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� 12صفحة  /رياالن

بنا ًء على توجيه خادم الحرمين الشريفين

ويل العهد يقدم واجب العزاء
يف وفاة ال�شيخ خليفة
�أبوظبي  -وا�س

بناء على توجيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
ً
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -قدم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
بعد و�صوله �أم�س ،لدولة الإمارات العربية املتحدة

واجب العزاء واملوا�ساة يف وفاة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رحمه الله.
وقد �أع��رب �سمو رئي�س دولة الإم��ارات العربية
املتحدة عن جزيل �شكره وتقديره ل�سمو ويل العهد
على ما �أبداه من م�شاعر �أخوية �صادقة جتاه دولة
الإمارات و�شعبها يف م�صابهم.

اململكة م�ستودع لرثوات الطبيعة
البالد -مها العواودة

تعترب اململكة العربية ال�سعودية من �أكرث الدول الغنية بالرثوات
الطبيعية ،حتى �إنها ت�صنف بو�صفها ثالث �أك�بر خم��زون ثروات
طبيعية يف العامل ،وتر�صد لها بع�ض التقارير  -بح�سب ت�صنيف
منظمة وورلد نووينغ  -ثروة من امل��وارد الطبيعية مقدرة بنحو
 34تريليون دوالر ،خلف كل من رو�سيا التي ق��درت ثروتها
الطبيعية بنحو  75تريليون دوالر ،والواليات املتحدة ثانيًا بنحو

3

 45تريليون دوالر ،مع الإ�شارة �إىل فارق امل�ساحة بني اململكة
و�سابق َت ْيها .وقد قدر هذا الت�صنيف امل��وارد الطبيعية بع�شر �سلع
رئي�سة هي" النفط والغاز والفحم والغابات والأخ�شاب والذهب
والف�ضة والنحا�س وال�ي��وارن�ي��وم وخ��ام احل��دي��د والفو�سفات".
وت�شمل تلك الرثوات الطبيعية ،الطاقة واملعادن والرثوات املائية
والنباتية املنت�شرة يف امل�ساحات ال�شا�سعة ،التي تخ�ضع لإجراءات
م�شددة حلمايتها وح�سن ا�ستثمارها.
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العقود الإلكرتونية �ضمانة للحقوق
الريا�ض  -البالد

دع��ا �صندوق التنمية العقارية م�ستفيدي منتج البناء الذاتي
تقدمي �شهادة الإ�شغال (�إمتام البناء) خالل املدة املحددة من توقيع
العقد التمويلي املدعُوم؛ وذلك ت�أكيد ًا ال�ستمرارية الدعم ال�سكني.
و�أو��ض��ح املتحدث الر�سمي ل�صندوق التنمية العقارية حمود
الع�صيمي� ،أن ال�صندوق وقبل انتهاء املدة املحددة للبناء ح�سب ما
ن�ص عليه العقد التمويلي قام ب�إ�شعار م�ستفيدي البناء الذاتي ممن

�أكملوا � 3سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي بر�سائل تذكريية
ت�ؤكد على �أهمية �سرعة ا�ستخراج �شهادة الإ�شغال .وبني الع�صيمي،
�أن عدم التزام امل�ستفيد من منتج البناء الذاتي باملدة املحددة لالنتهاء
من مرحلة بناء امل�سكن �سيتم اتخاذ �إج��راء �إيقاف الدعم ال�سكني
حتى �إ�صدار �شهادة الإ�شغال وتقدميها لل�صندوق العقاري من خالل
زيارة املوقع الإلكرتوين لل�صندوق ،مبي ًنا �أن �إ�صدار �شهادة الإ�شغال
التي يتم ا�ستخراجها من من�صة بلدي.
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في وسط حرارة األجواء

الوالعات وال�شواحن قنابل موقوتة

8

علماء املستقبل

السعودية

التميز غايتنا والمملكة في قلوبنا

تمدد فترة اإليداع لدى
«المركزي اليمني»

البالد  -املكاتب الداخلية

عرب ع��دد من ال�ط�لاب الفائزين بجوائز
معر�ض" �آي�سف "2022ال � ��دويل عن
�سعادتهم بح�صد هذه النتائج امل�شرفة عرب
م�شاريعهم العلمية والهند�سية ،الفتني
�إىل �أنهم يطمحون �إىل مزيد من العطاء
العلمي خلدمة املجتمع ،و�أنهم يفتخرون
بهذا الوطن الذي هي�أ لهم كافة الت�سهيالت
لإجن��از م�شاريعهم ،وح�صاد ه��ذا التفوق
العاملي ،م�ؤكدين �أن التميز غايتهم و�أن
اململكة يف قلوبهم .وع�برت الطالبة مرمي
العبد الباقي عن فخرها واعتزازها بهذا
ال �ف��وز ال�ت��اري�خ��ي ال�ك��ا��س��ح ،ال ��ذي حققته
اململكة يف املعر�ض الدويل للعلوم والهند�سة
ب�أمريكا ،موجهة ال�شكر والتقدير والعرفان
للقيادة احلكيمة احلري�صة على م�ستقبل �أبناء
ال��وط��ن ،وت�سعى ج��اه��دة الحت�ضان وتنمية
ق��درات املخرتعني واملبتكرين منهم ،كما عربت
عن تقديرها مل�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله
للموهبة والإبداع "موهبة" على دعمهم وم�ساندتهم
لها يف هذا امل�شوار العلمي املبهر.

أرامكو
4

االنتخابات اللبنانية تفقد «حزب اهلل» �سطوته
البالد  -مها العواودة

تلقى "حزب الله" �ضربة جديدة خ�لال االنتخابات النيابية
اللبنانية ،التي �أظهرت نتائجها الأول�ي��ة �أن احل��زب الإرهابي
وحلفاءه ال�سيا�سيني فقدوا �أغلبيتهم يف الربملان ،عقب ح�صول
القوات اللبنانية على  20مقعدًا ،بينما ح�صل التيار الوطني
احلر على  16مقعدًا ،يف انتظار اكتمال عملية فرز الأ�صوات
وظهور الت�شكيلة النهائية للربملان امل�ؤلف من  128ع�ضوً ا.
وبينت النتائج الأولية فوز ما ال يقل عن خم�سة م�ستقلني
�آخرين ممن خا�ضوا حمالتهم على �أ�سا�س برنامج �إ�صالحي،
لتظهر هذه النتائج �أن حزب الله وحلفاءه تكبدوا خ�سائر
كبرية يف االنتخابات ،حيث ح�صل خ�صومهم على مزيد
م��ن امل�ق��اع��د ،ومل يتمكن بع�ض �شركائهم التقليديون

من دخول املجل�س الت�شريعي ،فيما �أكد رئي�س الهيئة التنفيذية حلزب
القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع� ،أن��ه ال ميكن ا�ستمرار فريق
�إيران بال�سيطرة على الربملان اللبناين .وقال الكاتب والباحث اللبناين
الدكتور ه�شام عليوان� :إن الأ�شد �أهمية باالنتخابات النيابية �أن حزب
الله وحلفاءه مل يعودوا يحظون بالأكرثية النيابية ،فلم يعد احلزب قاد ًرا
على فر�ض اختيار رئي�س الربملان� ،أي �إعادة انتخاب الرئي�س نبيه بري
رئي�س حركة �أمل ،وال م�ؤهلاً لفر�ض رئي�س احلكومة وفق املعايري التي
تنا�سبه ،وال ميلك اليد العليا يف انتخاب رئي�س جديد للجمهورية� ،إال
با�ستعمال القوة الع�سكرية �أو التهديد بها ،لأن التيار املدين �إ�ضافة �إىل
�أح��زاب معار�ضة �أخ��رى ،ا�ستطاع اخرتاق مقاعد انتخابية كانت حك ًرا
على الأح��زاب املتحالفة مع حزب الله �أو امل�ساومة له كتيار امل�ستقبل،
و�إي�صال نواب جدد يفكرون بطريقة خمتلفة متامًا.

تتفوق على
آبل بالقيمة
السوقية

الصدر

يرفض
المحاصصة

محليات
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وزير الطاقة يدشن مركز جنرال إلكتريك لخفض الكربون

الدمام  -البالد

د��َّ�ش� َ�ن وزي ��ر ال�ط��اق��ة �صاحب ال�سمو امل�ل�ك��ي ،الأم�ير
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز� ،أم�س (االثنني)،
مركز �شركة جرنال �إلكرتيك للتميُّز يف خف�ض انبعاثات
الكربون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا؛
وذل��ك يف منتدىً عُقد بعنوان "دعم قطاع الطاقة يف
اململكة" يف جممع ال�صناعة والتقنية ،التابع ل�شركة
"جرنال �إلكرتيك" بالدمام.
ورع��ى �سموه احتفال ال�شركة مبنا�سبة م��رور ع�شرة
�أع��وام على انطالق �أعمال جممع ال�صناعة وتقنيات
الطاقة يف الدمام ،و�أكرث من خم�سة �أعوام على ت�أ�سي�س

"جرنال �إلكرتيك ال�سعودية للتوربينات املتقدمة"؛
امل���ش��روع امل���ش�ترك ب�ين ال�شركة العربية ال�سعودية
ل�لا��س�ت�ث�م��ارات ال�صناعية "دُ�سُ ر"و�شركة "جرنال
�إلكرتيك" ،كما رع��ى �سموه توقيع ال�شركة مذكرات
تفاهم رئي�س ًة ،يف �إط ��ار ح��زم��ة م��ن امل�ب��ادرات؛دع�م� ًا
للأهداف الإ�سرتاتيجية لر�ؤية اململكة 2030وم�ساعيها
لتحقيق احلياد ال�صفري يف عام 2060م.
وت��دع��م ��ش��رك��ة "جرنال �إلكرتيك" ،ت�ط��وي��ر البنية
التحتية لقطاع ال�ط��اق��ة،يف اململكة منذ �أك�ثر م��ن 90
عام ًا،و� َّأ�س َ�ست ،قبل ما يزيد على ع�شرة �أعوام،جممع
ال�صناعة وتقنيات الطاقة يف الدمام ،متا�شيًا مع خطط

النمو الطموحة يف اململكة.
وي�أتي �إط�لاق مركز ج�نرال �إلكرتيك للتميز يف �إزال��ة
الكربون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
مع جمموعة املبادرات التي َّ
مت �إطالقها اليوم؛امتدادًا
ل�سل�سلة من اجلهود التي قامت بها ال�شركة يف اململكة،
ويدعم تعاونها مع �شركائها وعمالئها لت�سريع وترية
حت ��وّ ل ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف اململكة ن�ح��و من ��وذج �أك�ثر
ا�ستدام ًة وم��وث��وق�ي� ًة ،م��ع االح�ت�ف��اظ بتكلف ٍة مقبول ٍة
وجم��دي��ة اق�ت���ص��ادي� ًا ،وف��ق من��وذج ي��واك��ب متطلبات
امل�ستقبل،واحلر�ص على تطوير حلول مبتكرة تلبي
احتياجات القطاع ،ثم �إطالقها من اململكة �إىل العامل.

نائب أمير حائل يفتتح "الملتقى العلمي"

حائل -البالد

نيابة الأمري عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز،
�أمري منطقة حائل ،رعى الأمري في�صل بن فهد بن
مقرن بن عبدالعزيز ،نائب �أمري املنطقة باملدينة
اجلامعية ،حفل افتتاح "امللتقى العلمي الأول
لطلبة ال��درا��س��ات العليا" ،ال��ذي تنظمه عمادة
الدرا�سات العليا بجامعة حائل.
و�أكد عميد الدرا�سات العليا الدكتور عبدالرحمن
الفريح خالل احلفل �أن التعليم يت�صد ُر اهتمامات
�زات هائل ًة،
و�أول��وي��ات ال��دول��ة ،وق��د حقق ق �ف� ٍ
حيث م�ضى قطاعُ التعليم يف تنفيذ م�شروعات

التطوير والتحديث .كما �أك��د رئي�س اجلامعة
الدكتور را�شد بن م�سلط ال�شريف �أن ما حتققه
اجلامعات من �إجن��ازات عاملية لهو �إح��دى ثمار
ذلك الدعم ال�سخي من القيادة الر�شيدة ،مبينا �أن
هذا امللتقى جاء انطالق ًا من �أهداف خطة اجلامعة
الإ�سرتاتيجية التي كانت ر�ؤي��ة اململكة 2030
ويف ختام احلفل ،كرم الأمري في�صل بن فهد بن
مقرن الفائزين بجائزة اجلامعة للدرا�سات العليا
بفرعي "الر�سائل العلمية" ،والأوراق البحثية
" كما ك��رم املتحدثني يف امللتقى وامل�ساهمني
بنجاحه.

الفريق الجراحي يعلن وفاة أحدهما

فصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين"
البرنامج السعودي لفصل
التوائم عالمة فارقة عالميا

الريا�ض  -البالد

�إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -مت ّكن الفريق
اجل��راح��ي املخت�ص بف�صل ال �ت��و�أم ال�سيامي اليمني
"يو�سف و يا�سني" ابني حممد عبدالرحمن يف عملية
م�ع�ق��دة ا��س�ت�غ��رق��ت �� 15س��اع��ة م�ت��وا��ص�ل��ة ،مب�شاركة
 24خمت�صا من الأط�ب��اء بجراحة الأع�صاب للأطفال
والتجميل والتخدير والتمري�ض والفنيني بقيادة
الدكتور معت�صم الزعبي.

�صرح بذلك امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية رئي�س
الفريق الطبي واجل��راح��ي يف عمليات ف�صل التوائم
ال�سيامية ال��دك�ت��ور عبدالله ب��ن عبدالعزيز الربيعة،
م ��ؤك��دا �أن ه��ذه العملية تعد م��ن العمليات املعقدة،
ب�سبب ت�شارك التو�أم يف اجليوب الوريدية الدماغية
و�أجزاء من الدماغ ،م�ضيفا �أنه �سبق و�أن �أجريت للتو�أم
عمليتان �سابقتان لف�صل الأوردة الدماغية والت�صاقات
امل��خ ،وو�ضع معدات اجللد للم�ساعدة لتغطية الفراغ

اختصار الرحلة بين الشرقية ودول التعاون

بعد الف�صل .و�أ�شار الربيعة �إىل �أنه قد �شارك يف هذه
العملية  24خمت�صا من ا�ست�شاريي جراحة الأع�صاب
للأطفال والتجميل والتخدير وال�ك��وادر املخت�صة من
التمري�ض والفنيني ،مفيدا �أن العملية �أج��ري��ت على
�أربع مراحل؛ الأوىل هي التخدير ،والثانية التخطيط
باملالحة اجلراحية ،والثالثة ف�صل اجلمجمة والدماغ،
و�أخريا املرحلة الرابعة الرتميم وقفل اجلمجمة.
و�أو�ضح الفريق اجلراحي� ،أن العملية كانت معقدة،
وواجهت التو�أم يا�سني بع�ض ال�صعوبات ب�سبب زيادة
النزيف نتيجة االلت�صاقات ،التي مت التعامل معها من
قبل الفريق ،وبعد العملية نقل التو�أم �إىل ق�سم العناية
املركزة للأطفال.
و�أعلن الفريق اجلراحي لف�صل التو�أم اليمني امللت�صق
بالر�أ�س� ،أن �أحد التو�أمني تويف يف اليوم الثاين من
عملية الف�صل؛ نتيجة هبوط حاد يف ال��دورة الدموية
وت��وق��ف يف القلب ،رغ��م تقدمي كامل الرعاية الطبية
الالزمة له من الفريق الطبي املعالج ،علما ب�أن الفريق
اجلراحي كان قد واجه �صعوبات وحتديات كبرية يف
�أث�ن��اء عملية الف�صل ل�ل�ت��و�أم؛ مم��ا جعل حالته حرجة
بعد العملية .و�أ��ش��ار الفريق اجل��راح��ي �إىل �أن حالة
التو�أم الآخر م�ستقرة  -ولله احلمد -وجميع م�ؤ�شراته

استثمار الثروة البشرية لخطط التنمية..

مسارات الثانوية ..فرص أفضل لمستقبل الطالب

الريا�ض -البالد

الريا�ض -البالد

ت��وا��ص��ل وزارة ال�ن�ق��ل واخل��دم��ات اللوج�ستية
تنفيذ �أعمال م�شروع طريق الظهران  -العقري -
�سلوى امل��زدوج ،البالغ طوله  185ك��م ،بحارتني
يف ك��ل اجت��اه ،وذل��ك �ضمن جهودها يف حت�سني
جودة الطرق ،واالرتقاء بكافة اخلدمات املقدمة،
وجهودها لرفع كفاءة و�أداء فعالية النقل ،ورفع
م�ستوى ال�سالمة املرورية على الطرق ،واخت�صار
زمن الرحلة بني حمافظات املنطقة ال�شرقية ،ودول
جمل�س التعاون اخلليجي.
وي�ع��د امل���ش��روع واح ��د ًا م��ن اللبنات ال�ت��ي ت�سهم
يف حت�سني البنية التحتية للطرق يف املنطقة
ال�شرقية ،وتنمية ح��رك��ة ال�سياحة �إىل �شاطئ
العقري التاريخي و�شاطئ ن�صف القمر ،وخدمة
قطاع اخلدمات اللوج�ستية ونقل حركة ال�شاحنات
خارج املدن.
وج��رى االنتهاء م��ن مرحلتني م��ن امل���ش��روع ،من

�أ�صل �أرب��ع مراحل العمل اجل��اري تنفيذها ،حيث
انتهت املرحلتان الأوىل والثانية بن�سبة %100
وبطول  107ك��م ،كما و�صلت ن�سبة الإجن��از يف
املرحلة الثالثة البالغ طولها  66كم �إىل ،%54فيما
بلغت ن�سبة الإجناز يف املرحلة الرابعة  % 59من
طولها البالغ  13كم.
وتعمل منظومة النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
على حتقيق م�ستهدفات الإ�سرتاتيجية الوطنية
للنقل واخلدمات اللوج�ستية ،التي تهدف لتعزيز
ج��ودة احلياة يف امل��دن ،من خ�لال توفري و�سائل
�ال من
ن�ق��ل ذات م��وث��وق�ي��ة ع��ال�ي��ة وم���س�ت��وى ع�� ٍ
ال�سالمة واجلودة ،حيث ت�ستهدف الإ�سرتاتيجية
ال�صعود باململكة للمركز ال�ساد�س عاملي ًا يف جودة
الطرق ،مع تقليل ن�سبة ت�أخر تنفيذ م�شاريع الطرق
بحوايل  ،%10وذلك للم�ضي قدم ًا يف تو�سعة �شبكة
الطرق التي تعد من خاللها اململكة الأوىل عاملي ًا يف
ترابطها ،وفق منتدى التناف�سية العاملي.

احل�ي��وي��ة م�ستقرة ،والي� ��زال حت��ت ال��رق��اب��ة يف ق�سم
العناية املركزة مب�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي
للأطفال مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ض .ورفع
الفريق الطبي �أحر التعازي لوالدي التو�أم� ،سائال الله
تعاىل� ،أن يكون �شفيعا لهما ،و�أن يلهمهما من بعده
ال�صرب وال�سلوان.
ورف��ع ال��دك�ت��ور عبدالله الربيعة رئي�س الفريق الطبي
واجل��راح��ي يف عمليات ف�صل التوائم ال�سيامية با�سم
الفريق �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير والعرفان �إىل خادم

احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين  -حفظهما
الله  -على ه��ذه امل�ب��ادرة الإن�سانية النبيلة ،التي ت�أتي
�ضمن العديد من املبادرات الإن�سانية التي عمت ال�شعب
ال�سعودي ال�ك��رمي و�شعوب ال�ع��امل العربي والإ�سالمي
والعامل �أجمع ،مقدم ًا ال�شكر لزمالئه �أع�ضاء الفريق الطبي
واجلراحي على جهودهم الكبرية وعطائهم امل�ستمر .وقدّم
والدا التو�أم �شكرهما وامتنانهما اجلزيل خلادم احلرمني
ال�شريفني ،وويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -على قيام
الفريق الطبي املخت�ص ب�إجراء عملية ف�صل التو�أم.

