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وزير الخارجية 

الشورى:

يتناول األولويات السياسية 

ضوابط الستعمال لغات أجنبية

البالد - الرياض 
ال��ت��ق��ى الأم�����ر ف��ي�����ص��ل ب���ن ف���رح���ان ب���ن ع��ب��دال��ل��ه، وزي���ر 
ع��ددًا من  اأم�س،  بالريا�س  ال��وزارة  دي��وان  اخلارجية، يف 
املفكرين والباحثني يف اململكة، وذلك يف ور�صة عمل حتت 

عنوان "اأولويات �صيا�صة اململكة اخلارجية".
وتطّرق احلديث خالل ور�صة العمل عن اأولويات واأهداف 
بتوفر  وارت��ب��اط��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة 
الظروف املالئمة لتحقيق اأهداف "روؤية اململكة 2030"، 

وتر�صيخ الأمن وال�صتقرار وتعزيز ال�صراكات.

البالد - الرياض
وافق جمل�س ال�صورى يف جل�صته اأم�س برئا�صة ال�صيخ الدكتور 

عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ.
ويهدف  العربية(،  اللغة  ا�صتعمال  تعزيز  )نظام  م�صروع  على 
وغر  احلكومية  باجلهات  العربية  اللغة  ا�صتعمال  تعزيز  اإىل 
فيها  التي يجوز  للحالت  ، وو�صع �صوابط حمددة  احلكومية 
اعتزاز  زيادة  اإىل  النظام  م�صروع  يهدف  كما  غرها.  ا�صتعمال 
لة  امل�صكِّ الركائز  اإحدى  العربية، بو�صفها  اأفراد املجتمع بلغتهم 
املوجود،  الت�صريعي  الفراغ  و�صدِّ  ال�صعودي،  املجتمع  لهوية 
اللغة  ا�صتعمال  ز  ي��ع��زِّ متكامل،  ن��ظ��اٍم  وج��ود  ع��دم  يف  املتمثل 
العربية.  كما وافق املجل�س على م�صروعي مذكرتي تعاون بني 
وال�صناعة  والتجارة  القت�صاد  ووزارة  باململكة  الطاقة  وزارة 

باليابان يف جمال الهيدروجني.

استخدام الطاقة المتجددة في التحلية وتنقية المياه
تحقيق االستراتيجية الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030

 حتتفل اململكة اليوم مع املجتمع الدويل، مبنا�صبة اليوم العاملي للمياه، 
ويرتكز اليوم العاملي للمياه، الذي ُيحتفل به العامل يف 22 مار�س من 
كل عام منذ عام 1993م، على اأهمية املياه العذبة. وُيراد من الحتفال 
ما يزيد عن ملياري فرد على  الوعي بتعذر ح�صول  اإذك��اء  اليوم  بهذا 
باتخاذ  املنا�صبة  هذه  تتعلق  كما  العامل.  حول  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه 
اإجراءات ملعاجلة اأزمة املياه العاملية. ويف هذا ال�صدد جند اأن اململكة 
اًل، عن  العربية ال�صعودية، تهتم بتوفر م�صادر املياه وا�صتدامتها، َف�صْ

لقطاع  ال�صتثمارات  وا�صتقطاب  وجذب  املياه،  وا�صتدامة  اأمن  تعزيز 
تبادل  اإىل  بالإ�صافة  املائية،  للموارد  متكاملة  اإدارة  وحتقيق  املياه، 
وتوطني اخلربات لتحقيق ا�صتدامة املوارد املائية، اإىل جانب الهتمام 
من  ال�صتفادة  وتعزيز  املياه،  واقت�صاديات  املائية،  املحا�صبة  مبفهوم 
قطاع  يف  وال�صتثمار  التخ�صي�س  بالإ�صافة  التقليدية،  املياه  م�صادر 
تخطيط  خالل  من  املعاجلة  املياه  من  ال�صتفادة  تنظيم  و�صبل  املياه، 
اجلهود،  هذه  مع  وتو�صاًل  ال�صحي.  ال�صرف  مياه  معاجلة  حمطات 

اأجل،  من  ممنهجة  بوترة  تعمل  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فاإن 
مفاهيم  تطبيق  خالل  من  املياه  لقطاع  القت�صادية  ال�صتدامة  حتقيق 
اإ�صهام  وت�صجيع  املياه  وقيمة  الدائري  والقت�صاد  املائية  املحا�صبة 
القطاع اخلا�س يف متويل وتطوير موارد املياه وخدماتها، وموا�صلة 
ل�صمان  والتنظيمية  املوؤ�ص�صية  املائية  احلوكمة  تطوير  على  العمل 
للمياه  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأهداف  وحتقيق  املياه  قطاع  ا�صتدامة 

وم�صتهدفات روؤية اململكة 2030 لقطاع املياه.

البالد ـ جدة
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بواسل ينضمون للدفاع الجوي
وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 20 من طلبة كلية الملك عبداهلل

رع���ى الأم����ر خ��ال��د ب��ن ���ص��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج 
امللك  كلية  طلبة  م��ن   )20( ال��دف��ع��ة 
ل��ل��دف��اع اجل����وي، يف مقر  ع��ب��دال��ل��ه 

الكلية مبحافظة الطائف.
وك�����ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ���ص��م��وه ل��دى 
ال��ق��وات  ق��ائ��د  الكلية،  مقر  و���ص��ول��ه 
الأركان  هيئة  رئي�س  نائب  امل�صرتكة 
مطلق  ال��رك��ن  الأول  الفريق  العامة 
الأزميع، وقائد قوات الدفاع اجلوي 
وقائد  العمرو،  مزيد  الركن  الفريق 
اجل��وي  ل��ل��دف��اع  عبدالله  امل��ل��ك  كلية 

اللواء الركن حممد البلوي.
اخلريجني  اأن  الكلية  قائد  واأو�صح   
تاأهيلهم  متطلبات  جميع  فيها  اأنهوا 

الع�صكري والأكادميي ب�صرب وعزم.
 وق����د ج����رى ال��ع��ر���س ال��ع�����ص��ك��ري، 
واأدى  ال���ك���ل���ي���ة،  راي������ة  وت�����ص��ل��ي��م 
اخلريجون الق�صم، ثم اأُعلنت النتائج، 

م �صموه الطلبة املتفوقني. وكَرّ

الطائف- واس
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خادم الحرمين يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويوجه بخدمة ضيوف الرحمن
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رعى حفل »تراحم«
أمير الشرقية ينوه بجهود رعاية السجناء والمفرج عنهم 

البالد - الدمام 
اأمري  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  �سعود  الأمييري  رعى 
ال�سنوي  احلفل  اأم�س  الإمييارة  مبقر  ال�سرقية  املنطقة 
عنهم  وامليييفيييرج  اليي�ييسييجيينيياء  لييرعيياييية  الييوطيينييييية  للجنة 

النجاح. و�سركاء  للجنة  الداعمني  "تراحم" وتكرمي 
ونوه �سموه بحر�س احلكومة الر�سيدة على اإ�سالح 
وتوفري  اأ�ييسييرهييم،  وميي�ييسيياعييدة  ال�سجون  يف  اليينييزلء 
تواجههم  قد  التي  ال�سعوبات  لتجاوز  احتياجاتهم 

ودعم اجلهات التي ت�سهم يف حتقيق هذا الهدف.
ال�سجناء  لرعاية  الوطنية  اللجنة  باأعمال  واأ�ييسيياد 
فئة  �سالح  يف  ت�سب  التي  "تراحم"  عنهم  واملييفييرج 
اللجنة  اأن  اإىل  م�سريًا  والهييتييمييام،  الرعاية  حتتاج 
ال�سجناء  اأبناء  لرعاية  مهم  بدور  تقوم  تاأ�سي�سها  منذ 

وذويهم من خالل الدعم املعنوي اأو املادي اأو العيني، 
بعد  حياتهم  ت�سهيل  خييالل  ميين  عنهم  املييفييرج  وكييذلييك 
ق�ساء حمكوميتهم من اأجل الإ�سهام يف خدمة وطنهم 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو�سح  جانبه  من  وجمتمعهم. 
تراحم ال�سرقية عبداحلكيم العمار اخلالدي، اأن اللجنة 
تقدم الرعاية ال�ساملة لل�سجناء واملفرج عنهم واأ�سرهم 
املتخ�س�سة،  وامليي�ييسيياريييع  الييرامييج  ميين  �سل�سلة  عيير 
من  براجمها  وكافة  اللجنة  تلقاه  الذي  بالدعم  منوهًا 
م�سرًيا  ال�سرقية.،  لييراحييم  الفخري  الرئي�س  �سمو 
تاأ�سي�سها  منذ  ال�سرقية  تراحم  م�ستفيدي  عدد  اأن  اإىل 
بلغ حجم  فيما  م�ستفيدًا،  بلغ ٢٠٦٩٥٢  عامًا  قبل ١٣ 
تاأ�سي�سها  منذ  تراحم  مل�ستفيدي  املقدمة  امل�ساعدات 

اأكرث من ٦٧ مليون رياًل.

خالد بن سلمان يرعى تخريج دفعة من الدفاع الجويأمير المدينة يطلق مبادرات إنسانية واجتماعية

البالد - المدينة المنورة
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمييري  اأطلق 
املييبييادرات  حزمة  امليينييورة،  املدينة  منطقة  اأمييري 
والجتماعية  الن�سانية  والفعاليات  والأن�سطة 
باملنطقة  احلييكييومييييية  اجليييهيييات  تيينييفييذهييا  اليييتيييي 
ومييوؤ�ييسيي�ييسييات الييقييطيياع الييثييالييث )الييغييري ربييحييي( 
رم�سان  �سهر  اأيييييام  خيييالل  امليينييورة  املييدييينيية  يف 
املبارك،ي حتت مظلة وقف "خري املدينة". وتاأتي 
"خري املدينة" باإ�سراف من اإمارة  مبادرات وقف 
امل�سوؤولية  جانب  لتعزيز  املنورة  املدينة  منطقة 
القطاعات  جميع  به  ت�سطلع  الييذي  الجتماعية 

اخلا�س  القطاع  مع  جنب  اإىل  جنًبا  احلكومية 
والقطاع الثالث.

ب�سيوف  الرحيب  برنامج  اإطيييالق  �سيتم  كما   
مبا  والييرييية  اجلوية  الو�سول  منافذ  يف  الرحمن 
اإىل  بييالييزوار،  يعك�س �ييسييور احلييفيياوة والييرحيياب 
جييانييب تييعييزيييز دور املييتييطييوعييني واأعيي�ييسيياء الييفييرق 
الك�سفية خلدمة الزوار يف نطاق املنطقة املركزية ، 
يف حني ت�ستعد اجلمعيات اخلريية، لتقدمي خدمات 
امليينييورة  املييدييينيية  يف  وال�سحور  ال�سائمني  اإفييطييار 
يوميًا باإجمايل اأكرث من 2 مليون وجبة طيلة ال�سهر 

الكرمي، بالإ�سافة اإىل م�سروع ال�سالل الرم�سانية. 

الطائف- واس
رعيييى الأميييييري خييالييد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز وزير 
الدفاع، حفل تخريج الدفعة 
امللك  كلية  طلبة  من   )20(
عييبييدالييلييه لييلييدفيياع اجليييوي، 
مبحافظة  الكلية  مقر  يف 
الطائف. وكان يف ا�ستقبال 
�يييسيييميييوه لييييييدى و�يييسيييوليييه 
الييقييوات  قييائييد  الكلية،  مقر 
امل�سركة نائب رئي�س هيئة 
الأركييييييان الييعيياميية الييفييريييق 

الأول الركن مطلق بن �سامل 
الركن  الفريق  اجلييوي  الييدفيياع  قييوات  وقائد  الأزمييييع، 
عبدالله  امللك  كلية  وقائد  العمرو،  �سليمان  بن  مزيد 

للدفاع اجلوي اللواء الركن حممد بن علي البلوي.
بداأ  ثم  امللكي،  ال�سالم  ُعزف  �سموه،  و�سول  وفور 
األقى  القراآن الكرمي. بعد ذلك،  اآيات من  احلفل بتالوة 
فيها  كلمة عررّ  للدفاع اجلوي،  عبدالله  امللك  كلية  قائد 
عن ترحيبه لرعاية �سمو وزير الدفاع وت�سريفه حلفل 
باأن  مو�سًحا  الكلية،  طلبة  من   )20( الدفعة  تخريج 
اخلريجني اأم�سوا ثالثة اأعوام يف رحاب الكلية، اأنهوا 
والأكادميي  الع�سكري  تاأهيلهم  متطلبات  جميع  فيها 
الع�سكري،  الييعيير�ييس  جييرى  ذليييك،  اإثييير  وعيييزم.  ب�سر 

ثم  الق�سم،  اخلريجون  واأدى  الكلية،  راييية  وت�سليم 
م �سموه الطلبة املتفوقني، وت�سَلرّم  اأُعلنت النتائج، وكَررّ
بهذه  الكلية  قائد  تذكارية من  الدفاع هدية  �سمو وزير 
املنا�سبة. عقب ذلك، تقلرّد اخلريجون رتبهم الع�سكرية، 
التذكارية  ال�سورة  والُتقطت  امللكي،  ال�سالم  ُعزف  ثم 
نهار  بن  �سعود  الأمييري  احلفل  ح�سر  اخلريجني.  مع 
وم�ساعد  الطائف،  حمافظ  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن 
بن  خالد  الدكتور  التنفيذية  لل�سوؤون  الييدفيياع  وزييير 
الدفاع ه�سام  البياري، ومدير عام مكتب وزير  ح�سني 
امل�سوؤولني  كبار  من  وعييدد  �سيف،  بن  عبدالعزيز  بن 
اأمييور  واأولييييياء  اململكة،  لييدى  الع�سكريني  وامللحقني 

اخلريجني.

أمير الجوف يتفقد مشروع المطار الجديد
البالد - سكاكا 

عبدالعزيز  بن  نييواف  بن  في�سل  الأمييري  تفقد 
مطار  ميي�ييسييروع  اأمييي�يييس،  اجليييوف  منطقة  اأميييري 
والتقى  حاليًا،  تنفيذه  اجلاري  اجلديد  اجلوف 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اجلولة  م�ستهل  يف 
حممد  بن  علي  املهند�س  الثاين  مطارات  جتمع 
مف�سل  ل�سرح  م�ستمعًا  ومييرافييقيييييه،  م�سرحي 
على  يقام  الذي  اجلديد  باملطار  العمل  �سري  عن 
م�ساحة تبلغ "411،950 "مرًا مربعًا، و�سمم 
ووقييف   ، الييعييام  يف  " راكييييب  "مليون  ليييييخييدم 
�سموه ميدانيًا على ن�سب الإجناز و�سري العمل 

مب�سروع املطار اجلديد.
باأهمية  نيييواف  بيين  في�سل  الأمييييري  ووجيييه    
ميي�ييسيياعييفيية وتيي�ييسييافيير اجليييهيييود وتييذليييييل جميع 
امل�سروع  اإجناز  �سرعة  يف  ي�سهم  مبا  ال�سعاب، 

وفيييق اخلييطييط والآليييييييات املييعييدة لييذلييك اإنيييفييياذًا 
يف   - الله  اأيدها   - الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
تنموية يف  م�ساريع  من  املنطقة  ت�سهده  ما  ظل 
القيادة  توليه  مبييا  منوهًا  املييجييالت،  خمتلف 

وعناية  اهتمام  ميين   - الييلييه  رعيياهييا   - احلكيمة 
للم�سافرين  الييراحيية  �سبل  لتوفري  دائييم  ب�سكل 
روؤييية  مع  يتواكب  مبا  نقلهم  و�سائل  وت�سهيل 

ال�سعودية 2030.

محافظ جدة يناقش استعدادات الشؤون اإلسالمية 
البالد - جدة 

بن  عبدالله  بن  �سعود  الأمري  راأ�س 
املحافظة  مبقر  جييدة  حمافظ  جلوي 
ا�ستعدادات  ملناق�سة  اجتماعًا  اأم�س، 
والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة 
بح�سور  رم�سان،  ملو�سم  والإر�ييسيياد 
واليييدعيييوة  امليي�ييسيياجييد  اإدارة  ميييديييير 
الدكتور  جييدة  مبحافظة  والإر�يييسييياد 
م�سوؤويل  من  وعييدد  العنزي،  في�سل 
الإدارة. واطلع �سموه خالل الجتماع 
اأبيييرز  يت�سمن  مييوجييز  عيير�ييس  عييلييى 

للجوامع  جتهيز  ميين  ال�ييسييتييعييدادات 
والن�ساء،  الرجال  ق�سمي  وامل�ساجد 
وتزويدها مبا حتتاجه من امل�ساحف 

حفظ  وخيييزائييين  الأحيييجيييام  مبختلف 
وامل�ستلزمات  والأثييييياث  امليي�ييسيياحييف 
الييراحيية  اأجيييل حتقيق  الأخيييييرى، ميين 

والطماأنينة للم�سلني.
كييمييا اطيييليييع �ييسييمييوه عييلييى اأعيييميييال 
الوزارة يف مطار امللك عبدالعزيز يف 
مت  حيث  املعتمرين،  ا�ستقبال  نقاط 
وموظفة  موظفًا   50 من  اأكرث  تكليف 
يييعييمييلييون عييلييى مييييدار اليي�ييسيياعيية على 
املعتمرين وتوزيع املطبوعات  اإر�ساد 
املييتييعييلييقيية بييالييعييقيييييدة و�ييسييفيية الييعييمييرة 
الييدعيياة  ميين  عييدد  تكليف  اإىل  اإ�ييسييافيية 
لالإجابة على اأ�سئلة املعتمرين املتعلقة 

ب�سفة واأعمال العمرة.

حوار بجامعة أمريكية حول 
إنجازات المرأة السعودية

واشنطن - واس
نظمت الأندية ال�سعودية يف العا�سمة الأمريكية 
اإجنيييازات  ومعر�س  حييوارييية  جل�سة  وا�سنطن، 
املراأة ال�سعودية وم�ساهمتها يف خمتلف املجالت 
جامعة  بييحييرم  وذليييك   ،2030 روؤيييية  حتقيق  يف 
الثقافية  امللحقية  اإ�سراف  وا�سنطن، حتت  جورج 

لدى �سفارة اململكة بالوليات املتحدة الأمريكية.
متكني  يف  اململكة  جهود  على  اجلل�سة  وركييزت 
ارتفاع  عن  ال�سادرة  الأرقييام  وا�ستعرا�س  املييراأة، 
فر�س عملها ومنجزاتها املتعددة يف املجالت كافة.
ال�سوؤون  اإدارة  مدير  �سلم  نهاية اجلل�سة،  ويف 
الييثييقييافييييية والجييتييميياعييييية بيياملييلييحييقييييية الييثييقييافييييية 
للم�ساركات  تذكارية  دروعييًا  العبثاين  عبدالكرمي 

يف اجلل�سة.
بجامعة  ال�سعودي  النادي  رئي�سة  واأو�سحت 
املغلوث  خالد  هداية  املبتعثة  وا�سنطن  جييورج 
مع  يتزامن  احلييوارييية  اجلل�سة  هييذه  تنظيم  اأن   ،
احتفاء املجتمع الدويل واجلامعات ب�سكل خا�س 
يف �سهر مار�س بتاريخ املراأة ومنجزاتها، وتهدف 
ال�سعودية  املييييراأة  اجنييييازات  عيين  التعريف  اإىل 
م�سيدة  املجالت احليوية،  ومتكينها يف خمتلف 

بدعم ومتكني امللحقية الثقافية.
عددًا من  �ساحب اجلل�سة احلوارية واملعر�س 
للمبتعثات  الفنية  واملواهب  الخييراع،  بييراءات 

ال�سعوديات.

