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جهود جبارة لتحسين المشهد الحضري
 معالجة البالغات عبر أمانات المناطق والبلديات

�ه���ت���م���ام م��ت��ع��اظ��م م����ن �أم����ان����ات 
بتح�سني  و�ل���ب���ل���دي���ات  �مل���ن���اط���ق 
�مل�سهد �لب�سري يف �ملدن، �إذ يقدم 
من  لأك���ر  خ��دم��ات��ه  ب��ل��دي  تطبيق 
خمتلف  يف  م�ستخدم  مليون   2.2
�إىل  �مل��م��ل��ك��ة، وي���ه���دف  م��ن��اط��ق 
�خلدمات  م�ستوى  ج��ودة  حت�سني 
�مل�ستفيدين  دور  وتفعيل  �لبلدية، 
ك�سركاء فاعلني، وحت�سني م�ستوى 
ر�ساهم وتعزيز م�ستوى �ل�سفافية 

بني جهات �لقطاع �لبلدي.
وخالل �لفرتة �ملا�سية �أعلن تطبيق 
 1.7 من  �أك��ر  ��ستقباله  "بلدي" 
م��ل��ي��ون ب���الغ ت�����س��وه ب�����س��ري عرب 
"�سور  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  �لتطبيق 
�أفر�د  لتمكني  �لتي تهدف  و�أر�سل"، 
حت�سني  يف  و�إ���س��ر�ك��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل�����س��ه��د �حل�����س��ري ل��الإ���س��ه��ام يف 
جودة  برنامج  م�ستهدفات  حتقيق 
�حل��ي��اة. وت��ه��دف م��ب��ادرة معاجلة 
ت��وع��ي��ة  �إىل  �ل��ب�����س��ري  �ل��ت�����س��وه 
�ملو�طنني و�ملقيمني وتعزيز دورهم 
يف حت�سني �مل�سهد �حل�سري، وذلك 

ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة �لأم���اك���ن 
عن  و�لإب����الغ  �ل��ع��ام��ة  و�ملمتلكات 
�لت�سوه �لب�سري من خالل ت�سوير 
تطبيق  ع��رب  و�إر���س��ال��ه��ا  �مل��خ��ال��ف��ة 
�لبالغ  مع  �لتعامل  ليتم  "بلدي"، 
ومعاجلته من خالل �أمانات �ملناطق 

و�لبلديات �لتابعة لها.
�لب�سري  �لت�سوه  بالغات  و�سملت 
عدة ت�سنيفات، منها خملفات �لبناء، 
�لنظافة �لعامة، حو�جز �حلفريات، 
�أعمدة  �لتعديات،  �ل�سو�رع،  حفر 
�لإنارة، �لأر�سفة �ملتهالكة وغريها، 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ت���ق���دمي ب���الغ���ات حت�����س��ني �مل�����س��ه��د 
يف  "بلدي"  تطبيق  عرب  �حل�سري 

جميع �ملدن و�ملحافظات.
ع��دد  �مل���ب���ادرة �سمن  ه���ذه  وت���اأت���ي 
م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي �أ���س��ه��م��ت بها 
و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  وز�رة 
و�لإ�سكان �سمن بر�مج روؤية �ململكة 
2030 - بهدف �لرتقاء باخلدمات 
�ملقدمة وتوفري �أ�سلوب حياة �أف�سل 

ل�سكان �ململكة وزو�رها.

��ستثمارية  مب���ب���ادر�ت  ح��اف��ل  �ف��ت��ت��اح��ي  ي���وم  ب��ع��د 
�لتقني  �مل��وؤمت��ر  يو��سل  ق��وي��ة،  من�سات  و�إط���الق 
�لثاين  يومه  يف  معلنًا  �أعماله،  "ليب23"  �ل��دويل 
تتجاوز  بقيمة  �لتقنية  �لإطالقات  من  حزمة  �أم�س، 
2.4 مليار دولر، ت�ستمل على بر�مج دعم ومتويل 

وممكن  د�ع��م  برنامج  �إط��الق  مقدمتها  ويف  عديدة، 
�ملت�سارع  �لنمو  ذ�ت  �لنا�سئة  �لتقنية  لل�سركات 

لت�سبح �سركات مليارية.
�لعديد  ناق�ست  حو�رية  عدة جل�سات  �ملوؤمتر  و�سهد 
من �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة مب�ستقبل �لتقنية يف �لعامل، 
لتحقيق  �ل�سحابي  �لتخزين  ح��ول  جل�سة  ومنها 

كوجهة  �ململكة  دور  وتعزيز   ، �ل��روؤي��ة  م�ستهدفات 
من  عدد  فيها  �سارك  �لرقمية،  و�لأعمال  لالبتكار�ت 
يف  �لتقنية  �أهمية  موؤكدين  و�خل���رب�ء،  �مل�سوؤولني 
�ل�سفر  و�إتاحة  �ملبدعة  �لعقول  ودعم  �مل�ستقبل  بناء 
عن  �ملليارية  �ل�سركات  برنامج  �أعلن  فيما  للف�ساء، 

قائمة �ل�سركات �لتي �ستحظى بالدعم.

البالد - جدة

الصناعة:

ولي العهد

12 مليون 

استثمارات ضخمة ورقمنة

 يرأس مجلس الشؤون
 االقتصادية ويستعرض التعاون

مع رئيسة وزراء إيطاليا

ريال جوائز »عطر الكالم«

البالد - الرياض
د�ّسن وزير �ل�سناعة و�لروة �ملعدنية بندر �خلريف، �لإ�سد�ر �جلديد 
تقدميها  يتم  خ��دم��ة   30 م��ن  �أك���ر  ت�سم  �ل��ت��ي  "�سناعي"  من�سة  م��ن 
"م�سانع �مل�ستقبل"  �إلكرتونيًا للم�ستثمرين يف �لقطاع  ملو�كبة برنامج 
�لهادف �إىل زيادة تبني �مل�سانع لأف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف جمالت 
و�لكو�در  �لت�سغيلية  �لكفاءة  م�ستوى  ورفع  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة 
�لفر�س  وطرح  �لإنتاج،  تكاليف  وتخفي�س  �لتناف�سية  و�لقدرة  �ملاهرة 
�ل�ستثمارية.  من جهته ك�سف نائب �لوزير، �ملهند�س �أ�سامة �لز�مل، �أن 
�ل�سنو�ت  خالل   % 50 �مل�سانع بن�سبة  �إىل زيادة عدد  �ل��وز�رة تهدف 
�لإ�سافية  �ل�سناعية  �ل�ستثمار�ت  بحجم  و�لو�سول  �ملقبلة،  �خلم�س 
متقدمة  م�سانع  �إىل  م�سنع   4000 وحتويل  ري��ال،  ترليون   1.4 �إىل 

ت�سغيليًا وتقنيًا وذلك لالرتقاء مب�ستوى �لن�سج �لرقمي.

البالد ـ جدة
على  جم��ال��ه  يف  م�سابقات  برنامج  �أك���رب  �لكالم"  "عطر  ي��ع��دُّ 
م�ستوى �لعامل، �إ�سافًة لكونه �أول برنامج يجمع بني مناف�سات 
للرتفيه  �لعامة  �لهيئة  وتتوىل  و�لأذ�ن،  �لكرمي  �لقر�آن  تالوة 
ت�سل  جو�ئز  له  ر�سدت  حيث  عليه،  و�لإ�سر�ف  تنظيمه  مهام 
�لعاملية  و�لأذ�ن  �لقر�آن  م�سابقة  وتعمل  ريال،  مليون   12 �إىل 
و�أ�ساليبها  �لإ�سالمي  �لعامل  ثقافات  وتنوع  ث��ر�ء  �إظهار  على 
�ل�سوء  وت�سليط  �لأذ�ن،  ورف��ع  �ل��ق��ر�آن  ت��الوة  يف  �ل�سوتية 
�لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  وجتويد  ترتيل  يف  �ملتميزة  �لأ���س��و�ت  على 
بهم،  و�لحتفاء  و�ملوهوبني  �ملبدعني  ومتكني  دعم  �إىل  �إ�سافًة 

و�لتعريف ب�سماحة �لإ�سالم وو�سطيته.
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ملحق بيئي

تمويالت مليارية للتقنيات الناشئة
»ليب23« يواصل مبادراته للمستقبل

البالد - الرياض
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مجلس الوزراء: المملكة تتضامن مع الدول المتأثرة بالزلزال



جسر جوي وحملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال
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خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإغاثة عاجلة لسوريا وتركيا
اأعربا عن اأ�ضدق التعازي للبلدين وت�ضامن اململكة

الفيصل يطلع على مشاريع وقف العين العزيزية

الرياض - واس
اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ويل العهد رئي�س 
جمل�س الوزراء - حفظهما الله - عن اأ�ضدق التعازي واملوا�ضاة للجمهورية الرتكية واجلمهورية العربية ال�ضورية، و�ضعبيهما ال�ضقيقني، وبخا�ضة اأ�ضر 
 /6 املوافق  15 /7 /1444هـ  )الثنني  الذي وقع �ضباح يوم  الزلزال  العاجل وذلك جراء  بال�ضفاء  للم�ضابني  الله-  ال�ضحايا ومتنياتهما -حفظهما 
2 /2023م(، وما خّلفه من وفيات واإ�ضابات واأ�ضرار مادّية يف بع�س املناطق الرتكية وال�ضورية، وتوؤكد اململكة وقوفها وت�ضامنها مع البلدين 
ال�ضقيقني يف هذا الظرف الإن�ضاين، كما وجهت القيادة -اأيدها الله- بتقدمي الدعم وامل�ضاعدة للبلدين ال�ضقيقني يف هذه الأزمة من خالل بعث فرق 

اإنقاذ وت�ضيري جوي اإغاثي ي�ضمل م�ضاعدات طبية واإن�ضانية ب�ضورة عاجلة.

امللك  ال�ضريفني  احلــرمــني  خـــادم  ووجـــه   
و�ضاحب  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �ضلمان 
بن  �ضلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�ضمو 
عبدالعزيز اآل �ضعود ويل العهد رئي�س جمل�س 
امللك  مركز  اأم�س   – الله  حفظهما  الـــوزراء- 
بت�ضيري  الإن�ضانية  والأعمال  لالإغاثة  �ضلمان 
ــاعــدات �ضحية  مــ�ــض جــ�ــضــر جـــوي وتـــقـــدمي 
اآثار  لتخفيف  ولوج�ضتية  وغذائية  واإيوائية 
والــرتكــي  الــ�ــضــوري  ال�ضعبني  على  ــزال  ــزل ال
"�ضاهم"  من�ضة  عرب  �ضعبية  حملة  وتنظيم 

مل�ضاعدة �ضحايا الزلزال يف �ضوريا وتركيا.
امللكي  بالديوان  امل�ضت�ضار  معايل  ــد  واأك
الله  عبد  الدكتور  املركز  على  العام  امل�ضرف 
بن عبدالعزيز الربيعة اأن امل�ضاعدات املقدمة 
تــاأتــي انــطــالقــًا مــن حــر�ــس خـــادم احلرمني 
ال�ضريفني و�ضمو ويل عهده - اأّيدههما الله- 
من  املت�ضررين  جــانــب  اإىل  الــوقــوف  على 

اأبناء ال�ضعبني ال�ضوري والرتكي والتخفيف 
مــن اآثـــار الــزلــزال املــدمــر الـــذي ت�ضبب يف 
يف  واملمتلكات  بـــــالأرواح  فــادحــة  خ�ضائر 

�ضوريا وتركيا.
مبوجب  �ضيجري  اأنـــه  معاليه  واأو�ــضــح 
غذائية  م�ضاعدات  تــقــدمي  الــكــرمي  التوجيه 
واإيوائية وطبية متنوعة دعما جلهود الإنقاذ 
واإغاثة املنكوبني، مقدما �ضكره اجلزيل خلادم 
الأمني  ال�ضريفني و�ضمو ويل عهده  احلرمني 
غري  النبيلة  مواقفهم  على   - الله  حفظهما   -
امل�ضتغربة التي تاأتي امتدادًا للدور الإن�ضاين 
مع  بــالــوقــوف  ال�ضعودية  العربية  للمملكة 
اأنــحــاء  جميع  يف  واملــحــتــاجــني  املت�ضررين 

العامل مبختلف الأزمات واملحن.
وبــعــث خـــادم احلــرمــني الــ�ــضــريــفــني امللك 
برقية  �ــضــعــود،  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �ضلمان 
عـــزاء ومــوا�ــضــاة، لــفــخــامــة الــرئــيــ�ــس رجــب 

الرتكية،  اجلمهورية  رئي�س  اأردوغــان  طيب 
الــــذي �ــضــرب جنوب  الـــزلـــزال  يف �ــضــحــايــا 
اجلمهورية الرتكية، وما نتج عنه من وفيات 

واإ�ضابات ومفقودين.
الزلزال  بنباأ  "علمنا  املفدى:  امللك  وقال 
الرتكية،  اجلمهورية  جنوب  �ضرب  الــذي 
ومــــا نــتــج عــنــه مـــن وفـــيـــات واإ�ـــضـــابـــات 
لفخامتكم  نبعث  اإذ  ــا  ــن واإن ومــفــقــوديــن، 
ولأ�ـــضـــر املــتــوفــني ولــ�ــضــعــب اجلــمــهــوريــة 
واأ�ــضــدق  التعازي  اأحــر  ال�ضقيق  الرتكية 
ــا نــقــف معكم  ــن املــوا�ــضــاة؛ لــنــوؤكــد لــكــم اأن
ون�ضاندكم يف هذا احلدث املوؤمل لنا جميعًا، 
يتغمد  اأن  وتعاىل  �ضبحانه  املوىل  ون�ضاأل 
ويلهم  ومغفرته،  رحمته  بوا�ضع  املتوفني 
على  مين  واأن  وال�ضلوان،  ال�ضرب  ذويهم 
عودة  متمنني  العاجل،  بال�ضفاء  امل�ضابني 

املفقودين �ضاملني، واأل تروا اأي مكروه".

الأمــري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
�ضعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �ضلمان  بــن  حممد 
برقية  الــــوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 
عـــزاء ومــوا�ــضــاة، لــفــخــامــة الــرئــيــ�ــس رجــب 
الرتكية،  اجلمهورية  رئي�س  اأردوغــان  طيب 
الــــذي �ــضــرب جنوب  الـــزلـــزال  يف �ــضــحــايــا 
اجلمهورية الرتكية، وما نتج عنه من وفيات 

واإ�ضابات ومفقودين.
نباأ  بــاأمل  "بلغني  العهد:  ويل  �ضمو  وقــال 
الـــزلـــزال الـــذي �ــضــرب جــنــوب اجلــمــهــوريــة 
واإ�ضابات  وفيات  من  عنه  نتج  وما  الرتكية، 
ومفقودين، واأعرب لفخامتكم ولأ�ضر املتوفني 
املوا�ضاة،  و�ــضــادق  التعازي  بالغ  عــن  كافة 
وم�ضاندتها  اململكة  وقـــوف  لكم  اأوؤكــــد  كما 
متمنيًا  الــرتكــيــة،  اجلمهورية  يف  لالأ�ضقاء 
ال�ضفاء  وللم�ضابني  �ضاملني،  املفقودين  عودة 

العاجل، واأل تروا اأي مكروه".

المساعدات

صحية

إيوائية

غذائية

لوجستية

تراأ�س اجتماع جمل�س ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية
ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يستعرضان تطوير التعاون

الرياض- واس
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأجرى 
اآل  عبدالعزيز  بــن  �ضلمان  بــن  حممد 
جمل�س  ــيــ�ــس  رئ ــعــهــد  ال ويل  ــعــود  �ــض
بدولة  اأم�س،  هاتفيًا،  ات�ضاًل  الوزراء، 
ال�ضيدة  الإيــطــالــيــة  الـــــوزراء  رئي�ضة 

جورجيا ميلوين.
ا�ضتعرا�س  الت�ضال  خــالل  وجــرى 
العالقات الثنائية بني اململكة واإيطاليا، 
التعاون  فــر�ــس  بحث  اإىل  بــالإ�ــضــافــة 
تطويرها  و�ضبل  البلدين  بني  امل�ضرتك 

يف عدد من املجالت.
الأمــــري حمــمــد بن  كــمــا راأ�ــــس �ضمو 
العهد  ويل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن  �ــضــلــمــان 
رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س 
ــة والــتــنــمــيــة،  ــادي ــ�ــض ــت الـــ�ـــضـــوؤون الق
ال�ضوؤون  جمل�س  عقده  الذي  الجتماع 
الثالثاء  اأم�س  والتنمية  القت�ضادية 

بق�ضر اليمامة مبدينة الريا�س.

وا�ضتعر�س املجل�س خالل الجتماع 
عــــددًا مــن املــو�ــضــوعــات القــتــ�ــضــاديــة 
والــتــنــمــويــة، ومــنــهــا الــعــر�ــس املــقــدم 
والــتــخــطــيــط  القــتــ�ــضــاد  وزارة  مـــن 
املحلية  القت�ضادية  التطورات  حيال 
اأبــرز  عن  تف�ضياًل  وت�ضمن  والعاملية، 
بالقت�ضاد  ال�ضلة  ذوات  املــوؤ�ــضــرات 
قطاعات  �ضهدته  مــا  �ضيما  ل  الوطني 
القـــتـــ�ـــضـــاد الـــوطـــنـــي مـــن منـــو على 
مــ�ــضــتــوى عــــدد كــبــري مـــن الــقــطــاعــات 
ــطــة خـــالل الـــفـــرتة املــا�ــضــيــة،  ــ�ــض والأن
اآفــاق  اإىل  نــظــرة  العر�س  ت�ضمن  كما 
املقبلة  الفرتة  خالل  العاملي  القت�ضاد 

وحتلياًل لأبرز املوؤ�ضرات.
اجتماعه  خـــالل  املــجــلــ�ــس  ونــاقــ�ــس 
الإدارة  مــكــتــب  مـــن  املـــقـــدم  ــعــر�ــس  ال
ــوؤون  ــ�ــض الإ�ــضــرتاتــيــجــيــة مبــجــلــ�ــس ال
�ضاأن حوكمة  القت�ضادية والتنمية يف 
روؤيـــــة املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــضــعــوديــة 

الداعمة. اجلهات  واأدوار   2030
ــع عــلــى الــعــر�ــس الــــدوري  كــمــا اطــل
اآخــر  حيال  ال�ضحة  وزارة  مــن  املــقــدم 
ال�ضحية  والـــتـــطـــورات  املــ�ــضــتــجــدات 

والعر�س  كورونا،  بجائحة  املرتبطة 
املــ�ــضــروعــات  اإدارة  مكتب  مــن  املــقــدم 
القت�ضادية  ال�ضوؤون  جمل�س  باأمانة 
ـــــرارات  ــنــمــيــة حـــيـــال مــتــابــعــة ق ــت وال

الربع  فرتة  خالل  املجل�س  وتو�ضيات 
الرابع من العام املن�ضرم 2022م. وقد 
املو�ضوعات  تلك  حيال  املجل�س  اتخذ 

القرارات والتو�ضيات الالزمة.

البالد جدة 
م�ضت�ضار  الفي�ضل  خالد  الأمـــري  راأ�ـــس 
منطقة  اأمـــري  ال�ضريفني  احلــرمــني  خـــادم 
وقف  نظارة  جمل�س  رئي�س  املكرمة،  مكة 
اجتماع  العزيزية،  للعني  عبدالعزيز  امللك 

جمل�س نظارة الوقف.
واّطـــلـــع �ــضــمــوه خـــالل الجــتــمــاع على 
املنجزة  وامل�ضاريع  الوقف  اأمانة  اأعمال 
مناق�ضة  متت  كما  امل�ضتقبلية،  واخلطط 
ميزانية العام املن�ضرم 2022م، واعتماد 

ميزانية العام احلايل.
امل�ضتجدات  اآخــر  املجل�س  وا�ضتعر�س 
ـــاأمـــالك الـــوقـــف يف عــــدٍد من  املــتــعــلــقــة ب
املحافظات، كما جرت مناق�ضة املو�ضوعات 
املــدرجــة على جـــدول الأعــمــال واتــخــذت 

حيالها التو�ضيات الالزمة.
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 اإلحياء المعتبر لألراضي يكون
بالبناء أو الزراعة

ال�شريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  تاأتي 
الأمري  امللك �شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو 
حممد بن �شلمان بن عبد العزيز ويل العهد 
الله -،  ال��وزراء - حفظهما  رئي�س جمل�س 
من  لكل  العاجلة  وامل�شاعدة  الدعم  بتقدمي 
اململكة  لت�شامن  ترجمة  وتركيا،  �شوريا 
ووقوفها مع البلدين ال�شقيقني يف الظرف 
الإن�����ش��اين الأل���ي���م ال��ن��اج��م ع��ن ال���زل���زال، 
مع  الأ�شيلة  الإن�شانية  ملواقفها  وامتدادًا 
يف  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  �شعوب 
واجبها  من  ذلك  يف  منطلقة  العامل،  اأنحاء 
ال��دي��ن��ي والأخ������وي وع��م��ق��ه��ا الإن�����ش��اين 

النا�شع يف ال�شتجابة العاجلة.
مواقفها  يف  الإن�شانية  مملكة  هي  هكذا    
ال��ت��اري��خ��ي��ة جت����اه ال������دول وال�����ش��ع��وب 
للتخفيف من حمنها. ويف هذه ال�شتجابة 
الإغاثية الإن�شانية العاجلة وال�شاملة التي 
يتج�شد  الله،  حفظها  القيادة،  بها  وجهت 
من  اأكرث  على  الأ�شقاء  مع  اململكة  ت�شامن 
مركز  خالل  من  امل�شاعدات  وتنوع  م�شار 
الإن�شانية،  والأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك 
اإنقاذ  ف��رق  وت��ق��دمي  ج��وي  ج�شر  بت�شيري 
وغذائية  واإي��وائ��ي��ة  �شحية  وم�����ش��اع��دات 
عرب  �شعبية  حملة  وتنظيم  ولوج�شتية، 
البلدان  يتجاوز  حتى  "�شاهم"،  من�شة 
ودائما  ال��ط��ارئ��ة..  املحنة  ه��ذه  ال�شقيقان 
�شباقة  ونهجها،  عهدها  على  اململكة  تظل 
ورائدة يف مواقفها النبيلة غري امل�شتغربة، 
ون���ربا����ش���ًا ل��ل��ب��ذل يف اأ�����ش����دق م��ع��ان��ي��ه 

الن�شانية.   

