القيادة تهنئ ملك األردن
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود برقية تهنئة ،جلاللة امللك عبدالله
الثاين ابن احل�سني ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .و�أعرب امللك �سلمان عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب اململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار .من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية تهنئة ،جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن
احل�سني ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .وعرب �سمو ويل العهد
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

تعزيز الإ�سعافات الأولية باملدار�س
الريا�ض -البالد

توا�صل هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي جهودها يف تفعيل برامج الإ�سعافات
ً
وات�ساقا مع هذه اجلهود� ،أطلقت هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
والتوعية،
مبادرة "مدر�سة �آمنة" التي تهدف لتدريب جميع العاملني باملنظومة التعليمية
م��ن معلمني ومعلمات وك ��ادر �إداري� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ط�لاب على �أ�سا�سيات
الإ�سعافات الأولية ،وطرق التعامل مع احلاالت املر�ضية التي ت�ستدعي تدخلاً
عاجلاً حلني و�صول الفرق الإ�سعافية.

و�أو� �ض��ح املتحدث الر�سمي لهيئة ال�ه�لال الأح�م��ر ال�سعودي عبدالعزيز
ال�صوينع� ،أن ه��ذه امل �ب��ادرة تت�ضمن تقدمي جمموعة خمتلفة م��ن ال��دورات
التدريبية ،التي تنا�سب خمتلف الأعمار يف املدار�س ،على ر�أ�سها الإ�سعافات
الأولية ودعم احلياة الأ�سا�سي ودعم الإ�صابات ما قبل امل�ست�شفى ،م�شريًا �إىل
�أن املدر�سة التي �ستح�صل على هذه الدورات �سيو�ضع عليها الفتة مكتوب عليها
"مدر�سة �آمنة"؛ للت�أكيد ب�أن جميع املوجودين باملدر�سة باتوا قادرين على
�إجراء الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية.
4

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

ا�ستمرار ت�صاعد قوة االقت�صاد ال�سعودي
الريا�ض -البالد

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

رئيسة محكمة التحكيم الدولية:

اململكة من �أهم الدول امل�ؤثرة اقت�صادي ًا بالعامل
مكة املكرمة  -البالد

�شددت رئي�سة حمكمة التحكيم الدولية كلوديا �ساملون ،على �أن
اململكة من �أهم الدول امل�ؤثرة اقت�صادي ًا يف العامل.
و�أكدت �ساملون ال�سعي للتعاون املثمر مع ال�سعودية داعية اجلميع
لال�ستفادة من خدمات املحكمة يف التحكيم ،التي تتميز باجلودة
واخلربات الطويلة واملعايري والإجراءات وال�سيا�سات املحكمة.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء رئي�س جمل�س �إدارة غرفة التجارة الدولية

ال�سعودية ،ممثل اململكة يف منظمة غرفة التجارة الدولية ()ICC
�سيف بن عبدالله الرتكي ،مع رئي�سة حمكمة التحكيم الدولية كلوديا
�ساملون ،جرى خالله بحث �أه��م الق�ضايا الدولية ودور املحكمة يف
معاجلتها ،وبخا�صة باململكة وا�ستعرا�ض �آخر التطورات وامل�ستجدات
يف التحكيم ال� ��دويل ل��دى حمكمة التحكيم ال��دول �ي��ة� ،إىل جانب
ا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات واخلربات يف التحكيم الدويل والطرق
البديلة للف�صل يف املنازعات والتعريف باملهارات واخلربات لتعزيز
جتنب النزاعات.

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

الرياض

وقال الرتكي� :إنه مت االتفاق على ا�ست�ضافة الفعاليات والربامج
التدريبية يف التحكيم ال��دويل للمحكمة؛ لالرتقاء بجودة التحكيم
وكفاءة املحكمني ،عالوة على ن�شر الوعي ب�أهم ال�سيا�سات والقوانني
واملمار�سات الدولية ذات العالقة بالتحكيم ال��دويل داخ��ل اململكة
وتبادل اخلربات واملنافع يف االخت�صا�صات واالهتمامات امل�شرتك بني
اجلهتني .وتعترب غرفة التجارة الدولية ال�سعودية� ،إحدى �أهم اجلهات
التي مُت ّثل اململكة يف اخلارج؛ اقت�صاديًا وجتاريًا ،بحكم ع�ضويتها يف
غرفة التجارة الدولية واملنظمات الدولية ذات العالقة.

الداعم األول الستقرار
وأمن لبنان
3
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تدريب
محققي الحوادث على
المسح الضوئي

بساط الريح
ينقل إبداعات
السعوديات

احلوثي

الفيصل يهنئ منسوبي نادي الصم

مجازر إرهابية بحق
المدنيين

وا�شنطن ت�ؤكد ت�شديد العقوبات على �إيران
وا�شنطن  -البالد

هن
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ج
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اآلسيوي

خلي

�صنفت وزارة اخلارجية الأمريكية� ،أم�س (الأربعاء)،
�شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القد�س الإي ��راين
وحزب الله �ضمن املنظمات الإرهابية ،مبينة �أن ال�شبكة
تدر عائدات مبئات املاليني من الدوالرات ل�صالح
فيلق القد�س وحزب الله ،ومت �إدراجها على
قوائم الإره ��اب ،يف ت�أكيد على م�ضاعفة
الواليات املتحدة الأمريكية لل�ضغط على
�إي ��ران و�أذرع �ه��ا يف املنطقة؛ لتجفيف
م�صادر دعم الإرهاب.
وقالت اخلارجية الأمريكية" :ال�شبكة
الدولية لتهريب النفط وغ�سل الأموال،
ي�ق��وده��ا م �� �س ��ؤول��ون يف فيلق القد�س
باحلر�س الثوري الإي��راين ،التي �سهّلت
بيع نفط �إي��راين قيمته مئات املاليني من

الدوالرات ل�صالح كل من الفيلق وحزب الله اللبناين"،
م�ؤكدة �أن �شبكة تهريب النفط هذه كانت مبثابة عن�صر
حا�سم يف احل�صول على عائدات من النفط الإيراين ،يف
ظل العقوبات املفرو�ضة على طهران ،بينما �أكد املبعوث

الأم��ري�ك��ي لإي ��ران روب ��رت م��ايل ،ا�ستعداد وا�شنطن
لت�شديد العقوبات على طهران �إذا مل يتم التو�صل معها
التفاق ،حم��ذر ًا من تقدمي طلبات "خارج �إط��ار االتفاق
النووي" ،م�ضيف ًا�" :سرنف�ض �أي طلبات �إيرانية خارج
االت �ف��اق النووي" يف �إ���ش��ارة �ضمنية لرف�ض
وا�شنطن رفع احلر�س الثوري الإي��راين عن
قائمة الإرهاب.
ً
و�أكدت م�صادر مطلعة ،وفقا ل�صحيفة
بوليتكو الأمريكية� ،أن الرئي�س الأمريكي
جو بايدن اتخذ ق��راره ب�إبقاء احلر�س
الثوري الإي��راين على قائمة الإره��اب.
وقد �أدرجت الواليات املتحدة ،احلر�س
الثوري الإي��راين على قائمة "املنظمات
الإرهابية الأجنبية" يف عام .2019
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محليات
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ا�ستقبل مدير عام التعليم بجدة

الفيصل يهنئ رئيس وأعضاء نادي الصم
جدة  -البالد

ا�ستقبل الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة يف مقر الإمارة بجدة
ال�صم بجدة؛ مبنا�سبة فوزهم
�أم�س ،رئي�س و�أع�ضاء نادي ُ
ببطولة اململكة لألعاب القوى ،بح�ضور مدير فرع وزارة
الريا�ضة باملنطقة عبدالعزيز بن عبود.
وهن�أ �سموه �أع�ضاء ال�ن��ادي بهذا الإجن ��از ،متمني ًا لهم
ال�ت��وف�ي��ق يف امل���س��اب�ق��ات امل�ق�ب�ل��ة يف ح���ص��د اجل��وائ��ز
والإجنازات يف خمتلف املحافل.
وع� رّّب� �أع�ضاء ال�ن��ادي ع��ن �شكرهم ل�سمو �أم�ير املنطقة
على الدعم والتحفيز الذي �سيكون له دوره البالغ – بعد
توفيق الله  -يف حتقيق املزيد من البطوالت.
لل�صم ح�صد املركز الأول يف بطولة
يذكر �أن نادي جدة ُ
اململكة لأل �ع��اب ال�ق��وى التي نظمها االحت��اد ال�سعودي
ال�صم على مالعب نادي العروبة مبدينة �سكاكا مناف�سة.
لريا�ضة ُ
مبنطقة اجلوف مب�شاركة  24فريق ًا من الأندية واملراكز كما ا�ستقبل الأمري خالد الفي�صل مبقر الإم��ارة بجدة ،
من خمتلف مناطق اململكة امل�سجلة يف الربنامج الزمني مدير عام التعليم بجدة املُعني حدي ًثا الدكتور نايف بن
لهذا املو�سم الريا�ضي  2022لالحتاد وا�شتملت على  12عابد الزارع.

أمير الرياض يثمن جهود جمعية "إنسان" وداعميها

الريا�ض  -البالد

ن��وه الأم�ي�ر في�صل ب��ن بندر
ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة
الريا�ض ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجل �م �ع �ي��ة اخل�ي�ري��ة ل��رع��اي��ة
الأي � �ت� ��ام مب�ن�ط�ق��ة ال��ري��ا���ض
"�إن�سان" ،ب ��ال ��دو\ر ال�ه��ام
وامل�ج�ت�م�ع��ي ال���ذي ت �ق��وم به
"�إن�سان" يف خدمة الأيتام
والأرام� � � � ��ل ،م �ث �م �ن � ًا ج �ه��ود
اجلميع الداعمة وامل�ساندة .
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ت��ر�ؤ���س��ه
اجتماع �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجل�م�ع�ي��ة  ،وذل ��ك يف مكتب
�سموه بق�صر احل �ك��م ،حيث
ج� ��رى ا� �س �ت �ع��را���ض ج ��دول
الأعمال ،ووافق املجل�س على ا�ستقالة املدير التنفيذي لـ
"�إن�سان" املهند�س حممد اليا�سني وتعيني حممد املحارب،
وعرب �سمو رئي�س جمل�س الإدارة والأع�ضاء بـ "�إن�سان"
عن �شكرهم لليا�سني على جهوده خالل الفرتة ال�سابقة،
ورحب �سموه والأع�ضاء باملحارب يف جمعية " �إن�سان "

اتفاقية لتمويل
المنشآت الصغيرة
والناشئة
الريا�ض -البالد

وقع بنك التنمية االجتماعية اتفاقية
ت� �ع ��اون م ��ع � �ش��رك��ة ق� �ن ��وات �إح���دى
ال�شركات التابعة لـمجموعة ،stc
لتمويل املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة
والعمل احلر يف �سوق االت�صاالت،
وذلك من خالل حمفظة مالية تقدر بـ
 150مليون ريال.
وق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة م ��ن ج��ان��ب ال�ب�ن��ك
الرئي�س التنفيذي �إبراهيم بن حمد
ال��را��ش��د ،وم��ن جانب �شركة قنوات
الرئي�س التنفيذي املهند�س في�صل
�إبراهيم العتيق.
وت�ه��دف االتفاقية �إىل تقدمي حزمة
من اخلدمات املالية املقدمة من البنك
لدعم ال�شباب وامل�ستفيدين من �أبناء
الوطن ومتكينهم من ممار�سة العمل
احل ��ر م��ن خ�ل�ال م�ن���ص��ة التو�صيل
الرقمي (دال) التابعة لل�شركة عرب
اال�ستفادة من اخل�ي��ارات التمويلية
يف منتج نفاذ لدي البنك ال��ذي يقدم
متويل ي�صل حتى � 150أل��ف ري��ال،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل متكني ال��راغ�ب�ين من
البدء يف ت�أ�سي�س �أعمالهم النا�شئة
يف ن�شاط االت�صاالت من اال�ستفادة
م��ن مت��وي�لات البنك ل��دع��م امل�شايع،
وكذلك احل�صول على خربة ال�شركة
يف ت�أ�سي�س منافذ ال�ب�ي��ع .اجلدير
بالذكر �أن بنك التنمية االجتماعية
يقدم متويل العمل احلر للمواطنني
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ال�ع�م��ل ،ومل ي�ج��دوا
فر�صة وظيفية �أو الراغبني يف زيادة
مدخوالتهم ال�شهرية ،حيث �ست�سهم
هذه االتفاقية يف حتقيق م�ستهدفات
العمل املرن.

وهن�أ �سموه الدكتور الزارع مبنا�سبة تعيينه� ،سائ ًال الله،
له التوفيق يف املهام املوكلة �إليه.
من جانبه� ،أك��د مدير �إدارة تعليم ج��دة حر�ص الإدارة
ومن�سوبيها على العمل مبا يحقق الآمال والتطلعات.

إصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة إلكترونيا

الريا�ض  -البالد

بد�أت املديرية العامة للجوازات يف ا�ستقبال طلبات �إ�صدار ت�صاريح
الدخول للعا�صمة املقد�سة �إلكرتوني ًا للمقيمني من العمالة املنزلية،
والعاملني من املقيمني باملن�ش�آت التي تعمل داخل العا�صمة املقد�سة،
وحاملي ت�أ�شرية "العمل املو�سمي" واملتعاقدين مع تلك املن�ش�آت
امل�سجلني يف نظام �أجري ،خالل فرتة مو�سم حج 1443هـ.

وت ��أت��ي ه��ذه اخل��دم��ة ت�سهي ًال للم�ستفيدين واخ �ت �� �ص��ار ًا للوقت
وتوفريًا للجهد ،حيث تتاح من خالل من�صة �أب�شر �أف��راد لت�صاريح
العمالة املنزلية ،وعرب خدمة ت�صاريح دخول العا�صمة املقد�سة يف
بوابة "مقيم" الإلكرتونية جلميع املن�ش�آت مبا فيها امل�سجلة برقم
( )700عرب الرابط التايل  :https://makkahpermit.
.muqeem.sa/#/login

تمديد خيار العدّ الذاتيّ  6أيام

الريا�ض  -البالد

�آملني له �إكمال م�سرية العطاء والنماء وخدمة هذه الفئة
الغالية على اجلميع .كما �أقر االجتماع ت�سمية الدكتور
عبدالرحمن ال�سويلم نائبا لرئي�س اللجنة التنفيذية.
ويف اخلتام ،مت مناق�شة عدد من املقرتحات التطويرية
وات �خ��ذت ال�ت��و��ص�ي��ات ح�ي��ال ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات
العاجلة.

�أعلنت الهيئة العامة للإح�صاء ع��ن متديد
خيار الع ّد الذاتي لتعداد ال�سعودية 2022؛
لـ� 6أيام قادمة ت�ستمر حتى نهاية يوم  31مايو
اجلاري ،وذلك ا�ستجابة للطلبات الواردة من
املواطنني واملقيمني بتمديد خيار العد الذاتي
الذي كان من املقرر �أن ينتهي �أم�س الأربعاء.
و�أ� � �ش� ��ارت ال�ه�ي�ئ��ة �إىل �أن ال �ع��د امل �ي��داين
�سيكون م�ستمرا حتى نهاية �أع�م��ال مرحلة
ج�م��ع ال �ب �ي��ان��ات وذل���ك ع��ن ط��ري��ق زي���ارات

الباحثني امليدانني �إىل الوحدات ال�سكنية،
م�شيدة يف ذات ال��وق��ت ب��وع��ي امل��واط�ن�ين
واملقيمني وجتاوبهم مع التعداد ،من خالل
�إقبالهم املتزايد على العد الذاتي عرب تعبئة
اال� �س �ت �م��ارة ال �ك�ترون �ي � ًا وك��ذل��ك ا�ستقبال
الباحثني امليدانيني والتعامل معهم وفق ما
ي�سهم يف �إجنازهم لواجبهم الوطني.
و�أت� ��اح� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع� ��دة ق� �ن ��وات مل���س��اع��دة
امل��واط�ن�ين واملقيمني على تعبئة ا�ستمارة
ال �ت �ع��داد والإج���اب���ة ع �ل��ى اال� �س �ت �ف �� �س��ارات،

ع�بر ال�ب��واب��ة االلكرتونية اخلا�صة بتعداد
ال�سعودية  ،2022ومن خالل الرقم املوحد
� ،920020081إ�ضافة �إىل ح�سابات الهيئة
على قنوات التوا�صل االجتماعي ،م�شرية
�إىل �أن الدخول �إىل موقع العد الذاتي يتطلب
وجود ح�ساب يف �أب�شر لرب الأ�سرة ،ليتمكن
امل�شارك من احل�صول على رمز اال�ستجابة
ال�سريع من خ�لال بوابة نفاذ� ،أو من خالل
ال�ت���س�ج�ي��ل يف ب ��واب ��ة ت� �ع ��داد ال���س�ع��ودي��ة
وا�ستكمال تعبئة البيانات املطلوبة.

التقى �أمني جدة ورئي�س الغرفة التجارية وزار جامعة امللك عبدالعزيز

وفد الشورى يطلع على خطط إزالة العشوائيات وتصريف األمطار
جدة  -عادل بابكري

زار وف� ��د جل� ��ان جم �ل ����س ال �� �ش��ورى
املتخ�ص�صة برئا�سة ع�ضو املجل�س
الدكتور �أمين بن �صالح فا�ضل� ،أمانة
حمافظة جدة ،وذلك يف �إط��ار الزيارة
احلالية التي يقوم بها ال��وف��د ملنطقة
م�ك��ة امل �ك��رم��ة ،ال �ت �ق��وا خ�لال�ه��ا ب��أم�ين
حمافظة جدة �صالح بن علي الرتكي،
وعدد من قيادات الأمانة وم�س�ؤوليها
من خمتلف القطاعات والإدارات ،وذلك
يف مقر الأمانة يف جدة.
�شرحا عن خطط
وقدم �أمني املحافظة ً
�إزالة الأحياء الع�شوائية و�آلية العمل
ون�سبة الإجن� ��از ،ومناق�شة ع��د ٍد من
اجلوانب املتعلقة بالدعم واخلدمات
امل�ساندة املقدمة ل�سكان الأحياء املزالة
م�ن��ازل�ه��م ،وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
الأمانة و�سبل معاجلتها ،كما ا�ستعر�ض
خالل الزيارة امل�شاريع واخلدمات التي
تقدمها الأمانة للمواطنني واملقيمني.
كما ناق�ش الوفد عددا من املو�ضوعات؛
منها ارتفاع من�سوب املياه ال�سطحية
وت �ل��وث ال�شريط ال�ب�ح��ري مبحافظة
جدة ،و�أ�سبابها واحللول التي تقدمها
الأمانة ملعاجلة هذه امل�شكلة ،وجهودها
م��ع اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة الأخ� ��رى يف
تخفيف التلوث البيئي.
و�ضمن جدول الزيارة ،التقى وفد جلان
جمل�س ال�شورى املتخ�ص�صة ،رئي�س
جمل�س غرفة ج��دة حممد ب��ن يو�سف
ناغي ،يف مقر الغرفة بجدة بح�ضور
ع ��د ٍد م��ن من�سوبي ال�غ��رف��ة ،وممثلي
امل �ج��ال ����س ال �ق �ط��اع �ي��ة ،وق� ��دم رئي�س
�شرحا عن اخلدمات للم�شرتكني
الغرفة ً
مبختلف فئاتهم؛ واملبادرات واخلطط
التي ت�سعى لتنفيذها يف �إطار اهتمامها
مبجتمع الأعمال� ،إ�ضافة �إىل الفعاليات
والأن�شطة التي تقدمها يف املجاالت
االقت�صادية والتجارية وال�صناعية؛
وم ��ا تنه�ض ب��ه امل�ج��ال����س القطاعية

م��ن �أع �م��ال ت��دع��م التخ�ص�صات التي
ت�ن���ض��وي حت�ت�ه��ا ،وم ��واءم ��ة ال�غ��رف��ة
ال�ت�ج��اري��ة وجمال�سها القطاعية مع
برامج ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠والنموذج
الت�شغيلي للمجال�س القطاعية بالغرفة.
وط��رح �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى
خالل اللقاء عددًا من الت�سا�ؤالت التي
�شملت العديد من املو�ضوعات التي
تتعلق بالغرفة؛ ومنها التحول الرقمي
لها ،والعالقة والتوا�صل بينها وبني
القطاع اخلا�ص.
�إىل ذلك عقد وفد جلان جمل�س ال�شورى
املتخ�ص�صة برئا�سة ع�ضو املجل�س
الدكتور �أمين بن �صالح فا�ضل ،الذي
يزور منطقة مكة املكرمة حاليًا لقا ًء مع
جمل�س منطقة مكة املكرمة بح�ضور

وك��ي��ل �إم� � ��ارة م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة امل �ك��رم��ة
الدكتور م�شبب بن عاي�ض القحطاين،
والأمني العام للمجل�س خالد بن حمود
البقمي ،و�أع�ضاء جمل�س املنطقة.
واف�ت�ت��ح ال�ل�ق��اء بكلمة ل��وك�ي��ل �إم ��ارة
املنطقة ال��دك�ت��ور م�شبب القحطاين،
�أك��د فيها �أن زي��ارة وف��د جل��ان جمل�س
ال���ش��ورى تعك�س ح��ر���ص ق �ي��ادة هذه
البالد على اخلدمات املقدمة للمواطنني
وامل�ق�ي�م�ين يف ك��اف��ة م�ن��اط��ق اململكة،
مثم ًنا اجلهود التي يقوم بها الوفد من
خالل االطالع على العديد من اخلدمات
املقدمة يف املنطقة والتحديات التي
ت��واج �ه �ه��ا ،م� ��ؤك� �دًا ب � ��أن ن �ت��ائ��ج ه��ذه
ال��زي��ارة �ستعود بالنفع الكبري ،ب��إذن
الله تعاىل.

