
املاللي يرضخون

عطاء إنساني بال حدود

طهران - البالد
املمتدة  العارمة  ال�شعبي على نظام املاليل عرب االحتجاجات  ال�شغط  اأ�شفر 
واإلغاء  االأخالق"،  "�شرطة  عن  التخلي  العام  املدعي  اإعللالن  عن  ل�شهرين، 
دوريات االإر�شاد، اأي �شرطة االآداب، م�ؤكدًا فك ربطها عن الق�شاء، مبينًا اأنه 

مت اإلغاوؤها من قبل نف�س اجلهة التي اأ�ش�شتها يف املا�شي.
عقب  الفائتة  االأيام  مدى  على  االإيللراين  النظام  ال�شعبية  التظاهرات  وهّزت 
اأ�ش�شت حتت هذا  التي  االخللالق،  �شرطة  يد  على  اأميني  مه�شا  ال�شابة  مقتل 
اال�شم يف عام 2005، وقبل ذلك كانت تعمل باأ�شكال خمتلفة منذ ثمانينات 
مع  للتعامل  خمتلفة  دوريللات  ت�شكيل  مت   1979 عام  فبعد  املا�شي،  القرن 
مالب�س  مثل  للحك�مة،  اأحمر  خطًا  تعترب  كانت  التي  االجتماعية  الق�شايا 
"جند الله" التابعة  الن�شاء اأو العالقة بني الفتيان والفتيات، بينها دوريات 
ال�شرطة،  قلل�ات  يف  الق�تني  انللدمللاج  قبل  ال�شتينات،  يف  اللللدرك،  لللقلل�ات 

ودوريات اأخرى تابعة للحر�س الث�ري بالتعاون مع ق�ات البا�شيج.
اأيام من اعتقالها من  2022، بعد ثالثة  16 �شبتمرب  ومنذ مقتل اأميني يف 

اأ�شعلت وفاتها منذ  فقد  البالد،  التظاهرات يف  قبل �شرطة االأخالق، مل تهداأ 
على  املفرو�شة  القي�د  بينها  من  ق�شايا،  عدة  ح�ل  الغ�شب  نار  احلني  ذلك 
ف�شاًل  امللللراأة،  مبالب�س  املتعلقة  ال�شارمة  والق�اعد  ال�شخ�شية  احلللريللات 
عن  ناهيك  االإيراني�ن،  منها  يعاين  التي  واالقت�شادية  املعي�شية  االأزمة  عن 
الق�انني املت�شددة التي يفر�شها نظام احلكم وتركيبته ال�شيا�شية والدينية 
مئات  اأوقع  ما  والقمع،  العنف  اإىل  االأمنية  الق�ات  عمدت  فيما  عام.  ب�شكل 
القتلى واعتقال االآالف، وحكم على الع�شرات باأحكام م�شددة، بينها اإعدامات.
ويرى نا�شط�ن �شيا�شي�ن، اأن النظام االإيراين األغى �شرطة االأخالق كتكتيك 
ل�قف االنتفا�شة التي جتتاح البالد، اإذ قالت النا�شطة م�شيح علي جناد، اإن 

ال�شعب مل ي�اجه الر�شا�س الإ�شقاط �شرطة االأخالق واإمنا الإ�شقاط النظام.
اأ�شم�ها  ملا  والدع�ة  املن�ش�رات  لت�زيع  ال�ش�ارع  اإىل  املتظاهرون  ونزل   
ي�زعن  طهران  يف  حمتجات  ن�شاء  فيدي�  اأظهر  كما  دي�شمرب"،  "انتفا�شة 
من�ش�رات، يدعني اإىل "االإ�شراب، واالحتجاج، والث�رة" يف الفرتة من 5 

اإىل 7 دي�شمرب احلايل.

جدة - عبداهلل �سقر- يا�سر خليل
ثقافة  تر�شيخ  على  العالقة  ذات  اجلللهللات  يف  ممثلة  اململكة  عملت 
د يحفز على التبني املجتمعي  العمل التط�عي ليك�ن وفق نهج جم�َّ
نهاية  ومتط�عة  متط�ع  ملي�ن  اإىل  و�ش�اًل  والتمكني  والتنظيم 
بالي�م  االحتفاء  يف  العامل  دول  م�شاركتها  ظل  يف  2030م؛  عللام 
بللاإطللالق  علللام،  كللل  مللن  دي�شمرب   5 ي�شادف  اللللذي  للتط�ع  العاملي 
احلك�مية  اجلهات  مب�شاركات  واملللبللادرات،  الفعاليات  من  العديد 
ا�شتطالع  نتائج  واأظهرت  املختلفة.  واخلا�شة واجلمعيات اخلريية 

عالية  اهتمام ورغبة  التط�عي  العمل  ال�شع�دي ح�ل  ال�شباب  اآراء 
لدى ال�شباب للعمل التط�عي بن�شبة بلغت 84 %، حيث ت�زع هذا 

االهتمام ب�شكل مت�شاٍو بني الذك�ر واالإناث.
فلي  عامليلا  اململكلة  ترتيلب  ارتفلاع  العطلاء  م�ؤ�شلر  تقريلر  وك�شف 
املرتبلة  اإللى  2018م  فلي  عامليلا   116 املرتبلة  ملن  التطل�ع  م�ؤ�شلر 
74 عامليلا فلي علام 2021م. وبذللك تقدملت اململكلة عللى 42 دوللة 
فلي غ�شل�ن ثالثلة اأعل�ام، وهل� يعلد تف�قلا ي�شلتحق االإ�شلادة، ودليلاًل 

عللى ن�عيلة اجلهل�د اللي بذللت لت�شلجيع العملل التط�علي.

الب�شرية  املللل�ارد  وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأكللد  جهته،  مللن   
بي�م  االحتفال  اأن  لل"البالد"،  حماد  اآل  �شعد  االجتماعية  والتنمية 
التط�ع ال�شع�دي والعاملي والذي ي�شادف اخلام�س من دي�شمرب من 
كل عام يهدف اإىل تعزيز ثقافة العمل التط�عي يف املجتمع ال�شع�دي 
املتط�ع�ن  يقدمه  ما  يج�شد  كما   ،2030 اململكة  روؤيللة  وم�اكبة 
واملتط�عات من جه�د جتاه املجتمع والتي تنعك�س ب�ش�رة اإيجابية 
فيه  يتم  خرييا  اإن�شانيا  ن�شاطا  التط�عي  العمل  ك�ن  اجلميع،  على 

تكري�س ال�قت واجلهد للعمل االإن�شاين دون مقابل.

الإعالم املتجدد
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الريا�س- وا�س
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  م�افقة  �شدرت 
�شع�د ل حفظه الله ل على منح 100 م�اطن وم�اطنة و�شام امللك 
عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتربعهم باأحد اأع�شائهم 
الرئي�شية �ش�اء كان الع�ش� من حي اأو من مت�فى دماغيًا. 

التقدمي على برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث

3

ضغط الشارع يجبر السلطات على حل شرطة األخالق

3 مليارات

 »أوبك بلس« 

برامج

تأهل فرنسا وإجنلرتا
للسيارات الصغرية بالعمل 

يف تطبيقات الركاب 

لتمويل املنشآت الصغرية

 متدد سياستها اإلنتاجية

جديدة لدعم فرص العمل 

الريا�س- البالد
واملت��شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  بنك  اأعلن 
بنح�  القطاع  لدعم  مت�يلية  حزمة  عللن 
عقد  خالل  من  وذلك   ، ريال  مليارات   3
قطاع  مع  و�شراكة  تعاون  اتفاقية   15
و�شركات  امللل�للشللارف  وت�شمل  التم�يل، 

التم�يل والتقنية املالية. 
 واأطلق البنك اأم�س باك�رة اأعماله لزيادة 
م�شاهمات  تللعللزيللز  خلللالل  مللن  الللتللملل�يللل 
امللل�ؤ�للشلل�للشللات املللاللليللة يف تللقللدمي حللللل�ل 
بفاعلية  ت�شهم  �شراكات  وعقد  مت�يلية، 
يف تنمية وا�شتدامة هذا القطاع احلي�ي، 
الللنللملل� االقللتلل�للشللادي وزيلللادة  مبللا يحقق 
الللنللفللطللي، حتقيقا  املللحلللللي غلللري  اللللنلللاجت 

مل�شتهدفات روؤية اململكة 2030م .

فيينا - وكالت
ا�شتمرار  بل�س"  "اأوبك  جمم�عة  قللررت 
فيما   ، النفط  باإنتاج  املتعلقة  �شيا�شتها 
تاأثري  تقييم  اإىل  العاملية  ال�ش�ق  ت�شعى 

تباط�ؤ االقت�شاد ال�شيني على الطلب.
اجتماعها  نهاية  يف  املجم�عة  واأعلللادت 
اللللللل�زاري اأملل�للس االأحلللللد، الللتللاأكلليللد على 
تعديل  ذللللك  يف  مبللا  ال�شابقة  قللراراتللهللا 
للجنة  اللل�للشللهللريللة  االجللتللمللاعللات  وتللللرية 
ال�زارية امل�شرتكة ملراقبة االإنتاج، لتك�ن 
�شالحية  اللجنة  منح  مللع  �شهرين،  كللل 
عقد  طلب  اأو  اإ�للشللافلليللة،  اجتماعات  عقد 

االجتماع ال�زاري يف اأي وقت.

البالد- يا�سر خليل
الب�شرية  املللل�ارد  تنمية  �شندوق  رفللع   
للعمالء  امل�جهة  الدعم  برامج  "هدف"، 
وامللل�للشللتللفلليللديللن ملللن بلللراملللج وملللبلللادرات 
تت�شمن:  بللرامللج   8 لت�شبح  ال�شندوق 
برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب 
على راأ�س العمل، والتدريب االإلكرتوين، 
ال�ظيفية،  وامل�اءمة  املهني،  واالإر�للشللاد 
ودعم الدخل، والتمكني، واإعانة الباحثني 
عن عمل، وفق ثالثة حماور رئي�شة هي: 

االإر�شاد والتدريب والتمكني.
 واأكد خمت�ش�ن يف القطاع اخلا�س، اأن 
خلق  يف  ت�شهم  اجلديدة  اال�شرتاتيجية 
االحتياجات  تلبي  جللديللدة،  عمل  فر�س 

احلقيقية للقطاعني العام واخلا�س.

السماحكأس العامل
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نقل اختصاصات اهليئات الصحية الشرعية إىل القضاء
الريا�س- البالد

اأعلللللنللت وزارتلللللا الللعللدل واللل�للشللحللة اأملل�للس اكللتللمللال انتقال 
العام،  الق�شاء  اإىل  ال�شرعية  ال�شحية  الهيئات  اخت�شا�شات 
وذلك بعد ت�قيع مذكرة تفاهم تنفيذية بح�ش�ر وزير العدل 
بن  فهد  ال�شحة  ووزيللر  ال�شمعاين  حممد  بن  وليد  الدكت�ر 

عبدالرحمن اجلالجل.
تلك  �شيبا�شر  العام  الق�شاء  اأن  العدل  وزارة  واأو�شحت 
االخت�شا�شات ب�شكل كامل تفعياًل الآلية العمل التنفيذية لنظام 
التي تنظر  الق�شائية  اللجان �شبه  لنقل اخت�شا�شات  الق�شاء 
يف ق�شايا جزائية اأو منازعات جتارية اأو مدنية اإىل الق�شاء 

�شتنظرها  التي  الهيئات  اخت�شا�شات  اأن  اإىل  ولفتت  العام. 
االأخطاء  يف  والنظر  الطبية،  االأخللطللاء  دعللاوى  هي  املحاكم 
كالدية والتع�ي�س،  املتعلقة باحلق اخلا�س  ال�شحية  املهنية 
وكذلك االأخطاء املهنية ال�شحية التي ينتج عنها وفاة، اأو تلف 

ع�ش� من ج�شم االإن�شان، اأو فقد منفعته اأو بع�شها.

تشمل األخطاء الطبية والمهنية

متحدث الموارد البشرية لـ»              «: تعزيز العمل التطوعي لمواكبة الرؤية

وسام امللك عبدالعزيز 
للمتربعني باألعضاء
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 »الشمالية« تحتفل باليوم العالمي لذوي اإلعاقة

تكريم الفائزين بجائزة الوعي الفكري في القصيم

عرعر- البالد
الأمري في�سل بن خالد بن �سلطان بن  اأكد   
ال�سمالية  احلـــدود  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز 
، حــر�ــص املــمــلــكــة بــقــيــادة خــــادم احلــرمــني 

اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني 
الأمني - حفظهما  ، و�سمو ويل عهده  �سعود 
املــاديــة  الإمــكــانــيــات  ت�سخري  عــلــى   ،  - الــلــه 
خلدمة  كــافــة  والب�سرية  والفنية  والعلمية 

خالل  �سموه  وقــال  الإعــاقــة.   ذو  الأ�سخا�ص 
لالأ�سخا�ص  العاملي  باليوم  الحتفال  رعايته 
ذوي الإعاقة، الذي نظمه فرع وزارة املوارد 
باملنطقة،  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 

الهتمام  على  اأّكــدت  اململكة 2030  روؤيــة  اإن 
باأبنائنا من ذوي الإعاقة، عرب تعزيز دورهم 
جميع  وتذليل  وتاأهيلهم،  باملجتمع  ودجمهم 
الــتــحــديــات، وتــ�ــســخــري جــمــيــع الإمــكــانــيــات 
الفئة  لــهــذه  الــدعــم  تــوفــري  واإىل  خلــدمــتــهــم، 
لتمكينها من حتقيق طموحاتها نحو  الغالية 
امل�ستقبل من خالل ال�سعي نحو اإزالة العقبات 
ــاة لهم.   واحلـــواجـــز وحتــ�ــســني جـــودة احلــي
الإعاقة  اأمري املنطقة على متكني ذوي  و�سدد 
للم�ساركة ال�ساملة والفاعلة يف املجتمع ، عادًا 
بالأ�سخا�ص  بالحتفاء  العامل  مواكبة  �سموه 
ذوي الإعاقة يف يومهم العاملي فر�سة لتعزيز 
التوعية بحقوقهم وم�ساندتهم على الندماج 
يف املــجــتــمــع، وتــنــفــيــذ الـــربامـــج الــتــاأهــيــلــة 
جــودة  وحت�سني  والــتــوعــويــة،  والتدريبية 
املجتمعي  التوا�سل  وتعزيز   ، لهم  احلــيــاة 

وت�سهيل طريقهم نحو النجاح والإجناز.

بريدة - البالد
اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الدكتور  الأمــري  كّرم 
منطقة الق�سيم، اأم�ص يف مكتبه بالإمارة، 11 فائزًا وفائزة بجائزة البحث 
الدكتور  الإمــارة  وكيل  بح�سور  وذلــك  الفكري،  الوعي  لتعزيز  العلمي 

عبدالرحمن الوزان، وامل�ست�سار بالإمارة الدكتور خليفة امل�سعود.
به  تــقــدم  مبــا  منوها  بــاجلــائــزة،  والــفــائــزات  الفائزين  �سموه  وهــنــاأ 
امل�ساركون وامل�ساركات يف جائزة البحث العلمي من جهود رائعة متّثل 
الوعي العايل لأبناء وبنات الوطن لرفع امل�سوؤولية الوطنية لدى جميع 

فئات املجتمع.
واأ�ساد �سمو الأمري في�سل بن م�سعل مبا ت�سمنته امل�ساركات يف جائزة 
البحث العلمي، وما ت�سهم به يف تعزيز الوعي الفكري يف نفو�ص اجلميع 
بذلت   - الله  -اأيدها  احلكيمة  القيادة  اأن  اإىل  م�سريًا  املجتمع،  وحماية 

الغايل والنفي�ص للمحافظة على راحة واأمن الوطن واملواطن.

تطوير زراعة أجود
 أنوع البن الخوالني

جازان- البالد
 ناق�ص الأمري حممد بن عبدالعزيز بن حممد 
اأمـــري منطقة جـــازان،  نــائــب  بــن عــبــدالــعــزيــز 
ال�سعودي  الــن  ملهرجان  الأولــيــة  الرتتيبات 
باملنطقة  ـــوزارة  ال فــرع  ينظمه  ــذي  ال  ،2023
الــدائــر بني  الــقــادمــة مبحافظة  الــفــرتة  خــالل 
اخلولين  الن  بزراعة  التعريف  بهدف  مالك، 
ميزات  من  جــازان  منطقة  جبال  متتلكه  ومــا 
ن�سبية يف جمــال زارعــة الــن ومــا متتلكه من 
ب�سرية  ــــوادر  وك وطبيعية  مــاديــة  مــقــومــات 
زراعــة  تطوير  يف  و�ست�سهم  اأ�سهمت  موؤهلة 
اأجود اأنوع الن والت�سويق له يف ظل ما جتده 

املنطقة من دعم ورعاية يف �ستى املجالت.
عام  مبدير   ، اأم�ص  مكتبه  يف  لقائه  وخــالل   
باملنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع 
ا�ستمع   ، عطيف  اآل  علي  بن  حممد  املهند�ص 

ــ�ــســرٍح مــفــ�ــســل مـــن مــديــر عـــام فــرع  �ــســمــوه ل
الفرتة  اأبــرز املنجزات خــالل  ـــوزارة، حــول  ال
ــتــي يــقــدمــهــا الــفــرع  املــا�ــســيــة، واخلـــدمـــات ال
ال�سعودي  الــن  بزراعة  للنهو�ص  للمزارعني 

باملنطقة.
ــــّوه نــائــب اأمــــري املــنــطــقــة خـــالل الــلــقــاء،  ون
باملنطقة،  الن  زراعــة  لدعم  املبذولة  باجلهود 
ال�سعودي  اخلــولين  الن  ت�سجيل  اأن  موؤكدًا 
ــــادي يف  ــــرتاث الــثــقــايف غــري امل يف قــائــمــة ال
امل�ستمر  ــادة  ــي ــق ال دعـــم  يــعــكــ�ــص  الــيــونــ�ــســكــو 
للمنطقة على جميع الأ�سعدة، وميّثل امتدادًا 
مزارعي  دعــم  يف  البيئة  وزارة  فــرع  جلهود 
ــة  ــادي ــاجــات امل ــي الـــن وتـــوفـــري جــمــيــع الحــت
للزراعة  املنا�سبة  البيئة  لتهيئة  واللوج�ستية 
وفق  املحلي  الناجت  م�ستوى  رفــع  يحقق  مبا 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

افتتاح مركز مبيعات »روشن« في جدة
جدة - البالد

م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأمــري  عن  نيابًة 
مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
املكرمة، افتتح  الأمري �سعود بن عبدالله بن 
مبيعات  مركز  اأم�ص،  جــدة،  حمافظ  جلوي 

رو�سن يف املحافظة.
املبيعات  مــركــز  داخـــل  �ــســمــّوه  وجتــــّول 
للمرحلة  العام  املخطط  جم�سم  ي�سم  الــذي 
و�سا�سة  الــعــرو�ــص،  مــ�ــســروع  مــن  الأوىل 
امل�سروع، وجم�سمات  تفاعلية ملوقع  عر�ص 
اإىل جــانــب جــنــاح  الــ�ــســكــنــيــة،  ـــوحـــدات  ال

التمويل العقاري.

جــدة،  يف  رو�ــســن  مبيعات  مــركــز  ويــعــّد 
الرائد  الوطني  العقاري  املطور  اأول مراكز 
ال�ستثمارات  ل�سندوق  بالكامل  اململوك 
اإطـــالق م�سروع  عــن  اإعــالنــهــا  الــعــامــة، بعد 
العرو�ص �سمال حمافظة جدة، الذي �سيقدم 

اأكرث من 18 األف وحدة �سكنية.
يف  رو�سن  مبيعات  مركز  اإطــالق  ويــاأتــي 
اإطــالق  عــن  ال�سركة  اأعــلــنــت  اأن  بعد  جــدة 
حمافظة  �سمال  العرو�ص  مل�سروع  املرحلة 
وحدة   2000 عن  يزيد  ما  يقدم  الــذي  جدة 
الأ�سا�سية  املــرافــق  جميع  �ساملة  �سكنية 

�سمن جمتمع متكامل.

 3 عقوبات تنتظر مشغل  عمالته لدى الغير

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات الركاب  منظومة لتوزيع المياه المحالة في الشرقية
الريا�ض - البالد

الوطنية  املياه  �سركة  اأطلقت   
منظومة  م�ساريع  تنفيذ  مرحلة 
الدمام  يف  املحالة  املياه  توزيع 
والقطيف؛  والأحــ�ــســاء  واخلـــرب 
لتغطيتها ب�سكل كامل وعلى مدار 
وت�سمل  املحالة،  باملياه  ال�ساعة 
 )316( من  اأكــرث  تنفيذ  امل�ساريع 
كــيــلــومــرًتا طــولــًيــا مــن اخلطوط 
وت�سييد  ــة،  ــرئــيــ�ــس وال الــنــاقــلــة 
 )1.5( ب�سعة  ت�سغيلية  خزانات 
مليون مرت مكعب، بالإ�سافة اإىل 

م�ساريع لتح�سني �سبكات املياه.
جرى  اأنــه  ال�سركة  واأو�سحت 
الت�ساميم  ــال  اأعــم مــن  النــتــهــاء 
وتهيئة  للم�ساريع،  الهند�سية 
ــــاء اخلـــــزانـــــات  ــــس ــــ� مـــــواقـــــع اإن
ــــد مــــواد  ــــوري ــيــة، وت ــتــ�ــســغــيــل ال
للبدء يف متديد  التنفيذ  ومعدات 
ـــيـــب اخلــــطــــوط الــرئــيــ�ــســة  ـــاب اأن
دي�سمرب  �سهر  خـــالل  والــفــرعــيــة 
اإجـــمـــايل  اأن  مــبــيــنــة  اجلـــــــاري، 
 )4.3( جتــاوزت  امل�ساريع  تكلفة 
مليارات ريال، م�سرية اإىل اأنه من 
املتوقع النتهاء منها خالل الفرتة 
القادمة  �سهًرا  و26(   14( بني  ما 
من  اأكرث  لتخدم  متتايل؛  وب�سكل 

اأربعة ماليني م�ستفيد.
هـــذه  اأن  الـــ�ـــســـركـــة  واأكـــــــــدت 
ــاريــع �ــســتــنــفــذ بــا�ــســتــخــدام  املــ�ــس
ــتــقــنــيــات واأحـــدثـــهـــا،  اأفـــ�ـــســـل ال
جميع  بني  والتكامل  وبالتن�سيق 
ل�سمان  الــعــالقــة  ذات  اجلـــهـــات 
وتعظيم  امل�ساريع  اإجنــاز  �سرعة 

الفائدة منها.

الريا�ض - البالد
لل�سيارات  ال�سماح  للنقل  العامة  الهيئة  اأعلنت 
بني  حموريها  بني  امل�سافة  تكون  التي  ال�سغرية 
نقل  تطبيقات  يف  بالعمل  )2،70م(  و  )2،60م( 
 )5( عن  الت�سغيلي  عمرها  يزيد  األ  على  الركاب، 
ال�سماح  فرتة  ومتديد  ال�سنع،  �سنة  من  �سنوات 
عن  حموريها  بني  امل�سافة  تزيد  التي  لل�سيارات 
 )7( عــن  الت�سغيلي  عمرها  يــزيــد  ول  )2،70م( 
ن�ساط  يف  بــالــعــمــل  الــ�ــســنــع،  �سنة  مــن  �ــســنــوات 
العام  نهاية  حتى  وذلـــك  ــركــاب  ال نقل  تطبيقات 
امليالدي 2023م، على اأن تقوم ال�سركات املرخ�سة 
ال�سغرية  لل�سيارات  خــا�ــص  ت�سنيف  بــاإ�ــســافــة 
املركبة،  يف  الركاب  لعدد  الأق�سى  احلد  واإي�ساح 
بالعمل  املركبات  لتلك  ال�سماح  بعدم  ــتــزام  والل
يف املـــطـــارات وبـــني املــــدن. واأو�ــســحــت اأن ذلــك 
يــاأتــي بــهــدف اإتــاحــة املــزيــد مــن خــيــارات التنقل 
و�سمان  اخلــدمــة  تــوفــر  وتــعــزيــز  للم�ستفيدين، 
العاملني  ال�سائقني  ال�ستجابة، وكذلك دعم  �سرعة 
يف تطبيقات نقل الركاب يف اململكة. وتعمل الهيئة 
ب�سكل م�ستمر لرفع م�ستوى جودة اخلدمة املقدمة 
هذه  و�سول  ول�سمان  الركاب،  نقل  تطبيقات  يف 
لتطلعاتهم،  يرتقي  ب�سكل  للم�ستفيدين  اخلدمات 

ويحقق معايري وا�سرتاطات ال�سالمة املطلوبة.

الريا�ض ـ البالد 
العقوبة  عن  الأحــد،  اأم�ص   للجوازات،  العامة  املديرية  ك�سفت 
لدى  العمل  الذي ميكن عمالته من  العمل  املفرو�سة بحق �ساحب 
الغري اأو حل�سابهم اخلا�ص. وقالت املديرية يف تغريدة على ح�سابها 
مبوقع تويرت، اإن ال�سجن والغرامة واملنع من ال�ستقدام ل�ساحب 
ن عمالته من العمل لدى الغري اأو حل�سابهم اخلا�ص  العمل الذي ميكِّ

�ستطبق بحقه غرامة مالية ت�سل اإىل 100 األف ريال وال�سجن ملدة 
ال�ستقدام ملدة ت�سل  اإىل احلرمان من  اإ�سافة  اأ�سهر،   6 اإىل  ت�سل 

اإىل 5 �سنوات. 
الإقامة  نظامي  خمالفي  عن  الإبــالغ  اجلــوازات  مديرية  وحثت 
املكرمة  مكة  ملناطق   911 الرقمني:  على  الت�سال  احلــدود  واأمــن 

والريا�ص وال�سرقية، و999 يف بقية مناطق اململكة.



