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الإعالم املتجدد
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الريا�س - وا�س
�سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �ل�سقيقة  �ل��دول  قادة  هناأ 
�إثر �إجر�ئه - حفظه �لله - منظار �لقولون يف م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي بجدة، 

وكانت �لنتيجة �سليمة، ولله �حلمد.
 و�أعربو� يف برقيات عن متنياتهم �ل�سادقة خلادم �حلرمني �ل�سريفني مبوفور 
يبقيه  و�أن   ، عمره  يف  وميّد  يحفظه  �أن  تعاىل  �لله  د�عني  و�لعافية،  �ل�سحة 
و�لرخاء  �لنماء  م�سرية  ملو��سلة  �ل�سعودية  �لعربية  للمملكة  و�سندً�  ذخرً� 
و�لأمن و�لأمان، و�أن يحقق يف ظل قيادته �حلكيمة �ملزيد؛ مما ي�سبو �إليه 

�ل�سعب �ل�سعودي، مبزيد من �لتطور و�لرفعة و�لزدهار.

خادم احلرمني يتلقى تهاني قادة الدول الشقيقة
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انطالق اإجراءات العفو باحلق العاممدار�س م�سك منظومة لتعليم متقدم
الريا�س - البالد

حدود  �سمن  �لنتهاء  على  م�سك  مد�ر�س  منظومة  �سارفت 
�لريا�س،  يف  �لربحية  غري  �سلمان  بن  حممد  �لأم��ري  مدينة 
مرت  �آلف   210 م�ساحته  تبلغ  �لذي  �ملدر�سي  �حلرم  وي�سم 
مربع ت�سعة مباين مدر�سية منف�سلة لطلبتها �لذكور و�لإناث 
تطوير  على  وتركز  ع�سرة،  �لثامنة  وحتى  �لثالثة  �سن  من 
�جلو�نب �لقيادية و�لتفكري �خلاّلق من خالل توفري م�سار�ت 

�أن  �ملقرر  ومن  وطالبة،  طالب  كل  لتوجهات  وفًقا  خم�س�سة 
يفتح �أبو�به �عتباًر� من �سهر �سبتمرب �ملقبل؛ �إيذ�ًنا ببدء �لعام 
�لدر��سي �لقادم بطاقة ��ستيعابية تزيد عن �ألف طالب وطالبة.
  وقال رئي�س جمل�س �إد�رة مد�ر�س م�سك، �لدكتور حممد �آل 
هيازع: �إن �حلرم �ملدر�سي �جلديد يعد �أول م�سروع ينفذ يف 
مدينة �لأمري حممد بن �سلمان غري �لربحية، موؤكًد� �أنه ميثل 

قفزة نوعية للتعليم �لأهلي غري �لربحي يف �ململكة.

جدة- البالد
�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  لتوجيهات  �إن��ف��اًذ� 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود - حفظه �لله - بد�أت �ملديرية �لعامة 
و�ل��ن��زي��الت  �ل��ن��زلء  ع��ن  �لعفو  �إج�����ر�ء�ت  تنفيذ  لل�سجون 
�ملحكومني يف �حلق �لعام ليتم �إطالق �سر�حهم وعودتهم �إىل 

�أهاليهم.

عبد�لعزيز  �لأمري  �أن  �ملكلف،  �ل�سجون  عام  مدير  و�أو�سح 
�إنفاذ �لأمر  �لد�خلية، وجه ب�سرعة  بن �سعود بن نايف وزير 

�مللكي �لكرمي و�إنهاء �إجر�ء�ت �مل�ستفيدين منه.
�حلرمني  خادم  من  �حلانية  �لإن�سانية  �للفتة  هذه  �أن  و�أكد 
�لبالغ يف نفو�س  �لأثر  لها  �لله - �سيكون  �ل�سريفني - حفظه 

�مل�ستفيدين بعد خروجهم ومل �سملهم باأ�سرهم.

وزير اخلارجية
ونظيره التركي يستعرضان 

تطوير العالقات البالد - حممد عمر 
كبرية  جهود�  تتطلب  �حلالية  �ملرحلة  �أن  مينيون  �سيا�سيون  �أكد 
�لطاقات  توحيد  �أن  موؤكدين  �لفار�سي،  �لتمدد  م�سروع  على  للق�ساء 
لأن  �ليمنيني؛  م��ع��ان��اة  �سينهي  �لن��ق��الب��ي��ة  �حل��وث��ي  ملي�سيا  �سد 
خارجية  جهات  م�سلحة  يف  لت�سخريها  �لأمو�ل  ينهبون  �لإرهابيني 
خلف  و�ل��وق��وف  �لت�سامن  ف��اإن  لذلك  و�ملنطقة،  �ليمن  تدمري  تريد 
جمل�س �لقيادة �لرئا�سة �ليمني يعيد موؤ�س�سات �لدولة �ملخطوفة من 

قبل �مللي�سيا �لإجر�مية، ويحقق �حلرية و�ل�سالم و�ل�ستقر�ر.
�إن  ل�"�لبالد":  ربيع  �أح��م��د  �ليمنية  �لإع���الم  وز�رة  وكيل  وق��ال 
جمل�س  جهود  �إ���س��ن��اد  يف  ورئي�س  فاعل  دور  ل��ه  �لر�سمي  �لإع���الم 
وعلى  �ملرحلية،  �لأه���د�ف  لتحقيق  و�حل��ك��وم��ة،  �لرئا�سي  �لقيادة 
جودة  وحت�سني  �ليمن  يف  �لإي��ر�ين  �مل�سروع  على  �لنت�سار  ر�أ�سها 
�لعام  �ل�سالح  حتقيق  �ساأنه  من  ملا  �حلكومي؛  �لإع��الم��ي  �خلطاب 
�لدعام  �لو�حد  عبد  حممد  �إب  حمافظة  �أول  وكيل  �أكد  بينما  لليمن، 

قلوب  �لأمل يف  �أعاد  �لرئا�سي  �لقيادة  ت�سكيل جمل�س  �أن  ل�"�لبالد"، 
�ليمنيني، �لذين ��ستب�سرو� خري� بهذ� �لتغيري. و�أ�سار �لدعام �إىل �أن 
ملي�سيا �حلوثي خلقت فو�سى عارمة يف حمافظة �إب، وت�سببت يف 
كثري من �جلر�ئم �لإرهابية �لتي تنوعت بني �لقتل و�خلطف و�لنهب 
فجرت  كما  �مل��وت،  حتى  تعذيب  وج��ر�ئ��م  و�لت�سريد  و�لقتحامات 
منازل �سيوخ �لقبائل يف خمتلف �ملديريات وجندت �لأطفال �إجباريا 

لدعم م�سروعها �لإرهابي، و�آن �لأو�ن لإيقاف هذ� �لإجر�م.

احلوثي ميار�س الرتهيب ونهب الأموال
  وكيل محافظة إب لـ»            «:
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البيولوجية
صداع الساعة 

المؤقت

الوهمية
تستهدف مستحقي 

التعويضات

الرتاخي
يرفع مؤشر إصابات 

كورونا

الورد
يعطر فضاءات الطائف

الطائف- عبدالهادي املالكي
�لورد  يتو��سل حاليا  مهرجان طائف 
يف ن�سخته �لثانية، مبتنزه �لردف، �لذي 
تنظمه وز�رة �لثقافة بالتعاون مع �أمانة 

�لطائف. 
 وي��ت�����س��م��ن �مل���ه���رج���ان ح���زم���ة من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل�����س��ت��وح��اة م���ن �ل����ورد 
�لثقافية  �لقيم  تعك�س  �لتي  �لطائفي، 
و�ل���رت�ث���ي���ة و�لإب����د�ع����ي����ة �مل��رت��ب��ط��ة 
ف�سال  ق��رون،   9 م��دى  على  ب�سناعته 
ا  ��ا وفنًّ ��ا ح��يًّ ع��ن  �أك���ر م��ن 50 ع��ر���سً
مب�ساركة  غنائية  وح��ف��الت  ���ا،  �أد�ئ���يًّ
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ف��ن��ان��ني و�ل��ف��ن��ان��ات، 

وعرو�س مو�سيقية.
�لح��ت��ف��اء  �إىل  �مل��ه��رج��ان  وي���ه���دف 
�لتي متثلها �سناعة  �لثقافية  بالدللت 

�ملحلية  �لثقافة  ح�سور  ودع��م  �ل���ورد، 
و�نت�سارها بني خمتلف �سر�ئح �ملجتمع.

�لعرو�س  فت�سم:  �ملهرجان  �أق�سام  �أما 
عمل  وور���س��ة  �لأد�ئ��ي��ة،  و�لفنون  �حلية 

»عبق« ل�سناعة �لعطور، وم�سرحية »بائع 
�لورد«.

�لطائف  ورد  مهرجان  مل�سادفة  ون��ظ��ر� 
�إقبال  �سهد  فقد  �لعيد  �إج��ازة  مع  �لعام  ه��ذ� 

�أت��و�  �لذين  �لأط��ف��ال  قبل  من  خا�سة  كبري�، 
�ملهرجان،  بفعاليات  لال�ستمتاع  �أهاليهم  برفقة 

�لتي كان من �أهمها �لعرو�س �لتي تقدمها بع�س 
�لفرق �ل�ستعر��سية.
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رياً للسياحة السعودية
سف

ميسي 

وصل جدة

مكة املكرمة - البالد
�أكد �لرئي�س �لعام ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي �لدكتور عبد �لرحمن بن عبد �لعزيز 

�ل�سدي�س، �أن تفويج 20 مليون معتمر وز�ئر يف رم�سان دون �أي حادثة �أو وباء، يعترب �إجناز� 
ن�سكهم  �ملعتمرون  ليوؤدي  �لإمكانات  كافة  �سخرت  �ململكة  �أن  موؤكد�  �إعجاز،  ثوب  يف  للمملكة 

�لنبوي باملدينة �ملنورة  �ل�سدي�س خالل تهنئته وكالة �مل�سجد  �لدكتور  ب�سهولة وي�سر. وقال 
عرب �لت�سال �لفرت��سي بعيد �لفطر �ملبارك: �إن مو�سم رم�سان لهذ� �لعام �سهد جناحات غري 

م�سبوقة، من حيث نوعية وجودة �خلدمات �ملقدمة لقا�سدي �حلرمني �ل�سريفني، �لتي �سعت 
�لرئا�سة من خاللها، لت�سخري قدر�ت �أبناء �لوطن ومتكني دور �ملر�أة وت�سخري �لتقنية يف 

خدمة �حلرمني �ل�سريفني.
تنظيم  على  قدرتها  بدليل  �ل�سالمة  م�ستوى  على  عامليا  تتفوق  �ململكة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�حل�سود دون �أية حو�دث، مو�سحا يف كلمته �أن من �لعو�مل �لتي �أدت �إىل جناح مو�سم 
�مل�ستمر بني �جلميع و�لتناغم و�لتكامل يف  �لإد�رة و�لتعاون  �ملبارك؛ ح�سن  رم�سان 

�لأعمال �مليد�نية، مما يوؤكد على �لعمل �ملوؤ�س�سي يف �لرئا�سة و�لوكالة.

م�ستوى �سالمة غري م�سبوق عامليا مليون معتمر خالل شهر رمضان بالحوادث وال أوبئة20
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الريا�ض - البالد
الذي  اجلديدة  مدار�سها  حرم  عن  م�سك  مدار�س  ك�سفت 
حممد  الأميير  مدينة  حييدود  �سمن  النتهاء  على  �سارف 
احلييرم  وي�سم  الييريييا�ييس،  يف  الربحية  غيير  �سلمان  بيين 
املدر�سي الذي تبلغ م�ساحته 210 اآلف مرت مربع ت�سعة 
من  والإنييياث  الييذكييور  لطلبتها  منف�سلة  مدر�سية  مبان 
يفتح  اأن  املقرر  ومن  ع�سرة،  الثامنة  وحتى  الثالثة  �سن 
اأبوابه اعتباًرا من �سهر �سبتمرب القادم اإيذاًنا ببدء العام 
الدرا�سي اجلديد 1444هي، وبطاقة ا�ستيعابية تزيد عن 

األف طالب وطالبة.
  وقال رئي�س جمل�س اإدارة مدار�س م�سك، الدكتور حممد 
اآل هيازع: اإن احلرم املدر�سي اجلديد يعد اأول م�سروع 
الربحية،  غر  �سلمان  بن  حممد  الأميير  مدينة  يف  ينفذ 
موؤكًدا اأنه ميثل قفزة نوعية للتعليم الأهلي غر الربحي 
يف اململكة. واأ�ساف، اأن ويل العهد حري�س على التعليم 
اجلديد  املدار�س  حرم  موقع  �سموه  اختار  لذا  املتميز؛ 
الييلييه،  حفظه  وجيييه،  كييمييا  بنف�سه،  الت�ساميم  واأفيي�ييسييل 
لتكون  زمنية،  فييرتة  اأق�سر  يف  امل�سروع  من  بالنتهاء 

مدار�س م�سك من اأف�سل املدار�س على م�ستوى العامل.
   مبان متطورة �صديقة للبيئة

الذي  املدار�س  منهج  ليدعم  املدر�سي  احلرم  ت�سميم  مت 
ق  والتفكر اخللاّ القيادية  يرتكز على تطوير اجلوانب 
كل  لتوجهات  وفًقا  خم�س�سة  م�سارات  توفر  خلل  من 
طالب وطالبة. وميتاز هذا ال�سرح مب�ساحات التدري�س 
والتعليم املزودة بالإ�ساءة الطبيعية، كما ميتاز باملرونة 
الطالب  مع  املنهج  يتنا�سب  بيياأن  املدر�سة  توجه  وبدعم 
ولي�س العك�س، وهذا الأمر ل يتاأتى اإل بالإ�سراف الفردي 
ولن�سبة مثالية لعدد املعلمني اإىل الطلبة. كما تعداّ املباين 
البالغة م�ساحتها 110اآلف مرت مربع متطورة يف بنائها 
للبيئة  �سديقة  باأنها  ت�ساميمها  ومتتاز  وا�ستخداماتها، 

وم�ستدامة ومت�سلة تقنًيا.
مييدر�ييسييييية م�ستقلة  مييبيياين  املييدر�ييسييي   وييي�ييسييم احلييييرم 
العليا  والبتدائية  الأولية  والبتدائية  الأطفال  لريا�س 
واملتو�سطة والثانوية، وعلى الرغم من اأن اأق�سام البنني 
لكل  املييرافييق  بنف�س  مييزودة  اأنها  اإل  منف�سلة  والبنات 
درا�سية  ف�سوًل  مدر�سي  مبنى  كل  ويت�سمن  اجلانبني، 

للعلوم  وخمييتييربات  وت�سميم  فيين  وخمييتييربات  ومكتبة 
وفنون الطهي، وقاعات للثقافة العربية وجناًحا للتقنية 
وغرفة مو�سيقى، كما يحظى كل مبنى مدر�سي مبطبخه 
اخلا�س لدعم مبادرة املدار�س واملتمثلة بتناول الطعام 

مبا�سرة من املزرعة.
    روبوتات وم�صارح

الطالب  م  تقداّ كلما  وتعقيدها  املرافق  ر  تطواّ ويييزداد 
م  يف امليييراحيييل الييدرا�ييسييييية وكييييربرُ �ييسيينييه، حيييييث يييقييدَّ

والتكنولوجيا  العلوم  مواد  يف  �سًنا  الأكييرب  للطلبة 
هند�سية  عييمييل  ور�ييييس  والييريييا�ييسيييييات  والييهيينييد�ييسيية 
ميييتيييعيييددة الييتييخيي�ييسيي�ييسييات يف الييييربجميييية وعيييليييوم 
وت�سمل  امليكاترونك�س،  اإىل  بالإ�سافة  الروبوتات 
واحلييا�ييسييوب  والييكييهييربييائييييية  امليكانيكية  الهند�سة 
والإلكرتونيات.  اأما يف مواد الفن والثقافة فيمكنهم 
الرقمي  والييتييحييرييير  الأفييييلم  �سناعة  جيينيياح  دخيييول 
التقنيات  بيياأحييدث  دييين  مييزواّ م�سرحني  اإىل  اإ�ييسييافيية 

وت�ستمل  الإ�ييسيياءة،  واأجييهييزة  وال�سمعية  الب�سرية 
العامة على ثلثة م�سارح احرتافية  املدر�سة  مرافق 
ا  ومعر�سً ا  �سخ�سً  850 اإىل  اأكييربهييا  �سعة  ت�سل 
للأعمال الثقافية، اأما فنون الطبخ فلها مطبخ جمهز 

ي�ساهي مطابخ كبار الطهاة.
�سيفية  اأوملبية  ريا�سة   29 املييرافييق  وت�ست�سيف   
والأكادمييات  الإلكرتونية  الريا�سات  اإىل  اإ�سافة 
والفرو�سية،  والكارتينج  اجلولف  يف  املتخ�س�سة 
اأوملبيان بطول 25 و 50 مرتًا  كما يوجد م�سبحان 
ال�ستخدامات  متعدد  12ملعًبا  بها  ريا�سية  وقاعة 
ال�سطناعي  الع�سب  من  وملعبان  للجمباز،  وقاعة 
لألييعيياب  وميي�ييسييميياران  الفيفا  ملعاير  وفييًقييا  منفذان 
من  العديد  مع  مييرت،   400 بطول  الأوملبية  القوى 
اخلفيفة،  للتمارين  والداخلية  اخلارجية  املناطق 
األف  باأكرث من  كل ذلك �سمن بيئة طبيعية مزروعة 

�سجرة.

محليات
 الثلثاء 9 �سوال 1443 هي املوافق 10 مايو 2022  ال�سنة 91 العدد223640

أخبار موجزة

الريا�ض- البالد
اأمر  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأميير  ا�ستقبل 
منطقة الريا�س يف مكتبه بق�سر احلكم اأم�س، م�ساعد 
وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية للخدمات 
وزارة  ووكيييييل  اجلا�سر  حممد  املهند�س  امل�سرتكة 
للخدمات  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امليييوارد 
فرع  عام  ومدير  البابطني،  يا�سر  والفروع  امل�ساندة 
وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية مبنطقة 
الذين  احلربي،  عبدالله  بن  حممد  الدكتور  الريا�س 

قدموا التهنئة ل�سموه بعيد الفطر املبارك.
وبادلهم �سمو اأمر منطقة الريا�س التهنئة معرًبا عن 

�سكره للجميع على ما اأبدوه من م�ساعر طيبة.

تبوك - البالد
اأمر  العزيز  عبد  بن  �سلطان  بن  فهد  الأميير  ا�ستقبل 
اإميييارة  ، وكيييييل  الإميييييارة  ديييييوان  تييبييوك، يف  منطقة 
الإمارة  املنطقة حممد بن عبدالله احلقباين ووكلء 
امليي�ييسيياعييدييين ومييديييري الييعييمييوم وروؤ�يييسييياء الأقيي�ييسييام 
مبنا�سبة  التهنئة  بادلهم  حيث  الإمييارة؛  ومن�سوبي 

عيد الفطر املبارك.
الإمارة  من�سوبي  من  املبذولة  �سموه  اجلهود  وثمن 
واحلر�س على  اإجناز املعاملت، حاثًا على م�ساعفة 
اجلهود خلدمة املنطقة واأهلها والعمل اجلاد واإجناز 
وفق  وقييت  بيياأ�ييسييرع  واملقيمني  املييواطيينييني  معاملت 
تطلعات ولة الأمر -حفظهم الله- داعيا الله اأن يدمي 

على بلدنا اأمنها وعزها وا�ستقرارها.

تهنئة بالعيد

 إنجاز المعامالت

 عقارات الدولة بالشرقية

تميز جامعة القصيم

مدارس "مسك".. منظومة متقدمة لتعليم المستقبل

الدمام - البالد
اأمر  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  الأمر  ا�ستقبل 
الهيئة  فييرع  مدير  اأميي�ييس،  مبكتبه  ال�سرقية  املنطقة 
بن  زييياد  ال�سرقية  باملنطقة  الدولة  لعقارات  العامة 

ح�سن الهديب مبنا�سبة تعيينه يف من�سبه.
له  الله  �سائًل  تعيينه،  الهديب مبنا�سبة  �سموه  وهناأ 

العون والتوفيق يف مهام عمله.
املنطقة  اأميير  ل�سمو  ال�سكر  الهديب  قدم  جانبه،  من 

ال�سرقية على توجيهاته ال�سديدة.

بريدة- البالد
نوه الأمر الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن 
جامعة  بح�سول  الق�سيم  منطقة  اأميير  العزيز  عبد 
الق�سيم على ميداليتني ذهبية وف�سية من بني اأكرث 
جنيف  معر�س  يف  دوليية   25 من  ابتكارا   750 من 

الدويل للخرتاعات.
جاء ذلك بعد اطلع �سموه على تقرير ملدير اجلامعة 
الدكتور عبد الرحمن الداود، عن جهودها يف جمال 
من  اإليه  و�سلت  ومييا  العلمي  والبحث  البتكارات 
م�ستويات علمية، مثمنا  املخرجات العلمية للجامعة 

بجهود من�سوبيها.

رئيس "المظالم": إنجاز 
الدعاوى بأسرع وقت 

السواحه يحث المبتعثين على التميز في مهارات المستقبل

ضمن حدود مدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية..

9 مبان مدرسية منفصلة بطاقة ألف طالب وطالبة
 منهج متطور للعلوم والتكنولوجيا والبرمجة والروبوتات 
 المدارس تفتح أبوابها في سبتمبر للعام الدراسي الجديد

الريا�ض - البالد
اأكد وزير الت�سالت وتقنية املعلومات رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة البحث والتطوير والبتكار 
اأهمية  ال�سواحه،  عامر  بن  عبدالله  املهند�س 
وم�ستهدفاته  الب�سرية  القدرات  تنمية  برنامج 
ال�سمو  �ساحب  وطييمييوح  روؤيييية  مييع  املتوافقة 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمر  امللكي 
الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العهد  ويل 
الدفاع، باأن ي�سبح املواطن ال�سعودي مناف�سًا 
عامليًا.  جاء ذلك خلل لقائه املفتوح مع الطلبة 
عييدة  ميييثييلييون  الييذييين  املبتعثني  اليي�ييسييعييوديييني 
والف�ساء،  والتقنية  العلوم  ت�سمل  جمييالت 

املتحدة  لييلييوليييات  زيييارتييه  هام�س  على  وذلييك 
بهم  املنوطة  الأدوار  ناق�س  حيث  الأمريكية، 
واأهييمييييية   ،2030 املييمييلييكيية  روؤييييية  حتييقيييييق  يف 
تخ�س�ساتهم يف ظل جهود اململكة لتعزيز منو 
اإىل  بالإ�سافة  البتكار،  على  القائم  القت�ساد 
العلمي  البحث  قطاع  بييه  يحظى  الييذي  الييدعييم 
لتعزيز  القيادة،  قبل  من  والبتكار  والتطوير 
على  الييريييادييية  ومييراكييزهييا  اململكة  تناف�سية 
ال�سواحه  املهند�س  وحييث  اليييدويل.   امل�ستوى 
م�ساراتهم  يف  التميز  �سرورة  على  املبتعثني 
يف  تعليمهم  يتلقون  واأنهم  خا�سًة  الأكادميية، 
اأف�سل اجلامعات واأعرقها، اإىل جانب اكت�ساب 
تعزيز  يف  والإ�سهام  للعودة  امل�ستقبل  مهارات 
الرامية  اجلهود  يف  وامل�ساركة  اململكة،  ريييادة 
لبناء م�ستقبل م�ستدام.   �سارك يف اللقاء رئي�س 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور 
ميينيير الييد�ييسييوقييي، ونييائييب وزيييير التيي�ييسييالت 
العوهلي،  هيثم  املهند�س  املعلومات  وتقنية 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  وحمافظ 

الدكتور حممد التميمي.

