جمل�س الوزراء يقدر جهود املعلمني
واملعلمات بالبناء والتحول
جدة  -وا�س

�أكد جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه
الله  ،-خالل اجلل�سة التي عقدها �أم�س (الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة� ،أن م�ستهدفات امليزانية
العامة للدولة للعام املايل 2023م ت�أتي ا�ستكما ًال مل�سرية العمل على تعزيز وتقوية املوقف املايل
للمملكة ،واملحافظة على معدالت �إيجابية مرتفعة للنمو االقت�صادي ،واال�ستمرار يف متكني
القطاع اخلا�ص وحتفيز البيئة اال�ستثمارية ،وتنفيذ م�شروعات وبرامج ر�ؤية  ،2030مقدر ًا
دور املعلمني واملعلمات يف عملية التحول والبناء ،وجهودهم البارزة يف الإ�سهام يف تنمية
املجتمع و�أثرهم البالغ يف االرتقاء بالعملية التعليمية والإثراء املعريف.

الإعالم املتجدد
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خادم الحرمين مترئسا جلسة مجلس الوزراء بقصر السالم بجدة

� 12صفحة  /رياالن

ال�شورى يطالب بزيادة القر�ض ال�سكني
مقدار القر�ض املدعوم �إىل م�ستوى يفي ب�شراء العقار املطلوب وف ًقا
للربامج التمويلية ال�سكنية التي يدعمها ال�صندوق ،وكذلك زيادة
مدة �سداد القر�ض.
وت�ضمن قرار املجل�س قيام �صندوق التنمية العقارية بدرا�سة
�إكتوارية للت�أكد من كفاية ر�أ�س مال ال�صندوق لتغطية االلتزامات
املالية يف احلا�ضر وامل�ستقبل حيال العقود احلالية واملتوقعة يف
امل�ستقبل القريب واملتو�سط.
2

الريا�ض  -البالد

ط��ال��ب جمل�س ال�����ش��ورى ���ص��ن��دوق التنمية ال��ع��ق��اري��ة بتمكني
املواطنني م��ن الأف���راد ن�سا ًء ك��ان��وا �أو رج���الاً م��ن احل�صول على
قرو�ض عقارية للمنتجات ال�سكنية التي يدعمها ال�صندوق المتالك
امل�سكن الأول وفق ال�شروط وال�ضوابط التي ي�ضعها ال�صندوق.
ودعا املجل�س يف ذات القرار خالل جل�سته �أم�س برئا�سة نائب
ال�سلمي� ،إىل درا�سة زيادة
رئي�س املجل�س الدكتور م�شعل بن فهم ُّ

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

اململكة مركز لت�صنيع ال�سيارات يف املنطقة
جدة  -البالد

قال جمل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي� ،إن اململكة قطعت
ً
ريا يف جهودها لت�صبح مركز ت�صنيع يف املنطقة،
�شوطا كب ً
مبينا �أن برنامج "ندلب" يت�ضمن ا�سرتاتيجية لقطاع ال�سيارات
لتوا�صل ا�سترياد ال�سلع الوظيفية ،مع �إن��ت��اج بع�ض ال�سلع
حمل ًيا.
و�أ���ش��ار يف ب��ي��ان �إىل �أن االنتعا�ش يف مبيعات املركبات

وزير الدفاع يستعرض الشراكة االسرتاتيجية مع أوسنت

اجلديدة ،وتنامي قدرات الت�صنيع املحلية يف ال�سعودية ،عززا
مرتبتها ب�صفتها �أكرب �سوق لل�سيارات يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،بح�صة تقرتب من  % 50من ال�سوق.
و�أو���ض��ح �أن �إط�لاق من�ش�أة ت�صنيع �شركة لو�سد موتورز
بال�سعودية ميثل مرحلة �إجن���از مهمة وع�لام��ة ف��ارق��ة لقطاع
ال�سيارات باململكة حيث ت�ستفيد "لو�سد" من "�سابك" و"معادن"
و�أرامكو ال�سعودية ،يف �إنتاج مواد ال�سيارات املتطورة6 .

السعودية
االهتمام باألمن الغذائي
حمل تقدير عاملي
الريا�ض  -البالد

روائع املوسيقى الوطنية
ترسو يف باريس

�أ���ش��ادت مدير ع��ام �صندوق النقد ال��دويل
كري�ستالينا جورجيفا ،ب�إجراءات اململكة خالل
�أزم��ة (كوفيد –  ،)19كما هن�أت دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي على ج��ه��وده��ا يف جمال
الأمن الغذائي.
جاء ذلك خالل الندوة رفيعة امل�ستوى التي
نظمتها وزارة املالية ،بالتعاون مع �صندوق
ال��ن��ق��د ال�����دويل ،حت��ت ع���ن���وان" :العمل معًا
ملعاجلة انعدام الأمن الغذائي" ،بح�ضور عدد
من وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية
بدول جمل�س التعاون .و�أو�ضحت مدير عام
�صندوق النقد ال���دويل� ،أن اجل��وع يعد �أكرث
امل�شاكل �إيالم ًا يف العامل ،و�أن �أزم��ة �سال�سل
الإم����داد وال��ت��ج��ارة العاملية وع��وام��ل التغري
املناخي فاقمت تلك امل�شكلة ،داعية بع�ض الدول
�إىل التو�سع يف بناء قدراتها الزراعية ،م�شرية
�إىل �أن اململكة �أعطت مثا ًال رائع ًا يف ذلك6 .

باري�س ـ البالد

ت�صدح املو�سيقى ال�سعودية يف الآفاق
ال��ع��امل��ي��ة� ،إذ ت��ن ِّ��ظ��م ه��ي��ئ��ة املو�سيقى
حف ًال يف قاعة دو �شاتليه بالعا�صمة
الفرن�سية ب��اري�����س ،حت��ت م�سمى
"روائع املو�سيقى ال�سعودية"،
مب�����ش��ارك��ة ال��ف��رق��ة ال��وط��ن��ي��ة
ال�������س���ع���ودي���ة وال������ك������ورال،
والأورك�������س�ت�را الفرن�سية
ال��ف��ي��ل��ه��ارم��ون��ي��ة ،ك�����أول
م�شاركة عربية يف تاريخ
وبعر�ض
م�سرح ال�شاتليه
ٍ
مدمج بني فرقة �سعودية
ع��رب��ي��ة و�أورك�����س�ترايل
ف���رن�������س���ي ،وذل��������ك يف
خ�����ط�����وةٍ م�����ن ����ش����أن���ه���ا
تعزيز التعاون الثقايف
واملو�سيقي بني البلدين
ال�صديقني ،ون�شر ثقافة
املو�سيقى ال�سعودية.
و���س��ي��ت�����ض�� َّم��ن احل��ف��ل
م�����ش��ارك��ة الأورك�������س�ت�را
الفيلهارمونية �إىل جانب
 22عازف ًا و 40مغني ًا من
الفرقة الوطنية ال�سعودية،
حيث �ستقدم الفرقتان عر�ض ًا
مو�سيقي ًا م�شرتك ًا ع�بر عزف
وغناء ميديل من �أجمل الأغاين
ال�سعودية مثل "�شرطان الذهب،
ك��ل م��ا ن�سن�س ،جم��م��وع��ة �إن�����س��ان،
�أقرب النا�س ،من عذابي".
و�ستقوم الفرقة الوطنية املو�سيقية
������ان ف��ل��ك��وري��ة ���س��ع��ودي��ة
ب��ع��زف م��ن��ف��رد لأغ ٍ
ب��الأل��وان الرتاثية املختلفة كاملجرور واملزمار
واخل��ب��ي��ت��ي وال�����س��ام��ري وغ�ي�ره���ا ،ف��ي��م��ا �ستعزف
الأورك�سرتا الفيلهارمونية الفرن�سية منفردة "مقطوعة
مدينة جدة" مل�ؤلفها الكال�سيكي الإي��ط��ايل ب��رن��اردي ،التي
�ستعزف لأول مرة على خ�شبة امل�سرح.

احلوثي

«أرامكو»

تستعد لتوزيع األرباح
جدة  -البالد

�أعلنت �شركة �أرام��ك��و ال�سعودية �أن��ه��ا �ستن�شر
النتائج املالية وتوزيعات الأرب��اح للربع الـثالث من
العام احلايل قبل افتتاح ال�سوق ال�سعودي (تداول)
�أول ال�شهر القادم نوفمرب.
و�أ���ش��ارت يف بيان لها� ،إىل �أن الـبث الإلكرتوين
ً
متزامنا مع �إعالن نتائج الـ�سنة املالية
القـادم �سـيكون
لعام  ،2023املـتوقع يف مار�س املقبل.
و���س��ج��ل��ت "�أرامكو" رق��مً��ا ق��ي��ا���س�� ًي��ا ج���دي��� ًدا يف
الأرب��اح الربع ال�سنوية منذ طرح �أ�سهمها لالكتتاب
ع��ام  ،2019حيث حققت �صايف دخ��ل قيا�سي ،بلغ
 181.6مليار ريال يف الربع الثاين و 329.7مليار
ريال يف الن�صف الأول  ،نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط
اخل���ام� ،إىل جانب هوام�ش الأرب���اح القوية لقطاع
التكرير .وت�سهدف ال�شركة املحافظة على توزيعات
�أرب����اح م�ستدامة وم��ت��زاي��دة ،و�سج ّلها ال��ق��وي يف
موثوقية الإم���دادات وت�سليم �شحنات النفط اخلام
واملنتجات الأخرى بن�سبة .% 99.8
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نظام املاللي يواجه احملتجني بالرصاص
طهران  -البالد

بنية املليشيا تتصدع

ت�ستمر التظاهرات الإيرانية املنددة بقمع ال�سلطات،
ال�سيما يف جامعات طهران للأ�سبوع الثالث على التوايل،
�إذ عمد الطالب �إىل �شتى الو�سائل للتعبري عن تنديدهم
بقمع املتظاهرين ،بعد  19يوم ًا من االحتجاجات تنديدا
مبقتل ال�شابة الكردية مه�سا �أميني ،بينما �أظهرت م�شاهد
جديدة ن�شرها نا�شطون �إيرانيون على مواقع التوا�صل
�أم�س (الثالثاء) ،قوات الأمن تطلق ر�صا�صا مبا�شرا على
فتاة ،لت�صويرها التظاهرات.
وب��د�أ ط�لاب طهران� ،أم�س ،بالتعبري عن غ�ضبهم عرب
ا�ستخدام �أب��واق ال�سيارات ،بعد حملة االعتقاالت التي
طالتهم ،ال �سيما يف جامعة �شريف ،فيما نزل العديد من
ال�شباب وال�شابات �إىل �شوارع املدينة ،مرددين هتافات
�ضد ال�سلطة ،و�صارخني "املر�أة ،حياة ،حرية" ،و"املوت
للدكتاتور" يف �إ�شارة �إىل خامنئي ،كما ردد طالب جامعة
طهران ،كلية العلوم الهند�سية "�إنهم يكذبون� ..أمريكا
لي�ست العدو بل العدو هنا يف الداخل" ،برد مبا�شر على

3

ت�صريحات املر�شد خامنئي التي اتهم فيها ال��والي��ات
املتحدة بالوقوف وراء التظاهرات.
وتوعدت الواليات املتحدة الأمريكية نظام املاليل
مب��زي��د م��ن العقوبات ردا على قمع للمتظاهرين
ال�سلميني ،م���ؤك��دة وق��وف��ه��ا �إىل ج��ان��ب ال�شعب
الإي��راين الذي �ألهمت �شجاعته العامل ،معربة عن
دعمها للمتظاهرين ال�سلميني .و�أعلن الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ،عن طبيعة تلك العقوبات،
م�ؤكدا �أنها �ستكون مكلفة ملرتكبي العنف �ض ّد
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ،متعهدا مب��وا���ص��ل��ة حما�سبة كل
امل�س�ؤولني الإيرانيني ودعم حرية الإيرانيني يف
التظاهر ،معربا عن قلق بالده ال�شديد �إزاء تقارير
ا�ستمرار العنف �ض ّد جميع املتظاهرين مبا فيهم
الطالب والن�ساء ،بينما �أكدت املخابرات الأمريكية
�أن ا�ستمرار تلك االحتجاجات ومدة انت�شارها ي�ؤكد
�أن ال�شباب الإي����راين اكتفى م��ن القمع ال�سيا�سي
لل�سلطات الإيرانية.
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محليات
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القيادة تعزي رئيس إندونيسيا
في ضحايا حادث التدافع
جدة  -وا�س

بعث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية ع��زاء وموا�ساة،
ل�ف�خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س ج��وك��و وي � ��دودو رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ،يف �ضحايا ح��ادث
التدافع الذي وقع خالل مباراة لكرة القدم.
وق��ال امللك �سلمان" :علمنا بنب�أ �ضحايا
ح��ادث التدافع ال��ذي وق��ع خ�لال مباراة
لكرة ال �ق��دم ،وم��ا نتج عنه م��ن وفيات

 120عارض ًا من  11دولة

محافظ جدة يفتتح معرض التعليم والتدريب

و�إ��ص��اب��ات ،و�إننا اذ نبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني
ول�شعب جمهورية �إندوني�سيا ال�شقيق �أح��ر التعازي
و�أ��ص��دق املوا�ساة ،لن�س�أل امل��وىل �سبحانه وتعاىل �أن
يتغمد املتوفني بوا�سع رحمته ومغفرته ،ويلهم ذويهم
ال�صرب وال�سلوان ،و�أن مي��ن على امل�صابني بال�شفاء
العاجل ،ويحفظكم و�شعب جمهورية �إندوني�سيا من كل
�سوء ومكروه� ،إنه �سميع جميب".
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س

الوزراء ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س جوكو
ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا ،يف �ضحايا حادث
التدافع الذي وقع خالل مباراة لكرة القدم.
وقال �سمو ويل العهد" :تلقيت نب�أ �ضحايا حادث التدافع
ال��ذي وق��ع خ�لال م�ب��اراة لكرة ال�ق��دم ،وم��ا نتج عنه من
وفيات و�إ�صابات ،و�أع��رب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني
كافة عن بالغ التعازي و��ص��ادق امل��وا��س��اة� ،سائ ًال الله
ت �ع��اىل ال��رح�م��ة للمتوفني ،وال���ش�ف��اء ال�ع��اج��ل جلميع
امل�صابني� ،إنه �سميع جميب".

أكد أهمية مختبرات األمن البيولوجي

الشورى يطالب بزيادة القرض السكني المدعوم
الريا�ض  -البالد

جدة  -البالد

افتتح الأم�ير �سعود بن عبد الله بن جلوي حمافظ ج��دة � ,أم�س
معر�ض ال�شرق الأو�سط الثالث للتعليم والتدريب ،وذلك مبركز
جدة للمنتديات والفعاليات.
وي�شارك يف تنظيم املعر�ض عدد من اجلهات كالإدارة العامة للتعليم
بجدة ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني ،وجمل�س التعليم والتدريب بغرفة جدة ،وخرباء التعليم
و�أكرث من  120جامعة عاملية وحملية وجهات تعليمية من خمتلف
دولة حول العامل.
وجتول �سموه يف �أرجاء و�أجنحة املعر�ض ،مطلعًا على ما حتتويه
الأجنحة امل�شاركة من �أح��دث التقنيات ،التي ت�ساعد الطلبة على
التعلم والتخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعات للطلبة ومواكبتها
لتكنولوجيا املعرفة والأج �ه��زة املخ�ص�صة للعملية التعليمية،

م�ستمعًا �إىل �شرح ع��ن الأجنحة املختلفة وال�برام��ج التعليمية
التي تقدمها تلك اجلهات والت�سهيالت للراغبني يف االلتحاق بتلك
اجلامعات.
و�أ�شاد �سمو حمافظ جدة باجلهات امل�شاركة يف املعر�ض التي تهدف
�إىل تعزيز جودة خمرجات التعليم وتزويد �سوق العمل بخريجني
مبدعني ومبتكرين يف تخ�ص�صاتهم للم�ساهمة يف م�سرية وتنمية
الوطن.
ً
وي�شارك يف املعر�ض  120عار�ضا م��ن اجلامعات وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل والأكادمييات املهنية واملراكز التدريبية املتخ�ص�صة
من  11دول عربية و�أجنبية متثل  :اململكة العربية ال�سعودية،
والواليات املتحدة الأمريكية ،والإمارات العربية املتحدة  ،وتركيا
 ،والبحرين ،واالردن  ،وم�صر ،وكندا  ،وماليزيا ،و�سوي�سرا ،
وبريطانيا.

ط��ال��ب جمل�س ال���ش��ورى ��ص�ن��دوق التنمية
ال �ع �ق��اري��ة بتمكني امل��واط �ن�ين م��ن الأف� ��راد
ن���س��ا ًء ك��ان��وا �أو رج � اً
�ال م��ن احل���ص��ول على
ق��رو���ض عقارية للمنتجات ال�سكنية التي
يدعمها ال�صندوق الم�ت�لاك امل�سكن الأول
وف��ق ال �� �ش��روط وال���ض��واب��ط ال�ت��ي ي�ضعها
ال�صندوق.
ودع��ا املجل�س يف ذات القرار خالل جل�سته
�أم�س برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور
ال�سلمي � ،إىل درا�سة زي��ادة
م�شعل بن فهم ُّ
م�ق��دار ال�ق��ر���ض امل��دع��وم �إىل م�ستوى يفي
ب �� �ش��راء ال �ع �ق��ار امل �ط �ل��وب وف� � ًق ��ا ل�ل�برام��ج
التمويلية ال�سكنية التي يدعمها ال�صندوق،
وكذلك زيادة مدة �سداد القر�ض.
وت�ضمن قرار املجل�س قيام �صندوق التنمية
العقارية بدرا�سة �إكتوارية للت�أكد من كفاية
ر�أ� ��س م��ال ال���ص�ن��دوق لتغطية االل�ت��زام��ات
املالية يف احلا�ضر وامل�ستقبل حيال العقود
احل��ال�ي��ة وامل�ت��وق�ع��ة يف امل�ستقبل القريب
واملتو�سط.
قرار �آخر طالب جمل�س ال�شورى هيئة
ويف ٍ
ال�صحة العامة بالعمل مع اجلهات ذات ال�صلة
لإعداد وتفعيل �إ�سرتاتيجية بيانات ال�صحة
العامة ،وبناء منوذج حوكمة لأنظمة الر�صد.
كما دعا املجل�س يف قراره الهيئة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية لإن�شاء خمتربات ال�صحة
العامة املتخ�ص�صة يف الأم��ن البيولوجي
من امل�ستوى الثالث والرابع؛ لرفع م�ستوى

مركز الحوار يؤكد على ثقافة التطوع

الريا�ض -البالد

ثمن الأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني الدكتور عبدالله ب��ن حممد ال�ف��وزان
الدور املهم وامل�س�ؤولية املجتمعية التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سات املجتمعية من �أجل تعزيز وتر�سيخ
القيم النبيلة للتطوع وت�سهم يف تعزيز منظومة
القيم الإن�سانية امل�شرتكة ،م�ؤكدًا حر�ص املركز
يف تبني الربامج التطوعية وا�ستمراريتها مما
يج�سد �صو ًرا متعددة للتالحم والتعاي�ش بني
�أبناء املجتمع.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال�ل�ق��اء التعريفي ال��ذي نظمه
خا�صا ا�ضطالعً ا ب��دوره يف
املركز يف مقره بالريا�ض ،بالتعاون مع وزارة ويوليها اهتمامًا ً
ال��ري��ا��ض��ة مب���ش��ارك��ة  30م�ت�ط��وعً ��ا ومتطوعة ن�شر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
م��ن دول جمل�س التعاون اخلليجي للتعريف و�أكد الفوزان �أن ا�ستدامة الأعمال التطوعية
باجلهود التي يقدمها املركز يف برامج التطوع تعد واح ��دة م��ن ال�سمات ال�ت��ي متيز املجتمع

ال�سعودي وما يقوم به املركز من جهود حثيثة
ومتوا�صلة ال�ستثمار طاقات ال�شباب خلدمة
العمل التطوعي ،وتعزيز ثقافته لدى خمتلف
ف�ئ��ات املجتمع ،مبي ًنا �أن ال�شباب والفتيات

هم الطاقة احليوية للعمل التطوعي والقوة
املحركة يف املجتمعات.
ون ��وه ب��ال�برام��ج وامل���ش��اري��ع التطوعية التي
ي�ق��دم�ه��ا امل��رك��ز م��ن خ�ل�ال ال � ��دورات تدريبية
واثنينية احل ��وار ،مبي ًنا �أن ع��دد املتطوعني
يف م��رك��ز احل ��وار الوطني يتجاوز ()6000
� �س �ت��ة �آالف م �ت �ط��وع وم �ت �ط��وع��ة يف جميع
مناطق اململكة ،وذل��ك من خ�لال من�صة العمل
التطوعي التابعة ل� ��وزارة امل� ��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،مبي ًنا �أن امل��رك��ز نظم
م�ؤمترين دوليني للتطوع واحل��وار بالتعاون
مع اليون�سكو كان الأول منها يف مدينة جدة
والأخر يف باري�س ،ولدى املركز ينظم وب�شكل
دوري ملتقى للتطوع احتفا ًء باليوم العاملي
للتطوع.