�أطلقت وزارة التعليم نظام م�سارات الثانوية
اجل��دي��د خ�لال ال �ع��ام ال��درا� �س��ي احل ��ايل؛ لتقدمي
�أمن� ��وذج م �ط��وّ ر للمرحلة ال�ث��ان��وي��ة يجمع بني
متطلبات القرن احل��ادي والع�شرين واجلوانب
العلمية واملهارية املهمة للطالب يف �سوق العمل،
وذلك يف �إطار حر�ص الوزارة امل�ستمر على متابعة
�أف�ضل امل�م��ار��س��ات العاملية ،وتطوير وحت�سني
العملية التعليمية ،ان�ط�لاق� ًا م��ن فل�سفتها بنقل
متلق للمعرفة �إىل م���ش��ارك ومنتج
ال�ط��ال��ب م��ن ٍ
لها ،مبا يعزز حتقيق متطلبات التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة وفق ر�ؤية .2030
وت�شتمل م�سارات الثانوية على ت�سعة ف�صول
درا�سية موزعة على ثالث �سنوات ،تبد�أ بال�سنة
الأوىل امل �� �ش�ترك��ة ال �ت��ي ي��در���س ف�ي�ه��ا ال�ط��ال��ب
جم��االت علمية و�إن�سانية متنوعة ،تليها �سنتان
تخ�ص�صيتان ،حيث يلتحق الطالب ب�أحد امل�سارات
التي تنا�سب ميوله وق��درات��ه ،ومت��ده باملهارات
والكفايات احلديثة ،للو�صول �إىل خريج يتميز
بالثقافة والإبداع ،ومكت�سب ًا للمعارف واملهارات،
ومُعد ًا للحياة ،وم�ؤه ًال للعمل ،وقادر ًا على موا�صلة
تعليمه ،وم�ع�ت��ز ًا بهويته ،وم�ساهم ًا يف نه�ضة
وطنه ،وذلك وفق جمموعة من ال�شروط واملعايري
�ضمن خم�سة م�سارات تقدم كل منها فر�ص تعلم
خمتلفة ومتجددة؛ امل�سار العام ،وامل�سار ال�شرعي،
وم�سار علوم احلا�سب والهند�سة ،وم�سار ال�صحة
واحلياة ،وم�سار �إدارة الأعمال.ويرتكز النظام

اجلديد على حوكمة تف�صيلية ،تنطلق من حوكمة
الربنامج التنفيذي لتطوير امل�سارات واخلطط
الدرا�سية والأك��ادمي �ي��ات ،م ��رور ًا بحوكمة فتح
و�إقفال وا�ستحداث امل�سارات وفق معايري دقيقة
حتدد من اجلهات ذات العالقة ،وانتها ًء بحوكمة
املنتجات التف�صيلية يف النظام.
وتدعم م�سارات الثانوية العملية التعليمية من
خالل �إ�ضافة تخ�ص�صات وم�سارات جديدة تت�سق
مع متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة واخلطط
التنموية ور�ؤي ��ة اململكة  ،2030وت�ق��دمي م��واد
درا�سية جديدة وم�ط��ورة تت�سق مع االجتاهات
العاملية وامل���س�ت��وي ال�ع�م��ري والعقلي للطالب،
وكذلك التكامل مع مراحل التعليم املختلفة عرب
ب�ن��اء خطة عمل م�شرتكة م��ع اجل��ام�ع��ات ت�ساعد
على اخت�صار وت�سريع رحلة الطالب التعليمية،
مبا يحقق رفع الكفاءة املعرفية واملهارية للمرحلة
الثانوية.
ويهدف نظام م�سارات الثانوية �إىل �إيجاد البدائل
والفر�ص �أمام الطالب؛ من خالل �إيجاد جدول �أكرث
ثبات ًا ،وتوفري خيارات التعليم عن بُعد والتعلم
امل��دم��ج ال�ت��ي متنح ف��ر��ص� ًا متنوعة للتعلم� ،إىل
جانب تو�سيع اخليارات للطالب بعد ح�صوله على
ال�شهادة الثانوية �سواء التوجه للجامعة �أو �سوق
العمل ،ومنح الطالب �شهادات مهنية ومهارية
بال�شراكة مع جهات تخ�ص�صية� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة
فر�صة امل�شاركة وااللتحاق ب�سوق العمل ،من خالل
جمموعة خربات تعلم موجهة.
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القيادة تهنئ ملك النرويج
جدة -وا�س
بعث خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،جلاللة امللك
ه��ارال��د اخلام�س ،ملك مملكة ال�نروي��ج ،مبنا�سبة
ذكرى يوم الد�ستور لبالده.
و�أع� ��رب امل �ل��ك امل �ف��دى ،ع��ن �أ� �ص��دق التهاين

ه��ارال��د اخلام�س ،ملك مملكة ال�نروي��ج ،مبنا�سبة
ذكرى يوم الد�ستور لبالده.
وعبرَّ �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مب��وف��ور ال�صحة وال���س�ع��ادة جلاللته،
وحلكومة و�شعب مملكة الرنويج ال�صديق املزيد من
التقدم واالزدهار.

و�أط �ي��ب التمنيات بال�صحة وال���س�ع��ادة جلاللته،
وحلكومة و�شعب مملكة الرنويج ال�صديق اطراد
التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية تهنئة ،جلاللة امللك

بنا ًء على توجيه خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
�أبوظبي  -وا�س
بنا ًء على توجيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -قدم �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،بعد و�صوله �أم�س ،لدولة الإمارات العربية
املتحدة واج��ب العزاء واملوا�ساة يف وف��اة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -رحمه الله.
وك��ان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد ،مبطار الرئا�سة يف
�أبوظبي� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقد �أعرب �سمو رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة عن
جزيل �شكره وتقديره ل�سمو ويل العهد على ما �أب��داه من
م�شاعر �أخ��وي��ة �صادقة جت��اه دول��ة الإم ��ارات و�شعبها يف
م�صابهم.
كما كان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد� ،سمو ال�شيخ هزاع
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لأبوظبي،
و�سمو ال�شيخ نهيان ب��ن زاي ��د �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ
طحنون بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني ،و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،و�سمو ال�شيخ
عبدالله بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل،
و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد
بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لأبوظبي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي ،و�سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن
زايد �آل نهيان ،و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل

رئيس اإلمارات يعرب عن شكره وتقديره للمشاعر األخوية الصادقة

نهيان ،وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�شار
ال�ش�ؤون اخلا�صة يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ومعايل ال�شيخ
�شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير الدولة ،وال�شيخ زايد بن
حمدان بن زايد �آل نهيان ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة تركي الدخيل.
وقد رافق �سمو ويل العهد كل من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �أحمد بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزي��ر الدولة
ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة الريا�ض،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وزير الريا�ضة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز

بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز
نائب �أمري املنطقة ال�شرقية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
فهد بن تركي بن في�صل بن تركي نائب �أمري منطقة الق�صيم،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزي��ر احل��ر���س ال��وط�ن��ي ،و��ص��اح��ب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سعود بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب �أم�ير منطقة
جن��ران ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن �سلطان
بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير بدر بن
عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ،ومعايل ع�ضو هيئة كبار
العلماء امل�ست�شار يف الديوان امللكي ال�شيخ الدكتور �سعد بن

نا�صر ال�شرثي ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد ،ومعايل وزير التجارة
وزي��ر الإع�لام املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء الأ�ستاذ حممد
بن عبدامللك �آل ال�شيخ ،ومعايل مدير املكتب اخلا�ص ل�سمو
ويل العهد الأ�ستاذ بدر بن حممد الع�ساكر ،ومعايل �سكرتري
�سمو ويل العهد الدكتور بندر بن عبيد الر�شيد ،ومعايل نائب
رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ راكان بن حممد الطبي�شي.
ه��ذا وق��د غ��ادر �سمو ويل العهد دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،ح�ي��ث ك ��ان يف وداع� ��ه ��س�م��و رئ�ي����س ال��دول��ة
و�أ� �ص �ح��اب ال�سمو ال���ش�ي��وخ ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ب��دول��ة
الإمارات العربية املتحدة.

األمراء والمسؤولون هنأوا القيادة:

األفراح غمرت الوطن بمغادرة خادم الحرمين المستشفى

�إىل �سمو ويل العهد  -حفظه الله  -بهذه
الريا�ض  -املناطق  -البالد
املنا�سبة الغالية على اجلميع.
رفع �أم��راء املناطق وامل�س�ؤولون التهنئة
و�س�أل �سمو �أم�ير منطقة ج��ازان -الله عز
خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
وجل� -أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني،
بن عبدالعزيز �آل �سعود مبنا�سبة مغادرته
و�سمو ويل عهده الأمني ،و�أن يدمي عليهما
 حفظه ال�ل��ه  -م�ست�شفى امل�ل��ك في�صلال�صحة والعافية و�أن يحفظ وطننا ويدمي
التخ�ص�صي بجدة ،بعد �إجراء الفحو�صات
عليه نعمة الأمن والأمان.
الطبية وا�ستكمال اخلطة العالجية وفرتة
م��ن جانبه ،ق��ال الأم�ي�ر �سعود ب��ن نايف
ال �ن �ق��اه��ة ب �ن �ج��اح ،ك �م��ا ه� �ن� ��أوا ��ص��اح��ب
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �أم�ي�ر املنطقة ال�شرقية،
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
با�سمه ونيابة عن �أهايل املنطقة� :أبنا�ؤكم
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ي��ا ��س�ي��دي تغمرهم ال�ف��رح��ة مب��ا َم ��نَّ الله
خالد الفي�صل
الوزراء وزير الدفاع ،بهذه املنا�سبة.
عليكم من �صحة وعافية ،ودعواتهم لكم
رفع الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة با�سمه ونيابة �أن يحفظكم وميتعكم بال�صحة والعافية ،و�أن ميدكم بعونه
عن �أه��ايل املنطقة التهنئة خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك وتوفيقه.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�س�أل �سموه �أن يحفظ خادم ورف ��ع الأم �ي�ر ال��دك �ت��ور في�صل ب��ن م�شعل ب��ن ��س�ع��ود بن
احلرمني ال�شريفني ،و�أن يُلب�سه ثوب ال�صحة والعافية ،و�أن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم التهنئة للقيادة� ،سائال املوىل،
القدير� ،أن يمُ ِ ّت َع خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد
يدمي على هذه البالد املباركة �أمنها وا�ستقرارها.
وقال الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك بدوام ال�صحة والعافية.
با�سمه ونيابة عن �أهايل املنطقة :لقد �أ�شاعت ر�ؤيتكم – رعاكم كما رف��ع الأم�ي�ر ال��دك�ت��ور في�صل ب��ن م�شعل ب��ن �سعود بن
الله  -و�أنتم تغادرون امل�ست�شفى �سامل ًا معافى م�شاعر الفرح عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم التهنئة للقيادة بهذه املنا�سبة،
وال�سرور يف نفو�س �أب�ن��اء املنطقة �أ��س��وة بكافة املواطنني مبته ًال �إىل الله ،تعاىل� ،أن يمُ ِ ّت َع خ��ادم احلرمني ال�شريفني،
باململكة" ،مبتهلني للموىل ال�ق��دي��ر� ،أن يحفظكم وميتعكم و�سمو ويل العهد بدوام ال�صحة والعافية.
مب��وف��ور ال�صحة وال�ع��اف�ي��ة ويبقيكم ق��ائ��د ًا وراع �ي � ًا و�أب� � ًا ورفع �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
لتوا�صلوا م�سريتكم العظيمة؛ ملا فيه عز ورفعة البالد ،والله �أمري منطقة جنران ،با�سم �أهايل وم�س�ؤويل منطقة جنران،
وبا�سمه ،خال�ص التهنئة خل��ادم احلرمني ال�شريفني ،و�إىل
يحفظكم ويرعاكم.
ورف��ع الأم�ير مـحـمد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة �سمو ويل العهد ـ حفظهما الله ـ بهذه املنا�سبة.
جازان ،با�سمه وبا�سم �أهايل وم�س�ؤويل منطقة جازان� ،أ�صدق من جهته ،قال الأمري عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز �أمري
غال
التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز منطقة حائل :لقد غمرت الأفراح قلوب �أبنائكم يف كل جزء ٍ
�آل �سعود  -حفظه الله  -كما رفع �سموه التهاين والتربيكات من هذا الوطن الكبري� ،سائلني املوىل القدير �أن ي�سبغ عليكم

حممد بن نا�صر

فهد بن �سلطان

�سعود بن نايف

في�صل بن م�شعل

عبدالعزيز بن �سعد

عبداهلل بن بندر

بدر بن �سلطان

عبدالعزيز �أل ال�شيخ

نسأل اهلل أن يبقيكم قائداً وراعي ًا لمسيرة العزة والرفعة

لبا�س ال�صحة والعافية".
كما رفع الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س
الوطني التهنئة خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�سمو ويل العهد� ،سائ ًال الله� ،سبحانه،
�أن يحفظ القيادة الر�شيدة وميدها بال�صحة والعافية ،و�أن
يحفظ هذا الوطن العزيز.
كما رفع الأمري بدر بن �سلطان نائب �أمري منطقة مكة املكرمة،
التهنئة ،وقال" :نبتهل �إىل املوىل� ،سبحانه� ،أن يحفظكم من
كل �سوء ومكروه ،و�أن يدميكم ذخر ًا للوطن و�أبنائه ،يف ظل
قيادتكم احلكيمة ،و�سمو �سيدي ويل العهد الأمني ،و�أن ميدكم

بالعمر املـديد ،و�أنتم تنعمون بال�صحة والعافية".
وهن�أ املفتي العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء الرئي�س
العام للبحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ عبدالعزيز بن عبدالله
بن حممد �آل ال�شيخ ،خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه الله.
وقال� ":إن هذا اخلرب ال�سار �أثلج �صدور �أبناء اململكة ،وملأ
قلوبهم فرح ًا و�سرور ًا ،بعدما ا�ستجاب الله لدعائهم ب�أن
مين على خادم احلرمني ال�شريفني بال�شفاء العاجل ،و�أن
يلب�سه لبا�س ال�صحة والعافية ،فـلله احلمد وال�شكر على
�أف�ضاله و�إنعامه".

المالية تطلق النسخة الثالثة من «سفراء الميزانية»
الريا�ض  -البالد
�أطلقت وزارة املالية بالتعاون مع الأكادميية املالية الن�سخة الثالثة
من برنامج �سفراء امليزانية ،يف مدينة الريا�ض ،بح�ضور م�ساعد
وزير املالية لل�ش�ؤون املالية يا�سر القهيدان ،وعدد من القيادات
وامل�س�ؤولني عن �إعداد امليزانية ميثلون  70جهة حكومية.
و�أو��ض��ح القهيدان� ،أن الربنامج يُعد م�ب��ادرة وطنية طموحة
�أطلقتها وزارة املالية ،بالتعاون مع مركز امل�ه��ارات املالية يف
ال � ��وزارة؛ لتمكني امل��وظ�ف�ين املتخ�ص�صني يف امل��ال�ي��ة العامة
باململكة ،الذين يتم اختيارهم من عدد من اجلهات احلكومية بنا ًء
على معايري منهجية ،مبين ًا �أن الربنامج ي�ضطلع ب��دور رئي�س
يف حت�سني املمار�سات املتعلقة ب�إعداد وتنفيذ امليزانية وحتقيق

التوازن املايل امل�ستدام يف اململكة؛ وبالتايل دعم حتقيق ر�ؤية
اململكة 2030؛ انطالق ًا من �أهدافه الرئي�سة الأربعة التي ت�شمل:
حت�سني كفاءة عملية �إعداد وتنفيذ امليزانية والإنفاق احلكومي،
وحت�سني كفاءات التخطيط امل��ايل مبا يتما�شى مع الأولويات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وت�ط��وي��ر خ�ب�رات امل��وظ�ف�ين لو�ضع ميزانية
متوازنة على م�ستوى اململكة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �أوجه التعاون
مع وزارة املالية.
بدوره� ،أ�شار وكيل وزارة املالية للميزانية العامة هيثم الطريف
�إىل �أن الن�سخة الثالثة �ستكون �أو� �س��ع نطاق ًا م��ن الن�سختني
ال�سابقتني؛ �إذ �سي�شارك فيها  30من القيادات امل�س�ؤولة عن �إعداد
امليزانية و 180موظف ًا متخ�ص�ص ًا يف املالية العامة من �أكرث

من  70جهة حكومية ،الفت ًا �إىل �أن��ه مت �إدراج التخطيط املايل
متو�سط املدى يف املنهج التدريبي الذي �سيتم تنفيذه هذا العام
بالتعاون بني وزارة املالية ومركز املهارات املالية والأكادميية
املالية وجمموعة بو�سطن اال�ست�شارية ( ،)BCGو�أنه �سيت�ضمن
 21وحدة تدريبية تغطي عملية �إعداد وتنفيذ امليزانية ب�أكملها،
واملهارات ال�شخ�صية والأدوات التقنية ذات ال�صلة.
من جهته ،ذكر مدير عام مركز املهارات املالية في�صل ج��ادو �أن
الهدف من برامج املركز يتمثل يف بناء املهارات املالية بطريقة
م�ستدامة وم�ؤ�س�سية على امل��دي�ين الق�صري والبعيد لتحقيق
ر�ؤية وا�سرتاتيجية ال��وزارة وخلدمة برنامج اال�ستدامة املالية
واملبادرات الرئي�سة ،مثل مبادرة التخطيط املايل متو�سط املدى .

كلمة

حصاد الموهوبين

يحظى املوهوبون واملوهبات يف اململكة
باهتمام ن��وع��ي ،يف �إط��ار منظومة كاملة
ل��رع��اي�ت�ه��م ،و�إي� �ج ��اد ب�ي�ئ��ة م�ت�ق��دم��ة تتيح
�إب��راز قدراتهم وتنمية �إمكانياتهم؛ لتلبية
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة ل�صناعة
امل�ستقبل ،ورف ��ع م�ستوى ج ��ودة الأداء
وحت�سني املخرجات يف القطاع التعليمي،
حتقي ًقا مل�ستهدفات ر�ؤي ��ة اململكة 2030
يف رع��اي��ة ودع� ��م امل��وه��وب�ين وامل �ب��دع�ين
نحو التحوّ ل �إىل جمتمع املعرفة والتنمية
االقت�صادية امل�ستدامة ،واال�ستثمار يف هذه
العقول واملهارات املتفوقة لتلبية متطلبات
القطاعات احليوية ل�صناعة امل�ستقبل.
وت�ت��واىل ثمار ه��ذه الرعاية يف الإجن��ازات
العلمية التي يحققها املوهوبون واملوهوبات،
وح���ص��ده��م ج��وائ��ز ع��امل�ي��ة م��رم��وق��ة جت�سد
ت�ف��وق�ه��م ال�ت�ن��اف���س��ي ب� �ج ��دارة؛ ح�ي��ث ت��أت��ي
املكت�سبات ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي حققها �أع���ض��اء
امل �ن �ت �خ��ب ال �� �س �ع��ودي ل �ل �ع �ل��وم وال�ه�ن��د��س��ة
ب�ح���ص��ده��م ع �� �ش��رات اجل ��وائ ��ز يف معر�ض
ريجينريون الدويل للعلوم والهند�سة (�آي�سف
 ) 2022واه�ت�م��ام ال��وط��ن ب��رع��اي��ة العقول
والعلوم املتميزة؛ باعتبارهم من �أهم ركائز
نه�ضة احل��ا��ض��ر وب �ن��اء امل�ستقبل بالتقدم
امل�ستدام الذي يليق ومكانة وطموحات الوطن
بالعمل والعلم املتميز واالبتكار؛ لذا ف�إن ما
حققه ويحققه امل��وه��وب��ون ه��و �إجن��از كبري
يرتجم الدعم والرعاية الدائمة من القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،وتعزيز ف��ر���ص م�شاركة الطالب
وال�ط��ال�ب��ات يف امل�سابقات العاملية بجميع
مراحلها م��ن ال�ت��أه�ي��ل �إىل حلظة تتويجهم
ب�أف�ضل اجلوائز على م�ستوى العامل.