براءات اخراع ومواهب للمبتعثات
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خادم الحرمين يوجه بخدمة ضيوف الرحمن بكفاءة عالية

للمعار�ض  الدويل  املكتب  بعثة  باختتام 
ملف  مل��ن��اق�����ش��ة  ال��ري��ا���ض  اإىل  زي��ارت��ه��ا 
واالط��اع   "2030 اإك�شبو  "الريا�ض 
ع��ل��ى االإم���ك���ان���ات واالإع��������داد ال�����ش��ام��ل 
واال�شتثنائي للقدرات االبتكارية لتنظيم 
هذا احلدث العاملي الكبري، تكون املمكة، 
ال��ق��ي��ادة،  م��ن  مبا�شرة  ورع��اي��ة  وب��دع��م 
حفظها الله، قد قطعت مرحلة مهمة �شمن 
جتربة  بتقدمي  للفوز  املناف�شة  مراحل 

فريدة يف تاريخ املعر�ض العاملي.
للمعر�ض  امل���ق���رر  امل��ل��ي��وين  ف��امل��وق��ع   
اللوج�ش�تية،  واخل���دم���ات  ل��اأج��ن��ح��ة 
يعك�ض  م�ش�تقبلية  كمدين�ة  وبت�شميم�ه 
م�شتدام  م�شتقبل  ل��ري��ادة  اململكة  روؤي��ة 
للب�شرية  واالزده��ار  وجمتمعاتها  للمدن 
حتت �شعار "مع�ا ن�شت�ش�رف امل�ش�تقبل"، 
مع�ًا  لان�شمام  اجلمي�ع  ي��دع��و  وال���ذي 
اأف�����ش��ل.  غ��د  ن��ح��و  واب��ت�����ك��ار  ب�ش�جاعة 
ب��رن��اجم��ًا  اإك�ش�بو  م��وق�����ع  �شي�شم  ك��م��ا 
والثقافية  الرتفيهية  باالأن�شطة  غنيًا 
النوعية  االنطاقة  �شمن  والريا�شية، 
�شمن  ال��واع��دة  وتناف�شيتها  للعا�شمة 
ا�شتقبااًل  االأك���ر  العاملية  امل���دن  قائمة 
ماءمة  واالأك���ر  وال�شائحني  للزائرين 
متيزها  خ���ال  م��ن  ال��ع��امل،  يف  للعي�ض 
مب��ع��ال�����م ح�������ش���اري���ة غ����ري م�����ش��ب��وق��ة، 

و�شيا�ش��ة التاأ�ش��ريات املفتوح��ة.
تتعزز  واقت�شادها  العا�شمة  هي  وها    
لل�ش�ركات  م��ف�����ش��ل��ة  ك��وج��ه��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
رئي��شيًا  وم��رك��زًا  العاملية،  وامل��واه�����ب 
للمرافق ال�شحي�ة والتعليمية والبحثية، 
وكما اأكد تقرير اإك�ش�بو الدويل �ش�يكون 
معر�ض الريا�ض منا�ش�بة مثالية مل�ش�اركة 
ال���ع���امل ق�����ش��ة ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي غري 
امل�ش�بوق يف اململكة، واالحتفال بتتويج 

روؤي�تها 2030.

هنأ خالل ترؤسه مجلس الوزراء المسلمين بحلول شهر رمضان

الموافقة على تعديالت نظام حماية البيانات الشخصية

البالد - الرياض
راأ�س خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ اجلل�سة 
بداية  ويف  بالريا�س.  عرقة  ق�سر  يف  )الثالثاء(،  اأم�س  الـــوزراء،  جمل�س  عقدها  التي 
واملواطنات  للمواطنني  التهاين  خال�س  عن  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  اأعــرب  اجلل�سة، 
وامل�سلمني يف كل مكان مبنا�سبة قرب حلول �سهر رم�سان املبارك، مبتهاًل اإل املولىَ 
جل وعال اأن يحمل يف ظالله هذا العام لالأمة الإ�سالمية وللعامل اأجمع ب�سارات الأمل 
ال�سريفني  قا�سدي احلرمني  بخدمة  املعنية  اجلهات   - الله  رعــاه   - ووّجــه  وال�سالم. 
مبوا�سلة العمل باأعلى كفاءة واأميز عطاء، وبذل كل ما من �ساأنه التي�سري على �سيوف 

الرحمن وال�سهر على راحتهم، ليوؤدوا منا�سكهم وعباداتهم بطماأنينة و�سكينة.
الأنــبــاء  لوكالة  بيانه  الــدو�ــســري، يف  يو�سف  بــن  �سلمان  الإعـــالم  وزيــر  واأو�ــســح 
اللقاءات  فحوى  على  ذلك  اإثــر  اّطلع  ــوزراء  ال جمل�س  اأن  اجلل�سة،  عقب  ال�سعودية 
واملحادثات التي جرت بني كبار امل�سوؤولني يف اململكة ونظرائهم بعدد من الدول 
وجمالت  اآفــاق  اإل  بالعالقات  للدفع  الأطـــراف،  ومتعدد  الثنائي  امل�ستويني  على 

اأرحب، ومبا ير�سخ مكانة هذه البالد ودورها الإقليمي والدويل.
وتناول املجل�س يف هذا ال�سياق، جممل م�ساركة اململكة يف اأعمال الدورة التا�سعة 
والأربعني ملجل�س وزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي، وما ا�ستملت عليه 
من التاأكيد على دعمها امل�ستمر مل�سرية العمل امل�سرتك، ول �سيما على ال�سعيدين 
الإن�ساين والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي اإل تعزيز قيم التعاي�س 

والحرتام املتبادل بني �سعوب العامل.

موؤمتر  خ��ال  اململكة  اأكدته  مبا  ال���وزراء،  جمل�ض  ون��ّوه 
وتركيا  ���ش��وري��ا  يف  ال��زل��زال  مت�شرري  ل��دع��م  امل��ان��ح��ني 
الذي عقد يف بروك�شل، من ا�شتمرارها يف دعم ال�شعبني 
اإىل  احل��ي��اة  وع���ودة  ال��زل��زال  اآث���ار  لتخفيف  ال�شقيقني 
طبيعتها، وذلك جت�شيدًا اللتزام اململكة الدائم يف الت�شامن 
االحتياجات  وتلبية  املت�شررة  املجتمعات  مع  الوثيق 

االإن�شانية للمنكوبني يف اأنحاء العامل.
ويف ال�شاأن املحلي، اأكد املجل�ض اأن التقديرات االإيجابية 
تعك�ض  اململكة  اقت�شاد  عن  االئتماين  الت�شنيف  لوكاالت 
ال��دول��ة م��ن خ��ال  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  فاعلية االإ���ش��اح��ات 
املايل  التخطيط  العامة ورفع جودة  املالية  اإدارة  تطوير 
واال���ش��ت��خ��دام االأك���ر ك��ف��اءة ل��ل��م��وارد يف اإط���ار برنامج 

اال�شتدامة املالية.
 15 اململكة  تقدم  ع��ّد  ال���وزراء  جمل�ض  اأن  معاليه  وب��ني 
ال�شادر  2022م  لعام  العاملي  االبتكار  موؤ�شر  يف  مرتبة 
ما  يعك�ض  ب��اأن��ه  الفكرية،  للملكية  العاملية  املنظمة  ع��ن 
لارتقاء  حمدودين  غري  ودع��م  اهتمام  من  الدولة  توليه 
بجودة قطاع البحث والتطوير واالبتكار، ومبا ُيعزز من 
هات  توجُّ مع  ويتما�شى  وريادتها؛  عاملًيا  اململكة  تناف�شية 

روؤية 2030.
جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  على  املجل�ض،  واّطلع 
ال�شورى  جمل�ض  ا�شرتك  مو�شوعات  بينها  من  اأعماله، 

يف درا�شتها، كما اطلع على ما انتهى اإليه كل من جمل�ض 
ال�����ش��وؤون االق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، وجم��ل�����ض ال�����ش��وؤون 
ال��وزراء،  ملجل�ض  العامة  واللجنة  واالأمنية،  ال�شيا�شية 

وهيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء يف �شاأنها.
كما اطلع جمل�ض الوزراء على عدد من املو�شوعات العامة 
�شنوية  تقارير  بينها  م��ن  اأع��م��ال��ه،  ج��دول  على  امل��درج��ة 
وهيئة  االجتماعية،  والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  ل��وزارة 
تطوير منطقة حائل، والهيئة ال�شعودية للبيانات والذكاء 
االأنباء  ووكالة  االجتماعية،  التنمية  وبنك  اال�شطناعي، 
وقد  النفطية،  غري  االإي���رادات  تنمية  ومركز  ال�شعودية، 

اتخذ املجل�ض ما يلزم حيال تلك املو�شوعات.
واأقر املجل�ض اإ�شافة هيئة حقوق االإن�شان اإىل ع�شوية 
جلنة االإعارة والعمل لدى املنظمات والهيئات االإقليمية 
حماية  ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ات  على  واف���ق  بينما  وال��دول��ي��ة، 
البيانات ال�شخ���شية، ال�ش��ادر بامل��ر�شوم امل�ل�كي رق����م 

) م / 19 ( وتاريخ 9 / 2 / 1443ه�، وعلى جتديد 
والدكتور  الغامدي،  �شعيد  بن  حممد  الدكتور  ع�شوية 
الوطني  املركز  اإدارة  جمل�ض  يف  بوقري  اأم��ني  بن  ف��وؤاد 
للدرا�شات والبحوث االجتماعية، وتعيني الدكتور حمدي 
بن حميد املراحمي، والدكتورة نورة بنت فرج امل�شاعد، 
والدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، والدكتور فهد 

بن علي العليان اأع�شاًء يف جمل�ض اإدارة املركز.

املجال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  ال���وزراء  جمل�ض  واف��ق 
الثقايف بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة 
الثقافة يف الواليات املتحدة املك�شيكية، وعلى مذكرة تفاهم يف 
جمال االقت�شاد الرقمي بني وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات 
وتقنية  ال�شناعة  ووزارة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
بني  تفاهم  ومذكرة  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  يف  املعلومات 
جنوب  جمهورية  وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة 
ا�شتثماري  �شندوق  اإن�شاء  جدوى  درا�شة  يف  للتعاون  اأفريقيا 
اململكة  حكومة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  على  واف���ق  كما  م�����ش��رتك. 
للتعاون  اأفريقيا  ال�شعودية وحكومة جمهورية جنوب  العربية 
يف جمال ت�شجيع اال�شتثمار املبا�شر، وعلى اتفاقية تعاون بني 
جنوب  جمهورية  وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة 
يف  تفاهم  م��ذك��رة  وك��ذل��ك  ال��ب��ح��ري،  النقل  جم��ال  يف  اأفريقيا 
جمال مكافحة االإرهاب ومتويله وغ�شل االأموال واجلرائم ذات 
ال�شلة )اجلرائم االأ�شلية( بني النيابة العامة يف اململكة العربية 

ال�شعودية ومكتب املدعي العام يف جمهورية طاجيك�شتان.
واالإر�شاد  والدعوة  االإ�شامية  ال�شوؤون  وزير  املجل�ض  وفّو�ض 
�شاأن  يف  ال�شومايل  اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   -
م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال ال�شوؤون االإ�شامية بني وزارة 
العربية  اململكة  يف  واالإر���ش��اد  وال��دع��وة  االإ�شامية  ال�شوؤون 
جمهورية  يف  الدينية  وال�شوؤون  االأوق��اف  ووزارة  ال�شعودية 
الن�شخة  رف��ع  ثم  وم��ن  عليه،  والتوقيع  الفيدرالية،  ال�شومال 
فّو�ض  كما  النظامية.  االإج���راءات  ال�شتكمال  املوقعة،  النهائية 
الهيئة  اإدارة  اللوج�شتية رئي�ض جمل�ض  النقل واخلدمات  وزير 
اأو من ينيبه - بالتوقيع على م�شروع  العامة للطريان املدين - 
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية 
النهائية  الن�شخة  رف��ع  ث��م  وم��ن  ب��ول��ن��دا،  جمهورية  وحكومة 
رئي�ض  فّو�ض  وكذلك  النظامية.  االإج��راءات  ال�شتكمال  املوقعة، 
 - ينيبه  من  اأو   - والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  اإدارة  جمل�ض 
يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتباحث 
�شاأن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال القيا�ض والتقومي 
تقومي  هيئة  ب��ني  وبراجمها  العربية  اللغة  ملناهج  واالع��ت��م��اد 
واملنظمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  وال��ت��دري��ب  التعليم 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

أبرز قرارات المجلس

إشادة أممية بالدور 
اإلنساني الفاعل للمملكة

 بروكسل - واس
العام  امل�شرف  امللكي  بالديوان  امل�شت�شار  التقى 
على مركز امللك �شلمان لاإغاثة واالأعمال االإن�شانية 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مدير عام 
�شتايرن،  اأك��ي��م  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج 
وذلك على هام�ض املنتدى االإن�شاين االأوروبي يف 

العا�شمة البلجيكية بروك�شل.
وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث امل��و���ش��وع��ات ذات 
االإ�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ة  امل�����ش��رتك  االه��ت��م��ام 

والعاقة الوثيقة بني اجلانبني و�شبل تعزيزها.
الفاعل  االإن�����ش��اين  ب��ال��دور  �شتايرن  اأك��ي��م  واأ���ش��اد 
منوهًا  ال���دويل،  ال�شعيد  على  للمملكة  وامل��وؤث��ر 
بجهود مركز امللك �شلمان لاإغاثة يف التخفيف من 

معاناة املحتاجني واملت�شررين حول العامل.
 يف ال�����ش��ي��اق زار ال��دك��ت��ور ال��رب��ي��ع��ة ج��ن��اح امل��رك��ز 
برفقته   ، للمنتدى  امل�شاحب  املعر�ض  يف  امل�شارك 
ولدى  االأوروب���ي  االحت��اد  ل��دى  اململكة  بعثة  رئي�ض 
هيفاء  ال�شفرية  الذرية  للطاقة  االأوروب��ي��ة  اجلمعية 
بنت عبدالرحمن اجلديع، وعدد من م�شوؤويل املركز.

إضافة هيئة حقوق اإلنسان 
لعضوية لجنة اإلعارة والعمل

 الموافقة على تعديالت نظام 
حماية البيانات الشخصية

تجديد عضوية وتعيينات بمجلس 
إدارة مركز الدراسات االجتماعية

1
2
3

تميز سعودي 
كلمة

القيادة تهنئ رئيس ناميبيا 
الرياض- واس

بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ع��ث 
اآل �شعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ض  عبدالعزيز 
هاجي جينجوب رئي�ض جمهورية ناميبيا، مبنا�شبة 
امل��ف��دى، عن  امل��ل��ك  ب���اده. واأع���رب  ذك���رى ا�شتقال 
اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة وال�شعادة 
ناميبيا  ج��م��ه��وري��ة  و���ش��ع��ب  وحل��ك��وم��ة  لفخامته، 

ال�شديق اطراد التقدم واالزدهار.

وب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري حم��م��د بن 
رئي�ض  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
الرئي�ض  لفخامة  تهنئة،  برقية  ال����وزراء،  جمل�ض 
هاجي جينجوب رئي�ض جمهورية ناميبيا، مبنا�شبة 
عن  العهد،  ويل  �شمو  وعرب  ب��اده.  ا�شتقال  ذك��رى 
ال�شحة  مبوفور  التمنيات  واأ�شدق  التهاين  اأطيب 
جمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة 

ناميبيا ال�شديق املزيد من التقدم واالزدهار.
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مواقع ل� 2500 معتكف داخل المسجد الحرام
البالد � مكة المكرمة

كوادر بشرية مؤهلة لتنظيم الحشود

بامل�سجد  االعتكاف  مواقع  النبوي،  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  جهزت 
احلرام ا�ستعدادًا ال�ستقبال املعتكفني اأواخر �سهر رم�سان املبارك.

واأفاد معايل الرئي�س العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز ال�سدي�س، اأن املواقع تكفي ال�ستقبال قرابة  2،500 معتكف وفق اخلطة الت�سغيلية 

ملو�سم رم�سان املبارك لهذا العام. 
وبني معاليه اأن الرئا�سة هياأت بدروم تو�سعة امللك فهد "للرجال"، وامل�سليات اخللفية والو�سطية 
اخلدمات  كافة  تقدمي  مع  والن�ساء"،  "للرجال  الثالثة  ال�سعودية  التو�سعة  يف  االأول  بالدور 
والت�سهيالت للمعتكفني يف امل�سجد احلرام بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم، �ساِئاًل الله تعاىل 

اأن يي�سر لقا�سدي احلرمني ال�سريفني عباداتهم، واأن يحفظ وطننا الغايل وقيادتنا الر�سيدة.

كما هياأت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام 
وامل�سجد النبوي �سطح امل�سجد احلرام ال�ستقبال 

املعتمرين وامل�سلني خالل �سهر رم�سان املبارك.
امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  معايل  واأو���س��ح 
احل�����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س، اأنه مت توفري 
جميع اخلدمات الت�سغيلية والفنية وتهيئة ال�سطح 
لقا�سدي امل�سجد احلرام، م�سيفًا جاهزية الكوادر 
احل�سود  واإدارة  تنظيم  على  املوؤهلني  الب�سرية 

وفق خطة مو�سم �سهر رم�سان الت�سغيلية.
والتن�سيق  اخل��دم��ات  تكامل  على  معاليه  واأك���د 
احل���رام،  بامل�سجد  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�ستمر 
ُن�سكهم  ل��ي��وؤدوا  وامل�سلني،  املعتمرين  ال�ستقبال 
وينعم   ال��ك��رمي،  ال�سهر  يف  و�سهولة  ي�سر  بكل 
املعتمرين وامل�سلني،  امل�سجد احلرام من  قا�سدي 
االأجواء الروحانية، حيث يعي�سون اأجواء اإميانية 
وروحانية مكنتهم من اأداء عباداتهم بي�سر و�سهولة 
واطمئنان، و�سط جهود مكثفة من اجلهات املعنية 
ملتابعة املعتمرين وتقدمي اخلدمات لهم، يف ظل ما 
اأيدها   � ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  وفرته 
راحتهم  اأج��ل  من  اإمكانيات  من  جندته  وما   � الله 

وطماأنينتهم خال اأدائهم املنا�سك.
الثقافية  وال�سوؤون  املكتبات  وكالة  تنفذ  ذلك  اإىل 
الن�سائية برئا�سة �سوؤون احلرمني خم�س مبادرات 

خالل �سهر رم�سان املبارك، تت�سمن 17 برناجمًا 
ت�ستهدف قا�سدي امل�سجد احلرام، وزوار مكتبة 

امل�سجد  ومكتبة  ال�سريف،  امل��ك��ي  احل���رم 
احلرام، وطالب وطالبات العلم.

