الفي�صل يتابع جتهيزات خدمة احلجاج
جدة -البالد

نقل الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جلنة احلج
املركزية� ،شكر وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله -
وحكومته الر�شيدة ،لكافة العاملني يف خدمة �ضيوف الرحمن.
جاء ذلك خالل تفقده جممع �صاالت احلج والعمرة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة؛ لالطمئنان
على �سري العمل ،والوقوف على اال�ستعدادات وجتهيز اخلدمات للحجاج القادمني عن طريق املطار،
واخلطط الت�شغيلية للأجهزة املعنية .عقب ذلك ،تر�أ�س �سموه يف �صالة احلج والعمرة اجتماع
جلنة احلج املركزية ،ملناق�شة املو�ضوعات املتعلقة مبو�سم احلج ،ومتابعة ا�ستعدادات وخطط
اجلهات احلكومية ذات العالقة ب�أعمال مو�سم حج هذا العام ،ومتابعة توفر جميع الرتتيبات
والإجراءات الالزمة؛ لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�ضيوف بيت الله احلرام.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

تعزيز خمزون القمح الإ�سرتاتيجي
الريا�ض  -البالد

ت��ع��زي�� ًزا مل��خ��زون القمح الإ���س�ترات��ي��ج��ي� ،أكملت امل�ؤ�س�سة العامة
للحبوب �إجراءات تر�سية الدفعة الثالثة من القمح امل�ستورد لهذا العام،
بكمية � 495ألف طن للتوريد من منا�شئ �أوروب��ا ،و�أمريكا ال�شمالية
واجلنوبية ،و�أ�سرتاليا.
و�أكد حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب املهند�س �أحمد بن عبدالعزيز
الفار�س� ،أن موانئ اململكة م�ستمرة يف ا�ستقبال بواخر القمح املتعاقد

عليها؛ وفق جداول التوريد املعتمدة ،مبي ًنا �أن التعاقد على هذه الدفعة
ي�أتي يف �إطار تعزيز املخزون الإ�سرتاتيجي من القمح واحلفاظ عليه
عند امل�ستويات الآمنة ،وتلبية كل احتياجات �شركات املطاحن من القمح.
ب��ال��ت��وازي م��ع ذل��ك يتوا�صل ا�ستالم القمح املحلي م��ن امل��زارع�ين
للمو�سم ال��زراع��ي احل��ايل حتى �أكتوبر املقبل ،وق��د مت ا�ستالم كمية
� 326ألف طن ،وذلك يف �إطار خطتها لتنويع م�صادر �شراء القمح ودعم
املخزونات الإ�سرتاتيجية منه.
6

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

ال�شورى ميرر نظام امل�ساهمات العقارية
جدة  -عادل بابكري

وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته �أم�س ،على م�شروع نظام امل�ساهمات
العقارية ،الهادف �إىل تنظيم الن�شاط ورفع م�ستوى ال�شفافية والإف�صاح
فيه ،وحماية حقوق جميع الأط��راف ،وعلى م�شروع نظام بيع وت�أجري
م�شروعات عقارية على اخلارطة لرفع كفاءة القدرات املحلية املمار�سة.
وارتكز م�شروع النظام على عدد من العنا�صر الرئي�سة؛ حيث تناول نطاق
�سريان النظام على الأ�شخا�ص االعتبارية املمار�سة لن�شاط بيع وت�أجري

م�شروعات عقارية على اخلارطة .كما وافق املجل�س على م�شروع نظام
�إمدادات الطاقة؛ بهدف تنظيم تخ�صي�ص جميع �أنواع الطاقة مل�ستهلكيها
يف جماالت الكهرباء ،وتكرير الزيت اخلام ،و�إنتاج البرتوكيماويات،
وال�صناعة ،والتعدين ،والزراعة والإن�شاءات ،واالت�صاالت ،والنقل،
واخل��دم��ات اللوج�ستية وغ�يره��ا ،و�إ���ص��دار تراخي�ص �أن�شطة الغاز
الطبيعي و�سوائله ،التي ت�شمل النقل واملعاجلة ،والتجزئة وتنقية الغاز
والتجميع ،والتخزين ،والتوزيع املحلي.
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418

«ال�سقا»

ترخيصا صناعيا
وتعدينيا جديدا

يشعل حنين الطيبين

جدة  -البالد

ك�شفت ال��ن�����ش��رة ال�شهرية لل�صناعة
والتعدين� ،أن ع��دد الرتاخي�ص اجلديدة
خ�لال الأ�شهر الأرب��ع��ة الأوىل م��ن العام
اجل������اري ،و���ص��ل �إىل  332ت��رخ��ي�� ً���ص��ا
�صناعيًا� ،إ�ضاف ًة �إىل �إجمايل امل�صانع التي
نف�سها والبالغة
ب��د�أت الإنتاج يف الفرتة ِ
 558م�����ص��ن��عً��ا ،ب��ا���س��ت��ث��م��ارات ت�صل
�إىل  16.4مليار ري���ال .وب��ل��غ �إج��م��ايل
اال�ستثمارات بالقطاع ال�صناعي 1,356
تريليون ريال ،وعدد امل�صانع 10,561
م�صنعًا ،فيما بلغ عدد الرخ�ص ال�سارية
يف ال��ق��ط��اع التعديني  2,126رخ�ص ًة
َت���� َت���� َو َّزعُ ب�ين  1,359رخ�����ص�� ًة ملحاجر
مواد البناء ،و 559رخ�صة ا�ستك�شاف،
و 164رخ�صة ا�ستغالل للتعدين واملناجم
ال�صغرية ال�سارية.
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جدة  -خالد بن مر�ضاح
ال زال بيننا م��ن يتذكر اخل��دم��ات اجلليلة
التي ك��ان يقدمها "ال�سقا" ..فامل�سمى جاء
من ال�سقاية؛ حيث �سادت تلك املهنة قبل
�أن تندثر ،بفعل التطور الكبري وال�سريع
ال���ذي عا�شته وتعي�شه اململكة يف كافة
مناحي احلياة ،حتى باتت م�ضر ًبا للمثل،
بل بلغت مرحلة مزاحمة الدول املتقدمة
يف التناف�سية العاملية ،مبجاالت علمية
وتنموية كثرية.
"ال�سقا" ال���ذي ك��ان ي��ج��وب البيوت
ل��ي�����س��د ح��اج��ت��ه��م م���ن امل���ي���اه ال�����ص��احل��ة
لل�شرب واال�ستخدام ،كان يتقا�ضى مبالغ
زهيدة ،ويقدم خدمة جليلة؛ حاملاً على
كتفيه �صفائح املياه ب�شكل يومي ،قبل �أن
تتطور املهنة وي�ستخدم" ال�سقا" احلمار
واخليول ،متمكنًا من حمل كميات �أكرب من
املياه.
اندثار مهنة" ال�سقا" بحكم االهتمام والتنمية
التي عا�شتها مدن اململكة ،يعزز القدرة على توفري
�سبل راقية مكنتنا من ا�ستثمار التطور ،حتى باتت
مياه ال�شرب ت�أتي مبا�شرة من حمطات حتلية املياه،
بعد �أن ا�ستحوذت اململكة العربية ال�سعودية على ن�صف
الإن��ت��اج العاملي ،واحتلت املرتبة الأوىل بتوفري املياه
املحالة للمواطن واملقيم ،ومل يتبق �سوى ا�سرتجاع البدايات،
ب�شوق املقدر لنعم املوىل ،عز وجل.

األهلي
مدو
هبوط
ٍ
ونهاية مؤلمة

السعودية

تشهد تحوال
اقتصاديا تاريخيا
الريا�ض  -البالد
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مركز الملك سلمان يواصل برامجه اإلنسانية
الريا�ض -البالد

توا�صل اململكة جهودها الإن�سانية والإغاثية الوا�سعة يف العامل ،
ويف هذا الإطار ،بحث م�ساعد امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية للعمليات والربامج �أحمد بن علي البيز،
مع �سفري دولة فل�سطني لدى اململكة با�سم عبدالله الآغا ،ال�ش�ؤون

الإغاثية والإن�سانية .وقدم ال�سفري الآغا �شكره اجلزيل للمملكة،
بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -على امل�ساعدات
متطلعا لتلبية االحتياجات
التي تقدمها اململكة لبالده منذ عقود،
ً
ال�صحية امل�ستجدة لل�شعب الفل�سطيني.
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�أك��د وزي��ر املالية حممد اجل��دع��ان� ،أن
اململكة مت��ر بتحول اقت�صادي تاريخي
فر�صا ا�ستثمارية و�آفا ًقا جديدة يف
يفتح ً
قطاعات متعددة.
و�أ������ض�����اف خ��ل��ال �أع�����م�����ال "منتدى
اال�ستثمار ال�سعودي الإيطايل "2022
�أم�س� ،أن ر�ؤية اململكة تفتح �آفا ًقا جديدة
للم�ستثمرين ال�سعوديني والإيطاليني.
ويف تغريدة له على "تويرت" �أو�ضح
وزير املالية� ،أن اجتماع (اللجنة ال�سعودية
 الإيطالية) ومنتدى اال�ستثمار امل�صاحبحققا نتائج مثمرة� ،ست�سهم يف تعزيز
التعاون بني البلدين ال�صديقني.

جمازر احلوثي تتوا�صل يف احلديدة
البالد  -حممد عمر

موا�صلة جلرائمها بحق اليمنيني وانتهاكاتها امل�ستمرة للهدنة ،نفذت ملي�شيا احلوثي الإرهابية جمزرة عرب هجوم
جوي �شنته على مديرية حي�س جنوبي احلديدة ،ما نتج عنه مقتل طفل و�إ�صابة � 7أطفال ،ون�ساء �آخرين.
وق�صفت امللي�شيا �أم�س (االثنني) ،بلدة "الرون" ال�سكنية باجلهة ال�شمالية من مديرية حي�س بطائرات بدون طيار،
لتخلف جمزرة يف �صفوف املدنيني العزل ،وذلك يف ت�صعيد جديد �ضد مبادرات ال�سالم.
وخالل الـ� 48ساعة املا�ضية ،ارتكبت ملي�شيا احلوثي  72انتها ًكا للهدنة الأممية يف جبهات ال�ساحل الغربي؛
منها  48خر ًقا يف حمور حي�س جنوبي احلديدة ،و 24خر ًقا يف حمور الربح غربي تعز ،بينما طالبت احلكومة
اليمنية ،الأمم املتحدة واملجتمع ال��دويل ب�إلزام ميلي�شيا احلوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية
ال�سارية دون ت�سويف� ،أو �إدانتهم ب�شكل �صريح ،معتربة �أن رف�ض احلوثيني للمقرتح الأممي بعد �أ�سابيع
من التفاو�ض ،ي�أتي يف �سياق ما و�صفتها بـ"�سيا�سة ك�سب الوقت" ،التي تنتهجها امليلي�شيا وحت�شيدها
اً
ا�ستغالل للهدنة .ويف ف�صل جديد جلرائم احلوثي ،ا�ستباحت امللي�شيا �أمالك اليمنيني،
املتوا�صل للجبهات
ومل تتورع عن انتهاك حرمات املواطنني ،وال�سطو على مقدراتهم؛ �إذ �شهدت حمافظة حجة عملية �سطو
على ممتلكات �سكان املحافظة من الأرا�ضي والعقارات التي ا�ست�أجروها بوثائق قانونية من الدولة قبل
عقود .وقالت م�صادر حملية وقبلية� :إن �أذرع ملي�شيا احلوثي ،املمثلة يف الأوقاف و�أرا�ضي وعقارات
الدولة تنفذ عملية �إحالل وا�سعة يف م�ساحات كبرية من �أرا�ضي الأوقاف وعقارات الدولة ل�صالح
قيادات حوثية وموالني للملي�شيا.
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محليات
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الفيصل تفقد مجمع الصاالت واطلع على الخطط التشغيلية

تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

جدة -البالد

ت�ف�ق��د الأم �ي�ر خ��ال��د الفي�صل م�ست�شار خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة
رئي�س جلنة احلج املركزية ،جممع �صاالت احلج
والعمرة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة؛
لالطمئنان على �سري ال�ع�م��ل ،وال��وق��وف على
اال�ستعدادات وجتهيزه اخلدمات حلجاج بيت
الله احلرام القادمني عن طريق املطار.
ونقل الأم�ير خالد الفي�صل �شكر وتقدير خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  -وحكومته الر�شيدة لكافة
العاملني يف خدمة �ضيوف الرحمن.
وب��د�أت جولة �سموه ،التي رافقه خاللها وزير
النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �صالح بن
نا�صر اجلا�سر ،ووزير احلج والعمرة الدكتور
توفيق بن فوزان الربيعة ،ورئي�س الهيئة العامة
ل�ل�ط�يران امل��دين عبدالعزيز الدعيلج ،ومدير
عام اجل��وازات الفريق �سليمان بن عبدالعزيز

ال�ي�ح�ي��ى ،وم��دي��ر الأم ��ن ال �ع��ام ال�ف��ري��ق حممد
عبدالله الب�سامي ،ورئي�س جمل�س مديري �شركة
مطارات جدة املهند�س رائد بن �إبراهيم املديهيم،
والرئي�س التنفيذي ل�شركة مطارات القاب�ضة
املهند�س حممد ب��ن �أح�م��د امل��وك�ل��ي ،وع��دد من
م�س�ؤويل اجلهات الأمنية واحلكومية العاملة
باملطار.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح من الرئي�س التنفيذي
ل�شركة مطارات جدة �أمين بن عبدالعزيز �أبوعباة
عن اخلطة الت�شغيلية ،واخلدمات التي يقدمها
جممع � �ص��االت احل��ج وال �ع �م��رة ،و�آل �ي��ة العمل
املتبعة من قبل اجلهات احلكومية والت�شغيلية
داخ��ل املجمع ،ال��ذي ت�صل م�ساحته الإجمالية
�إىل � 510آالف مرت مربع ،ت�شمل �صاالت ال�سفر
باملجمع واملنطقة العامة (ال �ب�لازا) ،حيث مت
تهيئة � 14صالة �سفر ال�ستقبال �ضيوف الرحمن،
يوجد بها ( )166من�صة لإنهاء �إجراءات ال�سفر
و( )210من�صات للجوازات ،و( )18بوابة �سفر

و(� )10سيور للحقائب بطول 1180م ،و�صالة
للدرجة الأوىل.
ً
كما يتوفر باملجمع ( )116موقفا للحافالت،
وتت�سع �ساحة وقوف الطائرات يف املجمع �إىل
( )26ط��ائ��رة يف وق��ت واح ��د ،وت�صل الطاقة

والعمرة اجتماع جلنة احلج املركزية ،ملناق�شة
املو�ضوعات املتعلقة مبو�سم احل��ج ،ومتابعة
ا��س�ت�ع��دادات وخ�ط��ط اجل�ه��ات احلكومية ذات
العالقة ب�أعمال مو�سم حج هذا العام ،ومتابعة
ت��وف��ر جميع الرتتيبات والإج � ��راءات ال�لازم��ة
ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات ل���ض�ي��وف ب�ي��ت الله
احل ��رام ،حيث اطلع �سموه على نبذة للخطة
الت�شغيلية لإدارة اجل � ��وازات ال �ت��ي تنفذها
ال�ستقبال �ضيوف بيت الله احلرام بدعم املواقع
املخ�ص�صة خلدمتهم بالأجهزة التقنية احلديثة،
وب��ال�ك��وادر الب�شرية امل��ؤه�ل��ة ،التي ت�سهم يف
�إنهاء الإجراءات يف وقت قيا�سي دون ت�أخري يف
جميع املنافذ ،حيث وُفر �أكرث من  200كاونرت
اال�ستيعابية للمجمع يف ال �ي��وم ال��واح��د يف يف جممع �صاالت احلج العمرة خلدمة �ضيوف
مرحلة القدوم �إىل � 45ألف راكب ،ويف مرحلة الرحمن وت�سهيل �إجراءاتهم.
املغادرة ت�صل �إىل� 42ألف راكب �أي�ض ًا.
كما اطلع �سموه على موجز للخطة الت�شغيلية
ل��وزارة احل��ج والعمرة ،التي تقدمها ل�ضيوف
اخلطط الت�شغيلية
ع �ق��ب ذل� ��ك ،ت ��ر�أ� ��س � �س �م��وه يف � �ص��ال��ة احل��ج الرحمن بالتكامل مع جميع الأجهزة احلكومية،

رفع جاهزية القطاع الهندسي للكود العمراني

انطالق "يوم
المهنة" بجامعة جدة

جدة  -عبد الهادي املالكي

برعاية الأم�ير �سعود بن عبدالله بن جلوي ،حمافظ حمافظة ج��دة ،تنظم
جامعة جدة اليوم (الثالثاء) فعالية "يوم املهنة  "2022والربنامج العلمي
امل�صاحب ،على م��دار يومني متتاليني ،وذل��ك مبركز امل��ؤمت��رات باجلامعة
بالفي�صلية .وانطال ًقا من النجاحات التي حققتها يف امللتقيات الوظيفية
ال�سابقة ،تعتـزم اجلامعـة �إقامة يــوم املهنة لقادة امل�ستقبل ،وذل��ك لتعزيز
م�سرية البناء والتطوير ولتعريــف اجلهــات احلكوميــة واخلا�صــة مبخرجــات
اجلامعــة و�إبــراز اخلريجيــن واخلريجـات املتميزيـن خـالل م�شـاركة عـدد مـن
اجلهـات مـن القطاعيـن احلكومي والأهلي،
وعقد جل�ســات تفاعليــة ،وور���ش عمل،
ودورات تدريبية للتمكني والت�أهيل
ل�سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستقطاب
اخلريجني الباحثني ع��ن الوظائف
للح�ضور وامل�شاركة والتفاعل مع
�شركات التوظيف املتنوعة،
ك �م �ـ��ا ت���ش�ت�م��ل ال�ف�ع��ال�ي�ـ��ة
علـى معـر�ض للتوظيـف
واخل �ب �ـ �ـ��رات وبرنامــج
علمــي.

