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البالد ــ مها العواودة
2022" �أن  مبعر�ض" �آي�سف  �لفائزين  �لطالب  من  عدد  �أكد   
دوره��م  وتعزيز  �ل�سباب  على  حر�ست   ،2030 �ململكة  روؤي���ة 
لتنمية �القت�ساد �لوطني، الفتني �إىل �أن جهود �الهتمام بالطالب 
�لطالب  ح�سد  عن  �أثمرت  �ململكة  مناطق  خمتلف  يف  �ملتميزين 
�ل�سعوديني �لعديد من �جلو�ئز يف �ملعار�ض و�ملناف�سات �لعاملية، 

ورفع ر�ية �لوطن عالية خفاقة بني �سفوف �لدول �ملتقدمة.
مبنا�سبة  بهيجا؛  عر�سا  �أم�ض،  عا�ض  �لوطن  �أن  �إىل  و�أ�سارو� 
عبد  �مللك  موؤ�س�سة  يف  ممثلة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  حتقيق 
�لتعليم،  " ووز�رة  " موهبة  و�الإب��د�ع  للموهبة  �لعزيز ورجاله 
15 جائزة كربى و6 جو�ئز  �لتو�يل  على  ع�سر  �ل�ساد�ض  للعام 
�لدويل"،   2022 �آي�سف  معر�ض"  يف  م�ساركتها  خالل  خا�سة 

�الأمريكية؛  �ملتحدة  �لواليات  يف  جورجيا  والية  يف  �أقيم  �لذي 
حيث ت�سعى موؤ�س�سة" موهبة" �إىل �إبر�ز �ل�سبل �لتي ترثي بها 
م�ساركة �ل�سباب على جميع �ل�سعد �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية، 
ظل  يف  �ملوؤ�س�سة  تتلقاه  �ل��ذي  �مل��ح��دود  غ��ر  �ل��دع��م  ع��ن  ف�سال 
بالبحث  �لعناية  باأهمية  �آمنت  �لتي  �حلكيمة،  �لقيادة  توجيهات 

�لعلمي و�البتكار و�لتقدم �ملعريف.

فخورون برفع راية الوطن يف املحافل الدولية
الرؤية تؤتي أكلها .. العباقرة السعوديون لـ»           «:
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البالد - مها العواودة 
�سر  الإرب��اك  و�ل�سغب؛  �لفو�سى  �لله"  "حزب  عنا�سر  �ختلقت 
�النتخابات �لنيابية �لتي �نطلقت �أم�ض )�الأحد( يف لبنان الختيار 

بالربملان. نائبا   128
و�مل�ساكل  باال�ستفز�ز�ت  �أمل  وحركة  �لله،  حزب  عنا�سر  وبادر 
�إىل  �لو�سول  �لناخبني من  �لطرقات؛ الأجل منع  �ل�سر يف  لعرقلة 
�الإرهابيني  �حلزبني  من  عنا�سر  �عتدى  حيث  �الق��ر�ع،  �سناديق 
كانو�  بينما  �للبنانية"،  "�لقو�ت  حزب  ومنا�سري  مندوبي  على 
يف خيمة �نتخابية ببلدة كفر حونا يف جزين باجلنوب. و�أظهرت 
بالدماء،  م�سرجون  وه��م  عليهم،  �ملعتدى  �ل�سباب  فيديو  مقاطع 
وي�ساهد يف �ملقاطع �ملوثقة لعمليات �لفو�سى �سيار�ت حتمل �أعالم 
و�سط  مناه�سيهم،  ل�سرب  ه��ر�و�ت  باأيديهم  وعنا�سر  �لله،  حزب 

�سر�خ وتهديد. وقال �ملر�سح �للبناين عن �ملقعد �ل�سني �لدكتور 
�لناخبني  على  �ع��ت��د�ء�ت  م��ن  ح��دث  م��ا  �إن  علو�ض:  م�سطفى 
الإرهاب  �مل�ساكل  يفتعل  �لله  حزب  �أن  موؤكد�  "بلطجة"،  عملية 
�ملو�طنني، وهو �أ�سلوب متوقع منه الإف�سال �النتخابات بداًل عن 
بينما  �النتخابات،  على  للمناف�سة  �القت�سادية  �مل�ساريع  طرح 
�العتد�ء�ت  �أن  مرعبي،  معني  �ل�سابق  �للبناين  �لوزير  �أك��د 
�لناخبني  منع  بهدف  كانت  �الق���ر�ع  �أث��ن��اء  تو��سلت  �لتي 
�النتخابات، وهو  �لوطني يف  �لقيام بو�جبهم  �الأحر�ر من 
�أمر غر م�ستغرب من حزب �لله بل متوقعا، م�سرً� �إىل �أن 
�ملعتدين ع�سابة من �خلارجني عن �لقانون يعملون ل�سالح 
�لنو�ب  من  �ملزيد  لك�سب  �مل��اليل؛  ونظام  �الإره��اب  حزب 

وم�سادرة �لقر�ر �ل�سعبي �للبناين.

»حزب اهلل« ميار�س البلطجة لإف�ساد النتخابات
مرشحون وسياسيون لبنانيون لـ»            «:

عمليات املشرتكة ينجو من االغتيال
د ال

 قائ
 

عدن

خادم احلرمني يغادر م�صت�صفى امللك في�صل 
التخ�ص�صي بعد اإجراء فحو�صات طبية 

جدة - وا�س
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ر  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أج���رى 
وزير  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز 
�لدفاع، �ت�سااًل هاتفًيا، ب�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�الت�سال  خ��الل  �لعهد  ويل  �سمو  وع��رب  �ملتحدة. 

�الإمار�ت؛  نهيان ول�سعب  �آل  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  ل�سمو  �لتهنئة  عن 
قبل  من  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  رئي�ًسا  �نتخابه  مبنا�سبة 
خلدمة  ل�سموه  �لتوفيق  تعاىل،  �لله،  �سائاًل  لالحتاد،  �الأعلى  �ملجل�ض 
�لتنمية،  م�سرة  ومو��سلة  و�سعبها،  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
�الأم��ن  م��ن  �مل��زي��د  �ل�سقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  متمنًيا 

و�لرخاء و�ال�ستقر�ر و�الزدهار.

ولي العهد يهنئ الشيخ حممد بن زايد

جدة - عبدالهادي املالكي
�سجلت  ج��دة،  حمافظة  �أن  ل��الأر���س��اد  �لوطني  �مل��رك��ز  ك�سف 
�أم�ض �أعلى درجة حر�رة على  م�ستوى �ململكة ب�  48.3 درجة 
مئوية، يف حني �سجل مر�سد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاين 

�أعلى درجة حر�رة.
 �ملتحدث �لر�سمي للمركز، ح�سني �لقحطاين، �أكد ل�" �لبالد" 
باأن منطقة مكة  �سابقا  بيانا  �أ�سدر  لالأر�ساد  �لوطني  �ملركز  �أن 

�ملكرمة ومنطقة �ملدينة �ملنورة، �سوف ت�سهد موجة طق�ض حار 
درجات  �أعلى  ت�سجل  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �الثنني؛  �ليوم  حتى 
ف�سل  يف  الزلنا  �أننا  رغم  وقال:  �ململكة.  م�ستوى  على  للحر�رة 

�لربيع �إال �أن هذه تعترب �أوىل موجات �حلر. 

جدة.. الصيف يطرق األبواب

ت�سوير - خالد بن مر�ساح�سكان جدة يق�سدون البحر جتنبا حلرارة ال�سم�س
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الريا�ض- البالد
�أت��ب��اع  ب���ن  �مل�����ش��رك��ة  "�لقيم  م��ل��ت��ق��ى  �أ����ش���در   
"�لقيم  �إع��ان  �لريا�ض،  �لعا�شمة  يف  �لأديان"، 
�لإن�شانية �مل�شركة"، و�أكد �مل�شاركون يف ختام 
�لآليات  �إىل تفعيل  �لعامل �ملتز�يدة  �أعماله حاجة 
جادة  "�إر�دة  خ��ال:  من  �لنز�عات  حلل  �لدولية 
معتربين  حكيمة"،  وت���د�ب���ر  ق��وي��ة  وع���زمي���ة 
لقاءهم �لأخوّي ُفر�شة �شانحة للتعبر عن روؤ�هم 
�مل�شركة، و�لإ�شهام بفاعلية يف ت�شحيح �مل�شار 
وج��وب  على  �تفقو�  حيث  �ملعا�شر،  �لإن�����ش��اين 
�أو مذهب،  دين  لكل  �لدينية  م �خل�شو�شيات  تفُهّ
�لب�شري  �لتنوَع  ��ُل  ��ِثّ ُتَ ب�شفتها  معها  و�لتعامل 

�مل�شموَل بِحكمة �خلالق يف �لختاف.
و����ش��ت��ن��ك��رو� �أط���روح���ات �ل�����ش��د�م �حل�����ش��اري، 
و�لثقافية  �لدينية  �لهيمنة  ف��ر���ض  وحم���اولت 
��شتحقاق  "با  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و  "�لكر�هية"  ب���  ن���ددو�  كما  �أخاقيات"،  ول 
�ض على �لعنف  ِرّ "�لعن�شرية" بو�شفهما �أكرب حُمَ

و�لإرهاب و�لنق�شام.
ببناء  �لإع��ان،  �مل�شاركون من خال  �أو�شى  كما 
وعادلة  "�شادقة  �إر�دة:  خال  من  دويل  حتالف 
مع  ُحُقوقها،  بكاِمل  �لإن�شانية  خلدمة  وفاعلة" 
�أه��م��ي��ة ����ش��ت��ذك��ار �ل��ق��ي��م �مل�����ش��رك��ة �ل��ت��ي تربط 
لهذ�  رئي�ض  كمنطلق  ببع�ض  بع�شهم  �جلميع 
مر�عاة  �أهمية  وتاأكيد  �مل��ه��م،  �لإن�����ش��اين  �لبناء 
�خل�شو�شيات �لدينية و�لثقافية، وعدم ممار�شة 

�أي ��شتعاء �أو �إماء�ت عليها.
و�لأممية  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  قيام  �إىل  ودع��و� 
�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  على  �جل��اد  بالعمل  �مل�شوؤولة 
���ش��م��ان �حل���ري���ات يف �إط����ار �ح����ر�م �ل��ق��و�ن��ن 
على  و�ملحافظة  �ل�شلة،  ذ�ت  و�لوطنية  �لدولية 
�ملجتمع،  ن���و�ة  ميثل  �ل���ذي  �لأ���ش��ري  �لتما�شك 

خمتلف  طالبو�  حيث  �لتعليم،  بجودة  و�لعناية 
من�شات �لتاأثر؛ وبخا�شة �لإعامية، با�شت�شعار 
بو�شفها  عاتقها؛  على  �مللقاة  �لأخاقية  �لأمانة 
�لعام،  �ل��ر�أي  توجيه  يف  تاأثرً�  �لأك��رب  �لعن�شر 
�ل��دويل  و�ملجتمع  �لوطنية  َول  �ل�����ُدّ وم��ن��ا���ش��دة 
لُدور  �لكافية  �ل�شبل لتوفر �حلماية  لبذل جميع 
�لعبادة، وكفالة حرية �لو�شول �إليها، و�ملحافظة 
على َدورها �لروحي، و�لناأي بها عن �ل�شر�عات 

�لفكرية و�ل�شيا�شية و�مل�شاجات �لطائفية.
�إىل  �لعامل  ح��ول  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات  دع��و�  كما 
ت�شجيع �خلطاب �ملعتدل ونبذ �خلطاب �ملتطرف 
�ملمار�شات  �إد�نة جميع  �لكر�هية، مع  �لذي يثر 

�أتباع  ح��ق  يف  و�لإره��اب��ي��ة  و�لعنيفة  �ملتطرفة 
رموزها  م��ن  �لنيل  لتجرمي  و�ل��دع��وة  �لأدي����ان، 

ومقد�شاتها. 
�أعلن �مل�شاركون، عن �إطاق ُمنتدى عاملي  وفيما 
لبناء  �ل��دي��ن��ي��ة  �لدبلوما�شية  "منتدى  ب��ا���ش��م: 
�جل�شور"؛ ِمْن ُمنطَلق مركزية تاأثر �لأديان يف 
عاملية  مو�شوعة  و�إ�شد�ر  �لإن�شانية،  �ملجتمعات 
�مل�شركة"،  �لإن�شانية  �لقيم  "مو�شوعة  با�شم: 
�إقر�ر  �إىل  �ملَُتّحدة  لاأَُم  ة  �لعاَمّ ودعو� �جلمعية 
نقطَة  كونها  �لإن�شانية؛  للم�شركات  عاملٍيّ  يوٍم 
�لإخ���اء  ل��ث��م��رة  �ملحققة  �ل��ق��ي��م �جل��ام��ع��ة  �ل��ت��ق��اء 

�لإن�شاين.

محليات
�لثنن 15 �شو�ل 1443ه� �ملو�فق 16 مايو 2022م �ل�شنة 91 �لعدد 223645

الفيصل يستقبل اليوبي وقنصلي البحرين والفلبين

تعاون مع أستراليا 
في حقوق اإلنسان

ملتقى الرياض يصدر موسوعة القيم المشتركة.. لجنة الحج بالشورى تناقش 
إطالق "منتدى الدبلوماسية الدينية لبناء الجسور"استعدادات الوزارة

جدة - البالد
�حلرمن  خ��ادم  م�شت�شار  �لفي�شل  خالد  �لأم��ر  ��شتقبل 
بجدة  مكتبه  يف  �مل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة  �أم��ر  �ل�شريفن 
�أم�ض، رئي�ض جامعة �مللك عبد�لعزيز �لدكتور عبد�لرحمن 
�جلامعة،  خطط  عن  �شرح  �إىل  �شموه  و��شتمع  �ليوبي. 

�ملوؤتر  فعاليات  يف  �جلامعة  م�شاركة  على  �طلع  فيما 
وز�رة  نظمته  �ل��ذي   2022 للتعليم  �ل���دويل  و�ملعر�ض 

�لتعليم خال �لفرة من 7 �ىل 10 �شو�ل �جلاري.
مو�شى  �لبحرين  ململكة  �لعام  �لقن�شل  �شموه  و��شتقبل   
�لأحاديث  تبادل  �للقاء  خال  وج��رى  �لنعيمي،  عبد�لله 

�لودية، ومناق�شة �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.
 كما ��شتقبل �لأمر خالد �لفي�شل  يف مقر �لإمارة بجدة، 
�شفر دولة �لفلبن لدى �ململكة عدنان �ألونتو، ومت خال 
�للقاء تبادل �لأحاديث �لودية، ومناق�شة �ملو�شوعات ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرك.

تحفيز قطاع نقل البضائع

 صندوق الشهداء 
يعزز أمنه السيبراني

الريا�ض - البالد
�أطلقت �لهيئة �لعامة للنقل مبادرة 
�لعاملة  �ملن�شاآت  لدعم  ت�شجيعية 
يف ن�������ش���اط ن���ق���ل �ل��ب�����ش��ائ��ع يف 
�لأدن���ى  �حل��د  ل�شتيفاء  �ململكة؛ 
�مل���ط���ل���وب م���ن ع����دد �ل�����ش��اح��ن��ات 
لن�شاط  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ائ��ح��ة  وف���ق 
�ل�شحن  وو���ش��ط��اء  �لب�شائع  نقل 
�لطرق  على  �ل�شاحنات  وت��اأج��ر 
�لعاملة  �مل��ن�����ش��اآت  د�ع��ي��ة  �ل��ربي��ة، 
يف ه���ذ� �ل��ن�����ش��اط ل��ا���ش��ت��ف��ادة من 

�ملبادرة.
�ملن�شاآت  جميع  �ملبادرة  و�شتمّكن 
�حلد  ت�شتوف  مل  �لتي  �ملرخ�شة 
نق�ض  �ل��ت��ي  �أو  �مل���ح���دد  �لأدن������ى 
ع���دد ���ش��اح��ن��ات��ه��ا ب�����ش��ب��ب خ���روج 
�ل�������ش���اح���ن���ات �مل���ن���ت���ه���ي ع��م��ره��ا 
�لت�شغيلي من �ل�شتمر�ر مبمار�شة 
�أن ت�شيف �شاحنتن  �لن�شاط على 
ك���ل ���ش��ن��ة حل���ن �ل��و���ش��ول للحد 

�لأدنى �ملحدد ب� 10 �شاحنات.
�مل��ب��ادرة  ه���ذه  �أن  �لهيئة  وب��ي��ن��ت 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة ���ش��ت�����ش��ت��م��ر مل����دة 3 
نف�شه  �لوقت  يف  م�شددًة  �شنو�ت، 
�شاحنتن  �إ���ش��اف��ة  ���ش��رورة  على 
�أدن����ى ح��ت��ى يكتمل  ���ش��ن��وي��ًا ك��ح��د 

�ل�شاحنات،  م��ن  �مل��ط��ل��وب  �ل��ع��دد 
علمًا �أنه لن يتم جتديد �لر�خي�ض 
للمن�شاآت  �لت�شغيل  ب��ط��اق��ات  �أو 
�شاحنتن  باإ�شافة  تلتزم  مل  �لتي 

�شنويًا ح�شب ��شر�ط �ملبادرة.
ياأتي  ذلك  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�شارت 
�إط��ار دعم منو ن�شاط نقل  ذلك يف 
يف  �ل�شتثمار  وحتفيز  �لب�شائع، 
يتو�فق  ومبا  �للوج�شتي  �لقطاع 
للنقل  �لوطنية  �لإ�شر�تيجية  مع 
ويعد  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة،  و�خل���دم���ات 
�لطرق  على  �لب�شائع  نقل  ن�شاط 
�لأخرى  للقطاعات  ود�عمًا  ممكنًا 
�لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه���م���ي���ة  ذ�ت 
و�لقت�شادية، في�شهم هذ� �لن�شاط 
يف توفر وتاأمن �ل�شلع �لأ�شا�شية 
و�ل�شرورية لاأ�شو�ق �ملحلية، كما 
�أن تلك �خلدمات تاأتي يف ظل جهد 
�إ�شر�يف وتنظيمي ي�شهل للمن�شاآت 
تقدمي �خلدمات مبا يحقق معاير 
�أك��ر  �جل���ودة و�لأم�����ان.  وتعمل 
نقل  ن�شاط  يف  من�شاأة   3000 من 
يعك�ض  مما  �ململكة،  يف  �لب�شائع 
�لتعامل  �لقطاع وم�شتويات  حجم 
وح���رك���ة �ل���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ف��ر���ض 

�ملتاحة فيه.

الريا�ض- البالد
�شدر عن �شندوق �ل�شهد�ء و�مل�شابن 
�لربع  تقرير  و�ملفقودين  و�لأ���ش��رى 
�ل���ذي  2022م،  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول 
تقنية  و�أع��م��ال  �إجن���از�ت  �أب���رز  ي�شم 
�مل���ع���ل���وم���ات و�لأم��������ن �ل�����ش��ي��رب�ين 
�حلالية  نتائجه  وب��ي��ان  بال�شندوق 
مو�كبة  يف  ت�شهم  �لتي  وم�شتهدفاته، 
�لرقمي؛  للتحول  �ل��وط��ن��ي  �حل���ر�ك 

تا�شًيا مع روؤية �ل�شعودية 2030.
ووف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر ت��وث��ي��ق �إجن�����از�ت 
و�لأم���ن  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  و�أع���م���ال 
�لربع  خ��ال  بال�شندوق  �ل�شيرب�ين 
�لأول للعام 2022م؛ �أو�شح م�شت�شار 
مدير  �ملعلومات،  لتقنية  �لعام  �لأم��ن 
تقنية  وم�����ش��وؤول  �ل�شيرب�ين  �لأم���ن 
�لدكتور  �للو�ء  �ملعلومات بال�شندوق 
�أن  �ل��غ��ام��دي،  دم��ا���ض  علي  ب��ن  يحيى 

�ل�شوء  ت�شليط  ي�شتهدف  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لتقني  �لتطور  خمرجات  �أب��رز  على 
�ل�شندوق  يف  �لر�هن  �لو�شع  وبيان 
وذل��ك  �لأول،  �ل�شنوي  �ل��رب��ع  خ��ال 
ب��ا���ش��ت��ع��ر����ض �ل���رب�م���ج و�خل���دم���ات 
م�شتوى  رفع  على  و�نعكا�شها  �ملقدمة 
�لأد�ء حمققة بذلك م�شتهدفات �خلطة 
�مل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لأم������ن �ل�����ش��ي��رب�ين يف ���ش��ن��دوق 
�ل�������ش���ه���د�ء و�مل�������ش���اب���ن و�لأ�����ش����رى 

و�ملفقودين.
حم��اور  ع��دة  على  �لتقرير  و��شتمل   
منها �ختبار �ل�شبكات وجاهزية �لبنية 
للهجمات  �لت�شدي  لعمليات  �لتحتية 
م�شاركة  ت�شمن  ك��م��ا  �ل�����ش��ي��رب�ن��ي��ة، 
�لتقني  �ل��رب��ط  �أع��م��ال  يف  �ل�شندوق 
مع �ملخت�شن من �أ�شحاب �لعاقة يف 

�جلهات �حلكومية.

الريا�ض - البالد
�لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  هيئة  رئ��ي�����ض  ��شتقبل 
مبقر   ، �ل��ع��و�د  �شالح  ب��ن  ع��و�د  �لدكتور 
�ململكة  لدى  �أ�شر�ليا  �أم�ض، �شفر  �لهيئة 
خال  �جلانبان  وبحث  دون��وف��ان.  م��ارك 
�للقاء �أوجه �لتعاون �لثنائي بن �لبلدين 

يف جمال حقوق �لإن�شان.

