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جدة - وا�س
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل هاتفًيا، من معايل قائد اجلي�س الباك�ستاين الفريق اأول قمر 
جاويد باجوا؛ لالطمئنان على �سحة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود - حفظه الله.
وقد طماأن �سمو ويل العهد، قائد اجلي�س الباك�ستاين على �سحة خادم احلرمني 

ال�سريفني، معرًبا عن �سكره له على م�ساعره ال�سادقة.
كما مت خالل الت�سال بحث عالقات التعاون بني البلدين يف املجال الع�سكري.

ولي العهد يتلقى اتصالاً من قائد اجليش الباكستاني

منظومة ل�ستدامة الطاقة والبيئةت�سوير اإلزامي للمواقع الإن�سائية 
الريا�س- البالد

العام  مطلع  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  تبداأ 
الإن�سائية  املواقع  لت�سوير  الإلزامي  التطبيق  اجلديد،  الهجري 
للمباين ال�سكنية يف جميع اأحياء املدن واملحافظات، موؤكدة على 
وال�سرتاطات  املوا�سفات  وفق  املوؤقتة؛  الأ�سوار  تنفيذ  �سرعة 
املواقع  ت�سوير  ويييهييدف  الييغييرامييات.  لتطبيق  تفادًيا  املعتمدة، 
الإن�سائية للمباين ال�سكنية اإىل املحافظة على ال�سوارع والطرقات 

امل�سهد  وحت�سني  عليها،  املباين  اإن�ساء  املراد  بالأرا�سي  املحيطة 
الطريق  وم�ستخدمي  امليييارة  �سالمة  على  واحلييفيياظ  احل�سري 
�سور  اإقامة  اأن  مو�سحة  الأر�ييس،  على  القائمة  البناء  اأعمال  من 
موؤقت على كامل الأر�س يتيح ملالك املبنى واملقاول تخزين املواد 
املخ�س�سة للبناء حلمايتها واملحافظة عليها.  وت�سعى الوزارة من 
الإن�سائية وتعزيز  الأعمال  اإىل تنظيم مواقع  املبادرة  خالل هذه 

اجلاذبية الب�سرية.

الريا�س- البالد
عن  "م�سك"  الربحية  غر  �سلمان  بن  حممد  الأميير  مدينة  اأعلنت 
تنفيذ م�سروع لال�ستدامة البيئية باأف�سل املعاير العاملية؛ حيث اأطلقت 
باأ�سلوب  مرافقها  لتطوير  املدينة  روؤية  اإطار  يف  املبادرات  من  العديد 
والبيئة،  الطاقة  ت�سميمات  يف  الريادة  �سهادة  على  ح�سولها  ي�سمن 
بدًءا من حمطة  امل�سروع،  اأنحاء  لال�ستدامة يف جميع  الذهبية،  الفئة 
مع  بالتعاون  اإن�سائها  مبهمة  املجموعة  �ستقوم  التي  املركزي  التربيد 

�سركة "اأيه دي �سي اإنرجي �سي�ستمز". ويندرج هذا امل�سروع اجلديد 
بدياًل  يج�ّسد  اإذ  امل�ستدامة؛  التنمية  لتعزيز  املدينة  منهجية  اإطييار  يف 
فعاًل حللول تكييف الهواء التقليدية بالإ�سافة اإىل خلق فر�س العمل 
 100 من  اأكرث  بتوفر  امل�سروع  ُي�سهم  اأن  ويتوقع  للبيئة.   ال�سديقة 
املقرر  وميين  �سنوات،   10 خييالل  الكربونية  النبعاثات  من  طن  األييف 
الأخر  الربع  املركزي خالل  التربيد  الأوىل من حمطة  املرحلة  اإجناز 

2من العام اجلاري، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء �سبكة للمياه املربدة.

جدة - البالد
ت�سهد"مارينا نادي اليخوت" اإقباًل كبًرا 
�سمن  واملتنزهني،  والييزوار  ال�سائحني  من 
مناطق فعاليات مو�سم جدة، التي تت�سمن 
و�سط  احلية  ال�ستعرا�سات  ميين  العديد 
اإىل جانب جل�سات  العليلة؛  البحر  اأجواء 
الواجهة  على  املطلة  واملييقيياهييي  املييطيياعييم 
التجارب  ع�ساق  ت�ستهوي  التي  البحرية؛ 
البحر  �سفاف  على  البحرية  والريا�سات 

الأحمر.
ا  عرو�سً يومًيا  املارينا  مر�سى  ويقدم 
امل�سيء  والبيانو  ال�سخم،  القيثار  لعازفة 
الإطييارات  وعر�س  الزجاجات،  عييازف  مع 
البلورة  داخل  التيل�سو  ، وعازفة  املتجولة 

امل�سيئة.
من  العديد  اليخوت  نادي  مارينا  وت�سم 

املطاعم واملقاهي الفاخرة، كما ت�سهد ح�سور 
يف  اجلن�سيات  مبختلف  والييعييوائييل  الأ�ييسيير 

البحر  مع جمال  وال�سرور  البهجة  من  اأجواء 
البحر  �ييسيياحييل  وعييلييى  اليي�ييسيياحييرة.   وجل�ساته 

ا، تقدم" اأمال" فر�سة غر م�سبوقة  الأحمر اأي�سً
ومركز  نوعها  من  فريدة  �سياحية  وجهة  لتطوير 

حيث  الأحمر.  البحر  على  اليخوت  لع�ساق  جديد 
اأ�سبه بلوؤلوؤة مكنونة يزدان بها  يعد النادي اأيقونة 

املر�سى؛ وي�سيف الكثر للتجارب ال�سياحية املميزة 
املقدمة يف وجهة" اأمال".

جدة وآمال
إقبال سياحي

الفيصل
يؤكد حرص القيادة 
على توفير اإلمكانات 

للتنمية 
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الريا�س- البالد
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  وقعت 
اجلهات  مع  التعاون  اتفاقيات  من  "كاك�ست" عددًا 
مراكز  لإنيي�ييسيياء  الأمييريييكييييية  والأكييادميييييية  البحثية 
امل�سروعات  وتنفيذ  النا�سئة  التقنيات  يف  متيز 
يف  القت�سادي  النمو  تعزز  التي  الإ�سرتاتيجية، 
التحول  يف  الطموحة  روؤيييتييهييا  وحتييقييق  اململكة، 
نحو اقت�ساد قائم على البتكار، وذلك على هام�س 

املتحدة  للوليات  اململكة  لوفد  الر�سمية  الييزيييارة 
الأمريكية برئا�سة معايل وزير الت�سالت وتقنية 
املهند�س  املدينة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعلومات 

عبدالله بن عامر ال�سواحه.
واأو�سح رئي�س املدينة الدكتور منر بن حممود 
الد�سوقي، اأن ال�سراكة مع املراكز البحثية والتقنية 
التي  الر�سمية  الزيارة  �سمن  تاأتي  عامليًا  الرائدة 
يقوم بها وفد اململكة للوليات املتحدة الأمريكية؛ 

للبحث  اإقليمي  اململكة كمركز  بهدف تر�سيخ مكانة 
اململكة  والييتييطييوييير والبييتييكييار، وحتييقيييييق روؤييييية 
2030 يف نقل وتوطني التقنيات النا�سئة، ومتكني 
الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  الوطنية، وتعزيز  الكوادر 
يف  لال�ستثمار  والأكييادميييييية  البحثية  اجلهات  مع 
ملوا�سلة  جديدة؛  اأ�سواق  وفتح  النا�سئة  التقنيات 
التنموية  ال�ييسييتييداميية  وحتييقيييييق  اليينييميياء  ميي�ييسييرة 

والقت�سادية للمملكة.

تعاون �سعودي اأمريكي يف التقنيات النا�سئة 
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جدري القرود
ال ينتشر 
سريعا 

احلوثي
يختطف المدنيين 

في تعز

الوافدة
تنصب على مالكات 

السيارات 

البالد - مها العواودة 
اأن النظام الإيراين  اأكد خبر يف ال�ساأن الإيييراين، 

ي�سر  ما  الييداخييل،  من  وخمرتقًا  مرتهاًل  بييات 
واأن  خ�سو�سًا  لل�سعب،  قريب  خال�س  اإىل 

لنظام  الأقييوى  الييذراع  الثوري-  احلر�س 
يعد  ومل  الهاوية،  نحو  ينحدر  امليياليل- 
وبالتايل  عليها،  كان  التي  القوة  بذات 
ظل  يف  الكثر  النظام  قييادة  �سيخ�سر 
ت�ساقط قادة احلر�س واحدًا تلو الآخر. 
الييدكييتييور  ال�سيا�سي  اخلييبيير  وقيييال 
موجة  اإن  لي"البالد":  را�ييسييي  ح�سن 

الغ�سب العارمة يف اإيران �ستزداد حدتها 

الرغم من  النفجار، على  لدرجة  القادمة  الأيييام  خالل 
القمع املتوا�سل من نظام املاليل ال�ستبدادي، موؤكدًا 

�سياد  ح�سن  الثوري  احلر�س  يف  ال�سابط  مقتل  اأن  
اإيران  الأمنية يف  الأو�ساع  اأن  يوؤكد  خدائي بطهران 
للغاية  مرتهل  النظام  واأن  مايرام،  على  لي�ست 
واأن اأقوى موؤ�س�سة اأمنية ع�سكرية خمرتقة، 

م�سرًا اإىل اأن ا�ستهداف خدائي
عمليات  تنفذ  التي   "840 "خلية  من 
الغييتيييييالت الإرهييابييييية خيييارج حييدود 
التهامات  بينما  كبر،  تطور  اإييييران 
ماهي  خييارجييييية  جييهييات  اإىل  املييوجييهيية 
وتغبي�س  العيون،  يف  الييرميياد  لييذر  اإل 
الن�سقاقات  اإن  تقول:  التي  احلقائق 

الداخلية ما�سية يف التزايد.

نظام املاليل ينحدر نحو الهاوية
خبير في الشأن اإليراني لـ»                «:

الكالسيكو ويشعل الدوري
سم 

الزعيمحي
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الريا�ض- البالد
اأعلنت مدينة الأمري حممد بن �سلمان غري الربحية 
اإف  دي  اإي  "دالكيا  جمموعة  اختيار  "م�سك" عن 
م�سروع  بتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ة  لتكون  جروب" 

حلول ال�ستدامة باأف�سل املعايري العاملية.
روؤي��ة  اإط���ار  يف  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  و�ستطلق 
املدينة لتطوير مرافقها باأ�سلوب، ي�سمن ح�سولها 
على �سهادة الريادة يف ت�سميمات الطاقة والبيئة، 
ال��ف��ئ��ة ال��ذه��ب��ي��ة، ل��ا���س��ت��دام��ة يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 
التي  املركزي  التربيد  حمطة  من  ب��دًءا  امل�سروع، 
مع  بالتعاون  اإن�سائها  مبهمة  املجموعة  �ستقوم 

�سركة "اأيه دي �سي اإنريجي �سي�ستمز".
منهجية  اإط��ار  يف  اجلديد  امل�سروع  ه��ذا  ويندرج 
اإذ يج�ّسد بديًا  املدينة لتعزيز التنمية امل�ستدامة؛ 
بالإ�سافة  التقليدية،  الهواء  تكييف  حللول  فعاًل 

اإىل خلق فر�ص العمل ال�سديقة للبيئة.
من  اأكرث  بتوفري  امل�سروع  ُي�سهم  اأن  املتوّقع  ومن 
األف طن من النبعاثات الكربونية خال 10   100

�سنوات.
واأو�سح الرئي�ص التنفيذي ملدينة الأمري حممد بن 

املبادرات  اأن  ه��ري،  ديفيد  الربحية  غري  �سلمان 
جوانب  تعزيز  اإىل  تهدف  "م�سك"  تبنتها  التي 
منوذج  لإر���س��اء  ون�سعى  املدينة،  يف  ال�ستدامة 
جديد يف املنطقة واتخاذ تدابري ملمو�سة لتحقيق 
روؤية اململكة 2030 املتمّثلة بالو�سول اإىل احلياد 
 ،2060 عام  بحلول  الكربون  لنبعاثات  ال�سفري 

اأوىل  من  املركزي واحدة  التربيد  وجت�ّسد حمطة 
اخلطوات التي با�سرنا بتنفيذها، متبوعة بالعديد 
ت�ساعد  اأن  �ساأنها  التي من  الأخ��رى  من اخلطوات 
يف خف�ص النبعاثات الكربونية يف املدينة بن�سبة 
50%. ويتمحور هدفنا حول تقدمي منوذج يقتدى 
به يف جمال التنمية امل�ستدامة من خال احل�سول 

على �سهادة الريادة يف ت�سميمات الطاقة والبيئة 
الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  ح��ل��ول  م��ع  الذهبية  الفئة  م��ن 

واملياه ال�سديقة للبيئة.
الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
اإف  دي  اإي  "دالكيا  ملجموعة  التنفيذية  والرئي�سة 
هذه  توقيع  "ُي�سّرفنا   : جيانو  �سيلفي  جروب" 
غري  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  مدينة  مع  التفاقية 
عجلة  دف��ع  على  ال��ق��ادرة  احللول  لتقدمي  الربحية 
باملنفعة  يعود  مبا  املدينة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
’اأيه  �سركة  �سكانها وزواره��ا، وبالتعاون مع  على 
التفاقية  ت�سكل هذه  �سي�ستمز‘،  اإنريجي  �سي  دي 
لتطوير  الهادفة  لإ�سرتاتيجيتنا  رئي�سا  مرتكًزا 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأرج�����اء  يف  ط��م��وح��ة  م�����س��اري��ع 
الطاقة  بقطاع  حتولها  م�ساعي  لدعم  ال�سعودية 

متا�سيًا مع روؤية 2030". 
املدينة  يف  ال��ت��ربي��د  ق���درة  على  الطلب  و�سي�سل 
اإ�سغالها  حلوايل 40 األف طن يف وقت الذروة عند 
من  الأوىل  املرحلة  اإجن���از  امل��ق��رر  وم��ن  بالكامل، 
حمطة التربيد املركزي خال الربع الأخري من العام 

اجلاري، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء �سبكة للمياه املربدة.

جدة - البالد
م�ست�سار  الفي�سل،  خالد  الأم��ري  ا�ستقبل 
منطقة  اأم��ري  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة، يف م��ق��ر الإم������ارة ب��ج��دة 
ال�سورى  وف��ًدا من جل��ان جمل�ص  اأم�����ص، 
املجل�ص  ع�����س��و  ب��رئ��ا���س��ة  املتخ�س�سة 

الدكتور اأمين فا�سل .
النجاح  املجل�ص  لأع�ساء  �سموه  ومتنى 
 - القيادة  حر�ص  موؤكًدا  زيارتهم،  خال 
كافة  وت�سخري  توفري  على   - الله  اأيدها 
خمتلف  يف  التنمية  لتحقيق  الإم��ك��ان��ات 
ويف  العموم،  وج��ه  على  اململكة  مناطق 
ب�سكل خا�ص؛ كونها  املكرمة  مكة  منطقة 
حا�سنة لأقد�ص البقاع واأطهرها ومق�سد 

مايني امل�سلمني كل عام.
وقال:" اإن الله - �سبحانه وتعاىل- �سرف 

وقا�سديه،  احلرام  بيته  بخدمة  ال�سعودي  الإن�سان 
وتظافر  اجلهات  تكامل  �سرورة  يحّتم  ال��ذي  الأم��ر 
يعمل  واأن  منوذًجا  املنطقة  هذه  تكون  لأن  اجلهود 
اجلميع مبا يحقق اآمال وتطلعات �سكانها وزوارها".
من جانبه، قدم ع�سو جمل�ص ال�سورى الدكتور اأمين 
التي  واللقاءات  الجتماعات  اأب��رز  عن  نبذًة  فا�سل 
يف  امل�سوؤولني  مع  ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��ال  ُتعقد  �سوف 
ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  ت�سمل  املكرمة،  مكة  منطقة 
يف  وامل�سوؤولني  النبوي،  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد 
وجامعة  التجارية  والغرفة  ج��دة،  حمافظة  اأم��ان��ة 
الوفد حلقة نقا�ص  العزيز بجدة، و�سيعقد  امللك عبد 
املو�سوعات  م��ن  العديد  وبحث  مناق�سة  تتخللها 
لطابها  اجلامعة  تقدمها  التي  واجلهود  التعليمية 
ال�سورى  جمل�ص  جل��ان  وف��د  ي��زور  كما  وطالباتها، 

التجارية  وال��غ��رف��ة  ال��ط��ائ��ف،  جامعة  املتخ�س�سة 
بالطائف.

ال�سورى  جمل�ص  اهتمام  من  انطاقًا  الزيارة  تاأتي   
كافة،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�ستمر  وتوا�سله 
درا�ستهم  املجل�ص  اأع�ساء  على  ال��زي��ارة  ُت�سّهل  كما 
للتقارير ال�سنوية املالية ملختلف اجلهات احلكومية، 
و�ستمكن الزيارة اأع�ساء املجل�ص من الطاع ب�سكل 
كامل ومبا�سر على كافة اجلهود واخلدمات ملختلف 

القطاعات.
املتخ�س�ص  املجل�ص  اأع�ساء جلان  ال�ستقبال  ح�سر 
رئ��ي�����ص جل��ن��ة حقوق  امل��ج��ل�����ص  م��ن ع�سو  امل��ك��ون 
املجل�ص  وع�سو  اليامي،  ه��ادي  الدكتور  الإن�سان 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املوارد  جلنة  رئي�ص 
جلنة  ع�سو  املجل�ص  وع�سو  ط���اوي،  اآل  عبدالله 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ري��ا���س��ة وال�����س��ي��اح��ة ال��دك��ت��ورة اآم���ال 

ال�سحية  اللجنة  ع�سو  املجل�ص  وع�سو  ال�سيخ، 
ع�سو  املجل�ص  وع�سو  اأبوطالب،  زينب  الدكتورة 
جلنة ال�سوؤون اخلارجية الدكتور عبدالله ال�سامة، 
والت�����س��الت  النقل  جلنة  ع�سو  املجل�ص  وع�سو 
العتيبي،  ع��ي�����س��ى  ال��دك��ت��ور  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 

ف�سل  الدكتور  الإعام  املجل�ص ع�سو جلنة  وع�سو 
امل��ي��اه  جل��ن��ة  ع�سو  املجل�ص  وع�����س��و  ال��ب��وع��ي��ن��ني، 
وع�سو  ع�سري،  حممد  الدكتور  والبيئة  والزراعة 
الدكتور  وال�ستثمار  التجارة  جلنة  ع�سو  املجل�ص 
حممد اآل زومه، وع�سو املجل�ص ع�سو اللجنة املالية 

وع�سو  عبا�ص،  اآل  حممد  الدكتور  والقت�سادية 
املجل�ص ع�سو جلنة ال�سوؤون الإ�سامية والق�سائية 
الدكتور نا�سح البقمي، وع�سو املجل�ص ع�سو جلنة 
ط��ريان،  نا�سر  الدكتور  العلمي  والبحث  التعليم 

وعدد من امل�سوؤولني.

