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جدة - وا�س
تهنئة،  برقية  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  بعث 
لفخامة �لرئي�س �لعقيد مامادي دومبويا رئي�س �ملجل�س �لوطني للتجمع من �أجل �لتنمية 
�ال�ستقالل  يوم  ذكرى  غينيا مبنا�سبة  �لدولة يف جمهورية  رئي�س �جلمهورية ورئي�س 
لبالده. و�أعرب �مللك �ملفدى، عن �أ�سدق �لتهاين، و�أطيب �لتمنيات بال�سحة و�ل�سعادة 
لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية غينيا �ل�سقيق �طر�د �لتقدم و�الزدهار.

 كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
لفخامة  تهنئة،  برقية  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود،  �آل 

�لرئي�س �لعقيد مامادي دومبويا.

القيادة تهنئ رئي�س غينيا
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ثالثة أشهر تأشرية املعتمرين من كافة أحناء العامل

الريا�س ـ البالد 
 ،2022 �أوت��ل��ت  مهرجان  فعاليات  �سهدت 

�أ���س��خ��م م��ه��رج��ان ت�����س��وق م���ن ن��وع��ه يف 
�ململكة، ح�سور� كثيفا من خمتلف �لفئات 

�لتخفي�سات  من  لال�ستفادة  و�الأعمار، 
% على خمتلف   70 �إىل  �لتي ت�سل 

�ملعرو�سات.
وي���ج���م���ع �مل���ه���رج���ان -�ل�����ذي 
ت�����س��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى 14 
ماليني   3 �جل�����اري-  �أك��ت��وب��ر 
 1500 م����ن  الأك������ر  ق��ط��ع��ة 
ماركة وعالمة جتارية عاملية 
وح�سرية  خمف�سة  باأ�سعار 
يف �ل��ع��دي��د م���ن �الأق�����س��ام 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���االت 
وم�ستح�سر�ت  �الأزي�����اء، 
و�الإك�س�سو�ر�ت  �لتجميل، 
�ل�سفر،  وحقائب  �ملنزلية، 
وف���������س����ات����ني �ل������زف������اف، 
و�مل����ن����ت����ج����ات �جل���ل���دي���ة، 
و�الأج����ه����زة �الإل��ك��رون��ي��ة، 

وجميع ما حتتاجه �لعائالت 
و�الأفر�د.

من  ع���دًد�  �ملهرجان  وي��وف��ر 
�لعاملية،  �لت�سوقية  �خل��ي��ار�ت 

يف  �ال�ستمتاع  ل��زو�ره  يتيح  كما 
من  ع��دًد�  ت�سم  �لتي  �مل��رح  منطقة 

من  وحزمة  �لتكنولوجية،  �الأل��ع��اب 
�أل��ع��اب �ل��و�ق��ع �الف��ر����س��ي ل��الأط��ف��ال، 

�ملقاهي  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ع��ن  ف�ساًل 
�مل��ه��رج��ان  ك��م��ا يتيح  �مل��ت��ن��وع��ة،  و�مل��ط��اع��م 

�لتي  لالأماكن  تقودهم  تفاعلية  خريطة  ل��زو�ره 
يريدون �لو�سول �إليها دون عناء.

خالل  �ملقدمة  باخلدمات  �سعادتهم  عن  �ل��زو�ر  وعبرّ 
تتوفر  حيث  وتنظيم،  ر�ح���ة  م��ن  وج���دوه  وم��ا  �مل��ه��رج��ان، 

باملنطقة مو�قف لذوي �الإعاقة، و�أخرى لكبار �ل�سخ�سيات، �إ�سافًة 
�سلع  حلفظ  �ملخ�س�سة  عنك"  "ن�سيلها  ومنطقة  �لعامة،  �مل��و�ق��ف  �إىل 

�لزو�ر خالل مدة �لت�سوق.

الئحة
إلدارة واستثمار النفايات

الريا�س - البالد
�لنفايات  الإد�رة  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يعلن 
�لتنفيذية  �لالئحة  �الثنني،  �ليوم  "مو�ن" 
�لتد�سني  حفل  خالل  �لنفايات،  �إد�رة  لنظام 
�مللتقى  وي�سهد   ، �لريا�س  يف  �سيقام  �لذي 
و�سبه  �حل��ك��وم��ي��ة  للجهات  ع��م��ل  جل�سات 
ومقدمي  �ل��ن��ف��اي��ات  ومنتجي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتنفيذية  بالالئحة  للتعريف   ، �خل��دم��ات 
ودور �ملركز كم�سرع ومنظم الإد�رة �لنفايات 

باململكة.
�لتنفيذية  �الأطر  بيان  �لالئحة   وت�ستهدف 
الأن�سطة  و�سو�بط  معايري  وو�سع  للنظام 
�لفر�س  وحتفيز  وتنظيمها  �لنفايات  �إد�رة 
�ال�ستثمارية يف �لقطاع ، و�أحكام �لر�خي�س 
و�ل��ت�����س��اري��ح وم�����س��وؤول��ي��ة �مل��ن��ت��ج �مل��م��ت��دة، 
و�مل�����س��وؤول��ي��ة  ل��ل��ن��ف��اي��ات،  �لقيمة  و�سل�سلة 
�ملدنية و�جلز�ئية ملقدم �خلدمات،  و��ستري�د 

وت�سدير �لنفايات.

2000
فرصة عمل يف ملتقى جدة

جدة - البالد
�ملكلف  جدة  لغرفة  �لعام  �الأمني  �أو�سح 
ملتقى  �أن  غ��ال��ب،  �آل  من�سور  ب��ن  ر�م���ز 
��ستهدف  "كفاء�ت"  �ل��ن��وع��ي  �لتوظيف 
حلملة  ع��م��ل  ف��ر���س��ة   2000 م���ن  �أك�����ر 
تخ�س�سات  يف  ف��اأع��ل��ى  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�ل��ه��ن��د���س��ة، و�ل��ت��م��ري�����س، و�ل�����س��ي��دل��ة، 
و�ل�سالمة،  و�الأم��ن  و�لفندقة،  و�ل�سياحة 
و�جل��������ودة و�ل����ت����اأم����ني، و�ل���ت�������س���وي���ق، 

و�ملحا�سبة، و�لت�سميم �جلر�فيكي. 
بتوفري  مت��ي��ز  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�إىل  جمموعة كبرية من �لوظائف �لنوعية، 
مهنية  و�إر�ساد�ت  عمل  ور�س  تقدمي  جانب 
"هدف"  بدعم  منوهًا  للمر�سحني،  تاأهيلية 
لرو�تب من يتم توظيفهم بن�سبة 50 % مبا 
ال يتجاوز 3000 ريال. من جانبها �أعلنت 
"�سابك" ممثلة يف وحدة �ملحتوى �ملحلي ، 
�إ�سر�ك �الإد�ر�ت �ملتو�سطة يف �ل�سركة �لتي 
حتظى بالتوظيف �الأكب لل�سباب و�ل�سابات 

2وذلك �سمن �مللتقى.
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الرياض
خيارات تسوق عاملية

 ت�ساعد منو القت�ساد ال�سعوديتغطية زراعة الكلى ورفع حد الأورام 
الريا�س- البالد

بد�أ جمل�س �ل�سمان �ل�سحي تطبيق �لعمل بالوثيقة �جلديدة 
�لتاأمينية  �لتغطية  وحدود  �ملنافع  حزمة  من  �ال�ستفادة  وتفعيل 
ر�سده  مل��ا  ��ستجابة  وذل��ك  �لتاأمينية،  �الأدوي���ة  ودل��ي��ل  �ملحدثة 

�ملجل�س من �حيتاجات �مل�ستفيدين.
للتمكني  �لتنفيذي  �ملدير  �لر�سمي  �ملتحدث  �أو�سح  جانبه  من 
�ملنافع  بحزمة  �لعمل  �أن   �جلهني،  نا�سر  �لدكتور  و�الإ���س��ر�ف، 

�ملحدثة �سي�سهم ب�سكل كبري يف زيادة فاعلية وكفاءة �لعمل يف 
�لقطاع. وك�سف �أن �لوثيقة �ملحدثة ت�سمنت حت�سينات على عدد 
من �ملنافع خالل �لفرة �ل�سابقة منها �إدر�ج زر�عة �لكلى وتغطية 
و�ال�ستك�سافية  �لدورية  كالفحو�سات  �لوقائية  �خلدمات  بع�س 
�لتي �سملت �لفح�س �ملبكر عن �سرطان �لثدي و�سرطان �لقولون 
وفحو�سات د�ء �ل�سكري ، و�أي�سا زيادة �حلد �الأعلى ال�ستحقاقات 

تغطية حاالت �ل�سحة �لنف�سية، وحاالت غ�سيل �لكلى.

الريا�س - البالد
توقع وز�رة �ملالية �ليوم )�الثنني( مذكرة تفاهم ب�ساأن �إن�ساء 
يعك�س  ما  �لريا�س،  يف  �ل��دويل  �لنقد  ل�سندوق  �إقليمي  مكتب 
�أب��رز  و�أح��د  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  �أك��ب  باعتبارها  �ململكة  مكانة 

�قت�ساد�ت جمموعة �لع�سرين.
�أ�سرع  من  و�ح��دة  �ململكة  ت�سبح  �أن  �لنقد  �سندوق  ويتوقع 
�ملحلي  ناجتها  ينمو  �أن  على  �ل��ع��امل،  يف  من���وً�  �الق��ت�����س��اد�ت 

�خلتامي  بيانهم  ويف  �ل��ع��ام.  ه��ذ�   %  7.6 بن�سبة  �الإج��م��ايل 
�لذي �سدر موؤخر� عقب زيارتهم ب�ساأن م�ساور�ت �ملادة �لر�بعة 
�لنقد  �سندوق  خب�ء  �أ�ساد  2022م-  لعام  �ململكة  حكومة  مع 
�لدويل بقوة �قت�ساد �ململكة وو�سعها �ملايل، موؤكدين توقعاتهم 
�الإيجابية على �ملديني �لقريب و�ملتو�سط، مع ��ستمر�ر �نتعا�س 
معدالت �لنمو �القت�سادي، و�حتو�ء �لت�سخم، �إ�سافة �إىل تز�يد 

قوة مركزها �القت�سادي �خلارجي. 36

الكالسيكو 

خييب اآلمال 

العراق يرفض تصفية احلسابات عرب أراضيه
بغداد - البالد

�ملتظاهرين  �ن�سحاب  عقب  بغد�د  �لعر�قية  �لعا�سمة  �لهدوء  عم 
�سقوط  عن  �أ�سفرت  �الأم��ن  مع  مو�جهات  بعد  �لتحرير  �ساحة  من 
�إ�سابات، بينما �أكد م�سدر �أمني، �أن �لقو�ت �الأمنية بد�أت بفتح طرق 
�لعا�سمة، مبينا �أن �الأمن با�سر عملية فتح �لطرق تباعا وفق خطة 
�الآن يخ�س ج�سري  قر�ر حتى  �أي  عدم وجود  �إىل  م�سري�  منظمة، 

�جلمهورية و�ل�سنك و�ملعلق.
حكومة  باإن�ساء  �أوال  للتظاهر�ت،  �مل��رك��زي��ة  �للجنة  وطالبت 
�نتقالية موؤقتة باإ�سر�ف �أممي على �أال يكون فيها �أي من �سخ�سيات 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �لبلد  ق��ادت  �لتي  و�حلزبية  �ل�سيا�سية  �لعملية 
حملة  يف  �ست�سرع  �أنها  �للجنة  عن  �ل�سادر  �لبيان  قال  �إذ  �ملا�سية، 
لهذ�  ر�ف�سة  عري�سة  على  �ل�سعب  �أبناء  توقيعات  جلمع  مليونية 
�لنظام، د�عية جميع �لعر�قيني للم�ساركة فيها �إذ� مل ت�ستجب �لقوى 

�ل�سيا�سية للمطالب.
�لكاظمي  م�سطفى  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ن��دد  جهته،  م��ن 

�سمال  كبرية  باأ�سر�ر  ت�سبب  �ل��ذي  �الإي���ر�ين  �لق�سف  با�ستمر�ر 
ك�ساحة  ب��الده  �ت��خ��اذ  م��وؤك��د� رف�س جميع حم���اوالت  �ل��ع��ر�ق، 

لت�سفية �حل�سابات، د�عيا �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت الإيقاف ت�سرفات 
�إير�ن �لع�سكرية �سمال �لعر�ق.  وتاأتي ت�سريحات �لكاظمي 

بعدما �أعلنت طهر�ن مو��سلة عملياتها يف كرد�ستان �لعر�ق.
��ستخد�م  يف  الإي����ر�ن  �ل��ت��اب��ع��ة  �مللي�سيات  وت�ستمر 
ب�سكل  �ملنطقة  يف  �مل��اليل  �أجندة  لتنفيذ  بغد�د  �لعا�سمة 
�أمن و��ستقر�ر �لعر�ق لتمرير  �أنها تريد زعزعة  عام، كما 
م�سطفى  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  �أن  غري  �الأج��ن��دة،  تلك 
�أم��ن  حلماية  ومعاونيها  للملي�سيات  تت�سدى  �لكاظمي 
ملنع  �ل�سعي  مع  للمو�طنني،  �الأم��ان  وتوفري  �لعر�ق  �أم��ن 
�لقر�ر  ليكون  �لد�خلية  �لعر�ق  �سوؤون  يف  �إي��ر�ن  تدخالت 

د�خليا خال�سا من �أبناء �لبلد �حلادبني على م�سلحة �ل�سعب 
�الإره��اب  و�إيقاف  للعر�قيني  �لكرمي  �لعي�س  توفري  وبالتايل 

�لذي �أرقهم ل�سنو�ت طويلة.
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 الريا�ض- البالد
تقوم الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية بتقدمي خدماتها 
وذلك  اململكة,  حول  موقعًا   )22( يف  والن�ساء  للرجال 
وزارة  وكالة  تنفذها  اإليك" التي  " ناأتي  مبادرة  �سمن 
الداخلية للأحوال املدنية للجهات احلكومية واخلا�سة, 
املحافظات  خل��دم��ة  امل��وج��ه��ة  "موجودين"  وم���ب���ادرة 

واملراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال املدنية.
مبنطقة  امل��دن��ي��ة  ل��لأح��وال  املتنقلة  ال��وح��دات  وب����داأت 
منطقة  اأم��ان��ة  يف  ل��ل��رج��ال  اخل��دم��ة  ب��ت��ق��دمي  الق�سيم 
يف  وال��ي��وم  عنيزة,  مبحافظة  الطب  وكلية  الق�سيم, 
مبحافظة  الهند�سة  وكلية  بريدة,  يف  اجل��وازات  اإدارة 
عنيزة, وغدا الثلثاء يف مقر الغرفة التجارية مبنطقة 
الق�سيم, وفرع وزارة اخلارجية, وكلية العلوم والآداب 
يف  الأربعاء  يوم  اخلدمة  تقدم  فيما  عنيزة,  مبحافظة 

مرور منطقة الق�سيم ملدة يوم لكل موقع.
بتقدمي  املتنقلة  ال��وح��دات  تقوم  الباحة  منطقة  ويف 
مبحافظة  ال�سعراء  مركز  يف  والن�ساء  للرجال  اخلدمة 
ملدة يومني  الباحة  التقنية يف  كلية  قلوة, وللرجال يف 
ب��ن �سعود  ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا, ويف م��در���س��ة الأم����ر حم��م��د 
ومدر�سة  املخواة,  ملحافظة  التابعة  باجلوة  املتو�سطة 
اأيام  بني عا�سم املتو�سطة مبحافظة املخواة ملدة ثلثة 

لكل منهما.
املتنقلة  ال���وح���دات  ق��دم��ت  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة  ويف 
خدماتها للرجال يف مركز قيا, واليوم يف مركز اأبو راكة 

ملدة يوم لكل منهما, ويف مقر اإمارة منطقة مكة املكرمة 
ملدة اأربعة اأيام.

محليات
الثنني 7 ربيع الأول 1444ه� املوافق 3 اأكتوبر 2022م ال�سنة 91 العدد 223743

تدشين مؤتمر التقييم 
الدولي في الرياض

انطالق »يوم المسعف الميداني«
الريا�ض- البالد

الفريق الأول الركن مطلق بن  القوات امل�سرتكة  رعى قائد 
بالريا�ض,  امل�سرتكة  القوات  قيادة  مقر  الزمي��ع, يف  �سامل 
واإدارة  امل�سرتك,  الطبي  الإ�سناد  مركز  نظمه  الذي  احلفل 
امل�سرتكة,  بالقوات  املعنوي  والتوجيه  العامة  العلقات 
مبنا�سبة "يوم امل�سعف امليداين", الذي ياأتي خلل الفرتة 
الأحمر  الهلل  هيئة  مب�ساركة  /1444ه����,   3  /  7  -  6 من 
ب��وزارة  ال�سحية  للخدمات  العامة  والإدارة  ال�سعودي, 
الدفاع, وال�سوؤون ال�سحية مبنطقة الريا�ض, وقيادة الطب 
الع�سكري امليداين بوزارة احلر�ض الوطني, وكلية الأمر 
�سلطان ال�سحية الع�سكرية, ومعهد الأمر عبدالرحمن بن 
اجلوي  الطبي  الإخ��لء  واإدارة  الأ�سنان,  لطب  عبدالعزيز 
رئا�سة  من�سوبي  الفعالية  وت�ستهدف  امل�سلحة.  بالقوات 
اأقيم  هيئة الأركان العامة, وقيادة القوات امل�سرتكة, حيث 
التعريف  بغر�ض  للفعالية  م�ساحب  متخ�س�ض  معر�ض 
اأثناء وقوع  الأمامية  امليداين يف اخلطوط  امل�سعف  بدور 
امل��ي��دان  يف  واخل��ط��رة  واملتو�سطة  اخلفيفة  الإ���س��اب��ات 

ودوره املهم يف احلفاظ على حياة امل�ساب حتى اإخلئه.
واملعدات  الأج��ه��زة  من  ع��دد  عر�ض  الفعالية  ت�سمنت  كما 
للم�سعف امليداين خلل  الطبية املتطورة ودورات متقدمة 

فعاليات املعر�ض.
ح�سر احلفل, نائب قائد القوات امل�سرتكة اللواء طيار ركن 
مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  عام  ومدير  الغامدي,  عبدالله 
الهلل  هيئة  ورئي�ض  ال�سهراين,  ح�سن  الدكتور  الريا�ض 
من�سوبي  م��ن  وع���دد  العوي�سي,  ج��لل  ال��دك��ت��ور  الأح��م��ر 
يف  امل�ساركة  اجلهات  ومن�سوبي  امل�سرتكة,  القوات  قيادة 

الفعالية.

الريا�ض - البالد
موؤمتر  من  ع�سرة  الثانية  الن�سخة  فعاليات  الثنني  اليوم  تنطلق 
للمقّيمني  ال�سعودية  الهيئة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  ال���دويل,  التقييم 
الأو�سط  ال�سرق  يف  مرة  لأول  الريا�ض,  يف  "تقييم"  املعتمدين 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املالية  وزير  رعاية   حتت  العربي,  والعامل 
موؤمتر  جلنة  مع  بالتعاون  اجل��دع��ان,  عبدالله  بن  حممد  الهيئة 

التقييم الدويل. 
اأيام م�ستقبل مهنة التقييم واأف�سل  ويناق�ض املوؤمتر على مدار 3 
ممار�ساتها, وفهم معاير ومنهجيات التقييم, كما ي�سّلط ال�سوء 
على املهنة والفر�ض الواعدة التي حتققها, اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض 
التقييم,  مهنة  يف  والعاملية  املحلية  املمار�سات  اأف�سل  وت��ب��ادل 
والأن��ظ��م��ة  ال��ل��وائ��ح  واأح����دث  املهنة  م�ستجدات  على  والط����لع 
املهنة وال�ستفادة  الدولية يف  التجارب  نقل  اإىل  اإ�سافة  الدولية, 

منها, واإبراز دور املقّيم يف حفظ احلقوق وحتقيق العدالة.
وي�����س��ارك يف امل���وؤمت���ر ع���دد م���ن ال������وزراء وك���ب���ار امل�����س��وؤول��ني 
والأكادمييني واخلرباء من اململكة و 100 دولة حول العامل, من 
ومنظمات  جهات  اإىل  اإ�سافة  التقييم,  مبهنة  واملهتمني  املعنيني 
ذات  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات  التقييم,  يف  عديدة  دولية 
العلقة, و�سركات وموؤ�س�سات ومكاتب التقييم املحلية والدولية, 
وطلب  وم�ستثمرين,  اأعمال  ورج��ال  املهنية,  الهيئات  واأع�ساء 
من اجلامعات ال�سعودية. وي�سهد املوؤمتر عقد عدد من اجلل�سات 
احلوارية التي تناق�ض اأثر التقييم على القت�ساد وم�ستقبل مهنة 
التقييم وحتدياتها, اإ�سافة اإىل تطورات التقييم يف العامل واأبرز 
تقنيات مهنة التقييم وعدد من املو�سوعات املهمة واأوراق العمل.

 2000 فرصة عمل في ملتقى التوظيف بجدةإقبال واسع على جناح محمية الملك سلمان
اأبوظبي- البالد

�سهد جناح حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
امللكية يف فعاليات الدورة ال�19 من معر�ض 
اإقباًل  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي 
وا�سًعا من املواطنني واملقيمني يف الإمارات.
جلميع  متكاملة  رحلة  املحمية  وت�ستعر�ض 
من  ب��دًءا  والثقافية,  الطبيعية  خ�سائ�سها 
اململكة  يف  امل��ل��ك��ي��ة  ب��امل��ح��م��ي��ات  ال��ت��ع��ري��ف 
واأب���رز  البيئي  احل��ف��ظ  مب�ساريع  وم����روًرا 
اإ�سافة  املحمية,  يف  والطيور  احليوانات 
الربية مرفقة  النباتات  اأبرز  ا�ستعرا�ض  اإىل 
اجلناح  ويلقي  ح��ي.  ع��ر���ض  يف  ب��ب��ذوره��ا 
ال�سوء على م�ساريع املجتمع املحلي واأبرز 
الأعمال التطوعية التي ح�سلت يف املحمية 
وبالتعاون مع اجلامعات يف مناطق املحمية 
العريقة  الآث��ار  اإىل  اإ�سافة  فيها,  والأه���ايل 
ح�سلت  التي  ال�سياحة  م�ساريع  واأبرز  فيها 
ومنها  امل��ا���س��ي,  املحمية  رب��ي��ع  مو�سم  يف 
امل�ساركني  تغمر  التي  جبة,  ركايب  جتربة 
النفود  �سحراء  يف  متكاملة  بدوية  بتجربة 
والت�ساري�ض  الذهبية  بجمالها  املتميزة 

اجلبلية املذهلة.
تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  واأو�سح 
امللكية  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  حممية 
اأن امل�����س��ارك��ة  ال��ع��ام��ر  الأ���س��ت��اذ ع��ب��دال��ل��ه 
ت�����س��ت��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ح��م��ي��ة ال��ربي��ة 
من  والرابعة  الأو�سط  ال�سرق  يف  الكربى 
التعريف  كذلك  العامل,  يف  امل�ساحة  حيث 
باأهدافها الإ�سرتاتيجية وروؤيتها باأن تكون 
وجهة متميزة لل�سياحة البيئية, تتكامل مع 
حميطها وحتفظ وتعزز املوروث الطبيعي 
والثقايف, وت�سهم يف التنمية الجتماعية, 

والقت�سادية امل�ستدامة.

