الصحيفة األولى في المملكة العربية السعودية صدرت في  /4أبريل 1932 /م

«أوبك بلس»
تحذر من تأثير نقص االستثمارات النفطية
فيينا  -وكاالت

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

�أكدت جمموعة «�أوبك بل�س»� ،أن نق�ص اال�ستثمارات �أدى
ل�ضعف الطاقة الإنتاجية النفطية ،مبدية قلقها من نق�ص
اال�ستثمارات يف قطاع التنقيب .وقالت �إن عدم كفاية
اال�ستثمارات �سي�ؤثر على توفر معرو�ض نفطي كاف ل�سد
الطلب املتنامي ملا بعد  ،2023م�شرية �إىل �أن حمدودية

الطاقة الفائ�ضة لإنتاج النفط تقت�ضي ا�ستخدامها بحذر �شديد.
وناق�ش االجتماع �سيا�سات الإنتاج من �سبتمرب ورمبا بعد ذلك.
وبحلول �سبتمرب� ،ستكون �أوبك +قد �أنهت جميع تخفي�ضات
الإنتاج القيا�سية التي طبقتها يف العام  2020للتعامل مع
انهيار الطلب الناجم عن جائحة كوروناّ .
واطلع املجتمعون
على البيانات الأولية التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى خمزونات

البرتول التجارية ،يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
بلغ  2.712مليون برميل يف يونيو 2022م ،وهو �أقل ب
 163مليون برميل عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي ،و�أقل
ب  236مليون برميل من متو�سط الفرتة بني عامي - 2015
2019م ،و�أن خمزونات الطوارئ البرتولية و�صلت �إىل �أدنى
عاما.
م�ستوياتها يف �أكرث من ً 30
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األخضر الشاب

يتأهل لنهائي كأس العرب
تنفيذ
أضخم مشروع
لشبكات المياه
بالمملكة

السعودية

تتقدم الستضافة
األلعاب اآلسيوية
الشتوية

احلراسات األمنية
عيون ساهرة
تحمي المنشآت

اليمن

تمديد الهدنة لتخفيف المعاناة اإلنسانية

هنادي

ريشة تعالج باأللوان
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األسبـوعية

تنطلق من منصات الموروث والمدرسة الواقعية

هنادي ..ريشة تعالج بـ"األلوان"
جدة ـ البالد
ينطلق �إبداع الفنانة الت�شكيلية هنادي �سنان من من�صات املوروث وتفا�صيل الفلكلور  ،وتتباين �أعمالها الت�شكيلية ولكنها تبحر يف م�سارات الرتاث باحرتافية وري�شة مدعمة
باملوهبة والعطاء الإبداعي والإبهار ،و�إىل جانب �سريها يف جمال الإبداع ف�إنها مدربة معتمدة يف الهيئة العامة للتدريب التقني واملهني وع�ضوة جمعية الفنون الت�شكيلية
وجمعية الفنون الت�شكيلية باملدينة املنورة.
تقول الفنانة �سنان �إنها �سبق و�أن �شاركت يف العديد من املعار�ض الفنية وقدمت �أكرث من عمل �شد انتباه حمبي الفنون الت�شكيلية ،م�ؤكدة” حر�صها ال�شديد على تقدمي �أعمال
مميزة قادمة وتن�شيط احلركة الفنية الت�شكيلية يف اململكة التى تتميز بوجود فنانات وفنانني ت�شكيليني قادرين على ا�ستمرارية التفوق ال�سعودي يف هذا املجال على م�ستوى
العامل  ،وافتة يف الوقت نف�سه �إىل �أن �ألوان الفر�شاة الفنية و�سيلة للعالج ال�سلوكي واملجتمعي وانها ت�سعى �إىل تكري�س هذا ال�سيناريو.

ويف �س�ؤال عن بداياتها مع الألوان قالت:
ب����د�أت رح��ل��ت��ي م��ع ال��ف��ن��ون بخرب�شات
عفوية منذ عهد الطفولة وكانت عائلتي
تالحظ ما كنت �أع�بر عنه بالر�سم ،وقد
وج���دت الت�شجيع منذ ال��وه��ل��ة الأوىل
من جميع �أفراد العائلة و�إ�ستمر العطاء
الفني خ�لال امل��راح��ل ال��درا���س��ي��ة حتى
تخرجت بحمد الله يف اجلامعة.
وع��ن املدر�سة الفنية التي متيل �إليها
قالت :ت�شدين �أل��وان املدر�سة الواقعية
بكل ما فيها من تفا�صيل والوان وحراك
جت�سد
واقعي لأن �صور الفنان الواقعي
ّ
احلياة اليومية ب�صدق و�أمانة كما هي
دون زيادات �أو نق�صان ،دون �أن يدخل
ذات��ه يف املو�ضوع ،كما �أن فناين هذه
املدر�سة جتردوا من عواطفهم و�أفكارهم
اخليالية ليتمكنوا م��ن نقل املو�ضوع
��ام��ا ،وت�ستمد ه��ذه املدر�سة
كما ه��و مت ً
عنا�صرها من الطبيعة ،مبا�شر ًة ولي�س
م��ن ال��ن��م��اذج ال��ك�لا���س��ي��ك�� ّي��ة ،ومت�� ّي��زت
املدر�سة الواقعية يف الفن الت�شكيلي
ع��ن غ�يره��ا م��ن امل���دار����س ب��ال��ع��دي��د من
اخل�صائ�ص وامل��م��ي��زات ،وق���د ت���أث��رت
بالفنان الت�شكيلي الدكتور ف�ؤاد مغربل
وا�ستمد التوجيهات الفنية منه.
وفيما يتعلق باملعار�ض التي �شاتركت
بها ق��ال��ت��� :ش��ارك��ت يف ع��دة معار�ض
منها معر�ض �أرث  ،ف�ضال عن معر�ض
مبنا�سبة االحتفال باليوم الوطني يف
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة � ،إىل ج��ان��ب معر�ض
ملتقى �صحة الفن التا�سع يف القاهرة

 ،واملعر�ض الدويل االفرتا�ضي يف
اال�سكندرية حيث بلغ عدد املعار�ض
التي �شاركت بها  20معر�ضا.
وح���ول ال��ف��رق ب�ين ل��وح��ات امل���ر�أة
والرجل من ناحية التكتيك قالت:
ال ي��وج��د ف����رق ب�ي�ن ر���س��م امل����راة
والرجل فالفن لي�س له هوية و�إمنا
هو ف�ضاء ابداعي وال يتوقف عند
جن�س �أو لون وهو يحمل ر�سالة
احلب وال�سالم.
وفيما �إذا كان ميكن ا�ستخدام الفن
يف العالج ال�سلوكي قالت :الفن
م��ن و�سائل ال��ع�لاج بكل ان��واع��ه
فهو عالج نف�سي �سلوكي وحتى
جمتمعي وطموحاتي يف جمال
الفن ال تتوقف عند حمطة معينة.
وع����ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ر���ض
ارث قالت :كانت م�شاركة ثرية
ون��اج��ح��ة ومتميزة ول��ه��ا طابع
خ���ا����ص م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة
واالبداعية ومن ناحية احل�ضور
اي�ضا وهذا بف�ضل الله ثم بدعم
الفنان ماهر العولقي.
ك��م��ا �أن جميع امل�����ش��ارك��ات يف
املعر�ض كان لها �صدى وا�ضح
ومتميز لدى املتلقي وهذا طبعا
مل ي����أت م��ن ف���راغ ب��ل ات���ى من
جهود بذلت من اجل الو�صول
�إىل النجاح وجممل اللوحات
امل���������ش����ارك����ة ك����ان����ت م��ت��م��ي��زة
وناجحة.

فاطمة عبقرية في تكنولوجيا التوربينات
الريا�ض ـ البالد
يتوا�صل �سعي اململكة لتحقيق املزيد يف طموح ال
يتوقف �ضمن ر�ؤية  2030التي ت�ستهدف رفع ن�سبة
م�شاركة امل���ر�أة ال�سعودية يف �سوق العمل بن�سبة
� ،% 30إ�ضاف ًة �إىل تبوئها منا�صب �سيا�سية ،ف�ضلاً
عن م�شاركتها الفعالة يف جمل�س ال�شورى واملجال
الأمني ،وتوليها املنا�صب العليا يف قطاع التعليم،
وتر�شيح نف�سها لع�ضوية رئا�سة البلدية ،وهنا جند
�أن متكني امل��ر�أة ال�سعودية ودع��م قدراتها بالت�أهيل
و�إتاحة الفر�ص جعلها �شريكًا حقيق ًيا فاعلاً يف بناء
الوطن والتنمية.
كما تتوا�صل برامج ق��درات عطاء امل��ر�أة ال�سعودية
يف كل املحافل يف ظل متكني ابنة الوطن اجتماع ًيا
واقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا وثقاف ًيا من القيام ب����أدوار عديدة
منتظرة منها وف ًقا ل�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية والعادات
والتقاليد العربية ال�سعودية الأ���ص��ي��ل��ة  ،وم��ن الن�ساء
ال�سعوديات الالتي لهن ب�صمة ب��ارزة يف جماالت التقنية
املهند�سة فاطمة �أحمد ال�ساخن ،التي تعد �إحدى الكفاءات
ال�سعودية اال�ستثنائية يف جم��ال تقنية الطاقة وق�سم
اجل���ودة ومتخ�ص�صة يف تكنولوجيا ال��ت��ورب��ي��ات ،ويف

ب��داي��ة درا�ستها اجلامعية اخ��ت��ارت فاطمة درا���س��ة الطب
الب�شري ولكنها �سرعان ما عدلت إ�جت��اه��ا لدرا�سة جمال
اجلودة والتوربينات.
تقول فاطمة �إنها كانت �شغوفة بالعلم منذ �صغرها ،وكانت
حتلم بدرا�سة الطب ،و�أنها تخرجت من الثانوية بن�سبة
درج��ات  .% 99.52وح�صلت على منحة ابتعاث للخارج
للدرا�سة يف ا�سرتاليا.
وتابعت قائلة �إنها ح�صلت على بكالوريو�س العلوم يف

تخ�ص�ص الكيمياء احليوية ،ثم ح�صلت على منحة
ال�ستكمال درا�سة الطب ،لكن الظروف مل ت�ساعدها
ال�ستكمال درا���س��ة ال��ط��ب ،لذلك ع��ادت �إىل اململكة
العربية ال�سعودية يف عام 2012م.
و�أو�ضحت فاطمة �أنه بعد عودتها للمملكة تدربت
يف خمترب وح�صلت على ���ش��ه��ادة التخ�ص�صات
الطبية ،من �أجل مزاولة مهنة �إخ�صائية خمترب؛
لكن الله �أراد لها طريقا خمتلفا ،فبد�أت يف العمل
مب�صنع �أدوية ن ومن هذه املن�صة انطلقت حياتها
التخ�ص�صية  ،حيث �أنه خالل � 3سنوات من العمل
مب�صنع الأدوية ،كانت �أحد العاملني يف ت�أ�سي�س
نظام اجل���ودة ،وبعدها ب��د�أت رحلتها الثانية
يف ان ت�صبح مهند�سة جودة ب�إحدى ال�شركات
االمريكية التي �أن�ش�أت �أول م�صنع لها باململكة.
وكانت م�س�ؤولة �صحة و�سالمة بامل�صنع.
وق��ال��ت ف��اط��م��ة �إن��ه��ا م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ض��ي �شقت
ط��ري��ق��ا ج��دي��دا ك��م�����س���ؤول��ة ج����ودة يف م�صنع
ج�نرال �إليكرتيك ل�صناعة التوربيات املتقدمة
بال�سعودية ،و�أ�صبحت بعدها م�س�ؤول عن نقل
تكنولوجيا التوربينات للمملكة.

األسبـوعية

محليات
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أمير تبوك يؤكد على دور الشباب في التنمية
تبوك  -البالد

�أكد الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة ت��ب��وك �أه��م��ي��ة ال���دور امل��ه��م واحل��ي��وي
لل�شباب يف تنمية وطنهم يف املجاالت كافة،
م��ن��وه � ًا مب��ا ت��ول��ي��ه ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -من
دعم واهتمام ورعاية لل�شباب واال�ستثمار فيهم
متا�شي ًا مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه مبكتبة �أم�����س،
رئي�س جمل�س �شباب منطقة تبوك رهام بنت
الفر�شوطي و�أع�ضاء املجل�س ،وذلك مبنا�سبة
�إع���ادة ت�شكيل املجل�س يف دورت��ه اجل��دي��دة ،
حيث قدم لهم
التهنئة ,متمني ًا للمجل�س اجل��دي��د التوفيق
والنجاح يف دورت���ه اجل��دي��دة ،مثمن ًا جهود
�أع�ضاء املجل�س يف دورته ال�سابقة ,م�ؤكد ًا
وق���ال ���س��م��وه� :أن���ا ف��خ��ور ب��ك��م و�أف���اخ���ر بكم
و�سعيد �أن التقيكم و�أ�شاهدكم ،حاث ًا اجلميع
ع��ل��ى م�ضاعفة اجل��ه��ود ،م����ؤك���د ًا دع���م جميع

�أع��م��ال جمل�س �شباب املنطقة من قبل �إم��ارة
املنطقة ،ومن �سموه �شخ�صي ًا وت�سخري جميع
الإمكانات لإجناح �أعمالهم .