واأو���س��ح��ت وك��ي��ل ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام 
الثقافية  وال�������س���وؤون  للمكتبات 

كاميليا  ال��دك��ت��ورة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
هي  امل���ب���ادرات  اأن  ال���دع���دي، 
رم�سانية  ك��ن��وز  "مبادرة 
رم�سانية  نفحات  وبراجمها 
رق��م��ي��ة، وك��ن��وز، وم��ب��ادرة 
يف ظ��الل احل��رم وبراجمها 
وملتقى  ه��الل��ه  وه���ل  ُخ��ل��ق 
اأهاًل رم�سان، وليايل الطفل 
ال��رم�����س��ان��ي��ة، وامل�����س��اب��ق��ة 

الرم�سانية، وتوعية ال�سيام 
رم�������س���ان،  يف  وال�������س���ح���ة 

وم���ب���ادرة م��ت��ط��وع وب��راجم��ه��ا 
ومبادرة  حياة،  وتطوعك  مبادر 

�سفراء  وبراجمها  احلرمني  �سفراء 
وح��ي��اك��م وف��وان��ي�����س، وم���ب���ادرة بناء 

وتنمية وبراجمها نعتز بخدمتكم ولقاءات 
احل��رم  ملكتبة  تاريخية  وم�سات  رم�سانية 

املكي ال�سريف".

مقهى التواصل يلتقي 
بالعمرانيين 

البالد � المدينة المنورة 
نظمت هيئة فنون العمارة والت�سميم موؤخرًا اللقاء اخلام�س 
من  ع��دد  ح�سور  و���س��ط  امل��ن��ورة،  باملدينة  التوا�سل  ملقهى 

املخت�سني واملمار�سني واملهتمني يف القطاع.
وروؤي��ت��ه  العمراين  �سلمان  امللك  ميثاق  اإىل  اللقاء  وت��ط��رق 
عمرانية  بيئات  خلق  يف  ت�سهم  التي  ال�ساملة،  العمرانية 
التطورات  وحتاكي  والبيئي،  الثقايف  امل��وروث  على  ت�ستند 
للميثاق،  الرئي�سية  القيم  تبني  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبلية، 
وهي: االأ�سالة، واال�ستمرارية، وحمورية االإن�سان، ومالءمة 
املمار�سات  اإىل  باالإ�سافة  واالبتكار،  واال�ستدامة  العي�س، 

ال�سحيحة لتطبيق امليثاق.
منهجية  تبني  حول  احل�سور  من  كبريًا  تفاعاًل  اللقاء  و�سهد 
امليثاق، باالإ�سافة اإىل احلديث حول تعزيز الهوية العمرانية 

ومناق�سة بع�س االأمثلة العمرانية.
وُتعد مبادرة مقهى التوا�سل اإحدى خدمات ميثاق امللك �سلمان 
العمراين؛ التي تهدف اإىل تعزيز ودعم املمار�سني وت�سجيعهم 
عرب لقاءات فريدة يف مقاٍه متنوعة مبختلف مناطق اململكة؛ 
لتعريفهم عن امليثاق، واملمار�سات ال�سحيحة لتطبيق امليثاق.
وياأتي هذا اللقاء �سمن جهود هيئة فنون العمارة والت�سميم 
يف تعزيز التوا�سل مع املمار�سني واملهتمني بالقطاع، وحتفيز 
وجهودها  م�ساعيها  �سمن  وذلك  والت�سميم،  العمارة  جمتمع 
احلثيثة يف تطوير هذا القطاع االإبداعي، وعك�س ما تتميز به 

اململكة ثقافيًا.

تضاعف حمالت معالجة 
التشوه البصري

البالد � الرياض
واالإ���س��ك��ان  وال��ق��روي��ة  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة  �ساعفت 
اإجراءات معاجلة عنا�سر الت�سّوه الب�سري، وذلك يف املناطق 
ال�سهر  خالل  امليداين  امل�سح  عمليات  وجرت  االأولوية،  ذات 
وحتليل  احلديثة،  امل�سورات  تقنيات  با�ستخدام  اجل��اري 
على  للتعرف  اال�سطناعي؛  ال��ذك��اء  مكون  ع��رب  امل�����س��ورات 
وتوجيهها  االأولوية  ذات  باملناطق  الب�سري  الت�سوه  مظاهر 
الإي��ق��اع  اأو  للمعاجلة  اإم���ا  امل�ستخدمة  املن�سات  خ��الل  م��ن 

املخالفة.
َدت املناطق ذات االأولوية بناًء على حتليل مو�سعي،  وقد ُحدِّ
ح اأهمية ُمعاجلة هذه املناطق ب�سفتها مناطق  ومعايري تو�سِّ

وحماور لها االأثر البالغ على امل�سهد احل�سري يف املدينة.
واأظهرت نتائج امل�سح اإجمايل ر�سد م�ساهد اإيجابية ب� 429 
ت�سوه  يلي: ر�سد  كما  فهي  الت�سوه،  اأما م�ساهد  األف م�سهد، 
ال�سيارات التالفة 326، ر�سد ت�سوهات اأعمدة االإنارة 577، 
ت�سوه  ر�سد   ،5575 اخلر�سانية  احل��واج��ز  ت�سوه  ر�سد 
ت�سوير املباين 3168، ر�سد ت�سوه خملفات البناء 5007.

زًا مِلكت�سبات احلملة الرقابية املوجهة، التي  وجاء امل�سح ُمَعزَّ
انطلقت بداية العام، حيث بلغ عدد الزيارات 132 األف زيارة 
ت اأكرث من 29 األف موقع "رخ�س"، ومت ر�سد اأكرث من  غطَّ

ُمراَقبًا.  3880 مب�ساركة  ب�سريًا  ت�سّوه  خمالفة  األف   28

تدشين المعايير 
األكاديمية الجامعية

نصائح لتفادي النعاس 
في نهار رمضان 

البالد � الرياض
عقدت هيئة تقومي التعليم والتدريب اأم�س  لقاًء "عن بعد" بعنوان 
�سًا". "املعايري االأكادميية التخ�س�سية - املرحلة االأوىل 13 َتَخ�سُّ
ويهدف اللقاء لتقدمي و�سف ملبادرة رفع جاهزية خريجي التعليم 
العايل ل�سوق العمل "جاهزية"، واالآثار التطويرية املرتتبة على 
خمتلف  يف  الكوادر  م�ستقبل  تاأمني  اأبرزها  ومن  امل��ب��ادرة،  هذه 
خم��رج��ات  ج���ودة  ���س��م��ان  يف  اإ���س��ه��ام��ات��ه��ا  وع���ن  التخ�س�سات، 
التخ�س�سيُة  االأكادمييُة  املعايرُي  َنِت  ُد�سِّ كما  التعليم.  موؤ�س�سات 
للتخ�س�سات امل�ستهدف عقد اختبارات معيارية لها واآلية تطبيق 
االختبارات املعيارية "جاهزية"، التي �ستعقد يف نهاية �سهر مايو 

بها. املتعلقة  اال�ستف�سارات  عن  واالإجابة  2023م، 
"املالية،  االأوىل:  املرحلة  يف  امل�ستهدفة  التخ�س�سات  و�سملت 
والتاأمني،  املخاطر  واال�ستثمار،  التمويل  الت�سويق،  املحا�سبة، 
علوم  االآيل،  احل��ا���س��ب  هند�سة  امل��ال��ي��ة،  واالأ����س���واق  امل�����س��ارف 
تقنية  امل��ع��ل��وم��ات،  نظم  ال��ربجم��ي��ات،  هند�سة  االآيل،  احلا�سب 

املعلومات، االأمن ال�سيرباين، والذكاء اال�سطناعي".
�سارك يف اللقاء ممثلي عدد من اجلهات؛ كقطاع العلوم االإدارية، 
ال�سوق  هيئة  ال�سعودي،  املركزي  البنك  املالية،  "وزارة  ومنها: 
املالية، هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك، مركز املهارات املالية، 
ال�سعودي،  االأهلي  البنك  احلكومية،  وامل�سروعات  االإنفاق  هيئة 
واملحا�سبني"،  للمراجعني  ال�سعودية  والهيئة  �سابك،  �سركة 
"وزارة  مثل:  املعلومات،  وتقنية  احلا�سب  علوم  قطاع  وم��ن 
االت�ساالت وتقنية املعلومات، الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء 
ال�سركة  ال�سيرباين،  لالأمن  الوطنية  الهيئة  اال�سطناعي-�سدايا، 
لتقنية  ال�سعودية  ال�سركة  ال�سيرباين،  واالأم��ن  للتقنية  املتقدمة 
املعلومات-�سايت، واالأكادميية ال�سعودية الرقمية"  باالإ�سافة اإىل 
وكالء وعمداء اجلودة وعمداء الكليات ومن�سوبي الربامج ذات 
العالقة يف اجلامعات والكليات الوطنية، حيث بلغ عدد احل�سور 
500 خمت�س م��ن اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات واجل��ه��ات  ي��ق��ارب  م��ا 

الوطنية ذات العالقة.

البالد � جدة
مركز  م��دي��ر  ال��ن��وم  وط��ب  ال�سدرية  االأم��را���س  ا�ست�ساري  اأك���د 
بجدة،  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مب�ست�سفى  النوم  وبحوث  طب 
التي  الكبرية  التغيريات  من  اأن  ويل،  عمر  �سراج  الربوفي�سور 
لدى  بعيد  اإىل حد  النوم  دورة وطبيعة  تغري  حتدث يف رم�سان 
ال�سائمني، فتتاأثر في�سيولوجية النوم خالل ال�سيام بعوامل عدة 
اإىل  النهار  من  الفجائية  االأكل  ونوعية  ومواعيد  منط  تغري  مثل 
"االأي�س"  الطاقة  اإنتاج  عمليات  زي��ادة  عنها  ينتج  قد  مثال  الليل 
اإىل زي��ادة درج��ة ح��رارة اجل�سم خالل  ي��وؤدي  خالل الليل، ما قد 
الليل، وبالتايل يوؤدي اإىل زيادة الن�ساط وعدم ال�سعور بالنعا�س 

خالل الليل اأو احلاجة اإىل النوم.
وهي  رم�سان،  ب�سهر  خا�سة  ن�سائح  ويل  الربوفي�سور  ويوجه 
تتمثل يف التخطيط ل�سهر رم�سان ب�سكل جيد و�سحيح لال�ستفادة 
اإعطاء  ذاته  الوقت  ويف  والطاعة،  التعبد  يف  االإمكان  قدر  منها، 

اجل�سم َوْقتًا كافيا للراحة والنوم.
االإمكان،  ق��در  ال�سيام  خ��الل  العادي  اليوم  نظام  على  املحافظة 
بالنهار، يحقق  بالليل واال�ستيقاظ  النوم  ال�سائم على  فا�ستمرار 

املطلوب باأن يكون �سائمًا يف اأثناء فرتة ن�ساطه.
اإذا كان الفرد ي�سعر بالنعا�س اأو التعب، ولكن الوقت غري منا�سب 
دقيقة   30  -  20 مل��دة  قيلولة  اأخ��ذ  ميكن  النوم،  يف  لال�ستغراق 

تقريًبا ال�ستعادة الن�ساط واحليوية.
احلر�س على تناول اأطعمة خفيفة على االإفطار وال�سحور، حتى 
وعامل  عبادته  الأداء  وحيويته  ن�ساطه  قمة  يف  ال�سخ�س  يكون 

اإيجابًيا يف نومه.
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رمضان جانا.. وفرحنا به

المواطن السعودي 
والدول األوروبية

بناًء على ما حدث يل يف املركز الدويل ال�ستخراج 
الفيز )VFS( يف مدينة جدة، والتي كان �سببها 
ابننا  تخرج  حفل  ح�سور  وزوج��ت��ي  ان��ا  رغبتي 
املفاجاأة  كانت  االإيرلندية.  اجلامعة  من  املبتعث 
التي  ال��ط��ل��ب��ات  عا�سفة  ج��م��ي��ع��ًا،  ل��ن��ا  ال�����س��ادم��ة 
ال�سن،  تخ�سني وتخ�ص زوجتي وطفلني �سغار 
االأرا�سي  اىل  الدخول  اإذن  على  للح�سول  وذل��ك 
االإيرلندية التي عا�سمتها مدينة دبلن. طبعًا، من 
من  تريده  ما  و�سع  اجلنوبية  ايرلندا  دول��ة  حق 
�سروط لدخول اأرا�سيها، وذلك مع ما يتما�سى مع 
�سوؤونها الداخلية واخلارجية، ال خالف يف ذلك. 
تلك  بجدة(  الفيز  )مركز  موظف  يقول  ان  لكن، 
الطلبات يجب ان اطبقها ك�سعودي وذلك للح�سول 

على الفيزا! هنا يكون مو�سوع النقا�ص! كيف؟
بع�ص الدول االأوروبية )ومنها جمهورية ايرلندا( 
ما زالت حتت تاأثري بع�ص االح��داث التي حدثت 
يف املا�سي. يف املقابل، هناك دول اأخرى، تركت 
تلك االحداث خلفها ومل تعد تلتفت اليها. مثل دولة 
ال�سعودي  اجل��واز  حامل  مكنت  التي  بريطانيا، 
لل�سفر من الدخول اىل اأية جهة عبور يف بريطانيا 
العظمي عن طريق الفيز االلكرتونية. وهناك دول 
املواطن  مكنت  مثاًل(،  )رو�سيا  اخ��رى  اأوروب��ي��ة 
ال�سعودي من الدخول اىل اأرا�سيها وبكل �سال�سة 
لل�سفر.  ال�سعودي  اجل��واز  حامل  مع  تعاملها  يف 
مراتب  اح��ت��ل  ال�����س��ع��ودي  ال�سفر  ج���واز  اأي�����س��ًا، 
متقدمة يف ح�سول حاملها على ت�سهيالت عديدة 

يف ال�سفر اىل جهات متعددة من دول العامل.
وزير  خ��الل  وم��ن  ال�سعودية،  اخلارجية  وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ووزي����ر ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة، قاما 
عالقة  تطوير  يف  الكبرية  اجل��ه��ود  م��ن  بالعديد 
دول  من  العديد  مع  ال�سعودية  العربية  اململكة 
نتائج  فكانت من  االوروبية.  الدول  العامل ومنها 
تلك اجلهود الرائعة، منح حامل اجلواز ال�سعودي 
ي�سر  بكل  الدول  تلك  اأرا�سي  بالدخول اىل  االذن 
و�سال�سة. ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، ملاذا تطلب 
بع�ص الدول االأوروبية ومنها جمهورية ايرلندا، 
ال�سعودي بك�سف ح�ساب بنكي  ياأتي املواطن  ان 
م�سروفاته  فيه  يو�سح  ر�سميًا  توثيقًا  وموثق 
كرت  ترجمة  �سابقة،  �سهور  ث��الث  مل��دة  امل��ال��ي��ة 
االبناء  ا�سم  وجود  يثبت  الذي  وتوثيقة  العائلة 
يف الكرت، اوراق ثبوتية اأخرى تخ�سك وتخ�ص 
افراد ا�سرتك وتخ�ص ابني املبتعث، وورقة تثبت 

.)over( فيها راتبك التقاعدي، الطلبات كانت
باخت�سار، املواطن ال�سعودي، ميتلك من االنتماء 
احلفاظ  اأول��وي��ات��ه  اأوىل  م��ن  يجعل  م��ا  الوطني 
العربية  اململكة  قلبه  على  الغايل  وطنه  امن  على 
احلفاظ  له  يحق  ال�سعودي  املواطن  ال�سعودية. 
من  )ف��ي��زا(  ال��دخ��ول  اذن  طلبه  عند  كرامته  على 
االأرا�سي  على  توجد  التي  ال��دول  �سفارات  خالل 
لل�سياحة  ���س��واء  اليها  ي��ذه��ب  فهو  ال�����س��ع��ودي��ة، 
ال��دول  م��ن  امتنى  جميلة.  منا�سبة  حل�سور  او 
اجلنوبية  ايرلندا  جمهورية  ومنها  االأوروب��ي��ة 
م��ع وطننا  ال��رائ��ع��ة  ال��ع��الق��ات  تلك  احل��ف��اظ على 
الغايل، والتعامل مببداأ )التعامل باملثل( يف �ساأن 

جواز ال�سفر ال�سعودي.

