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جتارب ا�ستثنائية للم�ستثمرين باململكةمليون وظيفة بقطاع الطريان
الريا�ض- البالد

م�شاريع  من  العديد  يف  العامة  اال�شتثمارات  �شندوق  ي�شارك   
طريان  و�شركة  اجلديد  الريا�ض  مطار  اأبرزها  اململكة؛  يف  النقل 

جديدة .
  اأو�شح ذلك وزير النقل واخلدمات اللوج�شتية �شالح اجلا�شر، 
التفاهم على هام�ض  االإعللان عن عدد من مذكرات  اأنه مت  م�شيفا 
خال  االتفاقيات  مللن  املللزيللد  وهللنللاك  الللطللريان،  م�شتقبل  مللوؤمتللر 

اأكد رئي�ض هيئة الطريان املدين عبد العزيز  املوؤمتر.  من جهته، 
م�شاعفة  اجلديدة  ا�شرتاتيجيتها  عرب  تعتزم  الهيئة  اأن  الدعيلج، 
اأعداد امل�شافرين اإىل 330 مليون م�شافر بحلول عام 2030، كما 
ت�شتهدف ا�شتثمار ما يزيد عن 100 مليار دوالر يف القطاع خال 
نف�ض الفرتة، متوقًعا زيادة امل�شاهمة يف الناجت املحلي االإجمايل 
من 21 مليار دوالر حالًيا اإىل اأكرث من 75 مليار دوالر، واأكرث من 

مليون وظيفة مبا�شر نهاية العقد احلايل.

الريا�ض - البالد
اإبراهيم  بللن  بندر  املعدنية  واللللرثوة  ال�شناعة  وزيللر  اأكللد   
تت�شم  ا�شتثمارية  بيئة  خلق  على  اململكة  حر�ض   ، اخلللريللف 
ا�شتثنائية  جتربة  لتقدمي  وال�شهولة؛  واال�شتدامة  بال�شفافية 
موؤخرا  بلله  قامت  ملللا  نظرا  التعدين،  قطاع  يف  للم�شتثمرين 
البنية التحتية ب�شكل مبا�شر وتطوير االأنظمة  باال�شتثمار يف 

والت�شريعات، مبا ينعك�ض بالنفع على ال�شعودية واملنطقة.

 جاء ذلك خال افتتاحه معر�ض اململكة امل�شارك يف فعاليات 
موؤمتر التعدين االأفريقي "اإندابا"، حتت مظلة برنامج "ا�شتثمر 
يف ال�شعودية" ، م�شيفا باأن نظام اال�شتثمار التعديني اجلديد 
يتميز بال�شفافية العالية، وي�شهم يف تعزيز وتنمية املجتمعات، 
ال�شناعات  وحتفيز  وحمايتها،  البيئة  على  االآثلللار  وتقليل 
املرتبطة باملعادن ، الفتا اإىل اأن حجم قطاع التعدين يف اململكة 

ارتفع اإىل 70 مليار ريال. 

البالد - مها العواودة
اأكد وزير الداخلية اللبناين القا�شي ح�شن مولوي، اأن الت�شويت 
يف االنتخابات النيابية حق وواجب؛ لري�شم اللبنانيون غًدا معافى 
خ�شو�شا  جميعًا،  اأبنائها  م�شاركة  بفعل  اأزماتها  من  الباد  يخرج 
الطائفة ال�شنية التي تعترب م�شاركتها يف االنتخابات النيابية مبثابة 
واختيار  ال�شلطة،  عن  املف�شدين  الإبعاد  ال�شحيح  االجتللاه  يف  دفعة 

االأن�شب واالأ�شلح لقيادة لبنان يف الفرتة املقبلة.
وقال مولوي لل"الباد": اإن اال�شتنكاف اأو التاأخر عن ممار�شة حق 
الت�شويت واالنتخاب؛ اإمنا ميعن يف اإغراق البلد باالأزمات وي�شكل 
بالقول  متوجهًا  والعباد،  الباد  اأف�شد  الذي  للنهج  مق�شودة  مكافاأة 
البلد واأر�شى  تاأ�شي�ض  بفعالية يف  �شارك  "اأنتم من  ال�شنية:  للطائفة 
ومل  االأهلية  احلللرب  يف  ت�شاركوا  مل  الذين  واأنتم  الوطني  ميثاقها 

حتملوا ال�شاح مدعوون اليوم بكثافة للم�شاركة يف اإخراج لبنان من 
حرب من نوع اآخر، هي حرب الفقر واحلرمان والبطالة التي دخلت 
ترونه  من  اختيار  اإىل  مدعوون  اأنتم  جميعًا.  اللبنانيني  بيوت  اإىل 
حا�شر القلب، نظيف الكف، ليكون خادمًا للقوم ال �شّيدًا لهم ليخرج 
البلد من حمنته"، م�شيفًا: "اأنتم مدعوون لتكونوا اأوفياء لعروبتكم 

متم�شكني ب�شرعية دولتكم".

الطائفة ال�سنية تقطع طريق املف�سدين
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كبار السن
أيقونات في وجدان المجتمع 

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
اأكللللد علللدد مللن املللخللتلل�للشللني على 
احلللديللثللة  التقنية  علللللوم  اأهللملليللة 
باملجتمع  ال�شن  كبار  اإدملللاج  يف 
خلدمتهم  امللللبلللادرات  خلللال  مللن 
وتلللللبلليللة احللتلليللاجللاتللهللم، الفللتللني 
اليوم  اأ�شبحت  التقنية  اأن  اإىل 
جلللودة  لتحقيق  مللهللمللا؛  عللامللا 
املجتمع،  فئات  جلميع  احلياة 
اأن  نف�شه  الوقت  يف  مو�شحني 
اأهمية  ك�شفت  كللورونللا  جائحة 
حتولت  حيث  كبري؛  ب�شكل  ذلك 
للعماء  املقدمة  االأعللمللال  جميع 
يف كافة القطاعات اخلدمية اإىل 
اأفلللراد  كللافللة  ا�شطر  ممللا  رقمية، 
لت�شيري  معها  للتعامل  املجتمع 

اأملللورهلللم الللعللمللللليللة، واحللليللاتلليللة، 
خلللا�لللشلللة  تلللللك الللل�لللشلللروريلللة مثل 

واعللتللمللرنللا  تللوكلللللنللا  تطبيقات" 
البنكية  والللتللطللبلليللقللات  واأب�شر" 
وخافها من التطبيقات االإلكرتونية.

واأ�شافوا، اأن الدولة ت�شعى جاهدة 
الفتني  لللهللم،  احللليللاة  جللللودة  لت�شهيل 

يف  كللبللرًيا   دوًرا  تلعب  التقنية  اأن  اإىل 
الللذي  الكبري  للتطور  وذلللك  املجتمعات، 

اأحدثته ثورة االت�شاالت وتقنية املعلومات 
التي جعلت من العامل قرية �شغرية. 

عدن - البالد
�شيطرتها  مناطق  خمتلف  يف  املخدرات  احلوثي  ميل�شيا  ت�شخ 
الله؛  وحللزب  الللثللوري  احلر�ض  مبعاونة  اليمني،  ال�شباب  لتدمري 
ميلي�شيا  اأن  حملية،  اإعللام  لو�شائل  وفًقا  اأمنية،  م�شادر  ك�شفت  اإذ 
اليمن  اإىل  املخدرات  لتهريب  متعددة  �شبكات  تدير  باتت  احلوثي 
الثوري  للحر�ض  التابعة  املافيا  �شبكات  مب�شاعدة  اجلللوار،  ودول 

وحزب الله اللبناين.
واأخ�شعت ملي�شيا احلوثي كل املهربني املحليني ل�شلطتها م�شتغّلة 
امل�شادر  قالت  بينما  والع�شكرية،  االأمنية  االأجهزة  على  �شيطرتها 
ذّمة  على  املعتقلني  ع�شرات  باإطاق  بللداأوا  احلوثيني  اإن  االأمنية: 
ل�شالح  العمل  عليهم  م�شرتطني  املخّدرات،  وبيع  ترويج  اأو  تهريب 
وت�شهيات  اأمللللوااًل  اإطللاقللهللم  بعد  تلّقوا  اأنللهللم  م�شيفة  اجلللمللاعللة، 

 2016 �شبتمرب  ففي  املمنوعات،  جتارة  يف  ن�شاطهم  ال�شتعادة 
اأفرج احلوثيون عن جتار خمدرات، منهم 82 �شجيًنا من ال�شجن 
خمدرات  جتار  و4  خمللدرات،  جتار  اأغلبهم  ب�شنعاء،  املركزي 

اأفرجوا عنهم من مركزي حمافظة حجة. 
عدًدا  اعتقلت  احلوثي  ميلي�شيا  اأن  اأمنية  م�شادر  وك�شفت 
من جتار احل�شي�ض يف �شعدة؛ منهم 950 رجًا و50 امراأة 
كانوا يعملون �شمن �شبكات التهريب بغر�ض احتوائهم للعمل 
املحرتفني  املخّدرات  جتار  اأخ�شعت  اأن  وبعد  اإمرتها.  حتت 
جّتار  بتاأهيل  احلوثية  امليلي�شيا  قامت  ل�شلطتها،  الباد  يف 
احلر�ض  مافيا  مللع  بالتعاون  اأتباعها  مللن  جللدد  ومهربني 
االإيللرادات  مل�شاعفة  خططها  لتغطية  الله،  وحزب  الثوري 

عرب اإنعا�ض جتارة املخدرات.

ملي�سيا احلوثي ت�ستهدف ال�سباب اليمني باملخدرات
تدير شبكات بمساعدة الحرس الثوري وحزب اهلل..

جدة - وا�ض
لفخامة  برقية عزاء وموا�شاة،  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  بعث خادم احلرمني 

الرئي�ض عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�ض جمهورية م�شر العربية.
وقال امللك املفدى:" تلقينا نباأ الهجوم االإرهابي على اإحدى حمطات رفع املياه غرب �شيناء، وما نتج 
عنه من وفيات واإ�شابات، واإننا اإذ ندين باأ�شد العبارات هذا العمل االإجرامي، لن�شارك فخامتكم 
العربية  م�شر  جمهورية  مع  ال�شعودية  العربية  اململكة  وقللوف  موؤكدين  امل�شاب،  هذا  اأمل 
و�شعبها ال�شقيق. كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، برقية عزاء وموا�شاة مماثلة، �شائًا 

املوىل القدير، اأن مُين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

القيادة تعزي الرئيس املصري 
وتدين اهلجوم اإلرهابي
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خادم احلرمني ال�سريفني يوجه بنقل التواأم ال�سيامي اليمني »مودة ورحمة« اإىل الريا�ض
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زيارة سياحية 

هذا العام
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المشاركة في االنتخابات تحافظ على عروبة بيروت .. وزير الداخلية اللبناني لـ »              «:
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أخبار موجزةاطلع على استراتيجية الغرفة وإنجازات المحاكم.. 

تبوك - البالد
تبوك  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأمــر  ا�ستقبل 
العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�سة  فــرع  مدير   ، بــالإمــارة  مبكتبه 
والإفتاء باملنطقة في�سل بن حم�سن اجلهني؛ مبنا�سبة تكليفه مديرًا 
للفرع . ونوه �سموه بالدور الكبر الذي تقوم به الرئا�سة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء، ومبا يبذله �سماحة مفتي عام اململكة من 

جهود مباركة، م�سيدًا بجهود الرئا�سة يف توعية املجتمع .

الدمام - البالد
د�سن الأمر �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمر املنطقة ال�سرقية 
اأطلقتها جمعية  اأم ذهب" التي  "خمزونك �سكر  بالإمارة، مبادرة 
تكثيف  �سرورة  �سموه  واأكــد  باملنطقة.  ال�سماء  والغدد  ال�سكر 
التوعية مبخاطر مر�ض ال�سكري بني اأفراد املجتمع والبتعاد عن 
العادات ال�سحية اخلاطئة واتباع نظام غذائي متوازن، وحتفيز 
مبا  �سموه  م�سيدًا  الريا�سة،  ممار�سة  اأجــل  من  واملجتمع  الفرد 

تقدمه اجلمعية من مبادرات.

الريا�ض- البالد
بن  عبدالعزيز  املــدين  للطران  العامة  الهيئة  رئي�ض  راأ�ـــض  
الثاين  التوجيهية  اللجنة  اجتماع  اأمــ�ــض،  الدعيلج  عبدالله 
للمنظمة الإقليمية ملراقبة ال�سالمة لدول �سمال اأفريقيا وال�سرق 
)اإيكاو(  الــدويل  املــدين  الطران  منظمة  مب�ساركة  الأو�ــســط، 
ومنظمة الطران املدين العربية، وم�سوؤويل هيئات الطران 
يف الدول الأع�ساء، وذلك على هام�ض فعاليات موؤمتر م�ستقبل 
العامة للطران املدين على مدى  الهيئة  الذي تنظمه  الطران 
للموؤمترات  الـــدويل  عبدالعزيز  امللك  مركز  يف  ـــام،  اأي ثالثة 

مبدينة الريا�ض.
عن  الإعــالن  خطوات  خمرجات  متابعة  اإىل  الجتماع  وهــدف 
الــدول  دعــم  اأهمها  ومــن  اأعمالها،  يف  والــبــدء  املنظمة  اإن�ساء 
يف  الــدول  قــدرات  لتعزيز   ،SSP برنامج  تنفيذ  يف  الأع�ساء 

جمال مراقبة ال�سالمة.

 البحوث العلمية واإلفتاء 

مبادرة " سكر أم ذهب"

 اجتماع السالمة الجوية

1.8 مليار ريال لمستفيدي 
"حساب المواطن"

الفيصل يستقبل محافظ جدة ويوجه بمتابعة المشاريع 

جدة - البالد
ا�ستقبل الأمر خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر 
اأم�ض، الأمر �سعود بن  الإمــارة بجدة  منطقة مكة املكرمة، يف مقر 

عبدالله بن جلوي حمافظ جدة املُعني حديثًا.
�سائاًل  امللكية،  بالثقة  جدة  حمافظ  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمر  وهناأ 
م�ساريع  متابعة  �ــســرورة  مــوؤكــدًا  عمله،  مهام  يف  التوفيق  له  الله 
اأمور  ال�سكان وق�ساء حوائجهم، وت�سهيل  التنمية وتلّم�ض حاجات 

املراجعني واإجناز معامالتهم وم�ساعدتهم يف حل م�سكالتهم.
القيادة،  بثقة  اعتزازه  عن  جلوي  بن  �سعود  الأمــر  عّب  جهته،  من 
مقّدمًا �سكره وعرفانه لالأمر خالد الفي�سل على توجيهاته وحتفيزه، 

اآمــال وتطلعات  - دورهــا يف حتقيق  الله  بــاإذن   - لها  �سيكون  التي 
اأهايل وزوار جدة.

الغرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الفي�سل،  خالد  الأمـــر  ا�ستقبل  كما 
�سموه  هناأ  الــذي  ناغي،  يو�سف  حممد  بجدة  ال�سناعية  التجارية 
التي  جدة،  غرفة  اإ�سرتاتيجية  عن  �سرح  اإىل  وا�ستمع  الفطر،  بعيد 
تركز على احلوكمة وتفعيل املبادرات مبا يتما�سى مع روؤية اململكة 
اإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة ومتكني املن�ساآت  2030، وذلك بهدف 
وتفعيل  الأعــمــال  ريــادة  تنمية  جانب  اإىل  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
الت�سرت  مكافحة  اإىل  بالإ�سافة  الوظائف،  وتوليد  الرقمي  القت�ساد 

وبناء قواعد البيانات ودعم الفعاليات واملعار�ض واملوؤمترات.

ال�سيخ ماجد  ، رئي�ض حمكمة ال�ستئناف بجدة  كما ا�ستقبل �سموه 
الرجيعي، الذي قدم لل�سالم على �سموه وتهنئته بعيد الفطر املبارك، 
لت�سريع  احلديثة  التقنية  توظيف  خطوات  عن  نبذة  اإىل  وا�ستمع 
حمكمة  اإىل  و�ــســوًل  املخت�سة  املحاكم  من  بداية  الق�سايا  اإجنــاز 

ال�ستئناف.
، رئي�ض حمكمة  اأمر منطقة مكة املكرمة يف مقر الإمارة  وا�ستقبل 
الأحوال ال�سخ�سية ال�سيخ عمر الري�ض، والذي قدم التهنئة ل�سموه 

مبنا�سبة عيد الفطر املبارك .
وا�ستمع الأمر خالد الفي�سل اإىل �سرح عن اأعمال املحكمة ودورها 

يف الف�سل يف امل�سائل املتعلقة باحلقوق ال�سخ�سية.

تعاون سعودي - أمريكي بمجاالت التقنية واالبتكار والفضاء
وا�شنطن - البالد

عامر  بن  عبدالله  املهند�ض  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزيــر  التقى 
ال�سواحة، اأم�ض )الثالثاء(، بنائب وزير التجارة الأمريكي دون جريف�ض، 
لبحث �سبل تعزيز منو القت�ساد الرقمي، وذلك على هام�ض زيارة معاليه 
منو  لتعزيز  قوية  حتالفات  اإقــامــة  بغية  الأمريكية؛  املتحدة  الــوليــات 

القت�ساد الرقمي والبتكار.
واأَطلَع معاليه اجلانب الأمريكي على اخلطوات التي اتخذتها اململكة لدعم 
جمايل البتكار الرقمي وريادة الأعمال، واملبادرات التي اأطلقتها من اأجل 
تعزيز القت�ساد الرقمي، و�سوًل اإىل تتويجها بجائزة القيادة احلكومية 
واللوائح  ال�سيا�سات  اأف�سل  لتبنيها  لالت�سالت؛  ــدويل  ال الحتــاد  من 
بها  حتظى  التي  نات  املمكِّ اإىل  معاليه  َق  وتــطــرَّ املجال.  هــذا  تدعم  التي 
اململكة،املتمثلة يف وجود ِبنية رقمية داعمة، وت�سريعات حمفِّزة، و�سوق 
اإنَّ حجم �سوق تقنية املعلومات يف ال�سعودية  يعد الأكب يف املنطقة،اإْذ 

جتاوز اأكرث من 40 مليار دولر.
دعمها  و�سبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجــرى 
امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املو�سوعات  ا�ستعرا�ض  اإىل  اإ�سافة  وتعزيزها، 
بني  والقت�سادي  وال�ستثماري  التجاري  التبادل  تعزيز  مقدمتها  ويف 
البلدين يف قطاعات الت�سالت وتقنية املعلومات والبتكار، وال�ستفادة 
من الفر�ض التجارية املتعددة التي اأتاحتها روؤية اململكة الطموحة 2030.
�سلطان  بن  بندر  بنت  رميا  الأمــرة  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اللقاء  ح�سر 
املتحدة  الوليات  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفرة  عبدالعزيز  بن 
الأمريكية، ونائب وزير الت�سالت وتقنية املعلومات املهند�ض هيثم بن 
والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  العوهلي، ورئي�ض  عبدالرحمن 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  وحمافظ  الد�سوقي،  منر  الدكتور 

الدكتور حممد التميمي، وعدٌد من م�سوؤويل اجلانبني.
وعقدت اململكة عددًا من اللقاءات الثنائية مع �سركات الف�ساء الأمريكية 
يف وا�سنطن اأم�ض، ممثلة بالهيئة ال�سعودية للف�ساء، وذلك على هام�ض 
الزيارة الر�سمية لرئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة ال�سعودية للف�ساء املهند�ض 

عبدالله بن عامر ال�سواحه للوليات املتحدة الأمريكية.
البلدين  بــني  الــعــالقــات  تعزيز  �سبل  الثنائية  الــلــقــاءات  خــالل  وبــحــث 
ال�سديقني، وفر�ض التعاون امل�سرتك يف �سوء روؤية اململكة 2030، كما 
املتطورة  التقنيات  ونقل  الرائدة  وامل�ساريع  البتكار  تعزيز  �سبل  بحث 

وتوطينها يف قطاع الف�ساء.
والتقى معاليه بكلٍّ من: رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  تايكليت،  دي  جيم�ض  مارتن  لوكهيد 
التنفيذي ل�سركة فوييجر �سبي�ض ديالن تايلور، ونائب الرئي�ض التنفيذي 

ل�سركة بوينج ليان جي كاريت.
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�ض  ح�سور  اللقاءات  هــذه  و�سهدت 
والتقنية الدكتور منر بن حممود الد�سوقي، والرئي�ض التنفيذي املكلَّف 

للهيئة ال�سعودية للف�ساء الدكتور حممد بن �سعود التميمي.

 رئيس منتدى علماء أفريقيا يشيد بجهود المملكة
الريا�ض - البالد

 اأ�ساد رئي�ض منتدى علماء اأفريقيا رئي�ض 
مبورتانيا  الإ�ــســالمــي  الــثــقــايف  التجمع 
احلافظ  حممد  ال�سيخ  اأفــريــقــيــا  وغـــرب 
تبذلها  التي  الكبرة  باجلهود  النحوي 
املــمــلــكــة خلـــدمـــة الإ�ــــســــالم واملــ�ــســلــمــني 
ال�سريفني  باحلرمني  والعناية  بالعامل، 
وقا�سديهما، منوها بالدور الذي ت�سطلع 
ن�سر  يف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  به 
والت�سدي  والعــتــدال  الو�سطية  منهج 

الله؛  بكتاب  والعناية  والتطرف  للغلو 
طباعة ون�سًرا وتعليمًا.

ــقــاء وزيــــر الــ�ــســوؤون  ـــك خـــالل ل  جـــاء ذل
ال�سيخ  والإر�ــســاد  والــدعــوة  الإ�سالمية 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور 
احلافظ  حممد  ال�سيخ  مكتبه  يف  ال�سيخ 
الــنــحــوي، حيث جــرى تــبــادل الأحــاديــث 
ما  �ــســيــمــا  ل  املــ�ــســرتك،  الهــتــمــام  ذات 
مبختلف  الإ�سالمي  العمل  بخدمة  يت�سل 

جمالته.

