القيادة تهنئ رئي�س غينيا
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س العقيد مامادي دومبويا رئي�س املجل�س الوطني للتجمع من �أجل التنمية
رئي�س اجلمهورية ورئي�س الدولة يف جمهورية غينيا مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل
لبالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين ،و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية غينيا ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �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 العقيد مامادي دومبويا.

الإعالم املتجدد
االثنني  7ربيع الأول 1444هـ املوافق � 3أكتوبر 2022م ال�سنة  91العدد 23743
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� 12صفحة  /رياالن

تغطية زراعة الكلى ورفع حد الأورام
الريا�ض -البالد

بد�أ جمل�س ال�ضمان ال�صحي تطبيق العمل بالوثيقة اجلديدة
وتفعيل اال�ستفادة من حزمة املنافع وحدود التغطية الت�أمينية
املحدثة ودل�ي��ل الأدوي ��ة الت�أمينية ،وذل��ك ا�ستجابة مل��ا ر�صده
املجل�س من احيتاجات امل�ستفيدين.
من جانبه �أو�ضح املتحدث الر�سمي املدير التنفيذي للتمكني
والإ��ش��راف ،الدكتور نا�صر اجلهني� ,أن العمل بحزمة املنافع

املحدثة �سي�سهم ب�شكل كبري يف زيادة فاعلية وكفاءة العمل يف
القطاع .وك�شف �أن الوثيقة املحدثة ت�ضمنت حت�سينات على عدد
من املنافع خالل الفرتة ال�سابقة منها �إدراج زراعة الكلى وتغطية
بع�ض اخلدمات الوقائية كالفحو�صات الدورية واال�ستك�شافية
التي �شملت الفح�ص املبكر عن �سرطان الثدي و�سرطان القولون
وفحو�صات داء ال�سكري  ،و�أي�ضا زيادة احلد الأعلى ال�ستحقاقات
تغطية حاالت ال�صحة النف�سية ،وحاالت غ�سيل الكلى.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

ت�صاعد منو االقت�صاد ال�سعودي
الريا�ض  -البالد

توقع وزارة املالية اليوم (االثنني) مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء
مكتب �إقليمي ل�صندوق النقد ال��دويل يف الريا�ض ،ما يعك�س
مكانة اململكة باعتبارها �أك�بر اقت�صادات املنطقة و�أح��د �أب��رز
اقت�صادات جمموعة الع�شرين.
ويتوقع �صندوق النقد �أن ت�صبح اململكة واح��دة من �أ�سرع
االق�ت���ص��ادات من ��و ًا يف ال �ع��امل ،على �أن ينمو ناجتها املحلي

ثالثة أشهر تأشرية املعتمرين من كافة أحناء العامل

الإج �م��ايل بن�سبة  % 7.6ه��ذا ال �ع��ام .ويف بيانهم اخلتامي
الذي �صدر م�ؤخرا عقب زيارتهم ب�ش�أن م�شاورات املادة الرابعة
مع حكومة اململكة لعام 2022م� -أ�شاد خرباء �صندوق النقد
الدويل بقوة اقت�صاد اململكة وو�ضعها املايل ،م�ؤكدين توقعاتهم
الإيجابية على املديني القريب واملتو�سط ،مع ا�ستمرار انتعا�ش
معدالت النمو االقت�صادي ،واحتواء الت�ضخم� ،إ�ضافة �إىل تزايد
قوة مركزها االقت�صادي اخلارجي.
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2000

فرصة عمل يف ملتقى جدة
جدة  -البالد

الرياض

�أو�ضح الأمني العام لغرفة جدة املكلف
رام ��ز ب��ن من�صور �آل غ��ال��ب� ،أن ملتقى
التوظيف ال�ن��وع��ي "كفاءات" ا�ستهدف
�أك�ث��ر م ��ن  2000ف��ر� �ص��ة ع �م��ل حلملة
ال�ب�ك��ال��وري��و���س ف ��أع �ل��ى يف تخ�ص�صات
ال �ه �ن��د� �س��ة ،وال �ت �م��ري ����ض ،وال �� �ص �ي��دل��ة،
وال�سياحة والفندقة ،والأم��ن وال�سالمة،
واجل� � � ��ودة وال � �ت � ��أم �ي�ن ،وال �ت �� �س��وي��ق،
واملحا�سبة ،والت�صميم اجلرافيكي.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن امل�ل�ت�ق��ى مت�ي��ز بتوفري
جمموعة كبرية من الوظائف النوعية� ،إىل
جانب تقدمي ور�ش عمل و�إر�شادات مهنية
ت�أهيلية للمر�شحني ،منوه ًا بدعم "هدف"
لرواتب من يتم توظيفهم بن�سبة  % 50مبا
ال يتجاوز  3000ريال .من جانبها �أعلنت
"�سابك" ممثلة يف وحدة املحتوى املحلي ،
�إ�شراك الإدارات املتو�سطة يف ال�شركة التي
حتظى بالتوظيف الأكرب لل�شباب وال�شابات
وذلك �ضمن امللتقى.
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خيارات تسوق عاملية
الريا�ض ـ البالد

�شهدت فعاليات مهرجان �أوت�ل��ت ،2022
�أ� �ض �خ��م م �ه��رج��ان ت �� �س��وق م ��ن ن��وع��ه يف
اململكة ،ح�ضورا كثيفا من خمتلف الفئات
والأعمار ،لال�ستفادة من التخفي�ضات
التي ت�صل �إىل  % 70على خمتلف
املعرو�ضات.
وي �ج �م��ع امل� �ه ��رج ��ان -ال� ��ذي
ت���س�ت�م��ر ف �ع��ال �ي��ات��ه ح �ت��ى 14
�أك �ت��وب��ر اجل� ��اري 3 -ماليني
ق �ط �ع��ة لأك� �ث��ر م� ��ن 1500
ماركة وعالمة جتارية عاملية
ب�أ�سعار خمف�ضة وح�صرية
يف ال �ع��دي��د م��ن الأق �� �س��ام
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم��االت
الأزي � ��اء ،وم�ستح�ضرات
التجميل ،والإك�س�سوارات
املنزلية ،وحقائب ال�سفر،
وف � �� � �س� ��ات �ي�ن ال� � ��زف� � ��اف،
وامل� �ن� �ت� �ج ��ات اجل� �ل ��دي ��ة،
والأج� �ه���زة الإل �ك�ترون �ي��ة،
وجميع ما حتتاجه العائالت
والأفراد.
وي��وف��ر املهرجان ع��ددًا من
اخل�ي��ارات الت�سوقية العاملية،
كما يتيح ل��زواره اال�ستمتاع يف
منطقة امل��رح التي ت�ضم ع��ددًا من
الأل�ع��اب التكنولوجية ،وحزمة من
�أل �ع��اب ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي ل�ل�أط�ف��ال،
ف�ضلاً ع��ن جمموعة ك�ب�يرة م��ن املقاهي
وامل �ط��اع��م امل�ت�ن��وع��ة ،ك�م��ا يتيح امل�ه��رج��ان
ل��زواره خريطة تفاعلية تقودهم للأماكن التي
يريدون الو�صول �إليها دون عناء.
وعب ال��زوار عن �سعادتهم باخلدمات املقدمة خالل
رّ
امل�ه��رج��ان ،وم��ا وج ��دوه م��ن راح��ة وتنظيم ،حيث تتوفر
باملنطقة مواقف لذوي الإعاقة ،و�أخرى لكبار ال�شخ�صيات� ،إ�ضاف ًة
�إىل امل��واق��ف العامة ،ومنطقة "ن�شيلها عنك" املخ�ص�صة حلفظ �سلع
الزوار خالل مدة الت�سوق.

الكالسيكو

الئحة
إلدارة واستثمار النفايات
الريا�ض  -البالد

يعلن امل��رك��ز ال��وط�ن��ي لإدارة النفايات
"موان" اليوم االثنني ،الالئحة التنفيذية
لنظام �إدارة النفايات ،خالل حفل التد�شني
الذي �سيقام يف الريا�ض  ،وي�شهد امللتقى
جل�سات ع�م��ل للجهات احل�ك��وم�ي��ة و�شبه
احل�ك��وم�ي��ة ومنتجي ال�ن�ف��اي��ات ومقدمي
اخل��دم��ات  ،للتعريف بالالئحة التنفيذية
ودور املركز كم�شرع ومنظم لإدارة النفايات
باململكة.
وت�ستهدف الالئحة بيان الأطر التنفيذية
للنظام وو�ضع معايري و�ضوابط لأن�شطة
�إدارة النفايات وتنظيمها وحتفيز الفر�ص
اال�ستثمارية يف القطاع  ،و�أحكام الرتاخي�ص
وال�ت���ص��اري��ح وم���س��ؤول�ي��ة امل�ن�ت��ج امل�م�ت��دة،
و�سل�سلة القيمة ل�ل�ن�ف��اي��ات ،وامل���س��ؤول�ي��ة
املدنية واجلزائية ملقدم اخلدمات ،وا�سترياد
وت�صدير النفايات.
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العراق يرفض تصفية احلسابات عرب أراضيه
بغداد  -البالد

خييب اآلمال

عم الهدوء العا�صمة العراقية بغداد عقب ان�سحاب املتظاهرين
من �ساحة التحرير بعد مواجهات مع الأم��ن �أ�سفرت عن �سقوط
�إ�صابات ،بينما �أكد م�صدر �أمني� ،أن القوات الأمنية بد�أت بفتح طرق
العا�صمة ،مبينا �أن الأمن با�شر عملية فتح الطرق تباعا وفق خطة
منظمة ،م�شريا �إىل عدم وجود �أي قرار حتى الآن يخ�ص ج�سري
اجلمهورية وال�سنك واملعلق.
وطالبت اللجنة امل��رك��زي��ة للتظاهرات� ،أوال ب�إن�شاء حكومة
انتقالية م�ؤقتة ب�إ�شراف �أممي على �أال يكون فيها �أي من �شخ�صيات
العملية ال�سيا�سية واحلزبية التي ق��ادت البلد خ�لال ال�سنوات
املا�ضية� ،إذ قال البيان ال�صادر عن اللجنة �أنها �ست�شرع يف حملة
مليونية جلمع توقيعات �أبناء ال�شعب على عري�ضة راف�ضة لهذا
النظام ،داعية جميع العراقيني للم�شاركة فيها �إذا مل ت�ستجب القوى
ال�سيا�سية للمطالب.
م��ن جهته ،ن��دد رئي�س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي

با�ستمرار الق�صف الإي��راين ال��ذي ت�سبب ب�أ�ضرار كبرية �شمال
ال �ع��راق ،م��ؤك��دا رف�ض جميع حم��اوالت ات�خ��اذ ب�لاده ك�ساحة
لت�صفية احل�سابات ،داعيا �إىل اتخاذ �إجراءات لإيقاف ت�صرفات
�إيران الع�سكرية �شمال العراق .وت�أتي ت�صريحات الكاظمي
بعدما �أعلنت طهران موا�صلة عملياتها يف كرد�ستان العراق.
وت�ستمر امللي�شيات ال�ت��اب�ع��ة لإي� ��ران يف ا�ستخدام
العا�صمة بغداد لتنفيذ �أجندة امل�لايل يف املنطقة ب�شكل
عام ،كما �أنها تريد زعزعة �أمن وا�ستقرار العراق لتمرير
تلك الأج�ن��دة ،غري �أن حكومة رئي�س ال��وزراء م�صطفى
الكاظمي تت�صدى للملي�شيات ومعاونيها حلماية �أم��ن
�أم��ن العراق وتوفري الأم��ان للمواطنني ،مع ال�سعي ملنع
تدخالت �إي��ران يف �ش�ؤون العراق الداخلية ليكون القرار
داخليا خال�صا من �أبناء البلد احلادبني على م�صلحة ال�شعب
وبالتايل توفري العي�ش الكرمي للعراقيني و�إيقاف الإره��اب
الذي �أرقهم ل�سنوات طويلة.
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محليات
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انطالق «يوم المسعف الميداني»
الريا�ض -البالد

رعى قائد القوات امل�شرتكة الفريق الأول الركن مطلق بن
�سامل االزمي��ع ،يف مقر قيادة القوات امل�شرتكة بالريا�ض،
احلفل الذي نظمه مركز الإ�سناد الطبي امل�شرتك ،و�إدارة
العالقات العامة والتوجيه املعنوي بالقوات امل�شرتكة،
مبنا�سبة "يوم امل�سعف امليداين" ،الذي ي�أتي خالل الفرتة
من 1444/ 3 / 7 - 6ه��ـ ،مب�شاركة هيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي ،والإدارة العامة للخدمات ال�صحية ب��وزارة
الدفاع ،وال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الريا�ض ،وقيادة الطب
الع�سكري امليداين بوزارة احلر�س الوطني ،وكلية الأمري
�سلطان ال�صحية الع�سكرية ،ومعهد الأمري عبدالرحمن بن
عبدالعزيز لطب الأ�سنان ،و�إدارة الإخ�لاء الطبي اجلوي
بالقوات امل�سلحة .وت�ستهدف الفعالية من�سوبي رئا�سة
هيئة الأركان العامة ،وقيادة القوات امل�شرتكة ،حيث �أقيم
معر�ض متخ�ص�ص م�صاحب للفعالية بغر�ض التعريف
بدور امل�سعف امليداين يف اخلطوط الأمامية �أثناء وقوع
الإ� �ص��اب��ات اخلفيفة واملتو�سطة واخل �ط�يرة يف امل�ي��دان
ودوره املهم يف احلفاظ على حياة امل�صاب حتى �إخالئه.
كما ت�ضمنت الفعالية عر�ض ع��دد من الأج�ه��زة واملعدات
الطبية املتطورة ودورات متقدمة للم�سعف امليداين خالل
فعاليات املعر�ض.
ح�ضر احلفل ،نائب قائد القوات امل�شرتكة اللواء طيار ركن
عبدالله الغامدي ،ومدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة
الريا�ض الدكتور ح�سن ال�شهراين ،ورئي�س هيئة الهالل
الأح �م��ر ال��دك�ت��ور ج�لال العوي�سي ،وع��دد م��ن من�سوبي
قيادة القوات امل�شرتكة ،ومن�سوبي اجلهات امل�شاركة يف
الفعالية.

تدشين مؤتمر التقييم
الدولي في الرياض
الريا�ض  -البالد

تنطلق اليوم االثنني فعاليات الن�سخة الثانية ع�شرة من م�ؤمتر
التقييم ال ��دويل ،ال��ذي ت�ست�ضيفه الهيئة ال�سعودية للمقيّمني
املعتمدين "تقييم" يف الريا�ض ،لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط
والعامل العربي ،حتت رعاية وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة حممد بن عبدالله اجل��دع��ان ،بالتعاون مع جلنة م�ؤمتر
التقييم الدويل.
ويناق�ش امل�ؤمتر على مدار � 3أيام م�ستقبل مهنة التقييم و�أف�ضل
ممار�ساتها ،وفهم معايري ومنهجيات التقييم ،كما ي�س ّلط ال�ضوء
على املهنة والفر�ص الواعدة التي حتققها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
وت�ب��ادل �أف�ضل املمار�سات املحلية والعاملية يف مهنة التقييم،
واالط�ل�اع على م�ستجدات املهنة و�أح ��دث ال�ل��وائ��ح والأن�ظ�م��ة
الدولية� ،إ�ضافة �إىل نقل التجارب الدولية يف املهنة واال�ستفادة
منها ،و�إبراز دور املقيّم يف حفظ احلقوق وحتقيق العدالة.
وي �� �ش��ارك يف امل� ��ؤمت ��ر ع ��دد م��ن ال� � ��وزراء وك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين
والأكادمييني واخلرباء من اململكة و  100دولة حول العامل ،من
املعنيني واملهتمني مبهنة التقييم� ،إ�ضافة �إىل جهات ومنظمات
دولية عديدة يف التقييم ،واجلهات احلكومية واخلا�صة ذات
العالقة ،و�شركات وم�ؤ�س�سات ومكاتب التقييم املحلية والدولية،
و�أع�ضاء الهيئات املهنية ،ورج��ال �أعمال وم�ستثمرين ،وطالب
من اجلامعات ال�سعودية .وي�شهد امل�ؤمتر عقد عدد من اجلل�سات
احلوارية التي تناق�ش �أثر التقييم على االقت�صاد وم�ستقبل مهنة
التقييم وحتدياتها� ،إ�ضافة �إىل تطورات التقييم يف العامل و�أبرز
تقنيات مهنة التقييم وعدد من املو�ضوعات املهمة و�أوراق العمل.

إقبال واسع على جناح محمية الملك سلمان  2000فرصة عمل في ملتقى التوظيف بجدة
�أبوظبي -البالد

�شهد جناح حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز
امللكية يف فعاليات الدورة الـ 19من معر�ض
�أبوظبي ال��دويل لل�صيد والفرو�سية � اً
إقبال
وا�سعًا من املواطنني واملقيمني يف الإمارات.
وت�ستعر�ض املحمية رحلة متكاملة جلميع
خ�صائ�صها الطبيعية والثقافية ،ب��دءًا من
ال�ت�ع��ري��ف ب��امل�ح�م�ي��ات امل�ل�ك�ي��ة يف اململكة
وم� ��رو ًرا مب�شاريع احل�ف��ظ البيئي و�أب��رز
احليوانات والطيور يف املحمية� ,إ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض �أبرز النباتات الربية مرفقة
ب�ب��ذوره��ا يف ع��ر���ض ح��ي .ويلقي اجلناح
ال�ضوء على م�شاريع املجتمع املحلي و�أبرز
الأعمال التطوعية التي ح�صلت يف املحمية
وبالتعاون مع اجلامعات يف مناطق املحمية
والأه��ايل فيها� ,إ�ضافة �إىل الآث��ار العريقة
فيها و�أبرز م�شاريع ال�سياحة التي ح�صلت
يف مو�سم رب�ي��ع املحمية امل��ا��ض��ي ،ومنها
جتربة ركايب جبة ،التي تغمر امل�شاركني
بتجربة بدوية متكاملة يف �صحراء النفود
املتميزة بجمالها الذهبية والت�ضاري�س
اجلبلية املذهلة.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير
حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز امللكية
الأ� �س �ت��اذ ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��ام��ر �أن امل���ش��ارك��ة
ت���س�ت�ه��دف ال �ت �ع��ري��ف ب��امل�ح�م�ي��ة ال�بري��ة
الكربى يف ال�شرق الأو�سط والرابعة من
حيث امل�ساحة يف العامل ،كذلك التعريف
ب�أهدافها الإ�سرتاتيجية ور�ؤيتها ب�أن تكون
وجهة متميزة لل�سياحة البيئية ،تتكامل مع
حميطها وحتفظ وتعزز املوروث الطبيعي
والثقايف ،وت�سهم يف التنمية االجتماعية،
واالقت�صادية امل�ستدامة.

جدة  -البالد

اختتم ملتقى التوظيف النوعي "كفاءات"
ف �ع��ال �ي��ات��ه �أم� �� ��س م ��ن �أج� ��ل رف���ع م �ع��دالت
ال�ت��وط�ين ،ودع��م املن�ش�آت ب �ك��وادر وطنية
م�ؤهلة متا�ش ًيا م��ع ر�ؤي ��ة اململكة ،2030
ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع � �ص �ن��دوق ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
الب�شرية "هدف" ،و�شركة "�سابك"؛ ووزارة
امل���وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية،
وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية،
وجامعة امللك عبدالعزيز ،وذلك مبركز جدة
للمنتديات والفعاليات.
و�أو� �ض��ح الأم�ي�ن ال�ع��ام لغرفة ج��دة املكلف

األحوال المتنقلة تواصل خدماتها بالمناطق
الريا�ض -البالد

تقوم الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية بتقدمي خدماتها
للرجال والن�ساء يف ( )22موقع ًا حول اململكة ,وذلك
�ضمن مبادرة " ن�أتي �إليك" التي تنفذها وكالة وزارة
الداخلية للأحوال املدنية للجهات احلكومية واخلا�صة،
وم���ب���ادرة "موجودين" امل��وج��ه��ة خل��دم��ة املحافظات
واملراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال املدنية.
وب����د�أت ال��وح��دات املتنقلة ل�ل�أح��وال امل��دن��ي��ة مبنطقة
الق�صيم ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ة ل��ل��رج��ال يف �أم��ان��ة منطقة
الق�صيم ،وكلية الطب مبحافظة عنيزة ،وال��ي��وم يف
�إدارة اجل��وازات يف بريدة ،وكلية الهند�سة مبحافظة
عنيزة ،وغدا الثالثاء يف مقر الغرفة التجارية مبنطقة
الق�صيم ،وفرع وزارة اخلارجية ،وكلية العلوم والآداب
مبحافظة عنيزة ،فيما تقدم اخلدمة يوم الأربعاء يف
مرور منطقة الق�صيم ملدة يوم لكل موقع.
ويف منطقة الباحة تقوم ال��وح��دات املتنقلة بتقدمي
اخلدمة للرجال والن�ساء يف مركز ال�شعراء مبحافظة
قلوة ،وللرجال يف كلية التقنية يف الباحة ملدة يومني
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ،ويف م��در���س��ة الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سعود
املتو�سطة باجلوة التابعة ملحافظة املخواة ،ومدر�سة
بني عا�صم املتو�سطة مبحافظة املخواة ملدة ثالثة �أيام
لكل منهما.

