
 شروط لحصول أفراد األسرة 4 
على معاش الموظف

   نيوم    تدعم المبتكرين والرواد 
في 4 مجاالت

تأهيل 551 مساعد طبيب أسنان 
للعمل بالمستشفيات

مكة

الرياض

مكة

تبوك

مكة

الرياض

أكـدت المؤسسـة العامـة 
أنـه  االجتماعيـة  للتأمينـات 
يحق ألفـراد عائلة المشـترك 
الحصـول على المعـاش في 
توفـي  إذا  منهـا  حـاالت،   4
المشـترك بعـد تركـه العمل 
الخاضع للنظام وتوفرت لديه 
مدة اشـتراك ال تقل عن 120  
شهرا أو 60 شهرا على األقل، 
مع إضافـة المـدة االعتبارية 

لـ120 شـهرا.

وتشـمل: إذا توفي صاحب 
العجـز/  التقاعـد/  معـاش 
العائدة، وإذا توفي المشـترك 
نتيجـة إصابة عمـل أو توفي 
صاحب عائـدة عجـز كلي أو 
جزئـي مسـتديم، وكذلـك إذا 
توفـي المشـترك وهـو علـى 
رأس العمـل الخاضـع للنظام 
وتوافرت لديه مدة اشـتراك ال 
تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو 

سـتة أشـهر متقطعة.

لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب األفكار 
الرائـدة  فـي 4 مجـاالت، أعلنـت مدينـة نيوم 
الصناعية »أوكساچون« أمس عن إطالق النسخة 
األولى من »هاكاثون أوكسـاچون« بالشراكة مع 
وزارة التعليم ومسرعة »بلوسوم«، المتخصصة 
في تعزيز الشمولية في ريادة األعمال، وذلك من 
6 إلى 8 أكتوبر في الرياض، بمشاركة جامعات 

سعودية، حكومية وخاصة.

وسـيتبع الهاكاثـون في وقت الحـق من هذا 
العـام »مسـرعة أوكسـاچون«، وهـو برنامـج 
مكثف يسـتمر 12 أسـبوعا، وصمـم خصيصا 
لتزويد مؤسسـي الشركات الناشئة في المراحل 
المبكـرة بالمعرفـة والخبرة والمـوارد، وتوفير 
شـبكة مـن العالقـات لدعمهـم، وتمكينهم في 
تأسـيس شـركاتهم من خالل اسـتقطاب رأس 
المـال والمسـتثمرين والمموليـن.             )05(

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
أمـس بـ551 خريجـا وخريجة يمثلـون الدفعة 
الثالثة من برنامج مسـاعد طبيب أسنان المنتهي 
بالتوظيـف إلـى القطـاع الصحي، خـالل حفل 

التخـرج الذي نظمته الهيئـة افتراضيا.
وأكد األمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان 
قدرة وكفاءة الخريجين على تنفيذ األعمال الداعمة 
لطبيب األسـنان فـي جميع الجوانـب، الصحية، 

منها السريرية والمعلوماتية للمرضى، والجوانب 
التقنية األخرى التي يحتاجها مجال طب األسنان 
والمرضـى الذين يتلقـون الرعاية في المنشـآت 
الصحيـة، مبينا أن دور مسـاعد طبيب األسـنان 
محوري وحساس، وهو داعم ومعزز بشكل رئيس 
لبرنامج التحول الصحـي في المملكة، من خالل 
تنميـة الصحـة العامة بشـكل عام وصحـة الفم 
واألسـنان بشـكل خاص.                           )02(

غرق 5 يف أمطار نجران
بينهم 3 أشقاء

التسجيالت المسربة 
تغيب حمداهلل 

عن االتحاد 9 مباريات

ماجد آل هتيلة - نجران

مكة - مكة المكرمة

خيم الحزن على منطقة نجران إثر مصرع 5 أشخاص 
غرقا خالل اليومين الماضيين نتيجة األمطار والسيول 

الغزيرة التي تشهدها المنطقة، حيث عثر عصر أمس على 
الطفل المفقود أحمد آل جعرة )3 أعوام( في وادي نجران 

بعد سقوطه في الوادي الثالثاء، في أعقاب عملية بحث 
استغرقت أكثر من 15 ساعة. وبلغ عدد المتوفين غرقا في 
السيول 5 أشخاص، منهم 3 أطفال أشقاء أعمارهم 7 - 9 
- 13، وشاب في العقد الثاني، وذلك في مستنقعات مائية 

نتيجة هطول األمطار الغزيرة على المنطقة.

حسمت لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين التابعة 
لالتحاد السعودي لكرة القدم قرارها في قضية 

»التسجيالت المسربة« بعد شكوى النصر ضد االتحاد، 
وأقرت إيقاف مهاجم االتحاد المغربي عبدالرزاق 

حمدالله 4 أشهر، يغيب من خاللها عن 9 مباريات. 
كما أقرت اللجنة إيقاف المدير التنفيذي للنادي 

الجداوي حامد البلوي، بحسب اتهامه بتحريض 
حمدالله على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، 

خالل فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.
هذه التسجيالت قدمها العالمي للجنة االحتراف 

وأوضاع الالعبين، والتي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها 
بعد حصولها على الضوء األخضر من االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، بأن هذه القضية من اختصاصها، 
وأنها ال تتعارض مع القضية المقامة من قبل الالعب 

والنصر أمام فيفا.        )12(

مقتل الظواهري.. ضربة معلم أم   شو  ؟

إفصاح إلزامي عن 13 مرضا بوثيقة 
التأمين الصحي

زعيم إخوان تونس يصف رجال األمن 
بالطواغيت  

 الحوثيون يخرقون الهدنة 
بعد ساعات من إعالنها

د ب أ

واشنطن

مكة

الرياض

مكة

القاهرة

مكة

عدن، تعز

تفاعل العالم كله مع إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن 
مقتـل زعيم القاعـدة أيمـن الظواهري،  بضربـة بطائرة 
مسـيرة، األمر الذي يثير تسـاؤالت كبيرة عن حجم الدور 

الذي كان يلعبـه الظواهري في التنظيم.
وهـل كانـت ضربة معلم ستسـهم فـي تعطيـل التنظيم 
اإلرهابـي وجماعات الموت فـي العالم كله، أم مجرد »شـو« 
هوليودي من أجل تأكيد الدور األمريكي في محاربة اإلرهاب؟

يقدم الكاتب والخبير األمريكي بروس هوفمان إجابات 
عدة في تحليل نشره مجلس العالقات الخارجية األمريكي، 
حيث يشـير إلى أن الظواهري كان مهمـا للغاية للقاعدة، 
بعدما حافظ على تماسك التنظيم بقوة شخصيته ورؤيته 
االسـتراتيجية.                                                        )10(

حـدد مجلس الضمـان الصحـي 13 مرضا يلزم 
صاحبها باإلفصاح عنها في نموذج اإلفصاح الطبي 
الموحد لضمان حصوله وأفراد عائلته على التغطية 

حسب منافع الوثيقة الموحدة.

واألمراض المشـمولة باإلفصاح تتضمن الفشـل 
الكلوي، وتكيسات الرحم، والتهاب الكبد الفيروسي، 

وورم الرحم الليفي.
كما تتضمـن أمراض المناعة الذاتية، أو حصوات 

المرارة، إلى جانب تضخم الغدة الدرقية، وحصوات 
المسـالك البولية، والتصلب المتعدد، وكذلك األورام 
السـرطانية، واألورام الحميدة، باإلضافة إلى مرض 

الفتاق.

مثل زعيم حركة النهضة اإلخوانية راشد الغنوشي، أمام لجنة 
تحقيق، في تهمة إرهابية والتحريض على األمنيين.

واسـتمعت المحكمة إلى القيـادي اإلخوانـي بثكنة الحرس 
)درك( التونسي، على خلفية شكوى رفعتها ضده األمانة العامة 
لنقابة قوات األمن الداخلي، بسـبب ما صدر عنه في كلمة تأبين 
قيـادي إخواني في فبراير الماضـي، بمحافظة تطاوين جنوب 

تونس، من إسـاءة لرجال األمن.
ووصف الغنوشي رجال األمن بالطواغيت حين قال في جنازة 
عضو مجلس شـورى حركـة النهضة المتوفى »كان شـجاعا ال 

يخشـى فقرا وال حاكما وال طاغوتا. ال يخشـى إال الله«.   )09(

بعد سـاعات من إعـالن المبعوث األممي إلـى اليمن موافقة 
الحكومة اليمنية وميليشـيات الحوثي المدعومة من إيران على 
تمديد الهدنة اإلنسـانية لفترة ثالثة ولمدة شـهرين إضافيين، 
خرقت الميليشـيات الهدنة وشنت هجوما عسكريا على مواقع 

الجيش اليمني في تعز.
وقالـت قوات الجيـش اليمنـي »إن مواقعها فـي تعز تعرضت 
لهجوم حوثي بعد ساعات من إعالن التمديد الثالث للهدنة األممية«.
ووفقا لمصادر فإن جماعة الحوثي هاجمت مواقع عسـكرية في 
جبهة حذران. وصدت القوات الحكومية محاولة تقدم للحوثيين في 
وادي صالة شرق المدينة، أعقب ذلك مواجهات بين الجانبين.   )09(

  تطبيق ذيك  لحافالت مكة 
يتيح تحديد مسار الرحالت

فيصل السلمي

مكة المكرمة

مكة

مكة المكرمة

أتاح مشـروع حافالت مكة أخيـرا لمرتاديه 
اسـتخدام التطبيـق الخـاص به عبـر األجهزة 
الذكيـة، والذي سـيتم من خاللـه التعرف على 
أوقات ومسارات رحالت الحافالت خالل أوقات 
التشـغيل، إضافة إلى تحديد الخيارات بحسب 

الوقت والمنطقة الموجـود فيها الراكب.
ويتيح التطبيق لمسـتخدميه تحديد مسـار 
الرحلـة وحجـز تذكـرة الصعـود والتخطيط 
لرحالتهم، بدءا من وقت االنطالق والعودة ألقرب 
محطة بصيغة مباشـرة. ويمكن لمسـتخدمي 
التطبيق التسـجيل لتجربة راحة حلول التذاكر 
القائمة على الحسـاب )المحفظة االلكترونية( 

وخدمات الدفـع عبر اإلنترنت.

انخفضت أعـداد حـوادث العمل 
في المملكة خالل السـنوات الخمس 
الماضيـة. وجـاء هـذا االنخفـاض 
نتيجـة اإلصالحـات والتشـريعات 
لتحسـين بيئة العمل من خالل عدد 
من المبـادرات التي بدأ العمل عليها 
مـع إطـالق رؤيـة 2030 فـي عام 
2016. ولـم تخـف تلـك اإلنجازات 
عن انتباه عـدد من الجهات المحلية 
والعالمية، من أبرزها منظمة العمل 
الدوليـة، حيث أعربـت المنظمة عن 
إشادتها بإنجازات المملكة في مجال 
السالمة والصحة المهنية، منوهة بما 
تحقق في السنوات القليلة الماضية 

جهود. من 
وقالـت المديـر اإلقليمـي للدول 
العربية فـي منظمة العمـل الدولية 
»نتابـع  جـرادات  ربـا  الدكتـورة 
باهتمام التطـورات المسـتمرة في 
المملكة التي قطعت خطوات واسعة 
وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين 
وتطويـر السـالمة والصحة المهنية 
والحد من حـوادث وإصابات العمل 
على المستوى الوطني«.          )03(

لتحميل التطبيق

طرق وعرة تؤدي إلى تعز )مكة(

إمكانية شراء التذاكر

تحديد مسار الرحلة

اختيار منطقة الصعود والنزول

 75 رياال للمستشفيات داخل شبكة الحد األدنى الموحدة
300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد األدنى الموحدة

100 ريال لمقدمي الخدمة خارج شبكة الحد األدنى  
600 ريال نفقات التنويم للغرفة المشتركة لليوم كحد أقصى

ما أبرز منافع الوثيقة؟

التكنولوجيا في خدمة اإلنسان 
االبتكار لمواجهة تحديات ندرة المياه 

حلول الطاقة المتجددة
ابتكارات الهيدروجين األخضر والوقود الكهربائي ما هي؟

التأمينات 
في الربع الثاني: 

مليار ريال مصروفات 30 
المنافع 

ماليين معاملة منجزة 9 
الكترونيا  

ماليين تعويضات 210 
ضد التعطل

ألف تعريف مصدر 390 
الكترونيا

من خدمات التطبيق

01

02

03

04

 الحالة المطرية 

تشهدها نجران منذ السبت الماضي 
تستمر حتى السبت المقبل 

شهدت هطول أمطار غزيرة وصواعق متفرقة هل يعتبر ضربة معلم؟

ال يبرهن على فعالية استراتيجية 
بايدن المستقبلية لمكافحة اإلرهاب

سيكون نجاحا استخباراتيا إذا 
أثمرت الجهود األمريكية الحالية

تبطل الضربة مزاعم المنتقدين

تحريض
»تصنيف الغنوشي لألمنيين 
كطواغيت تحريض ودعوة 

للجماعات اإلرهابية لتصفية 
عناصر األمن واستهدافهم«.

معز الدبابي 
 األمين المساعد لألمن الداخلي

مخالفات يعاقب 
عليها النادي:

التحايل على قواعد االنتقال

 اإلخالل بااللتزامات 
التعاقدية تجاه الالعب

التفاوض مع العب أو 
التصريح بالتفاوض 

تحريض الالعب على اإلخالل 
بعقده مع ناديه

انخفاض حوادث 
إصابات العمل باململكة

خالل 5 سنوات
األسباب: 

زيادة الوعي بأهمية 
الصحة والسالمة 

المهنية

تعزيز المعارف وبناء 
القدرات

تطوير أنظمة 
وتشريعات الصحة 
والسالمة المهنية

تعزيز وتنفيذ عمليات 
تفتيش فعالة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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متـعـة اإلبـداع

المملكة تتقدم بطلب 
استضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية الشتوية 
في تروجينا نيوم
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مناعتنا حياة

»إثراء« يطلق برنامجه 
الصيفي 8 أغسطس

مكة - الدمام

يطلـق مركز الملـك عبدالعزيز الثقافي العالمـي »إثراء«، 
في الـ8 من أغسـطس الجاري النسخة األولى من برنامج 
الشـباب الصيفي تحت عنوان »مقدمة للقطاع الثقافي«، 
وذلك بمقـر المركز بالظهران، ويسـتمر حتى الـ26 من 

الشهر نفسه.
ويسـتهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاًما، 
و تمكينهم وتعزيز قدراتهم في قطاع الصناعات الثقافية، 
وتوسـيع آفاق المعرفة بمهن الصناعـة الثقافية، وتعّمق 
الشـباب في البيئة والخبرات الثقافيـة واإلبداعية، وتنمية 
االهتمام الذاتـي من خالل اإلرشـاد والتدريب، إلى جانب 
اكتسـاب خبرة مباشـرة للعمل في مجـاالت اهتماماتهم؛ 
وتشـجيعهم على إنشـاء شـبكة عالقات مع أقرانهم من 

المختصين.
وسيخوض المشاركون خالل البرنامج رحلة ثقافية ذات 
أبعـاد بيئية وإبداعية مـن خالل لقاء الخبـراء، وتجارب 
التعلـم التجريبية، والقيـام بالزيـارات الميدانية، وورش 
العمل وسـاعات العمل النظري والعملي بواقع 6 ساعات 
يوميا؛ حيث سيحصل )3( مشاركين بعد انتهاء البرنامج 
على فرصة اإلسهام والمشاركة في مشاريع مختلفة لمدة 

عام واحد في مجـاالت ثقافية متعددة.

تعزيز الرقابة الذاتية لدى األبناء بـ5 خطوات
مكة

الرياض

توعيـة الطفـل وتنميـة مهارات 
الرقابـة الذاتيـة لديـه تجعلـه في 
مأمن من أضـرار المحتوى الرقمي 
الذي يستهدف قيمه ويفسد أخالقه. 
كما يسهم التأديب اإليجابي في بناء 
عالقة صحية بين الوالدين واألبناء، 
مما يسـاعد علـى انضبـاط األبناء 
وابتعادهـم عـن السـلوكيات غيـر 

المقبولة. 
وفي هذا الخصوص وضع مجلس 
شـؤون األسـرة 5 خطوات لتعزيز 
الرقابـة الذاتيـة لـدى األبنـاء منها 
اختيار الصديق الصالح واسـتثمار 
وقت الفـراغ. وإذا كان98.1 % من 
سكان المملكة يسـتخدمون شبكة 
التواصل االجتماعي فان تلك النسبة 
تزيد عنـد األطفال لتصل إلى 98.3 
% لألطفـال مـن عمـر 10 إلى 14 

سنة.
وما يزيد من أهمية تعزيز الرقابة 
الذاتية، وجودة مخاطر عدة لوسائل 
التواصل االجتماعـي على األطفال، 
تتضمن زيـادة التباعـد االجتماعي 
بين أفراد األسـرة، واعتمـاد األبناء 
عليها في الحصول على المعلومات 
بدال مـن الوالدين، إلـى جانب تأثر 
األطفـال بالثقافـات الدخيلـة على 
المجتمـع، وكذلـك احتوائهـا على 
المشاهد العنيفة ما يكسب الصغار 

عدوانيا. سلوكا 

 استخدام أفكار قادة 2030 لدعم مشاريع 
الذكاء االصطناعي

مكة

الرياض

على أعتاب ختام الرحلة التعليمية 
لبرنامج  قادة 2030 للمملكة قدم 
المشاركون مشاريع التخرج أمام 

لجنة من المختصين ليتم اختيار 3 
أفكار تسهم في دعم رؤية المملكة 

في مجال الذكاء االصطناعي.

وأطلقـت مؤسسـة محمـد بـن 
سـلمان »مسـك«  الدفعة الثالثة من 
البرنامـج التأهيلـي، الـذي يهـدف 
إلـى تطوير وصقل مهـارات القادة 
السـعوديين؛ لمواكبـة رؤية 2030 
من خالل اختيـار 90 قائدا وقائدة؛ 
لاللتحاق بالبرنامج في الربع األخير 

من عـام 2022.
وجـاء إطـالق التقديـم للدفعـة 
الثالثة بعد مسـيرة النجاح المحققة 
في مسيرة الدفعتين األولى والثانية 
نحـو هـدف تمكيـن 1000 قائـد 
وقائـدة بحلـول عـام 2030. ويعد 
قـادة 2030 برنامجـا فريـدا مـن 
نوعه، حيث بنيت أهدافه على صعيد 
عالمي غير مسبوق، يقدم بالشراكة 
مع أكاديميين دوليين، بالتنظيم مع 
جامعة إيسـادا، وتضم منظومة من 
الشـركاء ومنها، شـركة اكسنتشـر 
والمنظمة األوروبية لألبحاث النووية 

)سـيرن(، ومركز القيادة اإلبداعية، 
تاورزاوتسـون،  ويلـز  وشـركة 
باإلضافـة إلـى التنسـيق مـع أهم 
الجهات والهيئات الوطنية والشركات 
الناشـئة لدعم تقديم منهـج يوازن 
االمتيـاز األكاديمـي العالمـي مـع 
المضمون المحلي، كما يسـعى إلى 
بناء الشخصيات القيادية وتمكينها 
مـن مختلـف القطاعـات، وتطوير 
مهاراتهـم لإلسـهام فـي تحقيـق 

أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة.
وتتطلـب معاييـر القبـول فـي 
البرنامـج شـروطا دقيقـة، تسـير 
على عدة مراحل يجـب أن يجتازها 
المتقـدم قبـل قبوله فـي البرنامج، 
والتي تتضمـن القادة السـعوديين 
التنفيذيين، ذوي الخبرة في القطاع 
العـام أو الخـاص أو غيـر الربحي 
لمدة عشر سـنوات و أكثر، و خبرة 
ال تقل عن خمس سنوات في القيادة 

العليـا وإتقـان اللغـة اإلنجليزيـة 
تحدثا وكتابة، لينخرط المشاركون 
بعـد ذلك فـي تدريب نوعـي لتبني 
أنماط تفكير مختلفـة؛ للتعامل مع 
التحديات المختلفة، وتحفيزهم لرفع 
سـقف اإلنتاجية، وتمكين دوافعهم 
القياديـة،  وقدراتهـم  االبتكاريـة 
والتقـدم بالمملكة إلـى آفاق جديدة 
مـن الريـادة، والتميـز، والتنـوع، 

والتجديد. 

 من اختيار مشاريع التخرج                                                          )مكة(

 تم إطالق 3 دفعات حتى اآلن
90 قائدا وقائدة في الدفعة 

الثالثة
تمكين 1000 قائد بحلول 

 2030

عن البرنامج

بنيت أهدافه على صعيد 
عالمي غير مسبوق

يقدم بالشراكة مع 
أكاديميين دوليين 

يتم التنظيم مع جامعة 
إيسادا

   منظومة 
من الشركاء ومنها:

شركة اكسنتشر والمنظمة 
األوروبية لألبحاث النووية 

)سيرن(
مركز القيادة اإلبداعية

شركة ويلز تاورزاوتسون 
يسعى إلى بناء الشخصيات 

القيادية وتمكينها من 
مختلف القطاعات 

تطوير مهاراتهم لإلسهام 
في تحقيق أهداف رؤية  

.2030

إطالق معسكر مسار االبتكار 
بجامعة األميرة نورة

مكة - الرياض

مسـتهدفا أصحاب األفـكار االبتكارية والمشـاريع الرائدة، 
يطلق مركز االبتكار وريادة األعمال في جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن، األحد المقبل معسـكر »مسـار االبتكار«، 

لمدة 5 أيام. 
ويشـتمل البرنامج على ورش عمل تدريبية تخصصية في 
20 ساعة ذات عمق في مفهوم ثقافة االبتكار؛ لإلسهام في 
إثـراء المعرفة لمنظومة االبتكار وريادة األعمال باألوسـاط 
التعليميـة فـي الجامعة، كما يسـعى إلى تنميـة المهارات 
األساسـية في مجـال االبتكار بدايـة من مرحلـة التفكير، 
ومرورا بمهارات التصنيع )المنتجات أو الخدمات(، وصوال 
إلى مرحلة االبتكار واالختراع ثم تطويرها؛ لتصبح ذات قيمة 
قادرة على المنافسـة في السـوق المحلي، وتسـهم بشكل 

فعال في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المسـتدامة.
ويتضمن المعسـكر المقـام 3 مراحل: أولهـا التعرف على 
آليـات تحديد المشـكلة والقيمة المضافة وابتـكار الحلول 
للمشـاكل التي تواجه المجتمع، وتركز المرحلة الثانية على 
تطويـر بناء فريق العمـل وبناء نموذج العمـل، بينما يأتي 

النمـو واالنطالق في السـوق بالمرحلة الثالثة.

مهرجان تمور بريدة 
ينقل الشباب لعالم التجارة

مكة

بريدة

اسـتثمر مهرجـان بريـدة 
الشـباب  طاقـات  للتمـور 
وتحقيـق  ميتهـم  وعصا
تطلعاتهم التجاريـة والمالية 
من خـالل إشـراكهم بعملية 
البيع والشـراء داخل سـاحة 
المزادات منذ ساعات الصباح 
األولى لكسـب رزقهم وشـراء 
ما يسـتطيعون من مـزادات 
التمـور وبيعه داخل السـوق 
وفـي منافـذ البيع المنتشـرة 
خـارج مدينـة التمـور وفـي 
مناطق أخـرى مـن المملكة، 
حيث يتعلم البائعون أسـاليب 
البيـع والتسـويق، والمقارنة 
بيـن التمور الجيـدة والرديئة 

واألصنـاف المتنوعـة.
إدارة  أن  إلـى  يشـار 
المهرجان تساعد الشباب على 

التجارة من خالل عملية البيع 
والشراء، و تدريبهم وتثقيفهم 
ومساعدتهم للبحث عن فرص 
العمل التـي تعنـي بالتمور ، 
في ظـل إيجـاد خيمـة للبيع 
بالتجزئـة وسـط المهرجـان 

يمارس مـن خاللها الشـباب 
عملية البيـع والشـراء، ودعم 
وتشجيع  أمير منطقة القصيم 
لكل ما من شأنه دعم وتشجيع 
شـباب وفتيات المنطقة على 

األصعـدة كافة.

من مهرجان بريدة للتمور                )مكة(

أهمية تعزيز 
الرقابة الذاتية

بناء منظومة من القيم لدى 
الطفل

غرس قيم المحاسبة الذاتية

قدرة الطفل عىل اتخاذ القرارات 
الصحيحة

تعلم االتزان والتحكم يف المشاعر

كيف نبني الرقابة الذاتية؟

حث الطفل 
عىل اختيار 
الصديق 
الصالح.

استثمار 
 وقت األبناء 
يف األمور 
المفيدة.

بناء الثقة 
وتعزيز 

االحترام 
المتبادل مع 

الطفل.

الثناء عىل 
السلوكيات 
اإليجابية 
للطفل.

تعليم 
الطفل 

مهارة حل 
المشكالت.

 كيف نحميهم 
من االبتزاز الرقمي؟

الثناء عىل تصرف الطفل بإبالغه عن 
تعرضه للتنمر.

إبالغ الجهات المختصة بالحادثة فورا.

تغيير كلمات مرور جميع حسابات 
الطفل.

تثقيف الطقل حول االستخدام اآلمن 
لإلنترنت.

أرقام من البرنامج:

مساعد طبيب أسنان مؤهلون 551 
للعمل بالقطاع الصحي

مكة

الرياض

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية أمس بـ551 خريجا وخريجة 

يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج 
مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف 

إلى القطاع الصحي، خالل حفل التخرج 
الذي نظمته الهيئة افتراضيا.

وأكد األميـن العام للهيئـة الدكتور 
أوس الشمسان قدرة وكفاءة الخريجين 
علـى تنفيذ األعمـال الداعمـة لطبيب 
األسـنان في جميع الجوانب الصحية، 
منها السريرية والمعلوماتية للمرضى 
التـي  األخـرى  التقنيـة  والجوانـب 
يحتاجها مجال طب األسنان والمرضى 

الذيـن يتلقـون الرعاية في المنشـآت 
الصحية، مبينا أن دور مسـاعد طبيب 
األسـنان محوري وحساس، وهو داعم 

ومعزز بشكل رئيسي لبرنامج التحول 
الصحي فـي المملكة، من خالل تنمية 
الصحة العامة بشكل عام وصحة الفم 

واألسـنان بشكل خاص.
ونفذ البرنامج بالشـراكة مع وزارة 
الصحـة، بهـدف تأهيـل قـوى عاملة 
وطنيـة مـن خـالل برامـج تدريبيـة 
وتأهيليـة تسـهم في توطيـن القطاع 
الصحـي وتقـوم علـى رفـع كفـاءة 
العامليـن، تعزيـزا لبرنامـج التحول 

الصحـي فـي المملكة.
يذكـر أن البرنامج يؤهل الخريجين 
للعمل كمسـاعدين مسـتقلين لطبيب 
األسـنان مـن خـالل دعـم الجوانـب 
السـريرية واإلداريـة في عيـادة طب 
األسـنان، وذلك عـن طريـق تهيئتهم 
وإعـداد  المرضـى  إلدارة معلومـات 
بهـا  والعنايـة  وتعقيمهـا  األدوات 
باإلضافـة إلى اإلسـهام فـي إجراءات 

األسـنان. طب 

تدريب خالل البرنامج المنتهي بالتوظيف                  )مكة(
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المملكة يف 5 سنوات.. انخفاض أعداد حوادث العمل

لبيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة..