مواقف مشرّفة

أكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت للزالزل.. مجلس الوزراء:

كلمة

فّو�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي وزير الريا�شة - اأو 
م�شروع  �شاأن  يف  الإندوني�شي  اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الريا�شة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة 
للتعاون يف  اإندوني�شيا  ال�شباب والريا�شة يف جمهورية  ووزارة 
الن�شخة  ثم رفع  ال�شباب والريا�شة، والتوقيع عليه، ومن  جمايل 
فّو�س  كما  النظامية.  الإج����راءات  ل�شتكمال  املوقعة،  النهائية 
�شاحب ال�شمو وزير الثقافة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
الأملاين يف �شاأن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف 
بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة اخلارجية 
رفع  ث��م  وم��ن  عليه،  والتوقيع  الحت��ادي��ة،  اأمل��ان��ي��ا  جمهورية  يف 

الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
وكذلك فّو�س املجل�س وزير العدل - اأو من ينيبه - بالتوقيع على 
م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون بني وزارة العدل يف اململكة العربية 
ال�شعودية ووزارة العدل يف جمهورية القمر املتحدة، ومن ثم رفع 
بينما  النظامية.  الإج��راءات  ل�شتكمال  املوقعة،  النهائية  الن�شخة 
فّو�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب - اأو من 
ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يف �شاأن 
م�شروع مذكرة تفاهم بني هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة 
العربية ال�شعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون 
ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  والعتماد،  والتقومي  القيا�س  جمال  يف 

رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
ووافق جمل�س الوزراء، على مذكرة تفاهم بني وزارة الريا�شة يف 
اململكة العربية ال�شعودية ووزارة تطوير الريا�شة يف جمهورية 
يف  تفاهم  وم��ذك��رة  ال��ري��ا���ش��ة،  جم��ال  يف  للتعاون  اأوزب��ك�����ش��ت��ان 
العربية  اململكة  خارجية  وزارة  بني  ال�شيا�شية  امل�شاورات  �شاأن 
تعاون  ومذكرة  املالديف،  جمهورية  خارجية  ووزارة  ال�شعودية 
ال�شعودية والوكالة  العربية  اململكة  امللك عبدالعزيز يف  دارة  بني 
يف  ال��وط��ن��ي(  والأر���ش��ي��ف  )املكتبة  بالثقافة  للنهو�س  الوطنية 

جمهورية جيبوتي.

اإىل  ت��رق��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����وزراء  واف���ق جمل�س 
امل��رت��ب��ت��ني )اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة( و)ال��راب��ع��ة 
ع�����ش��رة( وذل���ك ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل: ترقية 
عبدالله  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عبدالله  املهند�س 
باملرتبة  ع���ام(  )م��دي��ر  وظ��ي��ف��ة  اإىل  ال��ب��ع��ي��ز 
عبدالعزيز  امللك  مبدينة  ع�شرة(  )اخلام�شة 
مقرن  ب��ن  �شلمان  ترقية  والتقنية،  للعلوم 
مكتب  )مدير  وظيفة  اإىل  املجاهد  حممد  بن 

بالأمانة  ع�شرة(  )اخلام�شة  باملرتبة  وزي��ر( 
العامة ملجل�س الوزراء، ترقية فهد بن نا�شر 
)م�شت�شار  وظيفة  اإىل  جريد  بن  عبدالله  بن 
باملديرية  ع�شرة(  )الرابعة  باملرتبة  اأعمال( 
حممد  املهند�س  وترقية  للجوازات،  العامة 
وظيفة  اإىل  النفيعي  �شعيد  ب��ن  ع��و���س  ب��ن 
)م�شت�شار هند�شة معمارية( باملرتبة )الرابعة 

ع�شرة( باأمانة منطقة الريا�س.

ترقيات بالمرتبتين ال�14 وال�15مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

قرارات المجلس

الشورى يوافق على عدد 
من مذكرات التفاهم 

البالد - الرياض
وافق جمل�س ال�شورى يف جل�شته اأم�س برئا�شة ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، على 
ال�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  م�شروع 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  والإر����ش���اد  وال��دع��وة 
وزراء  ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����ش��وؤون  وجل��ن��ة 
مذكرة  م�شروع  على  وافق  كما  اأوزبك�شتان،  جمهورية 
تفاهم بني جمل�س �شوؤون الأ�شرة يف اململكة، والحتاد 
املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  العام يف دولة  الن�شائي 
تفاهم بني  مذكرة  م�شروع  امل��راأة، وعلى  �شوؤون  جمال 
والنقل  ال�شياحة  ووزارة  اململكة  يف  ال�شياحة  وزارة 
ال����دويل يف ح��ك��وم��ة ب��ارب��ادو���س ل��ل��ت��ع��اون يف جم��ال 
ال�شياحة.  كما �شوت املجل�س خالل اجلل�شة باملوافقة 
يف  ال�شياحة  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  م�شروع  على 
جمهورية  يف  وال�شياحة  ال��ت��ج��ارة  ووزارة  اململكة 
جيبوتي للتعاون يف جمال ال�شياحة، وم�شروع مذكرة 
تفاهم بني وزارة ال�شياحة يف اململكة ووزارة ال�شناعة 
يف  للتعاون  اإ�شبانيا  مملكة  يف  وال�شياحة  والتجارة 
اجلل�شة  ذات  يف  املجل�س  اأ�شدر  كما  ال�شياحة.  جمال 
قراره باملوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم بني حكومة 
جنوب  جمهورية  وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأفريقيا للتعاون يف جمال ت�شجيع ال�شتثمار املبا�شر، 
يف  ال�شتثمار  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  وم�����ش��روع 
اململكة، ووزارة التجارة يف جمهورية ال�شني ال�شعبية 

للتعاون يف جمال ت�شجيع ال�شتثمار املبا�شر.

الرياض - واس
�شلمان  امللك  ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم  برئا�شة  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق 
اأم�س  عقدها  التي  اجلل�شة  خالل   � الله  حفظه   � �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اللجنة  وتكليفات  ق���رارات  على  بالريا�س،  عرقة  ق�شر  يف  )ال��ث��الث��اء(، 
�شاأن  املتخذة يف  والتنمية،  القت�شادية  ال�شوؤون  ال�شرتاتيجية مبجل�س 
املخرجات  مراجعة  عمل  ور���ش��ة  ع��ن  الناجتة  وامل�شتهدفات  امل��وؤ���ش��رات 
الوطنية، مو�شحًا اأن الإحياء املعترب، الوارد يف قرار جمل�س الوزراء رقم 
)285( وتاريخ 17 / 6 / 1436ه�، هو ما كان قبل �شدور الأمر ال�شامي 
رقم )21679( وتاريخ 9 / 11 / 1387ه�، وذلك بعمارة الأر�س املنفكة 
اأو زراعتها  ببنائها  العامة واخلا�شة �شواء  عن الخت�شا�شات وامللكيات 
بعد اإحرازها اإحرازًا كاماًل ح�شب ما تقرر �شرعًا ونظامًا، على األ يخل ذلك 
مبا ق�شى به الأمران امللكيان رقم ) اأ / 218 ( وتاريخ 25 / 3 / 1441ه�، 
الفقرة  تعديل  مقرًا  1441ه�،   /  10  /  17 وتاريخ   )56708( ورق��م 
ال�شادر  لالعتماد،  ال�شعودي  املركز  تنظيم  من  )ال�شابعة(  امل��ادة  من   )4(
1440ه�،   /  10  /  22 وت��اري��خ   )600( رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ب��ق��رار 

لت�شبح بالن�س الآتي: "اإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز".
املحادثات  جممل  ال����وزراء  جمل�س  ا�شتعر�س  اجلل�شة،  ب��داي��ة  ويف 

املا�شية،  الأي��ام  الدول يف  اململكة وعدٍد من  التي جرت بني  واللقاءات 
الهادفة اإىل تعزيز اأوا�شر التعاون وال�شداقة والرتقاء بها اإىل جمالت 
للتنمية  الداعمة  الظروف  امل�شرتكة، ويوفر  امل�شالح  اأ�شمل؛ مبا يخدم 

وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
واأ�شاد املجل�س يف هذا ال�شياق، بتميز العالقات الثنائية مع جمهورية 
تبذلها احلكومة  التي  للجهود  اململكة  دعم  على  التاأكيد  العراق، جمددًا 
العراقية الرامية اإىل حتقيق ال�شتدامة يف النمو والزدهار يف بالدها 

ول�شعبها ال�شقيق.
ال�شورى  الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س  واأو�شح وزير 
بيانه  يف  �شعيد،  بن  �شعد  بن  ع�شام  الدكتور  بالنيابة  الإع��الم  وزي��ر 
اإثر  تناول  الوزراء  اأن جمل�س  ال�شعودية عقب اجلل�شة،  الأنباء  لوكالة 
التي  والدولية  الإقليمية  املوؤمترات  حول  التقارير  من  جمموعة  ذلك، 
العامل،  يف  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة  الأ���ش��ب��وع،  خ��الل  اململكة  ا�شت�شافتها 
ِه وجمالته، مبا  ُفر�شِ لتحدياته، وا�شتثمار  اإيجاد حلول  والإ�شهام يف 

يعزز ريادة اململكة ودورها املحوري على امل�شتوى العاملي.
وعّد املجل�س، انتخاب اململكة رئي�شًا للمجل�س التنفيذي ملنظمة التعاون 
التقنيات  الريادي يف جمال  2030م، ترجمًة لدورها  العام  اإىل  الرقمي 

تعزيز  يف  للمنظمة  رئا�شتها  فرتة  خالل  وجهودها  الرقمي،  والقت�شاد 
العمل امل�شرتك مع الدول الأع�شاء نحو بناء م�شتقبل رقمي واعد للجميع.
الإقليمي  ال�شعيدين  على  الأح��داث  جمريات  ال���وزراء،  جمل�س  وتابع 
والدويل، موؤكدًا ت�شامن اململكة مع الدول التي تعر�شت لزلزل وهزات 

اأر�شية، وما نتج عنها من وفيات واإ�شابات ومفقودين.
من  اأعماله،  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات  على  املجل�س،  واّط��ل��ع 
بينها مو�شوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�شتها، كما اطلع على 
ال�شوؤون القت�شادية والتنمية، وجمل�س  اإليه كل من جمل�س  ان�تهى  ما 
الوزراء، وهيئة  العامة ملجل�س  ال�شيا�شية والأمنية، واللجنة  ال�شوؤون 

اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �شاأنها.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�شوعات العامة املدرجة على 
جدول اأعماله، من بينها تقارير �شنوية لوزارتي: )ال�شوؤون الإ�شالمية 
املنورة،  املدينة  منطقة  تطوير  وهيئة  والعدل(،  والإر���ش��اد،  والدعوة 
العامة  والهيئة  التقنية،  ومناطق  ال�شناعية  للمدن  ال�شعودية  والهيئة 
للغذاء والدواء، واملركز الوطني للتخ�شي�س، واملركز الوطني للوثائق 
اتخذ  وقد  للعيون،  التخ�ش�شي  خالد  امللك  وم�شت�شفى  واملحفوظات، 

املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�شوعات.

1
2
3

الموافقة على قرارات اللجنة االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية
اإلحياء المعتبر يكون بعمارة األرض سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز السعودي لالعتماد
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البالد � الرياض
جهودها  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  توا�سل 

من�سوبيها  لدى  وتعزيزها  التطوع،  مبادرات  لتكري�س  الرامية 

من املدربني واملتدربني، ويف هذا ال�سياق اأطلقت املوؤ�س�سة عددًا 

من املبادرات التطوعية، يف جميع من�ساآتها التدريبة يف مناطق 

م�ستهدفات  بتحقيق  الإ�سهام  املوؤ�س�سة يف  �سمن جهود  اململكة، 

يف  واملتمثلة   ،2030 اململكة  وروؤية  الوطني،  التحول  برنامج 

اإقامة  عرب  2030م  ع��ام  بحلول  متطوع  مليون  اإىل  الو�سول 

امل�ستدامة، وتنظيم عدد من  التنموية  املبادرات  وتنفيذ عدد من 

الفعاليات والربامج التطوعية املختلفة داخل وخارج اململكة.

"تقني  برنامج  التطوعية  الربامج  كاأبرز  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ 

العطاء" خالل 2022م اأكرث من  1000 م�ستفيد، وهو م�سروع 

امل�ساجد ومنازل  مبادرة �سيانة  يعمل على  التطوعية،  ال�سيانة 

املحتاجني، و�سيانة من�ساأة التدريب التقني والك�سف عن اأعطال 

اجلهات  بع�س  ومرافق  العامة،  احلدائق  و�سيانة  ال�سيارات 

للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  ت�سارك  اأخ��رى  جهة  من  احلكومية. 

بلغت  حيث  ال��دول��ي��ة،  التطوعية  الأع��م��ال  يف  واملهني  التقني 

تتمثل  دول    5 يف  برناجمًا   14 خارجيًا  املنفذة  الربامج  ع��دد 

الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  اإندوني�سيا،  باك�ستان،  اليمن،  يف 

وبنغالدي�س، �سارك فيها 66 مدربًا ومدربة، وبلغ عدد ال�ساعات 

التطوعية 864 �ساعة تطوعية، وقد تنوعت الربامج التدريبية 

التي قدمت ما بني الطاقة املتجددة و�سيانة احلوا�سب والهواتف 

املالب�س  وت�سميم  واخل��ي��اط��ة  الكهرباء  ومت��دي��د  والتابليت، 

والنجارة والديكور وغريها.

الك�سفية  امل�ساركات  وقياداتها  املوؤ�س�سة  تدعم  اأخ��رى  جهة  من 

والتوجيه  التنظيم  يف  الك�سافة  م�ساركة  م��ث��ل:  التطوعية، 

من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  حيث  واملعتمرين،  للحجاج  والإر�ساد 

2022م،  خ��الل  م�ستفيد    825000 احل��رم��ني   زوار  خدمة 

النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  مع  الك�سافة  �سارك  كما 

املنا�سبات  تنظيم  يف  نوعية  وم�ساركات  الت�سحر،  ومكافحة 

الوطنية والريا�سية.

اأن  الفهيد  فهد  بن  اأحمد  الدكتور  املحافظ  اأكد  ويف هذا اجلانب 

ال�سباب  على  تراهن  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة 

الأ�سا�سية  الفئات  واأك��رب  اأهم  من  باعتبارهم  الواعد  ال�سعودي 

املتدربني  حتفيز  اإىل  املعنية  الإدارات  خالل  من  وت�سعى  فيها، 

يحقق  وال��ذي  الهادف،  التطوعي  بالعمل  لالنخراط  واملدربني 

املوؤ�س�سة  وتعمل  متطوع،  ملليون  الو�سول  يف  القيادة  تطلعات 

الإمكانات  كافة  وت�سخري  وتنظيمه  التطوعي  العمل  اأمتتة  على 

لت�سهيل النخراط بالعمل التطوعي عرب خلق منظومة اجتماعية 

املختلفة  والأن�سطة  املهني  التاأهيل  برامج  خالل  من  اإيجابية، 

التي تقدم لهم.

الله  عبد  املهند�س  باملوؤ�س�سة  الأن�����س��ط��ة  ع��ام  م��دي��ر  واأو���س��ح 

الدحيالن اأن املوؤ�س�سة اأعطت قدرًا عاليًا من الهتمام والت�سجيع، 

التدريب  من�ساآت  م�ستوى  على  التطوعي  العمل  ر�سالة  لتطوير 

التقني واملهني يف جميع اأنحاء اململكة.

تعزيز التنافس
بين المدارس

البالد � تبوك 
امل�ساريع  اأكرث  من  لثننينْ  املطورة  ال�سركة  الدولية،  الأحمر  البحر  �سركة  نفَّذت 

ال�سياحية املتجددة ُطُموحًا يف العامل – "البحر الأحمر" و"اأمال" – اأول عملية 

ناجحة من نوعها يف اململكة لنقل نخيل الدوم ال�سخمة اإىل وجهتها امل�ستدامة 

الوطنية  الأه��داف  مع  وثيق  ب�سكٍل  العملية  وتتما�سى  هناك.  زراعتها  واإع��ادة 

املفرط على  العتماد  تقليل  اإىل  ال�سركة  �سعي  ال�سعودية اخل�سراء، مع  ملبادرة 

لنخيل  البنيوي  الرتكيب  اأن  يذكر  النباتات.  من  املحلية  غري  الأن��واع  ا�سترياد 

الدوم املعمرة ميثل حتديًا كبريًا اأمام "البحر الأحمر الدولية" لدى اعتماد هذا 

النوع من ال�سجر املحلي �سمن خمططات ت�ساميم امل�سطحات اخل�سراء لوجهتها 

اق��ت��الع  ل�سعوبة  ن��ظ��رًا  امل��ت��ج��ددة، 

جذورها الوتدية من مكانها ونقلها 

ت  �سَ واإعادة غر�سها باأمان. وخ�سَّ

ال�������س���رك���ُة ف����ري����َق ع���م���ٍل ك���ام���اًل 

اختبار  درا���س��ة  على  لالإ�سراف 

م�سممة  منهجيات  وت��ط��وي��ر 

الدوم،  نخيل  لنقل  خ�سي�سًا 

ل�����س��م��ان ���س��الم��ة اجل����ذور، 

الرتبة  قدر من  اأك��رب  ونقل 

املحيطة بها.

البالد - الرياض
التعليم،  وزارة  م��ع  وبالتعاون  وال��ت��دري��ب  التعليم  تقومي  هيئة  اأعلنت 

"موؤ�سر ترتيب" للمدار�س الثانوية ومكاتب واإدارات التعليم للعام  نتائج 

الدرا�سي 1443ه�، كما يقدم هذا املوؤ�سر ترتيبًا لإدارات ومكاتب التعليم 

واملدار�س ح�سب متو�سط درجات طالبها على مدى ثالثة اأعوام درا�سية يف 

الختبارات املعيارية التي تنفذها الهيئة "القدرات والتح�سيلي".

ويهدف "موؤ�سر ترتيب" لتعزيز ال�سفافية وحتفيز التناف�س الإيجابي بني 

تطوير  يف  ي�سهم  مبا  اأدائها  لتطوير  التعليم  واإدارات  ومكاتب  املدار�س 

ال��ق��درات  تنمية  برنامج  م�ستهدفات  وحتقيق  ال��ع��ام،  التعليم  منظومة 

الب�سرية وروؤية اململكة 2030، كما ميكن املوؤ�سر اأولياء الأمور من معرفة 

م�ستوى مدار�س اأبنائهم وبناتهم وحتديد املدار�س املنا�سبة لهم، ويحتوي 
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على عدد من اخلدمات الإ�سافية، منها تطوير �سفحة املوؤ�سر الرئي�سة لت�سم 

قائمة باملدار�س الأعلى اأداًء على امل�ستوى الوطني، وعلى م�ستوى املناطق، 

وتطوير بطاقة املدر�سة واإ�سافة معلومات هامة ت�ساعد املدار�س يف تتبع 

التغري يف الأداء على مدى ثالث �سنوات.

املناطق  م�ستوى  على  التفاعلية  اخلريطة  خدمات  تطوير  املوقع  وي�سمل 

باإ�سافة خدمة اإظهار املتو�سط العام لكل مكتب واإدارة تعليم، وكذلك دليل 

التعليم واملدار�س كتقرير ميكن حتميله وطباعته،  اإدارات ومكاتب  نتائج 

تطوير وحت�سني خيارات البحث لت�سهيل الت�سفح.

