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� 12صفحة  /رياالن

الريا�ض -البالد

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

قاعات الأفراح تك�سر ظهور العر�سان

ت�أجيل ح�ضور طالب املرحلة االبتدائية
ك�شف املتحدث الر�سمي للتعليم العام عن ت�أجيل العودة
احل�ضورية للطالب والطالبات مل��ن ه��م �أق��ل م��ن  12عام ًا
وامل���ق���ررة يف � 31أك��ت��وب��ر � ،2021إىل ح�ين ا�ستكمال
الدرا�سات العلمية املرتبطة باملخاطر الوبائية على هذه الفئة،
وذلك حفاظ ًا على �سالمتهم و�سالمة �أ�سرهم.
و�أو�ضح �أن وزارة التعليم �ستوا�صل جهودها يف تقدمي
التعليم ع��ن ُب��ع��د ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ،م��ن خ�ل�ال من�صة

وافق جمل�س الوزراء ،يف جل�سته� ،أم�س ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني،
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س املجل�س ،حفظه الله ،على تعديل الفقرة ( )2من املادة
(اخلام�سة والثالثني) من نظام مراقبة �شركات التمويل ،لتكون بالن�ص الآتي" :يعاقب ـ وفق ًا
جل�سامة املخالفة ـ بغرامة ال يزيد حدها الأعلى على ( )2,000,000مليوين ريال �أو بن�سبة
(  ) % 10من مقدار التمويل الذي ميار�سه املخالف ـ �أيهما �أكرث ـ وبال�سجن مدة ال تتجاوز
�سنتني� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من يخالف �أي ًا من �أحكام هذا النظام والئحته ،وذلك
دون �إخالل مبا تق�ضي به املادة (الرابعة والثالثون) من هذا النظام".
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"مدر�ستي" للمرحلة االبتدائية ،ومن�صة "رو�ضتي" ملرحلة
ريا�ض الأطفال.
و�أ�شار �إىل تكامل اجلهود بني وزارت��ي التعليم وال�صحة
يف انتظام العملية التعليمية لطلبة املرحلتني املتو�سطة
وال��ث��ان��وي��ة مم��ن �أك��م��ل��وا احل�صول على جرعتني م��ن لقاح
ك��ورون��ا ،وم��ا حتقق م��ن تطبيق ل�ل��إج���راءات االح�ترازي��ة
والربوتوكوالت ال�صحية املعتمدة من "وقاية" ،مبا �أ�سهم يف
حماية الطالب والطالبات واحلفاظ على �سالمتهم.

البالد ـ احمد االحمدي ـ مرعي ع�سريي -
عبد الهادي املالكي ـ رانيا الوجيه

ع��ق��ب ���س��ري��ان تخفيف االح��ت��رازات ال�صحية؛ ن��ظ��ر ًا
للتقدم يف حت�صني املجتمع وبعد �إجراءات �صحية كبرية،
و�ضعت فيها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد
ـــ حفظهما الله ـــ �صحة الإن�سان �أوال ،ثم ما مت من خاللها
تف�شي انت�شار الفريو�س ومن �ضمنها
فر�ض قيود عدة ملنع ّ
�إيقاف الرحالت الدولية والداخلية ،وفر�ض منع التجول

املو�سع يف الأحياء ،و�إيقاف
اجلزئي والكلي ،والفح�ص
ّ
ال�صلوات يف امل�ساجد ،كما و�أنه بعد ان �صدر القرار برفع
اال�شرتاطات االح�ترازي��ة والتي من �ضمنها رف��ع الطاقة
اال�ستيعابية يف املنا�سبات اىل � % 100أ�صبحت قاعات
الأف���راح حديث املجال�س يف ه��ذه االي��ام خ�صو�صا و�أن
بع�ض ا�صحاب ق��اع��ات االف���راح يرفعون �سقف تكاليف
منا�سبات ال���زواج ما يجعل العر�سان يدخلون القف�ص
الوردي وهم مثقلون بالديون .
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رفع �إ�سهامات النقل وتر�سيخ مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي

مهرجان البحر الأحمر

الريا�ض -البالد

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

يهدف مهرجان البحر االحمر ال�سينمائي ال���دويل �إىل ت�سريع منو
�صناعة ال�سينما وامل�ساهمة يف جعلها يف متناول اجلميع م��ن كافة
الأعمار ،ومن خالل هذه املبادرة ي�ستهدف املهرجان ال�شباب ال�سعودي
على وجه التحديد ،لإلهام اجليل املقبل من ال�شباب الذين ال يعتربون
�صناعة الأف�لام مهنة منا�سبة لهم لي�صبحوا من املواهب و�صانعي
الأفالم ،كما يقدم املهرجان الفر�صة جلميع �ساكني جدة للم�شاركة
يف الربنامج والدورات املقامة والأفالم.
ف�ضال عن �إث��ارة �شغف ال�شباب من خ�لال منحهم الأدوات
الالزمة للنجاح وتعزيز مواهبهم ،كما يهدف مهرجان البحر
الأحمر ال�سينمائي ال��دويل �إىل �أن يكون رائ��د ًا يف اململكة
العربية ال�سعودية وال��ع��امل ،لي�س لأن�شطة وم�سابقات
املهرجان فقط ،ولكن للت�أثري الذي �سنرتكه على الأجيال
املقبلة من خالل الربنامج �أي�ض ًا".
يقام مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي ال��دويل يف
مدينة ج��دة التاريخية القدمية ،بو�صفها ج��زءًا من
تاريخ حمافظة جدة العريق ،الذي مت احلفاظ عليه
وعلى روح الت�صاميم املعمارية والثقافية فيه ب�شكل
مثايل على م��دار ال�سنني .ي���أت��ي اختيار �إط�لاق
املهرجان يف مدينة جدة القدمية حتديد ًا؛ لإتاحة
الفر�صة لإب���راز املناطق اجل��اذب��ة يف اململكة،
وت��ق��دمي ���ص��ورة حقيقية ع��ن املدينة وثقافة
�أهلها من خالل دعوة النا�س من جميع �أنحاء
العامل لر�ؤية ال�صورة الثقافية احلقيقية
للمملكة املتم ّثلة يف مدينة جدة التاريخية
القدمية.
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اململكة

الهالل لنهائي آسيا

تؤكد على حقوق
الشعب الفلسطيني
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تتضمن نسبة المحتوى المحلي

�إعالن العطاءات املر�شحة للطاقة املتجددة
الريا�ض  -البالد

حزب اهلل

ميجاواط مق�سمة �إىل فئتني :الأوىل م�شروع وادي الدوا�سر ب�سعة
 120ميجاواط وم�شروع ليلى ب�سعة  80ميجاواط  ،فيما تتكون
الثانية من م�شروع الر�س ب�سعة  700ميجاواط وم�شروع �سعد ب�سعة
 300ميجاواط.
و�أك��دت ال��وزارة �أن جميع امل�شروعات الأربعة ي�ستلزم عليها �أن

جولة الكتشاف
الموهوبين والموهوبات
الريا�ض -البالد

يهدد اللبنانيني بالويل والثبور

لقطاعات الخدمات
الطبية العسكرية
�أطلقت الإدارة العامة للخدمات ال�صحية
ب���وزارة ال��دف��اع املرحلة النهائية من م�شروع
الدعم اللوج�ستي "خدمات التخزين والنقل
والتوزيع للم�ست�شفيات الع�سكرية" مع ال�شركة
املوحد (نوبكو) مب�ست�شفى
الوطنية لل�شراء
ّ
ال���ق���وات امل�سلحة ب��ق��اع��دة امل��ل��ك عبدالعزيز
اجلوية بالظهران ،وم�ست�شفى القوات امل�سلحة
بقاعدة امل��ل��ك عبدالعزيز البحرية باجلبيل,
بح�ضور مدير ع��ام الإدارة العامة للخدمات
ال�صحية ب��وزارة الدفاع والرئي�س التنفيذي
املوحد (نوبكو).
لل�شركة الوطنية لل�شراء
ّ
وي�أتي هذا الإط�لاق �ضمن اتفاقية الدعم
اللوج�ستي وم�ستوى �أداء اخل��دم��ات التي
ُو ِّق َعت بني اخلدمات ال�صحية و�شركة نوبكو،
لتقدمي اخلدمات اللوج�ستية للم�ست�شفيات
الع�سكرية.

المستهدف سينما رائدة

�أعلنت وزارة الطاقة القائمة املر�شحة للعطاءات امل�ستلمة من
امل��ط��وري��ن امل�����ش��ارك�ين يف امل��رح��ل��ة الثالثة م��ن م�����ش��روع��ات الطاقة
املتجددة يف اململكة  ،وتتكون هذه املرحلة من  4م�شروعات توليد
م�ستقل للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة �إجمالية تبلغ 1200

�شراء موحد

تنطلق ال��ي��وم �أك�بر رحلة �سنوية الكت�شاف
املوهوبني وامل��وه��وب��ات يف امل��ج��االت العلمية
يف خمتلف مناطق اململكة برعاية وزير التعليم
الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ  ،من ال�صف
ال��ث��ال��ث االب��ت��دائ��ي حتى ال��ث��اين ال��ث��ان��وي ،من
خالل م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
والإب���داع "موهبة" ،ب�شراكة �إ�سرتاتيجية مع
وزارة التعليم ،وهيئة تقومي التعليم والتدريب
 ،كما يتم تكرمي �إدارات التعليم املتميزة يف
تر�شيح الطالب للربنامج يف دورته املا�ضية.
وي�����س��ت��ه��دف ال�ب�رن���ام���ج ط��ل�اب ال�����ص��ف��وف
الدرا�سية املحددة ،لتمكني �أكرب عدد من الطلبة
م��ن فر�صة الك�شف واال���س��ت��ف��ادة الق�صوى من
اخل��دم��ات املخ�ص�صة للم�ؤهلني ،كما ت�ضمن
ال�برن��ام��ج ه���ذا ال��ع��ام ت��وف�ير من�صة م��وح��دة
للت�سجيل ،ت�سهل على الطالب ا�ستكمال ت�سجيله
بكل ي�سر و�سهولة ،وي��ق��دم باللغتني العربية
والإجنليزية.
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تتوافق مع متطلبات املحتوى املحلي بنا ًء على الآليات التي حددتها
هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية ،والتي ت�سعى لتعزيز
القيمة امل�ضافة للمنتجات واخلدمات يف االقت�صاد الوطني.
و�ستوقع العطاءات الفائزة اتفاقيات �شراء الطاقة ملدة � 25سنة مع
"ال�شركة ال�سعودية ل�شراء الطاقة".
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نيويورك -وا�س

�أكدت اململكة� ،أن احلق يف التنمية ،واحلق
يف تقرير امل�صري ،واحل��ق يف احلياة هي من
�أب�سط احلقوق التي يكفلها القانون ال��دويل
جلميع ���ش��ع��وب ال��ع��امل ب�لا ا���س��ت��ث��ن��اء ،ورغ��م
ذل��ك ال يزال ال�شعب الفل�سطيني حمروم ًا من
�أب�سط حقوقه ،مبينة �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية
مل تكتف ب�سلب ح��ق��وق ال�شعب الفل�سطيني
يف التنمية فقط بل �سلبت حقه يف بناء دولة
م�ستقلة قابلةللحياة حتت�ضن �آماله وطموحاته.
جاء ذلك يف كلمة التي القاها ال�سفري املعلمي
�أم���ام اللجنة االقت�صادية وامل��ال��ي��ة املنعقدة،
�أم�����س ،ملناق�شة البند املتعلق بـاالنعكا�سات
االقت�صادية واالجتماعية لالحتالل الإ�سرائيلي
على الأح���وال املعي�شية لل�شعب الفل�سطيني
يف الأر�����ض الفل�سطينية امل��ح��ت��ل��ة ،مب��ا فيها
القد�س ال�شرقية ،ولل�سكان العرب يف اجلوالن
ال�سوري املحتل.
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ال�سودان  ..خلية الأزمة �أمام اختبار �إنهاء االحتقان
اخلرطوم  -البالد

تت�صاعد حالة االحتقان يف ال�شارع ال�سوداين بوترية مت�سارعة� ،إذ
ي�صر حمتجون على حل احلكومة وتكوين �أخرى من الكفاءات ،بينما
ي�سعى رئي�س الوزراء عبدالله حمدوك لر�أب ال�صدع بني مكونات احلكم
وال�شارع املنق�سم على اجتاهني ،فمنهم املتواجدون يف "اعت�صام
الق�صر" ،ومنهم الداعمون لالنتقال املدين الدميوقراطي ،ويح�شدون
مل�سرية مليونية تعم كل �شوارع العا�صمة غدا (اخلمي�س) ،تطلب
ت�سليم رئا�سة املجل�س ال�سيادي للمدنيني ،وبني هذا وذاك يظل
الو�ضع غري مطمئن ًا ،لذلك �شكل حمدوك "خلية �أزمة" لوقف
الت�صعيد من جميع الأطراف ،و�إنهاء حالة االحتقان ،والتوحد
نحو هدف واحد ،وهو العبور لالنتقال الدميوقراطي.
وبينما ي�ستمر االعت�صام �أمام مقر جمل�س الوزراء والق�صر
الرئا�سي يف اخلرطوم� ،أك��دت وزارة الداخلية ال�سودانية
�أم�س (الثالثاء)� ،أن من واجبها حماية م�ؤ�س�سات الدولة،
م�����ش��ددة ع��ل��ى �أن م��ا ق��ام��ت ب��ه ال�����ش��رط��ة االث��ن�ين املا�ضي
بالت�صدي للمعت�صمني املتجهني �إىل جمل�س الوزراء ي�أتي
�ضمن واجباتها.من جهته ،دعا جتمع املهنيني ال�سودانيني
�إىل ت�شكيل جمل�س ت�شريعي ثوري ميثل فيه كافة قوى
الثورة ،وت�سليم ال�سلطة للمدنيني يف البالد ،وت�سليم
املطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية فورا.
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محليات
2
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بحضور الحقيل وبالتعاون مع هارفارد لألعمال"

تكريم الدفعة الثانية من برنامج تطوير القادة التدريبي
الريا�ض -البالد

�شهد وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن
عبدالله احلقيل� ،أم�س ،حفل تكرمي الدفعة الثانية من برنامج
"تطوير القادة" التدريبي الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع
"هارفارد للأعمال" لت�أهيل قيادات ال�صف الأول ومديري
الإدارات يف قطاعي البلدية والإ�سكان ،بهدف تطوير مهارات
ال �ك �ف��اءات الوطنية وت�ع��زي��ز ق��درات�ه��م على تقلد املنا�صب
القيادية ،حتقيق ًا للأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة ولر�ؤية
اململكة .2030
و�أو�ضح احلقيل يف كلمته خالل احلفل� ،أن ال��وزارة ت�سعى
�إىل جذب وتطوير الكوادر الوطنية امل�ؤهلة �ضمن �أهدافها
الإ�سرتاتيجية ملا ميثله العن�صر الب�شري من �أهمية كربى
لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني �ضمن منظومتي
البلدية والإ�سكان يف ظل الدعم غري املحدود من قِبل خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله-
.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�شراكة الفاعلة ب�ين ال ��وزارة و"هارفارد
للأعمال" ت�أتي ام�ت��داد ًا لتحقيق م�ستهدفات برنامج تنمية
القدرات الب�شرية� ،أحد برامج ر�ؤية اململكة  ،2030لتطوير

م�ه��ارات ال�شباب ال�سعوديني عملي ًا ومهني ًا لتمكينهم من
املناف�سة عاملي ًا ،الفت ًا النظر �إىل �أن ال�شراكة �أ�سهمت يف ت�أهيل
 136م�شارك ًا من قيادات ال��وزارة �ضمن مرحلتني� ،شهدت
الأوىل تخريج  66قيادي ًا ،واجتياز  70قيادي ًا �ضمن املرحلة
الثانية.
ون� ّ�وه �إىل �أهمية الربنامج يف تعزيز التوا�صل بني قيادات
املنظومة لتبادل اخلربات املعرفية ،م�شدد ًا على تطلع الوزارة
�إىل موا�صلة تقدمي الربامج التدريبية الالزمة لتنمية قدرات
من�سوبينا ،مقدم ًا �شكره ل�ه��ارف��ارد للأعمال على جهودها
املبذولة لرفع م�ستوى كفاءة الأداء الوظيفي للقياديني يف
املنظومة باال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ُيذكر �أن برنامج هارفارد للأعمال ُيعد �أحد امل�شاريع التنموية
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي تنظمها ال� ��وزارة لتطوير ال �ك��وادر
والقيادات التنفيذية ،وي�شمل جمموعة من الدرو�س النظرية
والتطبيقية ،والعديد من التجارب الناجحة عاملي ًا يف الإدارة
والقيادة وج��ودة الأداء والتخطيط ،وي�ستعر�ض برنامج
"هارفارد للأعمال" عدد ًا من الدرا�سات اجلديدة ذات ال�صلة
ب��ال��ري��ادة وال�ق�ي��ادة بهدف تعزيز ال �ق��درات التحليلية لدى
امل�شاركني من خالل الأن�شطة التفاعلية اجلماعية املتخ�ص�صة.

أخبار موجزة
أمير الشرقية يرعى تمرين (استجابة)6

الدمام -البالد
يرعى الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية ،االثنني القادم،
حفل تد�شني التمرين التعبوي (ا�ستجابة  ،)6الذي ينظمه املركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي ،يف حمافظة اخلرب مب�شاركة قيادات لأكرث من  40جهة.
و�أكد املتحدث الر�سمي للمركز عبدالله املطريي� ،أن رعاية �سموه للتمرين تعك�س
قيمة العمل البيئي يف زمن الر�ؤية.
م��ن جهة �أخ��رى ا�ستقبل �سموه مبكتب �سموه ب��دي��وان الإم� ��ارة� ،أم ����س� ،سفري
جمهورية فنلندا لدى اململكة انتي روتوفووري.

أمير نجران يثمن جهود التدريب التقني

دعت لحماية األشخاص في حاالت الكوارث

المملكة تناشد مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

نيويورك -وا�س

�أك��دت اململكة� ،أن احل��ق يف التنمية ،واحل��ق يف تقرير امل�صري،
واحل��ق يف احلياة هي من �أب�سط احلقوق التي يكفلها القانون
ال��دويل جلميع �شعوب ال�ع��امل ب�لا ا�ستثناء ،ورغ��م ذل��ك ال يزال
ال�شعب الفل�سطيني حمروم ًا من �أب�سط حقوقه ،مبينة �أن ال�سلطات
الإ�سرائيليةمل تكتفب�سلب حقوق ال�شعب الفل�سطيني يف التنمية
فقط بل �سلبت حقه يف بناء دولة م�ستقلة قابلة للحياة حتت�ضن
�آماله وطموحاته.
ج��اء ذل��ك يف كلمة ال�ت��ي ال�ق��اه��ا ال�سفري املعلمي �أم���ام اللجنة
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة امل�ن�ع�ق��دة� ،أم ����س ،ملناق�شة البند املتعلق
بـاالنعكا�سات االقت�صادية واالجتماعية لالحتالل الإ�سرائيلي على
الأح��وال املعي�شية لل�شعب الفل�سطيني يف الأر���ض الفل�سطينية
املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية ،ولل�سكان العرب يف اجلوالن واالن���س�ح��اب ال�ك��ام��ل م��ن الأرا� �ض��ي العربية املحتلة ،مب��ا فيها
ال�سوري املحتل.
اجل��والن العربي ال�سوري والكف عن اال�ستغالل غري امل�شروع
ونا�شد جمل�س الأم��ن بتحمل م�س�ؤولياته ال�سيا�سية والأخالقية مواردها الطبيعي ة .وج��دد املعلمي الت�أكيد على موقف اململكة
نحو �إل��زام �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي باال�ستجابة للقرارات الثابت والرا�سخ يف دعم الق�ضية الفل�سطينية و�إيجاد حل عادل
وال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة ال�ق��ا��ض�ي��ة ب ��إن �ه��اء االح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي للق�ضية ي�ؤمن احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،مبا فيه حقه

يف العودة �إىل وطنه ،و�سيادته الكاملة على م��وارده الطبيعية،
وحقه امل�شروع يف �إن�شاء دولته امل�ستقلة وفق ًا ملا �أكدت عليهقرارات
ال�شرعية الدولية ،ومبادرة ال�سالم العربية التي تقدمت بها اململكة.
من جهة �أخرى �أكدت اململكة ،على �ضرورة ت�ضافر اجلهود الدولية
من �أجل حماية الأ�شخا�صيف حاالت الكوارث حيث يعد ذلك مبد�أً
�أ�سا�سي ًا من مبادئ القانون ال��دويل الإن�ساين ،ال �سيما يف ظل
ازدياد عدد الكوارث يف العامل و�سرعة انت�شارها.
جاء ذلك يف الكلمة التي القتها رئي�سة اللجنة القانونية يف وفد
اململكة الدائم ل��دى الأمم املتحدة امل�ست�شار ن��داء �أبوعلي� ,أم��ام
اللجنة ال�ساد�سة يف دورة اجلمعية العامةللأمم املتحدة ال�ساد�سة
وال�سبعون املنعقدة اليوم ملناق�شة البند ( )87حماية الأ�شخا�ص
وقت الكوارث.
و�أبانت �أبو علي� ،أن تف�شي جائحة كوفيد� 19-أثبت �سهولة ت�ضخم
الكوارث و�ضرورة �إن�شاء �إط��ار عاملي لال�ستجابة والتعاون يف
ح��االت ال�ك��وارث ،و�أهمية اتخاذ التدابري الالزمة للكوارث قبل
وقوعها ،وارتكاز اجلهود العاملية على مبادئ ت�ضافر اجلهود
والتعاون الدويل يف هذا املجال.

