القيادة تهنئ رئيس النيجر
بذكرى االستقالل
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد ب��ازوم ،رئي�س جمهورية النيجر،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامته ،بهذه املنا�سبة .التفا�صيل �ص3

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

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

تكثيف اجلهود لتحقيق املناعة املجتمعية معارك ر�سوم �صيانة التمليك م�ستمرة
الريا�ض  -البالد

دع��ت وزارة ال�صحة جميع ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات للم�سارعة ب�أخذ
اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا ليت�سنى لهم �أخذ الثانية قبل بداية العام
الدرا�سي القادم ,وذلك توا� ً
صال جلهودها ملنع العدوى وحماية املجتمع
من م�ضاعفات الفريو�س ،ال �سيما مع توفر املواعيد يف مراكز اللقاحات
كافة  ،توقع اال�ست�شاري يف مركز الأبحاث مبدينة امللك فهد الطبية

والباحث يف الفريو�سات التنف�سية ،الدكتور بندر الع�صيمي� ،أن يتم
الو�صول اىل املناعة املجتمعية بال�سعودية من فريو�س كورونا ـــ تطعيم
 % 70من ال�سكان ــ ،بحلول � 10أكتوبر املقبل.
يوما فقط للو�صول �إىل
وق��ال الع�صيمي –عرب تويرت« -بقى ً 70
املناعة املجتمعية �إذا ا�ستمر التطعيم مبعدل � 3أ�شخا�ص كل ثانية� ،أو
� 286ألف �شخ�ص يف اليوم».
التفا�صيل �ص4

جدة  -عبدالهادي املالكي

لو كنت م�ست�أجرا لكان الو�ضع �أف�ضل من معاي�شة معارك
اخلالفات على ر�سوم �صيانة العمارة والوحدات ال�سكنية مبا
يف ذلك امل�صعد وت�سربات املياه وم�شاكل املكيفات والكهرباء
والقائمة تطول خا�صة �أن مالك العمارة نف�ض يده مبجرد ا�ستالم
ثمن ال�شقق ،فيما حتظى ال�صيانة ونظم ال�سالمة باهتمام القليل

وال جتد �أدنى اهتمام من قبل ال�سواد الأعظم مع �شديد الأ�سف.
عبارة �أطلقها �أحدهم متح�سر ًا ومت�سائالً:
ماذا عن احتاد امل�لاك؟ ومن يرغم املمتنعني للم�ساهمة يف
�صيانة املبنى امل�شرتك؟ وهل يظل الدفع ح�صرا على البع�ض
دون البع�ض؟ بحجج واهية ال تخرج عن املماطلة والتهرب من
امل�سئولية.
التفا�صيل �ص5

الهيئة السعودية للفضاء تتعاون بالبحث العلمي مع مراكز دراسات فرنسية

عقوبات صارمة في انتظار
مشوهي المتنزهات
جدة -البالد

�أكد عدد من املواطنني �ضرورة حتلي املتنزهني
بالوعي وعدم �إ�شعال النريان  ،ف�ضال عن �ضرورة
اتخاذهم جميع االحتياطات التي متنع ن�شوب
احل��رائ��ق �أو الإ� �ض��رار بالغطاء النباتي ،منها
ا�ستخدام موقد ل�ضمان ع��دم انت�شار ال�ن��ار �أو
�إ�ضرارها بالغطاء النباتي ،وع��دم �إ�شعال النار
بالقرب من جذوع الأ�شجار ،وعدم �إ�شعال النار
�أثناء هبوب الرياح ،و�إطفاء النار ب�شكل كامل قبل
مغادرة املكان� ،إىل جانب �ضرورة رمي املخلفات
يف احل��اوي��ات املخ�ص�صة لذلك  ،الفتني �إىل �أنه
بني احلني والآخر يتم ر�صد نريان تركها بع�ض
املتنزهني ف�ضال عن قمامة وخملفات متناثرة يف
�أرجاء يف املتنزهات والغابات .

ويف ال�سياق نف�سه �أكد املركز الوطني لتنمية
ال �غ �ط��اء ال�ن�ب��ات��ي وم�ك��اف�ح��ة الت�صحر � �ض��رورة
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �غ��اب��ات وامل �ت �ن��زه��ات الوطنية
وجميع م��واق��ع الغطاء النباتي وع��دم الإ��ض��رار
ب�ه��ا ب��إ��ش�ع��ال ال �ن�يران ورم ��ي امل�خ�ل�ف��ات يف غري
�أماكنها املخ�ص�صة حفاظا على البيئة .وتن�ص
الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر وف ًقا لنظام البيئة على �أن �إ�شعال النار
يف غ�ير الأم��اك��ن املخ�ص�صة لها يف ال�غ��اب��ات �أو
املتنزهات الوطنية� ،أو بغري الو�سائل امل�سموح بها
من املركز هي خمالفة ت�صل عقوبتها �إىل 3000
ري ��ال� ،إ� �ض��اف��ة �إىل تطبيق ال�ع�ق��وب��ات اخلا�صة
بحرق الأ�شجار وال�شجريات املن�صو�ص عليها يف
الالئحة التنفيذية لالحتطاب.
التفا�صيل �ص8

نمو قياسي للقطاع غير النفطي واالستثمار الجريء
جدة  -البالد

�شهدت منظومة اال�ستثمار اجل��ريء يف اململكة
منو ًا �سنوي ًا بن�سبة  % 65لت�سجل �أعلى م�ستوى
لها يف الن�صف الأول من العام احلايل.
و�أو���ض��ح ت�ق��ري��ر ل�شركة "ماجنت"عن �سوق
اال�ستثمار اجل ��ريء � ،أن ال�شركات النا�شئة يف
ال�سعودية تلقت ا�ستثمارات جريئة بقيمة 168
م �ل �ي��ون دوالر يف ال�ن���ص��ف الأول ،م �� �ش�يرا �إىل
�أن قيمة اال�ستثمار اجل ��ريء يف اململكة  ،خالل
ال�ن���ص��ف الأول يبلغ  % 14م��ن �إج �م��ايل قيمة

الفي�صل

الرويلي يبحث التعاون العسكري مع بريطانيا

يكرم الفائزين عامليا
جدة -البالد

ك��رم م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة
الأمري خالد الفي�صل يف مقر الإمارة بجدة ،عد ًدا من طالب وطالبات
جامعة �أم القرى الذين ح�صلوا على جوائز عاملية يف معر�ض جنيف
لالبتكارات  ،2021الذي نظمته املنظمة العاملية للملكية الفكرية،

تونس

الريا�ض -البالد

عرب االت�صال املرئي ،خالل الفرتة من  14 - 10مار�س .2021
وهن�أ �سموه رئي�س جامعة �أم القرى الدكتور معدي القحطاين،
والطالب والطالبات الفائزين ،م�ؤكد ًا �أن هذا الإجناز العلمي يعك�س
ما و�صل �إليه �أبناء وبنات هذا الوطن من مكانة علمية عاملية ،متمن ًيا
لهم مزي ًدا من النجاح ،لي�سهموا بابتكاراتهم يف نه�ضة الوطن.
التفا�صيل �ص2

ا� �س �ت �ق �ب��ل رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الأرك�� ��ان
ال�ع��ام��ة ال�ف��ري��ق الأول ال��رك��ن فيا�ض
بن حامد الرويلي يف مكتبه� ،أم�س،
كبري م�ست�شاري ال��دف��اع يف اململكة
امل �ت �ح��دة ل �� �ش ��ؤون ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و�شمال �أفريقيا الفريق الركن مارتن
�سامب�سون.
و�أك�� ��دا خ�ل�ال اال� �س �ت �ق �ب��ال �أه�م�ي��ة
التعاون الثنائي والتن�سيق امل�شرتك
يف امل �ج��االت ال��دف��اع�ي��ة والع�سكرية
و�سبل تطويرها مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني.

النظام اإليراني يدفع «الصامتون» للمحارق
جدة  -البالد

ف�ساد الإخوان حتت املجهر

اال�ستثمارات املمنوحة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا كلها  ،وا�ستحوذت على % 22
من ال�صفقات يف املنطقة  ،وبلغ ن�صيب التقنية
املالية والأغذية وامل�شروبات مع ًا على  % 44من
التمويالت اال�ستثمارات .وت��ويل الهيئة العامة
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة "من�ش�آت" �إهتماما
ك �ب�يرا ب�ت�ق��دمي اخل��دم��ات وال�ب�رام��ج وامل��ب��ادرات
الداعمة ل��رواد الأع�م��ال لتعزيز منوهم وقدراتهم
التناف�سية ،فيما يحقق ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص من��وا
متزايدا يف �إ�سهامه بالناجت الإجمايل  .التفا�صيل �ص6

�أ�ساليب ال �إن�سانية ي�ستخدمها النظام الإيراين لتنفيذ م�شروعه
الإجرامي باملنطقة والعامل ،غري مكرتث بالآثار الإن�سانية املدمرة
ل�شباب العديد م��ن البلدان التي ي�ستغل فيها امل�لايل الأط�ف��ال
دروع��ا ب�شرية يف مناطق احل��روب وال�ن��زاع��ات ،خارقني بذلك
القانون ال��دويل والإن���س��اين ،يف جتنيد الأط �ف��ال ،دون ال�سن
النظامية يف العمليات الع�سكرية ،وت�شجيع امليلي�شيات التابعة
لها على هذا ال�سلوك ،لفر�ض هيمنتها طويلة الأمد على مناطق
ت�أثريها ،وبتكاليف زهيدة ،وفقا ملا ر�صدته املنظمات احلقوقية
والإن���س��ان�ي��ة .وظ��ل جتنيد الأط �ف��ال مت�أ�صال يف فكر النظام
الإيراين منذ احلرب العراقية – الإيرانية ،طبقا لكتاب «ال�ضحايا
ال�صامتون� ..إيران وع�سكرة الأطفال يف ال�شرق الأو�سط» ،الذي
�أ�صدره باحثان يف املعهد الدويل للدرا�سات الإيرانية (ر�صانة)
بالريا�ض ،م�ؤكدين �أن��ه ج��رى ت�صدير ه��ذا الفكر �إىل البلدان
العربية ،حيث تت�شابه �أدبيات الأحزاب وامليلي�شيات يف االعتماد
على التجنيد والقوة الب�شرية وا�ستغالل الأطفال بكثافة.

وت�ستغل �إي��ران حاجة املجتمعات الفقرية للمال ،كما تعمد
�إىل ت�سخري امل�ساعدات والأن�شطة اخلريية والك�شفية لتجنيد
الأط �ف��ال ،حيث مت ّثل العنا�صر ال�شابة بيئة جاذبة للتجنيد
واال��س�ت�غ�لال ،مقارنة بالبالغني .وب��رغ��م التقارير الأمم�ي��ة،
وال�ق��وان�ين التي حت � ّرم ا�ستخدام الأط �ف��ال م��ا دون الثامنة
ع�شرة يف العمليات الع�سكرية ،وتعترب جتنيد الأطفال ما
دون اخلام�سة ع�شرة جرمية من جرائم احل��رب � ،اَّإل �أ َّن��ه ال
تتوفر �أدوات ردع لل�ضغط على تلك املمار�سات ومعاقبة
مرتكبيها حتى الآن .وتعمل ملي�شيات �إيران املنت�شرة يف
اليمن ولبنان و�سوريا وع��دد من البلدان الأخ��رى ،على
«ع�سكرة املناهج التعليمية» ،ال�ستقطاب �صغار ال�سن
وت�سميم عقول الأطفال بالأفكار الإرهابية ،كما �أن هناك
م�ؤ�س�سات تابعة مللي�شيات طهران قائمة على تب ِّني فكر
التجنيد ك�أحد و�سائل النظام الإيراين منذ بدء الثورة
الإي��ران �ي��ة؛ لرت�سيخ املفاهيم ال� َع� َق��دِ َّي��ة التي تخدِ م
منهجه وتدعم ا�ستمرارية م�شروعه.
َ
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الفيصل يكرم طالب أم القرى الفائزين بجوائز عالمية

أخبار موجزة

أمير جازان يتفقد مواقع السيول
جازان -وا�س
تفقد الأمري حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أمري منطقة جازان� ،أم�س ،بع�ض املواقع والقرى
الواقعة على مقربة من جمرى ال�سيل ب��وادي بي�ش ووادي �شهدان ومركز احلكامية بعد
ال�سيول التي �شهدتها املنطقة وت�شهدها حالي ًا.كما زار �سموه قرية امل�ضايا مبركز احلكامية
التابع ملحافظة �أحد امل�سارحة ،التقى خاللها مبحافظ �أحد امل�سارحة عبدالله الريثي وعدد ًا
من م�شايخ و�أهايل املركزّ ،
مطلعا �سموه على اخلدمات املقدمة للأهايل.

أمير الباحة يكرم طالبتين
الباحة -البالد

جدة -البالد
كرم م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة
املكرمة الأمري خالد الفي�صل يف مقر الإمارة بجدة ،عددًا
من طالب وطالبات جامعة �أم القرى الذين ح�صلوا على
جوائز عاملية يف معر�ض جنيف لالبتكارات ،2021
ال���ذي نظمته املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،عرب
االت�����ص��ال امل��رئ��ي ،خ�لال ال��ف�ترة م��ن  14 - 10مار�س
.2021
وهن�أ �سموه رئي�س جامعة �أم القرى الدكتور معدي
القحطاين ،والطالب والطالبات الفائزين ،م�ؤكد ًا �أن
هذا الإجناز العلمي يعك�س ما و�صل �إليه �أبناء وبنات
هذا الوطن من مكانة علمية عاملية ،متمنيًا لهم مزيدًا من
النجاح ،لي�سهموا بابتكاراتهم يف نه�ضة الوطن.
وك�� ّرم الأم�ير خالد الفي�صل الطالب والطالبات وهم,
�أجم��اد البقمي عن م�شروع (ع�صاك تدلك) للمكفوفني،
ويوجد بها خا�صية ( )GPSوبالإمكان ا�ستخدامها من
قبل املكفوف باحل�سا�سات �أو ال�سماعة ،وا�ستخدمها عن
طريق برنامج يو�ضع يف جهاز املكفوف وحتديد املكان

املق�صود) ،والطالب زي��اد املتني عن م�شروع (القفاز
ال��رائ��ع) ال���ذي ي�ترج��م لغة الإ���ش��ارة �إىل لغة �سمعية،
ّ
تبث عن طريق ال�سماعة اخلارجية املوجودة بالقفاز،
لتح�سني التوا�صل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية) ،والطالبة
داليا �أبو ريا عن م�شروع (اخلدمة الطبية الذاتية) وهو
جهاز طبي ل�صرف امل�سكنات  -خاف�ضات احل���رارة -
والأدوية ال�شهرية لتوفري الوقت واجلهد على املر�ضى،
ويتم �صرف الأدوية عن طريق باركود تتم قراءته عرب
جهاز اخلدمة الذاتية الطبية).
كما ك��� ّرم الطالبني ج��ه��اد فلمبان وخليل مياجان عن
م�شروع (وحدة �ضربات ال�شم�س املتنقلة) وهو عبارة
عن حقيبة ت�ساعد يف توفري الرعاية الطبية الطارئة
لعالج �إ�صابات �ضربات ال�شم�س وتفادي امل�ضاعفات
اخل��ط��رة ,وحت��ت��وي احلقيبة على نقالة قابلة للطي،
ح��ي��ث ي�سهل فتحها وت��رك��ي��ب��ه��ا حل��م��اي��ة امل�����ص��اب من
���ض��رب��ات ال�شم�س ورذاذات م��اء ت�ساعد على تربيد
وترطيب اجل�سم لتجنب امل�ضاعفات ،والطالب علي
الربكاتي عن م�شروع (ال�سخان الذكي) ويقدم خدمة

تطوير ال�سخانات املياه املنزلية ليتم التحكم بها عن
طريق تطبيق يف اجلوال يتيح �إمكانية التحكم مبقدار
درجة حرارة املاء والت�شغيل والإيقاف ح�سب التوقيت
وال�ساعة التي يريد فيها امل�ستخدم بدء عملية الت�سخني،
مما يخف�ض ا�ستهالك الكهرباء.
وكرم �سموه الطالبة �سمر اجلهني عن م�شروع (نظام
حماية التو�صيالت الكهربائية من احلرائق) ويهدف
حلمايتها من التلف وتقليل حدوث احلرائق الكهربائية
م��ن خ�لال منظومة الإل��ك�ترون��ي��ة تتبع ارت��ف��اع احلمل
الكهربائي و�إعادة النظام حلالته امل�ستقرة بكفاءة ت�صل
�إىل  %99.39ويوفر النظام التوا�صل مع امل�ستخدم
من خالل �شبكات ( )Wifeوالطالبة رغد بغدادي عن
م�شروع (احلقنة الطبية الإلكرتونية) وهو عبارة عن
�أنبوب ي�ضم �أه��م �أدوات التخدير ويعمل على �إج��راء
ه���ذا ال��ت��خ��دي��ر ب�سرعة ودق���ة وم��رون��ة ويخف�ض من
ن�سبة ف�شل تخدير فوق اجلافية الذي يرتاوح ويجنب
وقوع امل�ضاعفات الناجتة عن �إدخال الإبرة يف منطقة
خاطئة) ،والطالب عبدالوهاب �سمكري عن م�شروع

(التوربني املتكيف) يعمل على حتريك املولد مع من�سوب
املياه دائم ًا ال�ستغالل الطاقة احلركية دون هدر.
كما كرم الطالبة �أجماد فالتة وفريق ي�سر عن م�شروع
(ي�����س��ر) وه���و ن��ظ��ام ت��وا���ص��ل م��ع ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة ,والذي يحتوي على � 3أدوات م�ساعدة وهي
م�ست�شعر الب�صر ،وق��ارئ �إ���ش��ارات ال��دم��اغ ،والقر�ص
ال�ضاغط ،والطالبة عهود بغدادي عن م�شروع (نظام
تعديل و�ضعية اجللو�س الذكي) وهو نظام يوفر �إذنا
ًب��االه��ت��زاز عندما يكت�شف امل�ست�شعر زاوي���ة جلو�س
غ�ير �صحية لت�صحيح و���ض��ع��ي��ة ج��ل��و���س��ه اخل��اط��ئ��ة،
ويرتبط الكر�سي بتطبيق �إلكرتوين ،والطالب �إبراهيم
الزهراين عن م�شروع (نظام مانع ل�سقوط الرافعات)
للمحافظة على ت���وازن ال��راف��ع��ة ويعمل على حماية
الب�شر وتقليل م�ساحة اخلطر) ،والطالبة مودة جماهد
مب�شروع (الكر�سي الذكي) ويعمل بالطاقة ال�شم�سية
ويتوفر يف جميع الأماكن العامة ليمد بخا�صية التربيد
�أو التدفئة و�شحن للهاتف املحمول و�إمكانية ال�شراء من
�آلة البيع الذاتي امل�ضمنة بالكر�سي.

جامعة الملك عبدالعزيز تدشن نظام المستشار الذكي

جدة -البالد

د���ش��ن رئي�س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي ،م���ؤخ��ر ًا ،نظام "م�ست�شار اجل��ودة
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��ذك��ي (،)Chatbot
بح�ضور وك�لاء اجلامعة ،وعميد عمادة اجل��ودة
واالعتماد الأكادميي ووكالء العمادة ،حيث يهدف
ال��ن��ظ��ام �إىل ت��وف�ير ن��ظ��ام ذك��ي ي��دع��م اال�ستجابة
ملتطلبات املهتمني يف جم��االت اجل��ودة واالعتماد
الأكادميي والقيا�س والتقومي باجلامعة من خالل
املحادثة الفورية الذكية والتي تطبق خوارزميات
الذكاء اال�صطناعي وحتديدا خوارزميات معاجلة
الن�صو�ص الطبيعية وتعلم الآلة.
و�أو���ض��ح رئي�س اجلامعة �أن ه��ذا النظام ي�أتي

�إميان ًا من اجلامعة ب�أهمية دمج الذكاء اال�صطناعي
يف التعليم و�ضمان جودته مما مي ّكن اجلامعة من
مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية
وي�����س��اه��م ب�شكل غ�ير م��ب��ا���ش��ر يف حتقيق ه��دف

التنمية امل�ستدامة واملتعلق بالتعليم ،و�أ���ش��اد
معاليه باجلهود املبذولة لوكالة اجلامعة للتطوير،
وعمادة اجلودة واالعتماد الأكادميي يف حت�سني
وتطوير الأداء وتنفيذ اخلطط ال�لازم��ة ل�ضمان

اجل���ودة التعليمية وحت��دي��د �أ�سا�سيات و�آل��ي��ات
القيا�س والتقومي.
ب����دوره� ،أ���ش��ار عميد ع��م��ادة اجل����ودة واالع��ت��م��اد
الأكادميي الدكتور حامد بن عبد الر�ؤوف �صالح،
�أن التعلیم يف الآون�����ة الأخ��ي��رة ���ش��ه��د توظيف
تطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي يف ع��دة جم��االت،
وي�أتي امل�ست�شار الذكي توظيف ًا للذكاء اال�صطناعي
يف جمال اجل��ودة واالعتماد الأكادميي والقيا�س
وال���ت���ق���ومي ل��ت��وف�ير ال���دع���م مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة
واملهتمنی يف جمال �ضمان جودة العملية التعلیمیة
كما �أن الهدف من النظام هو بناء قاعدة معرفة
متخ�ص�صة و�ضخمة يف جمال اجل��ودة واالعتماد
الأكادميي والقيا�س والتقومي.