السالمة والصحة املهنية 

ضمن مبادرات التحول الوطني

مكة

مكة المكرمة

نجحت المملكة خالل السنوات الخمس الماضية في 
تحقيق انخفاض مبشر في أعداد حوادث العمل، 

وجاء هذا االنخفاض نتيجة اإلصالحات والتشريعات 
لتحسين بيئة العمل من خالل عدد من المبادرات 

التي بدأ العمل عليها مع إطالق رؤية ٢٠٣٠ في 
عام ٢٠١٦. ولم تخف تلك اإلنجازات عن انتباه عدد 

من الجهات المحلية والعالمية، من أبرزها منظمة 
العمل الدولية، حيث أعربت المنظمة عن إشادتها 

بإنجازات المملكة في مجال السالمة والصحة 
المهنية، منوهة بما تحقق في السنوات القليلة 
الماضية من جهود بذلتها وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية وعدد من الجهات ذات العالقة 
مثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي 

أثمرت عن تحوالت إيجابية متسارعة في مجال 
السالمة والصحة المهنية ساهمت في تطويرها 

على المستوى الوطني، كما قامت بدورها من خالل 
التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية في 

المجاالت ذات العالقة، حيث جاءت هذه اإلشادة 
في إطار األصداء اإليجابية لحجم التطورات النوعية 

التي تشهدها المملكة في مجال السالمة والصحة 
المهنية وفق أفضل التشريعات والممارسات 

العالمية.

إشادة بإنجازات المملكة
وقالـت المديـر اإلقليمـي للـدول العربيـة في 
منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات «نتابع 
باهتمـام التطورات المسـتمرة فـي المملكة التي 

قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة 
لتحسين وتطوير السالمة والصحة المهنية والحد 
مـن حـوادث وإصابـات العمـل على المسـتوى 
الوطنـي، بما في ذلك تشـكيل المجلـس الوطني 
للسالمة والصحة المهنية وإعداد برنامج لتدريب 
وتوظيف آالف المختصين في هذا المجال، إضافة 
إلى تعاونهـا الوثيق مع منظمة العمل الدولية في 
مجال السـالمة والصحة المهنيـة والذي تبلورت 
نتائجـه بمصادقـة المملكـة أخيرا علـى اتفاقية 
منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964 بشأن 
القواعد الصحية في التجـارة والمكاتب، وبإعداد 
الملف الوطني وتطوير السياسة الوطنية للسالمة 
والصحة المهنية. ونحن في منظمة العمل الدولية 
إذ نقـدر عاليا هذه الجهـود، نأمل أن تقتدي بقية 
دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل 
موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد 
الحـق في بيئة عمل آمنة وصحيـة كأحد المبادئ 

والحقوق األساسـية في العمل.
وتأتي هذه اإلشـادة انعكاسـا الهتمام المملكة 
فـي بيئة العمل بشـكل عـام والسـالمة والصحة 
المهنيـة بشـكل خـاص، حيـث أطلقـت مبادرة 
البرنامج الوطني االسـتراتيجي للسالمة والصحة 
المهنية ضمن هدف تحسـين ظـروف العمل أحد 
األهداف الموكلة لوزارة الموارد البشـرية والتنمية 
االجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني لمواكبة 

رؤية 2030.

السالمة المهنية
صـدرت في مطلع عـام 2022 موافقة مجلس 
الـوزراء علـى إنشـاء المجلس الوطني للسـالمة 
والصحة المهنية، برئاسـة وزير الموارد البشرية 
والتنميـة االجتماعية، وعضوية كل مـن: وزارات 
الصحـة، الماليـة، الصناعـة الثـروة المعدنيـة، 

الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، النقل، الطاقة، 
البيئة والمياه والزراعة، التعليم، والمؤسسة العامة 
للتأمينـات االجتماعية، والمديريـة العامة للدفاع 
المدنـي، وهيئـة الصحـة العامة، والهيئـة العليا 
للتأمين الصناعي، والهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييـس والجودة، واتحاد الغرف السـعودية، 

واللجنة الوطنية للجـان العمالية.
وجاء إنشـاء هذا المجلس انطالقـا من أهداف 
برنامـج التحـول الوطني لمواكبـة رؤية المملكة 
2030، واستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية 
الوطنيـة الشـاملة في مجـال السـالمة والصحة 
المهنية، حيث يعد ذلك من األولويات الرئيسة التي 

تسـعى المملكة إلى تحقيقها. 

السياسة الوطنية للسالمة 
والصحة المهنية

وضمـن جهـود البرنامـج الوطنـي للسـالمة 
والصحة المهنية، إحدى مبادرات برنامج التحول 
الوطنـي، أطلقـت السياسـة الوطنيـة للسـالمة 
والصحـة المهنية، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة 
الوقايـة ورفع الوعـي بأهمية السـالمة والصحة 
المهنيـة، وتطويـر أنظمـة وتشـريعات الصحة 
والسالمة المهنية، وتنفيذ عمليات التفتيش الفعالة 
لرصد اإلصابات في أماكـن العمل. وتكمن أهمية 
االسـتراتيجية في كونها تضمن سـالمة العاملين 
وصحتهم من خالل التقليل من اإلصابات ووفيات 
العمل، وتعزز وتطور أفضل المعايير والممارسات 
في بيئـة العمل، وتحافظ على الممتلكات والبيئة، 
إضافـة إلـى دورها الكبيـر في تقليل الخسـائر 
المادية، كما يتمثل األثر المتوقع من االستراتيجية 
في توفير بيئـة عمل جاذبة ورفع كفـاءة العمل، 
وخلق فرص وظيفية في قطاع السـالمة والصحة 

المهنية، وتعزيز إنتاجية المنشـآت.

البرنامج الوطني االستراتيجي 
للسالمة والصحة المهنية

سـعيا لتمكين كافة فئـات المجتمع من دخول 
سـوق العمـل ورفـع جاذبيتـه، عمـل برنامـج 
التحـول الوطني بقيـادة وزارة الموارد البشـرية 
والتنمية االجتماعية على إطالق مبادرة (البرنامج 
الوطني االستراتيجي للسالمة والصحة المهنية)، 
وتهـدف المبادرة إلـى وضع األنظمـة والقوانين 
والتشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية 
في مـكان العمـل، ويعتبر هذا عامال رئيسـا في 
جذب واسـتقرار القوى العاملة وتعزيز اإلنتاجية، 
ولـه آثـار إيجابية علـى مرافق القطـاع الخاص 
واالقتصاد بشكل عام، ويسـتند النظام على أربع 
ركائز، وتسـهم هذه المبادرة في تحسين ظروف 
العمـل للوافدين وهـو العامل الرئيـس في جذب 
القـوى العاملة واسـتقرارها، وتعزيـز اإلنتاجية 
من خالل رفع نسـبة المنشـآت الممتثلة للسالمة 
والصحة المهنية. كما تسهم في التغلب على أبرز 
التحديات التي يواجهها سـوق العمل السـعودي 
وتؤثـر علـى جاذبيته، مثـل: عدم وجـود كوادر 
سـعودية وقدرات مؤهلة تغطي الطلـب المتزايد 
لمهن السالمة والصحة المهنية، وعدم وجود نظام 
وتشـريعات ومعاييـر فنية منسـجمة مع طبيعة 
المملكة، وتسـتهدف المبادرة العاملين في مجال 
السـالمة والصحة المهنيـة والمهتمين به، وقطاع 
التشـييد والبناء، وقطاع الغـاز والبترول، وقطاع 
الكهربـاء والميـاه، وقطـاع الخدمـات الصحية، 
وقطاع الصناعة، وقطـاع الغذاء، وقطاع التجزئة، 

والمنشآت.

السالمة 
والصحة 
المهنية

أهداف المجلس الوطني

للصحة والسالمة المهنية:

حوكمة السالمة والصحة المهنية على 
المستوى الوطني

تحديد وتنسيق األدوار بين الجهات الحكومية 
ذات العالقة

متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسالمة 
والصحة المهنية

أبرز صالحيات المجلس الوطني 

للصحة والسالمة المهنية وأدواره: 

تنمية القدرات والموارد في مجال السالمة 
والصحة المهنية

مراجعة التقارير الدورية ذات الصلة بالسالمة 
والصحة المهنية

إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل 
للسالمة والصحة المهنية

مراجعة التشريعات واللوائح واألنظمة 
والبرامج المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية

تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين 
وممثليهم، لتعزيز السالمة والصحة المهنية

تطوير وحوكمة السالمة والصحة المهنية على 
المستوى الوطني

تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث 
وإصابات العمل واألمراض المرتبطة به 

وتوثيق البالغات ونتائج التحقيقات

4
ركائز يستند عليها النظام: 

زيادة الوعي بأهمية الصحة والسالمة 
المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية 

تعزيز المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق 
بالصحة والسالمة المهنية 

تطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسالمة 
المهنية

تعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة ورفع 
تقارير باإلصابات في أماكن العمل
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مناعتنا حياة

رفع الحواجز حول الكعبة..
وخطة مطورة لتنظيم الصالة

مكة

مكة المكرمة

تزامنا مع بدء موسم العمرة، رفعت 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الحواجز 
الوقائية حول الكعبة المشرفة.

وأوضح  الرئيس العام لشـؤون 
الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن 
السديس أن هذا اإلجراء جاء بموافقة 
كريمة، تسهيال على المعتمرين في 
أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء 
روحانية آمنـة ومطمئنة، خصوصا 
مـع الكثافـة التـي بـدأ يشـهدها 
الحـرم المكي الشـريف تزامنا مع 
موسـم العمـرة، مبينا أن الرئاسـة 
تعمل مع جميـع القطاعات العاملة 
فـي المسـجد الحـرام السـتقبال 
المعتمرين وتسـخير الخدمات لهم 
وفق التطلعات الكريمة من القيادة.

ورفع  السـديس شكره وتقديره 
لخـادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـلمان بن عبدالعزيز وولي عهده  
على ما يوليانه مـن عناية واهتمام 
ودعم للحرمين الشريفين، داعيا الله 

عـز وجل أن يجعل هذه األعمال في 
موازين حسناتهم.

 كمـا وضعـت الرئاسـة  خطـة 
مطورة لتنظيـم الصالة في الحجر 
وتقبيـل الحجر األسـود فـي أجواء 

روحانيـة وصحيـة آمنة.
وتعمل الرئاسة بمشاركة الجهات 
المعنيـة لتقديـم أفضـل الخدمات 
للحرميـن الشـريفين والقاصدين؛ 
مناسـك  أداء  أو  الزيـارة  بهـدف 

العبادة، وذلك عبـر خطة تنظيمية 
مطورة تقدم العديـد من الخدمات 
في مختلـف المجـاالت التي تعنى 
وتيسـير  القاصديـن،  بتمكيـن 

. سكهم منا

رفع الحواجز لتسهيل أداء العمرة                                                 )مكة(

استعادة أراض حكومية مساحتها مليون م2 بذهبان
مكة

جدة

اسـتعادت أمانـة محافظـة جـدة أراضي 
حكوميـة بمسـاحة تقـدر بنحـو مليـون م2 
بنطاق بلدية ذهبان، ضمن جهودها المستمرة 
في القضاء على العشـوائيات ومنع التعديات 
وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل 

األحياء.

وأوضـح رئيـس بلديـة ذهبـان الفرعيـة 
المهندس سـامي العمـري أن الفرق الميدانية 
المشتركة لألمانة بالتعاون من الجهات المعنية 
تمكنت من رصد تعد على أرض حكومية على 
طريق عسفان، جرى استغاللها من قبل إحدى 
شركات النقل بالمباني المخالفة، التي شكلت 

تعديا علـى الممتلكات العامة.
وأشـار إلى أن الفرق الميدانيـة تعمل على 
مراقبـة األحياء والمخططات السـكنية وإزالة 
أي مخالفـات أو تجـاوزات، واتخاذ اإلجراءات 
النظاميـة حيـال اإلحداثـات وتأميـن الموقع 
تمهيدا الستكمال أعمال اإلزالة ورفع األنقاض.

»أم القرى«
تعلن مرشحي برامج البكالوريوس والدبلوم

مكة

مكة المكرمة

أعلنـت جامعـة أم القـرى أمس نتائج الترشـيح 
علـى برامـج البكالوريـوس والدبلـوم )انتظـام( 
للعام الجامعـي 1444هـ، واالنتهـاء من المفاضلة 
االلكترونيـة بيـن الطلبة المتقدمين لتأكيد ترشـيح 

المقبوليـن منهم.
وبلـغ مجمـوع األعـداد المعتمـدة للقبـول لعام 

1444هــ 20 ألف طالـب وطالبة، ونظـرا لإلقبال 
الكبيـر من المتقدميـن على تخصصـات جامعة أم 
القرى النوعية الجديدة بلغ متوسط النسبة الموزونة 
للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين 
على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي 

المتقدمين.

ضبط 700 ألف قرص مخدر بحوزة مقيم وزائرة
مكة

الرياض

صـرح المتحـدث الرسـمي للمديريـة العامـة لمكافحة 
المخـدرات الرائـد محمـد النجيـدي بـأن المتابعـة األمنية 
لشـبكات تهريـب وترويج المخـدرات التي تسـتهدف أمن 
المملكة وشـبابها، أسـفرت عن ضبـط  732,010  أقراص 
مـن مادة اإلمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشـيرة 
زيارة، كالهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض، وتم 
إيقاف المتهمين واتخـاذ اإلجراءات النظامية األولية بحقهما 

األقراص المخدرة           )مكة(وإحالتهما إلـى النيابة العامة.

تزامنا مع صيف السعودية »جوي وأجوائي«

جدة تستقطب عشاق األنشطة البحرية 
والتسوق والترفيه

مكة

جدة

تشـهد محافظة جدة هـذه األيام حركة سـياحية 
نشطة، تزامنا مع صيف السعودية »جوي وأجوائي«، 
الذي يستمتع خالله الزوار والسياح من داخل المملكة 
وخارجها بشـواطئ جدة السـاحرة ذات المواصفات 
العالمية؛ وشـمال المحافظة تحديدا في مدينة الملك 
عبداللـه االقتصاديـة، وما تضمه من قرى سـياحية، 
باإلضافـة إلى عدد مـن الخيارات المميـزة والمرافق 

السياحية الفريدة، التي تجذب هواة الغوص والصيد 
واألنشطة البحرية المتنوعة.

وتتميز جدة بمكونات سياحية تجمع بين العصرية 
والتراث، وبين الفخامة والترفيه والسياحة الشاطئية 
والغوص واألنشطة البحرية ذات المواصفات العالمية، 
كما تعد إحدى الوجهات السياحية الجاذبة للزوار من 

داخل المملكة وخارجها.

الدراسة في كاوست حلم الطفولة للجحدلي              )مكة(

مكة

ثول

تبعد ثول، وهي بلدة صيد صغيرة تقع على 
ساحل البحر األحمر، مسافة 3 كلم فقط 

عن جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية 
)كاوست(، التي تعد واحدة من أرقى المؤسسات 

البحثية في المملكة. واستغرق األمر من 
محمد الجحدلي 10 سنوات لقطع هذه المسافة 

وتحقيق حلم طفولته. 

نشأ الجحدلي في مدينة رابغ، وكان طالبا 
متفوقا في المدرسـة، وتم ترشيحه لبرنامج 
الطلبة الموهوبين السعوديين، وتصدر قائمة 
أفضل الطلبـة في منطقة رابـغ. وكان والده 
مصدر إلهام له في مسيرته األكاديمية، يقول 
»تخرج والدي من كلية هندسة الحاسب اآللي 
من جامعة الملـك عبدالعزيز، على الرغم من 
أن معظـم األشـخاص في عائلتنا لـم يكملوا 
تعليمهـم بعـد المرحلـة الثانويـة. لقد عمل 
بجـد ووفـر لنا حيـاة كريمة، وأنـا فخور به 
حقـا. وألهمني ذلـك في أن أصبح مهندسـا 
في الحاسـب اآللي مثله. كنت مهتما بالتقنية 
أيضـا عندمـا كنـت طفـال، وكنت اسـتخدم 
حاسـوب والدي الشـخصي، ثم حصلت على 
أول حاسـوب شـخصي لي عندمـا كنت في 
العاشـرة من عمري، وكان ذلك نادرا جدا في 

مجتمعنا«.  
وعندمـا انتهى محمد مـن المرحلة الثانية، 

التحق بجامعة الملك فهـد للبترول والمعادن 
فـي الظهـران واسـتطاع أن يكمـل السـنة 
التحضيريـة هناك محققا أعلـى الدرجات، ثم 
التحق بكلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات 
في جامعة الملك عبدالعزيز في رابغ، وتخرج 
بمرتبة الشرف األولى في علوم الحاسب اآللي.
وعلـى الرغم من أن حياتـه اليومية ومعظم 
أنشطته كانت مرتبطة برابغ، إال أن لثول مكانة 
خاصـة في قلبه، فهي بالنسـبة له أرض اآلباء 
واألجداد، وهـي المكان الذي تعيش فيه جدته 
ومعظم أفـراد أسـرته، حيث تجتمع األسـرة 
خـالل العطالت واألعيـاد، ولديه فيها عدد من 
ذكريـات الطفولـة الجميلة التـي قضاها مع 
أبناء عمومته. كان الجحدلي في سن المراهقة 
تقريبـا عندما انطلق مشـروع بناء كاوسـت. 
وهو يتذكر بوضوح ردة فعل سـكان ثول عن 
ذلك، بقوله »الكل كان سـعيدا بهذا الحدث ألن 
ثول كانت بلـدة صيد صغيرة فقط، ولم تأخذ 
نصيبها من التطوير. ومشـروع كبير مثل هذا 
سـتكون لـه آثار كبيـر على تنميـة المنطقة، 
ولكن في الوقت نفسـه كانت هنـاك مخاوف 

من التغييـر لدى البعض«.
فعال كان تدشـين الجامعـة نقطة فاصلة 
فـي تاريخ ثـول، حيـث تغيرت هـذه البلدة 
بصـورة جذرية منـذ تلك اللحظـة، فتم بناء 
طرق جديدة فيها، وأعيد بناء منطقة السـوق 
بالكامل، وافتتحـت مرافق حكومية ومدارس 
جديـدة، وتم أخيـرا بناء منطقـة الكورنيش 
بطراز حضاري جميل جعلت منه نقطة جذب 

محلية في عطالت نهاية األسـبوع.

كل هـذه التغييرات أثرت بشـكل كبير على 
الجحدلي وجعلته يخطط منذ الصغر لمستقبله 
األكاديمي مدفوعا بفضول تجربة الحياة داخل 
الحـرم الجامعـي لكاوسـت والتخصص في 
مجـال البحث العلمي. وقبـل عام من حصوله 
على درجة البكالوريوس تقدم بطلب االلتحاق 
ببرنامج الماجسـتير والدكتوراه في كاوست. 
مر عام تقريبا منذ انضمامه لكاوست، وهو 
اليـوم يعيش تجربة ثرية فـي مجتمع متنوع 
كبيـر يضـم أكثر مـن 120 جنسـية، جعلته 
منفتحـا على عدد مـن الثقافـات األخرى في 
العالم وفي الوقت نفسـه زادتـه اعتزازا ووعيا 
بثقافته، يقول »عشـت حياتـي كلها في قرى 
وبلـدات صغيرة فـي المملكة، لذلـك فأنا من 
خلفية مختلفة تماما عن معظم الناس هنا في 
كاوست، حتى بين السـعوديين، لدينا ثقافات 

وخلفيات مختلفة بشـكل مذهل«.
تخصـص محمد في كاوسـت بمجال علوم 
الحاسـب اآللـي، وهـو يـدرس حاليـا الذكاء 
االصطناعي في مجموعة البروفيسـور ماركو 
كانيني، ومهتم بشـكل خاص بحل المشكالت 
األساسـية في تقنية التعلم العميق التي، وفقا 
له، »تلعب دورا أساسيا في اإلنجاز المذهل في 
مجـال الذكاء االصطناعي الـذي نراه أخيرا«.

وعلـى الرغم من أنـه يقضي معظـم وقته 
في المختبـر، إال أنه يحب تمضية بعض وقت 
الفـراغ في ممارسـة رياضة كرة السـلة التي 
يحبها كثيرا، حتى أنه أصبح يشرف على فريق 
كرة السلة للطلبة في كاوست، وينظم عددا من 

المباريات في الحرم الجامعي كل أسـبوع.

محمد 
الجحديل

تخصص يف كاوست مبجال علوم 
الحاسب اآليل 

يدرس حاليا الذكاء االصطناعي يف مجموعة الربوفيسور ماركو 
كانيني 

مهتم بشكل خاص بحل املشكالت األساسية يف تقنية التعلم 
العميق

إنهاء درجة املاجستري ثم الدكتوراه 
يف كاوست 

املساهمة يف إنتاج أبحاث رائدة 
ومؤثرة تساعد البرشية

العمل كباحث ما بعد الدكتوراه يف 
كاوست التي يعدها واحدة من أفضل 
الجامعات يف العامل

الجحديل شاب سعودي يهوى حل المشكالت بتقنية التعلم العميق

طريق السنوات العرش 
للتخصص بالذكاء االصطناعي 

من ثول إىل كاوست

خططه 
املستقبلية
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مناعتنا حياة

المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات 
العامة وقعت مع شـركة روتانا سـتار 
نيـون اتفاقية تسـمية ورعايـة واجهة 
جـدة البحريـة وتحويل مسـماها إلى 

»واجهة روشـن البحرية« .
وتعـد الواجهـة البحرية أحد أهـم معالم جـدة التي أعيد 
تطويرها وافتتاحها في عام 2017 حيث يزورها ما يقارب 
55 مليـون زائر سـنويا وتمتد على سـاحل البحر األحمر 
بطـول 4 كيلومتـرات وتتكون من سـبع مناطق ترفيهية 

متنوعة.

 

زيـارة نفذهـا فـرع وزارة التجـارة 
بالمنطقة الشرقية على المستودعات 
بمـدن  البيـع  ومنافـذ  واألسـواق 
ومحافظات وقرى المنطقة خالل الشهر الماضي؛ للرقابة 
على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية 

بأنظمـة الوزارة.
وقـادت نتائـج الزيارات إلـى تحريـر 487 مخالفة على 
المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقا للعقوبات المنصوص 

عليها بأنظمـة وزارة التجارة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى اإلبالغ عن المخالفات 
التجاريـة من خالل تطبيق »بالغ تجـاري«، أو عبر الرقم 

الموحد 1900، والموقع االلكتروني للوزارة.

بعنوان »الطريق نحـو تعزيز موارد 
بشـرية وطنية« تنفذهـا اليوم غرفة 
نجران بالتعاون مـع صندوق تنمية 

البشرية. الموارد 
وتتناول الورشة كيفية تنمية الموارد 
البشـرية الوطنية وطـرق العمل على تعزيزهـا، وماهية 
المبادرة واإلنتاج، إضافة إلى عـرض البرامج والمبادرات 

التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشـرية.
في سـياق آخر نفـذت لجنـة توطين الوظائـف بمنطقة 
نجران عددا من الجوالت التفتيشية على أنشطة المطاعم، 

والمقاهـي، بهدف التأكد من تطبيق قـرارات التوطين.
 

مكة - جدة

مكة - الدمام

مكة - نجران

شركة 
روشن

10,887

ورشة 
افتراضية

»أوبك+« تتفق على زيادة اإلنتاج 100 ألف برميل 
وتعزو ضعف اإلمداد لنقص االستثمار

مكة

فيينا

اتفقـت مجموعـة »أوبـك+« أمـس علـى 
زيادة اإلنتاج بمقـدار 100 ألف برميل يوميا 
لشهر سبتمبر المقبل، مشـيرة إلى أن نقص 
االسـتثمارات أدى لضعـف فائـض الطاقـة 

اإلنتاجية.
وأبـدت قلقها من عدم كفاية االسـتثمارات 
فـي قطـاع التنقيب، وقالـت إن عـدم كفاية 
االسـتثمارات سـيؤثر علـى توفـر معروض 
نفطـي كاف لسـد الطلب المتنامـي لما بعد 
2023، مضيفة أن محدودية الطاقة الفائضة 
إلنتاج النفط تقتضي استخدامها بحذر شديد. 
وتـم خالل االجتماع الوزاري الـ31  للدول 
األعضاء فـي منظمة الدول المصدرة للبترول 
)أوبـك( والدول المنتجة مـن خارجها )أوبك 
+(، عبـر االتصـال المرئـي، برئاسـة وزير 
الطاقة األمير عبدالعزيز بن سـلمان، االطالع 
علـى بيانات سـوق البتـرول، التي اتسـمت 
بالتغير والتطور المستمرين، األمر الذي يؤكد 

أهمية التقييم المسـتمر لظروف السـوق.
وأكد المجتمعون أن االنخفاض الشديد في 
الطاقات اإلنتاجية الفائضة يستدعي استغالل 
هـذه الطاقات بحذر شـديد عند االسـتجابة 

لالضطرابات الشـديدة في اإلمدادات.
فـي  الحـاد  النقـص  أن  إلـى  وأشـاروا 
االسـتثمارات في صناعة البتـرول قد حد من 
توفـر الطاقات اإلنتاجيـة الفائضة في جميع 
مراحـل سلسـلة القيمة فـي هـذه الصناعة 
والنقـل،  والمعالجـة  واإلنتـاج،  )التنقيـب 

والتكريـر والتوزيـع(.
وعبروا عن قلقهم، بشـكل خـاص، من أن 

عدم كفاية االسـتثمارات، فـي قطاع التنقيب 
واإلنتاج، سـيؤثر في توافر اإلمدادات الكافية 
إلـى السـوق، فـي الوقـت المناسـب، لتلبية 

الطلب المتزايد فيما بعد عـام 2023م، وهذا 
يشـمل الدول المنتجة للبتـرول غير األعضاء 
في منظمـة أوبك وغير المشـاركة في اتفاق 

أوبك بلس، وبعـض الدول األعضاء في أوبك، 
وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس 

من خـارج أوبك.
واطلع المجتمعـون على البيانـات األولية 
التـي أشـارت إلـى أن مسـتوى مخزونـات 
البتـرول التجاريـة، فـي منظمـة التعـاون 
االقتصـادي والتنميـة )OECD( بلغ 2.712 
مليـون برميل فـي يونيـو 2022م، وهو أقل 
بـ 163 مليون برميل عن الفترة نفسـها من 
العام الماضي، وأقل بـ 236 مليون برميل من 
متوسـط الفترة بين عامي 2015 - 2019م، 
وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى 

أدنى مسـتوياتها في أكثر مـن 30 عاما.
وأكد المجتمعـون أن معدل التـزام الدول 
األطـراف فـي اتفـاق أوبـك بلـس بحصص 
اإلنتـاج بلـغ %130، منـذ مايـو 2020م، 
مدعوما بإسـهامات تطوعية من بعض الدول 

المشاركة.
وتأكيـدا على قيمـة وأهميـة الحفاظ على 
اإلجماع، كأمر ضروري لتماسك االتفاق الذي 
يجمـع دوال من منظمة أوبك ودوال منتجة من 
خارجهـا، في ضوء التطـورات األخيرة، التي 

شهدتها أساسـيات سوق البترول. 
وقـال األمين العام لـ«أوبك« هيثم الغيص، 
فـي تصريحـات للتلفزيـون الجزائـري، إن 
»التعافـي على الطلب مسـتمر لكن قد يكون 
بوتيرة أقل عـن بداية العام والعام الماضي«. 
وأضـاف أن »التحديـات في إمـدادات النفط 
الصخـري في الواليـات المتحـدة أثرت على 

ميزان العـرض والطلب«.