الريا�ض - البالد
الفر�ص  الهولندي  ال�سعودي  اللقاء  ناق�ص   
قطاعي  بني  والتعاون  اململكة،  يف  ال��واع��دة 
االأع���م���ال يف ال��ب��ل��دي��ن يف جم����االت ال��ط��اق��ة 
ونقلها، كما بحث ال�سراكة يف جمال االقت�ساد 
العمل،  �سوق  تطورات  اإىل  اإ�سافة  الدائري، 

وم�ساركة املراأة يف القوى العاملة.
  نظم اللقاء املركز الوطني للتناف�سية اأم�ص يف 
مقره مبدينة الريا�ص، بالتعاون مع ال�سفارة 
الهولندية يف الريا�ص ، وذلك مبنا�سبة زيارة 
ممثلي �سفارات مملكة هولندا يف دول جمل�ص 
بح�سور  ال��ع��رب��ي��ة،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
نائب وزير التجارة الرئي�ص التنفيذي للمركز 
ممثلني  وم�ساركة  املطريي،  اإمي��ان  الدكتورة 
الب�سرية  امل��وارد  ووزارة  الطاقة  وزارة  من 
تنفيذيني  جانب  اإىل  االجتماعية،  والتنمية 

الإع��ادة  اال�ستثمارية  ال�سعودية  ال�سركة  من 
التدوير "�سرك"، فيما �سم اجلانب الهولندي 

ممثلني عن كربى ال�سركات.
 وا�ستعر�ست نائب الوزير االأدوار التي يقوم 
التناف�سية  حتقيق  اإىل  للو�سول  املركز  بها 
اقت�ساد  بناء  خ��ال  م��ن  االأ���س��م��ل،  مبفهومها 
النظر  الفتة  ال�سمولية،  على  يعتمد  �سعودي 
االأعمال  لقطاعي  اأهمية  ميثل  اللقاء  اأن  اإىل 
ال�����س��ع��ودي وال��ه��ول��ن��دي ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ظل  يف  ال�سديقني،  البلدين  بني  االقت�سادي 
تنفيذ منظومة اإ�ساحات ت�سريعية واإجرائية 
اأ�سهمت يف تطوير منظومة االأعمال، وعززت 

تناف�سية اململكة.
واأ�سارت املطريي اإىل اأهمية اإطاع ال�سركات 
"ا�ستطاع"  من�سة  خ��ال  من  يطرح  ما  على 
التي تتيح اأخذ االآراء على االأنظمة واللوائح 

واأن  خا�سة  اإق���راره���ا،  قبل  حكمها  يف  وم��ا 
املركز الوطني للتناف�سية منذ تاأ�سي�سه ير�سد 
من  اخلا�ص  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
اأكرث  مع  بالتكامل  ويعمل  القنوات،  خمتلف 
وفق  معاجلتها  على  حكومية  جهة   60 م��ن 
امل�ستجدات  تواكب  التي  املمار�سات  اأف�سل 
العاملية، اإ�سافة اإىل دوره يف متكني القطاعني 
لتبني االب��ت��ك��ار، واإر���س��اء  ال��ع��ام واخل��ا���ص 
واال�ستخدام  النمو،  واأ�ساليب  اال�ستدامة 

الفعال للموارد.
للتناف�سية من خال  الوطني  املركز   وي�سعى 
اللقاءات التي يعقدها وي�ست�سيفها اإىل تعزيز 
املحلي  االأعمال  التوا�سل مع قطاع  وماأ�س�سة 
بيئة  لهم يف  داعم  واالأجنبي والعمل ك�سريك 
حل  خ��ال  من  ومتكينه  اململكة،  يف  االأع��م��ال 

التحديات التي تواجهه.

حياة  يف  عظيمة  قيمة  التطوع 
ال�سعوب ، وف�سيلة عظيمة االأثر 
يف ت��ر���س��ي��خ ج�����س��ور ال��راح��م 

والتكاتف باملجتمعات.
"يوم  ب�  اململكة  احتفال  وياأتي   
والعاملي"  ال�����س��ع��ودي  ال��ت��ط��وع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ح��زم��ة  بتنظيم 
 ، املختلفة  التطوعية  وال��ربام��ج 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
وال��ق��ط��اع غ��ري ال��رب��ح��ي، وذل��ك 
"عطاء وطن" لن�سر  �سعار  حتت 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع ، ورف����ع وع��ي 
اأفراد املجتمع باأهمية ممار�سته، 
القطاع  ه��ذا  ا�ستدامة  وحتقيق 
مل�ستهدفات  ت��رج��م��ة  احل���ي���وي، 
برنامج التحول الوطني، وروؤية 
يف  امل��ت��م��ث��ل��ة   ،2030 امل��م��ل��ك��ة 

الو�سول اإىل مليون متطوع.
ال��رح��ب تقدم  امل��ي��دان  ويف ه��ذا 
وف��ري��دا،  رائ���دا  اململكة من��وذج��ا 
اأمام العامل خال موا�سم  يتجلى 
احل���ج ب��ك��ل م��ا ي�����س��ه��ده م��ن قيم 
ال��ت��ط��وع ال��ن��ب��ي��ل��ة يف م�����س��ان��دة 
يف  للمملكة  العظيمة  اجل��ه��ود 
ويعك�ص  الرحمن  �سيوف  خدمة 
املكينة يف وطننا  االأ�سيلة  القيم 

العزيز.
  اأي�سا االأبعاد املهمة يف احتفال 
اململكة بهذا اليوم ، هو حر�سها 
ال��دويل  املجتمع  م�ساركة  على 
يف اإب�����راز ج��ه��ود امل��ت��ط��وع��ني، 
وحت���ف���ي���ز ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 
امل��ب��ادرات  يف  للم�ساركة  ك��اف��ة 
دور  �سمن  املختلفة،  التطوعية 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل  امل��م��ل��ك��ة 
ال��دويل يف كل ما يرثي املعاين 

والقيم امل�سيئة يف العامل.

عطاء وطن
كلمة

بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين لالبتعاث

محليات
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                              يشمل أفضل التخصصات بالجامعات العالمية

الريا�ض - البالد
خ��ادم  برنامج  على  التقدمي  ب��دء  التعليم  وزارة  اأعلنت 
 /  2023 االأكادميية  لل�سنة  لابتعاث  ال�سريفني  احلرمني 
اأم�ص، وي�ستمر حتى اخلمي�ص 5 مايو  ابتداء من   ،  2024

2023م )14 �سوال 1444ه�(.
خ��ادم  ب��رن��ام��ج  اإ�سراتيجية  �سمن  الن�سخة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  لابتعاث  ال�سريفني  احلرمني 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي 
رئي�ص جمل�ص الوزراء رئي�ص جلنة برنامج تنمية القدرات 

وهي:  م�سارات،  اأربعة  ت�سمل  التي  الله-،  -حفظه  الب�سرية 
م�سار  وكذلك  والتطوير(،  )البحث  وم�سار  )ال��رواد(،  م�سار 

)اإمداد(، وم�سار )واعد(.
�سقري:  اأمل  الدكتورة  لابتعاث  التعليم  وزارة  وكيل  وقالت 
م�سارات  ثاثة  عرب  متاحًا  �سيكون  العام  هذا  التقدمي  "اإن 
اأف�سل  ي�سمل  واإم��داد(، حيث  والتطوير،  )ال��رواد، والبحث 
التخ�س�سات النوعية من اجلامعات العاملية الرائدة، التي مت 
اختيارها لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، وحتقيق 
متطلبات �سوق العمل ورفع م�ستوى التاأهيل العلمّي للطاب 

والطالبات، وكذلك دعم التخ�س�سات اجلديدة واملتنوعة يف 
القطاعات الواعدة باململكة، مبا ي�سهم يف حتقيق التناف�سية 
العاملية، اإىل جانب ما ت�ستمل عليه من برامج داعمة جلودة 

احلياة، وبناء جمتمع حيوي".
���س��روط و���س��واب��ط االب��ت��ع��اث للعام  ت��واف��ر  اإىل  واأ����س���ارت 
االأكادميي 2023 / 2024م عرب البوابة االإلكرونية �سمن 
ميكن  بحيث  لابتعاث،  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج 
العاملية  اجلامعات  قائمة  على  االط���اع  االبتعاث  لراغبي 

املتوفرة، وكذلك التخ�س�سات املتاحة.

الريا�ض - البالد
يف اإط������ار امل�������س���اع���دات االإن�����س��ان��ي��ة 
عرب  اململكة  تقدمها  التي  واالإغ��اث��ي��ة 
وال�سعوب  للدول  �سلمان،   امللك  مركز 
ذات االحتياج يف خمتلف دول العامل ، 
وّزع املركز 92 طًنا و127 كيلوغراًما 
من ال�سال الغذائية يف مديرية املدينة 
ا�ستفاد منها 5.166  مبحافظة ماأرب، 
فرًدا ، وذلك �سمن م�سروع دعم االأمن 
ينّفذه  ال��ذي  2022م  للعام  ال��غ��ذائ��ي 
توزيع  وي�ستهدف  اليمن،  يف  املركز 

تزن  غذائية  �سلة  األ��ف   192 من  اأك��رث 
اأك����رث م��ن 20 األ����ف ط��ن ع��ل��ى االأ���س��ر 
املحتاجة واملت�سررة يف 15 حمافظة 

مينية.
العيادات  وا�سلت  اأي�سا  اليمن  ويف   
الطبية املتنقلة التابعة للمركز ، تقدمي 
يف  للم�ستفيدين  العاجية  خدماتها 
مديرية عب�ص مبحافظة حجة ، وراجع 

العيادات 426 م�ستفيدا.
 ويف باك�ستان وزع مركز امللك �سلمان 
 1.644 االإن�سانية  واالأع��م��ال  لاإغاثة 

�سوات  منطقتي  يف  �ستوية  حقيبة 
و�سرال باإقليم خيرببختون خوا يف 
جمهورية باك�ستان االإ�سامية، ا�ستفاد 

منها 11.508 اأفراد.
امل�سروع  تنفيذ  امل��رك��ز  وا���س��ل  كما   
ال���ط���ب���ي ال���ت���ط���وع���ي ل���ل���ج���راح���ات 
غامبيا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  املتخ�س�سة 
ن��وف��م��رب ح��ت��ى 4  م��ن 28  ينفذ  ال���ذي 
دي�سمرب 2022م. وقام الفريق الطبي 
ال��ت��ط��وع��ي ال��ت��اب��ع ل��ل��م��رك��ز م��ن��ذ ب��دء 
احلملة باإجراء 105 عمليات جراحية.

لتطوير التصنيف ولوائح المحفوظات

تشمل األخطاء الطبية والمهنية والحق الخاص

نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء
الريا�ض- البالد

انتقال  اكتمال  اأم�����ص  وال�سحة  ال��ع��دل  وزارت���ا  اأعلنت 
وزارة  م��ن  ال�سرعية  ال�سحية  الهيئات  اخت�سا�سات 
مذكرة  توقيع  بعد  وذل��ك  ال��ع��ام،  الق�ساء  اإىل  ال�سحة 
بن  وليد  الدكتور  العدل  وزير  بح�سور  تنفيذية  تفاهم 
عبدالرحمن  بن  فهد  ال�سحة  ووزي��ر  ال�سمعاين  حممد 

اجلاجل.
العام �سيبا�سر تلك  الق�ساء  اأن  العدل  واأو�سحت وزارة 
االخت�سا�سات ب�سكل كامل تفعيًا الآلية العمل التنفيذية 
لنظام الق�ساء لنقل اخت�سا�سات اللجان �سبه الق�سائية 
اأو  جتارية  منازعات  اأو  جزائية  ق�سايا  يف  تنظر  التي 

مدنية اإىل الق�ساء العام.
الهيئات  اخت�سا�ص  نقل  اأن  ال�سحة  وزارة  بّينت  فيما 
ال�سحية ال�سرعية اإىل الق�ساء العام �سي�سهم يف �سرعة 
الطبية،  االأخ��ط��اء  ومنها  الق�سايا  يف  للبت  االإجن����از 
وزارة  اإىل  الق�سايا  يف  االخت�سا�ص  مرجعية  وتوحيد 

العدل.
ال��دوائ��ر  م��ن  ع����ددًا  للق�ساء  االأع��ل��ى  املجل�ص  واأن�����س��اأ 
املتخ�س�سة لتتوىل نظر مثل هذه املنازعات يف حمكمة 
اال�ستئناف واملحكمة العامة بالريا�ص، حيث مت تدريب 
الق�سائية  الكفاءة  على  بناًء  واأعوانهم  الق�ساة  وتاأهيل 
والتاأهيل العلمي واخلربة العلمية العملية، ومبا يحقق 

بهذه  املتعلقة  الق�سائية  املخرجات  يف  والدقة  اجل��ودة 
املنازعات.

ال��ف��وري��ة  ال��رج��م��ة  ال��ع��دل خ��دم��ة  ك��م��ا وّف����رت وزارة 
باللغة  الناطقني  لغري  بعد  عن  احل�سورية  للجل�سات 
العربية عرب مركز الرجمة املوحد بالوزارة، باالإ�سافة 
اإىل التعاون مع هيئة التخ�س�سات ال�سحية عرب من�سة 

الذين  اخلرباء  لتوفري  العدل  لوزارة  التابعة  "خربة" 
تتطلبهم دعاوى االأخطاء الطبية.

ال�سحية  الهيئات  اخت�سا�سات  اأن  ال����وزارة  وبّينت 
االأخطاء  دع��اوى  هي  املحاكم  �ستنظرها  التي  ال�سرعية 
املتعلقة  ال�سحية  املهنية  االأخطاء  يف  والنظر  الطبية، 
وكذلك  واالإرث،  والتعوي�ص  كالدية  اخل��ا���ص  باحلق 

االأخطاء املهنية ال�سحية التي ينتج عنها وفاة، اأو تلف 
اأو  منفعته  فقد  اأو  االإن�����س��ان،  ج�سم  اأع�ساء  من  ع�سو 
بع�سها حتى ولو مل يكن هناك دعوى باحلق اخلا�ص، 
ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ن��ظ��ر يف  واأي�����س��ًا 
باحلق  املتعلقة  املهنية  الطبية  االأخ��ط��اء  عن  اخلا�سة 

اخلا�ص اأو العام.

 شراكة بين »الدفاع« ومركز الوثائق
الريا�ض - البالد

ال��وط��ن��ي  وامل���رك���ز  ال���دف���اع  وزارة  وّق���ع���ت 
ل��ل��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات، ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة 
الوثائق  اأع��م��ال  وتطوير  لتنظيم  وت��ع��اون؛ 
وزير  م�ساعد  بح�سور  وذل��ك  واملحفوظات، 
خالد  ال��دك��ت��ور  التنفيذية  ل��ل�����س��وؤون  ال��دف��اع 
البياري، وامل�سرف العام على املركز الوطني 
للوثائق واملحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله 

ال�سماري.
االإدارة  م��دي��ر  ال��ت��وق��ي��ع  ال�����وزارة يف  وم��ث��ل 
العامة لتميز االأعمال يف وكالة وزارة الدفاع 
الرحمن  عبد  بن  عبدالعزيز  التميز  خلدمات 
الدكتور  م��دي��ره  امل��رك��ز  جانب  وم��ن  العمار، 

في�سل بن عبد العزيز التميمي.
الوطني  امل��رك��ز  م  ينِظّ االتفاقية،  ومب��وج��ب 
تدريبية  دورات  وامل��ح��ف��وظ��ات،  ل��ل��وث��ائ��ق 
الوثائق  جانب  يف  عمل  وور����ص  وتوعوية 
الزيارات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  ال��وزارة،  ل�سالح 
املبذولة  اجلهود  على  لاطاع  اجلانبني  بني 

يف خدمة الوثائق.
الوطني  املركز  تزويد  االتفاقية،  وت�سمنت 
ال���دف���اع  وزارة  وامل���ح���ف���وظ���ات،  ل��ل��وث��ائ��ق 
الوثائق  بخدمة  املعنية  واللوائح  باالأنظمة 
االإداري���ة،  االت�ساالت  واأع��م��ال  واملحفوظات 
باخلربات  واالإ�سهام  تقنًيا،  تطبيقها  واآل��ي��ة 
احللول  لتطوير  دوري؛  ب�سكل  وال�سيا�سات 

غري  ال��وث��ائ��ق  م��ع  للتعامل  والفنية  التقنية 
الن�سطة بالوزارة.

كما ت�سمنت االتفاقية، قيام املركز باالإ�سهام مع 
الوزارة بتطوير ت�سنيف وثائق وزارة الدفاع 
واملحفوظات،  الوثائق  ولوائح  اأنظمة  وف��ق 
الوثائق  حفظ  م��دد  الئحة  اإع���داد  اإىل  اإ�سافة 
من  ومتكينها  ال��دف��اع،  ل���وزارة  التخ�س�سية 

قيا�ص الن�سج وحتليل الفجوات.
ال��دف��اع  وزارة  ت��ع��اون  على  االتفاقية  وت�ستمل 
لو�سع  واملحفوظات؛  للوثائق  الوطني  واملركز 
امل��ع��اي��ري اخل��ا���س��ة ب���ت���داول ال��وث��ائ��ق ال�����س��ري��ة 
وحفظها، وكذلك ح�سر الوثائق وحتديد و�سعها 

احلايل وامل�ستقبلي.

لقاء سعودي هولندي يبحث فرص التعاون   مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للدول
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جدة ـ البالد 
انتظم طالب وطالبات جميع املراحل الدرا�سية يف مدار�س التعليم 
يف  اأم�س  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  والأهــلــي  احلكومي  العام 
مقاعدهم الدرا�سية مع بداية الف�سل الدرا�سي الثاين. وا�ستقبلت 
كتب  بت�سليمهم  يـــوم،  اأول  يف  والــطــالــبــات،  الــطــالب  املــدار�ــس 
املقررات الدرا�سية، فيما زار مديرو التعليم باملناطق واملحافظات 

عددًا من املدار�س للوقوف على انطالقة الف�سل الدرا�سي.
العملية  ل�ستكمال  ال�ستعداد  تتابع  اأنها  التعليم  وزارة  وذكــرت 
التعليمية يف بداية الف�سل الدرا�سي الثاين، والتاأكد من جاهزية 
وتوفر  ال�سيانة،  اأعمال  وا�ستكمال  الطلبة،  ل�ستقبال  املدار�س 

الأدوات والتجهيزات الالزمة لبداية ف�سل درا�سي جديد.

مبقاعد  وطالبة  طــالــب  األـــف   700 مــن  اأكـــر  اأمــ�ــس  انتظم  وقــد   
ورابغ  بجدة  وبنات  بنني  مدر�سة   2300 من  اأكر  يف  الدرا�سة 
وخلي�س، مع بدء الف�سل الدرا�سي الثاين لهذا العام بعد متتعهم 
باإجازة نهاية الف�سل الدرا�سي الأول. ووقف املدير العام للتعليم 
الف�سل  انــطــالقــة  على  الــــزارع،  نــايــف  الــدكــتــور  جــدة  مبحافظة 
الدرا�سي الثاين يف عدد من مدار�س حمافظة رابغ و�سعرب وكلية، 
والبداية  العالية  والن�سباطية  احل�سور  �سري  على  واطــمــاأن 
القاعات  داخــل  بجولة  قــام  كما  درا�ــســي،  يــوم  اأول  مــن  اجلـــادة 
بجد  الدرا�سي  عامهم  اإكمال  واملعلمني  للطالب  متمنيًا  الدرا�سية، 
ومتيز. واأ�سار الدكتور الزارع اإىل اأّن اجلولت امليدانية للقيادات 
املدار�س،  التعليمية - بنني وبنات - وامل�سرفني وامل�سرفات على 
تاأتي بهدف تقدمي الدعم لزمالئهم وزميالتهم يف امليدان. و�سهدت 

من  وطالبة  طالب  األــف   219 من  اأكــر  ح�سور   جــازان  منطقة 
خمتلف مراحل التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي والرتبية 
اخلا�سة على مقاعد الدرا�سة يف اأكر من 1584 مدر�سة للبنني 
مدير  ووقف  جــازان.  مبنطقة  للتعليم  العامة  بــالإدارة  والبنات، 
العملية  �سري  على  عقدي،  ح�سن  بن  ملهي  باملنطقة  التعليم  عام 
اأجل  من  النطالقة اجلادة  لتحقيق  املبذولة  التعليمية، واجلهود 
انتهاء  بعد  وذلــك  احلــايل،  الف�سل  خــالل  التميز  ح�سد  موا�سلة 
واكتمال خطط الإدارة وا�ستعداداتها واكتمال جاهزيتها يف وقت 

مبكر.
واأكملت جميع الإدارات والأق�سام املختلفة بالإدارة العامة للتعليم 
مبنطقة جازان ومكاتب التعليم التابعة له جهودها يف وقت مبكر، 
العقبات  ملختلف  احللول  واإيجاد  جادة،  انطالقة  حتقيق  ل�سمان 

واملعوقات، والعمل على قيا�س خطط وموؤ�سرات الأداء املتعددة، 
كما  التابعة،  املدار�س  ملختلف  اإ�سرافية  ــارات  زي خطة  وتطبيق 
للطالب  الدرا�سية  املقررات  ا�ستقبال جميع  اأي�سًا من  مت النتهاء 
والطالبات بن�سبة 100 % ا�ستعدادًا لنتهاء توزيعها على الطلبة 

بنهاية اليوم الدرا�سي الأول.
مدار�س  يف  وطالبة  طالب  األف   100 من  اأكر  اأم�س   انتظم  كما 
منطقة اجلوف للبنني والبنات مع انطالق الف�سل الدرا�سي الثاين 

للعام الدرا�سي 1444هـ.
بن  �سعيد  الــدكــتــور  اجلــوف  مبنطقة  التعليم  عــام  مدير  وتفّقد 
�سري  على  واطماأن  �سكاكا،  مدار�س  من  عــددًا  الغامدي،  عبدالله 
العملية  جوهر  ثل  يمُ الــذي  الن�سباط  اأهمية  مــوؤكــدًا  الدرا�سة، 

التعليمية وركيزة مهمة لنجاحها.

التأكد من جاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة

انتظام الطالب بمقاعدهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني

جامعة المؤسس 
تحقق إنجازًا دوائيًا 

بتقنية النانو

الدفاع المدني 
يدعو إلى الحذر من 

طوارئ األمطار 
الريا�ض ـ البالد 

اإىل  اجلميع  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  دعت 
ي احليطة واحلذر لحتمالية هطول اأمطار  توِخّ
ت�ستمر  اململكة،  مناطق  من  اأجــزاء  على  رعدية 

حتى  اخلمي�س املقبل.
الوطني  املــركــز  تقرير  على  بــنــاء  اأنـــه  ــنــت  وبــَيّ
والق�سيم  الــريــا�ــس  مناطق  �ستتاأثر  لــالأر�ــســاد 
باأمطار  ال�سرقية  واملنطقة  ال�سمالية  واحلــدود 
قد  ال�سرعة،  ن�سطة  ورياح  غزيرة  اإىل  متو�سطة 
اأجزاء  �ستتاأثر  كما  ال�سيول،  جريان  اإىل  تــوؤدي 
من منطقة الريا�س وحائل باأمطار متو�سطة يف 
جمملها، كما تتهياأ الفر�سة لهطول اأمطار خفيفة 
واملدينة  املكرمة  مكة  مناطق  على  متو�سطة  اإىل 
املــنــورة وع�سري وجــــازان والــبــاحــة. واأهــابــت 
ي احليطة واحلذر  املديرية العامة باجلميع توِخّ
الأجـــواء،  هــذه  مثل  يف  املحتملة  املخاطر  مــن 
واللتزام  ال�سيول،  ع  جتممُّ اأماكن  عن  والبتعاد 
و�سائل  عــرب  املعلنة  املـــدين  الــدفــاع  بتعليمات 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  املختلفة  الإعــالم 

حفاظًا على �سالمتهم.

جدة ـ البالد 
عجلة  حــرك  لكنه  ــواء  ال�ــس مــن  كوفيد  اختفى 
بجامعة  الباحثني  مــن  فريق  بوا�سطة  البحث 
املوؤ�س�س على راأ�سهم الدكتور حم�سن الر�سيدي 
ا�ستخدام  البحث  وت�سمن  رئي�سي،  كباحث 
تــقــنــيــات الــنــانــو لــتــحــويــل املــ�ــســاد احلــيــوي  
"الزثروماي�سن" مل�ستح�سر منا�سب لال�ستن�ساق 
نتائج  اعــطــى  الــفــئــران  وقــد  عــلــى   مت جتربته 
م�سجعة للحد من اللتهاب. مما ي�سجع ا�ستخدام 
هذه التقنيات لمرا�س اجلهاز التف�سى املختلفة.
وال�سيدلة  الــطــب  كلية  مــن  بحثي  فــريــق  وقـــام 
بجامعة امللك عبد العزيز بعمل درا�سات ناجحة 
البنية  ذات  الدهون  حامالت  حت�سري  مت  حيث 
النانوية  لأنظمة التو�سيل الرئوي  لهذه الدوية 
فوق  باملوجات  ال�ستحالب  طريقة  با�ستخدام 
وتفاعالت  اجلزيئات  حجم  تقييم  مت  ال�سوتية. 
الـــدواء.  الأدويــــة مــع املـــواد امل�سافة وانــطــالق 
وكذلك مت اختبار فعالية امل�ستح�سر يف منوذج 
فى  احلــــادة  الــرئــويــة  لــالإ�ــســابــة  البليومي�سني 
اأدى التو�سيل الرئوي لهذه الأدوية  القوار�س. 
ا�ستهداًفا منا�سًبا لالأن�سجة الرئوية. واأمُثبت ذلك 
بدرا�سة انخفا�س موؤ�سرات العديد من العوامل 
ت�سريح  ــة  ودرا�ــس الــرئــة،  ان�سجة  فــى  املناعية 

الأن�سجة للرئة.
عن  بالتعاطي  امل�ستح�سرات  فاعلية  ولــوحــظ  
الرئوي  اللتهاب  من  للحد  ال�ستن�ساق  طريق 
فــتــم ا�ــســتــخــدام جــرعــات �ــســغــرية جـــدا مقارنة 
بالتعاطي عن طريق الفم للم�ستح�سر التقليدي. 
ا�ستخدام   اأن  ا�ستنتاج  اىل  الباحثون  و�ــســل 
الزثروماي�سني عن  او  كلوروكني  الهيدروك�سي 
طريق ال�ستن�ساق مل�ستح�سرات حم�سرة بتقنية 
الفعالية وتقليل  النانو  طريقة مب�سرة لتح�سني 
الدويــة. ويكن  لهذه  ال�سارة   الدوائية  الآثــار 
اأن يكون هذا امل�ستح�سر عالًجا واعًدا لالإ�سابة 
الرئوية بغ�س النظر عن �سببها. ومع ذلك، هناك 
حاجة اإىل مزيد من الأبحاث لدرا�سة ال�ستقرار 
وتفا�سيل  للم�ستح�سر،  الــفــيــزيــوكــيــمــيــائــي 
احلــادة  ال�سمية  ودرا�ــســات  الدوائية،  احلركية 

واملزمنة.
نتائج البحاث فى جمالت عاملية عالية  ن�سر  مت 
من   كاًل  �سم  البحث  يف  امل�سارك  والفريق  الأثــر 
ا�سامة  �ساكر   ،احمد  الر�سيدي  الدكاترة حم�سن 

عبد احلكيم، ابراهيم ايوب.

إتاحة تسجيل »البصمة الحيوية« بالهواتف الذكية إلصدار التأشيرة

مؤتمر الفلسفة الدولي يواصل رحلة االستكشاف المعرفي 
الريا�ض ـ البالد 

للفل�سفة"  الــدويل  الريا�س  "موؤمتر  وا�سل 
بعقد  ــتــوايل،  ال على  الثالث  لليوم  اأعــمــالــه 
املعرفة  "ا�ستك�ساف  حــول  حــواريــة  جل�سة 
 - اليوناين  الإرث  ب�سكل جماعي:  الفل�سفية 
عن  امل�ساركون  فيها  حتدث  التي  العربي"، 
وحول  الب�سري،  للعقل  الفل�سفية  املفاهيم 
الإ�سالمية  الع�سور  يف  العقل  ــه  يــوؤدي مــا 

املختلفة.
من  عـــددًا  للموؤمتر  الثالث  الــيــوم  �سهد  كما 
و"املخيم  والـــور�ـــس،  الــعــامــة  املــحــا�ــســرات 
املقهى  يف  تــعــارف  وجــلــ�ــســات  الفل�سفي" 

الفل�سفي "�سقراط".
ــرات عــدة  ــت اجلــلــ�ــســات واملــحــا�ــس ــاول ــن وت
"التفكري  مقدمتها  مو�سوعات وحماور، يف 
املنزل"،  يف  احلكيمة  والــرتبــيــة  الفل�سفي 
ب�سرية  موؤ�س�سة  مدير  فيها  حتدثت  التي 
تعليم  وكيفية  الت�ساوؤلت  عن  تون�سي  داليا 
مــ�ــســاعــدة  اأداة  لــتــكــون  طــرحــهــا،  ـــال  الأطـــف
"الت�ساوؤل  عليه  يمُطلق  مــا  وهــو  للمعرفة، 
احلقائق  ك�سف  يف  ي�سهم  ـــذي  ال النزيه" 
ومعرفتها بكل حيادية، ومنوذج ذلك الأطفال 

وت�ساوؤلتهم.