تعزيز العالقات العسكرية بين المملكة وكوريا
الريا�ض -البالد
ر�أ���س رئي�س هيئة الأرك��ان العامة الفريق الأول
ال��رك��ن فيا�ض ب��ن حامد ال��روي�ل��ي� ،أم����س الأول،
وف��د وزارة ال��دف��اع امل�شارك يف اجتماع اللجنة
ال��وزاري��ة ال�سعودية الكورية للتعاون الدفاعي
ب � ��وزارة ال ��دف ��اع ال �ك��وري��ة ب�ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا
اجلنوبية ،بح�ضور ع�ضو اللجنة رئي�س امل�ؤ�س�سة
العامة لل�صناعات الع�سكرية املهند�س حممد بن
حمد املا�ضي.كما ر�أ�سه من اجلانب الكوري نائب
وزير الدفاع الوطني بارك جاي مني.
وج��رى خ�لال االج�ت�م��اع ا�ستعرا�ض العالقات

 1796دعوى عمالية
بالشرقية تمت تسويتها
الدمام -البالد
�أنهى فرع وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية باملنطقة ال�شرقية
ممث ًال يف �إدارة الت�سويات الودية خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي 2021م ت�سوية
 1796دعوى عمالية بال�صلح والرتا�ضي بني �أط��راف الدعوى ،وا�سرتداد
مبلغ اجمايل  22,554,225مليون ريال حقوق للعمالة يف القطاع اخلا�ص
مبختلف مدن وحمافظات املنطقة .و�أكدت �إدارة الت�سويات الودية باملنطقة
ال�شرقية على متابعة كافة الق�ضايا املتعلقة بالعمالة وحفظ حقوق العاملني
بالقطاع اخلا�ص بكفاءة وت�أدية العمل وفق ًا لأنظمة ولوائح العمل.

جنران -البالد
ثمن الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد �أمري منطقة جنران جهود امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني وم��ا تقدمه من خ�لال الكليات التقنية ومراكز
التدريب املهني يف املنطقة  ،وجناح التدريب عن بعد يف الفرتة املا�ضية  ،وم�شاركة
امل�ؤ�س�سة يف برنامج تنمية املوارد الب�شرية التي �أطلقها �سمو ويل العهد ،حفظه
الله ،ك�شريك مع كافة اجلهات ذات العالقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه� ،أم����س ،مبقر الإم ��ارة حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني الدكتور �أحمد بن فهد الفهيد .

إقفال طرح أكتوبر للصكوك المحلية
بـ 8.500مليارات ريال
الريا�ض  -البالد

والتعاون بني وزارتي الدفاع يف البلدين ،و�سبل
تعزيزها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ،خا�صة يف
املجاالت الع�سكرية والدفاعية.
و�أك ��د رئ�ي����س هيئة الأرك� ��ان ال �ع��ام��ة ،اع �ت��زازه
ب��ال �ع�لاق��ات ال��را� �س �خ��ة م ��ع ج �م �ه��وري��ة ك��وري��ا
اجل �ن��وب �ي��ة ،م �� �ش�يرًا �إىل ح��ر��ص��ه ع�ل��ى �أه�م�ي��ة
تن�سيق جهود املرحلة امل�ستقبلية لت�شهد مزيدًا
من التعاون على نحو يلبي امل�صالح امل�شرتكة
للجانبني ،مُب ِّي ًنا تقديره العميق للجهود املبذولة
ل�ل�ت�ع��اون الع�سكري وال��دف��اع��ي خ�ل�ال املرحلة
املقبلة.

�أعلن املركز الوطني لإدارة الدين �أم�س (الثالثاء) ،االنتهاء من ا�ستقبال طلبات
امل�ستثمرين على �إ��ص��داره املحلي ل�شهر �أكتوبر 2021م حتت برنامج �صكوك
حكومة اململكة بالريال ال�سعودي ،حيث مت حتديد حجم الإ�صدار مببلغ �إجمايل
قدره  8.500مليارات ريال �سعودي.
وبح�سب البيان ال�صادر من املركز فقد ق�سمت الإ�صدارات �إىل �شريحتني ،الأوىل
تبلغ  3.905مليارات ريال �سعودي ل�صكوك ُت�ستحق يف عام  2029ميالدي ،فيما
بلغت ال�شريحة الثانية  4.595مليارات ريال �سعودي ل�صكوك ُت�ستحق يف عام
 2033ميالدي.
وي�أتي ه��ذا الإ��ص��دار �ضمن خطة االق�ترا���ض ال�سنوية لعام 2021م ،التي �أعلن
عنها املركز بداية العام املايل عرب موقعه الإلكرتوين www.ndmc.gov.
 saوالتي ي�ستعر�ض عربها جــدول �إ�صداراته املحليــة ،لتتنا�ســب مــع �أيام عمــل
ال�ســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق ب�إعالنات الإ�صــدار ومواعيــد الت�ســوية.

السعودية نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب
القاهرة -وا�س

انتخب جمل�س وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامني
القادمني ( ،)2023 – 2022وت�ضمن الت�شكيل اجلديد م�صر
رئي�س ًا واململكة العربية ال�سعودية نائب ًا ،وع�ضوية كل من

تون�س ،واجلزائر ،وال�سودان ،والعراق ،والأردن ،واليمن.
جاء ذلك يف القرار ال�صادر عن اجتماع الدورة الـ( )34ملجل�س
وزراء النقل العرب برئا�سة الأردن ،التي ُعقِ دت� ،أم�س ،مبقر
الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

واتُّفِ ق على عقد ال��دورة القادمة ال��ـ( )68للمكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء النقل العرب بت�شكيلته اجلديدة يومي  26و27
من �إبريل عام 2022م ،مبقر الأمانة العامة للجامعة العربية
بالقاهرة.

آل جابر يلتقي فريق المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
الريا�ض -وا�س
التقى امل�شرف العام على الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن ال�سفري حممد �آل جابر مبقر الربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن بالريا�ض� ،أم�س،
بفريق م��ن منظمة الهجرة ال��دول�ي��ة التابعة ل�ل�أمم
امل�ت�ح��دة امل�ك��ون م��ن رئي�س بعثة املنظمة الدولية
للهجرة يف اليمن كر�ستينا روتن�شتايرن ،وكبري
من�سقي بعثة املنظمة يف اليمن فرا�س بديري ،ومدير
مكتب املنظمة الدولية للهجرة ل��دى اململكة فوزي
الزيود ،وعدد من املخت�صني يف املنظمة الدولية.
وبد�أ اللقاء بالتعريف عن الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن وتو�ضيح م�شاريعه ومبادراته ،حيث
قدم الربنامج �أك�ثر من  204م�شروعات ومبادرات
تنموية نفذها يف خمتلف املحافظات اليمنية ،يف 7
قطاعات �أ�سا�سية ،وهي :التعليم ،وال�صحة واملياه،
والنقل ،والزراعة والرثوة ال�سمكية ،وبناء قدرات
امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�برام��ج
التنموية .وبلغت م�شاريع قطاع التعليم  41م�شروع ًا
وم �ب��ادرة م��ن م��دار���س وم�ؤ�س�سات تعليمية ،ويف

قطاع ال�صحة بلغت م�شاريعه  22م�شروع ًا ومبادرة
متنوعة ب�ين م�ست�شفيات وم��راك��ز �صحية عامة
وتخ�ص�صية ،فيما و�صلت م�شاريع ومبادرات قطاع

النقل  36م�شروع ًا وم�ب��ادرة من ط��رق وم�ط��ارات،
وعدد م�شاريع قطاع الزراعة  18م�شروع ًا ومبادرة،
�إ�ضافة �إىل �أن قطاع الطاقة حيث بلغ عدد م�شاريعه

 26م�شروع ًا ومبادرة ،فيما و�صلت م�شاريع قطاع
ب�ن��اء ق ��درات امل�ؤ�س�سات احلكومية  17م�شروع ًا
وم �ب��ادرة ،ويف ق�ط��اع امل �ي��اه و��ص��ل ع��دد امل�شاريع
وامل�ب��ادرات  32م�شروع ًا ومبادرة لتعزيز منظومة
ا�ستدامة املياه.
كما تطرق اللقاء �إىل احلديث عن الأعمال التي تقوم
بها املنظمة يف اليمن حاليًا ،و�شرح موجز عن طبيعة
�أعمالهم و�شركائهم على الأر�ض.
فيما ج��رى بحث تطوير امل���ش��روع��ات امل�شرتكة
وف�ت��ح �آف ��اق تعاونية تنموية ج��دي��دة يف اليمن
وتو�سيع جماالت ال�شراكة لت�شمل تبادل اخلربات
واملعلومات احليوية يف العمل التنموي .بدورها,
�أب��دت رئي�سة بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف
اليمن كر�ستينا وكبري من�سقي بعثة املنظمة يف
اليمن والفريق املخت�ص� ،سعادتها عما طرح خالل
االجتماع من �إ�سهامات الربنامج يف اليمن ،م�ؤكدة
ا�ستعداد املنظمة للعمل مع الربنامج يف م�شاريع
م�شرتكة تتعلق بالنازحني يف خمتلف املحافظات
اليمنية.
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ثمن جهود الدولة في الحد من آثار جائحة كورونا  ..مجلس الوزراء:

مليونا ريال غرامة مخالفي
نظام مراقبة شركات التمويل

إضافة ممثل من وزارة الطاقة للجنة المساهمات العقارية
نيوم -وا�س
وافق جمل�س الوزراء ،يف جل�سته� ،أم�س ـ عرب االت�صال املرئي
ـ برئا�سة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ،امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س املجل�س ،حفظه اهلل ،على
تعديل الفقرة ( )2من املادة (اخلام�سة والثالثني) من
نظام مراقبة �شركات التمويل ،لتكون بالن�ص الآتي:
كما واف��ق املجل�س على م��ذك��رة تفاهم ب�ين هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية وجهاز تنظيم
االت�صاالت والربيد يف جمهورية ال�سودان يف جمال االت�صاالت
وتقنية املعلومات وال�بري��د ،وعلى �إ�ضافة ممثل م��ن وزارة
الطاقة �إىل ع�ضوية جلنة امل�ساهمات العقارية ،امل�شكلة بقرار
املجل�س.ويف بداية اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني،
جمل�س ال���وزراء ،على م�ضمون الر�سالة التي تلقاها ـ رعاه
الله ـ من �أخيه جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان ُعمان،
وتت�صل بالعالقات الثنائية الأخوية املتينة والوطيدة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل دعمها وتعزيزها يف
املجاالت كافة.
وا�ستعر�ض املجل�س �إث��ر ذل��ك ،فحوى اللقاءات واملحادثات
التي ج��رت بني اململكة وع��ددٍ من ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة
خالل الأيام املا�ضية ،لتعزيز �أوجه التعاون امل�شرتك ومتعدد
الأط��راف يف خمتلف الأ�صعدة ،والعمل على تكثيف التن�سيق
يف الق�ضايا الإقليمية والدولية.

�إ�صالح منظومة االقت�صاد العاملي

و�أو���ض��ح معايل وزي��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الإع�لام بالنيابة الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد يف بيانه
لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن املجل�س تطرق يف هذا ال�سياق،
�إىل ما �أكدته اململكة يف االجتماعات املنعقدة الأ�سبوع املا�ضي
يف �إط��ار جمموعة الع�شرين ،من اهتمامها ب�إ�صالح منظومة
االقت�صاد العاملي من خالل " مبادرة الريا�ض مل�ستقبل منظمة
التجارة العاملية" التي �أقرها قادة دول املجموعة العام املا�ضي،
وموا�صلة دعم �أعمالها لتحقيق منو قوي وم�ستدام ومتوازن

بأمر ملكي:
ترقية وتعيين 30
قاضيا بديوان المظالم
الريا�ض-وا�س

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود � -أيده الله � -أم�� ًرا ملكيًا
برتقية وتعيني  30قا�ضيًا بديوان املظامل.
و�أو���ض��ح رئي�س دي��وان املظامل رئي�س جمل�س
الق�ضاء الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن حممد
اليو�سف� ،أن الأم��ر امللكي ت�ضمن ترقية �ستة
ق�ضاة �إىل درج��ة (قا�ضي ا�ستئناف ) ،وترقية
ق��ا���ض �إىل درج���ة (رئي�س حم��ك��م��ة�/أ) وترقية
�سبعة ق�����ض��اة �إىل درج���ة (وك��ي��ل حم��ك��م��ة�/أ)
وترقية قا�ضيني �إىل درجة (وكيل حمكمة /ب)،
وت��رق��ي��ة ث��م��ان ق�ضاة �إىل درج���ة (ق��ا���ض��ي �/أ)
وترقية وتعيني قا�ضيني �إىل درجة (قا�ضي/ب)
وترقية قا�ضيني �إىل درجة (قا�ضي/ج) وتعيني
قا�ضيني على درج���ة (م�ل�ازم ق�����ض��ائ��ي) .و�أك��د
الدكتور اليو�سف �أن ه��ذا الأم���ر امللكي ي�أتي
ت�أكيدًا حلر�ص القيادة الر�شيدة � -أيدها الله -
بكل ما من �ش�أنه دعم مرفق الق�ضاء الإداري،
وتطوير �أداء عمله ،ورف��ده بكفاءات ق�ضائية؛
اً
متميز  ،يحقق  -ب�إذن الله
و�صول لق�ضاءٍ �إداري
ٍ
بف�ضل
 اجلودة والكفاءة يف العمل الق�ضائي،ٍ
من الله ،من خالل ما توليه القيادة من عناية
كبرية مبرفق ق�ضاء دي��وان املظامل ،مبا يحقق
�صيانة احلقوق ورد املظامل.

جناح مواجهة جائحة كورونا

و�شامل ي�صنع م�ستقب ًال مزهر ًا وواعد ًا للمنطقة والعامل.

منتدى ال�سعودية اخل�ضراء

ورح��ب املجل�س ،ب�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة
َّ
ور�ؤ���س��اء دول وحكومات ال��ع��امل وممثليهم وامل�شاركني يف
منتدى (ال�سعودية اخل�ضراء) وقمة (مبادرة ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر) ،اللتني ت�ست�ضيفهما اململكة خالل الفرتة من � 23إىل
� 25أكتوبر اجل��اري ،انطالق ًا من دوره��ا الريادي يف احلفاظ
على املناخ ،ودعم جهود املجتمع الدويل يف مواجهة التحديات
الرئي�سة ذات ال�صلة بالبيئة ،راجي ًا الله ع ّز وجل �أن يكلل جهود
اجلميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق �أهدافهما.

"يعاقب ـ وفق ًا جل�سامة املخالفة ـ بغرامة ال يزيد حدها الأعلى
على ( )2,000,000مليوين ري��ال �أو بن�سبة (  ) % 10من
مقدار التمويل الذي ميار�سه املخالف ـ �أيهما �أكرث ـ وبال�سجن
م��دة ال تتجاوز �سنتني� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
يخالف �أي ًا من �أحكام هذا النظام والئحته ،وذلك دون �إخالل
مبا تق�ضي به املادة (الرابعة والثالثون) من هذا النظام".

وتوجه املجل�س  ،باحلمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود
الدولة من جناح يف مواجهة جائحة كورونا واحلد من �آثارها
على جميع مناحي احل��ي��اة ،بف�ضل �إج��راءات��ه��ا اال�ستباقية
واالح�ت�رازي���ة ال��ع��ال��ي��ة ،وك��ف��اءة ال��ق��ط��اع ال�صحي ،والتقدم
املت�سارع يف حت�صني املجتمع من الفريو�س ب�أكرث من ( ) 44
مليون جرعة يف مناطق اململكة كافة.
واط ّلع املجل�س ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله،
من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما
اطلع على ما انتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية

والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة
العامة ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س ال��وزراء يف
�ش�أنها.كما اطلع املجل�س ،على ع��دد من املو�ضوعات العامة
املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية لوزارات:
ال�صحة ،وال�سياحة ،واالقت�صاد والتخطيط .وقد اتخذ املجل�س
ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات

الرتقيات

املوافقة على ترقية حممد بن ح�سن الع�صيمي �إىل وظيفة(خبري نظامي �أ) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بهيئة اخل�براء
مبجل�س الوزراء.

قرارات المجلس
تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية ـ �أو من ينيبه ـ بالتباحثمع اجلانب الهندورا�سي يف �ش�أن م�شروع اتفاقية عامة للتعاون بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية هندورا�س،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
تفوي�ض معايل وزير الإع�لام رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإذاع��ةوالتلفزيون ـ �أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اجلانب الفيتنامي يف
�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال التلفزيوين بني
هيئة الإذاعة والتلفزيون يف اململكة العربية ال�سعودية والتلفزيون
الفيتنامي يف جمهورية فيتنام اال�شرتاكية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم

رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
املوافقة على مذكرة تفاهم بني هيئة االت�صاالت وتقنية املعلوماتيف اململكة العربية ال�سعودية وجهاز تنظيم االت�صاالت والربيد يف
جمهورية ال�سودان يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات والربيد.
�إ���ض��اف��ة ممثل م��ن وزارة الطاقة �إىل ع�ضوية جلنة امل�ساهماتالعقارية ،امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )130وتاريخ / 7
1429 / 5هـ.
تعديل الفقرة ( )2من املادة (اخلام�سة والثالثني) من نظام مراقبة�شركات التمويل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( م  ) 51 /وتاريخ
1433 / 8 / 13هـ ،لتكون بالن�ص الآتي" :يعاقب ـ وفق ًا جل�سامة

املخالفة ـ بغرامة ال يزيد حدها الأعلى على ( )2,000,000مليوين
ريال �أو بن�سبة (  ) % 10من مقدار التمويل الذي ميار�سه املخالف
ـ �أيهما �أكرث ـ وبال�سجن مدة ال تتجاوز �سنتني� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ،ك��ل م��ن يخالف �أي��� ًا م��ن �أح��ك��ام ه��ذا النظام والئحته،
وذل��ك دون �إخ�لال مبا تق�ضي به امل��ادة (الرابعة وال��ث�لاث��ون) من
هذا النظام"- .تعيني املهند�س /خليل بن �إبراهيم الوطبان ـ ممث ًال
ل���وزارة االقت�صاد والتخطيط ـ يف جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للطريان املدين.
اعتماد احل�سابني اخلتاميني ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعوديلعامني ماليني �سابقني.

أمام خادم الحرمين  ..وزير الصحة يؤدي القسم
نيوم -وا�س

ت�شرف ب�أداء الق�سم �أمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ �أم�س-
عرب االت�صال املرئي  -الأ�ستاذ فهد بن عبدالرحمن بن
داح�س اجلالجل ،عقب �صدور الأمر امللكي بتعيينه
وزي��ر ًا لل�صحة ،قائ ًال ( ب�سم الله الرحمن الرحيم ..

�أُق�سم بالله العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا لديني ،ثم ملليكي
��وح ب�سر من �أ�سرار الدولة ،و�أن
وب�لادي ،و�أن ال �أب َ
�أحافظ على م�صاحلها و�أنظمتها ،و�أن �أُ�ؤد َّي �أعمايل
بال�صدق والأمانة والإخال�ص).
وقد عرب خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده الله  -عن
متنياته ملعاليه بالتوفيق وال�سداد يف مهامه.

