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التغريات املناخية تعكر �سفو الأجواءال�سعودية توا�سل التقدم باملوؤ�سرات العاملية
الريا�ض - البالد

 ت�ا�شل اململكة تقدمها يف عدد من امل�ؤ�شرات الفرعية التي تندرج 
حتت م�ؤ�شر التناف�شية الرقمية العاملية، ومنها املركز الثاين يف الأمن 
لالت�شالت،  ال��دويل  لالحتاد  وفقًا  دول��ة   194 بني  من  ال�شيرباين 
ع�شرة  ال�شابعة  وامل��رت��ب��ة  امل���اه��ب،  م�ؤ�شر  يف  التا�شعة  وامل��رت��ب��ة 
م�ؤ�شر  يف  تقدمت  كما  التكن�ل�جية.  الرقمية  امل��ه��ارات  قيا�س  يف 
ال�شتعداد امل�شتقبلي لتكامل تكن�ل�جيا املعل�مات يف ال�شراكات بني 

اإىل"  اململكة  ت�شنيف  رفع  يف  اأ�شهم  مما  واخلا�س،  العام  القطاعني 
الدرجة العالية جدًا".

  ويف �شياق مت�شل، ناق�س وفد اململكة العربية ال�شع�دية برئا�شة 
يف  ال�ش�احه  عبدالله  املهند�س  املعل�مات  وتقنية  الت�شالت  وزي��ر 
مدينة ماوننت في� يف ولية كاليف�رنيا، مع م�ؤ�ش�س �شركة "ك��شريا" 
، ورئي�شها التنفيذي تط�ير القدرات واملهارات الرقمية لأبناء وبنات 

ال�طن؛ مبا يت�افق مع مهارات القرن ال�احد والع�شرين.

 البالد ـ مها العواودة 
ك�شف الربوفي�ش�ر علي عدنان ع�شقي امل�شت�شار البيئي واأ�شتاذ علم 
البيئة بكلية عل�م البحار بجامعة امللك عبدالعزيز �شابقًا، اأن اأ�شباب 
الع�ا�شف الربيعية الرتابية على جزيرة العرب التي ت�شهدها مناطق 
وا�شعة يف اململكة هذه الأيام، مت�شببة يف ارتفاع حاد يف احلرارة، 

وكذلك تكّ�ن الغبار.
حتدث  للمناخ  خمتلفة  اأمن��اط  اأو  اجت��اه��ات  ثالثة  ل�ج�د  يرجع  

�شن�ية  مناخية  دورات  عن  عبارة  وهي  العرب،  جزيرة  ف�ق  �شن�يا 
ثابتة، ولكن قد تختلف من عام لآخر من حيث ق�ة اندفاعها و�شرعتها، 
وكذلك قد تختلف بداية هب�بها، وفرتة انتهائها من عام لآخر، م�شريا 
اأن هذه الختالفات كما ي��شحها علماء املناخ ناجمة يف حقيقة  اإىل 
الأمر للتغريات املناخية، التي حتدث يف املناطق اجلغرافية املحيطة 
القارة  �شبه  التي حتدث يف  املناخية  التغريات  مثل  العرب؛  بجزيرة 

الهندية واملحيط الهندي والبحر الأبي�س املت��شط،.

الريا�ض - البالد
الدكت�ر  للعمل  الجتماعية  والتنمية  الب�شرية  امل���ارد  وزير  نائب  افتتح 
الأول  العلمي  "امل�ؤمتر  اأع��م��ال  الريا�س  يف  ثنني،  اأب���  نا�شر  بن  عبدالله 
لبح�ث ودرا�شات وم�ؤ�شرات �ش�ق العمل )ال�اقع والت�جهات امل�شتقبلية(، 
الذي ينظمه �شندوق تنمية امل�ارد الب�شرية "هدف"، ممثاًل باملر�شد ال�طني 

للعمل بالتعاون مع جامعة الأمرية ن�رة بن عبدالرحمني.
انطلق حفل الفتتاح بكلمة راعي امل�ؤمتر وزير امل�ارد الب�شرية والتنمية 

"هدف"  الب�شرية  امل���ارد  تنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعية 
املهند�س اأحمد بن �شليمان الراجحي، التي األقاها نائب ال�زير للعمل الدكت�ر 
عبدالله بن نا�شر اأب� ثنني، حيث اأكد فيها، اأن اململكة ت�شهد يف ظل القيادة 
التنمية  اأوج��ه  لتعزيز  املجالت  خمتلف  يف  م�شب�ق  غري  تط�رًا  احلكيمة 

امل�شتدامة، وم�شرية التط�ر والنماء التي تعي�شها اململكة.
وبنينَّ الراجحي اأن هذا التط�ر يت�اكب مع روؤية اململكة 2030 الطم�حة 
تطلعات  وحتقيق  وحي�ية،  ومن��اء  ازده����ارًا  اأك��ر  وط��ن  بناء  اإىل  الهادفة 

الجتماعية  املجالت  خمتلف  يف  املقدمة  يف  اململكة  جلعل  الر�شيدة  القيادة 
والقت�شادية والتقنية. وقال: انطالقًا من دور املر�شد ال�طني للعمل ور�شالته 
يف الإ�شهام بدعم اأوجه التح�ل الإ�شرتاتيجي ل�ش�ق العمل ملختلف امل�ا�شيع 
احلالية وامل�شتقبلية ودور اجلامعات ال�شع�دية، ومنها جامعة الأمرية ن�رة 
يف  ال�شراكة  ه��ذه  تاأتي  والبح�ث  ال��درا���ش��ات  اإج���راء  يف  عبدالرحمن  بنت 
الهتمام مبجالت �ش�ق العمل خا�شة جمال الدرا�شات والبح�ث، ما �شيدفع 

املر�شد ال�طني للعمل نح� حتقيق اأهدافه ب�شكل اأ�شرع واأكر �شم�لية.

روؤية علمية لواقع وم�ستقبل �سوق العمل 
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العال - البالد
ت���ت���م���ي���ز امل���م���ل���ك���ة ب��ت��ن���ع��ه��ا 
اجل����غ����رايف ال���ف���ري���د وج��م��ال��ه��ا 
ال�����ش��ي��اح��ي الأخ�������اذ، ف��م��ن بني 
امل���ن���اط���ق ال���ب���دي���ع���ة ���ش��ح��راء 
برمالها  ت�شفي  "ح�شمى" التي 
يف  الرملية  وجبالها  احل��م��راء 
من  الغربية  ال�شمالية  اجل��ه��ة 
طبيعًيا  ج��م��اًل  ت��ب���ك،  منطقة 
وُب�����ع�����ًدا ج���ي����ل����ج���ًي���ا ل��ه��ذه 
فيها  تنت�شر  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��راء 
�شجل  يف  احل��ا���ش��رة  اجل��ب��ال 
ي��ع���د عمرها  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ، 

لأكر من 500 ملي�ن عام.
اجلي�ل�جي  اخل��ب��ري  وق���ال 
ال��ربوف��ي�����ش���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
امل��ت��ك���ن��ات  ه����ذه  اإن  ل��ع��ب���ن: 
اإىل  ت��رج��ع  ال��ف��ري��دة  ال�شخرية 

بهذه  مرت  التي  التعرية  ع�امل 
لت�شنع  ال�شنني،  مر  على  املنطقة 

يندر  بديعة  جمالية  ل�حات  منها 
وفقا  م����ؤك���ًدا  مثيلها،  ال��ع��امل  يف 

هذه  اأن  ال�شع�دية،  الأنباء  ل�كالة 
امل��ت��ك���ن��ات ع��ب��ارة ع��ن اأح��ج��ار من 

والطني،  الغرين  من  والقليل  الرمل 
وطبقاتها  اأودي��ت��ه��ا  يف  ت�شم  ال��ت��ي 

اجل�فية،  املياه  من  خزانات  الأر�شية 
ال�شخ�ر  ه��ذه  اأع��م��ار  اأن  اإىل  م�شرًيا 

ملي�ن   542 ب��ني  م��ا  متتد  واملتك�نات 
�شنة اإىل 488 ملي�ن �شنة.

البالد - مها العواودة 
ل�شيا�شيات  الراف�شة  الإي��ران��ي��ة  الحتجاجات  تفاقمت 
امل��دن يف  18 حمافظة وع�شرات  اأك��ر من  لت�شمل  امل��اليل؛ 
ي�مها ال�شاد�س، بينما اأعلنت �شت منظمات واأحزاب دعمها 
حمذرة  البالد،  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�شعبية  لالحتجاجات 
م�ش�ؤويل النظام من القمع والعنف وقطع الإنرتنت وحجب 

املعل�مات، ورف�س مطالب املتظاهرين.
اإن املتظاهرين  وقال بيان م�شرتك للمنظمات والأحزاب: 
من  ان��ط��الق��ًا  ه��ت��اف��ات،  ورددوا  ال�����ش���ارع،  اإىل  خ��رج���ا 
النظام  �شيا�شة  على  لالحتجاج  بامل�ش�ؤولية،  �شع�رهم 
املعادية لل�شعب، التي ت�شببت يف مزيد من الفقر واحلرمان، 
مدن  اإىل  الحتجاجات  اأن متتد  املت�قع  من  اأنه  اإىل  م�شريًا 
الآثار  تتجلى  اأن  بعد  املقبلة،  الأ�شابيع  يف  اأخ��رى  اإيرانية 

الت�شخمية للخطة اجلديدة للحك�مة. واأعرب الباحث 
يف ال�شاأن الإيراين الدكت�ر ح�شن را�شي، عن تخ�ف 
العارمة  املظاهرات  ا�شتمرار  من  الإي���راين  النظام 
وو�ش�لها اإىل املدن الكربى وا�شتعال ث�رة اجلياع 
اأن  ل�"البالد"،  التي تطالب النظام بالرحيل، م�ؤكدًا 
اإيران ه� احتجاجات �شاملة وحالة  ما يجري يف 
غ�شب عارمة جتاه �شيا�شات النظام القمعي الذي 
وال�شيا�شات  امللي�شيات  على  املليارات  ي�شرف 
يف  ال�شعب  اأبناء  بينما  والأ�شلحة،  الت��شعية 
ج�ع وحتت القمع. ولفت اإىل اأن النظام اإيران 
بالقمع  الحتجاجات  ه��ذه  ا�شتهدف  الظالمي 
والتنكيل، ما اأ�شفر عن �شق�ط قتلى وع�شرات 

اجلرحى ومئات املعتقلني.

نظام املاليل ي�ستنفر لقمع املحتجني الإيرانيني

جدة - وا�ض
اعتمد جمل�س ال�زراء خالل جل�شته اأم�س )الثالثاء( عرب الت�شال املرئي، برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني 
اخلارجية  وزارة  )من�شة   - الله  حفظه  ال���زراء-  جمل�س  رئي�س  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
واأن  للتاأ�شريات،  امل�حدة  ال�طنية  املن�شة  لتك�ن  القائمة حاليًا يف وزارة اخلارجية  للتاأ�شريات( 
م�ش�ؤولة عن جميع   - من�شاتها  - من خالل  الجتماعية  والتنمية  الب�شرية  امل�ارد  وزارة  تك�ن 
طلبات تاأ�شريات العمل التي يقدمها الأ�شخا�س الطبيعي�ن، اأو العتباري�ن واإر�شالها اإىل املن�شة 

ال�طنية امل�حدة للتاأ�شريات ب�زارة اخلارجية، كما وافق على تنظيم مركز الإقامة املميزة.
واعترب جمل�س ال�زراء، مبادرة اململكة الإن�شانية باإطالق �شراح 163 اأ�شريًا ح�ثيًا �شارك�ا 
الأزمة  لإنهاء  وامل�شاعي  للجه�د  دعمًا  تاأتي  باأنها  اململكة،  اأرا�شي  �شد  القتالية  العمليات  يف 

اليمنية واإحالل ال�شالم.

جملس الوزراء يعتمد املنصة املوحدة للتأشريات
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ب عاملية مبهرة
جتار

موسم جدة



دانة العيثان الفائزة األولى بجائزة الكيمياء لـ         : 

البالد- مها العواودة 
عربت الطالبة دانة العيثان الفائزة الأوىل بجائزة الكيمياء 
عن   ٢٠٢٢ اآي�سف  والهند�سة  للعلوم  ال��دويل  املعر�ض  يف 
العظيم،  التاريخي  والفوز  النجاح  بهذا  العارمة  فرحتها 

الذي حققته اململكة يف معر�ض العلوم الدويل.
م�سابقة  اأك��رب  فوزها يف  " اأن  ل�" البالد  موؤكدة يف حديث 
جمال  يف  ال�سديد  �سغفها  رغم  �سدفة  تكن  مل  عاملية  علمية 
الكيمياء، لفتة اإىل اأنها حظيت باهتمام بالغ من قبل الأ�سرة 
وموؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، واأن 
اأن  اأج��ل  من  كثريا  عليه  عملت  ب��ه،  تقدمت  ال��ذي  امل�سروع 

يغلف بالنجاح و الفوز.

جديدة  ملرحلة  يوؤ�س�ض  الإجن���از  ه��ذا  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  كما 
من  املدعوم  واملوهوب  املبدع  ال�سعودي  ال�سباب  ع�سبها 

قبل وزارة التعليم وموؤ�س�سات الدولة مل�ستقبل مبهر.
واأ�سافت " �ساأوا�سل التعليم يف نف�ض املجال الذي تفوقت 
ال��ذي  الكبري  واحل��ر���ض  العظيم  وبالدعم  "الكيمياء"  ب��ه 
امل�سوار  اأن  اأعتقد  احلكيمة،  القيادة  قبل  م��ن  ب��ه  نحظى 
والخرتاعات".  الإجن�����ازات  م��ن  مب��زي��د  ح��اف��ال  �سيكون 
وتابعت: �سعور جميل جدا �سعرنا به، ومل�سه كل احل�سور 
الوطن   اأبناء  من  الزمالء  وفوز  فوزي  حلظة  وامل�ساهدين 
امل�ساركني يف املعر�ض، ونحن نرفع علم الوطن عاليا خفاقا 

اأمام املتقدمني فرحني بهذا احل�ساد العظيم.

الريا�ض- البالد
منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري  رع��ى 
ت��وزي��ع ج��ائ��زة الأم���ري �سلطان بن  اأم�����ض، حفل  ال��ري��ا���ض، 
لل�سنة  ال�ساد�سة  دورت��ه��ا  يف  ال��ع��م��راين  ل��ل��رتاث  �سلمان 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  بح�سور  الثانية، 
اللجنة  رئي�ض  الرتاث اخلريية،  موؤ�س�سة  ورئي�ض  موؤ�س�ض 
بن  حممد  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والأم��ري  للجائزة،  العليا 
للعلوم،  اخلريية  الريا�ض  موؤ�س�سة  رئي�ض  نائب  عياف، 
رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة الأمري �سلطان وذلك يف جامعة 

الأمري �سلطان بالريا�ض.
اعتزازه  عن  كلمة  �سلطان  الأم��ري  �سمو  عرب  كلمته،  ويف   

اجلائزة  هذه  حلفل  الريا�ض  منطقة  اأمري  �سمو  وح�سور  برعاية 
التي �سهدت عرب مراحلها اهتماما خا�سا من قبل خادم احلرمني 

  - الله  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
الريا�ض  مدينة  ل��رتاث  واإحياء  حمافظة  من  ن�سهده  ما  خالل  من 
العمراين  ال���رتاث  اأه��م��ي��ة  مبينًا  ال��ع��م��راين،  ال���رتاث  خ�سو�سا 

دول  اأهم  من  اململكة  ت�سبح  اأن  متطلًعا  امل�ستقبل،  لقت�ساد 
العامل يف املحافظة على الرتاث.

عرب  كلمة  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري  األقى  ثم 
�سلطان  الأمري  بامل�ساركة يف حفل جائزة  �سعادته  فيها عن 
الريا�ض،  مبنطقة  وعالقتها  العمراين  للرتاث  �سلمان  بن 
الريا�ض  مدينة  يف  مرة  لأول  عنها  الإع��الن  اأن  اإىل  م�سرًيا 
العمران  حللول  ال�سعودية  للجمعية  ال�سنوي  اللقاء  اأثناء 
يف حمرم 14٢٠ وت�سرفت برعاية خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه الله - عندما 

كان اأمرًيا ملنطقة الريا�ض.
ويف ختام احلفل، كرم �سمو اأمري منطقة الريا�ض، الفائزين 
كما   ، والرعاة  التحكيم،  وجلنة  باجلائزة،  والطالب  املهنيني  من 

ت�سلم هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

محليات
الأربعاء 17 �سوال 1443ه� املوافق 18 مايو ٢٠٢٢م ال�سنة 91 العدد 2٢3647

أخبار موجزة

جنران- البالد
جنران  منطقة  اأمري  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأم��ري  نوه 
بدعم واهتمام القيادة الر�سيدة - حفظها الله - بالتعليم والبتكار، 
اأ�سهم يف ح�سول اململكة على ٢٢ جائزة يف املعر�ض الدويل  مما 
�سموه  رعاية  خالل  ذلك  (.ج��اء   ٢٠٢٢ اآي�سف   ( والهند�سة  للعلوم 
وق��ّدم  املتفوقني،  ال��ط��الب  لتكرمي  العلمي  ال��ت��ف��وق  ج��ائ��زة  حفل 
فيما  حكاية"،  "لالإجناز  بعنوان  اأوب��ري��ت��ًا  الطالب  من  جمموعة 

الُتقطت مع �سموه �سور تذكارية مع اأبنائه الطالب املتفوقني.

الدمام - البالد
املنطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن  �سعود  الأم���ري  ا�ستقبل 
اجلبيل  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الإم��ارة  بديوان  ال�سرقية، 
قدموا  الذين  الإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  اخلاطر،  حممد  اخلريية 

ل�سموه عر�سًا عن برامج وتقرير اجلمعية ال�سنوي.
املحتاجني  خلدمة  اجلمعية  بها  تقوم  التي  اجلهود  �سموه  وثمن 
يف حمافظة اجلبيل ب�سكل موؤ�س�سي حمكوم ب�سوابط تنظيميه 

ت�سمن و�سول امل�ساعدات للم�ستفيد الأكرث حاجة.

الريا�ض - البالد
�سالح  ب��ن  ع��واد  الدكتور  الإن�����س��ان  حقوق  هيئة  رئي�ض  ا�ستقبل 
موظفي  كبرية  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�����ض  بالريا�ض  الهيئة  مبقر  ال��ع��واد 
حلقوق  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية  يف  والتقييم  الر�سد 
التدريبية  الربامج  اإدارة  وم�سوؤول  جورجيدي�ض،  �سيلتا  الإن�سان 
الإن�سان كيفني تورنر. وجرى  ال�سامي حلقوق  املفو�ض  يف مكتب 
خالل ال�ستقبال بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك، 
واملفو�سية و�سبل  الهيئة  بني  البّناء  التعاون  وا�ستعرا�ض عالقات 

تنميتها، كما ناق�ض اجلانبان اأوجه العمل الثنائي امل�سرتك بينهما.

جائزة التفوق العلمي

 جمعية الجبيل الخيرية

العواد يستقبل مسؤولين أمميين

10 إجازات بالعام 
الدراسي الجديد

 المملكة تحصد جوائز علمية جديدة 
 الريا�ض - البالد

حققت اململكة ممثلًة يف موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 
مع  اإ�سرتاتيجية  وب�سراكة  "موهبة"،  والإب��داع  للموهبة 
ال� 13 من بني  التعليم، 1٠ جوائز عاملية، واملركز  وزارة 
318 طالبًا ميثلون 35 دولة، لرتفع ر�سيدها من  اجلوائز 
يف هذه امل�سابقة اإىل 75 جائزة من بينها ميداليات ذهبية.

ورج��ال��ه  عبدالعزيز  امل��ل��ك  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم���ني  وق���ال 
املتحمي:  �سعود  الدكتور  "موهبة"  والإب���داع  للموهبة 
اأنه  خا�سًة  اململكة،  اأبناء  على  غريبًا  لي�ض  الفوز  هذا  اإن 
املوهوبني  من  الوطن  لطالب  اإجن��ازات  �سل�سلة  بعد  جاء 
اآخرها  ك��ان  دولية؛  وحمافل  م�سابقات  يف  واملوهوبات 
 )٢٠٢٢ )اآي�سف  والهند�سة  للعلوم  ريجينريون  معر�ض 
ب���٢٢  ب��ال��ف��وز  م�سبوق  وغ��ري  ت��اري��خ��ي  اإجن���از  وحتقيق 

الريا�سيات  يف  اململكة  منتخب  واع��ت��الء  عاملية،  جائزة 
والفيزياء والكيمياء من�سات التتويج يف عدة اأوملبيادات 
دولية خالل �سهر مايو اجلاري، وزيادة ر�سيد الوطن من 

اجلوائز الدولية.
الثانية  م�ساركته  خالل  للريا�سيات  اململكة  فريق  وحقق 
ع�سرة على التوايل، 7 ميداليات )3 ف�سيات + 4 برونزية( 

و�سهادات تقدير.
اأوملبياد  م�سابقة  يف  ع�سر  الثالث  املركز  اململكة  وحققت 
الأف�سل  للريا�سيات ٢٠٢٢ وهو املركز  اآ�سيا والبا�سفيك 
هذه  يف  �سنويًا  اململكة  طلبة  م�ساركات  �سل�سلة  �سمن 
الن�سخة من  قبل هذه  كما متتلك يف ر�سيدها   ، امل�سابقة 
و37  برونزية  و٢7  ف�سيات   8 و  ذهبيات   3 امل�سابقة 

�سهادة تقدير.

أمير الرياض يرعى حفل جائزة األمير سلطان بن سلمان

 تحديد رسوم المدارس الخاصة

الريا�ض - البالد
للتعليم  1444ه�  للعام  الدرا�سيَّ  التقومَي  التعليم  وزارُة  اأَعَلنت 
العام واجلامعي والتدريب التقني واملهني، اإذ يبداأ من 1 �سفر 
 13 بواقع  درا�سيًا؛  اأ�سبوعًا   39 مت�سمنًا  احلجة؛  ذي   4 حتى 

عة. اأ�سبوعًا لكل ف�سل درا�سي، و56 يومًا من الإجازات املتنوِّ
ويبداأ الف�سُل الدرا�سيُّ الأوُل الأحد 1 / ٢ / 1444ه�، وينتهي 
الف�سُل  ي��ب��داأُ  كما  1444ه����،   /  4  /  3٠ اخلمي�ض  دوام  بنهاية 
الدرا�سيُّ الثاين الأحد 1٠ / 5 / 1444ه�، وينتهي بنهاية دوام 
اإ�سافًة اإىل بدء الف�سل الدرا�سي  اخلمي�ض 1٠ / 8 / 1444ه���، 
الثالث الأحد ٢٠ / 8 / 1444ه�، وينتهي بنهاية دوام اخلمي�ض 
اإج��ازاٍت   1٠ على  اجلديد  العام  وي�ستمل  1444ه����.   /  1٢  /  4
الف�سلني  نهاية  واإج��ازت��ا  ل��ة،  م��ط��وَّ اإج����ازاٍت   5 منها  متنوعة، 
الوطني  اليوم  اإجازتي  اإىل  اإ�سافّة  والثاين،  الأول  الدرا�سيني 

ويوم التاأ�سي�ض، وكذلك اإجازة عيد الفطر املبارك.
للمدار�ض  1444ه���  الدرا�سي  التقومي  التعليم  وزارُة  اأَعَلنت  كما 
الأجنبية اخلا�سة باجلاليات واجلامعات والكليات الأهلية، التي 
للطالب  الدرا�سُة  �ستبداأُ  اإْذ  الربعي،  اأو  الف�سلي  النظام  ُق  �سُتطبِّ
والطالبات يف الف�سل الدرا�سي الأول يوم الأحد 1 / ٢ / 1444ه�، 
وينتهي الف�سل الدرا�سي الأول بنهاية دوام يوم اخلمي�ض 1٢ / 
6 / 1444ه�، كما �ستبداأ الدرا�سة للطالب والطالبات يف الف�سل 
الف�سل  وينتهي  ه���،   1444  /  6  /  ٢٢ الأح���د  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

الدرا�سي الثاين بنهاية دوام اخلمي�ض 19 / 11 / 1444 ه�.