د. اإ�سماعيل حممد الرتك�ستاين

�سوقًا  اأك��ر  االإ�سالمية  واالأم��ة  رم�سان  وياأتي 
جنباته  يف  وال��ع��ي�����ص  ب���ه،  وال��رتح��ي��ب  للقائه 
بفي�ص  ُم�سَبّعة  دينية  اأج��واء  يف  وروحانياته 
على  تفي�ص  امل�ساعر  و�سدق  الوجدانيات،  من 
مالأ  والقلوب  اإميانية  جرعات  الب�سرية  النف�ص 
وجودها  ي�سعب  قد  التي  الَنّفحات،  تلك  ب�سمو 
ال�سنة،  �سهور  بقية  يف  عليها  العثور  حتى  بل 
هذه  على  عزيزًا،  �سيفا  كعادته  رم�سان  وج��اء 
التاريخية،  انت�ساراته  ثمار  قطفت  التي  االأم��ة 
حيث  االأوىل،  االإ���س��الم  ودول��ة  النبوة  عهد  منذ 
انت�سارات بدر الكربى بقيادة نبي الهدى �سيدنا 

حممد �سلى الله عليه و�سلم.
خ����َلّ����دت اأجم�������اد االأم��������ة، و���س��ن��ع��ت ع�����دد م��ن 
االنت�سارات التي تلت ذلك التاريخ، ويف تاريخ 
االأمتني العربية واالإ�سالمية املعا�سر، انت�سارات 
جددت الأمة التوحيد مكانتها بني االأمم، واأوقظت 
فيهم روح البطوالت وال�سجاعة واملروءة، �سمة 
وجمع  ال��ل��ه  م��ع  ��ج��ل��ي  وال��َتّ والف�سيلة  ال��ك��م��ال 
الكلمة لدين اأعزه الله باالإ�سالم، ففي العا�سر من 
العامل  اأم��ام  كلمتها،  العربية  لالأمة  كان  رم�سان 
احلق،  معركة  بخو�ص  كرامتها  ال�ستعادة  اأجمع 
اأه��م مكت�سبات  م��ن  ال��ت��اري��خ واح���دًا  ه��ذا  ليظل 
ذكرى  قرن  ن�سف  عن  يزيد  ملا  احلديث،  الع�سر 

ُكتبت مبا الذهب، وُرويت بدماء ال�سهداء.
الَنّ�سر،  راي���ات  وارت��ف��اع  الُعبور  �ساعة  حيث 

ُحبًا يف خو�ص احل��روب واإمن��ا رغبة يف  لي�ص 
من  اأ�سا�سيًا  جزٌء  احلق  ا�ستعادة  واأن  الم،  ال�َسّ
ُل  املُتاأََمّ يرى  التي  ال�سور  فهذه  االإمي��ان،  كمال 
عظمة  خاللها  من  ي�ستوعب  التاريخ،  ذاكرة  يف 
وال�سرب  العمل  �سهر  واأن��ه  الكرمي،  ال�سهر  هذا 
�سهر  وه��و  احلياة،  منا�سط  كافة  يف  واالجن��از 
ال��ق��راآن،  وق���راءة  املجتمع  اأف���راد  بني  الَتّ�سامح 
ا�سة يف �سمري املُوؤمن  ومهما كانت امل�ساعر اجلَيّ
قا�سرة  الب�سرية  النف�ص  ق��درة  يظل  بعقيدته، 
��رة ع��ن ر���س��د م��ع��اين وف�����س��ائ��ل �سهر  ّ وُم��ق�����سِ

رم�سان املبارك.
للركن  الفقهية  اجل��وان��ب  ع��ن  ثا  ُمتحِدّ ول�ست 

ُهم  م��ن  االإ���س��الم، الأَنّ هناك  اأرك���ان  م��ن  ال��راب��ع 
االأجدر فقها وعلمًا وبالغة، الإعطاء �سهر ال�سوم 
م��ا جرت  ��ه وب��ي��ان ف�سله، وه���ذا  وال���ق���راآن ح��َقّ
االإع��الم  و�سائل  م�ستوى  على  ال�سنوية  العادة 
وهيكلة  الرم�سانية  وال�����دورات  ال�����س��ع��ودي��ة، 
الربامج االإذاعية والتلفزيونية، حيث اال�ستعداد 
القيم  م��ع  متما�سية  ع����ام،  ك��ل  يف  ل��ه��ا  امل��ب��ك��ر 
قبل  االأ�سرة  جتتمع  حني  ال�سائدة،  االجتماعية 
وهادفة،  ُمتنوعة  بربامج  االإفطار  مائدة  وبعد 
بتناف�ص �سريف بني االإذاعات العربية واملحطات 
من  واالأم��ت��ع  االأف�سل  تقدمي  يف  التلفزيونية، 

خالل �ساعات البث. 
رم�سان،  �سهر  مكانة  مع  وتتوافق  تتالءم  التي 
الدينية  ال�سخ�سيات  من  العديد  �سري  وتناول 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، التي 
�ساهمت عرب تاريخها الطويل، بكل ما ُيَعرِبّ عن 
ول�سعرائنا  ال�سعودي،  املجتمع  وثقافة  عراقة 
ولياليهم  ال�����س��اع��ري��ة  اأج���واءُه���م  ال�����س��ع��ودي��ني 
مب�ساحات  دواخلهم  يف  مبا  الَبْوِح  من  املُقمرة، 
كبرية يف املنتديات االأدبية، واملجال�ص الثقافية 
اخلا�سة، وهذه وقفة مع اأحد هوؤالء ال�سعراء يف 

و�سف هذا ال�سهر الكرمي.
ترنيمة: لل�ساعر الكبري ح�سني عرب

اُن              َهَتَفْت ِبَك االأَْرج��اُء َواالأَْكَواُن ُب�ْسَرى الَعَوامِلِ اأَْنَت َيا َرَم�سَ
اَءٌة                َوَلَك النُُّفو�ُص املُوؤِْمَناُت َمَكاُن َماِء َكَواِكٌب َو�سَّ َلَك يِف ال�سَّ

قابل للتدوير

اأهاًل  )رم�سان جانا.. وفرحنا به بعد غيابه.. 
قولوا  رم�سان  اأه��اًل  جانا..  رم�سان  رم�سان 

معانا.. اأهاًل رم�سان(. 
الكلمات  وت��ردد  تبت�سم  االآن  اأن��ك  اأج��زم  اأك��اد 
م�سامعنا،  على  وقعها  ت��ع��ودن��ا  كما  ملّحنة 
ولعلك تذكرت معي امل�سهد كاماًل "مع اختالف 
رم�سان  احل��اج  عائلة  جتتمع  حيث  الهدف"، 
اأع��ل��م ه��ل ه��و بهو املنزل  م��ك��ان واح���د ال  يف 
يف  امل��خ��رج  �سورها  كما  اجللو�ص  غرفة  اأم 
قبولها  ح��ول  ج���داًل  اأث����ارت  ال��ت��ي  امل�سرحية 
تربويًا من عدمه، اإال اأننا وعلى الرغم من كل 
التجاوزات.. اإال اأننا ال ن�ستطيع اأن منر عليها 
�سا�سات  على  عر�سها  يعاد  حني  الكرام  مرور 

)�سلطان  م��ع  ون����ردد  ال��ف�����س��ائ��ي��ة،  ال��ق��ن��وات 
رم�سان  ب��ال��وال��د  احل���ار  ترحابه  واأخ���وات���ه( 
اأي�سًا  فنحن  �سكري  هو  ك��ان  اإذا  ال�سكري.. 
رم�ساننا  ذل��ك  من  اأك��ر  بل  �سكري  رم�ساننا 
كان  ل��و  ومهلبية  وك��ن��اف��ة  ولقيمات  قطائف 
ال�سيقة،  الزاويا  هذه  من  لرم�سان  منظورنا 
فنحن  منظورنا-  -اأق�سد  كذلك  اأنه  اأعتقد  وال 
�سهر  والغفران،  الرحمة  �سهر  اأنه  متامًا  نعي 
الت�سامح وال�سالم، �سهر احلب مبفهوم احلب 
وقوانني،  �سروطًا  يحتمل  ال  ال��ذي  احلقيقي 
اإىل  ال��ع��ام  ه��ك��ذا ه��و رم�����س��ان.. ننتظره م��ن 
ال���ع���ام، ي��دف��ع��ن��ا ل��ذل��ك االن��ت��ظ��ار ال��رغ��ب��ة يف 
عام  واالأم��ل يف  كامل م�سى  عام  من  التطهري 

من  نفو�سنا  م��ايف  غ�سلنا  قد  فيه  نكون  مقبل 
نر�سل  �سغائن واأحقاد وت�ساحمنا و�ساحمنا، 
لبع�سنا ر�سائل الرجاء بالعفو وحمو االأخطاء 
االإن�سانية التي تبادلناها طيلة اأحد ع�سر �سهر 
حولنا  من  وي�سفح  يعفو  اأن  الله  من  راج��ني 

بربكة ال�سهر الكرمي. 
م�ساحة  جميعنا  منلك  ال  وق��د   .. ب�سر  اأننا  اإال 
العفو التي ناأملها فال نعتقد اأن جميع من اأر�سلنا 
لهم الر�سائل قد قابلوها بال�سفح. هناك من جهز 
قائمة  تخ�سه مدتها ثالثون يومًا، يف كل يوم 
وظلمه  عليه  تعدى  م��ن  على  دع���اءه  يخ�س�ص 
موجهة  االأي��ام  كل  تكون  وق��د  الب�سر،  بني  من 
ذلك  الله يف جناة  ل�سخ�ص واح��د، والعلم عند 

ال�سخ�ص من �سيل الدعوات عليه، اإمنا ربك جل 
االأعمال  للعبيد وعنده توؤخذ  لي�ص ظاّلم  جالله 
العليل  القلب  �ساحب  يا  لك  ف��االأوىل  بالنيات، 
وا�ستجابة  الربكات  اأوقات  خ�سارة  عن  عو�سًا 
الدعوات يف �سب غ�سبك الداخلي على غريك. 
نقي قلبك وا�ستفد من نفحات الرحمة وخ�س�ص 
تلك القائمة لكل ما يف نف�سك من حاجات، ولتكن 
تكون  عّلها  دعائك  وا�سمل من ظلمك يف  اأك��رم  

�ساعة اإجابة ويرد لك مظلمتك. 
ورم�سان كرمي 

اإميان يحيى باجنيد
@eman_bajunaid

تعلمت من هؤالء 

الكتابية  حياتي  م�سرية  يف  البالغ  االأث��ر  لهم  ك��ان  رج��ال  هناك   
هديف  حتقيق  يف  ذلك  �ساعدين  مما   – وت�سجيعًا  توجيهًا   –
موجهني  وكانوا  والثقافة  واالأدب  ال�سحافة  جمال  يف  املن�سود 
مواهبهم  �سقل  يف  ال��واع��د  لل�سباب  م�سجعني  يكونوا  اأن  قبل 
التلمذة  بف�سل  الله  بعد  لهم  اأدين  زلت  االأدبية وال�سحافية، وما 
والرعاية، اأذكر منهم على �سبيل املثال ال احل�سر اأ�ستاذي اجلليل 
اأحمد حممد جمال رحمه الله، الكاتب واالأديب واملفكر االإ�سالمي 
املعروف مدير حترير جريدة الندوة ل�ساحبها ورئي�ص حتريرها 
عهد �سحافة  الله يف  االأ�ستاذ �سالح حممد جمال، رحمه  �سقيقه 

االأفراد، وكان يل �سرف االن�سمام اإىل اأ�سرة حترير هذه اجلريدة 
خالل تلك الفرتة، كاتب عمود يومي بعنوان )فكرة اليوم( وكنت 
اآتي اإليه من الطائف حيث مقر عملي عن طريق ال�سيل قبل فتح 
وعورة  رغم  )االأبلكا�ص(  �سيارات  بوا�سطة  مكة   – الهدا  طريق 
اليمانية  ووادي  امل��ن��ح��وت  ري��ع  وخ��ا���س��ة  وبطنجته  ال��ط��ري��ق 
تو�سيل  و�سيلة  وج��ود  لتعذر  عمودي  م��ادة  لت�سليمه  امل�سهور، 
الثقافة  مطابع  مبقر  مكتبها  مقر  وكان  احلقبة،  تلك  يف  �سريعة، 
اال�ستقبال  بح�سن  منه  وغ��ريي  اأن��ا  اأحظى  وكنت  الزاهر،  بحي 
وك��ان  اجل��م،  والتوا�سع  العالية،  واالأخ����الق  املحيا  وب�سا�سة 

مبثابة مدر�سة متكاملة يل والأمثايل من جيل ال�سباب واأ�سحاب 
املواهب، )توجيهًا وتعليمًا ورعايًة(.

وقد تويف هذا العامل اجلليل والكاتب واالأديب واملفكر االإ�سالمي 
ُي�سار  واأدبيًا  اإ�سالميًا  اإرثًا  ترك  اأن  بعد  عليه  ماأ�سوفًا  الله  رحمه 
والثقافية  االأدب��ي��ة  املوؤلفات  من  العديد  يف  متثل  بالبنان،  اإليه 
وتعاليمه  االإ���س��الم  بف�سائل  يتعلق  فيما  وخا�سة  واالإ�سالمية، 
الدامغة  باحلجج  العدائية  التيارات  �سد  عنه  واملنافحة  القيمة 

املنبثقة من كتاب الله و�سنة نبيه �سلى الله عليه و�سلم.
واالأدب��ي��ة  والعملية  العلمية  ال�����س��رية  ت��اب��ع  م��ن  اإن  خ��امت��ة: 

لذكرها  يت�سع  ال  والتي  الفذة،  ال�سخ�سية  لهذه  واالإ�سالمية 
م�����س��اح��ة ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ي��ج��ده��ا ح��اف��ل��ة ب��امل��ع��ط��ي��ات اخل��رية 
الباهرة والتميز والريادة يف املجاالت  واالإجن��ازات الوطنية 
امل�سوؤول  نعم  فكان  تقلدها،  التي  واملنا�سب  عا�سرها  التي 
ووطنيًة،  ووالًء  اإخال�سًا  وقيادته  ووطنه  الأمته  واملخل�ص 
رحمه الله رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته وجعل ما قدمه 

الأمته ووطنه ووالة اأمره يف ميزان ح�سناته.

وباهلل التوفيق ،، 

علي خ�سران القرين

بشرى العوالم أنت يا رمضان

العبادة  اآي���ات  لُي�سهر  اأط��ل  �سهٍر  بفجر  يفجر  وج��ّد  ينبوع 
املغفرة  يدا  ومتتد  عيني��ِه؛  يف  الرحمة  فتبت�سم  والف�سل.. 
والغفران؛ باأرجل العتق تط��اأه  لرتبت على اأكتاف الروح من 
�ُسبات الغفلة؛ مب�سبح��ٍة ث�الثيني��ٍة ال ينفرط عقدها رافعة اك��ف��� 
�سج��ادة  على  واحل�سرات  العربات  بدمع  والتو�ُسل  التجلّي 

العبادة �ساكب��ًة فيه االأبواب للجنان تفت��ح وللنار ُتغلق.
الرحمن  م��ن  ه��و  االرحت���ال.  �سريع  االإق��ب��ال  �سرمدي  �سيف 

وللرحمن اأجره. 
به وله اإبجدي�ات الروح تبوح .. ل��تبوح النف�ص على �سفاف 
بدل  البعاد  ل�يكون  يثغ�ر  التعجب  فاه  لها  تتبدل  اأفعال  نهره 
عن  واالمتناع  اجل��وارح.  م�سك  عن  ال�سيام  وجرح  التقُرب؛ 
االجتماع. لتكر فيه النف�ص بالتاأفف و�سيق اخللق واالأخالق 

معللة ذلك بال�سيام عاقدة على جبين�ها ال�سجّر.
 ف�����ن��ج��د يف ن��ط��اق االأُ�����س����رة ال��ت��وج�����ص م���ن رب ا����س���رة يف 
"وال  تختلق  وم�ساكل  يعلو  ب�سراخ  ل�سوٍت  ال�سيام  ف��رتة 

�سيكولوجية للتعميم" )كونه مل ُيدخن(.
ويتاأفف  هذا  من  ينفر  قبل اجل�سد  الروح  عاب�ص  العمل  ويف 

من ذاك. 
ُمت�سارعي  النف�ص واجل�سد  وكذلك الزحام عند االأذان بزحام 
الدقائق والثواين لياأتي بالفطور وكاأنه ال يوجد ما ي�سد رمقه 
تلك  الروحاين يف  النغم  وذلك  الداخلي  �سالمه  املُ�سلم  ليفق�د 
االأيام الف�سيلة غري ما يحدث من حوادث ال قدر الله. فاأين ذلك 

ال�سرب وجهاد النف�ص على م�سك اجلوارح؟
وكما يكون على ال�سلع الغذائية يف االأول من رم�سان ي�سهد 
على  االأكلة  تتكالب  )كما  االأ���س��واق  على  التكالُب  ه��ذا  اآخ��ره 
بالرغم من  امل�ساجد من قيام الرتويح  بالكاد تخلو  ق�سعتها( 

عظّم تلك االأيام الع�سرة بليلة هي للخري الف �سهر.
لتلك  االإمي��اين  اال�ستغالل  هذا  من  االإ�سالم  اأمة  يا  نحن  فاأين 

االإيام الف�سيلة؟ اين اأنتم يا من �ست�ساألون عن اأبنائكم؟
اأي���ن اأن���ُت���م م��ن ت��ل��ك امل�����س��اه��د امل��رئ��ي��������ة م��ن ط���رح ال��ربام��ج 
ذلك  يف  خا�سة  طرحة  ُيليق  م��اال  منها  ل�نجد  واملُ�سل�سالت 
ب�يد  االأخذ  لالأ�سف" من  ُبد  به من  لنا  لي�ص  ما  "وهو  ال�سهر 
لعظيمها  االأي��ام  لتلك  اال�ستغالل  بوجوب  احلث  من  االأبن�اء 
ال��ربام��ج غري  م��ن  التفاهات وال��رُته��ات  ه��دره��ا يف  وع���دم 
ما  وه��ذا  االإ�سالمية  لالمة  خ��ريًا  بها  ي��راد  ال  والتي  الهادفة 
انوه به لرب االأ�سرة فاأبناوؤُكم امانة يف اأعناقكم "فكلُكم راع، 

وُكلُكم م�سوؤول عن رعيته".
واين  �سفافه  على  اجل��وال  من  القراآن  ق��راءة  ظاهرة  لتطفو 
يتدبروا  ان  لُهم  كيف  ه��وؤالء  من  اال�ستغراب  ا�سد  يف  والله 
امل�سحف  م�ص  يف  ال��ل��ذة  تلك  ه��ي  اي��ن  الله  اآي���ات  ويتاأملوا 
اآياته كيف ُي�ستبدل كتاب الله  وعظمة اال�ست�سعار به وعظيم 
بجوال؟ فلوا كان "امل�سج" املفاجئ او يد �سغطت بدون ق�سد 

فكيف يكون ذلك التاأمل واخل�سوع؟
اين هو جهاد النف�ص يف تلك االأيام والع�ص عليها بالنواجذ؟ 
فكيف لنا ان ن�سلم رم�سان كما ت�سلمناه؟ "اللهم �سلمن�ا لرم�سان 

و�سلم رم�سان لنا وت�سلمه مّن�ا ُمتقب�اًل يارب العاملني".
كاتبة واأخ�سائية نف�سية وًم�ست�سارة اأ�سرية دوليًا 

كرمية الداعور

ضفاف لرمضان تعتذر حممد حامد اجلحديل 
@abumotazz

ال �سك اأننا نعي�ص االآن يف ذروة الع�سر التقني اأو 
الرقمي منذ حلظات القلق والتوّج�ص التي عا�سها 
العامل يف مطلع عام 2000 وهو ما ا�سُطلح على 
ت�سميته م�سكلة Y2K وهو اخلوف من خلل يف 
االأجهرة احلا�سوبية عند التحّول من 1999 اإىل 
من  التاريخ  تغري  �سيقراأ  احلا�سب  الأن   2000
 .2000 من  بداًل   1900 اأنه  على   00 اإىل   99
اإنه مت ر�سد  اإال  االأ�سرار كانت ثانوية  اأن  ورغم 
ال��ذي  امل��وث��ق��ة مثل ذل��ك اخل��رب  بع�ص االأخ��ط��اء 
اأوردته BBC عندما دق جر�ص اإنذار اخلطر يف 
دقيقتني  بعد  اليابان  يف  النووية  للطاقة  حمطة 

من منت�سف الليل.
وقد حدث بالفعل اأزمة �سيربانية مقلقة يف مطلع 
الكومبيوتر  ن��ظ��ام  تعّطل  عندما   2023 ع��ام 
اآالف  وتاأّجلت  وت��اأّخ��رت  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
بح�سب  اأمريكا،  اأنحاء  كل  يف  اجلوية  الرحالت 
اخل��رب ال��ذي اأوردت���ه ج��ري��دة ال�سرق االأو���س��ط. 
ولي�ص خرب انهيار بنك �سيليكون فايل االأمريكي، 
التقنية  ل�سركات  م�سرفية  خ��دم��ات  يقدم  ال��ذي 
ببعيد.  امل�سّفرة،  الرقمية  العمالت  وبور�سات 
لكن مثل هذه االأخبار الهام�سية، اأو هكذا يبدو، ال 
توؤّثر على هذا الهو�ص التقني الذي يجتاح العامل 
من غربه حيث اأمريكا و�سركاتها التقنية العمالقة 