إطالق فعاليات لنشر اللغة العربية
الريا�ض - البالد

م�شروع  �لعربية،  للغة  �لعاملي  �شلمان  �مللك  جممع  �أطلق 
�جلهات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�شر�كة  �لعلمية"،  "�لندو�ت 
�لعربية؛  �للغة  �ملُتخ�ش�شة يف خدمة  �لإقليمية و�لدولية 
ومعرفية  علمية  �آف��اق  وفتح  �لتو��شل  ج�شور  مد  لأج��ل 

متنّوعة، ون�شر �للغة و�لثقافة �لعربيتن.
بن  عبد�لله  �لدكتور  للمجمع  �ملكلف  �لعام  �لأم��ن  وذك��ر 
ميثل  �لعلمية"  "�لندو�ت  م�شروع  �أن  �لو�شمي  �شالح 

تعليم  جمالت  يف  للمجمع  �لإ�شر�تيجية  �لأه��د�ف  �أحد 
للرب�مج  م�شافة  قيمة  تقدمي  على  و�لعمل  �لعربية،  �للغة 
�ملجمع  �أن  �إىل  �لنظر  لفًتا  �لقائمة،  �لأكادميية  �لتعليمية 
ي�شعى من خال م�شروع "�لندو�ت �لعلمية" �إىل جت�شر 
يف  �للغوية  �جل��ه��ات  ب��ن  �ل�شتفادة  وت��ب��ادل  �لتو��شل 
�شر�ئح  �إىل  و�لو�شول  للتو�شع  �ملختلفة؛  �لعامل  �أنحاء 
بالعربية و�لر�غبن يف  �لناطقن  �مل�شتفيدين  و��شعة من 
بع�ض  مع  بالتعاون  وذل��ك  بغرها  �لناطقن  من  تعلمها 

�ملجامع �للغوية يف �لوطن �لعربي.
عدًد�  تقّدم  ندوة"،   12" �شيقدم  �مل�شروع  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لرئي�شة، وذلك مبا ي�شمل عددً� من  �للغوية  من �ملجالت 
�للغة  "و�قع  �للغوي  �لأم��ن  منها:  �ملعرفية  �لحتياجات 
مكانتها،  وتعزيز  �لعربية  �للغوية  و�لهوية  �لعربية"، 
�للغوية  و�ل�شيا�شة  و�لتخطيط  و�لتعريب،  و�لرجمة 
�لعربية،  تاريخ  حفظ  وم�شروعات  �لعربية،  �لعامل  يف 

وبر�مج تعليم �لعربية "لغة ثانية حول �لعامل".

وزير الخارجية ونظيره الرواندي يستعرضان تعزيز العالقات

الريا�ض - البالد
بن  ف��رح��ان  ب��ن  في�شل  �لأم���ر  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
بالريا�ض  �ل���وز�رة  مقر  يف  �خل��ارج��ي��ة،  وزي��ر  عبد�لله 
�لدكتور  رو�ن��د�  جمهورية  يف  �خلارجية  وزي��ر  �أم�ض، 

فن�شنت بروتا.

وجرى خال �ل�شتقبال ��شتعر��ض �لعاقات �لثنائية بن 
�لبلدين و�شبل تعزيزها، بالإ�شافة �إىل بحث �لتطور�ت 

�لإقليمية و�لدولية و�جلهود �ملبذولة ب�شاأنها.
�ل��دول  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  م�شاعد  �ل�شتقبال  ح�شر 

�لإفريقية �ل�شفر �لدكتور �شامي �ل�شالح.

الريا�ض- البالد
يف  و�خلدمات  و�لإ�شكان  �حلج  جلنة  ناق�شت   
جمل�ض �ل�شورى -عرب �لت�شال �ملرئي-�أبرز ما 
ورد يف �لتقرير �ل�شنوي لوز�رة �حلج و�لعمرة 

بح�شور عدد من �مل�شوؤولن يف �لوز�رة.
وب��ح��ث �لج��ت��م��اع �ل���ذي ع��ق��د ب��رئ��ا���ش��ة ع�شو 
�مل��ج��ل�����ض �ل��دك��ت��ور �أمي����ن ب��ن ���ش��ال��ح ف��ا���ش��ل، 
�لدكتور  و�لعمرة  �حلج  وزي��ر  نائب  وم�شاركة 
�ملتعلقة  �ملحاور  �شليمان م�شاط،  عبد�لفتاح بن 
ل����ل����وز�رة، ح��ي��ث ناق�ض  �ل�����ش��ن��وي  ب��ال��ت��ق��ري��ر 
�حلج  ملو�شم  �ل��وز�رة  ��شتعد�د�ت  �ملجتمعون 
�لجتماع  يف  ج��رى  كما  �ل��ع��ام،  لهذ�  و�لعمرة 

��شتعر��ض خطط �لوز�رة �لت�شغيلية.

مع  �لج��ت��م��اع  خ��ال  �للجنة  ��شتعر�شت  كما 
م�شوؤويل �لوز�رة عدًد� من �ملو�شوعات �ملتعلقة 
بالعمرة و�حتياجات �لوز�رة ومتطلباتها للقيام 
مبهامها على �أكمل وجه، ورفع جودة �خلدمات 

�لتي تقدمها للمعتمرين من �لد�خل و�خلارج.
و�مل�شاريع  �ملبذولة  �جلهود  �لجتماع  وناق�ض 
خال  و�لعمرة  �حل��ج  وز�رة  ل��دى  �لتطويرية 
خال  �للجنة  �أع�شاء  �أكد  حيث  �لعام،  هذ�  حج 
�لتي  �خل��دم��ات  يف  �لتو�شع  �أهمية  �لجتماع 
تقدم يف �مل�شاعر �ملقد�شة للحجاج و�ملعتمرين، 
و�لتو�شع يف �ملبادر�ت �لتي تقدمها و�لتطبيقات 
�لإلكرونية، �لتي ت�شهم يف ت�شهيل �لعديد من 

�ملعوقات �لتي تو�جه �حلجاج و�ملعتمرين.

إدانة استهداف أتباع األديان وأطروحات الصدام الحضاري



الريا�ض- البالد
حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س 
وامليينييتييدى  املييعيير�ييس  ينطلق  الييييييوزراء،  جمييليي�ييس 
خالل  الييريييا�ييس  يف  الت�سجر  لتقنيات  اليييدويل 
احليييايل، وينظمه  مييايييو   31 اإىل   29 ميين  الييفييرة 
ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز 
للموؤمترات  اليييدويل  الييريييا�ييس  مبييركييز  الت�سحر 
واملعار�س، بالتن�سيق والتعاون مع وزارة البيئة 
تنمية  انطالًقا من دورهما يف  واملياه والزراعة، 
روؤية  وفق  وا�ستدامته  وحمايته  النباتي  الغطاء 

.2030
جمموعة  حتقيق  على  واملعر�س  املنتدى  ويركز   
الفر�س  اإبييراز  منها:  ال�ستثمارية،  الأهييداف  من 
معرفة  وتعزيز  البيئي،  القطاع  يف  ال�ستثمارية 
احليي�ييسييور بييهييا، اإ�ييسييافيية اإىل عييقييد التييفيياقيييييات 
واأوجييه  املييميييييزات،  واإظييهييار  التفاهم،  ومييذكييرات 
توا�سل  نافذة  يفتح  كما  الفر�س،  ملختلف  الدعم 
اجلامعات  مع  وبحثية  حملية  �سراكات  لإطييالق 

ومراكز الأبحاث املحلية والإقليمية والدولية.
البيئة واملييييياه والييزراعيية رئي�س   ورفيييع  وزيييير 
الغطاء  لتنمية  الييوطيينييي  املييركييز  اإدارة  جمل�س 
عبدالرحمن  املهند�س  الت�سحر  ومكافحة  النباتي 
ويل  ل�سمو  �ييسييكييره  الييفيي�ييسييلييي،  عبداملح�سن  بيين 

الييدويل  وامليينييتييدى  املييعيير�ييس  رعييايييتييه  على  العهد 
لتقنيات الت�سجر، موؤكًدا اأن تنظيم هذه الفعالية 
ييينييدرج  لييكييونييه  للمملكة؛  خييا�ييسيية  اأهييمييييية  ميييثييل 
املتنامي  واهتمامها  احلثيثة،  جييهييودهييا  �سمن 
الرئي�سة  الركائز  اأحييد  بو�سفه  النباتي  بالغطاء 
لال�سراتيجية الوطنية للبيئة، التي متثل خارطة 
طريق لتحقيق تطلعات روؤية اململكة 2030 حيال 
دورهييا  يعزز  اأنييه  كما  وتنميتها،  البيئة  حماية 

ا يف املجال البيئي بقيادتها واإعالنها  الرائد دولًيّ
ت�ستهدف  التي  العاملية،  البيئية  املييبييادرات  عيين 

تنمية الغطاء النباتي.
العهد  ويل  �سمو  بييدعييم  الف�سلي  الييوزييير  ونيييوه 
للجهود املبذولة يف العناية بالغطاء النباتي حمليا 
الت�سجر  مييبييادرات  خييالل  ميين  وعاملًيا  واإقليمًيا 
الييطييمييوحيية كييمييبييادرتييي اليي�ييسييعييودييية اخليي�ييسييراء، 
وال�سرق الأو�سط الأخ�سر، كذلك املبادرة العاملية 

للحد من تدهور الأرا�سي، وتعزيز حماية املوائل 
الربية لإ�سالح الأرا�سي ومنع ووقف تدهورها، 
املرجانية  ال�سعب  على  للحفاظ  العاملية  واملبادرة 
اللتني ت�سمنهما اإعالن وزراء البيئة اأثناء رئا�سة 

اململكة ملجموعة الع�سرين عام 2020.
للمركز  التنفيذي  الرئي�س  اأو�ييسييح  جهته،  ميين 
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�سحر 
الدكتور خالد العبد القادر، اأن املعر�س واملنتدى 
من  جمموعة  يت�سمن  الت�سجر  لتقنيات  الييدويل 
املحاور ال�ساملة واملتكاملة فيما يتعلق بالت�سجر 
الييري،  وتقنيات  الت�سحر،  ومكافحة  وتقنياته 
والبذور،  وامل�ساتل  وتقنياتها،  املياه  وم�سادر 
واملراقبة  والييربيية،  البيئية،  املخلفات  وتييدوييير 
الغابات  وا�ستثمار  وتطوير  البيئية،  واحلماية 

واملتنزهات، ومكافحة الآفات النباتية.
اأن املعر�س �سيف�سح  واأفاد الدكتور العبد القادر، 
لعر�س  والعاملية  املحلية  ال�سركات  اأمييام  املجال 
التقنية والبييتييكييار  اإليييييه عيييامل  مييا و�ييسييل  اأحييييدث 
يف جميييال مييكييافييحيية الييتيي�ييسييحيير والييتييخييفيييييف من 
ومد  وحمايته،  النباتي  الغطاء  وتنمية  اآثييياره، 
وكبار  اخلييربات  اأ�سحاب  بني  التوا�سل  ج�سور 
القرار  و�سناع  ال�سركات  وروؤ�ييسيياء  امل�ستثمرين 
ومقدمي احللول التقنية والأكادمييني والباحثني 

املتخ�س�سني وخرباء املناخ لال�ستفادة منه.
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ولي العهد يهنئ هاتفيًا الشيخ محمد بن زايد

خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد استكمال 
الخطة العالجية وفترة النقاهة

اتفاقيات وفرص لالستثمارات في مكافحة التصحر 
ا   مبادرات المملكة تترجم دورها البيئي الرائد دوليًّ

الريا�ض- البالد
ا�ستقبل املفتي العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء والرئي�س 
عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  للبحوث  العام 
والبحوث  لالإفتاء  العامة  الرئا�سة  مقر  يف  مبكتبه  ال�سيخ،  اآل 
العلمية اأم�س، رئي�س امل�سيخة الإ�سالمية املفتي العام جلمهورية 

كو�سوفا نعيم ترفانا، والوفد املرافق له.
بني  اللقاءات  هييذه  مثل  اأهمية  ال�ستقبال  خييالل  �سماحته  واأكييد 
القيادات الإ�سالمية للت�ساور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم 
كو�سوفا  جمهورية  مفتي  نوه  جانبه،  من  وامل�سلمني.  الإ�سالم 
باجلهود التي يبذلها خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده 
باحلرمني  والعناية  الإ�ييسييالم  خدمة  يف  الله-  -حفظهما  الأمييني 
ال�سريفني وقا�سديهما من احلجاج واملعتمرين والزوار، موؤكًدا 
ونوه  بالعامل.  امل�سلمني  جميع  تقدير  حمل  هي  اجلهود  هذه  اأن 
باملواقف التاريخية التي قدمتها قيادة اململكة لل�سعب الكو�سويف 
منذ احلرب، �سائاًل الله، اأن يجعل ما قدمته احلكومة ال�سعودية 
يف موازين ح�سناتهم. واأكد اأهمية اللقاء الذي جمعه مبفتي عام 
للعمل  التي �ستكون نربا�سًا  له،  التي قدمها  اململكة والتوجيهات 
وفق  كو�سوفا؛  م�سلمي  خلدمة  الإ�سالمية  للم�سيخة  الإ�سالمي 
�سكره  مقدمًا  اململكة،  تتبناه  الييذي  والعييتييدال  الو�سطية  منهج 
البالغة، وكرم ال�ستقبال غر امل�ستغرب  ل�سماحته على احلفاوة 

من �سماحته.

الأول  الييربييع  نتائج  جييياءت  طييمييوحيية،  بيياأرقييام 
للميزانية العامة، موؤكدة لقوة وتنوع القت�ساد 
اليي�ييسييعييودي، وفييير�يييس وطييمييوحييات ميي�ييسييارات 
القطاعات؛  بكافة  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 
هو  كبرا  فائ�سا  الف�سلية  امليزنية  حققت  فقد 
عجز  امليزانية  لتتجاوز  �سنوات  ميين  الأعييلييى 
يتوقع  حيث  املتزايد؛  الفائ�س  اإىل  الإيييرادات 
يف  للفائ�س  قيا�سيا  ارتفاعا  القت�ساد  خييرباء 
و�سول  القادمة،  والن�سفية  الف�سلية  النتائج 
القدرات  يعزز  ما  وهو  املايل،  العام  نهاية  اإىل 
مراحل  م�ستهدفات  حتقيق  يف  القييتيي�ييسييادييية 
مكانها  يف  اململكة  تكون  بيياأن   ،  2030 روؤيييية 
الالئق، ودورها املوؤثر على كافة الأ�سعدة، وما 
تتمتع به اليوم من قدرة عالية على التناف�سية 

العاملية.
مع  النفطية  الإيييييرادات  ارتييفيياع  جانب  واإىل    
توا�سل  العاملية،  الأ�سواق  اأ�سعاره يف  حت�سن 
يف  املتنامي  اإ�سهامها  النفطية  غر  القطاعات 
وارتفاع  الوطني  لالقت�ساد  الإجييمييايل  الدخل 
بعد  خا�سة  العامة؛  امليزانية  يف  م�ساهمتها 
القت�سادية  القطاعات  لأداء  القوية  النتائج 
الأ�سواق  خارطة  على  اململكة  �سادرات  ومنو 
العاملية. من هنا فاإن هذه الأرقام الطموحة يف 
اأداء امليزانية العامة وما تت�سمنه تقارير وزارة 
تر�سيخ  يف  اململكة  نهج  تييوؤكييد  دورييييا،  املالية 
املايل  الإف�ساح  معاير  وفييق  املالية  ال�سفافية 

امل�ساحب لتفا�سيل م�سرة التنمية ال�ساملة.

أداء قوي للميزانية
كلمة

جدة - وا�ض
حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأجييرى 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  هاتفيًا، 

زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة.

عن  الت�سال  خييالل  العهد  ويل  �سمو  وعييرب 
التهنئة ل�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ول�سعب الإمارات؛ مبنا�سبة انتخابه رئي�سًا 

قبل  ميين  املتحدة  العربية  الإمييييارات  لييدوليية 
املجل�س الأعلى لالحتاد، �سائاًل الله، تعاىل، 
الإمييييارات  دولييية  خلييدميية  ل�سموه  الييتييوفيييييق 
العربية املتحدة و�سعبها، وموا�سلة م�سرة 
العربية  الإمييييارات  لييدوليية  متمنيًا  التنمية، 

والرخاء  الأميين  من  املزيد  ال�سقيقة  املتحدة 
وال�ستقرار والزدهار.

فيما عرب �سمو رئي�س دولة الإمارات العربية 
ويل  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  عيين  املييتييحييدة 

العهد على م�ساعره الأخوية ال�سادقة.

رئيس دولة اإلمارات يستقبل عددًا من األمراء 
اأبوظبي - وا�ض

نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
العا�سمة  يف  املييتييحييدة،  العربية  الإميييييارات  دولييية  رئي�س 
اأبوظبي، الأمر �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمر املنطقة 
ال�سرقية، والأمر عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير 
عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  ح�سام  الدكتور  والأميير  الطاقة، 
اأمر منطقة الباحة، والأمر الدكتور عبدالعزيز بن �سطام 
بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، والأمر 
في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، الذين قدموا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وفيياة  يف  العزاء  واجييب 

زايد اآل نهيان- رحمه الله.
كما قدموا التعازي لل�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة، وال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
وال�سيخ  اأبوظبي،  لإمييارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
وال�سيخ  اأبوظبي،  حاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  �سعيد 
الييوطيينييي،  الأميييين  م�ست�سار  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  طييحيينييون 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�سور  وال�سيخ 

بن  عبدالله  وال�سيخ  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد 

نهيان  اآل  خليفة  بيين  �سلطان  الييدكييتييور  وال�سيخ 
وال�سيخ  الدولة،  رئي�س  ال�سمو  م�ست�سار �ساحب 

خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 

اآل  نهيان  بيين  �سخبوط  وال�سيخ  التنفيذي، 
نهيان وزير الدولة.

�ساحب  الأمييييراء،  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  وهيينيياأ 
نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لدولة الإمارات.
اأعييرب �سمو رئي�س دوليية الإمييارات  وقد 

لأ�سحاب  وتقديره  �سكره  جزيل  عيين 
اأخوية  م�ساعر  اأبييدوه من  ملا  ال�سمو؛ 

�سادقة جتاه دولة الإمارات و�سعبها 
بال�سكر  لهم  وتوجه  م�سابهم،  يف 

لتهنئته بانتخابه رئي�سا للدولة.

تحت رعاية سمو ولي العهد.. 

منتدى ومعرض تقنيات التشجير يعزز المستقبل البيئي
استقبله المفتي العام..

 رئيس مشيخة كوسوفا يثمن 
جهود ومواقف المملكة 

جدة - وا�ض
�سدر عن الديوان امللكي اأم�س البيان التايل:

امللكي" الديوان  من  " بيان 
غادر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود - حفظه الله - الأحد 14 �سوال 1443هي املوافق 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  2022م  مايو   15
بجدة، بعد اإجراء الفحو�سات الطبية وا�ستكمال اخلطة 

العالجية وفرة النقاهة بنجاح.
الله - خال�س �سكره وامتنانه لأبنائه  اأيده  وقد وجه - 
وبناته �سعب اململكة العربية ال�سعودية على م�ساعرهم 
ودعواتهم الكرمية، كما عرب - حفظه الله - عن تقديره 
لكل من ات�سل اأو بعث بتمنياته له بال�سحة والعافية من 
اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة الدول العربية 

والإ�سالمية وال�سديقة.
ثوب  واألييبيي�ييسييه  ال�سريفني،  احلييرمييني  خيييادم  الييلييه  حفظ 

ال�سحة والعافية.



متابعات
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استشاري: "الفيروس 
الحليمي" شرس 

والتحصين يقي منه  

الطالب خوجه: تطوير رقمي ألنظمة االتصال التناظرية باستخدام الراديو المعرف برمجيا

جدة- البالد     

مكافحة  واأ�ستاذ  ا�ست�ساري  �سدد 

حممد  الدكتور  امل�سارك  العدوى 

اأهمية  على  حلواين،  عبدالرحمن 

مـــع حملة  الــتــفــاعــل والـــتـــجـــاوب 

ــبــنــات �ــســد الــفــرو�ــس  تــطــعــيــم ال

ــا مع  احلــلــيــمــي الــ�ــســر�ــس، تــزامــًن

بــاإ�ــســافــة  الــ�ــســحــة  وزارة  ــام  ــي ق

احلليمي  الــــورم  فــرو�ــس  ــقــاح  ل

الوطني  التح�سينات  برنامج  يف 

 13-9 بعمر  للفتيات  ُيعطى  الذي 

ــابــة  عـــامـــا؛ لــوقــايــتــهــن مـــن الإ�ــس

ب�سرطان عنق الرحم - باإذن الله- 

تت�سمن  اللقاح  اإيجابية  اأن  مبيًنا 

من  خا�س  ب�سكل  الن�ساء  حماية 

عرفت  الــتــي  الــفــرو�ــســات  بع�س 

ب�سرطان  الإ�سابة  على  مبقدرتها 

اإذ يعطى اللقاح على  عنق الرحم، 

جرعتني، يف�سل بينهما �ستة اأ�سهر 

على الأقل.

عدة  من  يحمي  اللقاح  اأن  وتابع، 

اأنواع من الفرو�سات التي ت�سبب 

 16 الــنــوعــني  خا�سة  الــ�ــســرطــان؛ 

ذات  الدرا�سات  اأثبتت  التي  و18 

اأكــر  عــن  م�سوؤولة  اأنــهــا  العالقة 

والفئة  ال�سرطانات  من   %70 من 

�سن  مــن  الفتيات  هــي  امل�ستهدفة 

 10 الــدول  بع�س  �سنوات ويف   9

�سنوات اإىل 12 �سنة، ومن املمكن 

26 �سنة؛ ب�سرط  اأخــذه حتى �سن 

ـــــزواج، ويــوفــر  ال اأن يــكــون قــبــل 

اللقاح حمايه ت�سل اإىل %98.

اإ�سابة  املمكن  من  اأنه  اإىل  واأ�سار 

الــــ�ــــســــيــــدات غـــــر املــــتــــزوجــــات 

ــا عــنــد وجــــود اإ�ــســابــة  خــ�ــســو�ــسً

الأ�ـــســـرة، وتظهر  اأفــــراد  اأحـــد  يف 

اأو  الياأ�س  �سن  بعد  عادة  الإ�سابة 

بعد جتاوز  �سن اخلم�سني.

انخفاض الوفيات والحاالت الحرجة .. الصحة: 

الجرعة التنشيطية متاحة لجميع الفئات العمرية

الماسية تواصل خدماتها: المعشي يشيد بجهود وزارة االسكان 

الريا�ض- البالد 

التن�سيطية  اجلرعة  اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

�سد فرو�س كورونا ومتحوراته متاحة جلميع 

الــوزارة، يف بيان،  العمرية، واأو�سحت  الفئات 

ملن  تطعيمها  ميــكــن  التن�سيطية  اجلــرعــة  اأن 

اأ�سحاب  اإىل  بالإ�سافة  فاأكر،  �سنة   16 يبلغون 

الأمرا�س املزمنة، وكبار ال�سن.

لها  التن�سيطية  اجلــرعــة  اأن  ــــوزارة  ال واأكــــدت 

فرو�س  �سد  املناعة  تعزيز  منها  فــوائــد،  عــدة 

الإ�سابة  خطر  وتقليل  ومتحوراته،  كوفيد-19 

والتنومي يف امل�ست�سفى والوفاة من الفرو�س.

مناعة  تعزيز  يف  التن�سيطية  اجلــرعــة  وت�سهم 

اأن  املمكن  من  التي  العمل  بيئات  يف  العاملني 

امل�ست�سفيات  مثل  الفرو�س  انتقال  فر�س  تزيد 

لكبار  التن�سيطية  اجلرعة  اأهمية  وعن  وغرها. 

