ت�أ�شريات تعليمية متنح للطالب والباحثني واخلرباء
جدة  -وا�س

�أقر جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
 حفظه الله -خالل اجلل�سة التي عقدها �أم�س (الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة ،ا�ستحداثت��أ���ش�يرات تعليمية (طويلة وق�صرية امل���دى) ،متنح للطالب ،والباحثني ،واخل�ب�راء،
واملتدربني الزائرين ،لأغرا�ض الدرا�سة الأكادميية ،والزيارة البحثية ،ودرا�سة اللغة،
والتدريب ،وامل�شاركة يف الربامج الق�صرية ،وبرامج التبادل الطالبي ،وي�ستثنى حامل
الت�أ�شرية التعليمية (طويلة امل��دى) وحامل الت�أ�شرية التعليمية (ق�صرية امل��دى) من
املتطلب النظامي املتعلق بتقدمي كفيل ،كما وافق املجل�س على نظام ا�ستخدام كامريات
املراقبة الأمنية ،وتعديل تنظيم الهيئة العامة للإح�صاء.

الإعالم املتجدد
� 12صفحة  /رياالن
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

بأمر خادم احلرمني الشريفني

ولي العهد رئيسا جمللس الوزراء وخالد بن سلمان وزيرا للدفاع
العتييب مساعدا لوزير الدفاع والبنيان وزيرا للتعليم
جدة  -وا�س
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�أ���ص��در خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه الله� -أم�س (الثالثاء) ،ثالثة �أوامر
ملكية ،ق�ضى الأول ب��أن يكون �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد رئي�س ًا ملجل�س ال��وزراء؛ ا�ستثنا ًء من حكم املادة

مليارات ا�ستثمارات مب�شروع «�سبارك»
الريا�ض -البالد

جنح م�شروع "�سبارك" يف ج��ذب نحو  40م�ستثمر ًا
حملي ًا وعاملي ًا بقيمة ا�ستثمارات تفوق الــ 10مليارات ريال
 ،وي�ستهدف امل�شروع �إن�شاء نحو  350م�صنع ًا يف مدينة
"�سبارك"� ،ستوفر نحو � 100ألف وظيفة جديدة.
�أو�ضح ذلك عمار الطف نائب رئي�س مدينة امللك �سلمان
للطاقة ،م�ضيفا ب�أن "�سبارك ي�ستهدف امل�ساهمة يف الناجت

الصادرات السعودية

يف معرض «اخلمسة ال ِكبار»
الريا�ض  -البالد

حت��ت هوية "�صنع يف ال�سعودية" ت�شارك هيئة تنمية
ال�صادرات ال�سعودية يف "معر�ض اخلم�سة الكبار ،"2022
مبدينة الغو�س بنيجرييا ،لعر�ض فر�ص اال�ستثمار،وعقد
�شراكات �إ�سرتاتيجية  ،وتطوير العالقات مع العمالء احلاليني
وك�سب عمالء جدد ،وتوفري مزيد من فر�ص الأعمال يف اململكة.
كما ت�ستهدف امل�شاركة  ،ال�تروي��ج مل ُنتجات قطاع البناء
والت�شييد يف اململكة ،و�إب����راز جودتها امل ُناف�سة ،وتعزيز
التوا�صل والتعاون وتبادل اخلربات يف هذا املجال ،حيث تُتيح
املتخ�ص�صة يف
هذه امل�شاركة لـ� 15شركة من ال�شركات الوطنية
ّ
ح�ضورا يف هذه الفعالية الدولية،
قطاع مواد البناء �أن تُ�شكِّل
ً
ودع��م امل ُ�ص ِّدرين ومتكينهم يف الأ���س��واق اخلارجية وتعزيز
مكانتها عامليا ،لرفع ن�سبة ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية
يف �أ���س��واق الت�صدير ذات الأول��وي��ة �إىل  % 50من �إجمايل
الناجت املحلي غري النفطي.
6

املحلي الإجمايل للمملكة بـ  150مليار دوالر بحلول عام
 ، 2050وقد مت االنتهاء من  % 90من املرحلة الأوىل
 ،وترتكز امل�شاريع امل�ستقبلية يف قطاعات الطاقة والنفط
والغاز واملجال الرقمي وامل��واد الالمعدنية وال�صناعات
املرتبطة ب�صناعة الكهرباء .و�أقيمت مدينة امللك �سلمان
للطاقة وفق ر�ؤية متكاملة طموحة  ،تهدف �إىل �أن ت�صبح
بواب ًة رائد ًة يف قطاع الطاقة الإقليمي.
6

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

ربط البناء بناقل خملفات مسجل
جدة  -البالد

�ألزمت �أمانة حمافظة جدة طالبي رخ�ص (بناء – هدم – ترميم)
بالتعاقد �إلكرتون ًيا مع ناقل م�سجل لدى من�صة مدينتي الرقمية لنقل
خملفات البناء.
و�أو�ضحت الأمانة �أن التعاقد الإلكرتوين مع ناقل م�سجل يعد
ً
�شرطا ال�ستكمال �إج���راءات �إ���ص��دار رخ�ص البناء ،م�ؤكدة �أن��ه لن
يجري احت�ساب كمية ال��دم��ارات امل���وردة �إىل امل��ردم �إال من خالل
مركبات م�سجلة عرب من�صة مدينتي ومزودة بخدمة التتبع �سواء
كانت لأفراد �أو م�ؤ�س�سات �أو �شركات.
و�أ���ص��درت �أم��ان��ة ج��دة  1.159رخ�صة ب��ن��اء مرتبطة بعقود
�إلكرتونية ،تخ�ضع للتتبع من حلظة تفعيلها ل�ضمان توريد كميات
املخلفات �إىل املردم ،الفتة االنتباه �إىل �أن املن�صة تعمل على الر�صد
الآيل حلاالت الرمي الع�شوائي  ،و �سجلت  214خمالفة.

لأفالم قيد الإجناز ،ومنطقة للعار�ضني ،وبرناجم ًا
من الندوات وور�ش العمل� ،إ�ضافة �إىل العديد من
الفر�ص الرامية �إىل تو�سيع �شبكة املعارف ,وربط
ال�سينمائيني ب�أهم �صناع القرار من جميع �أنحاء
ال�ع��امل ،بينما ي�ست�ضيف ال�سوق �أك�ثر م��ن 350
حمرتف ًا من العاملني يف جماالت الإنتاج والتوزيع
واملبيعات ،ويقدم -كذلك -برامج خمت�صة لتعزيز
الإنتاج امل�شرتك والتمويل والتطوير؛ وذلك لتوفري
ال��دع��م ال��ذي حتتاجه �صناعة ال�سينما يف العامل
العربي و�أفريقيا.

لبنان

و�سيقدم �صندوق البحر الأح �م��ر  3جوائز
ن �ق��دي��ة ،ت�خ�ت��اره��ا جل�ن�ت��ا حت�ك�ي��م ت���ض��م خ�براء
عامليني ،حيث تقدم جلنة حتكيم �سوق امل�شاريع
ج��ائ��زة تطوير بقيمة � 25أل��ف دوالر �أمريكي,
وجائزة �إنتاج بقيمة � 100ألف دوالر �أمريكي،
على حني تقدم جلنة حتكيم الأف�لام قيد الإجناز
جائزة بقيمة � 30أل��ف دوالر؛ لتغطية تكاليف
عمليات م��ا بعد الإن �ت��اج .و�ستت�أهل امل�شاريع
امل�شاركة يف ال�سوق �إىل جوائز �أخ��رى يقدمها
رعاة و�شركاء ال�سوق.
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تو�سيع ن�شاط تو�صيل الطلبات
الريا�ض  -البالد

دع��ت الهيئة العامة للنقل ،املن�ش�آت امل�سجلة يف تطبيقات
تو�صيل ال��ط��ل��ب��ات� ،إىل امل���ب���ادرة ب ��إ���ص��دار ترخي�ص توجيه
املركبات لنقل الب�ضائع عرب بوابة نقل الإلكرتونية  ،قبل 24
�أكتوبر القادم .وبينت �أن ت�سجيل املن�ش�آت و�إ�صدار الرتخي�ص
�سيمكّنها من �ضمان مزاولة ن�شاط تو�صيل الطلبات يف اململكة
وفق متطلبات الالئحة املنظمة لن�شاط توجيه املركبات لنقل

الب�ضائع ،الأم���ر ال��ذي �سيعزز م��ن احل��ف��اظ على ا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سات القائمة وا�ستمرارها ومنوها ،والإ�سهام يف رفع
الكفاءة الت�شغيلية للأ�سطول لدى تلك املن�ش�آت واالرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة من هذا القطاع الواعد.
و�أك��دت الهيئة �أن هذه اخلطوة �ستدعم مراحل التكامل بني
اجل��ه��ات املعنية ،وحتقق �أع��ل��ى معايري الأم���ان وال�سالمة يف
و�سائل النقل امل�ستخدمة يف هذا املجال.

الفيصل
يدشن استكمال مشروع
«مائة كتاب وكتاب»
جدة  -البالد

د�� ّ��ش���ن الأم��ي��ر خ��ال��د الفي�صل
م�������س���ت�������ش���ار خ�������ادم احل���رم�ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين �أم��ي�ر منطقة مكة
امل��ك��رم��ة رئي�س هيئة جائزة
امللك في�صل العاملية ،ا�ستكمال
م�شروع "مائة كتاب وكتاب"،
ال��ذي تبنته ونفذته جائزة
امللك في�صل ،بالتعاون مع
م��ع��ه��د ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف
ب��اري�����س ب���ه���دف ال��ت��ع��ري��ف
مب��ائ��ة ع���امل وب��اح��ث عربي
وفرن�سي.
وق��ال الأم�ين العام جلائزة
امللك في�صل العاملية الدكتور
عبدالعزيز ال�سبيل� ،إن الباحثني
واملثقفني ،العرب والفرن�سيني،
���س��خ��روا جهدهم لتعزيز احل��وار
اجلاد ،والتفاعل اخلالق ،بني �ضفتي
امل��ت��و���س��ط ،خ�ل�ال ال��ق��رن�ين املا�ضيني,
وبف�ضل منجزاتهم اال�ستثنائية ا�ستحقوا
االحتفاء بهم ،والكتابة عنهم ،للتعريف بهم
لدى الأجيال القادمة.
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مفاوضات النووي تقرتب من الفشل

اخليبات تالحق نظام املاللي
وا�شنطن  -البالد

«حزب اهلل» واإلرهاب
وجهان لعملة واحدة

3

دعم السعوديني الدارسني على حسابهم يف أمريكا

مبادرات الكت�شاف املواهب ال�سينمائية
يعترب �سوق البحر الأحمر� ،أحد املبادرات التي
ت�ؤكد الإل�ت��زام بدعم امل��واه��ب ،واكت�شاف التنوع
وال��زخ��م الإب��داع��ي وق��درت�ه��ا على ت�ق��دمي ق�ص�ص
جديدة بقوالب و�أ�ساليب مبتكرة ،مب�شاركة �أهم
خرباء �صناعة ال�سينما ،والإ�سهام يف �إي�صال هذه
الأ�صوات اجلريئة واملبدعة �إىل اجلمهور يف جميع
�أنحاء العامل ،ما يعد مبادرة مهمة الكت�شاف وتقدمي
املواهب ال�سينمائية من العامل العربي و�أفريقيا.
وت�ضم �أن�شطته �سوق ًا للم�شاريع ،وعرو�ض ًا

(ال�ساد�سة واخلم�سني) من النظام الأ�سا�سي للحكم،
ومن الأحكام ذوات ال�صلة ال��واردة يف نظام جمل�س
ال����وزراء ،و�أن تكون جل�سات جمل�س ال���وزراء التي
يح�ضرها خادم احلرمني ال�شريفني برئا�سته.
وت�ضمن الأم��ر امللكي الثاين� ،إع��ادة ت�شكيل جمل�س
الوزراء ،م�شتم ً
ال على �أن يكون �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وزير ًا
للدفاع ،والدكتور حمد بن حممد بن حمد �آل ال�شيخ
وزي��ر دول��ة ،والأ���س��ت��اذ يو�سف بن عبدالله بن حممد
البنيان وزير ًا للتعليم .كما ت�ضمن الأمر امللكي الثالث
تعيني الأ���س��ت��اذ ط�لال ب��ن عبدالله ب��ن تركي العتيبي
م�ساعد ًا لوزير الدفاع باملرتبة املمتازة.

ت�لاح��ق اخل�ي�ب��ات ال�ن�ظ��ام الإي� ��راين يف جميع
امللفات ،ففي ظل التظاهرات الراف�ضة ل�سيا�سات
امل�ل�ايل وال���س��اع�ي��ة لإ��س�ق��اط�ه��م ،ي��واج��ه رئي�سي
وخامنئي و�أعوانهم وملي�شياتهم �ضربات متوالية
م��ن خمتلف ال� ��دول ،بينما اق�ترب��ت امل�ف��او��ض��ات
النووية م��ن الف�شل� ،إذ �أك��دت وزارة اخلارجية
الأمريكية �أنها لي�ست يف و�ضع جيد حاليا ،م�شرية
�إىل �أنها ال ترى فر�صة للتو�صل �إىل اتفاق مع �إيران
يف �أي وقت قريب ،ما يعني �أن طهران �أ�صبحت يف
و�ضع ح��رج ،فال �أح��د ينا�صرها �إمن��ا جميع الدول
تقف يف جانب ال�شعب لينال حريته ويتخل�ص
من القمع املفرط الذي يواجهه .ويف هذا االجتاه
تبحث املخابرات الأمريكية طرق �إي�صال معدات
االت�صال �إىل �أيدي املتظاهرين داخل �إيران ،و�سط
ارتفاع موجة االحتجاجات داخل البلد.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية� ،إن مفاو�ضات
فيينا ب�ش�أن �إحياء االتفاق النووي ال مت�ضي ب�شكل

جيد ،مو�ضحة �أن ط�ه��ران مل تتخذ ال �ق��رار ال��ذي
يتعينّ عليها ات�خ��اذه ،م�ضيفة عرب متحدث با�سم
اخلارجية" :ال يبدو �أن �أمامنا طريق قريب املدى
للتو�صل �إىل اتفاق مع �إيران" ،فيما تتهم وا�شنطن
طهران بعرقلة �إحياء االتفاق النووي ب�إ�صرارها
على وج��ود �ضمانات بعدم تكرار االن�سحاب من
االتفاق ،ف�ضال عن مطالبة طهران ب�إغالق ملف �آثار
اليورانيوم املخ�صب الذي عرث عليه يف  3من�ش�آت
نووية �سرية .وتو�سعت يف �إيران على مقتل �أميني
كما دع��ا املحتجون �سكان العا�صمة للخروج �إىل
ال���ش��وارع و�أظ �ه��رت مقاطع فيديو �إط�ل�اق ق��وات
الأمن النار على املحتجني يف مناطق عدة ،يف وقت
ُقتل �أكرث من � 75شخ�ص ًا يف احلملة الأمنية التي
تن ّفذها ال�سلطات الإيرانية �ضد املتظاهرين �إثر
وفاة مه�سا �أميني يف االعتقال ،كما �أفادت منظمة
حقوقية ،فيما تكثف دول غربية ال�ضغط على
طهران لوقف العنف يف �أك�بر موجة احتجاجات
منذ ثالث �سنوات تقريب ًا.
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محليات
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ت�صدر اململكة يف «معدل ال�سياح» ي�ؤكد القفزات النوعية ..جمل�س الوزراء:

تأشيرات تعليمية للطالب والباحثين
والخبراء والمتدربين الزائرين
جدة  -وا�س

�أقر جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله -خالل
اجلل�سة التي عقدها �أم�س (الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة ،ا�ستحداث ت�أ�شريات تعليمية (طويلة وق�صرية
املدى) ،متنح للطالب ،والباحثني ،واخلرباء ،واملتدربني الزائرين ،لأغرا�ض الدرا�سة الأكادميية ،والزيارة
البحثية ،ودرا�سة اللغة ،والتدريب ،وامل�شاركة يف الربامج الق�صرية ،وبرامج التبادل الطالبي ،وي�ستثنى حامل
الت�أ�شرية التعليمية (طويلة املدى) وحامل الت�أ�شرية التعليمية (ق�صرية املدى) من املتطلب النظامي املتعلق
بتقدمي كفيل ،كما وافق على نظام ا�ستخدام كامريات املراقبة الأمنية ،وتعديل تنظيم الهيئة العامة للإح�صاء.

املوافقة على نظام ا�ستخدام كامريات املراقبة الأمنية
ويف م�ستهل اجلل�سة ،اطّ لع جمل�س ال��وزراء على فحوى املحادثات وامل�شاورات التي
جرت خالل الأيام املا�ضية ،مع عددٍ من قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة ومبعوثيهم ،حول
تطورات الأحداث الراهنة على ال�ساحة الدولية.
وج ّدد املجل�س يف هذا ال�سياق ،الت�أكيد على دعم اململكة للم�ساعي الرامية لإيجاد حل
�سيا�سي ي�ؤدي �إىل �إنهاء الأزمة الرو�سية  -الأوكرانية ،وموا�صلة امل�ساهمة على ال�صعيد
الإن�ساين يف تخفيف الآثار الناجمة عنها ،معرب ًا عن ال�شكر حلكومتي رو�سيا االحتادية
و�أوكرانيا على تعاونهما وا�ستجابتهما لو�ساطة �سمو ويل العهد يف الإفراج عن �أ�سرى
من خمتلف اجلن�سيات ،يف �إطار جهوده  -حفظه الله  -يف تبني املبادرات الإن�سانية.
وتطرق جمل�س الوزراء �إثر ذلك� ،إىل نتائج م�شاركة اململكة يف الدورة ال�سابعة وال�سبعني
للجمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة واالجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف املنعقدة
على هام�ش �أعمالها ،وما �أبرزته خاللها من الت�أكيد على اال�ستمرار بدعم العمل امل�شرتك
وتعزيز التعاون الدويل ملواجهة حتديات العامل ،واملبادرة بكل ما ي�سهم للو�صول لعامل
�أكرث �سلمية وعدالة ،ويحقق م�ستقب ً
ال واعد ًا لل�شعوب والأجيال القادمة.

�إدانة تعزيزات احلوثي
و�أو�ضح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء
ال�سعودية عقب اجلل�سة� ،أن املجل�س ،ا�ستعر�ض جممل الأو�ضاع وجمرياتها يف املنطقة،
م�شد ًدا على م�ضامني البيان ال�صادر عن املجموعة الرباعية الدولية حول اليمن ،وما
ا�شتملت عليه من �إدانة التعزيزات الع�سكرية مليلي�شيا احلوثي وهجماتها داخل اليمن
التي هددت بعرقلة الهدنة ،والت�أكيد على الدعم الكامل جلهود املبعوث اخلا�ص للأمم
املتحدة لتمديد الهدنة وتو�سيعها ،والتنفيذ الكامل جلميع �شروطها.
و�أ�شار جمل�س ال��وزراء� ،إىل ما �أكدته اململكة خالل املناق�شة العامة للدورة احلادية
واخلم�سني ملجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف ،من �أهمية تعزيز ثقافة احلوار والتعاون
مفتاحا لتحقيق
تنوعها
ً
والت�سامح واحرتام القيم النبيلة والثقافات الأخرى ،واعتبار ّ
االزدهار والتنمية املُ�ستدامة لل�شعوب واملُجتمعات.

اهتمام بربامج الر�ؤية
نوه املجل�س مبا توليه الدولة من االهتمام بالربامج واال�سرتاتيجيات
ويف ال�ش�أن املحليّ ،
املنبثقة من (ر�ؤي��ة اململكة) وال�سيما ما يتعلق بحاجات املواطنني الإ�سكانية وجودة
اخلدمات املقدمة لهم؛ مبا يف ذلك موا�صلة العمل على تي�سري وزيادة ن�سب متلك امل�ساكن
للو�صول �إىل امل�ستهدف ( %70بحلول العام  ،)2030واال�ستمرار يف االرتقاء بجودة

قرارات املجل�س:

اخلدمات البلدية وتعزيز امل�شهد احل�ضري وتطوير البنية التحتية ،بالإ�ضافة
ّ
اط��ل��ع جمل�س ال����وزراء ،على امل��و���ض��وع��ات امل��درج��ة على ج���دول �أع��م��ال��ه ،م��ن بينها
�إىل اال�ستغالل الأمثل وامل�ستدام للموارد الطبيعية واملائية.
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انـتهى �إليه كل من
وع ّد جمل�س الوزراء ،ت�صدر اململكة دول جمموعة الع�شرين يف معدل تدفق
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة
ال�سياح الدوليني الوافدين خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام 2022م،
العامة ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س ال��وزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س
بزيادة  ?121مقارنة بنف�س الفرتة لعام 2019م وفق ًا لأح��دث التقارير
�إىل ما يلي:
ال�صادرة عن منظمة ال�سياحة العاملية ،ا�ستمرار ًا للقفزات النوعية يف
�أو ًال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير الثقافة رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم -
فر�صا وظيفية لأبناء هذا الوطن ،وميثل
قطاع ال�سياحة الذي يوفر
ً
�أو من ينيبه  -بالتباحث مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف �ش�أن م�شروع مذكرة
ج�سر ًا ثقافي ًا للتوا�صل مع العامل.
تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية واملنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
ثاني ًا :تفوي�ض معايل وزير اال�ستثمار � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب ال�صيني يف �ش�أن م�شروع
واف���ق جمل�س ال����وزراء على تعيني على وظيفة (�سفري)
مذكرة تفاهم بني وزارة اال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التجارة يف جمهورية ال�صني
وترقيتني وتعيني للمرتبة (الرابعة ع�شرة) ،وذل��ك على
ال�شعبية للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
النحو ال��ت��ايل :تعيني عدنان بن عبدالرحيم بن حممد
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ب��ام��اق��و���س على وظيفة (���س��ف�ير) ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة،
ثالث ًا :تفوي�ض معايل وزير اال�ستثمار � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الهوجن كوجني يف �ش�أن
وترقية املهند�س /عبدالعزيز ب��ن ب��رك��ات ب��ن خ�ضر
م�شروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة منطقة هوجن كوجن الإدارية اخلا�صة
املالكي �إىل وظيفة (وك��ي��ل �إم���ارة منطقة م�ساعد)
التابعة جلمهورية ال�صني ال�شعبية للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع
باملرتبة (الرابعة ع�شرة) ب���إم��ارة منطقة الباحة،
الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ترقية املهند�س� /سالم بن حممد �سعيد بن مو�سى
رابع ًا :تفوي�ض معايل وزير املالية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن م�شروع مذكرة
امل�سلم �إىل وظيفة (م�ست�شار هند�سة مدنية)
تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية و�صندوق النقد الدويل يف �ش�أن �إن�شاء مكتب �إقليمي لل�صندوق يف
باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة التعليم ،تعيني
اململكة ،ودعم ال�صندوق يف جمال تنمية القدرات ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة؛ ال�ستكمال
حمد بن حممد بن عبدالله العي�سى على وظيفة
الإجراءات النظامية
(م�ست�شار �أ�ساليب تعليم) باملرتبة (الرابعة
خام�س ًا :تفوي�ض معايل وزير ال�صحة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب املغربي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني
ع�شرة) بوزارة التعليم.
وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�صحة يف اململكة املغربية للتعاون يف املجاالت ال�صحية ،والتوقيع
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امل��و���ض��وع��ات العامة
�ساد�س ًا :املوافقة على نظام ا�ستخدام كامريات املراقبة الأمنية.
�أعماله ،من بينها تقارير �سنوية ل��وزارة
�سابع ًا :ا�ستحداث ت�أ�شرية تعليمية (طويلة املدى) ،متنح للطالب ،والباحثني ،واخلرباء ،وذلك لأغرا�ض( :الدرا�سة الأكادميية،
ال��داخ��ل��ي��ة ،وامل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة لتحلية
والزيارة البحثية) ،وا�ستحداث ت�أ�شرية تعليمية (ق�صرية امل��دى) متنح للطالب ،والباحثني ،واملتدربني الزائرين ،وذلك
امل��ي��اه امل��احل��ة ،وهيئة امل��دن واملناطق
لأغرا�ض( :درا�سة اللغة ،والتدريب ،وامل�شاركة يف الربامج الق�صرية ،وبرامج التبادل الطالبي) ،وي�ستثنى حامل الت�أ�شرية
االقت�صادية اخلا�صة ،والهيئة العامة
التعليمية (طويلة املدى) وحامل الت�أ�شرية التعليمية (ق�صرية املدى) من املتطلب النظامي املتعلق بتقدمي كفيل.
للموانئ ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم
ثامن ًا :تعديل تنظيم الهيئة العامة للإح�صاء ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )11وتاريخ 1437 / 1 / 13هـ ،وذلك على النحو
حيال تلك املو�ضوعات.
الوارد يف القرار.

