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الريا�س- البالد
�سهد موؤمتر م�ستقبل الطريان توقيع اأكرث من 50 اتفاقية 
ت�سل قيمتها اإىل 10 مليارات ريال، �سملت اتفاقيات ثنائية 
للخدمات اجلوية؛ بهدف تعزيز الربط بني ال�سرق الأو�سط 
�سراكات  توقيع  جانب  اإىل  واأفريقيا،  الالتينية  واأمريكا 
الب�سري  امل���ال  راأ����س  تنمية  يف  وات��ف��اق��ي��ات  تكنولوجية 
وت�سغيل املطارات.  و�سهد الختتام تقدمي "اإعالن الريا�س 
للطريان" الذي ُيحدد 6 مبادئ توجيهية مل�ستقبل الطريان، 

التي �ست�سّكل عاماًل حا�سًما لتوجيه قطاع الطريان الدويل 
�سوب دعم البتكار وبناء قطاع عاملي اأكرث ا�ستدامة

املهند�س  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  النقل  وزي���ر  واأك���د   
�سالح اجلا�سر، اأن "اإعالن الريا�س للطريان"، ميثل نقطة 
كل  متكرًرا  حدًثا  �سي�سبح  املوؤمتر  اأن  اإىل  لفًتا  حمورية، 
عامني. وقد ح�سلت اململكة على اجلائزة العربية للطريان 
التحديات  اأ�سعب  معاجلة  يف  بجهودها  اعرتاًفا  امل��دين، 

التي تواجه القطاع عاملًيا.

مليارات ريال التفاقيات مستقبل الطريان
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تطبيق قرار حماية مباين الرتاث العمراينمو�سم جدة ينع�س قطاع الفنادق 
جدة - خالد بن مر�ساح

قطاع  يف  م�سبوق  غ��ري  ح��راًك��ا   2022 ج��دة  مو�سم  اأوج���د  
الفنادق والإيواء؛ حيث حقق اأرقام اإ�سغال فاقت التوقعات.

اأن  واأكد املخت�س يف قطاع ال�سياحة والفندقة ثامر احلربي، 
كثرًيا من فنادق مدينة جدة من فئتي 4 و 5 جنوم، و�سلت ن�سبة 
م�سرًيا  ج��دة،  مو�سم  انطالق  بعد   ،%  100 اإىل  فيها  الإ�سغال 
�سينعك�س  ك��ب��رًيا،  ا�ستثنائًيا  حدًثا  يعترب  ج��دة  مو�سم  اأن  اإىل 

اإيجاًبا على القطاع القت�سادي ب�سكل عام، وعلى قطاع الإيواء 
اأعلنت  التي  الأرق��ام  اأن  اإىل  لفًتا  اخل�سو�س،  بوجه  والفنادق 
اأيامه  املو�سم يف  زّوار  اإدارة مو�سم جدة، عن جتاوز عدد  عنها 
الثالثة الأوىل 200 األف زائر حمفز كبري لإنعا�س قطاع الإيواء 
يف جدة، مو�سًحا اأن التنوع اجلميل بني مناطق فعاليات املو�سم 
لت�سع مناطق خمتلفة، و2800 فعالية، كان اختياًرا ذكًيا يلبي 

رغبات جميع الأذواق والأعمار.

الريا�س - البالد
ويبتكره،  ينتجه  ما  خالل  من  تتج�ّسد  الإن�ساين  احل�سور  دللة 
كيانًا  ال��رتاث  هيئة  اأ�س�ست  لذلك  ويبنيه،  ي�سيده  ما  خ��الل  من  اأو 
عملية  وه��و  العمراين"،  ل��ل��رتاث  الوطني  "ال�سجل  عليه  اأطلقت 
ح�سر وت�سجيل وت�سنيف وتوثيق جلميع مناطق ومباين الرتاث 
بها،  واملحيطة  فيها  توجد  التي  واملناطق  وحمتوياتها،  العمراين 
هذا  م��ع  لالآثار"وات�ساقا  الوطني  "ال�سجل  مل�سار  راف���دًا  ليكون 

الهتمام اأعلنت هيئة الرتاث اأم�س البدء يف تطبيق القرار )680( 
جميع  يف  تدهورها  من  واحل��د  العمراين،  ال��رتاث  مباين  حلماية 
 )680( رق��م  ال���وزراء  جمل�س  لقرار  اإن��ف��اذًا  وذل��ك  اململكة،  مناطق 
بتاريخ 1442/11/19ه�، القا�سي بتعديل املادة الثالثة من نظام 
ثانية  اإ�سافة فقرة  العمراين، حيث متت  الآثار واملتاحف والرتاث 
اأو  اأث��ري،  اأي موقع  )للهيئة عند ثبوت تدهور حالة  اأن  تن�س على 

موقع تراث عمراين، اأو �سعبي، اأو مبنى تاريخي.

البالد - مها العواودة 
من  اخل��وداين،  كامل  الوطنية  للمقاومة  ال�سيا�سي  املكتب  حذر ع�سو 
اليمن؛  اأبناء  م�ستقبل  على  احلوثية  ال�سيفية  املراكز  اأه��داف  خطورة 
وجتنيد  العقول  تفخيخ  فيها  ويتم  الإره��اب،  �سناعة  مراكز  باعتبارها 

جيل من القتلة.
وقال اخلوداين ل�"البالد": اإن الإح�ساءات ت�سري اإىل اإجبار 200 األف 
من  املجتمع  بوجه  موقوتة  قنابل  يجعلهم  ما  ال��دورات،  بهذه  لاللتحاق 

اأول �سحاياهم  بوه، و�سيكون  ت�سرَّ الذي  الإرهابي  الطائفي  الفكر  خالل 
 44 اأن  توؤكد  الكثري من احلوادث  والأ�سر، وقد ظهرت  والأمهات  الآباء 
حالة قتل لالآباء والأمهات متت على يد اأبنائهم واأفراد من اأ�سرهم عادوا 

من الدورات الطائفية احلوثية.
ولفت اإىل اأن احلوثيني افتتحوا هذه املراكز لتلقني ال�سغار �سعارات 
برامج  احلقيقة  يف  ه��و  امللي�سيا  عنه  تتحدث  ال��ذي  فالعلم  اإج��رام��ي��ة، 
طائفية، ودورات يدر�س عربها الطالب مناهج اإرهابية بحتة؛ لتحل حمل 

الدماغ  ومغ�سول  الفكر  م�سلوب  جيل  اإع��داد  وبالتايل  التعليمي،  املنهج 
ال�سعار  من  الآخ��ر  "اجلزء  واأ�ساف:  والطائفية.  بالكراهية  وم�سحون 
لهذه  الرئي�س  الهدف  هو  وهذا  للجبهات،  الأطفال  وحت�سيد  التعبئة  هو 
اإىل اجلبهات،  الذهاب  الأ�سر والقبائل عن  اأن عزوف  املراكز"، مو�سًحا 
الطالب  ال�سيفية؛ ل�ستهداف  املراكز  لفكرة  الرتويج  اإىل  دفع احلوثيني 
اأدمغتهم  غ�سل  بعد  لإع��داده��م  املراهقة  �سن  معظمهم  يتجاوز  مل  الذين 

بدورات ثقافية واإر�سالهم جلبهات القتال ومواجهة املوت.

األف طفل حتت �سغط اإرهاب احلوثي
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التعليم
يعزز دور الجامعات كمنصة 

للتفكير واإلبداع

موسم جدة
عروض مشوقة 

للسيرك 

أفالم سعودية
تتنافس على السعفة 

الذهبية

البالد - مها العواودة 
النتخابات  يف  ال�سني،  املقعد  ع��ن  اللبناين،  املر�سح  ي��رى 
���س��رورة  الن��ت��خ��اب  اأن  ع��ل��و���س،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  النيابية 
باعتبارها الطريق الوحيد ملواجهة م�سروع حزب الله التدمريي 
اخلبيث الهادف للق�ساء على الوجود ال�سني، معترًبا اأن الذهاب 
بكل قوة يف اجتاه امل�ساركة يف النتخابات يغري املعادلة القائمة 
العربية، لفتا  لبنان  ال�سني وهوية  الوجود  لبنان، ويحفظ  يف 
اإىل اأن املقاطعة التي ينادي بها البع�س من �ساأنها اأن تق�سي على 

الوجود ال�سيا�سي للطائفة ال�سنية على الأقل ملدة اأربع �سنوات.
يدفع-  لبنان  يعي�سه  الذي  الواقع  اإن  ل�"البالد":  علو�س  وقال 
عن  للتعبري  الق��رتاع  اإىل  الذهاب  �سرورة  اإىل  �سرامة-  وبكل 
ال����راأي، واخ��ت��ي��ار الأ���س��خ��ا���س الأك���رث ك��ف��اءة وق���وة واأ�سحاب 

امل�سروع املنقذ للبنان على كافة الأ�سعدة؛ �سيا�سًيا واقت�سادًيا 
الق�ساء على  وتنموًيا، وعلى م�ستوى املواجهة مع من يريد 

لبنان العربي وما�سيه وحا�سر وم�ستقبله.
ال�سمت  واأن  �سيًئا  يفيد  لن  العتكاف  اأن  علو�س،  واأك��د 
من  مل��زي��د  لبنان  لأع����داء  جمانية  فر�سة  �سيعطي  ال�سني 
ال�سيطرة، منتقًدا خطاب ح�سن ن�سر الله التهديدي- الذي 
يف  ت�سب  ل  لالنتخابات  نتيجة  اأي  قبول  لعدم  فيه  اأمل��ح 
واحد  طريق  اإل  لديه  لي�س  الله  "ن�سر  وق��ال:  م�سلحته. 
الوقوف يف وجه  فالواجب  لذلك  الغدر؛  للمواجهة وهو 
لهذا  ال�سماح  وع��دم  والتهديد،  وال��رتوي��ع  القتل  منطق 
بال�ستمرار؛  الله  ن�سر  ميثله  ال��ذي  املذهبي  امل�سروع 

لأنه تهديد حقيقي لهوية لبنان".

انتخابات لبنان تنهي م�سروع »حزب اهلل« التدمريي
المرشح النيابي علوش لـ»            «:
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مسك
يثري المشهد اإلبداعي 

والتواصل العالمي

ملقتل شريين أبو عاقلة  
عة 

واس
  

إدانة

 افتتحها حمافظ جدة
 عروض ترفيهية مبهرة 

بحديقة األمير ماجد
جدة - عبدالهادي املالكي
اف��ت��ت��ح حم���اف���ظ ج����دة ���س��اح��ب 
ال�سمو الأمري �سعود بن عبدالله بن 
م�سروع  )الأرب��ع��اء(،  اأم�س  جلوي، 
تطوير حديقة ومم�سى الأمري ماجد 
 130 ب�  اإجمالية تقدر  على م�ساحة 
 80 نحو  ت�سل  وبتكلفة  م2،  األ��ف 
مليون ريال، وذلك تزامنًا مع مو�سم 

جدة 2022م.
وب��ي��ن��ت اأم���ان���ة حم��اف��ظ��ة ج����دة، اأن 
"اأن�سنة  م��ب��ادرة  �سمن  ياأتي  امل�سروع 
املدن وحت�سني جودة احلياة" التي تعد 
اإحدى م�ستهدفات روؤية اململكة 2030م، 

�سمن  �ستكون  احل��دي��ق��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
املو�سم  فعاليات  �ستحت�سن  التي  املواقع 

م��ن مرافق  ب��ه  تتميز  مل��ا  ن��ظ��ًرا  امل��ت��ن��وع��ة؛ 
ا�ستيعابية  وط��اق��ة  وت�ساميم،  وم�ساحات 

م�سروع  اأن  م�سيفة  ال���زوار،  م��ن  كبري  لعدد 
تطوير احلديقة واملم�سى يعد الأكرب من نوعه 

زي��ادة  اإىل  وي��ه��دف  ج��دة،  مدينة  م�ستوى  على 
ورف��ع  اخل�����س��راء،  امل�سطحات  م��ن  ال��ف��رد  ن�سيب 

على  املوقع  لحتواء  الريا�سة؛  ممار�سة  م�ستوى 
لل�سكان  مميًزا  متنف�ًسا  ي�سكل  كما  للم�سي،  م�سارات 

2والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية اآمنة وجاذبة.

المراكز الصيفية تلقنهم اإلجرام .. الخوداني لـ»             «: 
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ت�سوير- خالد بن مر�ساح



الريا�ض- البالد
واملعر�ض  امل���ؤمت��ر  فعاليات  ختام  يف   
ال�����دويل ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ن��اق�����س��ت اجل��ل�����س��ة 
لت�س�رات  امل�ستقبلية  ال��روؤى  الأخ��رة 
وخطط التعليم، حيث افتتحت اجلل�سة 
لرئي�ض  اخل��ا���ض  للممثل  عمل  ب���رق��ة 
اململكة  يف  للتعليم  الربيطاين  ال���زراء 
الربوفي�س�ر ال�سر �ستيف �سميث، التي 
اأكد فيها على اأن تعليم ذوي الحتياجات 
اإ�سالحات، مطالبًا  اإىل  اخلا�سة يحتاج 
مب��ن��ح ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م امل���زي���د من 

الهتمام والثقة وال�سفافية.
حممد  الإم���ام  جامعة  رئي�ض  واأو���س��ح  
بن  اأحمد  الدكت�ر  الإ�سالمية  �سع�د  بن 
والأزم��ات  التحديات  اأن  العامري  �سامل 
امل��ع��ا���س��ر تتنامى  ت���اج��ه ع��امل��ن��ا  ال��ت��ي 
يتطلب  مما  املتغرات،  فيها  وتتداخل 
العمل على ترتيب الت�ازنات والأوليات 
مبينًا  التعليم،  تط�ير  عملية  اإط��ار  يف 
اأن اجلامعات املن�سة الأ�سا�سيَّة للتفكر 
معطيات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  والإب�������داع 

الث�رة ال�سناعية الرابعة وخمرجاتها.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���دم رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة امللك 
في�سل د.حممد بن عبد العزيز الع�هلي 
خ���الل اجل��ل�����س��ة ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن���ان: 
برنامج  دع���م  يف  اجل��ام��ع��ات  )جت����ارب 
وحتقيق  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ق���درات  ت��ن��م��ي��ة 
ال�ستثمار  برنامج  وح���ل  ال��روؤي��ة(.   
ا�ستعر�ض  التعليمية،  للك�ادر  الأمثل 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ي���ل 
يف  عمر  ب��ن  د.عبدالرحمن  والتط�ير 

ورقة عن�انها: اأهم العنا�سر التي تركز 
الب�سرية،  القدرات  على برنامج حتقيق 
والت�جه لتح�سني ج�دة التعليم باإعداد 
خطة اإ�سرتاتيجية لع�سر �سن�ات قادمة 
الأطفال  ريا�ض  يف  الت��سع  تت�سمن؛ 
الأولية،  واملراحل  البتدائية  لل�سف�ف 

ورفع ن�سب الإ�سناد للمعلمات.
الأك��ادمي��ي��ة  ال�����س���ؤون  وحت��دث��ت عميد 
ناياجن  التدري�ض بجامعة  وع�س� هيئة 
اإي  د.ل���  �سنغاف�رة  يف  للتكن�ل�جيا 
ل�نغ عن �سرورة ا�ستغالل الفر�ض التي 
على  للح�س�ل  ك�رونا  جائحة  اأفرزتها 

نظام تعليمي اأكرث مرونة، م��سحة اأن 
الطلبة �سيحتاج�ن م�ستقباًل اإىل معرفة 
�ساملة ومتخ�س�سة، مما يتطلب حتقيق 
قطاع  يف  وم�����س��ت��دام��ة  ���س��ام��ل��ة  تنمية 
والتط�ير  امل��دار���ض،  وتاأهيل  التعليم، 

املهني للمعلمني.

محليات
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محافظ الطائف يلتقي األهالي 
ويؤكد على جودة الخدمات 

 معهد"مسك" يثري المشهد 
اإلبداعي والتواصل العالمي

الطائف - البالد
التقى الأمر �سع�د بن نهار بن �سع�د بن عبدالعزيز 
حمافظ الطائف، اأهايل املحافظة؛ ملناق�سة تطلعاتهم 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ت��ن��م���ي��ة 
القيادة  لت�جيهات  تنفيذًا  باملحافظة،  واخل��دم��ي��ة 

الر�سيدة.
مب�ست�ى  الرتقاء  اأهمية  اللقاء  خالل  �سم�ه  واأك��د 
وج�دتها،  واملقيمني  للم�اطنني  املقدمة  اخلدمات 
خمتلف  مع  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  عرب  وذل��ك 
اجلهات احلك�مية، مبينا اأن جه�د املحافظة م�ستمرة 
ت��ط���ي��ر خ��دم��ات اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة، وتبني  يف 
كافة  الهادفة، خلدمة  املبادرات والربامج  واحت�سان 
�سرائح جمتمع الطائف، مع اأهمية م�ا�سلة الزيارات 
امليدانية واجل�لت التفقدية لالطالع على متطلبات 
احتياجاتهم  املحافظة  اأه��ايل  مع  وبحث  امل�اطنني. 
الق�س�ر  واأوج��ه  املالحظات  على  مطلعًا  ومطالبهم، 
ملعاجلتها يف حينها، وعلى اخلدمات املقدمة لالأهايل، 

وامل�سروعات اخلدمية والتنمية اجلاري تنفيذها يف 
وفق  بتنفيذها  الكفيلة  وال�سبل  امل��ج��الت،  خمتلف 
مبا  ال�سع�بات،  كافة  وتذليل  لها،  امل��ع��دة  اخلطط 
للم�اطنني  اخلدمات  اأف�سل  على  احل�س�ل  ي�سمن 
القيادة  لت�جيهات  اإن���ف���اذًا  باملحافظة،  واملقيمني 
احلكيمة، لأهمية الرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املقدمة 

وج�دتها، مبا يحقق رفاهية وراحة امل�اطن.
الآراء واملقرتحات  اإىل عدد من  املحافظ  ا�ستمع  كما 
ال�اردة من قبل الأهايل يف خمتلف املجالت، من�هًا 
باملتابعة احلثيثة والتن�سيق امل�ستمر مع اجلهات ذات 
يف  ت�سهم  التي  الهادفة  املقرتحات  لإي�سال  العالقة 
حتقيق تطلعات الأهايل وامل�اطنني مبختلف مناطق 

ومراكز حمافظة الطائف.
 وثمن اأهايل حمافظة الطائف اهتمام �سم�ه بتلبية 
ومقرتحاتهم  لآرائ���ه���م  وال���س��ت��م��اع  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
لتحقيقها على اأر�ض ال�اقع مع اجلهات ذات العالقة، 

وحتقيق التنمية ال�ساملة باملحافظة.

يف ختام جل�سات م�ؤمتر م�ستقبل التعليم ..
تعزيز دور الجامعات كمنصة للتفكير واإلبداع 

   خطة استراتيجية عشرية ونظام تعليمي أكثر مرونة
   تطوير رياض األطفال وقدرات ذوي االحتياجات

فتح اآفاقا وا�سعة اأمام الفنانني..

الريا�ض- البالد
مل�ؤ�س�سة  التابع  للفن�ن  م�سك  معهد  اأطلق   
معر�ض  "م�سك" فعاليات  �سلمان  بن  حممد 
الأم���ر  ���س��ال��ة  يف  خيالت"  "تعاودين 
وي�ستمر  بالريا�ض  للفن�ن  فهد  بن  في�سل 
لي�سم نخبة من  القادم،  اأغ�سط�ض  حتى 15 
الفنانني ال�ساعدين ال�سع�ديني والعامليني، 
يف  لالإ�سهام  املعهد  دور  تعزيز  خطى  كاأحد 
وا�سعة  اآف��اق  وفتح  الإب��داع��ي  القطاع  من� 
املحلي،  الفني  امل�سهد  لإث��راء  الفنانني  اأم��ام 
مع  وال��ت���ا���س��ل  للنقا�ض  م�ساحة  وتهيئة 
باملفاهيم  الرتقاء  بهدف  العاملني  الفنانني 

الفنية املحلية.
"تعاودين خيالت" لزواره  ويقدم معر�ض 
الفنانني  اأع��م��ال  بني  اعتيادية  غر  جتربة 
بها  ع���اودوا  التي  وو�سائلهم  ع�سر  الأح���د 
ما  ُتف�سر  �سياقات  يف  واأع��ادوه��ا  خيالتهم 
بتن�سيق  والإب��ق��اء،  وال�عي  التاأين  يعنيه 
والقيم  لي�ينبرغر  �سام�يل  الفني  القيم 
الفني امل�ساعد يف معهد م�سك للفن�ن ن�رة 

�سع�د الق�سيبي.
واأ�سارت مديرة اإدارة التقييم الفني يف معهد 
م�سك للفن�ن ب�سمة ال�سرثي اإىل اأن املعر�ض 

ياأتي �سمن املعار�ض ال�سن�ية التي ينظمها 
وبناء  املعارف  لتنمية  ت�سعى  التي  املعهد، 
واملجتمع  الفنانني  بني  الت�ا�سل  ج�س�ر 
فنانني  مب�ساركة  الثقايف  التبادل  وتعزيز 
ي�سعى  العامل.واأ�سافت:  دول  خمتلف  من 
املعهد من خالل هذا املعر�ض لتعريف الزائر 
اأن  �ساأنها  من  الفني  للتقييم  متن�عة  بطرق 
تخلق  واأن  املقدم  الفني  باملحت�ى  ترتقي 
عن  البحث  دواف��ع  وتنمي  جديدة  ب��داي��ات 

املعرفة يف جمالت الثقافة والفن�ن.
خيالت"  "تعاودين  م��ع��ر���ض  ��د  وُي��ج�����سِّ
التي  ال�ستثنائية  اللحظات  تخليد  اأوجه 
ل ُتعاد يف جمتمعاتنا الآخذة يف التط�ر، 
التي  الجتماعية واجلغرافية  ات  كالتغررُّ
فنية  اأع��م��ال  خ��الل  م��ن  ال��ي���م،  ن�سهدها 
تن�عت بني املج�سمات والرتاكيب الفنية 
الأع��م��ال  ب��ني  وم��ن  والفيدي�،  وال�����س���ر 
التي يت�سمنها املعر�ض جند عمل الفنانة 
ال�سع�دية الدكت�رة زهرة الغامدي "بعد 
ت�هم" الذي ُعِر�ض يف اجلناح ال�سع�دي 
يف بينايل البندقية 2019؛ حيث �ساغته 
يف  م��رة  لأول  ليعر�ض  ج��دي��دة  ب�س�رة 

اململكة.