الريا�ض  -البالد

ت �� �ش��ارك ال�ه�ي�ئ��ة ال �� �س �ع��ودي��ة للمهند�سني
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة ال �� �ش ��ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان ،يف ور���ش عمل حول
ت�ط�ب�ي��ق ال �ك��ود ال �ع �م��راين ،ال� ��ذي يعك�س
ال �ط �ب �ي �ع��ة اجل �غ��راف �ي��ة مل �ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة،
وت �� �س �ت �ه��دف ال �ف �ع��ال �ي��ات ج �م �ي��ع امل �ك��ات��ب
وال�شركات الهند�سية املعتمدة ل��دى هيئة

املهند�سني ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل املخت�صني من
املهند�سني واملهند�سات واملهتمني مبجال
البناء والت�شييد؛ بهدف �أخذ �آراء ومتطلبات
�أ� �ص �ح��اب امل�ك��ات��ب وال���ش��رك��ات الهند�سية
يف خمتلف املناطق ل��رف��ع جاهزيتهم قبل
�إج��راءات اعتماد وتطبيق الكود العمراين
على املباين ال�سكنية.
و�أو� �ض��ح الأم�ي�ن ال�ع��ام للهيئة عبدالنا�صر

العبداللطيف� ،أن هذه الور�شة املزمع �إقامتها
خالل املدة القادمة ،تعد �ضمن مراحل �إطالق
الكود العمراين ،التي ت�ستهدف العاملني
يف امل�ك��ات��ب وال���ش��رك��ات الهند�سية ،حيث
ت�شمل املرحلة الأوىل للكود العمراين تنظيم
العديد من ور�ش العمل املهنية ح�ضوريًا من
خ�لال البث املبا�شر على قناة الهيئة على
اليوتيوب.
و�أك��د �أن الهيئة تعمل با�ستمرار مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان لدعم
النه�ضة ال�ع�م��ران�ي��ة ال�شاملة مب��ا ي�ضمن
احل���ص��ول ع�ل��ى ت�صاميم �سكنية ت �ت��واءم
م��ع البيئة امل�ح� ّل�ي��ة ،و�أي ��ً��ض��ا ملعرفة �أب��رز
التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه �أ��ص�ح��اب املكاتب
وال �� �ش��رك��ات ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ح� ��ول الأح� �ك ��ام
واملعايري واملتطلبات العامة و�آلية تطبيق
ال�ك��ود ال�ع�م��راين� ،إ��ض��اف� ً�ة �إىل ت�ب��ادل �أه��م
ع��وام��ل ال�ت�ط��وي��ر وم�ن��اق���ش�ت�ه��ا م��ن خ�لال
عناوين وحماور ور�ش العمل التي �ستعقد
قريبًا للإ�سهام يف حتقيق �أف�ضل امل�ستويات
الهند�سية والفنية جتاه منظومة كود البناء
ال�سعودي.

و�إن �ه��اء �إج� ��راءات احل�ج��اج ك��اف��ة بكل �سهولة
وي�سر ،بدء ًا من �إ�صدار الت�أ�شريات والت�أكد من
اخل�صائ�ص احليوية واحلالة ال�صحية ،وترتيب
عمليات النقل والإعا�شة والت�سكني ،بال�شراكة
م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات ال �ع��ام �ل��ة يف احل� ��ج ،حتى
مغادرتهم �ساملني بعد ت�أدية املنا�سك ،وت�سخري
التقنية خلدمتهم ،وم��ن �أب��رز التقنيات بطاقة
احلج الذكية التي �سيجري تطبيقها هذا العام؛
من �أجل ت�سهيل تنقل احلجاج ،و�سرعة و�صولهم
ملواقعهم يف م�شعر منى ،وم�شعر عرفات ،كذلك
مبادرة "حج بال حقيبة" التي تعمل على �شحن
ون �ق��ل و�إي �� �ص��ال ح�ق��ائ��ب احل �ج��اج م��ن جممع
��ص��االت احل��ج وال�ع�م��رة �إىل امل�شاعر املقد�سة
والعك�س.
وناق�ش االجتماع عدد ًا من املو�ضوعات املدرجة
على ج ��دول الأع �م��ال املتعلقة ب���ش��ؤون احلج
وا�ستعدادات اجلهات ذات العالقة ،واتخذت
حيالها التو�صيات الالزمة.

أخبار موجزة

اجتماع جمعية "إنسان"

الريا�ض -البالد

ر�أ� ��س الأم�ي�ر في�صل ب��ن ب�ن��در ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة
الريا�ض ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام
مبنطقة الريا�ض "�إن�سان" ،يف مكتبه بق�صر احلكم ،االجتماع
الثالث لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف دورته ال�ساد�سة.
وا�ستعر�ض االج�ت�م��اع ج��دول الأع �م��ال يف �إق ��رار الالئحة
الأ�سا�سية اجل��دي��دة للجمعية ،وبحث الأف�ك��ار واملقرتحات
امل�ط��روح��ة .كما ا�ستعر�ض امل��دي��ر ال�ع��ام لـ"�إن�سان" حممد
امل �ح��ارب خطط اجلمعية يف �إع ��داد �إ�سرتاتيجية للأعمال
وكذلك تفعيل التحول الرقمي وال�شراكات مع اجلهات العلمية
والتقنية ،وتعزيز جماالت التعاون واال�ستقطاب .و�أق� ّر يف
ختام االجتماع عدد ًا من التو�صيات واتخاذ الإجراءات حيالها.

اإلسكان التنموي

دعم المحتوى المحلي الغذائي والدوائي
جدة  -البالد

�شدد الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
الدكتور ه�شام بن �سعد اجل�ضعي ،على �أهمية دور
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف تنمية امل�ح�ت��وى املحلي على
م�ستوى االقت�صاد الوطني من خالل بناء �شراكات
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة وت��وح �ي��د اجل �ه��ود يف ال���ص�ن��اع��ات
الغذائية والدوائية و�صناعات الأجهزة واملنتجات
الطبية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ب �ع��دد م��ن رج� ��ال الأع �م��ال
وامل�ستوردين �أم�س مبقر "الهيئة" يف ج��دة ،وذلك
�ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع اخلا�ص
الهادفة �إىل تعزيز التوا�صل ومعرفة التحديات التي
تواجه قطاع الأعمال وامل�ستثمرين ،م�ؤكدا �أن الهيئة
تعمل مع جميع قطاعات ال�سوق انطال ًقا من مبد�أ
الثقة لتعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد
الوطني ،وحتويل ال�سوق املحلي لبيئة ا�ستثمارية

جاذبة ومُنتجة.
وت �ن��اول اللقاء دور "الهيئة" وم�ب��ادرات�ه��ا لدعم
القطاع اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمار ،ومنها ت�سريع
�إج� ��راءات ت�سجيل املنتجات الغذائية وال��دوائ�ي��ة
والتجميل والأج�ه��زة واملنتجات الطبية منخف�ضة
اخلطورة ومتو�سطة وعالية اخلطورة �إ�ضافة �إىل
جت��رب��ة الهيئة العامة للغذاء وال���دواء يف الف�سح
امل ��رك ��زي ودوره� � ��ا يف ج� ��ودة ال��رق��اب��ة وت�ط��وي��ر
الإج��راءات ،كما مت عر�ض ر�ؤي��ة "الغذاء والدواء"
و�إ��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ال �ق��ادم��ة ل��دع��م ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص
و�أبرز اخلطط واملبادرات وامل�شاريع التي ت�ستهدف
املجاالت التي ت�شرف عليها ،كما ناق�ش التحديات
واالقرتاحات التي قدمها رجال الأعمال بهدف تفعيل
دورهم يف توفر و�سالمة الغذاء والدواء واملنتجات
الطبية ،وج��ذب اال�ستثمارات وتوطني ال�صناعات
الغذائية والدوائية.

الدمام  -البالد

ر�أ���س الأم�ي�ر �سعود ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز �أم�ير املنطقة
ال�شرقية رئي�س اللجنة التنفيذية للإ�سكان التنموي باملنطقة
يف مكتبه ب��الإم��ارة �أم ����س ،االج�ت�م��اع احل ��ادي ع�شر للجنة
التنفيذية للإ�سكان التنموي باملنطقة ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة.
وثمّن �سموه ما حققه الإ�سكان التنموي من جناحاتٍ خالل
الفرتة املا�ضية عرب توفري ال�سكن املنا�سب للأ�سر املحتاجة
بالتعاون م��ع اجلمعيات اخل�يري��ة واجل �ه��ات ذات العالقة،
م�سكن منا�سب
لتحقيق تطلعات الأ��س��ر امل�ستفيدة بامتالك
ٍ
متا�شي ًا مع �أهداف القيادة احلكيمة "حفظها الله" يف توفري
ال�سكن للمواطنني بكافة فئاتهم.

زيارة تبوك

تصميم معلم األحواض والمزارع المرجانية بجدة
جدة  -البالد

وقعت �شركة و�سط جدة للتطوير مع �شركة "�إ�س �أو �إم" عقد ت�صميم معلم
"الأحوا�ض املحيطية واملزارع املرجانية" ،ليقدم امل�شروع جترب ًة فريدة
بعامل احلياة البحرية؛ لي�سهم يف تر�سيخ مكانة جدة رافدًا �إقليميًا وعامليًا
عن طريق �إن�شاء مركز للبحوث والدرا�سات ي�ستخدم تقنيات اال�ستدامة

للمحافظة على البيئة واملوارد البحرية.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�شركة و�سط جدة للتطوير �أحمد بن عبدالعزيز
ال�سّ ليم� ،أن دور ال�شركة ي�أتي لتحقيق �أحد �أهداف �صندوق اال�ستثمارات
العامة يف تنويع و�إثراء ال�سـياحة والرتفيه وبناء جمتمع �أكرث حيوية،
م�شريًا �إىل �أن توقيع هذه العقود ي�أتي �ضمن خططنا للعمل على م�شروع

ي�سهم يف دفع م�سرية االقت�صاد الوطني ،وا�ستحداث فر�ص عمل لأبناء
وبنات الوطن ،وتوفري وجهات ثقافية وترفيهية ل�سكان وزوار جدة.
ي�شار �إىل �أن مَعلم "الأحوا�ض املحيطية وامل��زارع املرجانية"� ،سيُربز
فنون العمارة الأ�صيلة ملدينة جدة ويعك�س هويتها ب�أ�سلوب ع�صري
ومعايري عاملية.

تبوك  -البالد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر فهد ب��ن �سلطان بن
عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك ،مبكتبه �أم�س� ،سفري جمهورية
�أملانيا االحتادية لدى اململكة ديرت المليه ،الذي يزور املنطقة
حالي ًا .
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ت�ب��ادل الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ،وبحث
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
وق��د �أ�شاد ال�سفري الأمل��اين مبا �شاهده يف منطقة تبوك من
تطور تنموي �شمل جميع املجاالت احليوية.
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في إطار رؤية ولي العهد لتحويل العال لوجهة تراث عالمي

خطة إلطالق مشروع «وادي الفن»
العال  -البالد
انطالق ًا من ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهدِ نائب رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة
جمل�س ال ��وزراء رئي�س ِ
امللكية ملحافظة ال ُعال  -حفظه الله  ،-الراميةِ
�إىل تطوير املحافظة وحتويلها �إىل وجهة للرتاث
العاملي� ،أعلنت الهيئة امللكية ملحافظة ال ُعال خطة
�إط�ل�اق م�شروع "وادي الفن" ال��ذي يعد �أح��د
الأ�صول الثقافية ملخطط "رحلة عرب الزمن" الذي
�سبق �أن �أطلق �سمو ويل العهد ر�ؤيته الت�صميمي َة
يف �أب��ري��ل ال�ع��ام 2021م ،جلعل املنطقة وجه ًة
ع��امل �ي � ًة رائ� ��د ًة ل�ل�ف�ن��ون وال�ت��راث وال�ث�ق��اف��ة
والطبيعة؛ حتقيق ًا مل�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة .2030
�ان ع � ��ن ه ��ذا
وي � � ��أت� � ��ي الإع � � �ل� � � ُ
امل�شروع؛ ترجمة لر�ؤية �سمو
ويل ال �ع �ه��د ،ن �ح��و ت�ط��وي��ر
امل�ح��اف�ظ��ة وح�م��اي��ة ال�ت�راث
الطبيعي فيها وم�شاركة
تاريخها ال�ث�ق��ايف ال�ثري
مع العامل �أجمع.
وت� � � �ق � � ��در م� ��� �س ��اح ��ة
"وادي الفن" بـ65
كيلومرتا مربعا،

�إذ من املقرر اكتماله يف العام 2024م ،و�سيت�ضمن
�أعماال فنية م�ستمدة من طبيعة العال الفريدة لأ�شهر
الفنانني ال�سعوديني وال�ع��امل�ي�ين ،حيث �سي�ستقطب
ع�شاق الفن من جميع �أنحاء العامل؛ كون هذه الوجهة
ت�شكل مزيجا فريدا يجمع الأعمال الفنية الإبداعية
املتكاملة مع البيئة الطبيعية.
و�أك � ��دت امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل ��إدارة ال �ع��ام��ة للفنون
وال�صناعات الإبداعية يف الهيئة امللكية ملحافظة ال ُعال
ن��ورا ال��دب��ل� ،أن "وادي الفن" �سي�سهم يف تعزيز

الإبداع يف حمافظة العال ،و�سيقدم جتارب ا�ستثنائية
لأه��ايل ال ُعال وزواره��ا ،م�شددة على موا�صلة العمل
على تعزيز الإرث الفريد لل ُعال ،الذي �سيكون له دور
كبري يف حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة �إىل بناء
اقت�صاد ثقايف.
وي�شمل الربنامج الأويل ال��ذي �سيقام �أواخ ��ر عام
2022م ،وي�سبق اف�ت�ت��اح "وادي الفن" يف العام
2024م؛ معار�ض م�ؤقتة ومقرات للفنانني ون��دوات
عامة ،و�سي�صاحب ذلك الك�شف عن الأعمال الفنية

اخل�م���س��ة الأوىل ب��رن��ام��ج ح �ي��وي ل� �ل ��زوار ،ي�شمل
العرو�ض واجلوالت عرب الوادي� ،إىل جانب الفر�ص
َ
التعليمية لأبناء وبنات الوطن يف العال واململكة.
وي�شارك يف "وادي الفن" نخبة من �أب��رز الفنانني
وال�ف�ن��ان��ات ال�سعوديني وال���س�ع��ودي��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�أب� ��رز رواده ال�ع��امل�ي�ين ،وم�ن�ه��م :م �ن��ال ال���ض��وي��ان،
و�أح�م��د م��اط��ر ،و�أجني�س ديني�س ،ومايكل هايزر،
وجيم�س توريل ،الذين �سي�شاركون ب�أعمالٍ تناق�ش
مو�ضوعات عدة؛مثل الذاكرة اجلماعية والفولكلور
ٍ
واحل���ض��ارة والإجن ��از و�أهمية ال�ضوء ،ومتثل هذه
امل�شاركات ب��داي��ة برنامج �سي�ستمر يف ا�ستقطاب
املزيد من الفنانني.
وي�ع��د "فن الأر�ض" �أ��س�ل��و ًب��ا فن ًيا ي�ه��دف �إىل لفت
االنتباه للبيئة و�أهمية املحافظة عليها ،حيث ظهر يف
الواليات املتحدة الأمريكية �أواخر ال�ستينيات امليالدية
املا�ضية ،وي�سعى �إىل عدم �إقامة الأعمال الفنية يف
املتاحف واملعار�ض املغلقة ،وعو�ض ًا عن ذلك ،عر�ضها
تقع يف قلب الطبيعة.
يف متاحف ومعار�ض مفتوحة ُ
ومتثل الفنون �أهمية بالغة يف ر�ؤي��ة العال ،وذل��ك لكونها
�إحدى الركائز الأ�سا�سية للهيئة امللكية ملحافظة العال ،حيث
�أقامت "مهرجانَ فنون العال" يف فرباير املا�ضي ،مبجموعة
من الفعاليات كان من �أبرزها :معر�ض "�صحراء  Xالعال"
يف ن�سخته الثانية ،ال��ذي متثل �أع�م��ال��ه "فن ال�صحراء"
وتتحدث عن مفاهيم ال�سراب والواحات ال�صحراوية.

كلمة

طالب بمعالجة فائض الموارد البشرية في "العدل"

الشورى يوافق على نظام «المساهمات العقارية»
جدة  -عادل بابكري
طالب جمل�س ال�شورى وزارة اال�ستثمار بالتن�سيق
م��ع اجل �ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة ل�ت�ط��وي��ر امل�ن�ه�ج�ي��ات
والآل � �ي� ��ات ال�ل�ازم ��ة لإع� � ��داد و�إت ��اح ��ة ال�ت�ق��اري��ر
االق�ت���ص��ادي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ،وت�ط��وي��ر منهجية
لتقدير الآثار االقت�صادية لل�صفقات اال�ستثمارية
الأج�ن�ب�ي��ة ،و�إ��س�ه��ام�ه��ا يف ال�ن��اجت املحلي وخلق
الوظائف.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س العادية اخلام�سة
والأربعني من �أعمال ال�سنة الثانية للدورة الثامنة
التي عقدها �أم�س االثنني -عرب االت�صال املرئي-
برئا�سة نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
ال�سلمي.
م�شعل بن فهم ُّ

وخ�ل�ال اجلل�سة ��ص��وت املجل�س ب��امل��واف�ق��ة على
م�شروع نظام �إمدادات الطاقة ،ويهدف �إىل تنظيم
تخ�صي�ص جميع �أن��واع الطاقة مل�ستهلكيها يف
جماالت الكهرباء ،وتكرير الزيت اخلام ،و�إنتاج
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ،وحت�ل�ي��ة امل �ي��اه ،وال�صناعة،
والتعدين ،والزراعة والإن�شاءات ،واالت�صاالت،
والنقل ،واخلدمات اللوج�ستية وغريها ،و�إ�صدار
ت��راخ�ي����ص �أن���ش�ط��ة ال �غ��از الطبيعي و��س��وائ�ل��ه،
التي ت�شمل النقل وامل�ع��اجل��ة ،والتجزئة وتنقية
الغاز والتجميع ،والتخزين ،والتوزيع املحلي،
واال�سترياد والت�صدير ،والبيع ،وكذلك �إن�شاء
ومت � ُّل��ك وت�شغيل ال�شبكات وامل��راف��ق اخلا�صة
بالغاز و�سوائله.

