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جدة - وا�س
عبدالله  امللك  جلاللة  تهنئة،  برقية  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
الثاين ابن احل�سني، ملك اململكة الأردنية الها�سمية؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. واأعرب امللك �سلمان عن 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  التمنيات بال�سحة وال�سعادة جلاللته، وحلكومة و�سعب  التهاين واأطيب  اأ�سدق 
ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار. من جهته، بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ابن  الثاين  امللك عبدالله  ال��وزراء، برقية تهنئة، جلاللة  نائب رئي�س جمل�س  العهد  اآل �سعود، ويل 
احل�سني، ملك اململكة الأردنية الها�سمية؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. وعرب �سمو ويل العهد 
عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة جلاللته، وحلكومة و�سعب 

اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

القيادة تهنئ ملك األردن
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ا�ستمرار ت�ساعد قوة القت�ساد ال�سعوديتعزيز الإ�سعافات الأولية باملدار�س 
الريا�س- البالد

توا�سل هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي جهودها يف تفعيل برامج الإ�سعافات 
ال�سعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  اأطلقت  اجلهود،  هذه  مع  وات�ساًقا  والتوعية، 
مبادرة "مدر�سة اآمنة" التي تهدف لتدريب جميع العاملني باملنظومة التعليمية 
اأ�سا�سيات  على  ال��ط��الب  اإىل  اإ���س��اف��ة  اإداري،  وك���ادر  ومعلمات  معلمني  م��ن 
الإ�سعافات الأولية، وطرق التعامل مع احلالت املر�سية التي ت�ستدعي تدخاًل 

عاجاًل حلني و�سول الفرق الإ�سعافية.

عبدالعزيز  ال�سعودي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 
ال���دورات  م��ن  خمتلفة  جمموعة  تقدمي  تت�سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  ال�سوينع، 
الإ�سعافات  راأ�سها  على  املدار�س،  يف  الأعمار  خمتلف  تنا�سب  التي  التدريبية، 
الأولية ودعم احلياة الأ�سا�سي ودعم الإ�سابات ما قبل امل�ست�سفى، م�سرًيا اإىل 
اأن املدر�سة التي �ستح�سل على هذه الدورات �سيو�سع عليها لفتة مكتوب عليها 
على  قادرين  باتوا  باملدر�سة  املوجودين  جميع  باأن  للتاأكيد  اآمنة"؛  "مدر�سة 

اإجراء الإ�سعافات الأولية ال�سرورية.

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

�سركة "اأيه دي �سي اإنريجي �سي�ستمز". ويندرج هذا امل�سروع اجلديد 
بدياًل  يج�ّسد  اإذ  امل�ستدامة؛  التنمية  لتعزيز  املدينة  منهجية  اإط��ار  يف 
فعاًل حللول تكييف الهواء التقليدية بالإ�سافة اإىل خلق فر�س العمل 
 100 من  اأكرث  بتوفري  امل�سروع  ُي�سهم  اأن  ويتوقع  للبيئة.   ال�سديقة 
املقرر  وم��ن  �سنوات،   10 خ��الل  الكربونية  النبعاثات  من  طن  األ��ف 
الأخري  الربع  املركزي خالل  التربيد  الأوىل من حمطة  املرحلة  اإجناز 

2من العام اجلاري، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء �سبكة للمياه املربدة. 4

الرياض
الداعم األول الستقرار 

وأمن لبنان
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مكة املكرمة - البالد
اأن  على  �ساملون،  كلوديا  الدولية  التحكيم  حمكمة  رئي�سة  �سددت 

اململكة من اأهم الدول املوؤثرة اقت�ساديًا يف العامل.
واأكدت �ساملون ال�سعي للتعاون املثمر مع ال�سعودية داعية اجلميع 
باجلودة  تتميز  التي  التحكيم،  يف  املحكمة  خدمات  من  لال�ستفادة 

واخلربات الطويلة واملعايري والإجراءات وال�سيا�سات املحكمة.
الدولية  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

 )ICC( الدولية  التجارة  غرفة  منظمة  يف  اململكة  ممثل  ال�سعودية، 
�سيف بن عبدالله الرتكي، مع رئي�سة حمكمة التحكيم الدولية كلوديا 
يف  املحكمة  ودور  الدولية  الق�سايا  اأه��م  بحث  خالله  جرى  �ساملون، 
معاجلتها، وبخا�سة باململكة وا�ستعرا�س اآخر التطورات وامل�ستجدات 
جانب  اإىل  ال��دول��ي��ة،  التحكيم  حمكمة  ل���دى  ال����دويل  التحكيم  يف 
ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات واخلربات يف التحكيم الدويل والطرق 
لتعزيز  واخلربات  باملهارات  والتعريف  املنازعات  يف  للف�سل  البديلة 

جتنب النزاعات.

والربامج  الفعاليات  ا�ست�سافة  على  التفاق  مت  اإنه  الرتكي:  وقال 
التحكيم  بجودة  لالرتقاء  للمحكمة؛  ال��دويل  التحكيم  يف  التدريبية 
وكفاءة املحكمني، عالوة على ن�سر الوعي باأهم ال�سيا�سات والقوانني 
اململكة  داخ��ل  ال���دويل  بالتحكيم  العالقة  ذات  الدولية  واملمار�سات 
وتبادل اخلربات واملنافع يف الخت�سا�سات والهتمامات امل�سرتك بني 
اجلهتني. وتعترب غرفة التجارة الدولية ال�سعودية، اإحدى اأهم اجلهات 
التي ُتّثل اململكة يف اخلارج؛ اقت�سادًيا وجتارًيا، بحكم ع�سويتها يف 

غرفة التجارة الدولية واملنظمات الدولية ذات العالقة.

اململكة من اأهم الدول املوؤثرة اقت�ساديًا بالعامل
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رئيسة محكمة التحكيم الدولية:

تدريب
محققي الحوادث على 

المسح الضوئي

احلوثي
مجازر إرهابية بحق 

المدنيين

بساط الريح
ينقل إبداعات 

السعوديات

وا�سنطن - البالد
�سنفت وزارة اخلارجية الأمريكية، اأم�س )الأربعاء(، 
الإي���راين  القد�س  لفيلق  تابعة  النفط  لتهريب  �سبكة 
وحزب الله �سمن املنظمات الإرهابية، مبينة اأن ال�سبكة 

تدر عائدات مبئات املاليني من الدولرات ل�سالح 
على  اإدراجها  ومت  الله،  وحزب  القد�س  فيلق 

م�ساعفة  على  تاأكيد  يف  الإره���اب،  قوائم 
على  لل�سغط  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
لتجفيف  املنطقة؛  يف  واأذرع��ه��ا  اإي���ران 

م�سادر دعم الإرهاب. 
وقالت اخلارجية الأمريكية: "ال�سبكة 
الأموال،  وغ�سل  النفط  لتهريب  الدولية 
القد�س  فيلق  يف  م�����س��وؤول��ون  ي��ق��وده��ا 

�سّهلت  التي  الإي���راين،  الثوري  باحلر�س 
من  املاليني  مئات  قيمته  اإي���راين  نفط  بيع 

الدولرات ل�سالح كل من الفيلق وحزب الله اللبناين"، 
موؤكدة اأن �سبكة تهريب النفط هذه كانت مبثابة عن�سر 
حا�سم يف احل�سول على عائدات من النفط الإيراين، يف 
ظل العقوبات املفرو�سة على طهران، بينما اأكد املبعوث 

وا�سنطن  ا�ستعداد  م���ايل،  روب���رت  لإي���ران  الأم��ري��ك��ي 
اإذا مل يتم التو�سل معها  لت�سديد العقوبات على طهران 
التفاق  اإط��ار  "خارج  تقدمي طلبات  من  لتفاق، حم��ذرًا 
النووي"، م�سيفًا: "�سرنف�س اأي طلبات اإيرانية خارج 
لرف�س  �سمنية  اإ����س���ارة  يف  النووي"  الت��ف��اق 
عن  الإي��راين  الثوري  احلر�س  رفع  وا�سنطن 

قائمة الإرهاب.
ل�سحيفة  وفقًا  مطلعة،  م�سادر  واأكدت   
بوليتكو الأمريكية، اأن الرئي�س الأمريكي 
احلر�س  باإبقاء  ق��راره  اتخذ  بايدن  جو 
الإره��اب.  قائمة  على  الإي��راين  الثوري 
املتحدة، احلر�س  الوليات  اأدرجت  وقد 
"املنظمات  قائمة  على  الإي��راين  الثوري 

الإرهابية الأجنبية" يف عام 2019. 

وا�سنطن توؤكد ت�سديد العقوبات على اإيران

اآلسيوييهنئ »نجد« بذهبية الخليجية
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الفيصل يهنئ منسوبي نادي الصم



جدة - عادل بابكري
ال�����ش��ورى  جم��ل�����س  جل����ان  وف����د  زار   
املجل�س  ع�شو  برئا�شة  املتخ�ش�شة 
اأمانة  فا�شل،  �شالح  بن  اأمين  الدكتور 
الزيارة  اإط��ار  وذلك يف  حمافظة جدة، 
ملنطقة  ال��وف��د  بها  يقوم  التي  احلالية 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة، ال��ت��ق��وا خ��ال��ه��ا ب��اأم��ن 
الرتكي،  علي  بن  �شالح  جدة  حمافظة 
وم�شوؤوليها  الأمانة  قيادات  من  وعدد 
من خمتلف القطاعات والإدارات، وذلك 

يف مقر الأمانة يف جدة. 
  وقدم اأمن املحافظة �شرًحا عن خطط 
العمل  واآلية  الع�شوائية  الأحياء  اإزالة 
من  ع���دٍد  ومناق�شة  الإجن����از،  ون�شبة 
واخلدمات  بالدعم  املتعلقة  اجلوانب 
امل�شاندة املقدمة ل�شكان الأحياء املزالة 
م��ن��ازل��ه��م، وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
الأمانة و�شبل معاجلتها، كما ا�شتعر�س 
خال الزيارة امل�شاريع واخلدمات التي 

تقدمها الأمانة للمواطنن واملقيمن.  
   كما ناق�س الوفد عددا من املو�شوعات؛ 
ال�شطحية  املياه  من�شوب  ارتفاع  منها 
مبحافظة  ال��ب��ح��ري  ال�شريط  وت��ل��وث 
تقدمها  التي  واأ�شبابها واحللول  جدة، 
الأمانة ملعاجلة هذه امل�شكلة، وجهودها 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ����رى يف 

تخفيف التلوث البيئي. 
و�شمن جدول الزيارة، التقى وفد جلان 
رئي�س  املتخ�ش�شة،  ال�شورى  جمل�س 
يو�شف  ب��ن  حممد  ج��دة  غرفة  جمل�س 
بح�شور  بجدة  الغرفة  مقر  يف  ناغي، 
وممثلي  ال��غ��رف��ة،  من�شوبي  م��ن  ع���دٍد 
رئي�س  وق����دم  ال��ق��ط��اع��ي��ة،  امل��ج��ال�����س 
الغرفة �شرًحا عن اخلدمات للم�شرتكن 
مبختلف فئاتهم؛ واملبادرات واخلطط 
التي ت�شعى لتنفيذها يف اإطار اهتمامها 
مبجتمع الأعمال، اإ�شافة اإىل الفعاليات 
املجالت  يف  تقدمها  التي  والأن�شطة 
وال�شناعية؛  والتجارية  القت�شادية 
القطاعية  امل��ج��ال�����س  ب��ه  تنه�س  وم���ا 

التي  التخ�ش�شات  ت��دع��م  اأع��م��ال  م��ن 
ت��ن�����ش��وي حت��ت��ه��ا، وم���واءم���ة ال��غ��رف��ة 
مع  القطاعية  وجمال�شها  ال��ت��ج��اري��ة 
برامج روؤية اململكة ٢٠٣٠، والنموذج 
الت�شغيلي للمجال�س القطاعية بالغرفة. 
ال�شورى  جمل�س  وفد  اأع�شاء  وط��رح   
التي  الت�شاوؤلت  اللقاء عدًدا من  خال 
التي  املو�شوعات  من  العديد  �شملت 
تتعلق بالغرفة؛ ومنها التحول الرقمي 
وبن  بينها  والتوا�شل  والعاقة  لها، 

القطاع اخلا�س. 
اإىل ذلك عقد وفد جلان جمل�س ال�شورى 
املجل�س  ع�شو  برئا�شة  املتخ�ش�شة 
الذي  فا�شل،  �شالح  بن  اأمين  الدكتور 
يزور منطقة مكة املكرمة حالًيا لقاًء مع 
بح�شور  املكرمة  مكة  منطقة  جمل�س 

وك���ي���ل اإم������ارة م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
الدكتور م�شبب بن عاي�س القحطاين، 
والأمن العام للمجل�س خالد بن حمود 

البقمي، واأع�شاء جمل�س املنطقة.
اإم���ارة  ل��وك��ي��ل  بكلمة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح 
القحطاين،  م�شبب  ال��دك��ت��ور  املنطقة 
اأن زي��ارة وف��د جل��ان جمل�س  اأك��د فيها 
هذه  ق��ي��ادة  ح��ر���س  تعك�س  ال�����ش��ورى 
الباد على اخلدمات املقدمة للمواطنن 
اململكة،  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  وامل��ق��ي��م��ن 
مثمًنا اجلهود التي يقوم بها الوفد من 
خال الطاع على العديد من اخلدمات 
التي  والتحديات  املنطقة  يف  املقدمة 
ت��واج��ه��ه��ا، م���وؤك���ًدا ب����اأن ن��ت��ائ��ج ه��ذه 
ب��اإذن  الكبري،  بالنفع  �شتعود  ال��زي��ارة 

الله تعاىل.

 وج������رى خ���ال���ه ب���ح���ث ال���ع���دي���د م��ن 
املو�شوعات التي تواجه املنطقة ومنها 
الع�شوائيات واإزالتها، وتعرث امل�شاريع 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
التي  املحافظات وتنميتها، وامل�شكات 
تواجه املن�شاآت التجارية وتعرثها يف 

املنطقة.
ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأ�شاد  ب��دوره، 
رئ��ي�����س ال��وف��د ال��دك��ت��ور اأمي���ن فا�شل 
اإمارة  بها  التي تقوم  الكبرية  باجلهود 
منطقة مكة املكرمة، ملواجهة التحديات 
وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي ت���واج���ه امل��ن��ط��ق��ة، 
باملنطقة  ل��ل��ن��ه��و���س  اجل����اد  وال��ع��م��ل 
التي  اخلدمات  حت�شن  يف  والإ�شهام 
ت���ق���دم ل��ل��م��واط��ن��ن، وم��ع��اجل��ة ك��اف��ة 

امل�شكات التي تواجه املنطقة.

 وق������دم اأع���������ش����اء جم��ل�����س امل��ن��ط��ق��ة 
خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��وق��ات 
تواجه  التي  والتحديات  وال�شعوبات 
امل��ن��ط��ق��ة، و���ش��رح��ه��ا لأع�����ش��اء جمل�س 
من  ب��ال��ع��دي��د  تتعلق  ال��ت��ي  ال�����ش��ورى، 
اجلهات احلكومية، حيث اأ�شار اأع�شاء 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��ورى  جمل�س  جل��ان 
�شيتم  �شوف  املو�شوعات  هذه  اأن  اإىل 
م��راج��ع��ت��ه��ا اأث���ن���اء درا����ش���ة ال��ت��ق��اري��ر 

ال�شنوية لهذه اجلهات.
جمل�س  وف����د  زار  اآخ�����ر،  ج��ان��ب  م���ن   
يف  عبدالعزيز  امللك  جامعة  ال�شورى 
ج����دة؛ ح��ي��ث ال��ت��ق��ى خ��ال��ه��ا مب��ع��ايل 
الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مدير 
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وعددا من 

امل�شوؤولن فيها.

محليات
اخلمي�س٢5 �شوال 144٣ه� املوافق ٢6 مايو ٢٠٢٢م ال�شنة 91 العدد 2٢٣654

ا�ستقبل مدير عام التعليم بجدة
 الفيصل يهنئ رئيس وأعضاء نادي الصم 

جدة - البالد
احلرمن  خ��ادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد  الأم��ري  ا�شتقبل 
ال�شريفن اأمري منطقة مكة املكرمة يف مقر الإمارة بجدة 
م بجدة؛ مبنا�شبة فوزهم  اأم�س، رئي�س واأع�شاء نادي ال�شُ
ببطولة اململكة لألعاب القوى، بح�شور مدير فرع وزارة 

الريا�شة باملنطقة عبدالعزيز بن عبود.
لهم  متمنيًا  الإجن���از،  بهذا  ال��ن��ادي  اأع�شاء  �شموه  وهناأ 
ال��ت��وف��ي��ق يف امل�����ش��اب��ق��ات امل��ق��ب��ل��ة يف ح�����ش��د اجل��وائ��ز 

والإجنازات يف خمتلف املحافل.
املنطقة  اأم��ري  ل�شمو  �شكرهم  ع��ن  ال��ن��ادي  اأع�شاء  وع���رّ 
على الدعم والتحفيز الذي �شيكون له دوره البالغ – بعد 

توفيق الله - يف حتقيق املزيد من البطولت.
بطولة  يف  الأول  املركز  ح�شد  م  لل�شُ جدة  نادي  اأن  يذكر 
ال�شعودي  الحت���اد  نظمها  التي  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  اململكة 
�شكاكا  مبدينة  العروبة  نادي  ماعب  على  م  ال�شُ لريا�شة 
الأندية واملراكز  فريقًا من  مبنطقة اجلوف مب�شاركة ٢4 
الزمني  من خمتلف مناطق اململكة امل�شجلة يف ال�نامج 
الريا�شي ٢٠٢٢ لاحتاد وا�شتملت على 1٢  لهذا املو�شم 

مناف�شة.
 ، الإم��ارة بجدة  الفي�شل مبقر  ا�شتقبل الأمري خالد    كما 
بن  نايف  الدكتور  حديًثا  املُعن  بجدة  التعليم  عام  مدير 

عابد الزارع.

وهناأ �شموه الدكتور الزارع مبنا�شبة تعيينه، �شائًا الله، 
له التوفيق يف املهام املوكلة اإليه.

الإدارة  حر�س  ج��دة  تعليم  اإدارة  مدير  اأك��د  جانبه،  من 
ومن�شوبيها على العمل مبا يحقق الآمال والتطلعات.

إصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة إلكترونياأمير الرياض يثمن جهود جمعية "إنسان" وداعميها

تمديد خيار العدّ الذاتيّ 6 أيام 

 الريا�ض - البالد
ب��ن بندر  الأم���ري في�شل  ن��وه   
منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز  ب��ن 
الريا�س، رئي�س جمل�س اإدارة 
اجل��م��ع��ي��ة اخل���ريي���ة ل��رع��اي��ة 
الأي����ت����ام مب��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���س 
ال��ه��ام  ب���ال���دو\ر  "اإن�شان"، 
وامل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ت��ق��وم به 
الأيتام  خدمة  يف  "اإن�شان" 
والأرام�����������ل، م��ث��م��ن��ًا ج��ه��ود 

اجلميع الداعمة وامل�شاندة .
 ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ت���روؤ����ش���ه 
اإدارة  اأع�شاء جمل�س  اجتماع 
مكتب  يف  وذل���ك   ، اجل��م��ع��ي��ة 
حيث  احل��ك��م،  بق�شر  �شموه 
ج����رى ا���ش��ت��ع��را���س ج���دول 

الأعمال، ووافق املجل�س على ا�شتقالة املدير التنفيذي ل� 
"اإن�شان" املهند�س حممد اليا�شن وتعين حممد املحارب، 
وع� �شمو رئي�س جمل�س الإدارة والأع�شاء ب� "اإن�شان" 
عن �شكرهم لليا�شن على جهوده خال الفرتة ال�شابقة، 
ورحب �شموه والأع�شاء باملحارب يف جمعية " اإن�شان " 

اآملن له اإكمال م�شرية العطاء والنماء وخدمة هذه الفئة 
الدكتور  ت�شمية  الجتماع  اأقر  كما  الغالية على اجلميع. 

عبدالرحمن ال�شويلم نائبا لرئي�س اللجنة التنفيذية.
ويف اخلتام، مت مناق�شة عدد من املقرتحات التطويرية 
وات��خ��ذت ال��ت��و���ش��ي��ات ح��ي��ال ع���دد م��ن امل��و���ش��وع��ات 

العاجلة.

الريا�ض - البالد
بداأت املديرية العامة للجوازات يف ا�شتقبال طلبات اإ�شدار ت�شاريح 
املنزلية،  العمالة  من  للمقيمن  اإلكرتونيًا  املقد�شة  للعا�شمة  الدخول 
والعاملن من املقيمن باملن�شاآت التي تعمل داخل العا�شمة املقد�شة، 
املن�شاآت  تلك  مع  واملتعاقدين  املو�شمي"  "العمل  تاأ�شرية  وحاملي 

امل�شجلن يف نظام اأجري، خال فرتة مو�شم حج 144٣ه�.

للوقت  واخ��ت�����ش��ارًا  للم�شتفيدين  ت�شهيًا  اخل��دم��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
لت�شاريح  اأف��راد  اأب�شر  من�شة  خال  من  تتاح  حيث  للجهد،  وتوفرًيا 
يف  املقد�شة  العا�شمة  دخول  ت�شاريح  خدمة  وع�  املنزلية،  العمالة 
برقم  امل�شجلة  فيها  مبا  املن�شاآت  جلميع  الإلكرتونية  "مقيم"  بوابة 
https://makkahpermit.  : التايل  الرابط  ع�   )7٠٠(

.muqeem.sa/#/login

الريا�ض - البالد
متديد  ع��ن  لاإح�شاء  العامة  الهيئة  اأعلنت 
٢٠٢٢؛  ال�شعودية  لتعداد  الذاتي  العدرّ  خيار 
ل�6 اأيام قادمة ت�شتمر حتى نهاية يوم ٣1 مايو 
اجلاري، وذلك ا�شتجابة للطلبات الواردة من 
املواطنن واملقيمن بتمديد خيار العد الذاتي 
الذي كان من املقرر اأن ينتهي اأم�س الأربعاء.