اإىل ���س��رق��ه ح��ي��ث ال�����س��ني وال���ي���اب���ان وك��وري��ا 
الله  القوة نحو اجتاه  بنف�ص  فا�ستمر  اجلنوبية 

وحده يعلم مداه ونهايته. 
اجتاه  ك��ان  اأي��ًا  التقدم،  نحو  الهو�ص  ه��ذا  انعك�ص 
ف��ر���ص على  ال���ذي  العمل  ���س��وق  ال��ت��ق��ّدم، على  ه��ذا 
اجلامعات يف اأمريكا، التي اأ�سبحت جمرد �سركات 
ت�سميتها  على  ا�سطلح  تخ�س�سات  تقدمي  جتارية، 
والتقنية  ال��ع��ل��وم  اأي   STEM ب��االإجن��ل��ي��زي��ة 
والهند�سة والريا�سيات وتهمي�ص العلوم االإن�سانية، 
واح��ت��ل  ال�����س��رك��ات  وت��غ��ّول��ت  التقنية  ف��ان��ت�����س��رت 
مبا  �سيء  كل  على  ف�سيطر  العليا  املرتبة  االقت�ساد 

فيها احلّريات اإذ و�سلت قوة هذه ال�سركات التقنية 
االأمريكي  الرئي�ص  �سلب  م�ستوى  اإىل  العمالقة 
ال�سابق دونالد ترامب، وهو من املفرت�ص اأن يكون 
واألغوا  التعبري  حرية  من  البالد،  يف  �سلطة  اأعلى 

جميع ح�ساباته يف �سبكات التوا�سل.
ال �سك اأن االإح�سائيات ت�سري اإىل اأن التخ�س�سات 
االإن�سانية يف تراجع تدريجي م�ستمر منذ بداية 
القرن لكن الق�سية هنا لي�ست معرفة م�ستقبل هذه 
العلوم يف اخلم�سني �سنة القادمة واإمنا اأي نوع 
لي�ست  يكون.  اأن  العامل  هذا  نريد  امل�ستقبل  من 
اأو  نقراأ ق�سيدة  اأن  لنا  اأنه ال حاجة  الق�سية هنا 
نحفظ ن�سًا الأن الهاتف الذكي ي�ستطيع اأن يقراأها 
لنا يف �سغطة زر، بل الق�سية هي كيف �سيعي�ص 
اأو ال يحفظ  هذا االإن�سان الذي ال يعرف ق�سيدة 
واتخاذ  وجوده  معنى  اإدراك  على  ي�ساعده  ن�سًا 
ال���ق���رار امل��ن��ا���س��ب وت�����ذّوق اجل��م��ال امل��ح��ي��ط به 
تتجاوز  بطريقة  اأخالقيًا  االآخرين  مع  والتعامل 
اأح��اط  التي  املادية  الظلمات  ه��ذه  ف��وق  وت�سمو 

نف�سه بها؟ 
اأال مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��وؤ ب����اأن ه���ذا االجت����اه امل��ح��م��وم 
ن��ح��و ال��ت��ق��دم ل��ه ت��داع��ي��ات ال��ل��ه اأع��ل��م ب��ه��ا واأن 
للعلوم  جديد  من  للعودة  ما�سة  �ستكون  احلاجة 

االإن�سانية؟ هذا �سوؤال للتاأمل فقط، لي�ص اإال.

@Da3our_7k

المستقبل للعلوم اإلنسانية »3«

خالد عبد الرحمن العو�ض
@khaledalawadh
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تعزيز التعاون االقتصادي مع النمسا

مدن تحصد شهادة أوروبية للتميز

البالد - الرياض   
للعقار،  الدويل  املعر�ض  يف  ال�شعودية" م�شاركتها  يف  "ا�شتثمر  منظومة  اختتمت 

يف مدينة "كان" الفرن�شية، عر�شت خاللها خمتلف الفر�ض اال�شتثمارية وامل�شاريع 

الطموحة يف القطاع العقاري باململكة واملزايا اال�شتثمارية الواعدة يف مدن اململكة.

املعر�ض  ال�شعودية" يف  يف  " ا�شتثمر  مظلة  حتت  امل�شاركة  اجلهات  وا�شتعر�شت 

عددًا من ور�ض العمل والعرو�ض التقدميية تناولت مو�شوعات امل�شروعات العمالقة 

وتطوير مدن م�شتدامة والتحول املت�شارع يف القطاع العقاري باململكة ورفع معايري 

ال�شراكات، فيما ُوقعت 3 مذكرات تفاهم من قبل اجلهات امل�شاركة بهدف اإطالق فر�ض 

امل�شتوى وتلبية  �شكنية عاملية  لتطوير وحدات  البناء  ا�شتثمارية جديدة يف قطاع 

تطلعات املجتمعات ال�شعودية، وتعزيز فر�ض اال�شتثمار يف القطاع العقاري باململكة 

لتح�شني جودة خدمات املدن وامل�شهد احل�شري، ودعم ال�شركات للدخول والنمو يف 

ال�شوق ال�شعودي وا�شتك�شاف الفر�ض اال�شتثمارية يف هذا القطاع احليوي.

البالد - الرياض   
الثالثة  للمرة  لالإ�شكان  الوطنية  ال�شركة  ح�شلت 

ال���ت���وايل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة امل��ح��ت��وى املحلي  ع��ل��ى 

2021م،  املالية  لل�شنة  احلكومية  وامل�شرتيات 

جنحت  ك��م��ا   ،%  54 اإىل  ن�شبته  ت�شل  ال���ذي 

الوطنية باالرتقاء مبكانة املحتوى املحلي، حيث 

اإىل ما يقارب  و�شلت ن�شبة املواد حملية ال�شنع 

لالإ�شكان". "الوطنية  م�شاريع  يف   %  92
وياأتي دعم "الوطنية لالإ�شكان" للمحتوى املحلي 

من خالل عدة حماور مهمة، ت�شمل متكني القطاع 

اخلا�ض من التطوير العقاري، وتوظيف وتاأهيل 

القطاع  يف  ال�شناعة  وتوطني  الوطنية  الكوادر 

الوطنية  ال�شناعات  دعم  بهدف  وذل��ك  العقاري، 

�شال�شل  وت��ط��وي��ر  وال��ب��ن��اء  الت�شييد  جم��ال  يف 

تنويع  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�ض  مبا  االإم��داد، 

م�شادر الدخل ومنو الناجت املحلي االإجمايل غري 

"الوطنية لالإ�شكان" يف اإثراء  النفطي. واأ�شهمت 

نوعية  م�شروعات  خ��الل  م��ن  العقارية  ال�شوق 

احلياة  تنمية  يف  ملحوًظا  فرًقا  اأحدثت  وعمالقة 

جنحت  التي  باململكة،  واالقت�شادية  االجتماعية 

بداية  �شعودية،  �شناعًة   330 من  اأكرث  بت�شغيل 

اخلر�شانة  باأعمال  وم���روًرا  التحتية  البنية  من 

النهائية،  الت�شطيبات  اإىل  و�شواًل  البناء  وم��واد 

اأكرب  تد�شني  امل�شاريع  ه��ذه  مقدمة  يف  وتتجلى 

الفر�شان"  "�شاحية  اململكة  يف  اإ�شكاين  م�شروع 

واملرحلة الثانية من �شاحية خزام.

استثمر في السعودية تختتم حضورها في باريس

تعاون نقدي
 بحثت جلنة حمافظي البنوك املركزية 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بدول 

عددًا  مب�شقط،  اجتماعها  يف  العربية 

من املو�شوعات املتعلقة بالتعاون يف 

اللجان  وتو�شيات  النقدي،  املجال 

جلنة  اإ�شراف  حتت  العاملة  والفرق 

املحافظني واملعنية مبو�شوعات نظم 

على  والرقابة  واالإ�شراف  املدفوعات 

املالية،  والتقنيات  امل�شريف،  اجلهاز 

االأم��ن  معلومات  ت��ب��ادل  ناق�شت  كما 

ال�شيرباين للقطاع.

 مؤشر األسهم
اأغ���ل���ق م��وؤ���ش��ر االأ���ش��ه��م ال�����ش��ع��ودي��ة 

 141.62 م��رت��ف��ًع��ا  اأم�����ض  ال��رئ��ي�����ض 

 4.9 قيمتها  بلغت  وبتداوالت  نقطة 

االأ�شهم  كمية  وبلغت  ري��ال.  مليارات 

�شجلت  �شهم،  مليون   156 املتداولة 

يف  ارتفاعًا  �شركة   176 اأ�شهم  فيها 

38 �شركة  اأ�شهم  اأغلقت  فيما  قيمتها، 

على تراجع. 

ال�شعودية  االأ���ش��ه��م  م��وؤ���ش��ر  واأغ��ل��ق 

 39.41 منخف�شًا  )من���و(  امل��وازي��ة 

 28 قيمتها  بلغت  وب��ت��داوالت  نقطة  

مليون ريال.

غرفة جازان
نوعية  نقلة  ج����ازان  غ��رف��ة  حققت 

خل���دم���ات���ه���ا امل����ق����دم����ة مل���ن�������ش���اآت 

بلغت  اأداء  مب���وؤ����ش���رات  االأع���م���ال 

اأه��داف��ه��ا  م��ن   %  80,3 م��ن  اأك���رث 

االإ�شرتاتيجية، وذلك ملواكبة النمو 

مع  املنطقة،  الزده���ار  االقت�شادي 

ال��رتك��ي��ز على اال���ش��ت��دام��ة، وج��ذب 

اال�شتثمار، وتطوير القوى العاملة، 

وت���وظ���ي���ف امل�����واه�����ب، وت��ن��ظ��ي��م 

الفعاليات االقت�شادية.

بعثة املكتب الدويل تختتم زيارتها للمملكة

املعر�ض،  با�شت�شافة  اململكة  ف��وز  ح��ال  يف  امل��ق��رر  وم��ن   

2031م  اأب��ري��ل   1  -  2030 اأكتوبر   1 ب��ني  م��ا  تنظيمه 

اململكة  روؤي��ة  ويعك�ض  مربع،  مرت  ماليني   6 م�شاحة  على 

واالزده��ار  وجمتمعاتها  للمدن  م�شتدام  م�شتقبل  لريادة 

نحو  العاملي  املجتمع  جهود  ح�شد  اإىل  والتطلع  للجميع، 

العلم  وي�ش�ّخر  الن�ش�اط،  ومتجدد  �ش�امل  لعامل  اأف�شل  غد 

والتكنولوجيا خلدمة الب�ش�رية.

الرتفيهية  باالأن�شطة  غنيًا  برناجمًا  اإك�ش�بو  موق�ع  �شي�شم   

م�ش�احات  اإىل  العامة  احلدائق  م�ن  والريا�شية،  والثقافية 

ال�شخمة  العرو�ض  مب�ش�ارح  مرورًا  االإلكرتونية،  االألعاب 

اإك�شبو  "تقرير  واأك���د  ح��ي��ث    ، الريا�شية  والن�ش�اطات 

الريا�ض 2030 " اأن االعا�شمة تتقدم ب�ش�رعة يف �شفوف 

، م��ن خ��الل معال�م  امل�����دن االأك���رث زي���ارة وم��الءم��ة للعي�ض 

املفع��م  الثقاف��ي  وامل�ش��هد  ال�ش��ياحية  وامل��ع��امل  املدينة 

يلعب  كما  املفتوح��ة،  التاأ�ش��ريات  و�شيا�ش��ة  باحليوي��ة 

اقت�ش�اد الري�ا�ض احليوي دورا اأ�شا�ش�يا ف�ي كونها وجهة 

مف�شلة لل�ش�ركات واملواه�ب العاملية بينم�ا ين�ش�ب الرتكي�ز 

ال�شحي�ة  للمرافق  الرئي��ض  املركز  جعلها  عل�ى  االجتماعي 

والتعليمية والبحثية. 

 وذكر التقرير اأن معر�ض اإك�ش�بو الدويل �ش�يكون منا�ش�بة 

التحول  ق�شة  مل�ش�اركة  ال�ش�عودية  العربية  للمملكة  مثالية 

الوطني غري امل�ش�بوق مع غريها من الدول و�ش�عوب العامل، 

على  تركز  لرحلة  طري�ق  خارطة   2030 روؤي�ة  تعد  حيث 

رعاية جمتم�ع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن طموح. ومن 

دولي�ة،  اأجنح�ة  تت�شم�ن  م�ش�ارك،   226 م�ش�اركة  املتوقع 

ر�ش�ميني.  غري  م�ش�اركني  اإىل  باالإ�شافة  عاملي�ة،  منظم�ات 

يذكر اأنه �شيتم يف نهاية نوفمرب 2023م، خالل اجلمعية 

العامة ال�171 للمكتب الدويل للمعار�ض الت�شويت من قبل 

املرت�شحني  على  دولة   170 عددها  البالغ  االأع�شاء  الدول 

واختيار الدولة الفائزة بتنظيم اإك�شبو 2030.

البالد - الرياض 
زار اململكة وفد من جمهورية النم�شا، برئا�شة وزير العمل 

وقادة  م�شوؤويل  من  عدد  يرافقه  كو�شر  مارتن  واالقت�شاد 

النم�شاوية  ال�شركات  وممثلو  واخل��ا���ض  العام  القطاعني 

ومناق�شة  البلدين،  بني  القائم  التعاون  تعزيز  بهدف  وذلك 

االقت�شادية  امل��ج��االت  يف  امل�شرتكة  امل�شتقبلية  ال��ف��ر���ض 

والتجارية واال�شتثمارية.

ال����وزراء وكبار  م��ن  ع��دد  م��ع  ل��ق��اءات  ال��زي��ارة  وت�شمنت 

امل�����ش��وؤول��ني م��ن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل���ا����ض، ج���رى خاللها 

و�شبل  والنم�شا  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�ض 

ذات  ال��ت��ط��ورات  واآخ����ر  امل��ج��االت  ت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف 

الطاولة  اجتماع  ال��زي��ارة  خ��الل  وعقد  امل�شرتك.  االهتمام 

بهدف  ال��ن��م�����ش��اوي،  ال�����ش��ع��ودي  اال���ش��ت��ث��م��اري  امل�شتديرة 

تعزيز العالقات االقت�شادية بني البلدين، م ع الرتكيز على 

التجارية واال�شتثمارية وتعزيز  االأعمال  ا�شتعرا�ض فر�ض 

التوا�شل بني اجلانبني. كما مت ا�شطحاب الوفد النم�شاوي 

يف جولة حلي الطريف التاريخي، ومطل البجريي، اطلعوا 

خاللها على العمق التاريخي للمملكة وثقافتها العريقة.

البالد - الرياض 
الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املعدنية  وال��رثوة  ال�شناعة  وزي��ر  َت�شّلم 

اإبراهيم  بن  "مدن" بندر  التقنية  ومناطق  ال�شناعية  للمدن  ال�شعودية 

اخلريف، �شهادة االعرتاف من املوؤ�ش�شة االأوروبية 

)4( جن��وم، يف جمال تطبيق  فئة  الإدارة اجل��ودة 

مفاهيم اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي. واأكدت "مدن" 

ُيعد  االأوروب��ي��ة،  التميز  �شهادة  على  ح�شولها  اأن 

تتويًجا جلهود فريق عمٍل وطني ٍقدم اأداًء احرتافًيا 

على مدى عاٍم كامٍل، وا�شعًة ُن�شب عينيها تطبيق 

منوذج عمل اإداري يت�شق مع اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال اجلودة 

والتميز املوؤ�ش�شي، مما ُيعّزز ثقة ال�شركاء املحليني والدوليني يف بيئة 

االإ�شرتاتيجية  م�شتهدفات  مع  متا�شًيا  باململكة  ال�شناعي  اال�شتثمار 

اأه���داف  �شمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  لل�شناعة.  الوطنية 

"مدن" لالرتقاء مبوؤ�شرات االأداء العام وفق اأ�ش�ض 
بيئة  خلق  يف  �شركائها  تطلعات  وحتقيق  علمية، 

ا�شتثمارية منوذجية تت�شم باال�شتدامة والتكامل، 

ال�شناعة  لتمكني  اإ�شرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  وذل��ك 

وامل�شاهمة يف زيادة املحتوى املحلي.

ال��دويل  املكتب  بعثة  اختتمت 

ل��ل��م��ع��ار���ض م����وؤخ����رًا زي��ارت��ه��ا 

ن��اق�����ش��ت  ال���ت���ي  ال���ري���ا����ض  اإىل 

ال�شت�شافة  اململكة  ملف  خاللها 

."2030 اإك�شبو  "الريا�ض 

البالد - الريا�ض

"الرياض إكسبو 2030"
ابتكار وازدهار لمستقبل البشرية

1
2
3
4

 نم���وذج
اس�������تثنائي

ماليين متر مربع

 مشاركات وأجنح�ة
دولي�ة

 أنشطة ترفيهية
وثقافية

نش�اطات رياضية
مميزة

6

محتوى      
 محلي بمشاريع

الوطنية لإلسكان
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البالد - وكاالت
بني  �شر�س  قتال  حم��ور  باخموت  مدينة  ت��زال  ال 

رو�شيا  اأن  خ�شو�شًا  اأوكرانيا،  يف  ال�شراع  طريف 

جعلت من ال�شيطرة عليها اأولوية يف ا�شرتاتيجيتها 

لب�شط نفوذها على كامل منطقة دونبا�س، فبعد ا�شتداد 

القوات  قائد  اأك��د  االأخ��رة،  ال�شاعات  خالل  املعارك 

اأن  اأولك�شندر،  الكولونيل جرنال  االأوكرانية  الربية 

قواته وّجهت �شربات قوية ملواقع ومتركزات القوات 

الرو�شية واملجموعات امل�شاندة لها يف املنطقة. وقال 

تقدم  اأوقفت  ال�شربات  اإن  تيلغرام،  يف  قناته  عرب 

مركز  باخموت حتى  من �شواحي  الرو�شية  القوات 

املدينة، مبينًا اأن الدفاع عن باخموت ما زال م�شتمرًا، 

و�شيبقى على مدار ال�شاعة.

�شن  من  قليلة  �شاعات  بعد  التطورات  هذه  تاأتي 

�شد  عنيفًا  م�����ش��ادًا  ه��ج��وم��ًا  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات 

حماولة  ال�شرقية،  اجلبهة  على  الرو�شية  ال��ق��وات 

الهجوم  وا�شتهدف  االأر����س.  على  املعادلة  تغير 

االأخر جميع مقرات ومتركزات "فاغرن" يف و�شط 

فيه  االأوكرانية  القوات  ا�شتخدمت  حيث  باخموت، 

معها  اجلبهات،  ط��ول  على  املدفعية  النارية  القوة 

كان  االأوك��راين  اجلي�س  اأن  يذكر  م�شرة.  طائرات 

بداية  منذ  الرو�س  اجلنود  قتلى  عدد  ارتفاع  اأعلن 

جنود،  و910  األ��ف��ا   164 اإىل  ع���ام،  قبل  احل���رب 

قتالية  مركبة  و6853  دب��اب��ة،   5332 وت��دم��ر 

من  و507  املدفعية،  اأنظمة  من  و2568  مدرعة، 

اأنظمة راجمات ال�شواريخ متعددة االإطالق، و268 

الهجوم  قوبل  حني  يف  اجل��وي.  الدفاع  اأنظمة  من 

االأوكراين املباغت يف ال�شرق بق�شف رو�شي عنيف، 

50 بلدة �شرقي وجنوبي  اأكرث من  حيث مت ق�شف 

البالد خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية.

