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الريا�ض - البالد
اأك����د امل��ه��ن��د���س اأح��م��د ال��ع��وه��ل��ي حمافظ 
اإن  الع�سكرية،  لل�سناعات  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
لال�ستثمار  تنظيميًة  اأُط���رًا  و�سعت  الهيئة 
على  قيود  اأي  تت�سمن  ال  بحيث  القطاع  يف 
اإىل  الدخول  يف  الراغب  االأجنبي  امل�ستثمر 
ما  اململكة  يف  الع�سكرية  ال�سناعات  �سوق 
التوطني  م�سرية  يف  �سريكًا  �سيكون  دام 

والتوظيف ونقل التقنيات.
امل�ستثمرين  من  بعدٍد  لقائه  واأ�ساف خالل 
واالأمنية  الدفاعية  ال�سناعات  جم��االت  يف 
من  م�ستثمرون  ح�سرها  والتي  الع�سكرية 
اململكة  اأن  اأوروب��ي��ة،  ودول  املتحدة  اململكة 
باتت وجهًة مثالية لال�ستثمار يف هذا القطاع 
ال�سناعية  القطاعات  وبقية  خا�س  ب�سكل 

االأخرى ب�سكل عام.

ن�سبة  اإىل  ال��و���س��ول  الهيئة  وت�ستهدف 
االإن���ف���اق  م���ن   %  50 ع��ل��ى  ت���زي���د  ت���وط���ني 
احلكومي على املعدات واخلدمات الع�سكرية 
، وزيادة اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر وتنويع 
االقت�ساد، ومن املتوقع اأن ي�سهم القطاع مبا 
الناجت  يف  اأمريكي  دوالر  مليار   4.5 يعادل 
 60 اإىل  ي�سل  ما  وتوفري  االإجمايل  املحلي 

األف فر�سة عمل.

ال�سعودية وجهة مثالية لال�ستثمار

الريا�ض - البالد
 119 للعقار  العامة  الهيئة  من  امل�سنفة  العقارية  املن�ساآت  ع��دد  بلغ 
من�ساأة عقارية منذ اإطالق �سوابط االإعالنات العقارية ومعايري ترخي�س 
 245 ال�سركاء  ا�ستقبل مركز خدمة  فيما  االإلكرتونية،  العقارية  املن�سات 
بالغا عقاريا . واأظهر م�سح االإعالنات �سبط 1673 اإعالنا خمالفا، جرى 
يف  النظامية  االإج����راءات  وتطبيق  منها،  خمالفا  اإع��الن��ا   473 معاجلة 

املركز  املنظورة يف  العقارية  النزاعات  بلغ عدد  فيما  االأخ��رى،  املخالفات 
جهود  �سمن  ذلك  وياأتي  عقاريا،  نزاعا   47 العقاري  للتحكيم  ال�سعودي 
الهيئة يف متابعة تنفيذ "�سوابط االإعالنات العقارية" و "معايري ترخي�س 
ور�س  عقدت  اأن  �سبق  حيث  وت�سنيفها"،  االإلكرتونية  العقارية  املن�سات 
عقاريتني،  من�ستني  ورخ�ست  االإلكرتونية،  العقارية  املن�سات  مع  عمل 

اإ�سافة اإىل 69 من�سة عقارية اإلكرتونية يف طور الرتخي�س.

جدة ـ جنود النهدي 
ثمة اأ�سئلة تنطلق يف الف�ساء اال�سري  عن اأ�سباب اخلالفات الزوجية 
املو�سم   هذا  اأن  ب�سبب  ت�ستعل  اخلالفات  اأن  وهل  ال�سيف،  ف�سل  يف 
مبثابة فر�سة  للزيجات وال�سفر ما ي�سعل اخلالفات بني  الزوجني  وفقا 
لعدد من املخت�سني يف علم النف�س فاإن معظم امل�ساكل الزوجية حتدث 
املنا�سبات  م�ساريف  وكذلك  والتوتر  املزاج  �سيق  ي�سبب  ال�سيف  يف 

وكل هذه قد توؤدي اإىل الطالق. 
ف�سل  يف  حتدث  الزوجية  امل�ساكل  معظم  اأن  خمت�سون   واأو�سح   
اأن   نف�سه  الوقت  يف  موؤكدين  والتوّتر،  امل��زاج  �سيق  ب�سبب  ال�سيف، 
 ال�سيف من ف�سول ال�سنة التي تتميز بارتفاع درجات احلرارة وبالتايل 
تقلبنا  على مدى  يوؤثر  بدوره  الذي  والقلق  التوتر  من  نوع  ت�سبب  قد 

وتعاطينا للمواقف اليومية اأو التغريات يف م�سار حياتنا .

ال�سيف يوؤجج اخلالفات الزوجية�سبط الإعالنات العقاريةاملخالفة
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اإيران

غ�سب املعلمني على 
املاليل يتجدد

كابل - البالد
القلق  من  مزيدًا  باعثة  اأفغان�ستان  جم��ددًا  التفجريات  �سربت 
العامل  دول  تطالب  اإذ  كابل،  عرب  االإره���اب  ع��ودة  جت��اه  ال��دويل 
با�ستجماع  االإرهابية  للتنظيمات  ال�سماح  بعدم  طالبان  حركة 
على  وتركز  منق�سمة  اأ�سبحت  نف�سها  احلركة  اأن  غري  قواها، 
يف  التفجريات  اأ�سوات  ترتفع  بينما  الداخلية،  خالفاتها  حل 
املدن االأفغانية، اإذ هزت ثالث انفجارات اأم�س )ال�سبت( والية 
ننغرهار �سرقي البالد، م�ستهدفة ثالث �سيارات تابعة حلركة 
طالبان، ما يعني اأن االإرهاب لن يتوقف بعد حادثة املطار، 
طالبان  ت�سلم  عقب  ُنفذت  التي  التفجريات  من  وغريها 

ال�سلطة.  
وخلفت االنفجارات، وفقًا لوكالة "اأ�سو�سييتد بر�س"، 
يت�سح  مل  فيما  جريًحا،   20 و  االأق��ل  على  قتلى  ثالثة 
على الفور ما اإذا كان هناك م�سوؤولون من طالبان بني 
القتلى واجلرحى. ويف حني مل يعلن اأحد على الفور 
اإال  اأب��اد،  مدينة جالل  الهجمات يف  م�سوؤوليته عن 
احلركة  اأع��داء  من  يعترب  ال��ذي  داع�س،  تنظيم  اأن 
رئي�سا  مقرا  اأفغان�ستان  �سرق  من  يتخذ  اجل��دد، 
م�سوؤولون  اأفاد  فقد  كابل،  العا�سمة  يف  اأما  له. 
يف ال�سرطة باأن قنبلة ال�سقة انفجرت �سباحًا، 
ما اأدى اإىل اإ�سابة �سخ�سني، بينما نقلت قناة 
اإن  قولهم  عيان  �سهود  عن  املحلية  "طلوع" 
بدائية  نا�سفة  عبوة  ج��راء  اأت��ى  االنفجار 

ال�سنع.

النفجارات تهز اأفغان�ستان
معتمر من خالل 

العمرة اآلمنة

لحصر الكهوف 
واستثمارها

شهادة تحمل ضريبة 
المسكن األول

الريا�ض - البالد
اأع���داد  اإج��م��ايل  اأن  ع��ن  "�سكني"  ب��رن��ام��ج  ك�سف 
للم�سكن  العقارية  الت�سرفات  �سريبة  حتّمل  �سهادات 
اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  حتى  الربنامج  بداية  منذ  االأول 
���س��ه��ادة.واأ���س��اف  األ����ف   542.16 ب��ل��غ��ت  امل��ا���س��ي 
مت  اأن����ه   ،2021 "�سبتمرب"  ت��ق��ري��ر  يف  ال��ربن��ام��ج 
مل�ستفيدي  ال�سكنية اجلديدة  اإطالق عدد من اخلدمات 
الربنامج عرب موقع وتطبيق "�سكني".وكان الربنامج 
خياراته  من  اأ�سرة  األ��ف   145.31 ا�ستفادة  اأعلن  قد 
اجل��اري  العام  بداية  منذ  املتنوعة  ال�سكنية  وحلوله 

وحتى نهاية �سهر اأغ�سط�س املا�سي.

الريا�ض ـ البالد 
"اأطل�س  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  اأ���س��درت 
وذل���ك  ال�سعودية"،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���دح���ول 
باململكة،  وال��دح��ول  الكهوف  وت�سنيف  ح�سر  بهدف 
اجلوفية،  املياه  م�سادر  تنمية  يف  منها  واال�ستفادة 
للمياه  ال��وزارة  وكيل  واأو�سح  �سياحيًا.  وا�ستثمارها 
الدكتور عبدالعزيز ال�سيباين اأن االأطل�س ت�سمن ح�سرًا 
وت�سنيفًا ل� 1826 كهفًا ودحاًل يف اأنحاء اململكة، كما 
الدحول  تكّون  ظاهرة  عن  علمية  مقدمة  على  ا�ستمل 
وال��ك��ه��وف، اإ���س��اف��ة اإىل حت��دي��د اإح��داث��ي��ات��ه��ا واإع���داد 
بدقة،  مواقعها  تبني  وجغرافية  جيولوجية  خرائط 
واملمتلكات  االأرواح  على  خطرًا  منها  ي�سكل  ما  ور�سد 
االأبحاث  اإج��راء  جانب  اإىل  وقائية،  اإج���راءات  لو�سع 

وا�ستخدامها يف الدرا�سات العلمية.

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأعلنت وزارة احلج والعمرة متكني واأداء ١٠ ماليني 
معتمر للعمرة منذ اإطالق منوذج العمرة االآمنة والعودة 
وجت��اوز  وال���زي���ارة،  وال�����س��ل��وات  للعمرة  التدريجية 
األف   ١٢ 1443ه�  عام  عمرة  بداية  مع  التاأ�سريات  عدد 

تاأ�سرية من خمتلف الدول .
تقدمي اخلدمة  كافة يف  ال��وزارة جمهوداتها  وجندت 
للمعتمرين وامل�سلني والزوار، و�سط تطبيق االإجراءات 
االح���رتازي���ة وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة وال���ربوت���وك���والت 
اأمن واأمان و�سحة االإن�سان ومنع  ال�سحية التي حتقق 
�سيوف  داعية  ومتحّوراته،  كورونا  فريو�س  انت�سار 
ال�سحية  ب����االإج����راءات  االل���ت���زام  ب�����س��رورة  ال��رح��م��ن 

واالحرتازات الوقائية للحفاظ على �سالمتهم.
اجل��ه��ات  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  بالتن�سيق  ال�����وزارة  وت��ع��م��ل 
امل��ح��اور  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ال��ت��ي  اخل��ط��ط  لتنفيذ  املخت�سة 
خطة  �سمن  وال�سعي  والتنظيمية،  واالأمنية  ال�سحية 
اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  وزي����ادة  للتو�سع  اإ�سرتاتيجية 
متكاملة  منظومة  يف  العاملة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
خلدمة �سيوف الرحمن للو�سول اإىل 3.5 مليون معتمر 

وزائر وم�سٍل �سهريًا.

ماليني  10

اأطل�ض

األف  542

القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة
الريا�ض- وا�ض

امللك �سلمان بن  ال�سريفني  بعث خادم احلرمني 
وموا�ساة،  ع��زاء  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ع��ب��دامل��ج��ي��د ت��ب��ون رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
ال�سابق  الرئي�س  ال�سعبية يف وفاة  اجلزائرية الدميقراطية 
ال�سمو  �ساحب  بعث  الله.كما  رحمه   � بوتفليقة  عبدالعزيز 

امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 

برقية عزاء وموا�ساة، لفخامته.
التفا�سيل �ض3

اململكة اخليار الأول للت�سنيع الدوائي والثانية عامليا  مبوؤ�سر التعايف من كورونا

جدة - هالل �سلمان
ارت��ق��ى ف��ري��ق االحت����اد ���س��دارة ترتيب 
دوري املحرتفني، بعد تغلبه على مناف�سه 

جمعهما  ال��ذي  اللقاء  يف   3/1 الن�سر 
ب��داأ  حيث  ب���ارك؛   مر�سول  ملعب  على 
طريق  ع��ن  مبكرًا  الت�سجيل  االحت���اد 
العبه عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 
احلادية ع�سرة قبل اأن يعادل للن�سر 
الدقيقة  يف  الغنام  �سلطان  مدافعه 

ال�سوط  ويف  والثالثني  ال�سابعة 
ال���ث���اين ا���س��ت��ط��اع ال���ربازي���ل���ي 
التقدم  هدف  ت�سجيل  كورنادو 
الرابعة  الدقيقة  عند  لفريقه 
وال�����س��ت��ني ل��ي��ه��در ح��م��دال��ل��ه  
تعامله  بعد  التعديل  فر�سة 

ب����رع����ون����ة غ������ري م������ربرة 
م���ع رك���ل���ة اجل�����زاء ال��ت��ي 
احت�سبت لفريقه.  ليعزز 
ال����ربازي����ل����ي ه��ري��ك��ي 
بالهدف  العميد  ت��ق��دم 
متريرة  بعد  ال��ث��ال��ث 

فهد املولد.

في »مرسول بارك«
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النمر يفرت�ض الفار�ض 
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العدل تتيح الخدمات اإللكترونية 
لحاملي هوية زائر

الريا�ض- البالد
حممد  بن  وليد  الدكتور  العدل  وزيــر  وجه 
الق�سائية  اخلــدمــات  بــاإتــاحــة  ال�سمعاين 
الإلكرتونية، حلاملي هوية زائر، لتمكينهم 
الق�ساء  خدمات  جميع  من  ال�ستفادة  من 
najiz.( "ناجز" بوابة  خالل  من  املتاحة 

.)sa
التعاون مع مركز  وياأتي هذا التوجيه بعد 
ــي، ويف اإطـــــار جــهــود  ــوطــن املــعــلــومــات ال
الوزارة لتوفري خدماتها جلميع امل�ستفيدين 
حق  من  اجلميع  ومتكني  وي�سر،  ب�سهولة 
اإلكرتوين بالكامل  للق�ساء ب�سكل  الو�سول 

دون احلاجة ملراجعة املقرات العدلية.
الــهــويــة  ــكــون  ت اأن  ــــــوزارة  ال وا�ــســرتطــت 
ــاريــة املــفــعــول، مــو�ــســحــًة بــعــ�ــض تلك  �ــس
اخلدمات املقدمة مثل تقدمي �سحيفة دعوى 
ا�ستعرا�ض  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اإلــكــرتونــيــة، 
اخلا�سة  ــام  والأحــك واجلل�سات  الق�سايا 
بهم، وتقدمي الطلبات على الق�سية والعديد 

من اخلدمات الأخرى.
يذكر اأن بوابة ناجز تت�سمن اأكرث من 120 
اإجراوؤها  للم�ستفيدين  ميكن  عدلية،  خدمة 
اجلهد  يخت�سر  مما  ي�سرية؛  خطوات  وفق 

والوقت على امل�ستفيدين.

خطط وبرامج لتطوير أساليب التقويم والتعليم الجامعي

تعزيز العالقات العلمية والتعليمية بين المملكة والسودان

الريا�ض- البالد
حممد  الدكتور  اجلامعي  للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  اأعلن 
التقومي  اأ�ساليب  وتطوير  تنظيم  عن  الع�سيب  اإبراهيم  بن 
وخمرجاتها  التعليمية  العملية  لتجويد  اجلامعي  والتعليم 
لتلبية احتياجات التنمية، من خالل تنفيذ العديد من اخلطط 
ــعــام الــدرا�ــســي احلــــايل، وتــطــويــر الأطـــر  اجلــديــدة خـــالل ال

والدرا�سات املنا�سبة لتطبيقها باجلامعات.
واأو�سح اأن وزارة التعليم اأجنزت موؤخرًا عددًا من اخلدمات، 
وخدمة  الوافدين،  �سهادات  وتوثيق  م�سادقة  م�سروع  منها 
موؤهل التي تهدف للتكامل مع املوؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية، 
م�سريا اإىل اأن الوزارة حري�سة على احلفاظ على املكت�سبات 
تفعيل  ذلــك  ومــن  كــورونــا،  جائحة  خــالل  للجامعات  النوعية 

الربامج  خمتلف  يف  املدمج  والتعليم  ُبعد  عن  التعليم  اأمنــاط 
التعليم  اأ�ساليب  تــنــوع  يحقق  مبــا  بــاجلــامــعــات،  الــدرا�ــســيــة 

والتعّلم، ومبا ي�سمن كفاءة الإنفاق يف التعليم اجلامعي.
والطالبات يف اجلامعات  للطالب  التعليمية  العملية  اأن  واأكد 
ال�سحية  والإجــــراءات  الــربوتــوكــولت  تطبيق  مــع  منتظمة 
)وقاية(،  العامة  ال�سحة  وهيئة  ال�سحة  وزارة  من  املعتمدة 
مو�سحًا اأن جلان الإ�سراف واملتابعة تعقد اجتماعاتها ب�سكل 
اأ�سبوعي؛ ملتابعة اإح�ساءات التح�سني، وتبادل اخلربات بني 
وبروتوكولت،  اأنظمة  من  ي�ستجد  ما  ومتابعة  اجلامعات، 
وكذلك التاأكد من توفر الأدوات الوقائية باجلامعات، واعتماد 
ثالثة  كــل  التعليم  ـــوزارة  ل رفعه  يتم  دوري  لتقرير  منــوذج 

اأ�سابيع لتحليل بيانات انتظام الدرا�سة يف اجلامعات.

الريا�ض- البالد
اختتم وكيل وزارة التعليم للتعاون الدويل 
الق�سومي  اإبــراهــيــم  بــن  �سالح  الــدكــتــور 
زيارته جلمهورية ال�سودان، وذلك لتعزيز 
البلدين  بني  والتعليمية  العلمية  العالقات 

ال�سقيقني.
وكان الدكتور الق�سومي والوفد املرافق له 
التعليم  وزيرة  بلقاء  زيارتهم  ا�ستهلوا  قد 
ــعــايل والــبــحــث الــعــلــمــي يف الــ�ــســودان  ال
عدد  بح�سور  �سغريون،  انت�سار  الدكتور 
العايل  التعليم  وزارة  يف  امل�سوؤولني  من 
خاللها  بحث  ال�سودانية،  العلمي  والبحث 
التعاون  تطوير  و�سبل  الثنائية  العالقات 
يف ال�سوؤون العلمية والبحثية، اإ�سافة اإىل 
للطالب  اململكة  من  املقدمة  املنح  مناق�سة 
ــة يف اجلــامــعــات  ــدرا�ــس ــل ــ�ــســودانــيــني ل ال
منها،  ــادة  ــف ــت ــس ال� وتــعــزيــز  الــ�ــســعــوديــة 
ومناق�سة تفعيل مذكرة التفاهم بني وزارة 
العايل  التعليم  ووزارة  باململكة  التعليم 
ال�سودان،  جمهورية  يف  العلمي  والبحث 
بــني اجلامعات  الــتــعــاون  اأوجـــه  وتــعــزيــز 

ال�سعودية ومثيالتها يف ال�سودان.
والبحث  الــعــايل  التعليم  وزيـــرة  وثمنت 
التعليم  وزارة  مبادرة  ال�سودانية  العلمي 
العلمية  الأيــــام  بــرنــامــج  لإقــامــة  باململكة 
للجامعات ال�سعودية يف رحاب اجلامعات 
الندوات  من  �سل�سلة  وتقدمي  ال�سودانية 
واملحا�سرات العلمية املتنوعة خالل العام 

معر�ض  اإقامة  وكذلك  2022م،  اجلامعي 
لــلــكــتــاب اجلــامــعــي داخــــل حــــرم جــامــعــة 
بالتعاون مع خم�ض  اأيام  لثالثة  اخلرطوم 

جامعات �سودانية.
عــددًا  له  املــرافــق  والــوفــد  الق�سومي  وزار 
واجلامعات  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من 
�سملت  ال�سقيقة،  ال�سودان  جمهورية  يف 
والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�سودان  جامعة 

وجــامــعــة اأفــريــقــيــا الــعــاملــيــة، وجــامــعــة اأم 
درمان الإ�سالمية، وجامعة اخلرطوم.

للتعاون  التعليم  وزارة  وكيل  واأو�ــســح 
الــــزيــــارة جلــمــهــوريــة  هــــذه  اأن  الــــــدويل 
تاأتي بتوجيه من وزير  ال�سقيقة  ال�سودان 
التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ، 
ال�سعودية  الــعــالقــات  عمق  لتاأكيد  وذلـــك 
العلمي  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  الــ�ــســودانــيــة، 

والــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي بـــني اجلــامــعــات 
الــ�ــســعــوديــة واجلـــامـــعـــات الــ�ــســودانــيــة، 
ولــتــفــعــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم املــوقــعــة بني 
ـــــــوزارة وجــامــعــة اأفــريــقــيــا الــعــاملــيــة،  ال
التنفيذية  للربامج  الآليات  لبحث  اإ�سافًة 
لتواأمة  والتمهيد  امل�ستقبلية،  وامل�ساريع 
وجامعة  باململكة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 

اأفريقيا العاملية.

المملكة رائدة في دعم النازحين وتخفيف مشكلة اللجوء
نيويورك- وا�ض

اململكة  مندوب  نائب  اأكــد 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم 
ــيــق، حــر�ــض  ــعــت حمــمــد ال
اململكة على اإغاثة امللهوف، 
ومــ�ــســاعــدة املــحــتــاجــني، 
اإن�ساين  بدور  تقوم  حيث 
اجلهود  تكثيف  يف  كبري 
ـــازحـــني،  ـــن حـــــول دعـــــم ال
اللجوء  م�سكلة  وتخفيف 
مناطق  منها  تعاين  التي 
الناجتة  العامل  يف  عديدة 
العرقية  الــ�ــســراعــات  عــن 
ــــوارث  ــــك واحلــــــــروب وال
والــــنــــزاعــــات، وتــتــعــاون 
املنظمات  مــن  الــعــديــد  مــع 
الرتكيز  بهدف  والهيئات 
عــلــى حتــ�ــســني الــو�ــســول 
الأ�سا�سية  اخلــدمــات  اإىل 
احتياجات  جميع  وتلبية 

النازحني على اأرا�سيها.
واأو�ــــــســــــح الـــعـــتـــيـــق يف 
األقاها،  التي  اململكة  كلمة 

مـــــوؤخـــــرًا، خــــالل احلـــدث 
بتناول  املعني  امل�ستوى  رفيع  اجلانبي 
اأزمة النزوح واإيجاد احللول الدائمة، اأن 
عاملية  ق�سية  تعد  املطول  النزوح  ق�سية 
مهمة ت�ستدعي التن�سيق والتعاون العاملي 
النازحني،  مل�ساعدة  دائمة  حلول  لإيجاد 
الذي  الع�سيب  الوقت  هذا  خالل  خا�سة 
ال�سحية  الأزمـــات  تلك  العامل  فيه  ي�سهد 
والقت�سادية املتفاقمة من تبعات جائحة 

كوفيد-19.
التي  املــرّوعــة  الآثـــار  حجم  اإىل  ــار  واأ�ــس
اأثقلت  اأينما  )كوفيد-19(  تخلفها جائحة 
�سكلت  الآثــــار  تــلــك  اأن  مبينًا  وطــاأتــهــا، 
ولزالت ت�سكل تهديدًا خطريًا على حياة 
وخا�سة  املعي�سية،  وظــروفــه  الإنــ�ــســان 
الذين  واملهّجرين  النازحني  اأولئك  على 
قــاهــرة قد  يقبعون حتــت وطـــاأة ظـــروف 

امتدت ببع�سهم لعقود من الزمن.