كرم الأم�ير الدكتور ح�سام بن �سعود
ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة الباحة،
ل��دى ا�ستقباله مبكتبه� ،أم�����س ،مدير
التعليم باملنطقة الدكتور عبداخلالق
الزهراين ،وعددا من من�سوبات �إدارة
ال��ت��ع��ل��ي��م ،ال��ط��ال��ب��ة هم�سة ال��غ��ام��دي
حل�صولها على جائزة مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج للتفوق الدرا�سي
يف دورت��ه��ا الثالثة ع�شرة وحتقيقها
املركز الأول على م�ستوى اململكة.
كما �سلم ملديرة جممع زينب بنت علي
بامل�صنعة مرمي الغامدي �شهادة �شكر
وت��ق��دي��ر م��ن مكتب ال�ترب��ي��ة العربي
لدول اخلليج� ،إ�ضافة �إىل تكرمي ندى الغامدي لفوزها بجائزة "ج�سر للريادة يف الريا�ضيات" على
م�ستوى اململكة للعام الدرا�سي 1442-1441هـ.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره
الجزائري تعزيز العالقات
الريا�ض  -البالد

�أجرى �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية ،ات�صا ًال هاتفيًا� ،أم�س،
بوزير ال�ش�ؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج يف اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية
ال�شعبية رمطان لعمامرة ،هن�أه خالله بتوليه مهامه وزير ًا خلارجية اجلزائر ،وعرب �سموه عن
تطلعه للعمل معه يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها مبا يحقق م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني� ،إ�ضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

شطب أعضاء من هيئة المُقيّمين المُعتمدين
الريا�ض  -البالد

ر�أ�س وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمُقيّمني املُعتمدين (تقييم) حممد بن
عبدالله اجلدعان� ،أم�س اجتماع الهيئة الثاين والثالثني.
ووافق املجل�س خالل مناق�شته املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله على �شطب ع�ضوية عدد
من �أع�ضاء الهيئة بناء على تو�صية جلنة النظر يف خمالفات نظام املقيمني املعتمدين �إثر تقدميهم
م�ستندات غري �صحيحة للهيئة و�إحالة ه�ؤالء الأ�شخا�ص للجهات املخت�صه لإكمال مايلزم نظام ًا
بخ�صو�صهمّ .
واطلع املجل�س على �أبرز امل�ستجدات يف املو�ضوعات التي �سبق له التوجيه ب�ش�أنها،
ً
واتخذ حيالها عددا من القرارات.

منصة إلكترونية لتصعيد شكاوى المياه والصرف
جدة -يا�سر بن يو�سف
�أك���دت وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة ممثلة يف وكالة
ال���وزارة لل�ش�ؤون التنظيمية (منظم امل��ي��اه) �أن ت�صعيد
�شكاوى امل�ستهلكني �إىل املن�صة الإل��ك�ترون��ي��ة اخلا�صة
مبنظم املياه يتطلب الرفع بها � اً
أول �إىل مقدم اخلدمة.
وبينت الوزارة �أنه من �أجل حماية حقوق جميع امل�ستهلكني
يف قطاع املياه ،فقد مت �إطالق من�صة �إلكرتونية لـ "منظم
املياه" ،مت��ك��ن امل�ستهلكني م��ن ت�صعيد ���ش��ك��اوى امل��ي��اه
وال�صرف ال�صحي على مقدمي اخلدمة يف حال عدم الر�ضا
عن نتيجة حل ال�شكوى املقدمة ابتدا ًء �إىل مقدم اخلدمة.
ويف هذا الإط��ار� ،أك��د (منظم املياه) �أن��ه ل�ضمان معاجلة
طلب امل�ستهلك ع�بر من�صة "ت�صعيد ال�شكاوى" ،عليه
تقدمي معلومات وبيانات �صحيحة ودقيقة وحم��دث��ة لـ
"منظم املياه" ،لأنه يف حال عدم �صحة البيانات املدخلة

عرب املن�صة من قبل امل�ستهلك �أو عدم االلتزام بال�ضوابط
والقواعد العامة� ،سيتم رف�ض ال�شكوى امل�صعدة.
و�شدد "منظم املياه" على �ضرورة الت�أكد من توافر عدد من
ال�ضوابط لقبول ال�شكوى امل�صعدة �إليه ،وهي �أن تتجاوز
ال�شكوى املقدمة لـ "مقدم اخلدمة" ( )30يوم عمل دون
اتخاذ �إج���راء ،حيث �سيكون للم�ستهلك ف�ترة ( )30يوم
عمل �أخرى لت�صعيد ال�شكوى للمنظم خاللها ،و�أن ت�صعد
ال�شكوى للمنظم خالل ( )30يوم عمل من تاريخ �إغالقها
من قبل "مقدم اخلدمة".
و�أ���ش��ار "منظم املياه" �إىل �أن��ه يحق للم�ستهلك ت�صعيد
ال�شكوى �إىل "منظم املياه" يف عدد من احلاالت وهي :عدم
قبول امل�ستهلك للحل املقدم من مقدم اخلدمة وذلك خالل
( )30يوم عمل من تاريخ �إغالقها ،وع��دم ال��رد على طلب
امل�ستهلك من قبل مقدم اخلدمة خالل ( )30يوم عمل ،حيث

�سيكون للم�ستهلك فرتة ( )30يوم عمل �أخ��رى لت�صعيد
ال�شكوى خاللها ،م���ؤك��دًا �أن��ه ال يحق للم�ستهلك ت�صعيد
ال�شكوى عند ت�سجيل �شكوى م�صعدة مرة �أخ��رى لنف�س
ال�شكوى املرفوعة على "مقدم اخلدمة".
�إىل ه���ذا ،ح���دد "منظم املياه" ��� 5ض��واب��ط لت�صعيد
ال�شكاوى �إىل منظم امل��ي��اه� ،أول��ه��ا �أن��ه يجب �أن يكون
مقدم ال�شكوى هو امل�ستهلك �أو املالك ،وثانيها �أهمية
وجود �شكوى �سابقة برقم مرجعي لدى مقدم اخلدمة،
وثالثها تكون مهلة ت�صعيد للم�ستفيد  30يوم عمل من
تاريخ �إغالق ال�شكوى من مقدم اخلدمة� ،أما رابع تلك
ال�ضوابط فقد حددها منظم املياه ب�أن ترفع ال�شكوى بعد
م�ضي  30يوم عمل يف حالة عدم ال��رد عليها من مقدم
اخلدمة ،واخلام�س هو عدم قدرة و�إمكانية امل�ستهلك من
ت�صعيد نف�س ال�شكوى لأكرث من مرة.

وكالة الشؤون النسائية تشارك في حملة
خدمة المعتمرين
مكة املكرمة -وا�س
�شاركت الوكالة التطويرية لل�ش�ؤون الن�سائية التابعة لرئا�سة �ش�ؤون امل�سجد احل��رام
وامل�سجد النبوي يف توزيع  116مروحة �إلكرتونية ،و� 944سجادة �صالة للمعتمرات من
قا�صدات بيت الله احلرام ،وذلك �ضمن حملة "خدمة معتمرينا �شرف ملن�سوبينا".
و�أو�ضحت مديرة الإدارة منال املجنوين �أن هذه البادرة الإن�سانية تهدف �إىل التقليل من
�أعباء التعر�ض حلرارة ال�شم�س ،م�ؤكدة حر�ص الرئا�سة على التنوع يف تقدمي اخلدمات
ل�ضيوف الرحمن.

انطالق أعمال مؤتمر تخطيط تمرين الدفاع
الجوي الصاروخي المشترك

الريا�ض -البالد

انطلقت �أعمال م�ؤمتر التخطيط لتمرين الدفاع
اجلوي ال�صاروخي امل�شرتك ،وال��ذي عُقد يف
مركز عمليات ال��ق��وات اجل��وي��ة ،بقاعدة امللك
�سلمان اجلوية بالقطاع الأو�سط ،بني خمت�صني
من القوات اجلوية امللكية ال�سعودية وقوات

ال��دف��اع اجل���وي امل��ل��ك��ي ال�����س��ع��ودي وال��ق��وات
امل�شرتكة وال��ق��وات اجلوية الأمريكية ،وذلك
يوم اخلمي�س املا�ضي.
اجلدير بالذكر �أن التمرين يهدف �إىل احلفاظ
ع��ل��ى �أم����ن وا���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ع�بر حم��اك��اة
التهديدات اجلوية املحتملة.

محليات
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القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى االستقالل
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد بازوم ،رئي�س جمهورية النيجر،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق
ال��ت��ه��اين و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�����س��ع��ادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية النيجر ال�شقيق ،اطراد التقدم
واالزدهار.

كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد بازوم ،رئي�س جمهورية النيجر ،مبنا�سبة
ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب جمهورية النيجر
ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

قائد القوات المشتركة يستعرض مع الوفد السوداني العمليات في اليمن

الرويلي يبحث التعاون العسكري مع بريطانيا

الريا�ض -البالد

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيا�ض بن
حامد الرويلي يف مكتبه� ،أم�س ،كبري م�ست�شاري الدفاع يف اململكة
املتحدة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الفريق الركن
مارتن �سامب�سون.
و�أكدا خالل اال�ستقبال �أهمية التعاون الثنائي والتن�سيق امل�شرتك

يف املجاالت الدفاعية والع�سكرية و�سبل تطويرها مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني.
من جهة �أخرى ا�ستعر�ض نائب رئي�س هيئة الأركان العامة قائد
القوات امل�شرتكة املكلف الفريق الركن مطلق بن �سامل الأزميع،
مبقر ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�شرتكة� ،أم�����س ،م��ع قائد ال��ق��وات الربية
ال�سودانية الفريق الركن ع�صام حممد ح�سن كرار� ،سري العمليات

الع�سكرية بدعم اجلي�ش الوطني اليمني واجل��ه��ود امل�شرتكة
واملبذولة يف العمليات اجلارية لقوات حتالف دعم ال�شرعية يف
اليمن.
وي�أتي اللقاء يف �إطار التن�سيق امل�ستمر مع قيادة القوات امل�شرتكة
للتحالف ،يف ظل دعم القيادة امل�شرتكة للتحالف لتحقيق الأهداف
والتطلعات املن�شودة بدعم احلكومة اليمنية ال�شرعية.

تخريج الدفعة الثانية من دبلوم التقنية الكهربائية ونظم القلب
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

اح��ت��ف��ل��ت م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه الطبية
بالعا�صمة امل��ق��د���س��ة ،ع�ضو جتمع مكة
املكرمة ال�صحي� ،أم�س ،بتخريج الدفعة
الثانية من برنامج دبلوم تقنية كهربائية
ونظم القلب ،وت�ضم  5خريجات ب�إ�شراف
وت��دري��ب الإدارة التنفيذية لل�ش�ؤون
الأكادميية والتدريب بالتعاون مع مركز
ال��ق��ل��ب ،ح��ي��ث ي��ع��د ال�برن��ام��ج الأول من
نوعه على م�ستوى اململكة معرتف ًا به من
هيئة التخ�ص�صات ال�صحية ويعطى بعد
احل�صول على درجة البكالوريو�س.

وقد مت تخريج دفعة �سابقة يف عام ٢٠٢٠
�ضمت  5خريجني "� ٤سعوديات وخريج
واحد من البحرين ال�شقيقة" لي�صبح عدد
خريجي ه��ذا ال��دب��ل��وم حتى الآن ()١٠
متخ�ص�صني.
ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق ح�����ص��ل��ت امل��دي��ن��ة
ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد امل���ؤ���س�����س��ي من
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية
ال�سعودية وه��و اعتماد الهيئة للمراكز
التدريبية بعد حتقق معايري االعتماد
امل�ؤ�س�سي ،مما ميكنها من امل�شاركة يف
العملية التدريبية.

ديوان المظالم يوقع مذكرة
تفاهم لخدمة المستفيدين
من لغة اإلشارة

الريا�ض -البالد

وقع ديوان املظامل مذكرة تفاهم مع اجلمعية ال�سعودية
ملرتجمي لغة الإ����ش���ارة� ،شملت امل��ج��االت التدريبية
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،ل��ت��ط��وي��ر م�����س��ت��وى امل��ن�����س��وب�ين مهني ًا
ووظ��ي��ف��ي�� ًا ،والعاملني يف جم��ال خ��دم��ة امل�ستفيدين،
وذل��ك حر�ص ًا م��ن ال��دي��وان على �إق��ام��ة ع�لاق��ات بناءة
تخدم ال�صالح العام ،والعمل امل�شرتك يف جمال خدمة
املجتمع .
ج��اء ذل��ك ل��دى ا�ستقبال ن��ائ��ب رئي�س دي���وان املظامل
لل�ش�ؤون الق�ضائية ال�شيخ علي بن حممد ال�سلطان،
�أم�س وفدًا من �أع�ضاء اجلمعية ،مثمن ًا الدور الذي تقوم
به اجلمعية يف خدمة امل�ستفيدين من لغة الإ���ش��ارة,
مبين ًا �أن الديوان ي�سعى لتعزيز التعاون مع خمتلف
اجلهات احلكومية ،واجلمعيات املتخ�ص�صة ،لتمكني
جميع امل�ستفيدين من خدماته التقنية على ال�صعيد
الق�ضائي.
ونوه م�ؤ�س�س وع�ضو اجلمعية علي بن را�شد الهزاين
باجلهود املبذولة م��ن دي���وان امل��ظ��امل و�سعيه خلدمة
امل�ستفيدين ب�أحدث الطرق والأ�ساليب التقنية والفنية
التي من �ش�أنها تي�سري خدمات املرفق الق�ضائي للجميع،
وتعزيز عالقته مع اجلمعيات املتخ�ص�صة.
وت�ضمنت امل��ذك��رة ت��ق��دمي ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ملن�سوبي
دي��وان املظامل من فئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،وتي�سري
التعاقد مع املرتجمني �أو التعاون معهم ،وترجمة املواد
الإع�لام��ي��ة ل��دي��وان امل��ظ��امل ون�شرها ،و�إن�����ش��اء قامو�س
�إ�شاري للم�صطلحات اخلا�صة بديوان املظامل ،يتوافق
مع امل�صطلحات املعتمدة لدى الديوان.

كلمة

جاذبية االستثمار
يتميز اق��ت�����ص��اد اململكة ب��رك��ائ��زه
القوية ومقوماته املتنامية ،التي
�أك�����دت ر�ؤي�����ة  2030ال��ط��م��وح��ة
على تكامل ا�ستثمارها وتعظيم
م���وارده���ا  ،وزي����ادة �إ���س��ه��ام كافة
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة
غ�ير النفطية يف ال��دخ��ل الوطني
الإج����م����ايل وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة
امل�������س���ت���دام���ة ،ويف ال��ق��ل��ب منها
الإن�����س��ان ال�����س��ع��ودي وم���ا ميثله
م��ن ���ص��دارة دائ��م��ة يف اهتمامات
القيادة الر�شيدة ،باعتباره الرثوة
والهدف الأه��م يف م�سرية الوطن
وع��م��اده��ا يف ك��اف��ة م��واق��ع العمل
وب��ن��اء امل�����س��ت��ق��ب��ل ،وت��وف�ير كافة
ق��ن��وات ال��دع��م و�أ���س��ب��اب النجاح
ل��رواد ورائ��دات الأعمال ،والبيئة
امل���ح���ف���زة ل�لا���س��ت��ث��م��ار اجل����ريء
وللم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وتنميتها ورفع �إ�سهامها يف الناجت
املحلي.
و�ضمن اخل��ارط��ة امل�ضيئة لنمو
اال�ستثمارات والتنمية املت�صاعدة
يف خمتلف القطاعات الكربى منها
واملتو�سطة وال�صغرية� ،سجلت
منظومة اال�ستثمار اجل���ريء يف
اململكة �أعلى م�ستوى منو لها يف
الن�صف الأول من العام احل��ايل،
مما يعك�س جاذبية مناخ اال�ستثمار
الذي وفرته اململكة ،لتتكامل روافد
االقت�صاد ال�سعودي معزز ًا قوته
و�أهميته ك�أكرب اقت�صاد يف املنطقة
وتفاعله وت�أثريه عاملي ًا ك�أحد �أكرب
ع�شرين اقت�صاد ًا ،وها هو يوا�صل
خ���ط���ى اال����س���ت���دام���ة ب�����إجن����ازات
نوعية يف ك��ل جم��ال ،وا�ستمرار
�إك��م��ال تعافيه من �آث��ار وحتديات
اجلائحة ،التي ي�سعى االقت�صاد
العاملي للو�صول �إىل هذه احلالة
م��ن ال��ت��ع��ايف وا���س��ت��ع��ادة حركته
واملزيد من النمو امل�أمول.

البرنامج السعودي يؤهل الطرق الداخلية في المهرة

مركز الملك سلمان يواصل دعم النازحين ونزع األلغام باليمن
م�أرب -املهرة -الريا�ض - -وا�س

ي��وا���ص��ل م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�سانية �أعماله الإغاثية وال�صحية ونزع الألغام
يف اليمن يف ح�ين يوا�صل الربنامج ال�سعودي
لتنمية و�إعمار اليمن م�شروع �إعادة ت�أهيل الطرق
الداخلية يف حمافظة املهرة.
ووزع امل��رك��ز �أم�����س الأول  3.000ك��رت��ون من
التمور للأ�سر النازحة واملت�ضررة مبديرية الوادي
مب�أرب ،ا�ستفاد منها � 3.000أ�سرة ،وبدعم �سخي
من املركز وا�صل م�شروع دع��م التغذية للأطفال
دون �سن اخلام�سة والأمهات احلوامل واملر�ضعات
يف حم��اف��ظ��ات ع���دن ،وحل���ج ،وت��ع��ز ،واحل��دي��دة،
وح�����ض��رم��وت ،وح��ج��ة ،وم������أرب ،ت��ق��دمي خدماته
الطبية والتغذوية لـ  12.035م�ستفيد ًا خالل املدة
من  8حتى  14يوليو 2021م.
كما وا�صل املركز جهوده يف حفظ حياة الآالف
من الأبرياء اليمنيني ،من خالل م�شروع "م�سام"
لتطهري الأرا�ضي اليمنية من الألغام ،التي زرعتها
ميلي�شيات احلوثي بع�شوائية يف املناطق ال�سكنية
واملدار�س والطرقات يف خمتلف حمافظات اليمن.
ومت ّكن امل�شروع خالل الأ�سبوع الرابع من �شهر
يوليو 2021م من انتزاع  1.240لغما ،تنوعت
ما بني � 7ألغام م�ضادة للأفراد ،و 894لغمًا م�ضادًا
للدبابات ،و 336ذخرية غري متفجرة ،و 3عبوات
نا�سفة.
وبلغ �إج��م��ايل م��ا مت نزعه م��ن الأل��غ��ام منذ بداية
امل�شروع � 265أل��ف��ا و 37لغمًا ،يف ح�ين يوا�صل

ال��ف��ري��ق ت��ط��ه�ير الأرا����ض���ي ال��ي��م��ن��ي��ة وال��ت�����ص��دي
للتهديدات املبا�شرة حلياة ال�شعب اليمني.
ويف حم��اف��ظ��ة امل���ه���رة مت و���ض��ع ح��ج��ر �أ���س��ا���س
م�شروع �إع��ادة ت�أهيل الطرق الداخلية يف مدينة
الغي�ضة باملحافظة بطول  29كيلومرتا ،بح�ضور
رئي�س جمل�س ال��ن��واب اليمني ال�شيخ �سلطان
�سعيد ال�برك��اين ،وحمافظ حمافظة املهرة حممد
علي يا�سر ،وع�ضو جمل�س النواب ال�شيخ ح�سني
ال�سوادي ،وال�شيخ �سامل النهدي ،وممثل مكتب
ال�برن��ام��ج ال�����س��ع��ودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن يف
حمافظة امل��ه��رة ،وع�ضو جمل�س ال�شورى حممد
علي الزويدي ،ووكيل حمافظة املهرة ،ومدير املياه
باملحافظة مطر ك��دة ،وم��دي��ر الرتبية باملحافظة
�سمري هرا�ش ،ومدير املرا�سم حممد رعفيت.