جدة - البالد
ال��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام  م�����س��روع  ال��ت��ع��ل��ي��م  ط��رح��ت وزارة 
لال�ستطالع،  عرب من�سة "ا�ستطالع" التابعة للمركز الوطني 
للتناف�سية، بهدف تنظيم قطاع التعليم العام مبا يحقق اأعلى 
متطلبات  يلبي  مب��ا  خمرجاته،  وحت�سني  اجل���ودة  درج���ات 
واحتياجات ال�سوق، مبّينًة اأن م�سروع النظام �سوف يوحد 
هذا  يخدم  مبا  ال��ع��ام،  التعليم  لقطاع  التنظيمية  املرجعية 

القطاع الهام.  
ن�ساط  على  ال���وزارة  ت�سرف  اأن  على  النظام  م��واد  ون�ست 
يف  ال���واردة  بالأحكام  التزامها  وتتابع  اخلا�سة،  امل��دار���ض 
حتديد  و�سوابط  معايري  الوزارة  وت�سع  ولوائحه،  النظام 

فر�ض  يتم  ول  اخلا�سة،  امل��دار���ض  يف  الدرا�سية  الر�سوم 
بعد  اإل  امل��دار���ض  ه��ذه  يف  تعديلها  اأو  الدرا�سية،  الر�سوم 

موافقة الوزارة.    
واأو�سح النظام اأن التعليم يكون ح�سوريًا يف جميع مراحل 
التعليم  تقنيات  م��ن  ال�ستفادة  ول��ل��وزارة  ال��ع��ام،  التعليم 
وفق  احل�سوري،  التعليم  من  ج��زءًا  باعتباره  الإل��ك��رتوين 

�سوابط ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين التي يقرها املجل�ض. 
وبح�سب النظام، ت�سجع الوزارة على متكني القطاع اخلا�ض 
التعليم  امل�ساركة وال�ستثمار يف خدمات  الربحي من  وغري 
واملدار�ض  الأطفال  وريا�ض  احل�سانة  دور  واإن�ساء  العام، 
اخلا�سة مبختلف املراحل التعليمية داخل اململكة، وخارجها 
وفق  ال��وزارة  ت�سجع  كما  اخل��ارج،  يف  ال�سعوديني  للطالب 
الأنظمة ذات ال�سلة، ال�ستثمار الأجنبي يف خدمات التعليم 

العام. 
يخ�سعون  احلكومية  املدار�ض  يف  املعلمني  اأن  النظام  وبنّي 
ال��وزارة  وتوفري  الجتماعية،  والتاأمينات  العمل  لنظامي 

خلدمات احلرا�سة للمدار�ض احلكومية.

 الشباب المتفوقون يحظون باالهتمام والتقدير 

طرح مشروع نظام التعليم العام لالستطالع

تشجيع االستثمار في خدمات 
التعليم وحضانة ورياض األطفال 

مديرون جدد 
إلدارات تعليمية

جدة - البالد
ق��رارا  ال�سيخ،  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  اأ���س��در 
نا�سر  بن  حمد  الدكتور  الريا�ض  تعليم  مدير  باإعفاء 
يف  التعليم  لإدارات  ع��ام��ًا  اأم��ي��ن��ًا  وتعيينه  الوهيبي، 

الوزارة.
كما اأ�سدر  الوزير قرارات بتكليف عدد من القيادات يف 
بع�ض اإدارات التعليم، �سملت؛ ح�سن بن حم�سن خرمي 
ال�سريف  ماجد  بن  وفهد  الريا�ض،  لتعليم  عاما  مديرا 
مديرا للتعليم يف الطائف ، ونايف بن عابد الزارع مديرا 
لتعليم جدة، و�سفر بن حممد بريدي مديرا لتعليم بي�سة، 

و�سالح بن عبدالله الزهراين مديرا لتعليم القويعية.



ثم توجه ـ اأيده الله ـ باحلمد للموىل، عز وجل، على ما تف�ضل به على هذه البالد 
املباركة من �ضرف عظيم ومرتبة رفيعة بني الأمم بخدمة بيته العتيق وم�ضجد 
اأعــداد كبرية  لها يف متكني  توفيقه  عليه و�ضلم، وعلى  الله  الكرمي �ضلى  نبيه 
املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خالل  ال�ضريفني  احلرمني  يف  وامل�ضلني  املعتمرين  من 

والهتمام والعناية ب�ضالمتهم وراحتهم واأمنهم.
املحادثات  فحوى  على  الــوزراء،  جمل�س  ال�ضريفني،  احلرمني  خادم  اأطلع  كما 
التي  الر�ضالة  املا�ضية، ومنها  الأيام  الدول خالل  قادة  التي جرت مع عدد من 
اجلابر  الأحمد  نــواف  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأخيه  اإىل   - الله  رعــاه   - بعثها 
ال�ضباح اأمري دولة الكويت ال�ضقيقة، والر�ضالة التي تلقاها - حفظه الله - من 

فخامة الرئي�س اإيفاري�ضت نداي�ضيميي رئي�س جمهورية بوروندي.

تعزيز عالقات 
بيانه  يف  الق�ضبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعــالم  وزيــر  اأو�ضح 
الأ�ضى  م�ضاعر  عميق  عن  عرب  ذلك،  اإثر  املجل�س  اأن  ال�ضعودية،  الأنباء  لوكالة 
ـ  الله  رحمه  ـ  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لوفاة  واحلــزن 
بعد حياة مليئة بالأعمال اجلليلة، والإجنازات الكبرية، ورحلة حافلة بالعطاء 
وازدهارها  وتقدمها  املتحدة،  العربية  الإمــارات  لدولة  خرٌي  فيه  ملا  ال�ضادق، 
ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  الــوزراء، �ضاحب  ورخاء �ضعبها. وهناأ جمل�س 
اآل نهيان، مبنا�ضبة انتخابه من املجل�س الأعلى لالحتاد رئي�ضًا لدولة الإمارات 
توطيد  على  العمل  ل�ضتمرار  التطلع  عن  معربًا  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية 
دول  العالقات بني  ال�ضقيقني، وتعزيز  وال�ضعبني  البلدين  الأخوة بني  اأوا�ضر 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
عملها  خــالل  من  اململكة  تتوله  الــذي  املحوري  الــدور  اإىل  املجل�س،  وتطرق 
وال�ضلم  الأمـــن  تعزيز  يف  لالإ�ضهام  �ضعيًا  الــعــامل،  م�ضتوى  على  الت�ضاركي 

الدوليني، ومبا يعود على املنطقة و�ضعوبها باخلري والنماء وال�ضتقرار.
الجتماع  خــالل  اململكة  اأكــدتــه  مــا  ال�ضياق،  هــذا  يف  الـــوزراء  جمل�س  وجــدد 
مراك�س  مبدينة  عقد  ــذي  ال داعــ�ــس،  تنظيم  �ضد  الـــدويل  للتحالف  الـــوزاري 
املغربية، من ا�ضتمرار موقفها الثابت الداعم للجهود الدولية �ضد هذا التنظيم 
الإرهابي، واحلر�س على ا�ضتقرار العراق وب�ضط نفوذه و�ضيادته على كامل 
اأرا�ضيه، وتثبيت الأمن والو�ضع القت�ضادي يف املناطق املحررة يف �ضوريا، 
والرتحيب باإن�ضاء جمموعة الرتكيز اخلا�ضة باأفريقيا ملواجهة اخلطر املتزايد 

من انت�ضار داع�س يف القارة الأفريقية.

وبنينَّ معاليه اأن املجل�س، تناول ما ا�ضتملت عليه م�ضاركة اململكة يف اجتماعات 
املالية  ــوزراء  ل الثاين  والجتماع  الدوليني،  والبنك  النقد  ل�ضندوق  الربيع 
العمل  اأهمية  التاأكيد على  الع�ضرين، من  املركزية ملجموعة  البنوك  وحمافظي 
الأخــرية  اجليو�ضيا�ضية  التوترات  عن  الناجمة  التحديات  ملعاجلة  امل�ضرتك 
وتداعيات جائحة كورونا امل�ضتمرة، وكذا اأهمية ال�ضيا�ضات املناخية احل�ضيفة 
وال�ضروري  املتزن  التحول  ذلــك  يف  مبا  الطاقة،  اأ�ــضــواق  ا�ضتقرار  ل�ضمان 

لال�ضتقرار القت�ضادي العاملي.

دعم ال�سالم
اأ�ضريًا  باإطالق �ضراح 163  الإن�ضانية  اململكة  اأن مبادرة  الــوزراء،  اأكد جمل�س 
دعمًا  تاأتي  باأنها  اململكة،  اأرا�ضي  �ضد  القتالية  العمليات  يف  �ضاركوا  حوثيًا 
للجهود وامل�ضاعي لإنهاء الأزمة اليمنية واإحالل ال�ضالم وجهود الأمم املتحدة 
وكذلك  اليمنية،  الأطــراف  بني  احلــوار  اأجــواء  وتهيئة  احلالية  الهدنة  لتثبيت 
لت�ضهيل اإنهاء ملف الأ�ضرى واملحتجزين ان�ضجامًا مع القيم الإ�ضالمية واملبادئ 

الإن�ضانية والتقاليد العربية الأ�ضيلة.

وا�ضتعر�س املجل�س، اأبرز الن�ضاطات التي �ضهدتها اململكة خالل الأيام املا�ضية، 
واملعر�س  املوؤمتر  وخمرجات  وامل�ضاكن،  لل�ضكان  العام  التعداد  اإطالق  ومنها 
الدويل للتعليم، ونتائج موؤمتر م�ضتقبل الطريان، الذي جرى خالله توقيع اأكرث 
من 50 اتفاقية بقيمة )10 مليارات ريال(، �ضملت تعزيز التعاون يف جمالت 

اخلدمة اجلوية وال�ضتدامة وتنمية راأ�س املال الب�ضري وت�ضغيل املطارات.
واأبدى جمل�س الوزراء، ارتياحه اإزاء ما حققه الناجت املحلي الإجمايل للمملكة 
من منو بن�ضبة 9،6 % يف الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفرتة نف�ضها من 
عام 2021، يف اأعلى معدل منو خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية، مدفوًعا بزيادة 

الأن�ضطة النفطية وغري النفطية.

ترقيات
وافق جمل�س الوزراء على ترقيات للمرتبتني )اخلام�ضة ع�ضرة( و )الرابعة 
النذير  خالد  بن  �ضليمان  بن  حمد  ترقية  التايل:  النحو  على  وذلــك  ع�ضرة( 
الداخلية،  بــوزارة  ع�ضرة(  )اخلام�ضة  باملرتبة  وزارة(  )وكيل  وظيفة  اإىل 
ترقية فهد بن حممد بن اإبراهيم الر�ضودي اإىل وظيفة )مدير عام( باملرتبة 
بن  اإبراهيم بن حممد  بن  ترقية حمد  الداخلية،  بوزارة  ع�ضرة(  )اخلام�ضة 
ع�ضفور اإىل وظيفة )مدير عام( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بالقوات البحرية، 
باملرتبة  عــام(  )مدير  وظيفة  اإىل  الربيع  حممد  بن  نا�ضر  بن  �ضعد  ترقية 
بن  �ضليمان  بن  عبداملح�ضن  ترقية  اجلوي،  الدفاع  بقوات  ع�ضرة(  )الرابعة 
عبداملح�ضن ال�ضبعان اإىل وظيفة )م�ضت�ضار اأمني( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( 
وظيفة  اإىل  هنان  اآل  حمد  بن  هــادي  بن  ح�ضني  ترقية  الداخلية،  بـــوزارة 
)م�ضت�ضار اأعمال( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( باملديرية العامة حلر�س احلدود، 
ترقية نواف بن قاعد بن �ضويحي العتيبي اإىل وظيفة )مدير عام( باملرتبة 
بن  عبدالعزيز  املهند�س/  ترقية  املدنية،  الأحــوال  بوكالة  ع�ضرة(  )الرابعة 
اإىل وظيفة )مهند�س مدين م�ضت�ضار( باملرتبة  عبدالرحمن بن �ضعد احلقان 
)الرابعة ع�ضرة( باأمانة منطقة الريا�س، ترقية الدكتور/ را�ضد بن اإبراهيم 
)الرابعة  باملرتبة  ديني(  بحث  )م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  الورقان  عبدالله  بن 

ع�ضرة( باملجل�س الأعلى للق�ضاء. 
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول 
لالأوقاف،  العامة  والهيئة  التعليم،  لــوزارة  �ضنوية  تقارير  بينها  من  اأعماله، 
يلزم  الإن�ضان، وقد اتخذ املجل�س ما  القرار، وهيئة حقوق  ومركز دعم اتخاذ 

حيال تلك املو�ضوعات.

تنظيم مركز اإلقامة المميزة.. 
واعتماد المنصة الموحدة للتأشيرات

محليات
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متثل  والعمرة  احلج  وم�ضروعات  خدمات   
اململكة،  وجــهــود  خطط  يف  عالية  ــة  ــوي اأول
بتوفري  الر�ضيدة،  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
ــل مــ�ــضــتــويــات الـــرعـــايـــة واخلـــدمـــات  ــ�ــض اأف
اإقامتهم  مواقع  كافة  يف  الرحمن  ل�ضيوف 
اأجواء  منا�ضكم يف  يــوؤدوا  وتنقالتهم، حتى 
الطماأنينة والراحة والي�ضر، وهو واقع  من 
الإجنــــارات  مــن  بكثري  نف�ضه  عــن  يــتــحــدث 
املنظومة  �ضمن  الــ�ــضــلــة،  ذات  للقطاعات 
الــهــائــلــة املــعــنــيــة بــ�ــضــوؤون احلـــج والــعــمــرة 
التي لمثيل  واإمكاناتها وطاقاتها وخرباتها 

لها عامليا يف اإدارة احل�ضود الب�ضرية.
 ويف هذا الإطار تتوا�ضل اجلولت امليدانية 
واملتابعة امل�ضتمرة من الوزراء وامل�ضوؤولني 
قام  واأم�س،  واخلدمات.  امل�ضاريع  جلاهزية 
الطاقة،  وزير  �ضلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــري 
التنفيذي  الرئي�س  والعمرة  احلــج  ووزيـــر 
املكرمة  مكة  ملدينة  امللكية  للهيئة  املــكــّلــف 
الربيعة،  توفيق  الدكتور  املقد�ضة  وامل�ضاعر 
امل�ضاعر  يف  الكهربائية  امل�ضروعات  بتفقد 
ا�ضتعدادًا  ا�ضتكمالها  يجري  التي  املُقد�ضة، 
على  �ضموه  وتاأكيد  الــعــام،  هــذا  حج  ملو�ضم 
امللك  ال�ضريفني  احلــرمــني  خــادم  توجيهات 
العهد  ويل  و�ضمو  عبدالعزيز،   بن  �ضلمان 
اجلــهــود  اأقــ�ــضــى  بــبــذل   - ــه  ــل ال حفظهما   -
الــكــهــربــائــيــة، وجميع  املــ�ــضــروعــات  لإنــهــاء 
ــتــقــدمي اأفــ�ــضــل  ال�ـــضـــتـــعـــدادات الــــالزمــــة، ل
اخلـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة مبــوثــوقــيــة عــالــيــة، 
وتــوفــري  الــرحــمــن  �ــضــيــوف  عــلــى  للتي�ضري 

اأ�ضباب الراحة وال�ضالمة لهم.

مشروعات الحج
كلمة

اّطلع جمل�س الوزراء، على املو�ضوعات املدرجة 
مو�ضوعات  بينها  مــن  ــه،  اأعــمــال جـــدول  عــلــى 
كما  درا�ــضــتــهــا،  يف  الــ�ــضــورى  جمل�س  ا�ــضــرتك 
اطلع على ما انتهى اإليه كل من جمل�س ال�ضوؤون 
القــتــ�ــضــاديــة والــتــنــمــيــة، وجمــلــ�ــس الــ�ــضــوؤون 
ملجل�س  العامة  واللجنة  والأمنية،  ال�ضيا�ضية 
الــوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف 

�ضاأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
وزيــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تفوي�س  اأوًل: 
الريا�ضة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
بني  تفاهم  مذكرة  م�ضروع  �ضاأن  يف  الربتغايل 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الريا�ضة  وزارة 
ووزارة التعليم يف جمهورية الربتغال للتعاون 
يف جمـــال الــريــا�ــضــة، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ومــن 
ل�ضتكمال  املوقعة،  النهائية  الن�ضخة  رفــع  ثم 

الإجراءات النظامية.
حكومة  بني  عامة  اتفاقية  على  املوافقة  ثانيًا: 
جمهورية  وحكومة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

جنوب ال�ضودان.
جمال  يف  تفاهم  مــذكــرة  على  املــوافــقــة  ثــالــثــًا: 
التقيي�س بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية 

وحكومة �ضلطنة عمان.
رابعًا: تفوي�س معايل وزير الت�ضالت وتقنية 
املعلومات - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
اجلنوب اأفريقي يف �ضاأن م�ضروع مذكرة تفاهم 
بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية وحكومة 
جمال  يف  للتعاون  اأفريقيا  جنوب  جمهورية 
التــ�ــضــالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات، والــتــوقــيــع 
املوقعة،  النهائية  الن�ضخة  رفع  ثم  ومن  عليه، 

ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
ال�ضناعة  وزيــــر  مــعــايل  تــفــويــ�ــس  خــامــ�ــضــًا: 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعدنية  والـــرثوة 
ينيبه  مــن  اأو   - ال�ضعودية  الــ�ــضــادرات  تنمية 
التابع  الــدويل  التجارة  مركز  مع  بالتباحث   -
العاملية وموؤمتر الأمم املتحدة  التجارة  ملنظمة 
للتجارة والتنمية )الأونكتاد( يف �ضاأن م�ضروع 
ــادرات  ــ�ــض ال تنمية  هــيــئــة  بــني  تــفــاهــم  مــذكــرة 
ال�ضعودية  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  يف  الــ�ــضــعــوديــة 
التجارة  ملنظمة  التابع  الدويل  التجارة  ومركز 
والتنمية  املــتــحــدة  الأمم  ومـــوؤمتـــر  الــعــاملــيــة 
)الأونكتاد( للتعاون يف جمال تنمية ال�ضادرات 
رفع  ثــم  ومــن  عليه،  والتوقيع  النفطية،  غــري 

الن�ضخة النهائية املوقعة، ل�ضتكمال الإجراءات 
النظامية.

جمال  يف  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  �ضاد�ضًا: 
مــنــع الــفــ�ــضــاد ومــكــافــحــتــه بــني هــيــئــة الــرقــابــة 
ال�ضعودية  العربية  باململكة  الف�ضاد  ومكافحة 
وهــيــئــة الــرقــابــة الإداريــــــة بــجــمــهــوريــة م�ضر 

العربية.
الإقــامــة  مــركــز  تنظيم  على  املــوافــقــة  �ــضــابــعــًا: 

املميزة.
عبدالله  بن  فهد  الدكتور/  معايل  تعيني  ثامنًا: 
الوطني  املركز  اإدارة  ملجل�س  رئي�ضًا  تون�ضي 

لقيا�س اأداء الأجهزة العامة.
اخلــارجــيــة  وزارة  )مــنــ�ــضــة  اعــتــمــاد  تــا�ــضــعــًا: 
وزارة  يف  حـــالـــيـــًا  الــقــائــمــة  لـــلـــتـــاأ�ـــضـــريات( 
املوحدة  الوطنية  املن�ضة  لتكون  اخلارجية؛ 
الب�ضرية  املوارد  للتاأ�ضريات، واأن تكون وزارة 
 - من�ضاتها  خــالل  من   - الجتماعية  والتنمية 
م�ضوؤولة عن جميع طلبات تاأ�ضريات العمل التي 
العتباريون  اأو  الطبيعيون  الأ�ضخا�س  يقدمها 
املــوحــدة  الــوطــنــيــة  املــنــ�ــضــة  اإىل  واإر�ــضــالــهــا 

للتاأ�ضريات بوزارة اخلارجية.

هنأ رئيس اإلمارات وأكد استمرار العمل على توطيد أواصر األخوة.. مجلس الوزراء:

مبادرة المملكة 
بإطالق سراح األسرى 
تدعم جهود السالم

الناتج المحلي حقق 
أعلى معدل نمو خالل 

عشر سنوات

قرارات المجلس:

جدة - وا�س
وافق جمل�س الوزراء خالل جل�سته اأم�س )الثالثاء( ـ عرب االت�سال املرئي، برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود رئي�س جمل�س الوزراء- حفظه اهلل - على تنظيم مركز االإقامة املميزة، واعتمد )من�سة 
وزارة اخلارجية للتاأ�سريات( القائمة حاليًا يف وزارة اخلارجية لتكون املن�سة الوطنية املوحدة للتاأ�سريات. وعرب 

املجل�س عن عميق م�ساعر االأ�سى واحلزن لوفاة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد- رحمه اهلل-  بعد حياة مليئة 
باالأعمال اجلليلة، واالإجنازات الكبرية، مهنئًا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد، مبنا�سبة انتخابه من 

املجل�س االأعلى لالحتاد رئي�سًا لدولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، معربًا عن التطلع ال�ستمرار العمل 
على توطيد اأوا�سر االأخوة بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. واعترب جمل�س الوزراء، مبادرة اململكة االإن�سانية 

باإطالق �سراح 163 اأ�سريًا حوثيًا �ساركوا يف العمليات القتالية �سد اأرا�سي اململكة، باأنها تاأتي دعمًا للجهود 
وامل�ساعي الإنهاء االأزمة اليمنية واإحالل ال�سالم. ويف بداية اجلل�سة، اأعرب خادم احلرمني ال�سريفني عن �سكره 

وتقديره الأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة الدول العربية واالإ�سالمية وال�سديقة الذين عربوا عن 
متنياتهم له بال�سحة والعافية، والأبنائه وبناته املواطنني على م�ساعرهم ودعواتهم ال�سادقة والطيبة. كما 
رفع اأع�ساء املجل�س �سادق الدعوات خلادم احلرمني ال�سريفني باأن ميتعه اهلل مبوفور ال�سحة ومتام العافية.