رام ��ز ب��ن من�صور �آل غ��ال��ب� ،أن امللتقى
ا� �س �ت �ه��دف �أك �ث�ر م��ن  2000ف��ر� �ص��ة عمل
حلملة البكالوريو�س ف�أعلى يف تخ�ص�صات
ال �ه �ن��د� �س��ة ،وال��ت��م��ري�����ض ،وال �� �ص �ي��دل��ة،
وال�سياحة والفندقة ،والأم��ن وال�سالمة،
واجلودة والت�أمني ،والت�سويق ،واملحا�سبة،
شريا �إىل �أن ملتقى
والت�صميم اجلرافيكي ،م� ً
"كفاءات" متيز بتوفري جمموعة كبرية
م��ن الوظائف النوعية� ،إىل جانب تقدمي
ور�ش عمل ت�أهيلية للمر�شحني� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة م��ن الإر���ش��ادات املهنية ،منوه ًا
ب��دع��م "هدف" ل��روات��ب م��ن يتم توظيفهم

ملتقى المدينة يناقش
التطوير المهني

املدينة املنورة  -البالد

ويف منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ق��دم��ت ال���وح���دات املتنقلة
خدماتها للرجال يف مركز قيا ،واليوم يف مركز �أبو راكة

ملدة يوم لكل منهما ،ويف مقر �إمارة منطقة مكة املكرمة
ملدة �أربعة �أيام.

بن�سبة  %50مبا ال يتجاوز  3000ريال.
من جانبها �أعلنت �شركة �سابك ممثلة يف
وح��دة املحتوى املحلي وتطوير الأع�م��ال
حتت مبادرتها الوطنية "ن�ساند " تقدمي
عر�ض يتمثل يف �إ�شراك الإدارات املتو�سطة
يف ال�شركة التي حتظى بالتوظيف الأكرب
لل�شباب وال�شابات املتقدمني خالل امللتقى،
يف برنامج للقيادات حت��ت م�سمى "همم
واعدة"� ،إىل جانب دعم ال�شركات املوظفة
لل�سيدات من امللتقى من خالل تقدمي فر�ص
تدريبية على ر�أ�س العمل يف مكاتب "�سابك"
باململكة من خالل برنامج "�إك�سابك".

يناق�ش خمت�صون وباحثون ومتحدثون يف
جل�سات وور�ش العمل التدريبية والتطويرية،
م�سارات التحفيز والتطوير املهني والعلمي
ل �ل �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة يف � �س��وق ال�ع�م��ل ،وذل��ك
خالل ملتقى لقاءات املدينة املنورة 2022م،
ال��ذي ينطلق ال�ث�لاث��اء املقبل يف مركز امللك
�سلمان ال��دويل للم�ؤمترات باملدينة املنورة،
حتت تنظيم �صندوق تنمية املوارد الب�شرية,
وب��ال �ت �ع��اون م��ع منظومة امل� ��وارد الب�شرية
وال�ت�ن�م�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وم �ن �� �ش ��آت ال�ق�ط��اع
اخلا�ص.
وي�شهد امللتقى ،ال��ذي ي�أتي ام�ت��داد ًا للقاءات
احت�ضنتها م ��دن :ال��ري��ا���ض ،ج ��دة ،ال��دم��ام،
وج� �ي ��زان ،ع �ق��د  42ور���ش��ة ع �م��ل ت��دري�ب�ي��ة
وتطويرية وط��رح من��اذج م�شرقة وق�ص�ص
جناح �ضمن الأعمال والفعاليات امل�صاحبة.
و�سي�صاحب امللتقـى ،جمموعة من املحا�ضرات
وال �ن��دوات التخ�ص�صية املختلفة وق�ص�ص
النجاح امللهمة ،كما �سيتم اط�لاع وتعريف

ال��زوار على بوابة التوجيه والإر�شاد املهني
"�سبل" وكيفية اال�ستفادة منها يف التعرف
ُ
على مهارات واحتياجات قطاع العمل احلالية
وامل�ستقبلية و�إك���س��اب �أب�ن��اء وب�ن��ات الوطن
املهارات والقدرات الالزمة.
ويهدف امللتقى �إىل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال
ال�ب���ش��ري ورف ��ع م �ه��ارات وق� ��درات ال �ك��وادر
الوطنية ودع��م تدريبها وتوظيفها وت�أهيلها
لاللتحاق بال�سوق ،وتعزيز وتطوير العالقة
م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وحت�ف�ي��زه ع�ل��ى الأداء
والإن �ت��اج �ي��ة مب��ا ينعك�س ع�ل��ى اال��س�ت�ق��رار
الوظيفي ودعم التوطني ،والتعريف بالربامج
واملبادرات واملمكنات التي يقدمها ال�صندوق
للعمالء وامل�ستفيدين م��ن خ��دم��ات ال��دع��م،
متا�شي ًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.
ويحظى امللتقى مب�شاركة ع��دد م��ن اجلهات
احلكومية واخلا�صة وجمموعة من املخت�صني
وامل �ه �ت �م�ين يف ت�ن�م�ي��ة امل� � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة،
وم���س��ؤويل القطاعات ذات ال�ع�لاق��ة ب�سوق
العمل.

محليات
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القيادة تهنئ رئيس غينيا
جدة -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س العقيد مامادي
دومبويا رئي�س املجل�س الوطني للتجمع من �أجل التنمية
رئي�س اجلمهورية ورئي�س الدولة يف جمهورية
غينيا مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
و�أع���رب 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

غينيا ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س العقيد مامادي دومبويا رئي�س املجل�س
الوطني للتجمع من �أج��ل التنمية رئي�س اجلمهورية ورئي�س
الدولة يف جمهورية غينيا مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين ،و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
غينيا ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

خادم الحرمين يتلقى رسالتين من رئيسي التشيك وأذربيجان

كلمة

مكانة دولية

الريا�ض -وا�س

تلقى خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ـ حفظه الله ـ ،ر�سالة خطية ،من رئي�س جمهورية الت�شيك
ميلو�ش زميان ،تتعلق بالعالقات الثنائية املتينة والوطيدة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�صديقني ،و�سبل دعمها وتعزيزها يف
خمتلف املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.وت�سلم الر�سالة ،نائب
وزير اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي ،خالل
ا�ستقباله بديوان ال��وزارة �أم�س� ،سفري جمهورية الت�شيك لدى
اململكة يوراي كوديلك.وجرى خالل اال�ستقبال بحث العالقات
الثنائية ب�ين البلدين ال�صديقني ،و�سبل تعزيزها يف �شتى
املجاالت� ،إ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حيال الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
كما تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ـ حفظه الله ـ ،ر�سالة خطية ،من رئي�س جمهورية �أذربيجان
�إلهام علييف ،تتعلق بالعالقات الثنائية املتينة والوطيدة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�صديقني ،و�سبل دعمها وتعزيزها يف
خمتلف املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.وت�سلم الر�سالة ،نائب
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وزير اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي ،خالل
ا�ستقباله بديوان الوزارة� ،أم�س ،القائم ب�أعمال �سفارة جمهورية
�أذربيجان لدى اململكة عمران �صديقوف.وجرى خالل اال�ستقبال،

بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني ،و�سبل تعزيزها
يف �شتى املجاالت� ،إ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حيال الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.

بحث تعزيز التعاون مع �أوزباك�ستان ..الربيعة:

أشهر تأشيرة المعتمرين من أنحاء العالم

مكة املكرمة  -البالد

ا�ستقبل رئي�س جمهورية �أوزباك�ستان �شوكت
م�يرزي��وي�ي��ف ،وزي��ر احل��ج وال�ع�م��رة الدكتور
توفيق بن فوزان الربيعة ،بالعا�صمة الأوزبكية
ط�شقند ،وذل��ك يف ختام زي��اره الر�سمية التي
ا�ستمرت يومني.
ون��ق��ل ال���وزي���ر ال��رب��ي��ع��ة حت��ي��ات وت��ق��دي��ر
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء -حفظهما الله-
 ،لفخامته ،وحلكومته ول�شعب جمهورية
�أوزب��اك�����س��ت��ان ،ومتنياتهما ب����دوام النماء
واالزده��������ار ل���ب�ل�اده يف ظ���ل الإ����ص�ل�اح���ات

امل�ستمرة التي ت�شهدها اجلمهورية.
و�صرح الوزير الربيعة �أن ت�أ�شرية العمرة
ج ��رى مت��دي��ده��ا م��ن ��ش�ه��ر �إىل � 3أ��ش�ه��ر
جلميع املعتمرين من كافة �أنحاء العامل.
و�شهدت الزيارة الر�سمية عقد العديد
م��ن ال�ل�ق��اء م��ع ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
ل �ب �ح��ث � �س �ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
امل �� �ش�ترك ب�ين اجل��ان �ب�ين يف ع��دة
جم���االت ،ومناق�شة �أف ��ق تطوير
ال �ع�لاق��ات امل �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
خ�صو�صا بعد �أمتتتة جميع اخلدمات
ً
وال�ب�رام��ج ،وتقدميها �إل �ك�ترون � ًي��ا من
خالل من�صة "ن�سك" ،و�إ�صدار ت�أ�شريات
الزيارة والعمرة ب�شكل �سريع.

ت�شمل زراعة الكلى والفحو�صات اال�ستك�شافية

تطبيق المنافع الجديدة
في التأمين الصحي
الريا�ض -البالد

بد�أ جمل�س ال�ضمان ال�صحي تطبيق
العمل بالوثيقة اجل��دي��دة وتفعيل
اال�ستفادة من حزمة املنافع وحدود
التغطية الت�أمينية املحدثة ودليل
الأدوية الت�أمينية.
و�أو������ض�����ح امل��ج��ل�����س �أن ت��ط��ب��ي��ق
العمل بالوثيقة اجل��دي��دة وتفعيل
اال�ستفادة من حزمة املنافع وحدود
التغطية الت�أمينية املحدثة ودليل
الأدوي���ة الت�أمينية� ،شملت �إ�ضافة
م��ن��اف��ع ج���دي���دة ت�����س��ت��ه��دف وق��اي��ة
امل�ستفيدين ،واحل��د من م�ضاعفات
الأم��را���ض ،و�سهولة الو�صول �إىل
اخلدمات ،وتعزيز اجلودة والكفاءة
وتنمية امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي� ,إ�ضافة
�إىل الوثيقة املحدثة اعتمدت بعد
درا�سة م�ستفي�ضة مب�شاركة جميع
�أ���ص��ح��اب امل�صلحة ،تخللها ور���ش
ع��م��ل م��ت��ع��ددة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ���س��ائ��ر
�أطراف العالقة الت�أمينية من �شركات
الت�أمني ومقدمي اخلدمات ال�صحية
و�أ���ص��ح��اب العمل ،وذل��ك ا�ستجابة
مل��ا ر���ص��ده املجل�س م��ن احيتاجات
امل�ستفيدين من ال�ضمان ال�صحي.
من جانبه �أو�ضح املتحدث الر�سمي
ملجل�س ال�����ض��م��ان ال�����ص��ح��ي امل��دي��ر

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��م��ك�ين والإ�����ش����راف
ال��دك��ت��ور ن��ا���ص��ر اجل��ه��ن��ي� ,أن ب��دء
ال��ع��م��ل ب��ح��زم��ة امل���ن���اف���ع وح����دود
التغطية الت�أمينية املحدثة ودليل
الأدوي����ة الت�أمينية �سي�سهم ب�شكل
كبري يف زيادة فاعلية وكفاءة العمل
يف القطاع.
وك�شف �أن الوثيقة املحدثة ت�ضمنت
حت�سينات على عدد من املنافع خالل
الفرتة ال�سابقة منها �إدراج زراع��ة
ال��ك��ل��ى وت��غ��ط��ي��ة ب��ع�����ض اخل��دم��ات
ال��وق��ائ��ي��ة ك��ال��ف��ح��و���ص��ات ال��دوري��ة
واال�ستك�شافية التي �شملت الفح�ص
املبكر عن �سرطان الثدي و�سرطان
القولون وفحو�صات داء ال�سكري.
�ّي� �أن ال��ت��ع��دي�لات ع��ل��ى ح��دود
وب� نّ
التغطية �شملت �أي�ضا زي���ادة احلد
الأعلى ال�ستحقاقات تغطية حاالت
ال�صحة النف�سية ،ورفع احلد الأعلى
لتغطية حاالت غ�سيل الكلى� ،إ�ضافة
�إىل رفع حد تغطية وثيقة ال�شركات
خمتتما
ال��ك�برى �إىل مليون ري���ال،
ً
حديثه بت�أكيد �أن ه��ذه التحديثات
ت���ه���دف �إىل حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د م��ن
الأه�����داف ال��ت��ي م��ن �أه��م��ه��ا تعزيز
�صحة امل�ستفيدين و�ضمان تغطية
ت�أمينية فعالة لهم.

ق�ف��زات تنموية ومكت�سبات متتالية
حت�ق�ق�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ب��وت�ي�رة مت�سارعة
ت �ع �ك ����س ت �ك��ام��ل ال� ��ر�ؤي� ��ة وو���ض��وح
الأه��داف على كافة الأ�صعدة .واليوم
ت�شهد منا�سبة مهمة وذات داللة كبرية
يف ه��ذا االجت��اه ،وه��ي توقيع وزارة
املالية مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء مكتب
�إقليمي ل�صندوق النقد ال ��دويل يف
الريا�ض.
ه � ��ذه اخل � �ط� ��وة ال��ن��وع��ي��ة امل �ه �م��ة
ت�ع�ك����س م �ك��ان��ة امل �م �ل �ك��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا
�أك�بر اقت�صادات املنطقة و�أح��د �أب��رز
اق �ت �� �ص��ادي��ات جم �م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن
يف النمو واال��س�ت�ق��رار ،وق ��درة على
مواجهة تداعيات الأزمات االقت�صادية
العاملية ،وه��ي داع��م رئي�سي جلهود
�صندوق النقد الدويل يف مواجهة �أزمة
الغذاء التي تتعر�ض لها الكثري من دول
العامل ،مثلما دعمت جهوده وخططه
يف مواجهة حتديات جائحة كورونا،
و�أي�ضا الدعم ال�سعودي املت�صل جلهود
الأمم املتحدة ومنظماتها الإن�سانية يف
�أنحاء العامل.
�إن احت�ضان الريا�ض ملكتب �إقليمي
ل�صندوق النقد الدويل  ،متثل خطوة
نوعية ونقطة التقاء على �أهمية دور
اململكة وقوة اقت�صادها الواعد الذي
توقع له منوا كبريا هذا العام ،ومن
�ش�أن اختيار الريا�ض مقرا للمكتب،
ت�ع��زي��ز ج �ه��ود ال �� �ص �ن��دوق اقليميا،
يف الوقت ال��ذي ر�سخت فيه اململكة
مكانتها ك�م��رك��ز اق�ل�ي�م��ي لل�شركات
ال �ك�برى ال �ت��ي تتطلع ب��اه�ت�م��ام �إىل
امل���ش��ارك��ة يف �أه� ��داف ر�ؤي ��ة اململكة
 2030الطموحة.

«كبار العلماء» تثمن دعم القيادة وتهنئ ولي العهد

الريا�ض -البالد

عقدت هيئة كبار العلماء برئا�سة �سماحة املفتي العام للمملكة
رئي�س هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ� ،أم�س ،اجتماعها
الدوري الثاين والت�سعني ،مبقرها مبدينة الريا�ض.
ويف م�ستهل االجتماع رف��ع مفتي ع��ام اململكة �شكره بعد
�شكر الله تعاىل خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده الأم�ين  -حفظهما

الله  -على ما تلقاه هيئة كبار العلماء من دع��م وم�ساندة
�أدى �إىل �أن تقوم ب�أعمالها كافة ،حيث جتاوزت املو�ضوعات
التي �أنهت �ألف مو�ضوع ،حمالة من جهات متعددة ،تت�صل
مبجاالت متنوعة.
كما رفع جمل�س هيئة كبار العلماء برئا�سة �سماحة املفتي
العام تهنئته �إىل �سمو ويل العهد  -حفظه الله  -مبنا�سبة
�صدور الأمر امللكي ب�أن يكون رئي�س ًا ملجل�س الوزراء ،وعدّت
الهيئة هذه الثقة امللكية تتويج ًا جلهود �سموه يف خدمة دينه

استمرار المساعدات الغذائية والطبية للدول
الريا�ض  -البالد

وا�صل فريق مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن �� �س��ان �ي��ة ت��وزي��ع م �� �س��اع��دات �إغ��اث �ي��ة متنوعة
للمت�ضررين من الفي�ضانات يف جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية.
ووُ ِّزع � 2.380سلة غ��ذائ�ي��ة و 61خيمة و474
نامو�سية يف مناطق نو�شهرة و�سوات وديرا
�إ�سماعيل خ��ان ب�إقليم خيرببختون
خ���وا ،وم �ن��اط��ق دي��ام��ر وغ��زر
وغان�شي مبقاطعة جلجت
بلت�ستان ،ومنطقة جعفر
�آباد ب�إقليم بلو�ش�ستان،
ا�ستفاد منها 16.660
فردًا.
كما وزع � 314سلة
غ��ذائ �ي��ة يف منطقة
ال � �ب � �ق� ��اع ال� �غ ��رب ��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ا�ستفاد
م�ن�ه��ا  1.570الج� ًئ��ا
�� �س ��ور ًي ��ا م ��ن ال �ف �ئ��ات
الأ� �ش��د ح��اج��ة .ومت � َّك��ن

م���ش��روع م��رك��ز امل�ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع �م��ال
الإن�سانية "م�سام" لتطهري الأرا�ضي اليمنية من
الألغام خالل الأ�سبوع اخلام�س من �شهر �سبتمرب
من انتزاع  947لغمًا زرعتها امللي�شيا احلوثية يف
خمتلف مناطق اليمن ،،وبذلك ي�صبح عدد الألغام
املنزوعة خالل �شهر �سبتمرب �إىل  3.815لغمًا ،فيما
بلغ ع��دد الأل�غ��ام التي نزعت منذ بداية م�شروع
"م�سام" � 360أل ًفا و 573لغمًا زرعتها
امللي�شيا احلوثية بع�شوائية
يف الأرج�� � � ��اء ال �ي �م �ن �ي��ة.
وقدمت العيادة الطبية
املتنقلة التابعة ملركز
امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية
يف ع���زل���ة ال ��دي ��ر
مب��دي��ري��ة ح�ي�ران
يف حمافظة حجة
خ��دم��ات �ه��ا ال�ط�ب�ي��ة
ل �ـ  906م�ستفيدين
خ�لال ال�ف�ترة م��ن 14
حتى � 20سبتمرب.

ومليكه ووطنه.
بعد ذلك ا�ستعر�ض الأم�ين العام لهيئة كبار العلماء ال�شيخ
الدكتور فهد بن �سعد املاجد ،جدول االجتماع ،و�أو�ضح �أن
�أعمال االجتماع ُت َكوّ ن لها جلان لدرا�سة املو�ضوعات ،وتزود
اللجان بخرباء متخ�ص�صني بح�سب نوع املو�ضوع ،كما ُتعد
بحوث حمكمة تكون �صاحلة للن�شر يف الدوريات العلمية،
حيث جت��اوز م��ن ��ش��ارك يف �إع��داده��ا �أك�ث�ر م��ن مئة باحث
متخ�ص�ص ،ونتج عن ذلك �إنهاء املو�ضوعات ب�سرعة و�إتقان.