مساعدات لليمن وتشاد  

الريا�ض - البالد
اأودع برنامج ح�ساب املواطن 1.8 مليار ريال خم�س�ض دعم �سهر 
امل�ستفيدين  بلغ عدد  املكتملة طلباتهم، حيث  للم�ستفيدين  مايو 
واخلم�سني  الرابعة  الدفعة  يف  ال�ستحقاق  ملعاير  امل�ستوفني 
10.2 ماليني م�ستفيد وتابع، لي�سبح اإجمايل ما دفعـه البنامـج 
للم�ستفيدين منذ انطالقته اأكرث من 118 مليار ريال؛ منها مليار 
و27 مليون ريال تعوي�سات عن دفعـات �سابقة.وبني مدير عام 
التوا�سل لبنامج ح�ساب املواطن عبدالله الهاجري اأن 76% من 
امل�ستفيدين حت�سلوا على الدعم يف هذه الدفعة، وبلغ متو�سط 
الأ�سر  اأربــاب  الواحدة 1065 ريــاًل، فيما بلغ عدد  الأ�سرة  دعم 
بينما   %94 ن�سبته  ما  م�سكلني  اأ�سرة  رب  مليون   1.9 من  اأكرث 
امل�ستقلني  عــدد  وبلغ  م�ستفيد،  ماليني   8.1 التابعني  عــدد  بلغ 
م�ستفيد،  األــف   124 من  اأكــرث  ال�ستحقاق  ملعاير  امل�ستوفني 

م�سكلني 6% من اإجمايل امل�ستفيدين الرئي�سيني.

الريا�ض - البالد
قّدم م�سروع ت�سغيل مركز الأطراف ال�سناعية واإعادة 
ح�سرموت،  مبحافظة  �سيئون  مدينة  يف  الــتــاأهــيــل 
فقدوا  ممن  م�ستفيًدا   325 لـ  املتنوعة  الطبية  خدماته 
من  بدعم  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  اأبناء  من  اأطرافهم 

مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية.
حيث  خــدمــة،   3.215 تقدمي  امل�سروع  خــالل  وجــرى 
بينما   ،%35 الإنــاث  ون�سبة   %65 الذكور  ن�سبة  بلغت 
�سّكلت ن�سبة النازحني 14% واملقيمني 86% من اإجمايل 
امل�ستفيدين، فيما مت ت�سنيع وتركيب وتاأهيل الأطراف 
وقيا�ض  ت�سليم  �سملت  ا  مري�سً  160 لـــ  ال�سناعية 
خدمات  تقدمي  مت  كما  ال�سناعية،  الأطــراف  و�سيانة 

العالج  جل�سات  بني  تنوعت  والتي  الطبيعي  العالج 
منها  ا�ستفاد  التخ�س�سية  وال�ست�سارات  الفيزيائي 

ا. 165 مري�سً
تقدمها  التي  الإن�سانية  للم�ساريع  امتداًدا  ذلك  وياأتي 
ال�سحي  القطاع  اإمكانات  لرفع  باملركز  ممثلًة  اململكة 
واملحاولة من تخفيف معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق.

والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  وّزع  ت�ساد،  ويف 
الإن�سانية 1.000 �سلة غذائية للفئات الأكرث احتياًجا 

مبدينة دربايل ا�ستفاد منها 6.000 فرد.
امـــتـــداًدا للجهود الإغــاثــيــة  املــ�ــســاعــدات  ــاأتــي هــذه  وت
للدول  باملركز  ممثلة  اململكة  تقدمها  التي  والإن�سانية 

وال�سعوب املت�سررة يف جميع اأنحاء العامل.
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العناوين  اأحــد  املــدين  الطريان  قطاع  ميثل 
اململكة  روؤيــة  ا�سرتاتيجيات  يف  الطموحة 
الإجنـــاز  مت�سارعة  وم�ستهدفاتها   ،2030
الدفع  قــوة  يعك�س  مبا  الــواقــع،  اأر�ــس  على 
من  امل�ستدامة.  ال�ساملة  التنمية  مل�سارات 
واهتماما  ن�سطا  حــراكــا  اململكة  ت�سهد  هنا 
ويف  وعامليا،  حمليا  احليوي؛  القطاع  بهذا 
هذا الإطار ياأتي موؤمتر "م�ستقبل الطريان" 
وعلى  الــريــا�ــس،  يف  امل�ساحب  واملــعــر�ــس 
جدول اأعماله ملفات متقدمة ت�ستهدف زيادة 
اجلودة والكفاءة والقدرة التناف�سية، خا�سة 
تداعيات  من  التعايف  موؤ�سرات  ت�سارع  مع 
القت�ساد  يواجهها  ليـــزال  التي  اجلائحة 

العاملي.
الهتمام  عك�ست  املوؤمتر  وجل�سات  اأهــداف   
ما  على  ارتــكــاًزا  اململكة،  جانب  من  الكبري 
تنجزه من بنية اأ�سا�سية وت�سريعية متطورة 
اللوج�ستية،  واخلدمات  النقل  جمــالت  يف 
وا�ــســتــثــمــار مــوقــعــهــا ال�ــســرتاتــيــجــي بني 
القارات، كما ي�سهد املوؤمتر اتفاقيات حملية 
ودولية �سخمة تدعم منو هذا القطاع؛ حملًيا 
واإقليمًيا وعاملًيا، وا�ستثمار اأحدث التقنيات 
مبا يخت�سر اإجراءات النقل اجلوي وال�سفر 
وجودة اخلدمات والرحالت اجلوية، وهذه 
مب�ستقبل  تب�سر  الأرقــــام  وبلغة  احلــقــائــق 
اأف�سل لل�سياحة وال�سفر والنقل اجلوي وما 
يرتبط بقطاعاتها من منو م�ستدام وماليني 
ـــعـــامل، خــا�ــســة مـــع اآفــــاق  الـــوظـــائـــف يف ال
تقدم  التي  ال�سخمة  وم�ساريعها  ال�ستثمار 

فيها اململكة منوذًجا رائًدا وطموًحا.  

طموحات الطيران
كلمة

الريا�س- وا�س
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وجه 
العزيز اآل �سعود - حفظه الله - بنقل التواأم ال�سيامي 
الله  عبد  بن  حذيفة  ابنتي  ورحــمــة(  )مــودة  اليمني 
عبد  امللك  مدينة  اإىل  اليمنية  اجلمهورية  من  نعمان 
لإجــراء  بالريا�س؛  الوطني  للحر�س  الطبية  العزيز 

الفحو�سات الطبية واإمكانية ف�سلهما.
على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  واأو�سح 

ورئي�س  الإن�سانية  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
الله  عبد  الدكتور  ال�سيامية  التوائم  لف�سل  الطبي  الفريق 
من  الإن�سانية  اللفتة  هــذه  اأن  الربيعة،  العزيز  عبد  بــن 
ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  جتاه  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
املحتاجني  جتــاه  العديدة  الإن�سانية  ملواقفه  امتداد  هي 
يف جميع اأنحاء العامل، مبينًا اأن التواأم ال�سيامي اليمني 
"مودة ورحمة" هما من الإناث وولدتا ملت�سقتني باأ�سفل 

ال�سدر والبطن.

يويل   - الله  رعــاه   - ال�سريفني  احلرمني  خــادم  اأن  ــد  واأك
الربنامج ال�سعودي للتوائم ال�سيامية اهتمامًا كبريًا، كما 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  ومتابعة  دعمًا  الربنامج  يلقى 
نائب  العهد  العزيز ويل  عبد  بن  �سلمان  بن  الأمــري حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء - حفظه الله - م�سريًا اإىل اأن هذه 
العطاء  مملكة  تقدمه  ملا  ا�ستمرار  هي  الكرمية  املــبــادرة 
والإن�سانية من خدمات متعددة لالأمة العربية والإ�سالمية 

والعامل اأجمع.

اطمأنوا على صحة خادم الحرمين الشريفين..

القيادة تعزي الرئيس المصري وتدين بشدة الهجوم اإلرهابي
جدة - وا�س

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  لفخامة  وموا�ساة،  عــزاء  برقية 
جمهورية م�سر العربية، اإثر الهجوم الإرهابي على اإحدى حمطات رفع 

املياه غرب �سيناء، وما نتج عنه من وفيات واإ�سابات.
اإحدى حمطات  الإرهابي على  الهجوم  نباأ  " تلقينا  املفدى:  امللك  وقال 
اإذ  واإننا  واإ�سابات،  وفيات  من  عنه  نتج  وما  �سيناء،  غرب  املياه  رفع 
هذا  اأمل  فخامتكم  لن�سارك  الإجرامي،  العمل  هذا  العبارات  باأ�سد  ندين 

امل�ساب، موؤكدين وقوف اململكة العربية ال�سعودية مع جمهورية م�سر 
ولل�سعب  املتوفني  ولأ�ــســر  لكم  ومعربني  ال�سقيق،  و�سعبها  العربية 
امل�سري ال�سقيق عن بالغ التعازي، و�سادق املوا�ساة، متمنني للم�سابني 
ال�سفاء العاجل، �سائلني الله اأن يجنب بالدكم و�سعبها ال�سقيق كل �سوء 

ومكروه، اإنا لله واإنا اإليه راجعون ".
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، برقية عزاء وموا�ساة، 
العربية،  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  لفخامة 

اإثر الهجوم الإرهابي على اإحدى حمطات رفع املياه غرب �سيناء، وما 
نتج عنه من وفيات واإ�سابات.

اإحــدى  على  الإرهــابــي  الهجوم  بنباأ  علمت   " العهد:  ويل  �سمو  وقــال 
واإ�سابات،  وفيات  من  عنه  نتج  وما  �سيناء،  غرب  املياه  رفع  حمطات 
واإنني اإذ اأدين وا�ستنكر هذا العمل الإجرامي اجلبان، لأبعث لفخامتكم 
ول�سعب جمهورية م�سر العربية ال�سقيق ولأ�سر املتوفني اأحر التعازي 
بال�سفاء  امل�سابني  على  مُيــن  اأن  القدير،  املــوىل  �سائاًل   ، واملــوا�ــســاة 

العاجل. اإنه �سميع جميب ".

ولي العهد يتلقى اتصاالت هاتفية من قادة الدول
جدة - وا�س

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  تلقى �ساحب 
ات�ساًل  الــدفــاع،  ــر  وزي الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
اأردوغــان رئي�س جمهورية  الرئي�س رجب طيب  هاتفيًا، من فخامة 

تركيا.
احلرمني  خادم  �سحة  على  الرتكي  الرئي�س  فخامة  اطماأن  وقد 
الله  �سائاًل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
تعاىل دوام ال�سحة والعافية خلادم احلرمني ال�سريفني ـ حفظه 

الله.
جمهورية  رئي�س  لفخامة  ال�سكر  عن  العهد  ويل  �سمو  عرب  وقد 

تركيا على م�ساعره الأخوية النبيلة.
كما اأعرب فخامة الرئي�س الرتكي عن ال�سكر والتقدير 
على مــا حظي بــه والــوفــد املــرافــق لــه مــن ح�سن 
ا�ستقبال وكرم ال�سيافة خالل زيارته للمملكة.

ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  من  هاتفيًا  ات�ساًل  �سموه  وتلقى 
رئي�س جمهورية م�سر العربية.

وقد اطماأن فخامة الرئي�س امل�سري على �سحة خادم احلرمني ال�سريفني 
خلادم  وجل،  عز  املوىل  �سائاًل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

احلرمني ال�سريفني دوام ال�سحة والعافية.
وقد عرب �سمو ويل العهد عن ال�سكر لفخامة رئي�س جمهورية م�سر على 

م�ساعره الأخوية ال�سادقة.
كما تلقى �سموه ات�ساًل هاتفيًا من �ساحب ال�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد 

اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت.
وقد اطماأن �سمو ويل عهد الكويت على �سحة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، �سائاًل الله تعاىل، دوام ال�سحة 

والعافية خلادم احلرمني ال�سريفني- حفظه الله.
على  الكويت  عهد  ويل  ل�سمو  ال�سكر  عن  العهد  ويل  �سمو  عرب  وقــد 

م�ساعره الأخوية ال�سادقة.

المملكة والسنغال تؤكدان على تعزيز الشراكة وتنسيق المواقف
جدة - وا�س

�سدر اأم�س بيان م�سرتك لزيارة فخامة الرئي�س ماكي 
العربية  اململكة  اإىل  ال�سنغال  جمهورية  رئي�س  �سال 
العمل  اأهمية تعزيز  البلدان على  اأكد فيه  ال�سعودية، 
امل�سرتك والدفع بالعالقات اإىل اآفاق جديدة وواعدة، 
واأ�ساد اجلانبان مبا حتقق منذ زيارة فخامته الأخرية 
يف  �ساهمت  ومثمرة  اإيجابية  نتائج  من  اململكة  اإىل 
تو�سيع نطاق التعاون بني البلدين يف �ستى املجالت.

القت�سادية  الــتــعــاون  جمـــالت  اجلــانــبــان  ونــاقــ�ــس 
ـــــدا عــلــى تــعــزيــز الــ�ــســراكــة  والـــتـــجـــاريـــة، حــيــث اأك
كما  ــع،  اأو�ــس اآفـــاق  اإىل  ونقلها  بينهما  القت�سادية 
ال�سنغالية  ال�سعودية  اللجنة  بجهود  اجلانبان  اأ�ساد 
التنفيذية  اجلهات  به  تقوم  الذي  والــدور  امل�سرتكة، 
التغري  جمــال  ويف  البلدين.  بــني  الــتــعــاون  لتعزيز 
اململكة  باإطالق  ال�سنغال  جمهورية  رحبت  املناخي 
الأو�سط  اخل�سراء" و"ال�سرق  "ال�سعودية  ملبادرتي 

الأخ�سر"، واأعربت عن دعمها جلهود اململكة.

 التعليم وال�صحة
ــان بــرفــع  ــب ويف اجلـــانـــب الــتــعــلــيــمــي، رحـــب اجلــان
البلدين،  بني  والتعليمي  العلمي  التعاون  م�ستوى 
جمال  ويف  ال�سحي،  املــجــال  يف  الــتــعــاون  وتعزيز 
يف  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  اجلانبان  اأكد  النقل، 
امل�سالح  والبحري مبا يحقق  النقل اجلوي  جمالت 
�سدد  الثقايف،  ال�ساأن  ويف  البلدين،  بني  امل�سرتكة 
اجلانبان على اأهمية بحث �سبل التعاون يف املجالت 
الثقافية، مع ال�سعي لتطوير ال�سراكات بني البلدين. 
ويف ال�ساأن ال�سياحي، اأكد اجلانبان على اأهمية رفع 
وترية التعاون يف املجال ال�سياحي وتنمية احلركة 
العمل  وتعزيز  ال�سقيقني،  البلدين  بــني  ال�سياحية 
امل�سرتك فيما يخ�س ال�سياحة امل�ستدامة، التي تعود 

بالنفع على القطاع ال�سياحي وتنميته.

  ال�صاأن الدفاعي والأمني
التعاون  على  اجلانبان  اأكــد  الدفاعي،  ال�ساأن  ويف 
ومنها  املــجــالت؛  �ستى  يف  البلدين  بــني  الع�سكري 
اأكــد  الأمــنــي،  الــ�ــســاأن  ويف  الع�سكرية.  ال�سناعات 
اجلـــانـــبـــان رغــبــتــهــمــا يف رفــــع مــ�ــســتــوى الــتــعــاون 
والتن�سيق حيال املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك، 

وتــبــادل  اأ�ــســكــالــهــا،  بكافة  اجلــرائــم  مكافحة  ومنها 
التعاون  تعزيز  اإىل  و�سعيهما  والتدريب،  اخلــربات 
يف هــذا املــجــال مبــا يحقق الأمـــن وال�ــســتــقــرار يف 

البلدين ال�سقيقني.
عن  اجلــانــبــان  عــرب  الإرهـــــاب،  مكافحة  جمـــال  ويف 
مكافحته  جمـــال  يف  املــبــذولــة  للجهود  ارتــيــاحــهــمــا 
املركز  اإطار عمل  امل�سرتكة يف  ومتويله، وجهودهما 
اجلانب  وثمن  الإرهـــاب.  متويل  ل�ستهداف  الــدويل 

ال�سنغايل م�ساهمات اململكة يف هذا ال�ساأن.
على  عزمهما  اجلانبان  اأكــد  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  ويف 
ال�سيا�سية،  الق�سايا  جميع  جتــاه  الــتــعــاون  تعزيز 
للبلدين  حتفظ  م�سرتكة  مواقف  بلورة  اإىل  وال�سعي 
ا�ستمرار  واأهمية  وا�ستقرارهما،  اأمنهما  ال�سقيقني 
التن�سيق والت�ساور اإزاء التطورات وامل�ستجدات يف 
الأطراف، مبا ي�سهم  الثنائية واملتعددة  كافة املحافل 
يف حتقيق الأمن وال�ستقرار والزدهار يف البلدين 

ال�سقيقني واملنطقة والقارة الأفريقية والعامل.
 الت�صامن مع اململكة

جدي  ب�سكل  التعامل  اأهمية  على  اجلانبان  اأكــد  كما 
ــعــال مــع املــلــف الـــنـــووي والــ�ــســاروخــي لإيـــران  وف
حتقيق  يف  ُي�سهم  مبــا  وتداعياته  مكوناته  بجميع 
الأمن وال�ستقرار الإقليمي والدويل، وتاأكيد مبادئ 
ح�سن اجلوار واحرتام القرارات الأممية وال�سرعية 
املزعزعة  الأن�سطة  كافة  املنطقة  وجتنيب  الدولية، 

لال�ستقرار.
من جهته، عرب اجلانب ال�سنغايل عن ت�سامنه الكامل 
من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع 
اأكد رف�سه لأي  اأمنها الوطني، كما  اإجراءات حلماية 

اعتداءات على اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  اجلانبان  وا�ستعر�س 
بال�ساأن  يتعلق  مــا  ومنها  املــ�ــســرتك،  الهــتــمــام  ذات 
عن  ال�سادر  بالقرار  اجلانبان  رحــب  حيث  اليمني، 

واملــبــادرة  الد�ستور  وفــق  ال�سابق  اليمني  الرئي�س 
موؤمتر  وخمــرجــات  التنفيذية  واآلــيــتــهــا  اخلليجية 
احلوار الوطني ال�سامل بنقل �سالحياته اإىل املجل�س 
النتقالية.  املرحلة  مهام  تنفيذ  ل�ستكمال  الرئا�سي 
الــدويل  املجتمع  قيام  �سرورة  على  اجلانبان  واأكــد 
يف  احلوثيني  بانخراط  الكفيلة  الإجـــراءات  باتخاذ 
املتحدة  الأمم  اإ�ــســراف  حتت  ال�سيا�سية  امل�ساورات 
ونــوه  و�ــســامــل.  نهائي  �سيا�سي  حــل  اإىل  للتو�سل 
اجلانب ال�سنغايل مببادرة اململكة العربية ال�سعودية 
املالية  املــــوارد  حل�سد  دويل  مــوؤمتــر  لعقد  لــلــدعــوة 
املــركــزي  اليمني والــبــنــك  لــدعــم القــتــ�ــســاد  الــالزمــة 
الكبري  وبالدور  النفطية،  امل�ستقات  وتوفري  اليمني 
والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  به  يقوم  الــذي 
الأمن  جمل�س  بقرار  اجلانبان  رحب  كما  الإن�سانية 
يف  واإدراجــهــم  اإرهابية  جماعة  احلوثيني  بت�سنيف 

قائمة عقوبات اليمن وفر�س حظر لالأ�سلحة عليهم.

 

الق�صايا العربية والدولية
ــان على  ــب ــدد اجلــان �ــس الــفــلــ�ــســطــيــنــي،  ــاأن  ــس ــ� ال ويف 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سالم  لتحقيق  دعمهما  موا�سلة 
الأو�سط، واأهمية التو�سل اإىل ت�سوية �ساملة للنزاع 
ال�سعب  حــق  يكفل  مبــا  الإ�ــســرائــيــلــي،  الفل�سطيني 
حــدود  على  امل�ستقلة  دولــتــه  اإقــامــة  يف  الفل�سطيني 

1967م وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
ا�ستمرار  على  اجلانبان  اأكد  ال�سوداين،  ال�ساأن  ويف 
ال�ساأن  ويف  النــتــقــالــيــة،   املــرحــلــة  لإجنـــاح  دعمهما 
على  احلفاظ  �ــســرورة  على  اجلانبان  �سدد  الليبي، 

ا�ستقرار ليبيا ووحدة و�سالمة اأرا�سيها.
اأعــرب  الأوكــرانــيــة،  الرو�سية  الأزمــة  يخ�س  وفيما   
اجلانبان عن اأملهما يف اأن يتو�سل طرفا النزاع اإىل 

حل �سيا�سي لالأزمة.

 ضرورة التعامل بشكل 
فعال مع الملف النووي 

والصاروخي اإليراني

التضامن مع المملكة 
لحماية أمنها ورفض أي 

اعتداءات يستهدفها

دعم الحقوق الفلسطينية 
واستقرار السودان وليبيا 

وحل أزمة أوكرانيا
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جدة ـ البالد   

الدكتور  الوقائية،  لل�شوؤون  ال�شحة  وزارة  وكيل  د  فَنّ

كورونا  لقاح  ارتــبــاط  حــول  اأُثـــر  مــا  ع�شري،  عبدالله 

بالإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.

