القيادة تهنئ ر�ؤ�ساء ال�صني ونيجرييا وقرب�ص
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س �شي جينبينغ ،رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
لبالده .وبعث ،حفظه الله برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد بخاري ،رئي�س جمهورية
نيجرييا االحتادية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .وبعث � ،أي��ده الله  ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س نيكو�س �أنا�ستا�سياد�س ،رئي�س جمهورية قرب�ص،
مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،برقيات تهنئة مماثلة.

الإعالم املتجدد
الأحد  6ربيع الأول 1444هـ املوافق � 2أكتوبر 2022م ال�سنة  91العدد 23742

3

� 12صفحة  /رياالن

تفعيل رخ�ص الإعالن الرقمي للأفراد
جدة  -البالد

بد�أ تنفيذ قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع،
املت�ضمن وجوب الرتخي�ص لتقدمي الأفراد املحتوى الإعالين يف اململكة
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي  ،وي�ستهدف تنظيم قطاع الإعالنات
واملحتوى الرقمي وي�شمل املواطنني داخ��ل اململكة واملقيمني منهم
خارجها .وتت�ضمن �شروط احل�صول على رخ�صة (موثوق) ،االلتزام
بال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بتقدمي الأف��راد للمحتوى الإع�لاين،

والتوقف عن الإعالن عن �أي حمتوى �إعالمي فور ًا ودون اعرتا�ض عند
طلب الهيئة  ،وعدم عر�ض �أي �إعالن �إال من خالل ح�ساب م�سجل لدى
الهيئة ومرتبط بالرتخي�ص املمنوح.
وب�إمكان اخلليجيني ا�ستخراج �سجالت جتارية وترخي�ص الدعاية
والإع�لان ،كما يجب على الأجانب غري اخلليجيني ا�ستخراج رخ�صة
�أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية و�إعالن حملية مرخ�صة �أو عرب
احل�صول على رخ�صة ا�ستثمار وفق الأنظمة واللوائح.
2

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

امليزانية القادمة  ..م�شاريع ومنو اقت�صادي
جدة  -البالد

�أكدت امليزانية التقديرية للمملكة للعام  2023م  ،قوة اقت�صاد اململكة
والو�ضع املايل يف ا�ستمرار حتقيق الفائ�ض والتحول �إىل اال�ستدامة ،
حيث توقعت وزار ُة املالية يف بيانها التمهيدي �أن يبلغ �إجمايل النفقات
حوايل  1,114مليار ريال ،و�إجمايل الإي��رادات نحو  1,123مليار
ريال ،ومن ثم يقدر الفائ�ض بنحو  9مليارات ريال متثل  % 0.2من
الناجت املحلي الإجمايل ،فيما توقعت الوزارة �أن تبلغ �إي��رادات العام

إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي يف الرياض

اجلاري  1222مليار ريال والنفقات  1132مليار ريال� ،أي بفائ�ض
 90مليار ريال.
ومع دخول الربع الرابع احلايل تتوقع الوزارة حتقيق معدل منو
بن�سبة  % 8للناجت املحلي االجمايل احلقيقي هذا العام ا�ستنادا �إىل
معدالت النمو املتحققه خالل الن�صف الأول من العام اجل��اري ،وهي
الأعلى منذ ع�شر �سنوات ،مما جعل االقت�صاد ال�سعودي يف مقدمة دول
العامل من حيث معدالت النمو للعام .2022
6

الفيصل
يطلق جائزة مكة للتميّز
جدة  -البالد

كتاب الرياض

�أط�ل��ق الأم�ي�ر خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ي�ر منطقة مكة املكرمة
�أع�م��ال ج��ائ��زة مكة للتميّز يف دورت�ه��ا الرابعة
ع�شرة للعام  2022م.
و�أو��ض��ح امل�شرف العام على اجلائزة وكيل
�إم � ��ارة منطقة م�ك��ة امل �ك��رم��ة ال��دك �ت��ور م�شبب
القحطاين �أن اجل��ائ��زة التي ح�صل عليها منذ
انطالقتها ما يزيد عن  115فائز ًا جهات حكومية
و�أهلية وفرد ًا ،حتر�ص على ت�شجيع العمل املميز
وحتفيز جهود اجل�ه��ات والأف� ��راد مب��ا ينعك�س
�إيجاب ًا على جتويد الأع�م��ال و�إتقانها و�صو ًال
لالرتقاء مبختلف اجلوانب.
و�أ�ضاف �أن اجلائزة �أخذت على عاتقها �إبراز
الإبداع احل�ضاري وت�شجيع اال�ستعانة بالتقنية
وتوظيفها ل�صالح التنمية والتطوير ك�إحدى �أهم
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية املنطقة املبنية على بناء
الإن�سان وتنمية املكان ويحقق يف ذات الوقت
�أح��د �أه���داف ر�ؤي ��ة اململكة  2030يف جانب
تعزيز الإبداع والعناية به وت�شجيعه2 .

ملتقى الثقافات والثراء املعريف
الريا�ض ـ البالد

ت�شهد اململكة حراكا ثقافية كبريا يتما�شى
مع ر�ؤي��ة  ،2030حيث يتوافد اجلميع
على معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب
ل �ع��ام 2022م م�ن��ذ ان �ط�لاق �ت��ه� ،إذ
ي�شهد املعر�ض ح�ضو ًرا ملحوظ ًا
من الزائرين واملهتمني بقراءة
واق �ت �ن��اء ال�ك�ت��ب وال�ف�ع��ال�ي��ات
امل �� �ص��اح �ب��ة ل �ل �م �ع��ر���ض ل��ه،
م �� �س �ت �م �ت �ع�ين ب��ال�ب�رن��ام��ج
الثقايف املتنوع ،والندوات
احل ��واري ��ة ،والأم �� �س �ي��ات
الأدبية واملو�سيقية.
�ّب� ع ��دد م��ن رواد
وع� رّ
امل �ع��ر���ض ع��ن �إع�ج��اب�ه��م
ب�ث�راء ال�ب�رام��ج وت�ن��وع
ال �ف �ع��ال �ي��ات ،و� �س �ه��ول��ة
الإج � ��راءات ،حيث يقام
امل �ع��ر���ض ع �ل��ى م�ساحة
� 70أل � ��ف م�ت�ر م��رب��ع،
ل �ي �ك��ون �أك �ب��ر م �ع��ار���ض
الكتاب يف تاريخ اململكة،
��ض�م��ن م��ب��ادرة "معار�ض
الكتاب" التي �أطلقتها هيئة
الأدب وال�ن���ش��ر وال�ترج�م��ة.
�أكد القا�ص حممد العرادي� ،أن
املعر�ض �أ�صبح ملتقى للثقافات
والفنون ،و�أ�ضيفت �إليه م�ساحة
تو�سعة ��ض� ّم��ت ع���دد ًا �إ� �ض��اف �ي � ًا من
عب الزائر خمتار مهدي عن
الدور ،كما رّ
�سعادته يف العمل ب�أحد �أجنحة املعر�ض،
مثمّن ًا اخلدمات واملرافق املتكاملة للمعر�ض.
وي �ق��دم امل�ع��ر���ض على م��دى � 10أي ��ام رحلة
معرفية متكاملة من خالل برنامج ثقايف ،يت�ضمن
جل�سات وندوات حوارية ،و�أم�سيات �شعرية ومو�سيقية،
وم�سرحيات حملية وعاملية ،وور�ش تدريبية ،وعرو�ض ًا حية
للطهي ،وجناح ًا للطفل.

إيران

السعودية
تتقدم يف التقنية الناشئة
جدة  -البالد

ح�ل��ت اململكة يف امل��رت�ب��ة ال�سابعة ع��امل�ي� ًا يف
م�ؤ�شر ا�ستثمار ر�أ���س امل��ال اجل��ريء يف �شركات
التقنية النا�شئة ،متقدمة بـ  73مركز ًا .كما حققت
م��راك��ز متقدمة يف ع��دد م��ن امل ��ؤ� �ش��رات الفرعية،
وحلت �ضمن قائمة الدول الع�شر الأوىل عاملي ًا يف
�أربعة م�ؤ�شرات .وكان تقرير حديث قد ك�شف �أن
ال�سعودية هي الوحيدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا التي �سجلت �أعلى م�ؤ�شر نقطي،
وفق معايري احل�ساب الربع �سنوي املتعلق بحجم
ا�ستثمارات ر�أ�س املال ،وذلك عن �أعمال الربع الأول
من العام اجل��اري  ، 2022م�شري ًا �إىل �أن املبلغ
الذي جمعته ال�شركات النا�شئة يف اململكة بالربع
الأول من العام اجلاري ميثل �أعلى م�ستوى جمعته
على الإطالق يف ربع واحد .وقال التقرير �إن النظام
البيئي ل��ر�أ���س امل��ال اجل��ريء يف اململكة جنح يف
جمع �أموال �أكرث بن�سبة  % 73يف الأ�شهر الثالثة
الأوىل من العام مقارنة بعام  2020ب�أكمله.
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الكاظمي يؤكد محاية املتظاهرين

العراقيون يرفضون فساد املليشيات
بغداد  -البالد

إضراب مبختلف املدن

تظاهر الآالف يف العا�صمة ب �غ��داد� ،أم ����س (ال���س�ب��ت)� ،إح �ي��ا ًء
الذكرى الثالثة لالنتفا�ضة الكربى وغ�ير امل�سبوقة �ضد ال�سلطة
وف�ساد امللي�شيات الإيرانية والنخبة ال�سيا�سية املوالية لها يف
بلد ي�شهد �شلال �سيا�سيا كامال� ،إذ هتف املحتجون �ضد ال�سيا�سيني
وامليلي�شيات ،رافعني الأع�لام العراقية و�صور قتلى عام ،2019
�أثناء جتمعهم يف �ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى ،بينما
احت�شد ال�شباب �أي�ضا عند مدخل ج�سر اجلمهورية ال��ذي �أغلقته
القوات الأمنية بثالثة حواجز من الكتل اخلر�سانية ملنع الو�صول
�إىل املنطقة اخل�ضراء التي ت�ضم ال�سفارات الغربية وم�ؤ�س�سات
الدولة .وبعد التوتر احلاد الذي �شهدته العا�صمة العراقية بغداد
خالل الأي��ام املا�ضية ،دعا القائد العام للقوات امل�سلحة ،م�صطفى
الكاظمي ،املتظاهرين �إىل التعاون مع القوات الأمنية يف حفظ
م�ؤ�س�سات الدولة ،م�شددا على عدم ا�ستخدام الإط�لاق��ات النارية

وال�سبل غري القانونية يف التعامل مع التظاهرات �أب��د ًا.
و�أك��د يف بيان نقلته عنه خلية الإع�لام الأم�ن��ي ،على حق
التظاهرات ال�سلمية التي كفل الد�ستور ممار�ستها يف
�إطار القانون ،داعي ًا املتظاهرين �إىل التعاون مع القوات
الأمنية يف حفظ م�ؤ�س�سات الدولة واملمتلكات العامة
واخلا�صة وحمايتها.
ولفت الكاظمي� ،إىل التعليمات ال�صادرة �سابق ًا مرار ًا
ب���ض��رورة ق�ي��ام ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة بحماية املتظاهرين
ال�سلميني بنحو ك��ام��ل ،م���ؤك��د ًا ع�ل��ى م�ن��ع ا�ستخدام
الإطالقات النارية وال�سبل الأخ��رى غري القانونية يف
التعامل مع التظاهرات ،مهيبا بو�سائل الإعالم و�صفحات
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي بتجنب ت ��داول الأخ �ب��ار
الكاذبة واالجنرار لها ،التي تهدف �إىل خلق �أجواء مقلقة
تغذي �إثارة الفو�ضى ،وت�سيء لل�سلم الأهلي.
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محليات
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لالرتقاء باألداء والجودة والتنافس الهادف

الفيصل يطلق أعمال جائزة مكة للتميز

جدة  -البالد

�أطلق الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة
�أعمال جائزة مكة للتميّز يف دورتها الرابعة
ع�شرة للعام  2022م.
و�أو�ضح امل�شرف العام على اجلائزة وكيل
�إم ��ارة منطقة مكة املكرمة الدكتور م�شبب
القحطاين �أن اجل��ائ��زة ال�ت��ي ح�صل عليها
منذ انطالقتها ما يزيد عن  115فائز ًا جهات
حكومية و�أهلية وفرد ًا ،حتر�ص على ت�شجيع
العمل املميز وحتفيز جهود اجلهات والأفراد
مب��ا ينعك�س �إي �ج��اب � ًا على جت��وي��د الأع �م��ال
و�إتقانها و�صو ًال لالرتقاء مبختلف اجلوانب،
الفت ًا �إىل �أن اجلائزة �أخذت على عاتقها �إبراز
الإب� ��داع احل �� �ض��اري وت�شجيع اال�ستعانة
بالتقنية وتوظيفها ل�صالح التنمية والتطوير
وذل ��ك �أح ��د �أه ��م م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
املنطقة املبنية على بناء الإن���س��ان وتنمية
املكان ويحقق يف ذات الوقت �أح��د �أه��داف
ر�ؤية اململكة  2030يف جانب تعزيز الإبداع
والعناية به وت�شجيعه.
و�أ�ضاف القحطاين �أن��ه بدعم وتوجيهات
�أم�ير املنطقة ونائبه ،فقد حر�صت اجلائزة
على ت�أ�صيل مبادئ �إتقان العمل نحو االرتقاء
مب�ستوى الأداء واجل� ��ودة ع�بر التناف�س
الهادف ،الذي ي�سهم يف ت�شجيع العمل املتميز
وتكرمي اجلهد البارز للجهات والأف��راد وفق
اللوائح التنظيمية للجائزة وخمرجاتها،
مو�ضح ًا �أن ال�ت�ق��دمي �سيكون ع�بر من�صة
اجلائزة الرقمية التفاعلية التي �أطلقت العام
املا�ضي يف خطوة ملواكبة خطط الإمارة نحو
التحوّ ل الرقمي يف خمتلف املجاالت.

التميز واالبتكار

ت�ه��دف اجل��ائ��زة �إىل تعزيز االب�ت�ك��ار عن
طريق توفري من�صة لتبادل التجارب الناجحة

من مجاالت الجائزة
خدمات الحج والعمرة
أعمال العمران المدهشة
األدوار االجتماعية البارزة
التميز العلمي والتقني
انجازات المجال اإلنساني

القحطاني :إبراز اإلبداع الحضاري وتوظيف التقنية في التنمية
ب�ين ق�ط��اع��ات الأع �م��ال املختلفة وال�ت�ع��رف
على �أف�ضل املمار�سات ،كذلك تفعيل م�شاركة
املن�ش�آت يف بناء املجتمع ،والو�صول لأعلى
م�ستويات اجلودة والتميز يف الأداء ون�شر
مفاهيم اجلودة والتميز يف الأداء امل�ؤ�س�سي
حتقيقا لتنمية م���س�ت��دام��ة وحت�ق�ي��ق ر�ضا

امل�ستفيدين.
كما حتر�ص اجلائزة على تفعيل التح�سني
امل���س�ت�م��ر يف �أداء ال �ع �م �ل �ي��ات الإن �ت��اج �ي��ة
واخلدمية� ،سواء على امل�ستوى الفردي �أو
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ،وت�شجيع
التناف�س بني اجلهات احلكومية يف تطبيق

اجلودة وفق معايري التميز العاملية و�صو ًال
لتكرمي وت�شجيع الأف��راد واملن�ش�آت املتميزة وتتناف�س اجلهات والأفراد على نيل اجلائزة
الفائزة باجلائزة� ،سواء كانت قطاع حكومي يف ت�سعة �أف��رع هي التميز يف خدمات احلج
�أو خا�ص� ،أو منظمات غري ربحية و�إبرازها والعمرة مُ
وتنح للجهات �أو الأف��راد ال�ساعيني
ك �ق��دوة ح�سنة يف املجتمع مم��ا �سينعك�س لتقدمي �أف�ضل احللول واخلدمات يف قطاع احلج
�إيجابيا على املن�ش�آت الوطنية.
والعمرة  ،ويف التميز الإداري مُتنح تقدير ًا

جماالت اجلائزة

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض حماية التراث

انطالق حملة التوعية باألمن السيبراني
جدة -البالد

مك�سيكو �سيتي -وا�س

�أطلقت الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين
احلملة الوطنية للتوعية  ،الهادفة �إىل تر�سيخ
قيم املحافظة على الأمن الوطني ،و�إبراز دور
التوعية يف جمال الأمن ال�سيرباين ،وحتقيق
التكامل امل�شرتك بني اجلهات الوطنية يف
جم��ال الأم��ن ال�سيرباين ،وتوحيد جهودها
امل�ب��ذول��ة يف ه��ذا الإط� ��ار ،وذل��ك ت��زام�ن� ًا مع
ال�شهر العاملي للتوعية بالأمن ال�سيرباين،
املحتفى به عاملي ًا خالل �شهر �أكتوبر من كل
عام.
وبينت الهيئة �أن احلملة ت�شمل جمموعة من
الفعاليات امليدانية والرقمية للتوعية بالأمن
ال�سيرباين ،تتمثل بتنفيذ  22جل�سة توعوية
للجهات ال��وط�ن�ي��ة ،و�إق��ام��ة امل�ع��ر���ض املتنقل
للتوعية يف الأمن ال�سيرباين يف مقار  4جهات،
و�إطالق حملة توعوية بعنوان "ال تفتح جمال"

�شارك الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ،يف افتتاح
معر�ض التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع (�ألف)
ال��ذي حمل عنوان "الثقافة من �أج��ل ال�سالم" ،ال��ذي �أُق�ي��م �ضمن
فعاليات م�ؤمتر اليون�سكو العاملي لل�سيا�سات الثقافية والتنمية
امل�ستدامة (موندياكلت  )2022الذي ا�ست�ضافته العا�صمة املك�سيكية
مك�سيكو �سيتي  ،وي�سلط املعر�ض ال�ضوء على بع�ض مواقع الرتاث
العاملي التي تعر�ضت للخطر ب�سبب النزاعات ،ويقدم عر�ض ًا لكيفية
قيام م�شاريع حماية الرتاث ب�إيجاد فر�ص عمل وتعزيز التما�سك
املجتمعي.
وخالل ح�ضوره م�ؤمتر اليون�سكو التقى �سموه مع وزيرة الثقافة
الأردنية هيفاء جنار ،وجرى مناق�شة �سبل تكثيف وتعميق التعاون
وال�ت�ب��ادل الثقايف ب�ين البلدين� ،إ��ض��اف� ًة �إىل بحث �أوج��ه تعزيز
التعاون امل�شرتك يف املحافظة على الآثار واملواقع التاريخية يف
البلدين ال�شقيقني.
كما التقى �سموه مع وزير الثقافة وال�سياحة والآثار يف جمهورية
العراق الدكتور ح�سن ناظم ،وج��رى الت�أكيد على عمق العالقات
الأخوية التي ُ
تربط البلدين وتعزيز التعاون الثقايف امل�شرتك.

لإجن��ازات املتميزين يف تقدمي �أف�ضل احللول
واخلدمات االداري��ة ذات النتائج واملخرجات
املميزة ،وينال جائزة التميّز الثقايف املتميزون
�راك ال �ث �ق��ايف وت �ع��زي��ز �أع �م��ال��ه
يف دع ��م احل � � ِ
ومفاهيمه ،ويف فرع التميّز االقت�صادي ف ُتعطى
للمتميزين يف تفعيل التنمية االقت�صادية� .أما
يف حقل التميّز العمراين ُتقدّم اجلائزة للجهات
�أو الأفراد عن �أعمالهم الت�صميمية والتنفيذية
يف املجال العمراين املده�شة ،ويف فرع التمّيز
االج �ت �م��اع��ي مُت �ن��ح اجل��ائ��زة للمتميزين يف
الأدوار االجتماعية ال�ب��ارزة خلدمة املجتمع
وينح املتميزون يف تقدمي
و�إن�سان املنطقة ،مُ
�أف�ضل احللول البيئية واخلدمات يف جماالت
البيئة جائزة فرع التميّز البيئي ،و ُتقدّم جائزة
التميز العلمي والتقني للمتميزين يف جمال
الأبحاث العلمية واالبتكارات واالخرتاعات،
ويف ف��رع ال�ت�م� ّي��ز الإن �� �س��اين مُت�ن��ح اجل��ائ��زة
ت �ق��دي��ر ًا لإجن� ��ازات الأف� ��راد اال�ستثنائية يف
املجال الإن�ساين ب�شرط �أن تكون ال�شخ�صية
امل �خ �ت��ارة ق�� ّدم��ت ج �ه��دا مم �ي��زا يف ع ��دد من
الأن�شطة وال�برام��ج وامل �ب��ادرات التي تتعلق
ب�إن�سان املنطقة و�أن تكون ذات ب�صمة وا�ضحة
وم�ؤثرة.

