جملس الوزراء يوافق على اسرتاتيجية التقنية املالية
جدة  -وا�س

وافق جمل�س الوزراء خالل اجلل�سة التي عقدها برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود -حفظه الله -بعد ظهر �أم�س ،يف ق�صر ال�سالم بجدة ،على ا�سرتاتيجية التقنية املالية،
واعتمد �إ�ضافة فقرة �إىل قرار جمل�س الوزراء ،تن�ص على قيام الديوان العام للمحا�سبة  -بالتن�سيق
مع وزارة املالية  -ب�إعداد دليل ترميز وت�صنيف موحد لأ�صناف املخزون يف اجلهات احلكومية،
وحتديثه ،وتعميمه على اجلهات امل�شمولة برقابته ،ومتابعة االلتزام به مبا ي�ضمن التوافق
والتكامل مع ترميز وت�صنيف املنتجات واخلدمات القيا�سي للأمم املتحدة.
ّ
واطلع املجل�س على جممل امل�شاورات واملحادثات التي جرت بني اململكة ،وعدد من الدول
خالل الأي��ام املا�ضية ،وا�ستعرا�ض تطورات الأو��ض��اع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية،
واجلهود املبذولة ب�ش�أنها.

الإعالم املتجدد
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اململكة ت�ؤكد دعمها ملكافحة الإرهاب
الهاي  -وا�س

�أك ��د ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن ع�ب��دال�ل��ه املعجب،
التزام اململكة القوي بدعم اجلهود العاملية امل�شرتكة ملكافحة
ريا �إىل ما �أجن��زت��ه من
غ�سل الأم ��وال ومتويل الإره ��اب ،م�ش ً
الت�شريعات والإجراءات ذات العالقة؛ بهدف احلد من املخاطر
املرتبطة بتلك اجلرائم.
جاء ذلك على هام�ش زيارته لوكالة اليوروج�ست يف الهاي

 ولقائه مع رئي�س فريق مكافحة الإره��اب هيلدا فانديفوردورئي�س فريق اجل��رائ��م االقت�صادية ليليا ملينقويا ،م�شيدًا
بالتجربة النوعية للوكالة و�إجراءاتها الد�ؤوبة يف التوعية
ب�أ�ضرار و�آثار هذه اجلرائم.
ً
م��ن جهتها ،قدمت الوكالة عر�ضا ع��ن دوره��ا يف مكافحة
جرميتي الإره���اب وغ�سل الأم� ��وال ،وع��ن الآث ��ار والظواهر
الإجرامية التي تهدد �أمن الأفراد واملجتمعات و�سالمتهم3 .

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

تدريب ينتهي بالتوظيف يف قطاع ال�سياحة
الريا�ض -البالد

د�شن وزير ال�سياحة رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية
ال�سياحي �أحمد بن عقيل اخلطيب برنامج " ُعلُ ّو ال�سياحة"
لت�أهيل املواهب املحلية ال�شابة؛ لاللتحاق بالفر�ص الوظيفية
املتاحة يف قطاع ال�سياحة ،من خالل �إتاحة فر�ص تدريبية عالية
امل�ستوى للخريجني املتفوقني من بنات و�أبناء اململكة.
وقال الوزير� :إن توفري كفاءات حملية قادرة على املناف�سة

ع��امل �ي � ًا يف جم ��ال ال�ت�ط��وي��ر واالب �ت �ك��ار ال���س�ي��اح��ي ،ه��و �أح��د
م�ستهدفات ر�ؤي ��ة اململكة  2030و�إ�سرتاتيجية ال�سياحة
الوطنية ،م�ؤكدًا �أن م�ستقبل العمل يف قطاع ال�سياحة واعد،
ويحمل املزيد من الفر�ص املتجددة ،و�أن التنمية امل�ستدامة لأي
ريا
قطاع تعتمد يف جوهرها على توفر كفاءات �شابة مبدعة ،م�ش ً
�إىل �أن فر�ص التنمية املهنية املتاحة من خالل هذا الربنامج ،تعد
من بني الأف�ضل عامل ًيا.
6

ولي العهد للموهوبني:

إنجازكم الرائع خطوة محفزة لمستقبل زاهر
دعما لمسار التنمية المستدامة بالمملكة

تعزيز ال�شراكة مع املنتدى االقت�صادي العاملي
دافو�س  -وا�س

تعزي ًزا لإ�سهام اململكة يف النمو االقت�صادي العاملي ،بحث
وفد اململكة امل�شارك يف االجتماع ال�سنوي للمنتدى االقت�صادي
العاملي "دافو�س  "2022م��ع امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
للمنتدى كالو�س �شواب ،ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي
بورغي بريندي ،فر�ص تعزيز ال�شراكة بني اململكة واملنتدى ،مبا
يدعم م�سار التحول االقت�صادي باململكة.

وو ّقع وزير االقت�صاد والتخطيط في�صل بن فا�ضل الإبراهيم،
ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي ،اتفاقيتني؛ تهدف الأوىل �إىل
تعزيز فر�ص ال�شراكة القائمة بني اململكة واملنتدى ،وا�ستك�شاف
الفر�ص امل�ستقبلية ،وحتديد الفر�ص التي تع ّمق العالقة لدعم
حتول اململكة ،والدفع بالأجندة العاملية مبا يتما�شى مع الأهداف
الرئي�سة للمنتدى.
وت�أتي االتفاقية يف �سياق �سعي اململكة ،ممثلة بوزارة االقت�صاد

الفيصل

والتخطيط� ،إىل حتويل اقت�صادها على النحو املر�سوم يف ر�ؤية
اململكة  ،2030بالإ�ضافة �إىل �إعادة التوازن االقت�صادي العاملي
بعد اجلائحة .كما وق��ع وزي��ر االقت�صاد والتخطيط االتفاقية
الثانية نيابة عن وزي��ر ال�صحة فهد بن عبدالرحمن اجلالجل
مع رئي�س املنتدى االقت�صادي بهدف تعزيز الرعاية ال�صحية
احلكيمة ،وتفعيل �أط��ر التعاون بني القطا َع نْي العام واخلا�ص
واملخت�صني يف هذا املجال.
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يشهد حفل خريجي «أمّ القرى»

احلوثي ينهب الأرا�ضي وامللكيات اخلا�صة
البالد  -حممد عمر

ال

دخ

ول

جمانًا لـ «آرت

اد »

موسم جدة

مين

ب رو

ان �ت��زع��ت ملي�شيا احل��وث��ي االن �ق�لاب �ي��ة الأرا�� �ض ��ي
وامل�ل�ك�ي��ات اخل��ا��ص��ة بفر�ض � �ش��روط تقييدية ،تعيق
متتع املواطنني بحقهم يف البناء والتعديل يف مناطق
مذبح وال�سنينة و�سعوان ،يف انتهاكات ج�سيمة بحق
املواطنني بالعا�صمة اليمنية �صنعاء اخلا�ضعة ل�سيطرة
امليلي�شيا ،بحجة امل�صلحة العامة وال�ضرورة الع�سكرية.
وق���ال���ت م �ن �ظ �م��ة �� �س ��ام ل �ل �ح �ق��وق
واحل ��ري ��ات� :إن ان �ت��زاع امللي�شيا
احل��وث �ي��ة ل�ل�أرا� �ض��ي وامل�ل�ك�ي��ات
اخل��ا� �ص��ة ،وو�� �ض ��ع ال �� �ش��روط
ال�ت�ق�ي�ي��دي��ة امل �ف��رو� �ض��ة ال�ت��ي
تعيق متتع املواطنني بحقهم
يف البناء والتعديل ،بحجة
ال �� �ص��ال��ح ال� �ع ��ام� ،إىل ج��ان��ب
�أن �إن�شاء املواقع الع�سكرية،
ي�ش ّكل انتهاك ًا ج�سيم ًا للحقوق
الأ�سا�سية التي كفلها القانون

الدويل واليمني على حد �سواء ،مطالبة احلوثي بالتوقف
فور ًا عن الت�صعيد با�ستخدام القوة تار ًة والق�ضاء تار ًة
�أخرى �ضد املدنيني النتزاع الأرا�ضي وامللكيات اخلا�صة
منهم ،م��ؤك��دة تلقيها ع�شرات ال�شكاوى ح��ول انتزاع
امللكية وحرمان الع�شرات من البناء �إىل جانب رف�ض
م�سلحني حوثيني تابعني ملا ي�سمى "املكاتب الإ�شرافية"
يف �صنعاء ،من دفع �إيجارات ال�شقق التي ا�ست�أجروها

من �أ�صحابها� ،أو حتى اخلروج منها ،منذ فرتة طويلة،
م�شرية �إىل �أن ميلي�شيا احلوثي قامت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،بتو�سيع عمليات جتريف ونهب و�شراء
ما تبقى من �أرا� �ٍ�ض ،وع�ق��ارات للدولة واملواطنني يف
�صنعاء العا�صمة ومدن �أخرى حتت �سيطرتها.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال امل �� �س ��ؤول ب��رئ��ا��س��ة اجلمهورية
اليمنية الدكتور ثابت الأحمدي� :إن املجل�س الرئا�سي
اجلديد يعترب حمطة ن�ضالية جديدة
لليمنيني ��ض��د ملي�شيا احل��وث��ي
الإي ��ران� �ي ��ة ،ب �ع��د � �س �ن��وات من
الإج� ��رام ال��ذي مار�سه �أذي��ال
املاليل بحق املواطنني ،مبين ًا
�أن جمل�س القيادة الرئا�سي
يجم ُع ك��ل مكونات ال�شعب
ال�ي�م�ن��ي ق��اط �ب��ة ،ب ��أج �ن��دات
م��وح��دة و�أه ��داف وا�ضحة،
هدفها الق�ضاء على االنقالب
احلوثي الإيراين.

محليات
2
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ولي العهد يستعرض مع وفد الكونجرس عالقات الصداقة

جدة  -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،وفد ًا من �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي ،وهم :النائب
كري�س �ستوارت جمهوري من والية يوتا ،والنائب جاي ري�سكنثالر جمهوري من والية
بن�سلفانيا ،والنائبة لي�سا مكلني جمهورية من والية ميت�شغان.
وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض عالقات ال�صداقة بني البلدين ،وعدد من امل�سائل ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز
�سفرية خادم احلرمني ال�شريفني لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،و�صاحب ال�سمو الأمري
م�صعب بن حممد بن فرحان رئي�س الق�سم ال�سيا�سي ل�ش�ؤون الكوجنر�س يف �سفارة
اململكة لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء
م�ست�شار الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري.

استقبل وفد "موهبة" والفائزين في معرض "آيسف" ..ولي العهد:

إنجازكم الرائع خطوة محفزة لمستقبل زاهر

جدة -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع� ،أم�س ،وفد م�ؤ�س�سة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ورج��ال��ه للموهبة والإب����داع
"موهبة" برئا�سة الأمني العام املكلف الدكتورة
�آم��ال بنت عبدالله ال��ه��زاع ،والطلبة املوهوبني
واملوهوبات الفائزين يف معر�ض �آي�سف 2022م
من احلا�صلني على اجلوائز الكربى واخلا�صة.
وعرب �سمو ويل العهد عن �سعادته وفخره مبا
حققه الطلبة املوهوبون يف امل�سابقة العاملية،
والظهور امل�شرف بهذا الإجن���از ال��رائ��ع املحفز
لغريهم من �أبناء الوطن.
و�أ�شار �سمو ويل العهد �إىل �أن هذا الإجناز يعد
خطوة يف بداية حياتهم مل�ستقبل زاهر� ،إن �شاء
الله ،متمني ًا �سموه لهم التوفيق يف م�سريتهم
القادمة.

الفيصل يشهد تخريج طالب وطالبات "أمّ القرى"
مكة املكرمة  -البالد

�شهد الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة
مكة املكرمة �أم�س ،حفل تخريج الدفعة  70من طالب جامعة �أ ّم القرى
للعام اجلامعي 1443 -1442هـ ،البالغ عددهم �أكرث من � 16ألف طالب
وطالبة.
يف بداية احلفل ،د�شن �أم�ير منطقة مكة املكرمة ع��ددا من امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية للجامعة للخم�سة �أع���وام املقبلة؛ ومنها :جامعة �أم
القرى الذكية ،وهيكلة الربامج التعليمية ،واحلوكمة الإدارية واملالية،
والأنظمة التقنية ،وتهدف جميعها �إىل حتويل اجلامعة �إىل ذكية،
وا�ستحدثت اجلامعة  38تخ�ص�ص ًا ج��دي��د ًا ملرحلتي البكالوريو�س
وال��دب��ل��وم ،وم��ن �أب��رزه��ا ال��ذك��اء اال�صطناعي ،والأم���ن ال�سيرباين،
وهند�سة احلا�سب الآيل وال�شبكات ،والروبوتات و�إنرتنت الأ�شياء،
وهند�سة الربجميات ،وعلوم البيانات ،وت�صميم الأزياء ،وعلوم البيئة،
وتكنولوجيا حماية البيئة .وق��دّم رئي�س اجلامعة الدكتور معدي بن
حممد �آل مذهب ُّ
ال�شكر واالمتنان للقيادة الر�شيدة -حفظها الله -على
َّ
دعمها املتوا�صل مل�ؤ�س�سات التعليم ،ومتكينها من تطوير براجمها
وتزويد طلبتها باملهارات الدَّاعمة لتنفيذ م�ستهدفات ال ُّر�ؤية الوطن َّية،
مثمن ًا تتويج الأمري خالد الفي�صل للطلبة والطلبة اخلريجني ،ودعمه
امل�ستمر مل�شاريع ومبادرات وبرامج اجلامعة.

محليات
3
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جدد العزم على االستمرار في تنفيذ المبادرات واإلصالحات االقتصادية ..

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية التقنية المالية
دليل لترميز وتصنيف موحد ألصناف
المخزون بالجهات الحكومية
جدة  -وا�س

وافق جمل�س الوزراء خالل اجلل�سة التي عقدها برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
حفظه اهلل ،بعد ظهر �أم�س (الثالثاء) ،يف ق�صر ال�سالم بجدة ،على ا�سرتاتيجية التقنية املالية ،واعتمد �إ�ضافة فقرة �إىل
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )51وتاريخ 1441 / 1 / 18هـ ،تن�ص على قيام الديوان العام للمحا�سبة  -بالتن�سيق مع وزارة
املالية  -ب�إعداد دليل ترميز وت�صنيف موحد لأ�صناف املخزون يف اجلهات احلكومية ،وحتديثه ،وتعميمه على اجلهات امل�شمولة
برقابته ،ومتابعة االلتزام به مبا ي�ضمن التوافق والتكامل مع ترميز وت�صنيف املنتجات واخلدمات القيا�سي للأمم املتحدة.
ويف م�ستهل اجلل�سةّ ،
اطلع جمل�س الوزراء على جممل امل�شاورات واملحادثات التي جرت بني اململكة وعدد من الدول خالل الأيام
املا�ضية ،ومنها االت�صال الهاتفي الذي تلقاه �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ــ حفظه اهلل ــ من
فخامة رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ،وما جرى خالله من الت�أكيد على ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ،وا�ستعرا�ض
تطورات الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،واجلهود املبذولة ب�ش�أنها.
و�أو�ضح وزير الإعالم املك ّلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية عقب
اجلل�سة� ،أن املجل�س تطرق �إىل اجتماع جلنة التخطيط اال�سرتاتيجي امل�شرتك بني وزارتي الدفاع يف اململكة
والواليات املتحدة الأمريكية ،ونتائج الدورة الثالثة للجنة امل�شاورات ال�سيا�سية ال�سعودية – اجلزائرية،
وما ا�شتملتا عليه من توافق حيال تعزيز �أوا�صر التعاون والتن�سيق يف كل ما من �ش�أنه �إر�ساء دعائم
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل .وجدّ د جمل�س الوزراء ،ما �أكدته اململكة يف امل�ؤمتر الوزاري
للأمن الغذائي العاملي من �إيالء �سيا�ستها اخلارجية �أهمية ق�صوى لتوفري الظروف الداعمة
�سواء يف ال�شرق
للتنمية واملحققة لتطلعات ال�شعوب يف احل�صول على م�ستقبل م�شرقً ،
الأو�سط �أو يف العامل �أجمع ،ومن ذلك مبادراتها النوعية يف مواجهة التحديات
البيئية ،وجهودها الإن�سانية يف دعم الدول النامية والأكرث حاجة لتعزيز �أمنها
الغذائي واحلد من اجلوع والفقر.

قرارات المجلس:
ّاطلع جمل�س الوزراء ،على املو�ضوعات املدرجة
على جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك
جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما
انتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال��ت��ن��م��ي��ة ،وجم��ل�����س ال�������ش����ؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
والأم��ن��ي��ة ،واللجنة ال��ع��ام��ة ملجل�س ال����وزراء،
وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها .وقد
انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
� ً
أوال :املوافقة على مذكرة التفاهم ب�ش�أن ت�شكيل
جمل�س ال�����ش��راك��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين حكومة
اململكة العربية ال�سعودية وح��ك��وم��ة اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
ً
ثانيا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية
 �أو م���ن ي��ن��ي��ب��ه  -ب��ال��ت��ب��اح��ث م���ع اجل��ان��بالكولومبي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم يف
�ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارة خارجية
اململكة العربية ال�سعودية ووزارة خارجية
جمهورية كولومبيا ،وال��ت��وق��ي��ع عليه ،ومن
ث��م رف��ع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
ً
ثالثا :تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية
ـ���ـ �أو م���ن ي��ن��ي��ب��ه ـ���ـ ب��ال��ت��ب��اح��ث م���ع اجل��ان��ب
ال�سرياليوين يف ���ش���أن م�شروع اتفاقية عامة

ل��ل��ت��ع��اون ،وم�����ش��روع م��ذك��رة ت��ف��اه��م يف ���ش���أن
امل�����ش��اورات ال�سيا�سية ب�ين اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية �سرياليون ،والتوقيع
عليهما ،وم���ن ث��م رف���ع الن�سختني النهائيتني
املوقعتني ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
رابعا :تفوي�ض معايل وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد � -أو من ينيبه  -بالتباحث
مع جانب �ساحل العاج يف �ش�أن م�شروع مذكرة
تفاهم يف جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية بني وزارة
ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دع��وة والإر����ش���اد يف
اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الداخلية
والأم��ن يف جمهورية �ساحل العاج ،والتوقيع
عليه ،وم��ن ثم رف��ع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
خام�سا :تفوي�ض معايل وزي��ر اال�ستثمار � -أو
م��ن ينيبه  -بالتباحث م��ع اجل��ان��ب ال��غ��اين يف
�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وح��ك��وم��ة جمهورية غانا
للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
�ساد�سا :املوافقة على مذكرة تفاهم بني هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف اململكة العربية

ال�����س��ع��ودي��ة ،واجل����م����ارك ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة يف
جمهورية �سنغافورة حول التعاون وامل�ساعدة
املتبادلة يف امل�سائل اجلمركية.
ً
�سابعا :املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة
العامة للأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية،
والبنك الإ���س�لام��ي للتنمية للتعاون يف جمال
الأوقاف.
ث��ام��ن ً��ا :تعيني ال��دك��ت��ور /ب��در ب��ن اب��راه��ي��م بن
���س��ع��ي��دان ،وع��ج�لان ب��ن عبدالعزيز العجالن،
وعبدالعزيز ب��ن حممد ال�سبيعي� ،أع�ضاء من
القطاع اخلا�ص ذي العالقة بن�شاط الهيئة يف
جمل�س �إدارة الهيئة العامة للعقار.
ً
تا�سعا :املوافقة على ا�سرتاتيجية التقنية املالية.
ً
عا�شرا� :إ�ضافة فقرة حتمل الرقم (� )4إىل قرار
جمل�س ال���وزراء رق��م ( )51وتاريخ / 1 / 18
1441ه���ـ ،بالن�ص الآت���ي - 4" :قيام ال��دي��وان
ال���ع���ام ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ة  -ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة
املالية  -ب���إع��داد دليل ترميز وت�صنيف موحد
لأ���ص��ن��اف امل���خ���زون يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة،
وحت��دي��ث��ه ،وتعميمه على اجل��ه��ات امل�شمولة
ب��رق��اب��ت��ه ،وم��ت��اب��ع��ة االل���ت���زام ب��ه مب��ا ي�ضمن
التوافق والتكامل مع ترميز وت�صنيف املنتجات
واخلدمات القيا�سي للأمم املتحدة".