جدة - البالد
نوه رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء الإداري ال�سيخ 
الدكتور خالد بن حممد اليو�سف، بجهود الق�ساة، م�سدًدا على 
�سرورة �سر الأعمال واإجناز الدعاوى باأ�سرع وقت ميكن من 
الناجزة،  العدالة  لتحقيق  �سعًيا  الأحكام؛  جودة  �سمان  خلله 
م�ستوى اجلودة  رفع  من  املظامل  لديوان  ما حتقق  اإىل  م�سرا 

والإنتاجية فيما يقوم به من اأعمال وما يقدمه من خدمات.
الإداريييية  ال�ستئناف  حمكمة  بق�ساة  لقائه   خييلل  ذلييك  جيياء   
مبقر  وذلييك  بييجييدة،  الإدارييييية  واملحكمة  املكرمة  مكة  مبنطقة 

حمكمة ال�ستئناف الإدارية مبحافظة جدة.
واأكد خلل اللقاء الذي تبودلت فيه التهاين بعيد الفطر املبارك، 
درجاتها  مبختلف  املظامل  ديييوان  مبحاكم  املناط  املهم  الييدور 
ي�ستوجب  الييذي  الأميير  امل�سروعية،  وق�ساء  العدالة  اإقييرار  من 
اإتييقييان واإجنييياز الأعييمييال وفييق الييروؤى  بييذل ق�سارى اجلهد يف 

والتطلعات.

 تطبيقات الذكاء االصطناعي على طاولة مؤتمر التعليم
الريا�ض- البالد

للتعليم  الييدويل  واملعر�س  املوؤمتر  فعاليات  تتوا�سل 
التعليم،  وزارة  تنظمه  الييذي  الثاين  يومه  يف   2022
خلل الفرتة من 7 - 10 من �سوال اجلاري، يف مركز 

الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.
الرقمي  "التحول  بييعيينييوان:  حيييواريييية  جل�سة  ويف 
والبتكار يف التعليم"، اأو�سحت ع�سو هيئة التدري�س 
يف  اخلليفة  هند  الييدكييتييورة  �سعود  املييلييك  جامعة  يف 
يف  ال�سطناعي  الييذكيياء  "تطبيقات  العلمية  ورقتها 
يهدف  ال�سطناعي  الذكاء  علم  اأن  والتعلم"،  التعليم 
اإىل تطوير اأنظمة حتقيق م�ستويات من الذكاء �سبيًها 

اأجهزة  اأن  اإىل  م�سرة  منه،  اأف�سل  اأو  الب�سر  بذكاء 
البيانات  على  تعتمد  التي  املهام  اأف�سل يف  احلا�سوب 
حتقيق  يف  الب�سر  ي�ستمر  بينما  الأمنييياط  واكت�ساف 
التعاطف  تتطلب  الييتييي  املييهييام  يف  الييتييقييدم  ميين  املييزيييد 

والتوجيه.
اإىل  تهدف  ال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات  اأن  واأفييادت 
متكني املتعلم اأينما كان، اإ�سافة اإىل ت�سهيل الأ�ساليب 
تدري�س  نظام   60 من  اأكييرث  هناك  اأن  مبينة  اجلديدة، 

ذكية جتارية متاحة اليوم على ال�سعيد العاملي.
وتناولت الدكتورة اخلليفة التحديات املتعلقة بالتعليم 
تعزيز  اأهمية  يف  تتمثل  التي  ال�سطناعي  بالذكاء 

البحوث حول الذكاء ال�سطناعي يف التعليم، اإ�سافة 
اإىل اإعداد املعلمني للتعامل مع التقنية احلديثة وو�سع 

روؤية �ساملة لل�سيا�سة العامة يف الذكاء ال�سطناعي.
والييذكيياء  التكنولوجيا  وحييدة  مدير  اأو�ييسييح  بيييدوره، 
الدكتور  اليون�سكو  لييدى  التعليم  يف  ال�سطناعي 
على  التاأكيد  بعنوان:"  ورقيية  يف  مياو،  فينغ�سونغ 
للتعليم  العام  ال�سالح  باعتباره  ال�سطناعي  الذكاء 
اأن  ميييكيين  ال�ييسييطيينيياعييي  التعليم  اأن  والإن�سانية"، 
ي�ساعدنا على تطوير مناهجنا وحل بع�س التحديات 
يتيح  اأنييه  كما  الواقعية،  احلييييياة  يف  نواجهها  التي 
الو�سول للمعلومات ل�سريحة كبرة من اأفراد املجتمع.

جامعة نايف تواجه الجرائم السيبرانية
الريا�ض- البالد

تدريبي  م�سار  تنفيذ  يف  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  بييداأت 
اجلرائيم  جمالت  يف  متخ�س�سية  اأمنية  عربية  كيوادر  وتاأهييل  لإعييداد 
ال�سييربانية والأدلة الرقميية، بهدف متكني املتدربني على مواجهة تنامي 
عنها، وكيفية جمع  الك�سف  واأ�ساليب  مينها  املرُ�ستحدثة واحليد  اجلرائم 
الفنية  القواعد والإجييراءات  باتباع  الرقمية من م�سرح اجلرمية  الأدلة 
املعد  امل�سار  وي�ستمر  العدلية.  للجهات  وتقدميها  اللزمة،  والقانونية 
حتى 22 يونيو املقبل، ويتكون من برناجمني تدريبيني؛ الأول يخت�س 
اِئياّ حتقيقات اجلرائم ال�سيربانية وي�ستمر حتى 14 يونيو  بتاأهيل اأَِخ�سَاّ
ويهدف اإىل اإعداد وتاأهيل املتدربني ل�سغل وظائف اأخ�سائيني حتقيقات 
وجمعها  الأدليية  بتعريف  القيام  من  لتمكينهم  ال�سيربانية،  اجلرائم  يف 
قننة،  ومرُ موثوقة  حتٍر  اأ�ساليب  با�ستخدام  عليها  واحلفاظ  وفح�سها 

للحوادث  ال�ستجابة  اِئياّ  اأَِخ�سَاّ بتاأهيل  فيتعلق  الثاين  الربنامج  اأمييا 
املتدربني  تاأهيل  اإىل  ويهدف   ، يونيو   22 حتى  وي�ستمر  ال�سيربانية 
للقيام  ال�سيربانية،  لييلييحييوادث  ا�ستجابة  اأخ�سائيي  وظييائييف  ل�سغل 
وال�ستجابة  وحتليلها  ال�سيرباين  بالأمن  املتعلقة  احلييوادث  مببا�سرة 
يف  الدوليون،  اجلامعة  خرباء  يقدمها  التي  الربنامج  تنفيذ  ويتم  لها، 
مركز اجلرائم ال�سيربانية والأدلة الرقمية باجلامعة مع تطبيقات عملية 
يف معامل متخ�س�سة م�سممة باأحدث التجهيزات، بالإ�سافة اإىل اأ�سلوب 

التمارين وور�س العمل التي تناق�س حالت درا�سية واقعية.
ي�سار اإىل اأن الربامج التدريبية جلامعة نايف العربية تاأتي من منطلق 
اجلهاز  باعتبارها  وم�سوؤولياتها،   2023-2019 اجلامعة  اإ�سرتاتيجية 
اإعييداد  اإليها  املوكل  واجلهة  الييعييرب،  الداخلية  وزراء  ملجل�س  العلمي 

وتقدمي وتطوير برامج تدريبية مميزة وذات اعتمادية عاملية.



الريا�ض - البالد
الدويل  للقانون  الدائمة  اللجنة  نظمت 
القانون  ي��وم  فعالية  اأم�����س  الإن�����س��اين، 
الدويل الإن�ساين الذي يوافق 9 مايو من 
للمرة  تقام  التي  الفعالية  وهي  عام،  كل 
هيئة  مب��ق��ر  وذل���ك  امل��م��ل��ك��ة،  يف  الأوىل 

الهالل الأحمر ال�سعودي بالريا�س.
للقانون  الدائمة  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 
ال������دويل الإن�������س���اين ال���دك���ت���ور ج��الل 
عنه،  بالنيابة  األقاها  كلمة  العوي�سى يف 
رئ��ي�����س جل��ن��ة الإع����الم وال��ن�����س��ر للجنة 
اأن  اجلهني،  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور  ال��دائ��م��ة 
الإن�ساين  ال���دويل  بالقانون  التعريف 
ون�سر مبادئه واأفكاره بات اأمرًا �سروريًا 
اأن  م��وؤك��دًا  احلا�سر،  الوقت  يف  وملحًا 
من  ك��ان��ت  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اأوائل الدول التي فطنت اإىل اأهمية هذا 
عليه  الت�سديق  على  وحر�ست  القانون 
قبل ثمانية عقود، كما عززت التزامها به 
اإن�ساء اللجنة الدائمة للقانون  من خالل 
وقامت  ع��ام 2007،  الإن�����س��اين  ال���دويل 
مناهج  �سمن  القانون  درا�سة  بت�سمني 

املعاهد والكليات الع�سكرية يف اململكة.
للقانون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  اإن  وقال:" 
اأداء مهمتها يف  الدويل، حر�ست على 
ن�سر ثقافة التعريف بالقانون من خالل 

م��ب��ادرات ودورات  اإط��الق 
من�سوبي  ا�ستهدفت 

خم���������ت���������ل���������ف 
ال���ق���ط���اع���ات 

ب���ال���دول���ة، 
�����س����واء 

املدنية 

التي  ال����دورات  وه��ي  الع�سكرية،  اأو 
ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 80 م�����س��ارك��ًا م��ن تلك 
�سارك يف تقدميها نخبة  اجلهات، كما 
اململكة  من  والقانون  الفكر  رج��ال  من 

وبع�س البلدان العربية" .
قدمتها  ال��ت��ي  ال�����دورات  اأن  واأ����س���اف، 
اللجنة حتى الآن، ركزت ب�سكل اأ�سا�سي 
القانون  مفهوم  منها  حم��اور؛  عدة  على 
وكذلك  الإ���س��الم،  يف  الإن�ساين  ال��دويل 
امل��ف��ه��وم ال���ع���ام ل��ل��ق��ان��ون وت��ط��ب��ي��ق��ات، 
و�سل  وما  ون�ساأته  مببادئه  والتعريف 
القانون  وحت�سني  تطوير  وفر�س  اإليه، 

جلعله مواكبا لتطورات الع�سر.
للقانون  الدائمة  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
اأن م��ب��ادئ ه��ذا  ال����دويل الإن�������س���اين، 
ال�����ق�����ان�����ون، ال����ت����ي ت��ع��د 
لل�سريعة  ام���ت���دادًا 
هي  الإ�سالمية، 
الأمثل  احلل 
ل�������وق�������ف 

ال�سراعات  واإنهاء  امل�سلحة  النزاعات 
يف العامل، من خالل ما حتمله من ن�سر 
والت�سامح  التعاي�س  لقيم  وتر�سيخ 
وق��ب��ول الآخ���ر، وب��ن��اء ع��امل ق��ائ��م على 

الأخوة والتعاون وال�سالم.
القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  واألقى   
امل�����س��ت�����س��ار ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال�����س��وي��ان 
القانون  مفهوم  فيها:  تناول  حما�سرة 
وجذوره  وخ�سائ�سه  الإن�ساين  الدويل 
واتفاقيات  واأهدافه،  ومبادئه  وتطوره 
جنيف الأربعة التي �ساهمت يف تطوير 
واملعاهدات  الإن�ساين،  الدويل  القانون 
ال���ت���ي حت��م��ي الأ����س���خ���ا����س والأع���ي���ان 

واملحاكم الدولية.
يذكر اأن اللجنة الدائمة للقانون الدويل 
الإن�����س��اين اأن�����س��اأت ب��ق��رار ���س��ادر عن 
الوزراء عام ١٤28ه� وبتمثيل  جمل�س 
حكومية  جهة  ع�سرة  اثنتي  م��ن  اأك��ر 
ووزارة  الأحمر  الهالل  هيئة  برئا�سة 
ووزارة  ال����دف����اع،  ووزارة  امل���ال���ي���ة، 
ووزارة  ال��ع��دل،  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اخلارجية،  ووزارة  الوطني،  احلر�س 
القت�ساد  ووزارة  التعليم،  ووزارة 
ورئا�سة  الإعالم،  ووزارة  والتخطيط، 
حقوق  وهيئة  العامة،  ال�ستخبارات 

الإن�سان.

تعز - اأجنامينا - وا�ض
واإعادة  ال�سناعية  الأط��راف  مركز  ت�سغيل  م�سروع  قّدم 
التاأهيل يف حمافظة تعز خدماته الطبية املتنوعة ل� 227 
اليمني  ال�سعب  اأبناء  من  اأطرافهم  فقدوا  ممن  م�ستفيًدا 
ال�سقيق خالل �سهر اأبريل 2022 م، وذلك بدعم من مركز 

امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية.
ت��ق��دمي ٤7٤ خ���دم���ة، حيث  امل�����س��روع  وج����رى خ���الل 
بينما   ،%29 الإن���اث  ون�سبة   %7١ ال��ذك��ور  ن�سبة  بلغت 
اإجمايل  من   %99 واملقيمني   %١ النازحني  ن�سبة  �سّكلت 
امل�ستفيدين، فيما مت ت�سنيع وتركيب وتاأهيل الأطراف 
ا �سملت ت�سليم وقيا�س و�سيانة  ال�سناعية ل� ١2١ مري�سً
الأطراف ال�سناعية، كما قدمت خدمات العالج الطبيعي، 
وال�ست�سارات  الفيزيائي  العالج  جل�سات  بني  تنوعت 
ذلك  وي��اأت��ي  مر�سى.   ١06 منها  ا�ستفاد  التخ�س�سية 
اململكة ممثلًة  تقدمها  التي  الإن�سانية  للم�ساريع  امتداًدا 
من  واملحاولة  ال�سحي  القطاع  اإمكانات  لرفع  باملركز 

تخفيف معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق.
 كما وّزع مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 
مبدينة  اح��ت��ي��اًج��ا  الأك����ر  للفئات  غ��ذائ��ي��ة  �سلة   700
اأجنامينا عا�سمة جمهورية ت�ساد، ا�ستفاد منها 200.٤ 

فرد.
وت���اأت���ي ه���ذه امل�����س��اع��دات ام���ت���داًدا ل��ل��ج��ه��ود الإغ��اث��ي��ة 
للدول  باملركز  ممثلة  اململكة  تقدمها  التي  والإن�سانية 

وال�سعوب املت�سررة يف جميع اأنحاء العامل.

محليات
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على  �سيا�ستها  يف  اململكة   حت��ر���س   
دعم القانون الدويل الإن�ساين كمرتكز 
لتحقيق الأمن وال�سلم وحماية حقوق 
الإن�����س��ان ، ان��ط��الق��ًا م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة 
امل�سرتكة للدول يف مواجهة التحديات 
املالمح  وا�سح  نهجًا  انتهجت  حيث   ،
وال�سفافية  والدبلوما�سية  بالعتدال 
ومرتكزًا  ال�سيا�سية،  اخل��ط��وات  يف 
واملعاهدات  باملواثيق  الل��ت��زام  على 
والتفاعل  ال��دويل  والقانون  الدولية 
 ، الدويل  املجتمع  مع  والبّناء  امل�ستمر 
الأممية يف تقدمي  وترحيبها باجلهود 
ال��دع��م ل��ل��دول الأع�����س��اء وامل��ن��ظ��م��ات 
ت�سافر  باأهمية  منها  يقينا   ، الإقليمية 
وامل�سوؤولية  ال���دويل  املجتمع  جهود 

امل�سرتكة.
  واأم�س �سادف منا�سبة اليوم العاملي 
للقانون الدويل الإن�ساين ، الهادف اإىل 
النزاعات  يف  للب�سر  احلماية  توفري 
التعاي�س  قيم  وتر�سيخ  واحل����روب، 
ال�سلمي؛ حيث يعد يف كثري من مبادئه 

من �سميم القيم الإ�سالمية ال�سمحة.
اململكة  ���س��ه��دت  الإط������ار،  ه���ذا  ويف   
اللجنة  نظمتها  مهمة  فعالية  اأم�����س 
الإن�����س��اين،  ال���دويل  للقانون  ال��دائ��م��ة 
واأف��ك��اره؛  مبادئه  ون�سر  به  للتعريف 
باعتبارها   اململكة  لثوابت  جت�سيدا 
على  حر�ست  التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن 
طويلة،  ع��ق��ود  ق��ب��ل  عليه  ال��ت�����س��دي��ق 
وقامت بت�سمني درا�سة القانون �سمن 
مناهج املعاهد والكليات الع�سكرية يف 
ودورات  م��ب��ادرات  واإط���الق  اململكة، 
بالدولة،  القطاعات  خمتلف  ملن�سوبي 
وتعزيزها الدائم جلهود بناء عامل قائم 

على ال�ستقرار والتعاون وال�سالم.

القانون اإلنساني
كلمة

القيادة تهنئ رئيسي روسيا وقرغيزيا                                                                           
جدة- وا�ض

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
رو�سيا  رئ��ي�����س  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  ال��رئ��ي�����س  لفخامة  تهنئة،  ب��رق��ي��ة 

الحتادية، مبنا�سبة ذكرى يوم الن�سر لبالده.
بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  واأع��رب 
الحتادية  رو�سيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 

ال�سديق، اطراد التقدم والزدهار.
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث  كما 
اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة  بن عبد العزيز 
الرئي�س �سادير جباروف، رئي�س اجلمهورية 
الن�سر  ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة  القرغيزية، 
اأ�سدق  املفدى، عن  امللك  لبالده. واأعرب 
بال�سحة  التمنيات  واأط��ي��ب  ال��ت��ه��اين 
وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب 

اجلمهورية القرغيزية ال�سقيق، اطراد التقدم والزدهار.
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  الأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو   وبعث �ساحب 

لفخامة  تهنئة،  برقية  ال��وزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �سعود، ويل 
الرئي�س فالدميري بوتني، رئي�س رو�سيا الحتادية، مبنا�سبة ذكرى يوم 

الن�سر لبالده..
التمنيات مبوفور  التهاين واأ�سدق  اأطيب  وعرب �سمو ويل العهد، عن 

الحت��ادي��ة  رو�سيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة 
ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.

كما بعث �سموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �سادير جباروف، 
الن�سر  ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة  القرغيزية،  اجلمهورية  رئي�س 

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

اجلمهورية القرغيزية ال�سقيق، املزيد من التقدم والزدهار.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهاني قادة الدول الشقيقة
الريا�ض  - وا�ض

هناأ قادة الدول ال�سقيقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اآل �سعود، اإثر اإجرائه - حفظه الله - منظار القولون، وكانت نتيجته �سليمة، 

ولله احلمد.
واأعرب َجاللة ال�سلطان هيثم بن طارق، �سلطان ُعمان،  يف برقية عن متنياته 
الله  داعًيا  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  ال�سادقة 
تعاىل، اأن يحفظه وميّد يف عمره، واأن يحقق يف ظل قيادته احلكيمة املزيد 

مما ي�سبو اإليه ال�سعب ال�سعودي من تقدم ورفعة وازدهار.
وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت، 
يف برقية، اأخاه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
ومتام  ال�سحة  موفور  عليه  يدمي  اأن  وعال،  جل  امل��وىل،  �سائاًل   � الله  حفظه   �
العافية واأن يحقق للمملكة و�سعبها املزيد من الرقي والزدهار يف ظل قيادته 

احلكيمة.
كما عرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سباح  احلمد  خالد  �سباح  ال�سيخ  و�سمو  الكويت، 
بهذه  ال�سريفني،  احلرمني  خل��ادم  تهنئتهما  عن  برقيتني  يف  الكويت،  بدولة 

املنا�سبة، داعني املوىل تعاىل اأن يدمي عليه موفور ال�سحة والعافية.
الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  وهناأ �ساحب 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخاه  برقيٍة،  يف  املتحدة،  العربية 

عبدالعزيز اآل �سعود.
كما اأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة بدولة الإمارات، يف برقيتني، عن التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني.

برقيٍة،  البحرين، يف  اآل خليفة ملك مملكة  بن عي�سى  امللك حمد  وهناأ جاللة 
اأخاه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود،

كما اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 
رئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين، يف برقية مماثلة، عن التهنئة خلادم 

احلرمني ال�سريفني.
اأن ميتع خادم  القدير  البحرين، و�سمو ويل عهده، املوىل  و�ساأل ملك مملكة 
احلرمني ال�سريفني مبوفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر، واأن يبقيه ذخرًا 
والتقدم  النماء  م�سرية  ملوا�سلة  و�سعبها  ال�سعودية  العربية  للمملكة  و�سندًا 

والتطور يف ظل قيادته احلكيمة.
و�سمو  را�سد،  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  زايد،  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  و�ساأل 
بدوام  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ميتع  اأن  تعاىل  الله  زايد،  بن  حممد  ال�سيخ 
ال�سحة والعافية والعمر املديد، وللمملكة و�سعبها املزيد من التقدم والزدهار 

والأمن والأمان يف ظل قيادته احلكيمة.
 وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، يف برقية، 

اأخاه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
كما اأعرب �سمو ال�سيخ عبدالله بن حمد اآل ثاين نائب اأمري دولة قطر، ومعايل 
ال��وزراء وزير  اآل ثاين رئي�س جمل�س  ال�سيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
الداخلية بدولة قطر، يف برقيتني، عن التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني بهذه 

املنا�سبة.
ال�سحة  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  على  يدمي  اأن  وج��ل،  عز  امل��وىل،  و�ساألوا 

ومتام العافية.
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأعرب �ساحب  كما 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  القيوين،  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
ال�سمو  و�ساحب  اخليمة،  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان، 
يف برقيات، عن تهنئتهم خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
امللك  � يف م�ست�سفى  الله  � حفظه  اأج��راه  الذي  القولون  اإثر منظار  اآل �سعود، 

في�سل التخ�س�سي بجدة، وكانت النتيجة �سليمة، ولله احلمد.
كما عرب �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبدالله  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة،  حاكم 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة،  حاكم 
اأم  عهد  ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة،  حاكم 
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  القيوين، 
اخليمة، و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، 
و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، و�سمو ال�سيخ نا�سر 
بن را�سد النعيمي نائب حاكم عجمان، يف برقيات مماثلة، عن التهنئة خلادم 

احلرمني ال�سريفني بهذه املنا�سبة.
ال�سحة  بدوام  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ميتع  اأن  القدير،  العلي  الله  ودعوا 
والعافية والعمر املديد، وللمملكة و�سعبها املزيد من الرخاء والزدهار والأمن 

والأمان فى ظل قيادته احلكيمة.