كما �أ�صدر املجل�س قراره باملوافقة على م�شروع
نظام امل�ساهمات العقارية ،الذي يهدف �إىل تنظيم
هذا الن�شاط ،ورفع م�ستوى ال�شفافية والإف�صاح
فيه ،و�إىل حماية حقوق جميع �أط��راف امل�ساهمة
العقارية .عقب ذلك� ،أ�صدر املجل�س قراره باملوافقة
ع �ل��ى م �� �ش��روع ن �ظ��ام ب �ي��ع وت� ��أج�ي�ر م���ش��روع��ات
عقارية على اخلارطة لرفع كفاءة القدرات املحلية
املمار�سة .وارتكز م�شروع النظام على عدد من
العنا�صر الرئي�سة؛ حيث ت�ن��اول ن�ط��اق �سريان
النظام على الأ�شخا�ص االعتبارية املمار�سة لن�شاط
بيع وت�أجري م�شروعات عقارية على اخلارطة.
وم �ن��ح ال �ن �ظ��ام اجل �ه��ة امل�خ�ت���ص��ة ��ص�لاح�ي��ة قيد
ال�شخ�ص الطبيعي والرتخي�ص له مبزاولة ن�شاط

بيع وت�أجري م�شروعات عقارية على اخلارطة ،على
�أن ت�شمل �سقفًا حمد ًدا حلجم امل�شروع العقاري،
وع ��د ًدا حم ��د ًدا م��ن امل���ش��روع��ات ال�ع�ق��اري��ة ،التي
ُي�س َمح له بتنفيذها �سنو ًيا .كما �أ��ص��در املجل�س
خ�ل�ال جل�سته ق � ��را ًرا ط��ال��ب ف�ي��ه ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�إع�لام امل��رئ��ي وامل���س�م��وع بت�شجيع امل �ب��ادرات
وامل���ش��اري��ع ال��رام�ي��ة �إىل ت��وط�ين �صناعة الإع�ل�ام
وتنميته .كما طالب يف ق��رارٍ �آخ��ر بتمكني وزارة
العدل من معاجلة فائ�ض امل��وارد الب�شرية الناجت
عن دمج بع�ض املحاكم وكتابات العدل �أو الزائد
عن احتياجها الفعلي بالتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة ،ومبا ي�ضمن حقوق املوظفني وا�ستفادتها
من ال�شاغر لديها.

المملكة ترأس اجتماع لجنة األعاصير في بحر العرب
جدة  -البالد
ر�أ� �س��ت امل�م�ل�ك��ة -ع��ن ب �ع��د� -أم ����س اجتماع
ال��دورة التا�سعة والأرب �ع�ين للجنة امل�شرتكة
بني املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية وجلنة
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
واملحيط الهادئ املعنية بالأعا�صري املدارية
يف بحر العرب وخليج البنغال.

و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني
للأر�صاد الدكتور �أمي��ن بن �سامل غ�لام� ،أن
اململكة �سعت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
�إىل رفع قدراتها الفنية والتخطيطية املتعلقة
ب��الأع��ا��ص�ير امل��داري��ة� � ،س��واء ع�بر امل�ساندة
اللوج�ستية وامل��راق �ب��ة امل �ب �ك��رة لل��آث��ار غري
امل�ب��ا��ش��رة ل�ل�أع��ا��ص�ير امل��داري��ة ع�ل��ى اململكة

م��ن خ�ل�ال زي� ��ادة التغطية اجل �غ��راف �ي��ة� ،إىل
جانب رفع دقة النماذج العديدة وزيادة عدد
ال� ��رادارات والتن�سيق املبا�شر م��ع اجلهات
ذات العالقة لرفع اجلاهزية.
وي ��أت��ي االج�ت�م��اع يف ظ��ل االه�ت�م��ام العاملي
غري امل�سبوق بالظواهر اجلوية الطارئة التي
ت�شهدها الأر�ض ،حيث متثل اللجنة امل�شرتكة

بني املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية وجلنة
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
�زءا م�ه� ً�م��ا يف �أول��وي��ات
وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ ج � ً
الق�ضايا املتعلقة ب��ال�ك��وارث ،وم��ا تخلفه من
�آث� ��ار ج���س�ي�م��ة ع �ل��ى ال �ب �� �ش��ري��ة ،مم��ا يتطلب
�وح��ا يف
دورا �أك�ث�ر و��ض� ً
م��ن جميع ال ��دول ً
جمابهتها وتطوير �أنظمة الإنذار املبكر.

تعاون سعودي إيطالي في األنشطة الفضائية

للتعاون يف الأن�شطة الف�ضائية وا�ستعرا�ض املجاالت
الريا�ض  -البالد
ُو ِّقعت مذكرة تفاهم بني الهيئة ال�سعودية للف�ضاء ذات االهتمام امل�شرتك يف اال�ستخدامات ال�سلمية
ووك��ال��ة الف�ضاء الإي�ط��ال�ي��ة ،يف جم��ال اال�ستخدام للف�ضاء ،وت�سهيل ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ،والتقنيات،
ال�سلمي للف�ضاء اخل��ارج��ي ،ت�ه��دف لتوفري �إط��ار والأف � � ��راد ال �ع��ام �ل�ين يف امل� �ج ��االت ذات االه �ت �م��ام

امل�شرتك.
وقع املذكرة عن الهيئة الرئي�س التنفيذي الدكتور
حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود ال�ت�م�ي�م��ي ،وع��ن وك��ال��ة الف�ضاء
الإيطالية رئي�س الوكالة ال�سيد جورجيو �ساكوت�شيا،
وت�ه��دف �إىل تطوير ال�ت�ع��اون الثنائي ب�ين اجلهتني
يف بناء القدرات يف جمال علوم وهند�سة الف�ضاء
والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج
ال��رح�لات امل��أه��ول��ة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير التعاون
مبراقبة الأر�ض وبيانات تطبيقات الف�ضاء وت�صنيع
الأقمار ال�صناعية و�إطالقها.
وي�أتي توقيع هذه املذكرة ،يف �إطار م�ساعي الهيئة
ال���س�ع��ودي��ة للف�ضاء ال��رام�ي��ة �إىل ت��وط�ين التقنيات
وال�صناعات وا�ستدامة املنظومات الف�ضائية النوعية
يف اململكة؛ وفق ًا ملا ت�ضمنته ر�ؤية اململكة  2030من
م�ستهدفات ،و�سعي اململكة �إىل تطوير قطاع الف�ضاء
وتقنياته.
ويف �إطار العالقات الثنائية بني البلدين ،انعقدت يف
الريا�ض �أعمال اللجنة ال�سعودية الإيطالية امل�شرتكة
الثانية ع�شرة ،بح�ضور وزير املالية حممد بن عبدالله
اجلدعان رئي�س اجلانب ال�سعودي  ،ووزير خارجية
�إي�ط��ال�ي��ا ال���س�ي��د ل��وي�ج��ي دي م��اي��و .ح�ي��ث ت�ن��اول��ت
مو�ضوعات عدة.

تنمية
مستدامة

يف خطوات نوعية مميزة ومثمرة  ،توا�صل اململكة
تعزيز م�سريتها التنموية امل�ستدامة ،واقت�صاد
امل�ستقبل ال��ذي يرتكز اليوم على مقومات قوية
بالتنويع وال��رق�م�ن��ة وامل���ش��اري��ع ال�ضخمة التي
ت�سهم عمليا يف التحول االقت�صادي ال�شامل،
وتعزيز مكانة اململكة على خ��ارط��ة اال�ستثمار
ال�ع��امل�ي��ة ،وي�ت�ج�ل��ى ذل ��ك يف االه �ت �م��ام امل�ت��زاي��د
ل��دى ال��دول خا�صة ذات االقت�صاديات الكربى
وال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة لال�ستثمار يف م�شاريع
ر�ؤي ��ة ال�سعودية  2030الطموحة يف خمتلف
القطاعات ،يف ظ��ل تقدم اململكة يف م�ؤ�شرات
التناف�سية الدولية وداخ��ل جمموعة الع�شرين،
وه��ذه احل�ق��ائ��ق �أك��د عليها وزي��ر امل��ال�ي��ة حممد
اجل��دع��ان ،ب ��أن اململكة مت��ر بتحول اقت�صادي
تاريخي يفتح فر�صا ا�ستثمارية و�آفاقا جديدة
للنمو يف قطاعات متعددة.
ه� ��ذه اخل� �ط ��وات ال��واث �ق��ة ت �ث �م��ر ال �ع��دي��د من
الإجنازات الداعمة للنمو االقت�صادي ،ما �أ�سهم
يف تعزيز القدرة على مواجهة حتديات الأزمات
العاملية ،يف الوقت ال��ذي ت�سعى فيه اململكة �إىل
ا�ستثمار موقعها اال�سرتاتيجي املميز وقوتها
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال��رائ��دة ع�ل��ى ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات،
وجت� �ن ��ي ت �ب��اع��ا وب �� �ش �ك��ل م �ت �� �ص��اع��د ح���ص��اد
اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار يف املجاالت
القائمة واجل��دي��دة ،وب��ات��ت التنمية ال�سعودية
احلديثة منوذجا للإرادة والطموح.

مركز الملك سلمان
يواصل برامجه اإلنسانية
الريا�ض -البالد
يف �إط��ار ال��دور الإن�ساين الكبري للمملكة،
التقى م�ساعد امل�شرف العام على مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية للعمليات
وال�ب�رام��ج �أح �م��د ب��ن ع�ل��ي ال�ب�ي��ز ،يف مقر
املركز بالريا�ض �أم�س� ،سفري دولة فل�سطني
لدى اململكة با�سم عبدالله الآغا.
وج� ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث الأم � ��ور ذات
االهتمام امل�شرتك املت�صلة بال�ش�ؤون الإغاثية
والإن�سانية.
وقدم ال�سفري الآغا �شكره اجلزيل للمملكة،
ب �ق �ي��ادة خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو
ويل ع�ه��ده الأم�ي�ن  -حفظهما ال�ل��ه  -على
امل�ساعدات التي تقدمها اململكة لبالده منذ
عقود ،متطلعا لتلبية االحتياجات ال�صحية
امل�ستجدة لل�شعب الفل�سطيني.
من جهة ثانية ،د�شن املركز احلملة الطبية

ال �ت �ط��وع �ي��ة يف ج��راح��ة امل �� �س��ال��ك ال�ب��ول�ي��ة
وجراحة الأطفال مبدينة املكال يف حمافظة
ح�ضرموت اليمنية.
ويف لبنان ،قام جهاز �إ�سعاف جمعية �سبل
ال�سالم االجتماعية يف منطقة املنية �شمال
ل�ب�ن��ان بتنفيذ  38م�ه�م��ة �إ��س�ع��اف�ي��ة خ�لال
الأ�سبوع املا�ضي بتمويل من مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية.
و�إىل امل �غ��رب ،ح�ي��ث اخ�ت�ت��م م��رك��ز امللك
��س�ل�م��ان لل��إغ��اث��ة والأع � �م� ��ال الإن �� �س��ان �ي��ة،
امل���ش��روع الطبي التطوعي جل��راح��ة الغدة
الدرقية يف مدينتي قلعة ال�سراغنة وبني
مالل.
ي�أتي ذلك امتدا ًدا للم�شاريع الطبية التطوعية
ال�ت��ي ينفذها م��رك��ز امل�ل��ك �سلمان للإغاثة
مبختلف التخ�ص�صات مل���س��اع��دة الأف ��راد
والأ�سر من ذوي الدخل املحدود يف الدول
ذات االحتياج.
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استشاري :مرضى السكري
مطالبون بتجنب اإلجهاد في رحلة الحج

جدة ـ البالد

�أكد �أ�ستاذ وا�ست�شاري طب الأطفال والغدد ال�صماء وال�سكري
الربوفي�سور عبداملعني عيد الآغ��ا� ،ضرورة التزام م�صابي
ال�سكري من احلجاج باحتياطات ت�ضمن لهم �أداء املنا�سك
دون �أي �أخطار وم�ضاعفات ،مع جتنب الإجهاد واحل�صول
على فرتة كافية من النوم .وقال :يجب � ً
أوال على امل�صاب بداء
ال�سكري من النوع الأول زي��ارة الطبيب املعالج ال�ست�شارته
حول الإر�شادات ال�ضرورية خالل فرتة احلج ،ومعرفة �أعرا�ض
ارتفاع وانخفا�ض ال�سكر يف الدم ،وكيفية عالجهما� ،إ�ضافة
�إىل زيارة �أخ�صائي التغذية لإعطائه الإر�شادات عن الربنامج
الغذائي الذي يتالءم مع نظام احلج ،وثانيا :البد من جتهيز
حقيبة ال�سكري ،ويجب �أن حتتوي على بطاقة تفيد ب�أنه
م�صاب بال�سكري ،وال بد �أن يحمل معه كمية كافية من عالج
الأن�سولني مع امل�سحات الطبية والإبر� ،إ�ضافة �إىل جهاز قيا�س
ال�سكر يف الدم ،ليجري عملية الفح�ص مرات عدة يومي ًا خالل

إطالق مبادرة

«حي اهلل ضيوف الرحمن»

ف�ترة احل��ج .وا�ستطرد بقوله :على احل��اج كذلك ا�صطحاب
قوالب من ال�سكر التي قد يحتاجها عند انخفا�ض ال�سكر يف
الدم و�إبرة "الغلوكاجون" ال�ستخدامها عند انخفا�ض ال�سكر،
والتزود بكميات كبرية من املاء ،و�أخذ التطعيمات ال�ضرورية،
مثل تطعيم احلمى ال�شوكية وتطعيم الأنفلونزا املو�سمية.
كما دعا احلجاج �إىل �ضرورة مراجعة �أقرب مركز �صحي يف
الأماكن املقد�سة يف حال ال�شعور ـ ال �سمح الله ـ ـ بعدم ا�ستقرار
�سكر ال��دم� ،أو االحتياج �إىل الأدوي��ة ،واحلر�ص على ارتداء
�سوار املع�صم ،ويكون ا�سمه مكتوبا عليه ،وت�شخي�ص املر�ض،
ورق��م هاتف �أح��د الأق��رب��اء ،وت���أدي��ة املنا�سك و�سط جمموعة
من الأقرباء �أو املعارف ،مع جتنب الإجهاد الذي ي�ؤثر على
ً
وخ�صو�صا �أنه خالل �أيام احلج مي�شي احلاج
�صحة احلاج،
مل�سافات طويلة ج�� ًدا ،وبجانب كل ذلك ين�صح � ً
أي�ضا بالنوم
ال�صحي حتى يح�صل اجل�سم على كفايته من �ساعات النوم،
وجتديد الطاقة والن�شاط حتى يتمكن من �أداء الفري�ضة بكل

ي�سر و�سهولة طوال �أيام احلج .و�أ�ضاف� ،أثناء �أداء فري�ضة
احلج ال بد من وجود مرافق ملري�ض ال�سكري ،لديه معلومات
كافية عن املر�ض ،وعلى املري�ض لب�س حذاءين وا�سعني لينني،
و�أن ال مي�شي حايف القدمني �إال على مكان نظيف وخال من
�أي مواد قد ت�ؤذي قدميه� ،أما عند ال�صعود لعرفة والطواف
وال�سعي ،فالبد �أن يتناول وجبة خفيفة وكمية من املاء
قبل ال��ب��دء بهما ،وك��ذل��ك احل��ر���ص على �أخ��ذ ف�ترات
ا���س�تراح��ة وح��م��ل قطعة م��ن ال�سكر يف حالة
ال�شعور ب�أعرا�ض انخفا�ض ال�سكر يف الدم.
و�شدد الربوفي�سور "الأغا " على �ضرورة
ا�ستخدام املظلة يف ف�ترات الظهرية تفاديًا
لأ�شعة ال�شم�س ،وكذلك البقاء يف اخليمة
يف �أوق���ات ال�شم�س احل��ارة واحلر�ص
على ت��ن��اول كميات كبرية م��ن امل��اء؛
لكي يعو�ض كمية ال�سوائل.

رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا:

التدرج في عودة نسب ضيوف الرحمن قرار حكيم
مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي

البالد  -مها العواودة

تتوا�صل امل��ب��ادرات التطوعية مبختلف �أنواعها
خلدمة �ضيوف الرحمن يف مكة املكرمة وامل�شاعر
املقد�سة واملدينة امل��ن��ورة؛ حتى ي���ؤدوا ن�سكهم يف
ي�سر ،ويعودوا �إىل �أوطانهم �ساملني غامنني ،ويف
هذا الإطار �أطلق مكتب ال�ضمان االجتماعي باملدينة
املنورة مبادرة "حي الله �ضيوف الرحمن" بالتعاون
مع �إحدى ال�شركات ،وم�شاركة فريق فر�سان ال�صفة
التطوعي بلجنة التنمية االجتماعية الأهلية وقد
مت توزيع  2894وجبة جاهزة يف �ساحات م�سجد
امليقات ومواقف احلافالت اخلا�صة بامل�سجد حتت
�إ�شراف مدير مكتب ال�ضمان ماجد احلربي.
وق���د ���ش��ارك يف تنفيذ امل���ب���ادرة ع���دد م��ن ال��ط�لاب
والطالبات واملوظفني وموظفات ال�ضمان االجتماعي
باملدينة امل��ن��ورة وفريق فر�سان ال�صفة التطوعي
بلجنة التنمية االجتماعية الأه��ل��ي��ة ،و�ست�ستمر
املبادرة حيث �سيتم توزيع  3000وجبة �أخرى.