المملكة تمدد فترة اإليداع
لدى "المركزي اليمني"
الريا�ض  -البالد
وقع م�ساعد وزير املالية لل�سيا�سات املالية
الكلية وال�ع�لاق��ات الدولية عبدالعزيز بن
متعب ال��ر��ش�ي��د ،وحم��اف��ظ البنك امل��رك��زي
اليمني �أح�م��د ب��ن �أح�م��د غ��ال��ب ،بالريا�ض
اتفاقية متديد فرتة الإي��داع للوديعة التي
��س�ب��ق �إي��داع��ه��ا ع ��ام  ،2018ل ��دى البنك
املركزي اليمني.

و�أكد الر�شيد �أن هذه االتفاقية ت�أتي امتداد ًا
ل��دع��م امل�م�ل�ك��ة لل�شعب ال�ي�م�ن��ي ال�شقيق،
م�ضيف ًا �أن هذا الدعم يعزز الو�ضعني املايل
واالقت�صادي يف اجلمهورية اليمنية ،ال�سيما
�سعر �صرف ال��ري��ال اليمني ،مم��ا ينعك�س
�إيجاب ًا على الأح��وال املعي�شية للمواطنني
اليمنيني .كما جرى التباحث حول الوديعة
التي �أعلن عنها يف �أبريل 2022م.
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أكدوا تطلعهم لمزيد من العطاء  ..علماء المستقبل لـ

:

التميز باسم المملكة وسام على صدورنا
البالد  -مها العواودة  -حمود الزهراين � -أحمد الأحمدي

�أكد عدد من الطالب الفائزين بجوائز معر�ض
�آي�سف الدويل عن �سعادتهم بح�صد هذه النتائج
امل�شرفة عرب م�شاريعهم العلمية والهند�سية،
الفتني �إىل �أنهم يطمحون �إىل مزيد من العطاء
العلمي خلدمة املجتمع ،و�أنهم يفتخرون بهذا
الوطن ال��ذي هي�أ لهم كافة الت�سهيالت لإجن��از
م�شاريعهم ،وح�صاد هذا التفوق العاملي.
الطالب عبدالله ال��غ��ام��دي� ،أو���ض��ح �أن��ه حقق
املركز الأول من خالل م�شروعه :هند�سة �إطار
معدين ع�ضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين
الهيدروجني بكفاءة وفعالية عالية ،كما حقق
جائزة العامل ال�شامبن ريجينريون.
فيما �أو�ضح الطالب �أحمد بحي�صي� ،أنه �سعيد
بتحقيق امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن خ�ل�ال م�شروعه
مكافحة تف�شي ال��ب��ذور الطفيلية با�ستخدام
ال�سيتوكينني يف تركيبات خمتلفة مع الفلوريد
ونو�سالئف الإيثيلني .من جهته ،عرب الطالب
عبدالله احل��م��دات ع��ن �سعادته ب��ه��ذا الإجن���از
الفتا �إىل �أن م�شروعه يتمثل يف نهج جديد
با�ستخدام �أكا�سيد احلديد والكوبالت كمحفزات
كهرو�ضوئية لف�صل املاء على مدار اليوم.
�أما الطالبة تهاين �أحمد ،فقد عربت عن �سعادتها
م�ؤكدة �أن م�شروعها يتمثل يف تطوير مواد
البريوف�سكايت العالية الكفاءة وغ�ير ال�سامة
لتجميع الطاقة ال�شم�سية والكهروحرارية.
ك��م��ا ح��ق��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة م����رمي ال��ع��ب��د ال��ب��اق��ي
امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن خ�لال م�شروعها م�شتقات
البنزوديوك�سني كمثبطات مزدوجة لأنزمي �ألفا
اميليز و�ألفا جلوكوزيداز لإدارة مر�ض ال�سكري
من النوع الثاين ،مو�ضحة �أنها ت�سعى من خالل
هذا الإجناز �إىل خدمة املجتمع.

الطالبة ال��ف��ائ��زة يف امل��ع��ر���ض ال���دويل للعلوم
وال��ه��ن��د���س��ة �آي�����س��ف  ،٢٠٢٢ت��ه��اين �أح��م��د ،يف
جم���ال ع��ل��م امل�����واد ،ع�ب�رت ع��ن ع��ظ��ي��م �شكرها
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ،ع��ل��ى حر�صها واهتمامها
ورع��اي��ت��ه��ا للمبدعني وامل��ب��دع��ات ع��ل��ى �أر����ض
اململكة ،وت�سخري كل الإمكانات؛ من �أجل حتقيق
طموحات ال�شباب املبدع.
وقالت� :إن هذا الفوز يف معر�ض العلوم العاملي
�إجن��از تاريخي للمملكة ،وي�شكل نقلة نوعية
لواقع التعليم يف اململكة حتقيقا لأهداف ر�ؤية
 .٢٠٣٠و�أ���ض��اف��ت�" :سعيدة ب��ه��ذه التجربة
الفريدة التي �أ�س�ست لبداية جديدة؛ كلها طموح
و�أم��ل يف حتقيق مزيد من التقدم لهذا الوطن
العظيم" .وعربت مرمي عن فخرها واعتزازها
ب��ه��ذا ال��ف��وز التاريخي الكا�سح ،ال���ذي حققته
اململكة العربية ال�سعودية يف املعر�ض الدويل
للعلوم وال��ه��ن��د���س��ة ب���أم�يرك��ا .م��وج��ه��ة ال�شكر
والتقدير والعرفان للقيادة احلكيمة احلري�صة
على م�ستقبل �أب��ن��اء ال��وط��ن ،وت�سعى جاهدة
الحت�ضان وتنمية قدرات املخرتعني واملبتكرين
منهم ،كما عربت عن تقديرها مل�ؤ�س�سة امللك عبد
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" على
دعمهم وم�ساندتهم لها يف هذا امل�شوار العلمي
املبهر .وقالت يف حديث للبالد� :أ�شكر جميع
من �ساندين؛ �أهلي ،وموهبة ،ووطني ،فلوالهم
جميعا مل��ا و�صلت �إىل ه��ذا ال��ن��ج��اح امل�شرف،
و�س�أوا�صل امل�شوار لرفع ا�سم بالدي عاليا بني
ال����دول .داع��ي��ة الطلبة ال��راغ��ب�ين يف
امل�����ش��ارك��ة على خطاهم ب�أن يكون
ال��ه��دف الأول هو
التعلم والتجربة
ول���ي�������س ال���ف���وز
باجلائزة.
وت�����������������رى �أن
امل�شاركة يف هذا
امل��ع��ر���ض ال����دويل
هو بحد ذات��ه جناح
وف������وز ع��ظ��ي��م وف��خ��ر
للوطن .كما �أ�شارت �إىل �أن

فوزها جاء من خالل م�شروعها املقدم يف جمال
العلوم الطبية االنتقالية بعنوان" م�شتقات
البنزوديوك�سني كمثبطات م��زدوج��ة لأن��زمي
�ألفا �أميليز و �ألفا جلوكوزيداز لإدارة مر�ض
ال�سكري من النوع الثاين .فيما حققت الطالبة
مل��ار الكاكا امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن خ�لال م�شروعها
يف ت��ق��دي��ر ال�ضغط ال�����ش��ع��ري ملكمنات ال��زي��ت
با�ستخدام الرنني املغناطي�سي النووي.
من ناحيتها� ،أعربت الطالبة م��ودة بنت عمر
علي ،عن �سعادتها البالغة و�أ�سرتها بفوزها
باملركز الثالث على م�ستوى العامل يف فعاليات
املعر�ض الدويل للعلوم والهند�سة" �آي�سف" على
�إثر م�شروعها حول التطبيق اجلديد ال�ستخدام
طابعة ثالثية الأب���ع���اد وت�شخي�ص جرعات
الأدوي��ة ،وقالت الطالبة مودة �أنها يف ال�صف
الثالث الثانوي مبدر�سة �أم �سلمة للموهوبات
بالعا�صمة املقد�سة ،وت�أتي م�شاركتها يف هذا
املعر�ض ال��دويل �ضمن الطالبات املوهوبات
من الإدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة،
و�أ�ضافت �أنها قدمت هذا امل�شروع ب�إ�شراف من
جامعتي �أم القرى وامللك عبد العزيز ومدينة
امللك عبد الله الطبية ،وب��دع��م وم�����ؤازرة من
الإدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة ممثلة يف
مركز الطالبات املوهوبات� ،إ�ضافة للدعم الكبري

واملميز من م�ؤ�س�سة موهبة ،وقالت مودة� :إنها
�سبق و�إن �شاركت يف معر�ض �إبداع عام٢٠٢١
وكانت م�شاركتها " �أون الين" ثم �شاركت هذا
العام وجاء الفوز باملركز الثالث .و�أ�ضافت:
احلمد لله حتققت �أمنيتي وح�صلت على هذا
املركز العاملي للم�ساهمة يف رفع �سمعة وطننا
عامليا� .أم��ا الطالبة �أري��ج بجوي ،فقد ح�صدت
املركز الرابع يف م�سابقة «�آي�سف  »2022يف
جمال الكيمياء ،ليتحقق حلمها الذي طاملا �سعت
لتحقيقه منذ ت�سع �سنوات.
وق��ال��ت �أري�����ج« :ه��ن��اك ك��ث�ير م��ن الأ���ش��خ��ا���ص
ي�ستحقون ال�شكر مل��ا و�صلنا �إل��ي��ه يف ه��ذه
املرحلة» .و�أ�ضافت«:نعمل منذ ت�سعة �أ�شهر
تقريبا مع م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز للعلوم،
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والهند�سة.
وهناك كثري من الأ�شخا�ص دعمونا ،حتى نحقق
مزيدا من التطور» .وتابعت« :ك��ان لدينا �أمل
بالفوز ،لكن يف الوقت نف�سه ،كانت امل�سابقة يف
�آي�سف قوية جدا» .وتعد �أريج وفريقها؛ الفريق
ال�سعودي الأول الذي يفوز بهذه امل�سابقة يف
جمال الكيمياء منذ �سنوات طويلة.
و�أو�ضحت �أريج� ،أنها املرة الأوىل التي ت�شارك
فيها بهذه امل�سابقة ..الفتة بقولها� :إنها �شاركت
يف املراحل الوطنية ملدة خم�س �سنوات .لكن مل
�أت�أهل للمرحلة العاملية .وكان مدير عام التعليم
باملنطقة ال�شرقية ال��دك��ت��ور �سامي العتيبي،
قد هن�أ �أبناءه وبناته الطالب والطالبات ممن
حققوا مراكز �أوىل عاملية وجوائز كربى وكذلك
ج��وائ��ز خا�صة ومناف�سة علمية م��ع �أك�ثر من
 ٨٠دول��ة م�شاركة يف امل�سابقة الدولية �إنتل
�آي�سف للعلوم والهند�سة بالواليات املتحدة
الأمريكية  2022ب�إ�شراف موهبة م�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإب��داع ،م�ؤكد ًا
�أن هذا الإجناز الوطني الكبري ما هو �إال ترجمة
ال�ستثمار حكومتنا الر�شيدة "وفقها الله" يف
�أبنائها ودعمها منقطع النظري لقطاع التعليم
لتحقيق ال���ر�ؤي���ة ال��ط��م��وح��ة  2030ولتكون
اململكة يف م�صاف الدول املتقدمة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال مدير التعليم �أم�س
لأبنائه وبناته ال��ط�لاب والطالبات الفائزين
خالل قدومهم من الواليات املتحدة الأمريكية
عرب مطار امللك فهد ال��دويل بالدمام .وكانت
اململكة ق��د حققت  22ج��ائ��زة عاملية ،ف��از بها
امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي ل��ل��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة يف
معر�ض �آي�����س��ف  ،2022منها ج��ائ��زة �أف�ضل
م�����ش��روع على م�ستوى ال��ع��امل  ،و 15جائزة
ك��ب��رى ،م��ن��ه��ا ج���ائ���زت���ان يف امل���رك���ز الأول،
وج��ائ��زت��ان يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،و 5ج��وائ��ز يف
املركز الثالث ،و 6جوائز يف املركز الرابع� ،إىل
جانب  6جوائز خا�صة من بني  1700طالب
وطالبة من خمتلف دول العامل.
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تقليل استهالك الطاقة يخفض معدل الملوثات الداخلية ..مختصون:

اململكة مستودع للثروات الطبيعة
البالد -مها العواودة

تعترب اململكة العربية ال�سعودية من �أكرث الدول الغنية بالرثوات الطبيعية ،حتى �إنها ت�صنف بو�صفها ثالث �أكرب خمزون ثروات طبيعية يف العامل ،وتر�صد لها بع�ض التقارير  -بح�سب ت�صنيف منظمة وورلد نووينغ -
ثروة من املوارد الطبيعية مقدرة بنحو  34تريليون دوالر ،خلف كل من رو�سيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بنحو  75تريليون دوالر ،والواليات املتحدة ثان ًيا بنحو  45تريليون دوالر ،مع الإ�شارة �إىل فارق امل�ساحة
بني اململكة و�سابق َت ْيها .وقد قدر هذا الت�صنيف املوارد الطبيعية بع�شر �سلع رئي�سة :النفط والغاز والفحم والغابات والأخ�شاب والذهب والف�ضة والنحا�س واليوارنيوم وخام احلديد والفو�سفات .وت�شمل تلك الرثوات
الطبيعية ،الطاقة واملعادن والرثوات املائية والنباتية املنت�شرة يف امل�ساحات ال�شا�سعة ،التي تخ�ضع لإجراءات م�شددة حلمايتها وح�سن ا�ستثمارها.

الموارد الطبيعية تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي المطلوب
السعودية
تحتل المركز
السادس عالميا
في احتياطات
الغاز
عدد من املخت�صني �أكدوا �أن املوارد الطبيعية مبثابة
العمود الفقري جلميع �أمناط امل�سارات البيولوجية،
الفتني �إىل �أن اململكة تعمل بطرق عدة لال�ستفادة من
ال�ثروات الطبيعية واحلفاظ عليها ،الفتني �إىل �أن
احلفاظ على احلياة الطبيعة يتمثل يف وقف قطع
الأ�شجار غري القانوين وا�ستغالل الأ�شجار امليتة عن
طريق تركها للتحلل الطبيعي يف �إعادة بناء الرتبة،
وزرع الأ�شجار م��رة �أخ���رى؛ لتحل حمل الأ�شجار
امل��ق��ط��وع��ة ،و�إع����ادة ت��دوي��ر ال�سلع ال��ت��ي ت�ستخدم
اخل�شب كمواد خام.

زرع األشجار
املهند�سة روال القحطاين� ،أكدت �أن املوارد الطبيعية
على الأر�����ض ه��ي ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري جلميع �أ�شكال
احلياة البيولوجية ،و�أهمها الإن�سان ،ما يو�ضح
�أهمية و���ض��رورة احلفاظ على امل���وارد الطبيعية،
م�شرية �إىل �أن طرق املحافظة على املوارد الطبيعية؛
تتمثل يف ا�ستخدام املياه وا�ستهالك الوقود والعديد
من الأ�شياء الأخرى مبعدالت معينة ،من �أجل بقائها
�أطول مدّة ممكنة.
وح��ول ط��رق احلفاظ على امل��وارد الطبيعية قالت:
هناك جمموعة من الطرق ميكن للإن�سان االعتماد
عليها للحفاظ على املوارد الطبيعية وتتمثل يف:
 وق��ف قطع الأ���ش��ج��ار غ�ير ال��ق��ان��وين وا�ستغاللالأ�شجار امليتة عن طريق تركها للتحلل الطبيعي يف
�إعادة بناء الرتبة ،وزرع الأ�شجار مرة �أخرى لتحل
حمل الأ�شجار املقطوعة و�إع��ادة تدوير ال�سلع التي
ت�ستخدم اخل�شب كمواد خام ،بالإ�ضافة �إىل االبتعاد
ع��ن زرع نف�س املحا�صيل ب�شكل متكرر يف نف�س
املكان ،وجتنب ال�صيد غري القانوين وبناء متنزهات
وحمميات برية وا�ستخدام طاقة الوقود الأحفوري
البديلة ،وكذلك التوفري يف ا�ستهالك الطاقة .ي�ضاف
�إىل ذل���ك وق���ف عمليات ال��ت��ع��دي��ن غ�ير القانونية،
وا�ستخدام املاء ب�شكل معقول واحلفاظ على املياه
خالية من التلوث وزرع نباتات تتحمل اجلفاف.

ضمان االستدامة
يف ال�سياق نف�سه� ،أكد اخلبري االقت�صادي الدكتور
علي احلازمي وج��ود عمل ممنهج وكبري؛ من �أجل
احلفاظ على الرثوات الطبيعية يف اململكة حتى يتم
ا�ستخدامها بال�شكل الأمثل ،و�ضمان ا�ستدامتها �أكرب
وقت ممكن.
م�شريا �إىل �أن حجم ال�ثروات الطبيعية يف املعادن
مبختلف �أنواعها ي�صل �إىل  ٥تريليونات ريال ،و�أن
هناك م�سحا جيولوجيا يف منطقة الدرع العربي من
قبل �شركات عاملية �أكدت وجود هذه املعادن ،و�سيتم
ا�ستغاللها قريبا وف��ق ر�ؤي���ة اململكة ٢٠٣٠؛ حيث
تعمل على ذلك وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية.
الف��ت��ا �إىل �أن اململكة لديها ث��اين احتياطي عاملي
من خمزونات النفط امل���ؤك��دة ت�صل �إىل م�ستويات
 ٢٧٠مليار برميل ،وه��ذا الرقم ميثل تقريبا %٢٠
من االحتياطات امل�ؤكدة ملنظمة �أوبك وميثل تقريبا
%١٨من االحتياطات امل�ؤكدة العاملية وميثل تقريبا
 % ٢٢من احتياطات ال�شرق الأو�سط .وفيما يخ�ص
الغاز فهناك اكت�شافات كبرية يف ال�سنوات الأخرية
مثل حقل اجل��اف��ورة وغ�ي�ره .مو�ضحا �أن اململكة
حتتل املركز ال�ساد�س على م�ستوى العامل من حيث
احتياطات ال��غ��از ،وتعمل �أرام��ك��و ب�شكل مت�سارع

الكت�شافات جديدة ،رمبا متكن اململكة لتكون �ضمن
املراكز اخلم�سة الأوىل.
وت��اب��ع" :لدى اململكة خم���زون كبري م��ن ال�ث�روات
امل��ائ��ي��ة ،ي�ضاف ل��ذل��ك �أن اململكة �ستكون واح��دة
من ال��دول امل�شاركة يف طريق احلرير ال��ذي تتبناه
ال�صني ،وذل��ك لال�ستفادة م��ن ثرواتها املائية على
البحر الأحمر ،ف�ضال عن التنظيمات اجلديدة للمياه
اجل��وف��ي��ة .الفتا اىل �أن اململكة تنتهج ع��دة طرق
للحد م��ن ال��ه��در يف ه��ذه ال�ث�روات ،خا�صة املائية؛
�أبرزها التقليل من حفر الآبار و�أن يكون احلفر وفق
منهجيات معينة وبرتاخي�ص.
كما �أ���ش��ار �إىل حر�ص اململكة هلى تقليل الهدر يف
املحميات الطبيعية؛ حيث مت �إن�شاء  6هيئات معنية
باملحميات تعنى بها ب�شكل مبا�شر ،وقادرة �أن تعظم
العوائد على مثل هذه الرثوات م�ستقبال.