بعث رسالة لرئيس جنوب السودان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
الريا�ض -جوبا -وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية ،من �أخيه جاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،تتعلق
بالعالقات الثنائية الأخوية املتينة والوطيدة التي تربط
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل دعمها وتعزيزها
يف خمتلف املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.
وت�سلم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان
بن عبد الله وزي��ر اخلارجية ،خ�لال ا�ستقباله� ،أم�س،
معايل ال�شيخ حمود بن عبدالله �آل خليفة �سفري مملكة
البحرين لدى اململكة.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال بحث العالقات الثنائية بني
البلدين ال�شقيقني ،و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت،
�إ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حيال الق�ضايا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

م��ن جهة �أخ���رى بعث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ  ،ر�سالة
خطية ،لفخامة الرئي�س الفريق �أول �سلفاكري ميارديت
رئي�س جمهورية جنوب ال�سودان ،تتعلق بالعالقات
الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها يف امل��ج��االت كافة.
وقام بت�سليم الر�سالة� ،سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى ال�سودان ال�سفري غري املقيم يف جنوب ال�سودان
علي بن ح�سن جعفر ،خالل ا�ستقبال فخامته له بالق�صر
الرئا�سي مبدينة جوبا.
و�أ�شاد فخامة الرئي�س �سلفاكري ،بالعالقات مع اململكة،
م���ؤك��د ًا حر�صه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها،
م��ن��وه��ا ب���دور اململكة وت���أث�يره��ا الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل
ومبادراتها جتاه �شعوب املنطقة .ب��دوره �أكد ال�سفري،
حر�ص اململكة على تعزيز التعاون امل�شرتك مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

وزير اخلارجية يت�سلم الر�سالة من �سفري البحرين

أمير مكة بالنيابة يستقبل مديري فرعي التجارة والنقل
جدة  -البالد

ا�ستقبل الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة
مكة املكرمة بالنيابة ،يف الإم��ارة بجدة �أم�س ،مدير فرع
وزارة التجارة باملنطقة املعني حديث ًا ،مو�سى الفيفي،
متمني ًا له التوفيق يف مهام عمله اجلديد.
كما ا�ستقبل �سموه ،يف مقر الإمارة بجدة� ،أم�س ،مدير فرع
وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية باملنطقة املهند�س خالد
العتيبي ،وت�سلم �سموه التقرير ال�سنوي مل�شروعات النقل
مبحافظات املنطقة ،البالغة  90م�شروعً ا ،وتبلغ �أطوالها
�أك�ثر من  1650ك��م ،وانتهى تنفيذ  32م�شروعً ا منها،
ويجري العمل يف  58م�شروعً ا.

كلمة

حماية الكوكب
ت�ست�ضيف اململكة بعد �أي��ام قالئل،
قادة ور�ؤ�ساء دول وحكومات العامل
وممثليهم وامل�شاركني يف منتدى
ال�سعودية اخل�ضراء ،وقمة مبادرة
ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر ،انطالق ًا
من دورها الريادي يف احلفاظ على
املناخ ،ودعم جهود املجتمع الدويل
يف مواجهة التحديات الرئي�سة ذات
ال�صلة بالبيئة.
فاملبادرتان اللتان �أعلن ويل العهد
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ،حفظه
الله ،عن �إطالقهما تر�سمان توجه
اململكة واملنطقة يف حماية الأر�ض
وال��ط��ب��ي��ع��ة وو���ض��ع��ه��ا يف خ��ارط��ة
طريق ذات معامل وا�ضحة وطموحة
واال���س��ه��ام ب�شكل ق��وي يف حتقيق
امل�ستهدفات العاملية ،وما �أكد عليه
�سموه ب�أن اململكة باعتبارها منتج ًا
عاملي ًا رائ��د ًا للنفط ،ت��درك ن�صيبها
م���ن امل�������س����ؤول���ي���ة يف دف����ع عجلة
مكافحة �أزمة املناخ ،وقيادة احلقبة
اخل�ضراء القادمة.
وتعزز املبادرتان اجلهود البيئية
وف��ق ر�ؤي��ة  2030ملواجهة ارتفاع
درج��ات احل���رارة وم��وج��ات الغبار
وال��ت�����ص��ح��ر وان���خ���ف���ا����ض ن�����س��ب��ة
الأم��ط��ار ،وتعزيز ال�صحة العامة
ورف������ع م�����س��ت��وى ج������ودة احل���ي���اة
ل��ل��م��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل تعظيم دور اململكة ال��ري��ادي
جت��اه الق�ضايا الدولية امل�شرتكة،
وت�ستند يف جهودها حلماية البيئة
ع��ل��ى حتقيق ال���ت���وازن ب�ين النمو
االقت�صادي واالجتماعي ،ودافعها
يف امل��ق��ام الأول ال��واج��ب الديني
والوطني والإن�ساين وامل�س�ؤولية
�أم�����ام الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة ،ول��ذل��ك
وازن��ت بني �صون البيئة والتنمية
امل�ستدامة �ضمن م�ستهدفات ر�ؤيتها
امل�ستقبلية الطموحة.
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إطالق المرحلة النهائية للدعم اللوجستي للمستشفيات العسكرية
الريا�ض -البالد

�أطلقت الإدارة العامة للخدمات ال�صحية ب��وزارة الدفاع املرحلة
النهائية من م�شروع الدعم اللوج�ستي "خدمات التخزين والنقل
والتوزيع للم�ست�شفيات الع�سكرية" مع ال�شركة الوطنية لل�شراء
امل��وحّ ��د (ن��وب��ك��و) مب�ست�شفى ال��ق��وات امل�سلحة ب��ق��اع��دة امللك
عبدالعزيز اجل��وي��ة ب��ال��ظ��ه��ران ،وم�ست�شفى ال��ق��وات امل�سلحة
بقاعدة امللك عبدالعزيز البحرية باجلبيل ,بح�ضور مدير عام
الإدارة العامة للخدمات ال�صحية ب���وزارة ال��دف��اع والرئي�س
التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�شراء املوحّ د (نوبكو).
وي�أتي هذا الإطالق �ضمن اتفاقية الدعم اللوج�ستي وم�ستوى
�أداء اخلدمات التي ُو ِّقعَت بني اخلدمات ال�صحية و�شركة نوبكو،
لتقدمي اخلدمات اللوج�ستية للم�ست�شفيات الع�سكرية مبناطق
اململكة ك��اف��ة ،وت��وف�ير خ��دم��ات التخزين وال��ن��ق��ل وال��ت��وزي��ع
للأدوية وامل�ستلزمات الطبية بعد خدمة ال�شراء املوحّ د و�إدارة
عقود امل�شرتيات الطبية ب�أعلى معايري اجلودة ل�ضمان �سرعة
الإمداد و�سالمته.

محافظ جدة المكلف
يكرم جالل مليباري

جدة -البالد

كرم الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي م�ست�شار �أمري منطقة
مكة املكرمة حمافظ ج��دة املكلف الرئي�س الفخري للجنة
الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم "تراحم" مبحافظة
جدة م�ؤخرا جمموعة ملي القاب�ضة ممثلة يف رئي�س جمل�س
ادارتها جالل مليباري وذلك خالل حفل مبادرة "يال نعرف
وطنا" التي نظمتها الأمانة العامة للجنة رعاية ال�سجناء
واملفرج عنهم و�أ�سرهم "تراحم جدة" وذلك بفندق الهليتون.
بح�ضور ع��دد م��ن ر�ؤ���س��اء االج��ه��زة احلكومية باملحافظة
ورجال االعمال واالعالم وذلك نظري رعاية املجموعة حلفل
تراحم جدة.

تدشين أكبر رحلة
الكتشاف الطلبة الموهوبين

البالد -يا�سر بن يو�سف

تنطلق اليوم يف ال�سعودية �أك�بر رحلة �سنوية الكت�شاف
املوهوبني وامل��وه��وب��ات يف امل��ج��االت العلمية يف خمتلف
مناطق اململكة ،من ال�صف الثالث االبتدائي وحتى الثاين
الثانوي ،من خالل م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
والإبداع "موهبة" ،ب�شراكة ا�سرتاتيجية مع وزارة التعليم،
وهيئة تقومي التعليم والتدريب.
وي��رع��ى وزي��ر التعليم الدكتور حمد ب��ن حممد �آل ال�شيخ
اليوم يف الريا�ض ،تد�شني الن�سخة  12من الربنامج الوطني
للك�شف عن املوهوبني ،بح�ضور الأم�ين العام لـ"موهبة"
الدكتور �سعود ب��ن �سعيد املتحمي ،ورئي�س هيئة تقومي
التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله ال�سبتي ،ونائب
وزير التعليم املكلف الدكتور �سعد الفهيد.
ويقام حفل تد�شني الربنامج الوطني للك�شف عن املوهوبني
يف مقر م�ؤ�س�سة "موهبة" ،كما يجري خالله تكرمي �إدارات
التعليم املتميزة يف تر�شيح ال��ط�لاب للربنامج يف دورت��ه
املا�ضية .وي�شمل تطبيق املقيا�س طالب ال�صفوف الدرا�سية
كافة من الثالث االبتدائي حتى الأول الثانوي ،لتمكني �أكرب
عدد من الطلبة من فر�صة الك�شف واال�ستفادة الق�صوى من
اخلدمات املخ�ص�صة للم�ؤهلني ،كما ت�ضمن الربنامج هذا
العام توفري من�صة موحدة للت�سجيل ،ت�سهل على الطالب
ا�ستكمال ت�سجيله بكل ي�سر و�سهولة ،ويقدم باللغتني العربية
والإجنليزية .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه خالل ال�سنوات الإحدى
ع�شرة املا�ضية مت تر�شيح �أكرث من � 630ألف طالب وطالبة،
اخترب منهم ما يزيد على � 430ألف طالب وطالبة ،وقبل منهم
�أكرث من � 144ألف طالب وطالبة.

تفعيل أنشطة األسبوع
العالمي لمكافحة العدوى

الريا�ض -البالد

فعّلت وزارة ال�صحة �أن�شطة الأ���س��ب��وع ال��ع��امل��ي ملكافحة
العدوى ،الذي يقام هذا العام 2021م حتت �شعار احر�ص
على �أن تكون غايتك :مكافحة العدوى.
ويهدف الأ�سبوع العاملي �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
مكافحة العدوى وتطبيقها يف املن�ش�آت ال�صحية ،كو�سيلة
فعالة للح�صول على خدمة �آمنة واحلد من انتقال العدوى
بني املر�ضى وال��زوار والعاملني ال�صحيني ،والرتكيز على
املمار�سات الآمنة مثل :اخلطوات اخلم�س لغ�سيل وتطهري
الأي��دي ،وطريقة غ�سيل الأي��دي باملاء وال�صابون واملطهر
الكحويل ،و�أهمية تطهري بيئة املن�ش�آت ال�صحية ،والتعامل
الآم���ن م��ع النفايات الطبية ،والتعامل ال�سليم م��ع الوخز
بالإبر والإ�صابات املهنية واحتياطات العزل وغريها لزيادة
الوعي بني املمار�سني ال�صحيني بو�سائل وط��رق مكافحة
العدوى للحفاظ على الأرواح و�سالمة املر�ضى والعاملني يف
املجال ال�صحي .وت�ضمنت فعاليات الأ�سبوع العاملي ملكافحة
العدوى �إقامة العديد من الأن�شطة مثل املحا�ضرات ،وور�ش
العمل ،والأرك����ان التوعوية ،وال��ب��و���س�ترات ،وامل�سابقات
وغريها وذلك يف خمتلف املن�ش�آت ال�صحية حيث ت�ستهدف
جميع فئات العاملني ال�صحيني واملر�ضى والزوار.

رفع كفاءة وطاقة أصول المسجد الحرام
مكة املكرمة -البالد

رف��ع��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون امل�سجد احل��رام
وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ج��اه��زي��ة م��ن��ظ��وم��ة اخل��دم��ات
الفنية والت�شغيلية املقدمة لقا�صدي امل�سجد احلرام
وا�ستعداد ًا كام ًال للقوى الب�شرية خلدمة قا�صدي
بيت الله احلرام.
و�أكد وكيل الرئي�س العام لل�ش�ؤون الفنية والت�شغيلية
وال�صيانة و�إدارة املرافق املهند�س �سلطان القر�شي،
�أن الرئا�سة رفعت الكفاءة والطاقة الت�شغيلية لأ�صول
امل�سجد احلرام �شاملة عنا�صر كهربائية وميكانيكية
و�أن��ظ��م��ة م��ع تهيئة امل�ساحات املخ�ص�صة لل�صالة

وللطواف ولل�سعي ل�ضمان ج��ودة البيئة التعبدية
لقا�صدي بيت الله احلرام من خالل تقدمي منظومة
متكاملة من الربامج واملبادرات والإج���راءات التي
حتر�ص على تنفيذها يف �سبيل ذلك.
و�أ���ش��ار �إىل �أن الوكالة عملت على متابعة احلالة
الت�شغيلية جلميع ال�سالمل وامل�صاعد الكهربائية،
والت�أكد من جاهزية جميع �أجزائها ومتابعة اخلطة
الت�شغيلية مل�شغلي ال�سالمل وامل�صاعد الكهربائية،
ال��ت��ي يبلغ ع��دده��ا �أك�ث�ر م��ن (� )200سلم كهربائي
و( )١٤م�صعد ًا ،وتفقد منظومة ال�صوت امل�ؤلفة من
(� )8000سماعة من خالل جهاز �إ�شرايف للت�أكد من

تطبيق جميع املهام وفق املعايري الفنية املعتربة،
بالإ�ضافة �إىل عمل االخ��ت��ب��ارات ال�لازم��ة ملنظومة
ال�صوت ب�شكل يومي داخل امل�سجد احلرام و�أروقته
و�ساحاته ,ي�شرف عليها فريق خمت�ص بهذه الأعمال
للت�أكد من التنفيذ وفق �أ�صول فنية متبَعة وخلوها
من �أي عيوب با�ستخدام �أحدث التقنيات.
و�أبان �أن الوكالة قامت برفع طاقة التكييف بامل�سجد
احل����رام وت�شغيل جميع وح���دات���ه الـ(،)AHU
والعناية بتلطيف الهواء يف �ساحات امل�سجد احلرام
با�ستخدام تكنولوجيا (ت�بري��د ال��ه��واء ب��ال��رذاذ)
م��ن خ�لال امت�صا�ص الطاقة احل��راري��ة م��ن الهواء

اخلارجي ،خلف�ض درج��ة حرارته ،مبين ًا �أن �أع��داد
مراوح الرذاذ يبلغ قرابة ( )٢٥٠مروحة موزعة على
�ساحات امل�سجد احلرام ،وب�سرعة تدفق هواء ت�صل
�إىل (ُ )CFM ١١٠٠ت�ش َّغل يف �أوق��ات ال�صلوات
وعند امتالء �ساحات امل�سجد احلرام وارتفاع درجة
احل��رارة ،و�إع��ادة ت�شغيل جميع �صنابري الو�ضوء
بدورات املياه �إىل اخلدمة بعد �إلغاء تطبيق التباعد
عند ا�ستخدامها وبعد الت�أكد من جاهزيتها وعملها
بال�شكل املطلوب ،بالإ�ضافة �إىل رفع الطاقة التربيدية
ملنظومة مياه زمزم ,وذلك بت�شغيل جميع امل�شربيات
بامل�سعى والتو�سعة ال�سعودية الثانية.

تأهيل موظفات الشؤون اإلسالمية
الريا�ض -البالد

نظمت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد
ممثلة بالإدارة العامة لتقنية املعلومات خالل يومي
الإثنني والثالثاء الثاين ع�شر والثالث ع�شر من �شهر
ربيع الأول للعام 1443ه��ـ دورة تدريبية ملوظفات
الق�سم الن�سائي يف دي���وان ال����وزارة ،لرفع كفاءة
العمل يف الأق�سام الن�سائية التابعة للوزارة وتنمية
وتعزيز دور امل��ر�أة الإداري والتنموي ،حيث يتم
خاللها عقد  8جل�سات تدريبية ت�ستهدف تدريب 52
موظفة.
وت��ه��دف ال���دورة ال��ت��ي ت�ستمر لأرب��ع��ة �أي���ام الإمل���ام

بالتطبيقات والربامج الإنتاجية وتغطية اجلوانب
التقنية والإداري��ة الأ�سا�سية وال�ضرورية يف بيئة
العمل ،ف�شملت برامج حترير الن�صو�ص و الربيد
الإلكرتوين و املرا�سالت و �إعداد التقارير ،بالإ�ضافة
�إىل املناق�شات الإثرائية يف �سبل حت�سني املهارات
احل��ا���س��وب��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ب��رام��ج ���س��ط��ح املكتب
وت�صفح املواقع ال�شبكة  ،وو�صوال �إىل الإج��راءات
الأمنية وال�سيربانية التي حتتم على املوظف الإملام
بها حلماية املعلومات والبيانات م��ن �أي��ة م�شاكل
�أمنية �أو �سيربانية حمتملة وزي��ادة الوعي التقني
ب�أهميتها و�سريتها.

إغالق منشآت وإزالة خيام مخالفة بجدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

نفذت �أمانة حمافظة جدة وبلديات املحافظات
التابعة لها ي��وم �أم�����س الأول 3273 ،جولة
رقابية مع اجلهات املعنية وذلك ملتابعة امتثال
امل��ن�����ش���آت ال��ت��ج��اري��ة ل�ل��إر����ش���ادات وال��ت��داب�ير
االح�ت�رازي���ة ،وال��ت��ي �أ���س��ف��رت ع��ن �إغ��ل�اق 18
من�ش�أة خمالفة .و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي
ل�ل�أم��ان��ة حممد ب��ن عبيد البقمي ب����أن تكثيف
اجلهود الرقابية �شمل نطاق  19بلدية فرعية
و  15ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة ،ح��ي��ث ر���ص��دت ال��ف��رق
امليدانية خاللها  19خمالفة ،تنوعت م��ا بني
عدم التقيد بلب�س الكمامة بال�شكل ال�صحيح،
�أو يف الإلتزام ب�إبراز تطبيق توكلنا ،وغريها
من خمالفات التعليمات الوقائية .و�ضمن جهود �أزالت بلدية امللي�ساء الفرعية تعديات عبارة عن
الأم��ان��ة ملكافحة ال��ت��ل��وث الب�صري وحت�سني "خيام خمالفة" بحي "اخلمرة" على م�ساحة
امل�شهد احل�ضاري على الطرق وداخل الأحياء � 11ألف مرت .و�أو�ضح رئي�س البلدية �أن الفرق

الريا�ض -البالد

امليدانية با�شرت متابعة تعديات ( )13من
اخل��ي��ام وامل��ق��ام��ة بطرق خمالفة ،على طريق
"الليث" حيث جرى �إزالة جميع املخالفات.

تكريم األطباء والطبيبات المميزين
�أبها -مرعي ع�سريي

 49حالة إصابة
جديدة بكورونا

كرمت جمموعة "وفاء" نخبة مميزة من الأطباء
والطبيبات املتميزين على م�ستوى اململكة،
وممن �أ�س�سوا كلية الطب ب�أبها وممن عملوا
فيها وال يزالون ،وذلك مبقر جامعة امللك خالد
ب�أبها ،برعاية الدكتور حمد بن عبدالله املانع
وزير ال�صحة ال�سابق ،وح�ضور رئي�س جامعة
امللك خالد الدكتور فالح ال�سلمي ،والدكتور
بندر القناوي املدير التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني ،وح�ضور جمموعة "وفاء".
و�ألقى نا�صر بن عبدالله العواد رئي�س جمموعة
وف��اء ،كلمة م�ستذكرا ما قبل  42عام ًا عندما
ب���د�أ ت�أ�سي�س كلية ال��ط��ب ب���أب��ه��ا ،ف��رع جامعة
امللك �سعود على يد الدكتور زه�ير ال�سباعي
وم��ن م��ع��ه ،ومنهم ال��دك��ت��ور غ���ازي جمجوم،
وكانت كلية متميزة خرجت �أطباء �أكفاء ممن
يح�ضرون تكرميهم يف ه��ذا امل�ساء يف كافة حمد املانع وزي��ر ال�صحة الأ�سبق ،كلمة تقدم ال�سباعي �أول عميد بكلية الطب ب�أبها كلمة
التخ�ص�صات ال�صحيه الدقيقة .و�ألقى الدكتور فيها بال�شكر لرئي�س جمموعة "وفاء" و�أع�ضاء م�ستعر�ضا مرحلة الت�أ�سي�س للكلية ،بعدها مت
توفيق خوجة �أم�ين ع��ام احت��اد امل�ست�شفيات املجموعة وقدر جهودها،متناو ًال ت�أ�سي�س كلية تكرمي الأط��ب��اء والطبيبات وراع���ى املنا�سبة
العربية ،كلمة املكرمني بعدها �ألقى الدكتور الطب ب�أبها .و�أل��ق��ى الدكتور زه�ير بن �أحمد الدكتور حمد املانع.

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�����س ،عن ت�سجيل ( )49حالة �إ�صابة
م�ؤكدة بفريو�س كورونا(كوفيد  )19وتعايف ( )38حالة ،فيما
بلغ عدد احل��االت احلرجة ( )90حالة .وبلغ �إجمايل الإ�صابات
يف اململكة ( )548018حالة وحاالت التعايف ( )537037حالة،
ومت ت�سجيل حالتي وفاة ،لي�صل الإجمايل �إىل ( )8767حالة .من
جهة اخرى �أ�شاد املتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة الدكتور حممد
العبدالعايل ،بالدور الفاعل للوعي املجتمعي والتعاون الذي �أبداه
�أفراد املجتمع مبختلف �شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات
االحرتازية ،الذي انعك�س �إيجاب ًا يف ارتفاع �أعداد املح�صنني يف
اململكة؛ حيث �أ�سهم ذلك بف�ضل الله يف جتاوز مراحل مهمة يف
مواجهة اجلائحة واحلد من انت�شارها ،فقد تناق�صت بحمد الله
وب�شكل ملحوظ �أع���داد مر�ضى ك��ورون��ا حيث يتلقون الرعاية
الطبية الالزمة حالي ًا يف عدد حمدود من امل�ست�شفيات.