حت�يل وادي حنيفة اإىل وجهة خالَّبة..
خطط تطوير نوعية لبوابة الدرعية 

الريا�ض - البالد
الربامج  من  جملة  عن  الدرعية  ب�ابة  تط�ير  هيئة  اأعلنت 
اإ�سرتاتيجيتها  اإط���ار  يف  الن�عية،  التط�يرية  واخل��ط��ط 
ال�ساملة �سمن م�ساركتها يف فعاليات "�س�ق ال�سفر العربي"، 
والثقافية  البيئية  اجل�انب  لت�سمل  اخلطط  تن�عت  حيث 

والرتفيهية والإبداعية.
عن  املعر�ض  فعاليات  انطالق  بداية  مع  الهيئة  واأو�سحت 
خطتها لتح�يل وادي حنيفة، اأحد اأهم واأكرث الأودية �سهرًة 
يف اململكة اإىل وجهة طبيعة خالبة، حيث �ستتم اإعادة تاأهيل 
2 كيل� مرت مربع من ب�ساتني النخيل التي حتت�ي على مئات 
اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  املحلية،  البيئة  من  الأ�سجار  من  الآلف 
حدائق جديدة وممرات للم�سي وم�سارات لرك�ب الدراجات 
للتنزه،  واأماكن  الطلق  اله�اء  يف  األعاب  ومناطق  اله�ائية 
حيث  وال���زوار؛  املحليني  لل�سكان  احلياة  ج���دة  يعزز  مبا 
يتميز وادي حنيفة مب�قعه اجلغرايف ويت�اجد على الطرف 
الغربي من الدرعية التاريخية مهد انطالقة الدولة ال�سع�دية 
التاريخي  "الطريف"  ح��ي  م��ن  مقربة  على  ويقع  الأوىل، 

املدرج على قائمة "الي�ني�سك�" للرتاث العاملي.
مناطق  اأرب��ع  من  حنيفة  ل���ادي  الرئي�ض  املخطط  ويتاألف 
تفاعلية هي منطقة الرتاث والثقافة وت�جد بالقرب من حي 
م�سهد  ابتكار  على  هنا  الهتمام  ين�سب  حيث  "الطريف"، 
زون  ليفينج  وادي  ومنطقة  ال��زائ��ر،  جتربة  ي��رثي  طبيعي 
على  وت�ستمل  الدرعية  لب�ابة  الغربية  احل��اف��ة  على  التي 
العديد من التجارب و�سط حميط ال�ادي اجلميل، مع وج�د 
ال�سياحة  الرتفيهية، مرورًا مبنطقة  امل�ساحات  جمم�عة من 
وت�سم  الدرعية،  ب�ابة  من  اجلن�ب  اإىل  تقع  التي  البيئية 
ومركز  الفطرية  احل��ي��اة  حلماية  الدرعية"  "براري  مركز 

الريا�سة  مبنطقة  انتهاًء  والتط�ير،  للبح�ث  النخيل  تراث 
والأن�سطة، حيث ُاخترت املنطقة اجلن�بية الغربية لتك�ن 
م�قعًا لالأن�سطة الريا�سية واملغامرات ال�سيقة بطابع ح�سرٍي 
معا�سر. وجددت هيئة تط�ير ب�ابة الدرعية يف ثاين اأيام 
على  عزمها  تاأكيد   ،"2022 العربي  ال�سفر  "�س�ق  فعاليات 
افتتاح "مطل البجري" ال�جهة اجلديدة الرئي�سة للمطاعم 
حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  لح��ق  وق��ت  يف  بالدرعية،  واملقاهي 
التاريخي"،  "الطريف  م�قع  على  مبا�سرة  باإطاللت  يتميز 
و�سي�سم اأربعة مطاعم حا�سلة على اأعلى ت�سنيفات مي�سالن 
جميع  لرت�سي  بعناية  خمتارة  جتارية  عالمة   21 بني  من 
ما بني  اململكة وخارجها، وتتن�ع  داخل  ال��زوار من  رغبات 
الأ�سيلة،  ال�سع�دية  املاأك�لت  اإىل  الفاخرة  العاملية  املطاعم 
مع  ُتطلق  التي  الأط��ع��م��ة  منافذ  م��ن  جمم�عة  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

تبلغ  التي  املطاعم  وجهة  �ستك�ن  كما  امل�ا�سم،  منا�سبات 
الطهي  لنج�م  مالئمًا  مكانًا  مربع  مرت  األ��ف   15 م�ساحتها 
املحليني لإبراز اإبداعاتهم، من خالل من�سة لعر�ض اأطباقهم 

والك�سف عن فن�ن الطهي ال�سع�دية للعامل.
الثالث  الي�م  يف  الدرعية،  ب�ابة  تط�ير  هيئة  اأعلنت  كما 
مركز  اأول  امل�ستقبل،  لفن�ن  الدرعية  مركز  عن  للفعاليات، 
حيث  الرقمية؛  للفن�ن  خم�س�ض  اململكة  يف  فني  تعليمي 
ب�ابة  تط�ير  هيئة  ب��ني  م�سرتك  كم�سروع  امل��رك��ز  اأط��ل��ق 
الدرعية ووزارة الثقافة، ومن املت�قع افتتاحه العام القادم، 
فعاليات  لتنظيم  الرقمية  الفن�ن  مبدعي  خالله  من  تدع�  اإذ 
مناهج  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ًة  "هاكاث�ن"،  م�سرتكة  رقمية 
ال�سمات  وت��ت��ن��اول  ك��ام��ل  ع��ام  م��دى  على  ُت��دّر���ض  تعليمية 

واجل�انب الرقمية للم�سهد الفني.

محافظ جدة يدشن حديقة األمير ماجد
جدة - عبدالهادي املالكي
ت�س�ير- خالد بن مر�ساح

الأم��ر  ال�سم�  �ساحب  ج��دة  حمافظ  د�سن 
���س��ع���د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ج���ل����ي، اأم�����ض 
)الأربعاء(، م�سروع تط�ير حديقة ومم�سى 
تقدر  اإجمالية  م�ساحة  على  ماجد  الأم���ر 
 80 نح�  ت�سل  وبتكلفة  م2،  األ��ف   130 ب� 
جدة  م��سم  مع  تزامنًا  وذلك  ري��ال،  ملي�ن 

2022م.
امل�سروع  اأن  ج��دة  حمافظة  اأم��ان��ة  وبينت 
وحت�سني  امل��دن  "اأن�سنة  مبادرة  �سمن  ياأتي 
م�ستهدفات  اإح��دى  تعد  احلياة" التي  ج���دة 
اأن احلديقة  اإىل  اململكة 2030م، لفتة  روؤية 
�ستحت�سن  ال��ت��ي  امل����اق���ع  ���س��م��ن  ���س��ت��ك���ن 
به  تتميز  ملا  نظرا  املتن�عة  امل��سم  فعاليات 
وطاقة  وت�ساميم،  وم�ساحات  م��راف��ق  م��ن 
ا�ستياعبية لعدد كبر من الزوار، م�سيفة اأن 
م�سروع تط�ير احلديقة واملم�سى يعد الأكرب 
ويهدف  جدة  مدينة  م�ست�ى  على  ن�عه  من 
امل�سطحات  م��ن  ال��ف��رد  ن�سيب  زي����ادة  اإىل 
الريا�سة  اخل�سراء، ورفع م�ست�ى ممار�سة 

كما  للم�سي،  م�سارات  على  امل�قع  لحت�اء 
والزائرين،  لل�سكان  مميزًا  متنف�سًا  ي�سكل 

وي�فر بيئة ترفيهية اآمنة وجاذبة.
وتقع حديقة الأمر ماجد و�سط مدينة جدة 
الهند�سة،  ميدان  اأم��ام  املكرونة  طريق  على 

بط�ل  مم�سى  تنفيذ  عنا�سرها  يف  وت�سم 
 1800 بط�ل  للدراجات  وم�سار  مرت   1000
اأطفال  األعاب  منطقة  لأك��رب  بالإ�سافة  م��رتا، 
ل�  ت�سل  م�ساحة  على  امل��دي��ن��ة  يف  مفت�حة 
9.730 م2، مدع�مة بجميع اخلدمات العامة 

والذكية، كما تتك�ن احلديقة، من م�سطحات 
الإجمالية  امل�ساحة  من   %34 تغطي  خ�سراء 
واأ�سجار  النجيلة  م��ن  غطاء  على  حمت�ية 
نخلة؛  و382  ���س��ج��رة   918 ب��ع��دد  طبيعية 
الرتبة  ومغطيات  ال�سجرات  اإىل  بالإ�سافة 

وال�سباريات.
ت�سمن  امل�سروع  اأن  اإىل  الأم��ان��ة  واأ���س��ارت 
اإن�ساء ثالثة مباين لدورات مياه عامة بنمط 
معماري ع�سري وتلبي جميع فئات املجتمع 
حيث جرى تخ�سي�ض 25 دورة مياه للن�ساء 

دورات   6 ت�فر  ع��ن  ف�سال  للرجال،   23 و 
مقاعد  الإعاقة وتهيئة  لذوي  مياه خم�س�سة 
غرف   4 على  احت�ائها  بجانب  لل��س�ء، 
احل��دي��ق��ة  حتت�سن  ك��م��ا  ب��ال��ط��ف��ل.  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
ي�ست�عب  مدرجا  يحت�ي  مفت�حًا  م�سرحًا 
للفعاليات  واأر���س��ا  متفرج،   1000 من  اأك��رث 
عيادة  اإىل  بالإ�سافة  م2،   5.624 مب�ساحة 
للتحكم واملراقبة  الأولية ومبنى  لالإ�سعافات 
جمهز بكامرات م�زعة على امتداد امل�سروع 
ي�سل عددها اإىل 63 كامرا بجانب مكربات 

ال�س�ت.
و�سي�ستمتع الزائرون باأط�ل ناف�رة تفاعلية 
من ن�عها يف احلدائق العامة بجدة اإذ ي�سل 
ارتفاعها اإىل 30 مرتا، يف حني ت�سل الطاقة 
نح�  اإىل  ال�����س��ي��ارات  مل���اق��ف  ال�ستيعابية 
م�قفا   47 لت�فر  بالإ�سافة  م�قف   1000
م�سروع  ويتميز  الإع��اق��ة.  ل��ذوي  خم�س�سا 
تتك�ن  متكاملة  حتتية  بنية  بت�فر  احلديقة 
والأم��ط��ار  ال�����س��ي���ل  ت�سريف  �سبكات  م��ن 
وال�سرف ال�سحي، وتغذية املياه واحلريق، 

و�سبكة الري الرئي�سية و�سبكة الكهرباء.



الريا�ض - البالد
الإن�سانية براجمه  للإغاثة والأعمال  امللك �سلمان   وا�سل مركز 

د�سن مب�ستودع  اليمن؛ حيث  والتنموية يف  الإن�سانية 
ال�سحة  وزارة  مبكتب  ال��ط��ب��ي  ال��ت��م��وي��ن 

�سيئون،  مبدينة  وال�سكان  ال��ع��ام��ة 
مع  طبية  اأ�سّرة  ت�سليم  م�سروع 

مراتب فر�ش اإ�سافية لوزارة 
ال�����س��ح��ة ب��ح�����س��رم��وت 

الوادي وال�سحراء.
 وقدم وكيل حمافظة 
ل�سوؤون  ح�سرموت 
م��دي��ري��ات ال���وادي 
ع�سام  وال�سحراء 

ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  وتقديره  �سكره  الكثريي  حربي�ش 
امللكي  ال�سمو  �سعود، و�ساحب  اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع - حفظهما 
ل��لإغ��اث��ة  �سلمان  امل��ل��ك  وم��رك��ز   - ال��ل��ه 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب امل��م��ل��ك��ة، على 
التي  الإن�سانية  الأعمال  هذه 
هي امتداد ملا يقدمه املركز 
اأه��ايل  معاناة  لتخفيف 
ح�سرموت الوادي يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ، 
املقدم  الدعم  ل�سيما 
يف  ال�سحي  للقطاع 

ظل الظروف ال�سعبة التي متر بها اليمن.
بح�سرموت  ال�سحة  وزارة  مكتب  ع��ام  مدير  اأو���س��ح  ب���دوره، 
املنحة  اأن  العمودي  خالد  ه��اين  الدكتور  وال�سحراء  ال���وادي 
املقدمة من مركز امللك �سلمان للإغاثة ت�سمل 60 �سريًرا طبًيا مع 
ال�سحة  دعم وزارة  اإ�سافية، �سمن م�سروع  فر�ش طبية  مراتب 
اليمنية بالأ�سّرة امليدانية من قبل املركز، م�سرًيا اإىل اأنه و�سعت 
وت��رمي  �سيئون  م��دي��ري��ات  م�ست�سفيات  على  لتوزيعها  خطة 
الإم��داد  م�سروع  تنفيذ  �سلمان  امللك  مركز  ويوا�سل  والقطن.  
املائي والإ�سحاح البيئي يف مديريات ميدي وحر�ش وحريان 
وعب�ش مبحافظة حجة، وخميم الأزهور مبديرية رازح مبحافظة 
�سعدة.  ووّزع املركز 650 �سلة غذائية للأيتام والفئات املحتاجة 
يف مدينة اأ�سعد اآباد مركز ولية كونر باأفغان�ستان، ا�ستفاد منها 

650 اأ�سرة بواقع 3.900 فرد.

محليات
3 اخلمي�ش 11 �سوال 1443ه� املوافق 12 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23642

                                                                           

                                                                           

قا�سما  مت��ث��ل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
اخ��ت��لف  ع��ل��ى  للب�سرية  م�سرتكا 
�ساأن  وم��ن  واأدي��ان��ه��م،  اأجنا�سهم 
ت��ع��زي��ز دوره���ا  ال��ق��ي��م  ه���ذه  تفعيل 
كركيزة جامعة للتعاي�ش، ويف هذا 
"القيم  ملتقى  اأعمال  تاأتي  الإط��ار 
امل�سرتكة بني اأتباع الأديان"، الذي 
ت�ست�سيفه رابطة العامل الإ�سلمي، 
ت���اأك���ي���دا  ال����ري����ا�����ش،  م���دي���ن���ة  يف 
الإ���س��لم  قيم  ن�سر  على  حلر�سها 
والتعاون  الإن�سانية  خلري  الداعية 
القوا�سم  تعزيز  حول  اجلميع  مع 
الإن�����س��ان��ي��ة؛ م��ن اأج���ل ع���امٍل اأك��ر 
اأكر  وجمتمعاٍت  و�سلمًا،  تعاونًا 
اململكة  اأر���ش  من  انطلقا  وئ��ام��ًا، 
يف  الرحبة  احل�سارية  وف�ساءاتها 
ومقا�سدها  القيم  هذه  ون�سر  دعم 
الهادفة التي تكفل التعاي�ش الأمثل 

يف عاملنا على تنوعه الإن�ساين.
 من هنا تكمن اأهمية هذا امللتقى يف 
التي  الإ�سلم  وقيم  تعاليم  اإي�ساح 
الوقت  يف  للعاملني،  رحمًة  ج��اءت 
احلا�سر  ع�سرنا  فيه  ي�سهد  ال��ذي 
�سعي  ج����راء  خ���ط���رية؛  حت���دي���ات 
حول  امل�ساد  وال��ت��ط��رف  التطرف 
القيم  تلك  ت�سويه  حم���اوًل  ال��ع��امل 
انفتاحها  ي��ظ��ل  ل��ك��ن  الإ���س��لم��ي��ة، 
باأعظم  �ساطعا  وهديها  الإيجابي 
ال��ت��ي بلغت  الإن�����س��ان��ي��ة  امل���ع���اين 
م�سوؤولية  ي�سع  ما  وهو  العاملني، 
ك����ب����رية ع���ل���ى ب�������س���رية وح��ك��م��ة 
يف  العامل  وعقلء  الإ���س��لم  علماء 
والر�سيد  العاملي  احل��وار  تر�سيخ 
وامل�سرتكات  القيم  من  التاريخي 
اأ�سكال  لكل  والت�سدي  الإن�سانية، 
وم��ن��اب��ع ال��ت��ط��رف وال��ع��ن�����س��ري��ة 
وال�سلم فوبيا، يف املقابل تعظيم 
امل�سرتكات  وجت�سري  العتدال  قيم 

خلري الإن�سانية.

المشتركات 
اإلنسانية

كلمة  تعزيز العالقات مع رومانيا وإسبانيا
مراك�ض - وا�ض

ال��ت��ق��ى الأم����ري في�سل ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��دال��ل��ه وزي��ر 
رومانيا  جمهورية  خارجية  وزير   ، اأم�ش  اخلارجية، 
ب���وغ���دان اأوري�����س��ك��و، وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ش الج��ت��م��اع 
الوزاري للتحالف الدويل �سد تنظيم داع�ش الإرهابي 

مبدينة مراك�ش يف اململكة املغربية.
وجرى خلل اللقاء، بحث العلقات الثنائية بني البلدين 
امل�سرتكة،  امل�سالح  يخدم  مبا  وتعزيزها  دعمها  و�سبل 
اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ح�سر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اململكة 
مكتب  عام  ومدير  الغريري،  �سعد  بن  عبدالله  املغربية 

وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى �سموه، وزير خارجية مملكة اإ�سبانيا خو�سيه 
ا�ستعرا�ش  اللقاء،  خ��لل  وج��رى   ، األباري�ش  مانويل 
يف  تطويرها  وفر�ش  البلدين،  بني  الثنائية  العلقات 
املجالت كافة، بالإ�سافة اإىل بحث امل�ستجدات الإقليمية 

والدولية.

  ألف فحص ألنشطة النقل البري والبحري
الريا�ض - البالد

للرقابة  العامة  ب����الإدارة  ممثلًة  للنقل،  العامة  الهيئة  نفذت 
نتج  ميدانية  رقابية  حملت  املعنية،  اجلهات  مع  وبالتعاون 
اأبريل  �سهر  خلل  الفح�ش  عمليات  اإجمايل   )153،151( عنها 
الربي والبحري؛ منها )150،486(  النقل  اأن�سطة  املا�سي يف 
امليدانية  الزيارات  وبلغت  النقل،  ملركبات  فح�ش  عملية  األف 
ملن�ساآت النقل الربي يف اململكة )1،917( زيارة، ر�سدت الهيئة 
للمركبات  فح�ش  عملية  و)371(  خمالفة،   )40،770( خللها 

الأجنبية.

وكانت منطقة مكة املكرمة اأعلى املناطق يف ت�سجيل املخالفات 
ب�  ال��ري��ا���ش  منطقة  تلتها  خم��ال��ف��ة،   )10،238( بلغت  حيث 
)4،239( خمالفة، ومن ثم املنطقة ال�سرقية لت�سجل )3،421( 

خمالفة، فيما �سجلت املدينة املنورة )1،555( خمالفة.
الربي  النقل  لأنظمة  العام  والمتثال  اللتزام  ن�سبة  و�سجلت 
اأبريل 2022: )85%(، كما �سجلت الن�سبة  خلل ال�سهر املا�سي 
لأنظمة النقل البحري )86%(. وتنوعت املخالفات املر�سودة يف 
نقل بدون احل�سول  ت�سغيل مركبة  ما بني  الربي  النقل  اأن�سطة 
الرحلة  يف  م�ساعد  �سائق  ت��اأم��ني  وع���دم  ت�سغيل،  بطاقة  على 

النقل  يف  واأك��ر  مرت  كيلو   )400( م�سافتها  تبلغ  التي  الطويلة 
حقائب  م��ن  اأي  على  عف�ش  بطاقات  وج��ود  وع��دم  ب��احل��اف��لت، 
واأمتعة الركاب، بالإ�سافة اإىل عدم اإ�سدار ك�سف حتميل بالركاب 
مكتوب ب�سكل اآيل لنقل الركاب بني مدن اململكة اأو اإىل خارجها، 
الت�سغيل  بطاقة  اإلغاء  بعد  ال�سيارة  ت�سجيل  نوع  تعديل  وعدم 
اأعلى  العامة  الأجرة  ن�ساط  و�سجل  الت�سغيلي،  العمر  انتهاء  اأو 
بقية  ثم  ومن  ال�سهر،  خلل  النقل  خمالفات  ر�سد  يف  الأن�سطة 
على  للب�سائع  اخلفيف  والنقل  الب�سائع،  نقل  كن�ساط  الأن�سطة 

الطرق، وكذلك النقل املتخ�س�ش، واأخريًا اأجرة املطار.
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ألجل عالٍم ومجتمعاتٍ أكثر تعايشًا ..

انطالق ملتقى القيم المشتركة لخير اإلنسانية
الريا�ض - البالد

اأتباع  بني  امل�سرتكة  "القيم  ملتقى  اأعمال  انطلقت 
الأديان"، الذي ت�ست�سيفه رابطة العامل الإ�سلمي، 
القيادات  من  ع��دٍد  بح�سور  الريا�ش،  مدينة  يف 

الدينية.
عبدالوهاب  املوؤ�س�سي  للت�سال  الوكيل  واأو�سح 
اأه��داف  �سوء  على  ينطلق  امللتقى  اأن  ال�سهري، 
ولوائحها  الأ�سا�سي  بنظامها  امل�سمولة  الرابطة 
كمنظمة  العاملي  ل��دوره��ا  تر�سيخًا  بها،  اخلا�سة 
قيم  بن�سر  ُت��ع��ن��ى  حكومية  غ��ري  م�ستقلة  دول��ي��ة 
الإ�سلم الداعية خلري الإن�سانية، ومن ذلك التعاون 
الإن�سانية من  امل�سرَتكات  مع اجلميع حول تعزيز 
اأكر  وجمتمعاٍت  و�سلمًا،  تعاونًا  اأكر  عامٍل  اأجل 

تعاي�سًا ووئامًا.
وقال: "اإن امللتقى جاء على اأ�سا�ش متني من تعاليم 
�سيما  ل  والتعاون،  للحوار  الداعي  العظيم  ديننا 
يف دائرة امل�سرتكات اجلامعة التي تكفل التعاي�ش 
ال��ذي  ك��اف��ة،  الإن�����س��اين  للتنوع  عاملنا  يف  الأم��ث��ل 
احلديثة  الدولية  املنظومة  اإيجاد  متَّ  �سوئه  على 
منظمات  على  م�ستملًة  املتحدة،  الأمم  مظلة  حتت 
وهيئات وبرامج عاملية يلتقي حولها اجلميع، ومن 

احل�سارات،  لتحالف  املتحدة  الأمم  منظمة  بينها 
خلل  م��ن  الإ���س��لم��ي��ة  ال���دول  فيها  اأ�سهمت  ال��ت��ي 

علمائها ومفكريها بدوٍر فاعٍل".
لهذا  الرئي�سة  املحاور  ُجملة  اأن يف  ال�سهري  وبني 
التي جاءت رحمًة  الإ�سلم  اإي�ساح حقائق  امللتقى 
عليه و�سلم  الله  الكرمي �سلى  نبينا  للعاملني، وبلغ 
املوىل،  و�سفه  من  وهو  اأجمعني،  للنا�ش  مكارمها 
جل وعل، باخللق العظيم، وهو اخللق الذي األف 
به القلوب وبلَّغ به احلق، يف حني �سعى التطرف 
والتطرف امل�ساد )حول العامل( حماوًل ت�سويه تلك 

الرفيع وانفتاحها  بهديها  الإ�سلمية، ولكنها  القيم 
حم��اولت  على  وق�ست  العاملني  بلغت  الإي��ج��اب��ي 
" وها  م�ستطردًا:  مهدها،  يف  واأخمدتها  الت�سويه 
-من  ت��ع��اود  امل��ح��اولت  تلك  ن�ساهد  ال��ي��وم  نحن 
مكان لآخر- �سرَيتها الأوىل لتنتج عنها مع الأ�سف 
الإ���س��لم  ك��راه��ي��ة  و���س��ع��ارات  ون��ظ��ري��ات  مفاهيم 

)الإ�سلموفوبيا(".
حلقات  وث���لث  افتتاحية  جل�سة  امللتقى  و�سهد 
"الكرامة  م��و���س��وع:  اأوله�����ا  ت��ن��اول��ت  ن��ق��ا���ش، 
وعمق  الب�سر  بني  )العادلة(  امل�ساواة  الإن�سانية": 

امل�سرتكات الإن�سانية مع الرتكيز على وجوب تفهم 
الإ�ساءة  وع��دم  والثقافية  الدينية  اخل�سو�سيات 
ما  لإي�ساح  حولها  احلوار  يجري  واإمنا  لأتباعها، 
الإي�ساح  يف  الإ�سلم  اأدب  هو  كما  اإي�ساحه  يلزم 

والبيان.
الإن�سانية  "جت�سري  ع��ن��وان  الثانية  حملت  فيما 
احلتمي  ال�سراع  مفهوم  تفكيك  الإن�سانية:  خلري 
ال�سداقة  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  و���س��دام��ه��ا  ل��ل��ح�����س��ارات 
اجلميع"،  ل�سالح  وال�سعوب  الأمم  بني  والتعاون 
تتعارف  واح���دة  اإن�سانية  "اأ�سرة  ���س��ع��ار:  حت��ت 

وتتفاهم وتتعاون مع اإي�ساح احلق للجميع".
وتفهم  "الو�سطية  م��و���س��وع:  الثالثة  وت��ن��اول��ت 
يف  ودوره���ا  الإن�سانية  القيم  فطرية  الآخ��ري��ن.. 
تكوين �سخ�سية العتدال وتفهم التنوع بني الب�سر 
وعدم حتويلها اإىل خوف وكراهية و�سراع واإمنا 

اإىل حوار وتفاهم وتعاون ل�سالح اجلميع".
وي��ع��ق��ب ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش ح����وار م��ف��ت��وح ح��ول 
اخلتامية،  اجلل�سة  عقد  ث��م  امل��ق��دم��ة،  امل���ب���ادرات 
وال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي م�����س��ت��م��ًل ع��ل��ى اإع����لن القيم 
الإن�سانية امل�سرتكة على �سوء خمرجات مداولت 

امللتقى وتوافق اجلميع.