وج�� ��رى خ�ل�ال ��ه ب �ح��ث ال� �ع ��دي ��د م��ن
املو�ضوعات التي تواجه املنطقة ومنها
الع�شوائيات و�إزالتها ،وتعرث امل�شاريع
يف امل �ن �ط �ق��ة ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
املحافظات وتنميتها ،وامل�شكالت التي
تواجه املن�ش�آت التجارية وتعرثها يف
املنطقة.
ب��دوره� ،أ�شاد ع�ضو جمل�س ال�شورى
رئ�ي����س ال��وف��د ال��دك �ت��ور �أمي ��ن فا�ضل
باجلهود الكبرية التي تقوم بها �إمارة
منطقة مكة املكرمة ،ملواجهة التحديات
وامل� �ع ��وق ��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه امل�ن�ط�ق��ة،
وال �ع �م��ل اجل� ��اد ل�ل�ن�ه��و���ض باملنطقة
والإ�سهام يف حت�سني اخلدمات التي
ت��ق��دم ل �ل �م��واط �ن�ين ،وم �ع��اجل��ة ك��اف��ة
امل�شكالت التي تواجه املنطقة.

وق� � ��دم �أع� ��� �ض���اء جم �ل ����س امل �ن �ط �ق��ة
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��وق��ات
وال�صعوبات والتحديات التي تواجه
امل�ن�ط�ق��ة ،و��ش��رح�ه��ا لأع �� �ض��اء جمل�س
ال �� �ش��ورى ،ال�ت��ي تتعلق ب��ال�ع��دي��د من
اجلهات احلكومية ،حيث �أ�شار �أع�ضاء
جل��ان جمل�س ال���ش��ورى املتخ�ص�صة
�إىل �أن هذه املو�ضوعات �سوف �سيتم
م��راج�ع�ت�ه��ا �أث� �ن ��اء درا�� �س ��ة ال�ت�ق��اري��ر
ال�سنوية لهذه اجلهات.
م��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ،زار وف ��د جمل�س
ال�شورى جامعة امللك عبدالعزيز يف
ج� ��دة؛ ح �ي��ث ال �ت �ق��ى خ�لال �ه��ا مب�ع��ايل
مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وعددا من
امل�س�ؤولني فيها.

محليات
3
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القيادة تهنئ ملك األردن
ورؤساء زامبيا وغويانا وجورجيا
جدة  -وا�س
ب�ع��ث خ ��ادم احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود برقية تهنئة ،جلاللة
امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني ،ملك اململكة
الأردنية الها�شمية؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
بالده.
و�أع � ��رب امل �ل��ك امل �ف��دى ع��ن �أ� �ص ��دق ال�ت�ه��اين
و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة جلاللته،
وحلكومة و�شعب اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية
ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س هاكيندي هي�شيليما رئي�س جمهورية
زامبيا؛ مبنا�سبة ذكرى يوم احلرية الأفريقي.
و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و��ش�ع��ب ج�م�ه��وري��ة زام�ب�ي��ا ال���ص��دي��ق اط ��راد ال�ت�ق��دم
واالزدهار.
كما بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد عرفان
علي ،رئي�س جمهورية غويانا؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
بالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
ال�ت�م�ن�ي��ات ب��ال���ص�ح��ة وال �� �س �ع��ادة ل�ف�خ��ام�ت��ه،
وحل �ك��وم��ة و� �ش �ع��ب ج �م �ه��وري��ة غ��وي��ان��ا
ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وب�ع��ث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني

امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
ال�سيدة �سالومي زورابي�شفيلي ،رئي�سة جورجيا؛ مبنا�سبة
ذكرى ا�ستقالل بالدها.
و�أع��رب امللك امل�ف��دى ،ع��ن �أ��ص��دق التهاين و�أط�ي��ب التمنيات
بال�صحة وال���س�ع��ادة لفخامتها ،وحلكومة و�شعب جورجيا
ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
ب��ن �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ،جل�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه
ال �ث��اين اب��ن احل���س�ين ،م�ل��ك اململكة
الأردن� �ي ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة؛ مبنا�سبة
ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد عن �أطيب
ال�ت�ه��اين و�أ� �ص��دق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة
جلاللته ،وحلكومة و�شعب
اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية
ال�شقيق املزيد من التقدم
واالزدهار.

وبعث �سموه ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س هاكيندي هي�شيليما،
رئي�س جمهورية زامبيا؛ مبنا�سبة ذكرى يوم احلرية الأفريقي.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مب��وف��ور ال���ص�ح��ة وال �� �س �ع��ادة ل�ف�خ��ام�ت��ه ،وحل �ك��وم��ة و�شعب
جمهورية زامبيا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �سموه ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد عرفان
ع �ل��ي ،رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة غ��وي��ان��ا؛ مبنا�سبة ذك��رى
ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ� �ص ��دق ال�ت�م�ن�ي��ات مب��وف��ور ال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية غويانا ال�شقيق املزيد من
التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء،
ب��رق�ي��ة تهنئة ،لفخامة ال���س�ي��دة �سالومي
زورابي�شفيلي ،رئي�سة جورجيا؛ مبنا�سبة
ذك��رى ا�ستقالل بالدها .وعرب �سمو ويل
العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامتها،
وحلكومة و�شعب جورجيا
ال �� �ص ��دي ��ق امل ��زي ��د
م � ��ن ال� �ت� �ق ��دم
واالزدهار.

برئاسة سمو ولي العهد

مجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق المجمع الملكي للفنون

بقيادة �سمو ويل العهد -حفظه الله -من خالل �إيجاد جمتمع حيوي ،ينعم �أفراده
التقليدية ،و�أكادميية الرتاث الثقايف والرتميم ،و�أكادميية الفنون امل�سرحية.
الريا�ض  -وا�س
�أعلن جمل�س �إدارة حديقة امللك �سلمان برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد كما يحوي املجمع قاعة لأعمال النحت ،بالإ�ضافة �إىل م�سرحني ،وث�لاث قاعات بنمط حياة �صحي ،والعي�ش يف بيئة �إيجابية جاذبة ومفعمة بال�سعادة.
ومن املخطط �أن ت�صبح حديقة امللك �سلمان "الرئة اخل�ضراء" ملدينة الريا�ض،
لل�سينما ،وقاعة كربى ت�ضم �أعمال الفنانني واملبدعني،
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد -حفظه الله -عن �إطالق الأعمال
حيث �ست�شكل �أكرب حدائق املُدُن يف العامل ،مب�ساحة تزيد على  16مليون
كما يحتوي على مكتبة متخ�ص�صة يف الثقافة والفنون
الإن�شائية باملجمع امللكي للفنون يف مدينة الريا�ض على م�ساحة تزيد
على � 500ألف مرت ُمربع .و ُيع ُّد املجمع امللكي للفنون �أحد �أهم معامل مسرح ومتحف
الحديقة ستكون مرت مربع ،وتقدم جتربة ناب�ضة باحلياة ل�سكان مدينة الريا�ض ،من خالل
ت�ضم �أكرث من � 250ألف كتاب.
توفري جمموعة متنوعة م��ن اخل�ي��ارات البيئية ،والثقافية ،والريا�ضية،
م�شروع حديقة امللك �سلمان؛ الذي �أطلقه خادم احلرمني ال�شريفني للثقافات ومعهد وتطمح م�ؤ�س�سة حديقة امللك �سلمان لتج�سيد ر�ؤي��ة األكبر عالميا
والفنية ،والرتفيهية .كما تعزز احلديقة الت�صنيف العاملي للريا�ض لت�صبح
�سمو ويل العهد ب�أن يكون املجمع منارة كربى للثقافة
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� -أي��ده الله -يف  19مار�س
وتقدم تجربة
يضم ثالث
واح��دة من بني "�أف�ضل امل��دن مالءمة للعي�ش يف العامل" .ويقع م�شروع
والفنون يف العا�صمة الريا�ض ،حيث يعك�س منط
 ،2019مبتابعة واهتمام من �سمو ويل العهد.
حديقة امللك �سلمان يف مركز حموري مبدينة الريا�ض ،ويت�صل ب�أهم الطرق
عمارته عمق الهوية املحلية ،من خالل االرتكاز يف
وي�شتمل املجمع امللكي للفنون على متحف الثقافات العاملية ،الذي
نابضة بالحياة
أكاديميات
الرئي�سة ،بالإ�ضافة �إىل حمطات قطار وح��اف�لات الريا�ض .كما ي�شتمل
الت�صميم على مبادئ العمارة ال�سلمانية ،التي متزج
ُي�ش ّيد يف �أح��د م�ب��اين املجمع وي�صل ارت�ف��اع��ه �إىل � 110أم�ت��ار،
امل�شروع على م�سار دائري للم�شاة بطول  7.2كم ،وم�ساحات مفتوحة متتد
روح الأ�صالة وال�تراث باحلداثة يف � ٍآن م ًعا .وي�سهم
بالإ�ضافة �إىل امل�سرح الوطني ب�سعة  2300مقعد ،واملعهد امللكي
للفنون التقليدية ال��ذي ي�شمل ث�لاث �أك��ادمي�ي��ات؛ هي �أكادميية الفنون الب�صرية م�شروع حديقة امللك �سلمان يف حتقيق �أحد �أهم م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030لأكرث من  11كيلو م ًرتا مرب ًعا ،وي�ضم حوايل مليون �شجرة تغطي �أرجاء احلديقة كافة.

وفاة والدة األمير فهد بن ذعار بن تركي
�إن �شاء الله -اليوم اخلمي�س املوافق / 10 / 25
جدة  -وا�س
 1443هـ ،بعد �صالة الع�صر يف جامع الإمام تركي
�صدر عن الديوان امللكي �أم�س البيان التايل:
انتقلت �إىل رحمة الله تعاىل ،والدة �صاحب ال�سمو بن عبدالله يف مدينة الريا�ض.
الأم�ير  /فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تغمدها الله بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه،
تركي �آل �سعود -رحمه الله  -و�سي�صلى عليها -و�أ�سكنها ف�سيح جناته� .إنَّا لله و�إنَّا �إليه راجعون.

سياسيون لبنانيون لـ

البالد  -مها العواودة

متانة العالقة األمريكية السعودية تُمثل أهمية كبرى

:

المملكة الداعم األول الستقرار لبنان

�أ� �ش��اد �سيا�سيون وحم�ل�ل��ون لبنانيون ب��ال��دور الكبري
للمملكة يف دعم ا�ستقرار لبنان ،وم�ساعدته على جتاوز
�أزم��ات��ه ،م�ؤكدين �أن �سفري اململكة يف لبنان لعب دو ًرا
�إيجاب ًيا ومميزًا على ال�ساحة اللبنانية؛ حيث كانت العودة
ال�سعودية �إىل لبنان ،قبل االنتخابات حافزًا لكثري من
اللبنانيني؛ من �أجل امل�شاركة يف االنتخابات.
وق��ال املحلل ال�سيا�سي اللبناين ن�ضال ال�سبع :ي�سجل
للمملكة ولل�سفري بخاري دفع العملية ال�سيا�سية من �أجل
م�صلحة الكل اللبناين ،كما يوجد توافق �سعودي فرن�سي
للتعاطي مع امللف اللبناين؛ من خالل تقدمي امل�ساعدات
و�إن�شاء �صندوق �سعودي فرن�سي بقيمة �إجمالية �أولية ٧٢
مليون ي��ورو على �أن ي�ستكمل يف املرحلة الثانية مببلغ
 ١٠٠مليون يورو ،ومرحلة ثالثة لدعم الطاقة وقوى الأمن
والعديد من القطاعات" ،م��ؤك� ًدا �أن ذل��ك غري م�ستغرب
على اململكة ،حيث متثل �سيا�سة دعم لبنان توج ًها عا ًما
للمملكة .كما �أو�ضح �أن �إحياء ذكرى املفتي ح�سن خالد
من قبل ال�سفري ال�سعودي يف لبنان ،حمل تقدير من قبل
ال�شعب اللبناين للمملكة ،والطاقم الدبلوما�سي يف لبنان.
دور �إيجابي كبري
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئ�ي����س امل��رك��ز الإ� �س�لام��ي ل�ل��درا��س��ات
والإع�ل�ام يف لبنان ،القا�ضي الدكتور خلدون عرميط،
�أن عودة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني وليد بن عبدالله

رئيس وفد أعضاء الكونجرس:

البخاري مع �سفراء دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل
ب�يروت� ،شكل دفعة قوية نحو اال�ستقرار وتعزيز قدرة
اللبنانيني على م��واج�ه��ة ال�ت��دخ�لات اخل��ارج�ي��ة ووك�لاء
امل���ش��روع الإي� ��راين ،خا�صة �أن �سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني بد�أ فور عودته بن�شاطات مكثفة يف كل املناطق
اللبنانية ،و�آخ��ره��ا ال�ل�ق��اء ال�ث�ق��ايف ال�سعودي اللبناين
بتكرمي ذك��رى ا�ست�شهاد املفتي ال�شيخ ح�سن خالد،
م�ؤك ًدا �أن هذه اخلطوات تعك�س الدور الإيجابي للمملكة
باحت�ضانها للبنان ال��دول��ة وامل�ؤ�س�سات ،وك��ل مكونات
ال�شعب اللبناين.
و�أ�ضاف� ،أن دور �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني يف
لبنان يرتجم دور اململكة التي كانت و�ستبقى حري�صة
على وحدة اللبنانيني وا�ستقرارهم و�أمنهم و�سالمتهم،
ف��امل�م�ل�ك��ة -ك �م��ا ه��و م �ع��روف ل��دي �ن��ا�� -ص��ان�ع��ة احل �ي��اة
واالزده� ��ار يف لبنان ،يف ح�ين �أن الآخ��ري��ن املرتبطني
بامل�شروع الإي��راين يدفعون النا�س �إىل امل��وت والدمار
والتهجري والكراهية.
بدوره ،قال الوزير اللبناين ال�سابق معني املرعبي :اململكة
العربية ال�سعودية من خالل قيادتها احلكيمة و�شعبها الكرمي
دائ ًما مع دعم لبنان لإنقاذه عرب تنفيذ م�شاريع �أ�سا�سية تفيد
ال�شعب اللبناين ،وحري�صة على و�صول امل�ساعدات له ب�شكل
مبا�شر ،م�ؤك ًدا �أن ا�ستمرار وج��ود ال�سفري ال�سعودي يف
لبنان هو اجلواب الأمثل للرد على هذه اجلهات.

الريا�ض  -البالد
ال�سلمي يف
التقى نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور م�شعل بن فهم ُّ
مقر املجل�س بالريا�ض �أم�س ،رئي�س وفد �أع�ضاء الكوجنر�س بالواليات
املتحدة الأمريكية النائب كري�س �ستوارت ،والنائبة لي�سا مكلني ،والنائب
جاي ري�سكنثالر ،والوفد املرافق لهم ،وذلك يف �إطار الزيارة التي يقوم
بها الوفد حالي ًا �إىل اململكة.
ال�سلمي عمق العالقات التاريخية واملتينة بني اململكة العربية
و�أكد الدكتور ُّ
ال�سعودية وال��والي��ات املتحدة الأمريكيةُ ،م�شري ًا �إىل �أهمية ال��زي��ارات
الربملانية املتبادلة بني جمل�س ال�شورى والكوجنر�س الأمريكي لطرح
وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ،و�أوجه التعاون
بني املجل�سني.
ونوه خالل اللقاء �إىل �أن اململكة تقوم بجهود كبرية لإحالل الأمن وال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة ،التي ك��ان �آخرها مبادرة �إع�لان وق��ف �شامل
لإطالق النار يف اليمن ،ودعم هدنة وقف �إطالق النار ال�شامل يف اليمن،
وتقدمي امل�ساعدات الإغاثية والتنموية والإن�سانية لل�شعب اليمني ال�شقيق
من خالل الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن ومركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،التي بلغت �أكرث من  17مليار دوالر �أمريكي،
مبينا �أن املجتمع ال�سعودي ي�شهد نه�ضة تنموية �شاملة وم�شاريع كربى
غ�ير م�سبوقة يف خمتلف امل �ج��االت؛ حتقيق ًا مل�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
� ،2030إ�ضافة �إىل ت�شريع وحتديث عدد من الأنظمة ،ومن ذلك ما �أعلن
عنه �سمو ويل العهد -حفظه الله -وهي :نظام الأحوال ال�شخ�صية ،ونظام

املعامالت املدنية ،والنظام اجلزائي للعقوبات التعزيرية ،ونظام الإثبات،
وبناء القدرات الوطنية ،ومتكني املر�أة للإ�سهام يف التنمية ،ورفع جودة
حياة املواطن ،وحماربة الف�ساد بجميع �أنواعه.
م��ن جانبه� ،أ��ش��ار رئي�س ال��وف��د كري�س ��س�ت��ورات �إىل متانة العالقات
ال�سعودية الأمريكيةُ ،منوه ًا مبا ت�شهده اململكة من تطور على جميع
امل�ستويات ،مو�ضح ًا �أن العالقة الأمريكية ال�سعودية تمُ ثل �أهمية كربى
بالن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية.
من جهتها� ،أ�شارت النائبة لي�سا مكلني �إىل �سعادتها بزيارة اململكة ،ولقاء
�سمو ويل العهدّ ِ ،
واطالعها على اجلوانب الثقافية والرتاثية والتاريخية
يف اململكة ،م�ؤكدة �أهمية تبادل الزيارات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والكوجنر�س الأمريكي.
وجرى خالل اللقاء بحث الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على امل�ستوى
الربملاين بني جمل�س ال�شورى والكوجنر�س الأمريكي ،و�أهمية تبادل
الزيارات الربملانية وفر�ص تعميق التعاون بينهما.
ح�ضر اللقاء ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الأمريكية يف جمل�س ال���ش��ورى ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م النحا�س ،وع�ضو
املجل�س رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شورى الدكتور
ف��اي��ز ال���ش�ه��ري ،ك�م��ا ح���ض��ر م��ن اجل��ان��ب الأم��ري �ك��ي ك�ب�ير امل��وظ�ف�ين
مبكتب النائب كري�س �ستوارت ،كالي واي��ت ،وكبري املوظفني مبكتب
النائبة لي�سا مكلني ،نيك حوامتة ،وكبري املوظفني مبكتب النائب جاي
ري�سكنثالر� ،آرون بونارو.