تعزيز التعاون الخليجي  -الصيني
الريا�ض -البالد

�أكد الأم�ين العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف� ،أهمية تعزيز �آفاق
التعاون امل�شرتك بني جمل�س التعاون وجمهورية ال�صني
ال�شعبية ،خلدمة امل�صالح امل�شرتكة.
جاء ذلك خالل لقائه ،مع �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية
ل��دى اململكة ت�شن وي ت�شينغ ،يف مقر الأم��ان��ة العامة
بالريا�ض.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء ,جممل الق�ضايا واملو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني
جمل�س التعاون وجمهورية ال�صني ال�شعبية لتحقيق
امل�صالح امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة �آخر م�ستجدات
ملف مفاو�ضات التجارة احلرة بني اجلانبني واحلر�ص
املتبادل على تعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية
وتنميتها� ،إىل جانب �آخر تطورات الأو�ضاع يف املنطقة
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وه �ن ��أ الأم�ي�ن ال �ع��ام ال�سفري مبنا�سبة ال �ي��وم الوطني
جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،مع متنياته حلكومة و�شعب
جمهورية ال�صني ال�شعبية ال�صديق امل��زي��د م��ن التقدم
واالزدهار.
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الماموجرام يكشف الورم قبل حدوثه  ..وسعود الطبية:

 % 95نسبة الشفاء من السرطان المكتشف مبكرا
الريا�ض ـ البالد

ن�صحت مدينة امللك �سعود الطبية ،ب�ضرورة
الك�شف املبكر ل�سرطان الثدي كونه يُ�ساعد
ع��ل��ى حت�����س�ين ن��وع��ي��ة ون��ت��ي��ج��ة امل��ع��اجل��ة،
وزي�����ادة ن�سبة ال�����ش��ف��اء �إىل �أك�ث�ر م��ن 95
 ،%وذل��ك تزامن ًا مع م��ب��ادرة �شهر التوعية
ب�سرطان الثدي.
و�أ���ش��ارت املدينة الطبية �إىل �أن  % 99من
ع��دد الن�ساء الالتي ب��ادرن بالفح�ص كانت
نتيجتهن �سليمة ،م�����ش��دد ًة ع��ل��ى ���ض��رورة
�إجراء ت�صوير الثدي باملاموغرام كل عامني
عند بلوغ الـ  40عام ًا ،مع �ضرورة �إجرائه
ملن بلغن �سن الـ  30عام ًا يف بع�ض احلاالت.
ولفتت �إىل �أن الفح�ص يكون �ضروري ًا لالتي
بلغن �سن الـ  ،30عند وج��ود تاريخ عائلي
للإ�صابة �أو �إ�صابة �سابقة باملر�ض ،وعند
التع ّر�ض ملعاجلة �إ�شعاعية ب�شكل ع��ام يف
عمر �صغري ،وعند وج��ود �إ�صابة ب�سرطان
الثدي من الأقارب بالدرجة الأوىل.
و�أ�ضافت �أن  % 80من �أورام الثدي هي �أورام
حميدة غري �سرطانية ،حيث يعمل االكت�شاف
املبكر للمر�ض على �سرعة و�سهولة العالج،
وبهذا يكون �سبب ًا رئي�سي ًا النخفا�ض معدل
الوفيات .كما �أو�ضحت ا�ست�شارية الأورام

ب��ف��ح�����ص امل���ام���وج���رام ل��ل��م��رح��ل��ة ال�سنية
املطلوب الفح�ص فيها كل عام .ويُع َرف �شهر
�أكتوبر عاملي ًا بال�شهر الوردي؛ الخت�صا�صه
ب�إن�شاء من�صات توعوية ,و�إق��ام��ة حمالت
ت�شجع على الفح�ص املبكر ل�سرطان الثدي
طيلة �أي���ام ال�شهر ،ال���ذي ب���دوره يحد من
خ��ط��ورة تطور امل��ر���ض عند ت�شخ�صيه يف
املراحل املبكرة.
ي�����ش��ار �إىل �أن ت�شخي�ص ن�سبة الإ���ص��اب��ة
ب�سرطان الثدي حتت �سن الثالثني منخف�ضة
 ،وي��زي��د احتماله ب�شكل معتدل بعمر 30
�إىل � 40سنة ,وت�ستمر بالزيادة طرديًا من
عمر � 40إىل � 75سنة .وفيما يخ�ص الن�ساء
الالتي مل ينجنب ,تزداد ن�سبة �إ�صابتهن بهذا
املر�ض.
ك��م��ا �أن ال��رج��ل م��ع��ر���ض ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��ه لكن
بن�سبة  %1م��ق��ارن��ة ب���امل���ر�أة ,وت�����زداد ملن
ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين � 65إىل � 70سنة.
ومن الأ�سباب التي تزيد احتمال الإ�صابة
به اجلينات والعوامل الوراثية ،واجلانب
النف�سي من العوامل املهمة يف امل�ساعدة
ال���دك���ت���ورة �أم اخل�ي�ر �أب����و اخل�ي�ر �أه��م��ي��ة فح�ص املاموجرام ميكنه اكت�شاف الإ�صابة �أن وزارة ال�صحة توفر الك�شف املبكر عن الطبية لأخذ عينات وا�ستكمال م�سار العالج .على جناح العالج ،حيث �إن تقبل املري�ض
فح�ص املاموجرام يف الك�شف عن الإ�صابة ب�سرطان الثدي قبل حدوثها بعامني �أو ثالثة �سرطان الثدي جما ًنا طيلة العام ،وتتم �إحالة و�أكملت اال�ست�شارية �أن معظم امل�ست�شفيات ور�ضاه بق�ضاء الله وقدره ي�ساعد على مدى
ب�سرطان الثدي .و�أ�ضافت اال�ست�شارية �أن �أع���وام (�أي قبل تكون ال���ورم) .ووا�صلت من لديها �أعرا�ض مقلقة �إىل مدينة امللك فهد احلكومية لديها ق�سم رع��اي��ة �أوّ ل��ي��ة يقوم تقبل العالج واال�ستمرار عليه.

صيانة قواعد عبارات مجرى
السيل بـ"فواز الجنوبي"

انطالق مؤتمر تجربة المريض الثالث
الريا�ض ـ البالد

تطلق "ال�صحة" اليوم م�ؤمتر جتربة املري�ض ال�سنوي
الثالث حتت عنوان �إعادة تفعيل البيئة املنا�سبة لتجربة
امل�ستفيد حتت رعاية وزير ال�صحة فهد بن عبدالرحمن
اجلالجل.
ويركز امل�ؤمتر على ع��دة حم��اور منها �إيجاد ثقافة
جتربة املري�ض يف الرعاية ال�صحية ،وم�ستقبل
جت��رب��ة امل��ري�����ض يف ال��رع��اي��ة ال�صحية ،وجتربة
امل��ري�����ض م��ن ال���ر�ؤي���ة �إىل ال��ع��م��ل ،والتمري�ض
وجت��رب��ة امل��ري�����ض ،وم�����س��رع��ات حت�سني جتربة
ً
م�ستهدفا
املري�ض والتحول الرقمي واالبتكار،
العاملني يف جمال جتربة املري�ض وكذلك جميع
مقدمي الرعاية ال�صحية باململكة لال�ستفادة
م��ن ال��ت��ج��ارب املا�ضية وان��ط�لا ًق��ا �إىل الأم��ام
يف �إع����ادة تفعيل البيئة املنا�سبة لتجربة

جدة ـ البالد

�شرعت �أمانة حمافظة جدة ،يف �صب قواعد وجدران
عبارات قناة ت�صريف مياه الأمطار (جمرى ال�سيل)
بحي الأم�ي�ر ف���واز اجل��ن��وب��ي ،وذل���ك �ضمن الأع��م��ال
الإن�شائية للم�شروع ،والذي يهدف �إىل حت�سني املداخل
ورفع كفاءة الطرق.
و�أو�ضحت الأمانة �أن امل�شروع ي�أتي �ضمن خططها
لتح�سني التقاطعات واالرت���ق���اء ب�شبكة ال��ط��رق يف
م��دي��ن��ة ج���دة وحت�����س�ين ج����ودة احل���ي���اة ،وال��ت��ي تعد
�إحدى م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030م ،وتبلغ تكلفته
الإجمالية نحو  18مليون ريال ومدة تنفيذ خالل 12
�شهرا .وبينت �أن املرحلة احلالية للم�شروع �شهدت
االنتهاء من �صب قاعدة وج���دران العبارة ال�شرقية
وي��ج��ري التح�ضري للبدء يف �أع��م��ال تنفيذ ال�سقف
ال�سطحي ،ويتوا�صل العمل يف العبارتني الغربيتني؛
حيث مت االنتهاء من �صب القواعد متهيدًا ال�ستكمال
الأعمال الإن�شائية .يذكر �أن امل�شروع �سيت�ضمن �إن�شاء
عبّارة على املدخل الرئي�س بطريق املنذر بن حارثة
(جوار بلدية اجلنوب) بعدد  3حارات يف كل اجتاه،
حيث �ست�ساهم يف حترير احلركة املرورية للمتجهني
من و�إىل طريق الأمري حممد بن �سلمان ب�شكل مبا�شر،
وتخدم �سكان �أحياء (الأمري فواز  -والأمري عبداملجيد
 والأج��اوي��د – وال�سنابل – والهدى � -إ�ضافة �إىلم�شاريع الإ�سكان يف �ضاحية امليّار) ،كذلك �ستحقق
تنا�سبًا م��ع التو�سعة امل�ستقبلية اجل���اري تنفيذها
لطريق املنذر بن حارثة بكامل عر�ضه وال��ذي �سيبلغ
 52م ً
�ت�را� ،إ���ض��اف��ة �إىل تنفيذ ث�لاث ع��بّ��ارات �أخ��رى
�ست�ساهم يف الربط وت�سهيل التنقل بني مناطق �شمال
وجنوب قناة ت�صريف مياه الأمطار (جمرى ال�سيل)،
وه���ي ع��بّ��ارت��ان يف اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��اجت��اه طريق
الفالح ،والعبّارة الثالثة �شرق بلدية اجلنوب الفرعية،
و�ست�ساهم جميعها يف حت�سني حركة املركبات يف
املنطقة ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية.

 27متاجراً في الحطب
المحلي بقبضة األمن
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ( )27مواط ًنا
خمالفني لنظام البيئة ،بحوزتهم �أكرث من ( )16م ًرتا
مكعبًا من احلطب والفحم املحليني امل�ستخدمني يف
�أن�شطة جتارية يف منطقتي الريا�ض وع�سري .و�أو�ضح
املتحدث الر�سمي للقوات اخلا�صة ل�ل�أم��ن البيئي،
العقيد عبدالرحمن العتيبي� ،أنه مت تطبيق الإجراءات
النظامية بحقهم ،وت�سليم الكميات امل�ضبوطة للجهات
املخت�صة ب��وزارة البيئة واملياه والزراعة ،م�ؤكدّا �أن
عقوبة ا�ستخدام احلطب والفحم املحليني يف الأن�شطة
التجارية غرامة ت�صل �إىل (� )32أل��ف ري��ال لكل مرت
مكعب .وح��ث العتيبي على الإب�ل�اغ ع��ن �أي ح��االت
متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على الرقم
( )911مبناطق مكة املكرمة والريا�ض وال�شرقية،
و( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.

ً
متحدثا يف
امل�ستفيد .و�سي�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من 50
حما�ضرات وور�ش عمل ت�شمل �أبرز املتحدثيني الدوليني
يف جمال جتربة املري�ض ،وعر�ض �أك�ثر من  8مل�صقات
علمية معتمدة ،كما يقام على هام�ش امل���ؤمت��ر معر�ض
م�صاحب ي�شارك فيه ع��دد من اجلهات املخت�صة بتقدمي
اخلدمات للم�ستفيد يف برنامج جتربة امل�ستفيد.
�إىل ذل��ك نفت وزارة ال�صحة� ،صحة ما ي�تردد ح��ول �أن
�أمرا�ض القلب ت�صيب كبار ال�سن فقط ،وذلك تزامن ًا مع
اليوم العاملي للقلب.
و�أف���ادت ال����وزارة ،ب���أن ال��ع��ادات الغذائية غ�ير ال�سليمة
ُت�ساهم يف ب��دء ت��راك��م الرت�سبات داخ���ل ال�شرايني يف
مراحل مبكرة.
و�أ�ضافت �أن تراكم الرت�سبات داخل ال�شرايني ،قد ي�ؤدّي
�إىل ان�سدادها والإ�صابة بال�سمنة وال�سكري وارتفاع
ال�ضغط.

استعراض مستجدات "العناية الحرجة"
جدة ـ البالد

ت�شهد حمافظة ج��دة اليوم انطالق فعاليات امل�ؤمتر
ال��ع��امل��ي ال��ث��ال��ث ع�شر للجمعية ال�����س��ع��ودي��ة للعناية
احلرجة؛ وي�ستمر على م��دى يومني م�ستهدف ًا تبادل
اخل�ب�رات العلمية ب�ين الأط��ب��اء املخت�صني ومناق�شة
ال�سبل الكفيلة بتطوير ال��رع��اي��ة ال�صحية للعناية
احل��رج��ة ،ف�ض ًال عن مناق�شة واق��ع الأب��ح��اث املتعلقة
بطب العناية احلرجة.
و�أو�ضح رئي�س اجلمعية ال�سعودية للعناية احلرجة
عو�ض بن عبدالله العمري� ,أن امل�ؤمتر ي�شارك فيه �أكرث
من  1200خمت�ص من خمتلف انحاء العامل ح�ضوري ًا
وافرتا�ضي ًا ،و�أكرث من  350م�شارك ًا يف ور�ش العمل
دول خليجية وعربية؛ م�شري ًا �إىل تركيز امل�ؤمتر
من ٍ
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��را���ض الأدل�����ة امل��ح��دث��ة يف ط��ب العناية
احلرجة ،و�سط م�شاركة اخلربات الدولية على م�ستوى
العامل يف طب العناية احلرجة ،مع ت�سليط ال�ضوء على
احلا�ضر وامل�ستقبل لهذا التخ�ص�ص الطبي يف اململكة.
و�أ�شار رئي�س امل�ؤمتر العاملي الثالث ع�شر للجمعية
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة احل���رج���ة ال���دك���ت���ور وائ����ل بن

ع��ب��داحل��ف��ي��ظ ط��ا���ش��ك��ن��دي� ,أن امل����ؤمت���ر ال����ذي اعتمد
بـ� ٧٠ساعة تعليم من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية؛ يقدم  ٦٠حما�ضرة وجل�سة علمية؛ يقدمها
�أكرث من  ٢٠٠متحدث من الكوادر ال�صحية ال�سعودية؛
�إىل ج��ان��ب  ٢٥متحدث ًا م��ن �أن��ح��اء ال��ع��امل ح�ضوري ًا
وافرتا�ضي ًا ،الفت ًا �إىل �أن جلنة الأبحاث العلمية يف
امل���ؤمت��ر ا�ستقبلت  ٤٥ورق��ة علمية ،وقبلت منها ٢٦
ورقة علمية يف فرعي الأطفال والكبار ،كما �أن امل�ؤمتر
�سيمنح م��ك��اف���آت مالية ت�شجيعية ل��ل��أوراق العلمية
الفائزة .ونوّه رئي�س اللجنة الإعالمية ع�ضو اللجنة
املنظمة واللجنة العلمية ا�ست�شاري العناية املركزة
للأطفال والقلب ,الدكتور عبدالله بن �سني الغبي�شي؛
باحل�ضور املتوقع القيا�سي للم�ؤمتر ال��ذي �شهد 10
ور�ش عمل ا�ستباقية يف كافة فروع اجلمعية ال�سعودية
للعناية احل��رج��ة باململكة؛ مبين ًا �أن ط��ب احل���االت
احلرجة هو �أح��د ف��روع الطب احلديثة؛ ال��ذي يعنى
بتقدمي دعم متقدم للحياة �أو لأع�ضاء اجل�سم امل�صابة
للمر�ضى ذوي احل��ال��ة ال�صحية احل��رج��ة ،ويتم ذلك
داخل وحدة العناية املركزة.

برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس بالتعليم المدمج
الريا�ض ـ البالد

�أعلن املركز الوطني للتعليم الإل��ك�تروين �إ�صدار 14
ترخي�ص ًا لربامج بكالوريو�س مقدمة بنمط التعليم
املدمج لكل من جامعة امللك في�صل واجلامعة العربية
امل��ف��ت��وح��ة ،لي�صل �إج��م��ايل ال�برام��ج املرخ�صة 571
برناجمً ا يف التعليم والتدريب الإلكرتوين.
و�شملت الرتاخي�ص ( )4برامج �أكادميية من برامج
جامعة امللك في�صل يف مرحلة البكالوريو�س وهي:
�إدارة امل����وارد الب�شرية ،وت��ع��زي��ز ال�صحة ،وعلوم
احلا�سب وحتليل البيانات ،وتقنية املعلومات ،كما
�شملت ( )10برامج �أكادميية من برامج اجلامعة العربية
املفتوحة يف مرحلة البكالوريو�س وه��ي :درا���س��ات
الأعمال (املحا�سبة واللغة العربية) ،ودرا�سات الأعمال
(املحا�سبة) ،ودرا�سات الأعمال (الت�سويق) ،ودرا�سات
الأعمال (الأنظمة) ،وتكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
(التطوير والويب) ،وال�شبكات والأم��ن ،واحلو�سبة
مع الأعمال ،وتكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة (علوم

الكمبيوتر) ،وتكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة،
.English Language and Literature
وت�أتي هذه الرتاخي�ص بعد الت�أكد من كفاءة الربامج
التعليمية والتدريبية وتوافقها م��ع معايري املركز،
ومتابعة ا�ستيفاء متطلبات �إ�صدارها ،ويهدف املركز
من خالل هذه الرتاخي�ص �إىل حوكمة و�ضبط جودة
ممار�سات التعليم والتدريب الإلكرتوين ،ورفع كفاءة

القطاع وتنظيمه يف اململكة ،وتعزيز الثقة يف برامج
وخم��رج��ات التعليم والتدريب الإل��ك�تروين ،ومتكني
تقدمي برامج تعليم وتدريب �إلكرتوين م�ستدامة.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى دع����ا امل���رك���ز ال���وط���ن���ي للتعليم
الإل��ك�تروين املمار�سني واملهتمني كافة للت�سجيل يف
� 3شهادات مهنية احرتافية للم�ستوى املتقدم ،التي
�أطلقها املركز بهدف ت�أهيل ومتكني ممار�سي التعليم

وال��ت��دري��ب الإل���ك�ت�روين ،م��ن خ�لال منحهم �شهادات
مهنية احرتافية يف املجال ،وحت�سني معارفهم وتطوير
م��ه��ارات��ه��م وق��درات��ه��م ،مب��ا ي�سهم يف حتقيق التميز
يف الأداء ورف��ع اجل��ودة التعليمية وتعزيز الثقة يف
مم��ار���س��ات التعليم وال��ت��دري��ب الإل���ك�ت�روين .وح َّ��ث
املركز الراغبني يف احل�صول على ال�شهادات املهنية
االحرتافية على امل�سارعة بالت�سجيل من خالل من�صة
ال�شهادات وا�ستيفاء جميع البيانات الالزمة قبل انتهاء
ف�ترة الت�سجيل ي��وم  9اكتوبر اجل���اري وي�ستهدف
امل��رك��ز م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج ال�����ش��ه��ادات جميع الأف���راد
املمار�سني لعمليات التعليم وال��ت��دري��ب الإل��ك�تروين
يف التعليم ال��ع��ايل وال��ع��ام �أو ال��ت��دري��ب ،واملن�صات
التعليمية والتدريبية باململكة �شاملة القطاعني العام
واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل القطاع الثالث؛ وذلك للإ�سهام
يف رفع جاهزية من�ش�آت التعليم والتدريب الإلكرتوين
وتعزيز تناف�سيتها وتلبية احتياجاتها يف بناء قدرات
من�سوبيها املهنية.

الرأي
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م�شوار

قائدنا الملهم ومبادراته اإلنسانية

الأ�سابيع املا�ضية حملت �إلينا الأخ��ب��ار جن��اح و�ساطة �سيدي
�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف �إطالق �سراح ع�شرة
�أ���س��رى ل��دى رو�سيا من املغرب و�أمريكا وبريطانيا وال�سويد
وكرواتيا يف �إطار �صفقة لتبادل الأ�سرى بني مو�سكو وكييف.
وت�أتي هذه املبادرة الإن�سانية من ويل العهد من �صميم تبنيه لكل
املبادرات الإن�سانية جتاه الأزمة الرو�سية الأوكرانية بل بف�ضل
م�ساعيه امل�ستمرة مع الطرفني لو�ضع حد للحرب بينهما وتخفيف
تداعياتها الإن�سانية.
لقد وقفت ملي ًا �أمام عبارات ال�شكر والتقدير ال�صادقة التي �ساقها
وال��د الأ�سري املغربي �إبراهيم �سعدون وم�شاعره تفي�ض فرح ًا
وغبطة بعودة ابنهم لأ�سرته بل لوطنه بعد غياب وظروف احتجاز
مريرة يف رو�سيا ،مل ت�سعفه عبارات ال�شكر والثناء با�سمه وكل
املغاربة ل�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء وخلادم احلرمني
ال�شريفني وللمملكة بعودة ابنهم �إليهم ،كما طغت م�شاعر الفرحة

التعليم األهلي بين
طموحات وتحديات

وال�شكر لويل العهد على عائالت كل الأ�سرى الذين ع��ادوا �إىل
ذوي��ه��م ،ب��ل م�ل�أت ال���دول واحل��ك��وم��ات الأ���س��اف�ير بت�صريحاتها
�شاكرة وم�شيدة بالبادرة الإن�سانية ال�شجاعة ل�سيدي �سمو ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء من قادة بريطانيا و�أمريكا ورو�سيا
و�أوكرانيا وكل الدول التي يحمل الأ�سرى جن�سيتها.
لقد ظل قائدنا امللهم �سيدي �سمو ويل العهد مبادر ًا يف العديد من
املواقف الإن�سانية والوقفات احلانية داخلي ًا وخارجي ًا ومل حتول
م�س�ؤولياته الوطنية الكبرية دون تلك املبادرات الإن�سانية التي
ال حت�صى ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أمره (حفظه الله)
بنقل طفلة ر�ضيعة حتمل اجلن�سية الكويتية (ن��ورة املطريي)
بالإخالء الطبي من م�ست�شفى الأطفال والوالدة بحفر الباطن �إىل
م�ست�شفى امللك عبد الله التخ�ص�صي باحلر�س الوطني بالريا�ض
ال�ستكمال عالجها ،ومبادرته الإن�سانية بالإفراج عن ال�سجناء
املع�سرين و�سداد ديونهم ،وال نن�سى يف هذا ال�سياق نهج اململكة