أوكرانيا توقف تمدد روسيا في ضواحي باخموت

البالد - وكاالت
طالبات  ع��ودة  ورف�شت  باليقني،  ال�شك  طالبان  حركة  قطعت 

اإعالن  من  الرغم  على  للمدار�س،  والثانوية  املتو�شطة  املرحلتني 

)الثالثاء(،  اأم�س  اآغ��ا،  الله  حبيب  مولوي  العام،  التعليم  وزي��ر 

من  اعتبارا  البالد،  يف  والبنات  للبنني  الدرا�شي  العام  انطالق 

من  فقط  متاحة  املدار�س  اأن  اآغا  واأو�شح  اجلاري.  مار�س   21
يكون  اأن  على  التاأكيد  مع  ابتدائي،  ال�شاد�س  اإىل  االأول  ال�شف 

اأو عامالت،  اإداريات  اأو  طاقم املدر�شة من الن�شاء �شواء معلمات 

ما يعني اأن مدار�س الفتيات يف املرحلتني املتو�شطة والثانوية لن 

تفتح اأبوابها ثانية. ويرف�س زعيم طالبان هبة الله اآخوندزاده، 

درا�شة الفتيات وعمل املراأة، فيما اأثار هذا املوقف ان�شقاقات داخل 

احلركة، ال�شيما من قبل وزير الداخلية يف حكومة طالبان، �شراج 

الدين حقاين، الذي بداأ بالتحرك من اأجل وقف التفرد بالقرارات 

تعليم  اأن م�شاألة تعليق  اأيام  قبل  البالد. واأعلن حقاين  اإدارة  يف 

الفتيات فوق ال�شف ال�شاد�س يف البالد قرار موؤقت ولي�س دائمًا، 

اأن احلركة  العلماء،  لقائه اجلمعة املا�شية وفدا من  موؤكدًا خالل 

الذكور واالإناث،  التعليم على  اأوجب  االإ�شالمي  الدين  باأن  توؤمن 

زعيم  راأي  مع  �شك  بال  تتعار�س  الداخلية  وزي��ر  مواقف  اأن  اإال 

احلركة، الذي ال يزال م�شممًا على العودة اإىل القوانني املتطرفة 

التي فر�شتها طالبان يف الت�شعينات.

محاولة أممية
لحل األزمة الليبية

البالد - وكاالت
اأزاح املمثل اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة 

تطورات  ع��ن  ال�شتار  باتيلي  عبدالله  ليبيا  يف 

حم��اوالت  معها  حملت  الليبي  امللف  يف  جديدة 

للحلحلة عرب م�شار االنتخابات.

اأن  ليبيا  اإىل  اخلا�س  االأمم��ي  املبعوث  واأعلن 

بني  واجلمع  احلوار  تو�شيع  اإىل  تهدف  مبادرته 

الركود  جت��اوز  م��ن  لتمكينها  الليبية،  االأط���راف 

احلايل وقيادة البالد نحو االنتخابات.

فريق  ت�شكيل  "�شيتم  اأي��ام:  قبل  باتيلي  وق��ال 

ال��دوائ��ر  ب��ل  البعثة  تختاره  ل��ن  امل�شتوى  رفيع 

احل��ك��وم��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، 

اأج��ل  م��ن  املفاو�شات  بت�شير  البعثة  و�شتقوم 

التو�شل حلل و�شط". وبعد �شمت جمل�س االأمن 

ال��دويل الأك��رث من اأ�شبوعني دون اإب��داء راأي��ه يف 

�شابقاتها،  مع  عادته  غر  على  اجلديدة  املبادرة 

اأعلن قبل يومني دعمه لها، قائاًل يف بيان له: "نكرر 

دعمنا القوي للمبعوث االأممي لدى ليبيا عبدالله 

وامل�شاعي  الو�شاطة  يف  دوره  �شّيما  ال  باتيلي، 

مبا  �شاملة  �شيا�شية  عملية  لتعزيز  احل��م��ي��دة 

يتما�شى مع قرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة".

ويرى جمل�س االأمن اأن مبادرة باتيلي "الإن�شاء 

بتي�شر  لالنتخابات  امل�شتوى  رفيع  ليبي  فريق 

الذي  التقدم  ا�شتكمال  بهدف  املتحدة  االأمم  من 

اأ�شحاب  بني  واجلمع  االأخرى  العمليات  اأحرزته 

امل�شلحة هي مبادرة م�شجعة".

طالبان ترفض عودة الفتيات إلى المدارس

قتال �شر�س بني طريف ال�شراع
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 افتتاح الفرع األول لمتجر بيتي باتو الفرنسي للمالبس
ألول مرة.. أطفال مشاهير يبهرون زوار جدة بعرض أزياء فريد

 جدة - ماهر عبدالوهاب 
ال�شهرية  الفرن�شية  ال��ع��ام��ة  ب��ات��و،  بيتي  افتتحت 

يف  لها  متجر  �أول  �لأط��ف��ال،  مالب�س  يف  �ملتخ�ص�صة 

�لبحر  جممع  يف  وذل��ك  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

�لأحمر )رد �صي مول( مبدينة جدة. هذ� وح�صر حفل 

قن�صل  كمون  ك��ورم  كاثرين  �ل�صيدة  من  كل  �لفتتاح 

�لأ�صتاذ عماد  �إىل جانب  عام جمهورية فرن�صا بجدة، 

�صركة �خلياط  �ملو�صة يف  لق�صم  �لعام  �ملدير  ح�صني، 

لال�صتثمار، و�لأ�صتاذ مارك �أردي�صون، �ملدير �لإقليمي 

لآ�صيا و�ل�صرق �لأو�صط.

�آخر  �أزياء لالأطفال ي�صمن  ونظمت بيتي باتو عر�س 

جمموعاتها للمو�صم، حيث مت عر�صها من قبل �أطفال 

�ل�صعوديني  �ل�صو�صيال ميديا  �ملوؤثرين وم�صاهري  من 

على و�صائل �لتو��صل �لجتماعي يف �ململكة. 

تاأ�صي�صها  بذكرى  �لعام  ه��ذ�  باتو  بيتي  حتتفل  كما 

�لتجارية  �لعالمة  قيم  جتاه  متجدد  بالتز�م   130 ال� 

�إلتز�مها  يعك�س  مم��ا  و�مل��ت��ان��ة،  �جل���ودة  يف  �ل��ر�ئ��دة 

�لإحتفال  و�صيتم  �خلالدة.  �جل��ودة  �لعالية  باملو�صة 

ت�صمل  خا�صة  جمموعة  ب��اإ���ص��د�ر  تاأ�صي�صها  ب��ذك��رى 

و�لقم�صان  ا  خ�صي�صً �مل�صممة  �ل��ب��ح��ارة  قم�صان 

د�فئة  �أل��و�ن  بثالثة  �لربيتونية  و�لقم�صان  �ملخططة 

بني  ل��الأط��ف��ال  ب��ات��و  بيتي  جمموعة  تتوفر  وم��رح��ة. 

�لأيقونية  �ملعاطف  من  ب��دءً�   ،)12  - )ي��وم  �لأع��م��ار 

و�لبجامات  �لناعمة  �لر�صع  �لأط��ف��ال  �أط��ق��م  وحتى 

�صرح  جهته  وم��ن  �لع�صوي.  �لقطن  من  �مل�صنوعة 

�صركة  يف  �ملو�صة  لق�صم  �لعام  �ملدير  ح�صني،  عماد 

جد�  متحم�صون  "نحن  ق��ائ��اًل:  لال�صتثمار  �خل��ي��اط 

جللب �إحدى �لعالمات �لتجارية �ملرموقة لدينا "بيتي 

��صتثنائية  ت�صوق  جتربة  لتوفري  �ململكة  �إىل  باتو" 

�جل��ودة.  عالية  منتجات  خ��الل  من  �ل��ك��ر�م  لعمالئنا 

هذ� �لعام، �صنقوم بتعزيز موقعنا يف �ململكة، مع فتح 

متاجر جديدة يف جميع �أنحاء �لبالد، و�إطالق �ملوقع 

جتربة  لتقدمي  �لتجارية  بالعالمة  خا�س  �لإلكرتوين 

ت�صوق فريدة".

�أردي�صون، �ملدير �لإقليمي  �أو�صح مارك  ومن ناحيته 

لآ�صيا و�ل�صرق �لأو�صط: "نحن �صعد�ء جدً� لالإحتفال 

بالفتتاح �لكبري ملتجر بيتي باتو �جلديد يف �ململكة، 

وذلك بف�صل فريق �صركة �خلياط لال�صتثمار �لذي يعد 

�صريًكا ��صرت�تيجًيا وموثوًقا لدينا. بف�صلهم، ن�صتطيع 

تقدمي منتجات بجودة عالية ومريحة ود�ئمة لعالمتنا 

�إىل  و�ل��ر���ص��ع  �لأط��ف��ال  ملالب�س  �ل��ر�ق��ي��ة  �لفرن�صية 

لهذ�  ولدينا طموحات كبرية  �ل�صعوديني،  �مل�صتهلكني 

�ل�صوق �لو�عد".

وياأتي متجر بيتي باتو �جلديد يف �إطار �لتز�م �صركة 

يهدف  حيث  �ل�صعودي،  بال�صوق  لال�صتثمار  �خلياط 

�لفريق �إىل تو�صيع وجود بيتي باتو يف �ململكة خالل 

و�مل�صتد�مة  �لأنيقة  �ملجموعة  و�صرتفع   .2023 عام 

من مالب�س �لأطفال م�صتوى جتربة �لت�صوق للعائالت 

لالأطفال  و�صت�صمح  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 

بالنمو ب�صكل مريح و��صتك�صاف �لعامل بثقة و�إبد�ع ل 

حدود لهم. نحن ملتزمون بتلبية �لحتياجات �لفريدة 

لل�صوق �ل�صعودي، ونحن �صعد�ء لالإعالن عن خططنا 

لتو�صيع عرو�صنا �لتجارية بعالمات جتارية �إ�صافية 

تعك�س �أعلى �ملعايري يف �جلودة و�لتميز.

�لبالد � �لطائف

مل تفتاأ �أر�س �لطائف يف �حتفاء عام �ل�صعر �لعربي 

بال�صو�هد �لأدبية �ملطّلة على �لتاريخ و�لثقافة فقط، 

بل ��صتح�صرت ذ�كرتها مكانة "�ل�صعر قبل �لإ�صالم" 

ب�صفته �أحد �أهم �لفنون �لتعبريية �ملتجذرة يف عمق 

حيث  ط��وي��ل،  �أزل  منذ  �لعربي  �لإن�����ص��ان  ووج���د�ن 

�حتل �ل�صعر مكانة رفيعة �مل�صتوى عند �لعرب دون 

�لأدبيات �لأخرى �لقدمية �أو �ملعا�صرة، حتى جعلو� 

عن  ويجو�س  ماآثرهم،  ينقل  �ل��ذي  ديو�نهم  �ل�صعر 

وثائقي  م�صدرً�  م�صكاًل  وطموحاتهم؛  م�صاعرهم 

ق�����ص�����س حياته  ���ص��رد  ع��ل��ي��ه يف  ي��ع��ت��م��د  ت��اري��خ��ي 

و�أحد�ثها �ملختلفة.

بجامعة  �ل��ع��رب��ي  �ل�صعر  �أك��ادمي��ي��ة  و��صتح�صرت 

 2023 �لعربي  �ل�صعر  ع��ام  �حتفاء  يف  �ل��ط��ائ��ف؛ 

"�أدوني�س"،  �صعيد  �أحمد  علي  و�ملفكر  �ل�صاعر  مع 

بال�صعر،  و�خل��ا���ص��ة  �لقيمة  �لإث�����ر�ء�ت  م��ن  َع����َددً� 

�ل�صعر�ء  م�صرية  ت�����ص��درت  �ل��ذي��ن  و�ل�صخ�صيات 

�صو�ًء  مديدة،  وق��رون  �صنني  منذ  �لعرب  تاريخ  يف 

�صعر�ء ع�صر ما قبل �لإ�صالم �أو �صعر�ء ع�صر �صدر 

�لإ�صالم وما بعده، بتقدمي من �لإعالمي حممد ر�صا 

ن�صر �لله. و�صّلط �ملفكر �أدوني�س �ل�صوء عن عالقته 

�ل�صاعر  يكون  �أن  ومعنى  �لإ���ص��الم،  قبل  �ل�صعر  مع 

ياًل، وعن ما علمه �ل�صعر،  و�لتاريخ ُجْزءً� و�ِحدً� �أَ�صِ

دً� �أنه ما د�م �حلب و�ملوت موجودين؛ فال�صعر  ُموؤَكِّ

موجود وله مكانة قوية يف �لقرن �لع�صرين، ُمناِق�صًا 

�ل�صاعرية  �ل�صخ�صيات  �أبرز  حول  �ملحا�صرة  خالل 

ود�نتي  �جلاحظ  مثل  �لعربي  �لتاريخ  �صهدها  �لتي 

"�لن�س  ع��ن��و�ن  حمل  �ل���ذي  كتابه  وع��ن  و�مل��ع��ري 

�لقر�آين و�آفاق �لكتابة" ُم�ْصَتْذِكرً� خالل حديثه �أهمية 

�للغة �لعربية يف �ل�صعر لكونها �أكرث �ت�صاًعا و�صموًل 

عن غريها من لغات �لعامل.

 الطائف تستحضر
تاريخ ومكانة

الشعر العربي

�أحد بر�مج حتقيق روؤية �ململكة 2030

البالد � الرياض
ت�صتعد وز�رة �لثقافة لتنظيم مهرجان "�أر�س �خلز�مى" يف ن�صخته 

روؤية  حتقيق  بر�مج  �أح��د  �حلياة  ج��ودة  برنامج  من  بدعٍم  �لأوىل 

2030، وذلك �بتد�ًء من �أول �أيام عيد �لفطر �ملبارك وملدة  �ململكة 

�جلوف. منطقة  يف  �جلندل  ودومة  �صكاكا،  مدينتي  يف  يومًا   15
وتنطلق �لأن�صطة �لثقافية من مطار �جلوف، عرب ��صتقبال �لزّو�ر 

بعقود وحلوى �خلز�مى، و�لقهوة �ل�صعودية، و�ملج�صمات �لفنية، 

�إ�صافًة �إىل عر�ٍس لرت�ث �ملنطقة يف �صا�صات كبرية، وي�صاحب ذلك 

�لطرقات  تتزين  فيما  باملنطقة،  �خلا�صة  �لأد�ئ��ي��ة  للفنون  م�صرية 

بالإ�صقاطات  �ملهرجان  ملناطق  �مل��وؤدي��ة  و�ل��ط��رق  �ملدينة  قلب  يف 

حول  �ملفتوحة  �ملناطق  �إحياء  و�صيتم  �لفنية.  و�لأعمال  �ل�صوئية، 

خمتلف  من  فنانني  مب�صاركة  مفتوحة  فنية  مبعار�س  زعبل  قلعة 

�ل�صعبية  بالألعاب  �لقلعة  �إحياء �صو�رع  �إىل جانب  �ململكة،  مناطق 

لكبار  من�صات  �صتو�صع  كما  �ملنطقة،  �أطفال  مب�صاركة  تقدم  �لتي 

�لجتماعي  �مل�صتوى  على  زعبل  قلعة  عن  ق�ص�س  ل��رو�ي��ة  �ل�صن 

�ملهرجان  و�صيوفر  �ل�صابقة.  عام  �ملئة  خالل  متت  �لتي  و�لنه�صة 

فر�صة �لتخييم للزو�ر �صمن �أن�صطة ثقافية خمتلفة تت�صمن �ل�صرد 

�لق�ص�صي، و�لفنون �لأد�ئية، و�لطهي �حلي، يف �لوقت �لذي �صيقدم 

مناطق  يحوي  �خلز�مى،  من  كرنفاًل  �ل�صعبية  �لفنون  �صارع  فيه 

ل�صناعة �لزيتون و�صناعات �ل�صدو، و�صيكت�صف �لز�ئر تاريخ قلعة 

مزودة  للخز�مى،  �صغرية  ليلية  حد�ئق  تهيئة  �إىل  بالإ�صافة  مارد، 

بحيث  �لظالم؛  يف  ت�صيء  خفية  ح�صرية  و�صالت  �صوتي  بنظام 

�إىل منطقة بحرية دومة �جلندل، م�صاهدة  �لز�ئر من خاللها  يعرب 

من  �لطبيعية  �للقطات  وت�صوير  �ل�صا�صات  على  تفاعلي  معر�س 

�ملنطقة، ثم ينتقل �لز�ئر �إىل من�صة �لأزياء �ملحلية �لتي ت�صتعر�س 

فعاليات  عدة  �جلندل  دومة  بحرية  وحتت�صن  �جلوف.  �أهل  �أزي��اء 

�خل��ز�م��ى،  ن��زه��ة  ومنطقة  �ل��الف��ن��در،  حديقة  مقهى  على  ت�صتمل 

�خلز�مى،  نبتة  من  �مل�صتخل�صة  �ملنتجات  لبيع  �خلز�مى  و�صوق 

وكذلك منطقة خم�ص�صة لور�س �لعمل �لتي تتناول �صناعة خمتلف 

منتجات �خلز�مى، و�لتعريف بها، وكيفية زر�عتها. يف �لوقت �لذي 

ي�صت�صيف �مل�صرح يف مناطق �ملهرجان عرو�صًا مو�صيقية و�أد�ئية، 

ل�صتعر��س تر�ث �خلز�مى يف منطقة �جلوف، �إ�صافًة �إىل �لعديد 

من �لأم�صيات �ل�صعرية �لتي �صت�صت�صيف نخبة من �صعر�ء �ململكة.

وت�صعى وز�رة �لثقافة �إىل جعل مهرجان "�أر�س �خلز�مى" و�حدً� 

بقو�لب  فعاليات  تقدمي  ع��رب  ثقافية،  مهرجانات  ع�صرة  �أه��م  م��ن 

مبتكرة، مع تاأ�صيل �لرت�ث �ملادي وغري �ملادي، مبا ي�صمن تغطية 

و�إبر�ز  للمنطقة،  و�لإبد�عية  و�لرت�ثية،  �لثقافية،  �جلو�نب  جميع 

نبتة �خلز�مى بو�صفها هوية ح�صارية متتاز بها منطقة �جلوف.

