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تدريب  ينتهي بالتوظيف  يف  قطاع ال�سياحةاململكة توؤكد دعمها ملكافحة الإرهاب
لهاي - وا�س

 اأك���د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ل��ه املعجب، 
ملكافحة  امل�سرتكة  العاملية  اجلهود  بدعم  القوي  اململكة  التزام 
من  اأجن��زت��ه  ما  اإىل  م�سرًيا  الإره���اب،  ومتويل  الأم���وال  غ�سل 
الت�سريعات والإجراءات ذات العالقة؛ بهدف احلد من املخاطر 

املرتبطة بتلك اجلرائم.
 جاء ذلك على هام�ش زيارته لوكالة اليوروج�ست يف لهاي 

فانديفورد  هيلدا  الإره��اب  مكافحة  فريق  رئي�ش  مع  ولقائه   -
م�سيًدا  ملينقويا،  ليليا  القت�سادية  اجل��رائ��م  فريق  ورئي�ش 
التوعية  يف  الدوؤوبة  واإجراءاتها  للوكالة  النوعية  بالتجربة 

باأ�سرار واآثار هذه اجلرائم.
مكافحة  يف  دوره���ا  ع��ن  ا  عر�سً الوكالة  قدمت  جهتها،  م��ن   
والظواهر  الآث���ار  وع��ن  الأم����وال،  وغ�سل  الإره����اب  جرميتي 

الإجرامية التي تهدد اأمن الأفراد واملجتمعات و�سالمتهم.

الريا�س- البالد
التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سياحة  وزير  د�سن 
ال�سياحة"  "ُعلُّو  برنامج  اخلطيب  عقيل  بن  اأحمد  ال�سياحي 
الوظيفية  بالفر�ش  لاللتحاق  ال�سابة؛  املحلية  املواهب  لتاأهيل 
املتاحة يف قطاع ال�سياحة، من خالل اإتاحة فر�ش تدريبية عالية 

امل�ستوى للخريجني املتفوقني من بنات واأبناء اململكة.
املناف�سة  اإن توفري كفاءات حملية قادرة على  الوزير:   وقال 

ع��امل��ي��ًا يف جم���ال ال��ت��ط��وي��ر والب��ت��ك��ار ال�����س��ي��اح��ي، ه��و اأح��د 
ال�سياحة  واإ�سرتاتيجية   2030 اململكة  روؤي���ة  م�ستهدفات 
واعد،  ال�سياحة  قطاع  يف  العمل  م�ستقبل  اأن  موؤكًدا  الوطنية، 
ويحمل املزيد من الفر�ش املتجددة، واأن التنمية امل�ستدامة لأي 
قطاع تعتمد يف جوهرها على توفر كفاءات �سابة مبدعة، م�سرًيا 
اإىل اأن فر�ش التنمية املهنية املتاحة من خالل هذا الربنامج، تعد 
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موسم جدة

جدة - وا�س
وافق جمل�ش الوزراء خالل اجلل�سة التي عقدها برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود- حفظه الله- بعد ظهر اأم�ش، يف ق�سر ال�سالم بجدة، على ا�سرتاتيجية التقنية املالية، 
واعتمد اإ�سافة فقرة اإىل قرار جمل�ش الوزراء، تن�ش على قيام الديوان العام للمحا�سبة - بالتن�سيق 
املخزون يف اجلهات احلكومية،  لأ�سناف  ترميز وت�سنيف موحد  دليل  باإعداد   - املالية  مع وزارة 
التوافق  ي�سمن  مبا  به  اللتزام  ومتابعة  برقابته،  امل�سمولة  اجلهات  على  وتعميمه  وحتديثه، 

والتكامل مع ترميز وت�سنيف املنتجات واخلدمات القيا�سي لالأمم املتحدة.
الدول  اململكة، وعدد من  التي جرت بني  امل�ساورات واملحادثات   واّطلع املجل�ش على جممل 
والدولية،  الإقليمية  ال�ساحتني  على  الأو���س��اع  تطورات  وا�ستعرا�ش  املا�سية،  الأي��ام  خالل 

واجلهود املبذولة ب�ساأنها.

جملس الوزراء يوافق على اسرتاتيجية التقنية املالية
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إنجازكم الرائع خطوة محفزة لمستقبل زاهر

الفيصل

يشهد حفل خريجي »أمّ القرى«

دافو�س - وا�س
بحث  العاملي،  القت�سادي  النمو  يف  اململكة  لإ�سهام  تعزيًزا 
للمنتدى القت�سادي  ال�سنوي  امل�سارك يف الجتماع  اململكة  وفد 
التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�س�ش  م��ع   "2022 "دافو�ش  العاملي 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  ورئي�ش  �سواب،  كالو�ش  للمنتدى 
بورغي بريندي، فر�ش تعزيز ال�سراكة بني اململكة واملنتدى، مبا 

يدعم م�سار التحول القت�سادي باململكة.

ووّقع وزير القت�ساد والتخطيط في�سل بن فا�سل الإبراهيم، 
ورئي�ش املنتدى القت�سادي العاملي، اتفاقيتني؛ تهدف الأوىل اإىل 
تعزيز فر�ش ال�سراكة القائمة بني اململكة واملنتدى، وا�ستك�ساف 
لدعم  العالقة  تعّمق  التي  الفر�ش  وحتديد  امل�ستقبلية،  الفر�ش 
حتول اململكة، والدفع بالأجندة العاملية مبا يتما�سى مع الأهداف 

الرئي�سة للمنتدى.
وتاأتي التفاقية يف �سياق �سعي اململكة، ممثلة بوزارة القت�ساد 

والتخطيط، اإىل حتويل اقت�سادها على النحو املر�سوم يف روؤية 
اململكة 2030، بالإ�سافة اإىل اإعادة التوازن القت�سادي العاملي 
التفاقية  والتخطيط  القت�ساد  وزي��ر  وق��ع  كما  اجلائحة.  بعد 
اجلالجل  عبدالرحمن  بن  فهد  ال�سحة  وزي��ر  عن  نيابة  الثانية 
ال�سحية  الرعاية  تعزيز  بهدف  القت�سادي  املنتدى  رئي�ش  مع 
واخلا�ش  العام  القطاَعنينْ  بني  التعاون  اأط��ر  وتفعيل  احلكيمة، 

واملخت�سني يف هذا املجال.

تعزيز ال�سراكة مع املنتدى القت�سادي العاملي
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دعما لمسار التنمية المستدامة بالمملكة

ولي العهد للموهوبني:

البالد - حممد عمر 
الأرا����س���ي  الن��ق��الب��ي��ة  احل���وث���ي  ملي�سيا  ان��ت��زع��ت 
تعيق  تقييدية،  ���س��روط  بفر�ش  اخل��ا���س��ة  وامل��ل��ك��ي��ات 
مناطق  والتعديل يف  البناء  بحقهم يف  املواطنني  متتع 
بحق  ج�سيمة  انتهاكات  يف  و�سعوان،  وال�سنينة  مذبح 
املواطنني بالعا�سمة اليمنية �سنعاء اخلا�سعة ل�سيطرة 
امليلي�سيا، بحجة امل�سلحة العامة وال�سرورة الع�سكرية.

وق����ال����ت م��ن��ظ��م��ة ����س���ام ل��ل��ح��ق��وق 
امللي�سيا  ان���ت���زاع  اإن  واحل���ري���ات: 

احل��وث��ي��ة ل��الأرا���س��ي وامل��ل��ك��ي��ات 
اخل���ا����س���ة، وو����س���ع ال�����س��روط 
ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة امل��ف��رو���س��ة ال��ت��ي 
بحقهم  املواطنني  متتع  تعيق 
بحجة  والتعديل،  البناء  يف 
ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���ام،  ال�����س��ال��ح 
الع�سكرية،  املواقع  اإن�ساء  اأن 

للحقوق  ج�سيمًا  انتهاكًا  ي�سّكل 
القانون  كفلها  التي  الأ�سا�سية 

الدويل واليمني على حد �سواء، مطالبة احلوثي بالتوقف 
فورًا عن الت�سعيد با�ستخدام القوة تارًة والق�ساء تارًة 
اأخرى �سد املدنيني لنتزاع الأرا�سي وامللكيات اخلا�سة 
انتزاع  ح��ول  ال�سكاوى  ع�سرات  تلقيها  م��وؤك��دة  منهم، 
رف�ش  جانب  اإىل  البناء  من  الع�سرات  وحرمان  امللكية 
م�سلحني حوثيني تابعني ملا ي�سمى "املكاتب الإ�سرافية" 
التي ا�ستاأجروها  ال�سقق  اإيجارات  يف �سنعاء، من دفع 

من اأ�سحابها، اأو حتى اخلروج منها، منذ فرتة طويلة، 
ال�سنوات  خالل  قامت  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اإىل  م�سرية 
القليلة املا�سية، بتو�سيع عمليات جتريف ونهب و�سراء 
يف  واملواطنني  للدولة  وع��ق��ارات   ، اأرا����شٍ من  تبقى  ما 

�سنعاء العا�سمة ومدن اأخرى حتت �سيطرتها.
ب��رئ��ا���س��ة اجلمهورية  امل�����س��وؤول  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
اليمنية الدكتور ثابت الأحمدي: اإن املجل�ش الرئا�سي 
ن�سالية جديدة  يعترب حمطة  اجلديد 
احل��وث��ي  ملي�سيا  ���س��د  لليمنيني 
الإي���ران���ي���ة، ب��ع��د ���س��ن��وات من 
اأذي���ال  مار�سه  ال���ذي  الإج����رام 
املاليل بحق املواطنني، مبينًا 
الرئا�سي  القيادة  جمل�ش  اأن 
ال�سعب  مكونات  ك��ل  يجمُع 
ال��ي��م��ن��ي ق��اط��ب��ة، ب��اأج��ن��دات 
وا�سحة،  واأه���داف  م��وح��دة 
النقالب  على  الق�ساء  هدفها 

احلوثي الإيراين.

احلوثي ينهب الأرا�سي وامللكيات اخلا�سة



جدة-  وا�س
بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع، اأم�س، وفد موؤ�س�سة 
والإبييييداع  للموهبة  ورجييالييه  عييبييدالييعييزيييز  املييلييك 
الدكتورة  املكلف  العام  الأمني  "موهبة" برئا�سة 
املوهوبني  والطلبة  الييهييزاع،  عبدالله  بنت  اآمييال 
واملوهوبات الفائزين يف معر�س اآي�سف 2022م 

من احلا�سلني على اجلوائز الكربى واخلا�سة.
مبا  وفخره  �سعادته  عن  العهد  ويل  �سمو  وعرب 
العاملية،  امل�سابقة  يف  املوهوبون  الطلبة  حققه 
املحفز  الييرائييع  الإجنييياز  بهذا  امل�سرف  والظهور 

لغرهم من اأبناء الوطن.
اأن هذا الإجناز يعد  واأ�سار �سمو ويل العهد اإىل 
اإن �ساء  خطوة يف بداية حياتهم مل�ستقبل زاهر، 
م�سرتهم  يف  التوفيق  لهم  �سموه  متمنيًا  الله، 

القادمة.

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

 إنجازكم الرائع خطوة محفزة لمستقبل زاهر

ولي العهد يستعرض مع وفد الكونجرس عالقات الصداقة

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

�سهد الأمر خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة 
القرى  اأّم  الدفعة 70 من طالب جامعة  اأم�س، حفل تخريج  مكة املكرمة 
للعام اجلامعي 1442- 1443هي، البالغ عددهم اأكرث من 16 األف طالب 

وطالبة.
امل�ساريع  من  عييددا  املكرمة  مكة  منطقة  اأميير  د�سن  احلفل،  بداية  يف 
اأم  جامعة  ومنها:  املقبلة؛  اأعيييوام  للخم�سة  للجامعة  الإ�سرتاتيجية 
القرى الذكية، وهيكلة الربامج التعليمية، واحلوكمة الإدارية واملالية، 
ذكية،  اإىل  اجلامعة  حتويل  اإىل  جميعها  وتهدف  التقنية،  والأنظمة 
البكالوريو�س  ملرحلتي  جييديييدًا  تخ�س�سًا   38 اجلامعة  وا�ستحدثت 
ال�سيرباين،  والأمييين  ال�سطناعي،  الييذكيياء  اأبييرزهييا  وميين  والييدبييلييوم، 
الأ�سياء،  واإنرتنت  والروبوتات  وال�سبكات،  الآيل  احلا�سب  وهند�سة 
وهند�سة الربجميات، وعلوم البيانات، وت�سميم الأزياء، وعلوم البيئة، 
بن  معدي  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقييّدم  البيئة.  حماية  وتكنولوجيا 
الله- على  الر�سيدة -حفظها  للقيادة  كر والمتنان  ال�سُّ اآل مذهب  حممد 
براجمها  تطوير  من  ومتكينها  التَّعليم،  ملوؤ�س�سات  املتوا�سل  دعمها 
الوطنيَّة،  وؤية  الرُّ م�ستهدفات  لتنفيذ  اعمة  الدَّ باملهارات  طلبتها  وتزويد 
ودعمه  اخلريجني،  والطلبة  للطلبة  الفي�سل  خالد  الأمر  تتويج  مثمنًا 

امل�ستمر مل�ساريع ومبادرات وبرامج اجلامعة.

جدة - وا�س
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، وفدًا من اأع�ساء الكوجنر�س الأمريكي، وهم: النائب 
كري�س �ستوارت جمهوري من ولية يوتا، والنائب جاي ري�سكنثالر جمهوري من ولية 

بن�سلفانيا، والنائبة لي�سا مكلني جمهورية من ولية ميت�سغان.
وجرى خالل ال�ستقبال، ا�ستعرا�س عالقات ال�سداقة بني البلدين، وعدد من امل�سائل ذات 

الهتمام امل�سرتك.
ح�سر ال�ستقبال �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة رميا بنت بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز 
�سفرة خادم احلرمني ال�سريفني لدى الوليات املتحدة الأمريكية، و�ساحب ال�سمو الأمر 
�سفارة  يف  الكوجنر�س  ل�سوؤون  ال�سيا�سي  الق�سم  رئي�س  فرحان  بن  حممد  بن  م�سعب 
الييوزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  ومعايل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى  اململكة 
م�ست�سار الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير الدولة لل�سوؤون 

اخلارجية ع�سو جمل�س الوزراء الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبر.



مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية التقنية المالية
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يف  كبري  باهتمام  ال�سياحة  قطاع  يحظى   
ر�ؤيــة  م�ستهدفات  �سمن  الــراهــنــة  التنمية 
اململكة 2030، كرافد رئي�س من ر�افد تنويع 
م�سادر الدخل �القت�ساد امل�ستدام ، �توفري 
ــر�ــس الــعــمــل لــلــمــواطــنــن �املـــواطـــنـــات،  ف
�يتج�سد ذلك يف العديد من ال�سرتاتيجيات 
القوية لبناء نه�سة �سياحية غري تقليدية من 
ال�سخمة  �امل�ساريع  امل�ستقبل  مــدن  خــال 
�جدة"  �اآمـــال  الأحــمــر  �البحر  نيوم  يف" 
جديدة  �مــعــامل  مفاهيم  معها  تت�سكل  التي 
خارطة  على  مهم  كرقم  اململكة  يف  لل�سياحة 
العامل، �كذلك التنمية ال�سياحية يف املناطق 
املــبــادرات  �عــ�ــســرات  �سياحية،  كــوجــهــات 
للكوادر  الوا�سع  �التاأهيل  للقطاع  التنموية 
�مــبــادرة  التخ�س�سات،  كافة  يف  الوطنية 
التاأ�سرية ال�سياحية �ت�سويق اململكة كوجهة 

�سياحية.
 �تعزيًزا لهذه اخلطوات، ياأتي تد�سن �زير 
لتاأهيل  ال�سياحة"  "ُعلُّو  لربنامج  ال�سياحة  
بالفر�س  لالتحاق  ال�سابة  املحلية  املواهب 
من  ال�سياحة،  قطاع  يف  املتاحة  الوظيفية 
امل�ستوى  عالية  تدريبية  فر�س  اإتاحة  خال 
ــات �اأبـــنـــاء  ــن لــلــخــريــجــن املــتــفــوقــن مـــن ب
على  قــادرة  حملية  كفاءات  �توفري  اململكة، 
املناف�سة عامليًا يف جمال التطوير �البتكار 
ال�سياحي يف هذا القطاع الواعد، مما يتيح 
�التفاعل  التوا�سل  فر�س  ال�سابة  للقيادات 
مـــع خــــرباء عــاملــيــن مــرمــوقــن يف املــجــال 
ال�سياحي، �ما يحمله ذلك من فر�س متجددة 
يف  الــقــوي  �الإ�ــســهــام  �الــعــمــل  لا�ستثمار 

القت�ساد الوطني امل�ستدام.

فرص السياحة
كلمة

اّطلع جمل�س الوزراء، على املو�سوعات املدرجة 
على جد�ل اأعماله، من بينها مو�سوعات ا�سرتك 
جمل�س ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع على ما 
القت�سادية  ال�سوؤ�ن  جمل�س  من  كل  اإليه  انتهى 
ــتــنــمــيــة، �جمــلــ�ــس الـــ�ـــســـوؤ�ن الــ�ــســيــا�ــســيــة  �ال
الــــوزراء،  ملجل�س  الــعــامــة  �اللجنة  �الأمــنــيــة، 
�هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ساأنها. �قد 

انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
اأ�ًل: املوافقة على مذكرة التفاهم ب�ساأن ت�سكيل 
حكومة  بــن  ال�ــســرتاتــيــجــي  الــ�ــســراكــة  جمل�س 
اململكة  �حــكــومــة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املتحدة لربيطانيا العظمى �اإيرلندا ال�سمالية.
ثانيًا: تفوي�س �ساحب ال�سمو �زير اخلارجية 
اجلــانــب  مـــع  بــالــتــبــاحــث   - يــنــيــبــه  مـــن  اأ�   -
يف  تفاهم  مذكرة  م�سر�ع  �ساأن  يف  الكولومبي 
ال�سيا�سية بن �زارة خارجية  امل�سا�رات  �ساأن 
خارجية  ��زارة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
�من  عليه،  �الــتــوقــيــع  كولومبيا،  جمهورية 
ل�ستكمال  املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفــع  ثــم 

الإجراءات النظامية.
اخلارجية  �زير  ال�سمو  �ساحب  تفوي�س  ثالثًا: 
ــبــاحــث مـــع اجلــانــب  ــت ــال ـــــ ب اأ� مـــن يــنــيــبــه  ـــــ 
عامة  اتفاقية  م�سر�ع  �ــســاأن  يف  ال�سرياليوين 

لــلــتــعــا�ن، �مــ�ــســر�ع مــذكــرة تــفــاهــم يف �ــســاأن 
العربية  اململكة  بــن  ال�سيا�سية  املــ�ــســا�رات 
�التوقيع  �سرياليون،  �جمهورية  ال�سعودية 
النهائيتن  الن�سختن  رفـــع  ثــم  �مـــن  عليهما، 

املوقعتن، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: تفوي�س معايل �زير ال�سوؤ�ن الإ�سامية 
بالتباحث   - ينيبه  من  اأ�   - �الإر�ساد  �الدعوة 
مع جانب �ساحل العاج يف �ساأن م�سر�ع مذكرة 
�زارة  بن  الإ�سامية  ال�سوؤ�ن  جمال  يف  تفاهم 
الــ�ــســوؤ�ن الإ�ــســامــيــة �الــدعــوة �الإر�ـــســـاد يف 
الداخلية  ��زارة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
�التوقيع  العاج،  �ساحل  جمهورية  يف  �الأمــن 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفــع  ثم  �مــن  عليه، 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
اأ�   - ال�ستثمار  �زيــر  معايل  تفوي�س  خام�سًا: 
الــغــاين يف  اجلــانــب  مــع  بالتباحث   - ينيبه  مــن 
اململكة  حكومة  بن  تفاهم  مذكرة  م�سر�ع  �ساأن 
غانا  جمهورية  �حــكــومــة  ال�سعودية  العربية 
املبا�سر،  ال�ستثمار  ت�سجيع  جمال  يف  للتعا�ن 
النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  �من  عليه،  �التوقيع 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
هيئة  بن  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  �ساد�سًا: 
الزكاة �ال�سريبة �اجلمارك يف اململكة العربية 

ــعــوديــة، �اجلــــمــــارك الــ�ــســنــغــافــوريــة يف  ــ�ــس ال
�امل�ساعدة  التعا�ن  حول  �سنغافورة  جمهورية 

املتبادلة يف امل�سائل اجلمركية.
الهيئة  بن  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  �سابعًا: 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  لاأ�قاف  العامة 
جمال  يف  للتعا�ن  للتنمية  الإ�ــســامــي  �البنك 

الأ�قاف.
ــدر بــن ابــراهــيــم بن  ثــامــنــًا: تعين الــدكــتــور/ ب
العجان،  عبدالعزيز  بــن  �عــجــان  �ــســعــيــدان، 
من  اأع�ساء  ال�سبيعي،  حممد  بــن  �عبدالعزيز 
يف  الهيئة  بن�ساط  العاقة  ذي  اخلا�س  القطاع 

جمل�س اإدارة الهيئة العامة للعقار.
تا�سعًا: املوافقة على ا�سرتاتيجية التقنية املالية.
قرار  اإىل   )4( الرقم  فقرة حتمل  اإ�سافة  عا�سرًا: 
 /  1  /  18 �تاريخ   )51( رقــم  الـــوزراء  جمل�س 
الــديــوان  قيام   -  4" الآتـــي:  بالن�س  1441هــــ، 
�زارة  مـــع  بــالــتــنــ�ــســيــق   - لــلــمــحــا�ــســبــة  الـــعـــام 
موحد  �ت�سنيف  ترميز  دليل  بــاإعــداد   - املالية 
ــنــاف املـــخـــز�ن يف اجلــهــات احلــكــومــيــة،  لأ�ــس
امل�سمولة  اجلــهــات  على  �تعميمه  �حتــديــثــه، 
ـــتـــزام بــه مبــا ي�سمن  بــرقــابــتــه، �مــتــابــعــة الل
التوافق �التكامل مع ترميز �ت�سنيف املنتجات 

�اخلدمات القيا�سي لاأمم املتحدة".