أطباء األسنان

م�ستورة الوقداين
رغ��م �أه��م��ي��ة التعليم الأه��ل��ي ودوره يف تن�شئة �أج��ي��ال
وتوظيف عدد كبري من اخلريجني واخلريجات و�شهادة
�أع����داد ه��ائ��ل��ة م��ن الآب����اء والأم���ه���ات ب��ج��ودة التعليم يف
املدار�س الأهلية والأجواء النف�سية والرتبوية فيها �إال �أنه
وللأ�سف �أبتلي ببع�ض الأ�صوات املعادية له دومنا وجه
تكتف بذلك العداء والهجوم العجيب بل تعدته
حق ومل ِ
للتحري�ض عليه !! ولو ارتفعت �أ�صوات الأهايل املمتنني
للتعليم الأهلي لكانت رد ًا كافي ًا لتلك الأ�صوات املناه�ضة ..
ولو جمعنا ر�سائل ال�شكر والتقدير التي حظي بها التعليم
الأهلي من وزارة التعليم ومن �إدارات التعليم ومن الأهايل
يف خمتلف مناطق اململكة ملا كفتها جملدات  ,النقد الهادف
البناء ال�شك اجلميع يرحب به لكن الهجوم واالتهامات
الباطلة �أين يذهب �أ�صحابها من ق�صا�ص يوم الدبن؟ كثري
من املدار�س �أغلقت �أبوابها وخرجت من ال�سوق و�أعلنت
افال�سها ب�سبب اجلائحة وكثري منها ال زالت �صامدة تن�شد
التعايف لتعود ال��دم��اء يف عروقها رغ��م �شدة االلتزامات
عليها لكن �أملها بالله كبري ثم بتعاون اجلهات املخت�صة
لتخرج من عنق الزجاجة بي�سر وعافية.
فدور التعليم الأهلي جبار وم�ساندته والأخذ بيده �ضرورة
والتعليم الأهلي يتمنى من كل متحدث عنه تق�صي احلقائق
يف جمملها ولي�س احلاالت الفردية فقط وال نن�سى �أن جل
القائمني عليه هدفهم الأه���م خدمة ال��وط��ن والرغبة يف
تن�شئة جيل �صالح ،وكم خرجت من املدار�س الأهلية �أجيال
انخرطت يف ميادين العمل و�أثبتت وجودها وهم من خرية
العاملني مهنيا و�أخالقيا ولله احلمد .ون�ؤكد للأهايل الذين
يتذمر بع�ضهم من الر�سوم الدرا�سية و�أنها مرتفعة خالف ًا
عن الر�سوم يف الدول املجاورة �أن الر�سوم عندنا هي الأقل
بني دول اخلليج وقد �أجاب الأ�ستاذ عبد العزيز الفهد رئي�س
جلنة التعليم الأهلي يف لقاء له مع برنامج الرا�صد على
هذا املحـور مو�ضحا ذلك فاملتو�سط يف ال�سعودية ()4400
دوالر بينما يف دول اخلليج العربي ترتفع عن ذل��ك يف
بدايتها ففي الإمارات تبد�أ من ( )4600دوالر ويف الكويت
تبد�أ من ( )4900دوالر ويف عمان تبد�أ من ( )6300دوالر
ويف البحرين ت��ب��د�أ م��ن ( )4700دوالر ويف قطر تبد�أ
من( )8000دوالر وقد ا�ستند الأ�ستاذ عبد العزيز لدرا�سة
معتمدة عر�ضها يف الربنامج وعلى هذا تعترب ال�سعودية
الأقل ر�سوم ًا درا�سية متجاوزين يف ذلك فئة املدار�س ذات
الر�سوم العالية جد ًا وهي لي�ست مقيا�سا �إذ �أنها تتمركز
يف بع�ض مناطق اململكة وال تكاد تذكر من حيث العدد ثم
�أن اخليارات متاحة �أمام الأهل لهم �أن يختاروا الر�سوم
التي تنا�سبهم لي�س هناك الزام  ,وكما للأهل حرية اختيار
الر�سوم التي تر�ضيهم ،ويحق للم�ستثمر �أي�ضا احلرية
يف �أن ي�ضع الر�سوم التي تنا�سب ما تقدمه املدر�سة !!
وي�ستحق التفكري توقف البع�ض عند ر�سوم تعليم فلذات
اكبادهم وي�ضربون اخما�س ًا يف ا�سدا�س ويحتجون على
املدر�سة بينما هم بكل �سرور قد يدفعون �ضعفها يف �أمور
اخ��رى ال ترقى لأهمية التعليم وتن�شئة عقول ونفو�س.
ولهم �أق���ول �أب��ن��ا�ؤك��م ي�ستحقون ،وكلمة �أخ�ي�رة لأولئك
املهاجمني للتعليم الأهلي قولوا لأل�سنتكم و�أقالمكم رويدكم
وعلى ر�سلكم فالكلمة �أمانة واحل�ساب ع�سري .ودمتم.

يف ظالل القانون
عرف نظام مكافحة الغ�ش التجاري املخالفة غ�ش ًا جتاري ًا �إذا دخل
على املنتج تغيري �أو عبث مما �أفقده �شيئ ًا من قيمته املادية �أو
املعنوية� ،أو كان غري مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة� ،أو
كان فا�سد ًا �أو غري �صالح لال�ستغالل �أو اال�ستعمال �أو اال�ستهالك،
�أو انتهت ف�ترة �صالحيته امل��دون��ة عليه� ،أو ظهر عليه مظاهر
الف�ساد �أو التلف� ،أو تغريت خوا�صه الطبيعية �أو مكوناته من
حيث ال�شكل �أو اللون �أو الطعم �أو الرائحة� ،أو �إذا احتوى على
الديدان �أو الريقات �أو احل�شرات� ،أو عند ظهور نتيجة فح�ص
املنتج بعدم ال�صالحية.
يلتزم كل من �أنتج �أو ا�ستورد �أو وزع منتجا مغ�شو�شا �إبالغ
وزارة التجارة باملعلومات التي تتعلق بالكمية و�أ�سماء التجار
الذين �صرف �إليهم املنتج وعناوينهم ،فور علمه �أو �إعالنه �أو

الثابت بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يف وقفاتها
الإن�سانية بجانب �شعوب العامل املت�ضررة من ك��وارث الطبيعة
وويالت احلروب وال�صراعات حيث بقيت اململكة دوم ًا مالذ ًا �آمن ًا
لها دون منة �أو �أذى.
نحمد ال��ل��ه �أن���ه يف حلظة تاريخية م��ب��ارك��ة يف ت��اري��خ الأم��ة
ال�سعودية �أن �أه��دى امل��وىل لهذا ال�شعب النبيل وللعامل قائد ًا
�شاب ًا طموح ًا مفعم ًا باحلما�سة والإب����داع ميتلك بف�ضل الله
ق��درة كبرية على العطاء والفكر والفعل� ،إن��ه �سيدي �سمو ويل
العهد رئي�س جمل�س ال���وزراء (�أ ّي���ده ال��ل��ه) القائد ال��ذي يجمع
بني الوطنية والإن�سانية وال�شجاعة واملقدرة الكبرية على فهم
الأزم��ات والت�صدي لها ،ف�شاغله (�أيده الله) هو البناء والتنمية
واملواقف الإن�سانية النبيلة وهو يقودنا بهمة (جبل طويق) لبناء
�أمة �سعودية جديدة تزاحم الدول مبنكب من فوالذ ،دمت �سيدي
�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء عراب ر�ؤيتنا الطموحة

@naifalbrgani

نايف جابر الربقاين

ي�سعى ال��ك��ث�ير م��ن��ا لتحقيق حلمه ليكون
ع�ضو ًا �صاحل ًا ومفيد ًا ملجتمعه ولبنة بناء
يف ن�سيج التطور والنمو لبالده فالأوطان
ال ُتبنى وال تنه�ض �إال ب�سواعد �أبنائها،
لذلك جند اجلميع ي�سعى بكل حب وحر�ص
للح�صول على فر�صة يخدم من خاللها وطنه
ومواطنيه.
هذا الأم��ر ينطبق على بع�ض التخ�ص�صات
ال�صحية ومن بينهم خريجو طب الأ�سنان
ال��ذي��ن يحر�صون على �أن يخدموا وطنهم
وجمتمعهم لكنهم يجدون العديد من العقبات
واملعوقات التي تعرت�ض طريق م�ستقبلهم
املهني� ،أبرزها �شح الوظائف ال�شاغرة التي
حلمهم بعد �أن ق�ضوا ���س��ن��وات من
حتقق ُ
الدرا�سة املتوا�صلة واملعاناة والكد والتعب
للح�صول عليه ،رغم �أن احلاجة ما�سة لهم يف
القطاعني اخلا�ص والعام.
ال لإح��ل��ال تلك
ل��ذل��ك الب���د �أن ن��وج��د ح���ل���و ً

الكوادر و�إتاحة الفر�صة للخريجني الذين مل
يتم توظيفهم الراغبني با�ستكمال درا�ستهم
بت�سهيل فتح بوابات التقدمي على الدرا�سات
العليا ال���س��ت��غ�لال وق���ت اخل��ري��ج وق��درات��ه
ون�شاطه ومواهبه فيما يعود عليه وعلى
وطنه بامل�صلحة وذلك بتمكينه من احل�صول
على م�ستوى تعليمي �أعلى ل�سد حاجة الوطن
بالكوادر الطبية ذات امل�ستويات والكفاءات
العالية من االطباء والطبيبات ال�سعوديني
خلدمة الوطن ،وزيادة �أعداد مقاعد القبول
للدرا�سات العليا حيث �أن عدد املقاعد املتاح
حالي ًا ال يتجاوز  ٢٠مقعد ًا لكل تخ�ص�ص
�سنويا مقابل �آالف االط��ب��اء واخلريجني
ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون يف اال���س��ت��ف��ادة م���ن ه��ذه
الربامج� .آمل �أن حتظى هذه الفئة باالهتمام
واملتابعة من قبل اجلهات املعنية يف وزارة
ال�صحة واجل��ام��ع��ات فهم ي�ستحقون ذل��ك،
وكلنا يف خدمة الوطن.

التسمم العاطفي
@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�سف

تتمركز امل�شاعر والعواطف لدى االن�سان يف
العقل "الالوعي" حيث ان��ه يخزن فيه جميع
املواقف وال�صور والذكريات وامل�شاعر املتعددة
وال��ت��ي ت��ب��د�أ بالظهور على ال�سطح يف جميع
مواقف حياته وتعامالته في�أتي منها اخلربات
ال�سابقة واالح��ك��ام التي ت�ؤثر على ت�صرفات
الفرد واندفاعاته وخماوفه.
ق��د ت���أت��ي ف�ترة م��ا على ال��ف��رد بت�ضاعف فيها
���ش��ع��وره بال�ضعف وع���دم ال��ق��درة على امت��ام
اموره بل يتفاقم �شعوره نحو الرتك ،ترك كل
�شيء واالن��ط��واء بعيدا عن حميطه والغ�ضب
العارم يتحكم به وبت�صرفاته وردود فعله مع
ت���أرج��ح م�شاعره ب�ين حل��ظ��ات ح��زن ويعقبها
حلظات فرح دون ا�ستطاعته ان يحدد حزنه من
�سعادته.
ق��د يخيل لنا يف ه��ذه ال��ف�ترة ان��ن��ا من��ر بفرتة
�ضغط ولكن م��اذا لو ان هذه الفرتة هي فرتة
ت�سمم عاطفي؟
ان ال�ضغط النف�سي يحدث نتيجة الرتاكمات

وتركها معلقة دون حلول بينما الت�سمم العاطفي
هو ع��دم ق��درة الفرد على حتديد م�شاعره مع
�سيادة الغ�ضب عليها والت�صرف ب�شكل غري
منا�سب وعدم ال�شعور بالراحة �إطالقاً.
ان النظر اىل العامل من خالل العاطفة هو ما
ي�سممها الن هذا يجعل الفرد منا غري من�صت
ل�صوت ذات��ه ف�لا ي�ستمع اليها اب��دا م��ع تفاقم
���ش��ع��وره ب��ل��وم ال��ع��امل ع��ل��ى ك��ل م��ا ح�صل او
�سيح�صل له ولذا يجب علينا تغيري ت�صوراتنا
ونظرتنا للعامل وا���ص�لاح انف�سنا من الداخل
رفع قيمة االتزان الذاتي والعاطفي.
كما ان اح��د اي�سر الطرق التي ت�ساعدنا على
التخل�ص م��ن ت�سممنا العاطفي ه��ي حماربة
الفراغ ال��ذي ب��دوره ادخ��ال الفرد يف دوام��ات
متعددة والذي ي�سبب تقلبات حادة يف مزاجية
الفرد ف�إنه يقتات عقل الفرد بالتفكري ال�ضار
وي�سبب الك�سل العاطفي ف�إن ال�شفاء باالن�شغال
واالنتاج وتو�سيع ت�صوراتنا ور�ؤيتنا للعامل
اخلارجي والداخلي باالتزان.

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

الذي جعل للوطن الغايل هيبة ومهابة بني دول العامل ،وحق لنا
�أن نفتخر (�أرفع ر�أ�سك �أنت �سعودي طيبك جاوز كل حدودي).

باحثة وكاتبة �سعودية

�إبراهــيم العقــيلي

يوم لكبار السن
مل يحظ كبار ال�سن يف يومهم العاملي الذي �صادف �أم�س الأول ال�سبت
الأول م��ن �أكتوبر �سوى بفعالية م�شي عقدت ع�صر ال�سبت وك��ان
تنظيمها يحتاج قدر ًا من احلزم واالن�ضباط ..فالفعالية كان �شعارها
امل�شي بينما الذي حدث هو جري �سريع ..على العموم تنظيم الب�شر
يتطلب ق��در ًا عالي ًا من اخل�برة وهو ما يتمنى كاتبه �أن تخ�ص�ص له
�أرام��ك��و برناجم ًا وطني ًا ت��درب فيه ك��ل م��ن يريد �أن ينظم فعالية..
ف�أرامكو �أثبتت على مدى تاريخها �أنها عندما تت�صدى للتنظيم ت�أتي
عال من اجلودة والإخ��راج املميز ،وي�ستفيد منها
فعالياتها على قدر ٍ
املتلقي �أميا ا�ستفادة..
وما دمنا يف �ساحة كبار ال�سن ،فما �أخبار الالئحة التنفيذية لنظام
حقوق كبري ال�سن ورعايته ..هل خرجت الالئحة للوجود؟ هل �أعلنت؟
ما ن�شرته بع�ض ال�صحف قبل �أ�شهر كان يف ظننا حماوالت قراءة ت�ستبق
الن�ص الر�سمي لالئحة التنفيذية للنظام ..وت�ضمنت التف�سريات التي
ن�شرت تقدمي برامج م�ساندة ومعونات لكبار وكبريات ال�سن بينها:
معونات مالية� ،أجهزة طبية ،منحهم بطاقات متيز ،خ�صومات� ،أولوية
يف �إنهاء �إجراءاتهم ،وكل هذه وردت يف ن�ص النظام..
�أما الإحلاق بدور الرعاية االجتماعية فلم ت�أت الالئحة اجلديدة وفق
ما ن�شر بجديد البتة غري تكرار �أن الإحلاق �سيكون وفق الئحة �سابقة
مازالت تطبق على دور الرعاية االجتماعية..
وك��ررت الالئحة (وف��ق ما ن�شر) ما ورد يف ن�ص النظام من تنظيم
برامج لرفع جودة حياة كبار ال�سن وتعزيز مكانتهم يف املجتمع (وهذا
وغريه ورد يف ن�ص النظام ف�أين اجلديد الذي جاءت به الالئحة)؟!!
كما كررت الالئحة ما ورد يف ن�ص النظام من �ضرورة تعديل �أنظمة
بع�ض ال���وزارات والهيئات لت�شمل جلو�س كبار ال�سن يف �صفوف
حمددة لهم..
ويف حتديد غريب لفئة كبري ال�سن ورد يف الالئحة ورد وفق ما ن�شر
�أنه واحد من فئات:
 /1م�ستفيدو ال�ضمان االجتماعي..
 /2ذوو الإعاقة ممن تنطبق عليهم �شروط الإعانة املالية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وفق تقييم الإعاقة..
 /3من يثبت بحث اجتماعي ع��دم قدرته على رعاية نف�سه وت�أمني
�ضروريات احلياة (دون تف�صيل ما هي �ضروريات احلياة)..
 /4من يكون لديه تقرير طبي يو�ضح اعتال ًال نف�سي ًا �أو عقلي ًا وعدم
قدرة على ممار�سة احلياة ب�صورة طبيعية ب�شرط �أن يكون التقرير
�صادر ًا من م�ست�شفى تابع لوزارة ال�صحة �أو من امل�ست�شفيات املعتمدة
تقاريرها من وزارة ال�صحة..
وفيما يت�صل بدعم كبار ال�سن ب�أجهزة وم�ستلزمات طبية فلم ت�أت
الالئحة بجديد ب��ل ك��ررت �ضوابط ال�صرف املعمول بها يف نظام
الأ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة وق��ي��دت��ه بقيد م��ايل وه��و �أن ي��ك��ون وفق
امليزانيات املر�صودة واملتوفرة..
�أم��ا (بطاقة التميز) التي وردت يف ن�ص النظام ف�إنها وفق الالئحة
مل جتلب لكبري ال�سن �سوى مقعد يف ال�صفوف الأمامية يف احلفالت
واملنا�سبات..
�أما ما �أطلق عليه خ�صومات يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات التي يفرت�ض
�أن ي�ستحقها كبري ال�سن حامل بطاقة التميز ف�إنه بقراءة مت�أنية فيما
ن�شر يتبني �أنها لي�ست مطلقة لكل كبري �سن بلغ ال�ستني ف�أكرث بل مت
تقييدها لتكون لـ (كبري ال�سن املحتاج) ..كما مل حتدد الالئحة مقدار
اخل�صم ون�سبته.

واهلل املوفق..
@ogaily_wass

الغش التجاري
�إبالغه باملخالفة على عنوانه امل�سجل يف ال�سجل التجاري �أو يف
الغرفة التجارية ال�صناعية� ،أو عند حترير حم�ضر ب�ضبطها.
يحق ملن �أ�صابه ال�ضرر حق طلب التعوي�ض و�إعادة قيمة املنتج
�أم��ام اجلهة املخت�صة خالل ( 30يوم ًا) من تاريخ ال�شراء ما مل
ين�ص االنفاق �أو التزامات البائع �أو اكت�شاف العيب مدة �أطول،
وللم�شرتي طلب �إع���ادة قيمة املنتح املغ�شو�ش وف��ق ال�شروط
التالية� - :أال يكون غ�ش املنتج ب�سبب يعود للم�شرتي �سواء يف
النقل �أو التخزين �أو �سوء اال�ستخدام - .تقدمي �أ�صل فاتورة
ال�شراء �أو �سند البيع �أو �إقرار املخالف ببيع املنتج.
و�شددت النيابة العامة على ع��دم خمالفة �أحكام النظام ،لعدم
التعر�ض للم�ساءلة اجلزائية طبق ًا لأحكام نظام مكافحة الغ�ش،
حيث يعاقب مرتكب جرمية الغ�ش التجاري ب�إحدى العقوبات

التالية :غرامة مالية ت�صل ( 1,000,000ريال) مليون ريال� ،أو
ال�سجن مدة ال تزيد عن ثالث �سنوات �أو بهما مع ًا ،كما يرتتب
على ثبوت غ�ش املنتج م�صادرته و�إتالف جميع ال�سلع املغ�شو�شة
�إ�ضافة مل�صادرة الأدوات التي ا�ستعملت يف الغ�ش �أو اخلداع.
ين�شر على نفقة املحكوم عليه ملخ�ص احلكم النهائي بالإدانة يف
�إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة يف جريدتني
يوميتني ت�صدر �إحداهما يف املنطقة التي وقعت فيها املخالفة �أو
�أق��رب منطقة لها ،وت�سري العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا
النظام على كل من �شارك يف ارتكاب املخالفة� ،أو حر�ض على
ارتكابها .تقوم وزارة التجارة مع اجلهات املخت�صة باملتابعة
واملالحقة امل�ستمرة للت�أكد من عدم املخالفة والغ�ش ،كما تنوه
على امل�ستهلكني �ضرورة الإبالغ عن خمالفات الغ�ش �أو التقليد

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

يف الأ���س��واق وامل��ح�لات التجارية وامل�ستودعات �أو �أي موقع
م�شبوه عن طريق مركز البالغات يف الوزارة على الرقم ،1900
�أو عرب تطبيق "بالغ جتاري" للم�ساهمة الفعالة يف احلد من هذه
املخالفات والق�ضاء عليها ومعاقبة املخالفني.
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مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض

االقتصاد السعودي األسرع نموا وانتعاشا واحتواء للتضخم
حممد اجلدعان

الريا�ض  -البالد

جورجيفا

توقع وزارة املالية اليوم االثنني مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء مكتب �إقليمي ل�صندوق النقد الدويل
يف الريا�ض ،وتعك�س هذه اخلطوة مكانة اململكة باعتبارها �أكرب اقت�صاديات املنطقة و�أحد �أبرز
اقت�صاديات جمموعة الع�شرين.
وقال وزير املالية حممد عبد اهلل اجلدعان الأحد ،يف تغريدة على ح�سابه الر�سمي على تويرت:
ُ
ُ
وبحثت معها جماالت التعاون بني اململكة
"التقيت مدير عام �صندوق النقد الدويل كري�ستالينا غورغيفا،
وال�صندوق ،مبا يف ذلك تنمية القدرات و�إن�شاء مكتب �إقليمي لل�صندوق يف مدينة الريا�ض".
و�أ�ضاف �أنه ناق�ش مع رئي�سة ال�صندوق �إن�شاء مكتب
�إقليمي يف الريا�ض ،و�أكدتُ خالل االجتماع املثمر على
دعم اململكة جلهود ال�صندوق يف التخفيف من ت�أثري
�أزمة الغذاء ،وموقفها الداعم وامل�ستمر للدول املحتاجة
ملواجهة �أزمة الغذاء والطاقة ،وم�ساهمات اململكة خالل
العام املا�ضي لدعم املنطقة والدول الأكرث ت�ضرر ًا.
ويتوقع �صندوق النقد �أن ت�صبح اململكة واح��دة من
�أ���س��رع االق��ت�����ص��ادات من��و ًا يف ال��ع��امل ،على �أن ينمو

ناجتها املحلي الإج��م��ايل بن�سبة  % 7.6ه��ذا العام.
ويف بيانهم اخلتامي الذي �صدر م�ؤخرا عقب زيارتهم
ب�ش�أن م�شاورات املادة الرابعة مع حكومة اململكة لعام
2022م� -أ���ش��اد خ�براء �صندوق النقد ال��دويل بقوة
اقت�صاد اململكة وو�ضعها امل��ايل ،م�ؤكدين توقعاتهم
الإيجابية على املديني القريب واملتو�سط ،مع ا�ستمرار
انتعا�ش معدالت النمو االقت�صادي ،واحتواء الت�ضخم،
�إ�ضافة �إىل تزايد قوة مركزها االقت�صادي اخلارجي.

