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2الفي�سل يكرم الفائزين بجوائز )اآي�سف(

األف �سيارة �سناعة �سعودية �سنوياتلطيف الأجواء بالغابات ال�ستوائية
جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ خالد بن مر�ساح 

 ير�سم مو�سم جدة الفرح و�سط مهرجاناته املتوا�سلة يف ت�سع 
مناطق يوميا، حيث الأنوار امل�سعة وامل�ساهد املختلفة و �سحكات 
الطفولية،  مالحمهم  يف  البهجة  �سيناريوهات  وارت�سام   الأطفال 
وت�ستقبل ردهات وم�سارات منطقة  جدة بيري" زوارها من خمتلف 
الأعمار، وتقدم لهم برامج نوعية وا�ستثنائية يف اأكرب مدينة على 
الواجهة البحرية،، تتمّيز مبوقعها الفريد على الواجهة البحرية، 

اإيقاع مغاير  الأعمار. وحتت  وتنوع فعالياتها ومنا�سبتها جلميع 
واأنوار كا�سفة  وواجهات ترت�سم على مالحمها تفا�سيل احلياة يف 
املا�سي، كما ت�ستقبل برامج  منطقة "جدة التاريخية" زوار مو�سم 
جدة 2022 بحزمة من العرو�ض والفعاليات الثقافية والتاريخية 
والرتفيهية املميزة. كما ل ي�ستطيع الزائر ملنطقة " جدة جنغل " 
من حب�ض ده�سته، وهو ي�ساهد الأحياء الفطرية يف موقع واحد؛ 

بدًءا من  الطيور والزواحف واحليوانات ال�سارية.

الريا�س- البالد
رئي�ض  املعدنية  والرثوة  ال�سناعة  وزير  اأكد 
ال�سناعية  التنمية  ���س��ن��دوق  اإدارة  جمل�ض 
ال�سعودي بندر بن اإبراهيم اخلريف، ا�ستهداف 
يف  �سنوًيا  �سيارة  األف   300 من  اأكرث  �سناعة 
ملف  اأن  مو�سًحا   ،2030 عام  بحلول  اململكة 
امللفات  من  ُيعد  اململكة  يف  ال�سيارات  �سناعة 

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  راع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  املهمة 
الإم��داد  �سال�سل  تطوير  يف  لت�سهم  لل�سناعة، 

للعديد من املنتجات. 
   وقال خالل حفل و�سع حجر الأ�سا�ض مل�سنع 
�سركة لو�سد يف مدينة امللك عبدالله القت�سادية 
ال�سيارات؛  اإن اململكة ت�ستهدف �سناعة  برابغ: 

لتغطية الطلب املحلي والت�سدير عاملًيا

البالد - مها العواودة
اعترب نواب برملانيون فائزون يف النتحابات اللبنانية، اأن النتائج 
عربت عن طموحات ال�سعب الذي يريد التخل�ض من التبعية الإيرانية، 
الجت��اه  يف  لتم�سي  العربي؛  حميطها  على  ب��ريوت  لنفتاح  طاحمًا 
الله" الإرهابي وحلفائه  "حزب  �سيطرة  التخل�ض من  بعد  ال�سحيح، 
اأغلبيته  الإجرامي �سقطت  اأن احلزب  ال�سلطة، خ�سو�سا  مقاليد  على 
والعزوف  الت�سويت  ترجمه  �سعبي  غ�سب  دوي  حتت  الربملان  يف 

باقرتاع ير�سم خارطة مغايرة لرتكيبة املوؤ�س�سة الت�سريعية.

ويرى النائب الفائز يف النتخابات عن احلزب التقدمي ال�سرتاكي 
دولة مركزية وانتماًء  يريدون  اللبنانيني  اأن  ل�"البالد"،  بالل عبدالله 
اقت�سادي  تعايف  خطة  مع  للخارج،  والرتهان  التبعيات  فوق  وطنيًا 
ال�سيادي  ال�سوت  اأن  موؤكدًا  املنتج،  القت�سادي  التحول  على  مبنية 
بتنوعه ومن خالل الدينامية اجلديدة التي دخلت اإىل جمل�ض النواب 
عرب الثورة واحلراك، يجب اأن يكون حافزًا للفرقاء؛ لتحقيق ت�سوية 
داخلية خارج اإطار فر�ض القرارات، اأو ا�ستثمار فائ�ض القوة لتوجيه 

�سيا�سة الدولة اخلارجية والداخلية اإىل اجتاه معني.

من جهته، قال النائب اجلديد يف الربملان ملحم الريا�سي ل�"البالد": 
املمانعة  فريق  اعرتف  حال  يف  اأمل  بارقة  اإىل  ي�سري  قد  لبنان  " اإن 
واإل  املقيت،  الواقع  من  اإخ��راج��ه  على  والعمل  النتخابات  بنتيجة 
فاإننا ذاهبون اإىل ما هو اأ�سواأ"، يف اإ�سارة ملا ميكن اأن يقوم به حزب 
اأحمد  الدكتور  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد  بينما  اإجرام،  الله، وحلفاوؤه من 
عيا�ض، اأن الكفة بدت راجحة مل�سلحة القوى التي تريد اإنهاء م�سروع 
دويلة حزب الله، التي تهيمن على كل امل�ستويات يف لبنان؛ ع�سكرًيا 

واقت�سادًيا و�سيا�سًيا.

اإنهاء �سيطرة حزب اهلل الهدف التايل
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طهران - البالد
برحيل  مطالبة  الإيرانية،  ال�سوارع  يف  الحتجاجات  تتوا�سل 
ع�سرات  خ��رج  اإذ  احلاكمة؛  وال��زم��رة  رئي�سي  اإب��راه��ي��م  الرئي�ض 
اأ�سعار  ارتفاع  على  احتجاج  تظاهرات  يف  الغا�سبني  املواطنني 
كلبايكان  مدينة  يف  ل�سيما  )الأرب���ع���اء(،  اأم�����ض  الغذائية  ال�سلع 

مبحافظة اأ�سفهان و�سط اإيران، ومدينة جونقان.
وارحل"،  البالد  اترك  اخجل،  "رئي�سي  �سعار  املحتجون  ورفع 
وال��دب��اب��ة  و"املدفع  للديكتاتور"،  "املوت  ه��ت��اف��ات:  م���رددي���ن 
وال�ساروخ لن تنفع بعد اليوم"، داعني اإىل رحيل "نظام املاليل"، 
دب��اب��ات  م��ن  ثقيلة  اأ�سلحة  الأم��ن��ي��ة  ال�سلطات  اأر���س��ل��ت  وق��ت  يف 
جنوب  وبختياري  جهارحمال  مبحافظة  جونقان  اإىل  ومدرعات 
غرب البالد. ويعي�ض اأكرث من ن�سف �سكان اإيران البالغ عددهم 82 
مليون ن�سمة حتت خط الفقر، ما اأ�سعل �سرارة الغ�سب، خ�سو�سًا 

وزيادة  امل�ستورد  القمح  على  الدعم  احلكومة  خف�ض  بعد 
القائمة  الغذائية  ال�سلع  من  ملجموعة   %  300 الأ�سعار 
الر�سمي  الت�سخم  معدل  يبلغ  وق��ت،  يف  الطحني،  على 
يف اإيران نحو 40 %، بينما يتجاوز 50 % يف بع�ض 

التقديرات.
اإيرانية  م��دن  ع��دة  يف  التظاهرات  تتوا�سل  وفيما 
اأف���اد  املعي�سية،  الأو����س���اع  ت���ردي  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ًا 
م�ستخدمو في�سبوك واإن�ستغرام بحذف من�سوراتهم 
ل�"بي بي �سي" فار�سي.  على هذين املوقعني، طبقا 
�سركة  عرب  "ت�سلل"  عملية  تنفيذ  التقرير  وتوقع 
التعامل مع املحتوى  اأ�سا�سي عن  م�سوؤولة ب�سكل 
ملنع  امل��اليل  يحركها  وفي�سبوك،  اإن�ستغرام  يف 

تو�سع الحتجاجات.

الإيرانيون يطالبون» رئي�سي« بالرحيل
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»السيادي«
يرفع استثماراته 

باليابان

ل الزوار يف أحضان الطبيعة 
تقب

جدة جنغلتس

البحر األمحر
إلى العائمة بجزيرة شيبارة
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نواب في البرلمان اللبناني لـ »            « :

اكتئاب
شوال اختراع وهمي

جدة ـ البالد 
اكتئاب  يوجد  ل  اأن��ه  ال�سحة،  وزارة  اأك��دت 
خا�ض ب�سهر �سوال، مو�سحة اأن �سوء املزاج 

وتقلباته يف هذا التوقيت له عدة اأ�سباب.
ب�سحة«،  »ع�����ض  ح�ساب  ع��رب  واأو���س��ح��ت 
ب��وزارة  ال�سحية  للتوعية  الرئي�سة  املن�سة 
ال�����س��ح��ة، اأن ال��ن��وم غ��ري امل��ن��ت��ظ��م و���س��وء 
املزاج  ب�سوء  الإ�سابة  اإىل  يوؤديان  التغذية 

وتقلباته.
الق�سط  اأخذ  ب�سرورة  ال��وزارة  ون�سحت 
الكايف من النوم مع تناول الغذاء املتوازن؛ 
وحتقيق  م�ستقرة  نف�سية  �سحة  اأج��ل  م��ن 

وقاية اأعلى من تقلبات املزاج.
ال�سحة النف�سية

امل��زاج  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  الن�ساء  وت��ع��اين 
مب���ع���دلت اأع���ل���ى م���ن ال���رج���ال، وم���ن خ��الل 
وجد  املجال،  هذا  يف  اأجريت  التي  الأبحاث 
واأحيانًا  خمتلف،  ب�سكل  يتجاوبن  الن�ساء  اأن 
اأعرا�ض خمتلفة لال�سطرابات املزاجية،  لديهن 
املجتمعية  وال��ع��زل��ة  وال��ق��ل��ق  الك��ت��ئ��اب  م��ث��ل 
ذلك  اإط��ار  يف  امل�سوؤوليات،  حتمل  من  والتهرب 
الهامة  العالمات  بع�ض  املقال  خ��الل  من  نتناول 
لدى  امل���زاج  ا���س��ط��راب��ات  متيز  ال��ت��ي  التحذيرية 
العالمات  ه��ذه  م��ن  اأي  على  تعرفت  ف���اإذا  الن�ساء، 
التحذيرية الهامة، فعليك اأن ل ترتدد يف طلب امل�ساعدة 

من قبل الطبيب النف�سي املتخ�س�ض للعالج.

مسابقة دولية في كتابة المصحف الشريف تنظمها الشئون اإلسالمية

300

تبوك - البالد
ي�ستمر ت�سنيع الفلل العائمة يف جزيرة 
التي  الأح��م��ر،  البحر  وجهة  يف  �سيبارة 
املتوقع  ال��وج��ه��ات  اأوىل  �سمن  �ستكون 
بلغ  بينما   ،2023 ع���ام  يف  افتتاحها 
مطار البحر الأحمر الدويل مراحل هامة 
من تطويره، حيث من املقرر بدء رحلة 
العام  من  ال��راب��ع  الربع  يف  افتتاحية  

احلايل.
وي�����س��م امل���ط���ار م���وق���ف ���س��ي��ارات 
الطوارئ،  ل�سيارات  معزوًل خم�س�سًا 
للطائرات،  انتظار  منطقة  ع��ن  ف�ساًل 
م��ائ��ي��ة،  ط���ائ���رات  من�سة   12 ت�سمل 
الأعمال،  رج��ال  طائرات  من�سة  و12 
و3 مهابط للطائرات املروحية مكتملة 
كم�سروع �سعودي بالكامل، وو�سل عدد 

حوايل  املطار  اأعمال  يف  العاملة  القوى 
2800 عامل على مدار ال�ساعة؛ لت�سليم 

على  ال�سركة  وحر�ست  امل���درج،  اأع��م��ال 
و�سع اإر�سادات �سارمة لل�سحة وال�سالمة 

يف جميع اأعمال البناء يف مطارها الدويل، 
�ساعة  مليون   7.8 حتقيق  يف  جنحت  وق��د 

عمل اآمنة حتى الآن دون وقوع اإ�سابات.
الأحمر  البحر  �سركة  اأه��داف  مع  ومتا�سًيا 

�سديق  ت�سميم  للمطار  �سيكون  ل��ال���س��ت��دام��ة، 
م�سروعي  من  كل  روؤي��ة  ومتثل  وم�ستدام،  للبيئة 

البحر الأحمر واأمال - الوجهات ال�سياحية الفاخرة 
واملتجددة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الفيصل يكرم الفائزين بجوائز )آيسف 2022(

خفض االنبعاثات الكربونية في مشاريع التحلية 
الريا�ض - البالد

اأكد حمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة 
املــهــنــد�ــس عــبــدالــلــه بــن اإبــراهــيــم الــعــبــدالــكــرمي، 
لإيــجــاد  الكبرية  وطموحاتها  اململكة  تطلعات 
جمال  يف  الب�سرية  تهدد  التي  للمخاطر  حلول 

تزايد الطلب على املياه.
القمة  ملوؤمتر  الفتتاحية  كلمته  خــال  ذلــك  جــاء 
مدريد،  الإ�سبانية  العا�سمة  يف  للمياه  العاملية 
بح�سور خرباء وخمت�سني يف جمال قطاع املياه 
من جميع دول العامل، ومب�ساركة من �سفري خادم 
احلرمني ال�سريفني لدى مملكة اإ�سبانيا عزام بن 

عبدالكرمي القني.
واأو�سح اأنه قبل العام 2024م �ستحقق "التحلية" 
خف�سا يف النبعاثات الكربونية، مبا يعادل 34 

م�ستهدفات  حتقيق  يف  اإ�سهامها  من  كجزء  �سنوًيا  طن  مليون 
ال�سعودية  مــبــادرة  مــع  يتوافق  ومبــا   ،2030 اململكة  روؤيـــة 
اخل�سراء وطموحاتها، من خال تطبيق اأعلى واأف�سل املعايري 
البتكار  الإنتاجية متبنني روح  العاملية يف جميع منظوماتها 
يف هذه الرحلة؛ بهدف احلد من النبعاثات الكربونية والأثر 
الإيجابي على البيئة، وذلك �سمن جهود اململكة وفق اأحد اأهم 
مبادئها وهو ال�ستدامة. واأ�سار اإىل اأن جهود اململكة احلثيثة 
للبيئة  ال�سديقة  التقنيات  كانت م�ستمرة وجريئة يف توظيف 

يف املنظومات الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإجنازات القيا�سية 
يف جمال خف�س النبعاثات الكربونية، موؤكدًا اإخراج التحلية 
بكفاءة  ت�سغيلها  من  عاما   30 بعد  جــدة  يف  اإنتاج  ملنظومتي 
اإنتاج  وب�سعة  العك�سي  التنا�سح  بتقنية  تعمان  كانتا  عالية، 
لكل واحدة منهما،  املحاة يوميًا  املياه  تبلغ 60.000 م3 من 
لفتًا النظر اإىل ا�ستمرار "التحلية" يف ا�ستخدام اأف�سل فر�س 
م�سّنعي  مــع  التغيري  وقــيــادة  بالت�سارك  الهند�سي  البــتــكــار 
املكونات الأ�سا�سية يف �سبيل خف�س املزيد من ا�ستهاك الطاقة 

وخف�س ا�ستهاك املواد الكيميائية.