محليات
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استقبل وفد مجلس الشورى

الفيصل يؤكد حرص القيادة على توفير اإلمكانات للتنمية 

تكامل الجهود بمنطقة مكة في خدمة البيت الحرام وقاصديه

أخبار موجزة

الريا�ض- البالد
اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  بندر  ب��ن  في�سل  الأم���ري  ا�ستقبل 
م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ص يف م��ك��ت��ب��ه ب��ق�����س��ر احل���ك���م، �سفري 
ح�سن،  ب�سري  ع��ادل  اململكة  ل��دى  ال�سودان  جمهورية 

وجرى خال ال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية.
الذي  احلفل  املقبل،  الأرب��ع��اء  املنطقة  اأم��ري  يرعى  كما 
يقيمه مركز امللك �سلمان الجتماعي يف مقره بالريا�ص 

مبنا�سبة مرور 25 عاما على افتتاحه.

تبوك- البالد
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأم��ري  راأ���ص 
امل��ن��ط��ق��ة، يف الإم������ارة  اجلل�سة  ت��ب��وك رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
امل��ايل  للعام  املنطقة  ملجل�ص  الأوىل  ل��ل��دورة  الفتتاحية 
1443/1444ه�. واأ�سار خال الجتماع اإىل تاأكيد القيادة 
املناطق  جمال�ص  دور  اأهمية  على  الله-  -اأيدها  احلكيمة 
التطلعات  حتقيق  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  وب���ذل  وت��ط��وي��ره��ا 
املن�سودة والتنمية ال�ساملة التي ت�سب يف م�سلحة الوطن 
املعنية مبتابعة  مديري اجلهات  �سموه  واملواطن، ووّجه 

ذلك والإ�سهام يف جاهزية واكتمال م�ساريع املنطقة.

استقبال واحتفال

 مشاريع تبوك

ورشة عمل للمتحدثين 

بريدة - البالد
�سعود  ب��ن  م�سعل  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور  الأم���ري  ا�ستقبل 
�سفري  مبكتبه،  الق�سيم  منطقة  اأم���ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
وجرى  العطية.  حممد  بن  بندر  اململكة  ل��دى  قطر  دول��ة 
عدد  ومناق�سة  الوّدية  الأحاديث  تبادل  ال�ستقبال  خال 
البلدين  ب��ني  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��و���س��وع��ات  م��ن 

ال�سقيقني.
من جهة اأخرى، اأكد �سموه اأهمية دور املتحدث الر�سمي 
يف جميع القطاعات احلكومية، من حيث �سرعة التفاعل 
لتاأويل  الغري؛  لإي�ساح احلقائق وعدم تركها لجتهادات 
بعد  ذل��ك  ج��اء  عالية.  مبهنية  عليها  وال���رد  ال�سائعات، 
للجهات  الر�سميني  املتحدثني  عمل  ور�سة  افتتاح  رعايته 

احلكومية باملنطقة. 

بدائل فعالة لتكييف الهواء التقليدية

"مسك" تطلق منظومة ذهبية الستدامة الطاقة والمياه 

"نيوم" تطلق رحالت جوية دولية 

تبوك - البالد
اأعلنت نيوم �سراكتها ال�سرتاتيجية مع اخلطوط ال�سعودية؛ لت�سيري 
رحات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم اإىل وجهات خمتارة، تبداأ 
مع  دبي،  اإىل  اأ�سبوعية  رحات  بت�سيري  يونيو،  القادم  ال�سهر  نهاية 
خطط م�ستقبلية لت�سيري رحات مبا�سرة اإىل لندن.  واأ�سافت اأن هذه 
�سيتمكن  الذي  املطار  عرب  التجارية  للخدمات  انطاقة  تعد  اخلطوة 

اأقل من 4 �ساعات  اإليه يف  الو�سول  العامل من  نحو 40% من �سكان 
ق��ارات.   وق��ال مدير  من خال موقعه ال�سرتاتيجي على مفرتق 3 
ال�سراكة  هذه  اإن  الُعمر:  اإبراهيم  املهند�ص  ال�سعودية  اخلطوط  عام 
تتما�سى مع روؤية 2030، لتكون اململكة من�سة رائدة يف قطاع النقل 
واإقليميًا،  حملًيا  ال�سيوف  حركة  زي��ادة  خ��ال  من  وذل��ك  اجل��وي، 
الطلب  �سيزداد  حيث   ، الدولية  الوجهات  يف  التو�سع  اإىل  بالإ�سافة 

على النقل اجلوي عرب هذه الوجهة املهمة. 
الن�سر،  نظمي  املهند�ص  لنيوم  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�سار  جهته،  من   
اإىل اأن مطار خليج نيوم �سيكون ال�سريان احليوي لت�سريع و�سول 
�سكان نيوم و�سركاء الأعمال والباحثني عن م�ستقبل جديد، مبينا اأنها 
اأف�سل طريقة لكت�ساف عامل نيوم، اإىل جانب دور املطار احليوي يف 

خدمة النقل اجلوي والقطاع اللوج�ستي يف املنطقة. 

محافظ جدة يهنئ الفائزين في منافسات" آيسف"
جدة- البالد

عبدالله  ب��ن  ���س��ع��ود  الأم����ري  ا�ستقبل 
ب��ن ج��ل��وي حم��اف��ظ ج���دة يف مكتبه، 
نايف  الدكتور  املحافظة  تعليم  مدير 
الزارع، يرافقه الطالب يو�سف خوجة، 
والطالبة  خا�سة،  بجائزة  ف��از  ال��ذي 
رف����اء ق��ن�����ص احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل��رك��ز 
الهند�سية  التقنيات  جم��ال  يف  الرابع 
بجوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ج���دة،  تعليم  م��ن 

للعلوم  ال��دويل  ريجينريون  معر�ص 
اأقيم  الذي  )اآي�سف 2022(،  والهند�سة 
خال  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

مايو اجلاري.
مبا  م�سيدًا  ال��ف��ائ��زي��ن،  �سموه  وه��ن��اأ 
وج��وائ��ز  متقدمة  م��راك��ز  م��ن  حققوه 

متعددة، متمنيًا لهما دوام التفوق.
فيما ثمن الزارع دعم وت�سجيع �سموه 

لطاب وطالبات املحافظة.



الريا�ض- البالد
عن  للإح�صاء  العامة  الهيئة  ك�صفت 
مواطن  مليني   4 من  اأكثثر  م�صاركة 
ومقيم، يف تعداد ال�صعودية 2022، 
منذ  الذاتي"،  الثثعثثّد   " اخثثتثثيثثار  عثثر 
انطلقة العد الفعلي وجمع البيانات، 

يف 10 مايو احلايل.
با�صم  الر�صمي  املثثتثثحثثدث  واأو�ثثصثثح 
�صيتم  اأنثثه  الدخيني،  حممد  الهيئة 
غد  بنهاية  الذاتي  العد  نظام  اإيقاف 
يف  امل�صاركة  و�صت�صبح  الأربثثعثثاء، 
الباحث  زيثثثارات  خثثلل  مثثن  التعداد 
امليداين للأ�صر هي الطريقة الوحيدة 
املتاحة للم�صاركة يف التعداد بعد هذا 

التاريخ.
وحثثثث املثثواطثثنثثني واملثثقثثيثثمثثني على 
ال�ثثصثثتثثفثثادة مثثن خثثيثثار الثثعثثد الثثذاتثثي، 
وا�صتكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء 
موؤكدا  الأربعاء،  يوم  املحددة  املهلة 

اأن امل�صاركة يف التعداد اإلزامية.
املواطنني  بوعي  الدخيني  واأ�ثثصثثاد 
واملثثقثثيثثمثثني وجتثثاوبثثهثثم مثثع الثثتثثعثثداد 
اأنه  اإىل  لفتا  الهيئة،  موظفي  ومثثع 
اأي غرامة مالية ب�صبب  اإيقاع  مل يتم 
المتناع عن امل�صاركة اأو عدم الإدلء 
بثثالثثبثثيثثانثثات املثثطثثلثثوبثثة خثثثلل الثثفثثرة 

يف  امل�صاركة  اأن  اإىل  لفتا  املا�صية، 
التعداد من خلل العد الذاتي، كافية 
امليداين  الباحث  زيثثارة  عن  وتغني 

للمنزل.
العّد  يف  امل�صاركة  ميكن  وقال:" اإنه 
يف  التعداد  رابثثط  طريق  عن  الذاتي 
اإىل  الدخول  ويتطلب  الهيئة،  بوابة 
موقع العد الذاتي وجود ح�صاب يف 
امل�صارك  ليتمكن  الأ�صرة،  لرب  اأب�صر 
ال�صتجابة  رمثثز  على  احل�صول  من 

ال�صريع من خلل بوابة نفاذ".
 2022 ال�صعودية  تثثعثثداد  اأن  يثثذكثثر 
هثثثو الثثتثثعثثداد اخلثثامثث�ثثس يف تثثاريثثخ 
جميع  تغطية  وي�صتهدف  اململكة، 
�ثثصثثكثثان املثثمثثلثثكثثة، جلثثمثثع الثثبثثيثثانثثات 
يف  ت�صهم  التي  الدقيقة  الإح�صائية 
اخلطط  واإعثثثثداد  ال�صيا�صات  ر�ثثصثثم 
وفقًا  امل�صاريع  وتوجيه  امل�صتقبلية، 
مناطق  يف  الثث�ثثصثثكثثان  لحثثتثثيثثاجثثات 

اململكة كافة.

محليات
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نوعية  حتثثثولت  الثثعثثاملثثي  القت�صاد  ي�صهد 
التي  احلديثة،  التقنيات  بفعل  مت�صارعة 
النمو  مل�صتقبل  قوية  كقاطرة  مكانها  تاأخذ 
والثثتثثقثثدم يف الثثثعثثثامل، وهثثثو مثثيثثدان رحثثب 
الثثدول  فيه  تتناف�س  والثثثقثثثدرات،  للطموح 

لتكون �صمن هذه املعادلة.
خطوات  اململكة  حتقق  الجتثثثاه،  هثثذا  يف   
يف  ودورهثثثا  مكانها  لتعزيز  مميزة  كبرية 
من  الثثرابثثعثثة،  ال�صناعية  الثثثثثورة  تثثطثثورات 
خثثثلل اقثثتثث�ثثصثثاد مثثتثثقثثدم ومثث�ثثصثثتثثدام ميتلك 
للتقنيات  وحثثا�ثثصثثنثثة  الثثعثث�ثثصثثر  مثثقثثومثثات 
الثثنثثا�ثثصثثئثثة، و�ثثصثثمثثن هثثثذه اخلثثثطثثثوات، جثثاء 
للعلوم  عثثبثثدالثثعثثزيثثز  املثثلثثك  مثثديثثنثثة  تثثوقثثيثثع 
مع  التعاون  اتفاقيات  مثثن  عثثثددًا  والتقنية 
الأمريكية؛  والأكثثادميثثيثثة  البحثية  اجلهات 
النا�صئة  التقنيات  يف  متيز  مراكز  لإن�صاء 
التي  الإ�صراتيجية  امل�صروعات  وتنفيذ 
تعزز النمو القت�صادي يف اململكة، وحتقق 
روؤيتها الطموحة يف التحول نحو اقت�صاد 

قائم على البتكار.
 هذه ال�صراكة وال�صتثمارات الطموحة وغريها 
والتقنية  البحثية  املثثراكثثز  مثثع  اتثثفثثاقثثيثثات  مثثن 
تر�صيخ  يف  قوية  لبنات  متثل  عامليًا،  الثثرائثثدة 
والتطوير  للبحث  اإقليمي  كمركز  اململكة  مكانة 
والبتكار، وحتقيق روؤية اململكة 2030 يف نقل 
الكوادر  ومتكني  النا�صئة،  التقنيات  وتوطني 
متكاملة  تثثدريثثبثثيثثة  خثثطثثط  وتثثنثثفثثيثثذ  الثثوطثثنثثيثثة، 
لإعداد العلماء والباحثني واملهند�صني وتطوير 
تنفيذ  من  ومتكينهم  العلمية،  البحثية  قدراتهم 
تناف�صية  مثثن  تثثعثثزز  اجلثثثثودة؛  عالية  م�صاريع 

النظام البحثي والإمكانات التقنية املتطورة.

الطموح التقني
كلمة

                                                                           

الريا�ض- البالد
البلدية والقروية والإ�صكان،  ال�صوؤون  اأكدت وزارة   
ال�صكنية  للمباين  الإن�صائية  املواقع  ت�صوير  اأهمية 
واملثثحثثافثثظثثات ودوره يف  املثثثثدن  اأحثثثيثثثاء  جثثمثثيثثع  يف 
�صلمة  عثثلثثى  واحلثثفثثاظ  احلثث�ثثصثثري  امل�صهد  حت�صني 
القائمة  البناء  اأعمال  الطريق من  املارة وم�صتخدمي 
على الأر�س، حيث �صيتم البدء الإلزامي يف التطبيق 

اعتبارًا من مطلع العام الهجري القادم.
ال�صكنية  للمباين  الإن�صائية  املواقع  ت�صوير  ويهدف 
املحيطة  والثثطثثرقثثات  الثث�ثثصثثوارع  على  املحافظة  اإىل 
بالأرا�صي املراد اإن�صاء املباين عليها، من خلل اإقامة 
املبنى  ملثثالثثك  يتيح  الأر�ثثثس  كثثامثثل  مثثوؤقثثت على  �ثثصثثور 
حلمايتها  للبناء  املخ�ص�صة  املثثواد  تخزين  واملقاول 
توفري  يف  الثث�ثثصثثور  ي�صهم  كثثمثثا  عثثلثثيثثهثثا،  واملثثحثثافثثظثثة 
ال�صلمة للمارة وم�صتخدمي الطريق من اأعمال البناء 

والإن�صاء القائمة يف الأر�س.
تنظيم  اإىل  املبادرة  هذه  خلل  من  الثثوزارة  وت�صعى 
مواقع الأعمال الإن�صائية، وتعزيز اجلاذبية الب�صرية 
على  املحافظة  طريق  عن  املثثدن  واأحياء  �صوارع  يف 
مظهرها اخلارجي، من خلل حتديد موا�صفات فنية 
يف  الإن�صائية  امل�صروعات  مواقع  ت�صوير  ملتطلبات 
املباين ال�صكنية، ودعم جهود مبادرة حت�صني امل�صهد 
احل�صري الرامية اإىل اإزالة عنا�صر الت�صوه الب�صري 

الأكر �صيوًعا يف مدن اململكة.

تعاون سعودي أمريكي إلنشاء مراكز التقنيات الناشئة 

الريا�ض- البالد
والتقنية  للعلوم  عثثبثثدالثثعثثزيثثز  املثثلثثك  مثثديثثنثثة  وقثثعثثت 
اجلهات  مع  التعاون  اتفاقيات  من  عددًا  "كاك�صت" 
مثثراكثثز  لإنثث�ثثصثثاء  الأمثثريثثكثثيثثة  والأكثثادميثثيثثة  البحثية 
امل�صروعات  وتنفيذ  النا�صئة  التقنيات  يف  متيز 
يف  القت�صادي  النمو  تعزز  التي  الإ�صراتيجية، 

التحول نحو  الطموحة يف  روؤيتها  اململكة، وحتقق 
اقت�صاد قائم على البتكار، وذلك على هام�س الزيارة 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  اململكة  لوفد  الر�صمية 
املعلومات  وتقنية  الت�صالت  وزير  معايل  برئا�صة 
بن  عبدالله  املهند�س  املدينة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

عامر ال�صواحه.

حممود  بن  منري  الدكتور  املدينة  رئي�س  واأو�ثثصثثح 
اأن ال�صراكة مع املراكز البحثية والتقنية  الد�صوقي، 
التي  الر�صمية  الثثزيثثارة  �صمن  تاأتي  عامليًا  الثثرائثثدة 
الأمريكية؛  املتحدة  للوليات  اململكة  وفد  بها  يقوم 
للبحث  اإقليمي  كمركز  اململكة  مكانة  تر�صيخ  بهدف 
 2030 اململكة  روؤية  وحتقيق  والبتكار،  والتطوير 

يف نقل وتوطني التقنيات النا�صئة، ومتكني الكوادر 
الوطنية، وتعزيز ال�صراكة الإ�صراتيجية مع اجلهات 
البحثية والأكادميية لل�صتثمار يف التقنيات النا�صئة 
اأ�ثثثصثثثواق جثثديثثدة؛ ملثثوا�ثثصثثلثثة مثث�ثثصثثرية النماء  وفثثتثثح 
وحتقيق ال�صتدامة التنموية والقت�صادية للمملكة.

مثثن جثثانثثبثثهثثا، اأفثثثثادت املثث�ثثصثثرف عثثلثثى مثثراكثثز التميز 

برنامج  اأن  نوح  مرمي  الدكتورة  باملدينة  امل�صركة 
مراكز التميز امل�صركة يعمل على تعزيز التعاون مع 
اجلهات البحثية والأكادميية العاملية؛ لتلبية حاجات 
من  اململكة  يف  احليوية  الإ�صراتيجية  القطاعات 
النا�صئة  التقنيات  الواعدة يف  الفر�س  اغتنام  خلل 

وتوطينها لتعزيز منو القت�صاد الوطني.

