ولي العهد يتلقى اً
اتصال من قائد اجليش الباكستاني
جدة  -وا�س

تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
اً
ات�صال هاتف ًيا ،من معايل قائد اجلي�ش الباك�ستاين الفريق �أول قمر
جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
جاويد باجوا؛ لالطمئنان على �صحة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله.
وقد طم�أن �سمو ويل العهد ،قائد اجلي�ش الباك�ستاين على �صحة خادم احلرمني
ال�شريفني ،معر ًبا عن �شكره له على م�شاعره ال�صادقة.
كما مت خالل االت�صال بحث عالقات التعاون بني البلدين يف املجال الع�سكري.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

ت�سوير �إلزامي للمواقع الإن�شائية

املحيطة بالأرا�ضي املراد �إن�شاء املباين عليها ،وحت�سني امل�شهد
احل�ضري واحل��ف��اظ على �سالمة امل���ارة وم�ستخدمي الطريق
من �أعمال البناء القائمة على الأر���ض ،مو�ضحة �أن �إقامة �سور
م�ؤقت على كامل الأر�ض يتيح ملالك املبنى واملقاول تخزين املواد
املخ�ص�صة للبناء حلمايتها واملحافظة عليها .وت�سعى الوزارة من
خالل هذه املبادرة �إىل تنظيم مواقع الأعمال الإن�شائية وتعزيز
اجلاذبية الب�صرية.

الريا�ض -البالد

تبد�أ وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان مطلع العام
الهجري اجلديد ،التطبيق الإلزامي لت�سوير املواقع الإن�شائية
للمباين ال�سكنية يف جميع �أحياء املدن واملحافظات ،م�ؤكدة على
�سرعة تنفيذ الأ�سوار امل�ؤقتة؛ وفق املوا�صفات واال�شرتاطات
املعتمدة ،تفاديًا لتطبيق ال��غ��رام��ات .وي��ه��دف ت�سوير املواقع
الإن�شائية للمباين ال�سكنية �إىل املحافظة على ال�شوارع والطرقات

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

منظومة ال�ستدامة الطاقة والبيئة
الريا�ض -البالد

�أعلنت مدينة الأم�ير حممد بن �سلمان غري الربحية "م�سك" عن
تنفيذ م�شروع لال�ستدامة البيئية ب�أف�ضل املعايري العاملية؛ حيث �أطلقت
العديد من املبادرات يف �إطار ر�ؤية املدينة لتطوير مرافقها ب�أ�سلوب
ي�ضمن ح�صولها على �شهادة الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة،
الفئة الذهبية ،لال�ستدامة يف جميع �أنحاء امل�شروع ،بدءًا من حمطة
التربيد املركزي التي �ستقوم املجموعة مبهمة �إن�شائها بالتعاون مع

تعاون �سعودي �أمريكي يف التقنيات النا�شئة
الريا�ض -البالد

وقعت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
"كاك�ست" عدد ًا من اتفاقيات التعاون مع اجلهات
البحثية والأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لإن�����ش��اء مراكز
متيز يف التقنيات النا�شئة وتنفيذ امل�شروعات
الإ�سرتاتيجية ،التي تعزز النمو االقت�صادي يف
اململكة ،وحت��ق��ق ر�ؤي��ت��ه��ا الطموحة يف التحول
نحو اقت�صاد قائم على االبتكار ،وذلك على هام�ش

ال��زي��ارة الر�سمية لوفد اململكة للواليات املتحدة
الأمريكية برئا�سة معايل وزير االت�صاالت وتقنية
املعلومات رئي�س جمل�س �إدارة املدينة املهند�س
عبدالله بن عامر ال�سواحه.
و�أو�ضح رئي�س املدينة الدكتور منري بن حممود
الد�سوقي� ،أن ال�شراكة مع املراكز البحثية والتقنية
الرائدة عاملي ًا ت�أتي �ضمن الزيارة الر�سمية التي
يقوم بها وفد اململكة للواليات املتحدة الأمريكية؛

�شركة "�أيه دي �سي �إنريجي �سي�ستمز" .ويندرج هذا امل�شروع اجلديد
يج�سد بديلاً
يف �إط��ار منهجية املدينة لتعزيز التنمية امل�ستدامة؛ �إذ ّ
اً
فعال حللول تكييف الهواء التقليدية بالإ�ضافة �إىل خلق فر�ص العمل
ال�صديقة للبيئة .ويتوقع �أن يُ�سهم امل�شروع بتوفري �أكرث من 100
�أل��ف طن من االنبعاثات الكربونية خ�لال � 10سنوات ،وم��ن املقرر
�إجناز املرحلة الأوىل من حمطة التربيد املركزي خالل الربع الأخري
من العام اجلاري ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء �شبكة للمياه املربدة2 .

الفيصل

بهدف تر�سيخ مكانة اململكة كمركز �إقليمي للبحث
وال��ت��ط��وي��ر واالب��ت��ك��ار ،وحت��ق��ي��ق ر�ؤي����ة اململكة
 2030يف نقل وتوطني التقنيات النا�شئة ،ومتكني
الكوادر الوطنية ،وتعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
مع اجلهات البحثية والأك��ادمي��ي��ة لال�ستثمار يف
التقنيات النا�شئة وفتح �أ�سواق جديدة؛ ملوا�صلة
م�����س�يرة ال��ن��م��اء وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة التنموية
واالقت�صادية للمملكة.

يؤكد حرص القيادة
على توفير اإلمكانات
للتنمية
2

3

جدة وآماال

جدري القرود

إقبال سياحي

ال ينتشر
سريعا

جدة  -البالد

ت�شهد"مارينا نادي اليخوت" � اً
ريا
إقبال كب ً
من ال�سائحني وال��زوار واملتنزهني� ،ضمن
مناطق فعاليات مو�سم جدة ،التي تت�ضمن
العديد م��ن اال�ستعرا�ضات احلية و�سط
�أجواء البحر العليلة؛ �إىل جانب جل�سات
امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي املطلة على الواجهة
البحرية؛ التي ت�ستهوي ع�شاق التجارب
والريا�ضات البحرية على �ضفاف البحر
الأحمر.
ً
عرو�ضا
ويقدم مر�سى املارينا يوم ًيا
لعازفة القيثار ال�ضخم ،والبيانو امل�ضيء
مع ع��ازف الزجاجات ،وعر�ض الإط��ارات
املتجولة  ،وعازفة التيل�شو داخل البلورة
امل�ضيئة.
وت�ضم مارينا نادي اليخوت العديد من
املطاعم واملقاهي الفاخرة ،كما ت�شهد ح�ضور
الأ���س��ر وال��ع��وائ��ل مبختلف اجلن�سيات يف
�أجواء من البهجة وال�سرور مع جمال البحر
وجل�ساته ال�����س��اح��رة .وع��ل��ى ���س��اح��ل البحر
الأحمر � ً
أي�ضا ،تقدم" �أماال" فر�صة غري م�سبوقة
لتطوير وجهة �سياحية فريدة من نوعها ومركز
جديد لع�شاق اليخوت على البحر الأحمر .حيث
يعد النادي �أيقونة �أ�شبه بل�ؤل�ؤة مكنونة يزدان بها
املر�سى؛ وي�ضيف الكثري للتجارب ال�سياحية املميزة
املقدمة يف وجهة" �أماال".

الوافدة

تنصب على مالكات
السيارات

احلوثي

يختطف المدنيين
في تعز

خبير في الشأن اإليراني لـ«

»:

نظام املاليل ينحدر نحو الهاوية

حيس
ما

ل
ك
ال

الزعيم

سيكو وي شع

وري

البالد  -مها العواودة

لا

لد

�أكد خبري يف ال�ش�أن الإي��راين� ،أن النظام الإيراين
ب��ات مرته ًال وخمرتق ًا من ال��داخ��ل ،ما ي�شري
�إىل خال�ص قريب لل�شعب ،خ�صو�ص ًا و�أن
احلر�س الثوري -ال��ذراع الأق��وى لنظام
امل�لايل -ينحدر نحو الهاوية ،ومل يعد
بذات القوة التي كان عليها ،وبالتايل
�سيخ�سر ق��ادة النظام الكثري يف ظل
ت�ساقط قادة احلر�س واحد ًا تلو الآخر.
وق���ال اخل��ب�ير ال�سيا�سي ال��دك��ت��ور
ح�سن را���ض��ي لـ"البالد"� :إن موجة
الغ�ضب العارمة يف �إيران �ستزداد حدتها

خالل الأي��ام القادمة لدرجة االنفجار ،على الرغم من
القمع املتوا�صل من نظام املاليل اال�ستبدادي ،م�ؤكد ًا

�أن مقتل ال�ضابط يف احلر�س الثوري ح�سن �صياد
خدائي بطهران ي�ؤكد �أن الأو�ضاع الأمنية يف �إيران
لي�ست على مايرام ،و�أن النظام مرتهل للغاية
و�أن �أقوى م�ؤ�س�سة �أمنية ع�سكرية خمرتقة،
م�شري ًا �إىل �أن ا�ستهداف خدائي
من "خلية  "840التي تنفذ عمليات
االغ��ت��ي��االت الإره��اب��ي��ة خ���ارج ح��دود
�إي���ران تطور كبري ،بينما االتهامات
امل��وج��ه��ة �إىل ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ماهي
�إال ل��ذر ال��رم��اد يف العيون ،وتغبي�ش
احلقائق التي تقول� :إن االن�شقاقات
الداخلية ما�ضية يف التزايد.

7

محليات
2
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استقبل وفد مجلس الشورى

الفيصل يؤكد حرص القيادة على توفير اإلمكانات للتنمية

جدة  -البالد

ا�ستقبل الأم�ير خالد الفي�صل ،م�ست�شار
خ��ادم احلرمني ال�شريفني� ،أم�ير منطقة
م�ك��ة امل �ك��رم��ة ،يف م�ق��ر الإم� � ��ارة ب�ج��دة
�أم����س ،وف �دًا من جل��ان جمل�س ال�شورى
املتخ�ص�صة ب��رئ��ا� �س��ة ع���ض��و املجل�س
الدكتور �أمين فا�ضل .
ومتنى �سموه لأع�ضاء املجل�س النجاح
خالل زيارتهم ،م�ؤكدًا حر�ص القيادة -
�أيدها الله  -على توفري وت�سخري كافة
الإم�ك��ان��ات لتحقيق التنمية يف خمتلف
مناطق اململكة على وج��ه العموم ،ويف
منطقة مكة املكرمة ب�شكل خا�ص؛ كونها
حا�ضنة لأقد�س البقاع و�أطهرها ومق�صد
ماليني امل�سلمني كل عام.
وقال� ":إن الله � -سبحانه وتعاىل� -شرف
الإن�سان ال�سعودي بخدمة بيته احلرام وقا�صديه،
الأم��ر ال��ذي يح ّتم �ضرورة تكامل اجلهات وتظافر
اجلهود لأن تكون هذه املنطقة منوذجً ا و�أن يعمل
اجلميع مبا يحقق �آمال وتطلعات �سكانها وزوارها".
من جانبه ،قدم ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أمين
فا�ضل نبذ ًة عن �أب��رز االجتماعات واللقاءات التي
�سوف ُتعقد خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة مع امل�س�ؤولني يف
منطقة مكة املكرمة ،ت�شمل الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،وامل�س�ؤولني يف
�أم��ان��ة حمافظة ج��دة ،والغرفة التجارية وجامعة
امللك عبد العزيز بجدة ،و�سيعقد الوفد حلقة نقا�ش
تتخللها مناق�شة وبحث العديد م��ن املو�ضوعات
التعليمية واجلهود التي تقدمها اجلامعة لطالبها
وطالباتها ،كما ي��زور وف��د جل��ان جمل�س ال�شورى

املتخ�ص�صة جامعة ال�ط��ائ��ف ،وال�غ��رف��ة التجارية
بالطائف.
ت�أتي الزيارة انطالق ًا من اهتمام جمل�س ال�شورى
وتوا�صله امل�ستمر م��ع اجل�ه��ات احلكومية كافة،
كما ُت�سهّل ال��زي��ارة على �أع�ضاء املجل�س درا�ستهم
للتقارير ال�سنوية املالية ملختلف اجلهات احلكومية،
و�ستمكن الزيارة �أع�ضاء املجل�س من االطالع ب�شكل
كامل ومبا�شر على كافة اجلهود واخلدمات ملختلف
القطاعات.
ح�ضر اال�ستقبال �أع�ضاء جلان املجل�س املتخ�ص�ص
امل �ك��ون م��ن ع�ضو امل�ج�ل����س رئ�ي����س جل�ن��ة حقوق
الإن�سان الدكتور ه��ادي اليامي ،وع�ضو املجل�س
رئي�س جلنة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
عبدالله �آل ط ��اوي ،وع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة
ال�ث�ق��اف��ة وال��ري��ا� �ض��ة وال���س�ي��اح��ة ال��دك �ت��ورة �آم��ال

تكامل الجهود بمنطقة مكة في خدمة البيت الحرام وقاصديه
ال�شيخ ،وع�ضو املجل�س ع�ضو اللجنة ال�صحية
الدكتورة زينب �أبوطالب ،وع�ضو املجل�س ع�ضو
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية الدكتور عبدالله ال�سالمة،
وع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة النقل واالت���ص��االت
وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ال��دك �ت��ور ع�ي���س��ى العتيبي،

وع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة الإعالم الدكتور ف�ضل
ال�ب��وع�ي�ن�ين ،وع���ض��و املجل�س ع�ضو جل�ن��ة امل�ي��اه
والزراعة والبيئة الدكتور حممد ع�شري ،وع�ضو
املجل�س ع�ضو جلنة التجارة واال�ستثمار الدكتور
حممد �آل زومه ،وع�ضو املجل�س ع�ضو اللجنة املالية

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

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

معر�ض ريجينريون ال��دويل للعلوم
والهند�سة (�آي�سف  ،)2022الذي �أقيم
يف الواليات املتحدة الأمريكية خالل
مايو اجلاري.
وه �ن ��أ �سموه ال�ف��ائ��زي��ن ،م�شيد ًا مبا
حققوه م��ن م��راك��ز متقدمة وج��وائ��ز
متعددة ،متمني ًا لهما دوام التفوق.
فيما ثمن الزارع دعم وت�شجيع �سموه
لطالب وطالبات املحافظة.

"مسك" تطلق منظومة ذهبية الستدامة الطاقة والمياه

الريا�ض -البالد

�سلمان غري الربحية ديفيد ه�نري� ،أن املبادرات
التي تبنتها "م�سك" تهدف �إىل تعزيز جوانب
اال�ستدامة يف املدينة ،ون�سعى لإر��س��اء منوذج
جديد يف املنطقة واتخاذ تدابري ملمو�سة لتحقيق
ر�ؤية اململكة  2030املتم ّثلة بالو�صول �إىل احلياد
ال�صفري النبعاثات الكربون بحلول عام ،2060

أخبار موجزة

استقبال واحتفال

الريا�ض -البالد

بدائل فعالة لتكييف الهواء التقليدية

�أعلنت مدينة الأمري حممد بن �سلمان غري الربحية
"م�سك" عن اختيار جمموعة "دالكيا �إي دي �إف
جروب" لتكون اجل�ه��ة املعنية بتنفيذ م�شروع
حلول اال�ستدامة ب�أف�ضل املعايري العاملية.
و�ستطلق العديد م��ن امل �ب��ادرات يف �إط ��ار ر�ؤي��ة
املدينة لتطوير مرافقها ب�أ�سلوب ،ي�ضمن ح�صولها
على �شهادة الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة،
ال�ف�ئ��ة ال��ذه �ب �ي��ة ،ل�لا��س�ت��دام��ة يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء
امل�شروع ،ب��دءًا من حمطة التربيد املركزي التي
�ستقوم املجموعة مبهمة �إن�شائها بالتعاون مع
�شركة "�أيه دي �سي �إنريجي �سي�ستمز".
ويندرج ه��ذا امل�شروع اجلديد يف �إط��ار منهجية
يج�سد بديلاً
املدينة لتعزيز التنمية امل�ستدامة؛ �إذ ّ
اً
فعال حللول تكييف الهواء التقليدية ،بالإ�ضافة
�إىل خلق فر�ص العمل ال�صديقة للبيئة.
ومن املتو ّقع �أن يُ�سهم امل�شروع بتوفري �أكرث من
� 100ألف طن من االنبعاثات الكربونية خالل 10
�سنوات.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ملدينة الأمري حممد بن

واالقت�صادية الدكتور حممد �آل عبا�س ،وع�ضو
املجل�س ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
الدكتور نا�صح البقمي ،وع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة
التعليم والبحث العلمي الدكتور نا�صر ط�يران،
وعدد من امل�س�ؤولني.