اأ�شاد بجهود الطلبة املبتكرين

 ا�شتقبل رئي�ض املحكمة العمالية بجدة

جدة - البالد
ا�ستقبل الأمري خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني 
الإمــارة  مقر  يف  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفني 
ال�سيخ  بجدة  العمالية  املحكمة  رئي�س  اأم�س،  بجدة 

اأحمد الزهراين.
وا�ستمع �سموه اإىل نبذة عن اأعمال املحكمة ودورها 
العمل،  و�ساحب  العامل  بني  ما  العاقات  تنظيم  يف 
هذه  تنظم  التي  والقوانني  اللوائح  اأحكام  وتطبيق 
العاقة اإىل جانب النظر يف حقوق العمال وواجباتهم 

والق�سايا التي تتعلق بالأجور وعقود العمل.
 من جهة ثانية، كرم الأمري خالد الفي�سل، اأم�س، طاب 
الفائزين بجوائز  املكرمة وجدة  تعليم مكة  وطالبات 
والهند�سة  لــلــعــلــوم  الــــدويل  ريــجــيــنــريون  مــعــر�ــس 

املتحدة  الــوليــات  يف  اأقــيــم  الــذي   ،)2022 )اآي�سف 
الأمريكية خال الفرتة من 7 اإىل 13 مايو اجلاري.

وهناأ �سموه الطلبة والطالبات الفائزين وهم" الطالبة 
الثالث  مودة عمر من تعليم مكة التي ح�سدت املركز 
تعليم  ومن  وال�سلوك،  الجتماعية  العلوم  جمال  يف 
جدة الطالب يو�سف خوجة الذي فاز بجائزة خا�سة، 
الرابع يف  املركز  على  قن�س احلا�سلة  رفاء  والطالبة 
جمال التقنيات الهند�سية، نظري هذا الإجناز العاملي، 
موؤكدا �سموه اأهمية موا�سلة النجاحات مبا ُي�سهم يف 

نه�سة الوطن.
وعرّب الطاب والطالبات الفائزون عن �سكرهم لاأمري 
لها  يكون  �سوف  التي  اللفتة  هذه  على  الفي�سل  خالد 
اأثرها البالغ يف نفو�سهم، وحافزًا لهم لبذل املزيد من 

اجلهد، و�سوًل حل�سد املزيد من اجلوائز، ورفع علم 
اململكة عاليًا يف املحافل العلمية العاملية.

اجلدير بالذكر، اأن معر�س اآي�سف هذا العام ا�ستقطب 
الــعــام،  التعليم  طلبة  مــن  مــ�ــســارك   2000 مــن  اأكـــر 
ميثلون اأكر من 85 دولة، وتعد هذه امل�ساركة الـ16 
حيث  اآي�سف،  اإنتل  معر�س  يف  التوايل  على  للمملكة 
برنامج  �سمن  2007م،  عــام  منذ  م�ساركتها  بـــداأت 
مع  بال�سراكة  "موهبة"،  موؤ�س�سة  تنظمه  �سنوي 
خال  ال�سعوديون  الطاب  وح�سل  التعليم،  وزارة 
جائزة   53 منها  جائزة،   83 على  ال�سابقة  امل�ساركات 
املوؤ�س�سة  قــدمــت  كما  خــا�ــســة،  جــائــزة  و30  كـــربى، 
امل�سابقة لطاب من  �سنوية خا�سة يف  دولية  جوائز 

20 دولة.

أمير الشرقية يدشن مبادرة " عون" 
أمير القصيم يرعى معرض "مبتكر 2022" 

الدمام - البالد
املنطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  الأمــري  د�سن   
املــوارد  وزارة  فرع  اأطلقها  التي  عون"،   " مبادرة  ال�سرقية 
الهيئة  بالتعاون مع  باملنطقة  الب�سرية والتنمية الجتماعية 
املعتمدين  املحامني  مــن  وجمموعة  للمحامني  ال�سعودية 
العون  تقدم  التي  املبادرة  بهذه  �سموه  واأ�ساد  املنطقة.  يف 
الــقــانــوين لغري الــقــادريــن، وفــق اآلــيــة تــهــدف لــلــدفــاع عنهم 
واحلفاظ على حقوقهم، م�سريا اإىل اأنها مبادرة من املبادرات 
العون  لتقدمي  املجتمع  اأفـــراد  فيها  يتكاتف  التي  اخلريية 

احلق  اإحقاق  على  العمل  موؤكدا  يحتاجها،  ملن  وامل�ساعدة 
الناجزة. ومت  العدالة  وت�سليم احلقوق لأ�سحابها وحتقيق 
واأهدافها  املــبــادرة  عن  مرئي  عر�س  تقدمي  التد�سني  خــال 
من  الهاتفية،  القانونية  وال�ست�سارات  التوعية  تقدمي  يف 
النيابة  اأمام  �سحائف  واإعــداد  حمددة  ات�سال  و�سائل  خال 
العامة اأو املحاكم مبختلف درجاتها، مع فتح فر�س تطوعية 
للمحامني لتقدمي اإحدى اخلدمات امل�سار اإليها، ون�سر الوعي 
القانوين وثقافة احرتام القانون للفئات امل�ستهدفة من خال 

و�سائل الت�سال املتاحة.

بريدة - البالد
�سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الدكتور  الأمــري  رعــى 
معر�س  اأم�س،  الق�سيم  منطقة  اأمري  العزيز  عبد  بن 
الق�سيم،  جامعة  تنظمه  الــذي   ،"2022 "مبتكر 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بح�سور 
احلكومية  اجلهات  مديري  من  وعــدد  الـــداود،  حمد 
ــاء جمل�س اجلــامــعــة ،  بــاملــنــطــقــة، ووكــــاء واأعــ�ــس
التي حتتوي  املتنوعة  الأركــان  وجتول �سموه على 
ميكن  ابتكاًرا،  و134  جهة   13 من  م�ساركات  على 
ذات  منتجات  اإىل  واأفــكــارهــم  ابتكاراتهم  حتــويــل 
الطلبة  بجهود  م�سيًدا  وتنموي،  اقت�سادي  مــردود 

املبتكرين حتت قبة اجلامعة.
واأكد �سموه اأن املبتكرين واملبتكرات ميثلون �سرًحا 
رافعا  للجميع،  ومفخرة  الــوطــن  هــذا  �ــســروح  مــن 
التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده 
 " يف  الكبري  املنجز  على   - الله  حفظهما   - الأمـــني 
اململكة،  وطالبات  طاب  عليه  ح�سل  " الذي  اآي�سف 
للق�سيم؛  العلمي  املركز  يف  دائما  معر�سا  واقــرتح 
ليربز كل ما قام به اأبناء وبنات الوطن ب�سفة عامة 

واملنطقة ب�سفة خا�سة واملخرتعات لكل زائر.
وكرم �سمو الأمري في�سل بن م�سعل اجلهات امل�ساركة 
على  ح�سلوا  الذين  املبدعني  من  وعــددا  باملعر�س، 

 2020 عام  خال  باجلامعة  ودولية  حملية  جوائز 
مبتكر  اأ�سغر  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  2022م،  عام  حتى 

ومبتكرة �ساركوا باملعر�س.

احلوار �شورة م�شرقة  للوعي الوطني
 المملكة أرض التسامح والتعايش

الريا�ض- البالد
للت�سامح  ـــًا  اأر�ـــس بــكــونــهــا  املــمــلــكــة  تــتــمــّيــز 
ومكوناتها  جمتمعها  اأفــراد  بني  والتعاي�س 
مكانتها  خال  من  ذلك  وحتقق  الجتماعية، 
وتنوعها  والقت�سادية،  والدينية  الثقافية 
اإدراكــًا  الدولية،  عاقاتها  وطبيعة  الفكري، 
اأ�ــســ�ــس  ـــاء  ـــس اآلـــيـــة لإر� مــنــهــا اأن الــتــعــايــ�ــس 
ال�ستقرار والتنمية والعي�س امل�سرتك، كذلك 
يزورونها  الذين  املختلف،  بــالآخــر  القبول 
ــف اجلــنــ�ــســيــات  ــل كـــوجـــهـــة عـــمـــل مــــن خمــت
مع  م�ستمر  تــوا�ــســل  يف  وهـــي  ــــــان،  والأدي
ال�سعوب العربية والإ�سامية، ومع امل�سلمني 
الذين يزورونها من خمتلف اجلن�سيات للحج 

والعمرة على اختاف م�ساربهم ومذاهبهم.
باإر�سائها  اجلهود  هذه  اململكة  ترجمت  وقد 
مـــبـــادئ الــتــعــايــ�ــس واحلــــــوار يف الــداخــل 
امللك  ملركز  اإن�سائها  خــال  من  ذلــك،  واأطــرت 
عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يهدف لن�سر 
املجتمع  التعاي�س يف  ثقافة احلوار وتعزيز 
اململكة  اأن  اأحــد  على  يخفى  ل  حيث  املحلي، 
والنفتاح  الت�سامح  مــبــادئ  على  تاأ�س�ست 

جتاه ال�سعوب والثقافات املختلفة، رغبة يف 
بناء عاقات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 

�سليمة على ال�سعيد الدويل اأي�سًا.
 ثوابت وطنية

ومنذ انطاقته يف 4 اأغ�سط�س 2003، عمل 
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني على 
تر�سيخ قيم التنوع والت�سامح والتعاي�س، 
احلــالــيــة  وتــوجــهــاتــه  روؤاه  مــن  ــا  انــطــاًق
وامل�ستقبلية، التي تهدف اإىل احلوار البّناء 
تبناها  التي  روؤيته  ح�سب  مزدهر،  لوطن 
واأهدافه  لتطلعاته  رئي�سًا  حمــورًا  لتكون 
على  املركز  داأب  كما  امل�ستقبلية،  وبراجمه 
الفعاليات  من  منوعة  باقة  واإقامة  تنظيم 
يف  دوره  وتــرتجــم  جت�ّسد  التي   املختلفة 
املجتمعي  التعاي�س  قيم  وتعزيز  تكري�س 
من  وتعميقها  الوطنية  الثوابت  يف  اإطار 
الــهــادف، بعد اأن  الــفــكــري  خــال احلـــوار 
احلــواري  بـ"الراء  ميكن  و�سمه  مــا  قــدم 
املعريف" الذي جنح خاله يف تعزيز ثقافة 
التنوع واإدارة الختاف  وحتقيق ال�سام 
ــا يهدد  ــل م والـــوقـــوف بــحــزم يف وجـــه ك

روؤيــة  مع  يتوافق  مبا  الــوحــدة  الوطنية، 
 اململكة 2030م. 

ووفـــقـــًا لإ�ــســرتاتــيــجــيــتــه احلــــواريــــة، نظم 
ــاءات احلـــواريـــة والــفــكــريــة  ــق ــل عــــددًا مــن ال
ق�سايا  خالها  ناق�س  الــتــي  العمل  وور�ـــس 
ال�سرائح  خمتلف  مب�ساركة  متعددة،  وطنية 
وبح�سور  والعمرية،  الجتماعية  والفئات 
والتعليمية  الــوطــنــيــة  املــوؤ�ــســ�ــســات  ــب  اأغــل
واقفًا  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الفاعلة، 
الأطــيــاف  خمتلف  بــني  واحـــدة  م�سافة  على 
الــفــكــريــة؛ جــاعــًا املــواطــنــة اأ�ــســا�ــســًا ترتكز 
دائمًا  داعيًا  الجتماعية،  الفئات  جميع  عليه 
مــبــداأ  حتــقــيــق  اإىل  احلــــوار  يــ�ــســل  اأن  اإىل 
احــرتام الــراأي والــراأي الآخــر، والإعــاء من 
التاحم  حتقيق  اإىل  و�سوًل  الت�سامح،  قيم 
الوطني ومتتني اأوا�سر التفاعل الجتماعي 
بذلك  مقدمًا  الوطنية،  ال�سرائح  خمتلف  بني 
�سورة م�سرقة حمفزة لقراءة الوعي الوطني 
وحتولته، وحمفزة لتفهم ما يحدثه احلوار 
العقل  حــركــة  تفاعل  على  اإيــجــابــي  اأثـــر  مــن 

ال�سعودي مبختلف رموزه، وتوجهاته.



محليات
3 اخلمي�س 18 �سوال 1443هـ املوافق 19 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23648

                                                                           

ـــا، حتــر�ــس  ـــخـــه ـــاري عـــلـــى مــــــدى ت
احلــوار  ون�سر  تطبيق  على  اململكة 
والت�سامح؛ كقيم اإ�سالمية واإن�سانية 
اأ�سا�سية  مــرتــكــزات  متثل  اأ�ــســيــلــة، 
لــلــتــعــايــ�ــس بـــن اأبــــنــــاء املــجــتــمــع، 
ال�سعوب،  بن  التعاي�س  ولعالقات 
الــوطــن بكونه  ولــطــاملــا متــيــز هـــذا 
الرا�سخة،  املــبــادئ  لــهــذه  اأمنــوذجــا 
ـــــراء تــنــوعــه  مــرجــمــا مــكــانــتــه، وث
ج�سور  دعـــم  يف  ودوره  ــفــكــري،  ال
ـــعـــاملـــي، يــقــيــنــا بـــاأن  الـــتـــوا�ـــســـل ال
اال�ستقرار  اأ�س�س  اأهم  اأحد  التعاي�س 
ويقدم  امل�سرك،  والعي�س  والتنمية 
توا�سله  يف  ومــتــجــددا  حــيــا  مــثــاال 
امل�ستمر مع خمتلف اجلن�سيات للحج 
م�ساربهم  اخــتــالف  عــلــى  والــعــمــرة 
ومذاهبهم، واأي�سا مواقفه االإن�سانية 
النا�سعة على امتداد املعمورة دومنا 

ت�سنيفات.
يدعمه  للمملكة  احلميد  النهج  هــذا   
ــعــزيــز لــلــحــوار  مـــركـــز املـــلـــك عــبــدال
الوطني بر�سالته الوطنية احل�سارية 
يف تعزيز ثقافة التعاي�س املجتمعي، 
يف  اإطار الثوابت الوطنية وتعميقها 
والتالقي  املعريف  احلواري  بالرثاء 
وم�سركات  قــوا�ــســم  عــلــى  الــفــكــري 
وجه  يف  بحزم  والــوقــوف  را�سخة، 
مبا  الوحدة  الوطنية؛  يهدد  من  كل 
 ،2030 روؤيـــة  اململكة  مــع  يــتــوافــق 
واحلـــر�ـــس عــلــى تــعــمــيــق الــتــالحــم 
االجتماعي  التفاعل  اأوا�سر  ومتتن 
للوعي  حمــفــزة  م�سرقة  �ــســورة  يف 
احلوار  دعم  مع  بالتوازي  الوطني، 
احلــــ�ــــســــاري الـــعـــاملـــي واجلــــهــــود 
االأممية يف هذا ال�ساأن لن�سر ال�سالم 

واال�ستقرار بن ال�سعوب.

قيم التعايش
كلمة

مسابقة دولية في كتابة المصحف الشريف
الريا�س- وا�س

�سدرت موافقة خادم احلرمن ال�سريفن 
 - �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
الدولية  امل�سابقة  اإقامة  على   - الله  حفظه 
�سعبان  �سهر  ال�سريف،  امل�سحف  كتابة  يف 
املقبل - مب�سيئة الله - حتت اإ�سراف وتنظيم 

وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد 
امل�سحف  لطباعة  فــهــد  املــلــك  مبجمع  ممثلة 

ال�سريف يف املدينة املنورة.
وبهذه املنا�سبة، رفع وزير ال�سوؤون االإ�سالمية 
والدعوة واالإر�ساد، امل�سرف العام على جممع 
الدكتور  ال�سريف،  امللك فهد لطباعة امل�سحف 

عبد اللطيف بن عبد العزيز اآل ال�سيخ، ال�سكر 
و�سمو  ال�سريفن،  احلرمن  خلادم  واالمتنان 
ويل عهده االأمن - حفظهما الله - ملا يوليانه 
من عناية خا�سة واهتمام كبري بكتاب الله، عز 

وجل، طباعًة ون�سرًا وتعليمًا.
اإتــاحــة  اإىل  تــهــدف  املــ�ــســابــقــة  اأن  ـــح  واأو�ـــس

الكرمي  القراآن  كتابة  يف  للمتميزين  الفر�سة 
كتابة  يف  وم�ساركتهم  املهرة،  اخلطاطن  من 
�س، رحمه الله،  ّ م�سحٍف كرمٍي يحمل ا�سم املوؤ�سِ
اخلطاطن،  بن  واالأفكار  اخلربات  تبادل  مع 
م�سريًا اإىل اأنه �سيتم االإعالن قريبًا عن �سروط 

امل�سابقة و�سوابطها ومراحلها.