ويهدف امل�شروع �إىل رفع كفاءة ا�ستخدام الطرق
ال��داخ��ل��ي��ة وح���ل م�شاكل ت���ردي ط��ب��ق��ات الر�صف
احلالية وتهالك الطبقات ال�سطحية للطرق ،وذلك
من �أجل �سال�سة احلركة املرورية وت�سهيل عبور
امل�شاة.
و�أكد رئي�س جمل�س النواب اليمني ال�شيخ �سلطان
�سعيد الربكاين  -خالل و�ضع حجر الأ�سا�س � -أن
فخامة الرئي�س عبد رب��ه من�صور ه��ادي وعالقته
ال��وط��ي��دة ب�أخيه خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -قد
جعلت العمل امل�شرتك بني البلدين ح ّي ًا على وجه
الأر�ض وي�ؤتي ثماره ونتائجه الإيجابية.
على �صعيد �آخر التقى امل�ست�شار بالديوان امللكي
امل�����ش��رف ال��ع��ام على م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان للإغاثة

والأع��م��ال الإن�سانية ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه ب��ن عبد
العزيز الربيعة يف مقر امل��رك��ز بالريا�ض� ،أم�س
الأول ،مدير مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب
الدكتور جهاجنري خان.
واط�� ّل��ع الدكتور خ��ان خ�لال اللقاء على م�شاريع
املركز الإن�سانية التي بلغت  1,686م�شروع ًا يف
خمتلف القطاعات احليوية وامتدت �إىل  69دولة
حمتاجة يف �شتى �أنحاء العامل بقيمة  5مليارات و
 334مليون ًا و � 621ألف دوالر �أمريكي ،حيث حظي
اليمن بالن�صيب الأوفر بـ  606م�شاريع.
و�أ�شاد مدير مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب
ب��الأداء املهني والآلية االحرتافية التي يعمل بها
امل��رك��ز يف تقدميه للم�ساعدات التي و�صلت �إىل
خمتلف البلدان وال�شعوب املحتاجة حول العامل.
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الصحة تحث الطالب للتطعيم
قبل بداية العام الدراسي
الريا�ض ـ البالد

حثت وزارة ال�صحة جميع الطالب والطالبات على
امل�سارعة ب�أخذ اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا ليت�سنى
لهم �أخذ الثانية قبل بداية العام الدرا�سي القادم ,وذلك
توا�ص ًال جلهودها ملنع العدوى وحماية املجتمع من
م�ضاعفات الفريو�س ،ال �سيما مع توفر املواعيد يف
مراكز اللقاحات كافة.
و�أعلنت الوزارة �إح�صائية جديدة مل�ستجدات كورونا
يف اململكة خالل الـ� 24ساعة املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل
( )1063حالة م�ؤكدة وتعايف ( )1620حالة ,فيما بلغ
ع��دد احل��االت الن�شطة ( )10624منها ( )1434حالة
حرجة .وبيّنت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
يف اململكة بلغ ( )527877ح��ال��ة ،وبلغ ع��دد ح��االت
ال�ت�ع��ايف ( )508994ح��ال��ة ,فيما مت ت�سجيل ()10
حاالت وفاة لي�صل الإجمايل �إىل ( )8259حالة.
ون���ص�ح��ت اجل �م �ي��ع ب��ال �ت��وا� �ص��ل م��ع م��رك��ز ()937
لال�ست�شارات واال��س�ت�ف���س��ارات على م��دار ال�ساعة،

واحل �� �ص��ول ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال���ص�ح�ي��ة واخل��دم��ات
ومعرفة م�ستجدات فريو�س (كورونا).
كما علنت وزارة ال�صحة �أم�س ارتفاع �أعداد احلاالت
احل��رج��ة بامل�ست�شفيات ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا،
لت�سجل  1434حالة ،بينما مت �أم�س الأول ت�سجيل
 1403حاالت .و�أ�شارت الوزارة –عرب تويرت� -إىل �أن
عدد احلاالت الن�شطة �شهد انخفا�ضا حيث مت ت�سجيل
 10624ح��ال��ة ،مقارنة م��ع �أم����س حيث مت ت�سجيل
 11191حالة� .إىل ذلك ت�صدرت منطقة مكة املكرمة
�إ�صابات فريو�س كورونا ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية،
م�سجلة � 244إ�صابة جديدة ،وجاءت منطقة الريا�ض
يف امل��رت�ب��ة ال�ت��ال�ي��ة م�سجلة  217ح��ال��ة ،واملنطقة
ال�شرقية  152حالة ،وع�سري  108ح��االت ،وج��ازان
 88حالة ،واملدينة امل�ن��ورة  70حالة ،وجن��ران 45
حالة ،وحائل  44حالة ،والق�صيم  35حالة ،واحلدود
ال�شمالية  20حالة ،وتبوك  18حالة ،والباحة 17
حالة ،واجلوف  5حاالت.

التهابات ضرس العقل واللثة ال تمنع أخذ لقاح كورونا
الريا�ض ـ البالد

ذكرت وزارة ال�صحة �أن التهابات �ضر�س العقل و�آالم اللثة ،ال تعد مانعا من
التطعيم بلقاح كورونا ،و�أنه يتم ت�أجيل اللقاح ملن يعاين من ارتفاع درجة
احل��رارة ( 38.5ف�أعلى) .و�أ�شارت ال��وزارة عرب ح�ساب «ال�صحة »937
مبوقع التوا�صل «تويرت» ،رد ًا على ا�ستف�سار من مواطن بهذا اخل�صو�ص
«ال يعترب ذلك من موانع تلقي لقاح فريو�س كورونا ،وب�شكل عام يتم ت�أجيل
موعد اللقاح ملن يعاين من ارتفاع درجة احلرارة (� 38.5أو �أعلى)» وتابعت
الوزارة� ،أنه ينبغي �إخبار الطبيب يف مقر تلقي اللقاح ،عند ال�شعور ب�أي
حالة مر�ضية قبل تلقي اللقاح .وقال املواطن يف ا�ستف�ساره :هل من يعاين
من التهابات �ضر�س العقل و�آالم اللثة ي�أخذ لقاح كورونا؟ من ناحية اخرى
ذكر جمل�س ال�ضمان ال�صحي� ،أن وثيقة الت�أمني ال�صحي لل�سائحني ت�شمل
تغطية احل��االت الطارئة ،وكذلك تكاليف ع�لاج فريو�س ك��ورون��ا ،وذلك
تزام ًنا مع ا�ستقبال ال�سعودية لل�سائحني .ون�شر جمل�س ال�ضمان –عرب
ح�سابه على تويرت -فيديو �أو�ضح من خالله �أن وثيقة ت�أمني ال�سائحني
ت�شمل �أهم التغطيات ال�صحية للحاالت الطارئة ،بالإ�ضافة �إىل تغطية عالج
الإ�صابة بفريو�س كورونا والتي ت�شمل الإخ�لاء الطبي والعزل الطبي
وكذلك تكاليف العالج .يُذكر �أن اململكة ب��د�أت �أم�س الأح��د يف ا�ستقبال
ال�سائحني ،فيما �أكد وزير ال�سياحة �أحمد اخلطيب �أن ال�سعودية �ستفتح
�أبوابها جمددًا لل�سياحة العاملية ،و�سط اتخاذ جميع الإجراءات االحرتازية
�ضد فريو�س كورونا ،حلماية املواطنني والزائرين.

الريا�ض ـ البالد

استشاري :الوصول للمناعة المجتمعية بحلول  10أكتوبر
الريا�ض ـ البالد

توقع اال�ست�شاري يف مركز الأبحاث مبدينة امللك فهد
الطبية والباحث يف الفريو�سات التنف�سية ،الدكتور
بندر الع�صيمي� ،أن يتم الو�صول اىل املناعة املجتمعية
بال�سعودية من فريو�س ك��ورون��ا ـــ تطعيم  %70من
ال�سكان ــ ،بحلول � 10أكتوبر املقبل.
وق��ال الع�صيمي –عرب ت��وي�تر« -بقى  70ي��و ًم��ا فقط
للو�صول �إىل املناعة املجتمعية �إذا ا�ستمر التطعيم
مبعدل � 3أ�شخا�ص كل ثانية� ،أو � 286ألف �شخ�ص يف
اليوم».
و�أ� �ض��اف �أن��ه يف ال�شهر املا�ضي (يوليو) مت تطعيم

( )8.5مليون وهو �أعلى معدل منذ بدء حملة التطعيم
�ضد ك��ورون��ا بال�سعودية ،م�شريًا �إىل حتقيق قفزة
كبرية لأن الزمن املتوقع حل�صول املناعة املجتمعية
كان يف فرباير .2022
�إىل ذلك �أو�ضح ا�ست�شاري �أمرا�ض معدية� ،أن حتديد
احل��اج��ة لإع� �ط ��اء ج��رع��ة ل �ق��اح ث��ال �ث��ة � �ض��د ف�يرو���س
"كورونا" باململكة يرتبط مبا تتو�صل �إليه الدرا�سات
التي تعتمد عليها وزارة ال�صحة وم��ا ت�ق� ّره اللجان
املحلية.
وق ��ال ا�ست�شاري الأم��را���ض امل�ع��دي��ة ال��دك�ت��ور وائ��ل
باجهموم� ،إنه �سيتم التعامل مع ما تتو�صل �إليه تلك

رفع  168سيارة مهملة
وتالفة خالل شهر بجدة

الدرا�سات يف حينه ،وحتديد ما �إذا كان هناك حاجة
للجرعة الثالثة من عدمه.
و�أ� �ض��اف ب��اج�ه�م��وم� ،أن درا� �س��ات ع��دي��دة و�أب �ح��اث � ًا
مُعتمدة تو�صلت �إىل �أن �إع�ط��اء جرعتني م��ن اللقاح
ت�صل حمايتها للمتلقي �إىل � %88ضد املتحور اجلديد
"دلتا" .ولفت �إىل �أنه �إذا ا�ستمر التطعيم بتلك الوترية
ال�سريعة �سيُ�ساهم يف الو�صول �إىل املناعة املجتمعية
�سريع ًا ،مبين ًا �أنها اخلطوة الأوىل للحياة الطبيعية
وعودة االقت�صاد ملا كان عليه.
من ناحية اخرى �أعلن مركز الإح�صاء اخلليجي ،عن
و��ص��ول ع��دد لقاحات ك��ورون��ا املعطاة ب��دول اخلليج

العربي �إىل �أكرث من  54مليون جرعة .يف الوقت الذي
�أعلنت فيه وزارة ال�صحة ال�سعودية �أن عدد جرعات
كورونا جتاوز الـ 27مليون جرعة� ،أي بن�سبة  %50من
عدد اللقاحات بدول اخلليج.
وذك ��ر امل��رك��ز -ع�بر ت��وي�تر� -أن ��ه وف � ًق��ا لإح�صائيات
فريو�س كورونا الإجمالية يف دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ،حتى �أم�س الأول  ،ف ��إن عدد
اللقاحات املعطاة بلغ ( ) 54,231,198و�إجمايل عدد
الإ�صابات امل�ؤكدة بلغ ( )2,400,257حالة ،و�إجمايل
ح��االت التعايف بلغ ( )2,323,101حالة ،و�إجمايل
الوفيات بلغ ( )18,363حالة.

معالجة التشوه البصري في أحياء العاصمة المقدسة

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

�أ�سفرت اجلوالت امليدانية لأمانة جدة عن رفع  168من
ال�سيارات املهملة والتالفة خالل �شهر يوليو املا�ضي،
وذل ��ك �ضمن ج�ه��ود الأم��ان��ة وم�ساهمتها يف ت�سهيل
احلركة املرورية ومعاجلة امل�شهد الب�صري .و�أو�ضح
وكيل الأمني للبلديات الفرعية املهند�س حممد املطريي,
�أن �إدارة مراقبة ال�سيارات التالفة والناقالت ب��الإدارة
العامة لر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية بوكالة البلديات
الفرعية وا�صلت جهودها يف ر�صد ال�سيارات املهملة
والتالفة التي تركها �أ�صحابها فرتات زمنية طويلة ،وما
ت�سببت فيه من ت�شويه للمظهر العام ،م�ؤكد ًا ا�ستمرار
الأعمال الرقابية للمحافظة على امل�شهد الب�صري للمدينة
و�سالمة املرافق العامة ل�سكان املحافظة.

الترشيح لجائزة
المملكة لإلدارة البيئية
في العالم اإلسالمي

مكة املكرمة  -احمد االحمدي

توا�صل بلديات �أمانة العا�صمة املقد�سة حمالتها وجوالتها لإزالة مظاهر
الت�شوه الب�صري يف االحياء كافة وباالم�س اجتمع �أمني العا�صمة املقد�سة
املهند�س حممد بن عبدالله القويح�ص يف مكتبه مع �شركات اخلدمات
بالعا�صمة املقد�سة ملناق�شة خطة الأمانة ملعاجلة الت�شوه الب�صري وحت�سني
امل�شهد احل�ضري وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية باملخططات ال�سكنية.
ووجه اجلهات املخت�صة بالأمانة بالقيام ب�أعمال التفتي�ش على املقاولني
وال�شركات املقدمة للخدمات؛ ملعاجلة �أوجه الق�صور والتحقق من االلتزام
بجودة تنفيذ الأعمال وت�أمني و�سائل الأمن وال�سالمة يف مواقع العمل،
واحلفاظ على �سالمة م�ستخدمي ُ
الطرق ،واتخاذ الإج��راءات النظامية
حيال املخالفني.
كما وج��ه �شركات اخل��دم��ات العامة بالعمل على حت�سني كفاءة الطرق
واملحافظة على البنية التحتية للمرافق العامة كافة ،وااللتزام بالإ�شرتاطات

واملوا�صفات املطلوبة واملعتمدة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان ،والتن�سيق امل�شرتك بني جميع القطاعات ملا فيه حتقيق امل�صلحة
العامة والإرتقاء مب�ستوى اخلدمات البلدية املقدمة للمواطنني واملقيمني
وحتقيق التنمية العمرانية امل�ستدامة بالعا�صمة املقد�سة.
و�ألزمت الفرق الرقابية �أ�صحاب املباين حتت الإن�شاء برفع املخلفات
و�إزالة املواد اخلا�صة بالبناء من الأر�صفة والطرق املحيطة مبنطقة البناء،
وتطبيق ا�شرتاطات ال�سالمة ،والتعاقد مع الناقلني امل�ؤهلني جتنب ًا لتطبيق
الإجراءات النظامية بحق املخالفني.
كما تتوا�صل احلمالت لإزال��ة املظالت واملواقف الع�شوائية لل�سيارات،
والتي ت�ؤدي �إىل �إ�شغال املواقف ب�صورة غري نظامية وت�شويه املنظر العام،
و�أ َّك��دت الأمانة فر�ض الغرامات املالية والعقوبات على غري امللتزمني يف
جمال البناء والإن�شاء ،والتقيد بالإجراءات النظامية الوا�ضحة للتخل�ص
ال�سليم من املخلفات واحلد من ظاهرة املظالت الع�شوائية لل�سيارات.

تويل اململكة العربية ال�سعودية اهتمام ًا كبري ًا باملحافظة
على البيئة وتنميتها وحمايتها م��ن ع��وام��ل التلوث،
م�سرت�شدة يف ذل��ك بتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف
الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإ�ضرار
بها واالن�ت�ف��اع مب��وارده��ا دون �إ� �س��راف ،ويف �سبيل
حتقيق ذل��ك �أ� �ص��درت ال��دول��ة ع��دد ًا م��ن الأنظمة التي
�أناطت م�س�ؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة
احلكومية املخت�صة ،كما اتبعت اململكة �سيا�سات
متوازنة ومتكاملة من خ�لال تخطيط وتنفيذ برامج
وم�شروعات التنمية ل�ضمان عدم ت�أثريها ال�سلبي على
البيئة ،ك�شف الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي املهند�س علي بن �سعيد الغامدي
�أن منظمة العامل الإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة
"�إي�سي�سكو" فتحت اليوم باب الرت�شيح جلائزة اململكة
العربية ال�سعودية للإدارة البيئية يف العامل الإ�سالمي.
و�أو�ضح �أن الرت�شيح يف امل�سابقة ي�أتي حتت �إ�شراف
وزارة البيئة وامل�ي��اه وال��زراع��ة ممثلة باملركز ،فيما
تتوىل الإي�سي�سكو الأمانة العامة للجائزة ،وي�ستمر
الرت�شيح حتى نهاية دي�سمرب 2021م ،وم��ن املقرر
�أن يتم توزيع اجلوائز على الفائزين خ�لال اجلل�سة
االفتتاحية للم�ؤمتر الإ�سالمي ل��وزراء البيئة ،الذي
�سينعقد يف دورت ��ه ال�ق��ادم��ة مبدينة ج��دة خ�لال عام
2022م.
ونوه املهند�س الغامدي بالدعم غري املحدود من القيادة
احلكيمة يف جانب البيئة وا�ستدامتها لي�شمل البحوث
وال��درا��س��ات العلمية وك��ل ما من �ش�أنه تطوير العمل
البيئي يف العامل الإ�سالمي �أجمع.
و�أو�ضح �أن اجلائزة تهدف �إىل تر�سيخ املفهوم الوا�سع
للإدارة البيئية يف العامل الإ�سالمي ،وحتفيز االهتمام
مبفهوم التنمية امل�ستدامة ،والتعريف باجلهود املتميزة
واملمار�سات الناجحة عامليا يف هذا املجال .
وع ّد اجلائزة �إحدى الدعائم املهمة للمملكة يف ت�شجيع
العمل البيئي الدويل امل�شرتك ون�شر الوعي بق�ضاياه،
وحافزا للم�ؤ�س�سات واملنظمات الأهلية والأف��راد من
�أج��ل ت�أمني م�ستقبل البيئة للإن�سان وحميطه ب�شكل
عام .و�أف��اد الغامدي �أن فروع اجلائزة الأربعة ت�شمل
البحوث والإجن� ��ازات وامل�م��ار��س��ات الناجحة ،وف��رع
املمار�سات والأن�شطة الريادية جلمعيات النفع العام
واجلمعيات الأهلية يف الدول الأع�ضاء ،وفرع الأن�شطة
الريادية للمر�أة يف العمل البيئي ،الذي مت ا�ستحداثه
يف ه��ذه ال��دورة ،يف �إط��ار �إع�لان منظمة الإي�سي�سكو
 2021عاما للمر�أة ،ودع��ت الراغبني يف الرت�شح �أو
احل���ص��ول ع�ل��ى م��زي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات ح��ول اجل��ائ��زة
وفروعها و�شروط الرت�شيح لها �إىل االطالع على املوقع
الإل��ك�ت�روين (� ,)www.ksaaem.orgأو عرب
العنوانني الإلكرتونيني التالينيinfo@ksaaem.:
.org // superchair@ksaaem.org

ضبط مستودع مخالف
لصناعة المنظفات والكمامات

الريا�ض ـ البالد

�ضبطت وزارة ال�ت�ج��ارة م�ستودعً ا خمالفا يف
الريا�ض يديره واف��د عربي للغ�ش يف املنظفات
وت�صنيع الكمامات من مواد خمالفة.
وع�ث�رت ال �ف��رق ال��رق��اب�ي��ة على منظفات ب�أ�سماء
جتارية معروفة ،كما �صادرت كميات كبرية من
امل��واد املغ�شو�شة اجلاهزة للبيع .و�أك��دت �أن��ه مت
�ضبط القائمني على امل�ستودع و�إحالتهم للجهات
املخت�صة ،التخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

متابعات
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معارك رسوم صيانة التمليك مستمرة
جدة  -عبد الهادي املالكي

ال زال م�سل�سل معاناة املواطنني ممن
خا�ضوا جتربة التملك ال�سكني �سواء
كانت �شققا �أو فلال جتثم بظاللها يف ظل
ا�ستمرار تدين جودة بع�ض م�شاريع �شقق
التمليك وكرثة امل�شاكل التي حتدث فيها،
وهي يف الغالب تخ�ص بع�ض املطورين
الذين هدفهم الربح على ح�ساب اجلودة،
كذلك تعدد اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة
عن �إن�شاء وفرز م�شاريع �شقق التمليك،
�إ�ضافة �إىل عدم تقيد ن�سبة كبرية من
مالك ال�شقق يف دفع ر�سوم تكاليف
�صيانة الأجزاء امل�شرتكة للعقار ،وتعد
هذه امل�شكلة من �أهم العوائق التي تواجه
�شقق التمليك يف مرحلة الت�شغيل  ،ولي�س
هذا فح�سب بل �أن البناية قد ت�صبح مثل
�سفينة بال ربان خا�صة يف م�س�ألة ال�صيانة
والنظافة وفاتورة الكهرباء اخلا�صة يف
املنطقة امل�شاعة بني اجلميع مثل مداخل
البناية وغريها ويف مثل هكذا حالة يجد
ا�صحاب �شقق التمليك انف�سهم ي�سبحون
يف بحر متالطم ت�سود فيه (امواج ) عدم
امل�س�ؤولية جتاه م�شاكل ال�صيانة واالنارة
وامل�صعد التي حتدث يف البناية.