وجت�سد حمطة التربيد املركزي واحدة من �أوىل
ّ
اخلطوات التي با�شرنا بتنفيذها ،متبوعة بالعديد
من اخلطوات الأخ��رى التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
يف خف�ض االنبعاثات الكربونية يف املدينة بن�سبة
 .%50ويتمحور هدفنا حول تقدمي منوذج يقتدى
به يف جمال التنمية امل�ستدامة من خالل احل�صول

على �شهادة الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة
م��ن الفئة الذهبية م��ع ح�ل��ول ا��س�ت�خ��دام الطاقة
واملياه ال�صديقة للبيئة.
وم ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت رئ �ي�� �س��ة جم�ل����س الإدارة
والرئي�سة التنفيذية ملجموعة "دالكيا �إي دي �إف
جروب" �سيلفي جيانو " :يُ�ش ّرفنا توقيع هذه
االتفاقية مع مدينة الأم�ير حممد بن �سلمان غري
الربحية لتقدمي احللول ال�ق��ادرة على دف��ع عجلة
التنمية امل�ستدامة يف املدينة مبا يعود باملنفعة
على �سكانها وزواره��ا ،وبالتعاون مع �شركة ’�أيه
دي �سي �إنريجي �سي�ستمز‘ ،ت�شكل هذه االتفاقية
مرتك ًزا رئي�سا لإ�سرتاتيجيتنا الهادفة لتطوير
م���ش��اري��ع ط�م��وح��ة يف �أرج � ��اء امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية لدعم م�ساعي حتولها بقطاع الطاقة
متا�شي ًا مع ر�ؤية ."2030
و�سي�صل الطلب على ق ��درة ال�ت�بري��د يف املدينة
حلوايل � 40ألف طن يف وقت الذروة عند �إ�شغالها
بالكامل ،وم��ن امل�ق��رر �إجن ��از املرحلة الأوىل من
حمطة التربيد املركزي خالل الربع الأخري من العام
اجلاري ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء �شبكة للمياه املربدة.

ا�ستقبل الأمي��ر في�صل ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز �أم�ير
م�ن�ط�ق��ة ال��ري��ا���ض يف م�ك�ت�ب��ه ب�ق���ص��ر احل �ك��م� ،سفري
جمهورية ال�سودان ل��دى اململكة ع��ادل ب�شري ح�سن،
وجرى خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية.
كما يرعى �أم�ير املنطقة الأرب�ع��اء املقبل ،احلفل الذي
يقيمه مركز امللك �سلمان االجتماعي يف مقره بالريا�ض
مبنا�سبة مرور  25عاما على افتتاحه.

مشاريع تبوك

تبوك -البالد

ر�أ���س الأم�ير فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
ت �ب��وك رئ�ي����س جم�ل����س امل�ن�ط�ق��ة ،يف الإم� � ��ارة اجلل�سة
االفتتاحية ل�ل��دورة الأوىل ملجل�س املنطقة للعام امل��ايل
1443/1444هـ .و�أ�شار خالل االجتماع �إىل ت�أكيد القيادة
احلكيمة �-أيدها الله -على �أهمية دور جمال�س املناطق
وت�ط��وي��ره��ا وب ��ذل ك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه حتقيق التطلعات
املن�شودة والتنمية ال�شاملة التي ت�صب يف م�صلحة الوطن
واملواطن ،ووجّ ه �سموه مديري اجلهات املعنية مبتابعة
ذلك والإ�سهام يف جاهزية واكتمال م�شاريع املنطقة.

ورشة عمل للمتحدثين

"نيوم" تطلق رحالت جوية دولية
بريدة  -البالد

تبوك  -البالد

�أعلنت نيوم �شراكتها اال�سرتاتيجية مع اخلطوط ال�سعودية؛ لت�سيري
رحالت دولية منتظمة من مطار خليج نيوم �إىل وجهات خمتارة ،تبد�أ
نهاية ال�شهر القادم يونيو ،بت�سيري رحالت �أ�سبوعية �إىل دبي ،مع
خطط م�ستقبلية لت�سيري رحالت مبا�شرة �إىل لندن .و�أ�ضافت �أن هذه
اخلطوة تعد انطالقة للخدمات التجارية عرب املطار الذي �سيتمكن

نحو  %40من �سكان العامل من الو�صول �إليه يف �أقل من � 4ساعات
من خالل موقعه اال�سرتاتيجي على مفرتق  3ق��ارات .وق��ال مدير
عام اخلطوط ال�سعودية املهند�س �إبراهيم العُمر� :إن هذه ال�شراكة
تتما�شى مع ر�ؤية  ،2030لتكون اململكة من�صة رائدة يف قطاع النقل
اجل��وي ،وذل��ك من خ�لال زي��ادة حركة ال�ضيوف حمليًا و�إقليمي ًا،
بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف الوجهات الدولية  ،حيث �سيزداد الطلب

على النقل اجلوي عرب هذه الوجهة املهمة.
من جهته� ،أ�شار الرئي�س التنفيذي لنيوم املهند�س نظمي الن�صر،
�إىل �أن مطار خليج نيوم �سيكون ال�شريان احليوي لت�سريع و�صول
�سكان نيوم و�شركاء الأعمال والباحثني عن م�ستقبل جديد ،مبينا �أنها
�أف�ضل طريقة الكت�شاف عامل نيوم� ،إىل جانب دور املطار احليوي يف
خدمة النقل اجلوي والقطاع اللوج�ستي يف املنطقة.

ا�ستقبل الأم�ي�ر ال��دك�ت��ور في�صل ب��ن م�شعل ب��ن �سعود
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �أم�ي�ر منطقة الق�صيم مبكتبه� ،سفري
دول��ة قطر ل��دى اململكة بندر بن حممد العطية .وجرى
خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودّية ومناق�شة عدد
م��ن امل��و��ض��وع��ات ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك ب�ين البلدين
ال�شقيقني.
من جهة �أخرى� ،أكد �سموه �أهمية دور املتحدث الر�سمي
يف جميع القطاعات احلكومية ،من حيث �سرعة التفاعل
لإي�ضاح احلقائق وعدم تركها الجتهادات الغري؛ لت�أويل
ال�شائعات ،وال ��رد عليها مبهنية عالية .ج��اء ذل��ك بعد
رعايته افتتاح ور�شة عمل املتحدثني الر�سميني للجهات
احلكومية باملنطقة.

محليات
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تعاون سعودي أمريكي إلنشاء مراكز التقنيات الناشئة

الريا�ض -البالد

وق��ع��ت م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم والتقنية
"كاك�ست" عدد ًا من اتفاقيات التعاون مع اجلهات
البحثية والأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لإن�����ش��اء م��راك��ز
متيز يف التقنيات النا�شئة وتنفيذ امل�شروعات
الإ�سرتاتيجية ،التي تعزز النمو االقت�صادي يف

اململكة ،وحتقق ر�ؤيتها الطموحة يف التحول نحو
اقت�صاد قائم على االبتكار ،وذلك على هام�ش الزيارة
الر�سمية لوفد اململكة للواليات املتحدة الأمريكية
برئا�سة معايل وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات
رئي�س جمل�س �إدارة املدينة املهند�س عبدالله بن
عامر ال�سواحه.

دعم الدبلوماسية البرلمانية

و�أو���ض��ح رئي�س املدينة الدكتور منري بن حممود
الد�سوقي� ،أن ال�شراكة مع املراكز البحثية والتقنية
ال��رائ��دة عاملي ًا ت�أتي �ضمن ال��زي��ارة الر�سمية التي
يقوم بها وفد اململكة للواليات املتحدة الأمريكية؛
بهدف تر�سيخ مكانة اململكة كمركز �إقليمي للبحث
والتطوير واالبتكار ،وحتقيق ر�ؤية اململكة 2030

يف نقل وتوطني التقنيات النا�شئة ،ومتكني الكوادر
الوطنية ،وتعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع اجلهات
البحثية والأكادميية لال�ستثمار يف التقنيات النا�شئة
وف��ت��ح �أ����س���واق ج��دي��دة؛ مل��وا���ص��ل��ة م�����س�يرة النماء
وحتقيق اال�ستدامة التنموية واالقت�صادية للمملكة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا� ،أف����ادت امل�����ش��رف ع��ل��ى م��راك��ز التميز

امل�شرتكة باملدينة الدكتورة مرمي نوح �أن برنامج
مراكز التميز امل�شرتكة يعمل على تعزيز التعاون مع
اجلهات البحثية والأكادميية العاملية؛ لتلبية حاجات
القطاعات الإ�سرتاتيجية احليوية يف اململكة من
خالل اغتنام الفر�ص الواعدة يف التقنيات النا�شئة
وتوطينها لتعزيز منو االقت�صاد الوطني.

بجهود �إن�سانية ملركز امللك �سلمان

مساعدات غذائية ومكافحة العمى في عدة دول

الطموح التقني

وقع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية ،اتفاقية م�شرتكة مع م�ؤ�س�سة
الب�صر اخل�يري��ة العاملية لتنفيذ ع��دد من
احلمالت الطبية ملكافحة العمى والأمرا�ض
امل�سببة له يف ثماين دول.
م�� َّث��ل توقيع االت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب املركز
م�ساعد امل�شرف العام على املركز للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ع��ق��ي��ل ب��ن جمعان
ال��غ��ام��دي ،وم��ن جانب امل�ؤ�س�سة ،وقعها
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدكتور عادل بن
عبدالعزيز الر�شود ،وذلك مبقر املركز يف
الريا�ض.
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور عقيل ال��غ��ام��دي ب�أنه
���س��ي��ج��ري مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة تنفيذ 24
م�شروع ًا طبي ًا مب�شاركة متطوعني و�أطباء
�سعوديني يف كل من الكامريون ،والنيجر،
وب��ن��ج�لادي�����ش ،ون��ي��ج�يري��ا ،وال�����س��ودان،
و�سريالنكا ،واليمن ،واملغرب ،يتم خاللها
�إج��راء ما يقارب  9.600عملية جراحية
لإزالة املياه البي�ضاء (الفاكو) وجراحات
ُ�صغرى ،وتوزيع  24.000نظارة طبية
و�أدوي���ة وقطرات عالجية ،ي�ستفيد منها
 120.000فرد.
يذكر �أن مركز امللك �سلمان للإغاثة خالل
الأع��وام الثالثة املا�ضية قام بتنفيذ 132
حملة ملكافحة العمى والأمرا�ض امل�سببة
له �شملت  16دولة ،ا�ستفاد منها 421,806
�أفراد.
وو ّقع املركز اتفاقية مع م�ؤ�س�سة الب�صر
العاملية لتنفيذ املرحلة الأوىل من ت�أهيل

ي�شهد االقت�صاد ال��ع��امل��ي حت���والت نوعية
مت�سارعة بفعل التقنيات احلديثة ،التي
ت�أخذ مكانها كقاطرة قوية مل�ستقبل النمو
وال��ت��ق��دم يف ال���ع���امل ،وه���و م��ي��دان رح��ب
للطموح وال���ق���درات ،تتناف�س فيه ال��دول
لتكون �ضمن هذه املعادلة.
يف ه��ذا االجت���اه ،حتقق اململكة خطوات
كبرية مميزة لتعزيز مكانها ودوره���ا يف
ت��ط��ورات ال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة ،من
خ�ل�ال اق��ت�����ص��اد م��ت��ق��دم وم�����س��ت��دام ميتلك
م��ق��وم��ات ال��ع�����ص��ر وح��ا���ض��ن��ة للتقنيات
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،و���ض��م��ن ه���ذه اخل���ط���وات ،ج��اء
ت��وق��ي��ع م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم
والتقنية ع���دد ًا م��ن اتفاقيات التعاون مع
اجلهات البحثية والأك��ادمي��ي��ة الأمريكية؛
لإن�شاء مراكز متيز يف التقنيات النا�شئة
وتنفيذ امل�شروعات الإ�سرتاتيجية التي
تعزز النمو االقت�صادي يف اململكة ،وحتقق
ر�ؤيتها الطموحة يف التحول نحو اقت�صاد
قائم على االبتكار.
هذه ال�شراكة واال�ستثمارات الطموحة وغريها
م��ن ات��ف��اق��ي��ات م��ع امل��راك��ز البحثية والتقنية
ال��رائ��دة ً
عامليا ،متثل لبنات قوية يف تر�سيخ
مكانة اململكة كمركز �إقليمي للبحث والتطوير
واالبتكار ،وحتقيق ر�ؤية اململكة  2030يف نقل
وتوطني التقنيات النا�شئة ،ومتكني الكوادر
ال��وط��ن��ي��ة ،وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ت��دري��ب��ي��ة متكاملة
لإعداد العلماء والباحثني واملهند�سني وتطوير
قدراتهم البحثية العلمية ،ومتكينهم من تنفيذ
م�شاريع عالية اجل����ودة؛ ت��ع��زز م��ن تناف�سية
النظام البحثي والإمكانات التقنية املتطورة.

الريا�ض -البالد

الريا�ض  -البالد

التقت م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
ال���دك���ت���ورة ح���ن���ان ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��ي��م
الأح��م��دي يف مقر املجل�س بالريا�ض،
ب��وك��ي��ل وزارة اخل���ارج���ي���ة ل�����ش���ؤون
الدبلوما�سية العامة فهد بن �أ�سعد �أبو
الن�صر.
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض �آف��اق
التعاون بني جمل�س ال�شورى ووزارة
اخلارجية لدعم الدبلوما�سية الربملانية،
ال��ت��ي ي�ضطلع ب��ه��ا جمل�س ال�����ش��ورى،
وتُع ُّد رافدًا ُمه ًما وم�ساندًا للدبلوما�سية
العامة يف �سبيل تطوير العالقات بني
اململكة والدول ال�شقيقة وال�صديقة؛ كما
ا�ستعر�ض اللقاء دور جل��ان ال�صداقة
الربملانية يف املجل�س وجهودها الهادفة
لتعزيز التوا�صل مع اللجان النظرية لها
يف الربملانات واملجال�س الت�شريعية يف

ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة ،وما له من
ت�أثري يف تقريب وجهات النظر و�إبراز
مواقف اململكة جتاه خمتلف الق�ضايا
والأحداث الدولية.
كما مت��ت الإ����ش���ارة �إىل ال���دور الفاعل
مل��ج��ل�����س ال�������ش���ورى يف اج��ت��م��اع��ات
امل��ن��ظ��م��ات واالحت���������ادات ال�برمل��ان��ي��ة
الإقليمية وال��دول��ي��ة ال��ت��ي ي�شارك يف
ع�ضويتها ،ويحر�ص من خاللها على
�إب������راز وج��ه��ة ن��ظ��ر امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية حيال خمتلف الق�ضايا التي
تتناولها.
وانتهى اللقاء بت�أكيد �أهمية ا�ستمرار
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ي�ن جم��ل�����س
ال�شورى ووزارة اخلارجية؛ مبا يعزز
�أهداف الدبلوما�سية الربملانية ،ويدعم
جهود الطرفني يف �سبيل دعم ال�سيا�سة
اخلارجية للمملكة.

