
جدة - وا�س
�أكد جمل�س �لوزر�ء برئا�سة خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود - حفظه 
�لله -، خالل �جلل�سة �لتي عقدها �أم�س )�لثالثاء(، يف ق�سر �ل�سالم بجدة، �أن م�ستهدفات �مليز�نية 
�لعامة للدولة للعام �ملايل 2023م تاأتي ��ستكمااًل مل�سرية �لعمل على تعزيز وتقوية �ملوقف �ملايل 
متكني  يف  و�ال�ستمر�ر  �القت�سادي،  للنمو  مرتفعة  �إيجابية  معدالت  على  و�ملحافظة  للمملكة، 
2030، مقدرً�   �لقطاع �خلا�س وحتفيز �لبيئة �ال�ستثمارية، وتنفيذ م�سروعات وبر�مج روؤية 
دور �ملعلمني و�ملعلمات يف عملية �لتحول و�لبناء، وجهودهم �لبارزة يف �الإ�سهام يف تنمية 

�ملجتمع و�أثرهم �لبالغ يف �الرتقاء بالعملية �لتعليمية و�الإثر�ء �ملعريف. 

جمل�س الوزراء يقدر جهود املعلمني 
واملعلمات بالبناء والتحول

الإعالم املتجدد
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احلوثي

بنية املليشيا تتصدع

نظام املاللي يواجه احملتجني بالرصاص
طهران - البالد

�ل�سلطات،  بقمع  �ملنددة  �الإير�نية  �لتظاهر�ت  ت�ستمر 
ال�سيما يف جامعات طهر�ن لالأ�سبوع �لثالث على �لتو�يل، 
تنديدهم  عن  للتعبري  �لو�سائل  �ستى  �إىل  �لطالب  عمد  �إذ 
19 يومًا من �الحتجاجات تنديد�  بقمع �ملتظاهرين، بعد 
مبقتل �ل�سابة �لكردية مه�سا �أميني، بينما �أظهرت م�ساهد 
�لتو��سل  مو�قع  على  �إير�نيون  نا�سطون  ن�سرها  جديدة 
�أم�س )�لثالثاء(، قو�ت �الأمن تطلق ر�سا�سا مبا�سر� على 

فتاة، لت�سويرها �لتظاهر�ت.
عرب  غ�سبهم  عن  بالتعبري  �أم�س،  طهر�ن،  طللالب  وبللد�أ 
�لتي  �العتقاالت  حملة  بعد  �ل�سيار�ت،  �أبللو�ق  ��ستخد�م 
من  �لعديد  نزل  فيما  �سريف،  جامعة  يف  �سيما  ال  طالتهم، 
هتافات  مرددين  �ملدينة،  �سو�رع  �إىل  و�ل�سابات  �ل�سباب 
"�ملر�أة، حياة، حرية"، و"�ملوت  �ل�سلطة، و�سارخني  �سد 
للدكتاتور" يف �إ�سارة �إىل خامنئي، كما ردد طالب جامعة 
�أمريكا  يكذبون..  "�إنهم  �لهند�سية  �لعلوم  كلية  طهر�ن، 
برد مبا�سر على  �لد�خل"،  �لعدو هنا يف  بل  �لعدو  لي�ست 

�لللواليللات  فيها  �تهم  �لتي  خامنئي  �ملر�سد  ت�سريحات 
�ملتحدة بالوقوف ور�ء �لتظاهر�ت. 

وتوعدت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية نظام �ملاليل 
للمتظاهرين  قمع  على  رد�  �لعقوبات  مللن  مبللزيللد 
�ل�سعب  جللانللب  �إىل  وقللوفللهللا  مللوؤكللدة  �ل�سلميني، 
�لعامل، معربة عن  �ألهمت �سجاعته  �لذي  �الإيللر�ين 
�لرئي�س  و�أعلن  �ل�سلميني.   للمتظاهرين  دعمها 
�لعقوبات،  تلك  طبيعة  عن  بايدن،  جو  �الأمريكي 
�سّد  �لعنف  ملرتكبي  مكلفة  �ستكون  �أنها  موؤكد� 
كل  حما�سبة  مبللو��للسلللللة  متعهد�  �ملللتللظللاهللريللن، 
�الإير�نيني يف  �الإير�نيني ودعم حرية  �مل�سوؤولني 
�لتظاهر، معربا عن قلق بالده �ل�سديد �إز�ء تقارير 

فيهم  مبا  �ملتظاهرين  جميع  �سّد  �لعنف  ��ستمر�ر 
�لطالب و�لن�ساء، بينما �أكدت �ملخابر�ت �الأمريكية 

�أن ��ستمر�ر تلك �الحتجاجات ومدة �نت�سارها يوؤكد 
�ل�سيا�سي  �لقمع  مللن  �كتفى  �الإيللللر�ين  �ل�سباب  �أن 

7لل�سلطات �الإير�نية.

»أرامكو«
تستعد لتوزيع األرباح

االهتمام باألمن الغذائي 
حمل تقدير عاملي

جدة - البالد
�ستن�سر  �أنللهللا  �ل�سعودية  �أر�مللكللو  �سركة  �أعلنت 
من  �للثالث  للربع  �الأربللاح  وتوزيعات  �ملالية  �لنتائج 
)تد�ول(  �ل�سعودي  �ل�سوق  �فتتاح  قبل  �حلايل  �لعام 

�أول �ل�سهر �لقادم نوفمرب.
�الإلكرتوين  �للبث  �أن  �إىل  لها،  بيان  يف  و�أ�للسللارت 
�لقلادم �سليكون متز�منًا مع �إعالن نتائج �لل�سنة �ملالية 

لعام 2023، �مللتوقع يف مار�س �ملقبل. 
يف  جلللديلللًد�  قلليللا�للسللًيللا  رقللًمللا  "�أر�مكو"  و�للسللجلللللت 
لالكتتاب  �أ�سهمها  طرح  منذ  �ل�سنوية  �لربع  �الأربللاح 
بلغ  قيا�سي،  دخللل  �سايف  حققت  حيث   ،2019 عللام 
181.6 مليار ريال يف �لربع �لثاين و329.7 مليار 
ريال يف �لن�سف �الأول ، نتيجة �رتفاع �أ�سعار �لنفط 
لقطاع  �لقوية  �الأربلللاح  هو�م�س  جانب  �إىل  �خللللام، 
توزيعات  على  �ملحافظة  �ل�سركة  وت�سهدف  �لتكرير. 
يف  �لللقللوي  و�سجّلها  ومللتللز�يللدة،  م�ستد�مة  �أربللللاح 
�خلام  �لنفط  �سحنات  وت�سليم  �الإملللد�د�ت  موثوقية 

و�ملنتجات �الأخرى بن�سبة 99.8 %.

السعودية

الريا�س - البالد
�لللدويل  �لنقد  �سندوق  عللام  مدير  �أ�للسللادت   
كري�ستالينا جورجيفا، باإجر�ء�ت �ململكة خالل 
كما هناأت دول جمل�س   ،)19 – )كوفيد  �أزمللة 
جمال  يف  جللهللودهللا  على  �خلليجي  �لللتللعللاون 

�الأمن �لغذ�ئي.
 جاء ذلك خالل �لندوة رفيعة �مل�ستوى �لتي 
�سندوق  مع  بالتعاون  �ملالية،  وز�رة  نظمتها 
مًعا  "�لعمل  علللنلللو�ن:  حتللت  �للللللدويل،  �لللنللقللد 
�لغذ�ئي"، بح�سور عدد  �الأمن  �نعد�م  ملعاجلة 
�ملركزية  �لبنوك  وحمافظي  �ملالية  وزر�ء  من 
عام  مدير  و�أو�سحت  �لتعاون.   جمل�س  بدول 
�أكرث  يعد  �جلللوع  �أن  �للللدويل،  �لنقد  �سندوق 
�سال�سل  �أزمللة  و�أن  �لعامل،  يف  �إيالمًا  �مل�ساكل 
�لتغري  وعللو�مللل  �لعاملية  و�لللتللجللارة  �الإمللللد�د 
�ملناخي فاقمت تلك �مل�سكلة، د�عية بع�س �لدول 
�إىل �لتو�سع يف بناء قدر�تها �لزر�عية، م�سرية 

6�إىل �أن �ململكة �أعطت مثااًل ر�ئعًا يف ذلك.
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اململكة مركز لت�سنيع ال�سيارات يف املنطقةال�سورى يطالب بزيادة القر�س ال�سكني 
الريا�س - البالد

بتمكني  �لللعللقللاريللة  �لتنمية  �للسللنللدوق  �للل�للسللورى  جمل�س  طللالللب 
على  �حل�سول  مللن  رجلللااًل  �أو  كللانللو�  ن�ساًء  �الأفلللر�د  مللن  �ملو�طنني 
قرو�س عقارية للمنتجات �ل�سكنية �لتي يدعمها �ل�سندوق المتالك 

�مل�سكن �الأول وفق �ل�سروط و�ل�سو�بط �لتي ي�سعها �ل�سندوق.
نائب  برئا�سة  �أم�س  جل�سته  خالل  �لقر�ر  ذ�ت  يف  �ملجل�س  ودعا 
زيادة  در��سة  �إىل  لمي،  �ل�سُّ فهم  بن  م�سعل  �لدكتور  �ملجل�س  رئي�س 

مقد�ر �لقر�س �ملدعوم �إىل م�ستوى يفي ب�سر�ء �لعقار �ملطلوب وفًقا 
زيادة  وكذلك  �ل�سندوق،  يدعمها  �لتي  �ل�سكنية  �لتمويلية  للرب�مج 

مدة �سد�د �لقر�س.
بدر��سة  �لعقارية  �لتنمية  �سندوق  قيام  �ملجل�س  قر�ر  وت�سمن 
�اللتز�مات  لتغطية  �ل�سندوق  ر�أ�س مال  كفاية  للتاأكد من  �إكتو�رية 
�لعقود �حلالية و�ملتوقعة يف  �ملالية يف �حلا�سر و�مل�ستقبل حيال 

�مل�ستقبل �لقريب و�ملتو�سط.

جدة - البالد
قطعت  �ململكة  �إن  �الأمريكي،  �ل�سعودي  �الأعمال  جمل�س  قال 
�ملنطقة،  يف  ت�سنيع  مركز  لت�سبح  جهودها  يف  كبرًي�  �سوًطا 
مبينا �أن برنامج "ندلب" يت�سمن ��سرت�تيجية لقطاع �ل�سيار�ت 
�ل�سلع  بع�س  �إنللتللاج  مع  �لوظيفية،  �ل�سلع  ��ستري�د  لتو��سل 

حملًيا.
�ملركبات  مبيعات  يف  �النتعا�س  �أن  �إىل  بلليللان  يف  و�أ�للسللار 

�جلديدة، وتنامي قدر�ت �لت�سنيع �ملحلية يف �ل�سعودية، عزز� 
لل�سيار�ت يف منطقة دول جمل�س  �أكرب �سوق  مرتبتها ب�سفتها 

�لتعاون �خلليجي، بح�سة تقرتب من 50 % من �ل�سوق.
موتورز  لو�سد  �سركة  ت�سنيع  من�ساأة  �إطللالق  �أن  و�أو�للسللح 
لقطاع  فللارقللة  وعللالمللة  مهمة  �إجنلللاز  مرحلة  ميثل  بال�سعودية 
�ل�سيار�ت باململكة حيث ت�ستفيد "لو�سد" من "�سابك" و"معادن" 

و�أر�مكو �ل�سعودية، يف �إنتاج مو�د �ل�سيار�ت �ملتطورة.  26

وزير الدفاع يستعرض الشراكة االسرتاتيجية مع أوسنت 

باري�س ـ البالد
ت�سدح �ملو�سيقى �ل�سعودية يف �الآفاق 

�ملو�سيقى  هلليللئللة  للم  تللنللظِّ �إذ  �لللعللامللليللة، 
بالعا�سمة  �ساتليه  دو  قاعة  حفاًل يف 

م�سمى  حتللت  بللاريلل�للس،  �لفرن�سية 
�ل�سعودية"،  �ملو�سيقى  "رو�ئع 

مبلل�للسللاركللة �لللفللرقللة �لللوطللنلليللة 
�لللل�لللسلللعلللوديلللة و�لللللللكللللللور�ل، 

�لفرن�سية  و�الأوركللل�لللسلللرت� 
�لللفلليلللللهللارمللونلليللة، كللللاأول 
تاريخ  يف  عربية  م�ساركة 
م�سرح �ل�ساتليه وبعر�ٍس 
مدمج بني فرقة �سعودية 
عللربلليللة و�أوركلل�للسللرت�يل 
فلللرنللل�لللسلللي، وذلللللللللك يف 
خلللللطلللللوٍة ملللللن �لللسلللاأنلللهلللا 
�لثقايف  �لتعاون  تعزيز 
و�ملو�سيقي بني �لبلدين 
�ل�سديقني، ون�سر ثقافة 

�ملو�سيقى �ل�سعودية.
للن �حلللفللل  و�للسلليللتلل�للسللمَّ

ملل�للسللاركللة �الأوركللل�لللسلللرت� 
جانب  �إىل  �لفيلهارمونية 

من  مغنيًا  و40  عازفًا   22
�ل�سعودية،  �لوطنية  �لفرقة 

حيث �ستقدم �لفرقتان عر�سًا 
عزف  عللرب  م�سرتكًا  مو�سيقيًا 

�الأغاين  �أجمل  من  ميديل  وغناء 
�لذهب،  "�سرطان  مثل  �ل�سعودية 

�إنلل�للسللان،  جمللمللوعللة  ن�سن�س،  مللا  كللل 
�أقرب �لنا�س، من عذ�بي".

�ملو�سيقية  �لوطنية  �لفرقة  و�ستقوم 
بللعللزف مللنللفللرد الأغللللللاٍن فلللللكللوريللة �للسللعللوديللة 

و�ملزمار  كاملجرور  �ملختلفة  �لرت�ثية  بللاالألللو�ن 
�ستعزف  فلليللمللا  و�للل�للسللامللري وغلللريهلللا،  و�خلللبلليللتللي 

"مقطوعة  منفردة  �لفرن�سية  �لفيلهارمونية  �الأورك�سرت� 
�لتي  بللرنللاردي،  �الإيللطللايل  �لكال�سيكي  ملوؤلفها  جدة"  مدينة 

�ستعزف الأول مرة على خ�سبة �مل�سرح.

روائع املوسيقى الوطنية 
ترسو يف باريس

3خادم الحرمين مترئسا جلسة مجلس الوزراء بقصر السالم بجدة 
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الريا�ض- البالد
 ثمن الأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار 
ال��ف��وزان  حممد  ب��ن  عبدالله  الدكتور  الوطني 
الدور املهم وامل�سوؤولية املجتمعية التي تقوم بها 
اأجل تعزيز وتر�سيخ  املوؤ�س�سات املجتمعية من 
القيم النبيلة للتطوع وت�سهم يف تعزيز منظومة 
القيم الإن�سانية امل�سرتكة، موؤكًدا حر�ص املركز 
يف تبني الربامج التطوعية وا�ستمراريتها مما 
بني  والتعاي�ص  للتالحم  متعددة  �سوًرا  يج�سد 

اأبناء املجتمع.
نظمه  ال���ذي  التعريفي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ذل��ك   ج��اء 
بالتعاون مع وزارة  بالريا�ص،  املركز يف مقره 
ومتطوعة  م��ت��ط��وًع��ا   30 مب�����س��ارك��ة  ال��ري��ا���س��ة 
للتعريف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  م��ن 
باجلهود التي يقدمها املركز يف برامج التطوع 

يف  ب��دوره  ا�سطالًعا  ا  خا�سً اهتماًما  ويوليها 
ن�سر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

التطوعية  الأعمال  ا�ستدامة  اأن  الفوزان   واأكد 
املجتمع  متيز  ال��ت��ي  ال�سمات  م��ن  واح���دة  تعد 

ال�سعودي وما يقوم به املركز من جهود حثيثة 
خلدمة  ال�سباب  طاقات  ل�ستثمار  ومتوا�سلة 
خمتلف  لدى  ثقافته  وتعزيز  التطوعي،  العمل 
والفتيات  ال�سباب  اأن  مبيًنا  املجتمع،  ف��ئ��ات 

والقوة  التطوعي  للعمل  احليوية  الطاقة  هم 
املحركة يف املجتمعات.

التي  التطوعية  وامل�����س��اري��ع  ب��ال��ربام��ج  ون���وه 
ال�����دورات تدريبية  م��ن خ���الل  امل��رك��ز  ي��ق��دم��ه��ا 
املتطوعني  ع��دد  اأن  مبيًنا  احل���وار،  واثنينية 
 )6000( يتجاوز  الوطني  احل���وار  م��رك��ز  يف 
جميع  يف  وم��ت��ط��وع��ة  م��ت��ط��وع  اآلف  ���س��ت��ة 
العمل  من�سة  خ��الل  من  وذل��ك  اململكة،  مناطق 
الب�سرية  امل����وارد  ل����وزارة  التابعة  التطوعي 
نظم  امل��رك��ز  اأن  مبيًنا  الجتماعية،  والتنمية 
بالتعاون  واحل��وار  للتطوع  دوليني  موؤمترين 
جدة  مدينة  يف  منها  الأول  كان  اليون�سكو  مع 
والأخر يف باري�ص، ولدى املركز ينظم وب�سكل 
العاملي  باليوم  احتفاًء  للتطوع  ملتقى  دوري 

للتطوع.

محليات
الأربعاء 9 ربيع الأول 1444ه� املوافق 5 اأكتوبر 2022م ال�سنة 91 العدد 223745

القيادة تعزي رئيس إندونيسيا
 في ضحايا حادث التدافع

جدة - وا�ض
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بعث 
وموا�ساة،  ع��زاء  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
ال��رئ��ي�����ص ج��وك��و وي�����دودو رئي�ص  ل��ف��خ��ام��ة 
ح��ادث  �سحايا  يف  اإندوني�سيا،  جمهورية 

التدافع الذي وقع خالل مباراة لكرة القدم.
�سحايا  بنباأ  "علمنا  �سلمان:  امللك  وق��ال 
مباراة  وق��ع خ��الل  ال��ذي  التدافع  ح��ادث 
وفيات  م��ن  عنه  نتج  وم��ا  ال��ق��دم،  لكرة 

املتوفني  ولأ�سر  لفخامتكم  نبعث  اذ  واإننا  واإ���س��اب��ات، 
التعازي  اأح��ر  ال�سقيق  اإندوني�سيا  جمهورية  ول�سعب 
اأن  وتعاىل  �سبحانه  امل��وىل  لن�ساأل  املوا�ساة،  واأ���س��دق 
ذويهم  ويلهم  ومغفرته،  رحمته  بوا�سع  املتوفني  يتغمد 
بال�سفاء  امل�سابني  على  مي��ن  واأن  وال�سلوان،  ال�سرب 
العاجل، ويحفظكم و�سعب جمهورية اإندوني�سيا من كل 

�سوء ومكروه، اإنه �سميع جميب".
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

الوزراء، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامة الرئي�ص جوكو 
ويدودو رئي�ص جمهورية اإندوني�سيا، يف �سحايا حادث 

التدافع الذي وقع خالل مباراة لكرة القدم.
وقال �سمو ويل العهد: "تلقيت نباأ �سحايا حادث التدافع 
ال��ذي وق��ع خ��الل م��ب��اراة لكرة ال��ق��دم، وم��ا نتج عنه من 
املتوفني  ولأ�سر  لفخامتكم  واأع��رب  واإ�سابات،  وفيات 
الله  �سائاًل  امل��وا���س��اة،  و���س��ادق  التعازي  بالغ  عن  كافة 
جلميع  ال��ع��اج��ل  وال�����س��ف��اء  للمتوفني،  ال��رح��م��ة  ت��ع��اىل 

امل�سابني، اإنه �سميع جميب".

 انطالق منتدى 
»تجربة العميل«

الريا�ض- البالد
العاملي  اليوم  مع  بالتوافق  يعقد  ال��ذي  العميل  جتربة  ع��امل  منتدى  اأم�ص  انطلق 
لتجربة العميل، برعاية م�ساعد وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية للخدمات 

امل�سرتكة املهند�ص حممد بن نا�سر اجلا�سر.
املقدمة  اخلدمات  كفاءة  رفع  يف  امل�سهمة  املبادرات  اإح��دى  بو�سفه  املنتدى  وياأتي 
للمواطنني واملقيمني يف اجلهات احلكومية واخلا�سة من خالل تي�سري رحلة العميل 
اأبحاث  منها:  حم��اور،  عدة  يتناول  كما  رغباتهم،  ويلبي  تطلعاتهم،  يواكب  ب�سكٍل 

وقيا�ص جتربة العميل، وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي يف اإدارة �سوت العميل.
من  وع��دد  العميل،  جتربة  جمال  يف  واخل��رباء  املخت�سني  من  نخبة  فيه  وي�سارك 
ملركز  العام  واملدير  العميل،  جتربة  جمعية  ورئي�ص  ال�سحة،  وزارة  يف  الباحثني 

اأداء، واملدير العام لتجربة املري�ص.
الإن�سان  ح��ول  تتمركز  التي  املفاهيم  اأح��د  العميل  جتربة  حت�سني  مفهوم  ويعد 

يف  اإ�سهامه  عن  ف�ساًل  واأهميته، 
حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات وم�����س��ت��ه��دف��ات 
يف   "2030 امل��م��ل��ك��ة  "روؤية 
احلكومي،  الأداء  ج���ودة  تعزيز 
التغيري  اأ�سا�ص  الإن�سان  وجعل 

وحموره.
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأن  يذكر 
تبنت  ق��د  الجتماعية  والتنمية 
تطبيق ممار�سات هذا املفهوم منذ 
وكالة  اأن�ساأت  حيث   ،2019 ع��ام 
جت��ارب  حت�سني  يف  متخ�س�سة 
ع���م���الئ���ه���ا، وت����ه����دف م����ن خ���الل 
مواكبة  اإىل  املنتدى  لهذا  عقدها 
املجال  هذا  يف  العاملية  التغريات 
وا�ستعرا�ص جتربتها وحتدياتها 
يف ت��ط��وي��ره م��ع امل�����س��ارك��ني يف 
امل��ن��ت��دى م��ن ج��ه��ات واأف����راد، مبا 
ي�سهم يف تطوير خدماتها املقدمة 
للعمالء واأدوات قيا�سها؛ لتواكب 

اأف�سل املمار�سات العاملية.