مستقبل األجيال
من جانبه ،لفت ع�ضو هيئة التدريب بامل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني وكلية مكة التقنية الدكتور
ع�صام الرجايل �إىل �أن اململكة �أطلقت ر�ؤيتها بالعمل
على التنمية امل�ستدامة؛ بهدف م�ستقبل منري للأجيال
القادمة ،يليق بعظمة اململكة ومكانتها الكبرية.

إجراءات مشددة لحماية
الطاقة والمعادن
والمصادر المائية

علي احلازمي

ع�صام الرجايل

وتابع" :ت�أتي �أهمية ا�ست�شراف امل�ستقبل للأجيال
للمحافظة على ال�ثروات الطبيعية يف ر�ؤية اململكة
 ،2030بالرتكيز على عدة ركائز �أبرزها:
تطوير ال�صناعات املختلفة :حيث ي�ستخدم الإن�سان
العديد من املوارد الطبيعية يف ال�صناعات املختلفة،
و�سد الفجوة الرقمية نتيجة ال�ث�روات ال�صناعية
�إذ تعتمد ه��ذه ال�صناعات يف �أ�سا�سها على البيئة
" �أن���واع النباتات واحل��ي��وان��ات وامل��ي��اه واملناخ"
املختلفة والرثوات الطبيعية يف باطن الأر�ض ،التي
تع ّد من �أهم املوارد الطبيعية.
وا���س��ت��ط��رد ب��ق��ول��ه :ت��ع�� ّد ال��و���س��ائ��ل الطبيعية من
�أه��م الأم���ور التي ت�ساعد على تطور ومن��و ال��دول
واق��ت�����ص��ادي��ات��ه��ا و�صناعاتها ع�بر الأج���ي���ال؛ وف��ق

آليات ممنهجة للحفاظ
على مخزون الثروات
واستثمارها
استخدام الذكاء
االصطناعيّ في البحث
والتنقيب
ال�برام��ج التي حتفز التنمية امل�ستدامة ،ففي حال
كانت الدولة متتلك الوقود على �سبيل املثال ،ف�سوف
تزيد قوتها ال�سيا�سية واالقت�صادية م��ع �ضرورة
التوازن واملحافظة على البيئة ل�ضمان جودة احلياة،

استهالك الطاقة
كما �أو�ضحت املهند�سة روال القحطاين� ،أهمية احلفاظ على املوارد
الطبيعية؛ حيث هناك فوائد اقت�صادية وبيئية ت�شمل:
ال��ف��وات�ير ال�شهرية ت�ت�راوح م��ن � % 5إىل  ،% 30بالإ�ضافة
�إىل حماية امل�ستخدمني من ارتفاع �أ�سعار الكهرباء يف امل�ستقبل،
بالإ�ضافة �إىل الأثر املايل ،وا�ستخدام املنتجات ب�أ�سعار معقولة على
املدى الطويل ،وتوفر الطاقة وتكاليف اال�ستبدال �أو ال�صيانة الأمر
الذي ينعك�س على زيادة �أ�سعار املمتلكات والعقارات ،فالبيوت التي
ت�شتمل على معدات وو�سائل موفرة للطاقة قيمتها �أعلى من البيوت
العادية ،وهي �أكرث جاذبية للعمالء.

 تطوير نوعية احلياة :تقليل ا�ستهالك الطاقة يفيد الأف��راد منحيث ال��راح��ة وال�صحة ،ويقلل من معدل امللوثات الداخلية التي
ت�سبب املر�ض وت�ساهم يف منو الفطريات.
 حماية البيئة :تنبعث من البيوت الكثري من غ��ازات االحتبا�ساحل�����راري ،بينما ت��داب�ير ت��وف�ير ال��ط��اق��ة تقلل ب��درج��ة ك��ب�يرة من
االنبعاثات مبعدل من  % 25ي�صل �إىل .% 30
كما ترى �ضرورة املحافظة على امل��وارد الطبيعية قدر الإمكان؛
ل�ضمان بقاء وجودها الآن ويف امل�ستقبل ،حيث �إن احلفاظ عليها
ي�ساهم ب�شكل كبري يف ا�ستمرار احلياة على �سطح الأر�ض.

روال القحطاين

دون الت�أثري على خمزون الرثوات الطبيعية.
املحافظة على التوازن البيئي :حيث ت�ساعد املوارد
الطبيعية يف احلفاظ على التوازن البيئي املطلوب،
وبذلك تلبية حاجات كافة املخلوقات املوجودة على
�سطح الأر�ض ،ففي حال اختالل هذا التوازن ،ت�صبح
حياة الكائنات �أكرث �صعوبة �أو حتى غري ممكنة على
الإطالق .كما �أو�ضح �أهمية الكليات العلمية يف دعم
احل���راك التنموي ب��اخل�براء يف جم��االت ال�ثروات
الطبيعية .م�شريا �إىل �أن ر�ؤية اململكة � 2030أكدت
على تر�سيخ القيم الإيجابية يف �شخ�صيات الأبناء،
وبناء �أجيال واعدة ترتكز �إىل بنية تعليمية تربوية
ومهنية م��ن خ�لال خم��رج��ات اجل��ام��ع��ات والكليات
والتعليم العام لتكون قيما را�سخة ،من خالل تطوير
املنظومة التعليمية والرتبوية بجميع مكوناتها؛
حيث تتمثل يف ت�شييد الكثري من ال�صروح التعليمية
والدعم ال�سخي الذي يغطي البحث العلمي وخدمة
املجتمع واحلر�ص على ت�صاعد م�ستويات العملية
التعليمية ب�شكل مالئم ،يتوافق مع خطط اجلودة؛
بهدف التطوير وتنمية امل�ستدامة ال�شاملة ،والإ�سهام
يف �إيجاد احللول املنا�سبة للق�ضايات والتحديات
التي يواجهها وا�ست�شراف م�ستقبل امل�ؤ�س�سات
التعليمية؛ لكي تقوم ب��دوره��ا وحتقيق ر�سالتها
و�أهدافها لت�صب يف تطوير التعليم وال�سري به نحو
الأف�ضل ،وكذلك دعم احلراك التنموي باخلرباء يف
جماالت الرثوات الطبيعية.
اال�صطناعي يف
كما �أك��د �أهمية ا�ستخدام ال��ذك��اء
ّ
البحث والتنقيب والك�شف عن الرثوات الطبيعية يف
جماالت الطاقة والبرتول والنفط واملعادن الثمينة
والغاز الطبيعي ،وحتديد كمياته ور�صد وحتديد
املواقع اجلو مكانية للعمل على تنميتها واملحافظة
عليها كرثوات للأجيال.
ف��ال��ذك��اء اال�صطناعي ي�سهم ب�شكل كبري يف ذلك
والتنب�ؤ مبواقعها وكمياتها و ُي َ�ش ِّجع على االبتكار
بالتوافق مع التقنيات النا�شئة.

اقتصاد
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مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

بنك التصدير واالستيراد يطلق إستراتيجيته الخمسية..

تمكين الصادرات السعودية غير النفطية
تعزيز التنافسية ومكانة المملكة في التجارة العالمية
الريا�ض  -البالد

�أعلن بنك الت�صدير واال�سترياد ال�سعودي عن �إطالق
خطته الإ�سرتاتيجية لل�سنوات اخلم�س القادمة من
العام احل��ايل � 2022إىل عام  2026املعتمدة من قبل
جمل�س �إدارة �صندوق التنمية ال��وط��ن��ي ،و�سيعمل
البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق �أهدافه
الطموحة ،وذل��ك خالل اللقاء ال��ذي نظمه البنك بهذه
املنا�سبة ،بح�ضور وزي��ر ال�صناعة وال�ثروة املعدنية
رئي�س جمل�س الإدارة ب��ن��در ب��ن �إب��راه��ي��م اخل��ري��ف،
والرئي�س التنفيذي املهند�س �سعد بن عبدالعزيز اخللب
ومن�سوبي البنك.
وجاءت �إ�سرتاتيجية البنك للفرتة املقبلة ،متوائمة مع
الإ�سرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة ،ونتيجة جهود
ولقاءات عديدة مع اخلرباء واملخت�صني يف امل�ؤ�س�سات
املالية املحلية والإقليمية والعاملية وجمموعة متنوعة
من وك��االت �ضمان وائتمان ال�����ص��ادرات ح��ول العامل
ودرا���س��ة النماذج املعيارية مع امل�ؤ�س�سات امل�شابهة،
ودرا�سة احتياجات ال�شركاء يف القطاع اخلا�ص ،وقد
مت ت�صميم الإ�سرتاتيجية بهدف متكني ال�����ص��ادرات
ال�سعودية غري النفطية من الو�صول للأ�سواق العاملية؛
حيث تركز الإ�سرتاتيجية على تعظيم الأثر االقت�صادي
لأن�شطة البنك ،وتعزيز تغطية العمالء والأ�سواق ذات
الأولوية.
ورفع وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية رئي�س جمل�س

“العقاري” يؤكد على شهادة إتمام البناء الذاتي..

العقود اإللكترونية ضمانة
للحقوق وجودة اإلنشاءات

�إدارة بنك الت�صدير واال���س��ت�يراد بندر ب��ن �إبراهيم
اخلريّف ال�شكر خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية
الوطني؛ مبنا�سبة اعتماد جمل�س �إدارة ال�صندوق
لإ�سرتاتيجية البنك ،وم��ا لهذا ال��ق��رار املهم م��ن �أث��ر
مرتقب يف توجيه جهود البنك خلدمة �أهداف وم�صالح
الإ�سرتاتيجيات الوطنية امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  2030وتي�سري جهوده يف خدمة امل�صدرين
ال�سعوديني �ضمن منظومة متكني ال�صادرات ومنظومة
ال�صناعة والتعدين.
ب��دوره ،ثمن الرئي�س التنفيذي للبنك املهند�س �سعد
ب��ن عبد العزيز اخللب دع��م ال��ق��ي��ادة الر�شيدة للبنك
ول�ل�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ق��رة م����ؤخ���ر ًا م��ن جمل�س �إدارة
�صندوق التنمية الوطني برئا�سة �سمو ويل العهد،
الأمر الذي ميثل حافز ًا كبري ًا للبنك نحو حتقيق �أهدافه
الإ�سرتاتيجية وتنفيذ م�شاريعه امل�ستقبلية.
و�أو���ض��ح �أن البنك ي��ه��دف م��ن خ�لال �إ�سرتاتيجيته
الطموحة �إىل تعظيم الأثر التنموي للأن�شطة التي يقوم
بها على االقت�صاد الوطني ب�شكل عام ،وعلى ال�صادرات
ال�سعودية غري النفطية على وجه اخل�صو�ص ،ومتكني
القطاع املايل اخلا�ص من الإ�سهام يف تنمية ال�صادرات،
وتعزيز مكانة اململكة يف التجارة العاملية.

 140مليار دوالر حجم الفارق...

أرامكو تتفوق أكثر في قيمتها السوقية على "أبل"
الريا�ض  -البالد

الريا�ض  -البالد

دعا �صندوق التنمية العقارية م�ستفيدي منتج البناء
الذاتي تقدمي �شهادة الإ�شغال (�إمت��ام البناء) خالل
امل��دة املحددة من توقيع العقد التمويلي املدعُوم؛
وذلك ت�أكيد ًا ال�ستمرارية الدعم ال�سكني.
و�أو����ض���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل�����ص��ن��دوق التنمية
العقارية حمود الع�صيمي� ،أن ال�صندوق وقبل
انتهاء املدة املحددة للبناء ح�سب ما ن�ص عليه العقد
التمويلي قام ب�إ�شعار م�ستفيدي البناء الذاتي ممن
�أكملوا � 3سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي
بر�سائل تذكريية ت�ؤكد على �أهمية �سرعة ا�ستخراج
�شهادة الإ�شغال.
وبني الع�صيمي� ،أن عدم التزام امل�ستفيد من منتج
البناء الذاتي باملدة املحددة لالنتهاء من مرحلة بناء
امل�سكن �سيتم اتخاذ �إج��راء �إيقاف الدعم ال�سكني
حتى �إ�صدار �شهادة الإ�شغال وتقدميها لل�صندوق
ال��ع��ق��اري م��ن خ�ل�ال زي����ارة امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين
لل�صندوق ،مبي ًنا �أن �إ�صدار �شهادة الإ�شغال التي
يتم ا�ستخراجها من من�صة بلدي.
و�أف��اد �أن الئحة الدعم ال�سكني �إ�ضافة �إىل العقود

التمويلية م��ع اجل��ه��ات التمويلية �أك���دت على �أن
يلتزم م�ستفيدو منتج البناء ال��ذات��ي عند توقيع
ال��ع��ق��د التمويلي ال��ب��دء يف ال��ب��ن��اء خ�ل�ال م���دة ال
تتجاوز �سنة من تاريخ الدعم ال�سكني ،و�إكمال
البناء خالل مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات.
من جهة ثانية� ،أكدت الهيئة ال�سعودية للمقاولني
�أهمية ا�ستخدام امل��واط��ن�ين املقبلني على البناء
واملقاولني العقود النموذجية الإلكرتونية التي من
�ش�أنها توثيق العالقه التعاقدية ،وتقلل اخلالفات
وحتافظ على حقوق املتعاقدين وت�سهم يف �إيجاد
�آلية لف�ض النزاعات يف ح��ال حدوثها وتقلل من
تعرث امل�شاريع.
وبينت الهيئة �أن��ه��ا تلقت ال��ع��دي��د م��ن ال�شكاوي
واالت�������ص���االت م���ن ال��ع��دي��د م���ن امل��واط��ي�نن م�لاك
امل�شاريع واملقاولني لوجود خالفات وقعت �أثناء
تنفيذ الأع��م��ال ،منوهة ب�أهمية ا�ستخدام خدمة
العقود النموذجية الإل��ك�ترون��ي��ة التي �ستحافظ
على حقوق جميع الأطراف وااللتزام باملوا�صفات
ال��ف��ن��ي��ة واحل����د م���ن ال���ن���زاع���ات يف جم���ال ال��ب��ن��اء
والت�شييد.

" نيوم" ..منطقة اقتصادية
تخضع لسيادة وأنظمة المملكة
نيوم -وا�س

�أك������دت ���ش��رك��ة ن���ي���وم ،ال��ت��اب��ع��ة
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أن
مدينة نيوم هي منطقة اقت�صادية
خا�صة تخ�ضع ل�سيادة و�أنظمة
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة،
وينطبق عليها ما ينطبق على كل
�شرب من �أرا�ضي اململكة يف م�سائل
الأمن والدفاع وحماية احلدود.
ونفت �شركة نيوم نفي ًا قاطع ًا التعليقات الواردة
على ل�سان رئي�س قطاع ال�سياحة �أندرو ماكفوي
ب�ش�أن الو�ضع التنظيمي ملدينة نيوم على نحو
الأو����ص���اف املن�سوبة �إل��ي��ه ،وال�����واردة يف �أح��د

ل���ق���اءات���ه ال�����ص��ح��ف��ي��ة م���ع �إح����دى
ال�صحف الإقليمية.
و�أ���ش��ارت ال�شركة �إىل �أن "مدينة
نيوم" �ستحظى ببع�ض الأنظمة
اخلا�صة املتعلقة باال�ستثمار� ،إذ
ي�أتي ذل��ك ترجمة ال�سرتاتيجيتها
ك��ج��زء م���ن ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030
ب���إ���ش��راف ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأم�ين ،رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
اال�ستثمارات العامة رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
نيوم  -حفظه الله  -يف �أن تكون مدينة املُ�ستقبل
حُ��رك�� ًا ف��اع ً
�لا يف دع��م اقت�صاد اململكة العربية
م
ال�سعودية وازدهار املنطقة.

حقق �سهم �أرام��ك��و م�ستوى قيا�سيا
جديدا ،خالل تعامالت جل�سة االثنني،
ب��ع��دم��ا و���ص��ل ال�����س��ه��م �إىل م�ستوى
 42.85ريال ،مرتفع ًا  %1.18عن �إغالق
الأحد ،لرتتفع القيمة ال�سوقية لل�شركة
�إىل  9.43تريليون ريال.
وحافظت ال�شركة على تفوقها عن �أقرب
مناف�سيها العامليني � -شركة �أب��ل  -من
حيث القيمة ال�سوقية ،بعد �أن تخطت
قيمتها ال�سوقية  2.52تريليون دوالر،
مقابل  2.38تريليون دوالر لـ �آيفون،
ب���زي���ادة ن��ح��و  140م��ل��ي��ار دوالر يف
القيمة ال�سوقية.
وكانت القيمة ال�سابقة ل�سهم �أرامكو
يف م��ار���س امل��ا���ض��ي ع��ن��د  40.3ري��ال
لل�سهم� ،إال �أنها كانت �أقل يف ذلك الوقت
من القيمة ال�سوقية لـ "�أبل" ،التي كانت
ت��ت��داول حينها بقيمة �أك�ب�ر م��ن 2.6
تريليون دوالر لل�شركة.
وعززت �أ�سعار النفط من الأرباح الف�صلية
ل�شركة �أرامكو؛ �إذ �أعلنت ارتفاع �أرباحها

الف�صلية  %81.7يف ال��رب��ع الأول من
� 2022إىل  148مليار ريال ،مقابل 81.4
مليار ري��ال يف ال��ف�ترة املقابلة م��ن العام
 ،2021وبلغت قيمة الأرباح الت�شغيلية يف

إعالن المؤهلين
الستثمار أحجار الزينة

الربع الأول من  ،2022نحو  277.7مليار
ريال ،مقابل  151.9مليار ريال يف الربع
الأول من  ،2021بارتفاع .%82.8
كما �أق���رت اجلمعية العمومية لل�شركة

ت���وزي���ع  70.3م��ل��ي��ار ري�����ال ن���ق���د ًا على
امل�ساهمني عن �أرب��اح الربع الأول ،ف�ض ًال
ع��ن ت��وزي��ع �سهم منحة جمانية لكل 10
�أ�سهم.