 400ممارس

صحي لخدمة الحجاج بجدة
جدة ـ البالد

ك�شفت �صحة جدة� ،أن �إجمايل عدد احلجاج الذين
ج��رى مناظرتهم ع�بر م��راك��ز املراقبة ال�صحية يف
مطار امللك عبدالعزيز ال��دويل ،بلغ ما يقارب 169
�ألف حاجًّ ا  ،وذلك منذ بداية مو�سم احلج وحتى يوم
�أم�س ،الفتة �إىل �أنه مت تكليف  400ممار�س �صحي
ملو�سم حج هذا العام يف (  ) 5مراكز �صحية تتمثل
يف �صالة احلجاج وال�صالة رقم  1وال�صالة ال�شمالية
واجلنوبية و�صالة الرتحيل ،مهمتهم منع وف��ادة
الأمرا�ض املعدية داخل اململكة ،والت�أكد من تطبيق
اال�شرتاطات ال�صحية للحجاج ،كما مت دعم املركز
بعدد من �سيارات الإ�سعاف املجهزة جتهيزا كامال،
�إىل جانب دعم املراكز بكافة الأجهزة املتطورة ،كما
مت توفري وجتهيز غرف �إنعا�ش قلبي رئ��وي عالية
التجهيز وغرف عزل وعيادات طبية وغرف تنومي
مر�ضى يف اخلم�سة مراكز باملطار

و�صف رئي�س الهيئة العامة ل�ش�ؤون احلج والعمرة
يف ليبيا الدكتور علي حمودة ،التدرج يف عودة �أعداد
احلجاج بالقرار احلكيم من اململكة العربية ال�سعودية،
م�شدد ًا على �أن القرار راعى امل�صلحة العامة و�سالمة
و�صحة و�أم��ان �ضيوف الرحمن  ،بعد زوال جائحة
كورونا .و�أثنى حمودة على جهود اململكة يف خدمة
�ضيوف الرحمن بقوله" :اململكة �ش ّرفها الله بهذا العمل
وهذا املكان ،حيث تعمل �سنوي ًا على تطوير خدمات
احلج ،بداية من البنية التحتية �إىل االهتمام ب�صحة
احل���اج ،حيث عملت على خف�ض ن�سبة احل��ج��اج يف
ه��ذا ال��ع��ام؛ ل�سعيها للمحافظة على �صحة احلجاج
بعد زوال اجلائحة " .وك�شف الدكتور علي عن �أداء والعمرة باململكة عملت خالل الفرتة املا�ضية على �إنهاء احلجاج الليبيني على �أكمل وجه.
 3531حاج ًا ليبي ًا لفري�ضة احلج هذا العام .و�أ�شار �إىل الرتتيبات والتعاقدات اخلا�صة مبو�سم احلج بوقت ولفت �إىل �أن االجتماع ال��ذي دار مع مطويف حجاج
�أن قوافل احلجاج الليبيني بد�أت بالقدوم �إىل اململكة قيا�سي .و�أ�شاد الدكتور علي حمودة ،بجهود �شركة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ت��ي �ستقدم
العربية ال�سعودية خالل الأ�سبوع املا�ضي عرب خطوط مطويف حجاج الدول العربية للتي�سري على احلجاج حلجاجنا ،ونحن مطمئنون من م�ستوى اخلدمات
الطريان ،الفتا �إىل �أن الأجهزة املعنية يف وزارة احلج الليبيني ،من خالل التن�سيق وتوحيد اجلهود خلدمة التي تقدم لنا يف كل ع��ام .وع�ّب�رّ عن �سعادته بحجم

حجاج جنوب شرق آسيا
يكملون جاهزيتهم ألداء النسك
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

اع��ت��م��دت �شركة م��ط��ويف ح��ج��اج ج��ن��وب �شرق
�آ�سيا  83م�سكنا حلجاجها يف مكة املكرمة ،بعد
الت�أكد من توفر اال�شرتاطات الالزمة ،وامل�ستندة
للمعايري املو�ضوعة من قبل جهات االخت�صا�ص،
فيما ا�ستبعدت  30م�سكن ًا غابت عنها املعايري
املطلوبة ،لي�صبح ع��دد امل�ساكن التي خ�ضعت
الخ��ت��ب��ارات اجل��اه��زي��ة  113م�سكن ًا حلجاج
ال�شركة ،ال��ذي��ن و�صل ع��دده��م حتى �أم�����س �إىل
 65488حاجا وحاجة .و�أظهرت الإح�صاءات
بلوغ ع��دد حجاج ال�شركة الوا�صلني �إىل مكة
املكرمة م�ؤخرا  68161حاجا وحاجة من دول
جنوب �شرق �آ�سيا ،و�صل منهم عن طريق مطار
امللك عبد العزيز يف جدة  23291حاجا وحاجة.
عدد من احلجاج نوهوا بالتجهيزات واخلدمات
التي وفرتها حكومة اململكة ،مبينني �أن اململكة
جعلت من خدمة �ضيوف الرحمن ر�سالة �سامية،
و�أمانة �شرف الله بها هذه البالد على مر الع�صور
وتعاقب الأزمنة ،م�شريين �إىل �أن اململكة تقدم
يف كل ع��ام حزمة من اخل��دم��ات اجل��دي��دة التي
تدعم التطبيقات الإلكرتونية والأعمال التقنية،
ال��ت��ي جتعل م��ن رح��ل��ة احل���اج �سهلة ومي�سرة
وذكرى يحملها �ضيوف الرحمن �إىل بالدهم ،يف

ظل الرتكيز على جتويد اخلدمات برفع كفاءة
الأداء ،والإتقان يف تقدمي العمل ،مما ي�سهم يف
�سال�سة الإج��راءات و�سرعة �إنهائها بدقة عالية
وتقدمي خدمات ذات ج��ودة عالية حلجاج بيت
الله احلرام لت�سهيل �أداء منا�سك احلج.
ونوه عدد من حجاج ماليزيا بـ"مبادرة طريق
مكة" التي تدخل عامها ال��راب��ع ،م�ؤكدين �أنها
ترجمة للم�ستوى الذي و�صلت �إليه اململكة من
ت��ط��ور م��ذه��ل يف خمتلف امل��ج��االت ،معتربين

�أنها مكرمة ُت�ضاف �إىل جهود اململكة لتح�سني
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل�ضيوف ال��رح��م��ن ،كما �أن
امل��ب��ادرة �أ�سهمت يف التخفيف ع��ن احل��ج��اج،
و�سهلت �إج���راءات ال�سفر ،ما يج�سد ال�صورة
امل�شرقة واحل�ضارية للمملكة يف خدمة احلرمني
ال�شريفني وقا�صديهما؛ ل�� ُي���ؤدوا منا�سكهم بكل
ي�سر و�سهولة واطمئنان ،وحت��ول رحل َة احلج
�إىل رحلة �إميانية ُميَ�سَّ َرة وخالية من امل�صاعب،
مراعية لعن�صر الوقت واجلهد.

تط ّور خدمات ال�شركة يف مو�سم احلج  .وكان رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة امل�شرف على �أعمال جلنة احلج
ماهر جمال ،ونائبه حممد معاجيني ،وع�ضو اللجنة
امل�شرف على قطاع �شمال �أفريقيا �أحمد مطر ،و�أع�ضاء
اللجنة قد ا�ستقبلوا رئي�س الهيئة العامة ل�ش�ؤون احلج
والعمرة بليبيا الدكتور علي حمودة والوفد املرافق.
ودار حم���ور االج��ت��م��اع ح���ول �آخ����ر اال���س��ت��ع��دادات
ال�ستقبال �ضيوف الرحمن القادمني من ليبيا ،وتقدمي
�أرق���ى اخل��دم��ات للحجاج يف مكة املكرمة وامل�شاعر
املقد�سة.
من جانبه� ،أك��د رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ماهر
جمال حر�صهم على رف��ع ج��ودة اخل��دم��ات؛ حتقيق ًا
ل���ر�ؤي���ة  2030ب��ع��د حت��وي��ل امل���ؤ���س�����س��ات ل�شركات
م�ساهمة ،وتقدمي �أف�ضل ما يحتاجه احلجاج بجودة
عالية ،حتى ي���ؤدوا ن�سكهم بي�سر و�سهولة ويعودوا
لبالدهم �ساملني غامنني ،وفق توجيهات والة الأم��ر،
حفظهم الله ،ومبتابعة من وزارة احلج والعمرة.

 10ماليين

مصل بالمسجد النبوي
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

�أع��ل��ن��ت الرئا�سة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون امل�سجد احل��رام
وامل�سجد ال��ن��ب��وي ،ع��ن �أن ع��دد امل�صلني بامل�سجد
م�صل ،وذل��ك منذ
النبوي بلغ �أك�ثر من  10ماليني ٍ
بداية مو�سم حج هذا العام،
و�أو�ضحت رئا�سة �ش�ؤون احلرمني �أن وكالة الرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون امل�سجد النبوي بالتعاون مع اجلهات
املعنية ذات العالقة ،ا�ستقبلت زوار م�سجد النبي
�صلى الله عليه و�سلم ،بتقدمي �أرقى اخلدمات لهم؛
حيث �سخر لذلك كل ما ميكن للت�سهيل والتي�سري
عليهم لأداء منا�سكهم وعباداتهم.
م��ن ناحية �أخ���رى ،ك�شفت �إح�صائية وزارة احلج
وال��ع��م��رة حل��رك��ة ا�ستقبال وم��غ��ادرة احل��ج��اج يف
املدينة امل��ن��ورة ،ع��ن و���ص��ول  282523ح��اج�� ًا �إىل
املدينة امل��ن��ورة من جن�سياتٍ متعددة ،قدموا عرب
املنافذ اجلوية والربية لأداء فري�ضة حج هذا العام.
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يقدمون مختلف الخدمات للحجاج

املتطوعون ..أيادٍ إنسانية ممتدة لضيوف الرمحن
جدة � -إميان بـدوي
ت�����س��ه��م ال����ف����رق ال��ت��ط��وع��ي��ة
بقدر كبري يف خدمة حجاج
ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام؛ �إذ تقدم
ل���ه���م اخل����دم����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة،
م���ن ت���وزي���ع �أغ���ذي���ة وم��ي��اه،
و�إر����ش���اده���م يف ط����رق مكة
وامل�شاعر املقد�سة ،ف�ضال عن
تعريفهم باملنا�سك والعبادات
خ�لال مو�سم احل���ج .وتهتم
الفرق واجلمعيات التطوعية
ب��ت��ع��ري��ف ���ض��ي��وف ال��رح��م��ن
مب���ع���امل م��ك��ة امل���ك���رم���ة ،مع
ت���وزي���ع ال���ه���داي���ا امل��ت��ن��وع��ة
ل��ل��ح��ج��اج ،وم�����س��اع��دة ك��ب��ار
ال�����س��ن وذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة ،وغريها من املهام
الأخ���رى املتنوعة؛ �إذ يبدي
�أع�ضاء هذه الفرق �سعادتهم
ب���ال�������ش���رف ال���ع���ظ���ي���م ال����ذي
ي��ح��ظ��ون ب���ه ،م��ع��ت�بري��ن �أن
خ��دم��ة احل��ج��اج و���س��ام على
�صدورهم ،لأنهم يرتكون �أثرا
�إيجابيا بخدمات ي�سعدون
بها الآخرين.

عسيري :نشارك برضا وقناعة إلدخال السرور في النفوس
ي��ق��ول امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى الإدارة التنفيذية
بجمعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية الدكتور
يا�سر بازيد� :إن اجلمعية بيئة جاذبة للمتطوعني
واملتطوعات يف �شتى املجاالت العلمية والعملية؛
لأن��ه��ا ت��ق��دم من���اذج �إب��داع��ي��ة واب��ت��ك��اري��ة مميزة
يف خ��دم��ة �ضيوف ال��رح��م��ن م��ن خ�لال براجمها
وخ��دم��ات��ه��ا امل��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل الت�سهيل
وال��ت��ي�����س�ير عليهم �أث���ن���اء �أداء منا�سكهم مبكة
امل��ك��رم��ة وامل�����ش��اع��ر امل��ق��د���س��ة ،وزي��ارت��ه��م مل�سجد
امل�صطفى� ،صلى ال��ل��ه عليه و���س��ل��م ،حيث تقدم
�سل�سلة م��ن ال�برام��ج واخل���دم���ات ت��ن��درج حتت
ب��راجم��ه��ا اخلم�سة :ب��رن��ام��ج غ���ذاء ال���روح وهو
�إثراء لتجربة �ضيف الرحمن من ر�سائل توعوية
و�إر���ش��ادي��ة باال�ستفادة من التقنية احلديثة يف
�أمتتة اخلدمات املقدمة للحاج واملعتمر والزائر،
وبرنامج غذاء البدن الذي يقدم وجبات الإطعام
وال�سقيا يف قوالب متنوعة ،مبا يتنا�سب مع ذائقة
امل�ستفيد من اخلدمة املقدمة ،وبرنامج م�ضياف
املعني ب�ضيافة ال��وف��ود وا�ستقبالهم يف مكاتب
اجلمعية وتقدمي ال�ضيافة العربية الأ�صيلة لهم،
وبرنامج العناية ال��ذي يهتم بالعناية ب�ضيوف
ال��رح��م��ن وت���ق���دمي خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة
واب��ت��ك��اري��ة ت�سعى للت�سهيل يف �أداء املنا�سك،
وبرنامج الوكاالت املعني بالتي�سري على امل�سلمني
يف الوكاالت والكفارات املقرة �شرعا وتنفذها؛
�إذ تنفذها اجلمعية بالنيابة عنهم بوا�سطة طلبة
العلم ال�شرعي باجلامعات ال�سعودية.
ولفت بازيد �إىل التطوع يف مو�سم �أ�صبح جزءا ال
يتجز�أ من ثقافة العمل يف مو�سم احلج بالتعاون
مع منظومة القطاعات العاملة يف خدمة �ضيوف
الرحمن مل��ا يلقى م��ن متكني و�أه��م��ي��ة ك��ب�يرة يف
جميع القطاعات احلكومية واخلا�صة واخلريية.
وقد ا�ستحدث وزارة احلج والعمرة �إدارة جديدة
للم�س�ؤولية املجتمعية والأعمال التطوعية لإدارة
ه��ذا اجلانب بكل اق��ت��دار ،م�ضيفا" :هناك �إقبال
كبري جدًا من ال�شباب وال�شابات للظفر بالفر�ص
التطوعية املتاحة يف من�صة العمل التطوعي التي
تهدف �إىل تقليل امل�سافات بني اجلهات املعنية
واملتطوعني يف الت�سجيل يف الفر�ص وح�صر
وتوثيق �ساعات العمل للمتطوعني امل�شاركني عرب
املن�صة ،واجلميع ي�سعى للم�شاركة يف حتقيق
ر�ؤي���ة وط��ن ط��م��وح ويف ال��و���ص��ول �إىل مليون
متطوع يف عام ."2030

غرس وثمرات طيبة
اع��ت�بر م�����س���ؤول وح���دة ال��ت��ط��وع يف م��رك��ز حي
العزيزية الدكتور ع��ادل بن م�شعل الغامدي� ،أن
خ��دم��ة �ضيوف ال��رح��م��ن ���ش��رف ك��ب�ير ،مبينا �أن
�أع�ضاء فريق "�أب�شر" التطوعي ت��زداد �سعادتهم
بتقدمي اخل��دم��ات املتنوعة ل�ضيوف الرحمن؛
كونها يف امل��ق��ام الأول م��ن � َأج ِّ
���ل ال��ع��ب��ادات التي
حث عليها ديننا الإ�سالمي احلنيف ،فقد قال الله
تعاىل" :وافعلوا اخل�ير لعلكم تفلحون" ،وقال
�سبحانه" :وتعاونوا على الرب والتقوى" ،وقال

نبينا �صلى الله عليه و�سلم" :كل معروف �صدقة" ،كما
قال عليه ال�صالة وال�سالم�" :أحب النا�س �إىل الله �أنفعهم
للنا�س" ،ولذلك ف�إن نفع �ضيوف الرحمن وخدمتهم �شرف
كبري وو�سام فخر يعتز به من يتقلده ،ومن �أب��رز �آثار
العمل التطوعي يف احلج غري الأجر والثواب ،حتقيق
الراحة النف�سية ،فربكة هذا العمل على املتطوع يف وقته
و�صحته و�سائر عمله ،بل يرى ثمرته و�أث��ره على �أهل
بيته وجمتمعه.
و�أ�ضاف" :تتنوع املهام التي يقوم بها �أع�ضاء فريق �أب�شر
التطوعي ،ومن �أبرزها :امل�شاركة يف مبادرات مركز حي
العزيزية املتعلقة با�ستقبال احلجاج �أثناء و�صولهم ملقر
�إقامتهم وتوديعهم بعد �أداء الفري�ضة ،كذلك امل�شاركة
يف �إر�شاد التائهني منهم ،وامل�شاركة يف توزيع عبوات
املياة املربدة على احلجاج ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة كبار
ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وغريها من املهام
الأخ���رى املتنوعة .وت��اب��ع" :ال�صفات ال��ت��ي يجب �أن
يتحلى بها املتطوع كثرية ال ميكن ح�صرها ،ومن يلتزم
بقيم العمل التطوعي ف�إنها تغر�س فيه �صفات التطوع،
�أبرزها :الإخال�ص لله تعاىل ،واحت�ساب الأجر والثواب
من الله وحده ،وال�صرب ،والأمانة ،واملبادرة ،والتعاون،
والتوا�ضع ،والإح�سان ،وال�شورى ،والعطف ،واملحبة،
وال�صدق ،و�إتقان العمل ،والإيثار والت�ضحية ،وال�شعور
بامل�س�ؤولية ،وغريها الكثري من القيم وال�صفات التي
ت�صنع متطوعا م�ؤثرا نافعا.

تضامن لخدمة الحجاج

ق��ال الدكتور حممد ع�سريي ،املتطوع بفريق "�أب�شر"
التطوعي� ،إنهم ي�شاركون يف العمل التطوعي عن ر�ضا
وقناعة ،بدون مقابل بق�صد الإ�سهام يف م�صالح معتربة
�شرعا يحتاج �إليها قطاع من امل�سلمني ،الفتا �إىل �أن من
�أب��رز الأع��م��ال التي يقدمها املتطوعون تلك التي تقدم
خلدمة �ضيوف الرحمن يف موا�سم احلج والعمرة ،مردفا
بالقول�" :شعوري و�إخ��واين يف فريق �أب�شر التطوعي
عندما نخدم �ضيوف الرحمن ال ميكن و�صفه� ،إذ �إننا
نخدم خ�ير ال�ضيوف ون�سعد بذلك ونت�شرف بتقدمي
كل ما يي�سر ن�سكهم و�إقامتهم يف الأر���ض الطاهرة مكة
املكرمة .ومن �أهم الر�سائل �أننا مع حكومتنا الر�شيدة
و�شعبنا املعطاء ،كلنا يد واحدة خلدمة �ضيوف الرحمن،
وهذا واجبنا و�شرف نعتز به".

بازيد:

نقدم نماذج إبداعية
وابتكارية مميزة
في موسم الحج
يا�سر بازيد

عادل الغامدي

روزان:

ونوه قائد الفريق التطوعي "�أنا �صحي" مازن الهيج،
�إىل �أن الفريق يهتم بالتوعية ال�صحية عرب الرتفيه ،وهو
�أول فريق يوقع اتفاقية م�شاركة جمتمعية مع مديرية
ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة مكة ،وي�ضم �أك�ثر من 250
ع�ضوا من خمتلف املجاالت ال�صحية.
وا�ستطرد قائال" :يت�شرف عدد من الأع�ضاء بامل�شاركة
م��ع الإدارة الإ���ش��راف��ي��ة للتطوع ال�صحي ب�صحة مكة
املكرمة بقيادة حما�سن �شعيب ،بالتواجد داخل امل�سجد
احل����رام خل��دم��ة ح��ج��اج ب��ي��ت ال��ل��ه ،وت��ق��دمي اخل��دم��ات
الإ�سعافية والتوعوية لهم" .وفيما يخ�ص �أبرز ال�سمات
ال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف امل��ت��ط��وع ،ق��ال الهيج :تتلخ�ص
ال�سمات يف الإخال�ص لله ،والذي ي�أت يف املرتبة الأوىل،
ثم الأخالق احل�سنة ،وال�سعادة عند العطاء ،والإجناز،
والتعاون ،والعمل كفريق بعيدا عن الفردية� ،إ�ضافة �إىل
اجلدية واحرتام املواعيد ،وتنفيذ املهام املطلوبة ح�سب
اال�ستطاعة".