 12مليون شجرة في مائة فيضة وروضة

الريا�ض  -البالد

بد�أ املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر ،م�شروع الإدارة املتكاملة والتنمية
امل�ستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير الفيا�ض
والرو�ضات عرب زراعة �أكرث من  12مليون �شجرة
و�شجرية برية يف  100في�ضة ورو�ضة ،وت�أهيل
�أكرث من � 225ألف هكتار من �أرا�ضي املراعي يف
ع��دد م��ن مناطق اململكة حتى ع��ام  ،2030وذل��ك
�ضمن تنفيذ م �ب��ادرة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
للمراعي �إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني
لتحقيق ر�ؤية اململكة .2030
وي���س�ت�ه��دف امل��رك��ز م��ن خ�ل�ال م �ب��ادرت��ه لتنمية
الفيا�ض وال��رو� �ض��ات وت�أهيلها تنفيذ ع��دد من
الأع� �م ��ال ،ت�شمل ال�ت��وع�ي��ة ب�أهميتها ووج��وب
امل�ح��اف�ظ��ة عليها ،وت��وف�ير احل�م��اي��ة وامل��راق �ب��ة،

وج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات وال��درا� �س��ات احلقلية لإع ��داد
اخل��رائ��ط ل��زراع��ة �أن���واع خمتلفة م��ن الأ��ش�ج��ار
وال�شجريات الربية املحلية ،منها الطلح وال�سدر
ال�بري وال��رم��ث� ،إ�ضافة �إىل �أعمال نرث البذور،
وذل��ك ع�بر تعزيز امل�شاركة املجتمعية وتنمية
املناطق امل�ستهدفة بتوفري فر�ص العمل ،بالتعاون
مع اجلمعيات البيئية و�شركات القطاع اخلا�ص
وجمعية النحالني ال�ستهداف ع��دد من الفيا�ض
كمراع للنحل.
ٍ
و ُت� َع� ُّد الفيا�ض وال��رو��ض��ات ذات ميزات ن�سبية
جتعلها ذات �أهمية حيوية للبيئة؛ حيث ت�سهم
يف تخزين الكربون والتخفيف من �آث��ار التغري
املناخي وزح��ف ال��رم��ال والعوا�صف الغبارية،
�إ�ضافة �إىل متيزها بالتنوع الأحيائي الذي ي�ضم
�أنواعً ا خمتلفة من احليوانات والطيور.

الأم ��ن ال�صحي  ،وط��ال��ب املجل�س الهيئة
با�ستقطاب الكفاءات واخلربات املتخ�ص�صة
والعمل على ا�ستبقائها.

ا�ستقطاب الكفاءات

وخ �ل�ال م�ن��اق���ش��ات��ه ط��ال��ب امل �ج �ل ����س وزارة
االقت�صاد والتخطيط بقيا�س حاجة القطاعات
االقت�صادية الواعدة من املدخالت االقت�صادية
لتحقيق �أك�بر عائد م��ن املخرجات املخططة،
وب��ن��اء �إط � ��ار وط �ن��ي م��ن �أج� ��ل اال� �س �ت �خ��دام
الأمثل للمدخالت املتاحة مثل �ساعات العمل
والتوظيف الأمثل لر�أ�س املال وذلك من خالل
درا�سة الإنتاجية  ،و�شدد على الوزارة ب�سرعة
تطوير قدراتها ملقابلة التطورات يف االقت�صاد

الدائري واالقت�صاد الرقمي واالقت�صاد املعريف
واالقت�صاد امل�ستدام ،وا�ستقطاب الكفاءات
املتخ�ص�صة .ودعا املجل�س يف قراره الوزارة
لقيا�س حجم االقت�صاد اخلفي يف اململكة وتتبع
التغريات التي تطر�أ على ذلك وبناء �سيا�سات
اقت�صادية ت�سهم يف احلد من ت�أثرياته.
وطالب املجل�س الوزارة بتبني �آليات وحوكمة
لت�سريع البحث والدرا�سات لتتبع �أثر التقلبات
يف �سعر ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ال�ق�ط��اع ال �ع �ق��اري يف
اململكة ،وعلى االئتمان امل�صاحب له ،وتر�شيد
ال �ق��رارات وال�سيا�سات االقت�صادية واملالية
وال�ن�ق��دي��ة م��ن �أج ��ل تخفيف ال���ض�غ��وط التي
تواجه هذا القطاع.

انطالق منتدى
«تجربة العميل»

الريا�ض -البالد

انطلق �أم�س منتدى ع��امل جتربة العميل ال��ذي يعقد بالتوافق مع اليوم العاملي
لتجربة العميل ،برعاية م�ساعد وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية للخدمات
امل�شرتكة املهند�س حممد بن نا�صر اجلا�سر.
وي�أتي املنتدى بو�صفه �إح��دى املبادرات امل�سهمة يف رفع كفاءة اخلدمات املقدمة
للمواطنني واملقيمني يف اجلهات احلكومية واخلا�صة من خالل تي�سري رحلة العميل
ب�شكلٍ يواكب تطلعاتهم ،ويلبي رغباتهم ,كما يتناول عدة حم��اور ،منها� :أبحاث
وقيا�س جتربة العميل ،وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي يف �إدارة �صوت العميل.
وي�شارك فيه نخبة من املخت�صني واخل�براء يف جمال جتربة العميل ،وع��دد من
الباحثني يف وزارة ال�صحة ،ورئي�س جمعية جتربة العميل ،واملدير العام ملركز
�أداء ،واملدير العام لتجربة املري�ض.
ويعد مفهوم حت�سني جتربة العميل �أح��د املفاهيم التي تتمركز ح��ول الإن�سان
و�أهميته ،ف�ضلاً عن �إ�سهامه يف
حت�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات وم���س�ت�ه��دف��ات
"ر�ؤية امل �م �ل �ك��ة  "2030يف
تعزيز ج��ودة الأداء احلكومي،
وجعل الإن�سان �أ�سا�س التغيري
وحموره.
يذكر �أن وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ق��د تبنت
تطبيق ممار�سات هذا املفهوم منذ
ع��ام  ،2019حيث �أن�ش�أت وكالة
متخ�ص�صة يف حت�سني جت��ارب
ع��م�ل�ائ��ه��ا ،وت � �ه� ��دف م� ��ن خ�ل�ال
عقدها لهذا املنتدى �إىل مواكبة
التغريات العاملية يف هذا املجال
وا�ستعرا�ض جتربتها وحتدياتها
يف ت �ط��وي��ره م��ع امل���ش��ارك�ين يف
امل�ن�ت��دى م��ن ج�ه��ات و�أف� ��راد ،مبا
ي�سهم يف تطوير خدماتها املقدمة
للعمالء و�أدوات قيا�سها؛ لتواكب
�أف�ضل املمار�سات العاملية.

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

مستهدفات الميزانية تعزز وتقوي الموقف المالي للمملكة
جدة  -وا�س

�أكد جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل ،-
خالل اجلل�سة التي عقدها �أم�س (الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة� ،أن م�ستهدفات امليزانية العامة للدولة للعام
ال مل�سرية العمل على تعزيز وتقوية املوقف املايل للمملكة ،واملحافظة على معدالت
املايل 2023م ت�أتي ا�ستكما ً
�إيجابية مرتفعة للنمو االقت�صادي ،واال�ستمرار يف متكني القطاع اخلا�ص وحتفيز البيئة اال�ستثمارية ،وتنفيذ
م�شروعات وبرامج ر�ؤية  ،2030مقدر ًا دور املعلمني واملعلمات يف عملية التحول والبناء ،وجهودهم البارزة يف
الإ�سهام يف تنمية املجتمع و�أثرهم البالغ يف االرتقاء بالعملية التعليمية والإثراء املعريف .ووافق املجل�س
على نقل اخت�صا�ص الرتخي�ص ملهنتي اال�ست�شارات ال�صناعية واال�ست�شارات التعدينية واالخت�صا�صات
املتعلقة بهما ،من وزارة التجارة �إىل وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية ،كما ونقل ملكية مركز الزوار يف
موقع الفاو الأثري مبحافظة وادي الدوا�سر من جامعة امللك �سعود �إىل هيئة الرتاث.

نقل تراخيص االستشارات الصناعية والتعدينية لوزارة الصناعة

جهود المعلمين بارزة في عملية التحول والبناء وتنمية المجتمع
ويف بداية اجلل�سةّ ،
اطلع جمل�س ال��وزراء على
ف�ح��وى ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��ي تلقاها خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد
 حفظهما الله  ،-من �أ�صحاب الفخامة والدولةقادة عد ٍد من ال��دول ،وتت�صل بالعالقات و�سبل
تنميتها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
وتناول املجل�س �إثر ذلك ،جممل امل�شاركات يف
عد ٍد من االجتماعات وامل�ؤمترات الدولية خالل
الأي��ام املا�ضية ،وما �أثمرته من انتخاب اململكة
ع���ض��و ًا يف جمل�س حمافظي ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ،وع �� �ض��و ًا يف جمل�س منظمة
الطريان املدين الدويل (الإيكاو) ،وهو ما يعك�س
جانب ًا من دوره��ا امل�ؤثر يف املنظمات الدولية،
وما حتظى به من تقدير على امل�ستوى العاملي.

تقوية املوقف املايل

للتنمية الإدارية.
و�أك��د املجل�س� ،أن م�ستهدفات امليزانية العامة
للدولة للعام املايل 2023م ت�أتي ا�ستكما ًال مل�سرية
العمل على تعزيز وتقوية املوقف املايل للمملكة،
واملحافظة على معدالت �إيجابية مرتفعة للنمو
االق �ت �� �ص��ادي ،واال� �س �ت �م��رار يف مت�ك�ين القطاع
اخلا�ص وحتفيز البيئة اال�ستثمارية ،وتنفيذ
م�شروعات وبرامج (ر�ؤية .)2030
وبني معاليه �أن جمل�س الوزراء �أ�شاد ــ مبنا�سبة
ال�ي��وم العاملي للمعلم ـ�ـ ال��ذي ي��أت��ي ه��ذا العام
بعنوان (التحول يف التعليم يبد�أ باملعلمني)،
ب ��دور املعلمني وامل�ع�ل�م��ات يف عملية التحول
والبناء ،م�ق��در ًا جهودهم ال�ب��ارزة يف الإ�سهام
يف تنمية املجتمع و�أث��ره��م البالغ يف االرتقاء
بالعملية التعليمية والإثراء املعريف.
وا��س�ت�ع��ر���ض امل�ج�ل����س ،م���س�ت�ج��دات الأح� ��داث
وت�ط��ورات الأو��ض��اع على ال�ساحتني الإقليمية
وال��دول �ي��ة ،جم ��دد ًا الت�أكيد على الرف�ض التام
جلميع االع �ت��داءات التي تهدد �أم��ن وا�ستقرار
ال�ع��راق ،وعلى �أهمية وق��وف املجتمع ال��دويل
�أم ��ام االن�ت�ه��اك��ات الإي��ران �ي��ة ك��اف��ة ال�ت��ي تخالف
القوانني واملواثيق والأعراف الدولية.

و�أو��ض��ح وزي��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال��وزراء
ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى وزير الإعالم بالنيابة
الدكتور ع�صام ب��ن �سعد ب��ن �سعيد ،يف بيانه
ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سعودية عقب اجلل�سة� ،أن
جمل�س ال� ��وزراء ن ��وّ ه مب��ا حققته اململكة من
مراكز متقدمة وغري م�سبوقة يف ثالثة م�ؤ�شرات
دول��ي��ة ،وه ��ي م ��ؤ� �ش��ر الأمم امل �ت �ح��دة لتطور
ترقيات
احلكومة الإلكرتونية ،وم�ؤ�شر االبتكار العاملي
ال�صادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واف��ق جمل�س ال ��وزراء على ترقيات للمرتبتني
وم��ؤ��ش��رات التعليم واملعرفة بتقرير ت�صنيف (اخل��ام���س��ة ع���ش��رة) و(ال��راب �ع��ة ع���ش��رة) وذل��ك
التناف�سية الرقمية ال�صادر عن املعهد ال��دويل على النحو ال �ت��ايل :ترقية املهند�س زه�ير بن

ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن �إب��راه �ي��م ��س�ق��اط �إىل وظيفة
(وكيل �أمني) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) ب�أمانة
العا�صمة املقد�سة ،ترقية مقرن بن عبداملح�سن
بن عبدالرحمن بن مقرن �إىل وظيفة (م�ست�شار
�أعمال �أول) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة
التجارة ،ترقية �سعد بن م�سفر بن �سعد القريني
�إىل وظيفة (م�ست�شار �أع �م��ال �أول) باملرتبة
(اخلام�سة ع�شرة) ب��وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ترقية عبداحلميد ب��ن �سعيد بن
علي املالكي �إىل وظيفة (م�ست�شار �أعمال �أول)
باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بالرئا�سة العامة
ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي،
ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله ال�صقري
�إىل وظيفة (م�ست�شار �أعمال) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) ب ��وزارة ال��دف��اع ،ترقية عبدالله بن
حممد بن فهد الغفيلي �إىل وظيفة (م�ست�شار
ب �ح��ث دي �ن��ي) ب��امل��رت �ب��ة (ال��راب �ع��ة ع���ش��رة)
باملحكمة العليا ،وت��رق�ي��ة عبدالرحمن بن
�إب��راه��ي��م ب��ن حم �م��د ال ��ذي ��اب �إىل وظ�ي�ف��ة
(م�ست�شار �أعمال) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
بوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
ك�م��ا اط �ل��ع جمل�س ال � ��وزراء ع�ل��ى ع��دد من
امل��و��ض��وع��ات العامة امل��درج��ة على ج��دول
�أع� �م ��ال ��ه ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ت��ق��ري��ران ��س�ن��وي��ان
للم�ؤ�س�سة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري ،وم��دي�ن��ة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وق��د اتخذ
املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

وزير الدفاع وأوستن

يستعرضان الشراكة اإلستراتيجية
الريا�ض -وا�س

خالد بن �سلمان

تلقى الأم�ير خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز وزير الدفاع ،ات�صالاً
هاتف ًيا �أم����س  ،م��ن وزي��ر الدفاع
الأمريكي لويد �أو�سنت.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض
ال �� �ش��راك��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بني
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة

الريا�ض  -البالد

ي��وا��ص��ل م��رك��ز امل�ل��ك �سلمان للإغاثة
والأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة م�ساعداته يف
ع��دد م��ن ال��دول ال�شقيقة  ،حيث وزع
� 675سلة غذائية يف منطقة عر�سال
اللبنانية ،ا�ستفاد منها  3.375ف��ر ًدا
من الفئات الأ�شد حاجة.كما و ّزع املركز
� 455سلة غ��ذائ�ي��ة يف حملية ك��رري
بوالية اخلرطوم بجمهورية ال�سودان
ال�شقيقة ،ا�ستفاد منها � 2.503أفراد.
ويف باك�ستان وا�صل فريق مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية
ت��وزي��ع م���س��اع��دات �إغ��اث �ي��ة متنوعة
للمت�ضررين من الفي�ضانات ،وجرى
�أول �أم�س توزيع � 1.360سلة غذائية
و 67خ�ي�م��ة و  996ن��ام��و��س�ي��ة يف
منطقة دي ��را �إ�سماعيل خ��ان ب�إقليم
خيرببختون خ ��وا ،وم�ن��اط��ق ديامر
وغ ��زر مب�ق��اط�ع��ة ج�ل�ج��ت بلت�ستان،
ومنطقة ن�صري �آباد ب�إقليم بلو�ش�ستان،

ّ
اطلع جمل�س ال��وزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف
درا�ستها ،كما اطلع على ما انـتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية،
واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا
ال�شمالية يف جمال الطاقة.
ثاني ًا :تفوي�ض معايل وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الفنلندي يف �ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم بني وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة النقل واالت�صاالت يف جمهورية
فنلندا للتعاون يف جماالت تقنية املعلومات واالت�صاالت واالقت�صاد الرقمي ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ثالث ًا :تفوي�ض معايل وزير الإعالم رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب
البحريني يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني هيئة الإذاعة والتلفزيون يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة �ش�ؤون الإعالم
يف مملكة البحرين للتعاون يف جمايل الإذاعة والتلفزيون ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
رابع ًا :تفوي�ض معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية وهيئة الأمم
املتحدة للمر�أة يف جمال �ش�ؤون املر�أة ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
خام�س ًا :املوافقة على نقل اخت�صا�ص الرتخي�ص ملهنتي اال�ست�شارات ال�صناعية واال�ست�شارات التعدينية واالخت�صا�صات
املتعلقة بهما ،من وزارة التجارة �إىل وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية.
�ساد�س ًا :املوافقة على نقل ملكية مركز الزوار يف موقع الفاو الأثري مبحافظة وادي الدوا�سر من جامعة امللك �سعود �إىل هيئة
الرتاث.
�سابع ًا :اعتماد احل�سابني اخلتاميني ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومركز دعم اتخاذ القرار ،عن عام مايل �سابق.

تطوير العالقات مع أذربيجان

وال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة،
وب� �ح ��ث ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
يف امل�ج��ال الع�سكري والدفاعي
و� �س �ب��ل ت��ع��زي��زه� ،إ���ض��اف��ة �إىل
م �ن��اق �� �ش��ة ت � �ط� ��ورات الأح� � ��داث
الإقليمية والدولية ،واملو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.

مساعدات إنسانية وإغاثية لعدد من الدول
ومنقطة نيلم مبقاطعة �آزاد ك�شمري،
ا�ستفاد منها  9.520فر ًدا.
وت ��أت��ي ه ��ذه اجل �ه��ود ��ض�م��ن �أع �م��ال
اجل���س��ر ال�ب�ري الإغ��اث��ي ال���س�ع��ودي
الذي وجّ ه به خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرارات المجلس:

حفظه الله -لدعم ال�شعب الباك�ستاينال�شقيق عقب موجة ال�سيول والأمطار
الغزيرة التي اجتاحت عد ًدا من املدن
والأقاليم هناك.
ويف ال � �� � �ص� ��وم� ��ال � � �ش� ��ن م ��رك ��ز
امل �ل��ك ��س�ل�م��ان لل��إغ��اث��ة والأع� �م ��ال

الإن�سانية م�شروع توزيع الك�سوة
وامل���س�ت�ل��زم��ات ال �� �ض��روري��ة للأ�سر
ال � �ن� ��ازح� ��ة يف م� �ن ��اط ��ق اجل� �ف ��اف
بالعا�صمة ال�صومالية مقدي�شو.
و�أك��د �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
�أحمد بن حممد املولد �أن هذه امل�شاريع
الإغ��اث�ي��ة الطارئة واملوجهة للأ�شقاء
بجمهورية ال�صومال الفيدرالية ت�أتي
��ض�م��ن ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة
�أيدها الله -بدعم الأ�شقاء ليتجاوزوااملعاناة التي ميرون بها.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��دم رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة �إدارة
ال �ك��وارث ال�صومالية حم�م��ود معلم
� �ش �ك��ره وت� �ق ��دي ��ره خل � ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود و�سمو ويل ع�ه��ده الأم�ين
 حفظهما الله  -وللمملكة العربيةال �� �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى م ��ا ي �ق��دم��ون��ه من
م�ساعدات عاجلة لل�شعب ال�صومايل
عرب مركز امللك �سلمان للإغاثة.