انتهاء التعداد الذاتي غدا
واستمرار الميداني
الريا�ض -البالد

ك�شفت الهيئة العامة للإح�صاء عن
م�شاركة �أك�ثر من  4ماليني مواطن
ومقيم ،يف تعداد ال�سعودية ،2022
ع�بر اخ��ت��ي��ار " ال��ع�� ّد الذاتي" ،منذ
انطالقة العد الفعلي وجمع البيانات،
يف  10مايو احلايل.
و�أو���ض��ح امل��ت��ح��دث الر�سمي با�سم
الهيئة حممد الدخيني� ،أن��ه �سيتم
�إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية غد
الأرب��ع��اء ،و�ست�صبح امل�شاركة يف
التعداد م��ن خ�لال زي���ارات الباحث
امليداين للأ�سر هي الطريقة الوحيدة
املتاحة للم�شاركة يف التعداد بعد هذا
التاريخ.
وح���ث امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين على
اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��ي��ار ال��ع��د ال��ذات��ي،
وا�ستكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء
املهلة املحددة يوم الأربعاء ،م�ؤكدا
�أن امل�شاركة يف التعداد �إلزامية.
و�أ���ش��اد الدخيني بوعي املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين وجت��اوب��ه��م م��ع ال��ت��ع��داد
وم��ع موظفي الهيئة ،الفتا �إىل �أنه
مل يتم �إيقاع �أي غرامة مالية ب�سبب
االمتناع عن امل�شاركة �أو عدم الإدالء
ب��ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة

املبنى اجلديد مل�ست�شفى مكة لطب العيون
مبدينة �أم درمان يف جمهورية ال�سودان.
ويف الأردن ،اختتم مركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال الإن�سانية الربنامج
ال��ت��ط��وع��ي ال��ث��ام��ن وال��ت��ا���س��ع يف الأردن
وخم��ي��م ال��زع�تري ل�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين،
وذل��ك مب�شاركة  30متطوعً ا من خمتلف
التخ�ص�صات ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني وهيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي واالحتاد العربي
للتطوع.
وت�����ض�� ّم��ن��ت ال�ب�رام���ج ت���ق���دمي اخل���دم���ات
التدريبية يف الإ�سعافات الأولية والدعم
النف�سي ودورات اخلياطة ودورات �صيانة
احلا�سب الآيل وتقدمي الربامج التعليمية
للأطفال� ،إ�ضافة ال�ستحداث دورة العالج
النف�سي بالر�سم يف العا�صمة الأردن��ي��ة
ع�� ّم��ان وحمافظة �إرب���د وخم��ي��م ال��زع�تري

ال�سريع من خالل بوابة نفاذ".
ي��ذك��ر �أن ت��ع��داد ال�سعودية 2022
ه���و ال��ت��ع��داد اخل��ام�����س يف ت��اري��خ
اململكة ،وي�ستهدف تغطية جميع
���س��ك��ان امل��م��ل��ك��ة ،جل��م��ع ال��ب��ي��ان��ات
الإح�صائية الدقيقة التي ت�سهم يف
ر���س��م ال�سيا�سات و�إع����داد اخلطط
امل�ستقبلية ،وتوجيه امل�شاريع وفق ًا
الح��ت��ي��اج��ات ال�����س��ك��ان يف مناطق
اململكة كافة.

لالجئني ال�سوريني.
كما قام فريق من مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية �أم�س الأول ،بزيارة
تفقدية مل�شروع الإي���واء ال��ذي ي�ستهدف
الالجئني الروهينجا يف بنغالدي�ش.
واط��ل��ع ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ���س�ير �أع��م��ال تنفيذ
امل�شروع ال��ذي ي�ستفيد منه  3000الجئ
م��ن خ�لال ب��ن��اء  500وح���دة �إي��وائ��ي��ة يف
مقاطعة كوك�س بازار.
وو ّزع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية �أم�س � 2,680سلة غذائية للفئات
املحتاجة مب��دي��ري��ات ح��ر���ض ،وح�ي�ران،
وم��ي��دي ،وعب�س التابعة ملحافظة حجة،
ا�ستفاد منها  23,241فردًا.
وي�أتي ذلك يف �إط��ار اجلهود التي تقدمها
اململكة ممثلة باملركز للتخفيف من معاناة
ال�شعب اليمني ال�شقيق وتلبية احتياجاته
الغذائية الأ�سا�سية.

تسوير إلزامي
للمواقع اإلنشائية
الريا�ض -البالد

املا�ضية ،الفتا �إىل �أن امل�شاركة يف
التعداد من خالل العد الذاتي ،كافية
وتغني عن زي��ارة الباحث امليداين
للمنزل.
وقال� ":إنه ميكن امل�شاركة يف الع ّد
الذاتي عن طريق راب��ط التعداد يف
بوابة الهيئة ،ويتطلب الدخول �إىل
موقع العد الذاتي وجود ح�ساب يف
�أب�شر لرب الأ�سرة ،ليتمكن امل�شارك
من احل�صول على رم��ز اال�ستجابة

كلمة

�أكدت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان،
�أهمية ت�سوير املواقع الإن�شائية للمباين ال�سكنية
يف ج��م��ي��ع �أح���ي���اء امل����دن وامل��ح��اف��ظ��ات ودوره يف
حت�سني امل�شهد احل�����ض��ري واحل��ف��اظ ع��ل��ى �سالمة
املارة وم�ستخدمي الطريق من �أعمال البناء القائمة
على الأر�ض ،حيث �سيتم البدء الإلزامي يف التطبيق
اعتبار ًا من مطلع العام الهجري القادم.
ويهدف ت�سوير املواقع الإن�شائية للمباين ال�سكنية
�إىل املحافظة على ال�����ش��وارع وال��ط��رق��ات املحيطة
بالأرا�ضي املراد �إن�شاء املباين عليها ،من خالل �إقامة
���س��ور م���ؤق��ت على ك��ام��ل الأر����ض يتيح مل��ال��ك املبنى
واملقاول تخزين امل��واد املخ�ص�صة للبناء حلمايتها
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ،ك��م��ا ي�سهم ال�����س��ور يف توفري
ال�سالمة للمارة وم�ستخدمي الطريق من �أعمال البناء
والإن�شاء القائمة يف الأر�ض.
وت�سعى ال��وزارة من خالل هذه املبادرة �إىل تنظيم
مواقع الأعمال الإن�شائية ،وتعزيز اجلاذبية الب�صرية
يف �شوارع و�أحياء امل��دن عن طريق املحافظة على
مظهرها اخلارجي ،من خالل حتديد موا�صفات فنية
ملتطلبات ت�سوير مواقع امل�شروعات الإن�شائية يف
املباين ال�سكنية ،ودعم جهود مبادرة حت�سني امل�شهد
احل�ضري الرامية �إىل �إزالة عنا�صر الت�شوه الب�صري
الأكرث �شيوعً ا يف مدن اململكة.

نظام رقمي جديد
للتراخيص البيئية
الريا�ض  -البالد

د�شن وزير البيئة واملياه والزراعة
رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني
للرقابة على االلتزام البيئي املهند�س
عبد الرحمن بن عبد املح�سن الف�ضلي
نظام الرتاخي�ص والتفي�ش الرقمي
للمركز ،وذلك خالل ح�ضور ور�شة
"�صحح ال���س��ت��دام��ة بيئتك" التي
نظمها امل��رك��ز بالريا�ض ،بح�ضور
نائب وزير البيئة واملياه والزراعة
امل���ه���ن���د����س م���ن�������ص���ور امل�����ش��ي��ط��ي،
وقيادات ال��وزارة واملراكز البيئية،
وع��دد م��ن ق��ادة اجل��ه��ات احلكومية
وك�برى املن�ش�آت التنموية �إ�ضافة
�إىل القطاع غري الربحي.
وي����أت���ي ت��د���ش�ين ال��ن��ظ��ام ال��رق��م��ي
اجلديد للت�صاريح ،والنظام الرقمي
للتفتي�ش ،يف �إط��ار عملية التحول
ال��رق��م��ي ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا امل��م��ل��ك��ة،
ودع��م��ه��ا بالتطبيقات ال��ذك��ي��ة ،مبا
يتما�شى م��ع املعايري واملمار�سات
العاملية.
وي�����س��ت��ه��دف امل�������ش���روع حت�����س�ين
جت��رب��ة امل�����س��ت��ف��ي��د ،ورف����ع ال��وع��ي
لاللتزام باملعايري البيئية ،وتطبيق
ال�سيا�سات والإج����راءات املعتمدة،
و���ض��م��ان ���س�لام��ة الإج������راءات .كما

يعمل ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ع��ل��ى �أمت��ت��ة
اخل���دم���ات ،وا���س��ت��ق��ب��ال ال��ب�لاغ��ات
وم��ع��اجل��ت��ه��ا ،وال��ت��ق��ي��ي��م ال��ب��ي��ئ��ي،
و�إعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار،
وت��وف�ير ال�تراخ��ي�����ص والت�صاريح
البيئية ب�آليات رقمية ،كما يهدف
ن��ظ��ام التفتي�ش احل��دي��ث �إىل رفع
�إمكانات العمل الرقابي وامليداين
ملفت�شي املركز ،مبا يكفل الدقة يف
�ضبط املخالفات ويرتقي بااللتزام
البيئي لأع��ل��ى م�ستويات اجل��ودة
والكفاءة.
و�أو�����ض����ح وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
والزراعة رئي�س جمل�س �إدارة املركز
الوطني للرقابة على االلتزام البيئي
املهند�س عبد الرحمن بن عبد املح�سن
الف�ضلي� ،أن مت��دي��د مهلة ت�سليم
اخلطط الت�صحيحية التي تنتهي
يف الأول م��ن �شهر يوليو املقبل،
ج��اء دع��م�� ًا م��ن القيادة الر�شيدة –
حفظها الله – لتمكني جميع من�ش�آت
القطاعني العام واخلا�ص من ت�سليم
خططهم الت�صحيحية ملركز االلتزام
البيئي ل�ضمان االمتثال لنظام البيئة
ول��وائ��ح��ه التنفيذية؛ حر�ص ًا على
�أهمية احلفاظ على ث��روات الوطن
البيئية.
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الفطرية :لم نصدر إعالناً حول عالقة «البابون» بالجدري
الريا�ض ـ البالد

نفى املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية �صدور �أي �إعالن عن عالقة قرود
البابون باجلدري ،الف ًتا �إىل �أن امل�صدر الرئي�س لبيانات املركز هي قنواته
الإعالمية الر�سمية فقط ،املوجودة يف و�سائل التوا�صل املختلفة.
و�أك��د املركز بهذا اخل�صو�ص �أن��ه ينفذ منذ �أ�شهر برناجمً ا لتقييم
�أ�ضرار تزايد �أعداد القرود؛ بهدف تقييم الأ�ضرار الناجتة عن تزايد
�أع��داده��ا يف امل��واق��ع غري املخ�ص�صة لها ،وم��ن �ضمنها الأ���ض��رار
ال�صحية ب�شكل ع��ام و�إي��ج��اد احل��ل��ول املنا�سبة للحد م��ن هذه
الأ���ض��رار .وعمل املركز على ن�شر ف��رق ميدانية لإج��راء م�سح
ميداين عن طريق �أخ��ذ العينات ،وا�ستخدام �أجهزة حتديد
املواقع ( )GPSلتوثيق مواقعها ،وبناء قاعدة معلومات،
وت�ستعني ال��ف��رق بتقنيات متقدمة ال�ستك�شاف النطاق
املكاين .وت�ضم الفرق نخبة من العلماء واخلرباء والعلماء
والبيطريني املتخ�ص�صني؛ حيث �سيعمل الفريق بعد
خطط متكاملة وحمالت
االنتهاء من امل�سح امليداين على ٍ
توعوية ملعاجلة م�شكلة ق��رود (البابون) ،واحل��د من
�أع��داده��ا ،و�إعادتها �إىل بيئاتها الطبيعية و�إح��داث
ت��وازن بيئي وطبيعي .و�أط��ل��ق امل��رك��ز ،بالتزامن
مع امل�شروع حمالت توعوية بعدم �إطعام قرود
البابون ،وع��دم ت��رك املخلفات يف �أماكنها غري
املخ�ص�صة ،وعدم اقتنائها وتربيتها يف املنازل،
�أو تكييفها للعي�ش يف غري بيئتها.

أكدت أهمية التزام المسافرين بلبس الكمامة« ..وقاية»:

جدري القرود ال ينتشر سريعا
جدة ـ البالد

�أك��د الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�صحة العامة «وق��اي��ة»،
عبدالله ب��ن ر���ش��ود ال��ق��وي��زاين� ،أن الت�شايف م��ن مر�ض
ج��دري القردة يتم ب�شكل طبيعي .و�أ���ض��اف القويزاين،
�أن الت�شايف م��ن ج��دري ال��ق��ردة يتم دون تدخل عالجي
غالبا ،وال ينتقل بني النا�س ب�شكل �سريع ،وينتقل عن
طريق احليوانات .و�أكمل� ،أن ذلك املر�ض ينتقل من خالل
التعامل �أو االحتكاك ب��احل��ي��وان��ات ،م�شريا �إىل �أهمية

التزام امل�سافرين بلب�س الكمامة واالبتعاد عن االزدحام.
و�أ���ش��ار القويزاين �إىل �أن امل�سافرين عليهم �أي�ضا ،عدم
مالم�سة احل��ي��وان��ات ويجب على ال�شخ�ص ع��زل نف�سه
و�إب�ل�اغ اجل��ه��ات ال�صحية يف ح��ال االح��ت��ك��اك ب�شخ�ص
م�صاب .و�أردف� ،أن���ه مت الك�شف على جميع القادمني
من ال��دول التي ي�ستوطن بها ج��دري القردة و�إج���راءات
التقييم م�ستمرة للفريو�س .من ناحيته ،ك�شف ا�ست�شاري
الأمرا�ض الباطنية� ،صالح الدما�س ،عن عائلة فريو�سات

اجلدري ،التي ت�ضم جدري القرود املنت�شر م�ؤخرًا يف عدة
دول حول العامل .وقال الدما�س« :جدري القرود هو �أحد
الفريو�سات املنتمية لعائلة كبرية من فريو�سات اجلدري،
التي ت�ضم  4فريو�سات» ،م�ضي ًفا« :وهي اجلدري الب�شري،
وجدري البقر ،وجدري الفاك�سينيا ،وجدري القرود».
وت��اب��ع«:ل��ق��اح اجل����دري ا���س��ت��خ��دم ب�شكل ك��ب�ير ج���دًا يف
القرن املا�ضي وا�ستخدم للق�ضاء على فريو�س اجلدري
يف ال�صومال ع��ام  ،1980وتوقف حينها التطعيم �ضد

 :مستويات
األرصاد لـ
الحرارة تعاود الهبوط بعد العاصفة
جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ مها العواودة

ك�����ش��ف حم��ل��ل ال��ط��ق�����س يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي
للأر�صاد عقيل العقيل يف ت�صريح لـ"البالد" �أن
درجات احلرارة تعاود الهبوط �إىل م�ستوياتها
ال�سنوية املعتادة ،بعد العا�صفة الرملية التي
�شهدتها عدة مناطق يف اململكة؛ �أبرزها مناطق
احلدود ال�شمالية" عرعر ،رفحة ،حفر الباطن،
واملنطقة ال�شرقية" ويف �ساعات امل�ساء �أثرت
على ال��ري��ا���ض وال�ساحل ال�شرقي واجلبيل؛
حيث و�صلت �سرعة ال��ري��اح خاللها �إىل 70
كم يف ال�ساعة؛ الأم��ر ال��ذي ت�سبب يف انعدام
الر�ؤية الأفقية.
يف حني �سيبد�أ ت�أثري العا�صفة باالنخفا�ض على
مناطق و�سط و�شرق اململكة ،وتبقى م�ؤثرة على
جنوب منطقة الريا�ض وجنران.
كما �أكد العقيل �أن الرياح الن�شطة على اجلزء
ال�شمايل والأو�سط من البحر يف �سواحل تبوك
واملدينة املنورة ومنطقة مكة املكرمة �أثرت على
ارتفاع املوج �إىل �أكرث من مرتين ون�صف.
م��ن جهته ،ح��ذر الباحث يف الطق�س وامل��ن��اخ
ع��ب��دال��ع��زي��ز احل�����ص��ي��ن��ي ،يف ت��غ��ري��دة ل��ه على
تويرت ،من اخلروج يف حاالت الغبار والأتربة،
داع��ي��ا يف ال��وق��ت نف�سه �إىل ارت���داء الكمامات
ال��واق��ي��ة ع��ن��د اخل����روج م��ن امل��ن��زل يف ح��االت
ال�ضرورة � ،إىل جانب �إغالق النوافذ والأبواب،

ون�صح من لديه ح�سا�سية مزمنة بتناول الأدوية
وا�ستخدام البخاخات يف وقتها ح�سب تعليمات
الطبيب.
وا�ستطرد احل�صيني� ،أن عدة مدن �شهدت �أم�س
م��وج��ات م��ن ال��غ��ب��ار و�أن���ه حت���رك ج��ن��وب�� ًا �إىل
املنطقتني الو�سطى وال�شرقية.
وك���ان امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أر���ص��اد ق��د ت��وق��ع يف
تقريره عن حالة الطق�س ا�ستمرار ت�أثري الرياح
الن�شطة امل��ث�يرة للأتربة وال��غ��ب��ار ،ق��د تتحول

�إىل عا�صفة ترابية ت���ؤدي �إىل انعدام �أو �شبة
انعدام يف م��دى ال��ر�ؤي��ة الأفقية على منطقتي
اجلوف واحلدود ال�شمالية ميتد ت�أثريها لت�شمل
�أج��زاء من مناطق حائل ،والق�صيم ،والريا�ض
وال�شرقية ،الفتا �إىل �أن��ه من املتوقع �أن ت�ؤثر
ال��ري��اح الن�شطة امل��ث�يرة ل�ل�أت��رب��ة وال��غ��ب��ار يف
مدى الر�ؤية الأفقية على مناطق تبوك ،واملدينة
امل��ن��ورة ومكة امل��ك��رم��ة؛ خا�ص ًة على الأج���زاء
ال�ساحلية منها.