 التحضير الجتماعات العمل 
الخليجية األمريكية

الريا�ض - البالد
بالأمانة  واملفاو�سات  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الأم��ني  اجتمع 
العامة ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد 
الوليات  �سفارة  من  وفد  مع  بالريا�ش،  الأمانة  مقر  يف  العوي�سق، 

املتحدة الأمريكية لدى اململكة.
ومت خلل الجتماع بحث التعاون بني اجلانبني والتح�سري لجتماعات 
جمموعات العمل املتخ�س�سة؛ وذلك يف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية 

بني جمل�ش التعاون والوليات املتحدة الأمريكية.

البصمة لجوازات التابعين 
الريا�ض- البالد

اأكدت املديرية العامة للجوازات على املواطنني الراغبني يف اإ�سدار اأو 
جتديد جوازات ال�سفر للتابعني لهم من عمر )12( عاًما فاأكر، ت�سجيل 
اخل�سائ�ش احليوية لهم )الب�سمة وال�سورة(، وذلك عن طريق حجز 
الهوية  لإ���س��دار  املدنية  الأح���وال  مكاتب  ملراجعة  اإل��ك��رتوين  موعد 
الوطنية يف مناطق اململكة كافة قبل تقدمي طلب الإ�سدار اأو التجديد.

املقدمة  الإلكرتونية  من اخلدمات  ال�ستفادة  "اجلوازات" اإىل  ودعت 
عرب من�سة اأب�سر، لإ�سدار اأو جتديد جواز ال�سفر وت�سّلمه عرب العنوان 
الوطني )�سبل(، منوهة باأهمية املحافظة على اجلوازات داخل وخارج 

اململكة وعدم رهنها اأو اإهمالها اأو و�سعها يف اأماكن غري اآمنة.

 مساعدات ومشاريع في اليمن وسالل غذائية ألفغانستان

خادم الحرمين يبعث رسالة 
خطية ألمير دولة الكويت

جدة - وا�ض
 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  خطية  ر�سالة   - الله  حفظه 
الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، تتعلق بالعلقات 

الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.
قام بت�سليم الر�سالة، �ساحب ال�سمو الأمري �سلطان بن �سعد بن خالد �سفري 
وزير  من  ا�ستقباله  خلل  الكويت،  دول��ة  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

�سوؤون الديوان الأمريي ال�سيخ حممد عبدالله املبارك ال�سباح.
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مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي   

امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  �سجلت 

وكالة  يف  ممثلة  النبوي  وامل�سجد  احلــرام 

خالل  والتطوعية  االجتماعية  اخلــدمــات 

�ساعة   363,143 املا�سي  رم�سان  مو�سم 

مــتــطــوًعــا   4165 فــيــهــا  �ـــســـارك  تــطــوعــيــة، 

ــــايل عـــدد  ومـــتـــطـــوعـــة، حـــيـــث بـــلـــغ اإجــــم

امل�ستفيدين من اخلدمات التطوعية املقدمة 

معتمًرا   7,544,794 احلــــرام  بامل�سجد 

وم�سلًيا وزائًرا.

تفعيل  اإىل  "تطوع"  مـــبـــادرة  وتـــهـــدف 

العمل  ثقافة  ون�سر  وتكاملي  فعال  منــوذج 

التطوعي وتعزيز التعاون امل�سرتك وتفعيل 

اإ�ــســراك  خـــالل  مــن  املجتمعية  الــ�ــســراكــات 

املتطوعني واملتطوعات دعمًا لروؤية اململكة 

وا�ستقطابهم  م�ستهدفاتها  2030، وحتقيق 

التطوعي  العمل  و�سوابط  �ــســروط  وفــق 

كافة  لتوفري  و�سحية  اآمــنــة  بيئة  وتهيئة 

الـــالزمـــة خلدمة  اخلـــدمـــات والــتــ�ــســهــيــالت 

ــرحــمــن، وتــقــدمي عـــدة بــرامــج  �ــســيــوف ال

للعمل  التطوعية  الكوادر  لتاأهيل  تدريبية 

يف امل�سجد احلرام.

للخدمات  الــعــام  الرئي�س  وكــيــل  واأو�ــســح 

اأجمــد  املهند�س  والتطوعية  االجتماعية 

مطلًبا  يعد  التطوعي  العمل  اأن  احلازمي، 

وطنًيا و�سرورة اإن�سانية جمتمعية وداعمة 

املتح�سرة  املجتمعات  وتــكــافــل  بــنــاء  يف 

التطوعي  العمل  اأهمية  وبرزت  واملتقدمة، 

بامل�سجد احلرام مع انت�سار جائحة كورونا 

واالحتياج  احلا�سر،  وقتنا  اإىل  العامل  يف 

الكبري لت�سافر كافة اجلهود املبذولة خلدمة 

�سيوف الرحمن.

ح�سب  املتطوعني  ا�ستقطاب  مت  اأنــه  وبــني 

ــى املــــبــــادرات  خـــراتـــهـــم ومـــهـــاراتـــهـــم عــل

اأف�سل  لتقدمي  احلــرام،  بامل�سجد  التطوعية 

وتقدمي  والتنظيمية  امليدانية  اخلــدمــات 

لكبار  الــعــربــات  ـــع  ودف ال�سيافة  خــدمــات 

�ساعاتهم  واإ�سافة  االإعــاقــة،  وذوي  ال�سن 

للعمل  الــوطــنــيــة  املن�سة  عــر  التطوعية 

وتقدير  �سكر  �سهادة  ــدار  واإ�ــس التطوعي 

احلكومية  اجلــهــات  مــع  والتن�سيق  لــهــم، 

واجلامعات واجلمعيات االأهلية واخلريية 

واالأوقاف اخلريية املعنية بالعمل التطوعي 

ل�سد  تطوعًيا  جمــااًل   12 توفري  خــالل  مــن 

وتوفري  احلرام  بامل�سجد  االإدارات  احتياج 

رم�سان  مــو�ــســم  يف  تطوعية  فــر�ــســة   23

الطبية  التخ�س�سات  وفــق  1443هــــ  لعام 

املطلوبة  والعملية  العلمية  واملـــوؤهـــالت 

وال�سروط وال�سوابط للم�ساركة يف العمل 

التطوعي.

 4165 متطوعا ومتطوعة
في خدمة قاصدي المسجد الحرام 

الريا�ض- البالد                

يف  املكتبات  ــوؤون  �ــس عــمــادة  وقــعــت 

العزيز  عبد  بن  �سطام  االأمــري  جامعة 

اأمــ�ــس،  الوطنية  فهد  املــلــك  ومكتبة 

اتفاقية تعاون بهدف تبادل اخلرات 

ــعــاوين، واالأنــ�ــســطــة  ــت ــدريــب ال ــت وال

ذات  والثقافية  والبحثية  العلمية 

امل�سرتك، وذلك على هام�س  االهتمام 

للتعليم  الـــدويل  واملــعــر�ــس  املــوؤمتــر 

ـــدويل  ــا�ــس ال ــري املـــقـــام يف مــركــز ال

للموؤمترات واملعار�س.

وقع االتفاقية من جانب جامعة االأمري 

�سطام وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

بن  عبدالله  الدكتور  العلمي  والبحث 

املكتبة  جــانــب  ومــن  عــدا�ــس،  ن�سال 

امل�سعود،  �سليمان  العام  االأمني  نائب 

وتهدف االتفاقية اإىل تبادل اخلرات 

امل�سرتكة  العلمية  الرامج  خدمة  يف 

والتاريخي  املــعــريف  املحتوى  ويف 

ــــادي  ــــ�ــــس ــــت واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي واالق

الــدرا�ــســات  وت�سجيع  واحلــ�ــســاري، 

والبحوث، واإتاحة الفر�س للباحثني 

باملعلومات  لتزويدهم  الطرفني،  من 

التاريخية واجلغرافية واالجتماعية، 

والـــتـــعـــاون يف جمـــال االإ�ــــســــدارات 

العلمية املتخ�س�سة.

وتــ�ــســمــنــت بـــنـــود املــــذكــــرة تــبــادل 

الــنــ�ــســرات الــعــلــمــيــة واالإ�ــــســــدارات 

الطرفني،  لعمل  املنظمة  واالإجــراءات 

ــامــة  كــمــا ا�ــســتــمــلــت املـــذكـــرة عــلــى اإق

ندوات ومعار�س وور�س متخ�س�سة 

وتبادل  الطرفني،  مبوافقة  م�سرتكة 

الكتب  واإعـــارة  والتدريب  اخلــرات 

واإتاحة م�سادر املعلومات والتدريب، 

املخت�سني  بــني  ـــارات  ـــزي ال وتـــبـــادل 

والتعاون  اجلــهــازيــن،  يف  والفنيني 

العلمية  والرامج  امل�سروعات  لدعم 

للطرفني.

تبوك ـ البالد                 

توا�سل اأمانة منطقة تبوك، جهودها 

لرفع جودة احلياة يف منطقة تبوك، 

حــيــث اأ�ــســبــح بـــاإمـــكـــان املــواطــنــني 

لطلب  مقرتحاتهم  تقدمي  واملقيمني 

وت�سمل"  وملحقاتها،  العامة  املرافق 

اأو  ر�سيفًا،  اأو  مم�سى،  اأو  حديقة، 

عمود اإنارة" باالإ�سافة اإىل العديد من 

مرافق البلدية االأخرى التي ت�سهم يف 

حت�سني امل�سهد احل�سري باملنطقة.

خــدمــة  اأن  االأمـــــانـــــة  واأو�ــــســــحــــت 

ت�سمل  ال  العامة  املــرافــق  مقرتحات 

حاًلّيا،  قائمة  م�سكلة  معاجلة  بالغات 

الــ�ــســوارع،  ت�سققات  ــالح  اإ�ــس مــثــل: 

ووجود اأعمدة اإنارة ال تعمل وغريها 

التي  الب�سري،  الت�سوه  بالغات  من 

ميكن تقدميها من خالل خدمة )�سور 

واأر�سل(، وذلك عر تطبيق بلدي.

وت�سعى اأمانة املنطقة اإىل اأهمية رفع 

للم�ستوى  املقدمة  اخلــدمــات  جــودة 

املــواطــن  اإلــيــه  الـــذي يتطلع  ــاأمــول  امل

واملقيم، كون ذلك ي�سهم ب�سكل رئي�س 

الفرد يف  رفع معدل جــودة حياة  يف 

اإ�سراك  فاعلية  وزيادة  تبوك،  منطقة 

يف  اإ�سهامهم  خــالل  املجتمع  اأفــــراد 

منطقة  اأمانة  تّقدمها  التي  اخلدمات 

تبوك.

ـــكـــن اال�ـــســـتـــفـــادة من  ـــر اأنـــــه ميمُ ـــذك يمُ

بتقدمي  بلدية"  خــدمــة  "طلب  خــدمــة 

املقرتحات عر من�سة وتطبيق بلدي.

اتقافية لتفعيل
المحتوي المعرفي والتاريخي 

أمانة تبوك
تتيح تقديم مقترحات المرافق 

الريا�ض ـ البالد               

االجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  �ساركت 

للمعلومات  ع�سر  ال�ساد�س  الــدويل  املوؤمتر  يف 

وتقنيات االت�سال يف ال�سمان االجتماعي، الذي 

االجتماعي  لل�سمان  الدولية  اجلمعية  نظمته 

)ISSA( وا�ست�سافه املجل�س الوطني لل�سمان 

االجتماعي بجمهورية اإ�ستونيا.

وجــــــاءت مــ�ــســاركــة املــوؤ�ــســ�ــســة عـــر ورقــتــي 

يف  املــوؤ�ــســ�ــســة  جتــربــة  فيها  ا�ستعر�ست  عــمــل 

جمــال  يف  الــبــيــانــات  ودور  الــرقــمــي  الــتــحــول 

يعقد  الــذي  املــوؤمتــر  وجــاء  التاأمينية.  احلماية 

كــل ثــالث �ــســنــوات بــعــنــوان ) الــتــحــول الرقمي 

يركز  للتكيف  قابل  اجتماعي  �سمان  اأجــل  مــن 

الفر�س  وحتليل  ملناق�سة  امل�ستفيدين(،  على 

واإدارة  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  والتحديات 

الــبــيــانــات واالأمـــــن الــ�ــســيــراين وا�ــســتــمــراريــة 

منظمات  يف  احلــديــثــة  والــتــقــنــيــات  االأعـــمـــال 

املوؤ�س�سة  وا�ستعر�ست  التاأمينية.  احلــمــايــة 

عام  مدير  قدمها  التي  االأوىل  العمل  ــة  ورق يف 

خدمات البيانات حممد الرميح دور البيانات يف 

احل�سور  اطلع  حيث  التاأمينية،  احلماية  متيز 

توظيف  يف  االجتماعية  التاأمينات  جتربة  على 

لتقدمي  وامل�سرتكني  املتقاعدين  خلدمة  البيانات 

خــدمــات ممــيــزة لــهــم، واال�ــســتــفــادة مــن الــذكــاء 

الوقت  وتقليل  االنحرافات  لتجنب  اال�سطناعي 

وتفعيل  للعمالء،  اخلــدمــات  لتقدمي  امل�ستغرق 

خمتلف قنوات االت�سال بني املوؤ�س�سة وعمالئها 

احل�سور  اطلع  كما  اخلــدمــات،  تقدمي  لت�سهيل 

على رحلة التحول املعلوماتي ونبذة عن حوكمة 

البيانات يف التاأمينات االجتماعية.

يف  م�ساركاتها  ثاين  املوؤ�س�سة  قدمت  ذلــك،  بعد 

املوؤمتر عر ورقة عمل قدمها مدير عام حوكمة 

فيها  ا�ستعر�س  مبارك  اأحمد  املعلومات  تقنية 

التحول  ت�سريع  عملية  يف  املوؤ�س�سة  جتــربــة 

احلكومة  مــفــهــوم  مــن  انبثقت  والــتــي  الــرقــمــي 

اململكة  جلعل  تــهــدف  والــتــي  للمملكة  الرقمية 

�سمن الدول اخلم�س االأوائل عامليًا يف احلكومة 

الرقمية؛ حيث ا�ستمع احل�سور اإىل �سرح حول 

املوؤ�س�سة  �سهدته  الــذي  الكبري  الرقمي  التحول 

لت�سميم  العميل  حول  تتمحور  منهجية  بتبني 

اأحــدث  وتطويع  الرقمية،  واحلــلــول  اخلــدمــات 

التقنيات خلدمة العمالء للو�سول الأعلى مراحل 

العامة  املــوؤ�ــســ�ــســة  اأن  يــذكــر  الــرقــمــي.  الن�سج 

للتاأمينات االجتماعية هي اأحد االأع�ساء الفاعلني 

ــة لــلــ�ــســمــان االجــتــمــاعــي  ــي ــدول يف اجلــمــعــيــة ال

مــوؤخــرًا  املــوؤ�ــســ�ــســة  ح�سلت  حــيــث   ،)ISSA(

الف�سلى  املمار�سات  جوائز  من  جائزة   26 على 

يف  املوؤ�س�سة  متيز  نظري  اجلمعية  تقدمها  التي 

والبنية  الــرقــمــي  الــتــحــول  منها:  عــدة  جمـــاالت 

واحلــوكــمــة  الــعــمــالء  وخــدمــة  املتينة  الــرقــمــيــة 

واإدارة املخاطر وا�ستمرارية االأعمال.

تعزيز التحول الرقمي
في التأمينات االجتماعية

نظام المسارات في ورشة عمل بتعليم الشرقية
الدمام  حمود الزهراين   

نظمت االإدارة العامة للتعليم باملنطقة ال�سرقية 

ممثلة باإدارة االإ�سراف الرتبوي  اأم�س، ور�سة 

لنظام  الــتــقــوميــيــة  "الدرا�سة  بــعــنــوان  عــمــل 

وذلك  متدربة،   44 نحو  مب�ساركة  امل�سارات"، 

مبكتب  فهد  بــن  في�سل  االأمـــري  ابتدائية  مبقر 

تعليم غرب الدمام.

اأيــام،  ثالثة  ت�ستمر  التي  الور�سة  وت�ستهدف 

الــرتبــوي  االإ�ـــســـراف  اإدارة  مــديــرة  وتــقــدمــهــا 

بتعليم ال�سرقية هيفاء بنت عبدالله بن خمي�س، 

ووكــيــالت  ومــديــرات  الــرتبــويــات،  امل�سرفات 

واملر�سدات  والطالبات  واملعلمات  املــدار�ــس، 

ـــات، وولـــيـــات االأمـــــر وجـــانـــب من  ـــادميـــي االأك

التعليم  اإدارة  واأكـــــدت  بالتعليم.  املــهــتــمــني 

واملعطيات  الــتــجــارب  ا�ستثمار  اأهــمــيــة  على 

تطوير  نحو  التكاملية  االأدوار  حتقيق  يف 

امل�ستجدات  ومواكبة  التعليمية،  املمار�سات 

وامل�ستدام،  املن�سود  التطور  لتحقيق  احلديثة 

�سناعة  يف  اإيجابية  بخال�سة  للخروج  داعيًة 

املنفذة  الور�س  م�ستوى  االإيجابي على  القرار 

يف ظل م�ساركة تفاعلية من الفئات ذات العالقة 

على  االأمــور  واأولياء  والطالب  عام  وجــٍه  على 

وجه اخل�سو�س ب�سفتهم �سريك اإ�سرتاتيجي، 

وبلورة  التعليمية  الــتــجــارب  ـــراء  اإث واأهــمــيــة 

من  مــ�ــســتــدام،  تعليمي  تــطــور  نــحــو  االأفـــكـــار 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  التعرف  خالل 

ال�سيا�سات  متليه  ملا  وفقًا  الثانوي  التعليم  يف 

التعليمية احلديثة.

نظام  على  التعرف  و�سائل  الور�سة  وتناولت 

واجلهود  باململكة  الثانوية  املرحلة  م�سارات 

املبذولة لتحقيق جودته، واكت�ساف اأبرز نقاط 

القوة وال�سعف يف االأداء يف ال�سنة الدرا�سية 

وتخطي  املمكنة  الفر�سة  وا�ستثمار  االأوىل، 

التحديات لتطوير االأداء.

دبي ـ وا�ض                

حــ�ــســدت �ــســركــة تــطــويــر خلــدمــات 

التنفيذي  ـــــذراع  -ال )رافـــــد(  الــنــقــل 

خدمة  تــقــدمي  يف  التعليم  لـــــوزارة 

الـــنـــقـــل املــــدر�ــــســــي- جــــائــــزة دبـــي 

الثانية  دورتــهــا  يف  امل�ستدام  للنقل 

الطرق  هيئة  تنظمها  التي  ع�سرة، 

وحققت  دبــي.  بــاإمــارة  واملوا�سالت 

م�ستوى  على  الثاين  املركز  ال�سركة 

اأفريقيا،  و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق 

ـــع نـــطـــاق اجلــــائــــزة يف  ـــس � ــث ومُ حــي

الهيئات  لت�ستهدف  احلالية  الــدورة 

واملــوؤ�ــســ�ــســات احلــكــومــيــة و�ــســبــه 

احلــكــومــيــة والــ�ــســركــات اخلــا�ــســة 

وجمعيات  واجلــامــعــات  واملــدار�ــس 

املنطقة.  يف  املختلفة  الــعــام  النفع 

نــظــري  "رافد"  تــــكــــرمي  وجـــــــرى 

مبادرات  بتقدمي  الكبرية  م�ساهمتها 

م�ستويات  رفــع  يف  اأ�سهمت  نوعية 

من  للم�ستفيدين  وال�سالمة  االأمـــن 

ــر وحتــ�ــســني  ــطــوي اخلــــدمــــة، عـــر ت

باالأمن  املرتبطة  الداخلية  العمليات 

والــ�ــســالمــة، والـــتـــدريـــب الــنــظــري 

ــافــة  ــعــمــلــي لــلــ�ــســائــقــني، بــاالإ�ــس وال

النقل  اأنــظــمــة  من�سة  تــطــويــر  اإىل 

الــتــعــلــيــمــي، واحلـــمـــالت الــتــوعــويــة 

وال�سالمة،  االأمن  ومعايري  بجوانب 

�سملت  التي  ال�سالمة  رحلة  ومنها 

اإىل  اإ�سافة  اململكة،  مناطق  معظم 

ن�سره  يتم  الذي  التوعوي  املحتوى 

االت�سالية.  الو�سائل  خمتلف  عــر 

وا�ستحقت "رافد" اجلائزة لتحقيقها 

اخلم�س  لــلــفــئــات  الــتــقــيــيــم  مــعــايــري 

الرئي�سة.

"رافد" تحصد 
جائزة دبي للنقل 

المستدام 
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الرأي

أهمية الزراعة بين الماضي والحاضر 
Ali.kodran7007@gmail.comعلي خ�ضران القرين

القدمية  الع�سور  الزراعي يف  اال�ست�سالح  كانت عملية 
يف  احلقب،  تلك  اأبناء  يديرها  بدائية  اأدوات  وفق  تتم، 
حكمها  يف  ومــا  كالبقر  احليوانية،  الو�سائل  مقدمتها 
يعتمد  الــفــرة،  تلك  ما�سي  يف  الغذائي  املنتوج  وكــان 
وبع�س  ــذرة،  وال وال�سعري  الرب  وخا�سة  احلبوب  على 
ال�سراة  الأرا�سي  بالن�سبة  واخل�سروات  الفاكهة  اأنــواع 
طليعة  يف  تهامة  اأرا�سي  ويف  الباردة،  لطقو�سها  تبعًا 
وال�سم�سم  والـــدخـــن  الـــــذرة،  احلــبــوب  مــن  منتوجها 

والتمور، والبطيخ ح�سب طبيعة اأر�سها احلارة.
االأ�سا�سي  غذائهم  يف  البوادي  تلك  اأبناء  اعتماد  وكــان 
بها  واالهتمام  تقويتها  يف  اجلهود  وبذل  احلبوب  على 

)زراعيًا(.
له  املغفور  يد  على  اململكة  تاأ�سي�س  ومنذ  لذلك  وتبعًا 

بعده  – ومن  ثراه  الله  – طيب  عبدالعزيز  امللك  جاللة 
اأبناوؤه امللوك الربرة، فقد اهتمت الدولة – اأيدها الله – 
�سوؤونها وتطويرها  ترعى  لها وزارة  فاأن�ساأت  بالزراعة 
ومنحتهم  بــهــا،  االهــتــمــام  عــلــى  املـــزارعـــن  وت�سجيع 
ت�ساعدهم  التي  احلديثة  والو�سائل  واملعدات  القرو�س 
اال�ست�سالح  رقــعــة  وتــو�ــســيــع  االإنـــتـــاج  م�ساعفة  عــلــى 
باأن  الإميانها  ال�سدود،  واإقــامــة  االآبـــار  وحفر  الــزراعــي 
االإن�سان  حياة  يف  االأ�سا�سية  املقومات  من  هي  الزراعة 
الغذائية قدميًا وحديثًا، وما زالت جهودها م�ستمرة يف 
عملية اال�ست�سالح الزراعي بكافة م�ستقاته دائبة وحثيثة 
يف تقوية وتعزيز وتو�سيع رقعته على م�ستوى اأرا�سي 
اململكة، فبالدنا واحلمد لله، بها من االأرا�سي ذات الربة 
ال�ساحلة )زراعيًا( وحتيط بها البحار العديدة والعميقة 

عما  يغنينا  قد  ما  وال�سقيا  الزراعية  للتحلية  ال�ساحلة 
�سواها حا�سرًا وم�ستقباًل باإذن الله.