كما ت��وق��ع ال�صندوق من��وا �إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي
الإج��م��ايل للمملكة بن�سبة  % 7.6يف ال��ع��ام احل��ايل
2022م ،ومن��و القطاع غ�ير النفطي بنحو ،% 4.2
وزي����ادة فائ�ض احل�����س��اب اجل���اري �إىل  % 17.2من
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،وك��ذل��ك اح��ت��واء الت�ضخم
الكلي عند  % 2.8يف املتو�سط  ،كما �أك��د �أن النظرة
امل�ستقبلية الق��ت�����ص��اد اململكة �إي��ج��اب��ي��ة يف امل��دي�ين
القريب واملتو�سط مع ا�ستمرار انتعا�ش معدالت النمو

لدعم قطاع العلوم واالبتكار

شراكة بين الوادي الصناعي ومجمّع التكنولوجيا
جدة -البالد

و ّق��ع ال��وادي ال�صناعي مبدينة امللك عبدالله
تفاهم جديدةٍ مع جممّع
االقت�صادية  ،مذكرة
ٍ
التكنولوجيا والبحوث التابع جلامعة امللك
عبدالله للعلوم والتقنية ،يف م�سعى للنهو�ض
بقطاع العلوم واالبتكار باململكة ودفع عجلة
الإجن� � ��از ع�ب�ر ت��وح �ي��د اجل��ه��ود وا��س�ت�غ�لال
ال� �ك� �ف ��اءات وامل���راك���ز ال�ع�ل�م�ي��ة والأرا�� �ض���ي
ال�صناعية املوجودة لدى اجلهتني.
وتتما�شى مذكرة التفاهم مع الإ�سرتاتيجية
ط��وي�ل��ة الأج� ��ل ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا م��دي�ن��ة امللك
عبدالله االقت�صادية ،التي تهدف �إىل تعزيز
بيئة �صديقة ل�ل�أع�م��ال م��ن خ�لال �سل�سلة من
احل��واف��ز واخل��دم��ات املدعومة م��ن قبل هيئة
املدن االقت�صادية واملناطق اخلا�صة.
و��س�ت�ع�م��ل اجل��ام �ع��ة وامل��دي �ن��ة االق�ت���ص��ادي��ة
مب ��وج ��ب م� ��ذك� ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م ع� �ل ��ى ت ��زوي ��د
امل�ستثمرين يف ال��وادي ال�صناعي وال�شركات
العاملة فيه -املخت�صة يف جم��االت البحوث
وخمتربات
مب�ساحات مكتبي ٍة،
والتطوير-
ٍ
ٍ
داخل جممع التكنولوجيا والبحوث� ،إ�ضافة
�إىل �أن��ه �سيتم حتديد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة امل�ؤهلة للح�صول على
هذه اخلدمات من �أجل تعزيز منظومة االبتكار
يف املجمع.
وم��ن خ�لال ال�شراكة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة� ،ستتم
دعوة الطرفني للم�شاركة يف املنا�سبات وور�ش
العمل املختلفة التي تهدف لتح�سني الروابط
االجتماعية واملهنية بني �أف�ضل و�أملع اخلربات
على م�ستوى اململكة ،باعتبار �أن ال�شراكة تركز

على تنمية الكفاءات ،وتعزيز الرفاه املجتمعي.
و�أ� �ش��ار رئي�س ال ��وادي ال�صناعي يف مدينة
امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه االق�ت���ص��ادي��ة امل�ه�ن��د���س ماجد
م�ت�ب��ويل �إىل �أن ال� ��وادي ال���ص�ن��اع��ي ي�سعى
لدعم ال�شركات والأف��راد امل�ستثمرين ،وتلبية
خمتلف احتياجاتهم التطويرية ،واال�ستجابة
ملبادراتهم البحثية والتنموية عرب جمموعة
وا��س�ع��ة م��ن امل��راف��ق واخل��دم��ات ،وال �ك��وادر

املهنية ل��دى جممع التكنولوجيا والبحوث
باجلامعة؛ م�ؤكد ًا �أن هذا التعاون �سي�ضيف
قيمة كبرية للجهتني ول�شركائهما ،كما �سي�سهم
ب�شكل كب ٍري يف جناح ومتيز امل�شاريع ومنو
ٍ
الأعمال.
من جهته ،قال نائب الرئي�س ل�ش�ؤون التطوير
بجامعة امللك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا
ال��دك�ت��ور كيفن ك��و ِل��ن :ه��ذه اخل �ط��وة املهمة
تهدف لتعميق �شراكتنا امل�ستمرة مع مدينة
امللك عبدالله االقت�صادية ،ون�سعى من خاللها
خل��دم��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن ب��امل��دي�ن��ة االق�ت���ص��ادي��ة
وال�شركات العاملة فيها م��ن خ�لال اخلدمات
امل�ت�ع��ددة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا مدينة امل�ل��ك عبدالله
االق�ت���ص��ادي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة من
ك��ام��ل منظومة خ��دم��ات جممع التكنولوجيا
والبحوث التابع للجامعة ،ونتطلع قدم ًا ملا
عمل وتدريب
�ستحدثه هذه ال�شراكة من فر�ص ٍ
وت�أهيل ل�صالح ك� ٍ�ل من جامعة امللك عبدالله
للعلوم والتكنولوجيا ومدينة امللك عبدالله
االق�ت���ص��ادي��ة ،حيث نطمح لت�سخري قدراتنا
وخرباتنا امل�شرتكة لتعزيز م�ساعي اململكة
قائم على املعرفة واالبتكار.
لبناء اقت�صا ٍد ٍ

االقت�صادي واحتواء الت�ضخم ،و�ستتزايد قوة مركزها
االقت�صادي اخلارجي.
وتط ّرق البيان اخلتامي لرتحيب خرباء �صندوق النقد
الدويل بجهود اململكة فيما يتعلق بال�سيا�سات املناخية،
م�ؤكدين �أن احلكومة تعمل على تكثيف اال�ستثمارات
يف �إنتاج الهيدروجني الأزرق والأخ�ضر� ،إ�ضافة �إىل
جهودها املتوا�صلة يف البحث والتطوير مع الرتكيز
على االقت�صاد الدائري للكربون.

الجدعان :المملكة
تدعم جهود تخفيف
أزمة الغذاء العالمية

تمكين التحول الرقمي والتقني بالموانئ
الريا�ض  -البالد

و ّقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وال�شركة
ال�سعودية لتبادل املعلومات �إلكرتوني ًا "تبادل"
�أم ����س ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�غ��ر���ض ت�ط��وي��ر �أنظمة
�إدارة جمتمع املوانئ اجلديد؛ وذل��ك يف �إط��ار
�سعيها لقيادة حتوّ ل م�ستقبل احلركة التجارية،
و�ضمان التناف�سية وحتقيق النمو امل�ستدام يف
املوانئ ال�سعودية.
التو�سع
وت �ه��دف م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م �إىل حتقيق
ّ
يف اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة ب��امل��وان��ئ ال �� �س �ع��ودي��ة
وم�ضاعفتها من  46خدمة حالية �إىل  150خدمة
م�ستهدفة ،ومتكني التقنيات احلديثة والنا�شئة
وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ال �سيما تقنيات
احل��دود اجلغرافية وتقنيات �إن�ترن��ت الأ�شياء،
وك��ذل��ك تقدمي خ��دم��ات �آم�ن��ة و�سريعة ومتقدمة
ل�ل�م���س�ت�ف�ي��دي��ن يف جم� ��االت ال ��دف ��ع وال �ف��وت��رة
با�ستخدام �أحدث تطبيقات "الفنتك".
وت���ش�م��ل امل ��ذك ��رة �إع�� ��ادة ه�ن��د��س��ة الإج� � ��راءات

والعمليات يف امل��وان��ئ ال�سعودية وت�أكيد مدى
توافقها مع املعايري الدولية وتعزيز ربطها ب�شبكة
املوانئ العاملية ،كما ُت�سهل عملية تطبيق البوابات
ال��ذك�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل تطبيق التقنيات احلديثة
النا�شئة املرتبطة ب�أنظمة �إدارة جمتمعات املوانئ
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وي ��أت��ي ذل��ك �ضمن �إط ��ار م �ب��ادرة امل��وان��ئ الذكية
ال�ت��ي �أطلقتها الهيئة لتطبيق تقنيات الأمت�ت��ة
احلديثة واملتطورة؛ مبا يحقق توجهات التحوّ ل
ال��رق �م��ي يف ال �ق �ط��اع ال�ل��وج���س�ت��ي؛ مت��ا��ش�ي� ًا مع
�أه��داف الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات
اللوج�ستية برت�سيخ مكانة اململكة مركز ًا لوج�ستي ًا
عاملي ًا وحمور ًا لثالث قارات .كما ت�سعى "موانئ"
�إىل تعزيز نظرتها امل�ستقبلية يف القطاع البحري،
وتب ّني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة والأمناط
غ�ير التقليدية وامل �ت �ط��ورة خل�ل��ق جت��رب��ة ميناء
�سل�سة ،وت�ق��دمي من��وذج ري��ادي يُحتذى ب��ه على
م�ستوى املوانئ العاملية.

ارتفاع القروض المصرفية للمؤسسات

دعما لالستدامة وفرص االستثمار البيئي

إطالق الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

الريا�ض  -البالد

يطلق املركز الوطني لإدارة النفايات "موان" اليوم االثنني،
الالئحة التنفيذية لنظام �إدارة النفايات ،خالل حفل التد�شني
الذي �سيقام يف الريا�ض على مدار � 3أيام متتالية.
و�سي�صاحب احلفل جل�سات عمل للجهات احلكومية و�شبه
احلكومية ومنتجي النفايات ومقدمي اخل��دم��ات  ،للتعريف
بالالئحة التنفيذية ودور املركز كم�شرع ومنظم لإدارة النفايات
باململكة ،و�ضمان و�صولها جلميع الفئات امل�ستهدفة وتوعيتهم
مبدى �أهمية االلتزام بها وتطبيقها.
وت�أتي الالئحة التنفيذية بهدف بيان الأط��ر التنفيذية للنظام
وو�ضع معايري و�ضوابط لأن�شطة �إدارة النفايات وتنظيمها
وحتفيز الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاع ،مت�ضمنة التعريفات
وامل�صطلحات ،و�أحكام الرتاخي�ص والت�صاريح ،وم�س�ؤولية
امل�ن�ت��ج امل �م �ت��دة ،و�سل�سلة القيمة ل�ل�ن�ف��اي��ات ،وال�ت�ع��اق��د على
تقدمي خدمات �إدارة النفايات ،وامل�س�ؤولية املدنية واجلزائية
ملقدم اخلدمات ،والت�أهيل ،والتعوي�ضات ،وتنظيم املبادرات
ال�ت�ط��وع�ي��ة ،وا� �س �ت�يراد وت���ص��دي��ر ال�ن�ف��اي��ات ،وخ�ط��ط �إدارة
النفايات ،وامل�خ��ال�ف��ات ،و�ضبطها ،وال�ع�ق��وب��ات ،والتفتي�ش،

والتدقيق.
وانطالقا من املحافظة على البيئة وحمايتها و�صون مواردها
وحتقيق التوازن البيئي اتخذت اململكة قرار ًا تاريخي ًا ب�إن�شاء
املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي يف عام  2020ككيان
م�ستقل مالي ًا و�إداري � ًا يعمل بالتكامل مع باقي مكونات الإطار
امل�ؤ�س�سي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كافة
الأن�شطة التنموية بالأنظمة واملعايري واال�شرتاطات البيئية
املعتمدة .ويقوم املركز بو�ضع ال�ضوابط واال�شرتاطات البيئية
ومتابعة �إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة
الر�شيدة حيال االرتقاء بااللتزام البيئي وحتقيق التوازن بني
التنمية وحماية البيئة.
و�سبق �أن ّ
د�شن املركز الوطني لإدارة النفايات (م��وان ) و
ال�شركة ال�سعودية لإع ��ادة التدوير "�سرك" بدعم م��ن �أمانة
منطقة الريا�ض  ،من�ش�أة فرز النفايات البلدية ال�صلبة و �إنتاج
الوقود البديل ويعد هذا امل�شروع الأول من نوعه على م�ستوى
اململكة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،ممثال يف �شركة احللول
اخل�ضراء لفرز النفايات البلدية ال�صلبة و�إنتاج الوقود البديل ،
وهو �سابقة نوعية لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة

ال�صناعة خا�صة قطاع �صناعة الإ�سمنت "الأخ�ضر".
و �ستنتج هذه الوحدة �أكرث من � 40ألف طن �سنوي ًا من الوقود
البديل امل�ستعاد من النفايات البلدية ،بالإ�ضافة اىل ا�ستعادة ما
يزيد عن 7500ط��ن �سنوي ًا من النفايات القابلة للتدوير ،مما
�سيوفر �سنوي ًا ما يزيد عن � 100ألف برميل من الزيت الثقيل،
كخطوة �أوىل نحو امل�ساهمة يف حتقيق ال��وف��ر م��ن ال��وق��ود
املكافئ ،مبا يقارب الـ  24مليون برميل �سنويا على م�ستوى
اململكة ،باحت�ساب �إجمايل الطاقة احل��راري��ة لكامل النفايات
البلدية ال�صلبة.
و ي�سهم امل�شروع يف حتقيق هدف التحول عن املرادم للنفايات
البلدية ال�صلبة بن�سبة  %70يف مدينة الريا�ض بحلول عام
 ،2026 /2025و اال�ستبعاد ع��ن امل ��رادم بن�سبة  %94على
م�ستوى اململكة بحلول ع��ام  ،2035مما يخف�ض االنبعاثات
ال�ضارة مبا يعادل  38مليون طن �سنوي ًا على م�ستوى اململكة،
�ضمن �إطار حتقيق �أهداف مبادرة "ال�سعودية اخل�ضراء" التي
تعنى بحماية البيئة و تعزيز اال�ستدامة البيئية ،كما �سي�سهم
هذا امل�شروع و امل�شاريع املماثلة يف �إيجاد فر�ص وظيفية يف
جمال �إدارة النفايات و �إعادة التدوير.

جدة  -البالد

�أظ �ه��رت ال�ن���ش��رة ال�شهرية ال �� �ص��ادرة ع��ن البنك
املركزي ال�سعودي ،ارتفاع القرو�ض املقدمة من
البنوك وامل���ص��ارف ال�سعودية� ،إىل امل�ؤ�س�سات
احلكومية غ�ير املالية والقطاع اخل��ا���ص بن�سبة
 %15بنهاية �شهر �أغ�سط�س املا�ضي ،لت�صل �إىل
 2359مليار ريال مقارنة بنحو  2049مليار ريال
خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.

ووف ًقا لـ "�ساما" فقد ارتفعت القرو�ض املقدمة من
البنوك وامل�صارف ال�سعودية ،للقطاع اخلا�ص
بنهاية �شهر �أغ�سط�س لت�صل �إىل  2241مليار ريال
وذلك بارتفاع قدره  ،%15مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام ال�سابق.
وبلغت القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات احلكومية
غري املالية نحو  117.1مليار ريال مبرتفعة بن�سبة
قدرها  %26لنف�س الفرتة.

سياسة
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األمن يفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين ..والكاظمي لطهران:

ال تصفية حسابات عبر العراق

بغداد  -البالد

���س��اد ال��ه��دوء العا�صمة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد عقب
ان�سحاب املتظاهرين من �ساحة التحرير بعد
مواجهات مع الأمن �أ�سفرت عن �سقوط �إ�صابات،
بينما �أكد م�صدر �أمني� ،أن القوات الأمنية بد�أت
بفتح طرق العا�صمة ،مبينا �أن الأمن با�شر عملية
فتح الطرق تباعا وفق خطة منظمة ،م�شريا �إىل
ع��دم وج��ود �أي ق��رار حتى الآن يخ�ص ج�سري
اجلمهورية وال�سنك واملعلق.
وط��ال��ب��ت اللجنة امل��رك��زي��ة ل��ل��ت��ظ��اه��رات� ،أوال
ب�إن�شاء حكومة انتقالية م�ؤقتة ب�إ�شراف �أممي
على �أال يكون فيها �أي من �شخ�صيات العملية
ال�سيا�سية واحل��زب��ي��ة ال��ت��ي ق���ادت البلد خالل
ال�سنوات املا�ضية� ،إذ ق��ال البيان ال�صادر عن
اللجنة �أنها �ست�شرع يف حملة مليونية جلمع
توقيعات �أبناء ال�شعب على عري�ضة راف�ضة لهذا
النظام ،داعية جميع العراقيني للم�شاركة فيها
�إذا مل ت�ستجب القوى ال�سيا�سية للمطالب.
و�أعلنت خلية الإع�ل�ام الأم��ن��ي �إ�صابة  19من
ق��وات الأم���ن ،و 9مدنيني يف امل��ظ��اه��رات التي
�شهدتها ال��ع��ا���ص��م��ة .وك���ان �آالف املتظاهرين
جت��م��ع��وا يف ب��غ��داد لإح���ي���اء ال���ذك���رى الثالثة
لالنتفا�ضة الكربى وغري امل�سبوقة �ضد ال�سلطة
وف�ساد النخبة احلاكمة و�سوء �إدارة اخلدمات اجلمهورية الذي �أغلقته القوات الأمنية بثالثة
العامة يف بلد ي�شهد �شلال �سيا�سيا كامال ،كما حواجز من الكتل اخلر�سانية ملنع الو�صول �إىل
هتف املحتجون ومعظمهم م��ن ال�شباب� ،ضد املنطقة اخل�ضراء التي ت�ضم ال�سفارات الغربية
ال�سيا�سيني وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ،راف��ع�ين الأع��ل�ام وم���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة .م��ن جهته ،ن��دد رئي�س
ال��ع��راق��ي��ة و����ص���ور ق��ت��ل��ى ع���ام � ،2019أث��ن��اء ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي با�ستمرار
جتمعهم يف �ساحة التحرير ال��رم��زي��ة لإح��ي��اء الق�صف الإي���راين ال��ذي ت�سبب ب�أ�ضرار كبرية
ال��ذك��رى .وك��ذل��ك ،احت�شدوا عند مدخل ج�سر �شمال ال��ع��راق ،م���ؤك��دا رف�ض جميع حم��اوالت

اتخاذ بالده ك�ساحة لت�صفية احل�سابات ،داعيا
�إىل ات��خ��اذ �إج����راءات لإي��ق��اف ت�صرفات �إي��ران
الع�سكرية �شمال ال��ع��راق .وت���أت��ي ت�صريحات
الكاظمي بعدما �أعلنت طهران موا�صلة عملياتها
يف كرد�ستان العراق.
و�أو�ضح احلر�س الثوري الإيراين يف وقت �سابق
�أنه �سيوا�صل هجماته يف كرد�ستان العراق �ضد

تواصل الخروقات إلفساد مساعي تمديد الهدنة

مليشيا الحوثي تبتز المجتمع الدولي
عدن  -البالد

تهدد اخل��روق��ات احلوثية املتوا�صلة م�ساعي
متديد الهدنة الأممية� ،إذ �أعلن اجلي�ش اليمني،
�أم�س (الأح���د) ،ت�سجيل  5015خرقا للملي�شيا
خ�ل�ال ال��ه��دن��ة ب��ج��ب��ه��ات ت��ع��ز امل��ح��ا���ص��رة للعام
ال�سابع على التوايل ،حيث �أ�شار بيان ملحور تعز
الع�سكري� ،أن ملي�شيا احلوثي الإرهابية توا�صل
خروقاتها للهدنة الأممية يف جبهات تعز .وقال
�إن���ه خ�لال �أ���ش��ه��ر ال��ه��دن��ة ال���ـ 6املا�ضية ر�صدت
القوات  5015خرقا للهدنة ارتكبتها امللي�شيات
ت��ن��وع��ت ب�ين �أع��م��ال هجومية وط��ي�ران م�سري
و�أ�سلحة مدفعية وقنا�صة و�ألغام ،م�ضيفا" :قوات
املحور وثقت  2489عملية ا�ستهداف ب�أ�سلحة
خفيفة ومتو�سطة ،و 598عملية قن�ص ،و523
ق�صفا مدفعيا و 448ا�ستخداما للطريان امل�سري
اال�ستطالعي والهجومي و 86عمال هجوميا،
و 177عملية زراع��ة �ألغام وعبوات نا�سفة من
قبل امللي�شيا" .و�أ�سفرت اخلروقات عن مقتل 34
جنديا وجرح � 155آخرين ،و�سقوط  11مدنيا
و�إ�صابة � 56آخرين� ،إ�ضافة لطرقات وحت�صينات
وا�ستقبال تعزيزات ع�سكرية جديدة .وانتهت
ال��ه��دن��ة ال��ث��ال��ث��ة� ،أم�������س ،ب��ع��د مت��دي��ده��ا للمرة
الثالثة دون �أن تنفذ امللي�شيات احلوثية �أيا من
بنود الهدنة خالل الأ�شهر الـ 6بل �إن امللي�شيات
و�ضعت �شروطا جديدة لتمديد الهدنة يف ت�صعيد
متوا�صل متار�س من خالله امللي�شيات االبتزاز
با�سم الورقة الإن�سانية ،فيما جدد رئي�س جمل�س
الرئا�سة اليمني ر�شاد العليمي التزام حكومته

بنهج ال�����س�لام ال��ع��ادل وامل�����س��ت��دام على �أ�سا�س
املرجعيات املتفق عليها وطنيا ،و�إقليميا ،ودوليا
وخ�صو�صا القرار  ،2216وذلك خالل لقائه �أم�س
املبعوث الأمم��ي �إىل اليمن هان�س غروندبرغ.
و�أ���ش��ار العليمي ،وفقا لوكالة الأن��ب��اء اليمنية
الر�سمية� ،إىل دالل��ة موقف احلوثيني املعادي
جلهود ال�سالم وامل�ساعي احل�سنة لوقف نزيف
الدم ،مقابل املبادرات التي �سهلت لها احلكومة
ال�شرعية للتخفيف من املعاناة الإن�سانية يف كافة
�أنحاء البالد ،م�ؤكدا �أهمية م�ضاعفة ال�ضغوط
الدولية لدفع احلوثيني على التعاطي اجلاد مع
جهود �إح�لال ال�سالم ،وتغليب م�صلحة ال�شعب
اليمني على م�صالح قادة امليلي�شيات وداعميهم
الإي��ران��ي�ين .وك��ان ما ي�سمى الوفد التفاو�ضي

للحوثيني �أع��ل��ن ع��ن و���ص��ول التفاهمات حول
مقرتح �أممي لتمديد وتو�سيع الهدنة الإن�سانية
�إىل "طريق م�سدود" ،يف رف�ض �ضمني للمقرتح
ال��ذي قالت احلكومة ال�شرعية انها �ستتعامل
معه ب�شكل �إيجابي .ولوّحت امليلي�شيا بالعودة
�إىل اخليار الع�سكري ،بعد نحو �ستة �أ�شهر من
التهدئة الن�سبية التي تعد الأط��ول منذ ان��دالع
احل���رب ق��ب��ل ث��م��اين ���س��ن��وات .وت��ب��ت��ز ملي�شيا
احلوثي املجتمع ال��دويل من �أج��ل التن�صل عن
دفع مرتبات املوظفني ،من عائدات الوقود عرب
ميناء احل��دي��دة ،وذل���ك مب��وج��ب ب��ن��ود الهدنة،
واتفاق �ستوكهومل ،وت�سعى لنقل املعركة �إىل
مناطق ال�شرعية بحجة �أن "املرتبات كانت تدفع
من �صادرات حقول النفط".