تعزيز العالقات مع ألبانيا
الريا�ض -البالد

�أجرى الأمري في�صل بن فرحان
بن عبدالله وزي��ر اخلارجية،
ات�صا ًال هاتفيًا �أم�س ،بوزيرة
خ��ارج�ي��ة ج�م�ه��وري��ة �ألبانيا
�أولتا جات�شكا.
وثمن �سموه خ�لال االت�صال
م��ا �أب ��دت ��ه وزي � ��رة خ��ارج�ي��ة
ج�م�ه��وري��ة �أل �ب��ان �ي��ا م��ن دع��م
حكومة بالدها لطلب اململكة
ا��س�ت���ض��اف��ة م�ع��ر���ض �إك�سبو
 2030يف مدينة الريا�ض.
وج��رى خ�لال االت�صال بحث
العالقات الثنائية بني البلدين،
وفر�ص تعزيزها يف خمتلف
امل� �ج ��االت ،وت��ب��ادل وج�ه��ات
النظر حيال املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
في�صل بن فرحان

و�أعرب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �شباب املنطقة
عن �شكرهم وتقديرهم ل�سمو �أمري منطقة تبوك
على ما يوليه من اهتمام بال�شباب وحتفيزهم

ودعم توجهاتهم وتذليل التحديات التي تقف
�أمامهم وتو�سيع م�ساهمتهم لت�أدية ر�سالتهم،
و�أن لقاء �سموه بهم امتداد ل��دوره الرائد يف

تحقيق الضمانات وتيسير اإلجراءات

5.48

الريا�ض -البالد

تقاض
مليون جلسة
ٍ
إلكتروني ُمنجزة

�أعلن دي��وان املظامل �أن عدد الدعاوى املنجزة خالل الربع الأخري
من العام الهجري املا�ضي 1443هـ يف حماكمه بلغ  24761دعوى،
وعقد  52553جل�سة ق�ضائية رقمية بزيادة  2075جل�سة عن الربع
الثالث من العام ذاته.
و�شمل التقرير الذي �أ�صدره ديوان املظامل للربع الأخري من العام
الهجري 1443ه�ـ ،على عدد الدعاوى املقيدة واملنجزة وجل�ساتها
باملحاكم الإدارية ،حيث مت بلغت الدعاوى املقيدة خالل الفرتة بلغ
 25113دعوى ،فيما بلغ عدد زوار من�صة معني الرقمية 866811
زائرًا ،ت�صفحوا خاللها � 8,445,038صفحة معرو�ضة.
من جهة ثانية عقدت حماكم اململكة �أكرث من  5.48ماليني جل�سة
م��اب�ين مرئية وكتابية -ع��ن بُعد– م��ن خ�لال خ��دم��ة "التقا�ضي
الإلكرتوين" ،منذ بداية اخلدمة .و�أو�ضحت وزارة العدل �أن املحاكم
�أ�صدرت -عن بعد -خالل الفرتة نف�سها �أكرث من مليوين حكم.

حوكمة و�ضمانات

وتحُ افظ خدمة "التقا�ضي الإلكرتوين" على ال�ضمانات الق�ضائية كافة
وفق حوكمة ت�ضمن حتقيق تلك ال�ضمانات مبا يتنا�سب مع طبيعة هذا
امل�سار.وتت�ضمن اخلدمة جميع �إجراءات التقا�ضي املن�صو�ص عليها
يف الأنظمة التي ميكن تطبيقها �إلكرتوني ًا ،كتبادل املذكرات وتقدمي
امل�ستندات واملحررات وعقد جل�سة الرتافع الإلكرتوين واملرافعة عن
بعد عرب االت�صال املرئي ،والنطق باحلكم وا�ستالم ن�سخة احلكم
واالعرتا�ض عليه �أمام املحكمة الأعلى درجة ،وذلك عرب من�صة رقمية
خا�صة بالوزارة .و�أتاحت وزارة العدل �إمكانية الدخول على الرابط
الإلكرتوين جلل�سة "التقا�ضي املرئية" عن بعد ،عرب بوابة "ناجز" ،
مو�ضح ًة �أنه ال حاجة النتظار رابط اجلل�سة ،الذي كان �ساب ًقا ي�صل
للمتقا�ضني من خالل �إر�سال ر�سالة ن�صية للهاتف اجل��وال ،مُ�شري ًة
�إىل �إمكانية االطالع � ً
أي�ضا عرب "ناجز" على طريقة انعقاد اجلل�سة
�إذا ما كانت باحل�ضور داخل املحكمة �أو عن بعد ،وكذلك االطالع على
الدعاوى ،واجلل�سات ،والقرارات ،والطلبات ،والأحكام.

انعقاد المؤتمر العربي إلدارات الجنسية
تون�س -البالد

انعقدت يف مقر الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية
ال �ع��رب بالعا�صمة التون�سية ام ����س� ،أع �م��ال امل ��ؤمت��ر
ال�ع��رب��ي ال�سابع مل��دي��ري �إدارات اجلن�سية والأح ��وال
املدنية مب�شاركة ممثلني ل��وزارات الداخلية يف ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن بينها اململكة ،ف�ض ًال ع��ن جامعة ال��دول
العربية ،وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية .وتر�أ�س وفد اململكة �إىل
العام للجوازات الفريق �سليمان بن
االجتماعات املدير ِ
عبدالعزيز اليحيى.
و�أكد الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب حممد
بن علي كومان يف كلمة له باملنا�سبة� ،أن �إدارات اجلن�سية
والأحوال املدنية كانت يف �صدارة الأجهزة الأمنية التي
ك��ان��ت عر�ضة ل�ع��دوى جائحة ك��ورون��ا بفعل توا�صلها

اليومي مع النا�س .لذا ،ف�إن ا�ستعرا�ض جتارب الدول
الأع�ضاء يف جمال ت�سيري العمل يف �إدارات اجلن�سية
والأح��وال املدنية منا�سبة لالطالع على الإج��راءات
املتخذة حلماية العاملني يف تلك الإدارات دون
الإخالل بقيامهم بواجباتهم التي ال تنح�صر.
وناق�ش امل�ؤمتر عددًا من الق�ضايا املهمة املدرجة
على ج ��دول الأع �م��ال ،م��ن بينها :دل�ي��ل خا�ص
بالأجهزة التقنية والنظم املعلوماتية امل�ستخدمة
يف �إدارات الأح��وال املدنية ،وت�صور خا�ص
ل�ب�ط��اق��ة ه��وي��ة من��وذج �ي��ة ،وخ �ط��ة ال�ع�م��ل
الإقليمية العربية ح��ول االنتماء والهوية
القانونية ،وجت��ارب ال��دول الأع�ضاء يف
جمال ت�سيري العمل يف �إدارات اجلن�سية
والأحوال املدنية.

تطبيق الئحة التراخيص في الموانئ
الريا�ض -البالد

�أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ع��ن تطبيق
الالئحة العامة للرتاخي�ص والت�صاريح التي حتكم
الأن�شطة املُدرجة �ضمن اخت�صا�صاتها ابتدا ًء من غد،
وذلك يف �إطار اللوائح املُنظمة لعمل الهيئة مع مراعاة
ما تقت�ضي به الأنظمة و�صالحيات اجلهات الأخرى ذات
العالقة .وي�أتي ذلك بعد �أن اعتمدها جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للموانئ "موانئ" يف الفرتة ال�سابقة ،ومبا يتفق
مع الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية
وحوكمة تنفيذها ،واخلطط امل�ستقبلية للهيئة الرامية
�إىل تنمية قطاع بحري م�ستدام وم��زده��ر ،وتر�سيخ
مكانة اململكة مرك ًزا لوج�ستيًا عامليًا ومتكني طموحاتها
االقت�صادية واالجتماعية.
وتهدف الالئحة �إىل و�ضع القواعد العامة التي حتكم
م�ت�ط�ل�ب��ات و�إج�� � ��راءات احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال�تراخ�ي����ص
والت�صاريح من قبل الهيئة ملزاولة الأن�شطة واخلدمات
والعمليات الت�شغيلية ،وكذلك الرقابة والتفتي�ش على
مزاولة تلك الأن�شطة باجلودة والكفاءة التي ت�ضمن
حتقيق ر�ضا العمالء وتوفر مرجعية تكفل ال�شفافية

وال��و� �ض��وح يف �إج � ��راءات ال�تراخ�ي����ص وال�ت���ص��اري��ح
وتوحيد �آليات التنفيذ ،حيث تطبق الالئحة على جميع
الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية املُرخ�ص
لهم �أو امل�صرح لهم مب��زاول��ة �أي ن�شاط �أو خدمة يف
املوانئ ال�سعودية.
وتن�ص الالئحة على �أن تقوم الهيئة ب�إ�صدار �أو جتديد

�أو �إل �غ��اء �أو �إي �ق��اف ال�تراخ�ي����ص ،وو� �ض��ع ال���ش��روط
وال�ضوابط لأي �أعمال �أخرى ذات عالقة يتم ممار�ستها
م��ن قبل املُ��رخ����ص لهم وف��ق ال�ل��وائ��ح التنظيمية لكل
ترخي�ص ،كما يت�سنى للهيئة �إ�صدار وجتديد �أو �إلغاء
�أو �إيقاف الرخ�ص الفردية وو�ضع ال�شروط وال�ضوابط
واملتطلبات وفق اللوائح التنظيمية لكل رخ�صة.

دعم �شباب املنطقة .
ح�ضر اال�ستقبال وكيل �إم���ارة منطقة تبوك
حممد بن عبدالله احلقباين .

كلمة

نحو استقرار
اليمن
ميثل �أمن وا�ستقرار اليمن �أهمية كبرية
للمملكة ،ل�ط��امل��ا ح��ر��ص��ت وحت��ر���ص
عليه يف جهودها ومواقفها الرا�سخة
الداعمة للجهود الدولية التي يقوم بها
املبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم
املتحدة �إىل اليمن ،يف تعزيز االلتزام
بالهدنة متا�ش ًيا مع املبادرة ال�سعودية
املعلنة يف م��ار���س م��ن ال�ع��ام املا�ضي
لإنهاء الأزمة يف اليمن والو�صول �إىل
ح��ل �سيا�سي �شامل ،و�سعيها لكل ما
ي�ضمن �أم��ن وا�ستقرار اليمن ويحقق
تطلعات �شعبها ال�شقيق.
يف ه � ��ذا االجت � � ��اه ي� ��أت���ي ت��رح �ي��ب
اململكة بتمديد الهدنة يف اجلمهورية
اليمنية ال�شقيقة ل�شهرين �إ�ضافيني،
والت�أكيد على �ضرورة توفر �ضمانات
ا� �س �ت �ق��رار ال �ه��دن��ة مب ��ا ي�ف���ض��ي �إىل
وق ��ف �إط�ل��اق ن ��ار دائ� ��م و� �ش��ام��ل يف
اليمن وب��دء العملية ال�سيا�سية بني
احلكومة اليمنية واحل��وث�ي�ين ،ومن
ذل��ك ال �ت��زام احلوثيني ببنود الهدنة
احلالية و�سرعة فتح املعابر يف تعز
لتخفيف املعاناة الإن�سانية يف تعز،
و�إي��داع الإي ��رادات يف البنك املركزي
اليمني ل�صرف رواتب املدنيني ،وهي
ا�ستحقاقات �ضرورية وحتمية بدرجة
عالية لتوفري �أ�سباب التقدم نحو حل
�سيا�سي م�ستدام للأزمة اليمنية ،وف ًقا
للمرجعيات الأ�سا�سية ،يف الوقت الذي
توا�صل فيه اململكة جهودها الإن�سانية
والتنموية امل�ستمرة يف كافة املجاالت
ويف خمتلف املناطق اليمنية انطالقا
من مبادئها النا�صعة.

أوكساچون تطلق برنامجين
لدعم المبتكرين
الريا�ض  -البالد

�أطلقت مدينة نيوم ال�صناعية "�أوك�ساچون" الن�سخة الأوىل من "هاكاثون �أوك�ساچون"
بال�شراكة مع وزارة التعليم وم�س ّرعة "بلو�سوم" املتخ�ص�صة يف تعزيز ال�شمولية يف
ريادة الأعمال .وذكرت "�أوك�ساچون" �أن الهاكاثون �سيقام بالريا�ض يف الفرتة من 8 - 6
�أكتوبر املقبل مب�شاركة جامعات حكومية وخا�صة ،وهو يهدف �إىل دفع منظومة التعاون
امل�شرتك يف جمتمع ال�شركات النا�شئة يف اململكة ،من خالل تقدمي الدعم ال�شامل للموهوبني
واملوهوبات يف جماالت االبتكار والتقنية والت�صنيع وحتويل �أفكارهم االبتكارية �إىل
م�شاريع قائمة على �أر�ض الواقع.
و�أبان الرئي�س التنفيذي لأوك�ساچون "في�شال وان�شو" �أن "هاكاثون �أوك�ساچون" �سريكز على
 4جماالت وهي :التكنولوجيا يف خدمة الإن�سان ،واالبتكار لتطوير حلول م�ستدامة ملواجهة
حتديات ن��درة املياه ،وحلول الطاقة املتجددة ،وابتكارات الهيدروجني الأخ�ضر والوقود
الكهربائي اللذين يعك�سان التزام اململكة با�ستك�شاف بدائل للطاقة النظيفة .من جهته قال وكيل
وزارة التعليم للبحث واالبتكار الدكتور نا�صر العقيليّ � ،إن ال�شراكة مع "�أوك�ساچون" �ستتيح
للم�شاركني من اجلامعات احلكومية واخلا�صة ،الفر�صة لتنفيذ �أفكارهم االبتكارية وتطوير
حلول م�ستدامة تطوّ ر م�ستقبل ال�صناعات داخل اململكة وخارجها .و�أو�ضحت املديرة التنفيذية
مل�س ّرعة "بلو�سوم" للأعمال �إميان عبد ال�شكورّ � ،أن ما مييز مبادرة هاكاثون وبرنامج م�س ّرعة
الأعمال الالحق ،هو تركيزهما على دعم املبتكرين من داخل اململكة ،مبينة �أن الفرق الثالثة
املت�أهلة للت�صفيات النهائية يف الهاكاثون �ستحظى بفر�صة امل�شاركة يف "م�س ّرعة �أوك�ساچون" .
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جزر حالمة وموطن آمن للطيور المهاجرة

سواحل تبوك..

ثروة طبيعية آسرة
تبوك ـ البالد

تزخر منطقة تبوك ب�سواحل متتد على م�سافة  700كم �شمال البحر الأحمر ،بتنوع جغرايف ومناخ ي�أخذ زواره يف رحلة لت�أمل الطبيعة وجمالياتها ،واملت�شكلة
بقوة يف م�شهدها الت�صويري الباعث على جذب امل�صطافني من كل �أنحاء اململكة  .وازدانت تلك ال�سواحل �أكرث بعد �إطالق ر�ؤية اململكة  2030التي �أعطت
اهتماما بال ًغا بالبيئة والتنمية ال�سياحية ،ودعمتها بامل�شروعات التطويرية واملتمثلة يف  :نيوم ،و�آماال ،والبحر الأحمر.

