. 

و�أدم علينا �لأمن �لأمان.
ُعّمار". لها  وحنا  د�ر..  لنا  " هي 

 saleh_B_almalki@ 

منتخبنا الوطني يواصل االستعداد لودية أمريكا

جدة – البالد
و��سل منتخبنا �لوطني �لأول ��ستعد�د�ته للمبار�ة �لودية �لتي 
�حلايل  مع�سكره  خالل  �لأمريكي  بنظريه  �لثالثاء  غد�  �ستجمعه 
برنامج  من  �لثانية  �ملرحلة  �سمن  �لإ�سبانية،  �أليكانتي  مدينة  يف 

�لتح�سري�ت لكاأ�س �لعامل 2022.
لفينكا،  منتجع  ملعب  على  �أم�����س  متارينه  �لأخ�����س��ر  و�أج���رى 
�إيريف رينارد،  �لفرن�سي  �ملدرب  قادها  �لتي  �لتدريبات  بد�أت  حيث 
من  للعديد  �لالعبون  يخ�سع  �أن  قبل  �لع�سالت  وتفكيك  بالإحماء 
�ل�ستحو�ذ  على  �لفني  �جلهاز  خاللها  رك��ز  �لتكتيكية،  �لتمارين 
و�لتمرير �ل�سريع و�لت�سديد من بعد و�لتعامل مع �لكر�ت �لعر�سية 
ق�سمن  بن  مناورة  تقام  �أن  قبل  و�لهجومي،  �لدفاعي  �ل�سقن  يف 

من �لالعبن.
�لذي  �ل�سهر�ين  يا�سر  �لأي�سر  �لظهري  خدمات  منتخبنا  و��ستعاد 
مع  طبيعية  ب�سورة  زمالئه  بقية  مع  �أم�س  �لتدريبات  يف  �سارك 
�أمام  �ملا�سية  �ملبار�ة  غادر  قد  وكان  �آلم��ه،  زو�ل  بعد  زمالئه  بقية 

�سلطان  مكانه  وحل  �لفخذ  ع�سالت  يف  �إ�سابة  ب�سبب  �لإك���و�دور 
مع  �لتاأهيلي  برناجمه  �لفرج  �سلمان  �لقائد  و��سل  فيما  �لغنام، 
�جلهاز �لطبي بعد تعر�سه لإ�سابة يف ع�سلة �ل�ساق، حيث ي�سعى 

�جلهاز �لطبي لتجهيزه قبل مبار�ة �لثالثاء.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

عالمة الهالل التجارية تدر الماليين أخضر السيدات يتعادل مع بوتان
الريا�س - حممد اجلليحي 

�أن يو�سع من  �لهالل خالل فرتة وجيزة  نادي  ��ستطاع 
مد�خيله �ملالية ب�سورة لفتة، فمنذ �إعالن هويته �جلديدة 

�لتي �سارع �إىل ن�سرها- لي�س يف د�خل �لوطن فقط- ولكن 
حتى خارجه، فذهب �إىل قطر ليلعب مبار�ة �سوبر لو�سيل 

�أمام �لزمالك �مل�سري و�نت�سر وح�سد  كاأ�سها مع �ملبلغ �ملايل 
قام  قطر  يف  تو�جده  وخ��الل  ري��ال،  مالين  ب�سبعة  �ملقدر 

مالين  ثالثة  خاللها  من  وجنى  لعالمته،  بالرتويج 
ريال؛ ب�سبب �سعبيته �لكبرية و�إقبال �مل�سجعن 

على �قتناء جميع منتجاته �لتجارية.
�ل��ك��وي��ت  �إىل  ت��وج��ه��ه  �ل��ث��ان��ي��ة  خ��ط��وت��ه 
�ملنتخب  حار�س  �عتز�ل  حفل  يف  للم�ساركة 
�إد�رة  ف�����ر�أت  �خل���ال���دي،  ن����و�ف  �ل��ك��وي��ت��ي 
�ل��ه��الل  م��ع��ر���س  ت��و�ج��د  ����س���رورة  �لأزرق 
ل�سندوق  �إ�سافية  �أرباحا  يدر  �لذي  �ملتنقل، 
�خلا�سة  �لتجارية  للعالمة  للرتويج  �لنادي 
يقارب  ما  ي�سيف  �أن  �ملتوقع  ومن  بالهالل. 
�لثالثة مالين ريال كدخل �إ�سايف عند نهاية 