البالد � جدة

اأنهت جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية 

املتمثل  البتكاري  م�سروعها  "كاو�ست" 
ال�سرف  مياه  ملعاجلة  متنقلة  وح��دة  يف 

الأوىل  التقنية  هذه  تعد  حيث  ال�سحي؛ 

على  تعمل  ال��ت��ي  اململكة،  يف  نوعها  م��ن 

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، وحتويلها 

ال�ستخدام  لإعادة  قابلة  مياه  اإىل  بكفاءة 

ال�سرف  ب�سبكة  املت�سلة  غ��ري  للمناطق 

ال�����س��ح��ي امل��رك��زي��ة، وذل����ك ع��ق��ب جهود 

مركز  �سنوات يف  ا�ستمرت خم�س  بحثية 

اأبحاث حتلية واإعادة ا�ستخدام املياه يف 

املميزة  وال�سراكة  "كاو�ست"،  اجلامعة 

بني اجلامعة و�سركة املياه الوطنية.

من  تقلل  اأن  التقنية  ل��ه��ذه  ميكن  كما 

 ،%  50 بن�سبة  ال��ط��اق��ة  على  الطلب 

ج���ودة  ذات  م��ع��اجل��ة  م���ي���اه  وت��ن��ت��ج 

التي  تلك  م��ن  اأف�سل  حتى  اأو  مماثلة 

البيولوجية  املعاجلة  عمليات  تنتجها 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وي��ت��وق��ع اأن حت��ق��ق ه��ذه 

ال�سكان  على  َملنُْحوظًا  َت��اأنِْث��ريًا  التقنية 

اململكة  يف  املخدومة  غري  املناطق  يف 

تدعم  جديدة  وظائف  خلق  طريق  عن 

ال�سباب ال�سعودي.

"كاو�ست"  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واأو����س���ح 

ل��الب��ت��ك��ار ال���دك���ت���ور ك��ي��ف��ن ك��ول��ني، 

ملعاجلة  م��وث��وق��ة  خ��دم��ة  ت��ط��وي��ر  اأن 

اأك��رب  م��ن  ه��ي  ال�سحي  ال�سرف  مياه 

التحديات التي نواجهها اليوم؛ م�سريًا 

اإىل اأن النظام البيئي لل�سركات النا�سئة 

"كاو�ست"  يف  العميقة  التقنية  ذات 

مكننا  ال��ذي  احلد  اإىل  متطوًرا  اأ�سبح 

احلكومة  مع  قوية  �سراكات  بناء  من 

وال�����س��رك��ات ال��را���س��خ��ة وال�����س��رك��ات 

املنبثقة، والتي تعمل مًعا لتقريب هذه 

ال�سركات النا�سئة من ال�سوق.

ابتكار محطة
متنقلة لمعالجة الصرف

الكشف عن
1أعطال السيارات

 صيانة
2الحدائق العامة

 صيانة مرافق بعض
3 الجهات الحكومية

ب����رنامج
تقني الع���طاء

يشاركون في الكشف عن أعطال السيارات

أسباب تأثر الجزيرة العربية بالغبار

نجاح أول عملية نقل لنخيل الدوم

البالد � جدة
َتاأَثُّرًا  املناطق  اأكرث  من  تعدُّ  العربية  اجلزيرة  اإن  لالأر�ساد،  الوطني  املركز  قال 

بالعوا�سف الغبارية، وهناك 5 اأ�سباب وراء ذلك من اأبرزها: اجلفاف والت�سحر 

وقوة الرياح. واأو�سح مركز الأر�ساد –عرب ح�سابه مبوقع تويرت- اأن الأ�سباب 

النباتي،  الغطاء  ونق�س  ال��رتب��ة،  جفاف  ه��ي:  الغبارية  للعوا�سف  اخلم�سة 

واختالف ال�سغط اجلوي، وتباين درجات احلرارة، وقوة الرياح و�سرعتها.

من  كمية  �سعود  ظاهرة  هي  الغبارية  العوا�سف  اأن  اإىل  الأر�ساد  مركز  واأ�سار 

وتعد  ال��ري��اح،  لقوة  الكبري  التاأثري  بفعل  حم��ددة،  جغرافية  منطقة  يف  الغبار 

اجلزيرة العربية من اأكرث املناطق املتاأثرة بهذه العوا�سف.  

طالب التقنية يرممون منازل املحتاجني



ملتقى  يف  فعالياتها  ب��د�أت  �لتي  �لتاريخية  �لأج���و�ء  ه��ذه  يف 
جن���ر�ن �ل��ت��اري��خ و�حل�����ض��ارة، ب��رع��اي��ة �أم���ر �ملنطقة �لأم���ر 
�لأم��ر  نائبه  من  ومتابعة  م�ضاعد،  بن  �لعزيز  عبد  بن  جلوي 
�لآثار  �لعزيز، و�لذي تنظمه جمعية  تركي بن هذلول بن عبد 
جامعة  فعالياته  �ضمن  وت�ضارك  )ج��ات��ن(،  بنجر�ن  و�لتاريخ 
ب��دول جمل�س  �لتاريخ و�لآث��ار،  بالتعاون مع جمعية  جن��ر�ن، 
ب��دءً�  �ل��ت��و�يل،  �أي��ام على  ل��دول �خلليج، ومل��دة ث��اث  �لتعاون 
�ملوؤرخني  من  ع��دد  وم�ضاركة  ح�ضور  و�ضط  �أم�س،  ي��وم  من 
�لعلمية  �للجنة  من  �عتمادها  علمية مت  ب��اأور�ق  و�لأكادمييني، 

للجمعية، ود�رة �مللك عبد�لعزيز.
�ل��ت��اري��خ��ي  وم���وروث���ه���ا  �خل���اب���ة  بطبيعتها  جن����ر�ن  وم��ن��ط��ق��ة 
معطيات  مع  وتفاعله  �لإن�ضاين  ومكونها  �لعريقة،  وح�ضارتها 
تقدم و�زده����ار ح�����ض��اري، يف  م��ن  �إل��ي��ه  �لع�ضر، وم��ا و�ضلت 
�لعزيز،  عبد  ب��ن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  عهد 
بالدر��ضات  و�ملُولع  و�ل�ضيا�ضة  و�لقيادة  و�حلكمة  �لفكر  رجل 
وله  �لله،  حفظه  �لريا�س  ملنطقة  �أم��رً�  كان  �أن  منذ  �لتاريخية، 
�لتاريخي  بو�قعها  للعامل  �ململكة  م��ت  ق��َدّ �لتي  �مل�ضاركات  م��ن 
و�حل�ضاري، هذ� �حلر�ك �لثقايف �لفكري �لتي تعي�ضه �ململكة، 
يف �لعديد من مناطقها �لر�ئعة، توؤكد �ضورة �لإن�ضان �ل�ضعودي. 
�لإن�ضانية  �لعلوم  �لرقي يف خمتلف  �إليه من  ومدى ما و�ضل 

�أه��د�ف��ه  لتحقيق  ب��ي��ده  ي��اأخ��ذ  م��ن  �أن وج��د  بعد  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
وم�ضاركاته باملوؤمتر�ت، د�خل �ململكة وخارجها، كهذ� �مللتقى 
و�ضهولها  باأوديتها  ذر�عيها،  جن��ر�ن  منطقة  له  فتحت  �ل��ذي 
وح�ضورً�  زخمًا  �أعطتها  �لتي  و�لطبيعة  و�إن�ضانها،  وجبالها 
�لعهد،  ويل  �ضمو  دور  لياأتي  �ململكة،  مناطق  ك�ضائر  جاذبًا 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لأمر حممد بن �ضلمان بن عبد �لعزيز، 
�نطاقًا من حر�ضه على �ضيا�ضة �لتنمية، �لتي يقودها بنجاح، 
و��ضتثمار  �لبناء  خطط  بر�ضم   ،2030 �ململكة  روؤي��ة  وف��ق 

�لإن�����ض��ان  ط��م��وح��ات  تعك�س  �ل��ت��ي  باململكة.  و�لآث����ار  �مل����و�رد 
�ل�ضعودي على �أر�س باده، وهو ميثل �لركيزة �لأ�ضا�ضية يف 
�متد�د م�ضاحة  �ل�ضياحة، على  �لإجن��از�ت و�مل�ضاريع  �ضناعة 
ُيعد منجزً� ح�ضاريًا،  تتوفر فيها خمزون ثقايف  �ململكة، مبا 
على  �لعام  للم�ضرف  �ملقرتح  بهذ�  �ملنا�ضبة  هذه  �أنتهز  ولعلي 
هتيلة،  �آل  حممد  �لأ�ضتاذ  و�لتح�ضرية،  �لتنظيمية  �للجان 
�لتاريخ  باأق�ضام  �لعليا  �لدر��ضات  لطاب  �لفر�ضة  تتاح  ب��اأن 
وكليات �لإعام بجامعات �ململكة، و�لدول �خلليجية �ل�ضقيقة، 
على  زمائهم،  مع  �حلو�رية  �جلل�ضات  �إد�رة  على  بتدريبهم 

هام�س �ملوؤمتر�ت بهدف �ل�ضتفادة.
ب��امل��وؤمت��ر�ت  للم�ضاركة  �لتطبيقية،  �لأك��ادمي��ي��ة  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل   
�لقادمة باململكة، بهذ� �مل�ضتوى من �لإعد�د و�لتنظيم، فهنيئًا ملنطقة 
جنر�ن ذ�ت �لطبيعة �ل�ضاحرة، و�حلا�ضرة يف قلب ووجد�ن �لوطن 
وقيادته و�أبناء �ضعبة، حني تكون �حل�ضارة و�ملوروث جزءً� �أ�ضا�ضيًا 
يف ثقافة �ل�ضعوب، وو�ضيلة ح�ضارية للتو��ضل �لفكري، يف جمتمع 
بحجم �ملجتمع �ل�ضعودي، ومن �لطبيعي �أن تكون منطقة جنر�ن هي 
على  د�أبت  �لتي  �ملنطقة،  لإمارة  و�ضكرً�  و�مل�ضتقبل،  بوؤرة �حلا�ضر 
دعم هذه �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات، و�ضكرً� جلامعة جنر�ن �إد�رة وكو�در 
�لدر��ضات  يف  �ملتخ�ض�ضة  �لأق�����ض��ام  م��ع  تن�ضيقها  يف  �أك��ادمي��ي��ة، 

�لتاريخية و�لآثار مع بقية �جلامعات �ل�ضعودية و�خلليجية.
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هل أنت ثعلب.. أم دب وديع؟قابل للتدوير
قدمية  درا�سة  ال�سخ�سية.. هناك  الأمن��اط  الت�سال وفهم  فن  يف 
املنطق  بع�ض  حتمل  تكون  قد  اإمن��ا  م�سدرها  من  متيقنة  ل�ست 
وهذه  املخلوقات،  بني  ال�سفات  تقريب  باب  من  اإليها  نظرنا  اإذا 
"الأمناط ال�سخ�سية يف ردود الأفعال عند  الدرا�سة فحواها اأن: 
القر�ض،  وه��ي:  اأمن��اط  خم�ض  اإىل  تنق�سم  اخل��اف  عند  النا�ض 
اأعلم  ل  احلكيمة".  والبومة  الوديع،  ال��دب  ال�سلحفاء،  الثعلب، 
ماهي املنهجية التي اُعتمدت دون غريها يف حتديد هذه الأنواع 
من احليوانات، ول�ست متاأكدة اإن كانت هناك تعديات على هذه 
الدرا�سة اأم اأنها اندثرت يف وقتنا احلا�سر.. املهم يف الأمر هناك 
�سوؤال يتبادر اإىل ذهني األ وهو.. اإىل اأي منط من هذه الأمناط 
اأنتمي عند اختايف مع اأحدهم، وكيف �ساأ ت�سرف..؟ هل �ساأكون 

اأم  كالقر�ض،  قا�سية  التنازل  اأقبل  ل  راأي��ي  على  م�سرة  حازمة 
اأمتتع ببع�ض احليلة والدهاء وقادرة على امل�ساومة كالثعلب، اأم 
داخلها  اأختبئ  اأمان  قوقعة  عن  والبحث  الن�سحاب  اأف�سل  اأنني 
اإىل  الن�سر  دفعة  بدفع  وال�سام  للتنازل  اأميل  اأم  كال�سلحفاة، 
خ�سمي كالدب الوديع، اأم اأبحث عن حلول واأدر�ض الأمر بتفكري 

عميق واأترك وقت للهدنة كالبومة احلكيمة.؟
لو اأن الأمر يعود لنا يف كل مرة نتعر�ض فيها خلاف مع الغري.. 
نظهر  اأن  وحلر�سنا  الآخرين،  اأم��ام  ب�سورتنا  يليق  ما  لخرتنا 
طباعنا  من  لي�ست  تلك  الفعل  ردة  كانت  لو  حتى  الائق  باملظهر 
التي تغلب علينا يف حلظات الغ�سب والنفعال وتق�سي على اأي 

ب�سي�ض اأمل للحكمة –عندما ل تكون احلكمة من �سفاتنا-.

اإذًا .. كيف لنا اأن نكون كما نريد عندما يجتاحنا الغ�سب املنهي 
ذلك  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد  ور�سولنا  حبيبنا  م��ن  عنه 
يف  والرغبة  املوقف  باأنانية  الأحيان  اأكرث  يف  املمزوج  الغ�سب 
اإثبات وجهة النظر.. ل اأعتقد اأنه بالأمر ال�سهل فلو كان كذلك ملا 
ا�سطررنا اإىل اإقامة حماكم وجمال�ض �سلح و�سجون للف�سل يف 

خافاتنا العديدة يف نوعها وم�سمونها.
عندما تختلف معي، هل  تكون  تعرف من  عليك.. هل  بالله  قل يل 
اختيار  ق��رار  يف  دور  عندك  لت�سنيفي  وهل  بومة،  اأم  قر�ض  اأن��ت 
جتاه  وتف�سياتنا  م�ساعرنا  م��ع��ي..؟  به  �ستتعامل  ال��ذي  النمط 
ي�سبح  ل��ن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  معهم،  اأفعالنا  ردات  حتكم  الآخ��ري��ن 
اأمر �سحيح، و�سيكون كل  تطبيق منط بعينه على �سخ�ض بعينه 

واحد مّنا جمموعة من الأمناط تت�سكل وفق املوقف ومن فيه، اإمنا 
قد يغلب منط حمدد على ال�سخ�ض فيكون يف الغالب يحمل �سفاته.
اأن نتغري ونتح�سن ونحمل قبعة احلكمة والوداعة  اإذًا ن�ستطيع 
نكون  اأن  ن�ستطيع  وبالتايل  الله،  خلق  واأم��ك��ر  اأ�سر�ض  ونحن 
نحتاجه يف  نظهر من  �سخ�ض واحد،  ثوب  اأ�سخا�ض يف  خم�سة 
الوقت املنا�سب واملوقف املنا�سب، ليكون النمط ال�ساد�ض املفقود 
)ِقر�سي مثعلب �سلحفي مدبدب بومي( وهذا هو النمط الذي نحلم 

جميعنا اأن نكونه.

�إميان يحيى باجنيد
@eman_bajunaid

جدة وتسمية الشوارع بعد 
ورشة التطوير الطموحة

ندرك جميعا اأن جدة متر حاليًا بانطاقة جديدة 
يف  التباطوؤ  م��ن  �سنوات  تعو�سها  اأن  ن��رج��و 
تنفيذ م�ساريعها احليوية واجلمالية وم�ساريع 
اخلدمات وخا�سة يف اأحيائها اجلديدة، والتي 
وكذلك  اإزالتها  متت  التي  الأحياء   يف  �ستظهر 
مت�سارعة  وترية  يف  �سماًل  تنمو  التي  الأحياء 
ت�سبق جهود الأمانة يف كثري من املراحل ولدينا 

يف ذلك الأمثلة الكثرية.
وال�سباب  الطموح  عهد  نعي�ض  ونحن  واليوم، 
اأعمال  انتهاء  احلبيبة  مدينتنا  تنتظر  واحل��زم 
بفائق  املتعددة  الع�سوائية  اأحيائها  يف  الإزال��ة 
معمارية  �سخ�سية  اإىل  ج��دة  وتتطلع  ال�سرب، 
والأحياء  القدمية  املباين  مكان  حتل  متطورة 
وال�����س��وارع  ال�سعبية  واحل������ارات  امل��ت��ن��اث��رة 
ال�سيقة واملغلقة التي جعلت من بع�ض املناطق 
فيها دون امل�ستوى الذي تاأمله جدة التي تعترب 
ال�سرقي  ال�ساحل  على  والأك���رب  الأول  امليناء 
يتجهون  الذين  �سكانها  ويرغب  الأحمر،  للبحر 
بعد كل عقد من ال�سنني اإىل ال�سمال مبتعدين عن 
الأحياء التي اأ�سبحت ت�سيق بهم يف م�ساكنها 
اأ�سواق وم�ستو�سفات  ومواقفها وخدماتها من 

وم�سارف و�سوارع.
وقد لحظنا يف ال�سنوات املا�سية اأن ال�سركات 
التي عملت مع جلان الأمانة يف م�ساريع ت�سمية 
ال�����س��وارع مل ت��ك��ن م��وف��ق��ة يف اأغ��ل��ب ���س��وارع 
اختيار  يف  منها  ال��ف��رع��ي��ة  وخ��ا���س��ة  الأح���ي���اء 
�سعرنا  حتى  ال�سوارع،  لهذه  املنا�سبة  الأ�سماء 
الت�سميات يف كثري الأح��وال و�سعت بدون  اأن 
كيفما  القائمة  لتكملة  فقط  ولكن  ودق��ة،  درا�سة 
على  يقع  بيتك  جت��د  اأن  امل�سحك  فمن  ات��ف��ق، 
اإىل  الفيزياء  اأو  التبا�سري  اأو  ال�سبورة  �سارع 
اأ�سماء بع�ض الأعام  من اخلارج الذين  جانب 
اجتماعيًا  اأو  تاريخيًا  ب�سلة  للمدينة  ميتون  ل 
هي  احل��الت  من  كثري  يف  الأم���ور  كانت  كاأمنا 

ق�ض ول�سق لي�ض اإل.
امل���رح���ل���ة احل��ال��ي��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  ان���ت���ظ���ار  ويف 
وخا�سة  لاأحياء  والتطوير  التح�سني  مل�ساريع 
باملخت�سني  ن�ستعد  اأن  علينا  منها  الع�سوائية 
من اأ�سحاب القرار واملعرفة يف هذه الت�سميات 
املدينة  �سخ�سية  تعك�ض  واأ�س�ض  معايري  �سمن 
لختيار  كاأ�سا�ض  والبعيد  القريب  وتاريخها 
تت�سع  واأن  وامل��ي��ادي��ن،  فيها  ال�سوارع  اأ�سماء 
لو�سع  املخت�سني  جل��ان  م��ن  ال�����س��ورى  دائ���رة 
املنا�سبة  العلمية  الدللة  حتمل  التي  الأ�سماء 
التي  وامل��ي��ادي��ن  قريبًا  �ستظهر  التي  ل��اأح��ي��اء 
من  الآن  قائم  هو  ما  ا�ستكمال  بعد  �ست�ستحدث 
عرو�ض  مثلها  ت�سهد  مل  طموحة  عمل  ور���س��ة 

البحر الأحمر يف تاريخها اأبدًا.
هنيئًا جلدة املدينة الأثرية على اأنف�سنا والرثية 
يكون  اأن  ن��رج��و  وال����ذي  وع��ب��ق��ه��ا،  بتاريخها 
م�سدرًا اأ�سا�سيًا للجديد من �سوارعها وميادينها 

يف اأحيائها املنتظرة.

دور مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

و�لإن�ضانية  �لإغ��اث��ي��ة  ل��اأع��م��ال  �لإح�ضائيات  �أثبتت 
مركز  يف  ممثلة  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  عامليًا، 
تت�ضدر  �لإن�ضانية:  و�لأع��م��ال  لاإغاثة  �ضلمان  �مللك 
دول �لعامل يف هذ� �ملجال، فمنذ تاأ�ضي�س هذ� �ملركز، 
وخال م�ضرته �خلرية و�لإن�ضانية �مل�ضرفة، وبدعم 
بن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حلرمني  خ��ادم  وتوجيه 
�أن  – ��ضتطاع هذ� �ملركز  �لله  – يحفظه  عبد�لعزيز 
يوؤدي دورً� بارزً� وفاعًا يف حتقيق ر�ضالته �لإغاثية 
�إىل معظم �ضعوب �لأر�س، وخا�ضة �لتي  و�لإن�ضانية 
ل��رتدي  نتيجة  و�لهجرة  �ل��ن��زوح  م��ن  �ضعوبها  يعاين 
وت�ضريد وهجرة  ح���روب  م��ن  دول��ه��م  �لأو���ض��اع يف 
وجماعة وما يف حكم ذلك من �أ�ضباب وظروف حرجة.