العفو عن المحكومين في الحق العام
جدة- البالد

اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه 
والنزيالت  النزلء  عن  العفو  اإج��راءات  تنفيذ  لل�سجون  العامة  املديرية  ب��داأت   - الله 

املحكومني يف احلق العام ليتم اإطالق �سراحهم وعودتهم اإىل اأهاليهم.
بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأن  املكلف،  ال�سجون  عام  مدير  واأو�سح 
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه ب�سرعة اإنفاذ الأمر امللكي الكرمي 

واإنهاء اإجراءات امل�ستفيدين منه.
 - الله  حفظه   - ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  احلانية  الإن�سانية  اللفتة  هذه  اأن  واأك��د 

�سيكون لها الأثر البالغ يف نفو�س امل�ستفيدين بعد خروجهم ومل �سملهم باأ�سرهم.

 المملكة تؤكد على القانون الدولي اإلنساني 

مركز الملك سلمان يقدم ساللاً غذائية وخدمات طبية 

وزير الخارجية ونظيره التركي 
يستعرضان تطوير العالقات

الذكير رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنمية الصادرات السعودية

الريا�ض - البالد
بن  في�سل  الأمري  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
اخلارجية،  وزي��ر  الله  عبد  بن  فرحان 
من  )الث��ن��ني(،  اأم�����س  هاتفيًا،  ات�ساًل 
مولود  تركيا  جمهورية  خارجية  وزير 

ت�ساوو�س اأوغلو.

وج����رى خ���الل الت�����س��ال ا���س��ت��ع��را���س 
وفر�س  الرتكية،  ال�سعودية  العالقات 
امل����ج����الت،  ت���ط���وي���ره���ا يف خم��ت��ل��ف 
م�����س��ت��ج��دات  ب���ح���ث  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
واجلهود  والدولية  الإقليمية  الأو�ساع 

املبذولة ب�ساأنها.

الريا�ض - البالد
ال�����س��ادرات  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  اأ���س��در 
وال���روة  ال�سناعة  وزي���ر  برئا�سة  ال�سعودية 
املعدنية بندر بن اإبراهيم اخلريف، قراًرا بتعيني 
تنفيذًيا  رئي�ًسا  الذكري  �سليمان  بن  عبدالرحمن 

لهيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية.
واأكد الذكري حر�سه على بذل كل اجلهود الالزمة 
كل  مع  بالتعاون  الهيئة  عمل  وتطوير  لتعزيز 
تعظيم  يف  ي�سهم  ومب��ا  وزم��الئ��ه،  العمل  فريق 

م�ستوى  على  ال�سعودية"  "ال�سادرات  مكانة 
ال�����س��ادرات  ن�سبة  ورف���ع  القت�سادية  التنمية 
 ،2030 اململكة  ل��روؤي��ة  حتقيًقا  النفطية  غ��ري 
التي تعي�سها  وا�ستمراًرا مل�سرية اخلري والنماء 

اململكة.
�سابًقا  �سغل  ال��ذك��ري  عبدالرحمن  اأن  اإىل  ي�سار 
وال�سريبة  ال��زك��اة  هيئة  حم��اف��ظ  ن��ائ��ب  من�سب 
واجلمارك، اإ�سافة اإىل رئا�سة اللجنة الدولية لأمن 
وتي�سري التجارة التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية.
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جده – رانيا الوجيه  

اأكد عدد من الأطباء اأن هناك حزمة من الأ�شباب التي اأدت اإىل ارتفاع 

موؤ�شرات الإ�شابات بكورونا، لفتني اإىل اأن من تلك الأ�شباب جتمعات 

العيد، والرتاخي يف اللتزام بالإجراءات الحرتازية. 

 وقال الدكتور حممد عبدالرحمن حلواين ا�شت�شاري مكافحة العدوى 

عودة  واأهمها  عديدة؛  الأ�شباب  احلقيقة،  يف  امل�شارك: 

الأ�شباب  التجمعات يف رم�شان والعيد، وهي من �شمن 

احلــالت  زادت  فقد  بكورونا،  الإ�شابة  حــالت  لرتــفــاع 

يعود  حيث  امل�شت�شفى؛   اإىل  الــدخــول  اإىل  حتتاج  التي 

ال�شبب اإىل التجمعات التي حدثت يف العيد مقارنة بالعيد 

الإجــراءات  ت�شديد على   به  الذي كان  املا�شي،  العام  يف 

وهي  اإيجابية،  حالتهم  اأ�شخا�ص  فهناك  الحــرتازيــة،  

كافية لأن تنقل لعدوى لآخرين. 

ا�شت�شاري  الدكتور هاين احل�شرمي  اأو�شح   من جهته، 

امللك  بجامعة  اجلــزيــئــي  للت�شخي�ص  مــ�ــشــارك  واأ�ــشــتــاذ 

عبدالعزيز اأن  من اأهم العوامل التي ت�شببت يف عودة ارتفاع العدوى 

العيد،  اأو  رم�شان  يف  �شواء  حدثت  التي  التجمعات  هي  والإ�شابات 

لحظنا  وكما  الحــرتازيــة،  بــالإجــراءات  اللــتــزام  عــدم  اإىل  بالإ�شافة 

يف  يتهاونون  بـــداأوا  الأ�شخا�ص  من  كثريا  فــاإن  الخــرية  الفرتة  يف 

اأن كثريا  اإىل  اإ�شافة  الكمامة والتباعد والتعقيم،  الإجراءات وارتداء 

من النا�ص ل يلتزمون باإجراء الفح�ص عند �شعورهم بالأعرا�ص، حتى 

ل تتغري احلالة على تطبيق توكلنا، وبع�شهم يقومون بعمل الختبار 

املنزيل فور �شعوره باأعرا�ص خفيفة ويظهر �شلبيا، والختبار املنزيل 

حتى  اأيــــام؛  ثــاثــة  اإىل  يــومــني  مــن  يحتاج 

النتيجة  لتظهر  امل�شادة  الأج�شام  تتكون 

اإيجابية.

ـــح الــدكــتــور   ويف الــ�ــشــيــاق نــفــ�ــشــه، اأو�ـــش

حمــمــد �ــشــاجــر ا�ــشــتــ�ــشــاري جـــراحـــة عــامــة 

تزامنا  اأنه  الطبية  عبدالله  امللك  مب�شت�شفى 

اأ�شبح  املــبــارك  الفطر  بعيد  الحــتــفــاء  مــع 

مو�شوع  اأهمية  من  وتقليل  ت�شاهل  هناك 

وعدم  كــورونــا،  فريو�ص  بعدوى  الإ�شابة 

اللتزام بالحتياطات والإجراءات الوقائية 

والحرتازية ، خا�شة يف رم�شان مع التجمعات العائلية.

اإ�شابة   565 ت�شجيل  عن  اأم�ص،  ال�شحة  وزارة  اإح�شاءات  وك�شفت 

 755،980 اإىل  الإ�شابات  اإجمايل  يرفع  ما  كورونا  بفريو�ص  جديدة 

تطبيق  يف  الــرتاخــي  اأن  اإىل  تقارير  ا�ــشــارت  فيما  الآن،  حتى  حالة 

�شرورة  اإىل  داعية  الإ�ــشــابــات  موؤ�شر  رفــع  يف  ي�شاهم  الحـــرتازات 

مركز  مــوقــع  عــر  – اأمــ�ــص  ال�شحة  وزارة  ـــرت  وذك احلـــذر.  تــوخــي 

القيادة والتحكم لكوفيد 19- اأنه مت ت�شجيل 114 حالة تعاٍف جديدة 

حالة.   742،677 اإىل  ال�شفاء  حــالت  اإجمايل  لت�شل  الفريو�ص،  من 

واأ�شافت، اأنه مت ت�شجيل حالة وفاة واحدة 

بدء  منذ  الوفاة  اإجمايل حالت  لي�شل  فقط، 

 9104 اإىل  الآن،  وحــتــى  ــا  كــورون جــائــحــة 

جرعات  عــدد  اأن  ــــوزارة،  ال وتابعت  حــالــة. 

لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى 

الآن )64،567،408( جرعة، بجميع املناطق 

واملحافظات.

واأعلنت وزارة ال�شحة، يف وقت �شابق، عن 

الثانية  التن�شيطية  اإعطاء اجلرعة  البدء يف 

فـــوق ملن  فــمــا  عــامــا   50 مــن  الــعــمــريــة  للفئة 

يرغب، وذلك بعد اإمتام 8 اأ�شهر من اأخذ اجلرعة التن�شيطية الأوىل . 

وذكرت وزارة ال�شحة، اأن اجلرعة التن�شيطية الأوىل مهمة جًدا لرفع 

مناعة اجل�شم واملحافظة عليها يف م�شتوى مرتفع، وتوؤخذ بعد 3 اأ�شهر 

من تلقي اجلرعة الثانية. واأو�شحت »ال�شحة« اأن اجلرعة التن�شيطية 

ت�شتهدف ثاث فئات، وهي: اجلميع من عمر 16 �شنة واأعلى، واأ�شحاب 

التن�شيطية  اجلرعة  اأهمية  عن  اأمــا  ال�شن.  وكبار  املزمنة،  الأمــرا�ــص 

فبينت »ال�شحة« اأنها تتمثل يف: رفع املناعة للوقاية من العدوى، واحلد 

من الأعرا�ص اخلفيفة واملتو�شطة بن�شبة عالية تتجاوز 70% يف حال 

الإ�شابة، واحلماية من املر�ص ال�شديد والتنومي بن�شبة 

درا�شة حديثة  اأخرى، ك�شفت  ناحية  الأقل من  90% على 

اأجراها باحثون يف مركز "UCLA Health" التابع 

30% من  اأن ما يقرب من  الأمريكية،  كاليفورنيا  جلامعة 

املتعافني من العدوى يعانون من اأعرا�ص كورونا "طويل 

دوريــة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  نتائج  واأظــهــرت  الأمد". 

اأن  "General Internal Medicine" الطبية، 
امل�شابني مبر�ص  الأ�شخا�ص  ت�شتمر عند  الأعرا�ص  هذه 

يــعــانــون من  الــذيــن  الأ�ــشــخــا�ــص  يعتر  فيما  الــ�ــشــكــري، 

ال�شمنة اأكرث عر�شة لهذه احلالة. وخلُ�ص الباحثون اإىل 

تلك النتائج، بعد حتليل البيانات الطبية لـ 1038 م�شابًا يف الفرتة ما 

2021، حيث متّثلت الأعرا�ص يف الإجهاد  2020 وفراير  اأبريل  بني 

بن�شبة 31% و�شيق التنف�ص بن�شبة %15.

التراخي في االحترازات
يرفع مؤشر إصابات كورونا

الجرعة التنشيطية األولى  ترفع مناعة الجسم وتحد من العدوى

الريا�ض ـ البالد              

ال�شحة  وزارة  يف  اللـــتـــزام  فـــرق  ــذت  ــّف ن

113008 اآلف زيارة تخت�ص بالحرتازات 

الوقائية منها 47128 زيارة اعتيادية.

واأ�شفرت تلك الزيارات عن تنفيذ 37 قرارًا 

�شملت  املخالفات،  ت�شحيح  حتى  بالإغاق 

اأخرى، و22 جممعًا  موؤ�ش�شات �شحية   11

3099 من�شاأة  طبيًا، و�شيدليتني، وخمالفة 

 ، �شحية  موؤ�ش�شات   408 منها  �شحية؛ 

طبية،  جممعات  و908  م�شت�شفى،  و287 

العقوبات  عــدد  وبلغت  �شيدلية،  و1496 

 ،729 ال�شحيني  املمار�شني  بحق  ال�شادرة 

ــة  وعـــدد خمــالــفــات الإجـــــراءات الحــرتازي

فــــردًا،   2438 �ــشــمــلــت  ــفــة،  خمــال  18988

و16555 موؤ�ش�شة �شحية.

الــرعــايــة  "مبقدمي  "ال�شحة  واأهــــابــــت 

الــ�ــشــحــيــة واملـــمـــار�ـــشـــني الــ�ــشــحــيــني اإىل 

ال�شحية  بال�شرتاطات  اللــتــزام  �ــشــرورة 

والإجراءات  ال�شحية  الأنظمة  يف  الواردة 

اململكة؛  يف  املتبعة  الــوقــائــيــة  والــتــدابــري 

حفاظًا على �شحة و�شامة املر�شى وتفاديًا 

اإىل  ت�شل  التي  النظامية  العقوبات  لإيقاع 

املن�شاأة،  واإغـــاق  ريــال  األــف   300 غــرامــة 

واملمار�ص  للموؤ�ش�شة  الرتخي�ص  و�شحب 

ال�شحي واملنع منه ملدة ت�شل اإىل �شنتني.

لتعزيز  تــهــدف  ال�شحة  وزارة  اأن  ــذكــر  ُي

من  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  الذاتية  الرقابة 

التزامها  م�شتوى  تقييم  من  متكينها  خال 

التقييم  بــرنــامــج  عــر  ال�شحية  باملعايري 

الذاتي الإلكرتوين، حيث حت�شل املوؤ�ش�شة 

على مهلة ت�شحيحية ول توقع عليها عقوبة 

ا�شتيفاء  عــدم  عــن  طــواعــيــة  اأف�شحت  اإذا 

الفوري  الإيــقــاف  مــع  معني  �شحي  معيار 

للممار�شة والن�شاط الذي ميثل خطرًا على 

�شامة املر�شى، بينما تفقد املوؤ�ش�شة فر�شة 

العقوبات  عليها  الت�شحيحية وتوقع  املهلة 

التي  املخالفات،  تلك  اإذا مل تف�شح عن مثل 

اأثناء  ــتــزام  الل فــرق  قبل  مــن  ر�شدها  يتم 

التي  التقييم  منــوذج  على  التدقيق  عملية 

يف  ال�شحة  حتث  كما  املوؤ�ش�شة،  به  قامت 

الوقت نف�شه اجلميع بالإباغ عن املخالفات 

ال�شحية على الرقم 937.

 جدة ـ البالد               

اإن  والــــدواء:  للغذاء  العامة  الهيئة  قالت 

تخزين الع�شل يف العبوات املعدنية يعر�شه 

ــدة، واأو�ـــشـــحـــت يف اإنــفــوجــراف  ــش ــ� ــاأك ل

الر�شمي  ح�شابها  عــر  ن�شرته  تو�شيحي 

التقليدية  الطرق  اأن  "تويرت"،  موقع  على 

يف  جتميده  مثل  الع�شل  جــودة  من  للتاأكد 

وغريها،  تقطعه  �شرعة  اختبار  اأو  الفريزر 

على  مبنية  غري  �شخ�شية  اجتهادات  وهي 

اأ�ش�ص علمية. واأ�شافت: "من املمكن حتديد 

اإجــراء حتاليل خمرية  الع�شل عر  جــودة 

حمــتــوى  عـــن  الــكــ�ــشــف  مــنــهــا:  متقدمة"، 

ــذي  ال ـــورال،  ـــورف ف ميثيل  الــهــيــدروكــ�ــشــي 

الع�شل  وتخزين  حفظ  على  موؤ�شرا  يعتر 

حتت ظروف منا�شبة.

الــ�ــشــكــريــات،  حمــتــوى  ك�شف  عــن  ف�شا    

الذي يعتر موؤ�شرا على الغ�ص يف الع�شل، 

ــزمي  اإن فعالية  تقدير  اخــتــبــار  جــانــب   اإىل 

الــديــا�ــشــتــيــز. كــمــا وجــهــت الــهــيــئــة بع�ص 

الــنــ�ــشــائــح لــتــخــزيــن الــعــ�ــشــل، ومــنــهــا اأن 

بدرجة  الإغــاق  حمكمة  عبوات  يف  يخزن 

ال�شم�ص  اأ�شعة  عــن  بعيدًا  الغرفة  حـــرارة 

الأ�شلية  عبوته  يف  يحفظ  اأو  املبا�شرة، 

خم�ش�شة  با�شتيك  اأو  زجاجي  وعــاء  اأو 

يف  الع�شل  تخزين  وجتنب  الطعام،  حلفظ 

العبوات املعدنية حتى ل تتعر�ص لاأك�شدة.

113 ألف مخالفة
صحية تحت المجهر

نصائح من »الغذاء 
والدواء« لتخزين العسل
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املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�ش�شة  وقعت 

املوؤمتر  فعاليات  �شمن  اأمــ�ــص،  املــاحلــة 

 ،2022 لــلــتــعــلــيــم  الـــــدويل  واملـــعـــر�ـــص 

مذكرتي تفاهم مع جامعتي الأمرية نورة 

اجلامعات  وحتــالــف  عبدالرحمن،  بنت 

الذي تقوده جامعة امللك خالد مع كٍل من 

ومونا�ص  الريطانية  لي�شرت  جامعتي 

ــر حــلــول  ــطــوي ـــة، بـــهـــدف ت ـــي ـــرتال ـــش الأ�

وحتــويــل  التحلية،  �شناعة  وتــقــنــيــات 

احللول  مــن  بــاقــٍة  اإىل  العلمية  املــعــارف 

والأمـــن  ال�ــشــتــدامــة  جمــال  يف  العملية 

املائي.

ووقع املذكرة عن املوؤ�ش�شة العامة لتحلية 

املياه املاحلة معايل املحافظ عبدالله بن 

امللك  جامعة  وعن  العبدالكرمي،  اإبراهيم 

خالد  رئي�شها الدكتور فالح بن رجاء الله 

ال�شلمي، فيما وقعت عن جامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن، رئي�شة اجلامعة 

الدكتورة اإينا�ص بنت �شليمان العي�شى.

وتــــاأتــــي هـــاتـــان املـــذكـــرتـــان يف اإطــــار 

الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  "التحلية"  تــوجــهــات 

البحثية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  لتعزيز 

وتــبــادل  والــعــاملــيــة  املحلية  الأكــادميــيــة 

والن�شرات  النجاح  وق�ش�ص  اخلــرات 

والتعاون  العمل  ور�ــص  واإقامة  العلمية 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املوا�شيع  يف 

لــاإ�ــشــهــام يف الــتــطــورات  بـــالإ�ـــشـــافـــة 

املتوا�شلة يف اأبحاث وابتكارات �شناعة 

حتلية املياه.

الفنية  اخلدمات  تبادل  املذكرتان  وُتعزز 

ــاريــة والـــتـــعـــاون يف جمــال  ــتــ�ــش وال�ــش

ال�شيراين،  ـــن  والأم املعلومات  تقنية 

املتخ�ش�شة  الــكــفــاءات  مــن  وال�شتفادة 

والإمكانات املتاحة لدى جميع الأطراف، 

واإقامة برامج وم�شاريع بحثية م�شرتكة 

واملجالت  املتجددة  الطاقة  با�شتخدام 

الهند�شية، وتبادل املعلومات واخلرات.

حلول وتقنيات لتطوير صناعة التحلية

3 آالف مستفيد من مركز
الجهاز الهضمي بالمدينة الطبية 

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي  

والكبد  اله�شمي  اجلهاز  �شحة  مركز  قــّدم 

عبدالله  امللك  مدينة  يف  املتقدمة  واملناظري 

من  لأكـــرث  خــدمــاتــه  املــكــرمــة،  مبكة  الطبية 

3000 م�شتفيد، وذلك خال العام 2021م.

ويهدف املركز اإىل تقدمي خدمات متطورة، 

الأجــهــزة  اأحـــدث  مــن  ــك نظري ماميتلكه  وذل

باأف�شل  املري�ص  واملعدات والأدوية خلدمة 

برنامج  املركز يف  بداأ  طريقة ممكنة، حيث 

�شمن  املتقدمة  املناظري  حــالت  ا�شتقبال 

برنامج اليوم الواحد، التي يتم من خالها 

امل�شت�شفى  من  مبا�شرة  املري�ص  ا�شتقبال 

املــنــاظــري، ومــن ثم  مــركــز  اإىل  ــحــال منه  املُ

مل�شت�شفاه  املري�ص  واإعــــادة  املنظار  عمل 

اأكــرث  ا�ــشــتــقــبــال  مت  كــمــا  الـــيـــوم.  نف�ص  يف 

يف  2021م  الــعــام  خــال  مري�ص   500 مــن 

اليوم الواحد، لعمل  برنامج خدمة مناظري 

املناظري العاجية والتداخلية التي ا�شتملت 

ال�شفراوية  القنوات  مناظري  عمليات  على 

ــعــاجــيــة،  ــــة الــتــ�ــشــخــيــ�ــشــيــة وال ــــراري وامل

املعتمدة  ال�شفراوية  الــقــنــوات  ومناظري 

على التنظري املجهري للقنوات ال�شفراوية 

لتو�شعه  عــاجــيــة  ومــنــاظــري  ــة،  ــي ــداخــل ال

عاجية  دعامات  وو�شع  اله�شمي،  اجلهاز 

حلميات  وا�شتئ�شال  اله�شمي،  للجهاز 

اجلهاز اله�شمي وعمل مناظري ت�شخي�شية 

ال�شوتية  املـــوجـــات  مبــنــاظــري  وعــاجــيــه 

وغريها.

ل�شتقبال  بــرنــامــج  بتفعيل  املــركــز  وقـــام 

مت  حيث  الكبد،  بـــاأورام  امل�شابة  احلــالت 

اأطباء  مع  بالتعاون  م�شرتكة  وحدة  اإن�شاء 

التداخلية  الأ�شعة  واأطــبــاء  الكبد  اأمــرا�ــص 

الكبد،  جــراحــة  ــاء  واأطــب الأورام  ــاء  واأطــب

دوري  ب�شكل  بينهم  الجتماع  يتم  بحيث 

الــقــرار  ــخــاذ  وات املــر�ــشــى  حـــالت  ملناق�شة 

من  مت  حيث  حــالــة،  لكل  املــائــم  الــعــاجــي 

خالها عاج حالت متعددة عن طريق الكي 

احلقن  طريق  عن  احلالت  وبع�ص  املبا�شر 

ذاته، جنح  ال�شياق  للورم. ويف  الكيميائي 

احلقن  تقنية  با�شتخدام  الــبــدء  يف  املــركــز 

باملادة الإ�شعاعية املثبطة للورم ال�شرطاين 

طــريــق  عـــن  والـــثـــانـــوي  الأويل  الــكــبــدي 

تّكللت  للورم، وقد  الكبدي املغذي  ال�شريان 

هذه العمليات بالنجاح، ولله احلمد، واأّدت 

على  ال�شيطرة  حيث  من  مبهرة  نتائج  اإىل 

الورم وحت�شن حالة املري�ص ال�شحية.