اعتقاالت وحشية للمتظاهرين اإليرانيين

طهران  -البالد

�أدانت منظمة حقوق الإن�سان الإيرانية ،مقتل متظاهرين مبدن خمتلفة ،ال
�سيما يف زاه��دان ذات الغالبية ال�سنية بجنوب �شرق البالد ،م�ؤكدة �أم�س
(الأح��د)� ،أن عدد القتلى خالل االحتجاجات و�صل اىل � 133شخ�ص ًا خالل
�أ�سبوعني ،مع اعتقاالت وح�شية للمتظاهرين خ�لال االحتجاجات التي
اندلعت عقب مقتل الفتاة الإيرانية مه�سا �أميني ،حتت التعذيب.
وقال تقرير للمنظمة� ،إنه مت مقتل ما ال يقل عن  92متظاهرا يف �أنحاء البالد،
فيما لقي � 41شخ�ص ًا م�صرعهم يف احتجاجات يوم اجلمعة املا�ضي مبدينة
زاه��دان من امل�صلني البلو�ش" .وبح�سب تقرير املنظمة ومقرها الرنويج،
ف�إن العدد الإجمايل للقتلى يف �أعمال القمع الأخرية و�صل �إىل ً 133
�شخ�صا.
و ُقتل وجُ رح الع�شرات من املتظاهرين على �أيدي عنا�صر الأمن يف �إيران
يف م�سرية نظمت عقب �صالة اجلمعة املا�ضية يف زاه��دان احتجاجً ا على
اعتداء قائد �شرطة ت�شابهار على فتاة من البلو�ش .وحتى اللحظة� ،أكدت
و�سائل الإع�لام الر�سمية للحكومة مقتل ً 20
�شخ�صا فقط يف احتجاجات

زاه��دان ،و�أعلنت عن عدد اجلرحى وفق ت�صريحات مل�س�ؤولني حكوميني.
ويف غ�ضون ذلكً ،
وفقا لتقرير حملة الن�شطاء البلو�ش� ،أ�صيب ً 197
�شخ�صا
جراء �إطالق النار يف هذه االحتجاجات ،من بينهم "ً 160
�شخ�صا �أ�صيبوا
ب�إطالق نار مبا�شر" .وو�صف مدير منظمة حقوق الإن�سان الإيرانية حممود
�أمريي مقدم ،مقتل املتظاهرين يف �إي��ران ،وخا�صة مقتل عدد من امل�صلني
يف زاهدان ،ب�أنه "مثال على جرمية �ضد الإن�سانية" ،م�شدد ًا على �إن املجتمع
الدويل ملزم مبالحقة هذه اجلرمية ومنع وقوع جرائم جديدة على يد قوات
الأمن الإيرانية .وتوا�صلت احتجاجات ال�شعب الإيراين ،التي بد�أت رد ًا على
مقتل مه�سا �أميني ،بعد  15يوم ًا على الرغم من القمع الدموي للمتظاهرين.
ومع ا�ستمرار الأح��داث يف العديد من املدن الإيرانية� ،شنت قوات الأمن،
ب�أوامر من الق�ضاء ،موجة من االعتقاالت واالعتقاالت �ضد املتظاهرين الذين
�شاركوا يف االحتجاجات .ووفق تقارير �إعالمية �إيرانية يقدر عدد املعتقلني
بنحو � 2000شخ�ص ،من بينهم طالب و�أ�سماء م�شهورة و�صحفيون ،فيما
توعد الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي� ،أم�س املحتجني بالقمع.

املجموعات امل�سلحة التابعة للمعار�ضة الكردية
الإي��ران��ي��ة .وق���ال يف ب��ي��ان �إن���ه "�شن �سل�سلة
عمليات �ضد قواعد ومقرات �إرهابية يف �شمال
العراق با�ستخدام �صواريخ من جميع الأن��واع
وط���ائ���رات م�����س�يرة ق��ت��ال��ي��ة وط���ائ���رات م�سرية
انتحارية" ،كما �أكد �أن هذه العمليات �ست�ستمر
حتى نزع �سالح اجلماعات املعار�ضة .وت�ستمر

امللي�شيات التابعة لإيران يف ا�ستخدام العا�صمة
بغداد لتنفيذ �أج��ن��دة امل�لايل يف املنطقة ب�شكل
عام ،كما �أنها تريد زعزعة �أمن وا�ستقرار العراق
لتمرير تلك الأج���ن���دة ،غ�ير �أن حكومة رئي�س
ال��وزراء م�صطفى الكاظمي تت�صدى للملي�شيات
ومعاونيها حلماية �أم��ن العراق وتوفري الأم��ان
للمواطنني ،مع ال�سعي ملنع تدخالت �إي��ران يف

�ش�ؤون العراق الداخلية ليكون القرار داخليا
خال�صا من �أب��ن��اء البلد احل��ادب�ين على م�صلحة
ال�شعب وبالتايل توفري العي�ش الكرمي للعراقيني
و�إي��ق��اف الإره���اب ال��ذي �أرق��ه��م ل�سنوات طويلة
ب�سبب امللي�شيات الإيرانية التي نفذت الكثري من
العمليات الإجرامية باملنطقة اخل�ضراء وغريها
من املناطق يف املدن العراقية املختلفة.
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األلعاب التعليمية مصدر إللهام الطفل بأيسر الطرق

كتاب الرياض يناقش أهمية المنصات الرقمية لألجيال
الريا�ض ـ البالد

يوا�صل معر�ض الكتاب ال��دوىل بالريا�ض
فعالياته و���س��ط ح�����ض��ور ك��ب�ير م��ن ع�شاق
ال���ق���راءة م��ن ال��ن��خ��ب وامل��ث��ق��ف�ين وال��ك��ت��اب
وال����زوار م��ن خمتلف اجلن�سيات ،و�أم�س
ناق�شت ندوة" الرواد االجتماعيون العاملون
يف جم���ال الثقافة" ع��ل��ى ه��ام�����ش معر�ض
الريا�ض ال��دويل للكتاب  ،2022مو�ضوع
املن�صات الرقمية التعليمية و�أهميتها لأجيال
امل�ستقبل ،ح��ي��ث ت��ع��د الأل���ع���اب التعليمية
م�صدر ًا لإلهام الطفل ب�أي�سر الطرق.
و���ش��ارك يف ال��ن��دوة م��ن املتخ�ص�صني يف
جم��ال املن�صات التعليمية الرقمية; منرية
ج��م��ج��وم ،وب���در ورد ،وجل�ين �أب���و ال��ف��رج،
وجيم�س كا�ساجا �أرينايتوي و�أدار الندوة
جلني �آل عبيد ،وذلك مبقر املعر�ض بواجهة
الريا�ض.
وطرحت خالل الندوة العديد من الت�سا�ؤالت
منها ،ما �آليات ري��ادة الأع��م��ال االجتماعية
يف املجال الثقايف حتديدًا؟ ،وما اال�ستثمار
االجتماعي يف قطاعات الثقافة املختلفة؟،

وكيف ميكن �أن يكون الأث���ر ال��داف��ع وراء
م�شاريع جتارية؟ .وا�ستعر�ض امل�شاركون
ع��دد ًا من املن�صات التعليمية ،مثل من�صة"
�أعناب" ،ومن�صة "مل�سة" ،ومن�صة "تكوين"،
وغريها من املن�صات وال�برام��ج التعليمية

توحيد مصادر
معلومات التراث الثقافي

الريا�ض ـ البالد

قامت وزارة ال�سياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة
ب�إعداد ( )28مادة تدريبية ملواقع ال�تراث الثقايف
وامل�سارات ال�سياحية الثقافية املختلفة يف اململكة
بهدف �إث��راء املحتوى التدريبي املقدم للمر�شدين
ال�سياحيني ،ال��ت��ي ت�ساعدهم على ت��وف�ير جتربة
�سياحية مميزة من خالل رفع كفاءتهم ،وتزويدهم
باملعلومات الدقيقة ع��ن خمتلف م��واق��ع ال�تراث
الثقايف يف اململكة وامل�سارات ال�سياحية الثقافية،
وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقايف الذي مييز ك ًال
منها.
وتتميز هذه املبادرة يف ال�سعي لتوحيد اجلهود
ال��رام��ي��ة لتعزيز جت��رب��ة ال�سياحة يف ال��ب�لاد عرب
توفري م�صادر املعلومات الدقيقة واملوثقة اخلا�صة
مبواقع الرتاث الثقايف يف خمتلف مناطق اململكة،
وذل���ك يف �إط���ار دور وزارة الثقافة ممثلة بهيئة
ال�ت�راث وهيئة املتاحف ال��داع��م ل��ل�تراث الوطني
وان��ط�لاق�� ًا م��ن مرجعيتها وم�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا جت��اه
احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا ال��ت�راث ،وال��ت��وع��ي��ة ب�أهميته
وبقيمته احل�ضارية.
وت�شتمل امل��واد التدريبية امل��ط��ورة على حمتوى
وموثق يعني املر�شدين
��ري
معريف
ٍ
ومعلوماتي ث ٍ
ٍ
ٍ
ال�سياحيني على �أداء مهامهم على �أك��م��ل وج��ه،
ويتوقع �أن ي�ستفيد من هذا املحتوى �أكرث ()2000
متدرب ومتدربة يف املرحلة الأوىل حيث ت�سعى
وزارة ال�سياحة ملواكبة االزده����ار املرتقب ملهنة
الإر�شاد ال�سياحي يف اململكة خالل الفرتة القادمة
بعون الله.

التي تخدم الطالب واملعلم ،م�شريين �إىل �أن
هناك حوايل ثالثة ماليني معلم عربي� ،أمام
مئة مليون طالب عربي ،و�أكرث من � 150ألف
مدر�سة� ،أعانتهم تلك ال�برام��ج واملن�صات
�إىل تو�صيل ر�سالتهم التعليمية ،مو�ضحني

ا�ستفادة حوايل  18مليون طفل من تطبيق"
مل�سة" حول العامل.
كما نظم معر�ض الريا�ض ال���دويل للكتاب
 ،2022ن��دوة بعنوان "�صناعة بودكا�ست
ناجح" ،قدمها الدكتور حممد قا�سم وعمر

بدر بن عبد المحسن يوقع مجموعة "األعمال الشعرية"
الريا�ض ـ البالد

و َّقع �صاحبُ ال�سموِّ امللكي الأمري ال�شاعر بدر بن عبد املح�سن جمموع َته
"الأعمال ال�شعرية" يف اجلناح اخلا�ص ب�سموِّ ه مبعر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب ،2022املقام يف واجهة الريا�ض حتت �شعار "ف�صول الثقافة".
و�ضمَّت املجموعة ال�شعرية ل�سموِّ ه  5دواوين هي� ":شهد احلروف ،هام
ال�سحب ،لوحة رمبا ق�صيدة ،ر�سالة من ب��دوي ،وما ينق�ش الع�صفور
يف مترة العذق"،التي تع ُّد من �أكرث الأعمال التي �أَ ْث�� َرت احلياة الأدبية
باململكة .وعبرَّ �سموُّه بهذه املنا�سبة عن �سعادته بتوقيع �أعماله ال�شعرية،
مع فخره باملكانة التي ب��ات يحتلُّها معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب
على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،م�ؤكدًا �أن الثقافة ال�سعودية يف عهد

�سلمان ِبن عبدِ العزيز و�سموِّ و ِّ
َ
يل عهدِ ه
امللك
خادم احلرمني ال�شريفني ِ
ِ
َ
�سلمان ِبن
�صاحب ال�سموِّ امللكي الأمري حممدِ ِبن
رئي�س جمل�س الوزراء
ِ
ِ
عبدِ العزيز "يحفظهما الله" ،ت�شه ُد اهتمام ًا غري م�سبوق ،حيث ت�ش ِّكل �أحد
عنا�صر القوى الناعمة للمملكة عربيًّا و�إ�سالميًّا.
وخالل العام 2019م ،منحَ خاد ُم احلرمني ال�شريفني َ
ري
حفظه الله -الأم َامللك عبدِ العزيز؛ تقديرًا لإ�سهاماته وجهوده
بدر بن عبد املح�سن ،و�شاحَ ِ
يف خدمة امل�شهد الثقايف الوطني.
وكانت هيئة الأدب والن�شر والرتجمة ال�سعودية قد �أعلنت  -يف وقت
�سابق -عزمَها البدء يف جمع الأعمال ال�شعرية والأدبية الكاملة للأمري
بدر بن عبد املح�سن ،و�إعادة طبعها بن�سخ جديدة.

"لحظات العال " تعلن برنامج االستجمام واالسترخاء
العال ـ البالد

�أعلنت "حلظات العال" عن قائمة فعاليات مالذ "فايف
�سن�س�س �سانك�شواري" والذي يقع مبكان جديد بالقرب
ِ
من واحة جبل عكمة ،كتجربة رئي�سية خالل فعاليات
مهرجان العال ال�صحي لال�ستجمام واال�سرتخاء .ويقدم
املهرجان �أق���وى جت��ارب ممار�سات العافية واليوغا
وال�����ص��ح��ة ال��ب��دن��ي��ة والنف�سية ،وي�ستمر � 8أك��ت��وب��ر
اجلاري ،ويوفر �أن�شطة تدعم التفاعل وحتفز احلوا�س،
مع الرتكيز على القوة ال�شفائية للمو�سيقى وا�ستخدام
الفن كعالج وعالقة حركة اجل�سم بالقوى ال�شمولية
للقمر والنجوم .كما تهدف التجارب لتعزيز التوا�صل
الذاتي ومراجعة امل�شاعر الداخلية وحتقيق التغيري
الإيجابي ،مع م�شاهري اليوغا واملتحدثني التحفيزيني
وور�ش العمل التفاعلية واملو�سيقى وجتارة التجزئة النقر على املعدن" فالنتينا �أديفا؛ للم�شاركة يف ت�أليف التنف�س واملمار�سات ال�صحية ذات الت�أثري الإيجابي،
امل�ستوحاة من العال .ويعود م�شاركون بالن�سخة الأوىل مو�سيقى عالجية وهادئة يف جل�سات جماعية مبتكرة .وتقدم نان�سي زبانه جل�سات الت�أمل املميزة .كما �ستقدم
مثل م��درب اليوجا الكال�سيكية واليقظة واحلكمة ،ومن بني املمار�سني امل�شهورين حملي ًا خالد نحفاوي ،مدر�سة الديرة للفنون املواهب الن�سائية من �أهايل العال
أغان بجل�سات الهواء الطلق م�ستوحاة من الطبيعة ،وتقود يف جل�سات خم�ص�صة لعر�ض �إبداعاتهن والتحدث عن
ماني�ش بول ،وعازف اجليتار واملغني دان مور�س ب� ٍ
ملهمة وامل�ؤلفة وعاملة النف�س وعازفة الـ "هاند بان -غالية املدين درو�س اليقظة الذهنية و�أعمال ا�ستعادة جتاربهن والتفاعل مع الزائرين .ويت�ضمن برنامج

األزياء التراثية في أمسية بـ"تقنية البنات"

حائل ــ البالد

جدة – رانيا الوجيه

ت�شكل الأزياء الرتاثية ال�سعودية منظور ًا ثقافيا كبري ًا،
فهي كانت وما زال��ت لها ب�صمة وا�ضحة يف املجتمع
ال�سعودي ���س��واء يف املا�ضي �أو احلا�ضر ،ف��الأزي��اء
ال�سعودية الرتاثية تلهم ب�ألوانها ونقو�شها وت�صاميمها
الكثري من املجتمعات ،فالذي مييز الأزي���اء الرتاثية
التقليدية ال�سعودية �أنها حتظى مبوروث ثقايف قدمي
ومتعدد ،فلكل منطقة يف اململكة موروثها اخلا�ص بها.
وتوا�صال مع �أهمية االزي���اء الرتاثية نظمت الكلية
التقنية للبنات بجدة متمثلة بق�سم الت�صميم وت�صنيع
الأزياء �أم�سية (الأزياء الرتاثية بعد توحيد اململكة )
مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية.
حيث عر�ضت الأم�سية حت��والت الأزي��اء الرتاثية بعد
توحيد اململكة با�ست�ضافة �إحدى مر�شحات فريق املعهد
امللكي للفنون التقليدية رمي ع�سيالن التي �شرحت
التطورات التي مرت بها الأزياء الرتاثية باململكة من

حيث الألوان واخلامات امل�ستخدمه والقطع التي يتم
ا�ضافتها لكل زي ح�سب كل منطقة ومايرمز �إليه  .وقد
تخلل ذل��ك مناق�شة مو�ضوعات متعددة منها التغيري
املفاجئ ،تعليم البنات،العباءات،الثوب الع�سريي،
اال�ستدامة،ثياب العرو�س� .شهدت الأم�سية ا�ستقبال
عميدة الكليه التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء
اللياتي �ضيوفها الكرامكل من رئي�سة ق�سم الت�صميم
والفنون بجامعة امللك عبدالعزيز الدكتورة وجدان
توفيق والدكتورة مها الدباغ ع�ضوة بق�سم الت�صميم
وال��ف��ن��ون وجمموعه �أخ���رى م��ن ع�ضوات التدري�س
بجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة ج��دة ومن�سوبات
الكلية التقنية للبنات بجدة .حيث بلغ عدد احلا�ضرات
للأم�سية  ٥٥ك���ادرا  .وق��د �أث��ن��ت عميدة الكلية على
املعلومات املطروحة يف الأم�سية والتي تعد حمتوى
�إثرائيا قيما ي�ستفيد منه ع�ضوات هيئة التدريب يف
ق�سم الت�صميم وت�صنيع الأزياء.

االفتتاح الر�سم على الوجه واملو�سيقى و�أن�شطة تعزيز
اال�ست�شفاء بالتنف�س املنتظم ،وال��ر���س��م القبلي على
الوجوه لإظهار الفن واالنتماء االجتماعي لل�شخ�ص،
با�ستخدام مو�ضوعات م�ستوحاة من العال .كما يت�ضمن
الت�أمل املو�سيقي يف جتربة بقيادة بوغدان وماتيا�س
بالكمان والطبول وال�صوت الب�شري العميق� ،إ�ضافة
�إىل مو�سيقى التنف�س من ت�أدية "�ألكيمي �آرت ريواير"
و"ليو براكا�ش" ،ث��م ال�شعر وامل��ح��ادث��ات التحفيزية
مع ماني�ش بول وميمي يوجا .وتدير رغد فتح الدين
جل�سات ال�شعر التمثيلي ،وي��ق��ود ال��ف��ن��ان وامل��خ��رج
ال�سعودي بالل عالف جل�سات حركية و�شعرية حية� ،أما
اليوغا فتنظم جل�ساتها على مدار الأي��ام ،منها اليوجا
الهوائية ،وال�صامتة ،والت�صاحلية ،وريا�ضة "الأنيمال
فالو" .تقدم هذه التجارب جمموعة مواهب مثل ميمي
يوغا ،وروب��ن مارتن ،و�سارة مدينا ،وجو�ش كرامر،
و�شيخة حمد ،وغالية املدين ،وكون�ستانتينا ماريداكي،
وري��ان الغالييني ،ور�ؤى ال�شحف ،وجلني الرفاعي،
وتبد�أ التذاكر من ً 50
رياال.