تخصيص خطبة الجمعة للتحذير
من تنظيم السرورية اإلرهابي

الريا�ض -البالد

وج��ـ��ه وزي���ر ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة والإر����ش���اد ال�شيخ الدكتور
عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ خطباء اجلوامع وامل�ساجد
الإ���ض��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام فيها ���ص�لاة اجل��م��ع��ة مبختلف مناطق
وحمافظات اململكة بتخ�صي�ص خطبة اجلمعة القادمةـ للتحذير
من تنظيم ال�سرورية الإره��اب��ي ال��ذي ينتهج حتري�ض النا�س
على اخل��روج على والة الأم��ر وتفريق جماعة امل�سلمني  ،وبث
الفرقة بينهم  ،ون�شر احلروب يف بلدانهم  .جاء ذلك يف تعميم
�أ�صدره �أم�س لفروع ال��وزارة مبختلف مناطق اململكة للتوكيد
على من�سوبي امل�ساجد بتخ�صي�ص خطبهم للتحذير من تنظيم
ال�سرورية  ،حيث ت�ضمن التوجيه �أن ت�شتمل اخلطبة على
التذكري ب�أهمية اجتماع الكلمة ووحدة ال�صف ونبذ اجلماعات
والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم ال�سرورية الإرهابي  ،بيان
�أهداف هذا التنظيم وما ي�سعى �إليه من �إف�ساد يف بالد امل�سلمني .
كما �أكد التوجيه على ت�ضمني خطب اجلمعة ببيان �صريح على �أن
هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان امل�سلمني الإرهابية
والتحذير من خطرهم  .ي�شار �إىل �أن تخ�صي�ص خطبة اجلمعة
ي���أت��ي يف �إط���ار اجل��ه��ود املتوا�صلة التي تبذلها ال����وزارة عرب
منابرها الدعوية ومنها خطبة اجلمعة للحث على االجتماع حول
ويل الأم��ر والتحذير من اجلماعات والتنظيمات التي تتغطى
بغطاء الدين لبث الفنت والفرقة بني امل�سلمني.

متابعات
5

الأربعاء  13ربيع الأول 1443هـ املوافق � 20أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23472

البالد ـ احمد االحمدي ـ مرعي ع�سريي ــ
عبد الهادي املالكي ـ رانيا الوجيه

المجتمع السعودي
استبشر بعودة
الحياة الطبيعية

عقب �سريان تخفيف االح��ت�رازات ال�صحية؛
نظر ًا للتقدم يف حت�صني املجتمع وبعد �إجراءات
�صحية ك��ب�يرة ،و���ض��ع��ت فيها ح��ك��وم��ة خ��ادم
احلرمني وويل العهد ـ ـ حفظهما الله ـ ـ �صحة
الإن�سان �أوال ،ثم ما مت من خاللها فر�ض قيود
عدة ملنع ّ
تف�شي انت�شار الفريو�س ومن �ضمنها
�إي��ق��اف ال��رح�لات الدولية والداخلية ،وفر�ض
املو�سع
منع التجول اجلزئي والكلي ،والفح�ص
ّ
يف الأحياء ،و�إيقاف ال�صلوات يف امل�ساجد ،فقد
بد�أت قاعات وق�صور االفراح ت�ستقبل حجوزات
العر�سان خ�صو�صا بعد ان �صدر القرار برفع
اال�شرتاطات االحرتازية والتي من �ضمنها رفع
الطاقة اال�ستيعابية يف املنا�سبات اىل 100
 ،%ويف هذه االيام ف�إن قاعات الأفراح ت�شكل
حم��ور حديث املجال�س خ�صو�صا و�أن بع�ض
ا�صحاب قاعات االفراح يرفعون �سقف تكاليف
منا�سبات ال��زواج ما يجعل العر�سان يدخلون
القف�ص الوردي وهم مثقلون بالديون.

لجوء عرسان إلى
االستراحات بسبب
ارتفاع التكاليف

عقب سريان تخفيف االحترازات  ..تكاليف الزواج حديث المجالس

ال  ..الستغالل العرسان وإرهاقهم بالديون
و�أكد خمت�صون �أن املجتمع ال�سعودي ا�ستب�شر بتخفيف
الإجراءات االحرتازية وبداية العودة للحياة الطبيعية
التي يعود فيها كل فرد �إىل روتينه اليومي الطبيعي
قبل اجلائحة ،وال �شك �أن التغيريات والإجراءات التي
حدثت �أث��ن��اء اجلائحة �أل��ق��ت بظاللها على كافة فئات
املجتمع يف اململكة.
وعربوا لـ" البالد " عن خ�شيتهم ان يقوم ا�صحاب ق�صور
االفراح برفع �سقف تكاليف اقامة منا�سبات الزواج من
اجل تعوي�ض فرتة التوقف ،م�ؤكدين انه يف حالة ارتفاع
ا�سعار ق�صور االفراح ف�إن العر�سان اجلدد �سوف يلج�أون
�إىل �إق��ام��ة منا�سبات زيجاتهم يف اال���س�تراح��ات خارج
النطاق العمراين .فيما و�صف عدد من املواطنني املغاالة
يف �أ�سعار قاعات الأف��راح باملزاد العلني ،م�شريين �إىل
�أن �أ�سعار ت�أجري القاعات ليلة العر�س ت�سببت يف دخول
معظم ال�شباب املقبلني على ال���زواج �إىل ع��امل الديون
واالق�ترا���ض ،وهم يف بداية حياتهم ،مطالبني اجلهات
املخت�صة بفر�ض تعليمات ،وحتديد �أ�سعار تلك الق�صور،
وو�ضع ت�سعرية مالئمة ح�سب ال��درج��ة ،والت�صنيف،
وعمل دوريات للمراقبة ملنع التالعب بالأ�سعار.
وا�ضافوا �أنه من املتوقع �أن ت�شهد الفرتة املقبلة �إقباال
كبريا على �صاالت الأفراح و�ستزيد ن�سبة الإ�شغال العامة
خالل الفرتة القليلة املقبلة وب�شكل خا�ص خالل الإجازات
الدرا�سية املطولة و�إج���ازة منت�صف ال��ع��ام الدرا�سي،
م�شريا �إىل �أن �أ�سعار ق�صور و�صاالت الأف��راح ترتاوح
بني � ١٥ألفا �إىل نحو � ٨٠ألف ريال لليلة الواحدة ،حيث
تختلف الأ���س��ع��ار بح�سب جتهيزات الق�صر وم�ساحته
واخلدمات التي تقدم خالل �إقامة املنا�سبة.
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ذات����ه ان��ت��ع�����ش ���س��وق حم�ل�ات ال��ك��و���ش
وجتهيزات الأف��راح ،وذلك عقب �صدور املوافقة بعودة
�إقامة حفالت الأعرا�س واملنا�سبات من دون ا�شرتاط عدد
معني ،حيث �شهدت تلك املحالت توافد عدد من �أ�صحاب
الأفراح الراغبني يف حجز كو�شاتهم �أو تزيني �سياراتهم.

غالء الأ�سعار

من جانبه رف�ض احد م�سئويل احلجز يف �إحدى قاعات
الأفراح بجدة التعليق على املبالغة يف �أجور هذه القاعات
والتي ت�صل مبالغ �إيجاراتها يف بع�ض الأحيان �إىل �أرقام
كبرية ال تتفق مع �إمكانات ال�شباب وقدراتهم املادية.
وترهقهم بالديون من البنوك من �أجل �إكمال فرحة العمر
رغ��م اخلدمات املتوا�ضعة ن�سبي ًا التي تقدمها واكتفى
بالقول ان ا�سعارهم لي�ست مرتفعة.
وم��ن جانب اخ��ر �أو�ضح مدير احلجز يف قاعة �أف��راح
ب�شرق جدة والتي ت�ستوعب �أك�ثر من «� »300شخ�ص
ب���أن القاعة ب���د�أت احلجز م��ن الآن ل�ل�إج��ازات القادمة
ب�شكل مبكر كا�شف ًا النقاب عن �أن الزيادة التي طر�أت على
�أ�سعار هذا العام ج��اءت ملواجهة الركود خالل الفرتة
املا�ضي وحتول ال�سكان اىل اال�سرتاحات بالإ�ضافة اىل

الو�سط وا�سعارها معقولة ونحن نقدر ظروف ال�شباب
اال عندما يطلب منا ا�ضافات اخرى ن�ضطر لطلب زيادة
غري مبلغ الإيجار املتفق عليه.
ال�شاب حممد الب�شري ق��ال :يل �أك�ثر م��ن ع��ام منذ �أن
مت عقد ق��راين وكنت اود �أن اقيم زواج��ا خمت�صرا لكن
للأ�سف الزوجة واهلها رف�ضوا اال بزواج كبري وحقيقة
وج���دت ارت��ف��اع��ا يف بع�ض ال�����ص��االت امل��م��ي��زة ولكنني
م�ضطر حتى اقيم الزواج.

ا�شرتاط العرو�س

غالء الأ�سعار يف كافة ال�سلع الأخرى.

بدائل القاعات

وق��ال �أح��د العر�سان �إن ارتفاع �أ�سعار �صاالت االف��راح
غري املربر يجعل العر�سان يبحثون عن البدائل والتوجه
لبع�ض اال���س�تراح��ات واملنت�شرة يف �أط���راف املحافظة
غري امل�ؤهلة والتي تفتقر لو�سائل ال�سالمة بعد ان �أبدوا
تذمرهم وانزعاجهم من االرتفاع غري املربر من امل�سئولني
عن ق�صور االفراح وعدم وجود جهة �إ�شرافية عليا حتدد
اال�سعار ح�سب القاعة وجتهيزاتها

جوالت تفتي�شية

عبد الرحمن احل�سني املتحدث الر�سمي لوزارة التجارة
اكد انه مبنا�سبة عودة العمل يف ق�صور االف��راح بكامل
طاقتها بعد توقف ب�سبب جائحة ك��ورون��ا فقد اتخذت
ال���وزارة ع��دة اج���راءات وتعليمات ل�ضبط اع��م��ال هذه
املن�ش�آت ومن ابرزها ان ال��وزارة حتث اف��راد املجتمع
ب�ضرورة وجود عقد عمل قبل امتام �أي عملية جتارية،
وكذلك �أهمية االطالع على العقود وفهم بنودها ،ومعرفة
املبالغ وااللتزامات املرتتبة عليه قبل توقيع العقد �سواء
فيما يخ�ص قاعات الأفراح �أو غريها من الأن�شطة ،وكذلك
االحتفاظ بن�سخة من العقد ،وذلك حلفظ حقوق امل�ستهلك
�أمام جهات التقا�ضي يف حال عدم االلتزام ببنود العقد.
ووفق ًا الخت�صا�صها تقوم وزارة التجارة من خالل الفرق
الرقابية املنت�شرة يف كافة مناطق اململكة بجوالت تفتي�شية
ب�شكل دوري على املن�ش�آت التجارية والأ�سواق ،ملتابعة
ور�صد �أ�سعار ال�سلع التموينية وال�ضرورية يف جميع
مناطق اململكة ،ومقارنتها بالأ�سعار يف دول اجل��وار،
ومتابعة �أي تطورات ت�ؤثر يف حركة العر�ض والطلب.

ا�سعار اخلدمات

وا�شار احل�سني �إىل ان �أ�سعار ال�سلع واخلدمات تكون
وفقا لقواعد ال�سوق ومبادئ املناف�سة احلرة ،عدا �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات التي حتدد بناء على قرار من جمل�س
ال�����وزراء او مب��وج��ب ن��ظ��ام ،وتخت�ص الهيئة العامة
للمناف�سة ب�ضبط املمار�سات االحتكارية وخمالفات نظام
املناف�سة ،وتخت�ص وزارة التجارة بالرقابة على اال�سواق
وا�ستقبال بالغات امل�ستهلكني من خالل مركز ا�ستقبال
البالغات � 1900أو من خ�لال تطبيق "بالغ جتاري"،
ويتم �ضبط املخالفات وتطبيق الغرامات الفورية يف حال
وج��ود ا�ستغالل او ممار�سات جتارية �سلبية قد ت�ؤدي
لزيادة الأ�سعار ب�شكل غري مربر كالتخزين واالمتناع عن
البيع وغريها من املخالفات.
من ناحية اخ��رى �شهدت �صاالت اف��راح منطقة ع�سري
اقباال جيدا بعد ال�سماح بالعودة للحياة الطبيعية وقال
حممد النعمي �صاحب قاعة افراح مل نحاول �أن نزيد يف
الأ�سعار رغم اننا عانينا فرتة التوقف من حيث م�شكلة
ايجار املوقع والكهرباء والعمال بدون انتاج وا�سعارنا
يف حدود  40الف ريال حيث �أن ال�صالة م�صممة ب�شكل
رائ��ع ومهيئة للحفالت وامل���ؤمت��رات وق��د وجدنا اقباال
جيدا يف احلجوزات.

حجوزات م�سبقة

�سعيد بن حنب�ص �صاحب �صالة اف��راح خ��ارج مدينة
ابها ق��ال حقيقة لدينا تكليف حتملناه ف�ترة التوقف
وارجعنا مبالغ حجوزات م�سبقة وقدرنا املوقف
وك��ان ه��ذا ق��در اجلميع ولكن مع العودة تلقينا
طلب ح��ج��وزات ع��دي��دة و�صالتنا م��ن النوع

عا�صم العبدالله �أح��د املقبلني على ال��زواج ق��ال للبالد
مو�ضحا بقوله :متت خطوبتي منذ � 6أ�شهر تقريبا ،
وب�سبب ا�شرتاط العرو�س و�أهلها على �أن يقام الفرح
يف �أحد القاعات الكربى بجدة  ،وعند البحث عن قاعة
منا�سبة وب�أ�سعار معقولة كانت ال�صدمة يف ارتفاع
الأ�سعار ب�شكل ملحوظ ،فالقاعة التي كانت قبل �أزمة
ك��ورون��ا � 30أل��ف��ا و���ص��ل��ت  40و � 45أل��ف��ا وغ�يره��ا من
القاعات ارتفعت ب�شكل مبالغ فيه ،وب��دون �أي مميزات
مبهرة جتعلنا نغ�ض النظر عن املبلغ  ،وبعد بحث طويل
قررت �أن �أجته �إىل اال�سرتاحات كحل بديل.

اختالف العر�سان

كما عربت بقولها �أم عبد الرحمن ع�سريي التي ا�ستغربت
من ارتفاع �أ�سعار القاعات وقالت :هذا االرتفاع يف �أ�سعار
القاعات من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل ف�شل يف زواجات كثرية
كما حدث مع ابني و�أهل عرو�سته ،عندما اختلفوا على
�إقامة مرا�سم الزواج يف احدى القاعات الكربى يف جدة
وعندما اقرتح عليهم حلوال بديلة و�أرخ�ص رف�ضوا ذلك
م�صرين على �أن يتم يف قاعه كبرية حتى ت�ستوعب عدد
معازميهم ،ومن جهة �أخرى �صالة الأفراح التي نختارها
يجب ان تكون منا�سبة من حيث ال�سعر واخلدمات لأن
ال�سعر قد ي�شكل فرق ًا يف �شكل اخلدمات املقدمة ولكن
�ضمن املعقول" .وه��ذا ال يتوفر يف �أغلب القاعات بل
م�شددين وثابتني على �أ�سعارهم املرتفعة بحجة تعوي�ض
خ�سائرهم ب�سبب �أزمة كورونا.
ويندم حممد احل�سني �أنه مل ي�ستغل فر�صة �أزمة كورونا
واللجوء اىل احللول التي كانت متوفرة يف ال�سابق
من حتديد �أعداد احل�ضور من � 50إىل � 20شخ�صا من
املدعوين واقت�صار ال��ف��رح على الأه��ل املقربني فقط
واال�ستفادة من تلك املبالغ لتنفع العرو�سان عو�ضا عن
هدرها يف يوم واحد.

تعويض
فترة التوقف
خالل الفرتة التي عا�شتها مناطق
امل��م��ل��ك��ة م���ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا
وتطبيق الإج��راءات االحرتازية
ومنها اخت�صار ال��زواج��ات على
ع�شرين �شخ�صا مما دفع بالأهايل
اىل ال������زواج ال��ع��ائ��ل��ي وال����ذي
اكت�شفوا من خالله الفارق الكبري
يف التوفري يف املبالغ املالية التي
ك��ان��ت ت��دف��ع قبل اجل��ائ��ح��ة ومن
�ضمن ذلك �أ�سعار القاعات والذي
انخف�ض اىل ادن���ى م�ستوى له
حيث �أ�صبحت بع�ض القاعات
التي كان ت�ؤجر للعر�سان بثالثني
الف ريال �أ�صبحت ت�ؤجر بع�شرة
االف ري����ال اال ان���ه وب��ع��د رف��ع
احلظر وال�سماح باملنا�سبات
ب��دون عدد معني ا�ستغلت
ت���ل���ك ال����ق����اع����ات ه���ذا
االم���ر وق��ام��ت برفع
الأ�سعار لتعوي�ض
م��������ا خ���������س����رت����ه
خ�ل�ال ال�سنتني
املا�ضيتني بل
ان الأ����س���ع���ار
�أ�����ص����ب����ح����ت
م��ب��ال��غ��ا فيها
حيث و�صلت
�أ�سعار بع�ض
القاعات والتي
ك����ان����ت ت����ؤج���ر
ق���ب���ل اجل���ائ���ح���ة
ب���ع�������ش���ري���ن ال���ف
ري��ال زادت الإيجار
ح��ي��ث و���ص��ل الثالثني
الف ريال.

اقتصاد
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الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

فجر الصحافة السعودية

رفع �إ�سهامات النقل يف الناجت الوطني..اجلا�سر:

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

القاهرة -البالد

�أك���د وزي���ر النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
امل��ه��ن��د���س ���ص��ال��ح ب��ن ن��ا���ص��ر اجل��ا���س��ر� ،أن
اال�سرتاتيجية الوطنية تطمح �إىل تر�سيخ
م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ك��م��رك��ز ل��وج�����س��ت��ي ع��امل��ي
ومنوذج للتنقل املتكامل ،م�ستهدف ًة الو�صول
�إىل املركز العا�شر عاملي ًا يف م�ؤ�شر اخلدمات
اللوج�ستية ،كما تهدف �إىل تعزيز م�ساهمة
القطاع يف الناجت املحلي الوطني �إىل �أكرث
من  % 10يف عام .2030
وق����ال يف ك��ل��م��ت��ه ب��اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة
لأع��م��ال جمل�س وزراء النقل ال��ع��رب � ،إن
اال�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخل��دم��ات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة جت��������اوزت امل�����س��ت��ه��دف��ات
االقت�صادية �إىل ما هو �أه��م و�أعظم و�أج��ل،

وه���و ���ص��ح��ة و���س�لام��ة امل��ق��ي��م�ين وحت�سني
ج����ودة احل���ي���اة  ،وه���و م���ا ت��ول��ي��ه حكومة
اململكة ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
 1تقدم مؤشر اللوجستية
وويل العهد "حفظهما الله" �أق�صى درجات
االهتمام والأولوية  ،الفتا �إىل تقليل معدالت
 2تقليل معدالت الحوادث
احل��وادث والوفيات لأقل من  8وفيات لكل
� 100أل��ف �ساكن ،ورف��ع ح�صة النقل العام
 3تحسين جودة الحياة
يف املدن لأكرث من  ،%15وتقليل االنبعاثات
الكربونية من القطاع ب�أكرث من  %25من
 4مشاريع كبرى للنقل
الو�ضع احلايل رغم النمو ال�ضخم املتوقع.
 5منظومة منصات لوجستية
و�أ���ش��ار �إىل تطوير البنية التحتية حيث
مت و���ض��ع ح��زم��ة م��ن امل�شاريع ال��ك�برى يف
���ش��ت��ى �أمن����اط ال��ن��ق��ل ،وذل����ك ل��رف��ع طاقتها ي��رب��ط ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ب��اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي،
اال�ستيعابية ،وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل وال��رب��ط كما ت�ستهدف �إط�ل�اق العديد م��ن املن�صات
الإقليمي ،والتي ت�شمل اجل�سر الربي الذي اللوج�ستية حول اململكة.