قائدا »الجوية« و »المشتركة« يلتقيان الوفد القطري
الريا�س - وا�س

ا�ستقبل �سمو قائد القوات اجلوية الفريق الركن تركي بن 
قائد  اجل��وي��ة،  ال��ق��وات  بقيادة  اأم�����س،  عبدالعزيز،  بن  بندر 
القوات اجلوية الأمريية القطرية، اللواء الركن الطيار جا�سم 

بن حممد املناعي والوفد املرافق له.
وجرى خالل ال�ستقبال مناق�سة املو�سوعات ذات الهتمام 

امل�سرتك.
ويف ختام اللقاء، مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

كما التقى قائد القوات امل�سرتكة نائب رئي�س هيئة الأركان 
العامة الفريق الأول الركن مطلق بن �سامل الأزمي��ع، بقائد 
الركن طيار جا�سم  اللواء  القطرية  الأمريية  القوات اجلوية 
وجــرى خــالل اللقاء تــبــادل االأحــاديــث  امل��ن��اع��ي.  ب��ن حممد 
املو�سوعات  من  عدد  مناق�سة  جانب  اإىل  واالأخوية،  الودية 
الركن  الفريق  االأمــري  اللقاء  ح�سر  امل�سرك.  االهتمام  ذات 
امللكية  اجلوية  القوات  قائد  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  تركي 

ال�سعودية، وعدد من كبار ال�سباط من اجلانبن.

الشورى يطالب بتزويد »رأس الخير« باإلسكان والتعليم
الريا�س - البالد

املرئي  االت�سال  -عــرب  ال�سورى  جمل�س  طالب 
من  والثالثن  اخلام�سة  العادية  جل�سته  خــالل 
اأعمال ال�سنة الثانية للدورة الثامنة برئا�سة نائب 
رئي�س املجل�س الدكتور م�سعل بن فهم ال�ُسلمي- 
اإعادة  على  بالعمل  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة 
الهيئة  ومرافق  التحتية  البنية  اإحالل  اأو  تاأهيل 
قــراره  يف  داعــيــا  ويــنــبــع،  اجلبيل  مدينتي  يف 
مدينتي  تهيئة  اخلا�س  القطاع  مب�ساركة  الهيئة 
باإن�ساء اخلدمات واملرافق  راأ�س اخلري وجازان 
وال�سحة(؛  والتعليم،  )االإ�ــســكــان،  االأ�سا�سية 

جلذب االأيدي العاملة من املواطنن.
به  تقدمت  مــا  ملناق�سة  املجل�س  انتقل  ذلــك  اإىل 

التقرير  ب�ساأن  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة 
االإلــكــروين،  للتعليم  الوطني  للمركز  ال�سنوي 
منحها  اللجنة  رئي�س  طلب  املناق�سة  نهاية  ويف 

واملرئيات  امللحوظات  لدار�سة  الوقت  من  مزيدًا 
للتعليم  الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير  جتاه 
النهائية يف  العودة بتو�سياتها  االإلكروين قبل 

جل�سة قادمة.
كما ناق�س املجل�س يف ذات اجلل�سة تقرير جلنة 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  واال�ستثمار  التجارة 
رئي�س  قدمه  الــذي  لالعتماد،  ال�سعودي  للمركز 
ــدكــتــور فــهــد الــتــخــيــفــي. وبــعــد طــرح  الــلــجــنــة ال
طالب  للمناق�سة  وتــو�ــســيــاتــهــا  اللجنة  تــقــريــر 
تبني  النجار،  الله  عبد  الدكتور  املجل�س  ع�سو 
ا�ستثمار  وت�سجيع  ومتكن  لدعم  اآلــيــات  املركز 
خلدمات  مــراكــز  تاأ�سي�س  يف  اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
ــاد فــاعــلــة ومــوثــوقــة  ــم تــقــومي املــطــابــقــة واالعــت
ومطابقة  تــقــومي  مــن  متكنها  دولــيــا،  ومعتمدة 
االأ�سا�سية  للمتطلبات  وفقا  واخلدمات  املنتجات 

للموا�سفات الوطنية والدولية.

وظيفة في ملتقى شركاء 
نيوم للتوظيف

 تبوك- البالد
امل�سوؤولية  ب����اإدارة  ممثلة  ن��ي��وم،  تنظم 
الجتماعية، بالتعاون مع جامعة تبوك، 
ملتقى "�سركاء نيوم للتوظيف 2022" 
اأكرث من 1000 فر�سة وظيفية  لتقدمي 
املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مب�ساركة  متاحة 

وال�سركات املحلية والعاملية.
وي��ه��دف امل��ل��ت��ق��ى، ال���ذي ي��ق��ام يف مقر 
اإىل  الفرتة من 25  تبوك خالل  جامعة 
26 مايو، اإىل توفري فر�س عمل جديدة 
وت��ب��وك يف 15  ن��ي��وم  منطقتي  لأب��ن��اء 
نيوم  �سركاء  من  وعاملية  حملية  �سركة 

يف خمتلف القطاعات.
وي�����س��ت��م��ل امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
الأن�������س���ط���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات، ي��ت��م خ��الل��ه 
مبا�سرة،  التوظيف  طلبات  ا�ستقبال 
بني  ال��ت��ف��اع��ل  زي����ادة  �سي�سهم يف  مم��ا 

املتقدمني وبني جهات التوظيف.
���س��واغ��ر وظيفية  ع��ر���س  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
واأ�سحاب  والفنيني  اجل��دد  للخريجني 
ال�سركات  �ستتوا�سل  حيث  اخل���رة، 
ب�سكل  امل��ل��ت��ق��ى  خ���الل  وامل��وؤ���س�����س��ات 
امل�سجلني  م��ن  م��ع احل�����س��ور  م��ب��ا���س��ر 
وامل����ر�����س����ح����ني لإج������������راء امل����ق����اب����الت 

ال�سخ�سية.
وت�سعى نيوم، من خالل اإ�سرتاتيجيتها 
ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وب��راجم��ه��ا 
ال����ط����الب  مت����ك����ني  اإىل  ال����ت����ن����م����وي����ة، 
اأهدافهم  اإىل  واخلريجني من الو�سول 
وال�ستفادة من طاقاتهم ليكونوا حمّرك 
واململكة  نيوم  ملجتمع  امل�ستدام  النمو 

اآن واح��د، ومبا يحقق م�ستهدفات  يف 
اأحد  الب�سرية؛  القدرات  تنمية  برنامج 

برامج "روؤية اململكة 2030".
لإدارة  ال��رئ��ي�����س��ة  امل����ه����ام  وت��ت��م��ث��ل   
متكني  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
بالفر�س  تزويدهم  املجتمع عر  اأف��راد 
املنا�سبة من خالل اإ�سهامات ومبادرات 
نيوم  م�ستهدفات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ن��وع��ي��ة 
ي�ساف  اإذ  2030"؛  اململكة  و"روؤية 

ه���ذا احل����دث اإىل م��ن��ظ��وم��ة امل�����س��اري��ع 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���رام���ج 
ل��دى  الج��ت��م��اع��ي  الأث����ر  ل�سنع  ن��ي��وم 
ن��ي��وم وت��ب��وك،  اأف����راد واأ���س��ر منطقتي 
ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت م��ن خ��الل��ه��ا يف توفري 
التعليمية  وامل��ن��ح  العمل  ف��ر���س  م��ئ��ات 
وب���رام���ج الب��ت��ع��اث وال��ت��دري��ب وخلق 
يف  املتنوعة  ال�ستثمارات  من  العديد 

ريادة الأعمال.

 مركز الملك سلمان يواصل مساعداته1000
الريا�س - البالد

املتنقلة  الــطــبــيــة  الــعــيــادات  وا�ــســلــت 
الــتــابــعــة ملــركــز املــلــك �ــســلــمــان لــالإغــاثــة 
وعالن  خميم  يف  االإن�سانية  واالأعــمــال 
لــلــنــازحــن مبــديــريــة حــر�ــس الــتــابــعــة 
ملحافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية، 
وا�ستفاد من العيادات خالل �سهر اأبريل 
2022م، 554 فرًدا، حيث راجع عيادة 
الوبائية  االأمـــرا�ـــس  ومــكــافــحــة  عـــالج 
 146 الــطــوارئ  وق�سم  م�ستفيًدا،   39
ا،  م�ستفيًدا، وعيادة الباطنية 66 �سخ�سً
ا،  ال�سحة االإجنابية 17 مري�سً وعيادة 
ـــرًدا،  ف  277 ـــ  ل االأدويـــــة  ــرفــت  �ــسُ فيما 
 9 والت�سميد  اجلراحة  عيادة  وراجــع 
 24 والتثقيف  التوعية  وق�سم  ـــراد،  اأف

م�ستفيًدا.
ويف جمال اخلدمات املرافقة فقد راجع 
ا،  ق�سم اخلدمات التمري�سية 78 مري�سً
وُنفذت 8 اأن�سطة للتخل�س من النفايات

لــالإغــاثــة  �ــســلــمــان  املــلــك  مــركــز  ووّزع   
�سلة   523 اأم�س،  االإن�سانية  واالأعــمــال 
غــذائــيــة لــلــفــئــات املــحــتــاجــة مبــديــريــة 
ا�ستفاد  تعز،  حمافظة  يف  ال�سمايتن 

منها 3.138 فردا.
التي  اإطــــار اجلــهــود  ـــك يف  ذل ويـــاأتـــي 
للتخفيف  باملركز  ممثلة  اململكة  تقدمها 
ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  مــعــانــاة  مــن 
وتلبية احتياجاته الغذائية االأ�سا�سية .

غذائية  �سلة   1.200 املركز  وزع  كما   
مدينة  يف  واملت�سررة  املحتاجة  لالأ�سر 
اأب�سا مبحافظة واره بجمهورية ت�ساد، 

ا�ستفاد منها 7.200 فرد.
االإغاثية  اجلهود  اإطــار  يف  ذلــك  وياأتي 
ممثلة  اململكة  تقدمها  التي  واالإن�سانية 

وال�سعوب  الـــدول  مــن  للعديد  باملركز 
املحتاجة واملت�سررة.

غذائية  �سلة   1.200 املركز  وزع  كما   
يف منطقة عيل اأفوين باإقليم �سناج يف 
�سوماليالند، ا�ستفاد منها 7.200 فرد .
�سلمان  امللك  مركز  وّزع  ال�سياق،  يف 
لــالإغــاثــة واالأعـــمـــال االإنــ�ــســانــيــة اأمــ�ــس، 
1.200 �سلة غذائية للمحتاجن مبدينة 

يف  ننجرهار  حمافظة  يف  اآبـــاد  جــالل 
فرد،   7.200 منها  ا�ستفاد  اأفغان�ستان، 
الغذائي  االأمــن  دعــم  م�سروعات  �سمن 

يف اأنحاء العامل .
ــاعــدات  ــس ــ� ــــك يف اإطــــــار امل ويــــاأتــــي ذل
االإن�سانية واالإغاثية املقدمة من اململكة 
ممثلة باملركز لتعزيز االأمن الغذائي يف 

الدول وال�سعوب املحتاجة.



البالد - مها العواودة 
الوطني  املركز  يف  الطق�س  حملل  حذر 
للأر�شاد، عقيل العقيل من ارتفاع �شديد 
مناطق  �شت�شهده  احل��رارة  درج��ات  يف 

متفرقة يف اململكة يوم االثنني القادم.
حيث تعاود الرياح ال�شمالية وال�شمالية 
 ٦٠ اإىل  ب�شرعة٥٠  ن�شاطها  الغربية 
ك��ي��ل��و م���را يف ال�����ش��اع��ة م���وؤث���رة على 

احلدود ال�شمالية. 
ن�شاط  البلد":  ل�"  ح��دي��ث��ه  وا���ش��اف 
ال��ع��راق،  �شحراء  يف  الن�شط  ال��ري��اح 
اأخ��رى  رملية  عا�شفة  نتوقع  اإث��ر  على 
مناطق  على  �شتوؤثر  ال��ي��وم  نف�س  يف 
عدة؛ منها احلدود ال�شمالية، واجلوف 

وحائل والريا�س وال�شرقية.
ارتفاع احلرارة   اأ�شباب  اأن  اأو�شح  كما 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا م��ن��اط��ق وا���ش��ع��ة يف 
االنتقالية،  ال��ف��رة  اإىل  ت��ع��ود  اململكة 
فتكون  مايو،  �شهر  نهاية  تبداأ من  التي 
حركة  ل��ن�����ش��اط  م��ع��ر���ش��ة  م��ك��ة  منطقة 
ال��ري��اح ال�����ش��رق��ي��ة، ال��ت��ي ت��ك��ون جافة 
درجات  ارتفاع يف  اإىل  فتوؤدي  وح��ارة 
مئوية  درج���ة   ٥٠ اإىل  ت�شل  احل���رارة 
واأكرث، حتديدا يف حمافظة جدة، الفتا 
تكون  التي  االنتقالية  الفرات  اأن  اإىل 
ما  غالبا  وال�شيف  الربيع  ف�شلي  بني 
وه��ي  اجل���وي���ة،   التقلبات  فيها  ت��ك��رث 
الرملية  العا�شفة  اأ���ش��ب��اب  م��ن  �شبب 
ن�شاط  ب�شبب  يومني  قبل  حدثت  التي 
الهند  منخف�س  وامتداد  ال�شمال،  رياح 
ح��ارا  بالن�شاط  ي��ب��داأ  ال��ذي  املو�شمي، 
اآخر �شمال  وجافا، يقابله مرتفع جوي 
خطوط  ت��ق��ارب  م��ع  العربية  اجل��زي��رة 
يف  �شرعة  فتحدث  اجل���وي،  ال�شغط 
االأحيان  بع�س  يف  ت�شل  الرياح  حركة 
اإىل ٦٠/٥٠ كيلو  مرا يف ال�شاعة على 
تتحول  ثم  والكويت  ال��ع��راق  �شحراء 
اململكة  ت�����ش��ل  رم��ل��ي��ة  ع��وا���ش��ف  اإىل 
العربية ال�شعودية، وتوؤثر حتديدا على 

املناطق ال�شرقية والو�شطى.
احل��ال��ة-ارت��ف��اع  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
�شهر  نهاية  ال��غ��ب��ار  وم��وج��ة  احل����رارة 
فقد  ���ش��ن��وات،  ع��دة  ك��ل  م��اي��و- تتجدد 

�شهدتها اململكة عام ٢٠١٠ و٢٠١٤.

من جهتها، اأو�شحت وكيلة ق�شم االأ�شخا�س ذوي 
ح�شون" اأن  خالد  " اأندنو�شيا  الدكتورة  االإعاقة 
اخلريجات مبثابة  زهرات العطاء ويعربن نحو  
تهنئتها  ع��ن  م��ع��ربة  وث��ق��ة،  ف��رح  بكل  امل�شتقبل 
للطالبات واأ�شرهن بالتخرج من ال�شرح التعليمي 
اململكة حر�شت على متكني  اأن  اإىل  الكبري، الفتة 
املراأة وفقا للروؤية ٢٠3٠، معربة يف الوقت نف�شه 
من  العمل  لفريق  وتقديرها   �شكرها  عظيم  عن 
من�شوبات عمادة �شوؤون الطلب ب�شطر الطالبات 

امل�شاركات يف جناح هذه الفعالية.
امل�شاندة  امل�شوؤولة  ع��ربت  نف�شه،  ال�شياق  يف   
االج��ت��م��اع��ي��ة مب��رك��ز االأ���ش��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة 
ه��ذه   ": بقولها  الغامدي"  اأ���ش��ج��ان  ب��اجل��ام��ع��ة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة اجل��م��ي��ع ك���ان ي��ن��ت��ظ��ره��ا ل��ي�����س فقط 
اخل��ري��ج��ات ف��ح�����ش��ب، ب���ل امل��وظ��ف��ات الأن ه��ذه 
املنا�شبة  تعترب اإ�شاءة لتخريج هذه الفئة الغالية، 
وم�����ش��اع��ر اجل��م��ي��ع مم��زوج��ة ب��احل��ب وال��وف��اء، 

واحلزن اجلميل على فراق اخلريجات.
وا�شتطردت بقولها: نرى اجلميع �شعيدا يف هذه 

االحتفالية؛ االأمهات والطالبات، ومن هذا املنطلق 
اأعرب عن �شكري الأمهات الطالبات واأ�شرهن.