وبني اأن هذا الأمر ي�ستلزم ت�سافر اجلهود 
الدولية والتن�سيق حلماية الأفراد الأكرث 
تهمي�سًا وه�سا�سًة يف املجتمع، خ�سو�سًا 
عــلــى الــنــازحــني واملــهــّجــريــن؛ حــيــث اأن 
التعاون  الدولية وتفعيل  ت�سافر اجلهود 
�ساملة  ــوًل  �ــســيــولــد حــتــمــًا حــل املــ�ــســرتك 
ودائمة، و�سيمكن من ال�ستجابة لالأزمات 
لحتوائها  ال�ستباقي  والعمل  الطارئة 
على  اأثــقــالــهــا  ت�سع  اأن  قبل  ومعاجلتها 

املناطق والفئات الأ�سد حاجة.
و�سلط العتيق ال�سوء على جتربة اململكة 
توؤديه،  الذي  الإن�ساين  ودورهــا  الرائدة 
نظرًا  والـــدويل،  املحلي  امل�ستويني  على 
حكومتها  توليها  التي  البالغة  لالأهمية 
حلــقــوق الإنــ�ــســان يف �ــســتــى املــجــالت، 
تخفيف  يف  ت�سهم  اململكة  اأن  اإىل  م�سريًا 
واملهجرين  النازحني  من  املاليني  معاناة 
من خالل التعامل معهم كزائرين ودجمهم 

على  حفاظًا  وذلــك  املجتمع،  اأفــراد  �سمن 
كــرامــتــهــم و�ــســالمــتــهــم ومــنــحــهــم حــريــة 
الــعــديــد من  كــمــا تتخذ  الــتــامــة،  احلــركــة 
التدابري الالزمة مل�ساعدتهم يف ال�ستقرار 

داخل اململكة.
اإ�ـــســـادة  اإىل  الــ�ــســدد  هــــذا  يف  واأ�ــــســــار 
املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني يف عام 2015م بتجربة اململكة 
يف ذلـــك، وتــاأكــيــدهــا اأنــهــا جتــربــة رائــدة 
على  وتعميمها  منها  ال�ــســتــفــادة  ميــكــن 

الدول الأخرى.
اأ�سهمت ممثلة مبركز  اأن اململكة  واأ�ساف 
الإن�سانية  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك 
دول  خمــتــلــف  يف  الـــنـــازحـــني  دعــــم  يف 
الأمم  منظمة  مع  العمل  العامل، من خالل 
الدولية،  واملنظمات  ووكالتها  املتحدة 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين، على تن�سيق 

امل�ساعدات املقدمة اإىل النازحني.

المقبل يناقش تفعيل آلية عمل 
المجلس التنفيذي لأللكسو

تون�ض - وا�ض
ــ�ــض املــجــلــ�ــض الــتــنــفــيــذي  ــي ــد رئ عــق
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 
مقبل  بن  "الألك�سو" هاين  والعلوم 
الجــتــمــاعــات  مــن  �سل�سلة  املــقــبــل، 
زيارته  خــالل  الثنائية،  والــلــقــاءات 
الأ�ــســبــوع  تون�ض  يف  املنظمة  مقر 

املا�سي.
وناق�ض اجتماع لهيئة مكتب املجل�ض 
عقد  "الألك�سو"  ملنظمة  التنفيذي 
تطوير  �سبل  املقبل  هــاين  برئا�سة 
ورفع  التنفيذي  املجل�ض  عمل  اآلية 
فاعليته،  وتعزيز  حوكمته  م�ستوى 
مبا يعزز ويدعم من فاعلية مبادرات 
على  التفاق  ومت  املنظمة،  وبرامج 
عقد اجتماع دوري ملوا�سلة اجلهود 
وتبني  التن�سيق،  م�ستوى  ورفـــع 

روؤية عمل م�سرتكة.
كما اجتمع رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
"الألك�سو"  ملنظمة  العام  املدير  مع 
الدكتور حممد ولد عمر، وبحث معه 

املنظمة  قطاعات  تطوير  اآلية  �سبل 
مبا يت�سق مع اأهدافها ، والعمل على 
تن�سيق اجلهود العربية ودعم تبادل 
الأع�ساء،  ــدول  ال خــربات وجتــارب 
املجتمع  مــوؤ�ــســ�ــســات  جــهــود  وكــــذا 

املدين.
ونقل رئي�ض املجل�ض التنفيذي هاين 
املقبل روؤى ومالحظات ومقرتحات 
واآراء اأع�ساء املجل�ض التنفيذي اإىل 
العمل  لتعزيز  وذلك  املنظمة،  اإدارة 
الــعــربــي اجلــمــاعــي املــ�ــســرتك حــول 
�سبل دعم املنظمة ومتكينها لتحقيق 

اأهدافها.
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ــع  واأطــل
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 
املقبل،  هــاين  "الألك�سو"  والعلوم 
�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى 
ال�سقر  عبدالعزيز  الدكتور  تون�ض 
على  ال�سفارة  مبقر  لقائهما  خالله 
وتطلعاتها  واأهدافها  املنظمة  عمل 

امل�ستقبلية.

أمانة الرياض تعزز 
البعد المحلي في 

مسميات الطرق
الريا�ض - البالد

مبادرة  الريا�ض  منطقة  اأمانة  اأطلقت 
تعزيز الُبعد املحلي يف م�سميات طرق 
تزخر  احتفاًء مبا  العا�سمة،  و�سوارع 
وقيمة  ح�ساري  اإرث  مــن  املدينة  بــه 
تراثية اأ�سيلة تعزز من مظاهر الهوية 
متا�سًيا  الــعــام،  الف�ساء  يف  الوطنية 
 2030 اململكة  روؤيـــة  م�ستهدفات  مــع 

وبراجمها الطموحة.
املبادرة  من  الأوىل  املرحلة  وت�ستهدف 
يف  اأحـــيـــاء   10 نــطــاق  يف  ــا  طــريــًق  17
�سمال وغرب مدينة الريا�ض، و�ست�سمل 
بــني جــداريــة،  مــا  لــوحــات  تركيب 209 
ويف اجلزر الو�سطية، ولوحات �سهمية، 
لت�سهم  علوية،  لوحة   16 اإىل  بالإ�سافة 
ال�سّكان  ا�ــســتــدلل  عملية  ت�سهيل  يف 
عليها، والتنقل ب�سال�سة فيما بينها وبني 

الطرق املجاورة لها.
و�ستدرج الأمانة الريا�ض رمز ا�ستجابة 
�سريعة )QR Code( على اللوحات، 
تت�سمن تعريًفا خمت�سًرا بامل�سمى، اإىل 
على  الطالع  من  ال�سكان  متكني  جانب 
ومعلومات  للطريق،  توجيهية  بيانات 
الــتــي يقع �سمن  عــن احلــي والــبــلــديــة 
املكانية  اخلريطة  يف  وموقعه  نطاقها، 
خطوات  مع  ان�سجاًما  وذلك  للعا�سمة، 

التحول الرقمي يف املدينة.
املحلي  الُبعد  تعزيز  مــبــادرة  وتــاأتــي 
العا�سمة  م�سميات طرق و�سوارع  يف 
اأمـــانـــة منطقة  مـــع جــهــود  مــتــمــا�ــســيــة 
ــتــفــادة  ال�ــس اإىل  الـــهـــادفـــة  الـــريـــا�ـــض 
والأ�سيل  العميق  املــوروث  من  املثلى 
ملا  متيًنا  اأ�سا�ًسا  ميثل  الــذي  للمدينة، 
نه�سة  من  احلا�سر  الوقت  يف  ت�سهده 

وتطور.
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بـــقـــدر حتـــديـــات جــائــحــة كـــورونـــا 
الــعــاملــيــة، اأثــبــتــت املــمــلــكــة كــفــاءة 
املـــواجـــهـــة  تـــعـــزيـــز  جـــهـــودهـــا يف 
ال�ساملة مب�سوؤولية وقدرات كبرية ، 
والقت�سادي  ال�سحي  ال�سعيد  على 
داخليا حمققة جناحات  واملجتمعي 
ــرة  قـــويـــة يف حمــا�ــس وبـــ�ـــســـمـــات 
تداعياتها  وكافة  اجلائحة  خماطر 
وا�سعة  مبنظومة  الأرواح  وحفظ 
مــن الإجـــــراءات الــوقــائــيــة ومــراكــز 
اأجنزت  التي  باللقاحات  التح�سني 
ــة بــتــلــك  ــق ــيــة حمــق مــــعــــدلت قــيــا�ــس
موؤ�سر  يف  الثاين  املركز  النجاحات 
اإىل جانب   ، ــا  كــورون مــن  الــتــعــايف 
مــبــادراتــهــا ودورهـــــا الـــرائـــد خــال 
الأكرب  الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها 
حل�سد  العامل  يف  وتــاأثــريا  اقت�سادا 
من  اأثمرته  ومــا   ، الدولية  اجلــهــود 
على  الأزمـــة  تلك  لتداعيات  تخفيف 
الــدول  خا�سة   ، وال�سعوب  الـــدول 
الفقرية ، ودعم انتاج اللقاحات ، مما 
النوعية  املواجهة  على  العامل  حفز 

لتداعيات اجلائحة.
املـــمـــلـــكـــة  ا�ــــســــتــــثــــمــــرت  ــــد  ــــق ل   
خال  ا�ستباقية  وبا�سرتاتيجيات 
مقومات  يف  الأخــــرية  الــ�ــســنــوات 
الأمـــــن الــ�ــســحــي والقــتــ�ــســادي ، 
لقدراتها  قــويــة  ركــيــزة  ذلـــك  فــكــان 
العملية  ــمــار  ــث ال تــعــكــ�ــس  والـــتـــي 
القطاعات  كافة  يف   2030 لــروؤيــة 
، وهـــاهـــي تــوا�ــســل طــمــوحــاتــهــا 
املجالت  خمتلف  يف  ال�ستثمارية 
التنموية احليوية الداعمة للتنمية 
 ، امل�ستقبل  واقــتــ�ــســاد  امل�ستدامة 
وفق  الــدوائــيــة  ال�سناعات  ومنها 
يف   ، واملوا�سفات  املعايري  اأعــلــى 
ظــل �ــســوق هــو الأكـــرب يف املنطقة 
ــة كــبــرية  ــي ــــــذي  ميــثــل جــاذب ، وال
ومــن  الــ�ــســعــوديــني  للم�ستثمرين 
ــيــا�ــســة اقــتــ�ــســاديــة  ـــعـــامل ، و�ــس ال
طــمــوحــة حــريــ�ــســة عــلــى الــتــعــاون 
وال�سراكة مع القت�سادات الكربى 
والإ�سهام القوي يف التقدم العاملي.

نجاحات مميزة
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تواسي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة 
وتهنئ رئيس تشيلي بذكرى االستقالل

الريا�س- وا�س
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامة الرئي�س عبداملجيد 
الدميقراطية  اجلــزائــريــة  اجلــمــهــوريــة  رئي�س  تــبــون 
عبدالعزيز  ال�سابق  الرئي�س  وفـــاة  يف  ال�سعبية 
املفدى:" علمنا  امللك  ـ.وقال  الله  ـ رحمه  بوتفليقة 
عبدالعزيز  الرئي�س  فخامة  وفاة  بنباأ  الأمل  ببالغ 
ــة اجلــزائــريــة  بــوتــفــلــيــقــة رئــيــ�ــس اجلــمــهــوري
ـ  الله  رحمه  ـ  ال�سابق  ال�سعبية  الدميقراطية 
واإننا اإذ نبعث لفخامتكم ول�سعب اجلمهورية 
ال�سقيق  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
ــعــازي، و�ــســادق  ــت ولأ�ـــســـرة الــفــقــيــد بــالــغ ال
اأن  وتــعــاىل  �سبحانه  الله  لن�ساأل  املــوا�ــســاة، 

واأن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنه  ومغفرته،  رحمته  بوا�سع  يّتغمده 
يحفظكم من كل �سوء، اإنا لله واإنا اإليه راجعون ".

اآل  وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
�سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �سيبا�ستيان بينيريا رئي�س 
امللك  ا�ستقال باده.واأعرب  ذكرى  ت�سيلي، مبنا�سبة  جمهورية 
املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة 
اطراد  ال�سديق  ت�سيلي  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

التقدم والزدهار.
بن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
وزير الدفاع، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامة الرئي�س عبداملجيد 
يف  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  تبون 

وفاة الرئي�س ال�سابق عبدالعزيز بوتفليقة ـ رحمه الله ـ.

فخامة  وفــاة  نباأ  احلــزن  ببالغ  العهد:" تلقيُت  ويل  �سمو  وقــال 
اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  بوتفليقة  عبدالعزيز  الرئي�س 
لفخامتكم  واأبعث  ـ  الله  رحمه  ـ  ال�سابق  ال�سعبية  الدميقراطية 
املوىل  �سائًا  املوا�ساة،  واأ�سدق  التعازي،  اأحر  الفقيد  ولأ�سرة 
وي�سكنه  ومغفرته،  رحمته  بوا�سع  يتغّمده  اأن  القدير  العلي 

ف�سيح جناته، واأن يحفظكم من كل �سوء، اإنه �سميع جميب ".
عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �سيبا�ستيان بينيريا رئي�س 

جمهورية ت�سيلي، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  وعرب 
و�سعب  حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 

جمهورية ت�سيلي ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

أكدوا أهمية برنامج )القدرات البشرية(.. مختصون:

مبادرة تنقل السعوديين إلى وظائف المستقبل
جدة- يا�سر بن يو�سف

تنمية  برنامج  ي�ساهم  اأن  املخت�سني  من  عدد  توقع 
العهد   ويل  �سمو  اأطــلــقــه  الـــذي  الب�سرية  ــقــدرات  ال
الأمري حممد بن �سلمان، يف جتهيز ال�سعوديني اإىل 
التي  الكبرية  التغريات  ظل  يف  امل�ستقبل،  وظائف 
ال�سطناعي  الذكاء  انت�سار  ومــع  العامل،  ي�سهدها 
اأن  واأكــــدوا  الــرابــعــة.  ال�سناعية  الــثــورة  ودخـــول 
الوقت  يف  جــاء  مــبــادرة   89 يحمل  الــذي  الربنامج 
لروؤية  الناجحة  العمل  منظومة  ليكمل  املنا�سب 
والتطور  النجاح  م�سرية  ويــعــزز   ،2030 اململكة 

التي ت�سهدها اململكة.
ه�سام  املكرمة  مكة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد   
بن حممد كعكي اأن رعاية ويل العهد الأمني �ساحب 
"يحفظه  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
الر�سيدة  القيادة  اهتمام  تعك�س  للربنامج،  الله" 

باأهمية الربنامج اجلديد يف تنمية قدرات املواطن 
وم�ستعدًا  وعامليًا  حمليًا  مناف�سًا  لي�سبح  ال�سعودي 
مرتكزات  ثــاث  الربنامج  يحمل  حيث  للم�ستقبل، 
رئي�سية تتمثل يف 89 مبادرة، 36 منها تعمل على 
و26  للجميع،  ومــرن  متني  تعليمي  اأ�سا�س  تطوير 
امل�ستقبلي  العمل  ل�سوق  الإعــداد  على  تركز  مبادرة 
التعلم  فر�س  تتيح  مــبــادرة  و16  وعــاملــيــًا،  حمليا 
مدى احلياة، عاوة على 11 ممكنا مت�س منظومة 
الب�سرية ب�سكل مبا�سر، حيث ي�سهم  القدرات  تنمية 
لإثــراء  ويدفعنا  للعامل  قيمنا  اإظــهــار  يف  الربنامج 
خال  من  امل�ستقبل،  و�سناعة  الإن�سانية  احل�سارة 

ترجمة تعاليم ديننا ال�سمح، واعتزازنا بقيمنا.
و�سدد على اأن القراءة الأولية لا�سرتاتيجية الرثية 
مب�سيئة  �سيلبي  اأنه  تك�سف  الربنامج  يحملها  التي 
عن  الباحثة  اجلــديــدة  ال�سعودية  احتياجات  الله 

اأكرب  هو  الب�سري  املــال  راأ�ــس  اأن  ويوؤكد  و  املجد، 
واأهم ثرواتها.

مواجهة البطالة
 من جانبه لفت نائب رئي�س غرفة مكة املكرمة نايف 
القدرات  تنمية  برنامج  اأن  اإىل  الزايدي  م�سعل  بن 
وا�سرتاتيجية  مــبــادرات  مــن  حمله  مبــا  الب�سرية 

نحو  والأمـــل  الــتــفــاوؤل  م�ساحة  مــن  يزيد  وا�سحة 
�سيقود  حيث  عليها،  والق�ساء  البطالة  مواجهة 
متطلبات  ملواءمة  املتقدمة  املهارات  تطوير  عملية 
الثورة ال�سناعية الرابعة وتوفري م�سارات متعددة 
املهنية،  اخلـــيـــارات  ودعـــم  ت�سجيع  مــع  للتعليم، 
والعمل على تعزيز القيم والنتماء الوطني وتعزيز 
اأي�سًا  والــعــمــل  الأعـــمـــال،  وريــــادة  البــتــكــار  ثقافة 
املواطنني،  لــدى  الأ�سا�سية  املــهــارات  تطوير  على 
البطالة  على  للق�ساء  الرئي�سي  �ساحنا  و�سيكون 
وتوفري مايني فر�س العمل، حيث ت�سري تقديرات 
الهيئة العامة لاإح�ساء اإىل انخفا�س معدل البطالة 
الرابع من عام  الربع  لل�سعوديني بن�سبة كبرية يف 
الربع  بـ 14.9 % خال  اإىل 12.6 % مقارنة   2020
الثالث من نف�س العام، وهذه الأرقام تدعم توجهات 
ا�ست�سراف  نحو  اأكــرب  ب�سكل  لانطاق  الربنامج 
امل�ستقبل والعمل من اأجل املناف�سة فيه عامليًا، حيث 
دول  اأكــرث  من  تكون  اأن  الربنامج  خال  من  نتطلع 

العامل خلقًا للوظائف واأقلها يف البطالة.

 انفتاح عاملي
 يف ال�سياق اأو�سح نائب رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
مكة املكرمة مروان �سعبان اأن برنامج تنمية القدرات 
الب�سرية ل يعمل فقط على زيادة معدلت التوظيف 
التعليمية من  العملية  يعيد هيكلة  بل  التخرج،  بعد 
وحتويل  املناهج  بتطوير  �سيقوم  حيث  جذورها، 
املــ�ــســاركــة  عــلــى  قــائــم  مــعــريف  تعليم  اإىل  التعليم 
والفهم، ويركز على املهن والوظائف التي يحتاجها 
تتطلبها  التي  امل�ستقبلية  العمل، و اخليارات  �سوق 
املتغريات العاملية، ل�سيما اأنه ي�سع عملية النفتاح 
اإىل  الفعال  والنتماء  ال�سعودية  لاأجيال  الفكري 
املجتمعات الن�سانية على راأ�س اأولوياته، و�سيكون 
لل�سباب  فــر�ــس  تــوفــري  مــع  جــنــب  اإىل  جــنــبــًا  ذلـــك 
على  وت�سجيعهم  مهاراتهم  رفع  خال  من  العاطلني 

العمل املبكر، وتعزيز امل�ساركة يف ريادة الأعمال.
 كما توقع المني العام لغرفة مكة املكرمة املهند�س 
على  الربنامج  مــبــادرات  تركز  اأن  معتوق  ع�سمت 
الطاب، وم�ساعدتهم  لدى  الرقمية  القدرات  تطوير 
على اإتقان لغة اأجنبية واحدة على الأقل بطاقة، مع 
زيادة م�ساركة املواطنني من كبار ال�سن يف الأعمال 
والأن�سطة التطوعية، يف ظل احلزمة الكبرية التي 
وامل�ستقبلية  الأ�سا�سية  املــهــارات  لتطوير  يقدمها 
يف  ال�ستثمار  عملية  ت�سريع  على  عــاوة  لل�سباب، 
القطاع  بني  ال�سراكات  خال  من  والبتكار  البحث 
اخلا�س واجلامعات احلكومية والأهلية يف جمالت 
التي  الأولوية  البحث والبتكار على املجالت ذات 

تتواءم مع الحتياجات الوطنية.

مروان �سعبان نايف الزايدي ع�سمت معتوقه�سام كعكي

جدة - البالد
والتنمية  الب�سرية  املــــوارد  وزارة  اأعــلــنــت 
الجتماعية ال�سعودية اأن اإجمايل عدد العقود 
ع�سرة  اأكرث من  بلغ  املــرن،  العمل  من�سة  عرب 
ت�ستهدف  الــوزارة  اأن  اإىل  م�سرية  عقد،  اآلف 
بنهاية  مرن  عمل  عقد  األــف   57 اإىل  الو�سول 
2022 ، مو�سحة اأن نظام العمل املرن يهدف 
وظيفية  فــر�ــس  وتــوفــري  الــتــوطــني  دعـــم  اإىل 

لأبناء وبنات الوطن وتخفي�س ن�سب البطالة، 
واإيجاد مزيد من الفر�س الوظيفية للمواطنني 
اأكرب،  اأقل ومرونة  واملواطنات ب�ساعات عمل 
احتياجات  تلبية  يف  اإ�ــســهــامــه  اإىل  اإ�ــســافــة 
الــقــطــاع اخلــا�ــس الــطــارئــة واملــو�ــســمــيــة من 

الكوادر الوطنية.
بائع  عليها  التوظيف  مت  التي  املهن  واأكـــرث 
عام، وبائع مواد متوينية، وم�ست�سار خدمات 

فنية، وم�سرف خدمات طعام، وم�ساعد اإداري، 
ا�ستفادت  الــتــي  الأنــ�ــســطــة  اأعــلــى  كــانــت  فيما 
ـــرن الإنـــ�ـــســـاءات العامة  مــن نــظــام الــعــمــل امل
واأن�سطة  اللوج�ستية،  واخلــدمــات  للمباين، 
بالتجزئة  والبيع  الهند�سية،  ال�ست�سارات 
وت�سغيل  املباين،  �سيانة  وخدمات  واجلملة، 
ال�سريفة،  ومراكز  والكافترييات،  املقا�سف 

والت�سميم والربجمة.