تعزيز االستثمار والتجارة مع تايالند

الريا�ض -البالد

ك�شفت وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية عن موعد �إعالن �أ�سماء امل�ؤهلني
ل��ل��دخ��ول يف مناف�سة جممع احل��ج��ر اجل�ي�ري بحفرية ن�ساح مبنطقة
الريا�ض ،وذلك يوم االثنني القادم.
وكانت الوزارة قد �أعلنت يف وقت �سابق طرح  13موقع ًا يف جممع خام
احلجر اجلريي بحفرية ن�ساح يف حمافظة املزاحمية مبنطقة الريا�ض؛
للمناف�سة على مواقع ا�ستغالل كتل احلجر اجل�يري و�أح��ج��ار الزينة،
وت�ستهدف املناف�سة امل�ستثمرين املهتمني ب�صناعة �أح��ج��ار و�صخور
الزينة.
وتقدمت � 39شركة بطلب الدخول للمناف�سة عرب من�صة تعدين خالل
امل��دة امل��ح��ددة ال�ستقبال طلبات ال�شركات للدخول يف املناف�سة ،حيث
تعمل ال���وزارة على فح�ص ه��ذه الطلبات بنا ًء على متطلبات و�شروط
املناف�سة املعلنة �سابقا ،مبيّنة �أن��ه �سيتم �إع�لان �أ�سماء ال�شركات خالل
الأ�سبوع املقبل ليبد�أ بعدها برنامج لزيارة املواقع املخ�ص�صة للمناف�سة
من قبل امل�ؤهلني ،ثم مرحلة �إطالق عملية املناف�سة على املواقع املخ�ص�صة
�إلكرتونيًا.
وتهدف وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية �إىل زيادة م�ستوى ال�شفافية يف
القطاع ،والعمل على حتقيق اال�ستغالل الأمثل له ،و�أعلنت م�ؤخر ًا �أوىل
املناف�سات يف رخ�صة اخلنيقية يف القويعية مبنطقة الريا�ض ،ويحر�ص
نظام اال�ستثمار التعديني اجلديد على مراعاة رف��ع م�ستوى االلتزام
وحماية ال�صحة العامة ،وتنمية املجمعات املحيطة باملواقع التعدينية.

الريا�ض  -البالد

نظمت وزارة اال�ستثمار يف الريا�ض
�أم�س ،منتدى اال�ستثمار ال�سعودي –
التايالندي ،بح�ضور وزير اال�ستثمار
املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح،
ونائب رئي�س الوزراء التايالندي وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية دون برامودويناي،
والأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزير اخلارجية ووزير ال�صناعة بندر
اخلريف ،ومب�شاركة وا�سعة من ممثلي
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واحت����اد ال��غ��رف

ال�سعودية وممثلي ال��ق��ط��اع اخلا�ص
وال�شركات من البلدين.
وق����ال وزي����ر اال���س��ت��ث��م��ار� :إن �أع��م��ال
املنتدى ت���أت��ي ك��ام��ت��داد للعالقات بعد
لقاء �سمو ويل العهد -حفظه الله -مع
دولة رئي�س ال��وزراء يف مملكة تايلند
اجل�نرال برايوت ت�شان �أوت�شا بداية
هذا العام.
و�أ�شار �إىل �أن اململكة يف �ضوء ر�ؤية
اململكة  ،2030عملت على تطوير بيئة
الأعمال من خالل تنفيذ حزمة كبرية من

الإ�صالحات جتاوزت الـ 500
�إ�صالح مبا فيها �سن الأنظمة
وال��ت�����ش��ري��ع��ات وف���ق �أف�����ض��ل
املمار�سات العاملية.
و����ش���ه���دت �أع����م����ال امل��ن��ت��دى
توقيع  7مذكرات تفاهم بني
اجلانبني ،منها �أربع مذكرات
تفاهم بني وزارة اال�ستثمار
واجل�����ان�����ب ال����ت����اي��ل�ان����دي،
�إ���ض��اف��ة �إىل م���ذك���رة تفاهم
لهيئة تطوير بوابة الدرعية
وواح���������دة الحت������اد ال���غ���رف
ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل توقيع
مذكرة تفاهم لإح��دى �شركات القطاع
اخلا�ص مع اجلانب التايالندي ،حيث
تهدف توقيع هذه املذكرات �إىل تعزيز
ال���ت���ج���ارة واال���س��ت��ث��م��ار ب�ي�ن اململكة
ومم��ل��ك��ة ت��اي�لان��د ،م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��اون
امل�����ش�ترك واال���س��ت��ث��م��ار يف جم���االت
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات وال��ن��ف��ط وال��غ��از
وال�����س��ي��اح��ة وال�����ض��ي��اف��ة ،مم��ا يعك�س
اجل��ه��ود الرامية �إىل تعزيز ال�شراكة
والتعاون بينهما.
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الميلشيا وحلفاؤها يفقدون األغلبية البرلمانية..

انتخابات لبنان تضرب سطوة «حزب اهلل»
البالد  -مها العواودة

�ضربت االنتخابات النيابية اللبنانية �سطوة "حزب
الله"؛ �إذ �أظهرت النتائج الأولية �أن احل��زب الإرهابي
وحلفاءه ال�سيا�سيني فقدوا �أغلبيتهم يف الربملان ،عقب
ح�صول القوات اللبنانية على  20مقعد ًا ،بينما ح�صل
التيار الوطني احلر على  16مقعدا ،يف انتظار اكتمال
عملية فرز الأ�صوات وظهور الت�شكيلة النهائية للربملان
امل�ؤلف من  128ع�ضو ًا.
و�أ���ش��ارت النتائج الأول��ي��ة �أي�ضا �إىل ف��وز ما ال يقل عن
خم�سة م�ستقلني �آخ��ري��ن مم��ن خا�ضوا حمالتهم على
�أ�سا�س برنامج �إ�صالحي ،لتظهر هذه النتائج �أن حزب
الله وحلفاءه تكبدوا خ�سائر كبرية يف االنتخابات،
حيث ح�صل خ�صومهم على مزيد من املقاعد ،ومل يتمكن
بع�ض �شركائهم التقليديني من دخول املجل�س الت�شريعي،
فيما �أكد رئي�س الهيئة التنفيذية حلزب القوات اللبنانية
الدكتور �سمري جعجع� ،أنه ال ميكن ا�ستمرار فريق �إيران
بال�سيطرة على الربملان اللبناين .ويتعني على الربملان
اجلديد انتخاب رئي�س له ،وهو املن�صب الذي يتواله نبيه
بري منذ عام  ،1992ثم يع ّ
ني رئي�سا للوزراء لت�شكيل
حكومة .ويف وق��ت الح��ق �سيختار امل�شرعون رئي�ساً
ليحل حمل الرئي�س احلايل مي�شال عون الذي تنتهي فرتة
واليته يف � 31أكتوبر .ويرى الكاتب والباحث اللبناين
الدكتور ه�شام عليوان� ،أن االنتخابات النيابية يف لبنان
كانت حمّالة مفاج�آت غري متوقعة ،ال من املحللني وال
من خرباء اال�ستطالع ،وال حتى من حمور حزب �إيران
وحلفائه وكل الأح��زاب املهيمنة على احلياة ال�سيا�سية

التي كانت تتح�سب من العن�صر اجلديد الطارئ على
امل�شهد ال��ع��ام ،واملتمثل بالقوى ال�شعبية وال�سيا�سية
التي �شاركت يف ما يُ�سمى �إعالمي ًا بثورة  17ت�شرين
عام  2019ثم ج��اءت مقاطعة االنتخابات من قبل تيار
امل�ستقبل ،لتزيد م��ن تعقيد امل�سار م��ن حيث الرت�شح
وت�شكيل اللوائح ،ثم بناء حملة انتخابية طبيعية يف
مواقع الثقل ال�سكاين ال�سني ،وامل�ستقبلي ا�ستطراد ًا.

يكتف رئي�س تيار امل�ستقبل بتعليق م�شاركته
وتابع" :مل ِ
باحلياة ال�سيا�سية حتى �أج��ل غ�ير م�سمى ،ب��ل طالب
�أع�ضاء التيار باالنكفاء عن املعركة االنتخابية وهو ما
يقدم خدمة جمانية ملحور �إيران يف املنطقة" ،مو�ضح ًا �أن
ذلك جعل اجلمهور ال�سني يف �صيدا وبريوت وطرابل�س
ينتف�ض على ت�صرفات تيار امل�ستقبل ويقرتع بكثافة يف
يوم االنتخابات ،ال �سيما يف بريوت حماية ملواقع ال�سنة

المملكة عززت وحدة البيت اليمنى ..وكيل محافظة ريمة لـ

من �سيطرة حلفاء احلزب على املقاعد النيابية .و�أ�شار
عليوان� ،إىل �أن هذا الواقع ال�سني امل����أزوم ،هو �أو ًال،
ب�سبب عدم كفاية الزعيم املفرت�ض لأكرب طائفة يف لبنان،
وتعرث خياراته ال�سيا�سية على م��دى �سنوات طويلة،
ال �سيما منذ عام  2016عندما �أب��رم �صفقة مع الرئي�س
مي�شال ع��ون ،مفادها دعم الأخ�ير للو�صول �إىل رئا�سة
اجلمهورية مقابل احل�صول على موقع رئا�سة احلكومة

وقد �أثبت هذا امل�سار ف�شله الكارثي ،ف�أدخل لبنان يف
�أتون �أزمة اقت�صادية غري م�سبوقة ،ب�سبب تهرب احلزب
وحلفائه م��ن تطبيق و�صفة الإ���ص�لاح��ات التي يطلبها
�صندوق النقد ال��دويل ،التي من �أب��رزه��ا تر�شيق حجم
القطاع ال��ع��ام ،وتطهري الإدارة م��ن املنتمني ل�ل�أح��زاب
التي ت�ش ّكل م��ا ي�سمى يف لبنان باملنظومة احلاكمة،
منوه ًا �إىل �أن هذه املنظومة تلقت �صفعة �شديدة ثالثية
الأبعاد .فمن جهة ،متكن حزب القوات اللبنانية من زيادة
كتلته الربملانية لت�صبح الكتلة امل�سيحية الأكرب (حواىل
 20نائب ًا) ،و�صاحبة الكلمة الف�صل يف انتخاب رئي�س
اجلمهورية اخلريف املقبل .و�أ�ضاف" :ترافق ذلك ،مع
تقلي�ص كتلة التيار العوين التي يرت�أ�سها �صهر عون،
ومر�شح احل��زب الأوف��ر حظ ًا حتى الآن ،للو�صول �إىل
ق�صر بعبدا .والأ���ش��د �أهمية �أن ح��زب الله وحلفاءه مل
يعودوا يحظون بالأكرثية النيابية (�أي �أكرث من  64نائب ًا
من �أ�صل  ،)128فلم يعد قادر ًا على فر�ض اختيار رئي�س
ال�برمل��ان� ،أي �إع��ادة انتخاب الرئي�س نبيه ب��ري رئي�س
ح��رك��ة �أم���ل ،وال م���ؤه ً
�لا لفر�ض رئي�س احلكومة وفق
املعايري التي تنا�سبه ،وال ميلك اليد العليا يف انتخاب
رئي�س جديد للجمهورية� ،إال با�ستعمال القوة الع�سكرية
�أو التهديد بها ،لأن التيار امل��دين �إ�ضافة �إىل �أح��زاب
معار�ضة �أخرى ،ا�ستطاع اخرتاق مقاعد انتخابية كانت
حكر ًا على الأحزاب املتحالفة مع حزب الله �أو امل�ساومة
له كتيار امل�ستقبل ،و�إي�صال نواب جدد يفكرون بطريقة
خمتلفة مت��ام�� ًا ،وه��م م��ن ال��ذي��ن ن��زل��وا �إىل ال�ساحات
وال�شوارع بني عامي  2019و."2020

:

التكاتف يقضي على المليشيا اإلرهابية
البالد – حممد عمر

بينما غادرت طائرة اخلطوط اجلوية اليمنية،
�أم�����س (االث��ن�ين) ،مطار �صنعاء يف �أول رحلة
لها �إىل العا�صمة الأردنية عمّان مبوجب اتفاق
الهدنة الأممية الإن�سانية ،وعلى متنها نحو 126
راكبا من املر�ضي ذوي احل��االت احلرجة ،قال
وكيل حمافظة رمي��ة حممد الع�سل� :إن اململكة
ب��ذل��ت ج��ه��ودا ك��ب�يرة ل��ت��وح��ي��د ال��ب��ي��ت اليمني
واملكونات ال�سيا�سية الداعمة لل�شرعية ملجابهة
ميل�شيا احلوثي الإرهابية.
وقال الع�سل لـ"البالد"" :عندما ر�أينا املكونات
ال�سيا�سية والفرقاء ال�سيا�سيني ،الذين كانوا
خمتلفني فى املا�ضي حتت راية واح��دة� ،أ�صبح
ه��ن��اك ���ش��ع��ور را���س��خ بالن�صر يف ظ��ل تكاتف
جهود الع�سكريني ،وال�سيا�سيني ،والنا�شطني،
والإع�ل�ام���ي�ي�ن يف م��واج��ه��ة ج��م��اع��ة احل��وث��ي
الإرهابية التي ت�أمتر ب�أمر املاليل" ،م�ضيف ًا� ،أن
توحيد اجلهود �أزعج امليل�شيا و�أفقدها �صوابها.
وت��اب��ع" :كل ه���ذه اجل��ه��ود ك��ان��ت ب��ت��ع��اون مع
الأ�شقاء يف اململكة؛ من �أج��ل ا�ستعادة الدولة
والقانون والنظام كما يحلم �أبناء اليمن".
وت���أت��ي رحلة اخلطوط اليمنية �إىل عمان بعد
جهود كبرية بذلها املبعوث الأمم��ي ،بدعم من
حتالف دعم ال�شرعية وت�سهيالت كبرية قدمتها

احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة؛ ل��ت��ج��اوز ال��ع��راق��ي��ل التي
و�ضعتها ميلي�شيا احلوثي لإعاقة ت�شغيل مطار
�صنعاء ،والبدء ب�إطالق رحالت جتارية بواقع
رحلتني من مطار �صنعاء �إىل كل من القاهرة
وعمان .ومن املقرر �أن تنطلق رحلة العودة من
عمّان �إىل �صنعاء يف وقت الحق.
ويف ال�سياق ذاته ،قالت ال�سفارة الفرن�سية لدى
اليمن �أم�س� :إن الوقت قد حان لتتخذ ملي�شيا
احلوثي خطوة �أوىل ملمو�سة ل�صالح ال�سالم
إعادة فتح الطرق يف تعز دون ت�أخري ،م�ؤكدة
و� ِ

يف تغريدة على "تويرت" دعمها الكامل للمبعوث
الأممي يف جهوده املبذولة للحفاظ على الهدنة
وا�ستئناف العملية ال�سيا�سية ،كما �أ���ش��ادت
ِ
بجهود رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي ر�شاد
العليمي واحلكومة ،لإزالة جميع العقبات �أمام
ال�سالم الذي ي�صب يف م�صلحة ال�شعب اليمني
والتخفيف من معاناته.
ورحبت الواليات املتحدة با�ستئناف الرحالت
اجلوية املبا�شرة بني �صنعاء واليمن وعمان
يف الأردن .وقال البيت الأبي�ض يف بيان" :هذه

هي �أوىل الرحالت اجلوية التجارية من �صنعاء
منذ عام  ،2016وهي تو�ضح الفوائد امل�ستمرة
لل�شعب اليمني من الهدنة التي تو�سطت فيها
الأمم املتحدة ،التي دخلت حيز التنفيذ قبل �ستة
�أ�سابيع تقريبًا .وي�شهد اليمن اليوم �أهد�أ فرتة
له منذ بدء احلرب ،وتعد هذه الرحالت اجلوية
خطوة مهمة يف زي���ادة حت�سني حياة وفر�ص
ال�شعب اليمني" .و�شكر البيت الأبي�ض اململكة
على قيادتها يف امل�ساعدة يف تذليل العقبات �أمام
ا�ستئناف ه��ذه ال��رح�لات اجل��وي��ة ،كما �شكرت
جهود احلكومة الأردنية واجلمهورية اليمنية
اجلديدة يف �إنهاء الرتتيبات ملا يجب �أن يكون
�أول رحلة منتظمة بني هذه الوجهات.
و�أك��دت الواليات املتحدة دعمها ،بقيادة جهود
امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص ت��ي��م ليندركينغ ،ا�ستمرار
امل�شاركة الدبلوما�سية ب�ين الطرفني وجهود
املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة هانز جروندبرج
لزيادة حت�سني حرية احلركة داخل اليمن؛ مبا
يف ذلك عن طريق فتح الطرق يف تعز ومناطق
�أخ����رى .و�أ���ض��اف ال��ب��ي��ان" :ال ت���زال ال��والي��ات
املتحدة ملتزمة بدعم �سيادة اليمن وا�ستقراره
و�أمنه وازدهاره من خالل عملية �سيا�سية �شاملة
بقيادة الأمم املتحدة مل�ساعدة ال�شعب اليمني يف
حتديد م�ستقبل بالده".

نواب مستقلون يطرحون مبادرة لحل األزمة..

الصدر يرفض المحاصصة ..ويتهم سياسيين بالفساد
بغداد  -البالد

رف�����ض زع��ي��م التيار ال�����ص��دري مقتدى ال�صدر،
جم���دد ًا �إع����ادة ال��ع��راق �إىل ن��ظ��ام املحا�ص�صة،
منتقد ًا ب�شدة الق�ضاء العراقي ،واتهمه مب�سايرة
�أفعال الثلث املعطل امل�شينة ،كما وج��ه انتقاد ًا
الذع ًا لقوى "الإطار التن�سيقي" ،وت�أثر الق�ضاء
بال�صراع ال�سيا�سي الدائر بني القوى العراقية.
وق����ال ال�����ص��در يف خ��ط��اب وج��ه��ه �إىل ال�شعب
العراقي �أم�س (االث��ن�ين)� :إن ال�شعب يعاين من
الفقر ،فال حكومة �أغلبية جديدة قد تنفعه وال
حكومة حالية ت�ستطيع خدمته ونفعه" ،م�ضيف ًا:
"هل و�صلت الوقاحة �إىل درجة تعطيل القوانني
التي تنفع ال�شعب (عينك عينك)؟" ،يف �إ�شارة �إىل
قرار الق�ضاء ب�إلغاء قانون الأمن الغذائي .وتابع:
"�إنهم ي�ستهدفون ال�شعب وي��ري��دون تركيعه،
والأعجب من ذلك م�سايرة الق�ضاء لأفعال الثلث
املعطل امل�شينة من حيث يعلم �أوال يعلم" ،م�شريا
�إىل �أن ال�سلطة �أعمت �أعينهم عما يعانيه ال�شعب
م��ن ثقل وخ��وف ونق�ص يف الأم���وال والأنف�س
وت�سلط امللي�شيات والتبعية وخم��اوف التطبيع

والأوبئة" .وا�ستطرد ال�صدر ً
قائال" :مل �أ�ستغرب
قيد �أمن��ل��ة م��ن الثلث املعطل وتعطيله ت�شكيل
حكومة الأغلبية" ،م��ل��وح�� ًا ل�ل�إط��ار التن�سيقي
بورقة ال�شارعً ،
قائال" :للمظلوم ز�أرة لن تكونوا
يف م���أم��ن منها" ،معلن ًا حت��ول��ه �إىل املعار�ضة
ال��وط��ن��ي��ة ،مل���دة ال ت��ق��ل ع��ن  30ي���وم��� ًا .وق���ال:
"ت�شرفت �أن يكون املنتمون يل �أكرب كتلة برملانية

يف تاريخ العراق ،وت�شرفت �أن �أجنح يف ت�شكيل
�أكرب كتلة عابرة للمحا�ص�صة ،وت�شرفت �أن �أعتمد
على نف�سي ،و�أال �أك���ون تبع ًا جلهات خارجية،
وت�شرفت ب���أال �أجل���أ للق�ضاء يف ت�سيري حاجات
ال�شعب ومتطلبات ت�شكيل احلكومة".
علي من الداخل
وتابع" :لكن الزدي��اد التكالب ِ َّ
واخلارج ،وعلى فكرة حكومة �أغلبية وطنية ،مل

ننجح يف م�ساعينا ،ولله احلمد" ،مبين ًا �أن ذلك
ا�ستحقاق الكتل النيابية املتحزبة وامل�ستقلة� ،أو
من تدعي اال�ستقالل ،والتي مل ُتعنا على ذلك.
وم�ضى قائ ًال" :بقي لنا خيار ال بد �أن جنربه
وه��و ال��ت��ح��ول �إىل املعار�ضة الوطنية مل��دة ال
تقل عن  30يوم ًا� .إن جنحت الأط��راف والكتل
الربملانية ،مب��ا فيها م��ن ت�شرفنا يف التحالف
معهم ،بت�شكيل حكومة لرفع معاناة ال�شعب،
فبها ونعمت" ،حم���ذر ًا �أن عك�س ذل��ك �سيكون
"لنا ق��رار �آخ��ر نعلنه يف حينه" .من جهتهم،
ط��رح ال��ن��واب امل�ستقلون يف ال�برمل��ان العراقي
مبادرة بهدف حل �أزمة االن�سداد ال�سيا�سي يف
البالد ،فيما يرى املراقبون ال�سيا�سيون �أن هذه
املبادرة �سوف تعزز �شكوك القوى ال�سيا�سية
التقليدية يف ال�برمل��ان ال��ع��راق��ي؛ ���س��واء جلهة
حياديتها �أو �إمكانية تطبيقها ،ف�ض ًال عن كونها ال
تقدم جديد ًا على �صعيد احرتام املدد الد�ستورية
وطريقة انتخاب رئي�س اجلمهورية ،وتكليف
رئي�س الوزراء من قبل الكتلة الأكرث عدد ًا التي
يطالبون بامل�شاركة يف ت�شكيلها.