 120 عارضًا من 11 دولة

محافظ جدة يفتتح معرض التعليم والتدريب

جدة - البالد
اأم�ص   ، ج��دة  حمافظ  جلوي  بن  الله  عبد  بن  �سعود  الأم��ري  افتتح 
مبركز  وذلك  والتدريب،  للتعليم  الثالث  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص 

جدة للمنتديات والفعاليات.
وي�سارك يف تنظيم املعر�ص عدد من اجلهات كالإدارة العامة للتعليم 
بجدة، وجامعة امللك عبدالعزيز، واملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 
واملهني، وجمل�ص التعليم والتدريب بغرفة جدة، وخرباء التعليم 
واأكرث من 120 جامعة عاملية وحملية وجهات تعليمية من خمتلف 

دولة حول العامل.
وجتول �سموه يف اأرجاء واأجنحة املعر�ص، مطلًعا على ما حتتويه 
على  الطلبة  ت�ساعد  التي  التقنيات،  اأح��دث  من  امل�ساركة  الأجنحة 
ومواكبتها  للطلبة  اجلامعات  تقدمها  التي  والتخ�س�سات  التعلم 
التعليمية،  للعملية  املخ�س�سة  والأج��ه��زة  املعرفة  لتكنولوجيا 

التعليمية  وال��ربام��ج  املختلفة  الأجنحة  ع��ن  �سرح  اإىل  م�ستمًعا 
التي تقدمها تلك اجلهات والت�سهيالت للراغبني يف اللتحاق بتلك 

اجلامعات.
واأ�ساد �سمو حمافظ جدة باجلهات امل�ساركة يف املعر�ص التي تهدف 
اإىل تعزيز جودة خمرجات التعليم وتزويد �سوق العمل بخريجني 
مبدعني ومبتكرين يف تخ�س�ساتهم للم�ساهمة يف م�سرية وتنمية 

الوطن.
وموؤ�س�سات  اجلامعات  م��ن  ا  عار�سً  120 املعر�ص  يف  وي�سارك 
التعليم العايل والأكادمييات املهنية واملراكز التدريبية املتخ�س�سة 
ال�سعودية،  العربية  اململكة   : متثل  واأجنبية  عربية  دول   11 من 
والوليات املتحدة الأمريكية، والإمارات العربية املتحدة ، وتركيا 
 ، و�سوي�سرا  وماليزيا،   ، وكندا  وم�سر،   ، والردن  والبحرين،   ،

وبريطانيا.

أكد أهمية مختبرات األمن البيولوجي 

الشورى يطالب بزيادة القرض السكني المدعوم 
الريا�ض - البالد

التنمية  ���س��ن��دوق  ال�����س��ورى  جمل�ص  ط��ال��ب 
الأف����راد  م��ن  امل��واط��ن��ني  بتمكني  ال��ع��ق��اري��ة 
ن�����س��اًء ك��ان��وا اأو رج���اًل م��ن احل�����س��ول على 
التي  ال�سكنية  للمنتجات  عقارية  ق��رو���ص 
الأول  امل�سكن  لم��ت��الك  ال�سندوق  يدعمها 
ال��ت��ي ي�سعها  ال�����س��روط وال�����س��واب��ط  وف���ق 

ال�سندوق.
جل�سته  خالل  القرار  ذات  يف  املجل�ص  ودع��ا 
الدكتور  املجل�ص  رئي�ص  نائب  برئا�سة  اأم�ص 
زي��ادة  درا�سة  اإىل   ، لمي  ال�سُّ فهم  بن  م�سعل 
يفي  م�ستوى  اإىل  امل��دع��وم  ال��ق��ر���ص  م��ق��دار 
ب�����س��راء ال��ع��ق��ار امل��ط��ل��وب وف���ًق���ا ل��ل��ربام��ج 
ال�سندوق،  يدعمها  التي  ال�سكنية  التمويلية 

وكذلك زيادة مدة �سداد القر�ص.
وت�سمن قرار املجل�ص قيام �سندوق التنمية 
كفاية  من  للتاأكد  اإكتوارية  بدرا�سة  العقارية 
الل��ت��زام��ات  لتغطية  ال�����س��ن��دوق  م��ال  راأ����ص 
العقود  حيال  وامل�ستقبل  احلا�سر  يف  املالية 
القريب  امل�ستقبل  يف  وامل��ت��وق��ع��ة  احل��ال��ي��ة 

واملتو�سط.
ال�سورى هيئة  اآخر طالب جمل�ص  قراٍر  ويف 
ال�سحة العامة بالعمل مع اجلهات ذات ال�سلة 
ال�سحة  بيانات  اإ�سرتاتيجية  وتفعيل  لإعداد 
العامة، وبناء منوذج حوكمة لأنظمة الر�سد. 
بالتن�سيق  الهيئة  قراره  املجل�ص يف  دعا  كما 
مع اجلهات املعنية لإن�ساء خمتربات ال�سحة 
البيولوجي  الأم���ن  يف  املتخ�س�سة  العامة 
لرفع م�ستوى  الثالث والرابع؛  امل�ستوى  من 

الهيئة  املجل�ص  وط��ال��ب   ، ال�سحي  الأم����ن 
با�ستقطاب الكفاءات واخلربات املتخ�س�سة 

والعمل على ا�ستبقائها.
ا�ستقطاب الكفاءات

امل��ج��ل�����ص وزارة  ط��ال��ب  م��ن��اق�����س��ات��ه  وخ����الل 
القطاعات  حاجة  بقيا�ص  والتخطيط  القت�ساد 
القت�سادية  املدخالت  من  الواعدة  القت�سادية 
املخططة،  املخرجات  م��ن  عائد  اأك��رب  لتحقيق 
وب���ن���اء اإط�����ار وط��ن��ي م���ن اأج����ل ال���س��ت��خ��دام 
العمل  �ساعات  مثل  املتاحة  للمدخالت  الأمثل 
خالل  من  وذلك  املال  لراأ�ص  الأمثل  والتوظيف 
درا�سة الإنتاجية ، و�سدد على الوزارة ب�سرعة 
تطوير قدراتها ملقابلة التطورات يف القت�ساد 

الدائري والقت�ساد الرقمي والقت�ساد املعريف 
الكفاءات  وا�ستقطاب  امل�ستدام،  والقت�ساد 
الوزارة  قراره  يف  املجل�ص  ودعا  املتخ�س�سة. 
لقيا�ص حجم القت�ساد اخلفي يف اململكة وتتبع 
�سيا�سات  وبناء  ذلك  على  تطراأ  التي  التغريات 

اقت�سادية ت�سهم يف احلد من تاأثرياته.
وطالب املجل�ص الوزارة بتبني اآليات وحوكمة 
لت�سريع البحث والدرا�سات لتتبع اأثر التقلبات 
ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع  ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى  يف �سعر 
له، وتر�سيد  امل�ساحب  الئتمان  اململكة، وعلى 
واملالية  القت�سادية  وال�سيا�سات  ال��ق��رارات 
التي  ال�����س��غ��وط  تخفيف  اأج���ل  م��ن  وال��ن��ق��دي��ة 

تواجه هذا القطاع.

 مركز الحوار يؤكد على ثقافة التطوع 

12 مليون شجرة في مائة فيضة وروضة
الريا�ض - البالد

بداأ املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
والتنمية  املتكاملة  الإدارة  م�سروع  الت�سحر، 
امل�ستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير الفيا�ص 
والرو�سات عرب زراعة اأكرث من 12 مليون �سجرة 
و�سجرية برية يف 100 في�سة ورو�سة، وتاأهيل 
اأكرث من 225 األف هكتار من اأرا�سي املراعي يف 
وذل��ك   ،2030 ع��ام  حتى  اململكة  مناطق  م��ن  ع��دد 
الوطنية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ب��ادرة  تنفيذ  �سمن 
للمراعي اإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 

لتحقيق روؤية اململكة 2030.
امل��رك��ز م��ن خ���الل م��ب��ادرت��ه لتنمية  وي�����س��ت��ه��دف 
من  ع��دد  تنفيذ  وتاأهيلها  وال��رو���س��ات  الفيا�ص 
ووج���وب  باأهميتها  ال��ت��وع��ي��ة  ت�سمل  الأع���م���ال، 
وامل��راق��ب��ة،  احل��م��اي��ة  وت��وف��ري  عليها،  امل��ح��اف��ظ��ة 

لإع���داد  احلقلية  وال��درا���س��ات  ال��ب��ي��ان��ات  وج��م��ع 
اأن����واع خمتلفة م��ن الأ���س��ج��ار  اخل��رائ��ط ل��زراع��ة 
وال�سدر  الطلح  منها  املحلية،  الربية  وال�سجريات 
البذور،  نرث  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  وال��رم��ث،  ال��ربي 
وتنمية  املجتمعية  امل�ساركة  تعزيز  ع��رب  وذل���ك 
املناطق امل�ستهدفة بتوفري فر�ص العمل، بالتعاون 
اخلا�ص  القطاع  و�سركات  البيئية  اجلمعيات  مع 
الفيا�ص  من  ع��دد  ل�ستهداف  النحالني  وجمعية 

كمراٍع للنحل.
ن�سبية  ميزات  ذات  وال��رو���س��ات  الفيا�ص  وُت��َع��دُّ 
ت�سهم  حيث  للبيئة؛  حيوية  اأهمية  ذات  جتعلها 
التغري  اآث��ار  من  والتخفيف  الكربون  تخزين  يف 
الغبارية،  والعوا�سف  ال��رم��ال  وزح��ف  املناخي 
ي�سم  الذي  الأحيائي  بالتنوع  اإىل متيزها  اإ�سافة 

اأنواًعا خمتلفة من احليوانات والطيور.



ال��وزراء على  اّطلع جمل�س  بداية اجلل�سة،  ويف 
احلرمني  خ���ادم  تلقاها  ال��ت��ي  ال��ر���س��ائ��ل  ف��ح��وى 
العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني، 
- حفظهما الله -، من اأ�سحاب الفخامة والدولة 
و�سبل  بالعالقات  وتت�سل  ال��دول،  من  عدٍد  قادة 

تنميتها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
يف  امل�ساركات  جممل  ذلك،  اإثر  املجل�س  وتناول 
خالل  الدولية  واملوؤمترات  االجتماعات  من  عدٍد 
اململكة  انتخاب  من  اأثمرته  وما  املا�سية،  االأي��ام 
الدولية  ال��وك��ال��ة  حمافظي  جمل�س  يف  ع�����س��وًا 
منظمة  جمل�س  يف  وع�����س��وًا  ال���ذري���ة،  للطاقة 
الطريان املدين الدويل )االإيكاو(، وهو ما يعك�س 
الدولية،  املنظمات  يف  املوؤثر  دوره��ا  من  جانبًا 

وما حتظى به من تقدير على امل�ستوى العاملي.

تقوية املوقف املايل
ال��وزراء  ال��دول��ة ع�سو جمل�س  واأو���س��ح وزي��ر 
ال�سورى وزير االإعالم بالنيابة  ل�سوؤون جمل�س 
بيانه  يف  �سعيد،  ب��ن  �سعد  ب��ن  ع�سام  الدكتور 
اأن  اجلل�سة،  عقب  ال�سعودية  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
من  اململكة  حققته  مب��ا  ن���ّوه  ال�����وزراء  جمل�س 
مراكز متقدمة وغري م�سبوقة يف ثالثة موؤ�سرات 
لتطور  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤ���س��ر  وه���ي  دول���ي���ة، 
العاملي  االبتكار  االإلكرتونية، وموؤ�سر  احلكومة 
الفكرية،  للملكية  العاملية  املنظمة  عن  ال�سادر 
ت�سنيف  بتقرير  واملعرفة  التعليم  وم��وؤ���س��رات 
ال��دويل  املعهد  عن  ال�سادر  الرقمية  التناف�سية 

للتنمية االإدارية.
العامة  امليزانية  م�ستهدفات  اأن  املجل�س،  واأك��د 
للدولة للعام املايل 2023م تاأتي ا�ستكمااًل مل�سرية 
العمل على تعزيز وتقوية املوقف املايل للمملكة، 
للنمو  مرتفعة  اإيجابية  معدالت  على  واملحافظة 
القطاع  مت��ك��ني  يف  واال���س��ت��م��رار  االق��ت�����س��ادي، 
وتنفيذ  اال�ستثمارية،  البيئة  وحتفيز  اخلا�س 

م�سروعات وبرامج )روؤية 2030(.
وبني معاليه اأن جمل�س الوزراء اأ�ساد �� مبنا�سبة 
العام  ه��ذا  ي��اأت��ي  ال���ذي   ���� للمعلم  العاملي  ال��ي��وم 
باملعلمني(،  يبداأ  التعليم  يف  )التحول  بعنوان 
التحول  عملية  يف  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمني  ب���دور 
االإ�سهام  يف  ال��ب��ارزة  جهودهم  م��ق��درًا  والبناء، 
االرتقاء  يف  البالغ  واأث��ره��م  املجتمع  تنمية  يف 

بالعملية التعليمية واالإثراء املعريف.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س، م�����س��ت��ج��دات االأح����داث 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  االأو���س��اع  وت��ط��ورات 
التام  الرف�س  على  التاأكيد  جم���ددًا  وال��دول��ي��ة، 
وا�ستقرار  اأم��ن  تهدد  التي  االع��ت��داءات  جلميع 
ال��دويل  املجتمع  وق��وف  اأهمية  وعلى  ال��ع��راق، 
اأم���ام االن��ت��ه��اك��ات االإي��ران��ي��ة ك��اف��ة ال��ت��ي تخالف 

القوانني واملواثيق واالأعراف الدولية.

ترقيات
للمرتبتني  ترقيات  على  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق 
)اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة( و)ال��راب��ع��ة ع�����س��رة( وذل��ك 
بن  زه��ري  املهند�س  ترقية  ال��ت��ايل:   النحو  على 

اإىل وظيفة  ���س��ق��اط  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
باأمانة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة  اأمني(  )وكيل 
عبداملح�سن  بن  مقرن  ترقية  املقد�سة،  العا�سمة 
اإىل وظيفة )م�ست�سار  بن عبدالرحمن بن مقرن 
اأول( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة  اأعمال 
التجارة، ترقية �سعد بن م�سفر بن �سعد القريني 
باملرتبة  اأول(  اأع��م��ال  )م�ست�سار  وظيفة  اإىل 
وتقنية  االت�ساالت  ب��وزارة  ع�سرة(  )اخلام�سة 
بن  �سعيد  ب��ن  عبداحلميد  ترقية  املعلومات، 
اأعمال اأول(  علي املالكي اإىل وظيفة )م�ست�سار 
العامة  بالرئا�سة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة 
النبوي،  وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�سوؤون 
ال�سقري  عبدالله  بن  حمد  بن  عبدالله  ترقية 
اإىل وظيفة )م�ست�سار اأعمال( باملرتبة )الرابعة 
بن  عبدالله  ترقية  ال��دف��اع،  ب���وزارة  ع�سرة( 
)م�ست�سار  وظيفة  اإىل  الغفيلي  فهد  بن  حممد 
ب��ح��ث دي���ن���ي( ب��امل��رت��ب��ة )ال���راب���ع���ة ع�����س��رة( 
بن  عبدالرحمن  وت��رق��ي��ة  العليا،  باملحكمة 
ال���ذي���اب اإىل وظ��ي��ف��ة  ب���ن حم��م��د  اإب���راه���ي���م 
ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة  اأعمال(  )م�ست�سار 

بوزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات.
ال�����وزراء ع��ل��ى ع���دد من  ك��م��ا اط��ل��ع جمل�س 
ج��دول  على  امل��درج��ة  العامة  امل��و���س��وع��ات 
اأع���م���ال���ه، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت���ق���ري���ران ���س��ن��وي��ان 
امللك  وم��دي��ن��ة  ل��ل��ري،  ال��ع��ام��ة  للموؤ�س�سة 
اتخذ  وق��د  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�سوعات.

محليات
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العا�سمة  �سهدت  املا�سيني  اليومني  خالل 
ال��ري��ا���س ل��ق��اءات وح��راك��ا وا���س��ع��ا على 
جهود  يف  تبلور  االق��ت�����س��ادي،  ال�سعيد 
مع  تفاهم  م��ذك��رَة  بتوقيع  املالية  وزارة 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 
مكتب  الإن�����س��اء  غورغييفا،  كري�ستالينا 
ا�ستمرار  يعك�س  امل��م��ل��ك��ة،  يف  اإق��ل��ي��م��ي 
جمل�س  ودول  ال�����س��ن��دوق  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
مع  انخراطه  ودع��م  اخلليجي،  التعاون 
نطاق  وتو�سيع  االإقليمية،  املوؤ�س�سات 
مما  ال��ق��درات؛  تنمية  جم��ال  يف  اأن�سطته 
على  م�ساهم  اأك���ر  ث���ايَن  اململكَة  يجعل 
بلدان  يف  القدرات  لبناء  العامل  م�ستوى 

املنطقة.
 اأي�������س���ا م���ن م�������س���ارات ج���ه���ود امل��م��ل��ك��ة 
العاملية،  االأزم���ات  بتحديات  واهتمامها 
انعقدت  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  ل��ل��ن��دوة  تنظيمها 
مل��ع��اجل��ة  م���ًع���ا  "العمل  ع����ن����وان:  حت���ت 
مع  بالتعاون  الغذائي"،  االأم���ن  ان��ع��دام 
امل�ستوى  رف��ي��ع  وب��ح�����س��ور  ال�����س��ن��دوق 
متثل يف وزراء املالية وحمافظي البنوك 
ومدير  التعاون  جمل�س  ب��دول  املركزية 
دولية  منظمات  وروؤ�ساء  ال�سندوق  عام 
العامل  يف  وال��غ��ذاء  بالتجارة  �سلة  ذات 
وخ��راء حمليني ودول��ي��ني، حيث االأزم��ة 
االقت�سادية التي األقت بظالها وتداعياتها 
واأخطرها  االإم��داد  �سال�سل  على  ال�سلبية 
الإيجاد  وال�سعي  العاملية،  ال��غ��ذاء  اأزم���ة 
ف���اإن ح��راك  ث��م  م��ق��ارب��ات لعالجها. وم��ن 
اململكة يف هذا االجتاه يعك�س منطلقاتها 
ال���ق���وي���ة يف ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة 
ق��درة على  اأك��ر  اأج��ل ع��امل  وح�سدها من 

معاجلة اأزماته وتعاونا يف ا�ستقراره.

 تحديات عالمية 
كلمة

ال�سورى يف  ا�سرتك جمل�س  بينها مو�سوعات  اأعماله، من  املدرجة على جدول  املو�سوعات  ال��وزراء، على  اّطلع جمل�س 
درا�ستها، كما اطلع على ما ان�تهى اإليه كل من جمل�س ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية، وجمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية واالأمنية، 

واللجنة العامة ملجل�س الوزراء، وهيئة اخلراء مبجل�س الوزراء يف �ساأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
اأواًل: املوافقة على مذكرة تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اململكة املتحدة لريطانيا العظمى واإيرلندا 

ال�سمالية يف جمال الطاقة.
ثانيًا: تفوي�س معايل وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب الفنلندي يف �ساأن م�سروع 
مذكرة تفاهم بني وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة النقل واالت�ساالت يف جمهورية 
فنلندا للتعاون يف جماالت تقنية املعلومات واالت�ساالت واالقت�ساد الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية 

املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية.
اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب  اإدارة هيئة االإذاعة والتلفزيون -  ثالثًا: تفوي�س معايل وزير االإعالم رئي�س جمل�س 
البحريني يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني هيئة االإذاعة والتلفزيون يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة �سوؤون االإعالم 
يف مملكة البحرين للتعاون يف جمايل االإذاعة والتلفزيون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ال�ستكمال 

االإجراءات النظامية.
رابعًا: تفوي�س معايل وزير املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س �سوؤون االأ�سرة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع 
هيئة االأمم املتحدة للمراأة يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني جمل�س �سوؤون االأ�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية وهيئة االأمم 
املتحدة للمراأة يف جمال �سوؤون املراأة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية.

واالخت�سا�سات  التعدينية  واال�ست�سارات  ال�سناعية  اال�ست�سارات  ملهنتي  الرتخي�س  اخت�سا�س  نقل  على  املوافقة  خام�سًا: 
املتعلقة بهما، من وزارة التجارة اإىل وزارة ال�سناعة والروة املعدنية.

�ساد�سًا: املوافقة على نقل ملكية مركز الزوار يف موقع الفاو االأثري مبحافظة وادي الدوا�سر من جامعة امللك �سعود اإىل هيئة 
الرتاث.

�سابعًا: اعتماد احل�سابني اخلتاميني ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مايل �سابق.

                                       أكد أنها تحافظ على معدالت النمو االقتصادي.. مجلس الوزراء:

نقل تراخيص االستشارات الصناعية والتعدينية لوزارة الصناعة
جهود المعلمين بارزة في عملية التحول والبناء وتنمية المجتمع

جدة - وا�س
�سعود - حفظه اهلل -،  اآل  العزيز  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سريفني،  الوزراء برئا�سة خادم احلرمني  اأكد جمل�س 
خالل اجلل�سة التي عقدها اأم�س )الثالثاء(، يف ق�سر ال�سالم بجدة، اأن م�ستهدفات امليزانية العامة للدولة للعام 
املايل 2023م تاأتي ا�ستكمااًل مل�سرية العمل على تعزيز وتقوية املوقف املايل للمملكة، واملحافظة على معدالت 
اإيجابية مرتفعة للنمو االقت�سادي، واال�ستمرار يف متكني القطاع اخلا�س وحتفيز البيئة اال�ستثمارية، وتنفيذ 
م�سروعات وبرامج روؤية 2030، مقدرًا  دور املعلمني واملعلمات يف عملية التحول والبناء، وجهودهم البارزة يف 
االإ�سهام يف تنمية املجتمع واأثرهم البالغ يف االرتقاء بالعملية التعليمية واالإثراء املعريف. ووافق املجل�س 
واالخت�سا�سات  التعدينية  واال�ست�سارات  ال�سناعية  اال�ست�سارات  ملهنتي  الرتخي�س  اخت�سا�س  نقل  على 
املتعلقة بهما، من وزارة التجارة اإىل وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية، كما ونقل ملكية مركز الزوار يف 

موقع الفاو االأثري مبحافظة وادي الدوا�سر من جامعة امللك �سعود اإىل هيئة الرتاث.