كلمة

رسالة
إنسانية

توثي ًقا للر�سالة الإن�سانية
ال��ت��ي ت�ضطلع ب��ه��ا اململكة
يف �أن���ح���اء ال���ع���امل ،ت��ن��اول
امل�ست�شار بالديوان امللكي
امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى مركز
امل����ل����ك ����س���ل���م���ان ل�ل��إغ���اث���ة
والأعمال الإن�سانية الدكتور
عبدالله الربيعة ،جوانب من
هذا التاريخ احلافل بالعطاء
امل��ن��زه يف جميع امل��ج��االت،
ومن �ضمنها العمل الإغاثي
والإن���������س����اين ،مم���ا جعلها
من��وذجً ��ا للعمل الإن�����س��اين
املحايد وامل�شرف امل�ستمد
م���ن ق��ي��م دي��ن��ن��ا الإ���س�لام��ي
احلنيف والنهج الإن�ساين
لهذا الوطن ،وثراء التاريخ
اخلريي خلادم امللك �سلمان،
حفظه الله ،احلافل بالعطاء
والبذل يف �أن�صع معانيه.
لقد بات مركز امللك �سلمان
رائ�����دًا ل�ل�إغ��اث��ة والأع���م���ال
الإن�������س���ان���ي���ة  ،وك���م���ا ق���ال
ال���دك���ت���ور ال��رب��ي��ع��ة ،ينقل
ق��ي��م��ن��ا ل���ل���ع���امل ،وال�������ذراع
الإن�������������س������اين ل���ل���م���م���ل���ك���ة،
و�أمن����وذج����ا ل��ل��ح��وك��م��ة يف
العمل الإن�ساين امل�ؤ�س�سي،
وامل�������ش���ارك���ة يف ال��ب��ح��وث
والدرا�سات بهذا ال�ش�أن.
وت��وا���ص��ل اململكة دوره���ا
الإن�������������س������اين امل���ت���ع���اظ���م
للمجتمعات وال�شعوب ،من
خ�ل�ال ب��رام��ج امل��رك��ز جت��اه
امل����ر�أة وال��ط��ف��ل يف العديد
م��ن ال�����دول ،ي�ستفيد منها
امل�لاي�ين ،وم��ب��ادرات املركز
يف تطوير العمل الإن�ساين
ال�����س��ع��ودي ،وم��ن��ه��ا من�صة
امل�������س���اع���دات ال�����س��ع��ودي��ة،
ومن�صة م�ساعدة النازحني
وال��ل�اج����ئ��ي�ن ،وال���ب���واب���ة
ال�سعودية للتطوع ،ومن�صة
ال���ت�ب�رع���ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة
(�����س����اه����م) ،وامل������ب������ادرات
ال���رق���اب���ي���ة وال��ت��وث��ي��ق��ي��ة
املخت�صة بالعمل الإن�ساين،
لي�ستمر نهر العطاء املتدفق
من مملكة الإن�سانية.
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جامعة نايف تدرب محققي
الحوادث على المسح الضوئي

عن الغالء وتذاكر الطيران
�شهدت �أ���س��ع��ار ت��ذاك��ر رح�ل�ات ال��ط�يران ال��داخ��ل��ي بني
مدن اململكة ارتفاعات كبرية ،خا�صة خالل الأيام الأخرية
من �شهر رم�ضان املا�ضي ،ومو�سم العيد .الأمر الذي دفع
البع�ض �إىل رح�لات طويلة ب��را� ،أو ال�سفر ب��را �إىل دول
اجلوار القريب ،ثم االنتقال منها جوا �إىل وجهتهم داخل
امل��م��ل��ك��ة؛ جتنبا الرت���ف���اع تكلفة ال��رح�لات اجل��وي��ة على
اخل��ط��وط الداخلية ،التي �أث���ارت ان��ت��ق��ادات وا�سعة على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وروايات عن جتارب لأفراد
و�أ���س��ر ا�ضطروا �إىل ه��ذه البدائل لل�سفر �إىل مدننا بني
االجتاهات الأربع.
وتفاعال مع هذه احلالة� ،أ�صدرت هيئة الطريان املدين
حينها بيان ًا وا�ضحا ،ب�أنها تابعت باهتمام م��ا ُي��ت��داول
من معلومات عن �أ�سعار تذاكر ال�سفر اجل��وي الداخلي،
وات��خ��ذت ح��زم��ة �إج����راءات مبا�شرة م��ن �ش�أنها مراجعة
هيكل ت�سعيـر النقل اجلوي وزيادة ال�سعة املقعدية وعدد
الرحالت ،بهدف �ضمان توفري �أ�سعار منا�سبـة للم�سافرين
وتعزيز التناف�سية ،والت�أكيد على �أن حقوق امل�سافرين
وحمايتهم �أولوية ق�صوى.
يف مثل هذه احلالة البد من تفهم ال�ضرر العام من ارتفاع
�أ�سعار الرحالت اجلوية الداخلية ،التي ت�شهد �إقباال يوميا
متزايدا ،وبدرجة عالية يف فرتات العمرة واحلج والأعياد
وموا�سم ال�سياحة الن�شطة يف اململكة ،ما يعك�س منوا يف
قدرة وحركة املجتمع ،وبالتايل ي�ستوجب حتفيزا م�ستمرا
بعدالة �سعرية لتكلفة الرحالت ،وزيادة التناف�سية وال�سعة
اال�ستيعابية.
يف املقابل نتفهم بع�ض الأ�سباب امل�بررة للأعباء التي
تتحملها ال�شركات الناقلة ا���ض��ط��راري��ا ال��ت��ي ق��د تتحمل
معها ن�سبة خ�سائر يف اقت�صاديات الت�شغيل وال�صيانة
والتطوير ور�سوم املطارات وغري ذل��ك ،يف الوقت الذي
ت�شهد فيه العديد من ال�سلع واخل��دم��ات ارتفاعا كبريا ،
وقفزات �أكرب يف املوا�سم.
ف�أين املنتقدون من جماح �أ�سعار الفنادق ببع�ض مدننا
الكربى بفرتات املوا�سم ،على �سبيل املثال مكة املكرمة ،كان
متو�سط �سعر الغرفة  800ريال لليلة قبل رم�ضان ،وخالله
ارتفع ثالثة �أ�ضعاف يف ظل ارتفاع الطلب .و�أي�ضا ارتفاع
�أ�سعار الأرا�ضى ومواد البناء!
�أخ�يرا ،ومن قبيل التذكري ،النن�سى �أن الناقل الوطني
�أثناء فرتة كورونا ،حافظ على الراكب وقللت ال�شركة من
�إ�شغال املقاعد حتقيقا للتباعد ،ورغ��م ذلك كانت الأ�سعار
فى متناول اجلميع .لهذا �أق���ول� :إن النقد يتطلب تعمقا
ومو�ضوعية و�إملاما باحلقائق ،وطرح الآراء واالنتقادات
دون ت�شويه ،ويف ال��وق��ت نف�سه ،دون تفريط يف حق
امل�ستهلك ،فالهدف يف النهاية هو ال�صالح العام.

تكريم  300صيدلي
صغير من طالب المدارس
الريا�ض ـ البالد

�أق��ام��ت اجلمعية ال�سعودية للتثقيف ال��دوائ��ي
"دوائي" �أم�����س ،حفل ختام الن�سخة الثانية
مل�شروع "مُدرك" ،بح�ضور �أم�ين ع��ام املجل�س
ال�صحي ال�����س��ع��ودي ال��دك��ت��ور ن��ه��ار ب��ن مزكي
العازمي  ،وعدد من املدار�س امل�شاركة بامل�شروع.
و�شهد احلفل تكرمي ال�صيادلة ال�صغار من طالب
وطالبات املدار�س امل�شاركة يف م�شروع "مُدرك"
بن�سخته الثانية ،البالغ عددهم � 300صيديل،
كما ك�� ّرم املدار�س امل�شاركة ،والقادة املتطوعني
ب��امل�����ش��روع ،وامل�����ش��رف�ين ال�صحيني امل�شاركني،
وق��د �أُق��ي��م��ت م�سرية خلريجي م�����ش��روع مُ��درك
لي�صبح عدد اخلريجني � 600صيديل �صغري يف
الن�سختني الأوىل والثانية.
و�أ�شاد الدكتور العازمي باملنجزات النوعية التي
قامت بها اجلمعية بالرغم من عمرها الق�صري
خلدمة املجتمع يف التثقيف الدوائي ،من خالل
ن�شر ال��وع��ي ال��دوائ��ي ومواكبة الأح���داث التي
تخ�ص القطاع الدوائي ،وبجهودها يف م�شروع
"مُدرك" الذي يهدف �إىل حت�سني الإدراك الدوائي
وتعزيز ال�سلوكيات ال�صحية املجتمعية ،من
منطلق الت�أ�سي�س ال�صحي ال�سليم للمر�شدين
ال�صحيني وطالب وطالبات التعليم العام.
من جانبه� ،أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة "دوائي"
الدكتور يو�سف بن �صالح �أن اجلمعية يف �إطار
جهودها التوعوية ا�ستخدمت العديد من طرق
التوعية� ،شملت �شرائح املجتمع كافة لتعزيز
برامج ال�صحة العامة ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على
م�ستوى �صحة الفرد واملجتمع ،وت�سهم يف ن�شر
الوعي ال��دوائ��ي ،انطالق ًا من ال��دور املجتمعي
الذي تقوم به �ضمن م�شاريعها التنموية الوطنية،
وذلك �ضمن �إ�سرتاتيجية اجلمعية لن�شر الوعي
ح���ول اال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل ل���ل���دواء ،وت�صحيح
املفاهيم اخلاطئة وتعزيز القدرات والإمكانات
الرقمية امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي متتلكها اجلمعية مبا
يتنا�سب مع املجتمع.

الريا�ض ـ البالد

توا�صل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على
تقدمي دورات تدريبية احرتافية يف هذا املجال من
خ�لال مركز ال�سالمة امل��روري��ة على الطرق ،لتعزيز
جهود اجلامعة يف رف��ع م�ستوى خمرجات البحث
والتدريب مل�ستوى الن�شاطات العاملية؛ حيث يقدم
امل��رك��ز العديد م��ن ال���دورات التدريبية االحرتافية
يف جم����ال ال�����س�لام��ة امل����روري����ة ،وم��وا���ص��ل��ة ل��ه��ذه
اجلهود نظمت اجلامع دورة تدريبية متطورة حول

"التحقيق يف احل��وادث املرورية با�ستخدام جهاز
 FARO–Focusوبرنامج " PC-Crash
وذل��ك بهدف رفع مهارات العاملني يف جمال العمل
املروري من �ضباط وحمققي احلوادث املرورية يف
الدول العربية ،وتنمية قدراتهم يف جماالت التحقيق
املتقدم يف خمتلف �أنواع احلوادث املرورية من خالل
التقنيات الرقمية احلديثة مثل ا�ستخدام تقنية امل�سح
ال�ضوئي ثالثي الأبعاد لرفع الأدلة يف موقع احلادث
امل���روري ،بجانب �إع��ادة حماكاة ومتثيل احل��وادث

املرورية با�ستخدام برنامج .pc-crash
وت��ه��دف ال���دورة التي ���ش��ارك فيها خمت�صون عرب
�إىل متكني امل��ت��درب�ين م��ن �إج���ادة ا�ستخدام املا�سح
ال�ضوئي لرفع الأدلة مبوقع احلادث با�ستخدام جهاز
 ،FARO-FOCUSو�إع���ادة متثيل احل��وادث
امل��روري��ة با�ستخدام ب��رن��ام��ج ،PC-CRASH
و�إتقان التعامل مع الأدلة يف موقع احلادث ،وكذلك
ال��ت��ح��ك��م يف م�����س��رح احل�����ادث ،وحت��ل��ي��ل احل����وادث
امل����روري����ة ،ح��ي��ث ت��ع��م��ل ت��ق��ن��ي��ة ج��ه��از FARO-

 FOCUSعلى حتليل امل��وج��ودات �أو النماذج
من خالل جمع بيانات عن �شكلها �أو لونها ،ومن ثم
ا�ستخدام ه��ذه البيانات لإن�����ش��اء جم�سمات رقمية
ثالثية الأبعاد.
ويع ّد امل�سح ثالثي الأبعاد طريقة حديثة ت�ستخدم
�ضوء الليزر مل�سح اجل�سم ب�شكل مبا�شر دون متا�س
معه ،ويغطي املا�سح ال�ضوئي جمال ر�ؤية ممتد �إىل
 360درجة متكن املحققني من معرفة جميع املعلومات
عن احلوادث املرورية.

مبادرة لتعزيز اإلسعافات األولية بالمدارس
الريا�ض ـ البالد

�أط��ل��ق��ت هيئة ال��ه�لال الأح��م��ر ال�����س��ع��ودي م��ب��ادرة
"مدر�سة �آمنة" التي تهدف لتدريب جميع العاملني
ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن م��ع��ل��م�ين وم��ع��ل��م��ات
وك��ادر �إداري� ،إ�ضافة �إىل الطالب على �أ�سا�سيات
الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة وط��رق التعامل م��ع احل��االت
تدخل اً
املر�ضية التي ت�ستدعي اً
عاجل حلني و�صول
الفرق الإ�سعافية.
و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي لهيئة ال��ه�لال الأحمر
ال�سعودي عبدالعزيز ال�صوينع� ،أن هذه املبادرة
تت�ضمن ت��ق��دمي جم��م��وع��ة خمتلفة م��ن ال����دورات
التدريبية التي تنا�سب خمتلف الأعمار يف املدار�س،
ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة ودع���م احل��ي��اة
الأ�سا�سي ودعم الإ�صابات ما قبل امل�ست�شفى ،م�شريًا
�إىل �أن املدر�سة التي �ستح�صل على هذه الدورات
�سيو�ضع عليها الفتة مكتوب عليها "مدر�سة �آمنة"
للت�أكيد ب����أن جميع امل��وج��ودي��ن ب��امل��در���س��ة باتوا
قادرين على �إجراء الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية.
و�أك���د ال�صوينع �أهمية تعلم الإ�سعافات الأول��ي��ة
خا�صة يف امل���دار����س ،وك��ي��ف ميكن لها �أن تكون
�سببًا يف �إن��ق��اذ الأرواح ،داع��يً��ا جميع املعلمني
واملعلمات بتعلم الإ�سعافات الأولية .وكانت هيئة ال�سنوي لعام 2021م �أنها قدمت جمموعة كبرية املجتمع مبختلف مناطق اململكة ،ا�ستفاد منها �أكرث � 57ألفا من الطالب واملعلمني والعاملني بالكادر
الهالل الأح��م��ر ال�سعودي قد ك�شفت يف تقريرها من ال��دورات التدريبية التوعوية املوجهة لأف��راد من مليون � 158ألف م�ستفيد ،بينهم ما يزيد على الإداري يف  334مدر�سة.

 27تصريحا إلنشاء مبان حكومية بمكة المكرمة
مكة املكرمة ـ البالد

�أ�صدرت وكالة التعمري ب�أمانة العا�صمة املقد�سة
ً
ممثلة يف �إدارة خدمات امل�شاريع احلكومية٢٧ ،
ت�صريحً ا للجهات احلكومية يف مكة املكرمة،
وذل���ك لإن�����ش��اء م��ب��اين امل���راف���ق احل��ك��وم��ي��ة يف
خمتلف مناطق مكة امل��ك��رم��ة .و�أو���ض��ح وكيل
�أمني العا�صمة املقد�سة للتعمري املهند�س �أمين
بن علي مطر� ،أن �أمانة العا�صمة املقد�سة ت�سعى
خل��دم��ة جميع ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة؛ مل��ا يهدف
خلدمة امل�صلحة العامة ،وذلك من خالل �إ�صدار
الت�صاريح وتخ�صي�ص املواقع الالزمة مبوجب
املخططات املعتمدة بعد �إعداد كروكيات التنظيم
املعتمدة وا���ش�تراط��ات البناء وم��ن ث��م �إ���ص��دار
الرخ�صة ،م���ؤك��دًا التعاون امل�شرتك بني �أمانة
العا�صمة املقد�سة والقطاعات احلكومية ،مبا
ي�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة .مبي ًنا �أنه مت تخ�صي�ص (  ) ١٠مواقع للم�ساجد ا�ستثماريا بهدف تن�شيط احلركة االقت�صادية
ب�َّي� مدير �إدارة خدمات امل�شاريع تابعة ل��وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف ،والتنموية ،مبا يتما�شى مع �أهداف ر�ؤية اململكة
من جانبه ،نَّّ
احلكومية املهند�س بندر بن حامد الزايدي �أن �إ�ضافة لتخ�صي�ص(  ) ٧مواقع جلامعة �أم القرى 2030 ،لتطوير منظومة اال���س��ت��ث��م��ار البلدي
الأمانة �أ�صدرت  ٢٧ت�صريحً ا لعدد من اجلهات والعمل جار على �إ�صدار الت�صاريح التي ترفع وتنمية الإي����رادات وتطوير اخل��دم��ات املقدمة
احلكومية يف عدة مواقع من العا�صمة املقد�سة ،بها اجلهات املعنية ،كما خ�ص�صت (  ) ٤٢موقعًا لأهايل وزاور �أم القرى.

 49مخالفا لنظام الرعي في قبضة األمن
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت ال��ق��وات اخلا�صة ل�ل�أم��ن البيئي ()49
خمال ًفا لنظام البيئة )28( ،م��واط��نً��ا ،و()20
مقيمًا م��ن اجلن�سية ال�����س��ودان��ي��ة ،و�آخ����ر من
اجلن�سية البنجالد�شية ،ارتكبوا خمالفات رعي
( )1524مت ًنا من الإبل و( )970ر�أ�سً ا من الأغنام
يف �أماكن مينع فيها الرعي يف عدد من مناطق
امل��م��ل��ك��ة .و�أو���ض��ح��ت ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة ل�ل�أم��ن

البيئي� ،أنه مت تطبيق الإجراءات النظامية بحق
املخالفني ،م�ؤكدة �أن عقوبة خمالفة رعي الإبل
غرامة ت�صل �إىل  500ري��ال لكل منت ،وعقوبة
خمالفة رع��ي الأغ��ن��ام غ��رام��ة ت�صل �إىل 200
ري��ال لكل ر�أ���س .كما �ضبطت القوات اخلا�صة
للأمن البيئي ( )3خمالفني لنظام البيئة ،وهم
م��واط��ن��ان ومقيم م��ن اجلن�سية الباك�ستانية،
لإ�شعالهم النار يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها

يف متنزه ال�سودة .و�أو�ضحت القوات اخلا�صة
للأمن البيئي �أنه مت تطبيق الإجراءات النظامية
بحقهم ،م�ؤكدة �أن عقوبة �إ�شعال النار يف غري
الأماكن املخ�ص�صة لها غرامة ت�صل �إىل ()3000
ريال .وحثت القوات على الإبالغ عن �أي حاالت
متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على
الرقم ( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض،
و( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.

إزالة تعديات
عشوائية بحي مريخ
جدة ـ البالد

�أ�سفرت جهود �أمانة حمافظة جدة امل�ستمرة يف معاجلة
الظواهر ال�سلبية ،واحلد من ن�ش�أة الع�شوائيات بكافة
�أ�شكالها يف جميع الأحياء ،عن �إزالة الفرق امليدانية
( )8م��ن الإح��داث��ات املخالفة بنطاق �أب���رق الرغامة
على م�ساحة �إجمالية بلغت �أكرث من (� )18.500ألف
مرت مربع� ،شكلت تعديات لـ "�أحوا�ش" وحمال حتت
الإن�شاء بحي "مريخ" �شرق املحافظة.
و�أو���ض��ح رئي�س بلدية �أب��رق الرغامة الفرعية خليل
حمود الزهراين� ،أن الفرق امليدانية متكنت من ر�صد
�إحداثيات بال م�ستم�سكات �شرعية �أو تراخي�ص بناء
بحي "مريخ" حيث با�شرت �آليات البلدية �أعمال �إزالة
امل��واق��ع املخالفة ،ال��ت��ي �أق��ام��ه��ا حم��دث��ون با�ستغالل
الأرا���ض��ي احلكومية دون �أن يكون لديهم م�سوغات
�شرعية.
وب�ّي�نّ "الزهراين" �أن ال��ب��ل��دي��ة تعمل خ�ل�ال فرقها
امليدانية بالتعاون مع �إدارات الأمانة على مراقبة كافة
الأحياء واملخططات ال�سكنية للحد من انت�شار مثل
هذه الظواهر ال�سلبية ،ولن تتهاون يف �أداء واجبها
ب�إزالة �أي خمالفات �أو جتاوزات.

الرأي
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قراءات عابرة!!
علي خ�ضران القرين

�أبيات �صارت مث ًال ؟!

يزخر تراثنا الأدب��ي ب�ألوان احلكم والأمثال الناب�ضة باملعاين
ال�سامية والقيم النبيلة وال��ك��ن��وز الثمينة ،وك��م م��ن الأق���وال
ال�سائرة والأ�شعار الكثرية� ،صارت �أمثا ًال ي�ست�شهد بها يف كثري
من املواقف واحلاالت والوقائع احلياتية ،كقول ال�شاعر:

ف���ي���ا ع���ج���ب��� ًا مل����ن رب���ي���ت ط��ف�ل ًا
�أل���ق���م���ه ب�����أط����ـ����راف ال��ب��ن��ـ��ـ��انِ
ي����وم
�أع���ل���م���ه ال����رم����اي����ة ك����ل ٍ
ف��ل��م��ا ا���ش��ت��د ����س���اع���ده رم����اين!
وك�����م ع��ل��م��ت��ه ن���ظ���م ال���ق���وايف
ف��ل��م��ا ق����ال ق��اف��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ه��ج��اين!