توعية بطرق مبسطة

�أ�شارت م�شرفة وحدة املوهوبني يف فريق "�أنا �صحي"
التطوعي روزان هندي� ،إىل �أن خدمات الفريق املقدمة
حلجاج بيت الله احلرام ،تتلخ�ص يف ا�ستقبالهم و�إدخال
ال�سرور على قلوبهم ،وتقدمي هدايا تذكارية مفيدة لهم
يف رحلتهم ،و�أي�ضا توعيتهم بطرق مب�سطة ب�أهم ما
ميكنه �أن يجعل حجهم �صحيا و�آمنا من قبل خمت�صني
�صحيني ،مبينة �أن خدمة �ضيوف الرحمن �شعور رائع
يعجز الكالم عن و�صفه .و�أ�ضافت�" :سعيدة جدا كوين
�ضمن فريق تطوعي ير�سم الفرحة واالبت�سامة على
وج��وه �ضيوف الرحمن ،مع تقدمي �صورة جميلة عن

توعية الحجيج
بصورة مبسطة ألداء
المناسك بأمان

الغامدي:

التطوع تجربة ثرية
تحقق لنا الراحة
النفسية
�أه��ل مكة الكرام .لقد اخ�ترت العمل التطوعي حتديدًا
لأنه مينحني �شعورا بالفخر بنف�سي لأنني �أت��رك �أثرا
�إيجابيا يف نفو�س �ضيوف الرحمن".
ن��ائ��ب م�شرفة وح���دة ال�����ش���ؤون الإداري�����ة بفريق "�أنا
�صحي" التطوعي يو�سف داوود� ،أك��د �أن��ه تطوع هذا
العام بامل�شاركة مع وقف مكة اخلريي يف مراكز الوفادة
لإطعام احلجيج ،وكذلك فعاليات ومبادرات
ف��ري��ق��ي "�أنا �صحي" ال��ت��ط��وع��ي يف
توعية حجاج بيت الله احلرام،
وامل�شاركة مع بع�ض اجلهات
ال����ت����ي ط����رح����ت ف���ر����ص
ت��ط��وع��ي��ة ح�����س��ب ما

مساهمة في الرقابة على المطاعم

�أ�سامه الزيتوين

قطع املتحدث الر�سمي لأمانة العا�صمه املقد�سة املهند�س
�أ���س��ام��ه عبدالله ال��زي��ت��وين ،ب����أن الأم��ان��ة حري�صة على
امل�شاركة يف كافة الأع��م��ال التطوعية التي تقدم خدمة
للمواطنني واملقيمني وحجاج بيت الله احلرام ،مبينا �أنه
من هذا املنطلق ،ف�إن لدى �أمانه العا�صمة املقد�سة �إدارة
خمت�صة ،وه��ي �إدارة التطوع البلدي حيث ت�شارك من
خ�لال ه��ذه الإدارة يف خمتلف الأع��م��ال التطوعية ومع
خمتلف ال��ق��ط��اع��ات .ول��ف��ت �إىل �أن الأم��ان��ة �شاركت مع
القطاعات ال�صحية يف مبادرة "�أنا �صحي" ،كما �شاركت

يف م��ب��ادرات م��ع جامعة �أم ال��ق��رى ،كما
كانت لها م�شاركة م��ع الغرفة التجارية
ال�صناعية والعديد من الفرق التطوعية
اخلا�صة بهذه القطاعات ،م��ردف��ا بالقول:
"�ستكون لدينا العديد من املبادرات التطوعية
يف مو�سم احلج ،من �ضمنها توزيع هدايا على
احل��ج��اج ،وم��ب��ادرات للتعاون م��ع البلديات يف
الرقابة على املطاعم واملحالت الغذائية ،و�ستكون
هناك رقابة ن�سائية ورجالية".

مازن الهيج

حممد ع�سريي

يتي�سر له .وتابع" :من مهامي العامة يف الفريق
تقييم الأع�ضاء وامل�شرفني ،و�أرى بكل و�ضوح
وجالء مدى علو �سقف روح املبادرة يف الفريق
ككل ففي �أول حلظة يتم الإع�لان فيها عن فعالية
�أو مبادرة �أو م�شاركة جمتمعية جتدهم �سباقني
للم�شاركة ،فالتطوع يف احلج له �أهمية كربى تنبع
من �أهمية التطوع عمومًا من حيث حث ال�شريعة
على ذلك ،ومن �أهمية املكان وهي بالد احلرمني
ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة ،و�أه��م��ي��ة الزمان
وه��ي �أ�شهر احل��ج و�أي���ام ع�شر ذي احلجة خري
�أي��ام الدنيا ،ويف احلديث ال�شريف يقول �صلى
الله عليه و�سلم( :ما من �أيام العمل ال�صالح فيهن
�أحب �إىل الله من هذه الع�شر) ،وتنبع كذلك �أهمية
التطوع يف احلج من �أهمية الفئة التي ت�ستفيد من
خدمات وجهود املتطوعني وهم �ضيوف الرحمن
فئة غالية ج��دًا .ور�سالتي لل�شباب يف خالل هذا
املو�سم �أن يخل�صوا النية وي�ستثمروا جهودهم
وطاقاتهم للتجارة ال��راب��ح��ة م��ع ال��ل��ه ،فموا�سم
احلج ورم�ضان من املوا�سم العزيزة جدًا يف حياة
الإن�سان ،ال�سيما وه��م الآن يف مرحلة ال�شباب
والقوة ،مرحلة البذل والعطاء".

اقتصاد
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ترخيصا صناعيا وتعدينيا جديدا

 558مصنعا بدأت اإلنتاج بقيمة  16مليارا

جدة  -البالد

ب��ل��غ �إج��م��ايل اال���س��ت��ث��م��ارات ب��ال��ق��ط��اع ال�صناعي
 1,356تريليون ري��ال  ،وع��ددِ
امل�صانع 10,561
ِ
م�صنعا ،فيما بلغ عد َد الرخ�ص ال�سارية يف القطاع
ً
التعديني  2,126رخ�ص ًة َتت ََوز َُّع بني  1,359رخ�ص ًة
ملحاجر م��واد البناء ،و 559رخ�ص َة ا�ستك�شاف،
واملناجم ال�صغريةِ
و 164رخ�ص َة ا�ستغاللٍ للتعدين
ِ
َ
ا�ستطالع ،و15
ة
رخ�ص
ال�ساريةِ  ،بالإ�ضافة �إىل 29
ٍ
ِ
خامات معدنية.
فائ�ض
رخ�ص َة
ِ
�أو�ضحت ذلك الن�شرة ال�شهرية لل�صناعة والتعدين،
التي �أَ�صدرتها ال����وزار ُة ل�شهر �أب��ري��ل 2022م،
وت�سلط ال�����ض��و َء على �أه���م الأرق����ام وامل���ؤ���ش��رات
ال�صناعية والتعدينية؛ بهدف تعزيز ال�شفافية يف
تنوع الفر�ص التي يقد ُمها قطاعا
القطاعني ،لت�أكيد ُّ
ال�صناعة والتعدين يف اململكة.
وك�شفت الن�شرة �أن ع��دد الرتاخي�ص اجلديدة
خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام اجل��اري،
و�صل �إىل  332ترخي�ص ًا �صناعي ًا� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل
�إج��م��ايل امل�صانع التي ب���د�أت الإن��ت��اج يف الفرتة
ِ
نف�سها والبالغة  558م�صنع ًا ،با�ستثمارات ت�صل

�إىل  16.4مليار ريالٍ .
وتناولت الن�شر ُة تفا�صيل امل�ؤ�شرات ال�صناعية
والتعدينية ل�شهر �أب��ري��ل ب��واق��ع  72ترخي�ص ًا
�صناعي ًا و 2,366ع��م��ال�� ًة مرخ�ص ًة للرتاخي�ص
اجلديدة ،با�ستثمارات بلغت  5.2مليار ريال ،كما
ت َ
َ�ض َّمن ََت عد َد امل�صانع التي بد�أت الإنتاج بواقع 59
م�صنع ًا بعدد عمالة ي�صلُ �إىل  2,713عام ً
ال ،وبحجم
ا�ستثمارات بلغَ  838مليون ريالٍ  ،م�ستعر�ض ًة عدد
الرخ�ص التعدينية ل�شهر �أبريل البالغة  86رخ�ص ًة
تتوزع على  68رخ�ص َة حماجر وم��واد بناء و13
ريا 5
رخ�ص َة ا�ستك�شاف و 5رخ�ص ا�ستطالع ،و�أخ ً
رخ�ص فائ�ض خامات معدنية.
وتوثق "الن�شرة ال�شهرية لل�صناعة والتعدين"
ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ي��ق��د ُم��ه��ا القطاعان
ال�صناعي والتعديني؛ لتحقيق �أه���داف برنامج
تطوير ال�صناعة الوطنية واخلِ ْد َمات اللوج�ستية،
وه��ي �أح��د برامج ر�ؤي��ة اململكة  ،2030بتحويل
اململكة �إىل قوة �صناعية رائدة ومن�صة لوج�ستية
عاملية ،و�أن يكون التعدينُ الركيزة الثالثة لل�صناعة
الوطنية.

تعزيز المخزون االستراتيجي من القمح

الريا�ض  -البالد

�أكملت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب
�إجراءات تر�سية الدفعة الثالثة من
القمح امل�ستورد لهذا العام 2022م،
بكمية� 495أل��ف ط��ن للتوريد من
منا�شئ �أوروبا ،و�أمريكا ال�شمالية
واجلنوبية ،و�أ�سرتاليا.
و�أو�ضح حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
ل��ل��ح��ب��وب امل���ه���ن���د����س �أح����م����د ب��ن
عبدالعزيز ال��ف��ار���س� ،أن موانئ
امل��م��ل��ك��ة م�����س��ت��م��رة يف ا���س��ت��ق��ب��ال
ب���واخ���ر ال��ق��م��ح امل��ت��ع��اق��د عليها
وف��ق ج���داول ال��ت��وري��د املعتمدة،
مبي ًنا �أن التعاقد على هذه الدفعة
ي���أت��ي يف �إط����ار ت��ع��زي��ز امل��خ��زون
الإ�سرتاتيجي من القمح واحلفاظ
عليه عند امل�ستويات الآمنة وتلبية
كل احتياجات �شركات املطاحن من
القمح.
وبينّ �أن فرتة و�صول الدفعة الثالثة
املتعاقد عليها �ستكون خالل الفرتة
ن��وف��م�بر -2022ي����ن����اي����ر2023م،
ب��واق��ع  8ب��واخ��ر م��وزع��ة ع��ل��ى 3
بواخر مليناء جده الإ�سالمي بكمية
� 185أل���ف ط���ن ،وع���دد  3ب��واخ��ر
مليناء ينبع التجاري بكمية 185
�أل���ف ط���ن ،وع���دد ب��اخ��رت�ين مليناء
امل��ل��ك عبدالعزيز ب��ال��دم��ام بكمية

 50مليار ريال ودائع
من "ساما" في البنوك
الريا�ض  -البالد

ترسية مناقصة القمح
المستورد لهذا العام

تعزيزا لل�سيولة املالية بالقطاع امل�صريف� ،ضخ
البنك املركزي ال�سعودي "�ساما" ،نحو  50مليار
ريال على �شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك
ال��ت��ج��اري��ة ،بح�سب م��ا ذك��رت��ه م�����ص��ادر وك��ال��ة
"بلومربغ".
وت��ه��دف ه��ذه اخل��ط��وة الهادفة لدعم ال�سيولة
ومواجهة الت�ضخم ،يف الوقت الذي �سجل فيه
�سعر الفائدة بني البنوك ال�سعودية "ال�سايبور"
ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأمريكية،
وق���ام "�ساما "بتوفري ه��ذه ال�سيولة للبنوك
بخ�صم عن �سعر "ال�سايبور" ملدة ثالثة �أ�شهر.

وبح�سب م�صادر "بلومربغ" ،فقد بد�أ التدخل
م��ن قبل البنك امل��رك��زي ال�����س��ع��ودي قبل فرتة
وج��ي��زة م��ن قيام االحتياطي ال��ف��ي��درايل برفع
الفائدة ال�شهر احلايل ،وجاء التمويل من البنك
املركزي على ثالث �شرائح منف�صلة حتى الآن،
وبلغت قيمة �أول �شريحتني  15مليار ريال لكل
منهما ،فيما مت��ت ال�شريحة الثالثة قبل �أي��ام
قليلة.
ووفقا للوكالة ،فقد انعك�ست ه��ذه اخلطوات
ب�تراج��ع �سعر ف��ائ��دة "ال�سايبور" ي��وم الأح��د
بـ 17نقطة �أ�سا�س مقارنة بيوم اجلمعة لت�صل
�إىل .%3.13

انطالق أعمال الملتقى الثاني
� 125أل��ف ط��ن ،وق��د مت دع��وة 24
�شركة عاملية متخ�ص�صة يف جتارة
احل��ب��وب تقدمت منها � 13شركة
للمناف�سة ومت ال�تر���س��ي��ة ع��ل��ى 4
�شركات كانت عرو�ضها الأقل �سع ًرا
لل�شحنات املطلوبة.
ي��ذك��ر �أن م��و���س��م ا���س��ت�لام القمح

امل��ح��ل��ي م���ن امل���زارع�ي�ن للمو�سم
ال���زراع���ي احل����ايل م�ستمر حتى
�شهر �أكتوبر املقبل ،وجرى ا�ستالم
كمية � 326ألف طن ،وذلك يف �إطار
خطتها لتنويع م�صادر �شراء القمح
وتعزيز املخزونات الإ�سرتاتيجية
منه.

تطوير االستثمارات العقارية
بين المملكة ومصر

تعاون تقني ومهني مع البنك الدولي
الريا�ض -البالد

بحث حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني الدكتور �أحمد بن فهد الفهيد مع وفد
البنك الدويل عدد ًا من جماالت التعاون امل�شرتك
ب�ين ال��ط��رف�ين ،وي��ه��دف لن�شر ثقافة التدريب
التقني واملهني وامل�ساهمة يف م�ستقبل م�شاريع
البنك الدويل حول خمرجات وبرامج امل�ؤ�س�سة.
جاء ذلك خالل اجتماعه يف مكتبه �أم�س ،بوفد
من البنك الدويل ،بح�ضور خبري اقت�صادي �أول

ورئي�س فريق العمل يف الوفد حممد �إح�سان
�أجواد ،وقادة التدريب التقني ،فيما ا�ستعر�ض
رئي�س الوفد امللخ�ص التنفيذي والتو�صيات
ح��ي��ال ور����ش ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك��ة ب�ين امل�ؤ�س�سة
والبنك الدويل حول م�ستقبل العمل واملهارات.
وثمن حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
وامل��ه��ن��ي ،ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ين اجل��ان��ب�ين،
م�ؤك ًدا �أهمية الرتكيز على التوجهات احلديثة
وامل�ستقبلية للمهن واملهارات التقنية.

"دانك ساندوتش" تشارك في موسم جدة
جدة  -البالد

يف �إط���ار ال���دور االق��ت�����ص��ادي املتنامي للقطاع
اخلا�ص� ،شاركت �سل�سلة مطاعم دانك �ساندوت�ش
يف مو�سم جدة ،مبنطقة ال�سیتي ووك على طریق
امللك عبدالعزیز؛ حیث اختریت ب�أن تكون �أحد
العالمات التجاریة ال�سعودیة امل�شاركة يف ھذا
احلدث ،بجانب �أ�شھر املطاعم العاملیة واملحلية
املتواجدة يف املو�سم ،وقد �شارك املطعم الأجواء
االحتفالیة للمو�سم.
وكانت املجموعة ،قد افتتحت �أول مطعم لها

يف ج��دة ع��ام  ،2017وافتتح ث��اين �أك�بر مطبخ
رئی�سي ل��ه��ا يف ال��رب��ع الأول م��ن ھذا ال��ع��ام،
ملواكبة التو�سع احلا�صل يف املجموعة وتلبیة
احتیاجات الفروع لتغطیة الطلب املتزاید من
ع�شاق املذاق املتمیز لأ�صناف دانك ،الذي ي�صنف
ك�أحد �أف�ضل مطاعم جدة ،ويف املواقع العاملیة
مثل (فور�سكوير).
وي�شهد قطاع املطاعم والرتفيه من ً��وا متزاي ًدا
يف ظ��ل التطور املت�سارع ومن��و اال�ستثمارات
والعالمات التجارية يف اململكة.

جانب من م�شاركة مطاعم" دانك �ساندوت�ش" يف مو�سم جدة

القاهرة -البالد

انطلقت يف القاهرة �أعمال امللتقى العقاري
ال��ث��اين ال�سعودي امل�صري ،ال��ذي تنظمه
جمعية رجال الأعمال امل�صريني ،بالتعاون
م��ع احت���اد ال��غ��رف ال�����س��ع��ودي��ة و"جمل�س
الأع���م���ال ال�����س��ع��ودي -امل�����ص��ري) برعاية
رئي�س جمل�س ال���وزراء امل�صري الدكتور
م�صطفى مدبويل ،وبح�ضور �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني ل��دى م�صر �أ�سامة بن
�أح��م��د ن��ق��ل��ي ،ومم��ث��ل��ي ك�ب�رى ال�����ش��رك��ات
ال�سعودية وامل�����ص��ري��ة العاملة يف جمال
التطوير العقاري.
ون ّ��وه وزير قطاع الأعمال امل�صري ه�شام
توفيق يف كلمته االفتتاحية ،مبا ت�شهده
امل��م��ل��ك��ة وم�����ص��ر م���ن ن��ه�����ض��ة يف جميع
امل��ج��االت ،مما ي�ؤكد ال��ر�ؤي��ة الثاقبة لدى
قيادتي البلدين لتحقيق ما يخدم م�صلحة
ال�شعبني.