تطوير العالقات مع أذربيجان

باكو - وا�س
بن  ف��رح��ان  ب��ن  في�سل  االأم���ري  التقى 
مقر  يف  اخل��ارج��ي��ة،  وزي���ر  عبدالله 
االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
خارجية  وزي��ر  ب��اك��و،  العا�سمة  يف 

اأذربيجان جيهون بريموف.
جل�سة  اللقاء،  خالل  الوزيران  وعقد 
م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة، ج����رى خ��الل��ه��ا 
ا���س��ت��ع��را���س اأوج�����ه ال��ع��الق��ات بني 
تعزيزها  و�سبل  واأذربيجان  اململكة 
امل��ج��االت،  خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا 
الق�سايا  اأبرز  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة 

ذات االهتمام امل�سرتك.
واأق����ام وزي���ر خ��ارج��ي��ة اأذرب��ي��ج��ان، 
وزي��ر  �سمو  �سرف  على  غ��داء  م��اأدب��ة 

اخلارجية والوفد املرافق له.
امل��ب��اح��ث��ات،  وجل�سة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفري 
جمهورية اأذربيجان الدكتور حمد بن 
عبدالله بن خ�سري، ومدير عام مكتب 
عبدالرحمن  اخلارجية  وزي��ر  �سمو 

الداود.
من جهة ثانية �سارك االأمري في�سل بن 

اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان 
ووزير خارجية جمهورية اأذربيجان 
الذكرى  حفل  يف  ب��ريم��وف،  جيهون 
ال���ث���الث���ني ع���ل���ى ن�������س���اأة ال���ع���الق���ات 
الدبلوما�سية بني اململكة واأذربيجان، 
اخلارجية  وزارة  مبقر  اأق��ي��م  ال���ذي 

بالعا�سمة باكو.
يف  اأذربيجان  خارجية  وزي��ر  ون��ّوه 
التاريخية  بالعالقات  الفعالية،  بداية 
التي جتمع البلدين، التي متتد لنحو 
مللف  بالده  دعم  عن  معلنا   ، عامًا   30
معر�س  ال�ست�سافة  اململكة  تر�سح 
الريا�س،  مبدينة   "2030 "اك�سبو 
م�سيدًا مبواقف اململكة التاريخية يف 
دعم اأذربيجان على ال�سعد كافة، واأن 
هذه  لتوطيد  تتطلع  ب���الده  حكومة 

العالقة وتعزيزها.
من جانبه، اأكد �سمو وزير اخلارجية 
العالقات  اأن  احلفل،  خالل  كلمته  يف 
ب���ني امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
على  ُبنيت  اأذرب��ي��ج��ان  وج��م��ه��وري��ة 
جمهورية  ا�ستقالل  منذ  متينة  اأ�س�س 

اأذربيجان عام 1992م.

مستهدفات الميزانية تعزز وتقوي الموقف المالي للمملكة

قرارات المجلس:

مساعدات إنسانية وإغاثية لعدد من الدول

 وزير الدفاع وأوستن 
يستعرضان الشراكة اإلستراتيجية

الريا�س - البالد
لالإغاثة  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  ي��وا���س��ل   
يف  م�ساعداته  االإن�����س��ان��ي��ة  واالأع���م���ال 
وزع  حيث   ، ال�سقيقة  ال���دول  م��ن  ع��دد 
عر�سال  منطقة  يف  غذائية  �سلة   675
ف��رًدا   3.375 منها  ا�ستفاد  اللبنانية، 
من الفئات االأ�سد حاجة.كما وّزع املركز 
ك��رري  حملية  يف  غ��ذائ��ي��ة  �سلة   455
ال�سودان  بجمهورية  اخلرطوم  بوالية 

ال�سقيقة، ا�ستفاد منها 2.503 اأفراد.
ويف باك�ستان وا�سل فريق مركز امللك 
االإن�سانية  واالأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان 
متنوعة  اإغ��اث��ي��ة  م�����س��اع��دات  ت��وزي��ع 
وجرى  الفي�سانات،  من  للمت�سررين 
اأول اأم�س توزيع 1.360 �سلة غذائية 
يف  ن��ام��و���س��ي��ة   996 و  خ��ي��م��ة  و67 
باإقليم  خ��ان  اإ�سماعيل  دي���را  منطقة 
ديامر  وم��ن��اط��ق  خ���وا،  خيربختون 
بلت�ستان،  ج��ل��ج��ت  مب��ق��اط��ع��ة  وغ����زر 
ومنطقة ن�سري اآباد باإقليم بلو�س�ستان، 

ك�سمري،  اآزاد  مبقاطعة  نيلم  ومنقطة 
ا�ستفاد منها 9.520 فرًدا.

وت���اأت���ي ه���ذه اجل��ه��ود ���س��م��ن اأع��م��ال 
اجل�����س��ر ال���ري االإغ���اث���ي ال�����س��ع��ودي 
الذي وّجه به خادم احلرمني ال�سريفني 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

-حفظه الله- لدعم ال�سعب الباك�ستاين 
ال�سقيق عقب موجة ال�سيول واالأمطار 
املدن  التي اجتاحت عدًدا من  الغزيرة 

واالأقاليم هناك.
م���رك���ز  �����س����ن  ال���������س����وم����ال  ويف 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل���الإغ���اث���ة واالأع���م���ال 

الك�سوة  توزيع  م�سروع  االإن�سانية  
لالأ�سر  ال�����س��روري��ة  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 
اجل���ف���اف  م���ن���اط���ق  ال����ن����ازح����ة يف 

بالعا�سمة ال�سومالية مقدي�سو.
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  واأك��د 
اأحمد بن حممد املولد اأن هذه امل�ساريع 
لالأ�سقاء  واملوجهة  الطارئة  االإغ��اث��ي��ة 
تاأتي  الفيدرالية  ال�سومال  بجمهورية 
���س��م��ن ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة 
-اأيدها الله- بدعم االأ�سقاء ليتجاوزوا 

املعاناة التي ميرون بها.
اإدارة  ق���دم رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة  م��ن ج��ان��ب��ه 
معلم  حم��م��ود  ال�سومالية  ال���ك���وارث 
���س��ك��ره وت���ق���دي���ره خل�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
االأم��ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل 
العربية  وللمملكة   - الله  حفظهما   -
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ون��ه من 
ال�سومايل  لل�سعب  عاجلة  م�ساعدات 

عر مركز امللك �سلمان لالإغاثة.

الريا�س- وا�س
بن  �سلمان  بن  خالد  االأم��ري  تلقى 
ات�سااًل  الدفاع،  وزير  عبدالعزيز 
الدفاع  وزي��ر  م��ن   ، اأم�����س  هاتفًيا 

االأمريكي لويد اأو�سنت.
وجرى خالل االت�سال ا�ستعرا�س 
ال�����س��راك��ة االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 

وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، 
وب���ح���ث ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق 
ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتك 
والدفاعي  الع�سكري  امل��ج��ال  يف 
اإ����س���اف���ة اإىل  و���س��ب��ل ت���ع���زي���زه، 
م��ن��اق�����س��ة ت����ط����ورات االأح�������داث 
االإقليمية والدولية، واملو�سوعات 

ذات االهتمام امل�سرتك.
خالد بن �سلمان
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الريا�ض ـ الباللد                      

ـــامل يف  ـــع ال مــنــظــومــة دول  ــكــة  املــمــل تـــ�ـــســـارك 

ي�سادف  الــذي  للمعّلم  العاملي  باليوم  الحتفاء 

املخل�سة  اجلهود  لدعم  ويهدف  الأربعاء  اليوم 

واعرتاًفا  امل�ستقبل،  اأجيال  اإعــداد  يف  واملبذولة 

اجلليلة  واخلـــدمـــات  الــعــظــيــمــة  ــهــامــات  بــالإ�ــس

وبناء  الأجيال  وتن�سئة  تعليم  يف  يقدمها  التي 

التي  املنا�سبة  هذه  لتج�سيد  اإ�سافة  املجتمعات، 

والثقافة  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  تبنتها 

والعلوم "اليون�سكو" منذ عام 1994م، للإ�سادة 

للدور  وتعزيًزا  العظيمة،  ومهنته  املعلم  بــدور 

الرائد الذي ي�سطلع به والر�سالة التي يحملها.

�سورة  نقل  يف  للمعلم  العاملي  الــيــوم  وي�سهم 

يف  حمــوري  دور  من  تت�سمنه  ومــا  املعلم،  دور 

وتعليم  والــرتبــوي،  التعليمي  البناء  م�سرية 

اجليل النا�سئ مبكانة معلميهم ومعلماتهم، وما 

وتنوير  تعليمهم  �سبيل  يف  جهد  مــن  يبذلونه 

الــدول  م�ساف  يف  اململكة  تعد  حيث  عقولهم؛ 

بالغًا،  اهــتــمــامــًا  التعليم  تــويل  الــتــي  املتقدمة 

ودعمت قطاع التعليم.

وتقوم وزارة التعليم من خلل الحتفاء باليوم 

العاملي للمعّلم بجهود كبرية لتاأكيد مكانة ودور 

التعليمية،  العملية  يف  واملــوؤثــر  الرا�سخ  املعلم 

الــطــلب  نــفــو�ــس  ومــكــانــتــه يف  دوره  وتــعــزيــز 

بناء  يف  املعّلم  دور  تاأكيد  وكذلك  والطالبات، 

الإيجابية  املبادرات  وتعزيز  وتاأ�سيل  الأجيال، 

نايف  الدكتور  التعليم بجدة  جتاهه. وعد مدير 

وعطاء  بــنــاء  اأيــقــونــة  واملعلمة  املعلم  الــــزارع 

ال�سامية  لر�سالتهم  حملهم  يف  تتمثل  متجدد، 

كان  لذلك  وجــه،  اأكمل  على  اأدائها  يف  والتفاين 

اإمياًنا  التكرمي  مبثابة  العاملي  بيومهم  الحتفاء 

ب�سمو ر�سالتهم ودورهم املوؤثر يف بناء الن�سء 

اليوم  هــذا  اأن  اإىل  م�سريًا  املجتمعات؛  وتنمية 

اإجنــازات  له وتقدير  القيادي  الــدور  مهم لإبــراز 

�سفات  اإبــراز  اإىل  بالإ�سافة  واملعلمات  املعلمني 

بالدور  التوعية  وكذلك  لديهم  والبتكار  القيادة 

املــ�ــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  لتحقيق  لــهــم  الــرئــيــ�ــســي 

جميع  يف  خللهم  مــن  نن�سده  الــذي  والــتــحــول 

املجالت.

ومكاتب  جدة  مبحافظة  التعليم  اإدارة  اأن  ُيذكر 

بنات"   - "بنني  لها  التابعة  واملــدار�ــس  التعليم 

فعاليات  خــلل  مــن  العظيم  الــيــوم  بهذا  حتتفل 

متنوعة �ستقام بها، فيما تختتم تقديًرا ملن�سوبيها 

خطابي  حفل  بــاإقــامــة  واملــعــلــمــات  املعلمني  مــن 

لتكرمي املميزين منهم ، ي�ساحبه معر�س ومر�سم 

بعنوان "معلمينا ومعلماتنا التحول يبداأ بكم"، 

ال�سنوي  املاراثون  اإقامة  الفعاليات  ت�سمل  كما 

مب�ساركة جمتمعية تقديرًا لدورهم.

المملكة ضمن منظومة دول العالم في االحتفاء بـ"عالمي المعلم"
تعزيز دوره  الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية

81 رخصة
لمزاولة التعليم اإللكتروني

الضمان الصحي:
إبر التخسيس غير 
مشمولة بالتغطية 

الريا�ض ـ البالد                     

اأ�سدر املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين، 81 رخ�سة 

�سهر  خــلل  الإلــكــرتوين  والــتــدريــب  التعليم  ملــزاولــة 

والعايل،  العام،  التعليم  جهات  من  2022م  �سبتمرب 

املقدمة  اجلــهــات  وخمتلف  التدريبية،  واملوؤ�س�سات 

لربامج التعليم اأو التدريب بالنمط الإلكرتوين.

رخ�سة  و69  للجهات  ا  ترخي�سً  12 املــركــز  ومــنــح 

للربامج بعد ا�ستيفائها متطلبات ومعايري املركز، ليبلغ 

اإجمايل اجلهات التي جرى ترخي�سها 296 جهة، فيما 

للتعليم  برناجًما   626 املرخ�سة  الربامج  اإجمايل  بلغ 

والتدريب الإلكرتوين.

�سبط  اإىل  الرتاخي�س  هــذه  خــلل  من  املركز  ويهدف 

جودة ممار�سات التعليم والتدريب الإلكرتوين، ورفع 

يف  الثقة  وتعزيز  اململكة،  يف  وتنظيمه  القطاع  كفاءة 

�سوق  متطلبات  مــع  خمرجاتها  لتتوافق  خمــرجــاتــه 

الأ�سا�سية ومهارات  املهارات  العمل، من خلل تطوير 

والتدريب  التعليم  يعد  اإذ  املعارف،  وتنمية  امل�ستقبل، 

الإلكرتوين اأحد اأهم ممكنات تنمية القدرات الب�سرية.

الريا�ض ـ البالد                      

التخ�سي�س غري  اإبر  اأن  ال�سحي،  ال�سمان  ذكر جمل�س 

م�سمولة بالتغطية التاأمينية؛ لكن ميكن ل�ساحب العمل 

ذلك  جاء  التاأمني.  وثيقة  يف  اإ�سافية  كمنافع  اإ�سافتها 

مواطنة  من  ا�ستف�سار  على  ال�سحي،  ال�سمان  من  رًدا 

التخ�سي�س  اإبــر  كانت  اذا  فيما  ت�ساءلت  ال�ساأن،   بهذا 

�سمن التحديث الخري لبطاقة التاأمني. 

يف الــ�ــســيــاق ذاتــــه، اأو�ــســح الــ�ــســمــان الــ�ــســحــي، اأنــه 

ُت�ستثني وثيقة ال�سمان ال�سحي الأ�سا�سية، اجلراحات 

التجميلية غري الرتميمية.

العمل  ل�ساحب  يجوز  اأنه  ذكر  ال�سحي،  ال�سمان  كان 

لتوفري  معها  املتعاقد  التاأمني  �سركة  مع  الوثيقة  اإلغاء 

خطابا  يوجه  اأن  هما:  ب�سرطني  التاأمينية،  التغطية 

بذلك اإىل ال�سركة قبل 30 يوم عمل على الأقل من تاريخ 

لتوفري  اأخرى  تاأمني  وثيقة  وـاإبرام  املطلوب،  الإلغاء 

التغطية التاأمينية؛ حيث تبداأ من تاريخ اليوم التايل 

لإلغاء الوثيقة.

الريا�ض ـ البالد           

ُي�سارك املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا�س احليوانية 

 ، ال�سعودي  البيطري واحليوانات الأليفة  ومكافحتها يف معر�س الطب 

 4 2 اإىل  املقام مبركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س ابتداء من 

اأكتوبر 2022 م.

وُي�سّلط "مركز وقاء" ال�سوء من خلل م�ساركته على اأهمية تفعيل ثقافة 

كما  املجتمع،  يف  الأليفة  باحليوانات  اخلا�س  التطوعي  والعمل  التبني 

الوقاية  جمــال  يف  دوره  لتعزيز  باملعر�س  خا�س  بجناح  املركز  �سارك 

الوعي  تعزيز  اإىل  امل�ساركة  وتهُدف  ونواقلها،  احليوانية  الأمرا�س  من 

باأهمية ال�ستثمار يف جمال الطب البيطري.

ُيذكر اأن املعر�س ي�سم اأكرث من 100 جهة حملية وعاملية تعتني وتهتم يف 

الأليفة  احليوانات  قطاع  يف  الأمثل  وال�ستثمار  باحليوان  الرفق  جمال 

والأبحاث والتطورات يف جمال الطب البيطري، كما يهدف املعر�س اإىل 

اإطلق من�سة �سنوية لتبادل اخلربات املحلية والعاملية يف نف�س املجال.

100 جهة محلية وعالمية 
بمعرض الطب البيطري

الريا�ض ـ البالد                    

قال طبيب الأ�سرة د. فوؤاد �سندي، اإن ا�ستخدام امل�سادات 

احليوية لعلج نزلت الربد، يوؤدي اإىل طول فرتة علج 

زيادة  الباحثني لحظوا  اأن  �سندي،  واأ�ساف  املري�س. 

والتي  �سيوعا  الأكرث  للأمرا�س  البكترييا  مقاومة  يف 

كان يتم الق�ساء عليها بامل�سادات احليوية امل�ستخدمة 

منظمة  اأن  الأ�ــســرة،  طبيب  وتــابــع  امل�ست�سفيات.  يف 

ال�سحة العاملية ر�سدت ارتفاع معدل مقاومة البكرتيا، 

منوها باأن امل�سادات احليوية تنق�سم اإىل اأربعة اجزاء 

ت�سمل: »امل�سادات امليكروبية، وم�سادات الفريو�سات، 

وم�سادات الطفيليات، وم�سادات الفطريات«.

وكان جمل�س ال�سحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، 

الربد  نزلت  بعلج  تفيد  ل  احليوية  امل�سادات  اأن  اأكد 

عن  بــالبــتــعــاد  ونــ�ــســح  الــفــريو�ــســات،  ت�سببها  الــتــي 

ق�سرية  م�ساعفات  مــن  فيها  ملــا  احلــيــويــة  املــ�ــســادات 

احليوية  املــ�ــســادات  اأن  اإىل   ي�سار  ـــدى.  امل وطــويــلــة 

ُتعطى عادًة للق�ساء على بكترييا معينة م�سببة للمر�س 

هنالك  اأن  على  التنبه  يجب  لذلك  الإن�سان،  ج�سم  يف 

بكترييا نافعة تعي�س يف ج�سم الإن�سان، فاختيار م�ساد 

حيوي غري منا�سب، اأو على �سبيل املثال عدم اللتزام 

اإىل  يــوؤدي  قد  العلجية  باجلرعات  الطبيب  بتعليمات 

الإن�سان،  ج�سم  يف  النافعة  البكترييا  تواجد  يف  خلل 

وتعد  احليوية  للم�سادات  اجل�سم  مقاومة  ي�سبب  مما 

من اأكرب الأخطار التي تهدد ال�سحة العاملية.

كما اأن الإفراط يف ا�ستخدام امل�سادات احليوية، يعزز 

ال�سيطرة  ملراكز  ووفًقا  للأمرا�س  اجل�سم  مقاومة  من 

على الأمرا�س والوقاية منها، فاإن ما يقرب من ثلث اإىل 

�سروري  غري  احليوية  امل�سادات  ا�ستخدامات  ن�سف 

الـــربد والإنــفــلــونــزا  اإ�ــســابــات  كــعــلج  وغــري منا�سب، 

وبع�س  ال�سعال،  اأنـــواع  ومعظم  الــرئــوي  واللتهاب 

اأنواع اجليوب الأنفية، كون امل�سادات احليوية تعالج 

العدوى البكتريية ولي�س الفريو�سية كما هو �سائع.

ف�سل عن اأن تناول امل�ساد احليوي لن ي�ساعد املري�س 

على التح�سن، وقد يت�سبب باآثار جانبية غري �سرورية، 

للم�سادات  اجل�سم  مقاومة  مــن  يعزز  لكونه  اإ�ــســافــًة 

البكترييا  مبهاجمة  يت�سبب  لكونه  نــظــًرا  احلــيــويــة، 

املفيدة يف اجل�سم، مما يخلق فر�سة لإحداث �سرر فيها 

لتحل حملها بكترييا �سارة.

جدة ـ البالد                     

ر�سدت اأمانة حمافظة جدة 3078 خمالفة يف عدد 

من الأحياء، خلل �سهر �سبتمرب من العام احلايل 

متابعة  يف  الــرقــابــيــة  جــهــودهــا  �سمن  2022م، 

ومعاجلة  باخلدمات  للرتقاء  املباين،  خمالفات 

امل�سهد  وحتــ�ــســني  الــبــ�ــســري  ــوث  ــل ــت ال مــظــاهــر 

احل�سري للمدينة.

ــة اأن الأعــمــال املــيــدانــيــة نتج  واأو�ــســحــت الأمــان

لت�سحيح  خمالفًا  موقعًا   2.613 اإ�ــســعــار  عنها 

جرى  التي  املخالفات  اأن  مبينة  نظامًا،  و�سعهم 

اإزالة خملفات البناء  ر�سدها تنوعت ما بني عدم 

البناء  مبــواقــع  لــوحــة  و�ــســع  وعـــدم  الرتميم  اأو 

تو�سح بيانات الرخ�س، اإ�سافة اإىل عدم ت�سوير 

التي  املناطق  يف  ــي  الأرا�ــس حميط  ت�سجري  اأو 

والتعليمات  املوا�سفات  ح�سب  البلدية  حتددها 

الطـرق  وا�ــســرتاطــات  اأنظمة  وخمالفة  البلدية، 

وال�سوارع وعدم نظافة موقع العمل اأثناء العمل 

وبعد النتهاء منه.