وتك�شف "الكامريا" جانبا مهما من جوانب اجلمال
يف طبيعة اململكة ،واملتناغم ب�ين ال��رم��ال وامل��ي��اه
واملناخ من حمافظة حقل �شما ًال م��رور ًا مبحافظتي
البدع و�ضباء وو�صو ًال �إىل حمافظة الوجه و�أملج
غربي املنطقة.
ً
ً
و ُتعد تبوك موطنا �آمنا للطيور املهاجرة لوقوعها يف
قلب م�سار هجرة الآالف من هذه الطيور بني قارتي
�آ�سيا و�أوروبا ،ال�سيما على جزرها املُقدرة �أعدادها
ب���ـ 100ج��زي��رة ،فحني ي���أت��ي احل��دي��ث ع��ن الطبيعة
البحرية البكر ف�إن بو�صلة "البحر" تقودنا مبا�شرة
عرب ق��ارب امل��وج �إىل اجل��زر احلاملة التي ت�سرتخي
ق��ب��ال��ة ���ش��واط��ئ امل��ن��ط��ق��ة وت��ت��ن��وع بيئاتها م��ا بني
املرجانية والرملية والقارية والربكانية ،و�شواطئ
ِبي�ض ومياه ف�يروزي��ة �صافية ،وجُ ��زر بكر تنب�ض
باحلياة بعيدًا عن تقنيات احلياة الع�صرية.
وم��ن حمافظة "�أملج" ،ميكن لكل زائ���ر �أن ي�شق
طريقه من جنوب منطقة تبوك وحتى �شمالها ،حيث
متتاز املحافظة مبحميات طبيعية غنية بالأحياء
البحرية ،وبع�ضها ا�ستقرت يف جزرها �أعداد كبرية
ي�ض
من الطيور ،والبع�ض الآخر عبارة عن رمال ِب ٍ
ناعمة ،وغالبًا ما ت�صنف يف مرتبة متقدّمة على الئحة
الأماكن الأكرث جذبًا لل�سياح ،ومن �أ�شهر �شواطئها:
"�شاطئ الدقم ال�سياحي الواقع على واجهة بحرية
فريدة من نوعها جتمع بني التالل الرملية وال�شعب

املرجانية ،و�سط توافر خمتلف اخلدمات والأن�شطة.
وعلى بعد  170كم �شما ًال من مدينة �أملج ،تقع حمافظة
"الوجه" املليئة بال�شواطئ اجلاذبة ،ومنها �شواطئ
"�شرم زاعم" و"الدرر" التي ت�شتهر بكرثة ال�صخور
وال�شعاب املرجانية� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل �شاطئ "حواز"
�شمال مدينة الوجه مب�سافة  40كيلو مرت ًا� ،إذ �شكلت
جغرافيته دائرة من املاء حتيط بها الياب�سة ولها منفذ
�صغري لدخول الأمواج ،ويف جنوب املحافظة ميتاز

�شاطئ "امل�سدود" بتعدد �ألوان مياه البحر فيه ،فيما
ت�شكل الطبيعية الرملية ل�شواطئ "الرميلية وهبان
��ذب ت�ضاف
والهرابة واملعيليق والفلق" عنا�صر ج ٍ
�إىل جمال �شواطئ الوجه ،ل ُتكمل �شواطئ "عنرت و�أم
عنم وال�سيح والنخرية و�أم الطني" هذا العِ قد الفريد
من اجلمال.
وعلى م�سافة لي�ست ببعيدة من حمافظة الوجه ،تقع
حمافظة "�ضباء" التي تبعد مبا يقارب ال��ـ 150كم

عن الوجه ،وت�ستقبل زوارها ب�شاطئ "�شرم جزى"
وهو �أحد �أكرث ال�شواطئ جما ًال على �سواحل منطقة
تبوك ،ويق�صده الباحثون عن الهدوء والراحة ب�شكل
دوري لتفرده يف اجلمال و�إنزوائه يف منطقة هادئة
من التلوث ال�ضوئي و�ضجيج املركبات ،كما ت�ضم
حمافظة �ضباء وكحال باقي املحافظات� ،شواطئ هي
الأخ��رى التقل عن �سابقاتها جما ًال ،ومنها� :شاطئ
ال�سجدة وامل��وي��ل��ح و���ش��رم��ا وال�����ص��ورة واخلريبة

وقيال وال�شيخ حميد.
و�صو ًال �إىل حمافظة "البدع" التي تبعد عن مدينة
�ضباء قرابة  200كم ،وحتت�ضن هي الأخ��رى مركز
"مقنا" الذي يربز من قبل �أن ت�صله ب�إطاللة �شواطئه
املتاخمة ب�سل�سلة من اجلبال يف منظر مهيب ،ال�سيما
تلك التي تقع يف وادي "الطيب ا�سم" .
وبالقرب من حمافظة البدع مب�سافة تقدر بحوايل
 93ك��م ،تقع �شواطئ "حقل" الغنية مبا حبها الله
م��ن ج��م��ال يف مناخها امل��ت��ف��رد ع��ن ب��اق��ي �شواطئ
اململكة عامة ،حيث تدين م�ستوى الرطوبة �إىل �أقل
درجاتها ،وم��ن �أب��رز معاملها ال�ساحرة من �شواطئ
خا�صة بالتنزه وال�سباحة" :متنزه النخيل" وهو
�أق��دم املواقع امل�أهولة بال�سكان وال�سياح مبحافظة
حقل ،و�شاطئ "البئر املا�شي" الذي ي�أتي على �شكل
هاليل يحده من ال�شمال ل�سان �صغري ي�ضيق باجتاه
اجلنوب الق�تراب اجلبال منه ،وتت�ألف �أر���ض��ه من
تربة خ�شنة من ال��رم��ال واحل�صى ومياه متدرجة
الأع��م��اق ،وي��ج��اوره مب�سافة لي�ست ببعيدة عنه،
�شواطئ "ال�سلطانية و�أم عنم و�شريح والو�صل" ،
وهي من املواقع ال�سياحية البكر باملدينة ،يف ظل
ماتوفره طبيعة املكان الغنية برثواتها الطبيعية
اخل�لاب��ة ،وال��ت��ي تتيح �أي�ض ًا فر�صة ال��وق��وف على
رمالها مل�شاهدة الدول املجاورة للمملكة بكل و�ضوح
بالعني املجردة.
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تحسين بيئة العمل يدعم طموحات الكوادر الوطنية
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الحراسات األمنية ..عيون ساهرة تحمي المنشآت
جدة  -عبدالهادي المالكي
تهتم اململكة بتح�سني �أو�ضاع الكوادر ال�سعودية يف خمتلف القطاعات لتحقيق جودة احلياة ،لذلك جاء التوجيه الر�سمي من قبل جمل�س الوزراء للوزارات واملن�ش�آت احلكومية و�شبه
امل�سجلني لدى الت�أمينات االجتماعية عن � 4500آالف ريال ،يف
احلكومية ،مبنع التعاقد مع من�ش�آت احلرا�سات الأمنية املدنية التي تقل �أجور موظفي وعاملي الأمن وال�سالمة لديها
َّ
ت�أكيد على االهتمام بدخل املواطن مبا ميكنه من توفري حاجاته الأ�سا�سية ،خ�صو�صا و�أن احلرا�سات الأمنية لها دور كبري للغاية يف حماية من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،وال�شركات وامل�صانع
وامل�ست�شفيات ،وبالتايل تعترب جهة م�ساندة تعمل يد ًا بيد مع قوات الأمن العام لتحقيق الأمن العام وحماية املمتلكات اخلا�صة والعامة.

الماليك :زيادة الرواتب تحفيز لمزيد من العطاء

وط��رح��ت وزارة امل����وارد الب�شرية والتنمية
االج���ت���م���اع���ي���ة ،يف وق�����ت ����س���اب���ق ،م�����ش��روع
ا���ش�تراط��ات بيئة العمل يف قطاع احلرا�سات
الأمنية ،ال�ستطالع الآراء حوله ،وذل��ك بهدف
حتقيق �أف�ضل املعايري واملوا�صفات لبيئة عمل
ج��اذب��ة وحم��ف��زة ل��ل��ع��ام��ل�ين ،مو�ضحة �أن من
�أه��داف اال�ستطالع االرتقاء مب�ستوى من�ش�آت
احلرا�سات الأمنية والذي ينعك�س �إيجاب ًا على
�أداء العاملني بها وكفاءتهم وفعالية �إنتاجهم
وب��ال��ت��ايل ي����ؤدي �إىل جن��اح امل��ن�����ش���أة ،حم��ددة
اال���ش�تراط��ات العامة مل��واق��ع و�أوق����ات ت�شغيل
احل��را���س��ات الأم��ن��ي��ة ،وه���ي :ال ي��ج��وز ت�شغيل
احل��ار���س يف الأوق����ات امل��ح��ظ��ور العمل فيها؛
وف��ق ً��ا ل��ق��رار حظر العمل حت��ت �أ�شعة ال�شم�س
�إال بتوفري مظلة للوقاية م��ن �أ�شعة ال�شم�س
ويجب و�ضع تكييف �أو رذاذ مع االل��ت��زام مبا
ج��اء يف الدليل الإج��رائ��ي لل�سالمة وال�صحة
املهنية للوقاية من �آثار التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
والإج���ه���اد احل�����راري ،ك��م��ا ي��ج��ب ت��وف�ير ك�شك
خ��ارج��ي �أو مظلة وك��ر���س��ي ،كما يجب توفري
تكييف �أو رذاذ -ح�سب ال��ظ��روف املناخية-
للحار�س الذي يتطلب عمله التواجد خارج مبنى
املن�ش�أة كمواقف ال�سيارات �أو النقاط الأمنية
املعر�ضة لأ�شعة ال�شم�س ،وال يعمل احلار�س
�أك�ثر من � 5ساعات متتالية دون ف�ترة للراحة
وال�صالة والطعام ،ال تقل عن ن�صف �ساعة يف
املرة الواحدة خالل جمموع �ساعات العمل مع
توفري حار�س بديل يف �أوقات الراحة ،مبينة �أنه
يجب على �صاحب العمل توفري الزي حلرا�س
الأمن لديه.
وت�ضمنت ا�شرتاطات البيئة الداخلية حلرا�س
الأم���ن توفري كر�سي وط��اول��ة خا�صة حلار�س
الأمن ،وخزانة بقفل حلفظ الأغرا�ض ال�شخ�صية،
و�صندوق �إ�سعافات �أولية ،وتكييف ،بالإ�ضافة
�إىل ك��ام�يرات مراقبة خارجية ويتم توجيهها
على نقطة احل��ار���س ،وم��ك��ان لل�صالة ،ودورة
للمياه.

عدم أمان وظيفي
ويواجه بع�ض العاملني يف �شركات احلرا�سات
الأمنية �شح ًا يف الرواتب وتع�سفا �أحيانا من
�أ�صحاب ال�شركات فيما يخ�ص الإج����ازات �أو
امل��ن��اوب��ات ،بالإ�ضافة �إىل ع��دم وج��ود "ثبات
وظيفي" ،وه��و ما �أك��ده �صقر املالكي املوظف
ب���إح��دى ���ش��رك��ات احل��را���س��ات الأم��ن��ي��ة ،م���ؤك��دا
لـ"البالد" �أن���ه يعمل يف ه��ذا امل��ج��ال منذ عام
� ،2003إذ كان راتبه يف ذلك الوقت 1200
ري��ال �شاملة ال��ب��دالت ،متدرجا بعدها �إىل �أن
و�صل �إىل رات��ب  4000ري��ال �شامال الت�أمني
الطبي واالجتماعي.
و�أ�ضاف ":ك����ان �آخ�����ر ع���ه���دي ب��ال��ت���أم��ي��ن��ات
االجتماعية عام ٢٠١٩م ،بعدها ت�سلمت املوقع
الذي معمل فيه �شركة �أمنية متنحنا راتبا قدره
 4000ريال دون ت�أمني طبي �أو اجتماعي �أو
حوافز .وحتى �ساعات العمل الإ�ضافية ال متنح
لنا �إذ ك��ان��ت يف مو�سم رم�����ض��ان �أو العطالت
الر�سمية املختلفة" .وم�ضى قائال :حاليا �أعمل

م�شرف �أمن وال زلت �أتقا�ضى راتبا مثل راتب
�أف���راد الأم���ن وه��و  4000ري���ال ،و�أمت��ن��ى �أن
تنظر ال�شركات يف و�ضعنا وتعاملنا مبا هو
�أف�ضل بزيادة رواتبنا" ،م�شريا �إىل �أنه �أم�ضى
م��ا ي��ق��ارب  20عاما م��ن عمره يف ه��ذا املجال
دون زيادة يف الراتب ،بينما يح�صل �أقرانه يف
وظائف �أخرى �أكرث من  10000ريال.
ولفت �إىل �أن��ه العاملني يف ال�شركات الأمنية
لي�س لديهم �أمان وظيفي ب�سبب تغيري ال�شركات
امل�شغلة با�ستمرار� ،أو تغيري ال�شركات امل�شغلة
للموقع ،لتبد�أ ال�شركات الأمنية البحث عن �أفراد
جدد ملنحهم رواتب �أقل من قيمة العقد املفرو�ضة
عليهم يف العقود احلكومية.

تنظيم اإلجازات
وق��ال حممد على الزهراين� ،إن��ه �أم�ضى عامني
من العمل يف جم��ال احلرا�سات الأمنية ،غري
�أن رات��ب��ه مل ي��ت��غ�ير ،مبينا �أن ال��ع��ام��ل�ين يف
ه���ذا امل��ج��ال ال ي��ج��دون الإن�����ص��اف م��ن بع�ض

الزهراني :تعديل اإلجازات السنوية مهم للغاية

ال�شركات العاملني بها ،مطالبا يف الوقت ذاته
بتح�سني الرواتب وتطوير بيئة العمل لتكون
ج��اذب��ة ،وب��ث يف الطم�أنينة يف العاملني بهذا
امل��ج��ال ب���أن��ه��م ل��ن ي��ف��ق��دوا وظائفهم بال�سرعة
التي حتدث حاليا مع �أغلبهم حال �أراد �صاحب
العمل االعتماد على موظفني جدد برواتب �أقل.
و�أ�ضاف" :من الأ�شياء املهمة تنظيم الإجازات
الأ�سبوعية ،فال يعقل �أن يعمل ال�شخ�ص دون
توقف طوال العام .بع�ض ال�شركات تتعامل معنا
بطريقة غريبة ،ف���إذا كنت تريد احل�صول على
ت�أخذ راتب كامل  3000ريال مثال ،ال يجوز لك
كموظف احل�صول على �إجازة �أ�سبوعية ،وعليك
م��داوم��ة العمل ب�شكل ي��وم��ي� .أم���ا �إذا طالبت
ب���إج��ازة ي��وم�ين يف ال�شهر ينعك�س ذل��ك على
الراتب لي�صبح  2800ريال ،ويف حال ح�صلت
على �إجازة �أربعة �أيام يف ال�شهر معنى ذلك �أن
الراتب �سيكون  1600ريال وهكذا".
و�أ�شار �إىل �أنه يف حال الغياب يتم خ�صم مبلغ
 200ريال ،بينما ت�صر ال�شركات على التواجد

يف مقر العمل خ�لال الأع��ي��اد ،م�ضيفا�" :إذ مل
نداوم يخ�صم  1000ريال من راتبنا ال�شهري،
وك��ذل��ك يتم خ�صم مبلغ  100ري���ال على �أي
خمالفة".