الغامدي" تخ�ش�س  الله  عبد  " ب�شمة   اخلريجة 
اإدارة م�شت�شفيات، قالت:  م�شاعري االآن  مبثابة 

مبنا�شبة  فرحة  وكلي  وت�شيء،  م�شعة  �شحابة 
ال��ت��خ��رج، واأ���ش��ك��ر ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذا احل��ف��ل، 
واأن�����ش��ح ك��ل ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ب��اجل��د وامل��ث��اب��رة 
عوائق  اأى  يدعوا  ال  واأن  ال�شعاب،  كل  وتخطى 

تقف اأمام تفوقهم الدرا�شي. 
م��دي��رة  من�شب   اأ���ش��غ��ل  اأن  م�شتقبل،  واأط��م��ح 
�شكرها  ع��ن  ت��ع��رب  اأن��ه��ا  اإىل  الف��ت��ة  م�شت�شفى، 
درجة  على  للح�شول  يدعمانها  اللذين  لوالديها، 

املاج�شتري يف تخ�ش�شها.  
عقيل"  اأبو  " عائ�شة  قالت اخلريجة  من جهتها،   
من كلية االت�شال واالإعلم ق�شم العلقات العامة: 
اأعي�س يف فرح دائم مبنا�شبة تخرجي، واأ�شكر كل 
واأن�شح  اللحظة،  لهذه  �شاندين حتى و�شلت  من 
يكمل م�شريته اجلامعية  اأن  يريد  يزال  كل من ال 

بعدم الياأ�س وال�شعي والكفاح لتحقيق الهدف.
اخلريجة  حمدي" وال��دة  علي  "�شاحلة  وع��ربت 
عائ�شة عن �شعادتها بتخرج ابنتها مقدمة �شكرها  
الأن  الب��ن��ت��ه��ا؛  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ملن�شوبي 

تخرجها يعترب اأجمل اللحظات يف حياتها.

متابعات
اخلمي�س ١8 �شوال ١٤٤3ه� املوافق ١9 مايو ٢٠٢٢م ال�شنة 9١ العدد 4٢3٦٤8

نخطو بثقة نحو المستقبل 

الريا�ض ـ البالد 
الطاقة  لكفاءة  ال�شعودي  املركز  اأو�شى 
املواطنني واملقيمني بقراءة "بطاقة كفاءة 
الطاقة" قبل �شراء اأجهزة التكييف، وفهم 
معانيها ومدلوالتها؛ لكونها حتتوي على 
معلومات مفيدة للم�شتهلك، ما يعينه على 
كما  املنا�شب،  اجلهاز  �شراء  ق��رار  اتخاذ 
يف  االأخ�شر  امل�شتوى  باختيار  اأو���ش��ى 
"بطاقة كفاءة الطاقة" كونه االأكرث توفريًا 

يف ا�شتهلك الطاقة.
التي  الطاقة"  ك��ف��اءة  "بطاقة  وت��ه��دف 
للموا�شفات  ال�شعودية  الهيئة  اأ�شدرتها 
املركز  مع  بالتعاون  واجلودة  واملقايي�س 
اأبرز  تكون  اأن  الطاقة  لكفاءة  ال�شعودي 
التكييف  اأج��ه��زة  ب��ني  املفا�شلة  اأ�شاليب 

ميكن  حيث  البيع،  منافذ  يف  املعرو�شة 
)امل�شتوى  ب��اخ��ت��ي��ار  ال��ت��وف��ري  ي�شل  اأن 
االأخ�شر( اإىل ٤٠% يف ا�شتهلك الكهرباء.

ب�شنة  تعريفًا  الكفاءة  بطاقة  تت�شمن  كما 
اإ����ش���دار اجل���ه���از، وال��ع��لم��ة ال��ت��ج��اري��ة 
ل��ل��م��ن��ت��ج، ورق����م ال���ط���راز، واال���ش��ت��ه��لك 
���ش��اع��ة(،  واط  )ك��ي��ل��و  للطاقة  ال�����ش��ن��وي 
القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ة  رق���م  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة امل��ط��ب��ق��ة الخ��ت��ب��ار اجل��ه��از، 
و�شعة   ،)EER( الطاقة  ك��ف��اءة  ون�شبة 
ورمز  ح��راري��ة(،  )وح��دات  املكيف  تربيد 
كن التعرف على جميع  التحقق QR. وميمُ
لر�شيد  االإر�شادية  والن�شائح  املعلومات 
#لتبقى  م��وق��ع  خ����لل  م���ن  اال���ش��ت��ه��لك 

.)taqa.gov.sa(

الريا�ض ـ البالد 
للغذاء والدواء على  العامة  الهيئة   تعمل 
التنظيم واملراقبة واالإ�شراف على الغذاء 
والدواء واالأجهزة الطبية والت�شخي�شية 
االإلزامية  القيا�شية  املوا�شفات  وو�شع 
م�شنعة  اأو  م�شتوردة  كانت  �شواء  لها، 
حم��ل��ي��ًا، وي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا م��راق��ب��ت��ه��ا 
خمتربات  اأو  خمترباتها  يف  وفح�شها 
يف  امل�شتهلك  وتوعية  االأخ���رى  اجل��ه��ات 
واالأجهزة  وال��دواء  بالغذاء  يتعلق  ما  كل 
وامل�شتح�شرات  املنتجات  وكافة  الطبية 
املتعلقة بذلك، واأم�س، دعت الهيئة العامة 
على  للتقدمي  املن�شاآت  وال����دواء  للغذاء 
االأغذية  نقل  و�شائل  على  الرقابة  مبادرة 
ع��رب م��ن��اف��ذ ال���دخ���ول امل��ع��ت��م��دة يف مكة 
بهدف  وذل��ك  احل��ج،  مو�شم  خلل  املكرمة 
اخلا�شة  الو�شائل  فح�س  عملية  ت�شهيل 
ب��ن��ق��ل االأغ���ذي���ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي ا���ش��راط��ات 
و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل امل��ع��ت��م��دة. واأو���ش��ح��ت 
الطلبات  ا�شتقبال  �شي�شتمر  "الهيئة" اأنه 
حتى ١٦ /١١/ ١٤٤3ه���، وميكن جلميع 

ن��ق��ل االأغ���ذي���ة وامل��ي��اه اخلا�شة  و���ش��ائ��ل 
"الهيئة"  ل��رق��اب��ة  اخل��ا���ش��ع��ة  ب��امل��ن�����ش��اآت 
وتتلخ�س  امل����ب����ادرة(.  اإىل  االن�����ش��م��ام 
اآل��ي��ة االن�����ش��م��ام اإىل امل��ب��ادرة م��ن خلل 
وتلبيتها  النقل  و�شائل  �شلمة  من  التاأكد 
لل�شراطات ال�شحية والفنية والتعاميم 
ال�شادرة من "الهيئة"، على اأن يتم اإ�شعار 
قبول  حال  يف  النهائية  بالنتيجة  املن�شاأة 
الطلب لت�شليمهم منوذج املطابقة اخلا�س 

بو�شيلة النقل عرب الربيد االإلكروين.
دل���ي���ًل  والدواء"  "الغذاء  واأع���������ّدت 
الغذائية  املواد  لنقل  العامة  لل�شراطات 
نقل  وا�شراطات  متطلبات  على  يحتوي 
وامل�شروبات  واملجمدة  امل��ربدة  االأغ��ذي��ة 
)امل��������ربدة، وغ����ري امل�������ربدة، وامل��ج��م��دة 
الهيئة  من  حر�شًا  ذلك  وياأتي  واجلافة(. 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ع��ل��ى االرت��ق��اء 
من  املقدمة  للخدمات  وت�شهيًل  باأعمالها 
الغذائية  املواد  نقل  مرحلة  ولكون  قبلها، 
�شلمة  على  تاأثرًيا  املراحل  اأهم  اأحد  تمُعد 

الغذاء يف ال�شل�شلة الغذائية.

»المستوى األخضر«
في أجهزة التكييف يوفر الطاقة 

»الغذاء والدواء«
تدعو المنشآت إلى 

مبادرة رقابة األغذية 

ارتفاع الحرارة وموجة غبار االثنين القادم

الصحة: ال يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال
جدة ـ البالد 

اأنه ال يوجد اكتئاب خا�س ب�شهر �شوال،  اأكدت وزارة ال�شحة، 
عدة  ل��ه  التوقيت  ه��ذا  يف  وتقلباته  امل���زاج  �شوء  اأن  مو�شحة 

اأ�شباب.
واأو�شحت عرب ح�شاب »ع�س ب�شحة«، املن�شة الرئي�شة للتوعية 
اأن النوم غري املنتظم و�شوء التغذية  ال�شحية بوزارة ال�شحة، 

يوؤديان اإىل االإ�شابة ب�شوء املزاج وتقلباته.
مع  النوم  من  الكايف  الق�شط  اأخذ  ب�شرورة  ال��وزارة  ون�شحت 
اأجل �شحة نف�شية م�شتقرة وحتقيق  تناول الغذاء املتوازن من 

وقاية اأعلى من تقلبات املزاج.

اأع��ل��ى من  امل���زاج مب��ع��دالت  وت��ع��اين الن�شاء م��ن ا���ش��ط��راب��ات 
الرجال، ومن خلل االأبحاث التي اأجريت يف هذا املجال، وجد 
اأعرا�س  لديهن  واأح��ي��ان��ًا  خمتلف  ب�شكل  يتجاوبن  الن�شاء  اأن 
والعزلة  والقلق  االكتئاب  مثل  املزاجية،  لل�شطرابات  خمتلفة 
املجتمعية والتهرب من حتمل امل�شوؤوليات، يف اإطار ذلك نتناول 
متيز  التي  التحذيرية  الهامة  العلمات  بع�س  املقال  خلل  من 
هذه  من  اأي  على  تعرفت  ف��اإذا  الن�شاء،  لدى  امل��زاج  ا�شطرابات 
العلمات التحذيرية الهامة، فعليك اأن ال تردد يف طلب امل�شاعدة 

من قبل الطبيب النف�شي املتخ�ش�س للعلج.
يذكر اأن هناك عدة موؤ�شرات متيز  ا�شطراب املزاج لدى الن�شاء، 

الن�شاء عند االإ�شابة  منها العزلة وجتنب املواجهة، حيث متيل 
با�شطرابات املزاج اإىل اأن تكون اأكرث عزلة وبعدًا عن املجتمع، 
وتف�شل اأن تبتعد عن امل�شكلت دون مواجهة، وقد ال متلك املراأة 
بها،  للقيام  عليها  اعتادت  التي  باالأ�شياء  للقيام  اللزمة  الطاقة 
وذلك يرجع اإىل االإرهاق الذي تعاين منه املراأة يف ذلك الوقت، 
املراأة من  اأعرا�س االكتئاب، واإذا عانت  اأحد  االإرهاق هو  ويعد 
ا�شطراب القلق، فقد تتجنب النا�س واملواقف االجتماعية بدافع 
اأن  ا  اأي�شً املحتمل  ومن  بالياأ�س،  ال�شعور  عن  ف�شل  اخل��وف.   
ت�شعر بعدم القيمة الذاتية، حيث ت�شعر معظم الن�شاء بالياأ�س من 

احلياة وعدم وجود هدف يف احلياة يف هذا الوقت.

 جدة - جنود عبد اهلل النهدي 
 �شهد �شطر الطالبات يف جامعة امللك عبد العزيز، حفل تخريج الطالبات من ذوات االإعاقة، الذي نظمه مركز االأ�شخا�س ذوي االإعاقة باجلامعة. 
  احلفل اأقيم  و�شط ح�شور عدد من من�شوبات اجلامعة والطالبات من جميع التخ�ش�شات؛ للحتفال مع ذوات الهمم، حيث مت تكرمي الطالبات 

يف هذه االحتفالية.  مديرة مركز االأ�شخا�س ذوي االإعاقة "منرية ال�شلمي" اأو�شحت اأن احلفل ت�شمن تخريج ١8 طالبة يف تخ�ش�شات 
خمتلفة، متثلت يف علم النف�س، وعلم االجتماع، والقانون، واإدارة عامة، واإعلم، ودرا�شات اإ�شلمية.  

تخريج 18 من ذوات الهمم في جامعة المؤسس .. الطالبات لـ             :

األرصاد لـ             :

المالبس الفضفاضة فاتحة اللون تقي من ضربات الشمس
الريا�ض ـ البالد 

وجهت وزارة ال�شحة ٥ ن�شائح للوقاية من �شربات ال�شم�س، وذلك بالتزامن 
مع املوجات احلارة التي ت�شهدها بع�س املناطق يف اململكة.

وذكرت الوزارة اأن التعر�س املبا�شر الأ�شعة ال�شم�س احلارة يجعل االإن�شان 
من  الكثري  اجل�شم  فقد  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال�شم�س،  ب�شربة  للإ�شابة  عر�شة 

ال�شوائل ب�شبب كرثة التعرق.
 3 اإىل  �شباحًا   ١١ ال�شاعة  من  ال�شم�س  الأ�شعة  التعر�س  بتجنب  ون�شحت 
م�شاًء، و�شرب م�شروبات باردة، خ�شو�شا وقت الن�شاط البدين، وا�شتخدام 
املظلة ال�شم�شية، واحلر�س على تغطية الراأ�س، ولب�س امللب�س الف�شفا�شة 

فاحتة اللون.
واأ�شافت اأن هناك علمات تدل على االإ�شابة ب�شربة ال�شم�س، ومنها ال�شداع 
والدوخة والعط�س واالإرهاق، والغثيان، وكرثة التعرق، الفتة اإىل اأن هناك 

اإ�شعافات اأولية تقدم ملن يعاين هذه االأعرا�س.
واأبان اأن هذه االإ�شعافات ت�شمل الدخول ملكان مغلق وبارد، وغ�شل الراأ�س 
والرقبة مباء بارد، ونزع امللب�س غري ال�شرورية مثل احلذاء واجلوارب، 
وزارة  اإح�شائيات  اأظهرت  ذلك،  اإىل  ب�شيطة.  دفعات  على  بارد  ماء  و�شرب 
ال�شحة اأم�س، انخفا�شًا ملحوظًا يف االإ�شابات اجلديدة امل�شجلة بفريو�س 

الوفيات. يف  تراجع  ت�شجيل  مع  املا�شية،  �شاعة  ال�٢٤  "كورونا" خلل 



5 اخلمي�س 18 �سوال 1443هـ املوافق 19 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23648

الرأي

كلمات لها مدلول
Ali.kodran7007@gmail.comعلي خ�ضران القرين

1  - مركز ال�سناعات الوطنية اإىل اأين؟
ال�سرقي  الــدائــري  الطريق  جانب  وعلى  �ــســنــوات،  عــدة  )قبل   
الوطنية،  ال�سناعات  مركز  اأقيم  بالطائف،  ال�سناعية  باملنطقة 
والزوار  الطائف  لأهايل  بالن�سبة  اآنــذاك،  الفاعل  دوره  له  وكان 
اأن  اإّل  اإليه من كل حدب و�سوب،  وال�سياح وامل�سطافني، الآتني 

ن�ساطه قد توقف يف الآونة الأخرية لأ�سباب غري معروفة؟
وال�سوؤال: ملاذا توقف ن�ساط هذا املركز؟ النه�سة امل�سطردة التي 
اأمثال  ن�ساط  ا�ستمرار  اإىل  حريٌة  اجلميل  م�سيفنا  اأرجــاء  عمت 
هذا املركز، لثبوت الإفادة من نوعية تخ�س�سه وجناحه وطنيًا؟ 
اإىل  املعنية فم�سيفنا اجلميل بحاجة  للجهة  �سوؤال يوجه  جمرد 