امل��ي��داين  ال��ع��د  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����ش����ارت 
مرحلة  اأع��م��ال  نهاية  حتى  م�شتمرا  �شيكون 
ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات وذل����ك ع��ن ط��ري��ق زي����ارات 

ال�شكنية،  الوحدات  اإىل  امليدانن  الباحثن 
امل��واط��ن��ن  ب��وع��ي  ال��وق��ت  ذات  يف  م�شيدة 
خال  من  التعداد،  مع  وجتاوبهم  واملقيمن 
تعبئة  ع�  الذاتي  العد  على  املتزايد  اإقبالهم 
ا�شتقبال  وك���ذل���ك  ال��ك��رتون��ي��ًا  ال���ش��ت��م��ارة 
ما  وفق  معهم  والتعامل  امليدانين  الباحثن 

ي�شهم يف اإجنازهم لواجبهم الوطني.
واأت����اح����ت ال��ه��ي��ئ��ة ع����دة ق���ن���وات مل�����ش��اع��دة 
ا�شتمارة  تعبئة  على  واملقيمن  امل��واط��ن��ن 
ال��ت��ع��داد والإج����اب����ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ف�����ش��ارات، 

بتعداد  اخلا�شة  اللكرتونية  ال��ب��واب��ة  ع��� 
املوحد  الرقم  خال  ومن   ،٢٠٢٢ ال�شعودية 
الهيئة  ح�شابات  اإىل  اإ�شافة   ،9٢٠٠٢٠٠81
م�شرية  الجتماعي،  التوا�شل  قنوات  على 
اإىل اأن الدخول اإىل موقع العد الذاتي يتطلب 
وجود ح�شاب يف اأب�شر لرب الأ�شرة، ليتمكن 
ال�شتجابة  رمز  على  احل�شول  من  امل�شارك 
خال  من  اأو  نفاذ،  بوابة  خ��ال  من  ال�شريع 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ب���واب���ة ت���ع���داد ال�����ش��ع��ودي��ة 

وا�شتكمال تعبئة البيانات املطلوبة.

التقى اأمني جدة ورئي�ض الغرفة التجارية وزار جامعة امللك عبدالعزيز

وفد الشورى يطلع على خطط إزالة العشوائيات وتصريف األمطار اتفاقية لتمويل 
المنشآت الصغيرة 

والناشئة
الريا�ض- البالد

اتفاقية  التنمية الجتماعية  بنك  وقع 
ت���ع���اون م���ع ���ش��رك��ة ق���ن���وات اإح����دى 
 ،stc ل�مجموعة  التابعة  ال�شركات 
والنا�شئة  ال�شغرية  املن�شاآت  لتمويل 
الت�شالت،  �شوق  يف  احلر  والعمل 
ب�  وذلك من خال حمفظة مالية تقدر 

15٠ مليون ريال.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة م���ن ج���ان���ب ال��ب��ن��ك 
حمد  بن  اإبراهيم  التنفيذي  الرئي�س 
قنوات  �شركة  جانب  وم��ن  ال��را���ش��د، 
في�شل  املهند�س  التنفيذي  الرئي�س 

اإبراهيم العتيق.
حزمة  تقدمي  اإىل  التفاقية  وت��ه��دف 
من اخلدمات املالية املقدمة من البنك 
اأبناء  من  وامل�شتفيدين  ال�شباب  لدعم 
العمل  الوطن ومتكينهم من ممار�شة 
التو�شيل  م��ن�����ش��ة  خ���ال  م���ن  احل���ر 
ع�  لل�شركة  التابعة  )دال(  الرقمي 
التمويلية  اخل��ي��ارات  من  ال�شتفادة 
يقدم  ال��ذي  البنك  لدي  نفاذ  منتج  يف 
ري��ال،  األ��ف   15٠ حتى  ي�شل  متويل 
من  ال��راغ��ب��ن  متكن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
النا�شئة  اأعمالهم  تاأ�شي�س  يف  البدء 
ال�شتفادة  من  الت�شالت  ن�شاط  يف 
امل�شايع،  ل��دع��م  البنك  مت��وي��ات  م��ن 
ال�شركة  خ�ة  على  احل�شول  وكذلك 
اجلدير  ال��ب��ي��ع.  منافذ  تاأ�شي�س  يف 
الجتماعية  التنمية  بنك  اأن  بالذكر 
للمواطنن  احلر  العمل  متويل  يقدم 
ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل، ومل ي��ج��دوا 
فر�شة وظيفية اأو الراغبن يف زيادة 
�شت�شهم  حيث  ال�شهرية،  مدخولتهم 
هذه التفاقية يف حتقيق م�شتهدفات 

العمل املرن.
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الإن�سانية  للر�سالة  توثيًقا 
اململكة  بــهــا  ت�سطلع  الــتــي 
يف اأنـــحـــاء الـــعـــامل، تــنــاول 
امللكي  بالديوان  امل�ست�سار 
ــعــام عــلــى مركز  املــ�ــســرف ال
ـــة  ـــ�إغـــاث املــــلــــك �ـــســـلـــمـــان ل
والأعمال الإن�سانية الدكتور 
عبدالله  الربيعة، جوانب من 
هذا التاريخ احلافل بالعطاء 
املــجــالت،  املــنــزه يف جميع 
الإغاثي  العمل  �سمنها  ومن 
جعلها  ممـــا  والإنــــ�ــــســــاين، 
الإنــ�ــســاين  للعمل  منــوذًجــا 
امل�ستمد  وامل�سرف  املحايد 
مـــن قــيــم ديــنــنــا الإ�ــســ�مــي 
الإن�ساين  والنهج  احلنيف 
التاريخ  وثراء  الوطن،  لهذا 
اخلريي خلادم امللك �سلمان، 
الله، احلافل بالعطاء  حفظه 

والبذل يف اأن�سع معانيه.
�سلمان  امللك  مركز  بات  لقد   
ــة والأعـــمـــال  ــ�إغــاث ـــــًدا ل رائ
قـــال  ، وكـــمـــا  الإنـــ�ـــســـانـــيـــة 
ينقل  ــعــة،  ــي ــرب ال الـــدكـــتـــور 
قــيــمــنــا لـــلـــعـــامل، والـــــــذراع 
الإنــــــ�ــــــســــــاين لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، 
واأمنــــوذجــــا لــلــحــوكــمــة يف 
املوؤ�س�سي،  الإن�ساين  العمل 
الــبــحــوث  يف  واملـــ�ـــســـاركـــة 

والدرا�سات بهذا ال�ساأن.
دورهـــا  اململكة  وتــوا�ــســل   
ـــاظـــم  ـــع ـــت ــــــاين امل ــــــ�ــــــس الإن
من  وال�سعوب،  للمجتمعات 
خـــ�ل بــرامــج املــركــز جتــاه 
العديد  يف  والــطــفــل  املــــراأة 
منها  ي�ستفيد  الـــــدول،  مــن 
املركز  املــ�يــن، ومــبــادرات 
الإن�ساين  العمل  تطوير  يف 
من�سة  ومــنــهــا  الــ�ــســعــودي، 
ــ�ــســعــوديــة،  املـــ�ـــســـاعـــدات ال
النازحن  م�ساعدة  ومن�سة 
ــــن، والـــبـــوابـــة  ــــ�جــــئ وال
ال�سعودية للتطوع، ومن�سة 
ـــرعـــات الإلـــكـــرونـــيـــة  ـــت ال
)�ــــســــاهــــم(، واملــــــبــــــادرات 
الـــرقـــابـــيـــة والــتــوثــيــقــيــة 
الإن�ساين،  بالعمل  املخت�سة 
املتدفق  العطاء  نهر  لي�ستمر 

من مملكة الإن�سانية.

رسالة 
إنسانية

كلمة

جدة - وا�س
ب��ع��ث خ����ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك �سلمان 
جلاللة  تهنئة،  برقية  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اململكة  ملك  احل�سن،  ابن  الثاين  عبدالله  امللك 
ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  الها�سمية؛  الأردنية 

بالده.
واأع������رب امل��ل��ك امل���ف���دى ع���ن اأ����س���دق ال��ت��ه��اين 
واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة جلاللته، 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  و�سعب  وحلكومة 

ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
�سلمان  امللك  ال�سريفن  وبعث خادم احلرمن   
بن عبد العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
جمهورية  رئي�س  هي�سيليما  هاكيندي  الرئي�س 

زامبيا؛ مبنا�سبة ذكرى يوم احلرية الأفريقي.
واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  واأع��رب 
وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة زام��ب��ي��ا ال�����س��دي��ق اط����راد ال��ت��ق��دم 

والزدهار.
كما بعث خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
عرفان  حممد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
علي، رئي�س جمهورية غويانا؛ مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 

بالده.
واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 
ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه، 
وحل���ك���وم���ة و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة غ��وي��ان��ا 

ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وب��ع��ث 

لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
مبنا�سبة  جورجيا؛  رئي�سة  زورابي�سفيلي،  �سالومي  ال�سيدة 

ذكرى ا�ستقالل بالدها.
التمنيات  واأط��ي��ب  التهاين  اأ���س��دق  ع��ن  امل��ف��دى،  امللك  واأع���رب 
جورجيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامتها،  وال�����س��ع��ادة  بال�سحة 

ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث   

�سعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة، جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه 
ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ن، م��ل��ك اململكة 

مبنا�سبة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة؛  الأردن����ي����ة 
ذكرى ا�ستقالل بالده.

وعرب �سمو ويل العهد عن اأطيب 
التمنيات  واأ���س��دق  ال��ت��ه��اين 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 
و�سعب  وحلكومة  جلاللته، 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة 

ال�سقيق املزيد من التقدم 
والزدهار.

  

وبعث �سموه، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س هاكيندي هي�سيليما، 
رئي�س جمهورية زامبيا؛ مبنا�سبة ذكرى يوم احلرية الأفريقي.

التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  �سمو ويل  وعرب 
مب���وف���ور ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه، وحل��ك��وم��ة و�سعب 

جمهورية زامبيا ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.
  كما بعث �سموه، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س حممد عرفان 
ذك��رى  غ��وي��ان��ا؛ مبنا�سبة  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��ي، 

ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين 
ال�سحة  مب��وف��ور  ال��ت��م��ن��ي��ات  واأ����س���دق 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 
من  املزيد  ال�سقيق  غويانا  جمهورية 

التقدم والزدهار.
الأمر حممد  امللكي  ال�سمو  وبعث �ساحب 
ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، 
ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
�سالومي  ال�����س��ي��دة  لفخامة  تهنئة،  ب��رق��ي��ة 
مبنا�سبة  جورجيا؛  رئي�سة  زورابي�سفيلي، 
ويل  �سمو  وعرب  بالدها.  ا�ستقالل  ذك��رى 
العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات 
لفخامتها،  ال�سحة وال�سعادة  مبوفور 
وحلكومة و�سعب جورجيا 
ال�������س���دي���ق امل���زي���د 
م�������ن ال����ت����ق����دم 

والزدهار.

القيادة تهنئ ملك األردن 
ورؤساء زامبيا وغويانا وجورجيا

برئاسة سمو ولي العهد

مجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق المجمع الملكي للفنون
الريا�س - وا�س

اأعلن جمل�س اإدارة حديقة امللك �سلمان برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد- حفظه الله- عن اإطالق الأعمال 
الإن�سائية باملجمع امللكي للفنون يف مدينة الريا�س على م�ساحة تزيد 
على 500 األف مرت ُمربع. وُيعدُّ املجمع امللكي للفنون اأحد اأهم معامل 
ال�سريفن  اأطلقه خادم احلرمن  الذي  �سلمان؛  امللك  م�سروع حديقة 
مار�س   19 يف  الله-  اأي��ده  �سعود-  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

2019، مبتابعة واهتمام من �سمو ويل العهد.
الذي  العاملية،  الثقافات  للفنون على متحف  امللكي  املجمع  وي�ستمل 
اأم��ت��ار،   110 اإىل  ارت��ف��اع��ه  وي�سل  املجمع  م��ب��اين  اأح���د  يف  ُي�سّيد 

امللكي  واملعهد  مقعد،   2300 ب�سعة  الوطني  امل�سرح  اإىل  بالإ�سافة 
الب�سرية  الفنون  اأكادميية  هي  اأك��ادمي��ي��ات؛  ث��الث  ي�سمل  ال��ذي  التقليدية  للفنون 

التقليدية، واأكادميية الرتاث الثقايف والرتميم، واأكادميية الفنون امل�سرحية.
قاعات  وث��الث  م�سرحن،  اإىل  بالإ�سافة  النحت،  لأعمال  قاعة  املجمع  يحوي  كما 

واملبدعن،  الفنانن  اأعمال  ت�سم  كربى  وقاعة  لل�سينما، 
كما يحتوي على مكتبة متخ�س�سة يف الثقافة والفنون 

ت�سم اأكرث من 250 األف كتاب.
روؤي��ة  لتج�سيد  �سلمان  امللك  حديقة  موؤ�س�سة  وتطمح 
�سمو ويل العهد باأن يكون املجمع منارة كربى للثقافة 
منط  يعك�س  حيث  الريا�س،  العا�سمة  يف  والفنون 
املحلية، من خالل الرتكاز يف  الهوية  عمارته عمق 
الت�سميم على مبادئ العمارة ال�سلمانية، التي متزج 

مًعا. وي�سهم  اآٍن  باحلداثة يف  وال��رتاث  الأ�سالة  روح 
م�سروع حديقة امللك �سلمان يف حتقيق اأحد اأهم م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، 

بقيادة �سمو ويل العهد- حفظه الله- من خالل اإيجاد جمتمع حيوي، ينعم اأفراده 
بنمط حياة �سحي، والعي�س يف بيئة اإيجابية جاذبة ومفعمة بال�سعادة.

ومن املخطط اأن ت�سبح حديقة امللك �سلمان "الرئة اخل�سراء" ملدينة الريا�س، 
حيث �ست�سكل اأكرب حدائق املُُدن يف العامل، مب�ساحة تزيد على 16 مليون 
مرت مربع، وتقدم جتربة ناب�سة باحلياة ل�سكان مدينة الريا�س، من خالل 
والريا�سية،  والثقافية،  البيئية،  اخل��ي��ارات  م��ن  متنوعة  جمموعة  توفر 
والفنية، والرتفيهية. كما تعزز احلديقة الت�سنيف العاملي للريا�س لت�سبح 
م�سروع  ويقع  العامل".  يف  للعي�س  مالءمة  امل��دن  "اأف�سل  بن  من  واح��دة 
حديقة امللك �سلمان يف مركز حموري مبدينة الريا�س، ويت�سل باأهم الطرق 
ي�ستمل  كما  الريا�س.  وح��اف��الت  قطار  حمطات  اإىل  بالإ�سافة  الرئي�سة، 
امل�سروع على م�سار دائري للم�ساة بطول 7.2 كم، وم�ساحات مفتوحة متتد 

لأكرث من 11 كيلو مرًتا مربًعا، وي�سم حوايل مليون �سجرة تغطي اأرجاء احلديقة كافة.

رئيس وفد أعضاء الكونجرس: 

متانة العالقة األمريكية السعودية تُمثل أهمية كبرى

الريا�س - البالد
لمي يف  التقى نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور م�سعل بن فهم ال�ُسّ
بالوليات  الكوجنر�س  اأع�ساء  اأم�س، رئي�س وفد  بالريا�س  املجل�س  مقر 
املتحدة الأمريكية النائب كري�س �ستوارت، والنائبة لي�سا مكلن، والنائب 
جاي ري�سكنثالر، والوفد املرافق لهم، وذلك يف اإطار الزيارة التي يقوم 

بها الوفد حاليًا اإىل اململكة.
لمي عمق العالقات التاريخية واملتينة بن اململكة العربية  واأكد الدكتور ال�ُسّ
ال��زي��ارات  اأهمية  اإىل  ُم�سرًا  الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سعودية 
لطرح  الأمريكي  والكوجنر�س  ال�سورى  جمل�س  بن  املتبادلة  الربملانية 
وجهات النظر حول عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية، واأوجه التعاون 

بن املجل�سن.
ونوه خالل اللقاء اإىل اأن اململكة تقوم بجهود كبرة لإحالل الأمن وال�سالم 
�سامل  وق��ف  اإع��الن  مبادرة  اآخرها  ك��ان  التي  املنطقة،  يف  وال�ستقرار 
لإطالق النار يف اليمن، ودعم هدنة وقف اإطالق النار ال�سامل يف اليمن، 
وتقدمي امل�ساعدات الإغاثية والتنموية والإن�سانية لل�سعب اليمني ال�سقيق 
اليمن ومركز امللك �سلمان  لتنمية واإعمار  ال�سعودي  من خالل الربنامج 
لالإغاثة والأعمال الإن�سانية، التي بلغت اأكرث من 17 مليار دولر اأمريكي، 
مبينا اأن املجتمع ال�سعودي ي�سهد نه�سة تنموية �ساملة وم�ساريع كربى 
اململكة  روؤي���ة  مل�ستهدفات  حتقيقًا  امل��ج��الت؛  خمتلف  يف  م�سبوقة  غ��ر 
2030، اإ�سافة اإىل ت�سريع وحتديث عدد من الأنظمة، ومن ذلك ما اأعلن 
عنه �سمو ويل العهد -حفظه الله- وهي: نظام الأحوال ال�سخ�سية، ونظام 

املعامالت املدنية، والنظام اجلزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، 
وبناء القدرات الوطنية، ومتكن املراأة لالإ�سهام يف التنمية، ورفع جودة 

حياة املواطن، وحماربة الف�ساد بجميع اأنواعه.
العالقات  متانة  اإىل  ���س��ت��ورات  كري�س  ال��وف��د  رئي�س  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن 
جميع  على  تطور  من  اململكة  ت�سهده  مبا  ُمنوهًا  الأمريكية،  ال�سعودية 
اأهمية كربى  مُتثل  ال�سعودية  الأمريكية  العالقة  اأن  امل�ستويات، مو�سحًا 

بالن�سبة للوليات املتحدة الأمريكية.
من جهتها، اأ�سارت النائبة لي�سا مكلن اإىل �سعادتها بزيارة اململكة، ولقاء 
العها على اجلوانب الثقافية والرتاثية والتاريخية  �سمو ويل العهد، واِطّ
يف اململكة، موؤكدة اأهمية تبادل الزيارات الربملانية بن جمل�س ال�سورى 

والكوجنر�س الأمريكي.
امل�ستوى  امل�سرتك على  الق�سايا ذات الهتمام  اللقاء بحث  وجرى خالل 
تبادل  واأهمية  الأمريكي،  والكوجنر�س  ال�سورى  جمل�س  بن  الربملاين 

الزيارات الربملانية وفر�س تعميق التعاون بينهما.
ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  اللقاء  ح�سر 
وع�سو  النحا�س،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ورى  جمل�س  يف  الأمريكية 
الدكتور  ال�سورى  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  املجل�س 
ف��اي��ز ال�����س��ه��ري، ك��م��ا ح�����س��ر م��ن اجل��ان��ب الأم��ري��ك��ي ك��ب��ر امل��وظ��ف��ن 
مبكتب  املوظفن  وكبر  واي��ت،  كالي  �ستوارت،  كري�س  النائب  مبكتب 
جاي  النائب  مبكتب  املوظفن  وكبر  حوامتة،  نيك  مكلن،  لي�سا  النائبة 

ري�سكنثالر، اآرون بونارو.

مسرح ومتحف 
للثقافات ومعهد 

يضم ثالث 
أكاديميات

الحديقة ستكون 
األكبر عالميا 
وتقدم تجربة 
نابضة بالحياة 

سياسيون لبنانيون لـ               :

المملكة الداعم األول الستقرار لبنان
البالد - مها العواودة

الكبر  ب��ال��دور  لبنانيون  وحم��ل��ل��ون  �سيا�سيون  اأ���س��اد 
للمملكة يف دعم ا�ستقرار لبنان، وم�ساعدته على جتاوز 
دوًرا  لعب  لبنان  يف  اململكة  �سفر  اأن  موؤكدين  اأزم��ات��ه، 
اإيجابًيا ومميًزا على ال�ساحة اللبنانية؛ حيث كانت العودة 
من  لكثر  حافًزا  النتخابات  قبل  لبنان،  اإىل  ال�سعودية 

اللبنانين؛ من اأجل امل�ساركة يف النتخابات. 
ي�سجل  ال�سبع:  ن�سال  اللبناين  ال�سيا�سي  املحلل  وق��ال   
للمملكة ولل�سفر بخاري دفع العملية ال�سيا�سية من اأجل 
م�سلحة الكل اللبناين، كما يوجد توافق �سعودي فرن�سي 
امل�ساعدات  تقدمي  اللبناين؛ من خالل  امللف  مع  للتعاطي 
واإن�ساء �سندوق �سعودي فرن�سي بقيمة اإجمالية اأولية 72 
مببلغ  الثانية  املرحلة  يف  ي�ستكمل  اأن  على  ي��ورو  مليون 
100 مليون يورو، ومرحلة ثالثة لدعم الطاقة وقوى الأمن 
م�ستغرب  غر  ذل��ك  اأن  م��وؤك��ًدا  القطاعات"،  من  والعديد 
عاًما  توجًها  لبنان  دعم  �سيا�سة  اململكة، حيث متثل  على 
للمملكة.  كما اأو�سح اأن اإحياء ذكرى املفتي ح�سن خالد 
من قبل ال�سفر ال�سعودي يف لبنان، حمل تقدير من قبل 
ال�سعب اللبناين للمملكة، والطاقم الدبلوما�سي يف لبنان. 