وذلك بالتعاون مع اجلهات الوطنية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن احلملة ت�ستهدف كافة
فئات املجتمع وتتطرق يف مو�ضوعاتها �إىل
التعريف ب�أهمية الأم��ن ال�سيرباين ودوره
احليوي يف احل��د من املخاطر ال�سيربانية
املتجددة ،والهند�سة االجتماعية و�أ�ساليب
الت�صيد الإل �ك�ت�روين ،و�أه�م�ي��ة التحديثات
الأمنية ،و�ضرورة اال�ستعانة بكلمات املرور
القوية لت�أمني ح�سابات م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي م��ن االخ��ت ��راق ،وغ�ي�ره��ا من
املو�ضوعات التي من �ش�أنها الإ�سهام يف بناء
ثقافة �سيربانية عالية ملواجهة التحديات
وامل��خ��اط��ر ،الف �ت��ة �إىل �� �ض ��رورة ال�ت��وع�ي��ة
امل�ستمرة مبخاطر الأم ��ن ال�سيرباين لدى
كافة �شرائح املجتمع للو�صول �إىل ف�ضاء
�سيرباين �سعودي �آمن وموثوق مي ّكن النمو
واالزدهار.

تفعيل اشتراطات رخص اإلعالن الرقمي لألفراد الشورى يناقش تقارير سنوية للجهات الحكومية
الريا�ض -البالد

جدة  -البالد

بد�أ تنفيذ قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع،
املت�ضمن وج��وب الرتخي�ص لتقدمي الأف ��راد املحتوى الإع�ل�اين يف
اململكة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي حيِّز التنفيذ ،وي�ستهدف
القرار تنظيم قطاع الإعالنات واملحتوى الرقمي وي�شمل املواطنني
داخل اململكة واملقيمني منهم خارجها.
وتت�ضمن �شروط احل�صول على رخ�صة (موثوق) مايلي:
 االلتزام بال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بتقدمي الأفراد للمحتوىالإعالين عرب من�صات التوا�صل االجتماعي ال�صادرة من الهيئة.
 االلتزام بال�ضوابط اخلا�صة باملحتوى والإعالنات والت�صنيفات(مبا فيها الت�صنيف العمري) والتعليمات ال�صادرة من الهيئة.
 التعهد بتقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو تقارير تطلبها الهيئة. التوقف عن الإعالن عن �أي حمتوى �إعالمي فور ًا ودون اعرتا�ضعند طلب الهيئة.
 ع��دم عر�ض �أي �إع�لان �إال من خ�لال ح�ساب م�سجل ل��دى الهيئةومرتبط بالرتخي�ص املمنوح للمرخ�ص له.
 لغري ال�سعودي :يُ�شرتط التعهد بعدم ممار�سة الن�شاط �إال بعداحل�صول على الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة من الهيئة واجلهات
ذات العالقة.
وك��ان جمل�س �إدارة الهيئة قد ا�ستحداث م�ؤخرا ترخي�ص تقدمي
الأف� ��راد للمحتوى الإع �ل�اين ع�بر من�صات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
(موثوق) �إىل الالئحة التنفيذية لنظام الإعالم املرئي وامل�سموع.
وحدد القرار مهل ًة تنتهي يف � 30سبتمرب للح�صول على الرتخي�ص
 ،و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن ر�سوم �إ�صدار الرخ�صة � 15ألف ريال وملدة
� 3سنوات.
وب�إمكان اخلليجيني ا�ستخراج �سجالت جتارية وترخي�ص الدعاية

والإعالن ،كما يجب على الأجانب غري اخلليجيني ا�ستخراج رخ�صة
�أف��راد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية و�إع�لان حملية مرخ�صة �أو
عرب احل�صول على رخ�صة ا�ستثمار وفق الأنظمة واللوائح.
وطالبت الهيئة الأفراد ال�سعوديني املمار�سني لهذا الن�شاط احل�صول
على الرتخي�ص من خالل من�صة اخلدمات الإلكرتونية للهيئة (�إعالم)
قبل تاريخ  ،2022/ 10/ 01جتنبًا التخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
من عقوبات وغرامات مالية  ،ووجوب التنويه قبل الإعالن بالإ�شارة
�إىل �أنه حمتوى �إعالين �سواء بالكتابة �أو �شفهيًا ،على �أن يكون ذلك
ب�شكل وا�ضح للمتلقي  ،كما يلزم التحقق من املنتجات �أو اخلدمات
التي �سيعلن عنها و�أن تكون مرخ�صة ح�سب الأنظمة واللوائح ذات
العالقة .وت�سري ال�ضوابط على جميع الإع�لان��ات املقدمة من قبل
الأف��راد ال�سعوديني عرب جميع من�صات التوا�صل االجتماعي �سواء
كانت (مقاطع� ،أو �صور� ،أو �صور متحركة� ،أو ن�صو�ص� ،أو عبارات..
وغريها).

ي�ع�ق��د جم�ل����س ال �� �ش��ورى ه ��ذا الأ� �س �ب��وع
ج�ل���س��ات��ه ال �ع��ادي��ة (الأوىل ،وال �ث��ان �ي��ة،
والثالثة) من �أعمال ال�سنة الثالثة للدورة
الثامنة –عرب االت���ص��ال امل��رئ��ي ،-يناق�ش
خاللها ع��دد ًا من املو�ضوعات التي �أدرج��ت
على جدول �أعمالها ،والتي تتنوع بني تقارير
�أداء �سنوية ،وع��د ٍد م��ن م�شاريع الأنظمة
واملعاهدات واالتفاقيات ،كما ي�صدر قراراته
ب�ش�أن مو�ضوعات �أخرى ،حيث رفعت جلان
املجل�س املتخ�ص�صة تقاريرها حيال هذه
املو�ضوعات ملناق�شتها �أمام املجل�س.
ويناق�ش املجل�س جل�سته العادية الأوىل
م��ن �أع �م��ال ال�سنة الثالثة ل �ل��دورة الثامنة
التي �ستعقد غدا االثنني تقرير ًا تقدمه جلنة
الثقافة والريا�ضة وال�سياحة ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي ل��وزارة الريا�ضة  ،وتقري ًرا �آخر
من جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات ب�ش�أن
ال�ت�ق��ري��ر ال���س�ن��وي مل�ؤ�س�سة ح��دي�ق��ة امللك
�سلمان.
كما تقدم جلنة الطاقة وال�صناعة تقريرها
للمناق�شة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للمركز
الوطني للتنمية ال�صناعيةـ ،فيما تتقدم
جلنة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
بتقريريها حيال التقارير ال�سنوية لبنك
التنمية االجتماعية و�صندوق تنمية املوارد
الب�شرية.

وي�ن��اق����ش املجل�س �أي ��ً��ض��ا ت �ق��ري � ًرا ل��ذات
اللجنة ب�ش�أن نظام حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
وعلى �صعيد �أعمال جل�سة املجل�س العادية
الثانية من ال�سنة الثالثة ل�ل��دورة الثامنة
التي �س ُتعقد الثالثاء املقبل يناق�ش جمل�س
ال�شورى فيها تقري ًرا تقدمه اللجنة ال�صحية
ب �� �ش ��أن ال�ت�ق��ري��ر ال���س�ن��وي لهيئة ال�صحة
ال�ع��ام�ةـ ،كما �سيناق�ش التقرير ال�سنوي
ل��وزارة االقت�صاد والتخطيط  ،وذل��ك بعد
�أن تقدم جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
تقريرها ب�ش�أنه.

ويناق�ش املجل�س خ�لال اجلل�سة ذاتها
ت�ق��ري��ر جل�ن��ة الإ� �س �ك��ان واخل��دم��ات ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية العقارية
ـ ،وتقرير اللجنة ال�صحية ب�ش�أن م�شروع
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق�ترح ع�ل��ى بع�ض م ��واد نظام
مكافحة التدخني.
وي���س�ت�ع��ر���ض امل�ج�ل����س خ�ل�ال اجلل�سة
تقرير جلنة ال�ت�ج��ارة واال�ستثمار ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لبنك الت�صدير واال�سترياد
ال�سعودي كما يناق�ش � ً
أي�ضا تقرير جلنة
امل �ي��اه وال��زراع��ة والبيئة ب���ش��أن التقرير
ال�سنوي ل�صندوق التنمية الزراعية .

محليات
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القيادة تهنئ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص
جدة  -البالد

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س �شي جينبينغ ،رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده .وقال امللك املفدى" :يطيب لنا مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
لبلدكم �،أن نبعث لفخامتكم �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة ،
وحلكومة و�شعب جمهورية ال�صني ال�شعبية ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار".
وبعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد بخاري ،رئي�س جمهورية نيجرييا االحتادية،
مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق
التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية نيجرييا االحتادية ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س نيكو�س �أنا�ستا�سياد�س ،رئي�س
جمهورية قرب�ص ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .و�أعرب
امللك امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة
وال�����س��ع��ادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية قرب�ص

مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول

ملك المغرب يهنئ ولي العهد
برئاسة مجلس الوزراء

الريا�ض  -البالد

ق����دم م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة دع��م��ا للحملة
ال��وط��ن��ي��ة للتح�صني ���ض��د ف�يرو���س
ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د )19 -التي نفذتها
وزارة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال�����س��ك��ان
ال��ي��م��ن��ي��ة يف  12حم���اف���ظ���ة ���ض��م��ن
م�شروع دع��م الأع��م��ال امل�ساهمة يف
زي���ادة تغطية ال�سكان امللقحني �ضد
فريو�س كورونا يف اليمن ،بالتن�سيق
مع وزارة ال�صحة العامة وال�سكان
ومنظمة ال�صحة العاملية.
و�أ���س��ه��م امل�����ش��روع يف دع���م احلملة
للو�صول ل��ـ � 446أل���ف و  966ف��ردا
من عمر  18عامًا فما فوق ،ي�شكلون
 %12من �سكان املحافظات امل�ستفيدة
من اللقاح.
ووا�صل فريق املركز توزيع م�ساعدات
�إغ���اث���ي���ة م��ت��ن��وع��ة ل��ل��م��ت�����ض��رري��ن من
الفي�ضانات يف جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية .وجرى توزيع � 2.095سلة
غذائية و  40خيمة و 400نامو�سية يف

الرباط  -وا�س

هن�أ جاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ملك اململكة املغربية� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء -حفظه الله -مبنا�سبة �صدور الأمر امللكي ب�أن يكون رئي�س ًا ملجل�س
الوزراء ،متمني ًا ل�سموه التوفيق يف كامل مهامه ال�سامية.
و�أعرب جاللته يف برقية بعثها ل�سمو ويل العهد ،عن عميق اعتزازه مبا
يربط بني قيادتي البلدين من و�شائج الأخوة وال�صداقة املتينة ،ومبا يجمع
بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية من عالقات عريقة وقوية
را�سخة قائمة على التعاون املثمر والت�ضامن الفاعل والتقدير املتبادل.

وزير الخارجية وبلينكن
يبحثان العالقات والتطورات
الريا�ض -وا�س

تل ّقى الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزير اخلارجية ،ات�صا ًال هاتفي ًا� ،أم�س ،من
وزي��ر خارجية الواليات املتحدة الأمريكية
�أنتوين بلينكن.
وج���رى خ�ل�ال االت�����ص��ال ،ا���س��ت��ع��را���ض �أوج���ه
ال��ع�لاق��ات ب�ين امل��م��ل��ك��ة وال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم��ري��ك��ي��ة ،و�سبل تعزيزها وتطويرها يف
خم��ت��ل��ف جم����االت ال���ت���ع���اون ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
مناق�شة تطورات الأو�ضاع يف املنطقة والعامل،
و�أبرز املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

إزالة وفصل
خدمات أربعة
أحياء بجدة
جدة  -البالد

�شرعت جلنة الأح��ي��اء الع�شوائية مبحافظة جدة
�أم�����س يف �أع��م��ال الإزال���ة بحي "العدل والف�ضل"
وذلك بعد انتهاء مرحلة الإ�شعارات و�إخالء املنازل
من ال�سكان ،كما بد�أت يف ف�صل اخلدمات عن منازل
املناطق الع�شوائية يف �أم ال�سلم وكيلو . 14
وتوا�صل جلنة الأحياء الع�شوائية �أعمالها ح�سب
اخلطة التنفيذية واجلدول الزمني املعلن ،م�ؤكدة
ا�ستمرار تقدمي خدماتها ل�سكان هذه الأحياء من
خالل مقر اللجنة �أو عرب املوقع الإلكرتوين لأمانة
حمافظة جدة ،ومن �أبرزها :خدمات نقل العف�ش،
وال�����س�لال ال��غ��ذائ��ي��ة ،وخ��دم��ات الت�سكني ال��دائ��م،
والت�سكني امل�ؤقت حلني ت�سلم التعوي�ض �أو ال�سكن
الدائم ،وخدمة التقدمي على التعوي�ض.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن جل��ن��ة الأح���ي���اء الع�شوائية
ت�ستهدف من م�شروع تطوير هذه الأحياء حت�سني
ج���ودة احل��ي��اة وت�سهيل و���ص��ول ال�سكان جلميع
اخل���دم���ات ال�����ض��روري��ة وم���ن �أب���رزه���ا اخل��دم��ات
ال�صحية والتعليمية والإ�سكان.
وبيّنت اللجنة �أن الأح��ي��اء الع�شوائية ال��ت��ي مت
االنتهاء منها واجل��اري �إزالتها تبلغ  31حيا من
�أ�صل  32حيا ع�شوائيا ،واملتبقي حي واحد �سيتم
االنتهاء من �إزالته خالل �أكتوبر اجل��اري .ودعت
اللجنة ���س��ك��ان الأح���ي���اء الع�شوائية �إىل �سرعة
ا�ستكمال �إج���راءات �صرف التعوي�ضات ،وتقدمي
امل�ستندات املطلوبة.

ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �شي جينبينغ ،رئي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .وقال �سمو ويل
العهد ":ي�سرين مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم � ،أن �أعرب لفخامتكم عن �أطيب
التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة  ،وحلكومة و�شعب جمهورية
ال�صني ال�شعبية ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار".
وبعث �سموه  ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد بخاري ،رئي�س جمهورية نيجرييا
االحتادية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
و�أع���رب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ���ص��دق التمنيات مبوفور ال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية نيجرييا االحتادية ال�شقيق املزيد
من التقدم واالزده���ار .كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
نيكو�س �أنا�ستا�سياد�س ،رئي�س جمهورية قرب�ص ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
و�أعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية قرب�ص ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

عدة مناطق ا�ستفاد منها  14.665فردا.
وت����أت���ي ه���ذه اجل���ه���ود ���ض��م��ن �أع��م��ال
اجل�سر الربي الإغاثي ال�سعودي الذي
وجّ ه به خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
الله -لدعم ال�شعب الباك�ستاين ال�شقيق
عقب موجة ال�سيول والأمطار الغزيرة
التي اجتاحت عددًا من املدن والأقاليم.
وو ّزع امل��رك��ز  15ط�� ًن��ا م��ن ال�سالل

ال��غ��ذائ��ي��ة يف حملية �سنكات ب��والي��ة
البحر الأح��م��ر بجمهورية ال�����س��ودان
ال�شقيقة ،ا�ستفاد منها  1.963فردا.
ك��م��ا و ّزع امل��رك��ز � 675سلة غذائية
ل�لاج��ئ�ين والأ����س���ر الأك��ث��ر اح��ت��ي��اجً ��ا
يف املجتمع امل�ست�ضيف يف منطقة
عر�سال باجلمهورية اللبنانية ال�شقيقة،
ا���س��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا الأ����س���ر ال�لاج��ئ��ة من
خمتلف اجلن�سيات.

مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

الريا�ض  -البالد

توقع وزارة املالية غدا (االثنني) مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء
مكتب �إقليمي ل�صندوق النقد الدويل يف اململكة.
ودع���ت ال����وزارة امل�����س���ؤول�ين واملهتمني وو���س��ائ��ل الإع�ل�ام
حل�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك للوزارة و�صندوق النقد
يف فندق الريتز كارلتون  ،ب�ش�أن هذه اخلطوة التي تعك�س

في�صل بن فرحان

مكانة اململكة على كافة الأ�صعدة  ،باعتبارها �أكرب اقت�صاديات
املنطقة وو�أحد �أبرز اقت�صاديات جمموعة الع�شرين .وكان
جمل�س الوزراء قد قرر يف جل�سته الثالثاء املا�ضي تفوي�ض
وزير املالية بالتباحث مع �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن توقيع
مذكرة تفاهم لإن�شاء مكتب �إقليمي لل�صندوق يف اململكة،
ودعم ال�صندوق يف جمال تنمية القدرات.

كلمة

نمو واستدامة
ب�����أداء ق���وي للميزانية ال��ع��ام��ة  ،يوا�صل
االقت�صاد ال�سعودي تعزيز قوته وقدرته
على تلبية احتياجات وم�شاريع التنمية
االقت�صادية والب�شرية .ففي الوقت الذي
ت�شري فيه التقديرات �إىل منو قيا�سي هذا
العام بن�سبة  % 8للناجت املحلي االجمايل
احل��ق��ي��ق��ي ا���س��ت��ن��ادا �إىل م���ع���دالت ال��ن��م��و
املتحققه خالل الن�صف الأول وهي الأعلى
ع��ل��ى م����دى ن��ح��و ع��ق��د زم���ن���ي ،مم���ا جعل
االقت�صاد ال�سعودي يف مقدمة دول العامل
م��ن ح��ي��ث م��ع��دالت ال��ن��م��و ل��ل��ع��ام احل���ايل،
متجاوزا توقعات �صندوق النقد ال��دويل
والبنك الدويل.
يف هذا ال�سياق ومع ا�ستمرار م�ستهدفات
ال��ن��م��و امل��ت�����س��ارع الق��ت�����ص��اد اململكة رغ���م ما
يواجهه العامل من �أزم���ات� ،أك��دت امليزانية
التقديرية للعام ال��ق��ادم  2023م ،وب���أرق��ام
تريليونية للإيرادات والنفقات العامة ،قوة
اقت�صاد اململكة والو�ضع املايل يف ا�ستمرار
حتقيق الفائ�ض وتعزيز اال�ستدامة.
يعك�س البيا ُن التمهيدي للميزانية
من هنا
ُ
ال��ق��ادم��ة  ،احل��ر���ص على ال��ت��ق��د َم يف تنفيذ
الربامج وامل�شاريع الداعمة للنمو والتنوع
االق��ت�����ص��ادي ،وحت�����س�ين اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة،
ودع����م ب��رام��ج �أن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة
االجتماعية ،مع احلفاظ على املكت�سبات التي
حتققت ،يف الوقت ال��ذي تعزز فيه اململكة
دورها على �صعيد االقت�صاد العاملي وتر�سيخ
�أهمية الريا�ض كمركز �إقليمي للمنظمات
الأممية وال�شركات الكربى يف العامل.

مسؤول يمني يشيد بمشاريع البرنامج السعودي
م�أرب  -وا�س

�أ�شاد ع�ضو جمل�س القيادة الرئا�سي اللواء �سلطان العرادة
بالدعم املقدم من اململكة العربية ال�سعودية عرب الربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن جلامعة �إق��ل��ي��م �سب�أ يف
حمافظة م�أرب.
ج��اء ذل��ك خ�لال زيارته جلامعة �إقليم �سب�أ ،بح�ضور رئي�س
ال��وزراء باجلمهورية اليمنية الدكتور مُعني عبدامللك �سعيد،

م�ؤكد ًا �أن الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن �أ�سهم يف
تطوير وحت�سني البنية التحتية للجامعة.
وي�أتي الدعم املقدم من الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
اليمن عرب م�شروع تطوير جامعة �إقليم �سب�أ؛ رفع ًا لكفاءة
امل���ؤ���س�����س��ات التعليمية وتلبية احل��اج��ة امل��ت��زاي��دة للتعليم
املحافظة ،مم��ا �أ�سهم يف زي���ادة فر�ص االلتحاق باجلامعة
وتوفري بيئة تعليمية جيدة.