 االتصاالت تنذر تطبيقين مخالفين لخدمة التوصيل
الريا�س- البالد

لتطبيقني  اإنذارين  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  اأ�سدرت 
خمالفتهما  عقب  وذلــك  لديها،  امل�سجلة  التو�سيل  تطبيقات  من 
املن�سات  عرب  التو�سيل  خدمة  تقدمي  واإجـــراءات  ل�سرتاطات 

الإلكرتونية التي اأعلنت عنها الهيئة.
تقوم  التي  الدورية  التحقق  عمليات  خال  من  الهيئة  ور�سدت 
لتعليمات  املن�ستني  املخت�سة خمالفة  بالتن�سيق مع اجلهات  بها 

من  الإغـــاق  حمكمة  غري  الطلبات  من  عــددا  وت�سّلمهما  الهيئة 
الإجراءات  اتباع  لديها دون  امل�سجلني  التو�سيل  خال مندوبي 
الواجب اتخاذها يف مثل هذه احلالت، الأمر الذي يعد خمالفة 

لتعليمات الهيئة ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.
للتطبيقني املخالفني، وكّلفتهما بت�سحيح  اإنذارا  الهيئة  ووجهت 
تاريخ  مــن  �ساعة   24 خــال  الهيئة  واإفـــادة  املخالفة  ومعاجلة 
الإنذار مبا يتم حيالها، حمذرة التطبيقات املخالفة لأنظمة الهيئة 

ذلك  يف  مبا  بحقها  النظامية  الإجـــراءات  اتخاذ  من  وتعليماتها 
واإلغاء  تعليق  اأو  الهيئة،  تقررها  حمــددة  ملدة  التطبيق  اإيقاف 

ت�سجيله، وحتمل ما يرتتب على ذلك من تبعات نظامية.
وكانت الهيئة قد اأعلنت يف وقت �سابق اإلزام تطبيقات التو�سيل 
ال�سحي  الت�سليم  ا�ــســرتاطــات  مــن  مبجموعة  لديها  امل�سجلة 
املغلفة  غري  وامل�سروبات  الأطعمة  نقل  عدم  ت�سمل  للم�ستفيدين، 
قابلة  كانت  حــال  يف  الغذائية  املــواد  نقل  وعــدم  حمكم،  ب�سكل 

وما  املطاعم  مع  التعامل  من  التو�سيل  تطبيقات  ومنع  للفتح، 
اجلهات  من  املقرة  ال�سحية  لا�سرتاطات  املخالفة  حكمها  يف 
املعنية، واأنها �ستقوم مبخالفة تطبيقات التو�سيل املخالفة لهذه 
حماية  جمــال  يف  املطبقة  الأنظمة  مع  يتوافق  مبا  ال�سوابط، 
ال�سرتاطات  لئحة  مع  ات�ساقًا  تاأتي  التي  امل�ستفيدين،  حقوق 
ال�سحية خلدمة التو�سيل املنزيل ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون 

البلدية والقروية والإ�سكان.
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خبراء يوصون بحوكمة الرعاية الصحية
البالد- يا�سر بن يو�سف

ــــوؤمتــــر احلـــوكـــمـــة  اخـــتـــتـــم م
اأعــمــالــه، عــن بعد،  الــ�ــســحــيــة 
معلنًاعن )16( تو�سية ل�سمان 
ال�ستدامة واجلودة ال�سحية، 
ـــــك مبــ�ــســاركــة نــخــبــة من  وذل
ال�سعودية  يف  ال�سحة  خــرباء 
والــــــدول الــعــربــيــة وبــرعــايــة 
رئي�س  الأ�سبق  ال�سحة  وزيــر 
لامتياز  العربية  الأكــادميــيــة 
ــدكــتــور حمد  ال احلــوكــمــة  يف 

عبدالله املانع.
ـــــــح نـــــائـــــب رئـــيـــ�ـــس  واأو�ـــــــس
الأكــــــادميــــــيــــــة، اأمـــــــــني عــــام 
العربية  امل�ست�سفيات  احتـــاد 
ـــور تـــوفـــيـــق بــن  الـــربوفـــيـــ�ـــس
اخلــــرباء  اأن  خـــوجـــة،  اأحـــمـــد 
ـــقـــاء  ـــل ال يف  ــــون  ــــحــــدث ــــت وامل
ال�سحية  للحوكمة  التفاعلي 
وزارات  مطالبة  على  اأجمعوا 
وكافة  العربية  بالدول  ال�سحة 
بالعمل  ال�سحية  الــقــطــاعــات 
حلوكمة  الأولوية  اإعطاء  على 
الــرعــايــة الــ�ــســحــيــة مـــن اأجـــل 
خدمات �سحية اأف�سل، وتدعيم 
مبادئ واأ�س�س ولوائح املراقبة 
والــقــيــا�ــس ملــخــرجــات الأعــمــال 
العمل  جمــالت  يف  والعمليات 
املركزية  الإدارات  يف  ال�سحي 
التعاون   ، ال�سحية  واملــرافــق 
مع الأكادميية يف ن�سر التعليم 
العلمي  والــبــحــث  والــتــطــويــر 

احلوكمة  جمــالت  يف  املتميز 
اأدوار  متـــكـــني   ، وتـــوطـــيـــنـــه 
واملراقبة  والب�سرية  البحث 
الذاتية واملجتمعية لاإباغ عن 
من  والف�ساد  الخــطــاء  مكامن 
املرعية  ال�سرعية  الأطــر  خــال 
وطنًيا  املــعــتــمــدة  والــنــظــامــيــة 
املطلوبة  ــكــفــاءات  ال تــعــزيــز   ،
واملهارات التاأ�سي�سية للحوكمة 
التطبيقية  اأ�ساليبها  وتــبــنــي 
املعرفة  نطاقات  لفتح  احلديثة 
منها  واملفيد  اجلــديــد  وتــوفــري 
الإنتاجية  م�ستويات  لتعظيم 
لتحقيق  وال�ستدامة  والكفاءة 
حوكمة  اأهــمــيــة  الــطــمــوحــات، 
التكنولوجيا  تقييم  اأ�ساليب 
ــتــزام  والل احلــديــثــة  ال�سحية 
مبـــعـــايـــري الــــ�ــــســــراء املـــوحـــد 
التوجهات  لتع�سيد  املعتربة 
الوطنية يف ال�ستخدام الأمثل 
جودة  وتعزيز  املالية  للموارد 

امل�ستلزمات  عــلــى  احلــ�ــســول 
و�سمان  وال�سيدلنية  الطبية 

�سامتها وماأمونيتها.
منظمة  بـــدعـــوة  اأو�ـــســـى  كــمــا 
ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط 
اإقليمية  جلنة  اإنــ�ــســاء  باعتماد 
ــة تــعــنــى  ــظــم ــن ــة امل حتــــت مــظــل
ال�سحية  اخلـــدمـــات  بــحــوكــمــة 
وال�ستفادة من اخلرباء العربية 
والإقــلــيــمــيــة املــتــمــيــزة يف هــذا 
املجال ، اعتماد برنامج تعليمي 
حــــول احلـــوكـــمـــة يف املـــرافـــق 
الــ�ــســحــيــة والـــطـــلـــب بــتــاأهــيــل 
ـــادة واملــنــ�ــســقــني  ـــق ـــب ال ـــدري وت
كل  يف  الرئي�سيني  ال�سحيني 
ــة  ــم بـــلـــد يف جمــــــالت احلــوك
ال�سحية  واحلــوكــمــة  عــمــومــا 
ال�ستفادة  تعظيم   ، ا  خ�سو�سً
ال�سحة  منظمة  اجتــاهــات  مــن 
كفاءة  تعزيز  اجل  من  العاملية 

النظم ال�سحية باملنطقة.

مركز الملك سلمان يواصل خدماته الصحية واإلغاثية باليمن ولبنان  
حجة- احلديدة- بريوت- وا�س

والأعــمــال  لــاإغــاثــة  �سلمان  املــلــك  مــركــز  يوا�سل 
يف  واملــر�ــســى  للمحتاجني  خــدمــاتــه  الإنــ�ــســانــيــة 
اليمن وال�سوريني واللبنانيني والفل�سطينيني يف 
املتنقلة  الطبية  العيادة  قدمت  اليمن  ففي  لبنان، 
حريان  مبديرية  الدير  عزلة  يف  للمركز  التابعة 
 1.968 لـــ  الطبية  خدماتها  حجة  حمافظة  يف 
م�ستفيدًا، خال �سهر اأغ�سط�س 2021م، فيما قدم 
يف  الوبائية  الأمــرا�ــس  ملكافحة  الــطــوارئ  مركز 
مديرية حريان مبحافظة حجة خدماته العاجية 
لـ 12،156 م�ستفيدًا خال �سهر اأغ�سط�س 2021م، 

بدعم من املركز.
املــائــي  الإمـــــداد  مــ�ــســروع  املــركــز تنفيذ  ووا�ــســل 
وميدي  اخلوخة  مديريات  يف  البيئي  والإ�سحاح 
وحر�س وحريان وعب�س ورازح التابعة ملحافظات 
ــعــدة، وجــــرى خـــال �سهر  احلـــديـــدة وحــجــة و�ــس
مبحافظة  اخلوخة  مديرية  يف   ،2021 اأغ�سط�س 
احلديدة �سخ 1.395.000 لرت من املياه ال�ساحلة 
املــيــاه  مـــن  لـــرت   1.395.000 و�ــســخ  ــلــ�ــســرب،  ل

ال�ساحلة لا�ستخدام، وتوزيع 
للنظافة  حقيبة   800

الــ�ــســخــ�ــســيــة، 

ويف مــديــريــات مــيــدي وحــر�ــس وحـــريان وعب�س 
لرت   1.804.000 �سخ  �سخ  مت  حجة  مبحافظة 
 2.736.000 و�سخ  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  من 
لرت من املياه ال�ساحلة لا�ستخدام، وتوزيع 425 
خميم  يف  وجـــرى  لل�سخ�سية،  للنظافة  حقيبة 
�سخ  �سعدة  مبحافظة  رازح  مبــديــريــة  الأزهــــور 
و�سخ  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  من  لرت   500،000
لا�ستخدام،  ال�ساحلة  املــيــاه  مــن  لــرت   200،000

وتوزيع 100 حقيبة للنظافة ال�سخ�سية.
يف  اخلبز  اأرغفة  توزيع  املركز  وا�سل  لبنان  ويف 
اخلريي  الأمــل  خمبز  م�سروع  �سمن  لبنان  �سمال 
بتوزيع  املــ�ــســروع  يــقــوم  حــيــث  الــثــالــثــة  مبرحلته 
من  املحتاجة  لاأ�سر  يوميًا  خبز  ربــطــة   20،000
مدى  على  والفل�سطينيني  واللبنانيني  ال�سوريني 
مبعدل  فـــرد،   50،000 مــنــه  ي�ستفيد  �ــســهــرًا،   12
ربطتني لكل اأ�سرة من الأ�سر الفل�سطينية وال�سورية 
�سبل  جمعية  اإ�ــســعــاف  جــهــاز  نفذ  كما  واللبنانية، 
ال�سام الجتماعية يف منطقة املنية �سمال لبنان 32 
من  بتمويل  املا�سي  الأ�سبوع  خال  اإ�سعافية  مهمة 
اخلدمات  دعم  م�سروع  اإطار  يف  املركز، 
والنقل الإ�سعايف يف مناطق 

الاجئني.
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المملكة نموذج رائد 
واهتمام  برعاية  كــرى،  تنموية  قــفــزات  اململكة  ت�سهد 

عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم 

الأمري  الأمني  عهده  ويل  �سمو  وبطموحات  الله،  ،حفظه 

من  اأكــر  يف  اأكــد  الــذي  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 

ال�سعودي  ال�سعب  وطموحات  بقدرات  اعتزازه  منا�سبة 

الويف، وقوله ، وفقه الله :«نتطلع للمزيد من النجاحات 

مدعومني بعطاء �سعب طموح عايل الهمة« وذلك باإطالقه 

اللوج�ستية  واخلــدمــات  للنقل  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

التي تهدف لرت�سيخ مكانة اململكة مركزًا لوج�ستيًا عامليًا 

يربط القارات الثالث ، والرتقاء بخدمات وو�سائل النقل 

كافة وتعزيز التكامل يف منظومة اخلدمات اللوج�ستية« 

واأمناط النقل احلديث لدعم م�سرية التنمية الكاملة.

ويل  �سموه  اإليها  اأ�سار  التي  الطموحة  التفا�سيل  ومن   

بال�سعودية  النهو�ض  ت�ستهدف  ال�سرتاتيجية  اأن  العهد، 

وجهة   250 من  لأكــر  الوجهات  وزيـــادة  اجلــوي  للنقل 

دولــيــة اإىل جــانــب اطـــالق نــاقــل وطــنــي جــديــد مبــا ميكن 

من  وال�سياحة  والعمرة  احلــج  مثل  الأخـــرى  القطاعات 

ال�سرتاتيجية  و�ست�سعى  الوطنية  م�ستهدفاتها  حتقيق 

اإىل رفع قدرات قطاع ال�سحن اجلوي من خالل م�ساعفة 

طاقته ال�ستيعابية.

 أمير   تبوك   يشرف   ويتابع
عبدالله  اأحمد  الدكتور  من  ر�سالة  تلقيت  الأ�سبوع  هذا   

والتنمية  الإداري  التطوير  م�ست�سار  الغامدي  ال�سعريي 

من  الدقيقة  واملتابعة  باجلهود  فيها  ي�سيد  الب�سرية. 

منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأمــري  �سمو 

تبوك ، وت�سهيل مهام ال�سركات وتذليل كافة ال�سعوبات 

العمليات  ب�سري  الإجــــراءات  كافة  وانــهــاء  والتحديات 

التنفيذية به يف عمل دوؤوب بال كلل ول ملل، وتوجيهاته 

امل�ستمرة لكل الإدارات احلكومية والفرق املختلفة العاملة 

دقته  �سموه  عــن  ــرف  ُع ملــا  يخ�سه،  فيما  كــل  املنطقة  يف 

وحر�سه ومتابعته لكل ما فيه راحة و�سعادة املواطن.

ولعل املنا�سبة تدعوين اإىل اأن اأ�سري اإىل ما �سبق وحدثني 

به  العديد من اأعيان تبوك، باأن �سمو الأمري فهد بن �سلطان 

مبثابة الأب الروحي لأهايل املنطقة لعنايته ورعايته لهم 

احتياجاتهم  وتلم�ض  واأتراحهم.   اأفراحهم  وم�ساركتهم 

عن قرب، واهتمام وحر�ض �سموه يف لقاءاته الأ�سبوعية 

التوجيه ببذل  القطاعات احلكومية على  بامل�سوؤولني يف 

واملــراكــز  املنطقة  يف  املواطنني  لــراحــة  اجلــهــود  اأق�سى 

بكل  البالغ  اهتمامه  عن  تعر  اأفعاله  وبــاأن   ، لها  التابعة 

مايحقق املزيد من التطوير يف املنطقة.

مقبول بن فرج اجلهني

نواك�شوط-وا�س   

الدكتور  عبدالعزيز  امللك  دارة  عام  اأمــني  بحث 

له،  املرافق  والوفد  ال�سماري  عبدالله  بن  فهد 

اأم�ض الأول، مع الوزير الأول املوريتاين حممد 

ولد بالل م�سعود، عالقات التعاون القائمة بني 

الوطنية  الوثائق  واإدارة  عبدالعزيز  امللك  دارة 

مبــوريــتــانــيــا، و�ــســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 

بال�سوؤون  املتعلقة  املو�سوعات  وا�ستعرا�ض 

بامل�سائل  املت�سلة  وبــالــدرا�ــســات  الأر�ــســيــفــيــة 

الأر�سيف  اإطــار  يف  وذلــك  والثقافية،  الرتاثية 

وخــدمــتــه لــلــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــ�ــســعــوديــة 

بعناية خادم احلرمني  التي حتظى  املوريتانية 

الــ�ــســريــفــني املــلــك �ــســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز اآل 

الله،  الأمني، حفظهما  �سعود و�سمو ويل عهده 

ال�سيخ  ولد  املوريتاين حممد  الرئي�ض  وفخامة 

الغزواين.

وعـــقـــد الــ�ــســمــاري خــــالل زيـــارتـــه الــر�ــســمــيــة 

ملوريتانيا، اجتماًعا مع مدير الوثائق الوطنية 

حممد  �سيد  املختار  حممد  الدكتور  املوريتانية 

التعاون  تعزيز  �سبل  حــول  للتباحث  الــهــادي، 

بني اجلانبني، وتطبيًقا مل�سامني مذكرة التفاهم 

فخامة  زيـــارة  اأثــنــاء  يف  الطرفني  بــني  املوقعة 

اإىل  املوريتانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  رئي�ض 

اململكة العام املا�سي.

جدة- يا�شر بن يو�شف   

ماليني   10 واأداء  متكني  والعمرة  احلج  وزارة  اأعلنت 

اإطــــالق منـــوذج الــعــمــرة الآمــنــة  لــلــعــمــرة مــنــذ  معتمر 

والــزيــارة،  وال�سلوات  للعمرة  التدريجية  والــعــودة 

1443هـ  بداية عمرة عام  التاأ�سريات مع  وجتاوز عدد 

12 األف تاأ�سرية من خمتلف الدول .

اخلدمة  تقدمي  يف  كافة  جمهوداتها  الـــوزارة  وجندت 

للمعتمرين وامل�سلني والزوار، و�سط تطبيق الإجراءات 

ــروتــوكــولت  ــتــدابــري الــوقــائــيــة وال الحـــرتازيـــة وال

ال�سحية التي حتقق اأمن واأمان و�سحة الإن�سان ومنع 

�سيوف  داعية  ومتحّوراته،  كورونا  فريو�ض  انت�سار 

ال�سحية  ـــالإجـــراءات  ب اللـــتـــزام  بــ�ــســرورة  الــرحــمــن 

والحرتازات الوقائية للحفاظ على �سالمتهم.

اجلــهــات  مـــع  املــبــا�ــســر  بالتن�سيق  الــــــوزارة  وتــعــمــل 

املــحــاور  على  ترتكز  الــتــي  اخلــطــط  لتنفيذ  املخت�سة 

خطة  �سمن  وال�سعي  والتنظيمية،  والأمنية  ال�سحية 

ال�ستيعابية  الطاقة  ـــادة  وزي للتو�سع  اإ�سرتاتيجية 

متكاملة  منظومة  يف  العاملة  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

ماليني   3.5 اإىل  للو�سول  الرحمن  �سيوف  خلــدمــة 

وزير  نائب  واأو�ــســح   �سهريًا.  وم�سٍل  ــر  وزائ معتمر 

احلج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن �سليمان م�ساط 

معتمر  األــف   70 تبلغ  احلالية  ال�ستيعابية  الطاقة  اأن 

يوميًا موّزعني على ثماين فرتات ت�سغيلية، م�سريًا اإىل 

والزيارة  وال�سلوات  العمرة  ت�ساريح  اإ�سدار  يتم  اأنه 

من�سة  مع  تقنيًا  املتكامل  "توّكلنا"  تطبيق  خــالل  من 

اأعمال". واعتمرنا  اأفراد،  "اعتمرنا 
الت�ساريح  ملنح  اأ�سا�سي  ك�سرط  اللقاح  باأخذ  واأهــاب 

للراغبني يف اأداء منا�سك العمرة، وال�سالة يف امل�سجد 

احلرام وزيارة امل�سجد النبوي، وذلك ح�سب اخلانات 

والــزائــر  املعتمر  رغــبــة  حتقق  الــتــي  املتاحة  الزمنية 

اإىل  النظر  لفتًا  ــزيــارة،  وال العمرة  اأداء  مواعيد  يف 

اأمان  اأقــرت  اململكة  يف  املخت�سة  ال�سحية  اجلهات  اأن 

 12 مــن  العمرية  للفئات  كــرونــا  فــريو�ــض  لقاح  اإعــطــاء 

عامًا فما فوق، وعليه فقد مت ال�سماح مبنح الت�ساريح 

لأداء املنا�سك وال�سلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية 

يف  التح�سني  حــالــة  وظــهــور  الــلــقــاح  اأخــذهــم  ب�سرط 

الآمــن  العمرة  منــوذج  ميتاز  حيث  "توكلنا"،  تطبيق 

مبرونته وتطويره ب�سكل �سريع بناًء على امل�ستجدات، 

والعمرة  احلج  وزارة  اإ�سرتاتيجية  ثمار  اإحــدى  وهو 

�سيوف  خلدمة  احلديثة  التقنية  ا�ستخدام  تطويع  يف 

ا�ستقبال  منح  بــداأت يف  الــوزارة  اأن  الرحمن. وك�سف 

املعتمرين والزوار القادمني من خارج اململكة منذ غرة 

�سهر حمرم 1443هـ، حيث مت اإعداد وثيقة الإجراءات 

�سيوف  لــقــدوم  املنظمة  وال�ــســرتاطــات  والــ�ــســوابــط 

اجلــهــات  مــع  بالتن�سيق  اململكة  خـــارج  مــن  الــرحــمــن 

�سالمتهم  الــلــه  بــــاإذن  ي�سمن  مبــا  باململكة  املخت�سة 

واحلفاظ على اأمنهم. واأكد على �سرورة اإرفاق �سهادة 

التح�سني امل�سادق عليها من بلد املعتمر �سمن م�سّوغات 

كما  الــعــمــرة،  لغر�ض  ــزيــارة  ال تــاأ�ــســرية  ــدار  اإ�ــس طلب 

الدول  قائمة  بتحديث  باململكة  املخت�سة  تقوم اجلهات 

امل�سموح لها بالقدوم املبا�سر اإىل اململكة ب�سكل م�ستمر 

بناًء على املوؤ�سرات ال�سحية، وكذلك ا�سرتاط اأن تكون 

اللقاحات معتمدة يف اململكة . واأ�ساف اأن اململكة ت�سهد 

القادمني من خارج  املعتمرين  اأعــداد  زيادة مطردة يف 

جلميع  اخلــدمــات  بتقدمي  ــــوزارة  ال وتــقــوم   ، اململكة 

�سيوف الرحمن القادمني من خمتلف اأنواع التاأ�سريات 

لأداء  املمكنة  الزمنية  اخلانات  بحجز  بتمكينهم  وذلك 

حتميل  ب�سرط  والــزيــارة  وال�سلوات  العمرة  منا�سك 

تطبيق توكلنا والت�سجيل به، وكذلك ت�سجيل اللقاح يف 

من�سة مقيم قبل القدوم اإىل اململكة بـ 72 �ساعة، اإ�سافة 

التابعة لوزارة  اإمكانية خدمتهم عر مراكز عناية  اإىل 

احلج والعمرة.

تعزيز التعاون بين الدارة وإدارة الوثائق الموريتانية

10 ماليين معتمر منذ إطالق العمرة اآلمنة

الطائف- البالد   

اأمانة الطائف يف دعم املراقبني ال�سحيني  �سرعت 

بو�سائل داعمة لالأعمال الرقابية، من خالل تقدمي 

والأدوات  الأجهزة  ا�ستخدام  على  تدريبية  دورة 

املراقب  عمل  يكون  اأن  بهدف  احلديثة،  التقنية 

ال�سحي وفق معايري دقيقة، حتددها اأجهزة علمية 

ل تخ�سع للتقييم الع�سوائي اأثناء فح�ض الأغذية.

معايري  من  معيارًا  ال�سحية  الأجــهــزة  هــذه  وتعد 

امليكروبي  التلوث  ن�سبة  لقيا�ض  وتهدف  اجلودة، 

امل�ستخدمة،  واملـــيـــاه  والأيــــــدي  ــطــح  الأ�ــس عــلــى 

بالأغذية  والــقــاعــديــة  احلمو�سة  درجـــة  وقيا�ض 

�سالحية  مــن  والــتــاأكــد  واملــعــرو�ــســة،  املحفوظة 

الزيوت امل�ستخدمة، بالإ�سافة جلهاز قيا�ض درجة 

ـــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــتــاأثــر بــاحلــرارة،  حـــرارة امل

املــواد  حفظ  ثالجات  بــرودة  درجــة  قيا�ض  وكذلك 

قيا�ض  جهاز  على  عــالوة  و�سالحيتها،  الغذائية 

بقايا النرتات يف اخل�سروات والفواكه. من جهة 

الفرعية،  اجلــديــد  الطائف  بلدية  اأغلقت  اأخـــرى 

ال�سحية،  بال�سرتاطات  تتقيد  مل  خمالفة  مطاعم 

خمالفة  اأن�سطة  بحق  اجلـــزاءات  لئحة  وطبقت 

الأن�سطة  على  الرقابية  اجلـــولت  خــالل  اأخـــرى، 

مطعمًا  الفرعية  الهدا  بلدية  اأغلقت  كما  الغذائية، 

فيما  والتعليمات،  لالأنظمة  خمالفات  به  ر�سدت 

تتابع تطبيق ال�سرتاطات ال�سحية بكافة املرافق 

الغذائية والتجارية بالهدا ل�سمان �سالمة وجودة 

املعرو�سات.

المملكة الثانية عالميا في مؤشر التعافي من كورونا
68 إصابة جديدة.. و 79.8 % من الطالب تلقوا الجرعتين

الريا�س- البالد   

التعايف  موؤ�سر  يف  عــاملــيــًا،  الثانية  املرتبة  اململكة  احتلت 

العدوى  اإدارة  حيث  من   ،  )19 )كوفيد  كورونا  فريو�ض  من 

ال�سني  احتلت  حني  يف  الأن�سطة،  وعودة  اللقاحات  واإطــالق 

املرتبة الأوىل.

والــذي  الياباين،  "نيكاي"  ملوؤ�سر  وفقًا  الت�سنيف  ذلــك  جــاء 

يعتمد يف ترتيبه على انخفا�ض اأعداد حالت كورونا املوؤكدة، 

الأقل  الجتماعي  التباعد  وتدابري  التطعيم،  معدلت  وزيادة 

ارتفاع  مع  بالتزامن  العاملي  الت�سنيف  هذا  وياأتي  �سرامة. 

 40.58 بلغت  اململكة، والتي  املعطاة يف  اللقاح  عدد جرعات 

 120 من  اأكــر  املوؤ�سر  مقارنات  ت�سمل  فيما  جرعة،  مليون 

والتنقل  اللقاحات  واإطــالق  العدوى  اإدارة  يف  ومنطقة  دولة 

الجتماعي وي�سدر نتائج درا�سته يف نهاية كل �سهر ميالدي.