وتو��ضًا مع م�ضرة هذ� �ملركز �خلرية، وما �أ�ضهم 
وي�ضهم به من م�ضاريع �إغاثية و�إن�ضانية على م�ضتوى 
دول �لعامل فقد وقع قبل �أيام �تفاقيتني م�ضرتكتني مع 
برلني،  مدينة  يف  2022م  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة 
�مل�ضرف  �مللكي  بالديو�ن  �مل�ضت�ضار  �لتفاقيتني  وقع 
على �ملركز �لدكتور/ عبد�لله �لربيعه، فيما وقعها عن 
منظمة �ل�ضحة �لعاملية �ملدير �لعام للمنظمة تيدرو�س 
�ملديرة  "�ليون�ضيف"  منظمة  ع��ن  ووقعها  �أده��ان��وم 

�لتنفيذية كاترين ر��ضل.
تف�ضي  م��ن  �ل��وق��اي��ة  �إىل  �لأوىل  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
�حل�������ض���ب���ة و����ض���ل���ل �لأط������ف������ال يف ج���م���ه���وري���ات: 
منها  ي�ضتفيد  و�ل���ع���ر�ق،  و�ل�����ض��ود�ن/  �ل�����ض��وم��ال/ 

دولر. مايني   5 بقيمة  فردً�   12.076.185
مكافحة  يف  �مل�ضاهمة  �إىل  �لثانية  �لتفاقية  وت��ه��دف 
ج��م��ه��وري��ات  يف:  و�حل�����ض��ب��ة  �لأط���ف���ال  ���ض��ل��ل  تف�ضي 
�لو�ضطى  �أفريقيا  وجمهورية  �لدميوقر�طية/  �لكونغو 
/ وجمهورية غينيا/ و�أفغان�ضتان/ وباك�ضتان ي�ضتفيد 

منها 2.095.102 فرد بقيمة 5 مايني دولر.
و�أكد �لدكتور �لربيعة يف كلمة له عقب �لتوقيع )�لدور 
�لريادي �لذي و�ضلت له �ململكة مبجال �لعمل �لإغاثي 
�ل��ع��امل، ح��ي��ث د�أب����ت ع��ر تاريخها  و�لإن�����ض��اين يف 
و�ملت�ضررة  �ملحتاجة  �ل��دول  مع  �لوقوف  �إىل  �لعريق 

�إميانًا منها باأهمية �لعمل �لإن�ضاين و�لإغاثي(.
خ��امت��ة: وه��ك��ذ� ي��ظ��ل م��رك��ز �مل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 

و�لأع����م����ال �لإن�����ض��ان��ي��ة، ي��ج��ول ع���ر ق���و�ف���ل �خل��ر 
لن�ضر  �لعامل  ق��ار�ت  لتجوب  �أعدها  �لتي  و�لإن�ضانية 
�ل�ضعوب  تلك  �أف��ر�د  بني  �لإن�ضانية  و�لأع��م��ال  �لإغاثة 
وهاجرو�  �ضردو�  من  وخا�ضة  �ملحتاجة،  و�لأم�ضار 
ل���رتدي �لأو���ض��اع و�مل��ج��اع��ة فيها،  �أه��ل��ه��ا نتيجة  م��ن 
�خل��ري��ة  �لأع���م���ال  تعميم  يف  �ململكة  م��ن  وم��و����ض��اة 
�ضابقًا  عليه  د�أب��ت  ما  بني �ضفوفهم، وهو  و�لإن�ضانية 
ولحقًا، �بتغاء مر�ضاة �لله وحتقيقًا لر�ضالة �لت�ضامن 
م�ضتوى  على  �ململكة  بها  ت�ضطلع  �ل��ت��ي  �لإ���ض��ام��ي 

�ضعوب �لأر�س، �إغاثيًا و�إن�ضانيًا و�إ�ضاميًا.
و�هلل �ملوفق،،

علي خ�ضر�ن �لقرين

نجران تفتح ذراعيها لملتقى تاريخ الحضارات

�ضالح عبد�هلل بوقري 

حممد حامد �جلحديل 
@abumotazz

تركب �ضيارتك وتاأخذ �لطريق �ملّتجه من حمافظة �لأ�ضياح 
نحو �ل�ضرق �إىل مدينة قبة ثم متّر عر �لطريق �لّري �لذي 
يتقاطع بالقرب من قرية �ضامودة مع قطار �لب�ضائع �لذي 
ينقل �ملعادن من منجم حزم �جلاميد ومنجم �لزبرة �إىل 
�جلبيل.  مدينة  �ضمال  �ل���زور  ر�أ����س  يف  �لتكرير  معامل 
�إىل  �ضامودة  بعد  ينقلك  �لذي  �ل�ضفلتي  �لطريق  تاأخذ  ثم 
�خلز�مى  عبر  يدخل  حيث  �ل�ضمال  يف  �لربيع  مناطق 
و�ل��زرق��اء  �خل�����ض��ر�ء  �مل���روج  عينك  ومت���اأ  �ضيارتك  �إىل 
لأودية  �لطبيعة �جلبلية  �لأف��ق ميينًا حيث  نحو  �لتي متتد 
�لدهناء  و�ضحر�ء  �ليمني  نحو  "�ملحوى"  منطقة  وت��ال 
�لفاتنة نحو �لي�ضار. �لطريق ذو �مل�ضار �لو�حد يعّج مبئات 
�ل�ضيار�ت �لتي ت�ضلكه ذهابا و�إيابا متنّقلني فيه بني قرى 
�لهادئة  لينه  �ضغرة مثل �حلدقة ورغ��وة وم��رورً� مبدينة 
ثم  هنا،  تقريبًا  تنتهي  �لتي  �لدهناء  على �ضفاف �ضحر�ء 
جنبًا  �ضماًل.  وعرعر  و�لعويقيلة  رفحاء  نحو  �لطريق  �إىل 
�إىل جنب مع �لعدد �لهائل من �ل�ضعوديني، يلفت �نتباهك 
مئات �ل�ضيار�ت �لكويتية و�لقطرية �لتي ترتاد هذ� �لطريق 
بكثافة �إىل �لدرجة �لتي تعتقد فيها �أنك بالقرب من مركزي 
حدود �لرقعي بالقرب من �لكويت �أو مركز �ضلوى بالقرب 
ماذ�  عنهما.  �لأم��ي��ال  مئات  تبتعد  �أنها  حني  يف  قطر  من 
هناك؟ وما �ضر هذه �لإقبال �لكبر �لذي تر�ه �لآن يف كل 

ناحية من هذ� �لطريق؟
يف  �جلمهور  من  �لكبر  �لعدد  هذ�  جذبا  مهمان  �ضيئان 
حمليًا(  ُي�ضّمى  كما  �لفقع  )�أو  �لكماأ  هما  �لعربي  �خلليج 
�ملهم  �لآخ��ر  و�لعن�ضر  �لآن،  و�نت�ضر  بالظهور  ب��د�أ  �ل��ذي 
�لأمكنة  ه��ذه  م��اأ  �ل���ذي  �لأخ�����ض��ر و�لأزرق  �ل��ل��ون  وه��و 
وح���ّول���ه���ا �إىل م��ن��اظ��ر ج��م��ي��ل��ة جت����ذب ه�����و�ة �ل���رح���ات 
ب��ع��ي��دً� عن  و�مل��ت��ن��ّزه��ني �ل��ذي��ن يبحثون ع��ن �ل���ض��رتخ��اء 

�ضجيج �ملدن و�ضو�ضائها.
ملحافظة  �لتابعة  �ل�ضغرة،  �لتاريخية  لينة  مدينة  حتّولت 

منها،  �جلنوب  �إىل  تقريبًا  كم   100 عنها  وتبعد  رفحاء 
�ل�ضارع  ماأ  �ل��ذي  �لكماأ  �ضوق  حيث  �ضاخبة  مدينة  �إىل 
�لرئي�س فيها بال�ضيار�ت ب�ضبب �لإقبال �لكبر من �لزّو�ر 
على �ضر�ء هذ� �لفطر �لنادر �لذي يبد�أ بيعه �ضباحًا وي�ضل 

�إىل ذروته مع �ضاعات �لغروب.
ن��ادرً� و�ضوقًا  �ل��زو�ر خلق مو�ضمًا  �لكبر من  �لعدد  هذ� 
يحتاجها هذ�  �لتي  �لتجارية  �لن�ضاطات  للكثر من  ر�ئجة 
�لنوع من �لزّو�ر مثل �ملخّيمات ذ�ت �خلدمات �لأ�ضا�ضية 
يندر  �إن��ه  �إذ  �ل��ع��ائ��ات  وخا�ضة  �ل����زّو�ر  يحتاجها  و�ل��ت��ي 

وجود �ضقق وفنادق خدمية قريبة من �ملكان.
لتوفر  �مللّحة  �حل��اج��ة  فر�س  �لكبر  �ل��ع��دد  ه��ذ�  �أن  كما 
خدمات �لنظافة و�إز�لة �لنفايات من قبل �لبلديات �مل�ضرفة 
على �ملكان �إذ يبدو �أن �حلاجة قائمة �إىل توفر هذه �خلدمة 

على فرتتني يف �ليوم �لو�حد.
بقي �ضي �آخر ملفت لانتباه وهو �حلاجة هنا �إىل ��ضتغال 
هذ� �لعدد �لكبر من �لزو�ر من د�خل �ململكة ودول �خلليج 
يف ترويج �ل�ضياحة هنا باململكة باإقامة �مل�ضاريع �ملو�ضمية 
وتقدمي �خلدمات �لتي يحتاجها �لزو�ر. وقد �أح�ضنت هيئة 
�إقامة  يف  �ضنعًا  عبد�لله  بن  تركي  �لإم��ام  حممية  تطوير 

فعاليات �ضتاء درب زبيدة يف �ضوق لينة �لتاريخي.
يف �ململكة مقّومات �ضياحية جّذ�بة كبرة تنتظر �ل�ضتغال.

@sal1h

سياحة شتائية

خالد عبد �لرحمن �لعو�ض
@khaledalawadh
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با�ستثمارات مليارية واتفاقيات  افتتاحي حافل  "ليب23" اأعماله، بعد يوم  الدويل  التقني  املوؤمتر  يوا�سل 

تعاون واإطالق من�سات حيوية. واأعلن موؤمتر "ليب23" �سمن فعالياته لليوم الثاين اأم�س، حزمة من الإطالقات 

التقنية بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولر، ت�ستمل على برامج دعم ومتويل عديدة، ويف مقدمتها اإطالق برنامج 

داعم وممكن لل�سركات التقنية النا�سئة ذات النمو املت�سارع لت�سبح �سركات مليارية.

 البالد - الريا�س

 »ليب23« يوا�سل جل�ساته ومبادراته للم�ستقبل 

 �سهد املوؤمتر يف يومه الثاين عدة جل�سات حوارية ناق�ست العديد من الق�سايا ذات 

لتحقيق  ال�سحابي  التخزين  حول  جل�سة  ومنها  العامل،  يف  التقنية  مب�ستقبل  ال�سلة 

م�ستهدفات روؤية ال�سعودية 2030، وتعزيز دور اململكة كوجهة لالبتكارات والأعمال 

الرقمية، �سارك فيها عدد من امل�سوؤولني واخلرباء يف قطاع التقنية والعلوم، موؤكدين 

اأهمية التقنية يف بناء امل�ستقبل ودعم العقول املبدعة واإتاحة ال�سفر للف�ساء.

منظومة سحابية 
�سوك  جاي  »اأوراك���ل«  �سركة  يف  املعلومات  ق�سم  مدير  م  ق��دَّ الأم�س،  فعاليات  خالل 

م�سرق،  م�ستقبل  بناء  يف  التقنية  ودور  ال�سحابية  التكنولوجيا  عن  عر�سًا  اإيفانز، 

مناطق  ثالث  وجود  اإىل  لفتًا  القت�ساد،  وتنمية  الدخل  م�سادر  وحتديث  وتنويع 

يف  والثالثة  امل�ستقبل  نيوم  يف  والثانية  ج��دة،  يف  الأوىل  اململكة  يف  �سحابية 

الريا�س، واأن ال�ستثمار يف هذا اجلانب يحتاج لنحو 5 مليارات دولر.

الرقمية  احلو�سبة  ق�سم  رئي�س  النمو  لق�سم  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  جانبه،  م��ن 

للنمو  املحفزة  العنا�سر  كل  من  لال�ستفادة  نيوم  �سعي  فونتانا،  فابيو  »نيوم«  يف 

با�ستخدام الطاقة اخل�سراء، والت�سنيع واحلو�سبة ال�سحابية، ل �سيما بعد اإتاحتها 

خالل العامني املا�سيني.  اأي�سا حظي قطاع ال�سناديق ال�ستثمارية   % بن�سبة 90 

ا�ستثمارية  �سناديق   8 اإط��الق  مت  الثاين  اليوم  فعاليات  وخالل  املوؤمتر،  باهتمام 

بقيمة 646 مليون دولر، وتهدف امل�ساريع جمتمعة اإىل جعل اململكة وجهًة لالبتكار 

وت�سريع  واملتو�سطة،  النا�سئة  ال�سركات  منو  دعم  عرب  الرقمية  الأعمال  وريادة 

�سناعة الألعاب الإلكرتونية.

تقدم تقني
 وكان عدد من الوزراء قد تناولوا خالل م�ساركاتهم، الق�سايا الرئي�سية 

ذات ال�سلة بالثورة ال�سناعية الرابعة، مبا يف ذلك اللتزام بت�سخري 

تر�سخ  التي  النا�سئة  الفر�س  ودعم  القت�ساد  لتنويع  التقنية  هذه 

كالاًّ  اجلل�سة  ا�ست�سافت  حيث  ودويل،  اإقليمي  كمركز  اململكة  مكانة 

من وزير القت�ساد والتخطيط في�سل الإبراهيم، ووزير ال�ستثمار 

بندر  املعدنية  وال���روة  ال�سناعة  ووزي���ر  الفالح،  خالد  املهند�س 

اخلريِّف، ورئي�س »�سدايا« الدكتور عبدالله الغامدي، واأدارت اجلل�سة 

املدير العام ملركز الثورة ال�سناعية الرابعة التابع للمنتدى القت�سادي 

ال�ستثمارات  فر�س  ال��وزراء  واأك��د  البحريان.  ب�سمة  الدكتورة  العاملي 

التقنية الواعدة يف اململكة، واأهمية تعزيز ال�سراكات والتعاون بني القطاع 

ال�سباب  دور  ودع��م  اجلديدة،  الأعمال  من��اذج  وتطبيق  واخلا�س،  احلكومي 

واملراأة يف العلوم والتكنولوجيا واملعرفة والبيانات، واأدوار ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة وال�سركات النا�سئة كجهات حمركة لالبتكار.

كيب تاون- واس
اأكد نائب وزير ال�سناعة والروة املعدنية ل�سوؤون التعدين املهند�س 

جلعل  امل��ل��ي��ارات  ت�ستثمر  اململكة  اأن  امل��دي��ف��ر،  �سالح  ب��ن  خ��ال��د 

البيانات اجليولوجية مف�سلة ومتاحة وميكن الو�سول اإليها 

قدر الإمكان، وذلك لدعم التنمية القت�سادية حول �سال�سل 

وت�ستمر  بال�ستك�ساف  ت��ب��داأ  التي  املتكاملة  القيمة 

التعدين  مبوؤمتر  كلمته  يف  وقال  الت�سنيع.  حتى 

ت��اون  كيب  يف  2023م"  "اإندابا  الأف��ري��ق��ي 

اأفريقيا:  "�سركاء  بعنوان  اأفريقيا،  بجنوب 

يف  " اإننا  ال�سعودية":  العربية  اململكة 

املعادن  ب�ساأن  العامل، متفائلون  الكثري من دول  اإىل جنب، مع  اململكة جنبًا 

قطاع  على  الرتكيز  اإىل  م�سريًا  2023م"،  عام  خالل  القارة  يف  والفلزات 

التعدين يف اأفريقيا من خالل الهتمام مبعادن حتويل الطاقة؛ مثل: النحا�س 

والبالتني والليثيوم والنيكل والكوبالت وغريها لتلبية الطلب العاملي منها.

اململكة  يف  امل��ت��واف��رة  الهائلة  الفر�س  على  ال�سوء  ال��وزي��ر  نائب  و�سلَّط 

ال�ستثمار  نظام  حتديث  من  بداية  التعدين،  قطاع  تطوير  يف  وجهودها 

حوافز  ويوفر  للقطاع،  النظامية  التحتية  البنية  ل  ي�سكِّ ال��ذي  التعديني، 

لل�سركات  للغاية  مت�ساوية وتناف�سية  للم�ستثمرين، ومنها معدلت �سرائب 

املحلية والدولية، وطريقة �سهلة ومن�سفة و�سفافة لتاأ�سي�س �سركات مملوكة 

لالأجانب بن�سبة 100 %.

البالد - جدة
امل�سريف  القطاع  من  ال�سغر  ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املقدمة  الت�سهيالت  ارتفعت   

و�سركات التمويل يف اململكة بنهاية الربع الثالث 2022م، اإىل نحو 228.03 مليار ريال، وبزيادة 

قدرها 14 % مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق له، والتي بلغت اآنذاك 200.4 مليار ريال. 

وبح�سب البيانات ال�سادرة عن البنك املركزي ال�سعودي، بلغت التمويالت املقدمة من القطاع 

% من اإجمايل الت�سهيالت، و15.5 مليار   93 212.6 مليار ريال، ما ميثل  امل�سريف 

املن�ساآت  %.  وا�ستحوذت   7 يعادل  ما  التمويل  �سركات  ت�سهيالت مقدمة من  ريال 

املتو�سطة على 64 % من اإجمايل الت�سهيالت املقدمة من القطاع امل�سريف، ما 

 61.6 ال�سغرية  املن�ساآت  ح�سة  بلغت  بينما  ري��ال،  مليار   136.6 يعادل 

مليار ريال، فيما ا�ستحوذت املن�ساآت ال�سغرية على 7.17 مليار ريال 

بلغت  كما  التمويل،  �سركات  من  املقدمة  الت�سهيالت  اإجمايل  من 

ح�سة املن�ساآت املتو�سطة نحو 4.87 مليار ريال.

البالد - الرياض
اخل��ري��ف،  ب��ن��در  املعدنية  وال����روة  ال�سناعة  وزي���ر  ��ن  د���سّ

الإ�سدار اجلديد من من�سة "�سناعي" التي �ست�سم اأكر 

من 30 خدمة يتم تقدميها اإلكرتونيًا للم�ستثمرين يف 

القطاع ال�سناعي، وذلك بح�سور حمافظ هيئة 

احلكومة الرقمية املهند�س اأحمد ال�سويان، 

ونائب وزير ال�سناعة والروة املعدنية 

وم�ساعد  الزامل،  اأ�سامة  املهند�س 

وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال�����روة 

امل����ع����دن����ي����ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور 

�سامي احلمود. 

 ي�سمل التحديث اجلديد للمن�سة عددًا من اخلدمات الرقمية ملواكبة 

برنامج "م�سانع امل�ستقبل" الهادف اإىل زيادة تبني امل�سانع لأف�سل 

ورفع  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  جم��الت  يف  العاملية  املمار�سات 

التناف�سية  والقدرة  املاهرة  والكوادر  الت�سغيلية  الكفاءة  م�ستوى 

وقال  ال�ستثمارية.  الفر�س  وط��رح   ، الإنتاج  تكاليف  وتخفي�س 

بن�سبة  امل�سانع  عدد  زيادة  ت�ستهدف  الوزارة  اإن  الزامل،  املهند�س 

بحجم  وال��و���س��ول  املقبلة،  اخلم�س  ال�����س��ن��وات  خ��الل   %  50
ال�ستثمارات ال�سناعية الإ�سافية اإىل 1.4 ترليون ريال، كما تهدف 

م�سانع  اإىل  م�سنع   4000 حتويل  اإىل  امل�ستقبل  م�سانع  حزمة 

متقدمة ت�سغيليًا وتقنيا وذلك لالرتقاء مب�ستوى الن�سج الرقمي.

1.4ترليون استثمارات صناعية مستهدفة 

تحفيز االستثمار التعديني في المملكة

 ارتفاع التسهيالت المصرفية للمنشآت الصغيرة

إعداد
 االستعراض الوطني 

للتنمية المستدامة 
البالد - الرياض

العمل  ور���س��ة  وال��ت��خ��ط��ي��ط،  الق��ت�����س��اد  وزارة  ع��ق��دت 

ال�ستعرا�س  لإع���داد  عمل  ور���س  خم�س  اأ�سل  من  الأوىل 

يف  املحرز  بالتقدم  املعني  للمملكة  الثاين  الطوعي  الوطني 

من  اأك��ر  وم�ساركة  بح�سور  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  حتقيق 

150 م�ساركًا يت�سمن ممثلي اجلهات احلكومية، والقطاع اخلا�س، 
والقطاع الثالث.