القولون  اأمــرا�ــص  برنامج  املركز  فّعل  كما 

ا�شتقبال  يف  الــبــدء  مت  حــيــث  اللــتــهــابــيــة، 

مر�شى اأمرا�ص القولون والأمعاء اللتهابية 

خالها  مــن  ويــتــم  خم�ش�شة  عـــيـــادات  يف 

مناق�شة احلــالت يف اجتماعات دوريــة مع 

اأطباء الأ�شعة واأمرا�ص الأن�شجة وجراحني 

الكامل  التقييم  لعمل  وامل�شتقيم  القولون 

للحالت والبدء باأف�شل العاجات املتطورة 

لل�شيطرة على املر�ص، حيث ا�شتفاد من هذا 

الرنامج الع�شرات من املر�شى.

ال�شمنة  برنامج عاج  املركز يف  �شارك  كما 

املفرطة وذلك عن طريق القيام بعمل مناظري 

اأو  التكميم  عمليات  قبل  للمري�ص  دوريــة 

حتويل امل�شار ومن ثم عمل مناظري دورية 

املري�ص  حــالــة  ملتابعة  اله�شمي  للجهاز 

ومعرفة الآثار اجلانبية للحالت.

محمد ساجرهاني الحضرميمحمد حلواني
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يوؤدي اعتياد الطالب على نظام معني يف الراحة، اأو عمليتي النوم وال�ستيقاظ خالل الإجازات 
الطويلة والق�سريه مثل اإجازات الأعياد ومنت�سف العام، والطويلة )مثل الإجازة ال�سيفية( 
اإىل معوقات وم�ساكل جمة للوالدين، الذين يركزون جهودهم لتعديل الأوقات وتنظيمها 
وفق م�ستجدات الدوام املدر�سي. وهذا ل�سان حال املجتمع مع انطالق العودة للدرا�سة؛ اإذ 
يعترب الآباء اأن �سبط ال�ساعة البيولوجية لالأبناء من اأبرز التحديات التي تواجههم يف 
مو�سم العودة للمدار�س، ويتطلب ذلك جهودًا كبرية لتعديل الأمور اإىل م�سارها ال�سحيح. 
اأكد اخلرباء وعلماء النف�س واملتخ�س�سون، اأن �سبط ال�ساعة البيولوجية يت�سدر قائمة 
و�سائل  الأمر  يتطلب  حيث  فئاته؛  مبختلف  الرتبوي  امليدان  تواجه  التي  التحديات 
اأ�ساب  الذي  الع�سوائي  النظام  لتغيري  الأمور،  اأولياء  قبل  من  خا�سة  ومهارات  توعوية 
معظم الطلبة يف عمليتي النوم وال�ستيقاظ خالل فرتة الإجازة؛ بهدف اإك�سابهم عادات 
للوالدين ت�ساعد على  اأن ثمة 10 خطوات  الدرا�سة، مو�سحني  املبكر قبل بداية  النوم 

�سبط ال�ساعة البيولوجية للطلبة.
اأكد  اإذ  الإ�سكالية؛  لتلك  الأ�سا�سية  الركيزة  ي�سكلون  وطالبات  طالب  مع  كانت  البداية 
في�سل بندر من التعليم اجلامعي و" غنى مداوي و �سبا يعن اهلل، وخلود بدوي، والطالب 
القدرة على  اأنهم يعانون عدم  العزيز مداوي" من مراحل خمتلفة،  عبد اهلل عبد 
ل�سبط  حماولتهم  باأن  وقالوا   الإجازة،  خالل  بعاداتهم  متاأثرين  املبكر،  النوم 
النوم  على  ي�ساعدهم  مما  نهارًا،  النوم  عدم  على  تركز  البيولوجية،  ال�ساعة 

لياًل، ليتم �سبط عادات النوم وال�ستيقاظ تدريجيًا.

البالد - اأحمد الأحمدي - مرعي ع�سريي - جدة - جنود النهدي 

�سلطان،  اأكــد حممد  الأمـــور،  اأولــيــاء  عــدد من  لقاء  ويف 
اآل قي�س، معلمة  ونا�سر يعن الله،  واأم عبد الله، ونور 
تلك  كبح  يف  والأمهات  الآبــاء  دور  اأهمية  على   �سابقة، 
الأبناء  نوم  مواعيد  �سبط  عن  وم�سوؤوليتهم  الظاهرة، 
عقب الإجازة  التي امتدت ل�سهرين، حيث يتم جتهيزهم 
ومريحة  هــادئــة  منزلية  بيئة  وتــوفــر  مــبــكــرًا،  للنوم 
ت�ساعدهم على النوم مبكرًا دون اأي معوقات، مو�سحني 
على  اأيــام  ثالثة  اأو  يومني  ت�ستغرق  قد  العملية  تلك  اأن 
حيث  من  الطبيعية  حياتهم  اإىل  الأبناء  لعودة  الأكــر، 

النوم وال�ستيقاظ وتناول الوجبات.
اإن  النف�س:  علم  اأخ�سائية  بدوي  �سهد  الدكتورة  وقالت 
الأيــام، ومع  الوقت يتم تعديله ب�سكل طبيعي مع مرور 
العادة امل�ستمرة ملمار�سة الأعمال التي يعتاد اجل�سم على 
اأدائها يف وقتها املنا�سب، مو�سحة اأن تغير نظام النوم 
يكون اأ�سرع من املتوقع، ولكن تعديله مرة اأخرى ي�سكل 
من  ولأ�سابيع  بل  لأيــام؛  الطلبة  يعانيها  بالغة  �سعوبة 

اأجل العودة اإىل النظام املعتاد.
الذي  البيولوجية  ال�ساعة  اختالل  اإىل  اأ�سباب  واأرجعت 
يعانيه اأكر من خم�سة ماليني  طالب وطالبة، اإىل الفهم 
الكثرين  لدى  مفهومها  ارتبط  حيث  لالإجازة،  اخلاطئ 
معاير  بــال  وال�ــســتــيــقــاظ  والــنــوم  الــطــويــل،  بال�سهر 
النوم  نظام  يف  كبر  خلل  اإىل  اأدى  ممــا  �سوابط،  اأو 
البيولوجية  ال�ساعة  انــقــالب  ــاأن  ب واأفـــادت  والتغذية. 
اأمرا�س  مثل  ال�سحية  التحديات  من  بالعديد  يرتبط 
النوع  من  وال�سكري  ال�سمنة  �سيما  ل  املزمنة،  الع�سر 
اإ�سافة  الطلبة،  فئات  بني  ب�سهولة  ينت�سر  الذي  الثاين، 
م�ستويات  وارتــفــاع  الهرمونات  عمل  ا�سطرابات  اإىل 

القلق والتوتر والكتئاب. 
البيولوجية،  ال�ساعة  ل�سبط  خطوات   10 واقــرحــت   
وعالج اخللل الذي اأ�ساب الطلبة خالل الإجازة، ومنها 
النوم مبكرًا ب�سكل تدريجي قبل الدرا�سة، وفتح ال�ستائر 
لياًل لل�سماح بدخول اأ�سعة ال�سم�س للغرفة �سباحًا، حتى 
م�ستوى  خف�س  من  ويتمكن  لل�سوء  اجل�سم  يتعر�س 
هرمون النوم يف الدم، م�سددة على اأهمية �سبط ال�ساعة 
توؤثر  الدرا�سة، حتى ل  انتظام  قبل  لالأبناء  البيولوجية 

فيهم �سلبًا بفقدان الركيز وت�ستت الذهن.

رسائل توعوية 
يعمل  الذي  مناع،  حممد  اأحمد  الطالبي  املر�سد  ويقول 
ندرك  اأبــهــا:  مدينة  متو�سطات  بــاإحــدى  طالبيا  مر�سدا 

الأ�سر،  اأغلب  عند  رم�سان  �سهر  خالل  يحدث  ال�سهر  اأن 
ونوم النهار اأكر من الليل، وحتى مع اأيام العيد، ولكن 
حر�سنا على بث ر�سائل توعيه لأولياء الأمور قبل بدء 
املبكر،  النوم  على  الطالب  تعويد  اأهمية  يف  الدرا�سة، 
طفيفة  الغياب  ن�سبة  كانت  مميزا،  جتاوبا  وجدنا  وقد 
اأولياء  اليومني الأوليني يتعود  اليوم الأول، وعادة  يف 

الأمور، يعودون اأبناءهم على النوم املبكر.
اآل  حمــمــد   علي  اأملـــع  رجـــال  تعليم  مــديــر  م�ساعد  وعــر 
م�سوح عن �سعادته بانطالق الدرا�سة يف حمافظة رجال 
التعليم  ومن�سوبات  من�سوبي  م�سوح  اآل   و�سكر  اأملــع، 
العمل، وبالتايل اجلولت  انتظامهم يف  باملحافظة على 
حيث  املــدار�ــس؛  على  وامل�سرفات  للم�سرفني  امل�سجعة 

كانت ن�سبة احل�سور متميزة على غر املتوقع.

الطالب والموظفون 
 ا�ست�ساري الطب النف�سي والإر�سادي بجامعة اأم القرى 
ال�ساعة  اأن  �سك  ل  قال:  معمور،  مال  املنان  عبد  الدكتور 
املــبــارك  رمــ�ــســان  �سهر  خــالل  وظــروفــهــا  البيولوجية  
الطبيعية  للحياة  اأخــرى  مــرة   والعودة  العيد،  واإجــازة 
من طالب اأو موظفني اأو غرهم لأعمالهم، هي متغرات 

حياة، ولكن الله، عزوجل، ميز  الإن�سان بعدة خ�سائ�س، 
والتكيف،  الإنــ�ــســان  نف�س  يف  الداخلية  الــدوافــع  منها 
اأن يتوافق مع كل املتغرات التي  فال�سخ�س  قادر على 

حتيط به.

النوم المبكر 
من جهته، قال امل�ست�سار التعليمي والربوي نايف عون 
عديدة،  بخرات  ينعم  بلدنا  اأن  ل�سك  ج�سا�س:  �سرف 
والتقاليد  العادات  وتعدد  الكبرة،  امل�ساحة  وباعتبار 
اإىل  وال�سهر  ال�سعبية  الألــعــاب  وممار�سة  الأعــيــاد  يف 
كان  رم�سان  �سهر  اأن  خ�سو�سا  الليل،  من  متاأخر  وقت 
بع�س  يف  واختبارات  درا�سة،  والطالبات  الطالب  لدى 
املراحل، فمن املوؤمل اأن يتعاون اأولياء الأمور يف التغلب 

على جانب ال�سهر والكتفاء بالثالثة اأيام الأوىل ملزاولة 
الأن�سطة، وتعويد الأبناء على النوم املبكر وال�ستيقاظ 
بهمة وحيوية كبرة، ون�ساط فاعل ليتعود الأبناء على 
اأمامه  اأن  الطالب  وي�ست�سعر  الــدوؤوب  والعمل  اجلدية 
خلدمة  واحليوية  اليقظة  منه  يتطلب  طويال  م�سوارا 
دينه ووطنه املعطاء ومواكبة التطور، واأن يعي الطالب 
بلدنا  لنه�سة  بها  القيام  املطلوب  الأعمال  اأن  والطالبات 
احلبيب تقوم على �سواعد ال�سباب وال�سابات، ويجب اأن 
يكون لوزارة التعليم دور فاعل يف هذا اجلانب بالتعاون 
وال�سركات  واخلـــراء  اجلامعات  مــن  املحا�سرين  مــع 
مع  بالتن�سيق  وغرها  و�سابك  اأرامكو  ك�سركة  العمالقة 

الإدارات العامة للتعليم.

برنامج توعوي 
والتعليمي  الــربــوي  امل�ست�سار  اأو�ــســح  ــــدوره،  ب
ال�سديد،  لالأ�سف  قائال:  الدها�س  دحيم  بن  عبدالله 
تتغر  ال�سعودي  املجتمع  لدى  البيولوجية  ال�ساعة 
مع دخول اأول ليلة من ليايل ال�سهر الف�سيل وت�ستمر 
و�سع  على  �سلًبا  ينعك�س  ما  الفطر؛  عيد  اأيــام  طــوال 
الطالب والطالبات، خا�سة يف ظل ا�ستمرار الدرا�سة 

هذا العام يف �سهر رم�سان وكذلك يف الأعوام القادمة، 
اأولياء  كاهل  على  يقع  الأكــر  العبء  اأن  اإىل  م�سًرا 
ل�ساعات  ولو  النوم،  على  اأبنائهم  تعويد  يف  الأمــور 

حمدودة يف الليل.  
والولئم  الجتماعية  املنا�سبات  تت�سبب  واأ�ــســاف: 
ال�سهر؛  على  التعود  يف  العيد  ليايل  خالل  تقام  التي 
نظًرا لإقامة هذه الولئم يف الفرة امل�سائية، ما يعزز 
م�سًرا  ال�سهر،  ب�سرورة  ال�سن  �سغار  لدى  ال�سعور 
وجبة  لتكون  الظهر  فــرة  يف  الــولئــم  اإقــامــة  اأن  اإىل 
غداء اأف�سل لتجنب ال�سهر لفًتا اإىل اأن غالبية الأ�سر 
كــاأوقــات  العيد  اأيـــام  خــالل  الليل  �ساعات  تخ�س�س 
لــلــخــروج والــتــنــزه والـــذهـــاب اإىل مــالعــب ومــالهــي 

الأطفال، ما يت�سبب يف تعويدهم على ال�سهر.  
قبل  مــن  توعوية  بــرامــج  تنفيذ  �ــســرورة  اإىل  ولفت 
املدار�س ت�ستهدف اأولياء الأمور والطالب والطالبات 
النواحي  على  ال�سهر  اأ�ــســرار  لبيان  �سواء  حد  على 
اأن  اإىل  م�سًرا  والتعليمية،  واجل�سمانية  ال�سحية 
وعدم  الالمبالة  على  ال�سن  �سغار  يعود  قد  ال�سهر 
الدرا�سي  حت�سيلهم  على  �سلًبا  ينعك�س  ما  الهتمام، 

خالل العام.

خطوات التعديل 
ا�ست�ساري  بري�سايل  احلكيم  عبد  بن  رجب  الدكتور   
الطب النف�سي مب�ست�سفى احلر�س الوطني وم�ست�سفى 
يعرف  مــا  اأو  احليوية،  ال�ساعة  اأن  اأكــد  الــعــام  حــراء 
ول  تعد  ل  التي  النعم  من  تعد  البيولوجية  بال�ساعة 

حت�سى جلميع املخلوقات عامة ولالإن�سان خا�سة.
ال�ساعة  تلك  تتاأثر  اأن  ميكن  احلــيــاة  ن�سق  تغر  مــع 
كتناول  اخلاطئة  ال�سلوكيات  وبع�س  ال�سهر  نتيجة 

الغذاء غر ال�سحي، وعدم ممار�سة الريا�سة.
حزمة  بــاتــبــاع  البيولوجية  ال�ساعة  تعديل  وميــكــن 
قدر  املنبهات  تناول  من  التقليل  منها  اخلطوات؛  من 
الإمكان، والذهاب اإىل غرفة النوم من 2 اإىل 3 �ساعات 
اأبكر من الوقت املعتاد، وال�ستيقاظ املبكر قبل الوقت 
املعتاد مبعدل �ساعة اإىل �ساعتني ، والتعر�س املبا�سر 

لأ�سعة ال�سم�س بعد ال�ستيقاظ. 
 وتناول وجبة الإفطار لأهميتها، وممار�سة الريا�سة 
وقت ال�سباح مع �سرب املاء ب�سكل م�ستمر، والبتعاد 
اأو  والتوقف  وال�سارة،  الد�سمة  الأغــذيــة  تناول  عن 

التقليل من التدخني.

نايف الربكاتي عبداهلل الدها�سعبد املنان معمور

اأحمد الُعمري

علي م�سواح 

يتصدر قائمة التحديات التي 
تواجه الطالب والموظفين .. 

صداع »الساعة البيولوجية« عارض مؤقت

وسائل توعوية من قبل أولياء األمور لتغيير النظام العشوائي

مزاولة الرياضة وقت 
الصباح مع شرب الماء 

بشكل مستمر

فتح الستائر لياًل لتسمح 
بدخول أشعة الشمس 

للغرفة صباحًا

اإيقاع  قــال:  نف�سي  طب  اأخ�سائي   – ال�سعب  �سعد  ريــان  الدكتور 
ال�ساعة البيولوجية عبارة عن دورة مدتها 24 �ساعة، تبداأ بالنهو�س 
اإبقاء  فاإن  لذا  والظالم؛  ال�سوء  بوا�سطة  �سبطها  ويتم  ال�سرير  من 
يف  ي�ساعدان  �ساطعة  ال�سباح  واأ�ــســواء  منخف�سة  امل�ساء  اأ�ــســواء 
املحفز  الظالم  يعتر  حيث  البيولوجية؛  ال�ساعة  رمت  على  احلفاظ 
الرئي�س للنوم، فم�ستوى امليالتونني يرتفع عندما تنطفئ الأ�سواء، 
ويف معظم تاريخ الب�سرية تطفئ الأ�سواء عند غروب ال�سم�س، اأي 
حوايل ال�ساعة 6-8 م�ساًء لكن الآن مع الأجهزة اللوحية والهواتف 
الذكية وامل�سابيح الكهربائية، �سرنا ندفع اإىل م�ستويات امليالتونني 

اإىل احلافة وعواقب ذلك وخيمة لدرجة اأن اجلمعية الطبية الأمريكية 
اأدرجت �سوء امل�ساء على اأنه خطر على ال�سحة. اأما بالن�سبة لـ "حمرك 
النوم" فهو القوة التي تراكم كلما طالت مدة بقائنا م�ستيقظني. اأي 
حرفيًا دواء النوم الطبيعي جل�سمك األ وهو الدينو�سني حيث تبداأ 
على  ويراكم  ن�ستيقظ  عندما  الرتفاع  يف  الدينو�سني  م�ستويات 
اأكر فاأكر. فاذا ا�ستيقظت  مدار اليوم، مما يجعلنا ن�سعر بالنعا�س 
مبكًرا وجتنبت القيلولة، ف�سوف يرتفع الدينو�سني لديك، مما يزيد 
من احتمالية دخولك يف النوم يف نهاية اليوم. وهذه اإحدى الطرق 

التي ي�سحح بها اجل�سم نف�سه. 
ريان ال�سعب

األضواء تساعد في الحفاظ على الرتم

تقارير مشجعة 
اأكد الدكتور اأحمد الُعمري مدير عام تعليم منطقة ع�سر اأننا �سعداء جدا بانتظام الطالب 
م�سجعة  وامل�سرفات  امل�سرفني  من  التقارير  وكانت  للدرا�سة،  الأول  اليوم  يف  والطالبات 
املتغيبني  وحتى  املائة  يف  لع�سرين  ي�سل  مل  اأنه  فوجدنا  الغياب  ن�سبة  ق�سنا  حيث  جــدًا؛ 
اأغلبهم من اجلن�سني، وقدم اأولياء اأمورهم اعتذارات مررة من البنني والبنات، واعتمدنا 
الدوام ال�سيفي الذي يبداأ ال�ساعة ال�سابعة اإل ربع، واأ�سكر الزمالء قائدي وقائدات املدار�سة 

انتظام املدار�سة وتهيئتها قبل الدوام، وهم اأ�سا�س النجاح؛ لأنهم الذين يف امليدان الربوي.
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الريا�ض - البالد
املرحلة  املعدنية  والــروة  ال�سناعة  وزارة  اأطلقت   
الثانية من "امل�سح ال�سناعي"، داعيًة جميع املن�ساآت 
بياناتها  حتديث  �سرعة  اإىل  اململكة  يف  ال�سناعية 
الرقمية  البوابة  عرب  2022م  عــام  من  الأول  للربع 

للوزارة.
ال�سناعية  املن�ساآت  يف  �سركاءها  الــوزارة  دعت  كما 
اإلكرتوين  ب�سكل  امل�سانع  بيانات  تقدمي  �سرعة  اإىل 
ــكــرتوين  الإل امل�سح  منـــوذج  تعبئة  عــرب  ومــبــا�ــســر، 
مبينًة   ، احلــايل  مايو   21 يوم  نهاية  قبل  لذلك  املعد 
اأن هذا الإجراء �سي�ساعد املن�ساآت يف ال�ستفادة من 
اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها الوزارة، وي�سمن 
اآلـــيـــات تــراعــي  عـــدم تــوقــفــهــا، حــيــث تتبع يف ذلـــك 

املحافظة على خ�سو�سية امل�سانع و�سرية بياناتها.
هذا  اأن  املعدنية  والــروة  ال�سناعة  وزارة  واأكــدت 
القطاع  يف  ال�سفافية  تعزيز  اإىل  يــهــدف  الإجــــراء 

ال�سناعي، وي�سهم يف تكوين قاعدة بيانات �سناعية 
منو  يدعم  مبا  القرار  ومتخذ  امل�ستثمر  ُتفيد  متينة، 

ال�سناعة ال�سعودية.
بياناتها  حتدث  مل  التي  بامل�سانع  الــوزارة  واأهابت 
قبل  بذلك  التعجيل  �سرعة  اإىل  املا�سية  الفرتة  خالل 
للتنظيم  التنفيذية  الالئحة  ملخالفتها  اإداريــًا  اإنذارها 
اإجــراءات لحقة قد  ال�سناعي املوحد، ويلي الإنــذار 

يتاأثر منها ال�سجل ال�سناعي للم�ستثمر.
ال�سامي  الأمـــر  �سوء  يف  ال�سناعي  امل�سح  ويــاأتــي 
التنظيم  نظام  على  املوافقة  ب�ساأن  ال�سادر  الكرمي 
ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
التزام  على  التنفيذية  لئحته  ن�ست  الــذي  العربي، 
ال�سجل  يف  املقيدة  ال�سناعية  امل�سروعات  اأ�سحاب 
وكذلك  دوري،  ب�سكل  بياناتها  بتحديث  ال�سناعي 
عند  ال�سناعي  املــ�ــســروع  بيانات  بتعديل  اللــتــزام 

حدوث اأي تغيري يف هذه البيانات.