بعض السكان
يؤجر غرفة الحارس
لعمالة وافدة

نظام ملكية
الوحدات العقارية

مستشار قانوني :استحداث شرط قبل البيع يلزم المشتري بدفع رسوم الخدمات
سوء التنفيذ

ال يوجد اتفاق

كما انه يف الكثري من �شقق التمليك ما يكاد
امل�شرتي ي�أخذ نف�سه حتى تبد�أ عيوب الت�صدع
وا�شتكى ح�سن �سعيد م��ن ع��دم تفعيل دور
يف اجل��دران ور�شح املياه من ال�سقف االمر
مالك ب�شكل نهائي وقال نحن جمموعة مالك
ال��ذي قد ي�شعل امل�شاكل بني اجل�يران .وعلى
يف وحدة من � 26شقة ال يوجد اتفاق اال بني
الرغم من الدور الذي تلعبه �شقق التمليك يف
� 8شقق كيف ن�ستطيع �إجبار الباقني للتعاون
التنمية احل�ضرية ويف توفري امل�سكن املالئم،
و�إن���ش��اء احت��اد م�ل�اك؟ ومل يتم دف��ع فواتري
�إال �أن االعتماد عليها بديال للم�ساكن املنف�صلة
امل��اء والكهرباء للخدمات وندفعها نحن 8
واجه انتقادات كثرية منها الت�صميم ،وانعدام
فهد املالكي
�شقق امتنى �أجد حال للم�شكلة .وقالت مرمي
اخل�صو�صية وقلة توفر امل�ساحات اخل�ضراء،
ال�غ��ام��دي ن�شتكي م��ن م�شكلة م��واق��ف بنايات
�اف� ،إ�ضافة �إىل
وع��دم توفر م�صاعد ب�شكل ك� ٍ
م�شاكل قانونية وت�شغيلية واجتماعية ،وجميع هذه امل�شاكل التمليك حيث ال يوجد فيها نظام وقد مت �شراء �شقة مع موقف
معتمد بع�ضها على الآخر ،فال ميكن درا�سة م�شكلة مبعزل عن وغرفة حار�س لعمارة من � ٢٦شقة وللأ�سف يف العقد غري
م�سجل ذلك جلميع ال�شقق و�إزاء هذه امل�شكالت نريد حال
امل�شكالت الأخرى.
قانوني ًا لأن التفاهم مل يعد يجدي مع بقية �سكان العمارة.

مشكالت كثيرة

(ال�ب�لاد) التقت مبواطنني ممن ك��ان لديهم م�شاكل من تلك
ال�شقق وا�ستعر�ضت اهم مطالبهم و�إيجاد حلول لها.
يف البداية يقول م�شبب ال�شهراين هناك �إ�شكاليات عند املالك
يف عمائر التمليك مل يجدوا لها حال اال بتدخل جهة م�س�ؤولة
 .فعال �سبيل املثال بع�ض �أ�صحاب �شقق التمليك يكون من
خارج جدة وال ي�أتي اال يف �أوقات متفاوتة وميتنع عن دفع
الإ�صالحات التي تتم للم�صعد وكذلك يف حالة �إذا كان اخلزان
م�شرتكا ال يدفع يف ف��ات��ورة امل��اء و�أي���ض��ا ال يدفع فاتورة
الكهرباء لعداد اخلدمات حيث يحتج ب�أنه ال يكون متواجدا
يف ال�شقة با�ستمرار ولي�س من واجبه ان يدفع لفرتة مل يكن
متواجدا فيها.

سرعة البناء
ابو م��ازن العمري ذكر �أن �سرعة البناء عند املطورين من
�أكرب م�سببات امل�شاكل التي حت�صل يف �شقق وفلل التمليك
فعندما يريد اح��د الأ�شخا�ص بناء منزل �شخ�صي ل��ه فانه
ي�ستغرق يف بناء دورين مدة تتجاوز عاما كامال بينما عند
املطورين نرى ان املجمع يتكون من قرابة الع�شر عمائر ت�صل
كل منها اىل �سبعة �أدوار خالل مدة ال تتجاوز الثمانية ا�شهر
فال يكون هناك �أي انتظار لتما�سك االعمدة وال ال�سطوح وال
الليا�سة ومن هنا حتدث امل�شكلة بعد البيع وبعد ان تتحمل
العمارة بال�سكان واالثاث وال تعد حتتمل الأعباء عليها ومن
ثم حت�صل الت�شققات .ام��ا من ناحية م�شاكل امل�صاعد فانه
وللأ�سف عندما تدخل تلك العمائر جتد امل�صعد من ا�سو�أ
ال�شركات غ�ير املعروفة واعطاله با�ستمرار ولي�ست مرة
واحدة يف ال�سنة بل انها �شبه �شهرية.

مشاكل توقف المصاعد
بسبب إحجام البعض عن
المساهمة بدفع تكاليف
عقود المتابعة

مخالفات كثيرة
وقال احمد امل�سند �إن برنامج احتاد املالك جميل والنظام
ممتاز لكن للأ�سف ال يوجد جتاوب من قبلهم وحما�سبة ملن
خالف الأنظمة� ،أنا م�شارك يف الربنامج ورفعنا لهم با�سم
�أحد ع�شر مالكا مع العلم �أن العمارة مكونة من �١٤شقة يعني
�أك�ثر من  ٪ ٧٥رفعنا لهم �أك�ثر من �إمييل مبخالفات رئي�س
جمل�س �إدارة جمعيتنا لكن للأ�سف ال يوجد جتاوب.
وقال عبدالله �أنا منذ � 4سنوات �أح��اول مع املالك للت�سجيل
يف النظام واع�ت�م��اد احت��اد م�لاك للعمارة وال�ك��ل مل يكرتث
مل�ح��اوالت��ي ،توا�صلت م��ع خدمة العمالء واف ��ادوا ب�ضرورة
ت�سجيلهم كلهم .كما انه وللأ�سف هناك جزء من مالك ال�شقق

عبده ال�شهري قال :للأ�سف ا�شرتيت �شقة يف احدة بنايات
التمليك ووجدت �أن كل �شيء فيها رديء من االب��واب �إىل
الكوالني واالفيا�ش واملواد امل�ستخدمة يف احلمامات وبعد
م��رور عام ب��د�أت امل�شكالت تظهر يف ال�شقة  ،كما �أن بع�ض
املالك قاموا بت�أجري غرف احلرا�س على عمالة وافدة بـ 500
ري��ال يف ال�شهر وللأ�سف جتد خم�سة عمال يتكد�سون يف
غرفة واحدة وي�ضايقون ال�سكان يف املواقف.

الصيانة المشتركة

م�ست�أجرون وي�أخذون منهم مبالغ مقابل خدمة العمارة وال
يدفعون منها �شيئا وامل�ست�أجر يقول �أنا �أعطي مبلغ اخلدمة
ل�صاحب ال�شقة حتى �أ�صبحنا �ضائعني ما بني املالك وامل�ست�أجر.

مشكالت المصعد
خالد ال�سديري من �سكان خمطط احلرمني ق��ال كنت �أفكر
يف � �ش��راء �شقة متليك ،خ�صو�صا حينما �شاهدت �سرعة
اجن��از العمائر التمليك ،وبعد ف�ترة ا�ست�أجرت �شقة متليك
لكن عاي�شت امل�شكالت بني ال�سكان ووجدت ان البناية مثل
�سفينة لي�س لها ربان ما جعلني افكر يف �شراء قطعة ار�ض يف
اطراف جدة مل تدخلها اخلدمات حتى الآن.
وا�ستطرد ان امل�شكالت يف �شقق التمليك كثرية منها �أن
امل�صعد غالبا م��ا يكون �ضيقا �أو ان��ه م��ن ط��راز ق��دمي وال
ي�سع �سوى اربعة ا�شخا�ص فقط وعمره االفرتا�ضي ق�صري
ومبرور ال�سنوات ي�صبح خطرا على االطفال .
كما �أن هناك م�شكلة الهبوط يف ب�لاط ال�شقق واختفاء
(الرتويبة) بينها مما اج�برين اىل فر�ش ال�شقة بـ" امل�شمع
" حتى اخفي عيوب البالط  .اما امل�شكلة الكربى فهي يف
"امللوحة" على اجلدران ويف كل مرة كنت �أقوم بدهان
اجلدران ولكن بعد �شهر تظهر امللوحة مرة اخرى وتتال�شى
الدهانات وللأ�سف مل تقت�صر تلك امللوحة على جدار واحد
فقط بل يف جميع �أجزاء ال�شقة بالإ�ضافة اىل روائح كريهة
ت�صدر من الغرفة املجاورة لدورة املياه.

من جهته قال امل�ست�شار القانوين فهد بن �سعيد املالكي
�إن �أح��د �أه��م العيوب التي حالت دون ج��ذب امل�شرتين
ل�شقق التمليك وخلقت �إ�شكاليات وعقبات يف جمال بناء
وبيع �شقق التمليك (�صيانة اخلدمات امل�شرتكة) حيث ان
هذا العيب بات ظاهرة بني املجتمع و�أ�صبحت كم�سمار
جحا يف وجه كل من يرغب يف �شراء �شقة مما ت�سبب
يف ت��ردد وع��زف امل�شرتين لل�شقق رغ��م وج��ود (نظام
ملكية الوحدات العقارية وفرزها) وال��ذي كفل حلقوق
املالك ب�شكل ن�سبي وخ�صو�صا يف املادة ( )4وبها خم�س
فقرات وكذلك امل��ادة ( )5وبها �ست فقرات والتي تبيت
لك الفقرات ما للمالك وما عليه .اال ان هذا النظام غري
كاف ويجب ا�ستحداث وتفعيل (نظام احتاد املالك) كما
هو معمول به يف باقي دول العامل بحيث يتم من قبل
امل�لاك ان�شاء جمعية داخ��ل املبنى ويتم اختيار رئي�س
لتلك اجلمعية ليقوم ب�إدارتها و�صيانتها وو�ضع �شروط
ملزمة على كل املالك مع �صالحيات ودعم من قبل اجلهات
احلكومية لهذه اجلمعية ورئي�سها بحيث ي�ساعد الدعم
يف الإدارة والتنفيذ وكذلك الزام املتخاذلني واملتنطعني
من امل�لاك .كما ان الدعم من اجلهات احلكومية لرئي�س
اجلمعية او احتاد املالك ي�سهم يف تقليل ارتفاع معدل
ال�شكاوى والدعوى لدى اجلهات احلكومية والق�ضائية
بخ�صو�ص هذا االم��ر وال��ذي بات مالحظ ًا ويزيد يوما
بعد ي��وم معدل االرت �ف��اع .لذلك م��ن االح ��رى ال��دع��م او
خلق و�إيجاد وا�ستحداث نظام او �شرط قبل البيع يلزم
امل�شرتي الزاما نظاميا طاملا هو منتفع من تلك اخلدمات
والتي حتتاج اىل �صيانة .و�أ�ضاف املالكي اما بخ�صو�ص
قيام الأ�شخا�ص الذين عملوا على �صيانة امل�صعد مبنع
من مل يدفع ر�سوم ال�صيانة من االنتفاع بامل�صعد لكونهم
مل يدفعوا فهذا اج��راء غ�ير ق��ان��وين وه�ن��اك ع��دة طرق
ب�إمكانهم اتباعها لأخذ حقهم من ذلك ال�شخ�ص.

�صدر ق ��رار جمل�س ال ��وزراء رق ��م  40بتاريخ
 1423 / 2 / 9باملوافق ��ة على نظام ملكية
الوح ��دات العقاري ��ة وال ��ذي ا�شتم ��ل على 19
م ��ادة .وق ��د ج ��اءت امل ��ادة اخلام�س ��ة يف ه ��ذا
النظام على النحو التايل:

-1

ي�ش�ت�رك كل مال ��ك وحدة عقارية
�أو �أكرث يف تكاليف �صيانة الأجزاء امل�شرتكة
املذك ��ورة يف امل ��ادة الرابع ��ة ،و�إدارته ��ا
وترميمها كل بقدر ما ميلك من البناء.

-2

لأي مال ��ك بع ��د موافق ��ة جمعي ��ة
املالك �أن يح�سن على نفقته االنتفاع بالأجزاء
امل�شرتك ��ة �أو ج ��زء منه ��ا دون �أن يغ�ي�ر م ��ن
تخ�صي�صها �أو ما يلحق ال�ضرر بالآخرين.

-3

على مالك الوحدة �صيانة ح�صته
امل�ستقل ��ة وترميمه ��ا ،ولو مل يك ��ن ينتفع بها
لدف ��ع ال�ض ��رر عن الآخري ��ن �أو ع ��ن الأجزاء
امل�شرتكة.

-4

لي� ��س لأي مال ��ك وح ��دة عقاري ��ة
التخل ��ي ع ��ن ح�صت ��ه يف الأج ��زاء امل�شرتكة
بغي ��ة التخل� ��ص م ��ن اال�ش�ت�راك يف تكاليف
حفظها �أو �صيانتها �أو ترميمها.

-5

عل ��ى �صاح ��ب ال�سف ��ل القي ��ام
بالأعمال والرتميمات العادية ملنع �ضرر العلو
و�سقوطه ،وعل ��ى �صاحب العلو �أال يحدث يف
بنائه م ��ا ي�ضر بال�سف ��ل ،و�أن يق ��وم بالأعمال
والرتميمات الالزمة ملنع �ضرر ال�سفل.

-6

�إذا دع ��ت ال�ض ��رورة �إج ��راء
بع�ض الأعمال حفظ ��ا ل�سالمة البناء امل�شرتك
�أو حل�س ��ن االنتف ��اع بالأج ��زاء امل�شرتك ��ة �أو
�صيانته ��ا وترميمها داخ ��ل �أي وحدة من هذا
البناء ،فلي�س ملالكها �أو جمعية املالك معار�ضة
املت�ض ��رر يف ذلك ،على �أن تعاد احلال يف هذه
الوح ��دة �إىل ما كانت عليه عل ��ى نفقة املبا�شر
فور انتهاء الإ�صالحات الالزمة.

اقتصاد
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تطوير المنظومة وتحفيز الصناديق..

نمو قياسي لالستثمار الجريء والقطاع غير النفطي
جدة  -البالد

�شهدت منظومة اال�ستثمار اجل���ريء يف اململكة
منو ًا �سنوي ًا بن�سبة  % 65لت�سجل �أعلى م�ستوى لها
يف الن�صف الأول من العام احلايل .و�أو�ضح تقرير
ل�شركة "ماجنت"عن ���س��وق اال���س��ت��ث��م��ار اجل���ريء
ب��رع��اي��ة ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة لال�ستثمار اجل���ريء
"� ،"SVCأن ال�شركات النا�شئة يف ال�سعودية تلقت
ا�ستثمارات جريئة بقيمة  168مليون دوالر يف
الن�صف الأول  ،ما يعادل  %94من قيمة اال�ستثمار
اجلريء يف ال�سعودية خالل العام املا�ضي ،مما ي�ؤكد
امل�سار ال�صحيح لتحقيق رقم �سنوي قيا�سي من حيث
قيمة اال�ستثمار اجلريء.
و�أ�ضافت ماجنت �أن العام احلايل �شهد تطورات
رئي�سية� ،إذا �سجلت قيمة اال�ستثمارات اجلريئة
املنفذة خالل الن�صف الأول منه رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا،
مبا يعادل  %94من �إجمايل الأم��وال امل�ستثمرة يف
ال�شركات ال�سعودية النا�شئة يف عام  2020ب�أكمله
رغم �أن عدد ال�صفقات كان �أقل بن�سبة  %41مقارنة
بال�سنة املالية ."2020
وبح�سب التقرير متكنت منظومة اال�ستثمار اجلريء
يف اململكة من االقرتاب �أكرث ف�أكرث من املنظومة الأكرب
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وهي دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،مقل�صة الفجوة مبقدار
� 8أ���ض��ع��اف يف غ�����ض��ون ف�ت�رة ال ت��ت��ج��اوز ال��ع��ام�ين،
وا�ستحوذت ال�شركات النا�شئة يف جمال التقنية املالية
على ما يعادل ربع هذه ال�صفقات  ،م�شريا �إىل �أن قيمة
اال�ستثمار اجل��ريء يف اململكة  ،خالل الن�صف الأول
يبلغ  %14من �إجمايل قيمة اال�ستثمارات املمنوحة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كلها  ،متفوقة
على م�صر وحتتل املرتبة الثانية من حيث احل�صة يف
�إجمايل قيمة اال�ستثمار اجل��ريء يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وا�ستحوذت على ما ن�سبته
 %22من ال�صفقات يف املنطقة  ،حيث ذهبت �صفقة
م��ن ب�ين ك��ل �أرب���ع �صفقات ن��ف��ذت يف ال�سعودية �إىل
�شركة تقنية مالية نا�شئة ،بينما �شهد قطاع التجارة

الإلكرتونية انخفا�ض ًا بن�سبة  %54يف قيمة اال�ستثمار
اجلريء املمنوح له".
وا�ستحوذت ال�شركات النا�شئة يف جمال التقنية
املالية والأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات م��ع�� ًا على  %44من
التمويالت اال�ستثمارات.

منو القطاع اخلا�ص
وت�����ويل ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����ش���آت ال�����ص��غ�يرة
وامل��ت��و���س��ط��ة "من�ش�آت" اه��ت��م��ام��ا ك��ب�يرا بتقدمي
اخل��دم��ات وال�ب�رام���ج وامل���ب���ادرات ال��داع��م��ة ل���رواد

تعاون سعودي فرنسي في الفضاء واالبتكار

الأع��م��ال واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة لتعزيز
منوهم وقدراتهم التناف�سية ،بح�سب ت�أكيد حمافظ
الهيئة ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية
لال�ستثمار اجلريء املهند�س �صالح الر�شيد  ،الذي
�أو�ضح �أن ت�أ�سي�س ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار
اجلريء عام 2018م �ضمن برنامج تطوير القطاع
امل��ايل � ،أ�سهم ب�شكل مبا�شر يف تطويــر منظومــة
اال�ســتثمار اجلــريء من خالل حتفيز اال�ستثمار يف
ال�صناديق اال�ستثمارية واال�ستثمار بامل�شاركة مع
جمموعات امل�ستثمرين.

85

ملياراً حجم
استهالك يونيو

هذا اجلانب �أ�شار �إليه �أي�ضا الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ال�سعودية لال�ستثمار اجلريء الدكتور نبيل
كو�شك ب���أن اململكة ت�شهد من��و ًا يف حجم ونوعية
�صفقات ال�شركات النا�شئة� ،إ�ضافة �إىل ظهور �أعداد
متزايدة من �صناديق اال�ستثمار اجلريء وجمموعات
امل�ستثمرين.
وي�شهد القطاع اخلا�ص يف اململكة منوا متزايدا
يف �إ�سهامه بالناجت الإجمايل .وبح�سب تقرير حديث
�صدر �أم�س مل�ؤ�س�سة "جدوى لال�ستثمار" �سيكون
القطاع اخلا�ص ال�سعودي الذي يعد الأكرب يف منطقة

ال�شرق الأو�سط  ،حمركا رئي�سيا للنمو االقت�صادي
غري النفطي  ،كما توقع �أن يقفز منو القطاع النفطي
بن�سبة  % 9.4نتيجة �إرت��ف��اع الأ���س��ع��ار ب���أ���س��واق
البرتولية العاملية.
وحقق الناجت املحلي للقطاع غري النفطي % 2.9
خالل الربع الأول ،مدعوما بنمو القطاع اخلا�ص 4.4
 ، %وارتفعت م�ساهمة القطاع غري النفطي يف الناجت
املحلي الإج��م��ايل �إىل  ، % 62.8مما يعك�س تعايف
القطاع غري النفطي ب�شقيه احلكومي واخلا�ص ،من
تداعيات جائحة كورونا.

تسليم وحدات بإسكان نجران

جدة  -البالد

باري�س -وا�س

بحث وزي��ر االت�����ص��االت وتقنية املعلومات
املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه �أم�س يف
باري�س مع �سفري التعاون الرقمي بجمهورية
فرن�سا هرني فريدي  ،تعزيز التعاون الثنائي
بني اململكة وفرن�سا يف جماالت التحول التقني
والرقمي والف�ضاء واالبتكار ،وذلك بح�ضور
الرئي�س التنفيذي املكلف للهيئة ال�سعودية
للف�ضاء ال��دك��ت��ور حم��م��د التميمي ،وم��ع��ايل
الرئي�س املكلف ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم

التقنية ال��دك��ت��ور منري الد�سوقي ،وع���د ٍد من
م�س�ؤويل اجلانبني.
كما ناق�ش االجتماع حتفيز منو االقت�صاد
ال��رق��م��ي ومنظومة االب��ت��ك��ار وت�سريع تبني
التقنيات احلديثة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا من خالل االعتماد على املن�صة
الرقمية واللوج�ستية التي توفرها اململكة
كمحور ربط للقارات� ،إ�ضافة �إىل مركز الثورة
ال�صناعية الرابعة الذي مت تد�شينه م�ؤخرا يف
الريا�ض.