التي تعمل   ،17 ال�  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  الور�سة مقدمة عن  وتناولت 

اململكة ودول العامل على حتقيقها بحلول عام 2030م، بالإ�سافة اإىل ت�سليط 

ال�سوء على املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى الذي يعقد يف مقر الأمم املتحدة يف 

نيويورك ، التي ت�ستعر�س  فيه الدول مدى تقدمها املحرز يف حتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.

���س��ارك��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ي���ذك���ر 

ال�سيا�سي  امل��ن��ت��دى  اأع���م���ال  يف 

املا�سي  يوليو  يف  امل�ستوى  الرفيع 

اأبرز الإ�سهامات  2022م، ل�ستعرا�س 
خم�سة  لتحقيق  امل�ستقبلية  واخل���ط���ط 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من  حمددة  اأهداف 

بني  وامل�����س��اواة  اجل��ي��د،  التعليم  وه��ي   ،17 ال��� 

الرب،  امل��اء، واحل��ي��اة يف  اجلن�سني، واحل��ي��اة حتت 

وعقد ال�سراكات لتحقيق الأهداف.

مصادر الدخل وتنمية االقتصاد
  االستثمار في التكنولوجيا السحابية
دور الصناديق والمنشآت الصغيرة
 دعم الشباب والمرأة في التكنولوجيا

1234

محاور وقضايا

مجلس االستدامة
اأعلنت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

البحث  تنمية  وه��ي��ئ��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

وال��ت��ط��وي��ر والب���ت���ك���ار، و���س��رك��ة 

مايكرو�سوفت، عن ت�سكيل »جمل�س 

لتحولت  لال�ستجابة  ال�ستدامة«؛ 

القت�سادات املُ�ستدامة، وذلك �سمن 

التزام اململكة بتنفيذ اأهداف التنمية 

املُ�����س��ت��دام��ة، وت��ط��لُّ��ع��ات روؤي��ت��ه��ا 

الطموحة.

مهارات مالية
اأط��ل��ق ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال�����س��ع��ودي 

حلديثي  امل��ه��ن��ي  التعليم  ب��رن��ام��ج 

التخرج بن�سخته الثالثة، وي�ستهدف  

متدربًا   38 وتدريب  وتاأهيل  اإعداد 

وخريجات  خريجي  م��ن  وم��ت��درب��ًة 

واجلامعات  ال�سعودية  اجلامعات 

ال��دول��ي��ة، م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 

تعزز  امل��ه��ارات  من  جمموعة  تنمية 

من دورهم يف ال�سناعة املالية.

تنمية مجتمعية
ال�سناعية  التجارية  الغرفة  تنظم 

باملدينة املنورة الثالثاء املقبل، لقاًء 

التعدين  ق��ط��اع  »م�ساهمة  بعنوان 

�سمن  وذلك  املجتمعية«  التنمية  يف 

تنظمها  التي  التعريفية  الأن�سطة 

الغرفة هذا العام، وي�ست�سيف وكيل 

املعدنية  وال��روة  ال�سناعة  وزارة 

ل��الم��ت��ث��ال وال���رق���اب���ة ال��ت��ع��دي��ن��ي��ة 

ب���ن حم��م��د فقيه،  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س 

وعددًا من املخت�سني.

تمويالت مليارية
للشركات التقنية الناشئة

يوا�سل "معر�س ال�سعودية الرقمية" 

امل�سارك يف املوؤمتر حتت �سعار "وطُن ُمْبَتِكر 

مل�ستقبل طموح"، فعالياته، مب�ساركة كربى اجلهات 

احلكومية واخلا�سة، و�سركات التقنية والت�سالت 

املحلية والدولية، وي�سمل 12 ركنًا ت�سم ال�سحة 

الرقمية، والتقنيات الأمنية، وتقنيات التعليم، والنقل 

واخلدمات اللوج�ستية، والعمل واملوارد الب�سرية، 

والتقنيات املالية، واملحاكم الفرتا�سية، 

وال�سياحة والثقافة، واملدن الذكية، 

والقت�ساد الرقمي، وركن 

�سيوف الرحمن.

يف اإطار مبادرات اجلهات امل�ساركة يف املوؤمتر، 

اأطلق بنك الريا�س متوياًل للمن�ساآت العاملة يف قطاع 

الت�سالت وتقنية املعلومات بقيمة مليار دولر، كما 

اأعلن الربنامج الوطني لتنمية قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات، اإطالق 6 منتجات جديدة داعمة مببلغ  430 

مليون دولر لتمكني ريادة الأعمال الرقمية ، وا�ستقطاب 

ال�سركات التقنية العاملية. كما اأطلق البنك ال�سعودي 

الفرن�سي حمفظة متويلية بقيمة مليار دولر، فيما 

اأعلن برنامج ال�سركات املليارية عن قائمة 

ال�سركات التي �ستحظى بالدعم لتحويلها 

اإىل �سركات مليارية.

السعودية الرقمية

تمويالت ومنتجات
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فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة

�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع

جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
بينما خلف الزلزال العنيف الذي �سرب اأم�س الأول مناطق يف تركيا و�سوريا، 

باأكملها، ودمر م�ست�سفيات  �سكنية  مبان  انهيار  دمار وا�سعة، وت�سبب يف  م�ساهد 

وخلف اآلف اجلرحى وامل�سردين، اأعلن مركز ر�سد الزلزل الأوروبي املتو�سطي 

اأن زلزاًل بقوة 5.7 درجة هز �سرق تركيا اأم�س )الثالثاء(، م�سيفًا اأن الزلزال كان 

على عمق 46 كيلومرتًا. يف وقت ا�ستنفرت دول العامل لإر�سال امل�ساعدات لرتكيا 

حوايل  بعد  لالرتفاع  واملرجحة  الأح��دث  الر�سمية  احل�سيلة  واأظهرت  و�سوريا. 

ع�سرين �ساعة من اأوىل الهزات البالغة قوتها 7,8 درجات والتي �سعر بها يف لبنان 

وقرب�س و�سمال العراق، مقتل قرابة خم�سة اآلف �سخ�س، 3381 يف تركيا وفقًا 

للهيئة العامة لإدارة الكوارث )اأفاد( واأكرث من 1440 يف �سوريا. ويعرقل �سوء 

الأحوال اجلوية يف منطقة الأنا�سول الرتكية عمل فرق الإنقاذ، ويزيد من معاناة 

الناجني الذين يعانون الربد حتت اخليام التي ن�سبت وحول مواقد النريان التي 

اأقيمت يف املناطق املنكوبة.

وقد اأظهرت لقطات جوية ن�سرتها موؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية حجم الدمار، الذي 

بالكامل  �سكنية مهدمة  الفيديو مباين  تركيا، حيث يظهر  املدمر يف  الزلزال  خلفه 

وت�ساعد اأعمدة الدخان من املباين املدمرة جراء الزلزال يف عدة مناطق تركية.

واأ�سفرت الزلزل التي �سربت تركيا و�سوريا الثنني عن مقتل اأكرث من خم�سة 

اآلف �سخ�س، بح�سب تقارير ر�سمية جديدة �سدرت الثالثاء، فيما ل يزال عنا�سر 

الإنقاذ يحاولون انت�سال ناجني من حتت الأنقا�س.

يف  يحدث  ما  اإزاء  املنظمة  قلق  عن  اأم�س،  العاملية  ال�سحة  منظمة  مدير  وعرب 

مناطق يف تركيا و�سوريا، مبينًا اأن فر�س العثور على ناجني تقل مع مرور الوقت، 

وذلك بعد وقوع الزلزال املدمر الذي اأودى بحياة الآلف. وقال تيدرو�س اأدهانوم 

جنيف:  يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  اجتماع  يف  جيربي�سو�س 

و�سوريا  تركيا  يف  الزلزال  �سحايا  اأعداد  تزايد  مع  الزمن  مع  �سباق  يف  "نحن 
وت�ساوؤل فر�س العثور على ناجني اأحياء"، فيما قال الرئي�س الرتكي رجب طيب 

ال��ك��وارث الطبيعية يف  اأك��رب  ب��الده من  ال��ذي �سرب  ال��زل��زال  اإن  اأم�س،  اأردوغ���ان 

التاريخ، م�سيفًا: "الدمار يف املنطقة يت�سبب يف اإعاقة عمليات الإنقاذ"، م�سريًا اإىل 

اإن�ساء 54 األف موقع لالإيواء يف مناطق الزلزال، معلنًا 10 مدن مت�سررة كمناطق 

كوارث، وتنكي�س الأعالم حتى يوم 12 فرباير حدادًا على �سحايا الزلزال، واإعالن 

حالة الطوارئ 3 اأ�سهر يف املناطق املت�سررة. وقال اإن 70 دولة عر�ست امل�ساعدة 

يف البحث والإنقاذ بعد الزلزال.

العالم يستنفر إلنقاذ ضحايا الزلزال
هزة جديدة ت�سرب تركيا

البالد - وكاالت
اإىل  الغربية  الأ�سلحة  حذرت رو�سيا من خطورة و�سول �سحنات 

وزير  واأعلن  حاد.  ت�سعيد  اإىل  ت��وؤدي  قد  اأنها  اإىل  م�سرية  اأوكرانيا، 

�سحنات  اأن  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�س  �سويغو،  �سريغي  الرو�سي،  ال��دف��اع 

اأوكرانيا تدفع حلف �سمال الأطل�سي فعليًا اإىل  الأ�سلحة الغربية اإىل 

ال�سراع، حمذرًا من اأن ذلك قد يوؤدي اإىل م�ستوى ل ميكن التنبوؤ به 

من الت�سعيد. وقال �سويغو اإن الوليات املتحدة وحلفاءها يحاولون 

لالأنباء،  اإنرتفاك�س  لوكالة  وفقًا  الإم��ك��ان،  ق��در  ال�سراع  اأم��د  اإط��ال��ة 

ثقيلة  هجومية  اأ�سلحة  توفري  يف  بداأوا  ذلك،  يفعلوا  "حتى  م�سيفًا: 

وحث اأوكرانيا عالنية على ال�ستيالء على اأرا�سينا".

اأوكرانيا يتقدم  اأن هجوم مو�سكو الأخري يف �سرق  واأكد �سويغو 

وتطالب  وا���س��ع��ًا،  رو���س��ي��ًا  ه��ج��وم��ًا  كييف  تتوقع  وق��ت  يف  بنجاح 

املعارك  اإن  وقال  وت�سريعها.  الع�سكرية  م�ساعداته  مب�ساعفة  الغرب 

راهنًا تتقدم بنجاح يف منطقتي باخموت وفوغليدار. وذكر عمليات 

ال�سيطرة الأخرية على 7 بلدات مبا فيها �سوليدار املجاورة لباخموت، 

التي ان�سحبت منها القوات الأوكرانية يف يناير.

وك�سف حاكم اأوكراين يف وقت �سابق، اأن رو�سيا تر�سل تعزيزات 

اإىل �سرق اأوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبداأ الأ�سبوع املقبل على 

�سهور. وقال حاكم منطقة  ت�سهد معارك �سارية منذ  امتداد جبهة 

"ن�سهد  الأوك��راين:  للتلفزيون  وفقًا  جايداي،  �سريهي  لوغان�سك، 

ن�سر املزيد واملزيد من الحتياطيات الرو�سية يف اجتاهنا، ون�سهد 

ب�سكل  ُت�ستخدم  ذخ��رية  يجلبون  اإنهم  العتاد.  من  املزيد  اإدخ���ال 

خمتلف عن ذي قبل. مل يعد هناك ق�سف على مدار ال�ساعة. بداأوا 

يوفرون جهدهم ا�ستعدادًا لهجوم وا�سع النطاق. �سي�ستغرق الأمر 

على الأرجح 10 اأيام حل�سد الحتياطيات. بعد 15 فرباير نتوقع 

هذا الهجوم يف اأي وقت".

توحيد اجلي�س الليبي

البالد - وكاالت
التقى رئي�سا اأركان اجلي�س يف غرب و�سرق 

ليبيا، حممد احلداد، وعبد الرزاق الناظوري، 

قد  مهم  اجتماع  يف  بنغازي،  مبدينة  اأم�����س 

يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  اإىل  ي��ق��ود 

البالد. وقالت و�سائل اإعالم حملّية، اإن رئي�س 

الغربية  باملنطقة  للجي�س  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان 

بنغازي،  مدينة  اإىل  ت��ّوج��ه  احل���داد،  حممد 

عبدالرازق  ال�سرقية  باملنطقة  نظريه  للقاء 

توحيد  �سبل  مناق�سة  اأج��ل  م��ن  ال��ن��اظ��وري، 

الع�سكرية، يف اجتماع، �ستح�سره  املوؤ�س�سة 

كذلك قيادات ع�سكرية من الطرفني.

اعتداءات بحق املعتقلني

البالد - وكاالت
تعر�س  م�ساألة  جمددًا  الواجهة  اإىل  عادت 

لالغت�ساب  اإيران  يف  واملحتجات  املحتجني 

والعتداءات الوح�سية، حيث ن�سرت �سحيفة 

عن  جديدًا  تقريرًا  الربيطانية  »الغارديان« 

اغت�ساب واعتداء بحق عدد من املتظاهرين 

يف  الحتجاجات  قمع  خ��الل  واملتظاهرات 

الأ�سهر الأخرية باإيران.

الذكور  من  اإيرانيًا  متظاهرًا   11 وك�سف 

والإناث، اأنهم تعر�سوا لالغت�ساب والعتداء 

الأمن  قوات  اأيدي  على  والتعذيب  وال�سرب 

اأث��ن��اء وج��وده��م ره��ن الح��ت��ج��از، كما اأف��اد 

املتظاهرين  ه��وؤلء  بع�س  بتعر�س  التقرير 

اأو يف  ال�����س��رط��ة،  ���س��ي��ارات  ل��الع��ت��داء يف 

يف  اآخرين  على  العتداء  مت  بينما  ال�سارع، 

مراكز ال�سرطة اأو ال�سجون.

روسيا.. تدخل الناتو يهدد بالتصعيد
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»صور وأرسل«
خدمة لتح�ضني امل�ضهد احل�ضري

معالجة البالغات عبر أمانات المناطق والبلديات 

يقدم تطبيق بلدي خدماته لأكرث من 2،2 مليون م�ضتخدم يف خمتلف مناطق اململكة، حيث يهدف اإىل حت�ضني جودة م�ضتوى اخلدمات 
البلدية املقدمة يف جميع اأمانات وبلديات اململكة، وتفعيل دور امل�ضتفيدين ك�ضركاء فاعلني، وحت�ضني م�ضتوى ر�ضاهم وتعزيز م�ضتوى 
ال�ضفافية بني جهات القطاع البلدي، وخالل الفرتة املا�ضية اأعلن تطبيق "بلدي" ا�ضتقباله اأكرث من 1،7 مليون بالغ ت�ضوه ب�ضريًا عرب 
التطبيق من خالل خدمة "�ضور واأر�ضل"، التي تهدف لتمكني اأفراد املجتمع واإ�ضراكهم يف حت�ضني امل�ضهد احل�ضري لالإ�ضهام يف حتقيق 

م�ضتهدفات برنامج جودة احلياة - اأحد برامج روؤية اململكة 2030 -.

البالد � جدة

الت�ضوه  معاجلة  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
امل��واط��ن��ني  ت��وع��ي��ة  اإىل  ال��ب�����ض��ري 
وامل��ق��ي��م��ني وت���ع���زي���ز دوره������م يف 
وذل��ك  احل�����ض��ري،  امل�ضهد  حت�ضني 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة الأم���اك���ن 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة والإب�����الغ عن 
الت�ضوه الب�ضري من خالل ت�ضوير 
تطبيق  ع��رب  واإر���ض��ال��ه��ا  امل��خ��ال��ف��ة 
البالغ  مع  التعامل  ليتم  "بلدي"، 
ومعاجلته من خالل اأمانات املناطق 

والبلديات التابعة لها.
الب�ضري  الت�ضوه  بالغات  و�ضملت 
عدة ت�ضنيفات، منها خملفات البناء، 
النظافة العامة، حواجز احلفريات، 
اأعمدة  التعديات،  ال�����ض��وارع،  حفر 
الإنارة، الأر�ضفة املتهالكة وغريها، 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ت���ق���دمي ب���الغ���ات حت�����ض��ني امل�����ض��ه��د 
يف  "بلدي"  تطبيق  عرب  احل�ضري 

جميع مدن وحمافظات اململكة.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ���ض��م��ن ع��دد 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأ���ض��ه��م��ت بها 
والقروية  البلدية  ال�ضوؤون  وزارة 
ج��ودة  ب��رن��ام��ج  �ضمن  والإ���ض��ك��ان 
اململكة  روؤية  برامج  – اأحد  احلياة 

2030 -، بهدف الرتقاء باخلدمات 
املقدمة وتوفري اأ�ضلوب حياة اأف�ضل 

ل�ضكان اململكة وزوارها.
اأم��ان��ة  ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق رف��ع��ت 
 32،608 من  اأك��رث  ج��دة  حمافظة 
البناء  خم��ل��ف��ات  م��ن  مكعبة  اأم��ت��ار 
وال���ه���دم، خ���الل ���ض��ه��ر ن��وف��م��رب من 
جهود  �ضمن  وذل��ك  املا�ضي،  ال��ع��ام 
الأمانة يف حت�ضني امل�ضهد احل�ضري 

لالرتقاء بجودة احلياة.
اأمانة حمافظة جدة قامت  اأنَّ  يذكر 
مظاهر  ملعاجلة  جهودها  بتكثيف 
املحافظة،  يف  الب�ضري  الت�ضوه 
م��رتًا   7،658 م��ع��اجل��ة  مت  ح��ي��ث 
م��رب��ع��ًا م���ن ال��ك��ت��اب��ات امل�����ض��وه��ة 
 3،089 وم���ع���اجل���ة  ل���ل���ج���دران، 
من   322 واإزال���ة  نفايات،  حاوية 
املخالفة،  اخل��ر���ض��ان��ي��ة  احل��واج��ز 
اللوحات  م��ن   16،861 واإزال����ة 

الإعالنية املخالفة.
انطالقًا  تاأتي  جهودها  اأنَّ  واأك��دت   
م��ن ح��ر���ص الأم���ان���ة ع��ل��ى تطبيق 
امل�ضهد  وحت�ضني  النظافة  معايري 
احل���������ض����ري، وم���وا����ض���ل���ة اإزال������ة 

الت�ضوهات الب�ضرية.

اأهداف  تطبيق بلدي

تحسين جودة مستوى 
الخدمات البلدية

تفعيل دور المستفيدين 
كشركاء فاعلين

تعزيز الشفافية في 
القطاع البلدي 123



إزالة التشوهات بعروس المصائف

برنامج معاجلة الت�صوه الب�صري

تعزيز اإليجابيات بالحدائقرفع مستوى جودة الحياة 12

صيانة النوافير والميادين والحدائق 
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مانحة   اخل�صرة،  وت�صكل  باذخ،  مو�صيقى  اإيقاع  يف  واحلدائق  وال�صوارع  اجلماليات  م�صاهد  تتداخل  الطائف،  مدينة  يف 
احل�صري  امل�صهد  حت�صني  جهود  تعزيز  على  الطائف  اأمانة  تعمل  حيث  واجلمال،  الده�صة  من  عطرًا  واملنتزهات  ال�صوارع 
وبرنامج جودة احلياة من خالل تنفيذ خطة عمل ميدانية ل�صيانة وت�صغيل النوافري وال�صالالت املائية، �صمن برامج ال�صيانة 

الدورية للمرافق البلدية، وا�صتمرار اأعمال معاجلة الت�صوه الب�صري.