�ملعر�س، �لذي لقى �إقبال كبري� من �جلمهور 
�لكويتي؛ ب�سبب �ل�سعبية �ل�سخمة �لتي يحظى 

بها �لهالل يف �لوطن �لعربي.
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أكد أن الوضع سيختلف في كأس العالم..

»بيتسو موسيماني« مدربا لألهلي

االتحاد يسابق الزمن لعالج 
مصابيه قبل الكالسيكو

جدة – هالل �سلمان
ـــزمـــن لــعــاج  يــ�ــســابــق فـــريـــق االحتــــــاد ال
الكا�سيكو  مواجهة  قبل  امل�سابني  العبيه 
املقبل  اأكتوبر   2 يــوم  الن�سر  اأمــام  املرتقبة 
رو�سن  دوري  من  اخلام�سة  اجلولة  �سمن 

للمحرتفني.
ويــــعــــاين االحتـــــــاد مــــن تـــعـــر�ـــض بــعــ�ــض 
حيث  متفرقة،  الإ�سابات  املــوؤثــرة  عنا�سره 
واأحــمــد  البي�سي  عــبــدالــعــزيــز  غــيــاب  ــاأكــد  ت
�سراحيلي اللذين يخ�سعان لربنامج تاأهيلي، 
فيما اأ�سيب الربازيلي رومارينيو بتمزق يف 
ع�سلة الفخذ ويحاول اجلهاز الطبي جتهيزه 
الركائز  من  يعد  حيث  الكا�سيكو،  ملواجهة 
الربتغايل  املـــدرب  ت�سكيلة  يف  االأ�سا�سية 

نونو اإ�سبرييتو �سانتو.
كو�ستا  هيلدر  االآخـــر  املــحــرتف  وتعر�ض 
واردة  تبقى  م�ساركته  لكن  اأي�سا  الإ�سابة 

حيث يحتاج ب�سعة اأيام للتعايف منها.
الن�سر  فريق  يفتقد  االآخـــر،  الطرف  ويف 
هم  ــكــو،  ــي ــس ــكــا� ال يف  العـــبـــني   3 جلـــهـــود 

ــكــي  واالأوزب مارتينيز  بيتي  االأرجنتيني 
جـــال الـــديـــن مــا�ــســاريــبــوف وعــبــدالــفــتــاح 
براجمهم  الثاثي  يوا�سل  حيث  ع�سريي، 

العاجية مع اجلهاز الطبي للفريق.

الــثــالــث بر�سيد  املــركــز  ويــحــتــل االحتــــاد 
فيما  وتــعــادل،  انت�سارات   3 مــن  نقاط   10
 3 من  نقاط   9 بر�سيد  رابعا  الن�سر  ياأتي 

انت�سارات وخ�سارة وحيدة.

جدة- البالد
اأعلن النادي االأهلي لكرة القدم �سباح 
اأم�ض االأحد التعاقد مع املدرب اجلنوب 
لقيادة  مو�سيماين  بيت�سو  اإفــريــقــي 

اإدارته الفنية.
و�ــســيــخــلــف مــو�ــســيــمــاين املـــدرب 
تدريب  تــوىل  الــذي  عنرب،  يو�سف 
اإقــالــة  عقب  مــوؤقــت  ب�سكل  االأهــلــي 