على  الفل�سفي  الطفل  تاأثري  عن  حتدثت  كما 
مــن حــولــه مــن خـــالل تفاعله مــع الأحــــداث 
مر�سًدا  يكون  بحيث  اخلا�سة،  وم�ساهداته 
للكبار من خالل اأ�سئلته اجلريئة ومعاجلتها 

وتوجيهها بال�سكل ال�سحيح.
"ال�سلطة  مــو�ــســوع  املــ�ــســاركــون  ونــاقــ�ــس 
وموؤ�س�سات املعرفة"، حيث و�سعوا لقاحات 
كورونا اأمنوذجًا على ذلك، وما واجهته من 
معار�سة وعدم ثقة من قبل بع�س الأ�سخا�س 
واملنظمات، متطرقني اإىل احللول املطروحة 
وذلك  الثقة،  عدم  من  احلــالت  هذه  ملواجهة 
لتعزيز  الكافية  والبدائل  ــة  الأدل تقدمي  عرب 

الثقة.
الــتــقــنــيــة، عــقــدت جل�سة  الــقــ�ــســايــا  وحــــول 
وحتــديــات  احلــواريــة  "امل�ساحات  بعنوان 
املــ�ــســاركــون  فيها  ــاول  ــن ت التكنولوجيا"، 
عالقات  على  الإلــكــرتونــيــة  املن�سات  تــاأثــري 
الأ�سخا�س والأفراد بع�سهم ببع�س، وكيف 
ت�سهم يف تعزيز التعارف، واأهميتها يف نقل 
احلالة الواقعية لل�سخ�س من خالل م�ساهدته 
بال�سوت وال�سورة عرب من�سة "زوم"، على 
الأ�سئلة  من  العديد  متناولني  املثال،  �سبيل 
ــيــاء املــتــ�ــســادة،  ــفــروقــات بــني الأ�ــس حـــول ال

وكيفية معرفة ذلك من خالل اأجوبة فل�سفية 
مع  خا�سة  وم�ساحة  وقــت  تخ�سي�س  عــرب 

الأطفال ومناق�ستهم يف ذلك.
ونقد  "اإنتاج  بعنوان  عامة  حما�سرة  ويف 
يف  ع�سر  الــثــاين  الــقــرن  فل�سفة  يف  املعرفة 
اللغة  ــتــاذ  اأ�ــس حتـــدث  الإ�سالمي"،  ــعــامل  ال
بكلية  الإ�ــســالمــيــة  والـــدرا�ـــســـات  الــعــربــيــة 
 )SOAS( والأفريقية  ال�سرقية  الدرا�سات 
"الرتاث"،  عــن  ــحــادة،  ــس � اأيــــن  ــدكــتــور  ال
نفعل  مــاذا  الفل�سفي:  الت�ساوؤل  عن  واأجــاب 

بهذا الرتاث؟.
اليوم  يف  انعقادها  العمل  ور�ــس  ووا�سلت 
عمل  ور�سة  اأقيمت  حيث  للموؤمتر،  الثالث 
والزمان"،  الف�ساء  وم�سائل  "الفل�سفة  حول 
يف  الفل�سفة  ق�سم  رئي�س  من  كلٌّ  فيها  �سارك 
الوهيب،  حممد  الــدكــتــور  الــكــويــت  جامعة 
الفل�سفة بجامعة الكويت يزيد  واأ�ستاذ ق�سم 
الفل�سفة  املوؤ�س�س يف جمعية  بدر، والع�سو 
ال�سعودية الدكتورة رانيا العر�ساوي، فيما 
"قوانني  عــنــوان  الأخــــرى  الــور�ــســة  حملت 
قدمها  الواقع"  اإىل  املعاهدات  من  الف�ساء: 
ور�ــس  اإىل  اإ�سافة  اإي�سنار،  نوما  الدكتور 

العمل املقدمة لالأطفال واليافعني.

مكة املكرمة ـ البالد 
اأعلنت وزارة احلج والعمرة عن اإتاحة ت�سجيل 
للمعتمرين  "الب�سمة"  احليوية  اخل�سائ�س 
اإ�سدار  اإجـــراءات  لإمتــام  دول،   5 من  القادمني 
تاأ�سريات العمرة اإلكرتونًيا قبل قدومهم اإىل مكة 
املكرمة واملدينة املنورة، وذلك يف اإطار اجلهود 
لت�سهيل  احلكومية  القطاعات  كافة  من  املبذولة 
ال�سريفني،  احلــرمــني  قا�سدي  قــدوم  اإجــــراءات 
لهم يف منافذ  املمُــقــدمــة  ورفـــع جـــودة اخلــدمــات 
والثقافية،  الدينية  جتربتهم  واإثـــراء  اململكة، 
ال�سعودية  ـــة  روؤي بــرامــج  مل�ستهدفات  حتقيًقا 

.2030
"الب�سمة"  ت�سجيل  اأن   ، ـــوزارة  ال واأو�ــســحــت 
القادمني  الرحمن  �سيوف  جميع  حالًيا  ي�سمل 
ــكــة املـــتـــحـــدة، جــمــهــوريــة تــونــ�ــس،  مـــن )املــمــل
ماليزيا  وممــلــكــة  الــكــويــت،  دولـــة  يف  املقيمني 
م�سريًة  بــنــجــالديــ�ــس(،  جمهورية  الحتـــاديـــة، 
الت�سجيل تتم من خالل  اإجــراءات  اإمتام  اأن  اإىل 
للهواتف   )Saudi Visa Bio( تطبيق 
للخ�سائ�س احليوية  الذاتي  بالت�سجيل  الذكية، 
ولفتت  الــرحــمــن.  �سيف  بــلــد  مــن  للمعتمرين 
ي�سمل  "الب�سمة"  ت�سجيل  اأن  اإىل  الـــــوزارة 
الــيــديــن( وت�سوير  )الــوجــه والــعــني واأ�ــســابــع 
كن  يمُ ممــا  التطبيق  عــرب  ــا  ــًي ذات ال�سفر  جـــواز 
اخل�سائ�س  ت�سجيل  من  العمرة  تاأ�سرية  طالبي 

ـــا مـــن ِقـــبـــل املــعــتــمــريــن  ـــكـــرتونـــًي احلـــيـــويـــة اإل
ال�سفارات  مراجعة  اإىل  احلاجة  دون  اأنف�سهم 
اإ�سدار  مراكز  اأو  للمملكة  التابعة  والقن�سليات 
دخولهم  وت�سهيل  الـــدول،  تلك  يف  التاأ�سريات 
اأقل،  عرب جميع منافذ اململكة خالل وقت وجهد 

ال�سمات  ت�سجيل  اأن  يمُذكر  مي�سرة.  وباإجراءات 
خطوات،   4 عرب  يتم  التطبيق،  على  احليوية 
حتديد  ال�سفر،  جلــواز  الألــيــة  الــقــراءة  ت�سمل: 
والتقاط  الوجه،  التقاط �سورة  التاأ�سرية،  نوع 
اإجــراءات  ت�سهيل  وياأتي  اليد،  اأ�سابع  ب�سمات 

اجلهود  اإطار  يف  احليوية  اخل�سائ�س  ت�سجيل 
املبذولة من كافة القطاعات احلكومية يف اململكة 
اأول  اململكة  تمُعد  كما  الرحمن،  �سيوف  خلدمة 
دولة ت�ستخدم ت�سجيل ال�سمات احليوية لراغبي 

التاأ�سريات عرب الهواتف الذكية.
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سوق عامرة بمحافظة أملج
مبادرات  اإحدى  اأملج  مبحافظة  عامرة  �سوق 
�سركة البحر الأحمر الدولية  والذي يقام  يف 
موقع مميز على طريق الكورني�ش  يف �سوق 
ال�ساعة  من  جمعة  يوم  كل  اجلديد   اخل�سار 
ع�سرة،   الثانية  ال�ساعة  حتى  م�ساء  ال�ساد�سة 
 20 اإىل   2022 نوفمرب  مــن   ابــتــداًء  ـــك   وذل
يناير 2023م. وال�سوق  العامرة  عبارة عن 
ملتقى  حملي اأ�سبوعي يعر�ش فيه املزارعون 
متنوعة  قائمة  التجزئة  وجتار  واحلرفيون  
اأجواء ممتعة  اأملج الأ�سلية يف  من منتجات 
فنية  عــرو�ــش  ت�ساحبها  ومــهــيــاأة  ومنظمة 
مو�سيقية  وفعاليات  للطفل  وم�سرح  مبا�سرة 
مبوروثها  ال�سعبية  الفرق  األعاب  وفعاليات 
ال�سعبي وق�س�ش وحكايات املا�سي ممزوجة 

واأكــات  وامل�ستقبل  احلا�سر  واأمــل  بفرحة  
�سعبية وطهي مبذاق احلا�سر وبعبق ونكهة  
املنتجة وكــذلــك  ــر  ال�ــس اإنــتــاج  مــن  املــا�ــســي 
ا�ستثنائية وابتكارات ومبتكرات   ور�ش عمل 
رائــع  بتنظيم   تــقــدم  وجــوائــز  ومــ�ــســابــقــات 
وحــ�ــســور ممــيــز  و�ــســوق عــامــرة ا�ــســم على 
م�سمى بالفعل فهي  قد عملت حراًكا تناف�سيا 
اإيجابيا بني اأهايل حمافظة اأملج يف احل�سور 
�سناعات  مــن  املــحــلــيــة  املــنــتــجــات  وعــر�ــش 
واأكات و�سعبيات وفنون وحكايات وغريها.

من  الــدولــيــة  الأحــمــر  البحر  �سركة  وتــهــدف 
معلن  هــو  كما  اأمــلــج  مبحافظة  عــامــرة  �سوق 
ال�سغرية  الأعـــمـــال  خمــرجــات  تــطــويــر  اإىل 
ــنــاجت املــحــلــي من  واملــتــو�ــســطــة وحتــ�ــســني ال

اأجواء  خال توفري �سوق مبا�سرة لهم يف 
عنوانها ال�سعادة والفرح. 

واأخريا �سكرا ل�سركة البحر الأحمر الدولية 
على هذه املبادرة التي اأحدثت �سدى كبريا 
كذلك  و�سكرا  املحلي  املجتمع  اأفـــراد  بــني 
لأمانة منطقة تبوك ولبلدية اأملج ولكل من 

�سارك ودعم هذه ال�سوق العامرة.
فالكل  اأملج وزوارهــا  لأهــايل  وهذه دعوة 
منده�ش والكل مت�سوق ويرتّقب للم�ساركة 
م�ساء  كل  العامرة  بال�سوق  وال�ستمتاع 

يوم جمعة يف ملتقى عائلي بوجهة �سياحية 
واملـــرح  ــرح  ــف ال عــنــوانــهــا  امل�ستقبل  بـــروؤيـــة 
تن�سى  ل  جميلة  �ساعات  و�ستكون  وال�سعادة 
و�ستخلد  وجدانكم  يف  �ستبقى  قيمة  وذكــرى 

يف  باقية  تكون  التي  املف�سلة  ذكرياتكم  يف 
�ساهدا  و�ستبقى  و�سرتونها  حياتكم  خميلة 
على ذكريات جميله �سر من �ساهدها و�سارك 
بها ولي�ش من راأى كمن قراأ فالواقع بالتاأكيد 

اأجمل.

@fatimah_nahar

وزير التعليم 
وأخالقيات المسؤول

من  الأول  املــا�ــســي  اخلــمــيــ�ــش  يــــوم  كــــان 
دي�سمرب 2022 يومًا مميزًا لدى م�ستثمري 
معايل  مع  لقاوؤهم  مت  حيث  الأهلي  التعليم 
يف  البنيان  يو�سف  الأ�ستاذ  التعليم  وزيــر 
عدد  لرغبة  تلبية  كان  والذي  معاليه،  مكتب 
ت�سرفوا  ممن  واحــدة  كنت  وقــد  منهم  كبري 
بح�سور اللقاء الذي كان مميزًا بكل ما تعني 
وعن  همومهم  عن  احل�سور  حتدث  الكلمة، 
التحديات  عن  عليهم،  كورونا  جائحة  اآثــار 
الكبرية التي ي�سطدمون بها يف م�ساريعهم 
اجلـــدوى  �سعف  عــن  حتــدثــوا  التعليمية، 
القدرة  و�سعف  املــبــاين،  يف  ال�ستثمارية 
والقرارات  املباين  قيود  عن  التو�سع،  على 
حتدثوا  التعجيزية،  وال�سرتاطات  حولها، 
يف  وتداخله  التعليمي  الإ�ــســراف  مهام  عن 
اأخــرى،  مهام جهات  مــع  الأحــيــان  مــن  كثري 
املــدين  الــدفــاع  عــن  والتطوير،  تطوير  عــن 

وا�سرتاطاته.
لهم  وتــاريــخــي  هــام  يــوم  دي�سمرب   1 يــوم   
للتعليم  عجاف  �سنوات  ثاث  بعد  لقاء  فهو 
لقاء  الأمـــل  مــع  الأمل  يــحــدوه  لقاء  الأهــلــي، 
ح�سره اجلميع وهو مثقل باملتاعب مهموم 
يــبــحــث عـــن خمــــرج مـــن عــنــق الــزجــاجــة. 
اأحدد  ودعوين  وامل�ستثمرات،  امل�ستثمرون 
بالأكرث �سغار )امل�ستثمرين/ وامل�ستثمرات( 
ون�سفت  كورونا  م�ساجعهم  اأق�ست  الذين 
لكن  منها  تاأثر  اجلميع  بــاأن  علمًا  راحتهم، 
اجلميع  كان  اأكرب،  ت�سررهم  درجة  ال�سغار 
خمرج  عــن  يبحثون  �سنتني  منذ  اأكـــرث  مــن 
وامل�ساندة  امل�ساعدة  يريدون  حًا  يريدون 
لت�سحيح الأو�ساع لكنهم لاأ�سف مل يتحقق 
لهم ما متنوا، وهنا لن نن�سى اجلهات التي 
حلول  عــن  وتبحث  تقف  زالـــت  ول  وقــفــت 
لهم  يقدر  واجلميع  الهام  القطاع  هذا  تريح 
ذلك وهم )من�ساآت والتجارة( جهودهم تذكر 
اللقاء  وكان  يئن،  الو�سع  زال  وما  فت�سكر، 
بهموم  متامًا  املعني  وهو  بالوزير  املن�سود 
بلقاء  اهتم  من  وهــو  الأهلي  التعليم  قطاع 
اللجنة الوطنية يف بداية توليه ثم اأكرث من 
لقاء مع م�ستثمرين يف هذا القطاع احليوي 
الهام قطاع ال�ستثمار يف العقول والنفو�ش 
ي�ستحق  الــذي  القطاع  الأجــيــال  بناء  قطاع 
الوطن  خــدمــة  يف  مل�ساهمته  الهــتــمــام  كــل 

ولطموح الروؤيا منه.
لقاء  يف  جميعًا  مل�سناها  الــتــي  واحلقيقة   
م�ستوى  على  م�سوؤول  اأمــام  اأننا  اخلمي�ش 
الإ�سغاء وجودة  الأخاق وح�سن  رفيع من 
يتعرث  اأن  جــــدًا  �ـــســـاءه  ــوؤول  ــس ــ� م ـــــردود  ال
تلك  بكل  عليه  القائمون  وي�سطدم  القطاع 
اأمــام  العجز  مـــرارة  ويــتــذوقــوا  التحديات 
م�سوؤول طماأن اجلميع واحرتم  منها،  كثري 
قال  م�سوؤول  تقدير،  اأميا  وقدرها  معاناتهم 
لكم  الــــوزارة  اأ�ــســوار  داخــل  التحديات  لنا 
اأ�ــســوار  خـــارج  ومــاهــو  بحلها،  وعـــدًا  مني 
لأكــــون وكيلكم  �ــســاأعــمــل جــهــدي  ـــــوزارة  ال
يهمنا  يهمكم  فما  يل،  هــدف  وتذليلها  فيها، 
يف  هام  عن�سر  واأ�سحابه  الأهلي  والتعليم 
معكم  به  ن�سل  اأن  نتمنى  والــروؤيــة  التنمية 
لقاوؤنا بوزير  الطموح منه، كان  اأق�سى  اإىل 
الأمان  مركب  مبثابة  كلماته  وكانت  التعليم 
الله  الآمال جمددًا بحول  اإليه  الذي �سعدت 
مب�ستوى  وزيــر  تغرق،  اأن  اأو�سكت  اأن  بعد 
م�سوؤولية كبري ي�سغي باهتمام. ي�ساأل بدقة  
املحدد  الوقت  يتجاوز  للتق�سري..  يعتذر   ..
ليعطي اأكرث. كما لنا عليه حق حل امل�سكات 
لقيناه  مبا  ــادة  والإ�ــس ال�سكر  حق  علينا  له 
اختارك  ملن  و�سكرًا  الــوزيــر  معايل  ف�سكرًا 

لتكون وزيرًا للتعليم لأنك ت�ستحق، ودمتم.

م�ستورة الوقداين 

إلغاء الدفع النقدي
للغاية،  للكتابة عن مو�سوع خطري  من جديد نعود 
اأنظمة  الدولة  �سنت  فقد  التجاري،  الت�سرت  األ وهو 
كثرية بهدف ت�سييق اخلناق على هذه الظاهرة التي 
اأ�سرت باقت�ساد البلد، غري اإن املواطن ال�سالح يرى 
يف تعاماته اليومية ما ي�سري اإىل اأن هناك من لزال 
البلد  جتــارة  على  اخلطرية  الظاهرة  هــذه  ميار�ش 
قا�سم  ابن  ذلك يف حراج  مثاًل على  واقت�ساده، خذ 
وحتديدًا  الريا�ش  مبدينة  احلاير  بطريق  اجلديد 
الوافدين  مئات  هناك  املفتوحة  اخليام  منطقة  يف 
يبيعون كل �سيء، غري اإنهم ل يعرتفون ب�سيء ا�سمه 
اإلكرتوين" ول يتعاملون به جملة وتف�سيا. "دفع 
اأمانة  الت�سرت،  مظاهر  من  جليًا  مظهرًا  هذا  األي�ش 
امل�سوؤول  املواقع على مواطن وهو  اأّجَرت  الريا�ش 
من  جتــعــل  اأن  الأمـــانـــة  عــلــى  نتمنى  فــهــل  اأمــامــهــا، 

دفع  و�سيلة  توفري  امل�ستاأجر  على  الــ�ــســروط  اأول 
احلاليني  امل�ستاأجرين  ت�ستدعي  واأن  اإلــكــرتوين، 

لإ�سافة مثل هذا ال�سرط؟
وفرت  اأنها  وهو  التجارة  بــوزارة  يت�سل  اآخــر  اأمــر 
الدفع  خمالفات  عن  جتاري" لاإباغ  "باغ  تطبيق 
ن�سيتني  ر�سالتني  فاإن  تبلغها  وعندما  الإلكرتوين، 
ت�سان اإىل جوالك، الأوىل تقول: �سكًرا لتوا�سلك، 
مت ت�سجيل باغك رقم كذا، والأخرى تقول: مت تنفيذ 
واتخاذ  املن�ساأة  على  الوقوف  ومت  كذا  رقم  باغك 

الجراء النظامي.
اإىل  املن�ساأة  اإغــاق  النظامي  الجــراء  يت�سمن  فهل 

حني توفري و�سيلة دفع اإلكرتونية؟
وفيما يت�سل مبخالفات الدفع الإلكرتوين هل نقرتح 
على وزارة التجارة اأن ت�سدد اخلناق على مثل هذه 

اإغــاق  النظامي  الإجـــراء  يت�سمن  كــاأن  املخالفات 
ُحجًة  الدفع  اأجهزة  ُعطل  بات  فقد  املخالفة،  املن�ساأة 
على  للح�سول  عليها  املت�سرت  العمالة  بها  تتحجج 

الأموال نقدًا. 
وهل نقرتح على وزارة التجارة اأن مت�سي اإىل اأبعد 
املتاجر  النقدي، وتلزم كل  الدفع  تلغي  كاأن  من هذا 

بالدفع الإلكرتوين مهما كانت قيمة ال�سلعة.
وهل تعمُد الوزارة اإىل �سياغة اإعان ُيعلُق يف عدة 
مــواقــع يف املــحــات حتــذر الــــوزارة فيه مــن الدفع 
�سلعة  اأي  �سراء  بعدِم  امل�ستهلك  وتطالب  النقدي، 
مهما كانت قيمتها )رياًل واحدًا اأو األف ريال( اإل عرب 

الدفع اللكرتوين.
لقد ُوجَد من ي�سرتط عليك الدفع النقدي واإن رف�ست 

يرف�ش بيعك ال�سلعة.

الدفع  من  للتهرب  طرقًا  الت�سرت  ممار�سو  ابتكر  كما 
اللكرتوين من قبيل كذبهم على امل�ستهلك اأن ال�سلعة 

بالدفع النقدي اأرخ�ش منها عند الدفع اللكرتوين.
لعل الوزارة ت�سرب بيد من حديد على كل من يحتال 
واأجــدى  تعطله،  يزعم  اأو  اللــكــرتوين  الــدفــع  على 
جتعل  كبرية  غرامة  ثم  املحل  اإغــاق  هو  العقوبات 

من ميار�سه عربة لغريه.

اإبراهــيم العقــيلي 
ogaily_wass@ 

ما وراء اإلدراك
مما ل يخفى علينا جميعا ما هية الدراك 
والــتــي تــتــمــركــز حـــول تــرجــمــة الــدمــاغ 
الفرد  حوا�ش  من  تاأتي  التي  للمعلومات 
مب�ساعره  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  والتي 
وجهان  والدراك  الح�سا�ش  ان  حيث 
لعملة واحدة فهما يعمان �سويا ويقومان 

مبعاجلة املواقف ب�سكل م�ستمر. 
اختافًا  التحقيق  عــن  الدراك  يختلف 
هي  ذكــرنــاه  كما  الدراك  ان  حيث  تــاًمــا 
احدى عمليات العقل ولكن التحقيق هو 
ال�ستجابة والتنفيذ للعمليات ولهذا فاإن 
دفع  يكفي وي�سهم يف  ل  لوحده  الدراك 
ان  حيث  الــذاتــي  والنمو  التطور  عجلة 
اخرى  عملية  والتحقيق  عملية  الدراك 

لها عواملها وطرق تنفيذها. 
ان  اي  التحقيق  الدراك هو  ما وراء  ان 
ال�ستجابة للمحفزات ومعاجلتها ل تكفي 
لتطور الن�سان بل عليه ان ياأخذ خطوة 
نحو التقدم لتكتمل عملية الدراك، فمثا 
اإذا اأردنا ان نغري �سلوكا �سلبيا ما، فاإننا 
وهنا  علينا  العائدة  ا�سراره  جيًدا  نعلم 
واملعرفة  ونبذه  برتكه  القرار  اخذ  علينا 

دون التطبيق لن تغري �سيئًا. 
يف  مهًما  الدراك  تطبيق  ي�سبح  وهنا 
خــلــق منــط حــيــاة �ــســحــي لــنــا حــيــث ان 
حياته  ا�سبحت  املطبق  املدرك  ال�سخ�ش 
مـــع جميع  يــتــعــامــل  ان  مــتــزنــة وحــيــث 
مـــع تطبيق  املـــواقـــف مبـــرونـــة ورويـــــة 
امل�سكلة  مبعرفة  الكتفاء  وعــدم  احللول 
فقط بل البحث عن حلولها مع تطبيقها. 

النمو  لــنــا  ي�سمن  الدراك  تطبيق  ان 
حيث  الذاتي  التطور  ومواكبة  ال�سريع 
و  مت�سائلني  جتعلنا  الدراك  مراحل  ان 
ومعاجلني  لــاأمــور  ومقيمني  مف�سرين 
تــوؤدي  ل  ذاتها  بحد  العوامل  وهــذه  لها 
هناك  لي�ش  طاملا  كامل  ب�سكل  وظيفتها 
يف  امل�سمون  ويكمن  للحلول  تطبيق 
موا�سلة  فعلينا  معًا  والتطبيق  الإدراك 

العمل اىل ان ن�سبح مدركني مطبقني.

فاطمة نهار يو�سف

التاك�سي  �سيارة  ت�سبح  الدويل  القاهرة  مطار  اأقدامك  تطاأ  اأن  مبحرد 
خمتلفة متاًما عن اأية �سيارة اأجرة يف الأر�ش، فالتاك�سي يف  اأم الدنيا 
املمزوجة  واملعرفة  الثقافة  من  دولب  بل  اأربــع  على  مت�سي  اآلــة  لي�ش 

بالفل�سفة حينا وبالفكاهة املنع�سة اأحياًنا.
�سوت "الكلك�ش" بوري ال�سيارة  الذي ل يهداأ يف �سوارع املحرو�سة - 
كما و�سفه اأحد �سائقي الأجرة -  لي�ش فقط للتنبيه من اخلطر بل حديث 
اأن اجلميع هنا مت�ساركون يف  التاك�سي يذكرهم وينبههم  �سائقي  بني 
�سجيج الثقافة وخدمة ال�سيف واإبهاج الزائر بروح امل�سري الأ�سيل 

وجمال ابن البلد املعهود. 
واجلغرافيا  امل�سري  التاريخ  عن  ال�سائق  يخربك  القاهرة  تاك�سي  يف 
والفن  القومي  والقت�ساد  م�سر  لإن�سان  والنرثبولوجيا  امل�سرية 
اخلريية  والقناطر  والريا�سة  وال�سناعة  والنيل  والــزراعــة  العريق 
وينغم�ش معك يف اأحاديث تبادل الثقافات فيخربك عن �ساي الك�سري 
واإعداد اأم علي ولذة الفطري امل�سلتت و�سمك القارو�ش على املركب قبل 

اأن يح�سم املوقف بنكتة ل متلك جلمالها �سوى ال�سحك بدون رزانة.
نــور  مــن  بــاأ�ــســوات  لــلــذكــر احلــكــيــم  ــقــاهــرة تن�ست  ال تــاكــ�ــســي  ويف 
كذلك  وت�سمع  عمران  وحممد  رفعت  وحممد  والطباوي  كعبدالبا�سط 
ي�سدك مبزاج  الذي  الأ�سيل  الطربي  النغم  الأجــرة  �سيارات  نوافذ  من 
ميتزج  اي�سا  القاهرة  تاك�سي  ويف  وال�سنباطيات،  ورامــي  للكوكب 
يف  الأجــرة  �سائق  يتاأخر  ول  واحــدة  كاأ�ش  يف  والأدب  بالعلم  الفخر 
تذكري الراكب بهما من خال نوبل العلم اأحمد زويل ونوبل الفن الهرم 

الكبري جنيب حمفوظ.
امل�سوار  اأجــرة  ترتك  بــاأن  النبيل  ابن  بجاملك  التاك�سي  مغادرة  وقبل 
"ماتخلي يابا�سا" وي�سكرك حني تعطيه حقه وكاأنك �ساحب حق  عليه 
عليه ليكون امل�سوار رحلة زمنية ممتعة وم�سوقة. ل جمال يف تاك�سي 
القاهرة ال لل�سعادة، ول مكان ال للبهجة، ول �سوت يعلو فوق �سوت 
ويحيا  م�سر  حتيا  العظيمة.  الأمـــة  لهذه  املعهود  ــدم  ال وخفة  الــكــرم 

امل�سريون.