ت�سررهم  »فر�س  اأن  ــوزارة  ال اأو�سحت  ال�سن، 

لديهم  املناعة  نـــزول  اأن  كما  اأعــلــى،  بــالإ�ــســابــة 

للجرعة  اجلانبية  الأعــرا�ــس  وت�سمل  اأعــلــى«. 

بالتعب وال�سداع، والأمل  »ال�سعور  التن�سيطية: 

وال�سعور  بالع�سالت  واآلم  احلقن،  مو�سع  يف 

بــالــتــوعــك، وارتـــفـــاع درجـــة احلــــرارة ورع�سة 

الأمــرا�ــس  ا�ست�ساري  حــدد  ذلــك  اإىل  باجل�سم«. 

التي  الفئات  احلقيل،  عبدالله  الدكتور   املعدية  

يجب تطعيمها بجرعة لقاح كورونا الرابعة.

للقاح  الــرابــعــة  اأن اجلــرعــة  ــاف احلــقــيــل،  واأ�ــس

كورونا �سرورية فقط ملن لديهم اأمرا�س مناعية، 

�ستكون  كورونا  فرو�س  نهاية  اأن  اإىل  م�سًرا 

الرابعة  اجلرعة  اأن  واأكــمــل،  الذاتية.  باملناعة 

العلمية،  الناحية  مــن  ب�ساأنها  خــالفــات  تــوجــد 

يف  م�ساكل  لديهم  ملــن  اأهميتها  اآراء  وتــرجــح 

اجلهاز املناعي وقد م�سى 3 اأ�سهر على ح�سولهم 

على اجلرعة الثالثة. ويف �ساأن �سحي ذي �سلة، 

ك�سف مركز الإح�ساء اخلليجي عن عدد لقاحات 

التي  الــتــعــاون،  جمل�س  بــدول  املعطاة  كــورونــا 

اأن  اإىل  م�سًرا  جرعة،  مليون   114.8 جتــاوزت 

ن�سبة التعايف من الفرو�س بال�سعودية و�سلت 

ال�سحة  وزارة  اإح�سائيات  واأظهرت   .%98 اإىل 

اأم�س، انخفا�سًا يف الوفيات واحلالت احلرجة، 

لة  امل�سجَّ اجلــديــدة  الإ�ــســابــات  يف  وا�ــســتــقــرارًا 

الـ24 �ساعة املا�سية،  "كورونا" خالل  بفرو�س 

ن�سب  يف  ملحوظ   ارتــفــاع  ت�سجيل  جانب  اإىل 

التعايف من املر�س.            

جدة  - البالد  

و�سط ح�سد من  امل�سوؤولني، ورجال و�سيدات الأعمال والإعالميني ووجهاء 

املع�سي،  حممد  بن  ثامر  العقاري   واملطور  الأعمال  رجل  افتتح  املجتمع، 

الأول،  اأم�س  م�ساء  جدة  يف  العقارية"  املا�سية  ال�سفقة  جمموعة"  مالك 

الفرع العا�سر للمجموعة "املا�سية" يف املنطقة الغربية على طريق احلرمني 

باملنطقة  ال�سعبية  الفرق  عرو�س  من  فقرات  احلفل  ت�سمن  وقد  ال�سريع. 

الغربية، التي اأ�سفت جوًا من البهجة. 

وقد اأ�ساد املع�سي يف كلمته اأمام امل�ساركني بالدور الرائد واجلهد الكبر، 

اجلهات  وكــافــة  الــقــرويــة  وال�سئون  الإ�ــســكــان  وزارة  بــه  ت�سطلع  الـــذي 

ال�ستثماري  املناخ  تهيئة  يف  اخلا�س،  والقطاع  ال�سلة،  ذات  احلكومية 

التي  والت�سهيالت  والت�سييد،  املقاولت  قطاع  اأمام  تفتحها  التي  والآفــاق 

على   2030 اململكة  روؤيــة  اإنفاذ  يف  وجه  اأكمل  على  دوره  ليوؤدي  تقدمها؛ 

اأر�س الواقع، ما يتيح متكني املواطنني من متلك م�ساكنهم.

اأن الفرع العا�سر �سيطبق ذات اخلطة  واأو�سح مالك املجموعة يف كلمته، 

التي التزمت بها" ال�سفقة املا�سية" يف فروعها ال�سابقة، التي ت�ستمل على 

خدمات وت�سهيالت خا�سة باأ�سر �سهداء الوطن والأرامل واملطلقات وذوي 

الحتياجات اخلا�سة، وذلك تقديرًا ل�سرائح يف جمتمعنا ال�سعودي ينبغي 

– تقديرًا لظروفها – اأن حتظى بالدعم والرعاية، تاأ�سيًا مبا تبذله الدولة 
لهذا  ينتمي  مبن  تليق  التي  الكرمية،  احلياة  بتوفر  الر�سيدة  وقيادتها 

الوطن ال�سامخ املعطاء.

مكة املكرمة- البالد               

الدَّويل:  القرى بعد غد املوؤمتر  اأم  تنظم جامعة 

يف  واجلــودة  الكفاءة  لرفع  احلديثة  "الُطُرق 
خدمات طب الأ�سنان"، يف قاعة امللك عبدالعزيز 

مو  ال�سُّ �ساحب  برعاية  ة،  بالعابديَّ التاريخية 

اأمر منطقة  نائب  �سلطان  بدر بن  الأمر  امللكي 

مة. واأو�سحت عميدة كلية طب الأ�سنان  ة املكرَّ مكَّ

القحطاين  م�ساعل  الدكتورة  الُقرى  اأُّم  بجامعة 

اأن املوؤمتر ياأتي مواكًبا للتوجهات الوطنيَّة يف 

تطوير وحت�سني جتربة املري�س يف 

الرعاية  وخدمات  ال�سحي،  القطاع 

�سقل  خالل  من  باململكة،  ال�سحية 

خربات  واإك�سابهم  لبة  الطَّ مهارات 

لبة مع اأطباء  علميَّة اأ�سا�سها دمج الطَّ

وخرباء متخ�س�سني �سمن ملتقيات 

ومــــوؤمتــــرات تــ�ــســارك بــهــا الــعــديــد 

كما  الــعــالقــة،  ذات  الــقــطــاعــات  مــن 

جودة  مناق�سة  اإىل  املــوؤمتــر  يهدف 

الو�سائل  باأحدث  املقدمة  اخلدمات 

ا؛ م�سرة اإىل دور املوؤمتر يف  واأجودها اقت�ساديًّ

ا�ستثمارية واعدة يف هذا املجال.  اإيجاد فر�س 

 12 تناق�س  علمية  جل�سات   4 املوؤمتر  ويت�سمن 

من  نخبة  مب�ساركة  يومني،  مــدار  على  حمــوًرا 

تطوير  جمـــالت  يف  املتخ�س�سني  املــتــحــدثــني 

العلوم ال�سحية وطب الأ�سنان من داخل اململكة 

و6  بحثيَّة،  ورقــة   63 يت�سمن  كما  وخارجها، 

املتخ�س�سة  العرو�س  من  والعديد  عمل،  ور�س 

يف طب الأ�سنان وعلوم الطب امل�ساندة. وي�سهم 

ز  املوؤمتر يف دعم الباحثني واملتخ�س�سني ويعزِّ

من دورهم مب�ساركة �سركاء رئي�سّيني يف جمال 

ال�سحية،  التخ�س�سات  هيئة  مثل:  ال�سحة، 

العاملية،  الأبــحــاث  ومنظمة  حة،  ال�سِّ ووزارة 

اأبحاًثا  يحت�سن  ا  معر�سً اإقــامــتــه  اإىل  اإ�ــســافــة 

مقدمة  املجال،  هذا  يف  حديثة  وخدمات  علميَّة 

ــنــان واأعــ�ــســاء  مــن طـــالب وطــالــبــات طـــّب الأ�ــس

هــيــئــة الـــتـــدريـــ�ـــس والأطـــــبـــــاء يف 

ــعــام واخلــا�ــس . اإىل  الــقــطــاعــني ال

التطبيقية  الكلية  ا�ستعر�ست  ذلــك 

ا�سرتاتيجيتها  القرى  اأم  بجامعة 

وتنمية  الــتــحــديــات  مــواجــهــة  يف 

الــبــ�ــســريــة، وذلـــك �سمن  الـــقـــدرات 

عمل  ور�ـــس  يف  اجلامعة  م�ساركة 

وجل�سات املوؤمتر واملعر�س الدويل 

للتعليم 2022، يف مدينة الريا�س.

التطبيقية  الــكــلــيــة  وكــيــلــة  ــت  وحتــدث

الكلية  دور  عن  بنونة  عزة  الدكتورة   للربامج 

واأثرها على اأبرز اأهداف روؤية 2030 من حيث 

القــتــ�ــســاد،  وتنمية  الــتــوظــيــف،  مــعــدلت  رفـــع 

املــ�ــســارات  ا�ــســهــامــاتــهــا يف حتقيق  عــن  فــ�ــســاًل 

ال�سرتاتيجية خلطة جامعة اأم القرى.

الريا�ض ـ البالد                

مع العد التنازيل لف�سل ال�سيف، فاإن 

ي�سبح  ال�سم�سية  النظارة  اإ�ستخدام 

البنف�سجية  الأ�سعة  لتفادي  �سروريا 

وحلماية العني من املخاطر التي ميكن 

اأن تنتج عن حرارة الطق�س والأتربة 

والغبار، وات�ساقا مع ذلك قدم جمل�س 

ــ�ــس الــتــعــاون  ــحــة لـــــدول جمــل ــ�ــس ال

على  يتطلب  ن�سائح  عدة  اخلليجي، 

نظارة  �سراء  قبل  معرفتها  ال�سخ�س 

لــون  اخــتــالف  اأن  خــا�ــســة  �سم�سية، 

عالقة  لــه  لي�س  والتكلفة  الــعــد�ــســات 

ــة مـــن الأ�ـــســـعـــة فــوق  ــاي مبــــدى احلــم

اأن  املجل�س،  واأو�ــســح  البنف�سجية. 

تلك الن�سائح ت�سمل اختيار النظارات 

من   %99 حتــجــب  ــتــي  ال الــ�ــســمــ�ــســيــة 

الأ�سعة فوق البنف�سجية، وكذلك التي 

حتوي على مل�سق حماية 100% �سد 

.UVAو UVB كل من اأ�سعة

احلجم  كبرة  نظارة  ب�سراء  ون�سح 

كلما  كونه  الإمــكــانــيــة،  عند  والإطـــار 

زادت التغطية قل �سرر اأ�سعة ال�سم�س 

العد�سات  اأن  مبينًا  العينيني،  على 

ــة حتــــتــــوي عـــلـــى فــلــرت  ــطــب ــق ــت ــس ــ� امل

الــنــاجت عن  الــوهــج  مــن  العني  يحمي 

انعكا�س �سوء ال�سم�س على الأ�سطح 

امل�ستوية.

تعد  ال�سم�سية  ــظــارة  ــن ال اأن  يــذكــر 

اأ�سعة  مــن  الــعــني   لوقاية  هامة  اآلــيــة 

متنع  اأنها  كما  البنف�سجية،  ال�سم�س 

العني  ال�سارة ملحيط  الأ�سعة  و�سول 

واأن�سجتها املختلفة. 

مؤتمر لتعزيز خدمات
طب األسنان في أم القرى

4 أمور هامة عند
شراء نظارة شمسية

البالد ــ مها العواودة           

ال�سباب وتعزيز  على    2030 اململكة  روؤيــة  حر�ست  

ال�سباب  اأن  خا�سة  الوطني،  القت�ساد  لتنمية  دوره 

15 - 34 عاما ميثل  ال�سعودي يف الفئة العمرية من 

وهو  اململكة،  يف  ال�سكان  عــدد  اإجمايل  من   %  36.7

ب�سبابه  للوطن  الن�سبية  املــيــزات  اإحـــدى  ميثل  مــا 

املــبــدع واملــوهــوب والــطــمــوح الـــذي ميثل اأحـــد اأهــم 

هــذه اجلهود عن ح�سد  اأثمرت  الــروؤيــة، وقــد  ــد  رواف

الطالب ال�سعوديني العديد من اجلوائز يف املعار�س 

واملناف�سات العاملية ورفع راية الوطن عالية خفاقة بني 

�سفوف الدول املتقدمة، وبالأم�س، عا�س الوطن عر�سا 

ال�سعودية  العربية  اململكة  حتقيق  مبنا�سبة  بهيجا 

ممثلة يف موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

والإبداع " موهبة " ووزارة التعليم، وللعام ال�ساد�س 

ع�سر على التوايل 15 جائزة كربى و6 جوائز خا�سة 

الــدويل،   2022 اآي�سف  معر�س  يف  م�ساركتها  خالل 

املتحدة  الوليات  يف  جورجيا  وليــة  يف  اأقيم  الــذي 

الأمريكية؛ حيث ت�سعى موؤ�س�سة" موهبة" اإىل اإبراز 

جميع  على  ال�سباب  م�ساركة  بها  تــري  التي  ال�سبل 

ال�سعد املحلية والإقليمية والدولية، ف�سال عن الدعم 

غر املحدود الذي تتلقاه املوؤ�س�سة يف ظل توجيهات 

اآمنت باأهمية العناية بالبحث  القيادة احلكيمة، التي 

العلمي والبتكار والتقدم املعريف.

ويف هذا ال�سياق، اأعرب الطالب الفائز �سمن املنتخب 

ال�سعودي للعلوم والهند�سة يف معر�س اآي�سف2022، 

يو�سف خوجة عن �سديد فرحته بهذا الفوز التاريخي 

الدول  بني  خفاقا  اململكة  علم  رفع  وحلظات  العظيم 

تطوير  يف   يتمثل  م�سروعه  اأن  مو�سحا  املتقدمة، 

الراديو  التناظرية با�ستخدام  رقمي لأنظمة الت�سال 

الــفــوز  حلــظــة  لـ" البالد":  ـــال  وق بــرجمــيــا.  املــعــرف 

جميلة جدا، وم�سوؤولية كبرة تقع على عاتق الفائز، 

متثيل الوطن وحمل ا�سمه معك اأمام جميع احل�سور 

والعتزاز به، هو فخر و�سرف عظيم.

موجها �سكره وتقديره للقيادة الر�سيدة على ما قدمته 

الذي  الطموح،  لل�سباب  ودعــم  حر�س  من  و�سخرته 

الإجنــازات  املنرب و�سهل ت�سجيل هذه  لهذا  اأو�سلهم  

وح�سد اجلوائز العاملية.

�سكره  كــربى-  بجائزة  فــاز  الــذي  خوجة-  وجــه  كما 

والإبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�س�سة 

الرحلة  هــذه  خــالل  امل�ساركني  للطلبة  رعايتها  على 

احلثيثة  اجلهود  اإىل  بالإ�سافة  بدايتها،  منذ  العلمية 

التي بذلت من الأهل دعما لنجاحه.

للم�ساركة يف  الــوطــن  هــذا  الــطــالب يف  داعــيــا جميع 

م�سابقة اإبداع ويف جميع برامج موهبة عموما، حيث 

فيها من التجربة والفائدة ما ل ميكن اإيجاده يف اأي 

دورة اأو برنامج اآخر. كما لفت اإىل �سرورة ال�ستماع 

دائما للخربات الناجحة ال�سابقة من الطلبة ال�سابقني، 

خا�سوا  ممــن  ن�سيحته  ي�سمع  مــن  اختيار  وح�سن 

التجربة، وتركوا اأثرا جميال.

لأكــمــل  اأطــمــح  ـــال:  ق امل�ستقبلية  طــمــوحــاتــه  وحـــول 

وهو  بحثي  جمال  يف  اجلامعية  املرحلة  يف  امل�سوار 

العلمية  اخللفية  من  وال�ستفادة  الكهربائية  الهند�سة 

التي ح�سلت عليها خالل عملي يف املعامل.

العيثان  دانـــة  الطالبة  والـــد  الــعــيــثــان،  حممد  وعــرب 

واجلائزة  العامل  م�ستوى  على  الأول  باملركز  الفائزة 

الوطن  باأبناء  فخره  عن  الكيمياء،  جمال  يف  الكربى 

امل�ساركني يف املعر�س الدويل للعلوم والهند�سة.

الإجنــازات  هذه  "نهدي  لـ" البالد":  حديث  يف  وقال 

بن  �سلمان  وامللك  ال�سعودي،  ال�سعب  اإىل  العظيمة 

الطموح  ال�ساب  الأمــر  النه�سة  وقائد  العزيز،  عبد 

وهــذه  الــلــه،  حفظهما  �سلمان،  بــن  حممد  العهد  ويل 

جميل  رد  مــن  ب�سيط  جــزء  هــي  لأبنائنا  الإجنــــازات 

عطاء هذا الوطن وقيادته احلكيمة".

دانة خالل م�سوار  الأكرب لبنته  الداعم  اأن  واأو�سح   

من  الدولة  وفرتها  التي  التعليم  برامج  هي  جناحها، 

اأن ابنته كانت �سغوفة منذ  قبل عدة جهات. مو�سحا 

�سغرها بهذا املجال، وكان جناحها نتاج دعم الأ�سرة 

والوطن. من جهته، حتدث الدكتور �سعود  املتحمي، 

الأمني العام ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

والإبداع “موهبة”، اإىل جمموعة من الطلبة الفائزين 

لي�س  ذهبي،  زمن  فيه  تعي�سون  الذي  “الزمن  قائاًل: 

العامل ول على م�ستوى  هناك ف�سل؛ ل على م�ستوى 

اإىل  ال�سدد  لها روؤيــة، لفًتا يف هذا  بلد  اململكة، لأنها 

�ساب  جمتمع  لإيجاد  عنهم  تتحدث  اململكة  روؤيــة  اأن 

حيوي”.

سعداء بتمثيل الوطن ورفع رايته عالية خفاقة
إثراء مشاركات الشباب على جميع الصعد .. عباقرة السعودية للـ            :

ثامر املع�شي خالل توزيع اإحدى الوحدات



5 االثنني 15 �سوال 1443هـ املوافق 16 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23645

الرأي

مكة في عين والة األمر
مازالت دعوة اخلليل اإبراهيم لهذا البلد احلرام جتد طريقها؛ خرًيا 
البقعة  هــذه  خدمة  �سرف  مينح  الــزمــان  ومـــازال  و�سالًما،  وبركة 
املعمورة  مدن  بني  مكانها  وجاللة  قدرها  بعلو  اأيقن  ملن  الطاهرة 

قاطبة، فنال بهذا املرتقى كل خري.
وهاهي مكة يف هذا العهد ال�سعودي الزاهر حتظى بف�سل جديد من 
ف�سول االحتفاء بها؛ احتفاًء يليق بروح الع�سر ومتطلبات املرحلة 

وا�ستحقاقات التنمية امل�ستدامة وال�ساملة.
عن  يغيب  لن  كورونا،  جائحة  يف  العامل  به  مر  ما  نتاأمل  فحينما 
الله  لبيت  الدولة  اأولته  الذي  املبهر  االهتمام  ال�سعبة  الذاكرة  تلك 
عونا  اإ�سداراتها  مبختلف  املعا�سرة  التقنية  كانت  وكيف  احلرام، 

لقا�سدي ذلك املكان ال�سريف؛ تطهريا ومراقبة و�سالمة واأمنا، 
تتاأخر عن  املــبــارك مل  البلد  هــذا  قيادة  فــاإن  الــوبــاء،  تنحى  وحــني 

تنمية  مب�ساريع  االهتمام  من  ف�سلها  فيه  �سبق  فيما  عهدها  �سابق 
ال�سريفني، و�سمو ويل  والدنا خادم احلرمني  بها  التي وجه  مكة، 
اأبعاد جديدة، راعت فيها متطلبات  عهده االأمني، التي انطلقت من 
من  لت�سنع  والنماء؛  التنمية  وخطط  املتغريات  ومواكبة  الع�سر، 
كل هذه املكونات اأمنوذًجا ع�سرًيا فريًدا يف التنبوؤ مب�ستقبل هذه 
الوجهة التي تفي�ض روحا وروحانية للم�سلمني يف م�سارق االأر�ض 
بالقرارات  اال�ستب�سار  يف  تخطئ  اأن  للنف�ض  وكيف  ومغاربها.  
احلكيمة للقيادة الر�سيدة يف ا�ستحداث وت�سغيل ومتابعة االأجهزة 
العمل  ليكون  املكرمة؛  مبكة  املعنية  املتعددة  واملنظمات  املختلفة 
فتكون مكة حينها على  اإجراءاته  موؤ�س�سيا يف روحه، وعامليا يف 
القريب  قبل  البعيد  به  �سهد  م�سبوق  وغري  جديد  ع�سر  مع  موعد 
الزمن  مــعــادلــة  يف  النظر  نعيد  وحــني  احلــبــيــب!   قبل  والــغــريــب 

قبل  نف�سي  واأتاأمل مع  واالإجنــاز، وكيف يتحقق يف فرتة وجيزة 
اإعجاب  غريي كيف باتت مكة بثوبها اجلديد مفخرة املدن وحمل 
احلاج واملعتمر والزائر  والركع ال�سجود، فاإنني اأنده�ض من تعاقب 
ظنناها  التي  اخلدمات  وتوايل  م�ستحياًل  نعده  كنا  الذي  االإجنــاز 
العمالقة  امل�ساريع  يف  احلديثة  االبتكارات  وتوظيف  بل  عتية،  
واالإ�سكان  االإن�ساء  م�ساق  يف  الله،  بحول  �ست�سب،  التي  املرتقبة 
والنقل واأمن احلجيج واإدارة احل�سود و�سالمة اجلماعات، يغلفها 
بعد حفظ الله، �سيا�سة را�سخة واأمن حمكم؛ ليعود كل من اأتى اليها 

بق�س�ض تروى واأحاديث التن�سى.
والأن مكة مل تغب عن عني القيادة- ولن تغيب- فاإن الزمن مل يعد 
اأجمل منه يف يومنا هذا لطرح االأفكار اخلالقة، والروؤى ال�سديدة، 
ماانفكت  التي  ومقا�سدها،  حمتواها  يف  االأ�سيلة  واملقرتحات 

القيادة الر�سيدة توؤكد على اأهميتها دوًما واأبًدا للم�سي بهذا البلد 
بالع�سرية  الروحانية  ميــزج  ــذي  ال التقدم  مــن  مزيد  اإىل  االأمـــني 

والتاريخ بامل�ستقبل وروؤية الوطن باآمال املواطن. 