دور اإيجابي كبري
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س امل��رك��ز الإ���س��الم��ي ل��ل��درا���س��ات 
عرميط،  خلدون  الدكتور  القا�سي  لبنان،  يف  والإع���الم 
اأن عودة �سفر خادم احلرمن ال�سريفن وليد بن عبدالله 

اإىل  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  �سفراء  مع  البخاري 
قدرة  وتعزيز  ال�ستقرار  نحو  قوية  دفعة  �سكل  ب��روت، 
ووك��الء  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  م��واج��ه��ة  على  اللبنانين 
احلرمن  خ���ادم  �سفر  اأن  خا�سة  الإي�����راين،  امل�����س��روع 
ال�سريفن بداأ فور عودته بن�ساطات مكثفة يف كل املناطق 
اللبناين  ال�سعودي  ال��ث��ق��ايف  ال��ل��ق��اء  واآخ��ره��ا  اللبنانية، 
خالد،  ح�سن  ال�سيخ  املفتي  ا�ست�سهاد  ذك���رى  بتكرمي 
موؤكًدا اأن هذه اخلطوات  تعك�س الدور الإيجابي للمملكة 
مكونات  وك��ل  واملوؤ�س�سات،  ال��دول��ة  للبنان  باحت�سانها 

ال�سعب اللبناين.
ال�سريفن يف  خ��ادم احلرمن  �سفر  اأن دور  واأ�ساف،   
حري�سة  و�ستبقى  كانت  التي  اململكة  دور  يرتجم  لبنان 
و�سالمتهم،  واأمنهم  وا�ستقرارهم  اللبنانين  وحدة  على 
ف��امل��م��ل��ك��ة- ك��م��ا ه���و م���ع���روف ل��دي��ن��ا- ���س��ان��ع��ة احل��ي��اة 
املرتبطن  الآخ��ري��ن  اأن  ح��ن  يف  لبنان،  يف  والزده����ار 
والدمار  امل��وت  اإىل  النا�س  يدفعون  الإي���راين  بامل�سروع 

والتهجر والكراهية.
ال�سابق معن املرعبي: اململكة  اللبناين  الوزير   بدوره، قال 
العربية ال�سعودية من خالل قيادتها احلكيمة و�سعبها الكرمي  
دائًما مع دعم لبنان لإنقاذه عرب تنفيذ م�ساريع اأ�سا�سية تفيد 
ال�سعب اللبناين، وحري�سة على و�سول امل�ساعدات له ب�سكل 
يف  ال�سعودي  ال�سفر  وج��ود  ا�ستمرار  اأن  موؤكًدا  مبا�سر، 

لبنان هو اجلواب الأمثل للرد على هذه اجلهات.

وفاة والدة األمير فهد بن ذعار بن تركي
جدة - وا�س

�سدر عن الديوان امللكي اأم�س البيان التايل:
انتقلت اإىل رحمة الله تعاىل، والدة �ساحب ال�سمو 
الأم��ر / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن 
عليها-  و�سي�سلى   - الله  رحمه  �سعود-  اآل  تركي 

املوافق 25 / 10 /  اليوم اخلمي�س  الله-  �ساء  اإن 
1443 ه�، بعد �سالة الع�سر يف جامع الإمام تركي 

بن عبدالله يف مدينة الريا�س.
ور�سوانه،  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  الله  تغمدها 

ا اإليه راجعون. ا لله واإنَّ واأ�سكنها ف�سيح جناته. اإنَّ
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الريا�ض ـ البالد    
على  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  توا�سل 
من  املجال  هذا  يف  احرتافية  تدريبية  دورات  تقدمي 
لتعزيز  الطرق،  على  املــروريــة  ال�سالمة  مركز  خــالل 
البحث  خمرجات  م�ستوى  رفــع  يف  اجلامعة  جهود 
يقدم  حيث  العاملية؛  الن�ساطات  مل�ستوى  والتدريب 
الحرتافية  التدريبية  الـــدورات  مــن  العديد  املــركــز 
ــة لــهــذه  ــل يف جمــــال الــ�ــســالمــة املــــروريــــة، ومــوا�ــس
اجلهود نظمت اجلامع دورة تدريبية متطورة حول 

جهاز  با�ستخدام  املرورية  احلــوادث  يف  "التحقيق 
 "  PC-Crash وبرنامج   FARO–Focus
العمل  جمال  يف  العاملني  مهارات  رفع  بهدف  وذلــك 
املرورية يف  املروري من �سباط وحمققي احلوادث 
الدول العربية، وتنمية قدراتهم يف جمالت التحقيق 
املتقدم يف خمتلف اأنواع احلوادث املرورية من خالل 
التقنيات الرقمية احلديثة مثل ا�ستخدام تقنية امل�سح 
ال�سوئي ثالثي الأبعاد لرفع الأدلة يف موقع احلادث 
احلــوادث  ومتثيل  حماكاة  اإعــادة  بجانب  املـــروري، 

.pc-crash املرورية با�ستخدام برنامج
عرب  خمت�سون  فيها  �ــســارك  التي  ـــدورة  ال وتــهــدف 
املا�سح  ا�ستخدام  اإجـــادة  مــن  املــتــدربــني  متكني  اإىل 
ال�سوئي لرفع الأدلة مبوقع احلادث با�ستخدام جهاز 
احلــوادث  متثيل  واإعـــادة   ،FARO-FOCUS
 ،PC-CRASH بــرنــامــج  با�ستخدام  ــة  املــروري
الأدلة يف موقع احلادث، وكذلك  مع  التعامل  واإتقان 
الــتــحــكــم يف مــ�ــســرح احلـــــادث، وحتــلــيــل احلــــوادث 
FARO- املــــروريــــة، حــيــث تــعــمــل تــقــنــيــة جــهــاز

النماذج  اأو  املــوجــودات  حتليل  على   FOCUS
ثم  لونها، ومن  اأو  �سكلها  بيانات عن  من خالل جمع 
رقمية  جم�سمات  لإنــ�ــســاء  البيانات  هــذه  ا�ستخدام 

ثالثية الأبعاد.
ت�ستخدم  حديثة  طريقة  الأبعاد  ثالثي  امل�سح  ويعّد 
الليزر مل�سح اجل�سم ب�سكل مبا�سر دون متا�س  �سوء 
معه، ويغطي املا�سح ال�سوئي جمال روؤية ممتد اإىل 
360 درجة متكن املحققني من معرفة جميع املعلومات 

عن احلوادث املرورية.

جامعة نايف تدرب محققي 
الحوادث على المسح الضوئي

مبادرة لتعزيز اإلسعافات األولية بالمدارس
الريا�ض ـ البالد                 

اأطــلــقــت هيئة الــهــالل الأحــمــر الــ�ــســعــودي مــبــادرة 
اآمنة" التي تهدف لتدريب جميع العاملني  "مدر�سة 
بــاملــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة مـــن مــعــلــمــني ومــعــلــمــات 
اأ�سا�سيات  على  الطالب  اإىل  اإ�سافة  اإداري،  وكــادر 
الإ�ــســعــافــات الأولــيــة وطــرق التعامل مــع احلــالت 
املر�سية التي ت�ستدعي تدخالاً عاجالاً حلني و�سول 

الفرق الإ�سعافية.
الأحمر  الــهــالل  لهيئة  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
املبادرة  هذه  اأن  ال�سوينع،  عبدالعزيز  ال�سعودي 
الــــدورات  مــن  خمتلفة  جمــمــوعــة  تــقــدمي  تت�سمن 
التدريبية التي تنا�سب خمتلف الأعمار يف املدار�س، 
عــلــى راأ�ــســهــا الإ�ــســعــافــات الأولـــيـــة ودعـــم احلــيــاة 
ا  الأ�سا�سي ودعم الإ�سابات ما قبل امل�ست�سفى، م�سرياً
الدورات  هذه  على  �ستح�سل  التي  املدر�سة  اأن  اإىل 
اآمنة"  "مدر�سة  عليها  مكتوب  عليها لفتة  �سيو�سع 
باتوا  بــاملــدر�ــســة  املــوجــوديــن  جميع  بـــاأن  للتاأكيد 

قادرين على اإجراء الإ�سعافات الأولية ال�سرورية.
الأولــيــة  الإ�سعافات  تعلم  اأهمية  ال�سوينع  واأكـــد 
تكون  اأن  لها  ميكن  وكــيــف  املـــدار�ـــس،  يف  خا�سة 
املعلمني  جميع  ــا  داعــياً الأرواح،  اإنــقــاذ  يف  ا  �سبباً
هيئة  وكانت  الأولية.  الإ�سعافات  بتعلم  واملعلمات 
تقريرها  يف  ك�سفت  قد  ال�سعودي  الأحــمــر  الهالل 

كبرية  جمموعة  قدمت  اأنها  2021م  لعام  ال�سنوي 
لأفــراد  املوجهة  التوعوية  التدريبية  الــدورات  من 

املجتمع مبختلف مناطق اململكة، ا�ستفاد منها اأكرث 
على  يزيد  ما  بينهم  م�ستفيد،  األف   158 مليون  من 

بالكادر  والعاملني  واملعلمني  الطالب  من  األفا   57
الإداري يف 334 مدر�سة.

مكة املكرمة ـ البالد  
اأ�سدرت وكالة التعمري باأمانة العا�سمة املقد�سة 
ممثلةاً يف اإدارة خدمات امل�ساريع احلكومية، 27 
املكرمة،  مكة  يف  احلكومية  للجهات  ا  ت�سريحاً
وذلـــك لإنــ�ــســاء مــبــاين املـــرافـــق احلــكــومــيــة يف 
وكيل  واأو�ــســح  املــكــرمــة.  مكة  مناطق  خمتلف 
اأمين  املهند�س  للتعمري  املقد�سة  العا�سمة  اأمني 
بن علي مطر، اأن اأمانة العا�سمة املقد�سة ت�سعى 
يهدف  ملــا  احلــكــومــيــة؛  الـــدوائـــر  خلــدمــة جميع 
اإ�سدار  العامة، وذلك من خالل  امل�سلحة  خلدمة 
الت�ساريح وتخ�سي�س املواقع الالزمة مبوجب 
املخططات املعتمدة بعد اإعداد كروكيات التنظيم 
اإ�ــســدار  ثــم  ومــن  البناء  وا�ــســرتاطــات  املعتمدة 
اأمانة  بني  امل�سرتك  التعاون  ا  مــوؤكــداً الرخ�سة، 
مبا  احلكومية،  والقطاعات  املقد�سة  العا�سمة 
وامل�ستدامة.  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم 
امل�ساريع  خدمات  اإدارة  مدير  بــنيَّّ  جانبه،  من 
اأن  الزايدي  حامد  بن  بندر  املهند�س  احلكومية 
اجلهات  من  لعدد  ا  ت�سريحاً  27 اأ�سدرت  الأمانة 
احلكومية يف عدة مواقع من العا�سمة املقد�سة، 

اأنه مت تخ�سي�س ) 10 ( مواقع للم�ساجد  ا  مبيناً
والأوقـــاف،  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ــوزارة  ل تابعة 
اإ�سافة لتخ�سي�س) 7 ( مواقع جلامعة اأم القرى، 
ترفع  التي  الت�ساريح  اإ�سدار  على  جار  والعمل 
ا  بها اجلهات املعنية، كما خ�س�ست ) 42 ( موقعاً

القت�سادية  احلركة  تن�سيط  بهدف  ا�ستثماريا 
والتنموية، مبا يتما�سى مع اأهداف روؤية اململكة 
البلدي  ال�ــســتــثــمــار  منظومة  لتطوير   2030
املقدمة  اخلــدمــات  وتطوير  الإيــــرادات  وتنمية 

لأهايل وزاور اأم القرى.

الريا�ض ـ البالد   
 )49( البيئي  لــالأمــن  اخلا�سة  الــقــوات  �سبطت 
و)20(  ــا،  مــواطــناً  )28( البيئة،  لنظام  ا  خمالفاً
من  واآخــــر  الــ�ــســودانــيــة،  اجلن�سية  مــن  ا  مقيماً
ارتكبوا خمالفات رعي  البنجالد�سية،  اجلن�سية 
ا من الأغنام  ا من الإبل و)970( راأ�ساً )1524( متناً
مناطق  الرعي يف عدد من  فيها  اأماكن مينع  يف 
ــقــوات اخلــا�ــســة لــالأمــن  املــمــلــكــة. واأو�ــســحــت ال

البيئي، اأنه مت تطبيق الإجراءات النظامية بحق 
الإبل  رعي  خمالفة  عقوبة  اأن  موؤكدة  املخالفني، 
وعقوبة  منت،  لكل  ريــال   500 اإىل  ت�سل  غرامة 
 200 اإىل  ت�سل  غــرامــة  الأغــنــام  رعــي  خمالفة 
اخلا�سة  القوات  �سبطت  كما  راأ�ــس.  لكل  ريــال 
وهم  البيئة،  لنظام  خمالفني   )3( البيئي  لالأمن 
الباك�ستانية،  اجلن�سية  مــن  ومقيم  مــواطــنــان 
لها  املخ�س�سة  الأماكن  غري  يف  النار  لإ�سعالهم 

يف متنزه ال�سودة. واأو�سحت القوات اخلا�سة 
لالأمن البيئي اأنه مت تطبيق الإجراءات النظامية 
غري  يف  النار  اإ�سعال  عقوبة  اأن  موؤكدة  بحقهم، 
الأماكن املخ�س�سة لها غرامة ت�سل اإىل )3000( 
ريال. وحثت القوات على الإبالغ عن اأي حالت 
متثل اعتداءاً على البيئة اأو احلياة الفطرية على 
والريا�س،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم 

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

27 تصريحا إلنشاء مبان حكومية بمكة المكرمة 

49 مخالفا لنظام الرعي في قبضة األمن 

تكريم 300 صيدلي 
صغير من طالب المدارس 

الريا�ض ـ البالد  
الــدوائــي  للتثقيف  ال�سعودية  اجلمعية  اأقــامــت 
الثانية  الن�سخة  ختام  حفل  اأمــ�ــس،  "دوائي"  
املجل�س  عــام  اأمــني  بح�سور  "ُمدرك"،  مل�سروع 
مزكي  بــن  نــهــار  الــدكــتــور  الــ�ــســعــودي  ال�سحي 
العازمي ، وعدد من املدار�س امل�ساركة بامل�سروع.
و�سهد احلفل تكرمي  ال�سيادلة ال�سغار من طالب 
"ُمدرك"  وطالبات املدار�س امل�ساركة يف م�سروع 
�سيديل،   300 عددهم  البالغ  الثانية،  بن�سخته 
املتطوعني  والقادة  امل�ساركة،  املدار�س  كــّرم  كما 
امل�ساركني،  ال�سحيني  واملــ�ــســرفــني  بــاملــ�ــســروع، 
ُمــدرك  مــ�ــســروع  خلريجي  م�سرية  اأُقــيــمــت  وقــد 
عدد اخلريجني 600 �سيديل �سغري يف  لي�سبح 

الن�سختني الأوىل والثانية.
واأ�ساد الدكتور العازمي باملنجزات النوعية التي 
الق�سري  عمرها  من  بالرغم  اجلمعية  بها  قامت 
خالل  من  الدوائي،  التثقيف  يف  املجتمع  خلدمة 
التي  الأحـــداث  ومواكبة  الــدوائــي  الــوعــي  ن�سر 
الدوائي، وبجهودها يف م�سروع  القطاع  تخ�س 
"ُمدرك" الذي يهدف اإىل حت�سني الإدراك الدوائي 
من  املجتمعية،  ال�سحية  ال�سلوكيات  وتعزيز 
للمر�سدين  ال�سليم  ال�سحي  التاأ�سي�س  منطلق 

ال�سحيني وطالب وطالبات التعليم العام.
من جانبه، اأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة "دوائي" 
اإطار  اأن اجلمعية يف  الدكتور يو�سف بن �سالح 
طرق  من  العديد  ا�ستخدمت  التوعوية  جهودها 
لتعزيز  كافة  املجتمع  �سرائح  �سملت  التوعية، 
على  اإيجابااً  ينعك�س  مبا  العامة،  ال�سحة  برامج 
م�ستوى �سحة الفرد واملجتمع، وت�سهم يف ن�سر 
املجتمعي  الــدور  من  انطالقااً  الــدوائــي،  الوعي 
الذي تقوم به �سمن م�ساريعها التنموية الوطنية، 
الوعي  لن�سر  اجلمعية  اإ�سرتاتيجية  �سمن  وذلك 
لـــلـــدواء، وت�سحيح  الأمــثــل  ال�ــســتــخــدام  حـــول 
والإمكانات  القدرات  وتعزيز  اخلاطئة  املفاهيم 
مبا  اجلمعية  متتلكها  الــتــي  املــتــطــورة  الرقمية 

يتنا�سب مع املجتمع.

إزالة تعديات 
عشوائية بحي مريخ 

جدة ـ البالد                  
اأ�سفرت جهود اأمانة حمافظة جدة امل�ستمرة يف معاجلة 
الظواهر ال�سلبية، واحلد من ن�ساأة الع�سوائيات بكافة 
امليدانية  الفرق  اإزالة  عن  الأحياء،  جميع  يف  اأ�سكالها 
الرغامة  اأبـــرق  بنطاق  املخالفة  الإحــداثــات  مــن   )8(
األف   )18.500( من  اأكرث  بلغت  اإجمالية  م�ساحة  على 
"اأحوا�س" وحمال حتت  لـ  مرت مربع، �سكلت تعديات 

الإن�ساء بحي "مريخ" �سرق املحافظة.
خليل  الفرعية  الرغامة  اأبــرق  بلدية  رئي�س  واأو�ــســح 
حمود الزهراين، اأن الفرق امليدانية متكنت من ر�سد 
بناء  تراخي�س  اأو  �سرعية  م�ستم�سكات  بال  اإحداثيات 
بحي "مريخ" حيث با�سرت اآليات البلدية اأعمال اإزالة 
با�ستغالل  حمــدثــون  اأقــامــهــا  الــتــي  املخالفة،  املــواقــع 
م�سوغات  لديهم  يكون  اأن  دون  احلكومية  الأرا�ــســي 

�سرعية.
فرقها  خـــالل  تعمل  الــبــلــديــة  اأن  "الزهراين"  ـــنّي  وب
امليدانية بالتعاون مع اإدارات الأمانة على مراقبة كافة 
مثل  انت�سار  من  للحد  ال�سكنية  واملخططات  الأحياء 
واجبها  اأداء  يف  تتهاون  ولن  ال�سلبية،  الظواهر  هذه 

باإزالة اأي خمالفات اأو جتاوزات.

عن الغالء وتذاكر الطيران
 �سهدت اأ�ــســعــار تــذاكــر رحـــالت الــطــريان الــداخــلــي بني 
الأيام الأخرية  ارتفاعات كبرية، خا�سة خالل  اململكة  مدن 
دفع  الذي  الأمر  العيد.  ومو�سم  املا�سي،  رم�سان  �سهر  من 
دول  اإىل  بــرا  ال�سفر  اأو  بــرا،  طويلة  رحــالت  اإىل  البع�س 
داخل  اإىل وجهتهم  منها جوا  النتقال  ثم  القريب،  اجلوار 
على  اجلــويــة  ــرحــالت  ال تكلفة  لرتـــفـــاع   جتنبا  املــمــلــكــة؛ 
على  وا�سعة  انــتــقــادات  اأثـــارت  التي  الداخلية،  اخلــطــوط 
�سبكات التوا�سل الجتماعي، وروايات عن جتارب لأفراد 
بني  مدننا  اإىل  لل�سفر  البدائل  هــذه  اإىل  ا�سطروا  واأ�ــســر 

الجتاهات الأربع.
  وتفاعال مع هذه احلالة، اأ�سدرت هيئة الطريان املدين 
ُيــتــداول  مــا  باهتمام  تابعت  باأنها  وا�سحا،  بيانااً  حينها 
الداخلي،  اجلــوي  ال�سفر  تذاكر  اأ�سعار  عن  معلومات  من 
مراجعة  �ساأنها  مــن  مبا�سرة  اإجــــراءات  حــزمــة  واتــخــذت 
وعدد  املقعدية  ال�سعة  وزيادة  اجلوي  النقل  ت�سعيـر  هيكل 
للم�سافرين  منا�سبـة  اأ�سعار  بهدف �سمان توفري  الرحالت، 
امل�سافرين  حقوق  اأن  على  والتاأكيد  التناف�سية،  وتعزيز 

وحمايتهم اأولوية ق�سوى.
  يف مثل هذه احلالة لبد من تفهم ال�سرر العام من ارتفاع 
اأ�سعار الرحالت اجلوية الداخلية، التي ت�سهد اإقبال يوميا 
متزايدا، وبدرجة عالية يف فرتات العمرة واحلج والأعياد 
وموا�سم ال�سياحة الن�سطة 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 

ال�ستيعابية.
التي  لالأعباء  املــررة  الأ�سباب  بع�س  نتفهم  املقابل  يف   
تتحمل  قــد  الــتــي  ا�ــســطــراريــا  الناقلة  ال�سركات  تتحملها 
وال�سيانة  الت�سغيل  اقت�ساديات  يف  خ�سائر  ن�سبة  معها 
الذي  الوقت  يف  ذلــك،  وغري  املطارات  ور�سوم  والتطوير 
 ، كبريا  ارتفاعا  واخلــدمــات  ال�سلع  من  العديد  فيه  ت�سهد 

وقفزات اأكر يف املوا�سم.
مدننا  ببع�س  الفنادق  اأ�سعار  املنتقدون من جماح  فاأين   
الكرى بفرتات املوا�سم، على �سبيل املثال مكة املكرمة، كان 
متو�سط �سعر الغرفة  800 ريال لليلة قبل رم�سان، وخالله 
ارتفع ثالثة اأ�سعاف يف ظل ارتفاع الطلب. واأي�سا ارتفاع 

اأ�سعار الأرا�سى ومواد البناء! 
الوطني  الناقل  اأن  لنن�سى  التذكري،  قبيل  ومن  اأخــريا،   
اأثناء فرتة كورونا، حافظ على الراكب وقللت ال�سركة من 
الأ�سعار  كانت  ذلك  ورغــم  للتباعد،  حتقيقا  املقاعد  اإ�سغال 
تعمقا  يتطلب  النقد  اإن  اأقـــول:  لهذا  اجلميع.  متناول  فى 
والنتقادات  الآراء  وطرح  باحلقائق،  واإملاما  ومو�سوعية 
حق  يف  تفريط  دون  نف�سه،  الــوقــت  ويف  ت�سويه،  دون 

امل�ستهلك، فالهدف يف النهاية هو ال�سالح العام.

محمد عبد العزيز السالم
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الرأي

 
قراءات عابرة!!

Ali.kodran7007@gmail.comعلي خ�ضران القرين

اأبيات �ضارت مثاًل ؟!
باملعاين  الناب�سة  والأمثال  احلكم  باألوان  الأدبــي  تراثنا  يزخر 
الأقـــوال  مــن  وكــم  الثمينة،  والــكــنــوز  النبيلة  والقيم  ال�سامية 
ال�سائرة والأ�سعار الكثرية، �سارت اأمثاًل ي�ست�سهد بها يف كثري 

من املواقف واحلالت والوقائع احلياتية، كقول ال�ساعر:
فللليلللا علللجلللبلللًا ملللللن ربللليلللت طللفللاًل

األلللقلللمللله بللللاأطلللللللللراف الللبللنللللللللاِن
اأعلللللللمللله الللللرمللللايللللة كللللل يللللوٍم

فلللللمللا ا�للضللتللد �لللضلللاعلللده رمللللاين!
وكلللللم علللللمللتلله نلللظلللم اللللقلللوايف

فلللللمللا قللللال قللافلليللللللللللللللة هللجللاين!