باكو  -وا�س

التقى الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان بن
عبدالله وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ،يف مقر
وزارة اخل��ارج �ي��ة الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة
يف العا�صمة ب��اك��و ،وزي��ر خارجية
�أذربيجان جيهون بريموف.
وعقد الوزيران خالل اللقاء ،جل�سة
م �ب��اح �ث��ات ر� �س �م �ي��ة ،ج ��رى خ�لال�ه��ا
ا� �س �ت �ع��را���ض �أوج� ��ه ال �ع�لاق��ات بني
اململكة و�أذربيجان و�سبل تعزيزها
وت�ط��وي��ره��ا يف خمتلف امل �ج��االت،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �أبرز الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أق� ��ام وزي ��ر خ��ارج�ي��ة �أذرب �ي �ج��ان،
م��أدب��ة غ��داء على �شرف �سمو وزي��ر
اخلارجية والوفد املرافق له.
ح�ضر ال�ل�ق��اء وجل�سة امل�ب��اح�ث��ات،
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية �أذربيجان الدكتور حمد بن
عبدالله بن خ�ضري ،ومدير عام مكتب
�سمو وزي��ر اخلارجية عبدالرحمن
الداود.
من جهة ثانية �شارك الأمري في�صل بن

فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية،
ووزير خارجية جمهورية �أذربيجان
جيهون ب�يرم��وف ،يف حفل الذكرى
ال� �ث�ل�اث�ي�ن ع �ل��ى ن� ��� �ش� ��أة ال �ع�ل�اق��ات
الدبلوما�سية بني اململكة و�أذربيجان،
ال��ذي �أق �ي��م مبقر وزارة اخلارجية
بالعا�صمة باكو.
ون �وّه وزي��ر خارجية �أذربيجان يف
بداية الفعالية ،بالعالقات التاريخية
التي جتمع البلدين ،التي متتد لنحو
 30عام ًا  ،معلنا عن دعم بالده مللف
تر�شح اململكة ال�ست�ضافة معر�ض
"اك�سبو  "2030مبدينة الريا�ض،
م�شيد ًا مبواقف اململكة التاريخية يف
دعم �أذربيجان على ال�صعد كافة ،و�أن
حكومة ب�ل�اده تتطلع لتوطيد هذه
العالقة وتعزيزها.
من جانبه� ،أكد �سمو وزير اخلارجية
يف كلمته خالل احلفل� ،أن العالقات
ب�ي�ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة
وج�م�ه��وري��ة �أذرب �ي �ج��ان بُنيت على
�أ�س�س متينة منذ ا�ستقالل جمهورية
�أذربيجان عام 1992م.

كلمة

تحديات عالمية

خالل اليومني املا�ضيني �شهدت العا�صمة
ال��ري��ا���ض ل �ق��اءات وح��راك��ا وا��س�ع��ا على
ال�صعيد االق�ت���ص��ادي ،تبلور يف جهود
وزارة املالية بتوقيع م��ذك��ر َة تفاهم مع
امل��دي��ر ال �ع��ام ل���ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل
كري�ستالينا غورغييفا ،لإن���ش��اء مكتب
�إق�ل�ي�م��ي يف امل�م�ل�ك��ة ،يعك�س ا�ستمرار
ال�ت�ع��اون ب�ين ال���ص�ن��دوق ودول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ودع��م انخراطه مع
امل�ؤ�س�سات الإقليمية ،وتو�سيع نطاق
�أن�شطته يف جم��ال تنمية ال �ق��درات؛ مما
يجعل اململك َة ث ��ا َ
ين �أك�ب�ر م�ساهم على
م�ستوى العامل لبناء القدرات يف بلدان
املنطقة.
�أي �� �ض��ا م ��ن م� ��� �س ��ارات ج��ه��ود امل�م�ل�ك��ة
واهتمامها بتحديات الأزم ��ات العاملية،
تنظيمها ل�ل�ن��دوة امل�ه�م��ة ال �ت��ي انعقدت
حت ��ت ع� �ن���وان" :العمل م�� ًع��ا مل�ع��اجل��ة
ان �ع��دام الأم ��ن الغذائي" ،بالتعاون مع
ال���ص�ن��دوق وب�ح���ض��ور رف �ي��ع امل�ستوى
متثل يف وزراء املالية وحمافظي البنوك
املركزية ب��دول جمل�س التعاون ومدير
عام ال�صندوق ور�ؤ�ساء منظمات دولية
ذات �صلة بالتجارة وال �غ��ذاء يف العامل
وخ�براء حمليني ودول�ي�ين ،حيث الأزم��ة
االقت�صادية التي �ألقت بظالها وتداعياتها
ال�سلبية على �سال�سل الإم��داد و�أخطرها
�أزم��ة ال �غ��ذاء العاملية ،وال�سعي لإيجاد
م�ق��ارب��ات لعالجها .وم��ن ث��م ف���إن ح��راك
اململكة يف هذا االجتاه يعك�س منطلقاتها
ال �ق��وي��ة يف ت �ع��زي��ز اجل� �ه ��ود ال��دول �ي��ة
وح�شدها من �أج��ل ع��امل �أك�ثر ق��درة على
معاجلة �أزماته وتعاونا يف ا�ستقراره.
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تعزيز دوره الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية

المملكة ضمن منظومة دول العالم في االحتفاء بـ"عالمي المعلم"
الريا�ض ـ الباللد

ت�������ش���ارك امل��م��ل��ك��ة م��ن��ظ��وم��ة دول ال���ع���امل يف
االحتفاء باليوم العاملي للمع ّلم ال��ذي ي�صادف
اليوم الأربعاء ويهدف لدعم اجلهود املخل�صة
ً
واعرتافا
واملبذولة يف �إع��داد �أجيال امل�ستقبل،
ب��الإ���س��ه��ام��ات ال��ع��ظ��ي��م��ة واخل���دم���ات اجلليلة
التي يقدمها يف تعليم وتن�شئة الأجيال وبناء
املجتمعات� ،إ�ضافة لتج�سيد هذه املنا�سبة التي
تبنتها منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة
والعلوم "اليون�سكو" منذ عام 1994م ،للإ�شادة
ب��دور املعلم ومهنته العظيمة ،وتعزي ًزا للدور
الرائد الذي ي�ضطلع به والر�سالة التي يحملها.
وي�سهم ال��ي��وم العاملي للمعلم يف نقل �صورة
دور املعلم ،وم��ا تت�ضمنه من دور حم��وري يف
م�سرية البناء التعليمي وال�ترب��وي ،وتعليم
اجليل النا�شئ مبكانة معلميهم ومعلماتهم ،وما
يبذلونه م��ن جهد يف �سبيل تعليمهم وتنوير
عقولهم؛ حيث تعد اململكة يف م�صاف ال��دول
املتقدمة ال��ت��ي ت��ويل التعليم اه��ت��م��ام�� ًا بالغ ًا،
ودعمت قطاع التعليم.
وتقوم وزارة التعليم من خالل االحتفاء باليوم
العاملي للمع ّلم بجهود كبرية لت�أكيد مكانة ودور
املعلم الرا�سخ وامل���ؤث��ر يف العملية التعليمية،

وت��ع��زي��ز دوره وم��ك��ان��ت��ه يف ن��ف��و���س ال��ط�لاب جتاهه .وعد مدير التعليم بجدة الدكتور نايف والتفاين يف �أدائها على �أكمل وج��ه ،لذلك كان
والطالبات ،وكذلك ت�أكيد دور املع ّلم يف بناء ال����زارع املعلم واملعلمة �أي��ق��ون��ة ب��ن��اء وعطاء االحتفاء بيومهم العاملي مبثابة التكرمي �إميا ًنا
الأجيال ،وت�أ�صيل وتعزيز املبادرات الإيجابية متجدد ،تتمثل يف حملهم لر�سالتهم ال�سامية ب�سمو ر�سالتهم ودورهم امل�ؤثر يف بناء الن�شء

 81رخصة

لمزاولة التعليم اإللكتروني
الريا�ض ـ البالد

�أ�صدر املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين 81 ,رخ�صة
مل��زاول��ة التعليم وال��ت��دري��ب الإل��ك�تروين خ�لال �شهر
�سبتمرب 2022م من جهات التعليم العام ،والعايل،
وامل�ؤ�س�سات التدريبية ،وخمتلف اجل��ه��ات املقدمة
لربامج التعليم �أو التدريب بالنمط الإلكرتوين.
ً
ترخي�صا للجهات و 69رخ�صة
وم��ن��ح امل��رك��ز 12
للربامج بعد ا�ستيفائها متطلبات ومعايري املركز ،ليبلغ
�إجمايل اجلهات التي جرى ترخي�صها  296جهة ،فيما
بلغ �إجمايل الربامج املرخ�صة  626برناجمً ا للتعليم
والتدريب الإلكرتوين.
ويهدف املركز من خ�لال ه��ذه الرتاخي�ص �إىل �ضبط
جودة ممار�سات التعليم والتدريب الإلكرتوين ،ورفع
كفاءة القطاع وتنظيمه يف اململكة ،وتعزيز الثقة يف
خم��رج��ات��ه لتتوافق خمرجاتها م��ع متطلبات �سوق
العمل ،من خالل تطوير املهارات الأ�سا�سية ومهارات
امل�ستقبل ،وتنمية املعارف� ،إذ يعد التعليم والتدريب
الإلكرتوين �أحد �أهم ممكنات تنمية القدرات الب�شرية.

الضمان الصحي:

إبر التخسيس غير
مشمولة بالتغطية

القيادة واالبتكار لديهم وكذلك التوعية بالدور
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ه��م لتحقيق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة
وال��ت��ح��ول ال��ذي نن�شده م��ن خاللهم يف جميع
املجاالت.
يُذكر �أن �إدارة التعليم مبحافظة جدة ومكاتب
التعليم وامل��دار���س التابعة لها "بنني  -بنات"
حتتفل بهذا ال��ي��وم العظيم م��ن خ�لال فعاليات
متنوعة �ستقام بها ،فيما تختتم تقديرًا ملن�سوبيها
م��ن املعلمني وامل��ع��ل��م��ات ب���إق��ام��ة حفل خطابي
لتكرمي املميزين منهم  ،ي�صاحبه معر�ض ومر�سم
وتنمية املجتمعات؛ م�شري ًا �إىل �أن ه��ذا اليوم بعنوان "معلمينا ومعلماتنا التحول يبد�أ بكم"،
مهم لإب��راز ال��دور القيادي له وتقدير إ�جن��ازات كما ت�شمل الفعاليات �إقامة املاراثون ال�سنوي
املعلمني واملعلمات بالإ�ضافة �إىل �إب��راز �صفات مب�شاركة جمتمعية تقدير ًا لدورهم.

طبيب أسرة :المضادات لعالج األنفلونزا تطيل فترة العالج
الريا�ض ـ البالد

قال طبيب الأ�سرة د .ف�ؤاد �سندي� ،إن ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية لعالج نزالت الربد ،ي�ؤدي �إىل طول فرتة عالج
املري�ض .و�أ�ضاف �سندي� ،أن الباحثني الحظوا زيادة
يف مقاومة البكترييا للأمرا�ض الأكرث �شيوعا والتي
كان يتم الق�ضاء عليها بامل�ضادات احليوية امل�ستخدمة
يف امل�ست�شفيات .وت��اب��ع طبيب الأ���س��رة� ،أن منظمة
ال�صحة العاملية ر�صدت ارتفاع معدل مقاومة البكرتيا،
منوها ب�أن امل�ضادات احليوية تنق�سم �إىل �أربعة اجزاء
ت�شمل« :امل�ضادات امليكروبية ،وم�ضادات الفريو�سات،
وم�ضادات الطفيليات ،وم�ضادات الفطريات».
وكان جمل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
�أكد �أن امل�ضادات احليوية ال تفيد بعالج نزالت الربد
ال��ت��ي ت�سببها ال��ف�يرو���س��ات ،ون�����ص��ح ب��االب��ت��ع��اد عن
امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة مل��ا فيها م��ن م�ضاعفات ق�صرية
وط��وي��ل��ة امل���دى .ي�شار �إىل �أن امل�����ض��ادات احليوية

مما ي�سبب مقاومة اجل�سم للم�ضادات احليوية وتعد
من �أكرب الأخطار التي تهدد ال�صحة العاملية.
كما �أن الإفراط يف ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ،يعزز
من مقاومة اجل�سم للأمرا�ض ووف ًقا ملراكز ال�سيطرة
على الأمرا�ض والوقاية منها ،ف�إن ما يقرب من ثلث �إىل
ن�صف ا�ستخدامات امل�ضادات احليوية غري �ضروري
وغ�ير منا�سب ،ك��ع�لاج �إ���ص��اب��ات ال�ب�رد والإن��ف��ل��ون��زا
وااللتهاب ال��رئ��وي ومعظم �أن���واع ال�سعال ،وبع�ض
�أنواع اجليوب الأنفية ،كون امل�ضادات احليوية تعالج
العدوى البكتريية ولي�س الفريو�سية كما هو �شائع.
ف�ضال عن �أن تناول امل�ضاد احليوي لن ي�ساعد املري�ض
على التح�سن ،وقد يت�سبب ب�آثار جانبية غري �ضرورية،
�إ���ض��اف ً��ة لكونه يعزز م��ن مقاومة اجل�سم للم�ضادات
ُتعطى عاد ًة للق�ضاء على بكترييا معينة م�سببة للمر�ض حيوي غري منا�سب� ،أو على �سبيل املثال عدم االلتزام احل��ي��وي��ة ،ن��ظ��رًا لكونه يت�سبب مبهاجمة البكترييا
يف ج�سم الإن�سان ،لذلك يجب التنبه على �أن هنالك بتعليمات الطبيب باجلرعات العالجية قد ي���ؤدي �إىل املفيدة يف اجل�سم ،مما يخلق فر�صة لإحداث �ضرر فيها
بكترييا نافعة تعي�ش يف ج�سم الإن�سان ،فاختيار م�ضاد خلل يف تواجد البكترييا النافعة يف ج�سم الإن�سان ،لتحل حملها بكترييا �ضارة.

مخالفات المباني تحت مجهر األمانة
جدة ـ البالد

ر�صدت �أمانة حمافظة جدة  3078خمالفة يف عدد
من الأحياء ،خالل �شهر �سبتمرب من العام احلايل
2022م� ،ضمن ج��ه��وده��ا ال��رق��اب��ي��ة يف متابعة
خمالفات املباين ،لالرتقاء باخلدمات ومعاجلة
م��ظ��اه��ر ال��ت��ل��وث ال��ب�����ص��ري وحت�����س�ين امل�شهد
احل�ضري للمدينة.
و�أو���ض��ح��ت الأم��ان��ة �أن الأع��م��ال امل��ي��دان��ي��ة نتج
عنها �إ���ش��ع��ار  2.613موقع ًا خمالف ًا لت�صحيح

و�ضعهم نظام ًا ,مبينة �أن املخالفات التي جرى
ر�صدها تنوعت ما بني عدم �إزالة خملفات البناء
�أو الرتميم وع���دم و���ض��ع ل��وح��ة مب��واق��ع البناء
تو�ضح بيانات الرخ�ص� ،إ�ضافة �إىل عدم ت�سوير
�أو ت�شجري حميط الأرا���ض��ي يف املناطق التي
حتددها البلدية ح�سب املوا�صفات والتعليمات
البلدية ،وخمالفة �أنظمة وا���ش�تراط��ات الطـرق
وال�شوارع وعدم نظافة موقع العمل �أثناء العمل
وبعد االنتهاء منه.

 100جهة محلية وعالمية
بمعرض الطب البيطري

لنظام الرعي في قبضة األمن
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ( )14خمال ًفا
ل��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ة )9( ،م��واط��ن�ين ،و( )5مقيمني من
اجلن�سية ال�سودانية ،ارتكبوا خمالفات رعي ()111
مت ًنا من الإب���ل ،يف �أم��اك��ن مينع فيها الرعي يف عدد
من مناطق اململكة .و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للقوات
اخلا�صة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي،
�أن��ه مت تطبيق الإج���راءات النظامية بحق املخالفني،
م�ؤكد ًا �أن عقوبة خمالفة رعي الإبل غرامة ت�صل �إىل
( )500ريال لكل منت ،حاث ًا على الإبالغ عن �أي حاالت
متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على الرقم
( )911مبناطق مكة املكرمة والريا�ض وال�شرقية ،و
( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.

الريا�ض ـ البالد

ذكر جمل�س ال�ضمان ال�صحي� ،أن �إبر التخ�سي�س غري
م�شمولة بالتغطية الت�أمينية؛ لكن ميكن ل�صاحب العمل
�إ�ضافتها كمنافع �إ�ضافية يف وثيقة الت�أمني .جاء ذلك
ردًا من ال�ضمان ال�صحي ،على ا�ستف�سار من مواطنة
بهذا ال�ش�أن ،ت�ساءلت فيما اذا كانت �إب��ر التخ�سي�س
�ضمن التحديث االخري لبطاقة الت�أمني.
يف ال�����س��ي��اق ذات����ه� ،أو���ض��ح ال�����ض��م��ان ال�����ص��ح��ي� ،أن��ه
ُت�ستثني وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية ،اجلراحات
التجميلية غري الرتميمية.
كان ال�ضمان ال�صحي ،ذكر �أنه يجوز ل�صاحب العمل
�إلغاء الوثيقة مع �شركة الت�أمني املتعاقد معها لتوفري
التغطية الت�أمينية ،ب�شرطني هما� :أن يوجه خطابا
بذلك �إىل ال�شركة قبل  30يوم عمل على الأقل من تاريخ
الإلغاء املطلوب ،وـ�إبرام وثيقة ت�أمني �أخرى لتوفري
التغطية الت�أمينية؛ حيث تبد�أ من تاريخ اليوم التايل
لإلغاء الوثيقة.

« »14مخالفا

الريا�ض ـ البالد

يُ�شارك املركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمرا�ض احليوانية
ومكافحتها يف معر�ض الطب البيطري واحليوانات الأليفة ال�سعودي ،
املقام مبركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض ابتداء من � 2إىل 4
�أكتوبر  2022م.
ويُ�س ّلط "مركز وقاء" ال�ضوء من خالل م�شاركته على �أهمية تفعيل ثقافة
التبني والعمل التطوعي اخلا�ص باحليوانات الأليفة يف املجتمع ،كما

�شارك املركز بجناح خا�ص باملعر�ض لتعزيز دوره يف جم��ال الوقاية
من الأمرا�ض احليوانية ونواقلها ،وتهدُف امل�شاركة �إىل تعزيز الوعي
ب�أهمية اال�ستثمار يف جمال الطب البيطري.
يُذكر �أن املعر�ض ي�ضم �أكرث من  100جهة حملية وعاملية تعتني وتهتم يف
جمال الرفق باحليوان واال�ستثمار الأمثل يف قطاع احليوانات الأليفة
والأبحاث والتطورات يف جمال الطب البيطري ،كما يهدف املعر�ض �إىل
�إطالق من�صة �سنوية لتبادل اخلربات املحلية والعاملية يف نف�س املجال.