جدة - البالد
"كفاءات"  النوعي  التوظيف  ملتقى  اختتم 
ف��ع��ال��ي��ات��ه اأم�������ض م���ن اأج����ل رف����ع م��ع��دلت 
وطنية  ب��ك��وادر  املن�ساآت  ودع��م  ال��ت��وط��ني, 
 ,2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  متا�سًيا  موؤهلة 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع ���س��ن��دوق ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
الب�سرية "هدف", و�سركة "�سابك"؛ ووزارة 
الجتماعية,  والتنمية  الب�سرية  امل����وارد 
الجتماعية,  للتاأمينات  العامة  واملوؤ�س�سة 
وجامعة امللك عبدالعزيز, وذلك مبركز جدة 

للمنتديات والفعاليات.
ال��ع��ام لغرفة ج��دة املكلف  الأم���ني  واأو���س��ح 

امللتقى  اأن  غ��ال��ب,  اآل  من�سور  ب��ن  رام���ز 
عمل  ف��ر���س��ة   2000 م���ن  اأك����ر  ا���س��ت��ه��دف 
حلملة البكالوريو�ض فاأعلى يف تخ�س�سات 
ال��ه��ن��د���س��ة, وال���ت���م���ري�������ض, وال�����س��ي��دل��ة, 
وال�سلمة,  والأم���ن  والفندقة,  وال�سياحة 
واجلودة والتاأمني, والت�سويق, واملحا�سبة, 
والت�سميم اجلرافيكي, م�سًرا اإىل اأن ملتقى 
كبرة  جمموعة  بتوفر  متيز  "كفاءات" 
تقدمي  جانب  اإىل  النوعية,  الوظائف  م��ن 
اإىل  اإ�سافة  للمر�سحني,  تاأهيلية  ور�ض عمل 
منوهًا  املهنية,  الإر����س���ادات  م��ن  جمموعة 
توظيفهم  يتم  م��ن  ل��روات��ب  "هدف"  ب��دع��م 

بن�سبة 50% مبا ل يتجاوز 3000 ريال.
يف  ممثلة  �سابك  �سركة  اأعلنت  جانبها  من 
الأع��م��ال  وتطوير  املحلي  املحتوى  وح��دة 
تقدمي   " "ن�ساند  الوطنية  مبادرتها  حتت 
عر�ض يتمثل يف اإ�سراك الإدارات املتو�سطة 
الأكرب  بالتوظيف  حتظى  التي  ال�سركة  يف 
امللتقى,  خلل  املتقدمني  وال�سابات  لل�سباب 
"همم  م�سمى  حت��ت  للقيادات  برنامج  يف 
املوظفة  ال�سركات  دعم  جانب  اإىل  واعدة", 
لل�سيدات من امللتقى من خلل تقدمي فر�ض 
تدريبية على راأ�ض العمل يف مكاتب "�سابك" 

باململكة من خلل برنامج "اإك�سابك".

 ملتقى المدينة يناقش 
التطوير المهني

األحوال المتنقلة تواصل خدماتها بالمناطق 
املدينة املنورة - البالد

يف  ومتحدثون  وباحثون  خمت�سون  يناق�ض 
جل�سات وور�ض العمل التدريبية والتطويرية, 
والعلمي  املهني  والتطوير  التحفيز  م�سارات 
ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة يف ���س��وق ال��ع��م��ل, وذل��ك 
2022م,  املنورة  املدينة  لقاءات  ملتقى  خلل 
امللك  مركز  يف  املقبل  ال��ث��لث��اء  ينطلق  ال��ذي 
املنورة,  باملدينة  للموؤمترات  ال��دويل  �سلمان 
الب�سرية,  املوارد  حتت تنظيم �سندوق تنمية 
الب�سرية  امل����وارد  منظومة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع 

اخلا�ض.
للقاءات  ام��ت��دادًا  ياأتي  ال��ذي  امللتقى,  وي�سهد 
ال��دم��ام,  ج���دة,  ال��ري��ا���ض,  م���دن:  احت�سنتها 
وج����ي����زان, ع��ق��د 42 ور����س���ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة 
وق�س�ض  م�سرقة  من��اذج  وط��رح  وتطويرية 

جناح �سمن الأعمال والفعاليات امل�ساحبة.
و�سي�ساحب امللتق�ى, جمموعة من املحا�سرات 
وق�س�ض  املختلفة  التخ�س�سية  وال��ن��دوات 
وتعريف  اط��لع  �سيتم  كما  امللهمة,  النجاح 

املهني  والإر�ساد  التوجيه  بوابة  على  ال��زوار 
التعرف  يف  منها  ال�ستفادة  وكيفية  "�ُسبل" 
على مهارات واحتياجات قطاع العمل احلالية 
الوطن  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  واإك�����س��اب  وامل�ستقبلية 

املهارات والقدرات اللزمة.
املال  راأ�ض  يف  ال�ستثمار  اإىل  امللتقى  ويهدف 
ال��ب�����س��ري ورف���ع م��ه��ارات وق����درات ال��ك��وادر 
وتاأهيلها  وتوظيفها  تدريبها  ودع��م  الوطنية 
العلقة  وتطوير  وتعزيز  بال�سوق,  لللتحاق 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وحت��ف��ي��زه ع��ل��ى الأداء 
ال���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ينعك�ض  مب��ا  والإن��ت��اج��ي��ة 
الوظيفي ودعم التوطني, والتعريف بالربامج 
ال�سندوق  يقدمها  التي  واملمكنات  واملبادرات 
ال��دع��م,  خ��دم��ات  م��ن  وامل�ستفيدين  للعملء 

متا�سيًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.
اجلهات  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  امللتقى  ويحظى 
احلكومية واخلا�سة وجمموعة من املخت�سني 
وامل��ه��ت��م��ني يف ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة, 
ب�سوق  ال��ع��لق��ة  ذات  القطاعات  وم�����س��وؤويل 

العمل. 



متتالية  ومكت�سبات  تنموية  ق��ف��زات 
مت�سارعة  ب���وت���رة  امل��م��ل��ك��ة  حت��ق��ق��ه��ا 
ت��ع��ك�����س ت��ك��ام��ل ال����روؤي����ة وو����س���وح 
واليوم  الأ�سعدة.  كافة  على  الأه��داف 
ت�سهد منا�سبة مهمة وذات دللة كبرة 
يف ه��ذا الجت��اه، وه��ي توقيع وزارة 
املالية مذكرة تفاهم ب�ساأن اإن�ساء مكتب 
يف  ال���دويل  النقد  ل�سندوق  اإقليمي 

الريا�س.
  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 
اأب��رز  واأح���د  املنطقة  اقت�سادات  اأك��ر 
اق���ت�������س���ادي���ات جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن 
على  وق���درة  وال���س��ت��ق��رار،  النمو  يف 
مواجهة تداعيات الأزمات القت�سادية 
جلهود  رئي�سي  داع���م  وه��ي  العاملية، 
�سندوق النقد الدويل يف مواجهة اأزمة 
الغذاء التي تتعر�س لها الكثر من دول 
وخططه  جهوده  دعمت  مثلما  العامل، 
كورونا،  جائحة  حتديات  مواجهة  يف 
واأي�سا الدعم ال�سعودي املت�سل جلهود 
الأمم املتحدة ومنظماتها الإن�سانية يف 

اأنحاء العامل.
اإقليمي  ملكتب  الريا�س  احت�سان  اإن    
ل�سندوق النقد الدويل ، متثل خطوة 
دور  اأهمية  على  التقاء  ونقطة  نوعية 
الذي  الواعد  اقت�سادها  وقوة  اململكة 
ومن  العام،  هذا  كبرا  منوا  له  توقع 
للمكتب،  مقرا  الريا�س  اختيار  �ساأن 
اقليميا،  ال�����س��ن��دوق  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
اململكة  فيه  ر�سخت  ال��ذي  الوقت  يف 
لل�سركات  اق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  مكانتها 
اإىل  ب��اه��ت��م��ام  تتطلع  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
اململكة  روؤي���ة  اأه����داف  يف  امل�����س��ارك��ة 

2030 الطموحة.

مكانة دولية
كلمة

 القيادة تهنئ رئيس غينيا 

محليات
3 الثنني 7 ربيع الأول 1444ه� املوافق 3 اأكتوبر 2022م ال�سنة 91 العدد 23743

 أشهر تأشيرة المعتمرين من أنحاء العالم

ت�شمل زراعة الكلى والفحو�شات اال�شتك�شافية 

بحث تعزيز التعاون مع اأوزباك�شتان.. الربيعة:

جدة- وا�س
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
مامادي  العقيد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
دومبويا رئي�س املجل�س الوطني للتجمع من اأجل التنمية 
جمهورية  يف  الدولة  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س 

غينيا مبنا�سبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده.
التهاين،  اأ���س��دق  ع��ن  امل��ف��دى،  امللك  واأع���رب 
وال�����س��ع��ادة  بال�سحة  التمنيات  واأط��ي��ب 
جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

غينيا ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما   
الوزراء، برقية  العهد رئي�س جمل�س  اآل �سعود، ويل  عبدالعزيز 
املجل�س  مامادي دومبويا رئي�س  العقيد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  التنمية  اأج��ل  من  للتجمع  الوطني 
الدولة يف جمهورية غينيا مبنا�سبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده. 
التمنيات  واأ�سدق  التهاين،  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  وعر 
مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية 

غينيا ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

مكة املكرمة - البالد
�سوكت  اأوزباك�ستان  جمهورية  رئي�س  ا�ستقبل 
الدكتور  م��رزي��وي��ي��ف، وزي���ر احل��ج وال��ع��م��رة 
توفيق بن فوزان الربيعة، بالعا�سمة الأوزبكية 
التي  الر�سمية  زي��اره  ختام  يف  وذل��ك  ط�سقند، 

ا�ستمرت يومني.
ون��ق��ل ال���وزي���ر ال��رب��ي��ع��ة حت��ي��ات وت��ق��دي��ر 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي 
ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر 
العهد رئي�س جمل�س الوزراء -حفظهما الله-
جمهورية  ول�سعب  وحلكومته  لفخامته،   ،
النماء  ب����دوام  ومتنياتهما  اأوزب��اك�����س��ت��ان، 
والزده��������ار ل���ب���الده يف ظ���ل الإ����س���الح���ات 

امل�ستمرة التي ت�سهدها اجلمهورية.
العمرة  تاأ�سرة  اأن  الربيعة  الوزير  و�سرح 

اأ���س��ه��ر  ج���رى مت��دي��ده��ا م��ن ���س��ه��ر اإىل 3 
جلميع املعتمرين من كافة اأنحاء العامل.
العديد  عقد  الر�سمية  الزيارة  و�سهدت 

امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  م��ع  ال��ل��ق��اء  م��ن 
ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
امل�����س��رك ب��ني اجل��ان��ب��ني يف ع��دة 
تطوير  اأف���ق  ومناق�سة  جم����الت، 

ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
ا بعد اأمتتتة جميع اخلدمات  خ�سو�سً

من  اإل��ك��رون��ًي��ا  وتقدميها  وال���رام���ج، 
خالل من�سة "ن�سك"، واإ�سدار تاأ�سرات 

الزيارة والعمرة ب�سكل �سريع.

3

تطبيق المنافع الجديدة 
في التأمين الصحي

»كبار العلماء« تثمن دعم القيادة وتهنئ ولي العهد

 استمرار المساعدات الغذائية والطبية للدول

الريا�س- البالد
بداأ جمل�س ال�سمان ال�سحي تطبيق 
وتفعيل  اجل��دي��دة  بالوثيقة  العمل 
وحدود  املنافع  حزمة  من  ال�ستفادة 
ودليل  املحدثة  التاأمينية  التغطية 

الأدوية التاأمينية.
ت��ط��ب��ي��ق  اأن  امل��ج��ل�����س  واأو������س�����ح 
وتفعيل  اجل��دي��دة  بالوثيقة  العمل 
وحدود  املنافع  حزمة  من  ال�ستفادة 
ودليل  املحدثة  التاأمينية  التغطية 
اإ�سافة  �سملت  التاأمينية،  الأدوي���ة 
م��ن��اف��ع ج���دي���دة ت�����س��ت��ه��دف وق��اي��ة 
م�ساعفات  من  واحل��د  امل�ستفيدين، 
اإىل  الو�سول  و�سهولة  الأم��را���س، 
اخلدمات، وتعزيز اجلودة والكفاءة 
اإ�سافة  امل��ح��ل��ي،  امل��ح��ت��وى  وتنمية 
بعد  اعتمدت  املحدثة  الوثيقة  اإىل 
جميع  مب�ساركة  م�ستفي�سة  درا�سة 
ور���س  تخللها  امل�سلحة،  اأ���س��ح��اب 
ع��م��ل م��ت��ع��ددة ����س���ارك ف��ي��ه��ا ���س��ائ��ر 
اأطراف العالقة التاأمينية من �سركات 
ال�سحية  اخلدمات  ومقدمي  التاأمني 
ا�ستجابة  وذل��ك  العمل،  واأ���س��ح��اب 
احيتاجات  م��ن  املجل�س  ر���س��ده  مل��ا 

امل�ستفيدين من ال�سمان ال�سحي.
الر�سمي  املتحدث  اأو�سح  جانبه  من 
امل��دي��ر  ال�����س��ح��ي  ال�����س��م��ان  ملجل�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��م��ك��ني والإ�����س����راف 
اأن ب��دء  ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر اجل��ه��ن��ي، 
ال��ع��م��ل ب��ح��زم��ة امل���ن���اف���ع وح����دود 
ودليل  املحدثة  التاأمينية  التغطية 
ب�سكل  �سي�سهم  التاأمينية  الأدوي����ة 
كبر يف زيادة فاعلية وكفاءة العمل 

يف القطاع.
اأن الوثيقة املحدثة ت�سمنت  وك�سف 
حت�سينات على عدد من املنافع خالل 
زراع��ة  اإدراج  منها  ال�سابقة  الفرة 
ال��ك��ل��ى وت��غ��ط��ي��ة ب��ع�����س اخل��دم��ات 
ال��وق��ائ��ي��ة ك��ال��ف��ح��و���س��ات ال��دوري��ة 
الفح�س  �سملت  التي  وال�ستك�سافية 
و�سرطان  الثدي  �سرطان  عن  املبكر 

القولون وفحو�سات داء ال�سكري.
ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ح��دود  اأن  وب����نينّ 
احلد  زي���ادة  اأي�سا  �سملت  التغطية 
حالت  تغطية  ل�ستحقاقات  الأعلى 
ال�سحة النف�سية، ورفع احلد الأعلى 
لتغطية حالت غ�سيل الكلى، اإ�سافة 
اإىل رفع حد تغطية وثيقة ال�سركات 
خمتتًما  ري���ال،  مليون  اإىل  ال��ك��رى 
التحديثات  ه��ذه  اأن  بتاأكيد  حديثه 
م��ن  ال���ع���دي���د  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت���ه���دف 
اأه��م��ه��ا تعزيز  ال��ت��ي م��ن  الأه�����داف 
تغطية  و�سمان  امل�ستفيدين  �سحة 

تاأمينية فعالة لهم.

الريا�س- البالد
عقدت هيئة كبار العلماء برئا�سة �سماحة املفتي العام للمملكة 
ال�سيخ  العلمية والإفتاء  العلماء والبحوث  رئي�س هيئة كبار 
عبدالعزيز بن عبدالله بن حممد اآل ال�سيخ، اأم�س، اجتماعها 

الدوري الثاين والت�سعني، مبقرها مبدينة الريا�س.
بعد  �سكره  اململكة  ع��ام  مفتي  رف��ع  الجتماع  م�ستهل  ويف 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  تعاىل  الله  �سكر 
حفظهما   - الأم��ني  عهده  ويل  ول�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

وم�ساندة  دع��م  من  العلماء  كبار  هيئة  تلقاه  ما  على   - الله 
اأدى اإىل اأن تقوم باأعمالها كافة، حيث جتاوزت املو�سوعات 
تت�سل  متعددة،  جهات  من  حمالة  مو�سوع،  األف  اأنهت  التي 

مبجالت متنوعة.
املفتي  �سماحة  برئا�سة  العلماء  كبار  هيئة  جمل�س  رفع  كما 
مبنا�سبة   - الله  حفظه   - العهد  ويل  �سمو  اإىل  تهنئته  العام 
ت  �سدور الأمر امللكي باأن يكون رئي�سًا ملجل�س الوزراء، وعدنّ
الهيئة هذه الثقة امللكية تتويجًا جلهود �سموه يف خدمة دينه 

ومليكه ووطنه.
ال�سيخ  العلماء  كبار  لهيئة  العام  الأم��ني  ا�ستعر�س  ذلك  بعد 
اأن  واأو�سح  الجتماع،  جدول  املاجد،  �سعد  بن  فهد  الدكتور 
ن لها جلان لدرا�سة املو�سوعات، وتزود  اأعمال الجتماع ُتَكونّ
اللجان بخراء متخ�س�سني بح�سب نوع املو�سوع، كما ُتعد 
العلمية،  الدوريات  يف  للن�سر  �ساحلة  تكون  حمكمة  بحوث 
اأك���ر م��ن مئة باحث  اإع��داده��ا  حيث جت���اوز م��ن ���س��ارك يف 
متخ�س�س، ونتج عن ذلك اإنهاء املو�سوعات ب�سرعة واإتقان.

الريا�س - البالد
والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  فريق  وا�سل 
اإغ��اث��ي��ة متنوعة  م�����س��اع��دات  ت��وزي��ع  الإن�����س��ان��ي��ة 
للمت�سررين من الفي�سانات يف جمهورية باك�ستان 

الإ�سالمية.
و474  خيمة  و61  غ��ذائ��ي��ة  �سلة   2.380 ع   وُوزِّ

وديرا  و�سوات  نو�سهرة  مناطق  يف  نامو�سية 
خيربختون  باإقليم  خ��ان  اإ�سماعيل 

خ����وا، وم��ن��اط��ق دي��ام��ر وغ��زر 
جلجت  مبقاطعة  وغان�سي 

جعفر  ومنطقة  بلت�ستان، 
اآباد باإقليم بلو�س�ستان، 

ا�ستفاد منها 16.660 
فرًدا.

�سلة   314 وزع  كما 
منطقة  يف  غ��ذائ��ي��ة 
ال����ب����ق����اع ال���غ���رب���ي 
ا�ستفاد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

لج��ًئ��ا   1.570 م��ن��ه��ا 
����س���ورًي���ا م���ن ال��ف��ئ��ات 

��ن  الأ����س���د ح���اج���ة.  ومت��َكنّ

ل��الإغ��اث��ة والأع��م��ال  امل��ل��ك �سلمان  م��رك��ز  م�����س��روع 
من  اليمنية  الأرا�سي  لتطهر  "م�سام"  الإن�سانية 
�سبتمر  �سهر  من  اخلام�س  الأ�سبوع  خالل  الألغام 
من انتزاع 947 لغًما زرعتها امللي�سيا احلوثية يف 
الألغام  عدد  ي�سبح  وبذلك  اليمن،،  مناطق  خمتلف 
املنزوعة خالل �سهر �سبتمر اإىل 3.815 لغًما، فيما 
م�سروع  بداية  منذ  نزعت  التي  الأل��غ��ام  ع��دد  بلغ 
"م�سام" 360 األًفا و573 لغًما زرعتها 
بع�سوائية  احلوثية  امللي�سيا 
ال��ي��م��ن��ي��ة.   الأرج����������اء  يف 
الطبية  العيادة  وقدمت 
ملركز  التابعة  املتنقلة 
لالإغاثة  �سلمان  امللك 
والأعمال الإن�سانية 
ال���دي���ر  ع����زل����ة  يف 
مب���دي���ري���ة ح���ران 
حجة  حمافظة  يف 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ة 
م�ستفيدين   906 ل��� 
خ��الل ال��ف��رة م��ن 14 

حتى 20 �سبتمر.

 تعزيز التعاون الخليجي - الصيني
الريا�س- البالد

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني  اأكد 
اآفاق  تعزيز  اأهمية  مبارك احلجرف،  نايف فالح  الدكتور 
التعاون امل�سرك بني جمل�س التعاون وجمهورية ال�سني 

ال�سعبية، خلدمة امل�سالح امل�سركة.
جاء ذلك خالل لقائه، مع �سفر جمهورية ال�سني ال�سعبية 
العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  ت�سينغ،   وي  ت�سن  اململكة  ل��دى 

بالريا�س.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء، جممل الق�سايا واملو�سوعات 
ذات الهتمام امل�سرك، وا�ستعرا�س عالقات التعاون بني 
لتحقيق  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  التعاون  جمل�س 
م�ستجدات  اآخر  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  امل�سركة،  امل�سالح 
واحلر�س  اجلانبني  بني  احلرة  التجارة  مفاو�سات  ملف 
والقت�سادية  التجارية  العالقات  تعزيز  على  املتبادل 
اآخر تطورات الأو�ساع يف املنطقة  اإىل جانب  وتنميتها، 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال�سفر  ال��ع��ام  الأم����ني  وه��ن��اأ 
جلمهورية ال�سني ال�سعبية، مع متنياته حلكومة و�سعب 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�سديق  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

والزدهار.

خادم الحرمين يتلقى رسالتين من رئيسي التشيك وأذربيجان
الريا�س- وا�س

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  تلقى 
�سعود � حفظه الله �، ر�سالة خطية، من رئي�س جمهورية الت�سيك 
ميلو�س زميان، تتعلق بالعالقات الثنائية املتينة والوطيدة التي 
تربط البلدين وال�سعبني ال�سديقني، و�سبل دعمها وتعزيزها يف 
نائب  الر�سالة،  الأ�سعدة.وت�سلم  كافة  وعلى  املجالت  خمتلف 
خالل  اخلريجي،  عبدالكرمي  بن  وليد  املهند�س  اخلارجية  وزير 
لدى  الت�سيك  جمهورية  �سفر  اأم�س،  ال��وزارة  بديوان  ا�ستقباله 
العالقات  بحث  ال�ستقبال  خالل  كوديلك.وجرى  يوراي  اململكة 
�ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية 
ذات  الق�سايا  حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  املجالت، 

الهتمام امل�سرك.
كما تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود � حفظه الله �، ر�سالة خطية، من رئي�س جمهورية اأذربيجان 
التي  والوطيدة  املتينة  الثنائية  بالعالقات  تتعلق  علييف،  اإلهام 
تربط البلدين وال�سعبني ال�سديقني، و�سبل دعمها وتعزيزها يف 
نائب  الر�سالة،  الأ�سعدة.وت�سلم  كافة  وعلى  املجالت  خمتلف 

خالل  اخلريجي،  عبدالكرمي  بن  وليد  املهند�س  اخلارجية  وزير 
ا�ستقباله بديوان الوزارة، اأم�س، القائم باأعمال �سفارة جمهورية 
اأذربيجان لدى اململكة عمران �سديقوف.وجرى خالل ال�ستقبال، 

بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني، و�سبل تعزيزها 
يف �ستى املجالت، اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرك.
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الريا�ض ـ البالد                    

ن�سحت مدينة امللك �سعود الطبية، ب�سرورة 

ُي�ساعد  كونه  الثدي  ل�سرطان  املبكر  الك�سف 

عــلــى حتــ�ــســني نــوعــيــة ونــتــيــجــة املــعــاجلــة، 

 95 مــن  اأكـــر  اإىل  الــ�ــســفــاء  ن�سبة  وزيـــــادة 

التوعية  �سهر  مــبــادرة  مع  تزامنًا  ــك  وذل  ،%

ب�سرطان الثدي.