طبيب أسرة: المضادات لعالج األنفلونزا  تطيل فترة العالج 

مخالفات المباني تحت مجهر األمانة 

»14« مخالفا
لنظام الرعي في قبضة األمن 

الريا�ض ـ البالد                     

خمالًفا   )14( البيئي  للأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 

من  مقيمني  و)5(  مــواطــنــني،   )9( الــبــيــئــة،  لــنــظــام 

 )111( رعي  خمالفات  ارتكبوا  ال�سودانية،  اجلن�سية 

عدد  يف  الرعي  فيها  مينع  اأمــاكــن  يف  الإبـــل،  من  متًنا 

من مناطق اململكة. واأو�سح املتحدث الر�سمي للقوات 

العتيبي،  عبدالرحمن  العقيد  البيئي  للأمن  اخلا�سة 

املخالفني،  بحق  النظامية  الإجـــراءات  تطبيق  مت  اأنــه 

اإىل  ت�سل  غرامة  الإبل  رعي  خمالفة  عقوبة  اأن  موؤكدًا 

)500( ريال لكل منت، حاثًا على الإبلغ عن اأي حالت 

متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية على الرقم 

و  وال�سرقية،  والريا�س  املكرمة  مكة  مبناطق   )911(

)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.
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متابعات .. سريعة
املحا�سيل  اأنـــواع  – ب�ستى  الله  – اأيــدهــا  الــدولــة  اهتمت 
وزارة  يف  ممثلة  واخل�سروات  الفواكه  وخا�سة  الزراعية 
البيئة واملياه والزراعة، وما توليه من متابعة جادة وجهود 
مثمرة يف جمال الزراعة من حيث الإنتاجية )ا�ست�سالحًا، 

وتطويرًا ونه�سة(.
يدرك جيدًا  الأخــرة،  الآونــة  ن�ساطاتها يف  تابع  ولعل من 
مدى ما حققته من منتوجات زراعية متنوعة، وخا�سة يف 

جمال الفواكه واخل�سروات.
فقد ك�سف اأخرًا تقريرًا لوزارة البيئة واملياه والزراعة )اأن 
الرمان  فاكهة  من  طن  األف   )30.1( من  اأكرث  تنتج  اململكة 
% موؤكدًا   34 �سنويًا، حمققة اكتفاًء ذاتيًا بن�سبة تتجاوز 
دي�سمرب  حتى  يوليو  مــن  يــبــداأ  الــرمــان  افتتاح  مو�سم  اأن 
ويعد الرمان من املحا�سيل الواعدة التي ترتكز زراعته يف 
مناطق الباحة، والق�سيم وع�سر واجلوف ومكة والطائف 

بجانب اإنتاجه يف باقي املناطق بكميات متفاوتة(.
اإن ما طراأ على منتوجاتنا الزراعية يف الآونة الأخرة، من 

ازدياد يف ن�سبتها الإنتاجية يجعلنا نتفاءل بنه�سة زراعية 
الذاتي  الكتفاء  اإىل  �سن�سل من خاللها  �ساملة يف جمالها، 
باإذن الله، ثم بجهود وزارة البيئة واملياه والزراعة، وبدعم 
حياة  يف  الأول  الداعم  تعترب  فالزراعة  الله  اأيدها  الدولة 
من  ودعمها  بها  والهتمام  الآن،  حتى  الأزل  منذ  ال�سعوب 

�سرورات احلياة يف حياة الإن�سان.
وتوفر  عليهم  واحلــدب  �سعبها،  باأبناء  الــدولــة  واهتمام 
احلياة والعي�س الكرمي لهم �سفة درج عليها املوؤ�س�س امللك 
امللوك  اأبناوؤه  بعده  – ومن  ثراه  الله  – طيب  عبدالعزيز 
)اإ�سالحًا  اأثــره  واقتفوا  نهجه  على  �ساروا  الذين  الــربرة 

واقتداًء ونه�سة(.
اجلهات  قــيــام  على  موافقتها  واهتمامها  حر�سها  ومــن 
احلكومية التي لديها موفدين للعمل يف اخلارج باتخاذ ما 
يلزم من �ساأن ال�سرف ب�سكل مبا�سر لهوؤلء املوفدين لغر�س 
يف  املعتمدة  الأجنبية  املدار�س  يف  لأبنائهم  الر�سوم  دفع 
دول مقراتهم وت�سع وزارة التعليم / اخلارجية / واملالية 

ال�سوابط والإجراءات الالزمة لذلك(.
الله، تنطلق من حر�س  اأيدها  الدولة  لفتة كرمية من  وهي 
واهتمام خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده – يحفظهما 
الله – على العناية والهتمام باأبناء املواطنني ال�سعوديني 
يف  لــلــدرا�ــســة  املبتعثني  اأو  اخلـــارج  يف  للعمل  املــوفــديــن 

اخلارج على حٍد �سواء.
خامتة: 

من نعم الله اجلزيلة على خملوقاته "نعمة املاء" الذي جعل 
الله منه كل �سيء حي، لذا جند معظم دول العامل ومنها بالدنا 
)تر�سيدًا  عليها  واحلفاظ  النعمة  بهذه  العناية  يف  تتفانى 
وتكاثرها  توفرها  �سبيل  يف  وتــبــذل  مل�سادرها(  ودعــمــًا 
مل�سادرها  وتــقــويــة  ملكانتها  تــعــزيــزا  الــريــالت،  مــلــيــارات 
والتاأكيد على من ينعمون بف�سلها برت�سيد ا�ستهالكها دعما 
لدميومة ا�ستمرارها، وو�سعت الغرامات العقابية على من 
يتعمدون الإ�سراف فيها، وحفاظا على هذه النعمة وتقديرا 
لقيمتها وجتاوبا مع الدولة- اأيدها الله - ممثلة يف �سركة 

املياه الوطنية وتلبية لنداءاتها املتكررة يجب علينا اأفرادًا 
وموؤ�س�سات حتقيق مبداأ الرت�سيد يف كافة �سوره والوانه 
قال  وقــدميــا  وا�ستمرارها،  النعمة  هــذه  دميــومــة  ل�سمان 

ال�ساعر:
اإِذا ُكنَت يف ِنعَمٍة َفاْرَعها  َفاإِنَّ املَعا�سي ُتزيُل الِنَعم
َقم َوحاِفظ َعَليها ِبَتقوى الإَِلِه   َفاإِنَّ الإَِلَه �َسريُع النِّ

 وباهلل التوفيق ،،،

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

العمليات القيصرية
د. �ضالح ها�ضم ال�ضحري @SalehElshehry

 

الأ�ــســتــاذ  التعليم،  لــوزيــر  اأتــوجــه  الــبــدء  يف 
امللكية،  الثقة  على  بالتهنئة  البنيان،  يو�سف 
كــاأهــم  الــتــعــلــيــم،  وزارة  حــقــيــبــة  ل�ــســتــالمــه 
الأمم  ح�سارات  عليها  ُتقام  التي  الـــوزارات 
لبناء  الكاملة،  بالثقة  وحتظى  واملجتمعات، 
وبناته،  اأبنائه  بيد  والأخــذ  الوطن،  م�ستقبل 
لــطــريــق الــغــد املــ�ــســرق، ول �ــســك فـــاإن ح�سن 
اختيار القيادة ال�سيا�سية باململكة، ل�سخ�سية 
الوزير من خالل تاريخها الوظيفي، وخرباتها 
اإجنــازاتــهــا،  ومــلــف  َها  �سَ وتخ�سُّ ال�سابقة، 
ولي�س بال�سرورة اأن يكون الكاتب، على دراية 
اختياره،  مَتّ  الــذي  الوزير  ب�سخ�سية  كاملة 
الأمــر،  ولة  ثقة  على  حــاز  ـــه  َنّ اأَ َيْكِفي  واإمنـــا 
الّناجحة،  امل�ساريع  من  للعديد  نتطلع  ونحن 
املجتمع،  ــــال وتــطــلــعــات  اآم مــن  مبــا حتــمــلــه 
امْلَاِمَها  ومدى  التعليم،  وزارة  اأركــان  بتفاعل 
امل�سوؤولية  الفعلية، وهي  امليدان  باحتياجات 
عاتقها،  على  التي حملتها  العظيمة،  والأمانة 
حكومة خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل 
العهد الأمني، ومَتَّ ا�سنادها ملن اأعطيت له هذه 
الثقة، مبا يحمله �سخ�سيًا من اأفكار ومهارات 

يف فنون وا�سرتاتيجيات العمل القيادي. 
ْكلفة،  الَتّ بالغة  الَتّعليم  فاتورة  فــاإَنّ  املعروف 
والطالبة،  الطالب  تعليم  بتكلفة  يتعلق  فيما 
بالتعليم العام لأبناء املواطنني واملقيمني يف 
الأغرا�س  متعددة  وهي  احلكومية،  املدار�س 
وُهــم  التعليمية،  الــكــوادر  رواتـــب  حيث  مــن 
املتفائلني  اأكـــرث  يــذهــب  بــل  ذلـــك،  ي�ستحقون 
الذي م�سى  التعليمي،  الكادر  لتح�سني  منهم، 
العمل به منذ عام 1976م، مبا يقرتب ُعمره 
ومُيــكــن حت�سينه مبا  اخلــامــ�ــس،  الــعــقــد  مــن 
التعليمية،  والبيئة  اجلــودة  حتقيق  ي�سمن 
املعتمدة،  ال�ساعات  من  لعدد  التدريب  لي�سمل 
كانت  واإن  العاملية،  الرخ�سة  على  للح�سول 
يف  غ�سا�سة،  جتد  الأ�ــســوات،  بع�س  هناك 
ف�سريحة  الــرخــ�ــســة،  هـــذه  عــلــى  احلــ�ــســول 
يف  الفاعل  الأثـــر  ذات  واملــعــلــمــات،  املعلمني 
املهنية  والُنّخب  الأطباء  مثل  مثلها  املجتمع، 
ال�سعودي،  للمجتمع  ُمـــوه  قـــَدّ ملــا  الأخــــرى، 

ونحن نفخر بهذه الإجنازات احل�سارية.
فاتورة  تكلفة  ارتفاع  الأهــم،  املع�سلة  ولعل 
الَتّعليم، وزيادة عدد املباين امل�ستاأجرة، وعدم 
كية املعا�سرة، ومع  مالءمتها لبيئة املدر�سة الَذّ
�سنوات  مــدى  على  التخطيط  ا�سرتاتيجية 
1953م،  املعارف  وزارة  اإن�ساء  منذ  م�ست، 
ويف الآونة الأخرة دخلت الَتّقنية يف هند�سة 
املباين التعليمية، اإَلّ اأن املدن الُكربى لزالت 
)مدينة  املتزايد،  كاين  ال�ُسّ النمو  وطاأة  حتت 
املعا�سرة،  الَتّحديات  ومــن  منــوذجــًا(،  جــدة 
ــات، داخــل  ــب ــطــال زيــــادة اأعـــــداد الــطــالب وال
ــة، مبــا يــقــرتب مــن الأربــعــني  را�ــس ــِدّ حــجــرة ال
طالب وطالبة، وهذا ُيعيق مبداأ حتقيق هدف 
اأمــام  الأول،  ــحــدي  الــَتّ تعترب  التي  اجلـــودة، 
تنطوي  التي  والأهــداف  ال�سعودية،  الأ�سرة 
التعليمي،  الــنــاجت  م�ستوى  ارتــفــاع  عليها، 
تقدم  مــن  اململكة،  عليه  و�سلت  مبــا  مقارنة 
اململكة  �سهدتها  تنموية،  ونه�سة  وازدهـــار 
وتتفق مع روؤية اململكة 2030، التي يقودها 
مو امللكي الأمر حممد  بكل ثقة، �ساحب ال�ُسّ

بن �سلمان، ويل العهد حفظه الله.

التعليم والتحديات 
المعاصرة

حممد حامد اجلحديل  

نقا�س  مو�سوع  الــزواج  يف  جن�س  كل  وواجــبــات  دور  كــان 
لعقود؛ من الناحية النمطية ُينظر اإىل دور املراأة يف الزواج 
دور  يعرف  زوجها؛  اإىل  بالن�سبة  ومعتمد  خا�سع  اأنــه  على 
الذكور يف الزواج يف املقام الأول باأنه املزود املايل الأ�سا�سي 
لالأ�سرة التي تاأخذ دوًرا مهيمًنا ب�سكل اأكرب؛ لقد �سهدنا عرب 
كانت  اجلن�سني؛  بــني  الـــزواج  عــالقــات  يف  تــطــوًرا  التاريخ 
التي  التغيرات  هــذه  يف  �ساهمت  تاريخية  اأحـــداث  هناك 
وحركة  القت�سادي  والركود  الثانية  العاملية  احلرب  ت�سمل 
تختلف  التكنولوجية؛  البــتــكــارات  وظــهــور  املـــراأة  حقوق 
الأ�سرية  التن�سئة  على  بناًء  اجلن�سني  دور  اإيديولوجيات 
والــثــقــافــة  والأقـــــران وو�ــســائــل الإعــــالم الــتــي ت�سكلت يف 
التقليدي  الــزواج  اأ�سلوب  مثل  للزواج  خمتلفة  اأمناط  ثالثة 
وامل�ساواة؛ كذلك لعب القت�ساد دوًرا كبًرا يف التاأثر على 
التغرات القت�سادية  الزوجية؛ فمع  الأدوار  التغيرات يف 
تاألفت العديد من هذه الوظائف من العمل للن�ساء يف خياطة 

وظيفة  فاأي  امل�سانع؛  ووظائف  الأحذية  واإ�سالح  املالب�س 
كبرة  بن�سبة  الآن  ت�سغلها  ال�سابق  يف  رجــل  ي�سغلها  كــان 
اأنحاء العامل بعدة طرق  امراأة؛ ُينظر اإىل الزواج يف جميع 
خمتلفة وذلك لأن العوملة كان لها تاأثر على التغيرات التي 
اأجريت يف العادات واملثل الثقافية التي يتبناها الأ�سخا�س 
يف  امل�ساواة  فــاإن  ناجح  زواج  يحدث  لكي  العالقات؛  داخــل 
ل�سركاء  املرغوبة  بال�سمات  تتنباأ  الجتماعي  النوع  دور 
اإىل  �سريك  كل  ياأتي  الثقافات  بني  مقارنة  املحتملني  الــزواج 
املثايل  التطابق  هو  ما  حــول  اخلا�سة  اأفــكــاره  مع  العالقة 
لتت�سكل  �سنوات  التوقعات  هذه  ا�ستغرقت  فقد  له؛  بالن�سبة 
وتربيتهم  اأقرانهم  وجمموعات  ثقافتهم  على  بناًء  وتتطور 
الذي  املــراأة  حقوق  تطور  اأدى  التاريخ  مر  وعلى  الأ�سرية؛ 
بداأ يف اأواخر القرن الثامن ع�سر امليالدي اإىل تفعيل حقوق 
مع  التكافوؤ  نحو  يتقدمن  فالن�ساء  بها  والعـــرتاف  املـــراأة 
ال�سبب  هو  وهــذا  والقيادة  القت�سادي  الو�سع  يف  الرجال 

الرئي�سي طوال القرن احلادي والع�سرين لأدوار كل منهما، 
يتغر اجلن�س يف جمتمع اليوم با�ستمرار بوترة �سريعة؛ 
ولطاملا واجه الرجال والن�ساء قيوًدا على املعاير الجتماعية 
والثقافية املحددة التي يتوقع منهم اأن ي�ستمروا يف اإظهارها 
اليومية  لبقية حياتهم؛ هذا وا�سح يف احلياة  �سامل  ب�سكل 
مثل املنزل ومكان العمل وجميع اأنحاء املجتمع؛ حيث يبداأ 
الآباء يف توجيه اأطفالهم يف اجتاه اجتماعي حمدد من �سن 
الر�ساعة من خالل منحهم اأن�سطة حمددة لإكمالها والتي مت 
ا جتاه جن�سهم على �سبيل املثال يتم اإعطاء  اإجراوؤها خ�سي�سً
ال�ساحنات  الأولد  مينح  بينما  الدمى  ال�سغرات  الفتيات 
ومكعبات البناء بينما من ناحية اأخرى اإذا لعب �سبي بدمية 
واإعــطــاء  اخلــيــال  لبناء  و�سيلة  البع�س  يــراهــا  قــد  �سغرة 
ال�سبي الفر�سة لتنمية مهاراته الجتماعية والعاطفية بينما 
اجتماعًيا  منا�سب  اأنه غر  املجتمع  الآخرين يف  يرى معظم 

ويجب اأن يتوقف عن فعل ذلك.

دور وواجبات الرجل والمرأة في الزواج
نيفني عبا�س @NevenAbbass

 

نيوم .. بيئة إدراكية 
لإلنسان الحديث

د. �ضماح �ضاوي الع�ضيمي

 samahosaimi@gmail.com

تعمل اململكة العربية ال�سعودية على منذجة 
مدينة اإدراكية يعي�س الإن�سان فيها بان�سجام 
وت�ستثمر  املحيطة،  بيئته  مع  وطبيعي  تام 
العقل  اليه  تو�سل  مــا  واآخـــر  التكنولوجيا 
الب�سري من تقنية الت�سال وتوظيفها املثايل 
يف اأ�سلوب وطرائق التنمية امل�ستدامة ت�سب 
الإن�سان وتعزز من  يف حت�سني جودة حياة 

رفاهيته.
ــاب  وتـــركـــز الــ�ــســعــوديــة عــلــى �ــســم الأعــ�ــس
التقنية احليوية كمنظومة رئي�سية ت�سغيلية 
للمدينة الذكية التي ت�سمل القت�ساد احلديث 
والتنقالت  ال�سغوف  الب�سري  املــال  وراأ�ـــس 
اإطــار  يف  الذكية  واملــوا�ــســالت  اللوج�ستية 
تغذية  عــلــى  بــا�ــســتــمــرار  تعمل  ذكـــي؛  بيئي 
قاطنيها تغذية تقنية بيئة نقية على م�ستوى 

مثايل من الن�سجام.
فنيوم كمدينة اإدراكية م�ستقبلية ومب�ساريعها 
اأُعلن  وما  وتروجينا  كاأوك�ساجون  العمالقة 
عنه موؤخًرا مدينة ذا لين وتفا�سيلها من قبل 
ويل العهد الأمر حممد بن �سلمان اآل �سعود، 
كمدينة اأوىل بال عوادم �سيارات ول انبعاثات 
يف  �سلًبا  عــمــوًدا  ذاتـــه  وبــالــوقــت  كربونية 
التقنية وال�ستثمارات املالية الذكية، خا�سة 
مع توجه العقول الذكية لال�ستثمار يف املدن 
حتديات  اأمام  و�سلب  قادم  كم�ستقبل  الذكية 

املناخ وبيئة الإن�سان ومرجعه الطبيعي.
ــــن املـــالحـــظ جنـــد الــنــهــم الـــعـــايل لــدى  وم
بناء  يف  للتنمية  املتطلعة  الــعــامل  حكومات 
املدن الذكية وتخ�سي�س امليزانيات ال�سخمة 
تاأ�سي�سها وهند�ستها مب�ستويات خمتلفة  يف 
من التقنية وامل�ساحات واملميزات احل�سرية 
كمدينة م�سدر يف الإمارات العربية املتحدة، 
�سوينغان  ومدينة  قطر،  يف  لو�سيل  ومدينة 
ال�سينية التي و�سع خمططها الأول،  اإل اأن 
جناحها -من وجهة نظري- لإ�سقاط جناحها 
يوًما،  التقليدية  املدن  تتبعه  م�ستداًما  واقًعا 
يحتاج قبل ذلك كله لقائد ي�ست�سرف امل�ستقبل 
وطموحها  بحقيقتها  ويـــوؤمـــن  وحتــديــاتــه 
كم�سروع  ومراحلها  تفا�سيلها  على  وم�سرًفا 
قــــادم خلــدمــة الإنـــ�ـــســـان وبــيــئــتــه وتــطــوره 

املتالحق.

يعترب الكتاب املفيد مو�سوعًا ي�ستحق 
يف  اقتناءه  اأي�سًا  ي�ستحق  بــل  وعيه 
منزل قارئه اأو يف مكتبه نظرًا لإفادته 

باملعنى القيم والفكرة ال�سائبة.
اأما الكتاب اخلايل من الفائدة املعرفية 
والــعــلــمــيــة والأدبــــيــــة والــثــقــافــيــة فال 
معنى  مفيد  وغــر  باملرة  كتابًا  يعترب 
ــذي يجب  ومـــادة وا�ــســتــقــراء، الأمـــر ال
وبــالــتــايل  �ـــســـراوؤه  ينبغي  ول  تــركــه 
للمال  هـــدر  لأنـــه  ــاوؤه!  ــن ــت اق ينبغي  ل 
واملالية  املعنوية  ولالإمكانية  وللجهد 
والقت�سادية. فما على القارئ اإل غ�س 

الطرف عنه وتركه.
فالكتاب الأ�سلي مفيد ومقروء بطبيعة 
الفاهم  الواعي  القارئ  قبل  من  احلــال 
التي  والآداب  والفنون  للعلوم  املقدر 

دفتيه،  بني  بها  املفيد  الكتاب  يكت�سي 
تلقائيًا  الكتاب  هذا  اإىل  الطالب  فينزع 
من قبيل ال�سيء العتيادي يف مثل هذا 

للوعي  نظرًا  والثقايف  املعريف  ال�ساأن 
والفهم والإفادة من هذا الكتاب.

ثم اإن الكتاب الذي هو خاٍل من الفائدة 
الذي  كالكتاب  هو  اقتناوؤه  ينبغي  ول 
ل يقروؤه مالكه نظرًا لأن هذا املالك اأو 
يف  وي�ستمر  الرف  يف  ي�سنده  املقتني 
حفظه دون قراءته ويجمعه تلو الآخر 
حتى يكر�س الكثر من الكتب ليقال انه 

�ساحب مكتبة منزلية كبرة!
وهذا من �ساأنه ت�سويه القيمة الثقافية 
للوعي  املــدعــي  ول�ساحبها  الأ�ــســلــيــة 
ــــي ويــقــوم بــاإ�ــســنــاد الــكــتــب على  الأدب
ول  ت�سمن  ل  التي  منزله،  يف  اأرففها 

تغني من جوع.
وهلل يف خلقه �ضوؤون.