متابعات
5

الأربعاء  9ربيع الأول 1444هـ املوافق � 5أكتوبر 2022م ال�سنة  91العدد 23745

متابعات  ..سريعة
اهتمت ال��دول��ة – �أي��ده��ا الله – ب�شتى �أن���واع املحا�صيل
الزراعية وخا�صة الفواكه واخل�ضروات ممثلة يف وزارة
البيئة واملياه والزراعة ،وما توليه من متابعة جادة وجهود
مثمرة يف جمال الزراعة من حيث الإنتاجية (ا�ست�صالحاً،
وتطوير ًا ونه�ضة).
ولعل من تابع ن�شاطاتها يف الآون��ة الأخ�يرة ،يدرك جيد ًا
مدى ما حققته من منتوجات زراعية متنوعة ،وخا�صة يف
جمال الفواكه واخل�ضروات.
فقد ك�شف �أخري ًا تقرير ًا لوزارة البيئة واملياه والزراعة (�أن
اململكة تنتج �أكرث من (� )30.1ألف طن من فاكهة الرمان
�سنوياً ،حمققة اكتفا ًء ذاتي ًا بن�سبة تتجاوز  % 34م�ؤكد ًا
�أن مو�سم افتتاح ال��رم��ان ي��ب��د�أ م��ن يوليو حتى دي�سمرب
ويعد الرمان من املحا�صيل الواعدة التي ترتكز زراعته يف
مناطق الباحة ،والق�صيم وع�سري واجلوف ومكة والطائف
بجانب �إنتاجه يف باقي املناطق بكميات متفاوتة).
�إن ما طر�أ على منتوجاتنا الزراعية يف الآونة الأخرية ،من

ازدياد يف ن�سبتها الإنتاجية يجعلنا نتفاءل بنه�ضة زراعية
�شاملة يف جمالها� ،سن�صل من خاللها �إىل االكتفاء الذاتي
ب�إذن الله ،ثم بجهود وزارة البيئة واملياه والزراعة ،وبدعم
الدولة �أيدها الله فالزراعة تعترب الداعم الأول يف حياة
ال�شعوب منذ الأزل حتى الآن ،واالهتمام بها ودعمها من
�ضرورات احلياة يف حياة الإن�سان.
واهتمام ال��دول��ة ب�أبناء �شعبها ،واحل��دب عليهم وتوفري
احلياة والعي�ش الكرمي لهم �صفة درج عليها امل�ؤ�س�س امللك
عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ومن بعده �أبنا�ؤه امللوك
ال�بررة الذين �ساروا على نهجه واقتفوا �أث��ره (�إ�صالح ًا
واقتدا ًء ونه�ضة).
وم��ن حر�صها واهتمامها موافقتها على ق��ي��ام اجلهات
احلكومية التي لديها موفدين للعمل يف اخلارج باتخاذ ما
يلزم من �ش�أن ال�صرف ب�شكل مبا�شر له�ؤالء املوفدين لغر�ض
دفع الر�سوم لأبنائهم يف املدار�س الأجنبية املعتمدة يف
دول مقراتهم وت�ضع وزارة التعليم  /اخلارجية  /واملالية

نيوم  ..بيئة إدراكية
لإلنسان الحديث

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

املياه الوطنية وتلبية لنداءاتها املتكررة يجب علينا �أفراد ًا
وم�ؤ�س�سات حتقيق مبد�أ الرت�شيد يف كافة �صوره والوانه
ل�ضمان دمي��وم��ة ه��ذه النعمة وا�ستمرارها ،وق��دمي��ا قال
ال�شاعر:
ُنت يف نِ ع َمةٍ فَا ْر َعها َف ِ�إ َّن امل َعا�صي تُزيلُ النِ َعم
ك
ِ�إذا َ
ريع ال ِّنقَم
َوحافِ ظ َعلَيها ِبتَقوى الإِلَهِ َف�إِ َّن الإِ َل َه َ�س ُ

وباهلل التوفيق ،،،

الكتاب بين الوعي واإلسناد
يعترب الكتاب املفيد مو�ضوع ًا ي�ستحق
وعيه ب��ل ي�ستحق �أي�ض ًا اقتناءه يف
منزل قارئه �أو يف مكتبه نظر ًا لإفادته
باملعنى القيم والفكرة ال�صائبة.
�أما الكتاب اخلايل من الفائدة املعرفية
وال��ع��ل��م��ي��ة والأدب����ي����ة وال��ث��ق��اف��ي��ة فال
يعترب كتاب ًا باملرة وغ�ير مفيد معنى
وم���ادة وا���س��ت��ق��راء ،الأم���ر ال��ذي يجب
ت��رك��ه وال ينبغي ����ش���را�ؤه وب��ال��ت��ايل
ال ينبغي اق��ت��ن��ا�ؤه! لأن���ه ه���در للمال
وللجهد وللإمكانية املعنوية واملالية
واالقت�صادية .فما على القارئ �إال غ�ض
الطرف عنه وتركه.
فالكتاب الأ�صلي مفيد ومقروء بطبيعة
احل��ال من قبل القارئ الواعي الفاهم
املقدر للعلوم والفنون والآداب التي

د� .سماح �ضاوي الع�صيمي
تعمل اململكة العربية ال�سعودية على منذجة
مدينة �إدراكية يعي�ش الإن�سان فيها بان�سجام
تام وطبيعي مع بيئته املحيطة ،وت�ستثمر
التكنولوجيا و�آخ���ر م��ا تو�صل اليه العقل
الب�شري من تقنية االت�صال وتوظيفها املثايل
يف �أ�سلوب وطرائق التنمية امل�ستدامة ت�صب
يف حت�سني جودة حياة الإن�سان وتعزز من
رفاهيته.
وت���رك���ز ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ���ض��م الأع�����ص��اب
التقنية احليوية كمنظومة رئي�سية ت�شغيلية
للمدينة الذكية التي ت�شمل االقت�صاد احلديث
ور�أ����س امل��ال الب�شري ال�شغوف والتنقالت
اللوج�ستية وامل��وا���ص�لات الذكية يف �إط��ار
بيئي ذك���ي؛ تعمل ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى تغذية
قاطنيها تغذية تقنية بيئة نقية على م�ستوى
مثايل من االن�سجام.
فنيوم كمدينة �إدراكية م�ستقبلية ومب�شاريعها
العمالقة ك�أوك�ساجون وتروجينا وما �أُعلن
ؤخرا مدينة ذا الين وتفا�صيلها من قبل
عنه م� ً
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود،
كمدينة �أوىل بال عوادم �سيارات وال انبعاثات
كربونية وب��ال��وق��ت ذات���ه ع��م��و ًدا �صل ًبا يف
التقنية واال�ستثمارات املالية الذكية ،خا�صة
مع توجه العقول الذكية لال�ستثمار يف املدن
الذكية كم�ستقبل قادم و�صلب �أمام حتديات
املناخ وبيئة الإن�سان ومرجعه الطبيعي.
وم����ن امل�ل�اح���ظ جن���د ال��ن��ه��م ال���ع���ايل ل��دى
حكومات ال��ع��امل املتطلعة للتنمية يف بناء
املدن الذكية وتخ�صي�ص امليزانيات ال�ضخمة
يف ت�أ�سي�سها وهند�ستها مب�ستويات خمتلفة
من التقنية وامل�ساحات واملميزات احل�صرية
كمدينة م�صدر يف الإمارات العربية املتحدة،
ومدينة لو�سيل يف قطر ،ومدينة �شوينغان
ال�صينية التي و�ضع خمططها الأول� ،إال �أن
جناحها -من وجهة نظري -لإ�سقاط جناحها
يوما،
واقعا
ً
م�ستداما تتبعه املدن التقليدية ً
ً
يحتاج قبل ذلك كله لقائد ي�ست�شرف امل�ستقبل
وحت��دي��ات��ه وي����ؤم���ن بحقيقتها وطموحها
وم�شر ًفا على تفا�صيلها ومراحلها كم�شروع
ق����ادم خل��دم��ة الإن�������س���ان وب��ي��ئ��ت��ه وت��ط��وره
املتالحق.

ال�ضوابط والإجراءات الالزمة لذلك).
وهي لفتة كرمية من الدولة �أيدها الله ،تنطلق من حر�ص
واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده – يحفظهما
الله – على العناية واالهتمام ب�أبناء املواطنني ال�سعوديني
امل��وف��دي��ن للعمل يف اخل���ارج �أو املبتعثني ل��ل��درا���س��ة يف
اخلارج على حدٍ �سواء.
خامتة:
من نعم الله اجلزيلة على خملوقاته "نعمة املاء" الذي جعل
الله منه كل �شيء حي ،لذا جند معظم دول العامل ومنها بالدنا
تتفانى يف العناية بهذه النعمة واحلفاظ عليها (تر�شيد ًا
ودع��م�� ًا مل�صادرها) وت��ب��ذل يف �سبيل توفريها وتكاثرها
م��ل��ي��ارات ال��ري��االت ،ت��ع��زي��زا ملكانتها وت��ق��وي��ة مل�صادرها
والت�أكيد على من ينعمون بف�ضلها برت�شيد ا�ستهالكها دعما
لدميومة ا�ستمرارها ،وو�ضعت الغرامات العقابية على من
يتعمدون الإ�سراف فيها ،وحفاظا على هذه النعمة وتقديرا
لقيمتها وجتاوبا مع الدولة� -أيدها الله  -ممثلة يف �شركة

فاروق �صالح با�سالمة

يكت�سي الكتاب املفيد بها بني دفتيه،
فينزع الطالب �إىل هذا الكتاب تلقائي ًا
من قبيل ال�شيء االعتيادي يف مثل هذا

ال�ش�أن املعريف والثقايف نظر ًا للوعي
والفهم والإفادة من هذا الكتاب.
ثم �إن الكتاب الذي هو خالٍ من الفائدة
وال ينبغي اقتنا�ؤه هو كالكتاب الذي
ال يقر�ؤه مالكه نظر ًا لأن هذا املالك �أو
املقتني ي�سنده يف الرف وي�ستمر يف
حفظه دون قراءته ويجمعه تلو الآخر
حتى يكر�س الكثري من الكتب ليقال انه
�صاحب مكتبة منزلية كبرية!
وهذا من �ش�أنه ت�شويه القيمة الثقافية
الأ���ص��ل��ي��ة ول�صاحبها امل��دع��ي للوعي
الأدب����ي وي��ق��وم ب���إ���س��ن��اد ال��ك��ت��ب على
�أرففها يف منزله ،التي ال ت�سمن وال
تغني من جوع.

وهلل يف خلقه �ش�ؤون.

العمليات القيصرية
@SalehElshehry

ت��ت��زاي��د م��ع��دالت ال�����والدة ع��ن طريق
ال���ب���ط���ن ب�����ش��ك��ل الف�����ت ل��ل��ن��ظ��ر ،وق���د
�أ�صبحت ه��ذه ال��زي��ادة ظاهرة عاملية.
ال���والدة ع��ن طريق البطن تعرف بني
النا�س بالوالدات القي�صرية ،وجاءت
ن�سبتها �إىل يوليو�س قي�صر ،احلاكم
ال����روم����اين ،لأن����ه �أم����ر ب��ف��ت��ح ال��ب��ط��ن
وا�ستخراج اجلنني يف حالة وفاة الأم
خالل ال��والدة .وهكذا نعرف �سببا من
ا�سباب العمليات القي�صرية وهو تع�سر
ال����والدة ،وجت��رى العملية هنا لإنقاذ
حياة االم واجلنني.
ولي�ست ال���والدة القي�صرية بديال عن
ال��والدة الطبيعية يف �أغلب الأح��وال،
ولكنها ت�صبح الطريقة الأمثل للوالدة
يف بع�ض احل���االت وخا�صة احل��االت
التي ال ميكن للطفل �أن مير فيها ب�أمان
خالل قناة الوالدة.
وم��ث��ال ذل��ك ،وج��ود اجلنني يف و�ضع
م�ستعر�ض� ،أي �أن ي��ك��ون ر�أ���س��ه يف
اجلانب الأمي��ن �أو الأي�سر من الرحم.
وكذلك بع�ض ح��االت املجيء املقعدي،

د� .صالح ها�شم ال�شحري
�أي �أن تتقدم م�ؤخرة اجلنني يف قناة
الوالدة على باقي اجل�سم ،ومثل وجود
امل�شيمة يف و�ضع معيب بحيث تغطي
عنق الرحم ومتنع تقدم اجلنني ،وقد
تت�سبب ال��والدة هنا يف نزيف خطري.
وب�سبب بع�ض الأم��را���ض �أو ب�سبب
عوامل وراثية ي�صبح حجم الطفل �أكرب
من املعدل ،كما يحدث يف بع�ض حاالت
�إ�صابة الأم مبر�ض ال�سكر ،وهنا ي�صبح
حجم الطفل �سببا لإجراء العملية ،كما
�أن معظم املجامع الطبية متنع الوالدة
الطبيعية بعد عمليتني قي�صريتني ،منعا
ملخاطر حمتملة.
خ�ل�ال ال��ع��ق��دي��ن الأخ�ي�ري���ن ت�سبب
ا�ستخدام االجهزة املتقدمة يف متابعة
حالة الأم واجل��ن�ين خ�لال ال���والدة يف
زي����ادة ن�سبة ال��ع��م��ل��ي��ات القي�صرية،
تعطى هذه الأجهزة �إ�شارات حتذيرية
ع��ن ح��ال��ة ت����أمل اجل��ن�ين ،وه���ذه احلالة
�إن ا�ستمرت ف�ترة ما قبل ال���والدة قد
تت�سبب يف نق�ص االك�سجني املتوافر
لدماغ اجلنني ،وهو ما قد يت�سبب يف

�أم��را���ض ع��دي��دة للطفل ،مثل ال�صرع
وال�شلل الدماغي وتخلف النمو ونق�ص
الذكاء و�ضعف التح�صيل العلمي يف
امل�ستقبل ،ويفرت�ض يف هذه احلال �أن
يقوم الطبيب با�ستخراج اجلنني قبل
ن�شوء �أي م��ن امل�ضاعفات امل��ذك��ورة،
وهنا قد تكون ال��والدة القي�صرية هي
ال�سبيل الوحيد للحفاظ على �سالمة
الطفل ،وبطبيعة احل��ال قد تتعدد هنا
ال�����والدات القي�صرية ت��وق��ي��ا ملخاطر
حمتملة قليلة ولكنها خطرية ،وهناك
الكثري م��ن الأب��ح��اث والتقنيات التي
ي��ج��ري تطويرها لتح�سني خمرجات
ه���ذه االج���ه���زة ،مم��ا ق��د يقلل م��ن ع��دد
العمليات التي نحتاجها لإنعا�ش الطفل.
كل العالجات �سواء كانت جراحية �أو
دوائية يتم اللجوء �إليها اذا ما كانت
ف��وائ��ده��ا �أع��ظ��م بكثري م��ن خماطرها،
ودور ال��ط��ب ه��ن��ا ه��و تعظيم املنافع
ومنع املخاطر ،ولذا فمن املهم �أن نعرف
بع�ض م��ا ق��د ين�ش�أ ع��ن العمليات من
م�ضاعفات ،نرجئ ذلك �إىل مقال قادم.

samahosaimi@gmail.com

دور وواجبات الرجل والمرأة في الزواج
نيفني عبا�س

@NevenAbbass

ك��ان دور وواج��ب��ات كل جن�س يف ال��زواج مو�ضوع نقا�ش
لعقود؛ من الناحية النمطية ُينظر �إىل دور املر�أة يف الزواج
على �أن��ه خا�ضع ومعتمد بالن�سبة �إىل زوجها؛ يعرف دور
الذكور يف الزواج يف املقام الأول ب�أنه املزود املايل الأ�سا�سي
دورا مهيمنًا ب�شكل �أكرب؛ لقد �شهدنا عرب
للأ�سرة التي ت�أخذ ً
��ورا يف ع�لاق��ات ال���زواج ب�ين اجلن�سني؛ كانت
التاريخ ت��ط ً
هناك �أح���داث تاريخية �ساهمت يف ه��ذه التغيريات التي
ت�شمل احلرب العاملية الثانية والركود االقت�صادي وحركة
حقوق امل���ر�أة وظ��ه��ور االب��ت��ك��ارات التكنولوجية؛ تختلف
�إيديولوجيات دور اجلن�سني بنا ًء على التن�شئة الأ�سرية
وال��ث��ق��اف��ة والأق�����ران وو���س��ائ��ل الإع��ل�ام ال��ت��ي ت�شكلت يف
ثالثة �أمناط خمتلفة للزواج مثل �أ�سلوب ال��زواج التقليدي
ريا يف الت�أثري على
دورا كب ً
وامل�ساواة؛ كذلك لعب االقت�صاد ً
التغيريات يف الأدوار الزوجية؛ فمع التغريات االقت�صادية
ت�ألفت العديد من هذه الوظائف من العمل للن�ساء يف خياطة

املالب�س و�إ�صالح الأحذية ووظائف امل�صانع؛ ف�أي وظيفة
ك��ان ي�شغلها رج��ل يف ال�سابق ت�شغلها الآن بن�سبة كبرية
امر�أة؛ ُينظر �إىل الزواج يف جميع �أنحاء العامل بعدة طرق
خمتلفة وذلك لأن العوملة كان لها ت�أثري على التغيريات التي
�أجريت يف العادات واملثل الثقافية التي يتبناها الأ�شخا�ص
داخ��ل العالقات؛ لكي يحدث زواج ناجح ف���إن امل�ساواة يف
دور النوع االجتماعي تتنب�أ بال�سمات املرغوبة ل�شركاء
ال��زواج املحتملني مقارنة بني الثقافات ي�أتي كل �شريك �إىل
العالقة مع �أف��ك��اره اخلا�صة ح��ول ما هو التطابق املثايل
بالن�سبة له؛ فقد ا�ستغرقت هذه التوقعات �سنوات لتت�شكل
وتتطور بنا ًء على ثقافتهم وجمموعات �أقرانهم وتربيتهم
الأ�سرية؛ وعلى مر التاريخ �أدى تطور حقوق امل��ر�أة الذي
بد�أ يف �أواخر القرن الثامن ع�شر امليالدي �إىل تفعيل حقوق
امل���ر�أة واالع�ت�راف بها فالن�ساء يتقدمن نحو التكاف�ؤ مع
الرجال يف الو�ضع االقت�صادي والقيادة وه��ذا هو ال�سبب

الرئي�سي طوال القرن احلادي والع�شرين لأدوار كل منهما،
يتغري اجلن�س يف جمتمع اليوم با�ستمرار بوترية �سريعة؛
ولطاملا واجه الرجال والن�ساء قيو ًدا على املعايري االجتماعية
والثقافية املحددة التي يتوقع منهم �أن ي�ستمروا يف �إظهارها
ب�شكل �شامل لبقية حياتهم؛ هذا وا�ضح يف احلياة اليومية
مثل املنزل ومكان العمل وجميع �أنحاء املجتمع؛ حيث يبد�أ
الآباء يف توجيه �أطفالهم يف اجتاه اجتماعي حمدد من �سن
الر�ضاعة من خالل منحهم �أن�شطة حمددة لإكمالها والتي مت
خ�صي�صا جتاه جن�سهم على �سبيل املثال يتم �إعطاء
�إجرا�ؤها
ً
الفتيات ال�صغريات الدمى بينما مينح الأوالد ال�شاحنات
ومكعبات البناء بينما من ناحية �أخرى �إذا لعب �صبي بدمية
�صغرية ق��د ي��راه��ا البع�ض و�سيلة لبناء اخل��ي��ال و�إع��ط��اء
ال�صبي الفر�صة لتنمية مهاراته االجتماعية والعاطفية بينما
يرى معظم الآخرين يف املجتمع �أنه غري منا�سب اجتماع ًيا
ويجب �أن يتوقف عن فعل ذلك.

حممد حامد اجلحديل

التعليم والتحديات
المعاصرة
يف ال��ب��دء �أت��وج��ه ل��وزي��ر التعليم ،الأ���س��ت��اذ
يو�سف البنيان ،بالتهنئة على الثقة امللكية،
ال���س��ت�لام��ه ح��ق��ي��ب��ة وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ،ك���أه��م
ال���وزارات التي تُقام عليها ح�ضارات الأمم
واملجتمعات ،وحتظى بالثقة الكاملة ،لبناء
م�ستقبل الوطن ،والأخ��ذ بيد �أبنائه وبناته،
ل��ط��ري��ق ال��غ��د امل�����ش��رق ،وال ���ش��ك ف����إن ح�سن
اختيار القيادة ال�سيا�سية باململكة ،ل�شخ�صية
الوزير من خالل تاريخها الوظيفي ،وخرباتها
�ص َها وم��ل��ف �إجن��ازات��ه��ا،
ال�سابقة،
ُّ
وتخ�ص َ
ولي�س بال�ضرورة �أن يكون الكاتب ،على دراية
مت اختياره،
كاملة ب�شخ�صية الوزير ال��ذي َّ
و�إمن���ا َيكْفِ ي َ�أ َنّ���ه ح��از على ثقة والة الأم��ر،
ونحن نتطلع للعديد من امل�شاريع النّاجحة،
مب��ا حت��م��ل��ه م��ن �آم����ال وت��ط��ل��ع��ات املجتمع،
بتفاعل �أرك��ان وزارة التعليم ،ومدى المْ َامِ َها
باحتياجات امليدان الفعلية ،وهي امل�س�ؤولية
والأمانة العظيمة ،التي حملتها على عاتقها،
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل
العهد الأمني ،وتمَ َّ ا�سنادها ملن �أعطيت له هذه
الثقة ،مبا يحمله �شخ�صي ًا من �أفكار ومهارات
يف فنون وا�سرتاتيجيات العمل القيادي.
املعروف ف��� َّإن فاتورة ال َتّعليم بالغة ال َّتكْلفة،
فيما يتعلق بتكلفة تعليم الطالب والطالبة،
بالتعليم العام لأبناء املواطنني واملقيمني يف
املدار�س احلكومية ،وهي متعددة الأغرا�ض
م��ن حيث روات���ب ال��ك��وادر التعليمية ،وهُ ��م
ي�ستحقون ذل���ك ،ب��ل ي��ذه��ب �أك�ث�ر املتفائلني
منهم ،لتح�سني الكادر التعليمي ،الذي م�ضى
العمل به منذ عام 1976م ،مبا يقرتب ُعمره
م��ن ال��ع��ق��د اخل��ام�����س ،ويمُ��ك��ن حت�سينه مبا
ي�ضمن حتقيق اجل��ودة والبيئة التعليمية،
لي�شمل التدريب لعدد من ال�ساعات املعتمدة،
للح�صول على الرخ�صة العاملية ،و�إن كانت
هناك بع�ض الأ���ص��وات ،جتد غ�ضا�ضة ،يف
احل�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه ال��رخ�����ص��ة ،ف�شريحة
املعلمني وامل��ع��ل��م��ات ،ذات الأث���ر الفاعل يف
املجتمع ،مثلها مثل الأطباء وال ُنّخب املهنية
الأخ����رى ،مل��ا ق��� َّد ُم���وه للمجتمع ال�سعودي،
ونحن نفخر بهذه الإجنازات احل�ضارية.
ولعل املع�ضلة الأه��م ،ارتفاع تكلفة فاتورة
ال َتّعليم ،وزيادة عدد املباين امل�ست�أجرة ،وعدم
مالءمتها لبيئة املدر�سة ال َذّكية املعا�صرة ،ومع
ا�سرتاتيجية التخطيط على م��دى �سنوات
م�ضت ،منذ �إن�شاء وزارة املعارف 1953م،
ويف الآونة الأخرية دخلت ال َتّقنية يف هند�سة
املباين التعليمية� ،إ َّال �أن املدن الكُربى الزالت
ال�سكاين املتزايد( ،مدينة
حتت وط�أة النمو ُّ
ج��دة من��وذج�� ًا) ،وم��ن ال َتّحديات املعا�صرة،
زي����ادة �أع�����داد ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ،داخ��ل
ح��ج��رة ال ِ ّ��درا���س��ة ،مب��ا ي��ق�ترب م��ن الأرب��ع�ين
طالب وطالبة ،وهذا ُيعيق مبد�أ حتقيق هدف
اجل���ودة ،التي تعترب ال�� َتّ��ح��دي الأول� ،أم��ام
الأ�سرة ال�سعودية ،والأه��داف التي تنطوي
عليها ،ارت��ف��اع م�ستوى ال��ن��اجت التعليمي،
مقارنة مب��ا و�صلت عليه اململكة ،م��ن تقدم
وازده���ار ونه�ضة تنموية� ،شهدتها اململكة
وتتفق مع ر�ؤية اململكة  ،2030التي يقودها
ال�سمو امللكي الأمري حممد
بكل ثقة� ،صاحب ُّ
بن �سلمان ،ويل العهد حفظه الله.