د. عبد اهلل الأعرج
 linguist_abdul@yahoo.com

التنمريف ظالل القانون
وال�سلوكية  النف�سية  و�سالمته  الطفل  بحماية  اململكة  اهتمت 
االعتداء،  من  نوع  اأي  ممار�سة  ومنعت  واجل�سدية،  واالجتماعية 
اأو التنمر عليه، ب�سكل مبا�سر وطبيعي اأو غري مبا�سر )الكرتوين(، 
�سواء كان 1- املعنوي ومنه: اأ- التنمر اللفظي: )بامل�سايقة اللفظية 

وا�ستخدام اأو�ساف وكنايات واألقاب مهينة بق�سد ال�سخرية(.
 ب-التنمر االجتماعي: )اإف�ساد عالقة الطفل االجتماعية و�سمعته؛ 

بق�سد اإبعاده عن املحيط والفعاليات االجتماعية عمدا(.
 2- التنمر املادي: اأ- التنمر اجل�سدي: )االعتداء اجل�سدي بال�سرب 

اأو التحر�ض(.
 ب- )اإف�ساد االأغرا�ض ال�سخ�سية اخلا�سة بالطفل(. 

التا�سعة"  املـــادة  يف  اجلــرميــة  لهذه  الطفل  حماية  نظام  ت�سدى 
وتربوية  �سحية  بــرامــج  الــعــالقــة  ذات  اجلــهــات  و�ــســع  �ــســرورة 
تعر�ض  الذي  الطفل  تاأهيل  الإعادة  وتعليمية ونف�سية واجتماعية، 

الإحدى حاالت االإيذاء اأو االإهمال.
عند   - االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة  تتوىل   -2
احلاجة - التن�سيق مع وزارة ال�سحة، الإخ�ساع مرتكب االإيذاء اأو 

االإهمال لعالج نف�سي اأو برامج تاأهيلية مبا يالئم حالته".
فيها  ظهر  حالة  اأي  )متابعة  والع�سرون:  الثالثة  املــادة  ن�ست  كما 
فيها:  االإجــراءات والعقوبات  اتخاذ  الطفل، والتاأكد من  تنمر على 
اأحكام  " تتوىل املحكمة املخت�سة النظر يف خمالفات  الفقرة )2(: 
ب-  املخالف".  حــق  يف  املنا�سبة  العقوبة  وتقرير  النظام  هــذا 
وزارة  تتوىل  اجلزائية،  االإجـــراءات  نظام  مراعاة  "مع  فقرة)3( 
حني  اإىل  الدعوى  متابعة  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد 

الف�سل فيها ق�ساًء".
عقوبة  باأي  اإخــالل  دون  مكرر-  والع�سرون  الثالثة  املــادة  ون�ست 
تزيد  ال  وبغرامة  �سنتني  على  تزيد  ال  مــدة  بال�سجن  يعاقب  اأ�سد 

األف ريال اأو باإحدى العقوبتني، كل من ارتكب فعاًل من  على مائة 
اأفعال االإيذاء الواردة يف املادة )االأوىل( من هذا النظام. وللمحكمة 

املخت�سة اإ�سدار عقوبة بديلة للعقوبات ال�سالبة للحرية.
ال�سجن مدة ال تقل عن  الفقرة )1(   2- تكون عقوبة اجلرمية يف 
�سنتني وال تزيد على خم�ض �سنوات، وغرامة ال تقل عن مائة األف 
اجلرمية:  اقــرتان  عند  ريــال،  األــف  على خم�سمائة  تزيد  وال  ريــال 
اإن وقع  اأ- من وقع عليه االإيذاء من االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. ب- 
د-  العبادة.  اأو  الرعاية  اأو  الدرا�سة  اأو  العمل  مكان  يف  االإيـــذاء 

مقرونًا با�ستخدام اأحد االأ�سلحة. 
هـ- اإن تعددت اأفعال االإيذاء يف الواقعة.

 3- ت�ساعف العقوبة املوقعة يف حالة العود.
4- يعاقب كل من حر�ض غريه اأو اتفق معه اأو �ساعده باأي �سورة 
املقررة  بالعقوبة  امل�ساعدة  اأو  االتــفــاق  اأو  التحري�ض  �سور  من 

الواقعة  التغيريات  االأ�سرة واملدر�سة  اأن تالحظ  للجرمية". يجب 
على االأبناء وتوعيتهم ب�سرورة امل�سارحة عند تعر�سهم لعنف اأو 
تنمر، منعا من االنطواء اأو تفاقم امل�سكلة معهم وح�سول اعتداء اأو 
ابتزاز �سدهم، اأو وقوع جرمية حتر�ض اأو اغت�ساب لهم، اأو اإيذاء 
كرد فعل منهم اأو عليهم مما ينتج عنه تعطيل منفعة ع�سو اأو اإزهاق 

روح -ال �سمح الله.
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ر�سولنا  وحثنا  عيدين،  االإ�سالمي  ديننا  يف  الله  �سرع 
الكرمي �سلى الله عليه و�سلم على اإظهار الفرح وال�سرور 
فيهما، ومن م�ساهد ال�سرور بالعيد بني يدي النبي �سلى 
يف  اجتمعوا  حيث  االأحبا�ض،  فعله  ما  و�سلم،  عليه  الله 
معهم  واجتمع   ، واحلـــراب  بــالــدرق  يرق�سون  امل�سجد 
الله  النبي �سلى  اأ�سواتهم، ف�سمعهم  ال�سبيان حتى علت 
اء  ُحــَمــريرْ "يا   : لعائ�سة  قــال  ثم  اإليهم،  فنظر  و�سلم  عليه 
اأحتبني اأن تنظري اإليهم"، قالت : نعم ، فاأقامها �سلى الله 
عليه و�سلم وراءه، خدها على خده ي�سرتها، وهي تنظر 
اإليهم، والر�سول �سلى الله عليه و�سلم يغــريهم، ويقول: " 
دونكم يا بني اأرفدة، لتعلم اليهود اأن يف ديننا ف�سحة، اإين 
بالعيد  الفرح  م�ساهد  فهذه  ال�سمحة"..  باحلنيفية  بعثت 
ومظاهر ال�سرور والبهجة تقام بني يدي النبي �سلى الله 
ديننا  يف  باأن  ويفاخر  بها،  ويحتفي  فيقرها  و�سلم  عليه 

ف�سحة وفر�سة الإظهار الفرح وال�سرور.
الفطر  عيد  وهــو  العيدين  هــذا  اأول  علينا  حل  ــام،  اأي قبل 
بــالــيــمــن واخلــري  ــلــه علينا وعــلــيــكــم  ال اأعـــــاده  املـــبـــارك، 
العديد  الغالية  مملكتنا  اأرجـــاء  يف  واأقيمت  والــركــات، 
من الفعاليات؛ احتفااًل بهذه املنا�سبة االإ�سالمية الكبرية، 
اأملج التي احتفت بهذا العيد حتت �سعار  ومنها حمافظة 

الذي  املهرجان  " من خالل  موؤتلف  "عيد خمتلف ملجتمع 
بالتعاون  باملحافظة  االجتماعية  التنمية  جلنة  نظمته 
واالأهلية،  احلكومية  اجلهات  من  وعــدد  اأملج  بلدية  مع 
�سهدت  فعالياته  اأن  واحلقيقة  املحافظة..  عليه  واأ�سرفت 
تفاعال جمتمعيا رائعا واإقباال كبريا من االأهايل والزوار 
و�سط فرح و�سرور و�سعادة تراها وا�سحة على الوجوه.
وال�سكر  االإ�ــســادة  ت�ستحق  بذلت  التي  الكبرية  اجلهود 
وقيا�سي..  وجيز  وقــت  يف  كانت  اأنها  خا�سة  والتقدير 
حري�سا  كــان  ــذي  ال املريخي  نايف  اأمــلــج  ملحافظ  �سكرًا 
لبلدية  �سكرًا  يومي..  ب�سكل  لالأعمال  ومتابعا  وموجها 
اإىل  وجيز  وقــت  يف  املهرجان  موقع  حولت  الــذي  اأملج 
لوحة فنية ت�سر الناظرين بقيادة رئي�سها املهند�ض عودة 
البلدية  يف  زمالئه  جلميع  مو�سول  وال�سكر  العنزي.. 
النجاح  هــذا  لنا  ليخرج  واجتهد  ونظم  عمل  مــن  ولكل 
ماجد  للغايل  جــدًا  خا�ض  و�سكر  اأ�سعدنا،  الــذي  اجلميل 
ال�سيدالين م�ساعد رئي�ض بلدية اأملج الذي اأ�سرف بنف�سه 
وكانت  النهاية،  اإىل  البداية  منذ  امليدانية  االأعمال  على 
فرحته غامرة باالأ�سداء التي لقيها املهرجان، وهذا لي�ض 
له  ــداع  واالإب التمّيز  فدائمًا  عبدالعزيز،  اأبو  على  بغريب 

عنوان. دامت اأعيادكم وكل عام واأنتم بخري.

عيد مختلف لمجتمع مؤتلف
نايف جابر الربقاين 

قارب  جمعية  من  املتقاعدين  طموح  منتهى  يكون  اأن  مــوؤمل 
رحــالت  اأو  واتــ�ــســاب..  قــروبــات  هــو  عــامــًا،  ع�سرين  عمرها 
لــقــاءات يف  اأو  مــ�ــســاعــفــًا..  ثمنها  هــم  يــدفــعــون  )كــ�ــســتــات( 
اأعمال،  رجــال  بها  تكّفل  اأو  اأ�سحابها،  بها  تــرع  ديوانيات 
اأن  مــوؤمل  اأطعمة..  �سركات  بها  تكّفلت  مب�سطة  �سيافات  اأو 
منهم  ويطلب  اجتماعات  عليهم  ُتــرر  اأن  املتقاعدون  ير�سى 
اأمور ال يعلمون عن تف�سيالتها �سيئًا.. موؤمل  الت�سويت على 
اأن ترغب ع�سو يف جمل�ض اإدارة جمعيٍة للمتقاعدين االطالع 
املايل  التقرير  االإدارة وعلى  على حما�سر اجتماعات جمل�ض 
�سكوى  تقدمي  يتم  طلبها  على  ر  ُت�سِ وعندما  ذلــك،  من  فُتمنع 
�سدها لدى ق�سم ال�سرطة.. موؤمل اأن يتهموا هذه ال�سيدة اأنها 
فاأي  والبيانات..  املحا�سر  ال�سابق على  الرئي�ض  اطالع  تريد 
�سيء يخافون منه وراء هذه اخل�سية وهذا املنع غري املرر.. 
موؤمل اأن تطلب �سيدة ع�سو يف اجلمعية احلديث فيتم قمعها 
ب�سورة مهينة والتعدي عليها لفظيًا؛ بل وتعمد �سحب جهاز 

املايكروفون منها بطريقة ال ُتقبُل يف عامل االأ�سوياء..
ينت�سب  العا�سمة ن�سف مليون متقاعد ال  اأن يكون يف  موؤمٌل 
منهم لهذه اجلمعية �سوى مئات وال يح�سر جمعيتها العمومية 
اأنا�سًا  املتقاعد  يرى  اأن  موؤمل  ع�سوًا..  اأربعني  من  اأقل  �سوى 
اأمطروه  ثم  رئي�ض،  انتخابية مع  كتلة  االإدارة  دخلوا جمل�ض 
الوزارة املعنية في�سطر هو لال�ستقالة ويبقون  �سكاوى لدى 
البداية..  منذ  االإدارة  جمل�ض  يف  معه  يكونوا  مل  وكاأنهم  هم 
َقد اجلمعية دون ح�سور حما�سب قانوين خارجي  موؤمل اأن ُتعرْ
تريده  ما  ولي�ض  الفعلي  الواقع  يحكي  تقريرًا  يقدم  حمايد 
للتوطني  ت�سعى  كلها  الــدولــة  املــرء  يــرى  اأن  مــوؤمل  االإدارة.. 
للمتقاعدين  جمعية  فيما  الــوطــن  وبــنــات  اأبــنــاء  وتــوظــيــف 
بالريا�ض توظف ثالثة وافدين )حما�سب، فني تقني، موظفة 
نظام  اأي  ووفق  هــوؤالء؟  توظيف  مت  فكيف  و�سيافة(..  �ساي 
موافقة  على  اجلمعية  ح�سلت  وهــل  معهم؟  التعاقد  جــرى 

الوزارة املعنية على توظيفهم؟
تطالب  اجلمعية  يف  تعمل  مــواطــنــة  فــتــاة  تقف  اأن  ومـــوؤمل 
برواتب �ستة اأ�سهر متاأخرة فريد رئي�ض اجلمعية باأنه لي�ض لها 
�سوى رواتب ثالثة اأ�سهر فقط، واأن عليها اأن تذهب للرئي�ض 
ال�سابق لتاأخذ منه رواتب االأ�سهر الثالثة االأخرى.. فهل عقد 
هذه املوظفة مع جمعية مرخ�سة من الوزارة اأم مع �سخ�ض؟!!
اأما وقد اآلت االأمور اإىل املركز الوطني للقطاع غري الربحي، 
فاإن االأمل كبري يف كفاءة م�سوؤويل هذا املركز يف اأمور كثرية 
اإدارة منظمات القطاع  ومنها تعديل نظام انتخابات جمال�ض 
على  بــنــاء  اإدارة  جمل�ض  دخــلــت  فمجموعة  الــربــحــي..  غــري 
بعد  االإدارة  جمل�ض  رئا�سة  توىل  واحد  �سخ�ض  وقوة  �سمعة 
فوز قائمته.. ثم تكتل نفر من هوؤالء �سده واأمطروا الوزارة 
ال  اأن  الطبيعي  فالو�سع  لال�ستقالة،  ا�سطر  ثم  �سده  �سكاوى 
با�ستقالة  م�ستقياًل  كله  املجل�ض  يعتر  بل  فقط  هو  ي�ستقيل 
ويبقى  االإدارة  رئي�ض جمل�ض  ي�ستقيل  اأن  ينبغي  ال  رئي�سه.. 
القطاع  م�سلحة  يف  لي�ض  وهــذا  ظاهرة  ل�سارت  واإال  البقية 

كله.. والله اأعلم.

جمعية للمتقاعدين )3(
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

عندما  واأجــــادت،  �سنعا  ال�سعودية  ال�سياحة  وزارة  اأح�سنت     
�سان  باري�ض  فريق  العب  مي�سي  ليونيل  العاملي  النجم  اختارت  
لل�سياحة  �سفريًا  ليكون  االأرجنتني؛  ومنتخب  الفرن�سي  جريمان 
ال�سعودية. وليكت�سف كنوز البحر االأحمر ومو�سم جدة وتاريخها 
و�سائل  وتناقلته  عامليا  واخلــر  واحلــدث  االإعــالن  فكان  العريق. 
ح�سابه  عر  الالعب  اخلر  نقل  وكذلك  مبا�سرة،  العاملية  االإعــالم 
يف و�سائل التوا�سل، فحقق بذلك مبا�سرة هدف االختيار، ف�سلط 
اهتمت  التي  احلديثة  ال�سعودية  ال�سياحة  اأيقونة  على  االأ�سواء 
املدن  واأحــدث  واأجمل  واأفخم  اأ�سخم  ببناء  فقامت  اململكة،  بها 
واأماال  نيوم  مدينة  حيث  االأحمر،  البحر  �سواحل  على  ال�سياحية 
وم�سروع البحر االأحمر، ويف هذه املدن التي تبنى بطريقة فريدة 
وتقنية مميزة �ستبهر بها العامل، حيث يرتبط جمال املكان وتنوعه  
وتتنوع  احلديث،  ال�سياحي  البناء  مع  والت�ساري�سي  التاريخي 
مببانيها  واجلـــزر  وال�سحراوية  اجلبلية  بفنادقها  املنتجعات 
البحر، وكذلك توفر  والفلل وامل�ساحة اخل�سراء يف  جزر و�سط 
هند�سية  بت�ساميم  الدولية  املطارات  بنيت  حيث  النقل؛  و�سائل 
اأنظار  حمط  و�ستكون  اأجمع  والعامل  ال�سعودين  �ستبهر  فريدة 
وهــذه  الــ�ــســعــودي.  االقت�ساد  يف  مهما  دخــال  و�ستحقق  الــعــامل، 
وتكون  قريبا  بها  العمل  �سينتهي  ال�سخمة  العمالقة   امل�ساريع 
العامل  العاملية وحديث  لل�سياحة  للعامل وهدية  ال�سعودية  مفاجاأة 
وجمال  احلياة  وجودة  العام  والر�سا  العاملي  االنبهار  و�ستحقق 
 2030 بروؤية  وال�سعودية  واإبــداع  �سناعة  فال�سياحة  ال�سياحة. 
لتكون  وذلــك  احلديثة،  ال�سياحية   املــدن  وبنت  ال�سياحة  �سنعت 
رافدا من روافد  االقت�ساد الوطني فالتنوع يف الدخل االقت�سادي 
اأهداف روؤية اململكة العربية ال�سعودية الطموحة؛ لذلك ومع  من 
و�سرتتفع  ال�سياحي  بــاالإجنــاز  العامل  �ستبهر  املــدن  هــذه  اكتمال 
العمل  وهــذا  ماكتبت،  و�ستذكرون  عامليا  ال�سعودية  ال�سياحة 
وامل�ساريع  واجلهد يحتاج دعاية قوية مب�ساهري عامليني، واأتوقع 
بل  ال�سعودية،  لل�سياحة  الوحيد  ال�سفري   ) مي�سي   ( يكون  ال  اأن 
�ستكون هناك عدة اختيارات، ولعل خري �ساهد ما اأعلنت  عنه �سركة 
االأع�ساء  ملجل�ض  موؤخرًا  ان�سمامها  عن  للتطوير  االأحمر  البحر 
املنت�سبني يف منظمة ال�سياحة العاملية، و�سيفتح املكتب االإقليمي 
ملنظمة ال�سياحة العاملية يف اململكة العربية ال�سعودية العديد من 
الفر�ض املميزة لزيادة فعالية االإ�سرتاتيجية الرتويجية للوجهات 
ال�سياحية ال�سعودية مب�ساريعها ال�سخمة؛ كوجهات نيوم والبحر 
ال�سياحي  للتطوير  جديدة  مبعايري  �ستكون  التي  واأماال،  االأحمر 
امل�ستدام . ويف هذه املنطقة، ومع التنوع ال�سياحي جلزر البحر 
احلــوراء  كمدينة  قدمية  تاريخية  اآثــار  توجد  و�ساحله،  االأحمر 
اأعظم مافيها بيوت مبنية بطريقة فريدة وبكتابات  االأثرية، التي 
ور�سومات غري م�سبوقة يف العامل كر�سومات وطريقة بناء ق�سر 
البنت يف اأملج، ومن املتوقع اأنه �سيتم كذلك التنقيب عن احلوراء 
من  وغــريهــا  البيزنطية،  املدينة  كوكا"  ليكي  وكذلك"  واآثــارهــا 
االأماكن االأثرية التي �ستعطي املكان بعدا ثقافيا، فاالأماكن التوت 
ح�ساريا  �ساهدا  لتبقى  احلياة  ت�ساري�ض  تاأثريات  بها  مرت  مهما 

وجماال مكانيا للجذب ال�سياحي العاملي.
وفكر  عمل  وملن  الغايل،  وطننا  يف  لقيادتنا  �سكرا  النهاية..  ويف 

وتبنى روؤية �سعودية طموحة، ويل العهد االأمني)حفظه الله(.

السياحة السعودية وميسي
حممد لويفي اجلهني

lewefe@hotmail.com

@naifalbrgani

اإن ال�سغط النف�سي والكبت والقهر يت�سابهون يف التاأثري، 
نعي  اأن  وعلينا  وثــيــًقــا  ارتــبــاًطــا  ببع�سهم  مرتبطني  و 
االختالفات بينهم؛ حيث اإن تراكم امل�سكالت يف حياة الفرد 
الغ�سب  وي�سبب  الكبت،  اإىل  االأحــيــان  بع�ض  يف  يــوؤدي 
الذي يتحول اإىل قهر نف�سي حاد.  يعد القهر النف�سي اأحد 
متيقًظا  العقل  يبقي  وذلــك  العقل،  يف  الن�سطة  العمليات 
يجعله  و  الفرد،  نف�سية  على  يوؤثر  ما  املتوا�سل،  بالتفكري 
امل�سكالت  تــراكــم  ب�سبب  ومــقــهــوًرا؛  الـــدوام  على  غا�سًبا 
وتركها  حلها  على  الــقــدرة  عــدم  اأحدثتها  التي  النف�سية، 
هكذا مما جعل الفرد غري قادر على اإدارة املواقف اأو حتى 

تييزها. 
اإن  حيث  العقل؛  يف  بالغة  اأ�سراًرا  النف�سي  القهر  ُيحدُث 
يحدث  التوتر  على  ال�سيطرة  على  الــقــدرة  عــدم  عملية  
اأ�سرارا يف اأن�سجة الدماغ ويبداأ تدريجيا ب�سعف الرتكيز 
خاليا  يتلف  امل�ستمر  ال�سغط  الأن  وذلك  الذاكرة،  و�سعف 

القدرة على  ال�سديدة وعدم  الع�سبية  الدماغ وهذا ي�سبب 
التحكم يف ردود الفعل. 

م�سكالت  اإىل  يتحول  ال�سديد  التوتر  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
يف ال�سحة اجل�سدية، ولذلك علينا اتباع اخلطط للحفاظ 
اأحد  يعد  هــذا  والأن  واجل�سدية،  النف�سية  �سالمتنا  على 
اأن يح�سن من طرق  فعليه  ذاته،  الفرد جتاه  اأهم واجبات 
التعامل مع املواقف الع�سيبة ليت�سنى له حلها دون اأ�سرار 
�سيا�سيات؛  يتطلب  املــواقــف  معاجلة  اإن  املـــدى.   طويلة 
اأهمها �سيا�سة ا�ستقبال املوقف، ثم �سيا�سة الت�سنيف، ومن 
الفرد،  مع  يتنا�سب  ما  ح�سب  املوقف  حل  اإىل  االجتــاه  ثم 
فالبع�ض يحاور والبع�ض يتجه اإىل الكتابة التي ت�ساعده 
اأو�سح  اإىل  التفكري  عملية  تفريغ  و  امل�سكلة  ت�سنيف  على 
امل�سكلة.  حلل  االآخــريــن  مع  يت�ساور  والبع�ض  اأوجهها، 
�سالمتنا  لنا  ت�سمن  التي  اخلطوات  جميع  اتباع  وعلينا 

النف�سية واجل�سدية. 

القهر النفسي
فاطمة نهار يو�سف @fatimah_nahar
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70.3 مليار ريال توزيعات الربع األول.. 