موسكو تهدد بالرد
على توسع "الناتو"
مو�سكو  -البالد

ه���دد ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير
ب���وت�ي�ن ،ب���ال���رد ع��ل��ى ت��و���س��ع حلف
�شمال الأطل�سي يف فنلندا وال�سويد،
م�����ش�يرا �إىل �أن اج��ت��م��اع م��ع��اه��دة
الأم��ن اجلماعي �سيبحث العمليات
يف �أوك��ران��ي��ا �ضمن اجتماع مغلق
للمنظمة ،م�ؤكد ًا �أن منظمة معاهدة
الأم���ن اجل��م��اع��ي تلعب دور ًا مهما
للغاية يف حتقيق اال���س��ت��ق��رار يف
ف�ضاء م��ا بعد االحت���اد ال�سوفيتي،
معربا عن �أمله يف �أن تزداد قدراتها
ونفوذها.
و�أكد بوتني� ،أن املعامل البيولوجية
الأمريكية على الأرا�ضي الأوكرانية
ك��ان��ت "تطور �أ���س��ل��ح��ة بيولوجية
ب�����ش��ك��ل �أ�سا�سي" .ج����اء ذل����ك يف
ت�صريح له خ�لال م�شاركته يف قمة
"منظمة معاهدة الأم��ن اجلماعي"
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ال��رو���س��ي��ة م��و���س��ك��و؛
و�أو������ض�����ح �أن امل���ه���م���ة ال��رئ��ي�����س��ة
ل��ه��ذه امل��ع��ام��ل ك��ان��ت ج��م��ع امل����واد
البيولوجية ،ودرا�سة خ�صو�صيات
ان��ت�����ش��ار ال��ف�يرو���س��ات والأم���را����ض
اخل���ط�ي�رة لأغ���را����ض���ه���ا اخل��ا���ص��ة.
وق���ال� :إن رو���س��ي��ا ق��د ح�صلت ،يف
�سياق العملية الع�سكرية اخلا�صة
ب�أوكرانيا على �أدل��ة موثقة على �أن
مكونات الأ�سلحة البيولوجية قد
�أن�شئت ب�شكل �أ�سا�سي يف مناطق
جماورة حلدود رو�سيا مبا�شرة.
وم����ن امل���ق���رر �أن ي��ع��ق��د ال��رئ��ي�����س
الرو�سي اجتماعات ثنائية يف �إطار
قمة منظمة معاهدة الأمن اجلماعي،
م��ع ر�ؤ����س���اء ب��ي�لارو���س� ،ألك�سندر
لوكا�شينكو ،وكازاخ�ستان ،قا�سم
ج���وم���ارت ،وق�يرغ��ي��ز���س��ت��ان ���ص��ادر
ج��اب��اروف .من جهة ثانية� ،أعلنت

وزارة الدفاع الرو�سية التو�صل �إىل
اتفاق لوقف النار لإج�لاء اجلرحى
م��ن �آزوف�ستال وفتح مم��ر �إن�ساين
يف امل�صنع مباريوبول ،ال�ستخدامه
يف م�ساعدة اجل��ن��ود الأوك��ران��ي�ين
اجل���رح���ى .وب��ح�����س��ب ب��ي��ان وزارة
ال��دف��اع الرو�سية ،ف���إن ه��ذه الهدنة
هي نتيجة مفاو�ضات مع املقاتلني
الأوك���ران���ي�ي�ن ال��ذي��ن حت���ّ��ص��ن��وا يف
ممرات حتت الأر�ض يف هذا املوقع
ال�صناعي ال�ضخم .لكنه مل يحدد عدد
الأ�شخا�ص الذين �سيتم �إج�لا�ؤه��م.
وبح�سب ال�سلطات الأوك��ران��ي��ة ،ما
زال ه��ن��اك ح���وايل �أل���ف ج��ن��دي من
بينهم  600جريح.
وقبلها �أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية
�إ���س��ق��اط  3م��ق��ات�لات �أوك��ران��ي��ة يف
خ��ارك��ي��ف وم��ي��ك��والي��ف وج���زي���رة
زميني ،فيما �أك��دت رئا�سة الأرك��ان
الأوك���ران���ي���ة �أن اجل��ي�����ش ال��رو���س��ي
ي��ح�����ش��د ق����وات����ه يف �إي�����زي�����وم ب�ين
خاركيف و�سيفري ودونيت�سك .كما
�أع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات الأوك���ران���ي���ة �أن
ق��وات��ه��ا ���ص��دت ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة،
وا���س��ت��ع��ادت ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ج��زء
م��ن احل���دود م��ع رو�سيا يف منطقة
خاركيف ال�شمالية ال�شرقية.
وق���ال ق��ائ��د ع�سكري �أوك�����راين يف
منطقة لوغان�سك �شرقا� :إن ق�صفا
رو�سيا ا�ستهدف م�ست�شفى يف مدينة
�سيفريودونت�سك ليال ،مما �أ�سفر عن
مقتل �شخ�صني و�إ���ص��اب��ة  ،9بينهم
طفل .كما ا�ستهدف ق�صف ليلي بلدات
�أخ��رى ،م�ضيف ًا �أن القوات اخلا�صة
الأوك��ران��ي��ة ف��ج��رت ج�سور ال�سكك
احلديد التي ت�سيطر عليها رو�سيا
بني روبيزين و�سيفريودونت�سك يف
�إطار جهود لإبطاء الهجوم الرو�سي.
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استمرار الطقس الساخن ..والدفاع المدني يحذر:

الوالعات وشواحن الجوال تشعالن السيارات

جدة  -عبدالهادي املالكي
ت�صوير :خالد مر�ضاح

يف وق��ت ح�� ّذر ال��دف��اع امل��دين من �أ�شياء توجد بداخل
ال�سيارة قد ت�ؤدي النفجارها �أو ت�سبب �إ�شعال حريق يف
املركبة مع ارتفاع درجات احل��رارة ،قال الدفاع املدين،
عرب ح�سابه الر�سمي على موقع «تويرت» :يف ظل الأجواء
احل��ارة وارت��ف��اع درج��ات احل��رارة خ�لال ف�صل ال�صيف
ت�أكد من خلو املركبة من عبوات الغاز ،ووالعة ال�سجائر،
وال�شاحن املتنقل وب��ط��اري��ة ال�شاحن ،وع��ب��وة العطر
امل�ضغوطة ،ووعبوة �سائل معقم اليدين .و�أكد املتحدث
با�سم املركز الوطني للأر�صاد ،ح�سني القحطاين� ،أنه
ال �صحة ملا مت تداوله ب���أن حمافظة ج��دة مل ت�سجل 48

أمانة جدة
تستعرض تجربة
منصة «مدينتي»

جدة � -إميان بدوي

ا�ستعر�ضت �أمانة حمافظة جدة جتربتها يف م�شروع
من�صة �إدارة املدينة "مدينتي" �أمام قيادات القطاع
البلدي ب��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج ،وذلك
خ�لال م�شاركتها يف امل���ؤمت��ر احل���ادي ع�شر للعمل
البلدي اخلليجي امل�شرتك ال��ذي ا�ست�ضافته دولة
الكويت حتت �شعار "بلدية ذكية" خالل الفرتة من
 12 – 10مايو 2022م ،و�صدرت التو�صية بتعميم
التجربة و�إن�����ش��اء من�صة رقمية م��وح��دة للرقابة
والتحكم ب�إدارة حركة النفايات.
و�أو�ضح املدير العام ملركز مدينتي عبدالله بن حممد
الغامدي� ،أن امل�ؤمتر اعتمد �ضمن تو�صياته تعميم
جتربة �أمانة جدة وذل��ك ب�إن�شاء من�صة �إلكرتونية
لإدارة ال��ن��ف��اي��ات �شاملة وم��وح��دة ع��ل��ى م�ستوى
منطقة اخلليج ،الف ًتا �إىل �أن املن�صة حظيت ب�إعجاب
احل�ضور .وبني �أن الأمانة تهدف من خالل من�صة
مدينتي �إىل حتقيق التحول الرقمي؛ لزيادة التحكم
وللحد من ظاهرة الرمي الع�شوائي وحت�سني امل�شهد
احل�ضري ،وحتفيز عملية الفرز من امل�صدر ودعم
�إدارة امل���دن ال��ذك��ي��ة وامل��ب��اين اخل�����ض��راء ،بجانب
تخفي�ض الإنفاق احلكومي على امل�شاريع ،مع �إطالة
العمر الت�شغيلي ل��ل��م��رادم واال���س��ت��دام��ة والتحول
يف �أعمال الرقابة �إىل رقابة �إلكرتونية ً
عو�ضا عن
االعتماد على العن�صر الب�شري� .إىل ذل��ك� ،أ�سفرت
ج��ه��ود ال��رق��اب��ة امليدانية لأم��ان��ة حمافظة ج��دة يف
تعقب الباعة اجلائلني ومكافحة الظواهر ال�سلبية
وحت�سني امل�شهد احل�ضري على ال��ط��رق الرئي�سة
وداخل الأحياء ال�سكنية خالل الثالثة �أ�شهر املا�ضية،
عن �ضبط وم�صادرة نحو  16.5طن من اخل�ضار
والفاكهة يف م��واق��ع و�أح��ي��اء متفرقة �ضمن نطاق
 9بلديات فرعية .و�أو�ضحت الأمانة� ،أنه يف �إطار
اجلهود امليدانية ملكافحة ظاهرة البيع الع�شوائي
متكنت الفرق الرقابية من م�صادرة و�إت�لاف 355
م��ن الب�سطات وال��ع��رب��ات الع�شوائية يف م��واق��ع
متفرقة ،وتنوعت املواد املعرو�ضة ع�شوائيا لت�شمل
اخل�ضار والفاكهة والبطاط�س والتمور واخلردوات
وامللبو�سات ،كما جرى م�صادرة كمية من املوازين
واح��ت��ج��از  10م��رك��ب��ات خم��ال��ف��ة ،مبينة �أن���ه جرى
ت�سليم كميات اخل�ضار والفاكهة ال�صاحلة لال�ستهالك
للجمعيات اخلريية.

درج��ة مئوية خ�لال �شهر مايو منذ �أك�ثر من  50عام ًا.
و�أو�ضح القحطاين� ،أنه جرى ت�سجيل هذه الدرجة يف
�شهر مايو لعامي " 2004و"2010م ،وفق ًا لل�سجالت
املناخية للمركز .و�شهدت حمافظة جدة طق�س ًا حار ًا �إىل
�شديد احل��رارة ،ي��وم �أم�س الأول ،حيث �سجلت �أعلى
درجة حرارة يف اململكة بـ 48.3درجة مئوية ،فيما جاء
م�شعر عرفة ثاني ًا بـ 47.5درجة مئوية ،بح�سب ما �أعلنه
"املركز الوطني للأر�صاد" .وذكر مركز الأر�صاد –عرب
تويرت -نقال عن القحطاين� ،أنه «ال �صحة ملا مت تداوله
ب���أن ج��دة مل ت�سجل  48درج��ة مئوية خ�لال �شهر مايو
منذ �أك�ثر م��ن � 50سنة» .م��ن جهته ،ك�شف الباحث يف
الطق�س واملناخ ،عبدالعزيز احل�صيني� ،أن جدة احتلت

املركز الثالث على م�ستوى العامل يف �أق�صى درجة حرارة
خالل الـ� 24ساعة الأخرية .كما توقع الباحث يف الطق�س،
ا�ستمرار املوجة احلارة على منطقتي مكة واملدينة ،قائلاً
عرب ح�سابه الر�سمي على موقع «تويرت»� :إنه من املتوقع
ا�ستمرار املوجة احلارة على منطقتي مكة واملدينة ،الفتا
�إىل م�ؤ�شر ارتفاع احلرارة على باقي مناطق اململكة من
درجتني �إىل  3درج��ات عما �سجلته الأي��ام املا�ضية ،مع
وج��ود ري��اح وغبار على �أج���زاء من اململكة» .يذكر �أن
منطقة تبوك وحمافظة تيماء �شهدت �أم�س رياحا ن�شطة
وات��رب��ة م��ث��ارة م��ع ت��دين يف م��دى ال��ر�ؤي��ة وت��ك��رر ذات
ال�سيناريو يف عدة مناطق منها اخلفجي والقي�صومة
والنعريية وحفر الباطن وقرية العليا.

جامعة نايف تواجه مخاطر "الدرونز" في المواقع المهمة
ت�شونان ـ وا�س

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون
م��ع جامعة ال�شرطة الكورية ومكتب الأمم املتحدة
مل��ك��اف��ح��ة الإره������اب �أم�������س ،ور����ش���ة ع��م��ل يف مدينة
ت�شونان بجمهورية كوريا حتت عنوان "الأ�ساليب
والإ�سرتاتيجيات ملواجهة خماطر طائرات "الدرونز"
يف املواقع املهمة" ،وذل��ك ملواكبة التطورات التقنية
للمخاطر والتحديات الأمنية؛ ومنها خماطر الدرونز.
ي�أتي ذلك �ضمن برامج جامعة نايف ال�سنوية الرامية
�إىل تطوير التعاون الدويل وال�شراكات الإ�سرتاتيجية
الدولية ،التي تهدف �إىل ترجمة االهتمام مبكافحة
الإره��اب �إىل واق��ع ملمو�س ي�سهم يف تعزيز اجلهود
الدولية للت�صدي لتلك اجلرائم.
وق���دم رئي�س جامعة ن��اي��ف ال��دك��ت��ور عبد املجيد بن
عبد ال��ل��ه البنيان �شكره جلامعة ال�شرطة الكورية
ال�ست�ضافتها الور�شة ،م�شريًا �إىل �أنها ت�أتي يف وقت
تتزايد فيه املخاوف من زيادة املخاطر الأمنية الناجمة

عن هجمات طائرات الدرونز ،خا�صة يف ظل امتالك
اجلماعات الإرهابية والتنظيمات امل�سلحة لتلك الأنواع
من الطائرات ،الأم��ر الذي جعل الأم��ن العاملي يواجه
حتديات �ضخمة يف جهوده للت�صدي ملثل هذا النوع
من الهجمات ،التي ت�ستهدف يف �أغلبها البنية التحتية

للدول .و�أكد �أن جامعة نايف العربية ت�سعى من خالل
ال��ور���ش��ة �إىل ت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة لفهم ق����درات ط��ائ��رات
الدرونز وحتديد �أن��واع التهديدات و�سبل مواجهتها
واحللول التي ميكن تقدميها حلماية املن�ش�آت والتمييز
بني الت�صنيفات املختلفة لقيادة ال��درون��ز ووظائفها

ومعرفة �أجهزتها وبراجمها.
و�أ���ض��اف �أن الور�شة -التي ت�ستمر حتى  21مايو-
�ستناق�ش ع��ددًا من املحاور املهمة يف هذا املجال ،من
بينها فوائد ا�ستخدام الدرونز ك�أداة �أمنية ،و�إجراءات
مكافحة �سوء اال�ستخدام ع��ن طريق التكنولوجيا،
بجانب طرق مراقبتها بالت�صوير احل��راري ،و�أنظمة
الك�شف عنها ،وحتليل احل���وادث� ،إ�ضافة �إىل تقييم
�أن��واع املخاطر ونقاط ال�ضعف ،وكذلك التعرف على
الأدوات الالزمة التخاذ القرار ب�ش�أن كيفية التخطيط
واالختيار للحل الأمثل ملواجهة التحديات ،وت�ستهدف
ك��وادر وزارات الداخلية بالدول العربية ،والعاملني
يف جم��ال �إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون ،وي�����ش��ارك فيها خ�ب�راء من
امل�ؤ�س�سات الأمنية واجل��ه��ات ذات العالقة مبكافحة
الإرهاب ،وت�أتي يف �إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني
اجلامعة ومكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ،وت�ؤكد
حر�ص اجلامعة على التوعية بالتهديدات الأمنية التي
ت�شكلها طائرات الدرونز.

"روبوت" توجيهي لخدمة قاصدي المسجد الحرام
مكة املكرمة ـ البالد

ّ
�سخرت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
ً
وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي مم��ث��ل��ة يف �إدارة �إر���ش��اد
ال�سائلني جهاز الروبوت التوجيهي ،الذي يعمل
على توجيه القا�صدين بكيفية �أداء املنا�سك،
والإفتاء والإجابة على ال�سائلني ،مع �إمكانية
�إ�ضافة الرتجمة الفورية للغات ،وكذلك التوا�صل
مع امل�شايخ عن بعد ،وو�ضع عدد من التوجيهات
التعريفية ب�أكرث من لغة ،كل ذلك يتم عن طريق

التحكم بالروبوت عن بعد .ويدعم الروبوت
التوجيهي ( )١١لغة وه���ي :اللغة العربية،
الإجنليزية ،الفرن�سية ،الرو�سية ،الفار�سية،
الرتكية ،املالوية ،الأوردو ،ال�صينية ،البنغالية،
الهو�سا ،كما يحتوي الروبوت على �شا�شة (٢١
بو�صة) تعمل باللم�س؛ ميكن اال�ستفادة منها
بعمل ع��دد م��ن اخل��دم��ات ،ال��ت��ي تهم قا�صدي
امل�سجد احلرام من توجيه و�إر�شاد و�إبداء ر�أي.
ويحتوي ال��روب��وت على ( )4عجالت م��زودة

بنظام �إيقاف ذكي ت�سمح بتحريكه ب�شكل �سل�س
ومرن ،مع نظام كامريات �أمامية و�سفلية عالية
الدقة والو�ضوح يف نقل ال�صورة؛ حيث ت�سمح
بالتقاط ت�صوير حميطي للمكان ،و�سماعات ذات
عال يف ال�صوت ،وميكروفون بجودة
و�ضوح ٍ
ال��ت��ق��اط عالية ت�سمح بنقل وا���ض��ح لل�صوت،
ويعمل الروبوت على نظام ال�شبكة الال�سلكية
"واي فاي" وب�سرعة " ٥جيجا هرتز" متكن من
انتقال �سريع وعال للبيانات.