املرحلة  بعد  �سيبولدي  االأوروغوياين روبرت 
ويــاأتــي  االأوىل.  ــدرجــة  ال دوري  مــن  الــثــانــيــة 
مو�سيماين )57 عاما( اإىل االأهلي بعد م�سوار 
رائع مع االأهلي امل�سري؛ اإذ توج بدوري اأبطال 
خ�سارة  قبل  و2021،   2020 عامي  اأفريقيا 
البي�ساوي  الــــوداد  ـــام  ام االأخــــرية  الن�سخة 
االإفريقي  ال�سوبر  وكــاأ�ــض  �سفر-2،  املغربي 

ا. لنف�ض العامني اأي�سً

كــمــا جنـــح مــو�ــســيــمــاين بــقــيــادة االأهـــلـــي اإىل 
الــتــتــويــج بــاملــيــدالــيــة الــربونــزيــة يف مــونــديــال 
عن  ف�سًا  و2021    2020 عامي  مرتني  االأندية 
كاأ�ض م�سر عام 2020، قبل اأن يرحل عن النادي 

القاهري يف يونيو املا�سي.
وف�سخ مو�سيماين الذي اأحرز اأي�سا لقب دوري 
عام  �سنداونز  ماميلودي  مع  كمدرب  االأبــطــال 

2016، عقده بالرتا�سي مع االأهلي.

وبرز مو�سيماين مع �سنداونز الذي اأحرز معه 
لقب الدوري املحلي خم�ض مرات، يف الفرتة بني 
بافانا"  "بافانا  منتخب  قاد  كما  و2020،   2012

فنيا بني 2010 و2012.
الدرجة  اإىل  هبط  الذي  االأهلي،  فريق  ويحتل 
ال�سابع  املركز  تاريخه،  االأوىل يف  للمرة  االأوىل 
االأخـــدود  عــن  نقاط   4 بــفــارق  نــقــاط،   8 بر�سيد 

�ساحب ال�سدارة.

ساوثغيت يقلل من هبوط 
إنجلترا للمستوى الثاني

جدة – البالد
مواجهة  اإجنــلــرتا  منتخب  يخو�ض 
�سعبة م�ساء اليوم االثنني اأمام نظريه 
االأملاين يف اجلولة ال�ساد�سة من دوري 
فيها  هــبــط  ــتــي  ال ــــة،  ــــي االأوروب االأمم 
االأول  امل�ستوى  من  الثاثة"  "االأ�سود 
املجر  اأمــام  الثاين عقب خ�سارتني  اإىل 
جمموعته  تــرتــيــب  ليتذيل  واإيــطــالــيــا 
اأي فوز يف 5 مباريات  حيث مل يحقق 

�سابقة.
ــــدرب اإجنــــلــــرتا، غــاريــث  واعـــتـــرب م
ـــع حتـــت �ــســغــوط  ـــواق �ــســاوثــغــيــت، ال
نف�سه  بالبطولة،  حمبطة  م�سرية  عقب 
املنتخب  لقيادة  املنا�سب"  "ال�سخ�ض 
الــعــام،  الــعــامل يف قطر هــذا  يف كــاأ�ــض 
مقلا هو والقائد هاري كني من هبوط 

اأداء املنتخب يف البطولة.

�ساوثغيت  على  اجلماهري  وانقلبت 
يف  املــجــر  مــن   )4-0( اخلــ�ــســارة  عقب 
�سيحات  وواجـــــه  املـــا�ـــســـي،  يــونــيــو 
الزائرة  من اجلماهري  اأي�سًا  ا�ستهجان 
اأثناء ت�سفيقه لها عقب الهزمية )1-0( 
من اإيطاليا يف ميانو اجلمعة املا�سية.
اإجنلرتا  قــاد  ــذي  ال �ساوثغيت  ــال  وق
العامل  بكاأ�ض  النهائي  قبل  ــدور  ال اإىل 
اأوروبــــا  بــطــولــة  نــهــائــي  واإىل   2018
2021: "اأعتقد اأنني ال�سخ�ض املنا�سب 