دعم الدبلوماسية البرلمانية

الريا�ض - البالد
ال�صورى  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  التقت 
الثثثدكثثثتثثثورة حثثثنثثثان بثثنثثت عثثبثثدالثثرحثثيثثم 
بالريا�س،  املجل�س  مقر  يف  الأحثثمثثدي 
لثث�ثثصثثوؤون  اخلثثثارجثثثيثثثة  وزارة  بثثوكثثيثثل 
اأبو  اأ�صعد  بن  فهد  العامة  الدبلوما�صية 

الن�صر.
اآفثثاق  ا�صتعرا�س  اللقاء  خثثلل  وجثثرى 
ووزارة  ال�صورى  جمل�س  بني  التعاون 
اخلارجية لدعم الدبلوما�صية الرملانية، 
الثث�ثثصثثورى،  جمل�س  بثثهثثا  ي�صطلع  الثثتثثي 
وُتعدُّ رافًدا ُمهًما وم�صانًدا للدبلوما�صية 
بني  العلقات  تطوير  �صبيل  يف  العامة 
اململكة والدول ال�صقيقة وال�صديقة؛ كما 
ال�صداقة  جلثثان  دور  اللقاء  ا�صتعر�س 
الرملانية يف املجل�س وجهودها الهادفة 
لتعزيز التوا�صل مع اللجان النظرية لها 
يف الرملانات واملجال�س الت�صريعية يف 

من  له  وما  وال�صديقة،  ال�صقيقة  الثثدول 
تاأثري يف تقريب وجهات النظر واإبراز 
الق�صايا  خمتلف  جتاه  اململكة  مواقف 

والأحداث الدولية.
الفاعل  الثثثدور  اإىل  الإ�ثثثصثثثارة  متثثت  كما 
اجثثتثثمثثاعثثات  الثثث�ثثثصثثثورى يف  ملثثجثثلثث�ثثس 
املثثنثثظثثمثثات والحتثثثثثثثثثادات الثثرملثثانثثيثثة 
يف  ي�صارك  الثثتثثي  والثثدولثثيثثة  الإقليمية 
على  خللها  من  ويحر�س  ع�صويتها، 
اإبثثثثثثراز وجثثهثثة نثثظثثر املثثمثثلثثكثثة الثثعثثربثثيثثة 
التي  الق�صايا  خمتلف  حيال  ال�صعودية 

تتناولها.
ا�صتمرار  اأهمية  بتاأكيد  اللقاء  وانتهى 
الثثثتثثثعثثثاون والثثتثثنثث�ثثصثثيثثق بثثثثني جمثثلثث�ثثس 
ال�صورى ووزارة اخلارجية؛ مبا يعزز 
ويدعم  الرملانية،  الدبلوما�صية  اأهداف 
جهود الطرفني يف �صبيل دعم ال�صيا�صة 

اخلارجية للمملكة.

 بجهود اإن�سانية ملركز امللك �سلمان 

مساعدات غذائية ومكافحة العمى في عدة دول

 تسوير إلزامي 
للمواقع اإلنشائية 

الريا�ض- البالد
والأعمال  للإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  وقع 
موؤ�ص�صة  مع  م�صركة  اتفاقية  الإن�صانية، 
من  عثثدد  لتنفيذ  العاملية  اخلثثرييثثة  الب�صر 
احلملت الطبية ملكافحة العمى والأمرا�س 

امل�صببة له يف ثماين دول.
املركز  جثثانثثب  مثثن  التثثفثثاقثثيثثة  توقيع  ثثل  مثثثَّ
م�صاعد امل�صرف العام على املركز للتخطيط 
بثثن جمعان  الثثدكثثتثثور عثثقثثيثثل  والثثتثثطثثويثثر 
وقعها  املوؤ�ص�صة،  جانب  ومثثن  الثثغثثامثثدي، 
بن  عادل  الدكتور  للموؤ�ص�صة  العام  الأمني 
املركز يف  الر�صود، وذلك مبقر  عبدالعزيز 

الريا�س.
باأنه  الثثغثثامثثدي  عقيل  الثثدكثثتثثور  واأو�ثثصثثح 
 24 تنفيذ  التثثفثثاقثثيثثة  مبثثوجثثب  �ثثصثثيثثجثثري 
م�صروعًا طبيًا مب�صاركة متطوعني واأطباء 
�صعوديني يف كل من الكامريون، والنيجر، 
وبثثنثثجثثلديثث�ثثس، ونثثيثثجثثرييثثا، والثث�ثثصثثودان، 
و�صريلنكا، واليمن، واملغرب، يتم خللها 
جراحية  عملية   9.600 يقارب  ما  اإجثثراء 
وجراحات  )الفاكو(  البي�صاء  املياه  لإزالة 
طبية  نظارة   24.000 وتوزيع  غرى،  �صُ
منها  ي�صتفيد  علجية،  وقطرات  واأدويثثثة 

120.000 فرد.
خلل  للإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  اأن  يذكر 
 132 بتنفيذ  قام  املا�صية  الثلثة  الأعثثوام 
امل�صببة  والأمرا�س  العمى  ملكافحة  حملة 
له �صملت 16 دولة، ا�صتفاد منها 421،806 

اأفراد.
الب�صر  موؤ�ص�صة  مع  اتفاقية  املركز  ووّقع   
تاأهيل  من  الأوىل  املرحلة  لتنفيذ  العاملية 

املبنى اجلديد مل�صت�صفى مكة لطب العيون 
مبدينة اأم درمان يف جمهورية ال�صودان.

�صلمان  امللك  مركز  اختتم  الأردن،  ويف   
الرنامج  الإن�صانية  والأعثثمثثال  لثثلإغثثاثثثة 
الأردن  يف  والثثتثثا�ثثصثثع  الثثثثثامثثن  الثثتثثطثثوعثثي 
وخمثثيثثم الثثزعثثري لثثلجثثئثثني الثث�ثثصثثوريثثني، 
خمتلف  من  متطوًعا   30 مب�صاركة  وذلثثك 
املوؤ�ص�صة  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون  التخ�ص�صات، 
وهيئة  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
الهلل الأحمر ال�صعودي والحتاد العربي 

للتطوع.
وتثث�ثثصثثّمثثنثثت الثثثرامثثثج تثثثقثثثدمي اخلثثثدمثثثات 
والدعم  الأولية  الإ�صعافات  يف  التدريبية 
النف�صي ودورات اخلياطة ودورات �صيانة 
التعليمية  احلا�صب الآيل وتقدمي الرامج 
العلج  دورة  ل�صتحداث  اإ�صافة  للأطفال، 
الأردنثثيثثة  العا�صمة  يف  بالر�صم  النف�صي 
الثثزعثثري  اإربثثثد وخمثثيثثم  عثثّمثثان وحمافظة 

للجئني ال�صوريني.
 كما قام فريق من مركز امللك �صلمان للإغاثة 
بزيارة  الأول،  اأم�س  الإن�صانية  والأعمال 
ي�صتهدف  الثثذي  الإيثثثواء  مل�صروع  تفقدية 

اللجئني الروهينجا يف بنغلدي�س.
واطثثلثثع الثثفثثريثثق عثثلثثى �ثثصثثري اأعثثمثثال تنفيذ 
لجئ   3000 منه  ي�صتفيد  الثثذي  امل�صروع 
مثثن خثثلل بثثنثثاء 500 وحثثثدة اإيثثوائثثيثثة يف 

مقاطعة كوك�س بازار.
 ووّزع مركز امللك �صلمان للإغاثة والأعمال 
الإن�صانية اأم�س 2،680 �صلة غذائية للفئات 
وحثثثريان،  حثثر�ثثس،  مبثثديثثريثثات  املحتاجة 
حجة،  ملحافظة  التابعة  وعب�س  ومثثيثثدي، 

ا�صتفاد منها 23،241 فرًدا.
تقدمها  التي  اإطثثار اجلهود  ذلك يف  وياأتي 
اململكة ممثلة باملركز للتخفيف من معاناة 
ال�صعب اليمني ال�صقيق وتلبية احتياجاته 

الغذائية الأ�صا�صية.

 نظام رقمي جديد 
للتراخيص البيئية

الريا�ض - البالد
والزراعة  واملياه  البيئة  وزير  د�صن 
الوطني  املركز  اإدارة  رئي�س جمل�س 
للرقابة على اللتزام البيئي املهند�س 
عبد الرحمن بن عبد املح�صن الف�صلي 
الرقمي  والتفي�س  الراخي�س  نظام 
ور�صة  ح�صور  خلل  وذلك  للمركز، 
التي  بيئتك"  ل�ثثصثثتثثدامثثة  "�صحح 
بح�صور  بالريا�س،  املثثركثثز  نظمها 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزير  نائب 
املثثثهثثثنثثثد�ثثثس مثثثنثثث�ثثثصثثثور املثث�ثثصثثيثثطثثي، 
البيئية،  واملراكز  الثثوزارة  وقيادات 
وعثثدد مثثن قثثادة اجلثثهثثات احلكومية 
اإ�صافة  التنموية  املن�صاآت  وكثثرى 

اإىل القطاع غري الربحي.
ويثثثاأتثثثي تثثد�ثثصثثني الثثنثثظثثام الثثرقثثمثثي 
اجلديد للت�صاريح، والنظام الرقمي 
التحول  عملية  اإطثثار  يف  للتفتي�س، 
الثثرقثثمثثي الثثتثثي تثث�ثثصثثهثثدهثثا املثثمثثلثثكثثة، 
مبا  الثثذكثثيثثة،  بالتطبيقات  ودعثثمثثهثثا 
واملمار�صات  املعايري  مثثع  يتما�صى 

العاملية.
 ويثث�ثثصثثتثثهثثدف املثثث�ثثثصثثثروع حتثث�ثثصثثني 
جتثثربثثة املثث�ثثصثثتثثفثثيثثد، ورفثثثثع الثثوعثثي 
وتطبيق  البيئية،  باملعايري  لللتزام 
املعتمدة،  والإجثثثثراءات  ال�صيا�صات 
و�ثثصثثمثثان �ثثصثثلمثثة الإجثثثثثثراءات. كما 

اأمتثثتثثة  الثثنثثظثثام اجلثثديثثد عثثلثثى  يعمل 
اخلثثثدمثثثات، وا�ثثصثثتثثقثثبثثال الثثبثثلغثثات 
ومثثعثثاجلثثتثثهثثا، والثثتثثقثثيثثيثثم الثثبثثيثثئثثي، 
واإعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار، 
والت�صاريح  الثثراخثثيثث�ثثس  وتثثوفثثري 
يهدف  كما  رقمية،  باآليات  البيئية 
رفع  اإىل  احلثثديثثث  التفتي�س  نثثظثثام 
وامليداين  الرقابي  العمل  اإمكانات 
يف  الدقة  يكفل  مبا  املركز،  ملفت�صي 
باللتزام  ويرتقي  املخالفات  �صبط 
اجلثثودة  م�صتويات  لأعثثلثثى  البيئي 

والكفاءة.
واأو�ثثثثصثثثثح  وزيثثثثر الثثبثثيثثئثثة واملثثيثثاه 
والزراعة رئي�س جمل�س اإدارة املركز 
الوطني للرقابة على اللتزام البيئي 
املهند�س عبد الرحمن بن عبد املح�صن 
ت�صليم  مهلة  متثثديثثد  اأن  الف�صلي، 
تنتهي  التي  الت�صحيحية  اخلطط 
املقبل،  يوليو  �صهر  مثثن  الأول  يف 
 – الر�صيدة  القيادة  مثثن  دعثثمثثًا  جثثاء 
حفظها الله – لتمكني جميع من�صاآت 
القطاعني العام واخلا�س من ت�صليم 
اللتزام  ملركز  الت�صحيحية  خططهم 
البيئي ل�صمان المتثال لنظام البيئة 
على  حر�صًا  التنفيذية؛  ولثثوائثثحثثه 
الوطن  ثثثروات  على  احلفاظ  اأهمية 

البيئية.

انتهاء التعداد الذاتي غدا 
واستمرار الميداني
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جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ مها العواودة  

 كــ�ــســف حمــلــل الــطــقــ�ــس يف املـــركـــز الــوطــنــي 

للأر�ساد عقيل العقيل يف ت�سريح لـ"البالد" اأن 

درجات احلرارة تعاود الهبوط اإىل م�ستوياتها 

التي  الرملية  العا�سفة  بعد  املعتادة،  ال�سنوية 

�سهدتها عدة مناطق يف اململكة؛ اأبرزها مناطق 

الباطن،  حفر  رفحة،  ال�سمالية" عرعر،  احلدود 

اأثرت  امل�ساء  �ساعات  ويف  ال�سرقية"  واملنطقة 

واجلبيل؛  ال�سرقي  وال�ساحل  الــريــا�ــس  على 

 70 اإىل  خللها  ــريــاح  ال �سرعة  و�سلت  حيث 

انعدام  يف  ت�سبب  الــذي  الأمــر  ال�ساعة؛  يف  كم 

الروؤية الأفقية.

يف حني �سيبداأ تاأثري العا�سفة بالنخفا�س على 

مناطق و�سط و�سرق اململكة، وتبقى موؤثرة على 

جنوب منطقة الريا�س وجنران.

اجلزء  على  الن�سطة  الرياح  اأن  العقيل  اأكد  كما 

ال�سمايل والأو�سط من البحر يف �سواحل تبوك 

واملدينة املنورة ومنطقة مكة املكرمة اأثرت على 

ارتفاع املوج اإىل اأكرث من مرتين ون�سف.

واملــنــاخ  الطق�س  يف  الباحث  حــذر  جهته،  مــن 

ــه على  عــبــدالــعــزيــز احلــ�ــســيــنــي، يف تــغــريــدة ل

تويرت، من اخلروج  يف حالت الغبار والأتربة، 

الكمامات  ارتـــداء  اإىل  نف�سه  الــوقــت  يف  داعــيــا 

الــواقــيــة عــنــد اخلــــروج مــن املــنــزل يف حــالت 

ال�سرورة ، اإىل جانب اإغلق النوافذ والأبواب، 

ون�سح من لديه ح�سا�سية مزمنة بتناول الأدوية 

وا�ستخدام البخاخات يف وقتها ح�سب تعليمات 

الطبيب. 

وا�ستطرد احل�سيني، اأن عدة مدن �سهدت اأم�س 

ـــه حتـــرك  جــنــوبــًا اإىل  مــوجــات مــن الــغــبــار واأن

املنطقتني الو�سطى وال�سرقية. 

وكـــان املــركــز الــوطــنــي لــلأر�ــســاد قــد تــوقــع يف 

تقريره عن حالة الطق�س ا�ستمرار تاأثري الرياح 

تتحول  قــد  والــغــبــار،  للأتربة  املــثــرية  الن�سطة 

�سبة  اأو  انعدام  اإىل  تــوؤدي  ترابية  عا�سفة  اإىل 

منطقتي  على  الأفقية  الــروؤيــة  مــدى  يف  انعدام 

اجلوف واحلدود ال�سمالية ميتد تاأثريها لت�سمل 

والريا�س  والق�سيم،  حائل،  مناطق  من  اأجــزاء 

توؤثر  اأن  املتوقع  من  اأنــه  اإىل  لفتا  وال�سرقية، 

لــلأتــربــة والــغــبــار يف  املــثــرية  الن�سطة  الــريــاح 

مدى الروؤية الأفقية على مناطق تبوك، واملدينة 

الأجـــزاء  على  خا�سًة  املــكــرمــة؛  ومكة  املــنــورة 

ال�ساحلية منها.

جدة ـ البالد  

»وقــايــة«،  العامة  ال�سحة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكــد 

مر�س  مــن  الت�سايف  اأن  الــقــويــزاين،  ر�ــســود  بــن  عبدالله 

القويزاين،  واأ�ــســاف  طبيعي.  ب�سكل  يتم  القردة  جــدري 

علجي  تدخل  دون  يتم  الــقــردة  جــدري  مــن  الت�سايف  اأن 

عن  وينتقل  �سريع،  ب�سكل  النا�س  بني  ينتقل  ول  غالبا، 

طريق احليوانات. واأكمل، اأن ذلك املر�س ينتقل من خلل 

اأهمية  اإىل  م�سريا  بــاحلــيــوانــات،  الحتكاك  اأو  التعامل 

التزام امل�سافرين بلب�س الكمامة والبتعاد عن الزدحام.

عدم  اأي�سا،  عليهم  امل�سافرين  اأن  اإىل  القويزاين  واأ�ــســار 

نف�سه  عــزل  ال�سخ�س  على  ويجب  احلــيــوانــات  ملم�سة 

ب�سخ�س  الحــتــكــاك  حــال  يف  ال�سحية  اجلــهــات  واإبـــلغ 

القادمني  جميع  على  الك�سف  مت  اأنـــه  واأردف،  م�ساب. 

واإجـــراءات  القردة  جــدري  بها  ي�ستوطن  التي  الــدول  من 

التقييم م�ستمرة للفريو�س. من ناحيته، ك�سف ا�ست�ساري 

فريو�سات  عائلة  عن  الدما�س،  �سالح  الباطنية،  الأمرا�س 

اجلدري، التي ت�سم جدري القرود املنت�سر موؤخًرا يف عدة 

دول حول العامل. وقال الدما�س: »جدري القرود هو اأحد 

الفريو�سات املنتمية لعائلة كبرية من فريو�سات اجلدري، 

التي ت�سم 4 فريو�سات«، م�سيًفا: »وهي اجلدري الب�سري، 

وجدري البقر، وجدري الفاك�سينيا، وجدري القرود«.

وتــابــع:»لــقــاح اجلــــدري ا�ــســتــخــدم ب�سكل كــبــري جـــًدا يف 

اجلدري  فريو�س  على  للق�ساء  وا�ستخدم  املا�سي  القرن 

�سد  التطعيم  حينها  وتوقف   ،1980 عــام  ال�سومال  يف 

اجلـــدري، والــفــريو�ــس مـــازال مــوجــود؛ حيث حتتفظ به 

بع�س الدول كاأ�سلحة جرثومية«.

اإفــريــقــيــا الــو�ــســطــى يف  واأمت: »اجلــهــود الــتــي بــذلــت يف 

ال�سبعينات هي التي اأ�سهمت يف اكت�ساف اأول حالة ب�سرية 

م�سابة بجدري القرود ومنذ ذلك احلني اكت�سفت يف عدة 

دول«. يختلف جدري القردة عن الإ�سابة بفريو�س كورونا 

يف علمات الطفح اجللدي، كما اأن علمات الطفح اجللدي 

اإىل متييز  توؤدي  القردة  امل�ساب بجدري  التي تظهر على 

املري�س ب�سهولة والبتعاد عنه.