ترقيات وتعيينات

وزير الخارجية يشارك في عزاء
رئيس الوزراء الياباني السابق

تبنته جائزة امللك في�صل ومعهد العامل العربي

طوكيو -وا�س

نياب ًة عن خادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز �آل
���س��ع��ود ،ـ ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ��� ،-ش��ارك
الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبد
الله وزي��ر اخلارجية ،يف مرا�سم
ال��ع��زاء الر�سمية يف وف��اة رئي�س
وزراء ال��ي��اب��ان ال�����س��اب��ق ال�سيد
�شينزو �آب��ي ،بالعا�صمة اليابانية
طوكيو .ونقل �سموه خالل مرا�سم
ال���ع���زاء ،ت��ع��ازي خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ـ
حفظهما الله ـ لدولة ال�سيد فوميو
كي�شيدا رئي�س وزراء اليابان ،يف

وفاة رئي�س وزراء اليابان ال�سابق
ال�سيد �شينزو �آبي .كما التقى �سمو
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة� ،أم�����س  ،نظريه
الياباين يو�شيما�سا هايا�شى ،يف
مقر وزارة اخل��ارج��ي��ة اليابانية
بالعا�صمة طوكيو .وج��رى خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون
بني البلدين ال�صديقني مبا يعزز
العالقات يف جميع امل��ج��االت يف
�إط��ار الر�ؤية ال�سعودية اليابانية
 ، 2030و�سبل تعزيز التن�سيق
الثنائي امل�شرتك يف العديد من
الق�ضايا واملجاالت املختلفة.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين ل����دى ال���ي���اب���ان ن��اي��ف
الفهادي ،ومدير عام مكتب �سمو
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن
الداود.

الفيصل يدشن استكمال مشروع « مائة كتاب وكتاب»
جدة  -البالد

ّ
د�شن الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين �أم��ي�ر م��ن��ط��ق��ة مكة
املكرمة رئي�س هيئة ج��ائ��زة امللك في�صل
العاملية ا�ستكمال م�����ش��روع " م��ائ��ة كتاب
وكتاب " ال��ذي تبنته ونفذته جائزة امللك
في�صل ،بالتعاون مع معهد العامل العربي
يف ب��اري�����س ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف مب��ائ��ة ع��امل
وباحث عربي وفرن�سي.و�أو�ضح الأم�ين
العام جلائزة امللك في�صل العاملية الدكتور
عبدالعزيز ال�سبيل �أن الباحثني واملثقفني،
ال��ع��رب وال��ف��رن�����س��ي�ين ��� ،س��خ��روا جهدهم
لتعزيز احل��وار اجل��اد ،والتفاعل اخلالق،
ب�ي�ن ���ض��ف��ت��ي امل��ت��و���س��ط ،خ��ل�ال ال��ق��رن�ين
املا�ضيني ,وبف�ضل منجزاتهم اال�ستثنائية
ا�ستحقوا االحتفاء بهم ،والكتابة عنهم،
للتعريف بهم لدى الأجيال القادمة.

وقال " مع بداية امل�شروع ،مت تكوين جلنة
علمية م�شرتكة ب�ين امل�ؤ�س�ستني و�ضعت
�أ�س�س امل�شروع وقواعده ،وقامت باختيار
عدد من الأ�سماء العربية والفرن�سية ليبد�أ
بهم امل�شروع  ,ومن منطلق الثقة املتبادلة،
وح��ر���ص��ا على الإجن����از ،ق���ررت اللجنة �أن
ي��ت��وىل معهد ال��ع��امل ال��ع��رب��ي اخ��ت��ي��ار بقية
ال�شخ�صيات العربية ،وم��ن �سيكتب عنهم،
والإ���ش��راف الكامل على الكتب الفرن�سية.
وت��ت��وىل ج��ائ��زة امل��ل��ك في�صل اختيار بقية
ال�شخ�صيات الفرن�سية ،ومن �سيكتب عنهم
والإ����ش���راف ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ال��ك��ت��ب العربية
�أربعون من الباحثني والباحثات العرب من
�أ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات املتخ�ص�صني بالثقافة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،م���ن م�����ش��رق وم���غ���رب وط��ن��ن��ا
العربي ،تف�ضلوا باال�ستجابة لدعوة جائزة
امل��ل��ك في�صل للم�شاركة يف ه���ذا امل�����ش��روع
العلمي ،فلهم منا ك��ل االم��ت��ن��ان والتقدير،

و�سعيد �أن بع�ضهم معنا اليوم" .
و�أ���ض��اف �أن امل�شروع بكامله متاح جمانا
ل��ل��ق��ارئ ال��ع��رب��ي وال��ف��رن�����س��ي ،يف موقعي
اجل��ائ��زة وامل��ع��ه��د ،وع�بر تطبيق خا�ص به
 ،و�سيتم ت��زوي��د اجل��ام��ع��ات وامل�ؤ�س�سات
العلمية بن�سخة كاملة م��ن امل�����ش��روع ،كما
�ستعقد ن��دوات علمية حوله� ،أولها �ستكون
يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب الأ�سبوع
ال��ق��ادم ،بعنوان "ال�شغف ب�سحر العربية:
اال�ست�شراق الفرن�سي ورحلة االكت�شاف".

هدية للم�ؤ�س�سات الثقافية

م��ن جانبه �أ���ش��ار مدير كر�سي معهد العامل
العربي يف باري�س الطيب ول��د العرو�سي
�أن الكر�سي تكفل ب�إجناز  60م�ؤلفا باللغة
الفرن�سية ،ومت التعاقد مع �أكرث من خم�سني
باحثا جامعيا لتنفيذ امل�شروع ،فيما تكفل
من�سوبو يف جائزة امللك في�صل ب�إجناز 40

كتابا حول �أه��م ال�شخ�صيات الفرن�سية من
رموز امل�ستغربني يف القرنني الأخريين.
و�أف��اد ب���أن الكتب املنجزة يف هذه ال�سل�سة
ت���وزع���ت ع��ل��ى حم����اور الأدب وال��ف��ل�����س��ف��ة
وال�سيا�سة واالقت�صاد والعلوم والفنون
اجلميلة ،و�شملت القائمة �شخ�صيات من
املغرب العربي ولبنان و�سوريا وفل�سطني
والأردن وال����ع����راق وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية وم�صر واليمن وجيبوتي".
ون����وه �إىل �أن����ه ف���ور �إجن����از ال�سل�سلة مت
تقدميها للجهات الأكادميية املعتربة ومنها
جامعة حممد اخلام�س ب��ال��رب��اط وجامعة
ت��ون�����س وج��ام��ع��ت��ن��ي ال�����س��ورب��ون وميلوز
بفرن�سا ،كما مت �إهدائها �إىل �أهم امل�ؤ�س�سات
الثقافية ،كاملكتبة الوطنية الفرن�سية ومكتبة
معهد اللغات ال�شرقية ،ومكتبة ال�سوربون،
ومكتبة جامعة فان�سان ،ومكتبة جامعة رين،
ومكتبة جامعة �سرتا�سبورغ ".

محليات
3
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بأمر خادم الحرمين الشريفين:

ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء وخالد بن سلمان وزيرا للدفاع
العتيبي مساعداً لوزير الدفاع والبنيان وزيراً للتعليم
جدة  -وا�س

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل� -أم�س (الثالثاء) ،ثالثة �أوامر ملكية ،ق�ضى الأول ب�أن يكون �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س ًا ملجل�س الوزراء؛ ا�ستثنا ًء من حكم املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ومن الأحكام
ذوات ال�صلة الواردة يف نظام جمل�س الوزراء ،و�أن تكون جل�سات جمل�س الوزراء التي يح�ضرها خادم احلرمني ال�شريفني برئا�سته.
وت�ضمن الأم����ر امل��ل��ك��ي ال��ث��اين� ،إع���ادة
ت�شكيل جمل�س ال�����وزراء ع��ل��ى النحو
ال��ت��ايل� :صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����س�� ًا ملجل�س ال�����وزراء،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور
من�صور ب��ن متعب ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود وزي���ر دول���ة ،و���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود وزي����ر ًا للطاقة،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود
وزي���ر دول����ة ،و���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير عبدالعزيز بن تركي بن في�صل
بن عبدالعزيز �آل �سعود وزير ًا للريا�ضة،
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
ب��ن �سعود ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود وزي��ر ًا للداخلية� ،صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي��ر ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ب��ن��در بن

القيادة
تهنئ رئيس
تركمانستان
جدة  -وا�س

بعث خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س �سردار بريدي
حم����م����دوف ،رئ��ي�����س ت��رك��م��ان�����س��ت��ان،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .و�أعرب
امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب تركمان�ستان ال�شقيق
اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حم��م��د ب��ن �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
���س��ع��ود ،ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
�����س����ردار ب��ي��ردي حم����م����دوف ،رئ��ي�����س
تركمان�ستان ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
ب�ل�اده.و�أع���رب �سمو ويل ال��ع��ه��د ،عن
�أط���ي���ب ال��ت��ه��اين و�أ����ص���دق ال��ت��م��ن��ي��ات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب تركمان�ستان ال�شقيق
املزيد من التقدم واالزدهار.

عبدالعزيز �آل �سعود وزي����ر ًا للحر�س
الوطني� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
وزي���ر ًا للدفاع� ،صاحب ال�سمو الأم�ير
في�صل بن فرحان بن عبدالله بن في�صل
بن فرحان �آل �سعود وزي��ر ًا للخارجية،
�صاحب ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله
ب��ن حممد ب��ن ف��رح��ان �آل �سعود وزي��ر ًا
للثقافة ،وال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وزير دولة،
والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل ال�شيخ وزي��ر ًا لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ،الدكتور
وليد بن حممد ال�صمعاين وزير ًا للعدل،
وال��دك��ت��ور مطلب ب��ن عبدالله النفي�سة
وزير دولة ،والدكتور م�ساعد بن حممد
العيبان وزير دولة ،والدكتور �إبراهيم
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع�����س��اف وزي���ر دول���ة،
ال��دك��ت��ور توفيق ب��ن ف���وزان ب��ن حممد

الربيعة وزير ًا للحج والعمرة ،الدكتور
ع�صام ب��ن �سعد ب��ن �سعيد وزي���ر دول��ة
ل�����ش���ؤون جمل�س ال�����ش��ورى ،وال��دك��ت��ور
م��اج��د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ق�����ص��ب��ي وزي����ر ًا
للتجارة ووزير ًا مكلف ًا للإعالم ،والأ�ستاذ
حممد بن عبدامللك �آل ال�شيخ وزير دولة،
واملهند�س عبدالرحمن بن عبداملح�سن
الف�ضلي وزير ًا للبيئة واملياه والزراعة،
والأ�����س����ت����اذ خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن
العي�سى وزي���ر دول���ة ،والأ���س��ت��اذ ع��ادل
بن �أحمد اجلبري وزي��ر دول��ة لل�ش�ؤون
اخلارجية ،والأ�ستاذ ماجد بن عبدالله
بن حمد احلقيل وزير ًا لل�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ���س��ك��ان ،والأ�ستاذ حممد
ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��دع��ان
وزي���ر ًا للمالية ،واملهند�س عبدالله بن
ع��ام��ر ال�����س��واح��ة وزي������ر ًا ل�لات�����ص��االت
وتقنية املعلومات ،املهند�س �أحمد بن
�سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزير ًا

للموارد الب�شرية والتنمية االجتماعية،
وال��دك��ت��ور حمد ب��ن حممد ب��ن حمد �آل
ال�شيخ وزي��ر دول��ة ،والأ�ستاذ بندر بن
�إب��راه��ي��م ب��ن عبدالله اخل��ري��ف وزي���ر ًا
لل�صناعة وال�ثروة املعدنية ،واملهند�س
�صالح بن نا�صر بن العلي اجلا�سر وزير ًا
للنقل واخلدمات اللوج�ستية ،والأ�ستاذ
�أحمد بن عقيل اخلطيب وزير ًا لل�سياحة،
واملهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزي����ر ًا لال�ستثمار ،والأ���س��ت��اذ في�صل
بن فا�ضل بن حم�سن االبراهيم وزي��ر ًا
لالقت�صاد والتخطيط ،والأ�ستاذ فهد بن
عبدالرحمن بن داح�س اجلالجل وزير ًا
لل�صحة ،والأ�ستاذ يو�سف بن عبدالله بن
حممد البنيان وزير ًا للتعليم.
ك��م��ا ت�����ض��م��ن الأم�����ر امل��ل��ك��ي ال��ث��ال��ث
تعيني الأ�ستاذ ط�لال بن عبدالله بن
تركي العتيبي م�ساعد ًا لوزير الدفاع
باملرتبة املمتازة.

وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم
ت�شرف ب�أداء الق�سم �أمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ حفظه الله ـ بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،يف ق�صر ال�سالم
بجدة� ،أم�س (الثالثاء)� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز وزير الدفاع ،ومعايل الأ�ستاذ يو�سف بن عبد الله البنيان وزير
التعليم ،وذلك عقب �صدور الأمر امللكي بتعيينهما يف من�صبيهما اجلديدين،
قائ َلني ( �أُق�سم بالله العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا لديني ،ثم ملليكي وبالدي ،و�أن
أبوح ب�سر من �أ�سرار الدولة ،و�أن �أحافظ على م�صاحلها و�أنظمتها ،و�أن
ال � َ
�أُ�ؤد َّي �أعمايل بال�صدق والأمانة والإخال�ص).

محمد بن سلمان  ..صاحب الرؤية وملهم اإلنجاز

جدة  -البالد

ت�شهد اململكة مرحلة جديدة جت�سد حكمة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،وحر�صه
ال��دائ��م  ،حفظه الله  ،على تعظيم جن��اح��ات احلكومة
الر�شيدة  ،واملزيد من الرفعة واالزدهار للوطن وتعزيز
مكانته الكبرية على كافة الأ�صعدة  ،ب�صدور الأمر امللكي
ب�أن يكون �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س ًا ملجل�س الوزراء
 ،وذلك ا�ستثنا ًء من حكم امل��ادة (ال�ساد�سة واخلم�سني)
من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ومن الأحكام ذوات ال�صلة
الواردة يف نظام جمل�س الوزراء.
وت�أتي رئا�سة �سمو ويل العهد ملجل�س ال��وزراء� ،ضمن
تكليف خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني املتوا�صل ل�سموه،
باالنابة عنه يف �إدارة العديد م��ن املنا�صب وامللفات

الهامة يف ال��دول��ة ،وتتويجا للمهام الكبرية التي قام
بها �سموه  ،وفقه الله  ،خالل ال�سنوات املا�ضية داخل
اململكة و�إط�ل�اق���ه ل��ر�ؤي��ة اململكة  ، 2030بطموحات
�أهدافها  ،وقيادته امللهمة ملنجزاتها وح�صادها يف كل
جم��ال لتحقيق وتر�سيخ التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف كل جمال لالقت�صاد والتنمية الب�شرية واالبتكار ،
عرب ا�سرتاتيجيات رائدة  ،باتت �سمة رئي�سة وعناوين
م�ضيئة مل�سرية التطور للحا�ضر و�صناعة امل�ستقبل
للأجيال من �أبناء وبنات هذا الوطن العزيز.
وير�أ�س الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز العديد
م��ن املجال�س وال��ه��ي��ئ��ات ذات الأه����داف واملنطلقات
اال�سرتاتيجية ايل تعمل على ر�سم خارطة الطموح
الوطني وخطواته  ،ويف مقدمتها جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ،ال��ذي يوا�صل دوره احليوي

يف ال��ط��م��وح��ات امل��م��ت��دة وامل��ت�����ص��ل��ة لأه�����داف ر�ؤي���ة
اململكة  ،2030كما ي�شرف �سموه  ،وبتكليف من خادم
احلرمني،على الأجهزة التنفيذية للدولة ويعمل على
ذلك ب�شكل يومي ،وي�أتي تر�ؤ�سه ملجل�س الوزراء �ضمن
نف�س ال�سياق.
ول�سموه مكانة رفيعة على ال�صعيد اخلارجي وعالقات
اململكة  ،وقد ا�ستقبل العديد من قادة الدول يف زياراتهم
للمملكة و�إج����راء امل��ب��اح��ث��ات ب�����ش���أن تعزيز العالقات
وال�شراكات وت��ن��اول امل�ستجدات والق�ضايا الإقليمية
والدولية لدعم ال�سالم واال�ستقرار  ،كما قام �سمو الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز بالعديد من الزيارات
الر�سمية لعوا�صم االعامل وتر�ؤ�سه قمما مهمة حل�شد
العمل امل�شرتك  ،ودائما ت�سبق �أفعاله �أقواله يف كل ما
فيه اخلري والنماء للوطن والب�شرية.

دعم السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في أمريكا
وا�شنطن  -وا�س

التقى وزير الدولة الدكتور حمد بن حممد بن
حمد �آل ال�شيخ� ,أم�س ،الأمرية رميا بنت بندر
بن �سلطان �سفرية خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك �ضمن
برنامج زيارته �إىل الواليات املتحدة.
و ُب ِ��ح��ث��ت خ�لال ال��ل��ق��اء �سبل تعزيز التعاون
القائم بني اململكة والواليات املتحدة الأمريكية

يف امل���ج���االت التعليمية وال��ع��ل��م��ي��ة ،وك��ذل��ك
دع��م �أوج��ه التعاون يف جم��ال االبتعاث ،وال
�سيما �أن �أم��ري��ك��ا �ضمن ال����دول امل�ستهدفة
وف��ق الإ�سرتاتيجية اجلديدة لربنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث التي �أطلقها �سمو
ويل العهد -حفظه الله -رئي�س جلنة برنامج
تنمية ال��ق��درات الب�شرية� ،إىل جانب تن�سيق
العمل وتطويره بني الوزارة وال�سفارة ،فيما

يتعلق مب��ج��االت التعليم وال��ب��ح��ث العلمي،
وذلك مبا يتوافق مع �أهمية ومكانة اململكة يف
املجاالت كافة ،وي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات
"ر�ؤية اململكة ."2030
ون��اق�����ش �آل ال�شيخ م��ع �سمو ���س��ف�يرة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني لدى الواليات املتحدة �سبل
دعم الطالب والطالبات املبتعثني والدار�سني
على ح�سابهم اخلا�ص يف ال��والي��ات املتحدة

الأمريكية ،و�أب��رز التحديات والق�ضايا التي
تواجههم  ،كما ج��رى ا�ستعرا�ض ملف املنح
الدرا�سية املقدمة من حكومة اململكة للطلبة
من الواليات املتحدة الأمريكية للدرا�سة يف
اجل��ام��ع��ات ال�سعودية� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل احلديث
عن �آليات عر�ض فر�ص اال�ستثمار التعليمي
يف اململكة �أمام املجتمع التعليمي والأكادميي
والبحثي يف الواليات املتحدة الأمريكية.

كلمة

وطن النجاحات
ت��ت��وا���ص��ل الإ���ص�لاح��ات التنظيمية يف امل��م��ل��ك��ة مبا
يحقق مزيد ًا من التقدم املن�شود ويعزز الو�صول اىل
م�ستويات متقدمة من جودة احلياة امل�أمولة يف كافة
املجاالت خا�صة �أننا ن�شهد جهدا حثيثا خمل�صا جعل
من اململكة العربية ال�سعودية حمور اهتمام العامل بعد
�أن قفزت البالد يف غ�ضون �سنوات قليلة اىل م�صاف
ال���دول الأك�ث�ر اهتماما يف جم��ال التنمية ،وح�صدت
مراتب متقدمة بالتناف�سية العاملية بل �أ�صبحت قدوة
�صاحلة ،مبا يحقق الرقي ويج�سد الرغبة مبزيد من
الرفاهية ملجتمع ا�ضحى �آمنا م�ستقرا ينعم باخلريات.
وي���أت��ي ام��ر خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز "حفظه الله" ب���إع��ادة ت�شكيل جمل�س
ال����وزراء برئا�سة �سمو ويل العهد الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان " حفظه ال��ل��ه " يف اط���ار االه��ت��م��ام بتحقيق
الآم��ال والتطلعات مبا يحقق رغبة م�شرتكة للحفاظ
على م�سرية تنموية رائدة ومكانة عاملية تدعو للفخر
واالعتزاز ،مما ي�ؤكد �سالمة الإج��راءات والتنظيمات
وحكمة خادم احلرمني ال�شريفني املتمثلة يف ا�ستثمار
القدرات لتحقيق م�صالح الوطن واملواطن ،لتتوا�صل
م�سرية التطور واالزده���ار ،التي ت�شهد اليوم قفزات
نوعية ومن��وا قيا�سيا يعد باملزيد ب�شهادات وتقارير
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية والت�صنيف االئتماين،
مب���ا ي��ع��ك�����س ق���وة وج������دارة االق��ت�����ص��اد ال�����س��ع��ودي،
وطموحات جتذب اهتمام امل�ستثمرين يف العامل.
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الصحة تكشف طرق حماية الطالب من االنفلونزا

محمد عبد العزيز السالم

التخبيب
(التخبيب) والنا�س بحاجة ما�سة يف هذا الوقت للتوعيه
منه واي�ضاح انواعه للنا�س.
�إن �أعظم �صور التخبيب :التخبيب بني الزوجني و�إف�ساد ما
بينهما لأي غر�ض كان ،فقد قال عليه ال�صالة وال�سالم لي�س
منا من (خبب امر�أة على زوجها �أو عبدا على �سيده).
ومن �صور التخبيب :تخبيب برامج التوا�صل االجتماعي،
بخا�صة تلك الربامج التي تنقل اليوميات ،فرتى الواحدة
منهن تعر�ض �أكلها و�شربها وم�سكنها و�سفراتها وهداياها
مما يوغر �صدور الزوجات على �أزواجهن فيطالنب مبا يعجز
عنه ال��زوج من النفقة الباهظة لأج��ل مماثلة تلك وجم��اراة
�أخ��رى ،فيقع بني الزوجني خ�صومة وج��دال قد ت���ؤدي �إىل
الطالق �أو النفرة ،ولو �أن كل ام��ر�أة ورجل احتفظ بخا�صة
�أمره ومل ين�شره لتوقفت مظاهر املفاخرة والتقليد الذي �سبب
ديون ًا وم�شاكل �أ�سرية ،وعدم ر�ضا مبا ق�سم الله ،وح�سدا ملن
�أنعم الله عليهم.
من �صور التخبيب :التخبيب بني العامل وكفيله ،ب�إف�ساده
عليه ،وجعله يتمرد على كفيله ويعامله معاملة �سيئة ،ويقع
هذا يف النا�س يف جمال العمال واخلدم؛ لأجل انتقال املكفول
لديه و�إغرائه حتى يح�صل له ما يريد ،والنبي يقول( :من
خبب خادم ًا على �أهلها فلي�س ِمنا) �أحمد.
ودين الإ�سالم يحرم بامل�سلم والتعدي على حقوقه.
وم��ن �صور التخبيب :التخبيب يف العمل ب�ين املوظف
ورئي�سه ،فيعمَد ذل��ك املخبب �إىل نقل ال��ك�لام ب�ين املوظف
ورئي�سه والعك�س فين ُتجُ من ذلك اخلالف والفرقة واخللل يف
العمل.
وم��ن �صور التخبيب :التخبيب بني االب وابنائه ونقل
الكالم لالبناء على ما هم فيه من �ضيق لقله املال بيد ابيهم
ولعدم ا�ستطاعة والدهم تلبيه طلباتهم وتخببهم على عدم
الطاعة وقلة احرتامه.
ملخبب ومف�س ٍد ب��ا ًب��ا ،وال ن�صغي
علينا جميع ًا �أال نفتح
ٍ
لهم �أذن��ا ،و�أال ي�ستهوينا حب اال�ستطالع وما يقوله النا�س
َ
فن�سقط يف حبائل املخببني واملف�سدين م��ن حيث ال
عنا،
ن�شعر وعلينا �أن نتثبت حينما ينقل �إلينا خرب �سيّئ عن فرد
�أو جماعة من امل�سلمني ،فال نتعجل بقبوله حتى نعلم مدى
�صحته.
ووفق الله اجلميع لكل خري وكفانا الله و�إياكم �شر الأ�شرار
وكيد الفجار و�شر طوارق الليل والنهار.