لقيادة املنتخب يف كاأ�ض العامل".
ي�سمن  هـــذا  اأن  "اعتقد  واأ�ـــســـاف: 
اأن  اأظن  وال  �سك،  دون  اأكرب  ا�ستقرارًا 
االأداء )اأمام اإيطاليا( كان �سيئًا واأعرف 
ب�سبب  لــ�ــســخــريــة  �ــســاأتــعــر�ــض  اأنـــنـــي 

�سل�سلة الهزائم".
ويرى �ساوثغيت اأن اخلربة املكت�سبة 

من مواجهة مناف�سني من ال�سف االأول 
تخطي  يف  �ست�ساعد  االأمم  دوري  يف 
التحديات يف نهائيات كاأ�ض العامل التي 

تنطلق يوم 20 نوفمرب املقبل.
بالتحديد  ال�سبان  "الاعبون  وتابع: 
تعلموا  املباريات  هذه  خا�سوا  الذين 

الكثري ونعرف اأننا �سنتح�سن".
اإنه  اإجنــلــرتا:  قائد  وقــال هــاري كني 
�سدد  لكنه  امل�سجعني،  اإحــبــاط  يتفهم 
للهلع، واأ�ساف  على عدم وجود حاجة 
اأننا  "لن نهلع وندرك  مهاجم توتنهام: 
الإجنلرتا  م�سجعًا  كنت  التح�سن،  نريد 
�سنخ�سع  ذلــــك.  واأتـــفـــهـــم  زلــــت،  وال 
واإذا  نوفمرب،  يف  �سيحدث  عما  لتقييم 
جنحنا يف كاأ�ض العامل ل�ست متاأكدًا من 
ان�سغال اجلمهور بهذه الفرتة ال�سابقة 

من ال�سيف".



أخيرة
االثنني 30 �سفر 1444هـ املوافق 26 �سبتمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1223738

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأطــلــق 
ال�سيخ،  اآل  عبداملح�سن  بــن  تــركــي  للرتفيه 
"�سعودي  نوعه  من  االأول  ال�سعودي  الربنامج 
التحكيم  جلنة  يف  �سي�سم  والـــذي  اآيدول"، 
اأ�سالة،  اأحالم،  بكر،  اأبو  اأ�سيل  الفنان  من  كاًلاّ 
بني  جــديــدة  ب�سراكة  وذلــك  املهند�س،  ومــاجــد 
 .MBC وجمــمــوعــة  للرتفيه  الــعــامــة  الهيئة 
 MBC1 قنوات  على  الربنامج  بث  و�سيتم 
منت�سف  مـــن  بـــــدًءا  االأوىل  مــرحــلــتــني،  عــلــى 

تليها  التجارب،  مرحلة  وهي  املقبل،  دي�سمرب 
يف  �ستبداأ  والتي  املبا�سرة،  العرو�س  مرحلة 

.2023 يناير   11
الفن  على  ال�سوء  اأيـــدول  �سعودي  وي�سلط 
من  ويــعــد  ال�سعودية  واملو�سيقى  ال�سعودي 

اأ�سخم برنامج هواة  من نوعه على االطالق 
اجلدير بالذكر اأن هذه ال�سراكة تاأتي امتداًدا 
لعديد من ال�سراكات بني الطرفني، والتي ت�سهم 
ب�سكل مبا�سر يف دعم مواهب اململكة يف جميع 

املجاالت.

وا�ضنطن ـ وكاالت 
ك�سف تقرير على موقع " Diabetes.co.uk" الطبي 
عن اأخطر �سبع فواكه على مر�سى ال�سكري، الفًتا اإىل اأن هذه 

الفواكه ت�سبب ارتفاًعا حاًدا بال�سكر يف الدم عند تناولها.
ووفًقا ملوقع "  لالأطباء ، تت�سمن قائمة الفواكه ذات موؤ�سر 
والعنب  واملانغو  والربتقال  املــوز  ال�سكر:  لن�سبة  االأعــلــى 
اأن  ال�سحي  املوقع  ويو�سح  والكمرثى.  والتمر  والزبيب 
تناول االأطعمة التي حتتوي على موؤ�سر عاٍل من ال�سكر يف 
الدم "ميكن اأن يكون خطرًيا" بالن�سبة الأولئك الذين يعانون 