مكة املكرمة- البالد
عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــري  اأكــد 
ــة، اأن تــوجــيــهــات خــــادم احلــرمــني  ــطــاق وزيــــر ال
�ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اأق�ضى  بذل  توؤّكد   - الله  حفظهما   - الدفاع  وزيــر 
وجميع  الكهربائية،  امل�ضروعات  لإنهاء  اجلهود 
اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  الــالزمــة،  ال�ضتعدادات 
الكهربائية مبوثوقية عالية، للتي�ضري على �ضيوف 
اأ�ضباب  املباركة، وتوفري  البقاع  الرحمن يف هذه 

الراحة وال�ضالمة لهم.
�ضموه،  بها  قــام  تفقدية  جــولــة  خــالل  ذلــك  جــاء   
املكّلف  التنفيذي  الرئي�س  والعمرة  احلج  ووزيــر 
للهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ضاعر املقد�ضة 
للم�ضروعات  الربيعة  فــوزان  بن  توفيق  الدكتور 
يجري  الــتــي  املـُـقــد�ــضــة،  امل�ضاعر  يف  الكهربائية 
الــعــام  هـــذا  حــج  ملــو�ــضــم  ــعــدادًا  ــت ا�ــض ا�ضتكمالها 

1443هـ.
وكيل  فيها  �ضارك  التي  التفقدية،  اجلولة  وتاأتي 
الــدكــتــور م�ضبب  اإمــــــارة مــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة 
كدانة  ل�ضركة  التنفيذي  والــرئــيــ�ــس  القحطاين 
املبا�ضرة  املتابعة  جــولت  �ضمن  مــوؤمــنــة،  حــامت 
وامل�ضتمرة التي يقوم بها وزير الطاقة مل�ضروعات 
بيت  حلجاج  الكهربائية  اخلدمة  تقدمي  ومرافق 

الله احلرام.
َنــّفــذت  ــزيــارة عـــددًا مــن املــواقــع الــتــي  و�ضملت ال
م�ضروعاٍت  للكهرباء  ال�ضعودية  ال�ضركة  فيها 

بيت  حلجاج  املُقدمة  الكهربائية  اخلدمة  لتعزيز 
ودعــم  وعــرفــات،  منى  م�ضعري  يف  احلـــرام  الــلــه 
تعزيز  مــ�ــضــروعــات  �ضمنها  ومـــن  مــوثــوقــيــتــهــا، 
وعرفات،  منى  م�ضعري  يف  الكهربائية  ال�ضبكة 
واإن�ضاء حمطات جديدة و�ضبكة جهد متو�ضط يف 
م�ضعر عرفات مّكنت من اإيقاف ا�ضتخدام املولدات 

واأمــن  املــوثــوقــيــة  وزيــــادة  امل�ضعر،  يف  املتنقلة 
و�ضالمة احلجاج، واإزاحة الوقود ال�ضائل وتقليل 
ملكة  الكهربائية  ال�ضبكات  واأمتــتــة  النــبــعــاثــات، 
مبا  الطوارئ؛  مراكز  وزيــادة  املقد�ضة،  وامل�ضاعر 
يحقق �ضرعة ال�ضتجابة لالأعطال واإعادة اخلدمة.
قبل  ا�ضتكمالها  يجري  م�ضروعات  الــزيــارة  و�ضملت 

اخلدمة  اإي�ضال  م�ضروع  منها  العام،  هذا  احلج  مو�ضم 
الكهربائية مل�ضروع تطوير خميمات منى، بالتن�ضيق مع 
�ضركة كدانة للتنمية والتطوير املطور الرئي�س للم�ضاعر 
املقد�ضة، ومركز العمليات مب�ضعر منى، ومركز عرفات 
البنية  تطوير  ومــ�ــضــروع  الكهرباء،  اأعــمــال  لتن�ضيق 

التحتية مب�ضعر عرفات )املرحلة الأوىل(.

تنفيذا لتوجيهات القيادة بتوفير أفضل الخدمات 

وزيرا الطاقة والحج يتفقدان مشاريع الكهرباء في المشاعر المقدسة

 المشروعات الجديدة أوقفت استخدام المولدات والوقود 



متابعات
الأربعاء 17 �سوال 1443هـ املوافق 18 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 423647

 البالد ـ مها العواودة 

ع�سقي  عدنان  علي  الربوفي�سور  اأو�سح 

امل�ست�سار البيئي واأ�ستاذ علم البيئة بكلية 

عبدالعزيز  امللك  بجامعة  البحار  علوم 

الربيعية  العوا�سف  اأ�سباب  اأن  �سابقًا، 

الرتابية على جزيرة العرب التي ت�سهدها 

الأيـــام  هــذه  اململكة  يف  وا�سعة  مناطق 

احلـــرارة،  يف  حــاد  ارتــفــاع  يف  مت�سببة 

وكذلك تكون الغبار.

اأو اأمناط  يرجع  لوجود ثالثة اجتاهات 

خمتلفة للمناخ حتدث �سنويا فوق جزيرة 

مناخية  دورات  عن  عبارة  وهي  العرب، 

عام  من  تختلف  قد  ولكن  ثابتة،  �سنوية 

و�سرعتها،  اندفاعها  قوة  حيث  من  لآخر 

وفرتة  هبوبها،  بداية  تختلف  قد  وكذلك 

اأن  اإىل  م�سريا  لآخـــر،  عــام  مــن  انتهائها 

علماء  يو�سحها  كما  الخــتــالفــات  هــذه 

للتغريات  الأمــر  حقيقة  يف  ناجمة  املناخ 

املـــنـــاخـــيـــة، الـــتـــي حتــــدث يف املــنــاطــق 

اجلغرافية املحيطة بجزيرة العرب؛ مثل 

�سبه  يف  حتدث  التي  املناخية  التغريات 

والبحر  الهندي  واملحيط  الهندية  القارة 

ــط، وهـــــذه الأمنـــــاط  ــس ــو� ــت الأبـــيـــ�ـــض امل

املناخية الثالثة امل�سيطرة على املناخ يف 

ال�سمال  ريــاح  يف  تتمثل  العرب،  جزيرة 

يف  تعرف  �سمالية  رياح  وهي  ال�سيفية، 

منطقة اخلليج با�سم رياح الـ  120 يوما، 

اأو رياح ال�سموم، وعادة ما تكون مثرية 

ما  الفرتة  للغبار والأتــربــة، وحتــدث يف 

بني �سهري يونيه و�سبتمرب. كما اأن هناك 

ما  عــادة  وهــي  ال�ستوية،  ال�سمال  ــاح  ري

بداية  دي�سمرب حتى  �سهر  بداية  تبداأ من 

م�ساحب  يكون  ما  وعــادة  مــار�ــض،  �سهر 

الأمطار  هطول  متقطعة  فــرتات  على  لها 

خا�سة على �سمال اململكة.

وتــبــداأ  الــربــيــع،  لف�سل  ال�سمال  ـــاح  وري

 Vernal الربيعي  الإنــقــالب  فــرتة  مع 

 21 يف  فلكيا  يبداأ  الذي   ،Equinox
مار�ض ولكن الن�ساط الفعلي لهذه الرياح 

وتنتهي  مار�ض  �سهر  بداية  مع  يبداأ  قد 

بنهاية �سهر مايو.

 موؤكدا اأن هذا النوع من الرياح الربيعية 

يتميز مبيزتني، متيزها عن كل من رياح 

تتمثل  والــ�ــســتــويــة،  ال�سيفية  ال�سمال 

قــوتــهــا  ـــزتـــان يف  املـــي هـــاتـــان 

مقارنة  و�سرعتها  و�سدتها 

ال�سيفية  ال�سمال  برياح 

ــا من  والــ�ــســتــويــة واأيــ�ــس

املـــيـــزات الــفــريــدة الــتــي 

تـــتـــمـــيـــز بــــهــــا هــــذه 

ن�ساأتها  هي  الرياح، 

والطرق  اجلغرافية 

تغطي  حيث  ت�سلكها؛  التي  اجلغرافية 

من  وا�سعة  جغرافية  م�ساحات 

ال�سحراء  من  انطالقها  نقطة 

جنوب  وبالتحديد  الكربى، 

غـــــرب جـــمـــهـــوريـــة مــ�ــســر 

الــعــربــيــة، وانــتــهــائــهــا يف 

ـــعـــرب.  ومــن  جــزيــرة ال

اجلدير ذكره اأن هذه 

تتكون  ــد  ق الـــريـــاح 

يف مناطق اأخرى يف ال�سحراء الكربى؛ 

الــقــارة  اأنــحــاء  جميع  تــاأثــريهــا  ليغطي 

الأوروبية خا�سة جنوبها.

تتجه  ــريــاح  ال هــذه  نــ�ــســاأة  "عند  وتــابــع 

م�سر  جمهورية  على  لتوؤثر  غرب  �سمال 

اخلما�سني،  برياح  يعرف  فيما  العربية، 

من  كل  على  لتوؤثر  �سرق  �سمال  تتجه  ثم 

�سوريا وفل�سطني ولبنان والأردن، ومن 

ثم ت�سري جهة ال�سرق �سوب العراق، ويف 

التغلغل  الرياح من  العادة ل تتمكن هذه 

ه�سبة  �سوب  العرب  جزيرة  يف  جنوبا 

ال�سغط اجلــوي  مــعــدلت  جنــد لرتــفــاع 

ــعــرب يف هـــذه الــفــرتة،  ــرة ال فـــوق جــزي

وت�ستمر يف هبوبها �سرقا حتى العراق؛ 

حيث ت�سطدم بجبال زاجرو�ض الإيرانية 

اأخــرى  مــرة  لت�سطدم  اخللف  اإىل  لرتتد 

موؤكدا  ال�سرقية،  الرتكية  اله�سبة  بجبال 

اأن هذا الأمر يعيد توجهها جهة اجلنوب 

اخلليج  التعاون  جمل�ض  دول  �سوب  اأي 

يذكر  ال�سعودية.  العربية  اململكة  و�سرق 

اله�سبة  بــني  تن�سغط  ــريــاح  ال هــذه  اأن 

يت�سبب  مما  الإيرانية  واله�سبة  الرتكية 

يف زيادة �سرعتها وقوة هبوبها. 

وتابع "اأثناء هبوبها على العراق تلتقط 

البحريات  مــن  الطني  مــن  كبرية  كميات 

املــراوح  با�سم  املعروفة  اجلافة  الطينية 

املنت�سرة   Alluvial Fans الطينية 

جنوب العراق، وعندما ت�سل هذه الرياح 

بني  تنح�سر  الــعــرب  جــزيــرة  الربيعية 

مــن جهة  الــعــربــي  ــــدرع  وال ه�سبة جنــد 

مما  اأخــرى  جهة  من  الإيرانية  واله�سبة 

يزيد يف �سرعتها وقوة اندفاعها".

التغيرات المناخية سبب رئيس للعواصف الربيعية
 كاشفا أسباب ارتفاع درجة الحرارة والغبار.. أستاذ علم بيئة: 

متالزمة انقطاع النفس 
النومي.. وطرق العالج

700 جولة على
مساكن العمال بجدة

جدة ـ البالد                     

النف�ض  ــطــاع  ــق ان مــتــالزمــة  تــعــتــرب   

انقطاع  عــنــد  الــنــومــي حــالــة حتـــدث 

النوم،  اأثناء  متكرر  ب�سكل  التنف�ض 

الـــتـــي عــــــادًة مـــا تـــكـــون مــ�ــســحــوبــة 

ال�سديد  وال�سعور  املتكرر  بال�سخري 

بالتعب بعد ال�ستيقاظ.

اأنــــواع متالزمة  وهــنــاك الــعــديــد مــن 

انــقــطــاع الــنــفــ�ــض الـــنـــومـــي، مــنــهــا: 

ــ�ــض النــــ�ــــســــدادي،  ــف ــن ــت انـــقـــطـــاع ال

وانقطاع  املركزي،  التنف�ض  وانقطاع 

التنف�ض املختلط، وتكون تلك الأنواع 

حتدث  مــتــكــررة  بــنــوبــات  م�سحوبة 

اأثناء النوم.

الن�سدادي  النف�ض  انقطاع  ويحدث 

الع�سالت  ارتــخــاء  نتيجة  الــنــومــي 

ـــوجـــودة يف اجلــــزء اخلــلــفــي من  امل

اأو  الهواء  جمرى  ي�سيق  ما  احللق، 

ي�سبب  الذي  الأمــر  تام،  ب�سكل  يغلقه 

يف  الأك�سجني  م�ستويات  انخفا�ض 

النف�ض  انــقــطــاع  يــحــدث  كــمــا  ــــدم.  ال

املركزي عند توقف الدماغ عن اإر�سال 

التنف�سية،  الع�سالت  اإىل  ــارات  ــس اإ�

املختلط  النف�ض  انقطاع  يحدث  فيما 

التنف�سية  الع�سالت  ل�سعف  نتيجًة 

ووجود م�سكالت يف اجلهاز الع�سبي 

املركزي.

وتــتــ�ــســّمــن الأعــــرا�ــــض املــ�ــســاحــبــة 

الــنــومــي:  النف�ض  انــقــطــاع  ملــتــالزمــة 

"ال�سخري امل�ستمر، واللهاث، وجفاف 
ال�ستيقاظ،  عــنــد  ــداع  ــ�ــس وال ــفــم،  ال

والأرق امل�ستمر، وفرط النعا�ض اأثناء 

النهار، و�سعف الرتكيز، والتهيج".

امل�سببة  اخلطر  عــوامــل  ت�سمل  فيما 

يف  الـــدهـــون  "تر�سب  لــلــمــتــالزمــة: 

نتيجة  الــعــلــوي  ــي  ــهــوائ ال املــجــرى 

ال�سمنة، وزيادة �سمك حميط الرقبة، 

وت�سخم  الهوائي،  املجرى  و�سيق 

اللوزتني، واحتقان الأنف، والإفراط 

يف التدخني والكحوليات".

جدة ـ البالد                      

نفذت اأمانة جدة اأكرث من 700 زيارة 

يف  ال�ــســرتاطــات  تطبيق  مــن  للتاأكد 

املــ�ــســاكــن اجلــامــعــيــة لـــالأفـــراد، وذلــك 

�سمن اجلهود امل�سرتكة لرفع م�ستوى 

المتثال يف املن�ساآت.

جدة  اأمــني  معايل  م�ست�سار  واأو�سح 

الزهراين،  اإبراهيم  حممد  املهند�ض 

 130 مـــن  اأكــــرث  اأخـــلـــت  ـــة  الأمـــان اأن 

خمالفات  حترير  جرى  حيث  موقًعا، 

ـــغـــرامـــات مــالــيــة بــحــ�ــســب لئــحــة  ب

ال�سرتاطات البلدية، داعًيا املخالفني 

املطبقة  الغرامات  �سداد  �سرعة  اإىل 

وت�سحيح  الفوري،  والإخــالء  عليهم 

املرخ�سة  امل�ساكن  خمالفات  و�سع 

ــلــعــقــوبــات والإجــــــــراءات  تـــفـــادًيـــا ل

لال�سرتاطات  وفًقا  ذلك  على  املرتتبة 

النظامية.

تطبيق  مــن  التاأكد  جــولت  اأن  ُيــذكــر 

ال�ـــســـرتاطـــات لــلــمــ�ــســاكــن تـــاأتـــي يف 

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  حر�ض  اإطار 

ـــات  والـــقـــرويـــة والإ�ـــســـكـــان والأمـــان

ــاخلــدمــات املــقــدمــة  ـــاء ب ـــق عــلــى الرت

للمواطنني، وحت�سني م�ستوى جودة 

واحلــفــاظ  اململكة،  مــدن  يف  احلــيــاة 

على ال�سحة العامة للجميع.

جدة ـ البالد                 

وجهت وزارة ال�سحة، عدة ن�سائح للوقاية من 

املناطق  بع�ض  لها  تتعر�ض  التي  الغبار  موجة 

م�سرية اإىل �سرورة اأخذ احليطة واحلذر خا�سة 

للفئات الأكرث عر�سة للتاأثر مبوجة الغبار.

الر�سمي  ح�سابها  عرب  ال�سحة  وزارة  ون�سرت 

على موقع »تويرت«، مقطع فيديو توجه فيه عدة 

اإر�ــســادات  اتباع  �ــســرورة   يف  متثلت  ن�سائح، 

الـــدفـــاع املــــدين والأر�ــــســــاد اجلـــويـــة، وجتنب 

اخلروج اأثناء حدوث العا�سفة الرملية، والبقاء 

اأي  واإغــالق  تهوية جيدة،  اأجهزة  بها  اأماكن  يف 

الفم  وتغطية  لــلــمــنــزل،  ــواء  ــه ال يــدخــل  مــ�ــســدر 

اأثناء  ال�سديد  واحلـــذر  اخلـــروج،  عند  والأنـــف 

ملر�سى  اأعرا�ض  وجــود  حال  يف  املركبة،  قيادة 

يف  اأمل  اأو  ال�سفري،  التنف�ض،  �سيق  مثل  الربو 

ال�سدر يجب اأخذ بخاخ الربو الإ�سعايف- و�سع 

الــتــوزيــع«  ــــادة  »اإع و�ــســع  على  املــنــزل  مكيفات 

يف  الطوارئ  اإىل  والتوجه   ،  recirculate
حالة عدم حت�سن احلالة.

واأ�سارت وزارة ال�سحة اإىل اأن الغبار يوؤثر على 

ا �سحية يف  اأمرا�سً جودة الهواء مما قد ي�سبب 

الأنــف  ور�سح  ال�سعال  مثل  ا  اأعرا�سً اأو  الرئة، 

وحكة يف الأنف.

للتاأثر  عــر�ــســة  الأكــــرث  الــفــئــات  اأن  ــافــت،  واأ�ــس

مبــوجــة الــغــبــار هــم الأطـــفـــال والــر�ــســع وكــبــار 

ال�سن والأ�سخا�ض الذين لديهم اأمرا�ض تنف�سية 

كالربو، وامل�سابون باأمرا�ض القلب، وامل�سابون 

من النوع الثاين من ال�سكري. كما دعت الإدارة 

الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  اإىل  للمرور  العامة 

عند احلاجة اإىل القيادة اأثناء موجات الغبار.

اإجراءات يجب اللتزام بها لقيادة  بـ5  واأو�ست 

�سرورة  ت�سمنت  الغبار،  حدوث  عند  اأمنا  اأكرث 

ترك م�سافة كافية بني املركبات وجتنب ال�سرعة.

مــن عمل جميع  الــتــاأكــد  و�ــســددت على �ــســرورة 

اإل لل�سرورة  اأنوار املركبة، وعدم تغيري امل�سار 

اإغالق  اأهمية  وكذلك  الإ�ــســارة،  ا�ستخدام  وبعد 

النوافذ، وا�ستخدام خا�سية تدوير الهواء داخل 

ال�سوئية  التنبيه  اإ�سارات  وا�ستخدام  املركبة، 

يف املركبة عند ال�سرورة.

عدة  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  وجه  جانبه،  من 

ن�سائح للوقاية من الغبار، وذلك يف ظل موجات 

الغبار التي ت�سهدها عدة مناطق باململكة.

واأو�سى الهالل الأحمر بتجنب الأماكن املزدحمة 

والــغــبــار، وا�ــســتــخــدام قــنــاع الــوجــه وو�ــســائــل 

احلــمــايــة، واإغـــالق الأبــــواب والــنــوافــذ واتباع 

اإر�سادات حالة الطق�ض.

وكـــان املــركــز الــوطــنــي لــالأر�ــســاد قــد تــوقــع يف 

يف  ن�ساًطا  الطق�ض  حالة  عــن  اليومي  تقريره 

الرياح ال�سطحية املثرية لالأتربة والغبار توؤدي 

على  الأفقية  الــروؤيــة  مــدى  انــعــدام يف  �سبه  اإىل 

الريا�ض،  منطقة  من  واأجــزاء  ال�سرقية  املنطقة 

الق�سيم  مناطق  من  اأجــزاء  على  التاأثري  وميتد 

وحائل واملدينة املنورة ومكة املكرمة وجنران، 

والأجزاء ال�سرقية من منطقتي الباحة وع�سري.

وزارة الصحة توجه 9 نصائح للوقاية من الغبار
األطفال والرضع وكبار السن أكثر المتأثرين 

الريا�ض ـ البالد                  

الوقائية،  لل�سوؤون  ال�سحة  وزارة  وكيل  اأكــد 

لقاح  اأخــذ  ميكن  اأنــه  ع�سريي،  عبدالله  الدكتور 

للبنات  مًعا،  كورونا  ولقاح  احلليمي  الفريو�ض 

يف �سن 9 اإىل 13 عاًما كمرحلة اأوىل؛ بهدف منع 

�سرطان عنق الرحم.

احلليمي  الفريو�ض  لقاح  اإن   " ع�سريي:  وقــال 

 ،19 لقاح كوفيد  اأو مع  اأو بعد  اأخذه قبل  ميكن 

حمــددة؛  زمنية  ملــدة  بينهما  للف�سل  حاجة  ول 

لكون لقاح كورونا مثل بقية اللقاحات.

الــــذي يعترب  الــرحــم  عــنــق  �ــســرطــان  اأن  وبــــنّي 

ــار بني  ــ�ــس ــت ــامــن مـــن حــيــث الن ــث ــرطــان ال ــ�ــس ال

املــزمــنــة  لــالإ�ــســابــة  نتيجة  يــحــدث  ــيــدات،  ــ�ــس ال

بالفريو�ض احلليمي، وعند ح�سول مناعة كافية 

هذا  اإزالـــة  اإىل  الله،  بــاإذن  ن�سل،  فقد  باللقاح، 

ال�سرطان اخلبيث نهائيًا.

عن  اأمــ�ــض  الــ�ــســحــة،  وزارة  اأعــلــنــت  ـــك،  ذل اإىل 

كورونا،  بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   621 ت�سجيل 

اإجمايل  يرفع  مــا  املا�سية؛  �ساعة  الــــ24  خــالل 

الإ�سابات اإىل 760،477 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة ال�سحة –عرب موقع مركز القيادة 

والتحكم لكوفيد 19- اأنه مت ت�سجيل 514 حالة 

تــعــاٍف جــديــدة مــن الــفــريو�ــض، لت�سل اإجــمــايل 

حالت ال�سفاء اإىل 744،841 حالة.

3 حــالت  اأنـــه مت ت�سجيل  ــــوزارة،  ال واأ�ــســافــت 

بدء  منذ  الوفاة  حــالت  اإجمايل  لي�سل  وفيات، 

جائحة كورونا وحتى الآن، اإىل 9121 حالة.

لقاحات  جــرعــات  عـــدد  اأن  الـــــوزارة،  وتــابــعــت 

كـــورونـــا املــعــطــاة يف املــمــلــكــة بــلــغ حــتــى الآن 

املــنــاطــق  بــجــمــيــع  جـــرعـــة،   )65،030،338(

وقت  يف  ال�سحة،  وزارة  واأعلنت  واملحافظات. 

التن�سيطية  اإعطاء اجلرعة  البدء يف  �سابق، عن 

ملن  فوق  فما  عاما   50 من  العمرية  للفئة  الثانية 

يرغب، وذلك بعد اإمتام 8 اأ�سهر من اأخذ اجلرعة 

اأن  ال�سحة،  وزارة  وذكرت  الأوىل.  التن�سيطية 

اجلرعة التن�سيطية الأوىل مهمة جًدا لرفع مناعة 

مرتفع،  م�ستوى  يف  عليها  واملحافظة  اجل�سم 

وتوؤخذ بعد 3 اأ�سهر من تلقي اجلرعة الثانية.

فبينت  التن�سيطية  اجلــرعــة  اأهــمــيــة  عــن  اأمــــا 

للوقاية  املناعة  رفع  يف:  تتمثل  اأنها  »ال�سحة« 

مــن الـــعـــدوى، واحلـــد مــن الأعـــرا�ـــض اخلفيفة 

70% يف حال  واملتو�سطة بن�سبة عالية تتجاوز 

الإ�سابة، واحلماية من املر�ض ال�سديد والتنومي 

بن�سبة 90% على الأقل.