من   %89 اأن  الأ�سرة،  �سوؤون  اأو�سح جمل�ض  اأخــرى  من جهة 

لفريو�ض  امل�ساد  اللقاح  على  ح�سلوا  والطالبات  الــطــالب 

والطالبات  الطالب  من   %79.8 اأن  م�سيفًا  امل�ستجد،  كورونا 

للجرعة  املتلقني  ن�سبة  تبلغ  فيما  اللقاح،  من  جرعتني  تلقوا 

الواحدة %16.2.

ت�سجيل  عن  اأم�ض،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت  اآخر،  �سعيد  على 

حالة،  وتــعــايف)77(  كورونا  بفريو�ض  موؤكدة  اإ�سابة   )68(

فيما بلغ عدد احلالت الن�سطة )2373( حالة منها )361( حالة 

حرجة. وبلغ اإجمايل الإ�سابات يف اململكة )546479( حالة 

وحالت التعايف )535450( حالة، كما مت ت�سجيل )5( حالت 

وفاة لي�سل الإجمايل اإىل )8656( حالة.

دعم المراقبين الصحيين 
بالطائف بتقنيات عالية الجودة

جدة- يا�شر بن يو�شف   

م�ست�سار  الزهراين  ابراهيم  بن  حممد  املهند�ض  ك�سف 

اأن  البيئية  والرقابة  العمالة  �سكن  لرنامج  جدة  اأمني 

جماعي  �سكن  موقع   395 ر�سدت  امليدانية  اجلــولت 

ح�سب  مالية  بغرامات  خمالفات  وحترير  جدة  باأحياء 

الخــالء  على  التاأكيد  مع  البلدية  ال�سرتاطات  لئحة 

 65 يف حال عدم وجود رخ�سة نظامية وقد مت اإخالء 

العمل  يتوا�سل  حني  يف  خمالف،  جماعي  �سكن  موقع 

لر�سد وتطبيق النظام بحزم جلميع امل�ساكن اجلماعية 

x. لالأفراد

وبني الزهراين اأن ال�سرتاطات لهذه امل�ساكن تهدف اإىل 

القطاع  لالأفراد وحتفيز  ال�سكن اجلماعي  تنظيم قطاع 

امل�ساكن  جــودة  معايري  ورفــع  العقار  ومــالك  اخلا�ض 

وحفظ حقوق العمالة، فيما تاأتي هذه اجلهود يف اإطار 

والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  حر�ض 

والأمانات على الرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني، 

وحتقيق تنمية ح�سرية م�ستدامة ومتوازنة وحت�سني 

ومناطقها،  اململكة  مــدن  يف  احلــيــاة  جـــودة  م�ستوى 

بالإ�سافة اإىل توفري بيئة ح�سرية حملية ذات معي�سة 

�سحية واحلفاظ على ال�سحة العامة للجميع.

تنفيذ  بــدء  عن  اأعلنت  قد  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  وكانت 

19 بــلــديــة فــرعــيــة و15  جـــولت مــيــدانــيــة يف نــطــاق 

لتطبيق  الت�سحيحية  املهلة  انتهاء  بعد  حمافظة  بلدية 

والتي  لالأفراد  اجلماعي  ال�سكن  وا�سرتاطات  �سوابط 

البلدية والقروية والإ�سكان  ال�سوؤون  اأ�سدرتها وزارة 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

إخالء 65 موقع سكن جماعي مخالفا في جدة توظيف 32 متدربا
من ذوي اإلعاقة

الريا�س- البالد   

الب�سرية  املـــوارد  وزارة  فــرع  بني  التفاقية  اأثــمــرت 

وموؤ�س�سة  الريا�ض  مبنطقة  الجتماعية  والتنمية 

تخريج  عــن  الإعــاقــة  ذوي  وتوظيف  لتاأهيل  �سعي 

وتوظيف 32 متدربًا ومتدربة من م�ستفيدي وحدات 

الإعاقة مبنطقة  لالأ�سخا�ض ذوي  امل�ساندة  اخلدمات 

الريا�ض، وذلك بعد تاأهيلهم وتعزيز مهاراتهم املهنية 

ل�سمان ا�ستدامتها.

وذكـــر مــديــر عـــام فـــرع الـــــوزارة مبنطقة الــريــا�ــض 

م�ستفيدي  تر�سيح  اأن  احلــربــي،  حمــمــد  الــدكــتــور 

اخلدمات امل�ساندة بالريا�ض لاللتحاق بالرنامج كان 

بعد  �سهري  وتر�سيح  وفرز  دورية  متابعة  خالل  من 

درا�سة احلالت والقدرات والرغبات ال�سخ�سية لكل 

م�ستفيد وم�ستفيدة، مقدمًا �سكره ملوؤ�س�سة �سعي على 

هذه املبادرة وال�سريك الداعم بنك اجلزيرة واجلهات 

لفتًا  للمتدربني،  العمل  فر�ض  توفري  يف  امل�ساهمة 

ومتكامل  نــوعــي  ب�سكل  ــّمــم  �ــسُ الــرنــامــج  اأن  اإىل 

خالل  مــن  بالتوظيف  املنتهي  الــتــدريــب  على  قــائــم 

الدورات  من  وجمموعة  التاأهيلية،  اخلدمات  تقدمي 

�سوق  يتطلبها  التي  املهنية  والــور�ــض  التخ�س�سية 

العمل وتتنا�سب مع خمتلف قدرات الأ�سخا�ض ذوي 

الإعاقة واحتياجاتهم.
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ح�سابه  على  تــغــريــدة  يف  القحطاين  الــدكــتــور  ــح  واأو�ــس
يف  حتــدث  الزوجية  امل�ساكل  معظم  اأن  "تويرت"،  مبوقع 
ف�سل ال�سيف، ب�سبب �سيق املزاج والتوّتر، لفتًا اإىل اأنها 
تبداأ يف  الــزواج  م�ساكل  "اأغلب  وقــال:  بالطالق  تنتهي  قد 
توّتر  منا�سبات،  م�ساريف،  املــزاج،  �سيق  ال�سيف،  ف�سل 
اأحمد  الدكتور  "د.  اأو�سح  جانبه  بالطالق.من  تنتهي  وقد 
حممد املحمدي" م�ست�سار اأ�سري بقوله:  ال�سيف من ف�سول 
قد  وبالتايل  احلــرارة  درجــات  بارتفاع  تتميز  التي  ال�سنة 
ت�سبب نوعا من التوتر والقلق الذي بدوره يوؤثر على مدى 
التغريات يف م�سار  اأو  اليومية  للمواقف  تقلبنا وتعاطينا 
القدرة على متا�سك الأع�ساب عند  حياتنا ويفقد الزوجني 
اأحد الأطــراف يف  اأو نق�ص من  حدوث اختالف يف الآراء 
لفتا  الطبيعية،  الفعل  ردة  تختلف  وبالتايل  معني  جمال 
اإىل   ال�سيف حوله مو�سم   اإجــازات  وهو وقت تزداد  فيه 
الــرحــالت  وتكاليف  الأبــنــاء  وطلبات  الأ�ــســرة  م�ساريف 
وزيارات ملناطق معينة اأو الت�سوق ب�سكل عام اأو م�سادفة 
حمدد  زمني  وقــت   يف  جمتمعة  هذه  كل  عائلية  منا�سبات 
قد تكون  ال�سرة   مادي  وا�ستنزاف ملدخرات  ت�سبب هدر 
فوق  طاقة  الرجل   وهذا ي�سع  الزوج اأو الأب وحتى  الأم 
تنعك�ص  م�ستمرة  نف�سية  عاملة حتت �سغوطات  كانت   اإن 
الزوجني مما يخلق جوا غري  العالقة بني  �سلبا على مدى 
�سحي م�سحونا، ومن هنا قد تكون �سرارة انطالق امل�ساكل 
الأ�سرية اإن مل يتحكم الزوجان يف معيار النفاق والتحلي  
ب�سبط النف�ص والتعامل معها على انها فرتة  زمنية مت�سي 

ب�سالم ويتبقى منها  الذكريات اجلميلة رغم �سعوبتها.
اأما بالن�سبة لكيف ميكن للزوجني جتاوز م�سكالت ال�سيف؛  
وم�ستوى  الــزوجــني  بــني  قــويــا  الــرابــط  كـــان  ــه  كلما  ــاإن ف
لبع�ص  مكلمان  باأنهما  وا�ست�سعارهم  عاليا  بينهما  التفاهم 
وم�ساندان ماديا اأو معنويا �سد اأي موجة تغيري ف�ستعرب 
الأ�سري  وال�ستقرار  الأمـــان  �ساطئ  اإىل  ب�سالم  الأ�ــســرة 
ويجب على الزوجة املتفهمة العاقلة التكيف على الظروف 
وعدم ارهاق الزوج واإحراجه ماديا وكما يجب على الزوج 
واأ�سرته  لزوجته  النف�سية  الراحة  من  الأعلى  احلد  توفري 
بكل  ال�ستمتاع  وبل  الرتياح  �سقف  حد  ورفع  عام  ب�سكل 
اأعباء  من  ا�سرتاحة  راحة  هي  التي  املرحلة  هذه  تفا�سيل 
العمل  و�سغوطات  م�ساغل  من  زمنية  حقبة  وعطاء  وجهد 

والدرا�سة. 
حلظة  بكل  ا�ستمتعوا  وزوجــة  زوج  اأخــرية؛  لكل  اإ�سافة 
الداخل  واأثرها  من  منبعها  وال�سعادة  الزوجية  بحياتكم 

يبقى عاطرا بعبق املحبة لين�ساأ به جميع اأفراد الأ�سرة. 

اضطراب عاطفي 
ومن جانب اآخر ذكر طبيب الأ�سرة الدكتور "مرتك اآل علي" 
العاطفي  ال�سطراب  انــواع  اأحد  احلزين،  ال�سيف  بقوله 
 6 اإىل   ٪  4 حــوايل  ي�سيب  الــذي  احلــزيــن؛  اأو  املو�سمي، 
درا�سات  ح�سب  المريكية  املتحدة  الوليات  �سكان  من   ٪
ما  غالًبا  كاليفورنيا.  جامعة  يف  الكتئاب  اأبحاث  برنامج 
وتقلب  احلزن  ال�سيف  لكتئاب  املحددة  الأعرا�ص  ت�سمل 
الــوزن  وتقلب  الــنــوم،  وم�ساكل  ال�سهية،  وتقلب  املـــزاج 
والقلق ، وميكن تفادي كاآبة لأيام الطويلة وزيادة احلرارة 
روتني  باتباع  ال�سيف،  يف  املتعرثة  اجلــداول  والرطوبة، 

موثوق به غالًبا ما يكون مفتاًحا لتفادي الأعرا�ص.

والأطفال  ال�سرة  وافــراد  الزوجة  اأوقــات  تغيري  اأن  كما   
يف املدار�ص، ميكن اأن توؤدي  يف الإجازات اإىل ا�سطراب 

بالعمل والنوم والعادات ال�سحية.
وي�سعر الكثري من النا�ص باخلجل ال�سديد جتاه اأج�سادهم. 
نظًرا  لئــقــة،  غــري  مالب�ص  ارتـــداء  عند  بــاحلــرج  ال�سعور 
بع�ص  يبداأ  ر�سمية،  ال�سيفية  التجمعات  من  العديد  لأن 
الأ�سخا�ص يف جتنب املواقف الجتماعية والعامة بدافع 

الإحراج ما يزيد من فر�سة تقلب  املزاج .
كمت اأن املخاوف املالية، تزداد خالل ف�سل ال�سيف ب�سبب 
كرثة النفاق على الأن�سطة ال�سيفية التي تطلبها الزوجة 
اأثناء  و�سعيدين  م�سغولني  الأ�سرة  افراد  لإبقاء  والأطفال 

العمل. وقدم اآل مرتك ن�سائح للتعامل مع احلزن ال�سيفي 
بقوله :اح�سل على امل�ساعدة من طبيب الأ�سرة، اأو الطبيب 
ل  اجتماعي،  اأخ�سائي  اأو  نف�سي،  اأخ�سائي  اأو  النف�سي، 
الأحيان،  بع�ص  يف  با�ستخفاف،  الكتئاب  عالمات  تاأخذ 
اإذا بداأ الكتئاب ال�سيفي ميكن اأن يتحول اإىل نوبة طويلة 
اكتئابك يف  اإذا مت حل  ال�سديد، وحتى  الكتئاب  الأمد من 
عن  نتحدث  نحن  يونيو.  يف  لتجاهله  داعي  فال  ال�سيف، 
ثالثة اأ�سهر من البوؤ�ص الذي ميكن جتنبه. "ميكن اأن يكون 
يف  الأعرا�ص  تزداد  بينما  جًدا".  مروًعا  املوؤقت  الكتئاب 
عائلتك  على  التاأثري  يكون  اأن  اأ�سهر، ميكن  ب�سعة  غ�سون 
التخطيط  ممكن  الربيع،  يف  م�سبقا،  خطط  دائًما.  وعملك 
للجوانب املحددة التي ت�سبح �سعبة خالل ف�سل ال�سيف. 
اأف�سل  هي  ما  ال�سيف؟  اكتئاب  منع  يف  �سي�ساعد  الذي  ما 
طريقة لأخذ اإجازة من العمل؟ هل �سي�ساعد ت�سجيل الزوجة 
تخفيف  يف  الــدورات  اأو  ال�سيفية  الربامج  يف  والأطــفــال 
التوتر؟ �ست�سعر مبزيد من التحكم مع اقرتاب ال�سيف اإذا 
واحلفالت  الإجــازات  اأن  كما   ، جاهزة  خطط  لديك  كانت 
لوقت  م�ستيقًظا  جتعلك   - الق�سرية  والليايل  ال�سيفية 
على  عدم احل�سول  اىل  يــوؤدي  املعتاد. مما  متاأخر عن 
وقد   مبكرا،  النوم  حــاول  لــذا  الــنــوم.  من  كــاٍف  ق�سط 
البدين  الن�ساط  اأن  الــدرا�ــســات  مــن  الــعــديــد  وجـــدت 
املنتظم ميكن اأن ي�ساعد يف منع الكتئاب. لذا، حتى 
العادية،  لأن�سطتك  بالن�سبة  جًدا  حاًرا  اجلو  كان  اإذا 
فابحث عن طرق اأخرى للبقاء ن�سيًطا وجتنب اكتئاب 
ال�سيف. ابداأ يف وقت مبكر من ال�سباح اأو يف وقت 
امل�ساء، عندما ل يكون اجلــو حــاًرا جــًدا.  لحــق من 
الداخلية  البدنية  اللياقة  معدات  اعتبارك  يف  �سع 
الألــعــاب  �سالة  مثل  بالتكييف.  الــبــارد  المــاكــن  يف 

الريا�سية وغريها.
طوال  بدنية  ولياقة  غذائي  نظام  اتباع  يتوجب  كما 
، اىل جانب جتنب بع�ص  ال�سيف  قبل  العام والبدء 
املوؤذية لك، ل تدع  العادات وال�سلوكيات الجتماعية 
احلفالت  دائًما  ت�ست�سيف  رمبا  حتبطك،  اللتزامات 
ولكن  ال�سخمة،  والجتماعية  العائلية  واملنا�سبات 
ل  ــعــام.  ال هــذا  فتجنبها  بـــالإرهـــاق،  ت�سعر  كنت  اإذا 

�سيفي  اكــتــئــاب  اإىل  نف�سك  بــدفــع  تــخــاطــر 
التقاليد  م�ستوى  اإىل  الرتقاء  ملجرد 

الن�سان  على  اأن  كما  والــعــادات. 
وعــوامــل  ال�سبب  يف  التفكري 
تعاين  كــنــت  اإذا  اخلـــطـــورة، 
بعد  عاًما  ال�سيف  اكتئاب  من 

عام، فا�ساأل نف�سك اإذا كان هناك �سبب 

يف  ع�سيب  بوقت  ال�سيف  تربط  هل  خطورة.  عوامل  او 
عانيت  هل  عالقة؟  تفكك  اأو  الأحباء  اأحــد  موت   - املا�سي 
تدرك  اأن  دون  ال�سيف؟  خــالل  �سابقة  اكتئاب  نوبات  من 
ذلك، رمبا تكون قد بداأت يف ربط ال�سيف باحلزن - وهو 
اإذا كان لديك  ارتباط يزداد قوة كل �سيف تق�سيه مكتئًبا. 
ات�سال غري �سعيد بال�سيف، فاإن ترتيبها قد ي�ساعدك على 

ك�سر احللقة.
تتناول  كنت  اإذا  اأدويتك،  تعديل  حول  طبيبك  اإىل  حتدث 
دواًء لعالج الكتئاب، ووجدت اأن هذا ال�سيف - عاًما بعد 
عام - يجعل اكتئابك اأ�سواأ، فتحدث اإىل طبيبك حول تغيري 

الربيع  اأواخــر  يف  جرعتك  زيــادة  ميكنهم  رمبــا  جرعتك. 
وتقلي�سها مرة اأخرى يف اخلريف.

اأو  الــطــائــرة  تــذاكــر  قــبــل حــجــز  بــعــنــايــة،  خــطــط لعطلتك 
حتميل الرف املوجود على �سقف �سيارتك لق�ساء اإجازتك 
تريده  ما  هذا  هل  هــذا:  نف�سك  ا�ساأل  ال�سنوية،  ال�سيفية 
حًقا؟ اأم اأنه التزام تفي به جتاه �سريكك او قريبك او اأحد 
�ست�ستهلك  اأنها  اأم  �سعيدا؟  �ستجعلك  هل  عائلتك؟  افــراد 
اأموالك، وت�سغط عليك، وجتعلك تتخلف عن العمل؟ �سع 
يف اعتبارك البدائل. بدًل من اأخذ اإجازة ملدة اأ�سبوع كامل 
مــرات خالل  تتنزه عدة  اأن  الأف�سل  مرة واحــدة، هل من 
هل  ال�سيف؟  خالل  موزعة  طويلة  اأ�سبوع  نهاية  عطالت 
اأكرث  يكون  "اإقامة" -   - املنزل  البقاء يف  مع  اإجــازة  اأخــذ 
ا�سرتخاًء؟ ل تنح�سر يف اإجازة لن ت�سعر وكاأنها عطلة، ام 
حتتاج اىل اأن�سطة ترويحية وترفيهية مت�ساركة مع العائلة 
بالتفكري  نف�سك  على  ت�سغط  والأ�ــســدقــاء.ل  والقــــارب 
اكتئاب  يف  ال�سعبة  الأ�سياء  اأحد  الخرين،  مع  واملقارنة 
ال�سيف هو اأنك ت�سعر مبقارنات مع الخرين. لكل �سخ�ص 

وعائلة ظروفها، ومقوماتها، وعوامل �سعادتها، وحزنها.

دعوا إلى ترويض النفس وعدم التوتر في موسم الحر  مختصون: 

الصيف يشعل الخالفات الزوجية
النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في منع االكتئابمصاريف المناسبات تزيد حدة التوتر وتقلب المزاج 

ال�سري   الف�ساء  يف  تنطلق  اأ�سئلة  ثمة 
عن اأ�سباب اخلالفات الزوجية يف ف�سل 
ال�سيف، وهل اأن اخلالفات ت�ستعل ب�سبب 
اأن هذا املو�سم  مبثابة فر�سة  للزيجات 
وال�سفر  ما ي�سعل اخلالفات بني  الزوجني  
وفقا لعدد من املخت�سني يف علم النف�ص 
يف  حتدث  الزوجية  امل�ساكل  معظم  فاإن 
والتوتر  املزاج  �سيق  ب�سبب  ال�سيف 
وكذلك م�ساريف املنا�سبات وكل هذه قد 
توؤدي اإىل الطالق، ويف هذا ال�سياق قّدم 
الدكتور  النف�ص  علم  جمال  يف  املخت�ص 
لالأزواج  ن�سيحة  القحطاين،  حممد 
ل�سمان ا�ستمرار احلياة الزوجية، وعدم 

الت�سرع يف اتخاذ قرار الطالق.

جدة ـ نجود النهدي 

الرابط القوي بين الزوجين ومستوى 
التفاهم آلية لدرء الخالفات 

�أحمد حممد �حلربيمرتك �آل علي

اأكد رئي�ص مركز تكوين الأ�سرة 
الـــزواج،  راغــبــي  بــني  للتوفيق 
ــل الـــــــــــردادي، ارتـــفـــاع  ــيــ�ــس ف
جائحة  خـــالل  الـــطـــالق  نــ�ــســب 
اأ�سباب  مو�سحًا  "كورونا"، 
من  اإن  ـــــــردادي  ال ــــال  ــــك.وق ذل
الطالق،  حالت  ازديــاد  اأ�سباب 
طويلة  لفرتات  الــزوجــني  بقاء 
املواقع  يف  املـــراأة  وعمل  مــعــًا، 
املختلطة؛ حيث يوؤدي ذلك اإىل 
املراأة مبقارنة زوجها  تقوم  اأن 
تخالطهم  الــذيــن  بالأ�سخا�ص 
على  يوؤثر  ما  العمل،  مكان  يف 

ا�ستقرار احلياة الزوجية.
اأحــد  يعد  التعدد  اأن  ــح  واأو�ــس
احلــلــول للحد مــن زيــــادة عــدد 
وفقًا  م�سريًا  الــطــالق،  حـــالت 
اأهمية  "اليوم" اإىل  ل�سحيفة 
تــعــزيــز ثــقــافــة املــ�ــســتــ�ــســار 
هـــنـــاك  لأن  ـــــــري،  الأ�ـــــــس
بـ"الطالق  يــــعــــرف  مــــا 
يقع  ـــــذي  ال العاطفي" 
بد  ل  لــذا  الر�سمي،  قبل 
على  الــزوجــان  يقِبل  اأن 
تقييم حياتهما الزوجية 
اأ�ــســهــر لــ�ــســمــان  كـــل 3 
ــــمــــرار احلــــيــــاة  ــــت ــــس ا�

بينهما.
واأ�ساف اأن احلوار بني 
ـــزوجـــني، والــتــعــامــل  ال
الراقي مع املراأة يعّدان 
ـــاة  مـــــن ركـــــائـــــز احلـــي
الزوجية امل�ستقرة، لأن 
ذلــك يــزيــد مــن ترابط 
احلـــيـــاة، وبـــاحلـــوار 
ـــــل الـــعـــديـــد مــن  حتحُ
املــ�ــســاكــل ويــعــود 
لو  الــزوجــان كما 
بداية  يف  كانا 

زواجهما.

التعدد أحد الحلول للحد 

من زيادة حاالت الطالق



الريا�ض - البالد
ال�صناعة  ن��ائ��ب وزي���ر  ال���زام���ل،  اأ���ص��ام��ة  ق���ال 
والرثوة املعدنية، اإن مذكرة التفاهم املوقعة مع 
موؤ�ص�صة فايزر العلمية ت�صتهدف تاأ�صي�س البنية 
التحتية على املدى البعيد ولي�س فقط الت�صنيع 

املبا�صر اأو الإنتاج التجاري. 
 واأو�صح اأن املذكرة تهدف لإن�صاء مركز بحثي 
للتجارب  اللقاحات  من  خمتلفة  نوعية  لإنتاج 
لت�صنيع  اإنتاج  من�صات  وتاأ�صي�س  ال�صريرية، 
احليوية  التقنية  ل��ق��اح��ات  ت��وف��ر  وت�����ص��ري��ع 
لهذا  منا�صبة  �صناعية  جتمعات  لبناء  كاأ�صا�س 

القطاع الواعد.
ال�صعودية  يوجد يف  اأن��ه  وب��ن   
ل�صناعة  م�صنعا   40 م��ن  اأك���رث 
لديها  منها   4 اإىل   3 الأدوي������ة، 
امل��ب��ا���ص��ر  للت�صنيع  اجل��اه��زي��ة 
اإىل  م�صرا  ال�صركات،  ه��ذه  مع 
مفاو�صات  جت��ري  امل�صانع  اأن 
ال�صركات بدعم  مبا�صرة مع هذه 

من احلكومة. 
يف  ج�����اٍر  ال��ع��م��ل  اأن  واأ�����ص����اف 

خم��ت��ل��ف الجت���اه���ات م���ن ج��ان��ب 
ت��وط��ن ال��ت��ق��ن��ي��ة، و���ص��ت��ت��ع��ام��ل ال������وزارة مع 
فيما يخ�س اجلانب  املحلين  الأدوية  م�صنعي 

التجاري. 