الأر�ــش وتنا�سل  الله لإحياء  الــزواج وهو �سنة من �سنن  الله  �سرع 
بني  وواجبات  حقوقًا  يرتب  و�سروط،  باأركان  عقد  وهو  الأجيال، 
الزوجني، غايته الإح�سان واإن�ساء اأ�سرة م�ستقرة يرعاها الزوجان 

مبودة ورحمة. 
الــزوجــان، والإيــجــاب والقبول. وي�سرتط  الــزواج هما  اأركــان عقد 
من  الإيجاب  الزوجني.  ر�سا  الزوجني.  تعيني  الزواج:  عقد  ل�سحة 
مة على الرجل حترميًا  الويل. �سهادة �ساهدين. األ تكون املراأة حمرَّ
موؤبدًا اأو موؤقتًا. وينعقد الزواج باإيجاب الويل وقبول الزوج بلفظ 
وبالإ�سارة  النطق،  عن  العجز  عند  وبالكتابة  ال�سريح،  الـــزواج 

املفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
ي�سرتط يف الويل اأن يكون ذكرًا عاقًا بالغًا �سن الر�سد، موافقًا للمراأة 
ج الويلُّ الذي يليه. واإذا تعذر ح�سور  يف الدين، فاإن ُفقد �سرط؛ َزوَّ
ويل املراأة اأو تعذر تبليغه؛ فتنقل املحكمة بناًء على طلب املراأة ولية 
التزويج اإىل الويل الذي يليه. اأما يف حال تعنت ومنع الويل -ولو 
�سبب  بدون  به  الذي ر�سيت  بكفئها  الــزواج  من  موليته  الأب-  كان 
بطلب  املع�سولة  املــراأة  تزويج  املحكمة  فتتوىل  و�سحيح؛  �سرعي 
وليتها  نقل  للمحكمة  ميكن  كما  عنها،  م�سلحة  ذي  اأي  من  اأو  منها 
لأي من الأولياء مل�سلحة تراها، اأو اأن تفو�ش اأحد املرخ�سني -وفق 

الأحكام النظامية- باإجراء العقد.
ل  ــزواج  ال لعقد  لزم  �سرٌط  للمراأة  الرجل  كفاءة  اأن  نعلم  اأن  يجب 
اعتربه  ومــا  الــديــن  ب�ساح  الــرجــل  كــفــاءة  يف  والــعــربة  ل�سحته، 

الأقــارب -حتى  الكفاءة من  انعدام  لكل مت�سرر من  العرف. ويحق 
الدرجة الثالثة- العرتا�ش على عقد الزواج واإظهار اأ�سبابه، وتقدر 

املحكمة ذلك. 
للمحكمة اأن تاأذن بزواج املجنون اأو املعتوه بناء على طلب وليه بعد 
ا معتمدًا عن حالة اجلنون اأو العته. ب�سرط  تقدمي الويل تقريرًا طبيًّ
اأن يقبل الطرف الآخر يف عقد الــزواج. واأن يكون يف هذا الزواج 

م�سلحة للمجنون اأو املعتوه.
عا.  واإن  الأ�ــســل  مــن:  القرابة  ب�سبب  ـــزواُج  ال التاأبيد  على  يحرم 
الفرع واإن نزل. فروع الوالدين واإن نزلوا. الطبقة الأوىل من فروع 
اأمهات  امل�ساهرة:  ب�سبب  التاأبيد  على  اجلــدات. ويحرم  اأو  الأجــداد 
الأ�سول  زوجات  بها.  دخل  التي  الزوجة  بنات  علون.  واإن  الزوجة 
التي  املراأة  الرجل من  نزلوا. زواج  الفروع واإن  اأحد  اأو  واإن علوا، 
لعنها اأمام الق�ساء ولو اأكذب نف�سه. علما باأن اجلماع يف غري الزواج 
ال�سحيح ُيوجب ما يوجبه التحرمي بامل�ساهرة يف الزواج ال�سحيح. 
املعتدة  من  الرجل  زواج  الآتية:  احلالت  يف  موؤقتًا،  الزواج  يحرم 
من غريه. زواج الرجل من البائن منه بينونة كربى بطاقها ثاثًا. 
اإحداهن يف عدة طاق  كانت  ن�سوة ولو  اأربع  اأكرث من  اجلمع بني 
رجعي اأو بائن اأو ف�سخ. اجلمع بني الأختني، اأو بني املراأة وعمتها 
اأو خالتها. زواج املحِرم باحلج اأو العمرة قبل التحلل. زواج امل�سلم 

من غري الكتابية. زواج امل�سلمة من غري امل�سلم.
حمامية 

فقط في تاكسي القاهرة
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الريا�ض- البالد
ن�سبة  رف��ع  املحلي  املحتوى  تن�سيق  جمل�س  ناق�س 
تناف�سيته  وتعزيز  الوطني  االقت�ساد  يف  القطاع 
ال�ساد�س،  اجتماعه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  وا���س��ت��دام��ت��ه. 
املحلي  املحتوى  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة 
اخلريف،  اإبراهيم  بن  بندر  احلكومية  وامل�سرتيات 
بن  عبدالرحمن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وبح�سور 
وممثلي  التنفيذيني  والروؤ�ساء  ال�سماري،  عبدالله 
اأع�ساء املجل�س من وزارة الطاقة، ووزارة ال�سناعة 
وال�سركة  ال�سعودية،  واأرام��ك��و  املعدنية،  وال��روة 
و�سركة  "�سابك"،  االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية 
ال�سعودية  وال�سركة  "معادن"،  العربية  التعدين 
ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ة   ،stc ل��ل��ك��ه��رب��اء، وجم��م��وع��ة 
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية، واحتاد الغرف 

ال�سعودية.
املحتوى  ن�سبة  بلغت   ، الهيئة  ب��ي��ان��ات  وبح�سب 
م�سرتيات  يف  االإن��ف��اق  اإجمايل  من   %  45.8 املحلي 

ال�سركات االأع�ساء من ال�سلع واخلدمات، فيما بلغت 
ن�سبة موؤ�سر م�سرتيات ال�سلع املحلية 69.25 % من 
اإجمايل االإنفاق على ال�سلع للعام 2021 ، كما بلغت 
بهدف  واإطاقها  التي جرى تطويرها  الفر�س  قيمة 
زيادة املحتوى املحلي ، اأكر من 24.8 مليار ريال 
باال�ستفادة  ال�سناعات  توطني  مبادرة  من  ونتج   ،
العام  من  �سناعة   176 توطني  ال�سرائية  القوة  من 
بلغت  ا�ستثمارات  بقيمة   2022 العام  حتى   2019

128 مليار ريال.
املحتوى  هيئة  برئا�سة  تاأ�س�س  املجل�س  اأن  ُيذكر 
من  ع��دد  وع�سوية  احلكومية  وامل�سرتيات  املحلي 
الوطنية،  ال�����س��رك��ات  وك���رى  احلكومية  اجل��ه��ات 
املحلي  املحتوى  تنمية  م�سرية  قيادة  على  ويعمل 
القطاع  اهتمامات  وت��وج��ي��ه  واح����دة،  مظلة  حت��ت 
اخلا�س وتوحي�د اجلهود فيما بينهم، كما يعمل على 
�سركات  كرى  مع  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  تعزيز 

القطاع اخلا�س، وذلك بناًء على معايري حمددة.

اقتصاد
االثنني 11 جمادى االأوىل 1444ه� املوافق 5 دي�سمر 2022م ال�سنة 91 العدد 623789
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دعم التدريب وأولوية للمبدعين.. مختصون .. لـ"           ":

انخفاض الصفقات السكنية وارتفاع التجارية

 استراتيجية "هدف" تحقق كفاءة سوق العمل 

جدة - البالد
ال��ع��دل  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��ب��ي��ان��ات  �سجلت 
متت  التي  العقارية  ال�سفقات  ، انخفا�سا بقيمة 
بن�سبة  وذل��ك  طفيف  ب�سكل  اأكتوبر  �سهر  خ��ال 
0.3%، لتبلغ نحو 18.3 مليار ريال، وذلك مقارنة 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.
خال  مت��ت  التي  العقارية  ال�سفقات  ع��دد  وبلغ 
عدد  بلغ  كما  �سفقة،  األ���ف   17.4 نحو  اأك��ت��وب��ر 
العقارات املبيعة خال الفرتة نحو 18 األف عقار 

مبيع.
نف�س  خال  العقارية  ال�سفقات  انخفا�س  ويعود 
ال�سكنية  العقارية  ال�سفقات  تراجع  اإىل  ال�سهر، 
بن�سبة 27% لت�سل اإىل 8.25 مليار ريال مقارنة 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.
ارتفاعا  التجارية  العقارية  ال�سفقات  و�سجلت   
ري���ال،  م��ل��ي��ار   8.63 اإىل  لت�سل   %59 بن�سبة 

نحو  وال�سناعية  ال��زراع��ي��ة  ال�سفقات  وبلغت 
ال�سفقات  قيمة  مثلت  فيما   ، ري��ال  مليار   1.43

ال�سفقات  اإجمايل  من   %45 ن�سبته  ما  ال�سكنية 
يف   ،%47 نحو  التجارية  وال�سفقات  العقارية، 

وال�سناعية  الزراعية  ال�سفقات  ا�ستحوذت  حني 
على 8% منها.

على  متت  التي  العقارية  ال�سفقات  وا�ستحوذت 
ال�سهر  خال  االأك��ر  احل�سة  على  االأرا�سي  قطع 
لتبلغ  االإجمالية،  القيمة  بن�سبة 74% من  ،  وذلك 
العقارية  ال�سفقات  تلتها  نحو 13.6 مليار ريال، 

على ال�سقق بنحو 3.98 مليار ريال.
عليها  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ارات  مل�ساحة  وبالن�سبة 
فقد  اجل��اري،  العام  من  اأكتوبر  خ��ال  ال�سفقات 
�سجلت انخفا�سا بن�سبة 69% لت�سل اإىل 140.98 
العام  نف�سه من  بال�سهر  مقارنة  مليون مرت مربع 

املا�سي.
قيمة  حيث  م��ن  ن�ساطا  امل���دن  اأك���ر  يخ�س  فيما 
جاءت  والتجارية(  )ال�سكنية  العقارية  ال�سفقات 
تلتها  ري��ال،  مليار   5.43 بقيمة  االأعلى  الريا�س 

الدمام بنحو 3.98 مليار ريال.

البالد- يا�سر خليل
 اأك���د خ���راء وخم��ت�����س��ون يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، اأن 
امل���وارد  تنمية  ل�����س��ن��دوق  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��دي��دة 
العمل  �سوق  يف  التاعب  �ستمنع  "هدف"،  الب�سرية 
على  فعال  ب�سكل  الق�ساء  يف  وت�ساهم  ال�سعودي، 
البطالة، وخلق فر�س عمل جديدة، تلبي االحتياجات 
اأولية  وتعطي  واخلا�س،  العام  للقطاعني  احلقيقية 
التاأهيل  دعم  خال  من  واملبدعني  للموهوبني  كبرية 
لي�سبح  ال�سعودي،  املوظف  كفاءة  ورف��ع  والتدريب 

قادرًا على املناف�سة ومواكبة التغريات العاملية.
"هدف"،  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  تنمية  ���س��ن��دوق  اأع����اد 
وامل�ستفيدين  للعماء  املوجهة  الدعم  برامج  ت�سميم 
برامج   8 لت�سبح  ال�سندوق  وم��ب��ادرات  ب��رام��ج  م��ن 
التدريب  وبرنامج  التدريب،  دع��م  برنامج  تت�سمن: 
واالإر�ساد  االإلكرتوين،  والتدريب  العمل،  راأ���س  على 
املهني، واملواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكني، 
واإعانة الباحثني عن عمل، التي تندرج حتت 3 حماور 

رئي�سة: االإر�ساد والتدريب والتمكني.
وياأتي هذا التوجه �سمن ا�سرتاتيجية �سندوق تنمية 
جمل�س  عليها  واف��ق  التي  اجلديدة  الب�سرية  امل��وارد 
 3 على  ترتكز  التي  الوطني  التنمية  �سندوق  اإدارة 
الب�سرية  امل���وارد  تطوير  دع��م  ه��ي:  رئي�سة  اأه���داف 
كفاءة  ورف��ع  العمل،  �سوق  احتياجات  م��ع  لتتوافق 
ومتكني  للوظائف،  والطلب  العر�س  ب��ني  امل��واءم��ة 
حتديات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للفئات  امل�����س��ت��دام  التوظيف 

لدخول �سوق العمل اأو البقاء فيه.

معاجلة الثغرات
اأن  عقيل  ع��ادل  حممد  املهند�س  االقت�سادي  ق��ال   
التي  الطويلة  وال�سوقية  امليدانية  ال��درا���س��ات 
�ست�ساعد  اإطاقها،  قبل  اال�سرتاتيجية  ا�ستغرقتها 
ظهر  ت��اع��ب  اأي  على  الق�ساء  على  كبري  ب�سكل 
حيث  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  املا�سية  ال�����س��ن��وات  يف 

تنمية  ���س��ن��دوق  ط����ور 
امل�������������وارد ال���ب�������س���ري���ة 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب��ن��اء 
متهيدية  درا���س��ات  على 
م�����س��ت��ف��ي�����س��ة وم�����س��وح 
اتبعت  بحثية وميدانية، 

م��ن��ه��ج��ي��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 
على  قائمة  و�سيا�سات  اإ���س��اح��ات  ا�ستخا�س 
ا�ستخا�س  وك��ذل��ك  ال�سوق،  ك��ف��اءة  لرفع  االأدل���ة 
مقارنات  اإج���راء  بعد  التنفيذ،  وخطة  امل��ب��ادرات 
معيارية دولية، واإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة، االأمر 
الثغرات  جميع  ملعاجلة  مطمئنني  يجعلنا  ال��ذي 
التي ظهرت يف برنامج نطاقات والرامج االأخرى 

التي طرحتها "هدف" يف الفرتة املا�سية.
والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأن  اإىل  ولفت 
اإ�ساح  اإج���راء  عاتقها  على  اأخ��ذت  االجتماعية، 
هيكلي �سامل ل�سوق العمل، مما اأدى اإىل ت�سحيح 
والرتكيز  عامل،  مليوين  من  يقارب  ما  اأو���س��اع 

ال��وظ��ائ��ف، وج���اءت  ت��وط��ني  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل 
النتائج جيدة، بعد توفري مئات االآالف من الفر�س 

الوظيفية من خال تقدمي حوافز الفتة للتوطني.

زيادة امل�ساركة
هاين  والقانوين  االقت�سادي  امل�ست�سار  واأ���س��ار 
حممد اجلفري اأن �سوق العمل ال�سعودي ب�سورته 
املنظومة  يف  االتكاليني  بقاء  يحتمل  ال  اجلديدة 
اجل���دي���دة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ي ت�����س��ت�����س��رق ع���ام 2030 
وتتواكب مع حتقيق م�ستهدفات روؤية الوطن، يف 
واملجتهدين  للمبدعني  ذراعيه  ال�سوق  يفتح  حني 
يتعاطون  والذين  اأنف�سهم،  تطوير  عن  الباحثني 

ب�سكل اإيجابي مع احتياجات املرحلة احلالية.
ب�سورتها  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��رج��ت  واأ����س���اف: 
العمل  ���س��وق  ي��ك��ون  اأن  على  اجل��دي��دة،  امل��ط��ورة 
للمواهب والقدرات  ال�سعودي، �سوق عمل جاذبًا 
عمل  فر�س  للمواطنني  يوفر  والعاملية،  املحلية 
القت�ساد  االنتقال  ويعزز  كرمية،  وحياة  منتجة 
م��ت��ن��وع وم���زده���ر، ي��ت��ج��اوز ك��ل حت��دي��ات ال��ي��وم 
تن�س  الرئي�سية  اأه��داف��ه  كانت  فيما  وامل�ستقبل، 
على تخفي�س البطالة، وزيادة االإنتاجية، وزيادة 
مبادرات  عر  ال�سوق،  كفاءة  وزي��ادة  امل�ساركة، 
العمل  ظ���روف  حت�سني  على  ت�ستمل  اإ���س��اح��ي��ة 
ومناخ اال�ستثمار وتن�سيط �سوق العمل وتخطيط 
للمهارات،  ون��ظ��ام  مهنية  معايري  وو���س��ع  املهن 

واال�ستقدام، ومنظومة التوظيف.

فر�ض جديدة
واأو�سح رجل االعمال علي عبا�س عبد اجلواد اأن 
الرامج الثمانية التي حملتها ا�سرتاتيجية هدف 
اجلديدة حتا�سر البطالة وتخلق املزيد من فر�س 
العمل اجلديدة، وتواكب التغريات اجلديدة التي 
توا�سل  اإىل  اإ�سافة  العاملية،  الظروف  فر�ستها 
مكانة  وت��ع��اظ��م  اململكة،  روؤي���ة  م�ساريع  اجن���از 
والعاملي،  واالإقليمي  العربي  حميطها  يف  اململكة 
ح��ي��ث حت��ت��وي ال���رام���ج وف��ق��ا ل��ل�����س��ن��دوق على 
منتجات م�سممة لتلبية احتياجات جميع االأطراف 
امل�ستفيدة، والو�سول لتجربة ُم�ستفيد �ساملة من 

خال حماور االإر�ساد والتدريب والتمكني.

 “أوبك بلس” 
تمدد سياستها اإلنتاجية الحالية

فيينا - وكاالت
املتعلقة  ب��اأه��داف��ه��ا  التم�سك  بل�س"  "اأوبك  جمموعة  ق���ررت 
باإنتاج النفط، بينما تكافح اأ�سواق النفط لتقييم تاأثري تباطوؤ 
االقت�ساد ال�سيني على الطلب وتداعيات قرار جمموعة ال�سبع 

و�سع �سقف �سعري للنفط الرو�سي على العر�س.
اأم�س االأحد،  الوزاري  واأعادت املجموعة يف نهاية اجتماعها 
وت��رية  تعديل  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سابقة  ق��رارات��ه  على  ال��ت��اأك��ي��د 
ملراقبة  امل�سرتكة  ال���وزاري���ة  للجنة  ال�سهرية  االج��ت��م��اع��ات 
عقد  �ساحية  اللجنة  منح  مع  �سهرين،  كل  لتكون  االإن��ت��اج، 
للدول  ال��وزاري  االجتماع  عقد  طلب  اأو  اإ�سافية،  اجتماعات 
ال�سوق،  اأي تطورات يف  مع  للتعامل  اأي وقت،  االأع�ساء يف 

متى ما تطلب االأمر.
التام  االل��ت��زام  اأهمية  على   ، االج��ت��م��اع جم���ددا  ب��ي��ان  واأك���د   
التمديد  ف��رتة  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  التعوي�س،  واآل��ي��ة  باالتفاق 
املعتمدة يف االجتماع الوزاري الثالث والثاثني الأوبك بل�س.

للدول  والثاثني  اخلام�س  ال���وزاري  االجتماع  عقد  و�سيتم 
االأع�ساء يف "اأوبك بل�س"، يف 4 يونيو 2023م، واالجتماع 

ال�سابع واالأربعني للجنة الرقابة اأول فراير القادم.
برميل  مليوين  االإنتاج  خف�س  اأكتوبر  يف  املجموعة  واأق��رت 
نوفمر  من  بداية  العاملي،  الطلب  من   ،%  2 نحو  اأي  يوميا، 
التوقعات  اإىل �سعف  قرارها  عام 2023، مرجعة  نهاية  حتى 

االقت�سادية وتباطوؤ النمو يف ال�سني وعلى م�ستوى العامل.

بنك المنشآت بدأ خدماته 

3 مليارات لتمويل المتاجر الصغيرة 
الريا�ض- البالد

اأعماله  وباكورة  ن�ساطه  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  بنك  بداأ 
التمويل املقدم  لدعم قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة وزيادة 
يف  املالية  املوؤ�س�سات  م�ساهمات  تعزيز  خ��ال  من  القطاع،  لهذا 
تقدمي حلول متويلية للقطاع، وعقد ال�سراكات التي ت�سهم بفاعلية 
النمو  يحقق  مب��ا  احل��ي��وي،  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  وا���س��ت��دام��ة  تنمية  يف 

االقت�سادي وي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030م.
التنمية الوطني حممد  اإدارة �سندوق  وثّمن نائب رئي�س جمل�س 
لقطاع  املتوا�سل  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  التويجري،  مزيد  ب��ن 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من خال العديد من املبادرات التي 

تهدف لزيادة اإ�سهاماتها يف االقت�ساد املحلي.
واأعلن عن دعم القطاع مبا يقارب 3 مليارات ريال �سعودي، وذلك 
التمويل،  قطاع  مع  و�سراكة  تعاون  اتفاقية   15 عقد  خ��ال  من 

وت�سمل امل�سارف و�سركات التمويل والتقنية املالية.
اأحمد  بن  م��ازن  املن�ساآت  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  جانبه  من 
ي�سهد  باململكة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  اأن  الغنيم، 
اأنه  اإىل  م�سريًا  التمويل،  منتجات  على  ومت�سارعًا  مرتفعًا  طلبًا 
وتائم  ال�سوق،  ملتطلبات  لت�ستجيب  البنك  منتجات  ت�سميم  مت 
احتياجات قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة مبزايا 
مع  بالتعاون  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  موؤكدًا  مبتكرة، 
املبادرات  ت�ستوعب  لتاأ�سي�س حمفظة منتجات  الداعمني  ال�سركاء 

كافة.
ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  لتمويل  منتجات   6 عن  البنك  وك�سف 
واملتو�سطة ت�سمل برنامج متويل املتاجر االإلكرتونية وي�ستهدف 
مواجهة  اإىل  وحاجتها  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  املن�ساآت 
احتياجات راأ�س املال العامل والقرو�س متو�سطة االأجل، ومنتج 
االأجل، والتمويل متناهي  لتوفري متويل ق�سري  املتجدد  التمويل 
ال�سغر الذي يوفر متويًا �سريعًا وفعااًل للمن�ساآت متناهية ال�سغر.
ال�سغرية  املن�ساآت  ائتمان  بطاقة  اأي�سًا  البنك  منتجات  وت�سمل 
واملتو�سطة التي توفر حلواًل وخدمات الدفع التي �ستمكن املن�ساآت 

من تغطية نفقات اأعمالها اليومية من خال خيارات �سداد مرنة.

تخطيط للمهن ومعايير للمهارات 
واالستقدام والتوظيف

هاين اجلفريعلي عبا�ض حممد عادل
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ضغط الشارع يجبر الماللي على إلغاء دوريات اإلرشاد

طهران - البالد
املــايل  نــظــام  على  ال�سعبي  ال�سغط  اأ�ــســفــر 
ل�سهرين،  املمتدة  العارمة  الحتجاجات  عرب 
"�سرطة  عن  التخلي  العام  املدعي  اإعــان  عن 
اأي  ـــاد،  الإر�ـــس ــــات  دوري واإلـــغـــاء  الأخاق"، 
الق�ساء،  فك ربطها عن  الآداب، موؤكدًا  �سرطة 
مبينًا اأنه مت اإلغاوؤها من قبل نف�س اجلهة التي 

اأ�س�ستها يف املا�سي.
الإيراين  النظام  ال�سعبية  التظاهرات  وهّزت 
ال�سابة  مقتل  عقب  الفائتة  الأيـــام  مــدى  على 
التي  الخـــاق،  �سرطة  يد  على  اأميني  مه�سا 
ــم يف عـــام 2005،  اأ�ــســ�ــســت حتــت هـــذا ال�ــس
منذ  خمتلفة  باأ�سكال  تعمل  كانت  ذلــك  وقبل 
فبعد عام 1979 مت  املا�سي،  القرن  ثمانينات 
الق�سايا  مع  للتعامل  خمتلفة  دوريات  ت�سكيل 
اأحمر  خــطــًا  تعترب  كــانــت  الــتــي  الجتماعية 
للحكومة، مثل ماب�س الن�ساء اأو العاقة بني 
الله"  "جند  دوريات  بينها  والفتيات،  الفتيان 
قبل  ال�ستينات،  يف  ـــدرك،  ال لــقــوات  التابعة 
اندماج القوتني يف قوات ال�سرطة، ودوريات 
مع  بالتعاون  الثوري  للحر�س  تابعة  اأخــرى 
 16 يف  اأميني  مقتل  ومنذ  البا�سيج.  ــوات  ق
اعتقالها  من  اأيــام  ثاثة  بعد   ،2022 �سبتمرب 
التظاهرات  تهداأ  مل  الأخــاق،  �سرطة  قبل  من 
اأ�سعلت وفاتها منذ ذلك احلني  يف الباد، فقد 
بينها  مــن  قــ�ــســايــا،  عـــدة  حـــول  الغ�سب  نـــار 
ال�سخ�سية  احلريات  على  املفرو�سة  القيود 
املــراأة،  مباب�س  املتعلقة  ال�سارمة  والقواعد 
ف�سًا عن الأزمة املعي�سية والقت�سادية التي 
القوانني  عن  ناهيك  الإيرانيون،  منها  يعاين 
املت�سددة التي يفر�سها نظام احلكم وتركيبته 

عمدت  فيما  عــام.  ب�سكل  والدينية  ال�سيا�سية 
اأوقع  ما  والقمع،  العنف  اإىل  الأمنية  القوات 
على  وحــكــم  الآلف،  واعــتــقــال  القتلى  مــئــات 

الع�سرات باأحكام م�سددة، بينها اإعدامات.

الــنــظــام  اأن  �ــســيــا�ــســيــون،  نــا�ــســطــون  ويــــرى 
لوقف  كتكتيك  الأخاق  �سرطة  األغى  الإيراين 
قالت  اإذ  الـــبـــاد،  جتــتــاح  ــتــي  ال النــتــفــا�ــســة 
مل  ال�سعب  اإن  جنـــاد،  علي  م�سيح  النا�سطة 

الأخــاق  �سرطة  لإ�سقاط  الر�سا�س  يــواجــه 
واإمنا لإ�سقاط النظام.