ويت�ضمّن م�شروع تطوير جامعة �إقليم �سب�أ مبحافظة م�أرب
�إن�شاء مبنيني جديدين يحتويان على مبنى �إداري ومبنى
للقاعات الدرا�سية بعدد ( )16قاعة .ويخدم امل�شروع 3129
م�ستفيد ًا ،وك��ذل��ك امللتحقني باجلامعة م��ن م����أرب واجل��وف
والبي�ضاء والنازحني من املحافظات املجاورة.
ويدعم الربنامج قطاع ال�صحة يف حمافظة م���أرب عرب عدة
م�شروعات طبية ودعم قطاع املياه.
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حملة لتعزيز الممارسات السليمة لالستهالك  ..ومختص:

المملكة السادسة عالميا في الهدر الغذائي

منصور جبر

أال ترى هذه األلطاف؟
لو ت�أمل الإن�سان يف الأقدار وجريانها ،وت�صاريف الزمان
و�سريانها� ،سيجد �أن الله يحيطه ب�ألطافه ،ويتواله ب�أكنافه.
يبتليه ب�أمر فيك�شف له البالء خريا يخبئه الله له ،يُحرم من
�شيء فيكون الفقد خريا له.
�ألطاف الله حتيط به من كل مكان ،وحتت�ضنه يف كل جانب،
وهو يتقلب يف �أ�ستار يجريها الله عليه ليل نهار ،فما كتب الله
�شيئا �إال بحكمته ،وال قدر �أمرا �إال بخربته ،فهو احلكيم اخلبري
�سبحانه.
َ
يت�أمل العاقل �أحيانا يف �أمر قدَري �أ�ض َّر بالعامل كله فيقول
يف نف�سه ك�أن الله قلب موازين الكون ،وحرك الكرة الأر�ضية
كلها من �أجله هو ول�صاحله فقط ،ولو نظر الآخرون يف دقائق
الألطاف لقالوا مثل قوله.
يحر�ص على �أمر ويتفانى له في�ضيق عليه ويتع�سر ويتعرث،
ويف حلظة عابرة قريبة �أو بعيدة يقول� :سبحان الله الذي
كتب هذا يل وما كنت �أعلم �أن اخلري هو يف الذي اختاره الله
يل.
نوامي�س ال��ك��ون ،وح��رك��ات الأر�����ض ،وم�شاعر النا�س،
وتفا�صيل الزمان واملكان وكل دقيق وجليل كلها ترك�ض وفق
�أمر الله املدبر احلكيم الذي ا�ستوى على عر�شه وقدر مقادير
كل �شيء.
من قرير ال��ع�ين ،و�أح���ِ��س��ن الظن ب��رب��ك ،وت���أمَّ��ل يف �ألطافه
و�أقداره و�أ�سراره و�أ�ستاره التي حتيط بك من كل مكان.
كنت �أ�سمع �شيخا ب�سيطا رح��م��ه ال��ل��ه ي��ق��ول ب�ين املغرب
والع�شاء:
يا لطيفا مل تزل
الطف بنا فيما نزل
�أنت لطيف مل تزل
يا خفي الألطاف
ِّ
جننا مما نخاف
ورحم الله �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه
حني قال:
ُ
َ
في
خ
طف
ل
ن
م
ه
ٍ
ِ
َو َكم ِل ّل ِ
ٍّ
َ
َ
كي
َيد ُِّق َخفا ُه عَن ف ِهم الذ ِّ
ُ�سر
ُ�سر �أَتى ِمن بَع ِد ع ٍ
َو َكم ي ٍ
َف َفرَّجَ َكر َب ُه ال َقلبُ َ
جي
ال�ش ِّ
مر ُت�سا ُء ِب ِه َ�صباح ًا
َو َكم �أَ ٍ
َ
ُ
َ�شي
َو َت�أتي َك امل�سَ َّرة ِبالع ِّ
�إِذا �ضا َقت ِب َك الأَحوا ُل يَوماً
الواح ِد ال َفر ِد ال َع ِل ِّي
َف ِثق ِب ِ
وَال تجَ َزع ِ�إذا ما نابَ َخطبٌ
في
َف َكم ِل ّل ِه ِمن لُ ٍ
طف َخ ِّ
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جدة ـ البالد

�أك��د اخلبري واملهتم يف احل��د من الهدر الغذائي زيد
ال�شبانات �أم�س �أن اململكة ال�ساد�سة عامليًا يف الهدر
الغذائي بن�سبة % 33.1
وقال ال�شبانات� " ،إنه يتوقع زيادة الهدر الغذائي �إذا
ا�ستمر ال�سلوك كما هو بالن�سبة لأفراد املجتمع ،م�شريا
�إىل �أن احلمالت التوعية التي تقودها امل�ؤ�س�سة العامة
للحبوب �ست�ساهم يف خف�ض الهدر والفقد الغذائي.
وك��ان��ت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب ممثلة بالربنامج
الوطني للحد م��ن الفقد وال��ه��در يف ال��غ��ذاء� ،أطلقت
امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب �أم�س الأول  ،ممثلة بالربنامج
الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء حملة توعوية
مو�سعة حتت �شعار «حلظة ه��در» ،انطالق ًا من دورها
يف رف��ع ال��وع��ي ب�أهمية التنويع ال��غ��ذائ��ي والت�أكيد
على �أهميــته ،وتعزيز املمار�سات ال�سليمة لال�ستهالك
والتحفيز على تبني احللول التي ت�سهم يف احلد من
ال��ه��در ال��غ��ذائ��ي .و�أو���ض��ح��ت امل�ؤ�س�سة �أن قيمة هدر
الغذاء يف اململكة جتاوز (  ) 40مليار ريال �سنوي ًا ،فيما
بلغت ن�سبة الفقد والهدر يف الغذاء (.)%33
وب��ي��ن��ت �أن احل��م��ل��ة ���ش��ه��دت ت��ف��اع�لا ك��ب�يرا م��ن اف���راد
املجتمع وكذلك اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
واجلمعيات وذل���ك يف �إط���ار امل�س�ؤولية املجتمعية
امل�شرتكة  ،والتي تنبع من منظور ديني وجمتمعي
ووطني  ،م�ؤكدة �أن احلملة �ستتوا�صل حتى نهاية
ال�شهر القادم  ،فيما برامج التوعية م�ستمرة من خالل

احل�ساب الر�سمي للربنامج الوطني للحد من الفقد
والهدر يف الغذاء باململكة على م��دار العام لإي�ضاح
خطورة الفقد والهدر الغذائي على كافة مناحي احلياة
 ،م�شرية �إىل �أن توقيت احلملة يتوافق م��ع اليوم
العاملي للتوعية بالفقد وال��ه��در يف ال��غ��ذاء ،وال��ذي
ميثل منا�سبة دولية لتبني اال�ستخدام الفعال للموارد
الطبيعية .يذكر �أن الفقد وال��ه��در يف ال��غ��ذاء ي�شكل
هاج�س ًا عامليا مل��ا ل��ه م��ن �آث���ار وخيمة على امل�ستوى

االقت�صادي وال�صحي واالجتماعي والبيئي ،وي�ؤدي
�إىل خ�����س��ارة وه���در يف امل����وارد ال��ت��ي متثل ج���زء ًا ال
يتجز�أ من عملية �إنتاج ال��غ��ذاء ،وم��ا ي�سببه ذل��ك من
انخفا�ض يف العائد االقت�صادي من الأعمال الزراعية
وال�صناعية ،ويف نف�س الوقت يزيد من انعدام الأمن
الغذائي بالبلدان ذات املوارد املحدودة والتي تكافح
لتحمّل تكاليف ا�سترياد ال�سلع لتلبية االحتياجات
الأ�سا�سية من الغذاء.

الصحة :لقاح األنفلونزا لألطفال من عمر  6أشهر
الريا�ض ـ البالد

قالت وزارة ال�صحة� ،إنه ميكن البدء ب�إعطاء لقاح
الإنفلونزا املو�سمية للأطفال ،البالغني من عمر 6
�أ�شهر ف�أكرث.
ج����اء ذل����ك ردًا ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ار م���ن م��واط��ن،
حل�ساب «ال�صحة  »937التابع ل��ل��وزارة على
موقع التوا�صل «تويرت» ،قال فيه :هل تطعيم
الإنفلونزا املو�سمية ينا�سب الأطفال يف �أي
عمر؟
و�أ����ش���ارت وزارة ال�صحة� ،إىل �أن���ه �سيتم
الإع�لان عن حملة التطعيم �ضد الإنفلونزا
املو�سمية ،حال توافرها ،من خالل ح�ساب
وزارة ال�صحة الر�سمي.
من جهة �أخ��رى� ،أعلنت وزارة ال�صحة
�أم�����س ع��ن ت��واف��ر اللقاح امل��ان��ع للحزام

الناري ،والذي ي�ؤخذ كجرعتني منف�صلتني.
و�أو�ضحت الوزارة� ،أنه ح�سب التو�صيات احلالية،
يتم تلقي جرعتني من لقاح احلزام الناري بفا�صل من
� 6 - 2أ�شهر ،وذلك للفئة العمرية  50عاما ف�أكرث.
و�أ�ضافت �أن اللقاح ي�ساعد يف حماية البالغني من
الإ�صابة بعدوى احلزام الناري وم�ضاعفات الإ�صابة
ب��ال��ع��دوى ،وال يتطلب تلقي اللقاح �إج���راء فح�ص
معني.
ي�شار �إىل �أن االنفلونزا املو�سمية مبثابة عدوى
فريو�سية ح���ادة تنت�شر ب�سهولة وت�صيب جميع
الفئات العمرية  ،وهي تنتقل عن طريق ا�ستن�شاق
ال���رذاذ املحتوي على ال��ف�يرو���س �أو مل�س الأ�سطح
امللوثة.
و ترتاوح فرتة احل�ضانة يف املتو�سط من � 4-2أيام،
ويعترب �أخذ لقاح االنفلونزا املو�سمية كل عام من

 100ألف عملية بمراكز القلب خالل  8أشهر
الريا�ض ـ البالد

�أو���ض��ح��ت "ال�صحة" �أن م��راك��ز القلب يف خمتلف
مناطق اململكة ق��د �أج���رت ع��دد م��ن العمليات بلغت
( )104770عملية ،وذلك خالل الفرتة من �شهر يناير
�إىل �شهر �أغ�سط�س من العام اجلاري 2022م.
وذكرت الوزارة �أن عدد حاالت الق�سطرة للكبار بلغت
( )99236عملية ،فيما بلغ ع��دد ح��االت العمليات
اجلراحية للكبار ( ،)3908وبلغ عدد حاالت الق�سطرة
للأطفال( ) 1154عملية ،وبلغ عدد حاالت العمليات
اجلراحية �أطفال ( )472عملية.
كما بينت "ال�صحة �أن��ه مت تنفيذ ع��دد من امل�شاريع
اخلا�صة يف مراكز القلب يف عدد من املناطق ،من عام
 ،2022 – 2019متثلت يف جتهيز وتدريب وت�شغيل
غرفة عمليات جراحة القلب يف م�ست�شفى امللك فهد
يف منطقة الباحة ،جتهيز وتدريب وت�شغيل غرفة
عمليات جراحة القلب يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز
يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ائ��ف ،جتهيز وت��دري��ب وت�شغيل
ال���روب���وت ال��ق��ل��ب��ي��ة ب��وا���س��ط��ة ال��ن��ظ��ام اجل��راح��ي
غرفة عمليات جراحة القلب يف مركز الأم�ير في�صل م�ست�شفى امللك عبد الله يف بي�شة.
بن خالد يف مدينة �أبها ،جتهيز وتدريب وت�شغيل ي�شار �إىل �أن مركز القلب يف م�ست�شفى امللك في�صل ال��روب��وت��ي ال�����س��ري��ري ،وف��ق�� ًا لت�صنيف ال�شركة
معمل الق�سطرة يف م�ست�شفى حفر الباطن املركزي التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض،يعد �ضمن الأم�يرك��ي��ة ل��روب��وت��ات داف��ن�����ش��ي «»Da Vinci
 ،و جتهيز وت��دري��ب وت�شغيل معمل الق�سطرة يف �أك�بر خم�سة مراكز على م�ستوى العامل يف جراحة وال�����ش��رك��ة امل��ت��ع��اون��ة معها ل��ت��دري��ب اجل��راح�ين يف

اجل��راح��ات الدقيقة « ،»MISمناف�س ًا بذلك مراكز
رائدة عاملي ًا يف �أمرا�ض وجراحة القلب يف الواليات
املتحدة .
وي�شتمل النظام اجلراحي الروبوتي ال�سريري على
ذراع م��زودة بكامريا و�أذرع �آلية ملحَ قة بها �أدوات
جراحية ،يقوم من خاللها اجل َّراح بالتحكم يف الأذرع
بينما يجل�س �أمام �شا�شة حتكم مت�صلة بحا�سب �آيل
بالقرب من طاولة العمليات� ،إذ توفر وحدة التحكم
للج َّراح عر�ض ًا مكرب ًا ثالثي الأبعاد وعايل الو�ضوح
ملوقع اجلراحة.
ومت���ك���ن م���رك���ز ال��ق��ل��ب مب�����س��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض ،من تو�سيع
ن��ط��اق ا�ستخدامات تقنية ال��روب��وت يف ج��راح��ات
ال��ق��ل��ب ال��دق��ي��ق��ة وامل��ع��ق��دة لت�شمل زرع ال�����ش��راي�ين
التاجية ،وا�ستبدال �أو �إ�صالح ال�صمامات امليرتالية
�أو الثالثية �أو كلتيهما حتى و�إن كانت قد �أُجريت
عملية �سابقة ل��ه��م��ا ،و�إ����ص�ل�اح ال��ث��ق��وب وال��ع��ي��وب
اخللقية القلبية� ،إ�ضاف ًة �إىل �إزال��ة الأورام القلبية،
وكي الأوردة الرئوية التي تت�سبب يف خفقان القلب
ّ
فيما يرتاوح املدى الزمني للعمليات ما بني �ساعتني
و�ست �ساعات ،ح�سب كل حالة جراحية.

توقيف مخالفي الصيد في مناطق محمية
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ()23
م��واط�� ًن��ا خمالفني لنظام البيئة ،لدخولهم
منطقة حممية دون ت�صريح وال�صيد يف �أماكن
حمظورة يف حممية امللك عبدالعزيز امللكية
وحممية الإم��ام عبدالعزيز بن حممد امللكية،
بحوزتهم ( )29بندقية هوائية ،وبندقيتا ر�ش
من نوع (�شوزن) ،و( )7045ذخرية ،و()33
ط��ي�رًا م�����ص��ي��دًا ،ومت حت��ري��ز امل�����ض��ب��وط��ات،
وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
و�أك����د امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��ق��وات اخلا�صة
للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي،
�أن عقوبة دخ��ول املحميات الطبيعية دون

ت�����ص��ري��ح (� )5آالف ري�����ال ،وت��ب��ل��غ عقوبة
ال�صيد يف �أماكن حمظورة غرامة (� )5آالف
ري���ال ،فيما تبلغ عقوبة ا���س��ت��خ��دام بندقية
الر�ش (�شوزن) وال�شباك وال�شباك ال�ساقطة
وامل�صائد والأ�شراك غرامة (� )100ألف ريال،
و�سيتم حتديد عقوبة ن��وع امل�صيد من جهة
االخت�صا�ص ،وف��ق م��ا ن�صت عليه الالئحة
التنفيذية ل�صيد الكائنات الفطرية الربية.
وح��ث العتيبي على الإب�ل�اغ ع��ن �أي ح��االت
متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية
ع��ل��ى ال���رق���م ( )911مب��ن��اط��ق م��ك��ة امل��ك��رم��ة
والريا�ض وال�شرقية ،و( )999و( )996يف
بقية مناطق اململكة.

�أهم �سبل الوقاية ،كما معظم النا�س ممن ي�صابون
باالنفلونزا يتعافون من دون عالج.
وتنق�سم االنفلونزا �إىل �أربعة �أنواع رئي�سية ،بع�ضها
ي�صيب الب�شر وبع�ضها ي�صيب احليوانات ،وهي:
فريو�س االنفلونزا (�أ) وفريو�س االنفلونزا (ب):
ي�صيبان الب�شر ،وهما امل�سببان لعدوى االنفلونزا
املو�سمية التي تنت�شر يف مو�سم ال�شتاء.
�أما فريو�س االنفلونزا (�سي) :ي�صيب الب�شر ،وهو
امل�سبب لعدوى االنفلونزا خالل ال�سنة.
وبالن�سبة لفريو�س االنفلونزا (د) :فهو ي�صيب
املوا�شي ،وال ميكن انتقاله �إىل الب�شر.
كما توجد �أنواع فرعية من فريو�س االنفلونزا (�أ)،
وتختلف بح�سب الربوتني (� Hأو  )Nالذي يغلف
الفريو�س ،حيث يوجد  18ن��وع من الربوتني ،H
و 11نوع من الربوتني .N

خبير طقس:

في أكتوبر تختفي
الثعابين والعقارب
الريا�ض ـ البالد

قال خبري الطق�س واملناخ خالد الزعاق� ،إن الليل
وال��ن��ه��ار يت�ساويان خ�لال �شهر �أك��ت��وب��ر  ،ال��ذي
بد�أ يوم �أم�س  ،الفتا �إىل �أن �أكتوبر �أحد الأ�شهر
ال�سبعة التي تتكون م��ن  ٣١ي��ومً��ا ،م�ضي ًفا �أن
�أك��ت��وب��ر م���أخ��وذ م��ن اللفظة اليونانية «�أك��ت��و»،
و�أ�ضاف �أن �شهر �أكتوبر يعرف يف العراق وبالد
ال�شام بت�شرين الأول وه��ي لفظة �أرام��ي��ة تعني
ال�سابق والالحق.
و�أو�ضح خالد الزعاق �أن��ه يف منت�صف �أكتوبر،
يدخل مو�سم الو�سم ،وتعتدل الأج���واء وتكرث
الأمرا�ض� ،أما يف نهايته ،تنتهي الرطوبة وتختفي
العقارب والثعابني.
من جهته �أو���ض��ح الباحث يف الطق�س واملناخ،
عبدالعزيز احل�صيني� ،إن �شهر �أكتوبر الذي بد�أ
ال�سبت �أول �أيامه ،له  5مميزات مناخية� ،أبرزها:
ب��دء الو�سم وق�صر النهار وزي���ادة الليل  ،الفتا
عرب – تويرت� -أن من مميزاته املناخية ـ �أنه من
ا�شهر اخلريف ،ويف منت�صفه بداية الو�سم ،وهو
�أف�ضل و�أرق موا�سم الأمطار يف اململكة،كما �أنه
غزير املطر �إذا قدر الله فيه هطول املطر،وتكون
الأجواء فيه حارة ن�سبي ًا و�سط النهار ،معتدلة يف
�أول الليل ،مائلة للربودة �آخره ،ويق�صر النهار فيه
ويطول الليل ،وميتد الظل.
وك��ان احل�صيني قال �أم�س� ،إن��ه من يوم الإثنني
املقبل ت��ب��د�أ «ال�����ص��رف��ة» وه��ى م��ن جن��وم �سهيل،
و���س��م��ي��ت ك��ذل��ك الن�����ص��راف احل����ر ،ح��ي��ث يكون
الطق�س حا ًّرا ب�شكل ن�سبي و�سط النهار� ،أما يف
اً
معتدل،
ط��ريف النهار فيكون مائلاً للحرارة �أو
وتزداد الربودة مع مرور الأيام.
و�أ�شار احل�صيني �إىل �أن الو�سم عندما يبد�أ يكون
من الناحية ال�شمالية الغربية للمملكة ،ثم الغربية
ثم الو�سطى فال�شرقية ،و�أن��ه متبق على حلول
ال�شتاء حوايل �شهرين ،حيث يبد�أ يف  7دي�سمرب.
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تطبيق ذكي يتيح البحث عن الكتب ودور النشر