ينتقل  ــقــردة  ال جـــدري  اإن  قــالــت:  ال�سحة  وزارة  كــانــت 

للإن�سان عن طريق امللم�سة املبا�سرة للدماء اأو الإفرازات 

املخاطية للحيوان امل�ساب.

واأ�ـــســـافـــت، اأن جتــنــب خمــالــطــة املــ�ــســابــني ومــلمــ�ــســة 

اليدين وتعقيمهما للحد من  احليوانات امل�سابة مع غ�سل 

جــدري  فــريو�ــس  اأن  اإىل  م�سرية  الــقــردة،  جــدري  انت�سار 

القردة يعترب من نف�س ف�سيلة فريو�س اجلدري.

األرصاد لـ            : مستويات
الحرارة تعاود الهبوط بعد العاصفة 

جدري القرود ال ينتشر سريعا 
أكدت أهمية التزام المسافرين بلبس الكمامة.. »وقاية«:

الفطرية: لم نصدر إعالنًا حول عالقة »البابون« بالجدري
الريا�ض ـ البالد               

نفى املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية �سدور اأي اإعلن عن علقة قرود 

البابون باجلدري، لفًتا اإىل اأن امل�سدر الرئي�س لبيانات املركز هي قنواته 

الإعلمية الر�سمية فقط، املوجودة يف و�سائل التوا�سل املختلفة.

لتقييم  برناجًما  اأ�سهر  منذ  ينفذ  اأنــه  اخل�سو�س  بهذا  املركز  واأكــد 

اأ�سرار تزايد اأعداد القرود؛ بهدف تقييم الأ�سرار الناجتة عن تزايد 

الأ�ــســرار  �سمنها  ومــن  لها،  املخ�س�سة  غري  املــواقــع  يف  اأعــدادهــا 

هذه  مــن  للحد  املنا�سبة  احلــلــول  واإيــجــاد  عــام  ب�سكل  ال�سحية 

م�سح  لإجــراء  ميدانية  فــرق  ن�سر  على  املركز  وعمل  الأ�ــســرار. 

حتديد  اأجهزة  وا�ستخدام  العينات،  اأخــذ  طريق  عن  ميداين 

معلومات،  قاعدة  وبناء  مواقعها،  لتوثيق   )GPS( املواقع 

النطاق  ل�ستك�ساف  متقدمة  بتقنيات  الــفــرق  وت�ستعني 

املكاين. وت�سم الفرق نخبة من العلماء واخلرباء والعلماء 

بعد  الفريق  �سيعمل  حيث  املتخ�س�سني؛  والبيطريني 

النتهاء من امل�سح امليداين على خطٍط متكاملة وحملت 

من  واحلــد  )البابون(،  قــرود  م�سكلة  ملعاجلة  توعوية 

واإحــداث  الطبيعية  بيئاتها  اإىل  واإعادتها  اأعــدادهــا، 

بالتزامن  املــركــز،  واأطــلــق  وطبيعي.  بيئي  تــوازن 

قرود  اإطعام  بعدم  توعوية  حملت  امل�سروع  مع 

غري  اأماكنها  يف  املخلفات  تــرك  وعــدم  البابون، 

املخ�س�سة، وعدم اقتنائها وتربيتها يف املنازل، 

اأو تكييفها للعي�س يف غري بيئتها.

الريا�ض ـ البالد  

اله�سمي  اجلهاز  بق�سم  ممثلة  الطبية،  �سعود  امللك  مدينة  اأكــدت 

والكبد واملناظري، اأن التهاب القولون التقرحي يعد من اللتهابات 

تت�سبب  التي  الغليظة وامل�ستقيم،  الأمعاء  اأو  القولون  املزمنة يف 

الأعرا�س  اأكرث  اأن من  القولون، مبينة  بظهور تقرحات يف جدار 

واآلم  بالدم  م�سحوب  اإ�سهال  حدوث  هو  املر�سية  للحالة  �سيوعًا 

يف البطن مع نق�س الوزن اللإرادي، وقد يفقد املري�س التحكم يف 

الإخراج مع وجود التهابات امل�ستقيم.

الدكتور  واملناظري  والكبد  اله�سمي  اجلهاز  ا�ست�ساري  واأو�سح 

اإبراهيم الرزوق باأن عدم ال�سيطرة على التهاب القولون التقرحي 

قد يزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون يف امل�ستقبل البعيد، 

التي  اأن من الأمرا�س  ال�سمي، مبينًا  القولون  وقد ي�سبب ت�سخم 

الكلى،  ح�سوات  هي  التقرحي  القولون  التهاب  نتيجة  حتدث  قد 

والتهاب اجللد، والتهاب املفا�سل والتهاب العينني.

التهاب  اأعرا�س  تفاقم  عدم  يف  ت�ساعد  قد  ممار�سات  هناك  وقــال: 

القولون التقرحي عند حدوث النتكا�سة، ومنها ال�ستمرار ب�سرب 

الأطعمة  تناول  من  واحلد  اليوم،  طوال  املاء  من  منا�سبة  كميات 

الغازية  الد�سمة وامل�سروبات  الأطعمة  بالألياف مع جتنب  الغنية 

واأي�سًا جتنب منتجات الألبان.

القولون  التهاب  مع  للتعاي�س  الن�سائح  من  عــددًا  ــرزوق  ال وقــدم 

على  يحتوي  متوازن  اأكل  تناول  على  احلر�س  ومنها  التقرحي، 

للوقاية  الفوليك وفيتامني ب12  الألياف وغني باحلديد وحم�س 

من فقر الدم اأو علجه وممار�سة الريا�سة، والتخفيف من التوتر 

والقلق.

»سعود الطبية«: القولون
التقرحي بوابة لألورام الخبيثة 
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عربت عدد من مالكات ال�سيارات عن ا�ستغرابهن من ا�ستغالل بع�ض العمالة الوافدة جلهلهن مبيكانيكا وكهرباء وزينة ال�سيارات  ما يجعلهم يرفعون الأ�سعار وين�سبون على �ساحبات ال�سيارات ، ف�سال عن قيام بع�ض 
العمالة يف الور�ض برتكيب قطع غيار  جتارية بدل عن الأ�سلية، ويف نف�ض الوقت  يقدمون فاتورة  �سراء لالأجهزة الأ�سلية؛ اإمعانا يف الن�سب والتدلي�ض.

ثابتة، ميكن   الغ�ض، واأ�سعارها  اأن هناك وكالة معتمدة ل متار�ض  ال�سيارت ح�سني احلربي  اأكد خبري  فيما  الغيار،  الور�ض وبع�ض حمالت قطع  ال�سيارت؛ حيث حتدثن عن معاناتهن مع  " التقت بعدد من مالكات  " البالد 
�سراء " ال�سبريات " منها، بينما اأكد املحامي يو�سف الزايدي اأن من تتعر�ض للغ�ض والن�سب من قبل الور�ض اأو حمالت زينة ال�سيارات اأو قطع الغيار، فعليها تقدمي �سكوى لوزارة التجارة لإن�سافها.

وافدون ينصبون على مالكات السيارت
جدة - رانيا الوجيه 

تستغلون جهل المرأة بعالم صيانة وميكانيكا المركبات  

بعض المغاسل تستخدم مواد ال تناسب هيكل المركبات 

بع�ض  تعاين  نبيل:  رهام  تقول  بداية.. 
الــ�ــســيــدات مــن ال�ــســتــغــالل املــــادي يف 
ــيــارات وحمــــالت الــزيــنــة  ــ�ــس مــغــا�ــســل ال
واأي�سا يف �سيانة ال�سيارات، خا�سة يف 
املوا�سم اأو يف اأوقات الذروة، وعلى اأي 
ال�سيارات  اإىل مغا�سل  الذهاب  قبل  فتاة 
بالأ�سعار  تــامــة  ـــة  دراي على  تــكــون  اأن  
�سبيل  على  فهناك  امل�ستخدمة،  واملــواد 
املثال بع�ض مغا�سل ال�سيارات ت�ستخدم 
ما  لل�سيارات،  خم�س�سا  لي�ض  �سابونا 
يت�سبب يف ت�سوية هيكل املركبة، وهذا 

ال�سوؤال  ومع  �سابقا،  منه  اأعاين  كنت  ما 
ثابتة  املغا�سل  اأ�سعار  اأن  والبحث عرفت 
طــيــلــة الـــعـــام، ل تــرتــفــع حــتــى يف اأيـــام 

املوا�سم. 

 أسعار فلكية 
قائلة:  جتربتها  ال�سيخ  ي�سرا  وتـــروي 
ــدي مــوقــف مــع اأحـــد حمــالت زينة  كــان ل
ليد"   ملبات"  تركيب  واأردت  ال�سيارات، 
حيث  فــلــكــيــة؛  الأ�ــســعــار  اأن  فاكت�سفت 
ترتاوح بني 700 - 1000 ريال، عندها 
طــلــبــت مـــن اأخــــــرى الـــذهـــاب وتــركــيــب 
حــدود   يف  ال�سعر  كــان  وفــعــال  اللمبات، 
اأن  عــرفــت  اللحظة  تلك  ومــن  املــعــقــول، 
ال�سيارات والعمالة  بع�ض حمالت زينة  
الوافدة ي�ستغلون جهل ال�سيدات باأ�سعار 
يف  ويــغــالــون  الــ�ــســيــارات،  م�ستلزمات 

الأ�سعار ب�سورة كبرية . 
 ول يــتــوقــف الأمـــــر عــنــد  هــــذا احلـــد- 
اجلبيلي  وعد  اأو�سحت   حيث  فح�سب- 
ـــور�ـــض الــتــي  بــقــولــهــا: هــنــاك بــعــ�ــض ال
�سادفتها لي�ض لديهم اأمانة، اأو م�سداقية 
يف الأ�سعار، خا�سة عندما تكون العميلة 
�سيدة، وتريد اإ�سالح مركبتها، ويف مثل 
تعتمد  العمالة  بع�ض  فــاإن  احلــالت  هذه 
جتارية  قطعا  وت�سع  الغ�ض  �سيناريو 
يــاأخــذون  الــوقــت  نف�ض  ويف  لل�سيارة، 

ثمنها على اأنها قطع اأ�سلية .

 

استغالل مادي 
املــادي  ال�ستغالل  بقولها:  وا�ستطردت 
اأمر موجود يف كل  ال�سيارات  يف ور�ض 
مــكــان بــالــعــامل، واجلــهــل بـــاأي �ــســيء هو 
مــن جانب  كــبــرية.  م�سكلة  ذاتـــه  حــد  يف 
ا�ستغاللهم   يتم  رجــال  هناك  اأي�سا  اآخــر، 
ال�سيانة،  مراكز  اأو  الــور�ــض  بع�ض  يف 
ميديا"   "ال�سو�سيال  مقاطع  مع   واليوم 
وت�سوير بع�ض ال�سيدات للمواقف التي 
العمالة يف  قبل بع�ض  لها من  يتعر�سن  
الغ�ض  حــالت  تظهر  بــداأت  الور�ض،  تلك 
نظرا   ووا�ــســح،  كبري  ب�سكل  والن�سب 
اإذا  فمثال  ال�سيارات،  بعامل  املــراأة  جلهل 
كانت ال�سيارة تعاين من م�سكلة ب�سيطة، 
اأو  امليكانيكي  الــعــامــل  اأن  جنــد  فــاإنــنــا 
الكهربائي ي�سخم امل�ساألة، ويهول الأمر؛ 
من اأجل احل�سول على مبالغ �سخمة من 

�ساحبة ال�سيارة.

رفع األسعار 
�ــســيــارات،  فــنــي  ح�سني احلــربــي خــبــري 
ومــراقــب جـــودة يــو�ــســح قــائــال: تعترب 
املـــــراأة يف الــ�ــســعــوديــة حــديــثــة عــهــد يف 
الغيار  قطع  فهم  ويف  ال�سيارات،  قيادة 
والأ�سعار، وبالتايل لالأ�سف هناك الكثري 
خربتها  ــة  ــل وق حــداثــتــهــا  ي�ستغل  ممـــن 
بالحتيال  ويــقــوم  ال�سيارات،  عــامل  يف 

ــعــار، وتــلــك احلــالت  الأ�ــس عليها ورفـــع 
ال�سغرية  املــراكــز  يف  تــوجــد  مــا  غــالــبــا 
وبــعــ�ــض الـــور�ـــض، وعــلــى جــانــب اآخـــر، 
وال�سركات  الــكــربى  الــوكــالت  اأن  نــرى 
واأ�سعار  و�سي�ستم  نظام  لديها  املعروفة 
ال�سركة  اإدارة  لدى  ثابتة م�سجلة ر�سميا 
دائما  الــتــالعــب  اأمـــا  الــتــجــارة،  ووزارة 
ال�سغرية والور�ض  املحالت  مايكون من 

التي ليوجد لديها فواتري �سريبية. 
ملغا�سل  بالن�سبة  قائال:  وين�سح احلربي 
قطع  حمــالت  اأو   الور�ض  اأو  ال�سيارات 
معتمدة،  اأمــاكــن  هناك  ال�سيارات  غيار 
ــيــارة قــدميــة اأو  ــ�ــس فــحــتــى لـــو كــانــت ال
اإىل  وحتتاج  جديدة  حتى  اأو  م�ستعملة 
تغيري قطع، فالأف�سل التوجه اإىل الوكالة 
مبا�سرة واإذا كانت ل تريد الوكالة فهناك 

ومعروفة،  معتمدة  اأخرى  ملراكز  اأ�سماء 
�سريبي  وبرقم  موثقة،  فواتري  وتقدم 
و�سعر ثابت اأي�سا يف حال ذهبت �ساحبة 
�سعرا  ووجدت  اآخر،  مكان  اإىل  ال�سيارة 
منخف�سا ميكن ال�سخ�ض بالفاتورة التي 

لديه اأن ي�ستعيد املبلغ الذي دفعه.

 االستعانة باليوتيوب 
 من جهتها، ترى �سمارة �سعيد، خمت�سة يف 
الفتيات  اأنه  عادة ماتقع  ال�سيارات،  تقنية 
يف هذه املواقف من ا�ستغالل بع�ض العمالة 
ال�سيارات؛  و�سيانة  مليكانيكا  املراأة  جلهل 
اأخ  لديهن  لي�ض  الــالئــي  الفتيات  خا�سة 
والأ�ــســعــار،  املــعــلــومــات  يعطيها  زوج  اأو 
وغ�سيل  �سيانة  م�سوؤولية  هو  يتبنى  اأو 
ال�سيارة؛ لذلك عليها تثقيف نف�سها بنف�سها، 
اأي�سا  اأهل اخلربة يف هذا املجال،  وت�ساأل 
ومتابعة  باليوتيوب  ت�ستعني  اأن  ت�ستطيع 
كل مايخ�ض ال�سيارة، واأن متيز بالعقل من 
تكلفته  زيت  تغيري  فهناك  الأ�سعار،  ناحية 
ل تتعدى 60 اإىل 100 ريال وياأتي العامل 
ويطلب منها مبلغا اأكرب من املتوقع؛ بحجة 
اأنه ا�ستبدل لها عدة اأ�سياء يف ال�سيارة مثل 
اأن  فعليها  وغــريهــا،  البواجي  اأو  الفالتر 
تعلم مدة تغيري هذه  الأجزاء ب�سكل دوري. 

تفاوت العقوبات 
املحامي  يو�سح  القانونية  الناحية  من 
اأنــــه يف حـــال ذهبت  الـــزايـــدي  يــو�ــســف 
مغا�سل  اأو  الور�ض  اإىل  ال�سيدات  اإحدى 
وراأت  ال�سيانة،  ور�ـــض  اأو  الــ�ــســيــارات 
ال�سعر الذي يفرت�ض اأن يكون، ل يتطابق 
اإبالغ  فورا  فعليها  الأ�سا�سي،  ال�سعر  مع 
وزارة التجارة يف هذا ال�ساأن، وبالتايل 
�سيتم معاقبة املن�ساأة، وتتفاوت العقوبة 
وغالبا  عليها،  املقام  امل�ساألة  ح�سب  على 
املن�ساأة  اإغــــالق  بــني  الــعــقــوبــة  مــاتــكــون 
وفر�ض غرامة؛ لذلك يجب اأن ننوه على 
تطابق  عــدم  حــالــة  يف  ال�سيدات  جميع 
من  املقدمة  اخلدمات  من  اأي  يف  ال�سعر 
اأن  مــن  التاأكد  ومت  ال�سيارات،  خــدمــات 
هناك اختالفا يف الأ�سعار اأو التمييز يف 
فعليها  الرجل،  اأو  املــراأة  بني  ال�ساأن  هذا 
وزارة  يف  بــالغ  لرفع  فــورا  تتوجه   اأن 

التجارة، واأي�سا يف حماية امل�ستهلك. 

وكاالت معتمدة لبيع 
قطع الغيار بأسعار 

مناسبة 

تركيب قطع تجارية 
والمطالبة بأسعار 

مرتفعة 

  تضخيم األعطال من 
أجل الحصول على 

مبالغ كبيرة 

يو�سف الزايدي ح�سني احلربي رهام نبيل

 على المرأة تثقيف 
نفسها حتى ال تقع 

ضحية النصب 
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وزير الطاقة: نأمل اتفاقا جديدا لـ"أوبك بلس"
لندن - وكاالت

من  اإنــه  �سلمان:  بن  العزيز  عبد  الأمــر  الطاقة  وزيــر  قــال 
يبدو  قــد  الـــذي  ال�سكل  حتــديــد  لأوانـــه  ال�سابق 
عليه اتفاق اأوبك+ اجلديد نظرًا حلالة عدم 
اليقني يف ال�سوق، م�سيفًا اأن )اأوبك+( 
الــطــلــب  كــــان  اإذا  الإنــــتــــاج  �ــســتــزيــد 

موجودا.  
اأن  تاميز"،  "فاينان�سال  �سحيفة  مــع  مقابلة  يف  واأ�ــســاف 
اململكة تاأمل يف التو�سل اإىل اتفاق مع )اأوبك+ ( التي ت�سمل 
التحالف  اأن يقدر قيمة  العامل يجب  اأن  رو�سيا، م�سددًا على 

بني منتجي النفط.  
طاقة  نق�ص  اإىل  يعود  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  اإىل  واأ�سار 
فقد  العامل  اأن  مبينًا  ال�سرائب،  وارتــفــاع  العاملية  التكرير 

حوايل 4 ماليني برميل من طاقة التكرير، منها 2.7 مليون 
برميل منذ بداية جائحة كورونا.  