قد  واأوكــرانــيــا،  رو�سيا  بن  احلــرب  اأن  �سك  ال  خامتة: 
عامليًا،  امل�ستوردة  ال�سلع  بع�س  يف  ارتــفــاعــًا  اأحــدثــت 
نظرًا  وم�ستقاتهما،  والــرب  كال�سعري  احلبوب  وخا�سة 
اأوكرانيا  ومنها  ـــواع  االأن لتلك  املنتجة  اجلــهــات  لتاأثر 
ورو�ــســيــا، وا�ــســرالــيــا، واأمــريــكــا وغــريهــا مــن الــدول 
املنتجة واملتفوقة عامليًا، يف زراعة هذا املنتوج، واإثراء 
خا�سة  ال�سنن  مر  على  )ت�سديرًا(  منه  املحتاجة  الدول 
ال�سعوب  حياة  يف  االأ�سا�سية  الدعامة  تعترب  والزراعة 
وتقوية  وتعزيز  تطويرها  ودعــم  ومعي�سيًا  اقت�ساديًا 
املــ�ــســادر الــتــي تــرفــع مــن ن�سب تــوفــريهــا وازديـــادهـــا 
زالت  ما  التي  للدول  بالن�سبة  منها  الــذاتــي  واالكتفاء 

تعتمد على اال�سترياد يف جمالها �سرورة ُملحة تقت�سيها 
ظروف الع�سر ومتطلباته حا�سرًا وم�ستقباًل.

وكلنا ثقة يف جهود وروؤى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
تتمثل يف م�سروع  بروؤية جديدة  الرائدة  الدفاع،  وزير 
زراعــيــا  للبالد  الــذاتــي  االكــتــفــاء  زراعـــي يحقق  وطــنــي 
بــاأنــواعــهــا يف مواجهة  تــوفــري احلــبــوب  وخــا�ــســة يف 
االأزمـــات التي قد حتــدث يف جمــال ذلــك، و�سموه ُعرف 
امل�ساريع  حتقيق  يف  امل�سبوقة  وغــري  الفاعلة  بــالــروؤى 
البناءة والطموحة يف خدمة االأمة والوطن يف ظل ودعم 
 – امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفن  خادم احلرمن 

يحفظهما الله - .
وباهلل التوفيق ،،

عــنــوان وبــكــافــة  بــكــل  كــلــمــة مل�سقة  الــ�ــســكــانــى  الــنــمــو 
مفرداتنا؛ الأنها بب�ساطة جتلب اخلوف وعدم اليقن ملن 
ي�سمعونها اأو يقراأونها ولكن ملاذا؟ الأنها املعنى لكلمة اأن 
الب�سر احلالين وا�ستهالكهم يتجاوز قدرة وموارد  عدد 
االأر�س؛ الزيادة ال�سكانية لي�ست �سيًئا ميكن اإخفاوؤه وال 
الب�سرية من خف�س معدل  اإذا متكنت  اإ�سالحه ب�سهولة؛ 
فاإن  التطور  على  الفقرية  الــدول  وم�ساعدة  اال�ستهالك 
فيها  توجد  التى  الــدول  يف  يتوقف.  �سوف  الوباء  هــذا 
اال�ستهالك  معدالت  تكون  منخف�سة  معي�سية  م�ستويات 
اأقل من الدول التى تتمتع مب�ستويات معي�سية اأعلى؛ الأن 
من  �سرورى  غري  قــدًرا  تتطلب  ال  املنخف�سة  امل�ستويات 
املوارد للحفاظ على احلياة وينعك�س هذا بالدخل؛ فعندما 
يتعر�س النا�س الأ�سلوب معي�سى مرف فاإنهم يرفعون من 
معايريهم اخلا�سة؛ الأن ذلك ميثل رفاهية ميكنهم حتمل 
تكلفتها، وعلى املدى البعيد يوؤدى لتداعيات غري مريحة. 
يزيد  العامل  يف  جائعن  ينامون  الذين  االأ�سخا�س  فعدد 
عن مليار �سخ�س ب�سبب الزيادة ال�سكانية، وهذا يوؤدى 
التى  وال�سيا�سية  االإن�سانية  الق�سايا  من  هائلة  لكميات 
ميكننا الوقاية منها؛ الأن االأر�س ال ميكن اأن ت�ستمر فى 
دعمها مع الكثافة واال�ستهالك. ف�سكان كوكبنا جتاوزوا 
عدد  يــزداد  عام  كل  ومع  ن�سمة  مليارات  �سبعة  من  اأكــر 
ال�ستمرار  م�سكلة  امل�ستمرة  الــزيــادة  وت�سكل  ال�سكان 
بعواقب  م�سحوب  خطر  ــه  الأن االأر�ـــس؛  على  الب�سرية 
املــوارد  ا�ستخدام  يف  االإفـــراط  فمع  لـــالآن.  نواجهها  مل 
�سنحتاج لكواكب من اأجل احلفاظ على احلياة الب�سرية 
لالأطعمة مع  الإنتاج وا�ستهالك �سخم  باالإ�سافة  الفردية، 
ارتفاع ا�ستهالك وا�ستخدام املوارد الطبيعية باالأرا�سى 

الزراعية واملدن الكربى.
من  بالعديد  اجلــوع  فجوة  متــالأ  قــد  امل�سنعة  االأطعمة   
االأماكن و�سمحت ببدائل ميكن الو�سول اإليها لالأ�سخا�س 
الذين يعي�سون حتت خط الفقر، اإال اأنها ال ت�سمح بطول 
اإطعام الدول بعد  اأنها ت�ساعد على  العمر على الرغم من 
العنا�سر  يــاأخــذ  ال  اجل�سم  ولــكــن  الطبيعية،  الــكــوارث 

الغذائية التى يحتاجها للتغذية اأو للبقاء ب�سحة جيدة.
اإنتاج االأطعمة؟ بال �سك  ماذا �سيحدث عندما ال ن�ستطيع 

�سيوؤدى لدوامة هبوطية للب�سر.
التكنولوجى  والنمو  احلديث  بالطب  التقدم  �سمح  قد   
باملد  فو�سى  اأحـــدث  لكنه  االفــرا�ــســى،  العمر  بــاإطــالــة 

واجلزر الطبيعى للح�سارة وتدفقها.
الزمان  من  قــرن  من  اأكــر  النا�س  عا�س  واأن  ي�سبق  مل   
اأدى اإىل زيادة متو�سط االأعمار، ويعتقد الكثري من  مما 
بلد الآخر �ستح�سن من معي�ستهم،  الهجرة من  اأن  النا�س 
االأ�سلية؛  ببالدهم  اقت�سادى  ركود  حلدوث  توؤدى  لكنها 
الأنه عندما حتاول تلك البلدان اإعادة اإنتاج ال�سكان الذين 
اأ�سا�سى من  فاإنها ت�ساعف ب�سكل  فقدتهم ب�سبب الهجرة 
ا�ستخدام املوارد الطبيعية من اأجل جني املال، ما يعنى 
املزيد من ال�سرائب والطعام والتاأمن بداًل من خلق جو 
من  يكفي  ما  لديهم  قلة  اأن  ب�سبب  فرد  لكل  و�سحى  اآمــن 
اعتنينا  اإذا  غريهم.  دون  وحرية  براحة  للعي�س  الروة 
بالكوكب �سي�ستمر العامل لفرة اأطول، فالزيادة ال�سكانية 
مواردها؛  ا�ستخدام  فى  تفرط  اإنها  بل  باالأر�س  تهتم  ال 
لذا نحن بحاجة لالهتمام مبا مت اإعطاوؤه لنا وا�ستخدام 
الكمية املخ�س�سة فقط من املوارد وتعلم كيفية توزيعها 

بالت�ساوى على جميع الفئات والدول.

@NevenabbassFaheid2007@hotmail.com

النمو السكاني وباٌء 
غير معترف به

نيفني عبا�س

 

واملعر�س  للتعليم،  ـــدويل  ال املــوؤمتــر  اختتم 
من  عــدًدا  نًا  ُمت�سِمّ اأعماله،   ،2022 امل�ساحب 
عمله  وور�ـــس  جل�ساته  م�ستهاًل  التو�سيات، 
افتتحه  وقد  احلايل،  االأ�سبوع  بداية  من  بدًءا 
معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل 
ال�سيخ، مب�ساركة العديد من القيادات التعليمية 
وخــارج  داخــل  من  التعليم  وخــرباء  الدولية، 
مت خاللها ما يزيد عن 130 بحثا  اململكة، وُقِدّ
َبّت يف جمملها على مواجهة  وورقة عمل، اْن�سَ
اِهنة، يف ظل  الَتّحديات واالأزمات الَتّعليمية الَرّ
ة، الهادفة لتطوير  يا�َسات الَتّعليمَيّ ّ منظومة ال�سِ
وخمرجات  جلودة  ُو�سواًل  ة،  الَتّعليمَيّ البنية 
اململكة  قائد روؤية  الَتّعليم، انطالًقا من حر�س 
حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   ،2030
ويل  �ــســعــود،  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �سلمان  بــن 
ال�سعودي،  االإن�سان  با�ستهداف  االأمن،  العهد 
تقنيات  وا�ستثمار  ومهاراته،  قدراته  وتطوير 
من  واال�ستفادة  احلديثة،  وو�سائله  التعليم 

ة.  وِلَيّ ة الَدّ الَتّجارب الَتّعليمَيّ
وقــنــوات  ــات  َمــَنــ�ــسَّ تــكــون  اأن  الطبيعي  ومــن 
على  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــعــمــل  ــتــي  ال الــتــعــلــيــم، 
ــعــام  ــم ال ــي ــعــل ــَتّ ــى مــ�ــســتــوى ال تـــوفـــريهـــا، عــل
وم�سادرها  خمترباتها  وحتديث  واجلامعي، 
ت�ساهم  الــتــي  الَتّقنيات  بــاأحــدث  ة،  الَتّعليمَيّ
ــَعــاب  ّ يف خــدمــة طـــالب الــعــلــم، وتــذلــيــل الــ�ــسِ
التعليمية،  املــراحــل  اأهـــم  مــن  ــم، وهــي  ــُه ــاَم اأَم
حجرة  كل  داخل  ة،  الَتّعليمَيّ املوؤ�س�سات  داخل 
الفردية بن  الفروقات  باأهمية  اإمياًنا  ة،  درا�سَيّ
الزمالء  جهود  م�ساعفة  يتطلب  ــا  مَمَّ الطالب، 
الربوي،  االإ�ــســراف  اآليات  وتفعيل  املعلمن، 
وحث  امليدانَيّة،  ة  الَتّعليمَيّ القيادات  بحر�س 
اأ�سرف  بحمل  االأجـــدر  فهم  ــة،  املــيــدانــَيّ الــفــرق 
اأعــبــاء  على  والَتّخِفيف  اأيــديــهــم،  بــن  ر�سالة 
مبا  والطالبة،  الطالب  يكتفي  بحيث  االأ�سرة، 
فلي�ست  ــي،  َرا�ــسِ الــِدّ اليوم  خالل  عليه  يح�سل 
العربة يف عملية الكم، بقدر االكتفاء بالكيف، 
التي ال تغيب عن بال املعلمن، كاأجنح واأرقي 
اأهــداف  اأْ�ــســَمــى  حتقق  التي  التدري�س،  طــرق 

َرَا�سَيّة. املناهج الِدّ
متيًزا  االأكـــر  املعلمن  اإعــطــاء  يتطَلّب  وهـــذا 
ــات، بـــزيـــادة جــرعــات  ــالِحــَيّ مـــزيـــًدا مــن الــ�ــسَّ
ِقن درا�سًيا، واالكتفاء باملهارات  الطالب املَُتَفِوّ
الَتّجربة  هــذه  واإخ�ساع  ة،  للبِقَيّ ة  َيّ االأ�َسا�سِ
لفرة  ن  �سِ ّ املَُتَخ�سِ قبل  من  ْقِومي  الَتّ لعملية 
ة داخل  دة، اإ�سراًفا وقيادات تعليمَيّ زمنية حمَدّ
ى  كل مدر�سة، ول�ست م�سوؤواًل عن اإيجاد ما ُي�سَمّ
باملعلم االأول، بتخفي�س ن�سابه من احل�س�س، 
اأْنِحى  ولعِلّي  معنوًيا،  وتكرميه  وت�سجيعه 
يعانيه  مــا  لبع�س  املحِلّية،  املـُـَعــاجلــة  َمــْنــَحــى 
امليدان، فاملعلم املُبدع العمود الفقري، واجل�سر 
االأمن لعبور جناح كل طالب علم، الذي يربز 
اأهـــــداف واآمـــــال وطــمــوحــات، وزارة  جنـــاح 
ونوابه  التعليم  وزير  معايل  من  بدًءا  التعليم 
ووكـــالء الـــــوزارة، وكـــذا الـــدور االأبــــرز على 
مديري اإدارات عموم الَتّعِليم، ومكاتب التعليم 
�سراحة،  اأكــر  ـــون  اأُك وَدُعــــوِن  لها،  التابعة 
اإغفالها، ومنها  ُكن  مُيْ التعليم ال  فجهود وزارة 
ة، التي  وِلَيّ َرات واملعار�س الَدّ اإقامة هذه املُوؤمَتَ

تت�سرف اململكة برعايتها. 

مؤتمر التعليم
حممد حامد اجلحديل 

 abumutazzz@gmail.com

حث  ق�سرية،  غــري  زمنية  فــرة  منذ 
عبدالغفور  اأحــمــد  االأ�ــســتــاذ  االأديــــب 
ــبــاحــثــن وطـــــالب املــعــرفــة  عـــطـــار ال
على  العربية  واللغة  والفكر  واالأدب 
�سيخو  للوي�س  املنجد  معجم  جتنب 
على  واالقت�سار  الثقايف  �سطره  يف 
ال�سطر الرئي�سي واالأول منه اخلا�س 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، األــفــاظــًا ومــعــان 
ودالالت، اإذ اأن هذا ال�سطر اأو الق�سم 
الذي  موؤلفه  قبل  من  متخري  اللغوي 
الله  رحمه   - عطار  االأ�ستاذ  له  ي�سهد 
- بالت�سلع يف اللغة العربية واملهارة 
ــفــاظــهــا  األ يف مــعــانــيــهــا وفــ�ــســاحــة 
املعنوية  ودالالتها  البليغة  وكلماتها 
االأمــر  والــروحــيــة.  اللغوية  وقيمها 

الداعي للرجوع اإليه.

واإذ قد عرف القارئ ال�سبب الرئي�سي 
ملرجع  املــنــجــد  معجم  لــقــبــول  االأول 
لــغــوي ومــ�ــســدر مــهــم ملــعــان األــفــاظ 
العربية وكلماتها الداللية وم�ستقاتها 
عند   - ال�سبب  معرفة  بقي  اللفظية، 
العطار -  يف حثه على جتنب �سطر 
الثقافية  باملعلومات  اخلا�س  املنجد 
ومعارف ما جاء عن االعالم واملعامل 
بها  ف  ُيعِرّ التي  واالإ�سالمية  العربية 
املعلومات  فيخلط  املنجد  �ساحب 
وينق�س منها بل اإن الرجل - كما ُيقال 
يف االأمثال - يد�س ال�سم يف الد�سم! 
عمد،  غــري  عــن  اأو  عمد  عــن  ويخطئ 
ق�سم  يف  فــهــم  عــرَّ مبــن  التعريف  يف 
واالأدبــي  والتاريخي  املعريف  املنجد 

والثقايف. ولله يف خلقه �سوؤون.

احلوار بن النا�س من جميع الطبقات 
�ساحات  عــرب  والــفــئــات  واجلن�سيات 
كبري  ب�سكل  يو�سح  التوا�سل  مواقع 
مدى اأهمية االألفاظ والكلمات التي تقال 
اأو تكتب ، وانعكا�سها للحالة النف�سية 
يف  التغيري  جمــرد  واأن   ، لالأ�سخا�س 
بع�س الكلمات هو ما نحتاجه لتحقيق 
االهــــداف والــو�ــســول لــلــغــايــات، وقــد 
يك�سف  به  �سغري  ع�سو  "الل�سان  قيل 
االأطباء عن اأمرا�س اجل�سد، واحلكماء 

عن اأمرا�س النف�س".
ــا  ــه ــــتــــي الحــظــت ومــــــن االمـــــــــور ال
النف�سية  االمــــور  يف  الــكــالم  كـــرة 
الف�سف�سة  ملجرد  فقط  واالجتماعية 
"ع�سالت"  وا�ستعرا�س  الفل�سفية 
العقل، وال�سغف عند البع�س لزيادة 
ذلك  عك�س  الواقع  بينما  املعلومات 
كل  اأعــــرف  اأن  "اأريد  يــــردد  حــيــث 
"اأريد فقط  اإىل  �سيء" وهو يحتاج 

اأن اأبداأ"
البع�س  يحاول  عندما  عائق  اأكرب  اإن 
ذلــك طلب  اإىل  قــدًمــا، ودافــعــه  امل�سي 
ممكن  عدو  اأ�سواأ  يعترب  الذي  الكمال 
بالنجاح،  اال�ستمرار  طريق  يف  يقف 
بينما عليه البدء يف العمل ، و�سياأتي 
ما يريد على طول الطريق، ويتحول 

االأمل "من امل�ستحيل" اإىل "املمكن".
تاأمل تاأثري احلالة املعنوية عند تغيري 
بع�س اجلملة ومن ذلك الركيز بقول 
اأ�سنع  "اأنا  "االأ�سياء حتدث يل" اإىل 
االأ�سياء "وهي حقيقة ،   اأنت م�سوؤول 
عــن كــل مــا يــحــدث يف حــيــاتــك، ومن 
له"   ممنت  اأنت  "ما  ينق�سك" اإىل  "ما 
ال�سهل  من   ، ممتًنا  تكون  اأن  فبدون 
واخلوف  الياأ�س  م�ساعر  يف  الوقوع 
هو  االمتنان  والغ�سب.   واالإحــبــاط 
احلــا�ــســر  يف  يثبتك  الــــذي  الــ�ــســيء 

واأنت تتخلى عن كل همومك.

فا�ضلة: 
التي  للكلمة  دائما  انتبه  القارئ  اأخي 
 " ــا  " اأن اال�ــســارة  �سمري  بعد  تقولها 
الداخلية  م�ساعرك  عــن  حتكي  فهي 
عبارة  اأن  بالذكر  اجلدير  نف�سك،  عن 
اأنــا( مل ترد يف  )اأعــوذ بالله من كلمة 
رددهـــا  وقـــد  الــ�ــســرعــيــة،  الن�سو�س 
حيث  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي 
اآدم وال فخر، واأنا  )اأنا �سيد ولد  قال 
تــنــ�ــســقُّ االأر�ـــــس عــنــه يــوم  اأول مــن 
�سافع  اأول  ـــا  واأن فــخــر،  وال  القيامة 
احلمد  ولواء  فخر،  وال  م�سفَّع  واأول 

بيدي يوم القيامة وال فخر(.

معجم المنجد .. 
ماله وما عليه 

ماذا بعد أنا؟

فاروق �ضالح با �ضالمة

فهيد ال�ضويدي
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تبوك- البالد
ــنــت �ــســركــة الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر عن  اأعــل
ان�سمامها موؤخرًا يف جمل�س الأع�ساء املنت�سبني 

يف منظمة ال�سياحة العاملية.
الت�سويق والعالمة  لإدارة  التنفيذي  املدير  واأكد 
التجارية ب�سركة البحر الأحمر للتطوير واأمال، 
للجهات  ت�سمح  الع�سوية  اأن  الزهراين  عبدالله 
املنت�سبة بتحقيق روؤية حملية واإقليمية وعاملية 
من خالل �سبكة وقنوات منظمة ال�سياحة العاملية، 
يف  الأ�سا�سية  الأداة  هم  املنت�سبون  فالأع�ساء 
زيادة القدرة التناف�سية للقطاع اخلا�س يف قطاع 

ال�سياحة.
وقال :" تعزز هذه الع�سوية تركيز �سركة البحر 
الأحمر للتطوير امل�ستمر على تبني النهج املتجدد 
حتقيق  على  مل�ساعدتها  ال�سياحي  التطوير  يف 
كما  املمار�سات،  واأف�سل  الدولية  املعايري  اأعلى 
كوجهتي  ال�سخمة،  م�ساريعنا  اإىل  بالنظر  اأنــه 

امل�سرتك  العمل  باأن  اأوؤمن  واأمال،  الأحمر  البحر 
يف�سي  اأن  ميكن  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
الوقت  يف  لنا  وي�سمح  للغاية  اإيجابية  لنتائج 
ال�سياحي  للتطوير  جديدة  معايري  بو�سع  ذاتــه 
الرتحيب  على  نعمل  الــذي  الوقت  يف  امل�ستدام 
العام  الــوقــت  هــذا  مثل  يف  ــــل  الأوائ ب�سيوفنا 

املقبل".
الإقليمي  املــكــتــب  افــتــتــاح  �سيحمل   : واأ�ـــســـاف 
العربية  اململكة  يف  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة 
لزيادة  املميزة  الفر�س  مــن  العديد  ال�سعودية 
للوجهات  الــرتويــجــيــة  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  فعالية 
منطقتنا  باعتبار  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سياحية 
من  املمتدة  الطبيعية  بالعجائب  فقط  لي�س  غنية 
الرملية  بالكثبان  مـــرورًا  الــوعــرة  عمان  جبال 
ال�ساحرة يف �سحراء الربع اخلايل ال�سا�سعة يف 
اململكة، ولكنها اأي�سًا موطن لن�سبة كبرية من اأهم 

املواقع الثقافية والتاريخية يف العامل .

فرص استثمارية في الطاقة واالبتكارات..

188 مليار ريال صادرات غير نفطية

تعزيز الشراكة التجارية واالقتصادية مع هولندا

 الموانئ السعودية شرايين التجارة مع العالم

فنادق" نيوم" تسابق الزمن  
نيوم - البالد

قال اأندرو ماكوي، رئي�س قطاع ال�سياحة يف "نيوم": اإن اأول 
قدوم للزوار لفنادق مدينة نيوم �سيكون يف عام 2024، حيث 
�سيتم اإطالق اأول من�ساأة يف نهاية العام املقبل على اأن تكون 

متوفرة يف عام 2024. 
واأ�ساف ماكوي اأن ميناء اأوك�سجون �سيكون مهمًا جدًا نظرًا 
�سي�ساعد  اأنه  م�سيفا  عربه،  العاملية  التجارة  من   %13 ملرور 
يف �سال�سل الإمداد وجلب قوالب البناء اجلاهزة واأي معدات 

ومواد اأخرى لتلبية حاجة امل�ساريع.  

وذكر اأن م�سروع تروجينا �سيكون امل�ستقبل اجلديد لل�سياحة 
 ،2026 عــام  يف  الكتمال  له  املخطط  بــاأن  م�سيفا  وال�سفر، 
اأ�سهر  ثالثة  ملدة  اململكة  يف  بالتزلج  للزوار  �سي�سمح  حيث 
الذكاء  ا�ستخدام  �سيتم  اأنه  اإىل  العام، لفتا يف ت�سريح،  يف 
ال�سطناعي يف امل�سروع لتوفري اأف�سل جتربة �سفر، م�سريا  
اإذ  نيوم،  مدينة  يف  مهما  دورا  �ستلعب  التكنولوجيا  اأن  اإىل 
�سيكون  الزائر  اأن وجه  مبينا  �سل�سة،  الزائر جتربة  �ستمنح 
بطاقة التعريف ال�سخ�سية للدخول اإىل املطارات، وفتح باب 

الغرفة الفندقية. 