Ali.kodran7007@gmail.com

ول��ه��ذه الأب��ي��ات ق�صة ،جعلت منها مث ً
ال يتداوله النا�س
– قدمي ًا وحديث ًا – وهي كما قر�أتها يف بع�ض املراجع
((الذين زعموا �أنها ملالك بن فهم ،ف�أوردوا �أن مالك بن فهم،
حكم هو وع�شريته يف �إحدى املناطق وكان له �أوالد فجعلهم
يتناوبون على احلرا�سة يف كل ليلة ،وكان �أ�صغرهم هو
املقرب لديه وا�سمه �سليمة ،فغار منه �أخوته ،وكادوا له عند
�أبيه ،فقالوا له �إن �سليمة ينام �أثناء حرا�سته لك ،فقام مالك
بالتخفي للت�أكد مما قاله �أبنا�ؤه عن �سليمة ،ف�أح�س الأخري
ب�صوت فتناول �سهمه وقو�سه لريمي ،فناداه �أبوه� :أن ال
ترم �أنا �أبوك ،ف�أجابه يا �أبت لقد بلغ ال�سهم مق�صده ،ورمى
وال��ده ،وك��ان ال�سبب يف موته ،فقال �أب��وه وهو يف �آخر
أوردت بع�ضا منها �أعاله ل�ضيق
رمق الأبيات امل�شهورة)) �
ُ
م�ساحة الن�شر.

((و�أما الذين قالوا ب�أن الأبيات ملعن بن �أو�س ،فقالوا �إنه
قالها يف ابن �أخت له ،كان قد �أح�سن �إليه ،وقربه� ،إ ّال �أنه مل
يكن كما ظنوا به فقال الأبيات املذكورة)) والله �أعلم وفوق
علم عليم.
كل ذي ٍ
وجممل القول :فالأبيات املذكورة �صارت مث ً
ال ُي�ضرب ملن
يح�سن �إليه فريد اجلميل بالنكران ،والإح�سان بالإ�ساءة،
وم���ا �أك�ث�ره���م يف ه���ذا ال���زم���ان .وم���ن اخل�ي�ر واحل��ك��م��ة
واالح��ت�����س��اب� ،أن تقابل ال�سيئة باحل�سنة ،وه��و منهج
احلكماء وال�صاحلني يف تعاملهم مع الآخرين يف حالتي
الإح�سان ،والإ���س��اءة ،ق��ال تعاىلَ { :والْك ِ
ني الْ َغ ْي َظ
َاظمِ َ
َّا�س َوال ّل ُه ُي ِح ُّب المْ ُْح ِ�سنِ ني}� .آية  134من
ني َع ِن الن ِ
َوالْ َعافِ َ
�سورة �آل عمران.

ورقة من التقومي:

(�سئل علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه ،عن عدد �أ�صدقائه فقال:
علي والنا�س كلهم �أ�صدقاء ،و�إمنا
ال �أدري الآن؛ لأن الدنيا مقبلة َّ
�أع��رف ذلك �إذا �أدب��رت عني ،فخري الأ�صدقاء من �أقبل �إذا �أدبر
الزمان عنك).
قلت� :صدق الإمام علي بن �أبي طالب ،كرم الله وجهه ،يف و�صفه
لعدد الأ�صدقاء ،التي تنب�ض باحلكمة والتجربة ال�صادقة يف
�سلوك التعامل احلياتي ،وخا�صة ب�ين م��ن يتوىل م�س�ؤولية
جديدة وب�ين من يغادرها لأي �سبب من الأ�سباب ،وه��ي حالة
�سادت يف الزمن املا�ضي وتكرث يف الزمان احلا�ضر ،مبعنى �أن
احلالة م�صلحية قبل �أن تكون تقديرية.

واهلل املوفق،،

الشعر في الحياة
م .دخيل بن حممد القحطاين

الصحافة العلمية
كنت قد عرجت يف مقايل الأ�سبوع املا�ضي ،عرب هذه
ال�صحيفة الغراء ،على م�شكلة وهم بع�ض الإجن��ازات
العلمية ،وت�سابق املنتفعني يف خ��داع املجتمع بهذه
الأوهام وتكالبهم عليها.
ولأق����دم ح��ل��و ًال �أك�ث�ر ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة للحد م��ن ه��ذه
الظاهرة ،وحم��ارب��ة مدعي الثقافة ول�صو�ص العلم؛
ال بد يل من التطرق لق�ضية مهمة تهملها م�ؤ�س�ساتنا
ال�صحفية املحلية وال توفيها حقها من الن�شر والعناية
يف ر�أي��ي ال�شخ�صي ،وهي ق�ضية ال�صحافة العلمية.
فال�صحافة العلمية -كما نعلم -ال تقت�صر على تغطية
الفعاليات اجلزئية وا�ستعرا�ض الإجن��ازات مهما كان
حجمها ،ولي�ست حم�صورة يف نقل الأخبار والأحداث
من وكاالت الأنباء الأجنبية ،بل هي �أ�شمل و�أو�سع من
كل ذل��ك ،ف��دوره��ا يتخطى تب�سيط املعلومة للمتلقي،
وتفنيد الأك��اذي��ب وب��ي��ان �أن�����ص��اف احل��ق��ائ��ق ،لي�شمل
�أ�صحاب ال��ق��رار وامل�ستثمرين و�صانعي ال�سيا�سات
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات .ففي ال��ع��امل ال��غ��رب��ي تعترب هذه
الأدوار م�ؤثرة وفعالة للحد البعيد ،ولها ت�أثري كبري
على عملية �صنع القرار يف خمتلف م�ستوياته ،وذلك
م��ن خ�لال لوبيات وتكتالت علمية؛ �أ�شهرها �أح��زاب
الطاقة واجلماعات املهتمة بتغري املناخ.
�إن معرفة مرئيات اجلمهور  FEEDBACKوقيا�س
التفاعل م��ع خم��رج��ات الأب��ح��اث ت��ق��ود �إىل �أن تكون
امل�شاريع البحثية �أكرث قر ًبا ملالم�سة احتياجات املجتمع
وخم��اط��ب��ة تطلعاته .وم��ن ذل��ك م��ا يقوله الفيزيائي
الفرن�سي مي�شال ك����روزون يف �إح���دى ن��دوات��ه "�إنه
يتوجه ب�أبحاثه �إىل اجلمهور العادي يف حماولة منه
ّ
لفهم �أف�ضل ما يقوم به ،مما ي�ساعده يف فهم �أف�ضل ملا
يقوم به يف خمتربه" .و�إميانا ب�أهميتها وعوائدها على
امل�شاريع العلمية� ،أ�صبحت اجلهات املانحة يف �أوروبا
و�أمريكا تخ�ص�ص بنودا من ميزانية الأبحاث لت�سويق
النتائج ون�شرها .كما متت �إ�ضافة معيار قدرة الفريق
واهتمامهم بت�سويق النتائج وم�ستخل�صات البحوث
كعن�صر رئي�س يف تقييم البحث لدعمه ورعايته.
من كل ذلك تظهر لنا �أهمية �أن يكون لدينا �صحافة علمية
تنا�سب احلجم املعريف والعلمي لبلدنا ،وردم الهوة بني
�صحافتنا وعقولنا العلمية املبدعة .مكمن ال�صعوبة هو
�أن املادة العلمية لي�ست خرب ًا �صحفياً؛ لذا حتتاج �إىل
�صحفي خمت�ص يكون ق���ادر ًا على فهم امل��ادة العلمية
و�صياغتها ب�أ�سلوب ينا�سب جميع الأطياف والفئات
االجتماعية .ه��ذه احلاجة الثنائية ول��دت تباينا بني
ال�صحفيني واملتخ�ص�صني ،مما خلق احلاجة �إىل وجود
رواد من كال الطرفني ي�ستطيعون خلق وتنمية البيئة
الو�سطية بني طريف النقي�ض هذا.
قبل اخل��ت��ام� ،أن���وه �إىل �أن ال�صحافة العلمية لي�ست
حم�صورة يف �أ�شكالها التقليدية؛ بل هناك �صور رائعة
وناجحة� ،أ�شهرها ح�سابات التوا�صل االجتماعي و
البودكا�ست ذات الت�أثري العايل يف املجتمع ،لكن هذه
املبادرات ال�شخ�صية واملحدودة تنق�صها اال�سرتاتيجية
ال��ت��ي جتمع �أج���زاءه���ا وت��ل��م �شتاتها لتتحد وجهتها
وتتكامل؛ لت�ؤتي ثمارها.
ومن هذا املنطلق ،يتحتم على م�ؤ�س�ساتنا ال�صحفية
ووزارات التعليم والإع�لام والثقافة تكثيف االهتمام
بال�صحافة العلمية ،وت��دري��ب ع���دد م��ن ال�صحفيني
العلميني وتخ�صي�صهم؛ ليكونوا لبنة ل�صحافة علمية
موثوقة ،ذات م�صداقية تناف�س نظرياتها يف خمتلف
�أنحاء العامل.
@dokhyl

حممد حامد اجلحديل

فاروق �صالح با �سالمة
تغنَّ يف كل �شعر �أنت قائله � ...إن الغناء لهذا ال�شعر م�ضمار
وب�صرف النظر عن الغنائية ال�شعرية لهذا البيت �إال
�أنه يوحي بروح احلياة الإن�سانية وطموحها املعنوي
للتغني و�شعور الإن�سان �ساخر ًا من احلياة ومتاعبها
 يف ذات الوقت -ف�شعور الإن�سان له �سنخات معنويةوح�سية ،وك��م هو ت��واق للتعبري ال��ذات��ي واخللو �إىل
النف�س لت�سرتد روحها يف بع�ض الأحايني ل�شعورها
ب�صاحبها الإن�����س��ان ال����ذي ي��ك��دح يف احل��ي��اة م��ادي��ة
ومعنوية! معرف ًة وعلمي ًة وعملي ًا و�سلوكاً ،الأمر الذي
ي�سحب هذا الإن�سان نف�سه ويهرب بذاته �إىل �شعور �آخر
يح�س من خالله �أن��ه يحيا من جديد حتى على �سبيل
الكرات اليومية ،وتغريات ال�ساعات الزمنية يف اليوم،
ولعل ثمة م�برر لهذه احلالة املعنوية ك���أن يرحل هذا
الإن�سان �إىل خارج موطنه ليجدد العهد بن�شاطه وهمته

الذاتية والنف�سية كي يت�سنى له التجدد وبعث الأمل من
جديد لين�شط ويعمل با�ستمرار.
وال�شعر احلياتي هو من بواعث التن�شيط الذاتي وحتى
اجل�سدي الذي يجدد به الإن�سان حركته العملية ويجدد
به ن�شاطه الإن�ساين ما كان ال�شعر هو املحرك والداعي
�إىل هذا التجدد والتعبري به عن احلياة بكينونتها وذاتها
وجمالها وطموح �صاحبها نحو املعايل والو�صول �إىل
الغايات ومرامي احلياة.
وبذلك ين�سجم معنى احلياة مع ال�شعر ،وال�شعر مع
احلياة للتعبري �أحيان ًا خارج دائرة هذه احلياة وداخلها
مما ُيح�سب للأدب  -وال�شعر جزء منه فني ًا للحياة �أو فن ًا
للفن مع اختالف الر�ؤى امل�ستدمية والناظرة �إىل الهدف
ال�شعري من احلياة لتجديدها ،كي ينبعث الأمل للعمل
وال�شعر للحياة.

السعوديون والفوز
بالعالمية
عبد النا�صر بن علي الكرت
عمت البهجة والفرح �أرج��اء اململكة بعد ع��ودة الأبطال
ال�سعوديني امل�شاركني يف معر�ض العلوم والهند�سة
�آي�سف  ،2022متوجني بالفوز باملراكز املتقدمة على
امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ي��ح��م��ل��ون اجل���وائ���ز ال��رف��ي��ع��ة التي
ا�ستحقوها بجدارة .ويف مقدمتهم العامل ال�شاب عبدالله
الغامدي ،احلائز على املركز الأول يف الطاقة ،متقدم ًا
جميع املت�سابقني من دول العامل واملكلل بجوائز خا�صة
ع��ال��ي��ة ..وزاد الفخر واالع��ت��زاز بهذا املنتخب العلمي
الذي �أثبت للعامل معنى الهمة والعزمية والطموح التي
يتمتع بها الإن�سان ال�سعودي يف العهد ال�سلماين ليحقق
وتبوء ال�صدارة يف كل
النجاح؛ بل يتعداه �إىل التم ّيز
ّ
جمال.
وم�صدر الفخر �أن��ن��ا ن�ضع �أق��دام��ن��ا بقوة على الطريق
ال�صحيح نحو التقدم العلمي وال��رق��ي التنموي ،وفق
ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة التي ر�سم مالحمها� ،سمو ويل العهد
الأمني الأمري حممد بن �سلمان ،الذي يراهن على الإن�سان
ال�سعودي النبيل .ولعل هذا املنجز الرائع �أح��د دالالت
�سالمة ال��ر�ؤي��ة وجن��اح �سريها وق��وة منطلقها مل�ستقبل

م�شرق للبالد ،ب�إذن الله.
فنحن يف منعطف تاريخي ،يتطلب منَّا جميع ًا الكثري من
العمل واملزيد من التعاون؛ من �أجل رقي بالدنا وحتقيق
نه�ضتها يف جميع جماالت احلياة .ولي�س �أمامنا �شيء
�صعب �أو �أم��ر م�ستحيل يف ه��ذه ال��دول��ة الفتية؛ لقوة
اقت�صادها وثقل مركزها على امل�ستوى الدويل ،وقبل ذلك
حكمة وهمة قادتها الأ�شاو�س الذين يتطلعون �إىل العلياء
واالرت��ق��اء ببالدهم عنان ال�سماء ،بالعلم املفيد والعزم
الأكيد.
وال �شك �أن الر�ؤية امللهمة هي بو�صلة النجاح ملا ن�سعى
للو�صول �إليه يف القادم القريب.
فهذه البدايات اجلميلة ت�ستدعي االهتمام الكبري من جميع
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية بطالبها والعناية بهم والرتكيز على
املوهوبني والنابغني ،والعمل على رعايتهم وتطوير
م�ستوياتهم بكل الطرق والأ�ساليب الرتبوية والعلمية
والعملية ،وال �شك �أن اململكة تزخر بالكثريين الذين لن
ي�صعب اكت�شافهم و�إي�صالهم �إىل املن�صات العاملية ملا
يخدم م�ستقبل هذه البالد والأمة والعامل �أجمع.

alnasser1956@hotmail.com

كاملة األهلية () 1 - 3
jeje15680@gmail.com

جميل �أن �أ�ستعر�ض الأح��داث واملراحل التاريخية
ال��ت��ي م���رت يف ع��ه��د احل���زم وال���ع���زم ،وال��ت��ى تهتم
ب�ش�ؤون املر�أة ..
فالت�شريعات والقوانني التي تتعلق ب�ش�ؤون املر�أة
و�أحوالها ال�شخ�صية ،و�أو�ضاعها االجتماعية� ،شهدت
تعديالت �إ�صالحية جذرية يف �أغ�سط�س  2019بعد
�أن كانت ل�سنوات تعد حمدودة مقارنة بالرجل؛ حيث
�صنف املنتدى االقت�صادي العاملي ال�سعودية يف
العام  2013يف مرتبة مت�أخرة �ضمن قائمة الدول؛
من حيث امل�ساواة بني اجلن�سني (املرتبة  127من
�أ�صل .)136
لكن �ساهمت الإ�صالحات التي �أجرتها ال�سعودية
الحقا يف حت�سني ترتيبها يف تقرير املنتدى لعام
� 2018إذ بلغت ن�سبة التغيري  % 59على �صعيد
امل�ساواة يف الأجور والتح�صيل العلمي.
وكانت ال�سعودية �آخر دولة تعرتف بحق امل��ر�أة يف
الت�صويت والرت�شح؛ حيث �أعلنت عام � 2011أن
�سيتمكن من امل�شاركة يف االنتخابات البلدية
الن�ساء
َّ

جوهرة اجلهني
ال�سعودية ع��ام  ،2015بالإ�ضافة �إىل التعيني يف
جمل�س ال�شورى ال�سعودي ،فقفزت ن�سبة الن�ساء
ال�����س��ع��ودي��ات خ�ل�ال ع��ام��ي  2018و� 2019إىل
 23%من ن�سبة القوى العاملة يف البالد ،بعد �أن
كانت ت�شكل  % 14على مدى � 28سنة ما�ضية.
فيما ت�ستهدف ر�ؤية ال�سعودية  2030رفع الن�سبة
�إىل  .% 30وحتتل التغيريات يف بع�ض امل�ؤ�س�سات،
والتعليم ،الإ���س�لام امل��ح��اف��ظ ،وال��ي��وم  % 30من
جمل�س ال�شورى �سيدات .ويبلغ معدل �سن الن�ساء
عاما.
لدى زواجهن ً 25
نالت املر�أة حقوقا �أكرب يف عهد امللك �سلمان الذي �أجرى
تغيريات �إ�صالحية وا�سعة؛ حيث �سمح للمر�أة من خاللها
ب��ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة يف يونيو  ،2018ويف �أغ�سط�س
� 2019ألغت ال�سعودية يف عهده �شرط موافقة ويل
الأم��ر الذي كان معموال به عند ا�ستخراج امل��ر�أة جلواز
�سفرها ،كما �أتاحت حرية ال�سفر لكل من الذكر والأنثى
اللذين جتاوز عمرهما  21عاما دون قيد.

يتبع..