تبوك - البالد
املتخ�س�سة  تبوك،  القت�سادية مبنطقة  القطاعات  ت�سهم 
ال�سركات  مــن  العديد  جــانــب  اإىل  الــغــذائــي  الإنــتــاج  يف 
املنت�سرة يف خمتلف املناطق، يف حتقيق الأمن الغذائي؛ 
بالقطاع  النهو�س  يف  كبري  ب�سكل  اأ�ــســهــم  الـــذي  الأمـــر 
ت�سويق  نطاق  وتو�سيع  امل�ستثمرين  اأداء  على  وانعك�س 
منتجاتهم داخل املنطقة، و�سخ الفائ�س لالأ�سواق املحلية 

واخلليجية.
الغذائي  الأمــن  اأهــم روافــد  "الدواجن" اأحــد  ويعد قطاع 
املــنــطــقــة 4  الــقــطــاعــات، حــيــث تــ�ــســم  املـــــوازي ملختلف 
اإنتاجية تتجاوز  م�ساريع كربى لإنتاج الدواجن، بطاقة 
مير  الــذي  �سنويًا،  الالحم  الدجاج  من  طائر  ماليني  الـــ7 
يف  املتمثلة  الوقائية  الإجـــراءات  من  دقيقة  مراحل  عرب 
اإىل  املناعة،  لرفع  والفيتامينات  الدورية،  التح�سينات 

الـ  يقارب  ما  الذي ميثل  الأمن احليوي  اإجــراءات  جانب 
75% من الإجراءات الوقائية بتلك امل�ساريع.

الدواجن  اململكة من  الذاتي يف  وارتفعت ن�سبة الكتفاء 
الن�سبة  رفع  وت�ستهدف  اجلــاري،  العام  خالل   %60 اإىل 
لـ80% بحلول 2025 ، وتعد من اأعلى دول العامل ا�ستهالكًا 
اإىل نحو 1.5 مليون طن،  الدواجن، حيث ي�سل  للحوم 
الفرد  ا�ستهالك  ن�سبة  يف  عامليًا  الثالث  الرتتيب  وحتتل 

مبتو�سط ا�ستهالك نحو 50 كليوجرام �سنويًا.
�سناعة  توطني  يف  التو�سع  نحو  اململكة  لتوجه  ودعما 
الــبــيــئــة واملـــيـــاه والـــزراعـــة  اأقـــامـــت وزارة  ـــدواجـــن،  ال
الأو�ــســط  ال�سرق  معر�س  مــار�ــس  منت�سف  ال�سعودية، 
يف  "امل�ساهمة  �سعار  حتت  الأوىل  ن�سخته  يف  للدواجن 
تعزيز الأمن الغذائي"، مب�ساركة �سناع القرار واملهنيني 

يف القطاع من �سركات وهيئات حكومية.

الريا�ض - البالد
ارتــفــعــت ا�ــســتــثــمــارات الأجـــانـــب غــري املــوؤ�ــســ�ــســني 
 28 يف   املنتهي  الأ�سبوع  خالل  ال�سعودي  بال�سوق 
ال�سوق  اإجــمــايل  مــن   %10.08 اإىل   2022 اأبــريــل 
�سبقه،  الــذي  الأ�ــســبــوع  بنهاية   %10.06 بـ  مقارنة 
لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون "اأرامكو" 352 مليار ريال.
املوؤ�س�سني  غري  الأجانب  امل�ستثمرين  ملكية  ومتثل   
ــتــثــمــريــن املــوؤهــلــني  ـــة واملــ�ــس )اتـــفـــاقـــيـــات املـــبـــادل
احل�س�س  ت�سمل  ل  بينما  املقيمني(،  وامل�ستثمرين 

ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سني.
يف  اخلليجيني  امل�ستثمرين  ملكية  وبخ�سو�س   

الأ�سبوع  خــالل  ا�ستقرت  فقد  ال�سعودي،  ال�سوق 
املنتهي يف 28 اأبريل عند 1.77% من اإجمايل القيمة 
لت�سل  "اأرامكو"،  بــدون  املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية 

قيمة ملكيتهم اإىل 61.9 مليار ريال.
الأجانب  للم�ستثمرين  الإجمالية  امللكية  وارتفعت   
الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  �ساملة  "اأرامكو"  بــدون 
 12.05 اإىل  لت�سل   %0.05 بـ  الأ�سبوع   نف�س  خالل 

%، وبلغت قيمتها 420.56 مليار ريال.
"اأرامكو"  بدون  املوؤ�س�سون  الأجانب  املالك   وميثل 
ما ن�سبته 1.96 % من اإجمايل ملكية الأجانب خالل 

الأ�سبوع ما يعادل 68.6 مليار ريال.

250 وجهة خارجية مباشرة وتدشين ناقل جوي جديد

 تحديث السجل اإللكتروني 
للمنشآت الصناعية

 4 مشاريع إلنتاج الدواجن بتبوك

352 مليار ريال ملكية األجانب بالسوق السعودية

عبد العزيز بن سلمان: أمن الطاقة الركيزة األهم للنمو االقتصادي
الريا�ض - البالد

الأمـــري عبد  الطاقة  اأكــد وزيــر   
اأمــن  اأن  �ــســلــمــان،  بــن  الــعــزيــز 
ــة هـــو الــركــيــزة الأهــــم،  ــطــاق ال
حتقيق  دونـــــه  مـــن  ميــكــن  ول 
ول  القت�سادي  النمو  اأهـــداف 
يف  مبــا  الــعــامل،  يف  ال�ستدامة 
ذلك التعامل مع التغري املناخي. 
الــعــمــل جــار  اإن  �ــســمــوه  وقــــال 
وابتكار  املحركات  ت�سنيع  على 
ــــــواع جـــديـــدة مـــن الـــوقـــود،  اأن
م�سيفا اأنه ميكن اأن تكون هناك 
لإعــادة  الكربون  من  خمرجات 
اأخـــرى،  ملنتجات  ا�ستخدامها 
مل  جـــزء  اأي  نـــرتك  وقال:"لن 
كل  مــن  و�سن�ستفيد  ي�ستخدم 

نقطة من هذه املواد".
يف  كلمته  خــالل  �سموه  وقـــال   
الطريان" يف  م�ستقبل  "موؤمتر 
على  تعمل  اململكة  اإن  الريا�س: 
تكون  واأن  اأهــدافــهــا،  حتقيق 
جزءا من احلل ومزودا للحلول 

جتاه بقية دول العامل.  
ي�سل  اأن  الطاقة  وزيــر  وتوقع 
ال�سفري  احلــيــاد  اإىل  الــعــامل 
على  احلــ�ــســول  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 

اأعلى،  اأمان الطاقة يف م�ستوى 
مع  تعمل  الــوزارة  اأن  اإىل  لفتا 
وزارة النقل على تقدمي احللول 
بطريقة �سمولية على الرغم من 
التحديات،  مــن  العديد  وجــود 
الكربون  اإعادة تدوير  اأن  مبينا 
اأمران  النبعاثات  من  والتقليل 

مهمان لتحقيق ال�ستدامة.  
على  تعمل  الــــوزارة  اأن  وذكـــر 
ابـــتـــكـــار اأنــــــــواع جــــديــــدة مــن 
ـــوقـــود، وتـــوؤمـــن بــ�ــســدة بــاأن  ال
الكربون  من  املنخف�س  الوقود 
�سيكون حتول، حيث اإن الوقود 
اجلــديــد،  الجتـــاه  هــو  امل�سنع 
حـــيـــث يـــكـــون ذلـــــك مــــن خـــالل 
اإن�ساء وتكوين عنا�سر خمتلفة 
امل�سادر  مــن  النــبــعــاثــات  تقلل 
الأ�ــســا�ــســيــة واإعـــــادة خمــرجــات 
�سمن  ل�ــســتــهــالكــهــا  الــكــربــون 

منتجات اأخرى. 
بني  الــفــجــوة  اأن  اإىل  ـــار  واأ�ـــس
واأ�سعار  اخلــام  النفط  اأ�ــســعــار 
وقــــــود الــــطــــائــــرات والــــديــــزل 
يف   %  60 نحو  تبلغ  والبنزين 
نق�س  ب�سبب  احلــــالت  بع�س 

طاقة التكرير.  

أطلق اإلستراتيجية الوطنية للطيران.. الجاسر: 

100 مليار دوالر استثمارات مستهدفة في النقل واللوجستية

بحث التكامل االقتصادي الخليجي 
الريا�ض - البالد

بدول  املالية  وزارات  وكــالء  جلنة  عقدت 
العربية  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  جمل�س 
يف  اأمــ�ــس  وال�ستني،  اخلام�س  اجتماعها 
التعاون  جمل�س  لــدول  العامة  الأمانة  مقر 
اخلــلــيــجــي يف مــديــنــة الـــريـــا�ـــس، وذلـــك 
حت�سريًا لالجتماع ال�ساد�س ع�سر بعد املئة 
للجنة التعاون املايل والقت�سادي برئا�سة 

اململكة. 
لل�سيا�سات  املالية  وزيــر  م�ساعد  واأكــد   
عبدالعزيز  الدولية  والــعــالقــات  املالية 
العقبات  اململكة  بتذليل  التزام  الر�سيد، 
يف  املجل�س  دول  بني  التن�سيق  لتعزيز 

كافة املجالت، ومن ذلك حتقيق التكامل 
بناء  املــنــ�ــســود  اخلليجي  القــتــ�ــســادي 
وتاأ�سي�س  القت�سادية،  التفاقية  على 
اخلليجية  وال�سوق  اجلمركي،  الحتــاد 
ـــوحـــدة  ال اإىل  و�ــــســــوًل  املـــ�ـــســـرتكـــة، 

القت�سادية، باإذن الله.  
العالقة  ذات  املوا�سيع  الجتماع  وناق�س 
اخلليجية،  القت�سادية  التفاقية  بتطبيق 
اخلليجية  وال�سوق  اجلمركي،  والحتـــاد 

امل�سرتكة.
واختتم الجتماع اأعماله بتو�سيات للجنة 
التعاون املايل والقت�سادي ب�ساأن موا�سيع 

اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى. 

الريا�ض - البالد
اإن  اجلا�سر:  �سالح  النقل  وزيــر  قــال 
باأكر  ا�ستثمارات  �ست�ستقطب  اململكة 
من 100 مليار دولر يف القطاع العام 
احلايل.  العقد  نهاية  حتى  واخلا�س 
جاء ذلك على هام�س"موؤمتر م�ستقبل 
الطريان"، الذي انطلقت اأعماله اأم�س 
 2000 مبــ�ــســاركــة  ــــام  اأي  3 وت�ستمر 

عار�س من 60 دولة.
ــــق اجلـــا�ـــســـر خـــــالل املـــوؤمتـــر  واأطــــل
للطريان   الــوطــنــيــة  ال�ــســرتاتــيــجــيــة 
مبا�سرة  وجهة   250 ت�ستهدف  التي 

وتد�سني  اململكة،  مــطــارات  واإىل  من 
احلركة  وم�ساعفة  جديد،  جوي  ناقل 

اجلوية اإىل ثالثة اأ�سعاف.
مليارية  �سفقات  املــوؤمتــر  و�سي�سهد 
اأكــر  توقيع  �سيتم  حيث  مــرة؛  لأول 
اتفاقية ومذكرة تفاهم، ف�سال  من 50 
ال�سراكات  مــن  كبري  عــدد  توقيع  عــن 
واخلا�سة،  احلكومية  القطاعات  بني 
للطريان  الــعــامــة  الهيئة  تطلق  كــمــا 
لتوحيد  مبادرة  ال�سعودية  يف  املدين 
الإجــــــــــراءات والــ�ــســيــا�ــســات حــيــال 
املتطلبات ال�سحية لدعم تعايف قطاع 

الطريان من اآثار جائحة كورونا.
ــم املـــــوؤمتـــــر حتــت  ــظــي ــن ويـــــنـــــدرج ت
ال�سعودية  ال�سرتاتيجية  م�ستهدفات 
لتوفري  اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل 
ي�ساهم  ما  مليارية،  ا�ستثمارية  فر�س 
للطريان  مركز  اإىل  اململكة  بتحويل 
مليون   330 وبــا�ــســتــقــطــاب  الــعــاملــي 

م�سافر بحلول 2030.
اجلل�سات  من  عــددا  املــوؤمتــر  وي�سهد   
متحدثا،   120 مب�ساركة  احلــواريــة، 
تركز على 3 حماور رئي�سة هي: النمو 

والبتكار وال�ستدامة.

الريا�ض- البالد
اأعلن رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين، عبد العزيز 
الدعيلج، اإطالق �سيا�سة ال�سفر اجلوي املتناغم، بهدف 
املتطلبات  حــيــال  والــ�ــســيــا�ــســات  الإجــــــراءات  تــوحــيــد 
الــقــطــاع مــن جــائــحــة فــريو�ــس  تــعــايف  لــدعــم  ال�سحية 

"كورونا".
م�ستقبل  "موؤمتر  اأعـــمـــال  افــتــتــاح  خـــالل  ـــح  واأو�ـــس
تهدف  املتناغم،  اجلوي  ال�سفر  �سيا�سة  اأن  الطريان"، 
اإىل جعل ال�سفر الدويل اأب�سط واأ�سهل واأكر اإمتاعًا من 
الذي  ال�سفر،  مبتطلبات  املرتبط  اللتبا�س  اإزالة  خالل 
يحول دون حجز املاليني من النا�س للرحالت اجلوية.

منظمة  مع  بالتعاون  و�سعت  التي  املبادرة  اأن  واأبــان 
الطريان املدين الدويل التابعة لالأمم املتحدة )اإيكاو(، 
بال�سفر  املرتبط  اللتبا�س  مــن  التخل�س  اإىل  تــهــدف 
ــطــريان واجلــهــات  ــركــاب و�ــســركــات ال الــــدويل لـــدى ال
يقدم  واحــد  رقمي  م�سدر  اإن�ساء  خالل  من  احلكومية 
اآخر املعلومات وامل�ستجدات بو�سوح و�سفافية ويحدد 

متطلبات الدخول جلميع الدول امل�ساركة.
لتكون  الــكــامــل،  بــدورهــا  قامت  اململكة  اأن  ــاف،  واأ�ــس
2016م  يف  دولر  مليون  وقدمت  اأمانا  اأكــر  ال�سماء 
جمــال  يف  املــبــادريــن  املــ�ــســتــخــدمــني  لــدعــم  و2019م 

الطريان.

السفر الجوي المتناغم
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الحوثي يمارس الترهيب ونهب األموال
البالد – حممد عمر          

احلالية  املرحلة  اأن  مينيون  �شيا�شيون  اعترب 

م�شروع  عــلــى  للق�شاء  كــبــرة  جــهــودا  تتطلب 

الطاقات  توحيد  اأن  موؤكدين  الفار�شي،  التمدد 

معاناة  �شينهي  االنقالبية  احلوثي  ملي�شيا  �شد 

االأمــــوال  ينهبون  ــيــن  االإرهــاب الأن  اليمنين؛ 

تريد  خارجية  جهات  م�شلحة  يف  لت�شخرها 

الت�شامن  فـــاإن  لــذلــك  الــيــمــن واملــنــطــقــة،  تــدمــر 

والوقوف خلف جمل�س القيادة الرئا�شة اليمني 

يــعــيــد مــوؤ�ــشــ�ــشــات الـــدولـــة املــخــطــوفــة مــن قبل 

وال�شالم  احلرية  ويحقق  االإجرامية،  امللي�شيا 

اليمنية  االإعالم  واال�شتقرار. وقال وكيل وزارة 

له  الر�شمي  االإعــالم  اإن  لـ"البالد":  ربيع  اأحمد 

اإ�ــشــنــاد جــهــود جمل�س  فــاعــل ورئــيــ�ــس يف  دور 

االأهــداف  لتحقيق  واحلكومة  الرئا�شي  القيادة 

امل�شروع  على  االنت�شار  راأ�شها  وعلى  املرحلية، 

اخلطاب  جــودة  وحت�شن  اليمن  يف  االإيــــراين 

االإعالمي احلكومي؛ ملا من �شاأنه حتقيق ال�شالح 

االإيــجــابــيــة  اجلــهــود  عــلــى  مثنيا  لليمن،  الــعــام 

خ�شو�شا  اليمنية  االإعــالم  وزارة  من  املبذولة 

بعد م�شاورات الريا�س التي متخ�س عنها ميالد 

يف  والكلمة  ال�شف  لتوحيد  الرئا�شي  املجل�س 

اأن العاملن يف و�شائل  وجه امللي�شيا، الفتا اإىل 

االإعالم املختلفة؛ حكومية وغر حكومية دعموا 

لتخلي�س  االنــقــالبــيــن  �ــشــد  الــوطــنــيــة  املــعــركــة 

الــ�ــشــعــب مــن املــعــانــاة، حــاثــا جمــلــ�ــس الــقــيــادة 

االهتمام  مــن  مــزيــد  اإىل  واحلــكــومــة  الــرئــا�ــشــي 

و�شائل  واإ�شناد  ومنت�شبيه  الر�شمي،  باالإعالم 

االإعالم الر�شمية التي متثل النافذة االأهم، التي 

اليمني  ال�شعب  احلكومة  خاللها  مــن  تخاطب 

مبختلف مكوناته واأطيافه.

اإب  حمافظة  اأول  وكيل  اأكــد  ذاتــه،  ال�شياق  يف 

اأن ت�شكيل  لـ"البالد"،  الدعام  الواحد  حممد عبد 

قلوب  يف  االأمــل  اأعــاد  الرئا�شي  القيادة  جمل�س 

التغير،  بهذا  ا�شتب�شروا خرا  الذين  اليمنين، 

معتربين اأنه بداية  الن�شر و�شيخلق اأمال كبرا 

�شيطرة  مبــنــاطــق  املــوجــوديــن  اليمنين  لـــدى 

ميلي�شيا احلوثي وباملناطق االأخرى.

باقي  مــثــل  مثلها  اإب  حمــافــظــة  اأن  اإىل  ولــفــت 

املحافظات، تنتظر قرارات حا�شمة من املجل�س، 

فى  املوؤ�ش�شات  دعم  تتطلب  جديدة  مرحلة  لبدء 

اأ�شكال  واإنهاء  املوؤ�ش�شي  العمل  وتعزيز  الدولة 

اجلماعي  والعمل  الفا�شدين  وحما�شبة  الف�شاد 

احلوثي  ملي�شيا  اأن  اإىل  م�شرا  اليمن،  خلدمة 

وت�شببت  اإب  حمافظة  يف  عارمة  فو�شى  خلقت 

يف كثر من اجلرائم االإرهابية التي تنوعت بن 

القتل واخلطف والنهب واالقتحامات والت�شريد 

منازل  فجرت  كما  املــوت،  حتى  تعذيب  وجرائم 

وجندت  املديريات  خمتلف  يف  القبائل  �شيوخ 

االأطفال اإجباريا لدعم م�شروعها االإرهابي، واآن 

االأوان الإيقاف هذا االإجرام.

من جهة ثانية، جدد وزير اخلارجية اليمني اأحمد 

بن مبارك، التزام احلكومة بتنفيذ الهدنة، داعيًا 

املجتمع الدويل لل�شغط على امليلي�شيا للمحافظة 

مطالبا  لل�شالم،  كنافذة  وا�شتغاللها  الهدنة  على 

املجتمع الدويل اأي�شًا بال�شغط على امليلي�شيات 

لالإجراءات  وفقا  �شنعاء  مطار  رحالت  لت�شغيل 

ب�شرورة  اليمني  الوزير  ونا�شد  عليها.  املتفق 

تعز  ملحافظة  تو�شل  طرق  فتح  اأجــل  من  العمل 

كاأولوية اإن�شانية ال حتتمل التاأخر، فرغم مرور 

�شهر على الهدنة، اإال اأن تعّنت امليلي�شيا احلوثية 

مينع حتقيق اأي تقدم ب�شاأن فتح الطرق املوؤدية 

زالــوا  مــا  ال�شكان  اأن  يعني  مــا  وهــو  تعز،  اإىل 

اخلطرة.  البديلة  الطرق  ال�شتخدام  م�شطرين 

ت�شجيل  فــر�ــشــوا  احلــوثــيــن  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــار 

غر  �شفر  بــجــوازات  �شنعاء  مــطــار  يف  ركـــاب 

معرتف بها، ورف�شوا مقرتح احلكومة الإ�شدار 

دون  ال�شفر  جـــوازات  يحملون  ال  ملن  جـــوازات 

املحررة، معتربا  املحافظات  اإىل  لل�شفر  احلاجة 

الهدنة  بنود  تنفيذ  عرقلة  امليلي�شيا  ا�شتمرار  اأن 

يعد متاجرة مبعاناة املواطنن لتحقيق اأجندتها 

ال�شيا�شية، كما لفت اإىل اأن انتقائية امليلي�شيا يف 

اأولويتها  اأن  اأثبتت  الهدنة  حمــاور  مع  التعامل 

هي حت�شيل االأموال لتمويل عملياتها الع�شكرية 

واإثراء قادتها. وتوا�شل ميلي�شيا احلوثي خرق 

يف  القتال  جبهات  خمتلف  يف  االأممــيــة  الهدنة 

واملقاومة  اجلي�س  قوات  التزام  ظل  يف  اليمن، 

امل�شلحة  للقوات  االإعالمي  املركز  ذكر  فقد  بها، 

امليلي�شيا  ارتــكــاب  ر�شد  اجلي�س  اأن  اليمنية، 

احلوثية 126 خرقًا للهدنة خالل يومي اخلمي�س 

جبهات  يف  خرقًا   36 منها  املا�شين،  واجلمعة 

حمافظة حجة، و27 خرقًا جنوب وغرب و�شمال 

مـــــاأرب، و27 خــرقــًا يف جــبــهــات حمــور  غـــرب 

تعز  غــرب  الــربح  تعز، و24 خرقًا يف حمــوري 

وحي�س جنوب احلديدة، و11 خرقًا يف جبهات 

البقع  كــتــاف  اجلـــوف، وخـــرق واحـــد يف جبهة 

�شمال حمافظة �شعدة. وتنّوعت اخلروقات بن 

اإىل  م�شلحة  حوثية  جماميع  ت�شلل  حمـــاوالت 

وا�شتهداف  اليمنية،  للقوات  ع�شكرية  مواقع 

مواقع اجلي�س باملدفعية والعيارات وبالطائرات 

امل�شّرة املفخخة. وكعادتها كل عام منذ انقالبها 

ميلي�شيا  د�ــشــنــت  الــيــمــن،  يف  الــ�ــشــرعــيــة  عــلــى 

يف  الطائفية  ال�شيفية  ـــدورات  ال بــدء  احلــوثــي 

جــمــيــع مــنــاطــق �ــشــيــطــرتــهــا. ودعــــت مــا ت�شمى 

احلوثية،  ال�شيفية"  للدورات  العليا  "اللجنة 
لت�شجيل  �شيطرتها  مناطق  يف  واالأمهات  االآبــاء 

انطلقت  الــتــي  الــــدورات  يف  وبناتهم  اأوالدهــــم 

�شكان  ــال  ق بينما  وجهاد"،  "علم  �شعار  حتــت 

احلوثية  الدعوة  اإن  خمتلفة،  مدن  يف  حمليون 

وال�شكان،  االأهـــايل  مــن  وا�ــشــع  برف�س  قوبلت 

باأفكار  اأدمغتهم  غ�شل  من  تخوفهم  ب�شبب  وذلك 

طائفية، متهيدًا لتجنيدهم والزج بهم يف جبهات 

القتال، كما اأ�شار االأهايل اإىل اأن املراكز ال�شيفية 

للتعبئة  امليلي�شيا  ت�شتغله  مــو�ــشــم  احلــوثــيــة 

املزيد  على  للح�شول  واالأيديولوجية  الطائفية 

من العنا�شر يف تلك املناطق.