القيادة تهنئ رئيس
وزراء كومنولث أستراليا

جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة
لدولة ال�سيد �أنتوين �ألبانيزي؛ مبنا�سبة �أدائ��ه اليمني الد�ستورية رئي�س ًا لوزراء
كومنولث �أ�سرتاليا.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أجمل التهاين ،و�أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،واملزيد
من التقدم واالزدهار ل�شعب كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديق.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية تهنئة لدولة ال�سيد �أنتوين �ألبانيزي؛
مبنا�سبة �أدائه اليمني الد�ستورية رئي�س ًا لوزراء كومنولث �أ�سرتاليا.
و�أعرب �سمو ويل العهد ،عن �أجمل التهاين ،و�أطيب التمنيات بالتوفيق وال�صحة،
واملزيد من التقدم واالزدهار ل�شعب كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديق.

وبني معاليه� ،أن املجل�س تناول يف ال�ش�أن املحلي ،عدد ًا من التقارير
عن م�ؤ�شرات االقت�صاد الوطني ونتائج امليزانية العامة للدولة و�أداء
الأجهزة العامة ،خالل الربع الأول من ال�سنة املالية  ،2022جمدد ًا
العزم على اال�ستمرار يف تنفيذ املبادرات والإ�صالحات االقت�صادية؛
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

ترقيات

واف��ق جمل�س ال��وزراء على ترقيات للمرتبتني (اخلام�سة ع�شرة)
و(الرابعة ع�شرة) وذلك على النحو التايل؛ ترقية م�شعل بن عاي�ض
بن معتق العتيبي �إىل وظيفة (وكيل �إم���ارة) باملرتبة (اخلام�سة
ع�شرة) ب�إمارة منطقة مكة املكرمة ،ترقية زيد بن �سعد بن زيد القحيز
�إىل وظيفة (مدير عام) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة الداخلية،

ترقية عبدالرحمن بن �سامل بن حممد �شكر �إىل وظيفة (م�ست�شار
قانوين �أول) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) ب��وزارة التجارة ،ترقية
ماجد بن �أحمد بن ح�سن العمر �إىل وظيفة (م�ست�شار �أعمال) باملرتبة
(الرابعة ع�شرة) ب��وزارة الطاقة ،وترقية من�صور بن �إبراهيم بن
عبدالكرمي النافع �إىل وظيفة (م�ست�شار قانوين) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
كما اطلع جمل�س الوزراء ،على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة
على جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية لوزارة البيئة واملياه
وال��زراع��ة ،واملركز ال�سعودي لالعتماد والهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،والهيئة العامة للإح�صاء ،واملركز الوطني
لتعزيز ال�صحة النف�سية ،وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة املتعلق باجلوانب
الإدارية ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

أمام خادم الحرمين الشريفين..
نائب أمير الشمالية يؤدي القسم فرص السياحة
كلمة

جدة -وا�س

ت�شرف ب���أداء الق�سم �أمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ حفظه الله ـ بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،يف ق�صر
ال�سالم بجدة �أم�س� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبدالرحمن بن
نا�صر بن عبدالعزيز ،عقب �صدور الأمر امللكي بتعيينه نائب ًا لأمري منطقة
احلدود ال�شمالية ،قائ ًال � (:أُق�سم بالله العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا لديني ،ثم
��وح ب�سر من �أ�سرار الدولة ،و�أن �أحافظ على
ملليكي وب�لادي ،و�أن ال �أب َ
م�صاحلها و�أنظمتها ،و�أن �أُ�ؤدّيَ �أعمايل بال�صدق والأمانة والإخال�ص
وال���ع���دل) .ح�ضر �أداء ال��ق�����س��م��� ،ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
�سعود بن عبدالرحمن

النائب العام خالل لقاء فريق دولي:

المملكة تؤكد دعمها لمكافحة غسيل األموال واإلرهاب
الهاي  -وا�س

التقى النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبدالله املعجب  -على
هام�ش زيارته لوكالة اليوروج�ست يف الهاي  -رئي�س فريق
مكافحة الإره���اب هيلدا فانديفورد ورئي�س فريق اجلرائم
االقت�صادية ليليا ملينقويا.
وق��دم��ت ال��وك��ال��ة ع��ر���ض�� ًا ع��ن دوره����ا يف مكافحة جرميتي
الإره��اب وغ�سل الأم��وال ،وعن الآث��ار والظواهر الإجرامية
التي تهدد �أم��ن الأف��راد واملجتمعات و�سالمتهم ،ال�سيما يف
ظل ما ي�شهده العامل م�ؤخ ًرا من تطور ملحوظ يف �أ�ساليب
ارتكابها ،فيما قدمت نيابة التعاون ال��دويل بالنيابة العامة
عر�ض ًا عن ما توليه الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية يف
حماية الأفراد والكيانات من هذه اجلرائم.

من جانبه� ،أثنى النائب العام على التجربة النوعية للوكالة
يف مكافحة جرميتي الإره����اب ومتويله وغ�سل الأم���وال،
و�إجراءاتها الد�ؤوبة يف التوعية ب�أ�ضرار و�آثار هذه اجلرائم؛
كونها مل تعد ذات ال�شكل التقليدي الرتكابها ،بل غدت كثري من
تلك اجلرائم عابر ًة للأوطان ،متجاوزة للحدود ،مما يتطلب
مزيدًا من التعاون بني الدول واملنظمات يف �إطار مكافحة تلك
اجلرائم واحلد من انت�شارها وا�ست�شرائها.
ولفت النائب العام النظر �إىل ما �أقرته و�أجنزته اململكة من
الت�شريعات والإجراءات ذات العالقة مبكافحة غ�سل الأموال
ومت��وي��ل الإره����اب ،بهدف احل��د م��ن املخاطر املرتبطة بتلك
اجل��رائ��م ،مبي ًنا �أن اململكة �أك��دت وت�ؤكد من جديد التزامها
القوي باجلهود العاملية امل�شرتكة.

يحظى قطاع ال�سياحة باهتمام كبري يف
التنمية ال��راه��ن��ة �ضمن م�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030كرافد رئي�س من روافد تنويع
م�صادر الدخل واالقت�صاد امل�ستدام  ،وتوفري
ف��ر���ص ال��ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن�ين وامل���واط���ن���ات،
ويتج�سد ذلك يف العديد من اال�سرتاتيجيات
القوية لبناء نه�ضة �سياحية غري تقليدية من
خ�لال م��دن امل�ستقبل وامل�شاريع ال�ضخمة
يف" نيوم والبحر الأح��م��ر و�آم���اال وجدة"
التي تت�شكل معها مفاهيم وم��ع��امل جديدة
لل�سياحة يف اململكة كرقم مهم على خارطة
العامل ،وكذلك التنمية ال�سياحية يف املناطق
ك��وج��ه��ات �سياحية ،وع�����ش��رات امل��ب��ادرات
التنموية للقطاع والت�أهيل الوا�سع للكوادر
الوطنية يف كافة التخ�ص�صات ،وم��ب��ادرة
الت�أ�شرية ال�سياحية وت�سويق اململكة كوجهة
�سياحية.
وتعزي ًزا لهذه اخلطوات ،ي�أتي تد�شني وزير
ال�سياحة لربنامج " ُعلُوّ ال�سياحة" لت�أهيل
املواهب املحلية ال�شابة لاللتحاق بالفر�ص
الوظيفية املتاحة يف قطاع ال�سياحة ،من
خالل �إتاحة فر�ص تدريبية عالية امل�ستوى
ل��ل��خ��ري��ج�ين امل��ت��ف��وق�ين م���ن ب��ن��ات و�أب���ن���اء
اململكة ،وتوفري كفاءات حملية ق��ادرة على
املناف�سة عاملي ًا يف جمال التطوير واالبتكار
ال�سياحي يف هذا القطاع الواعد ،مما يتيح
للقيادات ال�شابة فر�ص التوا�صل والتفاعل
م���ع خ��ب�راء ع��امل��ي�ين م��رم��وق�ين يف امل��ج��ال
ال�سياحي ،وما يحمله ذلك من فر�ص متجددة
لال�ستثمار وال��ع��م��ل والإ���س��ه��ام ال��ق��وي يف
االقت�صاد الوطني امل�ستدام.
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الصحة العالمية :ال حاجة للتطعيمات الجماعية  ..الشامي:

الطب البيطري خط الدفاع
األول من األمراض واألوبئة
الريا�ض ـ البالد

ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية ،الدكتور �صالح
ال�شامي� ،أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول ل�سالمة البالد من الأمرا�ض
والأوبئة .و�أ�ضاف ال�شامي بقوله :الطبيب البيطري يقوم بدور كبري يوازي املهن
ال�صحية الأخ���رى ،ملا يتعر�ض �إليه من خماطر خ�لال عمله ،فهو معر�ض لبع�ض
الأمرا�ض الوبائية ب�سبب احتكاكه باحليوانات ،لأنه يقوم بالك�شف عليها قبل �أن
ت�صل للإن�سان .وتابع« :قيام الطبيب البيطري بفح�ص وحتليل ومعاينة احليوانات،
يجعله �أكرث عر�ضة للأمرا�ض التي تكون احليوانات م�صابة بها مثل حمى الوادي
املت�صدع و�إنفلونزا الطيور» ،م�شريًا �إىل �أنه يلعب دورًا كبريًا يف البحث عن تلك
الأمرا�ض وامل�ساهمة يف الق�ضاء عليها� .إىل ذلك� ،أعلنت منظمة ال�صحة العاملية ،عن
ت�سجيل � 131إ�صابة م�ؤكدة بجدري القرود و 106حاالت م�شتبه بها يف  19دولة.
وجار عقد اجتماع بحثي لدعم
و�أ�ضافت املنظمة� ،أنه ميكن احتواء جدري القرودٍ ،
الدول الأع�ضاء .وقال م�ست�شار كبري مبنظمة ال�صحة العاملية� :إن املنظمة تعمل على
تقدمي مزيد من التوجيهات للدول ب�ش�أن كيفية احلد من انت�شار جدري القرود و�سط
خماوف من احتمال زيادة عدد الإ�صابات خالل �أ�شهر ال�صيف.
وقال م�س�ؤول كبري مبنظمة ال�صحة العاملية� :إن املنظمة ال تعتقد �أن تف�شي مر�ض
جدري القرود خارج قارة �أفريقيا ي�ستدعي �إطالق حمالت تطعيم جماعية� ،إذ �إن
القيام ب���إج��راءات �أخ��رى كالنظافة ال�شخ�صية اجليدة �ست�سهم يف ال�سيطرة على
انت�شاره .وق��ال ريت�شارد بيبودي ،ال��ذي يقود فريق م�سببات الأم��را���ض عالية
التهديد يف منظمة ال�صحة العاملية ب�أوروبا� :إن الإم��دادات الفورية من اللقاحات
وم�ضادات الفريو�سات حمدودة ن�سبيًا .وجاءت ت�صريحات بيبودي بينما �أعلنت
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها �أنها يف طور �إط�لاق جرعات
من لقاح (جينيو�س) ال�ستخدامها مع حاالت ملر�ض جدري القرود� .إىل ذلك ،تزايد
القلق يف املنطقة العربية مع ر�صد �أوىل حاالت اال�شتباه مبر�ض جدري القردة يف

إتالف  690كجم
من األسماك الفاسدة

دولة املغرب و�سط تخوفات من انت�شاره �إقليمي ًا ،حيث تزامن ذلك مع حتذيرات من
�إمكانية حدوث �أزمة على م�ستوى اللقاحات.
�أعلنت وزارة ال�صحة املغربية ت�سجيل  3حاالت ا�شتباه بالإ�صابة بجدري القردة
ً
مو�ضحة �أن املر�ضى يخ�ضعون للمراقبة الطبية بانتظار �صدور
يف اململكة،
النتائج النهائية للتحاليل املخربية التي �أجريت لهم.
ونوهت �إىل �أنها و�ضعت منظومة للتفاعل ب�شكل �سريع مع الإن���ذار العاملي
املتع ّلق بجدري القردة خالل الفرتة احلالية.
وج��رى ت�أكيد ع�شرات الإ�صابات يف بلدان �أوروب��ا وكذلك �أ�سرتاليا وكندا
والواليات املتحدة ،حيث ترتكز معظم الإ�صابات يف النم�سا وفرن�سا وبلجيكا
و�أملانيا و�إيطاليا وهولندا و�إ�سبانيا والربتغال وال�سويد.
كما تتزايد املخاوف الدولية خا�صة على م�ستوى بلدان �أوروب��ا من نق�ص
اللقاحات امل�ضادة جلدري القردة ،وهو ما دفع املراكز الأمريكية ملكافحة
الأمرا�ض والوقاية منها� ،إىل احلديث عن الإفراج عن جزء
من جرعات لقاح جينيو�س ال�ستخدامها يف حاالت
جدري القردة.
وقالت املراكز� :إن هناك �أك�ثر من �أل��ف جرعة
يف امل��خ��زون ال��وط��ن��ي ،و���س��ط ت��وق��ع��ات من
قبلها بارتفاع �سرعة انت�شار امل��ر���ض يف
الأ�سابيع املقبلة .توقعت منظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ر���ص��د امل���زي���د م���ن ح���االت
الإ�صابة بجدري القردة يف الوقت
ال��ذي تو�سع فيه نطاق املراقبة
يف البلدان التي ال يوجد فيها
املر�ض عادة.

 % 97.9نسبة التعافي من كورونا في السعودية

جده ـ �إميان بدوي

ت��وا���ص��ل �أم��ان��ة ج���دة ج��ه��وده��ا يف تفعيل احل��م�لات
امليدانية لر�صد املخالفات التي تتعلق بال�صحة العامة،
و�أم�س جرى �إت�لاف  690كجم من الأ�سماك الفا�سدة
وجمهولة امل�صدر ،وذلك بعد ر�صد �أحد املواقع املخالفة
بنطاق امللي�ساء ،ا�س ُتخدِم لتخزين وجتفيف وتغليف
�أ�سماك غري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي.
و�أو�ضح رئي�س بلدية امللي�ساء الفرعية املهند�س مهدي
عبد الله اليامي� ،أن الفرق الرقابية متكنت من �ضبط
ً
ترخي�صا عبارة عن «حو�ش»
موقع خمالف ال يحمل
م�سَّ ور ي�ستخدم لتخزين الأ�سماك بطرق غري نظامية
�أو �صحية؛ حيث جرى اتخاذ الالزم حياله من م�صادرة
و�إت�ل�اف للأ�سماك و�إغ�ل�اق امل��وق��ع ،و�أك���د اليامي �أن
البلدية �ستوا�صل �أعمالها لتح�سني اخلدمات املقدمة
لل�سكان ومنع املخالفات.
ي�أتي ذلك �ضمن جهود �أمانة حمافظة جدة ،حلماية �أمن
ً
وحفاظا على املنظر العام
و�سالمة الغذاء امل ُقدم لل�سكان
وال�شكل احل�ضري من املمار�سات الع�شوائية.
كما ك�شفت �أمانة حمافظة جدة عن نتائج فح�ص عينات
الغذاء واملياه خالل الربع الأول من عام 2022م ،بلغت
 4.715عينة فح�صت يف خمتربات الأم��ان��ة ،م�سجلة
ً
انخفا�ضا يف ن�سبة التلوث الغذائي بواقع  %12مقارنة
بالربع املماثل من العام ال�سابق.
و�أو���ض��ح مدير �إدارة امل��خ��ت�برات ل���ؤي ال�صبحي �أن
ت�شديد الرقابة على املن�ش�آت الغذائية يف نطاق البلديات
الفرعية داخل جدة و�ضمن حدود بلديات املحافظات
املرتبطة بالأمانة نتج عنه ارتفاع عدد العينات امل�ستلمة
بن�سبة  %31.5مقارنة بذات الفرتة من العام املا�ضي،
مبي ًنا �أن التقارير املخربية �سجلت ن�سبة تلوث يف املياه
بلغت  %18كما �أظهرت النتائج تلوث  %15من عينات
الغذاء ،يف حني بلغت ن�سبة عينات املياه غري املطابقة
كيميائيًا  . %24و�أك���دت الأم��ان��ة ا�ستمرار جهودها
الرقابية على املن�ش�آت الغذائية ،التي ت�ستهدف ب�صورة
رئي�سة حماية امل�ستهلكني ،ما �أ�سهم يف رفع ن�سبة امتثال
املن�ش�آت وحت�سني جودة اخلدمات لل�سكان والزائرين.

الغذاء والدواء :زبدة
الفول للعالمة ( )Jifملوثة

الريا�ض ـ البالد

����دواء م��ن منتجات
حَ ���� َّذ َر ِت الهيئ ُة ال��ع��امَّ�� ُة
للغذاء وال ِ
ِ
زبدة الفول ال�سوداين للعالمة التجارية ( ،)Jifالتي
حتمل �أرق��ام الدفعة التي تبد�أ من ( )1274425حتى
( ،)2140425من �إنتاج الواليات املتحدة الأمريكية،
وذلك ب�سبب احتمالية تلوثها ببكترييا ال�ساملونيال.
��راءات الالزم َة للت�أ ُّك ِد
و�أ َّك��د َِت "الهيئ ُة" �أنها تتخ ُذ الإج ِ
من خلو الأ�سواق املحلية من املنتجات ب�أرقام الدفعات
املُح َّذر عنها ،كما تو�صي امل�ستهلكني بتج ُّنب ا�ستهالكها،
والتخل�ص مم��ا لديهم منها؛ ح��ف��اظ�� ًا على �صحتهم،
م�شددة �أ َّنها تتابع ما ي�ستجد يف هذا املو�ضوع.
و�أ���ش��ارت "الغذاء والدواء" �إىل � َّأن الأغ��ذي��ة امللوثة
ببكترييا "ال�ساملونيال" ت�سبِّبُ يف �أغ��ل��ب احل��االت
�أع���را����ض احل��م��ى ،وال�����ص��داع ،وال���ق���يء ،وال��غ��ث��ي��ان،
وت�شنجات البطن ،والإ�سهال.

الريا�ض ـ البالد

�أعلن مركز الإح�صاء اخلليجي� ،أم�س عن عدد لقاحات
ك���ورون���ا امل��ع��ط��اة ب����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ،وال��ت��ي
جتاوزت  115.5مليون جرعة ،و�أن ن�سبة التعايف من
الفريو�س بال�سعودية بلغت .%97.9
وذك��ر مركز الإح�����ص��اء اخلليجي ع�بر «ت��وي�تر»� ،أن��ه
وف ًقا لإح�صائيات فريو�س كورونا الإجمالية يف دول

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حتى االثنني،
ف����إن �إج��م��ايل الإ���ص��اب��ات امل���ؤك��دة بلغ ()3640235
�إ�صابة ،و�إجمايل ح��االت التعايف بلغ ()3592947
حالة ،و�إجمايل حاالت الوفاة بلغ ( )20408حالة.
و�أ���ش��ار مركز الإح�����ص��اء� ،إىل � َّأن �إج��م��ايل اللقاحات
املعطاة ب��دول جمل�س التعاون بلغ ()115568075
ج��رع��ة ،ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�سبة ال��ت��ع��ايف م��ن ال��ف�يرو���س

ب��ال�����س��ع��ودي��ة  ،%97.9ويف دول اخل��ل��ي��ج جمتمعة
 .%98.7وق���د �أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة� ،أم�����س عن
ت�سجيل � 557إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا ،خالل
الـ� 24ساعة املا�ضية؛ ما يرفع �إجمايل الإ�صابات �إىل
 764,249حالة حتى الآن.
وذك���رت وزارة ال�صحة –عرب م��وق��ع م��رك��ز القيادة
تعاف
والتحكم لكوفيد � -19أنه مت ت�سجيل  541حالة ٍ

فرق نظافة بالموقع على مدار الساعة  ..ومواطنون لـ

:

جديدة من الفريو�س ،لت�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء �إىل
 748,571حالة .و�أ�ضافت ال��وزارة� ،أن��ه مت ت�سجيل
ثالث حاالت وف��اة ،لي�صل �إجمايل حاالت الوفاة منذ
بدء جائحة كورونا وحتى الآن� ،إىل  9134حالة.
وتابعت ال���وزارة� ،أن ع��دد جرعات لقاحات كورونا
املعطاة يف اململكة بلغ حتى الآن ()65,409,080
جرعة ،بجميع املناطق واملحافظات.