تطعيم كورونا ال يتعارض مع لقاح الفيروس الحليمي



 ب��د�ي��ة.. �أو���ض��ح��ت �إمي���ان غ��ازي 
للجمعية  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ن��ائ��ب��ة 
�لفي�ضلية ومديرة وحدة �لإ�ضكان 
ي�ضل  �جل��م��ع��ي��ة:  يف  �ل��ت��ن��م��وي 
�لفئة عن  ه���وؤلء  لإ���ض��ك��ان  �ل��دع��م 
ج���دة، وهي  �أم��ان��ة  ط��ري��ق من�ضة 
من�ضة ت�ضرف عليها وز�رة �ملو�رد 
�لجتماعية،  و�لتنمية  �لب�ضرية 
ون���ح���ن ك��ج��م��ع��ي��ة خ���ري���ة ل��دي��ن��ا 
�مل������و�رد  وز�رة  م����ع  �ت���ف���اق���ي���ة 
من  �لفئة  هذه  ندعم  �أن  �لب�ضرية، 
ت�ضتقبل  �لآن  و�ملن�ضة  �لعائالت، 
يف  م�ضبقا  �مل�ضجلني  �ضو�ء  بها، 
�أي�ضا،  �مل�ضجلني  وغ��ر  �جلمعية 
�لع�ضو�ئية  �لأحياء  من  �ملنتقلني 
طريق  ع��ن  ي�ضجلو�  �أن   وي��ج��ب 
�مل��ن�����ض��ة ح��ت��ى ي��ت��م م�����ض��اع��دت��ه��م 
ب���دع���م �لإي����ج����ار، وه���ن���اك ث��الث��ة 
�أول  �ل������وز�رة،  �أق�����ض��ام ت��دع��م��ه��م 
ثانيا  �ل�ضمان،  يف  �مل�ضجلني  فئة 
يف  �مل�ضجلني  غ��ر  ث��ال��ث��ا  �مل����الك، 
�ل�����ض��م��ان وغ����ر �مل�����الك و�ل��ف��ئ��ة 
�لأوىل و�لثانية يكون دعمهما من 
فئة  �إن  حيث  �ضنة،  �إىل  �ضهور   6
�ضكنية  وحدة  لها  تعطى  �ل�ضمان 
�لتنموي، كما  بديلة  من �لإ�ضكان 
يعطى �لتعوي�ض للمالك،  �أما �لفئة 
لل�ضمان  تنت�ضب  ل  �لتي  �لثالثة 
در����ض��ة  ب��ع��د  ف���ه���وؤلء  م���ال���ك،  �أو 
�حلالة  من قبل �جلمعيات �ت�ضح 
�ضعبة،  ج����ًد�  �لأ����ض���رة  ح��ال��ة  �أن 
فتقدم  و�مل�ضاعدة  للدعم  وحتتاج 
لها �جلمعية �لدعم من 6 �أ�ضهر �إىل 
�ضنة، بناء على عقد �إيجار مرفق، 
�لت�ضجيل بها  ومن�ضة �لأمانة يتم 
عن طريق نفاذ �لوطني، مع تقدمي 
�لأدل����ة و�لإث��ب��ات��ات ورف��ع  جميع 
�لت�ضكني،  وب��ع��د  �لإي��ج��ار،  ع��ق��ود 
حالفهم  �لعائالت  م��ن  ج��زء  هناك 
�حل����ظ وك���ان���ت ت��ت��وف��ر وح����د�ت 
�لتنموي  �لإ���ض��ك��ان  م��ن  �ضكنية 
فانتقلو� فور� �إىل وحد�ت �لتمليك 
بعقد �لنتفاع �لذي خ�ض�ض لالأ�ضر 
�لجتماعي،  لل�ضمان  �ملنت�ضبة 

مقابل 200 ريال يف �ل�ضهر.

توفير األجهزة 
بقولها:  غازي  �إميان  و��ضتطردت 
لهم  ن��وف��ر  �لت�ضكني  عملية  ب��ع��د 
مل  ح��ال  يف  �لكهربائية  �لأج��ه��زة 
بعملية  دع��م��ه��م  �أو  ل��دي��ه��م،  ي��ك��ن 
وخالل  �ل�ضكنية،  �لوحدة  تاأثيث 
���ض��ه��ر رم�����ض��ان دع��م��ن��اه��م �أي�����ض��ا 
ب��ال�����ض��الل �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وم���ن خ��الل 
ع��م��ل��ن��ا م���ع �لإ����ض���ك���ان �ل��ت��ن��م��وي 
وتثقيفية  تاأهيلية  ب��ر�م��ج  قدمنا 
ونف�ضية.  �أ���ض��ري��ة  و����ض��ت�����ض��ار�ت 
�ل���ر�م���ج ه��ي جمموعة  ك��ل ه���ذه 
خلدمة �لأ�ضر �مل�ضتفيدة من وكالة 
من  و�أي�����ض��ا  �لتنموي.  �لإ���ض��ك��ان 

جانب �آخر، �لعائالت �لتي �ضجلت 
هم  �لأم���ان���ة،  من�ضة  ط��ري��ق  ع��ن 
�ل��وح��د�ت  باختيار  يقومون  م��ن 
�ل�����ض��ك��ن��ي��ة ب��ح�����ض��ب ع����دد �أف�����ر�د 
�لأق��رب  �لأ���ض��رة، وبح�ضب �حل��ي 
ل��ه��م ومل���د�ر����ض �أب��ن��ائ��ه��م. و�أغ��ل��ب 
�لإ�ضكان  ي�ضلمها  �لتي  �لعقار�ت 
�لتنموي تكون جديدة ويف �أحياء 

جديدة. 

تغيير جذري 
ويف �ل�ضياق نف�ضه �لتقت" �لبالد" 
�نتقلو�  �لذين  �ملو�طنني  بعدد من 
�ل��ع�����ض��و�ئ��ي��ة �إىل  م���ن �لأح����ي����اء 
�لأح���ي���اء �جل���دي���دة، وع����رو� عن 
�لأحياء  �إىل  بالنتقال  �ضعادتهم 

�جلديدة. 
�لبد�ية مع فهد �لدو�ضري، ويعمل 
حي  �ضكان  وم��ن  خ��ا���ض��ا،  �ضائقا 
جذريا  تغير�  مل�ضنا  فقال:  �لثغر، 

�ل��و�ح��ة.  ح��ي  �إىل  �نتقالنا  ب��ع��د 
���ض��ع��رن��ا ب��ال���ض��ت��ق��ر�ر �ل��ن��ف�����ض��ي 
�أن��ن��ا كنا  م��ن  و�لأم��ن��ي،  وبالرغم 
فر�ضة  �إن  �إىل  �إي��ج��ار  يف  ن�ضكن 
كانت  �ل�ضكنية  �ل��وح��دة  �خ��ت��ي��ار 
عدد  �إن  حيث  لأ���ض��رت��ن��ا؛  مالئمة 
�أ�ضخا�ض، ونحن   4 �أ�ضرتي  �أفر�د 

من �لفئة �لأوىل �لتابعة لل�ضمان، 
�أم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م��د�ر���ض ف��ه��ذه 
بعد  �ضريعا  حلها  �ضيتم  �مل�ضكلة 
�حل��ايل  �ل��در����ض��ي  �لف�ضل  نهاية 
وم����ع ب���د�ي���ة �ل��ف�����ض��ل �ل��د�ر���ض��ي 
بنقل  م�ضاعدتنا  �ضيتم  �جل��دي��د، 
ق��ري��ب��ة من  �إىل م��د�ر���ض  �أولدن�����ا 

وب�ضكل  ب���ه،  ن�ضكن  �ل���ذي  �حل���ي 
بعيد�  جذريا  �لتغير  �أ�ضبح  عام 
عن �مل�ضاكل �لتي كنا نو�جهها يف 

�لأحياء �لع�ضو�ئية. 

إيجار رمزي 
�ملو�طن حامد �لعبديل، متقاعد من 
�ضكان حي �لعمارية، قال: بعد قر�ر 
�لإز�لة وجدنا �أن �أ�ضعار �لعقار�ت 
م��رت��ف��ع��ة ج����د�، ول��ك��ن م���ن خ��الل  
من�ضة �لأمانة و�لإ�ضكان �لتنموي 
و�جل��م��ع��ي��ة �ل��ف��ي�����ض��ل��ي��ة وج��دن��ا 
متكنت  ح��ي��ث  �مل��ن��ا���ض��ب؛  �ل�ضكن 
ه��ذه �جل��ه��ات م��ن ت��وف��ر �ل�ضكن 
رم��زي��ة،  ب��اإي��ج��ار�ت  لنا  �ملنا�ضب 
يتوقف دعمها  �أن �جلمعية مل  كما 
�أي�ضا  بل  �ل�ضكن  توفر  على  فقط 
دعمتنا بالأجهزة �لكهربائية، وكل 

م�ضتلزمات �ملنزل �جلديد. 

جودة الحياة 
ح�ضن،  عي�ضى  ���ض��ه��ام  ق��ال��ت  ك��م��ا 
حي  من  �ل�ضبياين  وليد  وزوجها 
�ل��ث��ع��ال��ب��ة: ن��ح��ن ن��ع��ت��ر م���ن فئة 
ولدينا  �لثعالبة،  ح��ي  يف  �مل���الك  
�لإز�ل��ة �جتهنا  �أبناء. بعد قر�ر   7
�أب���رق  ق��وي��زة  ب��ح��ي  لال�ضتئجار 
�مل��ن��زل �ضغر�  وك���ان  �ل��رغ��ام��ة، 
�لأ�ضرة  �أف��ر�د  بعدد  مقارنة  ج��د�، 
�لإيجار،  غالء  م�ضكلة  وو�جهتنا 
�لفي�ضلية  �جلمعية  وق��ف��ت  وق���د 
م�ضكن  �إيجاد  يف  و�ضاعدتنا  معنا 
منا�ضب، ي�ضع جميع �أفر�د �لأ�ضرة.
�جل��دي��د،  �مل�ضكن  �إن  وو����ض��ل��ت، 
ب��ح��م��د �ل���ل���ه، ت��ت��وف��ر ف��ي��ه جميع 
م�����ض��ت��ل��زم��ات ج����ودة �حل��ي��اة كما 
لرتبية  منا�ضبة  �ضحية  بيئة  �أن��ه 
�ل�ضعبي،  �حلي  عن  بعيد�  �بنائنا 
�لذي كنا نقيم فيه، كما �أن �مل�ضكن 
جلميع  وك��اف��ي��ة  ك��ب��رة  م�ضاحته 

�أفر�د �لأ�ضرة.
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تأمين األجهزة 
الكهربائية وتأثيث 

الوحدة السكنية 

تغيير جذري في حياة 
المنتقلين لألحياء 

الجديدة 

مساكن مناسبة تتوفر 
بها الخدمات وبرامج 

جودة الحياة 

�أكد �ملتحدث با�ضم �أمانة حمافظة جدة حممد �لبقمي، �أنه مت ت�ضليم نحو 4 �آلف وحدة �ضكنية ل�ضكان �لأحياء �لع�ضو�ئية. 
�لبالد �لتقت ببع�ض �ل�ضر �لتي مت ��ضكانها بالأحياء �جلديدة موؤكدين  �ن بر�مج حياتهم �ختلفت كثر� حينما مت �إ�ضكانهم يف �لأحياء �ل�ضكنية �جلديدة، كما �أنهم يحظون 
باخلدمات �ملتكاملة؛ حيث �إن م�ضاكنهم و��ضعة تت�ضع جلميع �أفر�د �أ�ضرهم، وبها كافة �مل�ضتلزمات من �لأجهزة �لكهربائية، وجميع  �لو�ضائل �لتي توفر لهم �لعي�ض �لهنيء.

  و�أ�ضافو�، �أنهم تعرفو� علي جر�نهم �جلدد، وهم �ضعد�ء بالنتقال �إىل �لأحياء �جلديدة �لتي ��ضتقبلتهم بحفاوة، كما �أن �جلهات �ملخت�ضة �مل�ضوؤولة عن �إ�ضكانهم بذلت جهود� 
جبارة لتوفر �ل�ضكن �ملنا�ضب لهم، معرين يف �لوقت نف�ضه عن عظيم �ضكرهم للجمعية �لفي�ضلية �لتي تولت �أمر �إ�ضكانهم.

حصلنا على املسكن املناسب
جدة - رانيا الوجيه 

بعد تسكين 4 آالف أسرة ..مواطنون لـ                :

حامد العبديل فهد الدو�سري وليد ال�سبياين
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فجر الصحافة السعودية

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

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

الرياض تحتضن مؤتمرا 
عالميا القتصاديات الطاقة 

"أرامكو" تدرس طرح ذراعها التجاري 

الريا�ض - البالد
ت�ست�سيف الريا�ض خالل فرباير من العام املقبل 
لقت�ساديات  والأربــعــن  الرابع  العاملي  املوؤمتر 
الطاقة، الذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق 
للدرا�سات  عبدالله  امللك  مركز  وينظمه  الأو�سط، 
مع  بالتعاون  "كاب�سارك"  البرتولية  والبحوث 
الــ�ــســعــوديــة خــالل  الــطــاقــة  اقــتــ�ــســاديــات  جمعية 

الفرتة من 4 - 8 فرباير القادم يف مقر املركز.
مل�ستقبل  "م�سارات  �سعار  حتت  املوؤمتر  و�سيعقد 
بال�سراكة  وم�ستدامة"  وم�ستقرة  نظيفة  طاقة 
ويعد  الطاقة،  لقت�ساديات  العاملية  اجلمعية  مع 
املوؤمتر جتمًعا عاملًيا ي�سم اخلرباء واملتخ�س�سن 
التقليدية  الطاقة  ق�سايا  على  ال�سوء  لت�سليط 
اأ�سواق  وا�ستقرار  البيئة  وحتديات  واملتجددة 

الطاقة.
مــو�ــســوعــات ت�سمل  �ــســبــع  املـــوؤمتـــر  ويــتــنــاول 
القت�ساد وتنويع مزيج الطاقة، والتنمية وتغري 
املناخ، وحتولت الطاقة وم�ساراتها، وال�ستثمار 
التنقل  واأ�ساليب  وو�سائل  الطاقة،  يف  والتمويل 
ال�سناعية،  والتناف�سية  والــكــفــاءة  والتقنية، 

والتقلبات يف �سوق الطاقة واأمن اإمداداتها.

 500 من  اأكرث  �سنوي  ب�سكل  املوؤمتر  وي�ستقطب 
م�سارك من اأنحاء العامل من م�سوؤولن حكومين 
وقادة راأي وممثلي املنظمات الدولية وال�سناعية 
تاأ�س�ست  وقـــد  وغـــريهـــم،  وطــلــبــة  واأكـــادميـــيـــن 
عام  يف  الطاقة  لقت�ساديات  العاملية  اجلمعية 
الطاقة  اقت�ساديات  فهم  تعزيز  بهدف  1977م 
املوؤمتر  اجلمعية  و�ستعقد  العملية،  وتطبيقاتها 
العام يف طوكيو  الثالث والأربعن هذا  ال�سنوي 

"اليابان".
والبحوث  للدرا�سات  عبدالله  امللك  مركز  ويعد 
بحثيا  ا�ست�سارات  مركز  "كاب�سارك"  البرتولية 
الطاقة وال�ستدامة، يهدف  اقت�ساديات  رائدا يف 
وتوجيه  اململكة  يف  الطاقة  قــطــاع  تطوير  اإىل 
القائمة  امل�سورة  خــالل  من  العاملية  ال�سيا�سات 
على الأدلة والبحوث التطبيقية، كما تعد جمعية 
يف  ت�سارك  التي  ال�سعودية  الطاقة  اقت�ساديات 
اإىل  تهدف  ربحية  غري  اأهلية  جمعية  ال�ست�سافة 
من  اململكة  يف  الطاقة  اقت�ساديات  فهم  تعزيز 
للحوار  من�سة  وتوفري  الفعاليات،  اإقامة  خــالل 
الطاقة وال�سناعات  التي تواجه  التحديات  حول 

املتعلقة بها.

الريا�ض - البالد
لها،  مــ�ــســادر  عــن  نقال  بلومبريغ  وكــالــة  ذكـــرت 
ذراعــهــا  طــرح  تــدر�ــض  ال�سعودية"  "اأرامكو  اأن 
لتجارة  ال�سعودية  "اأرامكو  �سركة  الــتــجــاريــة 

املنتجات البرتولية" لالكتتاب العام.
اأن تطرح  اإنـــه ميــكــن  وقــالــت مــ�ــســادر الــوكــالــة: 
"اأرامكو" ح�سة 30% من ذراعها التجارية، مبينة 
اإىل  ي�سل  اأن  ميكن  التجارية  الوحدة  تقييم  اأن 

اأكرث من 30 مليار دولر. 
ت�سم  بــنــوك  مــع  تعمل  الــ�ــســركــة  اأن   ــافــت  واأ�ــس
مورغان"  بــي  "جي  و  �ساك�ض"  "غولدمان 
و"مورغان �ستانلي" على درا�سة الطرح املحتمل، 

مزايا  تناق�ض  تـــزال  ل  اأرامــكــو  اأن  اإىل  م�سرية 
الإدراج املحتمل. 

املنتجات  لتجارة  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  وتعد 
النفط  لــعــمــالق  الــتــجــاري  الـــــذراع  ــيــة  الــبــرتول
على  الــرئــيــ�ــض  ن�ساطها  ــوم  ــق وي  ، "اأرامكو" 
والكيميائية  وال�سائلة  املكررة  املنتجات  تــداول 
وت�ستخدم  دولـــيـــا،  وتــ�ــســويــقــهــا  والــبــولــيــمــريــة 
ذ اأكرث من  اأ�سطوًل ي�سم اأكرث من 40 �سفينة، ُتنفِّ
ال�سركة  م  تقدِّ كما  �سنوًيا.  بحرية  رحلة   1190
البنزين  تخزين  مثل  الدولين  العمالء  خدمات 
وال�سحن  واملــزج  الوقود  زيت  وتخزين  واملزيج 

واخلدمات املالية على �سكل التحوط املايل.

السواحه يبحث دعم القدرات

المملكة تتقدم في التنافسية الرقمية عالميا
الريا�ض - البالد

ال�سعودية  العربية  اململكة  وفد  اجتمع 
وتقنية  التـــ�ـــســـالت  وزيــــر  بــرئــا�ــســة 
عامر  بــن  عبدالله  املهند�ض  املعلومات 
يف  فيو  مــاونــن  مدينة  يف  الــ�ــســواحــه 
�سركة  موؤ�س�ض  مع  كاليفورنيا،  وليــة 
ورئي�سها  جن،  انـــدرو   Coursera
ملناق�سة  ماغيونكالدا،  جيف  التنفيذي 
الرقمية  واملـــهـــارات  الـــقـــدرات  تــطــويــر 
لأبـــنـــاء وبــنــات الـــوطـــن؛ مبــا يــتــوافــق 
والع�سرين  الــواحــد  القرن  مــهــارات  مع 
ـــع اجلـــديـــد يف تــطــويــر وبــنــاء  ـــواق وال

القدرات.
وجــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء، الطـــــالع على 
راأ�ض  لل�سركة وفكرة  امل�ستقبلية  الروؤية 
لل�سركة  اجلــــريء  ال�ــســتــثــمــاري  املـــال 
ل�ستك�ساف منظومة ال�سركات النا�سئة، 
ـــقـــدرات واملـــهـــارات  ومــنــاقــ�ــســة بــنــاء ال
يف  الرقمية  الــكــوادر  وتطوير  الرقمية 

اململكة.
مــن جهة اأخــــرى، اجــتــمــع  نــائــب وزيــر 
املهند�ض  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
التنفيذي  الرئي�ض  مع  العوهلي،  هيثم 
بح�سور  دالــبــورتــو،  غابرييل  ل�سركة 
ملناق�سة  اجلانبن،  م�سوؤويل  مــن  عــدٍد 
الــكــوادر  الــ�ــســراكــة يف جمـــالت متكن 

الرقمية وتعزيز م�ستقبل البتكار ومنو 
يف  الأعــمــال  وريــادة  الرقمي  القت�ساد 

اململكة.
ــمــاع امــــتــــدادًا لتــفــاقــيــة  ويـــاأتـــي الجــت
ــــعــــاون املــــوقــــعــــة بـــــن الـــ�ـــســـركـــة  ــــت ال
والأكــادميــيــة الــ�ــســعــوديــة الــرقــمــيــة يف 
موؤمتر ليب التقني العاملي الذي عقد يف 

�سهر فرباير املا�سي.
اإطــار  يف  تاأتي  اللقاءات  اأن  اإىل  ُي�سار 
ــة الــتــي يــقــوم بــهــا مــعــايل وزيــر  اجلــول
والوفد  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
ــظــومــة التـــ�ـــســـالت  املــــرافــــق مــــن مــن
والبتكار  والبحث  املعلومات  وتقنية 
ــلــوليــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة؛ بغية  ل
تطوير �سراكات اإ�سرتاتيجية مع كربى 
ال�سركات التقنية الأمريكية تعزيزًا لنمو 
القت�ساد الرقمي والقت�ساد القائم على 

البتكار يف اململكة.
مــن جــهــة ثــانــيــة ر�ــســد املــركــز الوطني 
"اأداء"  الــعــامــة  الأجــهــزة  اأداء  لقيا�ض 
القفزات املت�سارعة يف عدد من املوؤ�سرات 
الدولية يف قطاعي الت�سالت وجمتمع 
املعلومات، التي تربز جهود اململكة يف 
بدعم  احليوين  املجالن  هذين  تطوير 
عهد  يف  الر�سيدة  القيادة  من  ملمو�ض 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم 

ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
عهده الأمن -حفظهما الله-.

املوؤ�سرات  من  عدد  يف  اململكة  وتقدمت 

الرقمية  التناف�سية  موؤ�سر  حتت  الفرعية 
قـــدرة وجــاهــزيــة  يقي�ض  الـــذي  الــعــاملــيــة 
اقت�ساد 64 دولة على اعتماد وا�ستك�ساف 

ــا  الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة بــ�ــســفــتــهــا حمــرًك
الأعمال  يف  القت�سادي  للتحول  رئي�ًسا 
ككل،  واملجتمع  واحلــكــومــة  الــتــجــاريــة 

الرئي�سة  القيا�ض  حمــاور  على  معتمًدا 
الـــثـــالثـــة: املـــعـــرفـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا، 

وال�ستعداد امل�ستقبلي.