ليبيا.. انقسام حاد داخل البرلمان

لبنان.. إقبال كبير على صناديق االقتراع بالخارج

تعليق الجلسة وتلويح باالستقاالت..

طرابل�س - البالد 

اخلالفات  ا�شتمرار  ظــل  ففي  ليبيا،  يف  احلــاد  االنق�شام  تعمق 

علق  الــذي  الربملان  اإىل  ال�شراع  امتد  احلكومتن،  بن  الكبرة 

جماعية  ا�شتقالة  بتقدمي  تلويح  و�شط  )االثــنــن(،  اأم�س  اأعماله 

للنواب قبل ت�شويت مرتقب على م�شروع امليزانية التي طرحتها 

احلكومة  رئا�شة  على  ال�شراع  واأعـــاد  با�شاغا.  فتحي  حكومة 

البالد، يف ظل  الربملان وكل  اإىل  االنق�شام  والدبيبة،  با�شاغا  بن 

اإنها  كل من احلكومتن  تقول  ليبيا، حيث  تعي�شه  �شيا�شي  جمود 

الدويل  واملجتمع  املتحدة  االأمم  حتاول  بينما  بال�شرعية،  حتظى 

اإحياء خطة االنتخابات لتفادي �شيناريوهات عودة احلرب. وقال 

املتحدث با�شم الربملان الليبي عبدالله بليحق: اإن جمل�س النواب 

ناق�س يف جل�شته املا�شية م�شروع قانون امليزانية العامة للبالد، 

املوازنة  جلنة  اإىل  امليزانية  م�شروع  اإحــالــة  مت  اأنــه  اإىل  م�شًرا 

برئا�شة فتحي  الليبية  باملجل�س. واقرتحت احلكومة  والتخطيط 

با�شاغا، ميزانية تقدر بـ94،8 مليار دينار ليبي، خ�ش�شت اأكرث من 

ثلثيها لبندي املرتبات والدعم فقط، فيما الباقي يتوزع على باقي 

االأبواب. وجاءت امليزانية يف 4 اأبواب، خ�ش�س الباب االأول منها 

لـ"املرتبات" بقيمة 41.7 مليار دينار، فيما الباب الثاين )النفقات 

اأما قيمة الباب الثالث  الت�شيرية( خ�ش�شت له 8،6 مليار دينار. 

االإعــمــار  واإعـــادة  التنمية  وبــرامــج  م�شروعات  ن�شيب  مــن  فكان 

الدعم  لنفقات  كان  الرابع  الباب  فيما  مليار،   17،7 له  وُخ�ش�س 

بقيمة 26،6 مليار دينار. واأكد متحدث الربملان، اأن اجلل�شة علقت 

لليوم ملناق�شة ما و�شلت اإليه اللجنة املُكلفة بامل�شار الد�شتوري يف 

اجتماعات القاهرة وما ُي�شتجد من اأعمال. وا�شت�شافت العا�شمة 

بن  �شيا�شية  مــ�ــشــاورات  مــن  االأوىل  اجلــولــة  القاهرة  امل�شرية 

اأعمالها  وعلقت  اأبريل  يف  للدولة"،  "النواب" و"االأعلى  جمل�شي 

على اأن تعقد اجلولة الثانية من امل�شاورات يف 15 مايو اجلاري. 

وا�شتبقت القاهرة لقاءات تلك اللجنة، بعقد اجتماعات مع ال�شفر 

�شالح  عقيلة  املجل�شن  ورئي�شي  نــورالنــد،  ريت�شارد  االأمريكي 

ومتهيد  املجل�شن  بن  اخلــالفــات  تذليل  بهدف  امل�شري،  وخالد 

الطريق الإجناح اأعمال اللجنة. وبح�شب بيان �شادر عن ال�شفارة 

االأمريكية يف ليبيا، فاإن ال�شفر ريت�شارد نورالند، اأكد خالل لقائه 

القاهرة،  يف  امل�شري  خالد  للدولة"  بـ"االأعلى  يعرف  ما  رئي�س 

�شرورة دعم العملية التي تقودها االأمم املتحدة، التي تهدف اإىل 

اأقرب وقت ممكن ح�شبما  برملانية ورئا�شية يف  انتخابات  اإجراء 

يطالب به الناخبون الليبيون.

اإىل ذلك، اأكد رئي�س الربملان الليبي عقيلة �شالح، اأن فتح احلقول 

عادل  ب�شكل  النفط  عوائد  توزيع  اآلية  تثبيت  بعد  �شيتم  النفطية 

على كافة االأقاليم الليبية، معلنا اأنه �شي�شعى جاهدا حللحلة اأزمة 

اإيقاف احلقول النفطية عن العمل.

خ�شو�شا  الليبية،  االأطــراف  بن  ال�شيا�شية  ال�شراعات  واأوقفت 

بن احلكومتن املتناف�شتن، قبل اأيام، معظم اإنتاج النفط الليبي، 

بعدما اأغلق زعماء قبائل يف �شرق وجنوب البالد حقوال وموانئ 

احلايل  احلكومة  رئي�س  ا�شتمرار  على  احتجاجا  رئي�شية  نفطية 

للحكومة  ال�شلطة  ت�شليمه  وعدم  من�شبه  يف  الدبيبة  احلميد  عبد 

بتجميد  وللمطالبة  با�شاغا،  فتحي  برئا�شة  الربملان  من  املكلفة 

حول  التوافق  حــن  اإىل  الف�شاد  مــن  وحمايتها  النفط  اإيــــرادات 

هذا  ت�شّبب  كما  الليبية،  االأقاليم  كافة  على  عادل  ب�شكل  توزيعها 

مما  يوميا،  برميل  األف   600 مبقدار  االإنتاج  تراجع  يف  االإغــالق 

 60 اأدى خل�شائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط الليبية بنحو 

مليون دوالر.

بريوت - البالد 

ب�شال�شة  اللبنانية  االنتخابية  العملية  م�شت 

اجلولة  )االثنن(  اأم�س  انتهت  اإذ  اخلــارج؛  يف 

انــتــخــابــات املغرتبن  مــن  الــثــانــيــة واالأخـــــرة 

ال�شاحل  يف  ــــرتاع  اق �ــشــنــدوق  اآخــــر  بـــاإغـــالق 

اأعلن  بينما  وكندا،  املتحدة  بالواليات  الغربي 

اللبنانية  اخلارجية  وزارة  يف  املغرتبن  مدير 

بلغت  العامة  االقــرتاع  "ن�شبة  اأّن  ها�شم  هــادي 

جّيدة  ن�شبة  وهــذه  كّله  العامل  يف  ـــ%60  ال نحو 

يف  كانت  اقــرتاع  ن�شبة  اأعلى  اأن  موؤكدا  جًدا"، 

يف  واالأدنـــى   %  84 اإىل  و�شلت  حيث  �شوريا؛ 

العراق.

لوج�شتّية  عملّية  اأكــرب  "هذه  اإّن  ها�شم:  وقــال 

م�شتمّرون  ونــحــن  احلــديــث  لبنان  تــاريــخ  يف 

بالعمل لتاأمن و�شول ال�شناديق وا�شتقبالها"، 

مو�شحًا اأن وزارة اخلارجية عملت على معاجلة 

اخلروقات واالأخطاء يف وقتها مبا�شرة؛ حفاًظا 

على ح�شن �شر العملية االنتخابية و�شفافيتها، 

وهذا ما اأ�شاد به اجلميع، ويف طليعتهم االأحزاب 

الرقابية. واأ�شار  االأوروبي والهيئات  واالحتاد 

وزارة  عــمــل  مــن  لي�شت  "اخلروقات  اأّن  اإىل 

اخلارجّية اإّنا من عمل الق�شاء، وعلى اجلهات 

اإىل  الــلــجــوء  �ــشــابــه  مــا  اأو  بــغــن  ت�شعر  الــتــي 

بع�س  اأن  اإىل  ها�شم  ولفت  ال�شحيحة".  اجلهة 

يف  اأيــ�ــشــا  واملــوظــفــن  اخلـــارج  يف  اللبنانين 

االنتخابي،  القانون  يعرفون  ال  االقــرتاع  اأقــالم 

يف  ت�شّبب  ما  وهذا  االأوىل  للمرة  ينتخبون  اأو 

بع�س امل�شاكل اأحياًنا، ولكن باالإجمال امل�شاركة 

اخلــارج  يف  االنتخابية  والعملية  جّيدة  كانت 

ناجحة، م�شرا اإىل اأّن العملية االنتخابية جرت 

والقن�شليات  ال�شفارات  موازنات  من  بتمويل 

املوازنات  بانتظار �شرف  اللبنانية يف اخلارج 

احلكومة  رئي�س  واأ�ــشــاد  لــبــنــان.  م�شرف  مــن 

االقرتاع  عملية  ب�شر  ميقاتي  جنيب  اللبنانية 

يف انتخابات املجل�س النيابي للمغرتبين، فيما 

�شجلت اأبوظبي الن�شبة االأعلى يف االإقبال. وعقد 

ميقاتي اجتماعا مع وزير اخلارجية واملغرتبن 

الرئي�س  حتدث  اخلتام  ويف  بوحبيب،  عبدالله 

ميقاتي اإىل ال�شحفين قائال: "هذه هي زيارتي 

االأ�شبوع  هذا  خالل  اخلارجية  لــوزارة  الثالثة 

االنت�شار،  بالد  يف  االنتخابية  العملية  ملواكبة 

ويف كل مرة يتبن لنا مدى الدقة واملهنية التي 

�شعوبة  رغم  االنتخابية،  العملية  فيها  جتري 

للبنانين  الكبر  "ال�شكر  واأ�ــشــاف:  الو�شع". 

عن  بذلك  وعــربوا  االقــرتاع  يف  �شاركوا  الذين 

الــدول  ن�شكر  كما  االأم.  بوطنهم  تعلقهم  مــدى 

وت�شعرهم  اللبنانين  حتت�شن  التي  امل�شيفة 

التغير  خــالل  ومــن  الــثــاين،  وطنهم  يف  باأنهم 

اللبنانيون يف �شناديق االقرتاع،  الذي ين�شده 

�شتنطلق عملية التعايف ويكون املجل�س النيابي 

اجلديد خرا على لبنان"، م�شيفا: "لقاوؤنا معكم 

يف  �شتجري  التي  االنتخابات  يف  املقبل  االأحــد 

خمتلف االأرا�شي اللبنانية و�شنواكبها بالتاأكيد 

تكون خامتة  اأن  اأمل  على  الداخلية،  وزارة  من 

هذه االنتخابات خرا على لبنان واللبنانين".

دولة   48 يف  اللبنانيون  املغرتبون  واأدىل 

باأ�شواتهم يف االنتخابات الت�شريعية املزمع 

اإجراوؤها داخل البالد خالل منت�شف ال�شهر 

اجلـــــاري. وتــعــد هـــذه اال�ــشــتــحــقــاقــات هي 

�شهدها  عارمة  �شعبية  انتفا�شة  بعد  االأوىل 

2019، طالبت بتنحي الطبقة  لبنان خريف 

التدهور  م�شوؤولية  وحملتها  ال�شيا�شية، 

ينخر  الــذي  والف�شاد  واالقت�شادي،  املــايل 

موؤ�ش�شات الدولة.

موسكو تؤكد استمرار 
المحادثات مع كييف

مو�صكو - البالد

بن  الع�شكري  الت�شعيد  خ�شم  يف 

ـــيـــة  ــة واالأوكـــران ــي ــش ــرو� ـــوات ال ـــق ال

مو�شكو  اأكدت  املا�شية،  االأيام  خالل 

مل  اجلـــانـــبـــن  ـــن  ب ـــات  ـــحـــادث امل اأن 

املفاو�شن  كبر  اأو�شح  اإذ  تتوقف؛ 

اأم�س  ميدين�شكي،  فالدمير  الرو�س 

تهدف  املــفــاو�ــشــات  اأن  ـــن(،  ـــن )االث

ير�شي  ــنــزاع  ــل ل حـــل  اإىل  لــلــتــو�ــشــل 

حاليا  وجتــري  البلدين،  بن  ال�شالم 

مو�شكو  واتهتمت  االإنـــرتنـــت.  عــرب 

بتعطيل  ــق،  ــاب ــش � وقــــت  يف  كــيــيــف 

تقارير  عــرب  وعرقلتها،  املــحــادثــات 

زعمت وقوع فظائع وجرائم ارتكبتها 

الحقا  واكت�شفت  الرو�شية،  القوات 

ــة.  ــي ــران االأوك العا�شمة  حمــيــط  يف 

واأرخت تلك االتهامات بوجود مقابر 

جــمــاعــيــة، وتــ�ــشــفــيــات وجـــثـــث يف 

املباحثات،  على  بظاللها  الــطــرقــات 

يبدو رغم  ما  تتوقف على  اأنها مل  اإال 

على  مو�شكو  ت�شر  وفيما  ذلــك.  كــل 

وحماية  الغربية  اجلــارة  �شالح  نزع 

الناطقن باللغة الرو�شية يف ال�شرق 

من  منعها  عــن  فــ�ــشــال  االأوكـــــــراين، 

االن�شمام اإىل حلف �شمال االأطل�شي، 

وحماية  با�شتقاللها  كييف  تتم�شك 

اأمنية  ب�شمانات  مطالبة  اأرا�شيها، 

دولية، متنع وقوع اأي هجوم رو�شي 

يف امل�شتقبل. وبينما اقرتح م�شوؤول 

ــة يف االحتـــاد  الــ�ــشــيــا�ــشــة اخلــارجــي

اأم�س،  بوريل،  جوزيب  االأوروبـــي، 

الرو�شية يف اخلارج،  االأموال  حجز 

اعترب نائب وزير اخلارجية الرو�شي 

تلك  مــثــل  اأن  غــرو�ــشــكــو  األــكــ�ــشــنــدر 

اخلطوة غر قانونية وتقو�س الثقة 

االقــرتاح  هــذا  اأن  معتربا  ــا،  ــاأوروب ب

للعالقات  اأ�ــشــا�ــشــي  بــتــدمــر  اأ�ــشــبــه 

هذه  اتخذت  "اإذا  واأ�شاف  الدولية. 

ـــيـــن  الــــقــــرارات �ــشــتــ�ــشــرب االأوروب

وتقو�س  املــايل،  والنظام  اأنف�شهم، 

الثقة يف اأوروبا والغرب ب�شكل عام، 

القانون،  عن  تاما  خروجا  تعد  الأنها 

بل تدخل �شمن �شريعة الغاب".

امل�شتمرة  اأوكرانيا  م�شاعي  وو�شط 

االأوروبـــي،  االحتـــاد  اإىل  لالن�شمام 

التي ت�شارعت بعد العملية الع�شكرية 

فرباير  يف  اأرا�شيها،  على  الرو�شية 

املفو�شية  رئي�شة  اأعلنت  املــا�ــشــي، 

االأوروبــيــة اأور�ــشــوال فــون ديــر الين 

ال�شبع  مــع جمــمــوعــة  نــاقــ�ــشــت  ــا  ــه اأن

ـــــي  ــار االأوروب ــش ــ� دعـــم االحتـــــاد وامل

قد  املوقف  اأن  اإىل  الفتة  الأوكــرانــيــا، 

وقالت:  املقبل.  يونيو  �شهر  ي�شدر 

اإنها ناق�شت مع جمموعة ال�شبع دعم 

االحتاد االأوروبي للملف االأوكراين، 

لتلقي  تتطلع  املفو�شية  اأن  م�شيفة 

ع�شوية  ا�شتبيان  عــلــى  االإجـــابـــات 

االحتاد.
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جدة ــ خالد بن مر�ضاح           

�شمن  للبخوت  جــدة  نــادي  افتتاح  فعاليات  �شهدت 

"املارينا" كثافة  مبنطقة   ،2022 جدة  مو�شم  برامج 

البحر  اأجواء  الهدوء يف  يف ح�شور ع�شاق جل�شات 

بحرية  �شياحية  مارينا  اأول  تعترب  وهي  ال�شاحرة، 

الألعاب  عرو�ض  على  الفتتاح  وا�شتمل  اململكة.  يف 

النارية، وقد تفاعل اجلمهور مع ت�شكيالتها املبهرة؛ 

اإىل جانب عدٍد من العرو�ض احلية.

العديد  جــدة  مو�شم  لـــزوار  اليخوت  مارينا  وتــقــّدم 

تتمّيز  حيث  املطلة،  واملقاهي  املطاعم  خيارات  من 

كاإحدى  البديعة  البحرية  باإطاللتها  املارينا  منطقة 

البحرية،  الواجهة  على  جماًل  املو�شم  مناطق  اأكــر 

وتنوع اخليارات فيها، كما ت�شم العديد من املطاعم 

املتنوعة  املتاجر  من  وجمموعة  الفاخرة،  واملقاهي 

لالأزياء والعطور والهدايا والإك�ش�شوارات من اأ�شهر 

املاركات العاملية.

يذكر اأن نادي اليخوت يعترب امليناء الرئي�ض لدخول 

اليخوت اإىل اململكة من خمتلف دول العامل ومر�شى 

الــطــريــق لإبــحــار  لــهــا، وحمــطــة تــوقــف يف منت�شف 

املحيط  اإىل  املتو�شط  الأبي�ض  البحر  من  اليخوت 

الهندي وجنوب �شرق اآ�شيا. ويتميز امل�شروع بقربه 

ومركز  اجلديد  ــدويل  ال العزيز  عبد  امللك  مطار  من 

من  امل�شتوحاة  البيئة  هوية  �شتعزز  فيما  املدينة، 

احلياة  جــودة  عنا�شر  مــن  البحرية  املجتمع  ثقافة 

والإبــحــار  املــثــرة  الأن�شطة  مــن  لنوعية  وم�شاحة 

وتتعدد  الرتفيهية.  واملرافق  املواقع  من  العديد  اإىل 

املنتج  يري  مبا  لليخوت  جدة  نــادي  يف  اخليارات 

الريا�شية  الأن�شطة  تنظيم  عرب  ال�شعودي  ال�شياحي 

التي  مرافقه  خمتلف  يف  والرتفيهية  والجتماعية 

اخلــ�ــشــبــي، واخلــدمــات  واملــمــ�ــشــى  املــاريــنــا،  ت�شمل 

رجال  ومركز  ال�شحي،  واملــركــز  الراقية،  الفندقية 

الأعــــمــــال، و�ــــشــــالت الحـــتـــفـــالت، والــفــعــالــيــات 

املختلفة،  واملطاعم  التجارية،  واملحال  الجتماعية، 

ا�شتثنائية، وجتربة ت�شّوق ممتعة يف  اأجواء  و�شط 

املتاجر العاملية.

نادي جدة لليخوت يستقطب عشاق الهدوء
أول مارينا سياحية بحرية في المملكة

لوحات فهد الحسن
في مهرجان طرف الهدب

دالالت ألوان الدخان
الناتج عن عادم السيارة 

جدة ـ البالد                   

الــربار  تفعيل  يف  جــهــودهــا  الثقافة  وزارة  تــوا�ــشــل 

يف  الفنية  املــواهــب  ودعــم  الرتفيهية  الفنية  الــربامــج 

ــــوزارة فعاليات  ال اأطــلــقــت  املــجــالت كــافــة، ومــوؤخــرا 

العيد،  مو�شم  احتفالت  خــالل   الهدب  طرف  مهرجان  

وذلك عرب 6 مناطق فرعية، تقدم كل واحدة منها جتارب 

جانب  اإىل  ترفيهية،  ثقافية  وعرو�شا  عاملية،  اأطعمة 

املخ�ش�شة  والأجــنــحــة  الفنية  الأعــمــال  مــن  جمموعة 

الربنامج   فعاليات  يف  امل�شاركني  �شمن  من  للت�شوق. 

الذي  املح�شن احل�شن،  عبد  بن  فهد  التجريدي  الر�شام 

مطل  يف  اللوحات  من  عــدد  عرب  الفعاليات  يف  �شارك 

وَحــَكــت  الــريــا�ــض،  الــبــديــعــة  ظــهــرة  يف  حنيفة  وادي 

الأخــــرى،  عــن  خمتلفة  بق�شة  املــعــرو�ــشــة  الــلــوحــات 

اخليال  من  م�شتوحاة  واأ�شكال  �شور  على  بالعتماد 

والفنتازيا. يذكر اأن الفعاليات اخلا�شة مبهرجان طرف 

الهدب ا�شتمرت ملدة 5 اأيام، وت�شمنت منطقة �شواريه 

الفاخرة، مع عر�ض  الع�شاء  لتقدمي جتارب  املخ�ش�شة 

ثقافات،  عــدة  مــن  منوع  عاملي  ا�شتعرا�شي  م�شرحي 

اإ�شافة اإىل منطقة جورميه بق�شميها.

جدة ـ البالد                    

تواجه  ما  م�شكلة  على  ال�شيارة  عــادم  دخــان  لــون  يــدل 

حمرك ال�شيارة، وهو ما ي�شاعد قائد ال�شيارة يف الغالب 

على حتديد طبيعة امل�شكلة والتعامل معها �شريعًا.

عادم يخرج  لون  كل  دلئل  التايل  التقرير  وي�شتعر�ض 

من  بها  ترتبط  التي  امل�شكالت  وطبيعة  ال�شيارة،  من 

اأجل التعامل معها قبل اأن تتفاقم امل�شكلة يف املحرك.

الكربون وهو  انبعاث  اإىل  الأ�شود  العادم  دخان  ي�شر 

اأمـــر يتعلق اأحــيــانــًا بـــاأن املــحــرك يــحــرق وقــــودًا اأكــر 

وقــود غر  درجــة  ا�شتخدام  اأنــه جــرى  اأو  ينبغي،  مما 

�شحيحة، اأو اأن فلرت الهواء م�شدود، اأو اأن هناك ت�شربًا 

للزيت اأو ارتفاع درجة حرارة املحرك. كما يعترب لون 

الدخان يف تلك احلالة من الأمور التي ي�شعب حتديد 

ومن  احلركة  ناقل  معدل  بك�شر  يتعلق  قد  لكن  �شببه، 

ثم ت�شرب �شائل ناقل احلركة الأوتوماتيكي اإىل غرف 

اأو  مك�شور  �شمام  وجود  اأو  وحرقه،  املحرك  احــرتاق 

حم�شور يف نظام تهوية علبة املرافق الإيجابية.