ممشى الشوقية ..نفايات ومياه متسربة

مخيم للتوعية
بمرض السكري

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

الريا�ض ـ البالد

ا�شتكى ع��دد م��ن رواد مم�شى ح��ي ال�شوقية
مبكة املكرمة م��ن حتوله �إىل مرمى للنفايات
وم�ستنقعات املياه ،داعني بلدية ال�شوقية �إىل
�ضرورة تفعيل جهودها؛ من �أجل نظافة املم�شي
ال����ذي ي��ع��د متنف�سا لأه����ايل احل���ي والأح���ي���اء
املجاورة.
وق���ال لـ" ال��ب�لاد " �أح��م��د ال��ه��ذيل� :إن املم�شى
حتول موقعا لرمي النفايات يف كافة م�ساراته
وجل�ساته املمتدة؛ نظرا لأن بع�ض م�ستخدمي
املم�شى يرتكون خملفات الأطعمة وامل�شروبات
على جوانب املم�شى ،عالوة على تقاع�س عمال
النظافة التابعني للبلدية يف جمعها �أوال ب�أول؛
لتنظيف امل�سار وحول اجلل�سات.
كما �أ�شار كل م��ن املواطن فهد �سعيد وح�سن
احل��ازم��ي وعلي �سمباوة و�أح��م��د جنبي� ،إىل
�أن��ه ع�لاوة على ك�ثرة النفايات يعاين املم�شى
م��ن امل��ي��اه املت�سربة وال��راك��دة ال��ت��ي تنبع من
نوافري و�شالالت املياه التي و�ضعتها البلدية
لتجميل منظر املم�شى ،ولكن -للأ�سف -طالها
الإهمال وعدم املراقبة من عمال البلدية .الأمر
الذي جعلها تطفح وتغرق م�سار املم�شى ،داعني
بلدية ال�شوقية الفرعية باملبادرة لنظافة املم�شى
من النفايات وت�سربات املياه .كما نا�شدوا رواد
املم�شى باملحافظة عليه وو�ضع خملفاتهم يف

احل��اوي��ات املخ�ص�صة لذلك من �أج��ل املحافظة
على نظافة املم�شى خا�صة ،واملنظر اجلمايل
للعا�صمة امل��ق��د���س��ة ب�صفة ع��ام��ة ،وااله��ت��م��ام
بنظافة مقاعد اجللو�س التي تعلوها الأو�ساخ
وتنظيفها �أوال ب�����أول .م��ن جهتها� ،أو�ضحت
الأمانة عرب متحدثها الر�سمي �أ�سامة بن عبد الله
زيتوين� ،أن الأمانة حتر�ص على زيادة املرافق
واحلدائق والتح�سني امل�ستمر؛ مبا يعزز جودة
احل��ي��اة و�إي��ج��اد املتنف�سات الطبيعية لأه��ايل
و�سكان العا�صمة املقد�سة .كما تقوم الأمانة

ب�شكل م�ستمر بالعمل على �صيانة ومراقبة
تلك املواقع للمحافظة على �سالمتها ونظافتها
ب�شكل دائم وتهيئتها ملرتاديها .حيث توجد فرق
للنظافة وال�صيانة امليدانية ،وه��ي متواجدة
ب��امل��وق��ع ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ل��ل��ق��ي��ام ب���أع��م��ال
النظافة وال�صيانة واملراقبة .ونهيب باجلميع
من املواطنني ومرتادي هذه الأماكن �ضرورة
املحافظة على امل��راف��ق احلكومية واملمتلكات
العامة وو�ضع النفايات يف �أماكنها املخ�ص�صة،
وهي م�س�ؤولية اجلميع.

تنظم جمعية ال�سكري ال�سعودية اخلريية خميم
"عامل �سكاد" الرابع لأ�صدقاء ال�سكري والأطفال
امل�صابني ب��ه ،ي��وم غ��د اخلمي�س ،وي�ستمر حتى
ي��وم ال�سبت ال��ق��ادم وذل��ك مبنتجع �أرج���ان ب��ارك
بالريا�ض.
ويهدف املخيم �إىل تعليم الأط��ف��ال امل�صابني بداء
ال�����س��ك��ري الأ���س��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
ح��االت��ه��م وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن امل��ه��ارات
ال��ت��ي ت�ساعدهم على التعاي�ش م��ع داء ال�سكري
ب�سهولة وجتنب م�ضاعفاته� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة
م��ن املخيم كملتقى ل��ل��خ�برات وامل��ع��ارف الطبية
التخ�ص�صية ،وك�سر احلواجز بني طفل ال�سكري
والطاقم الطبي واملجتمع .وي�شمل املخيم العديد
من الفعاليات التعليمية والرتفيهية واملحا�ضرات
التعليمية والتوعوية عن داء ال�سكري ،وور�شة
عمل متخ�ص�صة ،وبرامج ترفيهية جتمع بني املرح
والفائدة العلمية �إىل جانب �أركان اجلهات امل�شاركة
يف التوعية والتثقيف ال�صحي والغذائي والر�سم
وامل�سرح والفرق الرتفيهية.
و���س��ي��ت��خ��ل��ل امل��خ��ي��م خ�ل�ال ال���ف�ت�رة امل�����س��ائ��ي��ة من
اخل��ام�����س��ة وح��ت��ى ال��ت��ا���س��ع��ة م�����س��اء ،ال��ع��دي��د من
امل�سابقات التعليمية والرتفيهية وتوزيع اجلوائز
على الفائزين.

متابعات
الأربعاء� 24شوال 1443هـ املوافق 25مايو 2022م ال�سنة  91العدد 23653

دعوا إلى عدم متابعة بعض مشاهير السوشيال ميديا ..مختصون لـ«
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أسقطوا التافهني
البالد ـ مها العواودة  -رانيا الوجيه

�أكدت الهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع �أن �أبرز �ضوابط املحتوى يف الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي ،تتمثل يف عدم الطعن بالذات الإلهية ،وعدم امل�سا�س بوالة الأمر ،وجتنب �إثارة النعرات
القبلية ،والبعد عن بث الكراهية ،واحرتام الإن�سانية ،وعدم التعر�ض لعالقات اململكة اخلارجية .كما دعا عدد من املخت�صني �إىل �ضرورة تهمي�ش بع�ض م�شاهري مواقع التوا�صل االجتماعي ،الذين
يلهثون وراء ال�شهرة والربح املادي فقط ،بل ت�سويق �أنف�سهم ودعوة م�ستخدمي امليديا �إىل متابعتهم واملبالغة يف ن�شر املقاطع؛ حتى ولو كانت منافية للذوق والأخالق والأعراف والتقاليد ،الفتني يف
الوقت نف�سه� ،إىل �أن عدم متابعة هذه الفئة �سوف جتفف منابع م�صادر دخلهم ،فلن يتمكنوا من ن�شر املقاطع املنافية للذوق والأخالق ،التي قد تكون م�سيئة لآخرين .وا�ستطردوا� ،أن هناك مناذج
م�شرفة و�صورا م�ضيئة للمملكة يف جماالت الإبداع والنوابغ وال�سياحة وال�صناعة من املفرت�ض �أن يركز عليها م�شاهري ال�سو�شيال ميديا بدال من ن�شر الغثاء يف �صفحاتهم.

سلوكيات فردية
غير رشيدة تصدر من
بعض المشاهير
امل�ست�شار الإعالمي يف هيئة الإذاع��ة والتلفزيون
يحيى ال�صلهبي ق��ال� :إن ما يلج�أ �إليه بع�ض من
ي�سمون مب�شاهري ال�سو�شيال ميديا من �سلوكيات
خارجة عن الأخالق والقيم والدين ،ال تعد حمتوى
مبفهومه التقليدي ،و�إمن���ا �سلوكيات ف��ردي��ة غري
ر���ش��ي��دة ت�����ص��در م��ن �أ���ش��خ��ا���ص الي���درك���ون حجم
الإ�ساءة ل�سمعتهم و�سمعة بلدهم؛ حتى ولو كانت
ت�صرفات و�سلوكيات فردية.
وتابع ":يف امل��ق��اب��ل ه��ن��اك م�����ش��اه�ير يتميزون
ب��االن�����ض��ب��اط وحت��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة ،فنتج ع��ن ذل��ك
�صناعة حمتوى متميز ،يعك�س الن�ضج ال�سلوكي
والأخ�ل�اق���ي ال���ذي مي��ي��ز ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن م�شاهري
ال�سو�شيال ميديا.
ومن خالل هذين الأمنوذجني من مناذج امل�شاهري؛
ن�ستطيع القول� " :إن ال�سلوك غري ال�سوي الذي
يك�شف عنه ماي�سمى باملحتوى الهابط �سينعك�س-
�شئنا �أم �أبينا -على �سمعة جمتمع ب�أكمله يف ظل
االن��ت�����ش��ار ال��وا���س��ع ل��ه واالح��ت��ف��اء ب��ه م��ن قبل من
ي�ضمرون ال�شر لهذا البلد ،ويبحثون عن كل ما
ي�سيئ �إىل �سمعته؛ ح�سدًا من عند �أنف�سهم".
ور�أى ����ض���رورة ���س��ن الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين التي
ت�ضع ال�ضوابط املحددة والرادعة لهذا االنفالت
احلا�صل يف و�سائل ال�سو�شيال ميديا.

إجراءات رادعة

املخرتعة روال باحلمر ،ق��ال��ت�" :إن لكل �إن�سان
حرية �شخ�صية يحب �أن يتمتع بها ،ولكن هذه
احلرية حدودها �أن ال ي�سيء �إىل دين �أو بلد �أو
جمتمع و م�شاهري ال�سو�شيال ميديا ما و�صلوا
�إىل ما و�صلوا �إليه �إال بف�ضل املجتمع واجلمهور
الذي يتابعهم ،ف�إن قدم امل�شهور ما ي�سيء ملجتمعه
فهو ال ي�ستحق املتابعة من هذا املجتمع ،وللدولة
احلق يف اتخاذ �أي اجراءات قانونية �ضده تكون
رادعة له" .
م���ؤك��دة �أن خ��ط��ر ت���رك ه�����ؤالء امل�����ش��اه�ير يبثون
�سمومهم يف عقول املراهقني والأطفال كبري جد ًا.
وت��رى ���ض��رورة و�ضع �ضوابط ومعايري للمواد
املن�شورة لكل م�شهور �أو معلن يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ال ميكن لهم جتاوزها.

سن قوانين الحتواء المحتوى الهابط في السوشيال ميديا
ف��ك��ل م��اي��ت��م مم��ار���س��ت��ه ون�����ش��ره للعامة،
اليكون حتت بند احلرية ال�شخ�صية ،فهذه
احلرية لتكون �شخ�صية يجب �أن متار�س
يف املنزل� ،أو �أماكنهم اخلا�صة دون الن�شر
وم�شاركة املتابعني.

�سفري اململكة العربية ال�سعودية يف
�أندوني�سيا ع�صام بن �أحمد الثقفي
ي�ؤكد �أن املواطن امل�سافر �إىل اخلارج
�أي�� ًا كانت �صفته هو ال�سفري الأول
للمملكة ،وه��و من يحتك ويتعامل
بالطبقات املجتمعية املختلفة يف
تعديات أخالقية
ال���ب�ل�اد ال���ت���ي ي����زوره����ا ،وي��ع��ك�����س
ال�صورة ���س��واء كانت �إيجابية �أو
ك��م��ا ي����رى الإع��ل�ام����ي وال���ن���ا����ش���ط على
عبد الرحمن النيازي يحيى ال�صلهبي
تركي العيار
�سلبية لبالده من خ�لال تعامله مع
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،املعت�صم
إذا
تلك ال�شرائح املجتمعية" ،فكيف �
ط����راب����زوين ،م���ن وج���ه���ة ن���ظ���ره ق��ائ�لا:
من املتابعني وو�سائل الإعالم ومن�صات التوا�صل
ك��ان ه��ذا املواطن ممن يطلق عليهم الآن م�شاهري االجتماعي ،وهذا يحتم على ه�ؤالء امل�شاهري احلذر مايقوم به بع�ض امل�شاهري يف ال�سو�شيال ميديا
م��ن تعديات �أخ�لاق��ي��ة ،يعترب خ��روج��ا ع��ن العرف
ال�سو�شيال ميديا ،فال �شك �أن ت�أثريهم يكون �أعم مما يقومون به واختيار ت�صرفاتهم.
و�أ�شمل ،وهناك للأ�سف من ه�ؤالء امل�شاهري من ال
والعادات للمجتمع ال�سعودي ،بالرغم من �أن لكل
ميلكون املحتوى اجليد بل �إن حمتوى ما يقدمونه
�شخ�ص حرية العي�ش بالطريقة التي يرغب بها
جمع المتابعين
ينعك�س �سلبا و���س��وءا -لي�س لأنف�سهم فقط -بل حت��ل��ل م��ن ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ري��ال باجبري دون �أن ي�ضر نف�سه �أو ي�ضر املجتمع ،الذي يعي�ش
لبالدهم ؛ خا�صة �إذا كانت ر�سائلهم ���ص��ادرة من الأخ�����ص��ائ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ت��ق��ول :يف ال��ب��داي��ة ،به وميثله ،فهناك بع�ض املقاطع التي تن�شر بها
داخ���ل ال���دول ال��ت��ي ي��زورون��ه��ا ،وه���ذه �أي�����ض��ا تعد واملجتمع على دراي���ة ب��ذل��ك� ،أن ه��دف «م�شاهري �إ���س��اءة للمواطن ال�سعودي نف�سه ،عندما يتحدث
خمالفة لأنظمة وقوانني تلك الدول.
التوا�صل االجتماعي» جمع �أكرب عدد من املتابعني ،نيابة عن ال�شعب ال�سعودي بطريقة م�ستفزة �أوال
لتحقيق القدر الأكرب من املكا�سب املادية ،والو�صول للمجتمع ال�سعودي ،و�أي�����ض��ا م�ستفزة للمجتمع
قوى ناعمة
للرثاء ال�سريع ،الذي حتقق لغالبيتهم بالفعل ،فيما الآخ����ر ،وب��ال��ت��ايل على ك��ل م��واط��ن -ولي�س فقط
ال��دك��ت��ور ت��رك��ي ال��ع��ي��ار �أ���س��ت��اذ الإع��ل�ام بجامعة الي��زال ه���ؤالء يف غيّهم وتالعبهم �سائرون ،حيث م�شاهري ال�سو�شيال ميديا� -أن يحرتم وطنه �أوال،
امل��ل��ك �سعود ي��ق��ول :مم��ا ال���ش��ك فيه �أن ت�صرفات ال �سقف يقنن ت�صرفاتهم ،وال ح��دود لأفعالهم� ،أو واحرتام الدولة التي يزوروها ،و�أن يعك�س �صورة
م�شاهري"ال�سو�شيال ميديا" تنعك�س �سلبًا �أو قواعد �سلوكية يلتزمون بها فيما ي�سوقون له من جميلة وراقية عن نف�سه ،وعن وطنه ،فكل مواطن
�إيجابًا على بلدانهم التي ينتمون لها؛ لأنهم يعدون �أفكار �أو منتجات و�سلع� ،أو خدمات خمتلفة� ،أو هو �سفري لدولته يف �أي مكان يذهب �إليه .كما ي�أتي
قوى ناعمة ،يُق َد ُم من خالل �سلوكياتها وت�صرفاتها ي�ستعر�ضونه ويك�شفونه من مفردات داخلية يف الأجانب من اخل��ارج �إىل ال�سعودية ،ويحرتمون
�صورة ذهنية عن �أنف�سهم وعن بلدانهم ،وتختلف حياتهم ال�شخ�صية ،املفرت�ض حفظ خ�صو�صيتها ،عاداتنا وتقاليدنا.
طبيعة ال�صورة بنوع ال�سلوك ،وامل�شكلة �أن م�شاهري فما ح��دث ق�ضية الفتاتني يف مقاطع ال�سو�شيال
الئحة الذوق
(ال�سو�شيال ميديا) لهم ت���أث�ير على م��ن يتابعهم ميديا ،يف�سر ب�أنه تعدٍ ال ميثل باقي �أفراد املجتمع
اعترب امل�ست�شار الإع�لام��ي  -مدير ع��ام العالقات
م��ن ���ص��غ��ار ال�����س��ن وامل��راه��ق�ين ،وق���د يعتربونهم ال�سعودي ،بل ميثل من قام به فقط.
قدوة ومن��اذج يقتدون بهم؛ لذا حتركات امل�شاهري وال ت�صنف ت�صرفاتهما على �أنها حرية �شخ�صية ،الإع�لام��ي��ة ال��دول��ي��ة ب���وزارة الإع�ل�ام عبد الرحمن
وت�صرفاتهم حم�سوبة عليهم وتر�صد ب�شكل دقيق

المواطن سفير لبالده في أي موقع
هو حا�صل حاليًا� -إىل ظاهرة م�ؤذية ت�شوه �صورة املجتمع ،ف�إن
الدكتور �سعود كاتب ،قال� :إن هناك تزايدًا ال ميكن اال�ستهانة
التدخل والعالج ي�صبح مطلبًا �ضروريًا وال بد منه ،فمجموعة
به ملحتوى ال�سناب الهابط وامل�ستهجن اجتماعيًا؛ حيث و�صل
�صغرية من الأ�شخا�ص �أ�صبحت ق��ادرة اليوم على الإ���ض��رار
حدًا ي�سيء معه ل�صورة اململكة و�شعبها وهويتها ،وهو �أمر
مبجهود عمل �شاق وطويل لتعزيز �صورة البلد و�سمعته".
ال ميكن اع��ت��ب��اره جم��رد مم��ار���س��ات ف��ردي��ة طبيعية ،لأن من
مو�ضحً ا �أن املواطن يعترب اليوم ال�سفري الأول لبالده يف كل
ي��ق��وم ب��ه ه��م مم��ن يو�صفون ب��ـ "امل�شاهري" ال��ذي��ن يتابعهم
موقع؛�سفريًا لبلده عند �سفره لدول �أخرى ،و�سفريًا لبلده عند
ماليني الأ�شخا�ص ،وهم بالتايل يدرجون باختيارهم �ضمن
ا�ستخدامه �شبكات التوا�صل االجتماعي ،و�سفريًا لبلده عند
"ال�شخ�صيات العامة وامل�ؤثرة".
تعامله مع الأجانب املقيمني �أو الزائرين له.
م�ؤكدًا �أنه مع مرور الوقت ،ف�إن ال�صورة ال�سلبية التي يقوم
م�شريًا �إىل �أن هذا الأمر يتطلب بجانب التوعية قوانني وا�ضحة
ه�ؤالء بن�شرها على ح�ساباتهم لن ترتبط بهم وحدهم ك�أفراد،
�سعود كاتب
ت�ضمن عدم �إ�ساءة البع�ض ل�صورة البلد ،وي�شمل ذلك بالت�أكيد
بل �سيتم ربطها -بح�سن �أو ب�سوء نية -باملجتمع عمومًا.
م�����ش��ه��ورات وم�����ش��اه�ير �شبكات ال��ت��وا���ص��ل ،وامل��ع��ل��ن�ين ال��ذي��ن
وتابع "�صحيح �أننا �شعب طبيعي ول�سنا جمتمعًا مالئكيًا،
وحت�صل لدينا �أخطاء وجتاوزات ال ينبغي تهويلها� ،أو املبالغة يف ردود فعلنا يختارونهم للرتويج ل�سلعهم وخدماتهم ،وهذا هو �أق�صر احللول لتجفيف
جتاهها ،ولكن يف الوقت نف�سه ،عندما يتحول �أي من تلك املمار�سات –كما منابع امل�شاهري امل�سيئة.