البالد � الطائف

ل��ل��ح��دائ��ق  ال��ع��ام��ة  االإدارة  واأو����ص���ح���ت 
�صملت  ال�����ص��ي��ان��ة  اأع���م���ال  اأن  وال��ت��ج��م��ي��ل 
ال���ن���واف���ري مب����داخ����ل وخم�������ارج امل��دي��ن��ة 
وذلك  واحلدائق،  وباملتنزهات  وبامليادين 
و�صملت  امل��راف��ق،  ه��ذه  اأداء  ج���ودة  ل��رف��ع 
�صبكة  مت��دي��دات  فح�ص  ال�صيانة  اأع��م��ال 
امل��ي��اه وامل�����ص��خ��ات وامل��ر���ص��ات واالإن����ارة 
بها  املحيط  وال�صياج  ال�صالمة  وو�صائل 
التالف  وتغيري  الكهربائية،  والتمديدات 
منها، و�صمل الربنامج �صيانة اأكرث من 33 
نافورة و�صالاًل مبواقع خمتلفة من املدينة.
ت�صغيل  على  تعمل  اأن��ه��ا  االأم��ان��ة  وبينت 
ي��ع��زز املظهر  ال��ن��واف��ري وال�����ص��الالت مب��ا 
حت�صني  يف  وت�صاهم  للمدينة،  اجل��م��ايل 
ا�صتمرار  اإىل  واأ�صارت  احل�صري،  امل�صهد 
ت�صمل  وال��ت��ي  ال�صاملة،  ال�صيانة  ب��رام��ج 
ج��م��ي��ع امل����راف����ق ال��رف��ي��ه��ي��ة واخل��دم��ي��ة 
من  واال���ص��ت��ف��ادة  وال�����ص��واح��ي،  بالطائف 
التح�صني  خ��ط��ة  دع���م  يف  ال�����ص��ت��اء  ف�����ص��ل 
للمرافق  ال�صاملة  وال�صيانة  والتجميل 

العامة.
مبادرة  الطائف  حمافظة  اأمانة  نّفذت  كما 
وطم�ص  ال��ب�����ص��ري��ة  ال��ت�����ص��وه��ات  الإزال������ة 
باملرافق  العام  للمنظر  امل�صّوهة  الكتابات 
ال���ع���ام���ة، مب�����ص��ارك��ة م��ن�����ص��وب��ي االأم���ان���ة 
مدير  واأو���ص��ح  متطوعًا.   30 م��ن  واأك���رث 

فايز  املوؤ�ص�صي  واالت�صال  االإع��الم  اإدارة 
جهود  �صمن  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اأن  الثبيتي 
مبادرة  اأهداف  لتحقيق  املتوا�صلة  االأمانة 
م��ع��اجل��ة ال��ت�����ص��وه ال��ب�����ص��ري وحت�����ص��ني 
وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  احل�����ص��ري  امل�صهد 
يف  واالإ�صكان  والقروية  البلدية  ال�صوؤون 
املبادرة  اأن  اإىل  م�صريًا  كافة،  اململكة  مدن 
املحافظة  وم��ي��ادي��ن  ����ص���وارع  ت�����ص��ت��ه��دف 
ملعاجلة الت�صوه الب�صري واحلد من ظاهرة 
برنامج  اأن  واأب��ان  اجل��دران.  على  الكتابة 
ياأتي  بالطائف  الب�صري  الت�صوه  معاجلة 
حتقيقًا مل�صتهدفات وزارة ال�صوؤون البلدية 
وال��ق��روي��ة واالإ���ص��ك��ان ال��رام��ي��ة اإىل رف��ع 

اململكة  لروؤية  وفقًا  احلياة  جودة  م�صتوى 
البلدي  القطاع  اأعمال  ولتطوير   2030
االإيجابيات  وتعزيز  ال�صلبيات  ومعاجلة 
للمدينة  ال���ع���ام  ب��امل��ن��ظ��ر  االه��ت��م��ام  ع���رب 
باملرافق  وااله��ت��م��ام  احل��دائ��ق  وتن�صيق 
ة وممرات امل�صاة وفق مبادرة اأن�صنة  العاَمّ
لتغطية  املبادرة  ا�صتمرارية  موؤكدًا  امل��دن، 
داعيًا  املحافظة،  و���ص��وارع  اأح��ي��اء  جميع 
جميع املواطنني واملقيمني اإىل التعاون يف 
الطائف،  الب�صري يف  الت�صوه  االإبالغ عن 
خالل  من  واأر�صل"  اأو  "�صور  حملة  عرب 
940 وق��ن��وات  م��رك��ز ال��ب��الغ��ات امل��وح��د 

التوا�صل الر�صمية التابعة لالأمانة.



حمالت رقابية على المعدات الثقيلة
البالد - مكة المكرمة

على  رقابية  حمالت  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  تنفذ 
لتح�سني  وذلك  املخالفة،  الثقيلة  والآليات  املعدات 
على  الغرامات  لئحة  تطبيق  مع  الب�سري،  امل�سهد 
حجز  عن  اأ�سفرت  والتعليمات،  لالأنظمة  املخالفني 
�سكني  مبنى  الأمانة  واأغلقت  خمالفة.  معّدات   10
امل�ستعملة وقطع  املركبات  لتخزين زيوت  ُي�ستخدم 
لال�سرتاطات  تفتقر  بيئة  يف  والإط�����ارات  الغيار 
وتهدد ال�سالمة العامة، مع اإفراغ املوقع على الفور.

ونفذت عمليات طمر 4 اآبار اأهلية وتاأمني خطورتها 
بالعا�سمة  قري�ش  وبطحاء  احل�سينية  حيي  يف 
املقد�سة، اإ�سافة اإىل معاجلة و�سيانة واإعادة تاأهيل 
العا�سمة  وط��رق��ات  ���س��وارع  يف  املتهالكة  ال��ط��رق 
الإب��الغ  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  ودع��ت  املقد�سة.  
ذلك  ُي�سهم  حيث  بلدي،  تطبيق  عرب  خمالفات  عن 
الت�سوه  ومعاجلة  احل�سري  امل�سهد  حت�سني  يف 

ببلدية  ممثلة  الق�سيم  اأمانة  اأنهت  بينما  الب�سري. 
لعام  يناير  �سهر  خ��الل  اخل���رباء  ري��ا���ش  حمافظة 
2023م، اأعمالها ملعاجلة اأ�سكال الت�سوه الب�سري 
واأو���س��ح  احل�����س��ري.  امل�سهد  لتح�سني  باملحافظة 
رئ��ي�����ش ب��ل��دي��ة ري���ا����ش اخل�����رباء ح��م��د ب���ن حممد 
اللحيدان، اأنه مت معاجلة حفر ال�سوارع والت�سققات 
الإ�سفلتية بطول 3245مرت مربع ، ورفع 10305 
 55 نحو  ومعاجلة  الإن�سائية،  املخلفات  من  طنًا 
م���رًتا م��رب��ع��ًا م��ن ال��ك��ت��اب��ات امل�����س��وه��ة ل��ل��ج��دران، 
املتهالكة  الأر���س��ف��ة  وم��ع��اجل��ة  اإ����س���الح  مت  ك��ذل��ك 
عدٍد  و�سيانة  طالئها،  مع  مربع  2935 مرت  بطول 
46 عامودًا، ورفع  بعدد  التالفة  الإن��ارة  اأعمدة  من 
14 حاجزًا، ومعاجلة  بعدد  احلواجز اخلرا�سانية 
النظافة داخل الأحياء بعدد حاوية  و�سع حاويات 
الأ���س��ج��ار  حت�سني  الأع���م���ال  �سملت  ك��م��ا  واح����دة، 

وامل�سطحات اخل�سراء بطول 1580 مرتًا.
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حت�سني امل�سهد الب�سري ب�»كورني�ش الألوان«

توا�سل اأمانة حمافظة جدة مع �سركائها، اإطالق مبادرات حت�سني امل�سهد الب�سري يف احلدائق وامليادين، ويف الواجهة البحرية، وذلك يف اإطار تعزيز جودة احلياة مت�سيًا مع اأهداف الروؤية 
2030، ويف مبادرة كورني�ش الألوان التي �سبق اأن اأطلقتها جمعية عيون جدة  اخلريية بالتعاون مع  اأمانة حمافظة جدة، على واجهة جدة البحرية، فاإن هذه املبادرة امل�سيئة، ت�ستقطب الزوار، 
و�سًا  ومتتد امل�ساهد  التي يت�سالح معها الب�سر، حيث يبدي زوار الواجهة البحرية �سعادتهم وانبهارهم مبا ي�ساهدونه من اآليات لتح�سني امل�سهد الب�سري على كورني�ش عرو�ش البحر الأحمر، ُخ�سُ

اأن هذه املبادرة ت�ساهم يف تعزيز فن الفراغ العام املفتوح والت�ساركي بهدف تطوير وحت�سني امل�سهد الب�سري يف امليادين واملحاور الرئي�سية باملحافظة.

البالد - جدة

للكورني�ش  الو�سطية  اجلزيرة  على  امل��ب��ادرة  ومتتد 
على  تنفيذها  وي��ت��م  م��رت،   4500 ب��ط��ول  اجل��ن��وب��ي 
العمراين  الت�سميم  رقي  لإظهار  و�سوًل  مراحل،   8
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه امل��ل��م��و���س��ة، وت��ع��زي��ز ت��ك��ام��ل الفن 
املعماريني  بتعاون  احل�سري  امل�سهد  يف  والعمارة 

م�ستوى  ورف��ع  احل�سريني،  وامل�سممني  والفنانني 
الفن  اأعمال  اإىل  الو�سول  الثقايف، مما يجعل  الوعي 
عالمات  وو�سع  الفنانني،  مواهب  واإظ��ه��ار  املعا�سر 

ب�سرية عالية اجلودة.
اإط��ار  ت��اأت��ي يف  امل��ب��ادرات  م��ث��ل  ه��ذه  اأن  اإىل   ي�سار 

ال�سراكة املجتمعية مع جمعية عيون اخلريية وغريها 
وتاأتي  واخلريية،  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من 
الطرق  يف  ج��دة  اأم��ان��ة  تنفذها  فعاليات  ع��دة  �سمن 
وامل��ي��ادي��ن  وال��ري��ا���س��ة  امل�����س��ي  ومم����رات  الرئي�سية 

واملباين والبوابات وغريها من املواقع.
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تفا�صيل  اأنها هواية �صمن  كما  الأ�صالة وامل��وروث،  اإرثًا وتقليدًا، يحمل يف طياته رمز  ال�صقور،  تربية  تعترب هواية 
الثقافة العربية الأ�صيلة، ويتوارث بع�ض الأبناء من اآبائهم هذه الهواية جياًل بعد جيل، ويكر�صون لها وقتهم، ويتفانون يف 
العناية بال�صقور كما ي�صاركون يف املزادات ال�صنوية لنادي ال�صقور ال�صعودي، وي�صعلون احلما�ض خالل هذه امل�صابقات 
املختلفة، ولي�ض هواية تربية ال�صقور والعناية بها جمرد هواية فح�صب، واإمنا اأ�صبحت مهنة لكثري من ال�صباب ال�صعوديني، 
حيث يكمن ال�صغف واملتعة لأبناء اململكة ب�صيدها وطرحها، بل اإنهم �صّموا اأبناءهم باأ�صمائها اإعجابًا بها وبقوتها، مما يوؤكد 

اأن التعامل مع ال�صقور بخ�صو�صية مل يكن جديدًا على املجتمع ال�صعودي.

 مليون  ريال صفقة »الصقر الحر«
جدة � عبد الهادي المالكي

ورث املهنة والهواية من والده.. الهاجري:

ومن ال�صباب ال�صعوديني الذين انخرطوا 
الهاجري،  �صعد  بن  خالد  ال�صقارة  مهنة  يف 
والذي يحمل يف ذاكرته الكثري من تفا�صيل 
وتربيتها  بها  والهتمام  بال�صقور  العناية 

ب�صغف واهتمام كبري.
 يف البداية يقول الهاجري: دخلت جمال 
ال�صقارة منذ ال�صغر برفقة والدي، وتعترب 
واإرث��ًا  ج��دًا  جميلة  هواية  ال�صقور  هواية 
لدعمها  الر�صيدة  حكومتنا  بف�صل  يتجدد 
هذا املوروث، ومع مرور ال�صنوات تطورت 
ال�صقور ولدي م�صاركات  خربتي يف تربية 
ال�صعودي  ال�صقور  ن��ادي.  م��زاد  يف  عديدة 
��َن��ِوّي��ًا َوم����زاد ن���ادي ال�����ص��ق��ور ي��دع��م كل  ���صَ
�صقار، وذلك تكري�صًا لهذا املوروث الأ�صيل 

امل�صتمدة من البيئة العربية الأ�صيلة.
وفيما يتعلق بعدد ال�صقور التي ميتلكها 
يتجاوز  امتلكها  التي  ال�صقور  ع��دد  ق��ال: 
�صقرًا   350 ال��واح��د  امل��و���ص��م  يف  ع��دده��ا 
واأن��واع��ه��ا ح��ر و���ص��اه��ني واجل���ري، وهناك 
وك��ل  "ال�صقاقري"،  رغ��ب��ات  يف   اخ��ت��الف 
مبميزاته  يتميز  ال�صقور  اأن���واع  م��ن  ن��وع 
2019م،   ع��ام  يف  �صاركت  وق��د  اخل��ا���ص��ة، 
جائزة  على  وح�صلت  ال�صقور،  م���زاد  يف 
الثاين، واأكرب مبلغ ح�صلت عليه من  املركز 
جتاوز  مببلغ  �صقر  بيع  ال�صقور  اأح��د  بيع 
نوع  وك��ان  �صعودي،  ري��ال  ومائتي  مليون 
اأطمح  يف املزيد من  ال�صقر ح��رًا، وما زلت 

امل�صاركات يف مزادات ال�صقور.
 ويف �صوؤال حول العالقات بني ال�صقارة 
جميلة،  عالقة  ال�صقارة  بني  العالقات  ق��ال: 
وك���ل واح����د م���ن ال�����ص��ق��ارة ي����زود زم���الءه 
وتفا�صيل  ال�صقور  �صلوكيات  عن  باخلربة 
ال�صقارة  مهنة  لأن  وذلك  وموا�صمه،  ال�صيد 
مهنة تراثية اأ�صيلة، فاإنها جتد الحرتام من 

قبل ال�صقارة.
القن�ض  حمبي  مع  عالقات  لنا  َواأَْي�����ص��ًا 
وت��رب��ي��ة ال�����ص��ق��ور ح���ول ال��ع��امل يف  دول 

اأوربا واخلليج.
وفيما يتعلق بعالقة ال�صقر ب�صاحبه قال: 
عالقة حمبة حيث اإن ال�صقار يهتم ب�صقره، 
يناجي  وه��و  والع���ت���زاز،  بالفخر  وي�صعر 

�صقره، ويدربه على تفا�صيل القن�ض.
وح����ول م�����ص��ارك��ت��ه يف م��وا���ص��م ه��ج��رة 

هجرة  يف  ق����ال:  ال�����ص��ح��راء  يف  ال�����ص��ق��ور 
ال�صقارة  م��ع  اأذه���ب  ل  ال�صنوية  ال�صقور 
اكتفى  واإمنا  املهاجرة،  ال�صقور  عن  للبحث 
مب���ا م��ع��ي م���ن ���ص��ق��ور م���درب���ة. وك��م��ا هو 
اململكة  يف  ال�صاهني  م���زاد  ف���اإن  م��ع��روف، 

الكثري  بيع  خالله  يتم  ال�صعودية  العربية 

من الطيور.
تقتن�صها  ال��ت��ي  ال��ط��رائ��د  اأك���ر  وح���ول 
ال�����ص��ق��ور ق�����ال: اأك�����ر اأن�������واع  ال��ط��رائ��د 
احلبارى  ال�صقور  تقن�صها  التي  والطيور 
الذي  الطعام  ون��وع  والأرن���ب  والكراوين 
وه��ن��اك  ال��ط��ي��ور.  حل��م  ال�����ص��ق��ور  تف�صله 
ال�صقور  ت�صيب  التي  الأمرا�ض  من  اأن��واع 
القالع والفطريات والدود والبكترييا  مثل 
العديد  يوجد  الهوائية،  الأكيا�ض  وت�صخم 
من امل�صت�صفيات لل�صقور ورعايتها وتفادي 

الأمرا�ض املذكور.
عريقة  هواية  ال�صقور  تربية  اأن   يذكر 

اأبناء اجلزيرة العربية،  �صادت بني 

لل�صقور  املربية  العربية  ال���دول  وتت�صابه 
مع  عام  بوجه  والتدريب  الرتبية  باأ�صاليب 
الدقيقة  التفا�صيل  بع�ض  ح��ول  اختالفها 
الأج��داد،  من  املتوارثة  ال�صاقة  املَهمة  لتلك 
والتي حتتاج اإىل التحلي بال�صرب الطويل، 
وا�صتئنا�صه  ال�صقر  تدريب  م��ّدة  ت�صل  فقد 
التدريب  م��ن  ك��ام��ٍل  ل�صهٍر  ملربيه  ومعرفته 
– اإن كان  40 يومًا  اإىل  اليومي، وقد تزيد 
فرخًا ل يزيد عمره عن �صنة، بينما قد تتجاوز 
فرتة تدريب ال�صقر الأكرب �صنًا العام الكامل، 
ا�صتجابتها،  ب�صرعة  ال�����ص��ق��ور  وتختلف 
وتتميز عن بع�صها ف�"ال�صاهني" على �صبيل 
للتدريب  با�صتجابته  يت�صم  امل��ث��ال 
تكمن  لكن  ب�"احلر"  م��ق��ارن��ة 
ال�����ص��ع��وب��ة يف احل��ف��اظ 
�صرعة  ب�صبب  عليه، 
بالأمرا�ض  اإ�صابته 
وب�����������طء ع���م���ل���ي���ة 
"القرن�صة" وهي 
تبديل  مرحلة 

الري�ض.

الأرانب الكراوين احلبارى

اأكر اأنواع طرائد ال�صقور



وياأتي هذا الإعالن يف اإطار طموحات الروؤية الأو�سع نطاقًا لت�سريع 

موجة  وقيادة  اال�ستدامة،  اأه��داف  وحتقيق  الطاقي،  االنتقال  عملية 

جديدة من اال�ستثمارات يف هذا املجال.
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البالد  ��� جدة
السعودية رؤية  أهم جهود  االستدامة ضمن   وُضعت 
العربية المملكة  تستهل  حيث   إطالقها.  منذ   2030 
للوصول استهدافها  بإعالن  جديدة  حقبة   السعودية 

 إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م

يف  حم��وري  دور  ال�سعودية  العربية  للمملكة  ك��ان  لطاملا 

النمو  عجلة  دف��ع  يف  وم�ساهمًا  العاملية،  الطاقة  اأ���س��واق 

االقت�سادي العاملي.

تهدف روؤية ال�سعودية 2030 اإىل االرتقاء مب�ستقبل اململكة 

كمحور  اال�ستدامة  على  الرتكيز  م��ع  ال�سعودية  العربية 

وتطوير  التحتية  البنية  وتاأ�سي�س  التخطيط  يف  اأ�سا�سي 

ال�سيا�سات واال�ستثمار، حيث تلهم روؤية ال�سعودية 2030 

الع�سرية  التحّديات  مع  امل�سوؤول  تعاملها  العامل، من خالل 

للطاقة واملناخ للم�ساركة يف اجلهود الرامية لبناء م�ستقبل 

م�ستدام.

 ومن هذا املنطلق قدمت اململكة مبادرات نوعية تهم املنطقة 

يعزز  املناخي  التغري  ملكافحة  العمل  اأن  خ�سو�سًا  والعامل، 

ويطالب  الوظائف،  من  املاليني  ويطلق  التناف�سية،  القدرة 

مب�ستقبل  ال��ع��امل  ويف  اململكة،  يف  ال�ساعد  اجليل  ال��ي��وم 

اأنظف واأكرث ا�ستدامة، ونحن مدينون لهم بتقدمي ذلك.

روؤي��ة  م�ساريع  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط���الق  مت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

بااللتزام  تدفع    2030 روؤي���ة   اأن  خ�سو�سًا   ،2030
احلالية  وامل��ن��اخ  الطاقة  حتديات  مواجهة  نحو  اجلماعي 

ففي  امل�سوؤولية،  من  وروح  ابتكارية  ب�سورة  وامل�ستقبلية 

2020م،  عام  يف  الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئا�سة  خالل 

 ،)CCE( اأقر قادة الدول نهج االقت�ساد الدائري للكربون

حتد  التي  املغلقة"  "احللقة  نظام  على  يقوم  مفهوم  وه��و 

ا�ستخدامه  اإع���ادة  على  وت�ساعد  ال��ك��رب��ون،  انبعاثات  م��ن 

يف  النظام  ه��ذا  ي�ساهم  حيث  منه،  والتخل�س  وت��دوي��ره 

امل�ستدامة  بالتنمية  والنهو�س  املناخي  التغري  معاجلة 

وتعزيز التنوع االقت�سادي، ومن خالل احلد من االنبعاثات 

الحتجاز  امل�ستعملة  التقنيات  يف  ��ع  وال��ت��و���سّ الكربونية 

الّدويل  املجتمع  �سيتمكن  وتخزينه،  وا�ستخدامه  الكربون 

من موا�سلة الّنمو وحتقيق اال�ستدامة ومواءمة متطلباتها 

بني كلٍّ من الطاقة واملناخ.

الطاقة  من  هائلة  اإمكانات  من  اململكة  به  تتمتع  ما  بف�سل 

ا�ستثماراتها  وبف�سل  للمملكة  ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال�سم�سية 

م�ساريع  اإطالق  مت  امل�ستدامة،  التقنيات  يف  اال�سرتاتيجية 

ممّيزة لتنويع م�سادر الطاقة من خالل حت�سني مزيج الطاقة 

يف اململكة. كما تلتزم اململكة العربية ال�سعودية باال�ستثمار 

على نحو ا�سرتاتيجي يف التقنيات امل�ستدامة، بحيث ت�سل 

 %  50 اإىل  املتجّددة  امل�سادر  من  امل�ستهلكة  الطاقة  ن�سبة 

اأحد  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  وتعد  2030م.  عام  بحلول 

يف  �ست�ساهم  التي  اال�ستدامة  لتحقيق  الرئي�سية  املحركات 

القيمة  عايل  الوقود  واإزاحة  الكربونية،  االنبعاثات  جتنب 

يف توليد الكهرباء.