الأولئك  "بالن�سبة  التو�سيات:  وتن�س  الــدم.  �سكر  حالة  من 
التي  لالأطعمة  ميكن  باأنف�سهم،  االإن�سولني  ينتجون  الذين 
على  اجل�سم  جترب  اأن  ال�سكر  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي 
اإنتاج زيادة يف االإن�سولني ملواجهة الكربوهيدرات  حماولة 
ال�سعور  هــي  لــذلــك  ال�سائعة  والنتيجة  املــفــعــول،  �سريعة 
وبالن�سبة  �ساعات".  ثالث  اإىل  �ساعتني  غ�سون  يف  باجلوع 
لالأ�سخا�س الذين يعانون من مر�س ال�سكري، ميكن اأن يكون 
هذا خطرًيا ب�سكل خا�س، الأن قدرة اجل�سم على التحكم يف 

م�ستويات اجللوكوز يف الدم تقل اأو غري موجودة.

ألف متدرب في مركز التدريب العدلي 
الريا�ض ـ البالد 

الذين  واملتدربات  املتدربني  عدد  اأن  العدل  وزارة  ك�سفت 
التاأهيلية والتطويرية يف  التدريبية  ا�ستفادوا من الربامج 
مركز التدريب العديل خالل العام اجلاري 2022 بلغ 54 

األف متدرب ومتدربة.
نف�سها  الفرتة  خالل  تدريبية  دورة   1090 املركز  ذ  ونفاّ
الق�ساة،  منها  ا�ستفاد  تدريبية  �ساعة  األــف   14 بــواقــع   ،

ومالزمو  املظامل،  ديوان  وق�ساة  القانونيون،  والباحثون 
ديوان املظامل، ومن�سوبو وزارة املوارد الب�سرية، واحلر�س 
جمل�س  واأمــانــة  الف�ساد،  ومكافحة  الرقابة  وهيئة  امللكي، 

التعاون اخلليجي، ومن�سوبو وزارة الدفاع وغريها.
واأقام املركز �سمن اخلطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة 
الــربامــج  مــن  عـــددًا  امل�ستهدفة،  الفئات  وتــاأهــيــل  الــتــدريــب 
ت�سمنت برنامج تاأهيل املحامني، وبرنامج تاأهيل املالزمني 

تطوير  وبرنامج  املوثقني،  تاأهيل  وبرنامج  الق�سائيني، 
وبرنامج  الــداخــلــي،  امل�سلح  تاأهيل  وبــرنــامــج  املــحــامــني، 

ماأذوين االأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.
روؤية  حتقيق  ت�سمن  تدريب  خطة  يتبنى  املركز  اأن  يذكر 
والتاأهيل يف عدة جماالت  للتدريب  العدل  واأهــداف وزارة 
حاكمة  معايري  وفــق  م�ستهدفة  وقانونية،  عدلية  تدريبية 

الإعداد برامج تاأهيلية متخ�س�سة. 

هيئة الغذاء: 
5 جرامات من الملح تكفي 

الريا�ض ـ البالد 
ا�ستهالك  مــن  التقليل  بــ�ــســرورة  ــــدواء،  وال الــغــذاء  هيئة  ن�سحت 
الغذائية حتدد  اأن اختياراتنا  اإىل  اليومية من امللح؛ م�سرية  الكميات 
ا. واأو�ست الهيئة بالعمل بن�سائح منظمة  معدل ا�ستهالكنا للملح يوميًّ
ال�سحة العاملية بخف�س ا�ستهالك ال�سوديوم، وعدم جتاوز 5 غرامات 

ا للبالغني. من امللح يوميًّ
بامللح  املحتوى  عالية  االأغذية  بع�س  وجــود  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
املعكرونة  مثل  امللح  ا�ستهالك  زيــادة  اإىل  يــوؤدي  الغذائي،  النظام  يف 
والبيتزا واالأطعمة  امل�سنعة،  واللحوم  التح�سري،  �سريعة  وال�سوربة 