هندسة اإلبداع
ع��اد منتخب �أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات،
للعلوم والهند�سة ،لأر�ض الوطن مرفوعي الر�أ�س،
والفوز بـ ( )22جائزة متيز دولية ،تناف�س عليها
�أكرث من ( )2000م�شارك وم�شاركة ،من ( )85دولة،
على م�ستوى العامل .هذه التظاهرة العلمية ت�ؤكد
يف حقيقة الأمر ،جودة املنتج التعليمي ،الذي يعود
م�صدره للميدان املدر�سي ،بقدر اجلهود املبذولة
من قبل املعلمني واملعلمات ال�سعوديني ،والقيادات
التعليمية بذات املدار�س املعنية ،ليكون تكرمي هذا
املنتخب ،على �أر���ض مطار امللك خالد بالريا�ض،
بح�ضور �شخ�صي ،من قبل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز� ،أمري املنطقة
ال�شرقية ،هكذا اعتاد طالب وطالبات العلم ،الذين
مثلوا اململكة خري متثيل تكرميا معنويا ،من قبل
قامة بحجم �أح��د �أحفاد امللك عبدالعزيز ،م�ؤ�س�س
ال��ك��ي��ان ال�����س��ع��ودي -ط��ي��ب ال��ل��ه ث����راه -وم���ن �أب��ر
ال�شخ�صيات القيادية.
ويف غمار هذه الإجن��ازات الوطنية ،كالذي حتقق
يف معر�ض " �آي�سف ال���دويل  "2022ومب��ا حققه
�أف��راد بعثة املنتخب ال�سعودي للعلوم والهند�سة،
مرورا
ليكون عنوان هذا املقال "هند�سة الإب��داع،
ً
بالذكاء اال�صطناعي ،كنموذج تطبيقي ملدى اهتمام
ال��دول��ة ،ل�سيا�سة ال�ست �سنوات ال��زاه��رة ،لوالية
العهد ،التي ت�سنمها بكل �أمانة واق��ت��دار� ،صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،قائد ًا ل�شباب و�شعب اململكة ومهند�س
ر�ؤي��ة  ،2030ب�أبعادها وا�سرتاتيجياتها ،الراهنة
وامل�ستقبلية ،ومواجهة التحديات العاملية ،لنقل
اململكة بواقعها احل�ضاري ،واحلفاظ على موروثها
القيمة التي حتققت على
التاريخي ،وتلك املكت�سبات ِ ّ
�أر�ضها ،امتدادا حلكمة الأب القائد ،خادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ال��ذي ابتهج �شعبه ال�سعودي بخروجه من م�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي بجدة� ،سليما معافى� ،أدام
الله عليه نعمة ال�صحة.
وي��ت��ج��دد ال��ت��ك��رمي يف �أروع ���ص��وره ،ع��ل��ى �ستاد
اجلوهرة امل ُِ�ش َّعة يف املباراة النهائية لك�أ�س امللك،
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين،
وح�ضور �سمو ويل العهد الأمني ،يف ليلة احتفلت
فيها مدينة جدة ،مبنتخب طالب وطالبات الهند�سة
والعلوم ،وجنوم الريا�ضة باململكة ،ب�أرقى �صور
االحتفال بتلك املواهب ،كان لها �أطيب الأثر جليل
ميثل تطلعات م�ستقبل اململكة القريب ،كما كان
لت�صريح معايل وزي��ر التعليم ال��دك��ت��ور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ ،بقبول اجلامعات ال�سعودية،
وكلياتها العلمية املتخ�ص�صة ،بتحديد مقاعد
له�ؤالء الفائزين� ،إ�ضافة لأحقيتهم باحل�صول على
ب��ع��ث��ات درا���س��ي��ة ،يف �أع����رق اجل��ام��ع��ات العاملية،
وهوما يتطلب تكليف معلمني على قدر من الت�أهيل
وال��دورات التدريبية املتقدمة ،على �أن ال يزيد عدد
طالب كل حجرة درا�سية عن ( )20طالبا وطالبة،
�إ�ضافة لتهيئة بيئة تعليمية ،وتقنيات معا�صرة لكل
مدر�سة� ،ضمن هذه املنظومة الرتبوية.
abumutazzz@gmail.com

اقتصاد
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فجر الصحافة السعودية

أكد دعم المستثمرين واستمرار النمو ..الجدعان:

النظرة المستقبلية لالقتصاد السعودي إيجابية جداً
دافو�س  -وكاالت

قال وزير املالية حممد اجلدعان� :إن
اململكة وف��رت للم�ستثمرين � 3أم��ور
�أ�سا�سية تت�ضمن امل�صداقية ،والقدرة
على التنب�ؤ بالأحداث ،وال�شفافية.
و�أو���ض��ح يف جل�سة ح��ول ال�سعودية
يف امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي،
�أن امل�����ص��داق��ي��ة مت��ت م��ن خ�ل�ال ع��دد
م��ن الإ���ص�لاح��ات التي مت �إج��را�ؤه��ا،
و�أ���ض��اف �أن اململكة ب��د�أت تتقدم يف
القدرة على التنب�ؤ بالأحداث مقارنة
بال�سابق ،كما �أن ال�شفافية تت�ضمن
فتح البيانات للجمهور لالطالع عليها،

خبراء اقتصاديون لـ"

م�ؤكدا �أن ر�ؤية  2030مكنت اململكة
من تنويع االقت�صاد ملواجهة كورونا
وانهيار �أ�سعار النفط.
ويف ت�صريح على هام�ش املنتدى،
�أكد وزير املالية� ،أن النظرة امل�ستقبلية
القت�صاد اململكة �إيجابية جدا ،متوقعا
ا�ستمرار النمو يف الناجت املحلي غري
النفطي بنحو  %6على املدى املتو�سط.
و�أ���ض��اف �أن النمو يف اململكة ممتاز
ب�شكل عام ،مع وجود فر�ص ا�ستثمار
مم����ت����ازة ،ال���ت���ي ���س��ت��خ��ل��ق وظ��ائ��ف
للمواطنني واملواطنات من خالل جلب
املزيد من اال�ستثمارات.

وا�ستبعد الوزير ح��دوث رك��ود يف
اململكة ،م�شريا �إىل �أن النمو فيها
م�����س��ت��م��ر ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير ج����دا؛ ن��ظ��را
الق��ت�����ص��اده��ا ال���ق���وي وم��ق��وم��ات��ه��ا
اجل��ي��دة ،ك��م��ا �أن���ه م��ن غ�ير املتوقع
ح���دوث رك���ود ع��امل��ي ���ش��ام��ل� ،إمن��ا
يف بع�ض امل��ن��اط��ق ومل���دد خمتلفة،
م�ؤكدا �أن اقت�صاد اململكة قادر على
امت�صا�ص ال�����ص��دم��ات ،م��ع وج��ود
����ص���دم���ات خ���ارج���ي���ة م��ث��ل ارت���ف���اع
الأ�سعار عامليا التي يجب االحتياط
م��ن��ه��ا ،م����ؤك���دا ع��ل��ى وج���وب احل��ذر
واملتابعة ب�شكل يومي.

":

المملكة تعزز نموذجها التنموي وحضورها العالمي
البالد  -مها العواودة

�أكد خرباء يف منتدى االقت�صاد العاملي "دافو�س"
م�شاركة اململكة العربية ال�سعودية املميزة يف
االج��ت��م��اع ال�����س��ن��وي للمنتدى ،وتوقيعها ع��دة
اتفاقيات ب�أنه دليل حر�صها على تعزيز ال�شراكة
مع املنتدى كما يعظم دورها املحوري الإيجابي
عامليا.
وق��ال��وا يف ت�صريحات لـ "البالد"� :إن م�شاركة
امل��م��ل��ك��ة ب��وف��د رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ،يعك�س �أه��م��ي��ة

من��وج��ه��ا ال��ت��ن��م��وي وال�������ش���راك���ة م���ع امل��ن��ت��دى
االقت�صادي العاملي ،لت�أ�سي�س نهج ت�شاركي جديد
ع��امل��ي��ا ،خ��ا���ص��ة يف ظ��ل جن��اح��ات م��راح��ل ر�ؤي���ة
اململكة .2030
و�أ�ضافوا �أن اململكة موجودة وبقوة على امل�سرح
العاملي وخالل املنتدى ،مت�سلحة بجهودها الكبرية
والناجحة؛ حمليا و�إقليميا ودوليا ،واهتمامها
ب���أدق التفا�صيل للقطاعات ذات الأهمية املجالية
يف املنتدى و�أعماله ،ومنها االقت�صادات الدائرية

العادلة واالبتكاريات و�سيا�سة املواهب واملهارات
الوظيفية املفيدة ،بالإ�ضافة �إىل جهودها اجلبارة
بتح�سني ق��ط��اع��ات الأع��م��ال وم�لاءم��ت��ه��ا ال��واق��ع
اجلديد للإدارة والقانون وال�سيا�سات الت�شغيلية،
واالهتمام بال�صحة التي ت�شكل �أولوية للمملكة
وخلطة ر�ؤية .2030
و�أ������ش�����اروا �إىل �أن ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة الأع����م����ال ،ن��ق��ط��ة م��ه��م��ة ت��دخ��ل
يف �صميم ك��ل امل��ت��ح��والت ،ال��ت��ي تر�سم مقاليد

شركات ضيافة فاخرة لتشغيل فنادق " البحر األحمر"
تبوك � -سعود اجلهني

وقعت �شركة البحر الأحمر للتطوير  3اتفاقيات جديدة
مع عالمات جتارية مرموقة يف قطاع ال�ضيافة ،لإدارة
وت�شغيل جمموعة من فنادق املرحلة الأوىل من وجهة
البحر الأحمر.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر الأحمر للتطوير
جون باغانو ":ي�ؤكد توقيع هذه االتفاقيات على تزايد
�إق��ب��ال رواد القطاع على الفر�ص يف �سوق ال�سياحة
املتنامي بوترية مت�سارعة للغاية يف اململكة ،حيث بلغ
عدد املن�ضمني للوجهة اليوم  12عالمة �ضيافة عاملية،
ف� ً
ضال عن ت�سجيل اثنتني من تلك العالمات التجارية
املرموقة �ضمن �أول ح�ضور ملنتجعاتها يف ال�شرق
الأو�سط يف وجهة البحر الأحمر ،الذي ير�سم م�ستقب ًال
م�شرق ًا لقطاع ال�سياحة ال�سعودي.
و�ستن�ضم �شركات ال�ضيافة ال��ف��اخ��رة ال��ث�لاث �إىل

جمموعة م��ن �أب���رز ع�لام��ات ال�ضيافة العاملية التي
�أبرمت اتفاقيات لإدارة وت�شغيل الفنادق �سابق ًا يف
وجهة البحر الأحمر ،التي �شملت "�إدي�شن هوتلز"؛
و"فنادق ومنتجعات �سانت ريجي�س" ،التابعة لـ
"جمموعة ماريوت الدولية"؛ و"فنادق ومنتجعات
فريمونت"؛ و"رافلز للفنادق واملنتجعات"؛ و"�إ�س
�إل �إ���س هوتيلز & ريزيدن�سيز" ،التابعة ملجموعة
ال�ضيافة العاملية "�أكور"؛ و"جراند حياة" ،التابعة
ملجموعة "حياة للفنادق"؛ و"�إنرتكونتيننتال للفنادق
واملنتجعات"؛ و"جمموعة جمريا" ،وهي �شركة عاملية
للفنادق الفخمة.
وتعمل اململكة على ت�سريع وترية اال�ستثمار وتطوير
عرو�ضها ال�سياحية اجل��دي��دة م��رت��ك��ز ًة �إىل ر�ؤيتها
 ،2030لتلبي احتياجات �سوق ال�ضيافة املتنامية،
وتكون وجهة فاخرة ورائدة عاملي ًا.

 % 29ارتفاعا في الصادرات غير البترولية
الريا�ض -البالد

حققت ال�صادرات ال�سلعيَّة غري البرتولية يف اململكة
ارتفاعا بن�سبة  %29,4يف الربع الأول من عام ،2022
باملقارنة مع الربع الأول من عام 2021؛ حيث �سجلت
 77.8مليار ريال مقابل  60.1مليار ريال.
وك�شفت ن�شرة هيئة الإح�����ص��اء املتعلقة بالتجارة
الدولية للمملكة ل�شهر مار�س والربع الأول� ،أن قيمة
ال�صادرات غري البرتولية خالل �شهر مار�س وت�شمل
�إع��ادة الت�صدير ،بلغت  28,185مليون ريال ،مقابل
 22,467مليون ري��ال خ�لال �شهر م��ار���س 2021م،
بارتفاع قدره  5,718ماليني ري��ال ،بن�سبة ،%25.4
كما ارتفعت ن�سبة ال�����ص��ادرات غ�ير البرتولية �إىل
الواردات يف الربع الأول �إىل  %49.6مقابل % 43.1
يف الربع الأول العام املا�ضي ،نتيجة لالرتفاع الكبري
لل�صادرات غري البرتولية بن�سبة  %29.4عن االرتفاع
يف الواردات ،%12.5
و�أو�ضحت الن�شرة �أن ال���واردات ارتفعت يف الربع
الأول  2022بن�سبة  %12.5مبقدار  17.4مليار ريال؛
حيث بلغت قيمتها  156.8مليار ريال يف الربع الأول،
مقابل  139.4مليار ري���ال لنف�س ال��ف�ترة م��ن العام
املا�ضي ،كما ارتفعت قيمة الواردات باملقارنة مع الربع
الرابع  2021مبقدار  2.8مليار ريال ون�سبة . %5.5
وبح�سب البيانات ال�شهرية� ،أف��ادت نتائج الن�شرة
�أن قيمة ال�����ص��ادرات البرتوليَّة خ�لال �شهر مار�س،
 113,978مليون ريال ،مقاب َل  51,117مليون ريال
خالل �شهر مار�س للعام ال�سابق ،وذلك بارتفاع قدره
 62,861مليون ري��ال ،بن�سبة  ،%123.0فيما بلغت
ال�صادرات ال�سلعيَّة للمملكة خالل �شهر مار�س
قيمة
ِ
امل��ا���ض��ي  142,163مليون ري���ال ،م��ق��اب�� َل 73,584

مليون ري��ال خ�لال �شهر مار�س ع��ام 2021م ،وذلك
بارتفاع قد ُره  68,578مليون ريال ،بن�سبة ،%93.2
الواردات ال�سلعيَّة للمملكة خالل �شهر
كما بلغت قيم ُة
ِ
مار�س  55,230 ،2022مليون ريال ،مقاب َل 50,300
مليون ريال خالل �شهر مار�س 2021م ،وذلك بارتفاع
قدره  4,930ماليني ريال ،بن�سبة .%9.8

ارتفاع املناولة
يف ال�سياق ،حققت امل��وان��ئ ال�سعودية خ�لال �شهر
�أب��ري��ل ارت��ف��اعً��ا يف حجم الب�ضائع امل��ن��اول��ة بن�سبة
 %24.28ب�إجمايل و�صل  20,467,760ط ًنا ،مقارنة
باملدة املماثلة من العام ال�سابق التي بلغ فيها �إجمايل
�أطنان الب�ضائع املناولة  16,469,432ط ًنا ،وذلك على
�أثر االرتفاعات التي �شهدتها الب�ضائع العامة بن�سبة
 %30.42و�إجمايل  846,912ط ًنا ،والب�ضائع ال�سائبة
ال�صلبة بن�سبة  0.04%و�إجمايل � 4,197,607أطنان،
والب�ضائع ال�سائبة ال�سائلة بن�سبة  33.35%و�إجمايل
 15,239,870ط ًنا ،تزامن ًا مع خطط التطوير التي
توليها "موانئ" �أهمية كربى بتعزيز جودة وكفاءة
اخلدمات املقدّمة للعمالء املحليني والدوليني ،وحتقيق
نقلة نوعية يف م�سرية النقل ال��ب��ح��ري واخل��دم��ات
اللوج�ستية باململكة.
و�سجلت �أعداد ال�سفن يف املوانئ ال�سعودية 1,129
�سفينة ،وبلغ �إجمايل عدد املركبات  66,918مركبة،
فيما بلغ �إجمايل �أطنان املواد الغذائية 1,652,219
ط ًنا ،يف ت�أكيد على تقدمي املوانئ ال�سعودية خدمات
لوج�ستية عالية امل�ستوى ُت�سهم يف حتفيز النمو
االقت�صادي ،مُ
وتكن للتكامل مع منظومة اال�سترياد
والت�صدير يف اململكة.

القواعد الأ�سا�س يف اململكة ،و�أن خطط التمكني
االجتماعي والإمناء املتوازن ت�شكل بندا �أ�سا�سيا
ملحورية الأه���داف امل�ؤ�س�سة مع ت��وازن مل�شروع
التنويع االق��ت�����ص��ادي م��ع دع��م م�ضاعف لتمثيل
امل��ر�أة يف كافة �أ�سواق العمل ،من خالل املحاكاة
لكيفية طرح القدرة خللق وتكثيف فر�ص العمل
يف القطاعات اجلديدة من خالل م�سرية تنفيذية
لتطوير املوارد الب�شرية املنا�سبة لها وخ�صو�صا
جل��ه��ة امل���واه���ب االب��ت��ك��اري��ة والأمت���ت���ة وال��ذك��اء

اال�صطناعي ،بعد جن��اح اململكة لكي تكون �أحد
امل��راك��ز الإقليمية والعاملية ل��ل��ث��ورة ال�صناعية
الرابعة ونظرتها حل�صرها لإقليمية ال�شركات
الكربى يف كون اململكة مركزا رئي�سا لها".
ور�أى اخلرباء وجود قوة �إ�ضافية للمملكة وهي
ا�سرتاتيجيتها يف طريقة التعامل م��ع جائحة
ك��ورون��ا ،و�صناعتها لتقنية الرعاية ال�صحية،
واعتبارها كنموذج عاملي لها ،بالإ�ضافة للأهمية
ال��ت��ي تعطيها اململكة مل��ب��ادرة ال�����ش��رق الأو���س��ط

الأخ�����ض��ر؛ حيث �إن للتنمية امل�ستدامة �أهمية
كربى ،وكذلك تنمية املواهب والعمل على احللول
ال��ذك��ي��ة وتقنيات ال��ث��ورة ال�صناعية املتقدمة.
وخ�صو�صا الطاقة املتجددة واملتقدمة ونظرتها
اال�ستثمارية الطويلة الأج���ل لتنويع وجتديد
الطاقة املبتكرة ،م�ؤكدين �أن جميعها موا�ضيع
جنحت فيها اململكة وكثفت نوعية �شراكتها مع
املنتدى ورفعت م�شاركتها مل�صايف الدول امل�ؤثرة
والدولة النموذج.

رئيسة محكمة التحكيم الدولية:

السعودية من أهم الدول المؤثرة اقتصادي ًا في العالم
استضافة الفعاليات التدريبية في التحكيم الدولي
مكة املكرمة  -البالد

�أكدت رئي�سة حمكمة التحكيم الدولية كلوديا
�ساملون� ،أن اململكة العربية ال�سعودية من
�أه��م ال���دول امل���ؤث��رة اقت�صادي ًا يف العامل،
وق��ال��ت :ن�سعى للتعاون املثمر م��ع اململكة
ون���دع���و اجل��م��ي��ع ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ات
املحكمة يف التحكيم التي تتميز باجلودة
واخل�برات الطويلة واملعايري والإج��راءات
وال�سيا�سات املحكمة.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء رئي�س جمل�س �إدارة
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال�سعودية ،ممثل
اململكة يف منظمة غرفة التجارة الدولية
(� )ICCسيف ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ال�ترك��ي ،مع
رئي�سة حمكمة التحكيم ال��دول��ي��ة كلوديا
���س��امل��ون ،ج��رى خ�لال��ه بحث �أه���م الق�ضايا
ال���دول���ي���ة ودور امل��ح��ك��م��ة يف م��ع��اجل��ت��ه��ا
وب��خ��ا���ص��ة ب��امل��م��ل��ك��ة وا���س��ت��ع��را���ض �آخ���ر
التطورات وامل�ستجدات يف التحكيم الدويل
ل��دى حمكمة التحكيم ال��دول��ي��ة� ،إىل جانب
ا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات واخلربات يف

التحكيم الدويل والطرق البديلة للف�صل يف
املنازعات والتعريف باملهارات واخل�برات
لتعزيز جتنب النزاعات.

و�أو�����ض����ح ال�ت�رك���ي �أن�����ه مت االت���ف���اق على
ا�ست�ضافة الفعاليات وال�برام��ج التدريبية
يف ال��ت��ح��ك��ي��م ال����دويل للمحكمة ل�لارت��ق��اء

ب��ج��ودة التحكيم وك��ف��اءة املحكمني ع�لاوة
على ن�شر الوعي ب�أهم ال�سيا�سات والقوانني
واملمار�سات الدولية ذات العالقة بالتحكيم
ال����دويل داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وت���ب���ادل اخل�ب�رات
واملنافع يف االخت�صا�صات واالهتمامات
امل�شرتك بني اجلهتني.
وتعد غرفة التجارة الدولية ال�سعودية �إحدى
�أه��م اجلهات التي مُت ّثل اململكة يف اخل��ارج
اقت�صاديًا وجتاريًا بحكم ع�ضويتها يف غرفة
التجارة ال��دول��ي��ة واملنظمات الدولية ذات
العالقة  ،يف ظل موقع اململكة ك�أحد �أقوى 20
اقت�صاد يف العامل ( ،)G20وتتعاون يف ر�سم
وو���ض��ع ال�سيا�سات واملمار�سات التجارية
الدولية من خالل اللجان التابعة لها لت�سهيل
حركة اال�ستثمار والتجارة يف اململكة مبا
يتوافق مع ر�ؤي��ة اململكة  ،2030كما ت�سعى
الغرفة �إىل توطيد العالقات التجارية الدولية
ال�سعودية على امل�ستوى الدويل ،وتعمل على
نقل املعارف واخلربات الدولية واال�ستفادة
منها داخل ال�سعودية.