الريا�ض ـ البالد

�أو���ض��ح��ت وزارة ال�صحة كيفية حماية
الأب��ن��اء والبنات يف امل��دار���س م��ن انتقال
الفريو�سات والأمرا�ض والوقاية منها ،يف
ظل التغريات اجلوية التي ت�شهدها عدة
مناطق هذه الأيام.
وق��ال��ت ال����وزارة �إن���ه يجب احل��ر���ص على
�إع��ط��اء الأب��ن��اء لقاح الإنفلونزا ال�سنوي
للوقاية من نزالت الربد والإنفلونزا ،وكذلك
حثهم على غ�سل اليدين باملاء وال�صابون
بانتظام ،وجتنب مل�س العني �أو الفم مبا�شرة
بعد مل�س الأ�سطح .ونوهت ل�ضرورة عدم
خمالطة الأبناء للم�صابني بالإنفلونزا �أو
م�شاركتهم �أدواتهم ،وا�ستخدام املنديل عند
العط�س والتخل�ص منه ف���ور ًا ،وتنظيف
الأ�سطح قبل اال�ستخدام كالطاولة واملقعد.
و�أ�ضافت �أن��ه يجب غ�سل اليدين بانتظام
ق��ب��ل وب��ع��د ال��ط��ع��ام وب��ع��د اخل�����روج من
احل��م��ام ،وا�ستكمال ج��رع��ات التطعيمات
ح�����س��ب اجل�����دول ال��وط��ن��ي ،ل��ل��وق��اي��ة من
الإ�صابة ب�أمرا�ض النزلة املعوية والعنقز
واحل�صبة ،واحل�صبة الأملانية.
من ناحية اخرى قال العلماء �إن جمرد غ�سل
الأن��ف يقلل من خماطر دخ��ول امل�ست�شفى

منع استخدام الشبة ..في صالونات الحالقة

مسؤول بالعدل 5 :شروط
للسماح لمكاتب المحاماة األجنبية
الريا�ض ـ البالد

ك�����ش��ف امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى مكتب
الت�شريعات ب���وزارة ال��ع��دل م�صعب
اجلماز ،عن بدء �سريان العمل بقرار
ال�سماح ملكاتب امل��ح��ام��اة الأجنبية
بالعمل يف ال�سعودية منذ يوم اجلمعة
املا�ضي .و�أو�ضح «اجلماز»� ،أن �أبرز
ال�شروط الواجب توافرها مبكاتب
امل��ح��ام��اة الأج��ن��ب��ي��ة للح�صول على
الرتخي�ص هي «�أن يكون له �سمعة
دولية متميزة يف مزاولة املهنة� ،أن
يكون مر على ت�أ�سي�سه � 10سنوات».
و�أ�ضاف �أن ال�شروط تت�ضمن � ً
أي�ضا:
«�أن يكون له تواجد دويل حقيقي يف
 3دول متقدمة اقت�صاديًا ،و�أن ي�سمي
�شريكني ميثالنه يف اململكة ،وي�سدد
ر�سوم الرتخي�ص».
وك���ان���ت وزارة ال���ع���دل �سبق
وان اع��ل��ن��ت ع���ن الالئحة
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م
ال��ت�رخ����ي���������ص مل���ك���ات���ب
املحاماة الأجنبية.
وت���ه���دف ال�لائ��ح��ة
�إىل رف�������ع
ت�����ط�����وي�����ر
م�����ه�����ن�����ة

امل��ح��ام��اة ،ورف���ع ك��ف��اءة م��زاول��ي��ه��ا،
وحت�سني بيئة الأع��م��ال واال�ستثمار
يف اململكة ،حيث ا�شتملت على عدد من
الأحكام املت�صلة بتنظيم الرتخي�ص
و�شروطه و�إجراءاته ،وحتديد نطاق
م��زاول��ة املهنة ،كما بيّنت التزامات
مكتب املحاماة الأجنبي وواجباته،
وحدّدت متطلبات الرتخي�ص امل�ؤقت
مل��ك��ات��ب امل���ح���ام���اة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات
ا���س��ت�����ش��اري��ة ق��ان��ون��ي��ة مل�����ش��روع��ات
نوعية� ،إ�ضافة �إىل �آلية اال�ستعانة
بامل�ست�شار القانوين غري ال�سعودي.
ون���ّ��ص��ت ال�لائ��ح��ة على �أن���ه ال يجوز
للمكتب مزاولة املهنة قبل الت�سجيل
يف ع�����ض��وي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة
للمحامني ،واتخاذ مقر ملزاولة املهنة.
وا���ش�ترط��ت ال�لائ��ح��ة يف ال�شريك
ال���ذي مي��ث��ل امل��ك��ت��ب يف اململكة �أن
ت���ت���وف���ر ل����دي����ه خ��ب��رة يف
طبيعة العمل ملدة ال تقل
ع���ن ��� 10س��ن��وات ،و�أن
تكون منها � 3سنوات
ب����ع����د احل���������ص����ول
ع����ل����ى رخ�������ص���ة
مزاولة مهنة
املحاماة.

ضبط معمل لتصنيع الرتب واألنواط

الريا�ض ـ البالد

�أعلنت �إم���ارة منطقة ال��ري��ا���ض ،عن
�ضبط معمل خمالف لت�صنيع الرتب
وال�����ش��ع��ارات والأن����واط الع�سكرية،
عرث بداخله على �أكرث من �ألف قطعة،
وجرى اتخاذ الالزم حيالها.
و�أو���ض��ح��ت �إم����ارة ال��ري��ا���ض –عرب
ت��وي�تر� -أن اللجنة الأم��ن��ي��ة ملراقبة
حم��ل��ات ب���ي���ع وخ���ي���اط���ة امل�لاب�����س
الع�سكرية يف �إمارة منطقة الريا�ض،
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ل��ج��ان امل��ي��دان��ي��ة
املتخ�ص�صة� ،ضبطت معمال يحتوي
على �أكرث من �ألف قطعة من الأنواط
وال���رت���ب وال�������ش���ع���ارات الع�سكرية

وامل�ضاعفات مبقدار � 8أ�ضعاف تقريب ًا.
ون�شرت جملة Ear،Nose ، Throat
درا����س���ة �أُج���ري���ت ال��ع��ام ال��وب��ائ��ي الأول،
وطلب العلماء من كلية الطب يف جورجيا
من الأ�شخا�ص الذين �أُ�صيبوا بالفريو�س
�أن يغ�سلوا الأن��ف مبحلول ملحي ع��ادي.
ُ
وطلب من جمموعة �صغرية من الأ�شخا�ص
ً
(حوايل � 80شخ�صا) غ�سل �أنوفهم مبحلول
من اليوم الأول للإ�صابة ومل��دة  14يوم ًا،
وم��ن ب�ين ه��ذه املجموعة ،مت نقل % 1.5
فقط من الأ�شخا�ص �إىل امل�ست�شفى ،ولديهم
م�سار �صعب للمر�ض .ومن بني املجموعة
الأخرى ،حيث مل يتم غ�سل الأنفُ ،نقل �إىل
امل�ست�شفى  % 10من الأ�شخا�ص وبع�ضهم
ُتويف.
ك��م��ا ���ش��رح ال��ع��ل��م��اء� ،أن ال��ف�يرو���س ال��ذي
يُ�صيب الغ�شاء املخاطي ،يبد�أ على الفور
يف التفاعل بن�شاط م��ع ب��روت�ين خا�ص،
يدخل اجل�سم مب�ساعدته ،ويف ح��ال عدم
ال�سماح ل��ه بااللت�صاق ب��ال�بروت�ين ميكن
�أن يقلل �إىل ح��د بعيد م��ن خطر الإ�صابة
ب���أم��را���ض خ��ط�يرة ..و�أو���ض��ح العلماء �أن
الغ�سل فعّال يف اليوم الأول بعد االختبار
الإيجابي� ،أي يف بداية الإ�صابة.

املخالفة .و�أ���ش��ارت �إم���ارة الريا�ض،
�إىل �أنه جرى م�صادرة امل�ضبوطات،
واتخاذ الإجراءات الالزمة حيالها.
و�أك���دت �أن ه��ذه اجل���والت امل�ستمرة
ت�أتي بناء على توجيهات ومتابعة من
�أم�ير املنطقة الأم�ير في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز ،ونائبه الأم�ير حممد
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،ل�ضبط
مثل هذه املمار�سات املخالفة.
و�أ�شارت �إمارة الريا�ض �إىل �أنه �شارك
يف احل��م��ل��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات
احلكومية ممثلة يف وزارة احلر�س
الوطني ،وزارة التجارة ،رئا�سة �أمن
الدولة.

الريا�ض ـ البالد

�أو���ض��ح��ت وزارت�����ا ال��ت��ج��ارة وال�������ش����ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان ،احلقوق التي يجب �أن يح�صل
عليها مرتادو �صالونات احلالقة ،والواجبات التي
يجب على القائمني والعاملني بال�صالون االلتزام بها.
وقالت وزارة التجارة �إن من حق مرتاد ال�صالون �أن
يجد به قائمة �أ�سعار تو�ضع يف مكان بارز ،وكذلك �أن
يتوفر له و�سائل دفع �إلكرتوين ،داعية للإبالغ عن
املخالفات عرب الرقم (.)1900
وبينت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان،
�أن��ه يجب على العاملني ب�صالون احلالقة االلتزام
ب��ا���س��ت��ع��م��ال الأدوات ذات اال���س��ت��خ��دام ال��واح��د
وي�ستثنى من ذل��ك من لديه حقيبة �أدوات خا�صة،
وعدم ا�ستخدام ال�شبة للتطهري وا�ستخدام امل�سحة

الطبية بد ًال منها.
و�أ�ضافت �أن العاملني بال�صالون ملزمون با�ستخدام
�أدوات احلالقة امل�صنوعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ،
ومنع ا�ستخدام املنا�شف واملرايل القما�شية ،وتوفري
الورقية ذات اجل��ودة العالية ،داعية لإبالغها عن
املخالفات عرب الرقم (.)940
و�أ����ش���ارت �إىل �أن العاملني مبهنة احل�لاق��ة عليهم
ا���س��ت��خ��راج ���ش��ه��ادة ���ص��ح��ي��ة ت��ث��ب��ت ���س�لام��ت��ه��م من
الأمرا�ض املعدية ،م�شددة على منع قيامهم بالأعمال
الطبية اخلا�صة مبعاجلة بع�ض الأمرا�ض اجللدية
يف الوجه والر�أ�س داخل �صالون احلالقة.
توفري الدفع الإلكرتوين ومنع ا�ستخدام "ال�شبة"..
حقوق مرتادي �صالونات احلالقة والواجبات امللزم
بها العاملون.

أكد على تخصيص الخدمات واالرتقاء بالجودة

"معرض مدن متميزة" يناقش التنمية المستدامة
الريا�ض -البالد

ناق�شت جل�سات املنتدى امل�صاحب ملعر�ض م�شروعات مدن
متميزة يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني ،التنمية امل�ستدامة
يف املدن و�أثر برامج ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.
و���ش��ارك يف اجلل�سة ك��ل م��ن وك��ي��ل ال�����وزارة للتخ�صي�ص
واال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ب����وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ�سكان ها�شم بن �إبراهيم الفواز ،ووكيل الأمني لال�ستثمار
والتخ�صي�ص ب���أم��ان��ة منطقة ال��ري��ا���ض امل��ه��ن��د���س �سلمان
عبدالرحمن الدهم�ش ،والرئي�س التنفيذي لـ UBSال�سعودية
 ،غ�سان ب��ن عبدالفتاح ���ص��ويف ،ون��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
للت�سويق الإ�سرتاتيجي و�إدارة بناء املعرفة باملركز الوطني
للتخ�صي�ص هاين بن نا�صر ال�صائغ.
وحتدث الفواز عن �إ�سرتاتيجية الوزارة ودور القطاع اخلا�ص

فيها ،م�شريا �إىل عمل الوزارة على حتديث �إ�سرتاتيجيتها مبا
يدعم تنمية وتطوير امل��دن واالرت��ق��اء بجودة اخلدمات فيها،
ومتثل عملية �إ�شراك القطاع اخلا�ص كممكن رئي�سي لتنفيذ هذه
الإ�سرتاتيجية.
و�أك���د �أن ال����وزارة ت�ستهدف م��ن خ�لال ال�شراكة م��ع القطاع
اخل��ا���ص  ،االرت��ق��اء ب��ج��ودة اخل��دم��ة م��ن خ�لال اال�ستناد على
اخلربات والتقنيات املوجودة لدى القطاع اخلا�ص يف تنفيذ
اخلدمات بكفاءة عالية ،الفتا النظر �إىل �أن ال��وزارة و�ضعت
م�ستهد ًفا �إ�سرتاتيج ًّيا يف عام  2030يتمثل بتخ�صي�ص  %70من
اخلدمات البلدية  ،مبينا �أن القطاع البلدي يقدم �أكرث من 200
خدمة ،والوزارة تعنى بالتنمية االقت�صادية وتتعامل مع جميع
�أنواع امل�ستثمرين ،وحر�صت يف اال�ستثمارات الكبرية وعلى
م�شاركة املخاطر مع امل�ستثمرين.

لدورها الريادي في استدامة األمن الغذائي

من جانبه قال الدهم�ش �إن الريا�ض متثل رها ًنا القت�صادات املدن
والتحديات ،وهذا ما قادنا يف �أمانة مدينة الريا�ض �إىل اعتماد
خارطة التخ�صي�ص ،حيث قمنا مب�سح كامل جلميع اخلدمات
التي ممكن تقدميها بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص" ،وقدمنا 70
مبادرة يف  10جماالت خمتلفة.
بدوره �أكد غ�سان �صويف �أن البنوك ممول للم�شاريع ،وت�ساعد
يف التمويل �شراء امل�ساكن للمواطنني كما �أنها �شريك مبا�شر يف
اال�ستدامة.
و�أكد نائب الرئي�س التنفيذي للت�سويق الإ�سرتاتيجي و�إدارة
بناء املعرفة باملركز الوطني للتخ�صي�ص ،حر�ص املركز على
�أن تكون م�شاريع التخ�صي�ص حمفزة للقطاع اخلا�ص ،حيث
مت العمل مع  17قطاعً ا ،وقد انتهينا من ت�سليم  50م�شروعً ا،
وتعدت امل�شروعات املعتمدة �أكرث من  200م�شروع حتى الآن.

المملكة رئيسا للجنة مصايد األسماك بـ (الفاو)
الريا�ض -البالد

ان ُتخبت اململكة العربية ال�سعودية ،رئي�سً ا
للدورة ال�ساد�سة والثالثني للجنة م�صايد
الأ�سماك مبنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة للأمم
امل��ت��ح��دة (ال���ف���او) ،ال��ت��ي �ستعقد يف الربع
ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام  2024يف ال��ع��ا���ص��م��ة
الإيطالية روما.
و�أو�ضحت وزارة البيئة واملياه والزراعة،
�أن هذا االنتخاب جاء ب�إجماع جميع اللجنة
التي ت�ضم يف ع�ضويتها  126دول��ة ،وذلك
نظري الدور الريادي للمملكة يف دعم اجلهود
الدولية لتعزيز الرثوة ال�سمكية واال�ستزراع
املائي امل�ستدام للم�ساهمة يف حتقيق الأمن
ال��غ��ذائ��ي .ولفتت �إىل �أن م��ن��دوب اململكة
الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة (ال��ف��او) الدكتور حممد الغامدي،
�سيتوىل رئا�سة الدورة ال�ساد�سة والثالثني
للجنة م�صايد الأ�سماك ،وجيم�س براون من
نيوزيلندا نائبًا �أول للرئي�س ،بينما ميثل
ع�ضوية ن��واب الرئي�س الآخرين للجنة كل
م��ن :ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،ومملكة
الرنويج ،وت�شيلي ،وماليزيا ،وال�سنغال.

وبينت �أن اململكة حققت خ�لال ال�سنوات
امل��ا���ض��ي��ة جن��اح��ات ك��ب�يرة يف مت��ك�ين قطاع
ال�ث�روة ال�سمكية وت��ط��وي��ره ،ب ً
���دءا ب�إن�شاء
ال�برن��ام��ج ال��وط��ن��ي لتطوير ق��ط��اع ال�ث�روة
احليوانية وال�سمكية� ،إىل جانب املحافظة
ع��ل��ى مهنة ال�����ص��ي��د ،وت��ق��دمي ال��دع��م ل�صغار
�صيادي الأ�سماك من خالل القرو�ض املي�سرة
ل�شراء مراكب ال�صيد ،والعمل على بناء �شبكة
ح��دي��ث��ة م��ن امل��راف��ئ امل��ج��ه��زة ع��ل��ى �سواحل
البحر الأح��م��ر واخلليج ال��ع��رب��ي ،وحتقيق
التنمية االجتماعية واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ورف��ع
ن�سبة االكتفاء الذاتي من الأ�سماك لـ (.)%55
و�أك����دت وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة،
جناحها من خالل الربنامج الوطني لتطوير
ق��ط��اع ال�ث�روة احل��ي��وان��ي��ة وال�سمكية؛ يف
تنمية ال�صادرات من املنتجات امل�ستزرعة
�إىل �أك�ثر من ( )35دول��ة ح��ول العامل وفق
�أع��ل��ى معايري اجل���ودة العاملية ،وت�شجيع
امل�ستثمرين بالقطاع اخلا�ص للدخول يف
جم���ال اال���س��ت��زراع امل���ائ���ي؛ ل��ل��و���ص��ول �إىل
م�ستهدفات الوزارة ب�إنتاج (� )600ألف طن
بحلول عام .2030

توقيف ناقل
مخالفين لنظام
أمن الحدود
فيفا ـ البالد

قب�ضت �شعبة التحريات والبحث
اجلنائي مبحافظة فيفا يف منطقة
ج����ازان م��واط��ن��ا لنقله يف مركبته
( )16خم��ال�� ًف��ا لنظام �أم���ن احل��دود
م��ن اجلن�سية الإث��ي��وب��ي��ة ،وج��رى
�إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهم ،و�إحالتهم املخالفني جلهة
االخت�صا�ص ،والناقل �إىل النيابة
ال��ع��ام��ة.و�أك��د امل��ت��ح��دث الإع�لام��ي
ل�شرطة منطقة ج���ازان �أن ك��ل من
ي�سهِّل دخ���ول خم��ال��ف��ي ن��ظ��ام �أم��ن
احل���دود للمملكة �أو نقلهم داخلها
�أو يوفر لهم امل�أوى �أو يقدم لهم �أي
م�����س��اع��دة �أو خ��دم��ة ب����أي �شكل من
الأ���ش��ك��ال ،يعر�ض نف�سه لعقوبات
ت�صل �إىل ال�سجن م��دة (� )15سنة،
وغ���رام���ة م��ال��ي��ة ت�����ص��ل �إىل مليون
ري�����ال ،وم�������ص���ادرة و���س��ي��ل��ة النقل
وال�سكن امل�ستخدم للإيواء� ،إ�ضافة
�إىل الت�شهري به.
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مبادرة خدام الحرم سفراء اإلنسانية
ن�شاطات ومبادرات الرئا�سة العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
العديدة ،ممثلة يف رئي�سها ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س ،ومن
�إىل جانبه من م�س�ؤويل الرئا�سة ،ملمو�سة وم�شاهدة ودائبة وحثيثة ال
تتوقف ،وقد حققت خالل م�سريتها امل�شرفة ال�سابقة والالحقة جهود ًا
ا�شاد بها البعيد قبل القريب.
اخلية والإن�سانية التي تبنتها رئا�سة احلرمني (مبادرة
ومن املبادرات رّ
خدام احلرم �سفراء الإن�سانية) والتي ت�ستهدف (الو�صول �إىل مليون
متطوع للتي�سري على املعتمرين والقا�صدين وتعزيز العمل التطوعي
والإن�����س��اين ،وخدمة كبار ال�سن وذوي الإع��اق��ة داخ��ل نطاق امل�سجد
احلرام ويف �ساحاته اخلارجية.
وح��ول ه��ذا العمل الإن�����س��اين �أ���ش��ار م�ساعد مدير ع��ام الإدارة العامة
لتن�سيق الأعمال التطوعية ،يف وكالة اخلدمات االجتماعية والأعمال

التطوعية والإن�سانية (ثامر الرزيزا) �أن الرئا�سة فعّلت مبادرة (خدام
احل��رم �سفراء الإن�سانية) والتي تعترب الأوىل من نوعها والتي �أعلن
عنها الرئي�س العام للم�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور
عبدالرحمن ال�سدي�س ،لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للحرمني وقا�صديهما
وقد و�ضعت الرئا�سة خطة للتعاون مع �شركائها اجلمعيات اخلريية
والتطوعية ،ويعترب العمل التطوعي والإن�ساين يف احلرمني �أحد ركائز
ر�ؤية ( )2030التي �أطلقها �سمو ويل العهد ،وكان برنامج (خدام احلرم
�سفراء الإن�سانية) قد قام م�ؤخر ًا بتوزيع �أكرث من (� )7آالف وجبة �إفطار
جافة يومي االثنني واخلمي�س ،وتقدمي ال�ضيافة وتوزيعها على قا�صدي
امل�سجد احلرام طوال مو�سم العمرة وكانت الرئا�سة قد �أعلنت م�ؤخر ًا
�إطالق برنامج (خدام احلرم �سفراء الإن�سانية) مبنا�سبة اليوم العاملي
للعمل الإن�ساين).