كاف
عدد غير
ٍ
ي����رى ع��ب��دال��رح��م��ن امل���ال���ك���ي� ،أه��م��ي��ة ت��ع��دي��ل
الإج��ازات ال�سنوية لت�صبح  30يوما بدال عن
 21يوم ًا متنحها ال�شركات ملوظفيها� ،شاكيا
من ت�أخر الرواتب من �شهرين �إىل خم�سة �أ�شهر،
م���ؤك��دا �أن ذل��ك يرهقهم كثريا لأن االلتزامات
الأ�سرية كبرية للغاية ،والبد من توفر ال�سيولة
للإيفاء بها ،الفتا �إىل �أنهم يعملون خالل عطلة
الأعياد دون مقابل مادي.
و�أك��د املالكي �أن من بني الأ�شياء
التي ترهقهم يف العمل عدم
احل�صول على الإج���ازات
الأ���س��ب��وع��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة.
وت��اب��ع" :حال غياب

معاناة في الحصول على المستحقات
�أكد فهد املالكي �أنه عمل يف جمال احلرا�سات الأمنية لفرتة من
الزمن غري �أنه عانى كثريا يف �سبيل احل�صول على م�ستحقات
ما بعد اخلدمة ،م�شددا على �أهمية االهتمام بحقوق العاملني
يف �شركات احلرا�سات الأمنية .و�أ�ضاف" :بعد ا�ستقالتي
طالبت مب�ستحقاتي ،غ�ير �أن ال���رد ج���اءين ب����أن (ال حقوق
ل��ك) ،متنا�سني ف�ترة عملي لديهم بالرغم من �أن راتبي كان
�ضئيال للغاية" ،بينما قال علي ال�سبيعي �إن الرواتب الذي

ي�ستلمه ال يكفي حاجته ،ولي�ست هناك �أي��ة حوافز
تغطي ال��ن��واق�����ص ،متمنيا �أن ترتفع ال��روات��ب حلد
ميكن العاملني يف جمال احلرا�سات الأمنية من تغطية
احتياجات الأ�سرة ،الفتا �إىل �أن ال�شركات حال مطالبتها
ب��زي��ادة ال��رات��ب يبحثون عن بديل ي�شغل مكانك براتب
�أقل ،لذلك يجد البع�ض �أنف�سهم م�ضطرين للموا�صلة بذات
الراتب املتدين لكي ال يفقدوا وظائفهم.

�أي زميل لظرف ما ال ن�ستطيع اخلروج من موقع
العمل حتى لو كان لدينا ظرف قاهر ،وال يوجد
بالت�أكيد موظفون �إ�ضافيون لأن ال��دوام يكون
مق�سما لثالث مناوبات كل منها ثماين �ساعات،
فكل منا يعمل يف الوقت املحدد له ،و�إذا غاب
زميل عن املناوبة التالية ال ن�ستطيع اخلروج
�إىل حني حلول موعد املناوبة الثالثة وهو قت
طويل غري حم�سوب ماديا ،وي�ؤثر على �ساعات
النوم والراحة" ،مطالبا بزيادة الرواتب التي
ال تتعدى  3000ري��ال ،م�شريا �إىل �أن �أغلب
حرا�س الأمن متزوجون ويعولون �أ�سرهم بهذه
الرواتب لذلك البد من تعديلها.

مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :
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"أوبك بلس" تحذر من تأثير نقص االستثمارات النفطية
فيينا  -وكاالت

�أك����دت جم��م��وع��ة "�أوبك بل�س" يف اج��ت��م��اع��ه��ا �أم�����س �أن نق�ص
اال�ستثمارات �أدى ل�ضعف الطاقة الإنتاجية النفطية  ،مبدية قلقها
من نق�ص اال�ستثمارات يف قطاع التنقيب ،وقالت �إن عدم كفاية
اال�ستثمارات �سي�ؤثر على توفر معرو�ض نفطي كاف ل�سد الطلب
املتنامي ملا بعد  ،2023م�شرية �إىل �أن حمدودية الطاقة الفائ�ضة
لإنتاج النفط تقت�ضي ا�ستخدامها بحذر �شديد.
و�أعلنت جمموعة "�أوبك بل�س" زيادة الإنتاج بـ � 100ألف برميل
يومي ًا فقط ملا بعد �أغ�سط�س  ،م�ؤكدة �أهمية احلفاظ على الإجماع
ك�أمر �ضروري لتما�سك االتفاق  ،يف �ضوء التطورات الأخرية،
التي �شهدتها �أ�سا�سيات �سوق البرتول
وق��د ت�سببت العقوبات الأم�يرك��ي��ة والغربية على رو�سيا يف

380

%

ارتفاع طلبات

"البناء المستدام"

الريا�ض -البالد
�سج َل برنامج البناء امل�ستدام ،ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف عدد
َّ
التقارير الفنية اخلا�صة بخدماته التي قدمها خالل الن�صف
الأول من عام  2022مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي،
�إذ �سجل ارتفاع ًا بن�سبة جتاوزت  % 380هذا العام.
و�أو���ض��ح الربنامج يف بيان ل��ه ،ام�س� ،أن اخلدمات التي
يقدمها ت�شمل (�إ�صدار تقارير الفح�ص الفني ملطابقة كود
البناء ال�سعودي ،وا�شرتاطات اجلهات املخت�صة للمباين
اجلاهزة وامل�شاريع حتت الإن�شاء ،وجودة التزام املقاولني
بالت�صنيف) ،حيث ق���ارب ع��دد التقارير ال�����ص��ادرة خالل
الن�صف الأول من عام  2022نحو  3500تقرير.
ويقدم الربنامج �سل�سلة من اخلدمات الأخ��رى مثل خدمة
(ف��ح�����ص ج���ودة تنفيذ ال��ب��ن��اء) وال��ت��ي تعمل ع��ل��ى متكني
امل�ستفيد املقبل على البناء � -سوا ًء من املطورين العقاريني
�أو الأف��راد  -من التحقق من جودة و�سالمة عمليات البناء
عرب �آلية للفح�ص من قبل مهند�سني فاح�صني معتمدين،
حيث حت�صل الوحدة ال�سكنية على �شهادة ج��ودة البناء
بعد اكتمال بنائها وجت��اوز مراحل الفح�ص بنجاح ،كما
يقدم خدمة (فح�ص املباين اجلاهزة) التي متكن امل�ستفيد
الراغب ب�شراء �أو ا�ستئجار مبنى من التحقق من جودته
و���س�لام��ت��ه ،وذل���ك ع�بر �آل��ي��ة ال��ف��ح�����ص ال��ب�����ص��ري م��ن قبل
مهند�سني معتمدين للك�شف عن العيوب الظاهرة يف املباين
اجلاهزة ،ومبوجب هذا الفح�ص يتم �إ�صدار تقرير حلالة
الوحدة ال�سكنية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة (فح�ص جودة التزام
املقاولني بالت�صنيف) والتي تقدم تقارير عن مدى التزام
املقاول مبعايري اجلودة وال�سالمة واملحافظة على امل�شهد
احل�ضري ،والإ�سهام يف ت�صنيف املقاولني للح�صول على
م�شاريع نوعية ،ويت�ضمن التقرير الت�أكد م��ن متطلبات
ال�سالمة وحماية املوقع ،و�سالمة البيئة ،وال�صحة املهنية.
كما يتيح برنامج البناء امل�ستدام خدمة (تقييم اال�ستدامة)
التي تقي�س مدى ا�ستدامة املباين واملجتمعات العمرانية،
عرب اتباع معايري بيئية ترفع من كفاءة املبنى وحت�سن من
جودة احلياة داخل املبنى ،وتقلل من �ضرر خملفات البناء
وامل��واد على البيئة لرفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه،
وحت�سني م�ستوى جودة املعي�شة الداخلية ،ورفع م�ستوى
�إدارة تدوير النفايات املنزلية ،وتدعيم ثقافة اال�ستدامة
وتطبيقها يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني �إدارة ت�شغيل
املباين وتقليل تكاليف ال�صيانة ،واحلد من التلوث البيئي
داخل املبنى وخارجه.

ارتفاع �أ�سعار الطاقة بجميع �أ�شكالها ،مما �أدى �إىل زي��ادة الت�ضخم
�إىل �أعلى م�ستوياته منذ عدة عقود و�إىل رفع البنوك املركزية �أ�سعار
الفائدة ب�شكل حاد.
وناق�ش اجتماع �أم�س �سيا�سات الإنتاج من �سبتمرب ورمبا بعد ذلك.
وبحلول �سبتمرب� ،ستكون �أوبك +قد �أنهت جميع تخفي�ضات الإنتاج
القيا�سية التي طبقتها يف العام  2020للتعامل مع انهيار الطلب الناجم
عن جائحة كورونا.
ّ
واطلع املجتمعون على البيانات الأولية التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى
خمزونات البرتول التجارية ،يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
بلغ  2.712مليون برميل يف يونيو 2022م ،وهو �أقل ب  163مليون
برميل عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي ،و�أقل ب  236مليون برميل
م��ن متو�سط ال��ف�ترة ب�ين ع��ام��ي 2019 - 2015م ،و�أن خم��زون��ات

الطوارئ البرتولية و�صلت �إىل �أدنى م�ستوياتها يف �أكرث من  30عامًا.
و�أ ّك��د املجتمعون �أن معدّل التزام ال��دول الأط��راف يف اتفاق "�أوبك
بل�س" بح�ص�ص الإن��ت��اج بلغ  ،%130منذ م��اي��و 2020م ،مدعومًا
ب�إ�سهاماتٍ تطوعية من بع�ض الدول امل�شاركة.
وقررت عقد االجتماع الوزاري الثاين والثالثني للدول الأع�ضاء يف
منظمة �أوب��ك وال��دول املنتجة من خارجها ،يف اخلام�س من �سبتمرب
القادم.
يف غ�ضون ذلك ارتفع �سعر خام القيا�س العاملي "برنت" يف التعامالت
الآجلة �أم�س بن�سبة  ، % 0.99وت��داول برميل برنت يف �أ�سواق املال
العاملية عند  101.54دوالر �أمريكي لعقود �شهر �أكتوبر القادم ،فيما
ارتفع �سعر برميل غرب تك�سا�س الو�سيط بن�سبة � % 1.32إىل 95.67
دوالرًا يف عقود �شهر �سبتمرب.

أضخم حزمة مشاريع للشبكات باملناطق

 1429مشروعاً لتوزيع المياه بقيمة  108مليارات لاير
الريا�ض -البالد
�أعلنت �شركة امل��ي��اه الوطنية،
ع��زم��ه��ا ط���رح وت��ر���س��ي��ة 1429
م�شروع ًا بقيمة �إجمالية تتجاوز
 108مليارات ريال والتي تعد
�أ�ضخم حزمة م�شاريع يف قطاع
توزيع املياه ،وذل��ك ا�ستمرار ًا
خلططها وب��راجم��ه��ا لتطوير
البنى التحتية املائية والبيئية،
وتو�سعة تغطية �شبكات املياه
وال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي ،وزي����ادة
ق���درة حم��ط��ات امل��ع��اجل��ة ورف��ع
ن�سب التغطية بخدمات املياه
خلدمة املواطنني واملقيمني يف
خمتلف مناطق اململكة.
و�أو���ض��ح��ت ال�����ش��رك��ة يف بيان
�أن وزي������ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه
والزراعة رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة املياه الوطنية املهند�س
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن عبداملح�سن
الف�ضلي ،قاد اجتماع ًا مع كبار
التنفيذيني يف ال�����ش��رك��ة ،ل��ل��وق��وف على
ا�ستعدادات ال�شركة لتنفيذ هذه امل�شاريع
الوطنية الكربى.
من جهته� ،أكد الرئي�س التنفيذي املكلف
ل�شركة املياه الوطنية املهند�س منر بن
حممد ال�شبل �أن ح��زم امل�����ش��اري��ع ت�أتي
ام����ت����داد ًا ل��ل��دع��م ال�ل�احم���دود م���ن خ���ادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن -حفظهما ال��ل��ه ،-م�شريا �إىل �أن
امل�شاريع �ست�سهم يف حتقق م�ستهدفات
الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه ور�ؤي��ة
امل��م��ل��ك��ة  ،2030يف امل���ج���االت البيئية
واملائية واالقت�صادية والتنموية .
ون��وه �أن امل�شاريع �ستكون راف���د ًا قوي ًا

ل��ت��ع��زي��ز اخل����دم����ات امل���ائ���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة
وا�ستدامتها� ،إ�ضافة �إىل زي���ادة تغطية
���ش��ب��ك��ات امل��ي��اه وال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي يف
مناطق اململكة وحمافظتها التابعة كافة.
و�أك���د املهند�س ال�شبل ال��ت��زام ال�شركة
بتنفيذ امل�شاريع ب�أعلى جودة ،مبين ًا �أنها
�ست�سهم يف زيادة ن�سبة املحتوى املحلي،
و�ستنعك�س ب�شكل �إيجابي على الن�شاط
االقت�صادي يف اململكة ،خ�صو�ص ًا ن�شاط
امل�صانع و�سوق املقاوالت ،بالإ�ضافة �إىل
الفر�ص الوظيفية التي �ستوفرها.
وب�ي�ن ال�����ش��ب��ل �أن امل�����ش��اري��ع م��وزع��ة على
( )13منطقة �إداري���ة م��ن م��دن وحمافظات
يف ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ت��ة ك��اف��ة� ،إذ خ�ص�ص
للقطاع الغربي "منطقة مكة املكرمة" (353
م�شروع ًا) بقيمة جت��اوزت ( 38.96مليار

ري��ال) ،فيما �سيتم تنفيذ ( )240م�شروع ًا
بالقطاع الأو�سط "منطقة الريا�ض" بقيمة
تتجاوز ( 14.19مليار ري���ال) ،وخ�ص�ص
( 215م�شروع ًا) للقطاع ال�شمايل وي�ضم
"منطقة الق�صيم ،ومنطقة حائل ،ومنطقة
اجلوف ،ومنطقة احلدود ال�شمالية" بقيمة
جت��اوزت ( 12.95مليار ري���ال) ،وللقطاع
اجلنوبي الذي ي�ضم "منطقة ع�سري ،ومنطقة
ج��ازان ،ومنطقة جن��ران ،ومنطقة الباحة"
( 328م�شروع ًا) بقيمة �إجمالية بلغت �أكرث
من ( 15.3مليار ري��ال) ،وخ�ص�ص للقطاع
ال�شمايل الغربي وي�ضم "منطقة املدينة
املنورة ،ومنطقة تبوك " ( 162م�شروع ًا)
ب���إج��م��ايل جت���اوز ( 7.7م��ل��ي��ارات ري���ال)،
�أم���ا ال��ق��ط��اع ال�شرقي "املنطقة ال�شرقية"
فخ�ص�ص له ( 117م�شروع ًا) بقيمة جتاوزت

( 16.17مليار ري��ال) ،بالإ�ضافة �إىل (14
م�شروع ًا) داعم ًا ملختلف القطاعات بقيمة
جتاوزت ( 2.72مليار ريال).
ت�أتي هذه القفزة يف م�شروعات ال�شركة
الوطنية للمياه  ،يف الوقت ال��ذي ت�شهد
فيه اململكة منظومة م�شروعات �ضخمة
لتعزيز الأم��ن املائي  ،حيث �أعلن وزير
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة ال�����س��ع��ودي،
املهند�س عبد الرحمن ب��ن عبد املح�سن
ال��ف�����ض��ل��ي ،م����ؤخ���را ع��ن ���ص��دور توجيه
باملوافقة الكرمية على تخ�صي�ص 105
م��ل��ي��ارات ري���ال مل�شروعات مائية �ضمن
املحفظة اخلم�سية الر�أ�سمالية ملنظومة
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة  ،ت�شمل تكلفة
احلزمة الأوىل لقائمة م�شروعات قطاع
املياه وعددها  1335م�شروع ًا مائي ًا.