ارتفعت قيمة املبيعات ع�بر نقاط البيع خ�لال �شهر
يونيو املا�ضي بن�سبة  %5لت�صل قيمتها الإجمالية �إىل
نحو  38.7مليار ريال مقارنة ﺑ 37.02مليار ريال خالل
الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
ووف��� ًق���ا ل��ب��ي��ان��ات ن�����ش��رة ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال�����س��ع��ودي
ال�شهرية ،متت املبيعات من خالل  427.3مليون عملية،
وعرب � 848.4ألف جهاز.
و�سجلت ال�سحوبات النقدية من �أجهزة ال�صرف الآيل
خالل ال�شهر انخفا�ضا بن�سبة  %5لت�صل نحو  46.7مليار
ري���ال ،مقارنة ب�سحوبات يونيو  2020وال��ت��ي بلغت
 49.4مليار ريال.
ومتت هذه ال�سحوبات النقدية من خالل � 16.9ألف
جهاز �صرف �آيل للم�صارف العاملة وال�شبكة ال�سعودية،
وعرب  130.6مليون عملية  ،وي�صل بذلك حجم �إنفاق
امل�ستهلكني يف اململكة خالل �شهر يونيو املا�ضي �إىل نحو
 85.4مليار ري��ال ،منخف�ضا بن�سبة  ،% 1مقارنة بنحو
 86.4مليار ريال خالل الفرتة املماثلة من العام املا�ضي
ومتثل العمليات عرب نقاط البيع ما ينفقه امل�ستهلكون عرب
بطاقات ال�صراف وبطاقات االئتمان يف مراكز الت�سوق
الكبرية وحمالت التجزئة وال�صيدليات وغريها.

التصنيع بالطابعات ثالثية األبعاد في جدة
جدة  -يا�سر بن يو�سف

�شهدت مدينة ج��دة �إط�ل�اق �أول معمل
للت�صنيع بالطابعات ثالثية الأبعاد ،بهدف
تعزيز قدرات القطاع اخلا�ص ال�سعودي
على حت�سني اجلودة والتناف�سية العاملية،
ويخدم نحو  1000م�صنع  ،وي�ستخدم
�أح����دث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال
الليزر وتقنية الهالوجرام.
وقال رائد الأعمال عبدالرحمن كعكي
� ،أن امل��ب��ادرة التي �أطلقها تواكب ثقافة
االب��ت��ك��ار ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا ال��ق��ي��ادة �ضمن
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030مو�ضحا

�أن ال��ط��ب��اع��ة ث�لاث��ي��ة الأب���ع���اد ت�ستخدم
م���واد الطباعة املتنوعة (البال�ستيك و
املطاط واملواد املركبة واملعادن وال�شمع
والرمل) وت�سهم يف العديد من املجاالت
مثل االغذية والف�ضاء والطب وال�سيارات
وغريهات من التقنيات احلديثة  ،داعيا
ال�����ش��ب��اب ال�����س��ع��ودي ورواد االع��م��ال
ل��ل��دخ��ول يف ت��ق��ن��ي��ات ت�����ص��ام��ي��م ث�لاث��ي
االب��ع��اد  ،باعتبارها نقلة نوعية كبرية
وجماالت ا�ستثماراتها وا�سعة النطاق يف
منظومة االقت�صاد الوطني.

جنران -البالد

�س ّلم برنامج "�سكني" ع��دد ًا من الفلل ال�سكنية
اجلاهزة �ضمن م�شروع "�إ�سكان جنران" ،و ّ
متت
�إج������راءات الت�سليم ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال امل�ستفيدين
لعمليات احلجز وتوقيع العقود النهائية ،وذلك يف
�إط��ار اجلهود امل�ستمرة لتوفري اخليارات ال�سكنية
واحل���ل���ول التمويلية امل��ت��ن��وع��ة لتلبية ال��رغ��ب��ات
ال�سكنية للأ�سر ال�سعودية ،بهدف متكينها من مت ّلك
امل�سكن الأول.
و�أو���ض��ح برنامج "�سكني" �أن م�شروع �إ�سكان
جن����ران ي��ق��ع ب��ح��ي اجل��ام��ع��ة ���ش��رق م��ط��ار منطقة
جنران على م�ساحة تتجاوز  1,2مليون م ،2وي�ضم
امل�شروع  1061فيال �سكنية ،ويبعد موقع امل�شروع

حوايل  35كم �شمال مدينة جنران ونحو  14كم عن
مطار جنران بت�صاميم وم�ساحات متنوعة تبد�أ من
500م 2مل�ساحة الأر�ض ونحو 237م 2م�ساحة بناء
الوحدات.
وتتوزع م�شاريع ال��وزارة ال�سكنية اجلاهزة يف
عدد من مدن وحمافظات اململكة� ،إذ يبلغ عددها 42
م�شروع ًا توفر نحو � 14ألف وحدة �سكنية من نوع
"فيال" ت�صل م�ساحتها �إىل 500م 2للفيال الواحدة،
وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر امل�سطحات
اخل�ضراء واحلدائق العامة ،عالوة على تخ�صي�ص
م��واق��ع للمرافق التعليمية وال�صحية وغ�يره��ا ،
ومتكن برنامج �سكني من خدمة � 100,449أ�سرة
من بداية العام اجلاري حتى نهاية مايو املا�ضي.

ارتفاع ملكية األجانب غير المؤسسين
جدة  -البالد

ارت��ف��ع��ت ا�ستثمارات الأج��ان��ب غ�ير امل�ؤ�س�سني
بال�سوق ال�����س��ع��ودي خ�لال الأ���س��ب��وع املنتهي يف
 29يوليو � 2021إىل  %2.34من �إجمايل ال�سوق،
مقارنة ﺑ %2.30بنهاية الأ�سبوع الذي �سبقه ،وذلك
نتيجة لعمليات �شراء �صافية بلغت نحو 668.3
م��ل��ي��ون ري���ال مت��ت خ�ل�ال الأ���س��ب��وع ،لتبلغ قيمة
ملكيتهم  226.5مليار ريال.
ومت���ث���ل م��ل��ك��ي��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن الأج�����ان�����ب غ�ير
امل�ؤ�س�سني (اتفاقيات املبادلة وامل�ستثمرين امل�ؤهلني
وامل�ستثمرين املقيمني) ،بينما ال ت�شمل احل�ص�ص
اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سني.
وبخ�صو�ص ملكية امل�ستثمرين اخلليجيني يف

ال�سوق ال�����س��ع��ودي ،فقد ارتفعت خ�لال الأ�سبوع
املنتهي يف  29يوليو � 2021إىل  %0.52من �إجمايل
القيمة ال�سوقية للأ�سهم امل��درج��ة ،مقارنة بنهاية
الأ�سبوع الذي �سبقه ،لت�صل قيمة ملكيتهم �إىل 50.1
مليار ريال.
وارتفعت امللكية الإجمالية للم�ستثمرين الأجانب
�شاملة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني خ�لال الأ�سبوع
املنتهي يف  29يوليو  2021ﺑ %0.04لت�صل �إىل
 ،%2.86وبلغت قيمتها  276.7مليار ريال.
ومي��ث��ل امل�ل�اك الأج���ان���ب امل���ؤ���س�����س��ون م��ا ن�سبته
 %0.52من �إجمايل ملكية الأجانب يف ال�سوق خالل
الأ�سبوع املنتهي يف  29يوليو  ،2021ما يعادل
 50.2مليار ريال.
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"رصانة" يوثق إجرام الماللي

إيران تدفع "الضحايا الصامتون" لمحارق الموت

جدة – البالد

ي�ستخدم النظام الإيراين و�سائل غري �إن�سانية لتنفيذ م�شروعه الإجرامي
باملنطقة والعامل ،وال يكرتث بالآثار الإن�سانية املدمرة ل�شباب العديد
من البلدان التي ي�ستغل فيها املاليل الأطفال كدروع ب�شرية يف مناطق
احل��روب وال��ن��زاع��ات ،خارقني بذلك القانون ال��دويل والإن�����س��اين ،يف
جتنيد الأطفال ،دون ال�سن النظامية يف العمليات الع�سكرية ،وت�شجيع
امليلي�شيات التابعة لها على هذا ال�سلوك ،لفر�ض هيمنتها طويلة الأمد
على مناطق ت���أث�يره��ا ،وبتكاليف زه��ي��دة ،وفقا مل��ا ر�صدته املنظمات
احلقوقية والإن�سانية.
وظ��ل جتنيد الأط��ف��ال مت�أ�صال يف فكر النظام الإي���راين منذ احل��رب
العراقية – الإي��ران��ي��ة ،طبقا لكتاب «ال�ضحايا ال�صامتون� ..إي���ران
وع�سكرة الأطفال يف ال�شرق الأو�سط» ،الذي �أ�صدره باحثان يف املعهد
الدويل للدرا�سات الإيرانية (ر�صانة) بالريا�ض ،م�ؤكدين �أن تلك احلرب
كان عمادها ال�شباب الإيراين دون �سن الر�شد ،بينما جرى ت�صدير هذا
الفكر �إىل البلدان العربية ،حيث تت�شابه �أدبيات الأحزاب وامليلي�شيات
يف االعتماد على التجنيد والقوة الب�شرية وا�ستغالل الأطفال بكثافة.
وت�ستغل �إيران حاجة املجتمعات الفقرية للمال ،كما تعمد �إىل ت�سخري
امل�ساعدات والأن�شطة اخلريية والك�شفية لتجنيد الأطفال ،حيث مت ّثل
العنا�صر ال�شابة بيئة جاذبة للتجنيد واال�ستغالل ،مقارنة بالبالغني.
وبرغم التقارير الأممية ،والقوانني التي حت ّرم ا�ستخدام الأطفال ما دون
الثامنة ع�شرة يف العمليات الع�سكرية ،وتعترب جتنيد الأطفال ما دون
اخلام�سة ع�شرة جرمية من جرائم احلرب � ،اَّإل �أ َّنه ال تتوفر �أدوات ردع
لل�ضغط على تلك املمار�سات ومعاقبة مرتكبيها حتى الآن.
ويرى الباحثان اللذان �ألفا الكتاب اللواء املهند�س �أحمد امليموين ،و�سعد

الكاظمي يعلن تنفيذ
خطة اإلصالح االقتصادي
بغداد  -البالد

�أعلن رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي� ،أم�س
(االث��ن�ين) ،عن ب��دء تطبيق الآل��ي��ات الإداري���ة والتنفيذية
خلطة الإ�صالح االقت�صادي �ضمن الورقة البي�ضاء.
وق���ال ال��ك��اظ��م��ي ،خ�لال ت��ر�ؤ���س��ه اج��ت��م��اع اللجنة العليا
للإ�صالح� ،إن��ه منذ �أن �أطلقت احلكومة الورقة البي�ضاء
الإ�صالحية ملعاجلة الف�ساد املتف�شي يف البالد ،وهي تعمل
على تطبيقها ع�بر ج��و منا�سب ،مو�ضحا �أن االجتماع
جاء للإعالن عن بدء تطبيق الآليات الإداري��ة والتنفيذية
خلطة الإ�صالح االقت�صادي �ضمن تلك الورقة .و�أ�ضاف
"احلكومة تطمح �إىل �إعادة اقت�صاد البالد لقوته بعد �أن
و�صل به احلال �إىل م�ستويات متدنية جد ًا نتيجة الف�ساد
امل�ست�شري" ،م�شري ًا �إىل �أنه من �ش�أن هذه اخلطة �إعادة بناء
االقت�صاد العراقي بنحو �سليم ،يحقق التنمية امل�ستدامة
للبالد .ولفت الكاظمي �إىل �أن خطة الإ�صالح �ستقدم حال
لأزمة �إدارة االقت�صاد املزمنة ،التي تتمثل باالعتماد الكامل
على النفط ،وعدم تنويع م�صادر الدخل ،م�شددا على �أن
احلكومة تريد �أن تثبت للعراقيني جدية الإ���ص�لاح��ات،
لذلك مل تكن خطة �إدارة االقت�صاد ق�صرية الأمد ،وال �آنية
ً
متكامال حلني �إمتامها خالل 5
احلل ،بل ت�ستهدف �إ�صالح ًا
�سنوات .وتابع "ال�ضرر يف االقت�صاد العراقي كبري جد ًا،
ولهذا ال�سبب من امل�ستحيل تطبيق اخلطة الإ�صالحية
يف وقت ق�صري" ،م�ؤكد ًا �أن الغاية هي النهو�ض بالدولة
العراقية ولي�س احلكومة احلالية ،معتربا �أن احلكومات
تذهب وال��دول��ة باقية ،ولهذا تريد بكل �إ���ص��رار �أن تعيد
للعراق هيبته االقت�صادية.

ال�شهراين� ،أن �إيران ت�ستخدم الأطفال يف العمليات الع�سكرية ،وخدمة
أرا�ض غري �أرا�ضيها وبتكاليف
امل�صالح الإيرانية ،وجعل �صراعاتها على � ٍ
قليلة؛ كما ت�سعى �إي��ران ل��زرع كيانات و�أف��راد يخدمون م�صاحلها يف
امل�ستقبل ،ب�صرف النظر عن م�صلحة �أوطانهم.
ولفت ال�شهراين �إىل �أن نظام املاليل وملي�شياته املنت�شرة يف املنطقة
تعمل على «ع�سكرة املناهج التعليمية» ،ال�ستقطاب �صغار ال�سن وت�سميم

عقول الأط��ف��ال بالأفكار الإره��اب��ي��ة ،مبينا �أن هناك م�ؤ�س�سات تابعة
مللي�شيات طهران قائمة على تب ِّني فكر التجنيد ك�أحد و�سائل النظام
الإيراين منذ بدء الثورة الإيرانية؛ لرت�سيخ املفاهيم ال َع َقدِ يَّة التي تخدِ م
منهجَ ه وتدعم ا�ستمرارية م�شروعه.
و�أ�شار �إىل �أن امليلي�شيات الإيرانية ترتكب فظائع يف البلدان العربية
ُ
تعري�ضهم للقتل �أو
ب��ال�� َّزج بالأطفال يف �صراعاتٍ ع�سكرية نتيجتها

الحوثي يشرد أسر البيضاء..
ويقتل المساجين بـ"التعذيب"
عدن  -البالد

ت�سببت ملي�شيا احلوثي االنقالبية يف ت�شريد
ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ر اليمنية يف امل��ن��اط��ق التي
اقتحمتها م�ؤخرا مبحافظة البي�ضاء وحتديد
مديريات الزاهر ،وناطع ،ونعمان ،ما جعل هذه
الأ�سر تعي�ش يف العراء بال م�أوى �أو غذاء ،يف
ظل منع و�صول �سيارات الإغاثة لهم.
و�أطلقت الأ�سر النازحة �أم�س (االث��ن�ين) ،نداء
ا�ستغاثة للحكومة اليمنية وال�سلطة املحلية ولكل
املنظمات الإن�سانية والإقليمية واملحلية للتدخل
ال�سريع واال�ستجابة ال�سريعة ،م�ؤكدين �أنهم
يعي�شون �أو�ضاعا م�أ�ساوية يف مناطق جبلية
معزولة مع عدم توفر �أب�سط مقومات احلياة.
و�شدد رئي�س املركز الإعالمي ملقاومة البي�ضاء
م�صطفى البي�ضاين ،على �ضرورة الإ�سراع يف
�إغاثة النازحني جراء بط�ش وجرائم احلوثي،
قائ ًال �إن النازحني "تركوا ما كان ي�ؤويهم ب�شكل
مفاجئ والآن ال ميلكون ما ي�ؤويهم" ،فيما �أكد
م��دي��ر ال��وح��دة التنفيذية ملخيمات ال��ن��ازح�ين
جنيب ال�سعدي ،نزوح � 1400أ�سرة .وت�ستمر
ج��رائ��م ملي�شيا احل��وث��ي جت��اه امل��دن��ي�ين بقتل
�أك�ث�ر م��ن � 350شخ�صا حت��ت التعذيب داخ��ل
ال�سجون ،بينهم  33ام���ر�أة خمتطفة تعر�ضن
للتعذيب املف�ضي للموت ،وفقا لبيان �أ�صدرته
وزارة ال�����ش���ؤون القانونية وح��ق��وق الإن�سان

اليمنية ،مبينة �أن الأعمال الإجرامية الب�شعة
التي متار�سها امليلي�شيات احلوثية ويف مقدمتها
�أعمال التعذيب وانتهاك حق احلياة والتي طالت
املختطفني واملخفيني ق�سر ًا يف معتقالتها.
ولفتت �إىل �أن "تلك الأعمال الإجرامية التي تربز
ذلك التوح�ش لدى تلك امليلي�شيات والتي كان
�آخرها اجلرمية الب�شعة املرتكبة بحق املختطف
يف �سجونها مبحافظة ذم��ار املواطن (حم�سن
حممد القا�ضي ٢٨ /عام ًا) ،م�شرية �إىل �أنه ق�ضى
حتت التعذيب بعد �أن مت اختطافه من منزله
يف حي عزان و�إخفا�ؤه ق�سر ًا ملدة �سنة ون�صف
ليخرج جثة ه��ام��دة م�شوهة بالتعذيب احل��اد
واملمنهج .ونوهت �إىل �أن املختطفني يتعر�ضون

�أي�ضا ل�سوء املعاملة القا�سية والال�إن�سانية
وال��ت��ي حرمتها و�أدان��ت��ه��ا القوانني والأع���راف
املحلية والدولية والتي تندرج حتت االنتهاكات
لقواعد القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،داعية
منظمة الأمم املتحدة ومكتب املبعوث الأممي
لل�ضغط على امليلي�شيات احلوثية الإجرامية
للتوقف فور ًا عن هذه اجلرائم وو�ضع حد لها،
كما دعت لل�ضغط على امليلي�شيات و�إطالق �سراح
كافة املختطفني واملخفيني ق�سر ًا ،واال�ستجابة
لدعوة احلكومة ومبادرتها التي قدمتها جلنة
ال��ت��ف��او���ض الإ���ش��راق��ي��ة لإط��ل�اق ���س��راح جميع
املختطفني والأ�سرى و�إجراء عملية تبادل قائمة
على مبد�أ "الكل مقابل الكل".

وزير الخارجية يحذر من محاولة إرباك العالقات الدولية

قيس يتعهد بحماية تونس من فساد "اإلخوان"

تون�س  -البالد

ت��ت��واىل الأح����داث ب�سرعة يف تون�س عقب ق���رارات
الرئي�س قي�س �سعيد الهادفة لإيقاف الف�ساد ومعاقبة
مرتكبيه ،فبينما مي�ضي الرئي�س يف طريق �إع��ادة
ترتيب �أم���ور ال��ب�لاد وال��ت��وا���ص��ل م��ع ب��ل��دان �صديقة
خل��ف�����ض ال��ع��ج��ز امل�����ايل ،ي�����س��ع��ى م�����س���ؤويل "حزب
النه�ضة" الإخ���واين ،لأرب���اك امل�شهد ،ما جعل قي�س
يجدد تعهده �أم�س (االثنني) ،بوقوفه يف �صف ال�شعب
للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الف�ساد الذي
نخر مفا�صلها.
وقال �سعيّد �إنه ال تراجع عن احلقوق واحلريات ،وال
جمال للم�سا�س بها �أو االعتداء عليها ،وفق الرئا�سة
التون�سية ،مبينا �أنه يحرتم القانون املعرب عن الإرادة
العامة لل�شعب ال على التحالفات واحل�سابات ،م�ؤكدا
�إمي��ان��ه ب��ال��ق��درة على جت��اوز العقبات بف�ضل �إرادة
ال�شعب وبالوقفة ال�صادقة للدول ال�شقيقة وال�صديقة
"ل�سد الإخ�ل�االت يف ال��ت��وازن��ات املالية وم�ساعدة
ت��ون�����س ع��ل��ى ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة الداخلية
واخلارجية" .ويف ت�صريحات �سابقة ،ق��ال �إن من

ك��ان��وا يقاي�ضون النا�س يف �صحتهم للو�صول �إىل منظومة احلكم منذ  ،2011مبا فيها حركة النه�ضة
م�آرب �سيا�سية قد انتهى دورهم ،م�ضيف ًا �أن من يتاجر وحلفا�ؤها ،م�س�ؤولية تفاقم الأزمة التي تعي�شها البالد.
وع�ّب�رّ احل��زب عن دعمه لكل الإج����راءات وال��ق��رارات
ب�صحة املواطن لي�س له مكان يف الدولة التون�سية.
فيما حمل حزب الوطنيني الدميقراطيني يف تون�س الهادفة �إىل ك�شف وتفكيك منظومة الف�ساد والإرهاب

واالغتياالت وحما�سبة املتورطني فيها.
م��ن جهته ،ح��� ّذر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة التون�سي عثمان
اجلرندي �أم�س ،من حماوالت �إرباك العالقات الدولية
لتون�س ،معتربا �أن كل ما يرمي لإرباك عالقات بالده
يعد عمال عدائيا غري وطني ،وفقا لإذاعة "موزاييك"،
م���ؤك��دا �أن حم���اوالت امل�سا�س بالعالقات اخلارجية
ل��ت��ون�����س ه���و ع��م��ل غ�ي�ر وط���ن���ي ،ي��ن��ف��ذه خم��رب��ون.
ولفت �إىل �أن عالقات تون�س مع �أ�صدقائها و�أ�شقائها
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة الإقليمية وم��ت��ع��ددة الأط���راف
الدولية هي عالقات مبنية على االحرتام.
وكان زعيم النه�ضة ورئي�س الربملان را�شد الغنو�شي،
قد هدد �أوروبا بطوفان من املهاجرين �إذا مل يرتاجع
الرئي�س قي�س �سعيد عن التدابري اال�ستثنائىة التي
اتخذها ي��وم  25يوليو اجل���اري ،وف��ق��ا ل�صحيفة
"كوريريي ديال �سريا" الإيطالية .وقبله دعا القيادي
بحركة النه�ضة ر�ضوان امل�صمودي ،وا�شنطن �إىل
ع��دم توفري لقاحات ك��ورون��ا للتون�سيني ،م��ا عده
وزير اخلارجية التون�سي عمال عدائيا جتاه الوطن
من قبل الإخوان.