«سعود الطبية» :القولون
التقرحي بوابة لألورام الخبيثة
الريا�ض ـ البالد

�أك��دت مدينة امللك �سعود الطبية ،ممثلة بق�سم اجلهاز اله�ضمي
والكبد واملناظري� ،أن التهاب القولون التقرحي يعد من االلتهابات
املزمنة يف القولون �أو الأمعاء الغليظة وامل�ستقيم ،التي تت�سبب
بظهور تقرحات يف جدار القولون ،مبينة �أن من �أكرث الأعرا�ض
�شيوع ًا للحالة املر�ضية هو حدوث �إ�سهال م�صحوب بالدم و�آالم
يف البطن مع نق�ص الوزن اللإرادي ،وقد يفقد املري�ض التحكم يف
الإخراج مع وجود التهابات امل�ستقيم.
و�أو�ضح ا�ست�شاري اجلهاز اله�ضمي والكبد واملناظري الدكتور
�إبراهيم الرزوق ب�أن عدم ال�سيطرة على التهاب القولون التقرحي
قد يزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون يف امل�ستقبل البعيد،
وقد ي�سبب ت�ضخم القولون ال�سمي ،مبين ًا �أن من الأمرا�ض التي

قد حتدث نتيجة التهاب القولون التقرحي هي ح�صوات الكلى،
والتهاب اجللد ،والتهاب املفا�صل والتهاب العينني.
وق��ال :هناك ممار�سات قد ت�ساعد يف عدم تفاقم �أعرا�ض التهاب
القولون التقرحي عند حدوث االنتكا�سة ،ومنها اال�ستمرار ب�شرب
كميات منا�سبة من املاء طوال اليوم ،واحلد من تناول الأطعمة
الغنية بالألياف مع جتنب الأطعمة الد�سمة وامل�شروبات الغازية
و�أي�ض ًا جتنب منتجات الألبان.
وق��دم ال��رزوق ع��دد ًا من الن�صائح للتعاي�ش مع التهاب القولون
التقرحي ،ومنها احلر�ص على تناول �أكل متوازن يحتوي على
الألياف وغني باحلديد وحم�ض الفوليك وفيتامني ب 12للوقاية
من فقر الدم �أو عالجه وممار�سة الريا�ضة ،والتخفيف من التوتر
والقلق.

اجل���دري ،وال��ف�يرو���س م���ازال م��وج��ود؛ حيث حتتفظ به
بع�ض الدول ك�أ�سلحة جرثومية».
و�أمت« :اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف �إف��ري��ق��ي��ا ال��و���س��ط��ى يف
ال�سبعينات هي التي �أ�سهمت يف اكت�شاف �أول حالة ب�شرية
م�صابة بجدري القرود ومنذ ذلك احلني اكت�شفت يف عدة
دول» .يختلف جدري القردة عن الإ�صابة بفريو�س كورونا
يف عالمات الطفح اجللدي ،كما �أن عالمات الطفح اجللدي
التي تظهر على امل�صاب بجدري القردة ت�ؤدي �إىل متييز

املري�ض ب�سهولة واالبتعاد عنه.
ك��ان��ت وزارة ال�صحة ق��ال��ت� :إن ج���دري ال��ق��ردة ينتقل
للإن�سان عن طريق املالم�سة املبا�شرة للدماء �أو الإفرازات
املخاطية للحيوان امل�صاب.
و�أ����ض���اف���ت� ،أن جت��ن��ب خم��ال��ط��ة امل�����ص��اب�ين وم�لام�����س��ة
احليوانات امل�صابة مع غ�سل اليدين وتعقيمهما للحد من
انت�شار ج��دري ال��ق��ردة ،م�شرية �إىل �أن ف�يرو���س ج��دري
القردة يعترب من نف�س ف�صيلة فريو�س اجلدري.

متابعات
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تستغلون جهل المرأة بعالم صيانة وميكانيكا المركبات

وافدون ينصبون على مالكات السيارت
جدة  -رانيا الوجيه
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�صبون على �صاحبات ال�سيارات  ،ف�ضال عن قيام بع�ض
العمالة يف الور�ش برتكيب قطع غيار جتارية بدال عن الأ�صلية ،ويف نف�س الوقت يقدمون فاتورة �شراء للأجهزة الأ�صلية؛ �إمعانا يف الن�صب والتدلي�س.
" البالد " التقت بعدد من مالكات ال�سيارت؛ حيث حتدثن عن معاناتهن مع الور�ش وبع�ض حمالت قطع الغيار ،فيما �أكد خبري ال�سيارت ح�سني احلربي �أن هناك وكالة معتمدة ال متار�س الغ�ش ،و�أ�سعارها ثابتة ،ميكن
�شراء " ال�سبريات " منها ،بينما �أكد املحامي يو�سف الزايدي �أن من تتعر�ض للغ�ش والن�صب من قبل الور�ش �أو حمالت زينة ال�سيارات �أو قطع الغيار ،فعليها تقدمي �شكوى لوزارة التجارة لإن�صافها.

بعض المغاسل تستخدم مواد ال تناسب هيكل المركبات
على المرأة تثقيف
نفسها حتى ال تقع
ضحية النصب

بداية ..تقول رهام نبيل :تعاين بع�ض
ال�����س��ي��دات م��ن اال���س��ت��غ�لال امل����ادي يف
م��غ��ا���س��ل ال�����س��ي��ارات وحم��ل�ات ال��زي��ن��ة
و�أي�ضا يف �صيانة ال�سيارات ،خا�صة يف
املوا�سم �أو يف �أوقات الذروة ،وعلى �أي
فتاة قبل الذهاب �إىل مغا�سل ال�سيارات
�أن ت��ك��ون على دراي���ة ت��ام��ة بالأ�سعار
وامل��واد امل�ستخدمة ،فهناك على �سبيل
املثال بع�ض مغا�سل ال�سيارات ت�ستخدم
�صابونا لي�س خم�ص�صا لل�سيارات ،ما
يت�سبب يف ت�شوية هيكل املركبة ،وهذا
ما كنت �أعاين منه �سابقا ،ومع ال�س�ؤال
والبحث عرفت �أن �أ�سعار املغا�سل ثابتة
ط��ي��ل��ة ال���ع���ام ،ال ت��رت��ف��ع ح��ت��ى يف �أي���ام
املوا�سم.

أسعار فلكية
وت���روي ي�سرا ال�شيخ جتربتها قائلة:
ك��ان ل��دي م��وق��ف م��ع �أح���د حم�لات زينة
ال�سيارات ،و�أردت تركيب ملبات" ليد"
فاكت�شفت �أن الأ���س��ع��ار ف��ل��ك��ي��ة؛ حيث
ترتاوح بني  1000 - 700ريال ،عندها
ط��ل��ب��ت م���ن �أخ������رى ال���ذه���اب وت��رك��ي��ب
اللمبات ،وف��ع�لا ك��ان ال�سعر يف ح��دود
امل��ع��ق��ول ،وم��ن تلك اللحظة ع��رف��ت �أن
بع�ض حمالت زينة ال�سيارات والعمالة
الوافدة ي�ستغلون جهل ال�سيدات ب�أ�سعار
م�ستلزمات ال�����س��ي��ارات ،وي��غ��ال��ون يف
الأ�سعار ب�صورة كبرية .
وال ي��ت��وق��ف الأم�����ر ع��ن��د ه����ذا احل���د-
فح�سب -حيث �أو�ضحت وعد اجلبيلي
ب��ق��ول��ه��ا :ه��ن��اك ب��ع�����ض ال���ور����ش ال��ت��ي
�صادفتها لي�س لديهم �أمانة� ،أو م�صداقية
يف الأ�سعار ،خا�صة عندما تكون العميلة
�سيدة ،وتريد �إ�صالح مركبتها ،ويف مثل
هذه احل��االت ف���إن بع�ض العمالة تعتمد
�سيناريو الغ�ش وت�ضع قطعا جتارية
لل�سيارة ،ويف نف�س ال��وق��ت ي���أخ��ذون
ثمنها على �أنها قطع �أ�صلية .

وكاالت معتمدة لبيع
قطع الغيار بأسعار
مناسبة

رهام نبيل

ح�سني احلربي

استغالل مادي
وا�ستطردت بقولها :اال�ستغالل امل��ادي
يف ور�ش ال�سيارات �أمر موجود يف كل
م��ك��ان ب��ال��ع��امل ،واجل��ه��ل ب����أي ���ش��يء هو
يف ح��د ذات���ه م�شكلة ك��ب�يرة .م��ن جانب
�آخ��ر� ،أي�ضا هناك رج��ال يتم ا�ستغاللهم
يف بع�ض ال��ور���ش �أو مراكز ال�صيانة،
واليوم مع مقاطع "ال�سو�شيال ميديا"
وت�صوير بع�ض ال�سيدات للمواقف التي
يتعر�ضن لها من قبل بع�ض العمالة يف
تلك الور�ش ،ب��د�أت تظهر ح��االت الغ�ش
والن�صب ب�شكل كبري ووا���ض��ح ،نظرا
جلهل امل��ر�أة بعامل ال�سيارات ،فمثال �إذا
كانت ال�سيارة تعاين من م�شكلة ب�سيطة،
ف���إن��ن��ا جن��د �أن ال��ع��ام��ل امليكانيكي �أو
الكهربائي ي�ضخم امل�س�ألة ،ويهول الأمر؛
من �أجل احل�صول على مبالغ �ضخمة من
�صاحبة ال�سيارة.

رفع األسعار
ح�سني احل��رب��ي خ��ب�ير ف��ن��ي ���س��ي��ارات،
وم��راق��ب ج���ودة ي��و���ض��ح ق��ائ�لا :تعترب
امل�����ر�أة يف ال�����س��ع��ودي��ة ح��دي��ث��ة ع��ه��د يف
قيادة ال�سيارات ،ويف فهم قطع الغيار
والأ�سعار ،وبالتايل للأ�سف هناك الكثري
مم���ن ي�ستغل ح��داث��ت��ه��ا وق��ل��ة خربتها
يف ع��امل ال�سيارات ،وي��ق��وم باالحتيال

يو�سف الزايدي

عليها ورف���ع الأ���س��ع��ار ،وت��ل��ك احل��االت
غ��ال��ب��ا م��ا ت��وج��د يف امل��راك��ز ال�صغرية
وب��ع�����ض ال���ور����ش ،وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر،
ن��رى �أن ال��وك��االت ال��ك�برى وال�شركات
املعروفة لديها نظام و�سي�ستم و�أ�سعار
ثابتة م�سجلة ر�سميا لدى �إدارة ال�شركة
ووزارة ال��ت��ج��ارة� ،أم���ا ال��ت�لاع��ب دائما
مايكون من املحالت ال�صغرية والور�ش
التي اليوجد لديها فواتري �ضريبية.
وين�صح احلربي قائال :بالن�سبة ملغا�سل
ال�سيارات �أو الور�ش �أو حم�لات قطع
غيار ال�سيارات هناك �أم��اك��ن معتمدة،
ف��ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت ال�����س��ي��ارة ق��دمي��ة �أو
م�ستعملة �أو حتى جديدة وحتتاج �إىل
تغيري قطع ،فالأف�ضل التوجه �إىل الوكالة
مبا�شرة و�إذا كانت ال تريد الوكالة فهناك

تركيب قطع تجارية
والمطالبة بأسعار
مرتفعة
تضخيم األعطال من
أجل الحصول على
مبالغ كبيرة

لديه �أن ي�ستعيد املبلغ الذي دفعه.

االستعانة باليوتيوب
من جهتها ،ترى �سمارة �سعيد ،خمت�صة يف
تقنية ال�سيارات� ،أنه عادة ماتقع الفتيات
يف هذه املواقف من ا�ستغالل بع�ض العمالة
جلهل املر�أة مليكانيكا و�صيانة ال�سيارات؛
خا�صة الفتيات ال�لائ��ي لي�س لديهن �أخ
�أو زوج يعطيها امل��ع��ل��وم��ات والأ���س��ع��ار،
�أو يتبنى هو م�س�ؤولية �صيانة وغ�سيل
ال�سيارة؛ لذلك عليها تثقيف نف�سها بنف�سها،
وت�س�أل �أهل اخلربة يف هذا املجال� ،أي�ضا
ت�ستطيع �أن ت�ستعني باليوتيوب ومتابعة
كل مايخ�ص ال�سيارة ،و�أن متيز بالعقل من
ناحية الأ�سعار ،فهناك تغيري زيت تكلفته
ال تتعدى � 60إىل  100ريال وي�أتي العامل
ويطلب منها مبلغا �أكرب من املتوقع؛ بحجة
�أنه ا�ستبدل لها عدة �أ�شياء يف ال�سيارة مثل
الفالتر �أو البواجي وغ�يره��ا ،فعليها �أن
تعلم مدة تغيري هذه الأجزاء ب�شكل دوري.

تفاوت العقوبات
�أ�سماء ملراكز �أخرى معتمدة ومعروفة،
وتقدم فواتري موثقة ،وبرقم �ضريبي
و�سعر ثابت �أي�ضا يف حال ذهبت �صاحبة
ال�سيارة �إىل مكان �آخر ،ووجدت �سعرا
منخف�ضا ميكن ال�شخ�ص بالفاتورة التي

من الناحية القانونية يو�ضح املحامي
ي��و���س��ف ال���زاي���دي �أن����ه يف ح���ال ذهبت
�إحدى ال�سيدات �إىل الور�ش �أو مغا�سل
ال�����س��ي��ارات �أو ور����ش ال�صيانة ،ور�أت
ال�سعر الذي يفرت�ض �أن يكون ،ال يتطابق
مع ال�سعر الأ�سا�سي ،فعليها فورا �إبالغ
وزارة التجارة يف هذا ال�ش�أن ،وبالتايل
�سيتم معاقبة املن�ش�أة ،وتتفاوت العقوبة
على ح�سب امل�س�ألة املقام عليها ،وغالبا
م��ات��ك��ون ال��ع��ق��وب��ة ب�ين �إغ��ل�اق املن�ش�أة
وفر�ض غرامة؛ لذلك يجب �أن ننوه على
جميع ال�سيدات يف ح��ال��ة ع��دم تطابق
ال�سعر يف �أي من اخلدمات املقدمة من
خ��دم��ات ال�سيارات ،ومت الت�أكد م��ن �أن
هناك اختالفا يف الأ�سعار �أو التمييز يف
هذا ال�ش�أن بني امل��ر�أة �أو الرجل ،فعليها
�أن تتوجه ف��ورا لرفع ب�لاغ يف وزارة
التجارة ،و�أي�ضا يف حماية امل�ستهلك.

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

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية

أكد على عدم "تسييس" المجموعة

وزير الطاقة :نأمل اتفاقا جديدا لـ"أوبك بلس"

لندن  -وكاالت

ق��ال وزي��ر الطاقة الأم�ير عبد العزيز بن �سلمان� :إن��ه من
ال�سابق لأوان���ه حت��دي��د ال�شكل ال���ذي ق��د يبدو
عليه اتفاق �أوبك +اجلديد نظر ًا حلالة عدم
اليقني يف ال�سوق ،م�ضيف ًا �أن (�أوبك)+
���س��ت��زي��د الإن����ت����اج �إذا ك����ان ال��ط��ل��ب

موجودا.
و�أ���ض��اف يف مقابلة م��ع �صحيفة "فاينان�شال تاميز"� ،أن
اململكة ت�أمل يف التو�صل �إىل اتفاق مع (�أوبك ) +التي ت�شمل
رو�سيا ،م�شدد ًا على �أن العامل يجب �أن يقدر قيمة التحالف
بني منتجي النفط.
و�أ�شار �إىل �أن ارتفاع �أ�سعار النفط يعود �إىل نق�ص طاقة
التكرير العاملية وارت��ف��اع ال�ضرائب ،مبين ًا �أن العامل فقد

حوايل  4ماليني برميل من طاقة التكرير ،منها  2.7مليون
برميل منذ بداية جائحة كورونا.
و�شدد وزير الطاقة على �أهمية �إبعاد ال�سيا�سة عن (�أوبك)+
مبينا �أن هذا التحالف �سيكون �ضروريا لإجراء �أي تعديالت
منظمة يف امل�ستقبل و�سط حالة من عدم اليقني ب�ش�أن عمليات
الإغ�لاق ب�سبب فريو�س كورونا يف ال�صني والنمو العاملي
و�سال�سل التوريد.