ـــــولدة عــن طريق  تــتــزايــد مــعــدلت ال
ــظــر، وقـــد  ــن ــل الـــبـــطـــن بــ�ــســكــل لفـــــت ل
عاملية.  ظاهرة  الــزيــادة  هــذه  اأ�سبحت 
بني  تعرف  البطن  طريق  عــن  ـــولدة  ال
وجاءت  القي�سرية،  بالولدات  النا�س 
احلاكم  قي�سر،  يوليو�س  اإىل  ن�سبتها 
ــــرومــــاين، لأنــــه اأمــــر بــفــتــح الــبــطــن  ال
الأم  وا�ستخراج اجلنني يف حالة وفاة 
�سببا من  نعرف  الــولدة. وهكذا  خالل 
ا�سباب العمليات القي�سرية وهو تع�سر 
لإنقاذ  هنا  العملية  وجتــرى  الــــولدة، 

حياة الم واجلنني.
عن  بديال  القي�سرية  الـــولدة  ولي�ست 
الأحــوال،  اأغلب  يف  الطبيعية  ــولدة  ال
للولدة  الأمثل  الطريقة  ت�سبح  ولكنها 
احلــالت  وخا�سة  احلـــالت  بع�س  يف 
التي ل ميكن للطفل اأن مير فيها باأمان 

خالل قناة الولدة.
ــك، وجــود اجلنني يف و�سع  ذل ومــثــال 
يف  ــه  راأ�ــس يــكــون  اأن  اأي  م�ستعر�س، 
الرحم.  من  الأي�سر  اأو  الأميــن  اجلانب 
املقعدي،  املجيء  حــالت  بع�س  وكذلك 

قناة  يف  اجلنني  موؤخرة  تتقدم  اأن  اأي 
الولدة على باقي اجل�سم، ومثل وجود 
امل�سيمة يف و�سع معيب بحيث تغطي 
وقد  اجلنني،  تقدم  ومتنع  الرحم  عنق 
خطر.  نزيف  يف  هنا  الــولدة  تت�سبب 
ب�سبب  اأو  الأمــرا�ــس  بع�س  وب�سبب 
عوامل وراثية ي�سبح حجم الطفل اأكرب 
من املعدل، كما يحدث يف بع�س حالت 
اإ�سابة الأم مبر�س ال�سكر، وهنا ي�سبح 
العملية، كما  حجم الطفل �سببا لإجراء 
اأن معظم املجامع الطبية متنع الولدة 
الطبيعية بعد عمليتني قي�سريتني، منعا 

ملخاطر حمتملة.
ت�سبب  الأخـــريـــن  الــعــقــديــن  خـــالل    
متابعة  يف  املتقدمة  الجهزة  ا�ستخدام 
الـــولدة يف  الأم واجلــنــني خــالل  حالة 
القي�سرية،  الــعــمــلــيــات  ن�سبة  زيــــادة 
حتذيرية  اإ�سارات  الأجهزة  هذه  تعطى 
عــن حــالــة تـــاأمل اجلــنــني، وهـــذه احلالة 
قد  الـــولدة   قبل  ما  فــرتة  ا�ستمرت  اإن 
املتوافر  الك�سجني  نق�س  يف  تت�سبب 
يف  يت�سبب  قد  ما  وهو  اجلنني،  لدماغ 

ال�سرع  مثل  للطفل،  عــديــدة  اأمــرا�ــس 
وال�سلل الدماغي وتخلف النمو ونق�س 
يف  العلمي  التح�سيل  و�سعف  الذكاء 
اأن  امل�ستقبل، ويفرت�س يف هذه احلال 
قبل  اجلنني  با�ستخراج  الطبيب  يقوم 
املــذكــورة،  امل�ساعفات  مــن  اأي  ن�سوء 
هي  القي�سرية  الــولدة  تكون  قد  وهنا 
�سالمة  على  للحفاظ  الوحيد  ال�سبيل 
هنا  تتعدد  قد  احلــال  وبطبيعة  الطفل، 
ملخاطر  تــوقــيــا  القي�سرية  ـــــولدات  ال
وهناك  خطرة،  ولكنها  قليلة  حمتملة 
التي  والتقنيات  الأبــحــاث  مــن  الكثر 
خمرجات  لتح�سني  تطويرها  يــجــري 
هـــذه الجـــهـــزة، ممــا قــد يقلل مــن عــدد 
العمليات التي نحتاجها لإنعا�س الطفل.
اأو  جراحية  كانت  �سواء  العالجات  كل 
كانت  ما  اذا  اإليها  اللجوء  يتم  دوائية 
خماطرها،  مــن  بكثر  اأعــظــم  فــوائــدهــا 
املنافع  تعظيم  هــو  هــنــا  الــطــب  ودور 
ومنع املخاطر، ولذا فمن املهم اأن نعرف 
من  العمليات  عــن  ين�ساأ  قــد  مــا  بع�س 

م�ساعفات، نرجئ ذلك اإىل مقال قادم.

الكتاب بين الوعي واإلسناد

فاروق �ضالح با�ضالمة



الريا�ض - البالد
جمل�س  رئي�س  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  التقى 
اإدارة الهيئة العامة للتجارة اخلارجية 
الق�صبي  عبدالله  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 
رئي�س  الرباط،  املغربية  العا�صمة  يف 
احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��زي��ز اأخ��ن��و���س، 
القطاعات،  خمتلف  يف  وزراء  و�صتة 
ب���ح�������ص���ور ����ص���ف���ر خ�������ادم احل���رم���ن 
عبدالله  املغربية  اململكة  يف  ال�صريفن 
بن �صعد الغريري ، وجرى بحث �ُصبل 
والتجاري  االقت�صادي  التعاون  تعزيز 
امل�����ص��رك ومتكن  ال��ت��ع��اون  وف��ر���س 
اال�صتثمارات  وتنمية  اخلا�س  القطاع 

بن البلدين.
كما التقى وزير التجارة بوزير ال�صوؤون 
املغربي  االأفريقي  اخلارجية والتعاون 
ثنائية  لقاءات  وعقد    ، بوريطة  نا�صر 
املغربي  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  مع 
املهند�س ريا�س مزور، ووزير الفالحة 
القروية  والتنمية  البحري  وال�صيد 
وامل���ي���اه وال���غ���اب���ات حم��م��د ���ص��دي��ق��ي، 
واملقاولة  االقت�صادي  االإدم��اج  ووزي��ر 
ال�صغرى والت�صغيل والكفاءات يون�س 

واملالية  االقت�صاد  ووزي��رة  ال�صكوري 
املغربية نادية العلوي، ووزير ال�صباب 
وال��ث��ق��اف��ة واالت�����ص��ال امل��غ��رب��ي حممد 
التجارة،  وزير  وزار  بن�صعيد.  املهدي 
مقر �صركة اأكواباور ال�صعودية، الرائدة 
يف جمال الطاقة الدولية، لالطالع على 
املغربية  اململكة  يف  ال�صركة  م�صاريع 

وم�صاريعها العاملية.
 ون��ظ��م احت����اد ال���غ���رف ال�����ص��ع��ودي��ة 
واالحتاد العام ملقاوالت املغرب اأم�س، 

املنتدى االقت�صادي املغربي ال�صعودي 
مب��دي��ن��ة ال�����دار ال��ب��ي�����ص��اء ب��امل��غ��رب، 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  بح�صور 
والتجارة  ال�صناعة  ووزير  الق�صبي، 
املغربي ريا�س مزور، مب�صاركة 130 
لدفع  �صركة �صعودية ومغربية، وذلك 
بن  تربط  التي  االقت�صادية  ال�صراكة 
التجاري  التعاون  وتقوية  اململكتن 
القطاعات  يف  اال�صتثمارات  وت�صريع 

امل�صتهدفة.

الريا�ض - البالد
النقد  �صندوق  مع  بالتعاون  املالية،  وزارة  نّظمت 
الدويل، مبدينة الريا�س ، ندوة رفيعة امل�صتوى حتت 
الغذائي"،  االأمن  انعدام  مًعا ملعاجلة  "العمل  عنوان: 
البنوك  وحمافظي  املالية  وزراء  من  ع��دد  بح�صور 
املركزية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

الدويل  النقد  �صندوق  عام  مدير  وكذلك 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ج��ورج��ي��ف��ا،  كري�صتالينا 
املحلين  واخل���راء  املخت�صن  من  ع��دد 

والدولين.
وخالل الندوة، ثمنت مدير عام �صندوق 
ل��وزي��ر امل��ال��ي��ة، قيامه  ال����دويل  ال��ن��ق��د 
ب��ال��ع��دي��د م��ن االإج������راءات اإب����ان اأزم���ة 
جمل�س  دول  مهنئة   ،)19  – )ك��وف��ي��د 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف 
جمال االأمن الغذائي".

واأكدت اأن اجلوع يعد اأكرث امل�صاكل اإيالمًا يف العامل، 
واأن اأزمة �صال�صل االإمداد والتجارة العاملية وعوامل 
بع�س  داع��ي��ة  امل�صكلة،  تلك  فاقمت  املناخي  التغر 
الدول اإىل التو�صع يف بناء قدراتها الزراعية، م�صرة 

اإىل اأن اململكة اأعطت مثااًل رائعًا يف ذلك بتحويل املاء 
املالح اإىل ماء �صالح لال�صتخدام الزراعي.

من جهته، اأو�صح الرئي�س التنفيذي لرنامج االأغذية 
العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  اأن  بي�صلي،  ديفيد  العاملي 
بالوفاة  مهدد  �صخ�س  مليون   135 اإن��ق��اذ  ي�صتهدف 
ا�صتمرار  م��ع  يت�صاعف  ق��د  ال��ع��دد  ه��ذا  واأن  ج��وع��ًا، 
احلرب يف اأوكرانيا، منوًها باأن الرنامج 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ر ح���ل ن��اج��ح الأم���ن 
مفيدًا  وا�صتدامتها،  ال��غ��ذاء  اإم���دادات 
فاإن  �صريعًا  التحرك  باأنه يف حال عدم 
االآن  منها  نعاين  التي  ال��غ��ذاء  م�صكلة 

�صتزداد �صوءًا يف االأعوام املقبلة".
وح�����ول اجل���ه���ود ال��ع��رب��ي��ة امل��ب��ذول��ة 
اأ���ص��ار رئي�س  مل��واج��ه��ة ه���ذه االأزم�����ة، 
للتنمية  االإ����ص���الم���ي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
التن�صيق  جمموعة  اأن  اإىل  اجلا�صر  حممد  الدكتور 
خ�ص�صت  االإمنائية  وال�صناديق  للم�صارف  العربية 
ع�صرة مليارات دوالر اأمريكي مل�صاعدة الدول االأع�صاء 
يف م�صاعيها الرامية حلماية االأمن الغذائي ا�صتجابة 

الأزمة اإمدادات الغذاء العاملية.

التجارة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  تطرقت  جهتها،  م��ن 
زي��ادة  اأن  اإىل  اإي��وي��اال،  اأوك��وجن��و  العاملية جن��وزي 
فواتر  ارتفاع  تت�صبب يف  قد  الغذائية  املواد  اأ�صعار 

على  م�صتوياتها  اأعلى  اإىل  العاملية  ال��غ��ذاء  واردات 
االإطالق يف العام احلايل 2022م ، الفتة اإىل اأن الدول 
التي تعتمد يف الغالب على منطقة البحر االأ�صود فيما 

�صعرت  الزيتية  وال��ب��ذور  احلبوب  ب���واردات  يتعلق 
بخطر ان��ق��ط��اع االإم������دادات ال��ن��اجت ع��ن احل���رب يف 

اأوكرانيا الأول مرة.

شركات روسية تبحث فرص 
االستثمار في المملكة

الريا�ض - البالد
اأّكد اللقاء امل�صرك لقطاعي االأعمال ال�صعودي والرو�صي، الذي عقد اأم�س بغرفة الريا�س 
العالقات  اأهمية  االقت�صادية،  القطاعات  من  عدد  يف  تعمل  رو�صية  �صركة   23 مب�صاركة 
�صراكات  عالقات  واإقامة  اال�صتثمارية  الفر�س  من  واال�صتفادة  البلدين  بن  التجارية 
جتارية بن الطرفن خلدمة امل�صالح امل�صركة، م�صيدين بامل�صتوى املتطور يف العالقات 

وما حتظي به من اهتمام من قبل قيادة الدولتن.
واأو�صح الوزير املفو�س يف �صفارة رو�صيا االحتادية لدي الريا�س الك�صندر ا�صتومن، 

اأن العالقات الرو�صية ال�صعودية قوية واأنها ظلت ت�صهد تقاربًا م�صتمرًا.
من جهته، اأكد رئي�س جمل�س االأعمال ال�صعودي الرو�صي طارق القحطاين، اأهمية الدور 
الذي ي�صطلع به املجل�س يف تقوية العالقات التجارية بن البلدين، مبينًا اأهمية العمل 

على اال�صتفادة من الفر�س املتاحة من خالل اإقامة م�صاريع م�صركة.
اأن حجم التبادل  بدوره بن املمثل التجاري ب�صفارة رو�صيا �صتاني�صالف يانكوفيت�س، 
التجاري بلغ العام املا�صي )1.7( مليار دوالر، معربًا عن رغبة بالده يف الو�صول بحجم 

التبادل اجلاري بن الدولتن اإىل 5 مليارات دوالر بنهاية 2024م.
و�صهد اللقاء امل�صرك، عقد لقاءات ثنائية بن رجال االأعمال وممثلي ال�صركات الرو�صية، 
البناء العازلة لل�صوت، وال�صناعات االإبداعية، والتعليم،  التي تعمل يف جماالت مواد 
والطاقة الكهربائية، وال�صمامات الغالقة واملنظمة، وهند�صة الت�صميم، وم�صتح�صرات 
ال�صناعية،  وامل��ع��دات  االأط��ع��م��ة،  و�صناعة  ال��ع��ط��ور،  و�صناعة  واالأث����اث،  التجميل، 

وتكنولوجيا املعلومات والتقنيات الذكية، واملعدات الطبية، والنفط والغاز.

المملكة مركز لتصنيع
السيارات في المنطقة

جدة - البالد
املركبات اجلديدة،  االنتعا�س يف مبيعات  اإن  االأمريكي،  ال�صعودي  االأعمال  قال جمل�س 
�صوق  اأك��ر  ب�صفتها  مرتبتها  ع��ززا  ال�صعودية،  يف  املحلية  الت�صنيع  ق��درات  وتنامي 
لل�صيارات يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، بح�صة تقرب من 50 % من ال�صوق.
ت�صنيع  مركز  لت�صبح  كبًرا يف جهودها  �صوًطا  اململكة قطعت  اأن  اإىل  بيان  واأ�صار يف 
لتوا�صل  ال�صيارات  لقطاع  ا�صراتيجية  "ندلب" يت�صمن  برنامج  اأن  املنطقة، مبينا  يف 
)ال�صا�صيه(،  الهيكل  ومكونات  احلركة،  نقل  جمموعة  مثل  الوظيفية،  ال�صلع  ا�صتراد 
واملكونات الكهربائية، مع اإنتاج بع�س ال�صلع حملًيا.  واأو�صح اأن اململكة �صهدت ت�صجيل 
ال�صيارات،  مل�صنعي  الدولية  للمنظمة  وفًقا   ،2021 يف  جديدة  مركبة  األف   557 بيع  اأو 
�صّكلت  حن  يف  امل�صتوردة،  املركبات  من  تقريًبا   %86 �صّكلت  الركاب  مركبات  اأن  مبينا 
اإطالق من�صاأة ت�صنيع �صركة لو�صد موتورز  اأن  14 % املتبقية مركبات جتارية.واأو�صح 
بال�صعودية ميثل مرحلة اإجناز مهمة وعالمة فارقة لقطاع ال�صيارات باململكة، كما اأنه ميثل 
ا�صتثمارات  يف  للنظر  االأ�صلية  للمعدات  املُ�صنعة  االأخ��رى  االأجنبية  لل�صركات  موؤ�صًرا 
مماثلة ، م�صرا اإىل اأن "لو�صد" �صت�صتفيد من التجمعات ال�صناعية القائمة مع �صركاء 
االأعمال ال�صعودين الرائدين، مثل "�صابك" و"معادن" و�صركة اأرامكو ال�صعودية، يف 
اإنتاج مواد ال�صيارات املتطورة التي ت�صمل مادة الكربون واملطاط اال�صطناعي ل�صنع 

االإطارات، واملكونات االأخرى ذات ال�صلة بال�صيارات. 
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 أكدت االستدامة وموثوقية اإلمدادات

»أرامكو السعودية«: نتائج الربع الثالث واألرباح أول نوفمبر

 ندوة وزراء مالية »التعاون« وصندوق النقد: 

فواتير واردات الغذاء العالمية في أعلى مستوياتها

 جدة - البالد
�صتن�صر  اأنها  ال�صعودية  اأرامكو  �صركة  اأعلنت 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة وت��وزي��ع��ات االأرب�����اح للربع 
ال�صوق  افتتاح  قبل  احل��ايل  العام  من  ال�ثالث 
من  االأول  الث�الثاء  ي��وم  )ت���داول(   ال�صعودي 

نوفمر القادم.
واأ�صارت يف بيان لها، اإىل اأن ال�بث االإلكروين 
الق�ادم �ص�يكون متزامنًا مع اإعالن نتائج ال��صنة 
املالية لعام 2023، وامل�توقع االإعالن عنها يف 

�صهر مار�س لعام 2023. 
يف  جديًدا  قيا�صًيا  رقًما  اأرامكو"   " و�صجلت   
اأ�صهمها  ط��رح  منذ  ال�صنوية  ال��رب��ع  االأرب����اح 
�صايف  حققت  ح��ي��ث   ،2019 ع���ام  ل��الك��ت��ت��اب 
بلغ  قيا�صي،  �صنوي  �صنوي ون�صف  ربع  دخل 
181.6 مليار ريال يف الربع الثاين و329.7 
مليار ريال يف الن�صف االأول من العام احلايل 
و176.9  ري���ال   مليار   95.5 مقابل   ،2022
الفرتن من  لنف�س  التوايل  ، على  مليار ريال 

عام 2021.
ال��زي��ادة يف هاتن الفرتن يف  وج��اءت ه��ذه 
املقام االأول نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط اخلام، 
لقطاع  ال��ق��وي��ة  االأرب����اح  ه��وام�����س  اإىل ج��ان��ب 
هوام�س  وارت��ف��اع  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف  التكرير 

اأرباح قطاع التكرير واملعاجلة والت�صويق يف 
اأرب��اح  توزيعات  بلغت  حيث   ، االأول  الن�صف 
مليار   18.8( ري��ال  مليار   70.3 الثاين  الربع 

دوالر اأمريكي(.
  وتهدف عمالق النفط ال�صعودي اإىل املحافظة 
اأرباح م�صتدامة ومتزايدة، مبا  على توزيعات 

امل�صتقبلية  التطلعات  م��ع  يتما�صى 
وال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة االأ����ص���ا����ص���ي���ة ، 
ك��م��ا ح��اف��ظ��ت اأرام���ك���و ال�����ص��ع��ودي��ة 
موثوقية  يف  ال��ق��وي  �صجّلها  ع��ل��ى 
ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  االإم�����������دادات، 
النفط  ���ص��ح��ن��ات  ت�صليم  م��وث��وق��ي��ة 
 %99.8 االأخ���رى  واملنتجات  اخل��ام 

يف الربع الثاين.
ال��ت��ق��ّدم يف  اإح���راز  ال�صركة  وت��وا���ص��ل 
بهدف  ال��غ��از  �صبكة  تو�صعة  ب��رن��ام��ج 
زي����ادة االإن���ت���اج، م��ع ا���ص��ت��م��رار اأع��م��ال 
ملعمل  االأولية  والت�صاميم  االإن�صاءات 
املعاجلة  طاقة  وتبلغ  اجل��اف��ورة،  غ��از 
املقررة للمرفق 3.1 مليارات قدم مكعبة 

قيا�صية يف اليوم من الغاز اخلام.
وم���وؤخ���را ح��اف��ظ��ت ال�����ص��رك��ة على 
تفوقها عن اأقرب مناف�صيها العاملين 
القيمة  ح��ي��ث  م��ن   - اأب����ل  ���ص��رك��ة   -
قيمتها  تخطت  اأن  بعد  ال�صوقية، 
دوالر،  تريليون   2.52 ال�صوقية 
مقابل 2.38 تريليون دوالر ل�صانع 
مليار   140 نحو  ب��زي��ادة  اآي��ف��ون، 

دوالر يف القيمة ال�صوقية.

الجوع أكثر 
المشاكل إيالمًا 
في العالم مع 

أزمة اإلمداد

جورجيفا تشيد بقدرات المملكة واألمن الغذائي الخليجي

القصبي يبحث تعزيز العالقات التجارية مع المغرب 

مجلس األعمال السعودي األمريكي:

 جودة التقييم العقاري 
تحقق العدالة السعرية

الريا�ض - البالد
العقارية  التنمية  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأّكد 
م�صدر  ال��ع��ق��اري  املقّيم  اأن  ما�صي،  ب��ن  من�صور 
ذات  واالأط�����راف  "�صكني"  مل�صتفيدي  اطمئنان 
وتنظيمية،  ت�صريعية  م��ع��اي��ر  وف���ق  ال��ع��الق��ة، 
ولدوره يف حتديد ال�صعر العادل وتقليل املخاطر 

التمويلية.
م�����ص��ارك��ت��ه يف جل�صة ح��واري��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

بعنوان "التقييم املمكنات والتحديات" على هام�س 
التي   12 ال���  ن�صخته  يف  ال���دويل  التقييم  م��وؤمت��ر 

ت�صت�صيفه الريا�س.
املنتجات  حوكمة  م�����ص��روع  خم��رج��ات  اأن  واأو���ص��ح 

بال�صراكة   2021 م��اي��و  يف  اأُط���ِل���ق  ال���ذي  التمويلية 
االإ�صراتيجية مع الهيئة ال�صعودية للمقيمن املعتمدين، 

من  املمولة  العقارية  االأ���ص��ول  ج��ودة  �صمان  اإىل  يهدف 
منتج  على  "�صكني"  م�صتفيدي  وح�صول  ال�صندوق  قبل 

�صكني ذي جودة عالية �صعريًا وجودة اإن�صائية تتنا�صب مع 
طموحهم لتمّلك امل�صكن.

اأ�صهمت يف  اأن حوكمة املنتجات التمويلية  واأفاد بن ما�صي، 
عام   %45 من  العقاري  التقييم  تقارير  خمرجات  ج��ودة  رف��ع 

2021 اإىل 88% بنهاية الربع الثالث من العام اجلاري، م�صرًا 
للمقيمن  ال�صعودية  الهيئة  مع  االإ�صراتيجية  ال�صراكة  اأن  اإىل 

زودت املقّيم العقاري باالأدوات واملمكنات والبيانات املطلوبة.
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رفض دولي لتهديد المليشيا للسفن والنفط

واشنطن تتوعد طهران بمزيد من العقوبات

خالفات الحوثي تصل حد االنشقاق

إيران.. إطالق النار على المحتجين

استحالة إجراء مفاوضات روسية - أوكرانية

عدن - البالد

حد  النقالبية  احلوثي  ملي�سيا  خالفات  و�سلت 

عن  ان�سقاقه  بــارز  قيادي  اأعلن  اإذ  الن�سقاقات، 

اإىل  وان�سمامه  اإيـــران،  من  املدعومة  امللي�سيا 

ال�سرعية اليمنية، ما ي�سري اإىل اأن الو�سع اأ�سبح 

منذ  التمزق  تعاين  التي  امللي�سيا  داخــل  متاأزما 

ما  التاآكل  يف  وبـــداأت  بالق�سرية،  لي�ست  فــرة 

�سيقودها للزوال يف وقت قريب.