االستراتيجية الوطنية

 4م�شروعات باملرحلة الثالثة

إعالن العطاءات المرشحة للطاقة المتجددة
الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة الطاقة القائمة
املر�شحة للعطاءات امل�ستلمة
م���ن امل��ط��وري��ن امل�����ش��ارك�ين
يف امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة م��ن
م�شروعات الطاقة املتجددة
يف اململكة  ،وت��ت��ك��ون هذه
امل��رح��ل��ة م��ن  4م�����ش��روع��ات
ت���ول���ي���د م�����س��ت��ق��ل ل��ل��ط��اق��ة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
بقدرة �إجمالية تبلغ 1200
م����ي����ج����اواط م��ق�����س��م��ة �إىل
ف��ئ��ت�ين :الأوىل م�����ش��روع
وادي الدوا�سر ب�سعة 120
م��ي��ج��اواط وم�����ش��روع ليلى
ب�سعة  80ميجاواط  ،فيما
تتكون الثانية من م�شروع
الر�س ب�سعة  700ميجاواط
وم�شروع �سعد ب�سعة 300
ميجاواط.
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ومل�����ش��روع��ي الفئة من العام احلايل  ،م�شرية �إىل �أن نتيجة
و�أو�ضحت ال��وزارة يف بيانها �أن��ه مت (�أ) يف  22م��ن نف�س ال�شهر ،وق��د مت ال��ع��ط��اءات امل��ق��دم��ة خ�ضعت لعملية
�إ���ص��دار كرا�سة طلب تقدمي العرو�ض تقدمي ثالثة عطاءات لكل م�شروع من فح�ص وتقييم -وفق ًا ملتطلبات كرا�سة
مل�شروعي الفئة (ب) يف تاريخ � 8أبريل امل�شروعات الأربعة خالل الربع الثاين ط��ل��ب ت��ق��دمي ال���ع���رو����ض -ل��ل��ت���أك��د من

توافقها مع �شروط الكرا�سة،
كما �ستخ�ضع هذه العطاءات
الح��ق�� ًا ل�ل��إج���راءات املطلوبة
لتحقيق متطلبات الإغ�ل�اق
التجاري واملايل.
و�أك����دت ال����وزارة �أن جميع
امل�شروعات الأربعة ي�ستلزم
عليها �أن تتوافق مع متطلبات
امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي ب��ن��ا ًء على
الآل��ي��ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا هيئة
املحتوى املحلي وامل�شرتيات
احل��ك��وم��ي��ة ،وال���ت���ي ت�سعى
ل��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات يف
االقت�صاد الوطني.
يذكر �أن ال��ع��ط��اءات الفائزة
���س��ت��وق��ع ات���ف���اق���ي���ات ���ش��راء
ال���ط���اق���ة مل����دة ��� 25س��ن��ة مع
"ال�شركة ال�سعودية ل�شراء
الطاقة" التي �أن�ش�أتها ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ال�شركة ال�سعودية
ل��ت��ك��ون امل�����ش�تري ال��رئ��ي�����س وال��وح��ي��د
للكهرباء.

التحذير من حسابات تدّعي تصفير الضريبة
الريا�ض -البالد

ح�����ذرت ه��ي��ئ��ة ال����زك����اة وال�����ض��ري��ب��ة
واجل��م��ارك م��ن ح�سابات على موقع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي "تويرت"،
ت�� ّدع��ي �إمكانيتها ت�صفري ال�ضريبة
على املكلف �أو تخفي�ضها ،و�إ���ص��دار

ال�����ش��ه��ادات ال�����ض��ري��ب��ي��ة ب��ط��رق غري
م�شروعة وغ�ير قانونية ،وذل���ك من
خ�ل�ال ال��دخ��ول ب��ال��ب��ي��ان��ات اخلا�صة
باملكلف للبوابة الإلكرتونية للهيئة،
الأم��ر الذي ُيع ِّر�ض املكلف للعقوبات
وامل��خ��ال��ف��ات وم���ن �أب���رزه���ا عقوبة

التهرب ال�ضريبي.
و�أك����دت الهيئة حر�صها ال��ت��ام على
التوعية بحقوق املكلفني اخلا�ضعني
ل�ل��أن���ظ���م���ة وال�����ل�����وائ�����ح ال���زك���وي���ة
وال�ضريبية يف اململكة و�ضرورة عدم
االن�سياق خلف هذه الأكاذيب والطرق

غ�ير امل�����ش��روع��ة ،وع����دم �إع���ط���اء �أي
بيانات خا�صة باملكلف ومنها بيانات
الدخول للبوابة الإلكرتونية للهيئة
ل ٍأي من ه��ذه احل�سابات �أو التعامل
معها  ،الفتة �إىل ات��خ��اذال �إج���راءات
القانونية حيال هذه احل�سابات.

تطوير مركز ترفيهي وسياحي بالخبر

أرامكو تدرس طرح أسهم "تجارة
الوقود بالتجزئة"
جدة  -البالد

تدر�س �شركة "�أرامكو ال�سعودية" �إمكانية بيع
ح�صة من �أ�سهم �شركتها لتجارة الوقود والزيوت
بالتجزئة وطرحها لالكتتاب العام.
وق��ال��ت امل�صادر �إن ال��ق��رار مل يتخذ حتى الآن
وال يزال يف طور النقا�ش ،وقد ت�صرف ال�شركة
النظر عنه  ،وذلك بح�سب"الإخبارية"
و�أ�س�ست "�أرامكو ال�سعودية" �شركة التجزئة"
يف دي�سمرب  ،2018ك�شركة تابعة مملوكة لها
بالكامل ،بهدف �إن�����ش��اء �سل�سلة حمطات لبيع
منتجات الوقود املكررة للم�ستهلكني ،و�ستكون
ال�شركة اجلديدة "ريتلكو" م�س�ؤولة عن جميع
�أن�شطة بيع الوقود بالتجزئة يف اململكة.
ووق��ع��ت ال�����ش��رك��ة يف ف�براي��ر  ،2019اتفاقية
مع �شركة "توتال" الفرن�سية مل�شروع م�شرتك
بن�سبة  % 50لكل منهما -للدخول يف �سوق بيعالوقود بالتجزئة يف اململكة.
وتركز "�أرامكو ال�سعودية"يف ا�سرتلتيجيتها
لبيع الوقود بالتجزئة ،على تعزيز وجودها يف
اململكة ،تعزيز ًا لهدفها بعيد امل��دى ب���أن ت�صبح
�إح���دى ك�برى ���ش��رك��ات بيع ال��وق��ود بالتجزئة

على م�ستوى ال��ع��امل ،وت��ه��دف اال�سرتاتيجية
�إىل ت��وف�ير خ��ط ج��دي��د م��ن خ��دم��ات ال�سيارات
ومنتجات الت�شحيم النهائية التي حتمل عالمتها
التجارية للم�ستهلكني ،وذل��ك يف �إط��ار التزام
ال�شركة بتنويع حمفظتها يف ق��ط��اع التكرير
واملعاجلة والت�سويق.
من جهة ثانية ق��ال م�صدر م�صريف �إن �شركة
"�أرامكو ال�سعودية" طلبت من ال�شركات �إر�سال
عرو�ضها الفنية واملالية مل�شروع حمطة حتلية
مياه يف حقل اجلافورة للغاز .ومن املتوقع �أن
تناف�س جمموعة من ال�شركات املحلية والعاملية
على امل�شروع الذي تبلغ طاقته نحو � 100ألف
مرت مكعب يوميا ،من بينها �شركات "�أكوا باور"
و"فيوليا" و"�سوي�س" ،م�ضيف ًا �أنه من املنتظر
�أن يكون موعد اختيار العر�ض الفائز بتنفيذ
امل�����ش��روع يف وق��ت الح��ق م��ن منت�صف مار�س
املقبل ،طبقا لـ "�سي �إن بي �سي عربية".
وم�ؤخرا ذكرت م�صادر �أن "�أرامكو ال�سعودية"
تعمل على ا�ستئناف م�شاريع مرتبطة بتطوير
البنية التحتية حلقل اجل��اف��ورة وال���ذي تقدر
تكلفة تطويره بنحو  110مليارات دوالر.

تصاريح جديدة لتجربة التقنية المالية
جدة  -البالد

�أعلنت هيئة ال�سوق امل��ال��ي��ة ب��دء ا�ستقبال
ط��ل��ب��ات امل��ت��ق��دم�ين للح�صول ع��ل��ى ت�صريح
جتربة التقنية املالية للدفعة اخلام�سة حتى
ت��اري��خ  15دي�����س��م�بر ال���ق���ادم  ،وي����أت���ي ذل��ك
ا�ستكما ًال ل�سل�سة جن��اح��ات خمترب التقنية
املالية يف دفعاته الأربعة ال�سابقة ،وا�ستمرا ًرا
حلر�ص الهيئة على تنظيم وتطوير ال�سوق
امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وج��ع��ل��ه��ا ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة
للم�ستثمرين املحليني والإقليميني من خالل
دعم �صناعة التقنية املالية وتطوير منتجات
ابتكارية يف ال�سوق.
ويعد خمترب التقنية املالية بيئة جتريبية
ت�شريعية تتيح ملقدمي منتجات وخ��دم��ات
التقنية املالية جتربة مناذج �أعمالها املبتكرة
���ض��م��ن م��ع��اي�ير وف��ت�رة زم��ن��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات

تنظيمية حمددة وب�إ�شراف الهيئة .وي�ستقبل
املختبــر متقدمني من داخ��ل وخ��ارج اململكة
لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات عالقة
بن�شاط الأوراق املالية بنماذج �أعمال مبتكرة
وجاهزة لالختبار يف بيئة جتريبية.
ويف هذا ال�صدد دعمت الهيئة التقنية املالية
م��ن خ�ل�ال خ��ل��ق بيئة ت�شريعية وتنظيمية
ملنتجات التقنية املالية يف ال�سوق املالية،
وعملت على التطوير امل�ستمر ال�ستقطاب
من��اذج الأع��م��ال املبتكرة والتقنيات النا�شئة
ال��ت��ي تفتح �آف���اق ج��دي��دة لت�سهيل التمويل
وحتفيز اال�ستثمار �سعي ًا منها لبناء كيانات
اقت�صادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع
املايل وتتما�شى مع م�ستهدفات برنامج تطوير
القطاع املايل �إحدى الربامج الرئي�سة لر�ؤية
اململكة .2030

ارتفاع ثقة المستهلكين بالمدفوعات الرقمية

الدمام -البالد

�أر�ست �أمانة املنطقة ال�شرقية امل�شروع
اال�ستثماري لتطوير مركز ترفيهي ثقايف
�سياحي ريا�ضي ،بالعزيزية مبحافظة
اخلرب ،با�شراك القطاع اخلا�ص لتنمية
املنطقة ون�شر اخلدمات بعقد ا�ستثماري،
والتي ت�أتي ام��ت��داد ًا جلهود ومبادرات

وزارة ال�������ش����ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ�سكان ،يف تطوير املنطقة من خالل
امل�شاريع اال�ستثمارية التنموية.
و�أكدت الأمانة �أن امل�شروع اال�ستثماري
ي��ه��دف �إىل تعزيز الأن�شطة الرتفيهية
وال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة
يف املنطقة ال�شرقية ،و�إب���راز مقومات

حمافظة اخلرب على اخلارطة ال�سياحية
وال�ترف��ي��ه��ي��ة وت�����س��ري��ع وت�ي�رة التنمية
وحت���ق���ي���ق م���ف���ه���وم ك�����ف�����اءة االن����ف����اق
واال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة  ،م�����ش�يرة �إىل �أن
امل�����ش��روع ي��ق��ع ع��ل��ى م�ساحة � 40أل��ف
مرت مربع ،وي�شتمل على تطوير مراكز
للرتفيه وال�سياحة والثقافة و�صاالت

ريا�ضية وم��ق��اه��ي وم��ط��اع��م و�ساحات
عامة.
ودعت عموم امل�ستثمرين ورواد الأعمال
للم�شاركة يف ���ص��ن��اع��ة اال���س��ت��ث��م��ارات
وزيارة بوابة اال�ستثمار البلدي وتطبيق
الهواتف الذكية (ف��ر���ص) لالطالع على
الفر�ص اال�ستثمارية بكل �سهولة.

جدة  -خالد مر�ضاح
ك�شفت درا�سة حديثة �أن  % 75من امل�ستهلكني
يف اململكة لديهم ثقة جتاه ا�ستخدام املدفوعات
الرقمية �أث��ن��اء الت�سوق يف املتاجر التقليدية
وال��دف��ع عند اال���س��ت�لام .كما �أظ��ه��رت ال��درا���س��ة
انخفا�ض ًا يف طلب امل�ستهلكني على خدمة الدفع
نقد ًا عند اال�ستالم بن�سبة  ،% 85فيما حظيت
�أن��ظ��م��ة امل��دف��وع��ات ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ال��ت��ح��ق��ق عرب
املقايي�س احليوية بثقة  % 72من امل�ستهلكني،
وذلك وفق ًا لنتائج درا�سة "ابق �آمن ًا  "2021التي
�أجرتها "املدفوعات ال�سعودية".
و�أظهرت الدرا�سة �إقبا ًال متزايد ًا على الت�سوق

عرب من�صات التجارة الإلكرتونية وا�ستخدام
املدفوعات بتقنية االت�صال قريب املدى منذ بداية
جائحة فريو�س كورونا ،حيث ارتفعت معدالت
ا�ستخدام املدفوعات الرقمية (البطاقات الداعمة
لتقنية االت�صال قريب املدى واملحافظ الرقمية)
للدفع ع�بر الإن�ترن��ت �أو عند اال�ستالم مبعدل
 .% 70وت�أتي �آراء امل�ستهلكني ت�أكيد ًا للتوقعات
التي ترجح ا�ستمرارية هذا التوجه م�ستقب ًال،
حيث قال  % 47من امل�شاركني �إنهم ي�ستبعدون
ا�ستخدام خيار الدفع نقد ًا عند اال�ستالم ،بينما
رجّ ��ح  % 46منهم ا�ستخدام املدفوعات بتقنية
االت�صال قريب املدى يف امل�ستقبل.
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بدأ الترهيب باإلعالن عن قوام مسلحيه

نصر اهلل يهدد اللبنانيين ..وسياسيون يصفونه بـ"عدو الشعب"
بريوت  -البالد

�أثار زعيم ملي�شيا حزب الله ح�سن ن�صر الله ،غ�ضب
اللبنانيني ،ب�إعالنه عن امتالك حزبه � 100ألف مقاتل
م�سلحني ومدربني وجمهزين� ،إذ اعترب �سيا�سيون
ون�شطاء �أن حديثه تهديد �صريح ب�إحداث الفو�ضى
م���امل تتحقق م��ط��ال��ب احل����زب الإره���اب���ي بتنحية
القا�ضي طارق البيطار من حتقيقات املرف�أ ،معتربين
�أن ن�صر الله �أ�صبح ع��دو ًا جلميع اللبنانيني ،لأن
حزبه ي�شكل خطر ًا على البالد ب�أكملها ،خ�صو�ص ًا مع
ترك ال�سالح يف �أيدي عنا�صر امللي�شيا الإجرامية.
ردود الأفعال الغا�ضبة جتاه ت�صريحات ن�صر الله
ا�ستمرت على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إذ قال
النائب اللبناين امل�ستقيل ندمي اجلميل ،يف تغريدة
عرب "تويرت" موجها حديثه لن�صر الله�" :أنت عدو
لبنان� .أن��ت من قتلت خرية �شبابه� ،أن��ت من دمرت
اقت�صاده� ،أنت من هجّ رت �شبابه" ،بينما قال النائب
اللبناين ف���ؤاد خمزومي" :اخلالف يف لبنان لي�س
بني امل�سيحيني وح��زب الله ،بل بني �شعب لبناين
يريد بناء بلد وق�ضاء واقت�صاد وب�ين ح��زب الله
ومنظومته ال�سيا�سية الفا�سدة التي يحميها من كل
الطوائف التي ت�ضرب الق�ضاء والإ�صالح ومنطق
ال��دول��ة وتعزل لبنان عن حميطه العربي" .ويرى

النائب اللبناين زي���اد ح���واط �أن �إق���رار �أم�ي�ن عام
حزب الله بوجود � 100ألف مقاتل ب�إمرته وخماطبة

اللبنانيني با�ستكبار� ،أم��ر مرفو�ض .و�أ���ض��اف "لن
ترهب اللبنانيون �أفعالكم .لن يخافوا الوعيد اليوم

وال غد ًا" .وتابع�" :أمني عام حزب الله يتحدث عن
ال�سالح وامللي�شيات واحل��رب الأهلية ،ويف نف�س

واشنطن تربط الدعم العسكري بموافقة المدنيين

السودان" ..خلية األزمة"
أمام اختبار إنهاء االحتقان
اخلرطوم  -البالد

مي�����ض��ي اح��ت��ق��ان ال�������ش���ارع ال�������س���وداين ب��وت�يرة
مت�صاعدة� ،إذ ي�صر حمتجون على حل احلكومة
وت��ك��وي��ن �أخ�����رى م���ن ال���ك���ف���اءات ،ب��ي��ن��م��ا ي�سعى
رئي�س ال��وزراء عبدالله حمدوك لر�أب ال�صدع بني
مكونات احلكم وال�شارع املنق�سم على اجتاهني،
ف��م��ن��ه��م امل���ت���واج���دون يف "اعت�صام الق�صر"،
ومنهم الداعمون لالنتقال امل��دين الدميوقراطي،
وي��ح�����ش��دون مل�����س�يرة مليونية ت��ع��م ك��ل ���ش��وارع
العا�صمة غ��دا (اخلمي�س) ،تطلب ت�سليم رئا�سة
املجل�س ال�سيادي للمدنيني ،وبني هذا وذاك يظل
الو�ضع غري مطمئن ًا ،لذلك �شكل حمدوك "خلية
�أزمة" لوقف الت�صعيد من جميع الأطراف ،و�إنهاء
حالة االحتقان ،والتوحد نحو هدف واح��د ،وهو
العبور لالنتقال الدميوقراطي.
وبينما ي�ستمر االعت�صام �أمام مقر جمل�س الوزراء
والق�صر الرئا�سي يف اخل��رط��وم� ،أك���دت وزارة
الداخلية ال�سودانية �أم�س (الثالثاء)� ،أن من واجبها
حماية م�ؤ�س�سات الدولة ،م�شددة على �أن ما قامت
به ال�شرطة االثنني املا�ضي بالت�صدي للمعت�صمني
املتجهني �إىل جمل�س الوزراء ي�أتي �ضمن واجباتها،
نافية ما تداولته و�سائل التوا�صل االجتماعي عن
�أنها تلقت ات�صا ًال هاتفي ًا من مكتب رئي�س جمل�س
ال�سيادة ،عبد الفتاح الربهان ،يطلب عدم التعر�ض

للمعت�صمني املتجهني نحو جمل�س ال��وزراء ،الذي
�شدد عقب جل�سة طارئة على �أهمية �أن تن�أى جميع
الأط���راف عن الت�صعيد والت�صعيد املُ�ضاد ،و�أن
يُعلي اجلميع امل�صلحة العُليا ملواطني ال�شعب
ال�سوداين وال�����س��ودان ،كما ق��رر املجل�س ت�شكيل
"خلية �أزمة" ،برئا�سة رئي�س ال���وزراء عبدالله

حمدوك وت�ضم اثنني من الع�سكريني واثنني من
كل جانب( ،جتمع) احلرية والتغيري واملجموعة
املن�شقة عنه التي تطالب بحل احلكومة.
م��ن جهته ،دع��ا جتمع املهنيني ال�سودانيني �إىل
ت�شكيل جمل�س ت�شريعي ث���وري ميثل فيه كافة
قوى الثورة ،وت�سليم ال�سلطة للمدنيني يف البالد،

وت�سليم املطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية
ف��ورا.ويف ظل الو�ضع الراهن باخلرطوم ،ربطت
الواليات املتحدة الأمريكية ،تقدمي �أي م�ساعدات
ع�سكرية لل�سودان مبوافقة احلكومة املدنية ،ثم
حددت ثالث جماالت رئي�سية ملنح هذا الدعم ،وهي:
تدريب اجلي�ش املهني ،و�إ�صالح الأجهزة الأمنية،
ودعم متطلبات الرتتيبات الأمنية املتعلقة باتفاق
ال�����س�لام ال�����س��وداين امل��وق��ع يف �أك��ت��وب��ر املا�ضي،
كما مت حتديد ه��ذه ال�شروط يف مراجعة حمدثة
�أجرتها جلنة يف الكونغر�س ،حول �شبكة الإمداد
الأمريكية .ومع قرب موعد ت�سليم �سلطة جمل�س
ال�سيادة للمدنيني ال�شهر املقبل؛ دع��ت الواليات
املتحدة ودول الرتويكا جميع الأطراف ال�سودانية
�إىل احرتام الوثيقة الد�ستورية املوقعة بني املدنيني
والع�سكريني و�ضمان االل��ت��زام بالتحول امل��دين
وا�ستكمال هياكل ال�سلطة .ويتوقع و�صول وفد
دبلوما�سي �أمريكي رفيع امل�ستوى �إىل اخلرطوم،
الأ�سبوع احلايل ،لبحث الأزمة احلالية يف البالد،
�إذ يرتقب اجلميع زيارة املبعوث الأمريكي للقرن
الأفريقي ،جيفري فيلتمان� ،إىل اخلرطوم يف غمرة
�أزم��ة �سيا�سية تع�صف بال�سودان وتهدد انتقاله،
وف��ق��ا مل��ا نقله م��وق��ع "�إك�سيو�س" الأم��ري��ك��ي عن
م�صدرين مل ي�سمهما ،م�شريا �إىل �أن �إدارة الرئي�س
جو بايدن تقف مع االنتقال املدين الدميوقراطي.