وق��ال �سموه� :إن��ه لتخفيف االختناقات يف الإن��ت��اج وطاقة
التكرير ،يتعني على احل��ك��وم��ات ت�شجيع اال�ستثمار يف
الهيدروكربونات حتى مع حتول ال��دول �إىل م�صادر طاقة
نظيفة.
يذكر �أن "�أوبك بل�س" التزمت باتفاقها لعام  2020الذي
مبوجبه يرفع �أع�ضاء التحالف �إج��م��ايل الإن��ت��اج كل �شهر
بكمية تبلغ � 430ألف برميل يومي ًا.

توقعت نمو مبيعاتها"..سدايا":

طرح السيارات ذاتية القيادة خالل سنوات

الريا�ض  -البالد

حققت تقنية الذكاء اال�صطناعي نتائج علمية وعملية
مذهلة ،واخت�صرت ال��زم��ن ،و�سهلت على الإن�سان
بع�ض اال�ستخدامات املنبثقة عنها ،وم��ن املتوقع
خالل ال�سنوات القليلة املقبلة �أن ت�شهد الطرق يف
اململكة مركبات تتحرك �آليًا وتفهم �إ���ش��ارات املرور
ب��دون �أي تدخل ب�شري ،فهذه التقنية ُتعرف با�سم
"املركبات ذاتية القيادة" التي تعمل با�ستخدام
�أدوات الذكاء اال�صطناعي.
"لو�سد" لل�سيارات الكهربائية قد
وك��ان��ت �شركة ِ
�أعلنت م���ؤخ��رًا عن توقيع اتفاقية عن �إن�شاء �أول
م�صنع لها يف اململكة العربية ال�سعودية بطاقة
�إنتاجية تبلغ (� )155.000سيارة �سنويًا ،و�أك��دت
اململكة التزامها ب�شراء ( )50,000مركبة كهربائية

م��ع �إم��ك��ان��ي��ة ���ش��راء ( )100,000م��رك��ب��ة �إ�ضافية
خالل ال�سنوات الع�شر القادمة ،ومن املرجح البدء
يف ت�سليم مركبات امل�صنع الكهربائية يف ال�سوق
ال�سعودي خالل الربع الثاين من عام .2023
وتعد ه��ذه اخل��ط��وة ام��ت��داد ًا للعالقة اال�ستثمارية
الوثيقة التي بد�أها �صندوق اال�ستثمارات العامة مع
لو�سد منذ عام  ،2018التي �أ�سهمت بدعم
جمموعة ِ
جهود اململكة يف قطاع �صناعة ال�سيارات الكهربائية
يف �إط��ار ر�ؤي��ة  ،2030ومتا�شي ًا مع �إ�سرتاتيجية
ال�����ص��ن��دوق يف دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ح��ول االق��ت�����ص��ادي
للمملكة ،و�إطالق قطاعات جديدة.
ومتتاز املركبات ذاتية القيادة بقدرتها على ا�ست�شعار
حميطها والتحرك بتحكم واكتفاء ذاتي ،و ُت�سهم يف
تخفيف الزحام املروري يف الطرق ،وحت�سني جودة

احلياة ،وحتقيق �أعلى درج��ات ال�سالمة املرورية،
وهذه مزايا اهتمت بها ر�ؤية اململكة  2030يف �إطار
تطلعاتها يف اال�ستفادة من جماالت التقنية واالبتكار
والعلوم ،واحلر�ص على �أن تكون اململكة يف م�صاف
الدول الرائدة يف ا�ستخدامات التقنيات احلديثة.
ي�أتي ذل��ك ،فيما �أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع يف كلمة له
�إبان افتتاح �أعمال القمة العاملية للذكاء اال�صطناعي
عام 2020م �أهمية العمل ِبجد لال�ستفادة من الذكاء
اال�صطناعي و�إط�ل�اق �أق�صى �إم��ك��ان��ات��ه يف �سبيل
االرت��ق��اء مبجتمعاتنا واقت�صاداتنا لتغد َو اململكة
من��وذجً ��ا للذكاء اال�صطناعي يف ال��ع��امل ،ولنجعل
�أف�ضل ما يف البيانات والذكاء اال�صطناعي واقع ًا.

وتعمل "�سدايا" حاليًا م��ع ق��ط��اع النقل لتح�سني
البنية التحتية للنقل ،وتعزيز ال�سالمة يف مكوناته،
ورف��ع كفاءة املوا�صالت ح�سبما ورد يف �إ�صدارها
الإلكرتوين ل�شهر يناير 2022م بعنوان "املركبات

ذاتية القيادة  -جتارب وحتديات" ،ويف حال �شهدت
املركبات ذاتية القيادة تطورًا يف تقنياتها وزي��ادة
يف �إن��ت��اج��ه��ا وت�����س��ارعً ��ا يف اخ��ت��ب��ارات��ه��ا واع��ت��م��ادًا
ل�سيا�ساتها ف�إنه من املتوقع �أن ت�صبح �آمنة وموثوقة

بحلول عام 2025م ،ومتاحة جتاري ًا يف العامل عام
2030م ،وت�شكل ن�صف املبيعات اجلديدة بعد عام
2045م ،لتكون يف م��ت��ن��اول اجلميع بحلول عام
2050م.

رفع كفاءة قطاع التصفية والبيع
الريا�ض  -البالد

تعزيزا للتعاون بني اجلهات الق�ضائية واحلكومية
لت�سريع عملية ا�ستيفاء احل��ق��وق وتعزيز ر�ضا
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن� ،أع��ل��ن م��رك��ز الإ���س��ن��اد والت�صفية
"�إنفاذ" ع��ن ال��ب��دء التجريبي لتفعيل النموذج
امل��ط��وّ ر لعمليات امل��رك��ز كخطوة ج��دي��دة لت�سريع
�إج��راءات الت�صفية والبيع للأ�صول امل�سندة �إليه،
وذل��ك م��ن خ�لال تطوير �آل��ي��ة �إ�سناد الأع��م��ال �إىل
��ال من ر�ضا
م��زودي اخلدمة مبا يحقق م�ستوى ع ٍ
امل�ستفيدين.
و�أف���اد الرئي�س التنفيذي للمركز ح�سني احلربي

�أن تطوير �إج���راءات الإ�سناد يهدف �إىل تقلي�ص
املدة ومراعاة جودة املخرجات مبا ي�ضمن حتقيق
م�ستهدفات املركز الإ�سرتاتيجية واملرتبطة بر�ؤية
امل��م��ل��ك��ة  ،2030وذل����ك ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى خ�ب�رات
و�إمكانات م��زودي اخلدمة وج��ودة تنفيذ الأعمال
ال�سابقة ،ع�بر حوكمة ت�صنيف م���زودي اخلدمة
ح�سب اخت�صا�صهم مع اجلهات املنظمة مبا ي�ضمن
العدالة وال�شفافية.
و�أك��د على �إ�سهام هذه الآلية يف رفع جودة كفاءة
قطاع الت�صفية والبيع يف ال�سوق املحلي ،لي�شمل
��راءات فعّالة الحت�ساب القيمة
النموذج املطوّ ر �إج ٍ

صرف مستحقات مزارعي القمح

العادلة للأ�صول و�ضمان حوكمة عملية الت�صفية
مب���ا ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ،م��ن��ه��ا تفعيل
خطوة التقييم اال�سرت�شادي املبدئي واال�ستعانة
مب��خ��ت�����ص�ين يف احل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة يف التقييم
العقاري ،ورف��ع ع��دد تقارير التقييم املعتمدة من
اجلهات والهيئات الر�سمية املرخ�صة.
وح��ث احلربي م��زودي اخلدمة على الإ���س��راع يف
حتديث البيانات املتعلقة مبن�ش�آتهم وخرباتهم
ال�سابقة من خالل املن�صة الإلكرتونية للمركز ،وذلك
ل�ضمان اال�ستفادة من الآلية املطوّ رة وامل�شاركة يف
�أعمال الت�صفيات التي يطرحها املركز.

تمويل استيراد
منتجات زراعية

الريا�ض -البالد

الريا�ض -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب عن �صرف م�ستحقات
ال��دف��ع��ة الأوىل م��ن م���زارع���ي ال��ق��م��ح امل��ح��ل��ي ،ال��ذي��ن
ق��ام��وا ب��ت��وري��د الكميات املخ�ص�صة لهم ل��ه��ذا املو�سم
1443/1444ه��������ـ ،و�إغ��ل��اق احل�����س��اب��ات ع�بر املن�صة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة "حم�صويل" ع��ل��ى امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي
للم�ؤ�س�سة.
وبلغ �إجمايل ما مت �إيداعه حل�سابات املزارعني البنكية
لهذه الدفعة مبلغ ( )40.692.638رياال ،ل�صايف كمية
( )25.592طن ًا ،وذلك لعدد ( )121مزارع ًا.
وب��د�أت امل�ؤ�س�سة با�ستالم القمح املحلي من املزارعني

للمو�سم احل��ايل اعتبار ًا من � 17شعبان 1443ه��ـ ،وقد
بلغ �إجمايل الكمية امل�ستلمة من املزارعني حتى تاريخه
( )89.290طن ًا لعدد ( )472مزارع ًا.
وي���أت��ي ذل��ك تنفيذ ًا ل��ق��رار جمل�س ال����وزراء رق��م ()39
وتاريخ 16/1/1438ه����ـ القا�ضي باملوافقة على قيام
امل�ؤ�س�سة ب�شراء القمح من امل��زارع�ين وفق ًا ل�ضوابط
�إيقاف زراعة الأعالف اخل�ضراء ال�صادرة بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )66وتاريخ 25/2/1437ه��ـ ،واملت�ضمن
تكليف امل�ؤ�س�سة ب�شراء القمح من املزارعني امل�ؤهلني
يف حال اختيارهم زراعة القمح وذلك ملدة (� )5سنوات
وبكمية ( )1.5مليون طن كل عام كحد �أق�صى.

وق���ع ���ص��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة ع���د ًدا
م���ن ع��ق��ود ال��ت��م��وي��ل ال���س��ت�يراد منتجات
زراع��ي��ة بقيمة  367مليون ري���ال ،وذل��ك
�ضمن مبادرة ال�صندوق لتمويل ا�سترياد
املنتجات الزراعية امل�ستهدفة يف مبادرة
الأمن الغـذائي.
ووق��ع ال�صندوق عق ًدا مع �شركة املتميزة
الأوىل للأعالف لتمويل ا�سترياد ال�شعري
بقيمة  92مليون ري��ال ،وع��ق��د ًا مع �شركة
النافع للأغذية لتمويل ا�سترياد ال�شعري
بقيمة  125مليون ريال ،وعقد ًا مع ال�شركة
العربية للخدمات ال��زراع��ي��ة "�أرا�سكو"
بقيمة مليون  150مليون ري���ال لتمويل
ا�سترياد ال�شعري وال���ذرة ال�صفراء وفول
ال�صويا.
وي�أتي توقيع هذه العقود لتعزيز املخزون
الإ���س�ترات��ي��ج��ي و���ض��م��ان ا���س��ت��ق��رار �سال�سل
الإمداد الغذائية ،وتعوي�ض �أي نق�ص قد يطر�أ
على �إم����دادات ال�سلع واملنتجات الزراعية
ب�سبب تداعيات الأزمة يف �أوكرانيا.

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

ا�ست�ضاف ب��رن��ام��ج ب��ودك��ا���س��ت "متمم" يف مو�سمه
الثاين ،نائب وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية املهند�س
�أ�سامة الزامل يف حلقة بعنوان "م�ستقبل ال�صناعات
الوطنية".
وت��ن��اول ال��زام��ل خ�لال احللقة �أ���س��ب��اب ال�ترك��ي��ز على
القطاع ال�صناعي يف ر�ؤي���ة  ،2030ال��ت��ي �أ�صحبت
�أحد اخليارات الإ�سرتاتيجية لتنويع اقت�صاد اململكة

للخروج من عباءة النفط ،حيث ي�شكل هذا القطاع %12
من الناجت املحلي.
وا�ستعر�ض ق�صة �إن�شاء وزارة ال�صناعة وال�ثروة
امل��ع��دن��ي��ة ،وم����راح����ل ال���ت���ح���ول ال���ت���ي م����رت ب��ه��ا يف
�إع���ادة الهيكلة والتكامل وامل�ستهدفات التي ت�سعى
للو�صول لها ،كما حتدث عن االنعكا�سات االقت�صادية
لربنامج"�صنع يف ال�سعودية" ،وكيفية متكن وزارة
ال�صناعة والرثوة املعدنية من تغيري ال�صورة الذهنية

لال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي باململكة ،و�أثر الر�ؤية
والتحول على �أداء وواقع هذا القطاع وفق ًا لتطلعات
الدولة نحو تعظيم التنوع ال�صناعي وال�شمولية فيه
م�ستقب ًال.
يذكر �أن "بودكا�ست متمم" هو �أحد الربامج والأن�شطة
التي ينفذها مركز التوا�صل واملعرفة املالية "متمم"
لتعزيز م�صادر املعرفة املالية ،و�إثراء الوعي والثقافة
املالية واالقت�صادية ب�شتى جماالتها.
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أكد أن االنفجار قادم ..خبير في الشأن اإليراني لـ

:

نظام طهران مترهل ..وينحدر نحو الهاوية
البالد  -مها العواودة

اعترب خبري يف ال�ش�أن الإي��راين� ،أن النظام
الإيراين بات مرته ًال وخمرتق ًا من الداخل،
م���ا ي�����ش�ير �إىل خ�ل�ا����ص ق���ري���ب ل��ل�����ش��ع��ب،
خ�صو�ص ًا و�أن احل��ر���س ال��ث��وري -ال��ذراع
الأقوى لنظام املاليل -ينحدر نحو الهاوية،
ومل ي��ع��د ب����ذات ال���ق���وة ال��ت��ي ك���ان عليها،
وبالتايل �سيخ�سر قادة النظام الكثري يف ظل
ت�ساقط قادة احلر�س واحد ًا تلو الآخر.
وق���ال اخل��ب�ير ال�سيا�سي ال��دك��ت��ور ح�سن
را�ضي لـ"البالد"� :إن موجة الغ�ضب العارمة
يف �إيران �ستزداد حدتها خالل الأيام القادمة
ل��درج��ة االن��ف��ج��ار ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن القمع
املتوا�صل م��ن ن��ظ��ام امل�ل�ايل اال���س��ت��ب��دادي،
م����ؤك���د ًا �أن م��ق��ت��ل ال�����ض��اب��ط يف احل��ر���س
الثوري ح�سن �صياد خدائي بطهران ي�ؤكد
�أن الأو�ضاع الأمنية يف �إي��ران لي�ست على
مايرام ،و�أن النظام مرتهل للغاية و�أن �أقوى
م�ؤ�س�سة �أمنية ع�سكرية خمرتقة ،م�شري ًا �إىل
العيون ،وتغبي�ش احلقائق التي تقول �إن من منطقة �إىل مزيد من اال�شتعال ،منوه ًا
�أن ا�ستهداف خدائي
م���ن "خلية  "840ال���ت���ي ت��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ات االن�شقاقات الداخلية ما�ضية يف التزايد� .إىل �أن �إي��ران �ست�شهد املزيد من التطورات
االغ��ت��ي��االت الإره��اب��ي��ة خ��ارج ح��دود �إي��ران ولفت الدكتور را�ضي �إىل �أن انتقال �ساحة الأمنية ومثل هذه العمليات على م�ستوى
تطور كبري ،بينما االتهامات املوجهة �إىل حما�سبة امل�س�ؤولني الإيرانيني �إىل طهران امل�س�ؤولني يف احلر�س الثوري �أو م�س�ؤويل
ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة م��اه��ي �إال ل���ذر ال��رم��اد يف �ستدفع االحتجاجات املتوا�صلة يف �أك�ثر امللف النووي؛ خا�صة �إذا ف�شلت املفاو�ضات

يف الو�صول �إىل اتفاق .و�أ�ضاف�":إيران
ت��وا���ص��ل ت�����ص��دي��ر الإره������اب �إىل املنطقة
وال��ع��امل؛ ول��ذل��ك ه��ن��اك ج��ه��ات ك��ث�يرة تريد
حما�سبتها وا���س��ت��ه��داف املعنيني يف ملف
الإرهاب" .وتقاطرت التحليالت والتكهنات