القيادي احلوثي املن�سق �سليمان عويدين  وقال 

ت�سجيل  يف  عــمــران،  مــن  قبلي  �سيخ  الــغــويل، 

ـــــاأرب اأنـــــه يــعــلــن انــ�ــســقــاقــه عن  مــ�ــســور مـــن م

غري  حكومتها  يف  �سغل  التي  احلوثي  ميلي�سيا 

املعرف بها دوليًا من�سب وكيل وزارة ال�سباب 

يف  ح�سابه  على  تغريدة  يف  م�سيفا  والريا�سة، 

"توير": "بعد اأن و�سلت اإىل ماأرب اجلمهورية 
لل�سرعيه  الر�سمي  ان�سمامي  اأعــلــن  بحمدلله 

النقالب  ملحاربة  العربي  وللتحالف  اليمنية 

على  اأيــام  بعد  ذلــك،  ياأتي  الإيراين".  احلوثي 

تعر�سه  عــن  الــغــويل  مــن  مقربة  م�سادر  اإعـــالن 

لالعتقال للمرة الثانية على يد ميلي�سيا احلوثي 

يف �سنعاء.

و�سليمان الغويل هو جنل �سقيق ال�سيخ القبلي 

جوية  بغارة  قتل  الــذي  الغويل  �سلطان  البارز 

ملــقــاتــالت حتــالــف دعـــم الــ�ــســرعــيــة مــع عـــدد من 

يقود  كان  بينما   ،2018 العام  منت�سف  مرافقيه 

الدريهمي  مديرية  حميط  يف  احلوثيني  معارك 

ال�ساحلية على البحر  جنوبي حمافظة احلديدة 

الأحــمــر. مــن جهة ثــانــيــة، اتــهــم وزيـــر الإعـــالم 

اليمني معمر الإرياين ملي�سيا احلوثي با�ستغالل 

والإمكانيات  املــوارد  حل�سد  والهدن  التفاقات 

ــلــحــرب ونــ�ــســف فـــر�ـــص الــ�ــســالم ومــ�ــســاعــفــه  ل

اإىل  م�سريا  املواطنني،  على  الإن�سانية  الأعباء 

الطرف  الدويل يف غ�ص  املجتمع  نهج  ا�ستمرار 

عــن ممــار�ــســات احلــوثــي وتــقــدمي الــتــنــازلت مل 

حذر  كما  وال�سالم،  التهدئة  نحو  اجلماعة  يدفع 

للمالحة  تهديدا  متثل  تــزال  ل  امللي�سيا  اأن  مــن 

الدويل  املجتمع  مطالبا  الطاقة،  واأمــن  الدولية 

قــرارات  واتخاذ  معها  تعاطيه  طريقة  مبراجعة 

اإرهابية"  "جماعة  ت�سنيفها  حا�سمة �سدها عرب 

واأ�ساف  اأ�سولها.  وجتميد  قياداتها  �سفر  ومنع 

الإرياين اأنه يجب على املجتمع الدويل الختيار 

بني النحياز اإىل اأمن وا�ستقرار اليمن وم�سالح 

�سعبه اأو جماعة تدار من طهران.

عن  الأمريكية  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــربــت  فيما 

الهدنة  بتمديد  لتفاق  التو�سل  عــدم  من  قلقها 

اليمنية  احلــكــومــة  بــدعــم  مــرحــبــة  الــيــمــن،  يف 

ملقرح الأمم املتحدة لتمديد الهدنة، كما طالبت 

بح�سن  التفاو�ص  مبوا�سلة  احلوثي  ميلي�سيا 

رف�سها  على  املتحدة  الــوليــات  و�ــســددت  نــيــة. 

تهديد  على  ينطوي  الـــذي  احلــوثــيــني  خلــطــاب 

العاملة  النفطية  وال�سركات  التجارية  لل�سفن 

ال�سيا�سة  م�سوؤول  عــربرّ  وقــت  يف  املنطقة.  يف 

اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل، 

عن خيبة اأمل �سديدة ب�سبب عدم متديد الهدنة، 

مطالبا احلوثيني باإظهار التزام حقيقي بال�سالم، 

كما اعترب اأن رف�ص احلوثيني لقراحات الأمم 

املتحدة خطاأ ا�سراتيجي ل يريده اليمنيون ول 

الفرن�سية  اخلارجية  رحبت  بينما  ي�ستحقونه، 

مبوقف احلكومة اليمنية من ملف جتديد الهدنة، 

معربة يف بيان عن اأ�سفها من عدم قبول ميلي�سيا 

احلوثي لتمديد الهدنة. واأدانت باري�ص تهديدات 

احلوثيني.

ــالأمم  ــعــام ل ويف الــ�ــســيــاق ذاتــــه، دعـــا الأمــــني ال

املتحدة اأنطونيو غوتريي�ص، الأطراف يف اليمن 

اأن  ميكن  ا�ستفزازات  اأي  ممار�سة  عن  لالمتناع 

الأمــني  ت�سريحات  وتــاأتــي  العنف.  مــن  ت�سعد 

اجلهود  ف�سل  مع  بالتزامن  املتحدة  لالأمم  العام 

النار  اإطـــالق  وقــف  لتمديد  الدولية  وامل�ساعي 

والهدنة الأممية التي انتهت يوم الأحد املا�سي.

ميلي�سيا  �سنت  الــهــدنــة،  متــديــد  عرقلتها  وبــعــد 

الوطني  للجي�ص  مواقع  على  هجوما  احلوثي 

يف حمــافــظــة تــعــز جــنــوب غـــرب الــيــمــن، حيث 

ال�ساعات املا�سية مواجهات عنيفة،  دارت خالل 

الغربي  الــريــف  ال�ــســتــبــاكــات يف  ا�ــســتــدت  فــقــد 

وفقا  وامليلي�سيا،  احلكومية  الــقــوات  بني  لتعز 

اليمني عزز  اأن اجلي�ص  مل�سدر ع�سكري، موؤكدا 

دفاعاته يف تلك املنطقة، بعد املواجهات العنيفة 

املتو�سطة  الأ�سلحة  اأنــواع  مبختلف  دارت  التي 

مقبنة  مبــديــريــة  الــطــويــر  جبهة  يف  واخلفيفة 

غربي تعز.

طهران - البالد

ـــيـــون تــظــاهــراتــهــم املـــنـــددة بقمع  ـــران ــل الإي يــوا�ــس

لالأ�سبوع  طــهــران  جــامــعــات  يف  ل�سيما  ال�سلطات، 

�ستى  اإىل  ــطــالب  ال عــمــد  اإذ  الـــتـــوايل،  عــلــى  الــثــالــث 

املتظاهرين،  بقمع  تنديدهم  عــن  للتعبري  الو�سائل 

ال�سابة  تنديدا مبقتل  الحتجاجات  يومًا من  بعد 19 

جديدة  م�ساهد  اأظهرت  بينما  اأميني،  مه�سا  الكردية 

ن�سرها نا�سطون اإيرانيون على مواقع التوا�سل اأم�ص 

على  مبا�سرا  ر�سا�سا  تطلق  الأمــن  قوات  )الثالثاء(، 

فتاة، لت�سويرها التظاهرات.

بالتعبري عن غ�سبهم عرب  اأم�ص،  وبداأ طالب طهران، 

ا�ستخدام اأبواق ال�سيارات، بعد حملة العتقالت التي 

العديد  فيما نزل  طالتهم، ل �سيما يف جامعة �سريف، 

مرددين  املدينة،  �سوارع  اإىل  وال�سابات  ال�سباب  من 

حياة،  "املراأة،  و�ــســارخــني  ال�سلطة،  �سد  هــتــافــات 

حرية"، و"املوت للدكتاتور" يف اإ�سارة اإىل خامنئي، 

الهند�سية  العلوم  كلية  ردد طالب جامعة طهران،  كما 

"اإنهم يكذبون.. اأمريكا لي�ست العدو بل العدو هنا يف 
الداخل"، برد مبا�سر على ت�سريحات املر�سد خامنئي 

ــوليــات املــتــحــدة بــالــوقــوف وراء  الــتــي اتــهــم فيها ال

التظاهرات. 

رئي�سي،  اإبراهيم  الإيراين  الرئي�ص  حاول  بالتزامن، 

اأم�ص تهدئة الغ�سب ال�سعبي �سد احلكومة، يف الوقت 

الثانوية  املدار�ص  اإىل  الحتجاجات  فيه  امتدت  الذي 

لديها نقاط �سعف ونواق�ص،  اإيران  باأن  اأي�سًا. واأقر 

الحتجاجات  وا�ستمرت  �سيئا  يغري  مل  ذلــك  اأن  بيد 

بكثافة �سده واملر�سد واملوالني لهما يف احلكومة.

من جهتها، توعدت الوليات املتحدة الأمريكية نظام 

املاليل مبزيد من العقوبات ردا على قمع للمتظاهرين 

ال�سلميني، موؤكدة وقوفها اإىل جانب ال�سعب الإيراين 

دعمها  ن  عــن  مــعــربة  الــعــامل،  �سجاعته  األهمت  الـــذي 

الأمريكي  الرئي�ص  واأعلن  ال�سلميني.   للمتظاهرين 

اأنها  مــوؤكــدا  العقوبات،  تلك  طبيعة  عــن  بــايــدن،  جــو 

املتظاهرين،  �ــســدرّ  العنف  ملرتكبي  مكلفة  �ستكون 

الإيرانيني  امل�سوؤولني  كل  حما�سبة  مبوا�سلة  متعهدا 

قلق  عن  معربا  التظاهر،  يف  الإيرانيني  حرية  ودعــم 

بالده ال�سديد اإزاء تقارير ا�ستمرار العنف �سدرّ جميع 

املتظاهرين مبا فيهم الطالب والن�ساء.

احتجاجات  املا�سي  �سبتمرب   16 ومنذ  اإيران  وت�سهد 

قبل  من  توقيفها  بعد  اأميني  مه�سا  ال�سابة  وفاة  على 

املدن  لغالبية  املظاهرات  وامــتــدت  الأخـــالق.  �سرطة 

البالد،  حــدود  خــارج  �سظاياها  وو�سلت  الإيــرانــيــة، 

اأوربية وغريها  �سفارات طهران يف عدة دول  لت�سهد 

مظاهرات عنيفة.

تلك  ا�ــســتــمــرار  اأن  الأمــريــكــيــة  املــخــابــرات  واأكـــــدت 

ال�سباب  اأن  يــوؤكــد  انــتــ�ــســارهــا  ومـــدة  الحــتــجــاجــات 

لل�سلطات  ال�سيا�سي  الــقــمــع  مــن  اكــتــفــى  ـــــراين  الإي

اأن ال�سباب ل�سيما الن�ساء، فا�ص  الإيرانية، كما راأى 

والظروف  القت�سادية  الأزمــة  من  �سواء  الكيل،  بهم 

الجتماعية  والقيود  الف�ساد  اأو  ال�سعبة،  املعي�سية 

م�ستعدين  جعلهم  مــا  الــبــالد،  يف  ال�سيا�سي  والقمع 

للمخاطرة بكل �سجاعة.

كييف - البالد

بعدما  عقب  للت�سعيد،  الأوكرانية   - الرو�سية  الأزمــة  مت�سي 

اأن  اأيام  قبل  زيلين�سكي  فولودميري  الأوكــراين  الرئي�ص  اأكد 

الرو�سي فالدميري بوتني غري وارد  الرئي�ص  مع  التفاو�ص 

يكر�ص  ر�سميًا  مر�سوما  )الثالثاء(،  اأم�ص  ووقــع  حاليًا، 

بينما  بوتني،  مع  املحادثات  تلك  مثل  اإجـــراء  ا�ستحالة 

جاء الرد الرو�سي من املتحدث با�سم الكرملني، دميري 

اإن  اأم�ص،  �سحايف  موؤمتر  خالل  قال  الذي  بي�سكوف 

مثل تلك املواقف اأو القرارات لن تنهي احلرب.

"العملية الع�سكرية  ولفت متحدث الكرملني اإىل اأن 

وراف�سة  متعنتة  كييف  بقيت  طــاملــا  تنتهي  لــن 

اإجراء حمادثات"، فيما اأعلن اجلهاز الدبلوما�سي 

ا�ستدعى  التكتل  اإن  اأم�ص،  الأوروبــي،  لالحتاد 

لإدانـــة ورفــ�ــص �سم  لــديــه  الــرو�ــســي  املبعوث 

مــو�ــســكــو ملــنــاطــق دونــيــتــ�ــســك وخــري�ــســون 

ولوغان�سك وزابوريجيا الأوكرانية.

اإنه حث مو�سكو  الأوروبــي  وقال الحتاد 

اإجـــراءاتـــهـــا و�سحب  عــلــى الــعــدول عــن 

من  �ــســرط  اأو  قيد  دون  قــواتــهــا  جميع 

اجتماع  خالل  اأوكرانيا  اأرا�سي  كامل 

كرييل  الرو�سي  بالأعمال  القائم  مع 

لــوجــفــيــنــوف، كــمــا جـــاء يف بــيــان 

ال�سم من  "الحتاد الأوروبــي مل ولن يعرف قط بهذا  للتكتل: 

جانب رو�سيا"، بينما �سوت جمل�ص الحتاد، الغرفة العليا يف 

الأوكرانية  املناطق  اأم�ص باملوافقة على دمج  الرو�سي،  الربملان 

الكاملة  بال�سيطرة  تتمتع  اأن مو�سكو ل  الرغم من  الأربــع، على 

فقط   %60 نحو  على  الرو�سية  القوات  وت�سيطر  منها.  اأي  على 

من منطقة دونيت�سك و70 % من زابوريجيا، كما اأن تقدم القوات 

القتال يف  اأعــاد ر�سم خطوط  الأخـــرية  الآونـــة  الأوكــرانــيــة يف 

لوغان�سك التي كانت ت�سيطر عليها القوات الرو�سية بالكامل يف 

يوليو. وعلى الرغم من تاأكيد الكرملني اأنه لن ينجر اإىل مبالغات 

الغرب ب�ساأن ا�ستخدام ال�سالح النووي، اأكدت وزيرة اخلارجية 

على  الرو�سي  التهديد  اأخذ  �سرورة  بريبوك،  اأنالينا  الأملانية، 

الدويل  املجتمع  اأن  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  م�سرية  اجلــد،  حممل 

اإىل  زيارة  لن يخيفه. وقالت خالل  التهديد  اأن مثل هذا  اأو�سح 

وار�سو اأم�ص: "هذه لي�ست املرة الأوىل التي يلجاأ فيها الرئي�ص 

اأنه  الرو�سي فالدميري بوتني اإىل مثل هذه التهديدات"، موؤكدة 

يجب اأخذ ت�سريحاته على حممل اجلد.

املتحدث  تاأكيد  على  �ساعات  بعد  الت�سريحات،  هــذه  وتــاأتــي 

يف  امل�ساركة  يريد  ل  اأنــه  بي�سكوف  دميــري  الكرملني،  با�سم 

الأحاديث النووية التي يطلقها الغرب. وقال يف موؤمتر �سحايف 

الغربيني  وال�سا�سة  الغربية  الإعــالم  "و�سائل  اإن  الهاتف،  عرب 

النووي يف  الكثري من احلديث  الدول منخرطون يف  وروؤ�ساء 

الوقت احلايل، لكننا ل نريد امل�ساركة فيه حاليا".

العراق.. البعثة األممية 
تجدد الدعوة للحوار

بغداد - البالد                    

جددت البعثة الأممية يف العراق دعوتها اإىل احلوار، 

منذ  بالبالد  يع�سف  الــذي  ال�سيا�سي  الن�سداد  و�سط 

اأ�سهر، والذي تفاقم بعد ارتفاع من�سوب اخلالفات بني 

التيار ال�سدري والإطار التن�سيقي على خلفية ت�سكيل 

احلكومة وانتخاب رئي�ص البالد.  

العراق،  مل�ساعدة  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�سة  و�سددت 

الفيديو  عرب  اإحــاطــة  يف  بال�سخارت  هيني�ص  جينني 

كل  ي�سارك  اأن  وجــوب  على  )الثالثاء(،  اأم�ص  قدمتها 

الأطــراف يف احلــوار، مع المتناع عن ال�ستفزازات، 

اأخــطــاأت  ال�سيا�سية  الأطـــراف  جميع  اأن  اإىل  م�سرية 

اأن  مــوؤكــدة  الــبــالد،  جتــاه  واجبها  تــاأديــة  يف  وف�سلت 

اأن  مــن  لــغــة احلـــــوار، منبهة  عــلــى  اخلـــالفـــات طــغــت 

اإىل  البلد  اأو�ــســلــت  وقــد  م�ستمرة  تــزال  ل  اخلــالفــات 

ت�ستعر�ص  امليلي�سيات  راحــت  فيما  م�سدود،  طريق 

�سالحها و�سط بغداد.

�سهرا   12 بعد  اأن غياب حكومة  واعتربت بال�سخارت 

األ  م�سيفة  تــربيــره،  ي�سعب  اأمـــر  النــتــخــابــات  مــن 

احللول  �ستوفر  املبكرة  النتحابات  اأن  على  �سمانات 

ل  الــعــراقــيــني  اأن  على  مــ�ــســددة  وختمت  ال�سيا�سية. 

يريدون اأن ي�سبحوا اأداة للمتناف�سني على ال�سلطة.

تنفيذ  يف  اإيـــران  مــن  املــدعــومــة  امللي�سيات  وت�ستمر 

جــددت  بينما  الــعــراق،  داخـــل  الإجــرامــيــة  العمليات 

اإيران، اأم�ص ق�سفها مواقع يف كرد�ستان العراق، على 

بغداد  وا�ستدعاء  العراقية،  التنديدات  كافة  من  الرغم 

ال�سفري الإيراين الأ�سبوع املا�سي، بينما اأعلن احلر�ص 

بـ6 طائرات م�سرية من نوع  نفذ �سربات  اأنه  الثوري 

مهاج، بالإ�سافة اإىل هجمات �ساروخية ومدفعية على 

مواقع يف جبال هلكورد �سمال �سرقي حمافظة اأربيل.

الكاظمي  م�سطفى  الــعــراقــي  الــــوزراء  رئي�ص  وكـــان 

�سددا  بـــارزاين،  نيجريفان  كرد�ستان  اإقليم  ورئي�ص 

على �سرورة احرام ال�سيادة العراقية ورف�ص حتويل 

البالد اإىل �ساحة لت�سفية احل�سابات الإقليمية.
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صناعة الربوتات
حاضرة في "منطقة الطفل"

تقنيات حديثة لنقل المهرجان 
العربي لإلذاعة والتلفزيون

الريا�ض ـ البالد                               

�سناعة  "ور�سة  بــجــنــاح  الــطــفــل  مــنــطــقــة  تــزخــر 

الــدويل  الريا�ض  مبعر�ض  مــرة  لأول  الروبوتات" 

للأطفال  وترفيهية  تعليمية  بربامج   ،2022 للكتاب 

وتنمية  م�ستقبلهم،  وبــنــاء  لديهم  املــعــرفــة  لــزيــادة 

والثقافية  الذهنية  مهاراتهم  وتطوير  �سخ�سياتهم 

خم�س�سة  نوعية  برامج  بعر�ض  وذلــك  واحلياتية، 

�سنوات   10 حتى  �سنوات   3 �سن  مــن  الأولد  لفئة 

كما  �سنة.   15 حتى  �سنوات   3 �سن  مــن  والفتيات 

الفعاليات والربامج  من  العديد  على  ت�سمن اجلناح 

بالنف�ض  الثقة  وتنمية  ــراءة  ــق ال كــنــادي  الإثــرائــيــة 

ال�سطناعي،  والـــذكـــاء  والتقنية  املـــايل  والـــذكـــاء 

التي  املدينة"،  "خريطة  منها  عمل،  وور�ض  واألعاًبا 

الأطفال،  بني  والتفاعل  اجلماعي  العمل  فكرة  تنمي 

اإىل  اإ�سافة  اخلريطة،  يف  املهمة  باملعامل  والتعريف 

على  الطفل  لتعريف  الروبورت"  "برجمة  جــهــاز 

كيفية الربجمة بح�سور خمت�سة يف الربجمة لتعليم 

الأطفال طريقة الربجمة لتو�سع مدارك واآفاق الطفل، 

ب�سيطة  مبعلومات  للجهاز  الو�سول  على  والتعرف 

ت�سل لفهم الطفل ب�سكل مب�سط.

الريا�ض ـ البالد                               

تنظيمها  خلل  والتلفزيون،  الإذاعــة  هيئة  ت�ستعني 

ــعــربــي لـــلإذاعـــة  الــنــ�ــســخــة الــــــ22 مـــن املــهــرجــان ال

احلديثة  التقنية  ــربامــج  ال ــاأحــدث  ب والــتــلــفــزيــون، 

ب�سكل  املهرجان  فعاليات  لتقدمي  املتقدمة  والتقنيات 

اإذاعـــات  احتــاد  عليه  يحر�ض  ــذي  ال الأمـــر  خمتلف، 

يف  مغاير  مبظهر  للظهور  )اإ�سبو(،  العربية  الــدول 

التطور  حلجم  تــ�ــســوًرا  يعطي  مــا  الن�سخة،  هــذه 

مظلة  حتت  الريا�ض،  العا�سمة  ت�سهده  الذي  الهائل 

 10 اإىل   7 من  الفرتة  خلل  وتنطلق،   .2030 روؤيــة 

للإذاعة  العربي  املهرجان  فعاليات  املقبل،  نوفمرب 

العاملي  ال�سعودي  املنتدى  اإىل  اإ�سافة  والتلفزيون، 

اإعلمي من خمتلف  األف  اأكرث من  للإعلم، بح�سور 

اأنــحــاء الــعــامل، اإ�ــســافــة اإىل عــدد مــن اأهــم املنظمات 

الإعلمية الدولية، يف العا�سمة الريا�ض، التي ت�سهد 

وحتديًثا  ملحوًظا  تطوًرا  املا�سية،  ال�سنوات  خلل 

القت�سادية  اجلــوانــب  مــن  الــعــديــد  يف  ا،  مــ�ــســتــمــرًّ

حتت�سن  حيث  والإعلمية،  والجتماعية  والثقافية 

اإعلمية  �سركة   300 مــن  اأكــرث  وحــدهــا،  الــريــا�ــض، 

متخ�س�سة، اإ�سافة اإىل اأكرث من 25 قناة تلفزيونية 

حملية، و80 من بيوتات الإنتاج الإعلمي، وما يفوق 

20 اإذاعة حملية. وت�سعى هيئة الإذاعة والتلفزيون، 

العاملية  الإعلمية  التظاهرات  هذه  اإقامة  خلل  من 

مرتكًزا  بو�سفها  الريا�ض  مكانة  لرت�سيخ  الكربى، 

ا للوهج الإعلمي، وحا�سنًة للهوية الإعلمية  اأ�سا�سيًّ

والت�سالية الدولية، مبا يوؤكد امل�ستهدفات الريادية 

التي ت�سعى اململكة لتحقيقها، يف خمتلف املجالت، 

مع  ات�ساًقا  امل�ستقبلية،  احل�سارة  قائدة  بو�سفها 

اأهداف روؤية اململكة 2030.