األمم المتحدة تدعم توجه مصر واليونان وقبرص

قمة ثالثية تبحث إخراج المرتزقة من ليبيا
�أثينا  -البالد

قطعت القمة الثالثية بني م�صر واليونان وقرب�ص،
التي عقدت �أم�س (الثالثاء) ،بالعا�صمة اليونانية
"�أثينا" ،على �ضرورة احرتام وحدة و�سيادة دول
املنطقة وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،ف�ض ًال
عن مراعاة مقت�ضيات الأمن البحري لكل دولة كونه
جزء ًا من الأمن الإقليمي ،و�إخراج املرتزقة من ليبيا
على الفور.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ا���س��ة امل�����ص��ري��ة ال�سفري
ب�سام را���ض��ي� ،إن القمة الثالثية بني الرئي�س عبد
ال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي ،ون��ظ�يره ال��ق�بر���ص��ي نيكو�س
�أن��ا���س��ت��ا���س��ي��ادي�����س ،ورئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��ون��اين
"كريياكو�س ميت�سوتاكي�س ،تناولت تعزيز التعاون
يف قطاعات الطاقة ،ال��غ��از ،الكهرباء ،وال�سياحة،
والنقل ،والزراعة ،وكذلك القطاعات احليوية كالبيئة
ومواجهة ظاهرة التغري املناخي ،كما تطرقت �إىل
جهود مكافحة الهجرة غري ال�شرعية ،والإره���اب،
وت��ط��ورات الق�ضايا املرتبطة با�ستقرار املنطقة،
وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية ،وامللف الليبي،
والو�ضع يف �سوريا ،وق�ضية �سد النه�ضة.
وق��ال الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ،خالل
القمة الثالثية يف �أثينا� ،إن االتفاق مت مع اجلانب

اخلطاب يعلن �أنه ير�أ�س �أكرب ملي�شيات من � 100ألف
مقاتل لرتهيب و�إخ�ضاع اللبنانيني".

و�أن�ش�أ ن�شطاء �سيا�سيون و�سما على تويرت حتت
ع��ن��وان "حزب الله الإرهابي"� ،إذ كتب الإع�لام��ي
اللبناين �سلمان عنداري" :خطاب ن�صر الله تهديدي
و�إبرام حكم م�سبق على التحقيق .الله ي�ساعد لبنان"،
فيما �إحدى النا�شطات�" :أال ي�ستدعي اعرتاف (ن�صر
الإرهاب) مبا لديه من �إرهابيني يهدد فيه اللبنانيني
وال�����س��ل��م يف ل��ب��ن��ان ،ال��ت��دخ��ل ال����دويل ل�سحب ه��ذا
ال�سالح ؟" ،يف وقت اعترب النا�شط اللبناين وليد
فريجي �أنخطاب ن�صرالله انقالب على الدولة ب�شكل
علني وتكري�س لدولته ،م�ؤكدا �أن اعرتافه خطري،
وتهديد علني بعودة مو�سم االغتياالت.
وت��ق��اذف منا�صرو ح��زب ال��ل��ه وال��ق��وات اللبنانية
االتهامات ،فيما اعرت�ض البع�ض على هذا الرتهيب
امل��م��ار���س م���ن ق��ب��ل ح���زب ال���ل���ه ،ك��ل��م��ا وج���د نف�سه
"حم�شورا" �سيا�سيا ،يف ح�ين �أك���د �آخ����رون �أن
اللبنانيني لن ير�ضخوا لتلك التهديدات.
وي���أت��ي خ��ط��اب ن�صر ال��ل��ه يف وق��ت ت�صاعدت فيه
التوترات يف البالد على خلفية اال�شتباكات التي
وقعت الأ�سبوع املا�ضي ،و�أودت بحياة � 7أ�شخا�ص،
معيدة �إىل �أذهان اللبنانيني ،م�أ�ساة احلرب الأهلية
ال��ت��ي انطلقت ���ش��رارت��ه��ا يف نف�س املنطقة مثلث
(الطيونة ،ال�شياح ،عني الرمانة) خالل ال�سبعينات.

العراق ..استنفار أمني
في المنطقة الخضراء
بغداد  -البالد

�شهدت العا�صمة بغداد� ،أم�س (الثالثاء)،
ا�ستنفار ًا �أمني ًا ،ال�سيما يف حميط املنطقة
اخل�ضراء ،التي ت�ضم عدد ًا من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية وال�سفارات ،يف ظل ا�ستمرار
احتجاجات الأحزاب والف�صائل امل�سلحة
�ضد نتائج االنتخابات النيابية.
و�أط��ل��ق��ت ال�سفارة الأم��ري��ك��ي��ة �صفارات
الإن����������ذار وف���عّ���ل���ت م���ن���ظ���وم���ة ال����دف����اع
 ،C-RAMب���ال���ت���زام���ن م���ع بع�ض
التجمعات يف حميط املنطقة لأن�صار
الأح����زاب واملر�شحني اخلا�سرين ،فيما
ن��ف��ذت ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ان��ت�����ش��ارا كثيفا
بالقرب من بوابة املنطقة اخل�ضراء ،بعد
�أن ت��واف��د الع�شرات م��ن املحتجني على
مدخلها من جانب اجل�سر املعلق.
وب��ي��ن��م��ا ت�����س��ت��م��ر اع�ت�را����ض���ات بع�ض
اخل��ا���س��ري��ن وم����ن ت��راج��ع��ت م��ق��اع��ده��م

ال��ن��ي��اب��ي��ة يف االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية
ال��ع��راق��ي��ة ،ال�سيما الف�صائل امل�سلحة،
�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات� ،أنها
ت�سلمت �أك�ثر م��ن  1250طعن ًا م��ن �أج��ل
درا�ستها ،مو�ضحة �أن باب الطعن بنتائج
االنتخابات �أغلق.
وقال ع�ضو الفريق الإعالمي للمفو�ضية
مهند م�صطفى� ،إن املفو�ضية تتعامل مع
تلك الطعون من خ�لال مطابقة البيانات
والأدل�������ة م���ع ال��ب��ي��ان��ات امل���ت���وف���رة ل��دى
املفو�ضية ث��م ترفعها ملجل�س املفو�ضني
ومنه للهيئة الق�ضائية الأع��ل��ى .وب�ش�أن
املطالبات بعد فرز الأ�صوات االنتخابية
جم�����ددا� ،أك����د �أن �إع������ادة ال���ف���رز ت�شمل
ال�صناديق التي عليها �شكاوى �أو طعون
فقط ،م�ؤكدا �أن �إجراء فرز �شامل جلميع
الأ����ص���وات يتطلب ق�����رار ًا م��ن املحكمة
االحتادية ح�صر ًا.

تحذير دولي من أزمة الجئين أفغان
كابل  -البالد

ح����ذر ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال������دويل� ،أم�����س
(ال����ث��ل�اث����اء) ،م���ن ان��ك��م��ا���ش االق��ت�����ص��اد
الأفغاين بن�سبة  % 30هذا العام ،ما يفجر
على الأرجح �أزمة الجئني ت�ؤثر على الدول
املجاورة و�أوروبا.
وق���ال ال�����ص��ن��دوق يف حت��دي��ث لتوقعاته
االق��ت�����ص��ادي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة" :مع ت��وق��ف
امل�����س��اع��دات غ�ي�ر الإن�����س��ان��ي��ة وجت��م��ي��د
الأ�صول الأجنبية على نحو كبري ،بعدما
ا�ستولت حركة طالبان على ال�سلطة يف
�أغ�سط�س يواجه االقت�صاد الأفغاين الذي
يعتمد على امل�ساعدات �أزم���ات ح��ادة يف
املالية ويف ميزان املدفوعات" .و�أ�ضاف
�أن "االنخفا�ض يف م�ستوى املعي�شة

يهدد بدفع ماليني الأ�شخا�ص نحو الفقر
وق��د ي���ؤدي �إىل �أزم��ة �إن�سانية" ،متوقعا
�أن يكون لال�ضطرابات يف �أفغان�ستان
تداعيات اقت�صادية و�أمنية على املنطقة
والدول املجاورة.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة� ،أع��ل��ن وزي���ر اخلارجية
الأم��ري��ك��ي� ،أن��ت��وين بلينكنّ � ،أن مبعوث
الواليات امل ّتحدة �إىل �أفغان�ستان ،زملاي
خليل زاد ا�ستقال من من�صبه ،وذلك بعد
ف�شل اجلهود الدبلوما�سية التي بذلها على
مدى �أ�شهر عديدة يف منع حركة طالبان
من اال�ستيالء على ال�سلطة يف �أفغان�ستان.
وقال بلينكن � ّإن نائب املبعوث الأمريكي
�إىل �أفغان�ستان ،توما�س وي�ست� ،سيخلف
خليل زاد يف من�صبه.

منظمات تطالب بتصنيف
مليشيا الحوثي إرهابية
عدن  -البالد

اليوناين والقرب�صي على �ضرورة خ��روج القوات
الأجنبية واملرتزقة من ليبيا ،و�إجراء االنتخابات يف
موعدها ،م�شددا على دعم القاهرة لإيجاد حل �شامل
للق�ضية القرب�صية ،ا�ستنادا �إىل القرارات الدولية،
كما �أ���ش��اد بالتوقيع على ات��ف��اق ال��رب��ط الكهربائي
ب�ين م�صر وال��ي��ون��ان وق�بر���ص .م��ن جهتها ،ك��ررت
الأمم املتحدة مواقفها ح��ول االنتخابات يف ليبيا
وخروج املرتزقة من البالد� ،إذ �شددت وكيلة الأمني
العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،روزماري

ديكارلو ،خالل لقائها رئي�س احلكومة ،عبد احلميد
الدبيبة ،وع�ضوي املجل�س الرئا�سي ،مو�سي الكوين
وعبدالله الاليف ،على �إجراء االنتخابات يف الوقت
امل��ح��دد� ،أي  24دي�سمرب املقبل .وقالت �إنها �أك��دت
للم�سو�ؤلني الليبيني على الأهمية الق�صوى الن�سحاب
القوات الأجنبية واملقاتلني واملرتزقة ،مو�ضحة �أنها
ناق�شت �أي�ض ًا و�ضع املهاجرين وطالبي اللجوء.
وح���ذر مبعوث الأمم املتحدة اخل��ا���ص �إىل ليبيا،
ي��ان كوبيت�ش ،م��ن �أن الإخ��ف��اق يف عقد انتخابات

رئا�سية وبرملانية يف  24دي�سمرب قد يجدد االنق�سام
وال�صراع ،ويحبط اجلهود املبذولة لتوحيد الدولة
الواقعة يف �شمال �إفريقيا الغنية بالنفط ،بعد عقد من
اال�ضطرابات ،م�شددا يف �إفادة م�صورة �أمام جمل�س
الأمن على �أن عقد االنتخابات "حتى يف حالة �أقل من
املثالية ،ومع كل العيوب والتحديات واملخاطر �أمر
مرغوب فيه �أكرث بكثري من عدم عقد انتخابات ،وهو
الأمر الذي ميكن �أن يعزز االنق�سام وعدم اال�ستقرار
وال�صراع".

طالبت منظمات مينية عاملة يف حمافظة
م������أرب ،الأمم امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س الأم���ن
ال���دويل وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
ب������إدراج ميلي�شيا احل��وث��ي االن��ق�لاب��ي��ة،
�ضمن اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة كت�صنيف
م�ستحق ج���راء جرائمها جت��اه املدنيني
التي ترتقي �إىل جرائم حرب.
و�أدان��ت منظمات املجتمع املدين العاملة
يف م������أرب ،يف ن����دوة نظمتها بجامعة
�إقليم �سب�أ ،اال�ستهداف املتكرر واملتعمد
م��ن ق��ب��ل ميلي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة
التابعة لإيران ،الأحياء ال�سكنية املكتظة
بالنازحني يف حمافظة م�أرب بال�صواريخ
البالي�ستية واملدفعية وال��ط�يران امل�سري

املفخخ ،منددة باحل�صار احلوثي املطبق
لقرى العبدية وق�صف املدنيني فيها البالغ
ع��دده��م � 37أل���ف ن�سمة مبختلف �أن���واع
الأ�سلحة ما عر�ضهم للإبادة اجلماعية.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د وزي���ر الإع��ل�ام اليمني،
معمر الإري��اين� ،أن اجلرائم واالنتهاكات
املتوا�صلة التي يرتكبها احلوثيون بحق
املدنيني من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن
يف العبدية منذ ح�صارها ،ه��ي جرائم
حرب و�إب��ادة جماعية ال ت�سقط بالتقادم،
مو�ضحا لوكالة الأنباء اليمنية "�سب�أ"� ،أن
امل�س�ؤولني عن هذه اجلرائم من قيادات
وعنا�صر امليلي�شيا �سيالحقون يف املحاكم
املحلية وال��دول��ي��ة ،باعتبارهم "جمرمي
حرب".

متابعات
8

الأربعاء  13ربيع الأول 1443هـ املوافق � 20أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23472

استقطاب الشباب السعودي الموهوبين وتدريبهم في مجاالت الدراما

مهرجان البحر األحمر  ..استهداف الريادة العالمية في السينما

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

يهدف مهرجان البحر االحمر ال�سينمائي الدويل �إىل
ت�سريع منو �صناعة ال�سينما وامل�ساهمة يف جعلها
يف متناول اجلميع م��ن كافة الأع��م��ار ،وم��ن خالل
هذه املبادرة ي�ستهدف املهرجان ال�شباب ال�سعودي
على وجه التحديد ،لإلهام اجليل املقبل من ال�شباب
الذين ال يعتربون �صناعة الأف�لام مهنة منا�سبة لهم
لي�صبحوا من املواهب و�صانعي الأف�لام ،كما يقدم
املهرجان الفر�صة جلميع �ساكني جدة للم�شاركة يف
الربنامج والدورات املقامة والأفالم.
ف�ضال ع��ن �إث���ارة �شغف ال�شباب م��ن خ�لال منحهم
الأدوات ال�لازم��ة للنجاح وتعزيز مواهبهم ،كما
يهدف مهرجان البحر الأح��م��ر ال�سينمائي ال��دويل
�إىل �أن يكون رائ��د ًا يف اململكة العربية ال�سعودية
والعامل ،لي�س لأن�شطة وم�سابقات املهرجان فقط،
ولكن للت�أثري الذي �سنرتكه على الأجيال املقبلة من
خالل الربنامج �أي�ض ًا" .ويقام مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائي الدويل يف مدينة جدة التاريخية القدمية،
بو�صفها جزءًا من تاريخ حمافظة جدة العريق ،الذي
مت احل��ف��اظ عليه وعلى روح الت�صاميم املعمارية
والثقافية فيه ب�شكل مثايل على مدار ال�سنني .ي�أتي
اخ��ت��ي��ار �إط�ل�اق امل��ه��رج��ان يف مدينة ج��دة القدمية
حتديد ًا؛ لإتاحة الفر�صة لإبراز املناطق اجلاذبة يف
اململكة ،وتقدمي �صورة حقيقية عن املدينة وثقافة
�أهلها من خالل دعوة النا�س من جميع �أنحاء العامل
لر�ؤية ال�صورة الثقافية احلقيقية للمملكة املتم ّثلة يف
مدينة جدة التاريخية القدمية.
كما �سيتمكن ال��زوار من اال�ستمتاع بكرم ال�ضيافة
العربية الأ�صيلة التي تتميز بها اململكة ،بجانب بقية
امل�آثر املتنوّعة والرثيّة التي تتمتع بها جدة .ويهدف
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل �إىل تعزيز
التبادل بني الثقافات ،وتقوية قطاع �صناعة ال�سينما
ال�سعودية والعربية ،حيث تلعب اململكة دورًا مه ّم ًا
يف عامل �صناعة ال�سينما الدولية من خالل تد�شني

حدث عاملي امل�ستوى وتقدميه للجمهور من داخل
وخارج اململكة .كما �أعلن املهرجان �أي�ضا عن عر�ضه
جمموعة من الأف�لام املختارة من املنطقة العربية،
�إ�ضافة �إىل جمموعة اخ��ت�يرت بعناية م��ن الأف�لام
الدولية التي ر�شحت جلوائز عاملية م�شهورة من

 :الوزن
استشاري لـ
المثالي يحمي من آالم الركبتين
البالد ـــ مها العواودة

�أ���ص��ب��ح��ت �آالم ال��رك��ب��ة م���ن امل�����ش��اك��ل
ال�صحية ال�شائعة ،خا�صة لدى الن�ساء،
ومن �أبرز �أعرا�ضها التورم والت�صلب،
واالح����م����رار وال������دفء ع��ن��د ال��ل��م�����س،
وق��د يتطوَّر الأم��ر �إىل �سماع �أ�صوات
باملف�صل عند ثني الركبةً ،
ف�ضال عن عدم
القدرة على فرد الرجل .الدكتور حممد
�أب���و ن��وا���س ا���س��ت�����ش��اري �أول ج��راح��ة
العظام والطب الريا�ضي �أو�ضح �أن
من �أ�سباب �آالم الركبتني
عند الن�ساء هو اختالف
الثقافات وج��ودة احلياة
والأ���س��ا���س �أن باحلركة
وال����غ����ذاء ن�����س��ت��غ��ن��ي عن
ال�������دواء ح��ي��ث م���ن �أه���م
امل���ب���ادئ ال��ع��ام��ة لتجنب
�آالم الركبتني املحافظة
ع��ل��ى ال��ن�����س��ب امل��ن��ا���س��ب��ة
ب�ي�ن ال��ع��م��ر وال����ط����ول و
الوزن يف توازي وتوازن �صحي دائم.
م�ؤكدا �أن زي��ادة ال��وزن م�شكلة مدمرة
لأع�����ض��اء اجل�سد وال����روح �أي�����ض��ا مثل
اختالل احلالة النف�سية .كما ي��رى يف
رك��ون امل��ر�أة لتناول امل�سكنات الطبية
ل��ل��ه��روب م��ن وط���اة الأمل م�شكلة �أك�بر
كون هذه الأدوية مدمرة للمعدة والكلى
والكبد .و�أ�ضاف "العمليات اجلراحية
م�شاكلها �أع��ظ��م يف ظ��ل وج���ود �أط��ب��اء
الك�سب ال�سريع وقلة ال�ضمري" .م�ؤكدا

�أن االهتمام ب�صحة اجل�سد من خالل
مم��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن الريا�ضية حتمي
كثريا من الدخول يف م�شاكل الركبتني.
يذكر ان هناك  5عالجات طبيعية للتغلب
على �آالم الركبة �أو تخفيف حدتها خالل
مم��ار���س��ة �أن�����ش��ط��ت��ك ال��ي��وم��ي��ة ،ميكنك
ممار�ستها ب�سهولة وه���ي تتمثل يف
ا�ستخدام الكمادات الباردة  3مرات يف
اليوم ،حيث ت�ساعد يف تقليل التورم
وتخفيف الأمل .كما ميكنك ممار�سة
بع�ض التمارين اخلا�صة
بتقوية �أوت���ار وع�ضالت
ال��رك��ب��ة ،ب��ع��د ا�ست�شارة
ال���ط���ب���ي���ب .و�إذا ك��ان��ت
قدمك تنحرف للداخل �أو
اخل����ارج ف��اح��ر���ص��ي على
ارت���داء �أح��ذي��ة خم�ص�صة
ل��ه��ذه احل�����االت ،وجتنب
الكعب العايل ،والأف�ضل
لك ارتداء �أحذية ريا�ضية
�أو طبية لتقليل ال�ضغط على الركبتني.
ف�ضال عن التمارين منخف�ضة الت�أثري
مثل ال�سباحة واليوغا ،مثالية مل�صابي
الركبة ،حيث ت�ساعد على تليني اجل�سم
دون �إره������اق ال��رك��ب��ت�ين .اىل ج��ان��ب
احلفاظ على ال��وزن املثايل يعمل على
تقليل ال�ضغط على الركبتني وبالتايل
تخف ح��دة الأمل ،ف����إذا ك��ان لديك وزن
زائد ميكنك االعتماد على حمية غذائية
منا�سبة خلف�ض الوزن.