التي  التربيد،  بنظام  احلالة  تلك  يف  الدخان  ويرتبط 

حتدث غالبًا ب�شبب ت�شريب �شائل التربيد اإىل اأ�شطوانة 

اأبي�ض  دخــان  كــان هناك  اإذا  واأمــا  باملحرك،  الحــرتاق 

رقيق يتدفق من اأنبوب العادم فقد يكون بخار املاء قد 

ت�شكل داخل مكونات ال�شيارة من خالل التكثيف.

الباحة ـ حمودالزهراين              

حتت�شن منطقة الباحة مهرجان الع�شل الدويل الرابع 

ع�شر والفعاليات امل�شاحبة يف �شهر ذي احلجة القادم 

برعاية  بلجر�شي،  مبحافظة  النحالني  جمعية  مبوقع 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمر الدكتور ح�شام بن �شعود 

بن عبدالعزيز اأمر املنطقة.

الني التعاونية  واأو�شح رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية النَّحَّ

والفعاليات  املــهــرجــان  على  الــعــام  املــ�ــشــرف  بالباحة 

امل�شاحبة الدكتور اأحمد اخلازم، اأن املهرجان يت�شمن 

املوؤمتر الدويل الرابع للجمعية العربية لرتبية النحل، 

الذي يعقد حتت �شعار "ممار�شات اإدارة النحل اجليدة 

نحو تربية نحل م�شتدامة" ي�شتمل على خم�شة حماور 

اإدارة املناحل، والتح�شني الوراثي للنحل،  ممثلة يف: 

وتعزيز  النحل  ومنتجات  النحل،  واآفـــات  واأمــرا�ــض 

من  جمموعة  املــوؤمتــر  يف  ويــ�ــشــارك  امل�شافة،  القيمة 

بهدف  الــعــامل،  قـــارات  جميع  مــن  النحل  تربية  علماء 

بّناءة  ومناق�شة  واخلــربات،  املعلومات  تبادل  حتقيق 

النحالون،  يواجهها  التي  التحديات  حــول  ومثمرة 

النحل،  تربية  �شناعة  وتعزيز  عليها،  التغلب  و�شبل 

واإنتاج الع�شل وا�شتدامتها.

واأ�شاف اأن املوؤمتر ينفذ دورتني تدريبيتني عن التداوي 

وجميع  النحالني  ت�شتهدف  الأوىل  النحل،  مبنتجات 

للممار�شني  خم�ش�شة  والثانية  واملهتمني،  العاملني 

يف املجال ال�شحي، تنفذ بالتعاون مع الحتاد الدويل 

اأطباء  دوليني  خرباء  ِقبل  من  النحل  مبنتجات  للعالج 

ميار�شون العالج مبنتجات النحل، و3 ور�ض تدريبية 

خــرباء  ينفذها  للع�شل  احل�شي  ــتــذوق  ال يف:  ممثلة 

معاير  على  بالتعرف  املهتمني  ت�شتهدف  اإيطاليون 

يف  التحكيم  اأ�ش�ض  تعلم  يف  والراغبني  الع�شل  جودة 

امل�شابقات،  يف  وامل�شاركة  الدولية  الع�شل  م�شابقات 

بتطوير  املتعلقة  املــو�ــشــوعــات  ملناق�شة  وور�ــشــتــني 

اإ�شرتاتيجية  ومراجعة  الع�شل،  واإنتاج  النحل  تربية 

املقبلة.  اخلم�ض  لل�شنوات  التعاونية  النحالني  جمعية 

وبني الدكتور اخلازم اأن املنتدى الوطني الثاين يقدم 

عرو�شًا وجل�شات نقا�ض، بح�شور قيادات وزارة البيئة 

خطة  ومناق�شة  عر�ض  يف:  وتتمثل  والزراعة،  واملياه 

وتنظيم  النحل،  تربية  ونظام  النحل  �شناعة  تطوير 

ولقاء  ونقا�ض  الــوزارة،  اأعدتها  التي  النحل  ا�شتراد 

مفتوح بني النحالني وم�شوؤويل الوزارة، فيما ي�شارك 

عار�شًا   50 امل�شاحب  واملعر�ض  الع�شل  مهرجان  يف 

للع�شل، ومتوقع 50 عار�شًا لأدوات وم�شتلزمات تربية 

املهرجان  وي�شتمل  الأخــرى،  النحل  ومنتجات  النحل 

بالإ�شافة اإىل املعر�ض على ندوات، وفعاليات ترفيهية، 

وم�شابقات ومناف�شات نحلية، وي�شتمر ملدة 15 يومًا.

جوائزها  ت�شل  م�شابقات  هناك  �شتكون  اأنه  واأو�شح 

�شامل  ال�شيخ  جــائــزة  يف  متمثلة  ريــال  األــف   100 اإىل 

العامل  النحل يف  القا�شمي لتطوير �شناعة  بن �شلطان 

العربي وتتكون من ثالث فئات، وهي اأف�شل بحث علمي 

جمايل  يف  املمار�شات  اأف�شل  ابتكار،  اأف�شل  تطبيقي، 

النحل والع�شل، واأي�شًا جائزة ال�شيخ علي املجدوعي 

لتطوير �شناعة الع�شل وهي جائزة ت�شاحب مهرجان 

اأقرا�ض ع�شل،  اأف�شل  ال�شنوي وت�شمل  الع�شل الدويل 

وجائزة  متبلور،  ع�شل  واأف�شل  �شائل،  ع�شل  واأف�شل 

جمعية النحالني التعاونية بالباحة للت�شوير.

أطواق الورد تزين رؤوس
األطفال بمهرجان »ورد الطائف«

الباحة تستعد إلطالق مهرجان العسل الدولي

الطائف- عبدالهادي املالكي             

ي�شكل الأطفال اجلزء املهم يف الفعاليات واملهرجانات، 

اأ�شرهم.  وعلى  عليهم  وال�شرور  البهجة  تدخل  التي 

اأهم املهرجانات يف اململكة  ويعترب مهرجان الورد من 

التي يرتادها الأهايل من مدينة الطائف ومن خارجها.

ونــظــرا ملــ�ــشــادفــة مــهــرجــان ورد الــطــائــف هـــذا الــعــام 

من  خا�شة  كــبــرا،  اإقــبــال  �شهد  فقد  العيد  اإجـــازة  مــع 

لال�شتمتاع  اأهاليهم  برفقة  اأتــوا  الذين  الأطــفــال  قبل 

بفعاليات املهرجان، التي كان من اأهمها العرو�ض التي 

" التقت  " البالد  تقدمها بع�ض الفرق ال�شتعرا�شية.  

الذين عربوا عن �شعادتهم مبا  الأطفال  مبجموعة من 

املقام  املهرجان  يف  جولتهم  خــالل  و�ــشــاهــدوه   راأوه 

الثقافة بالتعاون  الردف بتنظيم من وزارة  يف متنزه 

مع اأمانة حمافظة الطائف.   وقالت كل من األني وليان 

اأجل  من  املهرجان؛  اإىل  املالكي:" جئنا  ماجد  وتولني 

العرو�ض  مثل  له  امل�شاحبة  بالعرو�ض  ن�شتمتع  اأن 

�شخ�شيات  بها  تقوم  التي  الأدائــيــة  والفنون  احلية 

الورد  اأطــواق  ب�شراء  قمنا  م�شاركة من عدة دول، كما 

لن�شعها على روؤو�شنا. بينما قالت كل من غنى وغزل 

عن  متــام  خمتلف  الــعــام  هــذا  املهرجان  اإن  الــغــامــدي: 

املوجودة  الفعاليات  لكرة  وذلك  املا�شية،  ال�شنوات 

فيه، خا�شة تلك التي ت�شتهدف الأطفال مثل العرو�ض 

العمل  وور�ض  الراق�شة  النافورة  وت�شغيل  امل�شرحية 

وقالت  الطائفي.  بالورد  الأطفال  لتعريف  تقام  التي 

ارتياد  على  �شنة  كل  تعودنا  ال�شاين:  وملــار  كيان  اأم 

رائحة  بعبق  التمتع  اأجــل  من  الطائف  ورد  مهرجان 

ــــرم و�شلطان  ــــردف. راكــــان واأك ال مــتــنــزه  الــــورد يف 

الع�شقي قالوا: اإنهم تعرفوا على عمليات زراعة الورد 

واملنتجات امل�شتخرجة منه، التي تتنوع بني ال�شابون 

الــورد  قطف  برحلة  مـــرورا  التجميل،  وم�شتلزمات 

»طائف  مهرجان  فعاليات   اأن  يذكر  قطفه.   ومواعيد 

مبنتزه  الثانية،  ن�شخته  يف  موؤخرا  انطلقت  الــورد« 

الردف، التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع اأمانة 

الفعاليات  مــن  حزمة  املــهــرجــان   وت�شمن   الــطــائــف.  

القيم  تعك�ض  التي  الطائفي،  الـــورد  مــن  امل�شتوحاة 

الثقافية والرتاثية والإبداعية املرتبطة ب�شناعته على 

ا  ا وفنًّ ا حيًّ مدى 9 قرون، ف�شال عن  اأكر من 50 عر�شً

ا، وحفالت غنائية مب�شاركة جمموعة من الفنانني  اأدائيًّ

والفنانات، وعرو�ض مو�شيقية. ويهدف املهرجان اإىل 

الحتفاء بالدللت الثقافية التي متثلها �شناعة الورد، 

الثقافة املحلية وانت�شارها بني خمتلف  ودعم ح�شور 

�شرائح املجتمع. اأما اأق�شام املهرجان فت�شم: العرو�ض 

احلية والفنون الأدائية، وور�شة عمل »عبق« ل�شناعة 

العطور، وم�شرحية »بائع الورد«.
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الدمام- حمودالزهراين 
منر"،  اآل  "فا�سل  الــيــد  لــكــرة  ال�سعودي  االحتـــاد  رئي�س  تـــّوج 
اليد  لكرة  فهد  �سلطان بن  االأمري  كاأ�س  بلقب بطولة  فريق اخلليج 
للمو�سم الريا�سي 2021-2022م للمرة ال�سابعة يف تاريخه، بعد 
تغلبه على فريق ال�سفا بنتيجة )25-24(، يف املواجهة اخلتامية 
للبطولة التي جمعتهما على �سالة مدينة االأمري نايف بن عبدالعزيز 

الريا�سية بالقطيف و�سط ح�سور جماهريي غفري.

الخليج بطاًل لكأس اتحاد اليد للمرة السابعة في تاريخه

إدارة االختالف 
خالد الطياري

االختالف يف الراأي ظاهرة �سحية، ونوع من الرقي يف تناول املوا�سيع، اأما 
اأن يتحول االختالف اإىل خالف، وتناميه اإىل ا�ستعداء فهي م�سيبة وكارثة.

ما يحدث يف امل�سهد االأهالوي حاليا جتاوز كل مراحل االختالف اإىل منطقة" 
بالنادي  للمرتب�سني(   ( �سمح  الذي  االأمــر  وهو  �سدي،  فاأنت  معي  تكن  مل  اإذا 
الراقي بتو�سيع امل�سافة  بني رجاالت وجماهري النادي، وات�ساع الفجوة بني 

املختلفني. واملت�سرر يف النهاية هو الكيان االأهالوي.
وعلى العقالء من رجاالت االأهلي مناق�سة م�ساكل ناديهم ب�سكل ح�ساري وراق، 
اال�ستماع  املغلقة، ولي�س من خالل م�ساحات تويرت، من خالل  االأبــواب  خلف 
فيه  تو�سع  �سفاف،  لها عرب حوار  واملوؤيدة  النادي،  اإدارة  مع  املختلفة  لالأراء 

النقاط على احلروف، وتغلب م�سلحة الكيان على امل�سالح ال�سخ�سية.
اإذا ما اأراد رجاالت االأهلي االأوفياء اإعادة فريقهم الكروي اإىل م�ساف الفريق 
فريقهم  اأن  يــدركــوا  اأن  عليهم  والبطوالت  االإجنـــازات  جــادة  واإىل  الكبرية، 
الكروي يف اأزمة حقيقية، واإذا مل يبادر بالوقوف بجوار اإدارة ماجد النفيعي، 
وترك االختالف اأو اخلالفات على جنب، وعمل كفريق واحد؛ من اأجل جتاوز 

االأزمة.
ل�سوت  وت�ستمع  قناعاتها  عن  تتخلى  اأن  النفيعي  ماجد  اإدارة  على  يجب  كما 
العقل، واأن تعرتف باأن الفريق مهدد بالهبوط؛ ب�سببها يف عدم اتخاذ القرار 
املنا�سب يف الوقت املنا�سب ب�ساأن اجلهاز الفني ال�سابق، وامل�سرف على الفريق 

حاليا الذي كان �سببا مبا�سرة يف حالة االنهيار. 
على  موفقة  تكن  ومل  تنجح،  مل  االأوىل  �سنتها  يف  النفيعي  اإدارة  اأن  �سك  ال 
االإطالق يف كل قراراتها، خا�سة فيما يتعلق بالفريق الكروي االأول، ولكن من 

غري املعقول اأن يكون للنادي يف كل �سنة رئي�س.
الذي دعوا لعقد جمعية عمومية غري عادية..  الذهبيني  االأع�ساء  اإىل  ر�سالتي 
اإذا كان الطلب من اأجل مناق�سة االإدارة يف اأخطائها، فهو حق اأ�سيل لكم، ولكن 
الرئي�س  اإ�سقاط  اأجل  بــاالإدارة؛ من  الهدف من عقد اجلمعية الرتب�س  اإذا كان 

مل�سالح �سخ�سية.. عندها نقول لهم:" واعيباه ".
الفريق تنتظره مباراة مهمة وحا�سمة اأمام اأبها على ملعبه وو�سط جماهريه" 
يحتمل،  ال  فالو�سع  واحــدة،  نقطة  يف  للتفريط  جمال  هنالك  ال�سبت" ولي�س 
وعلى جماهري الفريق ملء مدرجات اجلوهرة بدال من املطالبة بفتح مدرجات 

التمرين.
ب�سراء  وتكفله  مبادرته  على  الله  العبد  حممد  بن  تركي  لالأمري  �سكرا  ختاما.. 
ح�سة من تذاكر املباراة، ونتمنى من الذهبيني والداعمني التكفل ب�سراء بقية 

التذاكر دعما منهم للفريق
وت�سهيال للح�سور اجلماهريي لهذه املباراة الهامة وامل�سريية، وهي اأهم ثالث 

نقاط يف م�سوار الفريق هذا املو�سم ال�سيئ.

 @khalidtayyari

ميسي سفيرًا للسياحة السعودية

في الجولة 35 من دوري " يلو"..

القادسية في اختبار العروبة.. ونجران يصطدم بالجبلين
حائل- خالد احلامد  

تـــتـــوا�ـــســـل مـــ�ـــســـاء الـــيـــوم 
ــاء مــنــافــ�ــســات اجلــولــة  ــالث ــث ال
الـ35 من دوري "يلو" للدرجة 
بــاإقــامــة  لــلــمــحــرتفــني،  االأوىل 
ومهمة  قوية  مواجهات  خم�س 
ــواء  الــــفــــرق؛ �ــس يف مــ�ــســرية 
املناف�سة على اللقب اأو الهروب 

من الهبوط.  

القاد�سية VS العروبة   
االأمــري  مدينة  ملعب  ي�سهد 
الريا�سية  جــلــوي  بــن  �سعود 
بـــاخلـــرب، واحـــــدة مـــن اأقــــوى 
ـــات بـــني الــقــاد�ــســيــة  املـــواجـــه
بعد  الــقــاد�ــســيــة  ـــعـــروبـــة.  وال
تــعــادلــه خـــارج قــواعــده اأمـــام 
الــ�ــســعــلــة التــــــــزال حــظــوظــه 
قائمة  ال�سعود  على  باملناف�سة 
باملركز  الـ51  للنقطة  بو�سوله 
للو�سول  وي�سعى  الــ�ــســابــع، 
من  واالقــــرتاب  الــــ54  للنقطة 

يطمح  فيما  املــقــدمــة،  ربــاعــي 
نقطة  بــــ48  التا�سع  الــعــروبــة 
بفوز جديد بعد تعادله االأخري 
النه�سة لالقرتاب من فرق  مع 

ال�سدارة.  

بي�سة VS هجر  
ببي�سة،  اجلامعة  ملعب  على 
يف  هجر،  �سيفه  بي�سة  يالقي 
بعك�س  كــثــريا  هجر  يهم  لــقــاء 
دوري  ودع  الــذي  امل�ست�سيف 
بعد  الثانية  للدرجة  يلو"   "
خ�سارته املا�سية اأمام العدالة، 
هـــجـــر �ــســاحــب  املـــقـــابـــل  يف 
بـــ 54 نقطة  املــركــز اخلــامــ�ــس 
واملنت�سي بالفوز على املت�سدر 
ــة املــا�ــســيــة،  اخلــلــيــج بــاجلــول

اآماله يف املناف�سة وبقوة  جدد 
تعرث  اأمــل  على  ال�سعود،  على 
لن  ولكن  واجلبلني،  الــوحــدة 
فريق  اأمام  �سهلة  مهمته  تكون 

�سيلعب باأريحية.  

اخللود VS الدرعية  
ـــــادي احلـــزم  عــلــى مــلــعــب ن
مع  اخلــلــود  يلتقي  ــر�ــس،  ــال ب
قوي ومثري،  لقاء  الدرعية يف 
فــــاخلــــلــــود ثــــامــــن الـــرتتـــيـــب 

بفوز  ياأمل  نقطة   51 بر�سيد 
فرق  وبني  بينه  الفارق  يقل�س 
الدرعية  يطمح  فيما  املقدمة، 
�ساحب املركز الـ17 بـ38 نقطة 
يف  ثمينا  �ــســيــكــون  النــتــ�ــســار 
عن  لالبتعاد  الفريق  ح�سابات 
�سبح الهبوط للدرجة الثانية.  

اجلبلني VS جنران   
ـــة االأمــــــري  ـــن ـــى مـــلـــعـــب مـــدي عـــل
الريا�سية  م�ساعد  بن  عبدالعزيز 
ــام مــواجــهــة قــويــة  ــق يف حـــائـــل، ت
ــني مع  ــل ــة جتــمــع اجلــب ــريي ومــ�ــس
بر�سيد  الــرابــع  اجلبلني  جنـــران، 
الكوكب  على  الفوز  بعد  نقطة   56
التقدم  يف  ياأمل  املا�سية  باجلولة 
على  الرتتيب،  �سدارة  نحو  اأكــرث 
املركز  خلطف  الــوحــدة  تعرث  اأمــل 
ــثــالــث مــ�ــســتــثــمــرًا مــلــعــبــه ودعـــم  ال
جنران  فــاإن  املقابل  يف  جماهريه، 
ياأتي عا�سرا بـ47 نقطة بعد تعادله 
االأخري مع االأخدود ويتطلع للعودة 
جــديــد،  مــن  ــارات  ــ�ــس ــت االن لنغمة 

والتقدم اأكرث يف �سلم الرتتيب.  

الأخدود VS ال�ساحل   
بن  هذلول  االأمــري  ا�ستاد  على 
ي�ست�سيف  بنجران،  عبدالعزيز 
االأخــــدود نــظــريه الــ�ــســاحــل، يف 
الـ  االأخـــدود  متكافئة،  مواجهة 
11 بـــــ43 نــقــطــة يــاأمــل بــالــفــوز 
اخلــطــر،  منطقة  مــن  والـــهـــروب 
الـ12  ال�ساحل  املقابل �سيفه  يف 
بـــــ42 نــقــطــة يــ�ــســعــى ملــوا�ــســلــة 
اأكرث  لالبتعاد  االأخــرية  �سحوته 

من مراكز الهبوط. 

جدة- البالد
اأعلن اأحمد اخلطيب وزير ال�سياحة اأم�س االثنني اأن النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي بات 

�سفريًا لل�سياحة ال�سعودية.
اليوم بليونيل  مي�سي  واأ�سدقائه يف  اأرحب  ال�سياحة عرب ح�سابه يف تويرت:  وكتب وزير 
وتاريخها  جدة  ومو�سم  االأحمر  البحر  كنوز  بها  ي�ستك�سف  مميزة  اإجازة  لق�ساء  ال�سعودية 
مي�سي  اأعلن  اأن  وي�سرين  االأخــرية،  تكون  ولن  للمملكة  االأوىل  زيارته  لي�ست  هذه  العريق. 

�سفريا لل�سياحة ال�سعودية .



الريدز يتطلع الستعادة االنتصارات ومعادلة سيتي

رياضة
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لحقوا بـ" كاريلو والشهري والمالكي"..

انتهاء موسم " المفرج وكويالر" مع الهالل
الريا�ض -  حممد اجلليحي 
اأعــلــن نــــادي الــهــالل عرب 
حـــ�ـــســـابـــه الـــر�ـــســـمـــي يف 
العبه  اإ�سابة  عن  تويرت 
بــالــربــاط  املــفــرج  متعب 
مباراة  خــالل  ال�سليبي 
فـــريـــقـــه اأمــــــــام �ــســمــك 
ـــمـــن مـــنـــافـــ�ـــســـات  �ـــس
االأمــر  كــاأ�ــس  دوري 
�سلمان  بـــن  حمــمــد 
التي  للمحرتفني، 
نتيجتها  انــتــهــت 
بـــــفـــــوز هــــاليل 
اأهــداف  باأربعة 
هدفني  مــقــابــل 
وبــــــالــــــتــــــايل 
غـــيـــابـــه حــتــى 
ــــــم  ــــــو�ــــــس امل
ــــــــقــــــــادم؛  ال
حـــــــــــيـــــــــــث 
ــــيــــجــــري  �ــــس
جراحية  عملية 

الفريق  قــبــل  مــن  ــًا  الحــق �ستحدد 
الطبي بالنادي. 

الفريق  االإ�ــســابــات  داهــمــت  كما 
ـــهـــاليل بــ�ــســكــل وا�ــــســــع؛ حيث  ال
ــيــب 9 العــبــني مـــن جنــومــه،  اأ�ــس
بع�سهم انتهى مو�سمهم الريا�سي 

و�ــســالــح  مثل" كــاريــلــو  احلــــايل 
الــ�ــســهــري وعــــبــــداالإلــــه املــالــكــي  
وكويالر، والبع�س االآخر يحتاج 
�سلمان  مــثــل  يــعــود  لــوقــت حــتــى 
وحممد  الدو�سري  و�سامل  الفرج 

العوي�س.   

للفريق  �سوءًا  االأو�ساع  وزادت 
حيث  القادمة؛  اجلــوالت  اأهــم  يف 
�ــســيــالقــي االتـــفـــاق غـــدا االأربـــعـــاء 
ــقــاء مــوؤجــل من  ل الـــدمـــام يف  يف 
مناف�سه  و�سيواجه   ،20 اجلولة 
على بطولة الدوري فريق االحتاد 
فيما  املقبل يف جــدة،  االأحــد  يــوم 
�سيالقي فريق الفيحاء على نهائي 
كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني يف 
على  الــهــاللــيــون  يحر�س  مــبــاراة 

الفوز بها.  