الريا�ض ـ البالد                    

يوا�سل معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب فعاليته 

املــعــريف  بـــاحلـــراك  الــ�ــســاحــة  ويـــرثي  املختلفة 

ناق�ست  وام�ض  املجتمع  �سرائح  لكل  والثقايف  

العاملي"   الرتاث  خريطة  على  ال�سعودية   '' ندوة 

لكتاب   امل�ساحبة  الثقافية  الــفــعــالــيــات  �سمن 

واإمكانياتها ومقوماتها  اململكة  2022، م�ستقبل 

وريـــادتـــهـــا الــعــاملــيــة يف جمــــال حــفــظ الــــرتاث 

من  نخبة  بح�سور  ا�ستدامتها،  على  واحلفاظ 

املهتمني بالرتاث ال�سعودي والآثار.

الثقايف  الــرتاث  اأهمية  امل�ساركون  وا�ستعر�ض 

والعاملي،  الوطني  امل�ستوى  على  اململكة  يف 

لتحقيق  ــقــطــاع  ال هــــذا  ورهــــانــــات  وحتـــديـــات 

بالرتاث  موؤخرًا  اململكة  واهتمام   ،2030 روؤيــة 

اأن ت�سيفه  املغمور حتت املياه، وما الذي ميكن 

ال�ستك�سافات املغمورة يف املياه للرتاث الثقايف 

تطرقت  كما  ا�ستغللها،  وكيفية  الــ�ــســعــودي، 

واأهمية  الــرتاث  جمعية  لإ�سرتاتيجية  الــنــدوة 

ت�سويق ذلك اإعلميًا.

ــثــقــايف غـــر املـــــادي وفــقــًا  يــذكــر اأن الـــــرتاث ال

لليون�سكو هو عامل مهم يف احلفاظ على التنوع 

نظرًا  املــتــزايــدة،  العوملة  مواجهة  يف  الثقايف 

التي  واملــهــارات  املعرفية  الـــرثوة  يف  لأهميته 

تنتقل من جيل اإىل جيل .

ث العربية" فهي  فكرة ومبادرة �سامية  اأما "حتدَّ

 2022 للكتاب  الــــدويل  الــريــا�ــض  مــعــر�ــض  يف 

انطلقت املبادرة عام 2017م؛ من اأجل املحافظة 

وتو�سيع  وتعزيزها  العربية  اللغة  مكانة  على 

الناطقني  بني  اليومية  احلياة  يف  ا�ستخداماتها 

بها، وتعليم غر الناطقني بها.

وتاأتي فكرة املبادرة من اأهمية اأ�سطوانات الغاز 

جاءت  حيث  اليومية،  احلياة  وقــود  تعدُّ  التي 

ع�سب  يف  كلغة  العربية  اللغة  باأهمية  كت�سبيه 

واحل�سارة  للهوية  وكتاأ�سيل  للعرب،  احلياة 

والثقافة. وتهدف هذه الفكرة اإىل اإقامة �سراكات 

اخلا�سة؛  والقطاعات  احلكومية  اجلــهــات  مــع 

بهدف رفعة اللغة العربية، بحيث ل تكون جمرد 

لغة للحتفاء بها وكرثة مديحها، بل با�ستخدامها 

لغة  اليومية، وجعلها  يف جميع جوانب احلياة 

ال�سارع ولغة العمل والتعامل.

للكتاب  الــــدويل  الــريــا�ــض  مــعــر�ــض  �سجل  كــمــا 

غيني�ض  مو�سوعة  يف  قيا�سيني  رقمني   2022

مكونة  كلمة  اأكــرب  يف  متّثل  القيا�سية،  للأرقام 

�سّكلت يف جمموعها  كتاب   7000 يزيد عن  مما 

كلمة "ترجم"، اإ�سافة اإىل اأكرب كتاب منبثق يف 

العامل.

والرتجمة  والن�سر  الأدب  هيئة  ت�سّلمت  وقــد 

الر�سمي  املحكم  بح�سور  الت�سجيل  �سهادتي 

ــيــة، وجـــمـــٌع من  ــقــيــا�ــس ــــام ال ــــلأرق لــغــيــنــيــ�ــض ل

ال�سخ�سيات الثقافية والأدبية.

الكتب  مــن  مكونة  كلمة  اأكـــرب  ت�سميم  مت  ــد  وق

يف  الرتجمة  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف 

وتفعيل  واحل�سارات،  الــدول  بني  اجل�سور  مد 

التبادل الثقايف العاملي، حيث جاءت هذه الكلمة 

العملقة على اأربعة حروف منف�سلة، وا�سُتخدم 

كتب  ح�سيلة  وهــي  كتابًا   7191 جت�سيدها  يف 

مبادرة "ترجم" التي اأطلقتها هيئة الأدب والن�سر 

والرتجمة يف وقٍت �سابق. يف حني اختر الرقم 

اأهمية  لتاأكيد  منبثق"  كــتــاب  "اأكرب  القيا�سي 

وجود الكتب يف حياة الأطفال، ويعك�ض الكتاب 

الرتاث  قائمة  عنا�سر  "اأحد  ال�سعودية  العر�سة 

الثقايف العاملي غر املادي يف اليون�سكو"؛ وذلك 

ال�سعودي،  والــتــاريــخ  اململكة،  بــرتاث  احتفاًء 

الكتاب من خم�ض  به عامليًا. ويتكون  والعتزاز 

من  وهــو  لــلأطــفــال،  موجهة  منبثقة  �سفحات 

ور�سمته  خوجة،  يعقوب  فاطمة  الكاتبة  تاأليف 

ويتناول  املــو�ــســى،  عبدالعزيز  نــدى  الر�سامة 

تاأديتها،  و�سبب  بدايتها،  ال�سعودية  العر�سة 

اإىل  بالإ�سافة  موؤديها،  يردتيها  التي  والأزيـــاء 

الأدوات امل�ستخدمة فيها.

السعودية رائدة عالمية في مجال حفظ التراث
كتاب الرياض  يسجل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

باري�ض ـ وا�ض                     

م هيئة املو�سيقى بعد غد اجلمعة حفًل مو�سيقيًا  تنظِّ

باري�ض،  الفرن�سية  بالعا�سمة  �ساتليه  دو  قاعة  يف 

حتت م�سمى "روائع املو�سيقى ال�سعودية"، مب�ساركة 

والأورك�سرتا  والكورال،  ال�سعودية  الوطنية  الفرقة 

يف  عربية  م�ساركة  كــاأول  الفيلهارمونية،  الفرن�سية 

فرقة  بــني  مــدمــج  وبــعــر�ــضٍ  ال�ساتليه  م�سرح  تــاريــخ 

يف  ــك  وذل فرن�سي،  واأوركــ�ــســرتايل  عربية  �سعودية 

خطوٍة من �ساأنها تعزيز التعاون الثقايف واملو�سيقي 

املو�سيقى  ثــقــافــة  الــ�ــســديــقــني، ونــ�ــســر  الــبــلــديــن  بــني 

ال�سعودية.

ن احلفل م�ساركة الأورك�سرتا الفيلهارمونية  و�سيت�سمَّ

الوطنية  الفرقة  من  مغنيًا  و40  عازفًا   22 جانب  اإىل 

مو�سيقيًا  عر�سًا  الفرقتان  �ستقدم  حيث  ال�سعودية، 

الأغــاين  اأجمل  من  ميديل  وغناء  عزف  عرب  م�سرتكًا 

ن�سن�ض،  مــا  كــل  الــذهــب،  "�سرطان  مثل  ال�سعودية 

جمموعة اإن�سان، اأقرب النا�ض، من عذابي".

منفرد  بعزف  املو�سيقية  الوطنية  الفرقة  و�ستقوم 

املختلفة  الرتاثية  بالألوان  �سعودية  فلكورية  لأغــاٍن 

وغرها،  وال�سامري  واخلبيتي  واملزمار  كاملجرور 

الفرن�سية  الفيلهارمونية  الأورك�سرتا  �ستعزف  فيما 

الكل�سيكي  ملوؤلفها  جدة"  مدينة  "مقطوعة  منفردة 

على  مــرة  لأول  �ستعزف  بــرنــاردي،الــتــي  الإيــطــايل 

املقطوعات  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  امل�سرح،  خ�سبة 

املو�سيقى  هيئة  تنظيم  وياأتي  العاملية.  الكل�سيكية 

هذا احلفل بعد جناح احلفلتني اللتني نظمتهما الهيئة 

الــريــا�ــض،  الأوروبــــي يف مدينتي  يــوم الحتـــاد  يف 

و�سفر  الفرن�سي،  ال�سفر  ح�سرهما  اللتني  وجــدة، 

اإىل جانب جمع من  اململكة،  لدى  الأوروبــي  الحتــاد 

كبار ال�سخ�سيات والدبلوما�سيني.

الدمام ـ البالد                      

عبدالرحمن  الإمــــام  جــامــعــة  رئــيــ�ــض  نــائــب  افــتــتــح 

فهد  الدكتور  والبتكار  العلمي  للبحث  في�سل  بن 

احلربي، اأم�ض  معر�ض امل�ساريع البحثية وبراءات 

ممثلة  العامة  ال�سحة  كلية  تنظمه  الــذي  الخــرتاع 

بوكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي، يف 

بهو مبنى عمادة الت�سالت وتقنية املعلومات.

احلارثي  هناء  الدكتورة  الكلية  عميدة  واأو�سحت 

اأن هذا املعر�ض الذي ي�ستمر يومني ي�ستعر�ض فيه 

اأع�ساء  على  وُتعَر�ض  وم�ساريعهم،  اأعمالهم  الطلبة 

م�سابقة  عمل  اإىل  اإ�سافة  لتقييمها،  التدري�ض  هيئة 

امل�سروع  اختيار  اأجــل  من  املعر�ض  زوار  يحددها 

مبعاير  تقا�ض  اأكــادميــيــة  نظر  وجهة  مــن  الأف�سل 

عدد  اأن  اإىل  م�سرًة  التحكيم،  جلنة  حتددها  معينة 

الخرتاع  وبراءات  والبتكارات  البحثية  امل�ساريع 

اإعــــداد وتــقــدمي  44 مــ�ــســروعــًا مــن  اأكـــرث مــن  بلغت 

الطلبة.

ال�سحة  كــلــيــة  ــارك يف  ــس ــ� امل الأ�ــســتــاذ  عــــّدت  فــيــمــا 

وامل�سرفة  العليا  للدرا�سات  الكلية  ووكيلة  العامة 

املعر�ض  العمران  اأروى  الــدكــتــورة  املعر�ض  على 

ا�ستمرارًا ملعار�ض قدمت قبل ثلث �سنوات ُتعر�ض 

اأمــام  2021/2022م  لعامي  الطلبة  م�ساريع  فيه 

التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  واطـــلع  اجلامعة  اإدارة 

درجة  طالب   111 الكلية  طلب  عدد  اأن  اإىل  م�سرًة 

البكالوريو�ض قدموا 44 بحًثا، و60 طالب درا�سات 

عليا بـ35 بحًثا، واملعرو�سة اليوم 26 بحًثا لدرجة 

البكالوريو�ض، و17 بحث درا�سات عليا.

وبينت اأن املعر�ض ينق�سم اإىل ق�سمني: ق�سم ال�سحة 

العامة ويتناول عوامل خمتلفة مثل ال�سمنة وجودة 

احلياة، فيما يتناول ق�سم تقنية املعلومات ال�سحية 

مثل  اأي  ال�سحية،  الإلــكــرتونــيــة  ــعــاب  الأل ت�سميم 

ت�سميم لعبة اإلكرتونية ل�سحة الأ�سنان عند الأطفال، 

وهذا من �سمن الأبحاث التي قدمها الطلبة، وقيا�ض 

موؤ�سرات الأداء لدى بع�ض امل�ست�سفيات وما يتعلق 

بالتقنية وال�سحة.

كما يت�سمن املعر�ض براءات اخرتاع لأع�ساء هيئة 

يف  �ساركوا  طــلب  لأبحاث  وم�سروعني  التدري�ض 

م�سابقات حملية. وتعمل الكلية على ت�سجيع الطلبة 

حتفيزهم  على  والعمل  العاملية  امل�ساركات  اأجل  من 

لتكون اأبحاثهم يف املقدمة، ولدى الكلية 10 براءات 

اخرتاع، 5 منها من�سورة و5 مقبولة للن�سر، اإ�سافَة 

اإىل وجود براءات اخرتاع عالية.

روائع الموسيقى السعودية ترسو في باريس

تعزيز براءات االختراع لدى الطالب الموهوبين

جدة - البالد                     

 ك�سفت الروائية ال�سعودية غادة عبود عن اأزمة هوية ورحلة 

اغرتاب طويلة، يف روايتها اجلديدة 

"الع�ساء اخلام�ض" التي �سدرت قبل 
مبعر�ض  للن�سر  اأثــر  دار  عــن  ـــام،  اأي

ثاين  يف  للكتاب،  الــدويل  الريا�ض 

عمل اأدبي لها، بعد رواية »بايبولر« 

التي لقت �سدى وا�سعا، ووجدت 

احتفاًء كبرًا من خمتلف الأو�ساط 

الأدبية.

"الع�ساء  يف  عـــبـــود   وتـــنـــاقـــ�ـــض 

هدى  الرواية  بطلة  تواجهها  حــادة  هوية  اأزمــة  اخلام�ض" 

جّرفت  اغـــرتاب  رحلة  بعد  مــن  الــوطــن،  عــن  بحثا  ال�سايغ 

خلل  وتــواجــه  وطــنــهــا،  الــغــربــة  اأ�سبحت  حتى  وجــودهــا 

انت�سارها  لأجــل  تخو�سه  اخلطوات،  وعر  حتٍد  م�سوارها 

تقودها  وطنها،  باأر�ض  جذورها  غر�ض  لإعــادة 

بالتاريخ  موؤثرة  �سخ�سيات  للقاء 

ال�سعودي. 

  ومن خلل اأحداث الرواية يخو�ض 

الهوية  مــائــدة  على  رق�سة  الــقــارئ 

يدور  ونــزاع  والفن  الر�سا�ض  بني 

بني ال�ستباحة با�سم احلب من جهة، 

وهويتها  ل�سوتها  البطلة  وا�ستعادة 

مــن جــهــة اأخــــرى، حــيــث تــقــع اأحـــداث 

روايــة  الثمانينات،  مبطلع  الــروايــة 

العربي  "ال�سندوق  من  مبنحة  فائزة  اخلام�ض"  "الع�ساء 

روايتها  الإبداعية.   ومثل  اآفاق" للكتابة  والفنون-  للثقافة 

الأوىل.. تك�سف غادة عبود التحولت الراهنة التي ي�سهدها 

املــراأة  اإعــطــاء  يف  امللحوظ  والتطور  ال�سعودي،  املجتمع 

والأ�سخا�ض  املجتمع  حيال  فل�سفية  نظرة  وتقدم  حقوقها، 

رحلتها  خــلل  الأ�ــســيــاء  حتلل  مــا  فكثًرا  ر�سيق،  باأ�سلوب 

اليومية يف حماولت ذاتية للبحث عن العديد من الإجابات 

يف  تظهر  اأنها  اإل  والتقاليد..  العادات  تخ�ض  م�سائل  حول 

علج  عن  وتعجز  الأخــريــن  تــداوي  كطبيبة  كثرة  اأحــيــان 

نف�سها.

يف  لها  اإطللة  اأول  يف  الأنظار  ال�سعودية  الأديبة   وخطفت 

روايتها الأوىل »بايبولر«، والتي وقعت تفا�سيلها يف  بني 

جنوب جدة و�سمالها عرب بطلتها ال�سابة »كرمة عبدالودود«.. 

التي عانت من مر�ض نف�سى.

  رواية "العشاء الخامس" إبداع سعودي متميز 
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حائل- خالد احلامد 
دوري  من  ال�ساد�سة  اجلولة  الأربعاء"  اليوم"  تختتم 
باإقامة ثالث مواجهات؛ حيث  الأوىل،  الدرجة  لأندية  يلو 
يتقابل جدة والأهلي يف اأقوى املباريات، واخللود ي�ستقبل 
ال�ساحل، ويحل العروبة �سيفًا على الفي�سلي يف املجمعة.

جدة VS الأهلي 
يلتقي جدة مع الأهلي على 
يف  اجلوهرة"   " ا�ستاد 
يدخلها  قوية،  مواجهة 
على  فريق وعينه  كل 
النقاط الثالث و�سط 
تخ�سع  ل  معطيات 
م���ق���اي���ي�������س،  لأي 
وت��ع��ت��ر امل���ب���اراة فك 
ا����س���ت���ب���اك؛ ل��ت�����س��اوي 

الفريقني بالر�سيد، حيث ميتلك كالهما 8 نقاط، ويعتر 
اللقاء الأقوى واملواجهة الأكرث اإثارة يف اجلولة. 

اخللود VS ال�ساحل 
لأجل التقدم يف �سلم الرتتيب، يلتقي اخللود بال�ساحل 
على ملعب التعليم بعنيزة، يف مواجهة  متكافئة. اخللود 
املركز  يف  وال�ساحل  العا�سر،  امل��رك��ز  يف  نقاط   7 لديه 

احلادي ع�سربر�سيد 6 نقاط. 
الفي�سلي VS العروبة 

بالعروبة  الفي�سلي  جتمع   متكافئة،  غري  مواجهة  يف 
امل�سيف  ل�سالح  الرت�سيحات  ت�سب  حيث  املجمعة،  يف 
مركزه  على  يحافظ  اأن  على  �سيحر�س  ال��ذي  الفي�سلي، 
« بفارق  نقاط   10 »لديه  الرتتيب  �سدارة  على  واملناف�سة 
نقطتني عن املت�سدر، بينما العروبة ميني النف�س بالعودة 
على اأقل تقدير بالتعادل؛ حيث ميتلك يف ر�سيده 5 نقاط 

يف املركز الرابع ع�سر. 
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الريا�ض- في�سل الرقيبة
تعر�س فريق التعاون ل�سربة قوية، بعد تاأكد غياب الالعب عبدامللك العيريي 

واملحرتف فالفيو؛ ب�سبب اإ�سابتهما بالرباط ال�سليبي، وذلك يف اللقاء الذي 
الهالل �سمن اجلولة اخلام�سة من دوري رو�سن،  التعاون مع فريق  جمع 

وانتهى ل�سالح ذئاب الق�سيم 2/1. 
ويحتاج الالعبان للتدخل اجلراحي لتحديد موعد العودة للمالعب. 

يف  لإ�سابات  لعبيه  من   8 تعر�س  التعاون  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
الرباط ال�سليبي خالل املو�سم املا�سي واحلايل. 

"الرباط" يُغيب فالفيو والعييري عن التعاون 

كالسيكو الغضب ممل!!
خالد الطياري

املنتظر"  الكال�سيكو  دقت �ساعة ملعب مر�سول بارك، وانطلق 
ن�سر واحتاد" والكل كان متحفزا مل�ساهدة مباراة من الطراز 
العايل فنيا وال�ستمتاع باأداء راق وحفلة من الأهداف، ولكن 
خيب الالعبون وجهازهما الفني ظن اجلميع وخرجت املباراة 
�سفرية النتيجة و�سلبية الأداء و�سط عك كروي، ورمت �سعيف 
و�سغط نف�سي و�سحن زائد وبطاقات ملونة واإ�سابات متكررة.
حالة  ا�ستغالل  يف  جار�سيا  الفرن�سي  وم��درب��ه  الن�سر  ف�سل 
طارق  امل�سري  ط��رد  بعد  خا�سة  الحت���ادي،  ال��ع��ددي  النق�س 
�سباك  اإىل  الو�سول  يف  ينجح  ومل  الأول  ال�سوط  يف  حامد 

احلار�س جروهي املوؤمن برت�سانة من الالعبني.
وبرغم الأف�سلية الن�سراوية الن�سبية يف اأغلب فرتات املباراة 
يف  مركزه  وتعزيز  امل��ب��اراة  بنقاط  اخل��روج  عن  عجز  اأن��ه  اإل 
اإل  املباراة  يف  تالي�سكا  الرازيلي  تواجد  رغم  ال��دوري،  �سلم 
الفوز  حتقيق  يف  فريقه  ي�ساعد  ومل  غائبة  كانت  خطورته  اأن 
فني  تاأثري  اأي  له  يكن  مل  الذي  اأبوبكر  للكامريوين  بالإ�سافة 

على فريقه.
مباراة الكال�سيكو هي املباراة اخلام�سة ملدرب الن�سر الفرن�سي 
جار�سيا التي ي�سرف عليها ومل تظهر ب�سمته الفنية على الأداء 
العام على الفريق، وحتديدا يف النواحي الهجومية، ما ي�سع 
على  جار�سيا  ا�ستمرارية  مدى  حول  ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث 

راأ�س اجلهاز الفني للفريق.
مدرب  بال�سك  فهو  الكال�سيكو  ه��ذا  يف  كا�سب  هنالك  ك��ان  اإذا 
الحتاد الرتغايل نونو�سانتو الذي ا�ستمر على نهجه وتكتيكه 
ظروف  ظل  ويف  امل��رت��دة،  الهجمات  على  والعتماد  الدفاعي 
الفريق ونق�سه العددي اأثناء املباراة وقبلها والغيابات املوؤثرة 

للرازيلي روما وكو�ستا و�سراحيلي وال�سنقيطي.
املباراة اخلام�سة على التوايل يخرج فيها نونو �سانتو – كلني 
�سيت – و�سباك نظيفة وهي دليل على قوة و�سالبة املنظومة 
كان  الذي  حجازي  اأحمد  امل�سري  بالقائد  الحتادية  الدفاعية 

جنم املباراة بال منازع .