النا�س  يتداوله  مثاًل  منها  جعلت  ق�سة،  الأبــيــات  ولــهــذه 
املراجع  بع�س  يف  قراأتها  كما  – وهي  وحديثًا  – قدميًا 
))الذين زعموا اأنها ملالك بن فهم، فاأوردوا اأن مالك بن فهم، 
حكم هو وع�سريته يف اإحدى املناطق وكان له اأولد فجعلهم 
هو  اأ�سغرهم  وكان  ليلة،  كل  يف  احلرا�سة  على  يتناوبون 
املقرب لديه وا�سمه �سليمة، فغار منه اأخوته، وكادوا له عند 
اأبيه، فقالوا له اإن �سليمة ينام اأثناء حرا�سته لك، فقام مالك 
بالتخفي للتاأكد مما قاله اأبناوؤه عن �سليمة، فاأح�س الأخري 
ل  اأن  اأبوه:  فناداه  �سهمه وقو�سه لريمي،  فتناول  ب�سوت 
ترم اأنا اأبوك، فاأجابه يا اأبت لقد بلغ ال�سهم مق�سده، ورمى 
اآخر  اأبــوه وهو يف  فقال  ال�سبب يف موته،  ــده، وكــان  وال
اأعاله ل�سيق  اأوردُت بع�سا منها  رمق الأبيات امل�سهورة(( 

م�ساحة الن�سر.

 ))واأما الذين قالوا باأن الأبيات ملعن بن اأو�س، فقالوا اإنه 
قالها يف ابن اأخت له، كان قد اأح�سن اإليه، وقربه، اإّل اأنه مل 
يكن كما ظنوا به فقال الأبيات املذكورة(( والله اأعلم وفوق 

كل ذي علٍم عليم.
وجممل القول: فالأبيات املذكورة �سارت مثاًل ُي�سرب ملن 
بالإ�ساءة،  بالنكران، والإح�سان  اإليه فريد اجلميل  يح�سن 
ـــان.  ومـــن اخلـــري واحلــكــمــة  ـــزم ومـــا اأكـــرهـــم يف هـــذا ال
منهج  وهــو  باحل�سنة،  ال�سيئة  تقابل  اأن  والحــتــ�ــســاب، 
حالتي  يف  الآخرين  مع  تعاملهم  يف  وال�ساحلني  احلكماء 
الَْغْيَظ  َوالَْكاِظِمنَي   { تعاىل:  قــال  والإ�ــســاءة،  الإح�سان، 
ِنني{. اآية 134 من  ا�ِس َوالّلُه ُيِحبُّ امْلُْح�سِ َوالَْعاِفنَي َعِن النَّ

�سورة اآل عمران.

ورقة من التقومي:
)�سئل علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه، عن عدد اأ�سدقائه فقال: 
ل اأدري الآن؛ لأن الدنيا مقبلة عليَّ والنا�س كلهم اأ�سدقاء، واإمنا 
اأدبر  اإذا  اأقبل  من  الأ�سدقاء  فخري  عني،  اأدبــرت  اإذا  ذلك  اأعــرف 

الزمان عنك(.
قلت: �سدق الإمام علي بن اأبي طالب، كرم الله وجهه، يف و�سفه 
يف  ال�سادقة  والتجربة  باحلكمة  تنب�س  التي  الأ�سدقاء،  لعدد 
م�سوؤولية  يتوىل  مــن  بــني  وخا�سة  احلياتي،  التعامل  �سلوك 
حالة  وهــي  الأ�سباب،  من  �سبب  لأي  يغادرها  من  وبــني  جديدة 
�سادت يف الزمن املا�سي وتكر يف الزمان احلا�سر، مبعنى اأن 

احلالة م�سلحية قبل اأن تكون تقديرية.
واهلل املوفق،،

  

والطالبات،  الطالب  وبناتنا  اأبنائنا  منتخب  عــاد 
الراأ�س،  مرفوعي  الوطن  لأر�س  والهند�سة،  للعلوم 
عليها  تناف�س  دولية،  متيز  جائزة   )22( بـ  والفوز 
اأكر من )2000( م�سارك وم�ساركة، من )85( دولة، 
توؤكد  العلمية  التظاهرة  هذه  العامل.  م�ستوى  على 
يف حقيقة الأمر، جودة املنتج التعليمي، الذي يعود 
املبذولة  اجلهود  بقدر  املدر�سي،  للميدان  م�سدره 
والقيادات  ال�سعوديني،  املعلمني واملعلمات  قبل  من 
التعليمية بذات املدار�س املعنية، ليكون تكرمي هذا 
بالريا�س،  خالد  امللك  مطار  اأر�ــس  على  املنتخب، 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل   من  �سخ�سي،  بح�سور 
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اأمري املنطقة 
الذين  العلم،  وطالبات  طالب  اعتاد  هكذا  ال�سرقية، 
قبل  من  معنويا،  تكرميا  متثيل  خري  اململكة  مثلوا 
موؤ�س�س  عبدالعزيز،  امللك  اأحفاد  اأحــد  بحجم  قامة 
الــكــيــان الــ�ــســعــودي- طــيــب الــلــه ثــــراه- ومـــن اأبــر 

ال�سخ�سيات القيادية. 
كالذي حتقق  الوطنية،  الإجنــازات  ويف غمار هذه 
حققه  ومبــا   "2022 الـــدويل  اآي�سف   " معر�س  يف 
والهند�سة،  للعلوم  ال�سعودي  املنتخب  بعثة  اأفــراد 
مروًرا  الإبــداع،  "هند�سة  املقال  هذا  عنوان  ليكون 
بالذكاء ال�سطناعي، كنموذج تطبيقي ملدى اهتمام 
لولية  الــزاهــرة،  �سنوات  ال�ست  ل�سيا�سة  الــدولــة، 
�ساحب  واقــتــدار،  اأمانة  بكل  ت�سنمها  التي  العهد، 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ومهند�س  اململكة  و�سعب  ل�سباب  قائدًا  �سعود،  اآل 
الراهنة  وا�سرتاتيجياتها،  باأبعادها   ،2030 روؤيــة 
لنقل  العاملية،  التحديات  ومواجهة  وامل�ستقبلية، 
اململكة بواقعها احل�ساري، واحلفاظ على موروثها 
التاريخي، وتلك املكت�سبات القِيّمة التي حتققت على 
القائد، خادم احلرمني  اأر�سها، امتدادا حلكمة الأب 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني، 
م�سفى  من  بخروجه  ال�سعودي  �سعبه  ابتهج  الــذي 
اأدام  امللك في�سل التخ�س�سي بجدة، �سليما معافى، 

الله عليه نعمة ال�سحة. 
�ستاد  عــلــى  ــوره،  �ــس اأروع  يف  الــتــكــرمي  ويــتــجــدد 
امللك،  لكاأ�س  النهائية  املباراة  يف  ة  َعّ املُ�سِ اجلوهرة 
بــرعــايــة كــرميــة مـــن خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني، 
ليلة احتفلت  الأمني، يف  العهد  وح�سور �سمو ويل 
فيها مدينة جدة، مبنتخب  طالب وطالبات الهند�سة 
�سور  باأرقى  باململكة،  الريا�سة  وجنوم  والعلوم، 
جليل  الأثر  اأطيب  لها  كان  املواهب،  بتلك  الحتفال 
كان  كما  القريب،  اململكة  م�ستقبل  تطلعات  ميثل 
بن  حمد  الــدكــتــور  التعليم  وزيــر  معايل  لت�سريح 
ال�سعودية،  اجلامعات  بقبول  ال�سيخ،   اآل  حممد 
مقاعد  بتحديد  املتخ�س�سة،  العلمية  وكلياتها 
على  باحل�سول  لأحقيتهم  اإ�سافة  الفائزين،  لهوؤلء 
العاملية،  اجلــامــعــات  اأعــــرق  يف  درا�ــســيــة،  بــعــثــات 
وهوما يتطلب تكليف معلمني على قدر من التاأهيل 
اأن ل يزيد عدد  والــدورات التدريبية املتقدمة، على 
وطالبة،  طالبا   )20( عن  درا�سية  حجرة  كل  طالب 
اإ�سافة لتهيئة بيئة تعليمية، وتقنيات معا�سرة لكل 

مدر�سة، �سمن هذه املنظومة الرتبوية.

هذه  عرب  املا�سي،  الأ�سبوع  مقايل  يف  عرجت  قد  كنت 
الإجنــازات  بع�س  وهم  م�سكلة  على  الغراء،  ال�سحيفة 
بهذه  املجتمع  خــداع  يف  املنتفعني  وت�سابق  العلمية، 

الأوهام وتكالبهم عليها.
ــــدم حــلــوًل اأكـــر كــفــاءة وفــعــالــيــة للحد مــن هــذه  ولأق
العلم؛  ول�سو�س  الثقافة  مدعي  وحمــاربــة  الظاهرة، 
موؤ�س�ساتنا  تهملها  مهمة  لق�سية  التطرق  من  يل  بد  ل 
ال�سحفية املحلية ول توفيها حقها من الن�سر والعناية 
العلمية.  ال�سحافة  ق�سية  وهي  ال�سخ�سي،  راأيــي  يف 
تغطية  على  تقت�سر  ل  نعلم-  كما  العلمية-  فال�سحافة 
كان  مهما  الإجنــازات  وا�ستعرا�س  اجلزئية  الفعاليات 
حجمها، ولي�ست حم�سورة يف نقل الأخبار والأحداث 
من وكالت الأنباء الأجنبية، بل هي اأ�سمل واأو�سع من 
للمتلقي،  املعلومة  تب�سيط  يتخطى  فــدورهــا  ذلــك،  كل 
لي�سمل  احلــقــائــق،  اأنــ�ــســاف  وبــيــان  ــاذيــب  الأك وتفنيد 
ال�سيا�سات  و�سانعي  وامل�ستثمرين  الــقــرار  اأ�سحاب 
هذه  تعترب  الــغــربــي  الــعــامل  ففي  وال�ــســرتاتــيــجــيــات. 
كبري  تاأثري  ولها  البعيد،  للحد  وفعالة  موؤثرة  الأدوار 
وذلك  م�ستوياته،  خمتلف  يف  القرار  �سنع  عملية  على 
اأحــزاب  اأ�سهرها  علمية؛  وتكتالت  لوبيات  خــالل  مــن 

الطاقة واجلماعات املهتمة بتغري املناخ.
اإن معرفة مرئيات اجلمهور FEEDBACK وقيا�س 
تكون  اأن  اإىل  تــقــود  الأبــحــاث  خمــرجــات  مــع  التفاعل 
امل�ساريع البحثية اأكر قرًبا ملالم�سة احتياجات املجتمع 
الفيزيائي  يقوله  مــا  ذلــك  ومــن  تطلعاته.  وخمــاطــبــة 
"اإنه  نــدواتــه  اإحـــدى  يف  كــــروزون  مي�سال  الفرن�سي 
منه  حماولة  يف  العادي  اجلمهور  اإىل  باأبحاثه  يتوّجه 
اأف�سل ملا  اأف�سل ما يقوم به، مما ي�ساعده يف فهم  لفهم 
يقوم به يف خمتربه". واإميانا باأهميتها وعوائدها على 
امل�ساريع العلمية، اأ�سبحت اجلهات املانحة يف اأوروبا 
واأمريكا تخ�س�س بنودا من ميزانية الأبحاث لت�سويق 
الفريق  قدرة  اإ�سافة معيار  النتائج ون�سرها. كما متت 
البحوث  وم�ستخل�سات  النتائج  بت�سويق  واهتمامهم 

كعن�سر رئي�س يف تقييم البحث لدعمه ورعايته.
من كل ذلك تظهر لنا اأهمية اأن يكون لدينا �سحافة علمية 
تنا�سب احلجم املعريف والعلمي لبلدنا، وردم الهوة بني 
�سحافتنا وعقولنا العلمية املبدعة. مكمن ال�سعوبة هو 
اإىل  لذا حتتاج  لي�ست خربًا �سحفيًا؛  العلمية  املادة  اأن 
العلمية  ــادة  امل فهم  على  قـــادرًا  يكون  خمت�س  �سحفي 
والفئات  الأطياف  جميع  ينا�سب  باأ�سلوب  و�سياغتها 
بني  تباينا  ولــدت  الثنائية  احلاجة  هــذه  الجتماعية. 
ال�سحفيني واملتخ�س�سني، مما خلق احلاجة اإىل وجود 
البيئة  ي�ستطيعون خلق وتنمية  الطرفني  رواد من كال 

الو�سطية بني طريف النقي�س هذا.
لي�ست  العلمية  ال�سحافة  اأن  اإىل  اأنـــوه  اخلــتــام،  قبل 
حم�سورة يف اأ�سكالها التقليدية؛ بل هناك �سور رائعة 
و  الجتماعي  التوا�سل  ح�سابات  اأ�سهرها  وناجحة، 
لكن هذه  املجتمع،  العايل يف  التاأثري  ذات  البودكا�ست 
املبادرات ال�سخ�سية واملحدودة تنق�سها ال�سرتاتيجية 
وجهتها  لتتحد  �ستاتها  وتــلــم  اأجـــزاءهـــا  جتمع  الــتــي 

وتتكامل؛ لتوؤتي ثمارها.
ال�سحفية  موؤ�س�ساتنا  على  يتحتم  املنطلق،  هذا  ومن 
الهتمام  تكثيف  والثقافة  والإعــالم  التعليم  ووزارات 
ال�سحفيني  مــن  عـــدد  ــدريــب  وت العلمية،  بال�سحافة 
علمية  ل�سحافة  لبنة  ليكونوا  وتخ�سي�سهم؛  العلميني 
خمتلف  يف  نظرياتها  تناف�س  م�سداقية  ذات  موثوقة، 

اأنحاء العامل.

هندسة اإلبداع  الصحافة العلمية
حممد حامد اجلحديل   م. دخيل بن حممد القحطاين

 abumutazzz@gmail.com @dokhyl

تغنَّ يف كل �سعر اأنت قائله ... اإن الغناء لهذا ال�سعر م�سمار 
اإل  البيت  لهذا  ال�سعرية  الغنائية  عن  النظر  وب�سرف 
املعنوي  الإن�سانية وطموحها  بروح احلياة  اأنه يوحي 
ومتاعبها  احلياة  من  �ساخرًا  الإن�سان  و�سعور  للتغني 
- يف ذات الوقت- ف�سعور الإن�سان له �سنخات معنوية 
اإىل  واخللو  الــذاتــي  للتعبري  تــواق  هو  وكــم  وح�سية، 
ل�سعورها  الأحايني  بع�س  يف  روحها  لت�سرتد  النف�س 
مــاديــة  احلــيــاة  يف  يــكــدح  الــــذي  الإنــ�ــســان  ب�ساحبها 
الذي  الأمر  و�سلوكًا،  وعمليًا  وعلميًة  معرفًة  ومعنوية! 
ي�سحب هذا الإن�سان نف�سه ويهرب بذاته اإىل �سعور اآخر 
�سبيل  على  حتى  جديد  من  يحيا  اأنــه  خالله  من  يح�س 
الكرات اليومية، وتغريات ال�ساعات الزمنية يف اليوم، 
هذا  يرحل  كــاأن  املعنوية  احلالة  لهذه  مــربر  ثمة  ولعل 
الإن�سان اإىل خارج موطنه ليجدد العهد بن�ساطه وهمته 

الذاتية والنف�سية كي يت�سنى له التجدد وبعث الأمل من 
جديد لين�سط ويعمل با�ستمرار.

وال�سعر احلياتي هو من بواعث التن�سيط الذاتي وحتى 
اجل�سدي الذي يجدد به الإن�سان حركته العملية ويجدد 
به ن�ساطه الإن�ساين ما كان ال�سعر هو املحرك والداعي 
اإىل هذا التجدد والتعبري به عن احلياة بكينونتها وذاتها 
اإىل  وجمالها وطموح �ساحبها نحو املعايل والو�سول 

الغايات ومرامي احلياة.
مع  وال�سعر  ال�سعر،  مع  احلياة  معنى  ين�سجم  وبذلك 
احلياة للتعبري اأحيانًا خارج دائرة هذه احلياة وداخلها 
مما ُيح�سب لالأدب - وال�سعر جزء منه فنيًا للحياة اأو فنًا 
للفن مع اختالف الروؤى امل�ستدمية والناظرة اإىل الهدف 
ال�سعري من احلياة لتجديدها، كي ينبعث الأمل للعمل 

وال�سعر للحياة.

الأبطال  عــودة  بعد  اململكة  اأرجــاء  والفرح  البهجة  عمت 
والهند�سة  العلوم  معر�س  يف  امل�ساركني  ال�سعوديني 
على  املتقدمة  باملراكز  بالفوز  متوجني   ،2022 اآي�سف 
املــ�ــســتــوى الــعــاملــي يــحــمــلــون اجلـــوائـــز الــرفــيــعــة التي 
ا�ستحقوها بجدارة. ويف مقدمتهم العامل ال�ساب عبدالله 
متقدمًا  الطاقة،  يف  الأول  املركز  على  احلائز  الغامدي، 
العامل واملكلل بجوائز خا�سة  جميع املت�سابقني من دول 
العلمي  املنتخب  بهذا  والعــتــزاز  الفخر  وزاد  عــالــيــة.. 
التي  والطموح  والعزمية  الهمة  معنى  للعامل  اأثبت  الذي 
يتمتع بها الإن�سان ال�سعودي يف العهد ال�سلماين ليحقق 
كل  يف  ال�سدارة  وتبّوء  التمّيز  اإىل  يتعداه  بل  النجاح؛ 

جمال.
الطريق  على  بقوة  اأقــدامــنــا  ن�سع  اأنــنــا  الفخر  وم�سدر 
وفق  التنموي،  والــرقــي  العلمي  التقدم  نحو  ال�سحيح 
العهد  ويل  �سمو  مالحمها،  ر�سم  التي  ال�سديدة  الــروؤيــة 
الأمني الأمري حممد بن �سلمان، الذي يراهن على الإن�سان 
دللت  اأحــد  الرائع  املنجز  هذا  ولعل  النبيل.  ال�سعودي 
مل�ستقبل  منطلقها  وقــوة  �سريها  وجنــاح  الــروؤيــة  �سالمة 

م�سرق للبالد، باإذن الله.
ا جميعًا الكثري من  فنحن يف منعطف تاريخي، يتطلب منَّ
العمل واملزيد من التعاون؛ من اأجل رقي بالدنا وحتقيق 
�سيء  اأمامنا  ولي�س  احلياة.  جمالت  جميع  يف  نه�ستها 
لقوة  الفتية؛  الــدولــة  هــذه  يف  م�ستحيل  اأمــر  اأو  �سعب 
اقت�سادها وثقل مركزها على امل�ستوى الدويل، وقبل ذلك 
حكمة وهمة قادتها الأ�ساو�س الذين يتطلعون اإىل العلياء 
والعزم  املفيد  بالعلم  ال�سماء،  عنان  ببالدهم  والرتــقــاء 

الأكيد.
ن�سعى  ملا  النجاح  امللهمة هي بو�سلة  الروؤية  اأن  �سك  ول 

للو�سول اإليه يف القادم القريب.
فهذه البدايات اجلميلة ت�ستدعي الهتمام الكبري من جميع 
موؤ�س�ساتنا التعليمية بطالبها والعناية بهم والرتكيز على 
وتطوير  رعايتهم  على  والعمل  والنابغني،  املوهوبني 
والعلمية  الرتبوية  والأ�ساليب  الطرق  بكل  م�ستوياتهم 
لن  الذين  بالكثريين  تزخر  اململكة  اأن  �سك  ول  والعملية، 
ملا  العاملية  املن�سات  اإىل  واإي�سالهم  اكت�سافهم  ي�سعب 

يخدم م�ستقبل هذه البالد والأمة والعامل اأجمع.

التاريخية  واملراحل  الأحــداث  اأ�ستعر�س  اأن  جميل 
ــتــى تهتم  الــتــي مـــرت يف عــهــد احلـــزم والـــعـــزم، وال

ب�سوؤون املراأة ..
املراأة  ب�سوؤون  تتعلق  التي  والقوانني  فالت�سريعات 
واأحوالها ال�سخ�سية، واأو�ساعها الجتماعية، �سهدت 
تعديالت اإ�سالحية جذرية يف اأغ�سط�س 2019 بعد 
اأن كانت ل�سنوات تعد حمدودة مقارنة بالرجل؛ حيث 
يف  ال�سعودية  العاملي  القت�سادي  املنتدى  �سنف 
العام 2013 يف مرتبة متاأخرة �سمن قائمة الدول؛ 
من   127 )املرتبة  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حيث  من 

اأ�سل 136(.
ال�سعودية  اأجرتها  التي  الإ�سالحات  �ساهمت  لكن   
لعام  املنتدى  تقرير  يف  ترتيبها  حت�سني  يف  لحقا 
�سعيد  على   %  59 التغيري  ن�سبة  بلغت  اإذ   2018

امل�ساواة يف الأجور والتح�سيل العلمي. 
املــراأة يف  اآخر دولة تعرتف بحق  ال�سعودية  وكانت 
اأن   2011 عام  اأعلنت  حيث  والرت�سح؛  الت�سويت 
الن�ساء �سيتمكنَّ من امل�ساركة يف النتخابات البلدية 

يف  التعيني  اإىل  بالإ�سافة   ،2015 عــام  ال�سعودية 
الن�ساء  ن�سبة  فقفزت  ال�سعودي،  ال�سورى  جمل�س 
اإىل  و2019   2018 عــامــي  خـــالل  الــ�ــســعــوديــات 
اأن  بعد  البالد،  يف  العاملة  القوى  ن�سبة  من   23%

كانت ت�سكل 14 % على مدى 28 �سنة ما�سية.
2030 رفع الن�سبة   فيما ت�ستهدف روؤية ال�سعودية 
اإىل 30 %. وحتتل التغيريات يف بع�س املوؤ�س�سات، 
من   %  30 والــيــوم  املــحــافــظ،  ــالم  الإ�ــس والتعليم، 
الن�ساء  �سن  معدل  ويبلغ  �سيدات.  ال�سورى  جمل�س 

لدى زواجهن 25 عاًما.
نالت املراأة حقوقا اأكرب يف عهد امللك �سلمان الذي اأجرى 
تغيريات اإ�سالحية وا�سعة؛ حيث �سمح للمراأة من خاللها 
اأغ�سط�س  ويف   ،2018 يونيو  يف  الــ�ــســيــارة  بــقــيــادة 
ويل  موافقة  �سرط  عهده  يف  ال�سعودية  األغت   2019
املــراأة جلواز  ا�ستخراج  عند  به  كان معمول  الذي  الأمــر 
والأنثى  الذكر  من  لكل  ال�سفر  حرية  اأتاحت  كما  �سفرها، 

اللذين جتاوز عمرهما 21  عاما دون قيد.
يتبع..