خدمات متميزة لذوات اإلعاقة بجامعة األميره نورة
الريا�ض ـ البالد

خ�ص َ�صت جامعة الأم�يرة ن��ورة بنت عبدالرحمن ،مرك ًزا متكاملاً
َّ
لدعم الطالبات ذوات الإعاقة؛ يعمل على تقدمي خدمات نوعية
تت�سم باجلودة وال�شمولية يف جميع اجل��وان��ب؛ الأكادميية
والإدارية والنف�سية واالجتماعية والتقنية.
ويُق ِّد ُم املركز خدماته لـ  11فئة من ذوات الإعاقة ملتابعة
وتن�سيق تطبيقات التكيّفات الأكادميية الفردية للطالبات
(ت��ك�� ّي��ف��ات االخ���ت���ب���ارات) ،ك��م��ا ين�سق عملية توفري
��اع��دات للطالبات (م��دون��ة م��ل��ح��وظ��ات ،ق��ارئ��ة،
م�����س ِ
مرتجمة لغة �إ���ش��ارة)� ،إ�ضاف ًة �إىل �إقامة الأن�شطة
التوعوية لطالبات املرحلة الثانوية من ذوات
الإع���اق���ة ،وت��وف�ير �أج��ه��زة تعليمية م�ساندة،
ات تعليمي ًة ودورات تدريبية.
ويقدم جَ َل َ�س ٍ
ويهدف املركز �إىل تقدمي الدعم الأكادميي
للطالبات ،ورفع جاهزية مرافق اجلامعة؛

لتلبية احتياجاتهن؛ تعليميًا واجتماعيًا ومهنيًا ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
مهارات �أع�ضاء الهيئة التعليمية يف تدري�س الطالبات ذوات الإعاقة مبا
يتالءم مع احتياجاتهن اخلا�صة ،وبناء ال�شراكات الإ�سرتاتيجية مع
القطاع اخلا�ص لدعم الدمج يف �سوق العمل .ويقدم املركز حزمة من
الدورات التدريبية يف التكيّفات الأكادميية يف ال�صف الدرا�سي ،ويف
نظام كورنيل لتدوين امللحوظات ،ونظام البالك بورد� ،إ�ضاف ًة �إىل دورة
�إ�سرتاتيجيات اال�ستعداد لالختبارات ،وفنيات التغلُّب على امل�شاعر
ال�سلبية ،و�إدارة الوقت ،وور�شة موجهة لأع�ضاء الهيئة التعليمية
يف الو�صول الرقمي ل��ذوي الإع��اق��ة .ويتيح املركز لطالباته فر�صة
التطوع من خالل طرح  40فر�ص ًة تطوعي ًة ا�ستطعن من خاللها خو�ض
التجربة يف ميدان التطوع؛الذي من �ش�أنه الإ�سهام يف تكوين مهاراتهن
االجتماعية وال�شخ�صية ،من حوايل  11فئة من خمتلف الإعاقات ،منها:
ال�صحية ،واحلركية ،والب�صرية ،وال�سمعية ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع من
�إعاقة ال�صعوبات واال�ضطرابات واملتالزما؛ �إ ْذ بلغت الإعاقات احلركية
�أعلى ن�سبة من �إجمايل الإعاقات امل�ستفيدة من املركز.

زمان
9
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1384-4-11هـ

جازان تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

جدة -البالد

10

تنطلق غ��دا يف ج��ازان بطولة احت��اد غ��رب �آ�سيا لكرة القدم ال�شاطئية ،مب�شاركة 7
منتخبات هي" الإم��ارات ،الكويت ،البحرين ،عمان ،فل�سطني ،ولبنان بجانب الأخ�ضر
ال�سعودي"� .صاحب ال�ضيافة ،وقد حل املنتخب الوطني على ر�أ�س املجموعة الثانية مع
منتخبي البحرين وفل�سطني ،فيما �ضمت املجموعة الأوىل منتخبات الإمارات ،الكويت،
عمان ولبنان.
ومن املقرر �أن تنطلق املناف�سات ب�إقامة  3مواجهات جتمع منتخبنا الوطني مع فل�سطني،
يف حني تلتقي الإمارات مع عمان والكويت مع لبنان.
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قبل نهائي كأس الملك ..رازوفيتش مدرب الفيحاء متوعدا:

خالد الطياري

أغلى الكؤوس ومفاجأة الفيحاء
برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني ،وبح�ضور �سمو ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان� ،سيظهر الفيحاء م�ساء اخلمي�س على ملعب اجلوهرة
لأول مرة يف تاريخه يف مواجهة الزعيم – فريق الهالل  -يف نهائي ك�أ�س
خادم احلرمني ال�شريفني.
ال �شك �أن التاريخ قد كتب �أن فريق الفيحاء �صنع املفاج�أة وو�صل لنهائي
�أغلى الك�ؤو�س ،بعد �أن �أطاح مبت�صدر الدوري االحتاد يف ن�صف النهائي،
و�سوف يكتبها التاريخ مباء من ذهب �إذا ما جنح الفيحاوية وخطفوا الك�أ�س
الذهبية من �أنياب الهاللية.
على ال��ورق ،كفة الهالل هي الأرج��ح بالتتويج باللقب؛ عطفا على فرق
الإم��ك��ان��ات الفنية ما بني الفريقني وتاريخهما ومتر�س الهالل مبثل هذه
املباريات بعك�س الفريق الفيحاوي الذي يعد هذا �أول نهائي له يف تاريخه.
كرة القدم ال تعرتف مبا يدونه التاريخ ،فمن يكون حا�ضرا فنيا وبدنيا
خالل الت�سعني دقيقة �سيكون اللقب من ن�صيبه.
الفريقان يلعبان بطريقتني خمتلفتني ،فالهالل ومدربه الأرجنتيني دياز
يعتمد على ال�سيطرة واال�ستحواذ على منطقة الو�سط واالنت�شار ال�سريع على
الأطراف وال�ضغط املتقدم م�ستفيدا من الإمكانات الهجومية ل�سامل الدو�سري
على اجلناح الأي�سر ومن خلفه الظهري الطائر يا�سر ال�شهراين وعلى اجلهة
اليمنى تواجد الربيك ومو�سى ماريغا ،بينما يعتمد الفيحاء ومدربه ال�صربي
فوك رازوفيت�ش على التح�صينات الدفاعية و�إغالق كل الطرق امل�ؤدية ملرماه
وحماولة خطف املباراة من خالل الهجمات املرتدة ال�سريعة بتواجد املهاجم
املقدوين الك�سندر ترايكوفي�سكي – قاهر الطليان.
مباريات الك�ؤو�س ي�صعب دائما التنب�ؤ بنتائجها ،وال تعرتف بفريق �صغري
�أو كبري ،وما حدث خالل املو�سمني املا�ضيني بتتويج التعاون والفي�صلي
باللقب على ح�ساب �أندية عريقة وجماهريية وكبرية ما هو �إال دليل على
�أن من يكون حا�ضرا فنيا وبدنيا والأقل �أخطاء ،وا�ستغالل �أن�صاف الفر�ص
�سيكون الذهب من ن�صيبه.
وكمتابعني ريا�ضيني ن�أمل �أن نرى نهائي يليق باحلدث و�أن تكون املباراة
مثرية و�سهرة ريا�ضية �شيقة تعك�س �صورة م�شرفة ملا و�صلت له كرة القدم
ال�سعودية.

@khalidtayyari

الثالثة ثابتة يا هالل!
جدة – البالد

�أك��د ال�صربي ف��وك رازوفيت�ش م��درب الفيحاء،
�أن فريقه ال يخ�شى مواجهة الهالل يف نهائي ك�أ�س
خادم احلرمني ال�شريفني ،و�أنه �سي�سعى للفوز بكل
الو�سائل؛ من �أج��ل حتقيق منجز تاريخي لفريقه
بالظفر ب�أول لقب يف تاريخه.
و�أ�شار رازوفيت�ش �إىل �أن��ه يحرتم الهالل الذي
يعد من �أق��وى الفرق يف ال�سعودية ،لكنه �شدد يف
الوقت ذات��ه على �أن��ه ق��ادر على �إحل��اق الهزمية به
يف النهائي ،خ�صو�صا �أن فريقه تفوق هذا املو�سم
على مناف�سه وهزمه يف �آخر مباراة بهدف نظيف،
وقبلها انتزع منه نقطتني ثمينتني على �أر�ضه يف
الريا�ض ،مبديا ثقته بالعبيه وقدرتهم على جعل
(الثالثة ثابتة) حيث �إن الفوز بالك�أ�س هو الهدف
الذي ي�سعى اجلميع يف نادي الفيحاء لتحقيقه بعد
مو�سم ناجح حافل بالكفاح والت�ألق.
وق��ال م��درب الفيحاء يف لقاء تلفزيوين�" :إذا
حللنا ما ق��ام به الفيحاء ه��ذا املو�سم �سنجد �أننا
خ�صم عنيد �أم��ام جميع الفرق الكبرية ،وو�صولنا
للمركز ال�ساد�س مل ي�أت من فراغ حيث عملنا على
ت�صحيح العديد من اجلوانب وتقوية خط الدفاع
ب�شكل �أ�سا�سي".
وع�����ن ت�����أل����ق احل����ار�����س امل���خ�������ض���رم ف�ل�ادمي�ي�ر
�ستويكوفيت�ش ،ق��ال م��درب الفيحاء" :قبل �سنة
علي �إقناع الإدارة بالتعاقد مع حار�س
كان �صعبا َّ
عمره  38عاما ،لكنني �أ�صررت على ذلك لأين �أعرف
احلار�س فالدميري جيدا".

ووجه مدرب الفيحاء ر�سالة �إىل اجلماهري قبل
مواجهة الهالل ،قائال" :ال تتوقعوا ً
�شيئا حتى ال
حتبطوا .بالت�أكيد �سنقدم الأف�ضل وكل ما لدينا،
وكل ما �سنفعله هو �سحب ال�ضغوطات عن العبينا
لأن النهائي مباراة خا�صة لنا ،و�سرنكز يف امليدان
ً
را�ضيا ع��ن �أي نتيجة يف نهائي ك�أ�س
و���س���أك��ون
امللك".
وردا على �س�ؤال ح��ول ا�ستمراره مع الفيحاء،
قال�" :أ�شعر بالراحة لل�سنة الثانية يف ال�سعودية،
و�أح���ب ال�شعب ال�����س��ع��ودي لأن��ه��م ودودون ،وما
يهمني �أنا واجلهاز الفني والالعبون الأجانب� ،أننا
ن�شعر بحب وترحيب اجلماهري بنا".
ووا�صل املدرب ال�صربي" :طلباتي كبرية للإدارة
وبالت�أكيد ل��ن ي�ستطيعوا حتقيق ك��ل متطلباتي،

ولكن �أ�ضغط على الإدارة لرفع م�ستوى الفريق
�أكرث ،ويف كرة القدم العمل يحتاج للوقت".
ويف ال�سياق ،وا���ص��ل ف��ري��ق الفيحاء متارينه
ب��ق��ي��ادة رازوف��ي��ت�����ش ا���س��ت��ع��دادا للنهائي املرتقب
اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل ،ح��ي��ث �أج����رى ح�����ص��ة تدريبية
م�ساء �أم�س ركز فيها امل��درب على اجلوانب الفنية
وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة م���ن خ�ل�ال ع���دة حم��ط��ات ت��دري��ب��ي��ة،
ا�شتملت على ت��ق��ارب اخل��ط��وط وخلق امل�ساحات
واللعب يف امل�ساحات ال�ضيقة ،واختتمت مبناورة
ت�ضمنت تطبيقات تكتيكية.
و�سيوا�صل الفريق متارينه م�ساء اليوم الثالثاء
وغدا الأربعاء على ملعب معايل ال�شيخ عبدالعزيز
التويجري مبقر النادي ،قبل التوجه �إىل مدينة جدة
التي حتت�ضن املباراة النهائية اخلمي�س املقبل.

رياضة
11

الثالثاء � 16شوال 1443هـ املوافق  17مايو 2022م ال�سنة  91العدد 23646

ليفربول يواجه ساوثامبتون بهدف إعادة فارق النقطة

شروق

جدة – هالل �سلمان

بعد حتقيقه لقب ك���أ���س �إجن��ل�ترا
ب����ف����وزه ع���ل���ى ت�����ش��ل�����س��ي ب���رك�ل�ات
ال�ترج��ي��ح ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي ،يعود
ف��ري��ق ليفربول �إىل ال�����ص��راع على
لقب ال��دوري الإجنليزي مع غرميه
مان�ش�سرت �سيتي ،حيث يحل �ضيفا
ع��ل��ى ن��ظ�يره ���س��اوث��ام��ب��ت��ون م�ساء
اليوم الثالثاء �ضمن اجلولة الـ 37
قبل الأخرية.
وي�����س��ع��ى ل��ي��ف��رب��ول �إىل حتقيق
الفوز؛ من �أجل �إع��ادة فارق النقاط
بينه وب�ي�ن مان�ش�سرت �سيتي �إىل
ن��ق��ط��ة واح�������دة ،وذل�����ك ب��ع��د تعرث
الأخ��ي��ر ب��ال��ت��ع��ادل م���ع و���س��ت ه��ام
( )2-2يف مباراة �أه��در فيها النجم
اجلزائري ريا�ض حمرز ركلة جزاء
قبل  5دقائق من نهايتها ليفوت على
فريقه فر�صة تو�سيع الفارق �إىل 6
نقاط ،حيث رفع رجال امل��درب بيب
غوارديوال ر�صيدهم �إىل  90نقطة،
مقابل  86لفريق (الريدز).
وال جمال �أم��ام ليفربول للتفريط
بالفوز ال��ذي �سريفع ر�صيدهم �إىل
 89نقطة ،ويبقي ال�صراع امل�ستعر
على اللقب حتى اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
احل���ا����س���م���ة الأح�������د امل���ق���ب���ل ،ال��ت��ي
�سيواجه فيها حممد �صالح ورفاقه
فريق وولفرهامبتون ،فيما يلعب
مان�ش�سرت �سيتي �أم��ام �أ�ستون فيال
بعد �إ�صابة النجم امل�صري وا�ضطراره للخروج
الذي يدربه �أ�سطورة ليفربول ال�سابق �ستيفن بعد نحو ن�صف �ساعة �أم��ام ت�شل�سي يف نهائي
جريارد.
ال��ك���أ���س ،ك��م��ا ت��ع��ر���ض ق��ل��ب ال���دف���اع ف���ان داي��ك
وو�ضع حمبو (ال��ري��دز) �أيديهم على قلوبهم للإ�صابة �أي�ضا و�سيغيبان عن مباراة الليلة،

عمر احلكمي

األهلي واللقب الـ11

لكن املدرب يورغن كلوب طم�أن اجلميع على �أن وجنح ليفربول يف الفوز على �ساوثامبتون
النجمني �سيكونان حا�ضرين يف نهائي دوري برباعية نظيفة ذهابا على ملعب "�أنفيلد" لكن
�أبطال �أوروبا �أمام ريال مدريد يف نهاية ال�شهر املهمة لن تكون �سهلة على ملعب الأخ�ير الذي
يحتل املركز الـ  11بر�صيد  40نقطة.
اجلاري.

في انطالق الجولة  36من دوري" يلو"..

قمة ملتهبة تجمع العدالة والخليج ..والوحدة يخشى الشعلة

باخلرب ،ي�ستقبل ال�ساحل �ضيفه الكوكب يف مواجهة مهمة
حائل -خالد احلامد
ي�شهد ال��ي��وم (ال��ث�لاث��اء) �إق��ام��ة  5ل��ق��اءات يف افتتاح لل�ساحل �صاحب املركز ال��ـ 14بـ 42نقطة ،ال�ساعي للفوز
املرحلة الـ 36من دوري" يلو" للدرجة الأوىل للمحرتفني .حتى ي�ضمن البقاء بعيد ًا عن خما�سي الهبوط ،ولتو�سيع
مواجهات اليوم والغد �ستكون يف غاية الأهمية؛ حيث ال��ف��ارق بينه وب�ين �أق���رب مناف�سيه .يف امل��ق��اب��ل ،يدخل
الكوكب بعد �أن هبط ر�سميا للثانية.
�ستحدد الكثري من مالمح وخارطة الدوري.

العدالة  VSاخلليج
على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي الريا�ضية بالأح�ساء،
ي�ست�ضيف العدالة نظريه اخلليج يف قمة اجلولة .العدالة
ي�أتي ثانيا بـ  61نقطة ،فيما يت�صدر اخلليج بـ  61نقطة
�أي�ضا وبفارق الأهداف .الفوز يعترب بـ ( 6نقاط) و�سيكون
خطوة كبرية لل�صعود لدوري املحرتفني.

ال�شعلة  VSالوحدة

جنح الأهلي امل�صري يف الو�صول لنهائي دوري �أبطال �أفريقيا بعد
فوزه على وفاق �سطيف اجلزائري ب�ستة �أهداف مقابل هدفني ذهاب ًا
و�إياب ًا ،وب�أقل جمهود بتوجيه من املدير الفني مو�سيماين الذي
جنح يف حتقيق املفيد والو�صول �إىل النهائي لثالث مرة تواليا،
ملالقاة الوداد البي�ضاوي املغربي يف املغرب وو�سط جماهريه ،يف
توجه لي�س مب�ستغرب من االحتاد الأفريقي الذي ميار�س الكثري من
القرارات التع�سفية �ضد املنتخبات والفرق امل�صرية (حتديد ًا).
** فبعد �أن خ�سر املنتخب امل�صري الو�صول �إىل املونديال العاملي
بالظلم الوا�ضح يف مباراته �أم���ام ال�سنغال ،التي �شهدت �شتى
املخالفات وال�ضغوطات النف�سية والبدنية �ضد جن��وم املنتخب
امل�صري و�أهمها على الإط�لاق توجيه الليزر على �أعينهم طوال
املباراة وخالل تنفيذ ركالت الرتجيح ما �أدى �إىل خ�سارة املنتخب
امل�صري .هاهو االحت��اد الأفريقي ي�صدر ق��راره التع�سفي ب�إقامة
نهائي �أبطال �أفريقيا يف املغرب بد ًال من �إقامتها على �أر�ض حمايدة
�أو حتكيم القرعة من �أجل الإن�صاف.
ولكن ال ب�أ�س ،فالأهلي امل�صري والوداد املغربي �أ�شقاء وجماهري
الأهلي متواجدة يف املغرب ويف كل مكان و�سوف ت�ساند فريقها
بكل قوة من �أجل حتقيق الفوز.
و�أن��ا بحكم �أنني �أ�شجع حملي ًا االحت���اد ،وعربيا الأه��ل��ي ،وري��ال
مدريد عاملي ًا ،ف�إنني �أمتنى ف��وز فريقي الأهلي باللقب الأفريقي
احلادي ع�شر ،و�إ�سعاد جماهريه وع�شاقه يف كافة �أنحاء العامل.
�أخي امل�صري العزيز الغايل النحا�س �صدقي الذي بدوره ي�شجع
الأهلي امل�صري ،واالحتاد ال�سعودي متفائل بتحقيق اللقب القا ّري
احلادي ع�شر ،ويح ّذر يف الوقت نف�سه جنوم الأهلي من التهاون
�أمام الوداد املغربي ،كون مباريات الك�ؤو�س مباريات �أهداف وكرة
القدم تخدم من يخدمها وعلى هذا الأ�سا�س يطالب ال�شياطني احلمر
ببذل كل مابو�سعهم من �أجل حتقيق اللقب القا ّري احلادي ع�شر،
بحول الله وقوّ ته.
** و�أن��ا �أ�ؤي��ده يف هذا التحذير خا�صة �أن الفرق املغربية ُتظهر
�أف�ضل مالديها عندما تلعب على �أر�ضها وبني جماهريها  .ال �شك �أن
جنوم الأهلي امل�صري بقيادة احلار�س العمالق حممد ال�شناوي،
�سيبذلون �أق�صى مالديهم؛ من �أجل تقدمي ك�أ�س �أبطال �أفريقيا للمرة
الـ  11هدية للجماهري الأهالوية وحتقيق الفرحة لكل عا�شق للنادي
الأهلي امل�صري ،و�أنا �أحدهم.
فقط �أمتنى �أن يتم �إ�سناد �إدارة املباراة لطاقم حتكيمي كف�ؤ قادر على
�إدارة هذا النهائي الكبري الذي ترتقبه املاليني.
@hakami_omar

األهلي المصري سيخوض
نهائي أفريقيا ..وسيلجأ
للمحكمة الرياضية

�أحد  VSالنه�ضة

على ملعبه باملدينة امل��ن��ورة ،ي�ست�ضيف �أح���د نظريه
النه�ضة ،يف ل��ق��اء يهم الفريقني ك��ث�ير ًا� .أح���د ميتلك يف
ر�صيده  53نقطة باملركز ال�سابع  ،ويطمح لإبقاء حظوظ
يف املناف�سة ولو على املقعد الثالث لل�صعود ،وفوزه الليلة
�سيعزز �آماله .يف املقابل النه�ضة ميتلك  37نقطة باملركز
ال��ـ 18وي�أمل يف الفوز بنقاط املباراة ،للهروب من �شبح
الهبوط ،الذي يالحقه ب�شدة.