و�سدد وزير الطاقة على اأهمية اإبعاد ال�سيا�سة عن )اأوبك+( 
مبينا اأن هذا التحالف �سيكون �سروريا لإجراء اأي تعديالت 
منظمة يف امل�ستقبل و�سط حالة من عدم اليقني ب�ساأن عمليات 
العاملي  والنمو  ال�سني  يف  كورونا  فرو�ص  ب�سبب  الإغــالق 

و�سال�سل التوريد. 

وطاقة  الإنــتــاج  يف  الختناقات  لتخفيف  اإنــه  �سموه:  وقــال 
يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  احلــكــومــات  على  يتعني  التكرير، 
طاقة  م�سادر  اإىل  الــدول  حتول  مع  حتى  الهيدروكربونات 

نظيفة. 
الذي   2020 لعام  باتفاقها  التزمت  بل�ص"  "اأوبك  اأن  يذكر 
�سهر  كل  الإنــتــاج  اإجــمــايل  التحالف  اأع�ساء  يرفع  مبوجبه 

بكمية تبلغ 430 األف برميل يوميًا.  

الريا�ض - البالد
 حققت تقنية الذكاء ال�سطناعي نتائج علمية وعملية 
الإن�سان  على  و�سهلت  الــزمــن،  واخت�سرت  مذهلة، 
املتوقع  ومــن  عنها،  املنبثقة  ال�ستخدامات  بع�ص 
يف  الطرق  ت�سهد  اأن  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل 
املرور  اإ�ــســارات  وتفهم  اآلًيا  تتحرك  مركبات  اململكة 
با�سم  ُتعرف  التقنية  فهذه  ب�سري،  تدخل  اأي  بــدون 
با�ستخدام  تعمل  التي  القيادة"  ذاتية  "املركبات 

اأدوات الذكاء ال�سطناعي.
قد  الكهربائية  لل�سيارات  د"  "لو�سِ �سركة  وكــانــت   
اأول  اإن�ساء  عن  اتفاقية  توقيع  عن  مــوؤخــًرا  اأعلنت 
بطاقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  لها  م�سنع 
واأكــدت  �سنوًيا،  �سيارة   )155.000( تبلغ  اإنتاجية 
كهربائية  مركبة   )50،000( ب�سراء  التزامها  اململكة 

اإ�سافية  مــركــبــة   )100،000( �ــســراء  اإمــكــانــيــة  مــع 
البدء  املرجح  ومن  القادمة،  الع�سر  ال�سنوات  خالل 
ال�سوق  يف  الكهربائية  امل�سنع  مركبات  ت�سليم  يف 

ال�سعودي خالل الربع الثاين من عام 2023.
ال�ستثمارية  للعالقة  امــتــدادًا  اخلــطــوة  هــذه  وتعد 
الوثيقة التي بداأها �سندوق ال�ستثمارات العامة مع 
بدعم  اأ�سهمت  التي   ،2018 عام  منذ  د  لو�سِ جمموعة 
جهود اململكة يف قطاع �سناعة ال�سيارات الكهربائية 
اإ�سرتاتيجية  مع  ومتا�سيًا   ،2030 ــة  روؤي اإطــار  يف 
ـــع عــجــلــة الــتــحــول القــتــ�ــســادي  الــ�ــســنــدوق يف دف

للمملكة، واإطالق قطاعات جديدة.
ومتتاز املركبات ذاتية القيادة بقدرتها على ا�ست�سعار 
حميطها والتحرك بتحكم واكتفاء ذاتي، وُت�سهم يف 
تخفيف الزحام املروري يف الطرق، وحت�سني جودة 

املرورية،  ال�سالمة  درجــات  اأعلى  وحتقيق  احلياة، 
وهذه مزايا اهتمت بها روؤية اململكة 2030 يف اإطار 
تطلعاتها يف ال�ستفادة من جمالت التقنية والبتكار 
والعلوم، واحلر�ص على اأن تكون اململكة يف م�ساف 

الدول الرائدة يف ا�ستخدامات التقنيات احلديثة.
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكــد  فيما  ذلــك،  ياأتي 
نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
له  كلمة  يف  الــدفــاع  وزيـــر  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
اإبان افتتاح اأعمال القمة العاملية للذكاء ال�سطناعي 
اأهمية العمل ِبجد لال�ستفادة من الذكاء  عام 2020م 
�سبيل  يف  اإمــكــانــاتــه  اأق�سى  واإطـــالق  ال�سطناعي 
اململكة  لتغدَو  واقت�ساداتنا  مبجتمعاتنا  الرتــقــاء 
ولنجعل  الــعــامل،  يف  ال�سطناعي  للذكاء  منــوذًجــا 

اأف�سل ما يف البيانات والذكاء ال�سطناعي واقعًا.

لتح�سني  النقل  قــطــاع  مــع  حالًيا  "�سدايا"  وتعمل 
البنية التحتية للنقل، وتعزيز ال�سالمة يف مكوناته، 
اإ�سدارها  يف  ورد  ح�سبما  املوا�سالت  كفاءة  ورفــع 
"املركبات  بعنوان  2022م  يناير  ل�سهر  الإلكرتوين 

ذاتية القيادة - جتارب وحتديات"، ويف حال �سهدت 
وزيــادة  تقنياتها  يف  تطوًرا  القيادة  ذاتية  املركبات 
يف اإنــتــاجــهــا وتــ�ــســارًعــا يف اخــتــبــاراتــهــا واعــتــمــاًدا 
ل�سيا�ساتها فاإنه من املتوقع اأن ت�سبح اآمنة وموثوقة 

العامل عام  بحلول عام 2025م، ومتاحة جتاريًا يف 
عام  بعد  اجلديدة  املبيعات  ن�سف  وت�سكل  2030م، 
عام  بحلول  اجلميع  مــتــنــاول  يف  لتكون  2045م، 

2050م.

رفع كفاءة قطاع التصفية والبيع
الريا�ض - البالد

 تعزيزا للتعاون بني اجلهات الق�سائية واحلكومية 
ر�سا  وتعزيز  احلــقــوق  ا�ستيفاء  عملية  لت�سريع 
والت�سفية  ــاد  ــن ــس الإ� مــركــز  ــن  اأعــل املــ�ــســتــفــيــديــن، 
النموذج  لتفعيل  التجريبي  الــبــدء  عــن  "اإنفاذ" 
لت�سريع  جــديــدة  كخطوة  املــركــز  لعمليات  املــطــّور 
اإليه،  امل�سندة  لالأ�سول  والبيع  الت�سفية  اإجــراءات 
اإىل  الأعــمــال  اإ�سناد  اآلــيــة  تطوير  مــن خــالل  وذلــك 
عــاٍل من ر�سا  مــزودي اخلدمة مبا يحقق م�ستوى 

امل�ستفيدين.
احلربي  ح�سني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  واأفـــاد 

تقلي�ص  اإىل  يهدف  الإ�سناد  اإجـــراءات  تطوير  اأن 
املدة ومراعاة جودة املخرجات مبا ي�سمن حتقيق 
بروؤية  واملرتبطة  الإ�سرتاتيجية  املركز  م�ستهدفات 
خـــرات  عــلــى  بــالعــتــمــاد  وذلــــك  املــمــلــكــة 2030، 
الأعمال  تنفيذ  وجــودة  اخلدمة  مــزودي  واإمكانات 
اخلدمة  مـــزودي  ت�سنيف  حوكمة  عــر  ال�سابقة، 
ح�سب اخت�سا�سهم مع اجلهات املنظمة مبا ي�سمن 

العدالة وال�سفافية.
كفاءة  رفع جودة  الآلية يف  هذه  اإ�سهام  على  واأكــد 
لي�سمل  املحلي،  ال�سوق  يف  والبيع  الت�سفية  قطاع 
القيمة  لحت�ساب  فّعالة  اإجــراءاٍت  املطّور  النموذج 

الت�سفية  عملية  حوكمة  و�سمان  لالأ�سول  العادلة 
املــ�ــســتــفــيــديــن، مــنــهــا تفعيل  مبـــا يــحــفــظ حــقــوق 
وال�ستعانة  املبدئي  ال�سرت�سادي  التقييم  خطوة 
التقييم  يف  املــتــكــامــلــة  احلـــلـــول  يف  مبــخــتــ�ــســني 
من  املعتمدة  التقييم  تقارير  عــدد  ورفــع  العقاري، 

اجلهات والهيئات الر�سمية املرخ�سة.
الإ�ــســراع يف  مــزودي اخلدمة على  وحــث احلربي 
وخراتهم  مبن�ساآتهم  املتعلقة  البيانات  حتديث 
ال�سابقة من خالل املن�سة الإلكرتونية للمركز، وذلك 
ل�سمان ال�ستفادة من الآلية املطّورة وامل�ساركة يف 

اأعمال الت�سفيات التي يطرحها املركز.

صرف مستحقات مزارعي القمح 

 "متمم" يسلط الضوء على مستقبل الصناعة 
الريا�ض- البالد

مو�سمه  يف  "متمم"  بــودكــا�ــســت  بــرنــامــج  ا�ست�ساف 
الثاين، نائب وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية املهند�ص 
ال�سناعات  "م�ستقبل  بعنوان  حلقة  يف  الزامل  اأ�سامة 

الوطنية".
اأ�ــســبــاب الــرتكــيــز على  وتــنــاول الــزامــل خــالل احللقة 
اأ�سحبت  الــتــي   ،2030 روؤيـــة  يف  ال�سناعي  القطاع 
اململكة  اقت�ساد  لتنويع  الإ�سرتاتيجية  اخليارات  اأحد 

للخروج من عباءة النفط، حيث ي�سكل هذا القطاع %12 
من الناجت املحلي.

ــرثوة  وال ال�سناعة  وزارة  اإن�ساء  ق�سة  وا�ستعر�ص 
ــهــا يف  املــعــدنــيــة، ومــــراحــــل الـــتـــحـــول الـــتـــي مــــرت ب
ت�سعى  التي  وامل�ستهدفات  والتكامل  الهيكلة  اإعـــادة 
القت�سادية  النعكا�سات  عن  حتدث  كما  لها،  للو�سول 
وزارة  متكن  وكيفية  ال�سعودية"،  يف  لرنامج"�سنع 
ال�سناعة والرثوة املعدنية من تغير ال�سورة الذهنية 

لال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي باململكة، واأثر الروؤية 
لتطلعات  وفقًا  القطاع  هذا  وواقع  اأداء  على  والتحول 
فيه  وال�سمولية  ال�سناعي  التنوع  تعظيم  نحو  الدولة 

م�ستقباًل.
يذكر اأن "بودكا�ست متمم" هو اأحد الرامج والأن�سطة 
"متمم"  املالية  واملعرفة  التوا�سل  مركز  ينفذها  التي 
الوعي والثقافة  املالية، واإثراء  املعرفة  لتعزيز م�سادر 

املالية والقت�سادية ب�ستى جمالتها.

الريا�ض- البالد
م�ستحقات  �سرف  عن  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
الــذيــن  املــحــلــي،  الــقــمــح  مـــزارعـــي  الــدفــعــة الأوىل مــن 
املو�سم  لــهــذا  لهم  املخ�س�سة  الكميات  بــتــوريــد  قــامــوا 
املن�سة  1443/1444هـــــــــ، واإغـــــالق احلــ�ــســابــات عــر 
الــر�ــســمــي  املـــوقـــع  ــى  عــل "حم�سويل"  الإلـــكـــرتونـــيـــة 

للموؤ�س�سة.
البنكية  املزارعني  اإيداعه حل�سابات  اإجمايل ما مت  وبلغ 
كمية  ل�سايف  ريال،   )40.692.638( مبلغ  الدفعة  لهذه 

)25.592( طنًا، وذلك لعدد )121( مزارعًا.
املزارعني  من  املحلي  القمح  با�ستالم  املوؤ�س�سة  وبــداأت   

وقد  1443هـــ،  �سعبان   17 من  اعتبارًا  احلــايل  للمو�سم 
بلغ اإجمايل الكمية امل�ستلمة من املزارعني حتى تاريخه 

)89.290( طنًا لعدد )472( مزارعًا.
 )39( رقــم  الــــوزراء  جمل�ص  لــقــرار  تنفيذًا  ذلــك  ويــاأتــي 
قيام  على  باملوافقة  القا�سي  16/1/1438هـــــ  وتاريخ 
ل�سوابط  وفقًا  املــزارعــني  من  القمح  ب�سراء  املوؤ�س�سة 
اإيقاف زراعة الأعالف اخل�سراء ال�سادرة بقرار جمل�ص 
الوزراء رقم )66( وتاريخ 25/2/1437هـــ، واملت�سمن 
املوؤهلني  املزارعني  من  القمح  ب�سراء  املوؤ�س�سة  تكليف 
القمح وذلك ملدة )5( �سنوات  يف حال اختيارهم زراعة 

وبكمية )1.5( مليون طن كل عام كحد اأق�سى.

توقعت نمو مبيعاتها.."سدايا":

طرح السيارات ذاتية القيادة خالل سنوات

تمويل استيراد 
منتجات زراعية 

الريا�ض- البالد
ــنــدوق الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة عـــدًدا  ـــع �ــس وق
منتجات  ــتــراد  ــس ل� الــتــمــويــل  عــقــود  مـــن 
وذلــك  ريـــال،  مليون   367 بقيمة  ــة  زراعــي
ا�ستراد  لتمويل  ال�سندوق  مبادرة  �سمن 
مبادرة  يف  امل�ستهدفة  الزراعية  املنتجات 

الأمن الغـذائي.
املتميزة  �سركة  مع  عقًدا  ال�سندوق  ووقــع 
ال�سعر  ا�ستراد  لتمويل  لالأعالف  الأوىل 
�سركة  مع  وعــقــدًا  ريــال،  مليون   92 بقيمة 
ال�سعر  ا�ستراد  لتمويل  لالأغذية  النافع 
بقيمة 125 مليون ريال، وعقدًا مع ال�سركة 
"اأرا�سكو"  الــزراعــيــة  للخدمات  العربية 
لتمويل  ريـــال  مليون   150 مليون  بقيمة 
وفول  ال�سفراء  والـــذرة  ال�سعر  ا�ستراد 

ال�سويا.
املخزون  لتعزيز  العقود  هذه  توقيع  وياأتي 
ا�ــســتــقــرار �سال�سل  الإ�ــســرتاتــيــجــي و�ــســمــان 
الإمداد الغذائية، وتعوي�ص اأي نق�ص قد يطراأ 
الزراعية  واملنتجات  ال�سلع  اإمــــدادات  على 

ب�سبب تداعيات الأزمة يف اأوكرانيا.
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البالد - مها العواودة          

اأن النظام  اعترب خبري يف ال�ساأن الإيــراين، 

الإيراين بات مرتهاًل وخمرتقًا من الداخل، 

لــلــ�ــســعــب،  قـــريـــب  اإىل خـــال�ـــص  يــ�ــســري  ـــا  م

الــذراع  الــثــوري-  احلــر�ــص  واأن  خ�سو�سًا 

الأقوى لنظام املاليل- ينحدر نحو الهاوية، 

عليها،  كـــان  ــي  ــت ال الـــقـــوة  بــــذات  يــعــد  ومل 

وبالتايل �سيخ�سر قادة النظام الكثري يف ظل 

ت�ساقط قادة احلر�ص واحدًا تلو الآخر. 

ح�سن  الــدكــتــور  ال�سيا�سي  اخلــبــري  وقـــال 

را�سي لـ"البالد": اإن موجة الغ�سب العارمة 

يف اإيران �ستزداد حدتها خالل الأيام القادمة 

ــرغــم مــن القمع  ــجــار، عــلــى ال ــف ــدرجــة الن ل

ال�ــســتــبــدادي،  املـــاليل  نــظــام  مــن  املتوا�سل 

الــ�ــســابــط يف احلــر�ــص  مــقــتــل  اأن   ـــدًا  مـــوؤك

يوؤكد  بطهران  خدائي  �سياد  ح�سن  الثوري 

على  لي�ست  اإيــران  يف  الأمنية  الأو�ساع  اأن 

مايرام، واأن النظام مرتهل للغاية واأن اأقوى 

موؤ�س�سة اأمنية ع�سكرية خمرتقة، م�سريًا اإىل 

اأن ا�ستهداف خدائي

عــمــلــيــات  تــنــفــذ  الـــتـــي   "840 "خلية  مـــن 

ــران  الغــتــيــالت الإرهــابــيــة خــارج حــدود اإي

اإىل  املوجهة  التهامات  بينما  كبري،  تطور 

ــرمــاد يف  جــهــات خــارجــيــة مــاهــي اإل لـــذر ال

اإن  تقول  التي  احلقائق  وتغبي�ص  العيون، 

التزايد.  يف  ما�سية  الداخلية  الن�سقاقات 

�ساحة  انتقال  اأن  اإىل  را�سي  الدكتور  ولفت 

طهران  اإىل  الإيرانيني  امل�سوؤولني  حما�سبة 

اأكــر  يف  املتوا�سلة  الحتجاجات  �ستدفع 

منوهًا  ال�ستعال،  من  مزيد  اإىل  منطقة  من 

التطورات  من  املزيد  �ست�سهد  اإيــران  اأن  اإىل 

م�ستوى  على  العمليات  هذه  ومثل  الأمنية 

امل�سوؤولني يف احلر�ص الثوري اأو م�سوؤويل 

امللف النووي؛ خا�سة اإذا ف�سلت املفاو�سات 

واأ�ساف:"اإيران  اتفاق.  اإىل  الو�سول  يف 

املنطقة  اإىل  الإرهــــــاب  تــ�ــســديــر  ــل  تــوا�ــس

ــعــامل؛ ولــذلــك هــنــاك جــهــات كــثــرية تريد  وال

ملف  يف  املعنيني  وا�ــســتــهــداف  حما�سبتها 

والتكهنات  التحليالت  وتقاطرت  الإرهاب". 