كتاب الرياض ..ملتقى الثقافات والثراء املعريف
الريا�ض ـ البالد
ت�شهد اململكة حراكا ثقافية كبريا
يتما�شى مع ر�ؤية  ،2030حيث
ي��ت��واف��د اجل��م��ي��ع ع��ل��ى معر�ض
ال��ري��ا���ض ال����دويل للكتاب لعام
2022م منذ انطالقته� ،إذ ي�شهد
ح�ضورا ملحوظ ًا من
املعر�ض
ً
ال���زائ���ري���ن وامل��ه��ت��م�ين ب���ق���راءة
واق���ت���ن���اء ال��ك��ت��ب وال��ف��ع��ال��ي��ات
امل�������ص���اح���ب���ة ل���ل���م���ع���ر����ض ل���ه،
م�ستمتعني بالربنامج الثقايف
املتنوع ،وال��ن��دوات احل��واري��ة،
والأم�سيات الأدبية واملو�سيقية.
وعب عدد من رواد املعر�ض عن
رّ
�إعجابهم برثاء الربامج وتنوع
الفعاليات ،و�سهولة الإجراءات،
حيث يقام املعر�ض على م�ساحة
� 70أل����ف م�ت�ر م���رب���ع ،ليكون
�أكرب معار�ض الكتاب يف تاريخ
اململكة� ،ضمن مبادرة "معار�ض
الكتاب" التي �أطلقتها هيئة الأدب
والن�شر والرتجمة.
�أكد القا�ص حممد العرادي� ،أن املعر�ض �أ�صبح ملتقى
للثقافات والفنون ،و�أ�ضيفت �إليه م�ساحة تو�سعة �ض ّمت
عب الزائر خمتار مهدي
ع��دد ًا �إ�ضافي ًا من ال��دور ،كما رّ
مثمن ًا
املعر�ض،
أجنحة
عن �سعادته يف العمل ب�أحد �
ّ
اخلدمات واملرافق املتكاملة للمعر�ض.
وي��ق��دم امل��ع��ر���ض ع��ل��ى م���دى � 10أي����ام رح��ل��ة معرفية
متكاملة م��ن خ�لال برنامج ث��ق��ايف ،يت�ضمن جل�سات
ون����دوات ح��واري��ة ،و�أم�����س��ي��ات �شعرية ومو�سيقية،
وم�سرحيات حملية وعاملية ،وور�ش تدريبية ،وعرو�ض ًا
حية للطهي ،وجناح ًا للطفل ،وفعاليات و�أن�شطة متثل
 16قطاع ًا ثقافياً� ،إ�ضاف ًة �إىل �إقامة م�ؤمتر النا�شرين
يف ن�سخته الثانية ،بح�ضور ك��ب��ار النا�شرين حول
العامل ،وال��ذي نوق�ش يف جل�ساته اليومني املا�ضيني،
و�سبل نقل
الآفاق امل�ستقبلية ل�صناعة الكتاب والن�شرُ ،
اخلربات والتجارب االحرتافية لدور الن�شر النا�شئة،
و�آلية بيع وت��داول حقوق امللكية الفكرية ،وحتديات
الن�شر و�سبل اال�ستفادة من الثورة الرقمية ،وتقدمي
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف ت�سويق الكتب وطباعتها
ون�شرها وترجمتها.

المستكشف الصغير
و���ض��م��ن م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب� ،أط��ل��ق��ت هيئة ال��ت�راث يف
املعر�ض ال���دويل للكتاب  ٢٠٢٢فعالية للطفل حتت
م�سمى "امل�ستك�شف ال�صغري" ،وتتمحور فكرته حول
و�ضع حو�ض رمل لي�ستك�شف الطفل ملدة ع�شر دقائق
فقط القطع الأثرية ،وكذلك �إح�صائية لكل طفل ت�شمل:
بيانات الطفل ،وامل��ق��ا���س��ات ،وماهية القطع الأث��ري��ة
وعددها.
وك�شف القائمون على الفعالية الأدوات امل�ستخدمة
لور�شة عمل الطفل ،وه��ي عبارة عن لب�س حماية من
الرمل ،وقبعة حلماية الر�أ�س ،ونظارة حلماية العني من
مكبة ال�ستك�شاف الطفل الآثار ،وفر�شة
الرمل ،وعد�سة رّ
لتنظيف الآث���ار من ال��رم��ل ،وك�شّ اف يو�ضع يف ر�أ���س
الطفل و�أدوات م�ساعدة حلفر الرمل وعالمات رقمية
تو�ضع للأثر امل�ستك�شف بالرمل� ،إ�ضافة �إىل املرت الذي
يعد �آخر مرحلة من مراحل البحث لقيا�س الأث��ر الذي
ا�ستك�شفه الطفل .وت�أتي هذه الفعالية �ضمن جهود هيئة
الرتاث لن�شر الوعي عن الرتاث الثقايف للطفل ،وعالقته
بوطنه واملحافظة على الرتاث والآثار ،وتعزيز مهارة

وتنمية روح الإبداع لدى الطفل.

تطبيق ذكي
ود�شنت هيئة الأدب والن�شر والرتجمة ،تطبيق ًا ذكي ًا
يتيح ع���دد ًا م��ن اخل��دم��ات والت�سهيالت؛ م��ن �أب��رزه��ا
البحث عن الكتب ودور الن�شر ،مع خا�صية الإر�شاد
املالحي ،و�إمكانية �شراء التذاكر للحفالت والفعاليات
الثقافية ،وكذلك تقومي ي�ستعر�ض الفعاليات وغريها
م��ن امل��زاي��ا واخل��دم��ات ،حيث ميكن حتميل التطبيق
جمان ًا عرب متجر "جوجل بالي" مل�ستخدمي �أجهزة
زواره
"�أندرويد" ،ومتجر "�أبل" ،كما ي�ستقبل املعر�ض ّ
يومي ًا حتى � 8أكتوبر اجلاري من ال�ساعة � 11صباح ًا
حتى  12منت�صف الليل.

�ثر من ٣٥٠
كما �أب��ر َز النادي الأدب��ي الثقايف بجدة �أك َ
منوعا خ�لال م�شاركته يف معر�ض الريا�ض
إ���ص��دارا
�
َّ
ً
ال��دويل للكتاب ،حيث متثَّلت الإ���ص��دارات يف دواوي��ن
�شعر ،وق�ص�ص ،ورواي���ات ،ودرا���س��ات �أدب��ي��ة ،وكتب
ن��ق��دي��ة ،وف��ك��ري��ة ،ودوري�����ات ال���ن���ادي ،و�أك��ث�ر م��ن ٣٠
�إ�صدار ًا جديداً� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة النادي مبجموعة
م��ن �سل�سلة الأدب ال�����س��ع��ودي م��ن م�شروعه لطباعة
البحوث العلمية املهتمة بالأدب ال�سعودي.
و�أك����� َد رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��ط��ب��وع��ات ب��ال��ن��ادي ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ال�سلمي ,حر�ص ال��ن��ادي على م�شاركاته
من خالل تنوع مطبوعاته ما بني كتب متخ�ص�صة يف
الأدب ال�سعودي ,ويف الإب���داع �شعراً ,ون�ثر ًا وكتب
�أخ��رى متخ�ص�صة يف النقد ،م�ضيف ًا �أن ال��ن��ادي �أق��ام

ركن خمفَّ�ض لبع�ض الكتب ،حيث تتجاوز مطبوعات
النادي �أكرث من  ،500بني كتاب وجملة ،ولديه خم�س
جمالت م�شهورة ومنت�شرة على م�ستوى العامل وهي
عالمات يف النقد ونوافذ يف الرتجمة ،وعبقر يف ال�شعر
والراوي يف ال�سرد.

ثقافة الحوار وآدابه
من جانبه� ،أطلع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
زواره على منا�شط املركز الثقافية املتمثلة يف عدد من
الإ�صدارات املتخ�ص�صة بثقافة احلوار و�آدابه ،من خالل
جناحه اخلا�ص الذي يحوي على العديد من املطبوعات
والدرا�سات وامل�ؤ�شرات املتخ�ص�صة التي قام ب�إ�صدارها
يف خمتلف املجاالت لتعزيز منظومة القيم التي يعمل
عليها امل��رك��ز� ،إ���ض��اف��ة �إىل التعريف بجائزة احل��وار
التي تع ّد �إحدى املبادرات الوطنية التي يقدمها املركز
لتحقيق مزيد من التفاعل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
والقطاع اخلا�ص ،واملجتمع املدين والأفراد ،وتقديرهم
وحتفيزهم على تقدمي املبادرات الوطنية ،التي ت�سهم
يف �إب��راز وتعزيز قيم احل��وار والت�سامح والتعاي�ش
والتالحم ،للإ�سهام يف حتقيق تطلعاتر�ؤية اململكة.
كما ي�شارك املركز بالعديد من الإ���ص��دارات والق�ص�ص
املوجهة للأطفال ،التي تهدف �إىل غر�س مفهوم احلوار
يف نفو�س الأطفال ون�شر قيم احل��وار وتعزيز مبادئه
وت�شجيعهم على ممار�سة احلوار الإيجابي مع اجلميع
وحث الأطفال على اح�ترام �إن�سانية الآخرين وتقدير
م�شاعرهم والتعاي�ش معهم وتر�سيخ مفهوم حب الوطن
وتعزيز مبادئ االنتماء والوالء يف نفو�سهم ،ت�ضمنت
عناوين املجموعة الق�ص�صية " احلوار طريق التفاهم
" و " جل�سة حوار " و" املوهبة ال�صامتة " و " الكنز
احلقيقي " و " حوار بني الأفكار " و " املوهبة اخلفية
" ونبني الوطن معا " و " التحاور مع الأم " و " البيئة
�أمانة " و " ابت�سامة من ذهب " وجملة " عبدالعزيز
ون���ورة " .وتت�ضمن املعر�ض ع���ددا م��ن الإ���ص��دارات
والأن�����ش��ط��ة املتعلقة ب��احل��وار احل�����ض��اري و�إي�����ص��ال
ال�صورة احلقيقة عن اململكة من خالل برنامج " ج�سور
" لرت�سيخ قيم احل��وار احل�ضاري ،وتقوية اللحمة
الوطنية ،وتعزيز التعاي�ش والتالحم وحماية الن�سيج
املجتمعي يف مناطق اململكة كافة.

اقتصاد
6
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�إن العامل يتحول ..

اإلنسان الجديد
ال ي�ساورين �شك يف �أن �إن�سان اليوم  ..لي�س هو
الإن�����س��ان الأول �أو ال��ق��دمي  ..ال��ذي كنا ن��ق��ر�أ عنه يف
كتب التاريخ ال�سحيق �أو املر�سوم على جدار الكهوف
� ..أو �إن�����س��ان الهياكل العظمية ال��ت��ي وج��دن��اه��ا يف
الأحفوريات.
لقد اختلف ذل��ك الإن�����س��ان ب�شكله ول��ون��ه وج�سمه
وقوة ع�ضالته وطبيعته وطريقة تفكريه و�سلوكه ..
بل وميكن �أن نذهب اىل �أبعد من ذلك ونقول ،حتى
خ�لاي��اه ق��د ت��غ�يرت بفعل ت��غ�يرات امل��ن��اخ وال�صحة
والغذاء والتجارب واخلربات والتعليم والتنقل حول
العامل  ..و�أك�سبته �صفات طاغية غريت من تركيبته
الب�شرية والإن�سانية والت�شريحية وجعلت منه نوعا
�آخر من الب�شر.
ويف ع�صرنا احلديث لعبت ال��ث��ورة التكنولوجية
دوره��ا م��رة �أخ��رى  ..و�أ�ضافت تغيريات ومكونات
ج�سدية ونف�سية وف��ك��ري��ة ج��دي��دة وغ�ي�ر م�سبوقة
وجعلت منه �أعجوبة احلياة.
دخ��ول الذكاء اال�صطناعي وال�شرائح الإلكرتونية
ومنظمات العمليات احليوية اجل�سدية والنف�سية
واللقاحات الفريو�سية وامل�ضادات احليوية والأجزاء
الروبوتية وغريها من التقنيات � ..أدى دخولها اىل
ج�سم الإن�سان احلديث  ..فجعلت منه �إن�سانا �آخرا ال
ميكن التنب�ؤ مبا ميكن �أن يكون عليه يف امل�ستقبل من
ق��درات خارقة و�شكل و�صحة و�سلوك وعمر �صحي
طويل  ..بحيث يكون ق��ادرا على تغيري حميطه و�أن
ينتقل اىل �آفاق �أو�سع يف الكون وي�سافر بني الكواكب
ويعي�ش خارج كوكب الأر�ض.
هذه التو�أمة والتداخل بني الإن�سان والتكنولوجيا
� ..ستغري الطريقة التي يعمل بها وكيفية التوا�صل مع
�أقرانه من الب�شر والآالت ال�شبيهة بالب�شر  ..وت�أثري
الآل��ة على �سلوكه وبالعك�س  ..وكيف ي�ؤثر الإن�سان
على �سلوك الآلة املتعلمة والتي �ستتحول بال�ضرورة
اىل �آلة مفكرة.
وهناك �أ�سئلة �أخرى كثرية تطرح نف�سها بقوة مثل:
ماذا يعني �أن يعمل الإن�سان جنبا اىل جنب مع الآلة
وكيفية التوا�صل وال��ت��ع��اون فيما بينهما  ..وكيف
�ستت�أثر �سلوكياته نتيجة اعتماده على التكنولوجيا
وع�لاق��ات��ه م��ع ر�ؤ���س��ائ��ه وع��م�لائ��ه  ..وك��ي��ف �ستعيد
املنظمات �صياغة �إ�سرتاتيجياتها وهياكلها التنظيمية
وب��رام��ج ال��روات��ب وامل��ك��اف���آت ل�ل�إن�����س��ان والآل����ة على
ال�سواء.
و�أخريا �أرى �أن غزو الآلة اخلوارزمية الذكية للإن�سان
ب�إرادته � ..ستعمل على �إعادة هند�سة مكوناته وقدراته
و�سلوكياته  ..وجتعل منه قوة �إبداعية خارقة.

 1,114مليارا نففات و 1,123مليارا
إيرادات واستمرار النمو

حممد اجلدعان

جدة  -البالد

�أكدت امليزانية التقديرية للمملكة للعام 2023
م  ،قوة اقت�صاد اململكة والو�ضع املايل يف ا�ستمرار
حتقيق الفائ�ض والتحول �إىل اال�ستدامة  ،حيث
توقعت وزار ُة املالية يف بيانها التمهيدي �أن يبلغ
�إجمايل النفقات ح��وايل  1,114مليار ري��ال،
و�إجمايل الإي���رادات نحو  1,123مليار ريال،
ومن ثم يقدر الفائ�ض بنحو  9مليارات ريال
متثل  % 0.2من الناجت املحلي الإجمايل ،فيما
توقعت الوزارة �أن تبلغ �إي��رادات العام اجلاري
 1222مليار ريال والنفقات  1132مليار ريال،
�أي بفائ�ض  90مليار ريال.
ويف �إط��ار نهج ال�شفافية العالية ب�ش�أن بينات
يعك�س ال��ب��ي��انُ التمهيدي
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ،
ُ
للميزانية العامة للدولة للعام القادم  ،احلر�ص
على التقد َم يف تنفيذ الربامج وامل�شاريع الداعمة
للنمو والتنوع االقت�صادي ،وحت�سني اخلدمات
العامة ،وتعزيز برامج �أنظمة الرعاية واحلماية
االجتماعية ،مع احلفاظ على املكت�سبات التي
حتققت خ�لال ال�����س��ن��وات ال�سابقة على جانب على املديني املتو�سط والطويل �إىل املحافظة
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل حت�سني وتطوير على م�ؤ�شرات مالية م�ستدامة.
الت�شريعات وال�سيا�سات التي �أ َّدت
جتاوز الأزمات
�إىل تقدم اململكة يف م�ؤ�شرات �سهولة
اجلانب املهم الآخر الذي �أ�شار �إلية
ممار�سة الأعمال ،ويتوقع �أن ي�ستمر زيادة االستثمارات
وزي��ر املالية  ،ه��و ق��درة اقت�صاد
هذا النمو على املدى املتو�سط.
والمشاريع
اململكة على جتاوز الأزم��ات التي
كما �أكد البيان على ا�ستمرار العمل
ي��واج��ه��ه��ا ال��ع��امل  ،ب��ق��ول��ه  :رغ��م
االستراتيجية
على رف��ع ك��ف��اءة وفاعلية الإن��ف��اق
املخاوف والأزم��ات التي ي�شهدها
وال�ضبط املايل ،وموا�صلة تعزيز وخلق الوظائف
العامل والتحديات امل�صاحبة لها
ال��و���ض��ع امل���ايل للمملكة ،بجانب
وت�أثريها على تباط�ؤ االقت�صاد
ت��ع��زي��ز من���و اال���س��ت��ث��م��ار امل��ح��ل��ي
ال��ع��امل��ي م��ت���أث��رة ب��ت��زاي��د ال�ضغوط
عن طريق بناء ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص
الت�ضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا
وت�أهيله لي�شمل جميع مناطق اململكة.
وال��ت��وت��رات اجليو�سيا�سية(الأزمة الرو�سية
الأوكرانية ) التي �ألقت بظاللها �سلب ًا على �سال�سل
اال�ستدامة املالية
ومت��ث��ل اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ه��دف��ا رئي�سيا يف الإم���داد العاملية� ،إال �أن ق��وة ومتانة االقت�صاد
ا�سرتاتيجية اململكة التنموية  ،حيث �أ�شار وزير ال�سعودي م َّك َنت اململكة من مواجهة هذه الأزمات
َ
املالية حممد بن عبدالله اجل��دع��ان �إىل تطور  ،وتعزيز منظومة الدعم واحلماية االجتماعية.
ّ
هيكل املالية العامة يف اململكة خالل ال�سنوات
منو ووظائف
املا�ضية� ،إذ جنحت احلكومة يف حتقيق الهدف
تتوقع ال���وزارة يف بيانها حتقيق معدل منو
الأ�سا�سي من الإ�صالحات املالية يف مرحلتها
بن�سبة  %8للناجت املحلي االجمايل احلقيقي هذا
الأوىل حت��ت م�سمى ب��رن��ام��ج ال��ت��وازن امل��ايل،
العام ا�ستنادا �إىل معدالت النمو املتحققه خالل
الذي كان ي�ستهدف ال�سيطرة على معدالت العجز
الن�صف الأول من العام اجلاري  ،وهي الأعلى
املرتفعة للو�صول �إىل التوازن املايل على املدى
منذ ع�شر �سنوات  ،مما جعل االقت�صاد ال�سعودي
املتو�سط ،فيما انطلقت مرحلتها الثانية حتت
يف مقدمة دول العامل من حيث معدالت النمو
م�سمى برنامج اال�ستدامة املالية ،ال��ذي يهدف
للعام  ، .2022مقابل  %7.6توقعات ل�صندوق

المملكة تستضيف المؤتمر
الدولي للخدمات الجوية
الريا�ض -البالد

مليارات ريال فائض متوقع عام 2023

الميزانية القادمة  ..تقديرات قوية للنمو واالستدامة

زين �أمني

ُ
ت�ست�ضيف اململكة ال��دورة  15من امل�ؤمتر الدويل
ملفاو�ضات اخلدمات اجلوية التابع ملنظمة الطريان
املدين الدويل (الإيكاو)،املق َّرر عقدها يف دي�سمرب
2023م يف ال��ري��ا���ض ،وي��ع�� ُّد من�صة مهمة للدول
الأع�ضاء من �أجل مناق�شة �سبل تنظيم و�إدارة قطاع
النقل اجلوي.
وق��ال وزي��ر النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية رئي�س
جم��ل�����س �إدارة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط�يران امل���دين
املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر �إن اختيار اململكة
ال�ست�ضافة امل���ؤمت��ر ال��دويل ملفاو�ضات اخلدمات
اجلوية  ،يعد ت�أكيدا على مكانتها و�إ�سهاماتها
الفعَّالة يف قطاع الطريان على ال�صعيد العاملي،
وت��ث��م��ي��ن�� ًا جل��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة �إىل ت��ع��زي��ز ال��رب��ط
اجل��وي مبا يتما�شى مع الإ�سرتاتيجية الوطنية
للنقل واخلدمات اللوج�ستية وامل�ستندة �إىل ر�ؤية
اململكة  .2030من جهته� ،أكد رئي�س الهيئة العامة
للطريان املدين عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج �أن

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

ا�ست�ضافة اململكة امل���ؤمت�� َر ت�ش ِّكل فر�صة
جوهرية لتوطيد العالقات الثنائية بني
ال���دول امل�شاركة ،وتعك�س مكانة اململكة
الرائدة يف �صناعة النقل اجلوي ،ودورها
الفاعل يف تطويره وتنميته على امل�ستوى
ال��ع��امل��ي ،ع�لاوة على ت�سليط ال�ضوء على
النقالت النوعية املحققة يف قطاع الطريان
املدين باململكة.
ويتيح امل�ؤمتر الدويل ملفاو�ضات اخلدمات
اجلوية ال��دول امل�شاركة م�ساح ًة لالجتماع
وع��ق��د جل�سات للتفاو�ض وال��ت�����ش��اور على
ال�صعيد الثنائي والإقليمي وال���دويل حول
����ش����ؤون اخل���دم���ات اجل���وي���ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
تعزيز فر�ص اللقاء بني �ص َّناع �سيا�سات قطاع
الطريان وامل�ش ِّرعني وم�ش ِّغلي املطارات ومقدِّمي
اخل��دم��ات وال�شركاء الآخ��ري��ن،وق��د ���ش��ارك يف
الن�سخة املا�ضية من الفعالية �أكرث من  160دول ًة
حول العامل.