وذكر اأنه مت تكليف الوزارة بهذا 
الفرتة  خالل  عملت  حيث  امللف 
امل��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى حت��ل��ي��ل وح�����ص��ر 
التي  الدوائية  ال�صناعات  جميع 
اململكة،  يف  وال�صحي  ال��دوائ��ي  الأم���ن  حتقق 
اجلهات  مع  بالتعاون  تعمل  فاإنها  عليه  وبناء 
هذه  تاأمن  على  الدولين  و�صركائها  احلكومية 

الحتياجات مما ي�صهم يف نقل التقنية وتوطن 
اأن�صطة  وج��ود  اإىل  م�صرا   ، اللقاحات  �صناعة 
وفر�س ا�صتثمارية واعدة جدا يف قطاع �صناعة 
ال��وزارة  �صعي  موؤكدا  ال�صعودية،  يف  الأدوي��ة 
ال�صركات  هذه  مع  نوعية  ا�صتثمارات  لتحقيق 
وغ��ره��ا ح��ت��ى ي��ك��ون ال�����ص��وق ال�����ص��ع��ودي هو 

خيارها الأول للت�صنيع يف ال�صرق الأو�صط.

املعدنية،  وال���رثوة  ال�صناعة  وزارة  وك��ان��ت    
الطبية  لالأبحاث  العاملي  عبدالله  امللك  ومركز 
وقعوا  قد  العلمية  فايزر  وموؤ�ص�صة  "كيمارك"، 
موؤخرا، مذكرة تفاهم، تهدف اإىل بناء اأ�صا�صات 
اململكة  يف  وجينية  فرو�صية  لقاحات  ت�صنيع 
اخلاليا  من�صة  لإن�����ص��اء  الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

الب�صرية. 
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اإن العامل يتحول ..

اللمسات اإلنسانية  
من  وغرها  املياه  �صركة  اأحرزته  ال��ذي  التقدم  مدى  مطلقا  اأنكر  ل 
التكنولوجية  البنية  يف  تطوير  من   .. العامة  اخل��دم��ات  �صركات 
التحتية والطرفية علي ال�صواء .. والتي تقدم خدماتها مبا�صرة عرب 
هذه  اأن  وب�صدة  اأزعم  لالأ�صف  ولكن  العمالء.  مع  الرقمي  التوا�صل 
الإن�صانية  واللم�صات  الذكاء  اأن��واع  اأب�صط  ينق�صها  التقنية  النظم 

املطلوبة يف هذا املجال وجعل العميل �صعيدا. 
اأن  ت�صتطيع  ب�صرية  ك��وادر  توفر  اأن  املياه  �صركة  على  ف��ات  لقد    
تتعاطف وتتفهم وجتد احللول مل�صاكل العمالء ، حتى لو كان العمالء 
هم ال�صبب يف ال�صكوى، فاأب�صط مفاهيم اخلدمة اأنها لي�صت معاقبة 
العميل اأو و�صعه يف مواقف تعي�صة وحمرجة ومعطلة مل�صاحله .. 
بل يجب على ال�صركة اأن توجد احللول والبدائل الذكية لتي ت�صاعد 
العميل على اخلروج من ماأزقه .. دون خ�صائر ومتاعب على الطرفن 

العميل وال�صركة على حد �صواء. 
باللم�صة  اليوم   اأ�صميها  ما  .. هي  ال�صيا�صات  التوجه وهذه     هذا 
الإن�صانية التفاعلية اأو التبادلية .. والتي تزاوج ما بن التكنولوجيا 
 .. العمالء  التعامل مع  الإن�صانية والذكاء الإجتماعي يف  وامل�صاعر 

وخ�صو�صا اأن �صركة املياه لي�صت يف ماأمن من الأخطاء.
ارتفاع  م�صكلة  وح��ي  م��ن  املو�صوع  اأناق�س  اأن��ن��ي  م��ن  وبالرغم     
اأن  واأع��رتف   .. العمالء  من  الكثر  منها  يعاين  التي  املياه  فاتورة 
اإرادتهم  بع�صهم  يتحمل جزءا من امل�صوؤلية .. لأ�صباب خارجة عن 
ويتفاجاأون بها .. اإل اأن العميل يتوق اإىل اأن يرى ال�صركة �صديقة 
له .. تقف معه يف الرخاء وال�صدة ..  حتى ولو تطلب الأمر يل ذراع  
بع�س ال�صيا�صات والأنظمة والإجراءات خدمة وار�صاءا للعميل .. 
وخ�صو�صا اأن خدمات املياه ق�صية حياتية لها عالقة بال�صحة العامة 
ناهيك عن اأن خدماتها اإحتكارية ول يوجد مناف�س لها .. واإل اإختلف 

الو�صع متاما. 
عمالئها  مع  التعامل  على  ت�صر  اأن  ال�صركة  حق  من  اأن  �صحيح     
عرب املن�صات الإلكرتونية التابعة لها .. ول اأنكر اأنها وفرت مكاتب 
بع�صهم  لالأ�صف  ولكن   .. العمالء  مع  املبا�صر  للتوا�صل  وموظفن 
عاجزون عن تفهم م�صاكل العمالء .. كذلك لي�صت لديهم �صالحيات اأو 
بدائل  لت�صهيل الأمور اأو الت�صالح مع ال�صركة حلن اإ�صالح اخللل .. 
ويبدو اأن امل�صكلة معقدة تبداأ من ال�صيا�صات والنظم التي اإنتهجتها 
وال�صالحيات  ال��ت��دري��ب  اإىل  املوظفن  بحاجة  وان��ت��ه��اًء  ال�صركة 
والبدائل التي ت�صاعد على متكن املوظفن من تقدمي خدمات جتعل 

من جتربة العميل حكاية �صعيدة. 
 .. حمتكرة  خدماتها  اأن  املياه   �صركة  عن  يغيب  األ  ويجب  ه��ذا     
�صكاوي  �صغوط  وحت��ت  امل�صرع  فيه  ي��رى  ال��ذي  ال��ي��وم  و�صياأتي 
العمالء اأن يكون هناك اأكرث من مقدم للخدمة مثل الإت�صالت متاما. 
   لذلك اأرى اأن ر�صا العمالء اأمر حيوي ومهم ول م�صاومة عليه .. 
لأن نوعية خدمات العمالء  يف بيئة احتكارية ،عادة ما تاأخذ �صكال 
من الرتاخي وعدم التجاوب مع احتياجات  و�صكاوي العمالء .. اأو 
اأولوية ق�صوى لدى ال�صركة  طماأنتهم باأن م�صاحلهم وراحتهم هي 

وموظفيها. 
    وباخت�صار �صديد ..  يتعن على �صركة املياه ر�صم ا�صرتاتيجية 
ادارية تده�س العمالء وتعمل على اإر�صائهم  وتلبي احتياجاتهم .. 
مرنة  و�صيا�صات   .. والعاملن  للموظفن  مكثف  تدريب  جانب  اإىل 
الوعي  ون�صر  ال�صركة  خدمات  عن  العمالء  ل��راأي  ا�صتق�صاء  ونظم 
ذهنية  خ��الل  من  يتاأتي  ذل��ك   وك��ل   .. للمياه  الر�صيد  ال�صتهالكي 
امل�صكونة بخدمة عمالئها واإر�صائهم بل وتفوق توقعاتهم.  الدارة 
ما اأقرتحه على �صركات اخلدمات عامة .. هو �صد الفجوة بينهم وبن 

املجتمع  .. ا�صتعدادا لولوج هذه ال�صركات لع�صر املناف�صة القادم. 

زين اأمن 

اأطر تنظيمية لل�سناعات الع�سكرية..العوهلي:

ارتفاع عدد امل�ستفيدين من خيارات البناء

المملكة وجهة مثالية لالستثمار 

542 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن األول 

 الريا�ض - البالد
 اأكد املهند�س اأحمد العوهلي حمافظ الهيئة العامة لل�صناعات 
يف  لال�صتثمار  تنظيميًة  اأُط��رًا  و�صعت  الهيئة  اإن  الع�صكرية، 
الأجنبي  امل�صتثمر  على  قيود  اأي  تت�صمن  ل  بحيث  القطاع 
الراغب يف الدخول اإىل �صوق ال�صناعات الع�صكرية يف اململكة 
ونقل  والتوظيف  التوطن  م�صرة  يف  �صريكًا  �صيكون  دام  ما 

التقنيات. 
جم��الت  يف  امل�صتثمرين  م��ن  ب��ع��دٍد  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  واأ����ص���اف 
ح�صرها  وال��ت��ي  الع�صكرية  والأم��ن��ي��ة  الدفاعية  ال�صناعات 
م�صتثمرون من اململكة املتحدة ودول اأوروبية، اأن اململكة باتت 
وبقية  خا�س  ب�صكل  القطاع  هذا  يف  لال�صتثمار  مثالية  وجهًة 

القطاعات ال�صناعية الأخرى ب�صكل عام. 
على  يقوم  تراكمي  لعمل  ام��ت��دادًا  ياأتي  اللقاء  اأن  اإىل  واأ�صار 
التوطن  فر�س  وعر�س  ال�صتثمارية  القطاع  ببيئة  التعريف 
امل�صتهدفة فيه، وم�صاركة امل�صتثمرين املهتمن بدخول القطاع 
اجلهات  كل  مع  تكاملي  وب�صكل  الهيئة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور 
تقدمي  ي�صمن  ومب��ا  اململكة  اإىل  ال�صتثمارات  جل��ذب  املعنية 

�صورة متكاملة عن البيئة ال�صتثمارية فيها.  
الو�صول  الع�صكرية  لل�صناعات  العامة  الهيئة  وت�صتهدف   
على  الإنفاق احلكومي  من   % على 50  تزيد  ن�صبة توطن  اإىل 
ال�صناعات  اإىل تطوير  اإ�صافة   ، الع�صكرية  املعدات واخلدمات 
�صمن  ال�����ص��ادرات  وتعزيز  الوطنية  وال��ك��ف��اءات  والتقنيات 

املدى  طويل  تخطيط  عرب  وذلك  الع�صكرية،  ال�صناعات  قطاع 
ال�صناعات  قطاع  م�صاهمة  رفع  بهدف  الع�صكرية  للم�صرتيات 
العام  بحلول  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  املبا�صرة  الع�صكرية 

 .2030
معدات  معر�س  يف  م�صاركتها  ال�صتثمار  وزارة  واختتمت 
"ا�صتثمر يف  م��ظ��ل��ة  ب��ل��ن��دن حت��ت  ال����دويل  والأم�����ن  ال���دف���اع 
لل�صناعات  العامة  الهيئة  م��ع  بال�صراكة  وذل��ك  ال�صعودية"، 
الع�صكرية وال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الع�صكرية، وا�صتمر 

ملدة اأربعة اأيام .
اأ�صا�صًيا من خمططات اململكة لزيادة  وُيعد قطاع الدفاع جزًءا 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر وتنويع القت�صاد،  ومن املتوقع اأن 

ي�صهم القطاع مبا يعادل 4.5 مليارات دولر اأمريكي يف الناجت 
املحلي الإجمايل وتوفر ما ي�صل اإىل 60 األأف فر�صة عمل.

عبد  املهند�س  ال�صتثمار  ب��وزارة  الدفاع  قطاع  مدير  واأو�صح 
الرحمن املزيد اأن الوزارة ت�صارك مع الهيئة العامة لل�صناعات 
هذه  يف  الع�صكرية  لل�صناعات  ال�صعودية  وال�صركة  الع�صكرية 
يف  ال�صتثمار  فر�س  من  العديد  ل�صتعرا�س  الدولية  الفعالية 
لتوطن  اإىل  تهدف  حيث  اململكة،  داخ��ل  والأم��ن  الدفاع  قطاع 
التقنيات الع�صكرية ونقل اأحدث اخلربات اإىل اململكة، ومتنحنا 
هذه امل�صاركة الفر�صة للقاء امل�صتثمرين عن قرب، وا�صتعرا�س 
اأبرز الإ�صالحات يف البيئة ال�صتثمارية يف اململكة وما تقدمه 

اململكة للم�صتثمرين.

 الريا�ض - البالد
�صهادات  اأع���داد  اإج��م��ايل  اأن  ع��ن  "�صكني"  برنامج  ك�صف 
حتّمل �صريبة الت�صرفات العقارية للم�صكن الأول منذ بداية 
الربنامج حتى نهاية �صهر اأغ�صط�س املا�صي بلغت 542.16 
األف �صهادة. واأ�صاف الربنامج يف تقرير "�صبتمرب" 2021، 
اأنه مت اإطالق عدد من اخلدمات ال�صكنية اجلديدة مل�صتفيدي 

الربنامج عرب موقع وتطبيق "�صكني". 
من  اأ�صرة  األف   145.31 ا�صتفادة  اأعلن  قد  الربنامج  وكان 
خياراته وحلوله ال�صكنية املتنوعة منذ بداية العام اجلاري 

وحتى نهاية �صهر اأغ�صط�س املا�صي.
واأو�صح الربنامج اأن اخليارات التي ا�صتفادت منها الأ�صر 
و"حتت  اجل��اه��زة  ال�صكنية  ال��وح��دات  �صملت  ال�صعودية 
اإ�صافة  الذاتي،  والبناء  ال�صكنية،  والأرا���ص��ي  الإن�صاء"، 
)اإ���ص��دار  مثل:  الأخ���رى،  ال�صكنية  اخل��دم��ات  من  ع��دد  اإىل 
وال�صتفادة  العقارية،  الت�صرفات  �صريبة  حتّمل  �صهادات 
الفوري  وال�صتحقاق  والت�صجيل  العقاري،  امل�صت�صار  من 
�صهلة  اإج�����راءات  �صمن  وذل���ك  الهند�صية(،  والت�صاميم 

ومي�ّصرة عرب تطبيق "�صكني". 

و�صّجل جمموع اأعداد الأ�صر امل�صتفيدة من القر�س العقاري 
العام  بداية  منذ  جاهزة  �صكنية  وح��دات  ل�صراء  امل��دع��وم 
اأ�صرة،  األ��ف   61.89 املا�صي  اأغ�صط�س  �صهر  حتى   2021
الذاتي،  البناء  اأ�صرة من خيار  األف  ا�صتفادت 45.82  فيما 
ال�صكنية  الأرا���ص��ي  خيار  م��ن  اأ���ص��رة  األ��ف   22.43 ونحو 
ا�صتفادت  اأ�صرة  األف  و15.18  "�صكني"،  خمططات  �صمن 
حتت  �صكنية  وحدات  ل�صراء  املدعوم  العقاري  القر�س  من 

الإن�صاء. 
والبناء  التنفيذ  اأع��م��ال  ا�صتمرار  اإىل  الربنامج  واأ���ص��ار 

للم�صاريع ال�صكنية حتت الإن�صاء بال�صراكة مع املطّورين 
امل�صتفيدة،  لالأ�صر  ت�صليمها  يف  للبدء  متهيدًا  العقارين، 
وح��دة  األ���ف   146 م��ن  اأك���رث  ت��وّف��ر  م�صاريع   106 �صمن 
األف   700 اإىل  ي�صل  اأ�صعار  مبتو�صط  متنوعة  �صكنية 
الكربى  ال�صكنية  ال�صواحي  يف  معظمها  وتتوّزع  ريال، 
التي توّفر حياة ع�صرية تتكامل فيها الوحدات املتنوعة 
بن الفلل وال�صقق والتاون هاو�س مع املرافق واخلدمات 
املنورة  واملدينة  وج��دة  وال��دم��ام  الريا�س  يف  املتنوعة 

وخمي�س م�صيط.

مركز بحثي وتوطين صناعة اللقاحات.. الزامل: 

السعودية الخيار األول للتصنيع الدوائي في الشرق األوسط

الزامل

1673 إعالنا عقاريا مخالفا
الريا�ض - البالد

العامة  الهيئة  من  امل�صنفة  العقارية  املن�صاآت  ع��دد  بلغ 
ل��ل��ع��ق��ار 119 م��ن�����ص��اأة ع��ق��اري��ة م��ن��ذ اإط�����الق ���ص��واب��ط 
الإعالنات العقارية ومعاير ترخي�س املن�صات العقارية 
 245 ال�صركاء  خدمة  مركز  ا�صتقبل  فيما   ، الإلكرتونية 

بالغا عقاريا.
واأظهر م�صح الإعالنات �صبط 1673 اإعالنا خمالفا، جرى 
الإج��راءات  وتطبيق  منها،  خمالفا  اإعالنا   473 معاجلة 
النزاعات  بلغ عدد  فيما  الأخرى،  املخالفات  النظامية يف 
العقارية املنظورة يف املركز ال�صعودي للتحكيم العقاري 
يف  الهيئة  جهود  �صمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  عقاريا،  ن��زاع��ا   47

"معاير  العقارية" و  الإعالنات  "�صوابط  تنفيذ  متابعة 
وت�صنيفها"،  الإلكرتونية  العقارية  املن�صات  ترخي�س 
العقارية  املن�صات  مع  عمل  ور���س  عقدت  اأن  �صبق  حيث 
اإىل  اإ�صافة  عقاريتن،  من�صتن  ورخ�صت  الإلكرتونية، 

69 من�صة عقارية اإلكرتونية يف طور الرتخي�س.
وا�صتقبلت الهيئة 4130 طلبا خلدمة معلن عقاري، منها 
717 طلبا للمن�صاآت، يف حن كان الن�صيب الأكرب لالأفراد 
امل�صجلن  ع��دد  بلغ  فيما  للخدمة،  طلبا   3413 ب��واق��ع 
وامل��ن�����ص��اآت   ،7267 "عقاري"  خ��دم��ة  م��ن  امل�صتفيدين 
 505 خ��دم��ة  و�صّجلت  ع��ق��اري��ة،  من�صاأة   890 امل�صجلة 

تفاوي�س، وذلك �صمن خدمات "عقاري".
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كابل - البالد
اأفغان�ستان  يف  جمــددًا  براأ�سها  التفجريات  اأطلت 

ظل  الــذي  الإرهـــاب  �سبح  من  الــدويل  القلق  باعثة 

تــزال  ول  املا�سية،  ال�سنوات  خــال  الــبــاد  يــطــارد 

لل�سيطرة  طالبان  حركة  عــودة  بعد  قائمة  املعاناة 

على احلكم، ليتزايد خوف العامل من عودة الإرهاب 

عرب كابل، مطالبة احلركة بعدم ال�سماح للتنظيمات 

طالبان  اأن  غــري  قـــواهـــا،  با�ستجماع  الإرهــابــيــة 

خافاتها  حل  على  وتركز  منق�سمة  اأ�سبحت  نف�سها 

الداخلية، بينما ترتفع اأ�سوات التفجريات يف املدن 

الأفغانية، اإذ هزت ثاث انفجارات اأم�س )ال�سبت(، 

ثــاث  م�ستهدفة  الــبــاد،  �ــســرقــي  نــنــغــرهــار  ـــة  ولي

�سيارات تابعة حلركة طالبان، ما يعني اأن الإرهاب 

لن يتوقف بعد حادثة املطار وغريها من التفجريات 

التي جرت عقب ت�سلم طالبان ال�سلطة.  

"اأ�سو�سييتد  لوكالة  وفــقــًا  النــفــجــارات،  وخلفت 

فيما  جريًحا،   20 و  الأقــل  على  قتلى  ثاثة  بر�س"، 

مل يت�سح على الفور ما اإذا كان هناك م�سوؤولون من 

يعلن  مل  حني  ويف  واجلرحى.  القتلى  بني  طالبان 

اأحد على الفور م�سوؤوليته عن الهجمات يف مدينة 

من  يعترب  الــذي  داع�س،  تنظيم  اأن  اإل  اأبــاد،  جــال 

اأفغان�ستان  �سرق  من  يتخذ  اجلــدد،  احلركة  اأعــداء 

اأفــاد  فقد  كابل،  العا�سمة  يف  اأمــا  لــه.  رئي�سا  مقرا 

انفجرت  ل�سقة  قنبلة  باأن  ال�سرطة  يف  م�سوؤولون 

نقلت  بينما  �سخ�سني،  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  �سباحًا، 

اإن  قولهم  عيان  �سهود  عــن  املحلية  "طلوع"  قناة 

النفجار اأتى جراء عبوة نا�سفة بدائية ال�سنع.

افغان�ستان  فيه  تعي�س  وقت  يف  التفجريات  وتاأتي 

عامة، والعا�سمة كابل خا�سة اأجواء ا�ستنفار اأمني 

التي  طالبان  حركة  لعنا�سر  انت�سار  و�سط  وتوتر، 

منت�سف  العا�سمة  ودخــلــت  الــبــاد  على  �سيطرت 

ال�سهر املا�سي.

ال�سماح  ب�ساأن  بتعهداتها  طالبان  حركة  تــف  ومل 

اأنها  �سابقًا  اإعــانــهــا  فبعد  للجن�سني،  بــالــدرا�ــســة 

تعليمهن  مبتابعة  الأفغانيات  للطالبات  �ست�سمح 

حركة  فتحت  الخــتــاط،  متنع  اأن  على  اجلامعي 

ــان، الــيــوم اأمـــ�ـــس، املـــدار�ـــس اأمــــام الــطــاب  ــب طــال

التي  الــوعــود  يــنــايف  مــا  فــقــط،  الــذكــور  واملعلمني 

قطعتها ب�ساأن تعليم الن�ساء.

اأن كل  التعليم يف احلكومة املوؤقتة  واأعلنت وزارة 

الثاين  اإىل  ال�ساد�س  من  الــذكــور  الطاب  �سفوف 

ي�ستاأنفوا  اأن  يجب  الــذكــور  املعلمني  وكــل  ع�سر 

اأم�س، غري  اأفغان�ستان بدءا من  اأنحاء  الدرا�سة يف 

اأن البيان مل ي�سر للفتيات من تلك ال�سن، وفقا لوكالة 

ال�سارع  يف  �سجة  اأثــار  ما  بر�س"،  "اأ�سو�سييتد 
منذ  تهداأ  مل  التي  املخاوف  اإحياء  واأعــاد  الأفغاين، 

�سيطرة احلركة على احلكم ودخولها كابل منت�سف 

على  قيودا  طالبان  تفر�س  اأن  من  املا�سي  ال�سهر 

الفتيات والن�ساء، ل�سيما اأن طالبان كانت طلبت من 

الن�ساء يف بع�س الوليات، المتناع عن ا�ستئناف 

ال�سحة  اأق�سام  يف  يعملن  من  با�ستثناء  اأعمالهن، 

وامل�ست�سفيات والتعليم.

ارتــيــاد  مــن  الفتيات  بتجاهل  طــالــبــان  تكتِف  ومل 

�سوؤون  اإلغاء وزارة  اإىل  اأي�سًا  بل عمدت  املدار�س، 

والنهي  باملعروف  الأمر  بوزارة  وا�ستبدلتها  املراأة 

الأوىل  حكمها  بفرتة  تذكر  خطوة  يف  املنكر،  عن 

20 عامًا، حيث �سوهد عمال ي�سعون  قبل اأكرث من 

والنهي  باملعروف  الأمــر  وزارة  عبارة  حتمل  لفتة 

عن املنكر على مبنى وزارة �سوؤون املراأة بالعا�سمة 

الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  �سجت  فيما  كــابــل، 

موظفني  تظهر  ب�سور  املا�سية  الــ�ــســاعــات  خــال 

على  احتجاجًا  املبنى  اأمــام  يتظاهرون  بــالــوزارة 

خ�سارتهم وظائفهم.