مهرجان أجا وسلمى  ..تأصيل لتراث الصحراء
حائل ـ البلالد

حائل تستعد
لمهرجان مزاد اإلبل

�أعلنت هيئة تطوير حممية الإمام تركي بن عبدالله
امللكية حتديد ي��وم � 17أكتوبر اجل���اري موعدًا
الن��ط�لاق "مهرجان هيئة تطوير حممية الإم���ام
تركي ب��ن عبدالله امللكية مل��زاد الإب���ل يف منطقة
حائل" الذي �سيقام يف حمافطة تربة ملدة � 9أيام،
بالتعاون مع �إم��ارة منطقة حائل ،وذل��ك يف �إطار
الأن�شطة املختلفة للهيئة التي ت�ستهدف �إحياء
وتعزيز الثقافة املحلية متا�شيًا مع م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة .2030
و�أو�ضحت الهيئة �أن �إطالق املهرجان ي�أتي جت�سيدًا
ل��دور الهيئة يف تعميق وتعزيز امل��ورث ال�شعبي
ال�سعودي ،وا�ستقطاب املهتمني بالإبل ،و�إ�شراك
املجتمع املحلي يف فعالياته� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل دور
املهرجان يف �إيجاد ميزة تناف�سية داعمة للفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف جمال الإبل وتعزيز ثقافة
املنطقة.
وي�شهد املهرجان العديد من الأن�شطة والفعاليات
والربامج الثقافية والتوعوية والرتفيهية مثل:
�أ���س��واق الإب���ل والأ����س���واق ال�شعبية واحلرفيني
ومزاد الإبل.

اجلري�سي ،وذلك �ضمن الربنامج الثقايف.
و�أكد املتحدثون� ،أن البودكا�ست ال�صوتي،
َق��ل��ب امل���ع���ادل���ة ،و�أع������اد ال��ن��ا���س ل��ل��ت��دوي��ن
ال�صوتي ،وجمع حوله ج��م��ه��و ًرا غ��ف�يرًا ،
وذلك ل�سهولة الإن�شاء واملتابعة ،وم�شاركة

امل��ع��ل��وم��ات و�إط��ل�اق ال�����ص��وت ،وال��و���ص��ول
والتداول دون انتظار املن�صات الر�سمية .
وت����ن����اول امل���ت���ح���دث���ون ،م���راح���ل ���ص��ن��اع��ة
البودكا�ست وطريقة بناء حمتوى ج��اذب
ومُ���ت���ابَ���ع ،ك��م��ا ت��ط��رق��وا لأب�����رز ال��ع��ق��ب��ات
والتحديات التي تواجه �ص ّناع البودكا�ست،
وعوامل انت�شاره ،و�آلية حتديد نوع املن�صة
املنا�سبة ،و�أهمية الت�سويق وفعاليته يف
�إي�����ص��ال البودكا�ست للمجتمع ،والعوائد
املالية التي يحققها من خالل تقدمي اخلدمات
وبناء عالمات جلذب الرعايات.
و�أو�ضح املتحدثون �أن البودكا�ست ينق�سم
لق�سمني (معلوماتي وح���واري) ،وك��ل نوع
منهما يتطلب طريقة خمتلفة عن الأخرى يف
الإعداد والإخراج والتقدمي ،وميكن اختيار
امل��ح��ت��وى امل��ن��ا���س��ب م���ن خ�ل�ال اجل��م��ه��ور،
م�شريين �إىل �أن مكامن ق��وة البودكا�ست
تكمن يف �إثارة الأ�سئلة التي يتطلع املُ�شاهد
للإجابة عليها ،وك�ثرة ال��ق��راءة واالط�لاع،
وتنوع الأ�ساليب ،و�أن يحتوي البودكا�ست
على الق�صة ذات الأثر والتغيري الإيجابي.

د�شنت وزارة الثقافة ،مهرجان "�أجا و�سلمى"
يف م��ت��ن��زه امل���غ���واة مب��دي��ن��ة ح���ائ���ل ،و���س��ط
ح�ضور كبري من ال�سيّاح وال���زوار ،مطلعني
على الأن�شطة الثقافية املتنوعة ،م��ن ر�سم
وم�سرح ومو�سيقى وفنون الطهي والأدب،
�إىل جانب م�ساحات �إبداعية للأطفال ،لتحيي
من خالله الوزارة فنون وتقاليد املنطقة.
وقدم املهرجان بني جنبات اجلبلني ال�شهريين
�أجا و�سلمى ،فر�صة ممتعة للزوّار لال�ستمتاع
ب�شكل
مب�شاهدة النجوم وهي ت�ضيء �سماءه ٍ
ي�ضفي بعد ًا جما ً
يل� ،إىل جانب بقية الفعاليات
التي متثلت يف �أن�شطة وفعاليات خم�ص�صة
للأطفال يف منطقة الأطفال ،ومنطقة احلرفيني
التي تعر�ض الأدوات احلرفية التي ا�شتهرت
ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ م��ئ��ات ال�����س��ن�ين ،ومنطقة
الأزي���اء العاملية ومنها �أزي��اء �سلطنة عُمان،

وال��ب�يرو ،وامل��غ��رب ،واملك�سيك� ،إىل جانب
العرو�ض الفلكلورية للدول امل�شاركة� ،شملت
الفلكلور ال�����س��ع��ودي ،والفلكلور املغربي،
والفلكلور البريويف ،واملنغويل ،واملك�سيكي،
والأفريقي ،والعُماينً � ،
إ�ضافة �إىل اال�ستمتاع
بالطهي املبا�شر يف منطقة الطهي.
وي��وا���ص��ل م��ه��رج��ان "�أجا و�سلمى" تقدمي
فعاليات ثقافية خمتلفة على م���دار � 9أي��ام
متتالية من ال�ساعة  5م�سا ًء �إىل  11م�سا ًء
ي��وم��ي�� ًا ع�ب�ر ت�����س��ع م��ن��اط��ق ،وه����ي :منطقة
الطهي املبا�شر ،املطاعم العاملية ،املقاهي،
ر�سم الرمال ،جناح النفود ،احلكواتي3D ،
 ،Mapingم�����س��رح مو�سيقي ،ومنطقة
خليط �إب��داع��ي
الأط��ف��ال .وال��ت��ي �ستقدم يف ٍ
فعاليات ابتكرها �أبناء ال�صحراء ،وارتبطت
ببيئتهم منذ مئات ال�سنني؛ لتقدم للزائر رحل ٍة
ثقافية تراثية ممزوجة بروح ال�صحراء.
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"المزرج" يحصد كأس تحدي نادي سباقات الخيل

الطائف -البالد
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حَ َّق َق اجلواد "املزرج" ابن الفحل  ،DUBAI DESTINATIONللأمري في�صل بن
خالد بن عبدالعزيز ،بقيادة اخليال عبدالله العويف ،بطولة ك�أ�س حتدي نادي �سباقات اخليل
يف احلفل الـ ،45الذي ا�ست�ضافه ميدان امللك خالد باحلوية �ضمن مو�سم �سباقات الطائف
 ،2022فيما حقق جائزة نادي �سباقات اخليل التقديرية اجلواد "اجلماين" ابن الفحل
 ،SEEKING A HOMEلعبدالله علي جريد املطريي ،وقد �سلم اجلوائز
للفائزين مدير عام عمليات ميدان ال�سباق وليد ال�شليّل ،و�سط ح�ضور جماهريي
كبري من املهتمني ب�سباقات اخليل.
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في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن..

الشباب ينفرد بالصدارة ..والسكري يذيق الهالل أول خسارة
بندر البدراين

كالسيكو األصفرين خميب لآلمال ..والفتح يكرم أبها بثالثية

جماهيرية الشباب
وتجاهل اإلعالم
عندما حت���اول طم�س احل��ق��ائ��ق مب��ف��ردات
دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��و���س��ط ال��ري��ا���ض��ي مل��ح��اول��ة
ال�سخرية من �شعبية نا ٍد كبري ،يعترب �أقدم
�أندية الريا�ض ولقب ب�شيخ الأندية لعراقته
و�أقدميته بالت�أ�سي�س .ذلك النادي العريق
اليهتز مدرجه ب�إ�سقاطات �سلبية ،فال�شواهد
ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ن�����ص��ف م���درج���ات ال�����ش��ب��اب
بالثمانينات ،حيث ك��ان لها ح�ضورها يف
ملعب ال�صايغ بالريا�ض ،ولعل اال�ست�شهاد
الرقمي من �صفحات التاريخ يف نهائي ك�أ�س
امللك �سعود لأندية الو�سطى ع��ام ١٣٨٠بني
ال�شباب والهالل� ،سجل ملعب ال�صايغ يف
تلك احلقبة الزمنية ح�ضورا الفتا للجماهري
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ،ن��ا���ص��ف��ت اجل��م��اه�ير ال��ه�لال��ي��ة
مبدرجات امللعب ،ولعل قدامى الريا�ضيني
يعرفون تلك احلقيقة التي ي��ح��اول بع�ض
الإع�لام��ي�ين تهمي�شها وع���دم ال��ت��ط��رق لها.
اال���س��ت��دالل بتلك امل��ب��اراة ل�ل�إث��ب��ات الرقمي
ل�شعبية الليث ،والأرقام �سالح ال�شبابيني مما
دفع اجلمهور ال�شبابي ملوا�صلة ح�ضورهم
باملدرجات باملوا�سم املا�ضية ،ويف بداية
امل���و����س���م احل������ايل ،ك����ان ت���واج���د ج��م��ه��ور
ال�����ش��ب��اب ب��امل��درج��ات يف خم��ت��ل��ف مناطق
اململكة بالرغم من جتاهل ك��ام�يرات النقل
التلفزيوين يف بع�ض املباريات ،ويحتاج
ذل��ك امل��درج ال�شبابي �إن�صافا من الإع�لام،
وكذلك اجلمهور مطالب �أن يثبت تواجده
باحل�ضور ملباريات ال�شباب بامللعب لدعم
الفريق ،بعد حتقيق الإدارة ال�شبابية بقيادة
خالد البلطان مطالبهم بعمل �إداري وفني
تراكمي ل�سنوات النت�شال من فريق متهالك
فني ًا يخ�سر بالأربعة واخلم�سة الميلك هوية
وال هيبة داخل امللعب �إىل فريق قوي ميلك
عنا�صر �أجنبية مميزة غريت �شكل الفريق،
وق��دم��ت تلك العنا�صر نف�سها ب�شكل فعّال
ومميز لإعادة املتعة ال�شبابية التي افتقدها
ال�����ش��ب��اب ب��ع��د رح��ي��ل ج��ي��ل �أب���ن���اء عطيف
وال�شمراين و�شهيل وكمات�شو ،وبقية جنوم
تلك املرحلة وال�سنوات اجلميلة التي الزالت
عالقة يف �أذه���ان ال�شبابيني ،ول��ع��ل خربة
ال�سنني والفكر الإداري االح�ترايف بح�سن
التدبري و�إدارة امل��ال القليل ب��ذك��اء �إداري
بن�صف ميزانية الن�صر والهالل وبال داعمني
وع���دم احل�����ص��ول على ع��ق��ود رع��اي��ة كبرية
لتعطي �إدارة ال�شباب در�س ًا لإدارات الأندية
بطريقة �إدارة املال وفق احتياجات الفريق
بتعاقدات ذات مردود �إيجابي داخل امللعب،
ويدرك البلطان �أن ابتعاد ال�شباب ل�سنوات
�أخ���رى ع��ن البطوالت ق��د يخ�سر جماهريه
مع م��رور ال�سنوات،ال�سيما �أن البطوالت
تزيد ال�شعبية النادي وت�ساعد الإدارة على
جلب الرعاة وجناح م�شروع اال�ستثمارات
للنادي ،ومن ذلك التوجه كانت التعاقدات
مع �أجانب دوليني لهم قيمة فنية عالية ،وذلك
احل���راك الإداري يتطلب التفاف وتكاتف
ال�شبابيني مع �إدارة ناديهم ودع��م الفريق
واالبتعاد عن االنق�سامات والتحزبات.

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير -عثمان ال�شمراين -عبدالله الفهيدي -م�شاري البجيدي

انفرد ال�شباب ب�صدارة دوري رو�شن للمحرتفني بر�صيد  15اخل�سارة مع كل من ال�شباب واالحتاد ،ويرفع ر�صيده
نقطة ،م�ستغال تعرث مالحقه الهالل الذي تلقى �أول خ�سارة له �إىل  11نقطة يف املركز الرابع.
هذا املو�سم ،جاءت على يد �ضيفه التعاون ،فيما كانت مباراة
كال�سيكو خميب
الكال�سيكو �سلبية يف الأداء والنتيجة يف ختام اجلولة اخلام�سة.
حول ال�شباب تخلفه يف ال�شوط الأول بهدف من ركلة جزاء خيبت مباراة الكال�سيكو بني الن�صر واالحتاد� ،آمال
�سجلها النيجريي نواكاميي� ،إىل فوز بهدفني �سجلهما البولندي ع�شاقهما حيث خلت من اللمحات الفنية وغلب عليها
كريت�شوفياك يف ال�شوط الثاين ،ليت�صدر بالعالمة الكاملة بعد  5التوتر والعنف من اجلانبني ،و�أ�سفر ذلك عن طرد كل
من طارق حامد وعبداملجيد ال�صليهم من اجلانبني.
انت�صارات متتالية.
وعلى العك�س منه ،تقدم الهالل بهدف الربازيلي مي�شايل قبل وجن��ح الفتح يف حتقيق ف��وز كبري على �ضيفه �أبها
�أن يحقق التعاون رميونتادا مثرية رغم �أنه لعب ب  10العبني بثالثية نظيفة �سجلها توفيق بوحيمد وف��را���س الربيكان
بعد طرد هدافه الكامريوين تاوامبا ،حيث �سجل له �سميحان و�أمي��ن اخلليف ،لي�صبح ر�صيد (النموذجي)  6نقاط ويتجمد
النابت وفهد الر�شيدي ،ليبقى (ال�سكري) �أحد  3فرق مل تذق طعم ر�صيد �أبها عند  4نقاط.

@bandr_albdrani

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

بيريرا وميشايل يتضامنان مع " فينيسوس"

متابعة -عائ�شة ال�شهري

أخيرا ..الحظ يبتسم لشاموسكا أمام الهالل
متابعة -عائ�شة ال�شهري

وجه الربازيليان املحرتفان يف �صفوف
ال���ه�ل�ال ب�ي�ري���را وم��ي�����ش��اي��ل ر���س��ال��ة
ملواطنهما فيني�سو�س جنم ريامدريد
الأ�سباين �شعاره "نحن معك"وذلك
على خلفية و�صف رئي�س احتاد
وك���ل��اء الع���ب���ي ك�����رة ال����ق����دم يف
�أ���س��ب��ان��ي��ا ل��رق�����ص��ة فيني�سو�س
ب�سلوك الكالب .وقد قام الالعبان
بالرق�ص بذات الطريقة التي يرق�ص
بها فيني�سو�س ،بعد ت�سجيل مي�شايل
لهدفه يف مرمى التعاون.

جن�����ح امل����������درب ال��ب�رازي����ل����ي
�شامو�سكا مدرب التعاون
يف حتقيق �أول فوز
ل����ه ب���ع���د �إح�����دى
ع�����ش��رة م��ب��اراة
ق������اب������ل ف���ي���ه���ا
ال����ه��ل�ال خ�ل�ال
ق��ي��ادت��ه الفنية
لفريق الفي�صلي
وال�������ش���ب���اب؛ حيث

إعالنات محاكم التنفيذ

خ�سر �ست مباريات وتعادل يف �أربع،
وف����از يف واح�����دة ،ك��ان��ت م��ب��اراة
ال����ي����وم ال���ت���ي ك�����س��ب��ه��ا
ب���ه���ديف ���س��م��ي��ح��ان
ال���ن���اب���ت وف��ه��د
ال���ر����ش���ي���دي،
ب���ي���ن���م���ا ج���اء
ه��دف الهالل
ع������ن ط���ري���ق
ال��ب��رازي�����ل�����ي
مي�شايل.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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في افتتاح الجولة السادسة من دوري" يلو"..

هجر يستقبل الحزم ..والقيصومة يصطدم بالجبلين

حائل -خالد احلامد

تنطلق اليوم االثنني مباريات اجلولة ال�ساد�سة
من دوري" يلو" للدرجة الأوىل للمحرتفني لهذا
املو�سم ب�إقامة ثالث مواجهات جديدة ،بعد فرتة
توقف الدوري ملدة �أ�سبوعني.

هجر  VSاحلزم

القي�صومة  VSاجلبلني

ي�ست�ضيف م�ل�ع��ب ن���ادي ال �ب��اط��ن ،م��واج�ه��ة
القي�صومة امل�ضيف �أم��ام اجلبلني ،يف مباراة
ينتظر �أن تكون قوية ،القي�صومة �صاحب املركز
ال���س��اد���س بت�سع نقاط ي�أمل يف دع��م الأر� ��ض
واجلمهور ملوا�صلة االنت�صارات والتقدم يف
�سلم الرتتيب ،ولن تكون مهمته �سهلة يف ظل الظروف الفنية اجليدة
التي يعي�شها اجلبلني يف اللقاءات الأخرية وامتالكه  10نقاط بعد
فوزه الأخري على املت�صدر الأخدود ،ويظل مر�شح ًا النتزاع نقاط
املواجهة الثالث.

جنران  VSالعني

على ملعب مدينة الأمري هذلول بن عبدالعزيز الريا�ضية،
يخو�ض جنران مواجهة قوية و�صعبة �أمام �ضيفه العني.
يت�شابه الفريقان يف كل �شيء ،وبالتايل �ستمثل النقاط
ال �ث�لاث ح��اف��زا مهما للفائز لتح�سني م��رك��زه يف �سلم
الرتتيب ،واالقرتاب من منطقة الو�سط ،ومن املنتظر �أن
يحفل اللقاء بالكثري من القوة والندية؛ عطف ًا على حر�ص
الفريقني لالبتعاد عن املراكز الأخرية.
جنران باملركز ال�سابع ع�شر بر�صيد نقطتني ،فيما يحل
العني باملركز الأخري بنقطة وحيدة.

خلفت  174قتيال ومئات الجرحى...

أحداث دموية توقف الدوري اإلندونيسي
جدة – البالد

ون�شجب امل ��أ� �س��اة� ،إن ��ه ك��ان ه�ن��اك ع��دد قليل من
م�شجعي فريق بري�سيبايا الذين منعوا من ح�ضور
املباراة ب�سبب املناف�سة ال�شر�سة بني الفريقني يف
دوري الدرجة الأوىل بالبالد".
و�أ�ضاف" :اقرتحنا �أن يح�ضر املباراة جماهري

�أرميا فقط" ،و�أو�ضح �أن �ضابطي �شرطة كانا من
بني القتلى.
من جهته قال حمافظ جاوا ال�شرقية الإندوني�سية:
"�إن ح�صيلة القتلى ارتفعت �إىل � 174شخ�ص ًا ب�سبب
�أحداث ال�شغب".

و�أعلن االحتاد الإندوني�سي لكرة القدم يف �أعقاب
احلادث تعليق جميع مباريات البطولة املتبقية ملدة
�أ�سبوع ،م�شري ًا �إىل �إن نادي �أرميا لن ي�ست�ضيف �أي
مباريات �أخرى يف بقية املو�سم.
وذك ��ر االحت� ��اد الإن��دون �ي �� �س��ي يف ب �ي��ان �أن ��ه مت
ت�شكيل فريق للتحقيق يف احل��ادث ،وق��ال حممد
�إري��اوان رئي�س االحت��اد الإندوني�سي لكرة القدم:
"ن�أ�سف ملا قام به م�شجعو فريق �أرميا يف ا�ستاد
كانغوروهان".
و�أ�� �ض ��اف" :نقدم ت �ع��ازي �ن��ا واالع� �ت ��ذار ل��ذوي
ال�ضحايا وكافة الأطراف على احلادث".

جيزوس :تركت سيتي بسبب غوارديوال ..وأرتيتا أعاد تألقي
جدة – البالد

ترك املهاجم الربازيلي غابرييل جيزو�س فريقه
ال�سابق مان�ش�سرت �سيتي ،بطل �إجنلرتا ،وان�ضم
ال�صيف املن�صرم �إىل مواطنه �آر�سنال ،لعدم رغبته
باللعب جمدد ًا حتت �إ�شراف املدرب الإ�سباين بيب
غ��واردي��وال ،بح�سب م��ا ق��ال يف مقابلة م��ع �شبكة
" "ESPNيف الربازيل.
وح� �ق ��ق اب� ��ن ال � �ـ  25ع ��ام� � ًا ب ��داي ��ة ق ��وي ��ة م��ع
"املدفعجية" ،بعد قدومه �إىل ملعب الإم��ارات من
ا�ستاد االحتاد مقابل  50مليون دوالر ،ليلعب حتت
ا�شراف الإ�سباين ميكل �أرتيتا ،امل�ساعد ال�سابق
لغوارديوال.
انفجر جيزو�س مع "املدفعجية" حيث �سجّ ل حتى
الآن � 4أه��داف مع  3مت��ري��رات حا�سمة يف �أول 7
مباريات من الـ "برميريليغ" ،وقال" :كنت �سعيد ًا
ج��دا يف مان�ش�سرت �سيتي ،ال يتعلق الأم ��ر بعدم
علي قبول الطريق التي
�سعادتي" .تابع" :لكن تعينّ ّ
�أراد الفريق �أن اتبعها .كانت امل�س�ألة ب�ش�أن طريقة

فهم غوارديوال لكرة القدم ،ومبا كان يريد".
و�أكمل" :يف هذه احلالة� ،إما تقبل �أو ترف�ض� .إذا
رف�ضت ،تقول عندها� :شكر ًا ولنذهب يف حت ٍد �آخر".