حجازي يضبط دفاع العميد أمام الزعيم
جدة- حممود بن نافع 

م�ساركة  االحتادية  اجلماهر  ترتقب   
الفريق  �سفوف  يف  املــ�ــســري  املــحــرتف 

التدريبات  حــجــازي يف  اأحــمــد  االحتـــادي 
اجلماعية للفريق خالل هذا االأ�سبوع، وذلك 

يناير  �سهر  منذ  الفريق  عن  تــام  غياب  بعد 
م�ساركته  يف  اأمــاًل  االإ�سابة؛  ب�سبب  املا�سي 

التي ي�ست�سيف  املباراة املهمة وامل�سرية  يف 
مناف�سات  �سمن  الهالل  نظره  الفريق  خاللها 

كــاأ�ــس االأمـــر حممد بن  اجلــولــة 27 مــن دوري 
�سلمان للمحرتفني. 

النجم  على  كثًرا  االحتادية  اجلماهر  وتعول 
للدفاع االحتــادي، الذي  اإعــادة الوهج  امل�سري يف 

ولج  حيث  للفريق؛  لقاءين  اآخــر  يف  مــهــزوًزا  ظهر 
مرماه )5( اأهداف؛ منها 4 اأهداف يف مباراة الفتح 

امل�ستوى  على  كبرة  اأخــطــاء  بعد  االأخـــرة  الــدوريــة 
الفردي والتنظيمي اأوعزتها اجلماهر لغياب ال�سخرة 

التي  والثقة  والتنظيمي  الفني  للثقل  نظًرا  حجازي؛ 
يكون  عــنــدمــا  الــفــريــق،  يف  لــزمــالئــه  وجــــوده  مينحها 

متواجًدا �سمن الت�سكيلة االأ�سا�سية.
وحتى اللحظة مل تت�سح اإمكانية م�ساركة حجازي ب�سكل 

موؤكد يف لقاء قمة املو�سم بني االحتاد والهالل، واإن كانت 
م�سادر "البالد" قد اأكدت احتمالية حلاق حجازي بالتمارين 

اجلماعية قبل كال�سيكو 15 مايو. 
الدوري بر�سيد  يت�سدر  الفريق االحتادي  اأن  ذكره  اجلدير 

مع  نقطة   52 بـر�سيد  و�سيفا  الهالل  يحل  حني  يف  نقطة   61
تبقي لقاء موؤجل للفريق الهاليل اأمام نظره االتفاق �سيخو�سه 

غدا االأربعاء يف الدمام.
وكان النجم امل�سري قد خ�سع لربنامج عالجي مكثف يف اأملانيا، 

قبل اأن يعود اإىل مدينة جدة، حيث بداأ التدريب بالكرة، ا�ستعداًدا 
للم�ساركة يف املباريات.

اأ�سيب بتمزق ع�سلي منذ امل�ساركة يف مواجهة  اأن حجازي  يذكر 
م�سر واملغرب يف ربع نهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا 2021 الذي اأُقيم يف 

الكامرون.

رونالدو 
يواجه أسوأ كوابيسه بعد الفشل 

في التأهل لـ"األبطال"

جدة – البالد
�سيفا  ليفربول  فــريــق  يحل 
اليوم  م�ساء  فيال  اأ�ستون  على 
ــثــالثــاء عــلــى مــلــعــب االأخـــر  ال
"فيال بارك" يف مباراة موؤجلة 
من املرحلة الـ 33 من الدوري 

االإجنليزي املمتاز.
املــركــز  "الريدز"  ــل  ويــحــت
"برميرليغ"  الــــ  يف  الـــثـــاين 
 3 ــفــارق  وب نقطة،   83 بر�سيد 
مان�س�سرت  املــتــ�ــســدر  عــن  نــقــاط 
"الفيالنز"  ميــلــك  فــيــمــا  �ــســيــتــي، 
ويحتلون  نقطة   43 ر�سيدهم  يف 
جلماهرهم  مطمئنا  مــوقــعــا 
يف منت�سف جدول الرتتيب 

وهو املركز الـ 11.

ويــ�ــســعــى رجــــال املـــــدرب االأملــــاين 
الــفــوز  اإىل حتــقــيــق  ــوب  كــل يـــورغـــن 
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  ر�ــســيــد  ــة  ملــعــادل
على  ومناف�سته  مطاردته  وموا�سلة 
اللقب حتى الرمق االأخر، وال جمال 
�سالح  حممد  املــ�ــســري  النجم  ـــام  اأم
النقاط  مــن  ــد  املــزي الإهـــــدار  ورفـــاقـــه 
ـــار االأخـــــرة مـــن الــ�ــســبــاق  ـــت يف االأم
اأن  خ�سو�سا  ـــدوري،  ال بطولة  على 
مباراته  يف  نقطتني  اأهـــدر  ليفربول 
-1( توتنهام  مــع  بتعادله  االأخــــرة 

�سيتي  مان�س�سرت  تغلب  حني  يف   ،)1
نيوكا�سل  عــلــى  نــظــيــفــة  بــخــمــا�ــســيــة 
اآثــار  مــن  تخل�سه  مــوؤكــدا  يــونــايــتــد، 
نــ�ــســف نهائي  مـــن  املـــريـــر  اخلـــــروج 
ـــا على يــد ريــال  اأوروب اأبــطــال  دوري 

مدريد.

جدة- البالد
"ماركا" االإ�سبانية  اأكدت �سحيفة 
كري�ستيانو  الربتغايل،  النجم  اأن 
"اأ�سواأ  يـــواجـــه  بــــات  ــــدو،  ــــال رون
فــريــقــه،  فــ�ــســل  بــعــدمــا  كوابي�سه" 
مقعد  حجز  يف  يونايتد،  مان�س�سرت 
الـــقـــادم مــن دوري  لــه يف املــو�ــســم 

اأبطال اأوروبا.
األبيون  اآند هوف  وكان برايتون 
احلمر"،  "ال�سياطني  �ــســحــق  قـــد 
الدوري  يف  4-�سفر  �سباكهم  وهز 
االإنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
اآمــالــه ب�سكل  وقــ�ــســى متــامــا عــلــى 
دوري  اإىل  الـــتـــاأهـــل  يف  ــي  ــائ ــه ن
بخم�س  يــتــاأخــر  حــيــث  االأبــــطــــال، 
الرتتيب  ــع  راب اأر�ــســنــال  عــن  نقاط 
يف  االأخـــرة  مباراته  خو�س  قبل 

املو�سم.
على  اخلام�سة  اخلــ�ــســارة  وهـــذه 
اأر�ــســه،  خـــارج  ليونايتد  ــتــوايل  ال
تاريخهم  يف  الرابعة  املرة  اأنها  كما 
الــتــي يــفــوز فــيــهــا بـــرايـــتـــون على 
املــواجــهــات  اإن  اإذ  "ال�سياطني"، 
دائما  كانت  دائــًمــا  االأخـــرة  ال�ست 
ــدو،  ــال رون رفـــاق  بانت�سار  تنتهي 
الذين �سيحتاجون االآن اإىل معجزة 

للعب يف الدوري االأوروبي.
على  �سيتعني  "ماركا"  وبح�سب 
يقرر  اأن  االآن  ماديرا"  "�ساروخ 
الأنه  يونايتد"  "املان  مع  م�ستقبله 
اأف�سل  مــع  اأبــــًدا مــوعــده  يــفــوت  مل 

م�سابقة يف اأوروبا.
وبــحــ�ــســب بــعــ�ــس الــتــقــاريــر فــاإن 
ــد يــخــتــار الــرحــيــل اإىل  رونـــالـــدو ق
فريق باري�س �سان جرمان ل�سمان 
اللعب يف دوري اأبطال اأوروبا، بيد 
اأن �سحيفة "التلغراف" الربيطانية 
اأكدت اأن جنم ريال مدريد االأ�سبق ال 
يفكر يف مغادرة الدوري االإنكليزي 

املمتاز.

ـــب اآخـــــر،  مــــن جـــان
اأبــــــدى الـــربتـــغـــايل، 
فرنانديز،  برونو 

ــعــد  اإحـــــبـــــاطـــــه ب
خــــــــــ�ــــــــــســــــــــارة 
طني  ل�سيا ا "
اأمـــــام  احلمر" 
وقال  برايتون، 

"�سكاي  لــ�ــســبــكــة 
عقب  �سبورت�س" 

كما  "النتيجة  ـــاراة:  ـــب امل
فيه  مبــا  جيدين  نكن  مل  هــي. 
علينا  تــفــوقــوا  لقد  الــكــفــايــة. 
ميلكون  مـــا  دائـــمـــا  وكـــانـــوا 

احللول".
علينا  "�سغطوا  واأ�ــســاف 
وا�ستحقوا  اأفــ�ــســل  ب�سكل 
�سيء  وكــل  النتيجة..   هــذه 
�ـــســـار بــالــ�ــســكــل اخلـــاطـــئ. 
ونحن  م�ستحقا،  فــوزا  كــان 

ن�ستحق ما نحن فيه االآن".
وتابع "اإنه �سيء يجب اأن 
ننظر اإليه ون�سعر باالإحراج 

الأننا مل نكن باجلودة الكافية 
ويجب اأن نقدم االأف�سل".

مان�س�سرت  جــمــاهــر  وكــانــت 
ـــــد هـــتـــفـــت �ــســد  يــــونــــايــــتــــد ق
تــ�ــســتــحــقــون  "ال  الــــالعــــبــــني: 
علق  وقـــد  القمي�س"،  ــــداء  ارت
قائال:  الهتاف  هذا  على  برونو 
اأي�سا، ما فعلناه  اأقول ذلك  "اأنا 

اليوم وما فعلته اأنا اليوم مل يكن 
مان�س�سرت  قمي�س  ــداء  الرت كافيا 

يونايتد، واأنا اأتقبل ذلك".
ويلعب مان�س�سرت يونايتد مباراته 
�سد  "الربميرليغ"  يف  االأخـــرة 

الثاين  يف  بــاال�ــس  كري�ستال 
والـــعـــ�ـــســـريـــن مــــن مــايــو 

اجلاري.
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اتفاقية لتقييم السلوك النفسي للسائقين
الريا�ض - البالد

اأبـــرمـــت �ــســركــة تــطــويــر خلــدمــات الــنــقــل )رافـــــد(، الـــذراع 
املدر�سي،  النقل  خدمة  تقدمي  يف  التعليم  ــوزارة  ل التنفيذي 
اتفاقية  كــاأول   ،SaveFast اأكادميية  مع  خدمات  اتفاقية 
تدريب اإلكرتوين يخت�ص بتقييم ال�سلوك النف�سي لل�سائقني، 
نقاط  بتحديد  القيادة؛  اأثناء  �سلوكهم  حت�سني  اإىل  وتهدف 
ال�سعف لدى ال�سائق ومعاجلتها، عرب اإقامة تدريب اإلكرتوين 

لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية و�سمان اأف�سل جتربة مريحة 
واآمنة.

فهد  لرافد  التنفيذي  الرئي�ص  وقعها  التي  االتفاقية  وتاأتي 
اأكادميية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب   ، ال�سايع  فــوزان  بن 
املوقعة  االتفاقيات  �سمن  و�ساح،  اأبو  اأ�سامة   SaveFast
يقام  الــذي   2022 للتعليم  الـــدويل  واملــعــر�ــص  املــوؤمتــر  يف 
الدويل  الريا�ص  2022م، مبركز  – 11 مايو   8 الفرتة  يف 

للموؤمترات واملعار�ص.
وجاءت اتفاقية "رافد" مع اأكادميية SaveFast يف �سياق 
وخدمات  عام  ب�سكل  النقل  قطاع  يف  وال�سالمة  االأمن  تعزيز 
النقل املدر�سي على وجه اخل�سو�ص كاأحد العنا�سر الرئي�سة 
�سمن املهام املناطة لل�سركة، ومتا�سيًا مع امل�ستهدفات التنموية 
لروؤية اململكة 2030 من خالل تعزيز م�ستوى ال�سالمة على 

طرق اململكة وتقليل ن�سبة وفيات حوادث ال�سري.

10 آالف غرامة  
ترك مخلفات البناء

كاظم الساهر يعانق جمهوره في جدةبكتيريا التربة لعالج سرطان الثدي

سفارة المملكة تدعو 
لتأجيل السفر لسريالنكا 

عروض فنية
عرو�ض فنية متنوعة ي�سهدها مو�سم جدة مبناطق خمتلفة، اإذ تابع زوار املو�سم اأم�ض )االثنني( عرو�ض الباليه والعزف على االآالت املو�سيقية، 
كما تابع اجلمهور عرو�سا فنية اأخرى �ستتوا�سل على مدى االأيام املقبلة، �سمن املو�سم الذي انطلق بداية ال�سهر اجلاري، يف وقت ينتظر اجلمهور 
متابعة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية املمّتعة واملوّزعة على 9 مناطق، التي تت�سمن عرو�سا م�سرحية وحفالت غنائية ومناطق األعاب 

وغريها من الفعاليات التي تنا�سب جميع فئات املجتمع. )ت�سوير: خالد بن مر�ساح(

الريا�ض ـ البالد 
والقروية  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة  جـــددت 
واالإ�ـــســـكـــان حتــذيــراتــهــا لــلــمــقــاولــني مـــن عــدم 
الــهــدم  عــن عمليات  الــنــاجتــة  املــخــلــفــات  ــــة  اإزال
اللوحات  �سيانة  عدم  وكذلك  واحلفر،  والبناء 

االإر�سادية، وال�سياج املحاط مبنطقة العمل.
باإزالة  القيام  عــدم  اأن  ـــوزارة،  ال واأو�سحت 
يعر�ص  العمل  من  االنتهاء  بعد  احلفر  خملفات 
اإىل  اآالف   3 بني  ما  اإىل  ت�سل  لغرامة  املــقــاول 
10 اآالف ريال، بخالف نقل املخلفات على نفقة 

املقاول اخلا�سة.
لل�سوارع  املــعــدات  اإتــــالف  اأن  مــن  وحــــذرت 
لغرامة  املت�سبب  يعر�ص  واملر�سوفة  امل�سفلتة 
اجلزء  اإ�سالح  مع  ريــال،  اآالف   10 اإىل   5 من 
�سيانة  عدم  وكذلك  املقاول،  نفقة  على  التالف 
املقاول  يعر�ص  وال�سياج  االإر�سادية  اللوحات 

لغرامة من 3 اإىل 5 اآالف ريال.

لندن - وكاالت
الن�ساء  من  الكثري  والربو�ستاتا  الثدي  �سرطان  يرهق 
العالج  اإيــجــاد  يف  دومــا  الباحثون  ويجتهد  ــرجــال،  وال
االأمثل الذي يخل�ص اجلميع من املعاناة مع هذا املر�ص، 
�سيفيلد  جامعة  يف  الباحثني  مــن  جمموعة  تعمل  حيث 

الــربيــطــانــيــة، عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــة جــديــدة 
وذلك  والربو�ستاتا،  الثدي  �سرطانات  لعالج 
بكترييا  ت�سنعها  مغناطي�سات  با�ستخدام 

الرتبة.
وتعتمد التقنية، ح�سبما ذكرت �سحيفة "ذا 
فريو�ص  حقن  على  الربيطانية،  جارديان" 
م�ساد لالأورام داخل دم املر�سى، ثم توجيهه 
بــدقــة لــالأمــاكــن املــتــ�ــســررة بــا�ــســتــخــدام تلك 
املغناطي�سات  بينما مت تطوير  املغناطي�سات، 
بكترييا  على  اعتمادًا  احلقن،  يف  امل�ستخدمة 
الرتبة التي تقوم بت�سكيل غالف مغناطي�سي 
املجال  مع  التاأقلم  من  لتتمكن  نف�سها،  حــول 

املغناطي�سي لالأر�ص.
متويله  مت  الــذي  اجلديد،  العالجي  امل�سروع  ويعتمد 
املتحدة، على  اململكة  ال�سرطان يف  اأبحاث  قبل مركز  من 
ي�سمل  االأول  رئي�سني؛  طبيني  جمالني  يف  املحرز  التقدم 
التحديد،  وجــه  على  االأورام  تهاجم  التي  الفريو�سات 
ت�سنع  التي  الــرتبــة  بكترييا  على  يركز  الــذي  والــثــاين 
املجال  يف  نف�سها  ملــحــاذاة  ت�ستخدمه  الــذي  املغناطي�ص 

املغناطي�سي لالأر�ص.

جدة - البالد
ي�ستعد الفنان العراقي  كاظم ال�ساهر، الإحياء حفله يف جدة بعد غد 

اخلمي�ص على م�سرح بن�ص مارك، �سمن فعاليات مو�سم جدة.
خ�سو�سا  كبرية،  ح�سور  ن�سبة  احلفل  ي�سهد  اأن  ويتوقع 

العا�سمة  يف  اأقــيــم  الـــذي  لل�ساهر  املــا�ــســي  احلــفــل  واأن 
اأبو بكر �سامل مبنطقة بوليفارد  الريا�ص على م�سرح 

غفري  جماهريي  بح�سور  حظي  �سيتي،  ريا�ص 
اكتظت فيه املدرجات و�سل الأكرث من 7000 

�سخ�ص.
ــع جـــديـــد كــاظــم  ويـــرتقـــب اجلــمــي

اأغنية  طرح  ي�ستعد  الذي  ال�ساهر 
جديدة ينتظر اأن ي�سدح بها خالل 
هـــذا احلــفــل. و�ــســتــكــون االأغــنــيــة 
ا�سم  وحتــمــل  الــعــراقــيــة  باللهجة 
مع  بالتعاون  احلكايات"،  "�سر 

امللحن ح�سني علي.
وكان كاظم ال�ساهر قد نظم حفال 
غنائيا موؤخرا يف مدينة هيو�سنت 
اأجمل  من  باقة  مقدما  االأمريكية، 

االأغنيات التي يع�سقها جمهوره.

كوملبو - البالد
ال�سعوديني  �سريالنكا،  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفارة  دعت 
الراغبني بال�سفر اإىل �سريالنكا اإىل تاأجيل �سفرهم يف الوقت الراهن، 
احليطة  اتخاذ  �سريالنكا  اأرجــاء  يف  واملتواجدين  املقيمني  مطالبة 

واحلذر واالبتعاد عن اأماكن التجمعات واملظاهرات.
لالحتجاجات  "نظرًا  )االثنني(:  اأم�ص  لها  بيان  يف  ال�سفارة  وقالت 
وحظر  الطوارئ  حالة  واعــالن  �سريالنكا،  يف  الواقعة  واملظاهرات 
الراغبني  املواطنني  ال�سفارة  تهيب  كولومبو،  العا�سمة  التجوال يف 
وعلى  الــراهــن،  الــوقــت  يف  �سفرهم  تاأجيل  �سريالنكا  اىل  بال�سفر 
واحلذر  احليطة  اتخاذ  �سريالنكا  اأرجــاء  يف  واملتواجدين  املقيمني 
واالبتعاد عن اأماكن التجمعات"، داعية اإىل التقيد بتعليمات ال�سلطات 
املحلية، واالت�سال على هاتف �سوؤون ال�سعوديني يف احلاالت الطارئة 

.0094112682087 ال�سفارة  هاتف   0094722229966

نصائح لتفادي مخاطر 
»القدم الرياضية«

جدة - البالد 
االأ�سرة  طب  بـــاإدارة  ممثلة  الطبية،  �سعود  امللك  مدينة  ن�سحت 
املحافظة  باأهمية  الريا�سية"  "القدم  مبر�ص  امل�سابني  واملجتمع، 
ا بني االأ�سابع،  على نظافة القدمني وجتفيفهما بعد غ�سلهما خ�سو�سً
االأقــدام،  حمامات  اأو  العامة  ال�سباحة  حمامات  ا�ستخدام  وجتنب 
وا�ستخدام من�سفة منف�سلة للقدمني وغ�سلها بانتظام، كذلك ارتداء 

اجلوارب نظيفة كل يوم، ويف�سل ا�ستخدام اجلوارب القطنية.
و�سدد ا�ست�ساري طب االأ�سرة واملجتمع  الدكتور اأكرم احلازمي، 
على �سرورة جتنب خد�ص اجللد امل�ساب، الأن املر�ص قد ينت�سر اإىل 
ويف�سل  القدمني،  حايف  التجول  وعدم  اجل�سم،  من  اأخرى  اأجــزاء 
ارتداء ال�سنادل يف بع�ص االأماكن املحددة مثل غرف تغيري املالب�ص 
اأو  اأو اجلوارب  ا عدم م�ساركة املنا�سف  واحلمامات العامة، واأي�سً
نف�سه  احلــذاء  ارتــداء  عن  واالبتعاد  اآخرين  اأ�سخا�ص  مع  االأحذية 
ملدة تزيد على يومني متتاليني، وجتنب ارتداء اأحذية ت�سبب تعرق 
جلدي  طفح  الريا�سية  القدم  اأن  اإىل  واأ�سار  و�سخونتهما.  القدمني 
املراهقني  بني  �سائع  وهو  فطرية  عدوى  ب�سبب  القدم  ي�سيب  معٍد 
الطفح  يظهر  حيث  الريا�سيني؛  اإىل  باالإ�سافة  الذكور  والبالغني 

اجللدي يف املناطق التي تكون دافئة ورطبة.

الموز يساعد على 
النوم الجيد

جدة - البالد
اجليد  بالنوم  عالقة  املــوز  لتناول  اأن  باحثون  اكت�سف 
غري  اأنــه  اأكــد  بريطاين  لتقرير  وفقا  الليل،  �ساعات  خــالل 
الفوائد املعروفة لهذه الفاكهة فاإن هناك فائدة كبرية تتعلق 

مب�ساعدته لالأ�سخا�ص على نوم مميز.
اإن  "اإك�سربي�ص":  �سحيفة  ن�سرته  الــذي  التقرير  وقــال 
 B6 املوز يحتوي على البوتا�سيوم واملغني�سيوم وفيتامني
والربوتني، التي ُت�ساعد يف اإنتاج هرمونات ال�سريوتونني 
وامليالتونني. واأ�سار التقرير اإىل اأن �سبب م�ساعدة املوز يف 
النوم ب�سكل جيد اأي�سًا هو وجود حم�ص اأميني فيه يعرف 
ناقل  ال�سريوتونني وهو  "الرتبتوفان" والذي ينتج  با�سم 
على  يحتوي  املوز  اأن  اإىل  الفتا  اال�سرتخاء،  يعزز  ع�سبي 
البوتا�سيوم الذي ُي�ساعد اأي�سًا على خف�ص �سغط الدم عن 

طريق اإرخاء االأوعية الدموية وحت�سني الدورة الدموية.
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