من   %  99 اأن  اإىل  الطبية  املدينة  واأ�ــســارت 

كانت  بالفح�ص  ــادرن  ب الالتي  الن�ساء  عــدد 

�ــســرورة  عــلــى  مــ�ــســددًة  �سليمة،  نتيجتهن 

اإجراء ت�سوير الثدي باملاموغرام كل عامني 

اإجرائه  �سرورة  مع  عامًا،   40 الـ  بلوغ  عند 

ملن بلغن �سن الـ 30 عامًا يف بع�ص احلالت.

ولفتت اإىل اأن الفح�ص يكون �سروريًا لالتي 

عائلي  تاريخ  وجــود  عند   ،30 الـ  �سن  بلغن 

وعند  باملر�ص،  �سابقة  اإ�سابة  اأو  لالإ�سابة 

يف  عــام  ب�سكل  اإ�سعاعية  ملعاجلة  التعّر�ص 

ب�سرطان  اإ�سابة  وجــود  وعند  �سغري،  عمر 

الثدي من الأقارب بالدرجة الأوىل.

واأ�سافت اأن 80 % من اأورام الثدي هي اأورام 

حميدة غري �سرطانية، حيث يعمل الكت�ساف 

العالج،  و�سهولة  �سرعة  على  للمر�ص  املبكر 

معدل  لنخفا�ص  رئي�سيًا  �سببًا  يكون  وبهذا 

الأورام  ا�ست�سارية  اأو�سحت  كما  الوفيات. 

اأهــمــيــة  ــــو اخلـــري  اأب اأم اخلـــري  الـــدكـــتـــورة 

الإ�سابة  الك�سف عن  املاموجرام يف  فح�ص 

اأن  ال�ست�سارية   واأ�سافت  الثدي.  ب�سرطان 

الإ�سابة  اكت�ساف  ميكنه  املاموجرام  فح�ص 

ب�سرطان الثدي قبل حدوثها بعامني اأو ثالثة 

ووا�سلت  الـــورم(.  تكون  قبل  )اأي  اأعـــوام 

عن  املبكر  الك�سف  توفر  ال�سحة  وزارة  اأن 

�سرطان الثدي جماًنا طيلة العام، وتتم اإحالة 

من لديها اأعرا�ص مقلقة اإىل مدينة امللك فهد 

الطبية لأخذ عينات وا�ستكمال م�سار العالج. 

امل�ست�سفيات  اأن معظم  ال�ست�سارية  واأكملت 

يقوم  ــيــة  اأّول رعــايــة  ق�سم  لديها  احلكومية 

ال�سنية  لــلــمــرحــلــة  املـــامـــوجـــرام  بــفــحــ�ــص 

املطلوب الفح�ص فيها كل عام. وُيعَرف �سهر 

لخت�سا�سه  الوردي؛  بال�سهر  عامليًا  اأكتوبر 

حمالت  واإقــامــة  توعوية،  من�سات  باإن�ساء 

الثدي  ل�سرطان  املبكر  الفح�ص  على  ت�سجع 

من  يحد  بـــدوره  الـــذي  ال�سهر،  اأيـــام  طيلة 

يف  ت�سخ�سيه  عند  املــر�ــص  تطور  خــطــورة 

املراحل املبكرة.

الإ�ــســابــة  ن�سبة  ت�سخي�ص  اأن  اإىل  يــ�ــســار 

ب�سرطان الثدي حتت �سن الثالثني منخف�سة 

 30 بعمر  معتدل  ب�سكل  احتماله  ويــزيــد   ،

من  طردًيا  بالزيادة  وت�ستمر  �سنة،   40 اإىل 

75 �سنة. وفيما يخ�ص الن�ساء  40 اإىل  عمر 

الالتي مل ينجنب، تزداد ن�سبة اإ�سابتهن بهذا 

املر�ص.

كــمــا اأن الــرجــل مــعــر�ــص لــالإ�ــســابــة بــه لكن 

ملن  وتـــــزداد  ـــراأة،  ـــامل ب مــقــارنــة   %1 بن�سبة 

�سنة.   70 اإىل   65 بــني  اأعــمــارهــم  تـــراوح 

الإ�سابة  احتمال  تزيد  التي  الأ�سباب  ومن 

واجلانب  الوراثية،  والعوامل  اجلينات  به 

امل�ساعدة  يف  املهمة  العوامل  من  النف�سي  

املري�ص  تقبل  اإن  حيث  العالج،  جناح  على 

ور�ساه بق�ساء الله وقدره ي�ساعد على مدى 

تقبل العالج وال�ستمرار عليه.

انطالق مؤتمر تجربة المريض الثالث 

95 % نسبة الشفاء من السرطان المكتشف مبكرا
الماموجرام يكشف الورم  قبل حدوثه ..  وسعود الطبية: 

الريا�ض ـ البالد                  

تطلق "ال�سحة" اليوم  موؤمتر جتربة املري�ص ال�سنوي 

الثالث حتت عنوان اإعادة تفعيل البيئة املنا�سبة لتجربة 

امل�ستفيد حتت رعاية  وزير ال�سحة فهد بن عبدالرحمن 

اجلالجل.

ثقافة  اإيجاد  منها  حمــاور  عــدة  على  املوؤمتر  ويركز 

وم�ستقبل  ال�سحية،  الرعاية  يف  املري�ص  جتربة 

وجتربة  ال�سحية،  الــرعــايــة  يف  املــريــ�ــص  جتــربــة 

والتمري�ص  الــعــمــل،  اإىل  الـــروؤيـــة  مــن  املــريــ�ــص 

جتربة  حت�سني  ومــ�ــســرعــات  املــريــ�ــص،  وجتــربــة 

م�ستهدًفا  والبتكار،  الرقمي  والتحول  املري�ص 

العاملني يف جمال جتربة املري�ص وكذلك جميع 

لال�ستفادة  باململكة  ال�سحية  الرعاية  مقدمي 

الأمــام  اإىل  وانــطــالًقــا  املا�سية  الــتــجــارب  مــن 

لتجربة  املنا�سبة  البيئة  تفعيل  اإعــــادة  يف 

امل�ستفيد. و�سي�سارك يف املوؤمتر اأكر من 50 متحدًثا يف 

حما�سرات وور�ص عمل ت�سمل اأبرز املتحدثيني الدوليني 

مل�سقات   8 من  اأكــر  وعر�ص  املري�ص،  جتربة  جمال  يف 

معر�ص  املــوؤمتــر  هام�ص  على  يقام  كما  معتمدة،  علمية 

بتقدمي  املخت�سة  اجلهات  من  عــدد  فيه  ي�سارك  م�ساحب 

اخلدمات للم�ستفيد يف برنامج جتربة امل�ستفيد.

اأن  حــول  يــردد  ما  �سحة  ال�سحة،  وزارة  نفت  ذلــك  اإىل 

مع  تزامنًا  وذلك  فقط،  ال�سن  كبار  ت�سيب  القلب  اأمرا�ص 

اليوم العاملي للقلب.

ال�سليمة  غــري  الغذائية  الــعــادات  ــاأن  ب الــــوزارة،  ـــادت  واأف

يف  ال�سرايني  داخـــل  الر�سبات  تــراكــم  بــدء  يف  ُت�ساهم 

مراحل مبكرة.

يوؤّدي  قد  ال�سرايني،  داخل  الر�سبات  تراكم  اأن  واأ�سافت 

وارتفاع  وال�سكري  بال�سمنة  والإ�سابة  ان�سدادها  اإىل 

ال�سغط.

جدة ـ البالد   

املوؤمتر  فعاليات  انطالق  اليوم  جــدة   حمافظة  ت�سهد 

للعناية  الــ�ــســعــوديــة  للجمعية  ع�سر  الــثــالــث  الــعــاملــي 

تبادل  م�ستهدفًا  يومني  مــدى  على  وي�ستمر  احلرجة؛ 

ومناق�سة  املخت�سني  الأطــبــاء  بــني  العلمية  اخلـــرات 

للعناية  ال�سحية  الــرعــايــة  بتطوير  الكفيلة  ال�سبل 

املتعلقة  الأبــحــاث  واقــع  مناق�سة  عن  ف�ساًل  احلــرجــة، 

بطب العناية احلرجة.

احلرجة  للعناية  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�ص  واأو�سح 

عو�ص بن عبدالله العمري، اأن املوؤمتر ي�سارك فيه اأكر 

1200 خمت�ص من خمتلف انحاء العامل ح�سوريًا  من 

العمل  ور�ص  يف  م�ساركًا   350 من  واأكر  وافرا�سيًا، 

املوؤمتر  تركيز  اإىل  م�سريًا  وعربية؛  خليجية  دوٍل  من 

العناية  طــب  يف  املــحــدثــة  ـــــة  الأدل ا�ــســتــعــرا�ــص  عــلــى 

احلرجة، و�سط م�ساركة اخلرات الدولية على م�ستوى 

العامل يف طب العناية احلرجة، مع ت�سليط ال�سوء على 

احلا�سر وامل�ستقبل لهذا التخ�س�ص الطبي يف اململكة.

للجمعية  ع�سر  الثالث  العاملي  املوؤمتر  رئي�ص  واأ�سار 

ــ�ــســعــوديــة لــلــعــنــايــة احلـــرجـــة الـــدكـــتـــور وائــــل بن  ال

اعتمد  الــــذي  املـــوؤمتـــر  اأن  طــا�ــســكــنــدي،  عــبــداحلــفــيــظ 

للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  من  تعليم  �ساعة  بـ70 

يقدمها  علمية؛  وجل�سة  حما�سرة   60 يقدم  ال�سحية؛ 

اأكر من 200 متحدث من الكوادر ال�سحية ال�سعودية؛ 

ح�سوريًا  الــعــامل  اأنــحــاء  مــن  متحدثًا   25 جــانــب  اإىل 

يف  العلمية  الأبحاث  جلنة  اأن  اإىل  لفتًا  وافرا�سيًا، 

 26 منها  وقبلت  علمية،  ورقــة   45 ا�ستقبلت  املــوؤمتــر 

ورقة علمية يف فرعي الأطفال والكبار، كما اأن املوؤمتر 

العلمية  لــــالأوراق  ت�سجيعية  مالية  مــكــافــاآت  �سيمنح 

اللجنة  ع�سو  الإعالمية  اللجنة  رئي�ص  ونّوه  الفائزة. 

املركزة  العناية  ا�ست�ساري  العلمية  واللجنة  املنظمة 

الغبي�سي؛  �سني  بن  الدكتور عبدالله  لالأطفال والقلب، 

 10 �سهد  الــذي  للموؤمتر  القيا�سي  املتوقع  باحل�سور 

ور�ص عمل ا�ستباقية يف كافة فروع اجلمعية ال�سعودية 

احلـــالت  طــب  اأن  مبينًا  باململكة؛  احلــرجــة  للعناية 

يعنى  الــذي  احلديثة؛  الطب  فــروع  اأحــد  هو  احلرجة 

امل�سابة  اأو لأع�ساء اجل�سم  للحياة  بتقدمي دعم متقدم 

ذلك  ويتم  احلــرجــة،  ال�سحية  احلــالــة  ذوي  للمر�سى 

داخل وحدة العناية املركزة.

الريا�ض ـ  البالد  

 14 اإ�سدار  الإلــكــروين  للتعليم  الوطني  املركز  اأعلن 

التعليم  بنمط  مقدمة  بكالوريو�ص  لرامج  ترخي�سًا 

العربية  واجلامعة  في�سل  امللك  جامعة  من  لكل  املدمج 

 571 املرخ�سة  الــرامــج  اإجــمــايل  لي�سل  املــفــتــوحــة، 

برناجًما يف التعليم والتدريب الإلكروين.

برامج  من  اأكادميية  برامج   )4( الراخي�ص  و�سملت 

وهي:  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  في�سل  امللك  جامعة 

وعلوم  ال�سحة،  وتــعــزيــز  الب�سرية،  املــــوارد  اإدارة 

كما  املعلومات،  وتقنية  البيانات،  وحتليل  احلا�سب 

�سملت )10( برامج اأكادميية من برامج اجلامعة العربية 

درا�ــســات  وهــي:  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  املفتوحة 

الأعمال )املحا�سبة واللغة العربية(، ودرا�سات الأعمال 

)املحا�سبة(، ودرا�سات الأعمال )الت�سويق(، ودرا�سات 

الأعمال )الأنظمة(، وتكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة 

واحلو�سبة  والأمــن،  وال�سبكات  والويب(،  )التطوير 

مع الأعمال، وتكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة )علوم 

واحلو�سبة،  املعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر(، 

 .English Language and Literature
الرامج  كفاءة  من  التاأكد  بعد  الراخي�ص  هذه  وتاأتي 

املركز،  معايري  مــع  وتوافقها  والتدريبية  التعليمية 

املركز  ويهدف  اإ�سدارها،  متطلبات  ا�ستيفاء  ومتابعة 

جودة  و�سبط  حوكمة  اإىل  الراخي�ص  هذه  خالل  من 

ممار�سات التعليم والتدريب الإلكروين، ورفع كفاءة 

الثقة يف برامج  اململكة، وتعزيز  القطاع وتنظيمه يف 

ومتكني  الإلــكــروين،  والتدريب  التعليم  وخمــرجــات 

تقدمي برامج تعليم وتدريب اإلكروين م�ستدامة.

للتعليم  الـــوطـــنـــي  املـــركـــز  دعــــا  اخـــــرى  ــة  ــاحــي ن مـــن 

يف  للت�سجيل  كافة  واملهتمني  املمار�سني  الإلــكــروين 

التي  املتقدم،  للم�ستوى  احرافية  مهنية  �سهادات   3

التعليم  ممار�سي  ومتكني  تاأهيل  بهدف  املركز  اأطلقها 

�سهادات  منحهم  خــالل  مــن  الإلـــكـــروين،  والــتــدريــب 

مهنية احرافية يف املجال، وحت�سني معارفهم وتطوير 

التميز  حتقيق  يف  ي�سهم  مبــا  وقــدراتــهــم،  مــهــاراتــهــم 

يف  الثقة  وتعزيز  التعليمية  اجلــودة  ورفــع  الأداء  يف 

وحــثَّ  ـــكـــروين.  الإل ــتــدريــب  وال التعليم  ممــار�ــســات 

املهنية  ال�سهادات  على  احل�سول  يف  الراغبني  املركز 

من�سة  خالل  من  بالت�سجيل  امل�سارعة  على  الحرافية 

ال�سهادات وا�ستيفاء جميع البيانات الالزمة قبل انتهاء 

وي�ستهدف  اجلـــاري  اكتوبر    9 يــوم  الت�سجيل  فــرة 

املــركــز مــن خــالل بــرنــامــج الــ�ــســهــادات جميع الأفـــراد 

الإلــكــروين  والــتــدريــب  التعليم  لعمليات  املمار�سني 

واملن�سات  الــتــدريــب،  اأو  والــعــام  الــعــايل  التعليم  يف 

العام  القطاعني  �ساملة  باململكة  والتدريبية  التعليمية 

لالإ�سهام  وذلك  الثالث؛  القطاع  اإىل  اإ�سافة  واخلا�ص، 

يف رفع جاهزية من�ساآت التعليم والتدريب الإلكروين 

وتعزيز تناف�سيتها وتلبية احتياجاتها يف بناء قدرات 

من�سوبيها املهنية.

استعراض مستجدات "العناية الحرجة"

برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس بالتعليم المدمج 

صيانة قواعد عبارات مجرى 
السيل بـ"فواز الجنوبي"

27 متاجرًا في الحطب 
المحلي بقبضة األمن 

جدة ـ البالد                   

اأمانة حمافظة جدة، يف �سب قواعد وجدران  �سرعت 

ال�سيل(  )جمرى  الأمطار  مياه  ت�سريف  قناة  عبارات 

الأعــمــال  فـــواز اجلــنــوبــي، وذلـــك �سمن  الأمـــري  بحي 

الإن�سائية للم�سروع، والذي يهدف اإىل حت�سني املداخل 

ورفع كفاءة الطرق.

خططها  �سمن  ياأتي  امل�سروع  اأن  الأمانة  واأو�سحت 

يف  الــطــرق  ب�سبكة  والرتـــقـــاء  التقاطعات  لتح�سني 

ــي تعد  ــت مــديــنــة جـــدة وحتــ�ــســني جــــودة احلـــيـــاة، وال

اإحدى م�ستهدفات روؤية اململكة 2030م، وتبلغ تكلفته 

 12 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خالل  الإجمالية نحو 

�سهدت  للم�سروع  احلالية  املرحلة  اأن  وبينت  �سهرا. 

ال�سرقية  العبارة  وجـــدران  قاعدة  �سب  من  النتهاء 

ال�سقف  تنفيذ  اأعــمــال  يف  للبدء  التح�سري  ويــجــري 

ال�سطحي، ويتوا�سل العمل يف العبارتني الغربيتني؛ 

ل�ستكمال  متهيًدا  القواعد  �سب  من  النتهاء  مت  حيث 

الأعمال الإن�سائية. يذكر اأن امل�سروع �سيت�سمن اإن�ساء 

حارثة  بن  املنذر  بطريق  الرئي�ص  املدخل  على  عّبارة 

3 حارات يف كل اجتاه،  )جوار بلدية اجلنوب( بعدد 

حيث �ست�ساهم يف حترير احلركة املرورية للمتجهني 

من واإىل طريق الأمري حممد بن �سلمان ب�سكل مبا�سر، 

وتخدم �سكان اأحياء )الأمري فواز - والأمري عبداملجيد 

اإىل  اإ�سافة   - – والهدى  – وال�سنابل  والأجــاويــد   -

�ستحقق  كذلك  املّيار(،  �ساحية  يف  الإ�سكان  م�ساريع 

تنفيذها  اجلـــاري  امل�ستقبلية  التو�سعة  مــع  تنا�سًبا 

�سيبلغ  والــذي  عر�سه  بكامل  حارثة  بن  املنذر  لطريق 

اأخــرى  عــّبــارات  ثــالث  تنفيذ  اإىل  اإ�ــســافــة  ـــًرا،  م  52

�ست�ساهم يف الربط وت�سهيل التنقل بني مناطق �سمال 

وجنوب قناة ت�سريف مياه الأمطار )جمرى ال�سيل(، 

ــان يف اجلــهــة الــغــربــيــة بــاجتــاه طريق  ــارت وهـــي عــّب

الفالح، والعّبارة الثالثة �سرق بلدية اجلنوب الفرعية، 

يف  املركبات  حركة  حت�سني  يف  جميعها  و�ست�ساهم 

املنطقة ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية.

الريا�ض ـ البالد                    

مواطًنا   )27( البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 

مًرا   )16( من  اأكر  البيئة، بحوزتهم  لنظام  خمالفني 

يف  امل�ستخدمني  املحليني  والفحم  احلطب  من  مكعًبا 

اأن�سطة جتارية يف منطقتي الريا�ص وع�سري. واأو�سح 

البيئي،  لــالأمــن  اخلا�سة  للقوات  الر�سمي  املتحدث 

العقيد عبدالرحمن العتيبي، اأنه مت تطبيق الإجراءات 

النظامية بحقهم، وت�سليم الكميات امل�سبوطة للجهات 

اأن  موؤكّدا  والزراعة،  واملياه  البيئة  بــوزارة  املخت�سة 

عقوبة ا�ستخدام احلطب والفحم املحليني يف الأن�سطة 

مر  لكل  ريــال  األــف   )32( اإىل  ت�سل  غرامة  التجارية 

حــالت  اأي  عــن  ـــالغ  الإب على  العتيبي  وحــث  مكعب. 

متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية على الرقم 

وال�سرقية،  والريا�ص  املكرمة  مكة  مبناطق   )911(

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.
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قائدنا الملهم ومبادراته اإلنسانيةم�شوار
�سيدي  و�ساطة  جنــاح  الأخــبــار  اإلينا  حملت  املا�سية  الأ�سابيع 
اإطالق �سراح ع�سرة  �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف 
وال�سويد  وبريطانيا  واأمريكا  املغرب  من  رو�سيا  لــدى  اأ�ــســرى 
الأ�سرى بني مو�سكو وكييف.  لتبادل  اإطار �سفقة  وكرواتيا يف  
وتاأتي هذه املبادرة الإن�سانية من ويل العهد من �سميم تبنيه لكل 
املبادرات الإن�سانية جتاه الأزمة الرو�سية الأوكرانية بل بف�سل 
م�ساعيه امل�ستمرة مع الطرفني لو�سع حد للحرب بينهما وتخفيف 

تداعياتها الإن�سانية.
لقد وقفت مليًا اأمام عبارات ال�سكر والتقدير ال�سادقة التي �ساقها 
فرحًا  تفي�س  وم�ساعره  �سعدون  اإبراهيم  املغربي  الأ�سري  والــد 
وغبطة  بعودة ابنهم لأ�سرته بل لوطنه بعد غياب وظروف احتجاز 
مريرة يف رو�سيا، مل ت�سعفه عبارات ال�سكر والثناء با�سمه وكل 
املغاربة ل�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء وخلادم احلرمني 
ال�سريفني وللمملكة بعودة ابنهم اإليهم، كما طغت م�ساعر الفرحة  

اإىل  عــادوا  الذين  الأ�سرى  كل  عائالت  على  العهد  لويل  وال�سكر 
الـــدول واحلــكــومــات الأ�ــســافــري بت�سريحاتها  ذويــهــم، بــل مــالأت 
�ساكرة وم�سيدة  بالبادرة الإن�سانية ال�سجاعة ل�سيدي �سمو ويل 
العهد رئي�س جمل�س الوزراء من قادة بريطانيا واأمريكا ورو�سيا 

واأوكرانيا وكل الدول التي يحمل الأ�سرى جن�سيتها.
لقد ظل قائدنا امللهم �سيدي �سمو ويل العهد مبادرًا  يف العديد من 
املواقف الإن�سانية والوقفات احلانية داخليًا وخارجيًا ومل حتول 
م�سوؤولياته الوطنية الكبرية دون تلك املبادرات الإن�سانية  التي 
ل حت�سى ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر، اأمره )حفظه الله( 
املطريي(  )نــورة  الكويتية  اجلن�سية  حتمل  ر�سيعة  طفلة  بنقل 
بالإخالء الطبي من م�ست�سفى الأطفال والولدة بحفر الباطن اإىل 
م�ست�سفى امللك عبد الله التخ�س�سي باحلر�س الوطني بالريا�س 
ال�سجناء  عن  بالإفراج  الإن�سانية  ومبادرته  عالجها،  ل�ستكمال 
املع�سرين و�سداد ديونهم، ول نن�سى يف هذا ال�سياق نهج اململكة 

الثابت بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يف  وقفاتها 
الطبيعة  كــوارث  من  املت�سررة  العامل  �سعوب  بجانب  الإن�سانية 
وويالت احلروب وال�سراعات حيث بقيت اململكة دومًا مالذًا اآمنًا 

لها دون منة اأو اأذى.
الأمــة  تــاريــخ  يف  مــبــاركــة   تاريخية  حلظة  يف  اأنـــه  الــلــه  نحمد 
قائدًا  وللعامل  النبيل  ال�سعب  لهذا  املــوىل  اأهــدى  اأن   ال�سعودية 
الله  بف�سل  ميتلك  ــــداع  والإب باحلما�سة  مفعمًا  طموحًا  �سابًا 
ويل  �سمو  �سيدي  اإنــه  والفعل،  والفكر  العطاء  على  كبرية  قــدرة 
يجمع  ــذي  ال القائد  الــلــه(  ـــده  )اأّي ـــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد 
فهم  على  الكبرية  واملقدرة  وال�سجاعة  والإن�سانية  الوطنية  بني 
والتنمية  البناء  الله( هو  )اأيده  ف�ساغله  لها،  والت�سدي  الأزمــات 
واملواقف الإن�سانية النبيلة وهو يقودنا بهمة )جبل طويق( لبناء 
اأمة �سعودية جديدة تزاحم الدول مبنكب من فولذ، دمت �سيدي 
الطموحة  الوزراء عراب روؤيتنا  العهد رئي�س جمل�س  �سمو ويل 

الذي جعل للوطن الغايل هيبة ومهابة بني دول العامل، وحق لنا 
اأن نفتخر )اأرفع راأ�سك اأنت �سعودي  طيبك جاوز كل حدودي(. 