االقتصاد اإلبداعي

�إن من تابع ويتابع جهود ومبادرات الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احل��رام وامل�سجد النبوي ال�شريف وما حتقق خالل م�سريتها امل�شرفة
يف تي�سري وت�سهيل �سبل قا�صدي بيت الله وم�سجد نبيه �صلى الله
عليه و�سلم  ،من حجاج وزوار ومعتمرين الآت�ين �إليها من كل حدب
و�صوب ،يجدها قد حققت من الإجنازات اخلدمية واخلريية والإن�سانية
وامل�شروعاتية ،ما يعجز القلم ح�صره ،وح�سبي �أن النجاحات الباهرة
التي حظي بها احلرمان ال�شريفان مكة واملدينة ،باتت م�ضرب املثل وعلى
كل ل�سان� ،إ�شادة ودعاء ،وتقدير ًا وعرفان ًا للقيادة ال�سعودية ،ممثلة يف
دع��م ومتابعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده – يحفظهما الله
– مدعومة بر�ؤية اململكة  ،2030و�سجل التاريخ ذلك على �صفحاته
مبداد الفخر واالعتزاز حملي ًا وعاملي ًا ،و�ستظل الدولة ال�سعودية قيادة

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

و�شعب ًا ،راع��ي��ة �أمينة وخ��ادم��ة خمل�صة للحرمني ال�شريفني حتقيق ًا
للخا�صية التي منحها الله �إياها رغم كيد الكائدين وحقد احلاقدين ب�إذن
الله.

وباهلل التوفيق ،،،

ساعة وداع

د� .سماح �ضاوي الع�صيمي
عندما متتزج الثقافة باالقت�صاد ويتم
ت�سويقها بفن وب��راع��ة منقطعة النظري
و ُت��وظ��ف الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة عرب املكينة
الإعجازية (العقل الب�شري) يخرج اىل
النور اقت�صاد �إب��داع��ي ذو فل�سفة تعمل
على �إظهار ثقافتنا و�إبراز جمالها العتيق
بني ثقافات الأمم وال�شعوب ،ف�إن عملية
تهجني الإب����داع الإن�����س��اين وب��ن��اءه على
�أ�س�س ت�سويق تقنية احرتافية للإبداع؛
تلك قوة م�ستقلة وعابرة للحدود تهدف
يف تفا�صيلها اىل تنمية ناعمة وم�ستدامة
من �أولويات اخلطط الطموحة وتن�شدها
جميع الدول املتطلعة.
فال�شبكة الإبداعية امل�ستهدفة يف اململكة
العربية ال�سعودية والتي ُيعمل عليها على
قدم و�ساق ابتدا ًء من الإعالنات والفنون
واحل������رف ال���ي���دوي���ة م�������رو ًرا ب��امل�����س��رح
واملو�سيقى والألعاب التقنية وبرجمتها
اً
وو���ص��ول اىل هند�سة امل��دن
االبتكارية
وبيئة الإن�سان احل�ضرية ،جميعها ذات
ط��اب��ع ف��ري��د يف ال��ط��رح اجل��دي��د املبتكر
وغري التقليدي.
االقت�صاد الإب��داع��ي احل��دي��ث ه��و �إع�لان
لرفاهية الإن�سان وحت�سني جودة حياته
ففيه ت��ت��داخ��ل ال��ق��ط��اع��ات وت�����س��اه��م يف
�صياغة الأهداف من توفري فر�ص توظيف
للمبدعني �أ���ص��ح��اب ال�شغف والتغيري
الإي��ج��اب��ي ،وال��ق��ف��ز اىل م��راك��ز متقدمة
للمجتمع امل��ب��دع امل��ت��ذوق للفنون ال��ذي
بدوره ي�سوق لل�سلع الإبداعية وا�ستغالل
ثرواته التقليدية وحتويلها اىل املبتكر
امل�ستدام ال��ذي ب���دوره يحفز االقت�صاد
وي��ن��وع م��ن �إي���رادات���ه وي��زه��ر امل�ستقبل
ل�ل�أج��ي��ال ال��ت��ي ب���دوره���ا ت��ت��ب��ع خ��ارط��ة
االقت�صاد الإب��داع��ي بتحديثها الإبداعي
اخلا�ص.
فالعامل التقني ي�شجع على ه��ذا اللون
ل�لاق��ت�����ص��اد ال �سيما ب����أن التكنولوجيا
�أ���ص��ب��ح��ت ���ش��ي�� ًئ��ا ح��ا���س�� ًم��ا يف ك��ث�ير من
امل��ج��االت االق��ت�����ص��ادي��ة وه���ذا م��ا ي�سرع
عملية الإب����داع يف االقت�صاد وجماالته
وي�ضخ بها مزيدًا من الأفكار واخلدمات
التي جتعل من م�س�ألة الرتويج والت�سويق
�أم ًرا ي�ستحق العمل والوقوف عليه ،ومن
ذل��ك �سعي القيادة احلكيمة ور�ؤي��ة ويل
عهدنا الأمني الأمري حممد بن �سلمان �آل
�سعود الذي �آمن يف وقت مبكر ب�ضرورة
اغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص التعزيزية ل��ه��ذا اللون
والإ���ش��راف على تالقح الثقافة وفنونها
م��ع االقت�صاد والت�شجيع التكنولوجي
والدعم املادي يف منذجة الأعمال املقدمة
وتعزيز ن�شرها واال�ستمرار يف تزويد
االقت�صاد الإب��داع��ي ب��الأف��ك��ار و�أل��وان��ه��ا
املختلفة عرب ا�ستقطاب املبدعني ما يحق
�أن ن�سمي ه��ا العهد ب��ـ( العهد الإب��داع��ي
ال�سعودي).

خامتة:

حممد حامد اجلحديل
ُك ّلُنا �ضمن ركب ال َّراحلني ،وتلك هي الأيام والليال ،و�سرية �أولئك
الرجال ،ممن حانت �ساعة الرحيل ،ويف �ساعة مُبكرة من �صباح
االثنني املا�ضي ،وبعد عودتي من �أداء �صالة الفجر ،حيث �أ�ستعد
لكتابة مقايل الأ�سبوعي ،ل�صفحة ال��ر�أي بجريدة البالد ،و�أنا
بداخل مكتبتي املتوا�ضعة ،وبالرغم من جاهزية مو�ضوع املقال،
و�إذا بي �أت�ص َّفح بع�ض و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فاج�أتني
عدد من الأخبار العاجلة ،على ح�ساب بع�ض القيادات الرتبوية
املعروفة ،تنعي زميلهم الأ�ستاذ حممد علي ع��ودة احلازمي،
الرائد الرتبوي و�أبرز رجال الرتبية ،ا�ستاذنا وجيل من رفاق
ال��درب ،من �أبناء جيلي ،يوم كانت �صناعة االب��داع ن��ادرة ،يف
زمن ق َّل فيه الكثري من الإمكانيات ،ونحن طالب مدر�سة احل�سني
بن علي االبتدائية ،وذكريات الطفولة ،يف م�سقط الر�أ�س ثول،
وحمدودية الزمالء داخل حجرة الدرا�سة .كان ذلك الرائد املبدع،
ي�ستثمر فرتة الف�سحة الكبرية ،ليخلو بنف�سه ب�إحدى ا ُ
حلجرات،

وي��ق��وم ب��ر���س��م خ��ري��ط��ت�ين ،ا���س��ت��ع��دادا للح�صة ال��راب��ع��ة مل��ادة
اجلغرافيا ،التي تلي فرتة الف�سحة الكبرية مبا�شرة� ،أحد هذه
اخلرائط لتوزيع امل��دن ،لأح��دى ال��دول العربية �أو الأوروبية،
بح�سب املنهج املقرر ،وا�ضعا مكان املدينة دائرة �صغرية ،دون
ال�صماء) ،واخلريطة الثانية
ذكر ا�سم املدينة( ،نظام اخلرائط َّ
لت�ضاري�س تلك ال��دول��ة ،يتم ت�صميم اخلريطتني ك�أجمل! ما
يكون الت�صميم ،ب�إمكانيات �أق��ل من املتوا�ضعة �آن���ذاك ،حيث
فر�ضت الطبا�شري امللونة جمال اخلريطة� ،أثناء �سري احل�صة،
وب�أف�ضل طرق ال َّتدري�س احل��واري��ة ،بني معلم امل��ادة وطالبه،
ليُحدد الحق ًا الطالب ،املدينة يف مكانها على اخلريطة ،وحدود
الدولة ،ومعرفة ت�ضاري�سها ومناخها ،بطريقة م َُ�ش ِ ّو َقة وحمفزة
للأذهان ،لرت�سيخ املعلومة ،حتى �أنه ي�صف الت�شبيه التقريبي،
ل�شكل خريطة تلك الدولة.
ومن جماليات االب��داع ذات �صباح ،وجدته ي َِحي ُك �شبكة لكرة

د� .إ�سماعيل حممد الرتك�ستاين
الطائرة ،يف زم��ن ق َّلما جتد �شبكة ،مبثل تلك املميزات التي
�صنعتها �أنامل ذلك املبدع ،من حبال ال�شريط ،وهي عبارة عن
ال�صوف ،خليمة
�ألياف النخيل ،وك�أنها قطعة فنية من ن�سيج ُّ
من َ�شعَر الأغنام ،ك�أحد ا�ستثمار مكونات البيئة القروية ،ولكنه
اجلمال وحده ،الذي كان حا�ضرا ،علم ًا ب�أن ال�شبكة ظلت قابعة
مبكانها ،ملدة اقرتبت من ال�شهر ،بو�ضع التثبيت على الأر�ض،
ومعظم الطالب كان ينتظر جاهزيتها ب�شغف ،لتد�شني ملعب كرة
الطائرة ،يف ال�ساحة الريا�ضية املفتوحة ،وزاد من كرم الأ�ستاذ
احلازمي رحمه الله� ،أنه ا�ست�ضاف جميع طالب ال�صف ال�ساد�س
االب��ت��دائ��ي ،مع مدير املدر�سة ،الأ�ستاذ القدير حامد �شريقي
الكنيدري رحمه ال��ل��ه ،على مائدته الرابغية ب���داره العامرة
بحي احلوازم ،حيث ُك َّنا ن�ؤدي اختبارات ال�شهادة االبتدائية،
يف حمافظة رابغ ،وفق �أنظمة االختبارات ،التي كانت تنفذها
وزارة املعارف.

من زاوية الفكر
فاروق �صالح با�سالمة
من زاوية الفكر ت�أتي حيوية الفكر الإن�ساين ون�شاط حامله الذي يفكر يف العلم الواقعي
من حوله عم ًال ودراي��ة بالذي ي�صنعه حق ًا من �شخ�صه ورغبة يف عمله الذي يعتمد غالب ًا
على املعلومات احليوية والقدرات الفردية من خالل امل�سرية احلياتية العامة .ذلك �أن الفرد
الإن�ساين ال يخلو تفكريه من حلم احلياة العملية والآم��ال الفردية كي ت�ساير هذا العامل
الكبري عم ًال وحيوية كما �أن العلم والتقنية مادية ومعنوية واالحرتاف تعتربان و�سائط
لهذا العمل البناء يف العامل من حولنا الذي ينب�ض باحليوية العملية والتفعيل الن�شاطي
العام لذلك حبذا العمل الفكري من زاوي��ة هذا الفكر الذي يعي�ش �صاحبه يف حياته بكل
حيوية ون�شاط ليم�ضي يف احلياة موفق ًا عم ًال وعم ًال نا�شر ًا املزيد من النجاح والتوفيق

يف هذين املهمني العلم والعمل فيم�ضي قدم ًا طاملا عمل وعلم هذه الزاوية الفكرية املدعمة
باحليوية والن�شاط وبالعملية والعلمية الناب�ضتني يف حياة العمل والدراية به و�سيكون
التوفيق دائم ًا حليفه ما�ضي ًا و�سائد ًا ونا�شد ًا العملية الفكرية والدراية العلمية واالتقان
العملي العام واخلا�ص ،ومن ثم ينجح العمل معه ويكرث العلم الذي ي�ساعده على هذا العمل
واالكثار منه ريثما وطاملا يح�سن هذا العلم وهذا العمل التامني.
و�إن هذا احلديث ملن زاوية الفكر الإن�ساين العام ي�صلح تفعيله ملن اراد من خالل ال�ضوء
وب�صي�صه كي ينري الطريق خا�صة ال�شباب النا�شئة ذوي امل��واه��ب العلمية والعملية
والإرادة الذاتية ،ولله يف خلقه �ش�ؤون.

استحقاق النفس
فهيد ال�سويدي

@Faheid2007D

كانت زوجتي تتحدث معي عن ق�صة ممثلة عربية حدث
خ�لاف بينها وب�ين زوج��ه��ا ،ث��م ا�ستعر�ضت يل بع�ض
املقاطع وال�صور لتلك املمثلة بعد االنف�صال ،ويف �أحد
لقاءاتها قالت باخت�صار "�سافرت ع�شان اعطي لنف�سي
وقتا  ،و�أعتني بها  ،فالنف�س لها حق ،و�إذا مل تعنت بنف�سك
ال تنتظر �أحدا يهتم بك ،ملاذا تنتظر التقدير من النا�س ،
احلب داخلك ،ماهو خارجك"
قلت لزوجتي  :هذه الفنانة ا�ست�شعرت نقطة ال�ضعف
وهي عدم اال�ستحقاق وهي تعمل على تقوية هذا ال�شعور
املهم  ،و�سوف تنجح � .إن �صورة الذات ال�صحية ال�سليمة
غاية يف االهمية  ،وبرنامج اال�ستحقاق مثبت يف نظام
االن�سان لكن من خالل حياتنا ونتيجة ملجتمعاتنا ال�سلبية
تتم تهيئتنا للخ�سارة والف�شل عن طريق التدمري الذاتي
الذي تكون من �صورة مت تثبيتها من املحيطني بنا �أننا

samahosaimi@gmail.com

ال ن�ستحق.
من �ضحك عليك وقال �إنك ال ت�ستحق؟
الله جعلك مكرما وخلقك يف �أح�سن �شكل وق��وام  ،ومل
يكلفك اال ما ت�سطيع  ،عندما تعرف قيمتك وتعمل على
ا�ستحقاقك بالتي�سري " اَل ُي َك ِ ّل ُف ال َّل ُه َن ْف�سً ا �إِ اَّل مَا �آ َتاهَ ا
َ�سي َْج َع ُل ال َّل ُه َب ْع َد ع ُْ�س ٍر ي ُْ�س ًرا )".
يقول مك�سيم غ��ورك��ي " النا�س ال��ذي��ن ي�ستحقون لقب
�إن�سان هم �أولئك الذين ينذرون �أنف�سهم وحياتهم من �أجل
حتطيم القيود التي تغ ُّل عقل الإن�سان".
�إن احلل لي�س عند االخرين وال يف ر�ضاهم ،بل داخلك �أنت
عندما تكمل ا�ستحقاقاتك االربعة  :اال�ستحقاق الروحي ،
املرتبط بالروحانيات وعالقتك بربك  ،واال�ستحقاق
اجل�سدي املرتبط بالعناية باجل�سد م��ن نظافة و�أك��ل
�صحي وريا�ضة ون��وم  ،واال�ستحقاق النف�سي من فهم

م�شاعرك وادارتها وفهم م�شاعر االخرين واال�ستحقاق
الفكري املرتبط بالوعي واملعرفة � ،سوف ترى �أث ًرا كبريًا
يف حياتك.

فا�صلة:

�إن اال�ستحقاق مرتبط ارتباطا قويا بالفعل واملبادرة
واال�ستعداد وا�ستغالل الفر�ص� ،أنه �شعور رائع عندما
ت�ؤمن با�ستحقاقك ،قال يو�سف عليه ال�سالم  ( :اجعلني
على خزائن الأر���ض �إين حفيظ عليم ) �.إذا ر�أي��ت نف�سك
�أنك �شخ�ص قادر ذو قيمة وا�ستحقاق  ،ف�ستكون وتفعل
 ،و�إذا ر�أي��ت نف�سك �أن��ك �شخ�ص ع��دمي ال��ق��درة والقيمة
ف�ستكون ذلك � ً
أي�ضا � ،إن من نعمة الله علينا بغ�ض النظر
عما كان يف املا�ضي� ،أن لدى الإن�سان قوة عظيمة وهي
ي مَا
القدرة على تغيري نف�سه �إىل االف�ضل " �إِ َّن ال َّل َه ال ُي َغ ِ رّ ُ
ِب َقو ٍْم َح َّتى ُي َغ ِ رّيُوا مَا ِب�أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم".

وطن أخضر
tsfhsa@yahoo.com

الوطن �أعظم نعمة تقرتن بالأمن والطم�أنينة للنف�س الب�شرية ال�سوية التي
ُخلقت من �أجل عبادة الله عز وجل وعمارة �أر�ضه �سبحانه وتعاىل ،تلك النف�س
هي من ت�سمو ب�صاحبها نحو الرقي والتقدم ،وهي نف�سها �أي�ض ًا التي ت�أمره
بال�سوء وت�سكن يف �أعماقه الأحقاد !! ولن ت�ستغرب قدرة اخلري الفائقة يف
التغلب على تلك اجلماعات املري�ضة نف�سي ًا التي تخطط للدمار وت�سعى �إىل
الف�ساد وتبحث عن اخلراب !! فهم فئة ال�شر و�أع��وان ال�شيطان ابتعدوا عن
طريق ال�صواب وخلطوا بني الدين ومعتقدات اخلبثاء يخدمون م�صاحلهم
بالتطرف وي�ستخدمون ت�شويه احلقائق م��ن �أج��ل الو�صول �إىل م�أربهم
وتنا�سوا �أجيال الوعي ال�شرفاء �أبنا�ؤنا �أجيال الغد� ،أ�سلحتهم الوعي والعلم
والفكر النري� .إىل كل من يعانون من الإح�سا�س بالنق�ص وعقدهم جعلتهم
يحبون الظهور وهذا ما يلفت االنتباه �إىل ت�صرفاتهم و�أفعالهم الالعقالنية
والتي توحي بالي�أ�س وتبعث عن الغل  ,هم �أع��داء �أثبتوا انتماءهم للظلم
وال�ضالل واحلقد و�سوء الأفعال !!

د.تهاين �سعيد احل�ضرمي
وم��ن هنا ك��ان الب��د لنا من ترجمتنا لهويتنا الوطنية والت�صدي للهجمات
االنحرافية  ,فالوطن �أثمن ما ميتلكه املواطن ال�صالح � ..إننا بنيان مر�صو�ص
�أمام �أي تهديد يحاول امل�سا�س ب�أمن وطننا احلبيب وا�ستقراره  ,فالإميان
بالله وط��اع��ة ويل الأم���ر وال�شعور بامل�س�ؤولية ي���ؤك��د ر���س��وخ ه��ذا الوطن
الكبري وتقدم م�سريته حتت راية احلق والتوحيد  ,فنحن يف اململكة العربية
ال�سعودية ومنذ ت�أ�سي�سها على يد موحدها “امللك عبد العزيز �آل �سعود”
_طيب الله ثراه _ قيادة و�شعب ًا ال ن�سمح للم�سا�س ب�أر�ضنا والتلميح عنا
بال�سوء مهما كانت الدوافع لن نرتك حقنا ولو كلفنا ذلك �أرواحنا.
وها هي مملكتنا احلبيبة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز حفظه الله  ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان �سدد الله خطاه وبارك له يف علمه وفكره وجزيل عطائه ..توا�صل
حتقيق الطموحات الكبرية  ،ونحن جميع ًا نت�صدى لكل من يحاول التدخل
يف �ش�ؤوننا الداخلية  ،ون�سعى �ضمن ا�سرتاتيجية دقيقة للتعامل بحزم مع

احلمقى فامل�سا�س بالوطن خط �أحمر لكل من ت�سول له نف�سه االقرتاب من ثرى
بالدنا نقول �أرواحنا فداء ترابها .ف�إىل متى ايها احلاقدون احلا�سدون؟
نعرف متاما �أن احلا�سدين واقعهم �آفة جمتمعاتهم وعادة ما يكرهون نعمة الله
على غريهم  ،فتجدهم ي�ضيقون ذرع ًا �إذا �أنعم الله على غريهم باملال� ،أو العلم
�أو اجلاه �أو غري ذلك من نعم الله علينا التي ال تُعد وال تحُ �صى .قد ال يتعر�ض
احلا�سد للمح�سود ب�شيء وال يتعدى عليه ولكن جتده مهموم ًا مغموم ًا من
نعم الله على غريه!! وقد يتحني الفر�ص للنيل ممن �أنعم الله عليهم ب�شيء من
الأقوال امل�سيئة والأفعال احلاقدة وامل�ؤامرات الدنيئة.
يف بالدنا تعاليم ديننا احلنيف والرقي الأخالقي العظيم الذي �أنعم الله به
علينا يف الرتفع عن الإ�ساءة لكن نت�صدى لها بكل ما منلك من عقل وحكمة
نحن �أبناء �أطهر بقاع الأر�ض حني ي�صل �إلينا ما ال يليق بنا ن�سري وفق �شرع
(وعِ َبا ُد ال َّر ْح َم ِن ا َّلذِ ينَ يمَ ْ ُ�شونَ َع َلى ْ أَ
���ض هَ ْو ًنا َو ِ�إ َذا
ال ْر ِ
الله فقد قال تعايلَ :
َخ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ اهِ لُونَ َقالُوا َ�سلاَ مًا) (� )63سورة الفرقان.