أكدت دعمها الختيار حكومة لبنانية تعيد البناء

واشنطن تؤكد ثبات موقفها تجاه إرهاب "حزب اهلل"
وا�شنطن  -البالد

تغي احلكومة الأمريكية موقفها حيال �إرهاب
مل رّ
ح��زب الله ،معتربة �أن��ه ال ي��زال ي�سري يف طريق
الإج���رام ال��ذي و�ضعه �ضمن الئحة "التنظيمات
الإره��اب��ي��ة الأجنبية" ،كما �أن��ه يقوم بن�شاطات
م�شبوهة ،وي�سبب ا�ضطرابات يف لبنان واملنطقة
بدعم �إيراين كامل.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان لها:
�إنها ترحب ب�إجراء االنتخابات الربملانية اللبنانية،
لكنها مل ت�شر �إىل نتيجة االنتخابات؛ حيث ك�سب
امل�ستقلون ومعار�ضو �إي��ران و�سوريا الكثري من
املقاعد ،م�شددة على ل�سان املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية نيد براي�س على �ضرورة ت�شكيل حكومة
لبنانية "كف�ؤة وملتزمة بالعمل ال�صعب لإع��ادة
بناء الثقة لدى اللبنانيني والأ�سرة الدولية" ،بينما
�أكدت م�صادر يف احلكومة الأمريكية وفق ًا للحدث،
�أن الواليات املتحدة �سعيدة ب�إجراء االنتخابات،
وعدم وقوع �أي �أحداث �أمنية� ،إال �أنها تطرقت �إىل
وجود بع�ض املالحظات على العملية االنتخابية.
يف وقت �شدّد املتحدثون على �أن اللبنانيني يريدون
حكومة ق��ادرة على حل م�شاكلهم ،لكنهم رف�ضوا
التحدث عن النتائج� ،أو عن تقدّم معار�ضي �إيران
و�سوريا والثنائي ال�شيعي ،واكتفوا بالقول�" :إنها
خطوة وما �سي�أتي �أو ينتج عنها مهم" ،منوهني
�إىل �أن اللبنانيني هم من يقرر االنتخابات ،وكيف

مشاورات تونسية
بدون «إخوان»
تون�س  -البالد

ان��ط��ل��ق��ت يف ت��ون�����س م�����ش��اورات
غ�ي�ر م��ب��ا���ش��رة ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي،
م��ع ا�ستبعاد امل�شاركة الإخ��وان��ي��ة
للتخل�ص م��ن التنظيم الإره��اب��ي
يف ال��ب�لاد ،حيث ب��د�أت امل�شاروات
ب��ل��ق��اءات منف�صلة ب�ي�ن ال��رئ��ي�����س
قي�س �سعيد م��ن جهة ،واملنظمات
ال��وط��ن��ي��ة والأح������زاب ال�سيا�سية
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى ،وه����ي :االحت���اد
العام التون�سي لل�شغل ،واالحت��اد
ال��ت��ون�����س��ي ل��ل�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة
وال�����ص��ن��اع��ات التقليدية ،والهيئة
ال��وط��ن��ي��ة للمحامني التون�سيني،
وال����راب����ط����ة ال��ت��ون�����س��ي��ة حل��ق��وق
الإن�سان .وك ّلف الرئي�س التون�سي
قي�س �سعيد� ،أ�ستاذ القانون ال�صادق
ي��دل��ون ب�أ�صواتهم .و�أ���ش��اروا �إىل �أن احلكومة
احل��ال��ي��ة �ست�صبح ح��ك��وم��ة "ت�صريف �أعمال"،
الفتني �إىل �أن الإدارة الأمريكية �ستدعم احلكومة
اللبنانية يف مواجهة التحديات املطروحة عليها،
مبا يف ذلك االتفاق مع �صندوق النقد الدويل.
وحتافظ الإدارة الأمريكية على �سيا�سة اتبعتها

وا�شنطن جتاه لبنان منذ بداية العام  2009عندما
تولىّ ب��اراك �أوباما الرئا�سة ،وقد اختلفت �إدارة
دونالد ترمب قلي ًال با�ستعمال "خطاب حارّ" من
دون تغيري يذكر يف اخلطوات العملية ،بل اعتربت
�أن م�شكلة لبنان �أ�سا�سها يف ط��ه��ران ،وترمب
يريد معاجلة "�أ�سا�س امل�شكلة" والأولوية لي�ست

ل�ل�أذرع .وطبق ًا ملراقبني ،رمبا يواجه اللبنانيون
�أزم��ة حكم حقيقية يف املرحلة املقبلة ،و�ستكون
م�شكلتهم م��زدوج��ة؛ الأوىل �أن الثنائي ال�شيعي
وحلفاءه �سريف�ضون التخلي عن �أي مكت�سبات
�سيا�سية و�أمنية ،وامل�شكلة الثانية �أن الأمريكيني
ال يبدون �أية بوادر ال�ستعمال ثقلهم يف لبنان.

دعم أمريكي للهدنة األممية باليمن

الحوثي يختطف المدنيين في تعز
عدن  -البالد

يحظى املجل�س ال��رئ��ا���س��ي اليمني ب��دع��م عاملي
كبري للم�ضي جت��اه حتقيق ال�سالم واال�ستقرار
بالبالد؛ �إذ تلقى رئي�س املجل�س الرئا�سي اليمني
ر�شاد العليمي� ،أم�س (االثنني) ،برقية من الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ،هن�أه فيها مبنا�سبة العيد
الوطني الثاين والثالثني للجمهورية اليمنية،
م�شدد ًا على دعم بالده لإنهاء ال�صراع يف اليمن،
م�ؤكد ًا ترحيبه بالهدنة احلالية.
وجدد بايدن ،وفق ًا لوكالة الأنباء اليمنية ،ت�أييد
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لتطلعات ال�شعب
اليمني ،متعهد ًا مبوا�صلة العمل م��ع احلكومة
اليمنية لتثبيت ال��ه��دن��ة وال��ت��و���ص��ل �إىل وق��ف
�شامل لإطالق النار ،يتبعه اتفاق �سيا�سي ،بينما
�أث��ن��ى العليمي على م�ساعي املبعوثني الأمم��ي
والأمريكي ،والأ�سرة الدولية من �أجل �إنهاء معاناة
ال�شعب اليمني ،ووقف االنقالب احلوثي ،م�شدد ًا
يف خطاب ع�شية العيد ال��وط��ن��ي ،على �ضرورة

يف �إي���ران منذ الأح��د املا�ضي ،ح��ول هوية
من اغتالوا العقيد باحلر�س الثوري خدائي
�أمام منزله يف قلب طهران ،وبو�ضح النهار؛
�إذ ي��رى مراقبون �أن اغتيال خدائي �شبيه
ب�سيناريو اغتيال ال��ع��امل ال��ن��ووي حم�سن

تنفيذ كافة بنود الهدنة ،ويف مقدمتها فتح معابر
تعز واملدن الأخرى .ودعا العليمي املجتمع الدويل
�إىل م�ضاعفة ال�ضغط لدفع امليلي�شيا احلوثية نحو
ا�ستكمال �إج���راءات تبادل الأ�سرى واملحتجزين
واملخفيني ق�سر ًا ،و�صرف روات��ب املوظفني من
ر�سوم �سفن امل�شتقات النفطية الوا�صلة �إىل ميناء
احل��دي��دة ،و�إن��ه��اء ح��رب اخل��دم��ات التي يديرها

الإنقالبيون �ضد ال�شعب اليمني ،م���ؤك��د ًا التزام
جمل�س القيادة الرئا�سي واحلكومة ،مبوا�صلة دعم
اجلهود الأممية ،من �أجل متديد الهدنة الإن�سانية،
جم��دد ًا يف الأث��ن��اء التم�سك باملبادرة ال�سعودية،
باعتبارها �أ�سا�س ًا عاد ًال لعملية �سلمية �شاملة.
ورعت الأمم املتحدة يف � 1أبريل املا�ضي ،اتفاق
ه��دن��ة ب�ين احل��ك��وم��ة وميلي�شيا احل���وث���ي ،لكن

الأخ��ي�رة �أخ��لّ��ت ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ،مب��ا يف ذل���ك رف��ع
ح�صارها املفرو�ض على حمافظة تعز .وبينما
تقرتب الهدنة من نهايتها ،ت�سعى الأمم املتحدة
�إىل حتويلها �إىل وق��ف دائ���م لإط�ل�اق ال��ن��ار ،من
�أجل ال�شروع يف �إحياء م�سار احل��وار ال�سيا�سي
املتوقف عملي ًا منذ التوقيع على اتفاق ال�سويد
اخلا�ص باحلديدة يف العام .2018
�إىل ذل��ك ،ك�شفت راب��ط��ة حقوقية مينية ع��ن عدد
املدنيني الذين اختطفتهم ميلي�شيا احلوثي منذ
بداية احل��رب ،يف نقاط التفتي�ش التابعة لها يف
حمافظة تعز .وقالت رابطة �أمهات املختطفني� :إنها
وثقت اختطاف ما ال يقل عن  417ميني ًا ،م�ؤكدة
�أن عمليات االختطاف مت��ت يف نقاط التفتي�ش
التابعة جلماعة احلوثي التي حتا�صر مدينة تعز
من اجتاهات متعددة .وحتا�صر ميلي�شيا احلوثي
حمافظة تعز للعام الثامن على التوايل ،وتعرقل
تنقالت ال�سكان وو���ص��ول الإم�����دادات الغذائية
والدوائية وغريها من احتياجات ال�سكان.

فخري زاده قبل عامني ،قرب طهران ،ب�سالح
هرب �إىل البالد وركب يف الداخل ،قبل �أن
يفرغ ر�صا�صه ب�سيارته وج�سده.
و�أف���ادت و�سائل �إع�ل�ام عاملية �أن ال�ضابط
الإيراين القتيل ارتبط بخطط "وحدة"840
ال�����س��ري��ة ،وه���ي ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ر���س ال��ث��وري،
وم��ه��م��ت��ه��ا ال��ق��ي��ام ب�سل�سلة ع��م��ل��ي��ات قتل
يف �أوروب����ا ،بينها ا�ستهداف دبلوما�سي
�إ�سرائيلي يف ا�سطنبول ،وجرنال �أمريكي
يف �أملانيا� ،إ�ضافة اىل �صحايف فرن�سي ،كما
كان م�س�ؤو ًال عن نقل تكنولوجيا �صاروخية
متطورة ودقيقة �إىل ح��زب الله يف لبنان،
امل�سيات.
ف�ض ًال عن رّ
وغرق خدائي يف دمائه �أمام منزله يف �شرق
طهران ،بعد �أن �أطلق عليه م�س َّلحان ي�ستقالن
دراج���ة ن��اري��ة  5ر�صا�صات ،وف��را م��ن عني
امل��ك��ان دون �أن تتمكن ال�شرطة م��ن �إل��ق��اء
القب�ض عليهما ،فيما ع�ثرت الحق ًا زوجته
ع��ل��ى ج��ث��ة غ��ارق��ة يف ال���دم���اء ،يف �سيارته
البي�ضاء �أمام املنزل .ويعد هذا الهجوم الذي
ي�ستهدف �شخ�صية �إي��ران��ي��ة على �أرا���ض��ي
�إي��ران الأب��رز منذ نوفمرب  ،2020حني قتل
العامل النووي حم�سن فخري زاده ب�إطالق
نار ا�ستهدف موكبه قرب العا�صمة.

بلعيد رئي�س ًا من�سق ًا للهيئة الوطنية
اال���س��ت�����ش��اري��ة م���ن �أج�����ل ���ص��ي��اغ��ة
م�شروع د�ستور ج��دي��د� ،إذ تتكون
ال��ه��ي��ئ��ة م��ن ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية،
واللجنة اال�ست�شارية القانونية،
وجلنة احلوار الوطني.
و�أعلن الأم�ين العام لالحتاد العام
التون�سي لل�شغل� ،أم�س (االثنني)،
عن تفا�صيل لقائه بالرئي�س قي�س
�سعيد ،م�شري ًا �إىل �أن الأخري �أعلمه
ب�����س�ير الأم������ور يف �إط�����ار م���ا ك��ان
ق��د �أع��ل��ن ع��ن��ه م��ن ق����رارات تتعلق
ب���احل���وار .وك���ذل���ك ت���ن���اول ال��ل��ق��اء
م��وق��ف االحت����اد م��ن امل�����ش��ارك��ة يف
احل��وار ال��ذي دع��ا �إل��ي��ه ،وع���ددًا من
الق�ضايا االجتماعية العالقة.

موسكو تدرس خطة
سالم مقترحة من إيطاليا
مو�سكو  -البالد

�أكدت مو�سكو �أنها تلقت خطة ال�سالم
التي اقرتحتها �إيطاليا و�ستدر�سها،
وفق ًا لنائب وزير اخلارجية الرو�سي
�أن��دري��ه رودي��ن��ك��و ،ال��ذي ق��ال �أم�س
(االث���ن�ي�ن)� :إن���ه ع��ن��د ن��ه��اي��ة درا���س��ة
اخلطة �ستعلن رو�سيا موقفها.
و�أع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي��ط��ايل
لويجي دي مايو اجلمعة� ،أن بالده
اقرتحت على الأمم املتحدة ت�شكيل
"جمموعة تي�سري دولية" ملحاولة
ال��ت��و���ص��ل �إىل وق���ف لإط��ل�اق ال��ن��ار
"خطوة بخطوة" يف �أوك��ران��ي��ا،
مبين ًا �أن "جمموعة التي�سري" التي
اق�ترح��ت��ه��ا الأمم امل��ت��ح��دة "يجب
�أن حت��اول �إع���ادة بناء احل���وار بني
طرفني هما يف حالة حرب حاليًا".
وط��ب��ق�� ًا ل�صحيفة "ال ريبوبليكا"
الإيطالية ،ف���إن الوثيقة التف�صيلية
التي �سلمت للأمم املتحدة ،وو�ضعها
دبلوما�سيون من وزارة اخلارجية
الإيطالية تن�ص على �أرب��ع مراحل،
ت��ت��م��ث��ل يف" وق����ف لإط���ل��اق ال��ن��ار
يف �أوك��ران��ي��ا ون���زع الأ�سلحة على
اجلبهة حتت �إ�شراف الأمم املتحدة،
ومفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع �أوكرانيا
التي �ستن�ضم �إىل االحتاد الأوروبي،

ول��ي�����س حل��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي،
وات��ف��اق��ي��ة ث��ن��ائ��ي��ة ب�ي�ن �أوك���ران���ي���ا
ورو�سيا ب�ش�أن �شبه جزيرة القرم
ودونبا�س (�ستتمتع هذه الأرا�ضي
امل��ت��ن��ازع عليها بحكم ذات���ي كامل
م��ع احل��ق يف �ضمان �أمنها ولكنها
�ستكون حت��ت ���س��ي��ادة �أوك��ران��ي��ة)،
و�إب������رام ات��ف��اق��ي��ة ���س�لام و�أم�����ن يف
�أوروب����ا م��ت��ع��ددة الأط�����راف؛ بهدف
رئ��ي�����س ه��و ن���زع ال�����س�لاح وم��راق��ب��ة
الأ�سلحة ،ومنع ن�شوب نزاعات.
من جهته ،ك��رر الرئي�س الأوك��راين
ف���ول���ودمي�ي�ر زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي� ،أم�������س،
مطالباته ب�ضرورة فر�ض املزيد من
ال�ضغوط االقت�صادية والعقوبات
ع���ل���ى رو�����س����ي����ا ،ج�������راء ال��ع��م��ل��ي��ة
الع�سكرية التي �أطلقتها على �أرا�ضي
بالده ،ودخلت �شهرها الرابع .وقال
يف كلمة �ألقاها عرب الفيديو� ،أم��ام
امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف
داف��و���س�" :إن ال��ع��امل ي��واج��ه نقطة
حتول ،وعليه ت�شديد العقوبات على
مو�سكو لتحذير الدول الأخرى التي
تفكر يف ا�ستخدام القوة الغا�شمة".
م�ضيف ًا" :التاريخ مير بنقطة حتول،
فهذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما
�إذا كانت القوة �ستحكم العامل".
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عروض ترفيهية ضمن مهرجان الصيف لأللعاب والتعليم بالترفيه