الجدعان :رفع كفاءة اإلنفاق  -تعزيز الحماية االجتماعية وتخفيف األعباء المعيشية
النقد الدويل يف �أخر تقرير له ،مقابل  %7معدل الناجت املحلي للأن�شطة غري النفطية مع ا�ستمرار
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ق��ي��ادة ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي،
منو متوقع من البنك الدويل.
والإ���س��ه��ام يف زي���ادة خلق الوظائف
وت�أتي التوقعات الإيجابية لالقت�صاد
 ،وت��خ��ف��ي��ف الأع�����ب�����اء امل��ع��ي�����ش��ي��ة
ال�����س��ع��ودي ل��ل��ع��ام ال���ق���ادم  ،بح�سب
م��ن خ�ل�ال ���س��ي��ا���س��ات و�إج������راءات
الوزير اجلدعان  ،امتداد ًا للتطورات تقوية االحتياطات
ُّ
الحتواء معدالت الت�ضخم العاملية
الإي��ج��اب��ي��ة يف الأداء الفعلي خالل
الن�صف الأول من العام احلايل  ،حيث الحكومية ودعم
 ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ���ض��م��ان وف���رة
الصناديق
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة يف الأ���س��واق
متت مراجعة تقديرات معدالت النمو
املحلية ،وزيادة االعتمادات لربامج
االقت�صادي يف اململكة لعام 2023م
الوطنية
احلماية االجتماعية؛ والتي عززت
وامل����دى امل��ت��و���س��ط ،ب��ت��وق��ع��ات منو
اليقني والطم�أنينة لدى املواطنني
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل احلقيقي
بن�سبة  %3.1كحد �أدن���ى  ،على �ضوء ا�ستمرار با�ستقرار وقوة االقت�صاد الوطني رغم تداعيات
خطط م�شروعات التنمية امل�ستدامة  ،ودعم منو وحتديات ازمات االقت�صاد العاملي.

أداء مالي قوي
وف��ق�� ًا للبيان التمهيدي للميزانية ،من
املتوقع �أن ي�صل �إجمايل الإي���رادات يف
ع���ام 2025م ح���وايل  1,205م��ل��ي��ارات
ري��ال ،و�إجمايل النفقات ح��وايل 1,134
مليار ريال  ،مبين ًا �أن تلك الفوائ�ض �سيتم
توجيهها لتعزيز االحتياطيات احلكومية،
ودعم ال�صناديق الوطنية ،مع النظر يف
�إمكانية التعجيل يف تنفيذ بع�ض الربامج

وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية ذات البعيدين
االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ،وذل���ك وف��ق
اال�ستدامة املالية.
وجتاوز فائ�ض امليزانية العامة للمملكة
يف الن�صف الأول من العام احلايل 135
مليار ري��ال � ،شملت  57.5مليار ري��ال،
يف الربع الأول  ،و 77.9مليار ريال ،يف
الربع الثاين.

السابعة عالميا في مؤشر رأس المال الجريء

السعودية تتقدم في استثمارات التقنية الناشئة

جدة  -البالد

يف �إجناز مميز جديد على خارطة التناف�سية العاملية ،حلت اململكة
يف املرتبة ال�سابعة عاملي ًا يف م�ؤ�شر ا�ستثمار ر�أ�س املال اجلريء
يف �شركات التقنية النا�شئة ،متقدمة بـ  73مركز ًا .وحققت اململكة
مراكز متقدمة يف عدد من امل�ؤ�شرات الفرعية ،وحلت �ضمن قائمة
الدول الع�شر الأوىل عاملي ًا يف �أربعة م�ؤ�شرات .وكان تقرير
حديث قد ك�شف �أن ال�سعودية هي الوحيدة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي �سجلت �أعلى م�ؤ�شر نقطي ،وفق
معايري احل�ساب الربع �سنوي املتعلق بحجم ا�ستثمارات ر�أ�س
املال ،وذلك عن �أعمال الربع الأول من العام اجلاري 2022
 ،م�شري ًا �إىل �أن املبلغ ال��ذي جمعته ال�شركات النا�شئة يف
اململكة بالربع الأول من العام اجلاري ميثل �أعلى م�ستوى
جمعته على الإطالق يف ربع واحد.
وق��ال التقرير �إن النظام البيئي لر�أ�س امل��ال اجل��ريء يف
اململكة جنح يف جمع �أموال �أكرث بن�سبة  % 73يف الأ�شهر
الثالثة الأوىل من العام مقارنة بعام  2020ب�أكمله.
و�أب����ان ت��ق��ري��ر «م��اج��ن��ي��ت» �أن���ه م��ن خ�ل�ال ت��ع��زي��ز تدفق
ال�صفقات ،العام اجل���اري� ،سجلت ال�سعودية ك�أف�ضل
امل��واق��ع اجل��غ��راف��ي��ة ن�����ش��اط�� ًا ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن م�شاركة
امل�ستثمرين ال�سعوديني املحليني تظل منقطعة النظري،
حيث ميثلون  % 60من جميع امل�ستثمرين الن�شطني
الذين يدعمون ال�شركات النا�شئة يف اململكة يف الربع
الأول.
و�سبق �أن �أو���ض��ح حمافظ هيئة احلكومة الرقمية
املهند�س �أحمد بن حممد ال�صويان� ،إن اململكة هي
الأع��ل��ى عاملي ًا يف ن�سبة الإن��ف��اق احلكومي التقني

بن�سبة  % 21.7وبقيمة ت�صل �إىل  93مليار ريال حتى .2025
و�أ���ش��ار خ�لال امل�ؤمتر العاملي لريادة الأع��م��ال �إىل �أن املبادرات
احلكومية تعمل على تعزيز التوطني يف قطاع الرقمنة ،مو�ضح ًا
�أن حجم اال�ستثمارات يف ه��ذا اجلانب بلغ  % 73من �إجمايل
متويل ر�أ�س املال اجلريء.
وتتجه ال�سعودية بقوة وفاعلية لتعزيز م�شاركتها املميزة يف
م�ستقبل االبتكار من خالل التط ّلُعات والأولويات الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار للعقدين املقبلني ،والتي �أعلنها �سمو ويل
العهد  ،وت�ستند �إىل �أرب��ع �أول��وي��ات رئي�سة؛ تتمثل يف� :صحة
الإن�سان ،وا�ستدامة البيئة واالحتياجات الأ�سا�سية ،والريادة يف
الطاقة وال�صناعة ،واقت�صاديات امل�ستقبل ،مبا يُعزز من تناف�سية
توجهات ر�ؤية اململكة
ال�سعودية عامليًا وريادتها؛ ويتما�شى مع ُّ

 2030وتعزيز مكانتها ك�أكرب اقت�صاد يف املنطقة.
وحتت رعاية �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي "�سدايا" احت�ضنت الريا�ض القمة العاملية للذكاء
اال�صطناعي يف ن�سختهاالثانية جلميع احل��امل�ين واملبتكرين
وامل�ستثمرين واملفكرين لالن�ضمام للجهود التي تبذلها اململكة
لتحقيق ال��ط��م��وح��ات يف ه��ذا امل��ج��ال ،وت��ق��دمي من���وذج للذكاء
اال�صطناعي من �أجل بناء اقت�صادات قائمة على البيانات والذكاء
اال�صطناعي ل�صناعة م�ستقبل واعد لأجيالنا  ،جت�سيدا الهتمام
�سموه غري امل��ح��دود بقطاع البيانات وال��ذك��اء اال�صطناعي يف
اململكة يف �إط��ار ر�ؤي��ة اململكة � ،2030سعي ًا لو�صولها للريادة
العاملية يف جمال البيانات والذكاء اال�صطناعي.

سياسة
7

الأحد  6ربيع الأول 1444هـ املوافق � 2أكتوبر 2022م ال�سنة  91العدد 23742

فجر
ال�صحافة
ال�سعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام

رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

الكاظمي يؤكد أن حماية المتظاهرين أولوية

العراق ..احتجاجات عارمة الجتثاث فساد المليشيات
الحوثيون

يعرضون محادثات
الهدنة للخطر
عدن  -البالد

بغداد  -البالد

احت�شد �آالف املتظاهرين يف العا�صمة ب��غ��داد� ،أم�س
(ال�سبت) ،لإح��ي��اء ال��ذك��رى الثالثة لالنتفا�ضة الكربى
وغري امل�سبوقة �ضد ال�سلطة وف�ساد امللي�شيات الإيرانية
والنخبة ال�سيا�سية امل��وال��ي��ة لها يف بلد ي�شهد �شلال
�سيا�سيا ك��ام�لا� ،إذ هتف املحتجون �ضد ال�سيا�سيني
وامليلي�شيات ،رافعني الأعالم العراقية و�صور قتلى عام
� ،2019أثناء جتمعهم يف �ساحة التحرير الرمزية لإحياء
الذكرى ،بينما احت�شد ال�شباب �أي�ضا عند مدخل ج�سر
اجلمهورية الذي �أغلقته القوات الأمنية بثالثة حواجز
من الكتل اخلر�سانية ملنع الو�صول �إىل املنطقة اخل�ضراء
التي ت�ضم ال�سفارات الغربية وم�ؤ�س�سات الدولة.
وحاول البع�ض عبور ج�سر اجلمهورية باجتاه املنطقة
اخل�����ض��راء ،م��ا �أدى �إىل وق��وع بع�ض اال�شتباكات مع
الأمن ،فيما �أو�ضحت القوات الأمنية �أنها ر�صدت بع�ض
املند�سني ،م�ؤكدة �أنها تتعامل مع املتظاهرين بدرجة عالية
من املهنية وال�سلمية ،دون حمل ال�سالح �أو ا�ستخدام �أي

نوع من القوة معهم� ،إال �أنها �أ�شارت �إىل ر�صد عنا�صر
مند�سة ا�ستخدمت املولوتوف وبنادق ال�صيد والأعتدة
ً
�ضابطا
�ضد ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ،م��ا �أدى اىل �إ�صابة 19
ً
ومنت�سبا من القوة املكلفة بت�أمني احلماية للمتظاهرين،
فيما �أ�صيب  9مدنيني منذ انطالق التظاهرات .ووجهت
ر�سالة �إىل منظمي التظاهرات ،داعية �إياهم �إىل ت�سليم
املند�سني ف ً
��ورا واحلفاظ على �سلمية التحركات ومنع
الإ�ساءة �إليها.
وبعد التوتر احلاد الذي �شهدته العا�صمة العراقية بغداد
خالل الأيام املا�ضية ،دعا القائد العام للقوات امل�سلحة،
م�صطفى الكاظمي ،املتظاهرين �إىل التعاون مع القوات
الأمنية يف حفظ م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،م�شددا على عدم
ا�ستخدام الإطالقات النارية وال�سبل غري القانونية يف
التعامل مع التظاهرات � ً
أبدا .و�أكد يف بيان نقلته عنه خلية
الإعالم الأمني ،على حق التظاهرات ال�سلمية التي كفل
الد�ستور ممار�ستها يف �إطار القانونً ،
داعيا املتظاهرين
�إىل التعاون م��ع ال��ق��وات الأمنية يف حفظ م�ؤ�س�سات

الدولة واملمتلكات العامة واخلا�صة وحمايتها .ولفت
�سابقا ً
الكاظمي� ،إىل التعليمات ال�صادرة ً
مرارا ب�ضرورة
ق��ي��ام ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة بحماية املتظاهرين ال�سلميني
بنحو ك��ام��ل ،م����ؤك ً
���دا ع��ل��ى م��ن��ع ا���س��ت��خ��دام الإط�لاق��ات
النارية وال�سبل الأخ��رى غري القانونية يف التعامل مع
التظاهرات ،مهيبا بو�سائل الإع�لام و�صفحات مواقع
التوا�صل االجتماعي بتجنب ت��داول الأخ��ب��ار الكاذبة
واالجنرار لها ،التي تهدف �إىل خلق �أجواء مقلقة تغذي
�إثارة الفو�ضى ،وت�سيء لل�سلم الأهلي.
�إىل ذلك ،دعت البعثة الأممية يف العراق �أم�س ،اجلميع �إىل
االمتناع عن العنف ومنع الت�صعيد يف ظل االحتجاجات
التي ت�شهدها حاليا العا�صمة بغداد .وقالت عرب ح�سابها
على "تويرت" مبنا�سبة الذكرى الثالثة ملظاهرات �أكتوبر
 2019يف بغداد" :جندد الت�أكيد �أن احلق يف االحتجاج
ال�سلمي �أمر �أ�سا�سي يف الدميقراطية" ،م�شيدة بتعامل
ق��وات الأم���ن العراقية م��ع االحتجاجات احلالية حتى
الآن ،وقالت �إنها تعاملت معها "مبهنية" .ي�شار �إىل �أن

احتجاجات ت�شرين عام  2019كانت اندلعت يف جميع
�أنحاء البالد ،ال �سيما يف حمافظات اجلنوب الفقرية.
وا�ستمرت ع��دة �أ�شهر يف البلد الغني بالنفط ،حيث
اعت�صم خاللها مئات الآالف من املتظاهرين يف �ساحة
التحرير م�ستنكرين تف�شي البطالة وان��ه��ي��ار البنى
التحتية وان��ع��دام الدميقراطية ،وتفلت امليلي�شيات،
والف�ساد .لكن زخمها �ضعف حتت وط���أة العنف الذي
ت�سبب يف مقتل ما يقرب من � 600شخ�ص وجرح � 30ألفا
�آخرين ،ف�ضال عن القيود التي فر�ضتها جائحة كوفيد� .إال
�أنه بعد مرور ثالث �سنوات ،مل يتغري الكثري يف العراق.
فال زال ال�شلل قائما يف امل�شهد ال�سيا�سي ،والأج���واء
متوترة� .إذ يتواجه اخل�صمان ال�سيا�سيان الرئي�سيان
(مقتدى ال�صدر والإطار التن�سيقي) حول تعيني رئي�س
وزراء جديد و�إمكانية �إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة،
فمن جهة ،يطالب مقتدى ال�صدر بحل ف��وري للربملان
بينما يريد خ�صمه الإطار التن�سيقي الذي ي�ضم ف�صائل
موالية لإيران ،بت�شكيل حكومة قبل �أي انتخابات.

التظاهرات تصل إلى أصفهان

إضراب بالمدن اإليرانية ..وهتافات ضد خامنئي
طهران  -البالد

جت�����ددت ال���ت���ظ���اه���رات يف خم��ت��ل��ف امل���دن
الإيرانية �أم�س (ال�سبت) ،للأ�سبوع الثالث
على التوايل تنديد ًا مبقتل ال�شابة الكردية
مه�سا �أم��ي��ن��ي ب��ع��د �أن اعتقلتها م��ا يعرف
ب�شرطة "الأخالق" ،فبعد �أن جتمع الطالب
يف عدة جامعات يف طهران ،امتدت �شرارة
التظاهر �إىل ميدان الثورة و�سط العا�صمة،
حيث ردد املحتجون ه��ت��اف��ات �ضد النظام
وامل��ر���ش��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي ،وه��ت��ف البع�ض
"املوت للديكتاتور" يف �إ�شارة �إىل املر�شد،
بينما نادى �آخ��رون ب�إطالق �سراح املعتقلني
م��ن ال��ط�لاب واملتظاهرين على م��دى الأي��ام
املا�ضية .و�أظ��ه��رت مقاطع م�صورة تناقلها
نا�شطون عرب مواقع التوا�صل ا�شتباكات بني
القوات الأمنية والطالب ،كما تظاهر جمدد ًا
�أم�س طلبة جامعة زجنان �شمال غرب البالد،
يف وقت جتددت املواجهات بني املتظاهرين
والأم���ن يف مدينة م�شهد ،ث��اين �أك�بر امل��دن
الإيرانية بعد طهران� .أما يف جامعة �أ�صفهان،
و�سط البالد ،حيث احت�شد عدد من الطالب،
فقد عمدت ع��دة طالبات� ،إىل خلع احلجاب
والهتاف �ضد خامنئي.
و�شهدت العديد م��ن امل���دن الإي��ران��ي��ة �أم�س
�إ���ض��راب��ا ���ش��ام ً
�لا ،وم�����س�يرات احتجاجية
�أي�ض ًا ،داعية �إىل معاقبة قتلة ال�شابة الكردية
ب��ال��ت��زام��ن م��ع خ���روج اح��ت��ج��اج��ات ج��دي��دة.