م��ن ج��ه��ت��ه� ،أك���د رئ��ي�����س اللجنة الوطنية
العقارية باحتاد الغرف ال�سعودية حممد
بن عبدالله املر�شد يف كلمته �أمام امللتقى،
�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ع�ل�اق���ات االق��ت�����ص��ادي��ة
ب�ين اململكة وم�����ص��ر يف جميع امل��ج��االت
االقت�صادية و�أهمها القطاع العقاري ،الف ًتا
االنتباه �إىل �أن امللتقى يعد حلقة جديدة
م��ن �سل�سلة العمل االق��ت�����ص��ادي امل�شرتك
بني �أ�صحاب الأعمال يف البلدين ،منوها
مب�ستقبل التعاون واال�ستثمار االقت�صادي
ال�����ذي ي���زخ���ر ب����إم���ك���ان���ات ك���ب�ي�رة تنتظر
ا�ستثمارها وتوظيفها لتحقيق املزيد من
املنافع امل�شرتكة.
و�شهد امللتقى جل�سة نقا�شية حول الطفرة
ال��ع��م��ران��ي��ة غ�ي�ر امل�����س��ب��وق��ة يف ال��ب��ل��دي��ن
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه اال�ستثمار يف
قطاع التطوير العقاري ،وفر�ص الت�صدي
للمعوقات.
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مجزرة حوثية بـ«الحديدة» ..والحكومة ترفض استغالل الهدنة
البالد – حممد عمر

نفذت ملي�شيا احلوثي الإره��اب��ي��ة جم��زرة عرب
هجوم جوي �شنته على مديرية حي�س جنوبي
احلديدة ،ما نتج عنه مقتل طفل و�إ�صابة � 7أطفال
ون�ساء �آخرين� ،أم�س (االثنني) ،يف جرمية تهدد
بانهيار الهدنة الأممية.
وق�صفت امللي�شيا بلدة "الرون" ال�سكنية باجلهة
ال�شمالية م��ن م��دي��ري��ة حي�س ب��ط��ائ��رات ب��دون
طيار ،لتخلف جمزرة يف �صفوف املدنيني العزل،
وذل��ك يف ت�صعيد جديد �ضد مبادرات ال�سالم،
فيما قال بيان �صادر عن القوات امل�شرتكة� :إن
جميع ال�ضحايا كانوا من عائلة واح���دة ،و�أن
الطفل" �أمين عبده �أحمد �أبكر" لفظ �أنفا�سه قبل
و���ص��ول ال��ف��رق الطبية للقوات امل�شرتكة التي
هرعت لإنقاذ ال�ضحايا.
ويوا�صل احلوثيون خروقاتهم �ضد الهدنة ،مبا
فيه الق�صف املتعمد واالنتقامي لقرى املدنيني
با�ستخدام الطائرات امل�سرية ،التي تطلق قذائف
عمودية وع�شوائية من اجلو ،فخالل الـ� 48ساعة
املا�ضية ،ارتكبت ملي�شيات احلوثي  72انتها ًكا
للهدنة الأممية يف جبهات ال�ساحل الغربي؛ منها
 48خ��ر ًق��ا يف حم��ور حي�س جنوبي احل��دي��دة،
و 24خر ًقا يف حمور الربح غربي تعز.
وط��ال��ب��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ،الأمم امل��ت��ح��دة
وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب����إل���زام ميلي�شيا احل��وث��ي
وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية ال�سارية
دون ت�سويف� ،أو �إدانتهم ب�شكل �صريح ،وذلك

خالل اجتماع ملجل�س الوزراء اليمني ،بالعا�صمة
امل�ؤقتة عدن ،الذي وقف �أمام ا�ستمرار خروقات
ميلي�شيا احلوثي للهدنة يف عدد من اجلبهات،
وتن�صلها عن تنفيذ التزاماتها ،يف �إ�شارة �إىل
رف�ض ميلي�شيا احل��وث��ي مقرتحً ا �أمم�� ًي��ا لفتح
الطرق يف تعز.
واعتربت احلكومة �أن رف�ض احلوثيني للمقرتح

الأمم���ي بعد �أ�سابيع م��ن التفاو�ض ،ي���أت��ي يف
�سياق م��ا و�صفتها بـ"�سيا�سة ك�سب الوقت"،
التي تنتهجها امليلي�شيا وحت�شيدها املتوا�صل
اً
ا�ستغالل للهدنة ،وفق ما ذكرته وكالة
للجبهات
الأنباء اليمنية الر�سمية ،معتربة �أن هذا ال�سلوك
غري مقبول ،و�سيتم مواجهته بكل الطرق.
ويف ف�صل جديد جل��رائ��م احل��وث��ي ا�ستباحت

امللي�شيا �أمالك اليمنيني ،ومل تتورع عن انتهاك
حرمات املواطنني ،وال�سطو على مقدراتهم؛ �إذ
�شهدت حمافظة حجة عملية �سطو على ممتلكات
�سكان املحافظة من الأرا�ضي والعقارات التي
ا�ست�أجروها بوثائق قانونية م��ن ال��دول��ة قبل
عقود .وقالت م�صادر حملية وقبلية� :إن �أذرع
ملي�شيا احلوثي ،املمثلة يف الأوق��اف و�أرا�ضي

استدعي السفير عقب إعدام أديس أبابا لـ  7أسرى

السودان يشكو إثيوبيا لمجلس األمن
اخلرطوم  -البالد

احتجاجا على �إع���دام �سبعة جنود �أ�سرى
ومدين �سوداين ،من قبل اجلي�ش الإثيوبي،
ا���س��ت��دع��ت اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ودان��ي��ة� ،أم�����س
(االث��ن�ين)� ،سفريها يف �إثيوبيا للت�شاور،
كما ا�ستدعت ال�سفري الإثيوبي يف اخلرطوم
لالحتجاج.
وقالت اخلارجية ال�سودانية� :إن ما �أق��دم
ع��ل��ي��ه اجل��ي�����ش الإث���ي���وب���ي ج��رمي��ة ن��ك��راء
جت��ايف مبادئ القانون الإن�ساين ال��دويل،
م���ؤك��دة �أن اخل��رط��وم حتتفظ بكامل احلق
يف الدفاع عن �أرا�ضنا وكرامة مواطنينا.
وجاء يف بيان اخلارجية ال�سودانية" :تدين
وزارة خارجية جمهورية ال�سودان ب�أ�شد
ال��ع��ب��ارات م��ا �أق���دم عليه اجلي�ش الإثيوبي
م��ن ج��رمي��ة ن��ك��راء جت��ايف م��ب��ادئ القانون
الإن�����س��اين ال���دويل بقتله �سبعة �أ���س��رى من
اجلنود ال�سودانيني ،ومواطنا مدنيا بعد
اختطافهم من داخ��ل الأرا���ض��ي ال�سودانية
ب��ت��اري��خ  22ي��ون��ي��و 2022م ،واق��ت��ي��اده��م
�إىل داخ����ل الأرا����ض���ي الإث��ي��وب��ي��ة وقتلهم
وال��ت��م��ث��ي��ل بجثثهم ع��ل��ى امللأ" .و�أ���ض��اف

البيان" :حفاظ ًا من وزارة اخلارجية على
���س��ي��ادة ب�لادن��ا وك��رام��ة مواطنيها �شرعت
ال���وزارة يف تقدمي �شكوى ر�سمية ملجل�س
الأم��ن واملنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة .كما تود وزارة اخلارجية �أن تذكر
ب���أن حكومة ال�سودان حتتفظ بكامل احلق

الذي يكفله ميثاق الأمم املتحدة يف الدفاع
عن �أرا�ضيه وكرامة �إن�سانه .و�سي�ستدعي
ال�سودان �سفريه لدى �إثيوبيا فور ًا للت�شاور،
كما �سيتم اليوم ا�ستدعاء ال�سفري الإثيوبي
باخلرطوم لإبالغه ب�شجب و�إدانة ال�سودان
ل��ه��ذا ال�����س��ل��وك غ�ي�ر الإن�ساين" .وو���ص��ل

رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين الربهان
�إىل الف�شقة احل��دودي��ة م��ع �إثيوبيا �أم�س،
بينما �أدان جمل�س ال�سيادة �إع���دام �سبعة
ج��ن��ود وم����دين ،م��ع��ت�برًا م��ا ح�صل منافي ًا
لكل الأع��راف والقوانني ،وطالب احلكومة
الإثيوبية مبحا�سبة اجلناة.

موسكو تستهدف منشأة للصواريخ بأوكرانيا

«الناتو» يواصل دعم كييف باألسلحة
بروك�سل  -البالد

بينما ي�ستمر ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي (ال��ن��ات��و)
يف دعمه لأوك��ران��ي��ا بالأ�سلحة ،يوا�صل اجلي�ش
الرو�سي� ،ضرب مواقع القوات والبنية التحتية
الع�سكرية الأوكرانية ،وحترير �أرا�ضي دونبا�س،
�ضمن عمليته الع�سكرية التي انطلقت يف  24فرباير
املا�ضي؛ �إذ �أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية ا�ستهداف
من�ش�أة ع�سكرية لإنتاج ال�صواريخ يف كييف.
و�أك���د �أم�ين ع��ام حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)،
ين�س ���س��ت��ول��ت��ن�برغ� ،أم�����س (االث���ن�ي�ن) ،موا�صلة
دعم �أوكرانيا ب�أ�سلحة من دول احللف ،م�ؤكدا �أن
احللف �سي�ضع م��زي��دا م��ن ق��وات��ه يف حالة ت�أهب
ق�صوى لي�صل قوامها �إىل �أك�ث�ر م��ن � 300أل��ف.
و�أبلغ ال�صحافيني قبل قمة احللف يف مدريد ،التي
تعقد يف وقت الحق من الأ�سبوع احلايل�" :سنغري
ق��وة ال��رد التابعة حللف الناتو ،و�سن�ضع مزيدا
من اجلنود يف حالة ت�أهب ق�صوى ،لي�صل عددهم

�إىل �أكرث من � 300ألف" ،مبينا �أن قوام قوة الرد
ال�سريع التابعة للحلف تبلغ حتى الآن نحو � 40ألف
جندي ،مفيدا �أن "احللفاء زادوا دعمهم منذ بدء
احلرب الرو�سية يف �أوكرانيا" .و�أ�شار �ستولتنربغ
�إىل "�ضرورة �ضخ املزيد من اال�ستثمارات لتعزيز
ال�سيا�سات الدفاعية للحلف"ـ كا�شفا �أن الرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي �سي�شارك يف قمة
الناتو املقبلة.
من جهته ،طالب الرئي�س الأوك���راين فولودميري
زيلين�سكي� ،أم�س ،خالل كلمته �أمام زعماء جمموعة
ال�سبع امل ّتحدين �ضد رو�سيا يف قمّتهم ال�سنوية يف
�أملانيا مبزيد من الأ�سلحة لبالده وبت�شديد �إ�ضايف
للعقوبات الغربية على مو�سكو .وحتدّث زيلين�سكي
عرب الفيديو خالل اجتماع القوى ال�صناعية ال�سبع
الذي بد�أ الأحد يف قلعة �إملاو عند �سفح جبال الألب
البافارية ،كما طلب زيلين�سكي �أي�ضا امل�ساعدة يف
ت�صدير احلبوب من �أوكرانيا والدعم من �أجل �إعادة

الإعمار� .إىل ذلك ،ذكرت وزارة الدفاع الربيطانية
�أن اجلي�ش الرو�سي �سيعتمد ب�شكل متزايد على
ق��وات االحتياط يف حربه يف �أوك��ران��ي��ا .وقالت
يف حتديثها اال�ستخباري ال��ي��وم��ي� :إن الرتكيز
الرئي�سي للعمليات الرو�سية ال ي��زال يف منطقة
�سيفريودونت�سك-لي�سيت�شان�سك ،لكن مو�سكو
حت��اول الآن ا�ستعادة الزخم على حم��ور �إيزيوم
ال�����ش��م��ايل .وق����ال ب��ي��ان ال������وزارة� :إن احل��ك��وم��ة
الرو�سية ما زالت مرتددة يف �إ�صدار �أوامر بتعبئة
عامة .و�أ�ضاف البيان" :خالل الأ�سابيع املقبلة ،من
املرجح �أن تعتمد احلملة الرو�سية ب�شكل متزايد
على م�ستويات من قوات االحتياط".
وحثت ال�سلطات الإقليمية املدنيني على �إخ�لاء
مدينة لي�سيت�شان�سك يف �شرق �أوكرانيا ب�صورة
عاجلة مع تعر�ضها لهجوم القوات الرو�سية .وقال
حاكم منطقة لوغان�سك" :نظرا للتهديد احلقيقي
للحياة وال�صحة ،ندعو ال�سكان للإخالء العاجل".

وعقارات الدولة تنفذ عملية �إح�لال وا�سعة يف
م�ساحات كبرية من �أرا�ضي الأوق��اف وعقارات
الدولة ل�صالح قيادات حوثية وموالني للملي�شيا.
وق��ال��ت امل�����ص��ادر� :إن امللي�شيا احل��وث��ي��ة جترب
املنتفعني ب�أرا�ضي وعقارات الدولة و�أرا�ضي
الأوق����اف ال��ت��ي ا���س��ت���أج��روه��ا منذ ع��ق��ود ،على
التنازل عنها ل�صالح قيادات حوثية وعنا�صر

�أخ���رى موالية لها .و�أ���ش��ارت �إىل �أن امللي�شيا
احلوثية بد�أت عملية �إحالل لعنا�صرها وقياداتها
بدال عن املنتفعني بالأرا�ضي من ال�سكان يف 5
مديريات� ،إ�ضافة �إىل عا�صمة املحافظة حيث
ت�ستهدف جميع مديريات املحافظة البالغة 31
مديرية.
من جهته ،ق��ال الناطق الر�سمي با�سم املنطقة
الع�سكرية ال�����س��اد���س��ة العقيد رب��ي��ع القر�شي
لـ"البالد"� :إن حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يقدم
الدعم وامل�ساندة للجي�ش الوطني فى معركته
�ضد امللي�شيا احلوثية الإرهابية التي توا�صل
جرائمها الإرهابية جت��اه املواطنني ،مبي ًنا �أن
اجلهود ال�سعودية رائدة فى خدمة اليمن ودعم
اجلي�ش اليمني وامل��ع��رك��ة الوطنية على كافة
امل�ستويات.
ولفت العقيد القر�شي� ،إىل �أن انتهاكات احلوثي
م�ستمرة يف خمتلف جبهات املنطقة الع�سكرية
ال�ساد�سة بتح�شيد غري م�سبوق �إىل تلك اجلبهات
بالآليات واملدرعات الع�سكرية ،يقابله التزام تام
بالهدنة املعلنة من قبل قوات اجلي�ش الوطني.
و�أ�ضاف" :يبدو �أن امللي�شيا حتاول �إحداث �أي
اخرتاق ،لكن قيادة املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة
تعلن اجل��اه��زي��ة الكاملة واال���س��ت��ع��داد القتايل
العايل ورفع حالة الت�أهب الق�صوى على امتداد
م�سرح العمليات الع�سكرية باملنطقة يف حال
ح��دوث �أي حتركات� ،أو حم��اوالت اخ�تراق من
قبل امللي�شيا احلوثية".
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سيناريوهات تمزج بين الموروث والحداثة

حارات جدة التاريخية تستعيد مشاهد السقا والحوات

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

من �أقا�صي الزمن وتفا�صيل احلياة يف املا�ضي و�أ�صوات
ال��ب��اع��ة وامل�����ش�تري��ن وم�شاهد ال�سقا واحل����وات واللبان
وغريها من �سيناريوهات مغ�سولة بنغم وتقا�سيم املا�ضي،
ت�ستعيد ح���ارات ج��دة التاريخية العديد م��ن الفعاليات،
ومت��زج بني امل�شاهد يف بانوراما مده�شة؛ حيث يلتقي
املوروث واحلداثة على �أنغام املو�سيقى وتفاعل امل�شرتين
يف ب�سطات البليلة والكبدة والأكالت اجلداوية املعروفة،
وهي تعك�س املوروث التجاري اخلا�ص بها؛ كونها �إحدى
�أقدم املناطق التجارية.
ً
ووفر املو�سم يف منطقة الباعة �أكرث من  50موقعا للأك�شاك
ال�شعبية وع��رب��ات الطعام التي تقدم �أط��ب��اق�� ًا جتمع بني
املا�ضي واحلا�ضر ،ومنطقة الدكاكني التي تعر�ض �أ�شهر
ال�صناعات املحلية ويعر�ض فيها الباعة على طريقتهم
الب�سيطة منتجاتهم وت�صاميمهم املميزة.
كما ت�شهد جدة التاريخية عر�ض العديد من املهن القدمية
يف املنطقة وتاريخها مثل ال�سقا "بائع املاء" واحل��وات
حي ملمثلني
"بائع ال�سمك" واللبان "بائع اللبان" ب�أداء ّ
ارجتاليني بالإ�ضافة لور�ش العمل وبع�ض الألعاب القدمية
للأطفال التي ت�ستهوي الزوار بب�ساطتها.
ولي�س هذا فح�سب ،بل �إن مقاهي جدة التاريخية جذبت
ال��زوّار بجل�ساتها ال�شعبية وذكرياتها اجلميلة التي تعيد
للأذهان جل�سات الطيّبني ونقا�شاتهم اجلميلة التي تعيد
للزائر "�أيامنا احللوة".
وعلى م�سافات بعيدة ،جت��ذب رائحة القهوة ال�سعودية
زوّار ج��دة التاريخية التي تفوح رائحتها من روا�شني
و���ش��رف��ات بيوتها ال��ق��دمي��ة ،ال��ت��ي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا ملئات
الأع����وام ،وال��ت��ي حتولت �إىل م��ق ٍ��اه �شعبية تقدم القهوة
والتاريخ مع ًا.
ومتثل جتربة املقاهي العاملية يف جدة التاريخية رحلة
ف��ري��دة يف عبق امل��ا���ض��ي ،حيث يجد ال��زائ��ر نف�سه داخ��ل
�أحد �أعتق بيوتها تاريخي ًا ليجل�س على "الكرويتة" وهي
املقعد ال��ق��دمي لأه���ايل ج���دة ،ويحت�سي ال��ق��ه��وة العربية
والعاملية والع�صرية؛ يف م�شهد يجمع التاريخ والقهوة

يف مكان واحدً � ،
إ�ضافة �إىل جتربة تناول �أ�شهى امل�أكوالت،
وم�شاهدة العرو�ض الفنية احليّة التي جتمع احل�ضارة
والرتاث العمراين داخل منطقة جدة التاريخية.
وتتميز املنطقة التاريخية بالعديد من املناظر اجلميلة،
خ�صو�ص ًا يف الأج���زاء العليا من املباين القدمية ،حيث