أكثر من ملياري لاير صافي دخل"ساب" نصف السنوي
الريا�ض  -البالد
�أعلنت ال�سيدة لبنى �سليمان العليان ،رئي�س جمل�س �إدارة
البنك ال�سعودي الربيطاين� ،أن �أداء البنك يف الربع
الثاين من عام 2022م ا�ستمر يف البناء على �إجنازات
ع��ام 2021م وب��داي��ة ع��ام 2022م .حقق البنك �صايف
دخل بلغ  2,086مليون ريال �سعودي لفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2022م ،مقارنة ب�صايف دخل
قدره  1,889مليون ريال �سعودي للفرتة نف�سها من عام
2021م ،بزيادة قدرها  ٪10ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل ارتفاع �صايف دخ��ل العموالت اخلا�صة .كما حقق
البنك خ�لال ف�ترة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2022م �صايف دخل قدره  1,082مليون �سعودي مقارنة
ب�صايف دخ��ل ق���دره 919مليون ري��ال �سعودي للفرتة

نف�سها من عام 2021م ،بزيادة قدرها .٪18
و�أو���ض��ح��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة ال��ب��ن��ك �أن حقوق
امل�ساهمني بلغت  54مليار ريال �سعودي ،مقارنة بـ 53
مليار ريال �سعودي للفرتة نف�سها من عام 2021م ،بزيادة
قدرها  .٪2عالوة على ذلك ،جتاوز �إجمايل الأ�صول
 300مليار ري��ال �سعودي لأول مره يف تاريخ
البنك ،وارت��ف��ع��ت ودائ���ع العمالء �إىل 207
مليار ريال �سعودي ،بزيادة قدرها .٪11
و�أكدت ال�سيدة لبنى �أن النمو م�ستمر على
الرغم من الظروف االقت�صادية ال�صعبة،
�إال �أن القطاع امل�صريف ال�سعودي جتاوز
هذه الظروف مبرونة عالية خالل الربع
ال��ث��اين ،ووا���ص��ل ال��ت��ق��دم يف متويل

امل�شاريع الكبرية مبا يف ذلك الأن�شطة املتعلقة مب�شروع
نيوم ،وكذلك التطور يف قطاع الطاقة .كما ا�ستمر قطاع
م�صرفية ال�شركات يف البنك تنمية �أ�صوله خالل الربع
ال��ث��اين ،فيما ظل �أداء م�صرفية الأف���راد قوي ًا مع
ا�ستمرار النمو يف حمفظة التمويل العقاري،
ك��م��ا ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك ع��ل��ى �أداء ق���وي يف
منتجات التمويل ال�شخ�صي وبطاقات
االئتمان.
و�أ�ضافت" :خالل الربع الثاين ،ح�صل
�ساب على لقب "�أف�ضل بنك يف اململكة
العربية ال�سعودية 2022م" من جملة
جلوبال فاينان�س ،وهي جائزة ت�ستند
اىل جمموعة وا�سعة من املعايري.
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دور المملكة رائد في التنمية اإلفريقية
البالد – محمد عمر

نوهت الدكتورة �سايل حممد فريد رئي�س ق�سم ال�سيا�سة واالقت�صاد بكلية الدرا�سات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ،بالدور الريادي للمملكة يف دفع عجلة التنمية بدول القارة
الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع االحتاد الأفريقي لإر�ساء دعائم الأمن واال�ستقرار ،م�شرية �إىل املبادرات املهمة التي �سبق وتناولها �سمو ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان  -عرب االت�صال املرئي � -أمام قمة باري�س حول مواجهة حتدي نق�ص متويل �أفريقيا.
وقالت �إن ال�صندوق ال�سعودي للتنمية يعمل
ب�شكل فعال يف �إفريقيا منذ �أربعة عقود قدم
خاللها قرو�ض ًا ومنح ًا عددها  580لأكرث من
خم�س و�أربعني دولة �إفريقية بقيمة تتجاوز
 50مليار ري��ال �أي م��ا ي�ق��ارب  13.5مليار
دوالر  ،كما �أن �صندوق اال�ستثمارات العامة
لديه عدد ًا من امل�شاريع والأن�شطة يف قطاعات
ال�ط��اق��ة وال�ت�ع��دي��ن واالت �� �ص��االت والأغ��ذي��ة
وغريها ب�إجمايل  15مليار ريال �سعودي �أي
ما يقارب  4مليارات دوالر.
وث �م �ن��ت الأك ��ادمي� �ي ��ة وخ� �ب�ي�رة ال �� �ش ��ؤون
الأفريقية � « ،إع�لان ال�صندوق عن مبادرة بـ
 200مليون ي��ورو �أي ما يقارب مليار ريال
��س�ع��ودي لتطوير دول ال�ساحل بامل�شاركة
مع وكالة التنمية الفرن�سية ،ول��دى اململكة
العربية ال�سعودية م�شاريع وقرو�ض ومنح
م�ستقبلية �سينفذها ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية يف ال��دول النامية ب�أفريقيا تتجاوز
قيمتها  3مليارات ريال.
التنمية الريفية
ي �ع��د ال�ب�رن��ام��ج ال �� �س �ع��ودي حل �ف��ر الآب� ��ار
والتنمية الريفية يف �أفريقيا املمول مبنحة
من اململكة يديرها ال�صندوق ،من امل�شاريع
الهامة التي ت�ساهم يف احلد من �آثار اجلفاف
يف  18دولة �أفريقية ،حيث مت حفر وجتهري
�أكرث من  8800من�ش�أة مائية تعتمد معظمها
على الطاقة ال�شم�سية ل�ضخ املياه؛ ا�ستفاد
منها �أك�ثر م��ن  4.5مليون ان�سان� .إ�ضافة
�إىل م���ش��اري��ع ال�ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة وامل�ت�ج��ددة
التي مولها ال�صندوق يف  9دول �آ�سيوية
و�أفريقية ،والتي بلغ �إج�م��ايل انتاجها من
الطاقة الكهربائية حوايل � 42ألف ميغاوات
من الطاقة امل�ستدامة والنظيفة.
وت �ت �ن��وع جم� ��االت ن �� �ش��اط ال �� �ص �ن��دوق يف
قطاعي ال��زراع��ة وال�ط��اق��ة ،حيث ت�ستهدف
احلفاظ على البيئة وم�صادرها الطبيعية،

برامج الصندوق السعودي تعزز الغذاء والطاقة بدول القارة
سالي فريد

وتعزيز الأم��ن الغذائي ،من خالل م�شاريع
ا�ست�صالح الأرا�ضي وبناء ال�سدود لتخزين
املياه ال�صاحلة للأغرا�ض الزراعية وتوليد
الطاقة النظيفة .و�ساهم ال�صندوق يف عدد
من م�شاريع الت�شجري والتخ�ضري يف الدول

ال�ن��ام�ي��ة وب�ل��غ �إج �م��ايل م�ساهمة م�شاريع
ال�صندوق والربامج التنموية يف م�شاريع
ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية اكرث من 170
�أل��ف هكتار ،بهدف زي��ادة عملية الت�شجري
والإن��ت��اج ال��زراع��ي .وع�ل��ى �صعيد البيئة
وحت��دي��ات امل �ن��اخ ت �ب��دو ت��وج �ه��ات اململكة
العربية ال�سعودية ،وم�ساراتها التنموية
وا�ضحة ومت�سعة اقليميا ب��اجت��اه حتقيق

متطلبات مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،مع
امل�ضي ق��دم��ا يف �إط ��ار ال�ت�ع��اون م��ع ال��دول
املجاورة ملواجهة حتديات التغري املناخي ،
وتن�سجم �أهداف قمة مبادرة ال�شرق الأو�سط
الأخ �� �ض��ر ،م��ع ال ��دور ال��ري��ادي ال ��ذي تقوم
ب��ه اململكة م��ن خ�لال ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية ل��دع��م اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة مل��واج�ه��ة
التحديات الرئي�سية املرتبطة بالبيئة؛ فقد

عمل ال���ص�ن��دوق خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية
على دعم ومتويل م�شاريع م�ستدامة ت�ساهم
التغي املناخي وحماية
يف مواجهة ظاهرة رّ
الأر�� ��ض وال�ط�ب�ي�ع��ة .ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،
ويف �إطار ت�صميم اململكة على �إحداث ت�أثري
عاملي دائ��م� ،شهدت العا�صمة الريا�ض ،قمة
«مبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر» ،و�سط
حت��دي��ات ك�ب�يرة ت�شهدها املنطقة وال�ع��امل

ب�سبب حت��دي��ات «التغري املناخي» وزي��ادة
االحتبا�س احل��راري ،على كوكب الأر���ض ،
وي�أتي تنظيم ال�سعودية لهذا احل��دث الهام
ت�أكيدًا على �سيا�ستها �أمنها القومي البيئي
ال��واردة يف مبادرة «ال�سعودية اخل�ضراء»،
وهو ما يدفعها حقيقة �إىل التكامل مع الدول
املجاورة ملواجهة حتديات التغري املناخي
خارج حدودها �أي�ض ًا.

المملكة ترحب ..وبايدن يثمن جهودها لتحقيق السالم

اليمن ..تمديد الهدنة دعماً لالستقرار
جدة  -البالد

تلعب اململكة دورا مهما و�أ�سا�سيا يف حتقيق �أمن وا�ستقرار املنطقة،
بجهودها املبذولة يف �سبيل �إحالل ال�سالم باليمن ،معربة عن ترحيبها
بتمديد الهدنة يف اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة ل�شهرين �إ�ضافيني،
والت�أكيد على �أهمية فتح املعابر الإن�سانية يف تعز.
وثمنت اململكة ،عرب وزارة اخلارجية ،جهود املبعوث اخلا�ص للأمني
العام ل�ل�أمم املتحدة �إىل اليمن ال�سيد هان�س غروندبرغ ،يف تعزيز
االلتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم املتحدة ،وذلك متا�شيًا مع مبادرة
اململكة العربية ال�سعودية املعلنة يف مار�س 2021م لإنهاء الأزمة يف
اليمن والو�صول �إىل حل �سيا�سي �شامل .و�شددت وزارة اخلارجية،
على موقف اململكة الرا�سخ وال��داع��م لكل ما ي�ضمن �أم��ن وا�ستقرار
اجلمهورية اليمنية ،ويحقق تطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق.
و�أكدت �أن الهدنة تهدف يف املقام الأول �إىل التو�صل لوقف �إطالق نار
دائم و�شامل يف اليمن وبدء العملية ال�سيا�سية بني احلكومة اليمنية
واحلوثيني ،كما ت�ؤكد على �أهمية ال�ت��زام احلوثيني ببنود الهدنة
احلالية و�سرعة فتح املعابر يف تعز لتخفيف املعاناة الإن�سانية يف تعز،
و�إيداع الإيرادات يف البنك املركزي اليمني ل�صرف رواتب املدنيني.
من جهته ،وجه الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال�شكر لقيادة اململكة على
التزامها باملباحثات التي �أف�ضت �إىل متديد هدنة اليمن ،مبينا �أن متديد
هدنة اليمن كان مو�ضوعا رئي�سيا يف املباحثات مع القيادة ال�سعودية با�سم جمل�س الأم��ن القومي الأمريكي ج��ون كريبي" :ي�سعدين �أن
خالل الزيارة الأخرية للو�صول �إىل �سالم �شامل .و�أ�شار �إىل �أن قيادة �أعلن �أن الطرفني اتفقا على متديد الهدنة بال�شروط ذاتها ملدة �شهرين
اململكة �أك��دت التزامهما بتمديد الهدنة يف اليمن ،مثنيا يف الوقت �إ�ضافيني" ،منوها �إىل �أن متديد الهدنة يت�ضمن التزام ًا من الأطراف
ذاته بدور القيادة العُمانية يف التو�صل لتمديد الهدنة .وقال الناطق بتكثيف املفاو�ضات للتو�صل �إىل اتفاق هدنة مو�سع يف �أ�سرع وقت،

الهدنة املو�سع �سيتيح املجال �أمام التو�صل �إىل اتفاق على �آلية فتح
الطرق يف تعز وحمافظات �أخرى وت�سيري املزيد من وجهات ال�سفر
من و�إىل مطار �صنعاء ،وتوفري الوقود وانتظام تدفقه عرب موانئ
احلديدة ،الفتا �إىل �أن االتفاق �سيوفر �أي�ض ًا فر�صة للتفاو�ض على وقف
�إطالق نار �شامل وعلى الق�ضايا الإن�سانية واالقت�صادية وللتح�ضري
ال�ستئناف العملية ال�سيا�سية بقيادة اليمنيني حت��ت رع��اي��ة الأمم
املتحدة للو�صول �إىل �سالم م�ستدام وعادل.
�إىل ذلك ،رحبت احلكومة اليمنية ب�إعالن املبعوث الأممي متديد الهدنة
ل�شهرين �إ�ضافيني وفق البنود ال�سابقة ،مبينة �أن الهدف الرئي�سي
للهدنة هو �إي�ق��اف نزيف ال��دم اليمني ب�سبب احل��رب التي �أ�شعلتها
ملي�شيا احلوثي االنقالبية وت�سهيل حرية حركة املدنيني وحركة ال�سلع
واخلدمات الإن�سانية والتجارية يف كل �أرجاء اليمن ،وهو ما حتقق
فيما يت�صل بت�سهيل ال�سفر عرب مطار �صنعاء ودخول امل�شتقات النفطية
عرب موانئ احلديدة� ،إال �أن احل�صار ال يزال مفرو�ض ًا على مدينة تعز
وال يزال  ٤ماليني ن�سمة من �أبنائها يعانون ويل العقاب الوح�شي الذي
تفر�ضه امللي�شيات احلوثية يف انتظار حتقيق وعود الهدنة رغم مرور
�أربعة �أ�شهر منذ �سريانها .و�شددت احلكومة اليمنية على �ضرورة
التطبيق الكامل لبنود الهدنة و�إيقاف كل اخلروقات احلوثية و�إجناز
م��ا مل يتم �إجن ��ازه خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية وال���ش��روع ال�ف��وري يف فك
م�شريا �إىل �أنه �سيكثف جهوده �أي�ض ًا مع الطرفني للتو�صل يف �أقرب احل�صار الهمجي عن مدينة تعز و�أهلها من خالل الفتح الفوري للطرق
وقت ممكن �إىل اتفاق هدنة مو�سع ،الذي �شارك مع الطرفني مقرتح ًا الرئي�سية يف تعز وبقية املحافظات ،و�ضمان توظيف عوائد موانئ
احلديدة لدفع مرتبات موظفي اخلدمة املدنية واملتقاعدين يف املناطق
ب�ش�أنه وتلقى تعليقات جوهرية من اجلانبني بخ�صو�صه.
فيما �أو�ضح املبعوث الأممي لليمن هان�س غروندبرغ� ،أن مقرتح اتفاق التي ال تزال خا�ضعة ل�سيطرة ملي�شيا احلوثي.