ومل يبق التظاهر حم�صورا يف كرد�ستان
�أو غ�يره��ا م��ن امل���دن ال��ك��ردي��ة باملحافظات
الأخ�����رى ،ب��ل و���ص��ل �إىل ج��ام��ع��ة �أ�صفهان
ال�صناعية يف و���س��ط ال��ب�لاد ،ك��م��ا خرجت
تظاهرات يف م�شهد �شمال �شرقي البالد ،فيما
�شهدت اجلامعة احل��رة يف بونك ،وجامعة
فردو�سي ،وبه�شتي يف العا�صمة طهران،
جتمعا احتجاجيا للطالب ،حيث ارتفعت
الهتافات للمطالبة ب���إط�لاق ���س��راع الطالب
الذين اعتقلوا على مدى الأي��ام املا�ضية من
قبل القوات الأمنية.
و�شكلت ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ع��م��ت ع�شرات
امل��دن يف كافة �أنحاء البالد خالل الأ�سابيع
املا�ضية وال ت��زال� ،شاملة خمتلف الأع��راق
وال��ط��ب��ق��ات ،االح��ت��ج��اج��ات الأك�ب�ر منذ تلك
التي خرجت اعرتا�ضا على �أ�سعار الوقود

يف  ،2019و�أف���ي���د وق��ت��ه��ا مب��ق��ت��ل 1500
�شخ�ص يف حمالت قمع �ضد املتظاهرين.
ويف ظ��ل ات�����س��اع رق��ع��ة االح��ت��ج��اج��ات يف
�إي���ران وا�ستمرارها للأ�سبوع الثالث على
التوايل ،دعا قائد احتجاجات  2009وزعيم
احل��رك��ة اخل�����ض��راء م�ير ح�سني م��و���س��وي،
�أم�س ،القوات امل�سلحة الإيرانية بالوقوف
"�إىل جانب احلقيقة وال�شعب" .و�أ�ضاف
امل��ع��ار���ض الإي����راين ال���ذي يخ�ضع للإقامة
اجل�ب�ري���ة م��ن��ذ ع���ام  2010يف ب��ي��ان �أن���ه:
"ال يحق لأحد �أن يقف �ضد ال�شعب وينفذ
الأوام��ر ب�شكل �أعمى" .من جهته ،قال مدير
املنتدى االقليمي لال�ست�شارات والدرا�سات
العميد الركن خالد ح��م��ادة� ،إن الإج���راءات
القمعية ل��ن تنجح يف التخفيف م��ن غ�ضب
املتظاهرين ووق��ف مت��دّد موجة الإعرتا�ض

الآخذة بالتو�سّ ع ،فا�ستخدام نظرية امل�ؤامرة،
وتو�صيف احلر�س ال��ث��وري ملا يجري ب�أنه
"م�ؤامرة جديدة م�صريها الف�شل" �إىل جانب
التهديد بالإحالة �أمام الق�ضاء ،كلها مل تثبط
عزمية املتظاهرين ومل تثنيهم ،بالرغم من
�سقوط ع�شرات القتلى واعتقال ب�ضعة �آالف.
فحتى امل�سريات امل�ضادة التي نظمتها الدولة
يف ع��دة م��دن ملواجهة الإحتجاجات مل تكن
�سوى اختبار ًا �سلبي ًا لقدرة الدولة على ح�شد
املواطنني ،فقد ف�شلت يف مهمتها مما ا�ضطر
القيّمني عليها لإلغائها.
و�أ�شار �إىل �أن ال�شعارات املرفوعة وال�شرائح
ال�شعبية امل�شاركة يف التظاهر تدلالن مبا
ال يقبل ال�شك على ه��وّة �سحيقة بني النظام
و�شرائح ال�شباب الثائر ،م�ضيفا� :صحيح
� ّأن التظاهرات انطلقت بعد مقتل ال�شابة
مه�سا �أميني يف مركز �شرطة الأخ�لاق ،لكن
العناوين املرفوعة املطالبة باحلرية والتغيري
وح��ق��وق امل�����ر�أة ووق����ف ال��ع��ن��ف ،جت���اوزت
بكثري م�س�ألة �إلغاء قانون ارت��داء احلجاب
�أو ال�سري بالتحقيق وحما�سبة امل�س�ؤول عن
مقتل �أميني .وتابع :املطالب املرفوعة يف ك ّل
املحافظات هذه املرة تعبرّ عن اختالل كبري
يف نظام القيّم الأ�سا�سي املتع ّلق ببديهيات
الكرامة الإن�سانية واحلقوق املكت�سبة ،والتي
مل يع ْد من املقبول التفريط بها يف �أب�سط
املجتمعات.

بينما تتوا�صل اجلهود الدولية لتمديد الهدنة الأممية
يف اليمن ،ظلت ملي�شيا احلوثي االنقالبية تعر�ض
حمادثات التمديد للخطر على مدى الأ�شهر املا�ضية،
فيما �شددت بريطانيا على �ضرورة عدم العود لل�صراع،
داعية عرب وزير اخلارجية جيم�س كليفريل احلوثيني
�إىل االنخراط الب ّناء مع اجلهود الأممية للو�ساطة يف
متديد الهدنة.
واتهم ال�سفري الربيطاين ملي�شيا احلوثي باال�ستمرار
يف تعري�ض حمادثات الهدنة للخطر وحرمان اليمنيني
من م�ستقبل �سلمي ،مرحب ًا بالتزام احلكومة اليمنية
بتمديد الهدنة يف حال االتفاق عليها ،حاثا احلوثيني
على "االنخراط ب�شكل ب ّناء مع جهود مبعوث الأمم
املتحدة اخلا�ص هان�س غروندبرغ الرامية للتو�سط
يف الهدنة كي يت�سنى �إجراء حوار جاد حول حتقيق
م�ستقبل �سلمي و���ش��ام��ل ب��ق��ي��ادة اليمنيني" .وك��ان
غ��رون��دب��رغ� ،أك��د �أن جتديد الهدنة الإن�سانية املقرر
ان��ت��ه��ا�ؤه��ا يف ال��ث��اين م��ن ال�شهر احل����ايل��� ،ض��رورة
�إن�سانية و�سيا�سية ،كما حذر من �أن الفر�صة لن ت�أتي
مرة ثانية ،ملمح ًا �إىل �إمكانية العودة �إىل حالة احلرب،
يف حال تع ّنت احلوثيون.
�إىل ذل��ك توا�صل �أف���راد ملي�شيا احل��وث��ي االنقالبية
جرائمهم جت��اه �أف���راد �أ�سرهم واملجتمع اليمني� ،إذ
�أق��دم م�سلح حوثي على قتل ثالثة مواطنني و�إ�صابة
اث��ن�ين �آخ��ري��ن ،م��ن �أ���س��رة واح����دة ،يف �إح���دى قرى
مديرية احلدا حمافظة ذمار ،و�سط اليمن ،واخلا�ضعة
ل�سيطرة امليلي�شيا .وقالت م�صادر حملية� ،إن م�سلحا
حوثيا يدعى �سيف الداعر� ،أقدم على �إطالق الر�صا�ص
احل��ي على خم�سة �أ�شخا�ص يف مديرية احل��دا مما
�أدى �إىل مقتل  3منهم و�إ���ص��اب��ة اث��ن�ين �آخ��ري��ن يف
حادثة غ��ادرة ،الفتة �إىل �أن القتلى هم ال�شيخ (مقبل
نا�صر الكثريي ،حممد مقبل نا�صر الكثريي -جنله)
وث��ال��ث ي��دع��ى (���ص��ال��ح حممد �سعد ال��ك��ث�يري) ،فيما
�أ�صيب اثنان �آخ��ران �أحدهما حالته خطرة ،مو�ضحة
�أن احلادثة �شهدتها قرية الكراع بني بخيت مبديرية
احلدا يف حمافظة ذمار ومل تعرف بعد �أ�سباب احلادثة
ومالب�ساتها .وت�شهد املحافظات اخلا�ضعة ل�سيطرة
ميلي�شيا احلوثي فو�ضى �أمنية عارمة وارتفاع وا�سع
جل��رائ��م القتل و�سط انت�شار حلمل ال�سالح وغياب
م�ؤ�س�سة الق�ضاء جراء تدخل االنقالبيني يف �ش�ؤونها.
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فنان العرب يطرب جمهور مهرجان "الغناء بالفصحى"
الريا�ض ـ البالد

�أطلقت وزارة الثقافة �أم�����س ،الن�سخة الثانية م��ن مهرجان
"الغناء بالف�صحى" على م�سرح الفنان الراحل �أبو بكر �سامل
بالبوليفارد يف مدينة الريا�ض ،حيث �أحيا فنان العرب حممد
عبده والفنان لطفي بو�شناق والفنانة ال�سعودية ال�صاعدة
�أروى؛ حفلة غنائية باهرة احتفت بال�شعر العربي الف�صيح
واللحن الطربي الأ�صيل.
و�أط��رب فنان العرب جمهوره وحمبيه بعدة و�صالت غنائية
ف�صيحة ،م��رور ًا بروائع غ��ازي الق�صيبي "كاحللم جئتي" و
"م�شرق النور" و "مغرورة" ،وانت�شا ًء على �شذرات نزار
مثل" :القرار" و "يف املقهى" و "�أحلى خرب"� ،إ�ضافة لبع�ض
الأغنيات ال�شهرية لفنان العرب؛ ك�سعودية الأمري عبد الرحمن

إبداعات األسر
المنتجة في «بازار
رفحاء الثاني»

رفحاء ـ البالد

ت�شهد �أرك����ان الأ���س��ر املنتجة يف م��ه��رج��ان "بازار
رفحاء" يف ن�سخته الثانية الذي ينظمه فرع وزارة
البيئة واملياه والزراعة مبنطقة احلدود ال�شمالية,
�إقبا ًال الفت ًا من زوار املهرجان .
وترتجم هذه الأركان ما تختزله تلك الأ�سر ال�سعودية
من �إبداع ومتيز يف املجاالت كافة .وكانت الأكالت
ال�شعبية وامل�شغوالت واحلرف اليدوية وامل�أكوالت
احلديثة وفنون الطبخ والعطارة والإك�س�سوارات،
والفنون واملواهب املختلفة �أبرز تلك املجاالت ،م ً
ُلبية
جميع الأذواق ومعزز ًة دور الأ�سر املنتجة يف خدمة
جمز.
املجتمع و�إيجاد دخل مادي ٍ
يُذكر �أن املهرجان ي�ضم مناطق متنوعة تقدم كل منها
جتربة خمتلفة ومتميزة للزوار ،تواكب تطلعاتهم
وتتوافق مع املعطيات ال�سياحية ،مع ما ي�شهده من
�شمولية وتنوع يف الربامج والفعاليات.

الثقافة :منحة
معرفية لدعم أبحاث
القهوة السعودية
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة الثقافة �أم�س عن �إطالق منحة "�أبحاث
القهوة ال�سعودية" ،بال�شراكة مع ال�شركة ال�سعودية
للقهوة التابعة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة؛
لت�شجيع الباحثني والباحثات على �إعداد الأوراق
والبحوث العلمية املتخ�ص�صة يف جم��ال القهوة
ال�سعودية ،والتي تتناول البحث يف طريقة ن�ش�أة
القهوة ال�سعودية ،وطرق انت�شارها ،و�سبل تعزيز
وتطوير �صناعتها.
وتغطي املنحة ثالثة م�سارات رئي�سية� ،أولها م�سار
"القهوة يف اجل��زي��رة العربية" وال���ذي تتناول
�أب��ح��اث��ه اجل���ذور التاريخية للقهوة يف اجلزيرة
العربية ،وطرق التجارة القدمية التي ا�س ُتخدمت
لنقلها ،وتاريخ �صناعتها وانت�شارها يف اململكة،
و�أبرز املواقف والأحداث التاريخية املرتبطة بها،
فيما يتناول امل�سار الثاين "الرتاث الثقايف غري
املادي املرتبط بالقهوة ال�سعودية" درا�سة املعارف
وامل��ه��ارات املرتبطة بالتقاليد و�أ���ش��ك��ال التعبري
ال�شفهي ،وفنون الأداء واملو�سيقى ،واملمار�سات
االجتماعية والطقو�س واملنا�سبات االحتفالية
واحل��رف التقليدية اخلا�صة بالقهوة ال�سعودية،
واالرتباط بني الإن�سان والطبيعة �ضمن املعارف
واملمار�سات ذات العالقة.
ويتناول امل�سار الثالث "تنمية املحتوى املحلي
الثقايف" ع�بر �أب��ح��اث ت��ه��دف �إىل تعزيز وتنمية
القهوة ال�سعودية املنتجة حملي ًا يف امل�شرتيات
احلكومية ،مبا يحقق اقت�صاد ًا �سعودي ًا م�ستدام ًا
ويحافظ على عنا�صر املوروث ال�سعودي الأ�صيل.
وت�أتي املنحة �ضمن �أن�شطة وبرامج مبادرة "عام
القهوة ال�سعودية  "2022التي �أطلقتها وزارة
بدعم من برنامج جودة احلياة "�أحد برامج
الثقافة ٍ
حتقيق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وبالتعاون مع هيئة
فنون الطهي ،وذل��ك بهدف درا���س��ة واق��ع ال�سوق
للقهوة ال�سعودية ،واحلفاظ على الإرث الثقايف
ال�سعودي ،والقيم الثقافية ال�سعودية ،و�إب���راز
ال�ت�راث غ�ير امل���ادي املرتبط بالقهوة ال�سعودية،
وتعزيز الهوية الوطنية� ،إىل جانب رعاية الإبداع
واملبدعني يف جم��ال القهوة ال�سعودية ،وتطوير
�صناعتها.

بن م�ساعد "لي�س املجد �إال حممدا" و"موطن ال�صقر" ل�سعيد
الهندي ،و"�أن�شودة املطر" ،وجميلة ّ
الع�شاق "هيجت ذكراك
حبي" ،والعديد من الأغنيات التي مل ينفك اجلمهور الثقايف
عن التفاعل معها حتى النهاية.
فيما عقد املطرب التون�سي لطفي بو�شناق اتفاق ًا مع جمهوره
بتفاعلهم معه خالل و�صالته ك�أكرب كورال غنائي مبا�شر على
م�ستوى رف��ي��ع ،وخ��روج�� ًا م��ن النمطية امل��ح��ددة وامل��ع��روف��ة،
حيث غنى "احلب واحلرب" على م�سامع جمهور ال�سالم
الطربي ،وانتقل بروية مو�سيقية بني جنبات "�سكن احلب
ف�ؤادي" ،ومعل ًال ع�شقه بـ "لو كان يل قلبان" ،موجه ًا ر�سالة
حب وامتنان لوزارة الثقافة؛ ترتجم �أ�سمى معاين الرتابط بني
تون�س واململكة .و�أبهرت الفنانة ال�سعودية ال�صاعدة �أروى

جمهور الف�صحى باقتبا�سات ال�سيدة �أم كلثوم
كـ "�ألف ليلة وليلة" ،و "�أغد ًا �ألقاك" �إ�ضافة �إىل
"م�ضناك" للراحل حممد عبد الوهاب ،ورائعة
املطرب ال�سعودي الراحل طالل مداح "تع ّلق قلبي
طفلة عربية".
وقدمت �شكرها لوزارة الثقافة على �إتاحة الفر�صة لها
بالغناء مع عمالقة الطرب العربي الأ�صيل.
وي�أتي املهرجان بدعم من برنامج ج��ودة احلياة �أحد
برامج حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030وتنظمه وزارة الثقافة
�ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز ح�ضورها يف
أ�شكال �إبداعية مبتكرة متزج جواهر الق�صائد
املجتمع ،عرب � ٍ
العربية الكال�سيكية بالغناء والعرو�ض الفنية احلديثة.

تحويل شارع األديب عبدالمقصود خوجة إلى منصة ثقافية
الريا�ض ـ البالد

ك�شفت وزارة الثقافة �أم�س عن م�شروع تطوير
�شارع الأدي��ب الراحل عبداملق�صود خوجة يف
حي الرو�ضة مبدينة جدة بالتعاون مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ���س��ك��ان ،الذي
�سيُفت َتح يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام ال��ق��ادم
2023م؛ ليظهر ب�صور ٍة �إبداعية م�ستلهمة من
املنتدى الثقايف ال�شهري الذي نظمه الراحل على
مدى �أربعة عقود حتت ا�سم "االثنينية".
وخ�ص�ص امل�شروع منطقة و�سط ال�شارع لتكون
�ساح ًة م�ؤقتة تتوقف فيها حركة ال�سيارات
خ�لال �أي���ام نهايات الأ���س��ب��وع ،على �أن تعود
ب�شكل طبيعي يف و���س��ط الأ���س��ب��وع .وراع��ت
ٍ
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان يف
ت�صميم ال�شارع �أن�سنته ب�أعلى املعايري العاملية
جلودة حياة املدن ،مت�ضمن ًا تو�سعة الأر�صفة

للم�شاة ،وتقليل م�سارات ال�سيارات ،وتوفري
م�ساحات للجل�سات اخل��ارج��ي��ة ،م��ع التظليل
والت�شجري ،و�إزالة الت�شوهات الب�صرية ،ورفع
اجلاذبية الب�صرية ،و�إجراء حت�سينات �أخرى
جتعل م��ن ال�����ش��ارع �صديق ًا للم�شاة وج��اه��ز ًا
الحت�ضان الأن�شطة الثقافية.
و�سي�شهد ال�شارع �ضمن هذه املبادرة �أن�شطة
ثقافية متنوعة تت�ضمن م�سرحيات تفاعلية،
وع���رو����ض��� ًا ف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ح��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب
ا�ست�ضافة �أن�شطة ثقافية �أدبية ،و�أعمال فنية
تفاعلية لتحفيز امل�شاركة املجتمعية من خالل
ال��ف��ن��ون ،و�أن�شطة املكتبة املتنقلة ،والكتاب
للجميع ،وتنفيذ املبادرات ذات ال�صلة بالأدب
مثل مبادرة ال�شريك الأدب��ي ،ومبادرة �سحابة
�أدب.
وي��ع��د ع��ب��دامل��ق�����ص��ود خ��وج��ة رح��م��ه ال��ل��ه من

ال�شخ�صيات الثقافية امل���ؤث��رة؛ نظري جهوده
يف رعاية احلركة الأدبية والفكرية يف اململكة،
والعامل العربي على مدى �سنوات طويلة ،حيث
قاد العديد من الأن�شطة الثقافية واالجتماعية،
و�أب��رزه��ا ت�أ�سي�سه منتدى االثنينية الثقايف
الأدب������ي يف ج����دة ع����ام 1982م ال�����ذي �شهد
ح�ضور ًا كبري ًا للأدباء واملفكرين وال�صحفيني
من داخ��ل اململكة وخارجها ،وك��رم من خالله
 440ع��امل�� ًا وم��ف��ك��ر ًا و�أدي���ب��� ًا م��ن��ذ ت�أ�سي�سه.
واهتم الأدي��ب بجمع وتوثيق الأعمال الأدبية
ل�ل�أدب��اء ال�سعوديني القدامى ،حيث �أ�صدرت
"االثنينية" �أكرث من  185جملد ًا ،تقدم جمان ًا
للمهتمني .ومع التطور التقني� ،أطلق موقع ًا
ر�سمي ًا للمنتدى على ال�شبكة العنكبوتية ي�ضم
�أن�شطتها كافة؛ لي�سهل الو�صول �إليها من قبل
املهتمني بالأدب.

ترجمة المحتوى التاريخي للدرعية لطريقة برايل
الريا�ض ـ البالد

تب ّنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع جمعية
"كفيف الأهلية" بالريا�ض �إط�لاق م�شروع ترجمة
املحتوى التاريخي للدرعية �إىل طريقة برايل ،من �أجل
متكني املكفوفني من اال�ستزادة املعرفية وا�ستخدام
الكلمة املكتوبة بالقدرة نف�سها وال�سال�سة التي ميتلكها
املب�صرون ،حيث �ستمنحهم الن�سخة الورقية املرتجمة
ال�شعور بالتوا�صل م��ع تراثهم ال�سعودي وتاريخ
بالدهم املجيد لكون طريقة برايل متثل �أهمية كربى
يف حياتهم بو�صفها لغ ًة للتوا�صل واكت�ساب املعرفة.
وج��اء ه��ذا امل�شروع تعبري ًا من الهيئة عن اهتمامها
بهذه الفئة الغالية من املجتمع ،وحر�صها على منحهم
�أك�بر ق��در م��ن امل�����س��اواة انطالق ًا م��ن احرتامها للقيم
الإن�سانية.
وت�ضمّن امل�شروع �إع��داد دورة تدريبية عن املحتوى ملحتوى " "850وهو العام الذي ت�أ�س�ست فيه مدينة
التاريخي للدرعية لـعد ٍد من امل�شاركني وامل�شاركات الدرعية ،وحمتوى "حي الطريف التاريخي و تاريخ
من جمعية كفيف ،و�إر���س��ال املحتوى التاريخي �إىل الدولة ال�سعودية" ح�سب املدة الزمنية املحدَّدة ،انتها ًء
اجلمعية ،وم��ن ثم ترجمة ن�سخ ورقية و�إلكرتونية باختيار �أف�ضل امل�شاركني يف ال��دورة لإقامة دورات

التقني للتعدين يحصل
على شهادة االعتماد المؤسسي

الأهلية" وف��ق معايري حم����دّدة ،تقت�ضي �أن يكون
امل�شاركون من املهتمني بالتاريخ ال�سعودي ،ومتقنني
لطريقة برايل ،مع التزام هيئة تطوير بوابة الدرعية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال�لازم��ة
ل��ل��م�����ش��ارك�ين ،وت���وف�ي�ر امل�����ادة ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ص��ة
بهم� ،سواء �أك��ان��ت مطبوعة �أم �إلكرتونية ،وتنظيم
حما�ضرات تدريبية ،مع اال���ش�تراط على كل متدرب
ا���س��ت��ك��م��ال ال�برن��ام��ج ب��ح�����ض��ور جميع امل��ح��ا���ض��رات
التدريبية ،ل�ضمان احل�صول على ال�شهادة التدريبية.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ت�سهم ال����دورة يف �إي��ج��اد �أج���واء
تناف�سية ذات �آف���اق معرفية� ،ست�سهم مبح�صلتها
النهائية يف تعزيز تلك العالقة بني املكفوفني و�إرثهم
التاريخي ،وتعميق �شعورهم باالنتماء �إىل بالدهم،
مبا�ضيها العريق وحا�ضرها وم�ستقبلها امل�شرق ،وهو
تاريخية للمكفوفني ،حيث �سيجري �إغ�لاق املرحلة م��ا يجعلهم يف قلب احل��دث وحم���وره الرئي�س على
ال�صعيدين االجتماعي والتنموي ،فهم عنا�صر فاعلة
الأوىل بتاريخ .2022 /10/15
و�ضمّت ال���دورة التدريبية ع���دد ًا م��ن امل�شاركني من و�شريكة يف م�سرية العطاء ،جنب ًا �إىل جنب مع جميع
املكفوفني الذين جرى اختيارهم من جمعية "كفيف الفئات وال�شرائح املجتمعية الأخرى.