وزير الطاقة خالل ترؤسه اجتماعا سابقا ألوبك

 »المياه« تعتزم طرح 1429 مشروعا
بقيمة 108 مليارات

مكة

الرياض

تعتزم شـركة المياه الوطنية طرح وترسية 
1429 مشـروعا بقيمة إجماليـة تتجاوز 108 
مليارات ريال، والتي تعد أضخم حزمة مشاريع 
فـي قطـاع توزيـع الميـاه، وذلـك اسـتمرارا 
لخططهـا وبرامجهـا لتطوير البنـى التحتية 
المائيـة والبيئيـة، وتوسـعة تغطية شـبكات 
المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات 
المعالجة ورفع نسـب التغطية بخدمات المياه 
لخدمـة المواطنيـن والمقيميـن فـي مختلف 

المملكة. مناطق 
وأوضحـت الشـركة في بيان لهـا، أن وزير 
البيئـة والميـاه والزراعة رئيـس مجلس إدارة 
شـركة المياه الوطنية المهنـدس عبدالرحمن 
الفضلـي، قـاد اجتماعا مـع كبـار التنفيذيين 
في الشـركة، للوقوف على استعدادات الشركة 

لتنفيذ هذه المشـاريع الوطنيـة الكبرى.
وأكـد الرئيـس التنفيـذي المكلف لشـركة 
المياه الوطنية المهندس نمر الشـبل، أن حزم 
المشـاريع تأتي امتدادا للدعـم الالمحدود من 
خـادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن 

عبدالعزيز وولي عهده، مشيرا إلى أن المشاريع 
ستسـهم في تحقق مسـتهدفات االستراتيجية 
 ،2030 المملكـة  ورؤيـة  للميـاه  الوطنيـة 
في المجـاالت البيئيـة والمائيـة واالقتصادية 

والتنموية.
ونوه إلى أن المشـاريع سـتكون رافدا قويا 
لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واسـتدامتها، 
إضافـة إلـى زيـادة تغطيـة شـبكات الميـاه 
المملكـة  الصحـي فـي مناطـق  والصـرف 

ومحافظتهـا التابعـة كافة.
وأكد الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشاريع 
بأعلى جـودة، مبينا أنها ستسـهم فـي زيادة 
نسـبة المحتوى المحلي، وسـتنعكس بشـكل 
إيجابي على النشـاط االقتصادي في المملكة، 
خاصـة نشـاط المصانع وسـوق المقـاوالت، 
إضافـة إلى الفرص الوظيفية التي سـتوفرها.

وبيـن الشـبل أن المشـاريع موزعـة علـى 
13 منطقـة إداريـة من مـدن ومحافظات في 

القطاعات السـتة كافـة، إذ خصـص للقطاع 
الغربي »منطقة مكة المكرمة« 353 مشـروعا 
بقيمـة تجـاوزت 38.96 مليـار ريـال، فيمـا 
ستنفذ 240 مشروعا بالقطاع األوسط »منطقة 
الريـاض« بقيمة تتجـاوز 14.19 مليار ريال، 
وخصصت 215 مشـروعا للقطاع الشـمالي، 
ويضـم »منطقـة القصيـم ومنطقـة حائـل 
ومنطقة الجـوف ومنطقة الحدود الشـمالية« 
بقيمة تجاوزت 12.95 مليـار ريال، وللقطاع 
الجنوبـي الذي يضم »منطقة عسـير ومنطقة 
جازان ومنطقة نجـران ومنطقة الباحة« 328 
مشـروعا بقيمة إجمالية بلغـت أكثر من 15.3 
مليار ريال، وخصص للقطاع الشمالي الغربي 
ويضم »منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك« 
162 مشـروعا بإجمالي تجـاوز 7.7 مليارات 
ريال، أما القطاع الشـرقي »المنطقة الشرقية« 
فخصـص له 117 مشـروعا بقيمـة تجاوزت 
16.17 مليـار ريال، إضافة إلى 14 مشـروعا 
داعما لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 2.72 

ريال. مليار 

خزانات في الرياض تابعة لشركة المياه الوطنية

إطالق النسخة األوىل من »هاكاثون أوكساچون6« أكتوبر

»أوكساچون« تدعم المبتكرين وأصحاب األفكار الرائدة في 4 مجاالت
مكة

تبوك

لدعم المبتكرين السـعوديين وأصحـاب األفكار 
الرائـدة  في 4 مجاالت، أعلنت مدينة نيوم الصناعية 
»أوكسـاچون« أمـس عـن إطـالق النسـخة األولى 
مـن »هاكاثون أوكسـاچون« بالشـراكة مـع وزارة 
التعليم ومسرعة »بلوسوم«، المتخصصة في تعزيز 
الشمولية في ريادة األعمال وذلك من 6 إلى 8 أكتوبر 
في الرياض بمشـاركة جامعات سـعودية حكومية 

وخاصة.
وسـيتبع الهاكاثون في وقت الحق من هذا العام 
»مسرعة أوكسـاچون«، وهو برنامج مكثف يستمر 
12 أسـبوعا، وصمـم خصيصـا لتزويد مؤسسـي 
الشـركات الناشـئة في المراحل المبكـرة بالمعرفة 
والخبرة والموارد وتوفير شبكة من العالقات لدعمهم 
وتمكينهم في تأسيس شركاتهم من خالل استقطاب 

رأس المال والمسـتثمرين والممولين.
ونوه الرئيس التنفيذي ألوكساچون ومدير قطاع 
التصنيـع في نيوم فيشـال وانشـو أن اسـتقطاب 
المواهب السـعودية وتطويرها لقيـادة االبتكار في 
مختلف المجـاالت تمثل أولوية في نيوم، تعكسـها 

الشـراكة مع وزارة التعليم ومسـرعة »بلوسوم«.
مـن جهته أوضـح وكيـل وزارة التعليـم للبحث 

واالبتـكار الدكتور ناصر العقيلـي أن وزارة التعليم 
تقوم بدور محوري فـي بناء الجيل القادم من رواد 
وقادة المستقبل، وتنمية المواهب الوطنية للمساهمة 
في خطط التنويع االقتصادي وفقا لمستهدفات رؤية 
المملكة 2030 ، مشـيرا إلى أن الشـراكة مع مدينة 

نيوم الصناعية »أوكساچون«، ستتيح للمشاركين من 
الجامعات السعودية، الحكومية والخاصة، الفرصة 
لتنفيذ أفكارهم االبتكارية وتطوير حلول مسـتدامة 
تطور مستقبل الصناعات داخل المملكة وخارجها.

وأشـار إلى أن نيوم سـيكون لها بالـغ األثر على 

تطوير المواهب فـي المنظومة التعليمية، باإلضافة 
إلـى المتقدمين من الجامعات السـعودية، مبينا أنه 
يمكن لرواد األعمال والمبتكرين في المملكة التقديم 
للمشـاركة في »هاكاثون - ومسـرعة أوكساچون«، 
والحصـول على فرصة لتحويـل أفكارهم وحلولهم 

المبتكرة القابلة للتطبيق إلى شـركات ناشـئة، من 
https://www.neom. :خـالل الروابـط التالـي

 com/ar-sa/regions/oxagon/hackathon -
https://www.neom.com/ar-sa/regions/

.oxagon/accelerator

نتائج اجتماع 
»أوبك +«:

األعضاء  للدول  العاشر  الوزاري  االجتماع  قرار  عىل  التأكيد  مواصلة 
 12 يف  ُعقد  الذي  خارجها،  من  المنتجة  والدول  أوبك  منظمة  يف 
أبريل 2020، والذي تم التأكيد عليه يف االجتماعات الالحقة، بما يف 
التاسع عشر للدول األعضاء يف منظمة أوبك  ذلك االجتماع الوزاري 

والدول المنتجة من خارجها، الذي عقد يف 18 يوليو 2021.

والدول  أوبك  منظمة  يف  األعضاء  للدول  اإلنتاج  مستوى  تعديل 
المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100,000 برميل يف اليوم لشهر 
يف  يؤثر  لن  التعديل  وهذا  المرفق،  الجدول  حسب   ،2022 سبتمبر 
إليه  المشار  االجتماع  يف  عليها  المتفق  المرجعية  اإلنتاج  مستويات 

أعاله )اجتماع 18 يوليو 2021(.

اإلنتاج  بحصص  التام  لاللتزام  القصوى  األهمية  عىل  التأكيد  تكرار 
المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خطط وجداول التعويض 
وفقا لبيان االجتماع الوزاري الخامس عشر للدول األعضاء يف منظمة 

أوبك والدول المنتجة من خارجها.

طرح وترسية 1429 مشروعا مائيا 
القيمة اإلجمالية + 108 مليارات ريال 

القطاع الغربي 
353 مشروعا

38.96 مليار ريال 

القطاع األوسط
240 مشروعا 

14.19 مليار ريال

القطاع الشمايل
215 مشروعا

12.95 مليار ريال

القطاع الجنوبي 
328 مشروعا

15.3 مليار ريال

القطاع الشمايل 
الغربي 

162 مشروعا
7.7 مليارات ريال

القطاع الشرقي 
117 مشروعا

16.17 مليار ريال
المناطق: الشرقية  

مشروعات داعمة 
لمختلف القطاعات

14 مشروعا
2.72 مليار ريال

أهداف الهاكاثون:

4 مجاالت 
للهاكاثون:

4 مجاالت 
يستفيد منها 

المشاركون:

التكنولوجيا يف خدمة اإلنسان 
االبتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه 

حلول الطاقة المتجددة
ابتكارات الهيدروجين األخضر والوقود الكهربائي  

تحليل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي 
)IoT( االستشعار المتقدم وإنترنت األشياء
علوم المواد وتكنولوجيا النانو والروبوتات

المركبات الموجهة آليا والطائرات من دون طيار )درونز(.

دفع منظومة التعاون المشترك يف مجتمع الشركات الناشئة يف المملكة

تقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبات يف مجاالت االبتكار 
والتقنية والتصنيع 

تحويل أفكارهم االبتكارية إىل مشاريع قائمة عىل أرض الواقع

توزيع المشاريع عىل القطاعات الـ6 



تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي 
المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المالية تقرير المراجع المستقل
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

قائمة المركز المالي الموحد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة 
المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

قائمة التدفقات المالية الموحدة 
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

الطائف - اململكة العربية السعودية

رشكة الطائف لالستث�ر والسياحة
Taif Investment & Tourism Company

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م



الطائف - اململكة العربية السعودية

رشكة الطائف لالستث�ر والسياحة
Taif Investment & Tourism Company

تابع.. تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

دعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية السادسة + نموذج توكيل
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الخميس 06 محرم 1444 
مناعتنا حياةالعدد 2962 )السنة التاسعة(

جامعة الطائف
تعلن جامعة الطائف عن رغبتها  يف  )متديد( طرح املزايدات التالية:

ميكن لل�صركات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة الراغبني يف دخول هذه املزايدة احل�صول على ال�صروط واملوا�صفات من 
اإدارة الأ�صول والأمالك بجامعة الطائف اأثناء �صاعات الدوام الر�صمي ويرفق مع العطاء �صمان بنكي مقداره 
�صريني  ظرفني  يف  وتو�صع  العقد  ملـدة  املفعول  �صاري  يكون  اأن  على  ال�صنوي  العطاء  قيمة  اإجمايل  من   )٪١٥(

مغلقني منف�صلني من اأ�صل و�صورة.
مع اإرفاق امل�ستندات النظامية التالية )�سارية املفعول(:

١- ال�صجل التجاري.                    ٢- �صهادة ال�صعودة.
٣- ال�صرتاك يف الغرفة التجارية.                                 ٤- �صهادة ت�صنيف يف جمال ودرجة العمل املطلوب تنفيذه.

٥- �صهادة التاأمينات الجتماعية.                    ٦-�صهادة من�صاآت )للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة(
٧- �صهادة ت�صديد الزكاة والدخل.                    ٨- �صهادة ال�صرتاك يف القيمة امل�صافة.

رقم م
قيمة ا�ســـم املزايــدةاملزايدة

الكرا�سة
موعد ت�سلم
 العطاءات

تاريخ فـتـح 
مـكـان الت�سـليمالعطاءات

١٢٠٢٢/١
تاأجري مواقع لتاأمني مكائن

 بيع ذاتي بجامعة الطائف-
مقر الطالب باحلوية

 ٥٠٠
ريال

ال�صاعة ٠٢:٠٠م
١٤٤٤/٠٢/٠١هـ

ال�صاعة ١٠:٠٠�ص
١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ

اإدارة امل�سرتيات مبنى رقم  ٢٨  
الدور الأول مكتب ٢٠٧ بجامعة 

الطائف باحلوية

٢٢٠٢٢/٢
تاأجري مواقع لتاأمني مكائن

 بيع ذاتي بجامعة الطائف-
مقر الطالبات باحلوية

 ٥٠٠
ريال

ال�صاعة ٠٢:٠٠م
١٤٤٤/٠٢/٠١هـ

ال�صاعة ١٠:٠٠�ص
١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ

اإدارة امل�سرتيات مبنى رقم  ٢٨  
الدور الأول مكتب ٢٠٧ بجامعة 

الطائف باحلوية

٣٢٠٢٢/٣
تاأجري مواقع لتاأمني مكائن

 بيع ذاتي بجامعة الطائف- 
فروع اجلامعة

 ٥٠٠
ريال

ال�صاعة ٠٢:٠٠م
١٤٤٤/٠٢/٠١هـ

ال�صاعة ١٠:٠٠�ص
١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ

اإدارة امل�سرتيات مبنى رقم  ٢٨  
الدور الأول مكتب ٢٠٧ بجامعة 

الطائف باحلوية

إمــارة مـنطـقـة مـكـة المـكـرمـة
تعـلـن اإمـارة مـنـطـقـة مـكـة املـكـرمــة عـن طـرح بـيـع �ســيـارات رجـيـع:

يف حال وجود اأي ا�شتف�شارات ملن يرغب ال�شرتاك يف املناف�شة،  ميكن التوا�شل مع »اإدارة امل�شرتيات بالإمارة«:
 الربيد الإلكرتوين: ASLhyani@makkah.gov.sa/ الهاتف )٠١٢/٥٧٢٢٧٢٧  حتويالت ٤٠٥٨/ ٤٠٥١/  ٤٨٠١/٤٠٥٢(

موعد فـتـح املظـاريـفاآخر موعد لتقدمي العرو�ضمكان بيع الوثائق وتقدمي العرو�ضقيمة الكرا�سةا�ســــم املناف�ســةم

١
بيع �شيارات رجيع لإمارة 

)٢٫٠٠٠( ريالمنطقة مكة املكرمة
اإدارة امل�شرتيات بديوان 

الإمارة مبكة املكرمة

ال�شاعة )٩٫٠٠( �شباحًا
التا�شعة �شباحًا  

من يوم الثنني
  ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ

املوافق  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م

ال�شاعة )١٠٫٠٠( �شباحًا
العا�شرة �شباحًا  

من يوم الثنني
  ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ

املوافق  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م

إمــارة مـنطـقـة مـكـة المـكـرمـة
تعـلـن اإمـ�رة مـنـطـقـة مـكـة املـكـرمـة عـن طـرح مـزايـدة تـ�أجـيـر مـوقـع:

يف حال وجود اأي ا�شتف�شارات ملن يرغب ال�شرتاك يف املناف�شة،  ميكن التوا�شل مع »اإدارة امل�شرتيات بالإمارة«:
 الربيد الإلكرتوين: ASLhyani@makkah.gov.sa/ الهاتف )٠١٢/٥٧٢٢٧٢٧  حتويالت ٤٠٥٨/ ٤٠٥١/  ٤٨٠١/٤٠٥٢(

موعد فـتـح املظـ�ريـفاآخر موعد لتقدمي العرو�ضمك�ن بيع الوث�ئق وتقدمي العرو�ضقيمة الكرا�سةا�ســــم املن�ف�ســةم

١

تاأجري موقع تقدمي خدمات 
امل�شروبات ال�شاخنة والباردة 
والأطـعـمـة اخلفـيـفـة مببنى 
ديوان اإمارة منطقة مكة املكرمة 

ملدة ثالث �شنوات ميالدية

)١٫٠٠٠( ريال
اإدارة امل�شرتيات بديوان 

الإمارة مبكة املكرمة

ال�شاعة )٩٫٠٠( �شباحًا
التا�شعة �شباحًا  

من يوم الثنني
  ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ

املوافق  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م

ال�شاعة )١٠٫٠٠( �شباحًا
العا�شرة �شباحًا  

من يوم الثنني
  ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ

املوافق  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م

 تفاهم بين السياحة وstc لتوفير باقة 
خدمات رقمية

مكة

مكة المكرمة

وقعـت وزارة السـياحة والهيئـة 
السـعودية للسـياحة مذكـرة تفاهم 
مع مجموعـة stc، تدعم جهود تنفيذ 
اسـتراتيجية السـياحة الرقميـة في 
المملكة، وتسـتهدف توفيـر باقة من 
الخدمات الرقمية التي تشمل: الحلول 
الفنية المخصصة للترويج السياحي، 
والبحـث والتطوير، وابتكار التقنيات 

الناشئة.
وتتيح المذكرة التعاون مع برنامج 
InspireU مـن مجموعـة stc بهدف 
توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات 
الناشـئة العاملـة في مجـاالت تقنية 
المعلومـات واالتصـاالت واالبتـكار 

الرقمي.
وقالت نائب وزير السياحة األميرة 
هيفـاء بنت محمـد »إننـا نهدف من 
شـراكتنا مع stc إلى دعم المبادرات 
الرقمية التي تعمل على تقييم وإثراء 
تجربـة السـائح وتفعيـل منهجيات 
االبتكار والبحـث والتطوير للتقنيات 
الناشـئة، وذلك مـن خـال التعاون 
المشترك مع القطاع الخاص بوصفه 
شريكا استراتيجيا، مؤكدة أن جهودنا 
مستمرة لتنفيذ المزيد من المبادرات 
المماثلة التي ترتقـي بخدمات قطاع 
السياحة، وتدعم المجتمعات المحلية 

والعامليـن في القطـاع وتتـرك أثرا 
ملموسـا على حياتهم، وتثري عملية 

التحـول الرقمي للقطاع«.
من جهته، بين الرئيـس التنفيذي 
وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للسياحة فهد حميد الدين أننا نسعى 
من خال هذه الشراكة لتوحيد الرؤى 
وحشـد الجهـود وتسـخير الطاقات 
والخبرات والتقنيات الرقمية المتطورة 
بهدف إجـراء البحـوث والدراسـات 
واسـتخدام التقنيـات المتقدمـة من 
أجل تحسين تجربة السياح، باإلضافة 
للمشـاركة مـع stc فـي المعـارض 
المحلية واإلقليمية والعالمية للترويج 

السياحية. للوجهات 

بـدوره، أكـد الرئيـس التنفيـذي 
عليـان  المهنـدس   stc لمجموعـة 
الوتيد أن هذه الشـراكة تجسد التزام 
المجموعة  في دعـم االبتكار وتعزيز 
االقتصـاد الرقمـي، حيـث ستسـهم 
المجموعـة مـن خال هـذه المذكرة 
بتوفيـر الخدمـات والحلـول الرقمية 
للقطاع السـياحي، باإلضافة لتمكين 
عملية التحول الرقمي وتوفير تجربة 
رقمية رائدة في القطاع السياحي في 

. لمملكة ا
تشـمل  المذكـرة  أن  وأضـاف 
اإلبداعيـة  األفـكار  مـن  االسـتفادة 
والمنتجـات  المبتكـرة  والحلـول 
الموجودة لدى المنشـآت المحتضنة 

فـي برنامـج Inspire U لإلسـهام 
في تمكيـن التحول الرقمـي للقطاع 
السياحي، إضافة إلى تفعيل منهجية 
االبتكار والبحـث والتطوير للتقنيات 
الناشـئة لتطوير منتجـات وخدمات 
جديـدة، وبحـث أوجه التعـاون في 
رقميـة،  وحلـول  خدمـات  تقديـم 
كخدمـات البنية التحتية والحوسـبة 
السـحابية واألمن السيبراني وغيرها.
يذكر أن وزارة السياحة تعمل على 
تنفيذ استراتيجية السـياحة الرقمية 
فـي المملكـة، وتهتم في سـبيل ذلك 
بعقـد االتفاقيات وإطـاق المبادرات 
التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية 
للعامليـن فـي المجـال السـياحي، 
والمؤسسـات  الشـركات  وتحفيـز 
الناشـئة السـياحية ورواد األعمـال؛ 
العتمـاد التقنيات الحديثـة، وتطبيق 
المعاييـر السـياحية العالمية؛ لخلق 
نقلـة نوعية فـي مسـتوى الخدمات 
والمنتجات المقدمة، وتطوير القطاع 
بما يتوافق مع اسـتراتيجية السياحة 
الوطنية، ويتماشـى مع أهداف رؤية 
المملكة 2030، وتطلعاتها لتسـريع 
المملكـة،  فـي  السـياحية  األعمـال 
والنهوض بموقع المملكة على خارطة 

العالم السـياحية.

خال التوقيع

إنشاء هيئة عامة للطرق يعزز 
تنافسية إنشائها وتشغيلها وصيانتها

مكة

مكة المكرمة

أكد نائـب وزير النقل والخدمات 
الطـرق  لشـؤون  اللوجسـتية 
المهندس بـدر  الدالمي، أن إنشـاء 
الهيئة العامـة للطرق يأتي تحقيقا 
لمبـادرات االسـتراتيجية الوطنيـة 
للنقـل والخدمات اللوجسـتية التي 
تهدف لتعزيز حوكمـة القطاع من 
خال فصل التشريع عن التشغيل، 
وتعزيز الوضع التنافسـي إلنشـاء 

الطـرق وتشـغيلها وصيانتها.
الجديـدة  الهيئـة  أن  وأوضـح 
سـتضع الضوابط والقواعـد لدعم 
األنشـطة االسـتثمارية والخدمـات 
ذات القيمـة المضافـة للطرق، بما 
فيهـا الخدمـات المسـاندة، مبينـا 
أنه سـيكون للهيئـة دور في وضع 
والضوابـط  والمعاييـر  الشـروط 
والمواصفات إلنشـاء جميع الطرق 
داخل النطـاق العمرانـي وخارجه 
وصيانتهـا، ووضع معاييـر األمان 
والسـامة والبيئة المتعلقة بجميع 
الطـرق داخـل النطـاق العمرانـي 
وخارجـه بالتنسـيق مـع الجهات 
ومتابعـة  العاقـة،  ذات  األخـرى 
تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص 
والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.
ورفـع نائـب الوزيـر  لشـؤون 

الطـرق شـكره لخـادم الحرميـن 
بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين 
عبدالعزيز وولـي عهده األمين على 
الدعم غيـر المحدود لقطـاع النقل 
معربـا  اللوجسـتية،  والخدمـات 
عـن امتنانـه لصدور قـرار مجلس 
الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة 
العامـة للطـرق التي ستسـهم في 
تحقيـق نقلـة نوعية فـي منظومة 
طرق المملكة، وجعلها أكثر تطورا 

وازدهارا.
وأشـار  إلى أن قطـاع النقل يمر 
بمرحلـة إصاحـات تاريخيـة من 
خـال تنفيـذ حزمة من القـرارات 
التـي سـتعود بالنفع علـى الوطن 
والمواطـن، ومن ذلك إنشـاء الهيئة 

العامة للطرق الذي جاء ليسهم في 
رفع مستوى السامة والجودة على 
الطـرق، والوصـول بالمملكـة إلى 
المركز السـادس عالميـاً في جودة 
الطـرق، مع الحفاظ علـى ريادتها 
عالميـا في ترابط شـبكات الطرق.

وأفـاد الدالمـي أن إنشـاء الهيئة 
سـيعزز مـن دور الـوزارة كموجه 
ومشـرف علـى جميع أفـرع قطاع 
النقـل والخدمات اللوجسـتية، في 
حيـن ستسـهم الهيئة فـي توحيد 
الجهـة المشـرعة لقطـاع الطرق، 
حيـث سـتتولى وضع السياسـات 
العامـة المتعلقـة بجميـع الطـرق 
فـي المملكـة، كما سـتتولى عملية 
التحقيق فنيا بالحوادث الناجمة عن 
تنفيـذ الطرق وصيانتها، وسـتقوم 
بإجراء الدراسات واألبحاث المتعلقة 

بتطويـر القطاع.
وأكد نائب وزير النقل والخدمات 
أن  الطـرق  لشـؤون  اللوجسـتية 
المرحلة المقبلة تتطلـب منا الرفع 
من وتيرة العمل ومضاعفة الجهود 
لتحقيـق المزيد من النجاحات التي 
تلبـي تطلعـات القيـادة الحكيمـة 
-أيدها الله- لبناء وطن عظيم ينعم 

أبناؤه بمسـتقبل زاهر.

بدر الدالمي

إطالق »جائزة العمل« لمنشآت 
القطاع الخاص

مكة

الرياض

أطلقت وزارة الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية »جائزة 
العمل« لمنشآت القطاع الخاص، معلنة أمس فتح باب المشاركة 

في الجائزة  بنسختها الثانية.
وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت 
المتميـزة في مختلـف المسـارات وتحفيزها لتطبيـق النماذج 
العملية المميزة وتعزيز االمتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما 

يحقق التنافسية وتشـجيع القوى العاملة للعمل فيها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجائزة في نسختها الثانية 
تشـمل  3 مسـارات رئيسـة،  هي »مسـار التوطين«، و«مسار 
بيئـة العمل«، و«مسـار المهارات والتدريـب« ويتفرع منها 24 
جائزة، حيـث تم اختيار هذه المجاالت ألهميتها االسـتراتيجية، 
لإلسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين 
والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشـآت وتحفيزها لالتزام 

بأنظمـة ومعاييـر بيئة العمـل المميـزة بما يحقق التنافسـية 
وتشـجيع القـوى العاملة للعمل في منشـآت القطـاع الخاص، 
وتحفيز المنشـآت لاسـتثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية 
الوطنية وزيـادة معدل اسـتدامة الموظفيـن وتعزيز تطورهم 

الوظيفي.
وأشـارت إلى أنه سيتم ترشـيح جميع المنشآت التي تنطبق 
عليها شـروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل الكتروني، 
ويشـترط اسـتكمال مشـاركة العاملين في تلك المنشـآت في 
اإلجابـة على االسـتبيان من خال التسـجيل فـي منصة قوى، 
https://laboraward.qiwa.sa/ :أو عبر الرابـط المباشـر

ar . ودعـت الوزارة العاملين في تلك المنشـآت إلى المشـاركة 
في االستبيان وتقييم منشـآتهم بما يضمن مزيدا من الشفافية، 

وتحقيق الجائزة ألهدافها الرئيسـة.

السماح باستيراد الدواجن الروسية 
وحظر البولندية

مكة

مكة المكرمة

فيما رفعت الهيئة العامة 
للغذاء والدواء الحظر الموقت 

على استيراد لحوم الدواجن من 
روسيا االتحادية، فرضت حظرا 

موقتا على استيراد الدواجن 
والبيض من جمهورية بولندا.