ترقية البشري إلى رتبة "رائد"

8

خلي�ص -البالد
�صدر الأم��ر امللكي الكرمي برتقية النقيب جهاد بن
حمد الب�شري �إىل رتبة "رائد" بقطاع الأم��ن العام
ب�شرطة حمافظة خلي�ص ،وذل���ك بح�ضور العقيد
عبدالله ال�شهري مدير �شرطة حمافظة خلي�ص.
و�أعرب الرائد "الب�شري" عن �سعادته بهذه الرتقية
التي اعتربها حاف ًزا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء،
خدمة للدين ،ثم املليك والوطن.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

تكريم الزمالء المتميزين بتحرير
جدة  -البالد

مها العواودة

نظر ًا جلهودهم وتفانيهم يف العمل قام
رئي�س التحرير الأ���س��ت��اذ حممد اجلهني
بتكرمي ثالثة من الزمالء يف جهاز حترير
"البالد" وذل��ك عن �شهر يوليو ،و�شمل
التكرمي ك ًال من �إبراهيم عبدالغفار وفتحي
ح�سني �شفلوت والزميلة مها العواودة.
وعرب رئي�س التحرير عن �شكره للزمالء
امل��ك��رم�ين وق����ال �إن����ه ���س��وف يعتمد ه��ذا
التكرمي ب�صفة �شهرية للزمالء املتميزين
يف عملهم.
وع�بر امل��ك��رم��ون ع��ن �شكرهم وتقديرهم
لرئي�س التحرير على هذا التكرمي م�ؤكدين
ب�أنه �سيكون حافزا لهم لتقدمي املزيد من
اجلهد والعطاء خلدمة ال�صحيفة.

العقيلي يتماثل للشفاء

رئي�س التحرير حممد اجلهني يكرم الزميلني �إبراهيم عبدالغفار وفتحي ح�سني.

الزميل الشمراني يحتفل بعقد قران محمد  ..العريس:

�أخبارهم

الغفيلي مدير ًا
�صدر ق��رار معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
ل���ل���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي
ال�����دك�����ت�����ور �أح�����م�����د ب��ن
ف��ه��د ال��ف��ه��ي��د بتكليف
�إب�����راه�����ي�����م ����ص���ال���ح
�إبراهيم الغفيلي مديرًا
ع���امً���ا لإدارة امل��را���س��م
والعالقات العامة
بامل�ؤ�س�سة.

أتمنى من هللا حياة تزدهر بالحب والعطاء

والد بخيت يف ذمة اهلل
الريا�ض -البالد
�أج�����رى ال��ك��ات��ب يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال��ب�لاد
الأ�ستاذ �إبراهيـم العقـيلي يوم ال�سبت
املا�ضي عملية جراحية يف العني اليمنى
لإزال�����ة امل����اء الأب��ي�����ض وزرع ع��د���س��ة،
يف م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي

للعيون بالريا�ض ،وتكللت ولله احلمد
بالنجاح ،و�شكر الكاتب العقيلي كل من
�س�أل عنه اثناء �إج���راءه العملية و من
توا�صل معه و من دعاء له ،وا�س�أل الله
العظيم ان يدمي عليهم ال�صحة و العافية
و ال يريكهم مكروه.

تيسير يزف نجله أحمد

جدة  -البالد
احتفل املهند�س تي�سري حممد ال�سكني
و�أب��ن��ا�ؤه ب��زف��اف جنله املهند�س �أحمد،
على اب��ن��ة ع�صام الطيب م��ك��وار ،وذل��ك
ب����إح���دى ال���ق���اع���ات ب���ج���دة ع��ل��ى �أن���غ���ام
املج�سات احلجازية والأهازيج ال�شعبية
التي زفت العري�س مب�شاركة احل�ضور.

وعرب العري�س �أحمد عن �سعادته الغامرة
بتوديع حياة العزوبية �شاكر ًا الله ان �أمت
عليه ن�صف دينه يف هذه الليلة ال�سعيدة
واخل���ال���دة يف ال����ذاك����رة .و�أب�����دى وال���د
العري�س املهند�س تي�سري �سروره البالغ
بزفاف جنله �أحمد �سائلاً الله ان يوفقه
وعرو�سه وان يرزقهما الذرية ال�صاحلة.

الحقباني يحتفل بزواج سلطان

ف��ج��ع بخيت ب��ن معي�ض ب��ن حم��م��د الب�شريي
ال���زه���راين ب��وف��اة وال����ده معي�ض ،وق���د �أدي���ت
ال�صالة عليه يف م�سجد
ال��ق��واري��ر مبحافظة
ال���ق���رى ،ودف����ن يف
م��ق�برة ال��ق��واري��ر.
تغمده الله بوا�سع
رحمته.

جدة  -البالد
احتفل الزميل �أحمد ال�شمراين بعقد قران ابنه حممد ،على كرمية �أحمد بن عبدالله الغامدي،
و�سط ح�ضور عائلي نقدم له تهانينا متمنني لهم حياة �سعيدة .ومتنى العري�س حممد يف هذه
الليلة املباركة �أن الله يوفقه حلياة تزدهر باحلب والعطاء لبناء عائلة �سعيدة .كما �شكر
الزميل ال�شمراين كل من ح�ضر و�شاركهم فرحتهم باملنا�سبة ولكل من هن�أه بعقد القران
عرب االت�صال وقنوات التوا�صل االجتماعي متمني ًا التوفيق للجميع.

علي يضيئ منزل عبداهلل
ت��ل��ق��ى ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ع��ل��ي ال���زه���راين ال��ت��ه��اين
وال���ت�ب�ري���ك���ات م����ن الأه�����ل
والأ�����ص����دق����اء وال���زم�ل�اء
و�أبناء القبيلة مبنا�سبة
ق�����دوم امل����ول����ود ال���ذي
ات����ف����ق وح����رم����ه ع��ل��ى
ت�سميته "علي" جعله
ال���ل���ه م����ن م��وال��ي��د
اخل�ي�ر وال�����س��ع��ادة
واق������ر ب����ه ع��ي��ون
والديه.

أسرة هوساوي تزف عبدالباسط وحسان

الغامدي يرزق بسعود
تلقى عبد العزيز الغامدي التهاين والتربيكات
من الأه��ل والأ�صدقاء والزمالء و�أبناء القبيلة
مب���ن���ا����س���ب���ة ق������دوم
امل����ول����ود اجل��دي��د
الذي اتفق وحرمه
ع����ل����ى ت�����س��م��ي��ت��ه
"�سعود" جعله
ال���ل���ه م���ن م��وال��ي��د
ال�سعادة.

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
احتفل �سليمان هو�ساوي من من�سوبي ميناء امللك عبدالعزيز بجدة ب��زواج
احفاده� ،أبناء عدنان �سليمان هو�ساوي :عبدالبا�سط على كرمية عبدالله تكروين
رحمه الله ،وح�سان على كرمية عبدالعزيز خليل فالته ،يف ليلة تبادل فيهااجلميع التهاين والتربيكات .وعرب العري�سان عبدالبا�سط وح�سان عن فرحتهما
يف هذه الليلة املباركة داعيني الله ان يوفقهما وعرو�ستيهما لبناء حياة كرمية.
من جهته قدم جد العر�سان �سليمان التهاين والتربيكات لهما ،وقدم والد العر�سان
عدنان �سليمان هو�ساوي ال�شكر والتقدير لكل من ح�ضر و�شاركهم افراحهم.

آل السيد وآل سعفه يزفون فيصل

جدة  -البالد
اح��ت��ف��ل ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن ح��م��ود احل��ق��ب��اين،
ب��زواج جنله �سلطان ،على كرمية �صالح بن
علي الزهراين ،وذلك يف �إحدى القاعات بجدة،
بح�ضور الأه����ل والأ���ص��دق��اء ال��ذي��ن ب��ارك��وا

للعرو�سني.
وقدم الدكتور فهد احلقباين ،ال�شكر والتقدير
لكل من �شارك يف التهنئة �سواء باحل�ضور �أو
باالت�صال الهاتفي� ،سائال الله �أن ي��دمي على
اجلميع �أفراحهم.

جدة -البالد
احتفل في�صل ال�سيد الغامدي بزفافه على ابنة نا�صر
بن �سعيد �آل �سعفه ،وذلك باحدى قاعات االحتفاالت
بجدة ،بح�ضور جمع من الأه��ل والأ�صدقاء مهنئني
حمتفلني ومباركني للعري�س في�صل.
وع�برت �أ�سرتا العرو�سني عن �سعادتهم بهذه الليلة
املباركة �سائلني الله ان يوفقهما يف حياتهما الزوجية.

زمان
9
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1384-7-23هـ

1383-7-4هـ

1380-5-6هـ

1383-7-1هـ

1383-7-3هـ

1380-7-23هـ

1380-5-3هـ

"الزهراني" يعزز دفاع الدانة
الدمام -حمودالزهراين

تعاقد اخلليج م��ع امل��داف��ع ح��ازم
الزهراين ،على �سبيل الإعارة قادمًا
من االحتاد.
وعرب حازم الزهراين عن �سعادته
باالن�ضمام ل��ل��دان��ة ،و�أك���د حما�سه
للعب حت��ت ق��ي��ادة امل����درب ب��ي��درو

10

�إميانويل.
ون�ش�أ الزهراين يف عرو�س البحر
الأحمر مع االحتاد ،ومثل املنتخبات
الوطنية يف فئتي ال�شباب والأوملبي
بالإ�ضافة �إىل ان�ضمامه �إىل برنامج
االبتعاث ال�سعودي لتطوير مواهب
كرة القدم يف .2019
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المملكة تطلب استضافة دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية  2029في تروجينا نيوم

كالم كورة

جدة -البالد

حممد العمري

صناعة إعالم
الباباراتزي
ديجان �ستيفانوفيت�ش ،ع�ضو احت��اد العبي
الكرة العاملي عن �سلوفينيا ،قال� :إنه ينبغي
�إي�����داع ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ال�����س��ج��ن لتنمره
وا�ضطهاده لكابنت املنتخب الأمل��اين ال�سابق
ب��ا���س��ت��ي��ان ���ش��ف��اي��ن�����ش��ت��اي��غ��ر ،ع��ن��دم��ا ح��ول��ه
مورينهو ليتدرب مبفرده �أو مع فريق دون
ال��ـ � 23سنة منذ توليه مقاليد الأم����ور يف
�أول��د ترافورد ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل عدم
ع��دم رغبته يف اال�ستعانة بخدماته .وق��ال
�ستيفانوفيت�ش�" :إنه منوذج وا�ضح للتنمر
فلو ج��رى ه��ذا الأم���ر يف �سلوفينيا جلرمنا
مورينيو وطالبنا ب�إيقاع �أق�صى عقوبة بحقه
وهي ال�سجن � 3سنوات" ،ولكن بعدها بفرتة
ق�صرية قدم اعتذاره عن الكالم الذي قاله ،وال
�أعتقد �أنه لي�س �إح�سا�سا بخط�أ ما قاله ،ولكن
حتا�شيا لأي �إج��راء قانوين قد يطاله ب�سبب
هذا الكالم.
الإن�������س���ان ال���ع���ادي دائ����م االجن������راف خلف
احلما�س و�إث���ارة اجل��دل ،و�أحيانا ُيح�سب
عليه م��ا ي��ق��ول��ه ،فما ب��ال��ك ب�شخ�ص متعلم
ومثقف ،وك��ان� -أو ال ي��زال -م�س�ؤو ًال مهم ًا
�أو كما يقال بالعامية (مدير كبري) فهو �أجدى
ب���أن يعرف م��اذا يقول ومتى يقوله� ،أو ما
ي�سمى فن الت�صريح ،ويف و�سطنا الريا�ضي
لنا ن�صيب م��ن الت�صريحات والتعليقات
امل�ستفزة ،وال�لا م�س�ؤولة وغ�ير النا�ضجة
�أو لن�سمي الأمور ب�أ�سمائها (التافهة) وهذا
يجعلني �أت�ساءل ..هل �صاحبها ال ي�ستطيع
مت��ري��ره��ا يف عقله �أك�ث�ر م��ن م��رة  ،ليعرف
�أث���ره���ا امل��ح��ت��م��ل ع��ل��ى الآخ���ري���ن؟ �أال يفكر
قلي ًال بتبعات ما �سيقوله؟ ولكن لو وجدت
�أن �شخ�صا م��ا يف من�صب م�����س���ؤول كبري،
يخرج وينتقد املنظومة التي يعمل بها علن ًا،
�ستعرف �أنه ال يتمتع باالحرتافية ،و�أن الأمر
دليل �ضعف للمنظومة ول��ه �شخ�صي ًا ،ففي
�أي منظومة اح�تراف��ي��ة ال ي�صح �أن ت�ؤخذ
اخلالفات وامل�شاكل للخارج ،وال يتم التحدث
بها .فهذا دليل على عدم االحرتافية ،التي قد
تطال �صاحبها العقوبات ،بناء على اتفاقيات
اح�ترام �سرية العمل؛ لذلك �أج��د نف�سي غري
ق��ادر �أن �أتقبل �آراء �أو �إح�سان الظن بهكذا
�أ�شخا�ص.
نوعية م��ن ي�سيطر على امل�شهد الإع�لام��ي
الريا�ضي ال ت�ساعد على تطوير ما ي�سمى
ب�صناعة الإع��ل��ام ال��ري��ا���ض��ي ال��ت��ي تفوق
فيها غ�يرن��ا -للأ�سف ال�شديد .فغالبية من
يت�صدرون امل�شهد يندرجون حتت م�سمى
ال�صحافة ال�صفراء ،و قبل �أن ُي�ؤول �أحدهم
ما �أعنيه بال�صحافة ال�صفراء ،ف�أنا �أق�صد
بها ال�صحافة غري املهنية التي تهدف �إىل
�إث����ارة ال����ر�أي ال��ع��ام ل��زي��ادة ع��دد املبيعات
و�إ���ش��اع��ة الف�ضائح با�ستخدام املبالغة �أو
االن��ح��ي��از؛ ل��ذل��ك لي�س م��ن الغريب اعتماد
ه����ؤالء الأ���ش��خ��ا���ص نهج الإث����ارة ال�سلبية
والتهييج لل�شارع ال��ري��ا���ض��ي .فاملو�ضوع
بب�ساطة �شديدة (بيزن�س) ممزوج بامليول،
مثل م�صور ال��ب��اب��ارات��زي ال���ذي ي��دع��ي �أن
�أخباره هي ال�سبق ال�صحفي ،و�أن م�صادره
هي املوثوقة ،ويف احلقيقة هو ال يتكلم �أو
يغرد �سوى بكالم ال ي�ضيف �أي �شيء لقيمته
�أو لفكر من يتابعه ،مثل م�صور الباباراتزي
ال���ذي ي��ق��ت��ات بال�سطو ع��ل��ى خ�صو�صيات
الب�شر مل�صلحته .الفارق �أن ذلك امل�صور ال
يدعي الف�ضيلة فيما يفعله ،فهو يعرتف �أنه
يقتات بالتعدي على خ�صو�صيات الآخرين.