                                                 جدد العزم على االستمرار في تنفيذ المبادرات واإلصالحات االقتصادية .. 

النائب العام خالل لقاء فريق دولي:

قرارات المجلس:

جدة - وا�س
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  برئا�سة  عقدها  التي  اجلل�سة  خالل  الوزراء  جمل�س  وافق 
حفظه اهلل، بعد ظهر اأم�س )الثالثاء(، يف ق�سر ال�سالم بجدة، على ا�سرتاتيجية التقنية املالية، واعتمد اإ�سافة فقرة اإىل 
العام للمحا�سبة - بالتن�سيق مع وزارة  قرار جمل�س الوزراء رقم )51( وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، تن�س على قيام الديوان 
املالية - باإعداد دليل ترميز وت�سنيف موحد لأ�سناف املخزون يف اجلهات احلكومية، وحتديثه، وتعميمه على اجلهات امل�سمولة 

برقابته، ومتابعة اللتزام به مبا ي�سمن التوافق والتكامل مع ترميز وت�سنيف املنتجات واخلدمات القيا�سي لالأمم املتحدة.
 ويف م�ستهل اجلل�سة، اّطلع جمل�س الوزراء على جممل امل�ساورات واملحادثات التي جرت بني اململكة وعدد من الدول خالل الأيام 
ــ من  املا�سية، ومنها الت�سال الهاتفي الذي تلقاه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ــ حفظه اهلل 
فخامة رئي�س اجلمهورية الفرن�سية، وما جرى خالله من التاأكيد على ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين، وا�ستعرا�س 

تطورات الأو�ساع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية، واجلهود املبذولة ب�ساأنها.
عقب  ال�سعودية  الأنباء  لوكالة  بيانه  يف  الق�سبي،  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  املكّلف  الإعالم  وزير  واأو�سح 
اجلل�سة، اأن املجل�س تطرق اإىل اجتماع جلنة التخطيط ال�سرتاتيجي امل�سرتك بني وزارتي الدفاع يف اململكة 
والوليات املتحدة الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة امل�ساورات ال�سيا�سية ال�سعودية – اجلزائرية، 
دعائم  اإر�ساء  �ساأنه  من  ما  كل  يف  والتن�سيق  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  حيال  توافق  من  عليه  ا�ستملتا  وما 
الوزاري  املوؤمتر  يف  اململكة  اأكدته  ما  الوزراء،  جمل�س  وجّدد  والعامل.  املنطقة  يف  وال�ستقرار  الأمن 
لالأمن الغذائي العاملي من اإيالء �سيا�ستها اخلارجية اأهمية ق�سوى لتوفري الظروف الداعمة 
للتنمية واملحققة لتطلعات ال�سعوب يف احل�سول على م�ستقبل م�سرق، �سواًء يف ال�سرق 
التحديات  مواجهة  يف  النوعية  مبادراتها  ذلك  ومن  اأجمع،  العامل  يف  اأو  الأو�سط 
البيئية، وجهودها الإن�سانية يف دعم الدول النامية والأكرث حاجة لتعزيز اأمنها 

الغذائي واحلد من اجلوع والفقر.

دليل لترميز وتصنيف موحد ألصناف 
المخزون بالجهات الحكومية 

�بن معاليه، اأن املجل�س تنا�ل يف ال�ساأن املحلي، عددًا من التقارير 
عن موؤ�سرات القت�ساد الوطني �نتائج امليزانية العامة للد�لة �اأداء 
الأجهزة العامة، خال الربع الأ�ل من ال�سنة املالية 2022، جمددًا 
العزم على ال�ستمرار يف تنفيذ املبادرات �الإ�ساحات القت�سادية؛ 

لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030.

ترقيات 
ع�سرة(  )اخلام�سة  للمرتبتن  ترقيات  على  الــوزراء  جمل�س  �افــق 
�)الرابعة ع�سرة( �ذلك على النحو التايل؛ ترقية م�سعل بن عاي�س 
)اخلام�سة  باملرتبة  اإمـــارة(  )�كيل  �ظيفة  اإىل  العتيبي  معتق  بن 
ع�سرة( باإمارة منطقة مكة املكرمة، ترقية زيد بن �سعد بن زيد القحيز 
اإىل �ظيفة )مدير عام( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة الداخلية، 

)م�ست�سار  �ظيفة  اإىل  �سكر  حممد  بن  �سامل  بن  عبدالرحمن  ترقية 
ترقية  التجارة،  بــوزارة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة  اأ�ل(  قانوين 
ماجد بن اأحمد بن ح�سن العمر اإىل �ظيفة )م�ست�سار اأعمال( باملرتبة 
بن  اإبراهيم  بن  من�سور  �ترقية  الطاقة،  بــوزارة  ع�سرة(  )الرابعة 
)الرابعة  باملرتبة  قانوين(  )م�ست�سار  �ظيفة  اإىل  النافع  عبدالكرمي 

ع�سرة( بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
كما اطلع جمل�س الوزراء، على عدد من املو�سوعات العامة املدرجة 
�املياه  البيئة  لوزارة  �سنوية  تقارير  بينها  من  اأعماله،  على جد�ل 
للمن�ساآت  العامة  �الهيئة  لاعتماد  ال�سعودي  �املركز  �الــزراعــة، 
الوطني  �املركز  لاإح�ساء،  العامة  �الهيئة  �املتو�سطة،  ال�سغرية 
باجلوانب  املتعلق  الــعــامــة  �الــنــيــابــة  النف�سية،  ال�سحة  لتعزيز 

الإدارية، �قد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�سوعات.

أمام خادم الحرمين الشريفين.. 
نائب أمير الشمالية يؤدي القسم

القيادة تهنئ رئيس 
وزراء كومنولث أستراليا

جدة- وا�س
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  اأمام  الق�سم  بــاأداء  ت�سرف 
ـ بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان  الله  ـ حفظه  اآل �سعود 

بن عبدالعزيز �يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير الدفاع، يف ق�سر 
ال�سام بجدة اأم�س، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبدالرحمن بن 
نائبًا لأمري منطقة  بتعيينه  امللكي  الأمر  نا�سر بن عبدالعزيز، عقب �سد�ر 
ثم  لديني،  اأكون خمل�سًا  اأن  العظيم  بالله  اأُق�سم   (: قائًا  ال�سمالية،  احلد�د 

على  اأحافظ  �اأن  الد�لة،  اأ�سرار  من  ب�سر  اأبــوَح  ل  �اأن  �بــادي،  ملليكي 
م�ساحلها �اأنظمتها، �اأن اأُ�ؤّدَي اأعمايل بال�سدق �الأمانة �الإخا�س 

الأمـــري  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب  الــقــ�ــســم،  اأداء  ح�سر  �الـــعـــدل(. 
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �زير الداخلية.

�سعود بن عبدالرحمن

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

على   - املعجب  عبدالله  بن  �سعود  ال�سيخ  العام  النائب  التقى 
هام�س زيارته لوكالة اليور�ج�ست يف لهاي - رئي�س فريق 
اجلرائم  فريق  �رئي�س  فانديفورد  هيلدا  الإرهـــاب  مكافحة 

القت�سادية ليليا ملينقويا.
جرميتي  مكافحة  يف  د�رهــــا  عــن  عــر�ــســًا  الــوكــالــة  �قــدمــت 
الإجرامية  �الظواهر  الآثــار  �عن  الأمــوال،  الإرهــاب �غ�سل 
يف  ل�سيما  ��سامتهم،  �املجتمعات  الأفــراد  اأمــن  تهدد  التي 
اأ�ساليب  يف  ملحوظ  تطور  من  موؤخًرا  العامل  ي�سهده  ما  ظل 
العامة  بالنيابة  الــد�يل  التعا�ن  نيابة  قدمت  فيما  ارتكابها، 
عر�سًا عن ما توليه الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية يف 

حماية الأفراد �الكيانات من هذه اجلرائم.

اأثنى النائب العام على التجربة النوعية للوكالة   من جانبه، 
الأمـــوال،  �غ�سل  �متويله  الإرهــــاب  جرميتي  مكافحة  يف 
�اإجراءاتها الد�ؤ�بة يف التوعية باأ�سرار �اآثار هذه اجلرائم؛ 
كونها مل تعد ذات ال�سكل التقليدي لرتكابها، بل غدت كثري من 
يتطلب  مما  للحد�د،  متجا�زة  لاأ�طان،  عابرًة  اجلرائم  تلك 
مزيًدا من التعا�ن بن الد�ل �املنظمات يف اإطار مكافحة تلك 

اجلرائم �احلد من انت�سارها �ا�ست�سرائها.
من  اململكة  �اأجنزته  اأقرته  ما  اإىل  النظر  العام  النائب  �لفت 
الت�سريعات �الإجراءات ذات العاقة مبكافحة غ�سل الأموال 
بتلك  املرتبطة  املخاطر  مــن  احلــد  بهدف  الإرهــــاب،  �متــويــل 
التزامها  جديد  من  �توؤكد  اأكــدت  اململكة  اأن  مبيًنا  اجلــرائــم، 

القوي باجلهود العاملية امل�سرتكة.

جدة - وا�س
تهنئة  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  بعث 
لوزراء  رئي�سًا  الد�ستورية  اليمن  اأدائــه  مبنا�سبة  األبانيزي؛  اأنتوين  ال�سيد  لد�لة 

كومنولث اأ�سرتاليا.
�اأعرب امللك املفدى، عن اأجمل التهاين، �اأطيب التمنيات بالتوفيق �النجاح، �املزيد 

من التقدم �الزدهار ل�سعب كومنولث اأ�سرتاليا ال�سديق.
 �بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود �يل 
األبانيزي؛  اأنتوين  ال�سيد  لد�لة  تهنئة  برقية  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 

مبنا�سبة اأدائه اليمن الد�ستورية رئي�سًا لوزراء كومنولث اأ�سرتاليا.
بالتوفيق �ال�سحة،  التمنيات  التهاين، �اأطيب  اأجمل  العهد، عن  �اأعرب �سمو �يل 

�املزيد من التقدم �الزدهار ل�سعب كومنولث اأ�سرتاليا ال�سديق.
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�سالح  الدكتور  ال�سعودية،  البيطرية  الطبية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�سف 

الأمرا�س  من  البالد  ل�سالمة  الأول  الدفاع  خط  هو  البيطري  الطبيب  اأن  ال�سامي، 

والأوبئة. واأ�ساف ال�سامي بقوله: الطبيب البيطري يقوم بدور كبري يوازي املهن 

لبع�س  معر�س  فهو  عمله،  خــالل  خماطر  من  اإليه  يتعر�س  ملا  الأخـــرى،  ال�سحية 

اأن  قبل  عليها  بالك�سف  يقوم  لأنه  باحليوانات،  احتكاكه  ب�سبب  الوبائية  الأمرا�س 

ت�سل لالإن�سان. وتابع: »قيام الطبيب البيطري بفح�س وحتليل ومعاينة احليوانات، 

يجعله اأكرث عر�سة لالأمرا�س التي تكون احليوانات م�سابة بها مثل حمى الوادي 

البحث عن تلك  اأنه يلعب دوًرا كبرًيا يف  اإىل  الطيور«، م�سرًيا  املت�سدع واإنفلونزا 

الأمرا�س وامل�ساهمة يف الق�ساء عليها. اإىل ذلك، اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية، عن 

ت�سجيل 131 اإ�سابة موؤكدة بجدري القرود و106 حالت م�ستبه بها يف 19 دولة. 

واأ�سافت املنظمة، اأنه ميكن احتواء جدري القرود، وجاٍر عقد اجتماع بحثي لدعم 

الدول الأع�ساء. وقال م�ست�سار كبري مبنظمة ال�سحة العاملية: اإن املنظمة تعمل على 

تقدمي مزيد من التوجيهات للدول ب�ساأن كيفية احلد من انت�سار جدري القرود و�سط 

خماوف من احتمال زيادة عدد الإ�سابات خالل اأ�سهر ال�سيف.

اأن تف�سي مر�س  اإن املنظمة ل تعتقد  وقال م�سوؤول كبري مبنظمة ال�سحة العاملية: 

اإن  اإذ  جماعية،  تطعيم  حمالت  اإطالق  ي�ستدعي  اأفريقيا  قارة  خارج  القرود  جدري 

على  ال�سيطرة  يف  �ست�سهم  اجليدة  ال�سخ�سية  كالنظافة  اأخــرى  بــاإجــراءات  القيام 

عالية  الأمــرا�ــس  م�سببات  فريق  يقود  الــذي  بيبودي،  ريت�سارد  وقــال  انت�ساره. 

اللقاحات  من  الفورية  الإمــدادات  اإن  باأوروبا:  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  التهديد 

اأعلنت  بينما  بيبودي  ت�سريحات  وجاءت  ن�سبًيا.  حمدودة  الفريو�سات  وم�سادات 

جرعات  اإطــالق  طور  يف  اأنها  منها  والوقاية  الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية  املراكز 

اإىل ذلك، تزايد  من لقاح )جينيو�س( ل�ستخدامها مع حالت ملر�س جدري القرود. 

القلق يف املنطقة العربية مع ر�سد اأوىل حالت ال�ستباه مبر�س جدري القردة يف 

دولة املغرب و�سط تخوفات من انت�ساره اإقليميًا، حيث تزامن ذلك مع حتذيرات من 

اإمكانية حدوث اأزمة على م�ستوى اللقاحات.

اأعلنت وزارة ال�سحة املغربية ت�سجيل 3 حالت ا�ستباه بالإ�سابة بجدري القردة 

�سدور  بانتظار  الطبية  للمراقبة  يخ�سعون  املر�سى  اأن  مو�سحًة  اململكة،  يف 

النتائج النهائية للتحاليل املخربية التي اأجريت لهم.

العاملي  الإنـــذار  مع  �سريع  ب�سكل  للتفاعل  منظومة  و�سعت  اأنها  اإىل  ونوهت 

املتعّلق بجدري القردة خالل الفرتة احلالية.

وكندا  اأ�سرتاليا  وكذلك  ــا  اأوروب بلدان  يف  الإ�سابات  ع�سرات  تاأكيد  وجــرى 

والوليات املتحدة، حيث ترتكز معظم الإ�سابات يف النم�سا وفرن�سا وبلجيكا 

واأملانيا واإيطاليا وهولندا واإ�سبانيا والربتغال وال�سويد.

اأوروبــا من نق�س  بلدان  الدولية خا�سة على م�ستوى  كما تتزايد املخاوف 

ملكافحة  الأمريكية  املراكز  دفع  ما  وهو  القردة،  جلدري  امل�سادة  اللقاحات 

الأمرا�س والوقاية منها، اإىل احلديث عن الإفراج عن جزء 

حالت  يف  ل�ستخدامها  جينيو�س  لقاح  جرعات  من 

جدري القردة.

جرعة  األــف  من  اأكــرث  هناك  اإن  املراكز:  وقالت 

يف املــخــزون الــوطــنــي، و�ــســط تــوقــعــات من 

يف  املــر�ــس  انت�سار  �سرعة  بارتفاع  قبلها 

الأ�سابيع املقبلة. توقعت منظمة ال�سحة 

ــد املـــزيـــد مـــن حـــالت  الــعــاملــيــة، ر�ــس

الإ�سابة بجدري القردة يف الوقت 

املراقبة  نطاق  فيه  تو�سع  ــذي  ال

فيها  يوجد  ل  التي  البلدان  يف 

املر�س عادة.

الطب البيطري خط الدفاع
األول من األمراض واألوبئة

 الصحة العالمية: ال حاجة للتطعيمات الجماعية .. الشامي: 

97.9 % نسبة التعافي من كورونا في السعودية 

الريا�ض ـ البالد                

اأعلن مركز الإح�ساء اخلليجي، اأم�س عن عدد لقاحات 

كـــورونـــا املــعــطــاة بــــدول جمــلــ�ــس الـــتـــعـــاون، والــتــي 

جتاوزت 115.5 مليون جرعة، واأن ن�سبة التعايف من 

الفريو�س بال�سعودية بلغت %97.9.

اأنــه  »تــويــرت«،  عــرب  الإحــ�ــســاء اخلليجي  وذكــر مركز 

وفًقا لإح�سائيات فريو�س كورونا الإجمالية يف دول 

الثنني،  العربية، حتى  لدول اخلليج  التعاون  جمل�س 

 )3640235( بلغ  املــوؤكــدة  الإ�ــســابــات  اإجــمــايل  فـــاإن 

 )3592947( بلغ  التعايف  حــالت  واإجمايل  اإ�سابة، 

حالة، واإجمايل حالت الوفاة بلغ )20408( حالة.

اللقاحات  اإجــمــايل  اأنَّ  اإىل  الإحــ�ــســاء،  مركز  واأ�ــســار 

 )115568075( بلغ  التعاون  جمل�س  بــدول  املعطاة 

الــفــريو�ــس  الــتــعــايف مــن  بــلــغــت ن�سبة  فــيــمــا  جــرعــة، 

جمتمعة  اخلــلــيــج  دول  ويف   ،%97.9 بــالــ�ــســعــوديــة 

عن  اأمــ�ــس  الــ�ــســحــة،  وزارة  اأعــلــنــت  وقـــد   .%98.7

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا، خالل   557 ت�سجيل 

اإىل  الإ�سابات  اإجمايل  يرفع  ما  املا�سية؛  �ساعة  الـ24 

764,249 حالة حتى الآن.

القيادة  مــركــز  مــوقــع  –عرب  ال�سحة  وزارة  وذكـــرت 

والتحكم لكوفيد 19- اأنه مت ت�سجيل 541 حالة تعاٍف 

جديدة من الفريو�س، لت�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 

ت�سجيل  مت  اأنــه  ــوزارة،  ال واأ�سافت  حالة.   748,571

منذ  الوفاة  حالت  اإجمايل  لي�سل  وفــاة،  حالت  ثالث 

بدء جائحة كورونا وحتى الآن، اإىل 9134 حالة.

كورونا  لقاحات  جرعات  عــدد  اأن  ـــوزارة،  ال وتابعت 

 )65,409,080( الآن  حتى  بلغ  اململكة  يف  املعطاة 

جرعة، بجميع املناطق واملحافظات.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 

ال�سوقية  حــي  مم�سى  رواد  مــن  عــدد  ا�ستكى   

للنفايات   مرمى  اإىل  حتوله  مــن  املكرمة  مبكة 

اإىل  ال�سوقية  بلدية   داعني  املياه،  وم�ستنقعات 

�سرورة تفعيل جهودها؛ من اأجل نظافة املم�سي 

والأحـــيـــاء  احلـــي  لأهــــايل  متنف�سا  يــعــد  الــــذي 

املجاورة.

املم�سى  اإن  الــهــذيل:  " اأحــمــد  لـ" الــبــالد   وقـــال 

حتول موقعا لرمي النفايات يف  كافة م�ساراته  

م�ستخدمي  بع�س  لأن  نظرا  املمتدة؛  وجل�ساته 

الأطعمة وامل�سروبات  املم�سى يرتكون خملفات 

على جوانب املم�سى، عالوة على تقاع�س عمال 

النظافة التابعني للبلدية يف جمعها اأول باأول؛ 

لتنظيف امل�سار وحول اجلل�سات. 

وح�سن  �سعيد  فهد  املواطن  مــن   كل  اأ�سار  كما   

اإىل  جنبي،  واأحــمــد  �سمباوة  وعلي  احلــازمــي 

املم�سى  النفايات يعاين  كــرثة   اأنــه عــالوة على 

من  تنبع  الــتــي  والــراكــدة  املت�سربة  املــيــاه  مــن 

البلدية  و�سعتها  التي  املياه  و�ساللت  نوافري  

طالها   لالأ�سف-   ولكن-  املم�سى،  منظر  لتجميل 

الأمر  البلدية.  عمال  من  املراقبة  وعدم  الإهمال 

الذي جعلها تطفح وتغرق م�سار املم�سى، داعني 

بلدية ال�سوقية الفرعية باملبادرة لنظافة املم�سى 

من النفايات وت�سربات املياه.  كما نا�سدوا رواد 

يف  خملفاتهم  وو�سع  عليه  باملحافظة  املم�سى 

املحافظة  اأجــل  من  لذلك  املخ�س�سة  احلــاويــات 

اجلمايل  واملنظر  خا�سة،  املم�سى  نظافة  على 

والهــتــمــام  عــامــة،  ب�سفة  املــقــد�ــســة  للعا�سمة 

الأو�ساخ  تعلوها  التي  اجللو�س  مقاعد  بنظافة 

اأو�سحت  جهتها،  مــن  بــــاأول.  اأول  وتنظيفها 

الأمانة عرب متحدثها الر�سمي اأ�سامة بن عبد الله 

زيتوين، اأن الأمانة   حتر�س على زيادة املرافق 

واحلدائق والتح�سني امل�ستمر؛ مبا يعزز جودة 

لأهــايل  الطبيعية  املتنف�سات  واإيــجــاد  احلــيــاة 

الأمانة  تقوم  كما  املقد�سة.  العا�سمة  و�سكان 

ومراقبة  �سيانة  على  بالعمل  م�ستمر  ب�سكل 

ونظافتها  �سالمتها  على  للمحافظة  املواقع  تلك 

ب�سكل دائم وتهيئتها ملرتاديها. حيث توجد فرق 

متواجدة  وهــي  امليدانية،  وال�سيانة  للنظافة 

بــاملــوقــع عــلــى مــــدار الــ�ــســاعــة لــلــقــيــام بــاأعــمــال 

باجلميع  ونهيب  واملراقبة.  وال�سيانة  النظافة 

�سرورة  الأماكن  هذه  ومرتادي  املواطنني  من 

واملمتلكات  احلكومية  املــرافــق  على  املحافظة 

العامة وو�سع النفايات يف اأماكنها املخ�س�سة، 

وهي م�سوؤولية اجلميع.