وقال ع�شري:" اإن مر�ض ال�شرطان واجللطات وال�شكري 

املتعددة، حيث  اأ�شبابها  لها  الأخرى  املختلفة  والأمرا�ض 

على  لها  امل�شاحبة  التغرات  مزمنة ترتاكم  اأمرا�ض  اإنها 

مدى �شنوات، واكت�شافها بعد التطعيم ل يعني اأن اللقاح 

هو ال�شبب بذلك. واأ�شاف اأن لقاح كورونا وظيفته حتفيز 

يجعل  ل  واأنه  ال�شديد،  املر�ض  من  للوقاية  املناعة  جهاز 

اخلاليا تتحول اإىل مر�ض ال�شرطان، ول عالقة بيولوجية 

بني تركيب اللقاح وامل�شرطنات.

التبغ  مثل  املــعــروفــة،  للم�شرطنات  التعر�ض  اأن  وبـــنّي 

واللحوم احلمراء وملوثات البيئة على مدى �شنوات، هو 

ال�شرطان  اإىل مر�ض  تتحول  الطبيعية  ما يجعل اخلاليا 

ولي�ض اللقاح الذي اأعطي قبل اأيام.

عن  اأمــ�ــض،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت  اأخـــرى،  ناحية  مــن 

ت�شجيل »�شفر« وفيات ب�شبب فرو�ض كورونا، وت�شجيل 

569 اإ�شابة جديدة، خالل الـ24 �شاعة املا�شية؛ ما يرفع 

اإجمايل الإ�شابات اإىل 755,980 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة ال�شحة –عرب موقع مركز القيادة والتحكم 

لكوفيد 19- اأنه مت ت�شجيل 105 حالت تعاٍف جديدة من 

اإىل742,677  ال�شفاء  حالت  اإجمايل  لت�شل  الفرو�ض، 

اأنه مت ت�شجيل »�شفر« وفيات،  حالة. واأ�شافت الوزارة، 

لــيــ�ــشــتــقــر اإجــــمــــايل حـــالت 

الوفاة منذ بدء جائحة 

كورونا وحتى الآن، 

عند 9104 حالة.

ـــــت  ـــــع ـــــاب وت

الـــــــــــــوزارة، 

اململكة  املــعــطــاة يف  ــا  كــورون لــقــاحــات  عــدد جــرعــات  اأن 

املناطق  بجميع  جرعة،   )64,633,325( الآن  حتى  بلغ 

واملحافظات.

يف  البدء  عن  �شابق،  وقــت  يف  ال�شحة،  وزارة  واأعلنت 

 50 من  العمرية  للفئة  الثانية  التن�شيطية  اجلرعة  اإعطاء 

عاما فما فوق ملن يرغب، وذلك بعد اإمتام 8 اأ�شهر من اأخذ 

اجلرعة التن�شيطية الأوىل . اإىل ذلك، اأعلن مركز الإح�شاء 

اخلليجي، عن عدد لقاحات كورونا املعطاة بدول جمل�ض 

م�شًرا  جرعة،  مليون   114.5 جتــاوزت  التي  التعاون، 

و�شلت  بال�شعودية  الفرو�ض  من  التعايف  ن�شبة  اأن  اإىل 

لـ98.2% وفقا لبيانات اأم�ض الأول الثنني، منخف�شة عما 

كانت عليه اأول الأحد، التي �شجلت %98.4.

ـــرت«، اأنــــه وفــًقــا  ـــوي ـــح مــركــز الإحـــ�ـــشـــاء عـــرب »ت واأو�ـــش

جمل�ض  دول  يف  الإجمالية  كورونا  فرو�ض  لإح�شائيات 

الأول،  اأم�ض   العربية، حتى يوم   لدول اخلليج  التعاون 

فاإن اإجمايل الإ�شابات املوؤكدة بلغ )3616759( اإ�شابة، 

حــالــة،   )3571943( بــلــغ  الــتــعــايف  حــــالت  واإجـــمـــايل 

واإجمايل حالت الوفاة بلغ )20374( حالة. واأ�شار مركز 

الإح�شاء، اإىل اأنَّ اإجمايل اللقاحات املعطاة بدول جمل�ض 

ن�شبة  بلغت  فيما  جرعة،   )114561870( بلغ  التعاون 

دول  ويف   ،%98.2 بال�شعودية  الفرو�ض  من  التعايف 

اخلليج جمتمعة 98.8%. من جهة اأخرى، اأ�شادت منظمة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  بتجربة  العاملية،  ال�شحة 

 Hand( الأيــــدي  تطهر  بــرنــامــج  تطبيق  يف  املــمــيــزة 

Hygiene(، معتربًة اأن هذه التجربة ُتعد اأحد الأمثلة 
الناجحة على م�شتوى العامل. جاء ذلك عرب تقرير ن�شرته 

العاملي  الــيــوم  مبنا�شبة  الر�شمي  موقعها  يف  املنظمة 

تطهر  بنجاح  »الحتفال  عنوان  حتت  الأيـــدي،  لتطهر 

اليدين حول العامل«.

لنظافة  وطنًيا  بــرنــاجًمــا  اأنــ�ــشــاأت  اململكة  اأن  اإىل  ُي�شار 

منظمة  اإطالق  عقب  وذلك  م،   2009 عام  اليدين  وتطهر 

ال�شحة العاملية حملة »انقذ الأرواح: نظف يديك«.

وكيل الصحة: السرطان والسكري
ال عالقة لهما بلقاح كورونا

إشادة بتجربة المملكة في برنامج تطهير األيدي..

الطائف ـ البالد               

عـــــززت اأمــــانــــة الـــطـــائـــف ممــثــلــة يف 

لوكالة  التابعة  البلدية  الرقابة  فــرق 

امتثال  الفرعية  والبلديات  اخلدمات 

واملتعلقة  والغذائية  التجارية  املرافق 

ال�شحية  بــال�ــشــرتاطــات  بامل�شتهلك 

واللوائح والتعليمات البلدية.

اأن  ـــف  ـــطـــائ ال اأمـــــانـــــة  واأو�ــــشــــحــــت 

حمال  على  ركــزت  الرقابية  اجلــولت 

واملغا�شل  واملك�شرات،  احللوى  بيع 

واملطابخ،  واملطاعم  احلالقة  وحمــال 

وحمــــال بــيــع الــتــمــويــنــات الــغــذائــيــة 

ــطــة الــتــي يكرث  ــ�ــش وغـــرهـــا مـــن الأن

اأيام العيد، حيث  الرتياد عليها خالل 

عــلــى فــرتات  الــرقــابــيــة  ــفــرق  ال عملت 

�ــشــبــاحــيــة ومــ�ــشــائــيــة ملــتــابــعــة عمل 

�شالمة  من  والتاأكد  املختلفة  الأن�شطة 

ال�ــشــرتاطــات  وتطبيق  املــعــرو�ــشــات 

والتقيد بالتعليمات.

امتثال  ر�ــشــدت  اأنــهــا  الأمــانــة  وبينت 

اأكــــرث  املــرافــق الــتــي جـــرى الــوقــوف 

ــحــة  عـــلـــيـــهـــا، غــــر اأنــــهــــا طــبــقــت لئ

اجلزاءات عن املخالفات البلدية بحق 

املخالفات  املخالفني، ومتثلت  عدد من 

النظافة  م�شتوى  يف  تــدٍن  امل�شبوطة 

واآليات  املــواد،  و�شوء حفظ وتخزين 

عـــر�ـــض املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتـــكـــرار 

ا�شتخدام مياه الغ�شيل، بالإ�شافة اإىل 

للعاملني  ال�شحية  ال�شهادات  انتهاء 

وغـــرهـــا مـــن املــخــالــفــات الــ�ــشــحــيــة 

والنظامية.

امتثال  عــززت  اأنها  الأمــانــة  واأ�ــشــارت 

واأيــام  رم�شان  �شهر  طــوال  الأن�شطة 

من  ال�شحية،  بــال�ــشــرتاطــات  الــعــيــد 

والتوعية  امل�شتمرة  املــراقــبــة  خــالل 

يف  املــراقــبــني  �ــشــارك  حيث  للعاملني، 

برنامج لتوعية العملني بال�شرتاطات 

البلدية، و�شرورة  ال�شحية واللوائح 

امل�شتهلك،  �شحية  على  حفاظًا  التقيد 

و�شمان تقدمي خدمات بجودة عالية، 

وجتنبًا لتطبيق الغرامات واجلزاءات 

البلدية على املخالفني.

الريا�ض ـ البالد               

وّقعت الهيئة العامة لالأوقاف مذكرة 

تــفــاهــم مـــع جــامــعــة طــيــبــة؛ بــهــدف 

تعزيز التعاون بني الطرفني لالإ�شهام 

التنموية  امل�شتهدفات  حتقيق  يف 

املــوؤمتــر  فعاليات  �شمن  امل�شرتكة، 

2022؛  للتعليم  الـــدويل  واملــعــر�ــض 

الهيئة  ــذكــرة حمــافــظ  امل حــيــث وقـــع 

ورئي�ض  اخلرا�شي،  �شالح  بن  عماد 

جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن 

قبالن ال�شراين.

تعزيز  الــتــفــاهــم  مــذكــرة  وت�شمنت 

وتنمية  لتطوير  امل�شرتك  الــتــعــاون 

ال�شتدامة  الوقفي، وحتقيق  القطاع 

التي  املمكنات  واإيــجــاد  لــه،  املــالــيــة 

املجتمع،  يف  دوره  تعزيز  يف  ت�شهم 

اأكادميية  من خالل ا�شتحداث برامج 

تــنــفــيــذي مهني  عــلــيــا ومــاجــ�ــشــتــر 

الـــوقـــفـــي،  الـــقـــطـــاع  ــعــامــلــني يف  ــل ل

والــدرا�ــشــات  ال�شت�شارات  وتــبــادل 

والتحديات  امل�شكالت  حلــل  الفنية 

ــقــطــاع الــوقــفــي الــتــي  ــال املــتــعــلــقــة ب

الـــطـــرفـــني، وحتــفــيــز طلبة  تـــواجـــه 

على  وم�شرفيهم  العليا  الــدرا�ــشــات 

يف  بــالأوقــاف  مرتبطة  بحوث  تبني 

ر�شائل املاج�شتر والدكتوراه، التي 

ميكن للهيئة توظيفها ب�شكل تطبيقي 

ل�شالح تنمية القطاع الوقفي.

أمانة الطائف
تعزز االشتراطات الصحية

مذكرة تفاهم
لتطوير القطاع الوقفي 

املدينة املنورة - حممد قا�سم               

موؤخرا   املنورة  املدينة  مبنطقة  الأحمر  الهالل  هيئة  فرع  احتفى 

حتت  الأحمر  وال�شليب  الأحمر  للهالل  العاملي  اليوم  بفعاليات 

عنوان ” كن اإن�شانًا لطيفًا ” وذلك باأحد املجمعات التجارية، كما 

اأقام  فرع الهيئة باملنطقة العديد من الأن�شطة والربامج منها زيارة 

لدار امل�شنني باملنطقة وزيارة للمدار�ض واإقامة ندوات ثقافية ذات 

�شلة بيوم الهالل الأحمر وال�شليب الأحمر العاملي، الذي يوافق 

الثامن من �شهر مايو من كل عام. واأو�شح املدير العام لفرع الهيئة 

اأن  الــزهــراين،  علي  بــن  اأحــمــد  الدكتور  املــنــورة  املدينة  مبنطقة 

اإر�شاء  الحتفاء ي�شم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة اإىل 

مفهوم العمل الإ�شعايف، مبينًا اأن امل�شاركة يف هذه املنا�شبة تهدف 

املبادرة  ثقافة  وخلق  املجتمع  اأفــراد  جميع  لدى  الوعي  ن�شر  اإىل 

للتطوع، واكت�شاب مهارات الإ�شعافات الأولية واأهميتها يف تعزيز 

ال�شتجابة الإن�شانية، داعيًا بهذه املنا�شبة اجلميع اإىل الت�شجيل 

عن  الأولية  لالإ�شعافات  احلياة”  “�شفر  التدريبي  الربنامج  يف 

طريق موقع الهيئة الإلكرتوين لال�شتفادة من الدورات التدريبية 

املقدمة للمجتمع لالإ�شهام يف حماية الأرواح، بعد ِحفظ الله.

والإغــاثــي  الإنــ�ــشــاين  اجلــانــب  يف  اإجنــازاتــهــا  اململكة  وج�شدت 

الأحمر  للهالل  العاملي  اليوم  خــالل  من  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

وال�شليب الأحمر، الذي حتتفل به دول العامل يف الثامن من مايو، 

الوقت  يف  خا�شة،  عناية  الإن�شاين  التطوعي  العمل  اأولــت  حيث 

الذي اأ�شبح فيه مقيا�شًا يعك�ض حت�شر الأمم وال�شعوب. وحتتفي 

اليوم  بــهــذا  ال�شعودي  الأحــمــر  الــهــالل  هيئة  يف  ممثلة  اململكة 

ويف  واأ�شكالها،  �شورها  بكل  الإن�شانية  القيم  مفهوم  لرت�شيخ 

مقدمتها العمل يف اأق�شى الظروف من اأجل التخفيف من حدة الآلم 

الدول،  جميع  يف  والنازحون  الالجئون  يعي�شها  التي  واملعاناة 

 . النظر عن اجلن�ض والدين واللون  النبيلة بغ�ض  للقيم  وتاأكيدًا 

وحتر�ض الهيئة على ال�شتفادة من هذه املنا�شبة يف زيادة وعي 

تقدمي  لي�ض يف  به-  تقوم  الذي  الإن�شاين  العمل  باأهمية  املجتمع 

اخلدمة الإ�شعافية الطارئة فح�شب- واإمنا لت�شمل التوعية بجميع 

الأن�شطة التي تقوم بها الهيئة، ل �شيما القانون الدويل الإن�شاين 

ون�شر مبادئه لدى اأفراد املجتمع، اإ�شافة اإىل الربامج التي تقدمها 

الهيئة كربنامج اإعادة الروابط العائلية.

ندوات ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للهالل األحمر

معالجة التشوهات البصرية في أبها وحائل
اأبها - مرعي ع�سريي  

التابعة  اأمانة منطقة ع�شر والبلديات  عاجلت 

مايو  وبــدايــة  املا�شي  اأبــريــل  �شهر  خــالل  لها 

بالت�شوهات  تتعلق  بـــالغ   10700 اجلــــاري 

الب�شرية، وحت�شني امل�شهد احل�شري باملنطقة، 

 ,940 املوحد  الت�شال  مركز  عرب  تلقتها  التي 

وتطبيق بلدي.

واأو�شحت الأمانة اأن معظم البالغات الواردة 

بــ�ــشــريــة يف  تــ�ــشــوهــات  عــلــى  تــركــزت  للجهة 

مدن  �شملت  متفرقة  مواقع  واأر�شفة  طرقات 

وحمافظات املنطقة.

الـتاأهيل  اإعــــادة  اأعــمــال  اأن  الأمـــانـــة  ــــدت  واأك

واإ�ـــشـــالح الــتــ�ــشــوهــات الــبــ�ــشــريــة ومــعــاجلــة 

اأ�شبابها م�شتمرة على مدار ال�شاعة، حيث تقف 

الإبالغ  يتم  التي  الأماكن  على  امليدانية  الفرق 

يف  خلل  اأي  معاجلة  ثم  الو�شع  وتقييم  عنها 

وقته.

كما عاجلت اأمانة منطقة حائل وبلدياتها اأكرث 

تتعلق  2022م،  العام  هــذا  خــالل  بــالغ   1400

بالت�شوه الب�شري يف مدينة حائل و�شواحيها، 

ال�شوؤون  وزارة  ومبادرات  خطط  �شمن  وذلك 

البلدية والقروية، لتح�شني امل�شهد احل�شاري.

على  الق�شاء  ت�شتهدف  اأنــهــا  الأمــانــة  واأكـــدت 

وتعزيز  الــتــ�ــشــوه،  وم�شببات  الع�شوائيات 

الــوعــي والــ�ــشــلــوك احلــ�ــشــاري، واملــ�ــشــاركــة 

البيئة،  على  املحافظة  اأهمية  يف  املجتمعية 

الت�شوه  ومعاجلة  الــعــامــة،  املــرافــق  وحماية 

الب�شري باأ�شكاله كافة.

ــذت الأمـــانـــة عــرب ِفــَرقــهــا  مــن جــهــة اأخــــرى، نــفَّ

الأ�ـــشـــواق،  عــلــى  تفتي�شية  جـــولت  الــرقــابــيــة 

عن  اأ�شفر  البيع،  ومنافذ  التجارية،  واملــراكــز 

اإغالق عدد منها لتدين م�شتوى النظافة العامة، 

والحـــــرتازات  بــال�ــشــرتاطــات  التقيد  وعـــدم 

الوقائية وال�شحية.

ودعت اجلميع اإىل �شرورة التكاتف مع اجلهود 

املبذولة، والإبالغ عن اأي خمالفات لالإجراءات 

الحرتازية والوقائية، عرب التوا�شل مع مركز 

البالغات.



املعلومات  تقنية  م�شت�شار  ق��ال  ب��داي��ة.. 
ومدير عام الإدارة  العامة لتقنية املعلومات 
املقد�شة  العا�شمة  واأمانة  الداخلية  بوزارة 
الهندي:  الله  عبد  جمال  املهند�س  �شابقا 
مهما  ع��ام��ا  اأ�شبحت  التقنية  اأن   ل���ش��ك 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ج�����ودة احل���ي���اة جل��م��ي��ع ف��ئ��ات 
ذلك  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ك�شفت  وق��د  املجتمع، 
الأعمال  جميع  حتولت  حيث  كبري؛  ب�شكل 
امل��ق��دم��ة م��ن خمتلف اجل��ه��ات  واخل���دم���ات 
ُبعد،  ع��ن  تقدميها  مت  رقمية  خ��دم��ات  اإىل 
التعامل  اإىل  املجتمع  اأفراد  وا�شطر غالبية 
توكلنا  مثل"  الرقمية  التطبيقات  ه��ذه  مع 
البنكية  والتطبيقات  واأب�����ش��ر  واع��ت��م��رن��ا 
وغريها من التطبيقات اخلدمية. وكما نعلم 
الفئات  من  هي  ال�شن  كبار  فئة  فاإن  جميعا 
الدولة، رعاها  املجتمع، وت�شعى  املهمة يف 
لهم  توفري حياة كرمية وم�شتقلة  اإىل  الله، 
والعتماد ب�شكل اأكرب على التقنية املتطورة 
الوقت  ويف  ل��ه��م.  احل��ي��اة  ج���ودة  لت�شهيل 
احلا�شر، تتطلع اجلهات املعنية وال�شركات 
التقنيات  اأح��دث  اإىل  للتو�شل  املتخ�ش�شة 
ذلك  حتقيق  يف  للم�شاعدة  املجال  ه��ذا  يف 
الهدف. وهناك العديد من املبادرات التقنية 
التي ميكن تطبيقها لفئة كبار ال�شن ومنها: 
تقدمي  بت�شهيل  من  وذل��ك  الطبية  الرعاية 
من  ُبعد  الطبية ومتابعتها عن  الفحو�شات 
وبا�شتخدام  الفرتا�شية،  العيادات  خال 
تطبيقات التوا�شل الرقمي مع امل�شت�شفيات 
والأط����ب����اء ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��اء ال���ذه���اب اإىل 
الأدوي���ة  ت��وف��ري  ميكن  كما  امل�شت�شفيات، 
مبواعيد  وتنبيههم  لهم  واإي�شالها  دوري��ا 
تناول الأدوية من خال برامج التنبيه يف 

الأجهزة الذكية.

الدعم الطبي 
اإىل  بالإ�شافة  بقوله:  الهندي  وا�شتطرد 
اإمكانية ا�شتخدام اأجهزة الروبوت املنزلية 
وذلك  املنازل،  يف  لهم  الطبي  الدعم  لتقدمي 
املرتبطة  الأ�شياء  اإنرتنت  برامج  خال  من 
ا�شتخدامهم  لت�شهيل  املنزلية   ب��الأج��ه��زة 
ت�شغيل  م��ث��ل  ب��امل��ن��زل  املختلفة  ل��اأج��ه��زة 
واإط���ف���اء الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واأج��ه��زة 
ا�شت�شعار الدخان واإطفاء احلريق وغريها، 
من  اأهاليهم  قبل  م��ن  ُبعد  ع��ن  ومتابعتهم 
داخ��ل  املتوفرة  الرقمية  ال��ك��ام��ريات  خ��ال 
يف  الذكية  باأجهزتهم  واملرتبطة  امل��ن��ازل 
اأوقات تواجدهم يف املنزل بدون اأي مرافق 

مما ي�شعرهم وي�شعر اأهاليهم بالأمان.
ف�شا عن توفري الرعاية الثقافية والرتفيهية 
الكتب  تطبيقات  ا�شتخدام  خال  من  وذلك 
الفرتا�شية  املحا�شرات  وح�شور  الرقمية 
التوعوية  املقاطع  تطبيقات  وا���ش��ت��خ��دام 
املرئية ومن�شات الأفام الرقمية، ومن�شات 
الألعاب الرقمية املختلفة وتطبيقات الواقع 
التي تعترب  امل��ع��زز،  الف��رتا���ش��ي وال��واق��ع 
اأوق����ات  وق�����ش��اء  للت�شلية  م��ه��م��ا  ع��ن�����ش��را 

الفراغ. 
اإىل جانب خدمات التوا�شل الأ�شري، وذلك 
الجتماعي  التوا�شل  تطبيقات  خ��ال  من 
والديو  تامي  والفي�س  ال��زوم  مثل"  املرئي 
وال�شكايب" وغريها للتوا�شل مع  اأبنائهم 
مناطق  يف  املقيمني  واأ�شدقائهم  واأهاليهم 
ب��اأن��ه��م  ي�����ش��ع��رون  يجعلهم  ومب���ا  اأخ�����رى، 

مازالوا بالقرب منهم.