ُبعد �آخر..

كان الب�شر ي�شعرون بالأ�سى على من ات�صف
بعدم املعرفة (اجل��ه��ل) ،وم��ن ح�سن اخللق
ع���دم اال���س��ت��ه��زاء ب���ه .ل��ك��ن يف ه���ذا ال��زم��ان
الذي يجب �أن تقل فيه هذه اخل�صلة لوفرة
املعرفة وو�سائلها جتد يف الإعالم الريا�ضي
م��ن يتعمد ال��ظ��ه��ور مبظهر اجل��ه��ل ل��زي��ادة
املتابعات و�إث��ارة اجل��دل ،حتى لو كان ذلك
ي�ؤدي �إىل تطاول الآخرين عليه.
@MohammedAAmri

�أعلنت اللجنة الأوملبية والباراملبية ال�سعودية �أم�س تقدمها
بطلب للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي ،برغبة اململكة ا�ست�ضافة
دورة الألعاب الآ�سيوية ال�شتوية عام  2029يف "تروجينا"
بنيوم ،التي �أعلن عنها الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة نيوم -حفظه الله -يف  3مار�س .2022
وت�ضمن الطلب ا�ستعرا�ض الر�ؤية الطموحة للمملكة التي
�ستدعم تروجينا ال�ست�ضافة احلدث الريا�ضي الأكرب يف �شتاء
القارة الآ�سيوية ،ال��ذي يُتوقع �أن ت�شارك من خالله �أك�ثر من
 32دول��ة �آ�سيوية يف �أب��رز امل�سابقات ال�شتوية ،بتقدمي بنية
م�ستقبلية متزج بني التقنية احلديثة واحلفاظ على الطبيعة
اخل�لاب��ة ال��ت��ي مت��ي��زه��ا ،ك����أول دول���ة يف غ��رب ال��ق��ارة ت�ستعد
الحت�ضان هذا احلدث.
وق��ال الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن تركي الفي�صل رئي�س اللجنة
الأوملبية والباراملبية ال�سعودية يف ت�صريح �صحفي�" :إن طلب
ا�ست�ضافة الألعاب الآ�سيوية ال�شتوية يعد ت�أكيد ًا على التنوع
اجلغرايف والبيئي وال�ثروة الطبيعية التي تتمتع بها اململكة
وترغب م�شاركتها مع العامل".

في مهرجان ولي العهد للهجن  2022بالطائف..

"الشاهينية وشعوان" تتألقان في ختام سباقات فئة اللقايا
الطائف -البالد

اختتمت" �أم�س الأربعاء" �سباقات فئة اللقايا ،التي ا�ستمرت ثالثة �أيام� ،ضمن
الأ�شواط التمهيدية يف مهرجان ويل العهد للهجن  ،2022التي خ�ص�ص لها 12
�شوط ًا على م�سافة  4كم ،حيث انتزعت "ال�شاهينية" لـ مانع علي ال�شام�سي،
التوقيت الأ�سرع بـ(  ) 6:21.697دقائق ،بعد حتقيقها املركز الأول يف ال�شوط
ال�صباحي الأول فئة لقايا بكار ،وجاءت �أ�سماء املطايا اّ
وملكها الفائزين باملراكز
الأوىل يف بقية الأ���ش��واط كالتايل" :م�شكور" لـ حممد �سعيد امل��ري" ،مزون"
لـ يا�سر حممد العطوي�" ،سحالن" لـ عوده عبدالله العطوي" ،اعتبار" لـ حمد
جارالله الربيدي�" ،شوبا�ش" لـ جويعد فهيد العجمي" ،الني" لـ هرما�س ح�سني
العطوي�" ،سياف" لـ �صالح عو�ض �آل رزق�" ،شلفا" لـ علي �سعيد الهاجري،
"الذيب" لـ �سامل �سعيد الهاجري" ،ال�شاهينية" لـ حممد حمد العذبه" ،الفايز"
لـ علي نا�صر املري.
ويف الأ���ش��واط امل�سائية ،حققت "�شعوان" ل��ـ حممد عيد العطيات ،املركز
الأول يف ال�شوط امل�سائي الثاين فئة لقايا ق��ع��دان ،وكذلك التوقيت الأ�سرع
بزمن.6.29.173

السومة على رادار فرسان مكة
مكة املكرمة -حممد �آل ها�شم

�أكدت م�صادر خا�صة لـ" البالد" �أن �إدارة الوحدة
ت�سعى للتعاقد م��ع حم�ترف �أج��ن��ب��ي ل��ق��ي��ادة خط
هجوم فر�سان مكة املو�سم املقبل ،ويعد املهاجم
ال�����س��وري عمر ال�سومة الع��ب الأه��ل��ي� ،أح��د �أب��رز
اخليارات املطروحة بقوة على طاولة �إدارة الفريق
املكاوي.

كما �أ�ضافت امل�صادر ذات��ه��ا� ،أن املهاجم القادم
�سيكون بديلاً عن �أحد املحرتفني" عبدالكرمي يودا
�أو ديفيد بوغيل" عطف ًا على مردودهما الفني غري
املقنع خالل املع�سكر الإعدادي للفريق.
وت�سعى �إدارة ال��وح��دة م��ن خ�لال ه��ذا التغيري
الو�صول لأف�ضل م�ستوى فني للفريق قبل انطالق
مناف�سات دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.

األسبـوعية
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بعد تخطيهما المنتخبين الفلسطيني والجزائري في نصف النهائي..

األخضر يضرب موعدا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العرب

�أبها -مرعي ع�سريي

�ضرب الأخ�ضر ال�سعودي موعدًا مع املنتخب
امل�صري يف نهائي بطولة ك�أ�س العرب لل�شباب
حتت  20عاما ،بعد ف��وز ال�ساحق بخما�سية
نظيفة على نظريه الفل�سطيني ،يف لقاء ن�صف
ال��ن��ه��ائ��ي ،ال���ذي �أق��ي��م م�ساء �أم�����س يف �أب��ه��ا.
تقدم حممد �سليمان بالهدف الأول للأخ�ضر
ال�����س��ع��ودي( د )36و�أ���ض��اف عبد ال��ل��ه ه��ادي
ال��ه��دف ال��ث��اين(د  ،)45ويف ال�شوط الثاين،
�سجل ع��ب��د ال��ل��ه ه���ادي ث���اين �أه���داف���ه وث��ال��ث
�أه��داف منتخبنا الوطني(د ،)65ثم عزز عبد

العزيز عليوة بالهدف
ال�����راب�����ع( د،)67
و�أ����ض���اف يا�سني
الزبيدي ،الهدف
اخلام�س( د.)87
ب��������دوره ت����أه���ل
املنتخب امل�صري لنهائي البطولة ،بعد فوزه
امل�����س��ت��ح��ق ع��ل��ى ن��ظ�يره اجل����زائ����ري 3/1يف
ن�صف النهائي ،و�ستقابل املنتخبان ال�سعودي
وامل�����ص��ري يف نهائي البطولة الأح���د املقبل
ال�ساعة  7.30م�ساء.

سوق انتقاالت ساخن ..وهاالند ونونيز األبرز..

الدوري اإلنجليزي ينطلق الجمعة في ديربي لندني
جدة – البالد

يرتقب ع�شاق الدوري الإجنليزي املمتاز انطالقته يوم اجلمعة؛ حيث تفتتح مبارياته مبواجهة ديربي يف العا�صمة لندن يجمع بني كري�ستال باال�س مع جاره �آر�سنال على ملعب "�سيلهري�ست بارك".
وقد تناف�س مان�ش�سرت �سيتي وليفربول حتى الرمق الأخري على لقب الـ "برميريليغ" يف املو�سم املا�ضي الذي �آل يف النهاية لفريق املدرب بيب غوارديوال ،لكن املو�سم اجلديد �سي�شهد رغبة قوية من الرباعي ت�شل�سي ومان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام و�آر�سنال يف الدخول لدائرة املناف�سة.
وحقق �سيتي � 4ألقاب يف �آخر  5موا�سم ،و�أفلت منه لقب  2020الذي اقتن�صه ليفربول بعد غياب طويل.
وعززت �أندية الـ "برميريليغ" �صفوفها بالعديد من ال�صفقات املدوية� ،أبرزها انتقال الرنويجي هاالند ملان�ش�سرت �سيتي ،والأوروغوياين نونيز �إىل ليفربول ،ورحيم �ستريلينغ �إىل ت�شل�سي ،وفيما يلي تقدم" البالد" قائمة ب�صفقات الدوري الإجنليزي للمو�سم اجلديد.
آرسنال

الوافدون
 غابرييل جي�سو�س من مان�ش�سرت �سيتي( 45مليون جنيه �إ�سرتليني)
 �ألك�سندر زينت�شنكو من مان�ش�سرت �سيتي( 30مليون جنيه �إ�سرتليني)
 ف��اب��ي��و ف��ي�يرا م��ن ب��ورت��و ( 40مليونيورو)
 مات ترينر من نيو �إنغالند ريفولو�شن(قيمة ال�صفقة غري معلنة)
 ماركينيو�س من �ساو باولو ( 3مالينيجنيه �إ�سرتليني)
أستون فيال

الوافدون
 دييغو كارلو�س من �إ�شبيلية ( 26مليونجنيه �إ�سرتليني)
 فيليب كوتينيو من بر�شلونة ( 20مليونيورو)
 روب��ن �أول�سن من روم��ا (قيمة ال�صفقةغري معلنة)
 بوبكر كمارا من مر�سيليا (جمانا) لودفيغ �أوغو�ستين�سون م��ن �إ�شبيلية(�إعارة).
بورنموث

الوافدون
 ج���و روث���وي���ل م���ن ب�لاك��ب�يرن روف����رز(جمانا)
 رايان فريدريك�س من و�ست هام يونايتد(جمانا)
برنتفورد

الوافدون
 �آرون هيكي م��ن بولونيا ( 17مليونجنيه �إ�سرتليني)
 -ك�ين لوي�س ب��وت��ر م��ن ه��ال �سيتي (16

( 67مليون يورو)
 تايرل ماال�سيا من فينوورد ( 13مليونجنيه �إ�سرتليني)
 ك��ري�����س��ت��ي��ان �إري��ك�����س��ن م��ن ب��رن��ت��ف��ورد(جمانا)

مليون جنيه �إ�سرتليني)
 بن مي من برينلي (جمانا) توما�س �سرتاكو�شا من الت�سيو (جمانا)برايتون

الوافدون
 خوليو �إن�شيزو من ليربتاد ( 9.5مليونجنيه �إ�سرتليني)
 �سيمون �أدي��ن��ج��را م��ن نوردجيالند (6ماليني جنيه �إ�سرتليني)

نيوكاسل يونايتد

الوافدون
 �سفني بومتان من ليل ( 35مليون جنيه�إ�سرتليني)
 مات تارغت من �أ�ستون فيال ( 15مليونجنيه �إ�سرتليني)
 نيك بوب من برينلي ( 10ماليني جنيه�إ�سرتليني)

تشلسي

الوافدون
 رحيم �ستريلينغ من مان�ش�سرت �سيتي( 50مليون جنيه �إ�سرتليني)
 كاليدو كوليبايل من نابويل ( 32مليونجنيه �إ�سرتليني)

نوتنغهام فورست

كريستال باالس

الوافدون
 �شيخ دوكوري من لن�س ( 21مليون جنيه�إ�سرتليني)
 �سام جون�ستون م��ن و�ست بروميت�ش(جمانا)
 م��ال��ك��ومل �إب���ي���وي م��ن دي��رب��ي ك��اون��ت��ي(جمانا)

مليون جنيه �إ�سرتليني)
 �أندريا�س برييرا من مان�ش�سرت يونايتد( 10ماليني جنيه �إ�سرتليني)

إيفرتون

ليدز يونايتد

الوافدون
دواي���ت ماكنيل م��ن برينلي ( 20مليون
جنيه �إ�سرتليني)
 ج��ي��م�����س ت��ارك��وف�����س��ك��ي م���ن برينلي(جمانا)
 روبن فيناجر من �سبورتنغ (�إعارة)فولهام

الوافدون
 -جواو بالينيا من �سبورتنغ ل�شبونة (20

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

الوافدون
 بريندن �آرون�سون من �سالزبورغ (24.7مليون جنيه �إ�سرتليني)
 لوي�س �سيني�ستريا من فينوورد (21مليون جنيه �إ�سرتليني)
 تايلر �آدامز من اليبزيغ ( 20مليون جنيه�إ�سرتليني)
 مارك روكا من بايرن ميونخ ( 10مالينيجنيه �إ�سرتليني)

 را�سمو�س كري�ستن�سن من �سالزبورغ( 10ماليني جنيه �إ�سرتليني)
 دارك��و جيابي من مان�ش�سرت �سيتي (5ماليني جنيه �إ�سرتليني)
ليستر سيتي

الوافدون
 مل يجر �أي �صفقة حتى الآن* ليفربول
الوافدون
 داروي���ن نونيز م��ن بنفيكا ( 75مليونيورو)
 فابيو كارفاليو م��ن فولهام ( 5مالينيجنيه �إ�سرتليني)