مثل هذا امل�سروع الوطني اجلاذب؟
وال�سرف  ال�سرب  مياه  وم�سروعا  بالطائف،  الو�سام  حي   –  2

ال�سحي..
اجلــديــدة،  الأحــيــاء  مــن  الطائف  مبحافظة  الو�سام  حــي  ُيعترب 
املرافق  من  العديد  وبــه  بال�سكان  والآهــلــة  عمرانيًا،  الناه�سة 
اخلدمية املتنوعة، ونهو�سه عمرانيًا واإ�سكانيًا، يف تقدم مطرد، 
وال�سرف  ال�سرب  مياه  مب�سروعي  �سموله  اإىل  يفتقر  اأنــه  اإل 
ال�سحي، خللوه منهما، بالرغم من مطالبة الأهايل بذلك وتطمني 
اجلهة املعنية باإدراج امل�سروعني �سمن امل�ساريع املرتقب تنفيذها 
وحتقيق  تقدير  يف  ثقة  وكلنا  املحافظة،  من  متعددة  اأحياء  يف 

مطلب هذا احلي لأهميته يف حياة املواطنني و�سحة البيئة.
3 – اإىل اأمانة حمافظة الطائف:

اأمانة حمافظة الطائف هذه  الإ�سالحات ال�ساملة التي تقوم بها 
بع�س  وتــاليف  �سفلتة،  من  املدينة،  من  �ستى  اأمــاكــن  يف  الأيـــام 
م�ساهدة  ال�سحي،  وال�سرف  ال�سيول  جمــاري  يف  املالحظات 
املثمرة،  واجلــهــود  الن�ساط  هــذا  لــالأمــانــة  ويحمد  وملمو�سة 
اإ�سالحات  من  الأيـــام  هــذه  وج  وادي  يف  يجري  ما  ومبنا�سبة 
وجتديدات فاإنني األفت نظر الأمانة املوقرة اإىل مالحظة جديرة 
من  تتكون  التي  )البحرية(  يف  وتتمثل  واملعاجلة،  بالهتمام 
عند  والواقعة  ال�سري،  اأثــنــاء  خطورة  وت�سكل  الأمــطــار  هطول 

تالقي خطوط ال�سري النازلة غربًا من حي ال�سحيلي لوادي وج/ 
وال�ساعدة من الوادي اإىل احلي نف�سه، وكذا الكوبري املتجه من 
اخلطوط  هذه  مع  ويلتقي  �سرقًا،  ال�سحيلي  اإىل  احلوية  �سارع 
الأمطار،  مبياه  امتالئها  اأثناء  خطورة  البحرية  هــذه  وت�سكل 
املياه  تكون  على  والق�ساء  لعالجها  فنيًا  يلزم  ما  باتخاذ  وذلــك 

فيها، منعًا حلوادث ال�سري – ل �سمح الله.
اأمثال  معاجلة  على  وحر�سها  الأمانة  بتجاوب  متفائلون  ونحن 
هذه املالحظات؛ حتقيقًا للم�سلحة العامة التي جندنا من اأجلها 

جميعًا.

واهلل املوفق،،

�سعب  �سوؤال  اله�سة؟  بالدول  املجتمع  على  الفقر  تاأثريات  هى  ما 
اأ�سا�سية  عوامل  لها  اجتماعية  ق�سية  اأو  م�سكلة  كل  لأن  للغاية؛ 

وتاأثريات تاريخية وظروف فردية واأخرى جمتمعية حمددة.
لتغطية  املـــال  مــن  يكفى  مــا  ك�سب  عــلــى  الأفـــــراد  قـــدرة  عـــدم  اإن   
احتياجاتهم الأ�سا�سية واحلفاظ على منط حياة �سحى هو الق�سية 
بحكم  فقر  فى  يعي�سون  الذين  فالأ�سخا�س  بالعامل؛  اإحلاًحا  الأكرث 
التعريف لديهم موارد اقت�سادية اأقل، وبالتاىل يفتقرون للخيارات؛ 
املحدودة  املوارد  الأ�سخا�س ذوو  التى يتخذها  وت�سمل اخليارات 
احل�سول  وفر�سة  فيه،  العي�س  تكاليف  حتمل  ميكنهم  الذى  املكان 
على الرعاية الطبية ونوعية الطعام الذى ميكنهم ا�ستهالكه ونوع 
رعاية الأطفال التى ميكنهم الو�سول اإليها، والعديد من اخليارات 
لأنف�سهم  امل�ستقبلية  والنتائج  ال�سحة  على  توؤثر  التى  الأخـــرى 

ولأطفالهم.
كاإ�سالح  املثال عندما ت�ستجد م�ساريف غري متوقعة؛   على �سبيل 
قــادرة  غــري  نف�سها  الــعــائــالت  جتــد  قــد  طبية،  م�سكلة  اأو  ال�سيارة 
يغطى  كــاٍف  دخــل  وجــود  عــدم  ب�سبب  امل�ساريف؛  تلك  تلبية  على 

م�سروفات الأ�سرة.
من املنظور الفردى قد تكون فر�س العمل حمدودة ب�سبب التح�سيل 
التعليمى املنخف�س اأو نق�س رعاية الأطفال اأو امل�سكالت ال�سحية 
الناجتة عن الفقر و�سوء التغذية، اأو امل�سكالت القانونية اأو املالية 
ال�سابقة اأو التحديات الأخرى؛ قد ترتك اأي من هذه الق�سايا للفرد 
اأجر معي�سى، لكن من منظور املجتمع ميكن  لك�سب  قليلة  خيارات 
خليارات الإ�سكان املحدودة لذوى الدخل املنخف�س اأن جترب الأ�سر 
على العي�س فى ظروف اأقل من املثالية؛ خا�سة عندما يكون الأطفال 
�سغاًرا، فقد ل تتمكن الأ�سر ذات الدخل املنخف�س من حتمل تكاليف 
اأطفال  مع  تركهم  وهــو  اأ�ــســواأ،  هو  ما  اأو  اجليدة  الأطــفــال  رعاية 
اأماكن م�سكوك فيها؛ غالًبا ل ت�ستطيع  اأو فى  اأكرب �سًنا ومنحرفني 
احتياجاتها  تلبية  اله�سة  بــالــدول  فقر  فى  تعي�س  التى  العائالت 
يعملون  الذين  فالأ�سخا�س  اإ�سافى؛  جمتمعى  دعم  دون  الأ�سا�سية 
فى وظائف احلد الأدنى لالأجور اأو اأعلى قلياًل بتلك الدول ل ميكنهم 
لتحديات  يــوؤدى  مما  ثانية  وظائف  فى  يعملون  وقد  الأ�سرة  اإعالة 
اإ�سافية؛ من منظور البيئة املجتمعية عندما ترتفع معدلت الإيجار 
اأكرب فى توفري مكان  املنخف�س �سعوبة  الدخل  ذات  الأ�سر  تواجه 
اأجل  من  طويلة  ل�ساعات  للعمل  العمال  يحتاج  حيث  فيه؛  للعي�س 
قد  الذى  امل�ستاأجر،  بحقوق  املعرفة  عدم  اإىل  بالإ�سافة  �سقة  �سراء 
ت�ساعد  اأن  ميكن  �سلطتهم؛  ا�ستخدام  اإ�ــســاءة  على  املــالك  ي�سجع 
والدعم  الأ�سا�سى  املــاىل  بالتعليم  املقرتنة  احلقوق  بهذه  املعرفة 
وتقليل  امل�ستاأجرة  مب�ساكنها  الحتفاظ  فى  العائالت  املجتمعى 

عمليات الإخالء التى تنتج عن عدم الدفع.

@Nevenabbass

الفقر وتأثيره على 
المجتمع بالدول الهشة

نيفني عبا�س

ترتبط  التي  ال�ساخنة،  بامللفات  مليئة  ال�سحة  حقيبة وزارة 
ال�سحية  الرعاية  تطوير  املواطن.  و�سحة  املجتمع  ب�سحة 
التي تقدم من خالل املن�ساآت ال�سحية التي تندرج حتت مظلة 
املواطن  اأن ر�سى  اإىل جانب  ال�سحة ملف هام جدًا.  وزارة 
عن اخلدمات ال�سحية، واملمار�س ال�سحي الذي يقدم اخلدمة 
يدرك  ال�سحة  وزيــر  ق�سوى.  اأهمية  ذو  اآخــر  ملف  ال�سحية 
متاما اأن الروؤية العامة لوزارة ال�سحة واأهدافها بحاجة اإىل 
عمل دوؤوب ومتوا�سل، وذلك للتغلب على العديد من امللفات 
خا�سة  ال�سحية؛  بالرعاية  ترتبط  التي  وال�ساخنة  ال�سعبة 
ارتفاع اأ�سعار الرعاية ال�سحية، مثل التاأمني ال�سحي )تعترب 

من اأكرب العوائق التي تواجه اخل�سخ�سة(!
يف الفرتة الزمنية التي التحقت فيها بالعمل بوزارة ال�سحة، 
ال�سخ�سيات  من  العديد  ال�سحية  الــوزاريــة  احلقيبة  حمل 
الله  عبد  ود.  املانع  حمد  د.  �سبك�سي،  اأ�سامة  اأ.د.  القيادية: 
الطبي(،  العليا يف املجال  ال�سهادات  الربيعة )ممن يحملون 
ولنا مع ما قدموه بع�س الوقفات. عندما تويل اأ.د. �سبك�سي 
الديون  ومنها  عــديــدة،  م�ساكل  مــن  تـــاأنُّ  الــــوزارة  اأن  وجــد 

من  العديد  تنظيم  اإىل  املا�سة  احلاجة  جانب  اإىل  املرتاكمة 
فقام  ال�سحية.  اخلدمات  حت�سني  يف  ت�سب  التي  املوا�سيع 
التي  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  بتاأ�سي�س 
العلمية  ال�سهادات  توثيق  يف  الهامة  الركائز  اأحد  اأ�سبحت 
يف  املانع  الدكتور  اجتهد  ال�سحية.  اخلدمات  يف  للعاملني 
تطوير معايري اخلدمات ال�سحية مبختلف املن�ساآت ال�سحية 
اإىل  ال�سحية  املن�ساآت  لعتماد  املركزي  املجل�س  وتاأ�سي�س 
عبد  الدكتور  توىل  عندما  ال�سحي.  التاأمني  مو�سوع  جانب 
من  اكت�سبها  التي  الناجحة  خربته  معه  اأح�سر  الربيعة  الله 
بكل  وعمل  الوطني،  احلر�س  يف  ال�سحية  باخلدمات  العمل 
لكي  ال�سحية؛  باملن�ساآت  العاملني  و�سع  لت�سحيح  اجتهاد 
اإىل جانب اجتهاده  لديهم،  ما  اأف�سل  لتقدمي  لهم حافز  يكون 
املثمر يف تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة ال�سحة. ما ذكرته 
لأعمال  في�س  من  غي�س  هو  املذكورين  للوزراء  اأعمال  من 
زمالئهم  مع  بالتعاون  ال�سحية  اخلدمات  لتطوير  بها  قاموا 

من قيادات وزارة ال�سحة.
التوجه الرئي�س لوزارة ال�سحة عندما توىل الدكتور توفيق 

الربيعة احلقيبة الوزارية، كانت متمثلة يف تاأ�سي�س مفاهيم 
القطاع  خ�سخ�سة  مفهوم  على  املبنية  ال�سحية  الــرعــايــة 
مفاهيم  �سياغة  اإعـــادة  جانب  اإىل  عامة،  ب�سورة  ال�سحي 
 .2030 وروؤيــة  تطلعات  مع  تتوافق  التي  ال�سحية  الرعاية 
ال�سحية  الرعاية  تاأ�سي�س  جمــال  يف  اأ�سواطا  قطعنا  نعم، 
العديد  دمج  ال�سحية،  )التجمعات  اخل�سخ�سة،  على  املبنية 
واحــدة  مظلة  حتت  الب�سرية  واملـــوارد  املالية  الإدارات  من 
القطاع  خ�سخ�سة  قــطــاع  يف  الثابتة  املــعــايــري  وتاأ�سي�س 

ال�سحي...الخ(.
لدية  من  اإىل  بحاجة  هي  زمنية  فــرتة  يف  نحن  باخت�سار، 
ال�سحي،  املجال  يف  ال�ستثمارية  الأعــمــال  قطاع  يف  خــربة 
هناك  نعم،  ال�سحية.  الرعاية  قطاع  يف  خربة  اأي�سا  ولديه 
اإجنازات كبرية، لكن املراحل القادمة بحاجة اإىل جهد اأكرب! 
وزارة  مكت�سبات  على  احلفاظ  يف  تتمثل  القادمة،  الفرتة 

ال�سحة ويف حتقيق جميع اأهدافها، للحديث بقية!

ا�ضت�ضاري وباحث يف ال�ضاأن ال�ضحي

يقول ابن املقفع: "الدنيا تدرك باجلهل مثلما تدرك بالعقل". 
الكثري  انت�سار  لحظت  بريطانيا  يف  مبتعًثا  تواجدي  بحكم 
يرتقي  ل  قــد  مبتعثني،  لأعــمــال  الإعــالمــيــة  الت�سخمات  مــن 
بع�سها لأن تكتب يف ال�سرية الذاتية لل�سخ�س، فكيف تكون 

حديث الإعالم؟! 
ن�ساهد تلك املنجزات فيهولنا انتقاء الكلمات، التي هي اأبعد 
احلكومة  اأن  لك  ُيخيل  من  فهناك  مدلولتها.  عن  تكون  ما 
الربيطانية وجدت فيه �سالتها، واأخذت على عاتقها الهتداء 
بثاقب فكره، حلل م�سكالتها يف الإ�سكان والزراعة واملناخ، 
امليتافيزيقيا  اأُفــق  غطى  قد  باأنه  يقول  ما  وحي  من  وتخاله 
بجناحيه، وبع�سهم ممن جتده بالكاد قد اأكمل درا�سة الطب، 

يتوهم باأنه �سار جالينيو�س ع�سره وزمانه.
امل�سرتك  العامل  اإىل  يقودنا  الوهمية  املنجزات  لهذه  تتبعنا 
من  والتك�سب  اإعالميا  لتوثيقها  خمتلقيها  بحث  وهو  بينها، 
من  املتالطم  البحر  هــذا  ففي  معها،  النا�س  وتفاعل  �سداها 
احلقيقية  الإجنــازات  تت�ساءل  الرنانة،  الت�سويقية  الكلمات 

عك�سية  لنتائج  يقود  �سك-  بال  اأمــر-  وهذا  �سوتها،  ويخفت 
بت�سخيم  الأفراد  الكربى لن�سغال  املنجزات  تاأخري  وي�سبب 

ما بني اأيديهم وتعجل نتائجه قبل ن�سجه واإتقانه.  
الب�سرية  هدى  اأن  خالقها،  وعظمة  الدنيا  عجائب  من  ولعله 
ملنهج علمي قامت عليه احل�سارة املعا�سرة، ومن خالل هذا 
اإ�سافة علمية برتتيب حمكم  املنهج ن�ستطيع قيا�س قيمة كل 
يندر اأن تكون الب�سرية عرفت لدقته مثياًل. فاملجالت العلمية 
طرقها  لها  الخـــرتاع  بـــراءات  كــذلــك،  واملـــوؤمتـــرات  م�سنفة 
ومراكزها الوا�سحة، ال�سهادات والعتمادات موثقة وجهاتها 
معروفة، وعلى هذا املعيار فق�س. وبناء على و�سوح وعدالة 
اأن  الدجل يعون  اأن ممار�سي هذا  لنا  يتاأكد  فاإنه  هذا املنهج، 
ويقيمون  يعرفون  املبتعثني  زمالءهم  وخ�سو�سا  ؛  النا�س 
النف�س،  الرئي�سة هي خداع  يقولون، ولكن مع�سلتهم  ما  كل 
حتى اأ�سبحت نفو�سهم ل متيز بني حق وباطل وبني حقيقة 
افتقادهم لحرتام  اإىل  الأمــر ل حمالة  بهم  ووهــم، و�سي�سل 
ذاتهم والثقة بها، وفوق هذا احرتام النا�س لهم، وهذه والله، 

قمة اخلذلن.
حممود  اأمــر  الــوطــن  اأبــنــاء  مــن  املميزين  ودعــم  ت�سجيع  اإن 
خالل  من   2030 اململكة  روؤيــة  وت�سعى  �سك،  بال  ومطلوب 
الــدعــم  مــن  الــكــثــري  اإىل  الب�سرية  الـــقـــدرات  تنمية  بــرنــامــج 
من  متكنه  قــدراٍت  املواطن  ميتلك  اأن  ذلــك  ومــن  وامل�ساندة. 
اأن تدفع اإىل  املناف�سة عامليًا. هذه الأهداف الطموحة ينبغي 
الثقافية  وامللحقيات  الإعــالم  موؤ�س�سات  بني  اجلهود  تكاتف 
لتاأ�سيل هذه القيم والأهداف يف املبتعثني وت�سجيعهم على 
ويرفع  الوطن،  اأبناء  قدرات  من  يزيد  الذي  البناء  التناف�س 
الر�سيدة، ومن  قيادتنا  لتنا�سب طموحات  الطموحات  �سقف 
قد  نكون  احلقيقية؛  املنجزات  على  اجلهود  ت�سليط  خــالل 
حافظنا على قيمة الدعم وعززنا من تطور البيئة البتكارية 

يف املجتمع، والعك�س لالأ�سف بالعك�س. 
�سخافات  لرتكاب  املرء  تدفع  اآفة  الظهور  حب  يظل  ختاما، 
وهم  بطويل،  برداء  العتيادية  الأعمال  تغليف  يف  م�سحكة 

ل "اأ�سمعوا اأ�سما ول اأبهروا �سحيحا".