االستثمار الصحي
وتحقيق الرؤية
ال���ر�ؤي���ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى وزارة ال�����ص��ح��ة اىل
حتقيقيها ه��ي يف ت��وف�ير ال��رع��اي��ة ال�صحية
املتكاملة وال�شاملة .تلك الر�ؤية �سوف تكون
م��ل��م��و���س��ة (ب������إذن ال���ل���ه) ع���ن ط��ري��ق حتقيق
جمموعة من االه��داف اال�سرتاتيجية والتي
تبنتها وزارة ال�صحة ،وم��ن��ه��ا )1 :اعتماد
املنهج ال�شامل يف الرعاية ال�صحية  )2رفع
م�����س��ت��وى ج����ودة ال��ع��م��ل وق��ي��ا���س االداء )3
تطوير ال�صحة االلكرتونية ونظم املعلومات
 )4اال�ستخدام االمثل للموارد �سواء الب�شرية
واملادية وذلك عن طريق تطبيق �أف�ضل طرق
متويل اقت�صاد الرعاية ال�صحية .تلك االهداف
اال�سرتاتيجية �سوف تتحقق عن طريق هدف
ا�سرتاتيجي رئي�سي والذي يتمثل يف ت�أهيل
ال��ك��وادر ال�صحية امل���ؤه��ل��ة حمليا ،م��ع جلب
الكوادر اخلارجية �سواء من ال��دول املتقدمة
يف املجال ال�صحي.
ول��ك��ي ت�ستطيع وزارة ال�صحة اداء عملها
بال�شكل ال�صحيح وال��و���ص��ول ايل �أف�ضل
النتائج فقد مت و�ضع قيم للعمل امل�ؤ�س�سي
ال�صحي مثل :املري�ض او ًال ،اجلودة ،املهنية،
الفريق الواحد ،ال�شراكة مع املجتمع وغريها
م��ن القيم االيجابية التي ع��ن طريقها ميكن
الو�صول ايل الأه���داف ،حيث يكون ذل��ك عن
طريق ار���س��اء العمل اجلماعي بني املجال�س
واللجان ال�صحية املختلفة ومقدمي اخلدمات
ال�صحية �ضمن ف��ري��ق واح����د ،وذل���ك لهدف
منع االرجت��ال��ي��ة والع�شوائية يف ال��ق��رارات
ال�صحية.
كما هو معروف فان هناك العديد من امل�شاريع
ال�صحية التي ان�شئت من اجل حت�سني االداء
الطبي ،من تلك امل�شاريع التح�سينية ل�ل�أداء
واملتمثل يف خمتلف �صور التعاون والتعاقد
م��ع ال��ك��ل��ي��ات ال�صحية وامل��ن��ظ��م��ات العاملية
املتميزة يف امل��ج��ال ال�صحي .اىل جانب ما
ذكر ،قامت الوزارة على مدار العقود املا�ضية
بالعديد من االجن��ازات ال�صحية والتي ميكن
ان ت��ك��ون بنية �صحية ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية
احل��دي��ث��ة وال��ت��ي يتطلع اليها اجلميع بانها
خ��ط��وات ا�سا�سية مل�����ش��روع وط��ن��ي متكامل
و�شامل للرعاية ال�صحية والتي �سوف تقف
ب�صالبة ام��ام التحديات التي تواجه القطاع
ال�����ص��ح��ي م��ث��ل :ال���زي���ادة ال�����س��ك��ان��ي��ة ،زي���ادة
االم���را����ض امل��زم��ن��ة (م��ث��ل ال�����س��ك��ري ،الف�شل
الكلوي ،ال�ضغط) ،وزي��ادة اال�صابة ببع�ض
االم��را���ض اخل��ط�يرة مثل القلب وال�سرطان
(اورام الثدي ،القولون ،املثانة) .وا�صبحت
لدي الوزارة خطط عديدة ووا�ضحة ملواجهة
تلك التحديات وتتمثل يف اعداد امل�ست�شفيات
(مبختلف فئاتها) بالتقنيات احلديثة وتهيئة
كوادرها التي حتتاج اليها.
باخت�صار ،م��ا ذك��ر �أع��ل�اه ،ك��ان��ت ع��ب��ارة عن
����ص���ورة خم��ت�����ص��رة ل��ل��ع��دي��د م���ن االجن�����ازات
ال�صحية التي تعترب لبنات ا�سا�سية وهامة
يف العمل ال�صحي (خ�لال العقود املا�ضية)
والتي ا�سهمت وبو�ضوح يف حت�سن م�ستوي
امل�ؤ�شر ال�صحي العام .ولكن البد ان ندرك،
انه من ال�ضروري (اي�ض ًا) يف اع��ادة التفكري
يف حت�����س�ين ت��ل��ك ال���ر�ؤي���ة وذل����ك ع���ن ط��ري��ق
اع��ادة �صياغتها مع االه��داف اال�سرتاتيجية
وو�ضعها يف �إطار ي�ساهم وبفاعلية يف التحكم
والتوجيه االف�ضل للموارد املالية والب�شرية
وال��ت��ي ت��ع��ت�بر ���ش��راي�ين ا���س��ا���س��ي��ة لتح�سني
خمتلف �صور الرعاية ال�صحية.

ا�ست�شاري وباحث �صحي

drimat2006@hotmail.com

اقتصاد
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نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة:

مليارات ريال استثمارات بمشروع «سبارك»

الريا�ض  -البالد

ق��ال عمار الطف نائب رئي�س مدينة
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��ل��ط��اق��ة� ،إن م�����ش��روع
"�سبارك" جن����ح يف ج�����ذب ن��ح��و
 40م�ستثمر ًا حملي ًا وع��امل��ي�� ًا بقيمة
ا�ستثمارات تفوق  10مليارات ريال،
وي�ستهدف امل�شروع �إن�شاء نحو 350
م�صنع ًا يف مدينة "�سبارك"� ،ستوفر
نحو � 100ألف وظيفة جديدة ،وكذلك
امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل
للمملكة بـ  150مليار دوالر بحلول
عام .2050
و�أو�ضح �أن امل�شروع يت�ضمن 3
مراحل ،مت االنتهاء من نحو
 % 90م��ن امل��رح��ل��ة الأوىل
 ،م�ضيفا ب�����أن امل�����ش��اري��ع
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت�ت�رك���ز يف
قطاعات الطاقة والنفط
والغاز واملجال الرقمي
وامل�����واد ال�لام��ع��دن��ي��ة
وال�صناعات املرتبطة
ب�صناعة الكهرباء.
و�أق����ي����م����ت م��دي��ن��ة

امللك �سلمان للطاقة وف��ق ر�ؤي��ة متكاملة
طموحة  ،ت��ه��دف �إىل �أن ت�صبح ب��واب�� ًة
رائ��د ًة يف قطاع الطاقة الإقليمي ،وتوفر
طي ًفا متكاملاً م��ن اخل��دم��ات التي تدعم
منو الأعمال يف اململكة� ،ضمن ال�سعي �إىل
حتقيق طاقة نظيفة وم�ستدامة وتنويع
الإي��رادات ،وف ًقا ملا جاء يف ر�ؤية اململكة
 .2030وتقع املدينة بني حا�ضرتي الدمام
والأح�ساء ،و�سوف يتم تطويرها خالل
ثالث مراحل على م�ساحة �إجمالية تبلغ
 50كيلومرتًا م��رب ً��ع��ا .وي�ضم امل�شروع
خ��م�����س م��ن��اط��ق حم���وري���ة :املنطقة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،امل��ي��ن��اء اجل���اف،
م��ن��ط��ق��ة الأع�����م�����ال ،م��ن��ط��ق��ة
ال��ت��دري��ب ،املنطقة ال�سكنية
والتجارية ،كما تعد (�سبارك)
�أي ً
�������ض���ا امل��دي��ن��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة
الأوىل وال��وح��ي��دة يف العامل
التي حت�صل على �شهادة
الريادة ( )LEEDمن
الفئة الف�ضية يف قطاع
ال��ط��اق��ة وال��ت�����ص��م��ي��م
البيئي.
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عمار �ألطف

ارتفاع عدد صناديق االستثمار

تراخيص جديدة لنشاط توصيل الطلبات

جدة  -البالد

الريا�ض  -البالد

بلغت �أ���ص��ول �صناديق اال�ستثمار يف اململكة
 526.1م��ل��ي��ار ري�����ال .وط��ب��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر هيئة
ال�سوق املالية ال�سعودية للربع الثاين من العام
احلايل ،ارتفع عدد ال�صناديق اال�ستثمارية �إىل
� 839صندوقا هو الأعلى تاريخيا ،منها 254
�صندوقا عاما ،و� 585صندوقا خا�صا  ،وبلغ
عدد امل�شرتكني يف �صناديق اال�ستثمار (العامة
واخلا�صة) بنهاية الربع الثاين نحو 675.5
�ألف م�شرتك ،مرتفعا من � 517.3ألف م�شرتك
بنهاية الربع الأول من العام اجلاري.
وي�شتمل ال�صندوق اال�ستثماري بح�سب هيئة
ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأوراق
امل��ال��ي��ة ُت��خ��ت��ار وف��ق�� ًا لأ���س�����س وم��ع��اي�ير حم��ددة
حتقق �أه��داف ال�صندوق اال�ستثمارية وت�ضم
ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ع��ام��ة وال�����ص��ن��ادي��ق اخل��ا���ص��ة.
وتتك َّون �أرب��اح ال�صناديق اال�ستثمارية ع��اد ًة
من الأرباح الر�أ�سمالية؛ �أي الأرباح الناجتة عن
حت�سن �أو تغري �أ�سعار الأوراق املالية امل�ستثمر
بها �إ�ضافة �إىل �أرب���اح التوزيعات �إن وج��دت
للأوراق املالية.

يف خطوة جديدة لتطوير خدمات تطبيقات تو�صيل
الطلبات وتعزيز اجل��ودة والتناف�سية ،دع��ت الهيئة
العامة للنقل ،املن�ش�آت امل�سجلة يف تطبيقات تو�صيل
ال��ط��ل��ب��ات� ،إىل امل��ب��ادرة ب���إ���ص��دار ترخي�ص توجيه
املركبات لنقل الب�ضائع عرب بوابة نقل الإلكرتونية.
وبينت �أن ت�سجيل املن�ش�آت و�إ���ص��دار الرتخي�ص
�سيم ّكنها من �ضمان مزاولة ن�شاط تو�صيل الطلبات
يف اململكة وفق متطلبات الالئحة املنظمة لن�شاط
توجيه املركبات لنقل الب�ضائع ،الأمر الذي �سيعزز
من احلفاظ على ا�ستثماراتها القائمة وا�ستمرارها
ومنوها ،والإ�سهام يف رفع الكفاءة الت�شغيلية
للأ�سطول لدى تلك املن�ش�آت واالرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة.
و�أكدت الهيئة �أن هذه اخلطوة �ستدعم مراحل
التكامل ب�ين اجل��ه��ات املعنية ،وحتقق �أعلى
معايري الأم���ان وال�سالمة يف و�سائل النقل
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ه���ذا امل���ج���ال ،م�����ش�يرة �إىل
�أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ن�����ش���آت م��راع��اة �إ���ص��دار
الرتخي�ص قبل  28ربيع الأول 1444ه��ـ
املوافق � 24أكتوبر 2022م.

تمويل سعودي لمشروع تنموي في السنغال
ال�سنغال -البالد

و ّق��ع الرئي�س التنفيذي لل�صندوق ال�سعودي للتنمية
�سلطان بن عبدالرحمن املر�شد ،مع وزي��رة االقت�صاد
والتخطيط وال��ت��ع��اون يف ال�سنغال ،اوليماتا �سار،
مي�سر لتمويل م�شروع الطريق
اتفاقية قر�ض تنموي ّ
ال�ساحلي دك��ار – �سانت لوي�س اجل��زء الأول دك��ار –
تيفاوان ،بقيمة تقدّر بـ ( )63مليون دوالر مقدّم من
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،بح�ضور الرئي�س ماكي
�سال رئي�س جمهورية ال�سنغال ،ووزي���ر اال�ستثمار
املهند�س خ��ال��د ب��ن عبدالعزيز ال��ف��ال��ح ،وذل���ك يف مقر
الق�صر الرئا�سي يف العا�صمة ال�سنغالية دكار.
و�أ�شادت ال�سيدة اوليماتا خالل مرا�سم توقيع االتفاقية؛
ب�أهمية ال���دور الكبري ال��ذي تقوم ب��ه حكومة اململكة
العربية ال�سعودية عرب ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
يف دعم امل�شروعات والربامج الإمنائية ،وتطوير قطاع
النقل وامل��وا���ص�لات يف جمهورية ال�سنغال ،م�شرية

�إىل �أن ه��ذا امل�شروع �سي�سهم يف رب��ط امل��دن والقرى
ببع�ضها ،كما ي�ش ّكل ذلك �أهمية كبرية حلياة الكثري من
امل�ستفيدين ،للإ�سهام يف حت�سني الظروف االجتماعية
واالقت�صادية لل�سكان .بدوره� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي
لل�صندوق ال�سعودي للتنمية� ،أن هذا امل�شروع �سينعك�س
�إيجابًا على التنمية االجتماعية واالقت�صادية جلمهورية
ال�سنغال� ،إ ْذ �سي�سهم يف توفري الدعم الالزم للخدمات
الأ�سا�سية يف البنية التحتية .وبالإ�ضافة �إىل هذه
االتفاقية  ،قدّم ال�صندوق منذ عام 1978م (ً ) 27
قر�ضا
تنمويًا للإ�سهام يف متويل  25م�شروعً ا وبرناجمً ا
�إمنائيًا لل�سنغال بقيمة ت�صل �إىل حوايل ( )447مليون
دوالر ،ف�ضلاً ع��ن �إدارة ( )4منح مقدمة م��ن حكومة
اململكة بقيمة تتجاوز ( )19مليون دوالر ،يف قطاعات
النقل واملوا�صالت والبنية التحتية وال�صحة والإ�سكان
والتنمية احل�ضرية والطاقة والتعليم واملياه وال�صرف
ال�صحي ،للإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة بال�سنغال.

تعزيز التعاون المالي
واالقتصادي الخليجي

الريا�ض -البالد

عقدت جلنة وكالء وزارات املالية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أم�س ،اجتماعها
ال��ـ ،66يف مقر الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي يف الريا�ض ،وذلك حت�ضري ًا لالجتماع
ال�سابع ع�شر بعد املئة للجنة التعاون املايل واالقت�صادي برئا�سة اململكة.
وناق�ش االجتماع ،املو�ضوعات ذات العالقة مبتابعة تطبيق االتفاقية االقت�صادية اخلليجية،
واالحتاد اجلمركي لدول املجل�س ،وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة  ،واختتم �أعماله بو�ضع التو�صيات
الالزمة للجنة التعاون املايل واالقت�صادي ب�ش�أن مو�ضوعات اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.
و�أ�شار وكيل الوزارة للعالقات الدولية الدكتور ريا�ض بن حممد اخلريّف �إىل اجلهود املبذولة لتعزيز
العمل اخلليجي امل�شرتك و�صو ًال �إىل الوحدة االقت�صادية اخلليجية بحلول عام 2025م ،م�ؤكد ًا على
قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف دورته الثانية والأربعني بالت�أكيد على ذلك ،وب�سرعة ا�ستكمال
ما تبقى من خطوات لقيام االحتاد اجلمركي لدول املجل�س ،وتنفيذ م�سارات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة،
وفق برنامج زمني حمدد قبل نهاية عام 2024م .وتطرق �إىل خف�ض �صندوق النقد الدويل توقعاته لأداء
االقت�صاد العاملي للعام اجلاري والعام املقبل ،الفت ًا النظر �إىل �أن النمو االقت�صادي لدول جمل�س التعاون
هذا العام ي�شهد م�ستوى منو مل يتم الو�صول �إليه �آخر ع�شر �سنوات ،وذلك على الرغم من التحديات
وال�صعوبات التي يواجهها العامل.وعد اخلريّف هذا النمو فر�صة واع��دة لتعزيز التكامل االقت�صادي
والفر�ص االقت�صادية لدول املنطقة ومواطنيها ،من �أجل ا�ستمرار امل�سرية املُباركة لتحقيق الهدف املن�شود
وهو الو�صول �إىل الوحدة االقت�صادية اخلليجية.

أسبوع تعريفي بالفرص
االستثمارية في السياحة
الريا�ض -البالد

�أطلقت الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة "من�ش�آت"
اليوم ،فعاليات �أ�سبوع ال�سياحة يف مراكز دعم املن�ش�آت مبدينتي
الريا�ض واملدينة املنورة وحمافظتي اخلرب وج��دة ،بهدف ت�سليط
ال�ضوء على الفر�ص الواعدة يف القطاع ال�سياحي.
وت�ضم فعاليات الأ�سبوع ،التي ت�ستهدف املهتمني يف جمال ال�سياحة
ورواد الأع��م��ال و�أ���ص��ح��اب املن�ش�آت املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة� ،أك�ثر من  16لقا ًء ح�ضوريًا وافرتا�ضيًا مب�شاركة عد ٍد
الريا�ض -البالد
م��ن ممثلي اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة ،ب��ه��دف توحيد اجلهود
ُت�شارك هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية يف "معر�ض اخلم�سة الكبار  ،"2022الذي انطلق يف مدينة
واملبادرات
وا�ستعرا�ض الفر�ص الواعدة واالط�لاع على �أهم الربامج
الغو�س بنيجرييا .وت�أتي امل�شاركة حتت هوية "�صنع يف ال�سعودية  ،ال�ستعرا�ض �أحدث التقنيات
ُ
واالبتكارات ،واحللول امل�ستدامة ،وعقد �شراكات �إ�سرتاتيجية ،وتطوير العالقات مع العمالء احلاليني
املقدمة� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة �أبرز التحديات التي تواجه الراغبني يف بدء
وك�سب عمالء جدد ،وتوفري مزيد من فر�ص الأعمال وعقد االتفاقيات وال�صفقات.
ممار�سة الن�شاط ال�سياحي.
وخ�ص�صت هذه الدورة لـ"معر�ض اخلم�سة الكبار" يف نيجرييا ،لقطاع ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج
ويت�ضمن �أ�سبوع ال�سياحة ،فعالية جمل�س دعم املن�ش�آت الذي ي�ست�ضيف
الأحجار والرمال ،و�أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر غري املُ�ص ّنفة ،و�أن�شطة دعم الأعمال الأخرى
الرئي�س التنفيذي لربنامج ج��ودة احلياة خالد البكر ،للحديث عن �أب��رز
و�صنع مُنتجات املعادن الال فلزية.
للتعدين وا�ستغالل املحاجرُ ،
الربامج واملبادرات التي يقدمها الربنامج لتمكني ودعم القطاع ال�سياحي،
من�صة كربى لرتويج مُنتجات قطاع البناء والت�شييد يف اململكة ،و�إبراز جودتها
ويعد املعر�ض ّ
يف حني تقدم "من�ش�آت" حزمة من ال�برام��ج وامل��ب��ادرات املتخ�ص�صة لدعم
املُناف�سة ،وتعزيز التوا�صل والتعاون وتبادل اخلربات يف هذا املجال ،حيث ُتتيح هذه امل�شاركة
القطاع ال�سياحي ،بهدف رفع م�ستوى الوعي بالقطاع من خالل �إقامة الور�ش
املتخ�ص�صة يف قطاع مواد البناء �أن ُت�ش ِّكل ح�ضو ًرا يف هذه
لـ� 15شركة من ال�شركات الوطنية
ّ
والندوات واللقاءات واجلل�سات النقا�شية مع امل�س�ؤولني و�ص ّناع القرار.
الفعالية الدولية  ،يف �إطار حر�ص "ال�صادرات ال�سعودية" على دعم املُ�صدِّرين ومتكينهم وتعزيز
وي�أتي تنظيم "من�ش�آت" لهذا الأ�سبوع� ،ضمن �أعمالها الهادفة �إىل حت�سني �أداء
ح�ضورهم يف الأ�سواق اخلارجية ،لتحقيق مُ�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030املُتم ّثلة يف رفع
املن�ش�آت وم�ساعدتها على النمو والتو�سع من خالل معرفة التحديات ب�شكل
ن�سبة ال�صادرات غري النفطية يف �أ�سواق الت�صدير ذات الأولوية �إىل  % 50من �إجمايل الناجت
دقيق لتوفري احللول املنا�سبة لها ،وعر�ض جمموعة من املميزات والت�سهيالت
املحلي غري النفطي ،وزيادة فر�ص الأعمال التجارية ،واالرتقاء بال�صورة الذهنية والعالمة
مبا يتنا�سب مع هذه املن�ش�آت� ،إ�ضافة �إىل تعزيز الإنتاجية والتناف�سية يف قطاع
التجارية ل�صادرات اململكة وتعزيز مكانتها عامليا.
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة للو�صول �إىل �أ�سواق جديدة.

الصادرات السعودية تشارك في
معرض “الخمسة الكِبار”
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صفقة النووي تقترب من الفشل ..والتظاهرات تتصاعد

الخيبات تعصف بالنظام اإليراني
وا�شنطن  -البالد

تع�صف اخليبات بالنظام الإيراين من كل اجتاه،
ففي ظل التظاهرات الراف�ضة ل�سيا�سات املاليل
وال�ساعية لإ�سقاطهم ،يواجه رئي�سي وخامنئي
و�أع��وان��ه��م وملي�شياتهم �ضربات متوالية من
خم��ت��ل��ف ال�����دول ،ب��ي��ن��م��ا اق�ت�رب���ت امل��ف��او���ض��ات
النووية من الف�شل� ،إذ �أك��دت وزارة اخلارجية
الأم��ري��ك��ي��ة �أن��ه��ا لي�ست يف و���ض��ع جيد حاليا،
م�شرية �إىل �أنها ال ترى فر�صة للتو�صل �إىل اتفاق
مع �إيران يف �أي وقت قريب ،ما يعني �أن طهران
�أ�صبحت يف و�ضع حرج ،فال �أحد ينا�صرها �إمنا
جميع الدول تقف يف جانب ال�شعب لينال حريته
ويتخل�ص من القمع املفرط الذي يواجهه .ويف
هذا االجت��اه تبحث املخابرات الأمريكية طرق
�إي�صال معدات االت�صال �إىل �أي��دي املتظاهرين
داخل �إيران ،و�سط ارتفاع موجة االحتجاجات
داخل البلد.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية� ،إن مفاو�ضات
فيينا ب�ش�أن �إح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي ال مت�ضي
ب�شكل جيد ،مو�ضحة �أن طهران مل تتخذ القرار
الذي نّ
يتعي عليها اتخاذه ،م�ضيفة عرب متحدث
با�سم اخلارجية" :ال يبدو �أن �أمامنا طريق قريب
املدى للتو�صل �إىل اتفاق مع �إيران" ،فيما تتهم
وا�شنطن طهران بعرقلة �إحياء االتفاق النووي
م���دى رغ��ب��ة ال�شعب ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى احل��ري��ة
ب���إ���ص��راره��ا على وج��ود �ضمانات بعدم تكرار عليه يف  3من�ش�آت نووية �سرية.
االن�سحاب من االتفاق ،ف�ضال عن مطالبة طهران و�أك��د م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي ،جيك والكرامة ،مبينا �أن بالده �ست�ساعد الإيرانيني
ب�إغالق ملف �آثار اليورانيوم املخ�صب الذي عرث �سوليفان� ،أن ال��ت��ظ��اه��رات يف �إي����ران تعك�س للدخول �إىل الإنرتنت لإي�صال �صوتهم للخارج.

وق���ال �إن وا���ش��ن��ط��ن تتخذ خ��ط��وات ملمو�سة
�أي�ض ًا للم�ساعدة يف ت�سهيل و�صول املواطنني
الإيرانيني �إىل و�سائل التوا�صل حتى يت�سنى

من م�شاهدة حملتها العنيفة �ضد املتظاهرين
ال�سلميني".
وب�ش�أن االتفاق النووي وت�أثري االحتجاجات
ع��ل��ى ذل����ك� ،أو����ض���ح م�ست�شار الأم����ن ال��ق��وم��ي
الأمريكي� ،أن املفاو�ضات حول االتفاق لن متنع
بالده من دعم مطالب ال�شعب الإيراين ،م�ضيفا:
"لن نتباط�أ بو�صة واحدة يف دفاعنا ومنا�صرتنا
حلقوق الن�ساء واملواطنني يف �إيران" ،م�شددا
على �أن الدبلوما�سية هي اخليار الأف�ضل للت�أكد
من عدم ح�صول �إيران على �سالح نووي ميكن
�أن يهدد العامل به.
وت��و���س��ع��ت يف �إي�����ران ع��ل��ى مقتل �أم��ي��ن��ي كما
دع��ا املحتجون �سكان العا�صمة للخروج �إىل
ال�شوارع و�أظهرت مقاطع فيديو �إط�لاق قوات
الأم��ن النار على املحتجني يف مناطق عدة ،يف
وقت ُقتل �أكرث من � 75شخ�ص ًا يف احلملة الأمنية
التي تن ّفذها ال�سلطات الإيرانية �ضد املتظاهرين
�إثر وفاة مه�سا �أميني يف االعتقال ،كما �أفادت
منظمة حقوقية ،فيما تكثف دول غربية ال�ضغط
ع��ل��ى ط���ه���ران ل��وق��ف ال��ع��ن��ف يف �أك��ب�ر م��وج��ة
احتجاجات منذ ث�لاث �سنوات تقريب ًا .ون��زل
املتظاهرون �إىل ال�شوارع جمدد ًا كما احلال كل
ليلة منذ وفاة �أميني يف � 16سبتمرب �إثر توقيفها
لدى "�شرطة الأخالق" ب�سبب خمالفة يف و�ضع
لهم �سماع �أ�صواتهم داخ��ل �إي���ران وخارجها ،احلجاب .و�أطلق حمتجون يف طهران �شعارات
فيما اع��ت�برت وزارة اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي��ة �أن مناه�ضة للمر�شد علي خامنئي ،وهتفوا "املوت
ق��ط��ع ط��ه��ران الإن�ت�رن���ت حم��اول��ة "ملنع ال��ع��امل للدكتاتور".