الشعر في الحياة

السعوديون والفوز 
بالعالمية

كاملة األهلية )3 - 1 (

فاروق �ضالح با �ضالمة

عبد النا�ضر بن علي الكرت

jeje15680@gmail.comجوهرة اجلهني

alnasser1956@hotmail.com



اقتصاد
اخلمي�س25 �سوال 1443هـ املوافق 26 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 623654

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

أكد دعم المستثمرين واستمرار النمو.. الجدعان:

دافو�س - وكاالت
اإن  اجلدعان:  حممد  املالية  وزير  قال 
اأمــور   3 للم�ستثمرين  وفــرت  اململكة 
والقدرة  امل�سداقية،  تت�سمن  اأ�سا�سية 

على التنبوؤ بالأحداث، وال�سفافية. 
ال�سعودية  حــول  جل�سة  يف  واأو�ــســح 
ــادي الــعــاملــي،  ــ�ــس ــت ــتــدى الق ــن يف امل
اأن املــ�ــســداقــيــة متــت مــن خـــال عــدد 
اإجــراوؤهــا،  مــن الإ�ــســاحــات التي مت 
يف  تتقدم  ــداأت  ب اململكة  اأن  واأ�ــســاف 
مقارنة  بالأحداث  التنبوؤ  على  القدرة 
تت�سمن  ال�سفافية  اأن  كما  بال�سابق، 
فتح البيانات للجمهور لاطاع عليها، 

اململكة  اأن روؤية 2030  مكنت  موؤكدا 
كورونا  ملواجهة  القت�ساد  تنويع  من 

وانهيار اأ�سعار النفط.
املنتدى،  هام�س  على  ت�سريح  ويف   
اأكد وزير املالية، اأن النظرة امل�ستقبلية 
اإيجابية جدا، متوقعا  اململكة  لقت�ساد 
ا�ستمرار النمو يف الناجت املحلي غري 
النفطي بنحو 6% على املدى املتو�سط. 
ممتاز  اململكة  يف  النمو  اأن  واأ�ــســاف 
ب�سكل عام، مع وجود فر�س ا�ستثمار 
ممــــتــــازة، الـــتـــي �ــســتــخــلــق وظــائــف 
للمواطنني واملواطنات من خال جلب 

املزيد من ال�ستثمارات. 

يف  ركــود  حــدوث  الوزير  وا�ستبعد   
فيها  النمو  اأن  اإىل  م�سريا  اململكة، 
مــ�ــســتــمــر بــ�ــســكــل كــبــري جــــدا؛ نــظــرا 
ـــقـــوي ومــقــومــاتــهــا  ــادهــا ال ــ�ــس ــت لق
اأنـــه مــن غــري املتوقع  ــدة، كــمــا  اجلــي
حـــدوث ركـــود عــاملــي �ــســامــل،  اإمنــا 
خمتلفة،  وملـــدد  املــنــاطــق  بع�س  يف 
على  قادر  اململكة  اقت�ساد  اأن  موؤكدا 
وجــود  مــع  الــ�ــســدمــات،  امت�سا�س 
�ـــســـدمـــات خـــارجـــيـــة مــثــل ارتـــفـــاع 
الحتياط  يجب  التي  عامليا  الأ�سعار 
مــنــهــا، مـــوؤكـــدا عــلــى وجـــوب احلــذر 

واملتابعة ب�سكل يومي.

رئيسة محكمة التحكيم الدولية:

ضمن مكتسبات دعم القيادة إلستراتيجية التنمية 

خبراء اقتصاديون لـ"            ": 

 السعودية من أهم الدول المؤثرة اقتصاديًا في العالم

تقدم قياسي في مؤشر السياحة العالمي 
الريا�س - البالد

امل�ستدامة،  التنمية  مل�سرية  جديد  مكت�سب  يف 
حققت اململكة العربية ال�سعودية تقدما قيا�سيا 
�سمن موؤ�سر تطوير ال�سفر وال�سياحة، ال�سادر 
عن منتدى القت�ساد العاملي، حيث قفزت عامليًا 
دفعة واحدة  مراكز   10 متقدمة   33 املركز  اإىل 

مقارنة بالعام 2019.
وعرب وزير ال�سياحة، اأحمد بن عقيل اخلطيب 
الدعم  اإىل  م�سريًا  النتيجة،  بهذه  اعتزازه  عن 
غري املحدود من قيادة اململكة لقطاع ال�سياحة.

مبا�سرة  مبتابعة  يحظى  القطاع  اإن  وقال:" 
يــزال-  ول  كــان-  الــذي  العهد،  ويل  �سمو  مــن 
كان  الأمـــر  وهــذا  املمكنات  كــل  بتوفري  يوجه 
عــامــًا مـــوؤثـــرًا �ــســاعــدنــا يف تــخــطــي عـــدد من 
اإقرارها �سمن  التي مت  للم�ستهدفات  مبادراتنا 

اإ�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة الوطنية".
اململكة  ت�سبح  حتى  م�ستمرة  اجلهود  اأن  واأكد 
ال�سياح  ت�ستقبل  التي  الــدول  اأبــرز  واحــدة من 
امل�سروعات  من  جمموعة  يدعمه  الأمــر  وهــذا 
الوجهات  جلميع  امل�ستمر  والتطوير  ال�سخمة 
جتربة  لتطوير  اجلـــاد  والــ�ــســعــي  ال�سياحية 

ال�سائح.
جميع  التح�سن  �سمل  فــقــد  لــلــمــوؤ�ــســر  ووفــقــًا 
من   12 اإىل  اإ�سافة  اخلم�سة  الرئي�سة  املحاور 
اأ�سبحت اململكة ثاين  املحاور الفرعية، وبذلك 
اأعلى دولة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
ع�سر  اأف�سل  �سمن  جــاءت  كما  املوؤ�سر،  �سمن 
املرتبة  �سغلت  اإذ  املــحــاور،  من  ثاثة  يف  دول 
الــطــلــب، ومــدى  يــخــ�ــس �ــســغــط  فــيــمــا  الأوىل 
على  وجــودتــه  للقطاع  القــتــ�ــســادي  الــتــاأثــري 

عامليًا  التا�سعة  املرتبة  �سغلت  كما  القت�ساد، 
ال�سفر وال�سياحة ويقي�س  اأولوية  يف م�ستوى 
هذا املحور مدى اإعطاء قطاع ال�سفر وال�سياحة 
الأولوية على امل�ستوى املحلي من قبل القطاع 
العام واخلا�س، وكذلك �سغلت املرتبة العا�سرة 
يف بيئة الأعمال وهو املوؤ�سر الذي يقي�س مدى 

دعم ال�سيا�سات الوطنية ملمار�سة الأعمال.
يف  لل�سياحة  اأبوابها  فتحت  قد  اململكة  وكانت 
2019 وقد مت ا�ستئناف ا�ستقبال ال�سياح �سمن 
خطوات ا�ستكمال التعايف الذي بداأ با�ستئناف 
ال�سياحة املحلية العام املا�سي، ومت تتويج ذلك 
بعد  العامل  دول  خمتلف  من  ال�سياح  با�ستقبال 

تخفيف القيود الحرتازية اخلا�سة بكورونا.
اإ�سرتاتيجية  تــرجــمــة  عــلــى  املــمــلــكــة  وعــمــلــت 
الوجهات  وتطوير  الوطنية  ال�سياحة  تنمية 

العاملية  الفنادق  اأف�سل  وا�ستقطاب  ال�سياحية 
وبناء جتربة �سياحية مميزة لل�سياح وحتقيق 
م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، وحققت اململكة 
ال�سياحة  الــرحــات  عــدد  قــدره 34% يف  منــوًا 
املحلية مقارنة بعام 2019م، وياأتي هذا التقدم 
اململكة  بذلتها  التي  اجلــادة  للخطوات  نتيجة 
لا�ستثمار يف قطاع ال�سياحة، وتواكب ذلك مع 
توفري الت�سهيات ملمار�سة الأعمال وال�ستثمار 
بالتعاون مع كافة القطاعات احلكومية، ومنها 
العامة  والــهــيــئــة  للتناف�سية  الــوطــنــي  املــركــز 

لاإح�ساء.
ال�سفر  تــطــويــر  مــوؤ�ــســر  اأن  بــالــذكــر  اجلـــديـــر 
من  ومو�سعة  حمــدثــة  ن�سخة  هــو  وال�سياحة 
عن  ال�سادر  وال�سياحة  ال�سفر  تناف�سية  موؤ�سر 

املنتدى القت�سادي. 

 المملكة تعزز نموذجها التنموي وحضورها العالمي

استضافة الفعاليات التدريبية في التحكيم الدولي
مكة املكرمة - البالد

اأكدت رئي�سة حمكمة التحكيم الدولية كلوديا 
من  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  �ساملون، 
العامل،  يف  اقت�ساديًا  املــوؤثــرة  الـــدول  اأهــم 
اململكة  مــع  املثمر  للتعاون  ن�سعى  وقــالــت: 
ونـــدعـــو اجلــمــيــع لــا�ــســتــفــادة مـــن خــدمــات 
باجلودة  تتميز  التي  التحكيم  يف  املحكمة 
والإجــراءات  واملعايري  الطويلة  واخلــربات 

وال�سيا�سات املحكمة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  لقاء  خــال  ذلــك  جــاء   
ممثل  ال�سعودية،  الــدولــيــة  الــتــجــارة  غــرفــة 
الدولية  التجارة  غرفة  منظمة  يف  اململكة 
مع  الــرتكــي،  عــبــدالــلــه  بــن  �سيف   )ICC(
كلوديا  الــدولــيــة  التحكيم  حمكمة  رئي�سة 
الق�سايا  اأهـــم  بحث  خــالــه  جــرى  �ــســاملــون، 
مــعــاجلــتــهــا  يف  املــحــكــمــة  ودور  الـــدولـــيـــة 
ــســتــعــرا�ــس اآخـــر  ــة بــاملــمــلــكــة وا� وبــخــا�ــس
التطورات وامل�ستجدات يف التحكيم الدويل 
جانب  اإىل  الــدولــيــة،  التحكيم  حمكمة  لــدى 
ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات واخلربات يف 

التحكيم الدويل والطرق البديلة للف�سل يف 
واخلــربات  باملهارات  والتعريف  املنازعات 

لتعزيز جتنب النزاعات.

اأنـــــه مت التـــفـــاق على  الـــرتكـــي  واأو�ــــســــح 
التدريبية  والــربامــج  الفعاليات  ا�ست�سافة 
لــارتــقــاء  للمحكمة  ــــدويل  ال الــتــحــكــيــم  يف 

عــاوة  املحكمني  وكــفــاءة  التحكيم  بــجــودة 
على ن�سر الوعي باأهم ال�سيا�سات والقوانني 
بالتحكيم  العاقة  ذات  الدولية  واملمار�سات 
ــــدويل داخــــل املــمــلــكــة وتـــبـــادل اخلـــربات  ال
والهتمامات  الخت�سا�سات  يف  واملنافع 

امل�سرتك بني اجلهتني.
  وتعد غرفة التجارة الدولية ال�سعودية اإحدى 
اخلــارج  يف  اململكة  ّثل  متمُ التي  اجلهات  اأهــم 
اقت�سادًيا وجتارًيا بحكم ع�سويتها يف غرفة 
ذات  الدولية  واملنظمات  الــدولــيــة   التجارة 
العاقة ،  يف ظل موقع اململكة كاأحد اأقوى 20 
اقت�ساد يف العامل )G20(، وتتعاون يف ر�سم 
التجارية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  وو�ــســع 
الدولية من خال اللجان التابعة لها لت�سهيل 
مبا  اململكة  يف  والتجارة  ال�ستثمار  حركة 
ت�سعى  كما   ،2030 اململكة  روؤيــة  مع  يتوافق 
الغرفة اإىل توطيد العاقات التجارية الدولية 
ال�سعودية على امل�ستوى الدويل، وتعمل على 
وال�ستفادة  الدولية  واخلربات  املعارف  نقل 

منها داخل ال�سعودية.

البالد - مها العواودة 
 اأكد خرباء يف منتدى القت�ساد العاملي "دافو�س" 
يف  املميزة  ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ساركة 
عــدة  وتوقيعها  للمنتدى،  الــ�ــســنــوي  الجــتــمــاع 
ال�سراكة  تعزيز  على  حر�سها  دليل  باأنه  اتفاقيات 
الإيجابي  املحوري  دورها  يعظم  كما  املنتدى  مع 

عامليا.
م�ساركة  اإن  "الباد":  لـ  ت�سريحات  يف  وقــالــوا   
اأهــمــيــة  املــ�ــســتــوى، يعك�س  رفــيــع  بــوفــد  املــمــلــكــة 

ـــع املــنــتــدى  منــوجــهــا الــتــنــمــوي والـــ�ـــســـراكـــة م
القت�سادي العاملي، لتاأ�سي�س نهج ت�ساركي جديد 
عــاملــيــا، خــا�ــســة يف ظــل جنــاحــات مــراحــل روؤيـــة 

اململكة 2030.
 واأ�سافوا اأن اململكة موجودة وبقوة على امل�سرح 
العاملي وخال املنتدى، مت�سلحة بجهودها الكبرية 
واهتمامها  ودوليا،  واإقليميا  حمليا  والناجحة؛ 
املجالية  الأهمية  ذات  للقطاعات  التفا�سيل  بــاأدق 
يف املنتدى واأعماله، ومنها القت�سادات الدائرية 

العادلة والبتكاريات و�سيا�سة املواهب واملهارات 
الوظيفية املفيدة، بالإ�سافة اإىل جهودها اجلبارة 
الــواقــع  الأعــمــال ومــاءمــتــهــا  قــطــاعــات  بتح�سني 
اجلديد لاإدارة والقانون وال�سيا�سات الت�سغيلية، 
للمملكة  اأولوية  ت�سكل  التي  بال�سحة  والهتمام 

وخلطة روؤية 2030.
احلــكــومــيــة  ــات  ــا�ــس ــي ــس ــ� ال اأن  اإىل  ـــــاروا  ـــــس واأ�
وا�ــســرتاتــيــجــيــة الأعــــمــــال، نــقــطــة مــهــمــة تــدخــل 
مقاليد  تر�سم  الــتــي  املــتــحــولت،  كــل  �سميم  يف 

التمكني  خطط  واأن  اململكة،  يف  الأ�سا�س  القواعد 
الجتماعي والإمناء املتوازن ت�سكل بندا اأ�سا�سيا 
مل�سروع  تــوازن  مع  املوؤ�س�سة  الأهـــداف  ملحورية 
لتمثيل  م�ساعف  دعــم  مــع  القــتــ�ــســادي  التنويع 
املحاكاة  العمل، من خال  اأ�سواق  كافة  املــراأة يف 
العمل  فر�س  وتكثيف  خللق  القدرة  طرح  لكيفية 
تنفيذية  م�سرية  القطاعات اجلديدة من خال  يف 
وخ�سو�سا  لها  املنا�سبة  الب�سرية  املوارد  لتطوير 
ــاء  ــذك جلــهــة املـــواهـــب البــتــكــاريــة والأمتـــتـــة وال

اأحد  تكون  لكي  اململكة  جنــاح  بعد  ال�سطناعي، 
ال�سناعية  لــلــثــورة  والعاملية  الإقليمية  املــراكــز 
ال�سركات  لإقليمية  حل�سرها  ونظرتها  الرابعة 

الكربى يف كون اململكة مركزا رئي�سا لها".
  وراأى اخلرباء وجود قوة اإ�سافية للمملكة وهي 
جائحة  مــع  التعامل  طريقة  يف  ا�سرتاتيجيتها 
ال�سحية،  الرعاية  لتقنية  و�سناعتها  كــورونــا، 
لاأهمية  بالإ�سافة  لها،  عاملي  كنموذج  واعتبارها 
الأو�ــســط  الــ�ــســرق  ملــبــادرة  اململكة  تعطيها  الــتــي 

اأهمية  امل�ستدامة  للتنمية  اإن  حيث  الأخــ�ــســر؛ 
كربى، وكذلك تنمية املواهب والعمل على احللول 
املتقدمة.  ال�سناعية  ــثــورة  ال وتقنيات  الــذكــيــة 
ونظرتها  واملتقدمة  املتجددة  الطاقة  وخ�سو�سا 
وجتديد  لتنويع  الأجـــل  الطويلة  ال�ستثمارية 
موا�سيع  جميعها  اأن  موؤكدين  املبتكرة،  الطاقة 
مع  �سراكتها  نوعية  وكثفت  اململكة  فيها  جنحت 
املوؤثرة  الدول  املنتدى ورفعت م�ساركتها مل�سايف 

والدولة النموذج.

 النظرة المستقبلية لالقتصاد السعودي إيجابية جدًا

شركات ضيافة فاخرة لتشغيل فنادق " البحر األحمر"

29 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية

تبوك - �سعود اجلهني
 وقعت �سركة البحر الأحمر للتطوير 3 اتفاقيات جديدة 
مع عامات جتارية مرموقة يف قطاع ال�سيافة، لإدارة 
وت�سغيل جمموعة من فنادق املرحلة الأوىل من وجهة 

البحر الأحمر.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة البحر الأحمر للتطوير 
جون باغانو:" يوؤكد توقيع هذه التفاقيات على تزايد 
ال�سياحة  �سوق  يف  الفر�س  على  القطاع  رواد  اإقــبــال 
املتنامي بوترية مت�سارعة للغاية يف اململكة، حيث بلغ 
اليوم 12 عامة �سيافة عاملية،  للوجهة  املن�سمني  عدد 
التجارية  العامات  تلك  من  اثنتني  ت�سجيل  عن  ف�سًا 
ال�سرق  يف  ملنتجعاتها  ح�سور  اأول  �سمن  املرموقة 
الأو�سط يف وجهة البحر الأحمر، الذي ير�سم م�ستقبًا 

م�سرقًا لقطاع ال�سياحة ال�سعودي.
اإىل  الــثــاث  الــفــاخــرة  ال�سيافة  �سركات  و�ستن�سم     

التي  العاملية  ال�سيافة  عــامــات  اأبـــرز  مــن  جمموعة 
يف  �سابقًا  الفنادق  وت�سغيل  لإدارة  اتفاقيات  اأبرمت 
هوتلز"؛  "اإدي�سن  �سملت  التي  الأحمر،  البحر  وجهة 
لـ  التابعة  ريجي�س"،  �سانت  ومنتجعات  و"فنادق 
ومنتجعات  و"فنادق  الدولية"؛  ماريوت  "جمموعة 
و"اإ�س  واملنتجعات"؛  للفنادق  و"رافلز  فريمونت"؛ 
ملجموعة  التابعة  ريزيدن�سيز"،   & هوتيلز  اإ�ــس  اإل 
التابعة  حياة"،  و"جراند  "اأكور"؛  العاملية  ال�سيافة 
للفنادق  و"اإنرتكونتيننتال  للفنادق"؛  "حياة  ملجموعة 
واملنتجعات"؛ و"جمموعة جمريا"، وهي �سركة عاملية 

للفنادق الفخمة.
ال�ستثمار وتطوير  اململكة على ت�سريع وترية  وتعمل 
روؤيتها  اإىل  مــرتــكــزًة  اجلــديــدة  ال�سياحية  عرو�سها 
املتنامية،  ال�سيافة  �سوق  احتياجات  لتلبي   ،2030

وتكون وجهة فاخرة ورائدة عامليًا.  

الريا�س- البالد
 حققت ال�سادرات ال�سلعيَّة غري البرتولية يف اململكة 
ارتفاعا بن�سبة 29،4% يف الربع الأول من عام 2022، 
باملقارنة مع الربع الأول من عام 2021؛ حيث �سجلت 

77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال.
بالتجارة  املتعلقة  الإحــ�ــســاء  هيئة  ن�سرة  وك�سفت   
اأن قيمة  الأول،  ل�سهر مار�س والربع  للمملكة  الدولية 
وت�سمل  مار�س  �سهر  خال  البرتولية  غري  ال�سادرات 
مقابل  ريال،  مليون   28،185 بلغت  الت�سدير،  اإعــادة 
2021م،  مــار�ــس  �سهر  خــال  ريــال  مليون   22،467
 ،%25.4 بن�سبة  ريــال،  مايني   5،718 قدره  بارتفاع 
اإىل  البرتولية  غــري  الــ�ــســادرات  ن�سبة  ارتفعت  كما 
الواردات يف الربع الأول اإىل 49.6% مقابل 43.1 % 
يف الربع الأول العام املا�سي، نتيجة لارتفاع الكبري 
لل�سادرات غري البرتولية بن�سبة 29.4% عن الرتفاع 

يف الواردات %12.5،
الربع  يف  ارتفعت  الـــواردات  اأن  الن�سرة  واأو�سحت 
الأول 2022 بن�سبة 12.5% مبقدار 17.4 مليار ريال؛ 
حيث بلغت قيمتها 156.8 مليار ريال يف الربع الأول، 
العام  مــن  الــفــرتة  لنف�س  ريـــال  مليار   139.4 مقابل 
املا�سي، كما ارتفعت قيمة الواردات باملقارنة مع الربع 

الرابع 2021 مبقدار 2.8 مليار ريال ون�سبة %5.5 .
الن�سرة  نتائج  ــادت  اأف ال�سهرية،  البيانات  وبح�سب   
مار�س،  �سهر  خــال  البرتوليَّة  الــ�ــســادرات  قيمة  اأن 
113،978 مليون ريال، مقابَل 51،117 مليون ريال 
ال�سابق، وذلك بارتفاع قدره  للعام  خال �سهر مار�س 
بلغت  فيما   ،%123.0 بن�سبة  ريــال،  مليون   62،861
مار�س  �سهر  خال  للمملكة  ال�سلعيَّة  ال�سادراِت  قيمة 
 73،584 مــقــابــَل  ريـــال،  مليون   142،163 املــا�ــســي 

وذلك  2021م،  عــام  مار�س  �سهر  خــال  ريــال  مليون 
ه 68،578 مليون ريال، بن�سبة %93.2،  بارتفاع قدرمُ
كما بلغت قيمةمُ الوارداِت ال�سلعيَّة للمملكة خال �سهر 
مار�س 2022، 55،230 مليون ريال، مقابَل 50،300 
مليون ريال خال �سهر مار�س 2021م، وذلك بارتفاع 

قدره 4،930 مايني ريال، بن�سبة %9.8.