جدة – البالد

على ملعبه باخلرج ،ي�ستقبل فريق ال�شعلة �ضيفه الوحدة،
يف مباراة مهمة للفريقني .ال�شعلة ميتلك  43نقطة باملركز الـ12
وي�أمل يف ح�صد النقاط الثالث للهروب من م�صيدة الهبوط� .أما على امللعب الرديف مبدينة امللك عبدالله الريا�ضية يف
الوحدة في�أتي رابعا بـ  58نقطة ،ويطمح للفوز؛ للحفاظ على جدة ،ي�ستقبل جدة نظريه اخللود يف لقاء متكافئ .جدة
ي�أتي باملركز الـ 13بـ 43نقطة وي�أمل يف الفوز ،لالبتعاد
حظوظه يف املناف�سة على �صدارة الرتتيب وال�صعود.
عن املراكز اخلم�سة الأخرية� .أما اخللود الثامن بـ  52نقطة
ال�ساحل  VSالكوكب
في�سعى ملوا�صلة انت�صاراته ،والتقدم يف �سلم الرتتيب
على ملعب مدينة الأم�ير �سعود بن جلوي الريا�ضية واملناف�سة على ال�صعود على �أمل تعرث مناف�سيه.

جدة  VSاخللود

صراع الكالتشيو يمتد للجولة األخيرة بين قطبي ميالنو
جدة – هالل �سلمان

بات فريق ميالن بحاجة �إىل نقطة واحدة فقط ليتوج
بلقب ال���دوري الإي��ط��ايل للمرة الأوىل منذ ع��ام ،2011
حيث �سيمتد ال�صراع على لقب "�سكوديتو" مع جاره �إنرت
ميالن �إىل اجلولة الأخرية التي �ستقام الأحد املقبل.
ميلك م��ي�لان  83نقطة مقابل  81لإن�ت�ر قبل اجلولة
الأخرية ،حيث يلتقي الأول مع �سا�سوولو خارج ملعبه،
يف حني ي�ستقبل الثاين نظريه �سامبدوريا ،ويكفي ميالن
التعادل بغ�ض النظر عن نتيجة �إن�تر لأن��ه يتفوق على
الأخري بفارق املواجهتني هذا املو�سم.
وح��ق��ق م��ي�لان ف���وزا �صعبا يف اجل��ول��ة قبل الأخ�ي�رة
بهدفني دون مقابل على �ضيفه �أتاالنتا الأح��د املا�ضي،
يف �آخر مباراة يخو�ضها على ملعبه "�سان �سريو" الذي
اكت�سى باللون الأح��م��ر؛ حيث غ�صت مدرجاته بع�شاق
"رو�سونريي".
ب��دوره ،حقق �إنرت الفوز على كالياري بنتيجة ()1-3
بف�ضل ثنائية ملهاجمه الأرجنتيني الوت��ارو مارتينيز،
ال��ذي رف��ع ر�صيده �إىل  21ه��دف�� ًا يف امل��رك��ز الثالث يف
���ص��دارة ترتيب ال��ه��داف�ين ،بعد ت�شريو �إميوبيلي جنم
الت�سيو مت�صدر الرتتيب بـ  27هدف ًا ،وال�صربي دو�شان
فالهوفيت�ش مهاجم يوفنتو�س ( 23هدف ًا).
يف م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب ،خ�سر م��ي�لان على �أر���ض��ه �أم��ام
�سا�سوولو ( ،)3-1فيما تعادل �إنرت ( )2-2مع �سامبدوريا.

�أعلن النادي الأهلي امل�صري حامل لقب دوري �أبطال
�أفريقيا� ،أنه �سيخو�ض املباراة النهائية للم�سابقة ،يف
نهاية ال�شهر اجلاري يف �أي ملعب ،لكن ذلك لن مينعه من
موا�صلة اللجوء �إىل حمكمة التحكيم الريا�ضية.
اعرت�ض الأهلي يف الأي��ام املا�ضية على ق��رار "كاف"
املت�أخر ب�إقامة النهائي يف املغرب �أمام الوداد البي�ضاوي
املغربي ،وطالب ب�إقامته يف ملعب حمايد من �أجل تكاف�ؤ
الفر�ص.
ورغ���م االح��ت��ج��اج��ات مت�سك "كاف" مبوقفه ب�إقامة
املباراة  30مايو اجلاري ،وبرر �أنه تلقى طلبني يف وقت
�سابق با�ست�ضافة النهائي من املغرب وال�سنغال ،بينما مل
تطلب م�صر التنظيم.
وقال الأهلي يف بيان بعد اجتماع عاجل ملجل�س الإدارة
الأحد�" :سنخو�ض املباراة النهائية لدوري الأبطال يف
�أي ملعب داخل القارة الأفريقية ،انطالق ًا من قيمة النادي
الأهلي وتاريخه".
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«ميدياثون» يبحث حلوال
إبداعية لتطوير الطرح اإلعالمي

الريا�ض  -البالد

يد�شن مركز التوا�صل احلكومي اليوم ،جل�سات "ميدياثون" االفرتا�ضية
على هام�ش م�شروع �سباق الإعالم ،التي ت�سلط ال�ضوء على التجارب الإعالمية
النوعية لو�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات املهنية والأكادميية ،بهدف ربط املهتمني
واملتخ�ص�صني ب�أ�صحاب التجربة واخلربة حمليًّا ودوليًّا ،ومنها مبادرة جوجل
للأخبار ،ويوتيوب يف دع��م املحتوى الفعال ،و�شركة �أورات��وري��و الأمريكية
املتخ�ص�صة يف التدريب الإعالمي واالت�صايل ،وغريها من اجلهات.
وتغطي اجلل�سات عددًا من املو�ضوعات املتعلقة مب�ستهدفات امل�شروع ،ومنها
بحث حلول �إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعالمي ،وجمع البيانات الإعالمية
ور���ص��ده��ا وحتليلها ،وال��ت��وا���ص��ل ال���دويل ،وغ�يره��ا م��ن امل��و���ض��وع��ات امل��ع��ززة
للمعارف واملهارات الإعالمية ،بينما تعقد جل�سات �سباق الإع�لام "ميدياثون"
افرتا�ضيًّا ع�بر ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة mediathon.media.gov.sa
وح�ساب وزارة الإع�لام وميدياثون عرب تويرت ،حيث ميكن للمهتمني العودة
�إليها جمددًا بعد انتهاء موعد بثها ،و�سيتم الإعالن ب�شكل دوري عن مواعيدها
يف املن�صات املحددة.
"ميدياثون" حدث يت�سابق من خالله الإعالميون واملهتمون البتكار مبادرات
نوعية وم�شروعات ،وت��ق��دمي حلول مبتكرة للتحديات الإع�لام��ي��ة ،وه��و �أح��د
م�شروعات مركز التوا�صل احلكومي بوزارة الإعالم.
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إطالق برنامج إلكساب الطالب مهارات «النوتة الموسيقية»
الريا�ض  -البالد

�أطلقت هيئة املو�سيقى �أم�س (االثنني) ،ن�شاطا ال �ص ّفي ،مب�س ّمى
"الثقافة املو�سيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم ،ال��ذي يقدّم
حمتوى �إثرائي ًا على من�صة مدر�ستي التابعة لوزارة التعليم بهدف
�إك�ساب الطالب املهتمني فكرة وا�ضحة عن املو�سيقى ،ومهارات
كتابة النوتة املو�سيقية ،والتعرف على �أ�ساليب فنانني عامليني،
�إ�ضافة �إىل القدرة على التفريق بني الأمناط املو�سيقية ال�شعبية

باململكة ،والتعرف على الآالت املو�سيقية.
وبينت الهيئة �أن الن�شاط يتناول مو�ضوعات متعددة وتعريف ًا
عام ًا يف كل حلقة ب�شرح تف�صيلي للمفاهيم الفنية والنظريات
والقواعد ،وخمتارات من �آالت مو�سيقية متنوعة ،وت�صنيفها،
و�صناعتها ،وتقنية ال��ع��زف� ،إىل ج��ان��ب م��و���ض��وع "نبذة عن
بع�ض ال�شخ�صيات املو�سيقية" ،ومو�ضوع "الرتاث املو�سيقي
ال�سعودي" الذي �سيعرف الطالب على خمتلف الأمناط املو�سيقية

ال�تراث��ي��ة ملختلف مناطق اململكة ،كما �سيتناول الن�شاط هذه
املو�ضوعات يف حلقات (درو�س) افرتا�ضية على من�صة مدر�ستي؛
حيث حدد لكل حلقة �أهدافا وخمرجات ومهارات فكرية ،وتقييم
لكل حلقة بعد نهايتها .و�شهد العام الدرا�سي � 2022إدراج 100
مدر�سة �أهلية لتعليم املو�سيقى �ضمن براجمها ،حيث دعمت وزارة
الثقافة املدار�س بتوفري الآالت املو�سيقية ،وتقدمي الدعم الالزم
لتنمية املهارات الفنية الأ�سا�سية للطالب.

عالمات إلصابة الطفل
بـ«االرتجاع الصامت»

جدة  -البالد
يفتقد الأطفال يف ال�سنوات الأوىل للقدرة على و�صف ما ي�شعرون
به �أو حتى �إب�لاغ والديهم مبعاناتهم ،ما يتطلب من الوالدين قوة
مالحظة ومراقبة م�ستمرة للطفل ،وذل��ك لتفادي بع�ض الأم��را���ض
التي قد ت�ؤدي �إىل م�ضاعفات خطرية على �صحته� ،سواء كانت هذه
امل�ضاعفات فورية احلدوث �أو على املدى الطويل.
وي�ستعر�ض تقرير �صحي �أعرا�ض مر�ض االرجتاع ال�صامت لدى
الأطفال ،الذي قد ت�ؤدي عدم مالحظة �أعرا�ضه �إىل م�ضاعفات خطرية
لديهم ،مبينا �أن �صعوبة التنف�س من بني هذه الأعرا�ض وتتمثل يف
ال�صفري �أو �إ�صدار �أ�صوات مزعجة عند التنف�س ،بالإ�ضافة �إىل انقطاع
النف�س تقريبًا �أثناء النوم .وقد يعاين الطفل من م�شاكل يف الر�ضاعة،
حيث ي�ؤدي االرجتاع �إىل �صعوبة يف احل�صول على الغذاء ب�صورة
طبيعية من الأم .ورمبا يعاين الأطفال امل�صابون من ف�شل و�ضعف
يف عملية النمو .وميكن � ً
أي�ضا التعرف على مر�ض االرجتاع ال�صامت
من بع�ض العالمات الوا�ضحة ،مثل ال�سعال املزمن وتغري ال�صوت،
بالإ�ضافة �إىل احتقان الأنف ب�صورة وا�ضحة.
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أكواب قهوة
يوميا ..معدل آمن

جدة  -البالد

يتناول الكثريون القهوة بكثافة يف اليوم مما ي�سبب لهم �أ�ضرارا �صحية ،لذك
ك�شفت دورية �صادرة عن هيئة �سالمة الغذاء �أن اال�ستهالك املعتدل والآمن للقهوة
ي�تراوح عادة من � 3إىل  5فناجني يوميًا� ،إذا مت تناول القهوة كجزء من نظام
غذائي �صحي ومتوازن.
وقال �أخ�صائي التغذية ،الدكتور �سيموين الوب�شر ،وف ًقا ملوقع "�إك�سربي�س":
�إنه من خالل درا�سة بحثية ،يبدو �أنها �سالح ذو حدين ،بينما ميكن �أن يجعلك
ت�شعر مبزيد من اليقظة والإنتاجية والتحفيز ،بالن�سبة للبع�ض ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل فرط الن�شاط وال�شعور بالقلق وعدم القدرة على الرتكيز ،م�ضيفا :عند دجمها
يف نظام غذائي و�أ�سلوب حياة متوازن ،يكون لها العديد من الفوائد ال�صحية،
ولكن الإفراط يف تناول القهوة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تدهور ال�صحة والإدمان.
و�أكد �أنه من الأف�ضل تناول فنجان واحد من القهوة يوميا حال �شرب لرتين من
املاء ،الف ًتا �إىل �أن التوقيت يعد �أمرا �أ�سا�سيا عندما يتعلق الأمر ب�شرب القهوة ،لأن
الكافيني ميكن �أن يقلل من امت�صا�ص العنا�صر الغذائية الرئي�سة.

جذب سياحي
مع �إطاللة ال�صيف ،ف�إن مدينة الطائف ت�صبح وجهة وخيا ًرا للزوار وال�سياح الباحثني عن الطق�س املعتدل وبرامج ال�صيف التي تعلن عن نف�سها
ريا عرب الربامج اخلا�صة به ،واملتمثلة يف الأركان والأجنحة ،واملعار�ض
خ�صو�صا �أن مهرجان "طائف الورد" حقق
يف عرو�س امل�صائف،
جناحا كب ً
ً
ً
التي ت�ضمنت منتجات ورد الطائف وم�شتقاته .وا�شتمل املهرجان على �سجادة احت�ضنت � 800ألف وردة وزهرة متنوعة ،و�سلة جمالية احتوت
على � 190ألف وردة ،حيث �سجل مو�سم طائف الورد �أرقا ًما قيا�سية يف �أعداد زواره الذين و�صلوا �إىل مليون زائر ،ا�ستمتعوا مب�شاهدة امل َ�سِ ريات
والعرو�ض احلية للفنون ال�شعبية الرتاثية التاريخية التي متتاز بها املحافظة.

بدء تكاثر الوعول الجبلية بالسودة
�أبها  -البالد
�أك��دت �شركة ال�سودة للتطوير� ،إح��دى �شركات �صندوق
�ست من �إناث الوعول اجلبلية،
اال�ستثمارات العامة ،والدة ٍ
ال��ت��ي �أطلقتها يف دي�سمرب امل��ا���ض��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع املركز
الوطني لتنمية احلياة الفطرية� ،ضمن جهودها املبذولة يف
احلفاظ على البيئة و�إع��ادة توطني الكائنات احلية املهددة
باالنقرا�ض.
و�أط��ل��ق��ت ال�����س��ودة ل��ل��ت��ط��وي��ر  15وع ً
��ل�ا ج��ب��ل��ي�� ًا م��ه��دد ًا
بالإنقرا�ض ،يف ال�سودة ،بهدف �إع��ادة الكائنات الفطرية
املهددة باالنقرا�ض �إىل موطنها وحماية البيئة الطبيعية
يف منطقة م�شروع تطوير ال�سودة و�أجزاء من رجال �أملع،
بينما ت�سهم هذه املبادرة يف دعم جهود اململكة البيئية؛ حيث
توا�صل ال�سودة للتطوير جهودها يف احلفاظ على التنوع
احليوي و�إعادة التوازن البيئي لرت�سيخ مفهوم اال�ستدامة
البيئية عن ال�سودة التي تعد موطن ًا للعديد من الكائنات
احلية مبا فيها "الوعل اجلبلي" ،وقد جاءت هذه املبادرة
�ضمن عدد من املبادرات البيئية التي �أطلقتها ال�شركة مبا
ي�سهم يف تنمية الغطاء النباتي واحلياة الفطرية مبنطقة
م�شروع تطوير ال�سودة و�أجزاء من رجال �أملع الذي �سيجذب
مليوين زائر على مدار العام وفق ر�ؤية .2030

ميزة جديدة بـ«جوجل»
الستكشاف األحياء السكنية

«إليسا وكفوري» في حفل غنائي بجدة

البالد  -وكاالت

�أطلقت �شركة "جوجل" الأم��ري��ك��ي��ة ميزة
جديدة لتطبيق "خرائط جوجل" ،التي ت�سمح
للم�ستخدم با�ستك�شاف الأحياء ال�سكنية عرب
تقنية التجوّ ل االفرتا�ضي املدجمة مع ال�صور
اجلوية.
و�أط��ل��ق��ت ال�شركة ا�سم "Immersive
 "Visionعلى امليزة اجلديدة ،فهي مت ّكن
امل�����س��ت��خ��دم م��ن جت��رب��ة ���ش��ك��ل امل��وق��ع امل���راد
ا�ستك�شافه ،وك�أنه متت زيارته من قبل ،الأمر
ال���ذي ي�ساعد ال�سياح على اختيار الأم��اك��ن
ال�سياحية قبل ال�سفر ،بينما �أف����ادت نائبة
رئي�س ال�شركة للخرائط ،مرييام دانيال� ،أن
امليزة اجلديدة �سيتم طرحها هذا العام يف عدد
من امل��دن العاملية ،ومنها" :لو�س �أجنلو�س،
ول��ن��دن ،ون��ي��وي��ورك ،و���س��ان فران�سي�سكو،
وطوكيو".

جدة  -خالد بن مر�ضاح
يرتقب حمبو ال��ط��رب الأ�صيل حفال غنائيا ا�ستثنائيا
يجمع بني الفنانني وائل كفوري و�إلي�سا ،غد ًا (الأربعاء)
على م�سرح بن�ش مارك �ضمن حفالت مو�سم جدة ،برعاية
هيئة الرتفيه .ويحظى الفنانان �إلي�سا وكفوري بجمهور
عري�ض ،وينتظر �أن ي�صدحا ب�أف�ضل �أغانيهما خالل احلفل
ال�ساهر ،بينما يرتقب ع�شاق الفن حفالت �أمل��ع النجوم
و�أبرز الفنانني يف الوطن العربي يف مو�سم جدة .2022

وتعاونت �إلي�سا م�ؤخرا مع الفنان املغربي �سعد ملجرد
يف دويتو غنائي بعنوان "من �أول دقيقة" ونالت الأغنية
�إعجاب اجلمهور ،وهي من كلمات �أم�ير طعيمة ،و�أحل��ان
رامي جمال ،وتوزيع �أحمد �إبراهيم.
وت�صدرت الأغنية قائمة الرتند يف دول عربية عدة ،من
بينها لبنان ،حيث حققت �أكرث من  3ماليني م�شاهدة على
قناة �إلي�سا على موقع يوتيوب بعد مرور � 24ساعة على
طرحها ،واحتلت املرتبة الثانية ك�أكرث الأغاين ا�ستماع ًا.