باحثة وكاتبة �شعودية

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

يف  الن�سان  لدى  والعواطف  امل�ساعر  تتمركز 
جميع  فيه  يخزن  انــه  حيث  "الالوعي"  العقل 
املواقف وال�سور والذكريات وامل�ساعر املتعددة 
جميع  يف  ال�سطح  على  بالظهور  تــبــداأ  والــتــي 
فياأتي منها اخلربات  مواقف حياته وتعامالته 
ت�سرفات  على  توؤثر  التي  والحــكــام  ال�سابقة 

الفرد واندفاعاته وخماوفه.
فيها  بت�ساعف  الــفــرد  على  مــا  فــرة  تــاأتــي  قــد 
امتــام  على  ــقــدرة  ال وعـــدم  بال�سعف  �ــســعــوره 
يتفاقم �سعوره نحو الرك، ترك كل  اموره بل 
والغ�سب  حميطه  عن  بعيدا  والنــطــواء  �سيء 
مع  فعله  وردود  وبت�سرفاته  به  يتحكم  العارم 
ويعقبها  حــزن  حلــظــات  بــني  م�ساعره  تــاأرجــح 
حلظات فرح دون ا�ستطاعته ان يحدد حزنه من 

�سعادته. 
انــنــا منــر بفرة  الــفــرة  لنا يف هــذه  قــد يخيل 
فرة  هي  الفرة  هذه  ان  لو  مــاذا  ولكن  �سغط 

ت�سمم عاطفي؟ 
الراكمات  نتيجة  يحدث  النف�سي  ال�سغط  ان 

وتركها معلقة دون حلول بينما الت�سمم العاطفي 
مع  م�ساعره  حتديد  على  الفرد  قــدرة  عــدم  هو 
غري  ب�سكل  والت�سرف  عليها  الغ�سب  �سيادة 

منا�سب وعدم ال�سعور بالراحة اإطالقًا. 
ما  هو  العاطفة  خالل  من  العامل  اىل  النظر  ان 
من�ست  غري  منا  الفرد  يجعل  هذا  لن  ي�سممها 
تفاقم  مــع  ــدا  اب اليها  ي�ستمع  فــال  ــه  ذات ل�سوت 
ــعــامل عــلــى كــل مــا ح�سل او  �ــســعــوره بــلــوم ال
�سيح�سل له ولذا يجب علينا تغيري ت�سوراتنا 
الداخل  من  انف�سنا  وا�ــســالح  للعامل  ونظرتنا 

رفع قيمة التزان الذاتي والعاطفي. 
على  ت�ساعدنا  التي  الطرق  اي�سر  احــد  ان  كما 
حماربة  هــي  العاطفي  ت�سممنا  مــن  التخل�س 
الفرد يف دوامــات  بــدوره ادخــال  الــذي  الفراغ 
متعددة والذي ي�سبب تقلبات حادة يف مزاجية 
ال�سار  بالتفكري  الفرد  عقل  يقتات  فاإنه  الفرد 
وي�سبب الك�سل العاطفي فاإن ال�سفاء بالن�سغال 
للعامل  وروؤيتنا  ت�سوراتنا  وتو�سيع  والنتاج 

اخلارجي والداخلي بالتزان.

التسمم العاطفي
فاطمة نهار يو�شف @fatimah_nahar

الغش التجارييف ظالل القانون
عرف نظام مكافحة الغ�س التجاري املخالفة غ�سًا جتاريًا اإذا دخل 
اأو  املادية  قيمته  من  �سيئًا  اأفقده  مما  عبث  اأو  تغيري  املنتج  على 
املعنوية، اأو كان غري مطابق للموا�سفات القيا�سية املعتمدة، اأو 
كان فا�سدًا اأو غري �سالح لال�ستغالل اأو ال�ستعمال اأو ال�ستهالك، 
مظاهر  عليه  ظهر  اأو  عليه،  املــدونــة  �سالحيته  فــرة  انتهت  اأو 
من  مكوناته  اأو  الطبيعية  خوا�سه  تغريت  اأو  التلف،  اأو  الف�ساد 
حيث ال�سكل اأو اللون اأو الطعم اأو الرائحة، اأو اإذا احتوى على 
فح�س  نتيجة  ظهور  عند  اأو  احل�سرات،  اأو  الريقات  اأو  الديدان 

املنتج بعدم ال�سالحية.
اإبالغ  مغ�سو�سا  منتجا  وزع  اأو  ا�ستورد  اأو  اأنتج  من  كل  يلتزم 
التجار  واأ�سماء  بالكمية  تتعلق  التي  باملعلومات  التجارة  وزارة 
اأو  اإعالنه  اأو  علمه  فور  وعناوينهم،  املنتج  اإليهم  �سرف  الذين 

اإبالغه باملخالفة على عنوانه امل�سجل يف ال�سجل التجاري اأو يف 
الغرفة التجارية ال�سناعية، اأو عند حترير حم�سر ب�سبطها.

يحق ملن اأ�سابه ال�سرر حق طلب التعوي�س واإعادة قيمة املنتج 
مل  ما  ال�سراء  تاريخ  من  يومًا(   30( خالل  املخت�سة  اجلهة  اأمــام 
ين�س النفاق اأو التزامات البائع اأو اكت�ساف العيب مدة اأطول، 
ال�سروط  وفــق  املغ�سو�س  املنتح  قيمة  اإعـــادة  طلب  وللم�سري 
التالية: - األ يكون غ�س املنتج ب�سبب يعود للم�سري �سواء يف 
فاتورة  اأ�سل  تقدمي   - ال�ستخدام.  �سوء  اأو  التخزين  اأو  النقل 

ال�سراء اأو �سند البيع اأو اإقرار املخالف ببيع املنتج. 
لعدم  النظام،  اأحكام  خمالفة  عــدم  على  العامة  النيابة  و�سددت 
الغ�س،  مكافحة  نظام  لأحكام  طبقًا  اجلزائية  للم�ساءلة  التعر�س 
العقوبات  باإحدى  التجاري  الغ�س  جرمية  مرتكب  يعاقب  حيث 

التالية: غرامة مالية ت�سل )1،000،000 ريال( مليون ريال، اأو 
يرتب  كما  معًا،  بهما  اأو  �سنوات  ثالث  عن  تزيد  ل  مدة  ال�سجن 
على ثبوت غ�س املنتج م�سادرته واإتالف جميع ال�سلع املغ�سو�سة 

اإ�سافة مل�سادرة الأدوات التي ا�ستعملت يف الغ�س اأو اخلداع.
ين�سر على نفقة املحكوم عليه ملخ�س احلكم النهائي بالإدانة يف 
اإحدى املخالفات املن�سو�س عليها يف املواد ال�سابقة يف جريدتني 
يوميتني ت�سدر اإحداهما يف املنطقة التي وقعت فيها املخالفة اأو 
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  وت�سري  لها،  منطقة  اأقــرب 
على  حر�س  اأو  املخالفة،  ارتكاب  يف  �سارك  من  كل  على  النظام 
باملتابعة  املخت�سة  اجلهات  مع  التجارة  وزارة  تقوم  ارتكابها. 
تنوه  كما  والغ�س،  املخالفة  عدم  من  للتاأكد  امل�ستمرة  واملالحقة 
التقليد  اأو  الغ�س  خمالفات  عن  الإبالغ  �سرورة  امل�ستهلكني  على 

موقع  اأي  اأو  وامل�ستودعات  التجارية  واملــحــالت  الأ�ــســواق  يف 
م�سبوه عن طريق مركز البالغات يف الوزارة على الرقم 1900، 
اأو عرب تطبيق "بالغ جتاري" للم�ساهمة الفعالة يف احلد من هذه 

املخالفات والق�ساء عليها ومعاقبة املخالفني.
حمامية 

جنود عبد اهلل قا�شم

@NUJOODQASSIM

 

يوم لكبار السن
مل يحظ كبار ال�سن يف يومهم العاملي الذي �سادف اأم�س الأول ال�سبت 
وكــان  ال�سبت  ع�سر  عقدت  م�سي  بفعالية  �سوى  اأكتوبر  مــن  الأول 
�سعارها  كان  فالفعالية  قدرًا من احلزم والن�سباط..  تنظيمها يحتاج 
الب�سر  العموم تنظيم  الذي حدث هو جري �سريع.. على  امل�سي بينما 
له  تخ�س�س  اأن  كاتبه  يتمنى  ما  وهو  اخلــربة  من  عاليًا  قــدرًا  يتطلب 
فعالية..  ينظم  اأن  يريد  مــن  كــل  فيه  تــدرب  وطنيًا  برناجمًا  اأرامــكــو 
تاأتي  للتنظيم  تت�سدى  عندما  اأنها  تاريخها  مدى  على  اأثبتت  فاأرامكو 
منها  وي�ستفيد  املميز،  والإخــراج  اجلودة  من  عاٍل  قدر  على  فعالياتها 

املتلقي اأميا ا�ستفادة..
لنظام  التنفيذية  الالئحة  اأخبار  فما  ال�سن،  كبار  �ساحة  يف  دمنا  وما 
حقوق كبري ال�سن ورعايته.. هل خرجت الالئحة للوجود؟ هل اأعلنت؟

ما ن�سرته بع�س ال�سحف قبل اأ�سهر كان يف ظننا حماولت قراءة ت�ستبق 
الن�س الر�سمي لالئحة التنفيذية للنظام.. وت�سمنت التف�سريات التي 
بينها:  ال�سن  وكبريات  لكبار  ومعونات  م�ساندة  برامج  تقدمي  ن�سرت 
معونات مالية، اأجهزة طبية، منحهم بطاقات متيز، خ�سومات، اأولوية 

يف اإنهاء اإجراءاتهم، وكل هذه وردت يف ن�س النظام..
اأما الإحلاق بدور الرعاية الجتماعية فلم تاأت الالئحة اجلديدة وفق 
ما ن�سر بجديد البتة غري تكرار اأن الإحلاق �سيكون وفق لئحة �سابقة 

مازالت تطبق على دور الرعاية الجتماعية..
تنظيم  من  النظام  ن�س  يف  ورد  ما  ن�سر(  ما  )وفــق  الالئحة  وكــررت 
برامج لرفع جودة حياة كبار ال�سن وتعزيز مكانتهم يف املجتمع )وهذا 

وغريه ورد يف ن�س النظام فاأين اجلديد الذي جاءت به الالئحة(؟!!
اأنظمة  كما كررت الالئحة ما ورد يف ن�س النظام من �سرورة تعديل 
�سفوف  يف  ال�سن  كبار  جلو�س  لت�سمل  والهيئات  ـــوزارات  ال بع�س 

حمددة لهم..
ويف حتديد غريب لفئة كبري ال�سن ورد يف الالئحة ورد وفق ما ن�سر 

اأنه واحد من فئات:
1/ م�ستفيدو ال�سمان الجتماعي..

املالية لالأ�سخا�س  الإعانة  الإعاقة ممن تنطبق عليهم �سروط  2/ ذوو 
ذوي الإعاقة وفق تقييم الإعاقة..

وتاأمني  نف�سه  رعاية  على  قدرته  عــدم  اجتماعي  بحث  يثبت  من   /3
�سروريات احلياة )دون تف�سيل ما هي �سروريات احلياة(..

وعدم  عقليًا  اأو  نف�سيًا  اعتالًل  يو�سح  طبي  تقرير  لديه  يكون  من   /4
التقرير  يكون  اأن  ب�سرط  طبيعية  ب�سورة  احلياة  ممار�سة  على  قدرة 
�سادرًا من م�ست�سفى تابع لوزارة ال�سحة اأو من امل�ست�سفيات املعتمدة 

تقاريرها من وزارة ال�سحة..
تاأت  فلم  طبية  وم�ستلزمات  باأجهزة  ال�سن  كبار  بدعم  يت�سل  وفيما 
نظام  يف  بها  املعمول  ال�سرف  �سوابط  كــررت  بــل  بجديد  الالئحة 
يــكــون وفق  اأن  مــايل وهــو  بقيد  ــة وقــيــدتــه  الإعــاق الأ�ــســخــا�ــس ذوي 

امليزانيات املر�سودة واملتوفرة..
الالئحة  وفق  فاإنها  النظام  ن�س  يف  وردت  التي  التميز(  )بطاقة  اأمــا 
مل جتلب لكبري ال�سن �سوى مقعد يف ال�سفوف الأمامية يف احلفالت 

واملنا�سبات..
اأما ما اأطلق عليه خ�سومات يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات التي يفر�س 
فيما  متاأنية  بقراءة  فاإنه  التميز  ال�سن حامل بطاقة  اأن ي�ستحقها كبري 
بل مت  فاأكرث  ال�ستني  بلغ  �سن  لكل كبري  لي�ست مطلقة  اأنها  يتبني  ن�سر 
الالئحة مقدار  كما مل حتدد  املحتاج(..  ال�سن  )كبري  لـ  لتكون  تقييدها 

اخل�سم ون�سبته.

 واهلل املوفق..

اإبراهــيم العقــيلي 

@ogaily_wass

ليكون  حلمه  لتحقيق  مــنــا  الــكــثــري  ي�سعى 
بناء  ولبنة  ملجتمعه  ومفيدًا  �ساحلًا  ع�سوًا 
فالأوطان  لبالده  والنمو  التطور  ن�سيج  يف 
اأبنائها،  ب�سواعد  اإل  تنه�س  ول  ُتبنى  ل 
لذلك جند اجلميع ي�سعى بكل حب وحر�س 
للح�سول على فر�سة يخدم من خاللها وطنه 

ومواطنيه.
التخ�س�سات  بع�س  على  ينطبق  الأمــر  هذا 
الأ�سنان  طب  خريجو  بينهم  ومن  ال�سحية 
وطنهم  يخدموا  اأن  على  يحر�سون  الــذيــن 
وجمتمعهم لكنهم يجدون العديد من العقبات 
م�ستقبلهم  طريق  تعر�س  التي  واملعوقات 
اأبرزها �سح الوظائف ال�ساغرة التي  املهني، 
من  �ــســنــوات  ق�سوا  اأن  بعد  ُحلمهم  حتقق 
املتوا�سلة واملعاناة والكد والتعب  الدرا�سة 
للح�سول عليه، رغم اأن احلاجة ما�سة لهم يف 

القطاعني اخلا�س والعام.
نــوجــد حـــلـــوًل لإحـــــالل تلك  اأن  ـــد  ــك لب ــذل ل

الكوادر واإتاحة الفر�سة للخريجني الذين مل 
درا�ستهم   با�ستكمال  الراغبني  توظيفهم  يتم 
بت�سهيل فتح بوابات التقدمي على الدرا�سات 
وقــدراتــه  اخلــريــج  وقـــت  ل�ــســتــغــالل  العليا 
وعلى  عليه  يعود  فيما  ومواهبه  ون�ساطه 
وطنه بامل�سلحة وذلك بتمكينه من احل�سول 
على م�ستوى تعليمي اأعلى ل�سد حاجة الوطن 
بالكوادر الطبية ذات امل�ستويات والكفاءات 
ال�سعوديني  والطبيبات  الطباء  من  العالية 
القبول  مقاعد  اأعداد  وزيادة  الوطن،  خلدمة 
اأن عدد املقاعد املتاح  للدرا�سات العليا حيث 
تخ�س�س  لكل  مقعدًا   20 يتجاوز  ل  حاليًا 
واخلريجني  الطــبــاء  اآلف  مقابل  �سنويا 
ــادة مـــن هــذه  ــف ــت ــس الـــذيـــن يــرغــبــون يف ال�
الربامج. اآمل اأن حتظى هذه الفئة بالهتمام 
واملتابعة من قبل اجلهات املعنية يف وزارة 
ذلــك،  ي�ستحقون  فهم  واجلــامــعــات  ال�سحة 

وكلنا يف خدمة الوطن.

أطباء األسنان
نايف جابر الربقاين  @naifalbrgani

 

التعليم األهلي بين 
طموحات وتحديات

اأجــيــال  تن�سئة  يف  ودوره  الأهــلــي  التعليم  اأهــمــيــة  رغــم 
و�سهادة  واخلريجات  اخلريجني  من  كبري  عدد  وتوظيف 
اأعــــداد هــائــلــة مــن الآبــــاء والأمـــهـــات بــجــودة التعليم يف 
املدار�س الأهلية والأجواء النف�سية والربوية فيها اإل اأنه 
وجه  دومنا  له  املعادية  الأ�سوات  ببع�س  اأبتلي  ولالأ�سف 
تعدته  بل  العجيب  والهجوم  العداء  بذلك  تكتِف  ومل  حق 
املمتنني  الأهايل  اأ�سوات  ارتفعت  ولو   !! عليه  للتحري�س 
للتعليم الأهلي لكانت ردًا كافيًا لتلك الأ�سوات املناه�سة .. 
ولو جمعنا ر�سائل ال�سكر والتقدير التي حظي بها التعليم 
الأهلي من وزارة التعليم ومن اإدارات التعليم ومن الأهايل 
يف خمتلف مناطق اململكة ملا كفتها جملدات ، النقد الهادف 
والتهامات  الهجوم  لكن  به   يرحب  اجلميع  ل�سك  البناء 
الباطلة اأين يذهب اأ�سحابها من ق�سا�س يوم الدبن؟ كثري 
واأعلنت  ال�سوق  من  وخرجت  اأبوابها  اأغلقت  املدار�س  من 
افال�سها ب�سبب اجلائحة وكثري منها ل زالت �سامدة تن�سد 
اللتزامات  �سدة  رغــم  عروقها  يف  الــدمــاء  لتعود  التعايف 
املخت�سة  اجلهات  بتعاون  ثم  كبري  بالله  اأملها  لكن  عليها 

لتخرج من عنق الزجاجة بي�سر وعافية.
 فدور التعليم الأهلي جبار وم�ساندته والأخذ بيده �سرورة 
والتعليم الأهلي يتمنى من كل متحدث عنه تق�سي احلقائق 
يف جمملها ولي�س احلالت الفردية فقط ول نن�سى اأن جل 
يف  والرغبة  الــوطــن  خدمة  الأهـــم   هدفهم  عليه  القائمني 
تن�سئة جيل �سالح، وكم خرجت من املدار�س الأهلية اأجيال 
انخرطت يف ميادين العمل واأثبتت وجودها وهم من خرية 
العاملني مهنيا واأخالقيا ولله احلمد. ونوؤكد  لالأهايل الذين 
خالفًا  مرتفعة  واأنها  الدرا�سية  الر�سوم  من  بع�سهم  يتذمر 
عن الر�سوم يف الدول املجاورة اأن الر�سوم عندنا هي الأقل 
بني دول اخلليج وقد اأجاب الأ�ستاذ عبد العزيز الفهد رئي�س 
على  الرا�سد  برنامج  مع  له  لقاء  يف  الأهلي  التعليم  جلنة 
هذا املحـور مو�سحا ذلك فاملتو�سط يف ال�سعودية )4400( 
يف  ذلــك  عن  ترتفع  العربي  اخلليج  دول  يف  بينما  دولر 
بدايتها ففي الإمارات تبداأ من )4600( دولر ويف الكويت 
تبداأ من )4900( دولر ويف عمان تبداأ من )6300( دولر 
تبداأ  قطر  ويف  دولر   )4700( مــن  تــبــداأ  البحرين  ويف 
من)8000( دولر وقد ا�ستند الأ�ستاذ عبد العزيز لدرا�سة 
ال�سعودية  تعترب  هذا  الربنامج وعلى  معتمدة عر�سها يف 
الأقل ر�سومًا درا�سية متجاوزين يف ذلك  فئة املدار�س ذات 
تتمركز  اأنها  اإذ  مقيا�سا  لي�ست  وهي  جدًا  العالية  الر�سوم 
يف بع�س مناطق اململكة ول تكاد تذكر من حيث العدد ثم 
الر�سوم  يختاروا  اأن  لهم  الأهل  اأمام  متاحة  اخليارات  اأن 
التي تنا�سبهم لي�س هناك الزام ، وكما لالأهل حرية اختيار 
احلرية  اأي�سا  للم�ستثمر  ويحق  تر�سيهم،  التي  الر�سوم 
 !! املدر�سة  تقدمه  ما  تنا�سب  التي  الر�سوم  ي�سع  اأن  يف 
فلذات  تعليم  ر�سوم  البع�س عند  توقف  التفكري  وي�ستحق 
على  ويحتجون  ا�سدا�س  يف  اخما�سًا  وي�سربون  اكبادهم 
املدر�سة بينما هم بكل �سرور قد يدفعون �سعفها يف اأمور 
ونفو�س.   عقول  وتن�سئة  التعليم  لأهمية  ترقى  ل  اخــرى 
لأولئك  اأخـــرية  وكلمة  ي�ستحقون،  اأبــنــاوؤكــم  اأقـــول  ولهم 
املهاجمني للتعليم الأهلي قولوا لأل�سنتكم واأقالمكم رويدكم 

وعلى ر�سلكم فالكلمة اأمانة واحل�ساب ع�سري. ودمتم.

م�شتورة الوقداين 



 و�أ�شاف �أنه ناق�ش مع رئي�شة �ل�شندوق �إن�شاء مكتب 
�إقليمي يف �لريا�ش، و�أكدُت خالل �الجتماع �ملثمر على 
تاأثري  من  �لتخفيف  يف  �ل�شندوق  جلهود  �ململكة  دعم 
�أزمة �لغذ�ء، وموقفها �لد�عم و�مل�شتمر للدول �ملحتاجة 
ملو�جهة �أزمة �لغذ�ء و�لطاقة، وم�شاهمات �ململكة خالل 

�لعام �ملا�شي لدعم �ملنطقة و�لدول �الأكرث ت�شررً�.
من  و�ح��دة  �ململكة  ت�شبح  �أن  �لنقد  �شندوق  ويتوقع 
�أن ينمو  �ل��ع��امل، على  �الق��ت�����ش��اد�ت من��وً� يف  �أ���ش��رع 

�لعام.  ه��ذ�   %  7.6 بن�شبة  �الإج��م��ايل  �ملحلي  ناجتها 
ويف بيانهم �خلتامي �لذي �شدر موؤخر� عقب زيارتهم 
ب�شاأن م�شاور�ت �ملادة �لر�بعة مع حكومة �ململكة لعام 
بقوة  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  خ��ر�ء  �أ���ش��اد  2022م- 
توقعاتهم  موؤكدين  �مل��ايل،  وو�شعها  �ململكة  �قت�شاد 
�الإيجابية على �ملديني �لقريب و�ملتو�شط، مع ��شتمر�ر 
�نتعا�ش معدالت �لنمو �القت�شادي، و�حتو�ء �لت�شخم، 

�إ�شافة �إىل تز�يد قوة مركزها �القت�شادي �خلارجي.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل  من��و�  �ل�شندوق  ت��وق��ع  كما   
�حل��ايل  �ل��ع��ام  يف   %  7.6 بن�شبة  للمملكة  �الإج��م��ايل 
 ،%  4.2 بنحو  �لنفطي  غ��ري  �لقطاع  ومن��و  2022م، 
من   %  17.2 �إىل  �جل���اري  �حل�����ش��اب  فائ�ش  وزي����ادة 
�لت�شخم  �ح��ت��و�ء  وك��ذل��ك  �الإج��م��ايل،  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
�لنظرة  �أن  �أك��د  كما   ، �ملتو�شط  يف   %  2.8 عند  �لكلي 
�مل��دي��ني  يف  �إي��ج��اب��ي��ة  �ململكة  الق��ت�����ش��اد  �مل�شتقبلية 
�لقريب و�ملتو�شط مع ��شتمر�ر �نتعا�ش معدالت �لنمو 

�القت�شادي و�حتو�ء �لت�شخم، و�شتتز�يد قوة مركزها 
�القت�شادي �خلارجي.