ضمن مكتسبات دعم القيادة إلستراتيجية التنمية

تقدم قياسي في مؤشر السياحة العالمي
الريا�ض  -البالد

يف مكت�سب جديد مل�سرية التنمية امل�ستدامة،
حققت اململكة العربية ال�سعودية تقدما قيا�سيا
�ضمن م�ؤ�شر تطوير ال�سفر وال�سياحة ،ال�صادر
عن منتدى االقت�صاد العاملي ،حيث قفزت عاملي ًا
�إىل املركز  33متقدمة  10مراكز دفعة واحدة
مقارنة بالعام .2019
وعرب وزير ال�سياحة� ،أحمد بن عقيل اخلطيب
عن اعتزازه بهذه النتيجة ،م�شري ًا �إىل الدعم
غري املحدود من قيادة اململكة لقطاع ال�سياحة.
وقال� ":إن القطاع يحظى مبتابعة مبا�شرة
م��ن �سمو ويل العهد ،ال��ذي ك��ان -وال ي��زال-
يوجه بتوفري ك��ل املمكنات وه��ذا الأم���ر كان
ع��ام�ل ًا م����ؤث���ر ًا ���س��اع��دن��ا يف ت��خ��ط��ي ع���دد من
مبادراتنا للم�ستهدفات التي مت �إقرارها �ضمن

�إ�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة الوطنية".
و�أكد �أن اجلهود م�ستمرة حتى ت�صبح اململكة
واح��دة من �أب��رز ال��دول التي ت�ستقبل ال�سياح
وه��ذا الأم��ر يدعمه جمموعة من امل�شروعات
ال�ضخمة والتطوير امل�ستمر جلميع الوجهات
ال�سياحية وال�����س��ع��ي اجل���اد لتطوير جتربة
ال�سائح.
ووف��ق�� ًا ل��ل��م���ؤ���ش��ر ف��ق��د �شمل التح�سن جميع
املحاور الرئي�سة اخلم�سة �إ�ضافة �إىل  12من
املحاور الفرعية ،وبذلك �أ�صبحت اململكة ثاين
�أعلى دولة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�ضمن امل�ؤ�شر ،كما ج��اءت �ضمن �أف�ضل ع�شر
دول يف ثالثة من امل��ح��اور� ،إذ �شغلت املرتبة
الأوىل ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ���ض��غ��ط ال��ط��ل��ب ،وم��دى
ال��ت���أث�ير االق��ت�����ص��ادي للقطاع وج��ودت��ه على

االقت�صاد ،كما �شغلت املرتبة التا�سعة عاملي ًا
يف م�ستوى �أولوية ال�سفر وال�سياحة ويقي�س
هذا املحور مدى �إعطاء قطاع ال�سفر وال�سياحة
الأولوية على امل�ستوى املحلي من قبل القطاع
العام واخلا�ص ،وكذلك �شغلت املرتبة العا�شرة
يف بيئة الأعمال وهو امل�ؤ�شر الذي يقي�س مدى
دعم ال�سيا�سات الوطنية ملمار�سة الأعمال.
وكانت اململكة قد فتحت �أبوابها لل�سياحة يف
 2019وقد مت ا�ستئناف ا�ستقبال ال�سياح �ضمن
خطوات ا�ستكمال التعايف الذي بد�أ با�ستئناف
ال�سياحة املحلية العام املا�ضي ،ومت تتويج ذلك
با�ستقبال ال�سياح من خمتلف دول العامل بعد
تخفيف القيود االحرتازية اخلا�صة بكورونا.
وع��م��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ت��رج��م��ة �إ�سرتاتيجية
تنمية ال�سياحة الوطنية وتطوير الوجهات

ال�سياحية وا�ستقطاب �أف�ضل الفنادق العاملية
وبناء جتربة �سياحية مميزة لل�سياح وحتقيق
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030وحققت اململكة
من��و ًا ق��دره  %34يف ع��دد ال��رح�لات ال�سياحة
املحلية مقارنة بعام 2019م ،وي�أتي هذا التقدم
نتيجة للخطوات اجل��ادة التي بذلتها اململكة
لال�ستثمار يف قطاع ال�سياحة ،وتواكب ذلك مع
توفري الت�سهيالت ملمار�سة الأعمال واال�ستثمار
بالتعاون مع كافة القطاعات احلكومية ،ومنها
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتناف�سية وال��ه��ي��ئ��ة العامة
للإح�صاء.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن م���ؤ���ش��ر ت��ط��وي��ر ال�سفر
وال�سياحة ه��و ن�سخة حم��دث��ة ومو�سعة من
م�ؤ�شر تناف�سية ال�سفر وال�سياحة ال�صادر عن
املنتدى االقت�صادي.
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:

الحوثي يرتكب مجازر إرهابية بحق المدنيين العزل
البالد  -مها العواودة

�أك��د وزي��ر ال�ش�ؤون القانونية وحقوق الإن�سان اليمني
�أح��م��د ع��رم��ان� ،أن ملي�شيا احل��وث��ي االنقالبية ترتكب
جمازر �إرهابية بحق املدنيني العزل ،م�ستخدمة �أ�سلحة
غري �شرعية ،مطالب ًا املجتمع الدويل مبحا�سبة امللي�شيا
الإرهابية على �إجرامها وتدمريها لليمن.
وق���ال ع��رم��ان لـ"البالد"" :يجب على املجتمع ال��دويل
ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى احل��وث��ي�ين ل��ف��ك ح�����ص��ار ت��ع��ز امل��ت��وا���ص��ل
وحما�سبتهم على جرائمهم الب�شعة بحق الإن�سانية داخل
هذا ال�سجن الكبري وعلى كافة الأرا�ضي اليمنية".
وثمن ال��وزي��ر اليمني دع��م اململكة الإن�ساين والإغ��اث��ي
املتوا�صل لليمن ،مقدرًا جهود الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن ،الذي يعمل حالي ًا على تو�سعة طريق هيجة
العبد امل�سمى طريق املوت ،والرابط بني تعز وحمافظة
ع��دن .ولفت �إىل �أن ه��ذا الطريق يعد املتنف�س الوحيد
ل�سكان تعز ،املقدر عددهم بنحو �أربعة ماليني ن�سمة يف
ظل ا�ستمرار احل�صار احلوثي اجلائر عليها منذ بداية
االنقالب على ال�شرعية اليمنية ،مو�ضح ًا �أن ا�ستمرار دعم
اململكة ال�سخي يعزز �صمود اليمنيني يف وجه ملي�شيا
احلوثي الإرهابية ويخفف معاناتهم الإن�سانية.
ويف ال�سياق ذات���ه ،ط��ال��ب النا�شط احل��ق��وق��ي ريا�ض
الدبعي ،جميع اجلهات املعنية ب�ضرورة التحرك لفك
ح�صار تعز ،م�شري ًا �إىل �أنه منذ بداية انقالب احلوثيني يف
٢٠١٤م فر�ضت امللي�شيا ح�صار ًا خانق ًا على جميع املنافذ
امل�ؤدية �إىل مدينة تعز ،ومار�ست الكثري من االنتهاكات� ،إذ
مت قن�ص  365طف ًال �سقط معظمهم قتلى ،مع زراعة العديد
من الأل��غ��ام التي ق��در �ضحايا ب�أكرث من � 1350ضحية،
بينهم  541قتي ًال و 8146م�صاب ًا ومبتورو الأطراف ،كما
مت مداهمة �أكرث من �ألف منزل يف تعز من قبل احلوثيني.

وقال لـ"البالد"� :إن احل�صار اجلائر ت�سبب يف �إغالق �أكرب
م�ست�شفى خا�ص يف املدينة ،وهو م�ست�شفى ال�سعيد الذي
حوله احلوثيون �إىل ثكنة ع�سكرية؛ حيث متركزت فيه
الدبابات ،و�أ�صبح خمزنا للأ�سلحة ،كما عطلت امللي�شيا
عدد ًا كبري ًا من امل�ست�شفيات اخلا�صة.
من جهة ثانية ،ك�شفت م�صادر مينية� ،أم�س (الأربعاء)،
عن انتهاك حوثي جديد ،م�ؤكدة وفاة �أحد موظفي وكالة
التنمية الأمريكية املختطفني لدى امللي�شيا احلوثية يف
�سجونها بالعا�صمة �صنعاء ،طبق ًا ملن�صة "مين فيوت�شر"
الإع�لام��ي��ة ،مبينة �أن موظف وكالة التنمية الأمريكية
ب�صنعاء عبداحلميد العجمي ،توفى يف حمب�سه لدى
جماعة احلوثيني امل�سلحة ،يف ظروف غام�ضة بعد نحو
�سبعة �أ�شهر من احتجازه التع�سفي ،م�ؤكدة �أنه مت حرمانه
من �أدوية الكلى التي كان يتناولها.
واختطفت ملي�شيا احلوثي يف نوفمرب املا�ضي ،العجمي
وموظفني اثنني من طاقم ال�سفارة الأمريكية ب�صنعاء،
هما امل�ست�شار ال�سيا�سي ال�سابق يف ال�سفارة عبدالقادر
ال�����س��ق��اف ،وم��وظ��ف امل�����ش�تري��ات حم��م��د ���ش��م��ا ،وقبلها
ب�أ�سابيع اختطفت كال من جميل �إ�سماعيل موظف بامللحق
التجاري االقت�صادي ،وه�شام الوزير موظف يف الوكالة
الأمريكية ،و�شائف الهمداين موظف بالوكالة الأمريكية،
وب�سام م��ردح��ي موظف يف ق�سم التحقيقات ،وحممد
خرا�شي موظف يف ق�سم التحقيقات بال�سفارة.
و�شرعت ميلي�شيا احلوثي منذ منت�صف �أكتوبر الفائت
يف حملة اع��ت��ق��االت ب��ح��ق ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة
الأمريكية ب�صنعاء ،بع�ضهم مت ا�ستدعا�ؤهم الجتماع يف
"ال�شرياتون" ،و�آخرون مت اعتقالهم من منازلهم ،ومت
�إخ�ضاعهم لتحقيقات مكثفة لعدة �أي���ام ،و�أط��ل��ق �سراح
ع��دد منهم قبل �أي���ام� .إىل ذل��ك ،لقي ق��ي��ادي حوثي ب��ارز

مقرب من زعيم امللي�شيا ،عبدامللك احلوثي ،م�صرعه يف
ظروف غام�ضة بالعا�صمة اليمنية �صنعاء .وقالت م�صادر
�أمنية� :إن القيادي احلوثي املدعو علي املرت�ضى عُرث على
جثته مذبوحً ا يف منزله بالعا�صمة �صنعاء ،اخلا�ضعة
ل�سيطرة امللي�شيا ،م�ضيفة �أن املرت�ضى ،كان يعمل يف
اجلهاز الأمني املرتبط مبا�شرة بزعيم امللي�شيا احلوثية،
وفق ًا لوكالة "خرب" اليمنية ،ما ي�شري �إىل �أن اخلالفات
احلوثية الداخلية و�صلت ملرحلة م��ت���أخ��رة .و�أ���ش��ارت

امل�صادر �إىل �أن ظروف مقتل القيادي احلوثي غام�ضة،
وتندرج �ضمن �صراع الأجنحة يف �صفوف امللي�شيا.
و���ش��ه��دت ال��ف�ترة املا�ضية تفجر ال�����ص��راع ب�ين �أجنحة
امللي�شيا احلوثية عرب موجة ت�صفيات بينية و�صلت �إىل
دار زعيم احلوثيني مب�صرع �أخيه �إبراهيم احلوثي ،الذي
جرت ت�صفيته و�آخرين برفقته يف منزل و�سط �صنعاء،
و�سبقتها عمليات قتل واغتيال لع�شرات القيادات احلوثية
�ضمن ال�صراع الداخلي بني قادة امللي�شيا.

أكدت تشديد العقوبات على طهران حال عدم التوصل التفاق نووي

واشنطن تصنف شبكة نفط تابعة إليران وحزب اهلل منظمة إرهابية
وا�شنطن  -البالد

ت�شدد ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ال�ضغط على �إي��ران
و�أذرعها يف املنطقة؛ لتجفيف م�صادر دعم الإره��اب� ،إذ
�أعلنت اخلارجية الأمريكية� ،أم�س (الأربعاء) ،ت�صنيف
�شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القد�س الإيراين وحزب
الله �ضمن املنظمات الإره��اب��ي��ة ،مبينة �أن ال�شبكة تدر
عائدات مبئات املاليني من الدوالرات ل�صالح فيلق القد�س
وحزب الله ،ومت �إدراجها على قوائم الإرهاب.
وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان لها" :ال�شبكة الدولية
لتهريب النفط وغ�سل الأم���وال يقودها م�س�ؤولون يف
فيلق القد�س باحلر�س الثوري الإيراين ،التي �سهّلت بيع
نفط �إيراين قيمته مئات املاليني من الدوالرات ل�صالح كل
من الفيلق وحزب الله اللبناين" ،م�ؤكدة �أن �شبكة تهريب
النفط هذه كانت مبثابة عن�صر حا�سم يف احل�صول على
عائدات من النفط الإيراين ،يف ظل العقوبات املفرو�ضة
على طهران.
وقطع املبعوث الأم��ري��ك��ي لإي���ران روب���رت م��ايل �أم�س،
با�ستعداد وا�شنطن لت�شديد العقوبات على طهران �إذا
مل يتم التو�صل معها التفاق ،حم��ذر ًا من تقدمي طلبات
"خارج �إطار االتفاق النووي" ،م�ضيف ًا�" :سرنف�ض �أي

طلبات �إيرانية خارج االتفاق النووي" يف �إ�شارة �ضمنية
لرف�ض وا�شنطن رفع احلر�س الثوري الإيراين عن قائمة
الإرهاب.
وع ّلقت املباحثات ر�سميا يف مار�س املا�ضي ،مع ت�أكيد
املعنيني �أن التفاهم بات �شبه منجز ،لكن مع تب ّقي نقاط

تباين بني وا�شنطن وطهران� ،أبرزها طلب الأخرية �شطب
ا�سم احلر�س الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات
"الإرهابية" الأجنبية ،وهو ماترف�ضه الإدارة الأمريكية؛
�إذ نقلت �صحيفة بوليتكو الأمريكية ،عن م�صادر مطلعة
قولها� :إن الرئي�س الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره ب�إبقاء

احلر�س الثوري الإيراين على قائمة الإرهاب.
و�أدرج��ت الواليات املتحدة ،احلر�س الثوري الإي��راين
على قائمة "املنظمات الإرهابية الأجنبية" يف عام .2019
وكان هذا الت�صنيف جزءًا من حملة "ال�ضغط الق�صوى"
ال��ت��ي فر�ضها الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب �آن���ذاك
على �إي��ران بعد ان�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق
النووي ،ال��ذي كان قد قيد ن�شاط �إي��ران النووي مقابل
تخفيف العقوبات .ويعتقد معار�ضو االتفاق النووي
مع �إيران �أن احلر�س الثوري الإي��راين ميثل تهديدًا يف
معظم �أنحاء ال�شرق الأو�سط وتهديدًا كبريًا لإ�سرائيل
والواليات املتحدة ،م�ؤكدين �أن االتفاق النووي �ضعيف
للغاية يف هذه املرحلة ،بحيث ال ي�ستحق ع��ودة العمل
ب��ه ،م�شريين �إىل �أن بع�ض �أحكامه �ستبد�أ يف االنتهاء
يف غ�ضون ب�ضع �سنوات .ويغطي االتفاق جمموعة من
الأمور املتعلقة بالطاقة النووية ،بدءا من قدرة �إيران على
تخ�صيب اليورانيوم وانتهاء بو�صول املفت�شني الدوليني
�إىل امل��واق��ع ال��ن��ووي��ة .وان�سحب ت��رام��ب م��ن االت��ف��اق
النووي يف مايو  ،2018وبد�أ على الفور يف �إعادة فر�ض
العقوبات النووية ،ف�ض ًال عن فر�ض عقوبات جديدة غري
نووية تهدف �إىل �إ�ضعاف النظام الإيراين.

"الرئاسي" يلغي قرار الدبيبة بإقالة نائب رئيس االستخبارات

صراع الصالحيات يتفاقم في ليبيا
طرابل�س  -البالد

ا�شتد ال�صراع على ال�صالحيات جمدد ًا يف ليبيا؛ �إذ �أعلن
رئي�س املجل�س الرئا�سي حممد املنفي� ،أم�س (الأربعاء)،
رف�ضه و�إل��غ��اءه ل��ق��رار رئي�س احل��ك��وم��ة عبداحلميد
الدبيبة �إقالة قائد ميلي�شيا "النوا�صي" م�صطفى قدور
من من�صب نائب رئي�س جهاز املخابرات ،م�ؤكد ًا �أنه
�سي�ستمر يف من�صبه ،ما ي�شري �إىل �أن اخلطوة تلقي
ال�ضوء على خالفات حادة بني الرئا�سي واحلكومة.
و�أك��د املنفي �أن مثل ه��ذه ال��ق��رارات من اخت�صا�صات
املجل�س ال��رئ��ا���س��ي ،م���ؤك��دا �أن ن�شر ق���رارات ���ص��ادرة
عن اجلهاز عرب و�سائل الإع�لام يعترب خمالفا للوائح
والقوانني املعمول بها ،بينما تعك�س اخلطوة التي
�أقدم عليها املجل�س الرئا�سي غياب التن�سيق بني �أع�ضاء
ال�سلطة التنفيذية يف ليبيا ،يف خ�صو�ص الإق���االت
والتعيينات.
وقرر رئي�س احلكومة عبداحلميد الدبيبة ،الذي ي�شغل
�أي�ض ًا من�صب وزي��ر ال��دف��اع� ،إق��ال��ة رئي�س املخابرات
الع�سكرية �أ�سامة اجلويلي ،اللواء القوي يف منطقة
ال��غ��رب الليبي ،وك��ذل��ك رئي�س ميلي�شيا "النوا�صي"
ونائب رئي�س املخابرات م�صطفى قدور ،ب�سبب دورهما

يف دخ��ول رئي�س احلكومة املكلف من الربملان فتحي
با�شاغا ،الأ�سبوع املا�ضي� ،إىل العا�صمة طرابل�س وما
�أعقبها من ا�شتباكات م�س ّلحة ،و�إع�ل�ان "النوا�صي"
دعمها لت�سلم با�شاغا ال�سلطة يف طرابل�س.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يثري فيها ملف الإقاالت

م��ن امل��ن��ا���ص��ب احل��� ّ��س��ا���س��ة �أو التعيينات فيها خالفا
بني طريف ال�سلطة التنفيذية يف ليبيا و�صراعا على
ال�صالحيات ،حيث �سبق و�أن ق��ام الرئا�سي برف�ض
و�إل��غ��اء ق���رارات ل��وزي��رة اخل��ارج��ي��ة جن�لاء املنقو�ش
ب���إن��ه��اء عمل بع�ض ر�ؤ���س��اء البعثات الدبلوما�سية

والقن�صلية باخلارج ،م�شدّدا على �أن ت�سمية و�إعفاء
ر�ؤ���س��اء البعثات الدبلوما�سية و�إن��ه��اء ف�ترات عملهم
باخلارج من اخت�صا�ص املجل�س الرئا�سي جمتمعا دون
غ�يره ،ويتم بناء على مكاتبات من وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل يتم عر�ضها على احلكومة ثم حتال
�إلينا للبت فيها مدعمة بالأ�سباب.
من جهة ثانية ،اتفق ق��ادة خم�س كتائب ع�سكرية يف
غ��رب ليبيا مع ممثلني عن خليفة حفرت قائد اجلي�ش
الوطني الليبي على تثبيت اتفاق وقف �إط�لاق النار،
وجتنب �أي ت�صعيد يف العا�صمة طرابل�س وحميطها
وعدم العودة �إىل االقتتال بني الليبيني وحل الق�ضايا
اخل�لاف��ي��ة مب��ا فيها م�����س���أل��ة ���ش��رع��ي��ة احل��ك��م بالطرق
ال�سلمية .وقالت م�صادر متطابقة� :إن االجتماع ناق�ش
بناء توافق بني قوات غرب و�شرق ليبيا و�سبل توحيد
الأج��ه��زة واملجموعات الأمنية والع�سكرية املختلفة،
وم�ستجدات الأزم����ة ال�سيا�سية خا�صة فيما يتعلق
بامل�سارين الد�ستوري والتنفيذي م��ع تفاقم م�شكلة
�شرعية ال�سلطة؛ ب�سبب وج��ود حكومتني متناف�ستني
وق��رب انتهاء الآج���ال القانونية وال��رزم��ان��ة الزمنية
خلارطة الطريق.
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استشراف آفاق واعدة على خطى رؤية المملكة 2030

عرض إبداعات المصممات السعوديات في بساط الريح
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

عرب  9مناطق تتوا�صل برامج مو�سم جدة  2022و�سط ح�ضور كبري
من قبل الزوار ،ويجد اجلميع الفعاليات التي تر�ضي ذائقتهم ،فمن
العرو�ض الثقافية �إىل امل�سرحيات والفن والر�سم على الهواء الطلق
وبيت الرعب ،واملطاعم التي تقدم كافة �صنوف " الد�سم " ،ف�ضال
عن تخ�صي�ص مهرجان ال�صيف للألعاب مبنطقة �سوبردوم زوار
مو�سم جدة بالعديد من املفاج�آت ،التي تقدم لأول مرة يف العامل
على م�سرح املهرجان ،بالإ�ضافة �إىل الت�سوق داخل قبة ال�سوبردوم
يف متاجر الألعاب املتنوعة واحل�صرية لزوار املهرجان.
ً
عرو�ضا لعازفة القيثار ال�ضخم،
كما يقدم مر�سى املارينا يوميًا
والبيانو امل�ضيء مع رق�ص الباليه ،وعازف الزجاجات ،وعر�ض
الإط����ارات الكال�سيكية املتجولة واال�ستعرا�ضية ب�شخ�صيات
خمتلفة ،وعازفة التيل�شو داخل البلورة امل�ضيئة� ،إىل جانب عر�ض
مو�سيقي م�ضيء وا�ستعرا�ضي على م�سرح امل��اري��ن��ا ،وعر�ض
عازفة الكمان وال�ساك�سفون املتجولني على املر�سى ،والعر�ض
ُ
ينطلق
امل�سرحي املائي الليلي الأول من نوعه .من ناحية �أخرى،
الثالثاء املقبل ،معر�ض ب�ساط الريح اخلريي يف ن�سخته الواحدة
والع�شرين ،ال��ذي تنظمه امل�ؤ�س�سة اخل�يري��ة الوطنية للرعاية
ال�صحية املنزلية "نرعاك" ،وذل���ك مب��رك��ز ج��دة "�سوبر دوم"،

ً
عار�ضا ما بني م�ؤ�س�سات
مب�شاركة �أك�ثر من 150
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،واجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة ،والأ���س��ر
املنتجة يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجية
وعدد من جن�سيات خمتلفة.
و�سي�ضم املعر�ض جمموعة متنوعة من الأعمال التي
�صاغتها �أن���ام���ل امل�����ص��م��م��ات ال�����س��ع��ودي��ات وامل��واه��ب
الوطنية ،وهي ت�ست�شرف �آفاق ًا واعدة على خطى ر�ؤية
اململكة  2030الطموحة .وي���أت��ي معر�ض ب�ساط الريح
�ضمن مو�سم جدة 2022م ،يف ر�سالة حتفيزية وت�ضامنية
مع مبدعات ومبدعي الوطن الغايل ،و�إيجاد منافذ ت�سويق
لعر�ض خمتلف منتجاتهم من م�شغوالت يدوية ،وت�صاميم،
وملبو�سات ،و�أزياء ع�صرية.
يُ�شار �إىل �أن هذه الفعالية ت�أتي يف �إطار العمل على ا�ستدامة
حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة  2030نحو توجيه ج��ه��ود رواد
الأعمال من ال�شباب وغريهم من العالمات التجارية املميزة،
ودع��م طاقاتهم الإنتاجية ،وتوفري فر�صة لهم للو�صول �إىل
جمهور خا�ص ،وت�سليط ال�ضوء عليهم �إعالمي ًا ،وبناء عالقات
وت��وا���ص��ل بينهم وب�ين رج���ال و���س��ي��دات الأع���م���ال ،الأم���ر ال��ذي
�سينعك�س �إيجاب ًا على �أفراد املجتمع قاطب ًة.