اقتصاد
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مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية

ندوة وزراء مالية «التعاون» وصندوق النقد:

فواتير واردات الغذاء العالمية في أعلى مستوياتها
�إىل �أن اململكة �أعطت مثا ًال رائع ًا يف ذلك بتحويل املاء
الريا�ض  -البالد
نظمت وزارة املالية ،بالتعاون مع �صندوق النقد املالح �إىل ماء �صالح لال�ستخدام الزراعي.
ّ
الدويل ،مبدينة الريا�ض  ،ندوة رفيعة امل�ستوى حتت من جهته� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي لربنامج الأغذية
عنوان" :العمل معً ا ملعاجلة انعدام الأمن الغذائي" ،العاملي ديفيد بي�سلي� ،أن برنامج ال �غ��ذاء العاملي
بح�ضور ع��دد من وزراء املالية وحمافظي البنوك ي�ستهدف �إن�ق��اذ  135مليون �شخ�ص مهدد بالوفاة
املركزية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ج��وع � ًا ،و�أن ه��ذا ال�ع��دد ق��د يت�ضاعف م��ع ا�ستمرار
احلرب يف �أوكرانيا ،منوهً ا ب�أن الربنامج
وكذلك مدير عام �صندوق النقد الدويل
ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت��وف�ير ح��ل ن��اج��ح لأم��ن
كري�ستالينا ج��ورج �ي �ف��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ع��دد من املخت�صني واخل�ب�راء املحليني الجوع أكثر
�إم ��دادات ال�غ��ذاء وا�ستدامتها ،مفيد ًا
ب�أنه يف حال عدم التحرك �سريع ًا ف�إن
والدوليني.
المشاكل إيالم ًا
م�شكلة ال�غ��ذاء التي نعاين منها الآن
وخالل الندوة ،ثمنت مدير عام �صندوق
ال�ن�ق��د ال� ��دويل ل��وزي��ر امل��ال �ي��ة ،قيامه في العالم مع
�ستزداد �سوء ًا يف الأعوام املقبلة".
وح� ��ول اجل� �ه ��ود ال �ع��رب �ي��ة امل �ب��ذول��ة
أزمة اإلمداد
ب��ال�ع��دي��د م��ن الإج� � ��راءات �إب� ��ان �أزم��ة
مل��واج �ه��ة ه��ذه الأزم � ��ة� ،أ� �ش��ار رئي�س
(ك��وف�ي��د –  ،)19مهنئة دول جمل�س
جم �م��وع��ة ال �ب �ن��ك الإ���س�ل�ام��ي للتنمية
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ع�ل��ى ج �ه��وده��ا يف
الدكتور حممد اجلا�سر �إىل �أن جمموعة التن�سيق
جمال الأمن الغذائي".
و�أكدت �أن اجلوع يعد �أكرث امل�شاكل �إيالم ًا يف العامل ،العربية للم�صارف وال�صناديق الإمنائية خ�ص�صت
و�أن �أزمة �سال�سل الإمداد والتجارة العاملية وعوامل ع�شرة مليارات دوالر �أمريكي مل�ساعدة الدول الأع�ضاء
التغري املناخي فاقمت تلك امل�شكلة ،داع�ي��ة بع�ض يف م�ساعيها الرامية حلماية الأمن الغذائي ا�ستجابة
الدول �إىل التو�سع يف بناء قدراتها الزراعية ،م�شرية لأزمة �إمدادات الغذاء العاملية.

جورجيفا تشيد بقدرات المملكة واألمن الغذائي الخليجي
م��ن جهتها ،تطرقت امل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة التجارة
العاملية جن��وزي �أوك��وجن��و �إي��وي��اال� ،إىل �أن زي��ادة
�أ�سعار املواد الغذائية قد تت�سبب يف ارتفاع فواتري

واردات ال�غ��ذاء العاملية �إىل �أعلى م�ستوياتها على
الإطالق يف العام احلايل 2022م  ،الفتة �إىل �أن الدول
التي تعتمد يف الغالب على منطقة البحر الأ�سود فيما

شركات روسية تبحث فرص
االستثمار في المملكة

أكدت االستدامة وموثوقية اإلمدادات

«أرامكو السعودية» :نتائج الربع الثالث واألرباح أول نوفمبر
جدة  -البالد

�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية �أنها �ستن�شر
ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة وت��وزي �ع��ات الأرب � ��اح للربع
الـثالث من العام احل��ايل قبل افتتاح ال�سوق
ال�سعودي (ت ��داول) ي��وم الثـالثاء الأول من
نوفمرب القادم.
و�أ�شارت يف بيان لها� ،إىل �أن الـبث الإلكرتوين
القـادم �سـيكون متزامن ًا مع �إعالن نتائج الـ�سنة
املالية لعام  ،2023واملـتوقع الإعالن عنها يف
�شهر مار�س لعام .2023
و�سجلت " �أرامكو" رق ًما قيا�س ًيا جديدًا يف
الأرب� ��اح ال��رب��ع ال�سنوية منذ ط��رح �أ�سهمها
ل�لاك�ت�ت��اب ع��ام  ،2019ح�ي��ث حققت �صايف
دخل ربع �سنوي ون�صف �سنوي قيا�سي ،بلغ
 181.6مليار ريال يف الربع الثاين و329.7
مليار ريال يف الن�صف الأول من العام احلايل
 ،2022مقابل  95.5مليار ري ��ال و176.9
مليار ريال  ،على التوايل لنف�س الفرتتني من
عام .2021
وج��اءت ه��ذه ال��زي��ادة يف هاتني الفرتتني يف
املقام الأول نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام،
�إىل ج��ان��ب ه��وام����ش الأرب� ��اح ال�ق��وي��ة لقطاع
التكرير يف ال��رب��ع ال�ث��اين وارت �ف��اع هوام�ش

�أرباح قطاع التكرير واملعاجلة والت�سويق يف
الن�صف الأول  ،حيث بلغت توزيعات �أرب��اح
الربع الثاين  70.3مليار ري��ال ( 18.8مليار

دوالر �أمريكي).
وتهدف عمالق النفط ال�سعودي �إىل املحافظة
على توزيعات �أرباح م�ستدامة ومتزايدة ،مبا

القصبي يبحث تعزيز العالقات التجارية مع المغرب
الريا�ض  -البالد

التقى وزي��ر ال�ت�ج��ارة رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للتجارة اخلارجية
ال��دك�ت��ور م��اج��د ب��ن عبدالله الق�صبي
يف العا�صمة املغربية الرباط ،رئي�س
احل �ك��وم��ة امل�غ��رب�ي��ة ع��زي��ز �أخ �ن��و���ش،
و�ستة وزراء يف خمتلف القطاعات،
ب��ح�����ض��ور � �س �ف�ي�ر خ� � ��ادم احل ��رم�ي�ن
ال�شريفني يف اململكة املغربية عبدالله
بن �سعد الغريري  ،وجرى بحث ُ�سبل
تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري
وف��ر���ص ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ومتكني
القطاع اخلا�ص وتنمية اال�ستثمارات
بني البلدين.
كما التقى وزير التجارة بوزير ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون الأفريقي املغربي
نا�صر بوريطة  ،وعقد لقاءات ثنائية
مع وزي��ر التجارة وال�صناعة املغربي
املهند�س ريا�ض مزور ،ووزير الفالحة
وال�صيد البحري والتنمية القروية
وامل� �ي ��اه وال �غ��اب��ات حم �م��د ��ص��دي�ق��ي،
ووزي��ر الإدم��اج االقت�صادي واملقاولة
ال�صغرى والت�شغيل والكفاءات يون�س

يتما�شى م��ع التطلعات امل�ستقبلية
وال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ،
ك �م��ا ح��اف �ظ��ت �أرام� �ك ��و ال���س�ع��ودي��ة
ع�ل��ى �سج ّلها ال �ق��وي يف موثوقية
الإم � � � � ��دادات ،ح �ي��ث ب �ل �غ��ت ن�سبة
م��وث��وق�ي��ة ت�سليم ��ش�ح�ن��ات النفط
اخل��ام واملنتجات الأخ ��رى %99.8
يف الربع الثاين.
وت��وا��ص��ل ال�شركة �إح ��راز ال�ت�ق�دّم يف
ب��رن��ام��ج تو�سعة �شبكة ال �غ��از بهدف
زي ��ادة الإن��ت��اج ،م��ع ا��س�ت�م��رار �أع�م��ال
الإن�شاءات والت�صاميم الأولية ملعمل
غ��از اجل��اف��ورة ،وتبلغ طاقة املعاجلة
املقررة للمرفق  3.1مليارات قدم مكعبة
قيا�سية يف اليوم من الغاز اخلام.
وم� ��ؤخ ��را ح��اف �ظ��ت ال �� �ش��رك��ة على
تفوقها عن �أقرب مناف�سيها العامليني
 ��ش��رك��ة �أب ��ل  -م��ن ح�ي��ث القيمةال�سوقية ،بعد �أن تخطت قيمتها
ال�سوقية  2.52تريليون دوالر،
مقابل  2.38تريليون دوالر ل�صانع
�آي �ف��ون ،ب��زي��ادة نحو  140مليار
دوالر يف القيمة ال�سوقية.

جودة التقييم العقاري
تحقق العدالة السعرية

الريا�ض  -البالد

ال�سكوري ووزي��رة االقت�صاد واملالية
املغربية نادية العلوي ،ووزير ال�شباب
وال�ث�ق��اف��ة واالت �� �ص��ال امل�غ��رب��ي حممد
املهدي بن�سعيد .وزار وزير التجارة،
مقر �شركة �أكواباور ال�سعودية ،الرائدة
يف جمال الطاقة الدولية ،لالطالع على
م�شاريع ال�شركة يف اململكة املغربية
وم�شاريعها العاملية.
ون �ظ��م احت� ��اد ال��غ��رف ال���س�ع��ودي��ة
واالحتاد العام ملقاوالت املغرب �أم�س،

املنتدى االقت�صادي املغربي ال�سعودي
مب��دي �ن��ة ال� ��دار ال�ب�ي���ض��اء ب��امل �غ��رب،
بح�ضور الدكتور ماجد بن عبدالله
الق�صبي ،ووزير ال�صناعة والتجارة
املغربي ريا�ض مزور ،مب�شاركة 130
�شركة �سعودية ومغربية ،وذلك لدفع
ال�شراكة االقت�صادية التي تربط بني
اململكتني وتقوية التعاون التجاري
وت�سريع اال�ستثمارات يف القطاعات
امل�ستهدفة.

يتعلق ب ��واردات احلبوب وال�ب��ذور الزيتية �شعرت
بخطر ان�ق�ط��اع الإم�� ��دادات ال �ن��اجت ع��ن احل ��رب يف
�أوكرانيا لأول مرة.

الريا�ض  -البالد

�أ ّكد اللقاء امل�شرتك لقطاعي الأعمال ال�سعودي والرو�سي ،الذي عقد �أم�س بغرفة الريا�ض
مب�شاركة � 23شركة رو�سية تعمل يف عدد من القطاعات االقت�صادية� ،أهمية العالقات
التجارية بني البلدين واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية و�إقامة عالقات �شراكات
جتارية بني الطرفني خلدمة امل�صالح امل�شرتكة ،م�شيدين بامل�ستوى املتطور يف العالقات
وما حتظي به من اهتمام من قبل قيادة الدولتني.
و�أو�ضح الوزير املفو�ض يف �سفارة رو�سيا االحتادية لدي الريا�ض الك�سندر ا�ستومني،
�أن العالقات الرو�سية ال�سعودية قوية و�أنها ظلت ت�شهد تقارب ًا م�ستمر ًا.
من جهته� ،أكد رئي�س جمل�س الأعمال ال�سعودي الرو�سي طارق القحطاين� ،أهمية الدور
الذي ي�ضطلع به املجل�س يف تقوية العالقات التجارية بني البلدين ،مبين ًا �أهمية العمل
على اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة من خالل �إقامة م�شاريع م�شرتكة.
بدوره بني املمثل التجاري ب�سفارة رو�سيا �ستاني�سالف يانكوفيت�س� ،أن حجم التبادل
التجاري بلغ العام املا�ضي ( )1.7مليار دوالر ،معرب ًا عن رغبة بالده يف الو�صول بحجم
التبادل اجلاري بني الدولتني �إىل  5مليارات دوالر بنهاية 2024م.
و�شهد اللقاء امل�شرتك ،عقد لقاءات ثنائية بني رجال الأعمال وممثلي ال�شركات الرو�سية،
التي تعمل يف جماالت مواد البناء العازلة لل�صوت ،وال�صناعات الإبداعية ،والتعليم،
والطاقة الكهربائية ،وال�صمامات الغالقة واملنظمة ،وهند�سة الت�صميم ،وم�ستح�ضرات
التجميل ،والأث� ��اث ،و�صناعة ال�ع�ط��ور ،و�صناعة الأط�ع�م��ة ،وامل �ع��دات ال�صناعية،
وتكنولوجيا املعلومات والتقنيات الذكية ،واملعدات الطبية ،والنفط والغاز.

مجلس األعمال السعودي األمريكي:

المملكة مركز لتصنيع
السيارات في المنطقة
جدة  -البالد

قال جمل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي� ،إن االنتعا�ش يف مبيعات املركبات اجلديدة،
وتنامي ق��درات الت�صنيع املحلية يف ال�سعودية ،ع��ززا مرتبتها ب�صفتها �أك�بر �سوق
لل�سيارات يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بح�صة تقرتب من  % 50من ال�سوق.
و�أ�شار يف بيان �إىل �أن اململكة قطعت ً
�شوطا كبريًا يف جهودها لت�صبح مركز ت�صنيع
يف املنطقة ،مبينا �أن برنامج "ندلب" يت�ضمن ا�سرتاتيجية لقطاع ال�سيارات لتوا�صل
ا�سترياد ال�سلع الوظيفية ،مثل جمموعة نقل احلركة ،ومكونات الهيكل (ال�شا�سيه)،
واملكونات الكهربائية ،مع �إنتاج بع�ض ال�سلع حمليًا .و�أو�ضح �أن اململكة �شهدت ت�سجيل
�أو بيع � 557ألف مركبة جديدة يف  ،2021وف ًقا للمنظمة الدولية مل�صنعي ال�سيارات،
مبينا �أن مركبات الركاب �ش ّكلت  %86تقريبًا من املركبات امل�ستوردة ،يف حني �ش ّكلت
 % 14املتبقية مركبات جتارية.و�أو�ضح �أن �إطالق من�ش�أة ت�صنيع �شركة لو�سد موتورز
بال�سعودية ميثل مرحلة �إجناز مهمة وعالمة فارقة لقطاع ال�سيارات باململكة ،كما �أنه ميثل
م�ؤ�ش ًرا لل�شركات الأجنبية الأخ��رى املُ�صنعة للمعدات الأ�صلية للنظر يف ا�ستثمارات
مماثلة  ،م�شريا �إىل �أن "لو�سد" �ست�ستفيد من التجمعات ال�صناعية القائمة مع �شركاء
الأعمال ال�سعوديني الرائدين ،مثل "�سابك" و"معادن" و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،يف
�إنتاج مواد ال�سيارات املتطورة التي ت�شمل مادة الكربون واملطاط اال�صطناعي ل�صنع
الإطارات ،واملكونات الأخرى ذات ال�صلة بال�سيارات.