تعمل اأول حمطة للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية املتجددة 

يف اململكة والواقعة يف �سكاكا على توليد 300 ميجاواط 

مبا  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  وتعوي�س  الكهرباء  م��ن 

حيث  �َسَنِوّيًا.  الطريق  من  �سيارة  األ��ف   120 اإزال��ة  يعادل 

2030 اإىل حماية البيئة الطبيعية  تهدف روؤية ال�سعودية 

يف اململكة وتعزيزها، من خالل تبني روؤية �سمولية للنظم 

البيئية الثمينة، كما تعمل على ت�سجيع املمار�سات الزراعية 

اأنحاء اململكة؛ مما ي�ساعد على توفري  امل�ستدامة يف جميع 

للمواطنني  اجل����ودة  وع��ال��ي��ة  اآم��ن��ة  حملية  غ��ذائ��ي��ة  م���واد 

واملقيمني، مع احلفاظ على توازن املياه وا�ستعادة التنوع 

منع  ا  اأي�سً ت�ساهم  امل�ستدامة  املنهجيات  هذه  البيولوجي. 

حماية  خالل  من  الت�سحر  لظاهرة  والت�سدي  الرتبة  تاآكل 

النباتات املحلية التي توفر الغذاء واملاأوى لالأحياء الربية.

املوائل  من  العديد  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتت�سن  كما 

الوطني  املركز  ي�سرف  كما  الطبيعية،  واملحميات  اخلا�سة 

لتنمية احلياة الفطرية على جمموعة مكونة من 15 حممّية 

موزعة يف خمتلف مناطق اململكة. يكمن الغر�س من تركيز 

روؤية ال�سعودية 2030 على حماية احلياة الربية واملوائل 

الغني  الطبيعي  بالتنوع  امل�ستقبل  اأجيال  الفريدة يف متتع 

لهذا الوطن.

 اأما �ساحل البحر االأحمر يف اململكة العربية ال�سعودية فهو 

العامل،  يف  مرونة  االأكرث  املرجانية  ال�سعاب  لبع�س  موطن 

لذا تعمل �سركة البحر االأحمر للتطوير، بال�سراكة مع جامعة 

حجر  و�سع  "كاو�ست" على  والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك 

اجلهود  وقيادة  م�ستدامة،  �سياحية  وجهة  لبناء  االأ�سا�س 

بالتنوع  تتمتع  التي  البكر  البيئية  املنظومات  للحفاظ على 

البيولوجي البحري على هذا ال�ساحل.

الو�سول  اإىل احلياد ال�سفري بحلول عام 2060

االس����تدامة
محور أساسي في البنية التحتية
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البالد � الرياض 
 تواصل هيئة األفالم جهودها بصورة حثيثة من
 أجل االرتقاء بقطاع  األفالم والعاملين فيه، عبر
ومناقشة السينمائية،  والمعرفة  الوعي   تعزيز 
تطوير بكيفية  العالقة  ذات  المواضيع،   أبرز 

مهارات الهواة والمحترفين

هيئة الأفالم

التغلب  وطرق  تواجههم  التي  التحديات  طرح  عن  اًل  َف�ضْ
لتكون  ا�ضتثمارها  ميكن  ف��ر���ص  اإىل  وحتويلها  عليها 
هيئة  نظمت  اجلهود  هذه  مع  وتوا�ضاًل  ناجحة،  جتارب 
الأف��الم  "اجتاهات  بعنوان  ور�ضة  الريا�ص،  يف  الأف��الم 
امل�ضتقلة و�ضناعة ال�ضينما ال�ضعودية"، قّدمها الدكتور عبد 
التخ�ض�ضات  طالب  وم�ضاركة  بح�ضور  الغنام،  الرحمن 
املهتمني  ال�ضعودية ونخبة من  ال�ضينمائية يف اجلامعات 
واملخت�ضني يف �ضناعة ال�ضينما باململكة. وبداأت اجلل�ضة 
امل�ضتقلة.. ماهيتها واجتاهاتها"  "الأفالم  الأوىل بعنوان 
اآليات  و�ضرح  واأه��داف��ه��ا،  امل�ضتقلة  بال�ضينما  بالتعريف 
والجتاهات  ال�ضوق،  يف  ومناف�ضتها  والتوزيع،  الإنتاج 

العاملية يف �ضناعتها.
ب��داأ  ال��ت��ي  امل�ضتقلة"  "ال�ضينما  اأن  ال��غ��ن��ام  واأو����ض���ح 
ت�ضمية  ه��ي  1900م  ع��ام  منذ  اأم��ري��ك��ا  يف  انت�ضارها 
ُت��ن��َت��ج خ����ارج منظومة  ال��ت��ي  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ل���الأف���الم 
الكربى  والتوزيع  الإن��ت��اج  و�ضركات  الأ�ضتوديوهات 
"ال�ضينما  م�ضطلح  اإىل  واأ�ضار  ال�ضناعة،  يف  املتحكمة 
الفنية" النا�ضئ يف الدول الأوروبية، وي�ضري اإىل الأفالم 
التي تركز على ك�ضر قواعد البناء التقليدي لل�ضيناريو، 
النمط  الت�ضوير والإخ��راج، حتى تتخل�ص من  وقواعد 
الفنية  روؤيتها  وتقدم  الأمريكية،  ال�ضينما  يف  املعروف 
اخلا�ضة. وذكر باأن "الأفالم الفنية" هي �ضينما م�ضتقلة، 

بينما "الأفالم امل�ضتقلة" لي�ضت بال�ضرورة �ضينما فنية، 
لحتمالية كونها ذات طابع جتاري.

اآليات  تتميز يف  امل�ضتقلة  الأف��الم  اأن  الغنام على  اأّك��د  كما 
اإنتاجها من خالل: حمدودية امليزانية وم�ضادر التمويل، 
املعروفة،  النجوم  الغالب  الذي ل ي�ضم يف  العمل  وطاقم 
املحدود  وال�ضتخدام  الفيلم،  خم��رج  ل�ضخ�ضية  اإ�ضافة 
للمو�ضيقى الت�ضويرية، فيما ينح�ضر توزيعها على الأكرث 

يف املهرجانات الفنية.
يف  امل�ضتقلة  "ال�ضينما  الثانية  اجلل�ضة  وا�ضتعر�ضت 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا و�ُضبل  ال��ت��ح��دي��ات  ال�����ض��ع��ودي��ة، واأه����م 
ال�ضينما  �ضناعة  يف  ناجحة  حملية  ومن��اذج  معاجلتها"، 
القطاع  يعي�ضه  ال���ذي  ال��واق��ع  اإىل  وت��ط��رق��ت  امل�ضتقلة، 
العر�ص  دور  اأدخ���ل  م��ن  اأول  اأن  وك�ضفت  اململكة،  يف 
�ضركة  يف  الأجانب  املوظفون  هم  اململكة  اإىل  ال�ضينمائية 
اأرامكو ال�ضعودية، فيما بداأت عرو�ص الأفالم الع�ضوائية 
الأربعينيات  تنت�ضر يف  ال�ضهرية  والبيوت  الأحوا�ص  يف 
وال��دم��ام  وج���دة  ال��ري��ا���ص  يف  خا�ضة  واخلم�ضينيات، 
تعر�ص  الريا�ضية  الأندية  ب��داأت  بينما  واأبها،  والطائف 

الأفالم يف فرتة نهاية ال�ضتينيات وبداية ال�ضبعينيات.
ال�ضعودية  الأدبية  الأندية  م�ضاركة  الألفية  بداية  و�ضهدت 
وم�ضابقات  مهرجانات  واإقامة  الأف��الم،  لبع�ص  بعرو�ص 

لالأفالم الق�ضرية والوثائقية الت�ضجيلية املنتجة حمليًا.

 ميزانياتها
محدودة  ال يشارك12

 استخدام محدود3بها النجوم
للموسيقى

مالمح األفالم المستقلة 

البالد - جدة
"عطر الكالم" اأكرب برنامج م�ضابقات يف  يعدُّ 
جماله على م�ضتوى العامل، اإ�ضافًة لكونه اأول 
لتالوة  عاملية  مناف�ضات  ب��ني  يجمع  برنامج 
القراآن الكرمي والأذان، وتتوىل الهيئة العامة 
حيث  عليه،  والإ�ضراف  تنظيمه  مهام  للرتفيه 

ر�ضدت له جوائز ت�ضل اإىل 12 مليون ريال.
ث��راء  اإظ��ه��ار  على  العاملية  امل�ضابقة  وتعمل 
واأ�ضاليبها  الإ�ضالمي  العامل  ثقافات  وتنوع 
وت�ضليط  والأذان،  ال���ت���الوة  يف  ال�����ض��وت��ي��ة 
ترتيل  يف  املتميزة  الأ���ض��وات  على  ال�����ض��وء 
وجت��وي��د ال���ق���راآن ال��ك��رمي، اإ���ض��اف��ًة اإىل دع��م 
بهم،  والحتفاء  واملوهوبني  املبدعني  ومتكني 

والتعريف ب�ضماحة الإ�ضالم وو�ضطيته.
ويف هذا ال�ضياق، ياأتي برنامج "عطر الكالم" 
اأعلن عنها  اإبداعية فريدة من نوعها،  كمبادرة 
للرتفيه  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
امل�ضت�ضار تركي اآل ال�ضيخ، �ضمن اإ�ضرتاتيجية 
على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��رتف��ي��ه 
والأذان،  ال��رتت��ي��ل  يف  امل��ت��م��ي��زة  الأ����ض���وات 
منه  ي�ضتفيد  معرفيًا  مرجعًا  كونها  عن  اّل  ف�ضَ
تطبيق  خ��الل  من  وامل�ضاهدون،  املت�ضابقون 
بهدف  التحكيم  للجنة  ال��دق��ي��ق��ة  امل��الح��ظ��ات 

حت�ضني التالوة اأو الأذان.
دور  ع��ل��ى  الكالم"  "عطر  م�����ض��اب��ق��ة  وت���وؤك���د 
الإ�ضالمية  الثقافة  رع��اي��ة  يف  ال��رائ��د  اململكة 
ومواكبة  عامليًا،  ون�ضرها  وتعزيزها  ودعمها 
العامل  تعريف  يف   2030 روؤي��ة  م�ضتهدفات 
ثقافات  وث��راء  وو�ضطيته،  الإ�ضالم  ب�ضماحة 
اإب��راز  عن  ف�ضاًل  وتنوعها،  الإ�ضالمي  العامل 
ودعم  ال�ضوتية،  الأ�ضاليب  خالل  من  اجلمال 
والحتفاء  ومتكينهم  وامل��وه��وب��ني  املبدعني 
قيادة  يف  اململكة  ل��دور  طبيعي  كامتداد  بهم، 

العامل الإ�ضالمي.
وما مييز م�ضابقة عطر الكالم وجود اأكرب جلنة 
ت�ضم  القراآنية،  امل�ضابقات  تاريخ  يف  حتكيم 
مما  اإ�ضالمية،  دول��ة  من  اأك��رث  من  متخ�ض�ضني 
كلهم،  املت�ضابقني  بني  الفر�ص  تكافوؤ  ي�ضمن 
امل�ضتوى  وي��ع��زز  امل�ضابقة،  ن��زاه��ة  ويعك�ص 
ملعايري  العلمية  واملنهجية  للحوكمة  ال��ع��ايل 
التجويد واملقامات والأداء التي تعمل ِوْفقًا لها.
عطر  م�ضابقة  يف  امل�ضرتكني  ع��دد  و�ضل  وق��د 
 50 اإىل  والأذان  الكرمي  القراآن  لتالوة  الكالم 
يعك�ص  وه���ذا  دول���ة،   165 م��ن  م�ضرتك  األ���ف 
ا�ضتثنائية امل�ضابقة، وم�ضتوى التاأثري وحجم 

النت�ضار الكبري الذي حققته.

جوائز عطر الكالم
مليون ريال

تطوير مهارات
الهواة  والمحترفين تبحث تعزيز الأفالم امل�ضتقلة
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ينتظر في النهائي الفائز من األهلي والريال
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الهالل يسطع في سماء المونديال

جدة - هالل سلمان
حقق فريق الهالل اإجن�ًزا ت�ريخًي� بعد ت�أهله 
فريق  ك���أول  لالأندية؛  الع�مل  ك�أ�س  نه�ئي  اإىل 
فريق  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د  ذل���ك،  يحقق  ���س��ع��ودي 
النه�ئي  ن�سف  يف   )2-3( الربازيلي  فالمنغو 
مدينة  يف  بطوطة  اب��ن  ملعب  يف  اأق��ي��م  ال���ذي 

طنجة املغربية.
م��ب���راة  م��ن  ال��ف���ئ��ز  اآ���س��ي���(  )زع��ي��م  وينتظر 
الأهلي امل�سري وري�ل مدريد الليلة يف ن�سف 

النه�ئي الآخر.
تقدم الهالل مبكًرا بهدف من ركلة جزاء �سجله� 
وبعده�  الرابعة،  الدقيقة  يف  الدو�سري  �س�مل 
�سغط فالمنغو على مرمى املعيوف اإىل اأن متكن 
من ت�سجيل هدف التع�دل بوا�سطة بيدرو الذي 
يف  الهالل  ح�ر�س  ميني  على  زاحفة  ك��رة  �سدد 
ال�س�ئع احت�سب  بدل  الوقت  20، ويف  الدقيقة 
من  فييتو  اإع�قة  بعد  للهالل  ج��زاء  ركلة  احلكم 

قبل جري�سون، الذي منحه احلكم بط�قة حمراء 
هدفه  �س�مل  و�سجل  الف�ر،  لتقنية  الرجوع  بعد 
ال�سخ�سي الث�ين والهدف الث�ين لفريقه لينتهي 

ال�سوط الأول بتقدم الهالل )1-2(.
ويف ال�سوط الث�ين، لعب الهالل بتوازن اأكرب 
من�ف�سه،  �سفوف  يف  العددي  النق�س  م�ستغاًل 
الث�لث  الهدف  فر�سة  الدو�سري  خليفة  واأه��در 
ب��ع��د ع��م��ل مم��ي��ز م��ن م���ري��غ���، ق��ب��ل اأن يخرج 
م�س�ًب� ونزل مك�نه ن��سر الدو�سري، ثم �سجل 
مرتدة  هجمة  بعد  الث�لث  الهالل  ه��دف  فييتو 
الأرجنتيني  لي�سدد  ���س���مل،  ومت��ري��رة  مم��ي��زة 
ب��ي��درو  وق��ل�����س   ،)70 )د  ال�����س��ب���ك  يف  ب��ق��وة 
يف  الث�ين  الهدف  بت�سجيله  لفالمنغو  الف�رق 
الث�ين،  ال�سوط  زمن  من  ال�س�ئع  بدل  الوقت 
ت�أهاًل  لي�سجل  ف��وزه  على  ح�فظ  ال��ه��الل  لكن 
يف  �ستتواجد  التي  ال�سعودية  للكرة  ت�ريخًي� 

النه�ئي لأول مرة.

ع����دل ���س���مل ال��دو���س��ري رق���م اأ���س��ط��ورة ال��ك��رة 
الت�ريخي  ال��ه��داف  تريكة،  اأب��و  حممد  امل�سرية 
رابع  اأح��رز  اأن  بعد  الأندية،  موندي�ل  يف  للعرب 

هدف له يف البطولة.
ك�أ�س  يف  ي�سجل  عربي  لع��ب  اأول  �س�مل  وب���ت 
كم�  لالأندية،  الع�مل  ك�أ�س  ثم  للمنتخب�ت  الع�مل 
ب�ت خ�م�س لعب ي�سجل يف 3 ن�سخ خمتلفة من 
موندي�ل الأندية، بعد كل من كري�ستي�نو رون�لدو 
مي�سي  وليونيل  م��دري��د(  )ري����ل  بيل  وغ���ري��ث 
الإم�راتي  )العني  ال�سح�ت  وح�سني  )بر�سلونة( 

والأهلي امل�سري(.
�سعودي  لع��ب  اأك��ر  )ال��ت��ورن��ي��دو(  اأ�سبح  كم� 

ت�سجياًل لالأهداف يف البطولة.

سالم هداف العرب
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في نصف نهائي كأس العالم لألندية..

طموح األهلي 
يصطدم بعقبة ريال مدريد

تراجع  فتترة  متتدريتتد  ريتتال  يعي�ش 
للمغرب  ح�ضر  حيث  م�ضتواه،  يف 
الليغا  يف  مباراة  اآخر  خ�ضارته  بعد 
اأمام ريال مايوركا 1-0، وهي املرة 
ملونديال  فيها  يح�ضر  التي  الأوىل 

الأندية بعد اخل�ضارة يف بالده.
الريال  اأن  اإل  التتظتتروف  هتتذه  ومتتع 
بتتالتتنتتجتتوم؛  متتدجتتجتتة  كتيبة  ميتتتتتلتتك 
اأمثال الكرواتي مودريت�ش والأملاين 
فالفريدي  والأوروغتتويتتاين  كرو�ش 
جونيور  فيني�ضيو�ش  والربازيليني 

ورودريغو.
ويتتتتتتتديتتتتتتتر املتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاراة احلتتتتكتتتتم 
ماتونتي  اأندري�ش  الأوروغتتويتتاين 
34 عاًما،  العمر  البالغ من  كابريرا، 
وهو حكم دويل منذ 2019م، وقاد 
كاأ�ش  يف  والإمتتتتتارات  قطر  متتبتتاراة 
قاد  كما  2021م،  الأختتترية  التتعتترب 
متتتبتتتاراة كتترواتتتيتتا وكتتنتتدا يف كتتاأ�تتش 

العامل 2022 بقطر.

جدة – هالل سلمان

التي  لالأندية،  العامل  كاأ�ش  يف  النهائية  املتتبتتاراة  بلوغ  اإىل  امل�ضري  الأهلي  فريق  يطمح 
ت�ضت�ضيفها املغرب، عندما يواجه بطل اأوروبا ريال مدريد يف الت 10 من م�ضاء الليلة، على 

ملعب "مولي عبدالله" مبدينة الرباط.
ورغم تزعمهما لقارتي اأفريقيا واأوروبا، مل ي�ضبق اأن تواجه الفريقان يف اأي مباراة ر�ضمية 

من قبل، لت�ضبح مباراة الليلة اأول مواجهة ر�ضمية بني الأهلي والريال.

 اإلصابات تداهم الريالاألهلي األكثر مشاركة
الفرق العربية والأفريقية  اأكرث  الأهلي هو 
ي�ضجل  حيث  الأندية،  مونديال  يف  م�ضاركة 
م�ضاركته الثامنة يف تاريخه، وهو الثاين يف 
هذا اجلانب بعد اأوكالند �ضيتي النيوزيلندي 
"القلعة  اأن  كتتمتتا  متتتترات،   10 �تتضتتارك  التتتذي 
انت�ضاًرا  التتفتترق  اأكتتترث  ثتتاين  هتتو  احلمراء" 
يتفوق  متترات، ول   8 البطولة بعد فوزه  يف 
ريتتال  الليلة،  لتتقتتاء  يف  مناف�ضه  �تتضتتوى  عليه 
حقق  كما  متتترات،   10 انت�ضر  التتذي  متتدريتتد 
الأهلي املركز الثالث 3 مرات اأعوام 2006 

و2020 و2021م.
ويتتتتاأمتتتتل الأهتتتتلتتتتي يف ا�تتضتتتتتغتتالل ظتتتروف 
الإ�ضابات التي تعري �ضفوف ريال مدريد؛ 

الأ�تتضتتا�تتضتتيتتة،  ركتتتائتتتزه  متتن   3 عتتنتته  يغيب  اإذ 
واملدافع  كتتورتتتوا  البلجيكي  احلتتار�تتش  وهتتم 
الفرن�ضي  والهداف  ميليتاو  اإيدير  الربازيلي 
الأي�ضر  الظهري  اإىل  بالإ�ضافة  بنزمية،  كرمي 
فتتتتريلن متتيتتنتتدي والتتبتتلتتجتتيتتكتتي اإديتتتتن هتتتازار 

ولوكا�ش فا�ضكيز.
وجنتتتح الأهتتتلتتتي يف التتفتتوز عتتلتتى اأوكتتالنتتد 
�ضيتي 3-0 يف الدور الأول، واأق�ضى �ضياتل 
بهدف  الثاين  الدور  يف  الأمريكي  �ضاوندرز 

نظيف.
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 فيما سقط الفيصلي أمام هجر..