هوية  حــول  املا�سي،  الأحــد  منذ  اإيـــران  يف 

من اغتالوا العقيد باحلر�ص الثوري خدائي 

اأمام منزله يف قلب طهران، وبو�سح النهار؛ 

�سبيه  خدائي  اغتيال  اأن  مراقبون  يــرى  اإذ 

حم�سن  الــنــووي  الــعــامل  اغتيال  ب�سيناريو 

فخري زاده قبل عامني، قرب طهران، ب�سالح 

اأن  قبل  الداخل،  يف  وركب  البالد  اإىل  هرب 

يفرغ ر�سا�سه ب�سيارته وج�سده. 

ال�سابط  اأن  عاملية  اإعـــالم  و�سائل  ـــادت  واأف

الإيراين القتيل ارتبط بخطط "وحدة840" 

ــثــوري،  الــ�ــســريــة، وهـــي تــابــعــة لــلــحــر�ــص ال

قتل  عــمــلــيــات  ب�سل�سلة  ــقــيــام  ال ومــهــمــتــهــا 

دبلوما�سي  ا�ستهداف  بينها  اأوروبــــا،  يف 

اأمريكي  وجرنال  ا�سطنبول،  يف  اإ�سرائيلي 

يف اأملانيا، اإ�سافة اىل �سحايف فرن�سي، كما 

كان م�سوؤوًل عن نقل تكنولوجيا �ساروخية 

لبنان،  يف  الله  حــزب  اإىل  ودقيقة  متطورة 

ات. ف�ساًل عن امل�سريرّ

وغرق خدائي يف دمائه اأمام منزله يف �سرق 

طهران، بعد اأن اأطلق عليه م�سَلرّحان ي�ستقالن 

مــن عني  ــرا  5 ر�سا�سات، وف نــاريــة  دراجـــة 

اإلــقــاء  مــن  ال�سرطة  تتمكن  اأن  دون  املــكــان 

زوجته  لحقًا  عــرت  فيما  عليهما،  القب�ص 

�سيارته  الـــدمـــاء، يف  غــارقــة يف  جــثــة  عــلــى 

البي�ساء اأمام املنزل. ويعد هذا الهجوم الذي 

اأرا�ــســي  على  اإيــرانــيــة  �سخ�سية  ي�ستهدف 

2020، حني قتل  الأبــرز منذ نوفمرب  اإيــران 

باإطالق  زاده  فخري  حم�سن  النووي  العامل 

نار ا�ستهدف موكبه قرب العا�سمة.

أكد أن االنفجار قادم.. خبير في الشأن اإليراني لـ           :

نظام طهران مترهل.. وينحدر نحو الهاوية

واشنطن تؤكد ثبات موقفها تجاه إرهاب "حزب اهلل"

الحوثي يختطف المدنيين في تعز

أكدت دعمها الختيار حكومة لبنانية تعيد البناء

دعم أمريكي للهدنة األممية باليمن

وا�صنطن - البالد   

اإرهاب  حيال  موقفها  الأمريكية  احلكومة  تغريرّ  مل 

طريق  يف  ي�سري  يــزال  ل  اأنــه  معتربة  الله،  حــزب 

"التنظيمات  لئحة  �سمن  و�سعه  الــذي  الإجـــرام 

بن�ساطات  يقوم  اأنــه  كما  الأجنبية"،  الإرهــابــيــة 

م�سبوهة، وي�سبب ا�سطرابات يف لبنان واملنطقة 

بدعم اإيراين كامل.

لها:  بيان  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

اإنها ترحب باإجراء النتخابات الربملانية اللبنانية، 

اإىل نتيجة النتخابات؛ حيث ك�سب  لكنها مل ت�سر 

من  الكثري  و�سوريا  اإيــران  ومعار�سو  امل�ستقلون 

وزارة  با�سم  املتحدث  ل�سان  على  م�سددة  املقاعد، 

اخلارجية نيد براي�ص على �سرورة ت�سكيل حكومة 

لإعــادة  ال�سعب  بالعمل  وملتزمة  "كفوؤة  لبنانية 

بناء الثقة لدى اللبنانيني والأ�سرة الدولية"، بينما 

اأكدت م�سادر يف احلكومة الأمريكية وفقًا للحدث، 

النتخابات،  باإجراء  �سعيدة  املتحدة  الوليات  اأن 

وعدم وقوع اأي اأحداث اأمنية، اإل اأنها تطرقت اإىل 

العملية النتخابية.  وجود بع�ص املالحظات على 

د املتحدثون على اأن اللبنانيني يريدون  يف وقت �سدرّ

رف�سوا  لكنهم  م�ساكلهم،  حل  على  قــادرة  حكومة 

م معار�سي اإيران  التحدث عن النتائج، اأو عن تقدرّ

و�سوريا والثنائي ال�سيعي، واكتفوا بالقول: "اإنها 

منوهني  مهم"،  عنها  ينتج  اأو  �سياأتي  وما  خطوة 

اإىل اأن اللبنانيني هم من يقرر النتخابات، وكيف 

احلكومة  اأن  اإىل  واأ�ــســاروا  باأ�سواتهم.  يــدلــون 

اأعمال"،  "ت�سريف  حــكــومــة  �ست�سبح  احلــالــيــة 

�ستدعم احلكومة  الأمريكية  الإدارة  اأن  اإىل  لفتني 

عليها،  املطروحة  التحديات  مواجهة  يف  اللبنانية 

مبا يف ذلك التفاق مع �سندوق النقد الدويل.

اتبعتها  �سيا�سة  على  الأمريكية  الإدارة  وحتافظ 

وا�سنطن جتاه لبنان منذ بداية العام 2009 عندما 

اإدارة  اختلفت  وقد  الرئا�سة،  اأوباما  بــاراك  توىلرّ 

من   " حاررّ "خطاب  با�ستعمال  قلياًل  ترمب  دونالد 

دون تغيري يذكر يف اخلطوات العملية، بل اعتربت 

وترمب  طــهــران،  يف  اأ�سا�سها  لبنان  م�سكلة  اأن 

لي�ست  امل�سكلة" والأولوية  "اأ�سا�ص  معاجلة  يريد 

اللبنانيون  يواجه  رمبا  ملراقبني،  وطبقًا  لــالأذرع. 

و�ستكون  املقبلة،  املرحلة  يف  حقيقية  حكم  اأزمــة 

ال�سيعي  الثنائي  اأن  الأوىل  مــزدوجــة؛  م�سكلتهم 

مكت�سبات  اأي  عن  التخلي  �سريف�سون  وحلفاءه 

الأمريكيني  اأن  الثانية  وامل�سكلة  واأمنية،  �سيا�سية 

ل يبدون اأية بوادر ل�ستعمال ثقلهم يف لبنان.

عدن - البالد   

عاملي  بــدعــم  اليمني  الــرئــا�ــســي  املجل�ص  يحظى 

وال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  جتــاه  للم�سي  كبري 

اليمني  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص  تلقى  اإذ  بالبالد؛ 

ر�ساد العليمي، اأم�ص )الثنني(، برقية من الرئي�ص 

العيد  مبنا�سبة  فيها  هناأه  بايدن،  جو  الأمريكي 

اليمنية،  للجمهورية  والثالثني  الثاين  الوطني 

اليمن،  يف  ال�سراع  لإنهاء  بالده  دعم  على  م�سددًا 

موؤكدًا ترحيبه بالهدنة احلالية.

تاأييد  اليمنية،  الأنباء  لوكالة  وفقًا  بايدن،  وجدد 

ال�سعب  لتطلعات  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة  ــوليــات  ال

احلكومة  مــع  العمل  مبوا�سلة  متعهدًا  اليمني، 

وقــف  اإىل  والــتــو�ــســل  الــهــدنــة  لتثبيت  اليمنية 

بينما  �سيا�سي،  اتفاق  يتبعه  النار،  لإطالق  �سامل 

الأممــي  املبعوثني  م�ساعي  على  العليمي  اأثــنــى 

والأمريكي، والأ�سرة الدولية من اأجل اإنهاء معاناة 

اليمني، ووقف النقالب احلوثي، م�سددًا  ال�سعب 

�سرورة  على  الــوطــنــي،  العيد  ع�سية  خطاب  يف 

الهدنة، ويف مقدمتها فتح معابر  كافة بنود  تنفيذ 

تعز واملدن الأخرى. ودعا العليمي املجتمع الدويل 

اإىل م�ساعفة ال�سغط لدفع امليلي�سيا احلوثية نحو 

واملحتجزين  الأ�سرى  تبادل  اإجـــراءات  ا�ستكمال 

من  املوظفني  رواتــب  و�سرف  ق�سرًا،  واملخفيني 

ر�سوم �سفن امل�ستقات النفطية الوا�سلة اإىل ميناء 

يديرها  التي  واإنــهــاء حــرب اخلــدمــات  احلــديــدة، 

التزام  مــوؤكــدًا  اليمني،  ال�سعب  �سد  الإنقالبيون 

جمل�ص القيادة الرئا�سي واحلكومة، مبوا�سلة دعم 

اجلهود الأممية، من اأجل متديد الهدنة الإن�سانية، 

ال�سعودية،  باملبادرة  التم�سك  الأثــنــاء  يف  جمــددًا 

باعتبارها اأ�سا�سًا عادًل لعملية �سلمية �ساملة.

اتفاق  املا�سي،  اأبريل   1 يف  املتحدة  الأمم  ورعت 

لكن  احلـــوثـــي،  وميلي�سيا  احلــكــومــة  بــني  هــدنــة 

الأخــــرية اأخــلرّــت بــالــتــزامــاتــهــا، مبــا يف ذلـــك رفــع 

وبينما  تعز.  حمافظة  على  املفرو�ص  ح�سارها 

املتحدة  الأمم  ت�سعى  نهايتها،  من  الهدنة  تقرتب 

من  الــنــار،  لإطـــالق  دائـــم  وقــف  اإىل  حتويلها  اإىل 

ال�سيا�سي  احلــوار  م�سار  اإحياء  يف  ال�سروع  اأجل 

ال�سويد  اتفاق  على  التوقيع  منذ  عمليًا  املتوقف 

اخلا�ص باحلديدة يف العام 2018.

عدد  عــن  مينية  حقوقية  رابــطــة  ك�سفت  ــك،  ذل اإىل 

منذ  احلوثي  ميلي�سيا  اختطفتهم  الذين  املدنيني 

يف  لها  التابعة  التفتي�ص  نقاط  يف  احلــرب،  بداية 

حمافظة تعز. وقالت رابطة اأمهات املختطفني: اإنها 

موؤكدة  417 مينيًا،  عن  يقل  ل  ما  اختطاف  وثقت 

التفتي�ص  نقاط  يف  متــت  الختطاف  عمليات  اأن 

التي حتا�سر مدينة تعز  التابعة جلماعة احلوثي 

من اجتاهات متعددة. وحتا�سر ميلي�سيا احلوثي 

وتعرقل  التوايل،  على  الثامن  للعام  تعز  حمافظة 

الغذائية  الإمـــــدادات  وو�ــســول  ال�سكان  تنقالت 

والدوائية وغريها من احتياجات ال�سكان.

مشاورات تونسية
بدون »إخوان«

موسكو تدرس خطة
سالم مقترحة من إيطاليا

تون�س - البالد   

انــطــلــقــت يف تــونــ�ــص مــ�ــســاورات 

ــحــوار الــوطــنــي،  ــل غـــري مــبــا�ــســرة ل

الإخــوانــيــة  امل�ساركة  ا�ستبعاد  مــع 

الإرهــابــي  التنظيم  مــن  للتخل�ص 

امل�ساروات  بــداأت  حيث  الــبــالد،  يف 

الــرئــيــ�ــص  بـــني  منف�سلة  بــلــقــاءات 

واملنظمات  جهة،  مــن  �سعيد  قي�ص 

ال�سيا�سية  والأحــــــزاب  الــوطــنــيــة 

مــن جــهــة اأخـــــرى، وهــــي: الحتـــاد 

والحتــاد  لل�سغل،  التون�سي  العام 

ــجــارة  ــت الــتــونــ�ــســي لــلــ�ــســنــاعــة وال

والهيئة  التقليدية،  والــ�ــســنــاعــات 

التون�سيني،  للمحامني  الــوطــنــيــة 

ــة حلــقــوق  ــي ــس ــ� ــون ــت والــــرابــــطــــة ال

التون�سي  الرئي�ص  وكلرّف  الإن�سان. 

قي�ص �سعيد، اأ�ستاذ القانون ال�سادق 

بلعيد رئي�سًا من�سقًا للهيئة الوطنية 

ــاريــة مـــن اأجـــــل �ــســيــاغــة  ــ�ــس ــت ال�ــس

تتكون  اإذ  جــديــد،  د�ستور  م�سروع 

الــهــيــئــة مــن الــلــجــنــة ال�ــســتــ�ــســاريــة 

والجتماعية،  القت�سادية  لل�سوؤون 

القانونية،  ال�ست�سارية  واللجنة 

وجلنة احلوار الوطني.

العام  لالحتاد  العام  الأمــني  واأعلن 

)الثنني(،  اأم�ص  لل�سغل،  التون�سي 

قي�ص  بالرئي�ص  لقائه  تفا�سيل  عن 

اأعلمه  اأن الأخري  اإىل  �سعيد، م�سريًا 

بــ�ــســري الأمــــــور يف اإطـــــار مـــا كــان 

ــن عــنــه مــن قــــرارات تتعلق  قــد اأعــل

بـــاحلـــوار. وكـــذلـــك تـــنـــاول الــلــقــاء 

مــوقــف الحتــــاد مــن املــ�ــســاركــة يف 

احلــوار الــذي دعــا اإلــيــه، وعـــدًدا من 

الق�سايا الجتماعية العالقة.

مو�صكو - البالد   

اأكدت مو�سكو اأنها تلقت خطة ال�سالم 

و�ستدر�سها،  اإيطاليا  اقرتحتها  التي 

وفقًا لنائب وزير اخلارجية الرو�سي 

اأنــدريــه روديــنــكــو، الــذي قــال اأم�ص 

)الثـــنـــني(: اإنـــه عــنــد نــهــايــة درا�ــســة 

اخلطة �ستعلن رو�سيا موقفها.  

واأعــلــن وزيـــر اخلــارجــيــة الإيــطــايل 

بالده  اأن  اجلمعة،  مايو  دي  لويجي 

ت�سكيل  املتحدة  الأمم  على  اقرتحت 

ملحاولة  دولية"  تي�سري  "جمموعة 
الــنــار  الــتــو�ــســل اإىل وقـــف لإطــــالق 

اأوكــرانــيــا،  يف  بخطوة"  "خطوة 
التي  التي�سري"  "جمموعة  اأن  مبينًا 

"يجب  ــحــدة  ــت امل الأمم  اقــرتحــتــهــا 

اإعـــادة بناء احلـــوار بني  اأن حتــاول 

طرفني هما يف حالة حرب حالًيا".

ريبوبليكا"  "ل  ل�سحيفة  وطــبــقــًا 

التف�سيلية  الوثيقة  فــاإن  الإيطالية، 

التي �سلمت لالأمم املتحدة، وو�سعها 

اخلارجية  وزارة  من  دبلوما�سيون 

مراحل،  اأربــع  على  تن�ص  الإيطالية 

ــار  ــن تــتــمــثــل يف" وقــــف لإطــــــالق ال

على  الأ�سلحة  ونـــزع  اأوكــرانــيــا  يف 

اجلبهة حتت اإ�سراف الأمم املتحدة، 

اأوكرانيا  و�سع  ب�ساأن  ومفاو�سات 

التي �ستن�سم اإىل الحتاد الأوروبي، 

ــيــ�ــص حلــلــف �ــســمــال الأطــلــ�ــســي،  ول

ــة ثــنــائــيــة بـــني اأوكـــرانـــيـــا  ــي ــاق ــف وات

القرم  جزيرة  �سبه  ب�ساأن  ورو�سيا 

الأرا�سي  هذه  )�ستتمتع  ودونبا�ص 

كامل  ذاتـــي  بحكم  عليها  املــتــنــازع 

ولكنها  اأمنها  �سمان  يف  احلــق  مــع 

اأوكــرانــيــة(،  �ــســيــادة  حتــت  �ستكون 

واإبــــــرام اتــفــاقــيــة �ــســالم واأمـــــن يف 

ــــا مــتــعــددة الأطـــــراف؛ بهدف  اأوروب

رئــيــ�ــص هــو نـــزع الــ�ــســالح ومــراقــبــة 

الأ�سلحة، ومنع ن�سوب نزاعات.

الأوكــراين  الرئي�ص  كــرر  جهته،  من 

فـــولـــودميـــري زيــلــيــنــ�ــســكــي، اأمـــ�ـــص، 

من  املزيد  فر�ص  ب�سرورة  مطالباته 

والعقوبات  القت�سادية  ال�سغوط 

عـــلـــى رو�ــــســــيــــا، جـــــــراء الــعــمــلــيــة 

الع�سكرية التي اأطلقتها على اأرا�سي 

الرابع. وقال  بالده، ودخلت �سهرها 

اأمــام  الفيديو،  عرب  األقاها  كلمة  يف 

ــعــاملــي يف  ــادي ال ــ�ــس ــت ــتــدى الق املــن

نقطة  يــواجــه  الــعــامل  "اإن  دافــو�ــص: 

حتول، وعليه ت�سديد العقوبات على 

مو�سكو لتحذير الدول الأخرى التي 

الغا�سمة".  القوة  تفكر يف ا�ستخدام 

م�سيفًا: "التاريخ مير بنقطة حتول، 

فهذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما 

اإذا كانت القوة �ستحكم العامل".
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جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ جنود النهدي            

 و�ــســط مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن خـــدمـــات الــرفــيــه، 

توا�سل   واأ�ــســرهــم،  يوميا  الأطــفــال  اآلف  وح�سور 

عرو�سها   2022 جــدة  مبو�سم  �ــســوبــردوم  منطقة 

ال�سيف  مهرجان  �سمن  للأطفال  امل�سوقة  الرفيهية 

للألعاب، والتعليم  بالرفيه؛ و�سط ح�سور كبري من 

الأطفال واأ�سرهم، فيما ت�سد م�سرحيات النمر الوردي 

وال�سنافر الأطفال، وتنقلهم اإىل عوامل من الفانتازيا 

والألوان املبهجة .