هدفهم جمع أكبر
عدد من المتابعين
وحصد اإلعجاب
النيازي� ،أن �سلوك ال�شخ�ص داخل و خارج بالده
ميثله �شخ�صي ًا ،وال ميثل بلده �سلب ًا �أو �إيجاب ًا،
وجميع الدول حتر�ص على �سن الأنظمة والقوانني
ال��ت��ي تنظم ه���ذه ال�����س��ل��وك��ي��ات ،وت��ت�راوح م��ا بني
ال��غ��رام��ة امل��ادي��ة و���ص��و ًال للعقوبات الأ���ش��د ،ومن
�ضمنها ال�سجن ملدد متفاوتة.
وتابع "يف اململكة هناك الئحة ال��ذوق العام بكل
ما حوته من بنود تعالج �أوجه التجاوزات التي قد
ت�صدر من �أي �شخ�ص بق�صد �أو بدونه ،وامل�شاهري
مكوّ ن جمتمعي -لي�س بالظاهرة احلديثة فطاملا
ك��ان ه��ن��اك م��ن ميثل ه��ذه ال��ظ��اه��رة ول��ك��ن ب�شكل
خمتلف .ف�شاعر القبيلة هو من م�شاهريها و�شعراء
النقائ�ض ،هم من امل�شاهري الذين نقلت لنا كتب
التاريخ م�ساجالتهم ال�شعرية بكل م��ا حوته من
�إث����ارة جمتمعية ،وال��ري��ا���ض��ي��ون ورج���ال امل���ال و
الأعمال والفنانون ،هم كذلك فئة م�ستهدفة ،وقد
ظهر حمتوى ال�صحافة ال�صفراء ،التي تن�شط يف
ن�شر ف�ضائح هذه الفئة ،و تتابع من الكثريين".
م���ؤك��دًا �أن الأم��ر املختلف ،هو �أن م�شاهري اليوم
�أ�صبحوا �ص ّناع حمتوى يف ظل انت�شار و�سائل
التوا�صل االجتماعي بكل ما يف ذلك املحتوى من
�إ�سفاف وتفاهة و�سطحية.
و�أ�ضاف" :عود ًا على ما �سبق و�إن كنت قد ذكرت
�أن �سلوك ال�شخ�ص ميثله �شخ�صي ًا� ،إ ّال �أنه ويف ظل
متابعة ور�صد ،و ا�ستهداف مدّعي حرية الإعالم
م��ن القنوات ومن�صات الإع�ل�ام الأجنبية ،التي
ت�ستهدف ال�سلبيات املجتمعية؛ مهما �صغرت ،و
تعمل على تهويلها والرتويج لها ب�صورة متزامنة
يف �أك�ث�ر م��ن من�صة؛ ب��ه��دف الإ����س���اءة لل�صورة
النمطية للمملكة ،ومبنا�سبة احلديث ح��ول هذا
اال�ستهداف ،فقد تزامن ح�صول ال�شباب ال�سعودي
على  22جائزة يف م�سابقة �إنتل� -آي�سف الدولية
حيث حققوا بها املركز الثاين بني  75دول��ة ،مع
هذا املحتوى الهابط ال��ذي ن�شر من قِبل البع�ض
ممن يطلقون عليهم م�شاهري  ،وبقدر ما �أ�سعدت
م�شاركة ال�شباب ال�سعودي مبعر�ض �إنتل الدويل
للعلوم والهند�سة اجلميع� ،إ ّال �أن تلك امل�شاركة مل
حتظى باهتمام تلك املن�صات الإعالمية الأجنبية،
التي تن�شط -كما �سبق ذكره -يف ا�ستهداف كل ما
ي�سيء للمملكة وت�ضخيمه".

اقتصاد
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فجر الصحافة السعودية

المملكة تعزز شراكتها مع المنتدى االقتصادي العالمي
دافو�س  -وا�س

بحث وفد اململكة امل�شارك يف االجتماع ال�سنوي للمنتدى
االقت�صادي العاملي "دافو�س  "2022مع امل�ؤ�س�س والرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ت��دى ك�ل�او����س ����ش���واب ،ورئ��ي�����س امل��ن��ت��دى
االقت�صادي العاملي بورغي بريندي ،فر�ص تعزيز ال�شراكة
بني اململكة واملنتدى ،مبا يدعم م�سار التحول االقت�صادي
ب��امل��م��ل��ك��ة ،وي��ع ّ��ظ��م م��ن �إ���س��ه��ام امل��م��ل��ك��ة يف ت��ع��زي��ز النمو
االقت�صادي العاملي.
وو ّقع وزير االقت�صاد والتخطيط في�صل بن فا�ضل الإبراهيم
ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي ،اتفاقيتني ،تهدف الأوىل
�إىل تعزيز ف��ر���ص ال�شراكة القائمة ب�ين اململكة واملنتدى
وا�ستك�شاف الفر�ص امل�ستقبلية وحتديد الفر�ص التي تعمّق
العالقة لدعم حت��ول اململكة ،والدفع بالأجندة العاملية مبا
يتما�شى مع الأهداف الرئي�سة للمنتدى.
وت���أت��ي االتفاقية يف �سياق �سعي اململكة ،ممثلة ب���وزارة
االقت�صاد والتخطيط� ،إىل حتويل اقت�صادها على النحو

إيداع دفعة مايو
لمستفيدي "سكني"
الريا�ض  -البالد

�أعلن �صندوق التنمية العقارية� ،إي��داع
�أكرث من  842مليون ريال يف ح�سابات
م�ستفيدي "�سكني" من وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان و"ال�صندوق
العقاري" ل�شهر مايو .2022
و�أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
التنمية ال��ع��ق��اري��ة من�صور ب��ن ما�ضي
�أن �إجمايل الدعم ل�شهر مايو بلغ 842
م��ل��ي��ون ري����الُ ،خ�ص�صت دع��م�� ًا لأرب���اح
عقود التمويل العقاري املدعوم ،مو�ضح ًا
�أن �إجمايل ما جرى �إيداعه يف ح�سابات
م�ستفيدي �سكني م��ن��ذ �إع��ل�ان برنامج
التحّ ول يف يونيو  2017حتى �شهر مايو
 2022جتاوز  37.6مليار ريال.
و�أكد ابن ما�ضي حر�ص ال�صندوق على
ا�ستمرارية الدعم و�إيداعه للم�ستفيدين
م��ن برنامج القر�ض ال��ع��ق��اري امل��دعُ��وم
يف م��وع��ده امل��ح��دد �شهري ًا ،م�شري ًا �إىل

�أن ذل��ك ي�أتي ت�أكيد ًا وتتويج ًا للجهود
امل�شرتكة وال�شراكة مع منظومة الإ�سكان
واجلهات التمويلية ،بهدف زيادة ن�سبة
التملك �إىل  %70بحلول عام  ،2030وفق
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان �-أحد برامج
ر�ؤي���ة اململكة  -2030وت��وف�ير احللول
ال�سكنية والتمويلية ب�شكل م�ستدام عرب
بناء الأنظمة والت�شريعات الداعمة.
وي���ق���دم ���ص��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة
خ��دم��ات "القر�ض ال��ع��ق��اري املدعُوم"
من خالل �أكرث من  43خدمة �إلكرتونية
ع�بر ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة لل�صندوق،
�إ�ضافة �إىل خدمة امل�ست�شار العقاري،
و�أج���ه���زة اخل��دم��ات ال��ذات��ي��ة يف ف��روع
ال�����ص��ن��دوق ع��ل��ى م���دار ��� 24س��اع��ة ،كما
يقوم مركز االت�صال املوحد 199088
وقنوات التوا�صل االجتماعي بالرد على
ا�ستف�سارات و�أ�سئلة امل�ستفيدين عن
"القر�ض املدعُوم".

�أطلق برنامج " ُع ُل ّو ال�سياحة " ..اخلطيب:

مستقبل العمل في قطاع السياحة واعد
الريا�ض -البالد

د���ش��ن وزي���ر ال�����س��ي��اح��ة رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
���ص��ن��دوق التنمية ال�سياحي �أح��م��د ب��ن عقيل
اخلطيب برنامج " ُعلُوّ ال�سياحة" الذي يهدف
�إىل ت�أهيل امل��واه��ب املحلية ال�شابة لاللتحاق
بالفر�ص الوظيفية املتاحة يف قطاع ال�سياحة،
من خالل �إتاحة فر�ص تدريبية عالية امل�ستوى
للخريجني املتفوقني من بنات و�أبناء اململكة.
وقال الوزير� :إن توفري كفاءات حملية قادرة
على املناف�سة عاملي ًا يف جمال التطوير واالبتكار
ال�سياحي ه��و �أح���د م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة
 2030و�إ�سرتاتيجية ال�سياحة الوطنية ،م�ؤكدا
�أن م�ستقبل العمل يف قطاع ال�سياحة واع��د،
ويحمل املزيد من الفر�ص املتجددة ،و�أن التنمية
امل�ستدامة لأي قطاع تعتمد يف جوهرها على
توفر كفاءات �شابة مبدعة ،م�شري ًا �إىل �أن فر�ص
التنمية املهنية املتاحة من خالل هذا الربنامج
تعد من بني الأف�ضل عاملي ًا.
م��ن جهته ،ب�ين الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
التنمية ال�سياحي ق�صي الفاخري� ،أن الربنامج
ي�����س��ع��ى �إىل ت���دري���ب اخل���ري���ج�ي�ن اجل�����دد يف

تخ�ص�صات �إدارة الأعمال والهند�سة وال�سياحة،
من خالل برامج نظرية وعملية ُتقدم على مدى
� 12شهر ًا ،م�شري ًا �إىل �أنها �سوف تتيح للقيادات
ال�شابة فر�ص التوا�صل والتفاعل م��ع خ�براء

أكدوا على وعي المستهلك ..خبراء اقتصاد لـ "

عامليني مرموقني يف املجال ال�سياحي.
و�أو�ضح الفاخري� ،أن التدريب �سيتم يف بيوت
اخل��ب�رة امل��ت��م��ي��زة ع��امل��ي�� ًا يف جم���ال ال�سياحة
والأع��م��ال م��ث��ل :معهد غليون للتعليم العايل

":

مواجهة الغالء بترشيد االستهالك
بعض الزيادات ال مبرر لها ومنع االحتكار ضرورة

د .حممد احلمد

جدة � -إميان بـدوي

�سليمان الع�ساف

ت�شهد �أ�سعار العديد من ال�سلع بال�سوق املحلية
ارتفاعا كبريا يف الأ���س��ع��ار ،بع�ضه الم�برر له
 ،و�سلع �أخ���رى ت���أث��رت مب�ستجدات التجارة
العاملية الناجمة ع��ن الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة ،وقد
ر����ص���دت ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك م��ع��دالت
الزيادات ال�سعرية لنحو � 80سلعة غذائية خالل
�شهر �أبريل ،ح�سب تقرير متو�سط �أ�سعار ال�سلع
ال�صادر عن هيئة الإح�صاء ،مما يطرح الت�سا�ؤل
اجلوهري ..كيف ميكن مواجهة هذا الغالء؟ وما
دور امل�ستهلك والرقابة يف حتقيق ذلك؟
طبقا جلمعية حماية امل�ستهلك ،ج��اءت ن�سبة
التغيري يف متو�سط ال�سعر ح�سب الت�صنيف"
اخلبز واحلبوب  ،% ٢.٨اللحوم والدواجن ٨.٧
 ،%احلليب ومنتجاته والبي�ض  ، %١٥.١الزيوت
والدهون ١٧  ،%فيما ارتفعت �أ�سعار الفواكه
و املك�سرات  % ٩.٣واخل�ضار  ،%١٦.٦وال�سكر
.% ١٥.٩+
حول ارتفاعات الأ�سعار ،قال الكاتب والإعالمي
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��و ّي��د� :أح���د احل��ل��ول للحد من
هذا االرت��ف��اع ،هو تخفي�ض �شراء الفرد لل�سلع
املرتفع �سعرها �إذا مل يتمكن من اال�ستغناء عنها،
وك��ذا احل��د م�ؤقتا من ت�صدير مثل ه��ذه ال�سلع

عبدالرحمن بن حمفوظ

وتوجيهها لل�سوق املحلي ،و�أعتقد �أننا بحاجة
ما�سة لإن�شاء جمعيات تعاونية ب�شرط �أن ال
ي�شارك التجار فيها -مع اح�ترام��ي لهم ،وذلك
ب�سبب تعار�ض امل�صالح.
وات��ف��اق��ا م��ع ه���ذا ال�����ر�أي ،ي��ق��ول حم��م��د احلمد
رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك �ساب ًقا� :إن عملية
انخفا�ض الأ�سعار وارتفاعها تتعلق بامل�ستهلك،
فالتاجر �إذا وجد �أمامه م�ستهلكا واعيا �سيقلل
التكلفة بطريقة م��ا ،وغ��ال��ب��ا بع�ض التكاليف
اخل��ا���ص��ة بال�سلع ت���أت��ي حت��ت ب��ن��د امل�صاريف
غري املنظورة وتتلخ�ص يف �أمور عديدة؛ منها
اجل��م��ارك ،و�إي��ج��ار امل��ح��ل ،وروات����ب العمالة،
وال�ضرائب.
و�أ����ض���اف� :أي�����ض��ا حماية وت�شجيع املناف�سة،
وت��ق��وم عليها ( هيئة ح��م��اي��ة امل��ن��اف�����س��ة) ملنع
االح��ت��ك��ارات واالن��دم��اج��ات وال��ت��ك��ت�لات ،ومن
املفرت�ض �أن يكون �ضمن �أع�ضاء جمل�س �إدارة
هذه الهيئة م�ستهلكون م�ستقلون -ولي�س فقط
جت���ار .و�أي�����ض��ا الب��د م��ن اختيار ال��ب��دائ��ل ،وقد
ا�شتهرت ق�صة قدمية لعمر بن اخلطاب ر�ضي
الله عنه ،حينما ا�شتكوا له غالء اللحوم ،قال:
اتركوها؛ لذا يجب على امل�ستهلك �أن ي�ستغني
مثال ع��ن ���ش��راء طبق البي�ض لفرتة م��ن الوقت

امل��ر���س��وم يف ر�ؤي���ة اململكة  ،2030ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إع���ادة
التوازن االقت�صادي العاملي بعد اجلائحة ،كما �أن االتفاقية
املربمة تخدم هدف املنتدى لتح�سني االقت�صاد العاملي ،عرب
�إ�شراك قادة الأعمال ،وال�سيا�سيني ،والأكادمييني ،وغريهم
من قادة املجتمع ،يف ت�شكيل خطط عاملية و�إقليمية للتنمية
االقت�صادية.
كما وقع وزير االقت�صاد والتخطيط االتفاقية الثانية نيابة عن
وزير ال�صحة فهد بن عبدالرحمن اجلالجل مع رئي�س املنتدى
االقت�صادي بهدف تعزيز الرعاية ال�صحية احلكيمة ،وتفعيل
�أطر التعاون بني القطاع نَْي العام واخلا�ص واملخت�صني يف
هذا املجال  ،و�ست�سفر هذه االتفاقية عن ان�ضمام اململكة �إىل
التحالف العاملي للقيمة يف جم��ال الرعاية ال�صحية التابع
للمنتدى ،والإ���س��ه��ام يف تعزيز ال��وع��ي املجتمعي يف هذا
املجال ،واال�ستفادة من خربات املنتدى ومرئياته يف �صياغة
�إ�سرتاتيجية حت�سني الرعاية ال�صحية احلكيمة على امل�ستوى
العاملي.

�إىل �أن ي�ضطر التاجر �إىل تخفي�ض �سعره حتى
ال يف�سد ،و�أرى �أن ال�سوق ال�سعودية مقارنة
بغريها تعد �أ�سعارها مقبولة �إىل حد ما.

ت�أثريات خارجية
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال املحلل االق��ت�����ص��ادي �سليمان
ال��ع�����س��اف :احل���رب الأوك��ران��ي��ة ال��رو���س��ي��ة هي
�أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل ارتفاع �أ�سعار �سلع
امل��واد الغذائية وبع�ض املنتجات الأول��ي��ة؛ لأن
رو�سيا و�أوك��ران��ي��ا م��ن ال���دول املهمة امل�صدرة
للقمح وال�����ش��ع�ير ،و زي��ت دوار ال�شم�س ،فهم
ينتجون م��واد تدخل يف ال��غ��ذاء ب�شكل مبا�شر
�أو غ�ير مبا�شر ،وارت��ف��اع الأ���س��ع��ار ي����ؤدي �إىل
ام��ت��ن��اع بع�ض ال����دول ع��ن الت�صدير وتوجيه
ال�سلع كمخزون حملي ا�سرتاتيجي؛ ب�سبب �أزمة
رو�سيا ،و�أمامنا الهند التي توقفت عن ت�صدير
القمح ،كما �أن الت�ضخم العايل �ساهم يف ذلك
كما هو احل��ال يف ال��والي��ات املتحدة واالحت��اد

الأوروب��������ي؛ خ��ا���ص��ة �أن ���ض��ب��اب��ي��ة الأو����ض���اع
االقت�صادية العاملية ت�ؤدي �إىل �شح املعرو�ض،
مما ي�ؤثر ب�شكل كبري على ارتفاع الأ�سعار.
وجند �أن بع�ض املواد الغذائية التي تكون حملية
غري م�ستوردة كالبي�ض مثال قد يعود �سبب ارتفاع
�سعرها ل��ل��دواج��ن ال��ت��ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى الأع�ل�اف
امل�ستوردة ،التي ت�أثرت ب�أزمة الغالء ولكن هذا
لي�س مربرا كافيا لالرتفاع الكبري وامللحوظ.

الت�صدي لالحتكار
وي�شري املحامي وامل�ست�شار القانوين عبدالرحمن
بن حمفوظ �إىل �أهمية �إبالغ وزارة التجارة عرب
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،أو
على الرقم املوحد (� )١٩٠٠أو عرب تطبيق "بالغ
جتاري" يف ح��ال اكت�شف امل��واط��ن ارتفاعا يف
�أ�سعار ال�سلع ب�شكل غري معقول.
و�أ����ض���اف :بح�سب امل����ادة ال��راب��ع��ة م��ن نظام
املناف�سة ،ف���إن �أ�سعار ال�سلع واخل��دم��ات تكون

وفق ًا لقواعد ال�سوق ومبادئ املناف�سة احلرة،
وت��خ��ت�����ص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للمناف�سة ب�ضبط
املمار�سات االحتكارية وخمالفات نظام املناف�سة،
وي��ت��م ���ض��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات وت��ط��ب��ي��ق ال��غ��رام��ات
الفورية يف حال وجود ا�ستغالل �أو ممار�سات
جتارية �سلبية قد ت���ؤدي لزيادة الأ�سعار ب�شكل
غري مربر كالتخزين واالمتناع عن البيع وغريها
من املخالفات ،وقد قامت الفرق الرقابية التابعة
ل���وزارة التجارة مبداهمة م�ستودع بالريا�ض
حلفظ وتخزين البي�ض ،و�ضبط �أك�ثر من ٢٦
�ألف كرتون ،ومت �إغالق املوقع وت�سليم العمالة
املخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
فعلى كل من يكت�شف ارتفاعا يف �أ�سعار �سلع
ب�شكل غ�ير م�ب�رر� ،إب�ل�اغ اجل��ه��ات املعنية ،لأن
امل��واط��ن ه��و رج���ل الأم����ن الأول وي�����س��اه��م يف
م�����س��اع��دة اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة يف ال��ك�����ش��ف عن
ا�ستغالل بع�ض التجار ،وت�شديد الرقابة على
�أ�سعار املنتجات حلماية امل�ستهلك.

يف ل��ن��دن ،املتخ�ص�ص يف جم���ال ال�ضيافة
الفندقية ،ومعهد يل رو�ش ال�سوي�سري ،الذي
يعد �أح��د �أرق��ى اجلامعات العاملية ،بح�سب
الت�صنيفات املعتمدة.
و����س���وف مي��ك��ن ال���ت���دري���ب اخل��ري��ج�ين من
اكت�ساب املهارات املطلوبة يف �سوق العمل،
وب���ن���اء ���ش��ب��ك��ة ع�ل�اق���ات م��ه��ن��ي��ة وا���س��ع��ة من
خالل العمل والتفاعل املبا�شر مع مر�شدين
وموجهني �شخ�صيني لكل متدرب؛ مبا يكفل
�إع��داده��م ل�لان��ط�لاق والتميز يف م�سريتهم
املهنية.
ي��ذك��ر �أن ال�����ص��ن��دوق ي��ع��م��ل م��ن خ�ل�ال ه��ذا
الربنامج على ا�ستقطاب املواهب الواعدة من
اخلريجني اجلامعيني املتفوقني؛ لإعدادهم
مل�سرية مهنية ناجحة يف هذا القطاع املزدهر.
و ُي��ع��د برنامج عُ��لُ��وّ ال�سياحة �ضمن خطط
���ص��ن��دوق التنمية ال�����س��ي��اح��ي ال��رام��ي��ة �إىل
تبني مبادرات؛ من �ش�أنها الإ�سهام يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة الوطنية ،والإ�سهام
يف �إعداد كوادر متميزة من خالل توفري �أف�ضل
برامج التطوير املهني للمتميزين.