ثروة بشرية 
ال��ق��ان��وين في�شل  امل��ح��ام��ي  ق���ال  ب����دوره   
ال��غ��رب��ي: ل��ق��د اأول����ت احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة 
من  لهم  كان  ملا  ال�شن؛  لكبار  بالغًا  اهتمامًا 
دور ك��ب��ري. وم���ن اأب����رز ه���ذه اله��ت��م��ام��ات 
�شدور نظام كبار ال�شن؛ نظرا لأهميتهم يف 
وكذلك  ب�شرية،  ث��روة  باعتبارهم  املجتمع 
ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي متتلك اخل���ربة وال���دراي���ة يف 

تطوير  يف  �شاهمت  التي  احلياة،  جم��الت 
املجتمع وتنميته.

املت�شارعة  التغريات  بع�س  ح�شلت  اأنه  اإل 
يف املجتمع ال�شعودي، مما اأثر على قدرات 
ك��ب��ار ال�����ش��ن، وم���ن �شمن ه���ذه ال��ت��غ��ريات 
احلياة،  جم��الت  كافة  يف  التقنية  دخ��ول 
على  كبريا  دورا  هناك  ف��اإن  لذلك  ونتيجة 
�شمن  ال�شن  كبار  مع  التعامل  يف  املجتمع 
الإن�شانية،  املبادئ  اأهمها  خا�شة؛  مبادئ 
والتغيري  والتكامل  ال��دم��ج  م��ب��داأ  ث��م  وم��ن 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ب��داأ  وك��ذل��ك  والتنمية، 

الجتماعية.
على  حتى  فر�س  ال�شن  كبار  نظام  اأن  كما 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واج��ب��ات جت���اه كبار 
ال�شن؛ حيث اإن لهم الأولوية يف احل�شول 
اجلهات  تقدمها  التي  الأ�شا�شية  اخلدمات 
ال�شحية  اخل��دم��ات  وبخا�شة  احلكومية 
امتياز  بطاقة  منحه  وكذلك  والجتماعية، 
متكنه م��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة اخل��دم��ات 

اليومية ومراعاة  العامة ل�شرورات حياته 
اإىل  بالإ�شافة  املجالت،  كافة  يف  �شنه  كرب 
خ�شومات على كافة اخلدمات العامة، وذلك 
ح�شبما ن�شت عليه املواد) 11،12،13( من 

نظام كبار ال�شن.

ثقافة رقمية 
اأ�شتاذ  ال��ق��رين  �شويعد  ب��ن  علي  الدكتور   
الرتبية  بكلية  التعليم  وتقنيات  املناهج 
التقنية  ت��ل��ع��ب  ق����ال:  ال��ق��رى  اأم  ب��ج��ام��ع��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  وح��ي��وي��ا  ك���ب���ريا  دورا 
ثورة  اأحدثته  ال��ذي  الكبري  للتطور  وذل��ك 
جعلت  التي  املعلومات  وتقنية  الت�شالت 
م��ن ال��ع��امل ق��ري��ة ���ش��غ��رية، و���ش��اه��م��ت يف 
فيها  ي�شرتك  واح��دة  رقمية  ثقافة  ت�شكيل 
املتقدمون  فيهم  مبا  املجتمع  اأطياف  جميع 
يف ال�شن الذين قد يجد بع�شهم �شعوبة يف 
مواكبة هذا التقدم والن�شمام لهذا املجتمع 
ال��ث��ق��اف��ة؛ مم��ا يجعلهم يف  ه���ذه  وت�����ش��ّرب 
عزلة عن جمتمعهم نتيجة الفجوة الرقمية 

الفئة  ا�شتهداف هذه  فاإن  لذا  بني اجليلني؛ 
املقننة  ال�شن بالربامج والدورات  من كبار 
وامل��ت��واف��ق��ة م��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، ب��الإ���ش��اف��ة 
املختلفة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��وف��ري  لت�شخري 
والنف�شية  الجتماعية  ملتطلباتهم  املنا�شبة 
الفجوة،  ه��ذه  �شي�شيق  با�شك  والطبية 
املجتمع  لهذا  بالنتماء  ي�شعرون  ويجعلهم 
بدورهم  اإميانهم  لديهم  يعزز  مما  الرقمي، 

الإيجابي يف املجتمع الذي يعي�شون فيه.

ضغوط المجتمع 
من جهتها، اأو�شحت الدكتورة رباب اأحمد 
الجتماعية  وامل�شت�شارة  املحامية   معبي، 
تلك  ه��ي  امل�شن،  ل��ه  يتعر�س  م��ا  اأخ��ط��ر  اأن 
خال  من  املجتمع  يفر�شها  التي  ال�شغوط 
من  ذل��ك  ي�شاحب  وم��ا  الإج��ب��اري،  التقاعد 
بالنف�س  الثقة  وف��ق��دان  ب��ال��وح��دة  �شعور 
وعدم وجود دور وهدف يف احلياة، وغالبا 
ما يكون مقرونا بفراغ هائل ويوم طويل، 
املجتمع   يف  ال�شن  ك��ب��ار  اإدم���اج  وم��ب��ادرة 
وال�����ش����رتاك يف الأن�����ش��ط��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
املختلفة ت�شاند  امل�شن بالرتباط  والتفاعل 
مع املجتمع والعطاء والإنتاجية؛ حيث اأكد 
اأن   نف�شيون  وم�شت�شارون  اأط��ب��اء،  نخبة 
ن�شطة  بحياة  يحظون  ال�شن  كبار  اأغلبية 
لذا  باملجتمع،  اندماجهم  مت  اإذا  وفاعلة، 
من  التي  البدنية  �شحتهم  حتقيق  ينبغي 
ودع��م  النف�شية  �شحتهم  تعزز  اأن  �شاأنها 
كبار  اإن  حيث  لديهم،  املعنوية  اجل��وان��ب 
ال�شن يتعر�شون لتحديات واأمرا�س نف�شية 
تابعة لهذه املرحلة، وينبغي الأخذ باأيديهم 
الأ�شباب  معرفة  خ��ال  م��ن  عليها  للتغلب 
وال��ت��ع��م��ق ب��ه��ا و����ش���وًل ل�����ش��ب��ل ال��ع��اج، 
النف�شية  احتياجاتهم  توفري  اإىل  اإ�شافة 
والق��ت�����ش��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال�شحية 
ي�شمن  ومب��ا  املتقدمة،  العمرية  للمراحل 
وت��وف��ري حياة  امل��ج��ت��م��ع،  ان��دم��اج��ه��م يف 
مع  بالن�شجام  ودعمهم  لهم  واآمنة  كرمية 
الآخرين والنفتاح نحو التغيري والتطوير 
العطاء والإن��ت��اج ل يرتبط   ب��اأن  والإمي���ان 
ب�شن م��ع��ني، وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأم��ث��ل��ة 
الواقعية يف حراك احلياة فمثا   فقد ظل 
وهو  ال�شعر  يقر�س  اجل��واه��ري  ال�شاعر 
يف الت�شعني من عمره، وروى مذكراته عن 
ت�شعني �شنة. كما ا�شتمر "جنيب حمفوظ" 
حمتفظا بطاقته على العمل والن�شاط حتى 

الت�شعني من العمر.
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توفير الرعاية الثقافية 
والترفيهية عبر 
الكتب الرقمية 

تنبيه المسنين 
بمواعيد األدوية من 
خالل األجهزة الذكية 

التكنولوجيا عامل 
مهم في جودة حياة 

المسنين 

اأ�شاد عدد من املخت�شني مبا �شبق واأن اأكدته الدكتورة ها مزيد التويجري الأمني  العام ملجل�س �شوؤون الأ�شرة على اأهمية علوم التقنية احلديثة يف اإدماج كبار ال�شن باملجتمع من خال 
املبادرات خلدمتهم وتلبية احتياجاتهم، لفتني اإىل اأن التقنية اأ�شبحت اليوم عاما مهما؛ لتحقيق جودة احلياة جلميع فئات  املجتمع، مو�شحني يف الوقت نف�شه اأن جائحة كورونا 

ك�شفت اأهمية ذلك ب�شكل كبري؛ حيث حتولت جميع الأعمال املقدمة للعماء يف كافة القطاعات اخلدمية اإىل رقمية، مما ا�شطر كافة  اأفراد املجتمع للتعامل معها لت�شيري اأمورهم العملية  
واحلياتية، خا�شة  تلك ال�شرورية مثل تطبيقات »توكلنا واعتمرنا واأب�شر« والتطبيقات البنكية وخافها من التطبيقات  الإلكرتونية. 

واأ�شافوا اأن الدولة ت�شعى جاهدة لت�شهيل جودة احلياة لهم لفتني اإىل اأن التقنية تلعب دورا كبريا  يف املجتمعات، وذلك للتطور الكبري الذي اأحدثته ثورة الت�شالت وتقنية املعلومات 
التي جعلت من العامل قرية �شغرية. 

كبار السن.. أيقونات يف وجدان اجملتمع
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 

دعوا إلى دمجهم في برامج التقنية.. مختصون: 

تقديم الفحوصات الطبية عن طريق العيادات االفتراضية

جمال الهندي رباب اأحمد معبيفي�صل الغربيعلي القرين
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فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبلنظام االستثمار التعديني الجديد يتميز بالشفافية واالستدامة

افتتح الجناح السعودي في معرض التعدين األفريقي.. الخريف:

 المملكة توفر تجربة استثنائية للمستثمرين
الريا�ض - البالد

بن  بندر  املعدنية  والــروة  ال�سناعة  وزيــر  اأكــد   
خلق  عــلــى  اململكة  حــر�ــص  اخلــريــف،  اإبــراهــيــم 
وال�ستدامة  بال�سفافية  تت�سم  ا�ستثمارية  بيئة 
وال�سهولة؛ لتقدمي جتربة ا�ستثنائية للم�ستثمرين 
يف قطاع التعدين، مبا ينعك�ص بالنفع على اململكة 

واملنطقة.
العربية  اململكة  معر�ص  افتتاحه  خالل  ذلك  جاء   
التعدين  موؤمتر  فعاليات  يف  امل�سارك  ال�سعودية 
"ا�ستثمر  برنامج  "اإندابا"، حتت مظلة  الأفريقي 
الــوزيــر  نــائــب  بح�سور  وذلـــك  ال�سعودية"،  يف 
و�سفري  املديفر،  خالد  املهند�ص  التعدين  ل�سوؤون 
جنوب  جمهورية  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
ــــوزارة  اأفــريــقــيــا �ــســلــطــان الــعــنــقــري، ووكــيــل ال

للتطوير التعديني م�ساعد الداود .
الــتــي خطتها  الـــوزيـــر اخلـــطـــوات  وا�ــســتــعــر�ــص 
من  كجزء  التعدين،  قطاع  م�ستوى  على  اململكة 
ال�ستثمار  نظام  اإ�سدار  بينها  من   ،2030 روؤيــة 
الــتــعــديــنــي اجلـــديـــد الــــذي يــتــمــيــز بــالــ�ــســفــافــيــة 
املجتمعات،  وتنمية  تعزيز  يف  وي�سهم  العالية، 
وحتفيز  وحمايتها،  البيئة  على  الآثـــار  وتقليل 
ال�سناعات املرتبطة باملعادن ، لفتا اإىل اأن حجم 
مليار   70 اإىل  ارتفع  اململكة  يف  التعدين  قطاع 
يف  بال�ستثمار  موؤخرا  به  قامت  ملا  نظرا  ريــال، 
الأنظمة  وتغيري  مبا�سر  ب�سكل  التحتية  البنية 

والت�سريعات.
 وقال وزير ال�سناعة والروة املعدنية: اإن العامل 

املتنامي  العاملي  الطلب  تلبية  يف  حتدًيا  يواجه 
على املعادن، وذلك نتيجة للتوجهات يف جمالت 
ال�سناعة املتقدمة، والتحول نحو الطاقة النظيفة 
قائال:  معاليه  اأ�ساف  كما  ال�سفري،  والكربون 
باأن ن�سهم يف توفري املعادن  "اليوم لدينا فر�سة 
التعدين  قطاع  من  وال�ستفادة  للم�ستقبل  املهمة 
ليكون حمركًا اقت�ساديًا رئي�سًا يف دول املنطقة؛ 

ذاتها  التحديات  تواجه  املنطقة  دول  واأن  خا�سة 
وتوفري  ال�ستك�ساف،  ـــادة  زي اإىل  احلــاجــة  مــن 
وتنمية  ال�ستثمارات،  وجــذب  التحتية،  البنية 
التنمية  لتحقيق  ندفع  واأن  الب�سرية،  الــكــوادر 
امل�ستدامة للتعدين يف بلداننا واملنطقة باأ�سرها".

اخلريف  بــنــدر  الــوزيــر  قــدم  كلمته،  خــتــام  ويف   
التعدين  موؤمتر  يف  للم�ساركة  للح�سور  الدعوة 

يف  الريا�ص  العا�سمة  يف  �سيعقد  الــذي  الــدويل 
يناير املقبل.

اململكة  الــ�ــســعــودي جــهــود   ويــعــر�ــص اجلــنــاح 
ــنــهــو�ــص بــقــطــاع الــتــعــديــن من  ــل ــمــرة ل ــت ــس ــ� امل
البيانات  اإىل  الــو�ــســول  عملية  ت�سهيل  خـــالل 

اأجــريــت  الــتــي  التحديثات  كــذلــك  اجليولوجية، 
جلذب  املناخ  لتهيئة  والت�سريعات  الأنظمة  على 
وتطوير  لال�ستدامة  اأ�س�ص  وبناء  ال�ستثمارات 

قطاع تعدين قائم على �سال�سل القيمة املتكاملة.
ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ساركة  وتعد 
يف فــعــالــيــات مــوؤمتــر الــتــعــديــن الأفــريــقــي، 
لإبـــــراز جــهــودهــا يف تطوير  مــهــًمــا  عــامــاًل 

تعديل  عــلــى  عملت  حــيــث  الــتــعــديــن،  قــطــاع 
اأنــظــمــة وتــ�ــســريــعــات الــقــطــاع لــتــوفــري بيئة 
للم�ستثمرين  وُمي�سرة  و�سفافة  وا�ــســحــة 
من  لال�ستفادة  املالية  احلوافز  وتوفري  فيه، 
زيادة  اإىل  وتهدف  للمملكة،  املعدنية  الروة 
القت�سادي  والتنوع  النمو  يف  م�ساهمته 

وخلق وظائف عالية القيمة.

مليار ريال  حجم 
قطاع التعدين وفرص 

عمل عالية
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"الطاقة" تفتتح فرعا للرقابة في جدة
جدة - البالد

افتتحت وزارة الطاقة فرع الإدارة العامة للرقابة يف حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة، 
الذي ياأتي �سمن خطة تعزيز الدور الرقابي على اأن�سطة قطاع البرتول والغاز، وتنظيم 
ا�ستخداماته يف ال�سوق املحلي يف خمتلف مناطق اململكة، ورفع م�ستوى المتثال، مما 

ينعك�ص اإيجابًا على اخلدمات املقدمة، ويهدف اإىل احلد من الهدر ملوارد الطاقة.
خمتلف  يف  فــروع  عدة  افتتاح  خالل  من  اململكة  يف  الرقابي  الــدور  تعزيز  خطة  وتاأتي 
توزيع  البرتولية، ونظام  باملنتجات  التجارة  نظام  بنود  تطبيق  ل�سمان  اململكة،  مناطق 
الغاز اجلاف وغاز البرتول ال�سائل لالأغرا�ص ال�سكنية والتجارية باأعلى كفاءة، مما يحفز 
تطوير هذه القطاعات وحت�سني م�ستوى اخلدمة، حيث ت�ستهدف الوزارة افتتاح 10 فروع 

متوزعة يف مناطق اململكة خالل عامي 2022م و 2023م.
افتتاح وت�سغيل كل من فرعي مدينة  الثالث بعد  الفرع  الرقابي  ويعد فرع حمافظة جدة 
الأخري  افُتتح  حيث  ال�سرقية،  املنطقة  يف  الظهران  ومدينة  الريا�ص،  مبنطقة  الريا�ص 
يف �سهر نوفمرب من عام 2021م، وُدعمت جميع الفروع بالكوادر الب�سرية، والإمكانات 
املادية والفنية لتحقيق م�ستهدفات الوزارة. وتقوم الوزارة من خالل هذه الإدارة بتنظيم 
�سبعة  على  ت�ستمل  التي  والغاز،  بالبرتول  املتعلقة  التجارية  الأن�سطة  جميع  ومراقبة 
والت�سدير  وال�سترياد  والتخزين  والتوزيع  والنقل  البيع  اأن�سطة  وهي  رئي�سة،  اأن�سطة 
قيا�ص  اإىل  اإ�سافة  ال�سناعة،  عمليات  يف  )لقيم(  مدخال  اأو  احلرق،  بغر�ص  وال�ستخدام 
العقوبات والغرامات  التجارية، وفر�ص  الأن�سطة  امتثال ال�ستثمارات يف هذه  م�ستوى 

املن�سو�ص عليها يف الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العالقة.

“فيتش”: البنوك السعودية قوية وتشهد تحسنًا  
جدة - البالد

ب�سكل  وتتعافى  قوية  ال�سعودية  البنوك  اأن  الئتماين،  للت�سنيف  فيت�ص  وكالة  اأكدت 
اأن الن�ساط القت�سادي يتح�سن بدعم من  اآثار �سغوط اجلائحة، م�سرية اإىل  جيد من 

زيادة حادة يف اأ�سعار النفط ما يعزز الإنفاق احلكومي.
واأ�سافت اأن املقايي�ص املالية للبنوك ا�ستقرت يف معظمها، متوقعة ح�سولها على مزيد 

من الدعم من الرتفاع املتوقع لأ�سعار الفائدة خالل العامني اجلاري واملقبل.
وبّينت "فيت�ص" اأن الجتاهات الإيجابية كانت مدعومة بتدابري الدعم احلكومي، مبا 
امل�ستدام  بالنمو  مدعوما  القوي،  القرو�ص  منو  ا�ستمرار  جانب  اإىل  الودائع  ذلك  يف 
ت�سنيفها  املا�سي،  ال�سهر  اأكــدت  "فيت�ص"  وكالة  وكانت  العقاري.  الرهن  قرو�ص  يف 

الئتماين للمملكةعند )A(، وعدلت نظرتها امل�ستقبلية لل�سعودية اإىل اإيجابية.
اأن ت�سجل اململكة فوائ�ص يف امليزانية يف 2022-2023 لأول مرة  وتوقعت الوكالة 
التوايل، على  الإجمايل على  املحلي  الناجت  يعادل 6.7% و3.5% من  منذ 2013، مبا 
افرتا�ص اأن متو�سط   اأ�سعار خام برنت �سيبلغ 100 دولر للربميل و80 دولرا للربميل.

25 % نموا باإلنتاج الصناعي 
مار�ض- البالد

ل�سهر  ال�سناعي  لالإنتاج  القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  ارتفاع  عن  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  ك�سفت 
مار�ص  بن�سبة 24.8% مقارنًة بال�سهر املماثل من العام ال�سابق 2021م، نتيجة لالرتفاع يف 

اأن�سطة  التعدين وا�ستغالل املحاجر، وال�سناعة التحويلية، واإمدادات الكهرباء والغاز.
 واأو�سحت نتائج الن�سرة ال�سهرية للموؤ�سر ال�سناعي ارتفاع الرقم القيا�سي لن�ساط التعدين 
وا�ستغالل املحاجر بن�سبة 26.6 %، وارتفاع الرقم القيا�سي لن�ساط ال�سناعة التحويلية ل�سهر 

بن�سبة 22 %، يف حني ارتفع ن�ساط اإمدادات الكهرباء والغاز بن�سبة %1.4.
ووفقًا لنتائج الن�سرة فقد ارتفع الرقم القيا�سي العام لالإنتاج ال�سناعي مقارنة بال�سهر ال�سابق 
فرباير 2022م بن�سبة 2% متاأثًرا بالرتفاع يف ن�ساط التعدين وا�ستغالل املحاجر الذي ظهر 
الذي ظهر مرتفعًا بن�سبة 6%، فيما ظهر  التحويلية  ال�سناعة  مرتفًعا بن�سبة 0.7%، ون�ساط 
ن�ساط اإمدادات الكهرباء والغاز منخف�سًا بن�سبة 1.3%، ونظًرا لتدين وزن هذا الن�ساط يف 

املوؤ�سر مل يكن له تاأثري كبري على الرقم القيا�سي لالإنتاج ال�سناعي.