ارتفاع املناولة
�سهر  خــال  ال�سعودية  املــوانــئ  حققت  ال�سياق،  يف 
بن�سبة  املــنــاولــة  الب�سائع  حجم  يف  ارتــفــاًعــا  اأبــريــل 
مقارنة  طًنا،   20،467،760 و�سل  باإجمايل   %24.28
باملدة املماثلة من العام ال�سابق التي بلغ فيها اإجمايل 
اأطنان الب�سائع املناولة 16،469،432 طًنا، وذلك على 
بن�سبة  العامة  الب�سائع  �سهدتها  التي  الرتفاعات  اأثر 
30.42% واإجمايل 846،912 طًنا، والب�سائع ال�سائبة 
ال�سلبة بن�سبة %0.04 واإجمايل 4،197،607 اأطنان، 
والب�سائع ال�سائبة ال�سائلة بن�سبة %33.35 واإجمايل 
التي  التطوير  خطط  مع  تزامنًا  طًنا،   15،239،870
وكفاءة  جودة  بتعزيز  كربى  اأهمية  "موانئ"  توليها 
اخلدمات املقّدمة للعماء املحليني والدوليني، وحتقيق 
واخلــدمــات  الــبــحــري  النقل  م�سرية  يف  نوعية  نقلة 

اللوج�ستية باململكة.
 1،129 ال�سعودية  املوانئ  يف  ال�سفن  اأعداد  و�سجلت 
مركبة،   66،918 املركبات  عدد  اإجمايل  وبلغ  �سفينة، 
 1،652،219 الغذائية  املواد  اأطنان  اإجمايل  بلغ  فيما 
ال�سعودية خدمات  املوانئ  تقدمي  على  تاأكيد  طًنا، يف 
النمو  حتفيز  يف  تمُ�سهم  امل�ستوى  عالية  لوج�ستية 
ال�سترياد  منظومة  مع  للتكامل  كن  ومتمُ القت�سادي، 

والت�سدير يف اململكة.
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البالد - مها العواودة            

اليمني  الإن�سان  وحقوق  القانونية  ال�سوؤون  وزيــر  اأكــد 

ترتكب  النقالبية  احلــوثــي  ملي�سيا  اأن  عــرمــان،  اأحــمــد 

اأ�سلحة  م�ستخدمة  العزل،  املدنيني  بحق  اإرهابية  جمازر 

امللي�سيا  مبحا�سبة  الدويل  املجتمع  مطالبًا  �سرعية،  غري 

الإرهابية على اإجرامها وتدمريها لليمن.  

الــدويل  املجتمع  على  "يجب  لـ"البالد":  عــرمــان  وقـــال 

الــ�ــســغــط عــلــى احلــوثــيــني لــفــك حــ�ــســار تــعــز املــتــوا�ــســل 

وحما�سبتهم على جرائمهم الب�سعة بحق الإن�سانية داخل 

هذا ال�سجن الكبري وعلى كافة الأرا�سي اليمنية".

والإغــاثــي  الإن�ساين  اململكة  دعــم  اليمني  الــوزيــر  وثمن 

املتوا�سل لليمن، مقدًرا جهود الربنامج ال�سعودي لتنمية 

واإعمار اليمن، الذي يعمل حاليًا على تو�سعة طريق هيجة 

املوت، والرابط بني تعز وحمافظة  امل�سمى طريق  العبد 

الوحيد  املتنف�س  يعد  الطريق  هــذا  اأن  اإىل  ولفت  عــدن. 

اأربعة ماليني ن�سمة يف  ل�سكان تعز، املقدر عددهم بنحو 

بداية  منذ  عليها  اجلائر  احلوثي  احل�سار  ا�ستمرار  ظل 

النقالب على ال�سرعية اليمنية، مو�سحًا اأن ا�ستمرار دعم 

ملي�سيا  وجه  يف  اليمنيني  �سمود  يعزز  ال�سخي  اململكة 

احلوثي الإرهابية ويخفف معاناتهم الإن�سانية. 

ريا�س  احلــقــوقــي  النا�سط  طــالــب  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 

لفك  التحرك  ب�سرورة  املعنية  اجلهات  جميع  الدبعي، 

ح�سار تعز، م�سريًا اإىل اأنه منذ بداية انقالب احلوثيني يف 

2014م فر�ست امللي�سيا ح�سارًا خانقًا على جميع املنافذ 

املوؤدية اإىل مدينة تعز، ومار�ست الكثري من النتهاكات، اإذ 

مت قن�س 365 طفاًل �سقط معظمهم قتلى، مع زراعة العديد 

�سحية،   1350 من  باأكرث  �سحايا  قــدر  التي  الألــغــام  من 

بينهم 541 قتياًل و8146 م�سابًا ومبتورو الأطراف، كما 

مت مداهمة اأكرث من األف منزل يف تعز من قبل احلوثيني.  

وقال لـ"البالد": اإن احل�سار اجلائر ت�سبب يف اإغالق اأكرب 

م�ست�سفى خا�س يف املدينة، وهو م�ست�سفى ال�سعيد الذي 

فيه  متركزت  حيث  ع�سكرية؛  ثكنة  اإىل  احلوثيون  حوله 

امللي�سيا  عطلت  كما  لالأ�سلحة،  خمزنا  واأ�سبح  الدبابات، 

عددًا كبريًا من امل�ست�سفيات اخلا�سة.

)الأربعاء(،  اأم�س  مينية،  م�سادر  ك�سفت  ثانية،  جهة  من 

عن انتهاك حوثي جديد، موؤكدة وفاة اأحد موظفي وكالة 

يف  احلوثية  امللي�سيا  لدى  املختطفني  الأمريكية  التنمية 

�سجونها بالعا�سمة �سنعاء، طبقًا ملن�سة "مين فيوت�سر" 

الأمريكية  التنمية  وكالة  موظف  اأن  مبينة  الإعــالمــيــة، 

لدى  حمب�سه  يف  توفى  العجمي،  عبداحلميد  ب�سنعاء 

جماعة احلوثيني امل�سلحة، يف ظروف غام�سة بعد نحو 

�سبعة اأ�سهر من احتجازه التع�سفي، موؤكدة اأنه مت حرمانه 

من اأدوية الكلى التي كان يتناولها.

واختطفت ملي�سيا احلوثي يف نوفمرب املا�سي، العجمي 

ب�سنعاء،  الأمريكية  ال�سفارة  طاقم  من  اثنني  وموظفني 

عبدالقادر  ال�سفارة  يف  ال�سابق  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  هما 

املــ�ــســريــات حمــمــد �ــســمــا، وقبلها  الــ�ــســقــاف، ومــوظــف 

باأ�سابيع اختطفت كال من جميل اإ�سماعيل موظف بامللحق 

التجاري القت�سادي، وه�سام الوزير موظف يف الوكالة 

الأمريكية، و�سائف الهمداين موظف بالوكالة الأمريكية، 

وحممد  التحقيقات،  ق�سم  يف  موظف  مــردحــي  وب�سام 

خرا�سي موظف يف ق�سم التحقيقات بال�سفارة.

الفائت  اأكتوبر  منت�سف  منذ  احلوثي  ميلي�سيا  و�سرعت 

يف حملة اعــتــقــالت بــحــق عـــدد مــن مــوظــفــي الــ�ــســفــارة 

الأمريكية ب�سنعاء، بع�سهم مت ا�ستدعاوؤهم لجتماع يف 

ومت  منازلهم،  من  اعتقالهم  مت  واآخرون  "ال�سرياتون"، 
�سراح  واأطــلــق  اأيـــام،  لعدة  مكثفة  لتحقيقات  اإخ�ساعهم 

بــارز  قــيــادي حوثي  لقي  ــك،  ذل اإىل  اأيـــام.  قبل  منهم  عــدد 

امللي�سيا، عبدامللك احلوثي، م�سرعه يف  مقرب من زعيم 

ظروف غام�سة بالعا�سمة اليمنية �سنعاء. وقالت م�سادر 

اأمنية: اإن القيادي احلوثي املدعو علي املرت�سى ُعرث على 

اخلا�سعة  �سنعاء،  بالعا�سمة  منزله  يف  مذبوًحا  جثته 

يف  يعمل  كان  املرت�سى،  اأن   م�سيفة  امللي�سيا،  ل�سيطرة 

اجلهاز الأمني املرتبط مبا�سرة بزعيم امللي�سيا احلوثية، 

اخلالفات  اأن  اإىل  ي�سري  ما  "خرب" اليمنية،  لوكالة  وفقًا 

واأ�ــســارت  مــتــاأخــرة.  ملرحلة  و�سلت  الداخلية  احلوثية 

غام�سة،  احلوثي  القيادي  مقتل  ظروف  اأن  اإىل  امل�سادر 

وتندرج �سمن �سراع الأجنحة يف �سفوف امللي�سيا.

اأجنحة  بــني  الــ�ــســراع  تفجر  املا�سية  الــفــرة  و�ــســهــدت 

اإىل  امللي�سيا احلوثية عرب موجة ت�سفيات بينية و�سلت 

دار زعيم احلوثيني مب�سرع اأخيه اإبراهيم احلوثي، الذي 

منزل و�سط �سنعاء،  برفقته يف  واآخرين  ت�سفيته  جرت 

و�سبقتها عمليات قتل واغتيال لع�سرات القيادات احلوثية 

�سمن ال�سراع الداخلي بني قادة امللي�سيا.

أشاد بدعم المملكة اإلنساني.. وزير الشؤون القانونية اليمني لـ           :

الحوثي يرتكب مجازر إرهابية بحق المدنيين العزل

واشنطن تصنف شبكة نفط تابعة إليران وحزب اهلل منظمة إرهابية

صراع الصالحيات يتفاقم في ليبيا

أكدت تشديد العقوبات على طهران حال عدم التوصل التفاق نووي

"الرئاسي" يلغي قرار الدبيبة بإقالة نائب رئيس االستخبارات

وا�صنطن - البالد   

اإيــران  على  ال�سغط  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  ت�سدد 

اإذ   الإرهــاب،  دعم  م�سادر  لتجفيف  املنطقة؛  يف  واأذرعها 

ت�سنيف  )الأربعاء(،  اأم�س  الأمريكية،  اخلارجية  اأعلنت 

�سبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القد�س الإيراين وحزب 

تدر  ال�سبكة  اأن  مبينة  الإرهــابــيــة،  املنظمات  �سمن  الله 

عائدات مبئات املاليني من الدولرات ل�سالح فيلق القد�س 

وحزب الله، ومت اإدراجها على قوائم الإرهاب.

وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان لها: "ال�سبكة الدولية 

يف  م�سوؤولون  يقودها  الأمـــوال  وغ�سل  النفط  لتهريب 

فيلق القد�س باحلر�س الثوري الإيراين، التي �سّهلت بيع 

نفط اإيراين قيمته مئات املاليني من الدولرات ل�سالح كل 

من الفيلق وحزب الله اللبناين"، موؤكدة اأن �سبكة تهريب 

النفط هذه كانت مبثابة عن�سر حا�سم يف احل�سول على 

عائدات من النفط الإيراين، يف ظل العقوبات املفرو�سة 

على طهران.

اأم�س،  مــايل  روبـــرت  لإيـــران  الأمــريــكــي  املبعوث  وقطع 

اإذا  طهران  على  العقوبات  لت�سديد  وا�سنطن  با�ستعداد 

طلبات  تقدمي  من  حمــذرًا  لتفاق،  معها  التو�سل  يتم  مل 

اأي  "�سرنف�س  م�سيفًا:  النووي"،  التفاق  اإطار  "خارج 

طلبات اإيرانية خارج التفاق النووي" يف اإ�سارة �سمنية 

لرف�س وا�سنطن رفع احلر�س الثوري الإيراين عن قائمة 

الإرهاب.

تاأكيد  مع  املا�سي،  مار�س  يف  ر�سميا  املباحثات  وعّلقت 

التفاهم بات �سبه منجز، لكن مع تبّقي نقاط  اأن  املعنيني 

تباين بني وا�سنطن وطهران، اأبرزها طلب الأخرية �سطب 

للمنظمات  الأمريكية  القائمة  من  الثوري  احلر�س  ا�سم 

"الإرهابية" الأجنبية، وهو ماترف�سه الإدارة الأمريكية؛ 
الأمريكية، عن م�سادر مطلعة  اإذ نقلت �سحيفة بوليتكو 

قولها: اإن الرئي�س الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره باإبقاء 

احلر�س الثوري الإيراين على قائمة الإرهاب.

الإيــراين  الثوري  احلر�س  املتحدة،  الوليات  واأدرجــت 

على قائمة "املنظمات الإرهابية الأجنبية" يف عام 2019. 

وكان هذا الت�سنيف جزًءا من حملة "ال�سغط الق�سوى" 

اآنـــذاك  تــرامــب  ــد  دونــال ال�سابق  الرئي�س  فر�سها  الــتــي 

التفاق  من  املتحدة  الوليات  ان�سحاب  بعد  اإيــران  على 

مقابل  النووي  اإيــران  ن�ساط  قيد  قد  كان  الــذي  النووي، 

النووي  التفاق  معار�سو  ويعتقد  العقوبات.  تخفيف 

الإيــراين ميثل تهديًدا يف  الثوري  اأن احلر�س  اإيران  مع 

لإ�سرائيل  كبرًيا  وتهديًدا  الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  معظم 

اأن التفاق النووي �سعيف  والوليات املتحدة، موؤكدين 

العمل  عــودة  ي�ستحق  ل  بحيث  املرحلة،  هذه  يف  للغاية 

النتهاء  يف  �ستبداأ  اأحكامه  بع�س  اأن  اإىل  م�سريين  بــه، 

يف غ�سون ب�سع �سنوات. ويغطي التفاق جمموعة من 

الأمور املتعلقة بالطاقة النووية، بدءا من قدرة اإيران على 

تخ�سيب اليورانيوم وانتهاء بو�سول املفت�سني الدوليني 

التــفــاق  مــن  تــرامــب  وان�سحب  الــنــوويــة.  املــواقــع  اإىل 

النووي يف مايو 2018، وبداأ على الفور يف اإعادة فر�س 

العقوبات النووية، ف�ساًل عن فر�س عقوبات جديدة غري 

نووية تهدف اإىل اإ�سعاف النظام الإيراين.

طرابل�س - البالد   

ا�ستد ال�سراع على ال�سالحيات جمددًا يف ليبيا؛ اإذ اأعلن 

رئي�س املجل�س الرئا�سي حممد املنفي، اأم�س )الأربعاء(، 

عبداحلميد  احلــكــومــة  رئي�س  لــقــرار  واإلــغــاءه  رف�سه 

الدبيبة اإقالة قائد ميلي�سيا "النوا�سي" م�سطفى قدور 

اأنه  موؤكدًا  املخابرات،  جهاز  رئي�س  نائب  من�سب  من 

تلقي  اخلطوة  اأن  اإىل  ي�سري  ما  من�سبه،  يف  �سي�ستمر 

ال�سوء على خالفات حادة بني الرئا�سي واحلكومة.

اخت�سا�سات  من  الــقــرارات  هــذه  مثل  اأن  املنفي  واأكــد 

�ــســادرة  ـــرارات  ق ن�سر  اأن  مــوؤكــدا  الــرئــا�ــســي،  املجل�س 

للوائح  خمالفا  يعترب  الإعــالم  و�سائل  عرب  اجلهاز  عن 

التي  اخلطوة  تعك�س  بينما  بها،  املعمول  والقوانني 

اأقدم عليها املجل�س الرئا�سي غياب التن�سيق بني اأع�ساء 

الإقـــالت  خ�سو�س  يف  ليبيا،  يف  التنفيذية  ال�سلطة 

والتعيينات.

وقرر رئي�س احلكومة عبداحلميد الدبيبة، الذي ي�سغل 

املخابرات  رئي�س  اإقــالــة  الــدفــاع،  وزيــر  من�سب  اأي�سًا 

منطقة  يف  القوي  اللواء  اجلويلي،  اأ�سامة  الع�سكرية 

"النوا�سي"  ميلي�سيا  رئي�س  وكــذلــك  الليبي،  الــغــرب 

ونائب رئي�س املخابرات م�سطفى قدور، ب�سبب دورهما 

فتحي  الربملان  من  املكلف  احلكومة  رئي�س  دخــول  يف 

العا�سمة طرابل�س وما  اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  با�ساغا، 

"النوا�سي"  واإعـــالن  م�سّلحة،  ا�ستباكات  من  اأعقبها 

دعمها لت�سلم با�ساغا ال�سلطة يف طرابل�س.

وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يثري فيها ملف الإقالت 

خالفا  فيها  التعيينات  اأو  ــا�ــســة  احلــ�ــسّ املــنــا�ــســب  مــن 

على  و�سراعا  ليبيا  يف  التنفيذية  ال�سلطة  طريف  بني 

برف�س  الرئا�سي  قــام  واأن  �سبق  حيث  ال�سالحيات، 

ـــرارات لــوزيــرة اخلــارجــيــة جنــالء املنقو�س  ــغــاء ق واإل

الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ــســاء  بع�س  عمل  بــاإنــهــاء 

واإعفاء  ت�سمية  اأن  على  م�سّددا  باخلارج،  والقن�سلية 

عملهم  فــرات  واإنــهــاء  الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ــســاء 

باخلارج من اخت�سا�س املجل�س الرئا�سي جمتمعا دون 

اخلارجية  وزارة  من  مكاتبات  على  بناء  ويتم  غــريه، 

حتال  ثم  احلكومة  على  عر�سها  يتم  الــدويل  والتعاون 

اإلينا للبت فيها مدعمة بالأ�سباب.

يف  ع�سكرية  كتائب  خم�س  قــادة  اتفق  ثانية،  جهة  من 

اجلي�س  قائد  حفر  خليفة  عن  ممثلني  مع  ليبيا  غــرب 

النار،  اإطــالق  وقف  اتفاق  تثبيت  على  الليبي  الوطني 

وحميطها  طرابل�س  العا�سمة  يف  ت�سعيد  اأي  وجتنب 

الق�سايا  وحل  الليبيني  بني  القتتال  اإىل  العودة  وعدم 

بالطرق  احلــكــم  �ــســرعــيــة  مــ�ــســاألــة  فيها  مبــا  اخلــالفــيــة 

ناق�س  الجتماع  اإن  متطابقة:  م�سادر  وقالت  ال�سلمية. 

بناء توافق بني قوات غرب و�سرق ليبيا و�سبل توحيد 

املختلفة،  والع�سكرية  الأمنية  واملجموعات  الأجــهــزة 

يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سيا�سية  الأزمــــة  وم�ستجدات 

م�سكلة  تفاقم  مــع  والتنفيذي  الد�ستوري  بامل�سارين 

متناف�ستني  حكومتني  وجــود  ب�سبب  ال�سلطة؛  �سرعية 

الزمنية  والــرزمــانــة  القانونية  الآجـــال  انتهاء  وقــرب 

خلارطة الطريق.
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جدة ـ خالد بن مر�ضاح              

عرب 9 مناطق تتوا�سل برامج مو�سم جدة 2022 و�ضط ح�ضور كبري 

من قبل الزوار، ويجد اجلميع الفعاليات التي تر�سي ذائقتهم، فمن 

العرو�ض الثقافية اإىل امل�سرحيات والفن والر�سم على الهواء الطلق 

"، ف�سال  " الد�ضم  وبيت الرعب، واملطاعم التي تقدم كافة �سنوف 

زوار  �سوبردوم  مبنطقة  لالألعاب  ال�سيف  مهرجان  تخ�سي�ض  عن 

العامل  يف  مرة  لأول  تقدم  التي  املفاجاآت،  من  بالعديد  جدة  مو�سم 

على م�سرح املهرجان، بالإ�سافة اإىل الت�سوق داخل قبة ال�سوبردوم 

يف متاجر الألعاب املتنوعة واحل�سرية لزوار املهرجان.

ال�سخم،  القيثار  لعازفة  ا  عرو�سً يومًيا  املارينا  مر�سى  يقدم  كما 

وعر�ض  الزجاجات،  وعازف  الباليه،  رق�ض  مع  امل�سيء  والبيانو 

ب�سخ�سيات  وال�ستعرا�سية  املتجولة  الكال�سيكية  الإطــــارات 

خمتلفة، وعازفة التيل�سو داخل البلورة امل�سيئة، اإىل جانب عر�ض 

وعر�ض  املــاريــنــا،  م�سرح  على  وا�ستعرا�سي  م�سيء  مو�سيقي 

والعر�ض  املر�سى،  على  املتجولني  وال�ساك�سفون  الكمان  عازفة 

امل�سرحي املائي الليلي الأول من نوعه.  من ناحية اأخرى، ينطلُق 

الثالثاء املقبل، معر�ض ب�ساط الريح اخلريي يف ن�سخته الواحدة 

للرعاية  الوطنية  اخلــرييــة  املوؤ�س�سة  تنظمه  الــذي  والع�سرين، 

دوم"،  "�سوبر  جــدة  مبــركــز  وذلـــك  "نرعاك"،  املنزلية  ال�سحية 

موؤ�س�سات  بني  ما  ا  عار�سً  150 من  اأكــر  مب�ساركة 

ــة، والأ�ــســر  الــقــطــاع اخلــا�ــض، واجلــمــعــيــات اخلــريي

اخلليجية  التعاون  جمل�ض  ودول  اململكة  يف  املنتجة 

وعدد من جن�سيات خمتلفة.

التي  الأعمال  من  متنوعة  جمموعة  املعر�ض  و�سي�سم 

واملــواهــب  الــ�ــســعــوديــات  املــ�ــســمــمــات  اأنـــامـــل  �ساغتها 

روؤية  خطى  على  واعدة  اآفاقًا  ت�ست�سرف  وهي  الوطنية، 

الريح  ب�ساط  معر�ض  ويــاأتــي  الطموحة.   2030 اململكة 

�سمن مو�سم جدة 2022م، يف ر�سالة حتفيزية وت�سامنية 

مع مبدعات ومبدعي الوطن الغايل، واإيجاد منافذ ت�سويق 

لعر�ض خمتلف منتجاتهم من م�سغولت يدوية، وت�ساميم، 

وملبو�سات، واأزياء ع�سرية.