 25شركة مؤهلة
للمنافسة التعدينية

الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال�صناعة وال�ث�روة املعدنية ع��ن � 25شركة
م�ؤهلة للمناف�سة ،ومواعيد املناف�سة على  13موقعًا يف
جممع احلجر اجلريي بحفرية ن�ساح مبنطقة الريا�ض.
وبينت الوزارة� ،أن مواعيد بدء املناف�سة يف جممع احلجر
اجل�يري بحفرية ن�ساح مبنطقة الريا�ض لكل من املواقع
ال��ـ 13ح�سب التواريخ التالية خ�لال �شهر يونيو من عام
2022م :م��وق��ع رق��م ( )1يف  6ي��ون��ي��و ،وم��وق��ع رق��م ()8
 7يونيو ،وم��وق��ع رق��م ( 8 )3يونيو ،وم��وق��ع رق��م ()11
 9يونيو ،وموقع رقم ( 12 )6يونيو وموقع رقم (13 )4
يونيو ،وموقع رقم ( )7يف  14يونيو ،وموقع رقم (15 )2
يونيو ،وموقع رقم ( 16 )12يونيو ،وموقع رقم (19 )10
يونيو ،وموقع رق��م ( 20 )5يونيو ،وموقع رق��م (21 )9
يونيو ،و�أخريًا موقع رقم ( )13يف  22يونيو.
ودع��ت ال���وزارة جميع ال�شركات امل�ؤهلة حل�ضور ور�شة
العمل االفرتا�ضية التي تهدف �إىل توعية امل�ؤهلني و�شرح
االلتزامات ،و�آلية املناف�سة الإلكرتونية ،وذلك يف  30مايو
2022م ،كما �ستعمل ال���وزارة على برنامج زي��ارة حقلية
ملدة � 5أيام لل�شركات امل�ؤهلة؛ للوقوف على املواقع املتاحة
للمناف�سة ابتدا ًء من  31مايو �إىل  4يونيو 2022م.
وحدد نظام اال�ستثمار التعديني والئحته التنفيذية � 6أنواع
من الرخ�ص التعدينية" :رخ�صة ا�ستطالع ت�شمل جميع
�أن��واع املعادن مدتها تكون �سنتني قابلة للتمديد ،ورخ�صة
ك�شف جلميع �أنواع املعادن ملدة خم�س �سنوات ملعادن (فئة �أ،
ب) و�سنة واحدة لفئة املعادن ج ،فيما يجوز جتديد رخ�ص
الك�شف ملعادن ( �أ ،وب) ورخ�صة الأغ��را���ض العامة التي
ترتبط برخ�صة التعدين �أو املنجم ال�صغري.
و�أ����ش���ارت ال�����وزارة �إىل �أن ال�لائ��ح��ة التنفيذية لنظام
اال�ستثمار التعديني حتقق حوكمة ال��ق��ط��اع ،وتعزيز
ال�شفافية ،وزيادة ثقة امل�ستثمرين به� ،إ�ضافة �إىل حتقيقها
لعنا�صر اال�ستدامة للقطاع� ،إذ ي��ويل نظام اال�ستثمار
التعديني �أهمية كبرية حلماية البيئة وال�صحة وال�سالمة
املهنيةُ ،
حيث ُتعد درا�سة الأث��ر البيئي من �أه��م متطلبات
احل�صول على رخ�صة تعدينية.
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الحوثي يصادر األراضي والملكيات الخاصة
البالد – حممد عمر

عمدت ملي�شيا احل��وث��ي االنقالبية �إىل ان��ت��زاع الأرا���ض��ي
وامللكيات اخلا�صة بفر�ض ���ش��روط تقييدية ،تعيق متتع
امل��واط��ن�ين بحقهم يف البناء والتعديل يف مناطق مذبح
وال�سنينة و�سعوان ،يف انتهاكات ج�سيمة بحق املواطنني
يف العا�صمة �صنعاء اخلا�ضعة ل�سيطرة امليلي�شيا ،بحجة
امل�صلحة العامة وال�ضرورة الع�سكرية .و�أكدت منظمة �سام
للحقوق واحل��ري��ات ،ان��ت��زاع امللي�شيا احلوثية للأرا�ضي
وامللكيات اخلا�صة ،وو�ضع ال�شروط التقييدية املفرو�ضة
التي تعيق متتع املواطنني بحقهم يف البناء والتعديل،
بحجة ال�صالح العام� ،إىل جانب �إن�شاء املواقع الع�سكرية ،ما
ي�ش ّكل انتهاك ًا ج�سيم ًا للحقوق الأ�سا�سية التي كفلها القانون
الدويل واليمني على حد �سواء ،مطالبة احلوثي بالتوقف
ف��ور ًا عن الت�صعيد با�ستخدام القوة ت��ار ًة والق�ضاء ت��ار ًة
�أخرى �ضد املدنيني؛ النتزاع الأرا�ضي وامللكيات اخلا�صة
منهم .ولفتت املنظمة احلقوقية �إىل �أن التناف�س على ملكية
الأرا�ضي يف املناطق التي ت�سيطر عليها ميلي�شيا احلوثي
تو�سع منذ �سيطرتها على العا�صمة �صنعاء وب��روز �صراع
امل�صالح بني قياداتها ،كما ك�شفت عن تويل اجلناح الذي
يقوده حممد احلوثي مهمة م�صادرة و�إعادة متليك م�ساحات
أرا�ض
كبرية من الأرا�ضي وانتزاعها من �آخرين؛ بحجة �أنها � ٍ
تتبع الأوق��اف� ،أو �أنها كانت مملوكة للدولة ،مما انعك�س
ب�صورة كبرية على املدنيني ويهدد الآالف بالتهجري الق�سري،
منوهة �إىل �أن امليلي�شيا ال تزال تعمل على تكثيف �سيطرتها
ب�شكل كبري على �سوق العقارات وت�سهيل مهام قادتها يف
اال�ستيالء على الأرا�ضي اململوكة للدولة والأوقاف وال�سكان
يف املناطق امل�سيطرة عليها .و�أكدت املنظمة احلقوقية تلقيها
ع�شرات ال�شكاوى حول انتزاع امللكية ،وحرمان الع�شرات
من البناء �إىل جانب رف�ض م�سلحني حوثيني تابعني ملا ي�سمى

"املكاتب الإ�شرافية" يف �صنعاء ،من دفع �إيجارات ال�شقق
التي ا�ست�أجروها من �أ�صحابها� ،أو حتى اخلروج منها ،منذ
فرتة طويلة ،م�شرية �إىل �أن �أن ميلي�شيا احلوثي قامت خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بتو�سيع عمليات جتريف ونهب
و�شراء ما تبقى من �أرا�ض وعقارات الدولة واملواطنني يف
�صنعاء العا�صمة ،وم��دن �أخ��رى حتت �سيطرتها .ونوهت
�إىل �أن فريقها قام بااللتقاء بعدد من ال�ضحايا واملت�ضررين
ال��ذي��ن مت��ت م�صادرة �أرا�ضيهم وحرمانهم م��ن البناء �أو

التعلية ،كما تلقى �شهادات �أثبتت انتزاع �أرا���ض كاملة من
�أجل �إقامة مواقع ونقاط ع�سكرية ،وهو ما اعتربته املنظمة
"خمالفة �صارخة وغري مقبولة واعتداء وا�ضحا من قبل
ميلي�شيا احلوثي على احلقوق املكفولة واملحمية".
من جهته ،قال امل�س�ؤول برئا�سة اجلمهورية اليمنية الدكتور
ثابت الأحمدي� :إن املجل�س الرئا�سي اجلديد يعترب حمطة
ن�ضالية جديدة لليمنيني �ضد ملي�شيا احلوثي الإيرانية،
بعد �سنوات من الإج���رام ال��ذي مار�سه �أذي��ال امل�لايل بحق

املواطنني ،مبين ًا �أن جمل�س القيادة الرئا�سي يجم ُع كل
مكونات ال�شعب اليمني قاطبة ،ب�أجندات موحدة و�أهداف
وا�ضحة ،هدفها الق�ضاء على االنقالب احلوثي الإي��راين.
و�أ�ضاف" :لقد بد�أت اجلولة الأوىل �سلميا ،مع �أن جماعة
احلوثي رف�ضت امل�شاركة فى امل�شاورات اليمنية  -اليمنية
التي دُعيت �إليها ،و�ستتوا�صل جهود املجل�س حتى يتحقق
الهدف املطلوب با�ستعادة الدولة من امللي�شيا الإجرامية".
وك���ان رئ��ي�����س جمل�س ال��ق��ي��ادة ال��رئ��ا���س��ي اليمني ر���ش��اد

العليمي ،دع��ا �إىل �أهمية ال�ضغط ال��دويل على احلوثيني
لتنفيذ التزاماتهم بفتح معابر تعز واملحافظات الأخ��رى،
ودفع رواتب املوظفني من ر�سوم �سفن امل�شتقات النفطية،
م�شدد ًا يف لقاء مع ال�سفري الربيطانني ريت�شارد �أوبنهامي،
على ���ض��رورة ح�شد ال��دع��م ال���دويل لإ���ص�لاح��ات املجل�س
الرئا�سي واحلكومة ،خا�صة يف �إع���ادة ت�أهيل وحت�سني
خدمات املناطق التي جرى ا�ستعادتها من احلوثيني ،ويف
مقدمتها العا�صمة امل�ؤقتة عدن ،وفق ما نقلته وكالة الأنباء
اليمنية ،كما ناق�ش اللقاء الإجراءات املطلوبة لتمديد الهدنة
الأمم��ي��ة يف ظ��ل ا���س��ت��م��رار "تعنت" جماعة احل��وث��ي يف
تنفيذ تعهداتها .و�شدد العليمي ،يف خطابه املوجه لأبناء
ال�شعب اليمني ع�شية العيد الوطني ،على �ضرورة تنفيذ
كافة بنود الهدنة ،ويف مقدمتها فتح معابر تعز وامل��دن
الأخرى ،داعي ًا 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 رواتب املوظفني من
ر�سوم �سفن امل�شتقات النفطية الوا�صلة �إىل ميناء احلديدة،
و�إن��ه��اء ح��رب اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��دي��ره��ا االن��ق�لاب��ي��ون �ضد
ال�شعب اليمني ،م�ؤكد ًا على التزام جمل�س القيادة الرئا�سي
واحلكومة ،موا�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 ً
عادال لعملية �سلمية �شاملة.
�إىل ذلك� ،أكدت احلكومة اليمنية� ،أم�س ،موافقة م�صر على
طلبها بت�سيري رحالت مبا�شرة بني �صنعاء والقاهرة؛ وفقا
التفاق الهدنة ال��ذي ترعاه الأمم املتحدة .و�أع���رب وزير
اخلارجية اليمني� ،أحمد بن مبارك ،عن ال�شكر للحكومة
امل�صرية على تلبية الطلب .مو�ضح ًا �أن اجلهات املخت�صة
يف البلدين �ستعمل خالل الأيام القادمة للتن�سيق وا�ستكمال
الإجراءات الفنية لت�سيري الرحالت.

حوار عسكري لبحث الخروج من األزمة

ليبيا ..استقاالت بلجنة إعداد قانون االنتخابات
طرابل�س  -البالد

ا�ستقال ع��دد م��ن الأع�����ض��اء باللجنة ال��ت��ي ك ّلفها
رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة لإعداد قانون
االن��ت��خ��اب��ات م��ن منا�صبهم ،ب�سبب ع���دم ج��د ّي��ة
احلكومة يف �إجراء االنتخابات و�إع��ادة ال�شرعية
لليبيني ،ومت�سكها بالبقاء يف ال�سلطة ،يف خطوة
من �ش�أنها �أن ت�صعب الأم���ور على الدبيبة الذي
يواجه �ضغوط ًا ملغادرة من�صبه واتهامات بعدم
رغبته يف تنظيم انتخابات ،فيما ق��ال الأع�ضاء
الأربعة امل�ستقيلون من اللجنة� :إن هذه اال�ستقاالت
تعود �إىل ا�ستمرار ت��ردي الأو���ض��اع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية وو�صولها �إىل نقطة
باتت ت�شكل خ��ط��ر ًا ك��ب�ير ًا على ا�ستمرار وح��دة
ال��وط��ن و�شعبه ،وك��ذل��ك لعدم ق��درة اللجنة على
حتقيق �أهدافها ب�سبب غياب التفاعل بني �أع�ضائها
وغياب الدعم والت�سهيالت من حكومة الدبيبة.
وقال بيان للم�ستقيلني� :إن �أع�ضاء اللجنة طالبوا
حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من املطالب التنظيمية
مل�ساعدتها يف �إجن��از مهامها� ،إال �أن احلكومة مل
تلتزم بوعودها رغم �إبدائها ح�سن النية ،م�شريا

�إىل �أن املطالب تتعلق بت�صحيح و�ضع اللجنة
عرب هيكلتها وو�ضع �ضوابط ومعايري يلتزم بها
الأع�ضاء .و�شكل الدبيبة يف مار�س املا�ضي جلنة
م��ن �شخ�صيات م�ستقلة ،م��ن �أج��ل �إج���راء ح��وار
جلمع مالحظات حول م�شروع قانون االنتخابات
والقاعدة الد�ستورية لها� ،ضمن ّ
خطة ت�ستهدف
�إجراء انتخابات برملانية نهاية �شهر يونيو املقبل،
و�إنهاء كافة الأج�سام ال�سيا�سية املوجودة ،ومن

بينها حكومته� ،إال �أن ه��ذه اخل ّ��ط��ة مل يكتب لها
النجاح ،بعدما تفجر �صراع على ال�سلطة بينه
وبني حكومة فتحي با�شاغا املكلفة من الربملان.
ويتهم با�شاغا مناف�سه عبد احلميد الدبيبة بتعطيل
االنتخابات الرئا�سية التي كانت �ستجرى يف �شهر
دي�سمرب املا�ضي ،ب�سبب م�شاركته فيها ،وبعدم
وجود نيّة لديه لإجرائها يف الفرتة القادمة ،بينما
�أكد الدبيبة جديته يف �إجراء االنتخابات يف �أقرب

وقت ممكن ،ب�أي �شكل من الأ�شكال .ومنذ انهيار
ّ
خطة االنتخابات يف دي�سمرب من العام املا�ضي،
وج��دت ليبيا نف�سها �أم��ام حكومتني متناف�ستني،
وه��و و���ض��ع مر�شح لال�ستمرار على ال��رغ��م من
جهود الو�ساطة التي تبذلها الأمم املتحدة والقوى
الدولية .من جهتها ،رجحت م�صادر قريبة من امللف
الليبي عقد اجتماعات غري ر�سمية يف بوزنيقة
قرب الرباط بني ممثلني عن قائد اجلي�ش الليبي
خليفة حفرت ،وجمموعات م�سلحة يف غرب ليبيا
متثل قوى ع�سكرية و�سيا�سية واجتماعية م�ؤيدة
حلكومة عبد احلميد دبيبة .وي�شكل االجتماع
تكملة مل�شاورات غري ر�سمية نظمها مركز احلوار
الإن�ساين يف مونرتو قرب جنيف؛ هدفها البحث
عن خمرج من امل���أزق احلايل وتفادي العودة �إىل
االقتتال واالن��ق�����س��ام ،.فيما نقلت وك��ال��ة الأن��ب��اء
الإيطالية عن م�صادر مطلعة قولها� :إن "القادة
الع�سكريني يف برقة وطرابل�س ق��د يلتقون يف
املغرب يف الأيام املقبلة" ،م�ضيفة �أنه من املتوقع
�أن ي�شارك يف هذه االجتماعات قادة ب��ارزون من
مدن طرابل�س ،وم�صراتة ،والزاوية.

"الناتو" يتهم روسيا باستخدام القوة المفرطة لتحقيق أهدافها

موسكو تؤكد استمرار العملية العسكرية بأوكرانيا
مو�سكو  -البالد

قطع وزير الدفاع الرو�سي ورئي�س جمل�س الأمن
القومي النافذ ،ب�أنه يتعني على مو�سكو القتال
لفرتة �أطول يف �أوكرانيا؛ لتحقيق �أهداف هجومها
الذي دخل �شهره الرابع ،م�ؤكد ًا �أن بالده �ستوا�صل
العملية الع�سكرية اخلا�صة ،حتى تتحقق جميع
الأه����داف ،بغ�ض النظر ع��ن امل�ساعدات الغربية
ال�ضخمة لنظام كييف و�ضغط ال��ع��ق��وب��ات غري
امل�سبوق .وق��ال ال��وزي��ر �سريغي �شويغو ،خالل
اجتماع ع�بر الفيديو م��ع نظرائه يف دول كانت
من�ضوية يف االحت��اد ال�سوفييتي ال�سابق وبث
التلفزيون مقاطع م��ن��ه�" :إن اجل��ه��ود الرو�سية
لتجنب وقوع �ضحايا بني املدنيني ت�ؤدي بالطبع
�إىل �إبطاء وترية الهجوم ،لكن هذا الأمر متعمد".
ومنذ ب��دء الغزو الرو�سي لأوك��ران��ي��ا يف �أواخ��ر
فرباير ،متكنت كييف مب�ساعدة من دول الغرب
من الت�صدي لتقدم ق��وات جارتها يف العديد من
املناطق ،ومنها العا�صمة كييف ،غري �أن رو�سيا
ت��ر ّك��ز الآن ع��ل��ى ت���أم�ين وت��و���س��ي��ع مكا�سبها يف

دونبا�س وال�ساحل ال�شرقي الأوك����راين .وعلى
الرغم من القتال العنيف امل�ستمر منذ ثالثة �أ�شهر
ووق���وع خ�سائر ف��ادح��ة م��ن اجل��ان��ب�ين ،ال يتقدم
اجلي�ش الرو�سي �إال ب�صعوبة بالغة ،مما ي�شري
�إىل حرب ا�ستنزاف طويلة ،فيما تتمثل الأهداف
املعلنة للكرملني يف ت�أمني املناطق ال�شرقية التي
يتحدث معظم �سكانها اللغة ال��رو���س��ي��ة .وتتهم

مو�سكو ال�سلطات الأوك��ران��ي��ة ب��ارت��ك��اب �إب���ادة
جماعية مزعومة هناك.
و�أكملت العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا،
�أم�����س ���ش��ه��ره��ا ال��ث��ال��ث ،ف��ي��م��ا ي��وا���ص��ل اجلي�ش
الرو�سي تدمري مواقع البنية التحتية الع�سكرية
الأوكرانية وت�صعيد ال�ضغط على قوات حكومة
كييف يف دونبا�س بهدف حترير املنطقة كاملة ،يف

مقابل دعم غربي لكييف باملال والعتاد الع�سكري،
�إ�ضافة �إىل فر�ض العقوبات االقت�صادية اخلانقة
على مو�سكو.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال الأم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل��ن��ات��و ،ين�س
���س��ت��ول��ت��ن�برغ� ،أم�������س م��وج��ه��ا ح��دي��ث��ه للرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني" :لقد �أخفقت و�أ�صبحنا
على حدودك" ،متهما رو�سيا با�ستخدام القوة
الع�سكرية لتحقيق �أهدافها كما فعلت يف غروزين
وال��ق��رم وح��ل��ب .وق��ال �ستولتنربغ� :إن العملية
الع�سكرية التي ي�شنها الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين ع��ل��ى �أوك���ران���ي���ا ،ق��د حطمت ال�����س�لام يف
�أوروبا ،م�شريا �إىل �أنها قد �أحدثت تغيريًا -لي�س
فقط -للأمن الأوروبي ولكن للنظام العاملي.
و�أ����ش���ار �ستولتنربغ يف كلمة ل��ه �أم����ام منتدى
دافو�س� ،إىل �أن الناتو لديه مهمتان �أ�سا�سيتان يف
الرد على العدوان الرو�سي؛ الأوىل تقدمي الدعم
�إىل �أوكرانيا ،والثانية منع ت�صعيد هذه احلرب،
مو�ضح ًا �أن الناتو وحلفاءه عملوا خالل �سنوات
عديدة على دعم �أوكرانيا.