وتطّرق �لبيان �خلتامي لرتحيب خر�ء �شندوق �لنقد 
�لدويل بجهود �ململكة فيما يتعلق بال�شيا�شات �ملناخية، 
�ال�شتثمار�ت  تكثيف  تعمل على  �أن �حلكومة  موؤكدين 
�إىل  �إ�شافة  و�الأخ�شر،  �الأزرق  �لهيدروجني  �إنتاج  يف 
�لرتكيز  مع  و�لتطوير  �لبحث  يف  �ملتو��شلة  جهودها 

على �القت�شاد �لد�ئري للكربون.

اقتصاد
�الثنني 7 ربيع �الأول 1444ه� �ملو�فق 3 �أكتوبر 2022م �ل�شنة 91 �لعدد 623743

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض

جدة- البالد
عبد�لله  �مللك  مبدينة  �ل�شناعي  �ل��و�دي  وّق��ع 
جمّمع  مع  جديدٍة  تفاهٍم  مذكرة   ، �القت�شادية 
�مللك  جلامعة  �لتابع  و�لبحوث  �لتكنولوجيا 
للنهو�ش  للعلوم و�لتقنية، يف م�شعى  عبد�لله 
عجلة  ودفع  باململكة  و�البتكار  �لعلوم  بقطاع 
�الإجن������از ع���ر ت��وح��ي��د �جل���ه���ود و����ش��ت��غ��الل 
�ل���ك���ف���اء�ت و�مل����ر�ك����ز �ل��ع��ل��م��ي��ة و�الأر������ش����ي 

�ل�شناعية �ملوجودة لدى �جلهتني.
�الإ�شرت�تيجية  مع  �لتفاهم  مذكرة  وتتما�شى 
ط��وي��ل��ة �الأج����ل �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا م��دي��ن��ة �مللك 
تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �القت�شادية،  عبد�لله 
من  �شل�شلة  خ��الل  م��ن  ل��الأع��م��ال  �شديقة  بيئة 
هيئة  قبل  م��ن  �ملدعومة  و�خل��دم��ات  �حل��و�ف��ز 

�ملدن �القت�شادية و�ملناطق �خلا�شة.
و���ش��ت��ع��م��ل �جل��ام��ع��ة و�مل��دي��ن��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة 
مب����وج����ب م����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م ع���ل���ى ت���زوي���د 
و�ل�شركات  �ل�شناعي  �ل��و�دي  يف  �مل�شتثمرين 
�لبحوث  جم��االت  يف  -�ملخت�شة  فيه  �لعاملة 
وخمتر�ٍت  مكتبيٍة،  مب�شاحاٍت  و�لتطوير- 
�إ�شافة  و�لبحوث،  �لتكنولوجيا  جممع  د�خل 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  حتديد  �شيتم  �أن��ه  �إىل 

على  للح�شول  �ملوؤهلة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
هذه �خلدمات من �أجل تعزيز منظومة �البتكار 

يف �ملجمع.
�شتتم  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  �ل�شر�كة  خ��الل  وم��ن 
دعوة �لطرفني للم�شاركة يف �ملنا�شبات وور�ش 
�لرو�بط  لتح�شني  تهدف  �لتي  �ملختلفة  �لعمل 
�الجتماعية و�ملهنية بني �أف�شل و�أملع �خلر�ت 
على م�شتوى �ململكة، باعتبار �أن �ل�شر�كة تركز 

على تنمية �لكفاء�ت، وتعزيز �لرفاه �ملجتمعي.
مدينة  يف  �ل�شناعي  �ل���و�دي  رئي�ش  و�أ���ش��ار 
�مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ل��ه �الق��ت�����ش��ادي��ة �مل��ه��ن��د���ش ماجد 
ي�شعى  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل����و�دي  �أن  �إىل  م��ت��ب��ويل 
وتلبية  �مل�شتثمرين،  و�الأف��ر�د  �ل�شركات  لدعم 
و�ال�شتجابة  �لتطويرية،  �حتياجاتهم  خمتلف 
جمموعة  عر  و�لتنموية  �لبحثية  ملبادر�تهم 
و����ش��ع��ة م��ن �مل��ر�ف��ق و�خل���دم���ات، و�ل��ك��و�در 

و�لبحوث  �لتكنولوجيا  جممع  ل��دى  �ملهنية 
�شي�شيف  �لتعاون  هذ�  �أن  موؤكدً�  باجلامعة؛ 
قيمة كبرية للجهتني ول�شركائهما، كما �شي�شهم 
ومنو  �مل�شاريع  ومتيز  جناح  يف  كبرٍي  ب�شكٍل 

�الأعمال.
من جهته، قال نائب �لرئي�ش ل�شوؤون �لتطوير 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  عبد�لله  �مللك  بجامعة 
�ملهمة  �خل��ط��وة  ه���ذه  ك��وِل��ن:  كيفن  �ل��دك��ت��ور 
مدينة  مع  �مل�شتمرة  �شر�كتنا  لتعميق  تهدف 
خاللها  من  ون�شعى  �القت�شادية،  عبد�لله  �مللك 
خل��دم��ة �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب��امل��دي��ن��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�خلدمات  خ��الل  م��ن  فيها  �لعاملة  و�ل�شركات 
عبد�لله  �مل��ل��ك  مدينة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��ع��ددة 
�الق��ت�����ش��ادي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل �ال���ش��ت��ف��ادة من 
�لتكنولوجيا  جممع  خ��دم��ات  منظومة  ك��ام��ل 
ملا  قدمًا  ونتطلع  للجامعة،  �لتابع  و�لبحوث 
�شتحدثه هذه �ل�شر�كة من فر�ش عمٍل وتدريب 
عبد�لله  �مللك  جامعة  من  ك��ٍل  ل�شالح  وتاأهيل 
عبد�لله  �مللك  ومدينة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
قدر�تنا  لت�شخري  نطمح  حيث  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
�ململكة  م�شاعي  لتعزيز  �مل�شرتكة  وخر�تنا 

لبناء �قت�شاٍد قائٍم على �ملعرفة و�البتكار.

الريا�ض - البالد
�الثنني،  �ليوم  "مو�ن"  �لنفايات  الإد�رة  �لوطني  �ملركز  يطلق 
�لتد�شني  حفل  خالل  �لنفايات،  �إد�رة  لنظام  �لتنفيذية  �لالئحة 

�لذي �شيقام يف �لريا�ش على مد�ر 3 �أيام متتالية.
و�شبه  �حلكومية  للجهات  عمل  جل�شات  �حلفل  و�شي�شاحب 
للتعريف   ، �خل��دم��ات  ومقدمي  �لنفايات  ومنتجي  �حلكومية 
بالالئحة �لتنفيذية ودور �ملركز كم�شرع ومنظم الإد�رة �لنفايات 
باململكة، و�شمان و�شولها جلميع �لفئات �مل�شتهدفة وتوعيتهم 

مبدى �أهمية �اللتز�م بها وتطبيقها.
للنظام  �لتنفيذية  �الأط��ر  بيان  بهدف  �لتنفيذية  �لالئحة  وتاأتي 
وتنظيمها  �لنفايات  �إد�رة  الأن�شطة  و�شو�بط  معايري  وو�شع 
�لتعريفات  مت�شمنة  �لقطاع،  يف  �ال�شتثمارية  �لفر�ش  وحتفيز 
وم�شوؤولية  و�لت�شاريح،  �لرت�خي�ش  و�أحكام  و�مل�شطلحات، 
على  و�ل��ت��ع��اق��د  ل��ل��ن��ف��اي��ات،  �لقيمة  و�شل�شلة  �مل��م��ت��دة،  �مل��ن��ت��ج 
و�جلز�ئية  �ملدنية  و�مل�شوؤولية  �لنفايات،  �إد�رة  خدمات  تقدمي 
�ملبادر�ت  وتنظيم  و�لتعوي�شات،  و�لتاأهيل،  �خلدمات،  ملقدم 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة، و����ش��ت��ري�د وت�����ش��دي��ر �ل��ن��ف��اي��ات، وخ��ط��ط �إد�رة 
و�لتفتي�ش،  و�ل��ع��ق��وب��ات،  و�شبطها،  و�مل��خ��ال��ف��ات،  �لنفايات، 

و�لتدقيق.
�لبيئة وحمايتها و�شون مو�ردها   و�نطالقا من �ملحافظة على 
باإن�شاء  �ململكة قر�رً� تاريخيًا  �لبيئي �تخذت  �لتو�زن  وحتقيق 
�ملركز �لوطني للرقابة على �اللتز�م �لبيئي يف عام 2020 ككيان 
�الإطار  مكونات  باقي  مع  بالتكامل  يعمل  و�إد�ري��ًا  ماليًا  م�شتقل 
كافة  �لتز�م  مر�قبة  على  للبيئة  �لوطنية  للمنظومة  �ملوؤ�ش�شي 
�لبيئية  و�ال�شرت�طات  و�ملعايري  باالأنظمة  �لتنموية  �الأن�شطة 
�ملعتمدة. ويقوم �ملركز بو�شع �ل�شو�بط و�ال�شرت�طات �لبيئية 
ومتابعة �إنفاذ �الأنظمة و�للو�ئح �لبيئية لتحقيق تطلعات �لقيادة 
�لتو�زن بني  �لبيئي وحتقيق  �لر�شيدة حيال �الرتقاء بااللتز�م 

�لتنمية وحماية �لبيئة.
و   ) )م��و�ن  �لنفايات  الإد�رة  �لوطني  �ملركز  د�ّشن  �أن  و�شبق   
�أمانة  م��ن  بدعم  "�شرك"  �لتدوير  الإع���ادة  �ل�شعودية  �ل�شركة 
�إنتاج  �ل�شلبة و  �لبلدية  �لنفايات  ، من�شاأة فرز  �لريا�ش  منطقة 
�لوقود �لبديل  ويعد هذ� �مل�شروع �الأول من نوعه على م�شتوى 
�لقطاع �خلا�ش، ممثال يف �شركة �حللول  بال�شر�كة مع  �ململكة 
�خل�شر�ء لفرز �لنفايات �لبلدية �ل�شلبة و�إنتاج �لوقود �لبديل ، 
وهو �شابقة نوعية الإنتاج �لوقود �لبديل لتزويد قطاع منظومة 

�ل�شناعة خا�شة قطاع �شناعة �الإ�شمنت "�الأخ�شر".
و �شتنتج هذه �لوحدة �أكرث من 40 �ألف طن �شنويًا من �لوقود 
�لبديل �مل�شتعاد من �لنفايات �لبلدية، باالإ�شافة �ىل ��شتعادة ما 
مما  للتدوير،  �لقابلة  �لنفايات  من  �شنويًا  7500ط��ن  عن  يزيد 
�لثقيل،  �ألف برميل من �لزيت  �شيوفر �شنويًا ما يزيد عن 100 
�ل��وق��ود  م��ن  �ل��وف��ر  حتقيق  يف  �مل�شاهمة  نحو  �أوىل  كخطوة 
م�شتوى  على  �شنويا  برميل  مليون   24 �ل�  يقارب  مبا  �ملكافئ، 
�لنفايات  لكامل  �حل��ر�ري��ة  �لطاقة  �إجمايل  باحت�شاب  �ململكة، 

�لبلدية �ل�شلبة.
و ي�شهم �مل�شروع يف حتقيق هدف �لتحول عن �ملر�دم للنفايات 
عام  بحلول  �لريا�ش  مدينة  يف   %70 بن�شبة  �ل�شلبة  �لبلدية 
على   %94 بن�شبة  �مل���ر�دم  ع��ن  �ال�شتبعاد  و   ،2026  /2025
�النبعاثات  يخف�ش  مما   ،2035 ع��ام  بحلول  �ململكة  م�شتوى 
�ل�شارة مبا يعادل 38 مليون طن �شنويًا على م�شتوى �ململكة، 
�شمن �إطار حتقيق �أهد�ف مبادرة "�ل�شعودية �خل�شر�ء" �لتي 
�شي�شهم  كما  �لبيئية،  �ال�شتد�مة  تعزيز  و  �لبيئة  بحماية  تعنى 
يف  وظيفية  فر�ش  �إيجاد  يف  �ملماثلة  �مل�شاريع  و  �مل�شروع  هذ� 

جمال �إد�رة �لنفايات و �إعادة �لتدوير.

االقتصاد السعودي األسرع نموا وانتعاشا واحتواء للتضخم

شراكة بين الوادي الصناعي ومجمّع التكنولوجيا

إطالق الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

تمكين التحول الرقمي والتقني بالموانئ 
الريا�ض - البالد

وّقعت �لهيئة �لعامة للمو�نئ "مو�نئ" و�ل�شركة 
"تبادل"   �إلكرتونيًا  �ملعلومات  لتبادل  �ل�شعودية 
�أم�����ش، م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��غ��ر���ش ت��ط��وي��ر �أنظمة 
�إط��ار  يف  وذل��ك  �جلديد؛  �ملو�نئ  جمتمع  �إد�رة 
�شعيها لقيادة حتّول م�شتقبل �حلركة �لتجارية، 
�مل�شتد�م يف  �لنمو  �لتناف�شية وحتقيق  و�شمان 

�ملو�نئ �ل�شعودية.
�لتو�ّشع  حتقيق  �إىل  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
يف �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ب���امل���و�ن���ئ �ل�����ش��ع��ودي��ة 
وم�شاعفتها من 46 خدمة حالية �إىل 150 خدمة 
و�لنا�شئة  �حلديثة  �لتقنيات  ومتكني  م�شتهدفة، 
تقنيات  �شيما  ال  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وفق 
�الأ�شياء،  �إن��رتن��ت  وتقنيات  �جلغر�فية  �حل��دود 
ومتقدمة  و�شريعة  �آم��ن��ة  خ��دم��ات  تقدمي  وك��ذل��ك 
ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن يف جم�����االت �ل���دف���ع و�ل��ف��وت��رة 

با�شتخد�م �أحدث تطبيقات "�لفنتك".
وت�����ش��م��ل �مل���ذك���رة �إع������ادة ه��ن��د���ش��ة �الإج�������ر�ء�ت 

مدى  وتاأكيد  �ل�شعودية  �مل��و�ن��ئ  يف  و�لعمليات 
تو�فقها مع �ملعايري �لدولية وتعزيز ربطها ب�شبكة 
�ملو�نئ �لعاملية، كما ُت�شهل عملية تطبيق �لبو�بات 
�حلديثة  �لتقنيات  تطبيق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ذك��ي��ة، 
�لنا�شئة �ملرتبطة باأنظمة �إد�رة جمتمعات �ملو�نئ 

ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
�لذكية  �مل��و�ن��ئ  م��ب��ادرة  �إط���ار  ذل��ك �شمن  وي��اأت��ي 
�الأمت��ت��ة  تقنيات  لتطبيق  �لهيئة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
�لتحّول  توجهات  يحقق  مبا  و�ملتطورة؛  �حلديثة 
�ل��رق��م��ي يف �ل��ق��ط��اع �ل��ل��وج�����ش��ت��ي؛ مت��ا���ش��ي��ًا مع 
و�خلدمات  للنقل  �لوطنية  �الإ�شرت�تيجية  �أه��د�ف 
�للوج�شتية برت�شيخ مكانة �ململكة مركزً� لوج�شتيًا 
عامليًا وحمورً� لثالث قار�ت. كما ت�شعى "مو�نئ" 
�إىل تعزيز نظرتها �مل�شتقبلية يف �لقطاع �لبحري، 
وتبّني تقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة و�الأمناط 
ميناء  جت��رب��ة  خل��ل��ق  و�مل��ت��ط��ورة  �لتقليدية  غ��ري 
على  ب��ه  ُيحتذى  ري���ادي  من��وذج  وت��ق��دمي  �شل�شة، 

م�شتوى �ملو�نئ �لعاملية.

الدويل  النقد  ل�صندوق  اإقليمي  مكتب  اإن�صاء  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة  االثنني  اليوم  املالية  وزارة  توقع 
اأبرز  واأحد  املنطقة  اقت�صاديات  اأكرب  باعتبارها  اململكة  مكانة  اخلطوة  هذه  وتعك�ض  الريا�ض،  يف 

اقت�صاديات جمموعة الع�صرين.
تويرت:  على  الر�صمي  ح�صابه  على  تغريدة  يف  االأحد،  اجلدعان  اهلل  عبد  حممد  املالية   وزير  وقال 
"التقيُت مدير عام �صندوق النقد الدويل كري�صتالينا غورغيفا، وبحثُت معها جماالت التعاون بني اململكة 

وال�صندوق، مبا يف ذلك تنمية القدرات واإن�صاء مكتب اإقليمي لل�صندوق يف مدينة الريا�ض."

جورجيفاحممد اجلدعان 

الجدعان: المملكة 
تدعم جهود تخفيف 
أزمة الغذاء العالمية

الريا�ض - البالد

لدعم قطاع العلوم واالبتكار 

دعما لالستدامة وفرص االستثمار البيئي

ارتفاع القروض المصرفية للمؤسسات 

جدة - البالد
�لبنك  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل�شهرية  �ل��ن�����ش��رة  �أظ��ه��رت 
من  �ملقدمة  �لقرو�ش  �رتفاع  �ل�شعودي،  �ملركزي 
�ملوؤ�ش�شات  �إىل  �ل�شعودية،  و�مل�����ش��ارف  �لبنوك 
بن�شبة  �خل��ا���ش  و�لقطاع  �ملالية  غ��ري  �حلكومية 
�إىل  لت�شل  �ملا�شي،  �أغ�شط�ش  �شهر  بنهاية   %15
2359 مليار ريال مقارنة بنحو 2049 مليار ريال 

خالل �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.

ووفًقا ل� "�شاما" فقد �رتفعت �لقرو�ش �ملقدمة من 
�خلا�ش  للقطاع  �ل�شعودية،  و�مل�شارف  �لبنوك 
بنهاية �شهر �أغ�شط�ش لت�شل �إىل 2241 مليار ريال 
وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفرتة نف�شها من 

�لعام �ل�شابق.
للموؤ�ش�شات �حلكومية  �ملمنوحة  �لقرو�ش  وبلغت 
غري �ملالية نحو 117.1 مليار ريال مبرتفعة بن�شبة 

قدرها 26% لنف�ش �لفرتة.
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األمن يفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.. والكاظمي لطهران:

ال تصفية حسابات عبر العراق

مليشيا الحوثي تبتز المجتمع الدولي

اعتقاالت وحشية للمتظاهرين اإليرانيين

تواصل الخروقات إلفساد مساعي تمديد الهدنة

بغداد - البالد

عقب  بــغــداد  الــعــراقــيــة  العا�سمة  ــهــدوء  ال �ــســاد 

بعد  التحرير  �ساحة  من  املتظاهرين  ان�سحاب 

مواجهات مع الأمن اأ�سفرت عن �سقوط اإ�سابات، 

بينما اأكد م�سدر اأمني، اأن القوات الأمنية بداأت 

بفتح طرق العا�سمة، مبينا اأن الأمن با�سر عملية 

فتح الطرق تباعا وفق خطة منظمة، م�سريا اإىل 

الآن يخ�ص ج�سري  قــرار حتى  اأي  عــدم وجــود 

اجلمهورية وال�سنك واملعلق.

اأول  لــلــتــظــاهــرات،  املــركــزيــة  اللجنة  وطــالــبــت 

اأممي  باإ�سراف  موؤقتة  انتقالية  حكومة  باإن�ساء 

العملية  �سخ�سيات  من  اأي  فيها  يكون  األ  على 

خالل  البلد  قـــادت  الــتــي  واحلــزبــيــة  ال�سيا�سية 

عن  ال�سادر  البيان  قــال  اإذ  املا�سية،  ال�سنوات 

جلمع  مليونية  حملة  يف  �ست�سرع  اأنها  اللجنة 

توقيعات اأبناء ال�سعب على عري�سة راف�سة لهذا 

فيها  للم�ساركة  العراقيني  جميع  داعية  النظام، 

اإذا مل ت�ستجب القوى ال�سيا�سية للمطالب.

من   19 اإ�سابة  الأمــنــي  الإعـــالم  خلية  واأعلنت 

التي  املــظــاهــرات  الأمـــن، و9 مدنيني يف  قــوات 

املتظاهرين  اآلف  وكـــان  الــعــا�ــســمــة.  �سهدتها 

الثالثة  الـــذكـــرى  لإحـــيـــاء  بــغــداد  يف  جتــمــعــوا 

ال�سلطة  لالنتفا�سة الكربى وغري امل�سبوقة �سد 

اخلدمات  اإدارة  و�سوء  احلاكمة  النخبة  وف�ساد 

كما  كامال،  �سيا�سيا  �سلال  ي�سهد  بلد  يف  العامة 

�سد  ال�سباب،  مــن  ومعظمهم  املحتجون  هتف 

الأعــــالم  رافــعــني  واملــيــلــيــ�ــســيــات،  ال�سيا�سيني 

ــاء  ــن اأث  ،2019 عـــام  قــتــلــى  و�ـــســـور  ــعــراقــيــة  ال

لإحــيــاء  الــرمــزيــة  التحرير  �ساحة  يف  جتمعهم 

ج�سر  مدخل  عند  احت�سدوا  وكــذلــك،  الــذكــرى. 

بثالثة  الأمنية  القوات  اأغلقته  الذي  اجلمهورية 

حواجز من الكتل اخلر�سانية ملنع الو�سول اإىل 

املنطقة اخل�سراء التي ت�سم ال�سفارات الغربية 

رئي�ص  نــدد  مــن جهته،  الـــدولـــة.   ومــوؤ�ــســ�ــســات 

با�ستمرار  الكاظمي  م�سطفى  العراقي  الــوزراء 

كبرية  باأ�سرار  ت�سبب  الــذي  الإيـــراين  الق�سف 

حمــاولت  جميع  رف�ص  مــوؤكــدا  الــعــراق،  �سمال 

داعيا  احل�سابات،  لت�سفية  ك�ساحة  بالده  اتخاذ 

ــران  اإي ت�سرفات  لإيــقــاف  اإجــــراءات  اتــخــاذ  اإىل 

ت�سريحات  وتــاأتــي  الــعــراق.   �سمال  الع�سكرية 

الكاظمي بعدما اأعلنت طهران موا�سلة عملياتها 

يف كرد�ستان العراق.

واأو�سح احلر�ص الثوري الإيراين يف وقت �سابق 

اأنه �سيوا�سل هجماته يف كرد�ستان العراق �سد 

الكردية  للمعار�سة  التابعة  امل�سلحة  املجموعات 

�سل�سلة  "�سن  ـــه  اإن بــيــان  يف  ـــال  وق الإيــرانــيــة. 