ممشى الشوقية.. نفايات ومياه متسربة
فرق نظافة بالموقع على مدار الساعة .. ومواطنون لـ           :

إتالف 690 كجم
من األسماك الفاسدة

الغذاء والدواء: زبدة
الفول للعالمة )Jif( ملوثة 

جده ـ �إميان بدوي 

اأمــانــة جـــدة جــهــودهــا يف تفعيل احلــمــالت  تــوا�ــســل   

امليدانية لر�سد املخالفات التي تتعلق بال�سحة العامة، 

الفا�سدة  الأ�سماك  من  كجم   690 اإتــالف   جرى  واأم�س 

وجمهولة امل�سدر، وذلك بعد ر�سد اأحد املواقع املخالفة 

وتغليف  وجتفيف  لتخزين  ا�سُتخِدم  امللي�ساء،  بنطاق 

اأ�سماك غري �ساحلة لال�ستخدام الآدمي.

واأو�سح رئي�س بلدية امللي�ساء الفرعية املهند�س مهدي 

�سبط  من  متكنت  الرقابية  الفرق  اأن  اليامي،  الله  عبد 

»حو�س«  عن  عبارة  ا  ترخي�سً يحمل  ل  خمالف  موقع 

نظامية  غري  بطرق  الأ�سماك  لتخزين  ي�ستخدم  ور  م�سَّ

اأو �سحية؛ حيث جرى اتخاذ الالزم حياله من م�سادرة 

اأن  اليامي  واأكـــد  املــوقــع،  واإغـــالق  لالأ�سماك  واإتـــالف 

املقدمة  اخلدمات  لتح�سني  اأعمالها  �ستوا�سل  البلدية 

لل�سكان ومنع املخالفات.

ياأتي ذلك �سمن جهود اأمانة حمافظة جدة، حلماية اأمن 

و�سالمة الغذاء املُقدم لل�سكان وحفاًظا على املنظر العام 

وال�سكل احل�سري من املمار�سات الع�سوائية.

كما ك�سفت اأمانة حمافظة جدة عن نتائج فح�س عينات 

الغذاء واملياه خالل الربع الأول من عام 2022م، بلغت 

م�سجلة  الأمــانــة،  خمتربات  يف  فح�ست  عينة   4.715

ا يف ن�سبة التلوث الغذائي بواقع 12% مقارنة  انخفا�سً

بالربع املماثل من العام ال�سابق.

اأن  ال�سبحي  لــوؤي  املــخــتــربات  اإدارة  مدير  واأو�ــســح 

ت�سديد الرقابة على املن�ساآت الغذائية يف نطاق البلديات 

املحافظات  بلديات  حدود  و�سمن  جدة  داخل  الفرعية 

املرتبطة بالأمانة نتج عنه ارتفاع عدد العينات امل�ستلمة 

املا�سي،  العام  الفرتة من  بن�سبة 31.5% مقارنة بذات 

مبيًنا اأن التقارير املخربية �سجلت ن�سبة تلوث يف املياه 

15% من عينات  تلوث  النتائج  اأظهرت  كما   %18 بلغت 

الغذاء، يف حني بلغت ن�سبة عينات املياه غري املطابقة 

جهودها  ا�ستمرار  الأمــانــة  ـــدت  واأك  .  %24 كيميائًيا 

الرقابية على املن�ساآت الغذائية، التي ت�ستهدف ب�سورة 

رئي�سة حماية امل�ستهلكني، ما اأ�سهم يف رفع ن�سبة امتثال 

املن�ساآت وحت�سني جودة اخلدمات لل�سكان والزائرين.

الريا�ض ـ البالد  

منتجات  مــن  والــــدواِء  للغذاِء  ــُة  الــعــامَّ الهيئُة  َرِت  َحــــذَّ

التي   ،)Jif( التجارية  للعالمة  ال�سوداين  الفول  زبدة 

حتى   )1274425( من  تبداأ  التي  الدفعة  اأرقــام  حتمل 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإنتاج  من   ،)2140425(

وذلك ب�سبب احتمالية تلوثها ببكترييا ال�ساملونيال.

ِد  للتاأكُّ الالزمَة  الإجــراءاِت  "الهيئُة" اأنها تتخُذ  ــَدِت  واأكَّ

من خلو الأ�سواق املحلية من املنتجات باأرقام الدفعات 

ر عنها، كما تو�سي امل�ستهلكني بتجنُّب ا�ستهالكها،  املُحذَّ

�سحتهم،  على  حــفــاظــًا  منها؛  لديهم  ممــا  والتخل�س 

م�سددة اأنَّها تتابع ما ي�ستجد يف هذا املو�سوع.

امللوثة  الأغــذيــة  اأنَّ  اإىل  والدواء"  "الغذاء  واأ�ــســارت 

احلــالت  اأغــلــب  يف  ت�سبُِّب  "ال�ساملونيال"  ببكترييا 

اأعـــرا�ـــس احلــمــى، والــ�ــســداع، والـــقـــيء، والــغــثــيــان، 

وت�سنجات البطن، والإ�سهال.

مخيم للتوعية
بمرض السكري

الريا�ض ـ البالد                 

خميم  اخلريية  ال�سعودية  ال�سكري  جمعية  تنظم 

والأطفال  ال�سكري  لأ�سدقاء  الرابع  �سكاد"  "عامل 
حتى   وي�ستمر  اخلمي�س،  غــد  يــوم  بــه،  امل�سابني 

بــارك  اأرجـــان  الــقــادم  وذلــك مبنتجع  ال�سبت  يــوم 

بالريا�س.

بداء  امل�سابني  الأطــفــال  تعليم  اإىل  املخيم  ويهدف 

ــيــب احلــديــثــة يف الــتــعــامــل مع  ــال الــ�ــســكــري الأ�ــس

حــالتــهــم وتــدريــبــهــم عــلــى جمــمــوعــة مــن املــهــارات 

ال�سكري  داء  مــع  التعاي�س  على  ت�ساعدهم  الــتــي 

اإ�سافة اإىل ال�ستفادة  ب�سهولة وجتنب م�ساعفاته، 

الطبية  واملــعــارف  لــلــخــربات  كملتقى  املخيم  مــن 

ال�سكري  طفل  بني  احلواجز  وك�سر  التخ�س�سية، 

العديد  املخيم  وي�سمل  واملجتمع.  الطبي  والطاقم 

واملحا�سرات  والرتفيهية  التعليمية  الفعاليات  من 

وور�سة  ال�سكري،  داء  عن  والتوعوية  التعليمية 

عمل متخ�س�سة، وبرامج ترفيهية جتمع بني املرح 

والفائدة العلمية اإىل جانب اأركان اجلهات امل�ساركة 

والر�سم  والغذائي  ال�سحي  والتثقيف  التوعية  يف 

وامل�سرح والفرق الرتفيهية.

و�ــســيــتــخــلــل املــخــيــم خـــالل الـــفـــرتة املــ�ــســائــيــة من 

اخلــامــ�ــســة وحــتــى الــتــا�ــســعــة مــ�ــســاء، الــعــديــد من 

اجلوائز  وتوزيع  والرتفيهية  التعليمية  امل�سابقات 

على الفائزين.
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اأكدت الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع اأن اأبرز �سوابط املحتوى يف الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي، تتمثل يف عدم الطعن بالذات الإلهية، وعدم امل�سا�س بولة الأمر، وجتنب اإثارة النعرات 
القبلية، والبعد عن بث الكراهية، واحرتام الإن�سانية، وعدم التعر�س لعالقات اململكة اخلارجية. كما دعا عدد من املخت�سني اإىل �سرورة تهمي�س بع�س م�ساهري مواقع التوا�سل الجتماعي، الذين 
يلهثون وراء ال�سهرة والربح املادي فقط، بل ت�سويق اأنف�سهم ودعوة م�ستخدمي امليديا اإىل متابعتهم واملبالغة يف ن�سر املقاطع؛ حتى ولو كانت منافية للذوق والأخالق والأعراف والتقاليد، لفتني يف 
الوقت نف�سه، اإىل اأن عدم متابعة هذه الفئة �سوف جتفف منابع م�سادر دخلهم، فلن يتمكنوا من ن�سر املقاطع املنافية للذوق والأخالق، التي قد تكون م�سيئة لآخرين.  وا�ستطردوا، اأن هناك مناذج 

م�سرفة و�سورا م�سيئة للمملكة يف جمالت الإبداع والنوابغ وال�سياحة وال�سناعة من املفرت�س اأن يركز عليها م�ساهري ال�سو�سيال ميديا بدل من ن�سر الغثاء يف �سفحاتهم.

 

والتلفزيون  الإذاعــة  هيئة  يف  الإعالمي  امل�ست�سار 
من  بع�ض  اإليه  يلجاأ  ما  اإن  قــال:  ال�سلهبي  يحيى 
�سلوكيات  من  ميديا  ال�سو�سيال  مب�ساهري  ي�سمون 
خارجة عن الأخالق والقيم والدين، ل تعد حمتوى 
غري  فــرديــة  �سلوكيات  واإمنـــا  التقليدي،  مبفهومه 
ر�ــســيــدة تــ�ــســدر مــن اأ�ــســخــا�ــض ليـــدركـــون حجم 
كانت  ولو  حتى  بلدهم؛  و�سمعة  ل�سمعتهم  الإ�ساءة 

ت�سرفات و�سلوكيات فردية.
يتميزون  مــ�ــســاهــري  هــنــاك  املــقــابــل  يف  وتابع:" 
بــالنــ�ــســبــاط وحتــمــل املــ�ــســوؤولــيــة، فنتج عــن ذلــك 
ال�سلوكي  الن�سج  يعك�ض  متميز،  حمتوى  �سناعة 
ـــذي ميــيــز هـــذه الــفــئــة مــن م�ساهري  والأخـــالقـــي ال

ال�سو�سيال ميديا.
ومن خالل هذين الأمنوذجني من مناذج امل�ساهري؛ 
الذي  ال�سوي  غري  ال�سلوك  اإن   " القول:  ن�ستطيع 
الهابط �سينعك�ض-  باملحتوى  يك�سف عنه ماي�سمى 
ظل  يف  باأكمله  جمتمع  �سمعة  على  اأبينا-  اأم  �سئنا 
النــتــ�ــســار الــوا�ــســع لــه والحــتــفــاء بــه مــن قبل من 
ما  كل  عن  ويبحثون  البلد،  لهذا  ال�سر  ي�سمرون 

ي�سيئ اإىل �سمعته؛ ح�سًدا من عند اأنف�سهم".
التي  ــوانــني  ــق وال الأنــظــمــة  �ــســن  �ـــســـرورة  وراأى 
النفالت  لهذا  والرادعة  املحددة  ال�سوابط  ت�سع 

احلا�سل يف و�سائل ال�سو�سيال ميديا.

إجراءات رادعة 
اإن�سان  لكل  "اإن  قــالــت:  باحلمر،  رول  املخرتعة 
هذه  ولكن  بها،  يتمتع  اأن  يحب  �سخ�سية  حرية 
اأو  بلد  اأو  دين  اإىل  ي�سيء  ل  اأن  حدودها  احلرية 
و�سلوا  ما  ميديا  ال�سو�سيال  م�ساهري  و  جمتمع 
اإل بف�سل املجتمع واجلمهور  اإليه  اإىل ما و�سلوا 
الذي يتابعهم، فاإن قدم امل�سهور ما ي�سيء ملجتمعه 
فهو ل ي�ستحق املتابعة من هذا املجتمع، وللدولة 
احلق يف اتخاذ اأي اجراءات قانونية �سده تكون 

رادعة له" .
املــ�ــســاهــري يبثون  هــــوؤلء  تـــرك  اأن خــطــر  مــوؤكــدة 

�سمومهم يف عقول املراهقني والأطفال كبري جدًا.
للمواد  ومعايري  �سوابط  و�سع  �ــســرورة  وتــرى 
املن�سورة لكل م�سهور اأو معلن يف مواقع التوا�سل 

الجتماعي، ل ميكن لهم جتاوزها.

�سفري اململكة العربية ال�سعودية يف 
الثقفي  اأحمد  بن  ع�سام  اأندوني�سيا 
يوؤكد اأن املواطن امل�سافر اإىل اخلارج 
الأول  ال�سفري  هو  �سفته  كانت  ــًا  اأي
ويتعامل  يحتك  من  وهــو  للمملكة، 
يف  املختلفة  املجتمعية  بالطبقات 
ـــبـــالد الـــتـــي يــــزورهــــا، ويــعــكــ�ــض  ال
اأو  اإيجابية  كانت  �ــســواء  ال�سورة 
مع  تعامله  خــالل  من  لبالده  �سلبية 
اإذا  "فكيف  املجتمعية،  ال�سرائح  تلك 

م�ساهري  الآن  عليهم  يطلق  ممن  املواطن  هــذا  كــان 
اأعم  يكون  تاأثريهم  اأن  �سك  فال  ميديا،  ال�سو�سيال 
ل  من  امل�ساهري  هوؤلء  من  لالأ�سف  وهناك  واأ�سمل، 
ميلكون املحتوى اجليد بل اإن حمتوى ما يقدمونه 
بل  فقط-  لأنف�سهم  لي�ض  و�ــســوءا-  �سلبا  ينعك�ض 
من  �ــســادرة  ر�سائلهم  كانت  اإذا  خا�سة  ؛  لبالدهم 
ـــدول الــتــي يــزورونــهــا، وهـــذه اأيــ�ــســا تعد  داخـــل ال

خمالفة لأنظمة وقوانني تلك الدول.

قوى ناعمة 
اأ�ــســتــاذ الإعــــالم بجامعة  الــدكــتــور تــركــي الــعــيــار 
ت�سرفات  اأن  فيه  ل�ــســك  ممــا  يــقــول:  �سعود  املــلــك 
اأو  �سلًبا  تنعك�ض  ميديا"  م�ساهري"ال�سو�سيال 
اإيجاًبا على بلدانهم التي ينتمون لها؛ لأنهم يعدون 
قوى ناعمة، ُيقَدُم من خالل �سلوكياتها وت�سرفاتها 
وتختلف  بلدانهم،  وعن  اأنف�سهم  عن  ذهنية  �سورة 
طبيعة ال�سورة بنوع ال�سلوك، وامل�سكلة اأن م�ساهري 
يتابعهم  مــن  على  تــاأثــري  لهم  ميديا(  )ال�سو�سيال 
وقـــد يعتربونهم  واملــراهــقــني،  الــ�ــســن  �ــســغــار  مــن 
امل�ساهري  حتركات  لذا  بهم؛  يقتدون  ومنــاذج  قدوة 
دقيق  ب�سكل  وتر�سد  عليهم  حم�سوبة  وت�سرفاتهم 

التوا�سل  ومن�سات  الإعالم  وو�سائل  املتابعني  من 
الجتماعي،  وهذا يحتم على هوؤلء امل�ساهري احلذر 

مما يقومون به واختيار ت�سرفاتهم.

جمع المتابعين 
حتــلــل مــن الــنــاحــيــة الجــتــمــاعــيــة  فــريــال باجبري 
الأخــ�ــســائــيــة الجــتــمــاعــيــة فــتــقــول: يف الــبــدايــة، 
»م�ساهري  هــدف  اأن  بــذلــك،  ـــة  دراي على  واملجتمع 
التوا�سل الجتماعي« جمع اأكرب عدد من املتابعني، 
لتحقيق القدر الأكرب من املكا�سب املادية، والو�سول 
للرثاء ال�سريع، الذي حتقق لغالبيتهم بالفعل، فيما 
حيث  �سائرون،  وتالعبهم  غّيهم  يف  هــوؤلء  ليــزال 
اأو  لأفعالهم،  حــدود  ول  ت�سرفاتهم،  يقنن  �سقف  ل 
من  له  ي�سوقون  فيما  بها  يلتزمون  �سلوكية  قواعد 
اأو  خمتلفة،  خدمات  اأو  و�سلع،  منتجات  اأو  اأفكار 
يف  داخلية  مفردات  من  ويك�سفونه  ي�ستعر�سونه 
خ�سو�سيتها،  حفظ  املفرت�ض  ال�سخ�سية،  حياتهم 
ال�سو�سيال  مقاطع   يف  الفتاتني  ق�سية  حــدث  فما 
املجتمع  اأفراد  باقي  تعٍد ل ميثل  باأنه  يف�سر  ميديا، 

ال�سعودي، بل ميثل من قام به فقط. 
�سخ�سية،  حرية  اأنها  على  ت�سرفاتهما  ت�سنف  ول   

للعامة،  ونــ�ــســره  ممــار�ــســتــه  مــايــتــم  فــكــل 
ليكون حتت بند احلرية ال�سخ�سية، فهذه 
اأن متار�ض  احلرية لتكون �سخ�سية يجب 
يف املنزل، اأو اأماكنهم اخلا�سة دون الن�سر 

وم�ساركة املتابعني.  

تعديات أخالقية 
كــمــا يــــرى الإعــــالمــــي والـــنـــا�ـــســـط على 
املعت�سم  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
ــائــال:  طــــرابــــزوين، مـــن وجـــهـــة نـــظـــره ق
ميديا  ال�سو�سيال  يف  امل�ساهري  بع�ض  به  مايقوم 
العرف  عــن  خــروجــا  يعترب  اأخــالقــيــة،  تعديات  مــن 
لكل  اأن  من  بالرغم  ال�سعودي،  للمجتمع  والعادات 
بها   يرغب  التي  بالطريقة  العي�ض  حرية  �سخ�ض 
اأو ي�سر املجتمع، الذي يعي�ض  اأن ي�سر نف�سه  دون 
بها  تن�سر  التي  املقاطع  بع�ض  فهناك   وميثله،  به 
يتحدث  عندما  نف�سه،  ال�سعودي  للمواطن  اإ�ــســاءة 
اأول  م�ستفزة  بطريقة  ال�سعودي  ال�سعب  عن  نيابة 
للمجتمع  م�ستفزة  واأيــ�ــســا  ال�سعودي،  للمجتمع 
فقط  ولي�ض  مــواطــن-  كــل  على  وبــالــتــايل  الآخــــر، 
م�ساهري ال�سو�سيال ميديا-  اأن يحرتم وطنه اأول، 
واحرتام الدولة التي يزوروها، واأن يعك�ض �سورة 
فكل مواطن  نف�سه، وعن وطنه،  جميلة وراقية عن 
هو �سفري لدولته يف اأي مكان يذهب اإليه. كما ياأتي 
ويحرتمون  ال�سعودية،  اإىل  اخلــارج  من  الأجانب 

عاداتنا وتقاليدنا.

الئحة الذوق 
العالقات  عــام  مدير   - الإعــالمــي  امل�ست�سار  اعترب 
الرحمن  الإعـــالم عبد  بـــوزارة  الــدولــيــة  الإعــالمــيــة 

بالده  داخل و خارج  ال�سخ�ض  �سلوك  اأن  النيازي، 
اإيجابًا،  اأو  �سلبًا  بلده  ميثل  ول  �سخ�سيًا،  ميثله 
وجميع الدول حتر�ض على �سن الأنظمة والقوانني 
الــتــي تنظم هـــذه الــ�ــســلــوكــيــات، وتــــرتاوح مــا بني 
ومن  ــد،  الأ�ــس للعقوبات  و�ــســوًل  املــاديــة  الــغــرامــة 

�سمنها ال�سجن ملدد متفاوتة.
بكل  العام  الــذوق  لئحة  هناك  اململكة  "يف  وتابع 
ما حوته من بنود تعالج اأوجه التجاوزات التي قد 
ت�سدر من اأي �سخ�ض بق�سد اأو بدونه، وامل�ساهري 
فطاملا  احلديثة  بالظاهرة  لي�ض  جمتمعي-  مكّون 
كــان هــنــاك مــن ميثل هــذه الــظــاهــرة ولــكــن ب�سكل 
خمتلف. ف�ساعر القبيلة هو من م�ساهريها و�سعراء 
كتب  لنا  نقلت  الذين  امل�ساهري  من  هم  النقائ�ض، 
من  حوته  مــا  بكل  ال�سعرية  م�ساجالتهم  التاريخ 
و  املـــال  اإثــــارة جمتمعية، والــريــا�ــســيــون ورجـــال 
وقد  م�ستهدفة،  فئة  كذلك  هم  والفنانون،  الأعمال 
يف  تن�سط  التي  ال�سفراء،  ال�سحافة  حمتوى  ظهر 

ن�سر ف�سائح هذه الفئة، و تتابع من الكثريين".
اليوم  م�ساهري  اأن  هو  املختلف،  الأمــر  اأن  مــوؤكــًدا 
و�سائل  انت�سار  ظل  يف  حمتوى  �سّناع  اأ�سبحوا 
من  املحتوى  ذلك  يف  ما  بكل  الجتماعي  التوا�سل 

اإ�سفاف وتفاهة و�سطحية.
"عودًا على ما �سبق واإن كنت قد ذكرت  واأ�ساف: 
اأن �سلوك ال�سخ�ض ميثله �سخ�سيًا، اإّل اأنه ويف ظل 
الإعالم  حرية  مّدعي  ا�ستهداف  و  ور�سد،  متابعة 
التي  الأجنبية،  الإعـــالم  ومن�سات  القنوات  مــن 
و  �سغرت،  مهما  املجتمعية؛  ال�سلبيات  ت�ستهدف 
تعمل على تهويلها والرتويج لها ب�سورة متزامنة 
لل�سورة  الإ�ـــســـاءة  بــهــدف  من�سة؛  مــن  اأكـــرث  يف 
هذا  حــول  احلديث  ومبنا�سبة  للمملكة،  النمطية 
ال�ستهداف، فقد تزامن ح�سول ال�سباب ال�سعودي 
الدولية  اآي�سف  اإنتل-  م�سابقة  على 22 جائزة يف 
مع  دولــة،   75 بني  الثاين  املركز  بها  حققوا  حيث 
البع�ض  ِقبل  من  ن�سر  الــذي  الهابط  املحتوى  هذا 
اأ�سعدت  ما  وبقدر   ، م�ساهري  عليهم  يطلقون  ممن 
الدويل  اإنتل  مبعر�ض  ال�سعودي  ال�سباب  م�ساركة 
امل�ساركة مل  تلك  اأن  اإّل  للعلوم والهند�سة اجلميع، 
الأجنبية،  الإعالمية  املن�سات  تلك  حتظى باهتمام 
التي تن�سط- كما �سبق ذكره- يف ا�ستهداف كل ما 

ي�سيء للمملكة وت�سخيمه".