ومـــع مــوا�ــســلــة الحــتــجــاجــات يف اإيــــران، 
الوا�سعة  للم�ساركة  الدعوات  موجة  ت�ستمر 

يف تظاهرات جديدة تنطلق اليوم وت�ستمر 
حتى ال�سابع من ال�سهر اجلاري، حيث اأ�سدر 
عدد من ال�سباب الإيرانيني من مدن خمتلفة، 
الإ�ــســراب  اإىل  لان�سمام  مــ�ــســركــًا  بــيــانــًا 

ــتــوى الـــبـــاد.  ــى مــ�ــس والحـــتـــجـــاجـــات عــل
لتوزيع  الــ�ــســوارع  اإىل  املتظاهرون  ونــزل 
"انتفا�سة  اأ�سموها  ملا  والدعوة  املن�سورات 
حمتجات  ن�ساء  فيديو  اأظهر  كما  دي�سمرب"، 
اإىل  يدعني  من�سورات،  يوزعن  طهران  يف 
يف  والثورة"  والحــتــجــاج،  "الإ�سراب، 
اإىل 7 دي�سمرب احلــايل. وعلى  الفرة من 5 
منذ  الباد  �سربت  التي  الحتجاجات  وقع 
على  اإيــرانــيــًا   28 يواجه  املا�سي،  �سبتمرب 
الأقل بينهم 3 اأطفال، اأحكام الإعدام باتهامات 
باأنه  الدولية  العفو  اأفادت منظمة  �ستى، فقد 
الأقل  على  اأ�سخا�س   6 على  ُحكم  الآن  حتى 
اإيــران  احتجاجات  خال  عليهم  ُقب�س  ممن 
اأن  وذكرت  �سورية.  حماكمات  يف  بالإعدام 
عقوبة  ت�ستخدم  الإيـــراين  النظام  �سلطات 
الإعدام كاأداة "للقمع ال�سيا�سي من اأجل خلق 
املــواطــنــني، واإنــهــاء النتفا�سة  بــني  الــرعــب 
�ــســدور  عــن  املنظمة  واأعــلــنــت  ال�سعبية". 
من  كل  بحق  الآن  حتى  اأولية  اإعــدام  اأحكام 
�سدارت  ومــاهــان  زاده،  حممد  نــور  �سهند 
مــــدين، ومــنــو�ــســهــر مــهــمــن نـــــواز، وحمــمــد 
بروقاين، وحممد قادلو، واأبو الف�سل مهري 
ح�سني حاجيلو، وحم�سن ر�سا زاده قراقلو، 
و�سامان )يا�سني( �سيدي، و�سعيد �سريازي، 
م�سددة على اإمكانية ا�ستئناف هذه الأحكام، 
واأ�ـــســـدرت دعـــوة عــامــة جلميع الــنــا�ــس يف 
جميع اأنحاء العامل لكتابة ر�سائل اإىل �سفارة 
اإيــران يف الحتــاد الأوروبـــي يف بروك�سل 
ذكر  كما  الإعـــدام،  عقوبة  باإلغاء  واملطالبة 
اآخرين  �سخ�سًا   15 اأن  املنظمة  هــذه  بيان 
كرج  حمكمة  "احلرابة" يف  بتهمة  حوكموا 

الثورية مبحافظة الربز.

السلطات اإليرانية ترضخ وتحل شرطة األخالق

 

كييف - البالد
دخلت 500 بلدة اأوكرانية يف مرحلة الظام الدام�س بعد انقطاع 
الكهرباء عنها اإثر ال�سربات الرو�سية التي اأحلقت يف الأ�سابيع 
ذكر  حيث  الوطنية،  الكهرباء  ب�سبكة  كبرية  اأ�ــســرارًا  الأخــرية 
النائب الأول لوزير الداخلية، يفغيني ينني، اأن رو�سيا توا�سل 
 507 هناك  اأن  مبينًا  للباد،  احليوية  التحتية  البنية  مهاجمة 
الكهربائي.  التيار  من  حمرومة  الباد  من  مناطق   8 يف  بلدات 
من  و112  ت�سررا  الأكــر  هي  خاركيف  منطقة  اأن  اإىل  ولفت 

هناك  وخري�سون  دونيت�سك  منطقتي  يف  بينما  معزولة،  قراها 
زابوريجيا  ومنطقة   82 ميكوليف  ومنطقة  قرية   90 من  اأكر 
76 ولوغان�سك 43، فيما قال حاكم منطقة ميكوليف فيتاليت�س 
الكهربائي  التيار  انقطاع  يوؤدي  بينما  ن�سمد"،  اأن  "يجب  كيم: 
مرات عدة يف اليوم اإىل اإغراق مايني الأوكرانيني يف الظام، 
والربد مع انخفا�س درجات احلرارة اإىل دون ال�سفر لعدة اأيام.
الطاقة  ل�سبكة  جديدة  رو�سية  �سربات  توجيه  احتمال  ويثري 
الأوكرانية خماوف من �ستاء معقد خ�سو�سا لل�سكان املدنيني، 

ومن موجة جديدة من الاجئني خارج الباد. وعقب ان�سحاب 
رو�سيا من مدينة خري�سون يف نوفمرب املا�سي، كان اأمام القوات 
الأوكرانية خيارات حمدودة ملوا�سلة ا�ستعادة الأرا�سي التي 
اهتمام  وحتــول  الع�سكرية.  عمليتها  بدء  منذ  رو�سيا  احتلتها 
كييف اإىل خط املواجهة اجلنوبي الذي يبعد اأقل من 100 ميل 
"اجل�سر  لقطع  الأوكــرانــيــون  يتوق  حيث  اآزوف،  بحر  �سمال 
الربي" الذي يربط الرب الرئي�سي لرو�سيا ب�سبه جزيرة القرم، 
والتي �سمتها رو�سيا يف عام 2014. فيما يبدو اأن كييف عازمة 
اأي�سًا على حترير مدن مثل ميليتوبول واإنريهودار، حيث تقع 
دولية  اعتقادات  وو�سط  النووية.  للطاقة  زابوريجيا  حمطة 
باأن �سيناريو احلرب الإلكرونية ال�ساملة بات واقعيا، �سهدت 
العا�سمة الإ�ستونية تالني هذا الأ�سبوع اجتماع 150 خبريا 
بالأمن ال�سيرباين يف حلف �سمال الأطل�سي الناتو، ا�ستعدادا 
متخ�س�س   1000 من  اأكــر  اللقاء  ح�سر  اإذ  التوقعات،  لتلك 
باأمن الإنرنت من اأع�ساء الأطل�سي وحلفائه من جميع اأنحاء 
احللف  دفاعات  وتعزيز  واختبار  تقييم  على  مــرّكــزًا  العامل، 
لردع  الجتماع حت�سريًا  اأي هجمات.وجاء  الإلكرونية �سد 
خ�سو�سًا  قريبة،  �ساملة  اإلكرونية  حرب  حول  �سيناريو  اأي 
العملية  بــدء  منذ  احللف  توقعات  �سمن  كــان  الأمــر  هــذا  واأن 
جملة  ن�سرته  لتقرير  وفقا  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية 
اأنهم  اإىل  م�ساركون  م�سوؤولون  اأ�سار  حني  يف  "بوليتكو". 
نّفذت  كانت  اإلكرونية  هجمات  من  �سيناريوهات  اأدرجـــوا 
على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، مبا يف ذلك �سبكات 

الكهرباء، م�سريين اإىل اأن القادم م�سابه.

 تخطيط روسي لضرب سالسل التوريد

124 حادثة عنف ضد العاملين اإلنسانيين

500 بلدة أوكرانية تعاني من الظالم

الحوثي يضاعف أزمات الشعب اليمني
عدن - البالد

بن  عو�س  اأحمد  اليمني  اخلارجية  وزيــر  قطع 
احلوثي  مليلي�سيا  الإيـــراين  الدعم  بــاأن  مــبــارك، 
خا�سة  طــهــران،  مــن  ال�ساح  تدفق  وا�ستمرار 
الــطــائــرات املــ�ــســرية، يـــوؤدي ملفاقمة الأزمـــة يف 
اليمن، ويهدد الأمن وال�سلم يف املنطقة واملاحة 

الدولية واإمدادات النفط.
واأ�سار اإىل اأن ا�ستهداف املن�ساآت وناقات النفط 
الإيــرانــيــة،  املــ�ــســريات  بوا�سطة  يتم  اليمن  يف 
خال  من  تهدف  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  مو�سحا 
ال�سعب  على  اقت�سادي  ح�سار  فر�س  اإىل  ذلــك 
الــيــمــنــي ومــفــاقــمــة الأزمـــــة الإنــ�ــســانــيــة، خدمة 

للم�سروع الإيراين التخريبي.
يــاأتــي ذلـــك بــعــدمــا اأعــلــن الأ�ــســطــول اخلــامــ�ــس 
�سفينة �سيد يف  اعــرا�ــس  مــوؤخــرًا،  الأمــريــكــي 
اأنها  مــوؤكــدًا  احلــايل،  دي�سمرب  اأول  عمان  خليج 
على  لل�سواريخ  ووقـــودا  ذخــائــر  تــهــرب  كــانــت 

طريق بحري من اإيران اإىل اليمن.
ــر  ـــــوزراء وزي مــن جــهــتــه، اأكـــد نــائــب رئــيــ�ــس ال
يف  لل�سرعية  بــاده  دعــم  الإيــطــايل،  اخلارجية 
ا�ستئناف  اأجــل  من  تبذل  التي  وللجهود  اليمن 
واإنــهــاء  ال�سام  لتحقيق  ال�ساملة  املفاو�سات 

ــر اخلارجية  وزي لقائه  و�ــســدد خــال  الــ�ــســراع. 
هام�س  على  مــبــارك،  بــن  عو�س  اأحــمــد  اليمني 
م�ساركته يف منتدى حوارات روما املتو�سطية، 
اأم�س، على اأهمية جتديد ومتديد الهدنة، بح�سب 
وكالة الأنباء اليمنية، فيما قدم وزير اخلارجية 
الدعم  على  الإيطالية  للحكومة  �سكره  اليمني 
ال�سيا�سي الثابت واملتوا�سل للحكومة ال�سرعية 
موؤ�س�سات  وا�ستعادة  ال�سام  لإحال  �سعيها  يف 
الــدولــة واإنــهــاء النــقــاب احلــوثــي. وتطرق بن 
من  اليمني  ال�سعب  لــه  يتعر�س  مــا  اإىل  مــبــارك 
م�ستهدفة  متكررة  اإرهــابــيــة  حوثية  اعــتــداءات 

ومــوانــئ  النفطية  واملــنــ�ــســاآت  املــدنــيــة  ــان  الأعــي
ت�سنيف  قــــرار  اإىل  مــ�ــســريًا  الــنــفــط،  تــ�ــســديــر 
لدعم  داعيًا  اإرهابية،  منظمة  احلوثي  ميلي�سيا 

اإجراءات احلكومة لتنفيذ ذلك القرار.
عــاقــات  اإىل  اليمني  اخلــارجــيــة  ـــر  وزي ولــفــت 
احلر�س  من  كل  مع  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا 
وتدفق  اللبناين  الله  وحــزب  الإيــراين  الثوري 
الأ�سلحة والطائرات امل�سرية الإيرانية للميلي�سيا 

الإرهابية لزعزعة اأمن املنطقة وا�ستقرارها.
ــل اإجــــــرام مــلــيــ�ــســيــا احلـــوثـــي جتــاه  ــتــوا�ــس وي
املدنيني، اإذ تويف تربوي، متاأثرًا بالتعذيب الذي 

تعز،  مبحافظة  امليلي�سيا  �سجون  يف  له  تعر�س 
حملية،  م�سادر  وقــالــت  اليمن.  �سرقي  جنوب 
مــتــاأثــًرا  تــويف  البراء"  "�سادق  الــربــوي  اإن 
يف  التعذيب  نتيجة  لها  تعر�س  التي  باإ�سابته 

�سجون ميلي�سيا احلوثي يف تعز.
ـــدت املــ�ــســادر اأن الــربــوي �ــســادق الــبــراء  واأك
ال�سالح  �سجن  داخـــل  قا�سية  ملعاملة  تعر�س 
تعر�س  حيث  تعز،  يف  احلوثي  مليلي�سيا  التابع 
للتعذيب عن طريق ال�سعق الكهربائي وال�سرب 
منظمة  وقالت  بحقه.  قهرية  و�سائل  وا�ستخدام 
حقوقية اإنها وثقت مقتل نحو 300 معتقل مدين 
ومعتقات  �سجون  يف  التعذيب  حتــت  ق�سوا 
اخلا�سعة  املحافظات  يف  احلــوثــي  ميلي�سيات 

ل�سيطرتها.
 124 ر�سد  عن  املتحدة  الأمم  ك�سفت  ذلــك،  اإىل 
اليمن  الإن�سانيني يف  العاملني  حادثة عنف �سد 
الــعــام.  هــذا  مــن  الأوىل  الت�سعة  الأ�ــســهــر  خــال 
ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  واأو�سح 
يناير  من  الفرة  خال  اأنه  اليمن  يف  الإن�سانية 
اإىل �سبتمرب 2022، اأبلغ �سركاء العمل الإن�ساين 
الإن�سانيني  العاملني  �سد  عنف  حادثة   124 عن 

والأ�سول الإن�سانية يف اليمن.

دعم دولي للجهود 
األممية في ليبيا

الخرطوم تدعو للحوار 
لمعالجة أزمة سد النهضة

طرابل�س - البالد
يف ظل ا�ستمرار انق�سام ال�سلطة بني حكومتني يف ليبيا، وتزايد اخلافات 
حلل  للتو�سل  باده  دعم  ليبيا  يف  الأمريكي  املبعوث  اأكد  ال�سيا�سيني،  بني 

ليبي – ليبي.
الأمريكي  املبعوث  اإن  )الأحد(،  اأم�س  ليبيا،  لدى  الأمريكية  ال�سفارة  وقالت 
اخلا�س ال�سفري ريت�سارد نورلند �سرح باأن وا�سنطن تدعم جهود املبعوث 
اأجــل  مــن  حا�سمة  ـــرارات  ق لتــخــاذ  الليبيون  الــقــادة  يجتمع  حتى  الأممـــي 
مبا  الــدويل،  املجتمع  من  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  م�سريًا  الباد،  ا�ستقرار 
لدى  واأن  ليبي،  ليبي-  حل  اإىل  التو�سل  توؤيد  املتحدة،  الوليات  ذلك  يف 
بال�سجاعة  يتحّلون  اأنهم  ــراز  لإب لها  مثيل  ل  "فر�سة  الآن  الليبيني  القادة 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�س  وجدد  ذلك".  لتحقيق  واحلكمة 
املنفي  حممد  املجل�س  رئي�س  مع  لقاء  يف  تاأكيده  موؤخرًا،  باتيلي،  الله  عبد 
على اللتزام بخارطة الطريق املنبثقة عن ملتقى احلوار ال�سيا�سي لتحقيق 
اأن  بيان  يف  الإعامي  املكتب  اأو�سح  بينما  الباد،  يف  ال�سيا�سي  التوافق 
ال�سيا�سي  التفاق  عن  املنبثقة  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  لإ�سراك  دعا  باتيلي 
اأن  واأ�ساف  النتخابات.  نحو  قدما  للم�سي  د�ستوري  اأ�سا�س  �سياغة  يف 
خال  ليبيا  ب�ساأن  الأخـــرية  وحمادثاته  لقاءاته  حــول  اإحــاطــة  قــدم  باتيلي 
فيما  الرئا�سي،  املجل�س  رئي�س  نائب  الــايف  الله  عبد  ح�سره  الــذي  اللقاء 
جدد املجل�س الرئا�سي دعمه جلهود املبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات 
ل�ستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق. وتعي�س ليبيا اأزمة �سيا�سية منذ تعر 
الأطــراف  توافق  عدم  ب�سبب  الآن،  وحتى   2021 دي�سمرب  يف  النتخابات 
ال�سيا�سية على الأ�سا�س الد�ستوري لهذه العملية النتخابية، نتيجة خافات 

حول �سروط الر�سح للرئا�سة.

اخلرطوم - البالد
�سدد نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة حممد حمدان دقلو، على اأهمية التو�سل 
لتفاق نهائي بني ال�سودان وم�سر واإثيوبيا ب�ساأن �سد النه�سة، وذلك ل�سمان 
حقوق اجلميع، مطلعًا خال لقائه وفد ال�سودان املفاو�س حول �سد النه�سة 

على �سري املحادثات واآخر التطورات حول امللف.
واأكد دقلو على �سرورة اأن يكون احلوار والتوافق، مرتكزا اأ�سا�سيا ملعاجلة 
ملف �سد النه�سة، مبا ميكن الدول الثاث من ال�ستفادة منه وعدم ت�سررها، 
فيما قال ال�سفري الإثيوبي يف اخلرطوم بيتال اأمريو الأ�سبوع املا�سي، اإن 
وزير خارجية باده دمييكي ميكونني اتفق مع نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة 
"بطريقة  واحلـــدود  النه�سة  �سد  ملفي  معاجلة  على  دقلو،  حمدان  حممد 

�سلمية.
ولفت ال�سفري اأمريو اإىل اأن اجلانب ال�سوداين اأبدى خال لقاء بني ميكونني 
ال�سام املوقع بني احلكومة  اتفاق  ودقلو باخلرطوم ا�ستعداده لدعم تنفيذ 

الإثيوبية وجبهة حترير تيغراي. 
ويثري ملف �سد النه�سة توترًا بني الدول الثاث م�سر وال�سودان واإثيوبيا 
دون  اأحادي  قرار  والتخزين عرب  بامللء  بالنفراد  اأبابا  اأدي�س  اتهام  ب�سبب 
التن�سيق مع دولتي امل�سب، بينما اأكدت وزارة اخلارجية امل�سرية يف ر�سالة 
خمالفة  يعد  الإثيوبي  الت�سرف  اأن  املا�سي  ال�سيف  الأمــن  ملجل�س  بعثتها 
لقواعد  ج�سيمًا  وانتهاكًا   2015 عام  املربم  املبادئ  اإعــان  لتفاق  �سريحة 
القانون الدويل واجبة التطبيق، والتي تلزم اأدي�س اأبابا بو�سفها دولة املنبع 

بعدم الإ�سرار بحقوق دول امل�سب.



اليوم العالمي للتطوع
الثنني 11 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 5 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 823789

فجر ال�صحافة 
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العمل التطوعي .. عطاء 
84 %  من الشباب السعودي لديهم  

تعزيز القيم اإلنسانية والتالحم وإدراك األثر اإليجابي على الفرد والمجتمع 

د يحفز على التبني املجتمعي والتنظيم والتمكني و�سوًل اإىل مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام  عملت اململكة ممثلة يف اجلهات ذات العالقة على تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي ليكون وفق نهج جموَّ
2030م؛ يف ظل م�ساركتها دول العامل يف الحتفاء باليوم العاملي للتطوع الذي ي�سادف 5 دي�سمرب من كل عام، باإطالق العديد من الفعاليات واملبادرات، مب�ساركات اجلهات احلكومية واخلا�سة واجلمعيات 

اخلريية املختلفة. وت�سلط هذه الفعاليات حتت مظلة وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية املقامة يف املجمعات التجارية واملرافق العامة، ال�سوء على العمل التطوعي والتناف�س فيه بني ال�سباب 
وال�سابات، بالإ�سافة اإىل تنفيذ العديد من املبادرات التطوعية يف خمتلف حمافظات ومناطق اململكة، والعمل على تدريب وتاأهيل املتطوعني؛ تعزيزًا لقيم العمل التطوعي الذي ت�سمنته م�ستهدفات الروؤية 

الطموحة، يف م�سعى غايته اإدراك الأثر الإيجابي الفاعل للعمل التطوعي على الفرد واملجتمع.

جدة ـ البالد 

حاضنة سعودية 
وكما اأطلقت الوزارة "يوم التطوع ال�سعودي" بدءًا من العام 
2020م، وذلك امتدادًا ملبادراتها املتعلقة بالعمل التطوعي؛ 
التطوعي  للعمل  الوطنية  املن�سة  تد�سني  بينها:  من  التي 
التي تعد حا�سنة �سعودية للعمل التطوعي، توفر بيئة اآمنة 
املوفرة  واجلــهــات  املتطوعني  بني  العالقة  وتنظم  تخدم 
املن�سة مربوطة  اإن  اململكة، حيث  التطوعية يف  للفر�س 
وت�سهم  "اأب�سر"،  ومن�سة  الوطني  املعلومات  مبركز 
ي�سر  بكل  التطوعية  للفر�س  املتطوعني  و�ــســول  يف 

و�سهولة.
وكر�ست الوزارة جهودها ليكون نهج العمل التطوعي 
املجتمعي  التبني  عــلــى  املــحــفــزة  بــاجلــودة  يت�سم 
والــتــنــظــيــم والــتــمــكــني مبـــا يــجــ�ــســد قــيــم املــواطــنــة 
والعطاء، بو�سف العمل التطوعي �سمة املجتمعات 
املجتمع،  طــاقــات  تفعيل  يف  لــــدوره  احلــيــويــة؛ 
و�سواعدهم؛  اأبنائه  مبنجزات  الوطن  واإثـــراء 
لي�سكل التطوع املجتمع ال�سعودي على الأ�سعدة 

كافة وخمتلف املجالت.
املتحدة  الأمم  اأقرته  للتطوع  العاملي  واليوم 
التطوعي  بالعمل  للتعريف  1985م  عــام 
�سرائح  وحتفيز  املتطوعني،  جهود  ــراز  واإب
املــجــتــمــع كــافــة لــلــمــ�ــســاركــة يف املـــبـــادرات 
التطوعية التي ُتطَلق يف ذلك اليوم لتغطي 
خمــتــلــف الأ�ـــســـعـــدة، فــيــكــون هـــذا الــيــوم 
ملتًقى �سنويًا يعزز يف املجتمع اإح�سا�س 
�سكر  لفتة  يف  وذلـــك  والــعــطــاء،  الــبــذل 
العامل،  اأنحاء  يف  للمتطوعني  وعرفان 
اإىل جانب  املبذولة،  تقديرًا جلهودهم 
تعزيز ثقافة التطوع لدى املجتمعات.

تحفيز الشباب 
نتائج  اأظهرت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
ا�ستطالع اآراء ال�سباب ال�سعودي 
"اهتمام  التطوعي  العمل  حول 
ورغـــبـــة عــالــيــة لـــدى الــ�ــســبــاب 

للعمل التطوعي بن�سبة بلغت 84 %"، حيث توزع هذا الهتمام 
ب�سكل مت�ساٍو بني الذكور والإناث.

وك�سف ال�ستطالع الذي بلغ حجم عينته 1126 فرًدا من خمتلف 
%، اأن   36 % والإنــاث   64 مناطق اململكة، مثلت ن�سبة الذكور 
حيث  التطوعي،  للعمل  ال�سباب  لدى  عالية  ورغبة  اهتماًما  هناك 
يتفق غالبية ال�سباب على اأن احل�سول على فر�س العمل التطوعي 
يف املجتمع ال�سعودي "�سهلة" بن�سبة اأعلى مثلت 48 %، بينما 
اأنه ل تتوفر فر�س  % يرون  "�سعبة"، و11  اأنها  % يرون   27
ال�سعودي ل ت�سل  ال�سباب  % من   14 اأن  تطوعية. مع مالحظة 
لهم معلومات كافية عن فر�س العمل التطوعي. واأ�سار ال�ستطالع 
الذي اأجراه املركز الوطني ل�ستطالعات الراأي العام التابع ملركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، اإىل اأن 70 % من ال�سباب قراأوا 
اأو �سمعوا عن اأهمية واإيجابيات التطوع، بينما 30 % ل تتوفر 

لديهم فكرة عن ذلك.
الأعمال  يف  امل�ساركة  لهم  �سبق  ال�سباب  من   %  45 اأن  واأو�سح 
التطوعية خالل املدة املا�سية، منهم 68 % حتققت توقعاتهم من 
العمل التطوعي. ومتثلت اأهم الأ�سباب التي متنع ال�سباب الذين 
مل ي�سبق لهم امل�ساركة يف الأعمال التطوعية يف "عدم توفر الوقت 
باحل�سول  املعرفة  "عدم  ذلك  يلي   ،%  49 بلغت  لديهم" بن�سبة 
احل�سول  "�سعوبة  ثم   %  24 بن�سبة  التطوعية"،  الفر�س  على 
% يربرون ذلك   12 %، بينما   13 على فر�س تطوعية" بن�سبة 

باأنه مل يتم الطلب منهم للم�ساهمة يف الأعمال التطوعية.
التطوعي  للعمل  ال�سباب  جتذب  التي  املحفزات  ترتيب  جاء  فيما 
"املحفزات  ــم  ث  ،%  22 مثلت  بن�سبة  املجتمع"  "خدمة  يف 
بن�سبة  املالية"  "املحفزات  ذلك  يلي   ،%  16 بن�سبة  التقديرية" 
12 % ثم "حتقيق الذات وال�سعور بالر�سا" بن�سبة 7.5 % ثم 
"تعلم القيم والأخالق" بن�سبة 7 %، كما اأن هناك حمفزات اأخرى 
ذات اأهمية متت الإ�سارة اإليها بن�سبة 5 % تقريبًا لكل منها متثلت 
الجتماعية"  العالقات  واملهارات" و"بناء  املعارف  "اكت�ساب  يف 
و"التطوير الوظيفي" و"احت�ساب ال�ساعات التطوعية يف العمل 

والدرا�سة" و"بيئة العمل التطوعي".

عمل إنساني 
الن�ساين  العمل  جمــالت  تفعيل  يف  اأهمية  للتطوع  اأن  �سك  ول 
اإ�سافة اإىل انعكا�س خدمات املتطوع على الوطن اقت�ساديا وبيئيًا 

واجتماعيًا، كما اأن ثقافة التطوع لها تاأثري يعود بالنفع للمجتمع 
وهو من املبادرات اللحظية بال هدف اأو �سرط مادي اأو معنوي، 
التنمية  مــن  جـــزًءا  الــفــرد  يجعل  التطوعي  العمل  اأن  عــن  ف�سال 
كما  للمجتمع،  الولء والنتماء  املجتمعية احلديثة، ويعزز روح 
اأن اأمتتة اخلدمات اأفادت الكثري من املتطوعني واأ�سهمت بتطبيق 
القوانني، اإىل جانب اأن العمل التطوعي ُي�سيع املحبة والوئام بني 

املتطوعني واملجتمع كاماًل.
ولي�س هذا فح�سب بل اأن الكلمة الطيبة عطاٌء ممتد، كون املتطوع 
يحظى بقيمة عالية يف املجتمع واأثره ممتد، واملتطوعون يعربون 
عن اللحمة الوطنية والتكاتف الجتماعي لتحقيق ر�سالة الوطن.

تعزيز التالحم 
امل�سرتكة  الإن�سانية  القيم  تعزيز  للتطوع دورًا مهمًا يف  اأن  وكما 
تعزيز  ب�سكل كبري يف  اأ�سهمت  التي  املبادرات  العديد من  وهناك 
والتي  التطوع  خالل  من  املجتمعي  والتعاي�س  الوطني  التالحم 
تخدم مفهوم احلوار ون�سر قيم الت�سامح والتعاي�س بني خمتلف 

الأطياف الفكرية".
كبري  دافــع  التطوعي  للعمل  الوطنية  املن�سة  انطالقة  اأن  كما 
واملوؤ�س�سات  لالأفراد  احلقيقي  املنظم  وهي  وانت�ساره،  لتو�سعته 
حلقة  تكون  لأن  تهدف  املن�سة  للمجتمع،  عامة  ملنفعة  به  املهتمة 
من  والأفــــراد  فــر�ــس تطوعية،  لديها  الــتــي  اجلــهــات  بــني  و�ــســل 
قطاع  اأو  حكومية  جهات  من  التطّوع؛  يف  الراغبني  من�سوبيها 
خا�س، مما يعزز ثقافة العمل التطوعي ون�سرها لدى اجلمهور، 
نهجت  التي  احلكومية  اجلهات  بع�س  ملن�سوبي  حمفزًا  لتكون 

نهجًا متقدمًا يف تر�سيخ مفهوم التطّوع بني من�سوبيها.
وما اإن انطلقت املن�سة حتى ت�سابقت اجلهات احلكومية باإن�ساء 
مراكز تطّوع يف اأجهزتها، وبداأت الهتمام بن�سر ثقافة هذا العمل 
من�سوبيها  ا�ستقطبت  مثاًل  التعليم  فــوزارة  والإن�ساين.  النبيل 
يف  تطوعي  عمل  �ساعات  لتكون  التطوعي  العمل  يف  الراغبني 
جميع املجالت؛ لُت�ساف لهم يف الأداء الوظيفي، فاأوجدت وكالة 
اإيجاد فر�س  الب�سرية ممثلة بالإدارة العامة للتطوير من  املوارد 
192 متطوعًا، و110  8500 فر�سة، وت�سجيل  تطوعية لنحو 
من  يــقــرب  مــا  �ــســاعــات  فبلغت  تطوعية،  لفر�س  مــوفــرة  جــهــات 
53 ور�سة عمل، وبلغ  �ساعة تطوعية، وعقد   )10.900.000(

العائد القت�سادي 8.865.243 رياًل.

إثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم بمختلف المجاالت
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إنساني بال حدود
اهتمام بمساعدة اآلخرين 

تدشني فعاليات ملتقى 
التطوع البلدي األول

استثمار الوقت والقدرات بغرس روح التطوع
البالد - يا�صر خليل

اأكد م�سوؤولون الهتمام الكبري باليوم العاملي 
يف  النبيلة  القيم  مل�سامني  تــاأكــيــدًا  للتطوع، 
لــدى  الــوطــنــيــة  والـــــروح  الإيــجــابــيــة  تعميق 
العمل  على  احلــث  اأن  اإىل  م�سريين  اجلميع، 
ال�سامية  الــر�ــســائــل  اأهـــم  مــن  يــعــد  الــتــطــوعــي 
اإطار  يف  طويلة  ل�سنوات  عليها  يعملون  التي 

امل�سوؤولية الجتماعية. 
واملــيــاه  البيئة  وزارة  فــرع  عــام  مــديــر  وقـــال 
والزراعة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س �سعيد 
ومكاتب  الإدارات  اإن  الغامدي،  الله  جــار  بن 
ــــــوزارة مبــحــافــظــات مــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة  ال
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  تنفيذ  عــلــى  حري�سة 
اأن  اإىل  منوهًا  العاملي،  التطوع  بيوم  احتفاًء 
فر�سة  ي�سكل  التطوعي  للعمل  العاملي  اليوم 
لالإعالن عن خطوات منظمة لتاأطري التوجهات 
والفعاليات الكفيلة بجعل التطوع ثقافة ُتعا�س 

ل حمطة عابرة.
اأتــاح  الـــوزارة مبكة،  فــرع  اأن  الغامدي،  وبــني 
على  التطوعية  الــفــر�ــس  مــن  الــعــديــد  ــجــاد  اإي
جميع  يف  للتطوعي  للعمل  الوطنية  املن�سة 
املحافظات، للم�ساهمة يف غر�س روح التطوع 

باملجتمع واكت�ساب اخلربات وا�ستثمار الوقت 
والقدرات وتعزيز روح النتماء الوطني.

لر�سد  تطوعية  ــادرة  مــب هــنــاك  اأن  اإىل  ولــفــت 
وحتريز الآبار املك�سوفة واملهجورة الرتوازية 
من  ت�سكله  ملــا  املنطقة  يف  منها  امل�ستفاد  غــري 

�سالمة  على  احلــفــاظ  وبــهــدف  خطورة بالغة، 
طبقات  تلوث  من  واحلــد  واملمتلكات،  الأرواح 
 60 يقارب  ما  مب�ساركة  وذلــك  اجلوفية،  املياه 
ــــداد تــقــريــر عــن كــل حــالــة لتــخــاذ  مــتــطــوعــًا لإع
للحفاظ  املــبــادرة  تهدف  الـــالزم، حيث  الإجـــراء 

الأ�سر  توجه  ظل  يف  واملمتلكات،  الأرواح  على 
قال  ذاتــه،  ال�سياق  ويف  الربية.  املتنزهات  اإىل 
وزاة  بــفــرع  واملــ�ــســالــخ  الأ�ـــســـواق  اإدارة  مــديــر 
املكرمة  مكة  مبنطقة  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة 
هناك  اإن  الــزهــراين،  علي  بن  جمعان  املهند�س 

الــفــواكــه  تــوعــويــة مبــخــاطــر  تــطــوعــيــة  حملة 
واخل�سار جمهولة امل�سدر، بالتزامن مع اليوم 
�ــســوق اخل�سار  لــلــتــطــوع، وذلـــك يف  الــعــاملــي 
اإدارة  املــركــزي بــجــدة، مبــ�ــســاركــة  والــفــاكــهــة 
واملياه  البيئة  بــوزارة  العام  والنفع  الأ�سواق 
جــدة،  يف  ال�سحية  والــ�ــســوؤون  والـــزراعـــة، 
احلملة  اأن  اإىل  ولفت  املتطوعني.  مــن  وعــدد 
اخل�سروات  اختيار  اآلية  للم�ستهلك  �ست�سرح 
والـــفـــواكـــه الــ�ــســلــيــمــة مـــن نــاحــيــة ظــاهــريــة، 
ال�سوق  اإىل ا�ستعرا�س عمل خمترب  بالإ�سافة 
والفواكه  اخل�سروات  خلو  فح�س  لعمليات 
التعامل  يتم  اأنـــه  اإىل  مــ�ــســريًا  املــبــيــدات،  مــن 
وفقًا  امل�سدر  جمهولة  الزراعية  املنتجات  مع 
الــوزارة  لــدى  املعتمدة  النظامية  لــالإجــراءات 
من  الهدف  اأن  مبينًا  العالقة،  ذات  واجلــهــات 
ملرتادي  توعوية  �سحية  بيئة  خلق  املــبــادرة 
حلقة اخل�سار والفاكهة.   اإىل ذلك، اأكد الدكتور 
جا�سم الياقوت نائب رئي�س احتاد الإعالميني 
العرب، �سيف �سرف منتدى الإعالم التطوعي 
بالعمل  الرقي  يف  ي�سهم  املنتدى  اأن  الثالث، 
الأعــمــال  اأفــ�ــســل  مــن  يعترب  الـــذي  التطوعي، 
�سمن  كلمته  يف  الياقوت  ونــوه  الإن�سانية. 
التطوعي  الإعــالم  منتدى  اأعمال  افتتاح  حفل 
العمل  على  احلــث  اأن  اإىل  افــرا�ــســيــًا،  الثالث 
الإن�سان�سة  الر�سائل  اأهــم  من  يعترب  التطوعي 
ال�سامية، مو�سحًا اأن الإعالم له دور مهم لإر�ساد 

النا�س لالأن�سطة التطوعية.

 للحفاظ على بيئة 
حممية امللك خالد

 بناء قدرات املنظمات 
غري الرحبية

مكة املكرمة - البالد
فعاليات  املكرمة  مكة  يف  اأمــ�ــس  انطلقت 
الأول  البلدي  التطوع  مللتقى  الأول  اليوم 
واملعر�س امل�ساحب له، الذي يقام برعاية 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل 
اأمري  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  م�ست�سار 
مع  بالتزامن  ــك  وذل املكرمة،  مكة  منطقة 
وزارة  مــن  بتنظيم  العاملي  التطوع  يــوم 

ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان.
ـــوؤون الــبــلــديــة  ـــ�ـــس وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر ال
بن  عبدالله  املهند�س  والإ�سكان  والقروية 
اآلف   9 اأن�ساأت  الوزارة  اإن  البدير،  حممد 
فر�سة تطوعية يف جميع مدن وحمافظات 
األف متطوع   250 اأكرث من  نفذها  اململكة 
�ــســاعــة عمل  األـــف   700 ومــتــطــوعــة عــرب 
على  عملت  الــــوزارة  اأن  مبينًا  تطوعية، 
للم�ساركة  اإدارة   17 ومتــكــني  تاأ�سي�س 
املجتمعية يف الأمانات يف مناطق اململكة 
كافة، واأن الوزارة حققت يف العام 2021 
املركز الثاين على م�ستوى اململكة يف دعم 
املواطنني  تــخــدم  والــتــي  التطوع  بــرامــج 
اليوم  فعاليات  ت�سمنت  كما  واملقيمني. 
عن  حــواريــة  جل�سة  عقد  للملتقى  الأول 
وابتكار  لدعم  املختلفة  القطاعات  تكامل 

املبادرات التطوعية يف القطاع البلدي.
وت�سمنت فعاليات اليوم الأول اأي�سًا عقد 
ور�سة عمل لبتكار فر�س تطوعية نوعية 
يف جمال خدمة �سيوف الرحمن بالقطاع 

الــتــطــوع  اإدارة  مــديــرة  قــدمــتــهــا  الــبــلــدي 
ــة  ــقــروي بــــــوزارة الـــ�ـــســـوؤون الــبــلــديــة وال
�سيكون  حيث  الهي�سل  نوير  والإ�ــســكــان 
من خمرجات الور�سة و�سع دليل للفر�س 
التطوعية خلدمة �سيوف الرحمن بالقطاع 
ت�سميم  على  الور�سة  تعمل  كما  البلدي، 
ــادرة كـــربى خلــدمــة �ــســيــوف الرحمن  ــب م
عقد  مت  كــمــا   ، هــــ   1444 حـــج  مبــو�ــســم 
تطوعية  فر�س  "ابتكار  بعنوان  ور�ــســة 
والرقابة  الب�سرية  الت�سوهات  م�سار  يف 
على حت�سني امل�سهد احل�سري" والتي من 
خمرجاتها تطوير دليل الفر�س التطوعية 
مب�سار حت�سني امل�سهد احل�سري والرقابة 
املجتمع  اإ�سراك  فر�س  م�سارات  وحتديد 

بالربنامج.
للملتقى  الأول  الــيــوم  فــعــالــيــات  و�ــســمــن 
البلدية  ال�سوؤون  وزيــر  نائب  معايل  قــام 
ـــقـــرويـــة والإ�ـــســـكـــان ومـــعـــايل اأمـــني  وال
العا�سمة املقد�سة املكلف الأ�ستاذ �سالح بن 
علي الركي يرافقة عدد من اأمناء املناطق 
بزيارة ملتحف الوحي، اطلعوا فيه على ما 

ي�ستمله املعر�س.
يــذكــر اأن املــلــتــقــى الـــذي يــقــام عــلــى مــدى 
بــجــهــود  ــعــريــف  ــت ال اإىل  يـــهـــدف  يـــومـــني 
التطوع  والــبــلــديــات يف جمــال  الأمــانــات 
عمل  وت�سهيل  التطوعية  الفر�س  وطــرح 
واملقيمني  املواطنني  يخدم  مبا  املتطوعني 

ومبا يخدم اأهداف روؤية 2030.

الريا�س - البالد
نــظــمــت هــيــئــة تــطــويــر حمــمــيــة الإمـــــام 
ــادرة  ــب عــبــدالــعــزيــز بـــن حمــمــد املــلــكــيــة م
مب�ساركة  البيئة  على  للحفاظ  تطوعية 
 100 واأكرث من  الهيئة  عدد من من�سوبي 
امللك  متطوع على مدار يومني يف حممية 

خالد امللكية.
الهيئة  جــهــود  �ــســمــن  املــــبــــادرة  ـــي  ـــاأت وت
اأهــدافــهــا  لتحقيق  و�سعيها  املــتــوا�ــســلــة 
ال�سلبية  الآثــــــار  مــعــاجلــة  يف  املــتــمــثــلــة 
بيئة  اإىل  لــلــو�ــســول  البيئية  واحلــمــايــة 

م�ستوى  ورفــع  ا�ستدامة،  ذات  منوذجية 
جودة احلياة وفقًا لروؤية اململكة 2030، 
اإىل جانب زيادة الوعي والهتمام بنظافة 

البيئة وال�سلوكيات املتعلقة بها.
املــبــادرات  هــذه  خــالل  من  الهيئة  وت�سعى 
ال�سلوكيات  ون�سر  تعزيز  اإىل  املجتمعية 
البيئة  ل�ــســتــدامــة  والــداعــمــة  الإيــجــابــيــة 
الــوعــي  ن�سبة  ورفـــع  عليها،  واملــحــافــظــة 
بالبيئة  الهتمام  عرب  املجتمع  اأفــراد  لدى 
ثقافة  ن�سر  على  عـــالوة  ــعــام،  ال واملــنــظــر 

التطوع للحفاظ على البيئة.

الريا�س - البالد
والتنمية  الب�سرية  املــــوارد  وزيـــر  اأعــلــن 
املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعية، 
الــربــحــي  غــري  الــقــطــاع  لتنمية  الــوطــنــي 
الــراجــحــي،  �سليمان  بــن  اأحــمــد  املهند�س 
ــادرة  ــب انـــطـــالق الــنــ�ــســخــة الــثــانــيــة مـــن م
من  عـــدد  مبــ�ــســاركــة  بخربتك"،  "تطوع 
يف  وامل�ست�سارين  واملخت�سني  الـــوزراء، 
تعزيز  اإىل  املبادرة  وتهدف  جمالت.  عدة 
وم�ساندة  الحــرايف،  التطوع  ممار�سات 
الربحية،  غــري  املــنــظــمــات  قــــدرات  وبــنــاء 
الأعمال يف مواجهة  ودعم رواد ورائدات 

التحديات والعقبات التي تواجههم.

التنفيذي  الرئي�س  املــبــادرة  يف  وي�سارك 
لقطاع  الرئي�س  ونــائــب  ال�سويلم،  اأحــمــد 
النمو عبداملح�سن الركي، ونائب الرئي�س 
لقطاع ال�سراتيجية خالد حاجي، ونائب 
ومدير  )املكلف(  التطوير  لقطاع  الرئي�س 

عام ال�ستثمار الجتماعي حمد الكلثم.
املركز  مــن  ــًا  اإميــان امل�ساركة  هــذه  وتــاأتــي 
و�سعيًا  ــتــطــوع،  ال بــاأهــمــيــة  ومــنــ�ــســوبــيــه 
 2030 اململكة  روؤية  م�ستهدفات  لتحقيق 
يف العمل التطوعي الحرايف، من خالل 
التخ�س�سية  ــول  واحلــل الإر�ـــســـاد  تــقــدمي 
ا�ستدامة  و�سمان  املجتمع،  فئات  جلميع 

العطاء الإن�ساين.

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

 100 متطوع 

»تطوع بخبرتك«

أكدوا أهمية تعزيز الرسالة اإلنسانية النبيلة.. مسؤولون لـ»               «:

1234 متطوع في المملكة 
بحلول 2030

جهات تسهم في 
توفير الفرص

 فرصة تطوعية 
متوفرة للجميع

 ماليين ساعة 
تطوعية بالسعودية

 110850010مليون

تشجيع املنظمات الداعمة للتطوع
جدة – البالد

جعل  اململكة،  يف  التطوعي  بالعمل  النظري  منقطع  اهــتــمــام 
 2030 روؤيـــة  م�ستهدفات  �سمن  ت�سع  العالقة  ذات  اجلــهــات 
بني  والتكاتف  التكامل  لتحقيق  متطوع  مليون  اإىل  الو�سول 
اأطلقت وزراة  لذلك  اإىل تنمية م�ستدامة،  فئات املجتمع ما يقود 
املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية، يف وقت �سابق، اجلائزة 
الثاين ت�سجيًعا  2022، يف مو�سمها  التطوعي  للعمل  الوطنية 
بطريقة  التطوعي  العمل  ممار�سات  وحتفيز  التطوعي،  للعمل 
املمار�سات  وتكرمي  واإبـــراز  واجلــهــات،  الأفـــراد  لــدى  م�ستدامة 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  عليها،  والقائمني  املتميزة،  التطوعية 
التنمية امل�ستدامة يف جمال العمل التطوعي باململكة، اإ�سافة اإىل 

تعزيز جودة ونوعية اجلهود واملبادرات التطوعية. 
الــقــطــاعــات  هـــي:  ــات،  ــئ ف �ــســت  ت�ستهدف  الــتــطــوعــيــة  اجلـــائـــزة 
يف  املتمثلة  والتعليمية  واخلا�سة،  الربحية،  وغري  احلكومية، 
التطوعية،  والــِفــرق  التعليم(،  واإدارات  والكليات  )اجلامعات 
هي:  م�سارات  ثالثة  اجلائزة  تت�سمن  كما  الأفــراد،  اإىل  اإ�سافة 
اجلهات: ممثلة بالقطاعات احلكومية، وغري الربحية واخلا�سة، 
وامل�سار  التعليم،  واإدارات  والكليات  اجلامعات  اإىل  اإ�سافة 
لالأفراد  �س  ُخ�سِ الثالث  امل�سار  بينما  التطوعية،  الِفرق  الثاين: 
والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزارة  دعت  بينما  املجتمع(،  )عموم 
الجتماعية الراغبني بامل�ساركة يف اجلائزة من اجلهات والأفراد 

ملعرفة  التطوعي  للعمل  الوطنية  املن�سة  زيـــارة  عــرب  للتقدمي 
بعد  اجلــائــزة،  ومراحل  التحكيم،  ومعايري  امل�ساركة،  �سوابط 
امل�ساركني،  من  كبري  عدد  تقدم  للجائزة،  الأول  املو�سم  �سهد  اأن 
يوم  فعاليات  اختتام  حفل  �سمن  باجلائزة  الفائزين  وتــكــرمي 

التطوع ال�سعودي والعاملي.
التي  مبتكرة  تطوعية  مــبــادرات  اجلائزة  اأهــداف  �سمن  ونفذت 

مفاهيم  وتعزيز  تر�سيخ  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع،  حاجات  تلبي 
وممار�سات العمل التطوعي امل�ستدام وحتقيق التكامل والتكاتف 
بني القطاعات املختلفة، فيما �سملت اجلائزة عدة م�سارات، هي: 
امل�ساريع  يف  املتطوعني  لتكرمي  الهادفة  التطوعية،  امل�ساريع 
حمددة،  وق�سية  مو�سوع  تخدم  التي  الواقع  اأر�س  على  املنفذة 
ودعم التطوع بهدف ت�سجيع املنظمات الداعمة للتطوع على رفع 

املعايري الكفيلة بزيادة عدد املتطوعني، من خالل �سناعة الفر�س 
التطوعية وتوفري البيئة اجلاذبة للتطوع، وال�ساعات التطوعية 
حمددة،  �ساعات  عدد  يكمل  الذي  املتطوع  وتكرمي  حتفيز  بهدف 
كما يهدف الربنامج اإىل تكوين نظام حتفيزي وت�سجيعي لزيادة 
اأعداد املتطوعني وا�ستدامة م�ساركتهم التطوعية عرب اإيجاد روح 

من املناف�سة امل�ستمرة لديهم.

إحصائيات وأرقام



اليوم العالمي للتطوع
الثنني 11 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 5 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1023789

متحدث وزارة الموارد البشرية لـ           :

برامج وأنشطة 
1000 شجرة ضمن فعالية نوعية مستدامة

تطوعية بـ»روضة الخفس«

الرياض - البالد
الجتماعية  الب�سرية والتنمية  املوارد  تعتزم وزارة 
خالل احتفالها بيوم التطوع ال�سعودي والعاملي، الذي 
ي�سادف اخلام�س من �سهر دي�سمرب من كل عام ميالدي، 
تنفيذ العديد من الربامج والأن�سطة التطوعية النوعية 
للمرة  التطوع  ملتقى  اإطــالق  اأبرزها:  من  امل�ستدامة، 
ال�سعودي،  التطوعي  الـــدور  تنفيذ  وكــذلــك  الأوىل، 
اململكة،  مناطق  كل  يف  الفعاليات  من  حزمة  واإقــامــة 
بالإ�سافة اإىل تكرمي الفائزين باجلائزة الوطنية للعمل 
ورفع  التطوعي،  العمل  ثقافة  تعزيز  بهدف  التطوعي 

وعي اأفراد املجتمع باأهمية ممار�سته.
ــطــوع الــ�ــســعــودي  ــت وحتــتــفــل الـــــــوزارة بــيــوم ال
والعاملي، من خالل اإقامة وتنفيذ عدد من املبادرات 
الفعاليات  من  عــدد  وتنظيم  امل�ستدامة،  التنموية 
والربامج التطوعية املختلفة، بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية والقطاع غري الربحي، وذلك حتت �سعار 
وطن". "عطاء 

والعاملي  ال�سعودي  التطوع  بيوم  الحتفال  وياأتي 
للعام الثالث على التوايل، بهدف الإ�سهام يف حتقيق 
اململكة  وروؤيــة  الوطني،  التحول  برنامج  م�ستهدفات 
2030، املتمثلة يف الو�سول اإىل مليون متطوع بحلول 
عام 2030، بالإ�سافة اإىل م�ساركة املجتمع الدويل يف 
اإبراز جهود املتطوعني، وحتفيز �سرائح املجتمع كافة 

للم�ساركة يف املبادرات التطوعية املختلفة.
الوطنية  املن�سة  �ستنفذ عرب  الفعاليات  تلك  اأن  يذكر 
للعمل التطوعي، التي تعد حا�سنة للتطوع يف اململكة، 
حيث توفر بيئة اآمنة تخدم وتنظم العالقة بني اجلهات 
واملتطوعات  واملتطوعني  التطوعية  للفر�س  املوفرة 
و�سول  يف  م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة  اأخـــرى،  جهة  من 

املتطوعني للفر�س التطوعية بكل ي�سر و�سهولة.

جدة - يا�سر خليل
الب�سرية  املــوارد  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأكــد 
اأن  لـ"البالد"،  حــمــاد  اآل  �سعد  الجتماعية  والتنمية 
الحــتــفــال بــيــوم الــتــطــوع الــ�ــســعــودي والــعــاملــي والــذي 
اإىل  يهدف  عــام  كل  من  دي�سمرب  من  اخلام�س  ي�سادف 
ال�سعودي  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز 
يقدمه  مــا  يج�سد  كما   ،2030 اململكة  روؤيـــة  ومــواكــبــة 
املتطوعون واملتطوعات من جهود جتاه املجتمع والتي 
العمل  كــون  اجلميع،  على  اإيجابية  ب�سورة  تنعك�س 
التطوعي ن�ساطا اإن�سانيا خرييا يتم فيه تكري�س الوقت 

واجلهد للعمل الإن�ساين دون مقابل.

-حفظها  الر�سيدة  للقيادة  �سكره  حماد  اآل  وقدم 
الله- على ما توليه من اهتمام للعمل التطوعي، 

املوؤ�س�سات  وعـــرب  الــغــالــيــة  "بالدنا  م�سيفًا: 
ومتابعة  اهــتــمــامــًا  اأولـــت  اجلــهــات  وخمتلف 
مواكبة  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  لتعزيز 

لروؤية اململكة 2030 يف دعم التطوع بجميع 
اأ�سكاله وجمالته لأهميته يف التنمية 

والتطوير امل�ستدام".
وزارة  اأن  اإىل  حــمــاد  اآل  واأ�ـــســـار 
املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية 
الثالث  للعام  املنا�سبة  �ستحتفل بهذه 

املــ�ــســاهــمــة يف حتقيق  بــهــدف  ـــتـــوايل،  ال عــلــى 
وروؤية  الوطني،  التحول  برنامج  م�ستهدفات 
اإىل  الو�سول  يف  واملتمثلة   ،2030 اململكة 
اإقامة  مليون متطوع بحلول عام 2030 عرب 
وتنفيذ عدد من املبادرات التنموية امل�ستدامة، 
وتــنــظــيــم عـــدد مــن الــفــعــالــيــات والــربامــج 
مع  بــالــتــعــاون  املختلفة،  التطوعية 
غري  والــقــطــاع  احلكومية  اجلــهــات 
الربحي، وذلك حتت �سعار "عطاء 
الفعاليات  هذه  اأن  مبينًا  وطن"، 
الوطنية  املن�سة  عــرب  �ستنفذ 

للعمل التطوعي، والتي تعد حا�سنة للتطوع يف اململكة، 
اجلهات  بــني  العالقة  وتنظم  تخدم  اآمــنــة  بيئة  وتــوفــر 

املوفرة للفر�س التطوعية واملتطوعني واملتطوعات.
التطوع،  ثقافة  ن�سر  لتعزيز  ت�سعى  ــوزارة  ال اإن  وقــال 
ودعـــم جــهــود املــتــطــوعــني، وتــعــزيــز دورهـــم الــفــعــال يف 
منوهًا  م�ستدامة،  تطويرية  اأهـــداف  لتحقيق  املجتمع 
املتطوعون  الوطن  اأبناء  يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 
خالل املوا�سم واحلالت الطارئة واملنا�سبات الإن�سانية، 
لهم  كان  اإذ  كورونا  جائحة  خالل  املتطوعون  بذله  وما 
دور مهم خالل هذه الأزمة وكانت لهم الكثري من اجلهود 

الطبية واملجتمعية، بجانب مهام عديدة.

نفذتها هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية5

الرياض - البالد
امللكية  عبدالعزيز  امللك  حممية  تطوير  هيئة  نّفذت 
فعالية تطوعية لغر�س 1000 �سجرة يف رو�سة اخلف�س 
بالتزامن مع يوم التطوع ال�سعودي والعاملي، مب�ساركة 
للهيئة،  التطوعي  والفريق  البيئية  التطوعية  الفرق 
لالإ�سهام يف حتقيق م�ستهدفات روؤية ال�سعودية 2030 

يف العمل التطوعي.
والأثل  الطلح  من  �ستالت  زراعــة  مت  الفعالية  وخالل 
الأ�سلية  املحمية  نباتات  مــن  وهــي  الـــربي،  والــ�ــســدر 
واملتوائمة مع البيئة الطبيعية لها، حيث تهدف الفعالية 
اإىل تعزيز مفهوم التطوع البيئي، ورفع ح�س امل�سوؤولية 
اإ�سهام  اأفراد املجتمع املحلي جتاه البيئة، وتعزيز  بني 

املجتمع يف حماية البيئة واإمنائها.
التطوعي  فريقها  الهيئة  اأطلقت  ذاتــه،  ال�سياق  ويف 
من من�سوبي الهيئة، الذي يعمل على بث روح التعاون 
والعمل التطوعي بني من�سوبيها، وميّكنهم من الإ�سهام 

داخــل  البيئي  ــتــوازن  ال وا�ــســتــعــادة  البيئة  تنمية  يف 
التطوعية  والأن�سطة  الفعاليات  تنظيم  عرب  املحمية 

داخل املحمية.
وحتر�س هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية 
على تعزيز العمل التطوعي بني جميع �سرائح املجتمع، 
الفريق  ينظمها  متنوعة  تطوعية  مــبــادرات  خــالل  من 
ي�ستهدف  بع�سها  م�ستمر،  ب�سكل  للهيئة  التطوعي 
الآخر  والبع�س  اخل�سراء،  الرقعة  وزيــادة  الت�سجري 
داخــل  الــتــلــوث  مــن  املــخــلــفــات واحلـــد  رفـــع  ي�ستهدف 

املحمية.
امللك  حممية  م�سروع  من  جزء  الفعالية  اأن  اإىل  ي�سار 
مليون   3.1 زراعــة  ي�ستهدف  الــذي  امللكية  عبدالعزيز 
الوطني  املركز  مع  بال�سراكة   2025 عام  حتى  �سجرة 
ويهدف  الت�سحر،  ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية 
املحمية  يف  البيئي  الــتــوازن  ا�ستعادة  اإىل  امل�سروع 

وحتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.

�سعد �آل حماد

تعزيز العمل التطوعي يف اجملتمع ملواكبة الرؤية



العاملي  اليوم  ه��ذا  اىل  اململكة  تنظر 
الهمم  ل�شحذ  يوما  باعتباره  للتطوع 
التطوع  اأهمية  على  ال�شوء  وت�شليط 

واخلروج مببادرات تغطي العام كله
كما تدرك القيادة ال�شعودية ان العمل 
احليوية،  املجتمعات  �شمة  التطوعي 
ل�����دوره يف ت��ف��ع��ي��ل ط���اق���ات امل��ج��ت��م��ع، 
واإث�������راء ال���وط���ن مب���ن���ج���زات اأب��ن��ائ��ه 

و�شواعدهم.