"أرامكو السعودية" تحقق أقوى أرباح فصلية  
الظهران - البالد

ارتــفــاع  ال�سعودية"  "اأرامكو  اأعــلــنــت 
ريــال،  مليار   148.0 اإىل  الدخل  �سايف 
�سنوية  ربــع  ــاح  اأرب معدل  اأعلى  م�سجلة 
منذ طرحها العام االأويل يف عام 2019. 
اأرباح قدرها 70.3  اأعلنت توزيعات  كما 
من  االأول  الربع  عن  وذلــك  ريــال،  مليار 
الــربــع  دفــعــهــا يف  �سيتم  اجلــــاري  الــعــام 
�سهم  توزيع  اأقـــّرت  كما  احلــايل،  الثاين 
اأ�سهم مملوكة  منحة واحد مقابل كل 10 

يف ال�سركة. 
لــعــمــاق النفط  الــنــتــائــج   وتـــاأتـــي هـــذه 
ــفــاع اأ�ــســعــار  الــ�ــســعــودي مــدعــومــة بــارت
وحت�ّسن  بيعه،  واأحــجــام  اخلــام  النفط 
اأرباح اأعمال التكرير واملعاجلة  هوام�ش 

والت�سويق.
من  النقدية  التدفقات  وبلغت    
 143.0 الت�سغيلية  االأنــ�ــســطــة 
من  االأول  الربع  يف  ريال  مليار 
 99.3 مقابل  يف  احلــايل  الــعــام 
االأول  الـــربـــع  يف  ريــــال  مــلــيــار 
�سهدت  كما  املا�سي،  الــعــام  مــن 
زيادة  احلــرة  النقدية  التدفقات 
ن�سبتها 68% على اأ�سا�ش �سنوي 
فيما  ريـــال،  مليار   114.9 اإىل 
يف  الراأ�سمالية  النفقات  بلغت 

الربع االأول 28.4 مليار ريال. 

  اأقوى اأداء عاملي
 تــعــلــيــقــًا عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، 
ال�سعودية  اأرامكو  رئي�ش  قال 

املهند�ش  التنفيذيني،  اإداريــيــهــا  وكبري 
ال�سركة  اإن  الــنــا�ــســر:  ح�سن  بــن  اأمـــني 
مع  وتفاعلها  واإجنازاتها  تقدمها  دعمت 
االأ�سواق، فجاءت نتائج الربع االأول من 
مبا  ا�ستثنائي،  م�ستوى  يف  العام  هذا 
يجعلها اأقوى اأرباح ف�سلية منذ الطرح 
 ،2019 العام  يف  لل�سركة  االأويل  العام 
وهـــي يف الـــواقـــع مــن اأقــــوى االأربــــاح 

الف�سلية على م�ستوى العامل.

ال�سعودية  اأرامــكــو  توا�سل  واأ�ــســاف: 
الطلب  تلبية  يف  االإ�سهام  على  الرتكيز 
ــة املـــوثـــوقـــة، مع  ــطــاق ــعــاملــي عــلــى ال ال
اال�ستمرار يف رفع م�ستوى اال�ستدامة، 
الطاقة،  الأمــن  البالغة  لاأهمية  ونــظــًرا 
تنفذ ال�سركة ا�ستثمارات طويلة االأجل، 
النفط  مــن  االإنــتــاجــيــة  طاقتها  وتــزيــد 
والغاز لتلبية النمو املتوقع يف الطلب، 
االأجــل  طويلة  قيمة  خلق  اإىل  اإ�ــســافــة 

للم�ساهمني.

الــ�ــســركــة  اأن  واأو�ـــــســـــح 
اأحرزت تقدًما خال الربع 
اإ�سرتاتيجية  يف  االأول 
التكرير  بقطاع  التو�سع 
واملـــعـــاجلـــة والــتــ�ــســويــق 
بــــتــــعــــزيــــز اأعــــمــــالــــهــــا 
وا�ــســتــثــمــاراتــهــا الــدولــيــة 
يف كلٍّ من اآ�سيا واأوروبا، 
وهي م�ستمرة يف تطوير 
حتقيق  يف  ُت�سهم  فــر�ــش 
اأهدافها على �سعيد النمو.

 ا�صتثمارات و�صفقات قوية
  عززت اأرامكو ال�سعودية ا�ستثماراتها مع 
وا�سلت   حيث  ــيــني،  ودول حمليني  �سركاء 
تقدمها يف برنامج حت�سني حمفظتها واأمتت 
الغاز  اأنابيب  خطوط  �سبكة  لتاأجري  �سفقة 
احتاد  مع  ا�ستئجارها  واإعــادة  لها  اململوكة 

�سركات ا�ستثمارية.
 ويف جمال اأعمال قطاع التنقيب واالإنتاج، 

اأحرزت تقدًما يف ا�ستكمال م�سروعي �سغط 
اأن  املقرر  ومن  وحر�ش،  احلوية  يف  الغاز 
 2022 عام  نهاية  بحلول  بهما  العمل  يبداأ 
م�سروع  تطوير  على  ال�سركة  عملت  كما 
تو�سعة معمل الغاز يف احلوية، وهو جزء 
حر�ش،  يف  الغاز  اإنتاج  زيــادة  برنامج  من 
اأن يبداأ العمل به يف عام  الذي من املتوقع 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  طاقة  وي�سيف   ،2023
من  يومًيا  قيا�سية  مكعبة  قــدم  مليار   1.3

الغاز اخلام.
الربع  خال  ال�سعودية  اأرامكو  ووا�سلت    
التو�سع  م�ساريع  يف  التقدم  اإحــراز  االأول 
والت�سويق،  واملــعــاجلــة  الــتــكــريــر  بــقــطــاع 
التقدم تعزيز ح�سورها يف كلٍّ  و�سمل ذلك 
ا  من اآ�سيا واأوروبا، كما وافقت ال�سركة اأي�سً
على اال�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها 30% يف 
م�سفاة جدان�سك يف بولندا، ووافقت كذلك 
 %50 ن�سبتها  ح�سة  على  اال�ستحواذ  على 
بي"  "بي  �سركة  مــع  م�سرتك  م�سروع  يف 

لت�سويق وقود الطائرات يف بولندا.

 19 % زيادة في رسوم التعليم الثانوي..

النقل واألغذية يقودان ارتفاع األسعار
الريا�ض - البالد

ك�سفت الهيئة العامة لاإح�ساء اأن موؤ�سر 
امل�ستهلك  الأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم 
ل�سهر اأبريل 2022م ارتفع بن�سبة %2.3 
اأبريل  املا�سي  العام  مقارنة بنظريه من 
ال�سابق  ال�سهر  من  اأعلى  وهو  2021م، 
مار�ش، وُيعزى هذا االرتفاع اإىل ارتفاع 
واأ�سعار   %4.6+ بن�سبة  النقل  اأ�سعار 

االأغذية وامل�سروبات بن�سبة +%4.3.
القيا�سي  الــرقــم  نــتــائــج  ذلـــك وفـــق  جـــاء 
اأبريل  ل�سهر  واجلملة  امل�ستهلك  الأ�سعار 
اأ�سعار  اأن  اأ�سدرتها الهيئة،  مبينة  التي 
 ،%4.1+ بن�سبة  ارتفع  املركبات  �سراء 

وامل�سروبات  االأغــذيــة  ق�سم  �سجل  كما 
بارتفاع  متاأثًرا  4.3%؛  بن�سبة  ارتفاًعا 
التي   ،%4.6 بن�سبة  االأغـــذيـــة  اأ�ــســعــار 
بن�سبة  اللحوم  اأ�سعار  بارتفاع  تاأثرت 
+3.5%واأ�سعار اخل�سار بن�سبة %13.5.
الأ�سعار  القيا�سي  الــرقــم  نتائج  وبينت 
واخلــدمــات  ال�سلع  ق�سم  اأن  امل�ستهلك 
ارتــفــاًعــا  �ــســجــل  املــتــنــوعــة  ال�سخ�سية 
بــارتــفــاع  ـــًرا  ـــاأث 2.8%مـــت ن�سبته  بــلــغــت 
باأنواعها  وال�ساعات  املجوهرات  اأ�سعار 
كما   ،%5.2+ بن�سبة  الثمينة  والتحف 
بن�سبة  ــا  ــاًع ــف ارت التعليم  ق�سم  �سجل 
ر�سوم  اأ�سعار  بارتفاع  متاأثًرا  6.2%؛ 

19.2%و�سجل  بن�سبة  الثانوي  التعليم 
بن�سبة  ارتفاًعا  والفنادق  املطاعم  ق�سم 
خدمات  اأ�سعار  بارتفاع  متاأثًرا  3.2%؛ 

تقدمي الوجبات بن�سبة %2.8.
الن�سرة  نتائج  اأفــــادت  اآخـــر  جــانــب  مــن 
الرقم  مــوؤ�ــســر  ارتــفــاع  اجلملة  الأ�ــســعــار 
ل�سهر  اجلملة  الأ�ــســعــار  الــعــام  القيا�سي 
اأبريل بن�سبة 10.7% مقارنة بنظريه من 
عام 2021م، وهو اأقل من ال�سهر ال�سابق 
مار�ش، حيث بلغ 12.1%، وجاء ارتفاع 
ارتفاع  ب�سبب  رئي�سي  ب�سكل  املــوؤ�ــســر 
للنقل  القابلة  االأخــــرى  ال�سلع  اأ�ــســعــار 

بن�سبة +%12.5.

و�سيد  الــزراعــة  منتجات  بــاب  و�سجل   
االأ�سماك ارتفاًعا بن�سبة 18.7%؛ متاأثًرا 
بــارتــفــاع اأ�ــســعــار املــنــتــجــات الــزراعــيــة 
احليوانات  واأ�ــســعــار   ،%22.2 بن�سبة 
بن�سبة  احلــيــوانــيــة  واملــنــتــجــات  احلــيــة 
املــنــتــجــات  بــــاب  �ــســجــل  كــمــا   ،%12.4
ــــروبــــات والـــتـــبـــغ  الـــغـــذائـــيـــة واملــــ�ــــس
 %7.1 بن�سبة  ــا  ارتــفــاًع واملــنــ�ــســوجــات 
اللحوم  منتجات  اأ�سعار  الرتفاع  نتيجة 
ــروات  واالأ�ـــســـمـــاك والــفــواكــه واخلــ�ــس
والزيوت والدهون بن�سبة 17.4%، كما 
ارتفاًعا  واملــعــادن  اخلــامــات  بــاب  �سجل 

بن�سبة %6.1.

صندوق االستثمارات يطلق
 الشركة السعودية للقهوة

55 ألف أسرة استفادت من خيارات "سكني" 

سابك: تشغيل تجريبي لمجمع صناعي بالصين

 الريا�ض - البالد
اأعلن برنامج "�سكني" عن ا�ستفادة 55،760 اأ�سرة 
اأبريل  �سهر  نهاية  حتى  العام  بداية  منذ  �سعودية 
واحللول  ال�سكنية  اخليارات  جميع  من  املا�سي، 
اإلــكــرتونــيــًا  الــرنــامــج  يتيحها  الــتــي  التمويلية 
فيما  ومي�سرة،  �سهلة  اإجــراءات  �سمن  مل�ستفيديه 
 67،155 منازلها  �سكنت  التي  االأ�ــســر  اأعـــداد  بلغ 
اإىل حتقيق  اإطار �سعي الرنامج  اأ�سرة، وذلك يف 
روؤية  برامج  اأحد   - االإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات 
اململكة 2030- برفع ن�سبة التمّلك ال�سكني لاأ�سر 

ال�سعودية اإىل 70% بحلول 2030.
اأن  اأم�ش  �سحايف،  بيان  يف  الرنامج  واأو�ــســح 
العقاري  القر�ش  اأ�سرة اختارت  األف  اأكرث من 22 
ــراء وحـــــدات �ــســكــنــيــة جـــاهـــزة من  ــ�ــس املـــدعـــوم ل

"�سكني"  يتيحها  التي  املتنوعة  اخلــيــارات  بــني 
خيار  ف�سلت  اأ�ـــســـرة  األـــف  و11  للم�ستفيدين، 
اختارت  اأ�سرة  األف   11 من  واأكــرث  الذاتي،  البناء 
اال�ستفادة من االأرا�سي ال�سكنية �سمن خمططات 
القر�ش  من  ا�ستفادت  اأ�سرة  اآالف  و6  "�سكني"، 
حتت  �سكنية  وحـــدات  ل�سراء  املــدعــوم  الــعــقــاري 

االإن�ساء.
م�سروعًا   119 "�سكني"  وتطبيق  موقع  وُيــوّفــر 
العقاريني،  املطّورين  مع  بال�سراكة  االإن�ساء  حتت 
تت�سمن نحو 155 األف وحدة �سكنية متنوعة بني 
 7 يف  معظمها  تتوّزع  هاو�ش،  وتاون  و�سقق  فلل 
والدمام  الريا�ش وجدة  �سكنية كرى يف  �سواٍح 
واالأ�ــســعــار  م�سيط  وخمي�ش  املــنــورة  واملــديــنــة 

املنا�سبة مبتو�سط 750 األف ريال.

الريا�ض - البالد
االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 
للمجمع  التجريبي  الت�سغيل  مرحلة  بدء  "�سابك" 
ال�سناعي الإنتاج البويل كربونات بال�سني اململوك 

منا�سفة مع "�ساينوبيك". 
طاقته  اإن  "تداول":  عــلــى  لــهــا  بــيــان  يف  ــت  ــال وق
مبينة  طن،  األــف   260 بـ  تقدر  ال�سنوية  االإنتاجية 
اأن االأثر املايل �سينعك�ش على نتائجها بعد االنتهاء 
من مرحلة الت�سغيل التجريبي والبدء يف الت�سغيل 
اأنه ال يوجد تغري يف نطاق  اإىل  التجاري، م�سرية 

عمل امل�سروع وعليه مل تتغري التكاليف املرتبطة به. 
جممع  الإقامة  االأ�سا�ش  حجر  "�سابك"  وو�سعت 
�سناعي الإنتاج البويل كاربونات يف جممع �سركة 
للبرتوكيماويات  تياجنني  �سابك  )�ساينوبيك 
بال�سني م�ساركة  املحدودة( يف مقاطعة تياجنني 
والــكــيــمــاويــات  لــلــبــرتول  ال�سينية  الــ�ــســركــة  مــع 
يف  واأعــلــنــت   ،2012 اأبـــريـــل  يف  )�ــســايــنــوبــيــك( 
الهند�سية  االأعــمــال  عقد  تر�سية   2017 اأكــتــوبــر 
واالإن�سائية لبناء امل�سنع، مبينة اأن قيمة امل�سروع 

1.7 مليار دوالر.

الريا�ض- البالد
ال�سركة  الــعــامــة  اال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  ــق  اأطــل  
املحلي  القهوة  منتج  دعم  بهدف  للقهوة،  ال�سعودية 
حيث  العاملية؛  امل�ساف  اإىل  م�ستقبا  به  واالرتقاء 
تهدف ال�سركة للقيام بدور رئي�ش يف تعزيز جهود 
تطوير الزراعة امل�ستدامة يف منطقة جازان بجنوب 
االأرابــيــكــا  لــُنّ  رئي�سًا  موطنًا  باعتبارها  اململكة، 

االأ�سهر عامليًا.
وياأتي اإطاق ال�سركة ال�سعودية للقهوة متا�سيًا مع 
التي  العامة،  اال�ستثمارات  �سندوق  اإ�سرتاتيجية 
ومتكني  اإ�سرتاتيجيًا  قطاعًا   13 تطوير  على  تركز 
القطاعات الواعدة يف اململكة، ومنها قطاع االأغذية 
والزراعة، اإىل جانب تعزيز جهود اململكة يف تنويع 
م�سادر الدخل. و�ستعمل ال�سركة ال�سعودية للقهوة 
على دعم كامل �سل�سلة القيمة اخلا�سة مبنتج القهوة 
املحلي بال�سراكة مع القطاع اخلا�ش، وذلك بدًءا من 
مرحلة الزراعة حتى و�سول املنتج اإىل امل�ستهلك، مع 
مراعاة عن�سر اال�ستدامة يف جميع مراحل االإنتاج 
�سي�سهم يف رفع  الذي  االأمر  والتوزيع والت�سويق، 
اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال،  املعايري وتطبيق 

القطاع،  يف  العمل  فر�ش  من  العديد  وا�ستحداث 
ت�سدير  على  اململكة  قــدرات  تعزيز  يف  واالإ�ــســهــام 
العاملية.  لــاأ�ــســواق  ال�سعودي  الـــُنّ  حبوب  اأجـــود 
يف  ملحوظًا  منــوًا  اململكة  يف  القهوة  قطاع  و�سهد 
منــوًا  الــدرا�ــســات  تظهر  حيث  االأخـــرية،  ال�سنوات 
�سنويًا ال�ستهاك القهوة حمليًا بنحو 4% للفرتة بني 
اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  كما   ،2016-2021 عامي 
من املتوقع اأن ينمو بن�سبة 5% يف ال�سنوات املقبلة، 
 ،2026 عام  نهاية  بحلول  طن   28700 اإىل  لي�سل 

مما يتيح فر�سًا ا�ستثمارية جاذبة يوفرها القطاع.
نحو  ال�ستثمار  للقهوة  ال�سعودية  ال�سركة  وت�سعى 
املقبلة  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  ريال  مليار   1.2
رفع  يف  واالإ�ــســهــام  اململكة،  يف  القهوة  قــطــاع  يف 
القدرة االإنتاجية للُنّ ال�سعودي من 300 اإىل 2500 

طن �سنويًا.
ويتوزع الناجت املحلي من حم�سول الُنّ اخلوالين 
جازان  مبناطق  اجلبلية  املحافظات  يف  ال�سعودي 
بها  الــُنّ  مــزارع  عــدد  بلغ  حيث  وع�سري،  والباحة 
األف   400 يقارب  ما  ت�سم  مزرعة،   2500 من  اأكــرث 

�سجرة ُبّن.

 33.9 % من اإليرادات غير نفطية..

مليارا فائض الميزانية في الربع األول
جدة - البالد

بلغ فائ�ش امليزانية  العامة للمملكة خال الربع االأول 
ــعــام اجلــــاري 57.5 مــلــيــار ريــــال، حــيــث بلغت  ال مــن 
بلغت  م�سروفات  مقابل  ريــال  مليار   278 االإيــــرادات 

220.5 مليار ريال.
يف  املحقق  الفائ�ش  يعد  املالية،  وزارة  لبيانات  ووفقا 
الربع االأول 2022 هو اأعلى فائ�ش ف�سلي منذ اأن بداأت 
منذ مطلع  ربعي  ب�سكل  امليزانية  باالإعان عن  الــوزارة 
2016 )اأي منذ 5 �سنوات وثاثة اأ�سهر على اأقل تقدير(.
 وحققت االإيرادات النفطية للربع االأول 183.7 مليار 
االإيــــرادات،  اإجــمــايل  مــن   %  66.1 نحو  متثل   ، ريـــال 
العام  من  نف�سها  الفرتة  يف  ريال  مليار   116.6 مقابل 
املا�سي، كما حققت االإيرادات غري النفطية منوا بلغ 7 
%، لتبلغ 94.3 مليار ريال مقابل 88.2 مليار ريال يف 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي ، و�سكلت االإيرادات غري 
النفطية نحو 33.9 % من اإجمايل اإيرادات امليزانية من 

العام اجلاري.
 واأو�سحت الوزارة اأن امل�سروفات ت�سمنت تعوي�سات 

للعاملني بنحو 125.7 مليار ريال،
امليزانية  ك�سفت  الــقــطــاعــي،  بــاالإنــفــاق  يتعلق  وفيما 
ريــال،  مليار   44.9 بلغ  التعليم  على  االإنــفــاق  قيمة  اأن 
والــ�ــســحــة والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 34 مــلــيــار ريـــال، 
ريــال،  مليار   10.2 والــنــقــل  االأ�ــســا�ــســيــة  التجهيزات 

والبنود العامة 31.2 مليار ريال.
تقاريــر  ن�ســر  خــال  مــن  املاليــة  وزارة  وت�ســعى 
مــن  مزيــد  اإعــطــــــــاء  اإلــــــــى   ، دوري  ب�ســكل  املــيــزانــيــة 
معاييــر  وفــق  العامــة  املاليــة  اأداء  حــول  ال�ســفافية 

االإف�ســاح املالــي.
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"حزب اهلل" يثير الفوضى إلفشال االنتخابات
البالد - مها العواودة         

لإرباك  وال�سغب؛  الله" الفو�سى  "حزب  عنا�سر  اأثــارت 

�سري النتخابات النيابية التي انطلقت اأم�س )الأحد( يف 

مراكز  فتحت  حيث  بالربملان،  نائبا   128 لختيار  لبنان 

القرتاع اأبوابها يف اأول انتخابات برملانية منذ النهيار 

القت�سادي يف البالد، بينما توجه الناخبون اإىل مراكز 

القرتاع لالإدلء باأ�سواتهم يف النتخابات النيابية، التي 

الذين ي�سّكلون  النواب  اأربع �سنوات لختيار  رى كل  تجُ

الربملان اللبناين.

ال�ستفزازات  اأمــل  وحركة  الله  حــزب  عنا�سر  وافتعلت 

وامل�ساكل لعرقلة ال�سري يف الطرقات؛ لأجل منع الناخبني 

من الو�سول اإىل �سناديق القرتاع، حيث اعتدى عنا�سر 

حزب  ومنا�سري  مندوبي  على  الإرهابيني  احلزبني  من 

انتخابية  خيمة  يف  كانوا  بينما  اللبنانية"،  "القوات 
مقاطع  واأظــهــرت  باجلنوب.  جزين  يف  كفرحونا  ببلدة 

بالدماء،  م�سرجون  وهم  عليهم  املعتدى  ال�سباب  فيديو 

�سيارات  الفو�سى  لعمليات  املوثقة  املقاطع  يف  وي�ساهد 

حتمل اأعالم حزب الله، وعنا�سر باأيديهم هراوات ل�سوق 

الوكالة  اأفادت  بينما  وتهديد،  �سراخ  و�سط  مناه�سيهم، 

الوطنية لالإعالم اأن اإ�سكاًل وقع اأمام م�ست�سفى الهراوي 

جمموعتني  بني  )البقاع(  املعلقة   - زحلة  يف  احلكومي 

حزبيتني، ما اأدى اإىل وقوع عدد من اجلرحى.

الــدكــتــور  املــقــعــد ال�سني  الــلــبــنــاين عــن  ويـــرى املــر�ــســح 

م�سطفى علو�س، اأن ما حدث من اعتداءات على الناخبني 

امل�ساكل  يفتعل  الله  حــزب  اأن  مــوؤكــدا  "بلطجة"،  عملية 

لإف�سال  منه  متوقع  اأ�سلوب  وهــو  املــواطــنــني،  لإرهـــاب 

النتخابات بدًل عن طرح امل�ساريع القت�سادية للمناف�سة 

على النتخابات.