البالد ـ مها العواودة - رانيا الوجيه

أسقطوا التافهني
دعوا إلى عدم متابعة بعض مشاهير السوشيال ميديا..  مختصون لـ»             «:

الدكتور �سعود كاتب، قال: اإن هناك تزايًدا ل ميكن ال�ستهانة 
به ملحتوى ال�سناب الهابط وامل�ستهجن اجتماعًيا؛ حيث و�سل 
اأمر  وهو  وهويتها،  و�سعبها  اململكة  ل�سورة  معه  ي�سيء  حًدا 
من  لأن  طبيعية،  فــرديــة  ممــار�ــســات  جمــرد  اعــتــبــاره  ميكن  ل 
يتابعهم  الــذيــن  "امل�ساهري"  بـــ  يو�سفون  ممــن  هــم  بــه  يــقــوم 
�سمن  باختيارهم  يدرجون  بالتايل  وهم  الأ�سخا�ض،  ماليني 

واملوؤثرة". العامة  "ال�سخ�سيات 
يقوم  التي  ال�سلبية  ال�سورة  فاإن  الوقت،  مرور  مع  اأنه  موؤكًدا 
كاأفراد،  هوؤلء بن�سرها على ح�ساباتهم لن ترتبط بهم وحدهم 

بل �سيتم ربطها -بح�سن اأو ب�سوء نية- باملجتمع عموًما.
مالئكًيا،  جمتمًعا  ول�سنا  طبيعي  �سعب  اأننا  "�سحيح  وتابع 

وحت�سل لدينا اأخطاء وجتاوزات ل ينبغي تهويلها، اأو املبالغة يف ردود فعلنا 
–كما  اأي من تلك املمار�سات  جتاهها، ولكن يف الوقت نف�سه، عندما يتحول 

هو حا�سل حالًيا- اإىل ظاهرة موؤذية ت�سوه �سورة املجتمع، فاإن 
التدخل والعالج ي�سبح مطلًبا �سرورًيا ول بد منه، فمجموعة 
الإ�ــســرار  على  اليوم  ــادرة  ق اأ�سبحت  الأ�سخا�ض  من  �سغرية 

مبجهود عمل �ساق وطويل لتعزيز �سورة البلد و�سمعته".
كل  يف  لبالده  الأول  ال�سفري  اليوم  يعترب  املواطن  اأن  مو�سًحا 
موقع؛  �سفرًيا لبلده عند �سفره لدول اأخرى، و�سفرًيا لبلده عند 
عند  لبلده  و�سفرًيا  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدامه 

تعامله مع الأجانب املقيمني اأو الزائرين له.
م�سرًيا اإىل اأن هذا الأمر يتطلب بجانب التوعية قوانني وا�سحة 
اإ�ساءة البع�ض ل�سورة البلد، وي�سمل ذلك بالتاأكيد  ت�سمن عدم 
الــذيــن  الــتــوا�ــســل، واملــعــلــنــني  مــ�ــســهــورات ومــ�ــســاهــري �سبكات 
لتجفيف  احللول  اأق�سر  هو  وهذا  وخدماتهم،  ل�سلعهم  للرتويج  يختارونهم 

منابع امل�ساهري امل�سيئة.

المواطن سفير لبالده في أي موقع

يحيى ال�سلهبي تركي العيارعبد الرحمن النيازي

هدفهم جمع أكبر
 عدد من المتابعين 

وحصد اإلعجاب 

 سلوكيات فردية 
غير رشيدة تصدر من 

بعض المشاهير 

سن قوانين الحتواء المحتوى الهابط في السوشيال ميديا 

�سعود كاتب
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جدة - �إميان بـدوي 
املحلية  بال�سوق  ال�سلع  العديد من  اأ�سعار  ت�سهد 
له  لمــرر  بع�سه  الأ�ــســعــار،  يف  كبريا  ارتفاعا 
التجارة  مب�ستجدات  تــاأثــرت  اأخـــرى  و�سلع   ،
وقد  الأوكــرانــيــة،  الأزمـــة  عــن  الناجمة  العاملية 
ر�ـــســـدت جــمــعــيــة حــمــايــة املــ�ــســتــهــلــك مــعــدلت 
الزيادات ال�سعرية لنحو 80 �سلعة غذائية خالل 
�سهر اأبريل، ح�سب تقرير متو�سط اأ�سعار ال�سلع 
ال�سادر عن هيئة الإح�ساء، مما يطرح الت�ساوؤل 
اجلوهري.. كيف ميكن مواجهة هذا الغالء؟ وما 

دور امل�ستهلك والرقابة يف حتقيق ذلك؟
ن�سبة  جــاءت  امل�ستهلك،  حماية  جلمعية  طبقا    
الت�سنيف"  ح�سب  ال�سعر  متو�سط  يف  التغيري 
اخلبز واحلبوب 2.8 %، اللحوم والدواجن ٧.8 
%، احلليب ومنتجاته والبي�ض 15.1% ، الزيوت 
الفواكه  اأ�سعار  ارتفعت  فيما   ،% والدهون 1٧ 
و املك�سرات 9.3 % واخل�سار 16.6%، وال�سكر 

.% 15.9+
 حول ارتفاعات الأ�سعار، قال الكاتب والإعالمي 
اأحـــد احلــلــول للحد من  الــ�ــســوّيــد:  عــبــدالــعــزيــز 
لل�سلع  الفرد  �سراء  تخفي�ض  هو  الرتــفــاع،  هذا 
املرتفع �سعرها اإذا مل يتمكن من ال�ستغناء عنها، 
ال�سلع  هــذه  مثل  ت�سدير  من  موؤقتا  احلــد  وكــذا 

بحاجة  اأننا  واأعتقد  املحلي،  لل�سوق  وتوجيهها 
ل  اأن  ب�سرط  تعاونية  جمعيات  لإن�ساء  ما�سة 
وذلك  لهم،  احــرامــي  مع  فيها-  التجار  ي�سارك 

ب�سبب تعار�ض امل�سالح.
 واتــفــاقــا مــع هـــذا الـــــراأي، يــقــول حمــمــد احلمد 
رئي�ض جمعية حماية امل�ستهلك �سابًقا: اإن عملية 
بامل�ستهلك،  تتعلق  وارتفاعها  الأ�سعار  انخفا�ض 
�سيقلل  واعيا  م�ستهلكا  اأمامه  وجد  اإذا  فالتاجر 
التكاليف  بع�ض  وغــالــبــا  مــا،  بطريقة  التكلفة 
امل�ساريف  بــنــد  حتــت  تــاأتــي  بال�سلع  اخلــا�ــســة 
منها  عديدة؛  اأمور  يف  وتتلخ�ض  املنظورة  غري 
العمالة،  املــحــل، ورواتــــب  واإيــجــار  اجلــمــارك، 

وال�سرائب.  
املناف�سة،  وت�سجيع  حماية  اأيــ�ــســا  واأ�ـــســـاف: 
ملنع  املــنــافــ�ــســة(  حــمــايــة  هيئة   ( عليها  وتــقــوم 
الحــتــكــارات والنــدمــاجــات والــتــكــتــالت، ومن 
اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  �سمن  يكون  اأن  املفر�ض 
فقط  ولي�ض  م�ستقلون-  م�ستهلكون  الهيئة  هذه 
الــبــدائــل، وقد  جتـــار. واأيــ�ــســا لبــد مــن اختيار 
ر�سي  اخلطاب  بن  لعمر  قدمية  ق�سة  ا�ستهرت 
قال:  اللحوم،  غالء  له  ا�ستكوا  حينما  عنه،  الله 
ي�ستغني  اأن  امل�ستهلك  على  يجب  لذا  اتركوها؛ 
الوقت  مــن  لفرة  البي�ض  طبق  �ــســراء  عــن  مثال 

اإىل تخفي�ض �سعره حتى  التاجر  اأن ي�سطر  اإىل 
مقارنة  ال�سعودية  ال�سوق  اأن  واأرى  يف�سد،  ل 

بغريها تعد اأ�سعارها مقبولة اإىل حد ما.

تاأثري�ت خارجية 
�سليمان  القــتــ�ــســادي  املحلل  قــال  جــانــبــه،  مــن   
الــعــ�ــســاف: احلـــرب الأوكــرانــيــة الــرو�ــســيــة هي 
�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  اأحد 
لأن  الأولــيــة؛  املنتجات  وبع�ض  الغذائية  املــواد 
امل�سدرة  املهمة  الـــدول  مــن  واأوكــرانــيــا  رو�سيا 
فهم  ال�سم�ض،  دوار  زيــت  و  والــ�ــســعــري،  للقمح 
مبا�سر  ب�سكل  الــغــذاء  يف  تدخل  مــواد  ينتجون 
اإىل  يـــوؤدي  الأ�ــســعــار  وارتــفــاع  مبا�سر،  غــري  اأو 
وتوجيه  الت�سدير  عــن  الــــدول  بع�ض  امــتــنــاع 
ال�سلع كمخزون حملي ا�سراتيجي؛ ب�سبب اأزمة 
ت�سدير  عن  توقفت  التي  الهند  واأمامنا  رو�سيا، 
ذلك  يف  �ساهم  العايل  الت�سخم  اأن  كما  القمح، 
والحتــاد  املتحدة  الــوليــات  يف  احلــال  هو  كما 

ـــاع  الأو�ـــس اأن �ــســبــابــيــة  الأوروبــــــــي؛ خــا�ــســة 
القت�سادية العاملية توؤدي اإىل �سح املعرو�ض، 

مما يوؤثر ب�سكل كبري على ارتفاع الأ�سعار.  
وجند اأن بع�ض املواد الغذائية التي تكون حملية 
غري م�ستوردة كالبي�ض مثال قد يعود �سبب ارتفاع 
الأعـــالف  عــلــى  تــتــغــذى  الــتــي  لــلــدواجــن  �سعرها 
هذا  ولكن  الغالء  باأزمة  تاأثرت  التي  امل�ستوردة، 

لي�ض مررا كافيا لالرتفاع الكبري وامللحوظ. 

  �لت�صدي لالحتكار 
 وي�سري املحامي وامل�ست�سار القانوين عبدالرحمن 
بن حمفوظ  اإىل اأهمية اإبالغ وزارة التجارة عر 
اأو  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها 
على الرقم املوحد )1900( اأو عر تطبيق "بالغ 
يف  ارتفاعا  املــواطــن  اكت�سف  حــال  يف  جتاري" 

اأ�سعار ال�سلع ب�سكل غري معقول. 
نظام  مــن  ــعــة  ــراب ال املــــادة  بح�سب  واأ�ـــســـاف: 
تكون  واخلــدمــات  ال�سلع  اأ�سعار  فــاإن  املناف�سة، 

احلرة،  املناف�سة  ومبادئ  ال�سوق  لقواعد  وفقًا 
ب�سبط  للمناف�سة  ــعــامــة  ال الــهــيــئــة  وتــخــتــ�ــض 
املمار�سات الحتكارية وخمالفات نظام املناف�سة، 
ــتــم �ــســبــط املــخــالــفــات وتــطــبــيــق الــغــرامــات  وي
ممار�سات  اأو  ا�ستغالل  وجود  حال  يف  الفورية 
ب�سكل  الأ�سعار  لزيادة  تــوؤدي  قد  �سلبية  جتارية 
غري مرر كالتخزين والمتناع عن البيع وغريها 
من املخالفات، وقد قامت الفرق الرقابية التابعة 
بالريا�ض  م�ستودع  مبداهمة  التجارة  لـــوزارة 
 26 من  اأكــر  و�سبط  البي�ض،  وتخزين  حلفظ 
العمالة  وت�سليم  املوقع  اإغالق  ومت  كرتون،  األف 

املخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
�سلع  اأ�سعار  يف  ارتفاعا  يكت�سف  من  كل  فعلى 
لأن  املعنية،  اجلــهــات  اإبـــالغ  مـــرر،  غــري  ب�سكل 
املــواطــن هــو رجـــل الأمــــن الأول ويــ�ــســاهــم يف 
مــ�ــســاعــدة اجلـــهـــات الــرقــابــيــة يف الــكــ�ــســف عن 
على  الرقابة  وت�سديد  التجار،  بع�ض  ا�ستغالل 

اأ�سعار املنتجات حلماية امل�ستهلك.

أكدوا على وعي المستهلك.. خبراء اقتصاد لـ "         ":

مواجهة الغالء بترشيد االستهالك 

المملكة تعزز شراكتها مع المنتدى االقتصادي العالمي
د�فو�س - و��س

للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  يف  امل�سارك  اململكة  وفد  بحث   
املوؤ�س�ض والرئي�ض  "دافو�ض 2022" مع  العاملي  القت�سادي 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــتــدى كـــالو�ـــض �ـــســـواب، ورئــيــ�ــض املــنــتــدى 
ال�سراكة  تعزيز  فر�ض  بريندي،  بورغي  العاملي  القت�سادي 
القت�سادي  التحول  م�سار  يدعم  مبا  واملنتدى،  اململكة  بني 
ــام املــمــلــكــة يف تــعــزيــز النمو  ــه ــس اإ� بــاملــمــلــكــة، ويــعــّظــم مــن 

القت�سادي العاملي.
ووّقع وزير القت�ساد والتخطيط في�سل بن فا�سل الإبراهيم 
ورئي�ض املنتدى القت�سادي العاملي، اتفاقيتني، تهدف الأوىل 
واملنتدى  اململكة  بــني  القائمة  ال�سراكة  فــر�ــض  تعزيز  اإىل 
التي تعّمق  الفر�ض  امل�ستقبلية وحتديد  الفر�ض  وا�ستك�ساف 
مبا  العاملية  بالأجندة  والدفع  اململكة،  حتــول  لدعم  العالقة 

يتما�سى مع الأهداف الرئي�سة للمنتدى.
بـــوزارة  ممثلة  اململكة،  �سعي  �سياق  يف  التفاقية  وتــاأتــي 
النحو  على  اقت�سادها  حتويل  اإىل  والتخطيط،  القت�ساد 

اإعـــادة  اإىل  بــالإ�ــســافــة   ،2030 اململكة  روؤيـــة  يف  املــر�ــســوم 
التفاقية  اأن  كما  اجلائحة،  بعد  العاملي  القت�سادي  التوازن 
عر  العاملي،  القت�ساد  لتح�سني  املنتدى  هدف  تخدم  املرمة 
وغريهم  والأكادمييني،  وال�سيا�سيني،  الأعمال،  قادة  اإ�سراك 
للتنمية  واإقليمية  عاملية  ت�سكيل خطط  املجتمع، يف  قادة  من 

القت�سادية.
كما وقع وزير القت�ساد والتخطيط التفاقية الثانية نيابة عن 
وزير ال�سحة فهد بن عبدالرحمن اجلالجل مع رئي�ض املنتدى 
القت�سادي بهدف تعزيز الرعاية ال�سحية احلكيمة، وتفعيل 
يف  واملخت�سني  واخلا�ض  العام  القطاَعنينْ  بني  التعاون  اأطر 
هذا املجال ، و�ست�سفر هذه التفاقية عن ان�سمام اململكة اإىل 
التابع  ال�سحية  الرعاية  جمــال  يف  للقيمة  العاملي  التحالف 
هذا  يف  املجتمعي  الــوعــي  تعزيز  يف  والإ�ــســهــام  للمنتدى، 
املجال، وال�ستفادة من خرات املنتدى ومرئياته يف �سياغة 
اإ�سراتيجية حت�سني الرعاية ال�سحية احلكيمة على امل�ستوى 

العاملي.

 �أطلق برنامج " ُعُلّو �ل�صياحة ".. �خلطيب:

مستقبل العمل في قطاع السياحة واعد
�لريا�س- �لبالد

اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  الــ�ــســيــاحــة  ـــر  وزي د�ــســن 
عقيل  بــن  اأحــمــد  ال�سياحي  التنمية  �ــســنــدوق 
يهدف  الذي  ال�سياحة"  "ُعلُّو  برنامج  اخلطيب 
لاللتحاق  ال�سابة  املحلية  املــواهــب  تاأهيل  اإىل 
ال�سياحة،  قطاع  يف  املتاحة  الوظيفية  بالفر�ض 
امل�ستوى  عالية  تدريبية  اإتاحة فر�ض  من خالل 

للخريجني املتفوقني من بنات واأبناء اململكة.
قادرة  حملية  كفاءات  توفري  اإن  الوزير:  وقال   
على املناف�سة عامليًا يف جمال التطوير والبتكار 
اململكة  روؤيـــة  م�ستهدفات  اأحـــد  هــو  ال�سياحي 
2030 واإ�سراتيجية ال�سياحة الوطنية، موؤكدا 
واعــد،  ال�سياحة  قطاع  يف  العمل  م�ستقبل  اأن 
ويحمل املزيد من الفر�ض املتجددة، واأن التنمية 
على  جوهرها  يف  تعتمد  قطاع  لأي  امل�ستدامة 
توفر كفاءات �سابة مبدعة، م�سريًا اإىل اأن فر�ض 
الرنامج  هذا  خالل  من  املتاحة  املهنية  التنمية 

تعد من بني الأف�سل عامليًا.
ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�ض  بــني  جهته،  مــن 
اأن الرنامج  التنمية ال�سياحي ق�سي الفاخري، 
تـــدريـــب اخلـــريـــجـــني اجلـــــدد يف  اإىل  يــ�ــســعــى 

تخ�س�سات اإدارة الأعمال والهند�سة وال�سياحة، 
ُتقدم على مدى  من خالل برامج نظرية وعملية 
12 �سهرًا، م�سريًا اإىل اأنها �سوف تتيح للقيادات 
خــراء  مــع  والتفاعل  التوا�سل  فر�ض  ال�سابة 

عامليني مرموقني يف املجال ال�سياحي.
واأو�سح الفاخري، اأن التدريب �سيتم يف بيوت 
ال�سياحة  جمـــال  يف  عــاملــيــًا  املــتــمــيــزة  اخلــــرة 
العايل  للتعليم  غليون  معهد  مــثــل:  والأعــمــال 

ال�سيافة  جمـــال  يف  املتخ�س�ض  لــنــدن،  يف 
الفندقية، ومعهد يل رو�ض ال�سوي�سري، الذي 
بح�سب  العاملية،  اجلامعات  ــى  اأرق اأحــد  يعد 

الت�سنيفات املعتمدة.
و�ـــســـوف ميــكــن الـــتـــدريـــب اخلــريــجــني من 
العمل،  �سوق  يف  املطلوبة  املهارات  اكت�ساب 
وبـــنـــاء �ــســبــكــة عـــالقـــات مــهــنــيــة وا�ــســعــة من 
مر�سدين  مع  املبا�سر  والتفاعل  العمل  خالل 
يكفل  مبا  متدرب؛  لكل  �سخ�سيني  وموجهني 
م�سريتهم  يف  والتميز  لــالنــطــالق  اإعــدادهــم 

املهنية.
يــذكــر اأن الــ�ــســنــدوق يــعــمــل مــن خـــالل هــذا 
الرنامج على ا�ستقطاب املواهب الواعدة من 
لإعدادهم  املتفوقني؛  اجلامعيني  اخلريجني 
مل�سرية مهنية ناجحة يف هذا القطاع املزدهر.
خطط  �سمن  ال�سياحة  ــّو  ُعــلُ برنامج  وُيــعــد 
اإىل  الــرامــيــة  الــ�ــســيــاحــي  التنمية  �ــســنــدوق 
تنفيذ  يف  الإ�سهام  �ساأنها  من  مبادرات؛  تبني 
اإ�سراتيجية تنمية ال�سياحة الوطنية، والإ�سهام 
يف اإعداد كوادر متميزة من خالل توفري اأف�سل 

برامج التطوير املهني للمتميزين.