ُي�سار اإىل اأن هذه الفعالية تاأتي يف اإطار العمل على ا�ستدامة 

رواد  جــهــود  توجيه  نحو   2030 روؤيـــة  م�ستهدفات  حتقيق 

املميزة،  التجارية  العالمات  من  وغريهم  ال�سباب  من  الأعمال 

اإىل  للو�سول  لهم  فر�سة  وتوفري  الإنتاجية،  طاقاتهم  ودعــم 

عالقات  وبناء  اإعالميًا،  عليهم  ال�سوء  وت�سليط  خا�ض،  جمهور 

وتــوا�ــســل بينهم وبــني رجـــال و�ــســيــدات الأعـــمـــال، الأمـــر الــذي 

�سينعك�ض اإيجابًا على اأفراد املجتمع قاطبًة.

عرض إبداعات المصممات السعوديات في بساط الريح
استشراف آفاق واعدة على خطى رؤية المملكة 2030 

10 باحثين لحصر
األلوان التراثية في عسير

3 جوائز عالمية للمنتخب السعودي للفيزياء

�أبها ـ مرعي ع�ضريي               

 يعمل برنامج "طروق ال�سعودية" ل�سون املوروث املو�سيقي والأدائي يف 

اململكة �سمن خطة متكاملة؛ لتوثيق الألوان الرتاثية املو�سيقية والأدائية 

يف جميع مناطق اململكة، التي تهدف اإىل املحافظة عليها وتقدميها حمليًا 

وعامليًا يف �سكٍل يحفز الباحثني والفنانني لدرا�ستها، وال�ستفادة من قيمتها 

"طروق  برنامج  ي�ستكمل  اجلهود  هذه  مع  وات�ساقا  والإن�سانية،  الثقافية 

ال�ضعودية" ل�سون املوروث املو�سيقي والأدائي يف اململكة، برعاية هيئة 

املو�سيقى وهيئة امل�سرح والفنون الأدائية جولته للح�سر امليداين لالألوان 

الرتاثية املو�سيقية والأدائية الغنية يف منطقة ع�سري، وذلك بعد اأن توقفت 

فريق  خاللها  عمل  التي  الفطر،  وعيد  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  اأعماله 

احل�سر املكون من 10 باحثني متخ�س�سني على ح�سر الألوان الرتاثية يف 

اأربع حمافظات هي: حمايل ع�سري، وبارق، ورجال اأملع، واملجاردة، حيث 

�سي�ستكمل الفريق جولته يف باقي املحافظات ح�سب توزيعها اجلغرايف.

مقر  لزيارة  ع�سري  منطقة  اأهــايل  كافة  ال�سعودية"  "طروق  فريق  ويدعو 

 25 وحتى  مايو   25 من  الفرتة  خــالل  اأبها  مبدينة  اأزد  فندق  يف  الفريق 

اأ�سبوع، وذلك للم�ساركة  2022، يومي الأربعاء واخلمي�ض من كل  يونيو 

يف جهود التوثيق يف املنطقة.

ويتبع الربنامج منهجية "الأر�سيف الثقايف" يف وزارة الثقافة واملتوائمة 

"اليون�سكو"، حيث يعمل الفريق خالل جولته على الجتماع  مع منهجية 

يف  الرتاثية  للفنون  واملمار�سني  بــالــرتاث،  واملهتمني  عمومًا،  بــالأهــايل 

املنطقة، و�سانعي الآلت املو�سيقية والإيقاعية، واملوؤرخني واملتخ�س�سني 

�ستمتد  التي  التالية  للمرحلة  متهيدًا  الرتاثية  الألــوان  حل�سر  والباحثني؛ 

عالية؛  اإنتاجية  مبعايري  الألــوان  تلك  توثيق  خاللها  يتم  اأ�سهر   10 لقرابة 

واإنــتــاج  احلــركــي،  لــــالأداء  وتــدويــن  مو�سيقي  وتــدويــن  و�ــســوت  فيديو 

ومواد  اجلمهور،  لعامة  العريق  املــوروث  على  ال�سوء  ت�سلط  وثائقيات 

مرئية و�سوتية متخ�س�سة ي�ستفيد منها الباحثون يف درا�ساتهم، وي�ستلهم 

منها الفنانون يف اأعمالهم املو�سيقية وامل�سرحية والأدائية والفنية عمومًا.

�لريا�ض ـ �لبالد               

يقام  الذي  الدولية  لالأوملبيادات  موهبة  برنامج  �سمن 

اإ�سرتاتيجية مع وزارة التعليم، عزز املنتخب  ب�سراكة 

موا�ساًل  الــكــبــار،  بــني  ح�سوره  للفيزياء  ال�سعودي 

تاألقه بالفوز بـ3 جوائز عاملية يف الأوملبياد الأوروبي 

ال�ساد�سة،  ن�سخته  يف   2022  EuPhO للفيزياء 

 182 بني  من  وذلك  �سلوفينيا.  دولة  ا�ست�سافتها  التي 

ممثلة  اململكة،  لرتفع  دولة،   37 ميثلون  وطالبة  طالبًا 

من  ر�سيدها  التعليم،  ووزارة  "موهبة"  موؤ�س�سة  يف 

حقق  حيث  جــائــزة،   13 اإىل  الأوملــبــيــاد  يف  اجلــوائــز 

الطالب �سادق العباد، من اإدارة تعليم الريا�ض امليدالية 

الربونزية، والطالب حممد الربكات من تعليم ال�سرقية 

جدة  تعليم  مــن  قــدح  ح�سني  والطالب  تقدير،  �سهادة 

�سهادة تقدير.

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  عــام  اأمــني  وقــالــت 

اآمــال  الدكتورة  املكلف  "موهبة"  والإبـــداع  للموهبة 

اإجنـــازات  ل�سل�سلة  ي�ساف  الإجنـــاز  هــذا  اإن  الــهــزاع: 

الطالب  اأن  موؤكدة  الدولية،  املحافل  يف  الوطن  اأبناء 

جنحوا  التناف�سية  وقدراتهم  مبواهبهم  ال�سعوديني 

موؤ�س�سة  اأن  اإىل  الــنــظــر  لفــتــة  اجلـــوائـــز،  ح�سد  يف 

ال�سعوديني  املوهوبني  لتمكني  جاهدة  تعمل  موهبة 

اأ�ساليب  اأحدث  وفق  والكفاءات  املهارات  منظومة  من 

يف  والإ�سهام  العامل،  يف  املوهوبني  ورعاية  اكت�ساف 

حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 ".

الأوملــبــيــاد  املــ�ــســارك يف  الــ�ــســعــودي  الــفــريــق  وخ�سع 

كل  خالله  تلقى  مكثف،  ل�ستعداد  للفيزياء  الأوروبــي 

2385 �ساعة تدريبية يف موهبة، على يد نخبة  طالب 

لعدة  خ�سع  كما  والأجــانــب،  ال�سعوديني  املدربني  من 

اختبارات دورية، وجرى تدريبهم على مهارات التفكري 

غري  فيزيائية  جتــارب  مــع  التعامل  خــالل  مــن  العليا، 

ودولية،  حملية  مل�سابقات  ا  خ�سي�سً َمت  ِمّ �سُ ماألوفة، 

م�ستوى  ذات  لأ�سئلة  ا  خ�سي�سً �سممت  اأدوات  وعرب 

واألغاز، متثل حتديات  اأفكار  عاٍل، حتتوي على  تفكري 

للطالب وتوؤهلهم للمناف�سة على جوائز الأوملبياد.

ومثل الوطن يف الأوملبياد فريق، �سم 5 طالب خا�سوا 

يومًيا،  �ساعات   5 مبعدل  يومني،  مدى  على  الختبار 

عميقة،  باأفكار  م�سائل   3 و�سمل  نظري،  الأول  اليوم 

حتتاج حللول اإبداعية، والثاين عملي .

م�سابقة خم�س�سة  للفيزياء  الأوروبي  الأوملبياد  ويعد 

ق�سرية  مب�سائل  ويتميز  الــثــانــويــة،  املرحلة  لــطــالب 

حتتاج اإىل حلول اإبداعية، وهي م�سابقة مفتوحة لدول 

 5 اإر�ــســال  امل�ساركة  للدول  ويحق  وخارجها،  اأوروبـــا 

الأوملبياد  �سيا�سات  على  وتعتمد  واحــد،  وقائد  طالب 

الدويل ومو�سوعاته.

وانطلقت الدورة الأوىل لالأوملبياد الأوروبي للفيزياء 

الأوملبياد  اأ�ستونيا، ويعتمد مفهوم  2017 يف  يف عام 

امل�سكالت  و�سف  مع  احلقيقية،  البحثية  املواقف  على 

الإبداعية  للحلول  كبرية  م�ساحة  واإتــاحــة  الق�سرية 

للطالب امل�ساركني.

وثّمنت »موهبة« دور �سركائها وزارة التعليم، وال�سركاء 

الإ�سرتاتيجيني، وجهودهم يف تدريب وتاأهيل و�سقل 

الدولية  الأوملــبــيــادات  يف  ال�سعودية  الــفــرق  مــهــارات 

للمناف�سة على اجلوائز، ورفع ا�سم اململكة على من�سات 

التتويج بني دول العامل الأول.

انطالق فعاليات
مهرجان دارين الشعري

الدمام ـ حمود الزهراين 

يف  ال�سعري  داريــن  مهرجان  فعاليات  اأم�ض  انطلقت 

ال�سرقية  املنطقة  نــادي  ينظمه  الــذي  الرابعة،  ن�سخته 

الأدبي، مب�ساركة 60 �ساعًرا و�ساعرًة من اململكة ودول 

جمل�ض التعاون اخلليجي، وذلك بقاعة الأمرية �سحاب 

بنت عبدالله بن عبدالعزيز يف مقر النادي بالدمام.

اأن  اإدارة النادي حممد بودي،  واأو�سح رئي�ض جمل�ض 

جل�سات  �ست  على  حتتوي  املهرجان  من  الن�سخة  هذه 

�سعرية؛ يف كل يوم ثالث جل�سات، و�سهدت تكرمي عدد 

يف  اأ�سهمت  التي  ال�سعودية  الثقافية  ال�سخ�سيات  من 

عّدوا  الذين  اململكة  يف  والثقايف  الأدبــي  احلــراك  دعم 

بني  التوا�سل  و�سائج  متد  و�سل  حلقَة  املهرجان  هذا 

نخب مبدعة من اأبناء املنطقة ال�سرقية بخا�سة واململكة 

بعامة ودول اخلليج العربي.

كما �سهدت فعاليات املهرجان م�ساركات �سعرية متنوعة 

لعدد من ال�سعراء، و�سارك اجلميع مع الفرقة ال�سعبية 

يف فن " العر�سة".

45 مزارعا يستعدون لموسم 
المانجو والفواكه االستوائية

 جاز�ن ـ �لبالد               

جــازان،  مبنطقة  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  فــرع  كّثف 

مهرجان  لنطالق  �سبيا  حمافظة  مع  بالتعاون  ا�ستعداداته 

الذي �سُيقام مبحافظة  2022م،  املاجنو والفواكة ال�ستوائية 

فرع  عــام  مدير  واأو�ــســح  اجلـــاري.  �ــســوال  �سهر  نهاية  �سبيا 

كافة  اأن  اآل عطيف،  املهند�ض حممد بن علي  باملنطقة  الــوزارة 

بالتن�سيق  جهودها  توا�سل  الـــوزارة  بفرع  املعنية  الأق�سام 

النجاح  لتحقيق  امل�ساركة  الإدارات  وكافة  �سبيا  حمافظة  مع 

املاأمول لن�سخة العام احلايل من املهرجان، م�سرًيا اإىل م�ساركة 

الذي  املاجنو  اأنـــواع  اأجـــواد  يعر�سون  مــزارًعــا   45 من  اأكــر 

الفواكه  منتجات  جانب  اإىل  بزراعته،  جــازان  منطقة  ت�ستهر 

واأ�ساف  ــوز.  وامل واجلــوافــة  والتني  الباباي  من  ال�ستوائية 

املهرجان  زوار  تعريف  كذلك  ت�سمل  الــوزارة  فرع  م�ساركة  اأن 

جناحات  حققت  التي  الأخــرى  ال�ستوائية  الفواكه  باأ�سناف 

يف زراعتها، ف�ساًل عن التعريف باخلدمات التي يقدمها الفرع 

منطقة  اأن  اإىل  عطيف  اآل  املهند�ض  واأ�ــســار  املــزارعــني.  لكافة 

جازان ت�سم حالًيا 19109 مزاِرع ماجنو، ت�سم 1،000،000 

�سجرة ماجنو يزيد اإنتاجها ال�سنوي عن 65،000 طٍن، موؤكًدا 

جناحات  يحقق  ال�ستوائية  والفواكة  املاجنو  مهرجان  اأن 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيه  وذلك  عام،  كل  يف  متميزة 

جــازان،  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  حممد  الأمــري 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالعزيز بن حممد 

البيئة  وزارة  من  وبدعم  املنطقة،  اأمــري  نائب  عبدالعزيز  بن 

واملياه والزراعة ممثله بوكالة الزراعة؛ �سواء من خالل فتح 

منافذ بيع ملزارعي املاجنو والفواكه ال�ستوائية، اأو من خالل 

التعريف بالتجارب الزراعية الناجحة ملركز الأبحاث الزراعية 

اأو  القت�سادية،  ذات اجلدوى  ال�ستوائية  الفواكه  للعديد من 

املنطقة  ال�سياحي يف  كاأحد عوامل اجلذب  املهرجان  ا�ستثمار 

التي ت�ستهر برواتها الزراعية، ومواقعها ال�سياحية املتنوعة.



زمان
9 اخلمي�س25 �سوال 1443هـ املوافق 26 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23654

13-10-1382هـ  18-4-1385هـ  

12-4-1385هـ  6-4-1380 هـ 



10
اخلمي�س25 �سوال 1443هـ املوافق 26 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23654

الريا�ض- البالد
مع  احرتافيا  عقدا  البلطان،  خالد  برئا�سة  ال�سباب،  اإدارة  وقعت 
اأعوام، قادما من  املدافع الدويل ال�ساب حممد عي�سى اليامي، ملدة 5 
نادي جنران، ابتداء من الفرتة ال�سيفية املقبلة. لتمثيل ال�سباب خالل 
الفرتة املقبلة. وكان الالعب عي�سى اليامي، قد مت ا�ستدعاوؤه لقائمة 
دوري  يف  املواهب  اأف�سل  من  ويعترب  لل�سباب،  ال�سعودي  املنتخب 

جنران. فريق  ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سية  للمحرتفني" وركيزة  "يلو 

اليامي شبابي 5 مواسم

قبل الجولة األخيرة من دوري" يلو".. 

الخليج والعدالة وهجر األقرب لألضواء.. 
و 5 فرق في مرمى الهبوط 

حائل- خالد احلامد 
دخل دوري" يلو" الأندية الدرجة االوىل 
مرحلة احل�سم لتحديد املتاأهلني اىل دوري 
للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  االأمري  كاأ�س 
املــو�ــســم املــقــبــل، بــعــد رحــلــة طــويــلــة عرب 
اأ�سهر  �سبعة  من  الأكــر  امتدت  جولة،   37
ال�سباق  موا�سم  اأقــوى  و�سهدت  متتالية، 
نــحــو الــ�ــســعــود، مــع الــكــثــري مــن الــنــديــة 
واالإثارة التي �سدت املتابعني حتى اجلولة 
مــا قــبــل االأخــــــرية، ويــكــفــي احلــديــث عن 
مع  فــرق،   5 جمع  ــذي  ال النقطي  التقارب 
الــدوري،  نهاية  على  واحــدة  جولة  تبقي 

وهي )جولة احل�سم(.
الهبوط  مــن  الــهــروب  �ــســراع  �سهد  وقــد 
ـ  بي�سة   ( هــبــوط  تــاأكــد  بعد  اأكـــرب،  اإثــــارة 
ـ الدرعية ( وتبقى مقعد  ـ النه�سة  الكوكب 
ـ  ال�سعلة  ـ  )اجليل  بني  من  �سيكون  وحيد 

ال�ساحل ـ جدة ـ العني(.   

الأقرب لل�صعود   
وهجر  والــعــدالــة  اخلــلــيــج  فـــرق   متلك 

اإىل  �سعودها  لتعلن  باأيديها،  م�سريها 
م�سري  يــتــوقــف  فــيــمــا  االأ�ــــســــواء،  دوري 
ــلــني عــلــى نــتــائــج ثــالثــي  الـــوحـــدة واجلــب

املقدمة.  
ــرق اخلليج والــعــدالــة،  ف تــبــدو حــظــوظ 
ـــدوري  ـــــرب لــلــ�ــســعــود ل وهـــجـــر، هـــي االأق
االأ�ـــســـواء؛ حــيــث يــحــتــاج كــل فــريــق اىل 
واالأخــرية،  القادمة  اجلولة  يف  االنت�سار 

اأو تعر فريقي )الوحدة واجلبلني(.  

    �صيخ الأح�صاء ي�صعد جماهريه   
لالنتظار،  فر�سة  هجر  العبو  يرتك  مل     
ال�سعود  على  قــوة  بكل  املناف�سة  فــقــرروا 
لــدوري املحرتفني، وذلــك خــالل اجلــوالت 
االأربع االأخرية، فاأ�سبح مناف�سا قويا على 

التاأهل، يف اإجناز جدير باالحرتام. 

اآمال معلقة 
ــة االأخــــرية هــي مــن حتــدد  تبقى اجلــول
اللذين  واجلبلني،  الوحدة  فريقي  م�سري 
يدفعان االآن ثمن تفريطهما يف نقاط �سهلة 

عــديــدة كــانــت يف املــتــنــاول، ولــكــن تبقى 
حظوظهما قائمة يف ال�سعود، ولن يتحقق 
الدرعية  على  بانت�سارهما  اإال  ذلــك  لهما 
املقدمة  ثالثي  خ�سارة  وترقب  وال�ساحل، 
اخلليج والعدالة وهجر اأمام جنران وجدة 
وال�سعلة، وتبدو حظوظ اجلبلني �سعيفة 

جدا؛ حيث ياأمل بتعر هجر والوحدة.   

خام�ض الهابطني   
بي�سة  الرباعي"  هـــبـــوط  ـــاأكـــد  ت ــعــد  ب
اإىل  والدرعية"  والــنــهــ�ــســة  والــكــوكــب 
ال�سراع  �سيكون  ر�سميا،  الثانية  الدرجة 
وحتديدا  الهبوط  من  للهروب  اأ�سده  على 
الفريق اخلام�س، و�سيكون التناف�س قويا 
فيما  وال�ساحل،  وال�سعلة  اجليل  فرق  بني 
مبثابة  االآخرين  اخل�سارة  وفوز  �ستكون 

اإعالن هبوط اأيهم ر�سميا.  
اجلــولــة  يف  كلمتها  االأرقـــــام  و�ــســتــقــول 
املثري  الــدوري  نهاية حكاية  االأخــرية، مع 
على بطاقات ال�سعود، فيما طغت احل�سرة 

على الفرق الهابطة.   

بعد تتويجها بذهبية األلعاب اإللكترونية الخليجية 

المجلس األولمبي اآلسيوي يهنئ نجد فهد

جدة – البالد
ال�سعودي  املنتخب  اإىل جند فهد، العبة  التهنئة  االآ�سيوي  االأوملبي  وجه املجل�س 
للريا�سات االإلكرتونية، بعد فوزها بامليدالية الذهبية يف مناف�سات الفرق يف دورة 

االألعاب اخلليجية الثالث بالكويت 2020.
وكتب ح�ساب املجل�س االأوملبي االآ�سيوي على تويرت باللغة االإجنليزية: "القدرة 
التهاين لنجد فهد  باأحر  االآ�سيوي  االأوملبي  على حتطيم احلواجز!. يتقدم املجل�س 
التي اأ�سبحت اأول �سيدة �سعودية تفوز مبيدالية ذهبية يف دورة األعاب دول جمل�س 

التعاون اخلليجي الثالثة بح�سولها على لقب كرة القدم االإلكرتونية".
وكان املنتخب ال�سعودي لالألعاب االإلكرتونية لل�سيدات الذي تكون من" جند فهد 
واأفراح حممد" قد توج بامليدالية الذهبية اأي�سا يف دورة االألعاب اخلليجية الثالثة 
بالكويت، وتوج �سمو االأمري فهد بن جلوي نائب رئي�س اللجنة االأوملبية ال�سعودية، 
رئي�س الوفد ال�سعودي يف الدورة، واالأمري في�سل بن بندر رئي�س االحتاد ال�سعودي 

للريا�سات االإلكرتونية، الالعبتني بعد فوزهما االأ�سبوع املا�سي.



جدة – البالد
كثث�أكثثر عالمة  مثثدريثثد  ريثث�ل  نف  �صُ
قيمة  القدم  كثثرة  اأندية  بني  جت�رية 
يف الع�مل بواقع ملي�ر و525 مليون 
الأوىل يف  املرتبة  احتل  كم�  يورو، 
ق�ئمة الأندية الأقوى ع�مليً�، بح�صب 
اأحدث تقرير �صدر عن �صركة "براند 
ف�ين�ن�س" الربيط�نية لال�صت�ص�رات.
الذي   ،2022 لع�م  تقريره�  ويف 
يحلل اأكر 50 عالمة جت�رية لأندية 
كرة القدم الأكر قيمة، احتلت اأندية 
الث�نية،  املرتبة  الإ�صب�ين  الثثدوري 
فثثيثثمثث� يثثتثثعثثلثثق بثثث�لأ�ثثثصثثثرع منثثثثوًا يف 
تقييمه� وظهرت 8 منه� يف الق�ئمة.