واأكـــــد الـــوزيـــر الــلــبــنــاين الــ�ــســابــق مــعــني مــرعــبــي، اأن 

بهدف  كانت  القــرتاع  اأثناء  توا�سلت  التي  العــتــداءات 

يف  الوطني  بواجبهم  القيام  من  الأحــرار  الناخبني  منع 

بل  الله  حزب  من  م�ستغرب  غري  اأمــر  وهو  النتخابات، 

اخلارجني  من  ع�سابة  املعتدين  اأن  اإىل  م�سريًا  متوقعا، 

ونظام  الإرهــــاب  حــزب  ل�سالح  يعملون  الــقــانــون  عــن 

ــادرة الــقــرار  ـــاليل لك�سب املــزيــد مــن الــنــواب ومــ�ــس امل

عاجزة  اللبنانية  الدولة  اأن  اإىل  لفتا  اللبناين،  ال�سعبي 

ــاف هـــذه الــفــو�ــســى، واأمــــام عــجــزهــا توا�سلت  ــق عــن اإي

ا�ستكمال  من  ملنعهم  املر�سحني  على  الله  اعتداءات حزب 

واإحراق  عليهم،  النار  باإطالق  وذلك  النتخابية،  املعركة 

امل�ستقل  احلر  ال�سوت  كبت  اأجل  من  ومكاتبهم  منازلهم 

الذي ينادي باحلرية والعدالة. واأ�سار مرعبي اإىل وجود 

اأ�سباب عدة اأدت اإىل تخفيف ن�سبة امل�ساركة يف العملية 

اأبرزها العتداءات الإرهابية، وامتناع عدد  النتخابية؛ 

للحالة  نظرا  باأ�سواتهم،  الإدلء  عن  اللبنانيني  من  كبري 

دون  حالت  التي  يعي�سونها،  التي  ال�سعبة  املعي�سية 

املوا�سالت  تكلفة  ب�سبب  القــرتاع  ل�سناديق  و�سولهم 

التي ت�سكل عائقا كبريا اأمامهم.

اللبناين عن املقعد ال�سني  يف ال�سياق ذاته، قال املر�سح 

الظالمي  الفار�سي  املــحــور  اإن  بـــدره:  حممد  الــدكــتــور 

مقار  اإىل  الكثريين  و�سول  عطلوا  التهريب  و�سبكات 

امل�ساكل  اختالق  وحــاولــوا  املناطق  بع�س  يف  القــرتاع 

املنتخبني  اأخــرى؛ يف حماولة منهم لإرهــاب  يف مناطق 

على  باحل�سول  حظوظهم  لرفع  م�ساركتهم  من  والتقليل 

قبل  من  الكبرية  امل�ساركة  اأن  اإىل  منوهًا  اأكــرب،  مقاعد 

القائمة واإق�ساء  اللبنانيني قد تنجح يف معاقبة ال�سلطة 

اأدوات هذا امل�سروع من الو�سول اإىل الربملان.

اإىل ذلك، اأكد الوزير  اللبناين ال�سابق اإيلي ماروين، اأنه 

كان من املنتظر اأن تكون ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات 

ال�سعب  الياأ�س لدى  لكن ما ح�سل يدل على  اأكرث بكثري، 

من  الهيمنة  �سيما  ول  ال�سيا�سية  الطبقة  من  اللبناين 

املواطنني  العنف وتهديد  الله وحلفائه وا�ستعمال  حزب 

واإبــعــادهــم  الناخبني  لرتهيب  ل�سيا�ستهم  واملــنــاوئــني 

هذا  اأن  مــوؤكــدا  فــوزهــم،  لتاأمني  القـــرتاع  �سناديق  عــن 

اللبناين على دراية به؛  ال�سعب  الأ�سلوب الإرهابي بات 

ويدرك متامًا اأن حزب الله وحلفاءه �سيلجاأون ملثل هذه 

ال�سعب  على  �سيطرتهم  لفر�س  الإجــرامــيــة  املمار�سات 

اللبناين ب�ستى الطرق.

نجاة قائد العمليات المشتركة بعدن من االغتيال

سلطات ماريوبول تتهم موسكو باستخدام قذائف خارقة

السفير اليمني لدى إثيوبيا لـ           : مجلس القيادة يحصن اليمن

الناتو يتوعد روسيا بدعم إضافي ألوكرانيا..

البالد – حممد عمر   

بينما جدد وزير الدفاع اليمني حممد املقد�سي، 

ــتــزام اجلي�س  ال الــتــاأكــيــد على  )الأحـــــد(،  اأمــ�ــس 

بالهدنة ال�سائدة يف البالد برعاية الأمم املتحدة، 

و�سفها  ما  على  الــرد  بحق  الحتفاظ  اأكــد  لكنه 

قائد ع�سكري ميني،  باخلروقات احلوثية، جنا 

يف  مفخخة،  ب�سيارة  ا�ــســتــهــداف  حمــاولــة  مــن 

اأمني  م�سدر  اأكــد  فقد  عــدن،  املوؤقتة  العا�سمة 

ا�ستهدف  مفخخة  ب�سيارة  اإرهابيًا  تفجريًا  اأن 

الع�سكرية  للمنطقة  امل�سرتكة  العمليات  رئي�س 

اليافعي،  ح�سن  علي  �سالح  العميد  الــرابــعــة، 

باأي  اأنه مل ي�سب  اإىل  يف مديرية املعال، م�سريًا 

هذا  جـــراء  ب�سرية  خ�سائر  ت�سجل  ومل  اأذى، 

فاإن  للم�سدر الأمني،  التفجري الإرهابي. وطبقًا 

انفجار ال�سيارة املفخخة ا�ستهدف موكب العميد 

�سرطة  من  بالقرب  مروره  اأثناء  اليافعي  �سالح 

مبدينة  اليمني  ال�سرتاكي  احلــزب  ومقر  املعال 

للعمليات  رئي�سا  اليافعي  العميد  ويعمل  عــدن. 

الرابعة  الع�سكرية  باملنطقة  امل�سرتكة  الع�سكرية 

منذ العام 2012. 

ويف وقت قال وزير الدفاع اليمني: اإنهم يقاتلون 

من اأجل اإنهاء احلرب ولكنهم جاهزون للمعركة 

الع�سكرية اإذا اأ�سر احلوثيون عليها، اأكد ال�سفري 

اأن  الإريـــاين،  علي  يحيى  اإثيوبيا  لــدى  اليمني 

احلوثيني ي�سعون دائمًا لزعزعة ال�ستقرار، غري 

اأن ت�سكيل جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني جاء 

الإرهابية،  احلوثي  ممار�سات  لإيقاف  وقته  يف 

لبد  كان  �سيا�سيا  ا�ستحقاقا  هناك  اأن  اأن  مبينًا 

اأن يجُتخذ فر�سته ظروف مرحلة فكانت اخلطوة 

التوافقية التي خرجت بها امل�ساورات اليمنية – 

مب�ساعدة  ال�سيا�سية  مكوناته  كافة  بني  اليمنية 

له  وكـــان  ال�سرعية،  دعــم  حتــالــف  يف  الأ�ــســقــاء 

ال�سرعية  منظومة  �سياغة  اإعــادة  يف  كبري  اأثــر 

وقراراتها وفقا لظروف ومتطلبات املرحلة.

جمل�س  ت�سكيل  اإن  لـ"البالد":  الإريـــاين  وقــال 

م�سار  بلورة  خانة  يف  ي�سب  الرئا�سي  القيادة 

مل�سهد  ومــوحــد  جــامــع  جــديــد  وطــنــي  �سيا�سي 

نتج  ومبعرثة،  متعرثة  مظاهره  كانت  �سيا�سي 

اليمنية،  الأزمـــة  مــع  التعاطي  يف  �سعف  عنها 

والإن�سانية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  باأجنحتها 

اأن  اإىل  لفــتــًا  املا�سية،  احلـــرب  �ــســنــوات  طيلة 

الدبلوما�سية اليمنية مل تق�سر يف القيام بدورها 

م�سوؤوليتها  وحتــمــلــت  املــا�ــســيــة،  املــرحــلــة  يف 

الــوطــنــيــة كــامــلــة لــ�ــســرح الأزمـــــة واحلــــرب يف 

اليمن، رغم ال�سعوبات ب�سبب و�سع ا�ستثنائي 

ويف  والــيــوم  اجلميع،  به  ويح�س  يعي�سه  كــان 

اليمني  امل�سهد  يف  جديد  �سيا�سي  مارثون  ظل 

يف  اليمنية  الدبلوما�سية  م�سوؤولية  تت�ساعف 

تقدمي ق�سية اليمن باملحافل الدولية والإقليمية.

واأ�ساد الإرياين بجهود الدبلوما�سية ال�سعودية 

يف تقريب وجهات النظر والتوافق بني خمتلف 

املكونات اليمنية، موؤكدًا اأن هذه اجلهود كان لها 

امل�سهد  واإخــراج  اإجناز  ملمو�س وفعال يف  دور 

اجلــديــدة،  الــ�ــســورة  بــهــذه  اليمني  ال�سيا�سي 

جمل�س  مــن  عــلــيــه  نــعــول  "ما  اأن  اإىل  مــنــوهــًا 

امل�سوؤولية  يتحمل  اأن  الرئا�سي اجلديد،  القيادة 

اإىل  م�سريا  اليمني"،  ال�سعب  ــام  اأم التاريخية 

�سيواجهها  وا�ستحقاقات  �سعوبات  هناك  اأن 

لتجاوزها.  وحتمل  ب�سرب  تجُقابل  اأن  يفرت�س 

واأ�ساف: "هناك بالونات مفاجاآت قادمة تتطلب 

�سريطة  بحكمة؛  معها  والتعامل  لها  الحتياط 

ــرار جماعي حتــت عنوان  واإ�ــس عــزميــة  وجـــود 

روؤية  اأول(، وفق  )اليمن  األ وهو  ثابت وواحد 

اأبــنــاء  لكافة  حتفظ  ومــ�ــســوؤولــة  عــادلــة  وطنية 

ال�سعب اليمني الر�سا املطلوب حتت مظلة اليمن 

الكبري".

اأهمية  على  اإثيوبيا  لدى  اليمني  ال�سفري  و�سدد 

التحالف  دول  بعثات  مع  الدبلوما�سي  التن�سيق 

موؤكدا  والإقليمية،  الدولية  املحافل  يف  العربي 

اأن هذا اأمر مهم وحموري وهو ما �ساهدناه يف 

وا�ستمرار  الآن  ن�ساهده  ما  اأو  املا�سية  الفرتة 

اإل يف �سالح  التن�سيق ل ي�سب يف الأخري  هدا 

الــقــ�ــســيــة الــيــمــنــيــة؛ لأنــــه رافــعــة اأ�ــســا�ــســيــة يف 

ال�سعيد  على  اليمن  يف  واحلــرب  الأزمــة  اإدارة 

معركتنا  ك�سب  يف  اأ�سا�س  و�ــســرط  اخلــارجــي، 

الوطنية �سد امل�ساريع التخريبية يف اليمن.

كييف - البالد   

الأطل�سي رو�سيا مبزيد من  ال�سمال  توعد حلف 

لأوكرانيا،  اإ�ــســايف  بدعم  تعهده  مع  اخل�سائر 

ين�س  ""الناتو"  حللف  العام  الأمــني  قال  بينما 

�ستولتنربغ: اإن اأبواب احللف مفتوحة لن�سمام 

�سيكون  ــقــرار  ال اأن  مــوؤكــدا  والــ�ــســويــد،  فنلندا 

تاريخيا.

اأهدافها  قق  حتجُ مل  رو�سيا  اأن  �ستولتنربغ،  واأكد 

مبوا�سلة  وتعهد  اأوكرانيا،  يف  ال�سرتاتيجية 

الناتو دعم اأوكرانيا يف مواجهة رو�سيا، م�سريا 

احلرب،  يف  النت�سار  كنها  ميجُ اأوكرانيا  اأن  اإىل 

احلرب  اإن  اأملانيا:  خارجية  وزيــرة  قالت  فيما 

اأثــبــتــت اأهــمــيــة حلف  الــرو�ــســيــة على اأوكــرانــيــا 

الناتو، م�سددة على �سرورة احلفاظ على الأمن 

الأوروبي اجلماعي.

الأملانية  اخلــارجــيــة  وزيـــرة  قــالــت  جانبها،  مــن 

اأنــالــيــنــا بــربــوك: اإن الــو�ــســع الأمــنــي احلــايل 

ي�ستدعي العمل على تقوية حلف الناتو �سيا�سيا 

بان�سمام  ترحيبا  هناك  اأن  معتربة  وع�سكريا، 

ال�سويد وفنلندا اإىل احللف.

ــيــة يف  ــرو�ــس ودخـــلـــت الــعــمــلــيــة الــعــ�ــســكــريــة ال

توا�سل  حيث  ــــ82،  ال يومها  اأمــ�ــس  اأوكــرانــيــا، 

التحتية  البنية  مواقع  تدمري  الرو�سية  القوات 

الــعــ�ــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة، وحتـــريـــر اأرا�ـــســـي 

باإمداد  الغربية  القوى  ت�ستمر  فيما  دونبا�س، 

نقلت  الــتــطــورات،  اآخـــر  ويف  بال�سالح.  كييف 

م�ست�سار عمدة  عــن  الأوكــرانــيــة  الأنــبــاء  وكــالــة 

بــداأت  الرو�سية  الــقــوات  اإن  قــولــه:  مــاريــوبــول 

ا�ستخدام قذائف حارقة �سد اجلنود الأوكرانيني 

اأفادت  اآزوف�ستال. وكانت الوكالة قد  يف م�سنع 

600 جندي  بــوجــود حـــوايل  �ــســابــق  يف وقـــت 

امل�سنع  خمــابــئ  يف  خــطــرية  بــجــروح  م�سابني 

امل�ساعدة  على  احل�سول  ميكنهم  ول  املحا�سر، 

باأن  اأفاد م�سوؤول حملي  بينما  املنا�سبة،  الطبية 

منطقة  يف  ع�سكرية  من�ساآت  ا�ستهدفت  غــارات 

لفيف  حــاكــم  ـــاد  اأف فيما  ــا،  ــي اأوكــران غــرب  لفيف 

من�ساأة  ا�ستهدفت  �سواريخ   4 بــاأن  الأوكرانية 

ع�سكرية قرب احلدود مع بولندا.

الربيطانية  الدفاع  وزارة  اأفــادت  فيما  ذلك  ياأتي 

تاأخرت يف  دونبا�س  الرو�سية على  العملية  باأن 

حتقيق  يف  ف�سلت  رو�سيا  واأن  اأهدافها،  حتقيق 

انت�سارات ع�سكرية على الأر�س ال�سهر املا�سي، 

مع ترجيح فقدان رو�سيا لثلث قواتها املقاتلة يف 

اأوكرانيا.

جولة مفاوضات جديدة 
لحل الخالفات الليبية

مصر.. تصفية
إرهابيين في سيناء

القاهرة - البالد

و�سط حماولت اأممية م�ستمرة حلل 

الأزمة الليبية، انطقت اأم�س )الأحد( 

يف الــعــا�ــســمــة املــ�ــســريــة الــقــاهــرة، 

جــولــة جــديــدة مــن املــفــاو�ــســات بني 

للدولة،  الأعــلــى  واملجل�س  الــربملــان 

توافقية  د�ــســتــوريــة  قــاعــدة  لــو�ــســع 

ت�ساعد على تي�سري اإجراء انتخابات 

يف البالد واإنهاء النزاع على ال�سلطة 

ـــــدان من  ـــالد. ويـــ�ـــســـارك وف ـــب ال يف 

هذه  يف  ــة  ــدول ال وجمل�س  الــربملــان 

اأيام،  لعدة  التي �ست�ستمر  املحادثات 

يتم خاللها البحث عن حل للخالفات 

كانت  التي  والد�ستورية،  القانونية 

اأحد اأ�سباب انهيار خطة النتخابات 

املا�سي،  العام  دي�سمرب من  �سهر  يف 

الذي  الجتماع-  هــذا  يجري  بينما 

وبرعاية  املتحدة  الأمم  عليه  ت�سرف 

م�سرية- و�سط اآمال كبرية بحدوث 

تـــوافـــق بـــني الـــطـــرفـــني واخلـــــروج 

تنظم  د�ستورية  اأطــر  حــول  باتفاق 

اخلالفات  رغــم  النتخابات،  عملية 

يف  الــكــبــرية  والــتــبــايــنــات  العميقة 

اإ�ـــســـافـــة اإىل  ــــــــروؤى،  املـــواقـــف وال

انق�سام الطرفني بني حكومتي فتحي 

با�ساغا، وعبد احلميد الدبيبة.

وظــهــرت اخلـــالفـــات خـــالل اجلــولــة 

عقدت  الــتــي  املــحــادثــات  مــن  الأوىل 

مــنــتــ�ــســف الــ�ــســهــر املـــا�ـــســـي، حيث 

قاعدة  �سياغة  الدولة  جمل�س  يدعم 

انتخابات،  اإىل  تف�سي  د�ــســتــوريــة 

ن�سو�س  تعديل  الربملان  يريد  بينما 

للتعديل  وفقا  الد�ستور  يف  خالفية 

ــتــاء  ــف ــت ــال�ــس ــــم طــــرحــــه ل ــــــــــ12، ث ال

ال�سيا�سية  احلــيــاة  ينظم  كد�ستور 

م�ست�سارة  دعت  فيما  والنتخابات، 

الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ليبيا، 

�ستيفاين وليامز، اإىل �سرورة تقدمي 

اللجنة امل�سرتكة من الربملان والأعلى 

الد�ستوري  بامل�سار  املعنية  للدولة 

نتائج ملمو�سة خالل جولتها الثانية 

من املحادثات يف القاهرة.

�سيناء - البالد

 4 ت�سفية  املــ�ــســري،  اجلــيــ�ــس  اأكــــد 

اإرهـــابـــيـــني بــ�ــســمــال �ــســيــنــاء اأمــ�ــس 

)الأحد(، م�سريًا اإىل اأنه مت حما�سرة 

وتــدمــري عــدد مــن الــبــوؤر الإرهــابــيــة، 

املتطرفة  العنا�سر  تتخذها  الــتــي 

الإرهابية،  عملياتها  لتنفيذ  مــركــزًا 

املا�سية،  اأيـــام  الثالثة  خــالل  وذلــك 

حـــيـــث جنـــحـــت الــــقــــوات اجلـــويـــة 

3 عـــربـــات دفـــع ربــاعــي  ــدمــري  يف ت

�سيناء  ب�سمال  الأوكـــــار  مــن  وعـــدد 

يف  الإرهابية  العنا�سر  ت�ستخدمها 

قوات  اإن  وقــال:  خمططاتها.  تنفيذ 

تدمري  مــن  متكنت  ــقــانــون  ال اإنـــفـــاذ 

عربة دفع رباعي مموهة ت�ستخدمها 

مهاجمة  يف  الإرهـــابـــيـــة  الــعــنــا�ــســر 

اآر بي جي   2 القوات، كما مت �سبط 

و3 ر�سا�سات متعددة وم�سد�س و60 

الع�سكري:  املتحدث  وتــابــع  طلقة. 

القتلى  جثث  على  التحفظ  مت  اإنـــه 

حال  لذويهم  لت�سليمها  الإرهــابــيــني 

التعرف عليهم، م�سريًا اإىل اأنه خالل 

بقرية  واملــداهــمــة  التفتي�س  اأعــمــال 

املقاطعة عرثت القوات على عدد من 

وكميات  الأنـــواع  خمتلفة  الأ�سلحة 

الأعرية،  خمتلفة  الذخائر  من  كبرية 

وعـــدد مــن اخلــــزن، بــالإ�ــســافــة اإىل 

عدة للتفجري وحزام  عبوات نا�سفة مجُ

حتتوي  الأجــولــة  مــن  وعــدد  نا�سف 

 ،TNT النفجار  �سديدة  مادة  على 

للتفجري،  مــعــدة  كهربائية  ودوائــــر 

الإعا�سة،  مــواد  من  كبرية  وكميات 

توب  لب  و3  حمــمــول،  هاتفا  و21 

امل�سري  اجلي�س  ومتــكــن  وتــابــلــت. 

املــا�ــســيــة مــن ت�سفية  ــــام  الأي خـــالل 

�سيناء،  يف  مبداهمات  اإرهابيًا   23

يف مناطق رفح وال�سيخ زويد، وذلك 

بعد اأيام من اإحباط اجلي�س هجوما 

اإحـــدى حمــطــات رفع  اإرهــابــيــا على 

املياه مبنطقة غرب القناة.
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جدة - عبدالهادي املالكي                         

ك�سف املركز الوطني للأر�ساد اأن حمافظة جدة �سجلت اأم�س اأعلى 

درجة حرارة على  م�ستوى اململكة بـ  48.3 درجة مئوية، يف حني 

�سجل مر�سد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاين اأعلى درجة حرارة.

اأن  لـ"البلد"  اأكــد  القحطاين  ح�سني  للمركز،  الر�سمي  املتحدث   

مكة  منطقة  بــاأن  �سابقا  بيانا  اأ�سدر  قد  للأر�ساد  الوطني  املركز 

املكرمة ومنطقة املدينة املنورة، �سوف ت�سهد موجة طق�س حار 

اأعلى درجات  اأن ت�سجل  حتى اليوم االثنني؛ حيث من املتوقع 

للحرارة على م�ستوى اململكة. وقال: رغم اأننا الزلنا يف ف�سل 

الربيع اإال اأن هذه تعترب اأوىل موجات احلر.  وبني اأن  ف�سل 

اأن  الطبيعي  فمن  يوليو،  اأول  يف  يدخل  اأر�ساديًا  ال�سيف 

اإىل  تبداأ احلــرارة يف االرتــفــاع  خلل هذه االأيــام و�سوال 

الربيع  ف�سل  اإن  قال:  الغبار  موجة  وعن  ال�سيف.   ذروة 

عادة ما ي�سهد تقلبات جوية وموجات غبار، و�سوف يكون 

هناك حتديث يف املركز با�ستمرار، وعلى مدار 24 �ساعة 

جلميع احلاالت اجلوية، ومنها موجات الغبار.   وكان 

احل�سيني،  عبدالعزيز  واملــنــاخ،  الطق�س  يف  الباحث 

"تويرت"  قد اأو�سح، عرب ح�سابه الر�سمي على موقع 

مناطق  بع�س  فيه  �سهدت  اأمــ�ــس  يــوم  اأن 

اململكة رياحا تراوحت من املتو�سطة 

تبوك  على  للغبار  القوية مثرية  اإىل 

�سهدت   كما  واجلــــوف،  وال�سمالية 

اأجــــزاء مــن مــكــة  املــكــرمــة واملــديــنــة 

وجــازان  وع�سري  والباحة  املــنــورة  

ن�سطة  ريــاحــا  وال�سرقية"، 

مثرية للغبار.