 إيداع دفعة مايو 
لمستفيدي "سكني" 

�لريا�س - �لبالد
اإيــداع  العقارية،  التنمية  �سندوق  اأعلن 
ريال يف ح�سابات  مليون  اأكر من 842 
ال�سوؤون  وزارة  "�سكني" من  م�ستفيدي 
البلدية والقروية والإ�سكان و"ال�سندوق 

العقاري" ل�سهر مايو 2022.
ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�ض  واأو�ــســح 
ما�سي  بــن  من�سور  الــعــقــاريــة  التنمية 
 842 بلغ  مايو  ل�سهر  الدعم  اإجمايل  اأن 
لأربـــاح  دعــمــًا  ُخ�س�ست  ريــــال،  مــلــيــون 
عقود التمويل العقاري املدعوم، مو�سحًا 
اأن اإجمايل ما جرى اإيداعه يف ح�سابات 
برنامج  اإعــــالن  مــنــذ  �سكني  م�ستفيدي 
التّحول يف يونيو 201٧ حتى �سهر مايو 

2022 جتاوز 3٧.6 مليار ريال.
على  ال�سندوق  حر�ض  ما�سي  ابن  واأكد 
للم�ستفيدين  واإيداعه  الدعم  ا�ستمرارية 
املــدُعــوم  الــعــقــاري  القر�ض  برنامج  مــن 
اإىل  م�سريًا  �سهريًا،  املــحــدد  مــوعــده  يف 

للجهود  وتتويجًا  تاأكيدًا  ياأتي  ذلــك  اأن 
امل�سركة وال�سراكة مع منظومة الإ�سكان 
ن�سبة  زيادة  بهدف  التمويلية،  واجلهات 
التملك اإىل ٧0% بحلول عام 2030، وفق 
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان -اأحد برامج 
احللول  وتــوفــري   -2030 اململكة  روؤيـــة 
ال�سكنية والتمويلية ب�سكل م�ستدام عر 

بناء الأنظمة والت�سريعات الداعمة.
ــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة  ــن  ويـــقـــدم �ــس
املدُعوم"  الــعــقــاري  "القر�ض  خــدمــات 
اإلكرونية  خدمة   43 من  اأكر  خالل  من 
لل�سندوق،  الإلــكــرونــيــة  الــبــوابــة  عــر 
العقاري،  امل�ست�سار  خدمة  اإىل  اإ�سافة 
واأجـــهـــزة اخلــدمــات الــذاتــيــة يف فــروع 
الــ�ــســنــدوق عــلــى مـــدار 24 �ــســاعــة، كما 
 199088 املوحد  الت�سال  مركز  يقوم 
وقنوات التوا�سل الجتماعي بالرد على 
عن  امل�ستفيدين  واأ�سئلة  ا�ستف�سارات 

املدُعوم". "القر�ض 

25 شركة مؤهلة 
للمنافسة التعدينية

�لريا�س - �لبالد
�سركة   25 عــن  املعدنية  والـــروة  ال�سناعة  وزارة  اأعلنت 
يف  موقًعا   13 على  املناف�سة  ومواعيد  للمناف�سة،  موؤهلة 

جممع احلجر اجلريي بحفرية ن�ساح مبنطقة الريا�ض.
وبينت الوزارة، اأن مواعيد بدء املناف�سة يف جممع احلجر 
املواقع  من  لكل  الريا�ض  مبنطقة  ن�ساح  بحفرية  اجلــريي 
عام  من  يونيو  �سهر  خــالل  التالية  التواريخ  ح�سب  ـــ13  ال
 )8( ــم  رق ومــوقــع  يــونــيــو،   6 )1( يف  ــم  رق مــوقــع  2022م: 
 )11( رقــم  ومــوقــع  يونيو،   8  )3( رقــم  ومــوقــع  يونيو،   ٧
 13  )4( رقم  وموقع  يونيو   12  )6( رقم  وموقع  يونيو،   9
يونيو، وموقع رقم )٧( يف 14 يونيو، وموقع رقم )2( 15 
يونيو، وموقع رقم )12( 16 يونيو، وموقع رقم )10( 19 
 21  )9( رقــم  وموقع  يونيو،   20  )5( رقــم  وموقع  يونيو، 

يونيو، واأخرًيا موقع رقم )13( يف 22 يونيو.
ور�سة  حل�سور  املوؤهلة  ال�سركات  جميع  ـــوزارة  ال ودعــت 
و�سرح  املوؤهلني  توعية  اإىل  تهدف  التي  الفرا�سية  العمل 
اللتزامات، واآلية املناف�سة الإلكرونية، وذلك يف 30 مايو 
حقلية  ــارة  زي برنامج  على  الـــوزارة  �ستعمل  كما  2022م، 
اأيام لل�سركات املوؤهلة؛ للوقوف على املواقع املتاحة  ملدة 5 

للمناف�سة ابتداًء من 31 مايو اإىل 4 يونيو 2022م.
 وحدد نظام ال�ستثمار التعديني ولئحته التنفيذية 6 اأنواع 
جميع  ت�سمل  ا�ستطالع  "رخ�سة  التعدينية:  الرخ�ض  من 
ورخ�سة  للتمديد،  قابلة  �سنتني  تكون  مدتها  املعادن  اأنــواع 
ك�سف جلميع اأنواع املعادن ملدة خم�ض �سنوات ملعادن )فئة اأ، 
ب( و�سنة واحدة لفئة املعادن ج، فيما يجوز جتديد رخ�ض 
التي  العامة  الأغــرا�ــض  ورخ�سة  وب(  اأ،   ( ملعادن  الك�سف 

ترتبط برخ�سة التعدين اأو املنجم ال�سغري.
لنظام  التنفيذية  الــالئــحــة  اأن  اإىل  الـــــوزارة  واأ�ـــســـارت   
وتعزيز  الــقــطــاع،  حوكمة  حتقق  التعديني  ال�ستثمار 
ال�سفافية، وزيادة ثقة امل�ستثمرين به، اإ�سافة اإىل حتقيقها 
ال�ستثمار  نظام  يــويل  اإذ  للقطاع،  ال�ستدامة  لعنا�سر 
وال�سالمة  البيئة وال�سحة  اأهمية كبرية حلماية  التعديني 
متطلبات  اأهــم  من  البيئي  الأثــر  درا�سة  ُتعد  حيُث  املهنية، 

احل�سول على رخ�سة تعدينية.

عبد�لرحمن بن حمفوظ�صليمان �لع�صافد. حممد �حلمد

بعض الزيادات ال مبرر لها ومنع االحتكار ضرورة
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البالد – حممد عمر           

الأرا�ــســي  انــتــزاع  اإىل  النقالبية  احلــوثــي  ملي�سيا  عمدت 

متتع  تعيق  تقييدية،  �ــســروط  بفر�ض  اخلا�سة  وامللكيات 

مذبح  مناطق  يف  والتعديل  البناء  يف  بحقهم  املــواطــنــن 

املواطنن  بحق  ج�سيمة  انتهاكات  يف  و�سعوان،  وال�سنينة 

بحجة  امليلي�سيا،  ل�سيطرة  اخلا�سعة  �سنعاء  العا�سمة  يف  

امل�سلحة العامة وال�سرورة الع�سكرية. واأكدت منظمة �سام 

لالأرا�سي  احلوثية  امللي�سيا  انــتــزاع  واحلــريــات،  للحقوق 

املفرو�سة  التقييدية  ال�سروط  وو�سع  اخلا�سة،  وامللكيات 

والتعديل،  البناء  يف  بحقهم  املواطنن  متتع  تعيق  التي 

بحجة ال�سالح العام، اإىل جانب اإن�ساء املواقع الع�سكرية، ما 

ي�سّكل انتهاكًا ج�سيمًا للحقوق الأ�سا�سية التي كفلها القانون 

بالتوقف  مطالبة احلوثي  �سواء،  على حد  واليمني  الدويل 

تــارًة  والق�ساء  تــارًة  القوة  با�ستخدام  الت�سعيد  عن  فــورًا 

اخلا�سة  وامللكيات  الأرا�سي  لنتزاع  املدنين؛  �سد  اأخرى 

منهم. ولفتت املنظمة احلقوقية اإىل اأن التناف�ض على ملكية 

احلوثي  ميلي�سيا  عليها  ت�سيطر  التي  املناطق  يف  الأرا�سي 

�سراع  وبــروز  �سنعاء  العا�سمة  على  �سيطرتها  منذ  تو�سع 

الذي  اجلناح  تويل  عن  ك�سفت  كما  قياداتها،  بن  امل�سالح 

يقوده حممد احلوثي مهمة م�سادرة واإعادة متليك م�ساحات 

كبرية من الأرا�سي وانتزاعها من اآخرين؛ بحجة اأنها اأرا�ٍض 

انعك�ض  مما  للدولة،  مملوكة  كانت  اأنها  اأو  الأوقــاف،  تتبع 

ب�سورة كبرية على املدنين ويهدد الآلف بالتهجري الق�سري، 

منوهة اإىل اأن امليلي�سيا ل تزال تعمل على تكثيف �سيطرتها 

يف  قادتها  مهام  وت�سهيل  العقارات  �سوق  على  كبري  ب�سكل 

ال�ستيالء على الأرا�سي اململوكة للدولة والأوقاف وال�سكان 

يف املناطق امل�سيطرة عليها. واأكدت املنظمة احلقوقية تلقيها 

الع�سرات  وحرمان  امللكية،  انتزاع  حول  ال�سكاوى  ع�سرات 

من البناء اإىل جانب رف�ض م�سلحن حوثين تابعن ملا ي�سمى 

ال�سقق  اإيجارات  دفع  من  �سنعاء،  الإ�سرافية" يف  "املكاتب 
التي ا�ستاأجروها من اأ�سحابها، اأو حتى اخلروج منها، منذ 

فرتة طويلة، م�سرية اإىل اأن اأن ميلي�سيا احلوثي قامت خالل 

بتو�سيع عمليات جتريف ونهب  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 

و�سراء ما تبقى من اأرا�ض وعقارات الدولة واملواطنن يف 

ونوهت  �سيطرتها.  حتت  اأخــرى  ومــدن  العا�سمة،  �سنعاء 

اإىل اأن فريقها قام باللتقاء بعدد من ال�سحايا واملت�سررين 

اأو  البناء  مــن  وحرمانهم  اأرا�سيهم  م�سادرة  متــت  الــذيــن 

من  كاملة  اأرا�ــض  انتزاع  اأثبتت  �سهادات  تلقى  كما  التعلية، 

اأجل اإقامة مواقع ونقاط ع�سكرية، وهو ما اعتربته املنظمة 

قبل  من  وا�سحا  واعتداء  مقبولة  وغري  �سارخة  "خمالفة 
ميلي�سيا احلوثي على احلقوق املكفولة واملحمية".

من جهته، قال امل�سوؤول برئا�سة اجلمهورية اليمنية الدكتور 

يعترب حمطة  الرئا�سي اجلديد  املجل�ض  اإن  الأحمدي:  ثابت 

الإيرانية،  احلوثي  ملي�سيا  �سد  لليمنين  جديدة  ن�سالية 

املــاليل بحق  ــال  اأذي الــذي مار�سه  الإجـــرام  بعد �سنوات من 

كل  يجمُع  الرئا�سي  القيادة  جمل�ض  اأن  مبينًا  املواطنن، 

واأهداف  موحدة  باأجندات  قاطبة،  اليمني  ال�سعب  مكونات 

الإيــراين.  احلوثي  النقالب  على  الق�ساء  هدفها  وا�سحة، 

جماعة  اأن  مع  �سلميا،  الأوىل  اجلولة  بداأت  "لقد  واأ�ساف: 

اليمنية  اليمنية -  امل�ساورات  امل�ساركة فى  احلوثي رف�ست 

اإليها، و�ستتوا�سل جهود املجل�ض حتى يتحقق  التي ُدعيت 

الهدف املطلوب با�ستعادة الدولة من امللي�سيا الإجرامية".

ر�ــســاد  اليمني  الــرئــا�ــســي  الــقــيــادة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  ـــان  وك

احلوثين  على  الــدويل  ال�سغط  اأهمية  اإىل  دعــا  العليمي، 

الأخــرى،  واملحافظات  تعز  معابر  بفتح  التزاماتهم  لتنفيذ 

النفطية،  امل�ستقات  املوظفن من ر�سوم �سفن  ودفع رواتب 

اأوبنهامي،  م�سددًا يف لقاء مع ال�سفري الربيطانن ريت�سارد 

املجل�ض  لإ�ــســالحــات  ـــدويل  ال الــدعــم  ح�سد  �ــســرورة  على 

وحت�سن  تاأهيل  اإعـــادة  يف  خا�سة  واحلكومة،  الرئا�سي 

خدمات املناطق التي جرى ا�ستعادتها من احلوثين، ويف 

مقدمتها العا�سمة املوؤقتة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء 

اليمنية، كما ناق�ض اللقاء الإجراءات املطلوبة لتمديد الهدنة 

يف  احلــوثــي  "تعنت" جماعة  ا�ــســتــمــرار  ظــل  يف  الأممــيــة 

لأبناء  املوجه  خطابه  يف  العليمي،  و�سدد  تعهداتها.  تنفيذ 

تنفيذ  �سرورة  على  الوطني،  العيد  ع�سية  اليمني  ال�سعب 

واملــدن  تعز  معابر  فتح  مقدمتها  ويف  الهدنة،  بنود  كافة 

اإىل م�ساعفة ال�سغط لدفع  الأخرى، داعيًا املجتمع الدويل 

الأ�سرى  تبادل  اإجــراءات  ا�ستكمال  امليلي�سيا احلوثية نحو 

واملحتجزين واملخفين ق�سرًا، و�سرف رواتب املوظفن من 

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

واإنــهــاء حــرب اخلــدمــات الــتــي يــديــرهــا النــقــالبــيــون �سد 

ال�سعب اليمني، موؤكدًا على التزام جمل�ض القيادة الرئا�سي 

اأجل متديد  الأممية، من  دعم اجلهود  واحلكومة، موا�سلة 

باملبادرة  التم�سك  الأثــنــاء  يف  جمـــددًا  الإن�سانية،  الهدنة 

�ساملة.  �سلمية  لعملية  عادًل  اأ�سا�سًا  باعتبارها  ال�سعودية، 

اإىل ذلك، اأكدت احلكومة اليمنية، اأم�ض، موافقة م�سر على 

طلبها بت�سيري رحالت مبا�سرة بن �سنعاء والقاهرة؛ وفقا 

وزير  واأعـــرب  املتحدة.  الأمم  ترعاه  الــذي  الهدنة  لتفاق 

للحكومة  ال�سكر  عن  مبارك،  بن  اأحمد  اليمني،  اخلارجية 

املخت�سة  اجلهات  اأن  مو�سحًا  الطلب.  تلبية  على  امل�سرية 

يف البلدين �ستعمل خالل الأيام القادمة للتن�سيق وا�ستكمال 

الإجراءات الفنية لت�سيري الرحالت.

األحمدي لـ           : "الرئاسي" محطة نضالية جديدة ضد المليشيا

الحوثي يصادر األراضي والملكيات الخاصة

ليبيا.. استقاالت بلجنة إعداد قانون االنتخابات

موسكو تؤكد استمرار العملية العسكرية بأوكرانيا

حوار عسكري لبحث الخروج من األزمة

"الناتو" يتهم روسيا باستخدام القوة المفرطة لتحقيق أهدافها

طرابل�س - البالد   

كّلفها  الــتــي  باللجنة  الأعــ�ــســاء  مــن  عــدد  ا�ستقال 

رئي�ض احلكومة عبد احلميد الدبيبة لإعداد قانون 

جــدّيــة  عـــدم  ب�سبب  منا�سبهم،  مــن  النــتــخــابــات 

ال�سرعية  واإعــادة  النتخابات  اإجراء  احلكومة يف 

لليبين، ومت�سكها بالبقاء يف ال�سلطة، يف خطوة 

الذي  الدبيبة  على  الأمـــور  ت�سعب  اأن  �ساأنها  من 

بعدم  واتهامات  من�سبه  ملغادرة  �سغوطًا  يواجه 

الأع�ساء  قــال  فيما  انتخابات،  تنظيم  يف  رغبته 

الأربعة امل�ستقيلون من اللجنة: اإن هذه ال�ستقالت 

ال�سيا�سية  الأو�ــســاع  تــردي  ا�ستمرار  اإىل  تعود 

نقطة  اإىل  وو�سولها  والجتماعية  والقت�سادية 

وحــدة  ا�ستمرار  على  كــبــريًا  خــطــرًا  ت�سكل  باتت 

على  اللجنة  ــدرة  ق لعدم  وكــذلــك  و�سعبه،  الــوطــن 

حتقيق اأهدافها ب�سبب غياب التفاعل بن اأع�سائها 

الدبيبة.  حكومة  من  والت�سهيالت  الدعم  وغياب 

اأع�ساء اللجنة طالبوا  اإن  وقال بيان للم�ستقيلن: 

حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من املطالب التنظيمية 

مل  احلكومة  اأن  اإل  مهامها،  اإجنــاز  يف  مل�ساعدتها 

م�سريا  النية،  ح�سن  اإبدائها  رغم  بوعودها  تلتزم 

اللجنة  و�سع  بت�سحيح  تتعلق  املطالب  اأن  اإىل 

بها  يلتزم  ومعايري  �سوابط  وو�سع  هيكلتها  عرب 

الأع�ساء. و�سكل الدبيبة يف مار�ض املا�سي جلنة 

حــوار  اإجـــراء  اأجــل  مــن  م�ستقلة،  �سخ�سيات  مــن 

جلمع مالحظات حول م�سروع قانون النتخابات 

ت�ستهدف  خّطة  �سمن  لها،  الد�ستورية  والقاعدة 

اإجراء انتخابات برملانية نهاية �سهر يونيو املقبل، 

ومن  املوجودة،  ال�سيا�سية  الأج�سام  كافة  واإنهاء 

لها  يكتب  مل  اخلــّطــة  هــذه  اأن  اإل  حكومته،  بينها 

بينه  ال�سلطة  على  �سراع  تفجر  بعدما  النجاح، 

الربملان.  من  املكلفة  با�ساغا  فتحي  حكومة  وبن 

ويتهم با�ساغا مناف�سه عبد احلميد الدبيبة بتعطيل 

النتخابات الرئا�سية التي كانت �ستجرى يف �سهر 

وبعدم  فيها،  م�ساركته  ب�سبب  املا�سي،  دي�سمرب 

وجود نّية لديه لإجرائها يف الفرتة القادمة، بينما 

اأكد الدبيبة جديته يف اإجراء النتخابات يف اأقرب 

انهيار  ومنذ  الأ�سكال.  من  �سكل  باأي  ممكن،  وقت 

املا�سي،  العام  من  دي�سمرب  يف  النتخابات  خّطة 

متناف�ستن،  حكومتن  اأمــام  نف�سها  ليبيا  وجــدت 

من  الــرغــم  على  لال�ستمرار  مر�سح  و�ــســع  وهــو 

جهود الو�ساطة التي تبذلها الأمم املتحدة والقوى 

الدولية. من جهتها، رجحت م�سادر قريبة من امللف 

بوزنيقة  يف  ر�سمية  غري  اجتماعات  عقد  الليبي 

الليبي  اجلي�ض  قائد  عن  ممثلن  بن  الرباط  قرب 

ليبيا  غرب  يف  م�سلحة  وجمموعات  حفرت،  خليفة 

متثل قوى ع�سكرية و�سيا�سية واجتماعية موؤيدة 

الجتماع  وي�سكل  دبيبة.  احلميد  عبد  حلكومة 

تكملة مل�ساورات غري ر�سمية نظمها مركز احلوار 

البحث  الإن�ساين يف مونرتو قرب جنيف؛ هدفها 

اإىل  العودة  املــاأزق احلايل وتفادي  عن خمرج من 

الأنــبــاء  وكــالــة  نقلت  فيما  والنــقــ�ــســام.،  القتتال 

"القادة  اإن  قولها:  مطلعة  م�سادر  عن  الإيطالية 

يف  يلتقون  قــد  وطرابل�ض  برقة  يف  الع�سكرين 

اأنه من املتوقع  املغرب يف الأيام املقبلة"، م�سيفة 

بــارزون من  قادة  الجتماعات  ي�سارك يف هذه  اأن 

مدن طرابل�ض، وم�سراتة، والزاوية.

مو�صكو - البالد   

الأمن  الرو�سي ورئي�ض جمل�ض  الدفاع  قطع وزير 

القتال  مو�سكو  على  يتعن  باأنه  النافذ،  القومي 

لفرتة اأطول يف اأوكرانيا؛ لتحقيق اأهداف هجومها 

الذي دخل �سهره الرابع، موؤكدًا اأن بالده �ستوا�سل 

جميع  تتحقق  حتى  اخلا�سة،  الع�سكرية  العملية 

الغربية  امل�ساعدات  عــن  النظر  بغ�ض  الأهــــداف، 

غري  الــعــقــوبــات  و�سغط  كييف  لنظام  ال�سخمة 

خالل  �سويغو،  �سريغي  الــوزيــر  وقــال  امل�سبوق. 

كانت  دول  يف  نظرائه  مــع  الفيديو  عــرب  اجتماع 

وبث  ال�سابق  ال�سوفييتي  الحتــاد  يف  من�سوية 

الرو�سية  اجلــهــود  "اإن  مــنــه:  مقاطع  التلفزيون 

بالطبع  توؤدي  املدنين  بن  �سحايا  وقوع  لتجنب 

اإىل اإبطاء وترية الهجوم، لكن هذا الأمر متعمد".

اأواخــر  يف  لأوكــرانــيــا  الرو�سي  الغزو  بــدء  ومنذ 

الغرب  دول  من  مب�ساعدة  كييف  متكنت  فرباير، 

من  العديد  يف  جارتها  قــوات  لتقدم  الت�سدي  من 

رو�سيا  اأن  غري  كييف،  العا�سمة  ومنها  املناطق، 

يف  مكا�سبها  وتــو�ــســيــع  ــاأمــن  ت عــلــى  الآن  ــز  تــرّك

وعلى  الأوكــــراين.  ال�سرقي  وال�ساحل  دونبا�ض 

اأ�سهر  امل�ستمر منذ ثالثة  العنيف  القتال  الرغم من 

يتقدم  ل  اجلــانــبــن،  مــن  فــادحــة  خ�سائر  ووقـــوع 

ي�سري  مما  بالغة،  ب�سعوبة  اإل  الرو�سي  اجلي�ض 

الأهداف  تتمثل  فيما  طويلة،  ا�ستنزاف  حرب  اإىل 

التي  ال�سرقية  املناطق  تاأمن  يف  للكرملن  املعلنة 

وتتهم  الــرو�ــســيــة.  اللغة  �سكانها  معظم  يتحدث 

اإبـــادة  بــارتــكــاب  ــيــة  الأوكــران ال�سلطات  مو�سكو 

جماعية مزعومة هناك.

واأكملت العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، 

ــالــث، فــيــمــا يــوا�ــســل اجلي�ض  ــث اأمــ�ــض �ــســهــرهــا ال

الع�سكرية  التحتية  البنية  مواقع  تدمري  الرو�سي 

حكومة  قوات  على  ال�سغط  وت�سعيد  الأوكرانية 

كييف يف دونبا�ض بهدف حترير املنطقة كاملة، يف 

مقابل دعم غربي لكييف باملال والعتاد الع�سكري، 

اخلانقة  القت�سادية  العقوبات  فر�ض  اإىل  اإ�سافة 

على مو�سكو.

ــنــاتــو، ين�ض  ــل مـــن جــهــتــه، قــــال الأمـــــن الـــعـــام ل

للرئي�ض  حــديــثــه  مــوجــهــا  اأمـــ�ـــض  �ــســتــولــتــنــربغ، 

اأخفقت واأ�سبحنا  "لقد  الرو�سي فالدميري بوتن: 

القوة  با�ستخدام  رو�سيا  متهما  حدودك"،  على 

الع�سكرية لتحقيق اأهدافها كما فعلت يف غروزين 

العملية  اإن  �ستولتنربغ:  وقــال  وحــلــب.  والــقــرم 

الع�سكرية التي ي�سنها الرئي�ض الرو�سي فالدميري 

ــد حطمت الــ�ــســالم يف  بــوتــن عــلــى اأوكـــرانـــيـــا، ق

اأحدثت تغيرًيا- لي�ض  اأنها قد  اإىل  اأوروبا، م�سريا 

فقط- لالأمن الأوروبي ولكن للنظام العاملي.