اتفاقية لتعزيز
الفنون التقليدية
الريا�ض ـ البالد

وق��ع املعهد امللكي للفنون التقليدية �أم�����س ،مذكرة
تفاهم م��ع مكتبة امل��ل��ك عبدالعزيز ال��ع��ام��ة؛ بهدف
�إيجاد تعاون �إ�سرتاتيجي بينهما من خ�لال تنفيذ
عدد من امل�شاريع وامل��ب��ادرات امل�شرتكة التي تخدم
ن�شر املعرفة يف جماالت الفنون التقليدية واحلرف
وال�صناعات اليدوية املحلية.
وم��ن �أب��رز ما �ستتيحه ه��ذه االتفاقية التعاون يف
ت�أ�سي�س مكتبة للمعهد امللكي للفنون التقليدية
وت��ب��ادل امل�����ص��ادر وال��ب��ي��ان��ات ،وال��ت��ع��اون يف بناء
امل��ح��ت��وى يف جم���ال ال��ف��ن��ون التقليدية م��ن خ�لال
توفري ال�صور واملقاالت واملعلومات املتخ�ص�صة يف
جماالت الفنون التقليدية.
وت�����أت����ي م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م يف �إط�������ار ال���ت���ع���اون
الإ�سرتاتيجي الذي �سيتم من خالله توفري امل�صادر
وامل���راج���ع ال��داع��م��ة ل��ل�برام��ج التعليمية املتعلقة
بالفنون التقليدية ،والتعاون يف ن�شر الوعي حول
الفنون التقليدية من خالل الإ�صدارات املتنوعة.
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دعا عدد من مزارعي بني مالك �إىل �ضرورة تبنى وزارة البيئة
واملياه والزراعة ت�سويق منتجاتهم من اخل�ضر والفاكهة،
و�إيجاد مواقع خم�ص�صة لهم يف الأ�سواق لعر�ض منتجاتهم،
الفتني �إىل �أن منتجاتهم ع�ضوية وميكنهم تغذية الأ�سواق
والتفوق على اخل�ضروات امل�ستوردة .و�أ���ش��اروا �إىل �أن
عدم وجود جهة لت�سويق منتجاتهم يجعلها تتعر�ض للتلف،
خ�صو�صا "اخل�س" الذي تنخف�ض �أ�سعاره هذه الأيام؛ كونه
يتلف �سريعا دون �أن يتم ت�سويقه يف بع�ض الأحيان.
ويف هذا ال�سياق ،قال املزارع عبدالله املالكي :مل تعد الزراعة
جمدية يف الوقت الراهن؛ حيث �شح املياه والآفات الزراعية
وكذلك القرود ،الفتا �إىل �أن مزارعي املنطقة يطمحون يف قيام
وزارة البيئة واملياه والزراعة بتبني منتجاتهم وت�سويقها
خ�صو�صا �أنها منتجات ع�ضوية وطبيعية  % 100وال ت�ستخدم
فيها الكيماويات .مو�ضحا �أن ال��وزارة تقدم لهم الإر�شادات
الالزمة يف موا�سم الزراعة ،كما دعا �إىل ت�شجيع ال�شباب على
دخ��ول املجال الزراعي وذل��ك بتوفري التقنيات والإمكانات

قالع ترفيهية لألطفال بموسم جدة

جدة ـ البالد

توا�صل حديقة الأمري ماجد ا�ستقبال زوّ اره��ا يومي ًا
مبجموعة من اخليارات املحببة لل�صغار ،منها منطقة
خمت�صة للألعاب اليدوية املجانية ل�ل�أط��ف��ال ،ت�ضم
ع�شرات الأل��ع��اب املتنوعة التي جتمع ب�ين الرتفيه
والتعلم على �أر���ض��ي��ة م�لاع��ب �صنعت م��ن امل��ط��اط؛
لتكون �أكرث �أمانا ومالءمة لل�صغار للعب عليها.
وتت�ضمن املنطقة  6قالع خم�ص�صة للأطفال� ،إ�ضافةً
�إىل جم�سّ مات مبم ّرات ومناطق لعب وجري ،ت�شرف
عليها فرق �أمن و�سالمة ملتابعة ال�صغار �أثناء لعبهم
و�ضمان �سالمتهم .ويتنزه ال��زائ��ر حلديقة الأم�ير

مزارعو بني مالك لـ
جدة ـــــ عبدالهادي املالكي

ُخ�ص�صت �أ���س��ط��ح��ه��ا لتحت�ضن �أ���ش��ه��ر امل��ط��اع��م املحلية
احلديثة� ،ضمن جتربة متكاملة يتخللها العزف احلي على
الآالت املو�سيقية.
كما �ستوقفت منطقة جدة التاريخية زوارها بالفن الأ�صيل
ونغمات ال��ط��رب التي ي�ستح�ضرها ت��اري��خ ه��ذه املنطقة

العريق والتي حتكي كل حارة فيها م�سرية من احل�ضارة
والرتاث والثقافة ب�صورها و�أ�شكالها البديعة.
وتقدم الفرق الفنية املتنوعة ب�ألوانها ال�شعبية وو�صالتها
الغنائية اجلميلة على م�سرح البحر الأحمر �ضمن ليايل
ج��دة التاريخية الفنية و�سط ح�ضور وتفاعل كبريين.

ومت��ث��ل ه��ذه ال��ع��رو���ض الفنية ا���س��ت��ق��راء ل��واق��ع الأغنية
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع�بر ع��ن احل��ي��اة املجتمعية برتكيبتها
ً
خا�صة مع وجود
املو�سيقية وتوظيف الإيقاعات املعا�صرة،
�أ�شهر فرقتني غنائيتني يف م�صر ،بالإ�ضافة لفرقة من الأردن
وفرقة من اليمن جنحت جميعها يف تقدمي �أن��واع جديدة
من املو�سيقى احلديثة مع جمموعة من الفنون ال�شعبية
العريقة ،التي ال تزال حتظى ب�شعبية و�إقبال كبريين من
ع�شاقها.
وت��وا���ص��ل ال��ع��رو���ض الفنية يف منطقة ج��دة التاريخية
ا�ستقطاب املزيد من زوار املو�سم الذين يجذبهم الهواة
وامل��ب��دع��ون و���س��ط �أح��ي��ائ��ه��ا ال��ق��دمي��ة م��ع جم��م��وع��ة من
واحلرف اليدوية ذات الأهمية التاريخية
العرو�ض الثقافية ِ
والثقافية التي تربط اجليل احلايل باملا�ضي.
وي�شهد مو�سم ج��دة خ�لال فعالياته املتنوعة التي تلبي
الرغبات والأذواق كافة ،مع االهتمام بالفنون ال�شعبية
القدمية ،جمموعة من احلفالت الغنائية العربية والعاملية
ليال فنية غنائية م�شوقة.
لع�شاق الفن احلديث يف ٍ

ماجد يف واح��ة خ�ضراء تغطي  %34من م�ساحتها
الإجمالية ،كما ت�ضم �أك�ثر من � 918شجرة و 382
نخلة وم�سرح ًا مفتوح ًا مب��درج ي�ستوعب �أك�ثر من
� 1000شخ�ص ،ومنطقة للفعاليات مب�ساحة 5624
مرتا مربعا� ،إ�ضاف ًة �إىل عيادة طبية جمهزة ،ومبنى
للتحكم واملراقبة جمهز بكامريات موزعة يبلغ عددها
ح��وايل  63كامريا ،ومواقف ال�سيارات .وحتت�ضن
املنطقة �أ�سبوعي ًا ع���دد ًا م��ن ال��ع��رو���ض والفعاليات
الثقافية والفنية امل��ت��ن��وع��ة ،حيث ت�شهد عرو�ض ًا
ترفيهية م��ب��ا���ش��رة م��ث��ل الفلكلور ال��ث��ق��ايف امل��ن��وع،
وفعاليات ترفيهية للأطفال ومتاجر للت�سوق ومنطقة

ك��رن��ف��ال ل��ع��رو���ض ال��ت��ح��دي والأل���ع���اب .كما حتولت
النافورة الراق�صة يف حديقة الأمري ماجد �إىل منطقة
جذب للزوار بعرو�ضها املمتعة التي يتناغم فيها املاء
باملو�سيقى لي�شكل جما ًال ب�صري ًا ي�ستهوي من يقف
�أمامها اللتقاط �أجمل ال�صور والذكريات.
وبارتفاع  30مرت ًا تعد النافورة الراق�صة يف حديقة
الأم�ي�ر ماجد �أط���ول ن��اف��ورة تفاعلية م��ن نوعها يف
احل��دائ��ق العامة بجدة ،وال تكتمل متعة ال��زائ��ر يف
احلديقة �إال مب�شاهدة تراق�ص امل��ي��اه يف النافورة
املو�سيقية ب�أنغام الأغاين الوطنية والعربية� ،إ�ضافة
�إىل الأجنبية يف الأي��ام الفنية اخلا�صة باجلاليات

نهاية كل �أ�سبوع .وتعمل النافورة يف �أوقات خمتلفة
متزج اللحن برق�صات املاء مع الإ�ضاءات املختلفة يف
تناغم مو�سيقي منفرد ولوحة جمالية ت�سر الناظرين
ما بني �أغنية و�أخرى.
و�صممت النافورة با�ستخدام نظام املياه املرتاق�صة
و�سط احلديقة عرب بحرية �إ�صطناعية� ،أ�ضافت للمكان
جما ًال �آخر بت�صاميمها الرائعة وتفا�صيلها ال�ساحرة،
وت�شتمل على دوائ���ر خمتلفة الأح��ج��ام وم�ضخات
مياه �صممت وفق �شكل جمايل ،لتقدم نافورة حديقة
الأمري ماجد لوحة من العرو�ض املو�سيقية وال�ضوئية
واملائية اجلاذبة للزوار.

 :نطمح في تسويق منتجاتنا عبر وزارة البيئة

لهم .من جهته ،قال �أحمد ردة الثبيتي ،من كبار جتار الفاكهة
واخل�ضر بحلقة ج��دة� :أع��م��ل يف ه��ذا امل��ج��ال منذ  30عاما
و�أ�سعار اخل�ضر والفاكهة تخ�ضع لقانون العر�ض والطلب
واجلودة ،الفتا �إىل �أنه يف بع�ض الأحيان يكون ال�سوق مكتفيا
من منتج معني ،ويف حلظات جند دخول كميات كبرية من هذا
املنتج ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �أ�سعاره ،و�أعتقد �أن املزارع هو
ال�سبب يف تدين �أ�سعار املنتجات؛ حيث �إن بع�ضهم يتناف�سون
على منتج واحد عندما ي�سمعون �أن �أ�سعاره ارتفعت ب�صورة
كبرية حيث يقومون ب�إغراق ال�سوق بهذا املنتج.
ل��ذا يتوجب على وزارة البيئة وامل��ي��اه وال���زراع���ة توعية
امل��زارع�ين بتنويع �سلة منتجاتهم ال��زراع��ي��ة وع���دم تقليد
بع�ضهم البع�ض ،كما �أمت��ن��ى �أن ت��ك��ون ه��ن��اك �آل��ي��ة لإن���زال
املنتجات يف �سوق اخل�ضار و�أن تكون هذه الآلية يف جميع
�أ�سواق اخل�ضر والفاكهة باململكة.
وق��ال مقبول يحيى� ،صاحب م�ؤ�س�سة ا�سترياد وت�صدير
اخل�ضروات والفواكة بحلقة ج��دة� :أن �سبب ارتفاع بع�ض
اخل�ضر والفاكهة يف املحالت خارج حلقة اخل�ضار مرجعه

�إىل �أن هذه املحالت تقوم بعملية فرز كراتني اخل�ضر و�إخراج
اخل�ضر والفاكهة التالفة ما ي�ؤدي �إىل تقليل املنتج .وحول
�أهمية التن�سيق بني املزارعني يف طريقة الزراعة ،وعر�ض
املنتجات قال :ال ميكن ب�أي حال من الأحوال
التن�سيق بني املزارعني؛ حيث �إن لكل واحد
منهم طريقته يف ال��زراع��ة واختيار املنتج
الذي ينا�سبه ،الفتا �إىل �أن ارتفاع الأ�سعار
يف احللقة لي�س له مربر على الإطالق ،حيث
ميكن �أن جتد وفرة يف نوع ما ،ولكن تظل
�أ�سعاره مرتفعة.
مقبول يحيى
يذكر �أن منطقة بني مالك ت�شتهر بزراعة
ال���رم���ان ،وال��ع��ن��ب ،وامل�����ش��م�����ش ،واخل���وخ،
وال����ت��ي�ن ال�شوكي" الرب�شومي" ك��م��ا
ت�شتهر بزراعة الطماطم واخل�س واخليار
واجل����رج��ي�ر وال����ب����اذجن����ان وغ��ي�ره����ا من
اخل���������ض����روات يف م�������زارع ال ت�����س��ت��خ��دم
الكيماويات.
عبداهلل املالكي

زمان
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1385-7-19هـ

1385-7-19هـ

 1380-5-1هـ

انطالق بطولة المملكة لسيدات الريشة الطائرة
الدمام -حمودالزهراين

10

انطلقت �أم�س بطولة الري�شة الطائرة بال�صالة الريا�ضية با�ستاد الأمري في�صل
بن فهد يف الريا�ض ،وذل��ك يف مناف�سات الزوجي مب�شاركة ما يقارب  60العبة
من خمتلف مناطق اململكة ،وتعد البطولة من بطوالت اململكة املهمة التي يقيمها
االحت���اد لفئة ال�سيدات منذ ع��ام 2018م وق��د �أ�سهمت بفعالية يف ن�شر لعبة
الري�شة الطائرة يف �أو�ساط الريا�ضة الن�سائية باململكة وزيادة عدد ممار�ساتها
وا�ستقطاب املواهب من بطالت البطوالت الداخلية ل�ضمهن ل�صفوف منتخب
ال�سيدات و�إعدادهن لتمثيل اململكة خالل امل�شاركات اخلارجية.

الثالثاء  29ذو القعدة 1443هـ املوافق  28يونيو 2022م ال�سنة  91العدد 23681

بفعل االستهتار  ..ودع دوري الكبار ليلعب مع «الصغار»

زلزال الهبوط يضرب قلعة الكؤوس

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير  -عبدالرحمن اخلزمي

يف �سابقة تاريخية حتدث للمرة الأوىل ،هبط فريق الأهلي ر�سميا
�إىل دوري يلو للدرجة الأوىل لأول م��رة يف تاريخه ،بعد تعرثه
بالتعادل مع ال�شباب من دون �أهداف يف اجلولة الأخرية من دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
وان�ضم الأهلي �إىل فريقي احلزم والفي�صلي ،والأخري �سي�شارك
يف دوري �أبطال �آ�سيا املو�سم املقبل ،على الرغم من هبوطه.
بالعودة للقاء ،حاول الأهلي ت�سجيل هدفا طوال �شوطي املباراة
و�أه��در �أكرث من فر�صة يف ال�شوط الأول؛ �أبرزها لعبدالله املقرن
وعبدالرحمن غريب ،فيما حملت الهجمات ال�شبابية خطورة كبرية

لكن كارلو�س جونيور وهتان
باهربي مل يوفقا.
وكثف ال�شباب من �ضغطه يف
ال�شوط الثاين فيما اعتمد الأهلي
على امل��رت��دات ،لكن ال�شباك ا�ستع�صت
على العبي الفريقني.
وو�صل الأهلي �إىل النقطة  32التي مل تكن كافية لبقائه يف دوري
امل��ح�ترف�ين ،ليغادر �إىل دوري ال��درج��ة الأوىل للمرة الأوىل يف
تاريخه ،بعد �أن ع�صفت به الظروف يف هذا املو�سم الذي لن تن�ساه
جماهريه التي ذرفت الدموع وهي ت�شاهد فريقها (قلعة الك�ؤو�س)
يرحل عن دوري الكبار.

دياز يودع الهالليين

ألميدا يقترب ..وقلب دفاع باراغواي يعزز دفاع الزعيم
الريا�ض – حممد اجلليحي

علمت م�صادر" البالد" �أن �إدارة الهالل تتجه
لعدم التجديد للمدرب الأرجنتيني رام��ون دياز
للمو�سم ال��ق��ادم ،و�ستكون مباراة الفي�صلي هي
الأخرية للمدرب وجهازه الفني.
و���س��ب��ق للأرجنتيني دي���از �أن ق���اد ال��ه�لال يف
م��رح��ل��ت�ين؛ الأوىل ك��ان��ت يف  2016ب��ع��د �إق��ال��ة
الأورغ��وي��اين جو�ستافو ماتو�سا�س وا�ستطاع
خاللها دي��از حتقيق بطولة ال���دوري ال�سعودي
وك�أ�س امللك للمو�سم  2017وخ�سارة نهائي دوري
�أبطال �آ�سيا �أم��ام �أوراوا الياباين ،وع��اد مطلع
ف�براي��ر امل��ا���ض��ي م��ن ه��ذا ال��ع��ام خلف ًا للربتغايل
جاردمي.
وت�شري م�صادر" البالد" ع��ن اجت���اه بو�صلة
الإدارة الهاللية نحو املدرب الأرجنتيني ماتيا�س
�أمليدا ،ال��ذي �سبق �أن فاو�ضه الكثري من الأندية
ال�سعودية؛ كونه ميتلك تاريخ رائع كالعب حيث
مثل ريفري بليت الأرجنتيني و�أ�شبيلية الإ�سباين،
وبارما والزيو و�إنرتميالنو بالدوري الإيطايل،
و�سبق له متثيل املنتخب الأرجنتيني� .أم��ا على
ال�صعيد التدريبي فبد�أ منذ عام  ،2011حيث قاد
ريفري بليت الأرجنتيني و�أتليتكو بانفيلد ،وحقق
معه دوري الدرجة الثانية ،وكانت �أكرب جناحاته
مع فريق ت�شيفا�س املك�سيكي حيث حقق معهم
خم�س ب��ط��والت م��ت��ع��ددة؛ منها بطولة ال���دوري

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

إعالنات محاكم التنفيذ

ملرة واحدة والك�أ�س املك�سيكي مرتني وال�سوبر،
ودوري �أب��ط��ال الكونكاف ،وت���أه��ل معهم لك�أ�س
العامل للأندية.
من جهة �أخرى� ،أ�شارت ميديا عاملية �إىل اقرتاب
الهالل من التعاقد مع قلب دفاع منتخب باراغواي
برونو فالديز من نادي �أمرييكا املك�سيكي.
وبح�سب التقارير ،ف�إن الهالل قدم لالعب عر�ضا
قيمته  12مليون دوالر للتوقيع معه ملدة  4موا�سم،
ويبدو فالديز ووكيله مقتنعني بالعر�ض الذي يبلغ
�ضعف ما كان يتقا�ضاه مع فريقه احلايل.
ويبلغ فالديز من العمر  29عاما وميكنه اللعب
�أي�ضا يف خانة الظهري الأمين �أو حمور االرتكاز،

و�سبق له اللعب مع منتخب بالده عام  2015حتت
�إ�شراف مدرب الهالل احلايل ،الأرجنتيني رامون
دي���از ،ويف �سجله ه��دف دويل وحيد يف مرمى
الإكوادور عام .2017
بد�أ فالديز م�شواره عام  2011مع نادي �سول
دي �أم�يري��ك��ا ال��ب��اراغ��وي��اين ،قبل �أن ينتقل �إىل
���س�يرو بورتينو ع��ام  2015بعد مو�سم �إع���ارة
ناجح ليحقق معه لقب ال��دوري االفتتاحي ،ويف
ع��ام  2017انتقل �إىل ال��دوري املك�سيكي ليلعب
م��ع ف��ري��ق �أم�يري��ك��ا ال���ذي ف��از معه لقب ال���دوري
االفتتاحي عام  2018والك�أ�س يف املو�سم الذي
تاله ،وك�أ�س ال�سوبر يف العام ذاته.