األرصاد: طقس جدة يالمس الـ 50 درجة مئوية

جدة- خالد بن مر�ضاح              

اخلا�سة  االإ�سرتاتيجية  تنفيذ  االأفـــلم  هيئة  توا�سل 

التي  وال�ساملة،  املتنوعة  مبادراتها  عــن  ف�سل  بها، 

القطاع،  تطوير  نحو  و�سحيحة،  اأوىل،  خطوة  ّثل  تمُ

مبختلف  ال�سعوديني  االأفــــلم  �ــســّنــاع  وتــكــني  ودعـــم 

تتلك  اململكة  اأن  خ�سو�سا  االإبــداعــيــة،  تخ�س�ساتهم 

ــواعــدة  املــقــومــات الــلزمــة الإطــــلق هـــذه الــ�ــســنــاعــة ال

ال�سعودية املبدعة  لتحقيق امل�ستهدف؛ �سواء باملواهب 

اإقليمية  �سينمائية  مهرجانات  يف  بجوائز  فــازت  التي 

ح�سورًا  حققت  التي  ال�سعودية  بــاالأفــلم  اأو  وعاملية، 

الذي  االإنتاجي  ملفتًا حمليًا ودوليًا، ف�سًل عن احلراك 

املمُلهم  املناخ  بف�سل  االأخــرية  ال�سنوات  يف  يتنامى  بداأ 

برامج  مع  وات�ساقا   .2030 اململكة  روؤية  �سنعته  الذي 

الهيئة واملبادرات اخلا�سة بها، فقد اأعلنت  الهيئة اأم�س 

عن تنظيم  ور�سة عمل يف م�سار املمار�سني واملحرتفني 

"�سّناع  برنامج  �سمن  ال�سينمائي"  "االإنتاج  بعنوان 

االأفلم"، وت�ستمر ملدة خم�سة اأيام بواقع ثلث �ساعات 

الربامج  حزمة  �سمن  وذلك  الريا�س،  مدينة  يف  يوميًا 

التدريبية التي تنظمها الهيئة دوريًا لتطوير املمار�سني 

واملواهب الوطنية االإبداعية يف القطاع ال�سينمائي.

ال�سينمائي  املــنــتــج  يقدمها  الــتــي  الــور�ــســة  وتــتــنــاول 

حبيب عطية حماور متعددة، منها: االإنتاج ال�سينمائي 

واالإنتاج  العمل،  طاقم  وت�سيري  واختيار  والتمويل، 

امل�سروع،  ت�سيري  طرق  جانب  اإىل  واالإبــداعــي،  التقني 

يف  ي�سهم  مبــا  ومــهــامــهــم،  االإنـــتـــاج  فــريــق  وم�سميات 

مداركهم  وتو�سيع  املجال،  هذا  يف  مبهاراتهم  االرتقاء 

االأفلم"  "�سناعة  برنامج  ويهدف  ال�سينمائية.  الفنية 

الوطنية  املــواهــب  اكت�ساف  اإىل  الهيئة  اأطلقته  ــذي  ال

وال�سينما،  االأفـــلم  �سناعة  جمــال  يف  والــفــذة  املبدعة 

والــــدورات  العمل  ور�ـــس  عــرب  وتــطــويــرهــا  وتنميتها 

الإحداث  املنا�سبة  الظروف  اإىل خلق  اإ�سافًة  التدريبية، 

وتر�سيخ  حمليًا،  االإبداعي  املجال  هذا  يف  نوعية  قفزة 

مبا  الفني  باملحتوى  واالرتــقــاء  ال�سعودي  احل�سور 

يحقق املعايري العاملية.

الريا�ض ـ البالد           

اأهــداف  البيئي،  للأمن  اخلا�سة  الــقــوات  ا�ستعر�ست 

اإنفاذ االأنظمة البيئية املتعلقة بحماية الطيور املهاجرة، 

وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للطيور املمُهاجرة. ونوهت 

اإىل اأن تلك اجلهود تهدف اإىل االإ�سهام يف املحافظة على 

االأحيائي،  التنوع  موؤ�سرات  وتعزيز  البيئي  التوازن 

وتلقيح النباتات.

يف  يمُ�ساعد  البيئية  االأنــظــمــة  تطبيق  اأن  اإىل  ولفتت 

ال�سيطرة على اأعداد القوار�س واحل�سرات، واملحافظة 

على قيمتها اجلمالية وال�سياحية، وحمايتها من خطر 

لتنمية  الوطني  املركز  �سلط  جانبه،  من  االنقرا�س.  

اأثـــر هــجــرة الطيور  الــفــطــريــة،  الــ�ــســوء على  احلــيــاة 

البيئية  وفوائدها  الرئي�سة،  وم�ساراتها  البيئة،  على 

للطيور  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  وذلــك  واالقت�سادية، 

املهاجرة الذي يوافق الـ14 من مايو من كل عام. واأكد 

املركز اأن هجرة الطيور من اأهم موؤ�سرات �سحة البيئة 

طائر  مليار   50 نحو  يقطع  حيث  االأحيائي،  وتنوعها 

بحثًا  حمــددة  هجرة  م�سارات  يف  الكيلومرتات  اآالف 

عن  بحثًا  اأو  الدافئة،  واالأمــاكــن  والتكاثر  الغذاء  عن 

اأماكن اأكرث اأمنًا الأع�سا�سها، كما اأنها حتمي الطيور من 

م�سارات  اأن  واأو�سح  والطفيليات.  االأمرا�س  انت�سار 

»م�سار  وهــي:  رئي�سة  م�سارات   4 اإىل  تق�سم  الهجرة 

يورواآ�سيا، وم�سار و�سط وجنوب اآ�سيا، وم�سار �سرق 

االأمريكيتني«،  بني  الهجرة  وم�سار  واأ�سرتاليا،  اآ�سيا 

انت�سارًا،  احليوانية  املجموعات  اأكــرث  من  تمُعد  حيث 

فهي موجودة يف كل البيئات من املناطق القطبية اإىل 

انت�سارها  يوؤثر  كما  وال�سحاري،  والغابات  اجلبال 

عــلــى تــوزيــع جمــمــوعــات حــيــوانــيــة اأخـــــرى. وتــقــدم 

املحافظة  اأهمها  البيئية،  الفوائد  من  الكثري  الطيور 

على التوازن البيئي من خلل �سمان �سلمة ال�سل�سل 

واحلد  اللقاح،  حبوب  ونقل  االأزهــار  وتلقيح  الغذائية 

على  بع�سها  تغذي  خــلل  مــن  االأمــرا�ــس  انت�سار  مــن 

للح�سرات  املفرط  التكاثر  النافقة، واحلد من  الكائنات 

والقوار�س. واأ�سار املركز اإىل اأن هجرة الطيور تقدم 

عوائد اقت�سادية وت�سهم يف انتعا�س ال�سياحة البيئية، 

لذلك  االقت�سادية  القيمة  اأن  اإىل  التقارير  ت�سري  حيث 

ت�سل اإىل 600 مليار �سنويًا، اإ�سافة اإىل االأثر الثقايف 

لهذه الظاهرة التي كتبت الكثري من الق�س�س والق�سائد 

واالأ�ساطري يف وجدان ال�سعوب التي تر بها.

الهجرة،  م�سارات  اأهــم  اأحــد  اململكة  �سمال  يف  وميــر 

حيث يعرب �سماءها اأكرث من 300 نوع من الطيور يف 

اأوقات وموا�سم خمتلفة، بع�س الطيور ت�ستقر للراحة 

التزاوج  مو�سم  ق�ساء  اأجــل  من  اأو  بالغذاء،  والتزود 

الــعــام على التلوث  والــتــكــاثــر. ويــركــز االحــتــفــال هــذا 

تــزداد  حيث  الــطــيــور،  هــجــرة  على  واأثــــره  ال�سوئي 

االأ�سواء ال�سناعية بن�سبة 2% �سنويًا، االأمر الذي يزيد 

وا�سطدامها  م�ساراتها  وفــقــدان  الطيور،  ارتــبــاك  من 

الذي  االأمــر  الليلي،  حتليقها  اأثناء  واالأبـــراج  باملباين 

اأمنًا.  اأكرث  م�ساراتها  جتعل  اإجــراءات  اتخاذ  ي�ستدعي 

كما تواجه الطيور يف هجرتها العديد من االأخطار مثل 

الكهرباء،  لل�سعق بخطوط  والتعر�س  ال�سيد اجلائر، 

والتلوث والت�سمم وفقدان املوائل الطبيعية، وتدهور 

املركز  الغابات، حيث و�سع  النباتي وانح�سار  الغطاء 

قوانني �سارمة حلمايتها من ال�سيد اجلائر، كما يعمل 

على حمايتها من التعر�س لل�سعق الكهربائي وغري ذلك 

من االأخطار.

ورشة عمل لتفعيل آليات اإلنتاج السينمائي

الحياة الفطرية: هجرة الطيور آلية للتوازن البيئي

سعودي يمشي 35 
يوما على قدميه دعما 

للسياحة الداخلية 

جدة ـ البالد                   

يف  بحرفية  جهودها  ال�سياحة  وزارة  توا�سل   

ال�سباب  وا�ستقطاب  ال�سياحية  الــربامــج  تفعيل 

قــطــاعــات  يف  للعمل  اجلــنــ�ــســني  مــن  الــ�ــســعــودي 

ال�سياحة املختلفة؛ وذلك توافقا مع الروؤية 2030 

قطاع  يف  بالعمل  ال�سعودي  ال�سباب  يهتم  فيما   ،

ال�سياحة والرتويج لها ب�سورة ديناميكية. 

ومـــن الــ�ــســبــاب الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى الــرتويــج 

الــذي  �سكري،  نايف  ال�ساب  الداخلية  لل�سياحة 

انطلق يف  رحلة ت�ستمر ملدة 35 يومًا �سريًا على 

االأقدام، بهدف الرتويج لل�سياحة يف اململكة، حيث 

مدينة  اإىل  و�سواًل  كم   800 يقطع  اأن  املقرر  من 

ال�سعودية،  لل�سياحة  دعما  اجلنوب،  عرو�س  اأبها 

اآثــــار وتــــراث وثــقــافــة املنطقتني  اإبــــراز  وبــهــدف 

الغربية واجلنوبية.

عرو�س  من  بــداأت  التي  رحلته  اإن  �سكري:  وقــال 

احلجاز،  طريق  م�سار  تتخذ  جدة،  االأحمر  البحر 

االأرقــام  حتطيم  نحو  م�سواره  يف  ال�سابعة  وهي 

القيا�سية، وتقام برعاية اإحدى ال�سركات الفتًا اإىل 

ال�سابقة،  ال�ست  اآالف كم يف رحلته   3 اأنه ق�سى 

اململكة  روؤيــة  يف  امل�ساركة  على  اأهدافه  وتركزت 

ــراز  اإب مــع  امل�سي،  ريا�سة  ثقافة  ون�سر  امللهمة، 

ال�سياحة يف اململكة، والرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على 

الرتاث واالأثار والثقافة يف كل منطقة ي�سري اإليها.

عرب  رحــلتــه  تفا�سيل  ت�سجيل  �سكري  واعــتــاد 

�سبكة  على  ون�سرها  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

مكة  االأوىل  رحلته  بداأ  حيث  العاملية،  اليوتيوب 

املكرمة اإىل املدينة املنورة، ثم قطع الرحلة الثانية 

من جدة اإىل مدينة امل�ستقبل م�سيًا على االأقدام يف 

اإىل  املكرمة  مكة  من  الثالثة  رحلته  وجــاءت    28

انطلق  ثم   ،91 الوطني  اليوم  مع  بالتواكب  جدة 

من جدة اإىل العل م�سيًا على االأقدام ملدة 22 يوما 

رحلته  اأمــا  والــفــنــي،  الثقايف  مو�سمها  حل�سور 

اخلام�سة فكانت االأ�سهل �سريًا من كورني�س جدة 

العمرة  رحلة  واأخريًا  ال�سمايل،  وحتى  اجلنوبي 

اإىل  االأقــدام  االأحمر م�سيًا على  البحر  من عرو�س 

مكة املكرمة.

االأطــول  الرحلة  بخو�س  �سعادته  �سكري  واأبــدى 

انطلقت  الــتــي  ــا  ــه اأب اإىل  جـــدة  مــن  مــ�ــســريتــه  يف 

اإنه  اليوتيوب،  عرب  بثه  فيديو  يف  وقــال  اأمــ�ــس، 

التي  لرحلته  عنوانا  اجلنوبية"  "اخلطوة  يتخذ 

حيث  يــومــًا،   35 ملــدة  وت�ستمر  كم   800 تتجاوز 

املناظر  اأجمل  ال�ستك�ساف  احلالية  بالرحلة  يقوم 

ال�سياحية والرتاثية يف مدينة اأبها.

مكة املكرمة ــ البالد              

البيئي خمالَفنينْ  القوات اخلا�سة للأمن    �سبطت 

اليمنية،  اجلن�سية  مــن  مقيمني  البيئة  لنظام 

من  مكعب  مــرت   )400( وبيعهما  لتخزينهما 

تطبيق  ومت  جـــدة،  حمافظة  يف  املحلي  الفحم 

الكميات  وت�سليم  بحقهما،  النظامية  االإجــراءات 

البيئة  بــــوزارة  املخت�سة  للجهات  امل�سبوطة 

واملياه والزراعة.

الفحم  اأو بيع  اأن عقوبة تخزين  القوات    واأكدت 

لكل  ريــال  األــف   )16( اإىل  ت�سل  غرامة  املحلي، 

حــاالت  اأي  عــن  االإبـــلغ  على  حاثة  مكعب،  مــرت 

تثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية على 

والريا�س،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم 

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

باعة الفحم المحلي 
في قبضة األمن 
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الريا�ض- البالد
ــعــودي  ــس ــ� اأعــــلــــن االحتـــــــاد ال
لـــا�ـــســـكـــوا�ـــش عــــن فـــتـــح بـــاب 
اململكة  بــطــولــة  يف  املــ�ــســاركــة 
املفتوحة خال الفرتة من 19 - 

21 من مايو اجلاري.
ماعب  على  البطولة  وتــقــام 

نادي الريا�ش مب�ساركة عدد من 
االأندية  يف  امل�سجلني  الاعبني 

والاعبني الهواة.
وتاأتي البطولة يف ظل حر�ش 
احتـــاد اال�ــســكــوا�ــش عــلــى ن�سر 
اللعبة بني املهتمني وزيادة عدد 

املمار�سني لها.

"االسكواش" يفتح باب المشاركة بالبطولة المفتوحة

العبة أخضر قدم السيدات فرح جفري:

 ميسي ألهم الماليين وسعدت بلقائه
“نادي.. عيد”

كياٌن عظيم.. ُم�سرعٌة اأبوابه.. �سماوؤه 
�سافية.. رجاله من ذهب. 

اأ�سماوؤهم؛  ذكرت  اإن   .. ِعظام  قادة  له 
كفاك ذلك عن الو�سف والتعب.

ـــدت اأبـــوابـــه. تــلــبــدت �ــســمــاوؤه،  اأُو�ـــس
ومع  ورحيل..  بقاء  بني  فيه  وانق�سموا 

من غلب.
ين�سدون  )اأنفع(.  الأنه  بالبقاء  ينادون 
واإعطاء  املنهجي  والعمل  اال�ستقرار  به 
ثم  والــديــون،  امل�ساكل  حللحلة  الفر�سة 
ويلقون  حني،  بعد  ولو  االأحكام  اإ�سدار 
من  اأن  رغــم  �سبق(  مــن  عــلــى)  بالائمة 
ـــادون بــبــقــائــهــم كـــانـــوا �ــســمــن) من  ـــن ي

�سبق(!! 
الأنه)االأنفع(  بالرحيل  ينادي  ومثلهم 
ــواقــع احلــــايل، و تــردي  ــال يــحــكــمــون ب
وحدوث  الهبوط  ويخ�سون  االأو�ــســاع، 
ال  ع�سوائي  عمل  ِنــتــاج  وذلــك  الــكــارثــة، 
ـــة  االإداري اخلـــرات  اأب�سط  على  يرتكز 
تولوا  اأن  �سبق(   ( حيث  الريا�سية؛  و 

املهمة ومل جتد معهم ) نفعًا (!!
ــقــاء، هل  ــب ــاأل: يــا فــريــق ال ــ�ــس وهــنــا ن

ت�سمنون البقاء؟!
ويا فريق الرحيل، من هو البديل؟! 

ومن العايدين .. و يارب من الفايزين. 

حممد عبدالله احلارثي

جدة – البالد
جفري  فرح  ال�سعودية  القدم  كرة  جنمة  اأهدت 
ال�سعودي  املنتخب  مــع  بها  اخلــا�ــش  القمي�ش 
االأرجنتيني  العاملية  الكرة  جنم  اإىل  لل�سيدات 
ليونيل مي�سي يف ختام زيارته اإىل اململكة، حيث 
حل �سيفا على عرو�ش البحر االأحمر جدة، وزار 
اأ�سدقائه،  بع�ش  مع  )البلد(  التاريخية  املنطقة 
مواطنه  جرمان،  �سان  باري�ش  يف  زميله  ومنهم 

عن  ر�سميا  يعلن  اأن  قبل  بــاريــديــ�ــش،  لــيــانــدرو 
اختياره �سفريا لل�سياحة ال�سعودية.

الر�سمي يف تويرت:  وكتبت فرح على ح�سابها 
"كرت واأنا اأتفرج على اإبداع مي�سي يف امللعب. 
املايني، بطريقة  األهم  ما  يلهمني، زي  كان  داميًا 
اأتيحت  قد  اأنــه  �سعيدة  جــدًا  املبهر.  واأدائــه  لعبه 
به  واأرحــب  مي�سي  ليونيل  اأقابل  اأن  الفر�سة  يل 
ك�سفري لل�سياحة يف ال�سعودية، و�سكرا األف �سكر 

لكل من دعمني يف م�سواري الكروي".
اأحرزهما  اللذين  الهدفني  على  فرح  علقت  كما 
مــيــ�ــســي يف مــــبــــاراة بـــاريـــ�ـــش �ـــســـان جــرمــان 
بــعــبــارة:  الفرن�سي  بـــالـــدوري  مونبلييه  اأمــــام 

"ماي�سرتو".
ي�سار اإىل اأن فرح اختريت اأي�سا �سمن النجوم 
العامليني يف منا�سبة اإطاق الكرة الر�سمية لكاأ�ش 
العامل 2022 يف قطر، التي حملت ا�سم )الرحلة(.

اآلسيوي يؤكد استخدام )الفار( في 
دوري األبطال وكأس آسيا تحت 23 عاما

جدة – هالل �سلمان
اأكـــد االحتــــاد االآ�ــســيــوي 
ــكــرة الــقــدم الـــعـــودة اإىل  ل
ا�ـــســـتـــخـــدام تــقــنــيــة حــكــم 
)الــفــار(  امل�ساعد  الفيديو 
من  االإق�سائية  االأدوار  يف 
حيث  اآ�سيا؛  اأبطال  دوري 
�سيعاود العمل بها يف دور 
مباريات  مــن  بـــدءا   16 ـــ  ال
التي  الــقــارة  �سرق  منطقة 
اأغ�سط�ش  �سهر  يف  �ستقام 

املقبل.
املرة  هذه  تكون  و�سوف 
التي  التوايل  على  الثالثة 
يتم فيها تطبيق هذا النظام 
من  االإق�سائية  االأدوار  يف 
ــارة  الــبــطــولــة االأهــــم يف ق
اآ�سيا على م�ستوى االأندية.
القاري  االحتــاد  اأكــد  كما 

يف  اأي�سا  �ستطبق  ــفــار(  )ال تقنية  اأن 
نهائيات  خال   32 الـ  املباريات  جميع 
يف   2022 عامًا   23 حتت  اآ�سيا  كاأ�ش 
الفرتة  خــال  تقام  التي  اأوزبك�ستان، 

من 1 اإىل 19 يونيو املقبل.
وكانت الن�سخة املا�سية من البطولة 
عام 2020 يف تاياند، �سهدت تطبيق 
جميع  يف  امل�ساعد  الفيديو  حكم  تقنية 
املـــبـــاريـــات، حــيــث �ــســيــتــم ا�ــســتــخــدام 

ـــــ 4 يف  ال الـــنـــظـــام يف املـــاعـــب  هــــذا 
اأوزبك�ستان، علمًا باأن هذه املرة االأوىل 
التي تقام فيها البطولة مبنطقة و�سط 

اآ�سيا.
ــار االحتـــاد االآ�ــســيــوي اإىل اأنــه  ــس واأ�
اعتبارًا  )الفار(  تقنية  ا�ستخدام  جرى 
لل�سيدات  اآ�سيا  كــاأ�ــش  نهائي  ربــع  مــن 
من  عــدد  جانب  اإىل  الهند،  يف   2022
لكاأ�ش  االآ�سيوية  الت�سفيات  مباريات 
عــدد  لي�سل  قــطــر،  يف   2022 ــعــامل  ال

ــات الــتــي يــتــم ا�ــســتــخــدام هــذا  ــاري ــب امل
 23 حتت  اآ�سيا  كاأ�ش  بعد  فيها  النظام 
اأكـــر من  اأوزبــكــ�ــســتــان، اإىل  عــامــًا يف 

150 مباراة.
لكرة  االآ�سيوي  اأن االحتاد  اإىل  ي�سار 
الـــقـــدم نــظــم جمــمــوعــة مـــن الـــــدورات 
با�ستخدام  اخلا�سة  العمل  وور�ــســات 
تقنية حكم الفيديو امل�ساعد، با�ستخدام 
ل�سمان  وذلــك  مبا�سر،  حمــاكــاة  نظام 

توفري اأف�سل املعايري يف التحكيم.

اليوم.. انطالق دورة األلعاب الخليجية بالكويت
جدة- البالد

االألعاب  دورة  مناف�سات  اليوم  تنطلق 
ــثــة، الــتــي  ــال ــث الــريــا�ــســيــة اخلــلــيــجــيــة ال
اجلــاري   31 حتى  الكويت  ت�ست�سيفها 
برعاية �ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت 
ال�سيخ نواف االأحمد ال�سباح، ومب�ساركة 
اأكر من 1700 ريا�سي وريا�سية ميثلون 
والبحرين  وقطر  وال�سعودية  االإمـــارات 

وعمان والكويت امل�سيفة. 
لعبة   16 يف  الــريــا�ــســيــون  يــتــنــافــ�ــش 
ريا�سية، منها 6 األعاب لل�سيدات اللواتي 

للمرة  اخلليجية  ــــدورة  ال يف  يــ�ــســاركــن 
االأوىل. 