منتدى  اأمــــام  ــه  ل كلمة  يف  �ستولتنربغ  واأ�ـــســـار 

دافو�ض، اإىل اأن الناتو لديه مهمتان اأ�سا�سيتان يف 

الدعم  تقدمي  الأوىل  الرو�سي؛  العدوان  على  الرد 

احلرب،  هذه  ت�سعيد  منع  والثانية  اأوكرانيا،  اإىل 

�سنوات  الناتو وحلفاءه عملوا خالل  اأن  مو�سحًا 

عديدة على دعم اأوكرانيا.

لبنان.. جمعية المصارف 
ترفض خطة "تحالف اإلرهاب"

بريوت - البالد   

اللبنانية،  امل�سارف  جمعية  رف�ست 

التعايف  خــطــة  )الـــثـــالثـــاء(،  اأمــ�ــض 

اللبنانية  احلــكــومــة  اأقــرتــهــا  الــتــي 

حتويلها  قبل  الأخــرية  جل�ستها  يف 

الأعـــمـــال،  تــ�ــســريــف  حــكــومــة  اإىل 

حزب  عليها  امل�سيطر  اأن  باعتبار 

الله وحلفاوؤه، ما يعني اأنها لن تفيد 

البالد، بل �ستزيد متاعبها.

اخلــطــة  اأن  اجلــمــعــيــة  واعــــتــــربت 

الــدولــة  تن�سل  تعك�ض  احلــكــومــيــة 

موجباتهما  مــن  لــبــنــان  ومــ�ــســرف 

بذمتهما،  املرتتبة  الديون  بت�سديد 

الإرهابي  اأن احلزب  اإىل  اإ�سارة  يف 

واأعوانه ي�سخرون الأموال مل�سلحة 

يهتمون  ول  الإيــــــراين  ــروع  ــس ــ� امل

يت�سبب  مــا  مــديــونــيــاتــهــم،  بــ�ــســداد 

بينما  اقت�ساديًا،  لبنان  انهيار  يف 

"احلكومة  اأن  اإىل  اجلمعية  لفتت 

ب�سكل  اللبنانين  تــوّدع  اأن  اإل  اأبــت 

عــام واملــودعــن ب�سكل خــا�ــض عرب 

احلكومة  رئي�ض  نائب  خطة  اإقــرار 

وم�سرف  الدولة  ل  بتن�سّ القا�سية 

بت�سديد  مــوجــبــاتــهــمــا  مـــن  لــبــنــان 

وحتميل  بذمتهما،  املرتتبة  الديون 

كــامــل اخلــ�ــســارة الــنــاجتــة عــن هدر 

ال�سبعن  تــتــجــاوز  الــتــي  الأمـــــوال 

املودعن  اإىل  اأمريكي  دولر  مليار 

الأمــوال  على  اخلطة  ق�ست  اأن  بعد 

اخلا�سة بامل�سارف".

اللبنانية  امل�سارف  جمعية  وقالت 

اأيـــهـــا  "اأب�سروا  ـــهـــا:  ل بـــيـــان  يف 

املودعون لأن الدولة اللبنانية األغت 

مــا متّخ�ض عن  كــل  فهذا  ودائــعــكــم، 

بالرغم من وجود  عبقرية اخلرباء، 

تلك  �سيما  ل  وا�سحة،  بديلة  خطط 

امل�سارف  جمعية  اقرتحتها  الــتــي 

والقا�سية باإن�ساء �سندوق ي�ستثمر، 

ول يتملك، بع�ض موجودات الدولة 

املــودعــن  اإىل  لــيــعــيــد  ــهــا،  وحــقــوق

املتو�سط  املدى  على  واإن  حقوقهم، 

خلطة  رف�سها  جمـــددة  والبعيد"، 

وامل�سارف،  املودعن  باأموال  كتبت 

مع  تقف �سًفا واحـــًدا  اأنــهــا  مــوؤكــدة 

التي  اخلطة،  هذه  لرف�ض  املودعن 

ل تعايف فيها �سوى ا�سمها.

ال�سفرية  جـــددت  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 

الفرن�سية يف لبنان اآن غريو، اأم�ض، 

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  تاأكيد 

حا�سة  للبنان،  بــالده  دعــم  ماكرون 

يف ظل الظروف الراهنة. وا�ستقبل 

الرئي�ض اللبناين مي�سال عون، اأم�ض 

يرافقها  لبنان  لــدى  فرن�سا  �سفرية 

جان  بال�سفارة  ال�سيا�سي  امل�ست�سار 

هيلربون؛ حيث مت عر�ض العالقات 

الــفــرنــ�ــســيــة و�ــســبــل  الــلــبــنــانــيــة - 

بينما  كافة،  املجالت  يف  تطويرها 

الداخلية  الأو�ــســاع  الــلــقــاء  تــنــاول 

ـــة مــــا بـــعـــد النـــتـــخـــابـــات  ومـــرحـــل

النيابية وال�ستحقاقات الد�ستورية 

امل�ساعدات  اإىل  اإ�ــســافــًة  املنتظرة، 

اآخرها  كان  التي  للبنان،  الفرن�سية 

للنقل امل�سرتك مت  دفعة من حافالت 

ا�ستالمها يف مرفاأ بريوت.
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جدة ـ خالد بن مر�ضاح             

منطقة  دخـــول  جــدة  مو�سم  اإدارة  اأعــلــنــت 

"جمانًا"  بــرومــيــنــاد  اآرت  جـــدة  فــعــالــيــات 

ـــــــزوار حــتــى نــهــايــة املــو�ــســم؛  جلــمــيــع ال

الفعاليات  مناطق  خــيــارات  زيـــادة  بــهــدف 

وبرامج  بفعاليات  واال�ستمتاع  املجانية، 

على  احتفالية مميزة  اأجواء  املنطقة و�سط 

الواجهة البحرية. وتتميز منطقة جدة اآرت 

من اخلدمات،  متكاملة  بروميناد مبنظومة 

وم�سارح  حية  عرو�سا  يوميا  ت�سهد  حيث 

للألعاب  وعرو�سا  البحرية،  الواجهة  على 

اأكرث  ت�سم  كما  ترفيهية،  وفعاليات  النارية 

ومنطقة  ومقهى  ومطعما  متجرا   95 مــن 

من  والــعــديــد  االأطـــفـــال،  الألـــعـــاب  ترفيهية 

اخليارات االأخرى املميزة.

االأ�ــســر  مــن  كــبــرا  ــاال  ــب اإق املنطقة  وت�سهد 

ـــال والــ�ــســبــاب مــن اجلــنــ�ــســن منذ  واالأطـــف

ال�ساعات االأوىل الفتتاح املنطقة، كما تتمّيز 

باأجوائها البحرية اجلميلة.

وحّول "جدار العجائب" يف منطقة "�سيتي 

اإىل  املنطقة  �ساحات  جــدة  مبو�سم  ووك" 

بعرو�سه  لــلــزوار  جاذبة  �سينمائية  لوحة 

التي  املميزة،  واإ�ــســاءاتــه  اجلميلة  الفنية 

اأ�سفت بعدًا اآخر  من اجلمال الذي تتميز به 

ووك". "�سيتي 
واأمام �سا�سة عر�ض يتجاوز حجمها 2160 

مرتًا مربعًا تتو�سط منطقة "�سيتي ووك"؛ 

مل�ساهدة  يــومــيــًا  املــنــطــقــة  زوار  ي�سطف 

�ساحة  يف  واملو�سيقية  املرئية  العرو�ض 

ت�سم  كما  الزائرين،  اآالف  ت�ستوعب  كبرة 

وموا�سفات  جـــودة  ذات  �ــســوت  مــكــرات 

�سينمائية  جتــربــة  يف  الــزائــر  تنقل  عالية 

تلفة. ويحيط بـ"جدار العجائب" العديد  مخُ

الفعاليات  ومواقع  الرتفيهية  االأن�سطة  من 

املطاعم  مــن  متنوعة  وخــيــارات  اجلــاذبــة، 

املنطقة  جتعل  اأخــرى  وفعاليات  واملقاهي، 

اأ�سبه مب�سرح كبر مهياأ للعرو�ض املختلفة.

التقاط  "�سيتي ووك" على  ويحر�ض زوار 

العجائب"  "جدار  اأمــام  التذكارية  ال�سور 

ــه  حلــظــة تـــاأثـــراتـــه الــبــ�ــســريــة وعــرو�ــس

املتنوعة التي ت�سفي بعدًا اآخر من اجلمال 

على جمال املنطقة.

من جهة اآخرى، ي�ستقطب مو�سم جدة املزيد 

الفرح  مــن  بكرنفال  والــــزوار  ال�سياح  مــن 

على  يركز  حيث  عاملية؛  مبلمح  والرتفيه 

امل�سوقة،  والــعــرو�ــض  املتنوعة،  الــرامــج 

 9 يف  وذلــك  اجلــديــدة؛  العاملية  والتجارب 

مناطق للفعاليات.

وت�سهد هذه املناطق 2800 فعالية ترفيهية، 

متلفة؛  و�ــســيــاحــيــة  ــيــة،  ــن وف وثــقــافــيــة، 

الرغبات  لكافة  وملبية  اخليارات،  متعددة 

الزوار  من  للعديد  وا�ستقطابها  واالأذواق، 

تتوزع  حيث  اململكة؛  خــارج  من  وال�سياح 

مدينة جدة  مناطق يف  على عدة  الفعاليات 

�ساحل  على  البديعة  باإطللتها  تتميز  التي 

البحر االأحمر، و�سط اإقباٍل الفت من الزوار 

عليها نفدت معه تذاكر العديد من الفعاليات 

اليومية.

بير"  "جدة  يف  واأطــفــالــهــم  االأ�ــســر  وجتــد 

وجهًا جديدًا للرتفيه عر اأكرث من 39 لعبة 

جدة  وتعد  االأعمار؛  كافة  تنا�سب  ترفيهية 

�ساحل  على  متنقلة  األعاب  مدينة  اأكر  بير 

البحر االأحمر، كما ت�سهد منطقة �سيتي ووك 

اإقامة فعاليات متنوعة يف 9 مواقع بع�سها 

تقام الأول مرة على م�ستوى املنطقة، حيث 

املاجنا  جنــوم  ووك"  "�سيتي  ا�ستقطبت 

مدينة  اأول  يف  العاملية  االأنــيــمــي  وع�ساق 

جانب  اإىل  ــعــامل،  ال يف  نوعها  مــن  اأنــيــمــي 

من  االآالف  جذبت  عديدة  وبرامج  فعاليات 

الزوار خلل االأيام املا�سية.

جدة  "نادي  منطقة  يف  ال�سياح  يجد  كما 

البحر  لــعــ�ــســاق  ممــيــزًا  مــكــانــًا  لليخوت" 

وجتارب املطاعم العاملية واالأجواء البحرية 

دو  "�سرك  عرو�ض  ت�سهد  بينما  الفاخرة، 

مــتــزايــدًا مــن زوار  اإقــبــااًل  �سوليه" املــثــرة 

يوميًا  تعر�ض  التي  ال�سرك،  وع�ساق  جدة 

جمموعة من الفقرات امل�سوقة، التي يقدمها 

عار�سون عامليون من عدة دول.

دخول الزوار مجانا لجدة آرت بروميناد
"جدار العجائب".. لوحة سينمائية بـ"سيتي ووك"

55 دار نشر
بـ"كتاب الجبيل"

اجلبيل ـ حمود الزهراين

الذي  للكتاب  االأول  اجلبيل  معر�ض  يوا�سل 

امللك  مركز  يف  باجلبيل  امللكية  الهيئة  تنظمه 

عبدالله احل�ساري، فعالياته الثقافية واالأدبية 

و�سط ح�سور كبر من املواطنن واملقيمن.

وي�سهد املعر�ض الذي ي�ستمر حتى يوم ال�سبت 

القادم  55 دار ن�سر حملية وخليجية، والعديد 

الثقافية  والــلــقــاءات  واالأركــــان  االأن�سطة  مــن 

واالأدبية وال�سعرية وور�ض العمل املتخ�س�سة 

يف تنمية مهارات االأطفال يف القراءة، اإ�سافة 

االأدبية  الق�سايا  تناق�ض  حوارية  جل�سات  اإىل 

على مر الع�سور االإ�سلمية.

27 ور�سة  الكتاب منذ انطلقته  ونفذ معر�ض 

عمل واأكرث من 45 لقاًء ثقافًيا وحوارًيا، حيث 

املعار�ض  اأهم  اأحد  يكون  الأن  املعر�ض  ي�سعى 

يف خارطة معار�ض الكتب االإقليمية والدولية، 

 2030 اململكة  وذلك انطلًقا من مواكبة روؤية 

املعززة واملحفزة ل�سناعة الثقافة، بو�سفها من 

مقومات جودة احلياة.

ــهــدف الــهــيــئــة املــلــكــيــة بــاجلــبــيــل مــن خــلل  وت

اإىل جعل  تنظيم املعار�ض واالأن�سطة املختلفة 

يلبي  وجاذًبا  حا�سًنا  اجتماعًيا  مركًزا  املدينة 

االحتياجات التنموية مبا يتوافق مع متطلبات 

جودة احلياة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

جامعة عفت تعزز مواهب
طالبات مدرسة فنون السينما

محمية الملك سلمان 
مالذ آمن للنسر األسمر 

جدة ـ البالد              

الإطــلق  جهودها  عفت  جامعة  يف  ال�سينمائية  الفنون  مدر�سة  توا�سل 

مبدعات يف جماالت ال�سينما. موؤخرا اأ�سدل ال�ستار على احلفل التكرميي 

ملنظمي و�سركاء جناح مهرجان �سوريل 2022 الأفلم الطالبات الذي انطلق 

لدواعي  االإنرتنت  عر  متتاليتن  دورتن  بعد  اجلامعة  مقر  يف  ح�سوريا 

جامعة  رئي�سة  بح�سور   اأقيم  الذي  احلفل  خلل  وجرى  كورونا.  جائحة 

عفت الدكتورة هيفاء ر�سا جمل الليل، تكرمي الطالبات واجلهات الراعية 

يف  الإ�سهامهم  التقدير  �سهادات  وت�سليمهم  االإعــلم،  وو�سائل  وامل�ساركة 

اإجناح الدورة االأخرة ملهرجان عفت ال�سينمائي.

واإعلمي الفت،  باهتمام جماهري  االأخــرة  املهرجان  دورة   وقد حظيت 

حيث مت تقدمي عرو�ض الأفلم من اإنتاج طالبات مدر�سة الفنون ال�سينمائية 

قدمت  التي  التدريبية  والور�ض  الندوات  من  لعدد  باالإ�سافة  باجلامعة، 

ال�سينما  فنون  حمرتيف  من  نخبة  اأدارهــا  التي  اجلامعة،  مبقر  للجمهور 

قدمتها  التي  الفيلم  يف  املمثل  اإدارة  ور�سة  منها  املهرجان،  �سيوف  من 

ال�سينمائي  ال�سوت  ت�سميم  وور�سة  القم�ساين،  لنا  ال�سعودية  الفنانة 

التي قدمها الروف�سور جون مار�سنت من جامعة و�سط تين�سي االأمريكية، 

وور�سة الت�سوير ال�سينمائي من تقدمي بروف�سور جوناثن كار من جامعة 

بورنيموث الريطانية، وور�سة النقد ال�سينمائي قدمتها الناقدة البحرينية 

من�سورة اجلمري. الدكتور حممد غزالة رئي�ض مدر�سة الفنون ال�سينمائية 

بجامعة عفت قال: اإن املهرجان قدم ندوة عن �سناعة املهرجانات ال�سينمائية 

كمن�سات للإنتاج والتوزيع، كما قدم املهرجان ندوة م�ستقبل �سناعة اأفلم 

التحريك ال�سعودية.

يذكر اأن مدر�سة الفنون ال�سينمائية بجامعة عفت، قد تاأ�س�ست �سنه 2013 

حتت م�سمى ق�سم االإنتاج املرئي والرقمي، لتكون اأول مدر�سة يف اململكة 

مت�سة بتدري�ض �سناعة االأفلم واالإخراج ال�سينمائي والر�سوم املتحركة، 

وقد تخرجت اأول دفعاتها يف 2017.

الريا�ض ـ البالد              

مواقع  من  كبًرا  عدًدا  امللكية  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ر�سدت حممية 

التع�سي�ض لطائر الن�سر االأ�سمر على اأرا�سيها، الذي يعد من اأهم ت�سجيلت 

�سمن  االأ�سمر  الن�سر  يعد  حيث  االأو�ــســط،  ال�سرق  م�ستوى  على  الر�سد 

االأنواع املهددة، واملتناق�ض اأعدادها ب�سكل ملحوظ وعاٍل يف �سبه اجلزيرة 

القائمة  فهو غر مهدد؛ ح�سب ت�سنيف  العاملي  ال�سعيد  اأما على  العربية، 

.)IUCN( احلمراء للحتاد الدويل ل�سون الطبيعة

الن�سور  اأكر  ثاين  اململكة، ويعد  االأ�سمر يف و�سط وجنوب  الن�سر  ويقيم 

-255 يبلغ طوله150-90�سم، وعر�ض جناحه بن  اإذ  االأذون،  الن�سر  بعد 

املنحدرات، وال�سقوق  يع�س�ض يف  11000-6000 غرام،  220�سم، ووزنه 

ال�سخرية، والكهوف ال�سغرة العاليتن، ويبني ع�سه من االأغ�سان اجلافة 

�سلمة  على  املحافظة  يف  كبًرا  دوًرا  ويــوؤدي  والع�سب،  ال�سجر  واأوراق 

النظام البيئي عر تغذيتِه اجلماعية التي ت�سل اإىل 15 فرًدا تطر مل�سافات 

كاجلمال،  النافقة  احليوانات  جثث  على  جماعية  باإ�سارة  لتتجمع  بعيدة، 

واخلـــراف، واملــاعــز، والــوعــول، والــغــزالن، وهــو بذلك مينع مــن انت�سار 

االأمرا�ض والعدوى منها. كما يتكاثر ب�سكل جماعي ويف م�ستعمرات، بعد 

ال�سنة الرابعة من عمره؛ لي�سع بي�سة واحدة بع�سه يف كل عام، حيث يرعى 

كل من االأبوين الفرخ يف فرتة ح�سانة بن 54-48 يوما، ويبقى االأزواج 

110-115يــومــا.  بن  فرتة  يف  تقريبا،  اأ�سهر  �ستة  التع�سي�ض  منطقة  يف 

وترتكز جهود حممية امللك �سلمان بن عبد العزيز امللكية يف حتقيق التوازن 

املهددة  االأنــواع  وباالأخ�ض  احليوي  التنوع  حماية  عر  امل�ستدام؛  البيئي 

الن�سر  الأزواج  حا�سنة  بيئة  تهيئة  على  املحمية  تعمل  حيث  باالنقرا�ض؛ 

برامج  تفعيل  عر  م�ستمر؛  ب�سكل  وتكاثرها  تواجدها  ت�سمن  االأ�سمر؛ 

املواقع  على  والتقييم  املراقبة  للمواقع: كرامج  دائمة  حماية 

ومراقبة  لتتبع  ال�سناعية؛  االأقمار  بوا�سطة  واالأفراد 

حجم، و�سلوك املجتمع، ومناطق التغذية، 

من  حمايتها  على  والعمل  واالنت�سار، 

ــا: كــالــ�ــســيــد،  ــه االأخـــطـــار املـــهـــددة ل

الثانوي،  والت�سمم  والت�سادم، 

والتكهرب.

اختتام أعمال
ملتقى "اإلعالم التقني"

�أبها ـ مرعي ع�ضريي                 

واملهني  التقني  للتدريب  العامة  االإدارة  اختتمت 

مبنطقة ع�سر اأم�ض اأعمال الن�سخة الثانية من امللتقى 

االإعــلمــي، الــذي اأقــيــم يف مدينة اأبــهــا، وذلــك حتت 

ال�سوء على  ت�سليط  التقني" بهدف  "االإعلم  عنوان 

التدريب  ما يحظى به جمال  اإبــراز  االإعــلم يف  دور 

وتاأهيل  لتدريب  ودعــم  تو�سع  من  واملهني  التقني 

من  عــددًا  امللتقى  وت�سمن  العمل.  ل�سوق  منت�سبيه 

املوؤ�س�سي  االت�سال  مديري  لقاء  تناولت  اجلل�سات، 

بح�سور وم�ساركة مدير عام االإدارة العامة للت�سال 

املوؤ�س�سي باملوؤ�س�سة الدكتورة فوزية احلربي، وعدد 

"اآلية  حــول  عناوينها  ومتــحــورت  املخت�سن،  مــن 

�سيا�سة  وا�ستعرا�ض  احل�سابات،  اإدارة  يف  العمل 

اإدارة احل�سابات والتوا�سل االجتماعي" و"التدريب 

املوؤ�س�سة يف  "دور  اإىل  باالإ�سافة  التقني واالإعلم"، 

يف  تدريبن  برناجمن  جانب  اإىل  خريجيها"،  دعــم 

مهارات االت�سال املوؤ�س�سي يف عامل اليوم، و�سناعة 

املحتوى الرقمي.
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الدمام-حمودالزهراين 
يف  النا�سئني،  لـــدوري   الأوىل   البطولة   اليوم  وال�سنوكر  البلياردو   احتــاد   ينظم  
البلياردو  مناف�سات   يف   ناديا     32 ميثلون  لعبا    150 من   اأكــر   مب�ساركة  الريا�ض، 
الأوىل  اأربــع  جمموعات؛ حيث  �سمت  اإىل  امل�ساركة   الأندية   تق�سيم   وال�سنوكر. ومت  
"الفتح،  التفاق.  النجمة، ال�سروات ،  القرية  العليا،  التهامي،  ال�سقور،  الهالل“ و�سمت 

الثانية ”القاد�سية، �سمك.  قفار،  جبه،  ال�سعلة،  حبونا،  الزلفي، ال�سفا“.
ويف الثالثة" م�سر،  الفرع، الت�سامن،  الحتــاد،  عكاظ،  الوعد.  الأخــدود، �سرورة“  

ويف الرابعة، ال�سباب، الوحدة،  القلعة،  وج ،  اأحد،  الأهلي،  العربي، جر�ض“.