املعلبة وال�سطائر.
رت يف ح�سابها على "تويرت" من اأن ا�ستهالك امللح  ُيذكر اأن الهيئة حذاّ
فيه.  ال�سوديوم  ن�سبة  الرتفاع  �سحية،  خماطر  اإىل  يــوؤدي  قد  بكرثة 
ا يف العمليات احليوية يف  وقالت الهيئة: يلعب ال�سوديوم دوًرا مهمًّ
اجل�سم ووظائف اخلاليا، وارتفاُع ا�ستهالكه يرتبط مبخاطر �سحية 

منها اأمرا�س القلب، واأمرا�س االأوعية الدموية، وال�سكتة الدماغية.

اصفرار الجلد من 
عالمات التهاب الكبد 

طرق علمية لرفع  
ذكاء الطفل 

الريا�ض ـ البالد 
االإ�سابة  اأعــرا�ــس  اأكــرث  ال�سحة،  وزارة  ا�ستعر�ست 
العاملي  الــيــوم  مبنا�سبة  وذلـــك  �سيوعًا،  الكبد  بالتهاب 

اللتهاب الكبد الفريو�سي.
يقوم  الــذي  الع�سو  هو  الكبد  اأن  الـــوزارة،  واأو�سحت 
وعندما  االلتهابات  وحماربة  الــدم  من  ال�سموم  بت�سفية 
اأكرث  اأن  مبينة  احليوية،  وظيفته  تتاأثر  للعدوى  يتعر�س 
با�سفرار  تتمثل  �سيوعًا  املر�س  بهذا  االإ�سابة  اأعــرا�ــس 
والغثيان  ــداكــن  ال ــبــول  وال )الـــريقـــان(  والعينني  اجلــلــد 

والقيء.
وتكمن االأعرا�س ال�سائعة لالإ�سابة بجميع اأنواع التهاب 
والبول  "الريقان"،  والعينني  اجللد  ا�سفرار  يف  الكبد 
امل�سابني  جميع  ويتعافى   ، والــقــيء  والغثيان  الــداكــن، 
تقريبًا من التهاب الكبد الفريو�سي "اأ" ، ويكت�سبون مناعة 
�سده مدى احلياة، كما يو�سى باأخذ لقاحات التهاب الكبد 

"ج" و"د" . الفريو�سات  من  للوقاية  "اأ" و"ب" ؛ 
من   %  20 اإىل   10 بني  ما  اأن  علمية  درا�سات  واأكــدت 
اإىل  ــداء  ال لديهم  يتحول  عــام  كل  تكت�سف  التي  احلــاالت 
بعد   %  5 اىل   1 ومــن  الكبد  يف  وتليف  مــزمــن  مــر�ــس 
عامًا   30 اإىل   20 مــن  تـــرتواح  زمنية  بفرتة  اإ�سابتهم 

يتطور املر�س لديهم اإىل �سرطان الكبد .

وا�ضنطن ـ وكاالت 
ُيعتقد اأن االأ�سخا�س الناجحني لديهم معدل ذكاء اأعلى ومن الطبيعي 
اأن يرغب االآباء يف اأن يكون لدى اأطفالهم معدل ذكاء مرتفع وبح�سب 
 Times of "اإنديا اأوف  "تاميز  ن�سرته �سحيفة  تقرير  ما ورد يف 
India، ميكن تعزيز ذكاء الطفل اإىل حد كبري يف ال�سنوات التكوينية 

من خالل ممار�سة  الريا�سة.
امل�سائل  بع�س  حل  الطفل  من  الوالدين  اأحــد  يطلب  اأن  ميكن  كما 
احل�سابية الب�سيطة ب�سكل ع�سوائي على مدار اليوم ، وحتتوي االآالت 
املو�سيقية على الكثري من العمليات احل�سابية يف اأدائها العام، وعلمًيا، 
ثبت اأن العزف على االآالت املو�سيقية مثل والكمان والبيانو والطبول 
كلها اأ�سياء مهمة لنمو الطفل وثقته ب�سكل عام. اإ�سافة اإن ق�ساء الطفل 
للغاية  مفيًدا  يكون  اأن  ميكن  االألغاز  حل  يف  يومًيا  دقائق   10 حتى 