الريا�ض - البالد
و�سل وفد �سعودي برئا�سة نائب وزير التجارة، 
للتناف�سية  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 
مملكة  اإىل  املطريي  هّبا�س  بنت  اإميان  الدكتورة 
هولندا؛ لإجراء مباحثات تعاون يف اإطار توطيد 
يف  والقــتــ�ــســاديــة  التجارية  ال�سراكة  وتعزيز 

املجالت ذات الأولوية للبلدين ال�سديقني.
جولته  ت�ستمر  الـــذي  ال�سعودي  الــوفــد  وي�سم 
مــن وزارات:  قـــيـــادات  املــقــبــل  حــتــى اخلــمــيــ�ــس 
والزراعة،  واملياه  والبيئة  وال�ستثمار،  الطاقة، 
والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة 
التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  اخلارجية، 
واملهني، واملركز الوطني للتناف�سية، وميناء جدة 
اإ�سافة  ال�سعودية،  الغرف  واحتــاد  الإ�ــســالمــي، 
مثل:  الوطنية  ال�سركات  اأبـــرز  عــن  ممثلني  اإىل 

ال�سعودية  وال�سركة  �سابك،  ال�سعودية،  اأرامكو 
ال�ستثمارية لإعادة التدوير "�سرك".

الر�سمية  ــقــاءات  ــل ال مــن  عــــددًا  ــوفــد  ال وُيــجــري 
وقطاع  احلكومية  اجلهات  مع  العمل  وجل�سات 

الأعمال يف مملكة هولندا، ُا�ستهلت با�ستقبال 
القت�سادية  لــلــ�ــســوؤون  الــوزيــر  نــائــب 

ــــورة هــانــيــكــه  ــــدكــــت اخلــــارجــــيــــة ال
الإداريـــة  العا�سمة  يف  �سخاولنج 
بح�سور  ال�سعودي  للوفد  لهــاي 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سفري 
ــنــدا زيــــاد بن  لـــدى ممــلــكــة هــول

وجــرى  العطية،  معا�سي 
ـــحـــث �ــســبــل  خــــاللــــه ب

تـــعـــزيـــز الـــ�ـــســـراكـــة 
بني  القـــتـــ�ـــســـاديـــة 

البلدين يف ظل روؤية اململكة 2030.
مركز  زيــارة  على  الأول  اليوم  اأعمال  وا�ستملت 
البتكار للذكاء ال�سطناعي ، وجامعة اأم�سرتدام، 
وقرية حا�سنات الأعمال، حيث اطلع الوفد على 
املعمول  واملمار�سات  امل�ستجدات  اأحـــدث 
التي  الوا�سعة  لــلــخــربات  نــظــرًا  بــهــا، 
العلوم  جمــال  يف  هولندا  متتلكها 
املبتكرة، وتطوير املعرفة والتقنية 
ــة املــتــجــددة،  ــطــاق يف جمــــالت ال
ــقــل، واخلــدمــات  ــن والـــغـــذاء، وال
ال�سحية،  والرعاية  اللوج�ستية، 

واملدن الذكية، والبتكار.
ويف وقت لحق، نظمت وزارة 
اخلــــارجــــيــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
جــلــ�ــســات عــمــل �ــســاركــت 

فيها قيادات كربى ال�سركات الهولندية، ومنظمة 
الأكــرب  الحتــاد  تعد  التي   )VNO-NCW(
ـــال والــ�ــســنــاعــة يف هــولــنــدا،  ـــم لأ�ــســحــاب الأع
جانب  اإىل  من�ساأة،  األــف   185 مــن  اأكــر  ومتثل 
اأكرب  من  ت�سنف واحــدة  التي   )TNO( منظمة 
املهتمة  العامل  م�ستوى  على  البحثية  املوؤ�س�سات 

بالقت�ساد الدائري، والبنية التحتية امل�ستدامة.
وا�ــســتــعــر�ــســت اجلـــهـــات املــعــنــيــة يف اجلــانــب 
ــــاق الــتــعــاون  الــ�ــســعــودي الــفــر�ــس الـــواعـــدة واآف
املتجددة،  الطاقة  جمــال  يف  خا�سة  وال�سراكة، 
تناف�سية  ميزات  من  اململكة  به  تتمتع  ما  ظل  يف 
ما  مناخها،  وطبيعة  اجلــغــرايف  موقعها  وفرها 
املتجددة  الــطــاقــة  مــ�ــســادر  مــن  ال�ــســتــفــادة  جعل 
اأمرًا جمديًا اقت�ساديًا وداعمًا جلهودها يف جمال 

تنويع م�سادر الطاقة.

الريا�ض - البالد
البرتولية  غري  ال�سعودية  ال�سادرات  قيمة  بلغت 
لعام 2021م، نحو 188 مليار ريال، يف حني بلغت 
لبيانات  وفــقــًا  ريـــال،  مليار   343 الــــواردات  قيمة 

الهيئة العامة لالإح�ساء.
حجم  والــواردات  ال�سادرات  حركة  منو  ويعك�س   

اأ�سواق اململكة واقت�سادها الأكرب يف املنطقة.
 وتتمّيز اململكة مبوقع جغرايف اإ�سرتاتيجي ومهم، 
الأحمر،  والبحر  العربي  اخلليج  على  باإطاللتها 
قارات ثالث  بوابة وحلقة و�سل كربى بني  كونها 
رئي�س  نقل  ومركز  واأفريقيا،  واأوروبـــا  اآ�سيا  هي 
ما  وهــو  وبــحــرًا،  وجــوًا  بــرًا  التجارية  للم�سارات 
اعتمدت  التي   2030 ال�سعودية  روؤيــة  ا�ستثمرته 
على تنويع القت�ساد غري النفطي من خالل اإطالق 
مركزًا  اململكة  مــن  جتعل  رائـــدة  واأهـــداف  بــرامــج 

لوج�ستيًا عامليًا.
للنقل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اململكة  واأطــلــقــت 
واخلدمات اللوج�ستية -اأحد اأهم املحاور الرئي�سة 
الــقــدرات  تعزيز  يف  ت�سهم  الــتــي   -2030 لــروؤيــة 
الــبــ�ــســريــة والــفــنــيــة يف قــطــاع الــنــقــل واخلــدمــات 
العاملي،  بالقت�ساد  الرتباط  وتعزز  اللوج�ستية، 
اجلغرايف  موقعها  ا�ستثمار  مــن  اململكة  ومتــّكــن 
ــط الـــــقـــــارات الــــثــــالث يف تــنــويــع  ــتــو�ــس الــــــذي ي
من  متقدمة  �سناعة  تاأ�سي�س  خالل  من  اقت�سادها، 
عالية  منظومات  وبــنــاء  اللوج�ستية،  اخلــدمــات 
اجلـــــودة مـــن اخلـــدمـــات، وتــطــبــيــق منــــاذج عمل 

قطاع  يف  وال�ستدامة  الإنتاجية  لتعزيز  تناف�سية 
يف  رئي�سًا  حمورًا  بو�سفه  اللوج�ستية،  اخلدمات 
للقطاعات  نًا  ممِكّ حيويًا  وقطاعًا  اململكة،  خطط 

القت�سادية.
وت�سمنت الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات 
الكربى  امل�ساريع  من  وا�سعة  حزمة  اللوج�ستية 
واملبادرات التطويرية التي �ستدفع بخدمات النقل 
و�سناعة اخلدمات اللوج�ستية اإىل مراتب متقدمة 
جميع  يف  امل�ستدامة  التنمية  لدعم  ودوليًا  اإقليمًا 

مناطق اململكة.
العربية  اململكة  و�سع  اإىل  الإ�سرتاتيجية  وتهدف 
ــز عـــاملـــي لــلــنــقــل واخلـــدمـــات  ــمــرك ــة ك ــعــودي ــس ــ� ال
ــاء من�سات  اإنــ�ــس الــلــوجــ�ــســتــيــة، وذلــــك مــن خـــالل 
البنية  تطوير  وكذلك  عاملية،  لوج�ستية  ومناطق 

ال�ستيعابية،  طاقتها  وتو�سيع  للموانئ،  التحتية 
ورفع كفاءتها الت�سغيلية، اإ�سافة اإىل زيادة اإ�سهام 
اإجمايل  يف  اللوج�ستية  واخلــدمــات  النقل  قطاع 
 %6 عن  عو�سًا   %10 اإىل  الوطني  املحلي  الناجت 
اأبرزها  م�ستهدفات  عدة  حتقيق  وت�ستهدف  حاليًا، 
الأوىل  الع�سر  ــدول  ال قائمة  يف  اململكة  تكون  اأن 
التقدم  وكذلك  اللوج�ستي،  الأداء  موؤ�سر  يف  عامليًا 
يف موؤ�سر التجارة عرب احلدود لت�سبح من �سمن 
�سمن  من  تكون  واأن  عامليًا،  الأوىل  الـــ35  الــدول 
الــطــرق  اأفــ�ــســل 6 دول عــاملــيــًا يف مــوؤ�ــســر جـــودة 
�سبكة  ترابط  يف  عامليًا  ريادتها  على  احلفاظ  مع 
جــوًا  طــن  4.5 ماليني  مــن  اأكــر  الــطــرق، و�سحن 
�سنويًا، اإ�سافة اإىل زيادة الوجهات لأكر من 250 

وجهة دولية.

للنقل  الــوطــنــيــة  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  مـــع  ــا  ــًي ومتــا�ــس
واخلدمات اللوج�ستية تقود الهيئة العامة للموانئ 
البحري  النقل  التحّول يف قطاع  "موانئ" م�سرية 
اإ�سرتاتيجيتها  اأقرت  فقد  اللوج�ستية،  واخلدمات 
قطاع  تنمية  اإىل  تهدف  التي  اجلديدة  املوؤ�س�سية 
يدعم  مبــا  وتطويرها  ومــزدهــر،  م�ستدام  بــحــري 

التجارة والتنمية القت�سادية للمملكة.
الأحــمــر  الــبــحــر  عــلــى  مــيــنــاء   13 اململكة  ومتــتــلــك 
العربي تتمثل يف ميناء جدة الإ�سالمي،  واخلليج 
الله،  عبد  امللك  وميناء  العزيز،  عبد  امللك  وميناء 
ال�سناعي باجلبيل، وميناء ينبع  فهد  امللك  وميناء 
التجاري، وميناء امللك فهد ال�سناعي بينبع، وميناء 
�سبا،  وميناء  جــازان،  وميناء  التجاري،  اجلبيل 
راأ�س تنورة، وميناء  راأ�س اخلري، وميناء  وميناء 
الأ�سا�سية  لل�سناعات  جـــازان  وميناء  اخلفجي، 
والــتــحــويــلــيــة، ومتـــر مــن خــاللــهــا 13% مــن حجم 
التجارة العاملية، كما ت�سهم هذه املوانئ يف مرور 
70% من واردات اململكة، و95% من �سادراتها، عرب 
بـ 1.1 مليار  ا�ستيعابية تقدر  291 ر�سيفًا، بطاقة 

طن وزين، ومبقدار 20 مليون حاوية.
وتعد املوانئ ال�سعودية بوابات التجارة والتنمية 
كونها  واأفريقيا؛  واأوروبـــا  اآ�سيا  الثالث  للقارات 
التجارة  جمــال  يف  ال�سريعة  املــتــغــريات  تــواكــب 
�سناعة  يف  ال�سريع  التطور  وواكــبــت  البحرية، 
بتطوير  اللوج�ستية  واخلــدمــات  البحري  النقل 

البنية التحتية ل�ستقبال الأجيال اجلديدة لل�سفن.

طاولة مستديرة حول استعادة نشاط النقل الجوي

األطعمة تتصدر نقاط البيع 

عرض مشروعات تنظيمية لالستطالع 

الريا�ض- البالد
بن  عبدالعزيز  املدين،  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�س  �سارك 
عبدالله الدعيلج يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة الذي نظمته 
املنظمة العربية للطريان املدين بال�سراكة مع �سلطة الطريان 
املدين ال�سنغافورية لفائدة الدول الأع�ساء باملنظمة، وذلك 
يف  اجلاري  الطريان  م�ستقبل  موؤمتر  فعاليات  هام�س  على 

مركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات مبدينة الريا�س.
وناق�س الجتماع اآلية ا�ستعادة ن�ساط النقل اجلوي وال�سبل 
الطريان  م�ستقبل  جانب  اإىل  النتعا�س،  بتحقيق  الكفيلة 
على  وتاأثريها  الــدول  ت�سهدها  التي  القت�سادية  والأزمـــة 
�سناعة الطريان ب�سبب قيود ال�سفر التي اأثرت ب�سكل كبري 
اأكر  اأف�سل وجعل قطاع طريان  البناء ب�سكل  عليه واإعــادة 

مرونة.
وتــنــاول الجتماع الآلــيــات واخلــطــوات والإجــــراءات على 
بجعل  الكفيلة  والوطنية  والإقليمية  الدولية  امل�ستويات 
املخاطر  مواجهة  يف  �سالبة  اأكــر  املــدين  الــطــريان  قطاع 
التي ميكن  القت�سادية  واملتغريات من اجلائحة والأزمــات 
مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  املــدين،  الطريان  قطاع  على  توؤثر  اأن 

اأو�ساع الطريان املدين واخلطط امل�ستقبلية للمطارات.
يذكر اأن الجتماع ُيعد من�سة على م�ستوى عاٍل للتباحث 
اإجــراءات  ظل  يف  القطاع  تواجه  التي  التحديات  حول 
عامليًا،  كــورونــا  جائحة  فر�ستها  التي  اجلــديــدة  ال�سفر 
بــالإ�ــســافــة اإىل تــبــادل اخلـــربات وتــوفــري جمـــالت عمل 

م�ستقبلية م�سرتكة.

جدة - البالد
حوايل  اململكة  يف  البيع  نقاط  عرب  املبيعات  قيمة  بلغت 
8.4 مليار ريال خالل الأ�سبوع املنتهي يف 7 مايو احلايل، 
الذي  الأ�سبوع  خــالل  ريــال  مليار   15.97 بنحو  مقارنة 

�سبقه.
ووفقا للتقرير الأ�سبوعي ل "عمليات نقاط البيع" ال�سادر 
عن البنك املركزي ال�سعودي "�ساما" فقد بلغ عدد العمليات 

املنفذة نحو 120.15 مليون عملية.
ومتثل العمليات عرب نقاط البيع، ما ينفقه امل�ستهلكون عرب 
الت�سوق  مراكز  يف  الئتمان  وبطاقات  ال�سراف  بطاقات 

الكبرية وحمالت التجزئة وال�سيدليات وغريها.
و�سهدت جميع القطاعات انخفا�سا يف قيمة املبيعات خالل 

الأ�سبوع املا�سي، ما عدا قطاع "املطاعم واملقاهي" املرتفع 
القطاعات  مقدمة  "التعليم" يف  قطاع  وجاء   .%10 بن�سبة 
املنخف�سة بن�سبة 81%، تاله قطاع "املالب�س " بن�سبة %77 

ثم قطاع "الأثاث" بن�سبة %70.
"املطاعم  وتركز اإنفاق امل�ستهلكني خالل الفرتة على قطاع 
واملقاهي" بـ1.83 مليار ريال متثل نحو 22% من اإجمايل 
املبيعات، تاله قطاع "الأطعمة وامل�سروبات" بنحو 1.34 
وفيما  املبيعات،  اإجمايل  من   %16 نحو  متثل  ريال،  مليار 
املدن  يف  البيع  نقاط  ح�سب  الإنــفــاق  قيمة  توزيع  يخ�س 
ت�سدرت  فقد   ،2022 مايو   7 يف  املنتهي  الأ�سبوع  خالل 
الريا�س بنحو 2.22 مليار ريال، ما ميثل 26% من اإجمايل 

قيمة املبيعات، تلتها مدينة جدة ب1.34 مليار ريال.

الريا�ض - البالد
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  واجلهات  العموم  متكني  بهدف   
"ا�ستطالع"  من�سة  تعر�س  وملحوظاتهم،  مرئياتهم  اإبداء  من 
التابعة للمركز الوطني للتناف�سية حاليًا 15 م�سروعًا تنظيميًا 
واإجرائيًا ذات �سلة بال�سوؤون القت�سادية والتنموية وذلك قبل 

اإقرارها.
 وياأتي طرح م�سروعات الأنظمة واللوائح وما يف حكمها عرب 
املن�سة "، تاأكيدًا على حر�س حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - على تعزيز 
واجلــهــات  الــعــمــوم  ــدى  ل ال�ستطالع  ثقافة  ون�سر  ال�سفافية 
احلكومية والقطاع اخلا�س، واإ�سراكهم يف �سياغة امل�سروعات 
اململكة  روؤية  مل�ستهدفات  حتقيقًا  وذلك  الأعمال،  ببيئة  املتعلقة 
تناف�سية  الأكــر  الع�سر  الــدول  م�ساف  يف  تكون  بــاأن   ،2030

عامليًا.
الأحـــوال  نــظــام  لئــحــة  "م�سروع  الــعــدل  وزارة  طــرحــت  فقد   
النظامية  احلقوق  ا�ستيفاء  طرق  ت�سهيل  بهدف  ال�سخ�سية" 
الف�سلى  امل�سالح  وحماية  وحتقيق  الــزوجــني،  انف�سال  عند 
للطفل، كما ت�سعى اإىل تقليل الت�ساحن واحلفاظ على دور الأب 
ال�سلطة  اإىل �سبط  اإ�سافة  النف�سال،  بعد  ما  والأم يف مرحلة 
وينتهي  الأحــكــام،  يف  التباين  وتقليل  للمحكمة،  التقديرية 

ال�ستطالع فيه بتاريخ 28 مايو 2022م.
واملطروحة  ال�ستطالع  قيد  لتزال  التي  امل�سروعات  بني  ومن 

لتمويل  التنظيمي  الإطــار  "م�سروع  املالية  ال�سوق  هيئة  من 
يف  املالية  التقنية  ابــتــكــارات  دعــم  بهدف  اجلماعية"  امللكيـة 
ملمار�سته  الالزم  الرتخي�س  حتديد  ي�سمل  مبا  املالية،  ال�سوق 
ال�سركات  مّيــكــن  ومبــا  املــالــيــة،  الــ�ــســوق  موؤ�س�سات  قبل  مــن 
احلا�سلة على ت�سريح جتربة التقنية املالية من احل�سول على 
الرتخي�س املنا�سب ملمار�سته، وينتهي ال�ستطالع عليه بتاريخ 

9 يونيو 2022م.
"م�سروع  املــعــلــومــات  ــالت وتــقــنــيــة  ــ�ــس الت هــيــئــة  وطــرحــت 
امل�ستخدم،  اإىل حماية  يهدف  ال�سبكة" الذي  تنظيمات حيادية 
الرقمي،  و�سمان جودة اخلدمة، وت�سجيع املناف�سة والبتكار 
وينتهي  اإجــنــايــت،  التنفيذي  الربنامج  اإطـــار  يف  وال�سفافية 

ال�ستطالع على امل�سروع بتاريخ 26 مايو 2022م.
 23 املــادة  تعديل  "م�سروع  الداخلية  وزارة  قدمت  جهتها،  من 
من الالئحة التنفيذية لنظام املرور"، ويهدف اإىل تغليظ عقوبة 
خمالفات الأوزان والأبعاد الزائدة عن املقررة نظاًما للمحافظة 
من  ال�ساحنات  هــروب  خمالفة  عقوبة  واإ�سافة  الــطــرق،  على 
على  الأوزان  خمالفة  تفعيل  اإىل  اإ�ــســافــة  الــــوزن،  حمــطــات 

املحاور، وتنتهي فرتة ال�ستطالع عليه يف 28 مايو 2022م.
الدليل  "م�سروع  والـــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  طرحت  فيما 
الدليل  ويقوم  للتيقظ"  اجليدة  املمار�سات  لأ�س�س  الإر�سادي 
على تنظيم الأطر التي تعمل مبوجبه مكاتب التيقظ الدوائي، 

وينتهي ال�ستطالع فيه بتاريخ 25 مايو 2022م.

"البحر األحمر" تنضم لمجلس السياحة العالمية
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انتخابات لبنان تقضي على المشروع التدميري الخبيث
البالد - مها العواودة          

االنتخابات  ال�سني، يف  املقعد  اللبناين، عن  املر�سح  اأكد 

النيابية الدكتور م�سطفى علو�ش، اأن االنتخاب �سرورة 

التدمريي  امل�سروع  ملواجهة  الوحيد  الطريق  باعتبارها 

معتربا  ال�سني،  الوجود  على  للق�ساء  الهادف  اخلبيث 

االنتخابات  امل�ساركة يف  قوة يف اجتاه  بكل  الذهاب  اأن 

يغري املعادلة القائمة يف لبنان، ويحفظ الوجود ال�سني 

وهوية لبنان العربية، الفتا اإىل اأن املقاطعة التي ينادي 

بها البع�ش من �ساأنها اأن تق�سي على الوجود ال�سيا�سي 

للطائفة ال�سنية على االأقل ملدة اأربع �سنوات.

لبنان  يعي�سه  الــذي  الواقع  اإن  لـ"البالد":  علو�ش  وقــال 

االقــراع  اإىل  الذهاب  �سرورة  اإىل  �سرامة  وبكل  يدفع 

كفاءة  االأكــر  االأ�سخا�ش  واختيار  الـــراأي،  عن  للتعبري 

وقــــوة واأ�ــســحــاب املــ�ــســروع املــنــقــذ لــلــبــنــان عــلــى كافة 

االأ�سعدة؛ �سيا�سيا واقت�ساديا وتنمويا، وعلى م�ستوى 

املواجهة مع من يريد الق�ساء على لبنان العربي وما�سيه 

وحا�سر وم�ستقبله.

معطيات  من  اخلــارج  يف  االنتخابات  اأفرزته  ما  وحــول 

اأن  علو�ش  اأكــد  املهاجر،  ال�سباب  مــن  كبرية  وم�ساركة 

�سيعطي  ال�سني  ال�سمت  واأن  �سيئا  يفيد  لن  االعتكاف 

منتقدا  ال�سيطرة،  من  ملزيد  لبنان  الأعــداء  جمانية  فر�سة 

لعدم  فيه  اأملــح  الــذي  التهديدي  الله  ن�سر  ح�سن  خطاب 

م�سلحته.  يف  ت�سب  ال  لالنتخابات  نتيجة  اأي  قــبــول 

للمواجهة  واحد  طريق  اإال  لديه  لي�ش  الله  "ن�سر  وقــال: 

وهو الغدر، لذلك فالواجب الوقوف يف وجه منطق القتل 

والرويع والتهديد، وعدم ال�سماح لهذا امل�سروع املذهبي 

حقيقي  تهديد  الأنــه  باال�ستمرار،  الله  ن�سر  ميثله  الــذي 

هذا  ملواجهة  الوحيدة  "الطريقة  وتابع:  لبنان".  لهوية 

ال�سر املطلق هو الذهاب لالنتخابات ومنعه من ال�سيطرة 

بكثافة  والت�سويت  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  على  الكاملة 

يف الدوائر التي تريد املحافظة على لبنان، ومتنع منطق 

والة الفقيه من ال�سيطرة على الت�سريع".

بعمليات  يــقــوم  قــد  الــلــه  حــزب  اأن  اإىل  علو�ش  واأ�ــســار 

الذي يتوق  اللبناين  ال�سعب  اإرهابية، لكن ذلك لن يثني 

مواجه  ك�سوت  االقــراع  ل�سناديق  الذهاب  من  للحرية 

لهذا امل�سروع اخلبيث؛ من اأجل فتح االأبواب للم�ستقبل 

وعالقاته  العربية  حا�سنته  اإىل  لبنان  بعودة  امل�سرق 

اخلارجية  با�سم  املتحدث  �سدد  جهته،  من  �سركائه.  مع 

االنتخابات  عقد  اأهمية  على  براي�ش،  نيد  االأمريكية، 

ونزيهة  حرة  انتخابات  نرى  اأن  "نريد  قائاًل:  لبنان،  يف 

�ستبلغ  االنــتــخــابــات  هــذه  اأن  الــوا�ــســح  ومــن  و�سفافة، 

ذروتها يف 15 مايو"، معربا عن اأمله يف "ت�سكيل حكومة 

ق�سري"،  بوقت  االنتخابات  بعد  اللبناين  لل�سعب  ممثلة 

دافــًعــا  كــان  احلــكــومــي  اال�ــســتــقــرار  عــدم  اأن  اإىل  م�سريا 

رئي�ًسا لكثري من املحن التي عانى منها ال�سعب اللبناين. 