سلسلة تفجيرات تهز أفغانستان.. وقلق دولي متزايد من اإلرهاب

بريوت - البالد
اللبنانيني  حــيــاة  الله"  "حزب  يــهــدد  اأخــــرى  مـــرة 

ويتاعب بالأرواح، مثلما فعل يف مرفاأ بريوت الذي 

�سهد كارثة انفجار مل ي�سبق لها مثيل ما اأودى باأرواح 

اأم�س  اللبنانية،  الأمــن  قوى  �سبطت  اإذ  الكثريين، 

)ال�سبت(، 20 طنا من مادة نيرتات الأمونيوم داخل 

�ساحنة يف بعلبك البقاعية، ليتحرك على الفور وزير 

فوري  ب�سكل  مولوي،  ب�سام  والبلديات،  الداخلية 

اإىل بعلبك؛ لعقد اجتماع اأمني طارئ قبل اأن ينتقل 

ل�سهل بلدة بدنايل، ويوجه بفتح حتقيق فوري يف 

باملفيد  �سيخرج  اأنه  يف  اللبنانيون  ي�سكك  ال�سحنة، 

لأن ال�سحنة يف الأ�سا�س تابعة حلزب الله امل�سيطر 

على احلكومة، موؤكدين اأن حتقيقات املرفاأ مل تف�س 

�سهرًا   13 مرور  من  الرغ  على  نتائج  عن  الآن  حتى 

على الكارثة التي راح �سحيتها اأبرياء.

وما يع�سد قول اللبنانيني هو رف�س املولوي الك�سف 

الــقــوى  مــعــه  تعاملت  الـــذي  احلــــادث  تفا�سيل  عــن 

ميداين  ك�سف  لإجـــراء  بالتوجيه  مكتفيًا  الأمنية، 

دقيق يف املنطقة ل�ستخراج اأي مواد خطرة حفاظًا 

على اأرواح اللبنانيني، يف بلدة بدنايل الواقعة حتت 

ال�سيطرة الأمنية مليلي�سيات "حزب الله".

وقبل عام، طالب م�سوؤول اأمريكي، الدول الأوروبية 

تبني  بعد  اإرهابية"،  "منظمة  الله  حــزب  بت�سنيف 

على  الأمونيوم  نيرتات  من  كبرية  كميات  تخزينه 

مكافحة  من�سق  واأكــــد  الــعــجــوز.  الــقــارة  اأرا�ـــســـي 

�سيلز،  ناثان  الأمريكية  اخلارجية  بوزارة  الإرهاب 

كبريًا  خطرًا  ت�سكل  تزال  ل  الله  حزب  ملي�سيات  اأن 

تــزال بــريوت تلملم جراحها  اأوروبــا، بينما ل  على 

مرفاأ بريوت يف  الذي �سرب  ال�سخم  النفجار  بعد 

الرابع من اأغ�سط�س 2020م، مت�سببًا يف مقتل اأكرث 

6500 بجروح،  190 �سخ�سًا واإ�سابة اأكرث من  من 

تــدمــرت  ممــن  �سخ�س  األــــف   300 نــحــو  وتــ�ــســريــد 

منازلهم اأو ت�سررت اأو ت�سّدعت.

وت�سري اأ�سابع التهام اإىل اأن ملي�سيا حزب الله تقف 

خلف هذا النفجار بعد مت�سكه بتخزين هذه الكميات 

ويريد  للقانون،  باملخالفة  الأمونيوم  نيرتات  من 

من  م�ستفيدًا  2021م،  يف  بعلبك  يف  امل�سهد  تكرار 

"الثلث املعطل اخلفي" على حكومة جنيب  �سيطرة 

ميقاتي، فعلى الرغم من اإ�سرار جميع املعنيني على 

اإل  معطا،  ثلثا  اأحــدا  متنح  احلالية ل  احلكومة  اأن 

اأن القراءة املتفح�سة لأ�سماء الوزراء، تظهر وجود 

وزيرين على الأقل بهوية �سيا�سية غري وا�سحة، ما 

غري  م�سترت  معطل  ثلث  وجــود  حول  ال�سكوك  يثري 

اأن عدد الوزراء املعينني من  وا�سح للجميع، بدليل 

قبل الرئي�س عون والتيار احلر يبلغ 8 وزراء، بينما 

5 وزراء، ما يعني  اأمل  التابعني حلزب الله وحركة 

مقعدًا   13 على  ي�سيطرون  وحلفاوؤه  الله  حزب  اأن 

الوزرات ح�سا�سية،  اأهم  يف احلكومة احلالية ويف 

بينما تبقت 11 مقعدًا اأخرى، خ�س�س منها 4 مقاعد 

حتالف  خمطط  وفــق  ي�سري  الـــذي  ميقاتي  حل�سة 

تاأثري  الـ7 دون  املقاعد  الله"، وتبقى  "عون - حزب 
هي  تكن  مل  اإن  ملراقبني،  وفــقــًا  احلكومة  يف  يذكر 

وعــون  الله  حــزب  خمططات  يف  م�ساركة  الأخـــرى 

لتكتمل اأركان املوؤامرة على لبنان.  

طهران - البالد
جتدد الغ�سب يف املدن الإيرانية على نظام املايل، 

من  بعدد  تظاهر  م�سريات  يف  املعلمون  خرج  حيث 

اأم�س )ال�سبت(، احتجاجًا على �سوء الأو�ساع  املدن 

الوقت  يف  راف�سني  بتح�سينها،  مطالبني  املعي�سية، 

ذاته �سرف اأموال الباد على امللي�سيات املنت�سرة يف 

املنطقة، معتربين اأنهم اأوىل بهذه الأموال. 

وجتمع املعلمون يف عدة مدن باملحافظات الإيرانية، 

وبوير  وكوهكيلويه  والــربز  وفار�س  اأ�سفهان  منها 

والو�سع  املعي�سية،  ظروفهم  على  احتجاًجا  اأحمد، 

برفع  مطالبهم  تلبية  عــدم  عــن  ف�سًا  القــتــ�ــســادي، 

اإيــران  ل�سبكة  وفقا  اأو�ساعهم،  وحت�سني  الأجـــور، 

ــيــونــال، فــيــمــا دخـــل احــتــجــاج مـــا يــعــرف  ــا�ــس اإنــرتن

الرتبية  وزارة  اأمــام  اخل�سراء"  امللفات  بـ"اأ�سحاب 

يف طـــهـــران، يــومــه اخلــامــ�ــس عــ�ــســر، حــيــث جتمع 

التوظيف،  امتحان  يف   2020 عام  الناجحون  اأم�س 

العا�سمة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مبنى  اأمــام 

قدمت  وقد  توظيفهم،  عدم  على  احتجاجًا  الإيرانية، 

جمموعات من مدن خمتلفة يف الباد، لان�سمام اإىل 

املعت�سمني اأمام الوزارة.

ونــظــم اأ�ــســحــاب املــلــفــات اخلــ�ــســراء عــدة م�سريات 

عدم  على  لاحتجاج  املا�سي،  العام  منذ  وجتمعات 

تلبية مطالبهم، لكن م�ساكلهم مل تعالج حتى اللحظة. 

القطاعات  من  كغريه  التعليم  قطاع  يعاين  وقت  يف 

ال�ساغطة  القت�سادية  الظروف  وقع  من  الباد  يف 

عامة يف الباد. وعلى مدى الأ�سهر املا�سية خرجت 

العديد من امل�سريات ملعلمني يطالبون برفع اأجورهم، 

عمال  جانب  اإىل  اأو�ساعهم،  وحت�سني  تثبيتهم،  اأو 

تبة  �سركة هفت  نفذ عمال  كما  يف قطاعات متنوعة، 

لق�سب ال�سكر، اأكرث من 40 يوما من الإ�سراب ب�سبب 

�سوء الأو�ساع املعي�سية وعدم دفع رواتبهم.

من جهة ثانية، ا�ستاأنفت املحكمة ال�سويدية املخت�سة 

يف  عــ�ــســرة  الــ�ــســابــعــة  جل�ستها  الــدولــيــة  بــاجلــرائــم 

ال�سابق  امل�سوؤول  نوري،  حميد  ملحاكمة  �ستوكهومل 

جــرائــم �سد  ارتــكــابــه  عــن  الإيــرانــيــة،  ال�سجون  يف 

اإعدامات جماعية راح  تنفيذ  الإن�سانية، ولدوره يف 

�سحيتها 30 األف �سجني �سيا�سي غالبيتهم من منظمة 

يتهم  بينما   ،1988 عــام  املعار�سة  خلق  جمــاهــدي 

يف  دور  بلعب  رئي�سي  اإيراهيم  الإيـــراين  الرئي�س 

تنفيذ هذه الإعدامات.

اأحــد  وهــو  بنديل  اأكــرب  ال�سيا�سي  ال�سجني  واأدىل 

الناجني من املجزرة  املروعة، ب�سهادته اأمام املحكمة 

�سجن  يف  نــوري  جرائم  عن  م�ساهداته  عن  متحدثًا 

جوهر د�ست مبدينة  كرج الواقع غرب طهران، حيث 

كان معتقًا هناك �سابط مناوب يف اأغ�سط�س 1981 

بتهمة دعم ون�سرة منظمة جماهدي خلق الإيرانية.

من جديد.. »حزب اهلل« يهدد األرواح بـ"نترات األمونيوم"

غضب المعلمين على الماللي يتجدد

"الثلث الخفي" يسيطر على حكومة ميقاتي

احتجاجات في عدة محافظات

طالبان تخالف وعودها وتلغي وزارة شؤون المرأة

الحوثي يرتكب 
مجزرة بحق 9 يمنيين

السودان: ضبط
أسلحة ومتفجرات مهربة

عدن - البالد
من  املــدعــومــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  نــفــذت 

اإيــــــران جمــــزرة بــحــق 9 ميــنــيــني زعــمــت 

جمل�سها  رئي�س  مقتل  يف  متورطون  اأنهم 

حتفه  لقي  الذي  ال�سماد  �سالح  ال�سيا�سي 

اإذ  2018م،  عام  بغارة جوية يف احلديدة 

)ال�سبت(  اأم�س  بالر�سا�س  رميًا  اأعدمتهم 

يف ميدان عام ب�سنعاء، ما يوؤكد ا�ستمرار 

اأفــراد  بحق  الب�سعة  جرائمها  يف  امللي�سيا 

الــ�ــســعــب الــيــمــنــي الــذيــن تــلــفــق لــهــم تهمًا 

للتخلف من معار�سهم ال�سيا�سية لها.

بني  انت�سرت  مــ�ــســورة  مقاطع  واأظــهــرت 

عنا�سر  التوا�سل،  مواقع  على  اليمنيني 

يف  الر�سا�س  تفرغ  احلوثي  ميلي�سيا  من 

راأ�س املوقوفني، وهم ملقون على الأر�س، 

وذلك بعد �ساعات من حتذير وزير الإعام 

الــيــمــنــي، مــعــمــر الإريـــــــاين، مـــن جــرميــة 

اإيرانيا  املدعومة  امليلي�سيات  �سرتتكبها 

باإعدام هوؤلء املوقوفني، ل �سيما اأن بينهم 

18 مــن عــمــره. واأ�ــســار  ـــ  ال طــفــا، مل يبلغ 

الأرياين اإىل اأن تلك الأحكام املزعومة التي 

املدنيني  بحق  احلوثي  ميلي�سيا  اأ�سدرتها 

الأركــان،  مكتملة  عمد  قتل  جرمية  الت�سعة 

احلوثي  جماعة  بــه  تــقــوم  مــا  اأن  معتربا 

الإيــراين  املــايل  نظام  لنموذج  ا�ستن�ساخ 

منذ  ال�سيا�سيني  املعار�سني  ت�سفية  يف 

جرائم  عن  تختلف  ول  اخلمينية،  الثورة 

التنظيمات  نفذتها  التي  امليداين  الإعــدام 

يف  داع�س"  "القاعدة،  مــثــل  الإرهــابــيــة 

اأكــدت  ثانية،  جهة  من  �سيطرتها.  مناطق 

اأع�ساءها  اأن  اليمنيني  ال�سحافيني  نقابة 

تعر�سوا  بـــالإعـــدام  املــحــكــومــني  الأربـــعـــة 

�سجون  يف  مــوؤخــرًا  والــتــعــذيــب  لل�سرب 

ميلي�سيات احلوثي ب�سنعاء، وفق باغات 

من اأهايل هوؤلء ال�سحافيني املغيبني ق�سرًا 

عن  النقابة  واأعــلــنــت  �ــســنــوات.  �سبع  منذ 

الذي  املن�سوري  توفيق  �سحة  "تدهور 
ل يــقــوى على احلــركــة، وانــقــطــاع اأخــبــار 

عبداخلالق عمران الذي هدد بالقتل من قبل 

قيادي حوثي ح�سب اأهايل املعتقلني، فيما 

يعي�س حارث حميد واأكرم الوليدي ظروفًا 

�سحية �سعبة".

اخلرطوم - البالد
اأعــلــنــت احلــكــومــة الــ�ــســودانــيــة، اأمــ�ــس، 

واملتفجرات  الأ�سلحة  من  �سحنة  �سبط 

ع�سابات  عــرب  ليبيا،  طــريــق  عــن  مهربة 

الدعم  قوات  واأو�سحت  ال�ساح.  جتارة 

�سبط  من  متكنت  اأنها  بيان  يف  ال�سريع 

اأ�سلحة وذخائر ومتفجرات قادمة  �سحنة 

مــن لــيــبــيــا، واأوقـــفـــت اأربـــعـــة اأ�ــســخــا�ــس 

بينهم  ــاح  ــس ــ� ال عــ�ــســابــات جتــــارة  مـــن 

علي  ــركــن  ال املــقــدم  قـــال  بينما  اأجـــانـــب، 

اأحـــمـــد حمــمــود عـــووجـــه، قــائــد قــاعــدة 

وفقا  احلــدوديــة،  الع�سكرية  ال�سفرليت 

القوات  اإن  ال�سودانية،  الأنــبــاء  لوكالة 

معلومات  و�سول  فــور  حتركت  الأمنية 

منطقة  يف  املتفلتة  الع�سابات  ن�ساط  عن 

املــثــلــث احلــــدودي،  ــاريل عــلــى  ــب ال �سيف 

وعــمــدت دوريـــــات الــدعــم الــ�ــســريــع اإىل 

مت�سيط املنطقة، فا�ستبكت الدوريات مع 

كيلومرتات  ثاثة  بعد  على  الع�سابات 

مــن املــنــطــقــة، وطــاردتــهــم حــتــى متكنت 

جتار  من  اأفــراد   4 على  القب�س  اإلقاء  من 

ال�ساح بينهم 2 من اجلن�سية، وقد �سلموا 

املخت�سة  للجهات  معهم  التحقيق  بعد 

ل�سكتمال الإجراءات القانونية.
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جدة - جنود النهدي 

اأكدت وزارة ال�سحة اأن  ارتفاع �سغط الدم يحدث عندما 

يكون �سغط الدم االنقبا�سي ي�ساوي اأو اأعلى من 140 

 90 اأعلى من  اأو  الدم االنب�ساطي  ملم، وي�ساوي �سغط 

بالغني  اأ�سخا�ص  اثنان من كل خم�سة  ، واأن هناك   ملم 

 ، ــدم  ال �سغط  بارتفاع  م�سابون  االأو�ــســط  ال�سرق  يف 

اإن  ال�سامت(؛ حيث  )القاتل  الدم   اأن �سغط  اإىل  الفتة  

االأعرا�ص قد ال تظهر بو�سوح.

خطر  يزيد  اأن  املمكن  من  ال�سحي  غري  احلياة  ومنــط   

من  الكثري  تناول  مثل:  الــدم  �سغط  بارتفاع  االإ�سابة 

امللح، وزيادة الوزن، وقلة ممار�سة الريا�سة، والتدخني.

ويف ال�سياق نف�سه اأو�سح  الدكتور " حازم �سعيد رّفاع" 

ينبغي  االأطعمة  من  نوعا   13 هناك  اأن  االأ�ــســرة  طبيب 

جتنبها اإذا كنت تعاين من ارتفاع �سغط الدم. 

وُين�سح بفح�ص �سغط الدم ب�سكل متكرر، حيث ال تظهر 

عليه اأعرا�ص وا�سحة دائما، وُين�سح االأ�سخا�ص الذين 

تزيد اأعمارهم عن 40 عاما بفح�ص �سغط الدم كل خم�ص 

معر�سني  يعتربون  الذين  اأولئك  اأن  حني  يف  �سنوات، 

خلطر االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم يجب عليهم فح�سه 

مرة واحدة كل عام.

وا�ستطرد اأن االطعمة التي ترفع �سغط الدم تتمثل يف 

الوجبات  احلــمــراء،  اللحوم  الد�سمة   االطعمة   ، امللح 

اجلاهزة، الزبدة ، الزبدة  النها غنية بالدهون امل�سبعة، 

وهو اأمر ال ين�سح به ملن يعانون من ارتفاع �سغط الدم 

،  البيتزا املجمدة،    كات�سب الطماطم  ، للحوم املقددة ، 

احل�ساء املعلب ،امل�سروبات ال�سكرية، املعجنات، اللحوم 

لها  املكررة  الكربوهيدرات  اأن  اأي�سا  ثبت  كما  امل�سنعة، 

تاأثري على �سغط الدم.

ا من االإر�سادات  يذكر ان وزارة ال�سحة وجهت عدًدا هامًّ

مبينًة  الــدم،  �سغط  ارتــفــاع  اأمــرا�ــص  لتجنب  ال�سحية 

الــوزارة  واأ�سافت  عنه.  الناجمة  اخلطرية  امل�ساعفات 

القلب  على  العمل  زيادة عبء  به هو  االإ�سابة  �سبب  اأن 

واالأوعية الدموية، الفتًة اإىل اأن اكت�ساف 

قيا�سات  قـــراءة  على  يعتمد  بــه  االإ�ــســابــة 

�سغط الدم.

ــبــدين ،  فــ�ــســا عــن ممــار�ــســة الــنــ�ــســاط ال

نظام  اتباع   ، �سحي  وزن  على  املحافظة 

القلق  عــلــى  الــ�ــســيــطــرة   ، �سحي  غــذائــي 

والتوتر ، االمتناع عن التدخني ،– التقليل 

باأن  ال�سحة  الكافيني ،ونوهت  تناول  من 

ال  الــدم،  �سغط  بارتفاع  امل�سابني  معظم 

يكون لديهم اأي عامات اأو اأعرا�ص، ولو 

عالية  ــدم  ال �سغط  قـــراءات  م�ستوى  كــان 

اخلطورة، لكن قد يعاين البع�ص من )�سداع مفاجئ اأو 

مزمن، اأو �سيق يف التنف�ص، اأو نزيف يف االأنف(.

جدة ـ عبد الهادي املالكي 

حتت  توعويًا  معر�سًا  الطائف،  اأمــانــة  اأقــامــت 

ت�سجيل  عــلــى  يعمل  واأر�ـــســـل«  »�ــســور  عــنــوان 

باغات املواطنني حول مواقع الت�سوه الب�سري 

حت�سني  خطة  اإطـــار  يف  معها  للتعامل  باملدينة 

امل�سهد الب�سري. 

�سمري  املهند�ص  للمعر�ص  العام  امل�سرف  وقــال 

ال�سهيب  اإن املعر�ص الذي اأقيم يف احد املوالت 

معاجلة  ل�سمان  تهدف  حوكمة  و�سع  التجارية 

الت�سوه الب�سري، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة 

ال�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان، من خال 

مب�ساركة  الب�سرية  الت�سوهات  عنا�سر  ر�سد 

اأفراد املجتمع املتطوعني ومعاجلتها. 

التوعية  تعزيز  اإىل  يهدف  املعر�ص  اأن  واأ�ساف 

الت�سوه  معاجلة  بجهود  ــزوار  وال االأهــايل  لدى 

القطاعات املخت�سة،  الب�سري، واأهمية م�ساركة 

اأي�سًا  يقدم  املعر�ص  اأن  مبينًا  املجتمع،  واأفــراد 

قبل  الب�سرية  الت�سوهات  ملعاجلة  حية  جتربة 

وبعد املعاجلة، واالإباغ عنها عن طريق »بلدي«. 

لــلــمــعــر�ــص  الــــــــواردة  ـــبـــاغـــات  ال اأن  وتـــابـــع 

يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا مــن خـــال غــرفــة التحكم 

والعمليات، التي تقوم بر�سد وحتليل عنا�سر 

التن�سيق  عرب  ومعاجلتها،  الب�سري،  الت�سوه 

مع االإدارات املعنية والبلديات. 

يذكر اأن امانة الطائف  نفذت  موؤخرا  اأعمال 

وحمددات  الطرق  وخطوط  االأر�سفة  طاء 

والفرعية  الرئي�سية  لل�سوارع  امل�سارات 

ومــداخــل وخمــارج االأحــيــاء، وذلــك �سمن 

ــري  ــني املــ�ــســهــد احلــ�ــس ــس مــــبــــادرة حتــ�

البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة  اأطلقتها  التي 

اأ�سكال  على  الق�ساء  لتعزيز  والقروية 

اطار   يف  وذلــك   ، الب�سرية  الت�سوهات 

معاجلة  ــفــة  االأر�ــس طـــاء  بــرنــامــج  اأن 

فرق  قطعت  الــتــي  الب�سري  الت�سوه 

متقدمة  مرحلة  فيه  امليدانية  العمل 

اأن طاء حمددات  من االإجنــاز،  كما 

املرورية  ال�سامة  يعزز  امل�سارات 

وي�سهم يف دعم حركة امل�ساة.

الريا�ض ـ البالد  

والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  اأ�ــســدرت 

الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  يف  الـــدحـــول  "اأطل�ص 
وت�سنيف  ح�سر  بهدف  وذلــك  ال�سعودية"، 

واال�ستفادة  باململكة،  والــدحــول  الكهوف 

اجلــوفــيــة،  املــيــاه  مــ�ــســادر  تنمية  يف  منها 

وا�ستثمارها �سياحيًا.

الدكتور  للمياه  ــــوزارة  ال وكــيــل  ــح  واأو�ــس

ت�سمن  االأطل�ص  اأن  ال�سيباين  عبدالعزيز 

يف  ودحــًا  كهفًا   1826 لـ  وت�سنيفًا  ح�سرًا 

اأنحاء اململكة، كما ا�ستمل على مقدمة علمية 

عن ظاهرة تكّون الدحول والكهوف، اإ�سافة 

اإىل حتــديــد اإحــداثــيــاتــهــا واإعـــــداد خــرائــط 

بدقة،  مواقعها  تبني  وجغرافية  جيولوجية 

االأرواح  على  خطرًا  منها  ي�سكل  ما  ور�سد 

اإىل  وقائية،  اإجـــراءات  لو�سع  واملمتلكات 

يف  وا�ستخدامها  االأبــحــاث  اإجــــراء  جــانــب 

الدرا�سات العلمية.

وبني ال�سيباين اأن االأطل�ص الذي �سارك يف 

اإعداده جمموعة من العلماء يف تخ�س�سات 

على  يعّرج  واأدبية،  وجغرافية  جيولوجية 

الدحول يف االأدب ال�سعبي وكتب الرتاث.

والدحول  الكهوف  من  عــدد  اأكــرب  اأن  وذكــر 

 680 ويبلغ  ال�سرقية،  املنطقة  يف  يــرتكــز 

ال�سمالية  تليها منطقة احلدود  كهفًا ودحًا، 

تكوين  لطبيعة  وذلــك  ودحـــًا  كهفًا  بــــ542 

املنطقتني،  وطبوغرافية  اجلريية  ال�سخور 

امل�سارف  يف  ودحــًا  كهفًا   152 يوجد  كما 

املائية واالأودية قد ي�ستفاد منها يف درا�سات 

اجلوفية،  اخلــزانــات  لتغذية  وم�سروعات 

جاذبة  ودحـــول  كــهــوف   109 يــوجــد  بينما 

لل�سياحة، منها 56 كهفًا ودحًا ت�سرف عليها 

وزارة ال�سياحة، و53 تعترب مواقع مقرتحة 

اإىل  للمياه  الوزارة  وكيل  واأ�سار  لل�سياحة. 

اأن عدد الدحول التي ت�سكل خطرًا على االأمن 

وال�سامة 1237 كهفًا ودحًا يف 9 مناطق، 

مبينًا اأن االأطل�ص يقرتح 10 مواقع للكهوف 

مناطق،  خم�ص  يف  املـــدن  قــرب  والــدحــول 

لتدريب طاب اجلامعات، واإجراء االأبحاث، 

العلمية  ـــات  ـــس ـــدرا� ال يف  ــتــخــدامــهــا  وا�ــس

والزيارات احلقلية للجامعات.