انطالق  بطولة  دوري  الناشئين للبلياردو والسنوكر

لماذا نتعلق بما يؤلمنا؟ 

وليد ق�سران

اإجابة،  له  اإجابته �سعبة، ورمبا ل جند  �سوؤاٌل رمبا تكون 
وقد يخطر يف بالك اأيها القارئ اأمٌر اأنت متعلق به ويوؤملك، 
الكاتب  يقول  الريا�سي.  كميولك  فيه  لــك  حيلة  ل  ولكن 
احلب..  عن  يبحث  اإن�سان  "كل  من�سور:  اأني�ض  امل�سري 
الزمالة،  عن  يبحث  واملــراهــق  احلــنــان،  عن  يبحث  الطفل 
والبالغ يبحث عن الزوجة، والعجوز يبحث عن املمر�سة، 
احلب  عن  ال�ستغناء  ميكن  ول  احلــب..  من  ــواع  اأن وكلها 

اأبًدا".
 فماذا لو اجتمعوا جميًعا يف احلب ذاته؟ 

وماذا لو تعلقت قلوبهم مبا �سيتعبهم يوًما؟ 
ُكلُّ ذلك ومل يقل �سغفهم وحما�ستهم؛ بل ازداد مبا تعلقوا به
غ�سب  يف  هــو  مــن  منهم  البع�ض  تــرى  احلــب  هــذا  ب�سبب 
تام، والآخر ُمن�سِرح، ومنهم من يكون يف حرية ح�سابات 

النجاح اأو الف�سل.
اإن�ساين بل بتحديات   ق�س�ض احلب تلك ل تتعلق ب�سريك 

موؤقتة وبطولت خمتلفة و�سباقات منوعة.
فاجلميع مّنا يرى نف�سه اأو قريبه اأو من العامة ُي�سرك فرحه 

وترحه بريا�سٍة اأو بفريٍق ما.
يزيد  ذات احلني  لوقٍت طويل ويف  للخ�سارة  جتده يحزن 

تعلقه ويطمح لالنت�سار م�ستقباًل فتتعجب!
وتتحكم  تــارة،  وتفرحنا  تـــارًة،  توؤملنا  الريا�سة  هي  تلك 
والتعلق  الهتمام  يزيد  ذلك  ورغــم  الأوقــات،  كل  مبزاجنا 

بها، ونحن نعلم اأنها �سبب النك�سار يف بع�ض الأحيان.
ولكن اأ�سبحنا مرتبطني بها، واعتدنا عليها حتى واإن كان 
فارق  ومــن  ب�سببها  تعب  من  فهناك  ال�سيء،  بع�ض  مــوؤملًــا 

ا!  احلياة ب�سببها اأي�سً
هذا التعلق املُتعب اأخرج لنا ت�ساوؤل عميقا وهو: ملاذا نتعلق 

مبا يوؤملنا؟

تتويج االتحاد بالدوري بدون جمهور

الريا�ض - حممد اجلليحي
والأخــــالق  النــ�ــســبــاط  جلــنــة  تــ�ــســدر  اأن  ينتظر 
نادي  �سد  عقوبة  القدم  لكرة  ال�سعودي  بالحتاد 
الحتاد؛ نتيجة اإلقاء جمهوره العديد من علب املاء 
الهالل �سمن  اأمام  امللعب خالل مباراته  اأر�ض  على 
مباريات اجلولة 2٧ من دوري املحرتفني، يف حال 

مت رفع وتدوين احلادثة من مراقب اللقاء.
الرمي ي�سبح الحتاد   ويف حال �سجلت حادثة 
مهددا بلعب اأول مباراة بعد القرار على اأر�سه بدون 

جمهور، وبذلك يحرم الحتاد من جمهوره يف حال 
كانت اآخر مباراة له هي التتويج التي �ستكون اأمام 
له  مباراة  اأول  نقل  اأو   ،2022/6/23 يف  الباطن 

على اأر�سه لتلعب على ملعب حمايد.
جدير بالذكر اأن جلنة الن�سباط والأخالق �سبق 
العلب من جمهوره  رمي  نتيجة  الحتاد  عاقبت  اأن 
اأكــر من مرة؛  العقوبات  تغليظ  مــرات، ومت  اأربــع 
يف  والحتـــاد  الفيحاء  مواجهة  خــالل  كانت  اأولــهــا 
تاريخ 11/٨ ومت تغرمي الحتاد ع�سرة اآلف ريال 

والعقوبة الثانية كانت بتاريخ 1٨/9 خالل مباراة 
نتيجة  ريــال؛  األــف  الن�سر ومت تغرمي الحتــاد 65 
تكرار  بــعــدم  الحتـــاد  حتــذيــر  مــع  املخالفة  تــكــرار 

خمالفات جمهوره.
بــتــاريــخ 24/9 خــالل  كــانــت  الــثــالــثــة  الــعــقــوبــة 
عقوبة  مع  ريال   42500 ومببلغ  التعاون  مواجهة 
تعليق  ــاأت  ارت اللجنة  ولكن  جمهور،  بــدون  اللعب 
فيما  لحقا  وا�ستكمالها  اأ�سهر  �ستة  ملــدة  العقوبة 
العقوبة  اأما  الحتــاد،  جمهور  خمالفات  تكررت  لو 

الفي�سلي  مواجهة  خالل   21/1 يف  فكانت  الرابعة 
اإلغاء  مع  ريال   31250 مببلغ  الحتاد  معاقبة  ومت 
بــدون  الحتـــاد  اأر�ـــض  على  اللعب  عقوبة  تعليق 
فر�ض  ومت   26/9 بتاريخ  �سابقا  وال�سادر  جمهور 
العقوبة وتطبيقها خالل مباراة الن�سر الدورية يف 
بثالثية  الحتاد  بفوز  وانتهت   10/2 بتاريخ  جدة 

نظيفة.
العقوبة  �ستكون  هل  الأخـــري،  الكال�سيكو  وبعد 

اخلام�سة بانتظار جمهور الحتاد؟

بعد سحب قرعة تصفيات ناشئي آسيا 2023...

147 هدفًا في 176 مباراة ألغلى 5 العبين في العالم..

األخضر في المجموعة الرابعة

مبابي األكثر مساهمة.. وصالح يؤكد نجوميته

جدة – البالد
اآ�سيا  كــاأ�ــض  ت�سفيات  قــرعــة  اأمــ�ــض  �سحبت 
البحرين،  يف   2023 عامًا   1٧ حتت  للنا�سئني 
يف  للنا�سئني  منتخبنا  حــلــول  عــن  ــفــرت  واأ�ــس
وميامنار  الهند  جانب  اإىل  الرابعة،  املجموعة 

واملالديف والكويت.
وي�سارك يف الت�سفيات 44 منتخبا مت توزيعها 
التجمع، بحيث  على 10 جمموعات تقام بنظام 
 4 و�سمت  منتخبات،   4 جمــمــوعــات   6 �سمت 
جمموعات اأخرى 5 منتخبات، وتقام الت�سفيات 

خالل الفرتة من 1 اإىل 9 اأكتوبر 2022.
الأول  املركز  �ساحب  النهائيات  اإىل  ويتاأهل 
اأف�سل 5 منتخبات  اإىل جانب  يف كل جمموعة، 

حت�سل على املركز الثاين.
وجاء توزيع املنتخبات على النحو التايل:

- املجموعة الأوىل: اليابان، الأردن، �سوريا، 
الفلبني، تركمان�ستان.

ماليزيا،  اإندوني�سيا،  الثانية:  املجموعة   -
فل�سطني، غوام، الإمارات.

قطر،  ــعــراق،  ال عــمــان،  الثالثة:  املجموعة   -
لبنان، البحرين.

ــعــة: الــهــنــد، الــ�ــســعــوديــة،  ــراب - املــجــمــوعــة ال
ميامنار، املالديف، الكويت.

بنغالد�ض،  الــيــمــن،  اخلــامــ�ــســة:  املجموعة   -
�سنغافورة، بوتان.

- املجموعة ال�ساد�سة: تايالند، فيتنام، ال�سني 
تايبيه، نيبال.

ال�سني،  اأ�ــســرتالــيــا،  ال�سابعة:  املجموعة   -
كمبوديا، جزر �سمال ماريانا.

- املجموعة الثامنة: طاجيك�ستان، اأفغان�ستان، 
تيمور ال�سرقية، منغوليا.

كونغ،  هونغ  اإيـــران،  التا�سعة:  املجموعة   -
قرغيز�ستان، لو�ض.

اجلنوبية،  كــوريــا  الــعــا�ــســرة:  املــجــمــوعــة   -
بروناي، اأوزبك�ستان، �سريالنكا.

جدة - البالد
على مدار مو�سم طويل و�ساق، برز العديد 
ال�سوقية  القيمة  اأ�سحاب  من  الالعبني  من 
من  العديد  يف  و�ساهموا  فرقهم  مع  العالية 
لفرقهم  فائدتهم  مدى  موؤكدين  النت�سارات، 
على  ال�ستار  اإ�سدال  مع  املنق�سي  املو�سم  يف 

فعاليات الدوريات الكربى يف اأوروبا.
اأ�ــســحــاب القيمة  ـــ 5  ال و�ــســارك الــالعــبــون 
ال�سوقية الأعلى يف فرقهم، والبالغ جمموعها 
610 ماليني يورو، يف 1٧6 مباراة مبختلف 

البطولت، و�سجلوا خاللها 14٧ هدفًا.
ماركت"،  "تران�سفري  مــوقــع  وبــحــ�ــســب 
يت�سدر الفرن�سي كيليان مبابي لعب باري�ض 
الــدوري  بلقب  معه  واملــتــوج  �سان جــريمــان، 
الفرن�سي، قائمة اأغلى الالعبني بقيمة �سوقية 

مع  الالعب  و�سارك  يورو،  مليون  تبلغ 160 
بجميع  مــبــاراة   46 يف  املــو�ــســم  هــذا  فريقه 
البطولت و�ساهم يف 65 هدفا، حيث �سجل 

39 و�سنع 26.
اإيــرلــنــغ هــالنــد،  الــرويــجــي  ثانيًا  ويــاأتــي 
املن�سم موؤخرًا اإىل �سفوف مان�س�سرت �سيتي 
حيث  الأملــاين،  دورمتوند  برو�سيا  من  قادمًا 
مليون   150 لــالعــب  ال�سوقية  القيمة  تبلغ 
يـــورو، و�ــســارك مــع دورمتــونــد هــذا املو�سم 
بجميع البطولت يف 30 مباراة، م�ساهما يف 

3٧ هدفا حيث �سجل 29 و�سنع ٨.
وجاء ثالثًا الربازيلي فيني�سيو�ض جونيور 
لعب ريال مدريد الإ�سباين، الذي تبلغ قيمته 
ال�سوقية 100 مليون يورو، حيث خا�ض مع 
فريقه هذا املو�سم 51 مباراة، و�ساهم يف 41 

هدفا حيث �سجل 21 و�سنع 20.
�سالح  حممد  امل�سري  النجم  رابــعــًا  وحــل 
ال�سوقية  قيمته  تبلغ  الــذي  ليفربول،  لعــب 
مع  خا�ض  حيث  اأيــ�ــســًا،  يــورو  مليون   100
مـــبـــاراة يف جميع  املــو�ــســم 50  هـــذا  فــريــقــه 
البطولت، و�ساهم يف 4٧ هدفا حيث �سجل 
31 و�سنع 16، وتوج بلقب هداف الربميري 
ليغ للمو�سم الثالث على التوايل، بعدما �سجل 
الكوري  مع  مت�ساويا  البطولة  يف  هدفًا   23

�سون، و�سنع 14 هدفًا.
وجاء يف املركز اخلام�ض الربيطاين هاري 
ال�سوقية  قيمته  وتبلغ  توتنهام،  لعــب  كني 
100 مليون يورو، و�سارك مع فريقه يف 50 
مباراة، م�ساهما يف 3٧ هدفا حيث �سجل 2٧ 

و�سنع 10 اأهداف.
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روما يواجه فينورد في نهائي كأس المؤتمر األوروبي
جدة – البالد

ـــطـــولت  ـــب ـــك اخـــتـــ�ـــســـا�ـــســـي ال ميـــل
جوزيه  الربتغايل  املـــدّرب  الأوروبــيــة 
مــوريــنــيــو فــر�ــســة مــنــح الــلــقــب الــقــاري 
يالقي  عندما  الإيــطــايل،  رومــا  لفريقه 
فينورد روتردام الهولندي م�ساء اليوم 
تريانا،  الألبانية  العا�سمة  يف  الأربعاء 
م�سابقة  من  الأوىل  الن�سخة  نهائي  يف 

املوؤمتر الأوروبي "كونفرن�س ليغ". 
ــقــاب  واأكــــد مــوريــنــيــو �ــســاحــب 4 األ
بورتو  الأبطال مع  قارية، 2 يف دوري 
مــيــالن  واإنــــــر   )2004( الـــربتـــغـــايل 
الرديفة  امل�سابقة  يف  ومثلهما   )2010(
 )2003( بــورتــو  مــع  ليغ"  "يوروبا 
ومان�س�سر يونايتد )2017( اأن الأندية 
الكربى يجب اأن تاأخذ هذه البطولة على 

حممل اجلد. 
عام  األقابه  باآخر  املتّوج  رومــا،  وكان 
2008 يف كاأ�س اإيطاليا، تعّر�س ل�سفعة 
اأمــام  بخ�سارته  احلالية،  الن�سخة  يف 
بودو غليمت الرنويجي )1-6( يف دور 
لفريق  هزمية  اأكــرب  وهــي  املجموعات 
نغمة  ا�ستعاد  لكنه  مورينيو،  يــقــوده 

الفوز وبلغ النهائي. 
ــق الــعــا�ــســمــة  ــري وتـــــدرك جــمــاهــري ف
اأهمية اإحراز لقب قاري اأّول، خ�سو�سًا 
بعد ف�سل احللول بني الـ 4 الأوائــل يف 
دوري  اإىل  والتاأهل  الإيــطــايل  ــدوري  ال
ـــطـــال، فــاكــتــفــى بــاحلــلــول �ــســاد�ــســًا  الأب

وحجز بطاقة "يوروبا ليغ".
موا�ساة اإيطالية..

تاريخيًا، خ�سر روما نهائيني قاريني، 

اأمام ليفربول  كاأ�س الأبطال عام 1984 
بـــركـــالت الــرجــيــح، وكـــاأ�ـــس الحتـــاد 
الأوروبي 1991 اأمام مواطنه اإنر، اإذا 
املدن  كاأ�س  بلقب  تتويجه  ا�ستثنينا  ما 
كاأ�س  اإىل  واملــعــار�ــس )حتــّولــت لحــقــا 
على  عــام 1961  الأوروبـــــي(  الحتـــاد 

ح�ساب برمنغهام. 
الــذي  عــامــًا(   59( مورينيو  ويبحث 
)با�ستثناء  قــاري  نهائي  اأي  يخ�سر  مل 

ال�سوبر الأوروبي 3 مرات(، عن فر�سة 
مع  اآخــرهــا  املتعرثة  رحــالتــه  تعوي�س 

توتنهام. 
وتعّول اإيطاليا التي منحها مورينيو 
اإنـــر يف 2010،  اآخـــر لــقــب قـــاري مــع 
من�سات  اإىل  املميز  املــدرب  يعيدها  اأن 
التتويج، بعد مو�سم كارثي عجزت فيه 
نهائي  ربع  بلوغ  اأ" عن  "�سريي  اأندية 
الأزرق  املنتخب  الأبطال، وف�سل  دوري 

قضية النصر ضد بيرسيبوليس تنتهي بالرفض
جدة – البالد

بري�سيبولي�س  �سد  الن�سر  نــادي  �سكوى  ق�سية  انتهت 
الريا�سي  التحكيم  حمكمة  قبل  مــن  بالرف�س  الإيــــراين 
الدولية )كا�س( حيث اأيدت قرار الحتاد الآ�سيوي ال�سابق.
بقرار  ترحيبه  له  بيان  يف  الآ�سيوي  الحتــاد  ــد  واأك
اعــرا�ــس  بــرد  القا�سي  الــريــا�ــســي،  التحكيم  حمكمة 
الحتــاد  يف  ال�ستئناف  جلنة  قــرار  على  الن�سر  نــادي 
وكانت   .2020 نوفمرب   16 بتاريخ  وال�سادر  القاري، 
لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  والأخــالق يف  الن�سباط  جلنة 
اأكتوبر 2020، رد العرا�س املقدم  القدم قررت يف 9 

تعليمات  مــن   59 للمادة  وامل�ستند  الن�سر،  ــادي  ن مــن 
اأهلية م�ساركة  اآ�سيا 2020، حول  اأبطال  بطولة دوري 
بري�سيبولي�س،  نـــادي  �سفوف  يف  الالعبني  مــن  عــدد 
الدور ن�سف  الفريقني �سمن  الذين �ساركوا يف مباراة 
ذلك،  وبعد  الغرب.  ملنطقة  اآ�سيا  اأبطال  لدوري  النهائي 
لكرة  الآ�ــســيــوي  الحتـــاد  يف  ال�ستئناف  جلنة  قــررت 
القدم رد ا�ستئناف نادي الن�سر لقرار جلنة الن�سباط 
الريا�سي  التحكيم  حمكمة  اأ�سدرت  والآن  والأخــالق، 
القدم،  لكرة  الآ�سيوي  قرار جلان الحتاد  بتاأييد  قرارًا 

لتكتب نهاية هذه الق�سية.

 الحزم يودع دوري األضواء رسميا..

الصراع على اللقب يشتعل.. و10 فرق في دوامة الخطر

جدة – هالل �سلمان
ا�ستعلت املناف�سة على لقب الدوري بعد ختام 
الــهــالل على  الــتــي �سهدت فــوز  ـــ 27  ال اجلــولــة 
 3 اإىل  معه  الفارق  الحتــاد، وتقلي�س  املت�سدر 
وتاأكيد  اخلتام،  من  جــولت   3 قبل  فقط  نقاط 
هبوط احلزم ر�سميا اإىل دوري الدرجة الأوىل 

ليكون اأول املودعني لدوري الأ�سواء.
يف  الأبـــرز  احلــدث  كــان  الكبري  الكال�سيكو 
اجلولة الـ 27 التي ا�ستكملت بعد توقفها لأكرث 
الثالث  واإعــادة جدولة اجلولت  اأ�سبوع،  من 
املتبقية، التي �ست�سهد �سراعا م�ستعرا؛ �سواء 
قاع  يف  اأو  والــهــالل،  الحتـــاد  بــني  القمة  يف 

الرتيب حيث يهدد اخلطر العديد من الفرق.

االحتاد يحتاج 7 نقاط
رغم اخل�سارة يف الكال�سيكو، اإل اأن الحتاد 

الــــدوري، حيث  لقب  ـــرب حل�سم  الأق يــزال  ل 
الــثــالث  نــقــاط مــن اجلــــولت  يــحــتــاج اإىل 7 
حائل  يف  الطائي  فيها  يالقي  التي  الأخـــرية 
الأحــــد املــقــبــل مــن دون جنــمــه رومــاريــنــيــو 
املــوقــوف وحــار�ــســه املــ�ــســاب غــروهــي، قبل 
ي�ست�سيف  ثم  الدمام،  يف  التفاق  يواجه  اأن 
الباطن يف اجلولة الأخرية، وتعترب اخل�سارة 
يف  الفوز  يكفيه  الذي  )العميد(  على  ممنوعة 
مباراتني والتعادل يف واحدة، على افرا�س 
املتبقية،  الثالث  مبارياته  �سيك�سب  الهالل  اأن 
ويتوج  الأخــرى  النتائج  الحتــاد  تخدم  وقــد 

دون هذه احل�سابات.
الثالث  مببارياته  للفوز  فيحتاج  الهالل  اأما 
ــاراة  ــارة الحتـــــاد يف مــب املــتــبــقــيــة مـــع خــ�ــس
باأف�سلية  لــيــتــوج  مــبــاراتــني  يف  تــعــادلــه  اأو 
اأبها  �سي�ست�سيف  حيث  املبا�سرة،  املواجهات 

ي�ستقبل  اأن  قبل  الفتح،  على  �سيفا  يحل  ثم 
الــفــيــ�ــســلــي يف اجلـــولـــة الأخـــــــرية، وقــلــلــت 
العيد  اأيــام  ثــاين  يف  الفيحاء  اأمــام  اخل�سارة 

حظوظ الهالل يف الحتفاظ بلقبه.

10 فرق يف دوامة اخلطر
با�ستثناء اأ�سحاب املراكز الـ 5 الأوىل: الحتاد 
والهالل والن�سر وال�سباب و�سمك، يهدد اخلطر 
10 فرق حتتل املراكز من الـ 6 اإىل الـ 15، وهي 
والفتح  منهما(  لكل  نقطة   34( واأبــهــا  الفيحاء 
)32( والطائي )31( والأهلي والتفاق والرائد 
)30 نقطة لكل منهم( والتعاون والفي�سلي )29 

نقطة لكليهما( والباطن )26(.
هـــذا الـــواقـــع �ــســيــزيــد مــن اإثـــــارة واأهــمــيــة 
حمدق  اخلطر  لأن  املتبقية  الثالث  اجلــولت 
الباطن  ملرافقة احلزم هو  باجلميع، والأقرب 

�ساحب املركز قبل الأخري الذي ل جمال اأمامه 
للتفريط باأي نقطة بعد خ�سارته اأمام التعاون 
يف هذه اجلولة، حيث �سيواجه احلزم خارج 
ملعبه ثم ي�ست�سيف �سمك قبل اأن يحل �سيفا 

على الحتاد.
و�سعبيتهما،  وعراقتهما  تاريخهما  وبحكم 
والتفاق  الأهــلــي  فريقي  اإىل  الركيز  يتجه 
املقبلة  اللذين يتعني عليهما خو�س اجلولت 
اأن�ساف  تقبل  ل  كــوؤو�ــس  مــبــاريــات  وكــاأنــهــا 
احللول، وبعد التعادل املخيب مع اأبها �سيلعب 
اأمام  ملعبه  خارج  كال�سيكو  مباراة  )الراقي( 
الن�سر، ثم ي�ستقبل الرائد قبل اأن يحل �سيفا 
على ال�سباب، اأما )فار�س الدهناء( الذي حقق 
على  �سيفا  ف�سيحل  احلــزم  على  كبريا  فــوزا 
يطري  اأن  قبل  الحتــاد  ي�ستقبل  ثم  الفي�سلي، 

ملواجهة الفيحاء يف اجلولة الأخرية.