كمنهج غري
الإ�صابات ،والعمل �ض َّد م�صالح �أوطانهم وتدمري م�ستقب ِلهم،
ٍ
�إن�ساين وله �آثارا نف�سية واجتماعية يتحمَّلها الطفل املج َّند ،كما يحدث
يف اليمن وكذلك لبنان� ،إذ �أ�شار الكتاب يف ف�صله الثاين بعنوان «حزب
الله وجتنيد الأط��ف��ال يف لبنان»� ،إىل «ح��زب الله» �أدا ٌة لن�شر مفاهيم
الثورة الإيرانية ،ون�شاطات احلزب الإرهابي اخلفية يف جتنيد الأطفال،
ثم �أث ُر العقوبات الدولية يف احلزب وعمليات التجنيد.
ومل يتوقف جتنيد طهران للأطفال عند اليمن ولبنان� ،إمن��ا امتد �إىل
�سوريا ،وفقا لكتاب «ال�ضحايا ال�صامتون» ،الذي ر�ص َد �أعمال ميلي�شيات
عمليات وا�ستخدا َم املج َّندين الأجانب
�إيران وجتنيد الأطفال يف �سوريا،
ِ
من باك�ستان و�أفغان�ستان .وا�ستعر�ض �أفعال ملي�شيات وف�صائل طهران
الإجرامية جتاه �أطفال �سوريا ،وال�سيا�سات الإيرانية الناعمة لل�سيطرة
على املجتمع ال�سوري.
ميلي�شيات امل�لايل يف العراق التعمل مبعزل عن نظرياتها يف ال��دول
الأخرى� ،إمنا تنفذ الأجندة ذاتها وجتند الأطفال يف العراق ،وفقا للكتاب،
َ
ا�ستعر�ض �إخ�ضا َع العراق للت�أثري الإي��راين وملي�شيات املاليل،
الذي
وجتنيد الأط��ف��ال؛ منوها �إىل �أن ذل��ك �شكل الواقع (احل��ربُ العراقية
– الإيرانية)  ،وما كان يُ�شار �إليه يف الأدبيات الع�سكريَّة باملوجات
الب�شريَّة؛ للتعوي�ض عن تفوق اجلانب العراقي يف الأ�سلحة والتكتيك
الع�سكري ،وكان �أغلب مكونات تلك املوجات من ال�شباب والأطفال .ويف
ظل متادى �إيران يف جتنيدها للأطفال وا�ستخدامهم كدروع ب�شرية يف
مواقع القتال ،تقف يقف املجتمع الدويل �ضد هذه العمليات الإجرامية
التي يجرمها القانون الدويل ،طبقا ملا ورد يف الكتاب ،مع �إ�شارة جتنيد
الأطفال له �آثارا مدمرة ،بينما هناك جهود كبرية يبذلها املجتمع الدويل
حلماية الأطفال.

دعم أمريكي للسودان
لمواجهة تحديات “االنتقالية”
اخلرطوم  -البالد

قطعت املديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
�سامانتا باور ،بعزم �إدارة الرئي�س جو بايدن على امل�ضي
قدم ًا يف �شراكتها التنموية مع ال�سودان وتقدمي كل ما
ميكن مل�ساعدة احلكومة االنتقالية لإجن��از مهام االنتقال
ال��ت��ي و�صفتها باملعقدة واجل�سيمة .وق��ال��ت يف م�ؤمتر
�صحايف باخلرطوم« :ال�سودانيني �أظهروا �شجاعة فائقة
وب�صرية نافذة �ألهمت النا�س يف خمتلف بقاع العامل»،
وا�صفة ما حدث يف ال�سودان «باملعجزة» ،مبينة �أن بالدها
تتفهم تطلع ال�سودانيني حللول �سريعة للم�شكالت الكثرية
التي يعانون منها ،م�شرية �إىل �أن ذلك �أم��ر يحتاج جلهد
وموارد ووقت .وك�شفت باور عن تخ�صي�ص الوكالة مبلغ
 700مليون دوالر مل�ساعدة ال�سودان ملواجهة التحديات
الكبرية يف فرتة االنتقال ،الفتة �إىل �أن م�ؤ�س�سات دولية
�أخ��رى مثل البنك ال��دويل وبرنامج الغذاء العاملي �ستنفذ
م�شاريع عاجلة �ضمن ه��ذا املبلغ لتعزيز الأم��ن الغذائي
ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة.
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أك���د رئ��ي�����س جمل�س ال�����س��ي��ادة االن��ت��ق��ايل يف
ال�����س��ودان ،عبد الفتاح ال�بره��ان� ،أن ب�لاده تتطلع لإقامة
«عالقات طبيعية» مع الواليات املتحدة مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للجانبني ،داع��ي��ا وا�شنطن �إىل ت��ق��دمي الدعم
لل�سودان لإجناح الفرتة االنتقالية و�إقامة انتخابات نزيهة
تعزز م�سرية الدميقراطية بال�سودان.
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دعا إلى ضرورة منع نشوب الحرائق  ..المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

عقوبات صارمة في انتظار مشوهي المتنزهات
جدة ـ البالد

�أك���د ع���دد م��ن امل��واط��ن�ين ���ض��رورة حتلي
املتنزهني بالوعي وع��دم �إ�شعال النريان،
ف�����ض�لا ع���ن �����ض����رورة ات���خ���اذه���م جميع
االحتياطات التي متنع ن�شوب احلرائق �أو
الإ�ضرار بالغطاء النباتي ،منها ا�ستخدام
موقد ل�ضمان عدم انت�شار النار �أو �إ�ضرارها
بالغطاء النباتي ،وعدم �إ�شعال النار بالقرب
م��ن ج��ذوع الأ���ش��ج��ار ،وع��دم �إ�شعال النار
�أثناء هبوب الرياح ،و�إطفاء النار ب�شكل
كامل قبل مغادرة املكان� ،إىل جانب �ضرورة
رم��ي املخلفات يف احل��اوي��ات املخ�ص�صة
لذلك ،الفتني �إىل �أنه بني احلني والآخر يتم
ر�صد نريان تركها بع�ض املتنزهني ف�ضال
عن قمامة وخملفات متناثرة يف �أرجاء يف
املنتزهات والغابات.
و�أكد املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة الت�صحر �ضرورة املحافظة على
ال��غ��اب��ات وامل��ت��ن��زه��ات ال��وط��ن��ي��ة وجميع
مواقع الغطاء النباتي وعدم الإ�ضرار بها النباتي ومكافحة الت�صحر وف�� ًق��ا لنظام املركز هي خمالفة ت�صل عقوبتها �إىل 3000
ب�إ�شعال ال��ن�يران ورم��ي املخلفات يف غري البيئة على �أن �إ�شعال النار يف غري الأماكن ريال� ،إ�ضافة �إىل تطبيق العقوبات اخلا�صة
�أماكنها املخ�ص�صة ً
املخ�ص�صة لها يف الغابات �أو املتنزهات بحرق الأ�شجار وال�شجريات املن�صو�ص
حفاظا على البيئة.
وتن�ص الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء الوطنية� ،أو بغري الو�سائل امل�سموح بها من عليها يف الالئحة التنفيذية لالحتطاب.

متنزه الفقرة متنفس
ألهالي المدينة وزوارها

املدينة املنورة ـ البالد

يع ّد متن ّزه الفقرة �أح��د الواجهات
ال��ت��ي يتجه �إل��ي��ه��ا �أه����ايل وزوار
منطقة املدينة املنورة خالل ف�صل
ال�����ص��ي��ف مل��ا مي��ت��از ب��ه م��ن ب���رودة
الأج������واء ،وان��خ��ف��ا���ض يف درج��ة
احلرارة عن بقية مناطق املدينة.
والفقرة عبارة عن �سل�سلة جبال
م��ت��ج��اورة يف خ��ط ط��ويل تقريب ًا
ت�شبه متام ًا فقرات العمود الفقري،
ولذلك �سميت الفقرة ،وترتفع عن
�سطح البحر بحواىل ( )1800مرت،
وتبعد عن املدينة ما ي��ق��ارب()80
كيلو م�تر ًا ،ويعترب مناخها ب��ارد ًا
ومعتد ًال يف ف�صل ال�صيف و�شديد
الربودة يف ال�شتاء.
ومما متتاز به هذه املنطقة اجلميلة

زراعة النخيل واحلبوب على مياه
الأمطار كما ت�شتهر �أي�ض ًا بالع�سل،
ويعد من �أجواد �أنواع الع�سل.
و�أك�����د امل���واط���ن دخ��ي��ل الأح���م���دي
�أح��د �أه��ايل مركز الفقرة لـ"وا�س"
�أن املنطقة ت�شهد ح��راك�� ًا يف هذه
الأي�������ام ل����ل����زوار ،مم���ا ���س��اع��د يف
احلركة االقت�صادية ،التي �أوجدت
لأب��ن��اء املنطقة م��ن��اف��ذ للعمل من
خ�ل�ال امل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م وحم��ال
بيع الع�سل .ولفت الأح��م��دي �إىل
عودة �شريحة من ال�شباب لالهتمام
وال��ع��ن��اي��ة ب��امل��ن��اح��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
(اخل�شب) ،التي تعتمد على نحت
ال�����ص��خ��ور ،وال����ذي ت���وارث���وه عن
الأج���ي���ال ال�����س��اب��ق��ة ن��ظ��ر ًا لقيمته
ال�سوقية العالية.

كما تن�ص الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء،
على �أن عقوبة التخييم يف ال��غ��اب��ات �أو
املتنزهات الوطنية دون ترخي�ص ت�صل
�إىل  3000ري��ال لكل خميم ،بينما ت�صل

�أو املنقولة� ،أو قطع ال�سياجات �أو �إتالفها �أو
العبث بالعالمات احلدودية �أو الإر�شادية
يف ال��غ��اب��ات �أو امل��ت��ن��زه��ات ال��وط��ن��ي��ة هو
خمالفة ت�صل عقوبتها �إىل  3000ري��ال،
فيما ت�صل خمالفة ت�شويه امل��ع��امل العامة
وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ال��غ��اب��ات �أو امل��ت��ن��زه��ات
الوطنية بالكتابة �أو الر�سم �أو النحت �إىل
 400ري���ال ،م��ع �إل���زام املخالفني ب�إ�صالح
ال�ضرر ودفع التعوي�ضات.
وت�����ص��ل ع��ق��وب��ة ت��دم�ير �أو ت��غ��ي�ير احل��ال
الطبيعية لأية من�ش�أة �أو �أثاثها وجتهيزاتها
ولأي معامل �أث��ري��ة وثقافية �أخ���رى داخ��ل
الغابات �أو املتنزهات الوطنية �إىل 4000
ري��ال ،مع �إل��زام املخالفني ب�إ�صالح ال�ضرر
ودفع التعوي�ضات.
وتع ّد املتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء
النباتي يف اململكة ث���روة طبيعية ت�سهم
يف حت�����س�ين امل���ن���اخ واحل����د م���ن ال��ت��ل��وث،
ورمي النفايات بها من املخالفات النظامية
عقوبة �إن�شاء املباين �أو نحوها يف الغابات اجل�سيمة التي ت�شوه املظهر احل�ضاري
�أو املتنزهات الوطنية دون ت�صريح �إىل وت�ؤثر �سلبا على البيئة ،وعقوبتها غرامة
ت�صل �إىل  2000ري��ال ،مع �إل��زام املُخالف
 20.000ريال.
وت�ؤكد الالئحة �أن �إتالف املن�ش�آت الثابتة ب�إ�صالح ال�ضرر ودفع التعوي�ضات.

تطوير مهارات الموهوبين في البحث واالبتكار
الريا�ض ـ البالد

نظمت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
"كاك�ست" ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���ؤ���س�����س��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"،
�أم�س حفل افتتاح برنامج جيل العلوم والتقنية
الإث���رائ���ي البحثي 2021م ،ال���ذي ي��رك��ز على
�صقل م��ه��ارات الطلبة امل��وه��وب�ين يف جم��االت
البحث والتطوير واالبتكار من خالل الت�أهيل
العلمي واملعريف واملمار�سة العملية ،وتهيئتهم
للمناف�سة يف امل�����س��اب��ق��ات وامل��ح��اف��ل املحلية
والإقليمية والدولية.
و�أو�����ض����ح امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى دع����م ال��ب��ح��ث
واالبتكار باملدينة الدكتور عبدالعزيز املالك،
يف كلمته خ�لال افتتاح ال�برن��ام��ج� ،أن املدينة
�إميا ًنا منها ب�أهمية تطوير الكوادر الب�شرية مبا
يتواءم مع حاجة �سوق العمل ،ت�سعى �إىل ت�أهيل
الباحثني واملبتكرين النا�شئني من خالل برنامج
جيل العلوم والتقنية الإثرائي البحثي البتكار
احل��ل��ول وا���س��ت�����ش��راف احل��اج��ات امل�ستقبلية،
ومعاجلتها والتغلب عليها.
و�أ���ض��اف �أن الربنامج يهدف �إىل تعزيز ثقافة
االبتكار يف املجتمع املحلي من خ�لال تعريف
الطلبة بالبحث العلمي و�أهميته يف التحول

نحو اقت�صاد املعرفة� ،إ�ضافة �إىل تنمية مهاراتهم
يف جماالت البحث والتطوير واالبتكار و�صقلها
باملمار�سة العملية ،وحتفيز الكفاءات الوطنية
امل���ؤه��ل��ة للإ�سهام يف �إث���راء املحتوى املحلي،
ورب����ط ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة يف امل��راك��ز
البحثية وتوثيق عالقتهم بالباحثني والعلماء
واملخت�صني ،كما يهدف �إىل دعم وتهيئة الطلبة
للم�شاركة يف امل�سابقات املحلية والإقليمية
والدوليـة ب�أبحاث ذات قيمة علمية وعملية،
و�إتاحة الفر�صة للباحثني لأداء واج��ب وطني

وخدمة جمتمعية نوعية من خالل امل�شاركة يف
رع��اي��ة امل��وه��وب�ين .و ُي�����ش��ارك يف الربنامج 50
طالب ًا وطالبة من ال�صف الثالث املتو�سط �إىل
ال�صف الثاين الثانوي ممن تنطبق عليهم معايري
و���ش��روط امل�����ش��ارك��ة يف ال�برن��ام��ج ،و�أظ��ه��روا
ً
وحر�صا
اهتمامًا عمي ًقا مبجال البحث العلمي
على اكت�ساب اخلربة امليدانية يف هذا املجال.
ويت�ضمن الربنامج  -ال��ذي ي�ستمر مل��دة �أربعة
�أ�سابيع -جماالت علم املواد ،والعلوم النووية،
والطاقة واملياه ،والأح��ي��اء والبيئة ،والف�ضاء

والطريان ،واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
وي��وف��ر ال�برن��ام��ج للطلبة امل��وه��وب�ين البيئة
البحثية واملعرفية مبعامل املدينة ومراكزها
حتت �إ�شراف فريق من الباحثني والباحثات
مل�ساعدتهم ع��ل��ى تنمية م��ه��ارات��ه��م م��ن خ�لال
ثالثة برامج ،وهي :الربنامج املعريف لإثراء
امل���ه���ارات العلمية وامل��ع��رف��ي��ة وال�شخ�صية،
والربنامج البحثي لتنمية �أ�سا�سيات البحث
ال��ع��ل��م��ي و�أخ�ل�اق���ي���ات���ه ،وك��ت��اب��ة امل��ق�ترح��ات
والأوراق العلمية.

«الخلف والخليف»  ..نقش
التاريخ على جبال الباحة

المفتاحة..

الباحة ـ البالد

تعـ ّد قريتا "اخللف وا ُ
خلليف" من
�أق���دم ال��ق��رى الأث��ري��ة يف حمافظة
قلوة مبنطقة الباحة ،حيث يعود
تاريخهما �إىل �أوائ��ل القرن الثالث
ال��ه��ج��ري ،وت��ت��وزع فيهما العديد
من املنازل ال�سكنية ،التي ال تزال
بع�ض ج��دران��ه��ا قائمة �إىل الآن،
بينما تتمتع القريتان �أي�ض ًا بطبيعة
�ساحرة و�أجواء ممتعة.
وتتميز منطقة ال��ب��اح��ة بامتزاج
ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���ت���راث يف ال��ع��دي��د
م��ن امل��واق��ع ،حيث حتت�ضن ع��دد ًا
م��ن ال��ق��رى وامل���واق���ع التاريخية
والرتاثية ،التي تقع يف �أح�ضان
طبيعة غ�� ّن��اء ،مم��ا يتيح لل�سائح
وال�������زائ�������ر جت����رب����ة ف�����ري�����دة يف

اال�ستمتاع بالطبيعة والأج����واء
ال�ساحرة ،مع التعرف على املعامل
ال�تراث��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة للمنطقة،
وت�ض ّم "اخللف وا ُ
خلليف" العديد
م��ن امل��واق��ع الأث���ري���ة املتمثلة يف
احل�������ص���ون وامل����ب����اين ال���ق���دمي���ة،
وم�سجد اخللف التاريخي ،الذي
مي�� ّث��ل من��ط�� ًا م��ع��م��اري�� ًا ف���ري���د ًا من
ن��وع��ه ،وك����ذا ب��ئ��ر دغ��ي��ف��ق��ة ،التي
تقع على بعد  100مرت تقريب ًا �إىل
الغرب من القرية بالقرب من �سفح
اجلبل الذي تقف عليه قرية اخللف،
وا�شتهرت البئر مبياهها الغزيرة
منذ مئات ال�سنني ،كما ا�شتهرت
ق���ري���ت���ا اخل���ل���ف واخل���ل���ي���ف م��ع�� ًا
بنمطهما املعماري البديع املعتمد
على احلجر املحلي "ال�صلد".

وجهة الباحثين عن الفنون واإلبداع
�أبها ـ البالد

تع ّد قرية املفتاحة التي ميت ّد عمرها ملئات ال�سنني يف مدينة �أبها
�إحدى �أجمل القرى ال�سياحية باململكة ،و�أحد �أهم املراكز الثقافية
والإبداعية ،التي يق�صدها ع�شاق الفنون الرتاثية والت�شكيلية
والفوتوغرافية واحل��رف وال�صناعات اليدوية .وقد مت تطوير
قرية املفتاحة احلديثة على نف�س طراز القرية القدمية ،لت�صبح
ذات ط��اب��ع تقليدي يحاكي ت�صميم ال��ق��ري��ة ال��ق��دمي��ة لإحيائها
بالفعاليات والأن�شطة الثقافية املتنوعة ،التي جتذب �أهايل املنطقة
وزوارها.
وتقع القرية يف منطقة ع�سري التي اختارتها الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة م��ن ب�ين �إح���دى ع�شرة وج��ه��ة �ضمن برنامج "�صيف
ال�سعودية"  ،الذي انطلق يف الرابع والع�شرين من يونيو املا�ضي،
وي�ستمر حتى الثالثني من �سبتمرب املقبل ،لتقدمي �أكرث من 500
جتربة �سياحية بال�شراكة مع � 250شريك ًا من القطاع اخلا�ص،

وت��ع��د ع�سري م��ن �أب���رز ال��وج��ه��ات ال��ت��ي حتظى ب���إق��ب��ال كبري يف
�صيف ال�سعودية ،ملا متتلكه من مقومات �سياحية متنوعة ت�شمل
ال�سياحة اجلبلية والبحرية والرتاثية .وعلى ر�أ���س الوجهات
الرتاثية والثقافية يف ع�سري ،ت�أتي قرية املفتاحة لتعك�س ثقافة
منطقة ع�سري وفنونها ،وذلك من خالل طريقة بنائها على الطراز
املعماري الع�سريي� ،إ�ضافة �إىل اللم�سات الفنية احلديثة ،حيث
ت�ضم القرية عدد ًا من الأعمال الت�شكيلية لنخبة من فناين املنطقة
الت�شكيلني ،الذي جعلوا من جدارياتهم يف �أروقة القرية عنا�صر
جذب حتكي لزائرها عمق االرتباط الثقايف والفني مبنطقة ع�سري
و�إن�سانها .وت�ضم املفتاحة قرية ت�شكيلية ،تزخر بالفن الت�شكيلي
والفنانني ،وتقام فيها املعار�ض واملرا�سم ،التي متكن الفنانني من
ممار�سة �أن�شطتهم من خاللها ،كما ت�ضم القرية املقر الأثري ،الذي
ي�ضم ثالثة طوابق حتوي الكثري من القطع الأثرية الع�سريية،
�إ�ضافة �إىل حمالت احلرف مثل حمالت الف�ضة والتحف والع�سل.