�أ ّكد الرئي�س التنفيذي ل�صندوق التنمية العقارية
من�صور ب��ن ما�ضي� ،أن املقيّم ال�ع�ق��اري م�صدر
اطمئنان مل�ستفيدي "�سكني" والأط� ��راف ذات
ال �ع�لاق��ة ،وف ��ق م�ع��اي�ير ت�شريعية وتنظيمية،
ولدوره يف حتديد ال�سعر العادل وتقليل املخاطر
التمويلية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه يف جل�سة ح��واري��ة
بعنوان "التقييم املمكنات والتحديات" على هام�ش
م ��ؤمت��ر التقييم ال ��دويل يف ن�سخته ال �ـ  12التي
ت�ست�ضيفه الريا�ض.
و�أو� �ض��ح �أن خم��رج��ات م���ش��روع حوكمة املنتجات
التمويلية ال ��ذي �أُط � ِل��ق يف م��اي��و  2021بال�شراكة
الإ�سرتاتيجية مع الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين،
يهدف �إىل �ضمان ج��ودة الأ��ص��ول العقارية املمولة من
قبل ال�صندوق وح�صول م�ستفيدي "�سكني" على منتج
�سكني ذي جودة عالية �سعري ًا وجودة �إن�شائية تتنا�سب مع
طموحهم لتم ّلك امل�سكن.
و�أفاد بن ما�ضي� ،أن حوكمة املنتجات التمويلية �أ�سهمت يف
رف��ع ج��ودة خمرجات تقارير التقييم العقاري من  %45عام
� 2021إىل  %88بنهاية الربع الثالث من العام اجلاري ،م�شري ًا
�إىل �أن ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع الهيئة ال�سعودية للمقيمني
زودت املقيّم العقاري بالأدوات واملمكنات والبيانات املطلوبة.
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رفض دولي لتهديد المليشيا للسفن والنفط

خالفات الحوثي تصل حد االنشقاق
عدن  -البالد

و�صلت خالفات ملي�شيا احلوثي االنقالبية حد
االن�شقاقات� ،إذ �أعلن قيادي ب��ارز ان�شقاقه عن
امللي�شيا املدعومة من �إي���ران ،وان�ضمامه �إىل
ال�شرعية اليمنية ،ما ي�شري �إىل �أن الو�ضع �أ�صبح
مت�أزما داخ��ل امللي�شيا التي تعاين التمزق منذ
ف�ترة لي�ست بالق�صرية ،وب���د�أت يف الت�آكل ما
�سيقودها للزوال يف وقت قريب.
وقال القيادي احلوثي املن�شق �سليمان عويدين
ال��غ��ويل� ،شيخ قبلي م��ن ع��م��ران ،يف ت�سجيل
م�����ص��ور م���ن م������أرب �أن�����ه ي��ع��ل��ن ان�����ش��ق��اق��ه عن
ميلي�شيا احلوثي التي �شغل يف حكومتها غري
املعرتف بها دولي ًا من�صب وكيل وزارة ال�شباب
والريا�ضة ،م�ضيفا يف تغريدة على ح�سابه يف
"تويرت"" :بعد �أن و�صلت �إىل م�أرب اجلمهورية
بحمدلله �أع��ل��ن ان�ضمامي الر�سمي لل�شرعيه
اليمنية وللتحالف العربي ملحاربة االنقالب
احلوثي الإيراين" .ي�أتي ذل��ك ،بعد �أي��ام على
�إع�ل�ان م�صادر مقربة م��ن ال��غ��ويل ع��ن تعر�ضه
لالعتقال للمرة الثانية على يد ميلي�شيا احلوثي
يف �صنعاء.
و�سليمان الغويل هو جنل �شقيق ال�شيخ القبلي
البارز �سلطان الغويل ال��ذي قتل بغارة جوية اليمني معمر الإرياين ملي�شيا احلوثي با�ستغالل
مل��ق��ات�لات حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة م��ع ع���دد من االتفاقات والهدن حل�شد امل��وارد والإمكانيات
مرافقيه منت�صف العام  ،2018بينما كان يقود ل��ل��ح��رب ون�����س��ف ف���ر����ص ال�����س�لام وم�����ض��اع��ف��ه
معارك احلوثيني يف حميط مديرية الدريهمي الأعباء الإن�سانية على املواطنني ،م�شريا �إىل
جنوبي حمافظة احلديدة ال�ساحلية على البحر ا�ستمرار نهج املجتمع الدويل يف غ�ض الطرف
الأح��م��ر .م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ات��ه��م وزي���ر الإع�ل�ام ع��ن مم��ار���س��ات احل��وث��ي وت��ق��دمي ال��ت��ن��ازالت مل

يدفع اجلماعة نحو التهدئة وال�سالم ،كما حذر
م��ن �أن امللي�شيا ال ت��زال متثل تهديدا للمالحة
الدولية و�أم��ن الطاقة ،مطالبا املجتمع الدويل
مبراجعة طريقة تعاطيه معها واتخاذ ق��رارات
حا�سمة �ضدها عرب ت�صنيفها "جماعة �إرهابية"
ومنع �سفر قياداتها وجتميد �أ�صولها .و�أ�ضاف

الإرياين �أنه يجب على املجتمع الدويل االختيار
بني االنحياز �إىل �أمن وا�ستقرار اليمن وم�صالح
�شعبه �أو جماعة تدار من طهران.
فيما �أع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأمريكية عن
قلقها من ع��دم التو�صل التفاق بتمديد الهدنة
يف ال��ي��م��ن ،م��رح��ب��ة ب��دع��م احل��ك��وم��ة اليمنية

ملقرتح الأمم املتحدة لتمديد الهدنة ،كما طالبت
ميلي�شيا احلوثي مبوا�صلة التفاو�ض بح�سن
ن��ي��ة .و���ش��ددت ال��والي��ات املتحدة على رف�ضها
خل��ط��اب احل��وث��ي�ين ال���ذي ينطوي على تهديد
لل�سفن التجارية وال�شركات النفطية العاملة
ع�ّب� م�س�ؤول ال�سيا�سة
يف املنطقة .يف وق��ت رّ

واشنطن تتوعد طهران بمزيد من العقوبات

إيران ..إطالق النار على المحتجين
طهران  -البالد

ي��وا���ص��ل الإي���ران���ي���ون ت��ظ��اه��رات��ه��م امل���ن���ددة بقمع
ال�سلطات ،ال�سيما يف ج��ام��ع��ات ط��ه��ران للأ�سبوع
ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل� ،إذ ع��م��د ال��ط�لاب �إىل �شتى
الو�سائل للتعبري ع��ن تنديدهم بقمع املتظاهرين،
بعد  19يوم ًا من االحتجاجات تنديدا مبقتل ال�شابة
الكردية مه�سا �أميني ،بينما �أظهرت م�شاهد جديدة
ن�شرها نا�شطون �إيرانيون على مواقع التوا�صل �أم�س
(الثالثاء) ،قوات الأم��ن تطلق ر�صا�صا مبا�شرا على
فتاة ،لت�صويرها التظاهرات.
وبد�أ طالب طهران� ،أم�س ،بالتعبري عن غ�ضبهم عرب
ا�ستخدام �أبواق ال�سيارات ،بعد حملة االعتقاالت التي
طالتهم ،ال �سيما يف جامعة �شريف ،فيما نزل العديد ال��ت��ي ات��ه��م فيها ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��ال��وق��وف وراء
من ال�شباب وال�شابات �إىل �شوارع املدينة ،مرددين التظاهرات.
ه��ت��اف��ات �ضد ال�سلطة ،و���ص��ارخ�ين "املر�أة ،حياة ،بالتزامن ،حاول الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي،
حرية" ،و"املوت للدكتاتور" يف �إ�شارة �إىل خامنئي� ،أم�س تهدئة الغ�ضب ال�شعبي �ضد احلكومة ،يف الوقت
كما ردد طالب جامعة طهران ،كلية العلوم الهند�سية الذي امتدت فيه االحتجاجات �إىل املدار�س الثانوية
"�إنهم يكذبون� ..أمريكا لي�ست العدو بل العدو هنا يف �أي�ض ًا .و�أقر ب�أن �إيران لديها نقاط �ضعف ونواق�ص،
الداخل" ،برد مبا�شر على ت�صريحات املر�شد خامنئي بيد �أن ذل��ك مل يغري �شيئا وا�ستمرت االحتجاجات

بكثافة �ضده واملر�شد واملوالني لهما يف احلكومة.
من جهتها ،توعدت الواليات املتحدة الأمريكية نظام
املاليل مبزيد من العقوبات ردا على قمع للمتظاهرين
ال�سلميني ،م�ؤكدة وقوفها �إىل جانب ال�شعب الإيراين
ال���ذي �ألهمت �شجاعته ال��ع��امل ،م��ع�برة ع��ن ن دعمها
للمتظاهرين ال�سلميني .و�أعلن الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن ،ع��ن طبيعة تلك العقوبات ،م���ؤك��دا �أنها

�ستكون مكلفة ملرتكبي العنف ���ض�� ّد املتظاهرين،
متعهدا مبوا�صلة حما�سبة كل امل�س�ؤولني الإيرانيني
ودع��م حرية الإيرانيني يف التظاهر ،معربا عن قلق
بالده ال�شديد �إزاء تقارير ا�ستمرار العنف �ض ّد جميع
املتظاهرين مبا فيهم الطالب والن�ساء.
وت�شهد �إيران ومنذ � 16سبتمرب املا�ضي احتجاجات
على وفاة ال�شابة مه�سا �أميني بعد توقيفها من قبل
�شرطة الأخ�ل�اق .وام��ت��دت املظاهرات لغالبية املدن
الإي��ران��ي��ة ،وو�صلت �شظاياها خ��ارج ح��دود البالد،
لت�شهد �سفارات طهران يف عدة دول �أوربية وغريها
مظاهرات عنيفة.
و�أك�����دت امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة �أن ا���س��ت��م��رار تلك
االح��ت��ج��اج��ات وم���دة ان��ت�����ش��اره��ا ي���ؤك��د �أن ال�شباب
الإي�����راين اك��ت��ف��ى م��ن ال��ق��م��ع ال�سيا�سي لل�سلطات
الإيرانية ،كما ر�أى �أن ال�شباب ال�سيما الن�ساء ،فا�ض
بهم الكيل� ،سواء من الأزم��ة االقت�صادية والظروف
املعي�شية ال�صعبة� ،أو الف�ساد والقيود االجتماعية
والقمع ال�سيا�سي يف ال��ب�لاد ،م��ا جعلهم م�ستعدين
للمخاطرة بكل �شجاعة.

استحالة إجراء مفاوضات روسية  -أوكرانية
كييف  -البالد

مت�ضي الأزم��ة الرو�سية  -الأوكرانية للت�صعيد ،عقب بعدما
�أكد الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي قبل �أيام �أن
التفاو�ض مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني غري وارد
حالي ًا ،ووق��ع �أم�س (الثالثاء) ،مر�سوما ر�سمي ًا يكر�س
ا�ستحالة �إج���راء مثل تلك املحادثات مع بوتني ،بينما
جاء الرد الرو�سي من املتحدث با�سم الكرملني ،دميرتي
بي�سكوف الذي قال خالل م�ؤمتر �صحايف �أم�س� ،إن
مثل تلك املواقف �أو القرارات لن تنهي احلرب.
ولفت متحدث الكرملني �إىل �أن "العملية الع�سكرية
ل��ن تنتهي ط��امل��ا بقيت كييف متعنتة وراف�ضة
�إجراء حمادثات" ،فيما �أعلن اجلهاز الدبلوما�سي
لالحتاد الأوروب��ي� ،أم�س� ،إن التكتل ا�ستدعى
املبعوث ال��رو���س��ي ل��دي��ه لإدان���ة ورف�����ض �ضم
م��و���س��ك��و مل��ن��اط��ق دون��ي��ت�����س��ك وخ�ير���س��ون
ولوغان�سك وزابوريجيا الأوكرانية.
وقال االحتاد الأوروب��ي �إنه حث مو�سكو
ع��ل��ى ال��ع��دول ع��ن �إج���راءات���ه���ا و�سحب
جميع ق��وات��ه��ا دون قيد �أو ���ش��رط من
كامل �أرا�ضي �أوكرانيا خالل اجتماع
مع القائم بالأعمال الرو�سي كرييل
ل��وج��ف��ي��ن��وف ،ك��م��ا ج���اء يف ب��ي��ان

للتكتل" :االحتاد الأوروب��ي مل ولن يعرتف قط بهذا ال�ضم من
جانب رو�سيا" ،بينما �صوت جمل�س االحتاد ،الغرفة العليا يف
الربملان الرو�سي� ،أم�س باملوافقة على دمج املناطق الأوكرانية
الأرب��ع ،على الرغم من �أن مو�سكو ال تتمتع بال�سيطرة الكاملة
على �أي منها .وت�سيطر القوات الرو�سية على نحو  %60فقط
من منطقة دونيت�سك و % 70من زابوريجيا ،كما �أن تقدم القوات
الأوك��ران��ي��ة يف الآون���ة الأخ�ي�رة �أع��اد ر�سم خطوط القتال يف
لوغان�سك التي كانت ت�سيطر عليها القوات الرو�سية بالكامل يف
يوليو .وعلى الرغم من ت�أكيد الكرملني �أنه لن ينجر �إىل مبالغات
الغرب ب�ش�أن ا�ستخدام ال�سالح النووي� ،أكدت وزيرة اخلارجية
الأملانية� ،أنالينا بريبوك� ،ضرورة �أخذ التهديد الرو�سي على
حممل اجل��د ،م�شرية يف الوقت نف�سه �إىل �أن املجتمع الدويل
�أو�ضح �أن مثل هذا التهديد لن يخيفه .وقالت خالل زيارة �إىل
وار�سو �أم�س" :هذه لي�ست املرة الأوىل التي يلج�أ فيها الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �إىل مثل هذه التهديدات" ،م�ؤكدة �أنه
يجب �أخذ ت�صريحاته على حممل اجلد.
وت���أت��ي ه��ذه الت�صريحات ،بعد �ساعات على ت�أكيد املتحدث
با�سم الكرملني ،دمي�تري بي�سكوف �أن��ه ال يريد امل�شاركة يف
الأحاديث النووية التي يطلقها الغرب .وقال يف م�ؤمتر �صحايف
عرب الهاتف� ،إن "و�سائل الإع�لام الغربية وال�سا�سة الغربيني
ور�ؤ�ساء الدول منخرطون يف الكثري من احلديث النووي يف
الوقت احلايل ،لكننا ال نريد امل�شاركة فيه حاليا".

اخلارجية يف االحتاد الأوروبي جوزيب بوريل،
عن خيبة �أمل �شديدة ب�سبب عدم متديد الهدنة،
مطالبا احلوثيني ب�إظهار التزام حقيقي بال�سالم،
كما اعترب �أن رف�ض احلوثيني القرتاحات الأمم
املتحدة خط�أ ا�سرتاتيجي ال يريده اليمنيون وال
ي�ستحقونه ،بينما رحبت اخلارجية الفرن�سية
مبوقف احلكومة اليمنية من ملف جتديد الهدنة،
معربة يف بيان عن �أ�سفها من عدم قبول ميلي�شيا
احلوثي لتمديد الهدنة .و�أدانت باري�س تهديدات
احلوثيني.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ،دع���ا الأم��ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ،الأطراف يف اليمن
لالمتناع عن ممار�سة �أي ا�ستفزازات ميكن �أن
ت�صعد م��ن العنف .وت���أت��ي ت�صريحات الأم�ين
العام للأمم املتحدة بالتزامن مع ف�شل اجلهود
وامل�ساعي الدولية لتمديد وق��ف �إط�ل�اق النار
والهدنة الأممية التي انتهت يوم الأحد املا�ضي.
وب��ع��د عرقلتها مت��دي��د ال��ه��دن��ة� ،شنت ميلي�شيا
احلوثي هجوما على مواقع للجي�ش الوطني
يف حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز ج��ن��وب غ���رب ال��ي��م��ن ،حيث
دارت خالل ال�ساعات املا�ضية مواجهات عنيفة،
ف��ق��د ا���ش��ت��دت اال���ش��ت��ب��اك��ات يف ال��ري��ف الغربي
لتعز بني ال��ق��وات احلكومية وامليلي�شيا ،وفقا
مل�صدر ع�سكري ،م�ؤكدا �أن اجلي�ش اليمني عزز
دفاعاته يف تلك املنطقة ،بعد املواجهات العنيفة
التي دارت مبختلف �أن��واع الأ�سلحة املتو�سطة
واخلفيفة يف جبهة ال��ط��وي��ر مب��دي��ري��ة مقبنة
غربي تعز.

العراق ..البعثة األممية
تجدد الدعوة للحوار

بغداد  -البالد

جددت البعثة الأممية يف العراق دعوتها �إىل احلوار،
و�سط االن�سداد ال�سيا�سي ال��ذي يع�صف بالبالد منذ
�أ�شهر ،والذي تفاقم بعد ارتفاع من�سوب اخلالفات بني
التيار ال�صدري والإطار التن�سيقي على خلفية ت�شكيل
احلكومة وانتخاب رئي�س البالد.
و�شددت رئي�سة بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق،
جينني هيني�س بال�سخارت يف �إح��اط��ة عرب الفيديو
قدمتها �أم�س (الثالثاء) ،على وج��وب �أن ي�شارك كل
الأط��راف يف احل��وار ،مع االمتناع عن اال�ستفزازات،
م�شرية �إىل �أن جميع الأط���راف ال�سيا�سية �أخ��ط���أت
وف�شلت يف ت���أدي��ة واجبها جت��اه ال��ب�لاد ،م���ؤك��دة �أن
اخل�ل�اف���ات ط��غ��ت ع��ل��ى ل��غ��ة احل�����وار ،منبهة م��ن �أن
اخل�لاف��ات ال ت��زال م�ستمرة وق��د �أو���ص��ل��ت البلد �إىل
طريق م�سدود ،فيما راح��ت امليلي�شيات ت�ستعر�ض
�سالحها و�سط بغداد.
واعتربت بال�سخارت �أن غياب حكومة بعد � 12شهرا
م��ن االن��ت��خ��اب��ات �أم���ر ي�صعب ت�بري��ره ،م�ضيفة �أال
�ضمانات على �أن االنتحابات املبكرة �ستوفر احللول
ال�سيا�سية .وختمت م�����ش��ددة على �أن ال��ع��راق��ي�ين ال
يريدون �أن ي�صبحوا �أداة للمتناف�سني على ال�سلطة.
وت�ستمر امللي�شيات امل��دع��وم��ة م��ن �إي���ران يف تنفيذ
العمليات الإج��رام��ي��ة داخ���ل ال��ع��راق ،بينما ج��ددت
�إيران� ،أم�س ق�صفها مواقع يف كرد�ستان العراق ،على
الرغم من كافة التنديدات العراقية ،وا�ستدعاء بغداد
ال�سفري الإيراين الأ�سبوع املا�ضي ،بينما �أعلن احلر�س
الثوري �أنه نفذ �ضربات بـ 6طائرات م�سرية من نوع
مهاج ،بالإ�ضافة �إىل هجمات �صاروخية ومدفعية على
مواقع يف جبال هلكورد �شمال �شرقي حمافظة �أربيل.
وك���ان رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي
ورئي�س �إقليم كرد�ستان نيجريفان ب���ارزاين� ،شددا
على �ضرورة احرتام ال�سيادة العراقية ورف�ض حتويل
البالد �إىل �ساحة لت�صفية احل�سابات الإقليمية.
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كتاب الرياض يسجل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

السعودية رائدة عالمية في مجال حفظ التراث
الريا�ض ـ البالد

يوا�صل معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب فعاليته
املختلفة وي�ث�ري ال�����س��اح��ة ب���احل���راك امل��ع��ريف
والثقايف لكل �شرائح املجتمع وام�س ناق�شت
ندوة ' ال�سعودية على خريطة الرتاث العاملي"
�ضمن ال��ف��ع��ال��ي��ات الثقافية امل�صاحبة لكتاب
 ،٢٠٢٢م�ستقبل اململكة و�إمكانياتها ومقوماتها
وري���ادت���ه���ا ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال ح��ف��ظ ال��ت�راث
واحلفاظ على ا�ستدامتها ،بح�ضور نخبة من
املهتمني بالرتاث ال�سعودي والآثار.
وا�ستعر�ض امل�شاركون �أهمية ال�تراث الثقايف
يف اململكة على امل�ستوى الوطني والعاملي،
وحت���دي���ات وره����ان����ات ه����ذا ال��ق��ط��اع لتحقيق
ر�ؤي��ة  ،2030واهتمام اململكة م�ؤخر ًا بالرتاث
املغمور حتت املياه ،وما الذي ميكن �أن ت�ضيفه
اال�ستك�شافات املغمورة يف املياه للرتاث الثقايف
ال�����س��ع��ودي ،وكيفية ا�ستغاللها ،كما تطرقت
ال��ن��دوة لإ�سرتاتيجية جمعية ال�تراث و�أهمية
ت�سويق ذلك �إعالمي ًا.
ي��ذك��ر �أن ال��ت��راث ال��ث��ق��ايف غ�ي�ر امل�����ادي وف��ق��اً
لليون�سكو هو عامل مهم يف احلفاظ على التنوع

الثقايف يف مواجهة العوملة امل��ت��زاي��دة ،نظر ًا
لأهميته يف ال�ث�روة املعرفية وامل��ه��ارات التي
تنتقل من جيل �إىل جيل .
�أما "حتدَّث العربية" فهي فكرة ومبادرة �سامية
يف م��ع��ر���ض ال��ري��ا���ض ال����دويل للكتاب ٢٠٢٢
انطلقت املبادرة عام 2017م؛ من �أجل املحافظة
على مكانة اللغة العربية وتعزيزها وتو�سيع

صناعة الربوتات
حاضرة في "منطقة الطفل"

الريا�ض ـ البالد

ت��زخ��ر م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ف��ل ب��ج��ن��اح "ور�شة �صناعة
الروبوتات" لأول م��رة مبعر�ض الريا�ض ال��دويل
للكتاب  ،2022بربامج تعليمية وترفيهية للأطفال
ل��زي��ادة امل��ع��رف��ة لديهم وب��ن��اء م�ستقبلهم ،وتنمية
�شخ�صياتهم وتطوير مهاراتهم الذهنية والثقافية
واحلياتية ،وذل��ك بعر�ض برامج نوعية خم�ص�صة
لفئة الأوالد م��ن �سن � ٣سنوات حتى � ١٠سنوات
والفتيات م��ن �سن � ٣سنوات حتى � ١٥سنة .كما
ت�ضمن اجلناح على العديد من الفعاليات والربامج
الإث��رائ��ي��ة ك��ن��ادي ال��ق��راءة وتنمية الثقة بالنف�س
وال���ذك���اء امل���ايل والتقنية وال���ذك���اء اال�صطناعي،
و�ألعابًا وور�ش عمل ،منها "خريطة املدينة" ،التي
تنمي فكرة العمل اجلماعي والتفاعل بني الأطفال،
والتعريف باملعامل املهمة يف اخلريطة� ،إ�ضافة �إىل
ج��ه��از "برجمة الروبورت" لتعريف الطفل على
كيفية الربجمة بح�ضور خمت�صة يف الربجمة لتعليم
الأطفال طريقة الربجمة لتو�سع مدارك و�آفاق الطفل،
والتعرف على الو�صول للجهاز مبعلومات ب�سيطة
ت�صل لفهم الطفل ب�شكل مب�سط.