وأوضحـت الغـذاء والدواء 
في بيانيـن منفصليـن أمس 
أنهـا فرضـت حظـرا موقتـا 
على اسـتيراد لحوم الدواجن 
وبيـض المائـدة ومنتجاتهما 
وتجهيزاتهمـا مـن مقاطعـة 
 «  W i e l ko p o l s k i e ”
بجمهورية بولنـدا، وذلك بعد 
اطـاع الهيئـة علـى تقريـر 
التبليـغ الفوري الصـادر من 
لصحـة  العالميـة  المنظمـة 
الحيـوان )WOAH(، والـذي 
يفيد بتسـجيل حـاالت تفش 
الطيـور  إنفلونـزا  لمـرض 
شـديد الضراوة في المقاطعة 

البولنديـة.
واستثنت الغذاء والدواء من 

الحظر الموقت، لحوم الدواجن 
وبيـض المائـدة ومنتجاتهما 
وتجهيزاتهمـا التـي خضعت 
لمعاملـة حرارية تكون كفيلة 
بالقضاء على فيروس إنفلونزا 
الطيور شـديد الضراوة، على 
أن تكون مطابقة لاشتراطات 
لصحيـة  ا بـط  ا لضو ا و
لقياسـية  ا لمواصفـات  وا
المعتمـدة، مع إرفاق شـهادة 
صحية صـادرة مـن الجهات 
لـدى  المعتمـدة  الرسـمية 
جمهوريـة بولنـدا تثبت خلو 

المنتـج مـن الفيروس. 
فـي المقابل رفعـت الهيئة 
الحظـر الموقـت المفـروض 
على اسـتيراد لحوم الدواجن 

وبيـض المائـدة ومنتجاتهما 
وتجهيزاتهمـا مـن جمهورية 
مـن  االتحاديـة،  روسـيا 
 Kostroma ( مقاطعـات 
 )Penza Oblast(و )Oblast
.)Rostovskaya Oblast(و

وذكـرت الهيئـة أن قـرار 
رفع الحظـر الموقت جاء بعد 
االطاع على التقارير الصادرة 
لصحـة  العالميـة  للمنظمـة 
الحيوان )WOAH( التي تفيد 
بالسيطرة على المرض وعدم 
تسجيل أي حاالت تفش جديدة 
لمرض إنفلونزا الطيور شديد 
الضـراوة وإمكانية اسـتيراد 
لحوم الدواجن وبيض المائدة 

ومنتجاتهمـا وتجهيزاتهما.

دجاج في إحدى المزارع البولندية

 رفع
 الحظر 

عن:

لحوم 
الدواجن 

بيض 
المائدة

من المقاطعات 
الروسية التالية:

Kostroma Oblast
Penza Oblast
Rostovskaya Oblast

فرض حظر موقت 
على:

لحوم الدواجن 

بيض المائدة 

من مقاطعة 
”Wielkopolskie » في 

بولندا

استثناء المنتجات التي 
خضعت لمعاملة حرارية 
مع إرفاق شهادة صحية

 جائزة العمل تشمل 3 مسارات:

مسار التوطين

مسار بيئة العمل

مسار المهارات 
والتدريب

يتفرع منها 24 جائزة

أبرز محددات االختيار 

تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين 

االلتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة 

تشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص

تحفيز المنشآت لالستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية 

زيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي

فيستارا تطلق رحالت مباشرة بين مومباي وجدة
مكة

جدة

أطلقـت شـركة طيران 
المشـروع  »فيسـتارا« 
المشترك بين مجموعة تاتا 
الهنديـة والخطوط الجوية 
رحـات  السـنغافورية، 
طيران مباشـر دون توقف 

بين مدينة جـدة ومومباي 
فـي الهند. 

وأوضحـت »فيسـتارا« 
فـي بيان لها، أن أول رحلة 
طيران من مومباي غادرت 
في 2 أغسطس 2022 في 

السادسـة و5 دقائق مساء 
بتوقيـت الهنـد، ووصلـت 
و50  الثامنـة  فـي  جـدة 
دقيقة مساء بتوقيت جدة. 
وأشارت شركة الطيران 
إلى أنها تقوم اآلن برحات  إحدى طائرات شركة فيستارا
فـي  مـرات   3 جويـة 
األسـبوع بين المدينتين 
طـراز  مـن  بطائـرة 
.A320neo إيربـاص 
وقال المدير التنفيذي 
لشـركة فيسـتارا فينود 
كانن، على إطاق الخط 
الدولي الجديد، »سعداء 
ببدء تقديم خدماتنا في 
جدة، وإضافة السعودية 
ضمـن وجهتنـا الدولية 
للرحـات  لمتناميـة  ا
وأضـاف  الجويـة«. 
»هنـاك نمو مطـرد في 
مجـال قطـاع األعمـال 
والمشـاريع المستقبلية 
في المملكة، إضافة إلى 
الروابط التجارية القوية 
مع الهنـد ووجود جالية 
هنديـة كبيـرة، فهنـاك 
حركـة متصاعـدة بيـن 
البلديـن، وعلـى ثقة أن 
المسافرين سيقدرون أن 
لديهم اختيار السفر على 
متـن أفضـل الخطـوط 

الجوية فـي الهند«.
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العدد 2962 )السنة التاسعة(

مناعتنا حياة

 أمريكا تعاقب صديقة
مزعومة لبوتين

د ب أ - واشنطن

فرضت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن عقوبات اقتصادية 
جديدة علـى أثرياء مواليـن للكرملين من النخبة الروسـية، 

وعلى صديقة مزعومة للرئيس الروسـي فالديمير بوتين.
وقالت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين أمس »أشخاص 
أبرياء يعانون من حرب روسيا العدوانية غير المشروعة، وقد 
حقـق حلفاء بوتين الثراء ألنفسـهم ومولوا أسـاليب حياتهم 

المترفة«.
وفـي أعقـاب خطوة مماثلـة من جانـب االتحـاد األوروبي، 
فرضت الواليات المتحدة عقوبات على العبة الجمباز السابقة 

الينا كاباييفا.
وتدير بطلة أولمبياد 2004 حاليا شركة »ان ام جي« اإلعالمية 
الروسـية الكبيرة. وقـال االتحاد األوروبي إن الشـركة »على 

صلة وثيقة« بالرئيس فالديمير بوتين.

 بوتين والينا كاباييفا                      )مكة(

الفروف: ال محادثات أمريكية 
للحد من األسلحة النووية

 د ب أ - بانكوك

ذكر وزير الخارجية الروسـي سـيرجي الفروف أن الواليات 
المتحدة لـم تعرض إجراء أي محادثات جديدة بشـأن الحد 

النووية. من األسلحة 
وقـال خالل زيـارة لميانمار »لـم يقترحوا حتى اسـتئناف 

المحادثـات«، بحسـب وكالـة تاس الروسـية لألنباء.
ويمثل إيجاد بديل لمعاهدة سـتارت الجديدة لنزع األسـلحة 
أو »نيـو سـتارت« جوهـر القضية حيـث إن هـذه االتفاقية 
هـي االتفاقية الرئيسـة الوحيدة المتبقية للحد من األسـلحة 
بين الواليات المتحدة وروسـيا. وتضـع المعاهدة أيضا حدا 
للترسـانة النووية للدولتين إلى 800 نظـام إطالق و1550 

رأس حربيـة عملياتية لكل دولة مـن الدولتين.

نقابة األمن الداخلي اتهمته بالتحريض على الشرطة

زعيم إخوان تونس يعتبر رجال األمن طواغيت
مكة

القاهرة

النهضـة  حركـة  زعيـم  مثـل 
اإلخوانيـة، راشـد الغنوشـي، أمام 
لجنـة تحقيـق، في تهمـة إرهابية 

والتحريـض علـى األمنييـن.
واستمعت المحكمة إلى القيادي 
اإلخوانـي بثكنـة الحـرس )درك( 
التونسـي، علـى خلفيـة شـكوى 
رفعتها ضـده األمانة العامة لنقابة 
قـوات األمن الداخلـي، على خلفية 
مـا صـدر عنـه فـي كلمـة تأبين 
قيادي إخواني في فبراير الماضي، 
بمحافظة تطاويـن جنوب تونس، 

من إسـاءة لرجـال األمن.
ووصف الغنوشـي رجـال األمن 
بـ)الطواغيـت(، حيـن قـال، فـي 
جنازة عضو مجلس شورى حركة 
النهضـة المتوفى »كان شـجاعا ال 
يخشى فقرا وال حاكما وال طاغوتا، 

ال يخشـى إال الله«.
وأكـدت النقابـة أن اإلرهابييـن 
هـذه  يسـتعملون  مـن  وحدهـم 
العبـارات واأللفاظ، ويسـتهدفون 
بها عادة القوات األمنية والعسكرية 
والدولـة عمومـا، وسـبق أن قـال 
األميـن العـام المسـاعد لألمانـة 
العامة لقـوات األمن الداخلي، معز 
الدبابـي، إن البالغ ضد الغنوشـي 
تمـت إحالته إلى القضـاء يوم 25 

فبرايـر الماضي.

تصنيـف  أن  الدبابـي  وأكـد 
الغنوشـي لألمنيين كـ«طواغيت«، 
هـي دعـوة للجماعـات اإلرهابيـة 
لتصفية عناصر األمن واستهدافهم، 
وأشار إلى أن األحكام القضائية في 
مثل هذه القضايـا قد تصل إلى 5 

سنوات.
ويصـف مراقبـون علـى دراية 

بإرث الرجل الثمانيني الذي انطلق 
إرهابيا، الغنوشي بأنه »ما زال وفيا 
لتعبيراتـه المعاديـة للدولة، حيث 
كان منذ سبعينات القرن الماضي 
ينتمـي للتنظيـم اإلخوانـي وكفر 
السلطات التونسية في الثمانينات 
والتسعينات وأرسل أنصاره لحرق 
المقـرات األمنيـة«، وفقـا لموقـع 

)العين اإلخباريـة( اإلماراتي.
واعتبـر زعيـم إخـوان تونـس 
داعـش أحـد أبنائـه فـي تصريح 
فيـه  قـال   2012 عـام  شـهير 
»يفكرونني بشبابي«؛ لتفتح الكلمة 
بابـا مـن االنتقـادات لم تسـتطع 
الحركـة إغالقـه بغيـر قولهـا إن 

»الـكالم اقتطـع من سـياقه«.

وفـي 19 يوليـو الماضي مثل 
الغنوشـي أمام القضـاء أيضا في 
قضية ما يعـرف بـ«جمعية نماء 
تونـس« ووجهـت لـه اتهامـات 
بتبييـض األمـوال، تضـاف لملف 
كبير ومتشـعب قد يورط القيادي 
اإلخواني المثير للجـدل.  وزعمت 
حركة النهضة فـي بيان أمس، أن 
ما يحصل لرئيسها راشد الغنوشي 
مـن محاكمـات، هو »اسـتهداف 
لرمـوز السياسـيين المعارضيـن 
بحسـب  وترهيبهـم«،  لالنقـالب 

. زعمها
التونسـية  السـلطات  وكانـت 
أعلنت فـي وقت سـابق أن قضاء 
مكافحـة اإلرهـاب أمـر بتجميـد 
والحسـابات  الماليـة  األرصـدة 
المصرفية لـ10 شـخصيات، من 
بينها الغنوشـي ورئيس الحكومة 
حركـة  فـي  والقيـادي  األسـبق 

النهضـة حمـادي الجبالـي.
كمـا أصـدر القضاء التونسـي 
منـذ نهايـة يونيو الماضـي قرارا 
بمنـع الغنوشـي مـن السـفر في 
إطار التحقيق في قضية االغتياالت 
السياسية للمعارضين السياسيين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 
2013، والتـي يُتهـم فيها الجهاز 

السـري لحركة النهضة.

الغنوشي لدى توجهه للتحقيق                                                  )مكة(

المملكة تشدد على أهمية فتح المعابر اإلنسانية في تعز

الحوثي يخرق الهدنة بعد ساعات من إعالنها
مكة

عدن، تعز

بعد سـاعات من إعالن المبعوث األممي إلى 
اليمـن موافقـة الحكومة اليمنية وميليشـيات 
الحوثـي المدعومة من إيران على تمديد الهدنة 
اإلنسانية لفترة ثالثة ولمدة شهرين إضافيين، 
خرقت الميليشيات الهدنة الثالثة وشنت هجوما 

عسـكريا على مواقع الجيش اليمني في تعز.
وقالـت قوات الجيش اليمني إن مواقعها في 
تعـز تعرضت لهجوم حوثي، بعد سـاعات من 

إعـالن التمديد الثالث للهدنة األممية.
ووفق مصادر في تلـك القوات، فإن جماعة 
الحوثـي هاجمـت مواقع عسـكرية في جبهة 
حـذران غرب مركز المحافظـة، وقال المصدر 
إن القـوات الحكوميـة، صـدت أيضـا محاولة 
تقدم للحوثيين في وادي صالة شـرق المدينة، 

أعقبتها مواجهات بيـن الجانبين.
وكانـت األمم المتحـدة أعلنـت أن األطراف 
اليمنيـة وافقـت علـى تمديد الهدنة لشـهرين 
إضافيين وفقا للشروط نفسها، وقال المبعوث 
األممـي لليمـن هانـس غروندبـرغ فـي بيان 
»يسـعدني أن أعلن عن أن الطرفين اتفقا على 
تمديـد الهدنة بالشـروط ذاتها لمدة شـهرين 
إضافييـن مـن 2 أغسـطس 2022 وحتـى 2 

أكتوبـر 2022«.
ورحبت كل من السعودية والواليات المتحدة 
األمريكية واالتحاد األوروبي بتمديد الهدنة في 
اليمـن. وأعربـت وزارة الخارجية السـعودية 
عـن ترحيب المملكة بتمديـد الهدنة في اليمن 
لشـهرين إضافيين، مؤكدة أهمية فتح المعابر 

اإلنسانية في تعز.
وثمنـت جهـود المبعـوث الخـاص لألمين 

العام لألمـم المتحدة إلى اليمن السـيد هانس 
غروندبـرغ، فـي تعزيز االلتـزام بالهدنة التي 
ترعاها األمم المتحدة، وذلك تماشيا مع مبادرة 
المملكة العربية السـعودية المعلنة في مارس 
2021م إلنهـاء األزمة في اليمن والوصول إلى 

حل سياسـي شامل.
وشددت على موقف المملكة الراسخ والداعم 
لكل مـا يضمـن أمـن واسـتقرار الجمهورية 
اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني. وأكدت 

أن »الهدنة تهدف في المقام األول إلى التوصل 
لوقـف إطـالق نـار دائم وشـامل فـي اليمن 
وبدء العملية السياسـية بيـن الحكومة اليمنية 
والحوثييـن«. كما شـددت علـى »أهمية التزام 
الحوثييـن ببنـود الهدنة الحالية وسـرعة فتح 
المعابر فـي تعز لتخفيف المعاناة اإلنسـانية 
فـي تعز، وإيداع اإليرادات فـي البنك المركزي 

اليمني لصرف رواتـب المدنيين«.
ورحبـت الحكومة اليمنيـة بإعالن المبعوث 

األممـي تمديـد الهدنـة لشـهرين إضافييـن، 
وشـددت على ضرورة التطبيـق الكامل لبنود 
الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز 

مـا لم يتم إنجـازه خالل الفتـرة الماضية.
وأشارت الحكومة إلى أهمية الشروع الفوري 
في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها 
من خالل الفتح الفوري للطرق الرئيسـية في 
تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد 
موانئ الحديـدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة 
المدنية والمتقاعدين في المناطق التي ال تزال 

خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

طرق وعرة تؤدي إلى تعز                                           )مكة(

مشاهدات يمنية 

طوقـا  تفـرض  الحوثـي  ميليشـيات 
أمنيـا علـى قريـة «العـرة» بمديريـة 
همـدان بسـبب نـزاع علـى العقـارات 

العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم 
السيول في محافظتي الجوف وحجة 

مراوغـة  مـن  يحـذرون  مراقبـون 
ميليشـيات الحوثـي بشـأن الهدنـة 
فـي اليمـن للتحميـل إلـى الجبهـات

غزة تتعرض لالبتزاز.. ودعوة 
للتدخل الدولي

د ب أ

غزة

قالت وزارة االقتصاد الفلسطينية في 
غـزة أمس إن اسـتمرار إغالق إسـرائيل 
المعبرين الرئيسيين الواصلين مع القطاع 
يكبـد القطاعيـن التجـاري والصناعـي 

فادحة. خسائر 
وأكد مدير عام التجـارة والمعابر في 
الـوزارة رامي أبو الريش فـي بيان، بأن 
إسـرائيل تمارس سياسـة االبتزاز بحق 
سـكان قطاع غزة عبر تشـديد الحصار 

عليهم«.
وأوضح أن استمرار اإلغالق اإلسرائيلي 
»يهدد بتعطيـل عمل المصانع في قطاع 
غـزة نتيجة عـدم دخـول المـواد الخام 
لها وسـيؤدي إلى شـلل تام فـي الحركة 

التجارية«.
وأشـار إلـى أن 80 % من اسـتهالك 
سـكان غزة والحركـة التجاريـة يعتمد 
على معبر كرم أبو سـالم )كيرم شالوم( 
التجاري مع إسـرائيل، مطالبا بضرورة 
الضغـط الدولـي لفتـح المعبر بشـكل 

عاجل.
وكانـت مصادر فلسـطينية أعلنت أن 
السلطات اإلسـرائيلية أبقت لليوم الثاني 
علـى التوالـي على إغالق معبـر كرم أبو 
سـالم )كيرم شـالوم( التجاري، ومعبر 
حاجز بيت حانـون )إيرز( لعبور األفراد 

مـع قطاع غزة باسـتثناء عبـور الحاالت 
الطارئة.

وجـاء هـذا التطـور عقـب تهديدات 
من حركـة الجهاد اإلسـالمي بالرد على 
اعتقال أحد قادتهـا بعد إصابته بجروح 

في الضفـة الغربية.
وقـال االتحـاد العـام لنقابـات عمال 
فلسطين في غزة »إن إغالق معبر حاجز 
بيت حانـون أمام تنقل العمـال والتجار 
يمثل ابتزازا سياسيا بهدف خلق حالة من 
الضغط المعيشي الداخلي على القطاع«.

واعتبـر االتحاد في بيان أن إسـرائيل 
تسـتخدم العمال كورقـة ضغط بهدف 
االبتزاز خالل األوضاع التي تشـهد توترا 
أمنيـا، دون مراعـاة الظروف اإلنسـانية 

الصعبة لشـريحة العمـال وعائالتهم.
وأشـار إلـى أن ذلـك يأتـي فـي ظل 
وصول أعـداد العمال من غـزة العاملين 
فـي إسـرائيل لنحـو 14 ألـف تصريح 
سارية المفعول، منهم تسعة  آالف عامل 

للعمل. يخرجون يوميـا 
وبحسـب البيان، فإن أي يوم تعطيل 
يكبد العمال خسـائر تبلـغ ثالثة ماليين 
شـيكل يوميـا )مـا يعـادل 900 ألـف 
دوالر أمريكـي( مما يسـبب ضررا كبيرا 

لالقتصاد فـي القطاع.

الرئيس العراقي: الحوار الصادق طريقنا للخروج من األزمة
د ب أ

بغداد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن 
الظـروف في البالد تسـتدعي التزام التهدئة 
والدخـول في حـوار صادق يتنـاول الوضع 
السياسـي للوصـول إلـى خارطـة طريـق 

واضحـة المعالم.
وشدد خالل اسـتقباله أمس ممثلة األمين 
العـام لألمـم المتحدة فـي العـراق  جينين 
هينيس بالسـخارت، على ضرورة أن يتركز 
الحوار علـى تغليب المصلحة الوطنية العليا 
وطمأنة المواطنين وترسـيخ السـلم األهلي 

واالجتماعـي وتحصين البلد.

من جانبها ، أكدت  بالسـخارت على  دعم 
وتأييد بعثة األمم المتحـدة للحوار بين كافة 
األطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية 
األمن واالستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.
وحسب بيان للرئاسة العراقية جرى خالل 
اللقاء بحث التطورات السياسـية في البالد، 
وسـبل الخروج من األزمـة الراهنة وضمان 
األمن واالسـتقرار في البلـد، وتأمين الحوار 
والتالقي بيـن الجميع إليجـاد حلول ناجعة 

تحقق تطلعـات المواطنين.
من جهتـه، أكد وزير الخارجيـة العراقي 

فؤاد حسـين، أن المظاهرات التي يشـهدها 
العـراق تمثـل حالـة تتعلـق بالديمقراطية 
الناشئة والتي يمارسها أبناء الشعب العراقي 

وهـي ضمن العملية السياسـية في البالد. 
وأعـرب الوزيـر العراقـي خـالل اتصال 
هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كولونيا عن شـكر العراق لمواقف »الحكومة 
الفرنسـية الداعمـة للعـراق فـي مختلـف 

المجاالت«.
وجددت وزيرة الخارجية الفرنسية »التزام 

برهم صالحفرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل«. 

األمم المتحدة: ارتفاع العنف الجنسي 218% بجنوب السودان
د ب أ

نيويورك

أعربـت بعثـة حفـظ السـالم في 
جنوب السـودان عن القلق البالغ إزاء 
ارتفاع حاالت العنف الجنسي المرتبط 
بالنـزاع، علـى الرغم مـن االنخفاض 
العام في عـدد المدنيين المتضررين 

من العنف فـي البالد.
ونقل المتحـدث األممي سـتيفان 
دوجاريـك عـن ممثـل األميـن العام 
الخاص في جنوب السودان نيكوالس 
هايسوم، قوله »إن الزيادة الهائلة في 

العنف الجنسـي والعنف القائم على 
النـوع االجتماعـي أمر غيـر مقبول 
تمامـا«، وقال دوجاريك »لقد دعا إلى 
وضـع حد لهـذا العنف الذي يقسـم 

المجتمعات ويعرقـل المصالحة«.
وأشـار، وفقـا لموقع أخبـار األمم 
المتحـدة، إلى أن بعثة حفظ السـالم 
تدعـم السـلطات الوطنيـة لضمـان 
المسـاءلة والوصـول إلـى العدالـة 
للناجين والضحايا، من خالل مجموعة 

من المحاكـم الخاصـة والمتنقلة.
وسـجل أحـدث تقريـر لحقـوق 
اإلنسان، صدر عن بعثة األمم المتحدة 
في جنوب السودان )أونميس(، والذي 
يغطي الربع الثاني من العام الجاري، 
922 ضحيـة مدنيـة، وهو مـا يمثل 
انخفاضا بنسبة 15% عدد الضحايا 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وممـا يثيـر القلق بشـكل خاص، 
بحسـب أونميـس، الزيـادة بنسـبة 

218% في العنف الجنسي المرتبط 
واالغتصـاب  )االغتصـاب  بالنـزاع 
الجماعي، من بين أشـكال أخرى من 
العنـف الجنسـي المرتبـط بالنزاع( 

الربع. خالل هـذا 
وكمـا كان الحال فـي الربع األول 
مـن عام 2022، ظـل الصراع القبلي 
المصدر الرئيس لألضرار التي تلحق 
بالمدنيين، حيث تسبب في 60% من 

الخسـائر في صفوف المدنيين.

922 ضحية.

218% زيادة في 
العنف الجنسي.

60% من الخسائر 
بسبب الصراع القبلي.

ضحايا الربع األول 
لعام 2022:
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مناعتنا حياة

مقتل الظواهري
ضربة معلم.. أم »شو« هوليودي؟

د ب أ

واشنطن

تفاعل العالم كله مع إعالن الرئيس األمريكي جو 
بايدن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري عبر ضربة 
بطائرة مسـيرة، األمر الذي يثير تساؤالت كبيرة عن 
حجم الدور الذي كان يلعبه الظواهري في التنظيم؟
وهـل كانت ضربـة معلم ستسـهم فـي تعطيل 
التنظيم اإلرهابي وجماعات الموت في العالم كله، أم 
مجرد شـو هوليودي من أجل تأكيد الدور األمريكي 

فـي محاربة اإلرهاب؟
يقـدم الكاتب والخبير األمريكـي بروس هوفمان 
إجابـات عديدة في تحليل نشـره مجلـس العالقات 
الخارجيـة األمريكي، حيث يشـير إلى أن الظواهري 
كان مهمـا للغايـة للقاعدة فـي العقد الـذي أعقب 
مقتل أسـامة بـن الدن زعيم التنظيم السـابق، فقد 
حافظ على تماسـك التنظيم بقوة شخصيته ورؤيته 
االسـتراتيجية، التي أتاحت لمختلـف فروع القاعدة 
بمواصلـة أجنداتهـا المحليـة واإلقليميـة، والتمتع 

باسـتقالل تكتيكي تام.

خطة الخالفة
ويؤكـد الخبيـر أن رؤيته االسـتراتيجية ناجحة، 
حيـث تمتلك حركة الشـباب وجماعة نصر اإلسـالم 
وجـودا قويـا في شـرق أفريقيا ومنطقة السـاحل، 
علـى الترتيب، كما أن تنظيم القاعـدة ال يزال يقاتل 
في اليمن، كما انتشـر في شـبه القـارة الهندية في 
بنجالديش والهند والمالديف وميانمار وباكسـتان، 
ومـا زال تنظيم حراس الدين هـو ممثل القاعدة في 
بالد الشام، لم يكن كل هذا ليتحقق بدون الظواهري.
وعلـى الرغم مـن أن التنظيمـات التابعـة للقاعدة 
كانت تتمتع باستقالل هائل، فقد التزمت بإيديولوجية 
التنظيـم وتقيدت باسـتراتيجية الظواهري، وسـوف 
يسـتمر هذا الوضع، ورأى هوفمان أن الخطوة التالية 
لتنظيم القاعدة هي التركيز على خطة الخالفة، مشيرا 
إلى أن سـيف العدل، وهو أحد أبرز قادة القاعدة منذ 
فترة طويلة هو المرشح األوفر حظا لخالفة الظواهري.

تفجير سفارتين
لعب سـيف العـدل الضابـط السـابق بوحدة 
عمليات خاصة بالجيـش المصري دورا مهما في 

تفجير السفارتين األمريكيتين في نيروبي عاصمة 
كينيا وفي دار السـالم العاصمة السابقة لتنزانيا، 
كما كان العقل المدبر لحملة القاعدة الفاشـلة في 
السـعودية عـام 2003، وقد قـام بتعليم وتوجيه 
حمزة بن الدن، نجل أسامة، الوريث الشهير كأمير 
للقاعدة، وفي السـنوات األخيرة كان يشـرف على 

عمليات القاعدة في سـوريا.
ومن المتوقع أن يكون سـيف العدل نشطا في 
لم شمل تنظيم القاعدة وفروعه، وفي نهاية األمر، 
وبعد أيام قليلة، سيحتفل تنظيم القاعدة بالذكرى 
السـنوية الـ34 لتأسيسـه، وال يمكن أن يسـتمر 
تنظيـم إرهابي ألكثـر من ثالثة عقـود من خالل 

االعتمـاد على زعيم واحد.