المكتبة العامة تكشف
دور السياحة في المعرفة
الريا�ض ـ البالد

�أك����دت ال��ب��اح��ث��ة املتخ�ص�صة يف جم��ال
ال�سياحة باململكة ن���ورة اليو�سف� ،أن
مناطق وم��دن اململكة عبارة عن متاحف
مفتوحة ،حتتاج لتفعيل املجال ال�سياحي،
وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى م��واق��ع اململكة
الرتاثية ،مو�ضحة �أن الثقافة باململكة
حافلة بالتنوع من نقو�ش وت�ضاري�س
و�أزياء و�أطعمة ومواقع جغرافية ،متنح
م��ن ي���زوره���ا جت��رب��ة ث��ق��اف��ي��ة ومعرفية
وا�ستك�شافية .ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اللقاء
الذي �أقامه �صالون �أفق الثقايف مبكتبة

الريا�ض ـ البالد

منحت هيئة تقومي التعليم والتدريب  -ممثلة يف
املركز الوطني لتقومي واعتماد التدريب "م�سار" -
�شهادة االعتماد امل�ؤ�س�سي الكامل للمعهد ال�سعودي
التقني للتعدين ،وذلك بعد ا�ستيفائه جلميع معايري
االعتماد امل�ؤ�س�سي املعتمدة لدى الهيئة.
ج��اء ذل��ك خ�لال حفل عُقد مبقر الهيئة بالريا�ض،
و���س�� ّل��م ال�����ش��ه��ادة امل��دي��ر التنفيذي مل��رك��ز "م�سار"
الدكتور حممد بن علي اخلريي للرئي�س التنفيذي
للمعهد املهند�س عبدالله بن عامر العتيبي.
ومت��ن��ح ال��ه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد امل���ؤ���س�����س��ي للمن�ش�آت
التدريبية التي ا�ستوفت �شروط االعتماد امل�ؤ�س�سي
وم��ع��اي�يره امل��ع��ت��م��دة وذل����ك مل���دة زم��ن��ي��ة حم���ددة،
كما يتم متابعة االل��ت��زام بتلك املعايري للمن�ش�آت
املعتمدة ب�شكل دوري ط��وال ف�ترة االعتماد وفق
م�ؤ�شرات �أداء معيارية ،ويهدف االعتماد امل�ؤ�س�سي

�إىل الإ�سهام الفاعل يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة 2030م ،وبرنامج تنمية القدرات الب�شرية،
وتعزيز �ضمان ورفع جودة م�ؤ�س�سات التدريب يف
اململكة ،وحت�سني املخرجات واملمار�سات التدريبية
والت�أهيلية .ويُع ُّد مركز "م�سار" �أحد املراكز التابعة
لهيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة ،ويهدف
�إىل رف��ع ج��ودة التدريب م��ن خ�لال �أط��ر ومعايري
حمددة و�ضمان حتقيق املن�ش�آت التدريبية ملتطلبات
�سوق العمل ،والإ�سهام يف التنمية الوطنية ،كما
يُع ُّد املعهد ال�سعودي التقني للتعدين م�ؤ�س�سة غري
ربحية ولها كيانها القانوين واال�ستقالل امل��ايل
لت�أهيل وتدريب ال�شباب ال�سعودي للوظائف الفنية
يف �صناعة ال��ت��ع��دي��ن ،ح��ي��ث ب���د�أ يف ع���ام 2012
بو�صفه �شراكة �إ�سرتاتيجية بني �شركة التعدين
العربية ال�سعودية (م��ع��ادن) وم�ؤ�س�سة التدريب
التقني واملهني.

امللك عبدالعزيز العامة بالريا�ض ،حيث
حت��دث��ت ف��ي��ه ع���ن" :ال�سياحة ودوره���ا
يف امل��ع��رف��ة واال�ستك�شاف" و�أدارت�����ه
�أفنان اخل�ضر .و�أب��رزت اليو�سف الآثار
ال��ن��اج��م��ة ع��ن حت��ري��ك ال��ف��ع��ل ال�سياحي
داخليا ،الفتة �إىل �أن اململكة تت�سم بتنوع
مناطقها ،وهي ممتدة على م�ساحة كبرية
�أ�شبه بقارة مرتامية الأطراف.
وروت جت��رب��ت��ه��ا يف جم���ال ال�����س��ي��اح��ة
وال�����س��ف��ر وم���ا ت��ك��ت��ن��زه م��ن��اط��ق اململكة
م��ن �أم��اك��ن تراثية وتاريخية ووجهات
�سياحية متعددة.
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زمان
9

أخضر السيدات يختتم معسكر أبها
�أبها -البالد

10

اختتم �أخ�ضر ال�سيدات لكرة القدم املرحلة الثانية من برناجمه الإعدادي،
حت�ضريًا للمناف�سات الريا�ضية املقبلة ،وهي املرحلة التي تخللتها مباراتان
مبع�سكر
وديتان �أمام منتخب بوتان .وكان املنتخب قد بد�أ املرحلة الأوىل
ٍ
�إع��دادي مبدينة �سالفدن النم�ساوية ا�ستمر ملدة  15يومًا ،قبل �أن ينتقل
مبع�سكر امت ّد لـ 17يومًا .وقالت مدربة املنتخب ،الأملانية مونيكا
�إىل �أبها
ٍ
�ستاب� :إن املرحلة الثانية من الربنامج الإعدادي حققت جميع �أهدافها ،من
حيث رفع امل�ستوى البدين والفني جلميع الالعبات.
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

الرياض تستضيف دورة األلعاب السعودية
األولى بمشاركة أكثر من  6آالف رياضي
الريا�ض -وا�س

حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -ت�ست�ضيف العا�صمة الريا�ض يف الثاين من
ربيع الآخر ،املوافق � 27أكتوبر  ،2022دورة الألعاب ال�سعودية الأوىل ،حيث �سي�شهد ا�ستاد امللك فهد الدويل حفل افتتاح الدورة
التي تعد الأ�ضخم على م�ستوى الوطن العربي من جانب الأعداد امل�شاركة ،ومبالغ اجلوائز التي �ستمنح للفائزين باملراكز الأوىل.

وب��ه��ذه املنا�سبة ،رف��ع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
عبدالعزيز ب��ن ت��رك��ي الفي�صل وزي���ر ال��ري��ا���ض��ة ،خال�ص
ال�شكر واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني ،على رعايته
الكرمية لهذه املنا�سبة الغالية ،التي تعد جت�سيد ًا وا�ضح ًا
وجلي ًا الهتمام القيادة الر�شيدة بالريا�ضة والريا�ضيني،
وحر�صهم امل�ستمر على دعمهم ومتكينهم يف خمتلف
جماالت الريا�ضة و�ألعابها.
وقال �سموه ":لوال توفيق الله �سبحانه ،ثم الدعم ال�سخي
من قيادتنا احلكيمة ،واهتمام ومتابعة �سمو �سيدي ويل
العهد رئي�س جمل�س ال��وزراء ،الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله ،-الذي الم�س احتياجات ريا�ضة
الوطن ،ملا حتققت هذه امل�شروعات ال�ضخمة التي �سيكون
مردودها كبري ًا على �شباب وفتيات الوطن -مب�شيئة الله-
ال �سيما و�أن هذه الدورة تعد �أكرب م�شروع وطني ريا�ضي،
و�أحد �أهم الربامج واملبادرات ال�شاملة املنبثقة من ر�ؤية

اململكة  ،2030مع �أمنياتي بالتوفيق جلميع امل�شاركني يف
الدورة".
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن دورة الأل��ع��اب ال�سعودية �أت��اح��ت
الفر�صة لأكرث من � 20ألف ريا�ضي وريا�ضية ،للم�شاركة
من خ�لال الت�صفيات وجت��ارب الأداء ،و�ست�شهد ال��دورة
م�شاركة �أك�ثر م��ن  6000ريا�ضي و 2000م�شرف ف ّني
و�إداري ،مي ّثلون �أك�ثر م��ن  200ن��ا ٍد م��ن خمتلف �أنحاء
اململكة� ،إ�ضافة �إىل فئة الأفراد الذين �سي�شاركون حتت علم
اللجنة الأوملبية والباراملبية ،و�سيتناف�سون يف  45ريا�ضة
فردية وجماعية ،تت�ضمن � 5ألعاب ،خ�ص�صت للريا�ضات
الباراملبية ،فيما يتناف�س امل�شاركون يف الدورة على جوائز
هي الأع��ل��ى يف تاريخ املنطقة ،حيث يتجاوز جمموعها
 200مليون ري��ال؛ �إذ يح�صل الفائز بامليدالية الذهبية
يف �أي لعبة على مليون ري��ال ،والف�ضية � 300ألف ريال،
والربونزية � 100ألف ريال.

الرياض يتوج بدوري
براعم الريشة الطائرة

متابعة-حمودالزهراين

ت���وج ف��ري��ق ال��ري��ا���ض ب��ك���أ���س ب��ط��ول��ة ال����دوري
املمتاز للري�شة الطائرة لفئة الرباعم ،وت�سلم العبو
ال��ري��ا���ض عامر حممد وعلو�ش القحطاين حممد
القحطاين ونواف الرتكي امليداليات الذهبية ،وحل
االتفاق ثاني ًا ،ومثله الالعبون" بالل عاكف وريان
املخيمر و�سعود القحطاين وعبدالعزيز املقهوي

ويزيد �أدوه" بينما حقق القارة املركز الثالث ومثله
الالعبون" �أحمد املعيبد و�أحمد ال�شخ�ص وح�سني
العلي وحممد العلي وحممد �أمين".
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام ال����دوري ال���ذي ا�ست�ضافته
ال�صالة الريا�ضية با�ستاد الأم�ير في�صل بن فهد
بالريا�ض ملدة ثالثة �أيام مب�شاركة  62العب ًا مثلوا
 14نادي ًا.

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

ديربي مشتعل في مانشستر ..وصراع خاص بين رونالدو وهاالند
جدة – البالد

تتجه الأنظار م�ساء اليوم �إىل ملعب
"االحتاد" الذي �سيحت�ضن الديربي
امل�شتعل ب�ين ط��ريف امل��دي��ن��ة الأزرق
والأحمر� ،ضمن اجلولة ال�سابعة من
الدوري الإجنليزي املمتاز.
وي���خ���و����ض ال��ن�روي����ج����ي ه���االن���د
ه���داف ال��ـ "برميريليغ" �أول ديربي
ل��ه م��ع مان�ش�سرت �سيتي حيث ي�أمل
يف زي��ادة غلته و�إث��ب��ات ج��دارت��ه بعد
�أن �أح���رز  11ه��دف��ا يف  7م��ب��اري��ات،
و�سيكون �أخطر �أ�سلحة
امل����درب غ���واردي���وال
يف م��واج��ه��ة دف��اع
"ال�شياطني احلمر"
امل�������ه�������زوز

خ�صو�صا �إذا لعب فيه هاري ماغواير.
وي�سعى هاالند لأن ي�صبح �أول العب
ي�سجل �أك�ث�ر م��ن  11ه��د ًف��ا يف �أول
 10مباريات يف الـ "برميريليغ"� ،إذ
يحمل ه��ذا ال��رق��م حاليًا ك��ل م��ن ميك
ك��وي��ن وال�سنغايل بابي�س �سي�سيه
والإ���س��ب��اين دييغو كو�ستا ،بعد �أن
�أ�صبح �أول الع��ب ي�سجل يف �أول 4
م��ب��اري��ات ل��ه خ��ارج ق��واع��د فريقه يف
الفوز ( )0-3على ولفرهامبتون قبل
ال��ت��وق��ف ال������دويل .ي��ح��ت��ل �سيتي
ال��ذي مل يخ�سر بعد ه��ذا املو�سم
يف ال������دوري ( 5ان��ت�����ص��ارات
وت���ع���ادالن) امل��رك��ز ال��ث��اين
بفارق  5نقاط �أمام
يونايتد
اخل������ام�������������س
وال���������������ذي مي���ل���ك
م���ب���اراة م���ؤج��ل��ة .وبعد
بداية كارثية للمو�سم �إثر
ه��زمي��ت�ين ت���وال���يً���ا ،متكن

إعالنات محاكم التنفيذ

"ال�شياطني احلمر" بقيادة مدربهم
اجل��دي��د الهولندي �إري���ك ت��ن ه��اغ من
االن��ت��ف��ا���ض��ة وحت��ق��ي��ق  4ان��ت�����ص��ارات
متتالية ،بينها على كل من ليفربول
و�آر�سنال.
�أم���ا �سيتي ف�سيلعب م��ع �أح���د ال��ـ 6
الكبار للمرة الأوىل هذا املو�سم ،علمًا
�أن��ه تفوق على يونايتد ذهابًا و�إيابًا
يف الدوري املو�سم املا�ضي.
وحت����وم ال�����ش��ك��وك ح���ول م�����ش��ارك��ة
ماركو�س را�شفورد الذي �سجل �ضد كل
من ليفربول و�آر�سنال ونال جائزة
�أف�ضل الع��ب يف �شهر �سبتمرب،
ك��م��ا ي�����س��ت��م��ر غ���ي���اب ال��ف��رن�����س��ي
�أن���ت���وين م���ار����س���ي���ال ،ل��ك��ن ت���ن ه��اغ
ميلك خيارات مع الربازيلي �أنتوين
و�����س����ان���������ش����و
وال��ب�رت����غ����ايل
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و
رون�����������ال�����������دو
ال�ساعي لإثبات
ن����ف���������س����ه ه�����ذا
املو�سم.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الشباب في ضيافة الفيحاء ..والفتح يواجه أبها

كالسيكو حمد اهلل «نار» ..والهالل يستقبل التعاون

جدة – هالل �سلمان

تختتم اليوم اجلولة اخلام�سة من دوري
رو�شن للمحرتفني بـ  4مباريات ،حيث يحل
ال�شباب �ضيفا على الفيحاء يف الـ  6:20م�ساء،
وهو نف�س توقيت مباراة الهالل والتعاون ،يف
حني ي�ست�ضيف الن�صر نظريه االحتاد يف الـ 9
م�ساء ،ويف ذات التوقيت يلعب الفتح مع �أبها.

الن�صر  VSاالحتاد

ريا�ض ال�سلمي

وزارة الرياضة والخصخصة

ت�شهد بالدنا نه�ضة ريا�ضية غري م�سبوقة،
من خالل قيادة ال�شاب الأمري عبدالعزيز
بن تركي الفي�صل ل��وزارة الريا�ضة ،وقد
ُت��وج��ت ج��ه��وده بثناء �سمو ويل العهد
حفظه الله -عليه يف مقابلته الأخ�يرةالمتالكه "ال�شغف" و�أن الريا�ضة ُتعترب
"ق�ضيته ال�شخ�صية" على حد و�صفه.
�أي�ضا ولأنني ال �أُ�شيد مبا ُيقدمه من ُمنطلق
"املجاملة" كما ُيحب �أن ُيف�سر البع�ض دون
�أن يعلم ب�أن الإ�شادة املقرونة بالعقالنية
وامل��ن��ط��ق��ي��ة ال ت��ع��ن��ي "االنتقا�ص من
الآخرين" مثلما �أن النقد الهادف والبناء
ال يعني "الإ�ساءة �أو التجريح" ..وال
يخفى على املهتمني ب�أن احلراك الريا�ضي
غ�ير م�����س��ب��وق ،وي��ت��م وف���ق ر�ؤى عميقة
وبخطط طويلة املدى حتقق اال�ستدامة،
حيث ي�سعى من خاللها ج��اه��دًا لتتحول
الريا�ضة يف فرتته من هواية �إىل �صناعة
وتهيئة الأر�ضية اخل�صبة النطالق عجلة
اخل�صخ�صة .ومن �أبرز العراقيل و�أ�سباب
الت�أجيل التي واجهتها ال��وزارة بقيادته؛
ع�شوائية التنظيم الإداري يف الأن��دي��ة
التي حتمت �إيجاد حوكمة "قا�سية" نوعا
ما لتطويرها .حيث ب��د�أ ظهورها للعلن
مع �إع�لان ا�سرتاتيجية الدعم قبل ثالثة
�أعوام بتمويل حكومي مبا�شر وتاريخي
ل��ل��ق��ط��اع ،ي��ه��دف لتنظيم ال��ع��م��ل امل���ايل
والإداري داخل �أروقة الكيانات امل�شروط
باملحا�سبة ل��ك��ل م��ن يت�سبب يف �إه���دار
امل���ال ال��ع��ام وامل�لاح��ق��ة مل��ن ُيكبد الأن��دي��ة
ديونا طائلة ،وهذا ما احتاجته الريا�ضة
م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل ،وع��م��ل ال���وزي���ر طيلة
طوال تلك املرحلة املا�ضية ،كما ر�أى ذلك
املتابع ب�صمت د�ؤوب وجهد ملمو�س يف
العديد من امللفات لت�سريع عجلة الإ�صالح
الريا�ضي التي هي جزء ال يتجز�أ من ر�ؤية
اململكة 2030م لتحقيق تطلعات و�آم��ال
القيادة وامل��واط��ن واملقيم ،وم���ؤخ�� ًرا مت
�إعالن من�صة "ناف�س" كبداية للخ�صخ�صة
ليكون القطاع اخلا�ص �شريكا فعليا يف
اال���س��ت��ث��م��ار ال��ري��ا���ض��ي ب��ف��ر���ص واع���دة،
و�أرى �أن النجاحات �س ُتبهر اجلميع يف
ق��ادم املراحل وامل�ستقبل القريب متى ما
ا�ست�شعر امل�س�ؤولية جميع من يعمل يف
املجال حلني انطالق �ساعة ال�صفر لإعالن
اخل�صخ�صة ال�شاملة وال��ك��ام��ل��ة ،التي
ُتعد االنت�صار الأك�بر للجيل اجلديد من
الريا�ضيني وامل�ستثمرين.

كال�سيكو مرتقب يجمع الن�صر الرابع بـ  9اخل�سارة يف اجل���والت املا�ضية (�إىل جانب
نقاط مع االحتاد الثالث بـ  10نقاط .الفريقان ال�شباب والهالل واالحتاد) ،حمققا انت�صارين
يطمحان لت�شديد اخل��ن��اق على املت�صدرين وتعادلني.
ال�شباب والهالل ،وي�سعى (العاملي) ال�ستغالل الفيحاء  VSال�شباب
الأر�ض واجلمهور لتحقيق الفوز لكنه �سيفتقد ي�ستقبل ال��ف��ي��ح��اء ���ص��اح��ب امل��رك��ز ال���ـ 13
خدمات الثالثي بيتي مارتينيز وما�شاريبوف بر�صيد نقطتني� ،ضيفا ثقيال ه��و ال�شباب
وعبدالفتاح ع�سريي� ،أما االحتاد فيحوم ال�شك املت�صدر والطامح لتحقيق فوز خام�س على
ح��ول م�شاركة جنمه رومارينيو من البداية التوايل ،مدعوما بخدمات جنمه الأرجنتيني
بعد م�شاركته جزئيا يف التدريبات بانيغا ال��ذي ي�سجل �أول ح�ضور يف ال��دوري
الأخرية ،فيما يغيب هيلدر كو�ستا هذا املو�سم بعد انتهاء �إيقافه ،وي�أمل (الفهود)
وعبدالعزيز البي�شي.
با�ستغالل اللعب على �أر�ضهم لإيقاف زحف
(الليوث) حيث تعادل الفريق يف �آخر مباراتني
الهالل  VSالتعاون
ي����أم���ل ال���ه�ل�ال ال���ث���اين ب��ف��ارق بعد �أن بد�أ املو�سم بخ�سارتني.
الأه��������داف ع���ن ال�����ش��ب��اب ول��ك��ل الفتح � VSأبها
منهما  12نقطة� ،أن يحقق الفوز ي�سعى الفتح ال��ـ  11بر�صيد  3ن��ق��اط �إىل
على ملعبه يف مواجهة التعاون حت�����س�ين م���رك���زه يف ���س��ل��م ال�ترت��ي��ب ع��ن��دم��ا
ال�������س���اد����س ب���ـ  8ن���ق���اط ،ليكمل ي�ستقبل �أبها العا�شر بـ  4نقاط ،وال جمال �أمام
م�سل�سل بدايته القوية وي�ستمر (النموذجي) للتعرث جم��ددا بعد �أن خ�سر يف
يف قمة الرتتيب ،لكن مهمته لن �آخ��ر جولتني �أم��ام الهالل والطائي� ،أم��ا �أبها
تكون �سهلة �أمام (�سكري الق�صيم) فقد ت��ع��ادل م��ع الفيحاء يف اجل��ول��ة الأخ�يرة
الذي يقدم م�ستويات مميزة هذا موقفا �سل�سلة من خ�سارتني متتاليتني ،وي�أمل
امل��و���س��م؛ ح��ي��ث مل ي���ت���ذوق طعم بتحقيق  3نقاط لالرتقاء ملراكز الو�سط.