لبنان ..جمعية المصارف
ترفض خطة "تحالف اإلرهاب"
بريوت  -البالد

رف�ضت جمعية امل�صارف اللبنانية،
�أم�����س (ال���ث�ل�اث���اء) ،خ��ط��ة التعايف
ال��ت��ي �أق��رت��ه��ا احل��ك��وم��ة اللبنانية
يف جل�ستها الأخ�يرة قبل حتويلها
�إىل ح��ك��وم��ة ت�����ص��ري��ف الأع���م���ال،
باعتبار �أن امل�سيطر عليها حزب
الله وحلفا�ؤه ،ما يعني �أنها لن تفيد
البالد ،بل �ستزيد متاعبها.
واع����ت��ب�رت اجل��م��ع��ي��ة �أن اخل��ط��ة
احل��ك��وم��ي��ة تعك�س تن�صل ال��دول��ة
وم�����ص��رف ل��ب��ن��ان م��ن موجباتهما
بت�سديد الديون املرتتبة بذمتهما،
يف �إ�شارة �إىل �أن احلزب الإرهابي
و�أعوانه ي�سخرون الأموال مل�صلحة
امل�����ش��روع الإي������راين وال يهتمون
ب�����س��داد م��دي��ون��ي��ات��ه��م ،م��ا يت�سبب
يف انهيار لبنان اقت�صادي ًا ،بينما
لفتت اجلمعية �إىل �أن "احلكومة
�أب��ت �إال �أن ت��ودّع اللبنانيني ب�شكل
ع��ام وامل��ودع�ين ب�شكل خ��ا���ص عرب
�إق��رار خطة نائب رئي�س احلكومة
بتن�صل الدولة وم�صرف
القا�ضية
ّ
ل��ب��ن��ان م���ن م��وج��ب��ات��ه��م��ا بت�سديد
الديون املرتتبة بذمتهما ،وحتميل
ك��ام��ل اخل�����س��ارة ال��ن��اجت��ة ع��ن هدر
الأم�����وال ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز ال�سبعني
مليار دوالر �أمريكي �إىل املودعني
بعد �أن ق�ضت اخلطة على الأم��وال
اخلا�صة بامل�صارف".
وقالت جمعية امل�صارف اللبنانية
يف ب���ي���ان ل���ه���ا�" :أب�شروا �أي���ه���ا

املودعون لأن الدولة اللبنانية �ألغت
ودائ��ع��ك��م ،فهذا ك��ل م��ا ّ
متخ�ض عن
عبقرية اخلرباء ،بالرغم من وجود
خطط بديلة وا�ضحة ،ال �سيما تلك
ال��ت��ي اقرتحتها جمعية امل�صارف
والقا�ضية ب�إن�شاء �صندوق ي�ستثمر،
وال يتملك ،بع�ض موجودات الدولة
وح��ق��وق��ه��ا ،ل��ي��ع��ي��د �إىل امل��ودع�ين
حقوقهم ،و�إن على املدى املتو�سط
والبعيد" ،جم���ددة رف�ضها خلطة
كتبت ب�أموال املودعني وامل�صارف،
م���ؤك��دة �أن��ه��ا تقف �ص ًفا واح���دًا مع
املودعني لرف�ض هذه اخلطة ،التي
ال تعايف فيها �سوى ا�سمها.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ج���ددت ال�سفرية
الفرن�سية يف لبنان �آن غريو� ،أم�س،
ت�أكيد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون دع��م ب�لاده للبنان ،حا�صة
يف ظل الظروف الراهنة .وا�ستقبل
الرئي�س اللبناين مي�شال عون� ،أم�س
�سفرية فرن�سا ل��دى لبنان يرافقها
امل�ست�شار ال�سيا�سي بال�سفارة جان
هيلربون؛ حيث مت عر�ض العالقات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  -ال��ف��رن�����س��ي��ة و���س��ب��ل
تطويرها يف املجاالت كافة ،بينما
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء الأو���ض��اع الداخلية
وم���رح���ل���ة م����ا ب���ع���د االن���ت���خ���اب���ات
النيابية واال�ستحقاقات الد�ستورية
املنتظرة� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل امل�ساعدات
الفرن�سية للبنان ،التي كان �آخرها
دفعة من حافالت للنقل امل�شرتك مت
ا�ستالمها يف مرف�أ بريوت.
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"جدار العجائب" ..لوحة سينمائية بـ"سيتي ووك"

دخول الزوار مجانا لجدة آرت بروميناد
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

�أع��ل��ن��ت �إدارة مو�سم ج��دة دخ���ول منطقة
ف��ع��ال��ي��ات ج���دة �آرت ب��روم��ي��ن��اد "جمان ًا"
جل��م��ي��ع ال�������زوار ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل��و���س��م؛
ب��ه��دف زي���ادة خ��ي��ارات مناطق الفعاليات
املجانية ،واال�ستمتاع بفعاليات وبرامج
املنطقة و�سط �أجواء احتفالية مميزة على
الواجهة البحرية .وتتميز منطقة جدة �آرت
بروميناد مبنظومة متكاملة من اخلدمات،
حيث ت�شهد يوميا عرو�ضا حية وم�سارح
على الواجهة البحرية ،وعرو�ضا للألعاب
النارية وفعاليات ترفيهية ،كما ت�ضم �أكرث
م��ن  95متجرا ومطعما ومقهى ومنطقة
ترفيهية لأل���ع���اب الأط���ف���ال ،وال��ع��دي��د من
اخليارات الأخرى املميزة.
وت�شهد املنطقة �إق��ب��اال ك��ب�يرا م��ن الأ���س��ر
والأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب م��ن اجل��ن�����س�ين منذ
ال�ساعات الأوىل الفتتاح املنطقة ،كما تتميّز
ب�أجوائها البحرية اجلميلة.
وحوّ ل "جدار العجائب" يف منطقة "�سيتي
ووك" مبو�سم ج��دة �ساحات املنطقة �إىل
لوحة �سينمائية جاذبة ل��ل��زوار بعرو�ضه
الفنية اجلميلة و�إ���ض��اءات��ه املميزة ،التي
�أ�ضفت بعد ًا �آخر من اجلمال الذي تتميز به
"�سيتي ووك".
و�أمام �شا�شة عر�ض يتجاوز حجمها 2160
مرت ًا مربع ًا تتو�سط منطقة "�سيتي ووك"؛ العرو�ض املرئية واملو�سيقية يف �ساحة م��ك�برات ���ص��وت ذات ج���ودة وموا�صفات
ي�صطف زوار امل��ن��ط��ق��ة ي��وم��ي�� ًا مل�شاهدة كبرية ت�ستوعب �آالف الزائرين ،كما ت�ضم عالية تنقل ال��زائ��ر يف جت��رب��ة �سينمائية

 55دار نشر
بـ"كتاب الجبيل"

محمية الملك سلمان
مالذ آمن للنسر األسمر
الريا�ض ـ البالد

اجلبيل ـ حمود الزهراين

يوا�صل معر�ض اجلبيل الأول للكتاب الذي
تنظمه الهيئة امللكية باجلبيل يف مركز امللك
عبدالله احل�ضاري ،فعالياته الثقافية والأدبية
و�سط ح�ضور كبري من املواطنني واملقيمني.
وي�شهد املعر�ض الذي ي�ستمر حتى يوم ال�سبت
القادم  55دار ن�شر حملية وخليجية ،والعديد
م��ن الأن�شطة والأرك����ان وال��ل��ق��اءات الثقافية
والأدبية وال�شعرية وور�ش العمل املتخ�ص�صة
يف تنمية مهارات الأطفال يف القراءة� ،إ�ضافة
�إىل جل�سات حوارية تناق�ش الق�ضايا الأدبية
على مر الع�صور الإ�سالمية.
ونفذ معر�ض الكتاب منذ انطالقته  27ور�شة
عمل و�أكرث من  45لقا ًء ثقافيًا وحواريًا ،حيث
ي�سعى املعر�ض لأن يكون �أحد �أهم املعار�ض
يف خارطة معار�ض الكتب الإقليمية والدولية،
وذلك انطال ًقا من مواكبة ر�ؤية اململكة 2030
املعززة واملحفزة ل�صناعة الثقافة ،بو�صفها من
مقومات جودة احلياة.
وت��ه��دف ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة ب��اجل��ب��ي��ل م��ن خ�لال
تنظيم املعار�ض والأن�شطة املختلفة �إىل جعل
املدينة مرك ًزا اجتماعيًا حا�ض ًنا وجاذبًا يلبي
االحتياجات التنموية مبا يتوافق مع متطلبات
جودة احلياة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

خُمتلفة .ويحيط بـ"جدار العجائب" العديد
من الأن�شطة الرتفيهية ومواقع الفعاليات

�أ�شبه مب�سرح كبري مهي�أ للعرو�ض املختلفة.
ويحر�ص زوار "�سيتي ووك" على التقاط
ال�صور التذكارية �أم��ام "جدار العجائب"
حل��ظ��ة ت����أث�ي�رات���ه ال��ب�����ص��ري��ة وع��رو���ض��ه
املتنوعة التي ت�ضفي بعد ًا �آخر من اجلمال
على جمال املنطقة.
من جهة �آخرى ،ي�ستقطب مو�سم جدة املزيد
م��ن ال�سياح وال����زوار بكرنفال م��ن الفرح
والرتفيه مبالمح عاملية؛ حيث يركز على
ال�برام��ج املتنوعة ،وال��ع��رو���ض امل�شوقة،
والتجارب العاملية اجل��دي��دة؛ وذل��ك يف 9
مناطق للفعاليات.
وت�شهد هذه املناطق  2800فعالية ترفيهية،
وث��ق��اف��ي��ة ،وف��ن��ي��ة ،و���س��ي��اح��ي��ة خمتلفة؛
متعددة اخليارات ،وملبية لكافة الرغبات
والأذواق ،وا�ستقطابها للعديد من الزوار
وال�سياح من خ��ارج اململكة؛ حيث تتوزع
الفعاليات على عدة مناطق يف مدينة جدة
التي تتميز ب�إطاللتها البديعة على �ساحل
إقبال الفت من الزوار
البحر الأحمر ،و�سط � ٍ
عليها نفدت معه تذاكر العديد من الفعاليات
اليومية.
وجت��د الأ���س��ر و�أط��ف��ال��ه��م يف "جدة بيري"
وجه ًا جديد ًا للرتفيه عرب �أكرث من  39لعبة
ترفيهية تنا�سب كافة الأعمار؛ وتعد جدة
بيري �أكرب مدينة �ألعاب متنقلة على �ساحل
اجل��اذب��ة ،وخ��ي��ارات متنوعة م��ن املطاعم البحر الأحمر ،كما ت�شهد منطقة �سيتي ووك
واملقاهي ،وفعاليات �أخ��رى جتعل املنطقة �إقامة فعاليات متنوعة يف  9مواقع بع�ضها
تقام لأول مرة على م�ستوى املنطقة ،حيث
ا�ستقطبت "�سيتي ووك" جن��وم املاجنا
وع�شاق الأن��ي��م��ي العاملية يف �أول مدينة
�أن��ي��م��ي م��ن نوعها يف ال��ع��امل� ،إىل جانب
فعاليات وبرامج عديدة جذبت الآالف من
الزوار خالل الأيام املا�ضية.
كما يجد ال�سياح يف منطقة "نادي جدة
لليخوت" م��ك��ان�� ًا مم��ي��ز ًا ل��ع�����ش��اق البحر
وجتارب املطاعم العاملية والأجواء البحرية
الفاخرة ،بينما ت�شهد عرو�ض "�سريك دو
�سوليه" امل��ث�يرة �إق��ب��ا ًال م��ت��زاي��د ًا م��ن زوار
جدة وع�شاق ال�سريك ،التي تعر�ض يومي ًا
جمموعة من الفقرات امل�شوقة ،التي يقدمها
عار�ضون عامليون من عدة دول.

ر�صدت حممية امللك �سلمان بن عبد العزيز امللكية عددًا كبريًا من مواقع
التع�شي�ش لطائر الن�سر الأ�سمر على �أرا�ضيها ،الذي يعد من �أهم ت�سجيالت
الر�صد على م�ستوى ال�شرق الأو���س��ط ،حيث يعد الن�سر الأ�سمر �ضمن
وعال يف �شبه اجلزيرة
الأنواع املهددة ،واملتناق�ص �أعدادها ب�شكل ملحوظ ٍ
العربية� ،أما على ال�صعيد العاملي فهو غري مهدد؛ ح�سب ت�صنيف القائمة
احلمراء لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة (.)IUCN
ويقيم الن�سر الأ�سمر يف و�سط وجنوب اململكة ،ويعد ثاين �أكرب الن�سور
بعد الن�سر الأذون� ،إذ يبلغ طوله�90-150سم ،وعر�ض جناحه بني -255
�220سم ،ووزنه  6000-11000غرام ،يع�ش�ش يف املنحدرات ،وال�شقوق
ال�صخرية ،والكهوف ال�صغرية العاليتني ،ويبني ع�شه من الأغ�صان اجلافة
و�أوراق ال�شجر والع�شب ،وي���ؤدي دورًا كبريًا يف املحافظة على �سالمة
النظام البيئي عرب تغذيت ِه اجلماعية التي ت�صل �إىل  15فر ًدا تطري مل�سافات
بعيدة ،لتتجمع ب�إ�شارة جماعية على جثث احليوانات النافقة كاجلمال،
واخل���راف ،وامل��اع��ز ،وال��وع��ول ،وال��غ��زالن ،وه��و بذلك مينع م��ن انت�شار

الأمرا�ض والعدوى منها .كما يتكاثر ب�شكل جماعي ويف م�ستعمرات ،بعد
ال�سنة الرابعة من عمره؛ لي�ضع بي�ضة واحدة بع�شه يف كل عام ،حيث يرعى
كل من الأبوين الفرخ يف فرتة ح�ضانة بني  48-54يوما ،ويبقى الأزواج
يف منطقة التع�شي�ش �ستة �أ�شهر تقريبا ،يف فرتة بني 115-110ي��وم��ا.
وترتكز جهود حممية امللك �سلمان بن عبد العزيز امللكية يف حتقيق التوازن
البيئي امل�ستدام؛ عرب حماية التنوع احليوي وبالأخ�ص الأن��واع املهددة
باالنقرا�ض؛ حيث تعمل املحمية على تهيئة بيئة حا�ضنة لأزواج الن�سر
الأ�سمر؛ ت�ضمن تواجدها وتكاثرها ب�شكل م�ستمر؛ عرب تفعيل برامج
حماية دائمة للمواقع :كربامج املراقبة والتقييم على املواقع
والأفراد بوا�سطة الأقمار ال�صناعية؛ لتتبع ومراقبة
حجم ،و�سلوك املجتمع ،ومناطق التغذية،
واالنت�شار ،والعمل على حمايتها من
الأخ���ط���ار امل���ه���ددة ل��ه��ا :ك��ال�����ص��ي��د،
والت�صادم ،والت�سمم الثانوي،
والتكهرب.

جامعة عفت تعزز مواهب
طالبات مدرسة فنون السينما
جدة ـ البالد

توا�صل مدر�سة الفنون ال�سينمائية يف جامعة عفت جهودها لإط�لاق
مبدعات يف جماالت ال�سينما .م�ؤخرا �أ�سدل ال�ستار على احلفل التكرميي
ملنظمي و�شركاء جناح مهرجان �شوريل  2022لأفالم الطالبات الذي انطلق
ح�ضوريا يف مقر اجلامعة بعد دورتني متتاليتني عرب الإنرتنت لدواعي
جائحة كورونا .وجرى خالل احلفل الذي �أقيم بح�ضور رئي�سة جامعة
عفت الدكتورة هيفاء ر�ضا جمل الليل ،تكرمي الطالبات واجلهات الراعية
وامل�شاركة وو�سائل الإع�لام ،وت�سليمهم �شهادات التقدير لإ�سهامهم يف
�إجناح الدورة الأخرية ملهرجان عفت ال�سينمائي.
وقد حظيت دورة املهرجان الأخ�يرة باهتمام جماهريي و�إعالمي الفت،
حيث مت تقدمي عرو�ض لأفالم من �إنتاج طالبات مدر�سة الفنون ال�سينمائية
باجلامعة ،بالإ�ضافة لعدد من الندوات والور�ش التدريبية التي قدمت
للجمهور مبقر اجلامعة ،التي �أداره��ا نخبة من حمرتيف فنون ال�سينما
من �ضيوف املهرجان ،منها ور�شة �إدارة املمثل يف الفيلم التي قدمتها
الفنانة ال�سعودية لنا القم�صاين ،وور�شة ت�صميم ال�صوت ال�سينمائي
التي قدمها الربوف�سور جون مار�شنت من جامعة و�سط تين�سي الأمريكية،
وور�شة الت�صوير ال�سينمائي من تقدمي بروف�سور جوناثن كار من جامعة
بورنيموث الربيطانية ،وور�شة النقد ال�سينمائي قدمتها الناقدة البحرينية

من�صورة اجلمري .الدكتور حممد غزالة رئي�س مدر�سة الفنون ال�سينمائية
بجامعة عفت قال� :إن املهرجان قدم ندوة عن �صناعة املهرجانات ال�سينمائية
كمن�صات للإنتاج والتوزيع ،كما قدم املهرجان ندوة م�ستقبل �صناعة �أفالم
التحريك ال�سعودية.
يذكر �أن مدر�سة الفنون ال�سينمائية بجامعة عفت ،قد ت�أ�س�ست �سنه 2013
حتت م�سمى ق�سم الإنتاج املرئي والرقمي ،لتكون �أول مدر�سة يف اململكة
خمت�صة بتدري�س �صناعة الأفالم والإخراج ال�سينمائي والر�سوم املتحركة،
وقد تخرجت �أول دفعاتها يف .2017

اختتام أعمال
ملتقى "اإلعالم التقني"
�أبها ـ مرعي ع�سريي

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني واملهني
مبنطقة ع�سري �أم�س �أعمال الن�سخة الثانية من امللتقى
الإع�لام��ي ،ال��ذي �أق��ي��م يف مدينة �أب��ه��ا ،وذل��ك حتت
عنوان "الإعالم التقني" بهدف ت�سليط ال�ضوء على
دور الإع�لام يف �إب��راز ما يحظى به جمال التدريب
التقني واملهني من تو�سع ودع��م لتدريب وت�أهيل
منت�سبيه ل�سوق العمل .وت�ضمن امللتقى ع��دد ًا من
اجلل�سات ،تناولت لقاء مديري االت�صال امل�ؤ�س�سي
بح�ضور وم�شاركة مدير عام الإدارة العامة لالت�صال
امل�ؤ�س�سي بامل�ؤ�س�سة الدكتورة فوزية احلربي ،وعدد
م��ن املخت�صني ،ومت��ح��ورت عناوينها ح��ول "�آلية
العمل يف �إدارة احل�سابات ،وا�ستعرا�ض �سيا�سة
�إدارة احل�سابات والتوا�صل االجتماعي" و"التدريب
التقني والإعالم" ،بالإ�ضافة �إىل "دور امل�ؤ�س�سة يف
دع��م خريجيها"� ،إىل جانب برناجمني تدريبني يف
مهارات االت�صال امل�ؤ�س�سي يف عامل اليوم ،و�صناعة
املحتوى الرقمي.