ورش عمل وأبحاث حول تنمية القدرات 

 رؤية علمية لواقع ومستقبل سوق العمل 

 70 أصلاً عقاريا في مزادات "إنفاذ"

الريا�ض- البالد
انــطــلــقــت يف الـــريـــا�ـــض  اأعــمــال 
لبحوث  الأول  العلمي  "املوؤمتر 
ـــرات �ــســوق  ــــات ومـــوؤ�ـــس ودرا�ــــس
ــات  ــوجــه ــت الـــعـــمـــل: الــــواقــــع وال
امل�ستقبلية" الذي ينظمه �سندوق 
"هدف"  الب�سرية  املـــوارد  تنمية 
للعمل  الــوطــنــي  باملر�سد  ممــثــاًل 
بالتعاون مع جامعة الأمرية نورة 

بن عبدالرحمني.
وافتتح املوؤمتر نائب وزير املوارد 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
نا�سر  بن  عبدالله  الدكتور  للعمل 

جامعة  رئي�ض  بح�سور  ثنن،  اأبو 
الدكتورة  عبدالرحمن  بنت  نــورة  الأمـــرية 
ورئي�ض  العي�سى،  �سليمان  بــنــت  اإيــنــا�ــض 
الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمـــام  جامعة 
الدكتور اأحمد بن �سامل العامري، ومدير عام 
بن  تركي  الب�سرية  املـــوارد  تنمية  �سندوق 
الأكادميين  من  وعــدد  اجلعويني،  عبدالله 

واملهتمن ببحوث ودرا�سات �سوق العمل.
املوؤمتر  راعي  بكلمة  الفتتاح  حفل  وانطلق 
الب�سرية والتنمية الجتماعية  املوارد  وزير 
املوارد  تنمية  اإدارة �سندوق  رئي�ض جمل�ض 
الب�سرية "هدف" املهند�ض اأحمد بن �سليمان 
للعمل  الوزير  نائب  األقاها  التي  الراجحي، 

اأكــد  ثنن،  اأبــو  نا�سر  بــن  عبدالله  الدكتور 
فيها اأن اململكة ت�سهد يف ظل القيادة احلكيمة 
املجالت  خمتلف  يف  م�سبوق  غــري  تــطــورًا 
وم�سرية  امل�ستدامة،  التنمية  اأوجــه  لتعزيز 

التطور والنماء التي تعي�سها اململكة.
مع  يتواكب  التطور  هذا  اأن  الراجحي  وبن 
اإىل  الهادفة  الطموحة   2030 اململكة  روؤيــة 
ازدهــــارًا ومنــاء وحيوية،  اأكــرث  بناء وطــن 
جلعل  الر�سيدة  القيادة  تطلعات  وحتقيق 
املــمــلــكــة يف املــقــدمــة يف خمــتــلــف املــجــالت 

الجتماعية والقت�سادية والتقنية.
الوطني  املــر�ــســد  دور  مــن  انــطــالقــًا  وقـــال: 
اأوجــه  بــدعــم  الإ�ــســهــام  يف  ور�سالته  للعمل 

ــوق الــعــمــل  ــ�ــس الـــتـــحـــول الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــي ل
وامل�ستقبلية  احلــالــيــة  املــوا�ــســيــع  ملختلف 
جامعة  ومنها  ال�سعودية،  اجلامعات  ودور 
اإجــراء  يف  عبدالرحمن  بنت  نــورة  الأمـــرية 
ال�سراكة يف  تاأتي هذه  الدرا�سات والبحوث 
الهتمام مبجالت �سوق العمل خا�سة جمال 
املر�سد  �سيدفع  مما  والبحوث،  الدرا�سات 
ب�سكل  اأهــدافــه  حتقيق  نحو  للعمل  الوطني 

اأ�سرع واأكرث �سمولية.
للمر�سد  التنفيذي  املدير  اأو�سح  جهته،  من 
ـــة بــن  ـــام ـــس ـــور اأ� ـــت ـــدك ــلــعــمــل ال الـــوطـــنـــي ل
اململكة  حكومة  اأن  اجلميلي،  عبدالرحمن 
حيث  العاملة،  بالقوى  كبريًا  اهتمامًا  تويل 

ــكــرمي ببناء  �ــســدر الأمــــر الــ�ــســامــي ال
املر�سد بهدف الإ�سهام يف دعم واتخاذ 
خالل  من  الربامج  وتطوير  القرارات 
واإعداد  واملوؤ�سرات  الدقيقة،  البيانات 
التقارير والدرا�سات عن �سوق العمل، 
ملختلف  الإ�سرتاتيجي  التحول  ودعم 
خــالل  مــن  باململكة  الــعــمــل  منظمات 
والتقارير  الــبــيــانــات  خمتلف  تــوفــري 
والـــدرا�ـــســـات حـــول املــوا�ــســيــع ذات 

ال�سلة.
اللجنة  رئــيــ�ــض  ـــادت  اأ�ـــس جهتها  مــن 
منرية  الدكتورة  للموؤمتر  الإ�سرافية 
بتنظيم  الــكــبــري  ــمــام  بــالهــت املـــقـــرن 
وتطوير �سوق العمل يف اململكة، الذي 
يتواكب  ومبا  املمار�سات  اأحدث  وفق  ي�سري 
ملواكبة  وذلك  الدولية،  املوؤ�سرات  اأحدث  مع 
تــوجــهــات وبـــرامـــج روؤيــــة املــمــلــكــة 2030 
جمتمع  تكوين  يف  الأ�سا�سية  ومرتكزاتها 

حيوي، واقت�ساد مزدهر ووطن طموح.
املـــوؤمتـــر  اأن  املـــقـــرن،  الـــدكـــتـــورة  وبــيــنــت 
�سي�سهد 8 جل�سات علمية على مدار يومن، 
ومبــ�ــســاركــة 5 مــتــحــدثــن رئــيــ�ــســيــن حــول 
وتنمية  العمل،  ل�سوق  التنظيمية  اجلوانب 
على  وتاأثريها  والتقنية  الب�سرية،  القدرات 
ع�سرة  �ــســت  عــقــد  ي�ساحبه  الــعــمــل،  �ــســوق 

ور�سة عمل ومعر�ض م�ساحب.

الريا�ض- البالد
"اإنفاذ"  والت�سفية  الإ�سناد  مركز  اأعلن 
عــلــنــيــة، تعر�ض  اإقـــامـــة 7مــــــزادات  عـــن 
عقارات ومنقولت يف 5 مدن وحمافظات 
مبختلف مناطق اململكة، وذلك يف الفرتة 

ما بن 23 اإىل 31 مايو 2022م.
ــاًل عــقــارًيــا،  وتــعــر�ــض املــــزادات 70 اأ�ــس
و�سكنية،  جتــاريــة  اأرا�ــــــضٍ  يف  تتمثل 
و�سكنية  جتارية  وعمائر  فلل،  وجممع 
مرت  األــف   80 تقارب  اإجمالية  مب�ساحات 

مربع.
الغربية  دانــــة  مبــــزاد  املــــــزادات  وتـــبـــداأ 
عقارات   4 ي�ستعر�ض  الــذي  الإلــكــرتوين 
م�سارف  ومـــزاد  املكرمة،  مبكة  متنوعة 
ــعــر�ــض 22  ــت ــ�ــس ــــــذي ي احلــــ�ــــســــوري ال
امل�سرق  ومــزاد  املــنــورة،  باملدينة  عــقــارًا 
ُيــقــام على 4 عقارات  ــذي  ال الإلــكــرتوين 
مــزاد  وكــذلــك  املــنــورة،  باملدينة  متنوعة 
يعر�ض  الــذي  احل�سوري  الغربية  دانــة 

نخبة  ومـــزاد  جـــدة،  مبدينة  ــاًرا  عــق  19
عقاًرا  يعر�ض 11  الذي  الإلكرتوين  مكة 
اململكة  �ــســمــال  ومـــــزاد  ــكــرمــة،  امل مبــكــة 
عقارات   9 على  يقام  ــذي  ال الإلــكــرتوين 
ورفحاء،  والقريات،  �سكاكا،  من  كل  يف 
مــزاد  الــبــحــر، وتــبــوك، واأخــــرًيا  وينبع 
مميًزا  عقاًرا  يعر�ض  الذي  مكة  م�سارف 

مبكة املكرمة.
املخت�ض  اخلـــربة  بــيــت  "اإنفاذ"  ويــعــد 
الأ�ــســول من  الإ�ــســراف على ت�سفية  يف 

اإليه  ي�سند  التي  واملــنــقــولت  الــعــقــارات 
القطاع  اأو  الق�سائية  اجلهات  من  بيعها 
والأفــراد،  اخلا�سة  الرِتكات  اأو  اخلا�ض 
وذلك من خالل تعين اخلرباء ومزودي 
ا  فنيًّ املخت�سة  اجلــهــات  مــن  اخلـــدمـــات 
الأمـــالك  واإدارة  والــتــ�ــســويــق  بالتقييم 
ي�سهم  مبـــا  وحـــ�ـــســـرهـــا،  وحــرا�ــســتــهــا 
احلــقــوق،  ا�ستيفاء  عملية  ت�سريع  يف 
اخلدمات  من  امل�ستفيدين  ر�سا  وحتقيق 

التي ي�سطلع املركز بها.

برنت يعاود الصعود
عوا�صم - وكاالت

منذ  له  م�ستوى  لأعلى  اأم�ض  النفط  اأ�سعار  ارتفعت  جمــددا 
جانب  من  امل�ستمرة  ال�سغوط   بــاأجــواء  مدعومة   ، اأ�سابيع 
الــذي  الرو�سية،  اخلــام  واردات  حلظر  الأوروبــــي  الحتـــاد 
فيه  يوا�سل  الــذي  الوقت  يف  املعرو�ض،  تقلي�ض  �ساأنه  من 
ال�سن  تخفيف  مع  خا�سة  الطلب  زيــادة  العاملي  القت�ساد 

لعمليات الإغالق املفرو�سة ملكافحة فريو�ض "كورونا".
دولر   115.50 اإىل  برنت  خلــام  الآجــلــة  العقود  بلغت  فقد   
اأعلى م�ستوى منذ 28 من مار�ض، فيما زادت  للربميل، وهو 
 78 الأمــريكــي  الو�سيط  تك�سا�ض  غــرب  خلــام  الآجلة  العقود 

�سنتا اأو 0.7% اإىل 114.98 دولر للربميل.
يف  الآن،  حــتــى  الحتــــاد  خــارجــيــة  وزراء  جــهــود  وف�سلت   
ملقرتح  الراف�ض  موقفها  لتغيري  املجر  على  لل�سغط  جهودهم 
لأوكرانيا،  اأعقاب غزوها  نفطي على رو�سيا يف  فر�ض حظر 
ويتطلب مترير هذا املقرتح موافقة جميع الدول الأع�ساء يف 
 31-30 قمة  اأهمية  اإىل  اأ�ساروا  دبلوما�سين،  لكن  الحتــاد، 
للنفط  تدريجي  حظر  على  التفاق  موعد  باعتبارها  مايو؛ 

الرو�سي.
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نظام الماللي يقمع التظاهرات خوفا من االنفجار
البالد - مها العواودة          

ات�سعت رقعة الحتجاجات الإيرانية الراف�سة ل�سيا�سيات 

املدن يف  18 حمافظة وع�سرات  من  اأكرث  لت�سمل  املاليل 

واأحــزاب  منظمات  �ست  اأعلنت  بينما  ال�ساد�س،  يومها 

البالد،  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�سعبية  لالحتجاجات  دعمها 

حمـــذرة مــ�ــســوؤويل الــنــظــام مــن الــقــمــع والــعــنــف وقطع 

الإنرتنت وحجب املعلومات ورف�س مطالب املتظاهرين.

وقال بيان م�سرتك للمنظمات والأحزاب: اإن املتظاهرين 

انــطــالقــًا  ــات،  ــاف هــت ورددوا  الـــ�ـــســـوارع،  اإىل  خــرجــوا 

بــاملــ�ــســوؤولــيــة، لــالحــتــجــاج عــلــى �سيا�سة  مــن �ــســعــورهــم 

من  مــزيــد  يف  ت�سببت  الــتــي  لل�سعب،  املــعــاديــة  الــنــظــام 

متتد  اأن  املتوقع  من  اأنــه  اإىل  م�سريًا  واحلــرمــان،  الفقر 

الأ�سابيع  يف  اأخـــرى  اإيــرانــيــة  مــدن  اإىل  الحــتــجــاجــات 

املقبلة، بعد اأن تتجلى الآثار الت�سخمية للخطة اجلديدة 

بــالــلــوم يف  الــبــيــان  عــلــى  املــوقــعــون  واألــقــى  للحكومة. 

ال�سعبية  والحتجاجات  امل�ستقرة  غري  احلالية  الظروف 

وغري  املدمرة  والــقــرارات  والإجـــراءات  ال�سيا�سات  على 

اأن مزاعم  النظام الإيراين، موؤكدين  املدرو�سة مل�سوؤويل 

بوجود  ـــراين،  الإي للنظام  الدعائي  واجلــهــاز  احلكومة 

له  اأ�سا�س  ل  ال�سعبية واخلــارج  الحتجاجات  عالقة بني 

من ال�سحة، منوهني اإىل اأن الحتجاجات �سعبية خال�سة 

الأحــزاب  وطالبت  احلــايل.  النظام  من  للتخل�س  تهدف 

الفوري  بــالإفــراج  م�سرتك  بيان  يف  ال�ست  واملنظمات 

وغري امل�سروط عن املعتقلني خالل الحتجاجات الأخرية 

الراأي والن�سطاء  ال�سيا�سيني و�سجناء  ال�سجناء  وجميع 

اأجــواء  الإيــرانــيــة،  الــقــوات  فر�ست  وبعدما  النقابيني. 

مهاباد  منها  املــدن،  من  وعــدد  طهران  يف  م�سددة  اأمنية 

و�سنندج ونور اآباد مم�سني ومالير وفار�سان وبروجرد، 

لت�سمل مناطق من حمافظة  تو�ّسعت رقعة الحتجاجات 

الأمنية  القوات  فردت  البالد،  غربي  جنوب  خوز�ستان، 

منهم.  الع�سرات  واعتقال  املحتجني  على  النار  باإطالق 

وتداولت و�سائل التوا�سل الجتماعي مقاطع فيديو رفع 

فيها املحتجون �سعارات مناه�سة للنظام الإيراين.

ب�سكل  تعود  ومعي�سية  اقت�سادية  اأزمــة  اإيــران  وتواجه 

اأ�سا�سي اإىل العقوبات التي اأعادت وا�سنطن فر�سها على 

التفاق  من  اأحاديا  الن�سحاب  الأوىل  قرار  بعد  طهران، 

وطالت   .2018 يف  الإيـــراين  الــنــووي  الربنامج  ب�ساأن 

�سرف  و�سعر  املعي�سة  م�ستوى  خ�سو�سا  الأزمة  تبعات 

العملة والت�سخم الذي يتجاوز عتبة 40 % �سنويًا.

الدكتور  الإيـــراين  ال�ساأن  يف  الباحث  اأعــرب  جهته،  من 

ا�ستمرار  الإيراين من  النظام  ح�سن را�سي، عن تخوف 

املظاهرات العارمة وو�سولها اإىل املدن الكربى وا�ستعال 

ثـــورة اجلــيــاع الــتــي تطالب الــنــظــام بــالــرحــيــل، مــوؤكــدًا 

لـ"البالد"، اأن ما يجري يف اإيران هي احتجاجات �ساملة 

وحالة غ�سب عارمة جتاه �سيا�سات النظام القمعي الذي 

ي�سرف املليارات على امللي�سيات وال�سيا�سات التو�سعية 

والأ�سلحة، بينما اأبناء ال�سعب يف جوع وحتت القمع.

وقال: اإن �سرارة الحتجاجات كانت ب�سبب ارتفاع اأ�سعار 

اخلبز واملواد الغذائية عامة حيث رفع النظام الإيراين 

الأ�سعار  �سعود  اإىل  اأدى  ما  والدقيق،  اخلبز  عن  الدعم 

الإيــراين  القت�ساد  موا�سلة  عن  ف�ساًل  جنوين،  ب�سكل 

لالنهيار و�سقوط العملة الإيرانية بن�سبة 300%، م�سريًا 

على  �سيا�سية  تظاهرات  رافقها  الحتجاجات  هــذه  اأن 

من  بالرغم  رئي�سي  اإبراهيم  والرئي�س  خامنئي  املر�سد 

باجتاه  ال�سعبي  الغ�سب  �سهام  حــرف  النظام  حماولة 

احلكومة وتربئة املتهمني، لفتًا اإىل اأن حالة الوعي التي 

ب�سبب  موجود  والإدراك  عالية  باتت  ال�سعب  يعي�سها 

الأزمات التي يعي�سها املواطنون نتيجة هيمنة و�سيطرة 

خامنئي على القرارات املف�سلية. واأ�سار الدكتور را�سي، 

اإىل اأن النظام اإيران الظالمي ا�ستهدف هذه الحتجاجات 

وع�سرات  قتلى  �سقوط  عن  اأ�سفر  ما  والتنكيل  بالقمع 

اجلرحى ومئات املعتقلني، كما قّيد حركة املواطنني مبنع 

لتطويق  منه  حمــاولــة  يف  املناطق  بع�س  يف  التجوال 

قطع  عن  ف�ساًل  الكبري  النفجار  من  خوفًا  الحتجاجات 

حلرف  فا�سلة  حماولة  "يف  واأ�ساف:  الإنرتنت.  �سبكات 

البو�سلة عن من يقف خلف الأزمات، زعم النظام الإيراين 

اأن هناك دوًل غربية تدعم الحتجاجات وهو حديث غري 

�سحيح"، مو�سحًا اأن 80 % من املواطنني يعي�سون حتت 

�سوء  ب�سبب  عارمة  التظاهرات  جــاءت  لذلك  الفقر،  خط 

من  وغــريهــم  واملعلمون  فالعمال  املعي�سية،  ــاع  الأو�ــس

القطاعات الأخرى مل يفارقوا �سوارع اإيران بينما قابلتهم 

واتهامات  واعــتــقــالت  وتنكيل  عنيف  بقمع  احلكومة 

لإ�سكات �سوت احلق املطالب باحلرية واخلال�س من هذا 

النظام. ويرى را�سي اأن هذه الحتجاجات من املمكن اأن 

توؤتي اأكلها وحتقق اأهدافها امل�سروعة، يف حال وا�سلت 

ال�ستمرار والتالحم مع بع�سها لتغيري النظام الفا�سد.

الحوثي يتنصل من التزاماته ويواصل خرق الهدنة

ليبيا.. صدام حكومتين وتدخل دولي لوقف التصعيد
الدبيبة يتوعد.. وباشاغا يتعهد بضبط النفس

البالد –  حممد عمر    

ت�ستمر ميلي�سيا احلوثي الإرهابية خرق الهدنة 

يف  الأممــيــة  للهدنة  خرقًا   71 مرتكبة  الأممــيــة، 

قــوات  الــتــزام  ظــل  يف  الــقــتــال،  جبهات  خمتلف 

اجلي�س واملقاومة بالوقف ال�سامل لإطالق النار.

وفقًا  امل�سلحة،  للقوات  الإعــالمــي  املركز  وقــال  

احلوثية  اخلروقات  اإن  اليمنية:  الأنباء  لوكالة 

الــربح غرب  28 خرقًا يف حمــوري  توّزعت بني 

يف  خرقًا  و16  احلــديــدة،  جنوب  وحي�س  تعز، 

غربي  �سمال  خــرقــًا  و11  تــعــز،  حمــور  جبهات 

وغرب وجنوب ماأرب، و10 خروقات يف جبهات 

القتال مبحافظة حجة، و3 خروقات يف جبهات 

املالحيظ  جبهة  يف  وخــرقــني  الــ�ــســالــع،  حمــور 

مبــحــور �ــســعــدة، وخــــرق واحــــد �ــســرق مدينة 

ا�ستمرار  اإىل  م�سريًا  اجلوف،  مبحافظة  احلزم 

امليلي�سيا احلوثية با�ستهداف مواقع القوات يف 

واملدفعية  الكاتيو�سا  ب�سواريخ  اجلبهات،  كافة 

وبالعيارات املختلفة، اإ�سافة اإىل تنفيذ حماولت 

ــاأرب،  م جنوب  ع�سكرية  مــواقــع  بــاجتــاه  ت�سلل 

مبديرية  املواطنني  منازل  اأحد  ا�ستهداف  وكذا 

اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  مــاأرب،  �سمال غربي  رغــوان 

3 مدنيني بينهم طفلة. ولفت املركز اإىل ا�ستمّرار 

مدافع  ون�سر  مــواقــع  با�ستحداث  امليلي�سيات 

ويف  حّجة،  غــرب  القتال  جبهات  يف  وعــيــارات 

جــبــهــات حمـــوري حي�س والــــربح، وا�ــســتــقــدام 

تعزيزات اإىل خمتلف اجلبهات.

تقرتب  الذي  الوقت  يف  اخلروقات  هذه  وتاأتي 

حيز  دخلت  التي   - اليمن  يف  الأممــيــة  الهدنة 

�سهرين  وملـــدة  املــا�ــســي  اأبــريــل  مطلع  التنفيذ 

قابلة للتمديد- من نهايتها، ما يطرح الكثري من 

واإمكانية حتولها  الهدنة  الت�ساوؤلت عن م�سري 

اإىل وقف دائم لإطالق النار يف اليمن وال�سروع 

املتوقف  ال�سيا�سي  احلـــوار  م�سار  اإحــيــاء  يف 

ال�سويد اخلا�س  اتفاق  على  التوقيع  منذ  عمليا 

باحلديدة يف العام 2018.

املعتقلني،  بحق  اإجــرامــهــا  امللي�سيا  وتــوا�ــســل 

الأخــرية  قمع  خــالل  بر�سا�سها  �سجني  ُقتل  اإذ 

واملختطفني  ال�سجناء  مئات  نفذها  احتجاجات 

وفّجر  احلــديــدة.  مبدينة  املــركــزي  ال�سجن  يف 

�سجناء  مــع  حـــادًا  خــالفــًا  حــوثــيــون  م�سلحون 

املركزي  ال�سجن  اأحداث وخمتطفني مدنيني يف 

احلية  النريان  ي�ستخدموا  اأن  قبل  احلديدة  يف 

اإعالمية  م�سادر  وذكـــرت  غ�سبهم.  اإخــمــاد  يف 

�سوبت  احلوثي  ميلي�سيا  عنا�سر  اأن  وحقوقية 

ــت الــر�ــســا�ــس احلـــي على  ــق اأ�ــســلــحــتــهــا، واأطــل

مقتل  عــن  اأ�ــســفــر  مــا  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سجناء 

اأكد  اآخر. من جانبه،  �سجني على الأقل واإ�سابة 

معمر  اليمني  وال�سياحة  والثقافة  الإعالم  وزير 

تلو  التنازلت  اأن حكومة بالده تقدم  الإريــاين، 

مع  وم�سوؤولية  باإيجابية  وتتعاطى  التنازلت، 

التهدئة  جهود  بدعم  منها  الــتــزاًمــا  املــبــادرات، 

واإحالل ال�سالم ال�سامل وفقًا للمرجعيات الثالث، 

احلكومة  تقدمها  التي  التنازلت  اأن  مو�سحًا 

اإنهاء معاناة ماليني  توؤكد حر�سها على  اليمنية 

فجرها  التي  احلــرب  جــراء  املتفاقمة  اليمنيني 

�سيطرة  مناطق  يعي�س يف  من  النقالب، ومنهم 

املقابل توا�سل  الإريــاين يف  احلوثي . واأ�ساف 

جهود  تقوي�س  اإيــراين  باإيعاز  احلوثي  ملي�سيا 

تنفيذ  اأمام  العقبات والعراقيل  التهدئة، وو�سع 

بنود الهدنة، بخرق وقف اإطالق النار، واختالق 

الأعذار للتن�سل من التزاماتها يف رفع احل�سار 

امل�ستقات  عــائــدات  وتوجيه  تعز،  حمافظة  عن 

دون  الدولة،  موظفي  مرتبات  ل�سرف  النفطية 

اكرتاث بالأو�ساع الإن�سانية .

الــدويل  املجتمع  اليمني  الإعــالم  وزيــر  وطالب 

والأمم املتحدة واملبعوث الأممي بال�سغط على 

الهدنة،  بنود  لتنفيذ  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا 

القتال،  جبهات  خمتلف  يف  خروقاتها  ووقــف 

م�سروط  وغــري  فـــوري  ب�سكل  احلــ�ــســار  ورفـــع 

واإيــــرادات  عــائــدات  وت�سخري  تــعــز،  مدينة  عــن 

لدفع  احلــديــدة  ميناء  عــرب  النفطية  امل�ستقات 

مرتبات موظفي الدولة.

طرابل�س - البالد   

العا�سمة  يف  و�ـــســـدام  ــنــات،  ومــال�ــس �ــســجــال، 

طرابل�س بني احلكومتني الليبيتني رمبا يتجدد، 

املكلفة  الليبية  احلكومة  رئي�س  حتميل  ظل  يف 

من الربملان، فتحي با�ساغا، حكومة مناف�سه عبد 

الع�سكري  الت�سعيد  م�سوؤولية  الدبيبة  احلميد 

ــذي تــزامــن مــع دخــولــه واأعــ�ــســاء مــن حكومته  ال

اإىل العا�سمة طرابل�س ب�سكل �سلمي، بينما تّوعّد 

الدبيبة، بـ"ال�سرب بيد من حديد" كل من ت�سّول 

املواطنني و�سالمتهم، وذلك  باأمن  امل�ّس  نف�سه  له 

اإىل  با�ساغا  دخــول  عملية  على  تعليق  اأول  يف 

طرابل�س وت�سببه يف اندلع ا�ستباكات م�سّلحة.