يحدث لكل اإن�سان اأحياًنا تقلب يف املزاج، ومن ذلك ما حدث يل 
قبل بث يف اأحد برامج التوا�سل، حيث حاولت تغيريه بطلب 
حتى  ثــوان  اإل  وماهي  البث،  يف  املتواجدين  من  امل�ساركة 
عربية  دولــة  من  العمر  من  الثالثني  يف  فتاة  امل�ساركة  طلبت 
اليقني،  وب�سمة  الأمـــل،  ب�سوت  فاجاأتني   " �سفاء  ت�سمى" 
وروح التوكل، فهي م�سابة مبر�س ال�سرطان منذ ثالثة ع�سر 
عاما، واأجريت لها ما يقارب ثالث عمليات، ول زالت تعاين، 
لكنها جعلت للمعاناة معنى، فكان الر�سا.. قال �سلى الله عليه 
و�سلم : "عجبًا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله خري، ولي�س ذاك لأحد 
اإّل للموؤمن. اإن اأ�سابته �سراء �سكر فكان خريًا له، واإن اأ�سابته 

�سراء �سرب فكان خريًا له".
ت�ساءل الكاتب ال�سهري دو�ستويف�سكي "ما هو اجلحيم؟ فقال: 

اأنا اأ�سّر على اأّنه املعاناة من عدم القدرة على احلّب"!
ورد عن بالل ر�سي الله عنه عندما �ُسئل عن معاناته من عذاب 
قري�س له يف رم�ساء مكة؟ قال: "مزجت حالوة الإميان مبرارة 

العذاب، فطغت حالوة الإميان على مرارة العذاب؛ ف�سربت".
بل  واملنا�سب؛  الأ�سكال  اأو  املــادة  لي�ست  حياتنا  جــودة  اإن 

ال�سعور الداخلي الذي هو اختيار جعله الله للب�سر جميعا 
�سواء كان �سغريا اأم كبريا، غنيا اأم فقريا. فاحلقيقة.. ل تقل 

يل ماذا متتلك، بل قل يل مباذا ت�سعر.
باخلجل  ت�سعر  ل  اأن  جرب  معاناتك،  نوع  على  النظر  بغ�س 
مما حت�س به، فمن حقك اأن ت�سعر باملعاناة، فاأنت يف النهاية 
اإن�سان متلك م�ساعر حتتاج اأن ت�سعر بها وتعرتف بوجودها، 
ثم ت�سمح لها بالرحيل، دون اأن تغرق، وتنحني ومتيل، دون 

اأن تنك�سر. جرب اأن  تتقبل م�سروعية معاناتك.
فا�ضلة: 

ما،  �سعورا  تخرت  مل  واإذا  الختيار،  على  مبني  امل�ساعر  عامل 
مع  التفاعل  �سريع  فالإن�سان  عك�سه،  عليك  يفر�س  ف�سوف 
نحمله  ما  اأن  بالرحيل  ال�سماح  كتاب  يف  ذكــر  وقــد  امل�ساعر، 

بداخلنا يلون عاملنا.

الكاتب  يكتبه  الـــذي  الــدرا�ــســي،  بــاملــقــال  اأقــ�ــســد 
اأو  ثقافيًا  اأو  اأدبــيــًا  مقاله  يطرح  ــذي  ال الباحث 
تاريخيًا اأو بحثيًا عن معلومات اأو اأفكار معرفية 

وعلمية.
وهذا النوع من املقالت اأحيانًا يطلق عليه بع�س 
اإذا ُن�سر يف  املتلقني كلمة اأو مقاًل عابرًا؛ خا�سة 
جملة  يف  اأو  عابرة  ن�سرة  يف  اأو  �سيارة  جريدة 
عامة اأ�سبوعية كانت، اأو �سهرية اأو حتى دورية؛ 
الأمر الذي ل يعده البع�س مقاًل ذات قيمة علمية، 

اأو اأدبية اأو معرفية فكرية.
وهذا من منظور كاتبه اأمر مقلق للغاية، ويكاد اأن 
ر فيه اأو  يكون هذا الكاتب قد توهم املقال اأو ق�سَّ
جانبه ال�سواب فيما كتب، ب�سبب هذا التجاهل اأو 
البع�س  املقال الوجداين فيعتربه  اأما  اجلهل به. 
مقاًل اأدبيًا - كما هو مفهوم عندهم وعند جمهور 

املثقفني - وهذا من�سبط املعنى  الكتاب والأدباء 
واملفهوم ، وهو اأمٌر �سائٌد بني النا�س ولكن بع�س 
القراء يخلط - اأي�سًا - بني هذا النوع من املقالت، 
نرثًا  يح�سب  فيمن  يــذكــرين،  مما  ال�سعر،  وبــني 
م�سجوعًا باأنه ق�سيدة النرث، واأن هذا خطاأ اأدبي 
ل �سعريًا فح�سب. نظرًا للحكم عليه ع�سوائيًا اأو 
هذا  ي�ستقيم  وكيف  نــرث،  ق�سيدة  باأنه  تع�سفيًا 
�سعرًا،  لي�س  وهــو  الــنــرثي  ال�سعر  على  احلــكــم 
اإل !! فهل عجز النقد الأدبي  واإمنا هو نرث لي�س 
بالإعدام  عليه  يحكم  ول  هذا،  مثل  على  احلديث 
نقدًا وتخطيئًا وت�سحيح هذا اخلطاأ، واحلكم الال 

منطقي واملفهوم اخلاطئ!!
اإن  وخلط املعاين ال�سعرية والأدبية على �سواء! 
املقال؛ اإما معريف اأو اأدبي اأو �سحفي، وقد يخرج 

ال�سحفي هذا عما قبله يف التعريف!

وزير الصحة وبوصلة الرعاية الصحية

وهم اإلنجازات العلمية

د. اإ�ضماعيل حممد الرتك�ضتاين

م. دخيل بن حممد القحطاين

drimat2006@hotmail.com
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الصندوق السيادي
 يرفع استثماراته في اليابان

الريا�ض - البالد
العامة  اال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  ا�ستحوذ   
الفيديو  األعاب  �سركة  اأ�سهم  من   %5.01 على 

اليابانية "نينتندو".
اإف�ساح  عــن  نقال  "بلومربغ"،  وكــالــة  وذكـــرت   
ا�سرتى  اأنــه  اليابانية،  املالية  ــوزارة  ل لل�سندوق 
�سندوق  اأن  اإىل  م�سرية  اال�ستثمار،  لغر�س  احل�سة 
اأكــرب  خام�س  اأ�سبح  ال�سعودي  العامة  اال�ستثمارات 

م�ساهم يف ال�سركة اليابانية.
وك�سف ال�سندوق هذا العام عن ح�س�س تزيد عن 5% يف �سركتي 

األعاب مدرجتني يف اليابان، ورفع من ا�ستثماراته يف �سركات األعاب الفيديو 
خالل العامني املا�سيني، حيث �سبق اأن ا�ستثمر يف �سركة "اأكتيفيجن" التي 
�سعت مايكرو�سوفت لال�ستحواذ عليها يف �سفقة تاريخية تقارب 69 مليار 

دوالر.
 Call of اأكتيفيجن، منتجة لعبة  وميلك ال�سندوق 37.9 مليون �سهم يف 
اأ�سهم  من   %5 نحو  تعادل  املا�سي،  �سبتمرب  يف  اإف�ساح  اآخر  وفق   ،Duty

ال�سركة تقريبًا 
لـ"علي  واأعلن ال�سندوق موؤخرا عن �سراكة مبلياري دوالر مع �سركة تابعة 

بابا" يف املجال التقني.
ل�سندوق   ) A ( عــنــد  ائتمانيا  ت�سنيفا  مــوؤخــرا  فيت�س  وكــالــة  ومــنــحــت   

اال�ستثمارات العامة ال�سعودي، مبا يتما�سى مع الت�سنيف ال�سيادي للمملكة، 
وهو ما يعطي دعما قويا ل�سندوق الرثوة ال�سيادي ودوره الرئي�س يف قيادة 

م�سعى التنويع االقت�سادي للمملكة.
وتقدم �سندوق اال�ستثمارات العامة اإىل املرتبة ال�ساد�سة بني اأكرب �سناديق 
الرثوة ال�سيادية بعد ارتفاع اأ�سوله لت�سل اإىل 580 مليار دوالر، وفقًا الآخر 
ت�سنيف ملوؤ�س�سة )SWF Institute( املتخ�س�سة يف درا�سة ا�ستثمارات 

احلكومات وال�سناديق ال�سيادية.
مليار   480 بـ  مقارنة  دوالر،  مليار   100 بقيمة  ال�سندوق  اأ�سول  وارتفعت 
�سي«،  اآي  »جــي  �سنغافورة  �سندوقي  متجاوزا   ،2021 عــام  بنهاية  دوالر 

و»تيما�سيك« يف غ�سون �سهر ون�سف فقط.

"مبادرة مستقبل االستثمار" تستضيف قمة 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والشركات

تركيز على الذكاء االصطناعي والتعليم والرعاية الصحية 
جدة - البالد

م�ستقبل  مـــبـــادرة  مــوؤ�ــســ�ــســة  ت�ست�سيف   
البيئية  احلوكمة  قمة  اال�ستثمار، 
ال�سركات  وحوكمة  واالجتماعية 
النا�سئة، وذلــك غدا  االأ�ــســواق  يف 
لندن"  "روزوود  يف  اجلــمــعــة 
امل�ستثمرين  وجتــمــع   بــاإجنــلــرتا، 
ـــادة  الــدولــيــني وقـــــادة الـــعـــامل وق
الــفــكــر، و�ــســانــعــي الــ�ــســيــا�ــســات، 
العامليني،  التنفيذيني  واملديرين 
ـــك  وروؤ�ــــســــاء اال�ـــســـتـــدامـــة ، وذل
ملناق�سة ت�سكيل م�ستقبل احلوكمة 
وحوكمة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 
الــ�ــســركــات خــا�ــســة يف االأ�ــســواق 

النا�سئة.
م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  وتركز   
اال�ـــســـتـــثـــمـــار عـــلـــى مــو�ــســوعــني 

البيئية  احلوكمة  م�ستقبل  هما؛  رئي�سيني 
وم�ستقبل  ال�سركات،  وحوكمة  واالجتماعية 
اال�ستدامة، وذلك مع اأكرث من 40 من القادة 
ــذيــن مــن املــقــرر اأن  واخلــــرباء الــدولــيــني ال
الــرمــيــان  يــا�ــســر  مقدمتهم  ويف  يــتــحــدثــوا، 
)حمــافــظ �ــســنــدوق اال�ــســتــثــمــارات الــعــامــة 
مــبــادرة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس   ،
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اال�ستثمار،  م�ستقبل 

ـــو الــ�ــســعــوديــة، والــدكــتــورة  ـــك �ــســركــة اأرام
جمهورية  يف  البيئة  وزيـــرة  فـــوؤاد  يا�سمني 
رينزي  ماتيو  وال�سيناتور  العربية،  م�سر 
رئي�س وزراء اإيطاليا ال�سابق،  ونويل كوين 
 HSBC الرئي�س التنفيذي العاملي ملجموعة

مدينة  عمدة  كيفيني  وفن�سنت   ، القاب�سة 
لندن.

اال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  وتعد   
ذراع  ذات  ربــحــيــة  غـــري  عــاملــيــة  مــوؤ�ــســ�ــســة 
ا�ستثماري واأجندة واحدة، اأال وهي التاأثري 

وتــلــتــزم مبــبــادئ احلوكمة  االإنــ�ــســانــيــة،  يف 
ال�سركات،  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
وتدعم اأملع العقول لتحويل االأفكار اإىل حلول 
واقــعــيــة مــن خــالل اأربــعــة جمـــاالت: الــذكــاء 
والتعليم  الـــروبـــوت  وعــلــوم  اال�ــســطــنــاعــي 

والرعاية ال�سحية واال�ستدامة.
التنفيذي  املدير  اأتيا�س،  ريت�سارد  واأو�سح 
م�سكالت  من  يعاين  الكوكب  اأن  للموؤ�س�سة، 
مــوارد  اأيــ�ــســا  لدينا  لكن  املــنــاخ،  مــع  كــبــرية 
هائلة، مبا يف ذلك اإن�سانيتنا امل�سرتكة. وقال: 
واالجتماعية  البيئية  احلــوكــمــة  اأن  نعتقد 
معا  جلمعنا  مهمة  اأداة  ال�سركات  وحوكمة 

وتوجيه راأ�س املال ملواجهة هذه التحديات.
 واأ�ساف :يعترب ا�ستخدام معايري احلوكمة 
ال�سركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
ازدهار عاملي،  اال�ستثمار يف  قرارات  التخاذ 
 53 اإىل  االأ�سول  ت�سل  اأن  املتوقع  من  حيث 
ثلث  حـــواىل  اأي  اأمــريــكــي،  دوالر  تريليون 
 ،2025 عام  بحلول  العاملية  املدارة  االأ�سول 
فاإن عدم وجود اإطار للتنفيذ الفعال للحوكمة 
ال�سركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
عرثة  حجر  ميثل  النا�سئة  االقت�سادات  يف 

للم�ستثمرين. 
 وتتواجد املوؤ�س�سة يف املكان املنا�سب، ويف 
القرار  ناع  �سُ يجتمع  عندما  املنا�سب  الوقت 
وامل�ستثمرون وجيل واعد من ال�سباب ، حيث 
ركائز)الفكر  ثالثة  يف  الطاقة  هــذه  ت�سّخر 
االبتكارات  يف  وت�ستمر  والعمل(  والتعاون 
التي حتدث تغيرًيا يف احلياة على م�ستوى 

العامل.