زمان
9
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 1386-7-3هـ

 1380-4-13هـ

1383-7-4هـ

1383-7-3هـ

انطالق بطولة دوري الناشئين للبلياردو والسنوكر

الدمام-حمودالزهراين

10

ينظم احت��اد البلياردو وال�سنوكر اليوم البطولة الأوىل ل���دوري النا�شئني ،يف
الريا�ض ،مب�شاركة �أك�ثر من  150العبا ميثلون  32ناديا يف مناف�سات البلياردو
وال�سنوكر .ومت تق�سيم الأندية امل�شاركة �إىل �أرب��ع جمموعات؛ حيث �ضمت الأوىل
"الفتح ،االتفاق .النجمة ،ال�سروات  ،القرية العليا ،التهامي ،ال�صقور ،الهالل“ و�ضمت
الثانية ”القاد�سية� ،ضمك .قفار ،جبه ،ال�شعلة ،حبونا ،الزلفي ،ال�صفا“.
ويف الثالثة" م�ضر ،الفرع ،الت�ضامن ،االحت��اد ،عكاظ ،الوعد .الأخ��دود� ،شرورة“
ويف الرابعة ،ال�شباب ،الوحدة ،القلعة ،وج � ،أحد ،الأهلي ،العربي ،جر�ش“.
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تتويج االتحاد بالدوري بدون جمهور
وليد ق�شران

لماذا نتعلق بما يؤلمنا؟
�س�ؤا ٌل رمبا تكون �إجابته �صعبة ،ورمبا ال جند له �إجابة،
وقد يخطر يف بالك �أيها القارئ �أم ٌر �أنت متعلق به وي�ؤملك،
ولكن ال حيلة ل��ك فيه كميولك الريا�ضي .يقول الكاتب
امل�صري �أني�س من�صور" :كل �إن�سان يبحث عن احلب..
الطفل يبحث عن احل��ن��ان ،وامل��راه��ق يبحث عن الزمالة،
والبالغ يبحث عن الزوجة ،والعجوز يبحث عن املمر�ضة،
وكلها �أن��واع من احل��ب ..وال ميكن اال�ستغناء عن احلب
�أبدًا".
فماذا لو اجتمعوا جميعًا يف احلب ذاته؟
وماذا لو تعلقت قلوبهم مبا �سيتعبهم يومًا؟
ُك ُّل ذلك ومل يقل �شغفهم وحما�ستهم؛ بل ازداد مبا تعلقوا به
ب�سبب ه��ذا احل��ب ت��رى البع�ض منهم م��ن ه��و يف غ�ضب
ُن�شرح ،ومنهم من يكون يف حرية ح�سابات
تام ،والآخر م ِ
النجاح �أو الف�شل.
ق�ص�ص احلب تلك ال تتعلق ب�شريك �إن�ساين بل بتحديات
م�ؤقتة وبطوالت خمتلفة و�سباقات منوعة.
فاجلميع م ّنا يرى نف�سه �أو قريبه �أو من العامة يُ�شرك فرحه
بفريق ما.
وترحه بريا�ض ٍة �أو ٍ
جتده يحزن للخ�سارة لوقتٍ طويل ويف ذات احلني يزيد
تعلقه ويطمح لالنت�صار م�ستقبلاً فتتعجب!
تلك هي الريا�ضة ت�ؤملنا ت���ار ًة ،وتفرحنا ت��ارة ،وتتحكم
مبزاجنا كل الأوق��ات ،ورغ��م ذلك يزيد االهتمام والتعلق
بها ،ونحن نعلم �أنها �سبب االنك�سار يف بع�ض الأحيان.
ولكن �أ�صبحنا مرتبطني بها ،واعتدنا عليها حتى و�إن كان
م���ؤملً��ا بع�ض ال�شيء ،فهناك من تعب ب�سببها وم��ن فارق
احلياة ب�سببها � ً
أي�ضا!
هذا التعلق املُتعب �أخرج لنا ت�سا�ؤال عميقا وهو :ملاذا نتعلق
مبا ي�ؤملنا؟

الريا�ض  -حممد اجلليحي

ينتظر �أن ت�����ص��در جل��ن��ة االن�����ض��ب��اط والأخ��ل�اق
باالحتاد ال�سعودي لكرة القدم عقوبة �ضد نادي
االحتاد؛ نتيجة �إلقاء جمهوره العديد من علب املاء
على �أر�ض امللعب خالل مباراته �أمام الهالل �ضمن
مباريات اجلولة  ٢٧من دوري املحرتفني ،يف حال
مت رفع وتدوين احلادثة من مراقب اللقاء.
ويف حال �سجلت حادثة الرمي ي�صبح االحتاد
مهددا بلعب �أول مباراة بعد القرار على �أر�ضه بدون

جمهور ،وبذلك يحرم االحتاد من جمهوره يف حال
كانت �آخر مباراة له هي التتويج التي �ستكون �أمام
الباطن يف � ،2022/6/23أو نقل �أول مباراة له
على �أر�ضه لتلعب على ملعب حمايد.
جدير بالذكر �أن جلنة االن�ضباط والأخالق �سبق
�أن عاقبت االحتاد نتيجة رمي العلب من جمهوره
�أرب��ع م��رات ،ومت تغليظ العقوبات �أك�ثر من مرة؛
�أول��ه��ا كانت خ�لال مواجهة الفيحاء واالحت���اد يف
تاريخ  ١١/٨ومت تغرمي االحتاد ع�شرة �آالف ريال

بعد سحب قرعة تصفيات ناشئي آسيا ...2023

األخضر في المجموعة الرابعة

جدة – البالد

�سحبت �أم�����س ق��رع��ة ت�صفيات ك���أ���س �آ�سيا
للنا�شئني حتت  17عام ًا  2023يف البحرين،
و�أ���س��ف��رت ع��ن ح��ل��ول منتخبنا للنا�شئني يف
املجموعة الرابعة� ،إىل جانب الهند وميامنار
واملالديف والكويت.
وي�شارك يف الت�صفيات  44منتخبا مت توزيعها
على  10جمموعات تقام بنظام التجمع ،بحيث
�ضمت  6جم��م��وع��ات  4منتخبات ،و�ضمت 4
جمموعات �أخرى  5منتخبات ،وتقام الت�صفيات
خالل الفرتة من � 1إىل � 9أكتوبر .2022
ويت�أهل �إىل النهائيات �صاحب املركز الأول
يف كل جمموعة� ،إىل جانب �أف�ضل  5منتخبات
حت�صل على املركز الثاين.
وجاء توزيع املنتخبات على النحو التايل:
 املجموعة الأوىل :اليابان ،الأردن� ،سوريا،الفلبني ،تركمان�ستان.
 املجموعة الثانية� :إندوني�سيا ،ماليزيا،فل�سطني ،غوام ،الإمارات.

 املجموعة الثالثة :ع��م��ان ،ال��ع��راق ،قطر،لبنان ،البحرين.
 امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة :ال��ه��ن��د ،ال�����س��ع��ودي��ة،ميامنار ،املالديف ،الكويت.
 املجموعة اخل��ام�����س��ة :ال��ي��م��ن ،بنغالد�ش،�سنغافورة ،بوتان.
 املجموعة ال�ساد�سة :تايالند ،فيتنام ،ال�صنيتايبيه ،نيبال.

 املجموعة ال�سابعة� :أ���س�ترال��ي��ا ،ال�صني،كمبوديا ،جزر �شمال ماريانا.
 املجموعة الثامنة :طاجيك�ستان� ،أفغان�ستان،تيمور ال�شرقية ،منغوليا.
 املجموعة التا�سعة� :إي���ران ،هونغ كونغ،قرغيز�ستان ،الو�س.
 امل��ج��م��وع��ة ال��ع��ا���ش��رة :ك��وري��ا اجلنوبية،بروناي� ،أوزبك�ستان� ،سريالنكا.

 147هدف ًا في  176مباراة ألغلى  5العبين في العالم..

مبابي األكثر مساهمة ..وصالح يؤكد نجوميته

جدة  -البالد

على مدار مو�سم طويل و�شاق ،برز العديد
من الالعبني من �أ�صحاب القيمة ال�سوقية
العالية مع فرقهم و�ساهموا يف العديد من
االنت�صارات ،م�ؤكدين مدى فائدتهم لفرقهم
يف املو�سم املنق�ضي مع �إ�سدال ال�ستار على
فعاليات الدوريات الكربى يف �أوروبا.
و���ش��ارك ال�لاع��ب��ون ال��ـ � 5أ���ص��ح��اب القيمة
ال�سوقية الأعلى يف فرقهم ،والبالغ جمموعها
 610ماليني يورو ،يف  176مباراة مبختلف
البطوالت ،و�سجلوا خاللها  147هدف ًا.
وب��ح�����س��ب م��وق��ع "تران�سفري ماركت"،
يت�صدر الفرن�سي كيليان مبابي العب باري�س
�سان ج�يرم��ان ،وامل��ت��وج معه بلقب ال��دوري
الفرن�سي ،قائمة �أغلى الالعبني بقيمة �سوقية

تبلغ  160مليون يورو ،و�شارك الالعب مع
فريقه ه��ذا امل��و���س��م يف  46م��ب��اراة بجميع
البطوالت و�ساهم يف  65هدفا ،حيث �سجل
 39و�صنع .26
وي���أت��ي ثاني ًا ال�نروي��ج��ي �إي��رل��ن��غ ه��االن��د،
املن�ضم م�ؤخر ًا �إىل �صفوف مان�ش�سرت �سيتي
قادم ًا من برو�سيا دورمتوند الأمل��اين ،حيث
تبلغ القيمة ال�سوقية ل�لاع��ب  150مليون
ي���ورو ،و���ش��ارك م��ع دورمت��ون��د ه��ذا املو�سم
بجميع البطوالت يف  30مباراة ،م�ساهما يف
 37هدفا حيث �سجل  29و�صنع .8
وجاء ثالث ًا الربازيلي فيني�سيو�س جونيور
العب ريال مدريد الإ�سباين ،الذي تبلغ قيمته
ال�سوقية  100مليون يورو ،حيث خا�ض مع
فريقه هذا املو�سم  51مباراة ،و�ساهم يف 41

هدفا حيث �سجل  21و�صنع .20
وح��ل راب��ع�� ًا النجم امل�صري حممد �صالح
الع��ب ليفربول ،ال��ذي تبلغ قيمته ال�سوقية
 100مليون ي��ورو �أي�����ض�� ًا ،حيث خا�ض مع
ف��ري��ق��ه ه���ذا امل��و���س��م  50م���ب���اراة يف جميع
البطوالت ،و�ساهم يف  47هدفا حيث �سجل
 31و�صنع  ،16وتوج بلقب هداف الربميري
ليغ للمو�سم الثالث على التوايل ،بعدما �سجل
 23هدف ًا يف البطولة مت�ساويا مع الكوري
�سون ،و�صنع  14هدف ًا.
وجاء يف املركز اخلام�س الربيطاين هاري
كني الع��ب توتنهام ،وتبلغ قيمته ال�سوقية
 100مليون يورو ،و�شارك مع فريقه يف 50
مباراة ،م�ساهما يف  37هدفا حيث �سجل 27
و�صنع � 10أهداف.

والعقوبة الثانية كانت بتاريخ  ١٨/٩خالل مباراة
الن�صر ومت تغرمي االحت��اد � ٦٥أل��ف ري��ال؛ نتيجة
ت��ك��رار املخالفة م��ع حت��ذي��ر االحت���اد ب��ع��دم تكرار
خمالفات جمهوره.
ال��ع��ق��وب��ة ال��ث��ال��ث��ة ك��ان��ت ب��ت��اري��خ  ٢٤/٩خ�لال
مواجهة التعاون ومببلغ  ٤٢٥٠٠ريال مع عقوبة
اللعب ب��دون جمهور ،ولكن اللجنة ارت���أت تعليق
العقوبة مل��دة �ستة �أ�شهر وا�ستكمالها الحقا فيما
لو تكررت خمالفات جمهور االحت��اد� ،أما العقوبة

الرابعة فكانت يف  ٢١/١خالل مواجهة الفي�صلي
ومت معاقبة االحتاد مببلغ  ٣١٢٥٠رياال مع �إلغاء
تعليق عقوبة اللعب على �أر����ض االحت���اد ب��دون
جمهور وال�صادر �سابقا بتاريخ  ٢٦/٩ومت فر�ض
العقوبة وتطبيقها خالل مباراة الن�صر الدورية يف
جدة بتاريخ  ١٠/٢وانتهت بفوز االحتاد بثالثية
نظيفة.
وبعد الكال�سيكو الأخ�ي�ر ،هل �ستكون العقوبة
اخلام�سة بانتظار جمهور االحتاد؟

رياضة
11
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الحزم يودع دوري األضواء رسميا..

الصراع على اللقب يشتعل ..و 10فرق في دوامة الخطر

فهد العوير�ضي

الفيحاء يدخل التاريخ
مل ي��ك��ن �أك��ث�ر امل��ت��ف��ائ��ل�ين م���ن حم��ب��ي ن���ادي
الفيحاء القادم من الدرجة الأوىل ،يتوقع-
ول��و بن�سبة ب�سيطة� -أن ي�صحو من احللم
ويجد فريقه بط ًال لأغ��ل��ى ب��ط��والت املو�سم
ال�سعودية"
ك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني" خ�صو�ص ًا �أن
مناف�سه يف النهائي فريق ثقيل فني ًا ومدجج
بالنجوم بحجم فريق مثل ال��ه�لال ،الفريق
الذي امتلأت خزينته بالذهب ،ومتر�س كثري ًا
على مثل هذه النهائيات.
وك���ان �أك�ث�ر حمبي الفيحاء ت��ف��ا�ؤ ًال يتمنى
�أن ينتهي هذا الكرنفال والعر�س الريا�ضي
الكبري بنتيجة مقبولة ت�ساعد على ا�ستمرار
الفيحاء يف �صناعة فريق ي�ستطيع املناف�سة
يف املوا�سم املقبلة.
ل��ك��ن ال�����ص��رب��ي ف����وك رازوف���ي���ت�������ش م���درب
الفيحاء فاج�أ اجلميع با�ستطاعته التعامل
م��ع الأج����واء ال�صاخبة يف النهائي الكبري
بذكاء ،و�سري املباراة كما يريد ،رغم الهدف
املفاجئ والقاتل يف توقيته مع نهاية ال�شوط
الأول ،الذي �سجله الهالل بعد �أن �سلمه ملعب
امل��ب��اراة يف ال�شوط الأول ،و�أن��ه��ى املباراة
با�ستخدام �سالحه املميز املتمثل يف حمرتفه
رام���ون لوبيز بت�سجيل ال��ت��ع��ادل يف مطلع
ال�شوط الثاين ليجرب الهالل على الو�صول
�إىل الأ���ش��واط الإ�ضافية ليحتكم الفريقان
�إىل رك�لات الرتجيح التي كانت من ن�صيب
الفريق الفيحاوي بنتيجة  2/4متوج ًا جهود
كل الفيحاويني بتحقيق احللم ك�أول بطولة
كربى يف تاريخه ليكتب التاريخ من �أر�ض
ملعب اجلوهرة بجدة ،وت�سلم الك�أ�س من يد
�سمو ويل العهد ،ك�أول فريق �سعودي يحظى
بهذا ال�شرف.

جدة – هالل �سلمان

ا�شتعلت املناف�سة على لقب الدوري بعد ختام
اجل��ول��ة ال��ـ  27ال��ت��ي �شهدت ف��وز ال��ه�لال على
املت�صدر االحت��اد ،وتقلي�ص الفارق معه �إىل 3
نقاط فقط قبل  3ج��والت من اخلتام ،وت�أكيد
هبوط احلزم ر�سميا �إىل دوري الدرجة الأوىل
ليكون �أول املودعني لدوري الأ�ضواء.
الكال�سيكو الكبري ك��ان احل��دث الأب���رز يف
اجلولة الـ  27التي ا�ستكملت بعد توقفها لأكرث
من �أ�سبوع ،و�إع��ادة جدولة اجلوالت الثالث
املتبقية ،التي �ست�شهد �صراعا م�ستعرا؛ �سواء
يف القمة ب�ين االحت���اد وال��ه�لال� ،أو يف قاع
الرتتيب حيث يهدد اخلطر العديد من الفرق.

االحتاد يحتاج  7نقاط
رغم اخل�سارة يف الكال�سيكو� ،إال �أن االحتاد

ثم يحل �ضيفا على الفتح ،قبل �أن ي�ستقبل
ال��ف��ي�����ص��ل��ي يف اجل���ول���ة الأخ���ي���رة ،وق��ل��ل��ت
اخل�سارة �أم��ام الفيحاء يف ث��اين �أي��ام العيد
حظوظ الهالل يف االحتفاظ بلقبه.

ال ي��زال الأق���رب حل�سم لقب ال����دوري ،حيث
ي��ح��ت��اج �إىل  7ن��ق��اط م��ن اجل����والت ال��ث�لاث
الأخ�ي�رة التي يالقي فيها الطائي يف حائل
الأح����د امل��ق��ب��ل م��ن دون جن��م��ه روم��اري��ن��ي��و
امل��وق��وف وح��ار���س��ه امل�����ص��اب غ��روه��ي،
قبل  10فرق يف دوامة اخلطر
�أن يواجه االتفاق يف الدمام ،ثم ي�ست�ضيف
الباطن يف اجلولة الأخرية ،وتعترب اخل�سارة با�ستثناء �أ�صحاب املراكز الـ  5الأوىل :االحتاد
ممنوعة على (العميد) الذي يكفيه الفوز يف والهالل والن�صر وال�شباب و�ضمك ،يهدد اخلطر
مباراتني والتعادل يف واحدة ،على افرتا�ض  10فرق حتتل املراكز من الـ � 6إىل الـ  ،15وهي
�أن الهالل �سيك�سب مبارياته الثالث املتبقية ،الفيحاء و�أب��ه��ا ( 34نقطة لكل منهما) والفتح
وق��د تخدم االحت��اد النتائج الأخ��رى ويتوج ( )32والطائي ( )31والأهلي واالتفاق والرائد
( 30نقطة لكل منهم) والتعاون والفي�صلي (29
دون هذه احل�سابات.
�أما الهالل فيحتاج للفوز مببارياته الثالث نقطة لكليهما) والباطن (.)26
امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ع خ�����س��ارة االحت�����اد يف م��ب��اراة ه���ذا ال���واق���ع ���س��ي��زي��د م��ن �إث�����ارة و�أه��م��ي��ة
�أو ت��ع��ادل��ه يف م��ب��ارات�ين ل��ي��ت��وج ب�أف�ضلية اجل��والت الثالث املتبقية لأن اخلطر حمدق
املواجهات املبا�شرة ،حيث �سي�ست�ضيف �أبها باجلميع ،والأقرب ملرافقة احلزم هو الباطن

�صاحب املركز قبل الأخري الذي ال جمال �أمامه
للتفريط ب�أي نقطة بعد خ�سارته �أمام التعاون
يف هذه اجلولة ،حيث �سيواجه احلزم خارج
ملعبه ثم ي�ست�ضيف �ضمك قبل �أن يحل �ضيفا
على االحتاد.
وبحكم تاريخهما وعراقتهما و�شعبيتهما،
يتجه الرتكيز �إىل فريقي الأه��ل��ي واالتفاق
اللذين يتعني عليهما خو�ض اجلوالت املقبلة
وك���أن��ه��ا م��ب��اري��ات ك���ؤو���س ال تقبل �أن�صاف
احللول ،وبعد التعادل املخيب مع �أبها �سيلعب
(الراقي) مباراة كال�سيكو خارج ملعبه �أمام
الن�صر ،ثم ي�ستقبل الرائد قبل �أن يحل �ضيفا
على ال�شباب� ،أما (فار�س الدهناء) الذي حقق
ف��وزا كبريا على احل��زم ف�سيحل �ضيفا على
الفي�صلي ،ثم ي�ستقبل االحت��اد قبل �أن يطري
ملواجهة الفيحاء يف اجلولة الأخرية.

روما يواجه فينورد في نهائي كأس المؤتمر األوروبي
جدة – البالد

مي���ل���ك اخ���ت�������ص���ا����ص���ي ال���ب���ط���والت
الأوروب��ي��ة امل���درّب الربتغايل جوزيه
م��وري��ن��ي��و ف��ر���ص��ة م��ن��ح ال��ل��ق��ب ال��ق��اري
لفريقه روم��ا الإي��ط��ايل ،عندما يالقي
فينورد روتردام الهولندي م�ساء اليوم
الأربعاء يف العا�صمة الألبانية تريانا،
يف نهائي الن�سخة الأوىل من م�سابقة
امل�ؤمتر الأوروبي "كونفرن�س ليغ".
و�أك����د م��وري��ن��ي��و ���ص��اح��ب � 4أل��ق��اب
قارية 2 ،يف دوري الأبطال مع بورتو
ال�ب�رت���غ���ايل ( )2004و�إن���ت��ر م��ي�لان
( )2010ومثلهما يف امل�سابقة الرديفة
"يوروبا ليغ" م��ع ب��ورت��و ()2003
ومان�ش�سرت يونايتد (� )2017أن الأندية
الكربى يجب �أن ت�أخذ هذه البطولة على
حممل اجلد.
وكان روم��ا ،املتوّج ب�آخر �ألقابه عام
 2008يف ك�أ�س �إيطاليا ،تعرّ�ض ل�صفعة
يف الن�سخة احلالية ،بخ�سارته �أم��ام
بودو غليمت الرنويجي ( )6-1يف دور
املجموعات وه��ي �أك�بر هزمية لفريق
ي��ق��وده مورينيو ،لكنه ا�ستعاد نغمة

الفوز وبلغ النهائي.
وت�����درك ج��م��اه�ير ف��ري��ق ال��ع��ا���ص��م��ة
ً
خ�صو�صا
�أهمية �إحراز لقب قاري �أوّل،
بعد ف�شل احللول بني الـ  4الأوائ��ل يف
ال��دوري الإي��ط��ايل والت�أهل �إىل دوري
الأب���ط���ال ،ف��اك��ت��ف��ى ب��احل��ل��ول ���س��اد���س ً��ا
وحجز بطاقة "يوروبا ليغ".
موا�ساة �إيطالية..
ً
تاريخيا ،خ�سر روما نهائيني قاريني،

ك�أ�س الأبطال عام � 1984أمام ليفربول
ب���رك�ل�ات ال�ترج��ي��ح ،وك����أ����س االحت���اد
الأوروبي � 1991أمام مواطنه �إنرت� ،إذا
ما ا�ستثنينا تتويجه بلقب ك�أ�س املدن
وامل��ع��ار���ض (حت�� ّول��ت الح��ق��ا �إىل ك�أ�س
االحت���اد الأوروب�����ي) ع��ام  1961على
ح�ساب برمنغهام.
ويبحث مورينيو ( 59ع��ام ً��ا) ال��ذي
مل يخ�سر �أي نهائي ق��اري (با�ستثناء

ال�سوبر الأوروبي  3مرات) ،عن فر�صة
تعوي�ض رح�لات��ه املتعرثة �آخ��ره��ا مع
توتنهام.
وتعوّل �إيطاليا التي منحها مورينيو
�آخ���ر ل��ق��ب ق���اري م��ع �إن�ت�ر يف ،2010
�أن يعيدها امل��درب املميز �إىل من�صات
التتويج ،بعد مو�سم كارثي عجزت فيه
�أندية "�سريي �أ" عن بلوغ ربع نهائي
دوري الأبطال ،وف�شل املنتخب الأزرق

م��رة ثانية ت��وال��ي ً��ا يف ب��ل��وغ نهائيات
ك�أ�س العامل ،رغم �إحرازه لقب الن�سخة
الأخرية من ك�أ�س �أوروبا.
و�إذا كان روم��ا قد خا�ض  14مباراة
منذ ال�صيف املا�ضي لبلوغ النهائي ،ف�إن
فاينورد قطع م�سارا طويال �شهد خو�ضه
 19مباراة منذ الأدوار التمهيدية يف
يوليو للو�صول �إىل تريانا.
ويعوّل روما على مهاجمه الإجنليزي
تامي �أبراهام (ً 24
عاما) القادم مقابل
 40مليون ي���ورو م��ن ت�شل�سي ،ال��ذي
�سجل ً 27
هدفا يف خمتلف امل�سابقات
ه��ذا امل��و���س��م 9 ،منها يف "كونفرن�س
ليغ".
دعم �ألباين
�صمد الهولنديون �أم��ام مر�سيليا يف
�إي��اب ن�صف النهائي ( 0-0بعد الفوز
ً
ذهابا  )2-3بحثا عن موا�صلة امل�شوار
نحو لقب قاري رابع ،بعد ك�أ�س الأبطال
� 1970ضد �سلتيك ،واث��ن�ين يف كا�س
االحتاد الأوروبي (� 1974ضد توتنهام
و� 2002ضد بورو�سيا دورمتوند).
ً
وف�ضال عن �صالبة تنظيمه و�ضغطه
امل�����س��ت��م��ر ،ميتلك ف��ري��ق امل����درب �أرين
���س��ل��وت �أف�����ض��ل ه����داف يف امل�����س��اب��ق��ة
�سريييل دي�سري�س (� 10أهداف).
وبرغم �ألقابه القارية� ،إال �أن فاينورد
ت��راج��ع يف العقدين الأخ�يري��ن ،حيث
عجز ع��ن تخطي دور املجموعات يف
دوري الأب���ط���ال ،ف��ي��م��ا ح ّ���ل ث��ال��ث ً��ا يف
ال��دوري الهولندي بفارق  11نقطة عن
�أياك�س البطل.