تقنيات حديثة لنقل المهرجان
العربي لإلذاعة والتلفزيون
الريا�ض ـ البالد

ت�ستعني هيئة الإذاع��ة والتلفزيون ،خالل تنظيمها
ال��ن�����س��خ��ة ال�����ـ 22م���ن امل��ه��رج��ان ال��ع��رب��ي ل�ل��إذاع���ة
وال��ت��ل��ف��زي��ون ،ب���أح��دث ال�برام��ج التقنية احلديثة
والتقنيات املتقدمة لتقدمي فعاليات املهرجان ب�شكل
خمتلف ،الأم���ر ال��ذي يحر�ص عليه احت��اد �إذاع���ات
ال��دول العربية (�إ�سبو) ،للظهور مبظهر مغاير يف
ه��ذه الن�سخة ،م��ا يعطي ت�����ص��ورًا حلجم التطور
الهائل الذي ت�شهده العا�صمة الريا�ض ،حتت مظلة
ر�ؤي��ة  .2030وتنطلق ،خالل الفرتة من � 7إىل 10
نوفمرب املقبل ،فعاليات املهرجان العربي للإذاعة
والتلفزيون� ،إ�ضافة �إىل املنتدى ال�سعودي العاملي
للإعالم ،بح�ضور �أكرث من �ألف �إعالمي من خمتلف
�أن��ح��اء ال��ع��امل� ،إ���ض��اف��ة �إىل ع��دد م��ن �أه��م املنظمات
الإعالمية الدولية ،يف العا�صمة الريا�ض ،التي ت�شهد
ً
ملحوظا وحتدي ًثا
خالل ال�سنوات املا�ضية ،تطورًا
م�����س��ت��م�� ًّرا ،يف ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب االقت�صادية
والثقافية واالجتماعية والإعالمية ،حيث حتت�ضن
ال��ري��ا���ض ،وح��ده��ا� ،أك�ثر م��ن � 300شركة �إعالمية
متخ�ص�صة� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من  25قناة تلفزيونية
حملية ،و 80من بيوتات الإنتاج الإعالمي ،وما يفوق
� 20إذاعة حملية .وت�سعى هيئة الإذاعة والتلفزيون،
من خالل �إقامة هذه التظاهرات الإعالمية العاملية
الكربى ،لرت�سيخ مكانة الريا�ض بو�صفها مرتك ًزا
ً
وحا�ضنة للهوية الإعالمية
�أ�سا�سيًّا للوهج الإعالمي،
واالت�صالية الدولية ،مبا ي�ؤكد امل�ستهدفات الريادية
التي ت�سعى اململكة لتحقيقها ،يف خمتلف املجاالت،
بو�صفها قائدة احل�ضارة امل�ستقبلية ،ات�سا ًقا مع
�أهداف ر�ؤية اململكة .2030

ا�ستخداماتها يف احلياة اليومية بني الناطقني
بها ،وتعليم غري الناطقني بها.
وت�أتي فكرة املبادرة من �أهمية �أ�سطوانات الغاز
التي تع ُّد وق��ود احلياة اليومية ،حيث جاءت
كت�شبيه ب�أهمية اللغة العربية كلغة يف ع�صب
احلياة للعرب ،وكت�أ�صيل للهوية واحل�ضارة
والثقافة .وتهدف هذه الفكرة �إىل �إقامة �شراكات

م��ع اجل��ه��ات احلكومية والقطاعات اخلا�صة؛
بهدف رفعة اللغة العربية ،بحيث ال تكون جمرد
لغة لالحتفاء بها وكرثة مديحها ،بل با�ستخدامها
يف جميع جوانب احلياة اليومية ،وجعلها لغة
ال�شارع ولغة العمل والتعامل.
ك��م��ا �سجل م��ع��ر���ض ال��ري��ا���ض ال����دويل للكتاب
 2022رقمني قيا�سيني يف مو�سوعة غيني�س

للأرقام القيا�سية ،مت ّثال يف �أك�بر كلمة مكونة
مما يزيد عن  7000كتاب �ش ّكلت يف جمموعها
كلمة "ترجم"� ،إ�ضافة �إىل �أكرب كتاب منبثق يف
العامل.
وق��د ت�س ّلمت هيئة الأدب والن�شر والرتجمة
�شهادتي الت�سجيل بح�ضور املحكم الر�سمي
ل��غ��ي��ن��ي�����س ل��ل��أرق����ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ،وج���م��� ٌع من

ال�شخ�صيات الثقافية والأدبية.
وق��د مت ت�صميم �أك�ب�ر كلمة مكونة م��ن الكتب
بهدف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الرتجمة يف
مد اجل�سور بني ال��دول واحل�ضارات ،وتفعيل
التبادل الثقايف العاملي ،حيث جاءت هذه الكلمة
العمالقة على �أربعة حروف منف�صلة ،وا�س ُتخدم
يف جت�سيدها  7191كتاب ًا وه��ي ح�صيلة كتب
مبادرة "ترجم" التي �أطلقتها هيئة الأدب والن�شر
والرتجمة يف وقتٍ �سابق .يف حني اختري الرقم
القيا�سي "�أكرب ك��ت��اب منبثق" لت�أكيد �أهمية
وجود الكتب يف حياة الأطفال ،ويعك�س الكتاب
العر�ضة ال�سعودية "�أحد عنا�صر قائمة الرتاث
الثقايف العاملي غري املادي يف اليون�سكو"؛ وذلك
احتفا ًء ب�تراث اململكة ،وال��ت��اري��خ ال�سعودي،
واالعتزاز به عاملي ًا .ويتكون الكتاب من خم�س
�صفحات منبثقة موجهة ل�ل�أط��ف��ال ،وه��و من
ت�أليف الكاتبة فاطمة يعقوب خوجة ،ور�سمته
الر�سامة ن��دى عبدالعزيز امل��و���س��ى ،ويتناول
العر�ضة ال�سعودية بدايتها ،و�سبب ت�أديتها،
والأزي���اء التي يردتيها م�ؤديها ،بالإ�ضافة �إىل
الأدوات امل�ستخدمة فيها.

روائع الموسيقى السعودية ترسو في باريس
باري�س ـ وا�س

ِّ
تنظم هيئة املو�سيقى بعد غد اجلمعة حف ًال مو�سيقي ًا
يف قاعة دو �شاتليه بالعا�صمة الفرن�سية باري�س،
حتت م�سمى "روائع املو�سيقى ال�سعودية" ،مب�شاركة
الفرقة الوطنية ال�سعودية والكورال ،والأورك�سرتا
الفرن�سية الفيلهارمونية ،ك���أول م�شاركة عربية يف
ت��اري��خ م�سرح ال�شاتليه وب��ع��ر� ٍ��ض م��دم��ج ب�ين فرقة
�سعودية عربية و�أورك�����س�ترايل فرن�سي ،وذل��ك يف
خطو ٍة من �ش�أنها تعزيز التعاون الثقايف واملو�سيقي
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق�ين ،ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة املو�سيقى
ال�سعودية.
و�سيت�ضمَّن احلفل م�شاركة الأورك�سرتا الفيلهارمونية
�إىل جانب  22عازف ًا و 40مغني ًا من الفرقة الوطنية
ال�سعودية ،حيث �ستقدم الفرقتان عر�ض ًا مو�سيقي ًا
م�شرتك ًا عرب عزف وغناء ميديل من �أجمل الأغ��اين
ال�سعودية مثل "�شرطان ال��ذه��ب ،ك��ل م��ا ن�سن�س،
جمموعة �إن�سان� ،أقرب النا�س ،من عذابي".
و�ستقوم الفرقة الوطنية املو�سيقية بعزف منفرد
��ان فلكورية �سعودية بالألوان الرتاثية املختلفة
لأغ ٍ
كاملجرور واملزمار واخلبيتي وال�سامري وغريها،
فيما �ستعزف الأورك�سرتا الفيلهارمونية الفرن�سية

منفردة "مقطوعة مدينة جدة" مل�ؤلفها الكال�سيكي
الإي��ط��ايل ب��رن��اردي،ال��ت��ي �ستعزف لأول م��رة على
خ�شبة امل�سرح� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من املقطوعات

الكال�سيكية العاملية .وي�أتي تنظيم هيئة املو�سيقى وج��دة ،اللتني ح�ضرهما ال�سفري الفرن�سي ،و�سفري
هذا احلفل بعد جناح احلفلتني اللتني نظمتهما الهيئة االحت��اد الأوروب��ي لدى اململكة� ،إىل جانب جمع من
يف ي��وم االحت���اد الأوروب����ي يف مدينتي ال��ري��ا���ض ،كبار ال�شخ�صيات والدبلوما�سيني.

 رواية "العشاء الخامس" إبداع سعودي متميز
جدة  -البالد

ك�شفت الروائية ال�سعودية غادة عبود عن �أزمة هوية ورحلة
اغرتاب طويلة ،يف روايتها اجلديدة
"الع�شاء اخلام�س" التي �صدرت قبل
�أي���ام ،ع��ن دار �أث��ر للن�شر مبعر�ض
الريا�ض ال��دويل للكتاب ،يف ثاين
عمل �أدبي لها ،بعد رواية «بايبوالر»
التي القت �صدى وا�سعا ،ووجدت
احتفا ًء كبري ًا من خمتلف الأو�ساط
الأدبية.
وت���ن���اق�������ش ع���ب���ود يف "الع�شاء
اخلام�س" �أزم��ة هوية ح��ادة تواجهها بطلة الرواية هدى
ال�صايغ بحثا ع��ن ال��وط��ن ،م��ن بعد رحلة اغ�ت�راب ج ّرفت

وج��وده��ا حتى �أ�صبحت ال��غ��رب��ة وط��ن��ه��ا ،وت��واج��ه خالل
م�شوارها حت ٍد وعر اخلطوات ،تخو�ضه لأج��ل انت�صارها
لإع��ادة غر�س جذورها ب�أر�ض وطنها ،تقودها
للقاء �شخ�صيات م�ؤثرة بالتاريخ
ال�سعودي.
 ومن خالل �أحداث الرواية يخو�ض
ال��ق��ارئ رق�صة على م��ائ��دة الهوية
بني الر�صا�ص والفن ون��زاع يدور
بني اال�ستباحة با�سم احلب من جهة،
وا�ستعادة البطلة ل�صوتها وهويتها
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،ح��ي��ث ت��ق��ع �أح���داث
ال��رواي��ة مبطلع الثمانينات ،رواي��ة
"الع�شاء اخلام�س" فائزة مبنحة من "ال�صندوق العربي

للثقافة والفنون� -آفاق" للكتابة الإبداعية .ومثل روايتها
الأوىل ..تك�شف غادة عبود التحوالت الراهنة التي ي�شهدها
املجتمع ال�سعودي ،والتطور امللحوظ يف �إع��ط��اء امل��ر�أة
حقوقها ،وتقدم نظرة فل�سفية حيال املجتمع والأ�شخا�ص
ب�أ�سلوب ر�شيق ،فكثريًا م��ا حتلل الأ���ش��ي��اء خ�لال رحلتها
اليومية يف حماوالت ذاتية للبحث عن العديد من الإجابات
حول م�سائل تخ�ص العادات والتقاليد� ..إال �أنها تظهر يف
�أح��ي��ان كثرية كطبيبة ت��داوي الأخ��ري��ن وتعجز عن عالج
نف�سها.
وخطفت الأديبة ال�سعودية الأنظار يف �أول �إطاللة لها يف
روايتها الأوىل «بايبوالر» ،والتي وقعت تفا�صيلها يف بني
جنوب جدة و�شمالها عرب بطلتها ال�شابة «كرمة عبدالودود»..
التي عانت من مر�ض نف�سى.

تعزيز براءات االختراع لدى الطالب الموهوبين
الدمام ـ البالد

اف��ت��ت��ح ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة الإم����ام عبدالرحمن
بن في�صل للبحث العلمي واالبتكار الدكتور فهد
احلربي� ،أم�س معر�ض امل�شاريع البحثية وبراءات
االخ�تراع ال��ذي تنظمه كلية ال�صحة العامة ممثلة
بوكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،يف
بهو مبنى عمادة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
و�أو�ضحت عميدة الكلية الدكتورة هناء احلارثي
�أن هذا املعر�ض الذي ي�ستمر يومني ي�ستعر�ض فيه
الطلبة �أعمالهم وم�شاريعهم ،و ُتع َر�ض على �أع�ضاء
هيئة التدري�س لتقييمها� ،إ�ضافة �إىل عمل م�سابقة
يحددها زوار املعر�ض من �أج��ل اختيار امل�شروع
الأف�ضل م��ن وجهة نظر �أك��ادمي��ي��ة تقا�س مبعايري
معينة حتددها جلنة التحكيم ،م�شري ًة �إىل �أن عدد
امل�شاريع البحثية واالبتكارات وبراءات االخرتاع
بلغت �أك�ث�ر م��ن  44م�����ش��روع�� ًا م��ن �إع����داد وت��ق��دمي
الطلبة.
ف��ي��م��ا ع����دّت الأ���س��ت��اذ امل�����ش��ارك يف ك��ل��ي��ة ال�صحة

البكالوريو�س قدموا  44بح ًثا ،و 60طالب درا�سات
عليا بـ 35بح ًثا ،واملعرو�ضة اليوم  26بح ًثا لدرجة
البكالوريو�س ،و 17بحث درا�سات عليا.
وبينت �أن املعر�ض ينق�سم �إىل ق�سمني :ق�سم ال�صحة
العامة ويتناول عوامل خمتلفة مثل ال�سمنة وجودة
احلياة ،فيما يتناول ق�سم تقنية املعلومات ال�صحية
ت�صميم الأل��ع��اب الإل��ك�ترون��ي��ة ال�صحية� ،أي مثل
ت�صميم لعبة �إلكرتونية ل�صحة الأ�سنان عند الأطفال،
وهذا من �ضمن الأبحاث التي قدمها الطلبة ،وقيا�س
م�ؤ�شرات الأداء لدى بع�ض امل�ست�شفيات وما يتعلق
بالتقنية وال�صحة.
كما يت�ضمن املعر�ض براءات اخرتاع لأع�ضاء هيئة
التدري�س وم�شروعني لأبحاث ط�لاب �شاركوا يف
م�سابقات حملية .وتعمل الكلية على ت�شجيع الطلبة
من �أجل امل�شاركات العاملية والعمل على حتفيزهم
العامة ووكيلة الكلية للدرا�سات العليا وامل�شرفة فيه م�شاريع الطلبة لعامي 2021/2022م �أم��ام لتكون �أبحاثهم يف املقدمة ،ولدى الكلية  10براءات
على املعر�ض ال��دك��ت��ورة �أروى العمران املعر�ض �إدارة اجلامعة واط�ل�اع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،اخرتاع 5 ،منها من�شورة و 5مقبولة للن�شر� ،إ�ضاف َة
ا�ستمرار ًا ملعار�ض قدمت قبل ثالث �سنوات ُتعر�ض م�شري ًة �إىل �أن عدد طالب الكلية  111طالب درجة �إىل وجود براءات اخرتاع عالية.
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زمان
9

"الرباط" يُغيب فالفيو والعييري عن التعاون
الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

تعر�ض فريق التعاون ل�ضربة قوية ،بعد ت�أكد غياب الالعب عبدامللك العيريي
واملحرتف فالفيو؛ ب�سبب �إ�صابتهما بالرباط ال�صليبي ،وذلك يف اللقاء الذي
جمع التعاون مع فريق الهالل �ضمن اجلولة اخلام�سة من دوري رو�شن،
وانتهى ل�صالح ذئاب الق�صيم .2/1
ويحتاج الالعبان للتدخل اجلراحي لتحديد موعد العودة للمالعب.
اجلدير بالذكر �أن نادي التعاون تعر�ض  8من العبيه لإ�صابات يف
الرباط ال�صليبي خالل املو�سم املا�ضي واحلايل.
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موسيماني :سأعيد األهلي لدوري المحترفين
جدة -عابد ال�سلمي

عقد النادي الأهلي م�ؤمترا �صحفيا ملدربه اجلنوب �إفريقي بيت�سو
مو�سيماين م�ساء اليوم ،وقد �أو�ض خالل مو�سيماين �أن
لقاءه مع نادي الهالل يف مونديال الأندية عندما كان
يقود الأهلي امل�صري كانت جتربته الأوىل كمدرب
مع �أح��د فرق ق��ارة �آ�سيا ،و�أ��ض��اف� :أم��ا جتربتي
كالعب فكانت يف فرتة �سابقة عندما مثلت نادي
ال�سد القطري ،وعن جتربته اجلديدة مع نادي
الأهلي ال�سعودي ق��ال� :أتيت هنا للتحدي
و�إعادة الأهلي ملكانه الطبيعي .ر�أيت عددا
من اجلماهري الأهالوية عند فندقي ،و�أنا
�أعلم قيمة هذا النادي ومكانته التاريخية،

خالد الطياري

كالسيكو الغضب ممل!!
دقت �ساعة ملعب مر�سول بارك ،وانطلق الكال�سيكو املنتظر"
ن�صر واحتاد" والكل كان متحفزا مل�شاهدة مباراة من الطراز
العايل فنيا واال�ستمتاع ب�أداء راق وحفلة من الأهداف ،ولكن
خيب الالعبون وجهازهما الفني ظن اجلميع وخرجت املباراة
�صفرية النتيجة و�سلبية الأداء و�سط عك كروي ،ورمت �ضعيف
و�ضغط نف�سي و�شحن زائد وبطاقات ملونة و�إ�صابات متكررة.
ف�شل الن�صر وم��درب��ه الفرن�سي جار�سيا يف ا�ستغالل حالة
النق�ص ال�ع��ددي االحت ��ادي ،خا�صة بعد ط��رد امل�صري طارق
حامد يف ال�شوط الأول ومل ينجح يف الو�صول �إىل �شباك
احلار�س جروهي امل�ؤمن برت�سانة من الالعبني.
وبرغم الأف�ضلية الن�صراوية الن�سبية يف �أغلب فرتات املباراة
�إال �أن��ه عجز عن اخل��روج بنقاط امل�ب��اراة وتعزيز مركزه يف
�سلم ال��دوري ،رغم تواجد الربازيلي تالي�سكا يف املباراة �إال
�أن خطورته كانت غائبة ومل ي�ساعد فريقه يف حتقيق الفوز
بالإ�ضافة للكامريوين �أبوبكر الذي مل يكن له �أي ت�أثري فني
على فريقه.
مباراة الكال�سيكو هي املباراة اخلام�سة ملدرب الن�صر الفرن�سي
جار�سيا التي ي�شرف عليها ومل تظهر ب�صمته الفنية على الأداء
العام على الفريق ،وحتديدا يف النواحي الهجومية ،ما ي�ضع
�أكرث من عالمة ا�ستفهام حول مدى ا�ستمرارية جار�سيا على
ر�أ�س اجلهاز الفني للفريق.
�إذا ك��ان هنالك كا�سب يف ه��ذا الكال�سيكو فهو بال�شك مدرب
االحتاد الربتغايل نونو�سانتو الذي ا�ستمر على نهجه وتكتيكه
الدفاعي واالعتماد على الهجمات امل��رت��دة ،ويف ظل ظروف
الفريق ونق�صه العددي �أثناء املباراة وقبلها والغيابات امل�ؤثرة
للربازيلي روما وكو�ستا و�شراحيلي وال�شنقيطي.
املباراة اخلام�سة على التوايل يخرج فيها نونو �سانتو – كلني
�شيت – و�شباك نظيفة وهي دليل على قوة و�صالبة املنظومة
الدفاعية االحتادية بالقائد امل�صري �أحمد حجازي الذي كان
جنم املباراة بال منازع .
@Khalidtayyari

والأهلي موجود يف مكان غري مكانه ،وعلينا �إعادته ب�سرعة.
وعما قدمه الكابنت يو�سف عنرب قال مو�سيماين :الكابنت عنرب قدم �أداء مميزا
يف الفرتة املا�ضية ،و�أهنئه عليه ،فقد ا�ستطاع االنت�صار بثالثية يف �أخر مباراة.
و�أردف :لديكم فريق جيد ..ثقوا بي .قبل التوقيع للأهلي �شاهدت مباريات عدة،
ودر�ست الفريق ب�شكل جيد ،و�شاهدت ثالث مباريات لفريق جدة مناف�سنا يف
مباراة الأربعاء ،ولدي معلومات عنه ،و�أنا كمدرب �سيكون �أمرا كبريا يف تاريخي
ال�شخ�صي� ،إع��ادة الأهلي ل��دوري املحرتفني ،كما �أطلب ح�ضوركم ياجماهري
الأهلي للملعب مل�ساعدتنا ودعمنا؛ لأنكم قوتنا احلقيقية .نحن واجلمهور م�شروع
واحد ،وح�ضوركم يجعل امل�س�ؤولية �أكرب على الالعبني ،لدينا العبون مميزون
مثل" �سلمان امل�ؤ�شر وه�شام فايق وفرانك كوم وزي��اد اجلهني وعلي جمر�شي
وعبدالبا�سط هندي وفهد احلمد ،وبا�ستو�س" الذي �أعرفه منذ وقت طويل ،وهم
العبون جيدون و�أنا �أعرف فريقي و�إمكاناته جيدا.