كما ت�ضم القرية م�سرح املفتاحة ،ال��ذي يعد �أك�بر م�سرح مغلق
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،ال���ذي يت�سع لأك�ث�ر م��ن � 3500شخ�ص،
وا�ستخدمت فيه �أحدث التقنيات ال�صوتية واملرئية ،فيما مت يف
الـ  4من يونيو � 2019إعادة ت�سمية م�سرح املفتاحة مب�سرح الفنان
طالل مداح رحمه الله.
ً
ومن معامل قرية املفتاحة �أي�ضا "�سوق الثالثاء" ،الذي يعد من
�أق��دم الأ���س��واق ال�شعبية يف منطقة ع�سري ،و�سمي بهذا اال�سم
ن�سبة ليوم انعقاده وهو يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع� ،إذ يعر�ض
يف حمالته التجارية املنتجات املحلية وال�صناعات اليدوية ،ومت
ت�صميمه على �شكل بي�ضاوي مق�سم �إىل ممرات للم�شاة وب�سطات
مفتوحة.
وي�شهد ال�سوق حالي ًا �إقبا ًال كبري ًا ،حيث يحر�ص كافة زوار منطقة
ع�سري على زي���ارة �سوق ال��ث�لاث��اء وال�����س��وق ال�شعبي واحل��رف
اليدوية التي تعك�س تراث وتاريخ منطقة ع�سري.
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9

الثالثاء  24ذو احلجة 1442هـ املوافق � 3أغ�سط�س 2021م ال�سنة  91العدد 23405

 1380-12-17هـ

 1383-11-27هـ

 1380-8-26هـ

 1380-8-20هـ

 1380-8-6هـ

 1384-11-27هـ

فارس الدهناء يودع ميتس
جدة -البالد
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�أعلن جمل�س �إدارة نادي االتفاق �إنهاء عقد
م��داف��ع الفريق الأول لكرة ال��ق��دم بالنادي
الإ�ستوين كارول ميت�س .متمنيًا له خال�ص
التوفيق يف م�سريته املقبلة ،خارج �صفوف
فار�س الدهناء.
و�أو�ضح نادي االتفاق عرب ح�سابه الر�سمي
يف م��وق��ع ال��ت��دوي��ن��ات امل�صغرة “تويرت”
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منصة الكلمة

�أن الإدارة قد وقعت خمال�صة مالية كارول
م��ي��ت�����س .لينتهي ع��ق��د ال�لاع��ب م��ع ف��ار���س
ال��ده��ن��اء ب��ال�ترا���ض��ي ب�ين ال��ط��رف�ين .ويف
�سياق �آخر ،بد�أت الإدارة االتفاقية رحلتها
يف البحث عن مدافع �أجنبي جديد .من �أجل
التعاقد معه خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
اجل���اري���ة ،ا���س��ت��ع��دادًا مل��ن��اف�����س��ات امل��و���س��م
الريا�ضي اجلديد.

الهالل يتجه لنجمي فالمنغو أراسكايتا وهنريكي

عماد ح�سن ال�ساملي

اللي في القدر يطلعه المالس
و���س��ط ت��ر ّق��ب مِ ��ن اجلميع �سيبد�أ املو�سم
اجل��دي��د ،وب��ع��ي��د ًا ع��ن ال�ضجيج الإع�لام��ي
وعلى قولة املثل ال�شهري" اللي يف القدر
يطلعه املالب�س" ���س�� ُن�����ش��اه��د ع��م��ل جميع
الأندية على �أر�ض الواقع ،و َمن هو النادي
ال��ذي عالج عيوب املا�ضي لأج���لِ احلا�ضر
املُ�شرق  ،و َمن قام بتقوية مميزات املا�ضي
وتنا�سى عيوبه ،و َمن اقتنع ب�أنّ كرة القدم
مدرب ،و َمن مل يقتنِع بذلك حتى الآن ،ومن
هو النادي الذي ا�ستفاد مِ ن جتربة �إيطاليا
بطولتي �أمم �أوروبا والأوملبياد،
وم�صر يف
ْ
و َمن مل ي�ستفد مِ ن ذلك ،و َمن هو النادي الذي
ا�ستوعب معنى املع�سكر اخلارجي ،ومن هو
النادي ال��ذي ر�آه �أم��ر ًا روتيني ًا ال عالقة له
بنتائج فريق كرة القدم مع م��رور املو�سم،
هو مو�سم �سيظهر لنا مايف جعبة اجلميع،
وو�سط ر�ؤية املهاجمني املرعبني يف جميع
الفرق ،ف�إنّ َمن ميتلك ّ
اخلط الدفاعي القوي،
واجلهاز الفني القادر على تنظيمه ،واجلهاز
اللياقي ال��ق��ادر على رف��ع ال���رمت م��ع م��رور
املو�سم ،هو من �سيجد نف�سه يف املقدمة،
�أ ّما َمن تف ّرغ للجماليات يف �إبرام ال�صفقات،
وتنا�سى الأ�سا�سيات ،ف�إ ّنه �سي�صطدم بواقع
�سيجد فيه االحتاد
عدم الثبات ،هو مو�سم ِ
نف�سه بجانب الهالل وال�شباب يعاين من
الإره�����اق ����س���وا ًء ب��امل�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة
واملحلية� ،أو ِبان�ضمام الالعبني الأجانب
واملحليني �إىل منتخباتهم ب�سبب ت�صفيات
ك�أ�س العامل .2022
ه���و م��و���س��م ال�����ص��ف��ق��ات ال��ك��ب�يرة ب��وج��ود
باولينهو و�أليو�سكي وتالي�سكا وكواي�سون
ب��اال���ض��اف��ة �إىل ب��ان��ي��ق��ا وك��اري��ل��و وكويفا
وك��اك��و وح���ج���ازي وال�����س��ل��ي��ت��ي وغ�يره��م،
ه��و مو�سم حت��دي ال��وج��وه ال�شابة مابني
الغريب والنجعي و�أمي��ن يحيى والعمري
وال�����س��ل��ويل وع��ل��ي احل�����س��ن وغ�يره��م ،هو
م��و���س��م حت���دي احل��را���س الأج���ان���ب الكبار
م��ع �أف�����ض��ل املحليني العوي�س والربيعي
وربا حبيب
وفواز القرين و�أمني بخاري مّ
الوطيان ،هو املو�سم الذي �سيتابعه مدرب
برتكيز عال ولن
منتخبنا الوطني رينارد
ٍ
ُيجامل فيه ا�سم ًا لرغبته الأكيدة بالو�صول
�إىل مونديال .٢٠٢٢
ه��و مو�سم حت��دي احل�����ض��ور اجلماهريي
مابني جميع الأن��دي��ة ال�سعودية  ،خا�ص ًة
�أنّ اجلماهري م�شتاقة لر�ؤية الأندية التي
ع�شقتها وتع ّلقت ِبها ،ما �أمت ّناه فقط ر�ؤية
التحكيم الذي ُيجاري ُم�سمى الدوري �أو ًال
وقوّ ته يف هذا املو�سم ثاني ًا ،خا�صة و�أنه
�سيكون املو�سم الأف�ضل يف تاريخ الدوري
ال�سعودي .و�سن�شاهد فيه �أرقام ًا قيا�سية،
و�أحداث ًا دراماتيكية ،و�إ ّنا من املنتظرين.

جدة – هالل �سلمان

�أدت ال��ت��ع��ق��ي��دات يف �صفقة ان��ت��ق��ال ال�برازي��ل��ي
ماتيو�س برييرا �إىل جلوء �إدارة الهالل خليارات
بديلة لالعب الذي يرف�ض ناديه و�ست بروميت�ش
الإجنليزي التخلي عنه ب�أقل من  25مليون يورو.
ودخ��ل جنما فريق فالمنغو الربازيلي ،برونو
ه�نري��ك��ي والأوروغ�������وي�������اين ج���ورج���ي���ان دي
�أرا�سكايتا ك�أبرز ا�سمني مقرتحني لتعوي�ض ف�شل

انتقال برييرا ال��ذي ك��ان م��درب الهالل ج��اردمي
ي�سعى جاهدا للتعاقد معه.
وحاول الهالل والن�صر �ضم �أرا�سكايتا يف املو�سم
املا�ضي ،لكن �إدارة فالمنغو رف�ضت التخلي عنه
يف ذل��ك الوقت ،حيث �أو�ضحت �أنها تريد مبلغ
 25مليون ي���ورو لقبول ان��ت��ق��ال جن��م الو�سط
البالغ من العمر  27عاما ،بح�سب ما �أكدته �شبكة
(.)ESPN

لكن الكثري من الأم���ور تغريت منذ ذل��ك الوقت،
ورمب���ا تلج�أ �إدارة ن���ادي فالمنغو للتخلي عن
جنمها الأوروغ���وي���اين �إذا م��ا وج���دت العر�ض
املنا�سب الذي قدرته بع�ض التقارير بـ  18مليون
يورو.
وب������د�أ �أرا����س���ك���اي���ت���ا م�����س�يرت��ه يف دي��ف��ي��ن�����س��ور
الأوروغ����وي����اين ع���ام  2012ق��ب��ل االن��ت��ق��ال �إىل
ك��روزي��رو الربازيلي ع��ام  2015ليق�ضي معه 4

موا�سم ناجحة قبل االنتقال �إىل فالمنغو عام
 2019ح��ي��ث ت���وج م��ع��ه ب��ك���أ���س ل��ي�برت��ادوري�����س
و�شارك يف ك�أ�س العامل للأندية التي احتل فيها
املركز الثاين.
والالفت �أن �أرا�سكايتا وهرنيكي كانا قد �سجال
الهدفني الأول وال��ث��اين لفريقهما فالمنغو يف
مرمى الهالل يف مباراة ن�صف نهائي ك�أ�س العامل
للأندية عام .2019

االتحاد يبدأ تحضيراته النهائية للموسم الجديد

حجازي وسعود ينضمان
للفريق بعد العودة
جدة -البالد

ا�ستهل فريق االحتاد ،بقيادة املدير الفني الربازيلي
فابيو كاريلي .املرحلة الثانية من حت�ضريات النمور
ملناف�سات املو�سم الريا�ضي اجلديد ،2022 – 2021
ال��ت��ي تنطلق ي���وم � 11أغ�سط�س اجل����اري ،حيث
و�صلت بعثة الفريق �إىل مدينة باد والرت�سدورف
النم�ساوية .حيث يخو�ض الفريق املرحلة الثانية
من مع�سكر العميد الإعدادي اخلارجي.
و�أو���ض��ح احل�ساب الر�سمي ل��ن��ادي االحت���اد على
"تويرت" �أن العميد �سيخو�ض خالل املرحلة الثانية
من التح�ضريات مواجهتني وديتني� ،أمام فارازدين

الكرواتي والدحيل القطري.
من جهة �أخ��رى ،تققر التحاق الثنائي �سعود عبد
احلميد و�أح��م��د ح��ج��ازي �إىل ت��دري��ب��ات االحت��اد
بعد ع��ودة الفريق ،حيث �شارك الالعبان م�ؤخ ًرا
مع منتخبي ال�سعودية وم�صر يف دورة الألعاب
الأوملبية (طوكيو .)2020
ه���ذا وم���ن امل��ق��رر �أن ي�ستهل ال��ع��م��ي��د مناف�سات
املو�سم اجلديد من الدوري ال�سعودي للمحرتفني.
مبواجهة ال�صاعد حدي ًثا �إىل دوري املحرتفني
فريق الفيحاء .يوم الأربعاء املوافق  11من �شهر
�أغ�سط�س املقبل.

الكرواتي جوزاك مديراً للكرة في برنامج االبتعاث السعودي
وا�س – البالد

ت��ع��اق��د ب��رن��ام��ج االب��ت��ع��اث ال�����س��ع��ودي
ل���ت���ط���وي���ر م����واه����ب ك�����رة ال����ق����دم م��ع
الكرواتي روميو جوزاك كمدير للكرة
يف الربنامج ،ليتوىل العمل ب��د ًءا من
املو�سم احل��ايل ،ال��ذي تقرر �أن ينطلق
ب��ع��دد م���ن جت����ارب الأداء يف مدينة
ريا
الريا�ض قبل اختيار املواهب ،حت�ض ً
ملع�سكر مدينة �سالو الإ�سبانية.
وي���ح���م���ل روم����ي����و ج��������وزاك ���ش��ه��ادة
ال���دك���ت���وراه يف ع��ل��وم ك���رة ال��ق��دم من

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

جامعة زغ��رب يف كرواتيا ،كما توىل
العديد من املنا�صب الفنية والإداري��ة،
�أبرزها م�ساعد مدرب يف نادي دينامو
زغ���رب وم����درب ن���ادي ليجيا وار���س��و
مو�سم  ،2018/2017بالإ�ضافة �إىل
توليه لإدارة املنتخبات يف االحت��اد
ال���ك���روات���ي م���ن ع���ام � 2013إىل ع��ام
.2017
و�أكد مدير برنامج االبتعاث ال�سعودي
ل��ت��ط��وي��ر م���واه���ب ك���رة ال���ق���دم ه�شام
طا�شكندي �أن التعاقد م��ع الكرواتي

إعالنات محاكم التنفيذ

روم��ي��و ج����وزاك ج���اء ن��ظ�ير م�سريته
الفنية الكبرية يف التدريب والتطوير،
وال��ت��ي تتما�شى م��ع ر�ؤي����ة ال�برن��ام��ج
و�أه���داف���ه م��ن خ�ل�ال املع�سكر ال��دائ��م
ال��ذي يقيمه الربنامج يف مدينة �سالو
الإ�سبانية ،ال��ذي تتخلله حما�ضرات
فنية وتطويرية ،بالإ�ضافة لتح�سني
اللغة الإجنليزية لدى العبي الربنامج،
متمني ًا التوفيق ملدير الكرة اجلديد يف
تقدمي كل ما لديه خلدمة الربنامج يف
الفرتة املقبلة.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الياسين يودع سباق 400م ..وحامدي األمل األخير
تركي احلربي

أساطير الوهم!

جدة – البالد
يحمل بطل ال��ك��ارات��ي��ه ط���ارق ح��ام��دي الأم��ل
الأخ�ير للمملكة من �أج��ل اخل��روج مبيدالية من
�أوملبياد طوكيو  2020حيث �سي�شارك ي��وم 7
�أغ�سط�س املقبل ،وذلك بعد خروج العداء مازن

اليا�سني من ن�صف نهائي �سباق 400م بحلوله
رابع ًا بزمن ' '45.37ثانية.
وحل الأمريكي مايكل ت�شريي يف املركز الأول،
واجلمايكي كري�ستوفر تايلور يف املركز الثاين،
والأ�سرتايل �ستيفن �سولومون يف املركز الثالث.

وكان اليا�سني قد ت�أهل �إىل ن�صف النهائي بعد �آمال كبرية بعد نيله ذهبية الت�صفيات الأوملبية
�أن حل �أو ًال يف ت�صفيات املجموعة الثانية حمقق ًا ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت ب��ب��اري�����س ق��ب��ل ���ش��ه��ر ون�����ص��ف،
للمناف�سة على �إح��دى امليداليات يف �أول ظهور
رقم ًا �شخ�صي ًا بـ .45.16
وبالعودة لبطل الكاراتيه حامدي� ،سي�شارك �أوملبي للعبة الكاراتيه للكبار.
يوم ال�سبت املقبل يف وزن  75كلغ ،وتعول عليه

أمريكا تسقط المكسيك وتتوج بالكأس الذهبية

جدة – البالد

انتزع املنتخب الأمريكي لكرة القدم لقب
بطولة الك�أ�س الذهبية ملنتخبات الكونكاكاف
(�أم��ري��ك��ا ال�شمالية وال��و���س��ط��ى وال��ك��اري��ب��ي)
التي �أقيمت على �أر�ضه ،بعدما حقق انت�صار ًا
�صعب ًا وتغلب على نظريه املك�سيكي ( )0-1يف
املباراة النهائية للبطولة.
فعلى ملعب «�أل��ي��ج��ان��ت» يف ال���س فيغا�س،
�أهدر كل من املنتخبني عدة فر�ص للتقدم خالل
املباراة ،وكان من �أبرزها فر�صة �أتيحت �أمام
الأمريكي ماثيو ه��وب الع��ب �شالكه الأمل��اين،
يف الدقيقة  71حيث �سدد كرة من داخل منطقة
اجلزاء لكن احلار�س ت�صدى لها.
وظل التعادل ال�سلبي قائم ًا ليخو�ض الطرفان
وقت ًا �إ�ضافي ًا كاد �أي�ض ًا �أن ينتهي بالتعادل ،لكن
املنتخب الأمريكي خطف الهدف احلا�سم يف
الدقيقة  ،117بتوقيع مايلز روبن�سون الذي
ارت��ق��ى ب�براع��ة لكرة عر�ضية لي�صوب الكرة
بر�أ�سه داخل ال�شباك.
و�أحرز املنتخب الأمريكي بذلك لقب البطولة
ل��ل��م��رة ال�����س��اب��ع��ة يف ت��اري��خ��ه ،بينما �أخ��ف��ق
املنتخب املك�سيكي يف تعزيز رقمه القيا�سي

بالبطولة ،بعد �أن ك��ان �أح��رز اللقب  11مرة
�سابقة� ،آخرها يف الن�سخة املا�ضية عام .2019
وك��ان املنتخبان الأم��ري��ك��ي واملك�سيكي قد
فر�ضا هيمنتهما على لقب البطولة يف �آخ��ر
 10ن�سخ ،قبل الن�سخة الأخرية ،حيث توج كل
منهما باللقب  5مرات.
وث�أر املنتخب الأمريكي بذلك لهزميته �أمام
املك�سيك يف �آخ��ر  3م��ب��اري��ات نهائية �سابقة
بينهما يف البطولة.

في نصف نهائي كرة القدم باألولمبياد:

و�أخفق املنتخب املك�سيكي يف الث�أر لهزميته
�أم���ام املنتخب الأم��ري��ك��ي ( )3-2يف يونيو
املا�ضي يف نهائي دوري �أمم الكونكاكاف.
وت����وج ال��ق��ط��ري امل��ع��ز ع��ل��ي ب��ج��ائ��زة ه��داف
البطولة بر�صيد � 4أهداف ،فيما نال املك�سيكي
هيكتور ه�يري��را جن��م �أتلتيكو م��دري��د بلقب
�أف�ضل العب ،ونال الكندي تيجون بيوكانان
جائزة �أف�ضل العب واعد ،واحلار�س الأمريكي
مات ترينر لقب �أف�ضل حار�س.

يبدو �أن تعزيز وتكري�س �أ�ساطري الوهم يف و�سطنا الريا�ضي هي ثقافة
يتفرد بها املنتمون لل�ش�أن الهاليل بامتياز فاختالق التاريخ الريا�ضي لأحد
العبيهم ومنح الإجنازات الوهمية له وت�صديره للم�شهد الريا�ضي ب�شكل
خمالف للحقيقة �أمر بات معتادا من قبلهم
ً
معلوماتيا على تاريخ و�إجن���ازات الآخ��ري��ن من
ولكن �أن يتم االع��ت��داء
�أجل تلميع الالعبني من اللون الأزرق فهذا ما مل يعد الو�سط الريا�ضي
ي�ستوعبه ولعل �آخر ما طالعته على النطاق ال�شخ�صي هو مقال للأخ /عماد
ال�ساملي عن ا�سطورة الكرة ال�سعودية ،وللأ�سف فقد بد�أ بتعريف خاطئ
لتعريف اال�سطورة وال �أعلم من �أين �أتى بذلك التعريف" وهو عدم التكرار
وعدم وجود ال�شبيه !!
فالتعريف ال��ذي اتفقت عليه كل املعاجم �أن الأ���س��ط��ورة تعني" خرافة
وحديثا ملفقا ال �أ�صل له وجمعها �أ�ساطري" وقد وردت يف القر�آن الكرمي
باحلديث عن ا�ساطري الأولني �أي اكاذيبهم التي �سطروها يف كتبهم ،هذا
من ناحية التعريف اللغوي ال�صحيح للمفردة
�أم��ا م��ن ناحية املعلومات التي �أورده���ا الأخ  /عماد فما �أن���زل بها من
�سلطان وال �أعلم من �أين ا�ستقاها لي�صدرها للمتابع الريا�ضي فمع حبنا
وتقديرنا للحار�س حممد الدعيع �إال �أن ما ذكره من اجنازات و�ألقاب مل
يكن لها �أ�سا�س من ال�صحة وحيث �إننا يف زمن انتهى فيه مترير مثل هذه
املعلومات املغلوطة من �أجل �صناعة املزيد من �أ�ساطري الوهم الزرقاء فقد
�أحببت ت�صحيح بع�ض ما ورد من مغالطات ومنها :
 1ذكر �أن الدعيع ح�صل على جائزة �أف�ضل العب يف البطولة الآ�سيويةيف ب��ي�روت  2000وه����ذا غ�ير �صحيح ف��اجل��ائ��زة ك��ان��ت م��ن ن�صيب
احلار�س ال�صيني (جيانغ جني)
 2اختياره للم�شاركة �ضمن جنوم العامل �ضد منتخب جنوم �أوروباع��ام  1998وه���ذا غ�ير �صحيح �أي��� ً��ض��ا فقد ���ش��ارك يف ح��را���س��ة مرمى
منتخب جنوم العامل كل من (الكامريوين جاك �سونقو والباراغواياين
روبن دياز) ومل ي�شارك من ال�سعودية اال الإعجازي ( ح�سني عبدالغني )
وقد �شارك بالرقم 13
� 3أما قائمة �أف�ضل  10حرا�س يف مونديال  98فقد ت�صدرها الفرن�سي(فابيان بارتيز بواقع " 5كلني �شيت" وج��اء ً
عا�شرا حار�س بلجيكا (
فيليب دي واي��ل��د) بعد حمافظته على �شباكة م��رة واح��دة ف�أين الدعيع
الذي ادعى !!؟
ً
 4ح�صل الفرن�سي (بارتيز) �أي�ضا على �أف�ضل حار�س بالبطولة� 5أما ح�صوله على �سابع �أف�ضل حار�س بالعامل  2000ثم القول �إنه� ً
أي�ضا � 2004سابع �أف�ضل حار�س بالعامل فتلك دعابة ترد على نف�سها
وال �أعلم من �أين ي�أتي الأخ عماد مبعلوماته !!
ً 6ختاما �أ�صدر االحتاد الدويل للإح�صاء عام  2012قائمة لأف�ضل
احل��را���س خ�ل�ال � 25سنة ال��ت��ي �سبقت ذل���ك ال��ع��ام وحت��دي��دا م��ن��ذ ع��ام
� 1987إىل  2011ت�صدرها الإيطايل (بوفون) يليه (ايكر كا�سيا�س)
وحل الربازيلي (تفاريل ) ً
عا�شرا و� ً
أي�ضا مل يكن للدعيع وجود بالقائمة
ولو �أردت �أن �أكمل ك�شف ما ورد من مغالطات تاريخية �أريد بها تتويج
الدعيع �أ�سطورة للكرة ال�سعودية ملا انتهيت ،ولكن اكتفي بهذا مع كامل
التقدير واالحرتام للجميع.