�سمال  يف  اإرهابية  ومقرات  قواعد  �سد  عمليات 

الأنــواع  جميع  من  �سواريخ  با�ستخدام  العراق 

قــتــالــيــة وطـــائـــرات م�سرية  وطـــائـــرات مــ�ــســرية 

�ست�ستمر  العمليات  هذه  اأن  اأكد  كما  انتحارية"، 

وت�ستمر  املعار�سة.  اجلماعات  �سالح  نزع  حتى 

امللي�سيات التابعة لإيران يف ا�ستخدام العا�سمة 

ب�سكل  املنطقة  يف  املــاليل  اأجــنــدة  لتنفيذ  بغداد 

عام، كما اأنها تريد زعزعة اأمن وا�ستقرار العراق 

رئي�ص  حكومة  اأن  غــري  الأجـــنـــدة،  تلك  لتمرير 

للملي�سيات  تت�سدى  الكاظمي  م�سطفى  الــوزراء 

الأمــان  وتوفري  العراق  اأمــن  حلماية  ومعاونيها 

يف  اإيــران  تدخالت  ملنع  ال�سعي  مع  للمواطنني، 

داخليا  القرار  ليكون  الداخلية  العراق  �سوؤون 

م�سلحة  على  احلــادبــني  البلد  اأبــنــاء  من  خال�سا 

ال�سعب وبالتايل توفري العي�ص الكرمي للعراقيني 

اأرقــهــم ل�سنوات طويلة  الــذي  الإرهـــاب  واإيــقــاف 

ب�سبب امللي�سيات الإيرانية التي نفذت الكثري من 

باملنطقة اخل�سراء وغريها  الإجرامية  العمليات 

من املناطق يف املدن العراقية املختلفة. 

عدن - البالد  

م�ساعي  املتوا�سلة  احلوثية  اخلــروقــات  تهدد 

اليمني،  اجلي�ص  اأعلن  اإذ  الأممية،  الهدنة  متديد 

للملي�سيا  خرقا   5015 ت�سجيل  )الأحـــد(،  اأم�ص 

خـــالل الــهــدنــة بــجــبــهــات تــعــز املــحــا�ــســرة للعام 

ال�سابع على التوايل، حيث اأ�سار بيان ملحور تعز 

الع�سكري، اأن ملي�سيا احلوثي الإرهابية توا�سل 

وقال  تعز.  الأممية يف جبهات  للهدنة  خروقاتها 

ر�سدت  املا�سية  الــــ6  الــهــدنــة  اأ�ــســهــر  خــالل  اإنـــه 

امللي�سيات  ارتكبتها  للهدنة  خرقا   5015 القوات 

م�سري  وطــــريان  هجومية  اأعــمــال  بــني  تــنــوعــت 

واأ�سلحة مدفعية وقنا�سة واألغام، م�سيفا: "قوات 

باأ�سلحة  ا�ستهداف  عملية   2489 وثقت  املحور 

و523  قن�ص،  عملية  و598  ومتو�سطة،  خفيفة 

امل�سري  للطريان  ا�ستخداما  و448  مدفعيا  ق�سفا 

هجوميا،  عمال  و86  والهجومي  ال�ستطالعي 

من  نا�سفة  وعبوات  األغام  زراعــة  عملية  و177 

قبل امللي�سيا". واأ�سفرت اخلروقات عن مقتل 34 

مدنيا   11 و�سقوط  اآخرين،   155 وجرح  جنديا 

واإ�سابة 56 اآخرين، اإ�سافة لطرقات وحت�سينات 

وانتهت  جديدة.  ع�سكرية  تعزيزات  وا�ستقبال 

الــهــدنــة الــثــالــثــة، اأمـــ�ـــص، بــعــد متــديــدهــا للمرة 

من  اأيا  احلوثية  امللي�سيات  تنفذ  اأن  دون  الثالثة 

امللي�سيات  اإن  بل  الـ6  الأ�سهر  خالل  الهدنة  بنود 

و�سعت �سروطا جديدة لتمديد الهدنة يف ت�سعيد 

البتزاز  امللي�سيات  خالله  من  متار�ص  متوا�سل 

با�سم الورقة الإن�سانية، فيما جدد رئي�ص جمل�ص 

حكومته  التزام  العليمي  ر�ساد  اليمني  الرئا�سة 

اأ�سا�ص  على  واملــ�ــســتــدام  الــعــادل  الــ�ــســالم  بنهج 

املرجعيات املتفق عليها وطنيا، واإقليميا، ودوليا 

وخ�سو�سا القرار 2216، وذلك خالل لقائه اأم�ص 

غروندبرغ.  هان�ص  اليمن  اإىل  الأممــي  املبعوث 

اليمنية  الأنــبــاء  لوكالة  وفقا  العليمي،  واأ�ــســار 

املعادي  احلوثيني  موقف  ــة  دلل اإىل  الر�سمية، 

نزيف  لوقف  احل�سنة  وامل�ساعي  ال�سالم  جلهود 

احلكومة  لها  �سهلت  التي  املبادرات  مقابل  الدم، 

ال�سرعية للتخفيف من املعاناة الإن�سانية يف كافة 

ال�سغوط  م�ساعفة  اأهمية  موؤكدا  البالد،  اأنحاء 

مع  اجلاد  التعاطي  على  احلوثيني  لدفع  الدولية 

ال�سعب  م�سلحة  وتغليب  ال�سالم،  اإحــالل  جهود 

وداعميهم  امليلي�سيات  قادة  م�سالح  على  اليمني 

التفاو�سي  الوفد  ي�سمى  ما  وكــان  الإيــرانــيــني. 

حول  التفاهمات  و�ــســول  عــن  اأعــلــن  للحوثيني 

الإن�سانية  الهدنة  وتو�سيع  لتمديد  اأممي  مقرتح 

اإىل "طريق م�سدود"، يف رف�ص �سمني للمقرتح 

�ستتعامل  انها  ال�سرعية  احلكومة  قالت  الــذي 

بالعودة  امليلي�سيا  ولّوحت  اإيجابي.  ب�سكل  معه 

من  اأ�سهر  �ستة  نحو  بعد  الع�سكري،  اخليار  اإىل 

انــدلع  منذ  الأطــول  تعد  التي  الن�سبية  التهدئة 

�ــســنــوات. وتــبــتــز ملي�سيا  ثــمــاين  قــبــل  احلـــرب 

عن  التن�سل  اأجــل  من  الــدويل  املجتمع  احلوثي 

عرب  الوقود  عائدات  من  املوظفني،  مرتبات  دفع 

الهدنة،  بــنــود  مبــوجــب  وذلـــك  ــدة،  احلــدي ميناء 

اإىل  املعركة  لنقل  وت�سعى  �ستوكهومل،  واتفاق 

مناطق ال�سرعية بحجة اأن "املرتبات كانت تدفع 

من �سادرات حقول النفط".

طهران - البالد

ل  الإيرانية، مقتل متظاهرين مبدن خمتلفة،  الإن�سان  اأدانت منظمة حقوق 

اأم�ص  موؤكدة  البالد،  �سرق  بجنوب  ال�سنية  الغالبية  ذات  زاهــدان  يف  �سيما 

133 �سخ�سًا خالل  اأن عدد القتلى خالل الحتجاجات  و�سل اىل  )الأحــد(، 

التي  الحتجاجات  خــالل  للمتظاهرين  وح�سية  اعتقالت  مع  اأ�سبوعني، 

اندلعت عقب مقتل  الفتاة الإيرانية مه�سا اأميني، حتت التعذيب.

وقال تقرير للمنظمة، اإنه مت مقتل ما ل يقل عن 92 متظاهرا يف اأنحاء البالد، 

فيما لقي 41 �سخ�سًا م�سرعهم يف احتجاجات يوم اجلمعة املا�سي مبدينة 

الرنويج،  ومقرها  املنظمة  تقرير  وبح�سب  البلو�ص".  امل�سلني  من  زاهــدان 

ا.  فاإن العدد الإجمايل للقتلى يف اأعمال القمع الأخرية و�سل اإىل 133 �سخ�سً

اإيران  يف  الأمن  عنا�سر  اأيدي  على  املتظاهرين  من  الع�سرات  وُجرح  وُقتل 

على  احتجاًجا  زاهــدان  يف  املا�سية  اجلمعة  �سالة  عقب  نظمت  م�سرية  يف 

اأكدت  اللحظة،  وحتى  البلو�ص.  من  فتاة  على  ت�سابهار  �سرطة  قائد  اعتداء 

احتجاجات  يف  فقط  ا  �سخ�سً  20 مقتل  للحكومة  الر�سمية  الإعــالم  و�سائل 

حكوميني.   مل�سوؤولني  ت�سريحات  وفق  اجلرحى  عدد  عن  واأعلنت  زاهــدان، 

ا  ويف غ�سون ذلك، وفًقا لتقرير حملة الن�سطاء البلو�ص، اأ�سيب 197 �سخ�سً

اأ�سيبوا  ا  "160 �سخ�سً جراء اإطالق النار يف هذه الحتجاجات، من بينهم 

باإطالق نار مبا�سر".  وو�سف مدير منظمة حقوق الإن�سان الإيرانية حممود 

امل�سلني  من  عدد  مقتل  وخا�سة  اإيــران،  يف  املتظاهرين  مقتل  مقدم،  اأمريي 

يف زاهدان، باأنه "مثال على جرمية �سد الإن�سانية"، م�سددًا على اإن املجتمع 

الدويل ملزم مبالحقة هذه اجلرمية ومنع وقوع جرائم جديدة على يد قوات 

الأمن الإيرانية. وتوا�سلت احتجاجات ال�سعب الإيراين، التي بداأت ردًا على 

مقتل مه�سا اأميني، بعد 15 يومًا على الرغم من القمع الدموي للمتظاهرين.  

الأمن،  قوات  �سنت  الإيرانية،  املدن  من  العديد  يف  الأحــداث  ا�ستمرار  ومع 

باأوامر من الق�ساء، موجة من العتقالت والعتقالت �سد املتظاهرين الذين 

�ساركوا يف الحتجاجات. ووفق تقارير اإعالمية اإيرانية  يقدر عدد املعتقلني 

فيما  بينهم طالب واأ�سماء م�سهورة و�سحفيون،  بنحو 2000 �سخ�ص، من 

توعد الرئي�ص الإيراين اإبراهيم رئي�سي، اأم�ص املحتجني بالقمع.
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توحيد مصادر
معلومات التراث الثقافي 

حائل تستعد 
لمهرجان مزاد اإلبل 

الريا�ض ـ البالد                              

الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  ال�سياحة  وزارة  قامت 

الثقايف  الــراث  ملواقع  تدريبية  مادة   )28( باإعداد 

اململكة  يف  املختلفة  الثقافية  ال�سياحية  وامل�سارات 

للمر�سدين  املقدم  التدريبي  املحتوى  اإثــراء  بهدف 

جتربة  تــوفــر  على  ت�ساعدهم  الــتــي  ال�سياحيني، 

�سياحية مميزة من خالل رفع كفاءتهم، وتزويدهم 

الــراث  مــواقــع  خمتلف  عــن  الدقيقة  باملعلومات 

الثقافية،  ال�سياحية  وامل�سارات  اململكة  يف  الثقايف 

وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقايف الذي مييز كاًل 

منها.

اجلهود  لتوحيد  ال�سعي  يف  املبادرة  هذه  وتتميز 

عرب  الــبــالد  يف  ال�سياحة  جتــربــة  لتعزيز  الــرامــيــة 

توفر م�سادر املعلومات الدقيقة واملوثقة اخلا�سة 

مبواقع الراث الثقايف يف خمتلف مناطق اململكة، 

بهيئة  ممثلة  الثقافة  وزارة  دور  اإطـــار  يف  وذلـــك 

الوطني  لــلــراث  الــداعــم  املتاحف  وهيئة  الـــراث 

جتــاه  ومــ�ــســوؤولــيــاتــهــا  مرجعيتها  مــن  ــًا  ــطــالق وان

باأهميته  والــتــوعــيــة  الــــراث،  هـــذا  عــلــى  احلــفــاظ 

وبقيمته احل�سارية.

حمتوى  على  املــطــورة  التدريبية  املــواد  وت�ستمل 

املر�سدين  يعني  وموثٍق  ثــرٍي  ومعلوماتٍي  معريٍف 

وجــه،  اأكــمــل  على  مهامهم  اأداء  على  ال�سياحيني 

ويتوقع اأن ي�ستفيد من هذا املحتوى اأكرث )2000( 

ت�سعى  حيث  الأوىل  املرحلة  يف  ومتدربة  متدرب 

ملهنة  املرتقب  الزدهــــار  ملواكبة  ال�سياحة  وزارة 

القادمة  الفرة  خالل  اململكة  يف  ال�سياحي  الإر�ساد 

بعون الله.

حائل  ــ البالد                               

اأعلنت هيئة تطوير حممية الإمام تركي بن عبدالله 

موعًدا  اجلـــاري   اأكتوبر   17 يــوم  حتديد  امللكية 

الإمـــام  حممية  تطوير  هيئة  "مهرجان  لنــطــالق 

منطقة  يف  الإبـــل  ملــزاد  امللكية  عبدالله  بــن  تركي 

اأيام،   9 حائل" الذي �سيقام يف حمافطة تربة ملدة 

اإطار  يف  وذلــك  حائل،  منطقة  اإمــارة  مع  بالتعاون 

اإحياء  ت�ستهدف  التي  للهيئة  املختلفة  الأن�سطة 

وتعزيز الثقافة املحلية متا�سًيا مع م�ستهدفات روؤية 

اململكة 2030.

واأو�سحت الهيئة اأن اإطالق املهرجان ياأتي جت�سيًدا 

ال�سعبي  املــورث  وتعزيز  تعميق  يف  الهيئة  لــدور 

واإ�سراك  بالإبل،  املهتمني  وا�ستقطاب  ال�سعودي، 

دور  اإىل  اإ�ــســافــًة  فعالياته،  يف  املحلي  املجتمع 

للفر�ص  داعمة  تناف�سية  ميزة  اإيجاد  يف  املهرجان 

ال�ستثمارية املتاحة يف جمال الإبل وتعزيز ثقافة 

املنطقة.

والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  املهرجان  وي�سهد 

مثل:  والرفيهية  والتوعوية  الثقافية  والربامج 

واحلرفيني  ال�سعبية  والأ�ـــســـواق  الإبـــل  ــواق  ــس اأ�

ومزاد الإبل.

الريا�ض ـ البالد        

ع  �ساحُب ال�سموِّ امللكي الأمر ال�ساعر بدر بن عبد املح�سن جمموعَته  وَقّ

ه مبعر�ص الريا�ص الدويل  "الأعمال ال�سعرية" يف اجلناح اخلا�ص ب�سموِّ
للكتاب 2022،املقام يف واجهة الريا�ص حتت �سعار "ف�سول الثقافة".

ه 5 دواوين هي:" �سهد احلروف، هام  ت املجموعة ال�سعرية ل�سموِّ و�سمَّ

الع�سفور  ينق�ص  وما  بــدوي،  من  ر�سالة  ق�سيدة،  رمبا  لوحة  ال�سحب، 

الأدبية  احلياة  اأَْثــَرت  التي  الأعمال  اأكرث  من  تعدُّ  العذق"،التي  مترة  يف 

ه بهذه املنا�سبة عن �سعادته بتوقيع اأعماله ال�سعرية،  باململكة. وعربَّ �سموُّ

للكتاب  الــدويل  الريا�ص  معر�ص  يحتلُّها  بــات  التي  باملكانة  فخره  مع 

ال�سعودية يف عهد  الثقافة  اأن  الإقليمي والدويل، موؤكًدا  على امل�ستويني 

العزيز و�سموِّ ويلِّ عهِده  عبِد  بِن  �سلماَن  امللِك  ال�سريفني  خادِم احلرمني 

رئي�ِص جمل�ص الوزراء �ساحِب ال�سموِّ امللكي الأمر حممِد بِن �سلماَن بِن 

ل  اأحد  عبِدالعزيز "يحفظهما الله"، ت�سهُد اهتمامًا غر م�سبوق، حيث ت�سكِّ

ا واإ�سالميًّا. عنا�سر القوى الناعمة للمملكة عربيًّ

وخالل العام 2019م، منَح خادُم احلرمني ال�سريفني -حفَظه الله- الأمَر 

بدر بن عبد املح�سن، و�ساَح امللِك عبِد العزيز؛ تقديًرا لإ�سهاماته وجهوده 

يف خدمة امل�سهد الثقايف الوطني.

وقت  يف   - اأعلنت  قد  ال�سعودية  والرجمة  والن�سر  الأدب  هيئة  وكانت 

لالأمر  الكاملة  والأدبية  ال�سعرية  الأعمال  البدء يف جمع  عزَمها  �سابق- 

بدر بن عبد املح�سن، واإعادة طبعها بن�سخ جديدة.

بدر بن عبد المحسن يوقع مجموعة "األعمال الشعرية"

العال ـ البالد        

"فايف  "حلظات العال" عن قائمة فعاليات مالذ  اأعلنت   

�ص �سانك�سواري" والذي يقع مبكان جديد بالقرب  �سن�سِ

فعاليات  خالل  رئي�سية  كتجربة  عكمة،  جبل  واحة  من 

مهرجان العال ال�سحي لال�ستجمام وال�سرخاء. ويقدم 

واليوغا  العافية  ممار�سات  جتــارب  اأقـــوى  املهرجان 

اأكــتــوبــر   8 وي�ستمر   والنف�سية،  الــبــدنــيــة  والــ�ــســحــة 

اجلاري، ويوفر اأن�سطة تدعم التفاعل وحتفز احلوا�ص، 

مع الركيز على القوة ال�سفائية للمو�سيقى وا�ستخدام 

ال�سمولية  بالقوى  اجل�سم  حركة  وعالقة  كعالج  الفن 

التوا�سل  لتعزيز  التجارب  تهدف  كما  والنجوم.  للقمر 

التغير  وحتقيق  الداخلية  امل�ساعر  ومراجعة  الذاتي 

التحفيزيني  واملتحدثني  اليوغا  م�ساهر  مع  الإيجابي، 

التجزئة  وجتارة  واملو�سيقى  التفاعلية  العمل  وور�ص 

امل�ستوحاة من العال. ويعود م�ساركون بالن�سخة الأوىل 

واحلكمة،  واليقظة  الكال�سيكية  اليوجا  مــدرب  مثل 

ماني�ص بول، وعازف اجليتار واملغني دان مور�ص باأغاٍن 

بان-  "هاند  الـ  وعازفة  النف�ص  وعاملة  واملوؤلفة  ملهمة 

تاأليف  للم�ساركة يف  اأديفا؛  املعدن" فالنتينا  النقر على 

مو�سيقى عالجية وهادئة يف جل�سات جماعية مبتكرة. 

نحفاوي،  خالد  حمليًا  امل�سهورين  املمار�سني  بني  ومن 

الطبيعة، وتقود  الطلق م�ستوحاة من  الهواء  بجل�سات 

ا�ستعادة  واأعمال  الذهنية  اليقظة  درو�ص  املدين  غالية 

الإيجابي،  التاأثر  ذات  ال�سحية  واملمار�سات  التنف�ص 

وتقدم نان�سي زبانه جل�سات التاأمل املميزة. كما �ستقدم 

مدر�سة الديرة للفنون املواهب الن�سائية من اأهايل العال 

يف جل�سات خم�س�سة لعر�ص اإبداعاتهن والتحدث عن 

برنامج  ويت�سمن  الزائرين.   مع  والتفاعل  جتاربهن 

الفتتاح الر�سم على الوجه واملو�سيقى واأن�سطة تعزيز 

على  القبلي  والــر�ــســم  املنتظم،  بالتنف�ص  ال�ست�سفاء 

لل�سخ�ص،  الجتماعي  والنتماء  الفن  لإظهار  الوجوه 

با�ستخدام مو�سوعات م�ستوحاة من العال. كما يت�سمن 

وماتيا�ص  بوغدان  بقيادة  جتربة  يف  املو�سيقي  التاأمل 

اإ�سافة  العميق،  الب�سري  وال�سوت  والطبول  بالكمان 

"األكيمي اآرت ريواير"  اإىل مو�سيقى التنف�ص من تاأدية 

التحفيزية  واملــحــادثــات  ال�سعر  ثــم  براكا�ص"،  و"ليو 

الدين  فتح  رغد  وتدير  يوجا.  وميمي  بول  ماني�ص  مع 

واملــخــرج  الــفــنــان  ويــقــود  التمثيلي،  ال�سعر  جل�سات 

ال�سعودي بالل عالف جل�سات حركية و�سعرية حية، اأما 

اليوجا  منها  الأيــام،  مدار  على  جل�ساتها  فتنظم  اليوغا 

الهوائية، وال�سامتة، والت�ساحلية، وريا�سة "الأنيمال 

فالو". تقدم هذه التجارب جمموعة مواهب مثل ميمي 

كرامر،  وجو�ص  مدينا،  و�سارة  مارتن،  وروبــن  يوغا، 

و�سيخة حمد، وغالية املدين، وكون�ستانتينا ماريداكي، 

الرفاعي،  وجلني  ال�سحف،  وروؤى  الغالييني،  وريــان 

وتبداأ التذاكر من 50 رياًل.

"لحظات العال " تعلن برنامج االستجمام واالسترخاء 

جدة – رانيا الوجيه          

ت�سكل الأزياء الراثية ال�سعودية منظورًا ثقافيا كبرًا، 

املجتمع  يف  وا�سحة  ب�سمة  لها  زالــت  وما  كانت  فهي 

فــالأزيــاء  احلا�سر،  اأو  املا�سي  يف  �ــســواء  ال�سعودي 

ال�سعودية الراثية تلهم باألوانها ونقو�سها وت�ساميمها 

الراثية  الأزيـــاء  مييز  فالذي  املجتمعات،  من  الكثر 

اأنها حتظى مبوروث ثقايف قدمي  ال�سعودية  التقليدية 

ومتعدد، فلكل منطقة يف اململكة موروثها اخلا�ص بها.

الكلية  نظمت  الراثية  الزيـــاء  اأهمية  مع  وتوا�سال   

الت�سميم وت�سنيع  للبنات بجدة متمثلة بق�سم  التقنية 

) اململكة  )الأزياء الراثية بعد توحيد  اأم�سية  الأزياء  

ال�سعودية.  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

بعد  الراثية  الأزيــاء  حتــولت  الأم�سية  عر�ست  حيث 

توحيد اململكة با�ست�سافة اإحدى مر�سحات فريق املعهد 

�سرحت  التي  ع�سيالن  رمي  التقليدية  للفنون  امللكي 

باململكة من  الراثية  الأزياء  بها  التي مرت  التطورات 

يتم  التي  والقطع  امل�ستخدمه  الألوان واخلامات  حيث 

ا�سافتها لكل زي ح�سب كل منطقة ومايرمز اإليه . وقد 

التغير  منها  متعددة  مو�سوعات  مناق�سة  ذلــك  تخلل 

الع�سري،  البنات،العباءات،الثوب  تعليم  املفاجئ، 

ا�ستقبال  الأم�سية  �سهدت  العرو�ص.  ال�ستدامة،ثياب 

عفراء  الدكتورة  بجدة  للبنات  التقنية  الكليه  عميدة 

الت�سميم  ق�سم  رئي�سة  من   الكرامكل  �سيوفها  اللياتي 

وجدان  الدكتورة   عبدالعزيز  امللك  بجامعة  والفنون 

توفيق  والدكتورة  مها الدباغ ع�سوة بق�سم الت�سميم 

التدري�ص  ع�سوات  مــن  اأخـــرى  وجمموعه  والــفــنــون 

ومن�سوبات  جــدة  وجامعة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

الكلية التقنية للبنات بجدة. حيث بلغ عدد احلا�سرات 

على  الكلية  عميدة  اأثــنــت  ــد  وق  . كـــادرا   55 لالأم�سية 

حمتوى  تعد  والتي  الأم�سية  يف  املطروحة  املعلومات 

يف  التدريب  هيئة  ع�سوات  منه  ي�ستفيد  قيما  اإثرائيا 

ق�سم الت�سميم وت�سنيع الأزياء.