برلمان لبنان ينتخب رئيس الجمهورية غداً ..جعجع:

"حزب اهلل" واإلرهاب وجهان لعملة واحدة
بريوت  -البالد

ي��واج��ه "حزب الله" ان��ت��ق��ادات الذع���ة ب�سبب
�إرهابه امل�ستمر� ،إذ اعترب رئي�س حزب "القوات
اللبنانية" �سمري جعجع� ،أن احل��زب املدعوم
من �إيرام والتنظيم الإرهابي "داع�ش" وجهان
لعملة واحدة ،م�ؤكدا �أن ال�شعب اللبناين يرف�ض
الوجود امل�سلح للملي�شيات.
ولفت جعجع �إىل �إنه ال يوجد توا�صل �سيا�سي
مع حزب الله لأ�سباب عدة ،بدءا من عقيدته �إىل
خلفيته وم�شروعه ال�سيا�سي ،م�ستبعدا موافقة
امللي�شيات ع��ل��ى امل��وا���ص��ف��ات ال��ت��ي و�ضعتها
ال���ق���وات ل��رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري���ة ،م�����ض��ي��ف��ا يف
ت�صريحات متلفزة" :نظريا حزب الله وداع�ش
عملة واحدة بوجهني يف ما يتعلق باجلوهر".
و�شدد جعجع على �أهمية نزع ال�سالح من حزب
الله ،منوها �إىل �أنه ال يتنظر من الرئي�س اجلديد
ذلك �إذا كان مواليا للحزب ولكن يفرت�ض منه يف
املرحلة الأوىل اتخاذ القرار مبفرده ،والتوا�صل
مع اجلي�ش وقيادته عند �أي حدث �أمني� ،إ�ضافة
�إىل ت���أم�ين احل��د الأدن���ى يف م�س�ألة النهو�ض
االقت�صادي الذي لن ن�شهده �سوى ب�إقفال املعابر
غري ال�شرعية .و�أ�ضاف�" :أكرثية ال�شعب ال تريد
الوجود امل�سلح حلزب الله".
وو�صف جعجع مزاعم حزب الله حول تر�سيم
احلدود البحرية بالغ�ش واخلداع ،قائال" :هذا
امللف لي�س بجديد ولكن حني علم �أنه �شارف على
النهاية ب��د�أ باالعرتا�ض عليه بهدف الت�أخري،

مقترح أممي لفك
اختناق منافذ تعز

عدن  -البالد

وم�س�ألة الرت�سيم �س ُت ّ
بت قريب ًا وال عالقة لها
بالتطبيع مع �إ�سرائيل" .وتابع�" :أنا �أقف خلف
احلكومة اللبنانية يف حال �أعلنت املواجهة بعد
ف�شل مفاو�ضات تر�سيم احلدود؛ لأن هذا القرار
يعود للحكومة اللبنانية فقط ،وبالتايل ال يحق
حلزب الله �أن يتخذه مبفرده" ،مبديا ا�ستعداده
للرت�شح لرئا�سة اجلمهورية �إذا توافقت �أكرثية
املعار�ضة على ذل��ك ،كما �أ���ش��ار �إىل �أن��ه �سبق
�أن ط��رح برناجمه االنتخابي يف االنتخابات

الرئا�سية ال�سابقة وال���ذي خ��ا���ض ب��ه احل��زب
االنتخابات النيابية الأخ�يرة ،م�شددا على �أنه
ق��ادر على �إدارة �أم��ور البالد حال و�صوله �إىل
���س��دة ال��رئ��ا���س��ة� .إىل ذل���ك ،دع��ا رئي�س جمل�س
النواب اللبناين نبيه بري �إىل جل�سة النتخاب
رئي�س جديد للجمهورية غ��دا ،خلفا للرئي�س
احلايل مي�شال عون ،وال��ذي تنتهي واليته يف
� 31أكتوبر املقبل بعد � 6سنوات يف ال�سلطة.
وذك���رت و�سائل �إع�ل�ام لبنانية ر�سمية �أم�س

�أن رئي�س الربملان اللبناين نبيه بري �سيدعو
�إىل عقد جل�سة النتخاب رئي�س جديد للبالد
على الرغم من عدم وجود توافق �سيا�سي على
مر�شح بعينه وت�ضاءلت الفر�ص ب�ش�أن جناح
الت�صويت .ويتعني احل�صول على �أ���ص��وات
ثلثي امل�شرعني يف ال�برمل��ان امل���ؤل��ف م��ن 128
ع�ضو ًا لكي ينجح املر�شح يف الفوز بالرئا�سة
من اجلولة الأوىل من الت�صويت ،وبعد ذلك
�ستكفيه �أغلبية ب�سيطة لت�أمني املن�صب.

العراق ..فساد المليشيات يعيق بناء الدولة
بغداد  -البالد

تتالعب امللي�شيات امل�سلحة املوالية لإيران مب�صري ال�شعب
العراقي بتعطيلها للعمل بالد�ستور وا�ست�شراء الف�ساد
ونهب �أم��وال الدولة� ،إذ �أك��د رئي�س املحكمة االحتادية
العليا يف ال��ع��راق ج��ا���س��م حم��م��د ع��ب��ود� ،إن ال�سبب
الرئي�سي لالن�سداد ال�سيا�سي يف العراق هي اخلالفات
ال�سيا�سية ،منوه ًا ب���أن الف�ساد يعيق بناء الدولة،
م�ضيفا :الف�ساد الآن ن��وع��ان" :ف�ساد ذو �أهمية
كبرية ،والآخ��ر ذو �أهمية �أق��ل .واملواطن العراقي
فقد ثقته بالوظيفة ال��ع��ام��ة .للمال ال��ع��ام حرمة
ويجب حمايته" .ولفت �إىل �أن "الهيئات الرقابية
املتمثلة بديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة مل
ت�ضع حتى الآن احل ّد للف�ساد يف العراق ،وال
ميكن بناء الدولة طاملا هناك غياب للعدالة
االجتماعية ،وال توجد نية حقيقية لإنهاء
الف�ساد" ،مو�ضحا �أن "حكومة ت�صريف

الأعمال باملجمل بحكم امل�ستقيلة ،وال يحق لها �إقالة وزراء
�أو تعيني درج��ات عليا ،وهناك دع��وى مرفوعة بخ�صو�ص
ا�ستقالة وزير املالية علي عالوي وحدّد لها موعد للنظر فيها"،
م�شريا �إىل �أن جميع ال�سلطات االحت��ادي��ة يجب �أن تعمل
مبوجب الد�ستور .و�أكد عبود ،وفقا لوكالة الأنباء العراقية
�أن "الغاية من املحكمة االحتادية هي �صيانة الد�ستور ومنع
جتاوز ال�سلطات" ،م�ؤكد ًا عدم تقدمي �أي مقرتحات من قبلنا
تتعلق مبنح املحكمة االحتادية �صالحيات �أو�سع ،الفتا �إىل
�أن امل�شكلة التي مير بها العراق لي�ست يف الد�ستور وال يف
اخت�صا�صات املحكمة االحت��ادي��ة و�إمن��ا امل�شكلة يف تطبيق
الد�ستور و�سوء التعامل معه .و�أو�ضح �أن املحكمة االحتادية
هي الرقيب على جميع ال�سلطات لكي ال تتجاوز الد�ستور
ولي�س من اخت�صا�صاتها حل الربملان ،والد�ستور ر�سم الطرق
واجلهات التي لديها احلق يف حله .ونوه �إىل �أن "املحكمة
االحتادية �إذا ر�أت �أن من م�صلحة ال�شعب العدول عن �آرائها
تعدل عن نظرها مبا ال يخالف الد�ستور".

تبذل احلكومة اليمنية جهودا كبرية
يف �سبيل حل �أزمة الطرق يف تعز،
�إذ �أع��ل��ن فريق احلكومة املفاو�ض
ب�ش�أن فتح منافذ املحافظة� ،أم�س
(ال��ث�لاث��اء) ،ت�سلمه مقرتحا جديدا
م��ن امل��ب��ع��وث الأمم���ي اخل��ا���ص �إىل
اليمن هان�س غ��رون��دب��رغ ،ب�ش�أن
متديد الهدنة لفرتة �إ�ضافية ت�ضمن
فتح منافذ املدينة التي يحا�صرها
احل��وث��ي��ون م��ن��ذ ث��م��اين ���س��ن��وات،
ودفع مرتبات املوظفني.
وقال ع�ضو الفريق احلكومي ،نبيل
ج��ام��ل� ،إن ال��ف��ري��ق ت�سلم مقرتح ًا
ج��دي��د ًا م��ن املبعوث الأمم���ي �ضمن
امل�����س��ار ال��وا���س��ع ل��ل��ه��دن��ة ،م�شريا
�إىل �أن ف��ت��ح ال��ط��رق��ات الرئي�سة
يف ت��ع��ز وب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات ودف��ع
روات��ب املوظفني مبناطق �سيطرة
امليلي�شيات ي�أتي على ر�أ�س �أولويات
املقرتح الأممي ،داعيا احلوثيني �إىل
�أهمية التجاوب مع اجلهود الدولية
لرفع املعاناة عن اليمنيني بعيدا عن
احل�سابات الإقليمية.
ومل يك�شف ع�ضو الفريق احلكومي
مزيدا من التفا�صيل حول املقرتح
الأمم������ي اجل����دي����د ،ح��ي��ث ت��رف�����ض
ميلي�شيا احل���وث���ي امل��دع��وم��ة من
�إي������ران ،م��ن��ذ ب���دء ���س��ري��ان ال��ه��دن��ة
الأممية يف � 2أبريل املا�ضي ،فتح
ط���رق ت��ع��ز و�إن���ه���اء احل�����ص��ار عنها
مب��وج��ب ال���ت���زام���ات ال��ه��دن��ة ال��ت��ي

ترعاها الأمم املتحدة والتي �أو�شكت
م�ساع لتمديدها
على االنتهاء م��ع
ٍ
لفرتة �ستة �أ�شهر �إ�ضافية.
وك������ان ال���رئ���ي�������س ال��ي��م��ن��ي ر����ش���اد
العليمي� ،شدد على �أن فتح طرق
تعز وغريها من املحافظات �سيتم
�لا �أم � ً
ع��اج ً
آج�ل�ا بال�سلم �أو ب����إرادة
ال�شعب ،م�ؤكدا �أن ميلي�شيا احلوثي
ت�صر ع��ل��ى �إغ��ل�اق ال��ط��رق كعقاب
جماعي ،مو�ضح ًا �أن الهدنة كانت
ا�ستجابة لنداءات النا�س ،وتخفيفا
من معاناتهم.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ،ت���وا����ص���ل امل��ل��ي�����ش��ي��ا
ج��رائ��م��ه��ا ب��ح��ق ال�����ش��ع��ب اليمني،
حيث ُقتل و�أ�صيب ثالثة مدنيني،
بينهم طفل ،ج��راء انفجار لغم من
خملفات احل��وث��ي يف �إح���دى قرى
حمافظة احل��دي��دة .وقالت م�صادر
طبية �إن انفجار لغم حوثي مبركبة
(ق�ل�اب) ك��ان على متنها مواطنان
وطفل ،يف منطقة �شعب بني زهري
�شمال غرب مديرية حي�س مبحافظة
احل��دي��دة� ،أدى �إىل مقتل املواطن
ع��ل��ي حم��م��د الأع��ج��م ب��ع��د �إ�صابته
ب��ك�����س��ور يف الأرج������ل و�إ����ص���اب���ات
م��ت��ف��رق��ة يف اجل�������س���م .و�أ����ض���اف���ت
امل�صادر �أن االنفجار �أ�سفر �أي�ض ًا
ع��ن �إ���ص��اب��ة م��واط��ن �آخ���ر وي��دع��ى
علي حممد زهري ،كما �أ�صيب الطفل
بكيل �أحمد طالب البالغ من العمر
� 10سنوات ،و�إعطاب املركبة التي
كانوا ي�ستقلونها.

متابعات
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يوم الوطن
ناجية الجهني

يف يوم يزهو به كل جميل
يف يوم تتمخطر فيه مملكتنا كعرو�س بني الدول
يف يوم يتغنى االطفال والطري والفل والزهر
يف يوم نحتفي به جميعا كبارا و�صغارا
يف يوم تتحدث االمم .عن اجنازاتنا وتتباهي
بها بني الأمم
يف يوم تقف احلروف عاجزة عن التعبري
وتتعرث الكلمات عقما بو�صف فرحة وطن
يف ي��وم نطبع قبلة على را���س اب ويف جبني
ام ونحن نرق�ص برتانيم ال�سعادة واالم��ان يف
ح�ضن وطننا الدافئ
يف يوم بهيج تختال االهازيج فرحة يف ذكري
امن وامان بلد.
يف يوم نهني ونبارك خل��ادم احلرمني .وويل
عهده و�شعبنا �شعب اململكة العربية ال�سعودية
بيومها الوطني ال  ٩٢العظم بلد (ال�سعودية
العظمى) .

"الغذاء والدواء" :رصد
 274مخالفة خالل شهر

الريا�ض ـ البالد

ر�صدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )274خمالفة
خالل ( )4891زي��ارة نفذتها يف �شهر �أغ�سط�س من
العام احلايل على من�ش�آت خا�ضعة لإ�شرافها.
و�أو���ض��ح��ت "الهيئة" �أن��ه��ا ن��ف�� ّذت ( )2414زي��ارة
ملن�ش�آت غذائية ،و( )246زي��ارة ملن�ش�آت املبيدات
والأعالف ،و( )1450زيارة ملن�ش�آت الدواء والأجهزة
الطبيةً � ،
إ�ضافة �إىل الزيارات الروتينية والتفتي�ش
الذكي ,م�شرية �إىل �أنها �أغلقت ( )18من�ش�أة ب�سبب
عدم احل�صول على ترخي�ص و( )5من�ش�آت ب�سبب
عدم �سالمة املنتج ،وخالفت ( )42من�ش�أة ملزاولتها
الن�شاط من دون ترخي�ص ،كما ج��رى �إي��ق��اف ()4
خطوط �إنتاج ،و�إتالف ( )57.593عبوة.
ون�� ّف��ذت "الهيئة" ( )1401ج��ول��ة ر���ص��د وتق�صي
للتحري ع��ن امل�����س��ت��ودع��ات امل��ج��ه��ول��ة واملنتجات
املخالفة واملن�ش�آت وامل�ستودعات غ�ير املرخ�صة،
وتتبع وتق�صي الإعالنات واحل�سابات الإلكرتونية
و�أ�صحابها� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل تتبع م�صادر املنتجات,
مبينة �أن ع���دد الإر���س��ال��ي��ات ال�����واردة ع�بر املنافذ
بلغت خ�لال �شهر �أغ�سط�س (� )29.358إر�سالية،
ومت رف�����ض (� )342إر���س��ال��ي��ة .ومي��ك��ن الإب�ل�اغ عن
خمالفات املن�ش�آت اخلا�ضعة لإ�شراف "الهيئة" عن
طريق االت�صال على الرقم املوحّ د (� ،)19999أو من
خالل تطبيق "طمني" التابع لها املتاح على نظامي
الت�شغيل " "IOSو "�أندرويد".

ملتقى حول موقع "نحت
الجمل" وأهميته عالميا

�سكاكا ـ البالد

تنظم هيئة ال��ت�راث ال��ي��وم  ،ملتقى "موقع نحت
اجل��م��ل و�أه��م��ي��ت��ه الثقافية م��ن منظور عاملي" يف
جامعة اجلوف ،بح�ضور الرئي�س التنفيذي للهيئة
ال��دك��ت��ور ج��ا���س��ر ب��ن �سليمان احل��رب�����ش ،ورئي�س
اجلامعة الدكتور حممد بن عبدالله ال�شايع ،وعدد من
املخت�صني والباحثني يف ال�ش�أن الرتاثي والثقايف
على امل�ستويني املحلي والدويل وذلك برعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن نواف بن عبدالعزيز
�أمري منطقة اجلوف.
وي��ت�����ض��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع�����دد ًا م���ن ج��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���ش،
وال���ن���دوات ال��ع��ل��م��ي��ة ،ال��ت��ي ي�����ش��ارك فيها ع���دد من
املخت�صني يف الرتاث الثقايف والفنون ال�صخرية من
خمتلف دول العامل� ،إىل جانب زيارات ميدانية لعدد
من املوقع الأثرية والرتاثية باملنطقة.
وي�أتي امللتقى تزامن ًا مع نتائج الدرا�سات العلمية
التي �أعدتها هيئة ال�تراث بال�شراكة مع الباحثني
واملخت�صني من جامعة امللك �سعود ،واملركز الفرن�سي
للأبحاث ،وجامعة برلني احلرة ،وجامعة �أك�سفورد،
وغريها من البعثات العلمية الدولية ملوقع "نحت
اجلمل" مبنطقة اجل���وف ،ال��ت��ي عُ�ثر خاللها على
العديد من املنحوتات ال�صخرية التي ت�صور الإبل
بحجمها الطبيعي ،ويعد امل��وق��ع م��ن �أق���دم مواقع
الفنون ال�صخرية باململكة التي اعتمدت على النحت
ثنائي الأبعاد مما يدل على مدر�سة فنية متقدمة يف
جمال الفن ال�صخري.

سوق البحر األحمر ..مبادرة
الكتشاف المواهب السينمائية
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

ُيعَد �سوق البحر الأحمر مبادرة مهمة الكت�شاف وتقدمي املواهب
ال�سينمائية من العامل العربي و�أفريقيا .وت�ضم �أن�شطته �سوق ًا
للم�شاريع ،وع��رو���ض�� ًا لأف�ل�ام قيد الإجن����از ،ومنطقة للعار�ضني،
وبرناجم ًا من الندوات وور�ش العمل� ،إ�ضافة �إىل العديد من الفر�ص
الرامية �إىل تو�سيع �شبكة املعارف ,وربط ال�سينمائيني ب�أهم �صناع
القرار من جميع �أنحاء العامل .وي�ست�ضيف �سوق البحر الأحمر
�أكرث من  350حمرتف ًا من العاملني يف جماالت الإنتاج والتوزيع
واملبيعات ،ويقدم -كذلك -برامج خمت�صة لتعزيز الإنتاج امل�شرتك
والتمويل والتطوير؛ وذل��ك لتوفري الدعم ال��ذي حتتاجه �صناعة
ال�سينما يف العامل العربي و�أفريقيا .و�سيقدم �صندوق البحر الأحمر
 3جوائز نقدية ،تختارها جلنتا حتكيم ت�ضم خرباء عامليني ،حيث
تقدم جلنة حتكيم �سوق امل�شاريع جائزة تطوير بقيمة � 25ألف دوالر
�أمريكي ,وجائزة �إنتاج بقيمة � 100ألف دوالر �أمريكي ،على حني
تقدم جلنة حتكيم الأفالم قيد الإجناز جائزة بقيمة � 30ألف دوالر؛
لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج .و�ستت�أهل امل�شاريع امل�شاركة
يف ال�سوق �إىل جوائز �أخرى يقدمها رعاة و�شركاء ال�سوق .ويعد
�سوق البحر الأحمر �أحد املبادرات التي ت�ؤكد الإلتزام بدعم املواهب،
واكت�شاف التنوع والزخم الإب��داع��ي وقدرتها على تقدمي ق�ص�ص

جديدة بقوالب و�أ�ساليب مبتكرة ،مب�شاركة �أهم
خرباء �صناعة ال�سينما ،والإ�سهام يف �إي�صال هذه
الأ�صوات اجلريئة واملبدعة �إىل اجلمهور يف جميع
�أنحاء العامل .ويهدف ال�سوق �إىل �إن�شاء منظومة
�سينمائية متكاملة جتذب املواهب ال�صاعدة� ,إ�ضافة
�إىل �أ�صحاب اخل�برات وتطوير م�شاريعهم يف بيئة
احرتافية دولية تعري االنتباه �إىل خ�صو�صية هذه
املنطقة ،وما تقدمه من �إمكانات ،وهنا ي�أتي دور �سوق
البحر الأح��م��ر يف اكت�شافها وتطويرها ومتويلها ،ثم
تقدميها على هذه املن�صة الدولية .وتخ�ضع جميع الأفالم
املعرو�ضة يف �سوق البحر الأحمر ملناق�شة جلنة حتكيم
م�ستقلة تت�ألف من خم��رج املهرجان (ال�شاعر ال�سعودي)
�أحمد املُ�لا ،واملنتجة الأمريكية �أليك�س ماديجان ،واملنتج
الأمل��اين تانا�سي�س كاراثانو�س ،فيما يتوىل مدير املهرجان
�أليك�س مو�سى �ساوادوغو ،واملخرجة الفل�سطينية �آن ماري
جا�سر ،واملخرج الفرن�سي الدج يل جلنة الأعمال قيد الإجناز،
كما �سيُم َنح �أكرث من  700.000دوالر �أمريكي للم�شاريع الفائزة
بجوائز �سوق البحر الأحمر بتمويل من �صندوق البحر الأحمر
والدعم ال�سخي من قبل رعاة املهرجان.