حل  مثثثدريثثثد،  ريثثثث�ل  جثث�نثثب  واإىل 
الثثثثث�لثثثثثة،  بثثر�ثثصثثلثثونثثة يف املثثثرتثثثبثثثة 

اإ�صبيلية  ثم   12 الث  مدريد  واأتلتيكو 
)30( وف�لن�صي� )34( واأتلتيك بلب�و 
وبيتي�س   )40( وفثثيثث�ريثث�ل   )39(

.)43(
ريثث�ل  زاد  الثثدرا�ثثصثثة،  لهذه  ووفثثقثثً� 
التج�رية  عالمته  قيمة  مثثن  مثثدريثثد 
بن�صبة 19% مق�رنة ب�لع�م ال�ص�بق، 
مليون  و525  مثثلثثيثث�ر  اإىل  لثثتثث�ثثصثثل 

يورو.
الثثتثثوايل،  على  الثثرابثثعثثة  ولل�صنة 
"العالمة  بثثلثثقثثب  الثثثريثثث�ل  احثثتثثفثثظ 
الأندية  بني  قيمة  الأكثثر  التج�رية 
يف الع�مل" وللمرة الأوىل ف�ز بلقب 

الأقوى". التج�رية  "العالمة 
ويثثثرجثثثع ارتثثثفثثث�ع قثثيثثمثثة الثثعثثالمثثة 
التج�رية اخل��صة اإىل جمموعة من 

العوامل، كم� يو�صح التقرير.
وبثثحثث�ثثصثثب الثثتثثقثثريثثر فثثثث�إن الثثريثث�ل 
الثثتثثجثث�ريثثة  الثثعثثالمثثة  قثثثوة  "ح�ّصن 
ومثث�ثثصثث�ر الإيثثثثثثرادات الإيثثجثث�بثثي لثثه. 
وواعثثثدًا  قثثويثثً�  انعك��صً�  يعد  وهثثثذا 
يف   %10 بن�صبة  النثثخثثفثث��ثثس  بثثعثثد 
ع�نى  الثثذي  التج�رية  العالمة  قيمة 
منه الع�م امل��صي، ب�صبب ح�لة عدم 
وم�ص�عر  كثثوفثثيثثد-19  جثثراء  اليقني 
الثثثدوري  م�صكلة  جثثثراء  امل�صجعني 

الأوروبي املمت�ز".
اأن  بثثعثثد  بثثر�ثثصثثلثثونثثة  ت�صنيف  وتثثثراجثثثع 
رغم  امل��صي  املو�صم  الث�ين  املركز  احتل 
 ،%5 بن�صبة  التج�رية  عالمته�  قيمة  زي�دة 
تقدم  الثثثذي  �صيتي  م�ن�ص�صرت  وجتثثثث�وزه 
بف�رق  الث�ين  املركز  وانتزع   %19 بن�صبة 

و327  ملي�ر  )بواقع  فقط  يثثورو  مليوين 
مليون يورو بدل من ملي�ر و325 مليونً�(.
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بـ 1.5 مليار يورو.. الريال العالمة التجارية األغلى في العالم النني 
يمدد عقده مع اآلرسنال

جدة – البالد
عقدًا  النني  حممد  امل�صري  الدويل  الو�صط  لعب  وّقع 
اآر�صن�ل، خ�م�س الدوري الإجنليزي، بح�صب  جديدًا مع 

م� اأعلن ن�دي �صم�ل لندن. 
واأحرز النني 5 اأهداف ومّرر 10 كرات ح��صمة يف 147 
مب�راة مع اآر�صن�ل يف خمتلف امل�ص�بق�ت، منذ ان�صم�مه 

اىل �صفوفه ق�دم� من ب�زل ال�صوي�صري ع�م 2016. 
اجلديد  العقد  مثثدة  عن  لندن  �صم�ل  نثث�دي  يك�صف  ومل 
كثث�ن عقده  عثث�ًمثث�، والثثثذي  العمر 29  مثثن  الثثبثث�لثثغ  لثثالعثثب 
ال�ص�بق �صينتهي يف نه�ية يونيو، فيم� اأ�ص�رت ال�صحف 
واحدة  �صنة  الرتك�ز  لعب  عقد  متديد  اإىل  الإجنليزية 

ق�بلة للتجديد. 
على  الن�دي  ملوقع  اأرتيت�  ميكل  الإ�صب�ين  مدّربه  وق�ل 
الإنرتنت: "مو جزء مهم حًق� من الفريق. اإنه يجلب ط�قة 
وحم��ص� والتزاًم� ل نه�ية لهم للفريق، وهو حمبوب من 

اجلميع". 

وخثث�رج  داخثثل  لن�  ب�لن�صبة  مهم  لعثثب  "اإنه  واأ�ثثصثث�ف: 
�صعيد  واأنثثث�  ال�صب�ب  لالعبين�  حقيقية  وقثثثدوة  امللعب، 

لبق�ئه". 
من جهته، ق�ل النني: "اأحب هذا الن�دي واأ�صعر ب�أنني 

جزء من هذه الع�ئلة". 
واأ�ص�ف: "اأريد ال�صتمرار يف هذا الن�دي الرائع واأن� 

�صعيد جًدا ومتحم�س جًدا للم�صتقبل". 
هذا  "برميريليغ"  الثثث  يف  مثثبثث�راة   14 النني  وخثث��ثثس 
املركز اخل�م�س، و�ص�هم  اآر�صن�ل يف  اأنه�ه  الذي  املو�صم 
الأمم  لك�أ�س  النه�ئية  املثثبثث�راة  بثثالده  منتخب  بلوغ  يف 
ال�صنغ�ل  اأمثثث�م  خ�صر  حيث  الثثكثث�مثثريون،  يف  الأفريقية 

بركالت الرتجيح. 
وتوج النني مع "املدفعجية" بك�أ�س الحت�د الإجنليزي 
مو�صم  وق�صى  مثثعثثه،   2017 يف  الأول  مو�صمه  خثثالل 
ب�صيكت��س  نثث�دي  يف  الإعثث�رة  �صبيل  على   2020-2019

الرتكي.

المغامر الشيباني
يصل ألعلى قمة جبل إفرست

في إنجاز سعودي مميز ..

الريا�س- البالد
بدر  ال�صعودي  املغ�مر  حقق 
�صعوديً�  اإجنثثث�زًا  ال�صيب�ين، 
ثثلُّثثَقثثه قثثمثثة جبل  جثثثديثثثدًا بثثَتثث�ثثصَ
لأعلى  والثثو�ثثصثثول  اإفثثر�ثثصثثت، 
قثثمثثة يف الثثعثث�مل عثثلثثى ارتثثفثث�ع 

)8.848م(.
ال�صمو  �ثثصثث�حثثب  هثثنثث�أ  وقثثثد 
بن  عبدالعزيز  الأمثثري  امللكي 
تركي الفي�صل وزير الري��صة 
يف ات�ص�ل ه�تفي املغ�مر بدر 
الإجنثث�ز  هذا  على  ال�صيب�ين، 
يتمتع  م�  اإىل  م�صريًا  املميز، 
به ال�صب�ب ال�صعودي من همة 
حتقيق  نحو  ع�ليني  وطموح 
والأرقثثث�م  الإجنثثثث�زات  اأف�صل 
لثثثبثثثالدهثثثم عثثثلثثثى الأ�ثثثصثثثعثثثدة 

وامل�صتوي�ت ك�فة.

العالمات التجارية الـ 10 األكثر قيمة 

ألندية كرة القدم لعام 2022

1- ري�ل مدريد 1.5 ملي�ر
2- م�ن�ص�صرت �صيتي 1.3

3- بر�صلونة 1.3
4- ليفربول 1.3

5- م�ن�ص�صرت يون�يتد 1.3
6- ب�يرن ميونيخ 1.1

7- ب�ري�س �ص�ن جريم�ن 1 ملي�ر
8- توتنه�م 0.9 ملي�ر

9- ت�صيل�صي 0.9 ملي�ر
10- اآر�صن�ل 0.8 ملي�ر.



الظهران - البالد
"�أرجيحة"  ف��ي��ل��م  ح��ظ��ي 
رنيم  �ل�سعودية  للمخرجة 
�سمن  �ملُ�����س��ارك  �مل��ه��ن��د���س، 
مهرجان  يف  �ململكة  ج��ن��اح 
دورت��ه  يف  �ل�سينمائي  ك��ان 
 10 ب���اه���ت���م���ام   ،75 �ل������� 
بالإنتاج  متخ�س�سة  �سركات 

�ل�سينمائي عاملًيا.
وق��������ال م����دي����ر �مل�������س���رح 
مركز  يف  �لأد�ئ��ي��ة  و�لفنون 
�مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ث��ق��ايف 
�لعاملي "�إثر�ء" ماجد �سّمان: 
�إب���ر�ز  على  يعمل  �مل��رك��ز  �إن 

�ملو�هب �لوطنية يف خمتلف �ملحافل �لعاملية، م�سريً� 
"�إثر�ء"،  "�أرجيحة" حظي بدعم ورعاية  فيلم  �أن  �إىل 
ويج�ّسد ق�سة طفلة تبلغ من �لعمر 10 �أعو�م، �عتادت 
عمله  �إىل  بها  يتوجه  مرة  كل  يف  و�لدها  توديع  على 
له  ود�ع��ه��ا  حلظة  وخ��ال  للمملكة،  �جلنوبي  باحلد 
تطلب منه �لرتدد �إىل مكان بد�خله، وبعد غياب و�لدها 

�لبحث عنه م�سرتجعة �سريطا من  بد�أت �لطفلة رحلة 
�مللك  مركز  وي�سارك  تهام�سه.  كانت  عندما  �لذكريات 
عبد�لعزيز �لثقايف �لعاملي "�إثر�ء"، للمرة �لثانية على 
�لتو�يل يف مهرجان كان �ل�سينمائي من خال عر�س 
"رقم هاتف قدمي" للمخرج  فيلمني �أنتجهما بعنو�ن : 
"�أرجيحة"  وفيلم  �سعيد،  علي  �ل�سينمائي  و�لكاتب 

للمخرجة رنيم �ملهند�س.

أخيرة
اخلمي�س25 �سوال 1443هـ املوافق 26 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 1223654

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

إطالق البوابة الوطنية لخدمات األمن السيبراني
�لريا�س - �لباد

�أم�س  �لريا�س  يف  �ل�سيرب�ين،  لاأمن  �لوطنية  �لهيئة  د�سنت 
)�لأربعاء(، �لبو�بة �لوطنية خلدمات �لأمن �ل�سيرب�ين »ح�سني« 
و�لرتقاء  باململكة  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  م�ستوى  رف��ع  �إىل  �لهادفة 
باآلية تقدمي �خلدمات و�حللول �ل�سيرب�نية و�إد�رتها ودعم �آليات 

�لتو��سل للجهات �لوطنية �مل�ستفيدة.
ماجد بن حممد  �ملهند�س  �ل�سيرب�ين  �لأمن  وقال حمافظ هيئة 

�أ�سا�سيًا حلماية �مل�سالح  �ملزيد: �إن �لأمن �ل�سيرب�ين بات مقومًا 
قطاعه  ويت�سم  �حل�سا�سة،  �لتحتية  و�لبنى  للمملكة  �حليوية 
�لأمر  تعقيدها؛  و�زدي��اد  �لهجمات  �أ�ساليب  يف  �ل�سريع  بالتطور 
�لذي يحتم على �لدول �أن تكون يف حال جاهزية م�ستمرة ولديها 
�لأ�سول  حلماية  مرن  ب�سكل  �ملتغري�ت  مع  �لتعامل  على  �لقدرة 
�أن  �إىل  م�سريً�  �ل�سيرب�نية،  �لهجمات  خطر  وحتييد  و�ملمتلكات 
�لأمن  �ل�سعودي يف  �لنموذج  ثمر�ت  �إحدى  ُتعد  »ح�سني«  بو�بة 

�ل�سيرب�ين �لر�ئد عامليًا. وبينت �لهيئة �أن تد�سني �لبو�بة �لوطنية 
يف  جهودها  �سمن  ياأتي  »ح�سني«،  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  خلدمات 
�لو�سول  �لوطنية وفق روؤية حمددة نحو  �لتحتية  �لبنى  حماية 
�أن  �إىل  م�سرية  وم��وث��وق،  �آم��ن  �سعودي  �سيرب�ين  ف�ساء  �إىل 
ممت على �لنحو �لذي ميّكن �جلهات �لوطنية من �لقيام  �لبو�بة �سُ
من  �أكرث  خدماتها  و�ست�ستهدف  �ل�سيرب�ين.  �أمنها  جتاه  مبهامها 

.2022 �جلاري  �لعام  نهاية  يف  وطنية  جهة   400

تقنية استثنائية للبحث 
عن الصور بـ»كروم«

»أرجيحة« يحظى باهتمام شركات إنتاج عالمية403 ألف قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فول

»هيئة االتصاالت« تدعو لطرح 
مرئيات »حيادية الشبكة«

البالد - وكاالت
كروم"  "جوجل  مت�سفح  �أن  عاملية،  تقنية  تقارير  �أك��د 
ُو�سفت  �ل�سور  عن  بحث  وتقنيات  ميز�ت  على  �سيح�سل 
ب�"�ل�ستثنائية". وقال موقع "ذ� فريج" �لتقني �ملتخ�س�س: 
عمليات  �إجر�ء  من  قريًبا  �مل�ستخدمني  "كروم" �سيمّكن  �إن 
�لبحث عن �ل�سور يف برنامج �لتعرف على �ل�سور �ل�سهري 
"جوجل لين�س" دون مغادرة �ل�سفحة، بينما �ستكون تلك 
�سطح  �أج��ه��زة  على  "كروم"  �إ���س��د�ر  على  متاحة  �لتقنية 
يخرجك  ولن  و�ملحمولة،  �ل�سخ�سية  و�حلو��سيب  �ملكتب 

�إىل عامة تبويب جديدة �أو �سفحة جديدة.
يف  ذل��ك  م��ن  ب���دًل  �ل�����س��ور  ع��ن  �لبحث  نتائج  و�ستظهر 
رغبتك  حالة  يف  وميكنك  �لويب،  �سفحة  ميني  على  لوحة 
�أن  �أكرث تعمًقا؛  �ل�سورة ب�سورة  �لبحث د�خل م�سدر  يف 
�ل�سغط  مبجرد  جديدة  تبويب  عامة  �إىل  حينها  تخرج 
�لبحث. و�سيمكن لأي م�ستخدم  �لناجتة يف  على �ل�سورة 
على  �لنقر  لين�س"، من خال  "جوجل  تقنية  د�خل  �لبحُث 
عن  "�لبحث  ج��دي��ًد�  خ��ي��اًر�  ليجد  �لأمي���ن؛  ب��ال��زر  �ل�سور 

�ل�سورة عرب جوجل لين�س".

الريا�ض - البالد
كمية  تهريب  حم��اول��ة  �لأم��ن��ي��ة،  �جل��ه��ات  �أحبطت 
د�خل  خمباأة  �ملخدر  �لإمفيتامني  �أقر��س  من  كبرية 

�سحنة فول.

ملكافحة  �لعامة  للمديرية  �لر�سمي  �ملتحدث  وقال 
�ملخدر�ت �لر�ئد حممد �لنجيدي: �إن �ملتابعة �لأمنية 
ت�ستهدف  �لتي  �ملخدر�ت  وترويج  تهريب  ل�سبكات 
حماولة  �إحباط  عن  �أ�سفرت  و�سبابها،  �ململكة  �أم��ن 
خم��در،  �إم��ف��ي��ت��ام��ني  ق��ر���س   )403،000( ت��ه��ري��ب 
و�سبطها بحوزة مقيم من �جلن�سية �ل�سورية 
د�خل  خمباأة  ج��دة،  مبحافظة  ومو�طن 
با�ستيكية  ق��و�ل��ب  يف  ف��ول  �سحنة 
على هيئة حبات �لفول. مت �إيقاف 
�مل��ت��ه��م��ني و�ت���خ���اذ �لإج�����ر�ء�ت 
بحقهما  �لأول����ي����ة  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة 
و�إحالتهما �إىل �لنيابة �لعامة.

وز�رة  �أن  �لنجيدي،  و�أك���د 
�لأمنية  بقطاعاتها  �لد�خلية 
هيئة  م��ع  وبالتن�سيق  ك��اف��ة، 
و�جل��م��ارك،  و�ل�سريبة  �ل��زك��اة 
ل��ك��ل من  م�����س��ت��م��رة يف �ل��ت�����س��دي 
�ململكة  ����س��ت��ه��د�ف  نف�سه  ل��ه  ت�����س��ول 

و�سبابها باملو�د �ملخدرة.

جدة - البالد
حول  مرئياتهم  لطرح  �لعموم  �ملعلومات  وتقنية  �لت�سالت  هيئة  دعت 
بع�سويتها  �ملرتبطة  مبادر�تها  �سمن  �ل�سبكة"،  حيادية  "تنظيمات  وثيقة 
خال  من  �لرقمي  �لقت�ساد  لتعزيز  وذل��ك  �لرقمي،  �ملحتوى  جمل�س  يف 
و�لبتكار  �ملناف�سة  وت�سجيع  �خلدمة  ج��ودة  و�سمان  �مل�ستخدم  حماية 
بالإ�سافة  �لت�سالت  نظام  يف  �لو�ردة  ملهماتها  وفقًا  و�ل�سفافية؛  �لرقمي 
�إىل حتفيز �ملحتوى �لرقمي وت�سجيع �ل�ستثمار وحتويل �لبنية �لتحتية 

للو�سائط �لرقمية.
يف  �مل�ستخدم  م�سالح  حماية  ل�سمان  تهدف  �لوثيقة  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�لو�سول �إىل �ملحتوى �مل�سموح به نظاًما، وحتقيق مبادئ �مل�ساو�ة وعدم 
�لتمييز بني مقدمي �ملحتوى �ملحلي، �إىل جانب تعزيز �ملناف�سة و�لبتكار 

�لرقمي، و�سمان ��ستمر�ر حتكم مقدمي �خلدمات بعمليتهم.
وحثت �لهيئة جميع �جلهات ذ�ت �لعاقة د�خل وخارج �ململكة و�لعموم 
�ملحتوى  جمل�س  ي��ويل  حيث  �مل��ق��رتح��ات،  وت��ق��دمي  مرئياتهم  �إب���د�ء  �إىل 
و�مل�ستثمرين  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  جميع  �إ�سر�ك  �أهمية  و�لهيئة  �لرقمي 
ورو�د �لأعمال يف عملية �سياغة �لتنظيمات، حيث �سيتم ��ستقبال �ملرئيات 

حتى تاريخ 24 يونيو 2022.

أعراض جفاف تستدعي 
مراجعة الطبيب 

الريا�ض - البالد
�أكدت مدينة �مللك �سعود �لطبية، �أن هناك ثاثة �أعر��س ت�ستدعي 

مر�جعة �لطبيب حال �إ�سابة �لأطفال باجلفاف.
�أو  �مل�ستمر،  �لتقيوؤ  �أو  �لإ�سهال  يف  تتمثل  �لأعر��س  �أن  وبينت 
حال عدم �لرغبة يف تناول �مل�سروبات، مو�سحة �أن �أعر��س جفاف 
�لطفل تتمثل يف �ل�سعور بالعط�س و�لتبول مر�ت �أقل خال �ليوم.

�إ�سهال  �إىل  تتدهور  قد  �لأعر��س  �إن هذه  �لطبية:  �ملدينة  وقالت 
م�ستمر لعدة �أيام، �أو �لتقيوؤ لأكرث من يوم، �أو عدم �حتفاظ �لطفل 
�ساعات،  لعدة  �أي م�سروب  تناول  �لرغبة يف  �أو عدم  باأي �سو�ئل، 
كما ن�سحت يف حال ظهور هذه �لأعر��س مبر�جعة �لطبيب فورً�؛ 

لفح�س �لطفل و�حل�سول على �ل�ست�سارة �لطبية �لازمة.

فوائد حبة البركة 
للتخسيس قيد الدراسة

جدة - البالد
ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ي ح��دي��ث، �أن ف��و�ئ��د ح��ب��ة �ل��ربك��ة 
للتخ�سي�س ل تز�ل قيد �لدر��سة، ولي�ست مثبتة علميًا، يف 
على  ي�ساعد  �أن  ميكن  ��ستخد�مها  �أن  �لبع�س  يعتقد  وقت 

�لتخل�س من �لوزن �لز�ئد.
وبني �لتقرير �أن نتائج 11 در��سة علمية �أجريت يف هذ� 
�ل�سدد، �أكدت �أنه ميكن ل�ستهاك �حلبة �ل�سود�ء �أن ي�ساعد 
�خل�سر  حميط  وخف�س  �جل�سم  كتلة  موؤ�سر  خف�س  على 
در��سة  ملخرجات  "تبًعا  و�أ���س��اف:  ح��ادة.  م�ساعفات  دون 
حديثة �أجريت عام 2021 على فئر�ن خمربية، لوحظ �أن 
م�ستويات  خف�س  على  ي�ساعد  قد  �لربكة  حبة  زيت  تناول 

مقاومة �لأن�سولني وخف�س وزن �جل�سم كذلك".
وعلى �لرغم من �أن فو�ئد حبة �لربكة للتخ�سي�س قد تكون 
بحٍث  قيد  ت��ز�ل  ول  يقيًنا،  مثبتة  لي�ست  �أنها  �إل  موجودة 
�إىل  �لتنويه  وجب  �إنه  قال:  �لذي  للتقرير،  وفقا  ودر��سة، 
�أن هذه �لو�سفة قد ل تائم �جلميع، ف�سًا عن �أنها لي�ست 
بديًا للحمية �ل�سحية وممار�سة �لريا�سة، �لتي تعد �لطرق 

�لناجعة و�ل�سحية �لأف�سل لفقد�ن �لوزن �لز�ئد.

3
فروسية األطفال

تهتم العديد من االأ�ضر ال�ضعودية بتدريب اأبنائها على ركوب اخليل؛ ليكونوا فر�ضانًا على ظهورها، لذلك ا�ضتهوت هذه الريا�ضة الكثري من االأطفال 
مبختلف املناطق، بينما انت�ضرت مرابط وا�ضطبالت للخيول فاأ�ضهمت يف تعزيز هذه الهواية عند االأطفال، الذين اكت�ضبوها من االآباء. وتكمن اأهمية 
ريا�ضة ركوب اخليل لالأطفال يف حت�ضني اللياقة البدنية وتنمية الثقة بالنف�ض وحتمل امل�ضوؤولية وال�ضرب، اإ�ضافة اإىل اإ�ضغال وقت الفراغ ب�ضكل مفيد 

وممتع. ويبدو اأحد االأطفال يف ا�ضطبل خيول مبنطقة احلدود ال�ضمالية، وقد تدرب على اخليل يف مربط والده قبل عامني.
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