القصبي يرعى الملتقى 
الدولي للقياس

الريا�ض - البالد
امللتقى  واجلــودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  ُتنظم 
الذي  الرقمي"،  الع�سر  يف  "القيا�س  �سعار  حتت  للقيا�س،  الدويل 
مقر  يف  وذلــك  2022م،  للقيا�س  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  ياأتي 
التجارة  وزيــر  معايل  برعاية  الريا�س،  مبدينة  الرئي�س  الهيئة 

الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي.
واجلهات  الهيئة  جهود  على  ال�سوء  امللتقى  ي�سلط  اأن  املقرر  ومن 
القيا�س  جمــال  يف  واخلــا�ــس  احلكومي  القطاعني  مــن  ال�سريكة 
املركز  الــدويل واعتماد خدمات  االعــرتاف  دور  واإبــراز  واملعايرة، 
يف تعزيز البنية التحتية للجودة، ومعرفة االحتياجات والتحديات 
احللول  واإيجاد  اململكة،  يف  واملعايرة  القيا�س  قطاع  تواجه  التي 

امل�ستدامة لتح�سني وتطوير اأن�سطة القيا�س واملعايرة.
معايرة  �سهادة  اأول  اإطــالق  �سي�سهد  امللتقى،  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
رقمية يف اململكة هي االأوىل على امل�ستوى العربي يف هذا االإطار، 
على  الرقمنة  اأثــر  بعنوان"  رئي�سة  جل�سة  امللتقى  �سيت�سمن  كما 
رفيعي  املتحدثني  من  جمموعة  بها  واملعايرة" و�سي�سارك  القيا�س 
واخلا�سة،  احلكومية  القطاعات  من  عددا  ميثلون  الذين  امل�ستوى 
للمهتمني واملخت�سني  ُيعد فر�سة  للقيا�س  الدويل  امللتقى  اأن  مبينة 
اأن�سطة  يف  احلديثة  التطبيقات  على  للتعرف  املرتولوجيا  مبجال 

القيا�س واملعايرة.

اتفاقية لدعم القطاع العقاري
الريا�ض - البالد

اإطارية  اتفاقية  توقيعه  عن  اأم�س،  العقارية  التنمية  �سندوق  اأعلن 
وموؤ�س�سات  �سركات  ح�سول  لت�سهيل  الفرن�سي؛  ال�سعودي  البنك  مع 
القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من اجلهات التمويلية، 
اإن�ساء  العقاريني من  املطورين  "تطوير" لتمكني  برنامج  وذلك �سمن 

امل�ساريع ال�سكنية مبختلف مناطق اململكة.
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  الدعم  تقدمي  اإىل  "تطوير"  برنامج  ويهدف 
ا�ستمراريتها وخا�سة  العقاري وتنميتها و�سمان  القطاع  العاملة يف 
زيادة  يف  االإ�سهام  من  لتمكينها  منها،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
املعرو�س العقاري، بهدف زيادة ن�سبة التملك اإىل 70% بحلول 2030، 
اململكة  روؤيـــة  بــرامــج  اأحــد  االإ�ــســكــان  برنامج  م�ستهدفات  وفــق  ــك  وذل
2030، وتوفري احللول ال�سكنية والتمويلية ب�سكل م�ستدام عرب بناء 

االأنظمة والت�سريعات الداعمة.
بن  من�سور  التنفيذي  الرئي�س  ال�سندوق  جانب  من  االتفاقية  وّقــع 
املنتدب  الع�سو  الفرن�سي  الــ�ــســعــودي  البنك  جــانــب  ومــن  مــا�ــســي، 

والرئي�س التنفيذي للبنك ريان بن حممد فايز.
بن  من�سور  العقارية  التنمية  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  واأو�سح 
ما�سي، اأن االتفاقية تاأتي امتداًدا لل�سراكة االإ�سرتاتيجية مع اجلهات 
التمويل  على  احل�سول  من  العقاريني  املطورين  لتمكني  التمويلية 
الالزم؛ لتطوير م�ساريع �سكنية بجودة عالية واأ�سعار تناف�سية ُتلبي 

احتياجات ورغبات م�ستفيدي "�سكني".

 مليون ريال حجم سوق الحبحب

بريدة- البالد
وت�سويق  تطوير  يف  وا�سعة  خطوات  بريدة  مبدينة  احلبحب  �سوق  خطا 
املنتج والتو�سع يف العر�س والت�سدير اإىل 13 منطقة من مناطق اململكة، التي 
معدل  ورفع  الق�سيم  منطقة  ملزارعي  االقت�سادي  اجلانب  تعزيز  يف  اأ�سهمت 
بذلك  اأ�سهر، حمققًا  �ستة  اإىل  ال�سيف واملمتد  زراعته خالل مو�سمه يف فرتة 
امل�ستدامة  الريفية  التنمية  برنامج  عرب   2030 اململكة  روؤية  م�ستهدفات  اأحد 
الذي اأطلقته وزارة البيئة واملياه والزراعة لزيادة الكفاءة االإنتاجية، وحتقيق 

االأمن الغذائي.
 50 اإىل  لت�سل  بــريــدة  مدينة  حبحب  �سوق  يف  املــزارعــني  عــرو�ــس  وقــفــزت 
اإىل حوايل  لت�سل  باليوم،  األف بطيخة  �ساحنة حتمل فوقها ما يزيد عن 35 
 100 اإىل  ت�سل  بقيمة  احلبحب  مو�سم  طــوال  بيعها  يتم  حبة   6،300،000

مليون ريال.

حجب متاجر 
إلكترونية مخالفة

الريا�ض- البالد
اإلكرتونية  متاجر   7 التجارة  وزارة  حجبت 
نظام  ملخالفتها  �سعودية،  ملوؤ�س�سة  مملوكة 
من  التنفيذية،  والئحته  االإلكرتونية  التجارة 
امل�ستهلك وعدم االلتزام بحقوقه  خالل ت�سليل 

التعاقدية.
وك�سفت الوزارة اأن اإدارة الرقابة على املتاجر 
متابعتها  خــــالل  مـــن  ر�ـــســـدت  االإلـــكـــرتونـــيـــة 
املتاجر،  هــذه  ارتــكــاب  امل�ستمرة  االإلكرتونية 
املالب�س  ت�سمل  خمتلفة  منتجات  ت�سوق  التي 
وم�ستلزمات املراأة والطفل، واالأثاث واالأجهزة 
ــتــجــارة  ــنــظــام ال ـــكـــرتونـــيـــة، خمــالــفــتــهــا ل االإل

االإلكرتونية والئحته التنفيذية.
اإ�سعار  عــدم  املتاجر،  هــذه  خمالفات  و�سملت 
طلبات  وتنفيذ  ت�سليم  ب�سعوبات  امل�ستهلك 
امل�ستهلكني، وعدم تنفيذ طلب اإلغاء امل�سرتيات 
املتاجر  املتفق عليها، ورف�س  املدة  بعد جتاوز 

اإعادة املبالغ املدفوعة من بع�س املت�سوقني.
يف  النظر  جلنة  اإىل  املخالفة  املتاجر  واأُحيلت 
والــذي  االإلكرتونية،  التجارة  نظام  خمالفات 
ريــال،  مليون  اإىل  ت�سل  غــرامــات  على  ين�س 
املخالفة،  املــواقــع  واإغـــالق  حجب  اإىل  اإ�سافة 

واملنع من مزاولة الن�ساط ون�سر احلكم.

100
ريت�شارد اأتيا�ض
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إسقاط دويلة »حزب اهلل« هدف قادم
البالد - مها العواودة

اللبنانية،  االنتحابات  يف  فائزون  برملانيون  نواب  اأكد 
يريد  الـــذي  ال�سعب  طــمــوحــات  عــن  عــرت  النتائج  اأن 
بريوت  النفتاح  طاحمًا  االإيرانية،  التبعية  من  التخل�س 
على حميطها العربي لتم�سي يف االجتاه ال�سحيح، بعد 
التخل�س من �سيطرة "حزب الله" االإرهابي وحلفائه على 
�سقطت  االإجرامي  احلزب  اأن  خ�سو�سا  ال�سلطة،  مقاليد 
ترجمه  �سعبي  غ�سب  دوي  حتــت  الــرملــان  يف  اأغلبيته 
مغايرة  خــارطــة  ير�سم  بــاقــراع  ــعــزوف  وال الت�سويت 

لركيبة املوؤ�س�سة الت�سريعية.
التقدمي  احلزب  عن  االنتخابات  يف  الفائز  النائب  وقال 
اللبناين  ال�سعب  اإن  لـ"البالد":  عبدالله  بالل  اال�سراكي 
طموح  عــن  االنتخابات  نتائج  عــرت  حيث  كلمته،  قــال 
العربي  عمقه  على  منفتحًا  بلده  يكون  اأن  يف  ال�سعب 
موؤكدًا  االإقليمية،  املحاور  عن  بعيدًا  الــدويل  واملجتمع 
اأن اللبنانيني يريدون دولة مركزية وانتماًء وطنيًا فوق 
اقت�سادي  تعايف  خطة  مع  للخارج،  واالرتهان  التبعيات 

مبنية على التحول االقت�سادي املنتج.
اأن ال�سوت ال�سيادي بتنوعه ومن خالل  ويرى عبدالله، 
عر  النواب  جمل�س  اإىل  دخلت  التي  اجلديدة  الدينامية 
اأن يكون حافزًا للفرقاء لتحقيق  الثورة واحلراك، يجب 
ا�ستثمار  اأو  القرارات  فر�س  اإطار  داخلية خارج  ت�سوية 
فائ�س القوة لتوجيه �سيا�سة الدولة اخلارجية والداخلية 

اإىل اجتاه معني.

اأن  الريا�سي،  ملحم  الرملان  يف  اجلديد  النائب  واعتر 
تهديدات حزب الله بعد نتائج االنتخابات جدية على وقع 
واأ�ساف:  الرملانية.  لالأكرثية  االإرهابي  احلزب  خ�سارة 

"من ناحيتنا ال تهمنا على االإطالق تلك التهديدات ونتابع 
"لبنان قد ي�سري  لـ"البالد":  عملنا من اأجل لبنان". وقال 
بنتيجة  املمانعة  فريق  اعــرف  حــال  يف  اأمــل  بارقة  اإىل 

االنتخابات والعمل على اإخراجه من الواقع املقيت، واإال 
اأن  اإ�سارة ملا ميكن  اأ�سواأ"، يف  اإىل ما هو  فاإننا ذاهبون 

يقوم به حزب الله وحلفاوؤه من اإجرام.

اأحمد  الدكتور  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
عيا�س، اأن امل�ستقلني �سريجحون كفة التغيري يف لبنان، 
على  الله  حزب  �سالح  مو�سوع  يطرح  "عندما  م�سيفًا: 
ب�ساط البحث، فاإن ال�سباب اجلدد يف الرملان �سين�سمون 
التقدمي  واحلــزب  اللبنانية  الــقــوات  ي�سم  مع�سكر  اإىل 
اال�سراكي، وعددا من الوجوه ال�سيادية واأبرزها اللواء 
اأ�سرف ريفي يف �سمال لبنان"، م�سريًا اإىل اأن الكفة بدت 
دويلة  م�سروع  اإنهاء  تريد  التي  القوى  مل�سلحة  راجحة 
لبنان؛  يف  امل�ستويات  كل  على  تهيمن  التي  الله  حــزب 
ع�سكريا واقت�ساديا و�سيا�سيا. ولفت عيا�س اإىل اأن لبنان 
دخل مرحلة جديدة مع هذه الوجوه ال�سابة التي انطلقت 
اإىل م�سروع الدولة وتطبيق اتفاق  "العودة  حتت �سعار 
تغيري  يف  االأمــل  بات  الدويلة" وبذلك  واإ�سقاط  الطائف 

امل�سهد ممكنًا.
و�سقطت اأغلبية "حزب الله" بالرملان اللبناين، حيث 
خ�سر وحلفاوؤه االأكرثية يف الرملان اللبناين اجلديد، 
وفق ما اأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات، التي اأعلن 
منها،  االأخــرية  الدفعة  املولوي،  ب�سام  الداخلية  وزير 
براثن  من  امل�سطرب  لبنان  بخروج  االآمـــال  يجدد  ما 
الو�ساية االإيرانية عر "حزب الله"، فاخل�سارة مدوية 
اللبناين  القرار  على  هيمنتها  تفر�س  كانت  مللي�سيات 
اللبنانيني  مينح  ما  لطهران،  اخل�سوع  على  وجتــره 
غري  اقت�سادية  اأزمــة  ظل  يف  اأف�سل  بغد  االأمــل  بع�س 

م�سبوقة وتردي االأو�ساع.

حكومتان وعاصمتان.. ليبيا تعود لمربع االنقسام

مماطلة حوثية في رفع الحصار عن تعز

محاوالت أممية لتفادي األزمة األسوأ

معوضة لـ           : توحيد الجهود يهزم المشروع الفارسي

طرابل�س - البالد
ال�سيا�سي  االنق�سام  ملربع  جمــددًا  ليبيا  عــادت 
ودولية  اأممية  حمــاوالت  و�سط  واجلــغــرايف، 
بـــداأت احلكومة  اإذ  االأ�ـــســـواأ؛  االأزمــــة  لــتــفــادي 
املكّلفة من الرملان بقيادة فتحي با�ساغا، اأم�س 
�سرت،  مدينة  من  ر�سميا  مهامها  )االأربــعــاء(، 
للعا�سمة  الــدخــول  يف  حمــاوالتــهــا  ف�سل  بعد 
عبد  حــكــومــة  مــن  ال�سلطة  وت�سلم  طــرابــلــ�ــس 
احلميد الدبيبة، بينما قال با�ساغا: اإن حكومته 
�ست�سرع يف العمل انطالقا من �سرت كعا�سمة 
حماولة  فجّرت  بعدما  وذلك  لطرابل�س،  بديلة 
امليلي�سيات  بــني  قتاال  العا�سمة،  اإىل  دخــولــه 
امل�سّلحة املوالية له واالأخرى الداعمة للدبيبة، 
اإجــراء  قبل  ال�سلطة  عن  التنازل  يرف�س  الــذي 
اأجره على اخلروج  انتخابات يف بالده، مما 

منها.
انق�سام  اأمــام  اأخــرى  مــرة  نف�سها  ليبيا  وجتــد 
اإداري جديد بني عا�سمتني وتق�سيم لالأرا�سي، 
ويف ظل حكومتني متناف�ستني تدعي كل منهما 

عامي  بني  كانت  كما  ال�سرعية،  احلكومة  اأنها 
امل�سار  ب�ساأن  غمو�س  و�سط  و2021،   2014

الذي ت�سلكه.
اأكد  طرابل�س،  يف  والتوتر  اال�ستباكات  وبعد 
مــ�ــســدر مــقــرب مــن رئــيــ�ــس احلــكــومــة الليبية 
االأ�سهب  اأحــمــد  وفـــاة  با�ساغا،  فتحي  املكلفة 

اأ�سيب  املــتــوفــى  اأن  مو�سحًا  مرافقيه،  اأحـــد 
جمموعات  بني  اندلعت  التي  اال�ستباكات  يف 
ــوحــدة  مــ�ــســلــحــة مـــوؤيـــدة لــرئــيــ�ــس حــكــومــة ال
موؤيدة  واأخــرى  الدبيبة  احلميد  عبد  الوطنية 

لبا�ساغا، التي �سقط فيها 8 جرحى.
وطفت االأزمة على ال�سطح منذ تعيني الرملان 

الليبي حكومة جديدة خلفًا للحكومة ال�سابقة، 
بعد اأ�سهر من اجلمود ال�سيا�سي وتعرث اإجراء 
االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية يف موعدها 
باإعادة  تهدد  باتت   ،)2021 )دي�سمر  املا�سي 
غرقت  الــذي  املطول  القتال  دوامــة  اإىل  البالد 
فيه على مدى ال�سنوات املا�سية، قبل اأن تر�سي 
ا�ستمر  ن�سبيًا  توافقًا  اأو  �سالمًا  املتحدة  االأمم 

حوايل عامني.
ليبيا،  يف  الــدولــة  جمل�س  رئــيــ�ــس  اأكـــد  فيما 
مــرحــلــة  تــ�ــســهــد  ـــبـــالد  ال اأن  املـــ�ـــســـري،  خـــالـــد 
اأن ما حدث يف طرابل�س  اإىل  مف�سلية، م�سريًا 
الوطنية  الوحدة  اأن حكومة  ماأ�ساوي، م�سيفًا 
ت�ستطيع  ال  الــديــيــبــة  عــبــداحلــمــيــد  بــرئــا�ــســة 
اإجراء  ميكن  ال  اأنه  موؤكدًا  االنتخابات،  اإجراء 
االنــتــخــابــات دون مــوافــقــة جــمــيــع االأطــــراف 
اأن احلل يف ليبيا  الليبية. و�سدد امل�سري على 
وحكومة  د�ستورية  قاعدة  على  التوافق  هو 
حمايدة م�سغرة، الفتًا اإىل اأنه يف حال ح�سول 

ذلك ف�سيقبل الدبيبة ت�سليم ال�سلطة.