الطبيعة  يف  تتكون  "الدحول"  اأن  يــذكــر 

خــال  مــن  جــيــولــوجــيــة،  لــعــمــلــيــات  نتيجة 

ذوبان ال�سخور اجلريية واملتبخرات بفعل 

التحرك البطيء للمياه اجلوفية، ومع م�سي 

ال�سيول  اإليه  تندفع  جتويف  يتكون  الزمن 

اأو  م�سيفة مزيدًا من العمق، ويكون راأ�سيًا 

اأفقيًا.

جدة ـ جنود  النهدي   

د.جناء  اجللدية،  االأمــرا�ــص  ا�ست�سارية  نبَّهت 

جل  ا�ستخدام  اأ�ــســرار  من  الــدو�ــســري،  عبدالله 

اإىل  يــوؤّدي  قد  والــذي  التثبيت  بخاخ  اأو  ال�سعر 

تق�سف ال�سعر.

ي�سّبب  قد  ــه  اإنَّ تويرت-  –عرب  الدو�سري  وقالت 

تثبيت  بــخــاخ  اأو  ال�سعر  جــل  ا�ــســتــخــدام  كــرة 

الــ�ــســعــر اإىل تــلــف وتــقــ�ــســف بــالــ�ــســعــر وظــهــور 

تعري�ص  بعد  ا  خ�سو�سً  ،)beads( نــتــوءات 

ال�سعر حلرارة من م�سففات ال�سعر.

ا�ــســتــخــدام  هــو  �ــســي  اأ�ـــســـواأ  اأنَّ  اإىل  ـــارت  واأ�ـــس

قبل  الــرطــب  ال�سعر  على  احلــراريــة  امل�سففات 

داخل  فقاعات  ي�سّبب  قد  ذلك  الأنَّ  جتفيفه متاًما، 

وقد  و�سديد،  �سريع  تق�سف  اإىل  ــوؤّدي  ت ال�سعر 

ا اإذا كان ال�سعر جاًفا  حتدث هذه التغريات اأي�سً

ب�سكل  احلــراريــة  امل�سففات  ا�ستخدام  حــال  يف 

ي�سبب  يف  يت�سبب  ال�سعر  جل  اأن  يذكر  متكرر. 

الكيميائية  املـــواد  تعمل   حيث  ال�سعر  جــفــاف 

الرطوبة  اإزالـــة  على  ال�سعر  جــل  يف  املــوجــودة 

مما  الراأ�ص  وفروة  ال�سعر  من  املفيدة  والزيوت 

ت�ساقط  يف  يت�سبب  كما   ، جفافه  اإىل  يــوؤدي  قد 

ال�سعر اإذ يوؤدي االإفراط يف ا�ستخدام جل ال�سعر 

يف ان�سداد ب�سيات ال�سعر وم�سام اجللد مما قد 

ال�سعر،  جذور  يف  و�سعف  ت�ساقطه،  اإىل  يوؤدي 

ومنع منوه ب�سكل �سحي، وتراكم اخلايا امليتة، 

ذلك الحتوائه على البريوك�سيد واالأمونيا. 

 كما اأنه يوؤدي اإىل  تق�سف اأطراف ال�سعر وتغري 

ال�ستخدام  اجلانبية  االثــار  من  يعد  حيث  لونه  

االأطـــراف  تق�سف  اإىل  يـــوؤدي  اأنـــه  ال�سعر  جــل 

وتــغــري لــونــه واخـــتـــال درجــــة احلــمــو�ــســة يف 

على  يعمل  املفرط  اال�ستخدام  وبالتايل  ال�سعر، 

ق�سرة  زيــادة  ي�سبب  ،كما   املبكر  ال�سيب  ظهور 

فروة  تهيج  على  ال�سعر  جل  يعمل  حيث  الراأ�ص 

الراأ�ص وزيادة احلكة وبالتايل يوؤدي اإىل ظهور 

حــدوث  اإىل  ــا  اأيــ�ــسً ـــوؤدي  ي الــراأ�ــص.وقــد  ق�سرة 

الدهني،  اجللد  التهاب  مثل:  اأخـــرى،  م�سكات 

الــراأ�ــص، واالأكــزميــا الحتوائه  فـــروة  والــتــهــاب 

 Propylene( غــايــكــول  الــربوبــيــلــني  عــلــى 

.)glycol
وتــ�ــســبــب مـــــواد كــيــمــيــائــيــة مــعــيــنــة مـــوجـــودة 

يف جــل الــ�ــســعــر، مــثــل: كــحــول االأيــزوبــروبــيــل 

)Isopropyl alcohol( ال�سداع، حيث اأنه 

قد يعاين البع�ص من ح�سا�سية توؤدي اإىل حتفيز 

اجلهاز الع�سبي املرتبط باأمل الراأ�ص.

طبيب لـ           : 13 نوعا من األغذية تسبب "القاتل الصامت"

معرض لتحسين المشهد البصري بالطائف

نواف الجهني

الريا�ض ـ البالد    

اأعلنت هيئة االأدب والن�سر والرتجمة 

معر�ص  بجائزة  الفائزين  اأ�سماء  عن 

 ،2020 لعام  للكتاب  الدويل  الريا�ص 

الكاتب  جــائــزة  الــثــاثــة:  مب�ساراتها 

الن�سر،  دور  وجـــائـــزة  ــعــودي،  ــ�ــس ال

االأعــمــال يف �سناعة  ريـــادة  وجــائــزة 

الن�سر واملعلومات، التي تناف�ص عليها 

كاتبًا   170 بينهم  من  م�ساركًا،   240

التي  ال�سعودي،  الكاتب  جائزة  مل�سار 

متنوعة،  معرفية  جماالت  عدة  �سملت 

ال�سعودي  واملــوؤلــف  الفل�سفة  منها: 

والعلوم  والديانات  العامة  واملعارف 

واللغات  االجتماعية  والعلوم  البحتة 

والــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة واجلــغــرافــيــا 

والتاريخ والفنون واالآداب.

"الكاتب  مــ�ــســار  يف  بــاجلــائــزة  وفـــاز 

ال�سعودي" كل من: عبدالله نا�سر يف 

م�سار االأدب،  واأحمد م�سرف يف م�سار 

الــعــامــة،  وخــالــد احلميدي  املــعــارف 

اجلـــغـــرافـــيـــا  مـــ�ـــســـار  ــــطــــريي يف  امل

ــوم  ــعــل ال مـــ�ـــســـار  ويف  ــــتــــاريــــخ،  وال

�سليمان اجللعود،  الدكتور  التطبيقية 

ــدكــتــورة اجلــوهــرة بــنــت فــهــد بن  وال

الــعــلــوم  مــ�ــســار  �ــســعــود يف  اآل  ــد  خــال

اجلوائز  حجب  مت  فيما  االجتماعية، 

والــديــانــات،  الفل�سفة،  مــ�ــســارات  يف 

والفنون،  البحتة،  والعلوم  واللغات، 

املتقدمة  املــ�ــســاركــات  ا�ستيفاء  لــعــدم 

ل�سروط اجلائزة.

ويف جائزة ريادة االأعمال يف �سناعة 

امل�سروع  حظي  واملعلومات،  الن�سر 

بــاجلــائــزة،  ت�سينو  بـــوك  ـــادي،  ـــري ال

حيث  مــن  الــرت�ــســح  معايري  لتحقيقه 

املنتجات  وعـــدد  التاأ�سي�ص،  تــاريــخ 

امل�سروع،  اأداء  وموؤ�سرات  الرقمية، 

الــبــيــع خـــال �سنة،  عــمــلــيــات  وعــــدد 

اإىل  املنتجات،  اأو  اخلــدمــات  وتــنــوع 

جانب عدد اجلوائز التي ح�سل عليها 

امل�سروع �سابقًا. فيما فازت "دار اأثر" 

النا�سر  م�سار  يف  الن�سر  دار  بجائزة 

مــ�ــســار  يف  الــ�ــســاقــي  ودار  ــي،  املــحــل

اأنها  الهيئة  واأكــدت  العربي.  النا�سر 

الداخلية  املعايري  تطوير  على  تعمل 

للدورة اجلديدة من اجلائزة، ملواكبة 

العاملية،  الكتب  معار�ص  جوائز  اأهــم 

جــديــدة،  مبتكرة  مــ�ــســارات  واإ�ــســافــة 

اإدراج م�سار خا�ص باأدب الطفل،  مثل 

ومــ�ــســار خــا�ــص بــاأ�ــســحــاب املــدونــات 

االأدبية واملخت�سة باأن�سطة القراءة.

وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد اأطــلــقــت الــــدورة 

الكتاب يف  االأوىل من جائزة معر�ص 

وكــان  2020م،  عــام  مــن  يناير  �سهر 

العام  بها  الفائزين  تكرمي  املقرر  من 

الريا�ص  معر�ص  فرتة  خال  املا�سي 

الدويل للكتاب 2020، اإال اأن املعر�ص 

فريو�ص  جائحة  ظروف  ب�سبب  تاأجل 

كورونا امل�ستجد.

الريا�ص  معر�ص  يقام  اأن  املقرر  ومن 

اجلــديــدة  دورتـــه  يف  للكتاب  الـــدويل 

املــقــبــل،  اأكـــتـــوبـــر  مــطــلــع  يف   2021

ال�سقيقة  العراق  جمهورية  واختريت 

يعد  الذي  املعر�ص  يف  ال�سرف  �سيف 

منطقة  يف  الكتاب  معار�ص  اأهــم  مــن 

ال�سرق االأو�سط، باأن�سطته وفعالياته، 

هيئة  وت�سعى  الــكــبــرية.  ومبيعاته 

تقدمي  اإىل  والرتجمة  والن�سر  االأدب 

حمــتــوى ثــقــايف غــنــي يــحــافــظ على 

اإىل  بــه  ويرتقي  املعر�ص  مكت�سبات 

الــثــقــافــة  وزارة  تــطــلــعــات  مــ�ــســتــوى 

 2030 ال�سعودية  روؤيــة  وم�ستهدفات 

يف جوانبها الثقافية.

الريا�ض ـ البالد    

ــاأمــن  �ــســبــطــت الـــقـــوات اخلــا�ــســة ل

لنظام  مــواطــَنــني خمــالــَفــني  الــبــيــئــي، 

البيئة لقيامهما بنقل الرمال وجتريف 

مكة  منطقة  يف  ت�سريح  دون  الرتبة 

املــكــرمــة. وقــــال املــتــحــدث الــر�ــســمــي 

الرائد  البيئي  لاأمن  اخلا�سة  للقوات 

رائد املالكي، اإنه جرى �سبط 4 اآليات 

وجتريف  الــرمــال  نقل  يف  ُت�ستخدم 

للمخالَفني،  ملكياتها  تــعــود  الــرتبــة، 

بحقهما  النظامية  االإجــراءات  َقت  وُطبِّ

من اجلهات املخت�سة.

وحـــّث الــرائــد املــالــكــي اجلــمــيــع على 

اعتداًء  متثل  حــاالت  اأي  عن  االإبـــاغ 

على  الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على 

املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم 

يف  و)996(  و)999(  والـــريـــا�ـــص، 

جميع مناطق اململكة.

إعالن  أسماء الفائزين بجائزة
معرض الرياض الدولي للكتاب 

مجرفو التربة في قبضة األمن البيئي 

أطلس لحصر الكهوف واستثمارها سياحيا 

استشارية جلدية تحذر من أضرار جل وبخاخ تثبيت الشعر
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البالد - جدة
الربازيلي  الالعب  عقد  اإنــهــاء  عن  الأهــلــي  الــنــادي  اإدارة  اأعلنت 
لظروفه  العقد  ف�سخ  الالعب  طلب  اأن  بعد  بالرتا�سي،  باولينهو 
ومتنى  للفريق،  اإ�سافة  اأي  تقدمي  على  مقدرته  وعــدم  اخلا�سة، 
الفريق  مع  قدمه  ما  على  وال�سكر  التوفيق  كامل  له  الإدارة  جمل�س 

خالل الفرتة املا�سية.

األهلي ينهي تعاقده 
مع باولينهو 

"الصقرُ الرابضُ 
بأجنحةِ اليَمَام!"

د.عدنان املهنا

الآن... الوطني(  • )منتخبنا 
ويف مركز و�سافة جمموعته الآ�سيوية 

اليابانيني  مع  متقاطرة  مناف�سة  يف  ال�سر�سة 
والأ�ـــســـرتالـــيـــني  عــلــى وجـــه اخلــ�ــســو�ــس ثم  
الذين  والعمانيني  والفيتناميني  ال�سينيني 
يــحــرتمــون اأفـــقـــًا يــزهــو يف عــمــق احلــ�ــســور 
فرحنا  غــمــرة  ويف  الـــقـــوي  الــفــنــي  الـــكـــروي 
مبنتخبنا بكل اأفراده و)حار�س العرين( حممد 
العوي�س  الذي مل تعد ُتْخفيه )الكرات الع�سيِّة( 
مع  عمان  مبباراة  كان  مثلما  الر�سوخ!!  على 
�سقور الوطن  ومع الأهالويني الأ�سود ا�ستباح 
�سماء مباريات املناف�سة الرئي�سة وبالذات اأمام 

التعاون ..!!
ح�سر  اإذا  كان  العوي�س  حممد  ال�سقر  اأن  بيد 
تتال�سى  )بالأهلي(  اأو  )باملنتخب(  زمالئه  مع 
ــة(  اأمــامــه ويف  نــــداءات )الأهــــــداف اخلــجــول
ــل اإن  ــاغــه وبـــني يــديــه وجتــــاه قــدمــيــه .. ب دم
الأهداف التي جتيء الآن كال�سّوط الذي يغرق 
مهما  لها  يت�سدى  والبط�س   باخلوف  اخل�سم 
�س  ُيروِّ الذي  الفار�س  الالعب  من  �سادرًا  كان 

اخليول..!!
!!) العوي�س  )حممد  • اأما 

يعد  مل  بل  )الــنــظــرة(!!  نغادر  يرتكنا  تعد  فلم 
َذهول  ي�ستفيق متذوقيه وحمبيه من  )�سوته( 
راب�س  )مــنــور(  مزهر  لنــه  �ــســاردة،  هتون  اأو 
على اأجنحة قلوبنا.. واجنحة احلمام واليمام 
يف   ) النقاد  )اأحـــد  راأي  على  وهــو  والــنــعــام.. 
وزخــارف  الطواوي�س  مــراوح  عن  بعيد  مناأى 

الزرافات املمتدة يف �سرد اإ�سهاب اأعناقها..
املجلجلة  الــعــويــ�ــس  نــظــرات  )لــغــة  لــكــن..   •
تطري  والتحنان(  باحلنان  لالأ�سود  و  لل�سقور 
وت�سعد  العال..  نحو  لرباعتها  اجلماهري  بها 
بــهــا اأمــــام الــنــ�ــســور خــلــف الــ�ــســبــاب بعجالت 
جنــمــاء،  قــمــراء،  �سم�ساء،  �ــســمــاء،  عــطــارديــة 
�سابحة يف ف�سفا�سها الرحب، الأنبل، الأ�سعد.. 

فانعموا يا �سقور واأ�سود مبا اأنتم فيه..
)حممد  الــفــنــان..  احلــار�ــس  هاهو  فــمــرارًا   •

العوي�س(؟!
 .. مبارياته  خــالل  الكثري  عنه  تذوقنا  ــذي  وال
وفنًا..   .. )فدائيًة  النا�س  عنه  يتحدث  والآن! 

واإبداعًا(!!
�سديدًا  اقرتابًا  مبرماه  وتوفيقه  بتاألقه  يقرتب 
نف�س  ب�سخ�سيته يف  يبتعد  .. ول  من اجلميع 
اللحظة عن الت�سور.. تت�سلط عليه الأ�سواء.. 
كما ي�سلط الطبيب املجهر على �سريان احلياة!!
مزاجه  زمــن  له  زمــن،  العوي�س  حممد  اإن   •
اخلــا�ــس ومــواهــبــه اجلــمــة وقــدراتــه وملكاته 
املثال  الأدائـــى  برزخه  علية  ميليه  ومــهــاراتــه، 

)بعون الله(.
زمن.. يف ملح ل نرى معه فيه �سوى )الرتقاء 
( العايل والنزول منه ل�سد زوايا مرماه  التي 
تلقائية  مــع  بــانــتــظــام  �ــســوى  عنها  يــتــزحــزح 
�سمن  اأنيقة  اأدائــيــة  بهند�سة  والــروؤيــا  الــروؤيــة 
�سرعة البديهة ولباقة هواء )ال�سهيق والزفري( 

ودومنا ن�ساز البتة!!
اأما البناء اجل�سماين )تبارك الله(:

فالأنفا�سه ن�سارة ال�سباب الدائم.. وعلى �سفتيه 
يف  بالدرجات  قفزاته  متتزج  العافية..  حمرة 
م�ساحة  من  بــدءًا  الهابطة  ال�ساعدة  ال�سالمل 
نباهة  يف  هو  دومــًا   : الأول  احلار�س  املرمى  

تن�سيق..اأو فطنة مواظبة..
ل  مليح،  متركزي  تنظيم  و  ج�سمانية  واأناقة 
ول  امللولة  النظرة  مت�سها  ول  الرتابة  تلحقها 

الكاآبة )ما �ساء الله(!!

"الحسناء ولين وندى" يتوجن بطالت لمبارزة المملكة

جدة- البالد
الذهبية«  »اجلــولــة  لل�سيدات  للمبارزة  اململكة  بطولة  مناف�سات  اأم�س  اختتمت 

لالأ�سلحة الثالثة )�سايرب، فويل، ابيه( التي اأقيمت يف �سالة املبارزة مبدينة الأمري 
�سعود بن جلوي الريا�سية باخلرب على مدار يومي اجلمعة وال�سبت، والتي حتدد 

على �سوئها اأبطال اململكة لل�سيدات يف الأ�سلحة الثالثة ملو�سم 2020/2021.
 حيث حققت احل�سناء احلماد بطولة �سالح ال�سايرب )عمومي( و�سبق للح�سناء 

الفوزان  لني  وانتزعت  والف�سية،  الربونزية  اجلولتني  يف  الذهبية  بامليدالية  الفوز 
بطولة �سالح ال�سي�س )عمومي( رغم جميئها ثالثة خلف جابريال بادوا الأوىل، واأندريا 

اآية  توجت  فيما  والف�سية،  الربونزية  باجلولتني  فوزها  ل�سابق  وذلــك  الثانية،  بريتو 
عمار يو�سف ببطولة �سالح ال�سي�س حتت 15 عامًا، رغم جميئها ثانية خلف اأناهيد اخليربي 

الأوىل؛ كما توجت ندى عابد بطلة ل�سالح البيه للعمومي رغم حلولها يف املركز الثالث خلف �سهد 
الكلوب وفوزية اخليربي ل�سابق فوزها باجلولة الربونزية واحتالها املركز الثاين يف احلولة الف�سية. بينما 

توجت �سي العمريي بطلة ل�سالح البيه حتت 15 عاما رغم احتالها املركز الثاين ل�سابق جميئها ثانية وثالثة يف 
اجلولتني ال�سابقتني.

)يف زحام ال�شم�س.!(

أولمبياكوس يخلص العميد من رودريغيز 
جدة - هالل �شلمان

اليوناين  اأوملبياكو�س  نــادي  اأعلن 
ـــس  ـــراأ� ـــع ال ــمــيــا عـــن تـــعـــاقـــده م ر�ــس
ــري غــــاري رودريــغــيــز لعــب  اأخــ�ــس
لثالثة  ميتد  بعقد  ال�سابق،  الحتـــاد 

موا�سم.
وكـــــــان الحتــــــــاد قــــد تـــعـــاقـــد مــع 
ملدة   2019 الــعــام  مطلع  رودريــغــيــز 
ماليني   8 من  اأكــر  مقابل  موا�سم   4
خمال�سة  معه  يوقع  اأن  قبل  دولر، 
ــم اجلـــــاري، مـــن اأجـــل  مــطــلــع املــو�ــس
مالية  اأ�سول  من  الفرن�سي  ت�سجيل 
ــي لعــــب الـــوحـــدة  ــات ــاك ــي ــف ن ــس ــو� ي

ال�سابق مكانه.
مباراة  العميد 31  مع  غاري  ولعب 
هدفا   12 يف  خاللها  �ساهم  ر�سمية 
حــيــث �ــســجــل 5 اأهـــــــداف وقـــــدم 7 

متريرات حا�سمة.
وبات ال�سباعي الأجنبي يف الحتاد 
ــي  ــل يــتــكــون مـــن: الــربــاعــي الــربازي

هرنيكي  وبرونو  غروهي  مار�سيلو 
بالإ�سافة  وكــورونــادو،  ورمارينيو 

اإىل الفرن�سي نياكاتي واملغربي كرمي 
الأحمدي وامل�سري اأحمد حجازي.