"جودة الحياة" ..خطوات متالحقة لتحقيق أهداف الرؤية
الريا�ض ــ البالد

يوا�صل برنامج جودة احلياة جهوده يف تفعيل كل ما
يتعلق بجودة احلياة يف خمتلف مناطق اململكة ،ف�ضال
عن حت�سني جودة حياة الفرد والأ�سرة من خالل تهيئة
البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث خيارات جديدة ُتع ّزز
م�شاركة املواطن واملقيم والزائر يف الأن�شطة الثقافية
والرتفيهيه والريا�ضية وال�سياحية والأمناط الأخرى
املالئمة التي ت�ساهم يف تعزيز جودة احلياة ،وتوليد
الوظائف ،وتنويع الن�شاط االقت�صادي ،وتعزيز مكانة
املدن ال�سعودية يف ترتيب �أف�ضل املدن العاملية.
وقد جرى �إطالق الربنامج يف عام 2018م ،لتح�سني
ج���ودة ح��ي��اة �سكان وزوّار اململكة ،وذل���ك ع�بر بناء
وت��ط��وي��ر البيئة ال�لازم��ة ال���س��ت��ح��داث خ��ي��ارات �أك�ثر
حيوية تعزز من �أمناط احلياة الإيجابية ،وتزيد تفاعل الفر�ص الرتفيهية ،مثل �إع��ادة �إط�لاق قطاع ال�سينما ،املختلفة ،و�أط��ل��ق العديد م��ن الأك��ادمي��ي��ات واملعاهد
املواطنني واملقيمني مع املجتمع.
وتنظيم الفعاليات الرتفيهية والريا�ضية والثقافية وال�برام��ج التي ُتعنى بتطوير املواهب مثل برنامج
ومت��ك��ن ال�برن��ام��ج م��ن ف��ت��ح �آف����اق ج��دي��دة لقطاعات املحلية والعاملية ،مثل ا�ست�ضافة رايل دك��ار ال��دويل ،تطوير �ص ّناع الأف��ل�ام ،و�أك��ادمي��ي��ة مهد الريا�ضية،
جودة احلياة ،والتي مت�س املواطنني ب�شكل مبا�شر ،واف���ت���ت���اح ع����دد م���ن امل��ت��اح��ف وامل���ع���ار����ض ال��ث��ق��اف��ي��ة وتقدمي املنح الدرا�سية للطالب والطالبات للدرا�سة يف
مثل الريا�ضة والثقافة وال�ت�راث والفنون والرتفيه واملهرجانات املو�سيقية .كما ا�ستثمر الربنامج يف املعاهد العاملية لدرا�سة فنون الطهي.
وال�تروي��ح ون��ح��وه��ا� .إذ عمل ال�برن��ام��ج على تنويع تطوير ال��ك��وادر الب�شرية يف قطاعات ج��ودة احلياة ويعمل الربنامج على و�ضع ال�سيا�سات والتنظيمات

الالزمة ،والعمل على ت�سهيل ا�ستثمار القطاع اخلا�ص
يف هذه القطاعات ل�ضمان تنميتها وا�ستدامتها.
كما يعمل برنامج ج��ودة احلياة� ،أح��د برامج حتقيق
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030على رفع جودة قطاع الإ�سكان،
من خالل مبادرة " تطوير املرافق والتخطيط العمراين
يف م�شاريع الإ�سكان" التي تنفذها وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان ،وتتقاطع مع عدة �أهداف
�إ�سرتاتيجية من �أه��داف ر�ؤية اململكة � ،2030أبرزها
هدف "حت�سني امل�شهد احل�ضري يف املدن" وامل�سند �إىل
برنامج جودة احلياة.
وت��ت��م��ح��ور امل���ب���ادرة ح���ول ت��ط��وي��ر م��راك��ز الأح��ي��اء
والتخطيط العمراين يف امل�شاريع اجل��دي��دة ،بحيث
ت�ضم م��راك��ز الأح��ي��اء مناطق مفتوحة عامة ومباين
خدمية ،حت�سن �أمناط حياة ال�سكان ،و ُتوجد جمتمعات
متكاملة وع�صرية ترفع م�ستوى الرفاهية يف عدة
جم���االت منها ال�����ص��ح��ي ،وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ،وال��ري��ا���ض��ي،
والثقايف ،واالجتماعي ،من خالل معايري دقيقة �سيتم
�إط�لاق��ه��ا �ضمن ع��دة ت�صنيفات ت��ق��وم ال����وزارة على
تطويرها حالي ًا �ضمن املبادرة.

"إثراء" الشريك الثقافي في "كتاب الرياض"
الظهران ـ حمود الزهراين

ي�شارك مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي (�إثراء)
يف معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب ،ال��ذي تنطلق
فعالياته بعد غ��دٍ ،يف "واجهة الريا�ض" ،ب�صفته
ال�شريك الثقايف للمعر�ض ،حيث �سي�سلط من خالل
ه��ذه امل�شاركة التي ُتعد ال�سابعة ل��ه ،ال�ضوء على
الربامج الرائدة ملكتبة �إثراء ،كما �سيتيح جناح املركز
ل��زوار املعر�ض فر�صة التجوّ ل افرتا�ضيًا يف مكتبة
�إثراء ،عرب تقنية  VRامل�صممة خللق جتربة حتاكي
الزيارة الفعلية للمكان .و�أو�ضح امل�ست�شار الثقايف

يف املركز ط��ارق اخل��واج��ي� ،أن م�شاركة �إث���راء يف
املعر�ض الذي ي�ستمر ع�شرة �أيام� ،سرتكز على برامج
مكتبة �إث���راء و�إ���ص��دارات��ه��ا ،بو�صفها وجهة ثقافية
للمعرفة والأدب ،حيث ت�ضم �أكرث من � 300ألف كتاب
مطبوع باللغتني العربية والإجنليزية ،وتوفر كمًا
هائلاً من امل�صادر والأدوات الرقمية ،م�شريًا �إىل �أن
جناح �إث��راء يربز دور املركز يف متكني املواهب يف
القطاع الثقايف من خالل برناجمه الرائد "برنامج
�إث��راء القراءة (�أقر�أ)"� ،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي جمموعة
متنوعة من الإ���ص��دارات املميزة ،ت�ضم �أكرث من 25

كتابًا يف الفن والثقافة والأدب.
وي�شارك �إث��راء يف برنامج معر�ض الكتاب الثقايف
عرب جل�سة حوارية بعنوان "برنامج �إث��راء القراءة
(�أق���ر�أ) – جتربة ُتعا�ش لرتوى" ،تقام يف م�سرح
معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب ،ويُفتتح بها "�أ�سفار
�أقر�أ" ،وه��ي �سل�سلة من الفعاليات الثقافية �ضمن
برنامج �إث��راء القراءة (�أق��ر�أ) تهدف �إىل ن�شر ثقافة
القراءة يف العامل العربي من خالل تقدمي املحا�ضرات
وال��ور���ش واحل��ل��ق��ات النقا�شية يف ع��دد م��ن امل��دن
العربية ،وجتمع الك ّتاب والأدباء واملفكرين والق ّراء

األرصاد توضح كيف تنشأ العواصف الغبارية
الريا�ض ـ البالد

�أو���ض��ح امل��رك��ز الوطني ل�ل�أر���ص��اد كيف تن�ش�أ
العوا�صف الغبارية والرملية ،وم��ا الأ�سباب
التي ت�ؤدي حلدوثها ،مبين ًا �أن اجلزيرة العربية
تعد �أكرث املناطق املت�أثرة بهذه العوا�صف.
وقال املركز �إن العوا�صف الرتابية هي ظاهرة
���ص��ع��ود ك��م��ي��ة ك��ب�يرة م��ن ال��غ��ب��ار يف منطقة
جغرافية معينة بفعل ال��ت���أث�ير الكبري لقوة
ال��ري��اح ،فتقوم ال��ري��اح ب�سحب كميات كبرية
من ال�تراب خ�لال مرورها خا�صة يف املناطق
ال�صحراوية.
و�أ���ض��اف �أن ال��ع��وا���ص��ف ال��غ��ب��اري��ة والرملية
ت���أت��ي ل��ع��دة �أ���س��ب��اب� ،أه��م��ه��ا ج��ف��اف ال�ترب��ة،
ونق�ص الغطاء النباتي ،واخ��ت�لاف ال�ضغط
اجلوي ،وتباين درجات احلرارة ،وقوة الرياح
و�سرعتها.
يذكر �أن الإن��ذار املبكر التابع للمركز الوطني
للأر�صاد قد �أ�صدر عدة تنبيهات �أم�س با�ستمرار
الأتربة املثارة والعوالق الرتابية على عدد من
املناطق بينها الريا�ض ومكة واملدينة املنورة .
وك���ان امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�لار���ص��اد �سبق و�أن
نظم ور�شة عمل ح��ول "العوا�صف الرتابية
والرملية يف اجلزيرة العربية"،
و�شهدت اجلل�سات مناق�شة عدد من الق�ضايا،
م��ن �أب��رزه��ا دورة الغبار وامل��راق��ب��ة الأر�ضية
وال�سمات املناخية لن�شاط العوا�صف الرتابية
ف��وق �شبه اجل��زي��رة العربية ،وحت�سني ق��درة
املدن واملجتمعات على ال�صمود �أمام العوا�صف

على من�صة واحدة ملناق�شة ق�ضايا القراءة والكتابة
مبختلف جماالتها.
كما يلقي جناح �إثراء ال�ضوء على جملة "�إثرائيات"
الإلكرتونية ،التي ي�صدرها املركز ،بو�صفها من�صة
فريدة ذات نظرة دولية وا�سعة النطاق م�ستوحاة
من ثقافة اململكة ،تهدف �إىل جت�سيد امل�شهد الف ّني
والثقايف و�سرد الق�ص�ص التي جُ معت من خمتلف
مناطق اململكة وال��ع��امل� ،إىل ج��ان��ب كونها �إح��دى
�أبرز املجالت املخ�ص�صة للمحتوى الف ّني والثقايف
الأ�صيل يف اململكة ،منذ �صدورها عام 2020م .

كسوف جزئي
للشمس في أكتوبر
البالد ـ وكاالت

الرملية والرتابية  ،ومتخ�صت التوة�صيايت
ب�����ض��رورة ت�ضافر اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة لو�ضع
خطط قائمة على �أ�سا�س علمي من �أجل تخفيف
�آث��ار العوا�صف الرتابية والرملية على املدن
واملجتمعات ،مع االهتمام بالتوعية املجتمعية
بخطورة ه��ذه الظاهرة على احلياة العامة ،
ف�ضال 3عن تبادل البيانات املتعلقة بالعوا�صف
الرملية وال�تراب��ي��ة ،وغ�يره��ا م��ن املعلومات
ذات ال�صلة بني �شركاء دول جمل�س التعاون
اخلليج ،وكذلك تطوير ق��درات مراقبة الغبار

والهباء اجلوي يف منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،و� ً
أي�ضا ال�شروع يف �إجراء درا�سات
بحثية تطبيقية ب�����ش���أن ال��ع��وا���ص��ف الرملية
والرتابية يف املنطقة.
كما �أكدت التو�صيات �أهمية �إن�شاء �آلية فعّالة
ودائمة لتبادل البيانات يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي للو�صول وتبادل البيانات
يف الوقت الفعلي تقريبًا ،وت�سليمها من جميع
حمطات املراقبة م��ع �إم��ك��ان��ات مراقبة الغبار
وخمرجات منوذج التنب�ؤ العددي بالطق�س.

�أعلن مركز "القبة ال�سماوية" الفلكي يف مو�سكو� ،أن
�سكان الأر�ض �سي�شهدون ك�سوف ًا جزئي ًا لل�شم�س يف
�أكتوبر املقبل.
وجاء يف بيان �صادر عن املركز� ،أن يف  25من �أكتوبر
املقبل �سي�شهد �سكان الأر�ض ك�سوف ًا جزئي ًا لل�شم�س،
هذه الظاهرة �ستكون مرئية ل�سكان عدي ٍد من املناطق
الرو�سية ،و�سكان معظم املناطق الأوروبية و�شمال
�شرق �إفريقيا وال�شرق الأو�سط والأجزاء الغربية من
�آ�سيا و�سكان جزر جرينالند".
و�أ�ضاف" :يف اليوم املذكور �سيتم ّكن �سكان رو�سيا
م��ن م�لاح��ظ��ة ك�����س��وف ال�شم�س يف ال��ف�ترة م��ا بني
ال�ساعة  12:00وال�ساعة  16:01بتوقيت مو�سكو،
وال��ك�����س��وف ���س��ي��ك��ون ج��زئ��ي�� ًا ،وب��ال��ن�����س��ب��ة ل�سكان
مو�سكو� ،سيحجب القمر هالة ال�شم�س بن�سبة %63
تقريب ًا� ،أما �سكان املناطق الرو�سية املطلة على البحر
الأ���س��ود ف�سي�شاهدون ه��ذه الظاهرة ،لكن ال�شم�س
�ستكون حمجوبة �أق���ل بقليل" ،بح�سب "رو�سيا
اليوم" .وتبعا للبيان ،ف�إن "�سكان مدينة خانتي-
مان�سيي�سك الرو�سية �سيتمكنون يف � 25أكتوبر
القادم من م�شاهدة ظاهرة ك�سوف ال�شم�س �أي�ض ًا،
و�سيظهر لهم قر�ص ال�شم�س حمجوب ًا بالقمر بن�سبة
�أكرب مما يظهر عليه يف مو�سكو ،ويتوقع �أن يظهر
لهم الك�سوف ب�شكل وا�ضح حوايل ال�ساعة ."14:00
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أخضر الصاالت يواجه اليابان في كأس آسيا

متابعة -حمود الزهراين
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من�صة الكلمة

ي�ستهل �أخ�ضر ال�صاالت اليوم م�شاركته يف ك�أ�س �آ�سيا مبواجهة املنتخب
الياباين يف افتتاح مبارياتهما بالبطولة ،التي ت�ست�ضيفها دولة الكويت حتى 8
�أكتوبر املقبل .اللقاء �سينطلق ال�ساعة � 11:00صباح ًا ،كما يلعب يف املجموعة ذاتها
منتخبا فيتنام مع كوريا اجلنوبية يف ال�ساعة  02:00بعد الظهر .وكان (�أخ�ضر
ال�صاالت) قد �أدى تدريباته على �صالة ال�شيخ �سعد العبدالله ال�صباح ،بقيادة املدرب
(الإ�سباين) �أن��درو ب�لازا ،الذي عمد على انتهاج اخلطة التي �سيلعب بها مباراة
اليابان ،قبل �أن يختتم احل�صة التدريبية ب�إجراء مناورة على ن�صف ال�صالة.

أعلن عن غياب األسمري شهرين...

حممد اجلليحي

األهلي يقترب من التوقيع مع  4رعاة جدد
جدة -عائ�ض الدها�س

يوم الوطن ..وهالل المجد

علمت " البالد" من م�صادرها �أن
�إدارة النادي الأهلي برئا�سة وليد
معاذ ب�صدد توقيع عقود رعاية
ج��دي��دة م��ع  4رع��اة خ�لال الأي��ام
ال��ق��ادم��ة ،وذل���ك ب��ع��د ال��ت��وا���ص��ل
م��ع ال��رع��اة اجل��دد للوقوف على
كافة التفا�صيل متهيدا للتوقيع
ع��ل��ى ال��ع��ق��ود ب�����ص��ورة ر�سمية،
و�سيكون م��ردود تلك الرعايات
اجل���دي���دة م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة
منا�سبا للنادي الأهلي.
من ناحية �أخرى� ،أعلن الأهلي
�أن جن��م و�سطه علي الأ�سمري
�سيغيب عن املالعب ملدة �شهرين؛
ب�سبب �إ�صابته بتمزق يف ع�ضلة
ال�ساق اخللفية.
وقال الأهلي يف بيان مقت�ضب:
�إن الفحو�صات الطبية والأ�شعة
التي �أجراها الأ�سمري ك�شفت عن
تعر�ضه لتمزق يف ع�ضلة ال�ساق
اخل��ل��ف��ي��ة م��ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة،
وم��ن املقرر �أن يخ�ضع لربنامج
ع�لاج��ي وت�أهيلي مل��دة �شهرين،
ق��ب��ل ال��ع��ودة جم���ددا للم�شاركة
يف التدريبات اجلماعية للفريق
الأول.
وت��ع��ر���ض الأ���س��م��ري للإ�صابة
يف التدريبات الأخ�يرة للفريق،
و�سيغيب ع��ن م��ب��اري��ات الأه��ل��ي
املقبلة يف دوري "يلو" لأندية
الدرجة الأوىل.

كل عام ،يحل علينا اليوم املجيد لنا ،وهو تاريخ توحيد
الوطن على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-
يرحمه الله .هذا اليوم ميثل كل احلياة والعز والفخر
والإجن���از والأم���ن والعي�ش الرغيد لنا ،فبدونه نحن
ال �شيء ،وا�ستذكارنا له لت�أكيد النعم التي نبحر فيها
ونعي�ش فيها.
�أج��دادن��ا عا�شوا �أزمنة ذاق��وا فيها امل��ر وقلة ذات اليد،
حتى قي�ض ال��ل��ه -وبتوفيق منه -لنا امل�ؤ�س�س ال��ذي
انت�شل البالد ووحدها حتت قيادة واحدة وهدف واحد،
فو�صلنا ملا نحن عليه الآن من الرفاهية والتقدم يف جميع
املجاالت� .أدام الله علينا نعمه الكثرية ،ووفق حكومتنا
لكل خري.

�إ�ضاءات..

ما زال الهالل يوا�صل نرث �إبداعه يف الوطن العربي،
فبعد حتقيق ك�أ�س �سوبر لو�سيل ،انتقل لي�شرف حفل
اعتزال الالعب الكويتي وقائد منتخبه نواف اخلالدي،
ال���ذي �أراد ال��ن��ج��اح مل��ه��رج��ان اع��ت��زال��ه ب��وج��ود الزعيم
ملعرفته بجماهريه الأزرق يف دول اخلليج قاطبة.
الأج��م��ل يف االع��ت��زال هو ا�ستفادة الهالل من ت�سويق
عالمته التجارية لتحقيق �أرب��اح كبرية ع��ززت مكانته
امل��ال��ي��ة ودع��م��ت خزينته؛ حيث ارت�����أت �إدارت����ه تنويع
م�صادر الدخل من جميع االجتاهات.
ال��ه�لال مل يكتف بامل�شاركة ال��ودي��ة ب��ل مت دع��م الالعب
املعتزل من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل
مببلغ مليون ري���ال ،متثل مت�سك الهالليني مببادئهم
ال�سامية والثابتة التي انطلقت منذ ت�أ�سي�س النادي على
يد عبدالرحمن بن �سعيد -رحمه الله -حتى الآن.
@Mohmed_aljlaihe

تبوك تحتضن أولى
منافسات رياضة "البوتشيا"

تبوك -البالد

انطلقت مناف�سات بطولة تبوك الأوىل املفتوحة
للعبة "البوت�شيا " بجامعة فهد بن �سلطان ،حتت
أمري
رعاية الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز � ِ
منطقة تبوك.
وت�ستم ُر البطولة التي تقام لأول م��رة على
م�ستوى اململكة مل��دة خم�س َة �أي���ام حت��ت �شعار
"�أنتم م َّنا ونحن معكم" ،وذلك مب�شاركة  85العب ًا

من �أندية ذوي الإعاقة بتبوك ،واملدينة املنورة
 ،والأح�����س��اء ،وال��دم��ام ،والطائف ،حيث يُحكم
البطولة  24حكم ًا وحكمة من اململكة وخارجها.
ومتكن العب نادي تبوك لذوي الإعاقة حممد
م���رزوق البلوي م��ن ال��ف��وز يف اجل��ول��ة الأوىل
بالنظام الفردي على نظريه العب نادي املنطقة
ال�شرقية لذوي الإعاقة فوزي بكرين ،فيما حققت
الالعبة جلني الثقفي من ن��ادي الأح�ساء املركز
الأول بعد فوزها على الالعب ممدوح بو روزه
من ن��ادي املنطقة ال�شرقية ل��ذوي الإع��اق��ة ،فيما
حققت الالعبة رمي نا�صر من نادي تبوك لذوي
الإعاقة املركز الأول بعد فوزها على العبة نادي
املدينة املنورة لذوي الإعاقة متعبه ال�سهلي.
أو���ض��ح م��دي��ر البطولة الرئي�س التنفيذي
و�
َ
ل��ن��ادي تبوك ل��ذوى الإع��اق��ة �سلطان ج��ب��ارة �أن
وفرعي
البطولة ت�أتي بال�شراكة مع اجلامعة،
ْ
وزارة امل���وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
ووزارة الريا�ضة باملنطقة ،مبين ًا �أن البطولة
تع ُّد �إح��دى املبادرات التنموية لإم��ارة املنطقة؛
ودعم ًا للريا�ضة والريا�ضيني من من�سوبي �أندية
اململكة لذوي الإعاقة ،و�أن البطولة ت�ضم عدد ًا
من الألعاب واملناف�سات التي ت�سعى منطقة تبوك
من خاللها �إىل جعل املنطقة �صديقة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من خالل تنفيذ عدد من امل�شروعات
وال�برام��ج التثقيفية وال��ت��وع��وي��ة والفعاليات
الريا�ضية والرتفيهية ،رغبة يف حتقيق جودة
احلياة لهم .
م���ن ج��ه��ت��ه �أ�����ش����ا َر رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة
والتحكمية بالبطولة حم�سن �آل �إ�سماعيل �إىل
�أن ه��ذه املناف�سات موجهة للأ�شخا�ص ذوي
الإع��اق��ات الرباعية م��ن املتو�سطة �إىل
ال�شديدة ،منوِّ ه ًا ب�أهمية اللعبة ملا
لها من فوائد �إيجابية على
دم���ج ذوي الإع���اق���ات
ال���������ش����دي����دة يف
املجتمع.

"الزائدة" تغيب
سالم أسبوعا

جدة – هالل �سلمان
ي��غ��ي��ب جن���م ال��ه�لال
وامل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي
�سامل ال��دو���س��ري ملدة
�أ���س��ب��وع ع��ن امل�لاع��ب،
ب��ع��د �أن �أج������رى عملية
ا�ستئ�صال الزائدة الدودية.
و�أع��������ل��������ن احل���������س����اب
ال����ر�����س����م����ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب
ال�سعودي� ،أن الدو�سري
�أج����رى العملية مبدينة
�أل��ي��ك��ان��ت��ي الإ���س��ب��ان��ي��ة
ال������ت������ي اح���ت�������ض���ن���ت
م��ع�����س��ك��ر الأخ�����ض��ر،
و�أن��ه��ا تكللت ،ولله
احل��م��د ،بالنجاح،
و�أن ال��ل�اع����ب
����س���ي���خ�������ض���ع
ل��������ف����ت���رة
ا �ست�شفا ء
حت���������������ت
�إ�������ش������راف
اجل�������ه�������از ال����ط����ب����ي
للمنتخب.
وغ���������اب ������س�����امل ع��ن
ودي����ة الأخ�������ض���ر �أم����ام
�أمريكا �أم�س ،و�سيغيب
�أي�����ض��ا ع��ن م��ب��اراة ال��ه�لال
�أم��ام التعاون الأح��د املقبل يف اجلولة
اخلام�سة من دوري رو�شن للمحرتفني،
ع��ل��ى �أن ي��ح��دد اجل��ه��از ال��ط��ب��ي للهالل
�إمكانية عودته للم�شاركة جمددًا يف مباراة
الفريق يف اجلولة ال�ساد�سة من ال��دوري
�أمام االتفاق يوم اخلمي�س � 6أكتوبر ،حيث
من املتوقع عودته للتدريبات ب�شكل تدريجي
بدءًا من الأ�سبوع املقبل.

رياضة
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 30يوم ًا على انطالق الحدث الرياضي الوطني األكبر في المملكة..