 Khalidtayyari@

في ختام الجولة السادسة من دوري" يلو"..

جدة يستضيف األهلي.. والفيصلي يسعى للتعويض أمام العروبة

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

صورة جماهير الملكي أذهلت المدرب فكيف ستكون الحقيقة؟ 

 موسيماني: سأعيد األهلي لدوري المحترفين

جدة ـ عائ�سة ال�سهري 
على  ظهرت  التي   والفخر  بالإعجاب  املختلطة  والذهول  الده�سة   حالة 
معلقة  �سورة  ي�ساهد  وه��و  مو�سيماين  اأفريقي  اجلنوب  الأه��ل��ي  م��درب 
بغرفة املدربني بالنادي  للح�سور اجلماهري الكثيف الذي عرف به الأهلي 
التقطتها  بها، حيث  التحكم  اأو  ي�ستطع اخفاءها  تاريخه، حالته  مل  طوال 
خلف  فريق  بالفعل  يقول  وكاأنه  لل�سورة  ي�سري  وهر  امل�سورين  كامريات 
هذا املدرج العظيم هو فريق عمالق ولبد اأن ي�ستيقظ كاأنه يقول �ساأ�سنع 
مع هذا الفريق وبدعم هذا املدرب وهوؤلء امل�سجعني تاريخا بطوليا �ساأعيد 
اأده�ست  ال�سورة  كانت  اإذا  نف�سه:  يطرح  الذي  وال�سوؤال  اأجمادهم..  لهم 

مو�سيماين فكيف �ستكون احلقيقة؟.

جدة- عابد ال�سلمي
اإفريقي بيت�سو  عقد النادي الأهلي موؤمترا �سحفيا ملدربه اجلنوب 
مو�سيماين م�ساء اليوم، وقد اأو�س خالل مو�سيماين اأن 
لقاءه مع نادي الهالل يف مونديال الأندية عندما كان 
يقود الأهلي امل�سري كانت جتربته الأوىل كمدرب 
اأم��ا جتربتي  اآ�سيا، واأ���س��اف:  ق��ارة  اأح��د فرق  مع 
كالعب فكانت يف فرتة �سابقة عندما مثلت نادي 
ال�سد القطري، وعن جتربته اجلديدة مع نادي 
للتحدي  هنا  اأتيت  ق��ال:  ال�سعودي  الأهلي 
واإعادة الأهلي ملكانه الطبيعي. راأيت عددا 
من اجلماهري الأهالوية عند فندقي، واأنا 
اأعلم قيمة هذا النادي ومكانته التاريخية، 

والأهلي موجود يف مكان غري مكانه، وعلينا اإعادته ب�سرعة.
وعما قدمه الكابنت يو�سف عنر قال مو�سيماين: الكابنت عنر قدم اأداء مميزا 
يف الفرتة املا�سية، واأهنئه عليه، فقد ا�ستطاع النت�سار بثالثية يف اأخر مباراة. 
واأردف: لديكم فريق جيد.. ثقوا بي. قبل التوقيع لالأهلي �ساهدت مباريات عدة، 
يف  مناف�سنا  جدة  لفريق  مباريات  ثالث  و�ساهدت  جيد،  ب�سكل  الفريق  ودر�ست 
مباراة الأربعاء، ولدي معلومات عنه، واأنا كمدرب �سيكون اأمرا كبريا يف تاريخي 
ياجماهري  ح�سوركم  اأطلب  كما  املحرتفني،  ل��دوري  الأهلي  اإع��ادة  ال�سخ�سي، 
الأهلي للملعب مل�ساعدتنا ودعمنا؛ لأنكم قوتنا احلقيقية. نحن واجلمهور م�سروع 
لدينا لعبون مميزون  الالعبني،  اأكر على  امل�سوؤولية  واحد، وح�سوركم يجعل 
جمر�سي  وعلي  اجلهني  وزي��اد  كوم  وفرانك  فايق  وه�سام  املوؤ�سر  مثل" �سلمان 
وعبدالبا�سط هندي وفهد احلمد، وبا�ستو�س" الذي اأعرفه منذ وقت طويل، وهم 

لعبون جيدون واأنا اأعرف فريقي واإمكاناته جيدا.
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تقام في " تروجينا" بمدينة نيوم..

السعودية تستضيف دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية 2029

جدة- البالد
فـــازت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة اأمــ�ــس 
الثالثاء با�ست�سافة الن�سخة التا�سعة من دورة 
يف   2029 عــام  ال�ستوية  الآ�سيوية  الألــعــاب 
"تروجينا مبدينة نيوم" وذلك خالل اجلمعية 
الآ�سيوي  الأوملبي  للمجل�س  الـــ41  العمومية 

يف بنوم بنه عا�سمة كمبوديا.
اأغ�سط�س  يف  تقدمت  قد  ال�سعودية  وكانت 
املا�سي بطلب ا�ست�سافة الدورة يف تروجينا؛ 
العاملية  اجلبلية  ال�سياحة  وجهة  ت�سكل  التي 
يف "نيوم"، وبذلك �ست�سبح اململكة اأول دولة 
الألعاب  دورة  ت�ست�سيف  اآ�سيا  قارة  غرب  من 

الآ�سيوية ال�ستوية.
وقع عقد ا�ست�سافة دورة الألعاب الآ�سيوية 
وزيــر  مــن  كــل   "2029 "تروجينا  ال�ستوية 
ــد الــعــزيــز بـــن تــركــي  الــريــا�ــســة الأمــــــر عــب
والباراملبية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  الفي�سل 
نيوم  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  ال�سعودية، 
للمجل�س  املكلف  والرئي�س  الن�سر،  نظمي 
الأوملبي الآ�سيوي راجا راندير �سينغ. وكتبت 
"تويرت":  عــر  ال�سعودية  الأوملــبــيــة  اللجنة 
ملف  فوز  يعلن  الآ�سيوي  الأوملبي  "املجل�س 
الألــعــاب  دورة  با�ست�سافة   2029 تروجينا 
الآ�سيوية ال�ستوية يف ن�سختها التا�سعة خالل 

يف  عقدت  والتي  الـ41"  العمومية  اجلمعية 
من  جزًءا  تروجينا  م�سروع  وميثل  كمبوديا. 
الوجهة  هذه  وتقع  نيوم،  املناطق يف  خمطط 

على بعد 50 كم من �ساحل خليج العقبة.
وتت�سمن وجهة تروجينا ارتفاعات ترتاوح 
البحر،  �سطح  فــوق  2600م  اإىل  1500م  من 

وتغطي م�ساحة تقارب 60 كم مربع.
وبفوز ملف تروجينا 2029، تعد ال�سعودية 
دورة  ت�ست�سيف  اآ�ــســيــا  غــرب  مــن  دولـــة  اأول 
نيوم"  ويعتر"  ال�ستوية.  الآ�سيوية  الألعاب 
روؤيــة  اإطـــار  يف  طموحا  الأكـــر  امل�سروع  هــو 

اململكة 2030.

ناشئو األخضر يواجهون المالديف آسيويًا

جدة- البالد
حت�سراته  عاًما   17 حتت  الوطني  منتخبنا  اأمت 
اإطار  يف   الأربعاء  اليوم  املالديف  منتخب  ملواجهة 
املوؤهلة  الت�سفيات  من  الرابعة  املجموعة  مناف�سات 
الدمام  مدينة  ت�ست�سيفها  التي   2023 اآ�سيا  لكاأ�س 
لعبو  وكـــان  اجلــــاري.  اأكــتــوبــر  مــن  التا�سع  حتى 
املنتخب قد اأجروا ح�ستهم التدريبية الأخرة م�ساء 
اأم�س حتت اإ�سراف املدير الفني عبدالوهاب احلربي 

متارين  خاللها  طّبقوا  امل�ساعد،  الفني  واجلــهــاز 
م�سّغر.ُيذكر  ملعب  على  مناورة  اأعقبها  تكتيكية، 
افتتح مبارياته  اأن املنتخب الوطني حتت 17 عاًما 
بالفوز على منتخب ميامنار بنتيجة 6-0. ُيذكر اأن 
املنتخب الوطني حتت 17 عاًما ي�ست�سيف املجموعة 
"الرابعة" من الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�سيا 2023، 
الهند،  الكويت،  منتخبات،  جانبه  اإىل  ت�سم  التي 

ميامنار، واملالديف.

"الرياضة" تقيم 
مؤتمرًا  صحفيًا

الريا�ض- البالد
املــوؤمتــر  الــيــوم  الــريــا�ــســة،  وزارة  ُتــقــيــم 
وذلك  الريا�سي،  للقطاع  الــدوري  ال�سحفي 
الـــوزارة  مبقر  مــ�ــســاًء،  الثانية  ال�ساعة  عند 
مبــجــمــع الأمـــــر فــيــ�ــســل بـــن فــهــد الأوملـــبـــي 
الريا�سة  وزيــر  م�ساعد  بح�سور  بالريا�س، 
ل�سئون الإعالم والتوا�سل الدكتور رجاءالله 
ال�سلمي، وعدد من م�سوؤويل القطاع الريا�سي 

وو�سائل الإعالم.
كبوها  عبدالله  املوؤمتر  هذا  يف  و�سي�سارك 
�سيتحدث  الذي  املالية،  الكفاءة  جلنة  رئي�س 
عــن كــل مــا يخ�س �ــســهــادة الــكــفــاءة املــالــيــة، 
الــفــرتة املا�سية،  الأنــديــة خــالل  والــتــزامــات 
تلك  حوكمة  عن  نتجت  التي  النتائج  واأبــرز 

الأندية ماليًا واإداريًا.
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جدة ــ البالد 
مت تر�سيح فيلم "�سرينا ع�سري" الوثائقي للتناف�س على 
الفوز بجائزة اأف�سل فيلم يف فئة فن الطهي مبنطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا 2022. ودعت الهيئة ال�سعودية 
من�سة  يف  عــر  الرابط  للفيلم  الت�سويت  اإىل  لل�سياحة 
 "EATSA-ATFF" مهرجان  خالل  وذلك  "تويرت"، 
 "Food Film Menu" ال�سهرية  العاملي، واجلائزة 
على  ال�سوء  ت�سليط  اجلائزة  وت�ستهدف  احلــايل.  للعام 
عن  للرتويج  لل�سباب  الفر�س  وتواُفر  الطهي،  فن  مناطق 
املنتجات الغذائية واحلرفية املحلية على امل�ستوى الدويل.

ي�سار اإىل اأن هيئة فنون الطهي، ت�سلمت موؤخرا  جائزة 
والتي  2024م"  لعام  العاملية  الطهي  فنون  "منطقة 
ح�سلت عليها "منطقة ع�سري" من املعهد الدويل لفن الطهي 
يف  وذلــك   ،)IGCAT( وال�سياحة  والفنون  والثقافة 
اأقيم خالل فعالية �سالون ديل قو�ستو - تريا  احلفل الذي 
مادري التي تنظمها �سلو فود يف مدينة تورينو الإيطالية، 
ميادة  الطهي  فنون  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور 
لفن الطهي والثقافة والفنون  الدويل  بدر، ورئي�س املعهد 
اإىل جــانــب جــمــٌع مــن اخلـــراء  ـــان دود،  دي والــ�ــســيــاحــة، 

واملخت�سني يف عامل الطهي وفنونه.

البالد ـ وكاالت 
العادات  بع�س  من  حديثة  علمية  درا�ــســات  حــذرت 
التي قد تكون لها خماطر عديدة على �سحة  الغذائية 

الإن�سان.
واأو�ــســحــت الــدرا�ــســة اأن تــنــاول احلــبــوب املــكــررة 
الإ�ــســابــة  بخطر  مــرتــبــط  الأبــيــ�ــس  والأرز  كــاخلــبــز 
تلك  تناول  اأن  اإىل  لفتة  التاجي،  ال�سريان  مبر�س 
احلبوب ي�سبه خماطر العتماد على نظام غذائي غني 

بال�سكريات والزيوت.
فـــاإن تناول  املــقــابــل متــامــا،  اأنـــه يف  اإىل  واأ�ـــســـارت 
احلبوب  من  امل�سنوع  اخلبز  مثل  الكاملة،  احلبوب 

مرتبط  الــكــيــنــوا،  اأو  الــكــامــل  الــ�ــســوفــان  اأو  الكاملة 
التاجي  ال�سريان  مبر�س  الإ�سابة  خطر  بانخفا�س 

املبكر.
واأبانت اأن احلبوب تفقد عنا�سر غذائية مهمة عندما 
يتم طحنها لتتحول اإىل دقيق، وذلك بغر�س اإطالة مدة 

�سالحيتها.
واأفـــــادت الــدرا�ــســة بـــاأن الــتــدخــني وارتـــفـــاع معدل 
تعد  ال�سكري،  ومر�س  الــدم  و�سغط  الكولي�سرتول 
املبكر،  التاجي  ال�سريان  مبــر�ــس  لالإ�سابة  عــوامــل 
والذي يبداأ غالبا دون اأعرا�س، ولكنه ميكن اأن يوؤدي 

اإىل اأمل يف ال�سدر اأو نوبة قلبية.

اإلطاحة بمتاجرين في الكائنات الفطرية 
اأبها ـ البالد 

البيئي )4( مواطنني  القوات اخلا�سة لالأمن  �سبطت 
البيئة، بحوزتهم )14( طائًرا من نوع  خمالفني لنظام 
وبــر،  نــوع  مــن  فطرًيا  كائًنا  و)11(  �سخري،  كـــروان 
و)3( طــيــور مــن نــوع حــجــل، وكــائــن فــطــري مــن نوع 
ني�س، والجتار بها بغر�س البيع يف منطقة ع�سري ما 

لالجتار  التنفيذية  والالئحة  البيئة  لنظام  خمالفة  يعد 
بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وم�ستقاتها.

لالأمن  اخلا�سة  للقوات  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
تطبيق  مت  اأنــه  العتيبي  عبدالرحمن  العقيد  البيئي، 
الإجراءات النظامية للمخالفة، وت�سليم الكائنات للمركز 
الخت�سا�س،  بحكم  الفطرية  احلياة  لتنمية  الوطني 

دون  الفطرية  الكائنات  بيع  خمالفة  عقوبة  اأن  موؤكًدا 
ترخي�س غرامة )10( اآلف ريال لكل كائن.

وحث العتيبي على الإبالغ عن اأي حالت متثل اعتداًء 
 )911( الــرقــم  على  الفطرية  احلــيــاة  اأو  البيئة  على 
و)999(  وال�سرقية،  والريا�س  املكرمة  مكة  مبناطق 

و)996( يف بقية مناطق اململكة.

 إغالق منصة "جدارة"  
األحد القادم 

الريا�ض - البالد
 اأعلن نظام جدارة الإلكرتوين اإغالق من�سة جدارة والنتقال 
الأحد  يوم  من  اعتباًرا  للتوظيف  املوحدة  الوطنية  املن�سة  اإىل 

املقبل التا�سع من اأكتوبر 2022. 
بالفر�س  الــعــمــل  عــن  الــبــاحــثــني  ربـــط  عــلــى  املن�سة  وتــعــمــل 

الوظيفية املتاحة يف القطاعني العام واخلا�س. 
جدارة،  نظام  يف  �سابًقا  امل�سجلة  البيانات  كل  اأن  واأو�سحت 
مبا فيها النقاط املكت�سبة، �ستكون متوفرة عر املن�سة الوطنية 

املوحدة للتوظيف.  

عقار جديد يؤخر 
الزهايمر

استشاري: شلل النوم 
ليس مرضا خطير 

وا�شنطن ـ البالد 
نتيجة  عن  ت�سفر  مل  التي  العقاقري   من  الكثري  هناك 
ك�سفت  جديدة  درا�سة  اأن  اإل  الزهامير،  مر�س  لعالج 
التو�سل لعقار جتريبي حقق نتائج جيدة على املر�سى.
حيث اأن  العقار التجريبي ملر�س الزهامير اأبطاأ من 
عددًا  �سملت  جتربة  يف  والوظيفي  الإدراكــي  التدهور 

كبريًا من املر�سى يف مراحل مبكرة من الإ�سابة.
"ليكامناب"  من تفاقم املر�س بن�سبة  اأبطاأ عقار  كما 
الــهــدف  ليحقق  وهــمــي،  بــعــالج  مــقــارنــة  بــاملــئــة   27
للمر�سى  اأمــال  يعطي  قد  ما  وهــو  للدرا�سة،  الرئي�سي 

وعائالتهم الذين يتوقون للح�سول على عالج فعال.
وقالت املنظمة الدولية ملر�س الزهامير، وهي منظمة 
اإن  املر�س،  ملكافحة  عاملية  جتمع حتت مظلتها روابط 
عام  بحلول  مليونا   139 اإىل  عامليا  ي�سل  قــد  الــرقــم 

فعال. لعالج  التو�سل  يتم  مل  اإذا   2050
ال�سراكة لنتاج  التي  تقود برنامج  ال�سركة  وت�سعى 
الأغذية  اإدارة  موافقة  على  للح�سول   ، ليكامناب  عقار 
اأ�سرع،  وتريته  م�سار  مبوجب  الأمريكية  والعقاقري 

ومن املتوقع �سدور قرار مطلع يناير القادم. 
تنجح  مل  الأدويـــة  �سركات  من  العديد  اأن  اإىل  ي�سار 
حتى الآن يف التو�سل لعالج ناجع للمر�س الذي ي�سر 
بوظائف املخ وو�سل عدد مر�ساه حول العامل اإىل نحو 

الراهن. الوقت  يف  مليونا   55

الريا�ض ـ البالد 
اأكد الدكتور �سالح الدما�س، ا�ست�ساري اأمرا�س وا�سطرابات 
النوم، اأن امل�سكلة الرئي�سية ملر�س "اجلاثوم" �سلل النوم تكمن 
اإىل  يف القلق وامل�ساعر ال�سلبية امل�ساحبة لهذه احلالت، لفًتا 
اأنها عادة ل تدوم لوقت طويل وت�ستمر من ثوان اإىل دقيقني يف 

معظم احلالت، وقد ترتفع اإىل 3–7 دقائق يف حالت نادرة.
واأ�ساف  اأن اجلاثوم لي�س له عواقب طبية اإذا مل يتكرر، ولكن 
اإىل  الإن�سان  ياأوي  عندما  اخلوف  اأو  القلق  من  حالة  ي�ساحبه 
فرا�سه، خا�سة اإذا كان متكرًرا، ولكن حدوثه مرة اأو مرتني يف 

احلياة اأمر طبيعي.
يكون  قد  متكرر  ب�سكل  يحدث  عندما  اأنــه  الدما�س  واأو�ــســح 
م�ساحب حلالة طبية اأخرى اأو م�سكلة حقيقية يف النوم اأو رمبا 

يكون م�سكلة معزولة لي�س لها اأي عواقب.
واأ�سار اإىل اأن التاريخ املر�سي املف�سل اأمر مهم ملعرفة ما اذا 
متالزمة  خا�سة  اأكــر،  متالزمة  من  جزء  اأو  منعزلة  حالة  كان 

النوم القهري.
ا�ستيقاظ  عند  يــحــدث  الــنــوم  �سلل  اأو  »اجلــاثــوم«  اأن  يــذكــر 
العميق،  النوم  مرحلة  يف  وهــو  طبيعي  غري  ب�سكل  الإن�سان 

فتكون ع�سالت ج�سمه م�سلولة اأو يف حالة ارتخاء تاّم.

فيلم »سرينا عسير«مرشح لجائزة فنون الطهي

الخبز واألرز األبيض تضر بصحة القلب 

 تويتر
تطلق خاصية تعديل "التغريدات "

وا�شنطن ـ وكاالت 
"تعديل" التغريدات  زر  بات  جتريبية،  مرحلة  بعد 
متاًحا مل�ستخدمي الن�سخة املدفوعة من تويرت يف عدد 
قليل من البلدان، على ما اأعلنته املن�سة اأم�س  الثالثاء.
�سان  يف  لها  ا  مقرًّ تتخذ  التي  املجموعة  واأ�ــســارت 
وهي  بلو"،  "تويرت  م�ستخدمي  اأن  اإىل  فران�سي�سكو، 
دولرات   5 مقابل  بها  ال�سرتاك  مدفوعة ميكن  خدمة 
بات  ونيوزيلندا،  وكندا  اأ�سرتاليا  من  كل  يف  ا،  �سهريًّ
باإمكانهم ت�سحيح تغريداتهم بواقع خم�س مرات كحد 
تلي  التي  الثالثني  الدقائق  يف  تغريدة،  لكل  اأق�سى 
ن�سرها. واأو�سحت تويرت، اأن املرحلة التجريبية التي 
اأطلقتها مطلع ال�سهر الفائت "متت بنجاح"؛ لفتة اإىل 
اأنها �ستو�سع نطاق هذه اخلا�سية اإىل اأمريكا "قريًبا".

خير جليس
،  خا�شة  التي نعي�شها  يف الوقت الراهن والتي   وا�شل االجتماعِيّ مل يزل الكتاب  »خرَي جلي�ٍض يف الزمان« رغم  �شطوة و�شائل الَتّ
ة وامل�شموعة التي  تعمُل على ا�شتقطاب املتابعني  حرمت االإن�شان من  متعة القراءة  وجعلته الهثا وراء  طغيان القنوات املرئَيّ
بالكثري من املواد غري املفيدة، ولكن رغم كل ما تفرزه من�شات التوا�شل بكافة اأمناطها  فقد اأثبت  معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب  

اأن الكتاب ما زال له ح�شوره يف وجدان االأجيال واأن االأطفال ما زالوا يرتبطون مع الكتاب وع�شق القراءة.
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