واأ�ساف: "نحن نوا�سل العمل مع ال�سعب اللبناين، ومن 

الوا�سح اأن �سندوق النقد الدويل يتفاو�ش مع احلكومة 

العبء  بع�ش  لتقليل  و�سعنا  يف  ما  و�سنفعل  اللبنانية، 

االإن�ساين الذي األقته �سنوات من عدم اال�ستقرار والف�ساد 

على ال�سعب اللبناين".

ت�سمح  لــن  وا�سنطن  اأن  لــلــحــدث،  وفــقــا  بــرايــ�ــش  واأكـــد 

الإيران بالتحول اإىل قوة نووية، م�سريا اإىل اأن احلر�ش 

الثوري االإيراين منظمة اإرهابية نفذت عمليات باملنطقة 

عن  معربا  االأخـــرى،  وامللي�سيات  الله  حــزب  مب�ساعدة 

الثوري  احلر�ش  ميثله  الــذي  التهديد  من  وا�سنطن  قلق 

احلر�ش  على  عقوبة   86 "و�سعنا  واأ�ــســاف:  االإيـــراين. 

الثوري وال�سركات التابعة له"، م�سددا على اأن وا�سنطن 

تطوير  من  اأ�سابيع  بعد  على  اإيران  تكون  اأن  تقبل  "لن 
بداية  منذ  حلفائنا  مع  "نناق�ش  م�سيفا:  نووية"،  قــدرة 

مع  التفاو�سي  امل�سار  ف�سل  حال  البديلة  اخلطط  العام 

بادين  جو  االأمريكي  الرئي�ش  اأن  اإىل  اأ�سار  كما  اإيران"، 

اأكد اأنه لن ي�سمح الإيران بامتالك �سالح نووي.

مراكز الحوثي الصيفية تغسل أدمغة األطفال

إدانة عربية واسعة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

200 ألف أجبرتهم المليشيا على االلتحاق بها.. الخواداني لـ           : 

البالد - مها العواودة  

بينما د�سنت ميلي�سيا احلوثي الدورات ال�سيفية 

حــذر  �سيطرتها،  مــنــاطــق  جميع  يف  الطائفية 

ع�سو املكتب ال�سيا�سي للمقاومة الوطنية كامل 

اخلوداين، من خطورة اأهداف املراكز ال�سيفية 

مراكز  باعتبارها  اليمن؛  اأبــنــاء  م�ستقبل  على 

العقول  تفخيخ  فيها  ويــتــم  االإرهــــاب،  �سناعة 

وجتنيد جيل من القتلة.

احلــوثــيــن  اإن  لـ"البالد":  اخلـــــوداين  وقــــال 

�سعارات  ال�سغار  لتلقن  املراكز  هــذه  افتتحوا 

هو  امللي�سيا  عنه  تتحدث  الذي  فالعلم  اإجرامية، 

يدر�ش  ودورات  طائفية  بــرامــج  احلقيقة  يف 

عربها الطالب مناهج اإرهابية بحتة؛ لتحل حمل 

م�سلوب  جيل  اإعــداد  وبالتايل  التعليمي،  املنهج 

بالكراهية  وم�سحون  الــدمــاغ  ومغ�سول  الفكر 

والطائفية". واأ�ساف: "اجلزء االآخر من ال�سعار 

وهذا  للجبهات  االأطــفــال  وحت�سيد  التعبئة  هو 

مو�سًحا  املراكز"،  لــهــذه  الرئي�ش  الــهــدف  هــو 

ــذهــاب اإىل  ــر والــقــبــائــل عــن ال ــس اأن عـــزوف االأ�

لفكرة  الــرويــج  اإىل  احلوثين  دفــع  اجلبهات، 

مل  الذين  الطالب  ال�ستهداف  ال�سيفية؛  املراكز 

بعد  الإعــدادهــم  املراهقة  �سن  معظمهم  يتجاوز 

غ�سل اأدمغتهم بدورات ثقافية واإر�سالهم جلبهات 

اإىل  اخلــوداين،  ولفت  املــوت.  ومواجهة  القتال 

االإح�ساءات ت�سري اإىل اإجبار 200 األف لاللتحاق 

بهذه الدورات، ما يجعلهم قنابل موقوتة بوجه 

االإرهــابــي  الطائفي  الفكر  خــالل  مــن  املجتمع 

االآباء  �سحاياهم  اأول  و�سيكون  بوه،  ت�سرَّ الذي 

واالأمـــهـــات واالأ�ـــســـر، وقـــد ظــهــرت الــكــثــري من 

احلوادث توؤكد اأن 44 حالة قتل لالآباء واالأمهات 

عادوا  اأ�سرهم  من  واأفــراد  اأبنائهم  يد  على  متت 

من الدورات الطائفية احلوثية. وت�ستمر ملي�سيا 

ــيــة يف اخــتــالق االأزمـــــات يف  احلــوثــي االإرهــاب

الداخل اليمني للت�سييق على ال�سعب؛ اإذ �سهدت 

اخلا�سعة  ب�سنعاء،  النفطية  امل�ستقات  حمطات 

للطوابري  مفاجئة  عـــودة  ــي،  احلــوث ل�سيطرة 

حمطات  اأمـــام  واملــركــبــات  لل�سيارات  الطويلة 

معاناة  ت�ساعف  جديدة  باأزمة  منذرة  الــوقــود، 

اإن  ب�سنعاء:  حمليون  �سكان  وقــال  املواطنن. 

طوابري طويلة لل�سيارات �سوهدت اأمام حمطات 

اأبوابها  املحطات  بع�ش  اإغـــالق  بعد  ــوقــود،  ال

ب�سكل مفاجئ. وتاأتي االأزمة احلوثية للم�ستقات 

النفطية، عقب مرور �سهر من بدء الهدنة االأممية، 

ــتــي مت مبــوجــبــهــا �ــســمــاح الــتــحــالــف لــدخــول  ال

اخلا�سع  احلديدة  ميناء  اإىل  النفطية  امل�ستقات 

االإعالم  وزير  اعترب  بينما  احلوثين،  ل�سيطرة 

ميلي�سيا احلوثي  قيام  االإريــاين،  اليمني، معمر 

و�سول  ا�ستمرار  رغــم  جــديــدة،  اأزمـــة  بافتعال 

احلديدة  مليناء  بانتظام  النفطية  امل�ستقات  �سفن 

بواقع �سفينتن اأ�سبوعيا، "ا�ستمراًرا لنهجها يف 

املتاجرة مبعاناة املواطنن والت�سييق على �سبل 

امل�ستقات  اإن عدد �سفن  االإرياين:  عي�سهم . وقال 

النفطية التي اأفرغت حمولتها يف ميناء احلديدة 

اعتباًرا من تاريخ 1 اأبريل وحتى 8 مايو بلغت 

مرتيا،  طنا   )268،911( بـ  حمملة  �سفن   )10(

طن   )60.000( بـ  حمملة  �سفينة  اإىل  باالإ�سافة 

وهي  لها،  الت�ساريح  منح  مت  الديزل  من  مري 

�سيطرة  ملناطق  الفعلي  االحتياج  تفوق  كميات 

املجتمع  مطالبا  اأ�سهر ،   3 لـ  احلوثي  ميلي�سيا 

االأممـــي  واملــبــعــوثــن  املــتــحــدة  الــــدويل واالأمم 

احلوثي  ميلي�سيا  ممار�سات  باإدانة  واالأمريكي 

ملالين  االإن�سانية  املعاناة  تفاقم  التي  االإرهابية 

املواطنن، وتفرغ الهدنة االأممية من م�سمونها، 

احلــوثــي  ميلي�سيا  عــلــى  بال�سغط  طــالــب  كــمــا 

ل�سرف  النفطية  امل�ستقات  عــائــدات  لتوجيه 

االأزمة  هذه  �ساأن  ومن  الدولة.  موظفي  مرتبات 

ال�سعب  املعي�سي  الــو�ــســع  تفاقم  اأن  املفتعلة 

للمواطنن الذين يعانون جراء ا�ستمرار احلرب 

ونهب امليلي�سيا احلوثية لرواتب املوظفن للعام 

وانعدام  البطالة  وتزايد  التوايل  على  ال�سابع 

م�سادر الدخل. اإىل ذلك، اأ�سقط اجلي�ش اليمني، 

ماأرب، وذلك  اأم�ش، م�سرية حوثية يف حمافظة 

املركز  وقـــال  الــبــالد.  يف  االأ�ــســريــة  الهدنة  رغــم 

ح�سابه  عرب  اليمنية  امل�سلحة  للقوات  االإعالمي 

على "توير": اإنه جرى اإ�سقاط امل�سرية باجلبهة 

اجلنوبية للمحافظة.

جدة - البالد 

ال�سحفية  املرا�سلة  اغتيال  جــرميــة  ب�سدة  عربية  دول  اأدانـــت 

الفل�سطينية �سريين اأبوعاقلة يف االأرا�سي الفل�سطينية، موؤكدة اأن 

ذلك ي�سكل خرقًا وا�سحًا للقوانن واالأعراف الدولية، وي�ستدعي 

التعاون  منظمة  ـــدت  اأك بينما  واملــحــا�ــســبــة،  ــفــوري  ال التحقيق 

ال�سحفية  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  ا�ستهداف  اأن  االإ�سالمي، 

طريقها  يف  ال�سحفي  بــواجــبــهــا  قيامها  ــاء  ــن اأث عــاقــلــة  اأبـــو 

بحق  يرتكبها  التي  اجلرائم  وتوثيق  الوقائع  لنقل 

االنتهاكات  �سياق  يف  ياأتي  الفل�سطيني،  ال�سعب 

و�سمن  واالإعــالم،  ال�سحافة  حلرية  االإ�سرائيلية 

وتكميم  احلقيقة،  ملــ�ــســادرة  الــهــادفــة  �سيا�ستها 

اليومية،  انتهاكاتها  على  والتغطية  االأفــــواه، 

ومنع اإي�سالها اإىل الراأي العام العاملي.

وحــمــلــت املــنــظــمــة، اإ�ــســرائــيــل قـــوة االحــتــالل 

اجلرمية  هذه  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

الب�سعة، ودعت املوؤ�س�سات الدولية 

الـــفـــوري  الـــتـــحـــرك  اإىل  املــعــنــيــة 

وتوفري  العدالة  حتقيق  ل�سمان 

لل�سحفين  ـــة  ـــالزم ال احلــمــايــة 

واالإعالمين العاملن يف االأر�ش 

مبوجب  املحتلة،  الفل�سطينية 

الــقــانــون الـــــدويل االإنــ�ــســاين 

ال�سحفين  هيئة  اأدانــت  كما  ال�سلة.  ذات  الدولية  واالتفاقيات 

�سريين  لل�سحفية  االإ�سرائيلية  القوات  ا�ستهداف  ال�سعودين، 

تاأتي �سمن اجلرائم  اال�ستهداف  اأن جرمية هذا  مبينة  اأبوعاقلة، 

التي مل تتوقف يف مواجهة االإعالمين الذين ينقلون ما يجري من 

احلقائق  اإي�سال  دون  للحيلولة  الفل�سطينية  االأر�ش  على  اأحداث 

للراأي العام. وطالب الهيئة املنظمات االإعالمية الدولية مبنا�سرة 

بهذه  اإدانـــة  بيانات  واإ�ــســدار  الفل�سطيني،  ال�سعب  وم�ساندة 

اال�ستهداف  من  ملنعهم  االإ�سرائيلين  على  وال�سغط  اجلرمية 

املمنهج �سد االأبرياء يف فل�سطن. وقدمت الهيئة التعازي 

االإعالمين  وجميع  اأبوعاقلة،  �سريين  الزميلة  الأ�سرة 

الفل�سطينين.

االحتالل  حكومة  العربية  الـــدول  جامعة  وحملت 

اجلرمية  هــذه  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االإ�سرائيلي 

ومالحقة  الدولية  امل�ساءلة  ت�ستدعي  التي  الب�سعة 

اأمام جهات العدالة الدولية املخت�سة  مرتكبيها 

لقواعد  ج�سيم  وانــتــهــاك  حــرب  كجرمية 

القانون الدويل.

ــعــام جلــامــعــة الـــدول  واأكــــد االأمــــن ال

بيان  يف  الغيط  اأبـــو  اأحــمــد  العربية 

مــا حــدث جــرميــة ب�سعة يف  اأن  اأمــ�ــش، 

حق ال�سحافة وحرية االإعالم ال ينبغي 

ال�سماح مبرورها مرور الكرام، ومبا 

اجلرمية  هذه  :"اإن  الغيط  اأبــو  وقــال  �ساماًل.  حتقيقًا  ي�ستوجب 

لي�ست مب�ستغربة على االحتالل االإ�سرائيلي الذي درج على اأال يعباأ 

ال�سوت  الإ�سكات  وي�سعى  االإن�سان،  حقوق  الحرام  معايري  باأية 

الفل�سطينية  الفقيدة  لعائلة  تعازيه  عــن  معربًا  الفل�سطيني"، 

ال�سعب  اأبــنــاء  وكــل  والعربية  الفل�سطينية  ال�سحافة  والأ�ــســرة 

الفل�سطيني، متمنيًا ال�سفاء لل�سحفي علي ال�سمودي الذي اأ�سيب 

امل�ساعد  العام  االأمن  اأعرب  جانبه،  من  الفل�سطينية.  الفقيدة  مع 

العربية  باجلامعة  املحتلة  العربية  واالأرا�سي  فل�سطن  ل�سوؤون 

الفل�سطينية  الفقيدة  لعائلة  تعازيه  عن  علي،  اأبو  �سعيد  الدكتور 

وكل  والعربية  الفل�سطينية  ال�سحافة  والأ�سرة  عاقلة  اأبو  �سريين 

اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، متمنيًا ال�سفاء لل�سحفي علي ال�سمودي 

الذي اأ�سيب مع الفقيدة الفل�سطينية.

من جهتها، اأدانت احلكومة االأردنية باأ�سد العبارات جرمية القتل 

الناطق الر�سمي  اأبو عاقلة، حيث �سّدد  الب�سعة لل�سحفية �سريين 

با�سم وزارة اخلارجية االأردنية ال�سفري هيثم اأبو الفول على اإدانة 

اأن  موؤكدًا  ال�سحافين،  ال�ستهداف  ال�سديدين  االأردن  وا�ستنكار 

هذه اجلرمية الب�سعة ُمدانة وُتعد انتهاكًا �سارخًا للقانون الدويل 

االإن�ساين واالأعراف الدولية وخرقًا للحريات ال�سحفية واالإعالم 

العنف  الأعمال  االأردن  رف�ش  الفول  اأبو  ال�سفري  واأّكــد  والتعبري. 

الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  وا�ستهدافهم  ال�سحافين  �سد  املوجهة 

ملحا�سبة  ُيف�سي  و�سفاف  فوري  حتقيق  الإطالق  والدعوة  املحتلة 

ومعاقبة مرتكبي هذه اجلرمية النكراء.

كييف - البالد

مـــع دخـــــول الــعــمــلــيــة الــعــ�ــســكــريــة 

الـ77  اأوكرانيا يومها  الرو�سية يف 

اجلي�ش  وا�سل  )االأربــعــاء(،  اأم�ش 

الع�سكرية  املواقع  تدمري  الرو�سي 

وبلدات  مدن  وحترير  االأوكرانية، 

بينما  كييف،  قــوات  مــن  دونــبــا�ــش 

اأعلن م�سوؤول حملي مواٍل لرو�سيا، 

اأن ال�سلطات التي اأن�ساأتها مو�سكو 

االأوكــرانــيــة  خري�سون  منطقة  يف 

الــرو�ــســي  الــرئــيــ�ــش  مـــن  �ستطلب 

فالدميري بوتن �سّم املنطقة.

االإدارة  عن  امل�سوؤول  م�ساعد  وقال 

خري�سون،  يف  الع�سكرية-املدنية 

كرييل �سرميو�سوف: اإنه "�سيكون 

الرئي�ش  اإىل  ــه  مــوّج طــلــب  هــنــاك 

خري�سون  منطقة  ل�سّم  الــرو�ــســي 

كجزء كامل من االحتاد الرو�سي". 

الإن�ساء  خطط  توجد  ال  اإنــه  وقــال: 

على  ال�سعبية  خري�سون  جمهورية 

اإقليمي دونيت�سك ولوغان�سك  غرار 

لن  اأنــه  اإىل  م�سريًا  اأوكــرانــيــا،  يف 

خري�سون  جمهورية  هــنــاك  تــكــون 

ــــي اإقــلــيــم  ــى اأرا�ــــس الــ�ــســعــبــيــة عــل

خري�سون، ولن جترى ا�ستفتاءات. 

نداء  على  بناء  الــقــرار  �سيكون  بل 

القيادة االإقليمية يف خري�سون اإىل 

هناك  و�سيكون  الرو�سي،  الرئي�ش 

منطقة  �سمن  االإقليم  الإدراج  طلب 

مــنــا�ــســبــة مـــن االحتـــــاد الــرو�ــســي، 

اإن االأمر يرجع  الكرملن:  فيما قال 

لــ�ــســكــان مــنــطــقــة خـــري�ـــســـون يف 

اإذا  ما  حتديد  يف  اأوكرانيا  جنوب 

لرو�سيا.  االن�سمام  يريدون  كانوا 

االأوكراين،  الرئي�ش  �سدد  باملقابل، 

على  ــيــنــ�ــســكــي،  زيــل ـــودميـــري  فـــول

االأرا�ــســي  كافة  ا�ستعادة  �ــســرورة 

االأوكرانية من ال�سيطرة الرو�سية، 

كمية  تــتــلــق  مل  بــــالده  اأن  مـــوؤكـــدا 

االأ�سلحة التي حتتاجها لفك ح�سار 

مــاريــوبــول وحتــريــر املــديــنــة، كما 

يوا�سلون  املدافعن  اأن  اإىل  اأ�سار 

اآزوف�ستال.  م�سنع  يف  مقاومتهم 

جميع  ت�ستخدم  كييف  اأن  واأكــــد 

املمكنة  الــدبــلــومــا�ــســيــة  الــو�ــســائــل 

الإنقاذهم، لكن رو�سيا ال ت�سمح باأي 

من اخليارات املقرحة.

ـــر اخلــارجــيــة  ـــد وزي مــن جــهــتــه، اأك

الــرو�ــســي، �ــســريغــي الفــــروف، اأن 

تــو�ــســيــع الــعــمــلــيــات يف اأوكــرانــيــا 

لتحقيق  تتو�سل  بـــالده  �سيجعل 

كــافــة اأهـــدافـــهـــا هـــنـــاك. وقــــال اإن 

رو�سيا تفتح ممرات اإن�سانية ب�سكل 

اأن  املدنين، م�سيفا  الإخراج  يومي 

وت�ستخدمهم  "ترف�ش  اأوكــرانــيــا 

اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس ب�سرية".  كـــدروع 

رو�ــســيــا ال تــــزال تــعــمــل عــلــى فتح 

على  ت�سدد  لكنها  اإن�سانية،  ممرات 

"�سرورة االن�سحاب التام للمدنين 
وزيــر  وقـــال  القتال".  جبهات  مــن 

االأمم  اإن  الـــرو�ـــســـي:  اخلــارجــيــة 

للت�سوية  الفر�سة  "فقدت  املتحدة 

االأوكرانية"،  للق�سية  ال�سيا�سية 

الفتا اإىل اأن بالده طلبت من االأمن 

العام اأنطونيو غوتريي�ش التن�سيق 

خـــروج  اإعـــاقـــة  "لعدم  كــيــيــف  مـــع 

املــدنــيــن مـــن مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 

الع�سكرية".

إنفصاليون أوكران 
يطلبون االنضمام لروسيا
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جدة ـ خالد بن مر�ضاح            

ميثلون  خمتلفة،  جن�سيات  من  عار�سا   39 يتناف�س   

�سوليه" يف  دو  "�سريك  مبنطقة   العامل  يف  دولــة   13

مــو�ــســم جـــدة؛ حــيــث يــقــدمــون حــزمــة مـــن  الــعــرو�ــس 

ال�سيقة اليومية التي جتتذب عددا كبريا من احل�سور 

اأعمار  تــراوح  فيما  م�سعة،  بانورامية  اأ�سواء  و�سط 

يوميًا  ي�ستخدمون  �سنة وهم  17 و62  بني  العار�سني 

28 زّيًا خمتلفًا من اأزياء وت�ساميم دو �سوليه اخلا�سة 

دو  �ــســريك  مــن  اأ�سليًا  ـــًا  زّي  19 منها  �سهرة،  والأكـــر 

�سوليه، و9 اأزياء حديثة، اإ�سافة اإىل العديد من الأزياء 

الكال�سيكية املميزة التي تظهر يف �سكلها الأ�سلي، كما 

ي�ستخدم الفنانون اأكر من 80 زوجًا من الأحذية خالل 

بهلوانية  عرو�س  يف  تتمثل  التي  املنوعة  عرو�سهم 

وعرو�س النار وبالونات الهيليوم العمالقة والعا�سفة 

الإبــداع  بني  متزج  التي  الأخــرى  والعرو�س  الثلجية 

والفكر.

للجمهور  ال�سريك  يف  العار�سون  الفنانون  ويظهر 

مبــكــيــاج خــا�ــس مــ�ــســمــم لــكــل عــر�ــس لــيــخــدم ق�سة 

املكياج  بال�ستعانة بنخبة من م�ساهري  العر�س، وذلك 

اجلــديــدة  ال�سخ�سيات  ذلـــك  يف  وُيـــراعـــى  الــعــاملــيــني، 

وطبيعة العرو�س البهلوانية، واملوازنة بني العرو�س 

الكال�سيكية والوجوه اجلديدة امللهمة.

رائدة  كندية  �سركة  �سوليه  دو  �سريك  عرو�س  وتقدم 

عامليًا يف �سناعة الرفيه، قدمت 50 عر�سًا مت اإن�ساوؤها 

ت الــفــرق  ــــ�رَ وابــتــكــارهــا عــلــى مـــدى 4 عــقــود، وقـــد عرَ

العار�سة 6 قارات لتقدمي عرو�سها، التي �ساهدها اأكر 

من 215 مليون �سخ�س يف اأكر من 70 دولة خمتلفة 

يف العامل.

عروض السيرك اليومية تجتذب رواد موسم جدة
بمشاركة 39 عارضا من جنسيات مختلفة..

بيت الرعب 
في حديقة األمير ماجد 

36 فيلما تتنافس
على جوائز مهرجان أفالم السعودية 

جدة - خالد بن مر�ضاح                     

ت�سهد  حديقة الأمري ماجد يوميا يف الأم�سيات حزمة 

جدة  مو�سم  فعاليات  �سمن  املــتــنــوعــة،  الــ�امــج  مــن 

والفلكلورية  الفنية  بــني  الأن�سطة  وتتنوع   ،2022

اأم�س  يوم  منذ  بــداأت  احلديقة  والثقافية.   والرفيهية 

وجــودة  الرفيه  عــن  الباحثني  الـــزوار  ا�ستقطاب  يف 

احلياة، خ�سو�سا واأن اأبواب احلديقة مفتوحة جمانا 

امل�سوقة،  الفلكلورية  العرو�س  جتذبهم  الذين  للزوار، 

اأعمارهم  مبختلف  لالأطفال  متنوعة  برامج  اإىل  اإ�سافة 

اإىل جانب عرو�س التحدي التي ت�سقطب ال�سباب، ول 

ال�امج  اأحد  ي�سكل  الذي  الرعب،  بيت  متاهات  نن�سى 

والفانتازيا،  املغامرة  عن  والباحثني  لالأطفال  امل�سوقة 

الت�سوق  بــازرات  جانب  اإىل  فنية  حفالت  اإىل  اإ�سافة 

باملنتجات  ومــرورا  الأك�س�سورات  من  ابتداء  املبهرة 

املختلفة، وفوق هذا كله، فاإن رواد احلديقة ي�ستمتعون 

يوميا بت�سكيالت النافورة الراق�سة اإىل جانب خدمات 

املطاعم التي تقدم الد�سم من كل �سكل ولون اإىل جانب 

املقاهي التي ت�ستقطب ال�سباب والباحثني عن الهدوء، 

ول يتوقف الأمر عند هذا احلد فح�سب؛ بل اإن م�سارات 

ريا�سة  ع�ساق  رك�س  الأم�سيات  يف  ت�سهد  احلديقة 

امل�سي و�سط بانوراما اخل�سر والأنوار الكا�سفة. 