إعالنات محاكم التنفيذ

 كالفن رام��زي من �أب��ردي��ن ( 4.5مليونجنيه �إ�سرتليني)
مانشستر سيتي

الوافدون
 �إرلينغ هاالند من بورو�سيا دورمتوند( 51مليون جنيه �إ�سرتليني)
 كالفن فيليب�س م��ن ليدز يونايتد (45مليون جنيه �إ�سرتليني)
 �شتيفان �أورتيغا من �أرمينيا بيليفيلد(جمانا)
مانشستر يونايتد

الوافدون
 -لي�ساندرو مارتينيز من �أياك�س �أم�سرتدام

الوافدون
 ت��اي��و �أون��ي��ي م��ن �أون��ي��ون ب��رل�ين (17مليون جنيه �إ�سرتليني)
 نيكو ويليامز من ليفربول ( 16مليونجنيه �إ�سرتليني)
 �أوري��ل مانغاال من �شتوتغارت (12.7مليون جنيه �إ�سرتليني)
 مو�سى نياكاتي من ماينت�س ( 10مالينيجنيه �إ�سرتليني)
 عمر ريت�شاردز من بايرن ميونيخ (9ماليني جنيه �إ�سرتليني)
 لوي�س �أوبراين من هدر�سفيلد تاون (6ماليني جنيه �إ�سرتليني)
 ه��اري توفولو من هدر�سفيلد ت��اون (4ماليني جنيه �إ�سرتليني)
 جي�سي لينغارد من مان�ش�سرت يونايتد(جمانا)
 دين هندر�سون من مان�ش�سرت يونايتد(�إعارة)
 -وين هيني�سي من برينلي (جمانا)

ساوثامبتون

الوافدون
 روميو الفيا من مان�ش�سرت �سيتي (12مليون جنيه �إ�سرتليني)
 غافني بازونو من مان�ش�سرت �سيتي (12مليون جنيه �إ�سرتليني)
 �سيكو مارا من بوردو ( 13مليون يورو) �أرميل بيال-كوت�شاب من بوخوم (8.6مليون جنيه �إ�سرتليني)
 جو �أريبو من رينجرز ( 6ماليني جنيه�إ�سرتليني)
توتنهام

الوافدون
 ريت�شارلي�سون من �إيفرتون ( 50مليونجنيه �إ�سرتليني)
 �إي��ف بي�سوما من برايتون ( 25مليونجنيه �إ�سرتليني)
 ديد �سبن�س من ميدل�سربه ( 12.5مليونجنيه �إ�سرتليني)
 �إيفان بري�شيت�ش من �إنرت ميالن (جمانا) كليمو لونغليه من بر�شلونة (�إعارة) فريزر فور�سرت من �ساوثامبتون (جمانا)وست هام يونايتد

الوافدون
 نايف �أك���رد م��ن �ستاد ري��ن ( 30مليونجنيه �إ�سرتليني)
 فلني داون���ز م��ن ���س��وان��زي �سيتي (12مليون جنيه �إ�سرتليني)
 �ألفون�س �أريوال من باري�س �سان جريمان( 7.75مليون جنيه �إ�سرتليني)
ولفرهامبتون

الوافدون
 نيثن كولينز من برينلي ( 20.5مليونجنيه �إ�سرتليني)

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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إثراء
يعزز مقدرات الشباب الثقافية
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الدمام ـ حمود الزهراين

ُيطلق مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء"،
يوم الإثنني القادم الن�سخة الأوىل من برنامج ال�شباب
ال�صيفي حتت عنوان "مقدمة للقطاع الثقايف" ،وذلك
مبقر املركز بالظهران ،وي�ستمر حتى � 26أغ�سط�س
اجلاري.
وي�ستهدف الربنامج الفئة العمرية من � 13إىل 18
عامًا ،و متكينهم وتعزيز قدراتهم يف قطاع ال�صناعات
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وت��و���س��ي��ع �آف�����اق امل��ع��رف��ة مب��ه��ن ال�صناعة
الثقافية ،وتع ّمق ال�شباب يف البيئة واخلربات الثقافية
والإبداعية ،وتنمية االهتمام الذاتي من خالل الإر�شاد
وال��ت��دري��ب� ،إىل جانب اكت�ساب خ�برة مبا�شرة للعمل
يف جماالت اهتماماتهم؛ وت�شجيعهم على �إن�شاء �شبكة
املخت�صني.
عالقات مع �أقرانهم من
ّ
و�سيخو�ض امل�شاركون خالل الربنامج رحلة ثقافية
ذات �أب��ع��اد بيئية و�إب��داع��ي��ة م��ن خ�لال ل��ق��اء اخل�ب�راء،
وجتارب التع ّلم التجريبية ،والقيام بالزيارات امليدانية،
وور�ش العمل و�ساعات العمل النظري والعملي بواقع 6
�ساعات يوميًا؛ حيث �سيح�صل ( )3م�شاركني بعد انتهاء
الربنامج على فر�صة الإ�سهام وامل�شاركة يف م�شاريع
خمتلفة ملدة عام واحد يف جماالت ثقافية متعددة.

حظر لحوم الدواجن
من مقاطعة بولندية
الريا�ض ـ البالد

فر�ضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظر ًا م�ؤقت ًا على
ا�سترياد حلوم الدواجن وبي�ض املائدة ومنتجاتهما
وجتهيزاتهما من مقاطعة”“ Wielkopolskie
بجمهورية بولندا ,وذلك بعد �إطالع الهيئة على تقرير
التبليغ الفوري ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة
احليوان ( ،)WOAHوالذي يفيد بت�سجيل حاالت
تف�شي ملر�ض �إنفلونزا الطيور �شديد ال�ضراوة يف
مقاطعة "  "Wielkopolskieبجمهورية بولندا.
وا�ستثنت الغذاء والدواء من احلظر امل�ؤقت ،حلوم
الدواجن وبي�ض املائدة ومنتجاتهما وجتهيزاتهما
التي خ�ضعت ملعاملة حرارية تكون كفيلة بالق�ضاء
على فريو�س �إنفلونزا الطيور �شديد ال�ضراوة ،على
�أن تكون مطابقة لال�شرتاطات وال�ضوابط ال�صحية
واملوا�صفات القيا�سية املعتمدة ،مع �إرف���اق �شهادة
�صحية ���ص��ادرة من اجلهات الر�سمية املعتمدة لدى
جمهورية بولندا تثبت خلو املنتج من الفريو�س.

«المشي الحافي»
يسبب آالم الركبة
البالد ـ وكاالت

سياحة بحرية

ين�صح خرباء ال�صحة بعدم امل�شي حايف القدمني يف
املنزل حلزمة من اال�سباب  ،الفتني �إىل �أن امل�شي حايف
القدمني داخل املنزل ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الأقدام مب�شاكل
و�أ���ض��رار هيكلية  ،متثل يف �آالم الركبة والظهر حيث
يعيق امل�شي حايف القدمني وظيفة القدم ،وي�سبب �آالمًا
يف الركبة والظهر كما تتعر�ض الأقدام احلافية للخطر
وتت�أثر وظيفتها احليوية �سلبيًا ،بخا�صة عند ال�سري
على الأ�سطح ال�صلبة ،ال��ذي يت�سبب يف املعاناة من
�إجهاد هائل للقدم وبقية اجل�سم.
ويو�ضح اخلرباء �أنه عند امل�شي حايف القدمني ،تتقلب
الأق���دام ل��ف�ترات �أط���ول ،مم��ا يغري امليكانيكا احليوية
وتوزيع الوزن وال�ضغط على القدم .ميكن �أن ي�ؤثر هذا
اخللل يف التوازن على �أج��زاء �أخرى من اجل�سم ،مثل
الركبتني والظهر .وبالتايل ،ميكن �أن ي�شعر ال�شخ�ص
ب���الأمل بعد ي��وم ط��وي��ل م��ن امل�شي ح��ايف ال��ق��دم�ين �أو
ارتداء �أحذية ال تدعم قو�س القدم ،مثل النعال والأحذية
امل�سطحة الأخرى.

جدة ـ البالد
ت�شهد حمافظة جدة هذه الأيام حركة �سياحية ن�شطة،
تزامن ًا مع �صيف ال�سعودية «جوي و�أجوائي» ،الذي ي�ستمتع خالله
ال��زوار وال�سياح من داخ��ل اململكة وخارجها ب�شواطئ ج��دة ال�ساحرة ذات
املوا�صفات العاملية؛ بالإ�ضافة �إىل عدد من اخليارات املميزة واملرافق ال�سياحية
الفريدة ،التي جتذب هواة الغو�ص وال�صيد والأن�شطة البحرية املتنوعة.
وتتميز ج��دة مبكونات �سياحية جتمع ب�ين الع�صرية وال��ت�راث ،وب�ين الفخامة والرتفيه
وال�سياحة ال�شاطئية والغو�ص والأن�شطة البحرية ذات املوا�صفات العاملية ،كما تُعد �إحدى الوجهات
ال�سياحية اجلاذبة للزوار من داخل اململكة وخارجها .وحتظى جدة بح�ضور �سياحي كبري يف املنطقة
العربية ب�شكل عام ،حيث ت�ستقطب واجهتها البحرية �آالف الزوار على مدار العام� ،إىل جانب مكانتها
املميزة كمركز جذب ملختلف الأمناط ال�سياحية البحرية ،والرتفيهية.

ممثل مصري يشارك في فيلم هندي
القاهرة ـ وكاالت

خضروات تواجه أمراض القلب والسكتات
البالد ـ وكاالت

تنجم �أم��را���ض القلب عن �أ�شياء خمتلفة مثل ارتفاع
�ضغط ال���دم والكولي�سرتول وال�سكري وزي���ادة ال��وزن
�أو ال�سمنة والنظام الغذائي غري ال�صحي ،وفقا للأطباء
وخرباء التغذية ،ومع ذلك ،هناك طرق لتغيري �صحة القلب
�إىل الأف�ضل من خالل �إتباع نظام غذائي �صحي  ،حيث �إنه
كلما زاد ا�ستهالك اخل�ضروات ،قل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية.
من اخل�����ض��رورات تتمثل يف الطماطم وه��ي م�صدر
ق���وى ل��ل��م��غ��ذي��ات ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ك��ون��ه��ا م�����ص��ادر غنية
مب�ضادات الأك�سدة  ،كما �أن ال�سبانخ تخف�ض �ضغط الدم

غذاء
صحي
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غنية بمضادات االكسدة
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بف�ضل النرتات التي ت�ساعد يف جعل ال�شرايني �أقل تيب�سا
وحت�سني وظيفة اخل�لاي��ا ال��ت��ي تبطن ج���دران الأوع��ي��ة
الدموية  ،وبالن�سبة لرباعم بروك�سل فقد �أظهرت الأبحاث
املن�شورة يف جملة جمعية القلب الأمريكية �أن اخل�ضروات
ال�صليبية مثل براعم بروك�سل (الكرنب ال�صغري) قد ت�ساعد
يف منع ان�سداد ال�شرايني� ،أما الهليون فهو م�صدر جيد
حلم�ض الفوليك ،ال��ذي يقلل من الهومو�سي�ستني ،وهو
حم�ض �أميني مرتبط ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية ،
كما يعد الب�صل م�صدرا جيدا للمواد الكيميائية النباتية
الغنية بالكربيت ،تعمل هذه املواد الكيميائية النباتية على
تقليل م�ستويات الكولي�سرتول وتفكيك جلطات الدم.

خفض ضغط الدم

3

منع انسداد الشرايين

يعترب الفنان مو �إ�سماعيل �أول م�صري ي�شارك يف �أف�لام
بوليوود ،وذلك من خالل فيلم الأك�شن والرومان�سية والدراما
 Khuda Haafiz Chapterمع النجم الهندي
فيديوت جموال و�شيفاليكا �أوب�يروي وداني�ش ح�سني
و�أ�سرار خان واملخرج فاروق كبري.
و�أك���د م��و �إ�سماعيل �أن���ه �سعيد بامل�شاركة يف
تلك التجربة ،خا�صة و�أن��ه حري�ص على متابعة
التطور ال��ذي �أحدثته ال�سينما الهندية خالل
الفرتة املا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل �سعادته ت�صوير

م�شاهده يف عدد من املناطق ال�سياحية وال�شوارع مب�صر ،والذي
مت خالل  40يوما ،حيث مت ت�صوير بع�ض املطاردات يف منطقة
الأهرامات ،والقلعة ،و�شوارع م�صر القدمية.
ي�شار �إىل �أن �أح��داث الفيلم ت��دور حول �شخ�صيتي "�سمري"
و"نرج�س" ،فبعد التغلب على كل ال�صعاب يف حياتهما ،يجدان
�شعاعً ا م��ن الأم���ل والتفائل عندما ت��دخ��ل نانديني ال�صغرية
حياتهما ،وتكتمل �أ�سرتهم لت�صبح �سعيدة لفرتة ما ،لكن �سعادتهم
مل ت��دم ط��وي�ل ًا ،ويف تطور غريب من القدر تختفي "نرج�س"
وي��ب��د�أ �سمري يف البحث عنها ويتنقل م��ن م��ك��ان �إىل �آخ���ر يف
حماولة ال�ستعادة �صغريته و�سط �أجواء من الإثارة والأك�شن.

ناسا ترصد مجرة عجلة العربة
وا�شنطن ـ وكاالت

ن�شرت وكالة الف�ضاء الأمريكية
"نا�سا"� ،أم�������س���� ،ص���ورة ن���ادرة
ومذهلة ملج ّرة تبعد  500مليون �سنة
�ضوئية عن الأر�ض ،ويطلق عليها جم ّرة
عجلة العربة.
وت��ظ��ه��ر ح��ل��ق��ات ه���ذه امل��ج��رة ب��و���ض��وح يف
ال�صورة التي التقطها تل�سكوب جيم�س ويب ،عن
ال�صور التي �سبق والتقطها تل�سكوب هابل الف�ضائي.
ويعتقد علماء الفلك �أن جم��رة عجلة ال��ع��رب��ة ك��ان��ت يف

الأ�سا�س جم��رة حلزونية ،كمجرة درب التبانة التي ت�ضم
الأر����ض ،لكن حدث ًا كب ً
ريا �أعطاها �شكلها ،وم��ن املرجح �أن
يكون هذا احلدث هو اال�صطدام مبجرة �أخرى �أ�صغر.
و�أدى اال�صطدام� ،إىل ت ََ�شكُّل حلقتني انطالق ًا من النقطة
الرئي�سية لال�صطدام ،على طريقة التموجات الدائرية التي
ُيحدثها �إلقاء ح�صاة يف امل��اء ،ومن هنا �أُطلِقت عليها هذه
الت�سمية.
وت�ضمنت ال�صورة املركبة امل�أخوذة من املراقبة بوا�سطة
اثنتني من �أدوات التل�سكوب العلمية ،جمرتني �صغريتني
�أخريني ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املجرات الأخرى يف اخللفية.