وضع اللمسات األخيرة على تحضيرات
النسخة األولى لدورة األلعاب السعودية

الريا�ض -هاين الب�شر

دخ��ل��ت الن�سخة الأوىل م��ن دورة الأل��ع��اب
ال�����س��ع��ودي��ة� ،أك�ب�ر ح���دث ري��ا���ض��ي وط��ن��ي يف
تاريخ اململكة ،مرحلة اال�ستعدادات النهائية
حيث تنطلق رحلة امل�شاركني القتنا�ص ذهب
املناف�سات ،بعد �شهر واح��د بالتمام والكمال،
يف مدينة الريا�ض خالل الفرتة من � 27أكتوبر
حتى  7نوفمرب .2022
وت�سري وترية العمل حالي ًا على قدم و�ساق
ل�ضمان تكامل التح�ضريات واخلروج بن�سخة
من��وذج��ي��ة م��ن ك��اف��ة اجل��وان��ب ووف��ق�� ًا لأع��ل��ى
م�ستويات اجلودة ومبا يتما�شى مع الطموحات
وامل�ستهدفات التي حددتها ر�ؤية اململكة ،2030
والرامية �إىل بناء م�ستقبل �أكرث ازدهار ًا للملكة
ومواطنيها واملقيمني على �أر�ضها ،ال �سيما �أن
ه��ذه ال��دورة تعد الأك�بر يف تاريخ الفعاليات
الريا�ضية يف تاريخ اململكة.
وقبل �شهر على انطالق احلدث
الريا�ضي الكبري ،ك�شفت اللجنة
العليا املنظمة ل��دورة الألعاب
ال�سعودية  2022ع��ن التميمة
اخلا�صة بالبطولة ،التي حتمل ا�سم
"طويق" و�ستجوب خمتلف مناطق
امل��م��ل��ك��ة ل��ل�تروي��ج
ل����ق����ي����م احل������دث
و�أه����������داف����������ه،
ح����ي����ث حت��م��ل
ب���ي��ن ط���ي���ات���ه���ا
جم��م��وع��ة من

الر�سائل التي ت��ر ّك��ز على �أدوات ثقافية من
التنوع اجلغرايف
البيئة ال�سعودية تو�ضح
ّ
���وج���ه ر���س��ائ��ل ت��وع��وي��ة تهدف
للمملكة ،وت ّ
�إىل احل��ف��اظ على البيئة واحل��ي��اة الفطرية،
خ�صو�ص ًا النمر العربي ال��ذي تعمل الدولة
املخت�صة على حمايته حالي ًا.
والهيئات
ّ
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت اللجنة املنظمة ل��ل��دورة عن
�إتاحة فر�صة ذهبية ملزيد من الريا�ضيني
ع�بر �إع����ادة ف��ت��ح ب���اب الت�سجيل يف 18
ل��ع��ب��ة ري��ا���ض��ي��ة ،مل���ن مل ي�����س��ج��ل��وا �أو مل
يحالفهم احلظ يف جتارب الأداء ال�سابقة،
ليلتحقوا ب��رك��ب م��ن ���ض��م��ن��وا �أم��اك��ن��ه��م
ملناف�سات الدورة وم�ساعدتهم على حتقيق
حلمهم بالتناف�س على امليداليات الذهبية
للحدث ،و�إث��ب��ات قدراتهم و�إمكاناتهم ،وذلك
يف �ضوء الإقبال الكبري على الت�سجيل ورغب ًة
يف ا�ستيعاب �أك�ب�ر ع��دد ممكن م��ن املتقدمني

للم�شاركة م��ن الريا�ضيني يف اململكة ،ومبا
ي�سهم يف تعزيز �أهداف الدورة باكت�شاف جيل
جديد من املواهب الريا�ضية الوطنية ،ودفع
ال�شباب ال�سعودي وت�شجيعه على ممار�سة
خم��ت��ل��ف الأل���ع���اب ال��ري��ا���ض��ي��ة وت��ع��زي��ز دور
الريا�ضة باملجتمع.
وا�ستقطبت ال��دورة �أك�ثر من � 20أل��ف العب
والع��ب��ة للم�شاركة يف جت���ارب الأداء التي
�أق��ي��م��ت خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن م��ن � 15أغ�سط�س
وحتى � 10سبتمرب يف  23ريا�ضة خمتلفة،
واعتمدت اللجنة املنظمة للدورة  45ريا�ضة
ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة ،تت�ضمن  5ري��ا���ض��ات مت
تخ�صي�صها للريا�ضات ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ،يندرج
حتتها  149مناف�سة ريا�ضية ،كما �سيتم حتفيز
الريا�ضيني امل�شاركني لتقدمي �أرقى �أداء لهم من
خالل تخ�صي�ص جوائز هي الأعلى يف تاريخ
املنطقة ،حيث يتجاوز جمموعها  200مليون

ريال� ،إذ يح�صل الفائز بامليدالية الذهبية يف
�أي لعبة على مليون ريال ،والف�ضية � 300ألف
ريال ،والربونزية � 100ألف ريال.
وت��ه��دف ال����دورة يف ن�سختها الأوىل �إىل
زي���ادة �شعبية الأل��ع��اب املختلفة يف اململكة
وحتقيق بيئة ريا�ضية مثالية للتناف�س بني
ال��ري��ا���ض��ي�ين يف خم��ت��ل��ف ال��ري��ا���ض��ات ،كما
ت��ه��دف �إىل زي����ادة ع���دد مم��ار���س��ي الريا�ضة
يف ال�����س��ع��ودي��ة واك��ت�����ش��اف ج��ي��ل ج��دي��د من
الأبطال يف الألعاب الريا�ضية ،حيث ترتبط
بربنامج ريا�ضي النخبة الكت�شاف مواهب
جديدة يتبناها الربنامج ،كما ت�سعى الدورة
لرفع م�ستوى ق��درات ال�سعودية على تنظيم
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ك�برى مت��ا���ش��ي�� ًا مع
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وب�شكل يواكب الدعم
الالحمدود الذي يحظى به القطـاع الريا�ضي
من قبل القيـادة الر�شيـدة.

كلوب سعيد بعودة صالح مبكرا

جدة – البالد

�أب���دى امل���درب الأمل���اين ي��ورغ��ن كلوب �سعادته
بالعودة ال�سريعة لنجم ليفربول ،حممد �صالح
�إىل ���ص��ف��وف ال��ف��ري��ق ،خمت�صرا م�شاركته مع
منتخب م�صر.
وكان من املقرر �أن ي�شارك �صالح مع (الفراعنة)
يف املواجهة الودية مع ليبرييا �أم�س ،لكن املدرب

روي ف��ي��ت��وري��ا ق���رر �إراح����ة ال��ن��ج��م وال�����س��م��اح له
بالعودة �إىل ناديه.
وت���أت��ي ع���ودة ���ص�لاح �إىل �إجن��ل�ترا م��ع اق�تراب
ا�ستئناف ال���دوري الإجنليزي املمتاز ،حيث من
امل��ق��رر �أن ي��واج��ه ليفربول نظريه برايتون يوم
ال�سبت � 1أكتوبر� ،ضمن مناف�سات املرحلة التا�سعة.
ويعاين ليفربول من بداية متعرثة يف املو�سم

احلايل ،ويحتل حاليا املرتبة الثامنة ،بفوزين فقط.
وزادت ���س��ع��ادة ك��ل��وب م���درب ليفربول بعد �أن
�أظهر �صالح يف مواجهة النيجر الودية عودته �إىل
�أح�سن حاالته حيث �سجل هدفني.
و�ش ّكلت امل��ب��اراة �أم��ام النيجر ع��ودة �صالح �إىل
املنتخب امل�صري يف املواجهات الودية الدولية،
بعد غياب دام نحو � 3أعوام.

خالد الطياري

موسيماني وسمعة األهلي!
جاء تعاقد �إدارة الأهلي بقيادة الرئي�س وليد معاذ
م��ع امل���درب اجل��ن��وب الأف��ري��ق��ي بي�ستو مو�سيماين
�صاحب ال�سرية الذاتية الرائعة مع الفرق التي دربها،
و�أ�شهرها الأه��ل��ي امل�صري و�صن داون���ز اجلنوبي
الأف���ري���ق���ي وال���ب���ط���والت ال��ت��ي �أح���رزه���ا م���ع ه��ذي��ن
الفريقني ،حتى �أ�صبح �أ�شهر ا�سم تدريبي يف القارة
ال�سمراء.
�إن التعاقد م��ع مو�سيماين ج��اء ك��رد م��ن الرئي�س
احلايل وليد معاذ بطريقة غري مبا�شرة على ت�صريح
الرئي�س ال�سابق وامل�ستقيل ماجد النفيعي ،الذي كان
ي��ردد ب���أن �سمعة النادي ال�سيئة خارجيا ال ت�ساعده
على التعاقدات مع مدربني والعبني من فئة اخلم�س
جن��وم ،و�أن النادي �سيعاين من ه��ذا الأم��ر لفرتات
طويلة!
�إن تعاقد الأه��ل��ي م��ع مو�سيماين يف ه��ذا ال��وق��ت-
بال�شك� -ضربة معلم وب��ره��ان حقيقي على الإرث
الكبري ال���ذي يحمله ه��ذا ال��ن��ادي العريق بتاريخه
وبطوالته وجماهرية وهو ما دفع امل��درب اجلنوب
الأفريقي على املوافقة للتعاقد معه ،رغم �أنه يلعب يف
الدرجة الأوىل.
�إن تعاقد الأهلي مع مو�سيماين يح�سب لإدارة معاذ
ونائبه تي�سري اجلا�سم وجناحهما يف �إقناع مدرب
ل��ه ا�سمه و�شهرته يف ال��ق��ارة الأفريقية ،و�سبق له
تدريب منتخب جنوب �أفريقيا يف عام  2012كما عمل
م�ساعدا للمدرب الربازيلي كارلو�س الربتو برييرا
يف نهائيات ك�أ�س العامل  2010كما عمل م�ساعدا مع
الربازيلي جويل �سانتانا عندما كان مدربا ملنتخب
جنوب �أفريقيا .2008
ب��ع��د ت��ع��اق��د الأه���ل���ي م���ع م��و���س��ي��م��اين وال�لاع��ب�ين
اجل��زائ��ري ري��ا���ض ب��ودب��وز وامل��غ��رب��ي ه�شام فائق
والأنغويل با�ستو�س� ،سيبد�أ الفريق مرحلة جديدة
بعد �سل�سلة م��ن الإخ��ف��اق��ات التعاقدية م��ع الإدارة
امل�ستقيلة ،وتنتظر الإدارة املكلفة فرتة االنتقاالت
ال�شتوية لإكمال �صفقاتها املميزة من الالعبني اجلدد
الذي �سي�ضيفون للفريق فنيا.
فالأهلي اليوم �أ�صبح يف يد �أمينة وع�شقها لناديها
جعل منها – الإدارة املكلفة  -حري�صة كل احلر�ص
على تعاقدات توازي تاريخ النادي الكبري وال تر�ضى
ب�أقل من ذلك؛ من �أجل عودته �سريعا ملكانته الطبيعية
و�سط فرق دوري رو�شن للمحرتفني املو�سم القادم.

@Khalidtayyari
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الحليب يطفئ حرقان
«الفلفل الحار»
الريا�ض  -البالد

قدّم �أ�ستاذ وعامل �أبحاث امل�سرطنات الدكتور فهد اخل�ضريي؛ ح ًال
لكيفية تعامل َمن تناول فلف ًال �أو ثوم ًا �أو �أي �شيء حار على معدة فارغة
باخلط�أ ،ثم �شعر بحرقان.
و�أو�ضح "اخل�ضريي"؛ عرب ح�سابه على "تويرت"� ،أنه حينما تتناول
باخلط�أ فلف ًال �أو ثوم ًا �أو �أي �شيء حار على املعدة ،وت�شعر بحرقان
و�أمل باملعدة والأمعاء ،فبادر بتناول احلليب �أو اخلبز امل�ش ّبع باحلليب
وال�سكر "ا�ضطرار ًا " �أو الآي�سكرمي �أو املوز ..فيزول" .و�أ�ضاف�" :إذا
الأم��ر م�ؤمل وا�ستمر �أكرث من �ساعة فيمكنك الذهاب للطوارئ ،فهناك
ي�صرفون لك �أدوي��ة تخ ّفف من ذلك" .ي�شار �إىل �إن حرقة املعدة � ،أو
ما تعرف �أي�ض ًا بحمو�ضة املعدة ،هي ال�شعور ب�أمل �أو حرق يف و�سط
ال�صدر ،ويعد حرقان املعدة �أحد الأعرا�ض ال�شائعة للعديد من امل�شكالت
ال�صحية املختلفة ،و�أهمها احلم�ض واالرجت���اع املعدي املريئي .من
ال�شائع حدوث حمو�ضة املعدة ب�شكل عار�ض بحيث ت�ستمر من ب�ضع
دقائق �إىل �ساعات ،والذي يتم عادة عالجها يف املنزل با�ستخدام �أدوية
حمو�ضة املعدة التي ال حتتاج �إىل و�صفة طبية .ولكن �إن حرقان املعدة
امل�ستمر لأكرث من ذلك �أو الذي يحدث ب�شكل متكرر ميكن �أن يدل على
وجود م�شكلة �صحية ت�ستدعي زيارة الطبيب.
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توقيف أشخاص بتهم الرشوة وغسل األموال
الريا�ض ـ البالد

با�شرت هيئة ال��رق��اب��ة ومكافحة الف�ساد ،ع���دد ًا من
الق�ضايا اجلنائية والإدارية خالل �شهر �صفر 1444هـ.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد� ،إنها �أوقفت 97
�شخ�صا منهم من �أطلق �سراحه بالكفالة ال�ضامنة ،بعد
ً

�شخ�صا ،خالل  3164جولة رقابية.
�أن حققت مع 147
ً
و�أ�شارت �إىل �أن اجلهات التي با�شرت فيها اجلوالت
الرقابية ،هي وزارات« :ال��دف��اع ،الداخلية ،ال�صحة،
التعليم ،ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،النقل
واخلدمات اللوج�ستية).

و�أكدت �أن �أبرز جرائم الف�ساد املايل والإداري ،كانت:
«الر�شوة ،ا�ستغالل النفوذ الوظيفي ،غ�سل الأم��وال،
التزوير».
ودعت «نزاهة» �إىل الإبالغ عن �أي �شبهات ف�ساد مايل
�أو �إداري حلماية املال العام واحلفاظ عليه.

الصوديوم في المياه
المعبأة غير ضار
الريا�ض ـ البالد

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء� ،إن ال�صوديوم املوجود
باملياه املعب�أة ال ي�شكل خط ًرا على �صحة امل�ستهلك الذي ال
يعاين من م�شاكل �صحية ،لأنه يوجد بن�سب قليلة جدا.
وذك��رت هيئة الغذاء ،عرب تويرت؛ ردًا على ا�ستف�سار من
مواطن بهذا اخل�صو�ص� ،أن «مياه ال�شرب املعب�أة حتتوي
على كميات قليلة م��ن ال�صوديوم مقارنة ب��امل��وج��ودة يف
العديد م��ن املنتجات الغذائية» .وتابعت «ل��ذل��ك ال ُي�شكل
وجوده �أي قلق على �صحة امل�ستهلك الذي ال ُيعاين من �أي
م�شاكل �صحية� ،أو من يلزمه نظام غذائي قليل ال�صوديوم».
وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ال���غ���ذاء ذك����رت يف وق���ت ���س��اب��ق� ،أن����ه يف
ح���ال جت���اوز كمية ال�����ص��ودي��وم يف م��ي��اه ال�����ش��رب امل��ع��ب���أة
( 20ملغ/ل) ،فيجب �أخ��ذ ذلك يف االعتبار �ضمن م�صادر
ال�صوديوم ،خ�صو�صا يف احل��االت املر�ضية التي ت�ستلزم
نظا ًما غذائ ًيا قليل ال�صوديوم.

الجزر يجعل الجنين يبتسم
واللفت يزعجه
وا�شنطن ـ وكاالت

متكن علماء ر���ص��دوا وج��وه الأج��ن��ة مب��وج��ات ف��وق �صوتية ،من
التعرف �إىل احلالة النف�سية للأجنة وهم يف �أرحام �أمهاتهم يتناولون
الطعام لأول م��رة ،ووج���دوا �أن اجلنني يبت�سم حني يتذوق اجلزر
ويعب�س تك�شريا عندما يكون اللفت هو الطعام ،بح�سب ما ات�ضح من
جتارب خ�ضعت لها  100ام��ر�أة حامل ،وابتلعت كل منهن كب�سولة
حتتوي على  400ملليغرام من م�سحوق اجلزر �أو الكرنب امللفويف.
وبح�سب ما بينت النتائج ،ف���إن من تذوقوا نكهة اجل��زر اللطيفة
�أظ��ه��روا با�ستمرار ا�ستجابات �أك�ثر "لوجه �ضحوك" بعك�س من
تذوقوا الكرنب امللفويف املر ،حيث ظهر كل منهم بوجه عاب�س ،لذلك
ورد بالدرا�سة �أن الكراهية الغريزية للطعم املر "هي منطقية من وجهة
نظر تطورية ،وهذا ما �ساعد �أ�سالفنا على جتنب ال�سموم" لأن طعم
معظمها منفر كرائحتها.
كما �سبق �أن در�ست بروفي�سورة �أخرى ،هي Nadja Reissland
رئي�سة خمترب �أب��ح��اث الأج��ن��ة وحديثي ال���والدة باجلامعة نف�سها،
عمليات امل�سح رباعية الأبعاد لإظهار ت�أثري التدخني �أثناء احلمل،
وقالت" :ميكن �أن يكون لهذه الدرا�سة الأخرية �آثار مهمة لفهم الدليل
املبكر لقدرات اجلنني على الإح�سا�س والتمييز بني النكهات والروائح
املختلفة من الأطعمة التي تتناولها �أمهاتهم" وفق تعبريها.

الطائف سياحة واستثمار
تعد الطائف �أحد �أهم الوجهات ال�سياحية يف اململكة ،الأمر الذي يعزز من ا�ستك�شاف التنوع الكبري الذي حتت�ضنه جتاربها ال�سياحية ،والفر�ص اال�ستثمارية مبجاالتها املختلفة ،حيث
تتمتع بحزمة من املزايا التي ت�ش ّكل قيمة م�ضافة للم�شاريع ال�سياحية ،بو�صفها البوابة ال�شرقية ملكة املكرمة ونقطة التقاء لعدد من الطرق املت�صلة باملناطق واملدن املجاورة� ,إ�ضافة �إىل
ً
ً
وجغرافيا فريد ًا ،ويف مرتفعات الطائف يف الهدا تزدهي مزارع الورد التي ت�سر العني.
تاريخيا
احت�ضانها لعدد من املواقع الرتاثية والتاريخية والبيئية التي ت�ضفي عليها بعد ًا
وت�سرب �أغوا َر املدينة بثنائية (العني والقلب) لتتلمَّ�س مالحمَ ها التي حتكي تاريخها العريق الناب�ض بالأ�صالة املرت�سمة على وجوه �سكانها ف�ضال عن م�شاريعها القادمة التي �سترثي الأبعاد
اجلمالية فيها ,وتتيح الت�أمُّل ،والتنزه على �إيقاع ال�شعر الغنائي ،وال�سري بني ب�ساتني الفاكهة ،ومزارع الورود ،و�سحر الطبيعة اجلبلية.

واتساب
سيتوقف عن الهواتف القديمة

بوابة الشرق عمل فني سعودي بالصين

وا�شنطن ـ وكاالت

البالستيكية لص مدمر لصحة اإلنسان
وا�شنطن ـ وكاالت

ذكرت اجلمعية الأمريكية الكيميائية �أنه على الرغم من
االختالف ال�شديد يف درا�سة �آثار اجلزيئات البال�ستيكية يف
ج�سم الإن�سان� ،إال �أن نتائج البحث الأخري تقدم �أدلة �إ�ضافية
على �أن املواد البال�ستيكية متناهية ال�صغر ميكن �أن ت�سبب
تغيريات رئي�سية يف اخلاليا ،مبا ي�شكل تهديدًا لأع�ضاء
�أج�سام الكائنات احلية مبا ي�شمل الب�شر ،الفتة �إىل ان هذه
اجلزيئات مبثابة " ل�ص " خفي يت�سلل �إىل ج�سم االن�سان
عرب االطعمة دون �أن يدري.
يتم ت�صنيع جزيئات البال�ستيك ،التي يقل قطرها عن 0.1
ميكرومرت �أو النانونية احلجم على نطاق وا�سع ،ويجري
ا�ستخدامها كمواد نانوية هند�سية يف العديد من املنتجات،

على وج��ه اخل�صو�ص ،منتجات العناية ال�شخ�صية مثل
�شامبو ال�شعر .كما �أدت املمار�سات الب�شرية �إىل ت�صريف
خاطئ لكميات كبرية من النفايات البال�ستيكية ،التي تقدر
مباليني الأطنان ،والتي ميكن �أن تطلق با�ستمرار جزيئات
بال�ستيكية نانوية احلجم �أثناء التحلل حتت ت�أثري الأ�شعة
فوق البنف�سجية وعمليات التحلل املائي والت�آكل امليكانيكي
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة .ومي��ك��ن �أن تنتقل اجل��زي��ئ��ات
البال�ستيكية �إىل الب�شر عن طرق اال�ستن�شاق يف البيئات
امللوثة �أو البلغ حيث مت بالفعل توثيق تراكم اجلزيئات
البال�ستيكية يف �أع�ضاء الكائنات البحرية ،والتي ميكن �أن
تنتقل اجل�سيمات املرتاكمة بيولوجيا بداخلها �إىل الإن�سان
�أثناء تناولها كوجبات غذائية.

ق���ررت �شركة ميتا ،وق��ف تطبيق وات�����س��اب عن
العمل على بع�ض الهواتف الذكية اعتبا ًرا من ال�شهر
املقبل ،ل�ل�إ���ص��دارات القدمية من �أنظمة الت�شغيل
�أندرويد و.iOS
وتعمل ميتا املالكة لفي�سبوك ،ب�شكل روتيني على
�إل��غ��اء التحديثات ل�ل�إ���ص��دارات القدمية يف iOS
و�أندرويد يف كل مرة ت�أتي فيها حتديثات جديدة.
وح��ت��ى يتم حت��دي��ث تطبيق وات�����س��اب يجب �أن
يكون �أندرويد  4.1على الأقل لتحديث التطبيق،
و�سيحدث ه��ذا التغري بعد � 24أك��ت��وب��ر املقبل،
وميكن ملعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط حتديث
نظام العمل اخلا�ص بهم ملتابعة ا�ستخدام وات�ساب.
ولكي يعمل التطبيق على جهازك الآيفون ف�إنك
�ستحتاج �إىل  iOS 12على الأقل ملتابعة ا�ستخدام
وات�����س��اب ،وم���ن الأج���ه���زة ال��ت��ي �سيتوقف عليها
التطبيق �آيفون  5و�آيفون .5C

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

ن ّفذ الفنان ال�سعودي را�شد ال�شع�شعي عم ًال فني ًا �إبداعي ًا،
يتو�سط �ساحة �أحد �أ�شهر املهرجانات الثقافية والفنية يف
ّ
مدينة "ت�شونغت�شينغ" بجمهورية ال�صني ،مب�سمى "بوابة
ال�شرق" والذي يرمز �إىل ربط ثقافات وح�ضارات عديدة.
و�أو���ض��ح ال�شع�شعي �أن��ه ا�ستوحى عمله الفني "بوابة
ال�شرق" من عدة عنا�صر جتمع بني املا�ضي واحلا�ضر ،حيث
ا�ستمد ت�صميم العمل من �أحد الطرق واملمرات الأثرية يف
العال ،ومن �ساقية ماء يف الهند� ،إ�ضافة �إىل مكتبة �شهرية
يف املدينة التي حتت�ضن املهرجان يف ال�صني ،ما مي ّثل بوابة

للتبادل الثقايف بني دول ال�شرق.
و�أ�شار �إىل �أن العمل الفني �سوف ي�ستمر على مدى �ستة
�أ�شهر طيلة مدة �إقامة املهرجان الذي افتتح منت�صف �شهر
�سبتمرب اجلاري ،والذي يقام لل�سنة اخلام�سة على التوايل،
وتهتم فعالياته مبجاالت الفن والثقافة والأزياء والت�صاميم
ب�شكل مك ّثف.
ولفت �إىل �أن طبيعة العمل هي عبارة عن ه��رم متعدد
امل�ستويات م�صنوع من اخليزران ال�صديق للبيئة بارتفاع
� 10أمتار وعر�ض  16مرت ًا ،قام بت�صميمه ليعك�س جمالية
متوّ ج اجلبال يف مدينة ت�شونغت�شينغ.