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

رياضة
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األهلي والفيصلي يرافقان الحزم للدرجة األولى

الهالل يتوج بدوري المحترفين
جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير -م�شاري البجيدي -عبداهلل الفهيدي -عثمان ال�شمراين
توج نائب وزير الريا�ضة بدر القا�ضي
ورئي�س االحت���اد ال�سعودي لكرة القدم
يا�سر امل�سحل فريق الهالل بك�أ�س دوري
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،بعد
ف��وزه ال�صعب يف اجلولة الأخ�ي�رة على
�ضيفه الفي�صلي ( )1-2لريفع ر�صيده �إىل
 67نقطة ،وب��ف��ارق نقطتني ع��ن االحت��اد
ال��ذي تعادل من دون �أه��داف على �أر�ضه
مع الباطن.
اف��ت��ت��ح ال��ه�لال الت�سجيل م��ب��ك�� ًرا بعد
عر�ضية من الربازيلي مي�شايل و�صلت
للنيجريي �إيغالو ال��ذي ا�ستدار و�سدد
يف املق�ص الأمين ملرمى حار�س الفي�صلي
م�صطفى مالئكة (د  ،)7وح���اول الهالل
تعزيز تقدمه لكن الفي�صلي ك��ان مغلقا
اخل��ان��ات �أم���ام���ه ،وك��ان��ت �أخ��ط��ر فر�ص
(ال��ع��ن��اب��ي) ر�أ���س��ي��ة ال�برازي��ل��ي رو���س��ي
التي ذهبت �إىل ركنية (د  ،)28قبل �أن
ينال �صالح القميزي �أول �إنذار مع نهاية
ال�شوط الأول لتدخله �ضد �سامل
الدو�سري.
ويف ال�شوط الثاين
ب�������د�أ ال��ف��ي�����ص��ل��ي
بال�ضغط وكانت
�أخ��ط��ر فر�صه
ع�بر عر�ضية
ال����ق����م����ي����زي
ال���������ت���������ي مل
جت�����������د م����ن
ي�����س��ت��ث��م��ره��ا
،)52
(د
ث�����م ت�������س���دي���دة
ه���������ش����ام ف���اي���ق
التي علت العار�ضة
بعدها بدقيقة ،وتوغل
مي�شايل م��ن اجلهة اليمنى
وعك�س كرة �أبعدها دفاع الفي�صلي
(د  ،)56ثم �صوب �إ�سماعيل �سيلفا كرة
قوية اعتلت املرمى (د  ،)59وعاد مي�شايل
ملمار�سة هوايته فغربل دف��اع الفي�صلي
وعك�س كرة غمزها �إيغالو يف ال�شباك (د
 ،)64وزج دياز بنا�صر الدو�سري مكان
عطيف (د  ،)67وقل�ص كالي�سون دا �سيلفا
النتيجة للفي�صلي بر�أ�سية بعد عر�ضية
ك��ع��ب��ي (د  ،)70ول��ع��ب م��اري��غ��ا وح��م��د
اليامي مكان �إيغالو وال�بري��ك (د ،)80
ثم نال حممد العمري �إن��ذارا بعد نزوله

مبا�شرة
لإع���اق���ت���ه
م��ي�����ش��اي��ل (د
 ،)83وم��ث��ل��ه فعل
ك��اري��ي��و ال���ذي �أن���ذر لتدخله �ضد
ال�صيعري (د  ،)89بعدها بدقيقة لعب
عبدالله احلمدان مكان مي�شايل ،و�أهدر
�سامل فر�صة حمققة �أمام املرمى يف الوقت
ب��دل ال�ضائع ،و�أن��ق��ذ جحفلي ك��رة من
قلب املرمى وطالب الفي�صالويون بركلة
جزاء لكن احلكم عاد لتقنية الفيديو ومل
يحت�سب �شيئا ،لينتهي اللقاء بفوز الهالل
وت��ت��وي��ج��ه باللقب ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة على
التوايل.

النسر النيجيري إيغالو
هدافا للدوري
توج النيجريي �أوديون �إيغالو هدافا لدوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني ،بعد �أن رفع ر�صيده �إىل 24
هدفا ،متفوقا ب�أربعة �أه��داف على مناف�سيه الربازيليني
تالي�سكا ورومارينيو اللذين توقف ر�صيدهما عند 20
هدفا بعد �أن غابا عن الت�سجيل يف اجلولة الأخرية.
ج��اءت �أه��داف الن�سر النيجريي منا�صفة بني ال�شباب
والهالل حيث �سجل  12هدفا (درزن) مع الليوث ومثله مع
(الزعيم) ،ليتوج ب�أول لقب دوري يف م�سريته مع جميع
الأندية التي مثلها رغم م�شواره احلافل.

االتحاد يتعثر أمام الباطن ..والكويكبي يُبقي االتفاق
جدة  -هالل �سلمان

تعادل فريق االحتاد من دون �أهداف مع �ضيفه الباطن يف
اجلولة الأخ�يرة من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان
للمحرتفني ،ليفقد لقب ال���دوري ال��ذي ك��ان قريبا ج��دا من
حتقيقه لوال تعرثه يف الأمتار الأخرية.
وكاد الباطن �أن يفتتح الت�سجيل بعد انفراد �أبرو باحلار�س
غروهي لكن عمر هو�ساوي �أبعد ت�سديدته الأوىل وتكفل
�أح��م��د ح��ج��ازي ب���إب��ع��اد ال��ث��ان��ي��ة ،ث��م ن�شط االحت���اد وه��دد
م��رم��ى ال�ضيوف دون �أن ينجح يف ه��ز �شباك احل��ار���س
الأوروغوياين مارتن كامبانيا.
وا�ستمر التعادل ال�سلبي يف ال�شوط الثاين ليفقد االحتاد
اللقب بعد تفوق ال��ه�لال عليه ب��ف��ارق نقطتني ب��ف��وزه على
الفي�صلي.
وجنح االتفاق يف ت�أمني بقائه و�سط الكبار بعد حتقيقه
فوزا ثمينا على م�ضيفه الفيحاء ( )0-1بهدف جنمه حممد
الكويكبي الذي �سدد من على قو�س منطقة اجلزاء كرة زاحفة
ا�ستقرت يف �شباك احلار�س ال�صربي �ستويكوفيت�ش (د ،)58
مهديا فريقه  3نقاط من ذهب رفعت ر�صيده �إىل  34نقطة.
وف��از الن�صر ( )1-2على الفتح حيث تقدم بهدف بيتي
مارتينيز (د  )14ورد الفتح بهدف التعادل عرب �أمين اخلليف
(د  ،)37ثم �أم��ن ما�شاريبوف فوز الن�صر بركلة ج��زاء يف
الوقت بدل ال�ضائع.
وف��از ال��رائ��د على �أب��ه��ا بهدف �سجله ك��رمي ال�برك��اوي (د
 ،)21كما تغلب الطائي ( )0-3على احلزم ب�أهداف فيغريوا
وم��و���س��ون��ا وخم��ت��ار ع��ل��ي ،ل�يرف��ع ر���ص��ي��ده �إىل  37نقطة،
وت��ع��ادل ال��ت��ع��اون م��ع �ضمك ( )1-1حيث �سجل تاوامبا
لل�سكري والنخلي ل�ضمك.

أخيرة
12

albiladdaily

الثالثاء  29ذو القعدة 1443هـ املوافق  28يونيو 2022م ال�سنة  91العدد 23681

albiladdaily

المحكمة العليا تدعو
لتحري هالل ذي الحجة
الريا�ض ـ البالد
دعت املحكمة العُليا عموم امل�سلمني يف جميع �أنحاء اململكة �إىل
حتري ر�ؤي��ة هالل �شهر ذي احلجة م�ساء يوم غد الأرب�ع��اء ،داعية
يف الوقت نف�سه ،من يراه بالعني املجردة �أو بوا�سطة املناظري �إبالغ
�أقرب حمكمة �إليه ،وت�سجيل �شهادته �إليها� ،أو االت�صال ب�أقرب مركز
مل�ساعدته يف الو�صول �إىل �أقرب حمكمة.
م ��ؤك��دة �أن م��ن ل��دي��ه ال �ق��درة على ال�ترائ��ي االه�ت�م��ام ب�ه��ذا الأم��ر،
واالن�ضمام �إىل اللجان امل�شكلة يف املناطق لهذا الغر�ض ،واحت�ساب
الأج��ر والثواب بامل�شاركة ملا فيه من التعاون على الرب والتقوى،
والنفع لعموم امل�سلمني.
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مليون مستفيد من تطبيق «ناجز» العدل
الريا�ض ـ البالد
ك�شفت وزارة العدل� ،أن �إجمايل امل�ستفيدين من خدماتها
العدلية املقدمة رقميًا عرب تطبيق الأج�ه��زة الذكية جت��اوزوا
مليون م�ستفيد ،وذلك خالل العام اجلاري 2022م.
و�أو�ضحت الوزارة� ،أن تطبيق" ناجز" �شهد خالل العام �إطالق
 21خدمة جديدة� ،أهمها كتابات العدل املتنقلة ،و�إتاحة حتميل
�صك احلكم ،والتحقق من �صك حكم ،واال�ستعالم عن طلبات

التنفيذ ،وخدمة املواعيد (حجز موعد  -اال�ستعالم عن موعد)،
وخدمات التحقق (فواتري فرجت  -حالة اجتماعية – وكالة -
معاملة) ،بالإ�ضافة خلدمات م�أذوين الأنكحة (طلب ترخي�ص-
جتديد رخ�صة� -إع��ادة قيد)� ،إىل جانب توفري التطبيق لدليل
م� ��أذوين الأن�ك�ح��ة .و�أ� �ش��ارت ال ��وزارة �إىل �أن �أك�ثر اخلدمات
ا�ستخدامًا يف التطبيق �شملت خدمات اال�ستعالم عن الق�ضايا،
واال��س�ت�ع�لام ع��ن ال �ع �ق��ارات ،وح�ج��ز م��وع��د م��ع م��رف��ق ع��ديل،

والتحقق من فواتري ُف��رج��ت ،والتحقق من حالة اجتماعية،
وطلب ترخي�ص م�أذون ،وخدمة كتابات العدل املتنقلة.
وميتاز تطبيق "ناجز" بالكثري من اخل�صائ�ص؛ �إذ يكفي
ت�سجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للح�صول على
�أي خدمة يطلبها امل�ستفيد ،مما ي�سهل الأمر ويخت�صر الوقت
عليه ،كما �أن التطبيق يُغني امل�ستفيدين من مواطنني ومقيمني
وقطاعات الأعمال عن زيارة املقرات العدلية.

مبتعث سعودي ينفذ
مسنة أسترالية

�أ�سرتاليا ـ وكاالت
جنح املبتعث يف تخ�ص�ص التمري�ض ،من مدينة امللك فهد
الطبية بالريا�ض ،عبد الإله نداء العنزي ،يف �إنقاذ حياة م�سنة
يف �أ�سرتاليا ،وو�صفت �إدارة م�ست�شفى �أو�سنت يف ملبورن
موقف املبتعث بالبطويل ،معربة عن �شكرها للعنزي تقدي ًرا
لتعامله املثايل مع املوقف.
م��ن جانبها� ،أع��رب��ت مدينة امل�ل��ك فهد الطبية ،ع��ن فخرها
واعتزازها مبا قام به املبتعث العنزي ،مقدمة �شكرها وتقديرها
له.
يذكر �أن املبتعثني ال�سعوديني يف خمتلف �أن�ح��اء العامل
يقدمون �صو ًرا م�شرفة عن الإن�سان ال�سعودي مبا ميتازون به
من �أخالق رفيعة� ،إىل جانب تعريف الآخر بالعادات والتقاليد
ال�سعودية الأ�صيلة.

اكتشاف عالج جديد
للكوليسترول

البالد ـ وكاالت

ك�شف جراح القلب العاملي ،الدكتور جمدي يعقوب� ،أن هناك طبيبًا
م�صريًا تخرج يف كلية طب ق�صر العيني يدعى نبيل �صيدا ،اكت�شف
عالجً ا للتحكم يف م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم ،الف ًتا �إىل �أن ذلك
االكت�شاف ي�ساعد على خف�ض معدل الكولي�سرتول يف الدم بن�سبة
 % 50خالل �شهور ،مما ي�ساهم يف الوقاية من �أمرا�ض القلب.
و�أ� �ض��اف يعقوب� ،أن ه�ن��اك �شركات ك�ث�يرة على م�ستوى العامل
تعمل على هذا االكت�شاف با�ستخدام علم اجلينات لتخفي�ض معدل
الكولي�سرتول يف الدم.
و�أو�ضح جراح القلب العاملي� ،أن اجلينات وال�سمنة يعمالن على
زي��ادة م�ستوى الكولي�سرتول يف اجل�سم بن�سبة  ،% 99وهذا �أمر
خطري للغاية ،الف ًتا �إىل �أن ذلك ميكن �أن يكون ب�سبب العامل الوراثي
واجلينات.

توعية بالفنون
�أبرزت اململكة جمهوداتها يف حماربة �آفة املخدرات ،والتوعية مبخاطرها والتحذير من �أ�ضرارها ال�سلبية الناجتة عن تعاطيها؛ �سواء ال�صحية �أو االجتماعية
اً
وتوا�صل مع هذه املنا�سبة ،افتتح مدير مكافحة املخدرات
�أو الأمنية �أو االقت�صادية ،وذلك مع م�شاركة دول العامل يف االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة املخدرات،
مبنطقة الق�صيم العميد م�شعل بن نايف العتيبي �أم�س ،املعر�ض التوعوي الذي ُيقام على هام�ش ،الفعاليات حتت �شعار "الرعاية خالل الأزمات" مب�شاركة عدد
من اجلهات احلكومية واجلمعيات اخلريية واالجتماعية ذات العالقة ،وت�ضمن املعر�ض العديد من الأجنحة التوعوية ب�آفة املخدرات.

« الغازية» ال تناسب مرضى القولون
البالد ـ وكاالت
ك�شفت درا���س��ة ح��دي �ث��ة� ،أن ه �ن��اك جم�م��وع��ة من
الأم ��را� ��ض ي �ج��ب ع �ل��ى امل �� �ص��اب�ين ب �ه��ا االب �ت �ع��اد عن

امل���ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة ،مب��ا فيها اخل��ال�ي��ة م��ن ال�سكر
"الدايت" ،وذلك نظر ًا لت�أثرياتها ال�صحية الأخرى على
اجل�سم.
ّ
وت�ضمنت تلك الأمرا�ض؛ متالزمة القولون الع�صبي،
حيث ي�صعُب على امل�صابني بها ه�ضم وامت�صا�ص
ال�سكريات اال�صطناعية مب�شروبات الدايت ،ما ي�ؤدّي
�إىل االنتفاخ والإ�سهال و�آالم البطن.
ك�م��ا ُي�ن���ص��ح م��ر��ض��ى ال �� �ص��داع الن�صفي
وال�صداع املزمن بتج ّنب �صودا الدايت،
لأنها تزيد من نوبات ال�صداع الن�صفي
امل �ت �ك��ررة ،وت �ف��اق��م ال �� �ص��داع امل��زم��ن،
والتهيج ،وذل��ك ب�سبب احتوائها على
املحليات ال�صناعية مثل الأ�سبارتام.
و��ش�م�ل��ت ق��ائ �م��ة الأم� ��را�� ��ض �أي �� �ض � ًا
احل �م��و� �ض��ة امل �ع��وي��ة ،ال �ت��ي ت��زي��د تلك
امل�شروبات من تهيجها وانعكا�س احلم�ض
�إىل امل� ��ريء� ،إىل ج��ان��ب �أم��را���ض معروفة
بح�سا�سيتها لل�سكريات مثل ال�سكري واالرجتاع
املعدي املريئي.

اختبار الصاروخ
المخصص لرحلة القمر

البالد ـ وكاالت

جنحت املحاولة الرابعة ،التي �أجرتها وكالة الف�ضاء
الأمريكية نا�سا؛ لإجناز اختبار حا�سم لل�صاروخ الذي
تعتزم �إر�ساله �إىل القمر يف حتقيق نحو  90%من
�أهدافها ،على ما �أعلن م�س�ؤولون يف الوكالة ،لكنّ موعد
�إر�سال ال�صاروخ مل يُحدد بعد.
وه��ذا االختبار هو الأخ�ير ال��ذي يُفرت�ض �أن جتريه
الوكالة قبل �إطالق مهمة "�أرتيمي�س  "1الف�ضائية املقررة
هذا ال�صيف ،وهي رحلة �إىل القمر من دون م�شاركة �أي
رائد ف�ضاء ،تتبعها كب�سولة حتمل رواد ف�ضاء ال يتوقع
�إطالقها قبل �سنة .2026
وك��ان امل�س�ؤولون يف نا�سا قد �أك��دوا م��رات ع��دة �أنّ
الت�أخريات يف اختبار الأنظمة اجلديدة �شائعة ،ومع
الكب�سولة الف�ضائية �أوري��ون املعلقة على ر�أ�سه ،يبلغ
ط��ول �صاروخ "�إ�س �إل �إ�س"  98م�ترا� ،أي �أن��ه �أعلى
من متثال احلرية ،لكنه �أقل ارتفاعا بقليل من �صاروخ
"�ساتورن  "5الذي ا�س ُتخدم يف �إر�سال الب�شر �إىل القمر
خالل مهمات "�أبولو".

تذاكر مجانية للخريجين لحضور حفل «رابح»
جدة ـ خالد بن مر�ضاح
�أع �ل �ن��ت �إدارة م��و� �س��م ج� ��دة ،ع��ن م�سابقة
ل �ل �خ��ري �ج�ين ل��رب��ح  400ت��ذك��رة
جم � � ��ان� � � �ي � � ��ة ،حل � �� � �ض� ��ور
ح� �ف ��ل ال� �ف� �ن���ان راب� ��ح
���ص��ق��ر ،امل� �ق���رر ب�ع��د
غ�� � ��د اخل � �م � �ي � ��� ��س،
و�أو��ض�ح��ت الإدارة
�أن��ه ميكن للمتخرج
ال� �ف ��وز ب �ت��ذك��رت�ين
ل� �ل� �ح� �ف ��ل ،م��ن
خ�ل�ال عمل
"من�شن"
لأح�� ��د

�أ�صدقائه عرب ح�ساب مو�سم جدة على "تويرت".
وب ّينت �أن التذاكر مت طرحها ،الفتة �إىل �أن
ح�ضور احلفل �سيكون بزي التخرج.
ي�شار �إىل �أن مو�سم جدة يوا�صل فعالياته
الرتفيهية وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة يف 9
م��واق��ع ،وي�ستقطب �أع� ��دادًا كبرية
من ال��زوار وال�سياح من املواطنني
وخمتلف اجلن�سيات.