4 أضعاف
وتحتـوى قائمـة وزارة الخارجيـة األمريكيـة 
للجماعـات اإلرهابيـة حاليا على أربعـة أضعاف 
الجماعات التي تشـترك فـي إيديولوجية القاعدة 
مقارنة بالقائمة وقت هجمات 11 سبتمبر 2001 
ولذلك، فإنه بطريقة أو بأخرى، ستسـتمر الحرب 
التـي أعلنهـا بـن الدن قبـل أكثـر من ربـع قرن 

بمسـتوى معين.
واعتبـر الكاتب بـروس هوفمان األسـتاذ في 

»كليـة إدموند أ. والش للشـؤون الخارجية« في 
»جامعة جورج تـاون«، والتي يدير فيها »مركز 
الدراسـات األمنية« و«برنامج الدراسات األمنية« 
والخبير بمجلـس العالقات الخارجية األمريكي، 
أن إقامـة الظواهـري فـي العاصمـة األفغانية 
كابول وقت مقتله لها أهمية كبيرة، حيث تشـير 
إلـى أنه كان يقيم هنـاك بمعرفة حركة طالبان، 
وهذا يهدم مزاعـم طالبان بأنها قطعت عالقتها 

بالقاعدة، ويؤكد أن الجماعة ليست سوى شريك 
وحليف. مقرب 

قصر كابول
لـم يكـن الظواهري يعيـش في كهف فـي قرية 
نائية على الحدود مع باكسـتان، ولكن في قصر في 
جـزء من كابول يقطنه دبلوماسـيون غربيون. ومن 

الواضـح أنـه كان صديقا مقربا مـن حركة طالبان 
وتتم معاملته بإجالل واحترام كبيرين. وسـيقوض 
هذا جهـود طالبان للتفاوض مـع الواليات المتحدة 
لإلفـراج عن 9 مليارات دوالر مـن األصول المجمدة 

واشنطن. لدى 
وفيمـا يتعلق بمـدى الخطر الذي يشـكله تنظيم 
القاعـدة مقارنة بالجماعات اإلسـالمية األخرى، قال 
هوفمـان »إن تنظيم القاعدة تحت قيادة الظواهري، 
كان يلعـب لعبة طويلة، وكان قانعـا بالعمل بهدوء 
إلعادة بناء التنظيم وإعادة تجميعه، في الوقت الذي 
ركـز فيه العالـم على هزيمة تنظيـم داعش وتدمير 

خالفته«.

استراتيجية الظواهري
وانقسمت استراتيجية الظواهري إلى شقين، األول 
تـرك تنظيم الدولة ليكون محور كل اهتمام الواليات 
المتحدة وحلفائها، بينما وجـه تنظيم القاعدة قوته 
لالسـتمرار في كفاحه المسـتمر منذ أكثر من ثالثة 

عقود. 
وكان الشـق الثاني هو تصويـر القاعدة على أنه 
تنظيم يضم متشددين معتدلين- كقوة أكثر موثوقية 
وليست سـريعة الزوال مقارنة بتنظيم الدولة األكثر 

تهورا وعنفا. 
وتأكدت صحة اسـتراتيجية الظواهـري الهادئة 
من خالل الصبر والمثابـرة اللذين أعادا طالبان إلى 
السـلطة في أفغانسـتان، ولذلك، على الرغم من أن 
تنظيم القاعدة كان أقل نشاطا من منافسيه أو حتى 
فروعـه، فهذا ال يعني أنه نبذ اإلرهـاب أو تخلى عن 

كفاحه.

عمل استخباراتي
وفيمـا يتعلـق بعالقـة الضربـة الجويـة بنهـج 
إدارة بايـدن فـي مكافحـة اإلرهاب، قـال هوفمان 
»إن الظواهري كان يقف في شـرفة مسـكنه يوميا 
فـي وضح النهار. وقد تعقبت أجهزة االسـتخبارات 
األمريكية حركـة زوجته وبناته وأحفاده إلى القصر 
في أحد أحياء كابول. ثم تعرفت على الظواهري عند 

حضوره لالنضمـام إليهم«.

اجتماع بايدن للتخطيط إلسقاط الظواهري                               )مكة(

هل يعتبر هوفمان موت الظواهري ضربة معلم؟

يعد خبرا رائعا، لكنه ال 
يبرهن حتى اآلن على فعالية 

استراتيجية بايدن المستقبلية 
لمكافحة اإلرهاب.

سيكون هذا نجاحا 
استخباراتيا بحجم مختلف 

إذا نجحت الجهود األمريكية 
الحالية لمكافحة اإلرهاب في 

أفغانستان.

تحتاج المخابرات األمريكية 
إلى عرقلة التخطيط لهجمات 
إرهابية فعلية ومنع تنفيذها.

تبطل الضربة مزاعم 
المنتقدين الذين طالبوا 

بأن تركز الوكالة على جمع 
المعلومات المهمة للحياة 

اليومية للمواطنين.

الدور المحوري لوكالة 
االستخبارات في مقتل بن 

الدن والظواهري يظهر 
نقاط القوة والقدرات التي 

ال نظير لها.

هوفمان: حافظ عىل تماسك 
التنظيم اإلرهابي وتمتع باستقالل 

تكتيكي كبير

عاش داخل قصر يف حي يقطنه 
دبلوماسيون غربيون وكان صديقا 

لطالبان

سيف العدل العقل المدبر لحملة 
القاعدة الفاشلة يف المملكة عام 

2003

الخليفة المحتمل فجر سفارتين 
أمريكيتين وعلم حمزة نجل أسامة 

بن الدن

قائمة أمريكا تحتوى عىل 4 أضعاف 
الجماعات اإلرهابية مقارنة بـ11 

سبتمبر

أيمن الظواهري

سيف العدل

جريجسون: بكين تملك قوات بحرية مذهلة.. وردود فعل العالم صامتة

أمريكا غير جاهزة لمواجهة الصين عسكريا
د ب أ

واشنطن

هل األمريكيون جاهزون 
للحرب؟

النـواب  مجلـس  رئيسـة  وصلـت 
األمريكي، نانسي بيلوسـي، إلى تايوان 
فـي تحـد لتحذيـرات الصيـن، والتقت 
برئيسـة تايوان تسـاي إنج وين خالل 
زيارتهـا للجزيـرة التي أثـارت غضب 
بكيـن، التي أعلنت بدء إجـراء مناورات 
عسـكرية بالذخيرة الحيـة ردا على تلك 

الزيارة.
وقال الخبير العسـكري والسياسـي 
األمريكي واالس جريجسون الذي شغل 
منصب مسـاعد وزير الدفـاع األمريكي 
السـابق للشـؤون األمنية لمنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ من 2009 إلى 2011 
وتقلـد مناصـب عسـكرية أخـرى، في 
تقرير نشـرته مجلة ناشونال إنتريست 
األمريكيـة، إن بيلوسـي وصلت بالفعل 
إلى تايوان في تحـد لالنتقادات الالذعة 
الصينيـة.  القيـادة  مـن  والتهديـدات 
ويضيـف »لـم نعد فـي وقـت التحذير 
نحن في وقت التحضير، ونأمل أن يدرك 

العالـم ذلك في الوقت المناسـب«.

الحشد الصيني
وأشار جريجسون إلى أنه بدأ الحشد 
العسـكري الصينـي تحت قيـادة دنج 
شـياو بينج فـي الثمانينات، وتسـارع 
خالل التسـعينات ربما ردا على عمليات 
النشر الناجحة في واشنطن. واستفادت 
الصيـن اسـتفادة كاملـة مـن االندماج 
المدني العسكري لضمان الدعم الوطني 
والصناعـي لتحديـث وتوسـيع قواتها 
بسرعة اسـتثنائية. وقد مكن التقدم في 
التكنولوجيـا، وتحديدا ظهـور المراقبة 
المنتشـرة واألسـلحة الدقيقة عن بعد، 
الصين من السـعي للسـيطرة البحرية 

البر.  من 
وأضـاف برنامج بنـاء بحري ضخم 
مكمـل، بما في ذلـك القوات المناسـبة 

إلـى  العالميـة،  القـوة  السـتعراض 
اسـتعراض قـوة الصيـن وقدرتها على 
تحـدي السـيطرة البحريـة األمريكية، 
وكانـت عملية التجريـف الضخمة التي 
قامت بها بكين في بحر الصين الجنوبي 
من ديسـمبر 2013 إلى أكتوبر 2015 
دليـال بارعـا علـى السـيطرة البحرية 

. لفعلية ا
وأنشـأت الصين ما يقـرب من ثالثة 
آالف فدان فوق الشعاب المرجانية على 
الرغـم من احتمال حـدوث أضرار بيئية 
كبيـرة، وكانـت ردود الفعـل األمريكية 
والعالميـة صامتة، في أحسـن األحوال.

حرب طويلة
ويقدم الدكتور هال براندز من معهد 
أمريـكان إنتربرايز حجة قوية ضد هذه 
االتجاهـات. وجـاء في أهـم نقاطه، أنه 
ربمـا تخطط الواليـات المتحـدة لنوع 
خاطـئ مـن الحرب مـع الصيـن. ومن 
المرجـح أن يكـون الصـراع الصينـي 
األمريكـي طويـال وليس قصيـرا، ومن 
المرجـح أن يمتـد جغرافيا بـدال من أن 

يظل محصـورا في مضيـق تايوان.
وأشـار إلـى أن معظـم اشـتباكات 
القوى العظمـى الحديثـة كانت حروبا 
طويلة، اسـتمرت شهورا أو سنوات بدال 
من أيام أو أسـابيع. ومـع طول حروب 
القـوى العظمى، فإنهـا غالبا ما تصبح 
أكبـر وأكثر فوضويـة وصعوبة في فك 

التشابك.
وأوضح أنه من شأن الحرب الصينية 
األمريكيـة أن تنطـوي علـى خطر أكبر 
بكثيـر من التصعيد التقليـدي والنووي 
ممـا يدركه العديد مـن المراقبين، الفتا 
إلـى أن حربـا طويلـة األمـد فـي غرب 
المحيـط الهادئ مـن شـأنها أن تضع 
الواليات المتحـدة أمام تحديات خطيرة 

وبعـض الفرص غيـر المتوقعة.

مؤشرات سلبية
ويقول جريجسون إنه يجب أن ننظر 
إلـى القوات المسـلحة بطريقة مختلفة 
عـن االنهيار المعتاد للجيـش والبحرية 
والقوات الجوية ومشـاة البحرية وقوات 

الفضاء وخفر السـواحل وما إلى ذلك. 
ويضيـف أنه قبـل وقـت طويل من 
وصولنا إلـى السـاحة التكتيكية، حيث 
يحدث إطالق النـار، يجب علينا فحص 
اإلنتاج، حيث يتـم بناء قواتنا وتجنيدها 
وتزويدها باألفراد والتدريب. ويتساءل: 
هـل لـدى الواليـات المتحـدة القـدرة 
علـى زيـادة إنتـاج السـفن والطائرات 

واألسلحة؟ 
ويقول إن المؤشـرات المبكرة ترجح 
أن الواليـات المتحـدة ال تسـتطيع أن 
تسـتبدل صواريـخ سـتينجر وجافلين 
وأنظمة المدفعية األنبوبية والصاروخية 
التـي ذهبت إلـى أوكرانيا فـي أي وقت 
مناسـب، هـل لدينـا فنيـون مدربـون 
للذهـاب إلـى ثـالث مناوبـات عمل في 

نع؟ لمصا ا

نانسي بلوسي مع رئيسة تايوان                          )د ب أ(

71% من الشباب األمريكي غير 
مؤهل للحرب

31% من األمريكيين يعانون من 
البدانة

تعاني الواليات المتحدة نقصا في 
الخدمات اللوجستية

أرسلت صواريخ ستينجر وجافلين 
وأنظمة المدفعية األنبوبية 

والصاروخية إلى أوكرانيا

هناك تشكيك في وجود فنيين 
مدربين للذهاب إلى ثالث مناوبات 

عمل في المصانع؟



مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالعزيز بن محمد عبده يماني

المدير العام المكلف
ورئيس التحرير

موفق بن سعد النويصر
alnowaisir.m@makkahnp.com

المركز الرئيسي: مكة المكرمة
ص.ب 5803  هاتف:  0125201733 

الرمز  البريدي 21955 فاكس: 0125203055 
فاكس اإلعالنات: 0125201423

فاكس االشتراكات: 0125200734
 االشتراكات: 0504720131

makkah@makkahnp.com

الرقم الموحد: 920003453

الرياض
25 1 6 2 ص.ب  جوال: 0500675899 

الرمز  البريدي  11466 فاكس: 0114066991  
فاكس اإلعالنات واالشتراكات: 0114066991

gov@makkahnp.com

جدة 
هاتف: 0126570402                     ص.ب 51787

فاكس: 0122345938                الرمز  البريدي 21553
gov@makkahnp.com

الدمام
جوال: 0504178354

gov@makkahnp.com

المدينة المنورة
جوال: 0506511196

gov@makkahnp.com

رقم اإليداع: 1762/1435
ردمد: 1658-6646

مدير  مركز  المحتوى اإلبداعي
علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com

op
in

io
n@

m
ak

ka
hn

p.
co

m

11
2022.08.04

الخميس 06 محرم 1444 
العدد 2962 )السنة التاسعة(

مناعتنا حياة

فاجأني رد )السـيدة نورة( فـي تعليق لها على 
تغريـدة لـي كتبتها على حسـابي فـي منصة 
تويتـر، رد السـيدة نورة لم يكن كباقـي الردود 
المعجبة والمرحة وحتى الساخرة في الرد على 
التغريدة، بـل جاء جادا ومختلفـا؛ ألنه ولد من 
رحم المعاناة، معاناة اهتمامها ورعايتها البنها 
التي دامت واسـتمرت حتى بلغ من العمر قرابة 

25 عاما.
التغريدة تحكي قصة سيدة تبدو أمريكية تملك 
)عنـزا معاقة( وصبرها علـى عالجها وإيمانها 
بأن العنز التي ال تستطيع الوقوف يمكن لها أن 
تتعالـج، لم تيأس صاحبة العنـز من تدريباتها 
واسـتخدامها لعربة )شبيهة بمشاية األطفال( 
بمسـاعدة كلـب لهـا حتـى اسـتطاعت العنز 
المشـي ثـم الركض واكتسـاب الثقة بنفسـها 
حتى أصبحت تركض وتلعب مثل بقية الماعز.
موضـع الغرابـة في رد السـيدة نـورة أنه كان 
جـادا ومختلفـا وكأنـي بهـا تتسـاءل وتوجه 
تسـاؤلها إلى أهالـي المعاقين لتقـول لهم أين 
أنتم مـن صاحبة العنز وصبرهـا على الحيوان 
وأيـن صبركم على أبنائكم وأجسـادهم ماتزال 
غضة يسـهل تقويمهـا؟ لمـاذا أصابكم اليأس 

والجزع وأهملتم العالج؟ أيـن الصبر والمثابرة 
علـى التماريـن والعمـل عليها بجـد واجتهاد؟ 
أين اإليمان بـأن العطاء ينعكس بالنتائج، فهنا 
يختبـر صبـر األهـل ومثابرتهم وهـذا ال ينافي 
التسـليم والرضى بمـا قدره اللـه تعالي فنحن 

مأموريـن بالجد في طلـب العالج.
ويجـب أن ال ننسـى أن إحباط األهل ويأسـهم 
ينتقـل غالبا إلى المعـاق صغيـرا كان أو كبيرا 
فيفقد الثقة بنفسه ويعجز عن مواصلة العالج 

وتزداد الحالة سـوءا.
السـيدة نورة وجهت أيضا رسـالتها للمعاقين 
الذيـن يئسـوا مـن أنفسـهم وقبلـوا بوضعهم 
المعـاق ربما لعـدم ثقتهم باحتماليـات كبيرة 
للنجـاح، مع أن الحقيقة أنه فـي غالب األحوال 
تكـون نتيجـة المثابـرة والصبـر والتماريـن 
المتواصلـة هي النهاية بقصـة نجاح عظيمة، 

الماعز. كقصة نجـاح 
أيضـا وجهـت السـيدة نـورة كلمتهـا لمراكز 
التأهيـل والتدريـب، وكذلـك الجهـات المعنية 
االجتماعيـة،  والتنميـة  )الصحـة،  باألمـر 
والجمعيـات الخيرية، ومراكـز التأهيل(، وربما 
تكـون ترجمتـي لكتابتهـا المختصـرة شـرح 
لقصدهـا أيضا. هـل من برنامـج وطني يعني 

بهـذه الشـريحة مـن الناس؟
كثير من المعاقين سـواء بـدأت معهم اإلعاقة 
مـن الوالدة أو من الصغر أو حتى إذا كانوا كبار 
استسـلم قبل أو خـالل التماريـن والتدريبات 
للتأهيـل خاصة أن مثل هـذه العالجات تحتاج 
إلى وقت وجد وتعب قبل أن تبدأ نتائج التحسن 
بالظهور، واألسباب الرئيسة للتوقف هي اليأس 
وعـدم الثقـة بالنتائـج واإلحبـاط ودور األهل 
في المنـزل كذلك يـأس وإحباط وملـل. وهنا 
يأتـي دور الجهات المعنيـة والمراكز المعنية 
والعنايـات النفسـية والتوعويـة والتثقيفيـة 
وأيضا اإلعالمية لنشر تلك النجاحات التي كان 

ميـؤوس منها قبـل أن تحقق النجاح.
النقطـة الرماديـة التي ربما ال نراها مباشـرة، 
هـي أن بين اليأس مـن العالج وبيـن التخلص 
من اإلعاقـة ربما تكون )صبـر ومثابرة وإقناع 
وتحمـل عنـاء التدريب( مـن االثنيـن )المعاق 
وأهلـه(، ولذلـك أتمنـى مـن أصحـاب األعمال 
الخيريـة والمسـؤولية االجتماعيـة -باإلضافة 
ألعمالهم الخيريـة- عمل مراكز تأهيل معاقين 

متكاملة )نفسـيا وجسـديا(.

الراحـة فـي الحياة جميلـة، قد يراهـا البعض 
من هذا المنطلق، وإذا سـألتهم يخبرونك بأنهم 
مسـتعدون لدفع نصف مـا يملكون في مقابل 

بالراحة. شعورهم 
نحتاج إلى تفسـير معنى الراحة كي نستطيع 
تصورهـا، وهل هي مفيدة لنـا أم على العكس 
مـن ذلك تشـعرنا بالمعانـاة؟ إذا لـم ننتبه إلى 
التغييـر ذاتيـا من خـالل ثالث محطـات والتي 
قد يمـر بها اإلنسـان فعليـا في حياتـه والتي 
تبدأ بالمرحلة اإليحائية بالسـكون ثم المرحلة 
اإليجابيـة بالجنـون ثـم المرحلـة اإلبداعيـة 
بالفنون لتحقيق نجاحاته وإال فإنه سيسـتمر 
حبيسـا في منطقـة الراحة السـاكنة ويراوح 

مكانه.
مفهوم منطقـة الراحة والتي أسـميها مرحلة 
السـكون هو الوهم الكاذب الخفـي الذي يتأثر 
به اإلنسـان نفسـيا والذي يحدث في الالشعور 
فيألف عليه نتيجة ما يسمى بالتعود والمداومة 
ليصل إلى االطمئنان واالرتياح وعدم الرغبة في 

التحرك واإلنجاز.

ربما يتكون ذلك الشعور الوهمي لدى الفرد من 
خالل ثالثـة عوامل متداخلة المكان واإلنسـان 
والزمـان، مثـل التعـود علـى عمـل واحـد مع 
شخص أوحد ووقت محدد هذا الثالوث الكارثي 
والذي يقود اإلنسـان إلى التبلد والخمول الدائم 
فيتخـاذل عـن القيام بأي شـيء يجعله مبدعا 

ومتميزا.
أرى أن هنالـك عالقـة بين مصطلحـي الراحة 
والتغيير ويبدو أنها عالقة عكسية بمعنى كلما 
زادت فكرة التغيير انخفض مسـتوى الشـعور 
بالراحـة، وكلمـا ازدادت فكـرة الراحـة انعدم 

اإلحسـاس بالتغيير.
ينبغـي أن يصاب الفرد بحالة مـن الوعي الذي 
يسـتفز الفكر ومن ثم الجسـد لينتقـل إلى ما 
أسـميها بحالة الجنـون اإليجابـي والتي تالزم 
الشـخصية المتطلعـة إلى التفوق واالسـتعالء 
والتـي تعمـل علـى دفعـه بالصدمـة واإلفاقة 
والنهوض ليستشـعر صاحب هذه الشـخصية 
بـأن الوقـت والزمن لـه ثمن واألشـخاص غير 
المالئميـن يجـب تغييرهـم بأولئـك المنجزين 
الذين يمدونـه بالطاقة والهمة ممـا يؤدي إلى 
البحث المستدام عن أفضل األماكن التي تشعره 
بالتحديات والصعوبـات ليتجاوزها مهما كلف 
هذه الشـخصية المتطلعة مـن جهد مضاعف 
ومكثف؛ فإنه سـيبحث عن ذلك التغيير فينتقل 
إلى ما أسـميها أيضا بحالة من الفنون الكامنة 
التي تشعل فتيل الروعة الدفينة في الشخصية 
مـن حيث اإلبداع والتألق فيظهر شـيئا فشـيئا 
ليشـعر الفـرد بعد ذلـك بعظمة مـا يملكه من 
قـدرات وإمكانات ال تكاد تظهر إذا اسـتمر في 

مرحلته األولى وهي السـكون.
من مقوالت الفيلسوف والكاتب األمريكي مارك 
تويـن »كل مـا نحتاجـه لتحقيق النجـاح في 

الحياة هو الجهـل والثقة«.
الجهل كثيرا ما يجعلنا في حالة من السـكون، 
ولكـن الشـرارة التي توقـد هذا السـكون هي 
الفكـرة المجنونة التي تجعلك دوما في مرحلة 
اليقظـة واالسـتعداد، بالتالـي يأتيـك اإللحاح 
المتكـرر بأن مـا تملكه من ثقة وهـي قدراتك 
التي باستطاعتك أن تعكسها إلى واقع بلمساتك 
الفنية وبصمتك الفريدة سـواء أكانت بصمتك 
معرفيـة أم مهارية سـلوكية أو أخالقية حتما 
ستشـعرك في المحصلـة النهائية بالسـعادة 

المتناهية بالبعد عـن الراحة المتعبة.
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 متخصص في البحث 
والتطوير التربوي

في تصريح مهـم أدلى به مؤخرا، قـال المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسـي »إن 
تخلي إيـران تدريجيا عن التزاماتهـا تجاه البرنامج 
النـووي ال يعنـي أنها تصنع سـالحا نوويـا«. وقال 
غروسـي في حوار مع صحيفة »باييس« اإلسبانية 
»لدينـا اليوم )في إيـران( برنامج نووي نما بشـكل 
ملحـوظ، أكثر بكثير مما كان عليـه في عام 2015. 
هذا النمو ليس كميا فحسـب، بـل نوعيا أيضا.. هذا 
ال يعني أن إيران تصنع أسـلحة نووية، لكن ال توجد 
دولـة ليس لديهـا تطورات عسـكرية تنتج تخصيبا 

بهذا المسـتوى، بمستوى %60«.
هـذا التصريح الذي يبدو في ظاهره محاولة الحتواء 
حـدة التوتـر المتصاعد بين إيـران ووكالـة الطاقة 
الذريـة في األسـابيع األخيـرة، ال يقـدم الكثير على 
هذا الصعيد، فالمسـؤول األول عـن الوكالة المعنية 
بمراقبـة البرنامج النـووي اإليراني يقـر فيه بأمور 
عـدة أولها تخلي إيران المتواصل عن التزامتها حيال 
البرنامج النووي، وثانيها إقرار بأن البرنامج النووي 
اإليراني قد تطور نوعيا وكميا، مقارنة بما كان عليه 
فـي عام 2015، حين تم توقيـع االتفاق النووي بين 
طهران ومجموعـة »5+1« خالل فترة حكم الرئيس 
األمريكي األسـبق باراك أوباما، وأخيـرا إقرار بأنه ال 
توجد دولة تمتلك ترسـانة أسـلحة كبيرة مثل إيران 
وتقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى 60%، وأعتقد 
أن المقصـود في هـذه الجزئية هو تطـور البرنامج 
الصاروخـي اإليراني الذي يضيـف بعدا أكثر خطورة 

للتهديد النووي اإليراني.
تصريح غروسـي ال ينطـوي إذن فـي حقيقة األمر 
على أي طمأنة، فمحاولة تفكيك العالقة بين امتالك 
قـدرات تخصيب عالية مـن ناحية وتصنيع سـالح 
نـووي من ناحية ثانية هي محاولة مهنية »نظرية« 
وتتماشـى مـع طبيعة عمـل الوكالة التـي يجب أن 

تستند إلى أدلة ملموسة وموثوقة في استنتاجاتها، 
ولكنها في الحالة اإليرانية تحديدا ال يمكنها الوصول 
إلى بناء أي استنتاجات أو امتالك أدلة في هذا الشأن 
سـواء بالنظر إلى تمرس النظام اإليراني في التعامل 
مـع الوكالـة ومراقبيهـا، أو بالنظـر إلـى صعوبـة 
التوصـل إلى مثل هذه األدلة بشـكل عام سـواء لدى 
إيران أو غيرها، وبالتالي فتصريحات رئيس الوكالة 
ال تنطوي على أي طمأنة للدول التي تستشعر القلق 

تجاه التهديـدات النووية اإليرانية.
المؤكد في المسألة أن امتالك قدرات تخصيب عالية 
تقترب من المستوى الالزم لصناعة قنبلة نووية ال 
يحتاج إلى أدلة إلثبات مستوى التهديد، ألن الوصول 
إلى مسـتوى تصنيع السـالح النووي ال يحتاج في 
مثـل هذه الحـاالت -على األرجح- سـوى إلى قرار 
سياسي، والجميع يعرف أن النظام اإليراني يسعى 
منذ بداية األمر إلى كسب الوقت من خالل المراوغة 
والتملص تـارة، ومن خالل توقيـع اتفاقات مليئة 
بالثغرات، كاتفاق عـام 2015 المعيب، تارة أخرى، 
من أجل بلـوغ العتبة النووية والوقـوف عليها ألن 
الكل يعلم أن امتالك التقنيات والمعرفة هو األساس 
وليس امتـالك سـالح نـووي، وأن مراكمة كميات 
اليورانيـوم المخصب وتخزينهـا وامتالك المعرفة 
الالزم لصناعة القنبلة أخطر وأشد تهديدا من شراء 

سـالح نووي جاهز على سبيل المثال.
السـؤال األكثر إلحاحا في هذا السـياق: كيف يمكن 
قراءة تصريحات رفائيل غروسـي؟ هنا يمكن القول 
بأن المسؤول األول عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ال يريد بالتأكيد تخريب العالقـة بين إيران والوكالة، 
وال يريـد تصعيـد التوتـر بيـن الجانبيـن بمـا يدفع 
العالم إلـى أزمة إضافيـة تضاعف تداعيـات األزمة 
األوكرانية، ولكنه بالمقابـل لم يحاول التخفيف من 
وطـأة انتهـاك إيـران اللتزاماتها النوويـة، بل وضع 

الحقيقـة أمـام العالـم، ولـذا فـإن تحليل المشـهد 
يبدو وكأن التصريح ال ينطوي سـوى على توصيف 
الواقـع، وهو أمر متوقع مهنيا كما أشـرت سـالفا، 
ولكن المسـتوى السياسـي للنقاش يجـب أن يأخذ 
باالعتبـار أن احتمالية توجيه النظام اإليراني بصنع 
سالح نووي ليست مسـتبعدة تماما، وأن األمر ليس 
كما يـردد قادة هذا النظام اسـتنادا إلى ما يصفونه 
بفتوى دينية قديمة بتحريم إنتاج وتخزين السـالح 
النـووي، وهو ما يعني أننا نسـتند إلى كالم مرسـل 
يمكن التهـرب منه وتبرير ذلك بسـهولة بالغة، وقد 
سـبق لعلي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية 
اإليرانية السـابق، أن اعترف فـي تصريحات متلفزة 
عام 2019 بمراوغات خـداع فاضح حين قال »وفقا 
لالتفـاق النووي، تقرر أن نقوم بصب اإلسـمنت في 
أنابيب مخازن الوقود في مفاعل آراك إلغالقه نهائيا 
وقد فعلنا هـذا، لكنني قمت بعد ذلك بشـراء أنابيب 
أخرى مشـابهة بنفس العدد وبعلم أعلى شـخصية 
فـي النظام فقـط )المرشـد األعلى علـي خامنئي( 

واآلن نمتلك هـذه األنابيب«!
تبريـر مثـل هذا التصـرف المخادع لـه مرجعية في 
الفقه السياسـي والديني اإليرانـي، القائم على مبدأ 
التقيه، ولذا فإن المرشـد األعلـى خامنئي يجد دائما 
المبرر بأنه ال يمكن الوثوق بالغرب، وهذا رأيه ولكن 
ال أحـد كذلك أجبر قادة النظام على الحديث المتكرر 
عـن فتـوى التحريم التـي يـروج لهـا المفاوضون 
اإليرانيـون كثيرا لدى نظرائهـم الغربيين، ناهيك عن 
أن الفتوى نفسها غير مكتوبة ولم تصدر في وثيقة 
رسمية معتبرة حتى اآلن، خصوصا أن سلوك النظام 
يفضـح أي حديـث في هـذا االتجـاه، ألن الصواريخ 
متعـددة األمديـة التي تخصـص لها طهـران موارد 
هائلـة ال تنطـوي علـى فاعليـة كبرى إال فـي حال 

تحميلها بـرؤوس نووية.