جميع �أنحاء العامل ،ويعد مهرجان البحر الأحمر
فر�صة ح�صرية للجمهور املحب لل�سينما ،مل�شاهدة
جمموعة م��ن الأف��ل�ام ال��ت��ي ال ت��ت��اح ع���اد ًة الفر�صة
مل�شاهدتها .وقال رئي�س جلنة مهرجان البحر الأحمر
ال�سينمائي الدويل حممد الرتكي� :إن ت�سمية مدينة

ج��دة ال��ق��دمي��ة ،وامل��ع��روف��ة با�سم" البلد " ،موطن
مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل �أمر مهم,
حيث تعد "البلد" جوهرة مدينة جدة التي متزج بني
التاريخ واحلداثة يف تناغم تام" .و�أ�شار �إىل �أهمية
�أن تكون جدة القدمية ،املدرجة على قائمة اليون�سكو

للرتاث العاملي ،حمورًا لأكرب مهرجان �سينمائي يف
املنطقة ال��ذي �سي�ضع اململكة على خارطة امل�سرح
ال�سينمائي العاملي.
وق���د �أن�����ش��ئ م��ه��رج��ان ال��ب��ح��ر الأح��م��ر ال�سينمائي
الدويل لي�صبح مهرجا ًنا �سينمائيًا فعا ًال على ال�ساحة

ال�سينمائية الدولية ،ليكون مهرجان ًا �سينمائي ًا رائد ًا
على م�ستوى العامل العربي ،كما يدعم املهرجان منو
ثقافة و�إمكانات املجتمع ال�سينمائي املحلي من خالل
تنمية امل��واه��ب املحلية والعربية وتعزيز املعرفة
ب�صناعة ال�سينما.ويعد امل��ه��رج��ان �أي�����ض�� ًا فر�صة
لل�شباب ال�سعودي؛ الكت�شاف الثقافات العاملية من
خالل ت�أثري �صناعة ال�سينما.

المحميات مكان آمن لألحياء والنباتات المهددة باالنقراض
الريا�ض ـ البالد

تهتم اململكة العربية ال�سعودية باحلفاظ على
املحميات الطبيعية  ،وانتاج وتوليد ال�سالالت
املهددة باالنقرا�ض و�إع��ادة �إطالقها يف البيئة
الطبيعية املالئمة ل��ه��ا .ت�ضم العديد م��ن هذه
املحميات �أن��واع نباتات ال توجد يف مكان �آخر
يف العامل ،كما توفر العديد منها بيئة مالئمة
للحيوانات امل��ه��ددة بالإنقرا�ض وتوا�صال مع
هذا االهتمام وقعت هيئة تطوير حممية الإمام
تركي ب��ن عبد الله امللكية م��ع امل��رك��ز الوطني
لتنمية احل��ي��اة الفطرية �أم�����س  ،م��ذك��رة تفاهم احلياة الفطرية .ي�أتي هذا �ضمن جهود الهيئة بن علي بن بهاء الدين قربان.
ت��ه��دف �إىل ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن اجل��ه��ت�ين لإج����راء للتكامل مع اجلهات ذات العالقة من �أجل حتقيق و�أو���ض��ح املهند�س ال�شعالن �أن امل��ذك��رة ت�أتي
درا�سات التنوع البيئي يف حممية الإمام تركي امل�ستهدفات الوطنية يف احل��ف��اظ على البيئة �ضمن �إ�سرتاتيجية الهيئة لتكون املحمية مكا ًنا
مالئمًا للحياة الفطرية وحمف ًزا لتوطني العديد
بن عبد الله امللكية ،وتبادل اخلربات والكفاءات واحلياة الفطرية يف اململكة.
وال��دع��وات حل�ضور ال����دورات وور����ش العمل وم ّثل حممية الإم��ام تركي بن عبد الله امللكية م��ن الأن����واع امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���ض وف��ق �أف�ضل
التدريبية وامل�ؤمترات الدولية ،مبا ي�ساهم يف يف مرا�سم التوقيع ،رئي�سها التنفيذي املهند�س املمار�سات العاملية ،وذل��ك �ضمن جهود املركز
رف��ع كفاءة املن�سوبني واالط�ل�اع امل�ستمر على حممد بن عبد الرحمن ال�شعالن ،فيما مثل املركز الوطنية الكربى حلماية احلياة الفطرية و�إعادة
�أحدث درا�سات و�أدوات وو�سائل حماية وتعزيز الوطني لتنمية احلياة الفطرية الدكتور حممد ت�أهيل الأن����واع املنقر�ضة م��ن ال�بري��ة و�إع���ادة

التوازن الطبيعي يف بيئات اململكة.
من جانبه �أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي الوطني
لتنمية احل���ي���اة ال��ف��ط��ري��ة ل��ت��ب��ادل اخل��ب�رات،
�أن امل��ذك��رة ت��دع��م التن�سيق وامل�����ش��ارك��ة ورب��ط
البيانات الناجتة مع القاعدة الوطنية للبيانات
اخلا�صة بالتنوع الأحيائي يف امل��رك��ز ،بهدف
التح�سني امل�ستمر ورفع الكفاءة واتباع �أف�ضل
املمار�سات املحلية والعاملية يف جمال املحافظة
والتنمية البيئية يف املحمية .وبنا ًء على املذكرة
�ستقوم الهيئة ب�إن�شاء مراكز الإك��ث��ار لتوطني
وتربية احليوانات الربية املهددة باالنقرا�ض
واحلفاظ عليها و�إيجاد البيئة املثالية لتكاثرها
من جديد ومبا ي�سهم يف التنوع احليوي ،على
�أن يقوم املركز لتنمية احلياة الفطرية بتقدمي
ال��دع��م واال�ست�شارات .وتتميز حممية الإم��ام
تركي بن عبد الله امللكية بغطائها النباتي الذي
ي�ضم �أكرث من  120نو ًعا من النباتات و�أكرث من
 60نو ًعا من احليوانات الربية.

خبير طقس يكشف عن  3مسببات للتغيرات المناخية

جدة ـ عبد الهادي املالكي

ق��ال خبري الأر���ص��اد اجلوية خالد ال��زع��اق� ،إنه
من املالحظ خالل الـ 20عامًا املن�صرمة تغريات
مناخية مل تكن معهودة يف ال�سجالت املدونة وال
حتى ذاكرة كبار ال�سن املوروثة ،ما بني هطول
�أم��ط��ار يف مناطق م��ت��ع��ددة يف غ�ير مو�سمها،
وموجات ثلجية امتدَّت ملناطق مل تعهدها ويف
كل عام ،ف�ضلاً عن موجات من الغبار تنتقل من
منطقة �إىل �أخ���رى .و�أ���ض��اف «ال��زع��اق»� ،أن من
�ضمن التغريات � ً
أي�ضا ارتفاع درج��ات احل��رارة

�إىل معدالت غري معهودة خليجيًا ،وكذلك تكون
الأعا�صري على فرتات متقاربة ومتتالية ،و� ً
أي�ضا
انح�سار ج��ب��ال اجلليد وذوب��ان��ه��ا
وت�شكلها يف مناطق �أخرى عامليًا.
و�أك�����د خ��ب�ير الأر�����ص����اد اجل��وي��ة،
�أن ال��ت��غ�يرات امل��ن��اخ��ي��ة �أ�صبحت
حقيقة واق��ع��ي��ة ال ميكن للب�شرية
�إغفالها ،لذلك لزم التغيري ،م�شريًا
�إىل �أن العلماء لديهم � 3آراء حيال
هذه التغريات؛ الأول من قال �إنها

ب�سبب الدورات املناخية العظمى� ،أي �أنها حتدث
عند نهاية دورة مناخية من�صرمة وبداية دورة
ج���دي���دة؛ ح��ي��ث تتمخ�ض ال�سماء
ل��والدة هذه ال��دورة وهو ما ي�سبب
هذا التغري .وتابع« :الر�أي الثاين،
ي��ق��ول �إن ت��ل��ك ال��ت��غ�يرات ب�سبب
ال��ت��دخ�لات ال��ب�����ش��ري��ة يف عنا�صر
امل��ن��ظ��وم��ة امل���ن���اخ���ي���ة ،والإخ���ل��ال
بالتوازن البيئي ،فيما مزح الر�أي
ال��ث��ال��ث ب�ي�ن ال��ق��ول�ين م�����ؤك���� ًدا �أن

ال��ت��غ�يرات ب�سبب ال����دورات املناخية العظمى
والتدخالت الب�شرية» .و�أو�ضح «ال��زع��اق» ،يف
تعليق على مقطع الفيديو الذي ن�شره عرب ح�سابه
على "تويرت"� ،أن درج��ات احل��رارة تنق�سم �إىل
ق�سمني« :مُقا�سة :وهي التي تقي�سها الأجهزة،
وحم�سو�سة :وهي التي تقي�سها الأج�ساد وهي
الأهم» ،م�شريًا �إىل �أنه يف العقود املت�أخرة �أ�صبح
ال��ع��امل �أج��م��ع ي��ع��اين م��ن ال��ت��غ�يرات احل��راري��ة
ب�شقيها ،و�أن���ظ���ار ال��ع��ل��م��اء تتجه �إىل امليكنة
وانبعاثاتها الغازية و�سن قوانني ملعاجلتها.

القنصلية العامة للهند و  NASSCOMيحتفالن بإطالق النسخة الثانية من داتا لوغ- Datalogue -
جدة ـ البالد

نظمت القن�صلية ال��ع��ام��ة للهند بجدة
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ( )NASSCOM
الرابطة الوطنية ل�شركات الربجميات
واخل��دم��ات احل��دث االفتتاحي للن�سخة
ال���ث���ان���ي���ة م�����ن دات�������ا ل�����وغ-
 - Datalogueوهو عبارة
ع���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ع��ل��وم��ات
اف�ترا���ض��ي��ة خ��ا���ص��ة ح�صرية
- B2Bيف �11أكتوبر 2021
وق�����د مت �إج�������راء الإ�����ص����دار
الأول يف �شهر مار�س 2021
ال��ذي �شهد ح��وايل  50جل�سة
 B2Bم��ع ك�ب�رى ال�����ش��رك��ات
ال�سعودية و�ست�ضم الن�سخة الثانية من
اجمايل  100اجتماع جمدول مع �شركات

هندية و�سعودية ويوفر داتالوغ حافزا
اىل توثيق التعاون بني الهند واململكة
العربية ال�سعودية يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات.
خالل الفعالية حتدث ال�سفري الهند لدى
اململكة العربية ال�سعودية
ال���دك���ت���ور �أو�����ص����اف �سعيد
ع��ن ال��ع�لاق��ات املتنامية بني
البلدين يف ال��ق��ط��اع��ات غري
ال��ن��ف��ط��ي��ة وغ��ي�ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
مم��ا يعك�س ع��م��ق ال�����ش��راك��ة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ي�ن ال��ه��ن��د
واململكة العربية ال�سعودية
و�أ�ضاف �أن داتالوغ �سيكون
منا�سبة ن�صف �سنوية من �ش�أنه �إب��راز
و�إ���ش��راك ق��درات تكنولوجيا املعلومات

يف ك�لا البلدين وك���ان �سعادة الدكتور التنفيذي للمركزال�سعودي لل�شراكات
ف��ي�����ص��ل ال�����ص��ق�ير ،ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر اال�سرتاتيجية الدولية �ضيف الرئي�سي

وحتدث عن توثيق العالقات بني البلدين
يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف نطاق
جمل�س ال�شراكة اال�سرتاتيجية.
ثم جرى عقد جل�سة نقا�ش حول املهارات:
كيف ميكن للمنظمات واحلكومة التعاون
�أي�����ض��ا وال��ت��ي �أداره����ا ال�سيد
�شيفندرا �سينغ ،نائب الرئي�س
ورئ���ي�������س ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة
العاملية نا�سكوم م��ع �أع�ضاء
ف��ري��ق امل��ن��اق�����ش��ة ال�����س��ي��د عبد
الله ب��ي��اري� ،سي�سو ،ال�شركة
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت���أم�ين ال��ت��ع��اوين،
ال���������س����ي����دة ك��ي�رت����ي ����س���ي���ت،
ال��رئ��ي�����س التنفيذي ا����س ا���س
���س��ي نا�سكوم وال�سيد م��وك��ون��د ناير،
مدير امل��وارد الب�شرية العاملية ناغاراو

يتحدثون عن هذا املو�ضوع.
وقال القن�صل العام ال�سيد حممد �شاهد
عامل يف ت�صريحاته �إن ت�صدير خدمات
تكنولوجيا املعلومات الهندية يرتكز يف
الغالب �إىل ال��والي��ات املتحدة و�أوروب���ا
وت���خ���ط���و م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
الأو����س���ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا
ب�شكل عام واململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص
خ��ط��وات وا���س��ع��ة يف جمال
التنمية و�أ�ضاف �أنه متا�شيا
مع ر�ؤية اململكة  2030ميكن
للهند �أن تكون �شريكا هائال
يف تطوير حلول تكنولوجيا
املعلومات  IT/ ITESللمدن امل�ستقبلية
مثل نيوم (.)NEOM

زمان
9
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فالدان يبدأ مشواره مع االتفاق
الدمام-حمودالزهراين

10

ب���د�أ ال�صربي ف�ل�ادان م�شواره
مع االتفاق بعدما ق��اد �أول ح�صة
تدريبية له مع الفريق ،بعد �إعفاء
خ��ال��د ال��ع��ط��وي ،و�ستكون �أوىل
مواجهات االتفاق بقيادة ف�لادان
�أم��ام الن�صر يف اجلولة التا�سعة
الأحد املقبل ،وكان فار�س الدهناء

الأربعاء  13ربيع الأول 1443هـ املوافق � 20أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23472

ق��د تعر�ض خل�����س��ارة ك��ب�يرة �أم��ام
الأه��ل��ي برباعية يف �آخ��ر لقاءات
ال��ع��ط��وي م���ع ال���ف���ري���ق .وي��ع��ل��ق
االتفاقيون �آماال كبرية على فالدان
لإن��ق��اذ الفريق ،و�إح���داث التغيري
املطلوب خ�لال اجل���والت القادمة
م��ن دوري امل��ح�ترف�ين .ي��ذك��ر �أن
االت��ف��اق يحتل املركز  13بر�صيد
 7نقاط.

حضور جماهيري كامل في سباق جدة لـ"لفورموال "1
جدة  -البالد

عبداهلل املحمد

األهلي أوال..
قيل �إن فل�سفة التاريخ تقوم على مبد�أ هام مفادهُ؛ �أن لكل جمتمع ثالث
مكونات" الأفكار ،والأ�شخا�ص ،والأ�شياء ،ويكون املـجتمع يف �أوجّ
عافيته حني يدور الأ�شخا�ص والأ�شياء يف فلك الأفكار ال�صائبة!
ومير�ض ذات املجتمع حني تدور الأك��ار والأ�شياء يف فلك الأ�شخا�ص
 !..وكل ما�سبق ميكن ا�ستح�ضاره يف ت�صريح متلفز لراعي الريا�ضة
ال�سعودية ورم��زه��ا ال��راح��ل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالله
الفي�صل ،رحمه الله  ،حني قال:
"النادي الأهلي هو �صرح لريا�ضتنا ومدر�سة قائمة بحد ذاته .ثم �أكمل
ق��ائ�لا :ه��ذا ال��ن��ادي لي�س ً
ملكا لأح��د غ�ير جمهوره ،وختم ت�صريحه،
رحمه الله� :إ ّن ال��والء للنادي يكون ب���أن ت�صبح امل�صلحة هي غايتنا
واملحبة هي الو�سيلة لتحقيق ذلك" .انتهى..
نعم الأهلي ت�أ�س�س حول فكرة نبيلة وو�ضع لبناته الأوىل رجال عظام
خدموا بالدهم وريا�ضتها و�شبابه من خالله.
وب�إمكانكم العودة لتاريخ منجزات ريا�ضة بالدنا يف املحافل القارية يف
جميع الفئات العمرية والألعاب املختلفة ،و�أن تراجعوا �أ�سماء �أ�صحاب
تلك ال�سواعد والأقدام والعقول يف ك�شوفات امل�شاركني يف تلك املحافل؛
لتعرفوا �أن معظمهم �أتى من عنوان واحد يف غرب مدينة جدة اجلميلة.
و�أمّا على �صعيد بقية �أندية وطننا احلبيب ،ال ميكن � اّإل �أن ن�ستح�ضر
ت�صريح الراحل الكبري �سمو الأمري حممد العبدالله الفي�صل ،رحمه الله،
حني حتدث �أمام ر�ؤ�ساء الأندية اجلماهريية الكبرية وذ ّكرهم ً
قائال :
للأهلي مواقف يعرفها اجلميع؛ الن�صراوي قبل الأه�لاوي ،والهاليل
قبل الأهالوي واالحتادي قبل الأهالوي..
ً
فلم نعرف الأهلي ً
م�ستنجدا ب�أحد .فقد وُلد عزيزا �شريفا اليقبل م ّن ًة
يوما
من �أحد ،ومهما اختلف �أهله حوله يظل املبد�أ الذي ت�أ�س�س عليه ثابتا:
"الأهلي � ً
ً
وثانيا"..
أوال
ما �سردته ً
�سابقا هو غي�ض من في�ض -لي�س �إل.اّ
ً
ومدخال ملا �أريد �أن �أختم به ،فبيننا من يحتاج �أن تنع�ش ذاكرته من وقت
ً
لآخر حتى ال ي�ستيقظ يوما �أمام حقيقة الميكن الرجوع عنها ب�سهولة.
تاريخ كرة القدم والريا�ضة يف بالدنا �أ�شبه مبدينة كبرية �شيّدت عرب
التاريخ ،وعلينا �أن ن�ستوعب ً
جيدا �أن الأهلي هو �سور تلك املدينة
املنيع؛ و�إن كان التاريخ ّعلمنا �شيئا عن �سقوط املدن؛
فهو �أن "�سقوط املدن يبد�أ � ً
أوال ب�سقوط �أ�سوارها" !..

تغريدة:

الأواين الفارغة حتدث ً
�ضجة �أكرث من تلك املمتلئة ،كذلك تفعل العقول،
فاخرت من يجادلك بعناية !..
@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

ك�شف منظمو الن�سخة الأوىل من
���س��ب��اق اجل���ائ���زة ال��ك�برى ال�����س��ع��ودي،
املقرر يف اخلام�س من دي�سمرب� ،ضمن
م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�����س��ب��اق��ات
�سيارات فورموال � ،1أن ال�سباق ميكن
�أن يقام بح�ضور جماهريي بكامل �سعة
املدرجات.
وك����ان م���ق���ررا يف ال��ب��داي��ة ال�����س��م��اح
بح�ضور جماهريي بن�سبة  ،% 40لكن
ي�سمح حاليا باحل�ضور بن�سبة .% 100
جاء ذلك عقب تخفيف قيود و�إجراءات
م��ك��اف��ح��ة ان��ت�����ش��ار ال���ع���دوى ب��ف�يرو���س
كورونا يف ال�سعودية.
وعلى �صعيد ال�سباق ،حتتدم املناف�سة
على اللقب هذا املو�سم بني الربيطاين
ل��وي�����س ه��ام��ي��ل��ت��ون ���س��ائ��ق مر�سيد�س
والهولندي ماك�س فري�ستابن �سائق ريد
ب��ول ،م��ا يزيد م��ن �أهمية ال�سباق على
م�ضمار كورني�ش ج��دة ،ال��ذي ميكن �أن
ي�شكل حلظة فا�صلة حل�سم هذا ال�صراع.
وذك���ر االحت���اد ال�����س��ع��ودي لل�سيارات
وال��دراج��ات النارية �أن ت��ذاك��ر الدخول
العام تلبي تطلعات اجلمهور حل�ضور
احلدث الريا�ضي والرتفيهي الأ�ضخم يف
تاريخ اململكة� ،سواء لال�ستمتاع ب�إثارة
ال�سباق� ،أو الفعاليات الرتفيهية املمتعة.
ويوفر هذا اخليار لع�شاق فورموال ،1

�إطاللة على �إث��ارة ال�سباق يف م�ضمار
كورني�ش ج��دة املذهل على م��دار ثالثة
�أي��ام ،واال�ستمتاع بالأن�شطة الرتفيهية
امل�صاحبة يف منطقة اجلمهور ،حيث
يُعر�ض ال�سباق على ال�شا�شات العمالقة،
�إىل ج���ان���ب ح�����ض��ور ح���ف�ل�ات م���ا بعد

ال�سباق.
ورح�����ب الأم���ي��ر خ���ال���د ب���ن ���س��ل��ط��ان
ال��ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��ي�����ص��ل ،رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة االحت����اد ال�����س��ع��ودي لل�سيارات
وال����دراج����ات ال���ن���اري���ة ،ب��ه��ذا الإع��ل�ان
م�����ؤك����دا ���س��ع��ادت��ه ب��ت��و���س��ي��ع ع��رو���ض

التذاكر و�إتاحة الفر�صة �أمام املزيد من
اجلمهور لال�ستمتاع بهذا احلدث الكبري،
خا�صة مع قرار وزارة ال�صحة بتخفيف
الإجراءات االحرتازية.
وبعد �إقامة ال�سباق ال�سعودي ب�أ�سبوع
واح���د ،تختتم مناف�سات بطولة العامل

لفورموال  ،1ب�إقامة �سباق �أبو ظبي ،الذي
�سيكون راب��ع �سباق يف املو�سم يقام يف
الدول العربية ،وهو رقم قيا�سي.
وت�����ش��ارك ق��ط��ر �أي�����ض��ا ل��ل��م��رة الأوىل
يف ا�ست�ضافة �سباقات فورموال  ،1يف
نوفمرب املقبل.