شركة طيران جديدة ومليون وظيفة بالقطاع
 37 مليار دوالر لدعم السفر والسياحة

الريا�ض- البالد
�سالح  اللوج�ستية  واخلـــدمـــات  الــنــقــل  وزيـــر  قـــال 
ي�سارك  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اإن  اجلا�سر: 
اأبــرزهــا  اململكة؛  يف  النقل  م�ساريع  مــن  العديد  يف 
اجلديدة  الــطــريان  و�سركة  اجلــديــد  الــريــا�ــص  مطار 
عن  الإعـــالن  مت  اأنــه  م�سيفا   ، عنها  الإعـــالن  مت  التي 
عدد من مذكرات التفاهم على هام�ص موؤمتر م�ستقبل 
خالل  التفاقيات  من  املزيد  توقيع  متوقعا  الطريان، 

املوؤمتر.
ت�ستدعي  املــدين  الطريان  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو�سح 
بناء مركزين رئي�سيني للعمليات باململكة يف الريا�ص، 
بالإ�سافة اإىل �سركة طريان جديدة قوية خلدمة مدينة 
 ، احلياة  جــودة  وتعزيز  ال�سياحة  وقطاع  الريا�ص 
م�سريا اإىل اأن ال�سرتاتيجية تت�سمن م�ساريع تنفذها 
اخلا�ص،  القطاع  بها  يقوم  اأخرى  وم�ساريع  الدولة، 
يف  �سريكا  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  و�سيكون 

هذه امل�ساريع.
في�سل  والتخطيط  القت�ساد  ــر  وزي اأكــد  جانبه  مــن 
مو�سوع  على  تركز  اململكة  اأن  الإبراهيم  فا�سل  بن 
ال�ستدامة وا�ستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود 
امل�ستدام يف الطريان، مبينًا اأن العامل يتغري بوترية 
املجال  اإىل  التحول  هو  الأمثلة  اأهــم  واأحــد   ، �سريعة 
ليبلغ  التمويل  يف  توجهًا  هناك  اأن  مبينًا   ، الرقمي 
اأكر من 37 مليار دولر لدعم جمال ال�سفر وال�سياحة 

وحتقيق الزدهار والنماء.
 وقال الوزير الإبراهيم اإن اململكة لديها عدة جمالت 
وال�ستثمار  ال�سناعة  هو  اأحدها  للتنوع،  اقت�سادية 

يف املجال اللوج�ستي واخلدمات والتطوير والتمكني 
يف قطاع الطريان و�سناعته، موؤكدًا اأن اململكة تتمتع 
مبوقع اإ�سرتاتيجي وجغرايف يف املنطقة، مما يعزز 
نقاط  للمملكة  اأن  كما  والتناف�سية،  ال�ستدامة  عملية 
التقنية،  وتدعم  وال�سناعات  البتكار  وتدعم  قــوة، 
لتعزيز  وكذلك  الأعمال،  ورواد  ال�سبابية  والقدرات 
لل�سياحة  واملــحــلــي  الإقــلــيــمــي  الــطــلــب  عــلــى  الــعــمــل 

واقت�ساديات الطريان.
 من جهته، اأكد رئي�ص هيئة الطريان املدين عبد العزيز 
الدعيلج، اأن الهيئة تعتزم عرب ا�سرتاتيجيتها احلالية 
م�سافر  مليون   330 اإىل  امل�سافرين  اأعــداد  م�ساعفة 
يزيد  ما  ا�ستثمار  ت�ستهدف  كما   ،2030 عام  بحلول 

عن 100 مليار دولر يف القطاع خالل نف�ص الفرتة.
الريا�ص  يف  رئي�سيني  مطارين  اإن�ساء  اإىل  واأ�ــســار 
مليون   100 مــطــار  كــل  �سعة  تــكــون  اأن  على  وجـــدة 
لدعم  الأخـــرى  املحلية  املــطــارات  وتطوير  م�سافر، 

حركة ال�سياحة يف اململكة.
ت�ستهدف  ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  الدعيلج  ولــفــت 
للمملكة يف قطاع الطريان  الريادي  الدورها  تعزيز 
م�ساهمة  زيــادة  متوقعا   ، الأو�سط  ال�سرق  مبنطقة 
مليار   21 من  الإجــمــايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع 
دولر حاليا اإىل اأكر من 75 مليار دولر وخلق 1.1 
مليون وظيفة مبا�سر، ومليوين وظيفة غري مبا�سرة 

نهاية العقد احلايل.

حركة المسافرين تتعافى وتوسع الخطوط السعودية 
 الريا�ض - البالد

اجلوي  للنقل  الدويل  لالحتاد  العام  املدير  قال 
امل�سافرين  حــركــة  اإن  والــ�ــص:  ويــلــي  )اإيـــاتـــا(، 
تتعافى ب�سكل اأ�سرع ، متوقعا اأن ي�سهد القطاع 
 ،2023 الــقــادم  الــعــام  يف  ال�سفر  �ــســوق  عـــودة 
اإىل  م�سريا  اجلائحة،  قبل  مــا  م�ستويات  اإىل 
املتعلقة  الــقــيــود  تخفيف  مــع  الــطــلــب  ازديـــــاد 
اإىل  اأدى  مما  العامل،  اأنحاء  بـ"كوفيد-19" يف 

قفزة يف عدد الرحالت اجلوية.

الطريان  م�سقبل  موؤمتر  خالل  وال�ص  واأ�ساف 
املدى  على  التوقعات  اأن  الريا�ص،  يف  املنعقد 
قطاع  حتديات  رغــم  اإيجابية  تــزال  ل  القريب 
قوية  حــجــوزات  ن�سهد  حيث  العاملي  الــطــريان 

للغاية.
الرئي�ص  الك�سي"  "اإبراهيم  قــال  ال�سياق  يف 
اإن  ال�سعودية":  اجلوية  لـ"اخلطوط  التنفيذي 
اأو  العام  هذا  الربحية  اإىل  تعود  رمبا  ال�سركة 
العام املقبل، م�سريا اإىل اأن قطاع ال�سفر تعافى 

مقارنة   %  83 وبن�سبة  املــتــوقــع،  مــن  بــاأ�ــســرع 
مب�ستويات ما قبل اجلائحة. 

 واأ�ساف خالل فعالية معر�ص �سوق ال�سفر يف 
اأول طائرات من  اأن ال�سركة تتوقع ت�سلم  دبي، 
طلبية مكونة من 73 طائرة يف دي�سمرب، م�سريًا 
متويل  تــاأمــني  مت  اأنــه  اإىل  "رويرتز"  بح�سب 
الطلبية العام املا�سي، واأن اخلطوط ال�سعودية 
تخطط لعملية تو�سع كبرية ملواكبة منو �سوق 

ال�سفر يف اململكة. 
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البالد - مها العواودة          
اأن  مولوي،  ح�سن  القا�سي  اللبناين  الداخلية  وزيــر  قطع 
لري�سم  وواجــب؛  حق  النيابية  النتخابات  يف  الت�سويت 
بفعل  اأزمــاتــهــا  مــن  الــبــاد  يــخــرج  معافى  غـــًدا  اللبنانيون 
التي  ال�سنية  الطائفة  خ�سو�سا  جميعًا،  اأبنائها  م�ساركة 
يف  دفعة  مبثابة  النيابية  النتخابات  يف  م�ساركتها  تعترب 
واختيار  ال�سلطة،  عن  املف�سدين  لإبعاد  ال�سحيح  الجتــاه 

الأن�سب والأ�سلح لقيادة لبنان يف الفرتة املقبلة.
عن  التاأخر  اأو  ال�ستنكاف  اإن  لـ"الباد":  مــولــوي  وقــال 
اإغراق  يف  ميعن  اإمنا  والنتخاب  الت�سويت  حق  ممار�سة 
الباد بالأزمات وي�سكل مكافاأة مق�سودة للنهج الذي اأف�سد 
القا�سي  اإىل قرار تيار امل�ستقبل  اإ�سارة  الباد والعباد، يف 
الله  النيابية ما مينح حزب  النتخابات  امل�ساركة يف  بعدم 

فر�سة القيادة مرة اأخرى.
"اأنتم  بالقول:  ال�سنية  الطائفة  اإىل  الوزير مولوي  وتوّجه 
من �سارك بفعالية يف تاأ�سي�س البلد واأر�سى ميثاقها الوطني 
حتملوا  ومل  الأهلية  احلــرب  يف  ت�ساركوا  مل  الذين  واأنتم 
لبنان  اإخراج  للم�ساركة يف  بكثافة  اليوم  ال�ساح مدعوون 
من حرب من نوع اآخر، هي حرب الفقر واحلرمان والبطالة 
التي دخلت اإىل بيوت اللبنانيني جميعًا. اأنتم مدعوون اإىل 
اختيار من ترونه حا�سر القلب، نظيف الكف، ليكون خادمًا 
الندوة  يف  متثيلكم  على  باأمانة  يعمل  لهم،  �سّيدًا  ل  للقوم 
تخرج  وخــطــوات  ت�سريعات  مــن  يلزم  مــا  لإقـــرار  النيابية 
اأوفياء  "اأنتم مدعوون لتكونوا  البلد من حمنته"، م�سيفًا: 
ذوي  مع  مت�سامنني  دولتكم،  ب�سرعية  متم�سكني  لعروبتكم 
الأمني  القوي  لختيار  مدعوون  اأنتم  اأ�سقائكم.  من  الف�سل 
لقوله  م�سداقًا  للحق،  �سهودًا  تكونوا  اأن  عن  تتاأخروا  ول 

تعاىل: ول تكتموا ال�سهادة ومن يكتمها فاإنه اآثٌم قلبه".
تيار  قــرار  اأن  حمادة،  خالد  الركن  العميد  يرى  جهته،  من 
مل  النيابية  النــتــخــابــات  يف  امل�ساركة  برف�س  امل�ستقبل 

الباد  �سينقذ  ال�سنية  الطائفة  م�ساركة  واأن  �سائبًا،  يكن 
احلياة  اإىل  التيار  رئي�س  عــودة  اأن  اإىل  لفتًا  الــدمــار،  من 
حزبه  م�ساركة  تعليق  قرار  عن  بالعودة  مرهون  ال�سيا�سية 
يف النتخابات ودعوة الناخبني اإىل امل�ساركة على الرغم من 
اأنه غري مر�سح فيها، موؤكدا لـ"الباد" اأن املرحلة �ستتجاوزه 
العمل  خـــارج  و�سيكون  اخلــطــوة  هــذه  على  يــقــدم  مل  اإذا 

ال�سيا�سي يف لبنان. 
ال�سيا�سية  للحياة  امل�ستقبل  تيار  رئي�س  عــودة  اأن  واعترب 
اأي�سًا باإعادة قراءة كل مواقفه ال�سابقة، خ�سو�سًا  مرهون 
بالإ�سافة  احلر،  الوطني  والتيار  الله  حزب  مع  الت�سويات 
اإىل �سياغة خطاب �سيا�سي ين�سجم مع التحديات املطروحة 
الطائفة  وحــاجــة  لبنان،  يف  ال�سيادي  اجلمهور  كــل  على 
من  واخلــروج  احلرمان  من  اأيامه  يف  عانت  التي  ال�سنية 

حزب  مع  اأبرمها  التي  ال�سفقات  ب�سبب  ال�سيا�سية  احلياة 
الله والتيار الوطني احلر.

امل�ستقبل يف النتخابات  تيار  اإن قرار عدم م�ساركة  وقال: 
لغالبية  مقنعًا  يكن  مل  ولكنه  ال�سنية،  للطائفة  �سدمة  �سكل 
ال�سنية  للطائفة  الكثيفة  امل�ساركة  اأظهرته  ما  وهذا  اأبنائها، 
لإلغائهم  املقدمة  �سي�سكل  الن�سحاب  هــذا  اأن  راأت  التي 
اأنهم  كما  الوطني،  دورهـــم  مــن  نهائي  ب�سكل  واإخــراجــهــم 
فكان  لقياداتهم،  ال�سيا�سية  الإخــفــاقــات  ثمن  �سيتحملون 
عن  تعبريًا  القــرتاع  �سناديق  خال  من  باملواجهة  القرار 
مع  ال�سابقة  القيادات  بها  تعاملت  التي  للطريقة  الرف�س 
التحديات وتاأكيدًا على ا�ستعادة الدور الذي افتقدوه، لفتًا 
الفتوى يف التحفيز على  اإىل الدور الكبري الذي لعبته دار 

امل�ساركة والتخفيف من تداعيات القرار. 

العام  منذ  لبنان  يف  ال�سنية  الطائفة  اأن  حمادة،  واأو�سح 
ب�سبب  الإيــراين  املحور  قبل  من  ا�ستهداف  مو�سع   2000
الدور الطليعي الذي لعبه الرئي�س ال�سابق رفيق احلريري 
الباد  قيادة  على  ــادر  وق للطوائف  عابر  حداثي  كنموذج 
م�سريًا  والإقليمي،  الدويل  الهتمام  تقاطع  على  وو�سعها 
اإىل اأن اغتياله مثَّل الدليل القاطع على اإ�سرار حمور ال�سر 
لبنان  واإدخـــال  املعادلة  من  ال�سني  العــتــدال  اإخـــراج  على 
ا�ستن�ساخه  يتم  ما  وهــذا  الفو�سى،  يف  العربية  واملنطقة 
ــمــن و�ـــســـوريـــا ومــــا تــعــرب عنه  ــي ـــعـــراق وال ــًا يف ال يــومــي

ال�ستهدافات املتكررة للمملكة. 
ما  اإىل  تتعر�س  لبنان  يف  ال�سنية  الطائفة  اأن  اإىل  ولفت 
العــتــداء  خــال  مــن  ال�سيا�سي  بالتطويق  ت�سميته  ميكن 
رئي�سها  و�ساحيات  احلكومة  رئا�سة  موقع  على  امل�ستمر 

اأدى اإىل  ومن خال التهديد اليومي لاأمن وال�ستقرار، ما 
احلقيقية  امل�ساركة  ويف  الباد  قيادة  يف  دورهــا  انح�سار 
بالإحباط  �سعورًا  ذلك  وّلد  الوطني؛ حيث  والقرار  باحلكم 
لدى الطائفة ال�سنية. واأ�ساف: "ل �سك اأن ال�سباب اللبناين 
املغرتب، ل �سيما يف دول اخلليج هم اأكرث قدرة على التحرر 
يف  ال�سنية  الطائفة  اأبناء  بع�س  يعي�سه  الذي  الإحباط  من 
لي�س  للمر�سحني  ال�سيا�سي  اخلــطــاب  اأن  �سيما  ل  لبنان، 
يندفع  اأن  ناأمل  ولكن  املطروحة  التحديات  م�ستوى  على 
لاقتداء  خــا�ــس  ب�سكل  وال�سنة  عــام  ب�سكل  اللبنانيون 
وحتمل  النــتــخــابــات  يف  الكثيفة  واملــ�ــســاركــة  باملغرتبني 

م�سوؤوليتهم الوطنية".
ب�سكوى  اأم�س،  اللبنانية"،  "القوات  حزب  تقدم  ذلــك،  اإىل 
الــطــائــفــي  الــ�ــســحــن  بــتــهــمــة  الله"  "حزب  ــد  �ــس جــزائــيــة 
وقال  النيابية.  النتخابات  قبيل  والرتهيب  والتجيي�س 
اأ�ساع  احلــزب  اإن  ال�سكوى:  عري�سة  يف  القانوين  اجلهاز 
العدائي  والتجيي�س  والطائفي  النف�سي  " ال�سحن  من  جوا 
والتخويني �سّمم جّو املمار�سة الدميقراطية"، واأطلق عرب 
اإىل  تهدف  وخطابية،  اإعامية  "حمات  وقياداته  اأفـــراده 
الإرهاب واخلوف  الأُمة، وزرع  الِفتنة بني عنا�سر  اإحداث 
الله  حـــزب  ملي�سيات  وتــكــثــف  املواطنني".  نــفــو�ــس  يف 
القانون،  الإرهابية �سغوطاتها وممار�ساتها اخلارجة على 
لرتهيب املعار�سني اأثناء النتخابات النيابية، حيث �سهدت 
الفرتة املا�سية، �سل�سلة تعديات تعر�س لها مر�سحو القوائم 
املناف�سة للملي�سيات يف املناطق التي ت�سيطر عليها؛ كدائرة 
اجلنوب الثالثة، واإطاق النار على مر�سحي دائرة اجلنوب 
الثانية، ومنعهم تنظيم الفعاليات النتخابية، بينما ي�ستمر 
القانونية،  غري  ال�سغوط  ممار�سة  يف  الإرهــابــي  احلــزب 
والفربكات  الأكاذيب  ون�سر  والعنف  الرتهيب  �سملت  التي 
الذين  مناف�سيه،  �سد  امل�سبوهة،  الدينية  الفتاوى  واعتماد 

ميتلكون حظوظا مرتفعة، يف حمافظة بعلبك الهرمل.

الحوثي يستهدف الشباب اليمني بالمخدرات

موسكو تستبعد توجيه ضربة نووية تكتيكية ألوكرانيا

يهربها بمساعدة شبكات الحرس الثوري وحزب اهلل..

عدن - البالد 
تتخذ ميل�سيا احلوثي طرقا �ستى لتدمري ال�سباب 
خمتلف  يف  املــخــدرات  �سخ  بينها  من  اليمني؛ 
مناطق �سيطرتها، اإذ ت�ساعد ن�ساط تهريبها اإىل 
احلوثي  انقاب  منذ  حمــدودة،  غري  م�ستويات 
�سنعاء  العا�سمة  على  و�سيطرته  ال�سرعية  على 
احلــر�ــس  مبــعــاونــة  وذلـــك   ،2014 �سبتمرب  يف 
اأمنية،  م�سادر  ك�سفت  فقد  الله،  وحزب  الثوري 
وفقا لو�سائل اإعام حملية، اأن ميلي�سيا احلوثي 
باتت تدير �سبكات متعددة لتهريب املخدرات اإىل 
املافيا  �سبكات  مب�ساعدة  اجلــوار،  ودول  اليمن 

التابعة للحر�س الثوري وحزب الله اللبناين.
ملي�سيا  اأخ�سعت  بر�س"  "ماأرب  ملوقع  وطبقا 
م�ستغّلة  ل�سلطتها  املحليني  املهربني  كل  احلوثي 
والع�سكرية،  الأمنية  الأجــهــزة  على  �سيطرتها 
احلوثيني  اإن  الأمــنــيــة:  املــ�ــســادر  قــالــت  بينما 
بداأوا باإطاق ع�سرات املعتقلني على ذّمة تهريب 
عليهم  م�سرتطني  املــخــّدرات،  وبيع  تــرويــج  اأو 
بعد  تلّقوا  اأنهم  ل�سالح اجلماعة، م�سيفة  العمل 
ن�ساطهم  ل�ستعادة  وت�سهيات  اأمــواًل  اإطاقهم 
يف جتارة املمنوعات، ففي �سبتمرب 2016 اأفرج 
احلوثيون عن جتار خمدرات، منهم 82 �سجيًنا 
جتــار  اأغــلــبــهــم  ب�سنعاء  املــركــزي  ال�سجن  مــن 
اأفرجوا عنهم من  خمــدرات، و4 جتار خمــدرات 
اأمنية  م�سادر  وك�سفت  حجة.   حمافظة  مركزي 

جتار  مــن  عـــددا  اعتقلت  احلــوثــي  ميلي�سيا  اأن 
و50  رجـــًا   950 منهم  �سعدة؛  يف  احل�سي�س 
التهريب  �سبكات  �سمن  يعملون  كــانــوا  امـــراأة 
اأن  اإمرتها. وبعد  بغر�س احتوائهم للعمل حتت 
الباد  يف  املحرتفني  املــخــّدرات  جتــار  اأخ�سعت 
بتاأهيل  احلــوثــيــة  امليلي�سيا  قــامــت  ل�سلطتها، 
مع  بالتعاون  اأتباعها  من  جــدد  ومهربني  جّتــار 
لتغطية  الــلــه،  وحـــزب  ــثــوري  ال احلــر�ــس  مافيا 
اإنعا�س جتارة  الإيــرادات عرب  مل�ساعفة  خططها 
ووثائق  اأمنية  معلومات  اأفادت  فيما  املخدرات، 
البحرية  والقوات  اليمنية  الأمن  اأجهزة  ب�سبط 
امل�سرتكة نحو 78 �سحنة خمدرات اأثناء تهريبها 
 2016 �سبتمرب  بــني  الــفــرتة  خــال  اليمن  اإىل 

 17 �سبط   ،2018 العام  و�سهد   .2022 واأبريل 
�سحنة، فيما �سبطت 22 �سحنة يف 2019، و19 
 ،2021 يف  �سحنات  و8   ،2020 خــال  �سحنة 
العام  مــن  الأول  الــربــع  خــال  �سحنات  وثـــاث 
ال�سحنات  جميع  و�سبطت   .2022 اجلــــاري 
�سبطت  �سحنة   12 عدا  اليمنية  الأرا�سي  داخل 
وكانت   ،2020 يوليو  منذ  اليمن  �سواحل  قبالة 
حممولة  م�ستقّلة  اأو  اأ�سلحة  �سحنات  �سمن  اإما 
على قوارب اأو �سفن تهريب. و�سبط خال العام 
املــخــدرات وجــرى  مــن  اأطــنــان   5 نحو  املن�سرم 
مت  وممــا  املخت�سة.  الأجــهــزة  مب�ساركة  اإتافها 
و330  كبتاغون،  حبة  اآلف   6 من  اأكــرث  �سبطه 
ونحو  كري�ستال،  حبوب   530 ونحو  كوكايني، 

116 كلغ من الهروين. 
وغري  مكّثف  ب�سكل  التهريب  ن�ساط  وانت�سر 
ال�سحنات  و�سمت  الــبــاد،  تاريخ  يف  م�سبوق 
املــهــربــة كــمــيــات هــائــلــة مــن املـــخـــدرات بع�سها 
وطرق  رئي�سة  طرق  عرب  تهريبها  مت  بالأطنان، 
معظمها  دخل  فيما  اليمن،  داخل  فرعية  تهريب 
عرب موانئ و�سواحل احلديدة، اإذ قال م�سدران 
�سابق مبحافظة  اأمني  م�سوؤول  اأحدهما  اأمنيان 
ولبنان  اإيــران  من  تاأتي  املخدرات  اإن  اجلــوف: 
ــدول  ال مــن  اأمــريــكــا اجلنوبية ووغــريهــا  ومــن 
املافيا  تهريبها  ب�سرائها والإ�سراف على  ويقوم 
التي  احلوثي  ميلي�سيا  مع  بالتعاون  الإيرانية 
�سمن  ومــن  اليمن.  نطاق  يف  تهريبها  تتوىل 
اأ�ــســبــاب ازدهـــار جتـــارة املــخــدرات، هــو حاجة 
القتال  جبهات  اإىل  املقاتلني  حل�سد  احلوثيني 
امل�سادر  ك�سفت  وقت  يف  فيها،  بقائهم  و�سمان 
عن تزايد انت�سار املخّدرات يف اأو�ساط مقاتلي 
اأن  مــوؤكــدة  اجلــبــهــات،  يف  احلوثية  امليلي�سيا 
والعقاقري  للح�سي�س  مدمنني  باتوا  منهم  كثريا 
املخدرة ويلتحقون باجلبهات بغر�س احل�سول 
القيادات  هــذه  اأن  امل�سادر  اأكــدت  بينما  عليها، 
احلوثية مرتبطة باملافيا الإيرانية ومافيا حزب 
الــلــه، والــتــي تن�سط مــنــذ �ــســنــوات طــويــلــة يف 
ــار يف خمتلف  تهريب وجتــارة املــخــّدرات والآث

دول العامل.