انطالق فعاليات
مهرجان دارين الشعري
الدمام ـ حمود الزهراين

انطلقت �أم�س فعاليات مهرجان داري��ن ال�شعري يف
ن�سخته الرابعة ،ال��ذي ينظمه ن��ادي املنطقة ال�شرقية
الأدبي ،مب�شاركة � ٦٠شاعرًا و�شاعر ًة من اململكة ودول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وذلك بقاعة الأمرية �سحاب
بنت عبدالله بن عبدالعزيز يف مقر النادي بالدمام.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة النادي حممد بودي� ،أن
هذه الن�سخة من املهرجان حتتوي على �ست جل�سات
�شعرية؛ يف كل يوم ثالث جل�سات ،و�شهدت تكرمي عدد
من ال�شخ�صيات الثقافية ال�سعودية التي �أ�سهمت يف
دعم احل��راك الأدب��ي والثقايف يف اململكة الذين عدّوا
هذا املهرجان حلق َة و�صل متد و�شائج التوا�صل بني
نخب مبدعة من �أبناء املنطقة ال�شرقية بخا�صة واململكة
بعامة ودول اخلليج العربي.
كما �شهدت فعاليات املهرجان م�شاركات �شعرية متنوعة
لعدد من ال�شعراء ،و�شارك اجلميع مع الفرقة ال�شعبية
يف فن " العر�ضة".

 3جوائز عالمية للمنتخب السعودي للفيزياء

الريا�ض ـ البالد

�ضمن برنامج موهبة للأوملبيادات الدولية الذي يقام
ب�شراكة �إ�سرتاتيجية مع وزارة التعليم ،عزز املنتخب
ال�سعودي للفيزياء ح�ضوره ب�ين ال��ك��ب��ار ،موا�ص ًال
ت�ألقه بالفوز بـ 3جوائز عاملية يف الأوملبياد الأوروبي
للفيزياء  2022 EuPhOيف ن�سخته ال�ساد�سة،
التي ا�ست�ضافتها دولة �سلوفينيا .وذلك من بني 182
طالب ًا وطالبة ميثلون  37دولة ،لرتفع اململكة ،ممثلة
يف م�ؤ�س�سة "موهبة" ووزارة التعليم ،ر�صيدها من
اجل��وائ��ز يف الأومل��ب��ي��اد �إىل  13ج��ائ��زة ،حيث حقق
الطالب �صادق العباد ،من �إدارة تعليم الريا�ض امليدالية
الربونزية ،والطالب حممد الربكات من تعليم ال�شرقية
�شهادة تقدير ،والطالب ح�سني ق��دح م��ن تعليم جدة
�شهادة تقدير.
وق��ال��ت �أم�ين ع��ام م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإب���داع "موهبة" املكلف الدكتورة �آم��ال
ال��ه��زاع� :إن ه��ذا الإجن���از ي�ضاف ل�سل�سلة �إجن���ازات
�أبناء الوطن يف املحافل الدولية ،م�ؤكدة �أن الطالب
ال�سعوديني مبواهبهم وقدراتهم التناف�سية جنحوا
يف ح�صد اجل���وائ���ز ،الف��ت��ة ال��ن��ظ��ر �إىل �أن م�ؤ�س�سة

موهبة تعمل جاهدة لتمكني املوهوبني ال�سعوديني
من منظومة املهارات والكفاءات وفق �أحدث �أ�ساليب
اكت�شاف ورعاية املوهوبني يف العامل ،والإ�سهام يف
حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة ." 2030
وخ�ضع ال��ف��ري��ق ال�����س��ع��ودي امل�����ش��ارك يف الأومل��ب��ي��اد
الأوروب��ي للفيزياء ال�ستعداد مكثف ،تلقى خالله كل
طالب � 2385ساعة تدريبية يف موهبة ،على يد نخبة

 10باحثين لحصر
األلوان التراثية في عسير
�أبها ـ مرعي ع�سريي

يعمل برنامج "طروق ال�سعودية" ل�صون املوروث املو�سيقي والأدائي يف
اململكة �ضمن خطة متكاملة؛ لتوثيق الألوان الرتاثية املو�سيقية والأدائية
يف جميع مناطق اململكة ،التي تهدف �إىل املحافظة عليها وتقدميها حملي ًا
�شكل يحفز الباحثني والفنانني لدرا�ستها ،واال�ستفادة من قيمتها
وعاملي ًا يف ٍ
الثقافية والإن�سانية ،وات�ساقا مع هذه اجلهود ي�ستكمل برنامج "طروق
ال�سعودية" ل�صون املوروث املو�سيقي والأدائي يف اململكة ،برعاية هيئة
املو�سيقى وهيئة امل�سرح والفنون الأدائية جوالته للح�صر امليداين للألوان
الرتاثية املو�سيقية والأدائية الغنية يف منطقة ع�سري ،وذلك بعد �أن توقفت
�أعماله خالل �شهر رم�ضان املبارك وعيد الفطر ،التي عمل خاللها فريق
احل�صر املكون من  10باحثني متخ�ص�صني على ح�صر الألوان الرتاثية يف
�أربع حمافظات هي :حمايل ع�سري ،وبارق ،ورجال �أملع ،واملجاردة ،حيث ب��الأه��ايل عموم ًا ،واملهتمني ب��ال�تراث ،واملمار�سني للفنون الرتاثية يف
�سي�ستكمل الفريق جولته يف باقي املحافظات ح�سب توزيعها اجلغرايف .املنطقة ،و�صانعي الآالت املو�سيقية والإيقاعية ،وامل�ؤرخني واملتخ�ص�صني
ويدعو فريق "طروق ال�سعودية" كافة �أه��ايل منطقة ع�سري لزيارة مقر والباحثني؛ حل�صر الأل��وان الرتاثية متهيد ًا للمرحلة التالية التي �ستمتد
الفريق يف فندق �أزد مبدينة �أبها خ�لال الفرتة من  25مايو وحتى  25لقرابة � 10أ�شهر يتم خاللها توثيق تلك الأل��وان مبعايري �إنتاجية عالية؛
يونيو  ،2022يومي الأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع ،وذلك للم�شاركة فيديو و���ص��وت وت��دوي��ن مو�سيقي وت��دوي��ن ل��ل��أداء احل��رك��ي ،و�إن��ت��اج
يف جهود التوثيق يف املنطقة.
وثائقيات ت�سلط ال�ضوء على امل��وروث العريق لعامة اجلمهور ،ومواد
ويتبع الربنامج منهجية "الأر�شيف الثقايف" يف وزارة الثقافة واملتوائمة مرئية و�صوتية متخ�ص�صة ي�ستفيد منها الباحثون يف درا�ساتهم ،وي�ستلهم
مع منهجية "اليون�سكو" ،حيث يعمل الفريق خالل جولته على االجتماع منها الفنانون يف �أعمالهم املو�سيقية وامل�سرحية والأدائية والفنية عموم ًا.

من املدربني ال�سعوديني والأج��ان��ب ،كما خ�ضع لعدة
اختبارات دورية ،وجرى تدريبهم على مهارات التفكري
العليا ،م��ن خ�لال التعامل م��ع جت��ارب فيزيائية غري
ً
خ�صي�صا مل�سابقات حملية ودولية،
م�ألوفة�ُ ،ص ِ ّممَت
ً
خ�صي�صا لأ�سئلة ذات م�ستوى
وعرب �أدوات �صممت
عال ،حتتوي على �أفكار و�ألغاز ،متثل حتديات
تفكري ٍ
للطالب وت�ؤهلهم للمناف�سة على جوائز الأوملبياد.

ومثل الوطن يف الأوملبياد فريق� ،ضم  5طالب خا�ضوا
االختبار على مدى يومني ،مبعدل � 5ساعات يوميًا،
اليوم الأول نظري ،و�شمل  3م�سائل ب�أفكار عميقة،
حتتاج حللول �إبداعية ،والثاين عملي .
ويعد الأوملبياد الأوروبي للفيزياء م�سابقة خم�ص�صة
ل��ط�لاب املرحلة ال��ث��ان��وي��ة ،ويتميز مب�سائل ق�صرية
حتتاج �إىل حلول �إبداعية ،وهي م�سابقة مفتوحة لدول
�أوروب���ا وخارجها ،ويحق للدول امل�شاركة �إر���س��ال 5
طالب وقائد واح��د ،وتعتمد على �سيا�سات الأوملبياد
الدويل ومو�ضوعاته.
وانطلقت الدورة الأوىل للأوملبياد الأوروبي للفيزياء
يف عام  2017يف �أ�ستونيا ،ويعتمد مفهوم الأوملبياد
على املواقف البحثية احلقيقية ،مع و�صف امل�شكالت
الق�صرية و�إت��اح��ة م�ساحة كبرية للحلول الإبداعية
للطالب امل�شاركني.
وثمّنت «موهبة» دور �شركائها وزارة التعليم ،وال�شركاء
الإ�سرتاتيجيني ،وجهودهم يف تدريب وت�أهيل و�صقل
م��ه��ارات ال��ف��رق ال�سعودية يف الأومل��ب��ي��ادات الدولية
للمناف�سة على اجلوائز ،ورفع ا�سم اململكة على من�صات
التتويج بني دول العامل الأول.

 45مزارعا يستعدون لموسم
المانجو والفواكه االستوائية
جازان ـ البالد

ك ّثف ف��رع وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة مبنطقة ج��ازان،
ا�ستعداداته بالتعاون مع حمافظة �صبيا النطالق مهرجان
املاجنو والفواكة اال�ستوائية 2022م ،الذي �سيُقام مبحافظة
�صبيا نهاية �شهر ���ش��وال اجل���اري .و�أو���ض��ح مدير ع��ام فرع
ال��وزارة باملنطقة املهند�س حممد بن علي �آل عطيف� ،أن كافة
الأق�سام املعنية بفرع ال���وزارة توا�صل جهودها بالتن�سيق
مع حمافظة �صبيا وكافة الإدارات امل�شاركة لتحقيق النجاح
امل�أمول لن�سخة العام احلايل من املهرجان ،م�شريًا �إىل م�شاركة
�أك�ثر من  45م��زار ًع��ا يعر�ضون �أج���واد �أن���واع املاجنو الذي
ت�شتهر منطقة ج��ازان بزراعته� ،إىل جانب منتجات الفواكه
اال�ستوائية من الباباي والتني واجل��واف��ة وامل��وز .و�أ�ضاف
�أن م�شاركة فرع ال��وزارة ت�شمل كذلك تعريف زوار املهرجان
ب�أ�صناف الفواكه اال�ستوائية الأخ��رى التي حققت جناحات
يف زراعتها ،ف�ضلاً عن التعريف باخلدمات التي يقدمها الفرع
لكافة امل��زارع�ين .و�أ���ش��ار املهند�س �آل عطيف �إىل �أن منطقة
مزارع ماجنو ،ت�ضم 1,000,000
جازان ت�ضم حاليًا ِ 19109
طن ،م�ؤك ًدا
65,000
عن
ال�سنوي
�شجرة ماجنو يزيد �إنتاجها
ٍ

�أن مهرجان املاجنو والفواكة اال�ستوائية يحقق جناحات
متميزة يف كل عام ،وذلك بتوجيه من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة ج��ازان،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالعزيز بن حممد
بن عبدالعزيز نائب �أم�ير املنطقة ،وبدعم من وزارة البيئة
واملياه والزراعة ممثله بوكالة الزراعة؛ �سواء من خالل فتح
منافذ بيع ملزارعي املاجنو والفواكه اال�ستوائية� ،أو من خالل
التعريف بالتجارب الزراعية الناجحة ملركز الأبحاث الزراعية
للعديد من الفواكه اال�ستوائية ذات اجلدوى االقت�صادية� ،أو
ا�ستثمار املهرجان ك�أحد عوامل اجلذب ال�سياحي يف املنطقة
التي ت�شتهر برثواتها الزراعية ،ومواقعها ال�سياحية املتنوعة.

زمان
9
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1382-10-13هـ

1385-4-18هـ

 1380-4-6هـ

1385-4-12هـ

اليامي شبابي  5مواسم
الريا�ض -البالد

10

وقعت �إدارة ال�شباب ،برئا�سة خالد البلطان ،عقدا احرتافيا مع
املدافع الدويل ال�شاب حممد عي�سى اليامي ،ملدة � 5أعوام ،قادما من
نادي جنران ،ابتداء من الفرتة ال�صيفية املقبلة .لتمثيل ال�شباب خالل
الفرتة املقبلة .وكان الالعب عي�سى اليامي ،قد مت ا�ستدعا�ؤه لقائمة
املنتخب ال�سعودي لل�شباب ،ويعترب من �أف�ضل املواهب يف دوري
"يلو للمحرتفني" وركيزة �أ�سا�سية يف ت�شكيلة فريق جنران.
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بعد تتويجها بذهبية األلعاب اإللكترونية الخليجية

المجلس األولمبي اآلسيوي يهنئ نجد فهد

جدة – البالد

وجه املجل�س الأوملبي الآ�سيوي التهنئة �إىل جند فهد ،العبة املنتخب ال�سعودي
للريا�ضات الإلكرتونية ،بعد فوزها بامليدالية الذهبية يف مناف�سات الفرق يف دورة
الألعاب اخلليجية الثالث بالكويت .2020
وكتب ح�ساب املجل�س الأوملبي الآ�سيوي على تويرت باللغة الإجنليزية" :القدرة
على حتطيم احلواجز! .يتقدم املجل�س الأوملبي الآ�سيوي ب�أحر التهاين لنجد فهد
التي �أ�صبحت �أول �سيدة �سعودية تفوز مبيدالية ذهبية يف دورة �ألعاب دول جمل�س
التعاون اخلليجي الثالثة بح�صولها على لقب كرة القدم الإلكرتونية".
وكان املنتخب ال�سعودي للألعاب الإلكرتونية لل�سيدات الذي تكون من" جند فهد
و�أفراح حممد" قد توج بامليدالية الذهبية �أي�ضا يف دورة الألعاب اخلليجية الثالثة
بالكويت ،وتوج �سمو الأمري فهد بن جلوي نائب رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سعودية،
رئي�س الوفد ال�سعودي يف الدورة ،والأمري في�صل بن بندر رئي�س االحتاد ال�سعودي
للريا�ضات الإلكرتونية ،الالعبتني بعد فوزهما الأ�سبوع املا�ضي.

قبل الجولة األخيرة من دوري" يلو"..

الخليج والعدالة وهجر األقرب لألضواء..
و  5فرق في مرمى الهبوط
حائل -خالد احلامد

م�صريها ب�أيديها ،لتعلن �صعودها �إىل
دوري الأ�����ض����واء ،ف��ي��م��ا ي��ت��وق��ف م�صري
ال���وح���دة واجل��ب��ل�ين ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ث�لاث��ي
املقدمة.
ت��ب��دو ح��ظ��وظ ف��رق اخلليج وال��ع��دال��ة،
وه���ج���ر ،ه���ي الأق�����رب ل��ل�����ص��ع��ود ل���دوري
الأ����ض���واء؛ ح��ي��ث ي��ح��ت��اج ك��ل ف��ري��ق اىل
االنت�صار يف اجلولة القادمة والأخ�يرة،
�أو تعرث فريقي (الوحدة واجلبلني).

دخل دوري" يلو" لأندية الدرجة االوىل
مرحلة احل�سم لتحديد املت�أهلني اىل دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني
امل��و���س��م امل��ق��ب��ل ،ب��ع��د رح��ل��ة ط��وي��ل��ة عرب
 37جولة ،امتدت لأك�ثر من �سبعة �أ�شهر
متتالية ،و�شهدت �أق��وى موا�سم ال�سباق
ن��ح��و ال�����ص��ع��ود ،م��ع ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��دي��ة
والإثارة التي �شدت املتابعني حتى اجلولة
م��ا ق��ب��ل الأخ���ي��رة ،وي��ك��ف��ي احل��دي��ث عن �    شيخ الأح�ساء ي�سعد جماهريه  
التقارب النقطي ال��ذي جمع  5ف��رق ،مع
تبقي جولة واح��دة على نهاية ال��دوري    ،مل يرتك العبو هجر فر�صة لالنتظار،
ف��ق��رروا املناف�سة بكل ق��وة على ال�صعود
وهي (جولة احل�سم).
وق��د �شهد ���ص��راع ال��ه��روب م��ن الهبوط ل��دوري املحرتفني ،وذل��ك خ�لال اجل��والت
�إث����ارة �أك�ب�ر ،بعد ت���أك��د ه��ب��وط ( بي�شة ـ الأربع الأخرية ،ف�أ�صبح مناف�سا قويا على
الكوكب ـ النه�ضة ـ الدرعية ) وتبقى مقعد الت�أهل ،يف �إجناز جدير باالحرتام.
وحيد �سيكون من بني (اجليل ـ ال�شعلة ـ
�آمال معلقة
ال�ساحل ـ جدة ـ العني)  .
تبقى اجل��ول��ة الأخ��ي�رة ه��ي م��ن حت��دد
الأقرب لل�صعود
م�صري فريقي الوحدة واجلبلني ،اللذين
متلك ف���رق اخل��ل��ي��ج وال��ع��دال��ة وهجر يدفعان الآن ثمن تفريطهما يف نقاط �سهلة

ع��دي��دة ك��ان��ت يف امل��ت��ن��اول ،ول��ك��ن تبقى
حظوظهما قائمة يف ال�صعود ،ولن يتحقق
لهما ذل��ك �إال بانت�صارهما على الدرعية
وال�ساحل ،وترقب خ�سارة ثالثي املقدمة
اخلليج والعدالة وهجر �أمام جنران وجدة
وال�شعلة ،وتبدو حظوظ اجلبلني �ضعيفة
جدا؛ حيث ي�أمل بتعرث هجر والوحدة.

خام�س الهابطني

ب��ع��د ت����أك���د ه���ب���وط الرباعي" بي�شة
وال��ك��وك��ب وال��ن��ه�����ض��ة والدرعية" �إىل
الدرجة الثانية ر�سميا� ،سيكون ال�صراع
على �أ�شده للهروب من الهبوط وحتديدا
الفريق اخلام�س ،و�سيكون التناف�س قويا
بني فرق اجليل وال�شعلة وال�ساحل ،فيما
�ستكون اخل�سارة وفوز الآخرين مبثابة
�إعالن هبوط �أيهم ر�سميا.
و���س��ت��ق��ول الأرق�����ام كلمتها يف اجل��ول��ة
الأخ�يرة ،مع نهاية حكاية ال��دوري املثري
على بطاقات ال�صعود ،فيما طغت احل�سرة
على الفرق الهابطة  .