اإيغالو يت�سدر الهدافني
اإيــــغــــالــــو يف  الـــنـــيـــجـــريي  ــجــل  ــ�ــس مل ي
مت�سدرا  يــزال  ل  لكنه  الكال�سيكو  مباراة 
على  متقدما  هدفا،   21 بـ  الهدافني  ترتيب 
رومارينيو جنم الحتاد الذي رفع ر�سيده 
اجلولة  عــن  �سيغيب  لكنه  هــدفــا   18 اإىل 
لتالي�سكا  الفر�سة  مينح  ما  وهــو  املقبلة، 
 17 الن�سر  مهاجم  �سجل  حيث  به  للحاق 
الــكــامــريوين  عــلــى  بــهــدف  متفوقا  ــا،  هــدف

تاوامبا هداف التعاون.
و�ــســهــدت هـــذه اجلــولــة بــطــاقــة حــمــراء 
مالئكة  م�سطفى  ن�سيب  من  كانت  وحيدة 
حار�س الفي�سلي اأمام ال�سباب، واحت�سبت 
فيها ركلتا جزاء للحزم �سجلها اأول جون، 

ولالحتاد �سجلها روما.

الفيحاء يدخل التاريخ 
فهد العوير�سي

مل يــكــن اأكــــرث املــتــفــائــلــني مـــن حمــبــي نـــادي 
يتوقع-  الأوىل،  الدرجة  من  القادم  الفيحاء 
احللم  من  ي�سحو  اأن  ب�سيطة-  بن�سبة  ولــو 
املو�سم  بــطــولت  لأغــلــى  بطاًل  فريقه  ويجد 

ال�سعودية"
كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني" خ�سو�سًا اأن 
مناف�سه يف النهائي فريق ثقيل فنيًا ومدجج 
الفريق  الــهــالل،  مثل  فريق  بحجم  بالنجوم 
الذي امتالأت خزينته بالذهب، ومتر�س كثريًا 

على مثل هذه النهائيات.
يتمنى  ــاوؤًل  ــف ت الفيحاء  حمبي  اأكـــرث  وكـــان 
الريا�سي  والعر�س  الكرنفال  هذا  ينتهي  اأن 
ا�ستمرار  ت�ساعد على  بنتيجة مقبولة  الكبري 
املناف�سة  ي�ستطيع  فريق  الفيحاء يف �سناعة 

يف املوا�سم املقبلة.
ــربــي فــــوك رازوفـــيـــتـــ�ـــس مـــدرب  ــ�ــس ــكــن ال ل
التعامل  با�ستطاعته  اجلميع  فاجاأ  الفيحاء 
الكبري  النهائي  يف  ال�ساخبة  الأجــــواء  مــع 
الهدف  رغم  يريد،  كما  املباراة  و�سري  بذكاء، 
املفاجئ والقاتل يف توقيته مع نهاية ال�سوط 
الأول، الذي �سجله الهالل بعد اأن �سلمه ملعب 
املباراة  واأنــهــى  الأول،  ال�سوط  يف  املــبــاراة 
با�ستخدام �سالحه املميز املتمثل يف حمرفه 
مطلع  يف  الــتــعــادل  بت�سجيل  لوبيز  رامـــون 
الو�سول  على  الهالل  ليجرب  الثاين  ال�سوط 
الفريقان  ليحتكم  الإ�سافية  الأ�ــســواط  اإىل 
ن�سيب  من  كانت  التي  الرجيح  ركــالت  اإىل 
الفريق الفيحاوي بنتيجة 2/4 متوجًا جهود 
بطولة  كاأول  احللم  بتحقيق  الفيحاويني  كل 
اأر�س  من  التاريخ  ليكتب  تاريخه  يف  كربى 
ملعب اجلوهرة بجدة، وت�سلم الكاأ�س من يد 
�سمو ويل العهد، كاأول فريق �سعودي يحظى 

بهذا ال�سرف.

اجلمعة 27 مايو
احلزم × الباطن
الرائد × ال�سباب

ال�سبت 28 مايو
الفي�سلي × التفاق

الن�سر × الأهلي

االأحد 29 مايو
�سمك × الفتح

الفيحاء × التعاون
الهالل × اأبها

الطائي × الحتاد.

مباريات الجولة الـ 28

نهائيات  بــلــوغ  يف  تــوالــيــًا  ثانية  مــرة 
الن�سخة  لقب  اإحرازه  العامل، رغم  كاأ�س 

الأخرية من كاأ�س اأوروبا. 
مباراة   14 خا�س  قد  رومــا  كان  واإذا 
منذ ال�سيف املا�سي لبلوغ النهائي، فاإن 
فاينورد قطع م�سارا طويال �سهد خو�سه 
يف  التمهيدية  الأدوار  منذ  مباراة   19

يوليو للو�سول اإىل تريانا. 
ويعّول روما على مهاجمه الإجنليزي 
مقابل  القادم  عامًا(   24( اأبراهام  تامي 
الــذي  ت�سل�سي،  مــن  يـــورو  مليون   40
امل�سابقات  خمتلف  يف  هدفًا   27 �سجل 
"كونفرن�س  يف  منها   9 املــو�ــســم،  هــذا 

ليغ".
دعم األباين

يف  مر�سيليا  اأمــام  الهولنديون  �سمد 
الفوز  بعد   0-0( النهائي  ن�سف  اإيــاب 
ذهابًا 3-2( بحثا عن موا�سلة امل�سوار 
نحو لقب قاري رابع، بعد كاأ�س الأبطال 
كا�س  يف  واثــنــني  �سلتيك،  �سد   1970
الحتاد الأوروبي )1974 �سد توتنهام 

و2002 �سد بورو�سيا دورمتوند(. 
و�سغطه  تنظيمه  �سالبة  عن  وف�ساًل 
اأرين  املــــدرب  فــريــق  ميتلك  املــ�ــســتــمــر، 
ــل هــــداف يف املــ�ــســابــقــة  ــ�ــس �ــســلــوت اأف

�سريييل دي�سري�س )10 اأهداف(. 
وبرغم األقابه القارية، اإل اأن فاينورد 
حيث  ــن،  الأخــريي العقدين  يف  تــراجــع 
يف  املجموعات  دور  تخطي  عــن  عجز 
ثــالــثــًا يف  فــيــمــا حـــّل  دوري الأبـــطـــال، 
الهولندي بفارق 11 نقطة عن  الــدوري 

اأياك�س البطل.

حممد ال�سيد �سركة اخلليج العربي  

إعالن شواغر وظيفية
بشركة الخليج العربي للصيانة والمقاوالت

مالحظاتالعدداملهنةم

1
مــديــر 
1مـ�شروع

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
مهنـد�س 
3كـهربـاء

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.

9مـراقــب3
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 
3الطوارئ

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 
�سبكببة االإنارة يف الفرتة من الثانيببة ع�سرة م�ساًء حتى ال�ساد�سببة �سباحًا ويحمل رخ�سة 
قيادة �سعودية مع توفري �سيارة فان له موديل ال يقل عن 2015م ويكون برفقته عامل.

18كهربائي5
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.

يكون �سمببن فريق املراقب للعمل يف اأعمال التح�سينببات واأعمال ال�سيانة ل�سبكة 9عــامــــل6
االإنارة �سمن حدود امل�سروع.

خرة 3 �سنوات.1مــ�شـــاح7



أسباب تدعو لنقع المانجو في الماء

الدمام - البالد
"اإثراء"،  العاملي  الثقايف  اأكمل مركز امللك عبدالعزيز 
"اإثراء"  م�شاركة  الوادي"، �شمن  "طريق  فيلم  ت�شوير 
ال�شينمائي  ك���ان  مل��ه��رج��ان  ال�����ش��ع��ودي  اجل���ن���اح  يف 
2021م، وذلك ا�شتعداًدا لإطالقه العام املقبل. وجتول 
و�شط  يف  ت�شوير  م��واق��ع   10 م��ن  اأك���ر  يف  الفيلم 
لت�شوير  كاملة  قرية  بناء  مت  كما  وجنوبها،  اململكة 
اململكة،  جنوب  تنومه  منطقة  يف  ال�شينمائي  الفيلم 
اأعاد  الذي  الفيلم  ق�شة  ت�شوير  "اإثراء" اإىل  عمد  حيث 
مغلًقا  ك��ان  اأن  بعد  النما�ص"   – "املقر  لق�شر  احل��ي��اة 

اأ�شهم يف انتعا�ص حركة  اأعوام، مما   8 لفرتة جتاوزت 
املنطقة، يف حني �شورت  اإىل  ال��زّوار  ال�شياحة وجذب 
م�شاهد اأخرى يف قرية "�شدريد". وقال رئي�ص الفنون 
"طريق  لفيلم  "اإثراء" واملنتج  وال�شينما يف  امل�شرحية 
ال�شينما  �شناعة  اإن  ���ش��ّم��ان:  زه���ر  م��اج��د  الوادي" 
حتفيز  يتطّلب  ت�شارًعا  وت�شهد  اململكة،  يف  متنامية 
وتهيئة البيئة ال�شينمائية، والرتقاء مب�شتوى املواهب 
املحلية و�شوًل اإىل العاملية، عرب متكني �شانعي الأفالم 
�شيكون  الفيلم  اأن  اإىل  م�شًرا  طموحاتهم،  وحتقيق 

مبثابة وجهة للتغير يف عامل �شناعة الأفالم.

خطوات مهمة لحفظ نسخة 
احتياطية بـ«واتساب«

البالد - وكاالت
"وات�شاب"،  تطبيق  م�شتخدمي  من  الكثرون  يتوج�ص 
ومقاطع  �شور  من  الهامة  ومرفقاتهم  ر�شائلهم  �شياع  من 
فيديو؛ لأنهم ل يدركون طريقة عمل ن�شخة احتياطية منها 

عرب خدمة "جوجل درايف".
وقال موقع "اإنديا توداي": اإن اخلطوات املثالية حلفظ 
خدمة  يف  املهمة  الفيديو  وم��ق��اط��ع  وال�����ش��ور  ال��ر���ش��ائ��ل 
فتح  يف  تتمثل  درايف"،  "جوجل  ال�شحابي  التخزين 
النقاط،  ثالثية  اأيقونة  على  وال�شغط  وات�شاب،  تطبيق 
التي تظهر يف الزاوية اليمنى العليا من ال�شا�شة الرئي�شة، 
ومن ثم ال�شغط على الإعدادات والتوجه اإىل الدرد�شات، 
ن�شخ  اإىل  ومنها  ل��ل��درد���ش��ة،  احتياطي  ن�شخ  اأي��ق��ون��ة  ث��م 
احتياطّي  خيار  وحتديد  دراي���ف،  جوجل  اإىل  احتياطي 
"يومي  على  الحتياطي  الن�شخ  و�شبط  "اأبًدا"،  بخالف 
اأو اأ�شبوعي اأو �شهري"، و�شيتم ن�شخ حمادثاتك احتياطيًّا 
ا من وقت لآخر ولن تقلق ب�شاأن فقدها. مبينًا اأهمية  تلقائيًّ
اأهمية حتديد ح�شاب جوجل الذي يرغب ال�شخ�ص يف عمل 
ن�شخة احتياطية من حمفوظات الدرد�شة اخلا�شة بك عليه.

أخيرة
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تعاون سعودي - كوري لتشجيع المواهب الفنية
الريا�ض - البالد

مع  تعاون  اتفاقية  التقليدية،  للفنون  امللكي  املعهد  اأب��رم 
للفنون  الوطنية  الأدائية يف جامعة كوريا  الفنون  مدر�شة 
التعاون يف  تعزيز  بهدف  كوريا اجلنوبية؛  يف جمهورية 
خالل  من  التقليدية  الفنون  واإث��راء  الأدائية  الفنون  جمال 

واإن�شاء  تعليمية  برامج  تطوير  اإىل  تهدف  مبادرات  عدة 
بني  ال��ت��دري�����ص  هيئة  واأع�����ش��اء  ال��ط��الب��ي  للتبادل  ب��رام��ج 

املنظمتني، والتعاون يف جمال البحوث والدرا�شات.
�شوزان  الدكتورة  املكلف  املعهد  عام  مدير  التفاقية  وقع 
اليحيى، وعميدة مدر�شة الفنون الأدائية يف جامعة كوريا 

الوطنية للفنون الدكتورة كيم �شيم جن، حيث �شي�شهم هذا 
من  الريادة  وذوي  الوطنية  املواهب  ت�شجيع  يف  التعاون 
الفنانني واحلرفيني وال�شغوفني بالفنون التقليدية يف كال 
البلدين، من خالل دعم ا�شتدامة ا�شهاماتهم يف هذا املجال، 

وتوفر املحفزات ملوا�شلة اأعمالهم والتعريف بها.

»إثراء« تنهي تصوير فيلم »طريق الوادي«

تقاليد زراعية
تعترب حرفة الزراعة يف منطقة ع�سري، اإحدى ال�سبل املعي�سية التي مار�سها االإن�سان منذ القدم، فقد ظلت فئة من فالحي هذه املنطقة يف �سهولها وجبالها 
متم�سكني بو�سائل الزراعة القدمية، وي�ستخدمون عاداٍت وطرًقا قدميًة يف حراثة وزراعة االأر�ض. وي�ستدُل املزارعون بروؤية وحركة مطالع النجوم 
كداللة على بداية عملية احلراثة لكل حم�سول زراعي، فزراعة نبات الذرة تبداأ بروؤية جنم �سهيل، وقطف التمر بظهور جنم اجلبهة، وهكذا. ويبدو 

املزارع �سالح الوادعي البالغ )70 عامًا( ي�ستعر�ض اإنتاج اأر�سه مبحافظة ظهران اجلنوب.

عالمات تشير لإلصابة 
بالتهاب الكبد المناعي

الريا�ض - البالد
وطرق  املناعي  الكبد  التهاب  اأعرا�ص  الطبية،  فهد  امللك  مدينة  ع��ددت 

عالجه، حمذرة من اأن عدم عالجه يوؤدي اإىل تليف اأو ف�شل الكبد.
مناعة  ج��ه��از  مهاجمة  عند  ي��ح��دث  املناعي  الكبد  التهاب  اإن  وق��ال��ت: 
للمر�ص،  حتذيرية  عالمات  �شت  هناك  اأن  مبينة  الكبد،  خلاليا  اجل�شم 
العينني  وبيا�ص  اجللد  وا�شفرار  البطن،  يف  با�شطراب  ال�شعور  وهي: 
والطفح  اجللد،  على  الطبيعية  غر  الدموية  الأوعية  وظهور  )الرقان(، 
العالج  ط��رق  ب��اأن  مفيدة  احلي�ص،  واختفاء  املفا�شل،  واآلم  اجل��ل��دي، 
تتمثل يف تناول الأدوية وزراعة الكبد. ويتم عالج التهاب الكبد املناعي 
الذاتي عادًة بوا�شطة بع�ص الأدوية الكابتة لعمل اجلهاز املناعي، ما يقلل 
من ردة الفعل اللتهابية يف الكبد، كما ي�شاعد هذا النوع من الأدوية يف 
%80 من املر�شى، كما  كبت اأعرا�ص املر�ص ومنع تفاقمه لدى اأكر من 
بريدنيزون  اأ�شا�شيني:  دواءي��ن  بوا�شطة  الذاتية  باملناعة  معاجلته  تتم 
ثم  ك��ب��رة،  بجرعة  ال��ع��الج  ب��داي��ة  يف  يعطى  ال��ذي   )Prednisone(
 ،)Azathioprine( تتناق�ص تدريجًيا مع تقدم العالج، والآزاثيوبرين

وهو دواء من جمموعة الأدوية الكابتة للجهاز املناعي.

تحذير من تناول األعشاب 
دون استشارة طبية

جدة - البالد
م�شاعفات  من  والتكميلي،  البديل  للطب  الوطني  املركز  ح��ذر 

بع�ص الأع�شاب التي يتم تناولها على ال�شحة العامة.
اأو  الأمرا�ص  تعالج بع�ص  اأن  الأع�شاب ميكنها  اإن  املركز:  وقال 
تخفف حدتها واأعرا�شها، ولكنها قد ت�شبب الكثر من امل�شاعفات، 
البدء  قبل  الطبية  ال�شت�شارة  على  احلر�ص  �شرورة  على  م�شددًا 

بتناول اأي ع�شبة اأو خلطة ع�شبية.
بطرق  الع�شبية  خلطاتهم  بتح�شر  العطارين  بع�ص  وي��ق��وم 
يف  امل��وج��ودة  الأع�شاب  ن�شب  حيث  من  مدرو�شة  غر  ع�شوائية 
اخللطة، ب�شبب جهلهم باملواد الفعالة وغر الفعالة يف الع�شب مما 
اإىل  بع�شهم  يلجاأ  كما  امل�شتهلك،  على  خطرًا  اخللطات  تلك  يجعل 
اأ�شلوب الغ�ص والت�شليل بخلط الأع�شاب باأدوية �شيدلنية، وتباع 
على اأنها طبيعية اأو باأع�شاب اأخرى عدمية الفائدة ويكون املري�ص 
يجهل  بينما  اخللطات،  هذه  ي�شتخدم  عندما  الوحيد  املت�شرر  هو 
بع�ص العطارين احلالة ال�شحية للم�شتهلك كوجود ح�شا�شية لنوع 
معني من الأع�شاب وامل�شاعفات التي قد تظهر من جراء ا�شتخدام 

تلك اخللطات الع�شوائية.
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بناًء  تتطلب  اأ�شباب  اأن هناك ثالثة  تقرير �شحي  اأكد 
عليها نقع املاجنو يف املاء قبل تناولها من قبل امل�شتهلك.

واأ���������ش��������ار ال����ت����ق����ري����ر ال����������ذي ن���������ش����ره م���وق���ع 
اإزالة  تت�شمن  الأ�شباب  اأن  اإىل   ،"timesofindia"
املبيدات  ا�شتخدام  عن  تنتج  التي  الكيميائية،  امل��واد 

احل�شرية واملواد الكيميائية للحفاظ على املاجنو.
خف�ص  يف  تتمثل  الأ���ش��ب��اب  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت 
احلرارة، فتناول املاجنو يرفع من درجة حرارة 
يف  ي�شاعد  امل��اء  يف  نقعها  ف��اإن  ل��ذا  اجل�شم، 
للفاكهة،  احل���رارة  توليد  خا�شية  تقليل 
اأنه  يف  الثاين  ال�شبب  يتخل�ص  بينما 
يجب التخل�ص من املبيدات احل�شرية 
يف  توجد  التي  الكيميائية  وامل���واد 
املاجنو؛ كونها قد ت�شبب تهيج اجللد 
التنف�شي،  اجلهاز  وتهيج  والغثيان 
وك���ذل���ك احل�����ش��ا���ش��ي��ة وال�����ش��رط��ان 
هو  الثالث  ال�شبب  بينما  وال�شداع، 
ُي�شاعد  اإذ  الق�شرة،  من  الأو�شاخ  اإزال��ة 
الأو�شاخ  اإزالة  يف  وغ�شلها  املاجنو،  نقع 
ال�شوائب  من  والتخل�ص  بق�شرتها،  العالقة 
مينع  ال��ذي  الفيتيك  حم�ص  على  حتتوي  التي 

امت�شا�ص املعادن.

»العدل« تطلق مؤشر 
الحركة المالية عبر »ناجز«

الريا�ض - البالد
املالية  احلركة  متابعة  فر�شة  امل�شتفيدين  عموم  العدل  وزارة  منحت 
Najiz. لطلبات التنفيذ ب�شكل اإلكرتوين عرب بوابة ناجز للخدمات العدلية
sa، بحيث ت�شتعر�ص لهم احلركة املالية عرب موؤ�شرات تبني مبالغ املطالبات 
واملبالغ املتبقية بالإ�شافة اإىل املبالغ اجلاري حتويلها يف حال مت ال�شداد 

من قبل املنفذ �شده.
ي�شتهدف  اآخ���ر  خ��ي��ارًا  تت�شّمن  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  اأن  ال����وزارة  وبينت 
املزيد  يحتوي  ال�شا�شة  اأ�شفل  خيار  عرب  املالية"،  احلركة  "�شجل  متابعة 
من التفا�شيل اخلا�شة باحلركة املالية مثل اإجمايل املبلغ املطلوب تنفيذه، 
التنفيذ  طلب  يف  املتبقي  واملبلغ  التنفيذ  طالب  حل�شاب  اأُودع  ما  واإجمايل 

وتاريخ الإجراء وحالته.
املا�شي  مار�ص  يف  ال�شمعاين  حممد  بن  وليد  الدكتور  العدل  وزير  ود�شن 
"املحكمة الفرتا�شية للتنفيذ" التي تخت�شر اإجراءات التنفيذ من 12 خطوة 
ام��ت��دادًا  امل�شروع  ه��ذا  ي��اأت��ي  حيث  ب�شري،  تدخل  دون  فقط،  خطوتني  اإىل 
بهدف  الرقمي؛  التحول  يف  براجمها  �شمن  الإ�شرتاتيجية  ال��وزارة  مل�شاريع 

ت�شهيل اخلدمات على امل�شتفيدين، وحت�شني اإجراءات التقا�شي.
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