األزياء التراثية في أمسية بـ"تقنية البنات" 
حائل ـ البلالد         

د�سنت وزارة الثقافة، مهرجان "اأجا و�سلمى" 

يف مــتــنــزه املـــغـــواة مبــديــنــة حـــائـــل، و�ــســط 

مطلعني  والـــزوار،  ال�سّياح  من  كبر  ح�سور 

ر�سم  مــن  املتنوعة،  الثقافية  الأن�سطة  على 

والأدب،  الطهي  وفنون  ومو�سيقى  وم�سرح 

اإىل جانب م�ساحات اإبداعية لالأطفال، لتحيي 

من خالله الوزارة فنون وتقاليد املنطقة.

وقدم املهرجان بني جنبات اجلبلني ال�سهرين 

اأجا و�سلمى، فر�سة ممتعة للزّوار لال�ستمتاع 

مب�ساهدة النجوم وهي ت�سيء �سماءه ب�سكٍل 

ي�سفي بعدًا جمايًل، اإىل جانب بقية الفعاليات 

خم�س�سة  وفعاليات  اأن�سطة  يف  متثلت  التي 

لالأطفال يف منطقة الأطفال، ومنطقة احلرفيني 

ا�ستهرت  التي  الأدوات احلرفية  التي تعر�ص 

الــ�ــســنــني، ومنطقة  املــنــطــقــة مــنــذ مــئــات  بــهــا 

ُعمان،  �سلطنة  اأزيــاء  ومنها  العاملية  الأزيـــاء 

جانب  اإىل  واملك�سيك،  واملــغــرب،  ــبــرو،  وال

�سملت  امل�ساركة،  للدول  الفلكلورية  العرو�ص 

املغربي،  والفلكلور  الــ�ــســعــودي،  الفلكلور 

والفلكلور البرويف، واملنغويل، واملك�سيكي، 

اإ�سافًة اإىل ال�ستمتاع  والأفريقي، والُعماين، 

بالطهي املبا�سر يف منطقة الطهي.

تقدمي  و�سلمى"  "اأجا  مــهــرجــان  ويــوا�ــســل 

اأيــام   9 مـــدار  على  خمتلفة  ثقافية  فعاليات 

م�ساًء   11 اإىل  م�ساًء   5 ال�ساعة  من  متتالية 

ــًا عـــرب تــ�ــســع مــنــاطــق، وهــــي: منطقة  يــومــي

املقاهي،  العاملية،  املطاعم  املبا�سر،  الطهي 

 3D احلكواتي،  النفود،  جناح  الرمال،  ر�سم 

ومنطقة  مو�سيقي،  مــ�ــســرح   ،Maping
اإبــداعــي  خليٍط  يف  �ستقدم  والــتــي  الأطــفــال. 

وارتبطت  ال�سحراء،  اأبناء  ابتكرها  فعاليات 

ببيئتهم منذ مئات ال�سنني؛ لتقدم للزائر رحلٍة 

ثقافية تراثية ممزوجة بروح ال�سحراء.

مهرجان أجا وسلمى .. تأصيل لتراث الصحراء 

الريا�ض ـ البالد                    

بالريا�ص  الــدوىل  الكتاب  معر�ص  يوا�سل   

ع�ساق  مــن  كــبــر  حــ�ــســور  و�ــســط  فعالياته 

ـــقـــراءة مــن الــنــخــب واملــثــقــفــني والــكــتــاب  ال

واأم�ص  اجلن�سيات،  خمتلف  مــن  والــــزوار  

ناق�ست ندوة" الرواد الجتماعيون العاملون 

معر�ص  هــامــ�ــص  عــلــى  الثقافة"  جمـــال  يف 

مو�سوع   ،2022 للكتاب  الــدويل  الريا�ص 

املن�سات الرقمية التعليمية واأهميتها لأجيال 

التعليمية  الألـــعـــاب  تــعــد  حــيــث  امل�ستقبل، 

م�سدرًا لإلهام الطفل باأي�سر الطرق.

يف  املتخ�س�سني  مــن  ــدوة  ــن ال يف  ــارك  ــس و�

منرة  الرقمية;  التعليمية  املن�سات  جمــال 

جــمــجــوم، وبـــدر ورد، وجلــني اأبـــو الــفــرج، 

الندوة  واأدار  اأرينايتوي  كا�ساجا  وجيم�ص 

اآل عبيد، وذلك مبقر املعر�ص بواجهة  جلني 

الريا�ص.

وطرحت خالل الندوة العديد من الت�ساوؤلت 

الجتماعية  الأعــمــال  ريــادة  اآليات  ما  منها، 

يف املجال الثقايف حتديًدا؟، وما ال�ستثمار 

املختلفة؟،  الثقافة  قطاعات  يف  الجتماعي 

وراء  الــدافــع  الأثـــر  يكون  اأن  ميكن  وكيف 

امل�ساركون  وا�ستعر�ص  جتارية؟.  م�ساريع 

من�سة"  مثل  التعليمية،  املن�سات  من  عــددًا 

اأعناب"، ومن�سة "مل�سة"، ومن�سة "تكوين"، 

التعليمية  والــربامــج  املن�سات  من  وغرها 

التي تخدم الطالب واملعلم، م�سرين اإىل اأن 

هناك حوايل ثالثة ماليني معلم عربي، اأمام 

مئة مليون طالب عربي، واأكرث من 150 األف 

واملن�سات  الــربامــج  تلك  اأعانتهم  مدر�سة، 

مو�سحني  التعليمية،  ر�سالتهم  تو�سيل  اإىل 

ا�ستفادة حوايل 18 مليون طفل من تطبيق" 

مل�سة" حول العامل.

للكتاب  الـــدويل  الريا�ص  معر�ص  نظم  كما 

بودكا�ست  "�سناعة  بعنوان  نــدوة   ،2022

وعمر  قا�سم  حممد  الدكتور  قدمها  ناجح"، 

اجلري�سي، وذلك �سمن الربنامج الثقايف.

ال�سوتي،  البودكا�ست  اأن  املتحدثون،  واأكد 

ــا�ــص لــلــتــدويــن  ــن َقــلــب املـــعـــادلـــة، واأعــــــاد ال

 ، غــفــًرا  جــمــهــوًرا  حوله  وجمع  ال�سوتي، 

وم�ساركة  واملتابعة،  الإن�ساء  ل�سهولة  وذلك 

املــعــلــومــات واإطــــالق الــ�ــســوت، والــو�ــســول 

والتداول دون انتظار املن�سات الر�سمية .

ـــراحـــل �ــســنــاعــة  وتــــنــــاول املـــتـــحـــدثـــون، م

جــاذب  حمتوى  بناء  وطريقة  البودكا�ست 

ـــــرز الــعــقــبــات  ـــع، كــمــا تــطــرقــوا لأب ـــاَب ـــت وُم

والتحديات التي تواجه �سّناع البودكا�ست، 

وعوامل انت�ساره، واآلية حتديد نوع املن�سة 

يف  وفعاليته  الت�سويق  واأهمية  املنا�سبة، 

والعوائد  للمجتمع،  البودكا�ست  اإيــ�ــســال 

املالية التي يحققها من خالل تقدمي اخلدمات 

وبناء عالمات جلذب الرعايات.

ينق�سم  البودكا�ست  اأن  املتحدثون  واأو�سح 

نوع  وكــل  وحـــواري(،  )معلوماتي  لق�سمني 

منهما يتطلب طريقة خمتلفة عن الأخرى يف 

الإعداد والإخراج والتقدمي، وميكن اختيار 

املــحــتــوى املــنــا�ــســب مـــن خـــالل اجلــمــهــور، 

البودكا�ست  قــوة  مكامن  اأن  اإىل  م�سرين 

تكمن يف اإثارة الأ�سئلة التي يتطلع املُ�ساهد 

والطــالع،  الــقــراءة  وكــرثة  عليها،  لالإجابة 

البودكا�ست  الأ�ساليب، واأن يحتوي  وتنوع 

على الق�سة ذات الأثر والتغير الإيجابي.

كتاب الرياض يناقش أهمية المنصات الرقمية لألجيال
األلعاب التعليمية مصدر إللهام الطفل بأيسر الطرق
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الطائف- البالد
َق اجلواد "املزرج" ابن الفحل DUBAI DESTINATION، للأمري في�سل بن  َحقَّ

خالد بن عبدالعزيز، بقيادة اخليال عبدالله العويف، بطولة كاأ�س حتدي نادي �سباقات اخليل 
يف احلفل الـ45، الذي ا�ست�سافه ميدان امللك خالد باحلوية �سمن مو�سم �سباقات الطائف 

2022، فيما حقق جائزة نادي �سباقات اخليل التقديرية اجلواد "اجلماين" ابن الفحل 
اجلوائز  �سلم  وقد  املطريي،  جريد  علي  لعبدالله   ،SEEKING A HOME

للفائزين مدير عام عمليات ميدان ال�سباق وليد ال�سلّيل، و�سط ح�سور جماهريي 
كبري من املهتمني ب�سباقات اخليل.

 "المزرج" يحصد كأس تحدي نادي سباقات الخيل

جماهيرية الشباب 
وتجاهل اإلعالم

بندر البدراين

مبــفــردات  احلــقــائــق  طم�س  حتـــاول  عندما   
دخــيــلــة عــلــى الــو�ــســط الــريــا�ــســي ملــحــاولــة 
اأقدم  يعترب  كبري،  ناٍد  �سعبية  من  ال�سخرية 
اأندية الريا�س ولقب ب�سيخ الأندية لعراقته 
العريق  النادي  ذلك  بالتاأ�سي�س.  واأقدميته 
ليهتز مدرجه باإ�سقاطات �سلبية، فال�سواهد 
ــة تــنــ�ــســف مـــدرجـــات الــ�ــســبــاب  ــاريــخــي ــت ال
يف  ح�سورها  لها  كــان  حيث  بالثمانينات، 
ال�ست�سهاد  ولعل  بالريا�س،  ال�سايغ  ملعب 
الرقمي من �سفحات التاريخ يف نهائي كاأ�س 
عــام13٨0 بني  الو�سطى  لأندية  امللك �سعود 
يف  ال�سايغ  ملعب  �سجل  والهلل،  ال�سباب 
تلك احلقبة الزمنية ح�سورا لفتا للجماهري 
الــ�ــســبــابــيــة، نــا�ــســفــت اجلــمــاهــري الــهــللــيــة 
الريا�سيني  قدامى  ولعل  امللعب،  مبدرجات 
بع�س  يــحــاول  التي  احلقيقة  تلك  يعرفون 
لها.  الــتــطــرق  وعـــدم  تهمي�سها  الإعــلمــيــني 
الرقمي  لــلإثــبــات  املــبــاراة  بتلك  ال�ــســتــدلل 
ل�سعبية الليث، والأرقام �سلح ال�سبابيني مما 
ح�سورهم  ملوا�سلة  ال�سبابي  اجلمهور  دفع 
بداية  ويف  املا�سية،  باملوا�سم  باملدرجات 
ــــان تـــواجـــد جــمــهــور  املـــو�ـــســـم احلــــــايل، ك
مناطق  خمــتــلــف  يف  بــاملــدرجــات  الــ�ــســبــاب 
النقل  كــامــريات  جتاهل  من  بالرغم  اململكة 
ويحتاج  املباريات،  بع�س  يف  التلفزيوين 
الإعــلم،  من  اإن�سافا  ال�سبابي  املــدرج  ذلــك 
تواجده  يثبت  اأن  مطالب  اجلمهور  وكذلك 
لدعم  بامللعب  ال�سباب  ملباريات  باحل�سور 
الفريق، بعد حتقيق الإدارة ال�سبابية بقيادة 
وفني  اإداري  بعمل  مطالبهم  البلطان  خالد 
متهالك  فريق  من  لنت�سال  ل�سنوات  تراكمي 
فنيًا يخ�سر بالأربعة واخلم�سة لميلك هوية 
ول هيبة داخل امللعب اإىل فريق قوي ميلك 
الفريق،  �سكل  اأجنبية مميزة غريت  عنا�سر 
فّعال  ب�سكل  نف�سها  العنا�سر  تلك  وقــدمــت 
افتقدها  التي  ال�سبابية  املتعة  ومميز لإعادة 
الــ�ــســبــاب بــعــد رحــيــل جــيــل اأبـــنـــاء عطيف 
وال�سمراين و�سهيل وكمات�سو، وبقية جنوم 
تلك املرحلة وال�سنوات اجلميلة التي لزالت 
خربة  ولــعــل  ال�سبابيني،  اأذهـــان  يف  عالقة 
بح�سن  الحــرايف  الإداري  والفكر  ال�سنني 
اإداري  بــذكــاء  القليل  املــال  واإدارة  التدبري 
بن�سف ميزانية الن�سر والهلل وبل داعمني 
وعـــدم احلــ�ــســول على عــقــود رعــايــة كبرية 
لتعطي اإدارة ال�سباب در�سًا لإدارات الأندية 
الفريق  احتياجات  وفق  املال  اإدارة  بطريقة 
بتعاقدات ذات مردود اإيجابي داخل امللعب، 
ل�سنوات  ال�سباب  ابتعاد  اأن  البلطان  ويدرك 
جماهريه  يخ�سر  قــد  البطولت  عــن  اأخـــرى 
البطولت  اأن  ال�سنوات،ل�سيما  مــرور  مع 
على  الإدارة  وت�ساعد  النادي  ال�سعبية  تزيد 
ال�ستثمارات  م�سروع  وجناح  الرعاة  جلب 
التعاقدات  كانت  التوجه  ذلك  ومن  للنادي، 
مع اأجانب دوليني لهم قيمة فنية عالية، وذلك 
وتكاتف  التفاف  يتطلب  الإداري  احلـــراك 
الفريق  ودعــم  ناديهم  اإدارة  مع  ال�سبابيني 

والبتعاد عن النق�سامات والتحزبات.
@bandr_albdrani                 

في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن..

الشباب ينفرد بالصدارة.. والسكري يذيق الهالل أول خسارة

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

أخيرا.. الحظ يبتسم لشاموسكا أمام الهاللبيريرا وميشايل يتضامنان مع " فينيسوس" 
متابعة -عائ�سة ال�سهري 

وجه الربازيليان املحرفان يف �سفوف 
ــايــل ر�ــســالــة  ـــرا ومــيــ�ــس ـــهـــلل بـــريي ال

ملواطنهما فيني�سو�س جنم ريامدريد 
الأ�سباين �سعاره "نحن معك"وذلك 
احتاد  رئي�س  و�سف  خلفية  على 
وكــــــلء لعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم يف 
فيني�سو�س  لــرقــ�ــســة  ــبــانــيــا  اأ�ــس
اللعبان  قام  الكلب. وقد  ب�سلوك 

بالرق�س بذات الطريقة التي يرق�س 
مي�سايل  ت�سجيل  بعد  فيني�سو�س،  بها 

لهدفه يف مرمى التعاون.

متابعة  -عائ�سة ال�سهري 
ــــي  ــــل ــــربازي جنـــــح املــــــــــدرب ال

�سامو�سكا مدرب التعاون 
يف حتقيق اأول فوز 

لــــه بـــعـــد اإحـــــدى 
عــ�ــســرة مــبــاراة 
قــــــابــــــل فـــيـــهـــا 
الــــهــــلل خـــلل 
الفنية  قــيــادتــه 

الفي�سلي  لفريق 
حيث  والـــ�ـــســـبـــاب؛ 

خ�سر �ست مباريات وتعادل يف اأربع، 
وفــــاز يف واحـــــدة، كــانــت مــبــاراة 
ـــي كــ�ــســبــهــا  ـــت الــــيــــوم ال
بـــهـــديف �ــســمــيــحــان 
ـــنـــابـــت وفــهــد  ال
ـــدي،  ـــي ـــس ـــر� ال
بـــيـــنـــمـــا جـــاء 
الهلل  هــدف 
ـــق  عــــــن طـــري
ـــــي  ـــــل ـــــربازي ال

مي�سايل.

كالسيكو  األصفرين خميب لآلمال.. والفتح يكرم أبها بثالثية

 15 بر�سيد  للمحرفني  رو�سن  دوري  ب�سدارة  ال�سباب  انفرد 
له  خ�سارة  اأول  تلقى  الذي  الهلل  ملحقه  تعرث  م�ستغل  نقطة، 
مباراة  كانت  فيما  التعاون،  �سيفه  يد  على  جاءت  املو�سم،  هذا 
الكل�سيكو �سلبية يف الأداء والنتيجة يف ختام اجلولة اخلام�سة.
جزاء  ركلة  من  بهدف  الأول  ال�سوط  يف  تخلفه  ال�سباب  حول 
�سجلها النيجريي نواكاميي، اإىل فوز بهدفني �سجلهما البولندي 
كريت�سوفياك يف ال�سوط الثاين، ليت�سدر بالعلمة الكاملة بعد 5 

انت�سارات متتالية.
قبل  مي�سايل  الربازيلي  بهدف  الهلل  تقدم  منه،  العك�س  وعلى 
اأنه لعب ب 10 لعبني  التعاون رميونتادا مثرية رغم  اأن يحقق 
�سميحان  له  �سجل  حيث  تاوامبا،  الكامريوين  هدافه  طرد  بعد 
النابت وفهد الر�سيدي، ليبقى )ال�سكري( اأحد 3 فرق مل تذق طعم 

اخل�سارة مع كل من ال�سباب والحتاد، ويرفع ر�سيده 
اإىل 11 نقطة يف املركز الرابع.

كل�سيكو خميب
خيبت مباراة الكل�سيكو بني الن�سر والحتاد، اآمال 

عليها  وغلب  الفنية  اللمحات  من  خلت  حيث  ع�ساقهما 
ذلك عن طرد كل  واأ�سفر  التوتر والعنف من اجلانبني، 

من طارق حامد وعبداملجيد ال�سليهم من اجلانبني.
اأبها  �سيفه  على  كبري  فــوز  حتقيق  يف  الفتح  وجنــح 

الربيكان  وفــرا�ــس  بوحيمد  توفيق  �سجلها  نظيفة  بثلثية 
ويتجمد  نقاط   6 )النموذجي(  ر�سيد  لي�سبح  اخلليف،  واأميــن 

ر�سيد اأبها عند 4 نقاط.

جدة - هلل �سلمان                     
ت�سوير- عثمان ال�سمراين- عبدالله الفهيدي- م�ساري البجيدي



حائل- خالد احلامد 
تنطلق اليوم االثنني مباريات اجلولة ال�ساد�سة 
من دوري" يلو" للدرجة االأوىل للمحرتفني لهذا 
املو�سم باإقامة ثالث مواجهات جديدة، بعد فرتة 

توقف الدوري ملدة اأ�سبوعني. 
هجر VS احلزم

�سيفه  اأمام  هجر  يلعب  باالأح�ساء،  ملعبه  على 
ورغ��م   املختلفة،  ال��ط��م��وح��ات  ل��ق��اء  يف  احل���زم، 
يعد  ال��ف��ن��ي  ال��و���س��ع  اأن  اإال  ال��ط��رف��ني  م��رك��زي 
متقاربا، و�سيكون �سعارهما ك�سب النقاط الثالث 
للعودة  ي�سعى  فهجر  م�����س��واره��م��ا،  يف  امل��ه��م��ة 
جمدًدا وتعديل و�سعه يف �سلم الرتتيب، خا�سة 
باملركز اخلام�س ع�سر؛ رغم  نقطتان  اأن ر�سيده 
نقطة،   11 بر�سيد  احل��زم  واإم��ك��ان��ات  خ��رة  اأن 
يف  واال�ستمرار  ال��ف��وز،  خلطف  االأق���رب  وتظل 

املناف�سة، ما �سي�سعل مواجهتهما اليوم. 
القي�صومة VS اجلبلني 

م��واج��ه��ة  ال��ب��اط��ن،  ن����ادي  م��ل��ع��ب  ي�ست�سيف 
مباراة  يف  اجلبلني،  اأم��ام  امل�سيف  القي�سومة 
ينتظر اأن تكون قوية، القي�سومة �ساحب املركز 
االأر����س  دع���م  يف  نقاط ياأمل  بت�سع  ال�����س��اد���س 
يف  والتقدم  االنت�سارات  ملوا�سلة  واجلمهور 

�سلم الرتتيب، ولن تكون مهمته �سهلة يف ظل الظروف الفنية اجليدة 
التي يعي�سها اجلبلني يف اللقاءات االأخرية وامتالكه 10 نقاط بعد 

فوزه االأخري على املت�سدر االأخدود، ويظل مر�سحًا النتزاع نقاط 
املواجهة الثالث. 

جنران VS العني 
على ملعب مدينة االأمري هذلول بن عبدالعزيز الريا�سية، 
اأمام �سيفه العني.  يخو�س جنران مواجهة قوية و�سعبة 
النقاط  �ستمثل  وبالتايل  �سيء،  كل  يف  الفريقان  يت�سابه 
�سلم  يف  م��رك��زه  لتح�سني  للفائز  مهما  ح��اف��زا  ال��ث��الث 
الرتتيب، واالقرتاب من منطقة الو�سط، ومن املنتظر اأن 
يحفل اللقاء بالكثري من القوة والندية؛ عطفًا على حر�س 

الفريقني لالبتعاد عن املراكز االأخرية.
جنران باملركز ال�سابع ع�سر بر�سيد نقطتني، فيما يحل 

العني باملركز االأخري بنقطة وحيدة.

جدة – البالد
اأمر الرئي�س االإندوني�سي جوكو ويدودو االحتاد 
االإن��دون��ي�����س��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ب��وق��ف دوري ال��درج��ة 
تقييم  اإج���راء  حتى  م��وؤق��ت��ًا،  االإندوني�سي  االأوىل 
االأقل،  على  �سخ�سًا   174 مقتل  بعد  حتقيق،  وفتح 
بعد اأن اأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق 
ج��اوا  مقاطعة  يف  م�ساغبني  ق���دم  ك���رة  م�سجعي 
ال�سرقية االإندوني�سية، يف واحدة من اأ�سواأ املاآ�سي 
م�ستوى  على  الريا�سية  امل��الع��ب  �سهدتها  ال��ت��ي 

العامل.
واأ�ساف يف بيان: "اأود اأن اأعرب عن التعازي يف 
يف  القدم  كرة  ماأ�ساة  يف  مواطنينا  من   174 وفاة 

كانغوروهان".
وتابع: "اأعرب عن اأ�سفي ب�سبب تلك املاأ�ساة واآمل 
اأن تكون هذه هي االأخرية"، واأمر باإجراء حتقيق.

وقال قائد �سرطة املقاطعة، نيكو اأفينتا: اإن معظم 
ال�سحايا لقوا حتفهم جراء نق�س االأك�سجني خالل 
ا�ستاد  يف  امللعب  امل�سجعون  اقتحم  بعدما  تدافع 
اأرميا  امل�سيف  الفريق  خ�سر  حيث  كانغوروهان، 
ماالنغ )2-3( اأمام بري�سيبايا �سورابايا مناف�سه يف 

جاوا ال�سرقية ال�سبت.
وتابع اأفينتا خالل موؤمتر �سحفي قائاًل: "ناأ�سف 

من  قليل  ع��دد  ه��ن��اك  ك��ان  اإن���ه  امل��اأ���س��اة،  ون�سجب 
م�سجعي فريق بري�سيبايا الذين منعوا من ح�سور 
يف  الفريقني  بني  ال�سر�سة  املناف�سة  ب�سبب  املباراة 

دوري الدرجة االأوىل بالبالد".
جماهري  املباراة  يح�سر  اأن  "اقرتحنا  واأ�ساف: 

من  كانا  �سرطة  �سابطي  اأن  واأو�سح  فقط"،  اأرميا 
بني القتلى.