 �لثقافة ت�صتعد لتنظيم

مهرجان �أر�س �خلز�مى

1
2

قصص
عن قلعة زعبل

 صناعة الزيتون
والسدو

 اكتشاف
قلعة مارد 3

فع��������اليات
المه������������رجان
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للمياه،  العاملي  اليوم  ويرتكز  للمياه،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ال��دويل،  املجتمع  مع  اليوم  اململكة  حتتفل   
وُي��راد من  العذبة.  املياه  اأهمية  1993م، على  عام  منذ  مار�س من كل عام   22 العامل يف  به  ُيحتفل  الذي 
االحتفال بهذا اليوم اإذكاء الوعي بتعذر ح�سول ما يزيد عن ملياري فرد على املياه ال�ساحلة لل�سرب حول 
العامل. كما تتعلق هذه املنا�سبة باتخاذ اإجراءات ملعاجلة اأزمة املياه العاملية. ويف هذا ال�سدد جند اأن اململكة 
اًل، عن تعزيز اأمن وا�ستدامة املياه، وجذب  العربية ال�سعودية، تهتم بتوفري م�سادر املياه وا�ستدامتها، َف�سْ
وا�ستقطاب اال�ستثمارات لقطاع املياه، وحتقيق اإدارة متكاملة للموارد املائية، باالإ�سافة اإىل تبادل وتوطني 

اخلربات لتحقيق ا�ستدامة املوارد املائية، اإىل جانب االهتمام مبفهوم املحا�سبة املائية، واقت�ساديات املياه، 
وتعزيز اال�ستفادة من م�سادر املياه التقليدية، باالإ�سافة التخ�سي�س واال�ستثمار يف قطاع املياه، و�سبل تنظيم 

اال�ستفادة من املياه املعاجلة من خالل تخطيط حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.

البالد � جدة

ف����اإن وزارة  وت��و���س��اًل م���ع ه���ذه اجل���ه���ود، 
ممنهجة  بوترية  تعمل  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة 
لقطاع  االقت�سادية  اال�ستدامة  حتقيق  اأج��ل،  من 
املائية  املحا�سبة  مفاهيم  تطبيق  خالل  من  املياه 
واالقت�ساد الدائري وقيمة املياه وت�سجيع اإ�سهام 
القطاع اخلا�س يف متويل وتطوير موارد املياه 
وخدماتها، وموا�سلة العمل على تطوير احلوكمة 
ا�ستدامة  ل�سمان  والتنظيمية  املوؤ�س�سية  املائية 
اال�سرتاتيجية  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق  امل��ي��اه  ق��ط��اع 
الوطنية للمياه وم�ستهدفات روؤية اململكة 2030 

لقطاع املياه.
كما مت�سي الوزارة قدمًا نحو تعزيز اجلهود 
�سناعة  لتوطني  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
لتحقيق  امل�سرتك  واال�ستثمار  وتقنياتها  التحلية 
يف  والتو�سع  والبيئية  االقت�سادية  اال�ستدامة 
وتنقية  التحلية  يف  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام 
امل�سادر  االإنتاج من  تقنيات  اإىل  باالإ�سافة  املياه، 
املدار�س  يف  مبادرات  �سل�سلة  واإطالق  التقليدية، 
باأهمية  التعريف والتثقيف  اإطار  واجلامعات يف 
املياه وقيمتها وغر�س مفاهيم الرت�سيد مع اإجراء 
لتحقيق  الب�سري  بال�سلوك  املتعلقة  ال��درا���س��ات 
اجليدة،  املائية  املمار�سات  وتبني  املائي  الوعي 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع امل�����س��ارك��ة 
ملواجهة  ال��ث��ال��ث  ال��ق��ط��اع  وم�����س��ارك��ة  املجتمعية 
الرتكيز  م��ع  اململكة،  يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  حت��دي��ات 

وقيمة  االقت�سادية  اال�ستدامة  مفهوم  ن�سر  على 
عليها،  واملحافظة  ا�ستخدامها  كفاءة  لرفع  املياه 
ملوارد  املتكاملة  االإدارة  مفاهيم  تبني  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  للتحول  ال��الزم��ة  امل��م��ك��ن��ات  وت��وف��ري  امل��ي��اه 
برامج  تطوير  على  والعمل  املفهوم،  هذا  تطبيق 
يف  العلمي  والبحث  ال��ق��درات  لتوطني  اأكادميية 
التقليدية  املوارد  ا�ستدامة  حتقيق  املائي،  املجال 
ال�سطحية  املياه  م�سادر  اإدارة  تكامل  خ��الل  من 

املجددة  املياه  من  اال�ستفادة  وتعظيم  واجلوفية 
وح�ساد مياه االأمطار.

وتعاىل-  -�سبحانه  الله  من  نعمة  هو  وامل��اء 
الإدام�����ة احل��ي��اة وه���و ع�����س��ب احل��ي��اة وه���و من 
العنا�سر ال�سرورية للبقاء، وكما اأن احلياة بدونه 

م�ستحيلة فالتنمية بدونه اأي�سا تعد م�ستحيلة.
من  يقرب  م��ا  ت�سكل  امل��ي��اه  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
اأن هناك  اإال  االأر���س،  املائة من �سطح  �سبعني يف 

اأكرث من ملياري اإن�سان على وجه االأر�س يعانون 
تتفاقم  اأن  املتوقع  ومن  املياه،  نق�س  م�سكلة  من 

هذه امل�سكلة يف االأعوام املقبلة.
اململكة  يف  املا�سية  القليلة  العقود  وخ��الل 
وامل��ي��اه  التقليدية  امل��ي��اه  م�����س��ادر  تنمية  مت��ت 
التقليدية  غري  وامل�سادر،  واجلوفية  ال�سطحية 
ال�����س��رف ال�سحي  ال��ت��ح��ل��ي��ة وم��ي��اه  م��ث��ل م��ي��اه 
املعاجلة، وبذلت جهود كبرية من قبل الدولة مثل 

الالزمة  اجليولوجية  والدرا�سات  ال�سدود  بناء 
ملياه  االآبار  اآالف  املياه اجلوفية، وحفرت  لتنمية 
العديد  وبنيت  اململكة،  اأنحاء  جميع  يف  ال�سرب 
املياه  نقل  اأنابيب  وخطوط  التحلية  حمطات  من 

و�سبكاتها داخل املدن.
العامة  املوؤ�س�سة  ف��اإن  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
لتعزيز  تقنياتها،  توا�سل  املاحلة،  املياه  لتحلية 
االأربع  بركائزه  للكربون  الدائري  االقت�ساد  نهج 
املتمثلة يف اخلف�س، واإعادة اال�ستخدام والتدوير 
واالإزالة، كما اأن لها جتارب ريادية، يف تعزيز اأمن 
االإمداد املائي، وحت�سني اإدارة وا�ستغالل املوارد، 
�سمان  حققت  اململكة،  فاإن  اجلهود  لهذه  ونتيجة 
التحول  لتعزز  وا�ستدامته  امل��ائ��ي  االإم���داد  اأم��ن 
االقت�سادي امل�ستهدف �سمن روؤية اململكة 2030.
ولي�س هذا فح�سب، بل اأن للموؤ�س�سة خرباتها 
يف ت�سميم واإن�ساء وت�سغيل اأول منظومة جتارية 
للمياه املُحالة يف العامل با�ستخدام تقنيات النانو، 
الرجيع  م��ي��اه  م��ن  املاغني�سيوم  وا���س��ت��خ��ال���س 
ن�سبة  ورف���ع   %  85 اإىل  ي�سل  مب��ع��دل  امللحي 
اإىل   mg  /1  1400 م��ن  املاغني�سيوم  تركيز 
mg /1 7000 وزيادة معدل ا�ستخال�س اأغ�سية 
اإ�سافة   ،%  53 اإىل   %  40 العك�سي من  التنا�سح 
هيدروك�سيد  النتزاع  البحثية  التجارب  اأحدث  اإىل 
الرجيع  من  النقاوة  ع��ايل  ال�سلب  املاغني�سيوم 

امللحي مبا يعادل 99 %.

تقنيات حديثة لتعزيز استخدام المياه

مليون م 3 من املياه   9.6
يوميًا جلميع مناطق اململكة

البالد � الرياض
اأك���م���ل���ت ����س���رك���ة امل����ي����اه ال��وط��ن��ي��ة 
�ستوزع  اإذ  رم�سان،  ل�سهر  ا�ستعداداتها 
خالل الفرتة املقبلة نحو ما يزيد على 9.6 
مليون مرت مكعب َيْوِمّيًا يَف جميع مناطق 
اململكة ومدنها، بهدف توفري اأكرب كمية من 
املياه الأهايل املناطق وزوارها خالل �سهر 
رم�سان الذي عادة ي�سهد ِاْرِتفاعًا َمْلُمو�سًا 

يف الطلب على املياه.
وبني الرئي�س التنفيذي ل�سركة املياه 
الوطنية املهند�س منر بن حممد ال�سبل اأن 
بخطة  مبكر  وقت  منذ  ا�ستعدت  ال�سركة 
ت�سمن  وتوزيعها  املياه  الإدارة  ت�سغيلية 
االأمثل،  بال�سكل  اخلدمة  تقدمي  ا�ستمرار 
وال�سيانة  للت�سغيل  ف��رق  وتخ�سي�س 
مل��ب��ا���س��رة ح����االت ال���ط���وارئ واالأع���ط���ال 
ال��ف��ن��ي��ة، ع���الوة ع��ل��ى ج��اه��زي��ة حمطات 

التعبئة "االأ�سياب".
اال�ستعدادات  ال�سبل: من �سمن  وقال 
واجلاهزية التامة لل�سركة ال�ستقبال طلبات 
العمالء من خالل قنواتها الرقمية املتمثلة 
الهواتف  على  الوطنية  املياه  تطبيق  يف 
االإل��ك��رتوين  فرعها  خ��الل  م��ن  اأو  الذكية، 
رقم  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،e.nwc.com.sa
 8004411110 امل���وح���د  االت�������س���ال 
اململكة  مناطق  جميع  يف  املياه  خلدمات 
على مدار ال� 24 �ساعة ال�ستقبال البالغات، 
ومتريرها اإىل فرق ال�سيانة التي �ستعمل 
يف  معاجلتها  ل�سمان  ال�ساعة  م��دار  على 

الوقت املالئم.

استخدام الطاقة المتجددة 
في التحلية وتنقية المياه

1234 م�سادر املياه 
التقليدية

م�سادر املياه 
ال�سطحية

م�سادر املياه 
اجلوفية

اإن�ساء اإدارة 
للتكافوؤ

م�سادر املياه يف اململكة
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منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لوديتي فنزويال وبوليفيا

البالد- جدة
�أم�����س  م�����س��اء  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  الع��ب��و  و�����س���ل 
�لثامن  حتى  ج���دة،  حمافظة  يف  �مل��ق��ام  مع�سكرهم 
و�ل��ع�����س��ري��ن م���ن ���س��ه��ر م���ار����س �جل�������اري، وذل���ك 
2023م.  مار�س  �سهر  يف  �لفيفا  �أي��ام  مع   بالتز�من 
و�سيخو�س �الأخ�سر خالل مع�سكره يف جدة مبار�تني 
منتخب  �الأوىل  �ملبار�ة  يف  �سيو�جه  حيث  وديتني، 
مبار�ته  يف  و�سيو�جه  م��ار���س،   24 ي��وم  ف��ن��زوي��ال 
�ل�سهر.  ذ�ت  م��ن   28 ي��وم  بوليفيا  منتخب  �لثانية 
عبد�لله  �الأم���ر  ��ستاد  على  �مل��ب��ار�ت��ني  ك��ال  و�ستقام 

�لفي�سل.
�لتدريبية  ح�ستهم  �الأخ�سر  العبو  �أجرى  ميد�نًيا، 
حتت  �لفي�سل،  عبد�لله  �الأم��ر  ��ستاد  على  �ليومية 

�إ�سر�ف �ملدير �لفني �إيرڤي رينارد.
�ل��ي��وم  ت��دري��ب��ات��ه  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  و���س��ي��و����س��ل   
يف  م�ساًء  و�لن�سف  �لتا�سعة  �ل�ساعة  عند  �الأرب��ع��اء 

ح�سة تدريبية مغلقة �أمام و�سائل �الإعالم

البالد- جدة
23 عاًما تدريباته   يو��سل �ملنتخب �لوطني حتت 
�سمن مع�سكره �الإعد�دي �ملقام يف �لعا�سمة �لقطرية 
�ل�29 من �سهر مار�س �جلاري،  �ملمتد حتى  �لدوحة، 
لكاأ�س  �ملوؤهلة  للت�سفيات  �الإع���د�د  برنامج  �إط��ار  يف 

�آ�سيا حتت 23 عاًما 2024.
على  �لتدريبية  "�الأخ�سر" ح�ستهم  العبو  و�أج��رى 
�ملدير  �إ�سر�ف  حتت  قطر،  بجامعة  �لتدريب  مالعب 

�لفني �سعد �ل�سهري و�جلهاز �لفني �مل�ساعد.
الع��ًب��ا،   )26( للمع�سكر  �ل��الع��ب��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
�ل�سانبي،  عبد�لرحمن  �لتايل:  �لنحو  على  �أ�سماوؤهم 
�ل�سبياين،  ح�سني  �جلبيع،  �أحمد  �لعب�سي،  حممد 
م�سعل  �خليربي،  حممد  فقيهي،  معاذ  �جل��ري،  زي��اد 
�ل�سبياين، ريان حامد، �سعد �ملو�سى، يو�سف حقوي، 
عبد�لعزيز �لفرج، حممد �أبو �ل�سامات، زياد �جلهني، 
�لغامدي،  في�سل  �ل�سيايل،  با�سل  �لنا�سري،  عو�س 
�سهيب �لزيد، م�سعب �جلوير، �أحمد �لغامدي، حممد 
�لقحطاين، �سعد �لنا�سر، ح�سن �لعلي، فهد �لزبيدي، 

حممد مر�ن، عبد�لله رديف.
�ل��دول��ي��ة �لتي  �ل��دوح��ة  ب��ط��ول��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
جانب  �إىل  ت�سم  بقطر،  �الإع����د�دي  �ملع�سكر  تتخلل 
و�لكويت،  و�الإم���ار�ت،  قطر،  منتخبات  "�الأخ�سر" 
وعمان، و�لعر�ق، وكوريا �جلنوبية، وقرغيز�ستان، 

وتايالند، وفيتنام.

الدوحة تجهز األخضر األولمبي لتصفيات كأس آسيا
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 بعد قبوله شكوى الزمالك.. 

"الفيفا" يغرم التعاون ويهدده بفرض عقوبات

آل الشيخ: دوريان للشطرنج في األندية والمدارس
البالد- جدة

اأعلن امل�شت�شار تركي اآل ال�شيخ رئي�س 
الأندية  دوري  اإطالق  عن  الرتفيه  هيئة 
دوري  اإىل  بالإ�شافة  قريًبا،  لل�شطرجن 

ال�شطرجن يف املدار�س.
وقال تركي اآل ال�شيخ عرب ح�شابه على 
"تويرت":  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
الأمري عبدالعزيز  اأخي  "مبباركة ودعم 
بن تركي وزير الريا�شة.. قريبًا دوري 
�شاء  -اإن  ��ا  واأي�����شً لل�شطرجن،  الأن��دي��ة 
من  وال��دع��م  بالتن�شيق  ق��ري��ًب��ا،  ال��ل��ه- 
البنيان،  يو�شف  التعليم  وزي���ر  اأخ���ي 

حفظ  امل��دار���س،  يف  ال�شطرجن  دوري 
ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم  م��ولي  الله 
امللهم  قائدنا  العهد،  ويل  �شيدي  و�شمو 

عراب الروؤية".
الفي�شل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأم�����ري  ورد 
ال�شيخ  اآل  تركي  على  الريا�شة  وزي��ر 
امل�شت�شار  اأخي  جلهودكم  "�شكرًا  قائاًل: 
لكل  دائ���م���ًا  نتطلع  ق��ي��ادت��ن��ا..  وب��دع��م 
جناح.. بالتوفيق للم�شاركني يف دوري 
ال��ذي  وامل���دار����س،  ل��الأن��دي��ة  ال�شطرجن 
الريا�شة  ل��ه��ذه  ك��ب��رية  نقلة  �شيحدث 

وع�شاقها".

البالد- جدة
قررت غرفة ف�س املنازعات يف الحتاد الدويل 
الزمالك  ن��ادي  �شكوى  قبول  "فيفا"  القدم  لكرة 
الالعب  بخ�شو�س  التعاون  نادي  �شد  امل�شري 

الدويل امل�شري م�شطفى فتحي.
وقد تقدم الزمالك ب�شكوى يف وقت �شابق من 
على  ح�شوله  عدم  ب�شبب  املا�شي  فرباير  �شهر 
األف دولر من قيمة انتقال الالعب، التي   400

و�شلت اإىل مليون دولر يف يناير 2022.
اإىل  ال��ت��ع��اون  م��ن  فتحي  م�شطفى  وان��ت��ق��ل 
واجه  بعدما  اجل��اري،  املو�شم  بداية  برياميدز 
ب�شبب  م�شر  خ���ارج  اللعب  يف  اأزم���ة  ال��الع��ب 
امل��ن��ازع��ات  ف�����س  غ��رف��ة  ق���رار  وج���اء  التجنيد. 

كالتايل:
- قبول طلب الزمالك.

- على املدعى عليه )التعاون( اأن يدفع للمدعي 
املبالغ التالية:

م�شتحق  كمبلغ  اأمريكي  دولر  األ��ف   200  -
 1 من  اعتباًرا   ٪  5 بن�شبة  فائدة  اإىل  بالإ�شافة 

مار�س 2022 م حتى تاريخ ال�شداد الفعلي.
م�شتحق  كمبلغ  اأمريكي  دولر  األ��ف   200  -

 1 من  اعتباًرا   ٪  5 بن�شبة  فائدة  اإىل  بالإ�شافة 
اأبريل 2022م حتى تاريخ ال�شداد الفعلي.

غرامة  دفع  كذلك  عليه  املدعى  من  ُيطلب   .3
قدرها 40 األف دولر اأمريكي.

 - يجب دفع الغرامة يف غ�شون 30 يوًما من 
اإخطار فيفا بالقرار احلايل.

- وفًقا للبند 24 من اللوائح اخلا�شة بو�شع 
ال�شداد  يتم  مل  اإذا  فاإنه  وانتقالتهم،  الالعبني 
 2 النقطة  يف  عليها  املن�شو�س  للمبالغ  الكامل 
)مبا يف ذلك جميع الفوائد املطبقة( يف غ�شون 
ف�شيتم  ال��ق��رار،  بهذا  الإخ��ط��ار  م��ن  ي��وًم��ا   45

تطبيق العقوبات التالية:
لعبني  اأي  ت�شجيل  م��ن  عليه  امل��دع��ى  -ُي��ن��ع 
الدويل،  اأو  الوطني  امل�شتوى  �شواء على  جدد، 
ت�شل  اأن  يجب  امل�شتحق.  املبلغ  دفع  يتم  حتى 
املدة الق�شوى للحظر اإىل ثالث فرتات ت�شجيل 

كاملة ومتتالية.
الطلب  عند  احل��ايل  املو�شوع  تقدمي  يجب   -
اإىل جلنة فيفا التاأديبية يف حالة عدم �شداد كامل 
املبلغ )مبا يف ذلك جميع الفوائد املطبقة( بنهاية 

فرتات الت�شجيل الثالث الكاملة واملتتالية.