القلعة لم ُتهدَم

احلراك الإداري التاريخي يف النادي
و�أنت ُت�شاهد ِ
الأهلي بقيادة �أ .وليد معاذ ونائبه الكابنت تي�سري
اجلا�سم و�أع���ض��اء جمل�س الإدارة رغ��م ح�ضورهم
املت�أخر ،ال ي�سعك � اّإل الوقوف احرتام ًا وتقدير ًا له�ؤالء
الرجال الذين �سابقوا الزمن لإع��ادة �صياغة تاريخ
النادي الذي �سقط قبل �أ�شهر ،و�سيعود -ب�إذن الله-
بعد �أ�شهر ،فالأهلي لي�س ملك ًا فقط للأهالويني ،بل
هو النادي �صاحب ال�شعبية اجلماهريية الكبرية جد ًا
يف اململكة العربية ال�سعودية ويف املنطقة العربية،
وغيابه هذا العام �أ ّثر مالي ًا وجماهريي ًا وا�ستثماري ًا
و�إعالمي ًا على دوري رو�شن ال�سعودي ،والدليل � ّأن
مباريات الأهلي يف دوري يلو تتفوق بامل�شاهدة على
غالبية مباريات دوري رو�شن ،جَ
وتد التفوق كا�سحا
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي يف مباريات الأهلي،
كما � ّأن اجلماهري الأهالوية احلا�ضرة يف املدرجات
تتفوق على �أندية املمتاز و�سط مناف�سة جماهريية-
كانت والزالت و�ستظ ّل -مع االحتاد ،مما جعل الكرة
يف مرمى جماهري الهالل والن�صر التي ترى �أعداد
جماهري االحتاد يف رو�شن وجماهري الأهلي يف يلو
�أكرث ِمن جماهريهما وب��د�أت ت�شعر ب�� ّأن هناك حالة
ركود يف مدرجاتهم مقارنة بهذين الفريقني العريقني،
وهنا �س�أ�ستعني بجملة �أ .وليد الفراج الذي قال ن�ص ًا
بعد الهبوط :القلعة مل ُتهدم ،ولن ُتهدم ،والهبوط ال
يُلغي تاريخ الأهلي ،والنادي �سيعود قريب ًا للممتاز،
إدارة �شابة طموحة تعاقدت
وهانحن ن�شاهد الفريق ب� ٍ
مع امل��درب ال��ذي حقق  ١٦لقبا ،منها دوري ممتاز
ودوري �أبطال �أفريقيا ،ووقعت مع املدافع با�ستو�س
ال��ذي ميلك  cvمميزا ،وكذلك الالعب يف ال��دوري
الفرن�سي ريا�ض بودبوز والالعب ه�شام فايق الذي
رف�ض اللعب مع الفي�صلي يف دوري الدرجة الأوىل،
ووافق على عر�ض الأهلي فور ًا ،وال�س�ؤال الكبري..
ملاذا وافقت هذه الأ�سماء الكبرية على خدمة الأهلي
يف دوري يلو  ،والإجابة ذكرها �أي�ض ًا وليد الفراج
يف برناجمه �أك�شن مع وليد:
الأهلي لي�س ن��ادي درج��ة �أوىل حتى و�إن هبط
لهذا الدوري.

على ملعبه بالأح�ساء ،يلعب هجر �أمام �ضيفه
احل ��زم ،يف ل�ق��اء ال�ط�م��وح��ات املختلفة ،ورغ��م
م��رك��زي ال �ط��رف�ين �إال �أن ال��و� �ض��ع ال�ف�ن��ي يعد
متقاربا ،و�سيكون �شعارهما ك�سب النقاط الثالث
امل�ه�م��ة يف م���ش��واره�م��ا ،فهجر ي�سعى للعودة
جمددًا وتعديل و�ضعه يف �سلم الرتتيب ،خا�صة
�أن ر�صيده نقطتان باملركز اخلام�س ع�شر؛ رغم
�أن خ�برة و�إم�ك��ان��ات احل��زم بر�صيد  11نقطة،
وتظل الأق ��رب خلطف ال�ف��وز ،واال�ستمرار يف
املناف�سة ،ما �سي�شعل مواجهتهما اليوم.

�أمر الرئي�س الإندوني�سي جوكو ويدودو االحتاد
الإن��دون�ي���س��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ب��وق��ف دوري ال��درج��ة
الأوىل الإندوني�سي م��ؤق�ت� ًا ،حتى �إج ��راء تقييم
وفتح حتقيق ،بعد مقتل � 174شخ�ص ًا على الأقل،
بعد �أن �أطلقت ال�شرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق
م�شجعي ك��رة ق��دم م�شاغبني يف مقاطعة ج��اوا
ال�شرقية الإندوني�سية ،يف واحدة من �أ�سو�أ امل�آ�سي
ال�ت��ي �شهدتها امل�لاع��ب الريا�ضية على م�ستوى
العامل.
و�أ�ضاف يف بيان�" :أود �أن �أعرب عن التعازي يف
وفاة  174من مواطنينا يف م�أ�ساة كرة القدم يف
كانغوروهان".
وتابع�" :أعرب عن �أ�سفي ب�سبب تلك امل�أ�ساة و�آمل
�أن تكون هذه هي الأخرية" ،و�أمر ب�إجراء حتقيق.
وقال قائد �شرطة املقاطعة ،نيكو �أفينتا� :إن معظم
ال�ضحايا لقوا حتفهم جراء نق�ص الأك�سجني خالل
تدافع بعدما اقتحم امل�شجعون امللعب يف ا�ستاد
كانغوروهان ،حيث خ�سر الفريق امل�ضيف �أرميا
ماالنغ (� )3-2أمام بري�سيبايا �سورابايا مناف�سه يف
جاوا ال�شرقية ال�سبت.
ً
وتابع �أفينتا خالل م�ؤمتر �صحفي قائال" :ن�أ�سف

عماد ح�سن ال�ساملي

ومل يكن العب باملريا�س ال�سابق �سعيد ًا بالوقت
املمنوح ل��ه م��ع بطل �إجن�ل�ترا  4م��رات يف �آخ��ر 5
�سنوات ،وترك فريقه مع ان�ضمام الرنويجي �إرلينغ

هاالند والأرجنتيني ال�شاب خوليان �ألفاريز ،وحقق
الفتاك هاالند بداية خارقة بت�سجيله  11هدف ًا يف 7
مباريات .و�أم�ضى جيزو�س � 5سنوات يف �صفوف
"�سيتيزنز" �أح ��رز فيها لقب ال ��دوري  4م��رات،
والك�أ�س م��رة ،وك��أ���س الرابطة  3م��رات ،وخا�ض
نهائي دوري �أبطال �أوروبا  .2021لكنه كان منزعج ًا
من لعب دور على ال��رواق بدال من موقعه املف�ضل
كر�أ�س حربة" :هنا يف �أر�سنال ،الو�ضع خمتلف،
كرة القدم خمتلفة ،الالعبون والأ�ساليب خمتلفة".
تابع" :يف �سيتي مل يكن املهاجم يلم�س الكرة كثري ًا،
ميكنكم مالحظة ذلك �إذا �شاهدمت املباريات .حتدثت
كثري ًا مع �أرتيتا عن �أ�سلوب اللعب .هو يعرفني و�أنا
كذلك ،فهمت ما يريده مني" .وك��ان �أرتيتا �ضمن
اجل�ه��از الفني ل�غ��واردي��وال م��درب��ا للفريق الأول،
عندما ان�ضم جيزو�س يف  ،2017وذلك قبل انتقاله
�إىل فريق �شمال لندن بعد �سنتني .وقال جيزو�س:
"هنا �أنا ح ّر يف امللعب� ،ألعب كرة القدم مع ب�سمة
على وجهي و�أحاول تقدمي �أف�ضل ما عندي".
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استشارية:

شرب دم الضب ال يعالج الربو
الريا�ض ـ البالد

قالت ا�ست�شارية احل�سا�سية واملناعة الدكتورة جن��وى ال�صاوي� ،إن دم
ال�ضب من املمكن �أن يتحول مل��ادة �سامة باملعدة يف حالة �شربه ،ف�ضلاً عن
حرمته دينيًّا .و�أ�ضافت ال�صاوي ،خالل لقائها امل��ذاع على قناة الإخبارية،
�إن دم ال�ضب ال يعالج الربو حال �شربه ،بل قد ي�ؤدي لرت�سب ن�سب احلديد
املوجودة به يف القلب وجميع الأع�ضاء ،ف�ضلاً عن املواد ال�سامة؛ لذلك من
املمكن �أن ي�ؤدي �شرب الدم �إىل الوفاة.
و�أردف��ت اال�ست�شارية� ،إن الأع�شاب -مثل الكركم �أو دكر اللبان -قد تكون
مفيدة ،لأن بها م��واد ت�شبه الكورتيزون وتخفف االلتهابات لكن ال ينبغي
االعتماد عليها اعتمادًا كليًّا؛ ون�صحت با�ستعمال الأدوية الوقائية واملتابعة
مع الطبيب.
ي�شار �إىل �أن �أدوي���ة التحكم طويل امل��دى مثل الكورتيكو�ستريويدات
َ
امل�ستن�شقة هي الأدوية الأكرث �أهمية امل�ستخدمة للتحكم يف الربو .حيث تعالج
هذه الأدوية الوقائية التهاب جمرى الهواء الذي ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض الربو.
باال�ستخدام يوميًّا ،ف�ضال عن �أدوية �سريعة املفعول مثل الألبيوترول وتدعى
هذه الأدوية يف بع�ض الأحيان "امل َ
ِن�شقة املنقذة".
تتغري �أعرا�ض الربو وحدته دائمًا� .سوف ي�ساعدك اتباع اخلطة املو�ضوعة
لك يف جت ُّنب نوبات الربو ويقلل من اال�ضطرابات التي ت�سببها �أعرا�ض الربو.
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السجن والغرامة لمزوري محررات رسمية
الريا�ض ـ البالد

�صرح م�صدر م�س�ؤول يف النيابة العامة ،ب�أن حتقيقات نيابة
اجل��رائ��م التي مت�س الثقة العامة ،انتهت �إىل توجيه االتهام
لت�شكيل �إج��رام��ي مكون م��ن ( )4مواطنني بتزوير حم��ررات
ر�سمية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن �إجراءات التحقيق ك�شفت قيام املذكورين
ب�صنع حمررات ال �أ�صل لها من�سوبة جلهة عامة �-إحدى �سفارات

اململكة يف اخل��ارج -مت�ضمنة وقائع غري �صحيحة لال�ستيالء
بوا�سطتها على ممتلكات الغري دون وجه حق.
و�أف��اد ب�أنه مت �إيقاف املتهمني و�إحالتهم للمحكمة املخت�صة؛
للمطالبة بالعقوبات املقررة نظا ًما ،وقد �صدر احلكم مت�ضم ًنا
�إدان��ت��ه��م مب��ا ُن�سب �إليهم واحل��ك��م عليهم بال�سجن مل��دد ت�صل
�إىل ( )20ع��ا ًم��ا ،وغ��رام��ات مالية بلغت ( )400.000ري��ال،
و�إع���ادة املمتلكات �إىل �أ�صحابها .و�شدد امل�صدر على حماية

التعامالت احلكومية من اجلناية ،و�أن االعتداء على املحررات
الر�سمية بالتزوير ُيعترب من الق�ضايا الكبرية املوجبة للتوقيف
وت�ستوجب امل�ساءلة اجلزائية امل�شددة.
���وه امل�����ص��در ب����أن احل��م��اي��ة العدلية م��ن ال��ت��زوي��ر ،ت�شمل
ون ّ
امل��ح��ررات ال��ورق��ي��ة والإل��ك�ترون��ي��ة ،وك��ل الأخ��ت��ام والعالمات
والطوابع ،وكان من �ش�أن التزوير الت�سبب يف �ضرر مادي �أو
معنوي �أو اجتماعي لأي �شخ�ص ذي �صفة طبيعية �أو اعتبارية.

كبسولة ذكية تنقل
األنسولين للمرضى
وا�شنطن ـ وكاالت

طور علماء يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،كب�سولة
روبوتية لتو�صيل الدواء ،ميكن �أن حتل حمل احلقن امل�ؤمل املتعدد
ملر�ضى ال�سكري ،وتو�صل الإن�سولني مبا�شرة �إىل الأمعاء.
وت�سهم ه��ذه التقنية يف تقدمي امل�ضادات احليوية؛ مما يوفر
الأم���ل يف حم��ارب��ة اجلراثيم اخل��ارق��ة ب��الأدوي��ة ع��ن طريق الفم،
فيما يعد تناول العالجات عن طريق الفم �أكرث �أمان ًا ومالءمة و�أقل
تدخ ًال ،بالن�سبة للمر�ضى والأطباء؛ لكن الأدوية التي يقع تناولها
عن طريق الفم غالب ًا ال ت�ستطيع حتمل حم�ض املعدة قبل تو�صيل
حموالتها للت�أثريات املق�صودة ،وهذا ما يجعلها �أقل فعالية.
وبعد �إجراء اختبارات على التقنية زادت نفاذية الإن�سولني �أكرث
من � 10أ�ضعاف ،فيما �شوهدت نتائج مماثلة لفانكوماي�سني؛ وهو
م�ضاد حيوي يتم �إعطا�ؤه عن طريق الوريد عادة.
من جهته� ،أكد امل�ؤلف الرئي�سي الدكتور جيوفاين ترافري�سو،
من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة� ،أن
الببتيدات والربوتينات تعد عقاقري مهمة.
و�أ�ضاف �أن البيئة املتدهورة للجهاز اله�ضمي و�سوء االمت�صا�ص
يحد من القدرة على �إعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم.

أسباب ظهور الذبابة الطائرة
البالد ــ وكاالت

�أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا� ،أخ�صائية طب وجراحة العيون� ،أن
أمرا�ض خمتلفة مبا فيها الت�سمّم
ظهور الذبابة الطائرة �أمام العني ي�شري �إىل � ٍ
وارتفاع م�ستوى الإجهاد.
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن ظهور الذبابة الطائرة �أمام العني ميكن �أن يكون
من �أعرا�ض مرافقة لق�صر النظر وا�ضطراب عملية التمثيل الغذائي والت�سمّم..
كما ميكن �أن تظهر عند الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية واجلهاز
الع�صبي ومر�ض ال�سكري وتقلبات م�ستوى �ضغط الدم.
وت�ضيف ،ي�شري عدم اختفاء الذبابة الطائرة خالل فرتة طويلة� ،إىل �إ�صابة
العيون مبر�ض خطري.
وتقول مو�ضحة" ،املق�صود هنا مر�ض يُ�صيب اجل�سم الزجاجي للعني،
�أو عد�سة العني �أو �شبكية العني حتى الع�صب الب�صري وامل�سارات واملراكز
الب�صرية يف الدماغ".
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أنه غالب ًا ما يعاين من �أمرا�ض العيون ،الأ�شخا�ص
الذين تزيد �أعمارهم على  40عام ًا ،لكن هذا ال يعني �أن ال�شباب ال ي�صابون
به ،لذلك تن�صح كل مَن تظهر �أمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب املخت�ص
لت�شخي�ص ال�سبب وعالجه.

ترفيه وتسوق
ريا ور�ؤية متطلعة �إىل امل�ستقبل ،ويعمل على تقدمي �شكل جديد من و�سائل الرتفيه،
ي�شهد قطاع الرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية انتعا�شا كب ً
وزيادة �إنفاق الأ�سر ال�سعودية على جمال الرتفيه ،و�إيجاد بيئة تناف�سية للم�شغلني الإقليميني والدوليني ،والت�أثري االجتماعي الإيجابي ومنو القوة
ال�سعودية الناعمة من خالل املوا�سم والفعاليات و�إنتاج الأفالم ومن خالل العديد من برامج مبادرات الرتفيه املتعددة ،و�أم�س �أطلقت الهيئة العامة
للرتفيه مهرجان "اوتلت" يف الريا�ض وهو الأول من نوعه يف اململكة حيث �شهد �إقبالاً وا�س ًعا من الزوار الذين �أتيحت لهم فر�صة التعرف على
�أكرب العالمات التجارية العاملية ،مما �أ�سهم يف جعله عالمةً فارقةً يف عامل الرتفيه والت�سوق.

تصميم جديد
لـ»بيكسل  7برو»

إعالن الفائزين في تحدي صناعة األفالم

جدة  -البالد

اكتمال مشروع أول منتجع للمسنين
جدة ـ البالد

�أعلنت اجلمعية اخلريية لإكرام امل�سنني "�إكرام" اكتمال
م�شروع منتجع �إك���رام الوطني بالباحة ال��ذي يعد �أول
منتجع للم�سنني على م�ستوى اململكة� ،ضمن جهود اململكة
لتح�سني خ��دم��ات رع��اي��ة كبار ال�سن وت��زام��ن��ا م��ع اليوم
العاملي لكبار ال�سن.
و�أو�ضح املدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن �أبورياح،
�أن منتجع �إك��رام الوطني يقدم خدمات الرعاية ال�صحية
واالجتماعية والنف�سية ال�شاملة للم�سنني ،انطالق ًا من

�إمي��ان اجلمعية ب�أهمية رعاية كبار ال�سن واالهتمام بهم
وتوفري اخلدمات لهم عرب �أكمل وج��ه ،مبين ًا �أن املنتجع
ميتد على م�ساحة � 23ألف مرت مربع وي�ضم يف مرحلته
الأوىل مبنى دار �ضيافة ،وم�سجد ًا وم�سرح ًا للفعاليات
واملنا�سبات ،ون��ادي�� ًا �صحي ًا وريا�ضي ًا ومم�شى خارجي ًا
ومطعم ًا مركزي ًا ومكتبة و�صيدلية وع��ي��ادات ،مبين ًا �أن
ر�سالة اجلمعية تتمثل يف تقدمي خ��دم��ات رع��اي��ة عالية
اجلودة �إىل جانب تقدمي الرعاية الأولية املنزلية و�إيواء
ملن ال عائل لهم من فئة امل�سنني يف منطقة الباحة.

ك�شفت �شركة "جوجل" الأمريكية عن ت�صميم جديد لهاتفها
املرتقب �أن تطلقه ي��وم � 6أكتوبر املقبل "بيك�سل  7برو".
و�سيمكن م��ن خ�لال مقطع الفيديو �أن ت��رى هاتف "بيك�سل
 7برو" من زوايا كثرية ،و�ألوانه الثالثة املميزة ،الأ�سود
والرمادي الداكن والثلجي.
ويُظهر املقطع �أن هاتف "جوجل بيك�سل  7برو" �سيُدعم
باجليل الثاين من معاجلات "تين�سور" ،و�سيتم دعمه ذاكرة
و�صول ع�شوائي "رام" ب�سعة  12جيجابايت ،و�سعة تخزين
داخلية  128و 256جيجابايت .ويُظهر مقطع الفيديو �أن
اجلزء اخللفي من هاتف "بيك�سل  7برو" مدعوم بنظام كامريا
ثالثية �أبرزها كامريا رئي�سية بدقة  50ميجابيك�سل ،وكامريا
فائقة ال�سرعة بدقة  12ميجابيك�سل ،وكامريا مقربة بدقة
 48ميجابيك�سل .و�ستحتوي الكامريات على م�ست�شعر جديد
من "�سام�سوجن" ب اً
��دل من م�ست�شعر "�سوين" امل��زود بهاتف
"بيك�سل  6برو"؛ ل�ضمان �ضبط تلقائي لل�صورة.

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

�أعلن مهرجان البحر الأح��م��ر ال�سينمائي ال��دويل عن
الفا ِئ َزين يف ال��دورة الثانية من حت��دي �صناعة الأف�لام
الق�صرية خ�لال � 48ساعة؛ التي تهدف لدعم �صانعي
الأفالم واملبدعني يف اململكة العربية ال�سعودية.
وي���أت��ي امل�����ش��روع ث��م��رة ل��ت��ع��اون ع��دد م��ن اجل��ه��ات مع
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل .حيث احت�ضن
التحدي �صانعي الأفالم املبتدئني الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 25-18سنة وذلك لت�شجيعهم على كتابة فيلم ق�صري
وت�صويره و�إنتاجه خالل يومني فقط.
تلقى مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي  103طلبات
على خلفية الإعالن عن التحدي يف �شهر يونيو املا�ضي،
ثم ب��ادر بتقدمي ور���ش عمل �إر�شادية على م��دى يومني،

وت�ضمنت ور�شة �إنتاج بقيادة املخرج واملنتج ال�سعودي
احلائز على العديد من اجلوائز �أمي��ن خوجة ،وور�شة
�أخ����رى حت��ت ع��ن��وان� :صناعة الأف��ل�ام ب��ق��ي��ادة امل��خ��رج
التون�سي مهدي الرب�صاوي� ،إ�ضافة لور�شة الت�صوير
ال�سينمائي بقيادة امل�صورة اللبنانية ال�شهرية موريال
�أبوالرو�س .وقد فاز يف حتدي �صناعة الأفالم خالل 48
�ساعة لهذه ال�سنة كل من فريق «»Bright Frame
بقيادة خالد زي��دان ال��ذي �أخ��رج فيلم «الطفل يف خزانة
مالب�سه» مع زمالئه عبدالعزيز العي�سى وخالد با�سودان.
�أما الفريق الفائز الآخر فهو « »Night Owlsبقيادة
ت��اال احلربي التي �أنتجت «عندما يُزهر ال��ورد الأحمر»
مع زمالئها جلني �سالم ،وناتايل �سراج ،ورغدة باحارث،
وم�ضاوي اليحيى.