قمة بين المكسيك والبرازيل ..واليابان تصطدم بإسبانيا

جدة – هالل �سلمان

ينطلق ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ال����دور ن�صف النهائي
ملناف�سات ك��رة ال��ق��دم ب���أومل��ب��ي��اد طوكيو ،2020
حيث يلعب منتخب الربازيل مع نظريه املك�سيكي
يف الـ � 11صباحا ،قبل �أن يتواجه منتخبا اليابان
و�إ�سبانيا يف الـ  2ظهرا بتوقيت ال�سعودية.
جنح منتخب الربازيل يف الت�أهل �إىل الدور ن�صف
النهائي بعد فوزه على منتخب م�صر ب�صعوبة بهدف
دون رد ،فيما بلغ منتخب املك�سيك هذا ال��دور بعد
اكت�ساحه نظريه الكوري اجلنوبي (.)3-6
واح��ت��اج منتخب �إ�سبانيا ل�شوطني �إ�ضافيني
لتخطي عقبة ن��ظ�يره ال��ع��اج��ي يف رب���ع النهائي
بعد تفوقه عليه ( )2-5م�سجال ثالثية يف الوقت
امل�ضاف عرب النجم الواعد راف��ا مري� ،أم��ا منتخب
ال��ي��اب��ان ف��ت��ج��اوز ن��ظ�يره ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ب��رك�لات
الرتجيح (.)2-4
وي�أمل منتخب ال�سامبا الربازيلي �أن يتمكن من
احلفاظ على لقبه بعد ف��وزه بذهبية �أوملبياد ريو
على �أر�ضه وو�سط �أن�صاره ،لكن عليه �أن يتغلب
على نظريه املك�سيكي العنيد �أوال.
وي��ع��ول منتخب ال�برازي��ل على ه��داف البطولة
ح��ت��ى الآن بر�صيد � 5أه�����داف ،ريت�شارلي�سون
مهاجم �إي��ف��رت��ون الإجن��ل��ي��زي ،وم��ن خلفه كونيا
وكالودينيو.
ويف ال��ل��ق��اء الآخ����ر ،ي���أم��ل منتخب ال��ي��اب��ان �أن
يوا�صل م�سريته الرائعة يف الأوملبياد حيث ت�أهل
بالعالمة الكاملة عن دور املجموعات ،ويقوده جنم
بر�شلونة وري��ال مدريد ال�سابق تاكيفو�سا كوبو
الذي �سجل � 3أهداف ،يف حني يتميز �أداء �إ�سبانيا
باللعب اجلماعي ويربز يف �صفوفه �إىل جانب رافا
مري ،كل من داين اوملو واويارزابال.
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 1.5مليون مادة علمية بمكتبة الملك عبدالعزيز
الريا�ض ـ البالد

وقعت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة و�شركة
دار املنظومة �أم�����س (االث��ن�ين) ،اتفاقية علمية
من �أج��ل ا�ستخدام قواعد معلومات ال��دار التي
تت�ضمن �ست قواعد معلومات يف جماالت علمية
خمتلفة متت �أر�شفة م�ضامينها منذ بدايات القرن

الع�شرين حتى ال��ي��وم ،حتتوي مليون ون�صف
مادة علمية .وتقوم دار املنظومة طبقا لالتفاقية
ب�إتاحة ا�ستخدام قواعد املعلومات ل�صالح مكتبة
امللك عبدالعزيز العامة التي تت�ضمن قاعدة العلوم
الإ�سالمية والقانونية ،وقاعدة علوم االقت�صاد
والإدارة ،وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ،وال�ترب��وي��ة

واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وق���اع���دة ع��ل��وم ال��ل��غ��ة والأدب،
وق��اع��دة الر�سائل اجلامعية .و�أو���ض��ح الدكتور
امل��ب��ارك �أن االت��ف��اق��ي��ة ت���أت��ي يف ���س��ي��اق اهتمام
املكتبة بالتوا�صل والتفاعل مع خمتلف املنابر
وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات الثقافية واالجتماعية
داخل اململكة وخارجها ،لتو�سيع م��دارات العمل

الثقايف و�إي�����ص��ال خمتلف الو�سائط التثقيفية
التي ترتكز عليها املكتبة كالكتب والإ���ص��دارات
واملطبوعات املختلفة ،من �أجل تي�سري اخلدمات
البحثية للباحثني واملهتمني وط�لاب الدرا�سات
العليا م��ن رواد املكتبة ع�بر ق��واع��د املعلومات
املتنوعة.

فراق األحبة:
محمد بن وصل اهلل

توظيف  30شاب ًا وفتاة
بقطاع الضيافة
جدة  -البالد

يقول املتنبي:
وم����ا امل�����وت �إال ����س���ارق دق �شخ�صه
ي�����ص��ول ب�لا �سيف وي�����س��ع��ى ب�لا رج��ل

�أع��ل��ن��ت جمعية نفع اخل�يري��ة مبنطقة مكة امل��ك��رم��ة عن
برناجمها "جاهز" لتوظيف ال�شباب والفتيات يف قطاع
ال�ضيافة ،الذي ي�ستهدف ت�أهيل � 30شاب ًا وفتاة من الأ�سر
امل�ستفيدة من اجلمعية يف الفئة العمرية من  23وحتى 40
�سنة على اجلدارات املحددة لتوظيفهم يف جمال ال�ضيافة.
و�أ ّك���د امل��دي��ر التنفيذي للجمعية عبدالرحمن ب��ن �سعد
اجلهني� ،أن الربنامج ين ّفذ بالتعاون مع الإ�سكان التنموي
وباب رزق جميل وبرعاية من م�ؤ�س�سة الراجحي الإن�سانية،
م�شري ًا �إىل �أن الربنامج يُع ّد �أحد ا�سرتاتيجيات اجلمعية
لتفعيل ال�شراكة املجتمعية بني القطاع احلكومي واخلا�ص
واخلريي ،بهدف حتقيق �أحد �أهم م�ضامني الر�ؤية.
و�أو����ض���ح اجل��ه��ن��ي �أن ال�برن��ام��ج ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف 7
�أغ�سط�س ،وي�ستمر حتى � 18سبتمرب املقبل ،ي�شتمل على
ور�ش عمل تركز على �أخالقيات العمل ،والتميز يف خدمة
العمالء ،وحقوق املوظف وواجباته ،والإتيكيت� ،إ�ضافة
�إىل لقاء مع موظف ناجح "ق�صة جناح ملهمة" ،وزي��ارات
ميدانية تطبيقية لبع�ض املطاعم واملقاهي.

 4مروجي مخدرات
يحالون للنيابة
الريا�ض  -البالد

�أطاحت اجلهات الأمنية يف منطقتي الق�صيم وتبوك ب�أربعة
مواطنني امتهنوا ت��روي��ج امل���واد امل��خ��درة .وق��ال املتحدث
الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة امل��خ��درات الرائد حممد
النجيدي� ،إن املتابعة الأمنية اال�ستباقية لن�شاطات ال�شبكات
الإج��رام��ي��ة ال��ت��ي متتهن ت��روي��ج امل���واد امل��خ��درة� ،أ�سفرت
ع��ن القب�ض على  4مواطنني مبنطقتي الق�صيم وتبوك،
لرتويجهم مواد خمدرة ،و�ضبط بحوزتهم  75,855قر�ص
�إمفيتامني خمدر ،و 38كيلو جرامًا من مادة احل�شي�ش املخدر
قر�صا خا�ضعًا لتنظيم التداول الطبي ،و 74جرامًا
وً 9160
من مادة (ال�شبو) املخدر� ،إ�ضافة �إىل �سالح ناري وذخرية
ومبلغ م��ايل .و�أك��د ال��رائ��د النجيدي� ،أن��ه �أُوق���ف املقبو�ض
عليهم ،وات��خ��ذت بحقهم الإج�����راءات النظامية الأول��ي��ة،
و�إحالتهم �إىل فرع النيابة العامة.

«األرصاد» :أمطار
وسيول بثالث مناطق
جدة  -البالد

تو َّقع املركز الوطني للأر�صاد ،ا�ستمرار هطول الأمطار
من متو�سطة �إىل غزيرة ،على عدة مناطق باململكة ،حتى بعد
غد (اخلمي�س) ،وت�شمل جريان ال�سيول على جازان وع�سري
والباحة.
وقال املركز يف ن�شرته اجلوية عرب تغريدة على "تويرت"،
�إن الأمطار ت�شمل مناطق ج��ازان وع�سري والباحة ،خا�صة
منطقة جازان التي تت�أثر ب�أمطار من متو�سطة �إىل غزيرة،
وت�شمل ال�سواحل واجلزر من منطقة جازان ،متوقعا جريان
ال�سيول وال�سيول املنقولة ،خا�صة على منطقتي ج��ازان
وع�سري والأجزاء اجلنوبية من منطقة الباحة.
ولفت �إىل �أن منطقة مكة املكرمة خا�صة املرتفعات منها
وحمافظة جدة� ،ستت�أثر برياح هابطة من ال�سحب الركامية
الرعدية قد ت���ؤدي �إىل �إث��ارة الأتربة والغبار ،بينما تت�أثر
�أج���زاء م��ن منطقة املدينة خا�صة املرتفعات منها والعال
باحلالة اجل��وي��ة ،وك��ذل��ك �أج���زاء م��ن منطقة تبوك ت�شملها
�أمطار من متو�سطة لغزيرة.

105

فرص
للشباب

منح مو�سم عنيزة للتمور هذا املو�سم ،الفر�صة لل�شباب لال�ستفادة من مو�سم التمور وتعزيز م�شاريعهم النا�شئة،
وفقا للمدير التنفيذي للمو�سم عادل بن يحيى الر�شيد ،الذي �أكد �أن املو�سم احلايل ق ّدم لل�شباب فر�صة امل�شاركة
�سواء داخل عنيزة �أو
اجل��ادة يف عمليات البيع وال�شراء للتمور اجليدة بال�سعر املنا�سب وبيعها بالتجزئة،
ً
خارجها ،حيث تقوم جلنة خمت�صة بقيد �أ�سماء الراغبني بامل�شاركة ،ومن ثم يتم الدخول يف املزاد ب�صحبتهم،
ودفع القيمة من قبل اللجنة وت�سليم التمور لهم لت�شجيعهم واكت�سابهم اخلربة.

موهوبين «سفراء» بأعرق
جامعات العالم

الريا�ض  -البالد

يخ�ضع نحو  105ط�لاب م��ن طلبة
املرحلة الثانوية ال�سعوديني للربنامج
الدويل النوعي "�سفراء موهبة" الذي
تنظمه م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإب��داع مع �أعرق اجلامعات

د .عبداهلل حممد الزيد

العاملية ،وتدعم امل�ؤ�س�سة خالله الطالب
م���ادي��� ًا وم��ع��ن��وي�� ًا يف ج��م��ي��ع م��راح��ل
الربنامج ،ابتدا ًء من الت�سجيل وحتى
�إمتام الربنامج.
ويقام الربنامج يف عدد من اجلامعات
العريقة يف كل من �أمريكا وبريطانيا،

يف مقدمتها جامعة ب���راون ،وجامعة
ييل ،وجامعة نورث و�سرتن ،وجامعة
كولومبيا ،وجامعة كاليفورنيا (�سان
دي��ي��غ��و) ،وج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز،
وج��ام��ع��ة وي�����س��ك��ون�����س��ن م��ادي�����س��ون،
وجامعة تافت�س ،و�ستكون امل�شاركة
يف ب��رام��ج "�سفراء موهبة" قائمة
عن بُعد .وتت�ضمن الربامج � -إ�ضافة
�إىل اجل����ان����ب امل����ع����ريف الأك����ادمي����ي
ال���ع���ل���م���ي وال���ب���ح���ث���ي يف جم�����االت
ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة� -أن�����ش��ط��ة تهدف
�إىل تنمية م��ه��ارات ال��ف��رد املتميز يف
جميع اجلوانب ،ويُنفذ الربنامج يف
الإج��ازة ال�صيفية ،وت�تراوح مدته ما
بني �أ�سبوعني �إىل � 6أ�سابيع بنا ًء على
ن��وع الربنامج ،ويتم اختيار الربامج
بنا ًء على معايري تت�ضمن نوع الربنامج
واملواد العلمية ،ومكان �إقامة الربنامج،
وعمر الربنامج الزمني ،وخربته يف
جمال تعليم املوهوبني.

اكتشاف عالج
جيني يمنع تطور
سرطان الرئة
جدة  -البالد

اكت�شف علماء �أمريكان عالجا جينيا ي�ساعد
ماليني املر�ضى ب�سرطان الرئة حول العامل على
منع انت�شار املر�ض.
وق��ال طبيب الأورام يف ق�سم �أم��را���ض ال��دم
والأورام مب�ست�شفى كليفالند كلينك الأمريكي
الدكتور خالد ح�سن� ،إن عالجً ا جينيًا موجّ ها
ح��دي�� ًث��ا ق��د ي�����س��اع��د امل�لاي�ين يف وق���ف تطور
املر�ض ،مبينا �أن اجلني �أو املورثة «كريا�س»
ي��ع��د اجل��ي�ن ال��رئ��ي�����س ،ال����ذي ي��ت�����س��ب��ب يف
الإ�صابة بال�سرطان ،وب�سرطان الرئة على
وجه التحديد ،م�شريًا �إىل �صعوبة ا�ستهدافه
يف ال�سابق.
ولفت �إىل �أن  % 81من مر�ضى ال�سرطان
ا�ستطاعوا ال�سيطرة على مر�ضهم بف�ضل
العالج اجلديد املوجّ ه ال�ستهداف هذا اجلني،
م��ا ي��ع��ن��ي �إم��ك��ان��ي��ة حت�����س�ين ح��ي��اة امل��ر���ض��ى
و�إطالتها بنحو �ستة �أ�شهر يف املتو�سط.

تويف ال�شهر املا�ضي زميلنا و�صديقنا حممد بن و�صل
الله الثبيتي يف مدينة الطائف التي ولد بها  ،وعا�ش
فيها حتى وفاته رحمه الله
واال�ستاذ حممد هذا لي�س زميال فقط بل و�صديقا للوالد
رحمهما الله  ..وك��ان يبيت بع�ض الليايل يف منزلنا
باحلجون يف
مكة املكرمة  ..يح�ضر جمل�س الوالد وي�أن�س بلقاءاته
واحاديثه التي كان ي�ستمتع بها مع زواره الكرث الذين
ال ينقطعون عنه بعد �صالة كل ع�صر  ..وهو رجل كرمي
بكل ما يف كلمة كرمي من معنى  ..تكاد �سكينه ال تكف
من ذبح اخلراف ل�ضيوفه ..وحيث اين اعتدت ق�ضاء
ال�صيف يف الطائف فقد كنت ال افوت فر�صة اال وازوره
يف بيته رحمه الله  ..الواقع على �ضفاف وادي وج ..
من جهة ال�شرق.
كان زميال و�صديقا لال�ستاذ عبدالله بن حمد الزامل
،وه��م��ا م��ع��ا م��وج��ه��ان ت��رب��وي��ان يف منطقة الطائف
التعليمية ..رح�لا م��رة ل��زي��ارة منطقة الق�صيم يف
مو�سم قطاف التمر وهاله ما ر�آه من وفرة يف التمور،
واخل�ضار ،وال��ف��واك��ه املحلية  ..وق��ال ل��ه� :أيننا يف
الطائف من هذا اخلري الوافر؟  ..والله لو ان يف العمر
بقية وبع�ض �شباب ال�ستوطنت الق�صيم !..
وروى يل اال�ستاذ حممد رحمه الله مرة ق�صة زميل
ك��رمي اخ��ر ق��ال :منح ه��ذا الزميل منحة زراع��ي��ة يف
الق�صيم وذه��ب من الطائف لرياها  ،فلما وقف عليها
حر�ص ان يتعرف على جريانه وكانت كبرية امل�ساحة
 ..فر�أى احد اجلريان و�سلم عليه وقال له :انا جارك
اجلديد واريد ان اعرف احلدود بني مزرعتينا !..
فما كان من الرجل الق�صيمي ال�شهم اال ان بادره قائال:
مزرعتنا وا�سعة فخذ منها م��ا تريد  ..ي��ا ول��دي !..
وا�ضفه اىل مزرعتك !..
يقول  :فامتلأت خجال من قوله  ..وا�سرعت يف العودة اىل
مزرعتي وانا اقول يف نف�سي :يا الله  ،اين نحن نتخا�صم
على �شرب من االر�ض وهذا كالم الرجل النبيل !..
كنا نزور والده ال�شيخ و�صل الله يف متجره املطل على
�شارع ح�سان حيث يبيع ال�سمن والع�سل ذي اجلودة
العالية  ..وال��ذي ك��ان يه�ش ملقدمنا ملعرفته ب�صلتنا
بولده حممد رحمهما الله !..
ولال�ستاذ حممد عالقات و�صداقات وا�سعة جدا ،لي�س
بزمالئه بدار التوحيد بل ويف العمل وخارجه  ..وهو
من الرجال الذين ال ينكر معرفته قطاع كبري من النا�س
 ..يدل على ذلك انني عرفت بوفاته من مدير ور�شة
كنت ا�صلح �سيارتي عنده يف الطائف !..
ولقد اطلعت على املقالة املن�شورة عنه يف جريدة
اجل��زي��رة بقلم اال�ستاذ الفا�ضل وال��ويف لكل زمالئه
عبدالعزيز اخلريف
جزاه الله خريا واطال يف عمره على اخلري � ..ضمنها
معلومات مفيدة ملن يريد معرفة املزيد عن بن و�صل
الله رحمه الله
وا�سكنه ف�سيح جناته والهمنا وذوي���ه فيه ال�صرب
وال�سلوان.

(انا هلل و �إنا اليه راجعون).
الطائف  16ذو احلجة 1442هـ

المهندس يطلق
«كيف أخليك»
جدة  -خالد بن مر�ضاح

�أط��ل��ق الفنان ماجد املهند�س �أح���دث �أعماله الغنائية
ب��ع��ن��وان «ك��ي��ف �أخ��ل��ي��ك» م��ن كلمات ال�شاعر �سلطان
ب��ن �سهيل ،وم��ن �أحل���ان �أده���م ،وت��وزي��ع مو�سيقي
�سريو�س ،و�إن��ت��اج �شركة «روت��ان��ا» لل�صوتيات
واملرئيات.
ويقول مطلع �أغنية املهند�س اجلديدة:
"�شفتك و�أقول فخاطري كيف �أخليك؟
كيف �أقدر �أخليك والقلب وياك
�أزعل و�أر�ضى ب�س ما �أترك �إيديك
و���ش��ارك م��اج��د املهند�س متابعيه عرب
خمتلف ح�ساباته يف م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،مبقطع فيديو ال يتعدى 30
ثانية ،يظهر فيه �صورته ويف اخللفية
يغني املقطع الأول من الأغنية .وكتب
املهند�س« :يف انتظار �آرائكم بخ�صو�ص
هذا العمل اجلديد ..ح�صري ًا على �صفحة
روتانا على اليوتيوب ،وتطبيق ديزر».