يبـدو أن بعـض الجامعـات السـعودية وقعت في 
مأزق توطين الوظائف األكاديمية، ويتضح ذلك من 
خـالل حالة التخبط والعشـوائية التـي تتصف بها 
إعالناتها لتوطين الوظائف األكاديمية، والتي كأنها 
هلت عليهم فجأة، فالقضية ليسـت وليدة اليوم أو 
األمس وإنما منـذ 13 عاما وتحديدا منذ )لعنة( بند 
بدل الندرة، الذي سـاهم بشـكل مباشـر في تأخير 
توطيـن الوظائـف األكاديمية الـذي يتطلب صرفه 
لمنسـوبي الجامعات أن تكون نسـبة السـعوديين 
فـي أقسـام الجامعات أقـل مـن 50%، حيث بدأت 
تأثيـرات )كرة الثلـج Snowball Effect( تطفو في 
أروقـة وميادين بعـض الجامعات، األمـر الذي يدل 
داللة واضحة علـى أن عملية التوطين واإلعالن عن 
الوظائـف فرضـت عليها ولم تكن مـن اهتماماتها 

ولم تضمن في خططها التشـغيلية.
ضمن سلسـلة مقاالت توطين الوظائف األكاديمية 
التي بدأنا في طرحها منذ 3 أسـابيع، وبدأت تجني 
ثمارهـا وتحقق أهدافهـا، فبعد أن نشـرنا المقال 
األول »جامعـة أم القـرى تبحث عـن 150 أربعينيا 
سـعوديا عاطـال برتبـة بروفيسـور!« تراجعـت 
الجامعة األسـبوع الماضي عن شرط العمر لدرجة 
أستاذ مشارك وبروفيسور وفتحت المجال لتحديث 
بيانـات المتقدميـن لمـدة أسـبوع، مـع العلم بأن 
المتقدمين لهذه الوظائف قلـة وقد تكون معدومة 
)وكأنك يابو زيد ما غزيت(، فيما ال زالت تصر على 
عمر )45( لوظيفة أسـتاذ مسـاعد التي تمثل أكبر 
شـريحة للمتقدمين وأكبر عدد للوظائف، وذلك في 
مخالفة صريحـة ألحكام المـادة الثالثة من نظام 
العمل السعودي المعني بنظام العقود، وال يوجد أي 
مبرر )للقائمين على الجامعة( لإلصرار على تحديد 
العمر سـوى اسـتمرارية صرف بدل النـدرة، وربما 
يكون هناك سـبب آخر ال أحـد يعرفه! فالمصريون 
القدامى »الفراعنة« ماتوا ولم يورثوا أبناءهم سـر 

التحنيط.
نعود إلى موضوعنا الرئيسـي لنرى مجريات إعالن 
جامعة الملـك خالد بالتفصيل، في 20 يوليو 2022 
أعلنـت جامعة الملـك خالد فـي أبها عبـر الموقع 
االلكترونـي للجامعة عـن 1400 وظيفة أكاديمية، 

وهو نفـس اليـوم الذي نشـر فيه مقـال »جامعة 
أم القـرى تبحث عن 150 أربعينيا سـعوديا عاطال 
برتبة بروفيسور!« وبعد أقل من 12 ساعة تم حذف 
اإلعالن! واليـوم التالي أصدرت الجامعة تغريدة من 
حساب عمادة الموارد البشرية نصها كما يلي »تود 
عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك خالد التأكيد 
بأنه ال صحة لما يتم تداوله بشأن اإلعالن عن توفر 
عدد مـن الوظائـف األكاديمية والتعليميـة بنظام 
العقود، وتؤكد العمادة في االعتماد في ذلك على ما 
يصدر من الحسابات الرسمية للعمادة والجامعة«، 
وكما نعـرف فطنة وذكاء المغرد السـعودي، حيث 
أكدت الردود أسـفل التغريدة أن اإلعالن صحيح وتم 

نشـره على موقع الجامعة.
حقيقـة تعتبر جامعة الملك خالـد من الجامعات 
المتميزة إداريا وأكاديميا على مستوى 29 جامعة 
حكوميـة، أهـم التصنيفـات والمعاييـر الدولية 
شـهادة أبناء الجامعة التي تشير بأنها من أفضل 
الجامعـات من حيث المسـتوى العلمي والتعامل 
اإلداري، ولهـا العديد من المنجزات التي ال يتسـع 
المجـال لذكرها حاليا، وال نجد مبـررا )للقائمين 
عليهـا( للتـردد في إعـالن الوظائـف األكاديمية، 
فالبعـض استبشـر خيرا عندما حذفـت الجامعة 
اإلعـالن ظنا بأن الجامعة ترغـب في التراجع عن 
شـروطها، تيسـيرا وتسـهيال لقبول أبناء الوطن 
المؤهلين، وبعد تجديد إعالنها األسـبوع الماضي 
اتضح أن السر خلف حذف اإلعالن هو إخفاء رقم 
عدد الوظائف!! التي ذكروها في إعالنهم السـابق 

بأنها 1400 وظيفة للجنسـين.
تضمـن اإلعالن مفارقات نادرة لم يسـبق لها مثيل، 
تجسـدت في تحديد السـن لوظيفة أسـتاذ مساعد 
بـ )44( عاما واألسـتاذ المشـارك والبروفيسور بـ 
)49( عامـا، مع أن األعمار بيد الله إال أنه لم يسـبق 
أن حـددت األعمـار فـي أي جامعة مـن الجامعات 
المحلية والدولية بهذا المعيـار على اإلطالق، ويبدو 
أن تحديد أرقام األعمار تم وفق مبدأ )صلح القبائل(! 
علما بأن تحديد األعمار ضمـن اإلعالنات الوظيفية 
وفـق األعراف المحلية والدولية يعتبر نوعا من أنواع 
التميز العنصري ومخالفة صريحة للمادة الثالثة من 

نظـام العمل السـعودي، وعالوة علـى ذلك الجامعة 
نفسـها تتعاقد مع المتقاعدين من منسـوبيها بعد 
أن وصلوا لسـن الستين، كما أنها تتعاقد مع أجانب 
على مشارف الستين، فلماذا تصر على تحديد السن 

للمتقدمين من أبنـاء وبنات الوطن؟
وحددت الجامعة، وكما اعتدت في مقاالتي ال أحمل 
المنشأة أخطاء القائمين عليها، ونقول حددوا فترة 
التقديم على الوظائـف 16-19 محرم 1444هـ أي 
خـالل أربعـة أيام فقـط بينمـا إعالنـات الوظائف 
لألجانب في الملحقيات الثقافية تسـتمر من 6-3 
شـهور، خصوصا أن المسـافة من جنوب المملكة 
إلى شـمالها أطول من المسافة من أبها إلى قاهرة 
المعز، ولعلنا نسـايرهم )ألجل عيـن تكرم مدينة( 
ونقـول إن أربعة أيام كافية للتقديـم إذا لم يتوقف 
الموقـع االلكتروني للجامعة عـن العمل كما حدث 
في الجامعـات األخرى؟ وبما أن الجامعة حتى اآلن 
ال زالـت في بـر األمان، ولم تبدأ فـي إجراءات قبول 
المتقدمين للوظائف األكاديمية، فإنه يتوجب عليها 
مراجعة الشروط وإلغاء السـن المحدد في اإلعالن 
لدرجة أستاذ مسـاعد وأستاذ مشارك وبروفيسور، 
وذلك حسب مبدأ العقل والمنطق فضال عن مواكبة 
األنظمة المحلية والدولية، وسـعيا لتحقيق رغبات 

أبناء الوطن المؤهلين.
مقال األسـبوع القادم -إن شـاء اللـه- نحصر فيه 
إعالنات الجامعـات عن الوظائف األكاديمية بنظام 
العقود التـي تم اإلعالن عنها خـالل العام الميالدي 
الجـاري ومخالفتهـا للقوانيـن واألنظمـة الدولية 
ومخالفتهـا الصريحـة لنظـام العمل السـعودي، 

ومقارنتها باألنظمـة الدولية.
نقطـة ضوء: نعيد ونكـرر بأن تحديد )السـن( في 
إعالنـات الوظائـف األكاديمية التي بنظـام العقود 
تعتبر مخالفة لألعراف والقوانين الدولية ومخالفة 
صريحـة لنظـام العمل السـعودي، كمـا نأمل من 
القائمين على الجامعـات التي خالفت األنظمة في 
إعالناتها، أن تبلغ سالمنا وتحياتنا ألقسام القانون 
واألنظمـة فـي جامعاتهـم التـي تخـرج مرحلـة 
البكالوريوس والماجسـتير والدكتوراه، وقولوا لها 
إذا اسـتيقظت من سـباتها: )باب النجار مخلوع(!

@Barjasbh

@Yos123Omar
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مناعتنا حياة

تدشين الكرة الرسمية لدوري يلو

محمد الحمود - حائل

أتمـت رابطة الدرجـة األولى للمحترفين عقد شـراكة مع 
العالمـة التجاريـة )سـكيالنو( لتصبـح بموجبـه الكرة 
ـ 2023،  الرسـمية لدوري يلو للموسم الرياضي 2022ـ 
حيث تخضع هذه الكرة للمواصفات والمقاييس الخاصة 
الدوليـة الرسـمية ولقوانيـن االتحاد الدولي لكـرة القدم 

..FIFA Quality pro فيفـا( وكذلك لمعاييـر(
ومثـل رابطة الدرجـة األولى للمحترفين فـي توقيع هذه 
الشـراكة رئيـس مجلـس إدارة الرابطـة المكلـف طالل 
العبيدي بينما مثل )سـكيالنو( الرئيس التنفيذي للشركة 

عبداللـه العبدالقادر.
وتنص بنود هذه الشراكة على التزام رابطة أندية الدرجة 
األولـى للمحترفين علـى إمداد األنديـة األعضاء والمالعب 
التي سـتقام عليها منافسـات دوري يلو الكرات الرسمية 
بمعدالت تتناسـب مـع احتياج األنديـة والمالعب على أن 
يتم خالل السـنوات القادمة تطوير الشراكة للوصول إلى 
أهداف الطرفين المشـتركة، حيث تعد )سكيالنو( عالمة 
تجارية سـعودية في عالم المالبس والمعدات الرياضية.

رابطة األولى وسكيالنو تدشنان كرة الدوري

النصر يهدد بجولة جديدة

التسجيالت المسربة تغيب حمد اهلل
9 مباريات والبلوي 6 أشهر

مكة

مكة المكرمة

حسـمت لجنة االحتراف وأوضاع 
الالعبين التابعة لالتحاد السـعودي 
لكرة القدم قرارها في شكوى النصر 
ضـد االتحـاد ومهاجمـه المغربـي 
حمـد اللـه، بعـد أن حصـل النصر 
على تسـجيالت صوتيـة، يزعم أنها 
تجمـع الالعب بحامد البلوي؛ المدير 
التنفيذي للنـادي الجداوي، يحرضه 
بها األخير علـى التمرد والرحيل عن 
النادي العاصمي، خالل فترة سريان 

عقده، وهو ما يخالـف اللوائح.
هذه التسـجيالت قدمهـا العالمي 
للجنة االحتراف وأوضـاع الالعبين، 
التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، 
بعد حصولها على الضوء األخضر من 
االتحـاد الدولي لكرة القـدم »فيفا«، 
بأن هـذه القضية مـن اختصاصها، 
وأنها ال تتعارض مع القضية المقامة 

من قبل الالعـب والنصر أمام فيفا.

قرارات االحتراف
وبعد أشـهر مـن التحقيق قررت 
لجنة االحتراف إيقاف حمدالله لمدة 
أربعة أشـهر، اعتبارا من يوم إصدار 
القرار، مـع تغريمه 300 ألف ريال.
فيما تقـرر إيقاف حامـد البلوي 
ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، 
وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة 
بالنادي الجداوي، ثالثة أشهر فقط.
أما االتحاد فقررت اللجنة حرمانه 
من التعاقدات لفترة تسـجيل واحدة 
فقط، اعتبارا من الفتـرة التالية، أي 

في سوق االنتقاالت الشتوي المقبل، 
مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحـت لجنة االحتـراف الموقع 
عليهم غرامات مهلة 30 يوما للسداد، 
اعتبارا من تاريخ اكتسـاب القرارات 
للقطعيـة، مشـيرة إلـى أن جميـع 
القرارات السـابقة قابلة لالستئناف 
الرياضـي  التحكيـم  مركـز  أمـام 

السعودي.
مـا هـي حيثيـات قـرارات لجنة 
االحتراف بخصـوص عقوبة االتحاد 

وحمـد الله؟
اللجنـة أوضحت فـي بيانها أنها 
حققت في مخالفـة التفاوض خالل 
فترة سـريان العقد، هـو ما يخالف 
أحـكام الئحـة االحتـراف وأوضـاع 

الالعبيـن وانتقاالتهم.

جولة جديدة 
وأكدت أنها اسـتمعت ألقوال حمد 
الله والبلوي والسـعيد، وتأكدت من 
األدلة المقدمة من نـادي النصر من 

قبل الجهات الرسمية المختصة، أي 
فيما يتعلق بالتسـجيالت المسـربة، 
مشـيرة إلـى أن التسـجيالت هي ما 
عطـل إصدارها للقـرارات في المدة 

المقدرة إلصـدار القرار.
لجنـة االحتـراف شـددت كذلـك 
علـى أن الجهـات المختصـة أكدت 
صحة التسـجيالت ونسبت األصوات 
ألصحابهـا، وأن االتحـاد لم يحصل 
علـى موافقـة كتابيـة مـن النصـر 
للتفاوض مع حمـد الله، خالل فترة 

سـريان عقده.
مـن جانبـه، أعلن رئيـس النصر 
بشكل واضح أنه سيبدأ جولة جديدة 
في القضية، بعد دراسة قرارات لجنة 
االحتراف، في إشارة واضحة لتقديم 

استئناف لتغليظ العقوبات.
وكتب مسلي، عبر حسابه الرسمي 
علـى موقـع التواصـل االجتماعـي 
»تويتـر« »حقـوق النصـر ال تنازل 
التقاضـي.  أمـد  عنهـا وإن طـال 
سـندرس قـرارات لجنـة االحتراف، 
للبدء فـي الجولة الجديدة، ونسـأل 

اللـه التوفيق«. 

ضربتان في الرأس 
مـن  االتحـاد  يتمكـن  ال  وقـد 
التسـجيل في الفتـرة الصيفية، بعد 
أن تـم الكشـف في يوليـو الماضي 
عن قرار االتحـاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، بمنع العميد من قيد صفقات 
جديدة إال بعد تسـديد مليون و800 
ألف يـورو لالعبه السـابق الصربي 

ألكسـندر بريجوفيتش.
وكان الالعـب قد رحل عن العميد 
في أكتوبر 2021، بعد فسـخ عقده 
بالتراضـي بيـن الطرفيـن، في ظل 
عدم تقديمه أداء مقنعا للجهاز الفني 

والجماهير.
وبلغت قيمة فسخ العقد وقتها 30 
مليون ريال، وهو مـا خاطبت إدارة 
االتحـاد، وزارة الرياضـة مـن أجل 

التكلفة. تحمل هذه 

حامد البلوي ومشعل السعيد في معسكر االتحاد

حمد الله مع االتحاد

سـيقضي أول 23 يومـا مـن العقوبـة 
دون أي مباريـات

محمـد  األميـر  كأس  دوري  ينطلـق 
بـن سـلمان للمحترفيـن فـي 25 مـن 

الجـاري. أغسـطس 

توقـف لمدة 14 يوما خالل الفترة من 
17 وحتـى 30 مـن سـبتمبر المقبل، إذ 
توافـق أيام التوقـف الدولي من قبل 

فيفا.

المقتـرح  بحسـب  جديـد  توقـف 
المنتخـب  مسـؤولي  قبـل  مـن  األول 
السعودي، خالل الفترة من 17 أكتوبر 
وحتى 20 نوفمبر، إضافة إلى انشـغال 
األخضر بمباريات في كأس العالم قطر 
2022 لمدة ثمانية أيام من 22 وحتى 

30 نوفمبـر، أي مجمـوع 45 يومـا.

يتبقـى مـن العقوبـة 40 يومـا فقـط 
ستشـهد  التـي  األيـام  صافـي  هـي 
مباريـات للعميـد في الموسـم الجديد 
من الدوري المحلي، مما يعني عودته 
للمشـاركة فـي المباريـات الرسـمية مع 

الجولـة العاشـرة.

العقوبات:

1 - اإلنذار الخطي.

2 - الغرامـة الماليـة التـي ال تزيـد عـن 300.000 ريــال 
سـعودي.

3 - اإليقـاف لمـدة ال تزيـد علـى سـتة أشـهر، مع صرف 
نسبة ال تتجاوز 50 % لالعب مع التزامه بأداء التمارين.

مباريات سيغيب 9 
عنها حمد اهلل:

المادة 62 من الئحة االحتراف وأوضاع الالعبین وانتقاالتھم والخاصة بالعقوبات 

 المخالفات التي يعاقب عليها الالعب:

التحايل على قواعد االنتقال 

اإلخالل بااللتزامات التعاقدية تجاه ناديه

التفاوض مع أحد األندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالف هذه الالئحة

مخالفات يعاقب عليها النادي: 

تحايل على قواعد االنتقال

اإلخالل بااللتزامات التعاقدية تجاه الالعب

التصريـح  أو  الالعبييـن  أحـد  مـع  التفـاوض 
بالتفـاوض أو التعاقـد خـالف هـذه الالئحـة

تحريض الالعب على اإلخالل بعقده مع ناديه 

العقوبات:

1 - اإلنذار الخطي.

2 - الغرامة المالية التي ال تزيد عن 1000.000 ريـال 
سعودي

3 - الحرمان من تسـجيل العبين جدد لمدة ال تزيد 
عن فترتي تسجيل

السعودية تشارك يف دورة 
ألعاب التضامن اإلسالمي بتركيا

مكة - الرياض

تشـارك المملكـة فـي دورة ألعـاب التضامن اإلسـالمي 
الخامسـة »قونيـة 2022« التـي تنطلق رسـميا الثالثاء 
المقبل في مدينة قونية بتركيا بمشاركة 54 دولة إسالمية 

وتسـتمر حتى 18 أغسـطس الحالي.
ويمثل المملكة أكثر من 130 العبا والعبة في مسابقات كرة 
السلة 3×3 سيدات، والسـهام، والجمباز، وألعاب القوى، 
والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليـد، والجودو، والكاراتيه، 
والرماية، والسـباحة، وكرة الطاولـة، والتايكوندو، ورفع 

األثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.
يذكر أن المملكة اسـتضافت الدورة اإلسـالمية بنسختها 
األولى عام 2005 في منطقة مكة المكرمة، التي تصدرت 
الترتيب العام فيها بواقع 60 ميدالية، وتم احتساب الدورة 
الثانيـة رقميا في سـجل الـدورات رغم أنها لـم تَُقم في 
إيران 2009، ثم اسـتضافت مدينتا بالمبانج وسـومطرة 
بإندونيسيا الدورة الثالثة عام 2013، ونالت المملكة فيها 
المركز السـابع في الترتيب العام للدورة بالحصول على 
16 ميدالية، ثم اسـتضافت العاصمـة األذربيجانية باكو 
الدورة الرابعة عـام 2017 وجاءت فيها المملكة بالمركز 

الحادي عشـر في الترتيب العام.

االتحاد يستأنف على قرارات االحتراف 
ويقترب من كوستا

عمر أمانات

جدة
االتحـاد  نـادي  إدارة  بـدأت 
تحركاتهـا مـع محامـي النادي 
لرفع مذكرة استئناف على ضوء 
قرارات  لجنـة االحتراف األخيرة 
التـي طالـت النـادي ومهاجـم 
والمديـر  المغربـي  االتحـاد 
التنفيذي حامـد البلوي واإلداري 
مشعل السـعيد، حيث ترى إدارة 
نـادي االتحـاد عـدم اختصاص 
لجنة االحتراف بخصوص قضية 
المكالمات الهاتفيـة بين إداريي 
عبدالـرزاق  والالعـب  النـادي 
حمداللـه، وأن القضيـة منظورة 

لـدى الفيفا.
من جهة أخـرى وضعت إدارة 
نـادي االتحاد الالعـب البرتغالي 
هيلدر كوستا خيارا للتعاقد معه 
كالعب جناح بالتنسيق مع المدير 

الفني للفريق نونو سانتو.
ويلعب كوسـتا مع نادي ليدز 
يونايتـد اإلنجليـزي حاليا ويبلغ 
من العمـر 28 عاما، وكانت أبرز 
محاطتـه االحترافيـة فـي فـرق 
أندية بنفيـكا البرتغالي وموناكو 
الفرنسي وولفرهامبتون وفالنسيا 

هيلدر كوستااإلسـباني وليدز في إنجلترا.

األخضر يسحق فلسطين بخماسية ويتأهل لنهائي كأس العرب
مكة

أبها

تأهـل المنتخـب السـعودي 
العـرب  كأس  بطولـة  لنهائـي 
للشباب تحت 20 سـنة، بعد أن 
حقق فوزا عريضا على شـقيقه 
الفلسطيني، بنتيجة 5-0، مساء 
أمـس، على اسـتاد مدينة األمير 
سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 

بالمحالة. 
سـجل لألخضر الشاب محمد 
بكر في الدقيقة )36(، وعبدالله 
رديـف )45 و64(، وعبدالعزيز 
العليوه )66(، وصالح الرحماني 

 .)87(
وجاء الشـوط األول بأفضلية 
سعودية، وكاد عبدالله رديف أن 

يفتتح التسـجيل لألخضر مبكرا 
عنـد الدقيقـة 5، بعدمـا تجاوز 
حـارس المنتخب الفلسـطيني، 
وسـدد الكـرة باتجـاه المرمـى 
الخالـي، إال أن المدافـع خالـد 
أبوالهيجا نجح فـي إبعادها عن 

المرمى. 
وبعدها بدقيقة عاد المنتخب 
السعودي لتهديد مرمى منتخب 
فلسـطين، عـن طريق سـويلم 
المنهالي، بضربة رأسية خطيرة 

اعتلـت المرمى بقليل. 
في حيـن كان التهديـد األول 
لمنتخب فلسـطين عنـد الدقيقة 
28، عندما سـدد منير البدارين 

تسـديدة أرضيـة زاحفـة مـن 
داخل منطقة الجزاء، تصدى لها 
حارس األخضر أسامة المرمش.
وافتتح محمد بكر التسـجيل 
لألخضر عنـد الدقيقة 36. وفي 
الدقيقـة 45 ضاعـف عبداللـه 
رديـف النتيجة بعد أن اسـتفاد 
من تمريرة زميله الجوير، وانفرد 
بالحارس وأسـكن الكرة بنجاح 

على يمين مهـدي عاصي. 
وفـي الشـوط الثانـي واصل 
األخضر اندفاعـه ونجح عبدالله 
رديف فـي إضافة الهدف الثالث 
بعـد أن أكمـل تسـديدة زميلـه 
الجوير، الذي سـدد ضربة حرة 

مباشـرة قويـة فشـل حـارس 
المنتخب الفلسطني في إبعادها 

عنـد الدقيقة 64. 
أضـاف  بدقيقتيـن  بعدهـا 
الهـدف  العليـوه،  عبدالعزيـز 
السـعودي الرابـع بعدمـا انفرد 
بحـارس المنتخب الفلسـطيني 
مهدي عاصي، وسدد الكرة على 

يسـاره لتسـتقر في الشـباك. 
المنتخـب  بعدهـا  واصـل 
الفلسـطيني انهيـاره، وتمكـن 
البديـل صالـح الرحمانـي مـن 
إضافة الهدف الخامس لألخضر 
في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة 

محمد بكر محتفال بهدفه األولبفـوز األخضر بخماسـية.

اإلصابة تغيب الشهراني عن ودية ألميريا
مكة

الرياض

يغيب ظهير الهالل ياسـر الشهراني عن المشاركة في 
ودية ألميريا األحد المقبل، بسـبب اإلصابة.

ويقضي الشـهراني في الوقت الحالي، عملية التأهيل، 
حيث أكد طبيب الهالل، حاجة الالعب إلى فترة من 7 إلى 

10 أيام، قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وبـدأ رامون ديـاز مدرب الهالل، فـي التحضير لودية 
ألميريا، التي ستقام على ملعب بيرنلي في مدينة برايتون 

اإلنجليزية.
ونظم خالل الحصة المسـائية، منـاورة على جزء من 
مساحة الملعب، كما طبق عدة جمل تكتيكية، فيما خصص 

التدريبات الصباحية لرفع المعدل اللياقي لالعبين.
وركـز رامون دياز على بعض الجمل الفنية التي ينوي 
تطبيقها في ودية األحد، وحذر الالعبين من ارتكاب أخطاء 

التمرير.
وشـهدت التدريبات ، انضمـام الالعب الشـاب محمد 

الفريق. من تدريبات الهاللالقحطاني لمعسـكر 
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مكة المكرمة

عيل  عبدالحميد  صالح  يعلن   ••
عن   1084799764 رقم  هوية 
والسجل  تخرج  شهادة  فقدان 
الكلية  من  الصادرة  األكاديمي 
قسم  املكرمة  بمكة  التقنية 
شبكات  تخصص  آيل  حاسب 
أن  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

يسلمها إىل مصدرها مشكوراً.

 - عبيدالله  عبادي  يعلن   ••
جواز  ميانمار  الجنسية/ 
رخصة  فقدان  عن  بنجالديش 
 2171601954 رقم:  اقامة 
مكة  جوازات  من  والصادرة 
يعثر عليها  يرجى ممن  املكرمة 

تسليمها ملصدرها مشكوراً.

حسني  اوال  حسن  يعلن   ••
ميانمار  الجنسية/   - عيل 
اقامة  رخصة  فقدان  عن  مقيم 
بتاريخ:   2219263684 رقم: 
ممن  يرجى  1440/11/08هـ 
ملصدرها  تسليمها  عليها  يعثر 

مشكوراً.