النمر الوردي والسيد بطاطا
يشدان انتباه آالف األطفال

جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ جنود النهدي

و���س��ط م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خ���دم���ات ال�ترف��ي��ه،
وح�ضور �آالف الأط��ف��ال يوميا و�أ���س��ره��م ،توا�صل
منطقة ���س��وب��ردوم مبو�سم ج��دة  2022عرو�ضها
الرتفيهية امل�شوقة للأطفال �ضمن مهرجان ال�صيف
للألعاب ،والتعليم بالرتفيه؛ و�سط ح�ضور كبري من
الأطفال و�أ�سرهم ،فيما ت�شد م�سرحيات النمر الوردي
وال�سنافر الأطفال ،وتنقلهم �إىل عوامل من الفانتازيا
والألوان املبهجة .
ويعر�ض املهرجان العديد من امل�سرحيات الرتفيهية
املحببة لدى ال�صغار؛ ومنها م�سرحيات وعرو�ض
ال�����س��ن��اف��ر ،وال�����س��ي��د ب��ط��اط��ا ،و�أمن��ي�����ش��ن م�شيع،
وم�سرحية النمر ال��وردي التي خلقت �أج��واء جميلة
من الفرح وال�سعادة ل��دى ال�صغار و�أ���س��ره��م ،فيما
ي�ستمتع ال��زوار وحمبو العلوم بالعرو�ض املقدمة
يف �شارع العلوم من خمتربات ،وا�ستك�شافات علمية
وجتارب تعليمية حية ومميزة تلبي جميع الرغبات.
وخ�����ص�����ص م��ه��رج��ان ال�����ص��ي��ف ل�ل��أل���ع���اب مبنطقة
�سوبردوم زوار مو�سم ج��دة بالعديد من املفاج�آت
التي تقدم لأول مرة يف العامل على م�سرح املهرجان،
بالإ�ضافة �إىل الت�سوق داخ��ل قبة ال�سوبردوم يف
متاجر الألعاب املتنوعة واحل�صرية لزوار املهرجان.
يقول عا�صم قادري :لقد جمعت الفعاليات يف �سوبر
دوم م��ا ب�ين ال�ترف��ي��ه وامل����رح والتعليم وتت�ضمن
خيارات متعددة ،وفيها �ألعاب تعليمية تنمي القدرات
ل��دى الطفل؛ حيث �إن ال�صغري ي�ستطيع �أن يلعب
وي�ضحك ويف نف�س الوقت يتعلم.
بالإ�ضافة �إىل �أن امل�سرح ي�شد انتباه الأطفال لوجود
�شخ�صية ر�شا رزق التي تن�شد �أغ���اين م�سل�سالت
الكرتون والأن��ي��م��ي ،الفتا �إىل �أن��ه �أع��ج��ب بتواجد
فعاليات الطفل يف وق��ت وم��ك��ان واح��د مم��ا يجعله
ي�ستمتع طوال وقت الفعالية دون ملل.
وقال ح�سني �أحمد :لقد فوجئت بهذه الفعالية اجلميلة
للأطفال ،حيث �إن مو�سم جدة ا�ستطاع �أن ينوع من
الفعاليات وينقل كل ما هو جديد يف الفعاليات من
حيث الرتفيه والتعليم على م�ستوى العامل �إىل جدة.
و�أرى �أن �أ�سعار الدخول تعترب رمزية ،مقارنة مبا

يقدم يف الفعاليات ،خا�صة فيما يهم الطفل ،ولقد لفت
انتباهي كرثة املنظمني حيث جتد �ضالتك يف كل
زاوية من زوايا القبة مما جعل هناك انتظاما من قبل
الزوار واختفاء الع�شوائية ،فبالرغم من كرثة الزوار
�إال �أن��ن��ا مل ن�شعر بالزحام حل�سن �إدارة التنظيم،
وحتديد االجتاهات لكل ركن من �أرك��ان الفعاليات.
فيما عرب الأطفال عن �سعادتهم بهذه الفعاليات حيث

قالت كل من منى وما�سة وحري�صة ال�شيخ ،وكذلك
نوف وم�شاعل وريالم واجوان وجلنار :لقد �سعدنا
بزيارة فعاليات مو�سم جدة يف قبة �سوبر دوم؛ حيث
�إننا كنا نرى هذه الألعاب على قناة �سبي�س تون من
وراء ال�شا�شة �إال �أننا هنا ع�شناها على حقيقتها،
وهي فعاليات فريدة من نوعها للأطفال لكي يتعلموا
امل��ه��ن ب��ال�ترف��ي��ه .امل�����ص��ور "خالد البارقي" ق��ال:

املهرجان كان رائعا ومميزا خا�صة �أننا ا�سرتجعنا
ذكريات الطفولة مع �صوت الطفولة الفنانة " ر�شا
رزق" حيث �إنها �أع��ادت لنا ذكريات جميلة يف زمن
جميل ،والتنظيم ك��ان مميزا ومنظما .وذك��ر �أح��د
املنظمني للفعاليات ،عبد العزيز عبد احلميد فلمبان"
�أن برامج املهرجان ت�سري بوترية ممنهجة والكل
ي�ؤدي املهام املنوطة به .وقال مقدم م�سرح مهرجان

ال�صيف للألعاب" عبد العزيز جلدل" :يقدم املهرجان
عددا من املفاج�آت للأطفال؛ منها لعبة جديدة تطلق
لأول م��رة يف ال��ع��امل وذل��ك مب�شاركة ال�شخ�صيات
الكرتونية املف�ضلة ل�ل�أط��ف��ال .و�أي�����ض��ا ق��دم��ت على
امل�سرح امل�سرحيات الرتفيهية للأطفال منها :عرو�ض
ال�سنافر ،وم�سرحية النمر الوردي ،و�أمني�شن م�شيع،
و�آنقري بريدز ،وعر�ض ل�شارع العلوم على التجارب
العلمية والتعليمية املتميزة التي تقام به.
وي��ع�� ُّد مهرجان ال�صيف للألعاب؛ الأك�بر من نوعه
يف املنطقة؛ حيث يجمع �أكرث من  40عالمة جتارية
عاملية متخ�ص�صة يف جمال �ألعاب الأطفال ،وبه 25
رك ًنا ترفيه ًيّا ،و�أ�شهر ال�شخ�صيات العاملية يف جمال
الألعاب .وقال "حمي �أحمد �أمري"� :إن املو�سم بالكامل
جميل وه��ذه ث��اين فعالية �أح�ضرها للمو�سم ،املرة
الأوىل كنت يف �سيتي ووك .وكانت رائعة ومميزة،
والفعالية يف جدة دوم تخ�ص جميع الأعمار.
وذكر �أحد املواطنني� ،أن الأجواء رائعة والفعاليات
جدا متنوعة والأطفال جدا �سعداء ،والأج��واء كلها
�سعادة وفرح .بالن�سبة للتنظيم جدا ممتاز واملكان
ب�شكل جدا رائع.

زمان
9
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 1384-6-27هـ

1385-4-6هـ

1385-4-8هـ

1380-4-8هـ

1385-4-6هـ

شباب الهدى أبطا ً
ال ألثقال المملكة

الدمام-حمودالزهراين

10

خطف نادي الهدى لقب بطولة املجموعات الت�أهيلية لرفع الأثقال لفئة
ال�شباب ،التي اختتمت مناف�ساتها بالريا�ض ،و�سط م�شاركة  189رباعا
مثلوا  20ناديا.
وت�صدر الهدى قائمة امل�شاركني بر�صيد  761نقطة ،فيما حل ثانيا نادي
الطرف بر�صيد  689نقطة ،وجاء ثالثا نادي الرتجي بر�صيد  660نقطة.
وت��وج �أب��ط��ال ن��ادي الهدى بك�أ�س املركز الأول ،فوزية حوباين ع�ضو
جمل�س �إدارة احتاد الأثقال.
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"آية وهيا ولمار ولين وفوزية وربى" يتوجن بذهب المبارزة

م�ساحة ريا�ضية

بندر الزايدي

رياضة الطائف تناشد
األمير سعود بن نهار
بعد تلك ال�سنني التي عا�شتها ريا�ضة الطائف يف
�سكون طويل ،ومل نر ب��وادر لإخراجها من دائ��رة
الظل �إىل الأ�ضواء ،ونتكلم حتديد ًا عن كرة القدم،
با�ستثناء بع�ض الألعاب املختلفة التي كان لها ح�ضور
يف املا�ضي وال تزال حتقق بع�ض النتائج .ولكن �إذا
تكلمنا عن الريا�ضة الأك�ثر �شعبية يف العامل وهي
كرة القدم ،ف�إن حمافظة الطائف غائبة عن هذا امل�شهد
متام ًا مع الأخذ يف االعتبار� ،أن الطائف متتلك الكثري
م��ن امل��واه��ب والإم��ك��ان��ات الب�شرية التي ق��د جتعل
ريا�ضة كرة القدم يف املحافظة مناف�سة ب�شكل كبري.
وه��ن��ا ن��ت�����س��اءل ..م��ا الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جعلت �أن��دي��ة
الطائف يف ه��ذا ال�سبات العميق ..هل هي م�شكلة
فكر ريا�ضي؟ �أم هي م�س�ألة نق�ص مادي؟ �أم البيئة يف
تلك الأندية حتتاج لتطوير؟ وما هي املحفزات التي
من خاللها ميكن ا�ستقطاب تلك املواهب واحتوا�ؤهم
حتى تك�سبهم هذه الأندية؟
هناك العديد م��ن احل��ل��ول العاجلة ،التي ق��د ت�سهم
يف تطوير الريا�ضة .ولعل املحفز الأك�بر لكتابتي
لهذه الأ�سطر هو �إمياين الكامل ب�أن ريا�ضة الطائف
�ستعود ،و�سرتى النور مبقدم �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سعود ب��ن ن��ه��ار ب��ن �سعود �آل ���س��ع��ود ،بعد
�أن �صدر الأم���ر ال�سامي بتعيينه حمافظا ملحافظة
الطائف.
نعم ن�ستب�شر خ�ير ًا يف مقدم �سموكم الكرمي نحن
كريا�ضيني ب�أن التطوير �سيكون على يديك ،ونتمنى
�أن يكون هناك جلان فنية و�إدارية متخ�ص�صة ت�ضع
احللول واالقرتاحات العاجلة مب�شاركة ودعم رجال
الأعمال وال�شركات؛ حتى تتطور ريا�ضة املحافظة
التي بها ناديان لهما تاريخ طويل يخلو من املنجزات
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل��ن��اف�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة .ل��ت��ك��ن ال��ط��ائ��ف
متميزة ريا�ضيًا مثلما متيزت �سياحي ًا وثقافي ًا وفني ًا
واقت�صادي ًا.
وح��ت��ى تكتمل منظومة التميز نتمنى ال��ن��ظ��ر يف
امللف الريا�ضي ونحن نثق ب�أنه من �ضمن اهتمامات
�سموكم يف امل�ستقبل القريب.
و�أهال و�سهلاً مبقدم �سموكم الكرمي بعرو�س امل�صائف
ومدينة الورد.

التي اختتمت يف ال�صالة الريا�ضية مبدار�س الرتبية بامليدالية الذهبية ل�سالح ال�شي�ش ،ونالت هيا املبارك امليدالية الذهبية يف �سالح ال�شي�ش ،وانتزعت ربى
الريا�ض ـ هاين الب�شر
ت��وج رئي�س االحت���اد ال�����س��ع��ودي ل��ل��م��ب��ارزة �أحمد النموذجية يف الريا�ض ،بح�ضور حممد بو علي ع�ضو املركز الأول وامليدالية الذهبية يف �سالح ال�سايرب ،فيما امل�صري امليدالية الذهبية يف �سالح ال�سايرب ،يف
حني حققت فوزية اخليربي امليدالية الذهبية يف
نالت ملار �أر�سالن امليدالية الذهبية يف �سالح االبيه.
ال�����ص��ب��ان ال��ف��ائ��زات يف م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة اململكة االحتاد ،وعبدالله ال�سنيد املدير التنفيذي.
للمبارزة اجلولة الف�ضية لل�سيدات (اجلولة الف�ضية) ،ف��ف��ي مناف�سات حت��ت  15ع��ام��ا ،ت�� ّوج��ت �آي���ة عمار ويف مناف�سات (العمومي) حققت لني الفوزان �سالح االبيه.

سوء األحوال الجوية يؤجل
منافسات األلعاب الخليجية

جدة -البالد

�أعلنت اللجنة املنظمة العليا لدورة الألعاب اخلليجية ت�أجيل املناف�سات
�أم�س االثنني �إىل اليوم الثالثاء؛ نظ ًرا ل�سوء الأحوال اجلوية التي متر
بها الكويت حاليا.
و�أو���ض��ح��ت ال��ل��ج��ن��ة� ،أن��ه��ا ا�ستثنت م��ن ال���ق���رار م��ن��اف�����س��ات الأل��ع��اب
الإلكرتونية ،ومباراة منتخبنا ال�سعودي �أمام �شقيقه الإماراتي يف هوكي
اجلليد ،والتن�س.
يذكر �أن رئي�س جمل�س الوزراء يف دولة الكويت ،ال�شيخ �صباح اخلالد،
قد افتتح دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة ر�سميا م�ساء الأحد.
وقد ح�ضر حفل افتتاح دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة ،نائب
رئي�س اللجنة الأوملبية والباراملبية ال�سعودية ،الأم�ير فهد بن جلوي،
وعدد من ر�ؤ�ساء اللجان الأوملبية اخلليجية وامل�س�ؤولني.

يجمع قطبي ميالنو يف ديربي ناري..

السعودية تستضيف كأس السوبر اإليطالي في يناير

جدة  -هالل �سلمان

ت�ست�ضيف اململكة العربية ال�سعودية مباراة
ك�أ�س ال�سوبر الإيطايل ،التي �ستجمع بني قطبي
مدينة ميالنو� ،أي �سي ميالن بطل ال���دوري،
و�إنرت بطل الك�أ�س ،وذلك يف �شهر يناير .2023
وقد جنح نادي ميالن يف ح�سم لقب الدوري
الإيطايل لأول مرة منذ عام  ،2011وذلك بعد

ف��وزه يف اجلولة الأخ�يرة الأح��د املا�ضي على
فريق �سا�سوولو بنتيجة (.)0-3
�أما جاره وغرميه التقليدي نادي �إنرت ميالن
فقد توج بك�أ�س �إيطاليا بعد فوزه يف النهائي
على يوفنتو�س بنتيجة (.)2-4
ي��ذك��ر �أن ال�����س��ع��ودي��ة ا�ست�ضافت ن�سختني
لل�سوبر الإي��ط��ايل من قبل يف ج��دة ،وف��از بها

اليوفنتو�س بعد تغلبه على فريق ميالن يف
يناير  ،2019على ملعب اجلوهرة امل�شعة ،ويف
دي�سمرب م��ن نف�س ال��ع��ام  ،2019ت��وج بك�أ�س
ال�سوبر الإيطايل فريق الت�سيو بعد فوزه على
اليوفنتو�س بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد،
خالل املباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة
امللك �سعود بالريا�ض.

رياضة
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كالسيكو الجوهرة هاللي

خالد الطياري

الفيحاء يكتب التاريخ

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير � -سلطان من�صور -عبدالعزيز املتعاين

�أحيا الهالل املناف�سة على ال���دوري و�أ�شعل ال�صراع على اللقب مع
االحتاد بعد فوزه الكبري يف الكال�سيكو بنتيجة ( )1-3يف اجلولة الـ 27
من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،ليقل�ص الفارق معه
�إىل  3نقاط فقط قبل  3جوالت من اخلتام.
دخل الفريقان الكال�سيكو بحما�س كبري ،واحت�سب احلكم ركلة جزاء
للهالل بعد �إعاقة مي�شايل من قبل عبدالرحمن العبود ،لكن احلكم عاد
لتقنية الفيديو واحت�سب ركلة حرة بعد �أن ثبت له وقوع اخلط�أ خارج
منطقة اجل��زاء (د  ،)12و�صنع حمدالله اخلطورة داخ��ل منطقة الهالل

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

لكن الكرة انتهت �إىل ت�سلل ،و�أهدر حمدالله انفرادا باملرمى بعد متريرة
البي�شي حيث ت�صدى املعيوف بقدمه لت�سديدته (د  ،)27ثم احت�سب
احلكم ركلة جزاء لالحتاد بعد مل�سة يد من جانغ هيون �سو �إثر ت�سديدة
ك��ورون��ادو ،ومنح الكوري �أول بطاقة �صفراء يف امل��ب��اراة ،وت�أكد من
ق��راره بعد الرجوع لتقنية الفار ،وجنح رومارينيو يف تنفيذها مهديا
التقدم لفريقه (د  ،)32و�أب��ع��د ال�شهراين ك��رة البي�شي �إىل ركنية (د
 ،)39وع��ادل الهالل النتيجة بعد خط�أ م�شرتك من حجازي الذي احتك
باحلار�س غروهي لت�صل الكرة �إىل مي�شايل الذي و�ضعها يف املرمى (د
 ،)42وا�ضطر كونرتا لإخراج احلار�س الربازيلي امل�صاب و�إ�شراك راكان
النجار يف الوقت بدل ال�ضائع من زمن ال�شوط الأول ،وت�صدى املعيوف
لكرة هرنيكي ثم �سجل روم��ا هدفا �ألغي بداعي الت�سلل ،ثم نال بطاقة

إعالنات محاكم التنفيذ

�صفراء لتدخله على املعيوف.
ويف ال�شوط الثاين ،نال البي�شي بطاقة �صفراء (د  ،)57ثم �أنقذ البليهي
ت�سديدة حمدالله واملرمى خال (د  )59بعد خروج خاطئ من املعيوف،
و�سجل �سامل الدو�سري ه��دف الهالل ال��ث��اين(د  )66بعد �أ�سي�ست من
�إيغالو واحت�سب احلكم الهدف بعد الرجوع للفار ،وبعدها بدقيقتني �سجل
مي�شايل الهدف الثالث بعد متريرة �سامل حيث �سدد على ميني النجار،
وزج دياز مبحمد جحفلي مكان عطيف (د  ،)73ورد كونرتا ب�إ�شراك مهند
ال�شنقيطي وهارون كمارا مكان حمدان ال�شمراين واندريه (د  ،)79ثم
�أ�شرك عو�ض نا�شري مكان ك��ورون��ادو (د  ،)85ون��زل م�صعب اجلوير
مكان �إيغالو (د  ،)89ومل تتغري نتيجة الكال�سيكو ،لريفع الهالل ر�صيده
�إىل  58نقطة يف املركز الثاين ،ويتجمد ر�صيد االحتاد عند  61نقطة.