مناف�سات  تنطلق  اأن  املــقــرر  مــن  ــان  وك
اللجنة  لــكــن  املــا�ــســي،  ــــدورة اجلــمــعــة  ال
اأيام  ثاثة  تاأجيلها  قررت  العليا  املنظمة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  وفــاة  على  حــدادا 
العربية  االإمــارات  دولــة  رئي�ش  نهيان  اآل 
مناف�سات  االأول  اليوم  وي�سهد  املتحدة.  
يف األــعــاب الــقــوى لــلــرجــال والــ�ــســيــدات، 
وال�سيدات،  للرجال  ال�ساالت  قدم  وكرة 

وكرة ال�سلة.
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اإلدارة تبحث البقاء في جدة بعد النهائي الكبير 

إصابات الهالل.. صداع يؤرق دياز 

الريا�س - حممد اجلليحي 
للمباراة  ا�ستعداداته  الهالل  يوا�سل فريق 
النهائية على كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني 
الفيحاء  فــريــق  اأمـــام  املقبل  اخلمي�س  يــوم 
الريا�سية  عبدالله  امللك  مدينة  ملعب  على 

جدة.   "اجلوهرة" يف 
وي�سعى االأزرق العا�سمي لتحقيق الثالثية 
بعد ح�سوله على بطولة دوري اأبطال اآ�سيا، 
وكاأ�س ال�سوبر ال�سعودي، و�سم كاأ�س امللك 
على  لــالحتــاد  الــكــبــرة  مناف�سته  مــع  لهما 

بطولة كاأ�س دوري االأمر حممد بن �سلمان 
للمحرتفني. 

وقد �سهدت تدريبات الهالل تواجد رئي�س 
الـــنـــادي فــهــد بـــن نـــافـــل، الــــذي اجــتــمــع مع 
املدرب االأرجنتيني رامون دياز وناق�سه يف 
�سهدتها  التي  التغيرات  بعد  الفريق  اأمــور 
روزنامة الدوري، اإثر وفاة ال�سيخ خليفة بن 

العربية املتحدة  االإمــارات  زايد رئي�س دولة 
الريا�سي يف  الن�ساط  الله" وتوقف  "رحمه 

اململكة.  
بعد  مبا�سرًة  الهاليل  الفريق  عودة  وتاأكد 
نهاية مباراة الكاأ�س اأمام الفيحاء للريا�س؛ 
االحتاد  اأمــام  املنتظر  للكال�سيكو  ا�ستعدادًا 
يف جدة بعد تاأجيله اإىل يوم االثنني 5/23، 

ـــراع  وحـــر�ـــس اجلـــهـــاز الــطــبــي عــلــى االإ�ـــس
ــابــني؛ الــرازيــلــي  بـــعـــودة الــالعــبــني املــ�ــس
البليهي  وعلي  الــدو�ــســري  و�ــســامل  بــريــرا، 
كاًل  الهالل  �سيفتقد  ال�سهراين" فيما  ويا�سر 
كاريلو  ــبــرويف  وال ال�سهري  �سالح  من" 
والكوملبي كويالر وعبداالإله املالكي ومتعب 

املفرج" حتى نهاية املو�سم. 

ليفربول يكمل الثنائية ويؤكد عقدته لتشلسي
جدة – هالل �سلمان

قطع فريق ليفربول ن�سف امل�سوار نحو 
تتويجه  بعد  تاريخية  ربــاعــيــة  حتقيق 
ت�سل�سي  حــ�ــســاب  عــلــى  اإجنــلــرتا  بــكــاأ�ــس 
بركالت الرتجيح )6-5( اأم�س االأول على 

ملعب وميبلي بلندن.
"البلوز"  على  تفوقهم  "الريدز"  كــرر 
يف ثاين نهائي كاأ�س حملية هذا املو�سم، 
الرتجيح، حيث  ذاتها، ركالت  وبالطريقة 
االإجنليزية  الــرابــطــة  بكاأ�س  قبلها  تــوج 
فراير  يف   )10-11( بنتيجة  املحرتفة 

املا�سي.
حممد  امل�سري  النجم  فــريــق  ويــواجــه 
�سالح نظره ريال مدريد يف نهائي دوري 
اأوروبــا يوم 28 مايو اجلاري يف  اأبطال 
يــزال  وال  بــاريــ�ــس،  الفرن�سية  العا�سمة 

مع  االإجنليزي  الـــدوري  لقب  على  يقاتل 
مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب الذي يتقدم 

عليه بفارق 3 نقاط قبل اآخر جولتني.
ورغم خروج �سالح م�سابا من مواجهة 
النهائي، اإال اأنه طماأن حمبيه باأنه �سيكون 
االأبــطــال،  دوري  نهائي  خلــو�ــس  جــاهــزا 
له  بالن�سبة  خا�سا  حتــديــا  ي�سكل  الـــذي 
م�سابا   2018 عــام  نهائي  غــادر  اأن  بعد 
قائد  رامــو�ــس  �سرخيو  مــن  تــدخــل  بعد 
اإ�سابة  اأن  النادي  اأكد  كما  حينها،  الريال 

الهولندي فان دايك لي�ست مقلقة.
اأما املدرب االأملاين يورغن كلوب فكر�س 
تــومــا�ــس توخيل،  تــفــوقــه عــلــى مــواطــنــه 
حتت  بطولة  �ساد�س  اإىل  "الريدز"  وقــاد 
الدوري  لقب  قبل  من  حقق  حيث  اإ�سرافه 
االإجنليزي وكاأ�س الرابطة ودوري اأبطال 

االأوروبي وكاأ�س  ال�سوبر  اأوروبا وكاأ�س 
العامل لالأندية، موا�سال جناحاته الرائعة 
التتويج  اإىل  اأعــــاده  حيث  ليفربول  مــع 
عامًا،   16 غياب  بعد  اإجنلرتا  كاأ�س  بلقب 
بقيادته  االأبــطــال  دوري  يف  فعلها  بعدما 
للمرة   2019-2018 مو�سم  اللقب  اإىل 
مو�سم  والـــدوري  عــامــًا،   14 منذ  االأوىل 
2019-2020 للمرة االأوىل منذ 30 عامًا، 
 10 منذ  االأوىل  للمرة  الــرابــطــة  وكــاأ�ــس 

اأعوام.
ليفربول الذي حقق كاأ�س اإجنلرتا للمرة 
ت�سل�سي  رقــم  عــادل  تاريخه،  يف  الثامنة 
عدد  يف  توتنهام  االآخر  اللندين  والفريق 
االألقاب يف امل�سابقة، بفارق 6 األقاب خلف 
اأر�سنال حامل الرقم القيا�سي، ومان�س�سرت 

يونايتد الثاين بر�سيد 12 لقبًا.

رعاية نفخر بها 
وحضور نتشرف به 

حامت العطرجي

والــدنــا وقائدنا  مــن  رعــايــة كرمية  حتــت 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مـــوالي 
حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
العهد  ويل  �سيدي  �سمو  وح�سور  الله، 
حفظه  �سلمان،  بن  حممد  االأمــر  االأمــني 
ـــه، لــنــهــائــي كـــاأ�ـــس خـــــادم احلــرمــني  ـــل ال
 -  2021 الريا�سي  للمو�سم  ال�سريفني 
اخلمي�س  يــوم  يقام  �سوف  الــذي   2022
الــهــالل  فــريــقــي  بــني  2022م  مــايــو   19
والفيحاء على ملعب مدينة امللك عبدالله 
واعتزاز  فخر  م�سدر  بجدة،  الريا�سية 
وطننا  يف  الريا�سيني  جلميع  وت�سريف 
الغايل، وتكرمي الأبناء هذا الوطن املعطاء 
توليه  ــذي  ال الــالحمــدود  للدعم  وامــتــداد 
للقطاع  الله،  حفظها  الر�سيدة،  قيادتنا 
ب�سكل  القدم  ولكرة  عام  ب�سكل  الريا�سي 
الله،  حفظها  القيادة،  اإن  حيث  خا�س؛ 
بالدعم واملـــوؤازرة جلميع  اأبــدًا  مل تق�سر 
من  حتقق  ما  الله،  وبف�سل  الريا�سيني، 
اإيــجــابــيــة يف جميع  اإجنـــــازات ونــتــائــج 
ال�سخي  بالدعم  اأتى  الريا�سية  املجاالت 
�سبحانه  الله  توفيق  بعد  منها،  والكبر 
بهذا  الريا�سيني  جلميع  فهنيئًا  وتعاىل، 
الكرمية  الــرعــايــة  وهـــذه  العظيم  الــدعــم 
فبح�سور  الكبر،  الريا�سي  احلدث  لهذا 
حممد  االأمـــر  العهد  ويل  �سيدي  �سمو 
خا�سر  يوجد  ال  الله،  حفظه  �سلمان،  بن 
الــ�ــســالم  �ــســرف  اإن  املـــبـــاراة، حــيــث  يف 
االأغلى  البطولة  هو  الكرمي  �سموه  على 

وال�سرف العظيم.

@alotorgy : تويرت

الغدير الخالد 
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 »الغذاء والدواء«... مركز دولي  في مجال المستلزمات الطبية
الريا�ض ـ البالد 

اختيار  جتديد  على  مــوؤخــًرا  العاملية  ال�سحة  منظمة  وافقت 
الــدويل يف جمال  للتعاون  مركًزا  والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة 
االأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ملدة اأربعة اأعوام، مع املوافقة على 
حتويل املركز االإقليمي اإىل مركز عاملي يغطي منطقة �سرق البحر 
العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعــمــال  واأفريقيا،  املتو�سط  االأبي�ض 
"الهيئة"  م�ساهمة  اإىل  املركز  دولــًيــا.ويــهــدف  والفنية  العلمية 
االأجــهــزة  وتنظيم  رقــابــة  مبــجــال  النا�سئة  الـــدول  م�ساعدة  يف 

املجاالت  يف  خرباتها  مــن  واال�ستفادة  الطبية،  وامل�ستلزمات 
التنظيمية والرقابية املختلفة يف االأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

واأو�سح نائب الرئي�ض التنفيذي لقطاع االأجهزة وامل�ستلزمات 
الطبية بالهيئة املهند�ض علي ال�سلعان، اأن القرار جاء بعد اجلهود 
الفرتة  خالل  ال�سعودية  العربية  اململكة  بها  قامت  التي  الكبرية 
)كوفيد19-(،  كورونا  جائحة  فرتة  اأثناء  ا  خ�سو�سً املا�سية، 
وتتويًجا مل�ساهمة املركز الفّعالة عرب خمت�سي "الغذاء والدواء" 
لبناء  التدريبية  والـــدورات  التعليمية  الور�ض  من  العديد  بعقد 

القدرات الت�سريعية لعدٍد من الدول املختلفة يف قارة اأفريقيا.
�سمن  املتقدمة  اململكة  مكانة  لتعزيز  اخلــطــوة  هــذه  وتــاأتــي 
اجلهات الرقابية املختلفة عاملًيا، واجلهود الدولية التي تقوم بها 
يف جمال رقابة وتنظيم االأجهزة وامل�ستلزمات الطبية من خالل 
وم�ساهمتها   ،)GHWP( العاملي  التجان�ض  ملنظمة  رئا�ستها 
كاملنظمة  املختلفة  ــيــة  الــدول املــنــظــمــات  مــع  الــفــّعــالــة  العملية 
العاملي  الطبية  االأجــهــزة  ومنتدى   )ISO( للتقيي�ض  الدولية 

.)IMDRF(

»نتفلكس« تطور 
تقنيات البث المباشر

»يوم ميالد«... دويتو بين جنات وسالمة»موجة جفاف« تضرب األرض

»حساب المواطن« 
يستقبل طلبات االعتراض

عروض مشوقة
ت�شتقبل حديقة الأمري ماجد زّوارها بالعديد من الأن�شطة الفنية والثقافية والرتفيهية امل�شوقة، التي تنا�شب خمتلف الأعمار. وي�شهد زوار احلديقة 
ا حّية، وفلكلوًرا ثقافًيا منوًعا، وفعاليات ترفيهية لالأطفال؛ من بينها العرو�ض التفاعلية، ومتاجر للت�شوق، ومنطقة كرنفال لعرو�ض التحدي  عرو�شً
ا فنية م�شوقة. وحتت�شن احلديقة م�شرًحا مفتوًحا  والألعاب، وجتربة بيت الرعب، كما �شت�شهد احلديقة كل يوم جمعة احتفالت ثقافية وعرو�شً

ا للفعاليات.   )ت�شوير: خالد بن مر�شاح(  يحتوي مدرًجا ي�شتوعب اأكرث من 1000 متفرج، واأر�شً

الريا�ض - البالد
يعتقد البع�ض اأن ارتفاع الكولي�سرتول يكون ب�سبب تناول الدهون امل�سبعة 
مثل  ال�سحية  غــري  الــعــادات  مــع  جنب  اإىل  جنًبا  املن�سبط  غــري  واملتحولة 
التدخني، بينما ك�سف اأطباء اأن هناك بع�ض العالمات التي ميكن اأن تظهر من 
النمو  اأن   ،"healthline" ملوقع  وفقًا  مبينني  القدمني،  اأخم�ض  اإىل  اأعلى 
ال�سمعي على الوجه قد يكون عالمة على ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم، 
وميكن اأن تكون هذه الروا�سب غري املوؤملة عبارة عن كولي�سرتول حتت اجللد 

وقد تظهر يف زوايا العني اأو االأنف.
ولفتوا اإىل اأن امل�ستويات العالية غري ال�سحية وغري االآمنة من LDL قد 
توؤدي اإىل ان�سداد ال�سرايني؛ مما قد يوؤدي اإىل حدوث �سكتة دماغية اأو نوبة 
قلبية، ميكن اأن تظهر عالماته على اليدين واملرفقني على �سكل نتوءات ناعمة 
بع�ض  ا  اأي�سً تظهر  قد  اأنــه  موؤكدين  اجللد،  على  اللون  �سفراء  اأو  حمراء  اأو 
يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  الرتفاع  كعالمات  والقدمني  الركبتني  على  النتوءات 

ا، ي�سل قطرها ثالث بو�سات. ا اأو كبرية جدًّ الدم، ميكن اأن تكون �سغرية جدًّ

البالد - وكالت
اإىل  اللجوء  "نتفلك�ض"،  الرتفيه  من�سة  قــررت 
بينها  ال�سر�سة  املناف�سة  ملــواجــهــة  جــديــدة  تقنية 

وبني"ديزين بل�ض".
"اإنغادجيت"  مــوقــع  عــرب  من�سور  تقرير  وقـــال 
تطوير  قــررت  "نتفلك�ض"  اإن  املتخ�س�ض:  التقني 
تقنيات "البث املبا�سر" يف عرو�سه املقبلة باالأخ�ض 
عرو�سها الكوميدية اخلا�سة، بينما اأ�سارت م�سادر 
مراحلها  يف  تـــزال  ال  حــالــًيــا  التقنية  تلك  اأن  اإىل 
ا  ر�سميًّ اإطالقها  قبل  تطويرها  على  وتعمل  االأوىل 

مل�ستخدميها.
ا�ستخدام  نتفليك�ض يف  تبداأ  اأن  امل�سادر  وترجح 
عرو�سها  على  مبا�سر  ت�سويت  الإجراء  التقنية  تلك 
اأو  الكوميديا  مهرجانات  مثل  املقبلة  التناف�سية 
عرو�سها الراق�سة، ومل تعلن املن�سة بعد عن املوعد 
النهائي لطرح تلك امليزة التي �ستناف�ض بها من�سات 

ترفيهية اأخرى.

البالد - وكالت
هناك  اأن  املتحدة  االأمم  عن  �سادرة  تقارير  اأكدت 
موجة جفاف عاملية قد توؤثر على ثالثة اأرباع �سكان 

االأر�ض مع حلول عام 2050م.
اليوم:  لرو�سيا  وفقًا  املتحدة،  االأمم  تقرير  وقال 
ازدادت  االأخــرييــن  العقدين  يف  اجلفاف  ن�سبة  اإن 

عـــــلـــــى االأر�ـــــــــــض 
 ،29% ــبــة  بــنــ�ــس
مــن  الـــعـــديـــد  واأن 
ـــدان االإفـــريـــقـــيـــة  ـــل ـــب ال
ــعــاين اأكــــر مـــن غــريهــا  ت
الظواهر  عواقب  من  حالًيا 
هذه  لكن  واجلفاف.  الطبيعية 
تــتــزايــد ب�سكل  بــــداأت  املــ�ــســكــالت 
اأكــرب يف بــلــدان اأخـــرى مــن العامل؛ 
اخلطر"  ناقو�ض  "دق  اإىل  يدعو  ممــا 
لـــالأمم املتحدة  ــا، فــوفــًقــا  اأيــ�ــسً ــــا  الأوروب
يعي�ض حالًيا نحو 3.6 مليارات �سخ�ض يف 
مناطق تعاين من نق�ض املياه ملدة �سهر واحد 
ا، وبحلول عام 2050 ميكن اأن  على االأقل �سنويًّ

يرتفع هذا الرقم اإىل ثالثة اأرباع �سكان العامل.
املتحدة  االأمم  التفاقية  التنفيذي  االأمـــني  واأكـــد 
املرجح  من  اأنــه  ثياو  اإبراهيم  الت�سحر،  ملكافحة 
يف  الو�سع  تفاقم  اإىل  العاملي  االحــرتار  يــوؤدي  اأن 
العديد من مناطق العامل، واأن اجلفاف هو اأحد اأكرب 

التهديدات للتنمية امل�ستدامة.

جدة - البالد
"دويتو" غنائى مع الفنان  اأكملت الفنانة املغربية جنات ت�سجيل 

طالل �سالمة، بعنوان "يوم ميالد".
اأول دويتو  وتقرر طرح االأغنية خالل االأ�سابيع املقبلة، وهو 

غنائى يجمع جنات مع فنان �سعودى.
انتظارك"،  يف  "اأنا  هو  جلنات  األــبــوم  اآخــر  وكــان 
ويــحــتــوى عــلــى 11 اأغــنــيــة بــالــلــهــجــة املــ�ــســريــة، 
وال�سعراء  امللحنني  مــن  عــدد  مــع  فيه  وتــعــاونــت 
ال�سعراء  فمن  ال�سباب،  بجانب  الكبار  واملوزعني 
احلميد  وعبد  ال�سافعي،  وعزيز  ح�سني،  تامر 
ـــادى نـــور،  احلـــبـــاك، وجـــمـــال اخلـــــوىل، و�ـــس
ومدين،  �سعد،  وليد  امللحنني  ومن  وغريهم. 
تاج،  وعماد  ح�سني،  واأحمد  جمال،  ورامــي 

وخالد فتوح، وبالل �سرور.
باللهجة  اأغنية  مــوؤخــًرا  جنات  وطــرحــت 
اخلليجية بعنوان "�سيد االأحباب" بالتزامن 
االأغنية  وحققت  املــبــارك،  الفطر  عيد  مــع 
موقع  عــرب  م�ساهدة  األــف   300 مــن  اأكــر 

الفيديوهات يوتيوب.

جدة - البالد
طلبات  ا�ستقبال  )االأحـــــد(،  اأمــ�ــض  املــواطــن،  ح�ساب  بــرنــامــج  بـــداأ 

االعرتا�ض على مبالغ ا�ستحقاق الدعم للدفعة 54.
طلب  ميــكــن  اإنـــه  "تويرت":  يف  حــ�ــســابــه  عــلــى  تــغــريــدة  يف  وقـــال 
االعرتا�ض على مبلغ ا�ستحقاق الدعم للدفعة 54 ل�سهر مايو 2022 
https://ca.gov. الرابط:  على  االإلكرتونية  البوابة  خالل  من 
1.8 مليار  10 مايو اجلاري  sa. واأودع برنامج ح�ساب املواطن يف 
حيث  طلباتهم،  املكتملة  للم�ستفيدين  مايو  �سهر  دعم  �ض  خم�سّ ريــال 
بلغ عدد امل�ستفيدين امل�ستوفني معايري اال�ستحقاق يف الدفعة الرابعة 
التعوي�سات  اإجمايل  وبلغ  وتابع.  م�ستفيد  مليون   10.2 واخلم�سني 
لي�سبح  ريــال؛  مليون   17 ال�سابقة  الدفعة  عن  رجعي  باأثر  املدفوعة 
 118 اأكر من  للم�ستفيدين منذ انطالقته،  اإجمايل ما دفعـه الربنامـج 
مليار ريال؛ منها مليار و27 مليون ريال تعوي�سات عن دفعـات �سابقة.

الفجل يحسن عمل 
القلب والكبد والكلى

أعراض الرتفاع 
نسبة الكوليسترول

جدة - البالد
القلب  عمل  يف  للفجل  مذهلة  فوائد  عن  حديثة  درا�سات  ك�سفت 
 En ملوقع  وفــقــًا  علماء،  ــال  وق ال�سرطان.  مــن  والــوقــايــة  والكبد 
Son Haber: اإن تناول الفجل يومًيا ي�ساعد على يح�سن عمل 
ال�سلطات  يف  عــادة  ي�ستخدم  اأنــه  مبينني  والكبد،  والكلى  القلب 
اأن الفجل غني بالفيتامينات؛ لذلك  اإىل  واالأطباق االأخرى، الفتني 
اليومي  الغذائي  للنظام  اإ�سافته  ال�سروري  ومــن  لل�سحة  مفيد 
الحتوائه على ن�سبة عالية من املواد املغذية، فجميع اأنواع الفجل 
مفيدة بغ�ض النظر عن لونها االأحمر واالأ�سود واالأبي�ض واالأ�سفر 
والوردي والبنف�سجي، الأن جميعها م�سدر مهم مل�سادات االأك�سدة، 
С، وت�ساعد  الفجل على ن�سبة عالية من فيتامني  اأنه يحتوي  كما 
التاأك�سدي  االإجــهــاد  مكافحة  على  فيه  املــوجــودة  املغذية  املـــواد 
والوقاية  املناعة  منظومة  تعزيز  على  وت�ساعد  اخلــاليــا،  وتلف 
الأنــه  ال�سرطان؛  مــن  الوقاية  على  الفجل  العدوى.وي�ساعد  مــن 
والكال�سيوم  والبوتا�سيوم   В جمموعة  فيتامينات  على  يحتوي 
تقلل  جميعها  وهــذه  طبيعية.  ومركبات  واملغني�سيوم  واحلديد 
االلتهاب وحتمي اخلاليا من املواد امل�سرطنة وتكبح منو اخلاليا 
ال�سرطانية. وت�سري نتائج الدرا�سات التي اأجريت اإىل اأن املركبات 
والقولون  والربو�ستات  الثدي  �سرطان  منو  من  حتمي  الطبيعية 

والكبد والرئة.
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