 HAZRAT FAQIR يعلن   ••
الجنسية  أفغاني   -  KHARAY
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
من  والصادر   O  21734400
بجدة  األفغانية  القنصلية 
بتاريخ: 2018/03/29م يرجى 
ممن يعثر عليه تسليمه ملصدره 

مشكوراً.

الرياض

عمر  محمد  عثمان  يعلن   ••
الجنسية  يمني  العمودي- 
رقم  سفر  جواز  فقدان  عن 
الرياض  من  صادر   05400451
يرجى  2013/12/31م  بتاريخ 
اىل  تسليمه  عليه  يعثر  ممن 
بالرياض  اليمنية  السفارة 

مشكوراً.

صالح  محمد  عماد  يعلن   ••
الجنسية  يمني  املقرن- 
رقم  سفر  جواز  فقدان  عن 
عدن  من  صادر   08005653
يرجى  2019/02/10م  بتاريخ 
اىل  تسليمه  عليه  يعثر  ممن 
بالرياض  اليمنية  السفارة 

مشكوراً.

عبدالله  عبده  الله  عبد  يعلن   ••
عن  الجنسية  يمني  احمد- 
رقم  سفر  جواز  فقدان 
الرياض  من  صادر   07216190
يرجى  2017/03/02م  بتاريخ 
اىل  تسليمه  عليه  يعثر  ممن 
بالرياض  اليمنية  السفارة 

مشكوراً.

محمد  حسن  محمد  يعلن   ••
الجنسية  يمني  رحامي-  سعيد 
رقم  سفر  جواز  فقدان  عن 
عدن  من  صادر   09966442
يرجى  2021/04/21م  بتاريخ 
اىل  تسليمه  عليه  يعثر  ممن 
بالرياض  اليمنية  السفارة 

مشكوراً.

قاسم  عيل  ابراهيم  يعلن   ••
غانم- يمني الجنسية عن فقدان 
 05853968 رقم  سفر  جواز 
بتاريخ  تعز  من  صادر 
ممن  يرجى  2014/08/05م 
السفارة  اىل  تسليمه  عليه  يعثر 

اليمنية بالرياض مشكوراً.  

بن  وليد  بن  محمد  يعلن   ••
رقم  وطنية  هويه  شقري- 
فقدان  عن   1102557806
املتوسطة  الجامعية  الشهادة 
)وثيقة تخرج( تخصص صيانة 
الطائرات بتقدير جيد جدا للعام 
من  صادرة  1439-1440هـ 
لعلوم  العاملية  التقنية  الكلية 
الطريان يرجى ممن يعثر عليها 
تسليمها اىل مصدرها او االتصال 

عىل 0544557433 مشكوراً.

جــــــــــدة

طه  خليفة  محمد  يعلن   ••
اململكة  الجنسية/   - الهاشمي 
مقيم  هوية  فقدان  عن  املتحدة 
والصادرة   2347533396 رقم: 
بتاريخ:  الخارجية  وزارة  من 
والصالحة  1434/08/23هـ 
اسم  1443/10/06هـ  لغاية: 
للتنمية  االسالمي  البنك  البعثة: 
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها مشكوراً.

بهويان  الدين  محي  يعلن   ••
عن  الجنسية  بنجالدييش   -
رقم:  مقيم  هوية  فقدان 
والصادرة   2455649281
بتاريخ:  الخارجية  وزارة  من 
والصالحة  1439/10/28هـ 
1444/10/26هـ  لغاية: 
العامة  القنصلية  البعثة:  اسم 
ممن  يرجى  البنجالديشية 
ملصدرها  تسليمها  عليها  يعثر 

مشكوراً.

 MD ANOWAR يعلن   ••
بنجالدييش   -  HOSSAIN
سفر  جوز  فقدان  عن  الجنسية 
رقم: BL 0849311 يرجى ممن 
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 RONY KHAN KAUM يعلن ••
الجنسية  بنجالدييش   -  KHAN
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
ممن  يرجى   AE  3606364
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

•• تعلن ليىل عيل سليمان هباش 
فقدان  عن  الجنسية  يمنية   -
 09528972 رقم:  سفر  جواز 
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
أو  بجدة  اليمنية  للقنصلية 
 0544574462 جوال:  االتصال 

مشكوراً.

مسعود  حسن  احمد  يعلن   ••
الجنسية  يمني   - مربوك  
رقم  سفره  جواز  فقدان  عن 
جدة  من  صادر   08363751
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
بجدة  اليمنية  القنصلية  اىل 

مشكوراً.

 - BOURHAN UDDIN يعلن ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 BQ 0995494 :جواز سفر رقم
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
بجدة  البنجالديشية  للقنصلية 

مشكوراً.

 MOHAMAD RAJU يعلن   ••
الجنسية  بنجالدييش   -  MIA
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
ممن  يرجى   BJ  0859539
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 -  MOHIN UDDIN يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0270004 رقم:  سفر  جواز 
عليه  يعثر  ممن  يرجى   BK
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 -  RAJAB ALI يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 BN 0288159 :جواز سفر رقم
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
بجدة  البنجالديشية  للقنصلية 

مشكوراً.

 -  MD KADIR MIA يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 BQ 0681375 :جواز سفر رقم
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
بجدة  البنجالديشية  للقنصلية 

مشكوراً.

 ABDUL AZIZ يعلن   ••
بنجالدييش   -  MOHAMMED
الجنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم: EJ 0786281 يرجى ممن 
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

عبدالرب  شهاب  يعلن   ••
الجنسية  يمني   - هزبر  عيل 
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
من  والصادر   08913839
2019/11/16م  بتاريخ:  تعز 
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 
بجدة  اليمنية  للقنصلية 

مشكوراً.

•• يعلن عيل أحمد محمد خالدي 
فقدان  عن  الجنسية  يمني   -
 01602832 رقم:  سفر  جواز 
اليمنية  القنصلية  من  والصادر 

2004/05/16م  بتاريخ:  بجدة 
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 

ملصدره مشكوراً.

صالح  حسن  صالح  يعلن   ••
عن  الجنسية  يمني   - أحمد 
رقم:  سفر  جواز  فقدان 
من  والصادر   07320458
القنصلية اليمنية بجدة بتاريخ: 
ممن  يرجى  2017/05/17م 
ملصدره  تسليمه  عليه  يعثر 

مشكوراً.

محمد  مسعود  داود  يعلن   ••
عبده - يمني الجنسية عن فقدان 
 06714926 رقم:  سفر  جواز 
اليمنية  القنصلية  من  والصادر 
2016/09/03م  بتاريخ:  بجدة 
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 

ملصدره مشكوراً.

عبدامللك  عبدالله  أصيل  يعلن   ••
الجنسية  يمني   - حسان 
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
من  والصادر   08424645
بتاريخ:  بجدة  اليمنية  القنصلية 
2018/10/24م يرجى ممن يعثر 

عليه تسليمه ملصدره مشكوراً.

أحمد  محمد  ياسمني  تعلن   ••
دوم - يمنية الجنسية عن فقدان 
 09722554 رقم:  سفر  جواز 
اليمنية  القنصلية  من  والصادر 
2020/10/21م  بتاريخ:  بجدة 
تسليمه  عليه  يعثر  ممن  يرجى 

ملصدره مشكوراً.

عبدالكريم  محمد  يعلن   ••
عبدالله حاميم - يمني الجنسية 
رشعي  نكاح  عقد  فقدان  عن 
زهراء  وبالسيدة/  به  الخاص 
محمد عبدالكريم الحبيش الصادر 
بتاريخ:  جبله  إب  محكمة  من 
ممن  يرجى  2010/09/24م 
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

اليمنية بجدة مشكوراً.

محمد  هزاع  جميل  يعلن   ••
عن  الجنسية  يمني   - عبدالله 
فقدان عقد نكاح رشعي الخاص 
ناجي  فاطمة  وبالسيدة/  به 
محكمة  من  الصادر  محمد 
يقرس االبتدائية تعز بتاريخ: 25 
يعثر  ممن  يرجى  1992م  مايو 
اليمنية  للقنصلية  تسليمه  عليه 

بجدة مشكوراً.

 MUSATAFA KHAN يعلن   ••
ARSALAN ISMAIL - أفغاني 
الجنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم: P 00361406 يرجى ممن 
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

األفغانية بجدة مشكوراً.

 MOHAMMAD يعلن   ••
 -  TARIKUR RAHMAN
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0183669 رقم:  سفر  جواز 
2018م   SEP  25 بتاريخ:   BX
 SEP  24 االنتهاء:  وتاريخ 
2023م يرجى ممن يعثر عليه 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 -  ABDULLAH MIA يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0781818 رقم:  سفر  جواز 
2016م   DEC  09 بتاريخ:   BM
 DEC  08 االنتهاء:  وتاريخ 
عليه  يعثر  ممن  يرجى  2021م 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 MD SELIM AHMED يعلن ••
عن  الجنسية  بنجالدييش   -
رقم:  سفر  جواز  فقدان 
 26 بتاريخ:   BQ  0377255
االنتهاء:  وتاريخ  2017م   SEP
ممن  يرجى  2022م   SEP  25
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

بنجالدييش   -  IMRAN يعلن   ••
سفر  جواز  فقدان  عن  الجنسية 
رقم: BN 0590399 بتاريخ: 06 
االنتهاء:  وتاريخ  2017م   MAR
ممن  يرجى  2022م   MAR  05
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 -  SABBIR HOSEN يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0176518 رقم:  سفر  جواز 
2016م   OCT  18 بتاريخ:   BM
 OCT  17 االنتهاء:  وتاريخ 
عليه  يعثر  ممن  يرجى  2021م 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 -  SUMI AKTER ىعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0212003 رقم:  سفر  جواز 
2019م   MAR 28 بتاريخ:   EA
 MAR  27 االنتهاء:  وتاريخ 
2024م يرجى ممن يعثر عليه 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 MOHAMMAD يعلن   ••
RUBEL - بنجالدييش الجنسية 
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
 29 بتاريخ:   BM  0960388
االنتهاء:  وتاريخ  2016م   DEC
ممن  يرجى  2021م   DEC  28
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 -  MIJAN MIA يعلن   ••
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 6417075 رقم:  سفر  جواز 
2011م   DEC  19 بتاريخ:   AA
 DEC  18 االنتهاء:  وتاريخ 
عليه  يعثر  ممن  يرجى  2016م 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 MOHAMMED يعلن   ••
 -  SUMAN HOSSAIN
بنجالدييش الجنسية عن فقدان 
 0373318 رقم:  سفر  جواز 
2017م   SEP  26 بتاريخ:   BQ
 SEP  25 االنتهاء:  وتاريخ 
2022م يرجى ممن يعثر عليه 
تسليمه للقنصلية البنجالديشية 

بجدة مشكوراً.

 MD ISMAILE يعلن   ••
بنجالدييش   -  HOSSEN
الجنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم: BX 0341113 بتاريخ: 07 
االنتهاء:  وتاريخ  2018م   OCT
ممن  يرجى  2023م   OCT  06
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 MOHAMMAD يعلن   ••
SHOPON - بنجالدييش الجنسية 
رقم:  سفر  جواز  فقدان  عن 
 NOV  11 بتاريخ:   BJ  0168869
 10 االنتهاء:  وتاريخ  2015م 
ممن  يرجى  2020م   NOV
للقنصلية  تسليمه  عليه  يعثر 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

 -  BILAL HOSSAIN يعلن   ••
فقدان  عن  الجنسية  بنجالدييش 
 BF  0752139 رقم:  سفر  جواز 
بتاريخ: MAY 25 2015م وتاريخ 
2020م يرجى   MAY 24 االنتهاء: 
ممن يعثر عليه تسليمه للقنصلية 

البنجالديشية بجدة مشكوراً.

عرعر

طريخم  مبارك  عوض  يعلن   ••
فقدان  عن  العنزي  الدهميش 
حفيظة نفوس رقم 13941 سجل 
عرعر تاريخها 1395/12/04هـ 
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها 
االتصال  او  احوال  ادارة  اقرب  اىل 

عىل 0508410940 مشكوراً.

الدمام

جراح  طعمه  كامل  محمد  يعلن   ••
رقم  نازحه  قبائل  بطاقة  فقدان  عن 
يعثر  ممن  يرجى   2047110552

عليها تسليمه اىل مصدرها مشكوراً.

أبــهـــــــا

•• يعلن عطبه جابر عسريي رقم السجل 
شهادة  فقدان  عن   1020967756 املدني 
الصادرة  فيزياء  تخصص  جامعية  تخرج 
الجامعي  للعام  خالد  امللك  جامعة  من 
1429هـ فعىل من يجدها يسلمها ملصدرها 

او اإلتصال 0552424658 مشكوراً.

الدين  ضياء  عبدالفتاح  مصطفى  يعلن   ••
الشني - مرصي الجنسية عن فقدان جواز 
من  صادر   A  25920688 رقم  سفر 
مرص يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه اىل 

القنصلية املرصية بجده مشكورا. 

اإلعالنات الفردية

المكتـب الـرئيسي مكة هاتف: 0125201733  فاكس : 0125200266 جدة هاتف: 0126570402  تحويلة 132 فاكس : 0122345938  الطائف هاتف: 0127344555  تحويلة 106 فاكس 107 الـرياض جوال: 0500675899 فاكس : 0114066991 الدمام هاتف: 0138280366 فاكس : 0138282416 أبها هاتف: 0172244012 فاكس : 0172241565

إبالغ بأمر تنفيذ
تعلن الدائرة عن صدور القرار املوضحة 

بياناته، ولتعذر تبليغ املنفذ ضده جرى 

التنفيذ  عدم  حال  ويف  لإلبالغ،  اإلعالن 

نرشه   تاريخ  من  أيام  خمسة  خالل 

التي  النظامية  اإلجراءات  اتخاذ  فسيتم 

نص عليها نظام التنفيذ.

محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الجهة
دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

3400741756936 رقم القرار القضائي
02/01/1444 التاريخ

سراج احمد صالح القرشى اسم المنفذ ضده
1052414123 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
تعلن الدائرة عن صدور القرار املوضحة 

بياناته، ولتعذر تبليغ املنفذ ضده جرى 

التنفيذ  عدم  حال  ويف  لإلبالغ،  اإلعالن 

نرشه   تاريخ  من  أيام  خمسة  خالل 

التي  النظامية  اإلجراءات  اتخاذ  فسيتم 

نص عليها نظام التنفيذ.

محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الجهة
دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

3400741756923 رقم القرار القضائي
02/01/1444 التاريخ

سراج احمد صالح القرشى اسم المنفذ ضده
1052414123 رقم الهوية

المملكة تتقدم رسميا بطلب استضافة 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية في تروجينا نيوم

مكة

الرياض

أعلنت اللجنة األولمبية والبارالمبية 
السعودية أمس تقدمها بطلب للمجلس 

األولمبي اآلسيوي أبدت من خالله رغبة 
المملكة باستضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية عام 2029 في 

»تروجينا« بنيوم، والتي أعلن عنها ولي 
العهد رئيس مجلس إدارة نيوم األمير 

محمد بن سلمان في 3 مارس 2022.

وتضمـن الطلـب اسـتعراض الرؤية 
الطموحة للمملكة التي ستدعم تروجينا 
السـتضافة الحدث الرياضي األكبر في 
شتاء القارة اآلسـيوية، والذي يُتوقع أن 
تشـارك من خاللـه أكثر مـن 32 دولة 
آسـيوية في أبرز المسـابقات الشتوية، 
بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية 
الحديثـة والحفاظ على الطبيعة الخالبة 
التي تميزها، كأول دولة في غرب القارة 

تسـتعد الحتضان هـذا الحـدث بعد أن 
اسـتضافته كل مـن اليابـان، الصيـن، 
كوريا الجنوبية وكازاخسـتان ابتداًء من 

.1986 عام 
األولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
والبارالمبية السعودية األمير عبدالعزيز 
بـن تركـي »إن الدعـم السـخي وغيـر 
المسبوق الذي تحظى به كافة القطاعات 
عامـة والقطـاع الرياضـي علـى وجه 
الخصـوص من قبـل قيادتنا الرشـيدة 
ومتابعـة واهتمام ولـي العهد جعل من 
المملكـة وجهـة عالميـة ألهـم األحداث 
الرياضيـة، كمـا أن طلـب اسـتضافة 
األلعاب اآلسـيوية الشـتوية يعد تأكيداً 
على التنوع الجغرافـي والبيئي والثروة 
الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب 

مشـاركتها مـع العالم«.
يذكر أن المكتـب التنفيذي للمجلس 
األولمبي اآلسيوي سيجتمع في كمبوديا 
مطلـع أكتوبـر القـادم قبيـل انعقـاد 
الجمعيـة العمومية للمجلـس األولمبي 
اآلسـيوي يـوم 4 أكتوبـر والتـي تعتبر 
الجهـة العليـا للمصادقة علـى قرارات 
منح حقوق االستضافة لدورات األلعاب 

اآلسـيوية بمختلف مسـمياتها.

تنسجم تروجينا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع
تؤكد عىل سعي المملكة يف الحفاظ عىل عناصر الطبيعة

تروجينا يف نيوم الخيار األمثل الستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.
تقديم ملف االستضافة تأكيد عىل دعم القيادة السعودية وحرص واهتمام ويل العهد عىل دعم القطاع 

الرياضي بمختلف جوانبه وتمكين شباب وشابات المملكة.
تعد المملكة أول دولة عربية تتقدم بطلب استضافة دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 

تمثل تروجينا يف نيوم الوجهة األمثل أللعاب شتاء آسيا وترسم مستقباًل جديدًا تمتزج من خالله التجربة 
الطبيعية الفريدة بتقنية مستقبلية لم تشهدها األلعاب من قبل.

ُتعتبر السعودية مركزًا عالميًا ألهم األحداث الرياضية الكبرى بمختلف أنواعها، لَما تتمتع به من 
تنّوٍع جغرايف ومناخي جعل منها وجهة لرايل داكار، فورموال 1، أكبر نزاالت المالكمة وبطوالت كرة 

القدم واآلن، الرياضات الشتوية أيضا. 

كأول وجهة منتظرة لأللعاب اآلسيوية غرب القارة، تمثل تروجينا التقاء الطبيعة الشتوية الخالبة بالتقنية 
الحديثة لتشكل وجهة ال مثيل لها لعشاق الرياضات الشتوية يف آسيا من قلب المستقبل، نيوم. 

تستهدف المملكة االستثمار بشكل أوسع يف مجال الرياضات الشتوية لما تتميز به من تنوع جغرايف 
ومناخي، وقاعدة جماهيرية لهذه الرياضات. 

بعد فوز مدينة الرياض بحق استضافة دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت المغلقة والفنون القتالية 2025، 
واأللعاب اآلسيوية 2034، تؤكد المملكة من خالل تروجينا 2029 التزامها باحتضان أكبر المنافسات الرياضية 

اآلسيوية.
تنويع مصادر ممارسة الرياضة من خالل جذب اهتمام وأنظار الشارع السعودي إىل رياضات جديدة باستمرار
ترسيخ روح المنافسة وتنمية شعبية هذه الرياضات وتشجيع السعوديين عىل دخول غمارها وضمان جودة 

الحياة، وتمكين شباب المملكة وشاباتها وإبراز قدراتهم عىل إدارة وتنفيذ األحداث العالمية الكبرى بكل 
احترافية.

تروجينا نيوم..
الوجهة األمثل أللعاب شتاء آسيا



فريق مكةالوظائف المفضلة لمحبي حل المشاكل عهل أنت مفكر؟
مكة المكرمة

فيما هناك أشخاص يحبون العمل الذي يتعلق باألفكار والتفكير بدال من 
النشاط البدني أو قيادة األشخاص، وكذلك البحث عن الحقائق واكتشاف 

المشكالت ذهنيا، يتفوق لديهم حل المشاكل عقليا، والتفكير بدال من 
الكالم، فضال عن العمل على المشاكل الفكرية، وعادة ما يبتعدون عن 

األدوار القيادية.
في حين كان الوصف أعاله يناسب شخصيتك، فإليك بعضا من أفضل 

الوظائف التي تناسب نوع شخصيتك التحليلية.

-1 صيدلي
ماذا يفعلون؟

تحب العمل الذي يتعلق باألفكار والتفكير بدال من النشاط البدني أو قيادة 
األشخاص. تفضل البحث عن الحقائق واكتشاف المشكالت ذهنيا.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك  صيدليا

اإليجابيات:
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليًا.

- مناسب لألشخاص الذين يريدون االعتراف ويريدون التقدم الوظيفي 
ومهنة مرموقة.

- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.
- ساعات العمل العادية (40 ساعة في األسبوع).

- هناك مجموعة متنوعة من فرص العمل المتاحة للصيادلة.
 - العمل متاح في كل مكان كصيدلي.
- العمل الحر هو خيار في هذه المهنة.

- االستقرار الوظيفي مرتفع بشكل مثير لإلعجاب في هذه المهنة.

السلبيات:
- ساعات عمل الصيدلي ليست دائما لطيفة.

- أنت مسؤول عن طبقات متعددة من األمان كصيدالني.
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات.

- من الصعب جدا الدخول في هذه المهنة، مطلوب مهارة ومعرفة وخبرة 
واسعة لهذه المهنة.

- هناك الكثير من المنافسة داخل هذه الصناعة.
- ستجد نفسك واقفا كثيرا في هذه المهنة.

- الناس ال يفهمون تعقيدات المهنة.

-2 مهندس طيران
ماذا يفعلون.

- يؤدون واجبات هندسية في تصميم وبناء واختبار الطائرات والصواريخ 
والمركبات الفضائية. قد يجري بحثا أساسيا وتطبيقيا لتقييم قدرة المواد 

والمعدات على التكيف مع تصميم الطائرات وتصنيعها.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس طيران

اإليجابيات:
- مناسبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.

- مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي وحالة عمل جيدة.
- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.

- واحدة من أعلى الوظائف مدفوعة األجر في العالم.
 

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم.

- من الصعب الدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 
المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.

-3 مهندس نووي
ماذا يفعلون.

يجرون أبحاثا حول مشاريع الهندسة النووية أو يطبقون مبادئ ونظريات 
العلوم النووية على المشكالت المتعلقة باإلفراج عن الطاقة النووية 

والتحكم فيها واستخدامها والتخلص من النفايات النووية.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندسا نوويا.
اإليجابيات:

- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.
- مناسبة لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 

النتائج.
- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.

- واحدة من أعلى الوظائف مدفوعة األجر في العالم
 

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم.

- من الصعب الدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 
المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.

- ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

-4 مهندس الكترونيات
ماذا يفعلون؟

يقومون بالبحث عن المكونات واألنظمة االلكترونية وتصميمها وتطويرها 
أو اختبارها لالستخدام التجاري أو الصناعي أو العسكري أو العلمي 

باستخدام المعرفة بالنظرية االلكترونية وخصائص المواد. تصميم الدوائر 
والمكونات االلكترونية الستخدامها في مجاالت مثل االتصاالت والتوجيه 

الفضائي والتحكم في الدفع والصوتيات أو األدوات والضوابط.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندسا الكترونيات.

اإليجابيات:
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.

- مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي وحالة عمل جيدة.

- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.
- راتب مرتفع جدا (أعلى ٪25 وظائف مدفوعة األجر)

- ساعات العمل العادية (40 ساعة في األسبوع).
 

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم.

- من الصعب الدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 
المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.

- اقتصادي
ماذا يفعلون

يقومون بإجراء البحوث ، وإعداد التقارير ، أو صياغة الخطط لمعالجة 
المشاكل االقتصادية المتعلقة بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات أو السياسة 

النقدية والمالية. قد يجمع ويعالج البيانات االقتصادية واإلحصائية 
باستخدام تقنيات أخذ العينات وطرق االقتصاد القياسي.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك اقتصادي
االيجابيات

- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليًا
- مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي وحالة عمل جيدة

- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.
واحدة من أعلى الوظائف مدفوعة األجر في العالم

السلبيات
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم

- من الصعب جًدا الدخول في هذه المهنة. مطلوب مهارة ومعرفة وخبرة 
واسعة لهذه المهنة.

- ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

- عالم فلك
ماذا يفعلون؟

يالحظون ويبحثون ويفسرون الظواهر الفلكية لزيادة المعرفة األساسية 
أو تطبيق هذه المعلومات على المشكالت العملية.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك فلكي
اإليجابيات:

- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.
- مناسب لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 

النتائج.
-هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.

- واحدة من أعلى الوظائف مدفوعة األجر في العالم.

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون بدء المشاريع وتنفيذها

- من الصعب ج

- ساعات

يشخصون أو
يشمل األطباء
الماشية

فيم

- مناس
- مناسبة لأل

- هذه المه

- غير مناس
- من الصعب ج

- ساعات

يقومون بتص
بالطاقة لتقلي
التصميم أو
الكهربائية؛ أن

الخ

فيما يل

- مناس
- مناسب لألش

- هذه المه
- راتب

- غير مناسب
- من الصعب ا
الم

- ساعات

الوظائف 
المفضلة 
لمــــحبي 
حـــــــــــــل 
المشاكل 
عقــــــــليا  

فريق مكة  

مكة المكرمة

فيمـا هنـاك أشـخاص يحبـون العمل الذي يتعلق باألفـكار والتفكير بدال من النشـاط البدني أو قيادة األشـخاص، وكذلك البحث 
عن الحقائق واكتشـاف المشـكالت ذهنيا، يتفوق لديهم حل المشـاكل عقليا، والتفكير بدال من الكالم، فضال عن العمل على 

المشـاكل الفكرية، وعادة ما يبتعـدون عن األدوار القيادية.
في حين كان الوصف أعاله يناسب شخصيتك، فإليك بعضا من أفضل الوظائف التي تناسب نوع شخصيتك التحليلية.

صيدلي

مهندس طيران

ماذا يفعلون؟
تحب العمل الذي يتعلق باألفكار والتفكير بدال من النشاط البدني أو قيادة األشخاص. تفضل 

البحث عن الحقائق واكتشاف المشكالت ذهنيا.

ماذا يفعلون؟
يؤدون واجبات هندسية في تصميم وبناء واختبار الطائرات والصواريخ والمركبات الفضائية. قد 
يجـري بحثا أساسـيا وتطبيقيا لتقييم قدرة المـواد والمعدات على التكيف مع تصميم الطائرات 

وتصنيعها.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك  صيدليا

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس طيران

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السلبيات:

السلبيات:

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقلًيا.

االعتـراف  يريـدون  الذيـن  لألشـخاص  مناسـبة 
ويريـدون التقـدم الوظيفـي ومهنـة مرموقـة.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

ساعات العمل العادية (٤٠ ساعة في األسبوع).
العمـل  فـرص  مـن  متنوعـة  مجموعـة  هنـاك 

للصيادلـة. المتاحـة 
العمل متاح في كل مكان كصيدلي.

العمل الحر هو خيار في هذه المهنة.
االسـتقرار الوظيفي مرتفع بشـكل مثير لإلعجاب 

في هذه المهنة.

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي 
وحالة عمل جيدة.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

واحـدة مـن أعلـى الوظائـف مدفوعـة األجـر في 
العالم.

ساعات عمل الصيدلي ليست دائما لطيفة.
أنـت مسـؤول عـن طبقـات متعددة مـن األمان 

كصيدالني.
غير مناسـب لألشـخاص الذين يحبون العمل مع 

التصميمات.
مـن الصعـب جـدا الدخـول فـي هـذه المهنـة، 
مطلـوب مهـارة ومعرفـة وخبـرة واسـعة لهذه 

المهنـة.
هناك الكثير من المنافسة داخل هذه الصناعة.