الرفيهية  امل�سرحيات  من  العديد  املهرجان  ويعر�ض 

وعرو�ض  م�سرحيات  ومنها  ال�سغار؛  لدى  املحببة 

م�سيع،  ــن  واأمنــيــ�ــس بــطــاطــا،  والــ�ــســيــد  الــ�ــســنــافــر، 

اأجــواء جميلة  التي خلقت  الــوردي  النمر  وم�سرحية 

فيما  واأ�ــســرهــم،  ال�سغار  لــدى  وال�سعادة  الفرح  من 

املقدمة  بالعرو�ض  العلوم  وحمبو  الــزوار  ي�ستمتع 

يف �سارع العلوم من خمتربات، وا�ستك�سافات علمية 

وجتارب تعليمية حية ومميزة تلبي جميع الرغبات.

لـــلألـــعـــاب مبنطقة  الــ�ــســيــف  مــهــرجــان  وخــ�ــســ�ــض 

املفاجاآت  من  بالعديد  جــدة  مو�سم  زوار  �سوبردوم 

التي تقدم لأول مرة يف العامل على م�سرح املهرجان، 

يف  ال�سوبردوم  قبة  داخــل  الت�سوق  اإىل  بالإ�سافة 

متاجر الألعاب املتنوعة واحل�سرية لزوار املهرجان.

يقول عا�سم قادري: لقد جمعت الفعاليات يف �سوبر 

وتت�سمن  والتعليم  واملــــرح  الــرفــيــه  بــن  مــا  دوم 

خيارات متعددة، وفيها األعاب تعليمية تنمي القدرات 

يلعب  اأن  ي�ستطيع   ال�سغري  اإن  حيث  الطفل؛  لــدى 

وي�سحك ويف نف�ض الوقت يتعلم.

بالإ�سافة اإىل اأن امل�سرح ي�سد انتباه الأطفال لوجود 

م�سل�سلت  اأغـــاين  تن�سد  التي  رزق  ر�سا  �سخ�سية 

بتواجد  اأعــجــب  ــه  اأن اإىل  لفتا  والأنــيــمــي،  الكرتون 

يجعله  ممــا  واحــد  ومــكــان  وقــت  يف  الطفل  فعاليات 

ي�ستمتع طوال وقت الفعالية دون ملل.

وقال ح�سن اأحمد: لقد  فوجئت بهذه الفعالية اجلميلة 

اأن ينوع من  اإن مو�سم جدة ا�ستطاع  للأطفال، حيث 

من  الفعاليات  يف  جديد  هو  ما  كل  وينقل  الفعاليات 

حيث الرفيه والتعليم على م�ستوى العامل اإىل جدة. 

واأرى  اأن  اأ�سعار الدخول تعترب رمزية، مقارنة مبا 

يقدم يف الفعاليات، خا�سة فيما يهم الطفل، ولقد لفت 

انتباهي كرثة املنظمن حيث جتد  �سالتك  يف  كل 

زاوية من زوايا القبة مما جعل هناك انتظاما من قبل 

الزوار واختفاء الع�سوائية، فبالرغم من كرثة الزوار 

التنظيم،  اإدارة  حل�سن  بالزحام  ن�سعر  مل  اأنــنــا  اإل 

الفعاليات.  اأركــان  من  ركن  لكل  الجتاهات  وحتديد 

فيما عرب الأطفال عن �سعادتهم بهذه الفعاليات حيث 

وكذلك  ال�سيخ،  وحري�سة  وما�سة  منى  من  كل  قالت 

نوف وم�ساعل وريلم واجوان وجلنار: لقد �سعدنا 

بزيارة فعاليات مو�سم جدة يف قبة �سوبر دوم؛ حيث 

اإننا كنا نرى هذه الألعاب على قناة �سبي�ض تون من 

حقيقتها،  على  ع�سناها  هنا  اأننا  اإل  ال�سا�سة    وراء 

وهي فعاليات فريدة من نوعها للأطفال لكي يتعلموا 

البارقي"  قــال:  "خالد  املــ�ــســور  بــالــرفــيــه.   املــهــن 

ا�سرجعنا  اأننا  خا�سة  ومميزا  رائعا  كان  املهرجان 

ر�سا   " الفنانة  الطفولة  �سوت  مع  الطفولة  ذكريات 

لنا ذكريات جميلة يف زمن  اأعــادت  اإنها  رزق" حيث 

اأحــد  وذكــر  ومنظما.  مميزا  كــان  والتنظيم  جميل، 

املنظمن للفعاليات، عبد العزيز عبد احلميد فلمبان" 

والكل  ممنهجة  بوترية  ت�سري  املهرجان  برامج  اأن 

يوؤدي املهام املنوطة به.  وقال مقدم م�سرح مهرجان 

ال�سيف للألعاب" عبد العزيز جلدل": يقدم املهرجان 

تطلق  لعبة جديدة  منها  للأطفال؛  املفاجاآت  من  عددا 

ال�سخ�سيات  مب�ساركة  وذلــك  الــعــامل  يف  مــرة  لأول 

على  قــدمــت  واأيــ�ــســا  لــلأطــفــال.  املف�سلة  الكرتونية 

امل�سرح امل�سرحيات الرفيهية للأطفال منها: عرو�ض 

ال�سنافر، وم�سرحية النمر الوردي، واأمني�سن م�سيع، 

واآنقري بريدز، وعر�ض ل�سارع العلوم على التجارب 

العلمية والتعليمية املتميزة التي تقام به.

نوعه  من  الأكــرب  للألعاب؛  ال�سيف  مهرجان  ويــعــُدّ 

40 علمة جتارية  يف املنطقة؛ حيث يجمع اأكرث من 

 25 الأطفال، وبه  األعاب  عاملية متخ�س�سة يف جمال 

ا، واأ�سهر ال�سخ�سيات العاملية يف جمال  ركًنا ترفيهًيّ

الألعاب. وقال "حمي اأحمد اأمري": اإن املو�سم بالكامل  

املرة  للمو�سم،  اأح�سرها  فعالية  ثــاين  وهــذه  جميل 

الأوىل كنت يف �سيتي ووك. وكانت رائعة ومميزة، 

والفعالية يف جدة دوم تخ�ض جميع الأعمار.  

والفعاليات  رائعة  الأجواء  اأن  املواطنن،  اأحد  وذكر 

كلها  والأجــواء  �سعداء،  جدا  والأطفال  متنوعة  جدا 

واملكان  ممتاز  جدا  للتنظيم  بالن�سبة  وفرح.  �سعادة 

ب�سكل جدا رائع.

النمر الوردي والسيد بطاطا
يشدان انتباه آالف األطفال

عروض ترفيهية ضمن مهرجان الصيف لأللعاب والتعليم بالترفيه 
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الدمام-حمودالزهراين 
لفئة  الأثقال  لرفع  التاأهيلية  املجموعات  بطولة  لقب  الهدى  نادي  خطف 
رباعا   189 م�ساركة  و�سط  بالريا�ض،  مناف�ساتها  اختتمت  التي  ال�سباب، 

مثلوا 20 ناديا.
وت�سدر الهدى قائمة امل�ساركني بر�سيد 761 نقطة، فيما حل ثانيا نادي 

الطرف بر�سيد 689 نقطة، وجاء ثالثا نادي الرتجي بر�سيد 660 نقطة.
ع�سو  حوباين  فوزية  الأول،  املركز  بكاأ�ض  الهدى  نــادي  اأبــطــال  وتــوج 

جمل�ض اإدارة احتاد الأثقال.

شباب الهدى أبطااًل ألثقال المملكة 

م�ضاحة ريا�ضية

رياضة الطائف تناشد 
األمير سعود بن نهار

بندر الزايدي

يف  الطائف  ريا�سة  عا�ستها  التي  ال�سنني   تلك   بعد 
دائــرة  من  بــوادر  لإخراجها   نر  ومل  �سكون  طويل، 
القدم،  كرة  عن  حتديدًا  ونتكلم  الأ�سواء،  اإىل  الظل 
با�ستثناء بع�ض الألعاب املختلفة التي كان لها ح�سور 
يف املا�سي ول تزال حتقق بع�ض النتائج. ولكن اإذا 
وهي  العامل  يف  �سعبية  الأكــر  الريا�سة  عن  تكلمنا 
كرة القدم، فاإن حمافظة الطائف غائبة عن هذا امل�سهد 
متامًا مع الأخذ يف العتبار، اأن الطائف متتلك الكثري 
جتعل  قــد  التي  الب�سرية  والإمــكــانــات  املــواهــب  مــن 

ريا�سة كرة القدم يف املحافظة مناف�سة ب�سكل كبري.
ــبــاب الــتــي جعلت اأنــديــة  وهــنــا نــتــ�ــســاءل.. مــا الأ�ــس
م�سكلة  هي  هل  العميق..  ال�سبات  هــذا  يف  الطائف 
فكر ريا�سي؟ اأم هي م�ساألة نق�ض مادي؟ اأم البيئة يف 
التي  الأندية حتتاج لتطوير؟ وما هي املحفزات  تلك 
من خاللها ميكن ا�ستقطاب تلك املواهب واحتواوؤهم 

حتى تك�سبهم هذه الأندية؟
ت�سهم  قــد  التي  العاجلة،  احلــلــول  مــن  العديد  هناك 
لكتابتي  الأكــر  املحفز  ولعل  الريا�سة.  تطوير  يف 
لهذه الأ�سطر هو اإمياين الكامل باأن ريا�سة الطائف 
�ستعود، و�سرتى النور مبقدم �ساحب ال�سمو امللكي 
بعد  �ــســعــود،  اآل  �سعود  بــن  نــهــار  بــن  �سعود  الأمـــري 
ملحافظة  حمافظا  بتعيينه  ال�سامي  الأمـــر  �سدر  اأن 

الطائف.
نحن  الكرمي  �سموكم  مقدم  يف  خــريًا  ن�ستب�سر  نعم 
كريا�سيني باأن التطوير �سيكون على يديك، ونتمنى 
اأن يكون هناك جلان فنية واإدارية متخ�س�سة ت�سع 
احللول والقرتاحات العاجلة مب�ساركة ودعم رجال 
املحافظة  ريا�سة  تتطور  حتى  وال�سركات؛  الأعمال 
التي بها ناديان لهما تاريخ طويل يخلو من املنجزات 
عــلــى �ــســعــيــد املــنــافــ�ــســات املــحــلــيــة. لــتــكــن الــطــائــف 
متميزة ريا�سًيا مثلما متيزت �سياحيًا وثقافيًا وفنيًا 

واقت�ساديًا.
يف  الــنــظــر  نتمنى  التميز  منظومة  تكتمل  وحــتــى 
امللف الريا�سي ونحن نثق باأنه من �سمن اهتمامات 

�سموكم يف امل�ستقبل القريب.
واأهال و�سهاًل مبقدم �سموكم الكرمي بعرو�ض امل�سائف 

ومدينة الورد.

"آية وهيا ولمار ولين وفوزية وربى" يتوجن بذهب المبارزة

الريا�ض ـ هاين الب�ضر
اأحمد  لــلــمــبــارزة  الــ�ــســعــودي  الحتـــاد  رئي�ض  تــوج 
اململكة  بــطــولــة  مــنــافــ�ــســات  يف  الــفــائــزات  الــ�ــســبــان 
للمبارزة اجلولة الف�سية لل�سيدات )اجلولة الف�سية(، 

التي اختتمت يف ال�سالة الريا�سية مبدار�ض الرتبية 
النموذجية يف الريا�ض، بح�سور حممد بو علي ع�سو 

الحتاد، وعبدالله ال�سنيد املدير التنفيذي.
عمار  اآيـــة  تــّوجــت  عــامــا،   15 حتــت  مناف�سات  فــفــي 

املبارك  هيا  ونالت  ال�سي�ض،  ل�سالح  الذهبية  بامليدالية 
املركز الأول وامليدالية الذهبية يف �سالح ال�ساير، فيما 

نالت ملار اأر�سالن امليدالية الذهبية يف �سالح البيه.
الفوزان  لني  حققت  )العمومي(  مناف�سات  ويف 

امليدالية الذهبية يف �سالح ال�سي�ض، وانتزعت ربى 
يف  ال�ساير،  �سالح  يف  الذهبية  امليدالية  امل�سري 
يف  الذهبية  امليدالية  اخليري  فوزية  حققت  حني 

�سالح البيه.

يجمع قطبي ميالنو يف ديربي ناري..

السعودية تستضيف كأس السوبر اإليطالي في يناير

جدة - هالل �ضلمان
مباراة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�ست�سيف 
كاأ�ض ال�سوبر الإيطايل، التي �ستجمع بني قطبي 
الـــدوري،  بطل  ميالن  �سي  اأي  ميالنو،  مدينة 
واإنرت بطل الكاأ�ض، وذلك يف �سهر يناير 2023.

وقد جنح نادي ميالن يف ح�سم لقب الدوري 
بعد  وذلك   ،2011 عام  منذ  مرة  لأول  الإيطايل 

املا�سي على  الأحــد  الأخــرية  فــوزه يف اجلولة 
فريق �سا�سوولو بنتيجة )0-3(.

اإنرت ميالن  التقليدي نادي  اأما جاره وغرميه 
النهائي  يف  فوزه  بعد  اإيطاليا  بكاأ�ض  توج  فقد 

على يوفنتو�ض بنتيجة )2-4(.
ن�سختني  ا�ست�سافت  الــ�ــســعــوديــة  اأن  يــذكــر 
بها  وفــاز  جــدة،  قبل يف  من  الإيــطــايل  لل�سوبر 

يف  ميالن  فريق  على  تغلبه  بعد  اليوفنتو�ض 
يناير 2019، على ملعب اجلوهرة امل�سعة، ويف 
بكاأ�ض  تــوج   ،2019 الــعــام  نف�ض  مــن  دي�سمر 
الإيطايل فريق لت�سيو بعد فوزه على  ال�سوبر 
واحد،  هدف  مقابل  اأهداف  بثالثة  اليوفنتو�ض 
التي جمعتهما على ملعب جامعة  خالل املباراة 

امللك �سعود بالريا�ض.

سوء األحوال الجوية يؤجل 
منافسات األلعاب الخليجية   

جدة- البالد
اأعلنت اللجنة املنظمة العليا لدورة الألعاب اخلليجية تاأجيل املناف�سات 
التي متر  الأحوال اجلوية  ل�سوء  الثالثاء؛ نظًرا  اليوم  اإىل  الثنني  اأم�ض 

بها الكويت حاليا.
ــعــاب  الأل مــنــافــ�ــســات  الـــقـــرار  ــا ا�ستثنت مــن  ــه اأن الــلــجــنــة،  ــحــت  واأو�ــس
الإلكرتونية، ومباراة منتخبنا ال�سعودي اأمام �سقيقه الإماراتي يف هوكي 

اجلليد، والتن�ض.
 يذكر اأن رئي�ض جمل�ض الوزراء يف دولة الكويت، ال�سيخ �سباح اخلالد، 
الأحد.  م�ساء  ر�سميا  الثالثة  الريا�سية اخلليجية  الألعاب  دورة  افتتح  قد 
نائب  الثالثة،  الريا�سية اخلليجية  الألعاب  دورة  افتتاح  وقد ح�سر حفل 
جلوي،  بن  فهد  الأمــري  ال�سعودية،  والباراملبية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض 

وعدد من روؤ�ساء اللجان الأوملبية اخلليجية وامل�سوؤولني.
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الفيحاء يكتب التاريخ
خالد الطياري

خادم  بكاأ�س  توج  اأن  بعد  الذهب،  مباء  تاريخه  الفيحاء  نادي  كتب 
الهالل  فريق  على  تغلبه  – بعد  الكوؤو�س  – اأغلى  ال�سريفني  احلرمني 
بركالت الرتجيح، وت�سلم قائد الفريق �سامي اخليربي – جنم املباراة 
بن  حممد  الأمــر  العهد  ويل  �سمو  يد  من  الذهبية  الكاأ�س   – النهائية 

�سلمان.
 120 وخالل  النهائية  املباراة  يف  الفيحاء  لعبو  قدمه  ما  اأن  �سك  ل 
الكرة  اأن  للكل  اأثبت  الرتجيحة،  الركالت  تنفيذ  يف  والنجاح  دقيقة، 
ال�سعودية، وبعد الأجانب ال�سبعة، تغرت ول توجد فوارق فنية كبرة 

ما بني فريق كبر جماهري، وفريق متو�سط �ساعد حديثا.
بهذا التتويج ي�سجل فريق الفيحاء ا�سمه يف ال�سجل الذهبي للبطولة، 

كبطل عا�سر بعد اأن ظفر بلقب الكاأ�س ال�سابعة والأربعني. 
على  النهائي  �سعوبة  اإىل  تطرقنا  النهائي  وقبل  الــزاويــة،  هذه  يف 
احلــار�ــس  بــاجتــاه  مغلقة  �ستكون  الــطــرق  كــل  واأن  الــهــاليل،  الــفــريــق 
امللعب  على  الفيحاء  واأن  �ستويكوفيت�س،  فالدمير  الكبر  الفيحاوي 
عليه  كان  ما  وهو  املرتدة  الهجمات  على  اعتماده  ظل  يف  جدا  �سعب 

�سيناريو النهائي.
رغم اأن �سامل الدو�سري جنح يف خطف هدف ال�سبق للهالل مع نهاية 
املباراة  �سيناريو  من  كثرا  يغر  مل  التقدم  هذا  اأن  اإل  الأول  ال�سوط 
رازوفيت�س  الفيحاء  مدرب  له  وخطط  ر�سمه  ما  على  الو�سع  فا�ستمر 
بتح�سني املناطق اخللفية واللعب على املرتدات، فخطف هدفا لرامون 

لوبيز. 
باحل�سور  ول  باملنا�سبة  يتاأثروا  مل  اأنهم  الفيحاوية  يف  اجلميل 
اجلماهري ول بالتاأخر بهدف، وحتى رطوبة جدة مل تثنهم عن حتقيق 
حلمهم والقتال عليه والتتويج باللقب الأغلى والأول لهم يف تاريخهم 