صورة جماهير الملكي أذهلت المدرب فكيف ستكون الحقيقة؟

جدة ـ عائ�شة ال�شهري

حالة الده�شة والذهول املختلطة بالإعجاب والفخر التي ظهرت على
م��درب الأه�ل��ي اجلنوب �أفريقي مو�سيماين وه��و ي�شاهد �صورة معلقة
بغرفة املدربني بالنادي للح�ضور اجلماهري الكثيف الذي عرف به الأهلي
طوال تاريخه ،حالته مل ي�ستطع اخفاءها �أو التحكم بها ،حيث التقطتها
كامريات امل�صورين وهر ي�شري لل�صورة وك�أنه يقول بالفعل فريق خلف
هذا املدرج العظيم هو فريق عمالق والبد �أن ي�ستيقظ ك�أنه يقول �س�أ�صنع
مع هذا الفريق وبدعم هذا املدرب وه�ؤالء امل�شجعني تاريخا بطوليا �س�أعيد
لهم �أجمادهم ..وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :إذا كانت ال�صورة �أده�شت
مو�سيماين فكيف �ستكون احلقيقة؟.

في ختام الجولة السادسة من دوري" يلو"..

جدة يستضيف األهلي ..والفيصلي يسعى للتعويض أمام العروبة

الفريقني بالر�صيد ،حيث ميتلك كالهما  8نقاط ،ويعترب
حائل -خالد احلامد
تختتم اليوم" الأربعاء" اجلولة ال�ساد�سة من دوري اللقاء الأقوى واملواجهة الأكرث �إثارة يف اجلولة.
يلو لأندية الدرجة الأوىل ،ب�إقامة ثالث مواجهات؛ حيث اخللود  VSال�ساحل
يتقابل جدة والأهلي يف �أقوى املباريات ،واخللود ي�ستقبل لأجل التقدم يف �سلم الرتتيب ،يلتقي اخللود بال�ساحل
ال�ساحل ،ويحل العروبة �ضيف ًا على الفي�صلي يف املجمعة .على ملعب التعليم بعنيزة ،يف مواجهة متكافئة .اخللود
لديه  7نقاط يف امل��رك��ز العا�شر ،وال�ساحل يف املركز
جدة  VSالأهلي
يلتقي جدة مع الأهلي على احلادي ع�شربر�صيد  6نقاط.
ا�ستاد " اجلوهرة" يف الفي�صلي  VSالعروبة
مواجهة قوية ،يدخلها يف مواجهة غري متكافئة ،جتمع الفي�صلي بالعروبة
كل فريق وعينه على يف املجمعة ،حيث ت�صب الرت�شيحات ل�صالح امل�ضيف
النقاط الثالث و�سط الفي�صلي ،ال��ذي �سيحر�ص على �أن يحافظ على مركزه
معطيات ال تخ�ضع واملناف�سة على �صدارة الرتتيب «لديه  10نقاط » بفارق
لأي م� �ق ��اي� �ي� �� ��س ،نقطتني عن املت�صدر ،بينما العروبة ميني النف�س بالعودة
وت �ع �ت�بر امل� �ب ��اراة فك على �أقل تقدير بالتعادل؛ حيث ميتلك يف ر�صيده  5نقاط
ا�� �ش� �ت� �ب ��اك؛ ل �ت �� �س��اوي يف املركز الرابع ع�شر.

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

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

رياضة
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تقام في " تروجينا" بمدينة نيوم..

السعودية تستضيف دورة األلعاب
اآلسيوية الشتوية 2029

جدة -البالد

ف���ازت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة �أم�����س
الثالثاء با�ست�ضافة الن�سخة التا�سعة من دورة
الأل��ع��اب الآ�سيوية ال�شتوية ع��ام  2029يف
"تروجينا مبدينة نيوم" وذلك خالل اجلمعية
العمومية ال��ـ 41للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي
يف بنوم بنه عا�صمة كمبوديا.
وكانت ال�سعودية قد تقدمت يف �أغ�سط�س
املا�ضي بطلب ا�ست�ضافة الدورة يف تروجينا؛
التي ت�شكل وجهة ال�سياحة اجلبلية العاملية
يف "نيوم" ،وبذلك �ست�صبح اململكة �أول دولة
من غرب قارة �آ�سيا ت�ست�ضيف دورة الألعاب

"الرياضة" تقيم
مؤتمراً صحفيًا

الآ�سيوية ال�شتوية.
وقع عقد ا�ست�ضافة دورة الألعاب الآ�سيوية
ال�شتوية "تروجينا  "2029ك��ل م��ن وزي��ر
ال��ري��ا���ض��ة الأم���ي��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ت��رك��ي
الفي�صل رئي�س اللجنة الأوملبية والباراملبية
ال�سعودية ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة نيوم
نظمي الن�صر ،والرئي�س املكلف للمجل�س
الأوملبي الآ�سيوي راجا راندير �سينغ .وكتبت
اللجنة الأومل��ب��ي��ة ال�سعودية ع�بر "تويرت":
"املجل�س الأوملبي الآ�سيوي يعلن فوز ملف
تروجينا  2029با�ست�ضافة دورة الأل��ع��اب
الآ�سيوية ال�شتوية يف ن�سختها التا�سعة خالل

اجلمعية العمومية الـ "41والتي عقدت يف
كمبوديا .وميثل م�شروع تروجينا جزءًا من
خمطط املناطق يف نيوم ،وتقع هذه الوجهة
على بعد  50كم من �ساحل خليج العقبة.
وتت�ضمن وجهة تروجينا ارتفاعات ترتاوح
من 1500م �إىل 2600م ف��وق �سطح البحر،
وتغطي م�ساحة تقارب  60كم مربع.
وبفوز ملف تروجينا  ،2029تعد ال�سعودية
�أول دول���ة م��ن غ��رب �آ���س��ي��ا ت�ست�ضيف دورة
الألعاب الآ�سيوية ال�شتوية .ويعترب" نيوم"
ه��و امل�شروع الأك�ث�ر طموحا يف �إط���ار ر�ؤي��ة
اململكة .2030

ناشئو األخضر يواجهون المالديف آسيويًا

الريا�ض -البالد

ُت��ق��ي��م وزارة ال��ري��ا���ض��ة ،ال��ي��وم امل���ؤمت��ر
ال�صحفي ال��دوري للقطاع الريا�ضي ،وذلك
عند ال�ساعة الثانية م�����س��اءً ،مبقر ال���وزارة
مب��ج��م��ع الأم��ي��ر ف��ي�����ص��ل ب���ن ف��ه��د الأومل���ب���ي
بالريا�ض ،بح�ضور م�ساعد وزي��ر الريا�ضة
ل�شئون الإعالم والتوا�صل الدكتور رجاءالله
ال�سلمي ،وعدد من م�س�ؤويل القطاع الريا�ضي
وو�سائل الإعالم.
و�سي�شارك يف هذا امل�ؤمتر عبدالله كبوها
رئي�س جلنة الكفاءة املالية ،الذي �سيتحدث
ع��ن ك��ل م��ا يخ�ص ���ش��ه��ادة ال��ك��ف��اءة امل��ال��ي��ة،
وال��ت��زام��ات الأن��دي��ة خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية،
و�أب��رز النتائج التي نتجت عن حوكمة تلك
الأندية مالي ًا و�إداري ًا.

جدة -البالد

�أمت منتخبنا الوطني حتت  17عا ًما حت�ضرياته
ملواجهة منتخب املالديف اليوم الأربعاء يف �إطار
مناف�سات املجموعة الرابعة من الت�صفيات امل�ؤهلة
لك�أ�س �آ�سيا  2023التي ت�ست�ضيفها مدينة الدمام
حتى التا�سع م��ن �أك��ت��وب��ر اجل����اري .وك���ان العبو
املنتخب قد �أجروا ح�صتهم التدريبية الأخرية م�ساء
�أم�س حتت �إ�شراف املدير الفني عبدالوهاب احلربي

واجل��ه��از الفني امل�ساعد ،ط ّبقوا خاللها متارين
تكتيكية� ،أعقبها مناورة على ملعب م�ص ّغرُ .يذكر
�أن املنتخب الوطني حتت  17عا ًما افتتح مبارياته
بالفوز على منتخب ميامنار بنتيجة ُ .0-6يذكر �أن
املنتخب الوطني حتت  17عا ًما ي�ست�ضيف املجموعة
"الرابعة" من الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا ،2023
التي ت�ضم �إىل جانبه منتخبات ،الكويت ،الهند،
ميامنار ،واملالديف.

أخيرة
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إغالق منصة "جدارة"
األحد القادم
الريا�ض  -البالد

�أعلن نظام جدارة الإلكرتوين �إغالق من�صة جدارة واالنتقال
اعتبارا من يوم الأحد
�إىل املن�صة الوطنية املوحدة للتوظيف
ً
املقبل التا�سع من �أكتوبر .2022
وت��ع��م��ل املن�صة ع��ل��ى رب���ط ال��ب��اح��ث�ين ع��ن ال��ع��م��ل بالفر�ص
الوظيفية املتاحة يف القطاعني العام واخلا�ص.
و�أو�ضحت �أن كل البيانات امل�سجلة �ساب ًقا يف نظام جدارة،
مبا فيها النقاط املكت�سبة� ،ستكون متوفرة عرب املن�صة الوطنية
املوحدة للتوظيف.
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اإلطاحة بمتاجرين في الكائنات الفطرية
�أبها ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ( )4مواطنني
طائرا من نوع
خمالفني لنظام البيئة ،بحوزتهم ()14
ً
ك���روان �صخري ،و( )11كائنًا فطر ًيا م��ن ن��وع وب��ر،
و( )3ط��ي��ور م��ن ن��وع ح��ج��ل ،وك��ائ��ن ف��ط��ري م��ن نوع
ني�ص ،واالجتار بها بغر�ض البيع يف منطقة ع�سري ما

يعد خمالفة لنظام البيئة والالئحة التنفيذية لالجتار
بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وم�شتقاتها.
و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي للقوات اخلا�صة للأمن
البيئي ،العقيد عبدالرحمن العتيبي �أن��ه مت تطبيق
الإجراءات النظامية للمخالفة ،وت�سليم الكائنات للمركز
الوطني لتنمية احلياة الفطرية بحكم االخت�صا�ص،

م�ؤك ًدا �أن عقوبة خمالفة بيع الكائنات الفطرية دون
ترخي�ص غرامة (� )10آالف ريال لكل كائن.
اعتداء
وحث العتيبي على الإبالغ عن �أي حاالت متثل
ً
على البيئة �أو احل��ي��اة الفطرية على ال��رق��م ()911
مبناطق مكة املكرمة والريا�ض وال�شرقية ،و()999
و( )996يف بقية مناطق اململكة.

عقار جديد يؤخر
الزهايمر
وا�شنطن ـ البالد

هناك الكثري من العقاقري التي مل ت�سفر عن نتيجة
لعالج مر�ض الزهامير� ،إال �أن درا�سة جديدة ك�شفت
التو�صل لعقار جتريبي حقق نتائج جيدة على املر�ضى.
حيث �أن العقار التجريبي ملر�ض الزهامير �أبط�أ من
التدهور الإدراك��ي والوظيفي يف جتربة �شملت عدد ًا
كبري ًا من املر�ضى يف مراحل مبكرة من الإ�صابة.
كما �أبط�أ عقار "ليكامناب" من تفاقم املر�ض بن�سبة
 27ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ع�لاج وه��م��ي ،ليحقق ال��ه��دف
الرئي�سي للدرا�سة ،وه��و ما قد يعطي �أم�لا للمر�ضى
وعائالتهم الذين يتوقون للح�صول على عالج فعال.
وقالت املنظمة الدولية ملر�ض الزهامير ،وهي منظمة
جتمع حتت مظلتها روابط عاملية ملكافحة املر�ض� ،إن
ال��رق��م ق��د ي�صل عامليا �إىل  139مليونا بحلول عام
� 2050إذا مل يتم التو�صل لعالج فعال.
وت�سعى ال�شركة التي تقود برنامج ال�شراكة النتاج
عقار ليكامناب  ،للح�صول على موافقة �إدارة الأغذية
والعقاقري الأمريكية مبوجب م�سار وتريته �أ�سرع،
ومن املتوقع �صدور قرار مطلع يناير القادم.
ي�شار �إىل �أن العديد من �شركات الأدوي���ة مل تنجح
حتى الآن يف التو�صل لعالج ناجع للمر�ض الذي ي�ضر
بوظائف املخ وو�صل عدد مر�ضاه حول العامل �إىل نحو
 55مليونا يف الوقت الراهن.

استشاري :شلل النوم
ليس مرضا خطير
الريا�ض ـ البالد

�أكد الدكتور �صالح الدما�س ،ا�ست�شاري �أمرا�ض وا�ضطرابات
النوم� ،أن امل�شكلة الرئي�سية ملر�ض "اجلاثوم" �شلل النوم تكمن
يف القلق وامل�شاعر ال�سلبية امل�صاحبة لهذه احلاالت ،الفتًا �إىل
�أنها عادة ال تدوم لوقت طويل وت�ستمر من ثوان �إىل دقيقني يف
معظم احلاالت ،وقد ترتفع �إىل  7–3دقائق يف حاالت نادرة.
و�أ�ضاف �أن اجلاثوم لي�س له عواقب طبية �إذا مل يتكرر ،ولكن
ي�صاحبه حالة من القلق �أو اخلوف عندما ي�أوي الإن�سان �إىل
متكررا ،ولكن حدوثه مرة �أو مرتني يف
فرا�شه ،خا�صة �إذا كان
ً
احلياة �أمر طبيعي.
و�أو���ض��ح الدما�س �أن��ه عندما يحدث ب�شكل متكرر قد يكون
م�صاحب حلالة طبية �أخرى �أو م�شكلة حقيقية يف النوم �أو رمبا
يكون م�شكلة معزولة لي�س لها �أي عواقب.
و�أ�شار �إىل �أن التاريخ املر�ضي املف�صل �أمر مهم ملعرفة ما اذا
كان حالة منعزلة �أو جزء من متالزمة �أك�بر ،خا�صة متالزمة
النوم القهري.
ي��ذك��ر �أن «اجل��اث��وم» �أو �شلل ال��ن��وم ي��ح��دث عند ا�ستيقاظ
الإن�سان ب�شكل غري طبيعي وه��و يف مرحلة النوم العميق،
فتكون ع�ضالت ج�سمه م�شلولة �أو يف حالة ارتخاء تا ّم.

خير جليس
االجتماعي ،خا�صة التي نعي�شها يف الوقت الراهن والتي
جلي�س يف الزمان» رغم �سطوة و�سائل ال َتّوا�صل
ري
ٍ
ِّ
مل يزل الكتاب «خ َ
حرمت الإن�سان من متعة القراءة وجعلته الهثا وراء طغيان القنوات املرئ َّية وامل�سموعة التي تعملُ على ا�ستقطاب املتابعني
بالكثري من املواد غري املفيدة ،ولكن رغم كل ما تفرزه من�صات التوا�صل بكافة �أمناطها فقد �أثبت معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب
�أن الكتاب ما زال له ح�ضوره يف وجدان الأجيال و�أن الأطفال ما زالوا يرتبطون مع الكتاب وع�شق القراءة.

تويتر
تطلق خاصية تعديل "التغريدات "

الخبز واألرز األبيض تضر بصحة القلب
البالد ـ وكاالت

ح��ذرت درا���س��ات علمية حديثة من بع�ض العادات
الغذائية التي قد تكون لها خماطر عديدة على �صحة
الإن�سان.
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن ت��ن��اول احل��ب��وب امل��ك��ررة
ك��اخل��ب��ز والأرز الأب��ي�����ض م��رت��ب��ط بخطر الإ���ص��اب��ة
مبر�ض ال�شريان التاجي ،الفتة �إىل �أن تناول تلك
احلبوب ي�شبه خماطر االعتماد على نظام غذائي غني
بال�سكريات والزيوت.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن���ه يف امل��ق��اب��ل مت��ام��ا ،ف����إن تناول
احلبوب الكاملة ،مثل اخلبز امل�صنوع من احلبوب

الكاملة �أو ال�����ش��وف��ان ال��ك��ام��ل �أو ال��ك��ي��ن��وا ،مرتبط
بانخفا�ض خطر الإ�صابة مبر�ض ال�شريان التاجي
املبكر.
و�أبانت �أن احلبوب تفقد عنا�صر غذائية مهمة عندما
يتم طحنها لتتحول �إىل دقيق ،وذلك بغر�ض �إطالة مدة
�صالحيتها.
و�أف�����ادت ال��درا���س��ة ب����أن ال��ت��دخ�ين وارت���ف���اع معدل
الكولي�سرتول و�ضغط ال��دم ومر�ض ال�سكري ،تعد
ع��وام��ل للإ�صابة مب��ر���ض ال�شريان التاجي املبكر،
والذي يبد�أ غالبا دون �أعرا�ض ،ولكنه ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل �أمل يف ال�صدر �أو نوبة قلبية.

فيلم «سرينا عسير»مرشح لجائزة فنون الطهي

وا�شنطن ـ وكاالت

بعد مرحلة جتريبية ،بات زر "تعديل" التغريدات
متاحً ا مل�ستخدمي الن�سخة املدفوعة من تويرت يف عدد
قليل من البلدان ،على ما �أعلنته املن�صة �أم�س الثالثاء.
و�أ���ش��ارت املجموعة التي تتخذ مق ًّرا لها يف �سان
فران�سي�سكو� ،إىل �أن م�ستخدمي "تويرت بلو" ،وهي
خدمة مدفوعة ميكن اال�شرتاك بها مقابل  5دوالرات
�شهريًّا ،يف كل من �أ�سرتاليا وكندا ونيوزيلندا ،بات
ب�إمكانهم ت�صحيح تغريداتهم بواقع خم�س مرات كحد
�أق�صى لكل تغريدة ،يف الدقائق الثالثني التي تلي
ن�شرها .و�أو�ضحت تويرت� ،أن املرحلة التجريبية التي
�أطلقتها مطلع ال�شهر الفائت "متت بنجاح"؛ الفتة �إىل
�أنها �ستو�سع نطاق هذه اخلا�صية �إىل �أمريكا "قريبًا".

جدة ــ البالد

مت تر�شيح فيلم "�سرينا ع�سري" الوثائقي للتناف�س على
الفوز بجائزة �أف�ضل فيلم يف فئة فن الطهي مبنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا  .2022ودعت الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة �إىل الت�صويت للفيلم ع�بر الرابط يف من�صة
"تويرت" ،وذلك خالل مهرجان ""EATSA-ATFF
العاملي ،واجلائزة ال�شهرية ""Food Film Menu
للعام احل��ايل .وت�ستهدف اجلائزة ت�سليط ال�ضوء على
مناطق فن الطهي ،وتوا ُفر الفر�ص لل�شباب للرتويج عن
املنتجات الغذائية واحلرفية املحلية على امل�ستوى الدويل.

ي�شار �إىل �أن هيئة فنون الطهي ،ت�سلمت م�ؤخرا جائزة
"منطقة فنون الطهي العاملية لعام 2024م" والتي
ح�صلت عليها "منطقة ع�سري" من املعهد الدويل لفن الطهي
والثقافة والفنون وال�سياحة ( ،)IGCATوذل��ك يف
احلفل الذي �أقيم خالل فعالية �سالون ديل قو�ستو  -تريا
مادري التي تنظمها �سلو فود يف مدينة تورينو الإيطالية،
بح�ضور الرئي�س التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة
بدر ،ورئي�س املعهد الدويل لفن الطهي والثقافة والفنون
وال�����س��ي��اح��ة ،دي���ان دود� ،إىل ج��ان��ب ج��م�� ٌع م��ن اخل�ب�راء
واملخت�صني يف عامل الطهي وفنونه.