مو�صكو - البالد 
ا�ستبعدت مو�سكو توجيه �سربة نووية تكتيكية 
يوا�سل  بينما  احلـــايل،  الــوقــت  يف  لأوكــرانــيــا 
اجلي�س الرو�سي، عمليته الع�سكرية اخلا�سة يف 
اأوكرانيا لليوم الـ77، وي�ستمر الغرب يف حمات 
ع�سكرية  واإمـــدادات  عقوبات  ب�سورة  ال�سغط 
كييف  عمدة  اأعلن  وقــت  يف  لأوكرانيا،  ومادية 
دوي  و�ُسمع  العا�سمة،  اإىل  ال�سكان  ثلثي  عودة 
مدينة  يف  املباين  هــّزت  كبرية  انفجارات  عــدة 
الأوكرانية  الأنباء  وكالة  اأفــادت  حيث  اأودي�سا، 
عن  معلنة  اأوديــ�ــســا،  يف  جتــاري  مركز  بتدمري 

مقتل �سخ�س واإ�سابة 5 اآخرين عندما �سقطت 7 
�سواريخ على مركز جتاري وم�ستودع.

قــوات  اإن  ــيــة:  الــرو�ــس الـــدفـــاع  وزارة  وقــالــت 
املدينة  اإىل حدود  النف�سالية و�سلت  لوغان�سك 
اأن  الرو�سية  الــدفــاع  اأعلنت  وقبلها،  الإداريــــة. 
وتعليمات  زيلين�سكي  من  وباأوامر  كييف  قوات 
حتاول  والربيطانيني،  الأمريكيني  امل�ست�سارين 
منذ اأيام ا�ستعادة جزيرة زمييني ال�سرتاتيجية 
ــدفــاع  ال وزارة  وذكـــــرت  الأ�ــــســــود.  الــبــحــر  يف 
اإنــزال  حاولت  الأوكرانية  القوات  اأن  الرو�سية 
خ�سائر  تكبدت  لكنها  اجلــزيــرة،  على  قــواتــهــا 

اأحبطت  حيث  م�ساعيها  يف  وف�سلت  فــادحــة، 
القوات الرو�سية يف اجلزيرة هذه اخلطط.

ــا قد  ــي ــــاأن رو�ــس وحــــذر اجلــيــ�ــس الأوكـــــــراين ب
ت�ستهدف قطاع ال�سناعات الكيماوية يف الباد. 
الأوكــرانــيــة  الــعــامــة  الأركــــان  هيئة  تف�سر  ومل 
بعد  ياأتي  لكنه  اأم�س،  اأ�سدرته،  الــذي  التقرير 
ومــواقــع  نفط  مل�ستودعات  رو�ــســيــا  ا�ــســتــهــداف 
�سناعية اأخرى خال احلرب. وقال اجلي�س: "ل 
ن�ستبعد احتمال حدوث اأعمال تخريب يف مواقع 
ا�ستمرار  مع  باأوكرانيا  الكيمياوية  ال�سناعات 

اتهام وحدات من القوات امل�سلحة الأوكرانية".

الأمريكية  ال�ستخبارات  اأجهزة  مديرة  وقالت 
ال�سيوخ  جمل�س  اأمــام  اإفـــادة  يف  هاينز،  اأفــريــل 
ــرو�ــســي فــادميــري  ال الــرئــيــ�ــس  اإن  الأمـــريـــكـــي: 
بوتني لن ينهي حرب اأوكرانيا بعملية دونبا�س 
منطقة  اإىل  بــّري  ج�سر  اإقامة  على  عــازم  اإنــه  اإذ 
تران�سني�سرتيا املولدافية النف�سالية. واأ�سافت 
امل�سلحة  القوات  جلنة  يف  ا�ستماع  جل�سة  خال 
العاملية:  التهديدات  حــول  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
"تفيد تقييماتنا باأن بوتني يعد لنزاع مطّول يف 
اأوكرانيا ينوي من خاله حتقيق اأهداف تتجاوز 

دونبا�س".

طرابل�س - البالد
فتحي  الليبية  احلكومة  رئي�س  طــرح 
ـــادرة مـــن �ــســتــة مــبــادئ،  ـــب بــا�ــســاغــا م
ت�ستهدف كل القوى ال�سيا�سية، الراغبة 
مــدنــيــة، وجتمع  حــيــاة  تــاأ�ــســيــ�ــس  يف 
للخروج  واحــــدة  كلمة  عــلــى  الــفــرقــاء 
احلالية،  ال�سيا�سية  اأزمتها  من  بالباد 
مــبــادرتــه اجلــديــدة، تهدف  اأن  مــوؤكــدا 
واملــبــادئ  القيم  بع�س  حــول  لــتــوافــق 
احلكومة  عــمــل  ومــ�ــســروع  الــوطــنــيــة، 

و�سول لتنظيم انتخابات.
عقب  �سحفي  موؤمتر  يف  با�ساغا  وقال 
الــلــيــبــيــة، مبدينة  اجــتــمــاع احلــكــومــة 
ــاء(: اإن املــبــادرة  ــاث ــث درنـــة اأمــ�ــس )ال
ال�سيا�سية  ــقــوى  ال جميع  ت�ستهدف 
والــعــ�ــســكــريــة واملــدنــيــة الــراغــبــة يف 
ــاة مــدنــيــة را�ــســخــة، مــ�ــســريا اإىل  حــي
لــلــتــوا�ــســل  يــدهــا  اأن احلــكــومــة متـــد 
والأحـــزاب  ال�سيا�سيني  الفاعلني  مــع 
وموؤ�س�سات  ــيــارات  ــت وال والــتــكــتــات 
ــمــع املــــــدين واملـــنـــخـــرطـــني يف  ــجــت امل
املــ�ــســهــد الــ�ــســيــا�ــســي، والـــراغـــبـــني يف 
ولفت  الدميقراطي.  البناء  ا�ستكمال 
اأن احلكومة تريد تو�سيع احلوار  اإىل 
ــرائــح املــجــتــمــع، مـــن الأعـــيـــان  مـــع �ــس
املــدن  كافة  يف  واحلــكــمــاء،  وامل�سايخ 
يف  يــد  لهم  كــان  ممــن  خا�سة  الليبية، 
خــرية،  واأيــــادي  الوطنية،  امل�ساحلة 
والتي حدثت يف بع�س املدن والقبائل 
يف الــفــرتة الــ�ــســابــقــة. وحـــول الــقــوى 
الكثري  اأن  احلكومة  اأقــرت  الع�سكرية 
كان  والثوار،  امل�سلحة  الت�سكيات  من 
الوطنية،  الق�سايا  دعم  الف�سل يف  لهم 
اأهمها احلرب على الإرهاب وا�ستعادة 

الدولة، داعية لفتح نقا�سات وحوارات 
ــــــادة وروؤ�ــــــســــــاء الــتــ�ــســكــيــات  مــــع ق
لردم هوة اخلاف، وتبديد  الع�سكرية 
املخاوف وتو�سيح عمل احلكومة. اأما 
واملت�سررين  والنازحني  املهجرين  عن 
ــدعــت احلــكــومــة كا  مـــن الـــ�ـــســـراع، ف
ــ�ــس الـــــنـــــواب، ومـــــا يــعــرف  مــــن جمــل
بـ"الأعلى للدولة" واملجل�س الرئا�سي، 
مع  للعمل  الع�سكرية،  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
احلكومة لعودتهم، وبذل كافة اجلهود 

الوطنية ل�ستعادة اأماكنهم.
ــادرة  ــعــت احلــكــومــة �ــســمــن مــب وو�ــس
بــا�ــســاغــا �ــســتــة مـــبـــادئ لــكــافــة الــقــوى 
الجتماعية التي تريد التوا�سل معها، 
لــبــنــاء الـــدولـــة؛ اأهـــمـــا: احلــفــاظ على 
الأجنبي،  التدخل  ومنع  ليبيا،  �سيادة 
ــه، ومـــن كــافــة اأطــرافــه  ــكــال بــكــافــة اأ�ــس
من  الليبي  ال�سعب  تطلعات  لتحقيق 
انــتــخــابــات بــرملــانــيــة ورئــا�ــســيــة حــرة 
اللجوء  عـــدم  عــلــى  مــ�ــســددًا  ونــزيــهــة، 
من  امل�سلحة  املواجهات  ومنع  للعنف، 
جميع الأطراف، بالإ�سافة اإىل احرتام 
ال�سرعية الليبية، وما نتج عن الأج�سام 

الت�سريعية يف الباد.
"العفو  �سرورة  على  املــبــادرة  وحثت 
واملــ�ــســاحلــة واإنــــهــــاء املـــا�ـــســـي، مع 
اأي جتاوزات يف  تكرار  بعدم  اللتزام 
الــدولــة  موؤ�س�سات  وبــنــاء  امل�ستقبل، 
ال�سحيح  الــبــنــاء  والأمــنــيــة  املــدنــيــة 
والتعاون  الدولية،  املعايري  وح�سب 
ــع ملــحــا�ــســرة  ــي ــل اجلــم ــب ـــام مـــن ق ـــت ال
الف�ساد، واإيقاف هدر املال العام؛ �سعيا 
وحت�سني  الوطني  القت�ساد  لنتعا�س 

اخلدمات للمواطن".

ليبيا.. إطالق مبادرة
لجمع الفرقاء وحل األزمة
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متتاز خارطة ال�شياحة يف اململكة بالتنوع الطبيعي 

والتاريخي،  الرتاثي  والعمق  والثقايف،  واملناخي 

املجتمع  عــن  املــعــروف  ال�شيافة  وكـــرم  واحلــفــاوة 

املمتعة  ــرحــات  ال عــن  ف�شا  الأ�ــشــيــل،  الــ�ــشــعــودي 

والتجارب امللهمة يف اأجمل الوجهات ال�شياحية حول 

الأحــمــر،  البحر  �شاحل  مبنتجعات  مـــرورا  اململكة، 

املواقع  اإىل  و�ــشــوًل  املــورقــة؛  ع�شري  مرتفعات  اإىل 

التاريخية يف قلب الدرعية التاريخية.

اململكة  مكانة  تعزيز  اإىل  ال�شياحة  وزارة  وت�شعى   

على خارطة ال�شياحة العاملية عرب حزمة من الربامج 

والفعاليات وامل�شاركة يف املعار�ض الدولية اخلا�شة 

ال�شعودية  الهيئة  ــنــت  ود�ــشّ والــ�ــشــيــاحــة،  بال�شفر 

�شوق  معر�ض  يف  اململكة،  جناح  اأمــ�ــض  لل�شياحة  

 29 يقام يف مدينة دبي مبعية  الذي  العربي،  ال�شفر 

امل�شاريع  من  ال�شعودية؛  ال�شياحة  ملنظومة  �شريكًا 

وخطوط  الــرحــات  ومنظمي  والوجهات  العماقة 

الطريان والفنادق.

وتهدف الهيئة من خال اجلناح اإىل ت�شليط الأ�شواء 

على املقومات والكنوز والوجهات والتنوع والفر�ض 

لل�شياحة  املت�شارع  بالنمو  ارتبطت  التي  الهائلة 

مع  والــتــعــاون  التوا�شل  ج�شور  ومــد  ال�شعودية، 

�شركاء الهيئة و�شناع ال�شياحة من القيادات وكربى 

ال�شركات؛ لتعزيز التواجد ال�شعودي يف هذا املحفل 

الكبري، وتر�شيخ مكانة اململكة على خارطة ال�شياحة 

العاملية. وقد األقى الرئي�ض التنفيذي وع�شو جمل�ض 

الدين  حميد  فهد  لل�شياحة  ال�شعودية  الهيئة  اإدارة 

للمعر�ض،  امل�شاحب  املــوؤمتــر  يف  افتتاحية  كلمة 

يف  القيا�شية  والأرقـــام  النجاحات  على  خالها  ركــز 

 ،2021 ال�شياحة الداخلية، التي حتققت خال العام 

ارتفع  حيث  احلايل،  العام  خال  �شعودًا  وا�شتمرت 

قبل  مــا  بــفــرتة  مقارنة   %72 اإىل  التعايف  م�شتوى 

اجلائحة، متفوقني على املتو�شط العاملي والإقليمي، 

 62 من  اأكــر   2021 العام  خال  اململكة  �شجلت  كما 

مليون زيارة حملية ودولية.

 15 من  اأكر  ا�شتقبل  الريا�ض  اأن مو�شم  اإىل  واأ�شار 

مليون زائر، بينما ا�شتقبل مو�شم جدة يف اأول ثاثة 

افتتاح  و�شيتم  زائــر،  األــف   200 انطاقته  من  اأيــام 

العام  خــال  التاريخية  بالدرعية  البجريي  منطقة 

عامليًا،  مطعمًا   20 من  اأكــر  و�شتحت�شن  اجلـــاري، 

الــفــنــادق حتمل عــامــات جتارية  وافــتــتــاح عــدد مــن 

عاملية مرموقة يف كل من الريا�ض والدرعية والعا، 

اأجــــزاء مــن مــ�ــشــروع البحر  افــتــتــاح  بــالإ�ــشــافــة اإىل 

الأحمر يف وقت لحق من العام اجلاري.

مقومات  اململكة  "متتلك  الدين:  حميد  فهد  واأ�شاف 

وتنوعا طبيعيا وثقافيا ل ي�شاهى، ومواقع تاريخية 

عــرف عن  رائــعــة، مع حفاوة وكــرم �شيافة  واأثــريــة 

احلياة  يعي�ض  الــذي  الأ�ــشــيــل،  ال�شعودي  املجتمع 

ويرحب  باأر�شه،  ويفخر  بجذوره  ويعتز  الع�شرية 

ب�شيوفه من كل اأنحاء العامل".

تعزيز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية
رحالت ممتعة وتجارب ملهمة في أجمل الوجهات حول المملكة..

خليجيون يستعرضون 
إبداعاتهم  في "سوق الحب"

حديقة األمير ماجد 
تستقبل زوارها

بأنشطة فنية وثقافية 

الدمام- حمودالزهراين                    

تنظمه  2" الـــذي  احلــب  �ــشــوق  "اأيام  مــهــرجــان  جــذب 

احلرف  اأ�شحاب  من  العديد  ال�شرقية،  املنطقة  اأمانة 

واملنتجات اليدوية من مواطني دول اخلليج للم�شاركة 

الـــزوار  اأمــــام  م�شتعر�شني  املــتــنــوعــة،  فــعــالــيــاتــه  يف 

من  حقبة  متثل  التي  الرتاثية  و�شناعاتهم  اإبداعاتهم 

ال�شعبي  ال�شوق  هذا  لنطاقة  املواكب  القدمي  الزمن 

التاريخي يف الدمام.

يف الوقت الذي �شهد املهرجان زيارة اأكر من 17 األف 

زائر منذ انطاقته مبرحلته الثانية حتت �شعار " قدميك 

ندميك لو اجلديد اأغناك"  فقد توافد الزوار من خمتلف 

املدن واملحافظات لا�شتمتاع بالفعاليات املتنوعة التي 

�شعبي  وفلكلور  تراثية  عرو�ض  من  املهرجان  ت�شمنها 

الذي  التفاعلي  للم�شرح  اإ�شافة  قدمية،  حرفية  ومهن 

قدمت خاله العديد من الفقرات الرتفيهية والتوعوية، 

الدمام  وتاريخ  بح�شارة  للتعريف  التثقيفية  وكذلك 

والأ�شواق ال�شعبية؛ ومنها �شوق احلب.

يف  والتعمري  للم�شاريع  الأمــني  وكيل  اأ�شاد  جهته،  من 

اأمانة املنطقة ال�شرقية املهند�ض مازن بن عادل بخرجي، 

اأيــام �شوق احلب  من تفاعل مميز  مبا حققه مهرجان  

رمــ�ــشــان  �ــشــهــر  الأوىل يف  انــطــاقــتــه مبــرحــلــتــه  مــنــذ 

املبارك امتدادا للمرحلة الثانية احلالية بعد عيد الفطر 

مثل  مكانة  وتعزيز  الرتاثي  ال�شوق  هذا  لدعم  املبارك 

مــوؤكــدا  ال�شرقية،  باملنطقة  التاريخية  املناطق  هــذه 

والقت�شادية  املوقع،  لهذا  ال�شياحية  املكت�شبات  على 

ملحوظا  منوا  �شهدت  التي  التجارية  املحال  لأ�شحاب 

والتعرف  للمهرجان  الــزوار  من  الكبري  الإقبال  نتيجة 

على ما يت�شمنه �شوق احلب.

فعاليات  ا�شتمرار  اإىل  بخرجي  مازن  املهند�ض  واأ�شار 

املقبل،  الأ�شبوع  نهاية  حتى  يوما   15 ملــدة  املهرجان 

الفعاليات  من  والعديد  منوعا  برناجما   13 مت�شمنة 

التي تهدف لإحياء املوروث ال�شعبي بني اأفراد املجتمع 

الوطنية  والثقافة  باحل�شارة  ال�شباب  جيل  وتعريف 

املرتبطة برتاث اململكة العربية ال�شعودية .

 13 �ــشــارع  حــولــت   ال�شرقية  املنطقة  اأمــانــة  اأن  يذكر   

حركة  من  للتقليل  للم�شاة  ممر  اإىل  احَلب"  "�شوق  بـ 

التميز  عــلــى  والت�شجيع  الــ�ــشــوق؛  داخـــل  املــركــبــات 

والتفاعل املجتمعي يف خمتلف الأن�شطة.

جدة- خالد بن مر�ضاح                    

ت�شتقبل حديقة الأمري ماجد زّوارها  اليوم الأربعاء ؛ 

من  بالعديد  وذلك  2022؛  جدة  مو�شم  فعاليات  �شمن 

التي  امل�شوقة،  والرتفيهية  والثقافية  الفنية  الأن�شطة 

جدة  مو�شم  اإدارة  وهــيــاأت  الأعــمــار.  خمتلف  تنا�شب 

2022 حديقة الأمري ماجد لتحت�شن عددًا من الفعاليات 

مفتوحة  احلديقة  �شتكون  حيث  املتنوعة،  والعرو�ض 

وفلكلورا  حّية،  عرو�شًا  و�شت�شهد  لــزوارهــا؛  جمــانــًا  

ومتاجر  لاأطفال،  ترفيهية  وفعاليات  منوعا،  ثقافيا 

التحدي والألعاب،  للت�شوق، ومنطقة كرنفال لعرو�ض 

يوم  كــل  احلديقة  �شت�شهد  كما  الــرعــب،  بيت  وجتــربــة 

جمعة احتفالت ثقافية وعرو�شا فنية م�شوقة. وت�شم 

عامليا  وبـــازارا  30م،  بطول  راق�شة  نــافــورة  احلديقة 

املختلفة  واملنتجات  الإك�ش�شوارات  من  الكثري  يعر�ض 

التي تعك�ض ثقافات الدول، ومناطق خدمات، ومناطق 

حديقة  وتعترب  الأخــرى.  واخلدمات  واملقاٍه  للمطاعم 

مبوقعها  وتتميز  جدة  مدينة  معامل  اأحــد  ماجد  الأمــري 

و�شط املدينة، اإىل جانب م�شاحاتها اخل�شراء ال�شا�شعة 

وتنوع اخليارات الرتفيهية فيها، وتعدد مواقع ممار�شة 

الريا�شات املختلفة التي تنا�شب ال�شغار والكبار.

سعوديون يبهرون زوار جناح المملكة في معرض آيسف

ترشيح األنمي السعودي "الرحلة" لجائزة عالمية 

جورجيا ـ وا�س              

للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  توا�شل  موؤ�ش�شة   

املبدعني  الطاب  دعم  "موهبة" جهودها يف  والإبــداع 

جتاربهم  لإثـــراء  العاملية؛  املعار�ض  يف  واملوهوبني 

وعر�ض اأفكارهم وابتكاراتهم.  واأم�ض د�شن اأمني عام 

والإبــداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك   موؤ�ش�شة 

جناح  املتحمي،  �شعيد  بن  �شعود  الدكتور  "موهبة" 
موهبة على هام�ض معر�ض ريجينريون الدويل للعلوم 

والهند�شة "اآي�شف" 2022 الذي يقام يف اأتانتا بولية 

مايو اجلاري،   13 الأمريكية وي�شتمر حتى   جورجيا 

عبدالعزيز  امللك  مبوؤ�ش�شة  ممثلة  اململكة  فيه  وت�شارك 

ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم.

زوار  يــومــني،  مـــدار  على  موهبة  جــنــاح  و�شي�شتقبل 

�شجل  حيث  الــدول،  خمتلف  من  وامل�شاركني  املعر�ض 

اأكر من 300 زائر يف اأول �شاعة من الفتتاح.