الع�سكري  بالت�سعيد  فوجئ  اإنــه  با�ساغا:  وقــال 

م�سلحة  جمموعات  عليه  اأقــدمــت  الــذي  اخلطري 

دخوله  رغــم  ــوليــة،  ال منتهية  للحكومة  تابعة 

ال�سلمي للعا�سمة طرابل�س دون ا�ستخدام العنف 

وقوة ال�سالح وا�ستقباله من قبل اأهايل طرابل�س، 

الولية  منتهية  احلكومة  "�سلوكيات  اأن  م�سيفًا 

اله�ستريية ومواجهتهم لل�سالم بالعنف وال�سالح 

واأخالقيًا،  وطنيًا  �ساقطة  اأنها  على  قاطع  دليل 

ول متتلك اأي م�سداقية لإجراء انتخابات نزيهة 

و�سفافة"، جمددًا التاأكيد على �سرعيته واأحقيته 

دولة  بناء  عزمه  على  م�سددًا  ال�سلطة،  ت�سلم  يف 

العنف  منطق  يحكمها  ول  الــقــانــون  ي�سودها 

والفو�سى الذي ترعاه احلكومة منتهية الولية.

ــي ذلـــك بــعــد اأن ا�ــســطــر بــا�ــســاغــا واأعــ�ــســاء  ــاأت ي

بحكومته ملغادرة العا�سمة طرابل�س بعد �ساعات 

اإليها، عقب اندلع ا�ستباكات م�سلحة  من دخوله 

بني ميلي�سيات موؤيدة له واأخرى موالية حلكومة 

عبد احلميد الدبيبة، ليعود الهدوء اإىل طرابل�س.

وعلى وقع ت�ساعد التوتر بني احلكومتني ك�سفت 

م�سادر اأم�س، اأن القاهرة تقوم بات�سالت مكثفة 

الــ�ــســاعــات  خـــالل  عــ�ــســكــري  ت�سعيد  اأي  لــوقــف 

اأطــراف  مــع  توا�سلت  م�سر  اأن  مبينة  املقبلة، 

اإىل  اأ�سارت  كما  ال�سالح،  ا�ستخدام  لوقف  ليبية 

اأن رئي�س احلكومة الليبية املكلف فتحي با�ساغا 

وعــدم  النف�س  ب�سبط  لــلــقــاهــرة  تــعــهــدا  اأعــطــى 

ت�سعيد الأحداث. واأو�سحت امل�سادر اأن القاهرة 

للتدخل ملنع  بــاأطــراف دولــيــة  اتــ�ــســالت  اأجـــرت 

الربملان  اإن  وقالت:  طرابل�س.  يف  حرب  ن�سوب 

وجمل�س الدولة الليبيني طالبا ب�سبط ممار�سات 

الأطراف  اأن  مبينة  الدبيبة،  عبداحلميد  حكومة 

الدبيبة  توغل  على  حتفظت  القاهرة  يف  الليبية 

يف موؤ�س�سات الدولة.

الكاظمي يتهم جهات 
بتكبيل أيادي الحكومة

لبنان.. حزب اهلل يخسر األكثرية

بغداد - البالد

ــي،  ــعــراق اتــهــم رئــيــ�ــس الـــــــوزراء ال

م�سطفى الكاظمي، البع�س بال�سعي 

احلكومة  اأيــادي  تكبيل  حماولة  اإىل 

للملي�سيات  ـــارة  اإ�ـــس يف  ــيــة،  احلــال

الإيرانية.

واأكد الكاظمي، خالل تروؤ�سه جل�سة 

ملجل�س الوزراء اأم�س )الثالثاء(، اأنه 

النتخابات  على  اأ�سهر  �سبعة  بعد 

مل يــتــم تــ�ــســكــيــل حــكــومــة جــديــدة، 

مفهوم  تبني  عــلــى  داأب  والــبــعــ�ــس 

اإىل حماولة  العرقلة وي�سعى جاهدًا 

تكبيل اأيادي احلكومة احلالية، بدًل 

ــول لالنغالق  الــبــحــث عــن احلــل مــن 

اآثــرنــا  "لقد  واأ�ـــســـاف:  ال�سيا�سي. 

�سياق  على  نــوؤثــر  ل  حتى  ال�سمت 

نكون  واأل  ال�سيا�سية،  التفاهمات 

طرفًا فيها"، م�سددًا على اأن احلكومة 

ــامــت بــواجــبــاتــهــا ومــ�ــســوؤولــيــتــهــا  ق

وطاقات  اإمكانات  من  لديها  ما  بكل 

والــكــذب  الت�سهري  حــتــى  وحتــمــلــت 

ال�سعب،  م�سلحة  اأجل  من  والتلفيق 

ال�سيا�سية  الوطنية  القيادات  داعيًا 

اإىل مراجعة املواقف.

اأو�سحت  اأن  "�سبق  الكاظمي:  وقال 

ال�سيا�سية  الــقــوى  بــني  الأزمــــة  اأن 

اأو�سلتنا  ثــقــة، وهــي مــن  اأزمـــة  هــي 

هناك  لــكــن  �ــســيــا�ــســي.  انــ�ــســداد  اإىل 

فر�سة ل�ستعادة الثقة وتعزيزها مع 

�سيعاين  اجلميع  فــاإن  واإل  ال�سعب، 

مــن اخلــ�ــســارة ول رابـــح مــن فقدان 

من  حــالــة  الــعــراق  ويعي�س  الثقة". 

على  اأ�سهر،  منذ  ال�سيا�سي  الن�سداد 

ـــدم الــتــمــكــن مـــن انــتــخــاب  خــلــفــيــة ع

رئي�س جديد للبالد، وت�سكيل حكومة 

الــفــائــزيــن  بــني  الــ�ــســراعــات  ب�سبب 

بالنتخابات النيابية التي جرت يف 

العا�سر من اأكتوبر الفائت.

بريوت -البالد

الله"  "حزب  على  ال�سفعات  تتواىل 

الإرهابي، بخ�سارة حلفائه عددًا من 

برملانية  انتخابات  اأول  يف  املقاعد 

الــتــي  ــــــات  الأزم مـــن  �سل�سلة  عــقــب 

تع�سف بلبنان منذ عامني، فقد خ�سر 

الأكرثية  الإرهابي وحلفاوؤه  احلزب 

يف الـــربملـــان اجلـــديـــد، بــحــ�ــســب ما 

اأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات 

النيابية، التي اأعلنها اأم�س )الثالثاء( 

وزير الداخلية ب�سام املولوي.

الله  حــزب  ح�سول  النتائج  واأكـــدت 

يتزعمها  التي  اأمــل،  حركة  وحليفته 

ـــربملـــان املــنــتــهــيــة وليــتــه  رئــيــ�ــس ال

املخ�س�سة  املقاعد  على  بــري،  نبيه 

للطائفة ال�سيعية )27 مقعدًا(، بينما 

دوائـــر  يف  مــقــاعــد  حــلــفــاوؤهــم  خ�سر 

التي  الأقـــوى  ال�سفعة  ولــعــل  عـــدة. 

تعر�س لها حزب الله تكمن يف خرق 

مــر�ــســحــني، اأحــدهــمــا اأورثــوذكــ�ــســي 

والثاين درزي، للوائحه يف املنطقة 

احلـــدوديـــة اجلــنــوبــيــة الــتــي تعترب 

يح�سل  مل  اأمـــر  وهــو  معاقله،  اأحـــد 

يت�سح  مل  بينما   ،1992 الــعــام  منذ 

التي  للمقاعد  الــنــهــائــي  الــعــدد  بــعــد 

�سيجمعها مع حلفائه، لكنه لن يتمكن 

قطعًا من الو�سول اإىل 65 مقعدًا.

بــاملــقــابــل فــــازت لـــوائـــح املــعــار�ــســة 

املنبثقة عن التظاهرات الحتجاجية 

�سهدها  التي  ال�سيا�سية  ال�سلطة  �سد 

لبنان قبل اأكرث من عامني بـ13 مقعدًا 

على الأقل يف الربملان اجلديد، وفق 

من   12 وهــنــاك  النهائية،  النتائج 

الفائزين وجوه جديدة مل ي�سبق لهم 

اأن تولوا اأي منا�سب �سيا�سية، ومن 

نــواب  مــع  ي�سكلوا  اأن  هـــوؤلء  �ــســاأن 

تكّر�س  الــربملــان،  يف  كتلة  اآخــريــن 

الــربملــاين،  العمل  يف  خمتلفًا  نهجًا 

على  ال�سيا�سي  نظامه  يقوم  بلد  يف 

منطق  وتغليب  طائفية  حما�س�سة 

ال�سفقات.

حلفائه  مع  يحتفظ  الله  حزب  وكــان 

 128 اإجمايل  من  مقعدًا   70 بقرابة 

غري  ــه،  ــت ولي املنتهية  ــان  ــربمل ال يف 

احلزب  وخ�سر  تبدلت  الأو�ساع  اأن 

فيما  الربملان،  اأكرثيته يف  الإرهابي 

قال رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق 

اإن النــتــخــابــات  الــ�ــســنــيــورة:  فــــوؤاد 

لبنانيا  رفــ�ــســا  اأظـــهـــرت  الــربملــانــيــة 

واإ�ــســالمــيــا حلـــزب الــلــه، مــا يعترب 

بداية ن�سال ل�ستعادة لبنان حلريته 

ول�سيادته ولقراره احلر.
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يف ايـــقـــاع مــتــنــاغــم وبـــرامـــج مــ�ــســوقــة، 

تندرج بني الرتفيه والطرب  والت�سويق 

ي�ستقبل  ال�ساحرة  البحرية  ــة  والإطــال

ت�سعة  يف  رواده    2022 جـــدة  مــو�ــســم 

الـــزوار  ل�ستقطاب  تنفيذها  مت  مــواقــع 

اأمناطها،  مبختلف  املهرجانات  وح�سور 

فيما  ــكــبــار،  وال الــ�ــســغــار  تنا�سب  الــتــي 

تــتــنــافــ�ــس مـــواقـــع اإقــــامــــة الــفــعــالــيــات 

اأكرب عدد من احل�سور الذين  ل�ستقطاب 

يــ�ــســتــمــتــعــون، بــالــعــديــد مـــن الــعــرو�ــس 

والتجارب  املتنوعة،  والربامج  امل�سوقة 

الــعــاملــيــة اجلـــديـــدة، وذلــــك بــعــد اكــتــمــال 

كل  فعاليات  لنــطــاق  املــحــدد  الــربنــامــج 

منطقة.

ويجذب مو�سم جدة عرب منطقة جدة بري، 

وجدة جنغل، و�سيتي ووك، و�سوبردوم، 

مناطق  توا�سل  فيما  التاريخية،  وجــدة 

فعاليات جدة اآرت بروميناد، و�سريك دو 

�سوليه، ونادي اليخوت، وحديقة الأمري 

ماجد فعالياتها املنوعة للزوار.

بتنوع  املو�سم  فعاليات  مناطق  وتتمّيز 

وبراجمها،  خياراتها  وتعدد  عرو�سها، 

ـــزوارهـــا،  ــرهــا ل ــوف واخلــــدمــــات الــتــي ت

مدينة  مناطق  على  اجلغرايف  وتوزيعها 

جلميع  منا�سبتها  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس جــــدة، 

الأعمار من اجلن�سني.

جدة  مو�سم  فعاليات  مــواقــع  وحظيت 

خمتلف  مــن  كــبــري  جــمــاهــريي  بح�سور 

ا�ستمتعوا  ممــن  والأعــمــار،  اجلن�سيات 

بالفعاليات اليومية التي ت�سهدها مناطق 

ــتــي تــنــوعــت مــابــني عــرو�ــس  املــو�ــســم ال

ا�ستعرا�سية،  وفــرق  الــنــاريــة،  لاألعاب 

ــة، وحـــفـــات فــنــيــة،  ــي ــه ــي ــــاب تــرف ــــع واأل

وعــرو�ــس �ــســريك، ومــ�ــســارح، وعرو�س 

بحرية، وغريها العديد من الفعاليات.

الت�سعة  املناطق  ت�ستقطب  اأن  ويتوقع 

لفعاليات مو�سم جدة 2022 خال الأيام 

املقبلة اأعدادًا كبرية من الزوار من داخل 

اإدارة  هــيــاأت  حيث  وخــارجــهــا،  اململكة 

املو�سم املناطق كافة ليق�سي الزوار اأجمل 

بالفعاليات  وي�ستمتعوا  فيها،  الأوقـــات 

اأخــرى  املــقــدمــة. مــن ناحية  والــعــرو�ــس 

مــهــارات   2022 جــدة  مو�سم  ا�ستقطب 

و�سقل  الــواعــديــن،  وال�سابات  ال�سباب 

من  جـــزءًا  ليكونوا  الإبــداعــيــة  قــدراتــهــم 

فعالياته املختلفة، و�سركاء فيه، مبا يعود 

عليهم بالفائدة، ويحقق لهم فر�س تطوير 

واحت�سان  اخلربات،  واكت�ساب  ذواتهم، 

املادية  ال�ستفادة  اإىل  بالإ�سافة  اأفكارهم 

املو�سم؛  يتيحها  التي  العمل  فر�س  من 

ال�سواعد  مثل هذه  الذي �سجل جناحات 

وتوظيف جتاربهم امللهمة التي �ست�ساف 

دفعة  املهنية، ومتنحهم  لر�سيد خرباتهم 

قوية يف طريق النجاح.

ويعمل العديد من ال�سباب وال�سابات يف 

كثري  يف   ،  9 الـ  املو�سم  فعاليات  مناطق 

كثري  الــريــة، حيث ح�سل  املــجــالت  من 

مدار  على  موؤقتة  عمل  فر�سة  على  منهم 

60 يومًا من املو�سم، من خال الت�سجيل 

يف املن�سات الرقمية واأُ�سندت اإليهم مهام 

فــر�ــســة احل�سول  لــهــم  خمــتــلــفــة، حتــقــق 

على عائد مادي ومعنوي ومهاري جمز. 

عبدالعال  هتون  اأو�سحت  جانبها،  من 

الــعــامــة يف  الإدارة  تــدر�ــس حــالــيــًا  الــتــي 

يف  تعمل  اأنها  عبدالعزيز؛  امللك  جامعة 

مواقع  اأحــد  لليخوت  جــدة  نــادي  منطقة 

اأنــهــا  اإىل  مــ�ــســرية   ،2022 جـــدة  مــو�ــســم 

العمل  يف  اإلــيــه  ت�سبو  كانت  مــا  وجــدت 

يف  امل�سبق  ت�سجيلها  بعد  جــدة  مبو�سم 

املوؤقتة  وظيفتها  واأن  مطلوب؛  من�سة 

لتطوير  فر�سة  منحتها  جــدة  مو�سم  يف 

العمل عن  مهاراتها والتعرف على �سوق 

اإىل  بال�سافة  اجلمهور،  ومواجهة  قرب 

اخلجل  حاجز  وك�سر  �سخ�سيتها  �سقل 

مع  التعامل  على  الــقــدرة  ومنحها  لديها 

الأ�سخا�س بطريقة مهنية.

من جهته، راأى علي اجلدعاين، باأن عمله 

يف مو�سم جدة جعل منه �سفريًا لل�سباب 

فراغهم، لريى  اأوقــات  الذين يعملون يف 

ـــــزوار مـــن داخــــل وخـــارج  ــه ال مـــن خــال

وقدرته  ال�سعودي  ال�سباب  همة  اململكة 

اإجنــاح  يف  ي�سهم  ما  كل  يف  العمل  على 

م�ساريع باده، ويعك�س ال�سورة امل�سرقة 

لل�سباب ال�سعودي؛ م�سيفًا اإىل اأن مو�سم 

2022 خلق فر�س عمل لاأ�سخا�س  جدة 

الباحثني عن زيادة دخلهم املادي، وحتى 

دخا  يريدون  الذين  واملوظفني  الطاب 

اإ�سايف،  اأو  اإ�سافيا من خال عمل مواز 

وقدم لهم الكثري من الفر�س.

موسم جدة.. تجارب عالمية مبهرة تستقبل الزوار 
عروض فنية وترفيهية وثقافية وبحرية في 9 مناطق 

مذكرة تفاهم
لخدمة سكان الدرعية 

جائزة المدينة تعزز
جهود الحفاظ على البيئة 

الريا�ض- البالد                    

الدرعية  بوابة  تطوير  هيئة  وقعت 

مــذكــرة تــفــاهــم مــع جتــمــع الــريــا�ــس 

التعاون  لتعزيز  الــثــالــث؛  ال�سحي 

املجتمع  وخدمة  ال�سحي  املجال  يف 

ل�سكان واأهايل حمافظة الدرعية.

ــاهــم الــرئــيــ�ــس  ــف ــت ووقـــــع مـــذكـــرة ال

ــفــيــذي لــهــيــئــة تــطــويــر بــوابــة  ــن ــت ال

الدرعية جريي اإنزيريلو ، والرئي�س 

ال�سحي  الريا�س  لتجمع  التنفيذي 

الثالث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

بــن خــثــان. واأكـــد اإنــزيــريــلــو اأهمية 

يخ�س  فيما  الطرفني  بــني  التن�سيق 

املـــــبـــــادرات والـــــربامـــــج املــ�ــســرتكــة 

امل�ساركة  تخ�س  الــتــي  والفعاليات 

املــجــتــمــعــيــة يف مــنــطــقــة الــدرعــيــة، 

م�ستوى  رفع  يف  امل�سرتك  والتعاون 

ن�سبة  لزيادة  املجتمع  لأفــراد  الوعي 

الرعاية  وتــقــدمي  ال�سحية  الثقافة 

الــدرعــيــة،  منطقة  ل�سكان  ال�سحية 

والتن�سيق بني الطرفني يف امل�ساركة 

ــعــاملــيــة مع  ال الــ�ــســحــيــة  ــــــام  يف الأي

جمتمع الدرعية عن طريق الفعاليات 

وو�سائل التوا�سل الجتماعي.

واأ�سار اإىل اأن مذكرة التفاهم املوقعة 

ترتكز  الثالث  ال�سحي  التجمع  مــع 

وتطوير  متــكــني  يف  ــتــعــاون  ال عــلــى 

ال�سحي،  املجال  الدرعية يف  جمتمع 

مـــن خـــال اإتـــاحـــة فــر�ــس الــتــدريــب 

املجال  يف  الدرعية  وفتيات  ل�سباب 

يخدم  فيما  التعاون  وكذلك  ال�سحي، 

من�سوبي الهيئة.

املدينة املنورة - حممد قا�سم                     

نظمت موؤ�س�سة جائزة املدينة املنورة 

امل�ساركة  للجهات  عمل  ور�سة  اأم�س، 

على  ــــك  وذل البيئة"،  "جائزة  يف 

املفتوحة  العربية  اجلامعة  م�سرح 

باملدينة املنورة.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املــديــر  واأو�ــســح 

جائزة املدينة املنورة املهند�س جمال 

تعزيز  اإىل  هــدفــت  الــور�ــســة  اأن  طــه، 

ــات املــ�ــســاركــة لإحــــداث  جــهــود اجلــه

التمّيز  جمـــال  يف  الإيــجــابــي  الأثــــر 

البيئي، والتوعية املجتمعية للحفاظ 

واملــوؤثــرات  البيئية  املكت�سبات  على 

املــتــغــريات  مــع  تــزامــنــًا  وحت�سينها 

من  ال�ستفادة  خــال  مــن  املت�سارعة 

امل�ستقبلية،  والــتــقــنــيــات  املــمــّكــنــات 

واأف�سل املمار�سات العاملية.

بتخ�سي�س  قامت  املوؤ�س�سة  اأن  وبنّي 

لت�سجيع  البيئة"  "جائزة  ــادرة  مــب

واأعــمــال  مــبــادرات  خمتلف  وحتفيز 

ــر الــبــيــئــة،  ــى عــنــا�ــس ــظــة عــل ــحــاف امل

وحتقيق جــودة احلــيــاة، وفــق روؤيــة 

اململكة 2030 وتعزيز الوعي البيئي 

لدى اجلهات امل�ساركة.

الريا�ض ـ البالد                

بال�سراكة  العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  تنظُم 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مع 

الفرتة  يف  العربي  للخط  " معر�سًا  " الألك�سو 
التون�سية تون�س،  18 مايو 2022م، بالعا�سمة 

انعقاد  املعر�س  يواكب  حيث  �سهرًا،  وي�ستمر 

التنفيذي  واملجل�س  الــعــام  املــوؤمتــر  اجتماعي 

للمنظمة، الذي تراأ�سه اململكة.

العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  تنظيم  ويــاأتــي 

مــعــر�ــس اخلـــط الــعــربــي يف تــونــ�ــس يف وقــت 

 ،" الألــكــ�ــســو   " مبنظمة  اململكة  اهــتــمــام  ي�سهد 

ذات  اجلهات  من  وامل�ساريع  ال�سراكات  وكذلك 

تنظيم  ُيعد  فيما  املنظمة،  عمل  مبجالت  �سلة 

هذا املعر�س امتدادًا جلهود وزارة الثقافة التي 

التمثيلية  القائمة  يف  الــعــربــي  اخلــط  �سجلت 

الأمم  املـــادي يف منظمة  غــري  الــثــقــايف  لــلــرتاث 

وت�ست�سيف  والثقافة.  والعلم  للرتبية  املتحدة 

اأن  بعد  الــرابــعــة  ن�سخته  يف  املــعــر�ــس  تون�س 

برعاية  العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  اأطلقته 

�ساحب ال�سمو الأمري بدر بن عبد الله بن فرحان 

على  العام  امل�سرف  وبح�سور   ، الثقافة  وزيــر 

معمر،  بن  في�سل  العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة 

ونــائــب وزيـــر الــثــقــافــة  حــامــد بــن حممد فايز، 

اململكة  لدى  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  و�سفري 

الثقافية  الهيئات  وروؤ�ــســاء  ت�سينغ،  وي  ت�سن 

املعنية  ال�سخ�سيات  من  وعــدٍد  الثقافة،  بــوزارة 

فروعها  يف  بــالــتــزامــن  الــعــربــي،  اخلــط  بفنون 

ت�سكله  البي�ساء،ملا  والـــدار  وبــكــني  بالريا�س 

اخلطوط كعن�سر تراثي بارز من عنا�سر الثقافة 

العربية والإ�سامية العريقة. وتاأتي ال�ست�سافة 

بعد زيارة  املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم " الألك�سو " الدكتور حممد ولد 

اأعمر، و رئي�س املجل�س التنفيذي للمنظمة هاين 

العامة  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  املقبل  مقبل  بن 

املعر�س  ت�سمنه  ما  على  اطلعا  بالريا�س، حيث 

من اللوحات التي ر�سمها عدٌد من اأبرز اخلطاطني 

فنون  جميع  ومتثل  املــجــال،  هــذا  يف  البارزين 

والكويف،  الثلث،  مثل:  واأنواعه  العربي  اخلط 

والإجـــــازة، والــنــ�ــســخ، واملــحــقــق، والــديــواين، 

احلـــرف،  بت�سخري  املــعــرب  الــاتــيــنــي  واخلـــط 

اإ�ــســافــًة اإىل الــلــوحــات املــعــرو�ــســة مــن الآيـــات 

والأمثلة  ال�سريف،  النبوي  واحلديث  القراآنية، 

العربي.  ال�سعر  من  واأبــيــات  العربية،  واحلكم 

نقلة نوعية يف  ُيعدُّ  الذي  ويعك�س هذا املعر�س 

العامل  اإىل  اأي�سًا  تنتقل  املكتبة،بحيث  معار�س 

جمال  يو�ّسع  الــذي  املعزز  والواقع  الفرتا�سي 

امل�ساهدات وزوار املعر�س، وعر�س حمتوياتها 

عن طريق التكنولوجيا واملعار�س الفرتا�سية، 

والدخول اإىل هذا الف�ساء الرحب؛ الذي يخت�سر 

امل�سافات واحلدود.