نادي عكاظ يتوج ببطولة المملكة للريشة الطائرة 
الدمام-حمودالزهراين 

للري�سة  ال�سعودي  التنفيذي لالحتاد  املدير  تــوج 
اململكة  بطولة  يف  الفائزين  امل�سعود  يزيد  الطائرة 
فعلى  والنا�سئني،  الــرباعــم  لفئتي  الطائرة  للري�سة 
نادي  لعــب  حل  للفردي  النا�سئني  بطولة  م�ستوى 
ــم لعـــب التــفــاق  اأول، ث الــعــبــيــدي  الـــواثـــق  عــكــاظ 
ــثــاين، ولعـــب نـــادي حــراء  علي الــنــهــدي بــاملــركــز ال
باملركز  الزوجي جاء  ثالثا، ويف  �سندي  عبدالرحمن 
وقحطان  با�سهاب  عـــزام  عــكــاظ  نـــادي  لعــبــا  الأول 
نـــادي حــراء  الــثــاين لعــبــا  بــاملــركــز  العبيدي، وحــل 

لعبيا  وثالثا  الزهراين،  وجهاد  �سندي  عبدالرحمن 
فئة  ويف  احلبودل،  واإبراهيم  النهدي  علي  التفاق 
الرباعم للفردي، حل باملركز الأول لعب نادي التفاق 
عبدالعزيز املقهوي وباملركز الثاين لعب نادي عكاظ 
ب�سام ف�سل الله وباملركز الثالث لعب نادي الفي�سلي 
حممد العبيد، اأما يف الزوجي فقد توج باملركز الأول 
لعبا نادي التفاق ريان املخيمر وعبدالعزيز املقهوي 
وحل باملركز الثاين لعبا نادي عكاظ ب�سام ف�سل الله 
نــادي  لعبا  الثالث  باملركز  وجــاء  با�سهاب  ويــامــن 

الفي�سلي حممد العبيد و�سعيد املطريي.
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حديث الرياضة

 جمهور غاضب وتشفير جائر…!
�صالح املالكي

اإىل ر�سالتي  هذه  " نعم  امل�ستطاع  فاطلب  ُتطاع  اأن  اأردت  "اإذا 
  ..." �سلمان  بن  حممد  الأمــر  لدورينا" دوري  امل�سغلة  ال�سركة   
ول   عقل  ل  يقبله  ل  امل�سغلة  ال�سركة  قبل  من  مــوؤخــرًا  طرحه  مت  ما 
بال�سرتاكات  مقارنًة  جًدا  العايل  ال�سرتاك  مبلغ  ناحية  من  منطق 
يف الدوريات الأخرى، ول من ناحية اجلودة يف النقل التلفزيوين 

ونوعية الربامج الريا�سية والتقطيع امل�ستمر اأثناء بث املباريات.
قامت  امل�سغلة  ال�سركة  اإن  بل  احلــد  هــذا  عند  ينته  مل  الأمــر  لكن 
م�سروعا  حقا  يعترب  الــذي  ال�سعودي  منتخبنا  مباريات  بت�سفر  
جماين  ب�سكل  املــبــاريــات  مل�ساهدة  اجلماهرال�سعودية  جلميع  
ملوؤازرة  ال�سقور اخل�سر يف الت�سفيات املوؤهلة لكا�س العامل ، ولكن 
الأدهى والأمر من ذلك  باأن هناك روابط من بع�س املواقع الريا�سية 
جماين  ب�سكل  الأخـــرة  منتخبنا  مــبــاراة  بنقل    قامت  اخلارجية 

للجماهر الريا�سية وبجودة  عالية للجميع دون �سروط او قيود .
ويف ظهور اإعالمي �سابق ملعايل امل�ست�سار تركي اآل ال�سيخ وزير 

"باأن هناك توجيهات وا�سحة  الريا�سة ال�سابق عام 2018  ذكر 
 " الله:  �سلمان، حفظه  الأمر حممد بن  و�سريحة من �سمو �سيدي 
باأنه لن تتحمل  اجلماهر نتائج دخل الأندية " املواطن ال�سعودي 
ال�سعودي  الدوري  اأن ي�ساهد  له  العهد يحق  وبتوجيهات من  ويل 
امل�سغلة  ال�سركة  التقيد به من قبل  نافذ  ولبد من  اأمر  جماًنا وهذا 
احلالية، ونّوه معايل امل�ست�سار  تركي اآل ال�سيخ حينها باأنه �سوف 
يف  واملواطن  التلفزيوين  والناقل   الأندية  تفيد  اآلية  هناك  يكون 
املقام الأول باأن يكون هناك ت�سفر لأعلى جودة مثل)4k( وبرامج 
وجلب  املــبــاراة،  وبعد  قبل  مميزة  وا�ستديوهات  خا�سة  ح�سرية 

خرباء اأجانب لدورينا.
مثل هذه املميزات الإ�سافية تكون م�سفرة بحيث اإن الناقل ي�ستفيد
 والأندية كذلك ت�ستفيد واملواطن الباحث عن هذه اخلدمة ي�ستفيد

 ولكن املواطن العادي �سوف ُي�ساهد الدوري جماًنا.
واإذا اعتربت القناة الناقلة للدوري باأن جودة HD ميزة ت�ستحق
 ال�سرتاك والكتفاء بها دون النظر اإىل تطوير الربامج الريا�سية
 والنقل التلفزيوين للمباراة والتعليق الريا�سي وال�ستديوهات 
حلول  وو�سع  ال�سرتاك  تفعيل  يف  التجاوب  و�سرعة  التحليلية  
يف  ن�ساهدها   HD فــجــودة  امل�ستمر،  التقطيع  مل�سكلة  �سريعة 
دوريات اأقل بكثر من دورينا  الذي يعترب الأف�سل عربًيا واآ�سيوًيا. 
ختاًما ر�سالتي اإىل القائمني على هذه القناة... بيانكم الأخر هو 
مبثابة العرتاف الر�سمي، الرتاجع عن الأخطاء لي�س عيًبا، ولكن 
اآراء  اىل  فال�ستماع  الكثر؛  ال�سيء  يكلفكم  قد  واملكابرة  التعنت 
املتكررة  ال�سلبيات  اجلماهروتاليف  احتياجات  وتلم�س  النا�س،   
وتخفي�س  اأ�سعارال�سرتاكات �سوف يزيد من ثقتكم لدى اجلماهر 

الريا�سية.
saleh_B_almalki@  

صراع الصدارة يشتعل بين الدرعية والوحدة والعدالة
حائل - خالد احلامد

يلو"  دوري"  والدرعية  والــوحــدة  العدالة  فــرق  ت�سدرت 
لأندية الدرجة الأوىل بتحقيقهما العالمة الكاملة ب�ست نقاط، 
نتائج  وقد جاءت  امل�سابقة،  من  الثانية  انق�ساء اجلولة  بعد 

اجلولة الثانية على النحو التايل:
اخللود،  مب�سيفه  الثانية  اخل�سارة  العدالة   فريق  اأحلــق 
نــادي  ملعب  على  لعبت  الــتــي  املــبــاراة،  يف  لــهــدف،  بهدفني 

احلزم.
ومرت�سى   باباتوندي،  مي�سيل  النيجري  للعدالة  �سجل 

الربية، و�سجل هدف اخللود النيجري برن�س اأوبو�س.
�سجل  هجر.  �سيفه  على  نظيفة  بثنائية  اأحــد  فريق  وفــاز 

ثنائية اأحد حمد اجلهيم واأندريا.
بهدفني  جدة  عقبة  جتاوز  من  النه�سة  متكن  الدمام،  ويف 
واإبراهيم  ال�سهري،  للنه�سة  حمد  �سجل  مقابل هدف وحيد، 

بلحارث،
فيما �سجل جلدة قا�سم م�ساوى.

وح�سم فريق الوحدة، نتيجة مواجهته اأمام ال�ساحل، بهدف 
نظيف، �سجله �سلطان ال�سوادي، لرفع الوحدة ر�سيده ل�ست 

بعد  ثمينة  نقاط  بثالث  فريق اخلليج من حائل  نقاط. وعاد 
فوزه على اجلبلني 2/1. �سجل للخليج ممادو �سورو ناجنا 
في�سل اجلمعان، وهذه  للجبلني  الغامدي، و�سجل  وعبدالله 

الهزمية الثانية.
النيجري  للعني  �سجل  ال�سعلة1/1.  العني  فريقا  وتعادل 

روبــــني جــابــرائــيــل. وتــعــادل 
لل�سعلة لوي�س باولو.

وتخطى فريق جنران مناف�سه الكوكب بهدف �سجله هدف  
الربازيلي رافاييل كو�ستا.

التوايل  على  الثانية  للجولة  انت�ساراته  الدرعية  ووا�سل 

عــن بــالــفــوز على الــعــروبــة بــهــدف عــن طــريــق الــكــامــروين 
بقي  بينما   ،6 اإىل  نقاطه  الدرعية  لرفع  اأيكوب،  ماريو�س 

العروبة على نقاطه الثالث.
وا�ستعاد الأخدود توازنه عقب خ�سارة اجلولة الأوىل 
الربازيلي  �سجله  رد،  دون  بهدف  بي�سة  على  بالفوز 

تايلون كوريا.
بي�سة  بقي  بينما  نقاط،   3 اأول  الأخـــدود  منحت  النتيجة 

بالر�سيد ذاته.

 اإح�صاءات اجلولة
- �سجلت اجلــولــة 5 انــتــ�ــســارات لأ�ــســحــاب الأر�ـــس و 4 

انت�سارات لل�سيوف، وتعادل وحيد.
اأهداف    10 الأجانب  �سجل  هدفا.  �سجل يف اجلولة 18   -

واملحليون 8 اأهداف.
- احت�سب باجلولة ركلتا جزاء، كانتا من ن�سيب الأخدود 

اأمام بي�سة، واجليل اأمام القاد�سية.
- ظهرت البطاقة احلمراء 3 مرات؛ لالعب جدة نيو نزميا 
ولالعب النه�سة حمد ال�سهري ولالعب جنران يا�سر ال�سنان.

اجلولة الثالثة
الثــنــني،  غـــًدا  يلو"   " دوري  مــن  الثالثة  اجلــولــة  تنطلق 
لتقارب  نــظــًرا  واإثــــارة؛  ندية  املــبــاريــات  ت�سهد  اأن  وينتظر 

امل�ستويات الكبر بني جميع الفرق.

الهالل يسقط االتفاق بثالثية.. والحزم يتغلب على أبها

االتحاد يدرس النصر في الجامعة
جدة - هالل �صلمان

ت�صوير- عبداهلل الفهيدي- عثمان ال�صمراين
املثرة  الكال�سيكو  مباراة  من  منت�سرا  الحتــاد  فريق  خرج 
جماهره  وو�سط  اأر�سه  على   )1-3( الن�سر  على  تغلبه  بعد 
حممد  الأمـــر  كــاأ�ــس  دوري  مــن  اخلام�سة  اجلــولــة  يف  اأمــ�ــس 
عبد  �سجله  مبكر  بهدف  الحتــاد  تقدم  للمحرتفني.  �سلمان  بن 
اأن ي�سجل  اأبو بكر  الرحمن العبود )د 11(، وكاد الكامروين 
و�سجل  بقليل،  العار�سة  علت  ت�سديدته  لكن  للن�سر  التعادل 
لت�سديدة  متابعته  بعد  للن�سر  التعادل  هــدف  الغنام  �سلطان 
لينتهي   ،)37 )د  غروهي  احلار�س  من  املرتدة  تالي�سكا  زميله 

ال�سوط الأول بالتعادل )1-1(.
كــونــرتا، فهد  مـــدرب الحتـــاد  اأ�ــســرك  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
املولد مكان عبد العزيز البي�سي )د 53(، واأهدر حمدالله فر�سة 
خطرة حيث �سدد خارج املرمى اخلايل بعد جتاوزه احلار�س 
العار�سة  علت  براأ�سية  كورونادو  عليه  فرد   ،)56 )د  غروهي 
الثاين  الهدف  كورونادو  �سجل  بعدها  حجازي،  عر�سية  من 
لالحتاد بعد عر�سية مميزة من العبود )د 64(، وكاد الأخر اأن 
الكرة،  الثالث من هجمة مرتدة لكنه مل يح�سن ت�سديد  ي�سجل 
و�سامي  ع�سري  الفتاح  عبد  من  كال  مينيزي�س  بعدها  لي�سرك 

النجعي مكان علي احل�سن واأبو بكر )د 68(، 
يد  مل�سة  بعد  للن�سر  جــزاء  ركلة  احلكم  احت�سب  ثم   

بغرابة  اأهدرها  حمدالله  لكن  املالكي،  على 
مكان  هرنيكي  لعب  بعدها   ،)75 )د 

وكـــمـــارا   ،)78 )د  كـــــورونـــــادو 
ــكــي  ــال ـــان امل ــــن مـــك واجلــــربي

ا�ــســرتك عبد  والــعــبــود، كما 
حممد  مــكــان  اآدم  الــفــتــاح 

ــر )د  ــنــ�ــس قــا�ــســم مـــن ال
احلــكــم  طــــرد  ثـــم   ،)83
الـــعـــمـــري بـــعـــد اإعـــاقـــة 
ليحرز   ،)88 )د  كــمــارا 
الهدف  هرنيكي  بعدها 

الحتــــــادي الــثــالــث من 
عبدالله  وليد  قدمي  بــني 

بعد متريرة املولد )د 89(، 
رابعا  هدفا  احلكم  األــغــى  ثــم 

ليفوز  الت�سلل،  بــداعــي  لكمارا 
يف   12 النقطة  اإىل  وي�سل  العميد 

خ�سارته  الن�سر  تكبد  فيما  الــ�ــســدارة، 
الثانية وجتمد ر�سيده عند 6 نقاط.

وحقق الهالل فوزا م�ستحقا على �سيفه التفاق)3-2(، حيث 
من  رائعة  متريرة  بعد  الت�سجيل  ماريغا  مو�سى  املايل  افتتح 
)د  ال�سباك  يف  احلار�س  حتت  من  و�سعها  بريرا  الربازيلي 
و�سهدت  �سغطه،  الهالل  وا�سل  الــثــاين،  ال�سوط  ويف   ،)24
الــثــاين عــن طــريــق غــومــيــز، وعــاد  الــهــالل  الدقيقة 56 هــدف 
)الأ�سد( الفرن�سي ليزاأر جمددا)د 61(، وقل�س التفاق الفارق 

)د  الــهــزاع  هـــزاع  بوا�سطة 
�سنو�سي  �ــســجــل  ــم  ث  ،)69
ــدف الــثــاين  ــه ــاوي ال هــو�ــس
�سوزا  دي  بتمريرة  لالتفاق 
)د 84(، قبل اأن ي�سارك اأيوب 
عــبــدالــالوي مــن التــفــاق مكان 
ظلت  النتيجة  لكن  هــو�ــســاوي، 
ر�سيده  الــهــالل  لــرفــع  حالها  على 
التفاق  ر�سيد  ويتوقف  نقاط   10 اإىل 

عند 6.
ويف الر�س، فاز فريق احلزم )2-0( على �سيفه اأبها، 
عطو�سي  اأمــني  املغربي  اأبها  لعب  الأول  الهدف  له  �سجل  حيث 
اأ�ساف  باخلطاأ يف مرماه عند الدقيقة 34، ويف ال�سوط الثاين 
اأبها  واأهــدر   ،)87 )د  للحزم  الثاين  الهدف  جون  اأول  الهولندي 
فر�سة تقلي�س الفارق يف الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط الثاين 
لرتفع  جــزاء؛  ركلة  بقر  �سعد  التون�سي  جنمه  اأ�ساع  اأن  بعد 

ر�سيد احلزم اإىل 5 نقاط، ويتوقف ر�سيد اأبها عند 4.

ُ
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»التجارة« توضح آليات صحة العروض
 الريا�ض - البالد

اأكدت وزارة التجارة على �سرط الرتخي�ض  لتقدمي العرو�ض 
وو�سع  للم�ستهلك،  وا�سح  مكان  يف  واإبـــرازه  والتخفي�سات 
م�سددة   ، التخفي�ض  وبعد  قبل  املنتج  و�سعر  التخفي�ض  ن�سبة 
العرو�ض  �سحة  من  والتحقق  بحقوقه  امل�ستهلكني  وعي  على 

التجارية  واملحال  املراكز  من  املقدمة  املو�سمية  والتخفي�سات 
الر�سمي  املتحدث  وقــال  ال�سراء.    قبل  الإلكرتونية  واملتاجر 
وبعد  قبل  الأ�سعار  تراقب  الـــوزارة  اإن  احل�سني  عبدالرحمن 
للم�ستهلكني  ت�سليل  اأو  غ�ض  وجــود  عــدم  ل�سمان  التخفي�ض 
تتم  والتخفي�سات  العرو�ض  من  التحقق  اآلية  اأن  اإىل  م�سريا   ،

عرب قراءة رمز التخفي�ض )الباركود( على تطبيق "تخفي�سات" 
املتاجر  لتخفي�سات  وبالن�سبة  الــكــامــلــة.  بــيــانــاتــه  لإيــ�ــســاح 
الإلكرتونية، حث متحدث "التجارة" امل�ستهلكني على التاأكد من 
موثوقية املتجر الإلكرتوين من خالل موقع وزارة التجارة اأو 

من�سة "معروف" حتى ل يكونوا عر�سة للغ�ض اأو الت�سليل.

جدة - البالد
دون  ال�سدر  يف  مفاجئ  باأمل  البع�ض  ي�سعر 
اأن هناك  الأطباء  ، ويو�سح  ذلك  معرفة �سبب 
ي�ستوجب  الآلم  هذه  لظهور  عديدة  اأ�سبابا 
الربو  ومنها   ، اإهمالها  وعــدم  لها  النــتــبــاه 
كاملوكيت  وغــريه  الغبار  مــن  واحل�سا�سية 

و�سعر احليوانات الأليفة.
يف  ح�سى  وجــود  اأي�سا  الأ�سباب  ومــن   
والأمل   ، ــعــدة  امل يف  واحلـــرقـــة   ، املـــــرارة 
ــرئــوي  الــعــ�ــســلــي ، وكــذلــك النــ�ــســداد ال
�سعور  يف  تتمثل  التي  الذعر"  ،و"نوبة 
�سيق  ي�ساحبه  ال�سدر،  بــاأمل  الإن�سان 
القلب،  دقــات  ت�سارع  اأو  التنف�ض،  يف 
اأو تنميل يف اليد اأو القدمني، واأحيانا 
القلق  اأو  بالدوار  النا�ض  بع�ض  ي�سعر 
، ويف حالة وجود �سغط يف اأع�ساب 
يف  ــاأمل  ب الإنــ�ــســان  ي�سعر  قــد  الرقبة، 
يوؤدي  اأن  وميكن  الظهر،  اأو  ال�سدر 
اإىل  الع�سب  على  املــفــرط  ال�سغط 

منعه من احلركة الطبيعية.

 لو�ض اأجنلو�ض - وكاالت
مكافحة  اأطــقــم  اإن  الوطنية  املتنزهات  وكــالــة  قــالــت    
اأ�ــســجــار  بع�ض  جـــذور  تغليف  اإىل  الــتــجــاأت  احلــرائــق 
�سمن  لــلــنــريان  مــقــاومــة  بــاأغــطــيــة  الــعــمــالقــة  ال�سيكويا 
الرتفاع،  ال�ساهقة  الأ�سجار  لإنقاذ  امل�ستميتة  حماولتها 
�سريمان"  "اجلرنال  ا�سم  حتمل  التي  ال�سجرة  فيها  مبا 

وهي اأكرب �سجرة يف العامل.
يف  اندلعت  ع�سرات  من  واحــد  وهــو  احلــريــق،  واأدى   

اإىل  مبكرا،  بداأ  الذي  مو�سم احلرائق  غربية يف  وليــات 
هذا  من  �سابق  وقــت  يف  الوطني  �سيكويا  متنزه  اإغــالق 

الأ�سبوع وترك �سحابة من الدخان الكثيف تلف املنطقة.
�سريمان  اجلرنال  �سجرة  اإن  املتنزهات  خدمة  وتقول   
�سيكويا  �سجرة   2000 على  يزيد  ما  بني  الأطـــول  هي 
ليناهز  مـــرتا   83 طــولــهــا  يبلغ  اإذ  املــتــنــزه،  يف  اأخــــرى 
يزيد  كما  وا�سنطن،  يف  الكابيتول  مبنى  قبة  ارتفاعها 

قطرها عند القاعدة عن 11 مرتا.

جرس إنذار آلالم الصدر

محاوالت إلنقاذ أكبر شجرة في العالم

5 آالف مظلة 
للمعتمرين

16466 مخالفا 
لألنظمة تم ضبطهم 

الريا�ض- البالد
و�سبط  ملتابعة  امل�سرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�سفرت 
خمالفي اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، التي متت 
يف مناطق اململكة كافة، وذلك للفرتة من 2 / 2 / 1443 
1443هـ   /  2  /  8 2021 م حتى   /  9  /  9 املوافق  هـ 
 )16466( �سبط  عــن  2021م،   /  9  /  15 املــوافــق 
الإقـــامـــة،  ــنــظــام  ل خمــالــًفــا   )6470( مــنــهــم  خمـــالـــًفـــا، 
و)1814(  احلــــدود،  اأمـــن  لنظام  خمــالــًفــا  و)8182( 

خمالًفا لنظام العمل.
واأكدت وزارة الداخلية اأن كل من ي�سهل دخول خمالفي 
لهم  يوفر  اأو  داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  اأمن احلدود  نظام 
باأي �سكل من  اأو خدمة  اأي م�ساعدة  لهم  اأو يقدم  املــاأوى 
مدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  لعقوبات  نف�سه  يعر�ض  الأ�سكال، 
15 �سنة، وغرامة مالية ت�سل اإىل مليون ريال، وم�سادرة 
اإىل  اإ�سافة  لــالإيــواء،  امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة 
الت�سهري به، واأو�سحت اأن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم 
والأمانة،  بال�سرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة  الكبرية 

حاثة اجلميع على الإبالغ عن اأية حالت خمالفة.

سقوط عصابة سرقة 
وضبط متشاجرين 

جدة- البالد
ــح  واأو�ــس  . جـــدة  يف  لل�سرقة  عــ�ــســابــي  ت�سكيل  �سقط 
املتابعة  اأن  املكرمة  مكة  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث 
وتعقب  الأمــــوال  على  العــتــداء  جــرائــم  ملكافحة  الأمــنــيــة 
مرتكبيها اأ�سفرت عن القب�ض على )6( مقيمني من اجلن�سية 
واخلام�ض،  الثالث  العقدين  بني  اأعمارهم  الباك�ستانية، 
و�سلب  جدة،  مبحافظة  منزل  على  ال�سطو  جرمية  ارتكبوا 
ريــال،   )16،000( ا�ــســرتداد  مت  ريــال،   )30،000( مبلغ 
النظامية  الإجـــــراءات  بحقهم  ــخــذت  واتُّ اإيــقــافــهــم  وجـــرى 

الأولية، واأحيلوا اإىل فرع النيابة العامة.
املنطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  ّرح  �سَ الريا�ض  ويف   
من  متكنت  الأمنية  اجلهات  بــاأن  الكريدي�ض،  خالد  الرائد 
حتديد هوية )14( �سخ�سا ظهروا يف مقطع فيديو متداول، 
الريا�ض،  مبدينة  العامة  الأماكن  اأحــد  يف  م�ساجرة  اأثناء 
 ، العمر  من  والثالث  الثاين  العقدين  يف  مواطنون  وهــم 
الأولية،  النظامية  اإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات  ومت 

واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

ياباني ينام لدقائق 
فقط في اليوم

مكة املكرمة - البالد
بتوزيع  النبوي   وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  قامت 
العاملني  وعلى  وامل�سلني  املطاف  �سحن  يف  املعتمرين  على  مظلة   )5000(
اأحد برامج حملة  يف امل�سجد احلرام ، وذلك �سمن مبادرة )مظلتك بني يديك ( 
الرئا�سة العامة التي اأطلقتها بعنوان )خدمة معتمرينا �سرف ملن�سوبينا (، التي 
تهدف اإىل عدة مبادرات وبرامج لتوفري اأرقى واأف�سل اخلدمات املقدمة لقا�سدي 
ال�سم�ض خالل  املعتمرين من حرارة  املبادرة حلماية  . وتاأتي  الله احلرام  بيت 
اأدائهم الطواف والعاملني يف خدمتهم من من�سوبي ومن�سوبات الرئا�سة العامة 

واأبطال الأمن وال�سحة واملتطوعني داخل امل�سجد احلرام و�ساحاته.

طوكيو - وكاالت
دقيقة   30 �سوى  ينم  مل  �سنوات  مــدى  على  باأنه  ياباين  �ساب  زعــم 
36 عاما،  العمر  البالغ من  ليلة.ويقول داي�سوكي هوري،  فقط يف كل 
اإنه درب عقله وج�سده على العمل باأقل قدر ممكن من النوم. وح�سبما 
يعانيحتى  ل  فاإنه  هــوري،  عن  الربيطانية  �سن"  "ذا  �سحيفة  نقلت 
هــوري يف  النوم. وحتــدث  اآثــار جانبية من احلرمان من  اأي  من  الآن 
النوم،  8 �ساعات يف  باأن ق�ساء  اإنه كان ي�سعر  مقابلة تلفزيونية قائال 
كافية  غري  مــدة  وهــي  فقط،  �ساعة   16 على  مقت�سرا  النهار  �سيجعل 
لإجناز الأعمال اليومية. ويحذر خرباء ال�سحة من خطورة قلة �ساعات 
النوم  على اجلهاز املناعي والإ�سابة بالأمرا�ض املزمنة ، وتزيد فر�ض 
الإ�سابة بالتهابات اجلهاز التنف�سي ، كما ت�سهم يف زيادة الوزن، واأي�سا 

انخفا�ض م�ستويات الطاقة وامليل اإىل الك�سل واخلمول.

متطوع في اليوم العالمي للنظافة 
 جدة - خالد بن مر�ضاح

واأهايل  اأطفال  بينهم  متطوع   500 من  اأكرث  �سارك 
للنظافة  العاملي  اليوم  فعالية  يف  ومدار�ض  و�سركات 
بتنظيم  وقام  جدة،  اأمانة  من  بدعم  الثالثة  الن�سخة 
الفعالية كل من فريق حجاز بلوقرز البيئي، نابكو 
نــون،  اأكــادميــيــة  زيــن،  ات�سالت  �سركة  الوطنية، 

م�ست�سفى  الو�سام،  با�سات  نوفا،  احلــمــراء،  مدر�سة 
ــي، فــريــق رواء  ــطــب فــقــيــه، �ــســبــيــكــة، فــريــق جــــدة ال
مليون  وخم�سني  دولــة(   1٨0( ومب�ساركة  التطوعي، 
متطوع للتوعية باأ�سرار البال�ستيك واأعقاب ال�سجائر 
اأي�سا لتعزيز  على �سحة املجتمع. كما تهدف الفعالية 
ببناء  الأطفال والأهــايل، وذلك  ال�ستدامة بني  مفهوم 

عادات بيئية جيدة.
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