@Riyadh_Sulami

النصر واالتحاد ...أبرز الذكريات

الريا�ض -في�صل الرقيبة

برباعية احتادية مقابل هدفني.

جزائية غروهي وهدف كمارا

�سجل تاريخ مواجهات الكال�سيكو االحتاد والن�صر
خالل م�شوارهما يف دوري املحرتفني ال�سعودي العديد
من الأح��داث التاريخية ،فقد بد�أت بلقاء الفريقني يف
 2008دون جماهري؛ حيث متت معاقبة نادي الن�صر
بلعب �أول مباراة على �أر�ضه مبلعب الأمري في�صل بن
فهد(امللز) دون جماهري ،وذلك �ضمن اجلولة الرابعة؛
نتيجة ما بدر من جماهري الن�صر من رمي العلب داخل
امللعب يف مباراه الن�صر واالتفاق ،التي جرت �أحداثها
يف ملعب الأم�ير حممد بن فهد بالدمام ،وق��د انتهى
لقاء الكال�سيكو �آنذاك بالتعادل بهدفني لهدفني .افتتح
الت�سجيل الالعب حممد ن��ور عن طريق ركله ج��زاء،
و�سجل �أحمد املبارك التعادل .وقد �شهد هدف االحتاد
الثاين احلادثة ال�شهرية من حممد نور بعد �إخ��راج
العبي الن�صر الكرة لعالج العب الن�صر �أحمد املبارك،
وقام حممد نور ب�إرجاع الكرة يف مرمى خوجلي وذلك
قبل نهاية ال�شوط الأول.

يف املو�سم املا�ضي كانت املواجهة الأخرية للمغربي
عبد ال���رزاق حمد الله مهاجم الن�صر ،قبل االنتقال
�إىل ن��ادي االحت���اد ،ويف تلك امل��ب��اراة ،تقدم
االحتاد � اً
أول عن طريق عبد الرحمن العبود
 ،ثم �سجل التعادل للن�صر �سلطان
الغنام ،وا�ستطاع
ال��ب�رازي����ل����ي
ك���ورون���ادو
م����ن و���ض��ع
االحت�����اد يف
املقدمة .بعدها
حت�صل نادي الن�صر
ّ
على ركلة ج���زاء ،نفذها
حمد الله بطريقة عجيبة يف
يد جروهي ،ثم �سجل االحتاد
ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ع�بر املحرتف
ب��رون��و ه�نري��ك��ي يف ال��دق��ائ��ق
الأخرية من عمر اللقاء.

اخلما�سية االحتادية يف دوري زين 2011

اختتم فريقا االحتاد والن�صر م�شوارهما يف ن�سخة
ال���دوري مو�سم 2010ـ 2011بلقاء كال�سيكو خارج
احل�����س��اب��ات ،بعد �أن ح�سم ال��ه�لال اللقب ل�صاحله،
وانتهت تلك املواجهة بفوز كا�سح للفريق االحت��ادي
بنتيجة 5/2؛ منها ثنائية للمهاجم االحتادي اجلزائري
عبد امللك زياية.
حممدح�سني للطرد من قبل حكم املباراة ،كذلك تعر�ض الدقيقة .94
نور حار�س ًا للمرمى
ك��ل م��ن حم��م��د �أب���و ���س��ب��ع��ان ،الع���ب االحت����اد ،وف���واز انت�صاران يف �أ�سبوعني
احلمراء،
بالبطاقة
للطرد
��ى،
م
��ر
مل
ا
حار�س
��رين،
ق
��
ل
ا
على
��اد
حت
واال
الن�صر
تقابل
أكتوبر،2014
يف � 25
يف ع��ام  2019تواجه االحت��اد والن�صر يف ملحمة
ً
ّ
ا
حار�س
الوقوف
إىل
�
نور
حممد
الالعب
طر
ا�ض
حيث
ملعب الأمري في�صل بن فهد بالريا�ض يف قمة مناف�سات
ت��اري��خ��ي��ة يف م��واج��ه��ت�ين خ�ل�ال �أ���س��ب��وع�ين .ك��ان��ت
اجلولة ال��ـ  8ب��ال��دور الأول .حينها تقدم الن�صر عن بعد انتهاء التبديالت؛ لي�سجل بعدها �إبراهيم غالب املواجهة الأوىل يف ال���دوري ،حيث ك��ان �أ�صفر جدة
ط��ري��ق عمر ه��و���س��اوي -الع��ب االحت���اد احل���ايل -ثم هد ًفا ن�صراو ًيّا ثانيًا عن طريق ركلة ج��زاء ،قبل �أن ي�سعى للنجاة م��ن الهبوط �آن���ذاك ،وبالفعل انت�صر
تعر�ض املحرتف البحريني يف �صفوف نادي الن�صر يقل�ص عبد الرحمن الغامدي النتيجة ل�لاحت��اد عند االحت���اد يف ال��ري��ا���ض بثالثة �أه���داف مقابل هدفني.

�آخر املواجهات..

�سجل فهد امل��ول��د ه��دف ال��ف��وز بالدقيقة  87م��ن عمر
اللقاء ،ليتقابل بعدها الفريقان يف ن�صف نهائي ك�أ�س
امل��ل��ك ع��ل��ى ملعب اجل���وه���رة يف ج����دة .ت��ق��دم ن��ادي
االحتاد بهدفني ،ثم �أتى رد املغربي عبدالرزاق حمدلله
العب الن�صر ال�سابق واالحتاد احلايل بت�سجيله لهديف
التعادل ،والو�صول للأ�شواط الإ�ضافية حل�سم اللقاء،
حيث �سجل الربازيلي رومارينهو هدفني ،لينهي اللقاء

يف م���واج���ه���ة اح��ت�����ض��ن��ه��ا
م��ل��ع��ب اجل�����وه�����رة��� ،ش��ه��دت
قبلها ت�صريحات متبادلة بني
الفريقني ،وق��رار منع اجلماهري من احل�ضور ،واجه
حمدلله ناديه ال�سابق الن�صر لأول م��رة .ت�ألق العبو
االحت��اد وف��ازوا على الن�صر بثالثية دون رد� .سجل
ال��ه��دف الأول روم��اري��ن��ه��و ع��ن ط��ري��ق رك��ل��ة ج���زاء،
و�أ�ضاف الهدف الثاين عبدالعزيز البي�شي ،ثم اختتم
حمدالله ثالثية االحتاد.

أخيرة
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أسباب شائعة الحمرار العين

albiladdailynews

«الغذاء» :المالبس الواقية من المبيدات ضرورية
الريا�ض ـ البالد

البالد ـ وكاالت

يف مثل هذه الأي��ام من كل عام ت��زداد حالة االحمرار يف العيون،
وي���ؤك��د الأط��ب��اء �أن احل��ال��ة ال�صحية غال ًبا م��ا ت�ساعد يف اكت�شاف
ال��ع�لام��ات امل��ب��ك��رة للكثري م��ن الأم���را����ض يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب؛ ما
ي�ستوجب عدم �إهمال �أي عر�ض قد يظهر عليها من احمرار وانتفاخ
وغري ذلك  ،الفتني �إىل �إن العيون احلمراء غال ًبا ما ت�شري �إىل �إجهاد
�أو تعب زائ��د ،ولكن ظهور �أع��را���ض كاحلكة �أو احلرقان �أو خروج
ريا يحدث
بع�ض الإفرازات ال�صفراء املائية قد ت�شري �إىل �أن �شي ًئا خط ً
وي�ستوجب احل���ذر .وت�شرح ال��دك��ت��ورة ني�سا �أ���س��ل��م ،طبيبة عامة
وم�ست�شارة الأ�سباب املختلفة التي ت�ؤدي الحمرار العني م�ؤكدة انها
تتمثل يف الأمرا�ض االلتهابية واملعدية كما �أنه من املمكن �أن يكون
احمرار العينني واحدًا من الأعرا�ض اجلانبية املرافقة لكورونا.
وبالن�سبة اللتهاب اجلفن فهو ين�ش�أ عن عدوى بكتريية ت�ؤدي �إىل
التهاب قاعدة اجلفن،وغال ًبا ما تكون ناجتة عن تعر�ض العني ملنتجات
التجميل املتّ�سخة �أو منتهية ال�صالحية .
كما احل�سا�سية والعد�سات الال�صقة ميكن �أن ت�سبب احمرار العني؛
حيث �إن عث الغبار ،و�أحيا ًنا �شعر احليوانات ،قد ي�سببان ردود فعل
حت�س�سية ميكن �أن ي�سبب ذلك االحمرار.

albiladdaily

وجّ هت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء جمموعة من الن�صائح حول
طريقة التعامل مع املالب�س الواقية للحماية من املبيدات.
و�أو�ضحت الهيئة �أن املالب�س الواقية �ضرورية حلماية اجل�سم ،ويف
حال ان�سكاب مبيد على املالب�س الواقية ،ف�إنه يجب نزعها ،كما �شدّدت
على �ضرورة ارت��داء قمي�ص ب�أكمام طويلة و�سراويل طويلة وحذاء

خم�ص�صة لتطبيق املبيدات ونظارة واقية.
وجوارب وكمامة ّ
و�أ�ضافت الهيئة �أنه من ال�ضروري الت�أكد من منا�سبة مقا�س املالب�س
الواقية ملنع حدوث ت�س ُّرب للمبيد �إىل اجل�سم.
و�شدّدت على �أهمية التخل�ص قدر الإمكان من بقايا املبيد العالقة على
املالب�س الواقية .و�أ ّكدت على ح�سابها بتويرت� ،أنه للحفاظ على عائلتك
�آمنة يجب بعد االنتهاء من ر���ش املبيد ،و�ضع املالب�س الواقية يف

كي�س بال�ستيكي ،ثم غ�سلها مبا�شرة ،ب�شرط �أن تغ�سل املالب�س الواقية
مبفردها ،والتعامل مع غري النظيفة منها بارتداء القفازات "املطاطية".
وح�� ّذرت الهيئة من مل�س �أي �شخ�ص قبل اال�ستحمام وغ�سل ال�شعر
وتغيري املالب�س بعد ر�ش املبيدات ،وجتنب ارت��داء املالب�س الواقية
غري النظيفة التي قد تكون م�صد ًرا للت�سمّم باملبيد ،وبعد االنتهاء من
غ�سلها يجب ت�شغيل الغ�سالة دون مالب�س �أخرى.

اكتشاف البروتين
المسبب النتشار األوارم
لندن ـ وكاالت

يف خطوة علمية جديدة قد حت��دث نقلة نوعية يف عامل
ع�لاج ال�سرطان ،اكت�شف علماء معهد كامربيدج لأبحاث
ال�سرطان ،بروتين ًا ي�سمى  NALCNيلعب دور ًا رئي�س ًا
يف انت�شار الورم.
ويف التجارب التي �أُجريت على الفئران ،ت�س ّببت �إزال��ة
ال�بروت�ين م��ن ال��ف��ئ��ران غ�ير امل�صابة بال�سرطان ،يف ترك
اخلاليا والأن�سجة �سليمة.
وق��ال قائد املجموعة للدرا�سة ،ومدير معهد كامربيدج
لأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة ،الربوفي�سور ريت�شارد
جيلربت�سون" :هذه النتائج هي من بني �أهم النتائج التي
خرجت من خمتربي ملدة ثالثة عقود".
و�أ�ضاف�" :إذا ّ
مت التحقق من �صحة ذلك من خالل مزيدٍ
من البحث ،فقد تكون لذلك �آث��ار بعيدة امل��دى على كيفية
منع انت�شار ال�سرطان وال�سماح للباحثني ب�إ�صالح الأع�ضاء
التالفة".
من جهته ،قال الباحث الرئي�س يف الدرا�سة وكبري الباحثني
يف معهد كامربيدج لأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة،
الدكتور �إري��ك رم��ان" :ميكننا الآن التفكري فيما �إذا كانت
هناك عقاقري حالية حمتملة ميكن �إعادة ا�ستخدامها ملنع هذه
الآلية من الت�س ّبب يف انت�شار ال�سرطان لدى املر�ضى".

دليل على وجود مياه
بالكوكب األحمر
الريا�ض ـ وكاالت

مت��كّ��ن ف��ري��ق بحثي ي�ضم علماء م��ن ج��ام��ع��ات فرن�سية و�أمل��ان��ي��ة
وبريطانية ،من اكت�شاف دليل جديد على وج��ود مياه على �سطح
املريخ ،وذلك عرب حتليل بيانات �أجهزة ال��رادار املثبتة على الغطاء
اجلليدي للكوكب الأحمر.
وا�ستخدم العلماء ،وفق ًا ملجلة "يونيفر�س ماغازين" الأمريكية،
تلك البيانات لتحديد �أمناط ارتفاع الغطاء اجلليدي للمريخ ،والتي
تطابقت نتائجها مع نتائج منوذج حا�سوبي لكيفية ت�أثري املاء حتت
ال�سطح.
وك�شف حتليل البيانات عن وجود متوج �سطحي بطول 15-10
كيلومرت ًا ،عن الظاهرة التي �أ ّدت �إىل ن�ش�أة منخف�ضات ومرتفعات
منحرفة على �سطح الكوكب ،وهو ما ي�شبه تلك التموجات امل�صاحبة
لتكون البحريات اجلليدية على الأر�ض.
ّ

االعتزاز بالتراث
تعد الفرو�سية �أرثا مت�أ�صال لدى �أفراد املجتمع ال�سعودي و�أم�س نظمت جمعية فر�سان لقفز احلواجز مبنطقة جازان عرو�ضا ا�ستعرا�ضية
للخيول العربية الأ�صيلة ،وذلك بنادي املحامل للفرو�سية مبحافظة �أحد امل�سارحة .وقدم فر�سان وفار�سات اجلمعية مهارات خمتلفة من
العرو�ض التي متيز الفار�س ال�سعودي ،وتربز �أ�صالة اخليل العربي وقيم االعتزاز بالرتاث ،وعر�ض ًا حي ًا للخيل العربية الأ�صيلة ،وا�ستعرا�ض ًا
بالراية ال�سعودية� ،إ�ضافة لعدد من عرو�ض الفرو�سية اجلماعية والفردية التي قدمها نخبة من فر�سان وفار�سات املنطقة.

«يوتيوب»

تستنسخ ميزة من «تيك توك»

اختتام مهرجان  K-CONالكوري في الرياض

جدة  -البالد

طرق حرق الدهون من الجسم
البالد ـ وكاالت

ق��دم ع��دد م��ن الأط��ب��اء وخ�ب�راء التغذية حزمة من
الن�صائح للم�صابني بال�سمنة  ،الفتني �إىل �أن هناك
بع�ض الن�صائح ال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت�ساعد يف ح��رق
ال���ده���ون م��ن اجل�����س��م و�إن ع��ل��ى ال�شخ�ص ال��ب��دي��ن
ت�ضمينها ال��روت�ين ال��ي��وم��ي اخل��ا���ص ب��ه وم��ن هذه
الن�صائح بداية الإفطار بتناول الربوتني لأنه ي�ساعد
على تقليل الرغبة يف تناول الطعام على مدار اليوم،
كما يك�سب االن�سان الطاقة الالزمة ملمار�سة الريا�ضة
والقيام باملهام اليومية ،وبالتايل ي��زداد معدل حرق
الدهون .وتعد �أطعمة مثل البي�ض وال��زب��ادي خايل

ال��د���س��م وامل��ك�����س��رات واحل��ب��وب الكاملة ،م��ن �أف�ضل
الأطعمة التي ميكنك بدء اليوم بها� .إىل جانب بدء
اليوم بكوب �أو اثنني من امل��اء على الريق من �أكرث
ط��رق ح��رق ال��ده��ون وامل�ساعدة على ف��ق��دان ال��وزن،
كما �إن التعر�ض �إىل �أ���ش��ع��ة ال�شم�س يف الأوق���ات
امل�سموحة ،ويف غري �أوق��ات ارتفاع درجة احل��رارة،
وملدة  15دقيقة ،من فر�ص احل�صول على فيتامني د،
وهو العن�صر املهم يف �إنقا�ص ال��وزن ومنع زيادته،
�إىل جانب مزاولة التمارين الريا�ضية اخلفيفة التي
ت�ساعد على منح اجل�سم اللياقة البدنية  ،ف�ضال عن
تناول كوب من القهوة واال�ستحمام باملاء البارد .

ا�ستن�سخت من�صة مقاطع الفيديو ال�شهرية
"يوتيوب" تقنية وميزة �أخ��رى من تطبيق
الفيديوهات الق�صرية ال�شهري "تيك توك".
و�أو�ضحت يوتيوب ،بح�سب ما �أورده موقع
"�إنغادجيت" التقني املتخ�ص�ص� ،أن خدمة
"يوتيوب �شورت�س" �ستح�صل على ميزة
"ال�سرد ال�صوتي" �أو "التعليق ال�صوتي"،
املتوفرة يف "تيك توك" منذ فرتة.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن "يوتيوب �شورت�س"
�ستح�صل على امليزة اجلديدة عرب نظام ت�شغيل
"�آي �أو �إ�س" على هواتف "�آيفون".و�ستكون
هذه امليزة مفيدة ج ًدا ملن�شئ املحتوى ،خا�صة
و�أن يوتيوب خ�ص�صت نظم م�شاركة �أرب��اح
�إعالنات �أف�ضل من كافة مناف�سيها.

الريا�ض ـ البالد

�أ�سدل ال�ستار �أم�س على مهرجان K-CON
الكوري الذي ت�ست�ضيفه اململكة للمرة الأوىل يف
بوليفارد الريا�ض ،مب�شاركة  120فنان ًا وفنانة
ميثلون  14فرقة كورية ،قدموا �ألوان ًا متنوعة
من فنون املو�سيقى والأزي��اء والأف�لام اخلا�صة
بكوريا� ،إ�ضافة للمعر�ض امل�صاحب ال��ذي �أخذ
الزوار يف رحلة للتعرف على الثقافة الكورية.
يذكر ب�أن مهرجان  K-CONالكوري يحتفي
خالل �إقامته يف اململكة مبرور � 10أع��وام على
ت�أ�سي�سه ،حيث كانت انطالقته عام 2012م من

جنوب كاليفورنيا ،ليتم ا�ست�ضافته فيما بعد يف
 8مدن عاملية متثل  4قارات وذلك خالل الأعوام
املا�ضية ،وحظي بتفاعل جماهريي كبري فاق
املليون زائر.
وي�أتي ح�ضور املهرجان �إىل اململكة يف �إطار
االتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع �شركة
���س��ي ج��ي ال��ك��وري��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف
الدويل ،وا�ستقطاب �أبرز املهرجانات واملحافل
العاملية �إىل اململكة ،للم�ساهمة يف دعم القطاع
الثقايف املحلي ومتكينه ،و�إث��رائ��ه بالأن�شطة
والفعاليات ذات القيمة النوعية.