ستجد نفسك واقفا كثيرا في هذه المهنة.
الناس ال يفهمون تعقيدات المهنة.

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم.

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.

مهندس نووي

اقتصادي

مهندس الكترونيات

عالم فلك

ماذا يفعلون؟

يجرون أبحاثا حول مشاريع الهندسة النووية أو يطبقون مبادئ ونظريات العلوم النووية على 
المشـكالت المتعلقـة باإلفـراج عـن الطاقة النووية والتحكـم فيها واسـتخدامها والتخلص من 

النفايات النووية.

ماذا يفعلون؟
يقومـون بإجـراء البحـوث، وإعـداد التقاريـر، أو صياغـة الخطـط لمعالجـة المشـاكل االقتصادية 
المتعلقة بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات أو السياسة النقدية والمالية. قد يجمع ويعالج البيانات 

االقتصادية واإلحصائية باسـتخدام تقنيات أخذ العينات وطرق االقتصاد القياسـي.

ماذا يفعلون؟
يقومـون بالبحـث عـن المكونـات واألنظمـة االلكترونيـة وتصميمهـا وتطويرهـا أو اختبارهـا 
لالستخدام التجاري أو الصناعي أو العسكري أو العلمي باستخدام المعرفة بالنظرية االلكترونية 
وخصائص المواد. تصميم الدوائر والمكونات االلكترونية الستخدامها في مجاالت مثل االتصاالت 

والتوجيـه الفضائـي والتحكم في الدفع والصوتيـات أو األدوات والضوابط.

ماذا يفعلون؟
يالحظـون ويبحثـون ويفسـرون الظواهـر الفلكيـة لزيـادة المعرفـة األساسـية أو تطبيـق هـذه 

المعلومـات علـى المشـكالت العمليـة.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندسا نوويا.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك اقتصادي

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندسا الكترونيات.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك فلكيا

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السلبيات:

السلبيات:

السلبيات:

السلبيات:

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

واحـدة مـن أعلـى الوظائـف مدفوعـة األجـر في 
العالم

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقلًيا

مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي 
وحالة عمل جيدة

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

واحـدة مـن أعلـى الوظائـف مدفوعـة األجـر في 
العالم

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي 
وحالة عمل جيدة.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

راتـب مرتفع جدا (أعلـى ٢٥٪ وظائف مدفوعة 
األجر)

ساعات العمل العادية (٤٠ ساعة في األسبوع).

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

واحـدة مـن أعلـى الوظائـف مدفوعـة األجـر في 
العالم.

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم.

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم

مـن الصعـب جـدا الدخـول فـي هـذه المهنـة. 
مطلـوب مهـارة ومعرفـة وخبـرة واسـعة لهذه 

المهنـة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم.

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.

بـدء  يحبـون  الذيـن  لألشـخاص  مناسـبة  غيـر 
وتنفيذهـا المشـاريع 

مـن الصعـب جـدا الدخـول فـي هـذه المهنـة. 
مطلـوب مهـارة ومعرفـة وخبـرة واسـعة لهذه 

المهنـة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).
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عقليا

جدا الدخول في هذه المهنة. مطلوب مهارة ومعرفة وخبرة 
واسعة لهذه المهنة.

ت العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

- طبيب بيطري
ماذا يفعلون؟

و يعالجون أو يبحثون عن أمراض وإصابات الحيوانات. 
ء البيطريين الذين يجرون البحث والتطوير أو يفحصون 

 أو يعتنون بالحيوانات األليفة والحيوانات المرافقة.

ما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك بيطريا
اإليجابيات:

سب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.
ألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 

النتائج.
هنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.

- الطلب على هذه المهنة ينمو بسرعة

السلبيات:
سب لألشخاص الذين يحبون بدء المشاريع وتنفيذها

جدا الدخول في هذه المهنة. مطلوب مهارة ومعرفة وخبرة 
واسعة لهذه المهنة.

ت العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

- مهندس طاقة
ماذا يفعلون؟

صميم أو تطوير أو تقييم المشاريع أو البرامج المتعلقة 
ليل تكاليف الطاقة أو تحسين كفاءة الطاقة أثناء مراحل 
 البناء أو إعادة تصميم البناء. قد يتخصص في األنظمة 

نظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)؛ المباني 
خضراء إضاءة؛ جودة الهواء؛ أو شراء الطاقة.

لي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس طاقة

اإليجابيات:
سب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.

شخاص الذين يريدون األمن الوظيفي وحالة عمل جيدة
هنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.

ب مرتفع جًدا (أعلى ٪25 وظائف مدفوعة األجر)
 السلبيات

ب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم
لدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 

معرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.
ت العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

- مهندس نظم دقيقة
ماذا يفعلون.

إنهم يبحثون عن أجهزة األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) أو 
يصممونها أو يطورونها أو يختبرونها.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس نظم دقيقية

االيجابيات
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا

- مناسبة لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على النتائج
- ليس من الصعب الدخول في هذه المهنة. المهارات أو المعرفة أو الخبرة 

السابقة المتعلقة بالعمل مطلوبة للبدء.
- راتب مرتفع جًدا (أعلى ٪25 وظائف مدفوعة األجر)

 
السلبيات:

- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم.

- علماء نظم المعلومات الجغرافية
ماذا يفعلون؟

يقومون بالبحث أو تطوير تقنيات الجغرافيا المكانية. قد تنتج قواعد 
بيانات أو تؤدي برمجة التطبيقات أو تنسق المشاريع. قد يتخصص في 
مجاالت مثل الزراعة أو التعدين أو الرعاية الصحية أو تجارة التجزئة أو 

التخطيط الحضري أو االستخبارات العسكرية.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك عالم نظم معلومات جغرافية.

االيجابيات:
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.

- مناسب لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 
النتائج.

- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.
- راتب مرتفع جدا (أعلى ٪25 وظائف مدفوعة األجر).

- ساعات العمل العادية (40 ساعة في األسبوع).
 

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم

- من الصعب الدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 
المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.

- مبرمجو الحاسب اآللي
ماذا يفعلون؟

يقومون بإنشاء وتعديل واختبار التعليمات البرمجية والنماذج والبرامج 
النصية التي تسمح بتشغيل تطبيقات الكمبيوتر. العمل من المواصفات 

التي وضعها مطورو البرامج أو األفراد اآلخرون. قد يساعد مطوري 
البرامج من خالل تحليل احتياجات المستخدم وتصميم الحلول البرمجية. 
قد يطور ويكتب برامج الكمبيوتر لتخزين وتحديد موقع واسترجاع وثائق 

وبيانات ومعلومات محددة.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مبرمجا

اإليجابيات:
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا.

- مناسبة لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 
النتائج.

- هذه المهنة مثالية لألشخاص الذين يحبون العمل في الداخل.
- راتب مرتفع جدا (أعلى ٪25 وظائف مدفوعة األجر)

-ساعات العمل العادية (40 ساعة في األسبوع).
 

السلبيات:
- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون بدء المشاريع وتنفيذها.

- من الصعب الدخول في هذه المهنة. مطلوب قدر كبير من المهارات أو 
المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة.

- علماء اآلثار
ماذا يفعلون

يجرون أبحاثا إلعادة بناء سجل لحياة اإلنسان السابقة وثقافته من البقايا 
البشرية، والتحف، والميزات المعمارية، والهياكل المستعادة من خالل 

التنقيب، أو االسترداد تحت الماء، أو غيرها من وسائل االكتشاف.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك عالم آثار

االيجابيات:
- مناسب لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت عقليا

- مناسب لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين يركزون على 
النتائج.

- راتب جيد جدا.
- الطلب على هذه المهنة ينمو بسرعة كبيرة.

 
السلبيات:

- غير مناسب لألشخاص الذين يحبون مساعدة اآلخرين وتعليمهم.
- من الصعب جدا الدخول في هذه المهنة. مطلوب مهارة ومعرفة وخبرة 

واسعة لهذه المهنة.
- ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في األسبوع).

مبرمجو الحاسب اآلليطبيب بيطري

مهندس نظم دقيقة

مهندس طاقة

علماء اآلثار

علماء نظم المعلومات الجغرافية

ماذا يفعلون؟

يشخصون أو يعالجون أو يبحثون عن أمراض وإصابات الحيوانات. يشمل ذلك األطباء البيطريين 
الذيـن يجـرون البحث والتطوير أو يفحصون الماشـية أو يعتنـون بالحيوانات األليفة والحيوانات 

المرافقة.

ماذا يفعلون؟

يقومـون بإنشـاء وتعديـل واختبـار التعليمـات البرمجية والنمـاذج والبرامج النصية التي تسـمح 
بتشـغيل تطبيقـات الكمبيوتـر. العمل من المواصفات التـي وضعها مطورو البرامـج أو األفراد 
اآلخـرون. قـد يسـاعد مطـوري البرامـج من خالل تحليـل احتياجات المسـتخدم وتصميـم الحلول 
البرمجيـة. قـد يطـور ويكتب برامج الكمبيوتـر لتخزين وتحديـد موقع واسـترجاع وثائق وبيانات 

ومعلومـات محددة.

ماذا يفعلون؟

إنهـم يبحثـون عـن أجهـزة األنظمـة الكهروميكانيكيـة الدقيقـة (MEMS) أو يصممونهـا أو 
يطورونهـا أو يختبرونهـا.

ماذا يفعلون؟
يقومـون بتصميـم أو تطويـر أو تقييـم المشـاريع أو البرامـج المتعلقة بالطاقـة لتقليل تكاليف 
الطاقـة أو تحسـين كفـاءة الطاقـة أثنـاء مراحـل التصميـم أو البناء أو إعـادة تصميـم البناء. قد 
يتخصص في األنظمة الكهربائية؛ أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)؛ المباني 

ماذا يفعلون؟الخضـراء إضاءة؛ جـودة الهواء؛ أو شـراء الطاقة.

يجرون أبحاثا إلعادة بناء سـجل لحياة اإلنسـان السـابقة وثقافته من البقايا البشـرية، والتحف، 
والميزات المعمارية، والهياكل المستعادة من خالل التنقيب، أو االسترداد تحت الماء، أو غيرها 

من وسائل االكتشاف.

ماذا يفعلون؟
يقومـون بالبحـث أو تطوير تقنيات الجغرافيا المكانية. قـد تنتج قواعد بيانات أو تؤدي برمجة 
التطبيقـات أو تنسـق المشـاريع. قـد يتخصـص فـي مجـاالت مثـل الزراعـة أو التعديـن أو الرعاية 

الصحيـة أو تجـارة التجزئـة أو التخطيط الحضري أو االسـتخبارات العسـكرية.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك بيطريا

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مبرمجا

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس نظم دقيقية

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك مهندس طاقة

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك عالم آثار

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات كونك عالم نظم معلومات جغرافية.

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السلبيات:

:السلبيات

السلبيات:

السلبيات:

السلبيات:

السلبيات:

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

الطلب على هذه المهنة ينمو بسرعة

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

راتـب مرتفع جدا (أعلـى ٢٥٪ وظائف مدفوعة 
األجر)

ساعات العمل العادية (٤٠ ساعة في األسبوع).

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يحبـون حـل المشـكالت 
عقليا

مناسبة لألشخاص الذين يقدرون اإلنجازات والذين 
يركزون على النتائج

المهنـة.  هـذه  الدخـول فـي  الصعـب  مـن  ليـس 
المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة السـابقة المتعلقة 

للبـدء. بالعمـل مطلوبـة 
راتب مرتفع جدا (أعلى ٢٥٪ وظائف مدفوعة األجر)

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسبة لألشخاص الذين يريدون األمن الوظيفي 
وحالة عمل جيدة

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

راتـب مرتفع جدا (أعلـى ٢٥٪ وظائف مدفوعة 
األجر)

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

راتب جيد جدا.
الطلب على هذه المهنة ينمو بسرعة كبيرة.

مناسـبة لألشخاص الذين يحبون حل المشكالت 
عقليا.

مناسـبة لألشـخاص الذيـن يقـدرون اإلنجـازات 
والذيـن يركـزون علـى النتائـج.

هـذه المهنـة مثاليـة لألشـخاص الذيـن يحبـون 
العمـل فـي الداخل.

راتـب مرتفع جدا (أعلـى ٢٥٪ وظائف مدفوعة 
األجر).

ساعات العمل العادية (٤٠ ساعة في األسبوع).

بـدء  يحبـون  الذيـن  لألشـخاص  مناسـبة  غيـر 
وتنفيذهـا المشـاريع 

مـن الصعـب جـدا الدخـول فـي هـذه المهنـة. 
مطلـوب مهـارة ومعرفـة وخبـرة واسـعة لهذه 

المهنـة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).

بـدء  يحبـون  الذيـن  لألشـخاص  مناسـبة  غيـر 
وتنفيذهـا. المشـاريع 

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم.

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم.

مـن الصعـب جـدا الدخـول فـي هـذه المهنـة. 
مطلـوب مهـارة ومعرفـة وخبـرة واسـعة لهذه 

المهنـة.
سـاعات العمل الطويلة (أكثر من ٤٠ سـاعة في 

األسبوع).   

غيـر مناسـبة لألشـخاص الذين يحبون مسـاعدة 
اآلخريـن وتعليمهم

مـن الصعب الدخول في هـذه المهنة. مطلوب 
قـدر كبيـر مـن المهـارات أو المعرفـة أو الخبـرة 

المتعلقـة بالعمـل لهـذه المهنة.
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اإلطاللة على 
المدرج .. خدمة 

وفرصة

عبداهلل محمد الشهراني
@ALSHAHRANI_1400

لقناعتي بالفكرة أجد نفسي مستحسنا 
إعادة طرحها مجـددا، ولعلها من خالل 
القيادات الجديدة في قطاع الطيران تجد 
من يتبناها ويشـرع فـي تنفيذها. بدأت 
قصة الفكرة أثناء زيارتي لمصنع بوينج 
للطائـرات في مدينة سـياتل األمريكية، 
وعنـد المدخـل بالتحديد رأيـت منطقة 
كبيرة تطـل على مدرج اإلقـالع، يجلس 
فيهـا النـاس مـع أطفالهـم، ومحترفو 
تصويـر ينصبـون معداتهـم اللتقـاط 
الصـور االحترافيـة، لوهلـة توقعـت أن 
هـذا األمـر مقتصـر فقط على شـركة 
بوينج، وعند زيـارة مصنع أيرباص في 
مدينة هامبورج األلمانية رأيت المنطقة 
نفسـها مجهزة لعامة النـاس، فتوقعت 
أن الفكرة فقط مقتصرة على الشركات 

المصنعـة )قّلة ولف(.
هـذه  أن  اكتشـفت  الحقيقـة  فـي 
المساحات موجودة في أغلب مطارات 
»أمسـتردام،  فـي  تجدهـا  العالـم، 
برشـلونة، لـوس أنجلـوس، زيـورخ، 
فرانكفورت، بيرث، بودابسـت... إلخ«. 

مسـاحات هيأتهـا المطـارات لعامة 
الناس بالقـرب من مدرجـات اإلقالع، 
ويختلف شـكل ومسـتوى التهيئة من 
مطـار إلى آخـر، فبعـض المطـارات 
مسـاحات  تحديـد  علـى  اقتصـرت 
فقـط، يجلس فيهـا النـاس ويمارس 
محترفو التصوير هوايتهم، ومطارات 
قامـت بتهيئـة المنطقـة المخصصة 
بمقاعـد ومظـالت ومسـاحة خاصة 
أخـرى  ومطـارات  بالمصوريـن، 
استثمرت المكان وجعلته مصدر دخل 

جديـد، بحيـث يكـون موقعـه جاذبا 
للمسـتثمرين وممتعا للجمهور، فتجد 
المقاهي المفتوحة والمطاعم المطلة 

علـى مـدرج المطار.
ربمـا اعتـاد »بعـض« العامليـن فـي 
المطارات رؤية هـذه المناظر »اإلقالع 
لهـم  بالنسـبة  فباتـت  والهبـوط«، 
أمـرا عاديـا وغيـر ممتع وال يسـتحق 
االهتمام، لكنها في الحقيقة أمور في 
غايـة اإلمتـاع للناس غيـر المرتبطين 
بقطـاع الطيـران، وتحظـى باهتمـام 

كبير خصوصا لدى األطفال ومحترفي 
التصويـر، لـذا يأتـي السـؤال: لمـاذا 
ال توجـد لدينـا مثـل هـذه المناطـق 
المجاورة لمدرج اإلقالع في مطاراتنا؟ 
والمعـروف أننـا فـي المملكـة نحـب 
»الكشـتات« في البر والحدائق العامة 
وحتـى خـارج البلـد، وأيضـا نحـب 
التصويـر ونتفنـن فيـه، وانسـتقرام 
والسـناب شـات أكبر دليل علـى ذلك.
تسـارع الطائرة على المدرج وإقالعها 
عـن األرض، وصعودهـا إلـى السـماء 
واختفاؤهـا بعـد اختراقها للسـحب، 
مشـهد له معان كثيرة ويشـد االنتباه 
)مـع هـذا  بعيـدا  بالعقـل  ويسـرح 
المنظـر، أنـا ومحبـي الطيـران هنا.. 
نتنّح(. ربط الناس وخصوصا األطفال 
بالطيـران لـه معـان وفوائـد كثيـرة، 
الطيران يعني الفضاء، يعني الصعود، 
يعني االستكشـاف، الطيران هو متعة 
السـفر، هو الحزن في الوداع، وفرحة 
االسـتقبال، هو االبتعـاث والغربة، هو 
#طائرة_خضـراء فوق هام السـحب.

حادث مروري 
ينهي حياة 17 

شخصا بمصر

تسرب غاز ينقل 
200 امرأة 

للمستشفى 
بالهند

موجة جفاف 
تصيب األغنياء 

بكاليفورنيا

لقـى 17 شـخصا حتفهـم وأصيب 
4 آخـرون فـي حادث تصـادم بين 
سـيارة نقل وحافلة صغيـرة لنقل 
الـركاب بمحافظة سـوهاج جنوب 

. مصر
وذكر بيـان للمحافظـة أن الحادث 
وقـع على طريق جهينة الصحراوي 
الغربـي أمـس، مضيفا أنـه تم نقل 
المصابين إلى مستشـفى سـوهاج 

الجامعي.
وكلـف محافـظ سـوهاج األجهـزة 
باالنتقـال  بالمحافظـة  التنفيذيـة 
إلـى موقع الحـادث ومتابعـة حالة 
المصابين وسـرعة إنهـاء إجراءات 

تسـليم المتوفيـن لذويهم.

تسـبب تسـرب غـاز فـي مصنـع 
لأللبسة في جنوب الهند بنقل 200 
امرأة على األقل للمستشفى، بحسب 

ما ذكرته الشـرطة أمس.
وعانت العامالت من الغثيان والقيء 
بمصنع فـي منطقة أتشـيوتابورام 
بوالية أنـدرا براديـش الجنوبية إثر 
تسرب بالغاز، حيث ذكرت الشرطة 
أن »وضـع النسـوة مسـتقر، ولـم 
تسـجل أي حالـة وفـاة، وتـم فتح 

تحقيق فـي الحادث«.

انتقلت ندرة المياه وهالك المحاصيل 
الزراعية إلى مناطـق غنية ومتقدمة 
فـي الواليـات المتحدة، مثـل مدينة 
لـوس أنجلـوس، حيث يقيـم العديد 
من نجوم المجتمع واألثرياء، وتشتهر 
بأنها مركز لصناعة السينما العالمية.

الميـاه  شـركة  إعـالن  وبمجـرد 
بكاليفورنيـا الجنوبيـة، فرض أكثر 
القيـود صرامـة علـى اسـتخدامات 
المياه بالنسـبة لماليين السكان في 
المنطقـة، أوصى العاملون بشـركة 
مياه الس فيرجينز بأن يروي السكان 
حدائقهـم مرة واحدة في األسـبوع.

وتهـدف هـذه القيـود إلـى خفض 
 %35 بنسـبة  الميـاه،  اسـتهالك 
وخفض االسـتخدام إلـى 80 جالونا 
في اليوم للشخص الواحد، بينما كان 
معدل االسـتخدام اليومي للشـخص 
في بلـدة الس فيرجينز 193 جالونا 
عـام 2021، وفقـا لبيانـات واليـة 

كاليفورنيا.

د ب أ - سوهاج

مكة - مكة المكرمة

د ب أ - لوس أنجلوس

سلحفاة تعرقل حركة 
القطارات بإنجلترا

مكة

مكة المكرمة

عرقلت سلحفاة جريحة على 
إحدى السكك الحديدية حركة 

القطار في شرق إنجلترا لعدة 
ساعات، بحسب ما أعلنته شركة 

»غريتر أنغليا« للقطارات.

ونشـرت »غريتـر أنغليـا« 
تغريدة على تويتر أفادت فيها 
بأن »حيوانات على السـكة في 
هارلينـغ رود تسـببت بإغالق 
الخط وقد يتـم إلغاء أو تأجيل 

رحـالت القطـارات التـي تمر 
عبـر هـذه المحطـة«، حيـث 
أعلنت فيما بعد أن »السلحفاة 
المصابـة أزيلـت وأعيـد فتح 
كل الخطوط«، مشـيرة إلى أن 
حركة المرور ستعود ببطء إلى 

. طبيعتها
وطمأنت شـركة القطارات 
عبـر الشـبكة االجتماعية إلى 
أن »فريقـا متخصصا للرعاية 
تولى معالجة السـلحفاة وأبلغ 
الشركة أنها ستتعافى تماما«.

اكتشاف جين يقلل خطر 
الوفاة بكورونا

مكة

مكة المكرمة

اكتشف فريق بحثي من جامعة 
دويسبورغ - إيسن غرب ألمانيا 

نوعا معينا من الجينات يقلل 
مخاطر الوفاة عند اإلصابة 

بمرض كورونا بنسبة %35.

وقالت بيرته مولنديك رئيسة 
فريق الدراسة »إن جي إن بي3 
هو جين يقوم بتشـفير وحدة 
فرعية وظيفية مهمة لما يطلق 
عليه بروتين جـي الذي يدخل 
فـي العديد مـن العمليات في 
الجسم، وقد تمكن فريق العمل 

الخاص بنا أن يوضح في عمله 
التحضيري أمورا من بينها أن  
النمـط الجينـي المذكـور في 
الدراسة أدى إلى تنشيط خاليا 

مناعية«.
مولنديـك  واسـتطردت 
»اسـتطعنا أيضا أن نوضح أن 
خاليا األشـخاص الذين لديهم 
النمـط الجيني جـي إن بي3- 
تي تي كانوا هم أصحاب أقوى 
رد فعل على فيـروس كورونا 
وربما يفسـر هذا السبب وراء 
االنخفـاض القوي في مخاطر 
الوفاة لـدى حملة هذا الجين«.

ما وراء املاركة.. 

«Gucci» غوتيش
جرعة فايزر الرابعة تقلل اإلصابة 

بكورونا للعاملين بالمستشفيات
د ب أ

واشنطن

أظهرت دراسة أن العاملين بالمستشفيات الذين يحصلون 
علـى جرعة رابعة من لقاح شـركة فايزر، أقل عرضة بكثير 
لإلصابة بكورونا مقارنة بنظرائهم الذين حصلوا على ثالث 

جرعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج لألنباء أمس.
 وتعد نتائج الدراسـة التي تم نشـرها في مجلة الجمعية 
الطبيـة األمريكية المفتوحـة أحدث ما يؤكـد فوائد الجرعة 
المعـززة الثانيـة ضد عدوى سـاللة أوميكرون، كما أشـار 
القائمون على الدراسـة إلـى أن الجرعة اإلضافيـة تعد أداة 
للحيلولة دون نقص الطواقم الطبية ووقاية األنظمة الصحية 

أوقات اإلجهاد. في 

النباتات تنشط أثناء ليالي 
الصيف الهادئة

د ب أ

برلين

تنبـض الحدائـق بالحياة عند 
غـروب الشـمس، حيث تنشـط 
بعض أنواع النباتات والحيوانات 
أثنـاء الليل فقط ويكون الشـفق 

هو وقت اسـتيقاظها.
وتقول ميالني كونراد، رئيسة 

مجموعـة معنية بالحفـاظ على 
الطبيعة فـي ألمانيـا، »إن هناك 
الكثير الذي يمكـن للمرء أن يراه 
ويسـمعه ويتذوقه ويشـمه عند 
تواجـده في حديقة طبيعية أثناء 
النهار، ولكن في أمسـيات فصل 

الصيف الدافئـة، تغمر األصوات 
والروائح السماء واألرض في فترة 

الغسق«.
وتقول عالمة األحياء ومنسـقة 
الحدائـق، بريجيـت كالينود »إن 
األزهار المسائية والليلية تحتوي 
علـى أصبـاغ تعكس ضـوء ذي 
موجـات قصيرة«. كمـا أن هناك 
نباتـات أخـرى يكون لهـا بريق 
فضي مثـل »المريمية« والبطنج 

البيزنطي.
وتنصـح كالينـود بـأن يقوم 
المرء بتجهيز مقاعد في حديقته 
حتى ال يضيـع فرصة متابعة ما 
يحـدث. ومـن الناحيـة المثالية، 
يجب أن يتم وضع المقاعد بحيث 
يمكن للمرء االسـتمتاع بمشاهدة 
غـروب الشـمس أيضـا، مضيفة 
»إن غروب الشمس هو من أجمل 

اللحظات في فترة المسـاء«.

المصمم:
غوتشيو غوتشي  

ولد عام 1891 في فلورنسا بإيطاليا

بدأت في عام 1921 عندما أسس مؤسس العالمة التجارية غوتشيو شركة متخصصة في 
إنتاج السلع الجلدية، وتم افتتاح المتجر األول في فلورنسا بإيطاليا.

بحلول عام 1951 كشفت غوتشي  تفاصيل شريطها الشهير باللونين األخضر واألحمر. 

توفي غوتشـيو في عام 1953 عن عمر يناهز 72 عاما ثم انضم أوالده » ألدو«  وشـقيقه 
»رودولفـو  »إلـى الشـركة لتولي تطويـر وتنمية سـمعة العالمة التجارية التي انتشـرت 

كبيرة. بسرعة 

صنعت غوتشـي وشـاحا خاصا بطبعة األزهار لغريس كيلي في عام 1966،  أدى هذا إلى 
تعزيز شعبية عالمة غوتشي التجارية.

تولـى ماركـو بيزاري منصب الرئيس التنفيذي لشـركة Gucci في ديسـمبر 2014. وعين 
أليسـاندرو ميشـيل مديرا إبداعيا. كانت هذه نقطة تحول كبيرة للشـركة.

شوق اللهيبي

مكة المكرمة

تعتبر الماركة اإليطالية غوتشي واحدة 
من أفضل العالمات التجارية في العالم، 

والتي تشتهر باإلبداعات االنتقائية 
والمعاصرة التي تمثل ذروة الحرفية 

اإليطالية من حيث الجودة واالهتمام 
بالتفاصيل والتصميم المبتكر، مما عزز 

مكانتها كواحدة من أكثر دار األزياء 
المرغوبة في العالم.

تاريخ الماركة: 

غوتشي والمشاهير:
تم تصوير مشاهير مثل إليزابيث تايلور وهي 

تحمل  حقيبة لغوتشي وأيضا غريس كيلي، 
وأودري هيبورن، وجاكي كينيدي من خالل 

تصويرها مع حقيبة كتف من غوتشي.

Infographics                 A. Abu-Suliman
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