األهلي يستعيد نغمة الفوز.. والحزم يتصدر

األخدود في اختبار الرياض.. وأحد يصطدم بالجبلين 
 حائل- خالد الحامد

اجلولة  م��ب��اري��ات  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  تختتم 
ال�20 من دوري "يلو" للدرجة الأوىل، باإقامة 
3 مواجهات مهمة، يف م�سوار املناف�سة على 

ال�سعود، اأو الهروب من �سبح الهبوط.
القاد�سية،  �سيفه  العروبة  ي�ستقبل  حيث 
ويلتقي  الريا�ض،  نظريه  الأخ��دود  ويواجه 

اأحد مع اجلبلني. 

الأخدود VS الريا�ض
عبدالعزيز  ب��ن  ه��ذل��ول  الأم���ري  ملعب  على 
والندية  والقوة  الإث��ارة  تتجدد  جن��ران،  يف 
يف  الريا�ض،  �سيفه  الأخدود  ي�ستقبل  عندما 
نحو  بثبات  ي�سري  فالأخدود  قوية،  مواجهة 
والقب�ض  الأه��ل��ي  على  ف���وزه  بعد  ال�سعود 
وي��اأم��ل  نقطة،   37 بر�سيد  ال�����س��دارة  على 
اأق���رب  وب���ني  بينه  النقطي  ال��ف��ارق  رف���ع  يف 
فيما  ذهاًبا،  تفوقه  لتكرار  وي�سعى  مالحقيه، 
 35 ي�سعى الريا�ض خام�ض الرتتيب بر�سيد 
اأمام اخللود، والتقدم  نقطة لتعوي�ض تعادله 

ل�سدارة الرتتيب، ولرد اعتباره. 

العروبة VS القاد�سية 
يف ل���ق���اء اجل���ري���ح���ني، ي��ل��ت��ق��ي ال��ع��روب��ة 
يف  ب��اجل��وف،  الأول  ملعب  على  والقاد�سية 
اجلانبني.  بني  الندية  من  تخلو  ل  مواجهة 
نقطة،   23 بر�سيد  ع�سر  احل���ادي  ال��ع��روب��ة 

اجلدول،  يف  للتقدم  اللقاء  نقاط  خطف  يهمه 
فيما ياأمل القاد�سية يف العودة لالنت�سارات؛ 
لالبتعاد عن مراكز اخلطر بنقاطه ال�18. لقاء 

الذهاب انتهى ل�سالح العروبة 1-2. 

اأحد VS احلبلني
اأح��د  املنورة، ي�ستقبل  باملدينة  ملعبه  على 

�سيفه اجلبلني، يف مواجهة �سعبة. اأحد ال�سابع 
مبعنويات  ال��ل��ق��اء  ي��دخ��ل  نقطة   25 ب��ر���س��ي��د 
جدة،  على  املا�سية  باجلولة  ف��وزه  بعد  اأف�سل 
خ�سارته  لتعوي�ض  اجلبلني  ي�سعى  املقابل،  يف 
املا�سية اأمام الفي�سلي التي اأبقته باملركز الثالث 
ع�سر بر�سيد 22 نقطة. لقاء الدور الأول انتهى 

ل�سالح اجلبلني بهدف.

 حائل- خالد الحامد
بعد  النت�سارات،  نغمة  الأهلي  فريق  ا�ستعاد 
 2-1 اخل��ل��ود  م�سيفه  على  مهمًا  ف���وزًا  حتقيقه 
احلزم  ن��ادي  ملعب  احت�سنها  التي  املواجهة  يف 
من   20 ال�  اجلولة  حل�ساب  اأم�ض،  م�ساء  بالر�ض 

دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل. 

يف  للخلود  �سيء  ل  مقابل  بهدف  الأهلي  تقدم 
ح�سن  ال��الع��ب  طريق  ع��ن  الأول  امل��ب��اراة  �سوط 

العلي يف الدقيقة 40. 
ومع مطلع ال�سوط الثاين، اأدرك اخللود التعادل 
ب��ه��دف عك�سي ب��ع��د م��ا ارت��ط��م��ت ال��ك��رة مب��داف��ع 
اخللود  لع��ب  ت�سديدة  بعد  با�ستو�ض  الأه��ل��ي 

العراقي اأحمد يا�سني بالدقيقة 47.
ا�ستطاع  امل��ب��اراة،  عمر  73من  الدقيقة  ويف 
فردي  مبجهود  الهدف  الثاين  ت�سجيل  الأه��ل��ي 
ر�سيده  الأهلي  لريفع  ب��ارو؛  م��ودو  الالعب  من 
احل��زم  خلف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  نقطة   40 اإىل 
ب��دوره  حقق  ال��ذي  الأه����داف؛  ب��ف��ارق  املت�سدر 

انت�ساًرا ثميًنا خارج اأر�سه على م�سيفه جنران 
"جويل  م��ن:  كل  احل��زم  اأه���داف  �سجل   .3-0
ليتقدم  هدًفا؛  العازمي  وفرحان  تاجو)هدفني( 
نقطة،   40 بر�سيد  يلو  دوري  ل�سدارة  احل��زم 
17 نقطة باملركز  فيما جتمد ر�سيد جنران عند 

قبل الأخري.

ويف الأح�ساء، �سقط الفي�سلي يف فخ اخل�سارة 
اأمام م�سيفه هجر بهدف وحيد.

���س��ج��ل ه���دف ه��ج��ر، لع���ب ال��ف��ي�����س��ل��ي �سالح 
القميزي) باخلطاأ يف مرماه( فارتفع ر�سيد هجر 
فيما جتمد ر�سيد  الثامن،  املركز  26 نقطة يف  ل� 

الفي�سلي عند 37 نقطة.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ
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انتشال الغاني" أتسو" حيًا ..

عشرات الرياضيين محاصرون تحت أنقاض الزلزال
البالد – جدة

جن��ح��ت ف���رق الإن���ق���اذ يف ان��ت�����ش��ال ال��اع��ب ال��غ��اين 
الزلزال  اأعقاب  الأنقا�ض  حتت  من  اأت�شو  كري�شتيان 

الذي وقع يف تركيا.
والرائد  ونيوكا�شل  ت�شيل�شي  لعب  انت�شال  مت  وقد 
اإىل  ونقل  احلياة،  قيد  على  وهو  ال�شابق،  ال�شعودي 
اإطاق  مت  اأن��ه  اإىل  تركية  ميديا  واأ���ش��ارت  امل�شت�شفى. 
�شبور  ه��ات��اي  لع��ب  لنت�شال  وا�شعة  بحث  عمليات 
الرتكي، مبينة اأن عدًدا من املقربني من الدويل الغاين 

اأكدوا اأنهم مت نقله اإىل امل�شت�شفى واأنه بحالة جيدة.
عليه  ع��ر  ال��اع��ب  اأن  الربتغالية  "اأبول"  وك�شفت 
م�����ش��اًب��ا ب��ق��دم��ه ال��ي��م��ن��ى وي��ع��اين م��ن ���ش��ع��وب��ات يف 

التنف�ض، ونقل مبا�شرة اإىل امل�شت�شفى لتلقي العاج.
على  العثور  م��ن  متكنت  الإن��ق��اذ  ف��رق  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اأوك�شوز،  وب��وراك  اإرغ��ون  اأون��ور  الفريق  يف  زميليه 
وحده  اخل��روج  من  األي�شي  ك��رمي  زميلهم  متكن  فيما 

والنجاة بحياته من دون م�شاعدة فرق الإنقاذ.
اأت�شو لعب املو�شم املا�شي يف �شفوف  اأن  ي�شار اإىل 
الرتكي  �شبور  هاتاي  اإىل  النتقال  قبل  الرائد،  ن��ادي 

فريقه احلايل.
دوري  يف  النا�شط  �شبور،  اإ�شكندرون  ن��ادي  واأك��د 
النادي  مدربي  من  اثنني  اأن  الرتكي،  الثالثة  الدرجة 
يتواجدان حتت الأنقا�ض وينتظران امل�شاعدة العاجلة، 

جراء الزلزال املدمر الذي �شرب الباد فجر الثنني.
فيما اأودى الزلزال بحياة والاعب ال�شوري ال�شابق 
ونادي  �شابًقا  ال�شوري  املنتخب  لعب  جوخدار،  نادر 

الفي�شلي الأردين، الذي كان يعمل مدرًبا لنادي ال�شام 
زغرتا اللبناين.

لألعاب  الأت��راك  الريا�شيني  من  الع�شرات  ُدف��ن  وقد 
مثل ك��رة ال��ق��دم وال��ط��ائ��رة وال��ي��د وامل�����ش��ارع��ة حتت 
عن  الناجمة  النهيارات  بعد  والفنادق  املنازل  اأنقا�ض 

الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

من  �شبور  ماطية  يني  حار�ض  ال�شحايا  بني  وم��ن 
اأيوب  اأحمد  القدم  لكرة  الرتكي  الثانية  الدرجة  دوري 
يف  مبنى  اأنقا�ض  حتت  حو�شر  ال��ذي  اأر���ش��ان  ت��ورك 

مدينة ماطية حيث كان مع زوجته التي مت اإنقاذها.
الطائرة  ال��ك��رة  ف��ري��ق  لع��ب��ي  معظم  م�شري  اأن  كما 
رجال من هذه املدينة الواقعة �شرقي الأنا�شول، الذي 

يلعب يف دوري الدرجة الثانية الرتكي، جمهول اأي�شًا. 
اأنقا�ض فندق كريكوفال حيث  واأ�شبح الاعبون حتت 

كانوا يقيمون، ومت اإنقاذ ثاثة من اأع�شاء الفريق.
للكرة  ه��ات��اي  فريق  م��ن  لعبة   14 م�شري  زال  وم��ا 
النا�شط  مرا�شبور  فريق  ولع��ب��ي  �شيدات،  الطائرة 

بالدرجة الثانية الرتكية غري معلوم حتى الآن.

وك��ت��ب امل���درب ال��وط��ن��ي ال��رتك��ي واحل��ا���ش��ل على 
ميدالية امل�شارعة الأوملبية طه اأكغول على تويرت اأن 
40 ريا�شيًا من فريق امل�شارعة من  30 اإىل  ما بني 
مدينة كهرمان مارا�ض - عا�شمة الإقليم الذي يحمل 
نف�ض ال�شم يف جنوب �شرق الأنا�شول - حما�شرون 
حتت الأنقا�ض ويحتاجون اإىل م�شاعدة عاجلة. كما 
عن  �شادر  بيان  فبح�شب  اليد.  كرة  على  املاأ�شاة  اأثرت 
جمال  ال��دويل  الاعب  فاإن  اليد،  لكرة  الرتكي  الحت��اد 
كوتاهيا، و�شافا�ض يوك�شل مدرب هاتاي �شبور حتت 
اأحد املباين املنهارة يف هاتاي. وحتاول فرق  اأنقا�ض 

الإنقاذ اإخراجهما.

النصر يفتقد 3 محترفين في مباراتي الوحدة والتعاون

مدرب للمهارات النفسية إلنقاذ تشيلسي

جدة – هالل سلمان
رو���ش��ن  دوري  ت��رت��ي��ب  م��ت�����ش��در  ال��ن�����ش��ر  ف��ري��ق  يعي�ض 
كل  اأم��ام  املقبلتني  مباراتيه  يف  �شعبة  ظ��روًف��ا  للمحرتفني 
من  العديد  �شفوفه  عن  يغيب  حيث  والتعاون،  الوحدة  من 

الاعبني املوؤثرين.
وبيتي  تالي�شكا  الثاثي"  غياب  ع��ن  الن�شر  ن��ادي  واأع��ل��ن 
مارتينيز واألفارو غونزالي�ض" ملدة اأ�شبوعني بداعي الإ�شابة، 
حيث يعاين الربازيلي تالي�شكا من اإ�شابة يف الع�شلة اخللفية 

الأرجنتيني  تعر�ض  بينما  ال��ط��رد،  ب�شبب  اإيقافه  عن  ف�شًا 
اأنهما  م��و���ش��ًح��ا  ال�����ش��ام��ة،  الع�شلة  يف  لإ���ش��اب��ة  م��ارت��ي��ن��ي��ز 
�شيحتاجان للعاج والراحة ملدة اأ�شبوعني تقريًبا، فيما متددت 
بعد  اإ�شافيني  لأ�شبوعني  غونزالي�ض  الإ�شباين  ع��اج  ف��رتة 

اإ�شابته يف وتر الع�شلة اخللفية.
34 نقطة مع ختام  ويت�شدر الن�شر ترتيب دوري رو�شن ب� 
لكنه  ذات��ه،  الر�شيد  والحت��اد  ال�شباب  وميتلك  الأول،  ال��دور 

يتفوق عليهما بفارق الأهداف.

البالد – جدة
جيلربت  النف�شي  املهارات  م��درب  اأن  للرجبي  النيوزيلندي  الفريق  اأعلن 
اإينوكا �شيلتحق بفريق ت�شيل�شي الإجنليزي لكرة القدم، يف دور ا�شت�شاري 
لفرتة ق�شرية. ويعمل اإينوكا مع الفريق النيوزيلندي منذ 2000م، و�شغل 
منا�شب عدة؛ منها مدرب املهارات النف�شية ملدة 15 عامًا، وتوج بلقب كاأ�ض 
الت�شنيف  �شدارة  يف  طويلة  ف��رتة  وق�شى  و2015م،   2011 يف  العامل 
نيوزيلندا  فريق  يف  النف�شية  للمهارات  كمدرب  جيلربت  وعمل  العاملي. 

للكريكت خال الفرتة 1998-2004م.
م�شلحته  ي�شع  �شخ�ض  اأي  على  العتماد  ع��دم  بفل�شفة  اإينوكا  وي�شتهر 
قبل الفريق، اأو يعتقد اأنه ي�شتحق معاملة خا�شة من النا�ض، اأو يثري �شجة 
كبرية من دون داع للحديث عما فعله يف عمله. ويعاين ت�شيل�شي، الذي اأنفق 
الدوري  يف  التا�شع  املركز  ويحتل  املو�شم،  هذا  �شفوفه،  تدعيم  على  ببذخ 
يف  ت�شيل�شي  ويلعب  مباراة،   21 من  نقطة   30 بر�شيد  املمتاز  الإجنليزي 

�شيافة و�شت هام يونايتد، يوم ال�شبت املقبل.



"المزح" يطيح بأسهم مطاعم السوشي
اأ ف ب ـ البالد

مطاعم  يف  ال�سمجة  املــزحــات  مــن  �سل�سلة  ت�سببت 
اأ�سابعه،  يلعق  مــراهــق  مثاًل  منها  يابانية،  �سو�سي 
الناقل  احلزام  على  النيء  ال�سمك  من  قطعة  يلم�س  ثم 
يف  املطاعم  �سبكات  من  عدد  اأ�سهم  انهيار  يف  للطعام، 
البور�سة، واأدت اإىل دعاوى ق�سائية، مثرية تعليقات 

غا�سبة على الإنرتنت.
يف  بكثافة  الجتماعية  ال�سبكات  م�ستخدمو  وتــداول 
من  الــنــوع  هــذا  ُتظهر  فيديو  مقاطع  الأخـــرية  ـــام  الأي
النكات التي تثري ال�سكوك يف نظافة املطاعم ومطابقتها 
باأنها  الوقائع  هذه  هوؤلء  وو�سف  ال�سحية،  املعايري 
"�سو�سي تريو"، اخت�سارًا لعبارة "اإرهاب ال�سو�سي".
وتبّي اأن بع�س لقطات الفيديو �سّورت قبل اأ�سابيع اأو 

حتى قبل �سنوات.
مليون مرة على   40 �سوهد نحو  فيديو  ويف مقطع 
ال�سويا  �سل�سة  زجاجة  �ساب  زبــون  يلعق  تويرت، 
وبعدها  رف،  على  ي�سعه  ثم  �ساي،  فنجان  وحافة 
قطعة  ي�سحك،  وهو  يلم�س،  اأن  قبل  اأ�سابعه  يلعق 
القطع،  يحمل  الـــذي  الــــدّوار  احلـــزام  على  �سو�سي 

وينقلها بي الزبائن.
مطاعم  �سل�سلة  يف  �سّورت  التي  اللقطات  هذه  واأدت 
انخفا�س  اإىل  اليابان،  بو�سط  غيفو  "�سو�سريو" يف 
  %  5 تناهز  بن�سبة  للمطعم  الأم  ال�سركة  اأ�سهم  �سعر 

يوم اأم�س.

 بون ـ وكالت
ت�سبَّب �سنجاب �سال موؤخرًا يف فر�س قيود على 
بالقرب من مدينة هانوفر  الركاب  حركة قطارات 
اإن  ــة  الحتــادي ال�سرطة  وقــالــت  اأملــانــيــا،  �سمايل 
العلوية،  اخلطوط  اأحد  ت�سلَّق  ال�سال  ال�سنجاب 
متزق  يف  كهربائية  ب�سدمة  اإ�سابته  وت�سببت 

كابل كهرباء.
اأي �سخ�س يف احلادث بي  ْب  اأنه مل ُي�سَ واأ�سافت 
فون�ستورف ولريته يف منطقة هانوفر، ولكن الأمر 

املوؤ�سف اأن ال�سنجاب نفق.
وبح�سب معلومات ال�سرطة، �سقط الكابل على اأحد 
اإىل  اأدى  مــا  ب�سائع،  وقــطــار  ال�سواحي  قــطــارات 
فولت   1500 بجهد  للكابل  الب�سائع  قطار  متزيق 

بطول 500 مرت.
وقطع  بالكامل،  احلــديــد  ال�سكة  خــط  اإغـــالق  ومت 
اأجلت  امل�سار،  تاأمي  وبعد  عنه،  الكهرباء  اإمــدادات 
فرقة الإطفاء 23 �سخ�سًا من قطار الركاب، لتمكينهم 

من موا�سلة رحلتهم على منت قطار بديل.
العامل  اأنــحــاء  كــّل  يف  تعي�س  ال�سناجيب   اأن  يذكر 
ــيــا، ومــدغــ�ــســقــر، واجلـــزء  مــاعــدا مــنــاطــق اأ�ــســرتال
اجلنوبي من اأمريكا اجلنوبية. ولعّل اأ�سغر اأنواع 
يوجد  الذي  القزم،  الإفريقي  ال�سنجاب  ال�سناجيب 
جرامًا،   15 من  يقرب  ما  ويــزن  اإفريقيا،  غرب  يف 

وي�سل طوله اإىل 8 �سم وله ذيل طوله 5 �سم.

سنجاب يعطل خط قطارات في ألمانيا

صناعة محلية
ت�سويق  مهرجان  زوار  اأبــدى 
)ويــا  املُ�سّنعة  الأحــ�ــســاء  متــور 
الـــذي   ،)2023 اأحـــلـــى  الــتــمــر 
ـــاء يف  ـــس تــنــظــمــه اأمــــانــــة الأحـــ�
الهفوف،  الرتاثية  الأمانة  قلعة 
والفعاليات  بــالأركــان  اإعجابهم 
للمهرجان.  امل�ساحبة  والربامج 
ُيــثــل  املـــهـــرجـــان  اإن  وقــــالــــوا 
وا�سعة  ل�سريحة  رئي�سًا  مق�سدًا 
ــائــحــي  ــ�ــس مــــن املـــواطـــنـــي وال
وذلــك  الــعــامل،  دول  خمتلف  مــن 
ال�سعودية  الثقافة  على  للتعرف 
كموطن رئي�سي لإنتاج و�سناعة 
ملختلف  وتــ�ــســويــقــهــا  الـــتـــمـــور 
الأ�ــــســــواق املــحــلــيــة الــعــاملــيــة، 
منوهي اإىل اأن الأركان احلرفية 
واملهن  الثقافة  اأبــرزت  امل�ساركة 
بينها  مـــن  الـــتـــي  الأحــ�ــســائــيــة 
�ــســنــاعــة املـــ�ـــســـالـــح والـــ�ـــســـدو 

واملباخر اخل�سبية.

خطة إلعادة طائر منقرض
البالد ـ وكالت

اأعلنت �سركة هند�سة وراثية خطتها لإعادة احلياة اإىل 
طائر الدودو املنقر�س منذ اأكرث من 400 عام، وفق "ديلي 
ميل". والدودو طائر ل يطري، وهو اأحد اأ�سهر املخلوقات 

املنقر�سة على هذا الكوكب.
مـــع التقدم العلمي، وبف�ســـل اإيجاد اأول ت�سل�ســـل ناجح 
للجينـــوم الكامل العام املا�ســـي، يعتقد اخلرباء باأن هناك 
اإمكانيـــة اإعـــادة طائـــر الدودو قبـــل نهاية العقد. وك�ســـفت 

�ســـركة "كولو�ســـال بيو�ساين�ســـز" الأمريكيـــة النا�ســـئة، 
ومقرهـــا دال�ـــس يف تك�ســـا�س، عـــن خطـــط لإعـــادة  طائر 
الدودو بعد نحو اأربعة قرون من الق�ساء عليه من جزيرة 

موري�سيو�س يف القرن ال�سابع ع�سر.
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