ل�سحة دماغه.
كما اأن ممار�سة تدريبات التنف�س العميق تعد مفيدة للغاية لالأطفال، 
اأفكارهم  التنف�س لالأطفال بت�سفية  التدريب على  للبالغني. ي�سمح  كما 

واحل�سول على تفكري اأو�سح. كما اأنه يعزز قوة تركيزهم.

انطالق سعودي ايدول في ديسمبر المقبل 
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ربط األجيال بالماضي 
امل�ضاركة يف  لنا دار"، من خالل  "هي  �ضعار:  92 حتت  الوطني  باليوم  التدريب احتفاالتهم  املدار�ض واجلامعات ومراكز  7 ماليني طالب وطالبة من  يوا�ضل نحو 
املجتمع  التعليم  وزارة  ووّجهت  اأم�ض  يوم  اعتباًرا من  كامل  درا�ضي  اأ�ضبوع  ملدة  والريا�ضية، وذلك  والفنية  والثقافية  والرتفيهية  التعليمية  واالأن�ضطة  الفعاليات 
والفعاليات  الربامج  تنفيذ  عرب  والكليات،  اجلامعات  وكذلك  كافة،  اململكة  مبناطق  واالأهلية  احلكومية  املدار�ض  يف  الوطني  باليوم  االحتفاء  بتفعيل  التعليمي 
الوطنية؛ لتعزيز مكانة الوطن يف نفو�ض اأبنائنا الطالب والطالبات، وتر�ضيخ قيم الوالء واملحبة واالنتماء واملواطنة ال�ضاحلة ف�ضال عن تعميق الهوية الوطنية 

وربط االأجيال اجلديدة مبا�ضيهم العريق.
وت�ضمل برامج االحتفاالت اإقامة معار�ض م�ضاحبة لعر�ض منجزات التعليم العام واجلامعي، واأبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن، وما مت حتقيقه من جناحات 

وميداليات واأو�ضمة لطالبنا وطالباتنا حمليًا وعامليًا.

»تيك توك«
تدعم الحسابات الشعبية

وا�ضنطن ـ وكاالت 
"تيك  اجتماعات  داخل  من  م�سرب  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مع  "ت�ساهلية"  �سيا�سات  منحها  على  اتفاقها  عــن  توك" 
جملة  واأو�سحت  وال�سهرية.  ال�سعبية  احل�سابات  من  عدد 
"فورب�س" اأنها ح�سلت على ت�سجيالت �سوتية الجتماعاتها 
معتدلة  تف�سيلية  معاملة  م�ستويات  تــوفــري  عــن  تتحدث 
من  اأكرث  لديها  التي  تلك  خا�سة  �سعبية،  االأكرث  للح�سابات 
"تيك توك" خالل  5 ماليني متابع. وقال اأحد املوظفني يف 
"ال نريد اأن نتعامل مع هذه احل�سابات مثل باقي  اجتماع: 
معهم"،  الت�ساهل  من  اأكرب  قــدًرا  نريد  االأخــرى،  احل�سابات 
مع  التعامل  يتم  اأنــه  على  تن�س  ال�سركة  اإر�ــســادات  اأن  رغم 
تكون  ولن  والطرق.  ال�سيا�سات  بنف�س  امل�ستخدمني  جميع 
حيث  هــذا،  تفعل  من�سة  اأول  توك"  "تيك  الطريقة  بتلك 
"ميتا" �سمحت مل�ستخدميها الذين  ك�سفت تقارير �سابقة اأن 
املتابعني لاللتفاف ب�سورة كبرية  ميتلكون عدًدا كبرًيا من 

على القواعد واالإر�سادات وال�سوابط.
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