الروؤية والعمل التطوعي 
وبرنام�ج   2030 اململك�ة  روؤي�ة  اأول�ت 
التح�ول الوطن�ي 2020 اهتمام�ا كبريا 
جت�اه الت�ش�جيع والتحفي�ز نح�و العم�ل 
التطوع�ي باعتباره ركنا مهما من اركان 
م�ش�توى  عل�ى  ومتكين�ه   2030 روؤي��ة 
حتقي�ق  اأج�ل  م�ن  واملنظم�ات  الأف�����راد 
اأث�ر اأعم�ق والو�ش�ول   اىل الرقم مليون 
اىل  اإ�شافة   .2030 ال��ع��ام  يف  متطوع 
بهدف  العمل  وتنظيم  متكني  م��ب��ادرة 
ت�شجيع العمل التطوعي خلدمة �شيوف 

الرحمن،
�شدر  فقد  اجلهود  توحيد  اج��ل  وم��ن 
تك�ون  ب��اأن   1439 العام  يف  ملكي  ام��ر 
الجتماعية  والتنمي�ة  العم�ل  وزارة 
ه�ي امل�ش�وؤولة ع�ن العم�ل التطوع�ي ف�ي 
ل�دى  املن�ش�ة  م�ن  وال�شتفادة  الداخ�ل، 
الجتماعية  والتنمي�ة  العم�ل  وزارة 

بو�شفه�ا حا�شن�ة �ش�عودية للعم�ل ويف 
اأوائل عام 2020 مت اعتماد نظام العمل 
ال��ت��ط��وع��ي م��ن ق��ب��ل جم��ل�����س ال����وزراء 

واعتماد الالئحة التنفيذية.
ويف ذات العام �شرعت وزارة املوارد 
الب�شرية والتنمية الجتماعية يف اأوىل 
خطوات اإن�شاء اأول جلنة وطنية للعمل 

التطوعي.
د�شنت   2020 ابريل  من  الأول  ويف 
والتنمية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
التطوعي  العمل  من�شة  الجتماعية 

وربطها مبركز املعلومات الوطني. 
للعمل  املن�شة حا�شنة �شعودية  وتعد 
التطوعي توفر بيئة اآمنة تخدم وتنظم 
للفر�س  امل��وف��رة  اجل��ه��ات  ب��ني  العالقة 
اململكة.  يف  وامل��ت��ط��وع��ني  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
للعمل  الوطنية  اجلائزة  اإط��الق  مت  كما 

التطوعي مبختلف م�شاراتها.

يوم التطوع ال�سعودي
التطوع  ي��وم  بتفعيل  ال���وزارة  قامت 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  ال�شعودي 
العام 2020 ومل��دة 3  ب��دءا من  للتطوع 
ومتكني  حتفيز  بهدف  متتالية،  اأع��وام 
الفعالية  م�����ش��ام��ني  واأط�����رت  ال��ت��ط��وع 
خمتلف  مل�����ش��اع��دة  اإر������ش�����ادي  ب��دل��ي��ل 
وتد�شني  امل�شاهمة  اآلية  يف  القطاعات 
ف�شاًل  امليدانية،  امل��ب��ادرات  من  العديد 

يج�شد  مبا  امل�شاركة  اجلهات  دع��م  عن 
قيم املواطنة والعطاء.

الأول  التنمية  حمور  املواطن  ولكون 
اإدارة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ه��دف 
م��ه��ام��ه��ا ال������وزارة وف��روع��ه��ا وم��راك��ز 
التنمية الجتماعية واجلمعيات والفرق 
وتعزيز  ن�شر  اإىل  باملناطق،  التطوعية 
ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع ورفع 

وعي اأفراده بذلك، وتفعيل يوم التطوع 
ال�شعودي والعاملي وتنفيذ جمموعة من 
بناء  جانب  اإىل  والأن�شطة،  الفعاليات 
منظومة اأدلة اإر�شادية م�شاندة، وامل�شي 

قدمًا لتحفيز ومتكني املتطوعني.

التطوع وقمة الع�سرين
الع�شرين  ق��م��ة  اململكة  با�شت�شافة 

وتنظيم قمة املجتمع املدين الفرتا�شية 
ميثلون  م�����ش��ارك  ال���ف   40 مب�����ش��ارك��ة 
109 دول حول العامل تكون اململكة قد 
فعال  كع�شو  العاملي  ح�شورها  فر�شت 
وعلى �شعد عدة ومنها العم�ل التنم�وي 
اأدوات�������ه  اأح�����د  ال��ت��ط�����وع  يع�د  وال�������ذي 

الرئي�ش�ة.
العط�اء  موؤ�ش�ر  تقري�ر  اأو�ش�ح  وق�د 

ارتف�اع ترتي�ب اململك�ة عاملي�ا ف�ي موؤ�ش�ر 
ف�ي  عاملي�ا   116 املرتب�ة  م�ن  التط�وع 
2018م اإل�ى املرتب�ة 74 عاملي�ا ف�ي ع�ام 

2021م.
 وبذل�ك تقدم�ت اململك�ة عل�ى 42 دول�ة 
يع�د  وه�و  اأع�����وام،  ثالث�ة  غ�ش�ون  ف�ي 
عل�ى  ودلي�ال  الإ�ش�ادة،  ي�ش�تحق  تفوق�ا 
لت�ش�جيع  بذل�ت  ال�ي  اجله�ود  نوعي�ة 

العم�ل التطوع�ي.
جت�اه  وثيق�ة  خط�وات  اململك�ة  خط�ت 
وتفعي�ل  التطوع�ي  العم�ل  ماأ�ش�ش�ة 
العم�ل  اأمن�����اط  تنوع  وزي�����ادة  التقني�ة 

التطوعي. 
وقد حدد جمل�س ال�شوؤون القت�شادية 

ثالثة موؤ�شرات يف العام 2025
ب��ه��دف ال��و���ش��ول ب��ع��دد امل��ت��ط��وع��ني يف 
 2025 يف  متطوع   600،000 اإىل  اململكة 
ورفع عدد الفر�س التطوعية اىل 360،000 
القت�شادية  القيمة  ورف��ع  تطوعية  فر�شة 

لل�شاعة التطوعية اإىل 32 ريال.
ف��������ي ع��ام  ال��ت��ط��������وع  اق����رتب  وق���د 
الأه�����داف  حت��ق��ي��������ق  م��������ن  2021م 
حي��ث  2025م،  ف��ي  حتقيقه��ا  املراد 
 484،251 املتطوعي��ن  ع��دد  بل��غ 
خالل  من  نفذت  ومتطوعة  متط��وع 
242،805 فر�شة تطوعية بلغ العائد 
القت�شادي لها ما يقارب املليار ريال 

�شعودي.

اليوم العالمي للتطوع
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اإعداد - عبداهلل �صقر )مركز املعلومات(
حتتفل اململكة و80 دولة يف العامل اليوم باليوم العاملي للتطوع، وتكمن اأهمية هذا اليوم يف العرتاف الر�شمي به باعتباره فر�شة كبرية لتقوية الوا�شر 

والعالقات مع املتطوعني وتكرميهم وبيان دورهم واأثرهم يف م�شاركاتهم.
و�شبقت اململكة الأمم املتحدة ودول العامل مبراحل وعقود يف اإدراك ما للتطوع من اأهمية ق�شوى يف حياة الفرد والأمة. فمنذ توحيد اململكة على يد امللك املوؤ�ش�س 
و�شول للملك �شلمان يحفظه الله واململكة ت�شتمد د�شتورها من القران الكرمي وال�شنة النبوية اللذين يعتربان العمل التطوعي من ا�شا�شيات �شريعتنا ال�شمحاء.

اململكة تقفز 42 مركزاً يف العمل التطوعي
خالل ثالثة أعوام 



متابعات
الثنني 11 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 5 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1223789

جدة - يا�ضر خليل ـ خالد بن مر�ضاح 
ال�سينمائي يف  الأحمر  البحر  تذاكر مهرجان  �سباك  �سهد 
دورته الثانية اإقباًل كبريًا من اجلمهور بجميع �سرائحه، 
ي�ستمر  الذي  مع بداية العرو�ض الأوىل لأفالم املهرجان 

حتى يوم 10 دي�سمرب اجلاري.
العاملي  بالعر�ض  للمهرجان  الأوىل  العرو�ض  وبـــداأت 
وعر�ض  العماري،  فهد  للمخرج  "اخلالط"،  لفيلم  الأول 
لرا  اللبنانية  للمخرجة  طريق"،  مــفــرق  "على  لفيلم 
ــز الــعــر�ــض الــعــاملــي الأول  �ــســابــا، احلـــائـــزة عــلــى جــوائ
"جنيات  لفيلم  وعر�ض  والرومان�سي،  الكوميدي  لفيلمها 
جائزة  على  احلــائــز  املــخــرج  اأفـــالم  واأحـــدث  اإن�سرين"، 

الأو�سكار "مارتن ماكدونا".
دورتــه  يف  ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  ويعر�ض 
الق�سرية  الــروائــيــة  الأفــــالم  ت�سمل  فيلًما   131 الثانية 
والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة ت�سل اإىل 41 لغة. 
اإطــالق  خــالل  ال�سينمائي  الأحــمــر  البحر  مهرجان  م  وكــرَّ

الكبري  الهندي  واملنتج  املمثل  لالأفالم  الأوىل  العرو�ض 
�سناعة  يف  املتميزة  لإ�سهاماته  تقديًرا  "�ساروخان" 
الأفالم، والنجمة "ي�سرا"، واملخرج "جاي ريت�سي"، وذلك 

لإ�سهاماتهم يف �سناعة ال�سينما والأفالم.

ــــــد املــخــرج  مـــن جــهــتــه اأّك
اأن  املزيد  م�ساري  ال�ساب 
مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــ�ــســيــنــمــائــي يــعــد عــالمــة 
ـــتـــجـــربـــة  ال يف  فــــــارقــــــة 
الـــ�ـــســـخـــ�ـــســـيـــة لــ�ــســنــاع 
الأفـــــــالم والـــعـــامـــلـــني يف 
من  ميــكــنــهــم  اإذ  ــطــاع،  ــق ال
عمل  ور�ـــض  يف  امل�ساركة 

الأفالم.   �سناعة  جمال  يف  اخلرباء  مع  متنوعة  ولقاءات 
الأحمر  البحر  مهرجان  من  الثانية  الــدورة  �سهدت  حيث 
ال�سينمائى، 10 جل�سات حوارية مع جمموعة من جنوم 
لذلك  العربي والعامل، مدتها �ساعة كاملة  الوطن  الفن يف 
هي جتربة ثرية وملهمة لنا ك�سناع �سينما. واأ�ساف على 
فر�سة  وهي  عمل  وور�ض  ندوات  عقدت  املهرجان  هام�ض 
كما  واملمثلني.  واملنتجني  املخرجني  بني  التفاقات  لعقد 

لتعريف  فــر�ــســة  اأنــهــا 
اجلمهور املحلي بنمط 
خمتلف  ال�سينما  مــن 

عن النمط التجاري .
م�ساري  املخرج  وقــال 
كنت  ــا  ــطــامل ل املــــزيــــد: 
على  اح�سل  باأن  احلم 
املهرجان  مــن   جــائــزة 
الــ�ــســيــنــمــائــي الـــدويل 
مهرجان  الآن  لدينا  وبالتاأكيد  اوالو�سكار(،  )كــان  مثل 
القادم  البحر الحمر والذي امتنى امل�ساركه فيه بفيلمي 
بالتاأكيد �ستكون حمفزة  وان اح�سد احد اجلوائز، فهي 

لنتاجات اهم.
وحتـــدث  املــزيــد  عــن اأ  حــدث اعماله والـــذي عــر�ــض يف 
ال�سينما "الهالل الروح الزرقاء"، وهو فيلم وثائقي ي�سف 
وم�ساعر  املحّللني،  و�سف  خــالل  من  الهالل  نــادي  رحلة 

خالل  مــن  املــحــّبــني..  وع�سق  الإداريــــني  ودور  الالعبني، 
ق�س�ض درامية ت�سّلط ال�سوء على اأكرب اأندية اآ�سيا يف ظل 
رئي�ض ع�سري خطا بالهالل خطوات مّيزته عن غريه من 

الأندية، ومدة عر�سه 120 دقيقة.

»جاكي شان وسبايك لي« ضمن سلسلة  الجلسات الحوارية 

3 أفالم عالمية في بداية عروض مهرجان البحر األحمر 

عرض »الغريب والنقيب« في أيام قرطاج المسرحية

الريا�ض ـ البالد 
اأم�ض   الأدائــيــة  والفنون  امل�سرح  هيئة  اأعلنت 
والنقيب  "الغريب  م�سرحية  مل�ساركة  دعمها 
يف   )FUN BOX( بوك�ض  فــون  "لفرقة 
قرطاج  اأيام  ملهرجان  والع�سرين  الثالثة  الدورة 
امل�سرحية 2022 التي ت�ستمر  حتى 10 دي�سمرب  
حيث  ال�سقيقة،  تون�ض  جمهورية  يف  اجلــاري  
�ستقدم الفرقة عر�سها امل�سرحي يوم اجلمعة 9 
ال�ساعة  متام  يف  احلمراء  م�سرح  على  دي�سمرب 
اخلام�سة ع�سرًا بتوقيت تون�ض.وتدور اأحداث 
امل�سرحية حول ال�ساب "بدر" الذي ذهب يبحث 
املر�ض،  من  تعاين  التي  اأمــه  لعالج  الــدواء  عن 

فكرة  ـــى  اأدن ميلك  ل  حــرب  و�ــســط  نف�سه  ليجد 
عديدة  م�ساهد  الأحــــداث  هــذه  ويتخلل  عنها، 
حلالتهم  �سردًا  تت�سمن  امل�سرحية  اأبطال  بني 
ق�س�سًا  تروي  ثنائية  حــوارات  يف  الجتماعية 
خمتلفة من حياتهم . وهي من تاأليف اأ�سامة بن 
ذلك �سمن  ياأتي  الدو�سري.  فهد  واإخــراج  زايد، 
للم�سرح  الدويل  لتعزيز احل�سور  الهيئة  جهود 
ال�سعودي، وما يت�سمنه ذلك من متكني املواهب 
روؤى  لكت�ساف  ودعــمــهــا  الــ�ــســابــة،  امل�سرحية 
ومعارف مبتكرة م�ستمدة من التجارب الدولية، 
اإىل جانب تبادل املعرفة واملثاقفة بني امل�سرحني 

ال�سعودي والدويل.

تقييم تأثير التراث العالمي في المملكة

إطالق المرحلة الثالثة للتراخيص الثقافية
الريا�ض -البالد

التدريب  ن�ساط  وتــعــزيــز  لــدعــم  جــديــدة  خــطــوة  يف 
املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  اأطلقت  الثقايف، 
من  الثالثة  املرحلة  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة 
للرتاخي�ض  املــوحــدة  الإلكرتونية  املن�سة  تراخي�ض 
تراخي�ض  مت�سمنة  "اأبدع"،  الثقافية  والت�ساريح 

املعاهد التدريبية، ومعاهد التدريب العايل.
ودعت الوزارة امل�ستثمرين يف قطاع التدريب الثقايف 
اأن�سطتهم،  ملــزاولــة  ترخي�ض  على  يح�سلوا  مل  الذين 
تدريبية،  من�ساأة  رخ�سة  على  للح�سول  يتقدموا  بــاأن 
واملوافقة والتفعيل لرباجمهم يف املجالت املتنوعة يف 
القطاع  يف  للم�ستثمرين  ميكن  بينما  والفنون،  الثقافة 
من�ساأة  رخ�سة  على  ح�سلوا  واأن  �سبق  الذين  الثقايف 
التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  طريق  عن  تدريبية 

يف  التدريبية  املن�ساأة  رخ�سة  بت�سكني  التقدم  واملهني، 
املن�سة. من جهة ثانية ، نظمت هيئة الرتاث بالتعاون 
املمتلكات  وتــرمــيــم  لــدرا�ــســة حفظ  ـــدويل  ال املــركــز  مــع 
للرتاث  العربي  الإقليمي  واملركز  )اإيــكــروم(  الثقافية 
التاأثري  "تقييم  حــول  تدريبية  عمل  ور�ــســة   ، العاملي 
وذلك  ال�سعودية"،  العربية  اململكة  يف  العاملي  للرتاث 
منطقة  يف  ال�سخرية  الــفــنــون  "موقع  جــبــة  مبــديــنــة 
امل�سجلة  ال�سعودية  العاملي  الرتاث  مواقع  اأحد  حائل" 
فهم  تــقــدمي  عــلــى  الــور�ــســة  وركــــزت  اليون�سكو.  لـــدى 
جت�سيد  وكيفية  التاأثري،  تقييم  اإجـــراء  لكيفية  اأف�سل 
حالت  وتوفري  امل�ستقبل،  يف  به  املتعلقة  ال�سيا�سات 
ا�ستخدامها  ميكن  والتي  للم�ساركني،  ملمو�سة  درا�سية 
يف تقوية بناء قدرات موؤ�س�سات الرتاث والعاملني فيها 

ممن يواجهون حتديات مماثلة.

نسخة محدثة من "ضوء" لدعم األفالم
الريا�ض - البالد

مهرجان  هام�ض  على  امــ�ــض  الأفــــالم  هيئة  اأطــلــقــت   
البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل، الن�سخة املحدثة من 
�سّناع  لدعم  جديد  توجه  وفق  الأفالم،  لدعم  "�سوء" 
الأفالم ال�سعوديني املحرتفني عرب تقدمي الدعم النقدي 
ال�سينمائي  الإنتاج  وموؤ�س�سات  ل�سركات  امل�سرتد  غري 
يف  املــ�ــســاركــة  طــلــبــات  الهيئة  اململكة.وت�ستقبل  يف 
 11 املقبل  الأحــد  من  ابتداًء  العام  مــدار  على  الربنامج 
الفرتة  تبداأ  حيث  زمنية،  فرتات  اأربع  ووفق  دي�سمرب، 
الأوىل من 11 دي�سمرب اإىل 31 يناير 2023م، والثانية 
من 1 فرباير اإىل 31 اأبريل، والثالثة من 1 مايو اإىل 31 
يوليو، واأخريًا الرابعة من 1 اأغ�سط�ض اإىل 31 اأكتوبر 

م�سارين  مــن  الأفــــالم  لــدعــم  �ــســوء  ويــتــكــون  2023م. 
�سيوفر  الذي  الطويلة  الأفــالم  م�سار  اأولهما  رئي�سيني؛ 
الدعم لالأفالم التي ل تقل مدتها عن 40 دقيقة كحٍد اأدنى 
للفيلم الواحد، فيما ُخ�س�ض امل�سار الثاين لدعم الأفالم 
الق�سرية التي ل تزيد مدتها عن 40 دقيقة كحٍد اأق�سى 
الروائية،  الأفــالم  فئات  امل�سارين  كال  وي�سمل  للفيلم، 

والوثائقية، واأفالم الر�سوم املتحركة.
ال�سركات  على  من"�سوء"  املــوجــه  الــدعــم  ويــرتكــز 
الإنــتــاج  يف  املتخ�س�سة  الــ�ــســعــوديــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
الأجنبية  الإنتاجية  اجلهات  اإىل  اإ�سافًة  ال�سينمائي، 
الأفالم  �سناعة  كفاءة  لزيادة  وذلك  �سعوديني،  ب�سركاء 
يف اململكة وخلق قطاع خا�ض حيوي وفّعال وم�ستدام. 
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جدة- البالد
يبدو اأن اأيام الالعب عبدالفتاح ع�سريي باتت معدودة يف نادي الن�سر، بعد تواتر اأنباء 
الالعب  اأ�سبح  بعدما  ع�سريي،  الفتاح  عبد  رحيل  يف  ميانع  ل  جار�سيا  الفني  املدير  اأن 

خارج ح�ساباته الفنية خالل الفرتة املقبلة.
اإذ  للم�ساركة،  اأكــرب  فر�سة  على  واحل�سول  جديدة  جتربة  خلو�ض  ع�سريي  وي�سعى 
جديدة  لوجهة  ع�سريي  ينتقل  ورمبا   ،2024 يناير  يف  الن�سر  نادي  مع  تعاقده  ينتهي 

خالل املريكاتو ال�ستوي املقبل.

عسيري يقترب من مغادرة النصر

جدة- البالد
كاأ�ض  لقب  وحامل  ال�سعودي  البطل  ُتّوج 
الراجحي،  يزيد  ال�سعودي  ال�سائق  العامل 
تواليًا  الثانية  للمرة  الــعــامل  كــاأ�ــض  بلقب 
الـــذي �سكل  يف بــاهــا دبـــي الــ�ــســحــراوي، 
الدويل  كاأ�ض الحتاد  اجلولة اخلتامية من 
لل�سيارات الـ "FIA" للراليات ال�سحراوية 

الق�سرية "كرو�ض كانرتي باها"
الت�سيكي  نظريه  على  الراجحي  وتغلب 
مــريو�ــســالف زابــيــلــتــال الــــذي كـــان اأقـــرب 
مالحقيه خالل هذا املو�سم يف كاأ�ض العامل 
لراليات الباها؛ حيث كان الفارق بينهما 10 

نقاط فقط قبيل انطالق باها دبي.
مو�سمًا  ال�سعودي  الراليات  بطل  وقــّدم 
يف  التاريخية  بـــالإجنـــازات  حــافــاًل  قــويــًا 
واملحلية  والإقــلــيــمــيــة  ــيــة  ــدول ال املــحــافــل 
ت�ساري�سها؛  مبختلف  فيها  �ــســارك  الــتــي 
عــاملــيــة يف  اإحــــــرازه من�سة  كــانــت  اأولـــهـــا 
العامل  بطولة  �سمن  ال�سعودية  داكار  رايل 
للراليات ال�سحراوية الطويلة رفقة مالحه 
التويوتا  منت  على  اور  مايكل  الإيرلندي 
هايلوك�ض قبل اأن يتوجها اىل رحلة الدفاع 
عن اللقب العاملي يف كاأ�ض العامل للراليات 
عليه  ي�سرف  الــذي  باها  كانرتي  الكرو�ض 

FIA.الحتاد الدويل لل�سيارات الـ
وكان الراجحي قد �سمن لقبه العاملي قبل 
�سهور قبل الو�سول اإىل دبي، ولكن �ساءت 
م�سار  اىل  الرحلة  م�سار  ُتغري  اأن  الأقـــدار 
اآخر خالل املو�سم ليواجه الراجحي عرثات 
تغلب عليها مع الإ�سرار يف جولتي رو�سيا 

والأردن.
ومع انطالق اجلولت الأوروبية لكاأ�ض 
اأوىل جــولتــهــا  اإيــطــالــيــا  كــانــت  الـــعـــامل، 
�ساحق  بــفــوز  يــزيــد  ليفتتح  الفتتاحية 
حّل  بعدها،  م�سريته،  يف  الثالثة  للمرة 
باها  يف  و�سيفًا  الراجحي  يزيد  العاملي 

اآراغون الإ�سباين برفقة مالحه اأور وبذلك 
ــعــام لــكــاأ�ــض الــعــامل.  تــ�ــســدرا الــرتتــيــب ال
�سيارته  احرتقت  بولندا  باها  يف  ولكن 
جمريات  خــالل  مفاجئ  ب�سكل  بالكامل 
الإلهية  العناية  وبف�سل  الأوىل،  املرحلة 
املرعبة. ويف  يزيد من هذه احلادثة  جنا 
جولة الربتغال، اآخر اجلولت الأوروبية، 
املرحلة  جمــريــات  على  الــراجــحــي  هيمن 
بعد  ولكن  الأوىل  مبرحلتها  وفاز  الأوىل 
للمرحلة  الأوىل  للكيلومرتات  اجتيازه 
مما  ال�سيارة  حمــرك  �سري  انقطع  الثانية 

جعله يخ�سر الكثري من الوقت.

الراجحي  ب�سط  حائل،  باها  جولة  ويف 
ال�ساد�سة  للمرة  بلقبها  ليفوز  �سيطرته 
لكاأ�ض  الكاملة  النقاط  لينتزع  م�سريته  يف 

العامل.
يف  اللقب  على  منتظرة  املناف�سة  كانت 
كان  وبالفعل،  دبــي،  يف  اخلتامية  اجلولة 
يف  العاملي  لقبه  مع  مهم  موعد  على  يزيد 
للراليات  اجلولة اخلتامية من كاأ�ض العامل 
وبالفعل  دبي  باها  باها،  كانرتي  الكرو�ض 
للمرة  وا�ــســتــحــقــاق  جــــدارة  وبــكــل  حققها 
الثانية تواليًا على اأر�ض الإمارات العربية 

املتحدة التي �سهدت ختام البطولة.

وبـــهـــذه املــنــا�ــســبــة هــنــاأ بــطــلــنــا الــعــاملــي 
ـــراجـــحـــي الـــقـــيـــادة  الـــ�ـــســـعـــودي يـــزيـــد ال
فوزي  اأهــدي  قائاًل:"  ال�سعودي  وال�سعب 
احلرمني  خــادم  اإىل  الثاين  العاملي  بلقبي 
حفظهما  الأمـــني،  عهده  وويل  ال�سريفني، 
الله، كما اأ�سكر الأمري عبد العزيز بن تركي 
الحتاد  ورئي�ض  الريا�سة،  وزير  الفي�سل 
�سلطان  بــن  خالد  الأمـــري  �سمو  ال�سعودي 

الفي�سل على دعمهم امل�ستمر.
اخلليفي  عبداملجيد  ال�سعودي  حقق  كما 
ـــعـــامل لـــلـــدراجـــات  ـــاأ�ـــض ال ــة ك ــطــول ــب ب ــق ل

النارية"باها دبي" يف فئة الكواد.

أخضر األثقال يشارك في بطولة العالم 
للكبار المؤهلة ألولمبياد" باريس2024"

الريا�ض- البالد
و�سلت بعثة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال 
للم�ساركة  بوغوتا  الكولومبية  العا�سمة  اإىل 
ــدورة  ل التاأهيلية  للكبار  الــعــامل  بطولة  يف 
باري�ض الأوملبية 2024، وهي اأوىل البطولت 
الذي  الدويل،  الحتاد  من  املعتمدة  التاأهيلية 
قرر حتديد 5  م�ساركات لكل لعب على الأقل 
خالل ال�سنه والن�سف القادمة ك�سرط اأ�سا�سي 
التاأهل، ويتم احت�ساب  للدخول يف ح�سابات 
التي  بطولت  اخلم�ض  يف  له  نتيجة  اأف�سل 
على  لعــبــني   10 اأفــ�ــســل  و�سمن  بها  �ــســارك 

م�ستوى العامل.

يراأ�ض بعثة الأخ�سر حممد احلربي رئي�ض 
الحتاد ال�سعودي لرفع الأثقال، الذي يح�سر 
الدويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  اجتماعات 
من  العديد  تناق�ض  التي  العمومية  واجلمعية 
املو�سوعات الهامة حول ريا�سة رفع الأثقال 
امل�ستوى  القادمة على  الفعاليات  وتاأكيد كافة 
الدويل والقاري، وقد �سمت قائمة املنتخب 4 
لعبني ولعبة، هم" من�سور اآل �سليم ) وزن 
– نواف  اآل �سليم ) وزن 61(  – �سراج   )55
وزن   ( اخلــزعــل  – علي   )73 زن   ( املــزيــدي 
102( – العنود ال�سهري) وزن 59( باإ�سراف 

املدرب اإيغور با�سكروف.