حمد اهلل وإيغالو يقودان 
التشكيل المثالي ل� الجولة 21

البالد- جدة
على  ال�شعودي  لدوري رو�شن  الر�شمي  ك�شف احل�شاب 
من  مقدمة   21 للجولة  املثالية  الت�شكيلة  عن  "تويرت" 

ال�شريك الإح�شائي "اأوبتا".
وجاء الت�شكيل املثايل للجولة كالتايل:

يف حرا�شة املرمي" مارتن كمبانيا"
البقعاوي  وحم��م��د  ال��غ��ام��دي  حممد  الدفاع"  خ��ط  يف 

واأحمد �شراحيلي وعبدالله العمار"
يف خط الو�شط" حممد كنو وكريت�شوفياك ومراد باتنا 

واأرون �شامل"
يف خط الهجوم" عبدالرزاق حمدالله واأوديون اإيغالو".
ويت�شدر فريق الحتاد ترتيب دوري رو�شن بعد نهاية 
 50 بر�شيد  ال��دويل،  التوقف  21 وقبل فرتة  ال�  اجلولة 

نقطة، وخلفه الن�شر بر�شيد 49 نقطة.
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اتحاد ألعاب القوى ينظم سباق "نواة األبطال" بجازان

البالد- جيزان
نظم الحتاد ال�سعودي لألعاب القوى، �سباق "نواة الأبطال" على ملعب 
باملنطقة  الريا�سة  ف��رع  مب�ساركة  اأبوعري�ش،  مبحافظة  التعليم  اإدارة 

واإدارتي تعليم جازان و�سبيا و�سحة جازان.
 12 اإىل   7 من  العمرية  للفئة  مرت  كيلو   1 م�سافات  يف  ال�سباق  وج��اء 

�سنة، و3 كيلو مرتات للفئة من 13 اإىل 16 �سنة من اجلن�سني.
ويف ختام ال�سباق، كرم م�ساعد مدير عام فرع وزارة الريا�سة املهند�ش 

�سعد القحطاين، الفائزين باملراكز الأوىل يف خمتلف فئات ال�سباق.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

غضب كونتي يعجل برحيله من توتنهام
البالد- جدة

الإجنليزي  توتنهام  ن��ادي  اأن  اإخبارية  تقارير  ذك��رت 
يبدو ب�سدد اإقالة الإيطايل اأنطونيو كونتي من من�سب 

املدير الفني للفريق خالل اأيام.
فقط،  �سهًرا   16 منذ  توتنهام  تدريب  كونتي  ويتوىل 
وذكرت عدة تقارير اأن حالة الغ�سب التي اأظهرها عقب 
 3-3 �ساوثامبتون  مع  بالتعادل  انتهت  التي  امل��ب��اراة 
ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  مبثابة  كانت  املا�سي،  ال�سبت 
يحتل  ال��ذي  ال��ن��ادي  م�سوؤويل  ل��دى  له  بالن�سبة  البعري 

املركز الرابع يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
وخ���رج ت��وت��ن��ه��ام م���وؤخ���رًا م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ش الحت���اد 
�ساهد  ثم  اأوروب��ا،  اأبطال  الإجنليزي، وكذلك من دوري 
من  دقيقة   13 اآخ��ر  خ��الل  هدفني  يتلقى  فريقه  كونتي 

مباراته اأمام �ساوثامبتون وهو ما اأثار غ�سبه.
و�سفهم  الذين  لالعبيه،  غا�سبًا  خطابًا  كونتي  ووجه 
ب�ساأن  ال�سبابية  اأن حالة  اعتبار  "الأنانيني"، ورف�ش  ب� 
م�ستقبله تعد عذرًا لإخفاق الفريق يف اإنهاء فرتة ال�سيام 

عن التتويج بالألقاب، وامل�ستمرة منذ عام 2008.
ومن املفرت�ش اأن ينتهي عقد كونتي يف ال�سيف، ومل 
لت�سري  النادي،  مع  التعاقد  متديد  ب�ساأن  موقفه  يح�سم 
تقارير اإىل اأن توتنهام يبدو يف طريقه لتقلي�ش اخل�سائر 

مع املدرب الإيطايل بال�ستغناء عنه.
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ميسي يثير الجنون في األرجنتين

الأرجنتيني  املنتخب  اإىل  لالن�ضمام  العا�ضمة  اإىل  جريمان  �ضان  باري�س  جنم  وو�ضل 
الذي ي�ضتعد خلو�س مباراته الأوىل على اأر�ضه منذ تتويجه بالنجمة العاملية الثالثة.

وبيعت 63 األف بطاقة خم�ض�ضة ملباراة "األبي�ضيلي�ضتي" الودية اأمام بنما غًدا اخلمي�س 
على ملعب "مونومنتال" يف العا�ضمة الأرجنتينية يف غ�ضون �ضاعتني.

وقال الحتاد الأرجنتيني للعبة الذي خطط لالحتفال باللقب العاملي �ضد فرن�ضا بركالت 
من�ضة  تت�ضع  ل  بينما  اإع��الم��ي،  اعتماد  طلب  األ��ف   130 من  اأك��ر  تلقى  اإن��ه  الرتجيح: 

ال�ضحافيني �ضوى ل� 344 �ضحافيًا.
ب����دوره، اأ���ض��اد رئ��ي�����س الحت����اد الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

ب��و���ض��ول  ت��اب��ي��ا  "ت�ضيكي"  ك���الودي���و 
الأرا���ض��ي  اإىل  ع��ام��ًا(   35( مي�ضي 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة، وك����ت����ب ع��ل��ى 
"تويرت": "اأنت مل ت�ضت�ضلم اأبدًا. 
واليوم، لقد عدت اإىل بلدك كبطل 

عاملي. مرحبًا يا ليو".
و����ض���اف���ر م��ي�����ض��ي م���ع زوج��ت��ه 

واأطفالهما الثالثة غداة خ�ضارة �ضان 
رين  �ضيفه  اأم���ام  الأح���د  املت�ضدر  ج��ريم��ان 

�ضمن  الأوىل  كانت   ،"1 "ليغ  يف   2-0
مناف�ضات الدوري الفرن�ضي على اأر�ضه 

منذ و�ضول الأرجنتيني اإىل العا�ضمة 
يف �ضيف 2021.

اإىل  "الربغوث"  وان�������ض���م 
"األبي�ضيلي�ضتي"  مع�ضكر تدريب 
���ض��واح��ي  يف  اإي�����ض��ي�����ض��ا،  يف 

بوينو�س اآير�س.

البالد – جدة
ت�ضبب و�ضول النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي اإىل العا�ضمة الأرجنتينية بوين�س اآير�س، يف حالة فو�ضى عارمة من قبل جماهري 

منتخب )التانغو( بعد اأن قاد الالعب الأف�ضل يف العامل بالده للفوز بكاأ�س العامل يف قطر قبل نحو 3 اأ�ضهر.
وما اإن علمت اجلماهري بتواجد )الربغوث( يف اأحد املطاعم حتى تدافعت باأعداد غفرية نحو املطعم، وطالبت مي�ضي باأن يطل عليهم 

من �ضرفته، وظلوا متجمعني يف حميط املطعم و�ضط حرا�ضة اأمنية م�ضددة.

مبابي ينال شارة قيادة “الديوك”
البالد – جدة

القدم  لكرة  الفرن�ضي  للمنتخب  الفني  املدير  منح 
ديدييه دي�ضان �ضارة القيادة اإىل النجم كيليان مبابي، 
اجلديد  القائد  جريمان  �ضان  باري�س  ه��داف  لي�ضبح 

ملنتخب )الديوك(.
العامل  ك��اأ���س  و�ضيف  فرن�ضا،  منتخب  وي�ضتعد 
من  كل  �ضد  مهمتني  مباراتني  خلو�س   ،2022

اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  �ضمن  واإي��رل��ن��دا،  هولندا 
كاأ�س اأوروبا 2024م.

اآخ��ر  لوري�س  هوغو  توتنهام  مرمى  ح��ار���س  ك��ان 
اعتزاله  قبل  فرن�ضا،  منتخب  قيادة  �ضارة  ارت��دى  من 
قطر  يف  العامل  كاأ�س  مناف�ضات  نهاية  عقب  ال��دويل 
مهاجم  غ��ري��زم��ان  اأن��ط��وان  تعيني  ومت  2022م، 

اأتلتيكو مدريد نائبًا لقائد املنتخب الوطني.

ويلعب مبابي )24 عامًا( يف باري�س �ضان جريمان 
ال����دوري  ب��ل��ق��ب  امل��ه��اج��م  2018م، وف����از  ع���ام  م��ن��ذ 
الفرن�ضي 4 مرات مع الفريق، وفاز بلقب كاأ�س فرن�ضا 
الرابطة  كاأ�س  بلقب  وف��از  م��رات،   3 ال�ضوبر  وكاأ�س 

الفرن�ضية مرتني.
ومع املنتخب الفرن�ضي، �ضارك مبابي يف 66 مباراة 

�ضجل خاللها 36 هدفًا مع 23 متريرة حا�ضمة.

أديبايور يعتزل بعد 
مسيرة 22 عامًا

البالد – جدة
التوغويل  النجم  و�ضع  عامًا،   22 ح��وايل  ا�ضتمرت  حافلة  كروية  م�ضرية  بعد 
اإميانويل اأديبايور حدًا مل�ضواره الريا�ضي، حيث اأعلن لعب اآر�ضنال ومان�ض�ضرت 

�ضيتي وريال مدريد ال�ضابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا.
واأكد اأديبايور قرار اعتزاله عرب ح�ضابه على "اإن�ضتغرام"، حيث قال: "من اأعلى 

امل�ضتويات اإىل اأدنى امل�ضتويات، كانت م�ضريتي الريا�ضية رحلة رائعة".
"�ضكرًا للمحبني.. اأ�ضعر بالمتنان ال�ضديد لكل �ضيء واأنا متحم�س ملا  واأ�ضاف: 

�ضياأتي".
وكان اأديبايور )39 عامًا( بداأ م�ضريته الحرتافية عام 2001م يف نادي ميتز 
الفرن�ضي، وانتقل منه اإىل موناكو عام 2003م، ويف 2006م غادر فرن�ضا متجهًا 
اإىل الدوري الإجنليزي، حيث تنقل بني اأندية اآر�ضنال ومان�ض�ضرت �ضيتي وتوتنهام 
وكري�ضتال بال�س، كما ق�ضى فرتة ق�ضرية مع ريال مدريد الإ�ضباين عام 2011م.

يف  �ضبور  وقي�ضري  با�ضاك�ضهري  اإ�ضطنبول  ناديي  مع  ال�ضابق  املهاجم  ولعب 
تركيا، واأوملبيا يف باراغواي، قبل اأن يعود اإىل بالده يف 2021م من بوابة نادي 

�ضيما�ضي، حمطته الأخرية يف املالعب.
ودافع اأديبايور عن األوان منتخب توغو بني عامي 2000 و2019، و�ضارك يف 

بالده. ملنتخب  التاريخي  الهداف  جعلته  هدفًا   32 م�ضجاًل  مباراة   85



"قهوة بالفيتامينات" لتعزيز الصحة
 لندن ــ وكاالت

يرغب  ملن  جديدًا،  منتجًا  بريطانية  �شركة  اأطلقت 
يف جرعة فيتامني يومية ميكن تناولها ب�شهولة مثل 
ر�شف قهوة ال�شباح، زاعمة اأنها اأول عبوات قهوة يف 
واملواد  واملعادن  الفيتامينات  اإليها  م�شاف  بريطانيا 

النباتية لتعزيز ال�شحة العامة.
تقوية  "عبوات  عليها  املكتوب  العبوات  وحتــوي 
الذهن" و"عبوات تعزيز املناعة"، على فيتامينات »ب 
2« و»ب 3« و»ب 5« و»ب 6« و»ب 12«، والتي تزعم 
العالمة التجارية اأنها تدعم اجلهاز الع�شبي، وت�شهم 
يف حت�شني االأداء الذهني. وي�شهل ا�شتخدام العبوات 
املعاد تدويرها 100 %، ومل يتم التاأكد فيما اإذا كانت 
هذه الفيتامينات مفيدة لل�شحة، لكن خبرية التغذية، 
اأوتا بولينغر، موؤ�ش�شة موقع "كانيل" للتغذية، تقول 
اإن ذلك قد يكون اأف�شل خيار الأولئك الذين ال يح�شلون 
على الفيتامينات املنا�شبة من حميتهم الغذائية، الأنهم 
الغذائي،  نظامهم  تغيري يف  اإحداث  قادرين على  غري 
التغذية،  خبرية  لكن  املكمالت.  تناول  يرف�شون  اأو 
اإيفا همفريز، يف جمعية "بانت" الربيطانية للتغذية، 
ترى اأنه يفرت�ض القلق من نوع املغذيات امل�شافة اإىل 
قهوتنا، مو�شحة: "املالحظ اأن املغذيات اال�شطناعية 
�شكلها  يف  تــكــون  ال  قــد  الــقــهــوة  اإىل  املــ�ــشــافــة  كتلك 
املنا�شب ال�شتيعابنا لها بالكامل، بحيث قد نعتقد اأننا 
من  بها  املو�شى  اجلرعة  من   %  100 على  ح�شلنا 
قد  نكون  لكننا  املدعمة،  القهوة  من  معينة  فيتامينات 

ا�شتوعبنا 10 % فقط".

مشلولة تحصد بطولة ركوب األمواج

رخصة الحرفيين
تــعــمــل هــيــئــة الـــــرتاث عــلــى دعــم 
يف  ح�شورهم  وتعزيز،  احلرفيني 
قطاع العمل، حيث ميكن احل�شول 
املمار�ض احلريف من  على  رخ�شة 
الثقافية  االأن�شطة  من�شة تراخي�ض 
"اأبدع" التي اأطلقتها وزارة الثقافة.
واأو�ـــشـــحـــت هــيــئــة الـــــرتاث يف 
بنادي  نظمتها  التي  العمل  ور�شة 
رخ�شة  اأن  اأم�ض،  االأدبــي  االأح�شاء 
املـــمـــار�ـــض احلـــــريف هـــي رخــ�ــشــة 
�شادرة من هيئة الرتاث يتم منحها 
الأ�ـــشـــحـــاب الــ�ــشــنــاعــات الــيــدويــة 
ذهني  ن�شاط  ملمار�شة  التقليدية 
كن  وج�شدي يتم التك�شب منه، وتمُ
املــ�ــشــاركــة  مــن  عليها  احلــا�ــشــلــون 
والفعاليات  احلرفية  البيوت  يف 

واملوؤترات داخل اململكة.

�شيدين ـ وكاالت
العامل  بطلة  ت�شبح  اأن  يف  اأوالد  لثالثة  اأم  تكنت 
واأ�شرتاليا مرتني يف ريا�شة ركوب االأمواج التكيفي، 

على الرغم من تعر�شها حلادث اأدى اإىل ق�شم ظهرها.
�شقطت  عندما  عامًا،   41 بعمر  بلوم،  �شام  وكانت 
يف  اأمتار،  �شتة  ارتفاع  عن  خر�شانة،  على  �شرفة  من 
 ،2013 عام  تايلند،  يف  عائلية  اإجــازة  ق�شائها  اأثناء 
وذلك حتت اأنظار، زوجها كامريون، واأوالدها الثالثة، 
الذين �شاهدوا ما جرى يف حالة من الرعب، نقاًل عن 

ميل". "ديلي 
يف  ك�شرًا  �شملت  �شديدة،  اإ�شابات  من  االأم  عانت 
يف  وتــزق  دماغها،  يف  ونزيفًا  وكــدمــات  اجلمجمة 

الرئتني وتزق ل�شانها، مع ك�شر يف عمودها الفقري.
بانكوك،  م�شت�شفيات  اأحـــد  يف  اأ�ــشــبــوعــًا  اأمــ�ــشــت 
با�شرت  حيث  اأ�شرتاليا،  يف  منزلها  اإىل  تعود  اأن  قبل 

بعزمية كبرية درو�ض اإعادة تاأهيل ملدة �شبعة اأ�شهر.
اإعــادة  مركز  مغادرتها  مبجرد  التجديف  يف  بــداأت 
التاأهيل، الأنها كانت تريد اأن تكون يف املاء، واأن تنه�ض 
من كر�شيها املتحرك. ويف عام 2015م مت اختيارها 
العامل  لبطولة  االأ�شرتايل  الفريق  للمناف�شة كجزء من 
جتربة  قـــررت  �ــشــنــوات،  خم�ض  بعد  ثــم  مــيــالنــو،  يف 
ركوب االأمواج، وبف�شل م�شاعدة عائلتها واأ�شدقائها 
لها  ت�شمح  يدوية،  مقاب�ض  يحوي  معدل  تزلج  ولوح 
من  خماوفها  عاجلت  بذراعيها،  اللوح  يف  بالتحكم 
الغو�ض حتت االأمواج، وفازت ببطولة العامل لركوب 

االأمواج لذوي اأ�شحاب الهمم.

إنقاذ مريض من احتشاء األمعاء
البالد ـ جنران

خالد  امللك  مب�شت�شفى  التداخلية  االأ�شعة  اأطباء  جنح 
مبنطقة جنران من اإنقاذ مري�ض يف العقد الثالث ح�شر 
االآالم  نتيجة  حرجة  بحالة  وهو  الطوارئ  ق�شم  اإىل 
اإجراء  بعد  اأنه  جنران،  �شحة  واأو�شحت  البطن.  يف 
الفحو�شات الطبية الالزمة للمري�ض تبني وجود ان�شداد 

من  احلالة  مبا�شرة  احلال  يف  ومت  االأمعاء،  �شريان  يف 
الطبي  والفريق  التداخلية  االأ�شعة  ا�شت�شاري  قبل 
الذين تكنوا - بف�شل من الله - من �شحب اجللطة من 
الق�شطرة،  طريق  عن  لالأمعاء  املغذي  الرئي�ض  ال�شريان 
حيث ا�شتقرت حالة املري�ض، وتلقى العالج الالزم، ومت 
نقله اإىل املالحظة، ومن ثم خروجه بعد تقدمي الرعاية 

ملتابعة  برنامج  عمل  ومت  جيدة،  ب�شحة  وهو  ال�شحية 
ق�شم  اأن  يذكر  اخلارجية.  العيادات  طريق  عن  حالته 
االأ�شعة التداخلية اأجرى خالل العام 2022م وباإ�شراف 
اإجرائيًا  فح�شًا   3696 املوؤهلة  الطبية  الكوادر  من 
�شملت عالج االأورام و�شحب اجللطات واإيقاف النزيف 

وفتح ال�شرايني والعديد من االإجراءات االأخرى.
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