املوؤ�س�سات  باهتمام  يحظى  املعر�س  اأن  يذكر 

الثقافية واملعرفية، واملوروث العربي والإ�سامي 

العريق يف اململكة، وما ميثله اخلط العربي كفن 

واملــادي  التاريخي  ح�سوره  لــه  اأ�سيل  متميز 

اللغات  خمتلف  يف  مــوؤثــرًا  وليـــزال  امللمو�س، 

كالبلو�سية؛  العربية  احلــروف  ت�ستخدم  التي 

والهاو�سا؛ والك�سمريية؛ وال�سندية؛ والأردية؛ 

والــطــاجــكــيــة؛ والــتــو�ــســوكــيــة؛ والــفــار�ــســيــة؛ 

اأحــد  ب�سفته  وغــريهــا،  والأذريــــة  والبنجابية؛ 

يكتب  الــذي  الأ�سيل،  العربي  الفن  اأ�سكال  اأهــم 

ت�سهد  التي  املتعددة  باأنواعه  مبهرة،  بحرفية 

اأ�سكالها  املر�سومة، وتنوع  على روعة احلروف 

طواعية  تبدي  التي  بها  املكتوبة  للخطوط  تبعا 

كبرية وحيوية للحروف العربية بحيث تتحول 

الفنية  اأبعادها  لها  اإىل لوحات ت�سكيلية ب�سرية 

واجلمالية املتميزة.

جدة ـ البالد                 

املقبل  الثاثاء  يوم  القنفذة  حمافظة  تطلق 

مهرجان املاجنو احلادي ع�سر الذي ي�ستمر 

يف  الحتفالت  ب�ساحة  اأيــام  خم�سة  ملدة 

املركز احل�ساري بالكورني�س.

واأفــــــاد حمــافــظ الــقــنــفــذة حمــمــد بن 

فــعــالــيــات  اأن  ــاع  ــب ــق ال عــبــدالــعــزيــز 

ن�سخته  يف  ـــاجنـــو  امل مـــهـــرجـــان 

الــــذي يحظى  احلـــاديـــة عــ�ــســرة، 

املنطقة  اأمـــري  �سمو  مــن  بــدعــم 

للتعريف  يهدف  نائبه  و�سمو 

ــــة  ــــي ــــزراع بـــاملـــنـــتـــجـــات ال

ــــج  ــــرتوي بـــاملـــحـــافـــظـــة وال

دعم  اإىل  يهدف  كما  لها، 

املـــــزارعـــــني لــتــ�ــســويــق 

مــنــتــجــاتــهــم واإظـــهـــار 

ــــــدعــــــم الـــ�ـــســـخـــي  ال

املــقــدم مــن الــقــيــادة 

لتنمية  الــر�ــســيــدة 

مكتب  مدير  ك�سف  الزراعي. من جانبه،  القطاع 

وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة القنفذة 

عدد  عــن  املعيدي  اإبــراهــيــم  بــن  ح�سن  املهند�س 

ت�سل  التي  القنفذة  مبحافظة  املــاجنــو  مـــزارع 

الإنتاج  ويتجاوز  مزرعة   3000 من  اأكــر  اإىل 

ا، م�سرًيا اإىل اأنه  ال�سنوي لها 45 األف طن �سنوًيّ

بدءا من �سهر مايو يبداأ مزارعو حمافظة القنفذة 

بح�سد حم�سولهم من املاجنو، وي�ستمر ح�ساد 

املح�سول لأكر من ثاثة �سهور باملحافظة.

زراعـــة  دعـــم  عــلــى  تعمل  "الوزارة  ـــاف:  واأ�ـــس

توفري  طريق  عن  ال�ستوائية  والفواكه  املاجنو 

املنطقة؛  يف  للمزارعني  والتقني  الفني  الدعم 

فهي من �سمن جهود مكتب وزارة البيئة واملياه 

والزراعة مبحافظة القنفذة".

األف   450 من  اأكر  املحافظة  "حتت�سن  وتابع: 

العديد  القنفذة  حمافظة  يف  ـــزرع  وي �ــســجــرة، 

البلدي،   ، اجللن  التومي،  مثل:  الأ�سناف  من 

من  وغريها  ال�سوداين،  الهندي،  ال�سان�سي�سن، 

الأ�سناف".

المكتبة العامة و"األلكسو" تطلقان معرضا للخط العربي 

مهرجان المانجو بالقنفذة األسبوع القادم
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الدمام-حمودالزهراين 
وحيـد  بلقاء   20 الـ  ن�سختها  يف  اليد  كبار  نخبـة  بطولة  على  اليوم  ال�ستـار  ي�سدل 
نتيجة  �ستحدد  اإذ  بالقطيف،  م�ساًء،   06:45 ال�سـاعة  عند  وم�سر  اخلليج  بني  يجمع 

اللقاء بطل الن�سخة احلـالية، التي يتناف�س عليهـا فريقا "اخلليج والنور".
ر�سيد اخلليج 3 نقاط، فيما يت�سدر النور البطولة بر�سيد 4 نقاط، وياأتي اخلليج 
نقاط،  بــدون  م�سر  ثم  منهما،  لكل  نقاط   3 بـ  والثالث  الثاين  املركزين  يف  وال�سفا 
ويحتاج اخلليج اإىل الفوز على  م�سر ليتوج بطاًل للم�سابقة، ويف حال خ�سارته اأو 

التعادل ف�سيتوج  النور بطال للنخبة للمرة التا�سعة.

الخليج يواجه مضـر في ختام نخبة اليــد

" نصر الهالل أم أهلية الفيحاء"
هديل ال�شهري

لأغلى  البطل  بانتظار  الأمـــر  يتعلق  ول  جميعا.  انتظرناه  ــذي  ال املــوعــد  غــدا 
القيادة،  �سي�سهد ح�سور  املرتقب  املوعد  لكون  الأبطال( ولكن  )كاأ�س  الكوؤو�س 
لكال  لبطولة و�سرف عظيم  اإنه  بالأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز.  ممثلة 
الفريقني )الهالل والفيحاء( اللذين نال الو�سول و�سرف خو�س نهائي البطولة.
متا�سكا  الأكرث  الفريقني  اختارت  قد  امل�سابقة  هذه  باأن  نعرتف  اأن  وجدير 
اأتــوقــع،   لــن  الكبري.  حمفله  يف  مــفــاجــاآت  ل  اأن  على  ين�س  الــذي  وثــبــاتــا، 
جميعها  واجلماعية  والديناميكية  والن�سباط  والتكتيك  العمل  فجوانب 
بالتخمينات،  ول  بالتوقعات  ل  البطل،  ل�سخ�سية  النهائية  املالمح  تر�سم 
ومنفذ،  وخمطط  مربمج  واإمنا  لها،  �سيد  ول  الكرة  على  كبري  هناك  فلي�س 

وبالتايل حا�سد لها! 
الــرتاكــمــيــة، كتخ�س�س  اخلـــربة  الأحــــوال تخطي  مــن  حــال  بـــاأي  ل ميكن 
واحرتافية هاللية مع هذه الكاأ�س، التي تربطهم بها عالقة كيمياء.. ومنطق! 
اأما يف الفيحاء، فهناك  اإ�سرتاتيجية العمل التي تخلت عن دور الظل لتكون 
اأ�سا�سا فتجاوزت املثبطات وا�ستعانت باملميزين. الفيحاء يعي�س الآن جودة 
الكرة  اأف�سليات  يف  الواجهة  اإىل  الفيحاء  اأعــاد  كبريا  نتاجا  فكان  الأداء، 
واأخ�سى  والغرور،  الكيمياء  بتلك  ثقته  من  الهالل  على  اأخ�سى  ال�سعودية. 

على الفيحاء اندفاع وت�سرع لعبيه وجرعة التعبئة. 
فن�سر )الهالل ( منطقي اإن حدث، واأهلية )الفيحاء( باحل�سول على اللقب 
العنا�سري  واملجهود  الفني  العمل  على  احلكم  ويبقى  ومرتقبة،  متوقعة 

والرتكيز الذهني بالإطار املغلف بتوفيق الله. 
اأخريًا..

النهائي  هــذا  عن  يعرب  بــاأن  جدير  هو  ما  املتابعون  يجد  اأن  الأمـــاين،  كل 
املثري باأ�سمائه، انطالقا من اأداء متميز وكفاح م�سرف يليقان بهذه املنا�سبة 

الكربى.

استعدادا لنهائي كأس الملك..

الهالل والفيحاء وصال مبكرا لجدة

جدة – هالل �شلمان
اتفق فريقا الهالل والفيحاء، طرفا املباراة 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  لكاأ�س  النهائية 
اإىل  مبكرا  احل�سور  على  اخلمي�س،  غــدا 
اأجل  من  الثالثاء؛  اأم�س  و�سال  حيث  جدة 
للنهائي  ممكنة  �سورة  باأف�سل  ال�ستعداد 

الكبري.
و�سلت بعثة الفيحاء اأوًل اإىل جدة حيث 

الظهر،  بعد  وو�سلت  اأم�س  �سباح  غــادرت 
قبل  م�سغر  مع�سكر  اإقــامــة  اأجــل  من  وذلــك 
املــدرب  ف�سل  حيث  غـــدا،  الــهــالل  مواجهة 
يخو�س  اأن  رازوفــيــتــ�ــس  فـــوك  الــ�ــســربــي 
قبل  جــدة،  يف  اليوم  م�ساء  مرانه  الفريق 

خو�س النهائي املرتقب.
ح�سته  اأمــ�ــس  م�ساء  فخا�س  الــهــالل  اأمــا 
التدريبية العتيادية، وغادر اإىل جدة التي 

و�سلها ليال، حيث راأى املدرب الأرجنتيني 
رامون دياز تقدمي موعد املغادرة اإىل جدة 
ي�سل  اأن  مقررا  كان  اأن  بعد  �ساعة  ملدة 24 

الفريق اليوم الأربعاء.
الو�سول  للهالل  الفني  اجلهاز  وارتـــاأى 
جتنيب  اأجــل  من  الثالثاء،  اأم�س  جــدة  اإىل 
لعبيه الإرهاق، وخو�س احل�سة التدريبية 

الأخرية قبل النهائي من دون اإجهاد.

كاأ�س  حتقيق  اإىل  الفيحاء  فريق  ي�سعى 
ياأمل  فيما  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  امللك 
الهالل بف�س ال�سراكة مع الحتاد واحتالل 
كاأ�س  بــطــولت  �سجل  يف  الو�سافة  مركز 
اللقب  والعميد(  )الزعيم  حقق  حيث  امللك، 
بحوزة  فهو  القيا�سي  الرقم  اأمــا  مــرات،   9
الغالية  بالكاأ�س  توج  الذي  الأهلي  النادي 

13 مرة.

في الجولة 26 من دوري" يلو".. 

لقاء ناري بين هجر والقادسية.. 
والعين يصطدم بالجبلين

حائل - خالد احلامد 
مناف�سات  )الأربــعــاء(  اليوم  م�ساء  تختتم 
للدرجة  "يلو"  دوري  مــن  ـــــ36  ال ــة  اجلــول
يف  مواجهات   5 باإقامة  للمحرتفني،  الأوىل 

غاية الأهمية. 
هجر VS القاد�سية 

عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمـــــري عــبــدالــلــه بن 
هجر  يلتقي  الأح�ساء،  يف  الريا�سية  جلوي 
اآمال  متكافئ يف ظل  لقاء  القاد�سية، يف  مع 
ميتلك  هجر  وال�سعود.  باملناف�سة  الطرفني 
فــيــمــا ميلك   ، بــاملــركــز اخلــامــ�ــس  نــقــطــة   57
وما  ال�ساد�س،  باملركز  نقطة   54 القاد�سية 
على  املناف�سة  يف  قائمة  حظوظهما  تـــزال 

املقعد الثالث؛ �سرط تعرث مناف�سيهما. 
الدرعية VS اجليل  

الدرعية  يلعب  الريا�س،  نادي  ملعب  على 

ــة كــبــرية  مـــع اجلــيــل يف لــقــاء ميــثــل اأهــمــي
ــهــبــوط؛  لــلــفــريــقــني لـــلـــهـــروب مـــن �ــســبــح ال
نقطة،   39 بـ   17 الـــ  باملركز  ياأتي  فالدرعية 
وياأمل يف حتقيق الفوز لالبتعاد عن اخلطر 
باقرتابه من  الذي يحدق بطموحات حمبيه 
يف  قبله  �سيفه  ياأتي  املقابل،  يف  الهبوط، 
�سلم الرتتيب بـ 40 نقطة، ويطمح هو الآخر، 

بالفوز والبتعاد عن دوامة اخلطر. 
العني VS اجلبلني 

بالباحة،  �سعود  امللك  مدينة  ملعب  وعلى 
ـــاراة  ـــب ـــعـــني مــــع اجلـــبـــلـــني يف م ــعــب ال ــل ي
الطموحات املختلفة، فالعني ميتلك 42 نقطة 
انت�ساراته  مبوا�سلة  وياأمل  الـــ15،  باملركز 
لي�سمن البقاء بعيدا عن اخلول يف ح�سابات 
ثالث  اجلبلني  �سيفه  يطمح  فيما  مــعــقــدة، 
الرتتيب بـ59 نقطة لتحقيق الفوز والقرتاب 

اأكرث من ال�سعود لدوري الأ�سواء. 
العروبة VS الأخدود 

العروبة  ي�ستقبل  باجلوف،  ملعبه  وعلى 
�سيفه الأخدود يف مباراة حت�سني املراكز يف 
�سلم الرتتيب، فالعروبة التا�سع بـ48 نقطة، 
الأخــدود  فيما يطمح  اأكــرث،  التقدم  ياأمل يف 
املركز  نحو  للتقدم  نقطة   46 بر�سيد   11 الـ 

التا�سع. 
جنران VS بي�سة  

وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــــري هــذلــول بن 
يلعب  جنـــران،  يف  الريا�سية  عبدالعزيز 
ي�سب  لــقــاء  يف  بي�سة  �سيفه  مــع  جنــــران 
باملركز  الأر�ـــس  ف�ساحب  جنـــران،  ل�سالح 
الـعا�سر بـ47 نقطة، ويرغب بدعم  جماهريه 
فيلعب  بي�سة  اأما �سيفه  لتحقيق فوز جديد، 

دون طموحات بعد هبوطه للثانية. 
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نبض الفقد والوفاء 
في الرياضة 

  غدير عبداهلل الطيار 

خليفة  ال�سيخ  وفــاة  بنباأ  اخلليج  يف  ُفجعنا 
بن زايد، يرحمه الله، و نتقدم باأحر التعازي 
و�سادق املوا�ساة اإىل �سمو ال�سيخ  حممد بن 
اآل  را�سد  بن  حممد  وال�سيخ  نهيان،  اآل  زايد 
مكتوم وال�سعب الإماراتي بالعزا ء فعالقتنا 
مع دولــة الإمـــارات قوية، وقــد كــان  لل�سيخ 
خليفة بن زايد جهود كبرية اأثمرت عن منو 
بني  املتينة  الأخــويــة  العالقات  تلك  وتطور 

اململكة   والإمارات. 
نعم.. رحل خليفة بن زايد، ولكنه ليزال يف 
قلوب اجلميع. الرتابط بني دول اخلليج يف 
جميع املجالت، ل�سيما يف الريا�سة م�سدر 
فخر و�سعادة؛ حيث اأ�سدرت وزارة الريا�سة 
قرارا بتاأجيل جميع املناف�سات الريا�سية يف 
الإمــارات  دولــة  رئي�س  وفــاة  ب�سبب  اململكة؛ 
 ال�سيخ  خليفة بن زايد، وبالفعل عندما ُيقف 
الوفاء معربا عن معناه؛ حيث ُكُمن يف وفاء 
بتعليق  الأمـــة  لفقيد  ال�سعودية  الــريــا�ــســة 

املناف�سات الريا�سية.  
الإمــارات  بني  قــوي  ترابط  بالطبع    وهناك 
وال�سعودية يف جمال الريا�سة ميتد عرب 47 

عاما من ال�سراكة الناجحة.
لكرة  الإمــــارات  منتخب   ظهور  منذ   وذلــك 
كانت  حيث  الر�سمية،  البطولت  يف  القدم 
اململكة  هي ال�ساهد الأول على ميالد وبداية  
ر�ــســمــي، وكــانــت  ب�سكل  الإمــاراتــيــة  الــكــرة 
الريا�سة  منها  انطلقت  التي  الأوىل  املحطة 
الــقــدم على  وكـــرة  عـــام،  ب�سكل  ــة  ــي الإمــارات
التاريخ  هذا  وافق  حيث   اخل�سو�س،  وجه 
م�ساركة الإمارات يف مناف�سات كاأ�س اخلليج 
الثانية.  الن�سخة  يف  الــقــدم  لــكــرة  الــعــربــي 
الإماراتية  والعالقات  التاريخ،  ذاك  ومنذ 
ال�سعودية تتطور عاما بعد عام وتزداد عمقا 
يف ال�سراكة والتعاون، وت�سهد العالقة متانة 
من  قطاع  كــل  يف  الأخـــوة  مــن  ج�سور  ولها 

قطاعات الريا�سة، 
بــالإمــارات..  الأ�سقاء  اإخواننا  مع  نقف  لــذا 

ن�ساركهم احلزّن على الفقيد الكبري. 
  حفظ الله، خادم احلرمني ال�سريفني، وويل 

عهده الأمني .
وحفظ  زايــد،  بن  خليفة  ال�سيخ  الله   ورحم 
الله، ال�سيخ حممد بن زايد واإخوانه امليامني.
لله  اإنا  جناتك.  ف�سيح  واأ�سكنه  ارحمه  اللهم 

واإّنا اإليه راجعون.
  @Ghadeer020
Gadir2244@gmail.com

بعد إيقاف المولد 18 شهرا..

صدمة
في االتحاد..
وترقب لالستئناف

جدة – هالل �سلمان
بعد  كبرية  ب�سدمة  الحتــاد  جماهري  اأ�سيبت 
املن�سطات  على  للرقابة  ال�سعودية  اللجنة  قرار 
باإيقاف جنم الفريق فهد املولد حمليا ودوليا ملدة 
18 �سهرا، بعد ثبوت ا�ستخدامه مادة حمظورة.
ــعــمــيــد تـــاأمـــل بــعــقــوبــة  وكـــانـــت جــمــاهــري ال
يف  بخطئه  اعـــرتف  الـــذي  املــولــد،  على  خمففة 
يف  عــالجــا  تــنــاول  اأن  بــعــد  ال�ــســتــمــاع  جل�سة 
الطبي  اجلهاز  يبلغ  اأن  دون  امل�ست�سفيات  اأحــد 

بالنادي.
و�سيفتقد الحتاد جهود جنمه املولد يف الوقت 

اأن  املو�سم، خ�سو�سا  هذا  الدوري  من  احلا�سم 
التتويج باللقب  فريقه يقرتب بن�سبة كبرية من 
�سيغيب  كــمــا   ،2009 عـــام  مــنــذ  الأوىل  لــلــمــرة 
الالعب عن امل�ساركة مع العميد يف دوري اأبطال 
خ�سارته  اإىل  بالإ�سافة  املقبل،  املو�سم  اآ�سيا 
الوطني  منتخبنا  مــع  الــتــواجــد  بعدم  الكبرية 
اأحد  كان  اأن  بعد  بقطر،   2022 العامل  كاأ�س  يف 
اإيريف  الفرن�سي  قائمة  يف  الأ�سا�سيني  الالعبني 

رينار مدرب )ال�سقور اخل�سر(.
واأو�سح بيان جلنة الرقابة على املن�سطات اأن 
املا�سي  فرباير   21 يوم  للفح�س  خ�سع  املولد 

خالل مباراة الحتاد مع التعاون يف ربع نهائي 
يف   )A( العينة  على  الك�سف  ومت  امللك،  كاأ�س 
الدولية  الوكالة  من  املعتمد  �سوي�سرا  خمترب 
ملكافحة املن�سطات )WADA(، ليثبت تناوله 
مادة حمظورة ريا�سيا اأثناء وخارج املناف�سات 
الريا�سية وفقا لأنظمة وقوانني الوكالة الدولية 

ملكافحة املن�سطات.
حقه  عن  تنازل  املولد  اأن  البيان  اأو�ــســح  كما 
اإيقافه  بفتح وحتليل العينة )B(، لتقرر اللجنة 
 ،2022 مــار�ــس   28 تــاريــخ  مــن  �سهرا   18 ملــدة 
مبينة اأن القرار قابل لال�ستئناف خالل 21 يوما 

من �سدوره.
ومن املتوقع اأن ي�ستاأنف الالعب قرار اإيقافه، 
اأن املولد كان منوما يف  اأعماله  اأكد وكيل  حيث 
واأنهم  بيومني،  التعاون  مباراة  قبل  امل�ست�سفى 
�سغط  ارتفاع  يف  م�سكلة  من  يعاين  اأنه  اأثبتوا 
مــادة  وهــي  ا�ستخدمها  التي  املـــادة  واأن  الـــدم، 

)فورو�سيميد( هي عالج لرتفاع �سغط الدم.
قــرارا  اأي�سا  اأ�ــســدرت  اللجنة  اأن  اإىل  ي�سار 
الذي  ال�سعلة  فريق  لعــب  فالتة  مهند  باإيقاف 
يلو(،  الأوىل )دوري  الدرجة  يناف�س يف دوري 

ملدة 4 موا�سم لثبوت تناوله مادة حمظورة.