الدمام -حمود الزهراين                      

 106 قبول  عن  ال�سعودية  اأفالم  مهرجان  اإدارة  اأعلنت 

�سهر  نهاية  حتى  �ُسجلت  فيلمًا؛   117 اأ�سل  من  اأفــالم 

69 فيلمًا للعر�س يف  مار�س املا�سي، حيث مت تر�سيح 

يونيو  �سهر  من  الثاين  يف  تنطلق  التي  ـــ8،  ال ــدورة  ال

36 فيلمًا للم�ساركة يف جميع امل�سابقات،  املقبل، بينها 

وذلك بواقع 8 اأفالم عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلمًا 

للعرو�س  فيلمًا   33 وتر�سيح  الق�سري،  الفيلم  فئة  عن 

واخلليجية  ال�سعودية  ـــالم  الأف وتتناف�س  املــوازيــة. 

"النخلة  جوائز  على  امل�سابقة،  يف  مرة  لأول  امل�ساركة 

من  جــائــزة،  لكل  مالية  مكافاأة  اإىل  اإ�سافة  الذهبية"، 

وممثل،  ووثائقي،  وق�سري،  طويل،  فيلم  اأف�سل  خالل 

وجلنة  �سينمائي،  وت�سوير  ومو�سيقى،  وممــثــلــة، 

التحكيم الذهبية، فيما ا�ستحدث املهرجان فئات جديدة 

من اجلوائز، منها النخلة الذهبية لأف�سل فيلم خليجي، 

ون�ّس منفذ، وجائزة غازي الق�سيبي لأف�سل ن�ّس عن 

املحي�سن  عبدالله  جائزة  اإىل  اإ�سافة  �سعودية،  روايــة 

للفيلم الأول.

"موسم جدة" 
ينعش قطاع الفنادق واإليواء

جدة - خالد بن مر�ضاح               

الفنادق  قطاع  انطالقته  منذ   2022 اأنع�س مو�سم جدة 

والإيــــــــواء؛ واأوجــــــد حـــراكـــا غـــري مــ�ــســبــوق يف هــذا 

فاقت  اإ�سغال  اأرقام  حقق  حيث  الهام؛  احليوي  القطاع 

التوقعات.

من جانبه، اأو�سخ املخت�س يف قطاع ال�سياحة والفندقة 

ثامر احلربي اأن كثريًا من فنادق مدينة جدة من فئتي 4 

و 5 جنوم، و�سلت ن�سبة الإ�سغال فيها اإىل 100 %، بعد 

اأن مو�سم جدة يعت�  اإىل  انطالق مو�سم جدة، م�سريًا 

القطاع  على  اإيجابًا  �سينعك�س  كبريا،  ا�ستثنائيا  حدثا 

والفنادق  الإيــواء  قطاع  عام، وعلى  ب�سكل  القت�سادي 

ـــد احلــربــي يف هــذا ال�سياق  بــوجــه اخلــ�ــســو�ــس. واأك

عن  جــدة،  مو�سم  اإدارة  عنها  اأعلنت  التي  الأرقـــام  اأن 

جتاوز عدد زّوار املو�سم يف اأيامه الثالثة الأوىل 200 

الإيــواء يف جدة،  لإنعا�س قطاع  األف زائر حمفز كبري 

مو�سحًا اأن التنوع اجلميل بني مناطق فعاليات املو�سم 

اختيارًا  كــان  فعالية،  و2800  خمتلفة،  مناطق  لت�سع 

واأ�ساف،  والأعمار.  الأذواق  جميع  رغبات  يلبي  ذكيًا 

اأن مو�سم جدة ا�ستطاع الدمج بني العراقة والراث مع 

الرفيه واملتعة، مبا ي�ساعد يف جذب العديد من ال�سياح 

يبحث  ال�سائح  واأن  ل�سيما  واخلــــارج،  الــداخــل  مــن 

اأن  على  م�سددًا  مقومات،  من  منطقة  كل  به  تتميز  عما 

عن  الباحثني  �سواًء  للزوار،  قبلة  اأ�سبحت  اليوم  جدة 

البلد،  جدة  منطقة  يق�سدون  الذين  والتاريخ  الثقافة 

اأو الراغبني يف زيارة املناطق الأخرى الفاخرة كنادي 

الأحمر،  البحر  على  جمالية  لوحة  يعد  الذي  اليخوت 

اإىل جانب مناطق الرفيه والفعاليات والتنوع اجلميل 

الذي تتميز به مناطق مو�سم جدة 2022.

جنغل جدة.. حيوانات معمرة وأدغال أفريقية

بدء تطبيق قرار حماية مباني التراث العمراني

جدة - خالد بن مر�ضاح               

جدة  مو�سم  برامج  ممنهجة  بوترية  حاليا  تتوا�سل 

2202 يف 9 مناطق، تتمثل يف منطقة اآرت بروميناد 

رغبات  وتلبي  الــبــحــريــة،  الــواجــهــة  يف  تقع  الــتــي  

كــافــة، وتــتــنــوع عرو�سها بني  الــــرواد مــن الأعــمــار 

الليزر،  النارية والعرو�س احلية وفعاليات  الألعاب 

اإ�سافة اإىل برج ال�ست�سك�ساف، اإىل جانب العديد من 

املطاعم التي تقدم خيارات متنوعة للزوار- لي�س هذا 

فح�سب- بل اإن منطقة" جدة بري" تعت� اأك� مدينة 

األعاب على البحر الأحمر.

اأمـــا ع�ساق احلــيــاة الــ�يــة والــ�ــســفــاري والــغــابــات   

التي  جنغل"  جــدة   " يف  متعتهم  يــجــدون  ف�سوف 

تعت� اأك� غابة حيوانات يف اململكة، وحتتوي على 

اأكر من 1000 نوع من احليوانات؛ بينها حيوانات 

تتجاوز اأعمارها الـ 150 عاما، كما ت�ستهوي جتربة 

ال�سفاري الباحثني عن الرفيه واملغامرة،  فيما ت�سهد 

القرية هذه الأيام حزمة من الفعاليات.

وقد �سميت هذه القرية باأر�س الأدغال؛ لأنها تتميز 

الطبيعية،  لــالأدغــال  وحماكاتها  الأفريقي،  بالطابع 

ال�ستوائية،  الأدغــــال  ــوان  ــاأل ب ت�سميمها  مت  حيث 

امل�ستوحاة من البيئة الأفريقية.

اإطاللة  يعت�  الذي  لليخوت،  جدة  نادي  نن�سى  ول 

بالن�ساط  تعج  وهي  املفتوح،  البحر  على  بانورامية 

يــومــيــا، وبــهــا الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات، والــعــرو�ــس 

وتفا�سيل  الــتــاريــخ   لع�ساق  وبالن�سبة  املتنوعة. 

يف  �سالتهم  يــجــدون  ف�سوف  املــا�ــســي،  يف  احلــيــاة 

من  عـــددا  تت�سمن  وهــي  التاريخية،  جـــدة   منطقة 

وفعاليات  مرئية،  وعرو�س  م�سرح  منها  املناطق؛ 

تــاريــخــيــة. اأمـــا هـــواة احلــفــالت الــغــنــائــيــة ف�سوف 

"�سوبر  منطقة   يف  والطرب  بالرفيه  ي�ستمتعون 

جدة  وزوار  املجتمع،  اأفـــراد  ت�ستقطب  التي  دوم" 

خالل املو�سم. 

الريا�ض ـ البالد                

اأعلنت هيئة الراث اأم�س البدء بتطبيق القرار )680( حلماية مباين الراث 

العمراين، واحلد من تدهورها يف جميع مناطق اململكة، وذلك اإنفاذًا لقرار 

جمل�س الوزراء رقم )680( بتاريخ 1442/11/19هـ، القا�سي بتعديل املادة 

الثالثة من نظام الآثار واملتاحف والراث العمراين، حيث متت اإ�سافة فقرة 

ثانية تن�س على اأن )للهيئة عند ثبوت تدهور حالة اأي موقع اأثري، اأو موقع 

تراث عمراين، اأو �سعبي، اأو مبنى تاريخي، اأو املباين اأو الأرا�سي املجاورة 

لالآثار الثابتة امل�سجلة، نتيجة ل�ستمرار مالكه يف خمالفة اأحكام النظام اأو 

اللوائح، اتخاذ اأي من اإجراءات وقف التدهور واإ�سالح ال�سرر الالزم على 

نفقة مالكه، متى ما ثبت قدرته على حتمل التكاليف املرتبة على اتخاذ اأي 

التكاليف، وتعد  الهيئة حمررات يف �ساأن تلك  من تلك الإجــراءات. وت�سدر 

تقييم  على  القرار  وفق  الهيئة  و�ستعمل  تنفيذية(.  �سندات  املحررات  تلك 

يف  وامل�سنفة  والعمرانية  التاريخية  القيمة  ذات  للمباين  الراهن  الو�سع 

وفق  املــالك  قبل  من  عليها  املحافظة  اآلية  وحتديد  العمراين  الــراث  �سجل 

التنفيذية  النظامية اجلديدة واخلطة  التعديالت  املتبعة، ووفق  الإجراءات 

https:// الرابط:  اإلكرونية على  الهيئة من�سة  واأتاحت  القرار.  لتفعيل 

املواقع  مالك  مُتكن  والتي   /!#/contactcenter.moc.gov.sa
اأو  التاريخية،  املباين  اأو  ال�سعبي،  اأو  العمراين،  الراث  ومواقع  الأثرية، 

املباين والأرا�سي املجاورة لالآثار الثابتة امل�سجلة يف �سجل الراث الوطني 

للمواقع  والإ�سرايف  الفني  الدعم  من  وال�ستفادة  املن�سة  على  التقدمي  من 

تاأطري  اإىل   )680( قرار  الراث من م�سروع تطبيق  الراثية. وتهدف هيئة 

وفق  و�سياغتها  الــعــمــراين،  الـــراث  مــواقــع  على  احلــفــاظ  عملية  وتنظيم 

اإجراءات وا�سحة وحمددة، ُت�سهم يف رفع كفاءة عمليات احلفظ وال�سيانة، 

الراث  حلماية  امل�ساركة  يف  ودورهــم  املواطنني  جهود  اإبــراز  على  وتعمل 

الوطني على م�ستوى مناطق اململكة مبا ي�ساعد على تنبيه غري املهتمني من 

بع�س مالك مباين ومواقع الراث العمراين امل�سنفة.
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الريا�ض- البالد
ـــارك املـــنـــتـــخـــب الـــ�ـــســـعـــودي  ـــس ـــ� ي
لل�سباحة يف بطولة ماال، التي �ستقام 
مــايــو   15  -  13 مـــن  الـــفـــرة  خـــال 
اجلاري بالعا�سمة الفرن�سية باري�س.
وقد و�سلت بعثة املنتخب برئا�سة 
نــائــب رئــيــ�ــس االحتـــــاد الــ�ــســعــودي 
ــور قــا�ــســم الــزهــر  ــت ــدك لــلــ�ــســبــاحــة ال

يف  للم�ساركة  ا�ــســتــعــداًدا  لــبــاريــ�ــس 
البطولة.

وتــ�ــســم بــعــثــة املــنــتــخــب الــاعــبــن 
هاين  وحممد  املعيبد،  حممد  اأحــمــد 
الق�سماين،  اأحمد  و�سفوان  الزاكي، 
مازن  واملدرب  ال�سراج،  في�سل  وزيد 
الريا�سي  االأداء  ومــديــر  العبيدي، 

فار�س عطار.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ
۰۲/۰٥/۲۰۲۲
۰۲/۰٥/۲۰۲۲
۰۲/۰٥/۲۰۲۲
۰٦/۰٥/۲۰۲۲
۰۷/۰٥/۲۰۲۲
۰۸/۰٥/۲۰۲۲
۰۹/۰٥/۲۰۲۲
۱۰/۰٥/۲۰۲۲
۱۰/۰٥/۲۰۲۲
۱۰/۰٥/۲۰۲۲
۱۲/۰٥/۲۰۲۲
۱۲/۰٥/۲۰۲۲
۱۲/۰٥/۲۰۲۲
۱۳/۰٥/۲۰۲۲
۱٥/۰٥/۲۰۲۲
۱٦/۰٥/۲۰۲۲
۱۷/۰٥/۲۰۲۲
۱۷/۰٥/۲۰۲۲
۱۹/۰٥/۲۰۲۲
۲۰/۰٥/۲۰۲۲
۲۰/۰٥/۲۰۲۲
۲۲/۰٥/۲۰۲۲
۲۳/۰٥/۲۰۲۲
۲٤/۰٥/۲۰۲۲
۲٤/۰٥/۲۰۲۲
۲٥/۰٥/۲۰۲۲
۲۸/۰٥/۲۰۲۲
۲۸/۰٥/۲۰۲۲
۲۹/۰٥/۲۰۲۲
۳۰/۰٥/۲۰۲۲
۳۱/۰٥/۲۰۲۲

MD1213W
MD1209AE
AR1212E
AR1214W
MD1214W
MD3214W
MD1211AE
MD1215W

FP2211A/FP2211B
IEX210AE
AR1215W

MD3211AE
AR1214E

FP2212A/FP2212B
MD3215W
MD1212AE
AR1216W
IEX212E

MD3213AE
FP2213A/FP2213B

AR1215E
IEX213E

MD1213AE
AR1217W
MD3217W
AR1216E

FP2214A/FP2214B
AR1218W
IEX214E

MD1214AE
MD1218W

ONE MACKINAC
ONE MANCHESTER

YM ORCHID
LISBON

UMM SALAL
YM WINNER
ONE MILLAU

HONG KONG EXPRESS
YM WREATH
XIN TIAN JIN

YM MODESTY
YM WORTH

LISBON
ONE SWAN

YM WONDROUS
JEBEL ALI
YM PLUM

HERTA
YM WONDERLAND

ONE CYGNUS
YM MODESTY

BUXCOAST
PARIS EXPRESS
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م�ساحة ريا�سية

لم يبق إال األهلي 
وجمهوره

بندر الزايدي

ال�سيئ  الذي مير به  الو�سع  اإنكار  ال ميكن 
وال  االأ�سكال،  من  �سكل  باأي  االأهلي  النادي 
ميكن اأن نقول للعمل الفا�سل اأنه ناجح، اأو 
للمخطئ اأ�سبت . نعم هناك  قرارات خاطئة 
وحجم  بكيان  يليق  ال  مــوفــق  غــر  وعــمــل 
ــنــادي االأهــلــي. هــو املــو�ــســم االأ�ـــســـواأ يف  ال
ال�سعيد  على  �سواء  االأهلي  النادي  تاريخ 
اجلماهري.  حتى  اأو  الفني  اأو  االإداري 
فعلى امل�ستوى االإداري، هناك قرارات كان 
كان  كثرا،  تاأخرت  ولكنها  اتخاذها،  يجب 
ميكن من خالها اأن حتفظ لاأهلي �سيئا من 

هيبته.
وجهاز فني ا�ستمر يف منهجه الفا�سل وقتا 
ي�سفع  منطقي  مـــرر  اأي  نــر  ومل  طــويــا، 
موؤيد  بن  جماهري  ما  وانق�سام  لبقائه. 
لل�سمت،  وهو  وملتزم  وحمايد  ومعار�س 
عمق  يف  للدخول  للغرباء  املــجــال  فتح  مــا 
يت�سدرون  االأهــــاوي  واأ�سبحوا  املـــدرج 
واالقــراحــات  احلــلــول  وي�سعون  امل�سهد 
ال�سائعات بن املحبن والعا�سقن   ويبثون 
الذين يبحثون عن طوق جناة للخروج من 

هذه االأزمة.
الغريبة   نعم نرى هناك   بع�س  االإ�سقاطات 
االألفاظ  وتلك  االأهلي  جمهور  على  الدخيلة 
�سلة  باأية  للريا�سة  متــت   ال  التي  النابية 
خمالفة  مت  اإذا  البع�س  ي�ستخدمها   التي 
اآرائهم وتوجهاتهم. فاأ�سبحت مقولة )اإن مل 
تكن معي فاأنت �سدي(  هي من يتبعها اأولئك 
الذين  اأولــئــك-  يتاآمر  وعندما  املغر�سون. 
يقتاتون على االأزمات- ال يفرقون بن كبر 
فالكل  االأهــلــي،  وعقاء  رجــال  وال  و�سغر 

�سوا�سية عند خمالفة راأيهم وتوجههم.
ـــكـــن هــــل هـــــذا هــــو احلـــــل يف مــنــظــور  ول
ملثل  املنا�سب  الــوقــت  هــذا  وهــل  البع�س؟ 
هذه االأ�ساليب؟ وهل مبثل هذه الت�سرفات 
�سيخرج االأهلي من هذه االأزمة التي بداأت 

ت�سكل اخلطر؟
االإعامي احلر وامل�سجع النقي هو من يقول 
راأيه فيما يراه وال يخ�سع ل�سيا�سة التبعية 
االإعامي  اأن  يعتقد  البع�س  واالإمــــاءات. 
راأيــه  يفر�س  اأن  وي�ستطيع  قــرار  �ساحب 
دور  هــذا  يجهل  وقــد  الــقــرار  اأ�سحاب  على 

االإعامي يف املجال الريا�سي.
يف االجــتــمــاع االأخــــر مــع رئــيــ�ــس الــنــادي 
ــثــر مـــن اجلـــدل  ــك االأهــــلــــي كــــان هـــنـــاك ال
بوعود  منه  اجلميع  خــرج  وقــد  والنقا�س، 
ال�سامل  والــتــقــيــيــم  الت�سحيح  ت�سمنت 
واإبعاد كل من مل يوفق يف الفرة املا�سية. 
�سهر  من  اأقــل  اإال  عليها  مير  مل  الوعود  تلك 
النادي  اأن تعيد  التي ميكن  القرارات  وتلك 

ننتظرها يف وقتها.
نحن االآن يف املنعطف االأخر من الدوري، 
الاعبن  معنويات  رفــع  منا  يحتاج  وهــذا 
ولدينا  الهمم  و�سحن  املحفز  واحلــ�ــســور 
وطــرح  والــنــقــد  للمطالبة  ــكــايف  ال ــوقــت  ال

احللول واالقراحات.
جمهور االأهلي هو من �سيعيد االأهلي، وهو 

الركن الثابت يف الكيان.

رينارد مدرب منتخبنا الوطني: 

ال نية لتجنيس أجانب..
واألهم االستعداد الجيد قبل المونديال

جدة – البالد
للمنتخب  الفني  املدير  رينارد،  اإيــريف  الفرن�سي  نفى 
للعبة  ال�سعودي  االحتــاد  �سعي  القدم،  لكرة  ال�سعودي 
كاأ�س  انطاق  قبل  االأجانب  الاعبن  من  عدد  لتجني�س 
مناق�سات  اأي  وجود  عدم  موؤكدا  قطر،  يف   2022 العامل 
معه من جانب االحتاد يف هذا ال�ساأن بخ�سو�س عدد من 

االأ�سماء.
ردا  تلفزيوين  برنامج  مع  مداخلة  يف  ريــنــارد  وقــال 
للم�ساركة  االأجانب  الاعبن  جتني�س  حول  �سوؤال  على 
جتني�س  فكرة  يرف�س  اإنــه  املــونــديــال:  يف  املنتخب  مع 

الاعبن االأجانب للم�ساركة مع املنتخب الوطني.
مل�سلحة  العــبــن  جتني�س  عــن  اأ�ــســمــع  "مل  واأ�ـــســـاف: 
املنتخب ال�سعودي، وال اأعتقد اأنها فكرة جيدة؛ الأن هناك 

عددا كبرا من الاعبن املميزين يف الباد".
وفيما يتعلق برحلة الو�سول اإىل املونديال، قال املدرب 
الفرن�سي يف ت�سريح له: "�سعرت باأن املنتخب ال�سعودي 
قريب من كاأ�س العامل عقب مباراة اأ�سراليا يف �سيدين، 

الأننا لعبنا ب�سكل جيد رغم الظروف اجلوية ال�سعبة".
ينتظرنا يف  االأ�سعب  اأن  علينا معرفة  "لكن  واأ�ساف: 
املونديال، فنحن �سنواجه منتخبات االأرجنتن وبولندا 
اأمت ا�ستعداد، ونتحلى  اأن نكون على  واملك�سيك، وعلينا 

بالثقة الأن جودة الاعب ال�سعودي عالية للغاية".
واعرف رينارد باأن عدم م�ساركة الاعبن ال�سعودين 
له،  بالن�سبة  م�سكلة  تعد  اأنديتهم  مــع  اأ�سا�سي  ب�سكل 
اختار  اأن  وعلي  يل،  بالن�سبة  م�سكلة  "هي  واأو�ــســح: 
ــرب مــثــاال هــنــا بفرا�س  اأفــ�ــســل الــاعــبــن، ودعــنــي اأ�ــس
الريكان الذي مل يكن يلعب اأ�سا�سيا مع الن�سر، وانتقل 
اإىل الفتح واأ�سبح عن�سرا مهما بفريقه وبعد ذلك اأ�سا�سيا 

مع املنتخب".
وعــن عـــودة عبدالله املــعــيــوف، حــار�ــس الــهــال الــذي 
اعتزل دوليا، قال رينارد: "قابلت املعيوف وحتدثت معه 
احلرا�س  يف  الثقة  و�سع  وقررت  اأ�سراليا،  مباراة  قبل 
املعيوف  املا�سين،  العامن  طــوال  معي  كــانــوا  الــذيــن 
وبــاب  الــاعــبــن،  يختار  مــن  اأنـــا  لكنني  متميز  حــار�ــس 

املنتخب ال�سعودي مفتوح جلميع الاعبن".

في افتتاح الجولة الـ 27 من دوري المحترفين..

الشباب يواجه الفيصلي.. و"البقاء" يشعل مواجهة التعاون والباطن
جدة – هالل �سلمان

الـ  اجلولة  اليوم  م�ساء  تفتتح 
27 من دوري كاأ�س االأمر حممد 
بن �سلمان للمحرفن مبباراتن، 
ــتــ�ــســيــف الـــتـــعـــاون  حـــيـــث يــ�ــس
 7:20 الـــــ  يف  الــبــاطــن  نـــظـــره 
فريق  ال�سباب  وي�ستقبل  م�ساء، 

الفي�سلي يف الـ 8:50 م�ساء.

التعاون VS الباطن
كبرة  اأهمية  املــبــاراة  حتمل 
للهروب  �سعيهما  يف  للطرفن 
فالتعاون  الــهــبــوط،  خطر  مــن 
بر�سيد   14 الــــ  ــز  ــرك امل يــحــتــل 
ر�سيد  نف�س  وهــو  نقطة،   26
املركز  �ساحب  الباطن  �سيفه 
)�سكري  فــاإن  لــذا  االأخـــر،  قبل 
من  باال�ستفادة  ياأمل  الق�سيم( 
لتحقيق  واجلــمــهــور  االأر�ـــــس 
يتقدم  االأهــمــيــة  غــايــة  فــوز يف 
دوري  يف  البقاء  نحو  قليا  به 
من  االعــتــبــار  ورد  االأ�ـــســـواء، 
-2( بنتيجة  ذهــابــا  خــ�ــســارتــه 
اختبارا  الفريق  ويخو�س   ،)3
الوطني  مدربه  بقيادة  حقيقيا 
ـــــذي خلف  ال الـــعـــبـــديل  حمــمــد 
دير  فان  جون  املقال  الهولندي 
يف  االتــفــاق  رباعية  بعد  بــروم 
اجلولة االأخرة، يف حن ياأمل 
نتيجة  بــتــكــرار  )الــ�ــســمــاوي( 
الــذهــاب واالبــتــعــاد عــن منطقة 
االنت�سارات  وا�ستعادة  اخلطر 

-2( االأهلي  مع  تعادل  اأن  بعد 
عنا�سره  بع�س  غياب  رغم   )2
يو�سف  مقدمتهم  يف  املــوؤثــرة، 
اجلـــبـــلـــي وحمــــمــــد رايــــحــــي، 
خط  لــقــيــادة  �سيعود  واالأخــــر 

الهجوم بعد انتهاء اإيقافه.