والطالبات  للطاب  بــزيــارة  املتحمي  الــدكــتــور  وقـــام 

الزخم  على  احلفاظ  على  خالها  �شجعهم  امل�شاركني، 

يف  م�شاركاتها  مدار  على  اململكة  حققته  الذي  والتقدم 

واعتاء  والتفوق  النجاح  لهم  متمنيًا  اآي�شف،  معر�ض 

واأفــكــارهــم  مبواهبهم  ــهــام  والإ�ــش التتويج  من�شات 

ت�شهدها  التي  ال�شتثنائية  النه�شة  يف  واإبــداعــاتــهــم 

خــادم  قــيــادة  ظــل  يف  املــيــمــون،  العهد  هــذا  يف  اململكة 

اآل  عبدالعزيز  بــن  �شلمان  املــلــك  ال�شريفني  احلــرمــني 

�شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان 

بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير الدفاع - حفظهما الله. واأكد اأن الوطن يفتخر بهم، 

العامل،  الائق بني دول  اململكة موقعها  تاأخذ  اأن  ولبد 

م�شددًا على اأن موؤ�ش�شة موهبة ت�شتمد من حديث �شمو 

ويل العهد - حفظه الله - عن اأن همة ال�شعوديني التي 

�شبهها �شموه بجبل طويق، منارًا تنطلق منها للعمل يف 

كل مبادراتها. وقال: اإن كل فرد يف املنتخب ال�شعودي 

للعلوم والهند�شة، ميثل اململكة، وميثل نف�شه من خال 

من�شة  اآي�شف  بو�شف  الــعــامل،  وميثل  م�شروعه،  بل 

دولية تناف�ض فيها كل دول العامل، واأن كًا منهم اأ�شبح 

�شفريًا للعامل بهذا امل�شروع الذي �شارك به يف اآي�شف.

واأكد اأنه حر�ض على امل�شاركة واحل�شور اإىل اآي�شف، 

اأنها  منها  الــعــام،  هــذا  اإجنــــازات  حققت  اململكة  لأن 

املتحدة وال�شني  الوليات  الثالث بعد  املركز  �شاحبة 

الــدورة من  من حيث عدد الطاب امل�شاركني يف هذه 

اآي�شف، م�شريًا اإىل اأنه اأمر مينح الطاب ال�شعوديني 

جوائز  كانت  اجلوائز،  �شواء  على  للح�شول  فر�شة 

اأعــ�ــشــاء  اأن  يــذكــر  اأو جــوائــز خــا�ــشــة. ممــا  كـــربى 

يف  امل�شارك  والهند�شة  للعلوم  ال�شعودي  املنتخب 

اآي�شف 2022، قاموا برتكيب لوحات امل�شروعات يف 

املعر�ض، ور�شموا لوحة مميزة عن اململكة، و�شاركوا 

جلولت  ا�شتعدادًا  متنوعة  عمل  ور�ض  يف  ذلك  عقب 

جانب  اإىل  امل�شابقة،  جوائز  على  للمناف�شة  التحكيم 

جائزة  على  احلا�شلة  ال�شعودية  الطالبة  تدريب  بدء 

حفل  الــطــاب  ح�شور  اإىل  اإ�ــشــافــة  ما�شرت،  بــرودكــم 

تبادل الربو�شات مع بقية طاب العامل امل�شاركني يف 

املعر�ض الدويل للعلوم والهند�شة، مبا يعك�ض الروح 

التناف�شية اجلميلة للطلبة ال�شعوديني.

جدة ـ البالد               

"اختار مهرجان "�شيبتيميو�ض" ال�شينمائي يف اأم�شرتدام بهولندا 
�شركة  اإنتاج  من  "الرحلة" وهو  ال�شعودي  املتحركة  الر�شوم  فيلم 

ليكون  "م�شك"،  �شلمان  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التابعة  لاإنتاج  ماجنا 

دورتــه  يف  جتريبي  فيلم  اأف�شل  جلــائــزة  املر�شحني  قائمة  �شمن 

املقبلة.

يونيو   7 يف  و�شيقام  العاملية  الأفــام  اأبــرز  املهرجان  وي�شت�شيف 

القادم، وذلك دعمًا لاإنتاجات ذات الروؤية والإلهام وتقدمي الأفام 

املر�شحة  الأفام  اختيار  يتم  حيث  عامليًا،  اإنتاجها  مت  التي  املميزة 

على اأ�شا�ض اجلودة والأ�شالة والتفرد.

ومت تر�شيح فيلم "الرحلة" جلائزة اأف�شل فيلم جتريبي؛ لكونه اأول 

اأنتج من قبل �شركة ماجنا لاإنتاج ال�شعودية  فيلم ر�شوم متحركة 

جتربة  الفيلم  ويقدم  العريقة،  اأنيمي�شن  توي  �شركة  مع  بالتعاون 

ا�شتثنائية للم�شاهدين عرب ا�شتخدام 4 اأمناط فنية مثل منط الألوان 

التي عر�شت  التقليدي ومنط فان جوخ،  الياباين  املائية، والنمط 

لأول مرة ب�شكل مل ي�شبق له مثيل يف اأفام الر�شوم املتحركة.

واملنتج  لاإنتاج  ماجنا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  قال  جانبه،  من 

يعد  الرت�شيح  هــذا  اإن  بــخــاري:  ع�شام  الدكتور  للفيلم  التنفيذي 

ل�شناعة  جنــاًحــا  يعد  كما  الرحلة،  فيلم  اإىل  ي�شاف  اآخــر  جنــاًحــا 

الأفام ال�شعودية والعربية، ونتيجة لنجاح ال�شتثمار يف املواهب 

ال�سعودية.

يذكر اأن فيلم "الرحلة"  يعترب خطوة مهمة يف م�شرية �شركة ماجنا 

التي  اخلريية"  "م�شك  �شلمان  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التابعة  لاإنتاج 

الإبداعي  املحتوى  �شناعة  يف  العاملية  للريادة  بدايتها  منذ  ت�شعى 

م�شك  موؤ�ش�شة  ــة  روؤي ويحقق  العاملية  املعايري  مع  يتوافق  الــذي 

اخلريية.

بداأ فيلم "الرحلة" م�شريته يف العا�شمة الريا�ض حيث كان العر�ض 

الأول ثم تا ذلك مدينة جدة ودبي  ومت عر�شه يف عدد من الدول؛ 

حيث تهافت الُكتاب والنقاد وع�شاق هذا الفن على م�شاهده الفيلم 

واإبداء اآرائهم ونظرتهم الفنية له.

املتخ�ش�شة يف جمال  ال�شركات  اإحدى  لاإنتاج  وتعد �شركة ماجنا 

الر�شوم  وتوزيع  اإنتاج  ن�شاطاتها  وت�شمل  الإبداعية  ال�شناعات 

املواهب  وتدريب  امل�شورة  والق�ش�ض  الفيديو  واألعاب  املتحركة 

وال�شتثمار يف املحتوى الإبداعي.

جاءت �شركة ماجنا لتواجه التحديات التي توجد يف العامل العربي 

جتذب  عاملية  مبعايري  الإبداعي  العربي  املحتوى  حمدودية  مثل: 

جودة  واأي�شا  املحلية  املواهب  ودعــم  والعاملي  املحلي  اجلمهور 

املحتوى املنتج من قبل ال�شركات الأجنبية الذي غالبا يحمل ر�شائل 

متثل املنطقة واأهلها وثقافتها ب�شكل �شحيح.

وحتديدا  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  الرحلة  فيلم  ق�شة  وتتمحور 

يف ع�شر ما قبل الإ�شام حيث تدور اأحداث ً الق�شة حول ”اأبرهة“ 

مكة  مدينة  هــدد  وقــد  يرحم  ل  ظــامل  زعيم  الــغــازي، وهــو  وجي�شه 

وحاول تدمري كل ما يواجه طريقه والعتداء على الأبرياء الآمنني، 

وبينما تبدو الهزمية حتمية، يقّرر ”اأو�ض“ وجمموعة من املقاتلني 

الدفاع عن مدينتهم �شد هذا اجلي�ض العرمرم.
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الدمام- حمودالزهراين
 20 الن�سخة  مناف�سات  الــيــوم  تنطلق 
من بطولة النخبة لكرة اليد  حتت م�سمى 
الأنــديــة  مب�ساركة  اليد"،  كــبــار  "نخبة 
يف   الأوىل  الأربعة  املراكز  على  احلا�سلة 
 -2021 ملو�سم  اليد  لكرة  املمتاز  الــدوري 
2022م وهي: »م�سر – اخلليج – النور 
يوم  حتى  البطولة  وت�ستمر  ال�سفا«،   –

على  مناف�ساتها  وتــقــام  ــقــادم،  ال اجلمعة 
عبدالعزيز  بن  نايف  الأمــر  مدينة  �سالة 

الريا�سية بالقطيف.
البطولة  مــن  الأول  ــيــوم  ال و�سي�سهد 
اإقامة مباراتني، حيث �سيلتقي يف الأوىل 
ال�ساعة  عند  الــنــور،  مناف�سه  مع  اخلليج 
م�سر  الثانية  يف  ويلتقي  م�ساًء،   5:00

مع ال�سفا.

انطالق بطولة نخبة اليد في القطيف

كنو والقرار التاريخي
فهد العوير�ضي

املنازعات  ف�ض  غرفة  من  الأولية  القرارات  جاءت 
اإبراهيم  حممد  الــدويل  الالعب  ق�سية  بخ�سو�ض 
الفرتة  للجدل خــالل  اإثـــارة  كــان حمــل  ــذي  ال كنو، 
اإل  الــقــرار  ــدار  اإ�ــس تــاأخــر  مــن  وبــالــرغــم  املا�سية، 
اأن  رغم  والأنظمة،  اللوائح  وفق  متوقعًا  كان  اأنــه 
اأن  اإل  البع�ض  العقوبة مل يكون مر�سيًا لدى  قرار 
للجان  حقيقيا  اختبارا  كــان  القوة  بهذه  اإ�ــســداره 
ــقــدم، الـــذي وقــع بني  الحتـــاد الــ�ــســعــودي لــكــرة ال
مطرقتي الن�سر والهالل، و�سيكون ر�سالة مبا�سرة 
لكل الأندية باأن زمن املحاباة لالأندية الكبرة وىل 
املو�ض  القادمة"  املرحلة  �سعار  واأن  رجعة،  بغر 

على كل الروؤو�ض".
عما  النظر  وبغ�ض  الــتــاريــخــيــة،  الـــقـــرارات  هــذه 
اإل  الريا�سي  التحكيم  مركز  قــرارات  اإليه  �ستوؤول 
خالف  من  لكل  وحــازمــًا  قويًا  موقفًا  �سجلت  اأنها 
التي  الأخــطــاء  مــن  و�ستقلل  والــلــوائــح،  الأنــظــمــة 
لن  اأنــهــا  واأتــوقــع  بــدائــيــة،  خمالفات  عليها  يطلق 
م�ساهدة  بعد  م�ستقباًل  املخالفات  هذه  مثل  حتدث 
اتخاذها،   مت  التي  ال�سارمة  والعقوبات  القرارات 
مفهوم  تطبيق  والالعبني  الأندية  كل  على  ويجب 
الحرتاف واللتزام باللوائح والأنظمة، خ�سو�سًا 
اأقــوى 20 دوريــا  اأحــد  ال�سعودي يعد  ــدوري  ال اأن 
الكبر  الدعم  بف�سل  العامل  دوريــات  م�ستوى  على 
�سيدي  �سمو  من  ال�سعودية  الريا�سة  جتده  الــذي 

الأمر حممد بن �سلمان، ويل العهد، حفظه الله.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ضتقبل اعالناتكم على مدار ال�ضاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

في لقاء مؤجل من الجولة الـ 20

الهالل يسعى لتشديد الخناق على االتحاد بنقاط االتفاق
جدة – هالل �ضلمان

اخلناق  ت�سديد  فر�سة  الهالل  فريق  ميلك 
على املت�سدر الحتاد وتقلي�ض الفارق معه 
املرتقبة  مواجهتهما  قبل  فقط  نقاط   6 اإىل 
يوم الأحد املقبل يف اجلولة الـ 27، يف حال 
فوزه م�ساء اليوم الأربعاء على م�ست�سيفه 
الـ  اجلولة  من  موؤجلة  مباراة  يف  التفاق، 
20 من دوري كاأ�ض الأمر حممد بن �سلمان 

للمحرتفني.
على ا�ستاد الأمر حممد بن فهد بالدمام، 
اأر�ــض  على  �سهلة  الــهــالل  مهمة  تــكــون  لــن 
التفاق واأمام جماهره، خ�سو�سا يف ظل 
خطر  من  للهروب  الدهناء(  )فــار�ــض  �سعي 
راهنا  يحتل  حيث  الأوىل،  للدرجة  الهبوط 
متقدما  نقطة،   27 بر�سيد   13 ـــ  ال املــركــز 
التعاون  من  كل  على  وحيدة  نقطة  بفارق 
الـ 14 والـ 15،  والباطن �ساحبي املركزين 
الكا�سح  انت�ساره  بعد  جديد  لفوز  وي�سعى 
اخلمي�ض  نظيفة  بــربــاعــيــة  الــتــعــاون  عــلــى 
اإىل موقع مريح  النتقال  اأجل  املا�سي، من 

يف و�سط جدول الرتتيب.
اآماله  على  للحفاظ  الهالل  ي�سعى  بدوره، 
حققه  الـــذي  الــــدوري  بلقب  الحــتــفــاظ  يف 
اأمامه  جمــال  ول  الأخــريــن،  املو�سمني  يف 
التعرث �سيجعل  باأي نقطة لأن  التفريط  يف 
اأمــا  اأكـــرث،  ل  وقــت  م�ساألة  الحتـــاد  تتويج 

نقاط،   6 اإىل  معه  الفارق  ف�سيقل�ض  الفوز 
ويزيد من اإثارة مواجهة الكال�سيكو املرتقبة 
حا�سمة  �ستكون  الــتــي  املقبل،  الأحـــد  يــوم 
ومف�سلية يف �سباق التناف�ض على اللقب بني 

)العميد والزعيم(.

يــفــتــقــد الـــهـــالل جــهــود عـــدد مـــن لعــبــيــه، 
بريرا  ماتيو�ض  الربازيلي  مقدمتهم  ويف 
كما  ــبــطــاقــات،  ال تــراكــم  ب�سبب  املـــوقـــوف 
املفرج  ومتعب  كوييار  الكولومبي  تعر�ض 
النادي  واأعــلــن  الأخــر  اللقاء  يف  لالإ�سابة 

الأول  يــحــتــاج  مــو�ــســمــهــمــا حــيــث  ــاء  ــه ــت ان
ع�سلة  يف  اإ�سابته  ب�سبب  تاأهيلي  لربنامج 
ال�ساق فيما اأ�سيب املفرج بقطع يف الرباط 
ال�سليبي، و�سيخ�سع لعملية جراحية يحدد 
الفرج  �سلمان  القائد  لكن  لحــقــا،  موعدها 

لدعم  �سيعودان  الــدو�ــســري  �سامل  والنجم 
خط الو�سط.

م�ساركة  حول  ال�سك  يحوم  املقابل،  ويف 
مدافع التفاق �سعيد الربيعي الذي غاب عن 

املباراة الأخرة لفريقه ب�سبب الإ�سابة.

البرازيلي سامبايو يضبط كالسيكو االتحاد والهالل
جدة – هالل �ضلمان

الدويل ويلتون  الربازيلي  �سيدير احلكم 
بني  املرتقبة  الكال�سيكو  مــبــاراة  �سامبايو 
ــهــالل يـــوم الأحــــد املــقــبــل على  الحتــــاد وال
ــك عــبــدالــلــه الــريــا�ــســيــة  ــل مــلــعــب مــديــنــة امل
)اجلوهرة امل�سعة( بجدة، �سمن املرحلة الـ 
27 من دوري كاأ�ض الأمر حممد بن �سلمان 

للمحرتفني.
�سامبايو املولود يف مدينة غويا�ض، يبلغ 
حكم  اأف�سل  واخــتــر  عــامــا،   40 العمر  مــن 
اأن  الــدوري الربازيلي عام 2012، قبل  يف 
الفيفا عام  الدولية من  ال�سارة  يح�سل على 
2013، كما اختر كحكم فيديو م�ساعد يف 
كاأ�ض العامل 2018 يف رو�سيا، ومن املوؤكد 
املقبل يف  املونديال  اأحد حكام  �سيكون  اأنه 

قطر.
احت�سابه  كـــرثة  �سامبايو  عــن  ويــعــرف 
البطاقات  لإ�ــســهــار  لــركــالت اجلـــزاء وحــبــه 
امللونة، واأدار احلكم الربازيلي 3 مباريات 

ا�ست�سافتها  التي  الأخرة  العرب  كاأ�ض  يف 
مباراة  اأبــرزهــا  املا�سي،  دي�سمرب  يف  قطر 
النهائي  ربــع  الــدور  يف  واجلــزائــر  املغرب 
بركالت  ال�سحراء(  )حماربو  ح�سمها  التي 

مع  قطر  مــبــاراتــي  اأدار  وقبلها  الــرتجــيــح، 
الــدور  يف  موريتانيا  مــع  و�سوريا  عــمــان، 

الأول.
ي�سار اإىل اأن النجم الأرجنتيني ليو مي�سي 
بعد  اأولهما  مرتني،  �سامبايو  احلكم  انتقد 
�سمن  برو  مع  التانغو"  "راق�سي  مباراة 
""هذا  ــال:  ق حيث  الــعــامل،  كــاأ�ــض  ت�سفيات 
مباراة  قاد  كلما  ال�سيء  نف�ض  يفعل  احلكم 
لنا، يبدو اأنه يفعل ذلك متعمدًا"، والأخرى 
"املباراة  قال:  الإكــوادور حيث  بعد مباراة 

كانت مت�سابكة، واحلكم من جعلها هكذا".
حكم  اأداره  قد  الذهاب  كال�سيكو  وكــان 
ــي اأيــ�ــســا هــو رافـــايـــل كــالو�ــض،  ــل بــرازي
جدل  و�سهد   )1-2( الهالل  بفوز  وانتهى 

حتكيميا كبرا.

في ختام الجولة 35 من دوري" يلو"..

قمة نارية بين الوحدة والعدالة.. والخليج يصطدم بجدة 
حائل- خالد احلامد  

اجلولة  مناف�سات  الأربعاء  اليوم  م�ساء  تختتم 
الـ35 من دوري "يلو" للدرجة الأوىل للمحرتفني، 
م�سرة  يف  ومهمة  قوية  مواجهات  ثالث  باإقامة 

فرق املناف�سة على ال�سدارة.  

الوحدة VS العدالة 
ــة املـــلـــك عــبــدالــعــزيــز  ــن يــ�ــســهــد مــلــعــب مــدي
الــريــا�ــســيــة بــالــ�ــســرائــع، واحــــدة مــن اأقـــوى 
الوحدة  والــعــدالــة.  الــوحــدة  بني  املواجهات 
خارج  املا�سية   اخل�سارة  بعد  الو�سافة  فقد 
بر�سيد 57  ثالثًا  فحل  جــدة.   اأمــام  قــواعــده 
نقطة، وي�سعى للو�سول حلاجز النقطة الـ 60 
العدالة  يطمح  فيما  ال�سدارة،  من  والقرتاب 
بـ 60 نقطة بفوز جديد يقربه  الرتتيب  ثاين 
من املت�سدر. تعترب مباراة اليوم مباراة ك�سر 

عظام وب�ست نقاط.

اخلليج VS جدة   
نظره  اخلليج  ي�ست�سيف  ب�سيهات،  ملعبه  على 
جدة يف لقاء مهم لكال الطرفني على الرغم من اختالف 
الأول  باملركز  اللقاء  يدخل  فاخلليج  الطموحات، 
بر�سيد 60 نقطة، ويطمح للفوز وتعوي�ض خ�سارته 
املا�سية واملحافظة على �سدارة الرتتيب. يف املقابل 
 42 وميتلك  ع�سر،  الثالث  باملركز  ياأتي  جدة  �سيفه 

نقطة، ويرغب يف حت�سني موقفه يف الدوري. 

اأحد VS الكوكب 
�سيفه  اأحــد،  ي�ستقبل  املــنــورة،  باملدينة  ملعبه  على 
مناف�سته  ظل  يف  كثًرا  اأحــد  تهم  مباراة  يف  الكوكب 
على ال�سعود؛ حيث يحل باملركز ال�ساد�ض بر�سيد 52 
فر�سة  �سيعطيه  مناف�سيه  وتعرث  اليوم  وفوزه  نقطة، 
كبرة لالقرتاب من املراكز الأوىل.  يف املقابل، يدخل 
اإىل  هبوطه  بعد  فقط  الواجب  لتاأدية  اللقاء  الكوكب 

دوري الدرجة الثانية.