 للمرة الثانية.. في باها دبي

 يزيد الراجحي 
يتوج بكأس العالم للراليات الصحراوية

الجمهور السعودي األكثر حضورًا في المونديال
جدة - هالل �سلمان

اأكــــد الحتـــــاد الــــدويل 
ــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( اأن  ل
اجلـــمـــهـــور الــ�ــســعــودي 
هــو الأكـــرث حــ�ــســوًرا يف 
مــبــاريــات كـــاأ�ـــض الــعــامل 
نهاية  بعد  بقطر،   2022
�سهد  ــذي  ال الأول  الـــدور 
الــــعــــديــــد مــــن الأرقــــــــام 

القيا�سية.
اأن  ــفــيــفــا  ال ــــح  واأو�ــــس
اجلـــمـــاهـــري الــ�ــســعــوديــة 
كــانــت الأكــــرث طــلــًبــا على 
و�سل  التي  )هّيا(  بطاقة 
عـــدد طــلــبــاتــهــا اأكــــرث من 
اأكرثها  بطاقة،  مليوين 
ــكــة، ثـــم الــهــنــد  مـــن املــمــل
واأمـــريـــكـــا وبــريــطــانــيــا 

واملك�سيك.
و�سل  الــذي  احل�سور 

اإىل 2.45 مليون م�سجع، 
اأي ما ي�سل اإىل 96% من �سعة املالعب، 
الن�سخة  اأرقـــام  وتخطى  قيا�سًيا،  كــان 
املا�سية من البطولة التي و�سلت 2.17 

مليون متفرج. 
وا�ــســتــ�ــســاف ا�ــســتــاد لــو�ــســيــل الــعــدد 
الأكرب من اجلماهري يف تاريخ البطولة 
هــذا  و�ــســل  وقـــد   ،1994 ن�سخة  مــنــذ 
اإىل 88،966 م�سجعًا يف مباراة  العدد 

الأرجنتني واملك�سيك.
ــال قــطــر الــ�ــســورة  ــدي كــمــا عــكــ�ــض مــون
اجلميلة للتناف�سية يف كرة القدم، فللمرة 
جميع  مـــن  مــنــتــخــبــات  تــتــاأهــل  الأوىل، 

الـــــدور  اإىل  الـــــقـــــارات 
لالحتاد  تابعة  منها  ثالثة  النهائي،  ثمن 
اليابان  )اأ�سرتاليا،  القدم  لكرة  الآ�سيوي 
قيا�سي،  رقــم  وهــو  اجلنوبية(،  وكوريا 

ت�سدرت  الــتــي  املــنــتــخــبــات  كــل  اأن  كــمــا 
اإحــراز  يف  ف�سلت  الثماين  املجموعات 
الثالث  مبارياتها  يف  الكاملة  الــعــالمــة 

بدور املجموعات.
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في دور الـ 16 بمونديال قطر2022..

بعد عبورهما بولندا والسنغال في دور الـ 16..

البرازيل تتحدى طموح كوريا.. وكمبيوتر اليابان يواجه خبرة كرواتيا

جدة - البالد
جنومه،  من  كبري  لعدد  الإ�سابات  لعنة  مطاردة  رغم 
ا�ستعادة  نحو  حلمه  ملوا�سلة  الربازيل  منتخب  ي�سعى 
عاما،   20 منذ  خزائنه  عــن  الغائب  الــعــامل  كــاأ�ــس  لقب 
اليوم، يف حني  م�ساء  كوريا اجلنوبية،  يواجه  حينما 
ا  تلعب منتخب اليابان مع نظريه الكرواتي الليلة اأي�سً

يف دور الـ 16 مبونديال قطر2022.
وقــبــل املــواجــهــة املــرتــقــبــة الــتــي جتـــرى عــلــى ملعب 
)الــ�ــســامــبــا(  منتخب  جنـــوم  مــن   5 تــعــر�ــس   ،)974(
نيمار،  جنومه  اأبــرز  مع  البداية  كانت  حيث  للإ�سابة، 

مباراة  اأول  يف  القدم  كاحل  يف  للتواء  تعر�س  الــذي 
اأمام منتخب �سربيا، مما ت�سبب يف غيابه عن مباراتي 

الفريق الأخريني مبرحلة املجموعات.
كوريا  مبواجهة  للحاق  الزمن  نيمار  ي�سابق  وبينما 
ا بعد م�ساركته يف تدريبات الفريق  اجلنوبية، خ�سو�سً
اإمكانية  ب�ساأن  حتــوم  مــازالــت  ال�سكوك  ــاإن  ف مــوؤخــًرا، 
م�ساركة �ساندرو ودانييلو يف اللقاء، بينما تاأكد غياب 
يف  الــربازيــل  مباريات  باقي  عــن  وتيلي�س  جي�سو�س 

املونديال.
وبعد �سمان التاأهل خ�سرت الربازيل اأمام الكامريون، 

املجموعات  دور  يف  لها  الأوىل  اخل�سارة  تلك  وتعد 
بكاأ�س العامل منذ 24 عاًما، بعد ن�سخة مونديال 1998 

بفرن�سا، عندما خ�سرت )1-2( اأمام الرنويج.
اآمــاًل  اجلنوبية  كــوريــا  جماهري  ت�سع  املــقــابــل،  يف 
كبرية على كاهل هيونغ مني �سون، هداف الربميريليغ 
املــو�ــســم املــا�ــســي؛ مــن اأجـــل حتقيق املــفــاجــاأة وقــيــادة 
باملونديال  الثمانية  لدور  لل�سعود  تايغوك(  )حماربي 
عام  ن�سخة  منذ  والأوىل  تــاريــخــه  يف  الثانية  للمرة 

.2002
**خربة الكروات تهدد اليابان..

يف  كرواتيا  بخربة  اليابان  منتخب  طموح  ي�سطدم 
اللقاء الثالث بينهما يف تاريخ املونديال.

الثمانية  بدور  التواجد  يف  كرواتيا  منتخب  وياأمل 
ن�سختي  يف  ظــهــوره  بعد  تــاريــخــه،  يف  الثالثة  للمرة 
النجوم  مــن  عـــدًدا  امــتــلكــه  ظــل  يف  و2018،   1998

املخ�سرمني، يف مقدمتهم القائد لوكا مودريت�س.
وبعد ت�سدر جمموعتها بالتغلب على اإ�سبانيا واأملانيا 
دور  يف  للتواجد  اليابان  تطمح  املجموعات،  دور  يف 
يف  اأخفقت  بعدما  تاريخها،  يف  الأوىل  للمرة  الثمانية 

حتقيق هذا الإجناز خلل حماولتها الثلث ال�سابقة.

كول يحطم رقما قياسيا 
في المونديال

جدة - البالد 

ي�سارك  اأ�سغر لعب  اأ�سرتاليا، قرنق كول،  بات لعب منتخب 
منتخب  مع  لعب  بعدما  العامل،  كاأ�س  فى  الإق�سائية  الأدوار  يف 
قطر  يف   2022 مونديال  نهائي  ثمن  يف  الأرجنتني  اأمــام  بــلده 
دور  اإىل  وتاأهله   1-2 "الألبي�سيلي�ستي"  بفوز  انتهت  والتي 

الثمانية.
ي�سارك  لعــب  اأ�سغر  يومًا،  و79  عامًا   18 البالغ  كــول  ويعد 
القدم  كرة  اأ�سطورة  م�ساركة  منذ  مبونديال  اإق�سائية  اأدوار  يف 
الربازيلي بيليه يف ن�سخة 1958 وهو يف عمر 17 عامًا و249 

يومًا، بح�سب ما ذكرته �سبكة اأوبتا.
وقد ولد" كول" يف م�سر بعد اأن فر والداه من جنوب ال�سودان 
ب�سبب احلرب الأهلية، ون�ساأ يف خميم لجئني قبل اأن ي�سافر مع 

اأ�سرته اإىل اأ�سرتاليا وهو يف ال�ساد�سة من عمره.
وهناك تاألق كول يف ملعب كرة القدم وبات الآن اأحد اللعبني 
املونديال  يف  اأ�سرتاليا  مع  م�ساركته  على  فعلوة  الواعدين، 
يف  املمتاز  الإجنليزي  بالدوري  يونايتد  نيوكا�سل  اإىل  �سينتقل 

يناير املقبل.

بيليه يطمئن عشاقه: أنا قوي ولدي الكثير من األمل
جدة - البالد

املتواجد  بيليه  الربازيلي  القدم  كرة  اأ�سطورة  اأّكــد 
"بالقوة  ي�سعر  اأنــه  الــعــلج،  اأجــل  من  امل�ست�سفى  يف 

والأمل".
وقال بيليه يف ر�سالة عرب )اإن�ستغرام(: "اأ�سدقائي، 
اأنــا  اجلميع.  واإيجابية  هــدوء  على  اأحــافــظ  اأن  اأريـــد 
قوي، ولدي الكثري من الأمل واأتابع علجي كاملعتاد. 
باأكمله على  الطبي والتمري�سي  الفريق  اأ�سكر  اأن  اأود 

كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثري من الإميان بالله، 
وكل ر�سالة حب ت�سلني منكم يف جميع اأنحاء العامل 
جتعلني ممتلًئا بالطاقة. وم�ساهدة الربازيل يف كاأ�س 

ا! �سكًرا جزيًل على كل �سيء". العامل اأي�سً
وقت  يف  باولو  �ساو  يف  م�ست�سفى  اإىل  بيليه  وُنقل 
�سابق من هذا الأ�سبوع لإجراء ما و�سفه الأطباء باأنه 
منذ  له  الذي يخ�سع  الكيميائي  تقييم" للعلج  "اإعادة 
من  �سبتمرب  يف  القولون  يف  ورم  ا�ستئ�سال  جراحة 

العام املا�سي.
اأ�سباير  وبرج  الدوحة،  يف  لو�سيل  ملعب  واأ�سيء 
قمي�سه  يرتدي  بيليه  ب�سور  خليفة،  ا�ستاد  بجوار 

ال�سهري رقم 10.
ع�سرات  قامت  القطرية،  العا�سمة  كورني�س  وعلى 
الطائرات بدون طيار "درون" التي ت�سيء ال�سماء كل 
ليلة، بر�سم قمي�س الربازيل يحمل ا�سم بيليه ورقم 10 

على ظهره.

الديوك الفرنسية تواجه »األسود الثالثة« في ربع نهائي المونديال

جدة- حممود العو�سي
�سيكون ع�ساق ال�ساحرة امل�ستديرة على موعد مع مواجهة 
من العيار الثقيل يوم ال�سبت املقبل يف ربع نهائي مونديال 
نظريه  مــع  الفرن�سي  املنتخب  يلتقي  عندما  قــطــر2022، 

ال�سعودية،  بتوقيت  م�ساء  العا�سرة  متــام  يف  الإجنليزي 
على ملعب البيت، وذلك بعد جناح املنتخبني اأم�س يف عبور 
حيث  للبطولة،   16 الـ  دور  يف  وال�سنغال  بولندا  منتخبي 
�سجل  البولندي3/1.  نظريه  على  الفرن�سي  املنتخب  تغلب 

الأول،  ال�سوط  من  دقيقة  اآخــر  يف  جريو  اأوليفييه  لفرن�سا 
وف�س  هدفا  بـ52  للديوك  التاريخي  الهداف  جريو  لي�سبح 

ال�سراكة مع تريي هرني بفارق هدف واحد.
واختتم  لــلــديــوك)د75(.  الثاين  الهدف  مبابي  �سجل  ثم 

لي�سجل  ال�سائع  بــدل  الوقت  يف  الأهـــداف  مهرجان  مبابي 
ب�سدارة  وينفرد  القطري  املــونــديــال  يف  اأهــدافــه  خام�س 
�سربة  من  لبولندا  الفارق  ليفاندوف�سكي  وقل�س  الهدافني، 
جزاء. اأما املنتخب الإجنليزي فقد تاأهل بدوره لربع النهائي 

�سجلها  نظيفة،  بثلثية  ال�سنغال  منتخب  �سباك  دك  بعدما 
هندر�سون)د38( وهاري كني)د45+1( و�ساكا)د57(. رفاق 
هاري كني �سيطروا على اللقاء ب�سكل �سبه كامل، فا�ستحقوا 

التاأهل بجدارة وا�ستحقاق.



أخيرة
الثنني 11 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 5 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1623789

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

البالد - ترجمة
اأجل دخول مو�سوعة غيني�س  يت�سابق الكثريون من 
للأرقام القيا�سية، وهو ما يطمح اإليه فيك كلينكو املقيم 
�سرق  ال�سمالية  كارولينا  وليــة  بوينت،  يف  هــاي  يف 
زجاجة  األــف   11 يفوق  ما  جمع  اإذ  املتحدة،  الوليات 
من  جمموعة  اأكــرب  اأنها  يعتقد  )�سطة(،  حــارة  �سل�سة 

ـــعـــامل. ومــنــذ حـــوايل  نــوعــهــا يف ال
جمع  يف  كلينكو  بداأ  عاًما   26

ال�سل�سة  زجاجات  جمموعة 
ميتلك  اأنه  معتقدًا  احلــارة، 

ـــــــه اأكــــرب  مــــا ُيــــرجــــح اأن
النوع  هذا  من  جمموعة 
ترى  بينما  الــعــامل،  يف 
WFMY- حمــطــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة،   TV
بالن�سبة  الأمـــــر  اأن 
اإىل  حتــول  لكلينكو 
ونــقــلــت  "هو�س". 
ــاة عــلــى لــ�ــســان  ــن ــق ال
"تطور  ــكــو:  ــن ــي ــل ك
الهـــــــتـــــــمـــــــام غـــري 
بزجاجات  الر�سمي 
الــ�ــســلــ�ــســة احلــــارة 
كــامــل،  هـــو�ـــس  اإىل 

دفعني اإىل حتويلها اإىل ثقافة ناب�سة باحلياة". وك�سف 
غيني�س  مو�سوعة  مــع  حمــادثــات  يجري  ــه  اأن كلينكو، 
للأرقام القيا�سية للعرتاف مبجموعته على اأنها الأكرب 
يف العامل، موؤكدًا اأنه يريد ا�ست�سافة فعاليات تذوق يف 
"اأريد م�ساركتها مع كل من  القريب، م�سيفًا:  امل�ستقبل 
يهتم ب�سغفي يف هذا املجال. واأرغب يف احل�سول على 

العديد من الزجاجات، فل يوجد جدار يف الأفق".

نيودلهي ـ وكاالت 
بدايات  ملحظة  ر�سيد  اآثــار  الهندي  بــداأ  عندما 
ال�ساب  لــكــّن  �سعر،  لــزراعــة  اخل�سوع  قــرر  �سلع، 
امل�سوؤول يف حمطة تلفزيونية مل يكن يدرك اأن هذه 

العملية، الآمنة مبدئيا، �ستكلفه حياته.
بت�سّمم  ر�سيد  اأ�سيب  احلــادثــة،  تفا�سيل  ويف 
عيادة  يف  �سعر  زرع  لعملية  خ�سوعه  بعد  الدم  يف 

بنيودلهي ، كما روت والدته اآ�سيا بيغوم .
توقفت  جــدا.  موؤملة  موتة  مات  "ابني  واأ�سافت: 

كليتاه عن العمل ثم انهارت كل اأع�سائه الأخرى".
واأمــوت  يــوم  كل  ابني  "اأتذكر  بيغوم:  وتابعت 
اأريد اأن تفقد  موتا بطيئا. لقد فقدت ابني لكنني ل 
اأخرى ولدها ب�سبب ممار�سات احتيالية من  اأم  اأي 

جانب حفنة من الأ�سخا�س".
مع �سور  لل�سرطة  ب�سكوى  ر�سيد  عائلة  وتقدمت 
اأ�سود  جلديا  وطفحا  منتفخا،  املتوفى  وجه  تظهر 

منت�سرا يف كل اأنحاء ج�سده يف �ساعاته الأخرية.
اأ�سخا�س،  اأربــعــة  على  القب�س  ال�سرطة  واألــقــت 
من بينهم الــرجــلن الــلــذان اأجــريــا اجلــراحــة، وهم 

ينتظرون حماكمتهم.
 يقول املتخ�س�سون اإن اأمناط احلياة التي تّت�سم 
غري  الغذائية  والأنــظــمــة  والــتــدخــني  احلــركــة  بقلة 
اإىل ت�ساقط ال�سعر يف  ال�سليمة والتوتر، قد توؤدي 
ــة  اإزال على  ال�سعر  زرع  عملية  تقوم  مبكر.   وقــت 
مــوؤّخــرة  مثل  ال�سعر  كثيفة  منطقة  مــن  ب�سيلت 

الراأ�س وزرعها يف املنطقة امل�سابة بال�سلع.

التحقيق مع منتحل  صفة ممارس صحي 
الريا�ض ـ البالد 

�سّرح م�سدر م�سوؤول يف النيابة العامة، اأن نيابة العتداء على 
نظام  اأحكام  انتهاك  بتهمة  وافــد  مع  التحقيق  با�سرت  الأ�سخا�س 

مزاولة املهن ال�سحية.
وك�سفت اإجراءات التحقيق عن قيام املذكور بن�سر معلومات طبية 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  برامج  اأحد  يف  ح�سابه  عرب  خاطئة 

وتقدمي  اخل�سو�س،  بــهــذا  الــفــنــادق  اأحـــد  يف  حمــا�ــســرة  واإلــقــائــه 
يف  علميًا  مــوؤهــًل  حمله  عــدم  مــع  طبية  ا�ست�سارات  اأنــهــا  يزعم  مــا 
لعدم وجود م�ستند نظامي من اجلهات  اإ�سافة  الطبي،  التخ�س�س 
املخت�سة ُيخّوله القيام باملمار�سات ال�سحية، اأو تقدمي الراأي الطبي 
للمر�سى. و�سدد امل�سدر على �سون احلماية اجلنائية جتاه بع�س 
املمار�سات الطبية، ورعايتها للم�سالح املحمية يف نطاقها واحلفاظ 

املهن  مزاولة  لنظام  طبقًا  و�سلمتها،  للأفراد  العامة  ال�سحة  على 
عن  للم�سرور  النا�سئة  اخلا�سة  باحلقوق  الإخــلل  دون  ال�سحية، 
األقاب  من  اأي  انتحال  حظر  على  امل�سدر  واأكــد  التجاوزات.  هــذه 
مزاولة املهن ال�سحية اأو ممار�ستها اأو ا�ستعمال و�سائل الدعاية يف 
ذلك، دون احل�سول على ترخي�س من قبل اجلهة املخت�سة، واأن ذلك 

موجب للُم�ساءلة اجلزائية.

الدارة تحذر من وثائق 
مزورة معروضة للبيع

 الريا�ض ـ البالد 
اململكة؛  خــارج  حاليًا  يجري  اأنــه  اإىل  عبدالعزيز،  امللك  دارة  نّبهت 
علقة  ذات  العربية  الــدول  لإحــدى  تاريخية  وثائق  وت�سويق  تــداول 
�سلطان  لــلــدارة،  الر�سمي  املتحدث  وقــال  للبيع.  وعر�سها  باململكة، 
حمــّذرًا  وم�سنوعة،  مــزورة  املتداولة؛  الوثائق  تلك  اإن  العوير�سي، 
املوؤ�س�سات والأفراد من التورط ب�سرائها. واأكد عدم قانونية تداولها 
من  وحما�سبة  والدولية  والعربية،  املحلية،  واللوائح  للأنظمة  وفقًا 
ال�ستف�سارات  ل�ستقبال  ا�ستعداد  على  ــدارة  ال اأن  لفتًا  بذلك؛  يقوم 

املتعلقة بامل�ساألة عرب بريدها الإلكرتوين.

»اختبار الحمل«
عن طريق اللعاب

وفاة بريطانية خضعت  
للعالج بـ»الصفع«

البالد ـ وكاالت 
لختبار  نهاية  ت�سع  قد  جديدة  طريقة  اإىل  علماء  تو�سل 
لفرتة  متبعًا  ظل  الــذي  البول،  على  القائم  التقليدي  احلمل 

طويلة من الزمن.
للك�سف   SaliStick اختبار  طرح  يتم  اأن  املتوقع  ومن 
عن احلمل با�ستخدام اللعاب، بتكلفة 8 جنيهات اإ�سرتلينية 
وفقما  املقبل،  العام  بريطانيا  يف  اأمــريــكــي(،  دولر   9.8(

ذكرت �سحيفة "ديلي ميل".
وتعليقا على الخرتاع، قال غاي كريف، املوؤ�س�س امل�سارك 
للغاية  حــديــث  "املفهوم  اإن   ،Salignostics ل�سركة 

وخمتلف متامًا عن الطريقة احلالية لعمل اختبار احلمل".
ت�سع  حيث  للغاية،  ب�سيط  "الختبار  "كريف":  واأ�ساف 
لب�سع  فمها  يف  الإ�سفنجية  ــروؤو�ــس  ال ذات  الع�سا  املـــراأة 
اإىل  تنقله  ثم  احلــرارة،  ميزان  مع  تفعل  كما  حلظات، متامًا 
حيوي،  كيميائي  تفاعل  يحدث  حيث  بل�ستيكي،  اأنــبــوب 

وحت�سل على النتيجة يف اأقل من 10 دقائق".
ووفق "كريف"، فاإن ا�ستبيانًا للراأي خا�سًا بال�سركة اأ�سار 
اإىل اأن 70 % من امل�ساركات اأّكدن عزمهن ا�ستخدام الختبار 
اجلديد؛ حيث ميكن ا�ستخدام SaliStick لختبار احلمل 
من اليوم الأول من غياب الدورة ال�سهرية، بح�سب ما نقلت 

عربية". نيوز  "�سكاي 
واأظهرت جتربة اأن الختبار حّدد حالت احلمل بن�سبة دقة 
بلغت 95 باملئة، بينما اأعطت قراءة اإيجابية خاطئة يف اأقل 
من 3 مرات بـ 100 جتربة، وهذا يجعلها اأقل دقة بقليل من 
الختبارات التي تعتمد على البول التي تدعي الدقة بن�سبة 

باملئة.  99

لندن ـ وكاالت 
معالج �سيني، وذلك  يد  على  م�سنة م�سرعها  بريطانية  �سيدة  لقيت 
�سحيفة  ذكـــرت  مــا  ووفـــق  ال�سفع،  طــريــق  عــن  للعلج  جل�سة  خــلل 
�سياو  ت�سي  بالقب�س على هونغ  اأمر  فقد �سدر  "مريور" الربيطانية، 
56 عاما، بتهمة القتل غري العمد، بعد ت�سببه بوفاة  البالغ من العمر 
�سا�سك�س  مدينة  مــن  عــامــا   71 العمر  مــن  البالغة  كــارغــوم  دانييل 

الربيطانية، وذلك اأثناء جل�سة للعلج بال�سفع.
والذي  العلج  من  الغريب  النوع  لهذا  الربيطانية  ال�سيدة  وجلــاأت 
مر�س  لعلج  منها  حماولة  يف  لل�سفع،  املري�س  تعري�س  على  يقوم 
ال�سكري الذي تعاين منه. ووفق ال�سحيفة الربيطانية، فقد �سدر اأمر 
القب�س على �سياو يف حمكمة ال�سلح يف �سالزبوري موؤخرا ، اإل اأنه 
تبني اأن الأخري يقيم يف كاليفورنيا، لكن �سرطة يلت�سري اأكدت تعاونها 

مع الوكالت والهيئات املعنية لتقدميه للمحاكمة.
وال�ستجواب  للتوقيف  خ�سعا  اآخرين  �سخ�سني  �سراح  اأطلق  كذلك 
اتهام  اآخــر بحقهما، كما مل يتم  اإجــراء  اأي  وقــت وقــوع احلــادث دون 
ويلت�سري،  يف  هاو�س  كليف  وهــو  احلــادث  فيه  وقعت  الــذي  الفندق 

بارتكاب اأي جتاوزات.

»رجل الشطة« يطمح لدخول »غينيس« يدفع حياته ثمنا لـ»عملية زرع شعر«

وا�شنطن ـ وكاالت 
ـــركـــة  ـــ�ـــس ــــي ب ــــن ــــق ــــت حـــــــــــّذر الــــــفــــــريــــــق ال
وفقًا  املعلومات  لأمــن   "Zimperium"
املتخ�س�س،   "thehackernews" ملوقع 
اأنــدرويــد  هــواتــف  ت�سيب  �ــســارة  مــن برجمية 
اإىل  الدخول  بيانات ت�سجيل  وت�ستهدف �سرقة 

ح�سابات في�سبوك من الأجهزة املُ�سابة.
ونوهت اإىل اأن الربجمية ال�سارة تاأتي �سمن 
وقد  اأنــدرويــد،  ت�سغيل  نظام  ت�ستهدف  حملة 
اأ�سابت ما ل يقل عن 300 األف جهاز يف 71 
ال�سركة على الربجمية  دولة خمتلفة. واأطلقت 
 "Schoolyard Bully" ا�ــســم  الــ�ــســارة 
كانت  اأنها  اإىل  م�سريًة  املدر�سة،  متنّمر  وتعني 
بــالــقــراءة  مهتم  فيتنامي  بتطبيق  ملت�سقة 
من  جوجل  قبل  من  حذفه  جرى  لكن  والتعليم 

متجر التطبيقات.

تنشيط السياحة
االأ�شبوع بدءًا من  اأيام  اأبوابة طيلة  يومًا، ويفتتح   90 ملدة  ي�شتمر  الذي  للت�شوق والرتفيه،  ال�شياحي  الدرب  اأم�ض فعاليات مهرجان حمافظة  انطلقت 
ال�شاعة الـ 4 م�شاًء، وحتى 2 �شباحًا. ويهدف املهرجان الذي يقام بجوار حديقة اأبو يحيى وعلى م�شاحة تقدر بحوايل 70 األف مرت مربع؛ لتن�شيط 
احلركة االقت�شادية وال�شياحية باملحافظة، واإبراز دور القطاع اخلا�ض يف تنظيم ودعم وتفعيل املنا�شط ال�شياحية والرتفيهية، مبا ي�شهم يف حتقيق 
الفعاليات  من  العديد  ويت�شمن  اإ�شافية،  عمل  فر�ض  واإيجاد  االقت�شادي  الن�شاط  وتفعيل  الت�شويقية  الفر�ض  زيادة  خالل  من   2030 اململكة  روؤية 

وامل�شابقات املتنوعة، والعرو�ض الفنية وامل�شرحية املختلفة.

المتنمر يسرق  
حسابات فيسبوك


	BLD_P01_05122022_ED1.pdf
	BLD_P02_05122022_ED1.pdf
	BLD_P03_05122022_ED1.pdf
	BLD_P04_05122022_ED1.pdf
	BLD_P05_05122022_ED1.pdf
	BLD_P06_05122022_ED1.pdf
	BLD_P07_05122022_ED1.pdf
	BLD_P08_05122022_ED1.pdf
	BLD_P09_05122022_ED1.pdf
	BLD_P10_05122022_ED1.pdf
	BLD_P11_05122022_ED1.pdf
	BLD_P12_05122022_ED1.pdf
	BLD_P13_05122022_ED1.pdf
	BLD_P14_05122022_ED1.pdf
	BLD_P15_05122022_ED1.pdf
	BLD_P16_05122022_ED1.pdf