ال�سباب VS الفي�سلي
املركز  �ساحب  ال�سباب  ي�سعى 
اإىل  نقطة   47 بر�سيد  الــرابــع 
ــه املــوجــعــة  ــارت ــس تــعــويــ�ــس خــ�
مباراة  يف  املا�سية  اجلولة  يف 
بنتيجة  الن�سر  يد  على  الديربي 
)2-4(، ويعول على دعم االأر�س 

�سيفه  عقبة  لتجاوز  واجلمهور 
ــــ 11 عــلــى جـــدول  الــفــيــ�ــســلــي ال
نــقــطــة،  بــر�ــســيــد 29  الــرتــيــب 
و�ــســيــعــتــمــد �ــســومــوديــكــا مـــدرب 
مكان  العابد  نواف  على  )الليث( 
ــي املــ�ــســاب  ــن ــي ــت ــنــجــم االأرجــن ال
الفريق  ينجح  مل  حيث  بانيغا، 
اآخــــــر 3  ــــفــــوز يف  ال بــتــحــقــيــق 
جوالت، اأما )العنابي( فتعادل مع 
االأخرة،  اجلولة  يف  �سلبيا  اأبها 
امل�ستوى  نف�س  يقدم  باأن  وياأمل 
اأبطال  دوري  يف  بــه  ظهر  الــذي 
اإيجابية  بنتيجة  والعودة  اآ�سيا، 

تبعده عن املراكز املتاأخرة.

أخضر السباحة يشارك في بطولة ماال بباريس
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محطات رياضية 
عماد ح�سن ال�ساملي 

* اإظهار دائرة التحكيم للأخطاء التي حتدث ِمن احلكام يعيبها 
اأْن يعيب احلكام، لأّن الدائرة هي من تختارهم، والأخطاء  قبل 
التجربة  هذه  فــاإّن  وبالتايل  باقية.  القدم  كرة  مادامت  �ستبقى 
اأمتنى عدم تكرارها ُم�ستقبًل وحماولة التطوير بعيدًا عن ك�سف 

العيوب.
* عودة عبدالله احلمدان للم�ساركة وتقدميه للأداء املميز اأْعَطت 
انطباعًا باأّن اللعب قادر على ُمناف�سة فرا�س الربيكان يف القادم 
ِمن املباريات؛ حتى ي�سل رينارد للمهاجم الذي �سيعتمد عليه يف 

مونديال قطر 2022، باإذن الله.
اأعاد  الذي  التاريخي  القرار  هو  الأجانب  اللعبني  عدد  *زيــادة 
جولة  كّل  يف  اإّننا  حيث  ال�سعودية.  الكرة  وهيبة  دورينا  هيبة 
ُن�ساهد الفرق الغنية باجلماهري تخ�سى من الفرق الأخرى وهي 

ت�ساهد التعّث اأ�سبح عادة جميع الفرق مهما كانت قوتها.
زن واأنت ُت�ساهد الأندية ال�سعودية ُتناف�س حمليًا وقاريًا،  * حَتْ
بعيد  اجلماهريية  الأنــديــة  ِمــن  ُيعترب  الــذي  الأهــلــي  والــنــادي 
لت�سحيح  النادي  لإدارة  متاحة  والفر�سة  املناف�سات،  هذه  عن 
الأخطاء الكبرية التي حدثت يف هذا العام مِل�ساهدة اأهلي يليق 
هذا  اإنقاذ  بعد  الت�سحيح  خطوات  واأول  وجماهرييته.  با�سمه 
اللعبني  ملف  ت�سليم  عــدم  الــنــادي  تاريخ  يف  الأ�ــســواأ  املو�سم 
والتقدير  الحــرام  مع  املو�سم  هذا  يف  ا�ستلمها  مِلن  واملدربني 

ل�سخ�سه الكرمي. 
مالية،  ول  فنية  لي�ست  الن�سر  ُم�سكلة  بــاأّن  قناعة  على  لزلت   *
حار�س  مع  يتعاقد  اأن  قبل  فالنادي  اإداريــة،  م�ساكل  ماهي  بقدر 
التعامل مع  اإدارة ت�ستطيع  البحث عن  دفاع، عليه  مرمى وقلب 
فائدة  فل  القادمة،  الأ�سماء  اأو  الفريق  يف  املوجودة  الأ�سماء 
اإدارة   املميزين دون تواجد  اللعبني  الأمــوال جللب  ِمن �سرف 

�ساحبة قرار وقوة اإدارية ومالية.
النادي  طموح  ِمــن  يرفع  وهــو  لل�سباب  بانيغا  ح�سور  منذ   *
الذي كان قريبًا من حتقيق الدوري العام املا�سي، ويتواجد يف 
املقدمة هذا املو�سم، وقدم امل�ستويات املميزة يف اآ�سيا، ول مُيكن 
املميزين،  اللعبني  ميلك  ل  وهــو  البطولت  بتحقيق  مطالبته 
مراكز  يف  لوجدتهم  بانيغا  لول  املتواجدين  اللعبني  اإّن  حيث 

متاأخرة.
* اإْن كان هناك جتربة ت�ستحق الدرا�سة يف هذا العام فيجب اأن 
تكون جتربة �سالح بو نخاع مع �سمك، فب�سبب لعبه لكرة القدم 
�سابقًا مع تواجد الدعم من وزارة الريا�سة ا�ستطاع تكوين فريق 

ثقيل يف كّل الأحوال �سيكون هذا املو�سم هو التاريخي لهم.

 في لقاء مؤجل من الجولة 20 ..

في 17 لعبة..يتنافسون 

الهالل يهزم االتفاق ويشعل 
الكالسيكو أمام االتحاد

250 رياضيًا يمثلون المملكة بدورة 
األلعاب الخليجية في الكويت

الريا�ض- البالد
ت�سارك اململكة يف دورة الألعاب اخلليجية الثالثة "الكويت2022" التي تنطلق غدا اجلمعة 
يف الكويت، مب�ساركة جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي، وت�ستمر حتى نهاية مايو احلايل.

قدم  لكرة  الأول  ال�سعودي  باملنتخب  ال�سعودية، ممثلة  املنتخبات  اأول  اأم�س  م�ساء  وو�سلت 
عند اخلام�سة من  البحريني  املنتخب  اأمام  بالدورة  م�ساركته  يد�سن  الذي  لل�سيدات،  ال�سالت 
اأكث  الدورة  ال�سعودية �سيمثلها يف هذه  العربية  م�ساء يوم الأحد املقبل، ل�سيما واأن اململكة 
من 250 لعبا ولعبة، �سي�ساركون يف األعاب )كرة القدم لل�سالت )رجال ون�ساء(، وكرة ال�سلة 
5×5 رجال، وكرة ال�سلة 3×3 ن�ساء، واألعاب القوى )رجال ون�ساء(، والبادل )رجال ون�ساء(، 
وال�سباحة،  ون�ساء(،  )رجال  الهوائية  والدراجات  ون�ساء(،  )رجال  الإلكرونية  والريا�سات 
اليد، واجلودو، والكاراتيه،  الطاولة، والتن�س، والهوكي على اجلليد، والرماية، وكرة  وكرة 

وكرة الطائرة، واملبارزة للرجال(.
وكانت اللجنة العليا املنظمة للدورة، قد خ�س�ست 12 من�ساأة ل�ست�سافة املناف�سات.

يذكر اأن اململكة قد ت�سدرت الرتيب العام لدورة )الدمام2015( بر�سيد 115 ميدالية متنوعة 
)57 ذهبية و35 ف�سية و23 برونزية(.

جدة - هالل �سلمان
قل�س الهلل الفارق مع املت�سدر الحتاد اإىل 6 نقاط فقط قبل لقائهما يف الكل�سيكو املرتقب 
الأحد املقبل �سمن مناف�سات اجلولة الـ�سابعة والع�سرين من دوري كاأ�س الأمري حممد 
اأم�س، يف لقاء موؤجل من اجلولة 20 على  بن �سلمان للمحرفني، وذلك بعد فوزه 

م�سيفه التفاق )0-2(.
دخل الهلل املباراة بقوة منذ البداية، واأثمر ال�سغط عن هدف التقدم عن طريق 
علي البليهي)د30( ثم ت�سدى مبوحلي لت�سويبة مي�سايل )د 40(، وكانت اأوىل 
فر�س التفاق من ت�سديدة حممد الكويكبي )د 42(، ثم اأ�ساب التون�سي نعيم 
ال�سليتي عار�سة املعيوف، لينتهي ال�سوط الأول بتقدم الهلل بهدف دون رد.
يف ال�سوط الثاين، زج كارتريون بكل من اأحمد الغامدي ويو�سف نياكاتي 
مكان في�سل الغامدي وكواي�سون، وحت�سل الهلل على ركلة جزاء، �سجلها 
)د 53(، ورد  الغامدي  النجراين مكان حامد  لعب ماجد  ثم  )د 51(،  اإيغالو 
دياز باإ�سراك كل من �سامل الدو�سري وحممد جحفلي وعبدالله عطيف مكان 
�سدها  بت�سويبة  ال�سليتي  وحــاول   ،)56 )د  واحلــمــدان  والبليهي  مي�سايل 
املعيوف )د 71(، ثم لعب عبدالرحمن العبيد مكان نا�سر )د 73(، واأبعد �سعيد 
املولد كرة ماريغا من على خط املرمى، واأخرج دياز املايل ماريغا ودفع بعبدالله 
رديف قبل 10 دقائق من نهاية ال�سوط الثاين، ويف الوقت بدل ال�سائع اأ�ساب كي�س 

العار�سة براأ�سه يف اآخر فر�سة، لينهي الهلل مهمة املوؤجلة بنجاح قبل الكل�سيكو.



القاهرة - البالد
فهمى  ح�سني  بطولة  من  "فار�س"،  فيلم  يطرح 
18 مايو اجلارى،  ال�سينما يوم  واأحمد زاهر فى 
الر�سمى  الربومو  عن  الفيلم  �سناع  اأعلن  اأن  بعد 
للفيلم يف وقت �سابق، والقى اإعجاب فئة عري�سة 

من رواد ال�سو�سيال ميديا.
كثريا  يحمل  "اأك�سن"  العمل  اإن  زاه���ر:  وق��ال 
الفيلم  فى  يقدمها  التي  والق�سايا  ال�سراعات  من 
ب�سخ�سية فار�س، وهو عامل مبحطة بنزين ينتمى 
من  العديد  فى  يدخل  فقرية،  اجتماعية  طبقة  اإىل 
يج�سد  ال��ذى  فهمى  ح�سني  الفنان  مع  ال�سراعات 
�سخ�سية رجل اأعمال ثري، لكن لديه م�ساكل نف�سية 
جتعله يت�سرف ت�سرفات غري �سوية، ويدخل فى 
اأحمد  بطولة  ف��ار���س  فيلم  ف��ار���س.  م��ع  ���س��راع��ات 
ونهال  العا�سى،  واإمي���ان  فهمى،  وح�سني  زاه��ر، 
وعابد  زاه��ر،  اأحمد  وملك  �سفوت،  واأحمد  عنرب، 
ال�سرف  و�سيف  الكيك،  باميال  واللبنانية  عنان، 
اإط��ار  فى  الفيلم  اأح��داث  وت��دور  الله،  عبد  �سالح 
مو�سى،  ح�سام  تاأليف  ت�سويقى،  اأك�سن  اجتماعى 
واإنتاج اأمين يو�سف، واإخراج روؤوف عبد العزيز.

أخيرة
اخلمي�س 11 �سوال 1443هـ املوافق 12 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 1223642

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

انطالق أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة
الريا�ض - البالد

اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتخطيط  االقت�ساد  وزي��ر  اأطلق 
الهيئة العامة لالإح�ساء في�سل بن فا�سل االإبراهيم، مرحلة 
ال�سعودية  ت��ع��داد  لربنامج  البيانات  وجمع  الفعلي  العد 
2022م، التي �سدرت املوافقة الكرمية ب�ساأنها يف �سبتمرب 

املا�سي.
واأو�سح اأن تعداد ال�سعودية 2022 يعد اأول تعداد رقمي 
العد  ميزة  تطبيق  االأوىل  للمرة  وي�سهد  اململكة،  تاريخ  يف 

األف   30 اأكرث من  اأن  مبينًا  التعداد،  الذاتي �سمن خيارات 
جلمع  وامل�ساكن  االأ�سر  بزيارة  �سيقومون  ميداين  باحث 
املعلومات وفق اأعلى درجات ال�سرية واخل�سو�سية، وذلك 
االأمنية،  واالأج��ه��زة  الداخلية،  وزارة  مع  مبا�سر  بتن�سيق 
امل�ساركني  جميع  و�سالمة  اأم��ن  ل�سمان  املناطق،  واإم��ارات 
يف التعداد، م�سيدا بامل�ساركة الوا�سعة للمراأة ال�سعودية يف 
القيادية  املنا�سب  خالل  من  �سواء  التعداد؛  اأعمال  خمتلف 
امليدانية،  االأعمال  يف  االإ�سهام  خالل  من  اأو  تقَلّدتها  التي 

موؤكدًا اأن هذه امل�ساركة امتداد لنهج اململكة يف متكني املراأة 
وزيادة اإ�سهاماتها يف االقت�ساد الوطني، داعيًا �سكان اململكة 
اال�ستمارة  ا�ستيفاء  خ��الل  م��ن  التعداد  يف  امل�ساركة  اإىل 

اخلا�سة به عرب خمتلف اخليارات املتاحة.
واأعدت الهيئة العامة لالإح�ساء ا�ستمارة التعداد بناًء على 
اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية يف التعدادات ال�سكانية 
املعمول بها يف دول جمموعة الع�سرين واملطَبّقة يف الدول 

االأع�ساء.

»فيسبوك« يلغي 
خاصية »تتبع الموقع«

فهمي وزاهر يلتقيان  في فيلم »فارس«11 مليون قرص إمفيتامين بقبضة المكافحة

إعفاء السعوديين من 
تأشيرة دخول بريطانيا

البالد - وكاالت
االج��ت��م��اع��ي،  ل��ل��ت��وا���س��ل  "في�سبوك"  م��وق��ع  األ��غ��ى 
املختلفة،  تطبيقاته  على  من  واخلدمات  امليزات  بع�س 

ومعظمها مرتبط بتتبع املوقع اخلا�س مب�ستخدميه.
اأبرز  اإن  املتخ�س�س:  فريج" التقني  "ذا  موقع  وقال 
القريبني  االأ�سدقاء  على  بالتعرف  خا�سة  امليزات  تلك 
و�سجل  بالطق�س  اخلا�سة  والتنبيهات  منك،  ا  جغرافيًّ
ذلك  "في�سبوك"  وع��زا  بك.  اخلا�س  اجلغرايف  املوقع 

القرار اإىل اال�ستخدام املنخف�س لتلك اخلدمات.
جمع  عن  �ستتوقف  اأنها  اإىل  في�سبوك  اإدارة  ولفتت 
مايو   31 من  ب��دًءا  اخلدمات  بهذه  املرتبطة  البيانات 
يف  ب�ساأنها  خم��زن��ة  بيانات  اأي  و�ستم�سح  اجل���اري، 
�سركة  با�سم  املتحدث  ذكر  بينما  اأغ�سط�س،  من  االأول 
"ميتا" االأم لفي�سبوك اأن اإيقاف بع�س امليزات امل�ستندة 
املنخف�س  اال�ستخدام  ب�سبب  كان  اجلغرايف،  للموقع 
لها. وتابع قائاًل: ال يزال باإمكان االأ�سخا�س ا�ستخدام 
اخلا�سة  املوقع  معلومات  جمع  الإدارة  املوقع  خدمات 

بهم وا�ستخدامها.

�سكاكا - البالد
املخدرات،  ملكافحة  العامة  املديرية  اأحبطت 
حم���اول���ة ت��ه��ري��ب ك��م��ي��ة ك��ب��رية م���ن اأق���را����س 
مبنطقة  امل���خ���در  واحل�����س��ي�����س  االإم��ف��ي��ت��ام��ني 

اجلوف.
وقال املتحدث الر�سمي للمديرية الرائد حممد 
تهريب  ل�سبكات  االأمنية  املتابعة  اإن  النجيدي: 
اململكة  اأمن  ت�ستهدف  التي  املخدرات  وترويج 
تهريب  حماولة  اإحباط  عن  اأ�سفرت  و�سبابها، 
اإمفيتامني خمدر  قر�س  مليون   11 من  اأكرث 
و24.8 كيلوجرام من مادة احل�سي�س 
اجلوف  مبنطقة  و�سبطها  املخدر 

بحوزة مواطَنني.
وب�����ني اأن������ه ج�����رى اإي���ق���اف 
بحقهما  وات��خ��ذت  املتهَمني 
االإجراءات النظامية االأولية 
ال��ن��ي��اب��ة  اإىل  واإح��ال��ت��ه��م��ا 
وزارة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��ام��ة، 
االأمنية  بقطاعاتها  الداخلية 
هيئة  مع  وبالتن�سيق  كافة، 
واجلمارك،  وال�سريبة  الزكاة 
من  لكل  الت�سدي  يف  م�ستمرة 
اململكة  ا�ستهداف  نف�سه  له  ت�سول 

و�سبابها باملواد املخدرة.

جدة - البالد
اأعفت بريطانيا ال�سعوديني من تاأ�سرية الدخول، مع االكتفاء باحل�سول على 
اإعفاء اإلكرتوين لدخول اململكة املتحدة، وذلك �سمن حت�سينات مهمة اأعلنتها 
وذلك  بزيارتها،  الراغبني  ال�سعوديني  وال�سياح  للزوار  الفيزا  نظام  يف  لندن 

ابتداء من �سهر يونيو القادم.
ورحبت ال�سفارة ال�سعودية يف اململكة املتحدة بقرار ال�سلطات الربيطانية 
على  باحل�سول  واالكتفاء  التاأ�سرية  اإج��راءات  من  ال�سعودية  مواطني  اإعفاء 
التقّدم واالزدهار  املتحدة، متمنية مزيًدا من  اململكة  لدخول  اإلكرتوين  اإعفاء 
للبلدين ال�سديقني، م�سيفة اأن هذا القرار ميّثل خطوًة مهمة لتعزيز العالقات 
يف  ال�سديقني  البلدين  لرغبة  حتقيقا  ذلك  وياأتي  املجاالت،  كافة  يف  الثنائية 
اإلكرتوين  اإعفاء  على  احل�سول  وميكن  بينهما.  التعاون  من  مزيد  حتقيق 
جنيهًا   30 دف��ع  ا���س��رتاط  مع  التاأ�سرية،  من  ب��داًل   »EVW« التاأ�سرية  من 
اإ�سرتلينيًا، كما يجب التقدمي لفرتة ما بني 3 اأ�سهر اإىل 48 �ساعة قبل ال�سفر، 
للحكومة الربيطانية، التي بينت اأنه للتقدمي على اإعفاء »EVW« ي�سرتط 3 
اأمور: اإرفاق جواز ال�سفر، ووجود عنوان االإقامة يف اململكة املتحدة، وحتديد 

تفا�سيل الرحلة مبا فيها مواعيد واأوقات املغادرة والو�سول.

تحذير من تناول الموز 
على معدة فارغة

جدة - البالد
اأكد خرباء تغذية اأن تناول املوز على معدة فارغة له اآثار �سلبية على 

اجل�سم، لذلك حذروا من تناوله يف ال�سباح.
وبني اخلرباء، وفقا ملوقع "wellandgood"، اأن املوز يحتوي 
على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم وهو اأحد االأمالح ال�سرورية لوظائف 
تقل�س  وح��ت��ى  واله�سم  ال���دم  و�سغط  امل���اء  ت���وازن  خا�سة  اجل�سم 
لالأ�سخا�س  خا�س  ب�سكل  خفيفة  وجبة  امل��وز  يجعل  مما  الع�سالت، 
املهتمني بال�سحة واللياقة البدنية. وقالت اأخ�سائية التغذية يف مدينة 
نيويورك جينيفر ماينغ: اإن تناول موزة على معدة فارغة اأول �سيء 
يف ال�سباح لي�ست فكرة جيدة. وتابعت:  "يزيد ج�سمك ب�سكل طبيعي 
مبر�س  م�ساًبا  تكن  مل  واإذا  ال�سباح،  يف  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  من 
ن�سبة  ملوازنة  االأن�سولني  من  املزيد  ج�سمك  ينتج  ف�سوف  ال�سكري، 
ال�سكر يف الدم لديك، ولهذا ال�سبب، فاإن تناول املوز يف ال�سباح لي�س 
اأف�سل وقت لتناول ن�سبة عالية من الكربوهيدرات الب�سيطة واالأطعمة 

منخف�سة االألياف".

طرق مفضلة لتخزين 
المكسرات والفاكهة المجففة

الريا�ض - البالد
املواد  اأك��رث  من  )اليامي�س(  املجففة  والفاكهة  املك�سرات  تعترب 
لذلك تف�سل  للقلب؛  ال�سحية  بالربوتني والدهون  الغنية  الغذائية 
رم�سان  ملو�سم  منها  باملتبقي  االحتفاظ  البيوت  ربات  من  الكثري 
اإن   :"thespruceeats" موقع  ن�سره  تقرير  وق��ال  املقبل. 
املتبقية  املجففة  والفاكهة  املك�سرات  لتخزين  مف�سلة  طرقا  هناك 
من رم�سان املا�سي اإىل العام املقبل، من بينها احلفظ يف الفريزر، 
ولكن بعد التاأكد من اإحكام اإغالقها يف اأكيا�س التجميد البال�ستيكية 
على  للحفاظ  وذل��ك  االإغ���الق،  حمكمة  حاوية  اأو  ب�سحاب  امل��زودة 
م�ستوى الرطوبة املنا�سب. ويف�سل تخزين املك�سرات يف الفريزر 
ت�سل  اأن  اأطول، ميكن  لت�ستمر طازجة فرتة  تق�سري  دون  بق�سرها 
درجة  يف  املق�سرة  املك�سرات  تخزين  ميكن  كما  اأك��رث،  اأو  عام  اإىل 
ل�6  اأ�سهر ويف الثالجة ملدة ت�سل   3 اإىل  حرارة الغرفة ملدة ت�سل 
اأ�سهر. اأما اليامي�س اأو الفاكهة املجففة، فتحفظ اأي�سًا يف الفريزر 
ولفت  غلقها.  واإحكام  )ب�سحاب(  التجميد  اأكيا�س  بعد و�سعها يف 
التقرير اإىل اأنه ين�سح بكتابة نوع املك�سرات وتاريخ حفظها على 

عبوات اأو اأكيا�س التخزين، ملعرفة اأي منها يجب ا�ستخدامه اأواًل.

محاكاة تفاعلية
2022م يف الريا�ض. وي�ستطيع  للتعليم  امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل  اأجنحة  "ن�رة" زوار  الب�سر، ي�ستقبل الروب�ت  بتفاعالت واإمياءات حتاكي حركات 
"ن�رة" التحدث باللغتني العربية واالإجنليزية، ويقدم معل�مات خا�سة باجلامعة بطريقة دقيقة وبا�ست�سعار حركي و�س�ئي، كما اأنه ي�ستطيع احلركة 
يف املكان نف�سه، وي�ؤدي بع�ض احلركات مثل امل�سافحة والرق�ض، ولديه القدرة على �سماع االأ�سئلة والرد عليها ب�سكل وا�سح، وه� مزود ب�سا�سة حتكم 
تتيح للزائر من خاللها اختيار اخليارات التي تنا�سبه ويق�م الروب�ت ب�سرحها له. وقد متت برجمة الروب�ت "ن�رة" من قبل طالبات كلية احلا�سب 

واملعل�مات يف جامعة االأمرية ن�رة من خالل مركز ابتكار يف 2020م.
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