رياضة
11  الأربعاء 10 �سوال 1443 هـ املوافق 11 مايو 2022  ال�سنة 91 العدد23641

صراع نهائي كأس إيطاليا يجمع اليوفي واإلنتر
جدة – البالد

حظوظه  عــن  لــلــدفــاع  يوفنتو�س  ي�سعى 
بـــاإحـــراز اآخـــر الألـــقـــاب بــن مــتــنــاول يديه 
للمو�سم احلايل، وذلك عندما يواجه م�ساء 
اليوم يف نهائي الكاأ�س، نظريه اإنرت ميالن 
املتعط�س للتغلب مرة جديدة على "ال�سيدة 
من  املا�سي  العام  جــرده  بعدما  العجوز"، 
ال�سوبر  كــاأ�ــس  ومــن  ــدوري،  ــل ل بــطــاًل  لقبه 

مطلع احلايل.
اإنــرت من اخلــروج فائزًا  ويف حــال متكن 
رومــا  العا�سمة  يف  الأوملـــبـــي  املــلــعــب  مــن 
�سُيبقي  النهائية،  املباراة  ي�ست�سيف  الذي 
ثالثية  بتحقيق  اآماله  على  "نريات�سوري" 
حملية عقب الفوز بكاأ�س ال�سوبر، واإمكانية 
يزال يف  ما  "�سكوديتو" الذي  لقب  اإحــراز 
مع  الأخــري  الرمق  �سباق  يف  نريانه  مرمى 

جاره اللدود ميالن.
اإنرت متعط�سًا للمزيد من  ويف وقت يبدو 
فقط  نقطتن  بــفــارق  يتاأخر  حيث  الألــقــاب 
نهاية  من  مرحلتن  "رو�سونريي" قبل  عن 
الدوري )80 مقابل 78(، يخ�سى يوفنتو�س 
من �سبح اخلروج خايل الوفا�س من املو�سم 
احلايل، يف فرتة جفاف مل ي�سبق اأن مّر بها 

منذ اأكرث من 10 اأعوام.
مــدرب  األــيــغــري  ما�سيميليانو  و�سيبذل 
العودة  اأجل  من  جهده  ق�سارى  "اليويف" 
من  تبقى  ما  واإنقاذ  النت�سارات،  �سكة  اإىل 

مو�سم �سحيح على �سعيد النتائج.
العجوز"  "ال�سيدة  ـــق  ـــري ف يــــراهــــن 
ــان  عــلــى جنــاعــة مــهــاجــمــه الــ�ــســربــي دو�ــس
يف  الــهــدافــن  تــرتــيــب  ثـــاين  فالهوفيت�س، 
تــاألــق  وعــلــى  هــدفــًا،   23 بر�سيد  ــــدوري  ال
�سيخو�س  الــذي  ديبال  باولو  الأرجنتيني 
ـــكـــبـــرية الأخــــــــرية بــقــمــيــ�ــس  مـــبـــاراتـــه ال
هذا  حمتمل  رحــيــل  قبل  "بيانكونريي" 

ال�سيف اإىل اإنرت.
اأن يــّدون  األــيــغــري )54 عــامــًا(  وبــاإمــكــان 
يقف  اإذ  الإيطالية،  الكرة  تاريخ  يف  ا�سمه 
 5 يحرز  مــدرب  اأّول  ي�سبح  اأن  عتبة  عند 
مواطنه  مع  ارتباطه  ليفك  حملية،  كوؤو�س 
�سفن- والــ�ــســويــدي  مان�سيني  روبــرتــو 

يوران اإريك�سون مع 4 األقاب لكل منهما.
�سجل  يــتــ�ــســمــن  ل  األـــيـــغـــري،  وبـــخـــالف 
�ــســيــمــوين اإنـــزاغـــي �ــســوى لــقــب يــتــيــم يف 
 ،2019 عــام  لت�سيو  مــع  اأحــــرزه  الــكــاأ�ــس 
خو�س  يع�سقون  الذين  املــدربــن  من  لكنه 
يخرج  كــونــه  يوفنتو�س  �ــســد  الــنــهــائــيــات 
النت�سارات  ذلك  على  برهان  واأكرب  فائزًا، 
الثالثة التي حققها يف كاأ�س ال�سوبر املحلية 
اأمام "بيانكونريي" )مرتان مع لت�سيو يف 

2017 و2019 ومرة مع اإنرت 2021(.

البطاقتان األخيرتان لدوري األبطال 
بين إشبيلية وأتلتيكو

جدة – البالد
ح�سم  اإىل  مــدريــد  واأتلتيكو  اإ�سبيلية  ي�سعى 
البطاقتن الأخريتن املوؤهلتن اإىل دوري اأبطال 
الأول  ي�ست�سيف  عندما  املقبل،  املو�سم  اأوروبـــا 
اإلت�سي،  على  �سيفا  الثاين  ويحل  مايوركا  ريال 
ــيــوم الأربـــعـــاء يف املــرحــلــة الــــ 36 من  مــ�ــســاء ال

الدوري الإ�سباين.
ويحتل اإ�سبيلية املركز الثالث بر�سيد 65 نقطة 

بفارق نقطة واحدة اأمام اأتلتيكو مدريد الرابع.
وغرميه  باللقب  املــتــوج  مــدريــد  ريـــال  و�سمن 
الأولين،  البطاقتن  الثاين  بر�سلونة  التقليدي 
املتبقيتن  البطاقتن  على  املناف�سة  وانح�سرت 
بيتي�س،  وريــال  مدريد  واأتلتيكو  اإ�سبيلية  بن 
بر�سيد  ال�ساد�س  �سو�سييداد  ريال  اأقل  وبن�سبة 

56 نقطة.
ويـــاأمـــل الــفــريــق الأنــدلــ�ــســي والــقــطــب الــثــاين 
للعا�سمة يف ح�سم بطاقتيهما قبل قمتهما املرتقبة 

الـ 37 قبل الأخرية على  الأحد املقبل يف املرحلة 
ملعب "واندا مرتوبوليتانو" يف مدريد.

الأر�ــس  عاملي  ا�ستغالل  يف  اإ�سبيلية  ويطمح 
الـــ  واجلــمــهــور ومــعــانــاة �سيفه ريـــال مــايــوركــا 
18 املــهــدد بــالــهــبــوط، مــن اأجـــل ا�ــســتــعــادة نغمة 
املرحلتن  يف  عــنــه  غــابــت  ــتــي  ال ــارات  ــ�ــس ــت الن

الأخريتن بتعادلن مع جاره قاد�س وفياريال.
يف املقابل، يرغب اأتلتيكو مدريد يف البناء على 
فوزه على جاره ريال مدريد )1-0( الأحد املا�سي 

عندما يحل �سيفا على اإلت�سي الـ 14.
وو�سع اأتلتيكو مدريد حدا لـ 11 مباراة ديربي 
ريال مدريد،  انت�سار على غرميه  الليغا دون  يف 
يانيك  البلجيكي  الـــدويل  مهاجمه  هــدف  بف�سل 
الأول  الفوز  م�سجال  جــزاء،  ركلة  من  كارا�سكو 
اأن هزمه على ملعب  الــدوري منذ  على جــاره يف 
 27 يف  ذاتها  بالنتيجة  برنابيو"  "�سانتياغو 

فرباير 2016.

غياب المدافعين يقلق السيتي أمام الذئاب
جدة – البالد

�سيتي  مان�س�سرت  فــريــق  يــواجــه 
اختبارا جديدا يف �سعيه للحفاظ على 
عندما  الإجنليزي،  الــدوري  يف  لقبه 
وولــفــرهــامــبــتــون  عــلــى  �سيفا  يــحــل 
مــبــاراة  الأربـــعـــاء، يف  الــيــوم  م�ساء 

موؤجلة من الأ�سبوع الـ 33.
و�ــســيــفــتــقــد مــانــ�ــســ�ــســرت �ــســيــتــي 3 
ــيــن حــتــى نــهــايــة  ــا�ــس مــدافــعــن اأ�ــس
ليغ"،  "برميري  الـ  لقب  على  ال�سباق 
الإ�ــســبــاين بيب  املـــدرب  اأكــد  اأن  بعد 

دياز  الربتغايل روبن  اأن  غوارديول 
لن يكمل املو�سم.

�سدارة  �سيتي  مان�س�سرت  وا�ستعاد 
ـــــدوري مـــن لــيــفــربــول بــعــد فـــوزه  ال
على  يونايتد  نيوكا�سل  على   )0-5(
اأجواء الحتفال  ا�ستاد الحتاد، لكن 
تــقــلــ�ــســت بــ�ــســبــب اإ�ـــســـابـــة املـــدافـــع 

الربتغايل دياز.
فــيــه  حـــقـــق  الـــــــذي  ــــوقــــت  ال ويف 
نقاط   3 بـــ  تقدما  �سيتي  مان�س�سرت 
على  �سيتعن  مباريات،   3 اآخــر  قبل 

ديــاز وجون  اللعب دون  غــوارديــول 
"الذئاب"  اأمام  ووكر  وكايل  �ستونز 
ـــم و�ـــســـت هــــام يــونــايــتــد  ــة، ث ــل ــي ــل ال

واأ�ستون فيال يف اآخر مرحلتن.
ال�سوط  بعد  للخروج  دياز  وا�سطر 
اإ�سابة  ب�سبب  نيوكا�سل  اأمــام  الأول 
ووكر  �ستونز  اأ�سيب  بينما  ع�سلية، 
يف ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

اأمام ريال مدريد الأ�سبوع املا�سي.
ـــي على  وجــلــ�ــس املــدافــع نــاثــان اآك
لكنه  نيوكا�سل،  اأمــام  البدلء  مقاعد 

الكاحل،  يف  اإ�سابة  من  يعاين  كــان 
وقال غوارديول اإنه ميلك يف الوقت 
بو�سعهم  فــقــط  مــدافــعــن   3 احلـــايل 
الـــلـــعـــب اأمـــــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
واأولك�سندر  كان�سيلو  جـــواو  هــم: 

زينت�سنكو واإميريك لبورت.
يف  ليفربول  مع  �سيتي  ويت�سارع 
�ــســبــاق مــثــري عــلــى الــلــقــب، والأخـــري 
�سيواجه اأ�ستون فيال و�ساوثامبتون 
وولــفــرهــامــبــتــون يف املــراحــل الــــ 3 

الأخرية.



الريا�ض - خالد بن مر�ضاح
ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ت���ن���ظ���م 
م���ه���رج���ان���ا غ��ن��ائ��ي��ا ب��ع��ن��وان 
على  بالف�صحى"  "الغناء 
�صامل  بكر  اأب��و  الفنان  م�صرح 
بوليفارد  ري��ا���ض  منطقة  يف 
-12 من  الفرتة  خ��ال  �صيتي 

�صيحييه  ال����ذي  م���اي���و،   13
املطربني  ك��ب��ار  م��ن  جم��م��وع��ة 
جمموعة  �صيقدمون  ال��ع��رب؛ 
املغناة  والق�صائد  الأغ��اين  من 
ب��ال��ف�����ص��ح��ى؛ وذل����ك اح��ت��ف��اًل 
العربية  اللغة  وغ��ن��ى  ب���رتاث 

الف�صحى.
ياأتي  الغنائي  املهرجان  اأن  الثقافة  وزارة  وبينت 
برامج حتقيق  اأحد  برنامج جودة احلياة  بدعم من 
ال��ث��ق��اف��ة وال��رتف��ي��ه  ل��ي��ق��دم   2030 روؤي����ة امل��م��ل��ك��ة 
وجت����ارب غ��ام��رة ت��ع��زز ارت��ب��اط اجل��م��ه��ور باللغة 
العربية، وذلك �صمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة 

عرب  املجتمع  حياة  يف  ح�صورها  وتعزيز  العربية 
يف  عرب  جنوم  وي�صارك  مبتكرة.  اإبداعية  قوالب 
املغناة  الق�صائد  من  جمموعة  �صيقدمون  املهرجان، 
بالف�صحى؛ وذلك احتفاًل برتاث وغنى اللغة العربية 
اإعانهم  مت  ال��ذي��ن  امل��ط��رب��ني  ب��ني  وم��ن  الف�صحى. 
الفنان كاظم ال�صاهر ولطفي بو�صناق وجاهدة وهبة 

وبدر حكيم وزينة عماد.

ابتكار كاميرا بديلاً 
عن »عصا السيلفي«

البالد - وكاالت
تعتزم من�صة "�صناب �صات" تقدمي خا�صية جديدة ملواجهة 

املناف�صة الكبرية من من�صات الفيديو وال�صور الأخرى.
اإتاحة  يف  تتمثل  اجلديدة  اخلا�صية  اإن  املن�صة:  وقالت 
كامريا �صغرية للغاية طائرة لت�صهيل التقاط وتبادل ال�صور 

بني امل�صتخدمني.
�صبيجل:  اإيفان  �صات"،  ل�"�صناب  املوؤ�ص�ض  ال�صريك  وقال 
اإن ال�صركة ت�صعى جلعل ع�صا ال� "�صيلفي" �صيًئا من املا�صي 
م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر ك��ام��ريا ب��ال��غ��ة ال�����ص��غ��ر، م�����ص��ريا اإىل اأن 
ال�صور  وتلتقط  امل�صتخدم،  حول  �صتدور  الطائرة  الكامريا 

والفيديوهات، ثم ت�صعها يف راحة يده.
يف  �صعبيته  حقق  ق��د  ك��ان  �صات  �صناب  تطبيق  اأن  يذكر 
امل��ت��ب��ادل��ة بني  ال�����ص��ور  ت��دم��ري  ال��ب��داي��ة م��ن خ���ال خا�صية 
اخلا�صية  ه��ذه  ولكن  م�صاهدتها،  بعد  تلقائيًا  امل�صتخدمني 
من�صات  على  مماثلة  خوا�ض  بظهور  كذلك  تعد  مل  املميزة 
ووات�صاب،  اإن�صتغرام  مثل   الأخ��رى  الجتماعي  التوا�صل 
على  اعتمادًا  التطبيق  تطوير  �صناب  �صركة  اإدارة  وحت��اول 

تقنيات الواقع املعزز.

أخيرة
 الأربعاء 10 �صوال 1443 ه� املوافق 11 مايو 2022  ال�صنة 91 العدد 1223641

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

10 آالف قرار إداري تتخذها الجوازات بحق مخالفين
الريا�ض - البالد

اأ���ص��درت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات م��ن خ��ال جلانها 
الإدارية مبختلف اإدارات جوازات املناطق، 10121 قرارًا 
اإداريًا خال �صهر رم�صان بحق مواطنني ومقيمني ملخالفتهم 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، وتنوعت العقوبات ما 

بني ال�صجن والغرامة املالية والرتحيل.
اأ�صحاب  م��ن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جميع  على  واأك����دت 
املخالفني  اإي��واء  اأو  ت�صغيل  اأو  نقل  عدم  والأف���راد  املن�صاآت 
اأو  عليهم  الت�صرت  اأو  احلدود  واأمن  والعمل  الإقامة  لأنظمة 
اإيجاد فر�ض  اأي و�صيلة من و�صائل امل�صاعدة لهم يف  تقدمي 

للجوازات  العامة  املديرية  دعت  كما  نقل،  اأو  �صكن  اأو  عمل 
جميع املواطنني واملقيمني اإىل التعاون والإباغ عن خمالفي 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود عرب الت�صال على الرقم 
)911( يف منطقتي مكة املكرمة والريا�ض، والرقم )999( 

يف جميع املناطق.

»الغناء بالفصحى« يجمع كبار المطربين العرب

إبداع وتفاعل 
نالت  اإبداعية  الفنية بطريقة  الليايل  امل�ضاركة يف  الفرق  التي تعزفها  املو�ضيقية  املقطوعات  قوبلت فعاليات مو�ضم جدة بتفاعل جماهريي كبري مع 
ا�ضتح�ضان احل�ضور، بعد اأن هياأت اإدارة مو�ضم جدة 2022 اأماكن الفعاليات؛ لت�ضتوعب اأكرب عدد من الزوار الذين اأبدوا اإعجابهم مبا ُيقدم من فقرات 

تتنا�ضب مع اأذواقهم، و�ضط عرو�ض حّية، وفلكلور ثقايف متنوع، وفعاليات ترفيهية م�ضوقة. )ت�ضوير- خالد بن مر�ضاح(

خضراوات يُنصح 
بتجنب أكلها نيئة

جدة - الباد
اإذ  الأ�صخا�ض خطاأ �صائعا بتناول بع�ض اخل�صراوات نيئة؛  يرتكب بع�ض 
تتكّون بع�ض اخل�صراوات من �صموم طبيعية و�صكريات ي�صعب ه�صمها؛ ما 

يوؤدي اإىل اأمرا�ض يف اجلهاز اله�صمي.
وقال خمت�صون: اإن اخل�صروات التي ين�صح بعدم تناولها نيئة البطاط�ض 
والباذجنان  اله�صم،  عملية  ي�صهل  الن�صا مما  تك�صري  على  ي�صاعد طهيها  التي 
لحتوائه على ما يقرب من 11 ملليجرامًا من "ال�صولنني"، وهو مركب ميكن 
والفطر  وه�صمية،  ع�صبية  مل�صكات  يوؤدي  ما  اأكرب،  بكميات  �صامًا  يكون  اأن 
 ،)agaritine( "اأجاريتني"  ت�صمى  �صاّمة  م��ادة  على  لحتوائه  )امل�صروم( 

وكذلك الربوكلي والقرنبيط املحتوية على �صكر ي�صعب ه�صمه.
ومن �صمن اخل�صروات التي ين�صح بعد تناولها نيئة ال�صبانخ التي ي�صاعد 
طهيها يف اإطاق حمتواها من احلديد واملغني�صيوم، وهو خياٌر �صحي اأكرث، 
"الفيتوهيماجلوتينني"  م��ادة  على  لحتوائها  احل��م��راء  الفا�صوليا  وكذلك 
يف  ي��وج��د  ���ص��ام  نباتي  ب��روت��ني  وه��ي   ،)phytohemagglutinin(
الفا�صوليا، خا�صة احلمراء منها، حيث يوؤدي تناولها نيئة اإىل الغثيان والقيء 

والإ�صهال، و"التهاب املعدة والأمعاء".

قطرات ترطيب العين 
تسهم في علج الجفاف

جدة - البالد
ي�صتخدم الكثريون القطرات لعاج م�صاكل العني املختلفة، ومنها 
اجلفاف الذي يعد من اأكرث الأعرا�ض التي ت�صيب العني، وي�صتخدم 
لها قطرات ترطيب العني للتخل�ض منها، حيث يتم تق�صيم قطرات 
العني  ترطيب  قطرات  هما:  اأ�صا�صيني  نوعني  اإىل  العني  ترطيب 
التي حتتوي على مواد حافظة، التي تلعب دورًا مهمًا يف منع منو 

البكترييا داخل قطرة العني التي يتم فتحها.
وهناك قطرات ترطيب بدون مواد حافظة، وهذا النوع له تاأثري 
القطرات  من  بكثري  اأقل  اإ�صافية  مكونات  على  يحتوي  لأنه  اأق��ل؛ 
التي حتتوي على مواد حافظة. وت�صاهم قطرات ترطيب العني يف 
التقدم يف  الناجت عن  العني  عاج م�صاكل اجلفاف، وعاج جفاف 
ت�صاهم قطرات  كما  الأدوي��ة،  ا�صتخدام بع�ض  العمر، والناجت عن 
العني،  جراحة  عن  الناجت  العني  جفاف  ع��اج  يف  العني  ترطيب 
ت�صاعد  اأنها  جانب  اإىل  والرياح،  كالدخان  البيئية  العوامل  وعن 
يف تخفيف تهيج العني. وعلى الرغم مما تقوم به قطرات ترطيب 
العني يف عاج بع�ض م�صاكل العني، اإل اأن بع�ض الأنواع منها قد 
ي�صبب بع�ض الآثار اجلانبية، مثل ت�صو�ض الروؤية ب�صورة موؤقتة، 

وال�صعور بحالة من احلرقة املوؤقتة يف العني.
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إشعاع الجوال يصيب بالزهايمر
الريا�ض - البالد

اأن هناك �صلة وثيقة بني  اإىل  باحثون وعلماء  تو�صل 
اإ�صعاع الهاتف املحمول ومر�ض الزهامير.

 Current جم���ل���ة  ن�����ص��رت��ه��ا  درا������ص�����ة  وب���ي���ن���ت 
امل�صتمر  ال�صتخدام  اأن   Alzheimer Research
اإىل  يوؤدي   Wi-Fi توجيه  واأجهزة  املحمولة  للهواتف 
خطر  من  يزيد  وبالتايل  ال��دم��اغ،  يف  الكال�صيوم  زي��ادة 

الإ�صابة مبر�ض الزهامير.
وطبقا للمعهد الوطني الأمريكي لل�صرطان، 
ف���اإن���ه ل ت���وج���د ع���اق���ة ب���ني الإ����ص���ع���اع 
لكنه  وال�صرطان،  الكهرومغناطي�صي 
لاأرق  حمتمل  �صبب  اأن��ه  اإىل  ي�صري 
قالت  بينما  والتهيج،  وال�����ص��داع 
تتوا�صل  اأن  ميكن  اإن��ه  الدرا�صة 
ال��ت��ي  ال����دم����اغ  ال���ت���غ���ي���ريات يف 
ملدة  الزهامير  مر�ض  اإىل  ت��وؤدي 
ظهور  قبل  ع��اًم��ا   25 اإىل  ت�صل 

الأعرا�ض. 
ول����ف����ت����ت درا��������ص�������ات خم��ت��ل��ف��ة 
ل��اإ���ص��ع��اع  ال��ت��ع��ر���ض  ت��ق��ل��ي��ل  اأن  اإىل 
الكهرومغناطي�صي يقلل من مرحلة التاأثري 

ال�صلبي الأويل على عمليات الدماغ.

مليون زيارة لمنصة 
معين الرقمية

الريا�ض - البالد
احلكومة  الإج���راءات  ت�صهيل  يف  الإلكرتونية  املن�صات  اأ�صهمت 
يف  اأجن��زت  التي  املظامل  لديوان  التابعة  املحاكم  بينها  من  املختلفة 
جميع مناطق اململكة، وخمتلف مراحل التقا�صي خال الربع الثالث 
من العام الهجري اجلاري 1443ه�، 32537 دعوى، ُعقد من اأجل 
اإجنازها 50478 جل�صة رقمية، فيما بلغ عدد الدعاوى املُقيدة خال 
ذات املدة 31780 دعوى، بزيادة 788 دعوى عّما اأُجنز يف الربع 

الثاين من العام نف�صه.
جاء ذلك يف تقرير الربع الثالث ال�صنوي ملحاكم ديوان املظامل للعام 
املقيدة  الدعاوى  عدد  على  ا�صتمل  الذي  1443ه�،  احلايل  الهجري 
واملنجزة وجل�صاتها مبحاكم ديوان املظامل جمتمعة، وكذلك عن كل 
زي��ارات من�صة معني  اأن عدد  التقرير  اأو�صح  حمكمة على حدة، كما 
الرقمية خال الربع الثالث من العام قد بلغت 1،363،761 زيارة، 

وذلك لأكرث من 12 مليون �صفحة م�صتعر�صة يف املن�صة.
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