من اأمام الزعيم الهاليل.
  اإن تتويج الفيحاء بكاأ�س امللك والتاأهل الر�سمي لدوري اأبطال اآ�سيا 
�سيء  هنالك  لي�س  باأنه  ال�ساعدة  الفرق  لكل  در�س  هو  املقبل،  املو�سم 
م�ستحيل يف عامل كرة القدم، عندما توفق يف اختيار املدرب والالعبني 

الأجانب املنا�سبني وت�سع اأهدافك ف�سوف حتققها. 
راأ�سهم  وعلى  الإجنـــاز،  هــذا  الفيحاء  حمبي  لكل  نبارك  اخلتام  يف 
اأهــل  وكــل  اإدارتــــه،  جمل�س  واأعــ�ــســاء  بامني  الله  عبد  الــنــادي  رئي�س 

املجمعة. 
@khalidtayyari

كالسيكو الجوهرة هاللي

جدة - هالل �سلمان 
ت�سوير - �سلطان من�سور- عبدالعزيز املتعاين 

مع  اللقب  على  ال�سراع  واأ�سعل  الـــدوري  على  املناف�سة  الهالل  اأحيا 
الحتاد بعد فوزه الكبر يف الكال�سيكو بنتيجة )3-1( يف اجلولة الـ 27 
من دوري كاأ�س الأمر حممد بن �سلمان للمحرتفني، ليقل�س الفارق معه 

اإىل 3 نقاط فقط قبل 3 جولت من اخلتام.
جزاء  ركلة  احلكم  واحت�سب  كبر،  بحما�س  الكال�سيكو  الفريقان  دخل 
عاد  احلكم  لكن  العبود،  عبدالرحمن  قبل  من  مي�سايل  اإعاقة  بعد  للهالل 
خارج  اخلطاأ  وقوع  له  ثبت  اأن  بعد  حرة  ركلة  واحت�سب  الفيديو  لتقنية 
الهالل  منطقة  داخــل  اخلطورة  حمدالله  و�سنع   ،)12 )د  اجلــزاء  منطقة 

لكن الكرة انتهت اإىل ت�سلل، واأهدر حمدالله انفرادا باملرمى بعد متريرة 
احت�سب  ثم   ،)27 )د  لت�سديدته  بقدمه  املعيوف  ت�سدى  حيث  البي�سي 
اإثر ت�سديدة  احلكم ركلة جزاء لالحتاد بعد مل�سة يد من جانغ هيون �سو 
من  وتاأكد  املــبــاراة،  يف  �سفراء  بطاقة  اأول  الكوري  ومنح  كــورونــادو، 
مهديا  تنفيذها  يف  رومارينيو  وجنح  الفار،  لتقنية  الرجوع  بعد  قــراره 
)د  ركنية  اإىل  البي�سي  كــرة  ال�سهراين  واأبــعــد   ،)32 )د  لفريقه  التقدم 
احتك  الذي  حجازي  من  م�سرتك  خطاأ  بعد  النتيجة  الهالل  وعــادل   ،)39
اإىل مي�سايل الذي و�سعها يف املرمى )د  باحلار�س غروهي لت�سل الكرة 
42(، وا�سطر كونرتا لإخراج احلار�س الربازيلي امل�ساب واإ�سراك راكان 
النجار يف الوقت بدل ال�سائع من زمن ال�سوط الأول، وت�سدى املعيوف 
بطاقة  نال  ثم  الت�سلل،  بداعي  األغي  هدفا  رومــا  �سجل  ثم  هرنيكي  لكرة 

�سفراء لتدخله على املعيوف.
ويف ال�سوط الثاين، نال البي�سي بطاقة �سفراء )د 57(، ثم اأنقذ البليهي 
املعيوف،  من  بعد خروج خاطئ  )د 59(  واملرمى خال  ت�سديدة حمدالله 
من  اأ�سي�ست  بعد   )66 الــثــاين)د  الهالل  هــدف  الدو�سري  �سامل  و�سجل 
اإيغالو واحت�سب احلكم الهدف بعد الرجوع للفار، وبعدها بدقيقتني �سجل 
النجار،  ميني  على  �سدد  حيث  �سامل  متريرة  بعد  الثالث  الهدف  مي�سايل 
وزج دياز مبحمد جحفلي مكان عطيف )د 73(، ورد كونرتا باإ�سراك مهند 
ثم   ،)79 )د  واندريه  ال�سمراين  حمدان  مكان  كمارا  وهارون  ال�سنقيطي 
اجلوير  م�سعب  ونــزل   ،)85 )د  كــورونــادو  مكان  نا�سري  عو�س  اأ�سرك 
مكان اإيغالو )د 89(، ومل تتغر نتيجة الكال�سيكو، لرفع الهالل ر�سيده 

اإىل 58 نقطة يف املركز الثاين، ويتجمد ر�سيد الحتاد عند 61 نقطة.



جدة - خالد بن مر�ضاح
اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���رف���ي���ه ت���ن���ظ���ي���م ح��ف��ل 
غدًا  حماقي،  حممد  للفنان 
فعاليات  �ضمن  )الأربعاء(، 

مو�ضم جدة 2022م.
وب��ي��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��رف��ي��ه، 
�ضيقام  ح��م��اق��ي  ح��ف��ل  اأن 
ع��ل��ى م�����ض��رح ل��ي��ال��ي��ن��ا يف 
حمافظة جدة، بينما يعترب 
ح���ف���ل ح���م���اق���ي م����ن اأك����ر 
ينتظرها  ال��ت��ى  احل���ف���ات 
ال��ك��ث��ر م��ن امل��واط��ن��ن من 
لا�ضتمتاع  احل�ضور  اأج��ل 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات واحل���ف���ات 

املقامة يف تلك الفعالية املميزة.
 ويعترب الفنان حماقي من اأكر جنوم الغناء طلبًا 
املا�ضية،  ال�ضنوات  خال  ال�ضعودي  اجلمهور  بن 

اإذ اأقام حفا يف مو�ضم الريا�ض برفقة عمرو دياب. 
الأغنيات اجلديدة  باأجمل  تغنيه  ويرقب اجلمهور 
وظل  قلب  ظهر  عن  اجلميع  حفظها  التي  والقدمية، 

يرددها معه خال احلفات املا�ضية.

أخيرة
الثاثاء23 �ضوال 1443ه� املوافق 24 مايو 2022م ال�ضنة 91 العدد 1223652
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فتح المواقع التراثية للزوّار بمختلف مناطق المملكة
الريا�ض - البالد

فتحت هيئة الراث، مواقع الراث الثقايف يف خمتلف مناطق 
اململكة اأمام جميع الزّوار من �ضرائح املجتمع كافة؛ لإطاعهم على 
وتراثية  تاريخية  تفا�ضيل  من  حتتويه  وما  املواقع،  هذه  تاريخ 

مهمة.
وت�ضمل املواقع املفتوحة للزيارة قلعة امللك عبدالعزيز التاريخية 
ب�ضباء يف تبوك، وثاثة مواقع تراثية يف منطقة حائل، هي: جبل 
اأم �ضنمان )موقع تراث عاملي(، وح�ضن فيد الأثري وقلعة اأعرف، 

بينما حتت�ضن منطقة الق�ضيم عدًدا من املواقع الراثية من بينها 
اخلرباء  وبلدة  امل�ضوكف،  و�ضوق  الب�ضام،  وبيت  ال�ضنانة،  برج 

الراثية، وبلدة عيون اجلواء الراثية، وبلدة املذنب الراثية.
قلعة كاف  الراثية يف منطقة اجلوف كًا من  املواقع  وت�ضمل 
زعبل،  وقلعة  ب�ضكاكا،  الأثرية  املنطقة  زّوار  ومركز  بالقريات، 
ومركز زّوار اأعمدة الرجاجيل، واملنطقة الأثرية بدومة اجلندل، 
والتي ت�ضمل م�ضجد عمر بن اخلطاب، وقلعة مارد و�ضوق دومة 
متعددة  مواقع  الراثية  امل��واق��ع  قائمة  تت�ضمن  فيما  اجل��ن��دل، 

الأخ��دود  وموقع  بجازان،  الدو�ضرية  القلعة  ت�ضمل  اململكة،  يف 
يف  الثقافية  حمى  ومنطقة  التاريخي،  الإم��ارة  وق�ضر  الأث��ري، 
وقرية  الأح�ضاء،  يف  الأمرية  واملدر�ضة  البيعة  وبيت  جن��ران، 
ُرجال وموقع جر�ض الأثري، وبيت الراث "النما�ض" يف ع�ضر، 
)م�ضجد  احلديد  �ضكة  وموقع  الباحة،  يف  عن  ذي  لقرية  اإ�ضافة 
ال�ضقيا( باملدينة املنورة، وق�ضر الإمارة يف الغاط، وقرية �ضقراء 
الراثية، وقرية اأ�ضيقر الراثية، وقرية ال�ضعراء الراثية، وقرية 

عودة �ضدير الراثية.

"واتساب" توقف دعم 
بعض أجهزة "آيفون"

حماقي يصدح على مسرح ليالينافوائد مذهلة لتناول »عسل البرسيم«

»إثراء« ينظم برنامج 
»المسرح في المدارس«

الماضي الجميل
الزائر  يجد  التي  وذكرياته،  تفا�ضيله  بكل  اجلميل  املا�ضي   2022- جدة  مو�ضم  فعاليات  مناطق  اإحدى  التاريخية"-  "جدة  منطقة  اأحيت 
"جدة  فعاليات  ومواقع  جنبات  فبني  فيها،  الثقايف  املخزون  وتنوع  ح�ضارتها  وعمق  بتاريخها  العريقة  املنطقة  و�ضاحات  زوايا  كل  يف  اأثًرا  لها 
التاريخية" يتنقل الزائر يف رحلة عرب املا�ضي م�ضتذكًرا حياة مفعمة بالأ�ضالة ل تزال ترتبط باحلا�ضر اجلميل، وت�ضتمد منه الأجيال قَيًما 
ا لأ�ضحاب املواهب والفنانني الت�ضكيليني وع�ضاق الفنون والآثار واملتاحف وباعة الأكالت  واأ�ضالة تتجدد، يف الوقت الذي خلق فيه املو�ضم فر�ضً

ا فنية �ضعبية، كما تتزين �ضاحاتها بلوحات فنية م�ضتوحاة من تراث املنطقة. ال�ضعبية. وت�ضهد املنطقة اإقامة فعاليات �ضعبية حية، وعرو�ضً

البالد - وكالت
ل�ضركة  اململوكة  "وات�ضاب"  من�ضة  ك�ضفت 
�ضتتوقف  اأنها  الأمريكية،  باتفورمز  ميتا- 
يف وق��ت لح��ق م��ن ال��ع��ام اجل���اري، ع��ن دعم 
التطبيق على اأجهزة اآيفون التي تعمل باأنظمة 

ت�ضغيل قدمية.
ودع������������ت امل�����ن�����������ض�����ة، وف��������ق��������ًا مل����وق����ع 
حاملي  املتخ�ض�ض،   "WABetaInfo"
ت�ضغيل  بنظامي  تعمل  ال��ت��ي  اأي��ف��ون  اأج��ه��زة 
iOS 10 و iOS 11 اإىل حتديث هواتفهم، 
حيث لن يعمل التطبيق على هذه الأنظمة بعد 
هذه  لتجّنب  اإنه  وقالت:  القادم.  اأكتوبر   24
على  الت�ضغيل  نظام  بتحديث  ُين�ضح  امل�ضكلة 
اجلهاز، وذلك عرب النتقال اإىل الإع��دادات ثم 
اإىل عام والنقر على "حتديث الربنامج"، علمًا 
باأن وات�ضاب لن يعمل على اأجهزة "اآيفون 5" 

و"اآيفون 5 �ضي" بدءًا من هذا التاريخ.

جدة - البالد
اأكد تقرير �ضحي اأن "ع�ضل الرب�ضيم" له فوائد كبرة؛ 
مثل  واملعادن،  الفيتامينات  من  العديد  على  يحتوي  اإذ 
واملغني�ضيوم  واحل��دي��د  والكال�ضيوم  �ضي  فيتامن 

والبوتا�ضيوم والزنك.
الرب�ضيم  ع�ضل  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وب���ن 
ي�����ح�����������ض�����ن 

�ضغط الدم؛ حيث يوجد به الكثر من الفافانول، الذي 
يعترب م�ضادًا لاأك�ضدة وي�ضاعد يف تنظيم �ضغط الدم، 
كما اأنه ل يحتوي ع�ضل الرب�ضيم على اأي كولي�ضرول، 
اأو  ال�ضيئ  الكولي�ضرول  م�ضتوى  خف�ض  يف  وُي�ضاعد 
LDL واحلفاظ على م�ضتويات الكولي�ضرول  ال�ضار 
يف و�ضع طبيعي. واأ�ضار التقرير اإىل اأن املكونات التي 
البكتريا،  قتل  على  تعمل  الرب�ضيم  ع�ضل  يف  تتواجد 
وم��ن��ع ح���دوث ال��ع��دوى والل��ت��ه��اب��ات، ك��م��ا ميكن 
كم�ضاد  ف��ع��اًل  ي��ك��ون  اأن 
ب���ك���ت���ري م���و����ض���ع���ي، 
احتوائه  اإىل  بالإ�ضافة 
م�ضادة  خ�ضائ�ض  على 
ل��ل��ب��ك��ت��ري��ا. وي��ح��ت��وي 
ع�����ض��ل زه����رة ال��رب���ض��ي��م 
ع��ل��ى ح��م�����ض ال��ف��ي��ن��ول 
ي�ضاعد  اأن  مُي��ك��ن  ال���ذي 
وت���ع���زي���ز  ح���م���اي���ة  يف 

�ضحة الدماغ.

الظهران - حمود الزهراين
مع  بالتعاون  "اإثراء"  العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امللك  مركز  ينتظم 
اخلتامي  احلفل  فعاليات  )ال��ث��اث��اء(،  اليوم  ال�ضرقية،  املنطقة  تعليم 
 6 عن  والإع���ان  الأوىل  ن�ضخته  يف  املدار�ض"  يف  "امل�ضرح  لربنامج 
م�ضرحيات فائزة من بن 28 م�ضرحية، وذلك يف مقر اإثراء يف الظهران.
"اإثراء" الدكتور اأ�ضرف فقيه:  وقال رئي�ض ق�ضم الربامج يف مركز 
اإن الربنامج ا�ضتهدف 200 طالب وطالبة و40 معلًما ومعلمة، مبينًا 
الفن  قاعدة  تعزيز  "اإثراء" يف  لتطّلعات  مواكبة  تاأتي  الفعاليات  اأن 
التمثيل  مهارات  والطلبة  املعّلمن  اإك�ضاب  عرب  باململكة،  امل�ضرحي 
وفنون الأداء، م�ضرًا اإىل اأن اجلوائز تت�ضمن جائزة اأف�ضل عر�ض، 
واأف�ضل ن�ّض، واأف�ضل فريق تعاوين، واأف�ضل ممثل وممثلة، اإ�ضافة 
مرحلته  يف  يتطّلع  الربنامج  اأن  م�ضيفًا  خم��رج،  اأف�ضل  جائزة  اإىل 
املقبلة اإىل اختيار 10 معلمن ومعلمات لنقل خرباتهم الراكمية يف 
مناخ  خللق  وذلك  التعليمية،  البيئة  داخل  وامل�ضرح  الدراما  تدري�ض 

م�ضرحي ن�ضط ومتنام.

مرضى قصور القلب 
العزاب أكثر عرضة للوفاة

الريا�ض - البالد
اأن الأ�ضخا�ض غر املتزوجن امل�ضابن  اأظهرت درا�ضة طبية حديثة 
اأقرانهم  من  مبكرة  �ضن  يف  الوفاة  خلطر  عر�ضة  اأك��ر  القلب  بق�ضور 

املتزوجن.
وقالت الدرا�ضة التي اأجراها باحثون مبركز القلب ال�ضامل يف جامعة 
اإىل  يفتقرون  املتزوجن  غر  الأ�ضخا�ض  اإن  الأملانية:  فورت�ضبورغ 
الذين  اأولئك  بعك�ض  القلبية،  الأزم��ات  مع  التعامل  عند  الفوري  الدعم 

تعتني بهم زوجاتهم من خال مراقبتهن الروتن العاجي اليومي.
 South West News" ل��وك��ال��ة  وف��ق��ًا  ال��ب��اح��ث��ون،  وت��و���ض��ل 
 1022 بيانات  بعد حتليل  النتائج  تلك  اإىل  Service" الربيطانية، 
ب�ضبب  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقلهم  مت  الذين  القلب،  بق�ضور  م�ضابًا  �ضخ�ضًا 
م�ضاكل قلبية حادة بن عامي 2004 و2007، حيث تبّن اأن 37% 

من احلالت من ال�ضباب غر املتزوجن.

لون النظارة الشمسية 
ليس دلياًل على مأمونيتها

جدة - البالد
النظارة  ل��ون  اأن  وال����دواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  اأك���دت 
يف  وفاعليتها  ماأمونيتها  م��دى  يف  معيارًا  لي�ض  ال�ضم�ضية 

حماية العن من الأ�ضعة ال�ضارة.
وقالت الهيئة: اإن النظارة ال�ضم�ضية ذات ال�ضبغة الفاحتة 
الغامقة،  ال�ضبغة  ذات  النظارة  كفاءة  بنف�ض  حماية  توفر 
اأنه توجد بع�ض الرموز على النظارات ال�ضم�ضية  اإىل  لفتًة 

ترمز لقوة احلماية من الأ�ضعة فوق البنف�ضجية.
"400" الذي  الرمز  تت�ضمن  الرموز  تلك  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
يعني وجوده على املل�ضق اأو النظارة، واأن العد�ضات حتجب 
ف��اأق��ل بن�ضبة  ن��ان��وم��ر   400 امل��وج��ي  ال��ط��ول  الأ���ض��ع��ة م��ن 
%100، واأما الرمز "protection 100% " فيعني اأن 
نانومر   380 املوجي  الطول  من  الأ�ضعة  حتجب  العد�ضات 
 "Protected" رمز  اأن  اإىل  منوهة   ،100% بن�ضبة  فاأقل 
يعني اأن العد�ضات حتجب ن�ضبة من الأ�ضعة فوق البنف�ضجية 
ح�ضب احلدود امل�ضموح بها من الطول املوجي 380 نانومر.
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