رياضة
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في إنجاز سعودي مميز ..

المغامر الشيباني

يصل ألعلى قمة جبل إفرست
الريا�ض -البالد

حقق املغامر ال�سعودي بدر
ال�شيباين� ،إجن���از ًا �سعودي ًا
َ�����س��لُّ�� َق��ه ق��م��ة جبل
ج���دي���د ًا ب��ت َ
�إف��ر���س��ت ،وال��و���ص��ول لأعلى
ق��م��ة يف ال��ع��امل ع��ل��ى ارت��ف��اع
(8.848م).
وق���د ه��ن���أ ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
تركي الفي�صل وزير الريا�ضة
يف ات�صال هاتفي املغامر بدر
ال�شيباين ،على هذا الإجن��از
املميز ،م�شري ًا �إىل ما يتمتع
به ال�شباب ال�سعودي من همة
وطموح عاليني نحو حتقيق
�أف�ضل الإجن����ازات والأرق���ام
ل���ب�ل�اده���م ع���ل���ى الأ����ص���ع���دة
وامل�ستويات كافة.

النني

بـ  1.5مليار يورو ..الريال العالمة التجارية األغلى في العالم

يمدد عقده مع اآلرسنال
جدة – البالد

و ّقع العب الو�سط الدويل امل�صري حممد النني عقد ًا
جديد ًا مع �آر�سنال ،خام�س الدوري الإجنليزي ،بح�سب
ما �أعلن نادي �شمال لندن.
و�أحرز النني � 5أهداف وم ّرر  10كرات حا�سمة يف 147
مباراة مع �آر�سنال يف خمتلف امل�سابقات ،منذ ان�ضمامه
اىل �صفوفه قادما من بازل ال�سوي�سري عام .2016
ومل يك�شف ن��ادي �شمال لندن عن م��دة العقد اجلديد
ل�لاع��ب ال��ب��ال��غ م��ن العمر  29ع��امً��ا ،وال���ذي ك��ان عقده
ال�سابق �سينتهي يف نهاية يونيو ،فيما �أ�شارت ال�صحف
الإجنليزية �إىل متديد عقد العب االرتكاز �سنة واحدة
قابلة للتجديد.
وقال مد ّربه الإ�سباين ميكل �أرتيتا ملوقع النادي على
الإنرتنت" :مو جزء مهم ح ًقا من الفريق� .إنه يجلب طاقة
وحما�سا والتزامًا ال نهاية لهم للفريق ،وهو حمبوب من
اجلميع".

و�أ���ض��اف�" :إنه الع��ب مهم بالن�سبة لنا داخ��ل وخ��ارج
امللعب ،وق���دوة حقيقية لالعبينا ال�شباب و�أن���ا �سعيد
لبقائه".
من جهته ،قال النني�" :أحب هذا النادي و�أ�شعر ب�أنني
جزء من هذه العائلة".
و�أ�ضاف�" :أريد اال�ستمرار يف هذا النادي الرائع و�أنا
�سعيد جدًا ومتحم�س جدًا للم�ستقبل".
وخ��ا���ض النني  14م��ب��اراة يف ال��ـ "برميريليغ" هذا
املو�سم الذي �أنهاه �آر�سنال يف املركز اخلام�س ،و�ساهم
يف بلوغ منتخب ب�لاده امل��ب��اراة النهائية لك�أ�س الأمم
الأفريقية يف ال��ك��ام�يرون ،حيث خ�سر �أم���ام ال�سنغال
بركالت الرتجيح.
وتوج النني مع "املدفعجية" بك�أ�س االحتاد الإجنليزي
خ�لال مو�سمه الأول يف  2017م��ع��ه ،وق�ضى مو�سم
 2020-2019على �سبيل الإع��ارة يف ن��ادي ب�شيكتا�ش
الرتكي.

العالمات التجارية الـ  10األكثر قيمة
ألندية كرة القدم لعام 2022
جدة – البالد

ُ�صنف ري��ال م��دري��د ك���أك�ثر عالمة
جتارية بني �أندية ك��رة القدم قيمة
يف العامل بواقع مليار و 525مليون
يورو ،كما احتل املرتبة الأوىل يف
قائمة الأندية الأقوى عاملي ًا ،بح�سب
�أحدث تقرير �صدر عن �شركة "براند
فاينان�س" الربيطانية لال�ست�شارات.
ويف تقريرها لعام  ،2022الذي
يحلل �أكرث  50عالمة جتارية لأندية
كرة القدم الأكرث قيمة ،احتلت �أندية
ال��دوري الإ�سباين املرتبة الثانية،
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأ����س���رع من����و ًا يف
تقييمها وظهرت  8منها يف القائمة.
و�إىل ج��ان��ب ري����ال م���دري���د ،حل
ب��ر���ش��ل��ون��ة يف امل���رت���ب���ة ال��ث��ال��ث��ة،

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

إعالنات محاكم التنفيذ

و�أتلتيكو مدريد الـ  12ثم �إ�شبيلية
( )30وفالن�سيا ( )34و�أتلتيك بلباو
( )39وف��ي��اري��ال ( )40وبيتي�س
(.)43
ووف��ق ً��ا لهذه ال��درا���س��ة ،زاد ري��ال
م��دري��د م��ن قيمة عالمته التجارية
بن�سبة  %19مقارنة بالعام ال�سابق،
ل��ت�����ص��ل �إىل م��ل��ي��ار و 525مليون
يورو.
ولل�سنة ال��راب��ع��ة على ال��ت��وايل،
اح��ت��ف��ظ ال���ري���ال ب��ل��ق��ب "العالمة
التجارية الأك�ثر قيمة بني الأندية
يف العامل" وللمرة الأوىل فاز بلقب
"العالمة التجارية الأقوى".
وي���رج���ع ارت���ف���اع ق��ي��م��ة ال��ع�لام��ة
التجارية اخلا�صة �إىل جمموعة من

العوامل ،كما يو�ضح التقرير.
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف�����إن ال��ري��ال
"ح�سن ق���وة ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة
ّ
وم�����س��ار الإي������رادات الإي��ج��اب��ي ل��ه.
وه���ذا يعد انعكا� ًسا ق��وي ً��ا وواع���د ًا
ب��ع��د االن��خ��ف��ا���ض بن�سبة  %10يف
قيمة العالمة التجارية ال��ذي عانى
منه العام املا�ضي ،ب�سبب حالة عدم
اليقني ج��راء ك��وف��ي��د 19-وم�شاعر
امل�شجعني ج���راء م�شكلة ال���دوري
الأوروبي املمتاز".
وت���راج���ع ت�صنيف ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ع��د �أن
احتل املركز الثاين املو�سم املا�ضي رغم
زيادة قيمة عالمتها التجارية بن�سبة ،%5
وجت����اوزه مان�ش�سرت �سيتي ال���ذي تقدم
بن�سبة  %19وانتزع املركز الثاين بفارق

 -1ريال مدريد  1.5مليار
 -2مان�ش�سرت �سيتي 1.3
 -3بر�شلونة 1.3
 -4ليفربول 1.3
 -5مان�ش�سرت يونايتد 1.3
 -6بايرن ميونيخ 1.1
 -7باري�س �سان جريمان  1مليار
 -8توتنهام  0.9مليار
 -9ت�شيل�سي  0.9مليار
� -10آر�سنال  0.8مليار.
مليوين ي��ورو فقط (بواقع مليار و327
ً
مليونا).
مليون يورو بدال من مليار و325

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
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«هيئة االتصاالت» تدعو لطرح
مرئيات «حيادية الشبكة»

جدة  -البالد

دعت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات العموم لطرح مرئياتهم حول
وثيقة "تنظيمات حيادية ال�شبكة"� ،ضمن مبادراتها املرتبطة بع�ضويتها
يف جمل�س املحتوى الرقمي ،وذل��ك لتعزيز االقت�صاد الرقمي من خالل
حماية امل�ستخدم و�ضمان ج��ودة اخلدمة وت�شجيع املناف�سة واالبتكار
الرقمي وال�شفافية؛ وفق ًا ملهماتها الواردة يف نظام االت�صاالت بالإ�ضافة
�إىل حتفيز املحتوى الرقمي وت�شجيع اال�ستثمار وحتويل البنية التحتية
للو�سائط الرقمية.
و�أو��ض�ح��ت �أن الوثيقة تهدف ل�ضمان حماية م�صالح امل�ستخدم يف
الو�صول �إىل املحتوى امل�سموح به نظامًا ،وحتقيق مبادئ امل�ساواة وعدم
التمييز بني مقدمي املحتوى املحلي� ،إىل جانب تعزيز املناف�سة واالبتكار
الرقمي ،و�ضمان ا�ستمرار حتكم مقدمي اخلدمات بعمليتهم.
وحثت الهيئة جميع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اململكة والعموم
�إىل �إب ��داء مرئياتهم وت�ق��دمي امل�ق�ترح��ات ،حيث ي��ويل جمل�س املحتوى
الرقمي والهيئة �أهمية �إ�شراك جميع اجلهات ذات العالقة وامل�ستثمرين
ورواد الأعمال يف عملية �صياغة التنظيمات ،حيث �سيتم ا�ستقبال املرئيات
حتى تاريخ  24يونيو .2022
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إطالق البوابة الوطنية لخدمات األمن السيبراني
الريا�ض  -البالد
د�شنت الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين ،يف الريا�ض �أم�س
(الأربعاء) ،البوابة الوطنية خلدمات الأمن ال�سيرباين «ح�صني»
الهادفة �إىل رف��ع م�ستوى الأم��ن ال�سيرباين باململكة واالرتقاء
ب�آلية تقدمي اخلدمات واحللول ال�سيربانية و�إدارتها ودعم �آليات
التوا�صل للجهات الوطنية امل�ستفيدة.
وقال حمافظ هيئة الأمن ال�سيرباين املهند�س ماجد بن حممد

املزيد� :إن الأمن ال�سيرباين بات مقوم ًا �أ�سا�سي ًا حلماية امل�صالح
احليوية للمملكة والبنى التحتية احل�سا�سة ،ويت�سم قطاعه
بالتطور ال�سريع يف �أ�ساليب الهجمات وازدي��اد تعقيدها؛ الأمر
الذي يحتم على الدول �أن تكون يف حال جاهزية م�ستمرة ولديها
القدرة على التعامل مع املتغريات ب�شكل مرن حلماية الأ�صول
واملمتلكات وحتييد خطر الهجمات ال�سيربانية ،م�شري ًا �إىل �أن
بوابة «ح�صني» ُتعد �إحدى ثمرات النموذج ال�سعودي يف الأمن

ال�سيرباين الرائد عاملي ًا .وبينت الهيئة �أن تد�شني البوابة الوطنية
خلدمات الأم��ن ال�سيرباين «ح�صني» ،ي�أتي �ضمن جهودها يف
حماية البنى التحتية الوطنية وفق ر�ؤية حمددة نحو الو�صول
�إىل ف�ضاء �سيرباين �سعودي �آم��ن وم��وث��وق ،م�شرية �إىل �أن
البوابة ُ�صممت على النحو الذي مي ّكن اجلهات الوطنية من القيام
مبهامها جتاه �أمنها ال�سيرباين .و�ست�ستهدف خدماتها �أكرث من
 400جهة وطنية يف نهاية العام اجلاري .2022

فوائد حبة البركة
للتخسيس قيد الدراسة

جدة  -البالد
ك���ش��ف ت�ق��ري��ر ��ص�ح��ي ح��دي��ث� ،أن ف��وائ��د ح�ب��ة ال�برك��ة
للتخ�سي�س ال تزال قيد الدرا�سة ،ولي�ست مثبتة علمي ًا ،يف
وقت يعتقد البع�ض �أن ا�ستخدامها ميكن �أن ي�ساعد على
التخل�ص من الوزن الزائد.
وبني التقرير �أن نتائج  11درا�سة علمية �أجريت يف هذا
ال�صدد� ،أكدت �أنه ميكن ال�ستهالك احلبة ال�سوداء �أن ي�ساعد
على خف�ض م�ؤ�شر كتلة اجل�سم وخف�ض حميط اخل�صر
دون م�ضاعفات ح��ادة .و�أ��ض��اف" :تبعًا ملخرجات درا�سة
حديثة �أجريت عام  2021على فئران خمربية ،لوحظ �أن
تناول زيت حبة الربكة قد ي�ساعد على خف�ض م�ستويات
مقاومة الأن�سولني وخف�ض وزن اجل�سم كذلك".
وعلى الرغم من �أن فوائد حبة الربكة للتخ�سي�س قد تكون
بحث
موجودة �إال �أنها لي�ست مثبتة يقي ًنا ،وال ت��زال قيد ٍ
ودرا�سة ،وفقا للتقرير ،الذي قال� :إنه وجب التنويه �إىل
�أن هذه الو�صفة قد ال تالئم اجلميع ،ف�ضلاً عن �أنها لي�ست
بديلاً للحمية ال�صحية وممار�سة الريا�ضة ،التي تعد الطرق
الناجعة وال�صحية الأف�ضل لفقدان الوزن الزائد.
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أعراض جفاف تستدعي
مراجعة الطبيب

الريا�ض  -البالد

�أكدت مدينة امللك �سعود الطبية� ،أن هناك ثالثة �أعرا�ض ت�ستدعي
مراجعة الطبيب حال �إ�صابة الأطفال باجلفاف.
وبينت �أن الأعرا�ض تتمثل يف الإ�سهال �أو التقي�ؤ امل�ستمر� ،أو
حال عدم الرغبة يف تناول امل�شروبات ،مو�ضحة �أن �أعرا�ض جفاف
الطفل تتمثل يف ال�شعور بالعط�ش والتبول مرات �أقل خالل اليوم.
وقالت املدينة الطبية� :إن هذه الأعرا�ض قد تتدهور �إىل �إ�سهال
م�ستمر لعدة �أيام� ،أو التقي�ؤ لأكرث من يوم� ،أو عدم احتفاظ الطفل
ب�أي �سوائل� ،أو عدم الرغبة يف تناول �أي م�شروب لعدة �ساعات،
كما ن�صحت يف حال ظهور هذه الأعرا�ض مبراجعة الطبيب فور ًا؛
لفح�ص الطفل واحل�صول على اال�ست�شارة الطبية الالزمة.

فروسية األطفال
تهتم العديد من الأ�سر ال�سعودية بتدريب �أبنائها على ركوب اخليل؛ ليكونوا فر�سان ًا على ظهورها ،لذلك ا�ستهوت هذه الريا�ضة الكثري من الأطفال
مبختلف املناطق ،بينما انت�شرت مرابط وا�سطبالت للخيول ف�أ�سهمت يف تعزيز هذه الهواية عند الأطفال ،الذين اكت�سبوها من الآباء .وتكمن �أهمية
ريا�ضة ركوب اخليل للأطفال يف حت�سني اللياقة البدنية وتنمية الثقة بالنف�س وحتمل امل�س�ؤولية وال�صرب� ،إ�ضافة �إىل �إ�شغال وقت الفراغ ب�شكل مفيد
وممتع .ويبدو �أحد الأطفال يف ا�سطبل خيول مبنطقة احلدود ال�شمالية ،وقد تدرب على اخليل يف مربط والده قبل عامني.

 403ألف قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فول

الريا�ض  -البالد

�أحبطت اجل�ه��ات الأم�ن�ي��ة ،حم��اول��ة تهريب كمية
كبرية من �أقرا�ص الإمفيتامني املخدر خمب�أة داخل
�شحنة فول.

وقال املتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة
املخدرات الرائد حممد النجيدي� :إن املتابعة الأمنية
ل�شبكات تهريب وترويج املخدرات التي ت�ستهدف
�أم��ن اململكة و�شبابها� ،أ�سفرت عن �إحباط حماولة
ت�ه��ري��ب ( )403,000ق��ر���ص �إم�ف�ي�ت��ام�ين خم��در،
و�ضبطها بحوزة مقيم من اجلن�سية ال�سورية
ومواطن مبحافظة ج��دة ،خمب�أة داخل
�شحنة ف��ول يف ق��وال��ب بال�ستيكية
على هيئة حبات الفول .مت �إيقاف
امل�ت�ه�م�ين وات �خ��اذ الإج � ��راءات
ال �ن �ظ��ام �ي��ة الأول� �ي���ة بحقهما
و�إحالتهما �إىل النيابة العامة.
و�أك��د النجيدي� ،أن وزارة
الداخلية بقطاعاتها الأمنية
ك��اف��ة ،وبالتن�سيق م��ع هيئة
ال��زك��اة وال�ضريبة واجل �م��ارك،
م���س�ت�م��رة يف ال �ت �� �ص��دي ل �ك��ل من
ت���س��ول ل��ه نف�سه ا��س�ت�ه��داف اململكة
و�شبابها باملواد املخدرة.

تقنية استثنائية للبحث
عن الصور بـ«كروم»

البالد  -وكاالت

�أك��د تقارير تقنية عاملية� ،أن مت�صفح "جوجل كروم"
�سيح�صل على ميزات وتقنيات بحث عن ال�صور وُ �صفت
بـ"اال�ستثنائية" .وقال موقع "ذا فريج" التقني املتخ�ص�ص:
�إن "كروم" �سيم ّكن امل�ستخدمني قريبًا من �إجراء عمليات
البحث عن ال�صور يف برنامج التعرف على ال�صور ال�شهري
"جوجل لين�س" دون مغادرة ال�صفحة ،بينما �ستكون تلك
التقنية متاحة على �إ� �ص��دار "كروم" على �أج�ه��زة �سطح
املكتب واحلوا�سيب ال�شخ�صية واملحمولة ،ولن يخرجك
�إىل عالمة تبويب جديدة �أو �صفحة جديدة.
و�ستظهر نتائج البحث ع��ن ال���ص��ور ب� اً
�دل م��ن ذل��ك يف
لوحة على ميني �صفحة الويب ،وميكنك يف حالة رغبتك
يف البحث داخل م�صدر ال�صورة ب�صورة �أكرث تعم ًقا؛ �أن
تخرج حينها �إىل عالمة تبويب جديدة مبجرد ال�ضغط
على ال�صورة الناجتة يف البحث .و�سيمكن لأي م�ستخدم
ُ
البحث داخل تقنية "جوجل لين�س" ،من خالل النقر على
ال�صور ب��ال��زر الأمي ��ن؛ ليجد خ�ي��ا ًرا ج��دي�دًا "البحث عن
ال�صورة عرب جوجل لين�س".

«أرجيحة» يحظى باهتمام شركات إنتاج عالمية
الظهران  -البالد

ح �ظ��ي ف�ي�ل��م "�أرجيحة"
للمخرجة ال�سعودية رنيم
امل �ه �ن��د���س ،املُ �� �ش��ارك �ضمن
ج �ن��اح اململكة يف مهرجان
ك��ان ال�سينمائي يف دورت��ه
ال � � �ـ  ،75ب ��اه� �ت� �م ��ام 10
�شركات متخ�ص�صة بالإنتاج
ال�سينمائي عامليًا.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر امل� ��� �س ��رح
والفنون الأدائ �ي��ة يف مركز
امل �ل��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ث�ق��ايف
العاملي "�إثراء" ماجد �سمّان:
�إن امل��رك��ز يعمل على �إب��راز
املواهب الوطنية يف خمتلف املحافل العاملية ،م�شري ًا
�إىل �أن فيلم "�أرجيحة" حظي بدعم ورعاية "�إثراء"،
ويج�سد ق�صة طفلة تبلغ من العمر � 10أعوام ،اعتادت
ّ
على توديع والدها يف كل مرة يتوجه بها �إىل عمله
باحلد اجلنوبي للمملكة ،وخ�لال حلظة وداع�ه��ا له
تطلب منه الرتدد �إىل مكان بداخله ،وبعد غياب والدها

بد�أت الطفلة رحلة البحث عنه م�سرتجعة �شريطا من
الذكريات عندما كانت تهام�سه .وي�شارك مركز امللك
عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء" ،للمرة الثانية على
التوايل يف مهرجان كان ال�سينمائي من خالل عر�ض
فيلمني �أنتجهما بعنوان " :رقم هاتف قدمي" للمخرج
والكاتب ال�سينمائي علي �سعيد ،وفيلم "�أرجيحة"
للمخرجة رنيم املهند�س.