�إيغالو يت�صدر الهدافني
مل ي�����س��ج��ل ال���ن���ي���ج�ي�ري �إي����غ����ال����و يف
مباراة الكال�سيكو لكنه ال ي��زال مت�صدرا
ترتيب الهدافني بـ  21هدفا ،متقدما على
رومارينيو جنم االحتاد الذي رفع ر�صيده
�إىل  18ه��دف��ا لكنه �سيغيب ع��ن اجلولة
املقبلة ،وه��و ما مينح الفر�صة لتالي�سكا
للحاق به حيث �سجل مهاجم الن�صر 17
ه��دف��ا ،متفوقا ب��ه��دف ع��ل��ى ال��ك��ام�يروين
تاوامبا هداف التعاون.
و���ش��ه��دت ه���ذه اجل��ول��ة ب��ط��اق��ة ح��م��راء
وحيدة كانت من ن�صيب م�صطفى مالئكة
حار�س الفي�صلي �أمام ال�شباب ،واحت�سبت
فيها ركلتا جزاء للحزم �سجلها �أوال جون،
ولالحتاد �سجلها روما.

مباريات الجولة الـ 28
اجلمعة  27مايو

احلزم × الباطن
الرائد × ال�شباب

ال�سبت  28مايو

الفي�صلي × االتفاق
الن�صر × الأهلي

الأحد  29مايو

�ضمك × الفتح
الفيحاء × التعاون
الهالل × �أبها
الطائي × االحتاد.

قضية النصر ضد بيرسيبوليس تنتهي بالرفض
جدة – البالد

انتهت ق�ضية �شكوى ن��ادي الن�صر �ضد بري�سيبولي�س
الإي����راين بالرف�ض م��ن قبل حمكمة التحكيم الريا�ضي
الدولية (كا�س) حيث �أيدت قرار االحتاد الآ�سيوي ال�سابق.
و�أك��د االحت��اد الآ�سيوي يف بيان له ترحيبه بقرار
حمكمة التحكيم ال��ري��ا���ض��ي ،القا�ضي ب��رد اع�ترا���ض
ن��ادي الن�صر على ق��رار جلنة اال�ستئناف يف االحت��اد
القاري ،وال�صادر بتاريخ  16نوفمرب  .2020وكانت
جلنة االن�ضباط والأخ�لاق يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم قررت يف � 9أكتوبر  ،2020رد االعرتا�ض املقدم

م��ن ن��ادي الن�صر ،وامل�ستند للمادة  59م��ن تعليمات
بطولة دوري �أبطال �آ�سيا  ،2020حول �أهلية م�شاركة
ع��دد م��ن الالعبني يف �صفوف ن���ادي بري�سيبولي�س،
الذين �شاركوا يف مباراة الفريقني �ضمن الدور ن�صف
النهائي لدوري �أبطال �آ�سيا ملنطقة الغرب .وبعد ذلك،
ق��ررت جلنة اال�ستئناف يف االحت���اد الآ���س��ي��وي لكرة
القدم رد ا�ستئناف نادي الن�صر لقرار جلنة االن�ضباط
والأخ�لاق ،والآن �أ�صدرت حمكمة التحكيم الريا�ضي
قرار ًا بت�أييد قرار جلان االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم،
لتكتب نهاية هذه الق�ضية.

إعالن شواغر وظيفية
بشركة الخليج العربي للصيانة والمقاوالت
م

املهنة

مــديــر

مالحظات

العدد

1

مـ�شروع 1

حا�سببل علببى بكالوريو�ببس يف الهند�سببة � -سعببودي اجلن�سيببة  -ولديببه خببرة يف
جمببال الكهرباء اأو اإنارة ال�سببوارع ال تقل عن خم�س �سنوات ويحمل رخ�سة قيادة
�سعودية مع توفري �سيارة منا�سبة.

2

كـهربـاء 3

حا�سببل علببى بكالوريو�ببس يف الهند�سة �سعببودي اجلن�سية ولديببه خرة يف جمال
الكهرببباء اأو اإنببارة ال�سوارع ال تقببل عن �سنة ويحمببل رخ�سة قيببادة �سعودية مع
توفري �سيارة منا�سبة.

3

مـراقــب 9

حا�سببل على �سهادة الثانوية اأو دبلببوم ولديه خرة يف جمال االأعمال الكهربائية
واإنارة ال�سوارع ال تقل عن ثالث �سنوات ويحمل رخ�سة قيادة �سعودية مع توفري
�سيارة فان لكل منهم موديل ال يقل عن 2015م وتكون مهمة هذا املراقب مع فريق
عمله القيام باأعمال التح�سينات واأعمال ال�سيانة الدورية.

4

كهربائي
الطوارئ

3

لديببه خرة يف جمال الكهرباء واإنببارة ال�سوارع ال تقل عن ثالث �سنوات ويف�سل اأن يكون
مببن جن�سية عربية وتكون مهمته مببع فريق عمله القيام باإ�سالح االأعطال الطارئة على
ً
�سباحا ويحمل رخ�سة
�سبكببة االإنارة يف الفرتة من الثانيببة ع�سرة م�ساءً حتى ال�ساد�سببة
قيادة �سعودية مع توفري �سيارة فان له موديل ال يقل عن 2015م ويكون برفقته عامل.

5

كهربائي 18

لديه خببرة يف تنفيببذ االأعمببال الكهربائية والتو�سيببالت والتمديببدات الإنارة
ال�سببوارع بخرة ال تقل عن ثالث �سنوات ويكببون �سمن فريق املراقبني للعمل يف
اأعمال ال�سيانة الدورية واأعمال التح�سينات يف امل�سروع.

عــامــــل 9
مــ�شـــاح 1

يكون �سمببن فريق املراقب للعمل يف اأعمال التح�سينببات واأعمال ال�سيانة ل�سبكة
االإنارة �سمن حدود امل�سروع.

6
7

مهنـد�س

�سركة اخلليج العربي

خرة � 3سنوات.

حممد ال�سيد

أخيرة
12
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«العدل» تطلق مؤشر
الحركة المالية عبر «ناجز»

الريا�ض  -البالد

منحت وزارة العدل عموم امل�ستفيدين فر�صة متابعة احلركة املالية
لطلبات التنفيذ ب�شكل �إلكرتوين عرب بوابة ناجز للخدمات العدلية Najiz.
 ،saبحيث ت�ستعر�ض لهم احلركة املالية عرب م�ؤ�شرات تبني مبالغ املطالبات
واملبالغ املتبقية بالإ�ضافة �إىل املبالغ اجلاري حتويلها يف حال مت ال�سداد
من قبل املنفذ �ضده.
وبينت ال���وزارة �أن اخل��دم��ة اجل��دي��دة تت�ضمّن خ �ي��ار ًا �آخ��ر ي�ستهدف
متابعة "�سجل احلركة املالية" ،عرب خيار �أ�سفل ال�شا�شة يحتوي املزيد
من التفا�صيل اخلا�صة باحلركة املالية مثل �إجمايل املبلغ املطلوب تنفيذه،
و�إجمايل ما �أُودع حل�ساب طالب التنفيذ واملبلغ املتبقي يف طلب التنفيذ
وتاريخ الإجراء وحالته.
ود�شن وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين يف مار�س املا�ضي
"املحكمة االفرتا�ضية للتنفيذ" التي تخت�صر �إجراءات التنفيذ من  12خطوة
�إىل خطوتني فقط ،دون تدخل ب�شري ،حيث ي��أت��ي ه��ذا امل�شروع ام�ت��داد ًا
مل�شاريع ال��وزارة الإ�سرتاتيجية �ضمن براجمها يف التحول الرقمي؛ بهدف
ت�سهيل اخلدمات على امل�ستفيدين ،وحت�سني �إجراءات التقا�ضي.
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تعاون سعودي  -كوري لتشجيع المواهب الفنية
الريا�ض  -البالد

�أب��رم املعهد امللكي للفنون التقليدية ،اتفاقية تعاون مع
مدر�سة الفنون الأدائية يف جامعة كوريا الوطنية للفنون
يف جمهورية كوريا اجلنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون يف
جمال الفنون الأدائية و�إث��راء الفنون التقليدية من خالل

عدة مبادرات تهدف �إىل تطوير برامج تعليمية و�إن�شاء
ب��رام��ج للتبادل ال�ط�لاب��ي و�أع �� �ض��اء هيئة ال�ت��دري����س بني
املنظمتني ،والتعاون يف جمال البحوث والدرا�سات.
وقع االتفاقية مدير عام املعهد املكلف الدكتورة �سوزان
اليحيى ،وعميدة مدر�سة الفنون الأدائية يف جامعة كوريا

الوطنية للفنون الدكتورة كيم �سيم جن ،حيث �سي�سهم هذا
التعاون يف ت�شجيع املواهب الوطنية وذوي الريادة من
الفنانني واحلرفيني وال�شغوفني بالفنون التقليدية يف كال
البلدين ،من خالل دعم ا�ستدامة ا�سهاماتهم يف هذا املجال،
وتوفري املحفزات ملوا�صلة �أعمالهم والتعريف بها.

تحذير من تناول األعشاب
دون استشارة طبية

جدة  -البالد

ح��ذر املركز الوطني للطب البديل والتكميلي ،من م�ضاعفات
بع�ض الأع�شاب التي يتم تناولها على ال�صحة العامة.
وقال املركز� :إن الأع�شاب ميكنها �أن تعالج بع�ض الأمرا�ض �أو
تخفف حدتها و�أعرا�ضها ،ولكنها قد ت�سبب الكثري من امل�ضاعفات،
م�شدد ًا على �ضرورة احلر�ص على اال�ست�شارة الطبية قبل البدء
بتناول �أي ع�شبة �أو خلطة ع�شبية.
وي�ق��وم بع�ض العطارين بتح�ضري خلطاتهم الع�شبية بطرق
ع�شوائية غري مدرو�سة من حيث ن�سب الأع�شاب امل��وج��ودة يف
اخللطة ،ب�سبب جهلهم باملواد الفعالة وغري الفعالة يف الع�شب مما
يجعل تلك اخللطات خطر ًا على امل�ستهلك ،كما يلج�أ بع�ضهم �إىل
�أ�سلوب الغ�ش والت�ضليل بخلط الأع�شاب ب�أدوية �صيدالنية ،وتباع
على �أنها طبيعية �أو ب�أع�شاب �أخرى عدمية الفائدة ويكون املري�ض
هو املت�ضرر الوحيد عندما ي�ستخدم هذه اخللطات ،بينما يجهل
بع�ض العطارين احلالة ال�صحية للم�ستهلك كوجود ح�سا�سية لنوع
معني من الأع�شاب وامل�ضاعفات التي قد تظهر من جراء ا�ستخدام
تلك اخللطات الع�شوائية.

عالمات تشير لإلصابة
بالتهاب الكبد المناعي
الريا�ض  -البالد

ع��ددت مدينة امللك فهد الطبية� ،أعرا�ض التهاب الكبد املناعي وطرق
عالجه ،حمذرة من �أن عدم عالجه ي�ؤدي �إىل تليف �أو ف�شل الكبد.
وق��ال��ت� :إن التهاب الكبد املناعي ي�ح��دث عند مهاجمة ج�ه��از مناعة
اجل�سم خلاليا الكبد ،مبينة �أن هناك �ست عالمات حتذيرية للمر�ض،
وهي :ال�شعور با�ضطراب يف البطن ،وا�صفرار اجللد وبيا�ض العينني
(الريقان) ،وظهور الأوعية الدموية غري الطبيعية على اجللد ،والطفح
اجل�ل��دي ،و�آالم املفا�صل ،واختفاء احلي�ض ،مفيدة ب ��أن ط��رق العالج
تتمثل يف تناول الأدوية وزراعة الكبد .ويتم عالج التهاب الكبد املناعي
الذاتي عاد ًة بوا�سطة بع�ض الأدوية الكابتة لعمل اجلهاز املناعي ،ما يقلل
من ردة الفعل االلتهابية يف الكبد ،كما ي�ساعد هذا النوع من الأدوية يف
كبت �أعرا�ض املر�ض ومنع تفاقمه لدى �أكرث من  80%من املر�ضى ،كما
تتم معاجلته باملناعة الذاتية بوا�سطة دواءي��ن �أ�سا�سيني :بريدنيزون
( )Prednisoneال��ذي يعطى يف ب��داي��ة ال�ع�لاج بجرعة ك�ب�يرة ،ثم
تتناق�ص تدريجيًا مع تقدم العالج ،والآزاثيوبرين (،)Azathioprine
وهو دواء من جمموعة الأدوية الكابتة للجهاز املناعي.
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تقاليد زراعية
تعترب حرفة الزراعة يف منطقة ع�سري� ،إحدى ال�سبل املعي�شية التي مار�سها الإن�سان منذ القدم ،فقد ظلت فئة من فالحي هذه املنطقة يف �سهولها وجبالها
ً
ً
ُ
وي�ستدل املزارعون بر�ؤية وحركة مطالع النجوم
قدمية يف حراثة وزراعة الأر�ض.
وطرقا
عادات
متم�سكني بو�سائل الزراعة القدمية ،وي�ستخدمون
ٍ
كداللة على بداية عملية احلراثة لكل حم�صول زراعي ،فزراعة نبات الذرة تبد�أ بر�ؤية جنم �سهيل ،وقطف التمر بظهور جنم اجلبهة ،وهكذا .ويبدو
املزارع �صالح الوادعي البالغ ( 70عام ًا) ي�ستعر�ض �إنتاج �أر�ضه مبحافظة ظهران اجلنوب.

أسباب تدعو لنقع المانجو في الماء

جدة  -البالد

�أكد تقرير �صحي �أن هناك ثالثة �أ�سباب تتطلب بنا ًء
عليها نقع املاجنو يف املاء قبل تناولها من قبل امل�ستهلك.

و�أ� � � � �ش� � � ��ار ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � � � ��ذي ن � �� � �ش� ��ره م ��وق ��ع
"� ،"timesofindiaإىل �أن الأ�سباب تت�ضمن �إزالة
امل��واد الكيميائية ،التي تنتج عن ا�ستخدام املبيدات
احل�شرية واملواد الكيميائية للحفاظ على املاجنو.
ول�ف��ت التقرير �إىل �أن الأ��س�ب��اب تتمثل يف خف�ض
احلرارة ،فتناول املاجنو يرفع من درجة حرارة
اجل�سم ،ل��ذا ف ��إن نقعها يف امل��اء ي�ساعد يف
تقليل خا�صية توليد احل ��رارة للفاكهة،
بينما يتخل�ص ال�سبب الثاين يف �أنه
يجب التخل�ص من املبيدات احل�شرية
وامل ��واد الكيميائية التي توجد يف
املاجنو؛ كونها قد ت�سبب تهيج اجللد
والغثيان وتهيج اجلهاز التنف�سي،
وك ��ذل ��ك احل �� �س��ا� �س �ي��ة وال �� �س��رط��ان
وال�صداع ،بينما ال�سبب الثالث هو
�إزال��ة الأو�ساخ من الق�شرة� ،إذ يُ�ساعد
نقع املاجنو ،وغ�سلها يف �إزالة الأو�ساخ
العالقة بق�شرتها ،والتخل�ص من ال�شوائب
التي حتتوي على حم�ض الفيتيك ال��ذي مينع
امت�صا�ص املعادن.

خطوات مهمة لحفظ نسخة
احتياطية بـ»واتساب»

«إثراء» تنهي تصوير فيلم «طريق الوادي»

البالد  -وكاالت

يتوج�س الكثريون من م�ستخدمي تطبيق "وات�ساب"،
من �ضياع ر�سائلهم ومرفقاتهم الهامة من �صور ومقاطع
فيديو؛ لأنهم ال يدركون طريقة عمل ن�سخة احتياطية منها
عرب خدمة "جوجل درايف".
وقال موقع "�إنديا توداي"� :إن اخلطوات املثالية حلفظ
ال��ر��س��ائ��ل وال���ص��ور وم�ق��اط��ع الفيديو املهمة يف خدمة
التخزين ال�سحابي "جوجل درايف" ،تتمثل يف فتح
تطبيق وات�ساب ،وال�ضغط على �أيقونة ثالثية النقاط،
التي تظهر يف الزاوية اليمنى العليا من ال�شا�شة الرئي�سة،
ومن ثم ال�ضغط على الإعدادات والتوجه �إىل الدرد�شات،
ث��م �أي�ق��ون��ة ن�سخ احتياطي ل�ل��درد��ش��ة ،ومنها �إىل ن�سخ
احتياطي
احتياطي �إىل جوجل دراي��ف ،وحتديد خيار
ّ
بخالف "�أبدًا" ،و�ضبط الن�سخ االحتياطي على "يومي
�أو �أ�سبوعي �أو �شهري" ،و�سيتم ن�سخ حمادثاتك احتياطيًّا
تلقائيًّا من وقت لآخر ولن تقلق ب�ش�أن فقدها .مبين ًا �أهمية
�أهمية حتديد ح�ساب جوجل الذي يرغب ال�شخ�ص يف عمل
ن�سخة احتياطية من حمفوظات الدرد�شة اخلا�صة بك عليه.

الدمام  -البالد

�أكمل مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء"،
ت�صوير فيلم "طريق الوادي"� ،ضمن م�شاركة "�إثراء"
يف اجل �ن��اح ال �� �س �ع��ودي مل �ه��رج��ان ك ��ان ال�سينمائي
2021م ،وذلك ا�ستعدا ًدا لإطالقه العام املقبل .وجتول
الفيلم يف �أك�ث�ر م��ن  10م��واق��ع ت�صوير يف و�سط
اململكة وجنوبها ،كما مت بناء قرية كاملة لت�صوير
الفيلم ال�سينمائي يف منطقة تنومه جنوب اململكة،
حيث عمد "�إثراء" �إىل ت�صوير ق�صة الفيلم الذي �أعاد
احل�ي��اة لق�صر "املقر – النما�ص" بعد �أن ك��ان ً
مغلقا

لفرتة جتاوزت � 8أعوام ،مما �أ�سهم يف انتعا�ش حركة
ال�سياحة وجذب ال��زوّار �إىل املنطقة ،يف حني �صورت
م�شاهد �أخرى يف قرية "�صدريد" .وقال رئي�س الفنون
امل�سرحية وال�سينما يف "�إثراء" واملنتج لفيلم "طريق
الوادي" م��اج��د زه�ي�ر � �س � ّم��ان� :إن �صناعة ال�سينما
متنامية يف اململكة ،وت�شهد ت�سار ًعا يتط ّلب حتفيز
وتهيئة البيئة ال�سينمائية ،واالرتقاء مب�ستوى املواهب
اً
و�صول �إىل العاملية ،عرب متكني �صانعي الأفالم
املحلية
وحتقيق طموحاتهم ،م�شريًا �إىل �أن الفيلم �سيكون
مبثابة وجهة للتغيري يف عامل �صناعة الأفالم.