من جهته قال حمافظ جاوا ال�سرقية االإندوني�سية: 
"اإن ح�سيلة القتلى ارتفعت اإىل 174 �سخ�سًا ب�سبب 

اأحداث ال�سغب".

واأعلن االحتاد االإندوني�سي لكرة القدم يف اأعقاب 
احلادث تعليق جميع مباريات البطولة املتبقية ملدة 
اأ�سبوع، م�سريًا اإىل اإن نادي اأرميا لن ي�ست�سيف اأي 

مباريات اأخرى يف بقية املو�سم.
وذك���ر االحت����اد االإن��دون��ي�����س��ي يف ب��ي��ان اأن���ه مت 
حممد  وق��ال  احل���ادث،  يف  للتحقيق  فريق  ت�سكيل 
القدم:  لكرة  االإندوني�سي  االحت��اد  رئي�س  اإري��اوان 
ا�ستاد  يف  اأرميا  فريق  م�سجعو  به  قام  ملا  "ناأ�سف 

كانغوروهان".
ل���ذوي  واالع����ت����ذار  ت��ع��ازي��ن��ا  "نقدم  واأ�����س����اف: 

ال�سحايا وكافة االأطراف على احلادث".

 في افتتاح الجولة السادسة من دوري" يلو"..

 هجر يستقبل الحزم.. والقيصومة يصطدم بالجبلين
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القلعة لم تهدَم
عماد ح�صن ال�صاملي 

النادي  يف  التاريخي  االإداري  احِلراك  ُت�ساهد  واأنت 
تي�سري  الكابنت  ونائبه  معاذ  وليد  اأ.  بقيادة  االأهلي 
ح�سورهم  رغ��م  االإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  اجلا�سم 
املتاأخر، ال ي�سعك اإالاّ الوقوف احرتامًا وتقديرًا لهوؤالء 
تاريخ  �سياغة  الإع��ادة  الزمن  �سابقوا  الذين  الرجال 
الله-  باإذن  اأ�سهر، و�سيعود-  قبل  الذي �سقط  النادي 
بل  لالأهالويني،  فقط  ملكًا  لي�س  فاالأهلي  اأ�سهر،  بعد 
هو النادي �ساحب ال�سعبية اجلماهريية الكبرية جدًا 
العربية،  املنطقة  ال�سعودية ويف  العربية  اململكة  يف 
وا�ستثماريًا  ماليًا وجماهرييًا  ر  اأثاّ العام  هذا  وغيابه 
اأناّ  والدليل  ال�سعودي،  رو�سن  دوري  على  واإعالميًا 
مباريات االأهلي يف دوري يلو تتفوق بامل�ساهدة على 
د التفوق كا�سحا  غالبية مباريات دوري رو�سن، وتجَ
يف و�سائل التوا�سل االجتماعي يف مباريات االأهلي، 
املدرجات  االأهالوية احلا�سرة يف  اأناّ اجلماهري  كما 
اأندية املمتاز و�سط مناف�سة جماهريية-  تتفوق على 
- مع االحتاد، مما جعل الكرة  كانت والزالت و�ستظلاّ
اأعداد  ترى  التي  والن�سر  الهالل  جماهري  مرمى  يف 
جماهري االحتاد يف رو�سن وجماهري االأهلي يف يلو 
حالة  هناك  ب��اأناّ  ت�سعر  وب��داأت  جماهريهما  ِمن  اأكرث 
ركود يف مدرجاتهم مقارنة بهذين الفريقني العريقني، 
وهنا �ساأ�ستعني بجملة اأ. وليد الفراج الذي قال ن�سًا 
بعد الهبوط: القلعة مل ُتهدم، ولن ُتهدم، والهبوط ال 
ُيلغي تاريخ االأهلي، والنادي �سيعود قريبًا للممتاز، 
وهانحن ن�ساهد الفريق باإدارٍة �سابة طموحة تعاقدت 
ممتاز  دوري  منها  لقبا،   1٦ حقق  ال��ذي  امل��درب  مع 
ودوري اأبطال اأفريقيا، ووقعت مع املدافع با�ستو�س 
ال��دوري  يف  الالعب  وكذلك  مميزا،   cv ميلك  ال��ذي 
الفرن�سي ريا�س بودبوز والالعب ه�سام فايق الذي 
رف�س اللعب مع الفي�سلي يف دوري الدرجة االأوىل، 
الكبري..  وال�سوؤال  فورًا،  االأهلي  على عر�س  ووافق 
الكبرية على خدمة االأهلي  ملاذا وافقت هذه االأ�سماء 
الفراج  وليد  اأي�سًا  ذكرها  واالإجابة   ، يلو  دوري  يف 

يف برناجمه اأك�سن مع وليد:
هبط  واإن  حتى  اأوىل  درج��ة  ن��ادي  لي�س  االأهلي 

لهذا الدوري.

ُ

خلفت 174 قتيال ومئات الجرحى...
 أحداث دموية توقف الدوري اإلندونيسي

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

فريقه  جيزو�س  غابرييل  الرازيلي  املهاجم  ترك 
وان�سم  اإجنلرتا،  بطل  �سيتي،  مان�س�سرت  ال�سابق 
اآر�سنال، لعدم رغبته  ال�سيف املن�سرم اإىل مواطنه 
االإ�سباين بيب  املدرب  اإ�سراف  باللعب جمددًا حتت 
�سبكة  م��ع  مقابلة  يف  ق��ال  م��ا  بح�سب  غ��واردي��وال، 

الرازيل. "ESPN" يف 
وح���ق���ق اب�����ن ال������ 25 ع����ام����ًا ب����داي����ة ق���وي���ة م��ع 
من  االإم��ارات  ملعب  اإىل  قدومه  بعد  "املدفعجية"، 
ا�ستاد االحتاد مقابل 50 مليون دوالر، ليلعب حتت 
ال�سابق  امل�ساعد  اأرتيتا،  ميكل  االإ�سباين  ا�سراف 

لغوارديوال. 
ل حتى  انفجر جيزو�س مع "املدفعجية" حيث �سجاّ
 7 اأول  3 مت��ري��رات حا�سمة يف  مع  اأه���داف   4 االآن 
�سعيدًا  "كنت  وقال:  "برميريليغ"،  ال�  من  مباريات 
بعدم  االأم���ر  يتعلق  ال  �سيتي،  مان�س�سرت  يف  ج��دا 
�سعادتي". تابع: "لكن تعنياّ علياّ قبول الطريق التي 
طريقة  ب�ساأن  امل�ساألة  كانت  اتبعها.  اأن  الفريق  اأراد 

فهم غوارديوال لكرة القدم، ومبا كان يريد". 
واأكمل: "يف هذه احلالة، اإما تقبل اأو ترف�س. اإذا 
رف�ست، تقول عندها: �سكرًا ولنذهب يف حتٍد اآخر". 

بالوقت  �سعيدًا  ال�سابق  باملريا�س  العب  يكن  ومل 
اآخ��ر 5  اإجن��ل��رتا 4 م��رات يف  ل��ه م��ع بطل  املمنوح 
�سنوات، وترك فريقه مع ان�سمام الرنويجي اإرلينغ 

هاالند واالأرجنتيني ال�ساب خوليان األفاريز، وحقق 
الفتاك هاالند بداية خارقة بت�سجيله 11 هدفًا يف 7 
مباريات. واأم�سى جيزو�س 5 �سنوات يف �سفوف 
م��رات،   4 ال���دوري  لقب  فيها  اأح���رز  "�سيتيزنز" 
وخا�س  م��رات،   3 الرابطة  وك��اأ���س  م��رة،  والكاأ�س 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2021. لكنه كان منزعجًا 
املف�سل  موقعه  من  بدال  ال��رواق  على  دور  لعب  من 
خمتلف،  الو�سع  اأر�سنال،  يف  "هنا  حربة:  كراأ�س 
الالعبون واالأ�ساليب خمتلفة".  القدم خمتلفة،  كرة 
تابع: "يف �سيتي مل يكن املهاجم يلم�س الكرة كثريًا، 
ميكنكم مالحظة ذلك اإذا �ساهدمت املباريات. حتدثت 
كثريًا مع اأرتيتا عن اأ�سلوب اللعب. هو يعرفني واأنا 
�سمن  اأرتيتا  وك��ان  مني".  يريده  ما  فهمت  كذلك، 
االأول،  للفريق  م��درب��ا  ل��غ��واردي��وال  الفني  اجل��ه��از 
عندما ان�سم جيزو�س يف 2017، وذلك قبل انتقاله 
�سنتني. وقال جيزو�س:  بعد  لندن  �سمال  فريق  اإىل 
ب�سمة  القدم مع  كرة  األعب  امللعب،  اأنا حراّ يف  "هنا 

على وجهي واأحاول تقدمي اأف�سل ما عندي".
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جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
عن  ــدويل  ال ال�سينمائي  الأحــمــر  البحر  مهرجان  اأعلن 
الأفــام  �سناعة  حتــدي  من  الثانية  الــدورة  يف  الفاِئَزين 
�سانعي  لدعم  تهدف  التي  �ساعة؛   48 خــال  الق�سرية 

الأفام واملبدعني يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويــاأتــي املــ�ــســروع ثــمــرة لــتــعــاون عــدد مــن اجلــهــات مع 
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل. حيث احت�سن 
التحدي �سانعي الأفام املبتدئني الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 18-25 �سنة وذلك لت�سجيعهم على كتابة فيلم ق�سري 

وت�سويره واإنتاجه خال يومني فقط.
طلبات   103 ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  تلقى 
على خلفية الإعان عن التحدي يف �سهر يونيو املا�سي، 
يومني،  مــدى  على  اإر�سادية  عمل  ور�ــش  بتقدمي  بــادر  ثم 

ال�سعودي  املخرج واملنتج  بقيادة  اإنتاج  وت�سمنت ور�سة 
وور�سة  خوجة،  اأميــن  اجلوائز  من  العديد  على  احلائز 
بــقــيــادة املــخــرج  ــــام  اأخــــرى حتــت عــنــوان: �سناعة الأف
الت�سوير  لور�سة  اإ�سافة  الرب�ساوي،  مهدي  التون�سي 
موريال  ال�سهرية  اللبنانية  امل�سورة  بقيادة  ال�سينمائي 
اأبوالرو�ش. وقد فاز يف حتدي �سناعة الأفام خال 48 
 »Bright Frame« فريق  من  كل  ال�سنة  لهذه  �ساعة 
خزانة  يف  »الطفل  فيلم  اأخــرج  الــذي  زيــدان  خالد  بقيادة 
ماب�سه« مع زمائه عبدالعزيز العي�سى وخالد با�سودان. 
بقيادة   »Night Owls« فهو  الآخر  الفائز  الفريق  اأما 
الأحمر«  ــورد  ال ُيزهر  »عندما  اأنتجت  التي  احلربي  تــال 
مع زمائها جلني �سام، وناتايل �سراج، ورغدة باحارث، 

وم�ساوي اليحيى.

جدة ـ  البالد 
اأعلنت اجلمعية اخلريية لإكرام امل�سنني "اإكرام" اكتمال 
اأول  يعد  الــذي  بالباحة  الوطني  اإكـــرام  منتجع  م�سروع 
منتجع للم�سنني على م�ستوى اململكة، �سمن جهود اململكة 
اليوم  مــع  وتــزامــنــا  ال�سن  كبار  رعــايــة  خــدمــات  لتح�سني 

العاملي لكبار ال�سن.
 واأو�سح املدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن اأبورياح، 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  يقدم  الوطني  اإكــرام  منتجع  اأن 
من  انطاقًا  للم�سنني،  ال�ساملة  والنف�سية  والجتماعية 

بهم  والهتمام  ال�سن  كبار  رعاية  باأهمية  اجلمعية  اإميــان 
املنتجع  اأن  مبينًا  وجــه،  اأكمل  عرب  لهم  اخلدمات  وتوفري 
مربع وي�سم يف مرحلته  األف مرت   23 م�ساحة  على  ميتد 
للفعاليات  وم�سرحًا  وم�سجدًا  �سيافة،  دار  مبنى  الأوىل 
خارجيًا  ومم�سى  وريا�سيًا  �سحيًا  ونــاديــًا  واملنا�سبات، 
اأن  مبينًا  وعــيــادات،  و�سيدلية  ومكتبة  مركزيًا  ومطعمًا 
عالية  رعــايــة  خــدمــات  تقدمي  يف  تتمثل  اجلمعية  ر�سالة 
املنزلية واإيواء  الأولية  الرعاية  اإىل جانب تقدمي  اجلودة 

ملن ل عائل لهم من فئة امل�سنني يف منطقة الباحة.

السجن والغرامة لمزوري محررات رسمية 
الريا�ض ـ البالد 

النيابة العامة، باأن حتقيقات نيابة  �سرح م�سدر م�سوؤول يف 
التهام  توجيه  اإىل  انتهت  العامة،  الثقة  مت�ش  التي  اجلــرائــم 
حمــررات  بتزوير  مواطنني   )4( مــن  مكون  اإجــرامــي  لت�سكيل 

ر�سمية.
واأ�ساف امل�سدر اأن اإجراءات التحقيق ك�سفت قيام املذكورين 
ب�سنع حمررات ل اأ�سل لها من�سوبة جلهة عامة -اإحدى �سفارات 

لا�ستياء  �سحيحة  غري  وقائع  مت�سمنة  اخلــارج-  يف  اململكة 
بوا�سطتها على ممتلكات الغري دون وجه حق.

املخت�سة؛  للمحكمة  واإحالتهم  املتهمني  اإيقاف  مت  باأنه  واأفــاد 
مت�سمًنا  احلكم  �سدر  وقد  نظاًما،  املقررة  بالعقوبات  للمطالبة 
ت�سل  ملــدد  بال�سجن  عليهم  واحلــكــم  اإليهم  ُن�سب  مبــا  اإدانــتــهــم 
ريــال،   )400.000( بلغت  مالية  وغــرامــات  عــاًمــا،   )20( اإىل 
حماية  على  امل�سدر  و�سدد  اأ�سحابها.  اإىل  املمتلكات  واإعـــادة 

املحررات  التعامات احلكومية من اجلناية، واأن العتداء على 
الر�سمية بالتزوير ُيعترب من الق�سايا الكبرية املوجبة للتوقيف 

وت�ستوجب امل�ساءلة اجلزائية امل�سددة.
ت�سمل  الــتــزويــر،  مــن  العدلية  احلــمــايــة  بـــاأن  املــ�ــســدر  ونـــّوه 
املــحــررات الــورقــيــة والإلــكــرتونــيــة، وكــل الأخــتــام والعامات 
اأو  مادي  �سرر  يف  الت�سبب  التزوير  �ساأن  من  وكان  والطوابع، 
معنوي اأو اجتماعي لأي �سخ�ش ذي �سفة طبيعية اأو اعتبارية.

استشارية: 
شرب دم الضب ال يعالج الربو

الريا�ض ـ البالد
دم  اإن  ال�ساوي،  جنــوى  الدكتورة  واملناعة  احل�سا�سية  ا�ست�سارية  قالت 
عن  ف�سًا  �سربه،  حالة  يف  باملعدة  �سامة  ملــادة  يتحول  اأن  املمكن  من  ال�سب 
الإخبارية،  قناة  على  املــذاع  لقائها  خال  ال�ساوي،  واأ�سافت  ا.  دينيًّ حرمته 
ن�سب احلديد  يوؤدي لرت�سب  قد  بل  �سربه،  الربو حال  يعالج  ل  ال�سب  دم  اإن 
من  لذلك  ال�سامة؛  املواد  عن  ف�سًا  الأع�ساء،  وجميع  القلب  يف  به  املوجودة 

املمكن اأن يوؤدي �سرب الدم اإىل الوفاة.
تكون  قد  اللبان-  دكر  اأو  الكركم  -مثل  الأع�ساب  اإن  ال�ست�سارية،  واأردفــت 
ينبغي  ل  لكن  اللتهابات  وتخفف  الكورتيزون  ت�سبه  مــواد  بها  لأن  مفيدة، 
واملتابعة  الوقائية  الأدوية  با�ستعمال  كليًّا؛ ون�سحت  اعتماًدا  عليها  العتماد 

مع الطبيب.
الكورتيكو�ستريويدات  مثل  املــدى  طويل  التحكم  اأدويـــة  اأن   اإىل  ي�سار 
امل�ستن�َسقة هي الأدوية الأكرث اأهمية امل�ستخدمة للتحكم يف الربو. حيث تعالج 
الربو.  اأعرا�ش  اإىل  يوؤدي  الذي  الهواء  التهاب جمرى  الوقائية  الأدوية  هذه 
ا، ف�سا عن اأدوية �سريعة املفعول مثل الألبيوترول وتدعى  بال�ستخدام يوميًّ

هذه الأدوية يف بع�ش الأحيان "امِلن�َسقة املنقذة".
تتغري اأعرا�ش الربو وحدته دائًما. �سوف ي�ساعدك اتباع اخلطة املو�سوعة 
لك يف جتنُّب نوبات الربو ويقلل من ال�سطرابات التي ت�سببها اأعرا�ش الربو.

كبسولة ذكية تنقل 
األنسولين للمرضى 

أسباب ظهور الذبابة الطائرة 

وا�ضنطن ـ وكاالت 
كب�سولة  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ش  معهد  يف  علماء   طور 
روبوتية لتو�سيل الدواء، ميكن اأن حتل حمل احلقن املوؤمل املتعدد 

ملر�سى ال�سكري، وتو�سل الإن�سولني مبا�سرة اإىل الأمعاء. 
يوفر  مما  احليوية؛  امل�سادات  تقدمي  يف  التقنية  هــذه  وت�سهم 
الفم،  عــن طريق  بــالأدويــة  اخلــارقــة  الأمـــل يف حمــاربــة اجلراثيم 
فيما يعد تناول العاجات عن طريق الفم اأكرث اأمانًا وماءمة واأقل 
تدخًا، بالن�سبة للمر�سى والأطباء؛ لكن الأدوية التي يقع تناولها 
عن طريق الفم غالبًا ل ت�ستطيع حتمل حم�ش املعدة قبل تو�سيل 

حمولتها للتاأثريات املق�سودة، وهذا ما يجعلها اأقل فعالية. 
وبعد اإجراء اختبارات على التقنية زادت نفاذية الإن�سولني اأكرث 
من 10 اأ�سعاف، فيما �سوهدت نتائج مماثلة لفانكوماي�سني؛ وهو 

م�ساد حيوي يتم اإعطاوؤه عن طريق الوريد عادة. 
ترافري�سو،  جيوفاين  الدكتور  الرئي�سي  املوؤلف  اأكد  جهته،  من 
اأن  املتحدة،  الوليات  يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ش  معهد  من 

الببتيدات والربوتينات تعد عقاقري مهمة.
واأ�ساف اأن البيئة املتدهورة للجهاز اله�سمي و�سوء المت�سا�ش 

يحد من القدرة على اإعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم. 

البالد ــ وكاالت 
اأن  العيون،  وجراحة  طب  اأخ�سائية  رومانوفا،  لوبوف  الدكتورة  اأعلنت 
ظهور الذبابة الطائرة اأمام العني ي�سري اإىل اأمرا�ٍش خمتلفة مبا فيها الت�سّمم 

وارتفاع م�ستوى الإجهاد.
وت�سري الأخ�سائية، اإىل اأن ظهور الذبابة الطائرة اأمام العني ميكن اأن يكون 
من اأعرا�ش مرافقة لق�سر النظر وا�سطراب عملية التمثيل الغذائي والت�سّمم.. 
الدموية واجلهاز  القلب والأوعية  باأمرا�ش  اأن تظهر عند الإ�سابة  كما ميكن 

الع�سبي ومر�ش ال�سكري وتقلبات م�ستوى �سغط الدم.
وت�سيف، ي�سري عدم اختفاء الذبابة الطائرة خال فرتة طويلة، اإىل اإ�سابة 

العيون مبر�ش خطري.
للعني،  الزجاجي  اجل�سم  ُي�سيب  مر�ش  هنا  "املق�سود  مو�سحة،  وتقول 
الب�سري وامل�سارات واملراكز  الع�سب  العني حتى  �سبكية  اأو  العني  اأو عد�سة 

الب�سرية يف الدماغ".
وت�سري الأخ�سائية، اإىل اأنه غالبًا ما يعاين من اأمرا�ش العيون، الأ�سخا�ش 
40 عامًا، لكن هذا ل يعني اأن ال�سباب ل ي�سابون  الذين تزيد اأعمارهم على 
به، لذلك تن�سح كل َمن تظهر اأمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب املخت�ش 

لت�سخي�ش ال�سبب وعاجه.

إعالن الفائزين في تحدي صناعة األفالم 

اكتمال مشروع أول منتجع للمسنين

ترفيه وتسوق 
ي�ضهد قطاع الرتفيه يف  اململكة العربية ال�ضعودية انتعا�ضا كبرًيا وروؤية متطلعة اإىل امل�ضتقبل، ويعمل على تقدمي �ضكل جديد من و�ضائل الرتفيه، 
وزيادة اإنفاق االأ�ضر ال�ضعودية على جمال الرتفيه، واإيجاد بيئة تناف�ضية للم�ضغلني االإقليميني والدوليني، والتاأثري االجتماعي االإيجابي ومنو القوة 
ال�ضعودية الناعمة من خالل املوا�ضم والفعاليات واإنتاج االأفالم ومن خالل العديد من برامج مبادرات الرتفيه املتعددة، واأم�ض اأطلقت الهيئة العامة 
على  التعرف  فر�ضة  لهم  اأتيحت  الذين  الزوار  من  وا�ضًعا  اإقبااًل  �ضهد  حيث  اململكة  يف  نوعه  من  االأول  وهو  الريا�ض  "اوتلت" يف  مهرجان  للرتفيه 

اأكرب العالمات التجارية العاملية، مما اأ�ضهم يف جعله عالمًة فارقًة يف عامل الرتفيه والت�ضوق.

تصميم جديد
لـ«بيكسل 7 برو«

جدة - البالد
ك�سفت �سركة "جوجل" الأمريكية عن ت�سميم جديد لهاتفها 
برو".  7 "بيك�سل  املقبل  اأكتوبر   6 يــوم  تطلقه  اأن  املرتقب 

"بيك�سل  هاتف  تــرى  اأن  الفيديو  مقطع  خــال  مــن  و�سيمكن 
الأ�سود  املميزة،  الثاثة  واألوانه  كثرية،  زوايا  من  برو"   7

والرمادي الداكن والثلجي.
�سُيدعم  برو"   7 بيك�سل  "جوجل  هاتف  اأن  املقطع  وُيظهر 
ذاكرة  دعمه  و�سيتم  "تين�سور"،  معاجلات  من  الثاين  باجليل 
و�سول ع�سوائي "رام" ب�سعة 12 جيجابايت، و�سعة تخزين 
اأن  الفيديو  مقطع  وُيظهر  جيجابايت.  و256   128 داخلية 
اجلزء اخللفي من هاتف "بيك�سل 7 برو" مدعوم بنظام كامريا 
ثاثية اأبرزها كامريا رئي�سية بدقة 50 ميجابيك�سل، وكامريا 
بدقة  مقربة  وكامريا  ميجابيك�سل،   12 بدقة  ال�سرعة  فائقة 
48 ميجابيك�سل. و�ستحتوي الكامريات على م�ست�سعر جديد 
بهاتف  "�سوين" املــزود  م�ست�سعر  من  "�سام�سوجن" بــدًل  من 

لل�سورة. تلقائي  �سبط  ل�سمان  برو"؛   6 "بيك�سل 
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