إنتراخت فرانكفورت يتحدى رينجرز في نهائي )يوروبا ليغ(
جدة – البالد

الأملـــاين  فــرانــكــفــورت  ايــنــرتاخــت  ي�ستعد 
ــل  ــاي مــتــ�ــســّلــحــًا مبــهــاجــمــه الــكــولــومــبــي راف
"رامون �سان�سيز  "زلزلة" ملعب  اإىل  بوّريه، 
الدوري  نهائي  يف  اإ�سبيلية،  يف  بيزخوان" 
الأوروبي م�ساء اليوم، مع �سعيه اإىل تخّطي 
رينجرز الأ�سكتلندي، اآخر عقباته للفوز باأول 

األقابه يف "يوروبا ليغ" منذ العام 1980. 
يـــريـــد فـــرانـــكـــفـــورت مـــواجـــهـــة الــعــمــالق 
البديلة،  البي�ساء  بقم�سانه  الأ�سكتلندي 
بعدما  للحظ،  جالبة  الآن  بــاتــت  لأنــهــا  ــك  ذل
ارتداها الالعبون يف الفوز غري املتّوقع على 
بر�سلونة الإ�سباين، وو�ست هام الإجنليزي 

يف الدورين ربع ون�سف النهائي تواليًا.
هــذا  يف  مت�سّلحًا  فــرانــكــفــورت  �ــســيــكــون 
فــوزه  منذ  الأملـــاين  للنادي  الأول  النهائي، 
عام  الــقــدم  لكرة  الأوروبــــي  الحتـــاد  بكاأ�س 

دورمتوند،  بورو�سيا  مواطنه  اأمــام   1980
وهو  اإ�سبيلية،  يف  بالإ�سبانية  ناطق  بالعب 
بوريه )26 عاما( الذي �سمه النادي من ريفر 
بليت الأرجنتيني؛ ليحل بدًل من الربتغايل 
يف  هــدفــًا   28 �سجل  ـــذي  ال �سيلفا،  ــــدري  اأن
اأن  قبل  املــا�ــســي،  املو�سم  ـــاين  الأمل ـــدوري  ال

يغادر لين�سم اإىل ليبزيغ. 
وبعدما عانى يف البداية لإثبات نف�سه يف 
الـ "بوند�سليغا"، �سجل بوّريه هدفني من اأهم 
رائعة  ت�سديدة  النادي،  تاريخ  يف  الأهــداف 
 25 م�سافة  من  اليمنى  بقدمه  املــدى  بعيدة 
يف  الكرة  بها  �سكنت  نو"،  "كامب  يف  مــرتًا 
مارك-اأندري  الأملــاين  احلار�س  مرمى  �سقف 
فرانكفورت  منح  هدفًا  ليكون  �ستيغن،  تري 
داره،  عقر  يف  بر�سلونة  على   )2-3( الفوز 
بعد  النهائي  ن�سف  اإىل  التاأهل  بــه  و�سمن 
انت�سار )4-3( يف جمموع مباراتي الذهاب 

والإياب. 
عقب ذلك ك�سر اجلمود ليحقق فوزًا �سعبًا 
ن�سف  يف  اأر�ــســه  على  ع�سيبة  مــبــاراة  يف 
والــفــوز   ،)0-1( هــام  و�ــســت  على  النهائي 
لي�سل  املـــبـــاراتـــني،  جمـــمـــوع  يف   )1-3(
بفرانكفورت اإىل اأول نهائي اأوروبي له منذ 

42 عامًا. 

طّور الكولومبي تفاهمًا جيدًا مع مهاجمي 
فرانكفورت اأن�سغار كناوف وال�سربي فيليب 
مــدرب  اإعــجــاب  بــوّريــه  واأثــــار  كو�ستيت�س، 
الذي  غال�سرن،  اأوليفر  النم�سوي  اأنرتاخت، 

يدّرب فرانكفورت يف مو�سمه الأول. 
�سيكون  ريــنــجــرز  اأن  يــعــنــي  ل  ذلـــك  لــكــن 
الــنــادي  لأن  ــك  ذل النهائي،  يف  �سائغة  لقمة 
اإىل هذه املباراة النهائية  الأ�سكتلندي و�سل 
على ح�ساب فريق اأملاين اأي�سًا، هو ليبزيغ، 
ــقــوده املــــدرب الــهــولــنــدي جــيــوفــاين فــان  وي

برونكخو�ست.
رينجرز  قلب   ،)0-1( ذهابًا  اخل�سارة  بعد 
الطاولة على ليبزيغ وفاز عليه )3-1( اإيابًا، 
بف�سل اأهداف جيم�س تافرينيري، والفنلندي 
هذه  لكن  لوند�سرتام،  وجــون  كامارا،  غلني 
املرة لن تكون هناك فر�سة اأخرى، و�سيكون 

احل�سم يف اإ�سبيلية.

الشباب في رده على محترفه جوانكا: 

حديثك لن يغير موقفنا.. وعليك احترام الليث 
الريا�ض - هاين الب�سر 

ال�سباب،  بنادي  والت�سال  الإعـــالم  اإدارة  مدير  اأكــد 
الــ�ــســبــاب،  اأن تــ�ــســريــحــات لعــــب  الـــفـــار�ـــس  عــبــدالــلــه 
الإماراتي حمل  العني  لنادي  املعار  الأرجنتيني جوانكا 
بت�سريح  يتعلق  فيما   " وقـــال:  املغالطات،  مــن  الكثري 
الالعب جوانكا، الذي احتوى على عدة مغالطات، ُنو�سح 
ما يلي" تفهمت الإدارة و�سع الالعب الأ�سري واخلا�س 
اإجازة  منحه  خالل  من  الالعب  مع  وتعاونت  حينه،  يف 
املو�سم  نهاية  قبل  لبالده  بال�سفر  له  وال�سماح  خا�سة 
بجولة وحتديًدا بتاريخ 24-5-2021م تقديرًا لظروفه، 
�سنتني  ملدة  الالعب  عقد  متديد  مو�سوع  يخ�س  وفيما 
اإ�سافية فاإن ذلك مت بناًء على رغبة الالعب ووكيل اأعماله 
وتغليب م�سلحة النادي، كما اأن ت�سهيل قرار اإعارته جاء 
بدورها  الإدارة  وقامت  لظروفه،  وا�ستجابة  طلبه  وفق 
بحفظ حقوق النادي املادية امل�سروعة، مثلما اأن الالعب 
ي�سعى حلفظ حقوقه عرب وكيله وحماميه، واأن اأي اإدعاء 
اإدعــاء باطل وغري  اأرغــم على غري م�سلحته هو  باأنه قد 

منطقي!
ال�سباب  حــقــوق  على  احلــفــاظ  اأن  الــفــار�ــس  ــح  واأو�ــس
فوق كل اعتبار. وقال: " نوؤكد للجميع  اأن احلفاظ على 
م�سالح نادي  ال�سباب  وحقوقه فوق كل اعتبار، كما 

معني  قــرار  اتخاذ  نحو  النادي  م�ساومة  اأن  على  ن�سدد 
مبثل هذه الأ�ساليب اأمر مرفو�س متامًا، ولن يوؤثر على 
قرارنا، كما نوؤكد لالعب اأن العالقة معه اأو مع اأي لعب 
غري  ومن  الطرفني  م�سالح  تراعي  تعاقدية  عالقة  متثل 
املفهوم اأن احلر�س على م�سلحة النادي يثري امتعا�سه".
موقف  تغري  لــن  الت�ساريح  هــذه  اأن  الــفــار�ــس  و�ــســدد 
" على  وقــال:  الــنــادي  احــرتام  الالعب  وعلى  ال�سباب، 
الالعب األ يعتقد حلظة باأن مثل هذه الت�ساريح �ستغري 
ومن�سوبيه  النادي  احــرتام  عليه  واأن  �سيئا،  القرار  من 

حتى يحرتمه  الآخرون". 
اأنهى  كري�ستيان جوانكا  الأرجنتيني  الالعب  اأن  يذكر 
للمحرتفني  اأدنــوك  بدوري  الإماراتي  العني  مع  مو�سمه 
حيث  ال�سباب،  لنادي  الآن  العودة  وعليه  اللقب،  حمققًا 
�سنتني  عقده  مــدد  اأن  بعد  واحــد  مو�سم  عقده  من  تبقى 
قال  بت�سريح  ليخرج  بــالإعــارة؛  للعني  النتقال  مقابل 
فيه:  " املو�سم املا�سي واجهتني م�سكلة عائلية اأعتربها 
خطرية للغاية، وكنت بحاجة لإيجاد طريقة حللها، ومل 
موقفي،  يتفهموا  مل  لالأ�سف  ولكن  اخلــالف،  اأريــد  اأكــن 
وا�ستغلوا رغبتي يف الرحيل للتوقيع على ما يريدون" 
مما دعا مدير الت�سال والإعالم بنادي ال�سباب للتو�سيح 

ال�سابق.

رقم الفر�سةا�سم الفر�سة اال�ستثمارية
قيمة كرا�سة 

ال�شروط و 
املوا�سفات

م�ساحة املوقع 
باملرت املربع

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 8 بطريق امللك �سعود 
111٫000456٫27-008304-22-01مع تقاطع طريق امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 7 بطريق امللك �سعود 
101٫000253٫26-008304-22-01مع تقاطع طريق امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 6 بطريق امللك �سعود 
91٫000257٫28-008304-22-01مع تقاطع طريق امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 5 بطريق امللك �سعود 
81٫000251٫25-008304-22-01مع تقاطع طريق امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 4 بطريق 
61٫000134-008304-22-01امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 3 بطريق 
51٫000264-008304-22-01امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 2 بطريق 
41٫000198-008304-22-01امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

ترميم وت�سغيل و�سيانة وت�سطيب حمل جتاري رقم 1 بطريق 
31٫000200-008304-22-01امللك فهد - الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية - حمل

تعلـن بلـديــة الـخـــرباء وال�سـحـابـني
عن طرح الفر�ص ال�ستثمارية التالية يف مناف�سة عامة ح�سب اجلدول التايل:

باإمكان �لر�غبني �الطالع على تفا�صيل �لفر�ص �ال�صتثمارية و�صر�ء كر��صة �ل�صروط و �ملو��صفات وتقدمي عطاء�تهم �إلكرتونيًا من خالل 
https://Furas.momra.gov.sa حتميل تطبيق )فر�ص( على �الأجهزة �لذكية �و �لدخول على �ملوقع �اللكرتوين

اآخـر مـوعـد لـ�ســراء الكـرا�ســــة    2022/07/20   03:00 �ص
اآخــر موعــد لـتـقـديــم الـعـطــاء    2022/07/20   06:00 �ص
تــاريـــخ فـــتــح الـمــظـــاريــف    2022/07/20   09:00 �ص



جدة - خالد بن مر�ضاح
بد�أ عر�ض م�سرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج 
خريى ب�سارة، مبو�سم جدة، و�سي�ستمر �لعر�ض ملدة 

ع�سرة �أيام.
�لعندليب  ح��ي��اة  ح��ول  �مل�سرحية  ف��ك��رة  وت���دور 
�لفني وكذلك  �لأ�سمر عبد �حلليم حافظ، وم�سو�ره 

حياته �لعاطفية. 
�مل�سرحية تاأليف �لكاتبة عزة �سلبى و�أحمد نبيل، 

من  �ل�سباب  م��ن  كبري  ع��دد  بطولتها  يف  وي�����س��ارك 
خريجي مركز �لإبد�ع �لفني و�ملعهد �لعايل للفنون 
�أحمد  �لفنان  للعر�ض  �ملنفذ  و�مل��خ��رج  �مل�سرحية، 

حمارب "دوجال�ض".
�لغندور  حممود  بطولة  تكون"  م��ن  "حبيبتي 
�لرحمن،  و�أم��رية عبد  �ملهدى  ومروة عيد، و�أحل��ان 
وري���ه���ام حم���ي، وه���ال���ة م�����رزوق، وحم��م��د خ��ال��د، 

وجنالء فوزى، وعدد من �لنجوم.

تشغيل كمبيوتر بطاقة 
مستمدة من الطحالب

البالد - وكاالت
كمبيوتر  ت�سغيل  م��ن  بريطانيون  علماء  متكن 
من  �ملوّلدة  �لكهربائية  �لطاقة  با�ستخد�م  �سغري، 

�لطحالب.
وق���ال �ل��ع��ل��م��اء وف��ق��ًا مل��وق��ع ج��ام��ع��ة ك��ام��ري��دج: 
�لتيار  با�ستخد�م  �سغرًي�  كمبيوتر  �سّغلو�  �إن��ه��م 
�أ�سهر،  �ستة  ملدة  �لطحالب  من  �ملتولد  �لكهربائي، 
مبينني �أنه بالإمكان �للجوء �إىل �لطحالب، كم�سدر 

نظيف ود�ئم للطاقة �ملتجددة.
�مل�ستخدم  �لكمبيوتر  �أن حجم  �إىل  �ملوقع  و�أ�سار 
 "AA" ب��ط��اري��ة  ي�����س��اوي ح��ج��م  �ل���در�����س���ة  يف 
ذ�ت  �ل��ط��ح��ال��ب  م��ن  معينة  ف�سيلة  و����س��ت��خ��دم��ت 
توليد  على  تعمل  �ل��ت��ي  �ملخ�سر،  �لأزرق  �ل��ل��ون 
عملية  خ��الل  �لكهربائية  �لطاقة  من  �سئيلة  كمية 
�أرخ�ض  �أن �لنظام  �لتمثيل �ل�سوئي. و�أكد �لعلماء 
غري  مو�د  من  م�سنعة  بطاريات  با�ستخد�م  مقارنة 
م�ستد�مة، وتعتمد على �ملعادن �لنادرة يف �لأر�ض.

أخيرة
�لأربعاء 17 �سو�ل 1443ه� �ملو�فق 18 مايو 2022م �ل�سنة 91 �لعدد 1223647

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

»التأمينات« تحصل على شهادتي »آيزو«
الريا�ض - البالد

على  �لجتماعية،  للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  ح�سلت 
وج��ودة  �لعميل  ر�سا  قيا�ض  جم��ايل  يف  �لآي���زو  �سهادتي 
�لتي  �لإجن���از�ت  ل�سل�سلة  لت�ساف  �لعمالء،  طلبات  �إد�رة 
حققتها �ملوؤ�س�سة لتقدمي خدمات تاأمينية مميزة ترتكز على 

حتقيق ر�سا �لعميل وحت�سني جتربته.
�لعمالء  طلبات  �إد�رة  ج��ودة  يف  �لآي��زو  �سهادة  وت�سري 
مع  �لتعامل  على  �ملوؤ�س�سة  ق��درة  �إىل   ISO/10002

طلبات  تقدمي  �إتاحة  خالل  من  فعال  ب�سكل  �لعمالء  طلبات 
وقت  يف  وتنفيذها  ومعاجلتها  متعددة  منافذ  عر  �لعمالء 
قامت  حيث  �ملبتكرة،  �لتقنية  �لو�سائل  خ��الل  من  قيا�سي 
�لتاأمينات �لجتماعية بت�سهيل جتربة �لعمالء من متقاعدين 
�إلكرتونية  جت��رب��ة  وت��ق��دمي  عمل  و�أ���س��ح��اب  وم�سرتكني 
�لعمالء  ر�سا  قيا�ض  يف  �لآي��زو  �سهادة  ت�سري  بينما  كاملة، 
ISO/10004 �إىل متكن �ملوؤ�س�سة من و�سع �آليات دقيقة 
وو�سع  متطلباتهم  وحتديد  �لعمالء  ر�سا  وقيا�ض  لتحديد 

مو�طن  ومعرفة  �ملقدمة  �خلدمة  لتح�سني  �لأد�ء  موؤ�سر�ت 
�لقوة و�ل�سعف يف �خلدمة �ملقدمة للعمل على رفع وزيادة 

ن�سبة �لر�سا بني �لعمالء.
جميع  �ملوؤ�س�سة  ��ستوفت  �أن  بعد  �لإجن���از  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�نتهاء  بعد  �ل�سهادتني  على  للح�سول  �لالزمة  �ملتطلبات 
من  و�لتاأكد  �خلارجية  �ملر�جعة  �أعمال  من  �ملانحة  �جلهة 
تطبيق  يف  �ملتبعة  �لإج�����ر�ء�ت  لكامل  �ملوؤ�س�سة  �متثال 

مو��سفات �لآيزو؛ وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.

عرض »حبيبتى من تكون« بموسم جدة

أطفال مبدعون
ال�ضغار مواهبهم  اأظهر  الفن مبنطقة حديقة االأمري ماجد، حيث  �ضارع  2022؛ وذلك يف  الفنية زوار مو�ضم جدة  واإبداعاتهم  اأنامل االأطفال  جذبت 

املميزة يف الر�ضم بثقة وهدوء، وخيال وا�ضع و�ضط اأح�ضان الطبيعة واجلمال.
وج�ضدت الطفلتان "فاطمة ولني" اللتان مل تتجاوز اأعمارهما 7 اأعوام؛ الفن باأبعاده املختلفة و�ضط اإعجاب العديد من مرتادي احلديقة، حيث �ضاركا 

يف فعاليات حديقة االأمري ماجد برفقة والدتهما التي متار�ض هي االأخرى هواية الر�ضم؛ حيث �ضبق لها امل�ضاركة يف العديد من املعار�ض املتخ�ض�ضة.

ألعاب الفيديو تزيد 
معدالت ذكاء األطفال

الريا�ض - البالد
�سحة  على  �سلبًا  توؤثر  �لفيديو  �أل��ع��اب  �أن  �ملا�سية  �لفرتة  يف  �ساع 
كارولين�سكا  مبعهد  باحثون  �أج��ر�ه��ا  حديثة  در��سة  �أن  غري  �لأط��ف��ال، 
تعزز  �لفيديو  �ألعاب  �أن ممار�سة  موؤكدة  ذلك  ك�سفت عك�ض  �ل�سويد،  يف 
معتقد  هو  ما  عك�ض  على  وذلك  �لأطفال،  لدى  و�لإدر�ك  �لذكاء  معدلت 
بني �أغلبية �لعلماء و�أولياء �لأمور. وجاءت نتائج �لدر��سة، وفقًا ملجلة 
�أكرث  �إجر�ء �ختبار�ت على  "Scientific Reports" �لعلمية، بعد 
10 و12 عامًا، لقيا�ض قدر�تهم  5 �آلف طفل ترت�وح �أعمارهم بني  من 
�عتادو�  �لذين  �لأطفال  �أن  �إىل  �لباحثون  خلُ�ض  حيث  �لعامة،  �ملعرفية 
ذكاًء  �أك��رث  كانو�  يوميًا،  �ساعة  من  لأك��رث  �لفيديو  �ألعاب  ممار�سة  على 

بنحو 2.5 نقطة من �أقر�نهم �لذين مل ميار�سو� هذه �لألعاب.
وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن حمبي �لألعاب لديهم حجم �أكر من )�ملادة 

�لرمادية( وهي �لطبقة �خلارجية للدماغ �لتي تعالج �ملعلومات.

زيادة دقات القلب تشير 
النسداد الشرايين

جدة - البالد
�ن�سد�د  �أع��ر����ض  م��ن  �لتنف�ض  �سيق  �أن  �أط��ب��اء  ك�سف 
�لدم  �سخ  على  �لقلب  ق��درة  ع��دم  نتيجة  �لقلب؛  �سر�يني 
ب�سكل كاٍف لتلبية حاجات �جل�سم فتحدث حالة �سيق حاد 
يف �ل�سدر و�حتياج �سديد للهو�ء، و�سعوبة يف �لتنف�ض، 
�ل�سعور  وكذلك  بالختناق،  و�ل�سعور  �لنف�ض  و�نقطاع 
بالتعب عند �إخر�ج �لهو�ء و�إدخاله، ومن �ملمكن �أن تتطور 

حالة �سيق �لتنف�ض �إىل �ل�سعور بالإجهاد و�لتعب.
عند  يظهر  �ل���ذي  �لتعب  ت�سمل  �لأع��ر����ض  �أن  وب��ي��ن��و� 
�ل�سعور بالقلق و�لتوتر عند �لقيام مبجهود بدين حتى لو 
كان ب�سيًطا، وزيادة دقات �لقلب عن �حلد �لطبيعي، وتورم 
�أمر��ض  جلميع  �ل�سائعة  �لأعر��ض  من  و�لأخري  �ل�ساقني، 
مر�ض  �أع��ر����ض  تختلف  �أن  ومي��ك��ن  و�ل�����س��ر�ي��ني.  �لقلب 
�ل�سريان �لتاجي لدى �لن�ساء عن �لرجال، وتقل �حتمالية 

تعّرف �لن�ساء على �أعر��ض �لنوبة �لقلبية وطلب �لعالج.
ويحدث �ن�سد�د �سر�يني �لقلب ببطء على مد�ر عقود، مما 
�أي م�سكلة حتى يحدث �ن�سد�د  يجعل �ل�سخ�ض ل يالحظ 
كبري �أو نوبة قلبية، ومن �أعر��ض �لذبحة �ل�سدرية ظهور 
�للويحات د�خل  �لكثري من  تر�كم  نتيجة  �ل�سدر،  �آلم يف 
�ل�سر�يني يوؤدي �إىل ت�سيقها، وي�سبب ذلك �أملًا يف �ل�سدر؛ 

لأنها متنع تدفق �لدم �إىل ع�سلة �لقلب وبقية �جل�سم.
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محفزات ترفع التركيز وتعزز اإلنتاجية
جدة - البالد

ن�سح  لذلك  �لعمل،  �أثناء  �لرتكيز  قلة  من  �لبع�ض  ي�سكو 
تقرير حديث باأمور مهمة ت�ساعد على زيادة �لرتكيز وتعزيز 

�لإنتاجية، مع �سرورة �لبتعاد عن عو�مل �أخرى تتعلق بقلة 
�لنوم �ملُريح و�جلوع و�لعط�ض و�سوء �إد�رة �لإجهاد.

 Mind Your Body" مل��وق��ع  طبقًا  �لتقرير  وق���ال 
�لرتكيز  قلة  يف  تت�سبب  م�سكالت  هناك  �إن   :"Green
و�لختالفات  �لغامرة  و�مل�ساعر  �لأفكار  وبينها  �لعمل  خالل 
�لدماغية، بينما ت�سمنت �حللول �لتي قدمها �لتقرير للتغلب 
من  �لنوم  من  �ملزيد  على  �حلر�ض  �مل�سكالت  تلك  على 
بالحتياجات  �لعناية  وكذلك  �لنتباه،  زي��ادة  �أج��ل 
غنية  وج��ب��ات  ت��ن��اول  ت�سمل  �ل��ت��ي  �لأ���س��ا���س��ي��ة، 
�ل��ع��و�م��ل،  �سملت  ك��م��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 
ك��ون��ه��ا ت�ساعد يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل��ك��م��الت  ت��ن��اول 
�إىل  للدماغ،  �لد�عمة  �حليوية  �لن�ساطات  منح 
�أن  خا�سة  �ل��ب��دين،  �لن�ساط  مم��ار���س��ة  ج��ان��ب 
��سرت�حة  مبثابة  �لبدنية  �حلركة  من  ن��وع  �أي 
�لتاأمل  مترينات  ممار�سة  �إىل  بالإ�سافة  للعقل، 

للم�ساعدة يف �لرتكيز.
�أن �إغالق �لهاتف مهم للغاية؛  و�أ�سار �لتقرير �إىل 
يف  يت�سبب  �لعمل  �أث��ن��اء  �لتو��سل  من�سات  فتح  لأن 
ت�ستيت �لنتباه، مع �إمكانية �للجوء �إىل تقنية بومودورو 
�لتي تق�سم فرت�ت �لعمل �إىل مقاطع مدة كل منها 30 دقيقة.

إجراءات واجبة عند 
قياس الضغط

جدة - البالد
�لدم  �سغط  قيا�ض  �إج��ر�ء  قبل  �أنه  و�ل��دو�ء،  للغذ�ء  �لهيئة  ك�سفت 
�جل��ه��از؛  م��ع  �مل��رف��ق  �لتعليمات  كتيب  ق���ر�ءة  على  �حل��ر���ض  يجب 

للتعرف على كل خ�سائ�سه وطريقة ��ستخد�مه و�لعناية به.
ل  �لقيا�ض، حيث  قبل  دقائق  ملدة خم�ض  ر�حة  �أخذ  �أهمية  و�أك��دت 
�أو  ذهني  �أو  بدين  جهد  بعد  �أو  �لقلق  عند  �ل�سغط  بقيا�ض  ُين�سح 
�أو  �لكافيني  تناول  عدم  �أهمية  على  م�سددة  �لتبول،  يف  �لرغبة  عند 

�لتدخني ملدة 30 دقيقة على �لأقل قبل قيا�ض �ل�سغط.
و�سع  مبكان  �لأهمية  من  �أنه  �إىل  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  هيئة  و�أ�سارت 
للجلو�ض  �لظهر  و�إ�سناد  "لي�ض فوق بع�سها"،  �لأر�ض  �لقدمني على 
ب�سكل مريح، ومن ثم و�سع �لذر�ع على �لطاولة �أو �ملخدة يف حماذ�ة 

م�ستوى �لقلب تقريًبا، ونزع �أي مالب�ض من حوله.
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