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

كتب نادي الفيحاء تاريخه مباء الذهب ،بعد �أن توج بك�أ�س خادم
احلرمني ال�شريفني – �أغلى الك�ؤو�س – بعد تغلبه على فريق الهالل
بركالت الرتجيح ،وت�سلم قائد الفريق �سامي اخليربي – جنم املباراة
النهائية – الك�أ�س الذهبية من يد �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن
�سلمان.
ال �شك �أن ما قدمه العبو الفيحاء يف املباراة النهائية وخالل 120
دقيقة ،والنجاح يف تنفيذ الركالت الرتجيحة� ،أثبت للكل �أن الكرة
ال�سعودية ،وبعد الأجانب ال�سبعة ،تغريت وال توجد فوارق فنية كبرية
ما بني فريق كبري جماهريي ،وفريق متو�سط �صاعد حديثا.
بهذا التتويج ي�سجل فريق الفيحاء ا�سمه يف ال�سجل الذهبي للبطولة،
كبطل عا�شر بعد �أن ظفر بلقب الك�أ�س ال�سابعة والأربعني.
يف هذه ال��زاوي��ة ،وقبل النهائي تطرقنا �إىل �صعوبة النهائي على
ال��ف��ري��ق ال��ه�لايل ،و�أن ك��ل ال��ط��رق �ستكون مغلقة ب��اجت��اه احل��ار���س
الفيحاوي الكبري فالدميري �ستويكوفيت�ش ،و�أن الفيحاء على امللعب
�صعب جدا يف ظل اعتماده على الهجمات املرتدة وهو ما كان عليه
�سيناريو النهائي.
رغم �أن �سامل الدو�سري جنح يف خطف هدف ال�سبق للهالل مع نهاية
ال�شوط الأول �إال �أن هذا التقدم مل يغري كثريا من �سيناريو املباراة
فا�ستمر الو�ضع على ما ر�سمه وخطط له مدرب الفيحاء رازوفيت�ش
بتح�صني املناطق اخللفية واللعب على املرتدات ،فخطف هدفا لرامون
لوبيز.
اجلميل يف الفيحاوية �أنهم مل يت�أثروا باملنا�سبة وال باحل�ضور
اجلماهريي وال بالت�أخر بهدف ،وحتى رطوبة جدة مل تثنهم عن حتقيق
حلمهم والقتال عليه والتتويج باللقب الأغلى والأول لهم يف تاريخهم
من �أمام الزعيم الهاليل.
�إن تتويج الفيحاء بك�أ�س امللك والت�أهل الر�سمي لدوري �أبطال �آ�سيا
املو�سم املقبل ،هو در�س لكل الفرق ال�صاعدة ب�أنه لي�س هنالك �شيء
م�ستحيل يف عامل كرة القدم ،عندما توفق يف اختيار املدرب والالعبني
الأجانب املنا�سبني وت�ضع �أهدافك ف�سوف حتققها.
يف اخلتام نبارك لكل حمبي الفيحاء ه��ذا الإجن���از ،وعلى ر�أ�سهم
رئي�س ال��ن��ادي عبد الله بامني و�أع�����ض��اء جمل�س �إدارت����ه ،وك��ل �أه��ل
املجمعة.

@khalidtayyari

أخيرة
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«إثراء» ينظم برنامج
«المسرح في المدارس»

الظهران  -حمود الزهراين

ينتظم مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء" بالتعاون مع
تعليم املنطقة ال�شرقية ،اليوم (ال�ث�لاث��اء) ،فعاليات احلفل اخلتامي
لربنامج "امل�سرح يف املدار�س" يف ن�سخته الأوىل والإع�ل�ان عن 6
م�سرحيات فائزة من بني  28م�سرحية ،وذلك يف مقر �إثراء يف الظهران.
وقال رئي�س ق�سم الربامج يف مركز "�إثراء" الدكتور �أ�شرف فقيه:
�إن الربنامج ا�ستهدف  200طالب وطالبة و 40معلمًا ومعلمة ،مبين ًا
�أن الفعاليات ت�أتي مواكبة لتط ّلعات "�إثراء" يف تعزيز قاعدة الفن
امل�سرحي باململكة ،عرب �إك�ساب املع ّلمني والطلبة مهارات التمثيل
وفنون الأداء ،م�شري ًا �إىل �أن اجلوائز تت�ضمن جائزة �أف�ضل عر�ض،
ن�ص ،و�أف�ضل فريق تعاوين ،و�أف�ضل ممثل وممثلة� ،إ�ضافة
و�أف�ضل ّ
ً
ّ
�إىل جائزة �أف�ضل خم��رج ،م�ضيفا �أن الربنامج يتطلع يف مرحلته
املقبلة �إىل اختيار  10معلمني ومعلمات لنقل خرباتهم الرتاكمية يف
تدري�س الدراما وامل�سرح داخل البيئة التعليمية ،وذلك خللق مناخ
م�سرحي ن�شط ومتنام.
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فتح المواقع التراثية للزوّار بمختلف مناطق المملكة

الريا�ض  -البالد

فتحت هيئة الرتاث ،مواقع الرتاث الثقايف يف خمتلف مناطق
الزوار من �شرائح املجتمع كافة؛ لإطالعهم على
اململكة �أمام جميع ّ
تاريخ هذه املواقع ،وما حتتويه من تفا�صيل تاريخية وتراثية
مهمة.
وت�شمل املواقع املفتوحة للزيارة قلعة امللك عبدالعزيز التاريخية
ب�ضباء يف تبوك ،وثالثة مواقع تراثية يف منطقة حائل ،هي :جبل
�أم �سنمان (موقع تراث عاملي) ،وح�صن فيد الأثري وقلعة �أعريف،

بينما حتت�ضن منطقة الق�صيم عددًا من املواقع الرتاثية من بينها
برج ال�شنانة ،وبيت الب�سام ،و�سوق امل�سوكف ،وبلدة اخلرباء
الرتاثية ،وبلدة عيون اجلواء الرتاثية ،وبلدة املذنب الرتاثية.
وت�شمل املواقع الرتاثية يف منطقة اجلوف ك ًال من قلعة كاف
زوار املنطقة الأثرية ب�سكاكا ،وقلعة زعبل،
بالقريات ،ومركز ّ
زوار �أعمدة الرجاجيل ،واملنطقة الأثرية بدومة اجلندل،
ومركز ّ
والتي ت�شمل م�سجد عمر بن اخلطاب ،وقلعة مارد و�سوق دومة
اجل�ن��دل ،فيما تت�ضمن قائمة امل��واق��ع الرتاثية مواقع متعددة

يف اململكة ،ت�شمل القلعة الدو�سرية بجازان ،وموقع الأخ��دود
الأث��ري ،وق�صر الإم��ارة التاريخي ،ومنطقة حمى الثقافية يف
جن��ران ،وبيت البيعة واملدر�سة الأمريية يف الأح�ساء ،وقرية
ُرجال وموقع جر�ش الأثري ،وبيت الرتاث "النما�ص" يف ع�سري،
�إ�ضافة لقرية ذي عني يف الباحة ،وموقع �سكة احلديد (م�سجد
ال�سقيا) باملدينة املنورة ،وق�صر الإمارة يف الغاط ،وقرية �شقراء
الرتاثية ،وقرية �أ�شيقر الرتاثية ،وقرية ال�شعراء الرتاثية ،وقرية
عودة �سدير الرتاثية.

لون النظارة الشمسية
ليس دلي ًال على مأمونيتها

جدة  -البالد
�أك��دت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء� ،أن ل��ون النظارة
ال�شم�سية لي�س معيار ًا يف م��دى م�أمونيتها وفاعليتها يف
حماية العني من الأ�شعة ال�ضارة.
وقالت الهيئة� :إن النظارة ال�شم�سية ذات ال�صبغة الفاحتة
توفر حماية بنف�س كفاءة النظارة ذات ال�صبغة الغامقة،
الفت ًة �إىل �أنه توجد بع�ض الرموز على النظارات ال�شم�سية
ترمز لقوة احلماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية.
و�أ�شارت �إىل �أن تلك الرموز تت�ضمن الرمز " "400الذي
يعني وجوده على املل�صق �أو النظارة ،و�أن العد�سات حتجب
الأ� �ش �ع��ة م��ن ال �ط��ول امل��وج��ي  400ن��ان��وم�تر ف ��أق��ل بن�سبة
 ،100%و�أما الرمز " " protection 100%فيعني �أن
العد�سات حتجب الأ�شعة من الطول املوجي  380نانومرت
ف�أقل بن�سبة  ،100%منوهة �إىل �أن رمز ""Protected
يعني �أن العد�سات حتجب ن�سبة من الأ�شعة فوق البنف�سجية
ح�سب احلدود امل�سموح بها من الطول املوجي  380نانومرت.

مرضى قصور القلب
العزاب أكثر عرضة للوفاة
الريا�ض  -البالد
�أظهرت درا�سة طبية حديثة �أن الأ�شخا�ص غري املتزوجني امل�صابني
بق�صور القلب �أك�ثر عر�ضة خلطر الوفاة يف �سن مبكرة من �أقرانهم
املتزوجني.
وقالت الدرا�سة التي �أجراها باحثون مبركز القلب ال�شامل يف جامعة
فورت�سبورغ الأملانية� :إن الأ�شخا�ص غري املتزوجني يفتقرون �إىل
الدعم الفوري عند التعامل مع الأزم��ات القلبية ،بعك�س �أولئك الذين
تعتني بهم زوجاتهم من خالل مراقبتهن الروتني العالجي اليومي.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون ،وف �ق � ًا ل��وك��ال��ة "South West News
 "Serviceالربيطانية� ،إىل تلك النتائج بعد حتليل بيانات 1022
�شخ�ص ًا م�صاب ًا بق�صور القلب ،الذين مت نقلهم �إىل امل�ست�شفى ب�سبب
م�شاكل قلبية حادة بني عامي  2004و ،2007حيث تبينّ �أن 37%
من احلاالت من ال�شباب غري املتزوجني.

4

الماضي الجميل
�أحيت منطقة "جدة التاريخية"� -إحدى مناطق فعاليات مو�سم جدة  2022-املا�ضي اجلميل بكل تفا�صيله وذكرياته ،التي يجد الزائر
أثرا يف كل زوايا و�ساحات املنطقة العريقة بتاريخها وعمق ح�ضارتها وتنوع املخزون الثقايف فيها ،فبني جنبات ومواقع فعاليات "جدة
لها � ً
م�ستذكرا حياة مفعمة بالأ�صالة ال تزال ترتبط باحلا�ضر اجلميل ،وت�ستمد منه الأجيال ق َي ًما
التاريخية" يتنقل الزائر يف رحلة عرب املا�ضي
ً
فر�صا لأ�صحاب املواهب والفنانني الت�شكيليني وع�شاق الفنون والآثار واملتاحف وباعة الأكالت
و�أ�صالة تتجدد ،يف الوقت الذي خلق فيه املو�سم ً
وعرو�ضا فنية �شعبية ،كما تتزين �ساحاتها بلوحات فنية م�ستوحاة من تراث املنطقة.
ال�شعبية .وت�شهد املنطقة �إقامة فعاليات �شعبية حية،
ً

فوائد مذهلة لتناول «عسل البرسيم»
جدة  -البالد

�أكد تقرير �صحي �أن "ع�سل الرب�سيم" له فوائد كبرية؛
�إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات واملعادن ،مثل
فيتامني �سي والكال�سيوم واحل��دي��د واملغني�سيوم
والبوتا�سيوم والزنك.
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر �أن ع�سل الرب�سيم
ي�� �ح�� ���� �س� ��ن

�ضغط الدم؛ حيث يوجد به الكثري من الفالفانول ،الذي
يعترب م�ضاد ًا للأك�سدة وي�ساعد يف تنظيم �ضغط الدم،
كما �أنه ال يحتوي ع�سل الرب�سيم على �أي كولي�سرتول،
و ُي�ساعد يف خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول ال�سيئ �أو
ال�ضار  LDLواحلفاظ على م�ستويات الكولي�سرتول
يف و�ضع طبيعي .و�أ�شار التقرير �إىل �أن املكونات التي
تتواجد يف ع�سل الرب�سيم تعمل على قتل البكترييا،
وم�ن��ع ح ��دوث ال �ع��دوى واالل �ت �ه��اب��ات ،ك�م��ا ميكن
�أن ي �ك��ون ف �ع��ا ًال كم�ضاد
ب� �ك� �ت�ي�ري م��و���ض��ع��ي،
بالإ�ضافة �إىل احتوائه
على خ�صائ�ص م�ضادة
ل�ل�ب�ك�ت�يري��ا .وي�ح�ت��وي
ع���س��ل زه� ��رة ال�بر��س�ي��م
ع �ل��ى ح �م ����ض ال�ف�ي�ن��ول
ال��ذي يمُ �ك��ن �أن ي�ساعد
يف ح� �م ��اي ��ة وت��ع��زي��ز
�صحة الدماغ.

"واتساب" توقف دعم
بعض أجهزة "آيفون"
البالد  -وكاالت

ك�شفت من�صة "وات�ساب" اململوكة ل�شركة
ميتا -بالتفورمز الأمريكية� ،أنها �ستتوقف
يف وق��ت الح��ق م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،ع��ن دعم
التطبيق على �أجهزة �آيفون التي تعمل ب�أنظمة
ت�شغيل قدمية.
ودع� � � � � ��ت امل� � �ن� � ��� � �ص � ��ة ،وف� � � �ق� � � � ًا مل� ��وق� ��ع
" "WABetaInfoاملتخ�ص�ص ،حاملي
�أج �ه��زة �أي �ف��ون ال�ت��ي تعمل بنظامي ت�شغيل
 iOS 10و � iOS 11إىل حتديث هواتفهم،
حيث لن يعمل التطبيق على هذه الأنظمة بعد
� 24أكتوبر القادم .وقالت� :إنه لتج ّنب هذه
امل�شكلة يُن�صح بتحديث نظام الت�شغيل على
اجلهاز ،وذلك عرب االنتقال �إىل الإع��دادات ثم
�إىل عام والنقر على "حتديث الربنامج" ،علم ًا
ب�أن وات�ساب لن يعمل على �أجهزة "�آيفون "5
و"�آيفون � 5سي" بدء ًا من هذا التاريخ.

حماقي يصدح على مسرح ليالينا
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أع �ل �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل�ت�رف� �ي ��ه ت��ن��ظ��ي��م ح �ف��ل
للفنان حممد حماقي ،غد ًا
(الأربعاء)� ،ضمن فعاليات
مو�سم جدة 2022م.
وب �ي �ن��ت ه�ي�ئ��ة ال�ترف �ي��ه،
�أن ح �ف��ل ح �م��اق��ي �سيقام
ع �ل��ى م �� �س��رح ل �ي��ال �ي �ن��ا يف
حمافظة جدة ،بينما يعترب
ح��ف��ل ح��م��اق��ي م� ��ن �أك �ث�ر
احل��ف�ل�ات ال �ت��ى ينتظرها
ال�ك�ث�ير م��ن امل��واط �ن�ين من
�أج��ل احل�ضور لال�ستمتاع
ب��ال �ف �ع��ال �ي��ات واحل� �ف�ل�ات
املقامة يف تلك الفعالية املميزة.
ويعترب الفنان حماقي من �أكرث جنوم الغناء طلب ًا
بني اجلمهور ال�سعودي خالل ال�سنوات املا�ضية،

�إذ �أقام حفال يف مو�سم الريا�ض برفقة عمرو دياب.
ويرتقب اجلمهور تغنيه ب�أجمل الأغنيات اجلديدة
والقدمية ،التي حفظها اجلميع عن ظهر قلب وظل
يرددها معه خالل احلفالت املا�ضية.