يف ختام اجلولة ال�سابعة من دوري" يلو"..

الوحدة في مدار الكوكب والخليج يواجه القادسية
حائل  -خالد احلامد

تختتم م�ساء اليوم الأربعاء مواجهات اجلولة ال�سابعة من دوري" يلو" لأندية الدرجة
الأوىل ،ب�إقامة مباراتني يف غاية الأهمية..

الوحدة  VSالكوكب
على ملعب مدينة امللك عبدالعزيز بال�شرائع ي�ست�ضيف فريق الوحدة نظريه الكوكب،
يف مواجهة مهمة للفريقني،الوحدة ثالث الرتتيب بر�صيد  13نقطة ،يخو�ض اختبار ًا
قوي ًا �أمام �أهم املناف�سني ،وي�سعى �إىل موا�صلة طريقه نحو ال�صدارة بعد انت�صاره الأخري
على فريق �أحد.
يف املقابل ،الكوكب يدخل اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخري "بديربي اخلرج"
فرفع ر�صيده �إىل  8نقاط ،ويرغب بالعودة بنقاط اللقاء من �أجل املناف�سة على املراكز
الأوىل.
القاد�سية  VSاخلليج
على ا�ستاد الأمري �سعود بن جلوي بالراكة ي�ستقبل القاد�سية �ضيفه اخلليج يف واحدة
من �أقوى مواجهات اجلولة؛ �إذ يطمح القاد�سية �صاحب املركز الثاين ع�شر بر�صيد 8
نقاط يف �إيقاف التفريط بالنقاط بعد تعادله يف اجلولة املا�ضية ،وح�صد النقاط الثالث
التي تعني له كثري ًا يف م�شوار املناف�سة .يف املقابل ،اخلليج "املت�صدر" بر�صيد  13نقطة
يرغب يف تعزيز �صدارته واالبتعاد �أكرث يف املقدمة.

سيطرة هاللية على تشكيلة ربع النهائي
جدة  -البالد

اختار االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الت�شكيلة املثالية للدور ربع النهائي من دوري
�أبطال �آ�سيا ،التي �سيطر عليها العبو الهالل بتواجد  5العبني هم" علي البليهي
وجانغ هيون �سو ونا�صر الدو�سري وحممد كنو وغوميز ،فيما تواجد العبان من
الن�صر هما الأوزبكي جالل الدين ما�شاريبوف واملغربي عبد الرزاق حمدالله.
واختار االحتاد القاري العبني من فريق �أول�سان هيونداي حامل اللقب هما كيم
ت��اي ه��وان الظهري الأمي��ن ،ويل دون��غ جيونغ الع��ب الو�سط ،والعبني �أي�ضا من
بوهانغ �ستيلرز هما احلار�س يل جون والعب الو�سط الأمين ليم �سانغ هيوب.
ي�شار �إىل �أن �أول�سان وبوهانغ يتواجهان اليوم لتحديد الطرف الثاين يف نهائي
دوري �أبطال �آ�سيا.

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

كوزمين يطالب العبيه بنقاط الشباب
جدة -حممد بن نافع
�أبدى املدرب الروماين للكتيبة االحتادية كوزمني
كونرتا عدم ر�ضاه عن �أداء وم�ستوى العبيه يف
م��ب��اراة فريقه الأخ�ي�رة التي حل فيها �ضيف ًا على
نظريه �ضمك� ،ضمن مناف�سات اجلولة ( )8لدوري
ك���أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني ،التي
انتهت بالتعادل الإي��ج��اب��ي بهدف ملثله ،و�أف��ق��دت
االحتاد فر�صته يف تعزيز تقدمه نقطي ًا يف �صدارة
الدوري ،على الرغم من ا�ستمراره مت�صدر ًا �إىل ما
بعد نهاية اجلولة.
و�أك��د كوزمني لالعبيه �أن��ه غري را���ض متام ًا عن

إعالنات محاكم التنفيذ

�أداء ال��ف��ري��ق واالن��خ��ف��ا���ض ال��ك��ب�ير يف م�ستوى
الالعبني والوقوع يف �أخطاء بدائية يف عامل كرة
القدم ،وطالبهم ب���أال تتكرر ،كما طالب الروماين
العبيه ب�ضرورة التعوي�ض بالنقاط ال��ث�لاث يف
م��ب��اراة االحت��اد وال�شباب القادمة ،التي �ستجمع
الفريقني �ضمن مناف�سات اجل��ول��ة التا�سعة يوم
اجلمعة املقبل ،على ا�ستاد الأمري عبدالله الفي�صل
بجدة.
اجلدير ذكره �أن الفريق االحت��ادي يحتل املركز
الأول يف �سلم الرتتيب بر�صيد ( )17نقطة يف حني
يحل الفريق ال�شبابي خام�سا بر�صيد ( )12نقطة.

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

 3أندية تعتمد"البلياردو"
ضمن أنشطتها
الدمام -حمودالزهراين
�أع��ل��ن ن��ادي القاد�سية ع��ن �إدراج ريا�ضة البلياردو وال�سنوكر
�ضمن �أن�شطته ،ك�أول ناد �سعودي ين�شئ فريقا خا�صا لهذه الريا�ضة
منذ تاريخ �إن�شاء االحت��اد ال�سعودي قبل  25عاما ،فهذه هي املرة
الأوىل التي تكون فيها اللعبة حتت مظلة الأندية ،وذل��ك من خالل
لقاء الدكتور نا�صر ال�شمري رئي�س احتاد البلياردو ،برئي�س نادي
القاد�سية �أحمد غدران ،وي�أتي هذا �ضمن اجلهود التي يقوم بها رئي�س
االحتاد يف ن�شر وتطوير والتعريف بها و�إ�ضافتها للأندية الريا�ضية
باململكة ،بعد �أن عانت كثريا من عدم االهتمام طوال الفرتة املا�ضية،
بحيث كانت تلعب يف �صاالت م�ست�أجرة وعلى �إثرها يتم اختيار
الالعبني الذين ميثلون اململكة خارجيا ،كما مت االتفاق مع النادي
على توفري مدربني وطنيني �أ�صحاب �شهادات تدريب عالية للإ�شراف
فنيا على الالعبني .كما �أعلن ناديا الأهلي والنه�ضة عن �إدارج اللعبة
�ضمن �أن�شطتهما �أي�ضا .ويف اجلانب الن�سائي جتاوز عدد الالعبات
 55العبة ،وذل��ك بالتعاون مع جامعة الأم�يرة ن��ورة .كما اختتمت
قبل �أ�سبوع دورة احلكام لل�سيدات مبعهد �إعداد القادة مب�شاركة 25
�سيدة ،كما �سيتم م�شاركة املنتخب الن�سائي يف بطولتي العرب وغرب
�آ�سيا القادمتني ك�أول م�شاركة خارجية ن�سائية للعبة.

رياضة
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بعد ديربي دراماتيكي

الهالل يقصي النصر ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

متابعة  -هالل �سلمان
ت�صوير  -عثمان ال�شمراين

�أعلن فريق الهالل نف�سه طرفا �أول يف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا بعد
فوزه �أم�س على جاره الن�صر ( )1-2يف الدور ن�صف النهائي.
بد�أت املباراة �سريعة من اجلانبني اللذين تبادال اللعب الهجومي،
لكن من دون خطورة حقيقية ،وترجم الهالل �سيطرته امليدانية �إىل
هدف التقدم بتمريرة من الفرن�سي غوميز �إىل املايل ماريغا الذي
�سدد كرة ا�صطدمت بعبدالله مادو و�سكنت �شباك وليد عبدالله يف
الدقيقة  ،17ثم نال الكوري هيون �سو �أول بطاقة �صفراء يف اللقاء
لتدخله على الربازيلي تالي�سكا (د  ،)21وجاء رد الن�صر بكرتني
متتالييتني من تالي�سكا؛ الأوىل �صدها املعيوف والثانية يف ال�شباك
اجلانبية (د  ،)31ويف الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط الأول تلقى
علي الجامي بطاقة حمراء لتدخله على ماريغا.
ويف ال�شوط الثاين ،نزل يا�سر ال�شهراين مكان ماريغا ،فيما �أ�شرك
الن�صر عبدالرحمن العبيد مكان عبدالله اخليربي ،وجاءت �أوىل فر�ص
ال�شوط للن�صر عرب حمدالله الذي ت�صدى لكرته املعيوف (د  ،)47قبل �أن
ي�سجل تالي�سكا هدف التعادل بر�أ�سية بعد ركلة ركنية (د  ،)50ثم نال البليهي
بطاقة �صفراء لتدخله على حمدالله (د  ،)62بعدها لعب �سامي النجعي مكان
عبدالفتاح (د  ،)65ثم �أهدر �سامل فر�صة حمققة بر�أ�سية علت العار�ضة (د  ،)68وعو�ضها

بالهدف الثاين بعد ت�سديدة ا�صطدمت مبادو �أي�ضا (د
 ،)71ون��ال �سلطان الغنام �إن��ذارا لتدخله على برييرا
(د  )75وبعدها لعب �صالح ال�شهري مكان غوميز ،ورد
و�أب��������������و ب���ك���ر
مدرب الن�صر ب�إ�شراك علي احل�سن
مكان ال�صليهم وما�شاريبوف،
وا���ص��ط��دم��ت ت�����س��دي��دة نا�صر
الدو�سري بالعار�ضة (د ،)80
وحت�صل العمري على �إن���ذار
لإم�����س��اك��ه ب�ي�ري���را (د ،)84
بعدها لعب خالد الغنام مكان
�سلطان ،ورد جاردمي ب�إ�شراك
جحفلي والعليان مكان برييرا
وال�بري��ك (د  ،)88ث��م �أ�صيب
نا�صر ونزل مكانه حمد اليامي
(د  ،)90و�أهدر ال�شهري انفرادة
يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع ،ث��م �أ�ضاع
مادو فر�صة حمققة �أمام املرمى (د ،)95
لينتهي اللقاء بفوز هاليل و�صل به �إىل
النهائي للمرة الثالثة يف �آخر � 5سنوات.

أخيرة
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وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن رشوة
جدة  -يا�سر بن يو�سف

كرم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي  ،م�أمور �ضبط ق�ضائي
بالوزارة لرف�ضه قبول ر�شوة مقابل �صرف النظر عن واقعة قيام عمالة خمالفة
من جن�سية �آ�سيوية بتزوير بلد املن�ش�أ لأجهزة ق�ص الرخام.
وتعود التفا�صيل �إىل ا�شتباه مراقب ال��وزارة ب�أحد امل�ستودعات الواقعة
ب�شرق الريا�ض �أث��ن��اء جولة تفتي�شية بتزوير بلد املن�ش�أ "ال�صني ليكون
"�أملانيا" وتقليد عالمات جتارية معروفة.
ومببا�شرة الق�ضية عر�ض امل�س�ؤول عن العمالة على مراقب الوزارة ت�سليمه
مبلغ  100الف ريال وهاتف حممول مقابل �صرف النظر عن املخالفة ،وبناء
عليه مت �ضبط املخالفني بعد كمني حمكم وبحوزتهم كامل املبلغ نقد ًا و�إحالتهم
�إىل اجلهات املخت�صة.
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غرامات مشددة لمخالفات نظام مكافحة التبغ
جدة  -البالد

ك�شفت اللجنة الوطنية ملكافحة ال��ت��ب��غ ،التابعة ل���وزارة
ال�صحة ،عن العقوبات والغرامات املقررة نظامًا للمخالفات
املتعلقة بالتدخني يف الأماكن العامة والإعالن وكذلك خمالفات
البيع  ،وحددت الغرامة بـ  200ريال عقوبة كل من يدخن يف

احلدائق �أو الأماكن العامة �أو اجلهات احلكومية �أو يف مداخلها
مب�سافة �أقل من � 8أمتار .وحددت اللجنة غرامة � 5آالف ريال
عن الرتويج والإع�لان والدعاية لأي نوع من �أن��واع التبغ يف
�أي مكان .وبالن�سبة ملخالفات البيع فت�شمل العقوبات غرامة
قدرها � 5آالف ريال لكل حالة من احلاالت التالية :بيع منتجات

تبغ ال حتمل البيانات التي تو�ضح التحذيرات ال�صحية  -منتج
من منتجات التبغ ملن هم دون  18عامًا -املع�سل �أو اجلراك
�أقل من  500ج��رام -بيع ال�سجائر العادية يف عبوة �أقل من
� 20سيجارة  - -بيع ال�سيجار الكوبي يف عبوة �أقل من 10
�سجائر.

ربط تذاكر «موسم الرياض» بتطبيق «توكلنا»
جدة  -البالد

ك�شف رئي�س الهيئة العامة للرتفيه امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ ،عن تو�ضيح
ريا �إىل �أنه
مهم بخ�صو�ص ربط تذاكر مو�سم الريا�ض بتطبيق "توكلنا" ،م�ش ً
�سيتم طرحها للبيع مرة �أخرى يف حالة عدم ربطها بالتطبيق.
وكان �آل ال�شيخ ،قد �أعلن يف وقت �سابق خطوات ربط تذاكر فعاليات مو�سم
ريا �إىل امل�سارعة باحل�صول على جرعتني من لقاح
الريا�ض بالتطبيق م�ش ً
كورونا.
وق���ال ع�بر ح�سابه على م��وق��ع ت��وي�تر :ت��ذاك��ر فعاليات مو�سم الريا�ض
مربوطة يف تطبيق توكلنا ،ول��ن يدخل �أح��د �أي��ة فعالية ب��دون الربط بني
التذكرة والتطبيق ،ل�ضمان �سالمة اجلميع ،ومن مل ي�أخذ اجلرعتني ي�ستعجل
ب�أخذها الآن .مو�ضحا �إمكانية ا�ستعرا�ض التذكرة عن طريق خدمات التذاكر
بالتطبيق.

إحباط تهريب أطنان حشيش و«قات»
الريا�ض -البالد

متكّنت الدوريات الربية يف مناطق جازان وع�سري وجنران،
م��ن �إح��ب��اط حم���اوالت تهريب ط��ن و( )276ك��ي��ل��وج��رام�� ًا من
احل�شي�ش املخدر و( )66ط ًنا و( )464كيلوجرا ًما من مادة
القات املخدر.
و���ص�� ّرح امل��ت��ح��دث الر�سمي حل��ر���س احل���دود العقيد م�سفر
القريني ،ب���أن��ه مت القب�ض على امل��ت��ورط�ين يف ذل��ك وع��دده��م
( )150مته ًما ،منهم ( )47م��واط�� ًن��ا ،و( )103متهمني من
خمالفي نظام �أمن احلدود بينهم ( )89من اجلن�سية الإثيوبية،
و( )10من اجلن�سية اليمنية ،و( )3من اجلن�سية ال�صومالية،
ومتهم واحد من اجلن�سية الإرتريية  ،م�ؤكدًا �أن رجال حر�س
احل����دود م�ستمرون يف ال��ت�����ص��دي ب��ك��ل ح���زم وع���زم واق��ت��دار
مل��ح��اوالت التهريب ك��اف��ة ،و�سيقفون ���س��دًا منيعً ا �أم���ام ك��ل من
يحاول ا�ستهداف �أمن اململكة و�شبابها باملخدرات.

اليوم تساقط «شُهب الجباريات»
جدة -البالد

ت�صل زخة �شهب اجلباريات ذروة ت�ساقطها هذه ال�سنة من منت�صف الليل
اليوم  ،وخ�لال �ساعات قبل �شروق �شم�س اخلمي�س  ،و�سيكون القمر هذه
ال�سنة يف طور البدر ما يعني �أن نوره �سيغمر ال�سماء طوال الليل بالتزامن
مع ذروة �شهب اجلباريات.
وقال رئي�س اجلمعية الفلكية بجدة املهند�س ماجد �أبو زاهرة ,تعرب الكرة
الأر�ضية يف هذا الوقت من ال�سنة خالل الأج�سام النيزكية املنت�شرة على طول
مدار املذ ّنب هايل م�صدر هذه ال�شهب ،والتي ت�ضرب الغالف اجلوي للأر�ض
وحت�ترق على ارتفاع ح��وايل  100 - 70كيلومرت ،وتظهر لنا يف �صورة
�شهب ولي�س لها ت�أثري على كوكبنا.

الراحة لضيوف الرحمن
مكة املكرمة  -البالد

خ�ص�صت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي � 8آالف عربة كهربائية وعادية للت�سهيل على قا�صدي بيت اهلل احلرام لال�ستفادة
من خدمة العربات لأداء �شعائرهم بكل ي�سر و�سهولة.
وتقود �إدارة خدمات التنقل بتقدمي خدمة العربات املجانية ملحتاجيها ،كما ت�شرف على مقدمي اخلدمة املدفوعة وم�شغل العربات الكهربائية ،وتوزيع
العربات جمان ًا على قا�صدي بيت اهلل احلرام من كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حتى يتمكنوا من القيام بن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة.

«رفقاء» تنشر الوعي لتمكين ذوي اإلعاقة
الدمام – حمود الزهراين

اخ��ت��ت��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة باجلبيل
ممثلة يف �إدارة اخلدمات االجتماعية
"مبادرة رفقاء" ب��ال��ت��ع��اون م��ع عدد
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة
وغ�ي�ر ال��رب��ح��ي��ة ع��ل��ى م���دى ع���ام كامل
ع�بر املن�صات الإل��ك�ترون��ي��ة وامل��راك��ز
الثقافية واالجتماعية مبدينة اجلبيل
ال�صناعية .حيث مت تنفيذ ( )96فعالية
وبرناجمً ا.
ا�ستهدفت املبادرة  ،طبقا ملدير �إدارة
اخل��دم��ات االجتماعية خلف ال�شمري
� ،إىل ن�شر ال��وع��ي والتثقيف ب�أهمية
التمكني االجتماعي لفئة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وتدريبهم ودعمهم ب�شكل
فعال ،بحيث ميكنهم من االندماج مع
املجتمع ،وتعزيز االجتاهات الإيجابية
نحوهم ،بالإ�ضافة �إىل حتفيز العاملني
يف جماالت الرتبية اخلا�صة �إىل مزيد
من العطاء والبذل يف هذا املجال.

«إنستغرام» يضر بالصحة
العقلية للمراهقين

زفاف عروسين في طنجرة طهي

كاليفورنيا -وكاالت

يوا�صل تطبيق �إن�ستغرام ا�ستهداف ال�شباب
واملراهقني بكافة الو�سائل املتاحة ،و�سط املناف�سة
ال�شديدة وانت�شار تطبيقات م�شابهة على من�صات
التوا�صل االجتماعي وخم���اوف م��ن ف��ق��دان هذه
الفئة العمرية  ،فيما حذر تقرير ن�شرته �صحيفة
"وول �سرتيت جورنال" تقرير ًا مطلع ال�شهر
اجلاري ،قالت فيها �إن "�إن�ستغرام" ي�ضر بال�صحة
العقلية للمراهقني خ�صو�ص ًا الفتيات".
ونفذ "�إن�ستغرام" �إج���راءات �إنفاق غري عادية
جل��ذب انتباه امل��راه��ق�ين ،و���ش��ددت ب�شكل خا�ص
على فئة ت�سمى "املدر�سة الثانوية املبكرة" ،والتي
�صنفت على �أنها ترتاوح من � 13إىل  15عام ًا.
والي��زال��ن �إن�ستغرام �أك�بر من�صات التوا�صل
االجتماع ،مع �أكرث من  1.3مليار م�ستخدم ،فيما
"تيك توك" لديه مليار م�ستخدم و "�سناب �شات"
عند  500مليون ،وفق ًا لبيانات من ال�شركات.

دلهي  -وكاالت

ب��دال م��ن ال�سري يف م��وك��ب اح��ت��ف��ايل ل��ل��زف��اف  ،ا�ضطر
عرو�سان �إىل ا�ستخدام �أغ��رب و�سيلة التخطر على بال
لالنتقال �إىل مقر احلفل .فقد �صادف حفل زفاف عرو�سني
هنديني حالة في�ضان غمرت �شوارع البلدة  ،فا�ضطرا �إىل
ا�ستخدام طنجرة طبخ وا�سعة كو�سيلة انتقال و�سط املياه

 ،حتى يذهبا �إىل االحتفال بالزفاف يف والية كريال ،جنوبي
الهند .وذكرت التقارير �أن العرو�سني جلبا الطنجرة الكبرية
من �أحد املطاعم التي ت�ستخدمها عادة يف تقدمي الطعام،
خالل االحتفاالت  ،حيث �أ�صرا على االحتفال بالزفاف رغم
الفي�ضانات التي اجتاحت املنطقة و�أ�سفرت عن م�صرع 27
�شخ�صا يف خمتلف مناطق الوالية.