البالد – حممد عمر 
رفع  يف  االإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  متاطل 
اإذ ترف�س تنفيذ ما  احل�سار عن مدينة تعز؛ 
التزامات يف هذا اجلانب، وفقا  يخ�سها من 
بن  عو�س  اأحــمــد  اليمني  اخلارجية  لــوزيــر 
مبارك، الذي حذر من دخول البالد يف اأتون 
املجاعة ب�سبب ممار�سات امللي�سيا االإجرامية.
لوكالة  وفقًا  اليمني،  اخلارجية  وزير  ودعا 
)االأربــعــاء(،  اأمــ�ــس  "�سباأ"  اليمنية  االأنــبــاء 
ال�سغط  اإىل  الـــدويل  واملجتمع  وا�سنطن 
على احلوثيني لفتح معابر تعز، مطالبًا بدعم 
لبالده؛  الــدويل  واملجتمع  املتحدة  الواليات 
خا�سة  احلــبــوب  واردات  تــوفــري  اأجـــل  مــن 
القمح، منعًا حل�سول جماعة. وبحث الوزير 
اأنتوين  االأمريكي  نظريه  مع  بحث،  اليمني 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  مقر  يف  بلينكن 
العالقات  وتطوير  تعزيز  �ُسبل  بوا�سنطن، 
الثنائية بني البلدين، كما ا�ستعر�س تطورات 
يف  الــ�ــســالم  عملية  وم�ستجدات  االأو�ـــســـاع 
ملجل�س  بــالده  دعم  بلينكن،  اأكــد  فيما  اليمن، 
جمل�س  وا�سفًا  اليمن،  يف  الرئا�سي  القيادة 

القّيمة" لتمثيل  بـ"الفر�سة  الرئا�سي  القيادة 
اخلارجية  وقــالــت  لليمنيني.  نطاقًا  اأو�ــســع 
االأمريكية: اإنها ترحب بالتزام جمل�س القيادة 
اال�ستقرار،  وحتقيق  ال�سالم  بجهود  اليمني 
تنقل  حرية  اأهمية  على  بلينكن  �سدد  بينما 
االأفراد وال�سلع يف تعز، جمددًا التزام بالده 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  االأمم  مع  بالعمل 

الإنهاء احلرب واإحالل ال�سالم يف اليمن.
الوقت  اأنـــه يف  مــبــارك  ابــن  اأكـــد  مــن جهته، 

مدفوعة  اليمنية  احلكومة  فيه  حر�ست  الذي 
ببذل  الرئا�سي  القيادة  جمل�س  بتوجيهات 
التزامات  الهدنة وتنفيذ  كل ما ميكن الإجناح 
امليلي�سيا احلوثية  اأن  اإال  اجلانب احلكومي، 
ــيــوم متــاطــل يف تنفيذ ما  ال ـــت حــتــى  زال مــا 
املتعلقة  تلك  وخا�سة  التزامات  من  يخ�سها 
تنقل  وت�سهيل  تعز  مدينة  عن  احل�سار  برفع 
املواطنني والتخفيف من االأزمة االإن�سانية يف 

املحافظة املحا�سرة الأكرث من �سبع �سنوات.

ن وكيل اأول حمافظة ذمار حممد  اإىل ذلك، ثمَّ
اليمنية- امل�ساورات   معو�سة،  عبدالوهاب 
عنها  ونتج  بالريا�س  ُعــقــدت  التي  اليمنية 
اليمني.  الرئا�سي  القيادة  جمل�س  ت�سكيل 
من  متكنوا  امل�ساركني  اإن  لـ"البالد":  وقــال 
اليمنية،  ال�سيا�سية  الــقــوى  ترتيب  اإعـــادة 
اليمني  املجتمع  مــكــونــات  خمتلف  وجــمــع 

واأطيافه حتت راية امل�سلحة العليا للوطن. 
واأ�ساد وكيل اأول حمافظة ذمار بالنتائج التي 
متخ�ست عنها امل�ساورات، حيث جنحت يف 
حل خالفات ع�سفت بالبالد ملدة 10 �سنوات، 
نتائج  على  ال�سعبي  الــر�ــســاء  اإىل  مــ�ــســرًيا 
املــ�ــســاورات  نتائج  اأن  اإىل  ولــفــت  املــوؤمتــر. 
ال�سعب  وتطلعات  لطموحات  ملبية  جــاءت 
ي�سوده  جديد  مين  مبيالد  وتب�سر  اليمني، 
منوهًا  والــوئــام،  واحلــريــة  وال�سالم  االأمـــن 
التئام  طريق  يف  االأوىل  خطوة  املوؤمتر  اأن 
الواحد  اليمن  رايــة  حتت  الدولة  موؤ�س�سات 
معركة  يف  وقياداته  رجالة  ووحــدة  الكبري، 
الفار�سي  امل�سروع  وهزمية  الدولة  ا�ستعادة 

واأذناب املاليل.

طهران - البالد
جتــــددت االحــتــجــاجــات يف الــ�ــســوارع 
االإيـــرانـــيـــة مــطــالــبــة بــرحــيــل الــرئــيــ�ــس 
اإبراهيم رئي�سي والزمرة احلاكمة، حيث 
يف  الغا�سبني  املواطنني  ع�سرات  خرج 
اأ�سعار  ارتفاع  على  احتجاج  تظاهرات 
ال�سلع الغذائية اأم�س )االأربعاء(، ال�سيما 
اأ�سفهان  مبحافظة  كلبايكان  مدينة  يف 
و�ــســط اإيــــران، ومــديــنــة جــونــقــان، كما 
اخجل،  "رئي�سي  �سعار  املحتجون  رفع 
هتافات:  مرددين  وارحل"،  البالد  اترك 
للديكتاتور"، و"املدفع والدبابة  "املوت 
وال�ساروخ لن تنفع بعد اليوم"، داعني 
وقــت  يف  املاليل"،  "نظام  رحــيــل  اإىل 
ثقيلة  اأ�سلحة  االأمنية  ال�سلطات  اأر�سلت 
اإىل جــونــقــان  مــن دبـــابـــات ومـــدرعـــات 
مبحافظة جهارحمال وبختياري جنوب 

غرب البالد.
اإيــران  �سكان  ن�سف  مــن  اأكــرث  ويعي�س 
حتت  ن�سمة  مليون   82 عــددهــم  البالغ 
الغ�سب،  �ــســرارة  اأ�سعل  ما  الفقر،  خط 

الدعم  احلكومة  خف�س  بعد  خ�سو�سًا 
االأ�سعار  وزيــادة  امل�ستورد  القمح  على 
الغذائية  ال�سلع  مــن  ملجموعة   %  300
يبلغ  وقــت،  يف  الطحني،  على  القائمة 
اإيران نحو  الر�سمي يف  الت�سخم  معدل 
بع�س  يف   %  50 يتجاوز  بينما   ،%  40

التقديرات.
االأذهــــان  اإىل  االحــتــجــاجــات  واأعـــــادت 
قبل ثالث  الوقود  اأ�سعار  رفع  تظاهرات 
�ــســنــوات، حــني اجــتــاحــت احــتــجــاجــات 
ــت االأعـــنـــف منذ  ــان ــنــطــاق ك ــعــة ال وا�ــس
عــام  االإ�سالمية"  "اجلمهورية  ــامــة  اإق
اإىل  اأدى  ما  الــبــالد،  اأنــحــاء  كافة   1979
قمع  حملة  يف  املتظاهرين  مئات  مقتل 
حينه  يف  اأفــادت  ما  وفق  م�سبوقة،  غري 
ما  هــذا  ولــعــل  الــدولــيــة.  العفو  منظمة 
التاأهب،  اإىل  الــبــالد  يف  ال�سطات  دفــع 
العديد  يف  االإنـــرنـــت  �ــســبــكــات  وقــطــع 
املا�سية،  االأيــام  مــدى  على  املناطق  من 
خوفًا من تو�سعها، يف تكرار ل�سيناريو 

احتجاجات الوقود.

مو�صكو - البالد
ــــعــــاء(،  ــكــرمــلــني، اأمـــ�ـــس )االأرب اتــهــم ال
اإرادة  اإىل  ــتــام  ال بــاالفــتــقــار  ــا  ــي ــران اأوك
تريد  ال  كييف  اأن  مـــوؤكـــدًا  الــتــفــاو�ــس، 
لو�سع  ال�سالم  حمادثات  يف  اال�ستمرار 
ــي  حــد لــلــ�ــســراع اجلــــاري عــلــى االأرا�ــس
االأوكرانية منذ بدء العملية الرو�سية يف 

24 فراير املا�سي.
دميري  الكرملني  با�سم  املتحدث  واأكــد 
تتقّدم  ال  "املحادثات  اأن  بــيــ�ــســكــوف، 
جانب  من  لـــالإرادة  تاًما  غيابًا  ونالحظ 
املــفــاو�ــســني االأوكــــرانــــيــــني ملــوا�ــســلــة 
مــ�ــســوؤولــون  اأكـــد  فيما  العملية"،  هـــذه 
اأوكرانيون ورو�س اأن حمادثات ال�سالم 
تعرثت مع تبادل الطرفني االتهامات، يف 

حني ملَّحت مو�سكو اإىل �سعوبة العودة 
اإىل طاولة التفاو�س بني اجلانبني.

ومع ت�ساعد التوتر الرو�سي االأوروبي 
على خلفية االأزمة االأوكرانية، ا�ستعرت 
خـــالل الــ�ــســاعــات املــا�ــســيــة حـــرب طــرد 
ال�سفراء، فقد ا�ستدعت وزارة اخلارجية 
لدى  االإيطايل  ال�سفري  اأم�س،  الرو�سية، 
الإبالغه  �ستارا�س،  جورجيو  مو�سكو 
عــلــى خلفية طــرد  بـــاإجـــراءات جــوابــيــة 
رومــــا لــدبــلــومــا�ــســيــني رو�ــــس يف وقــت 
�سابق. واأبلغت اخلارجية ال�سفري بطرد 
مماثل،  كاإجراء  اإيطاليًا  دبلوما�سيًا   24
اإ�ــســبــانــيــًا، و34  اأعــلــنــت طـــرد 27  كــمــا 
باتوا  اأنهم  موؤكدة  فرن�سيًا،  دبلوما�سيًا 

فيهم". مرغوب  غري  "اأ�سخا�سًا 

اإليرانيون للرئيس: اخجل وارحل

موسكو: ال رغبة ألوكرانيا 
في استمرار المحادثات
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جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ 
خالد بن مر�ضاح 

ــام   ـــال وارتــ�ــس ــط �ــســحــكــات الأطـــف و�ــس
ــيــنــاريــوهــات الـــفـــرح يف مــاحمــهــم  �ــس
وم�سارات  ردهــات  ت�ستقبل  الطفولية، 
منطقة  جدة بيري" زوارها من خمتلف 
بـــرامـــج نوعية  لــهــم  الأعــــمــــار، وتـــقـــدم 
على  ــنــة  مــدي اأكـــــر  وا�ــســتــثــنــائــيــة يف 
مو�سم  �سمن  وذلــك  البحرية،  الواجهة 
مدينة  اأكـــر  ــعــدُّ  ُت حــيــث  2022؛  جـــدة 
الأحــمــر،  الــبــحــر  عــلــى  متنقلة  األـــعـــاب 

الواجهة  على  الفريد  مبوقعها  وتتمّيز 
ومنا�سبتها  فعالياتها  وتنوع  البحرية، 

جلميع الأعمار.
لعبة   39 من  بيري" اأكــر  "جدة  وت�سم 
جتارب   7 توفر  كما  متنوعة،  ترفيهية 
رولــر  اأول  اإىل  اإ�ــســافــة  منوعة،  عاملية 
 ،paw patrol وجتــــارب  كــو�ــســر، 
 pipa pig و   ،lol surprise و 
والـــعـــديـــد مـــن الـــعـــرو�ـــس الــرفــيــهــيــة 
ــد من  ــعــدي ــة، كــمــا �ــســتــ�ــســهــد ال ــوق ــس ــ� امل
حالة  �ستخلق  التي  اليومية  الفعاليات 

لل�سغار  واملــتــعــة  ــفــرح  وال البهجة  مــن 
والكبار، وجلميع اأفراد الأ�سرة.

التي  بيري"  "جدة  ت�سهد  اأن  ويــتــوقــع 
ال�ساعة  مــن  يــومــيــًا  ــا  ــه ــواب اأب �ستفتح 
الليل  منت�سف  بعد   2 حتى  عــ�ــســرًا   5
�ــســكــان وزوار جــدة  كــبــريًا مــن  اإقـــبـــاًل 
الرفيه  جتربة  خلو�س  املو�سم  خــال 
فريد، وال�ستمتاع بحزمة  عاملي  بطابع 
اخلدمات والفعاليات الرفيهية امل�سوقة 

التي توفرها هذه املنطقة.
 18 مــن  اأكــر  بيري"  "جدة  وت�ستوعب 

عدة  على  فعالياتها  وتتوزع  زائــر،  األف 
وهي  امللونة،  احلديقة  اأبرزها  مواقع؛ 
م�سنوع  نفق  بداخلها  ممــيــزة  منطقة 
األعاب  منطقة  اإىل  بالإ�سافة  الــورد،  من 
املــواقــع  �سمن  ومــن   ، لل�سغار  كــبــرية 
على  حتــتــوي  الــتــي  اأدريــنــالــن  منطقة 
عن  اإىل  اإ�سافة  الألــعــاب،  من  جمموعة 
العرو�س، والرولركو�سر، وغريها من 
الألعاب امل�سوقة، كما ت�سم "جدة بيري" 
منطقة لا�سرخاء، والعديد من املتاجر 

واملطاعم واملقاهي املختلفة.

 39 لعبة  في جدة بيير على الواجهة البحرية 
 نفق الورد وعين العروس.. سيناريوهات مختلفة 

 مخزون التاريخية يجتذب زوار موسم جدة 
 جدة ـ خالد بن مر�ضاح 

اإيقاع مغاير واأنوار م�سعة  حتت 
ماحمها  على  ترت�سم  وواجهات 
تــفــا�ــســيــل احلــيــاة يف املــا�ــســي، 
"جدة  منطقة  ــرامــج   ب ت�ستقبل 
جــدة  مــو�ــســم  زوار  التاريخية" 
الــعــرو�ــس  مـــن  بــحــزمــة   2022
والتاريخية  الثقافية  والفعاليات 

والرفيهية املميزة.
التاريخية" الواقعة  "جدة  وتعد 
اأبرز املعامل  اأحد  يف و�سط جدة، 
قائمة  �سمن  املدرجة  التاريخية 
مبا  باليون�سكو،  العاملي  الــراث 
تــتــمــّيــز بـــه مـــن خمــــزون تــراثــي 
ــاري �ــســارب يف اأعــمــاق  وحــ�ــس
ـــزوار  ال ت�ستقبل  كــمــا  الــتــاريــخ، 
ُهيئت  رئي�سة  مناطق  اأربـــع  يف 
وامل�سارح  الفعاليات  من  بالعديد 
والــ�ــســور الــتــاريــخــيــة، و�ــســارع 
و"الروجيك�سن"،  الــر�ــســامــن، 
والتاريخية  املرئية  والعرو�س 
ذكــريــات  �ستعيد  ــتــي  ال املــمــيــزة 

املا�سي اجلميل.
بالفن  التاريخية  جــدة  وتتمّيز 
املــعــمــاري اجلــمــيــل ومبــبــانــيــهــا 
�سور جــدة،  اآثـــار  مثل  الــراثــيــة، 
ــتــاريــخــيــة مــثــل "  وحـــاراتـــهـــا ال

ال�سام،  وحـــارة  املــظــلــوم،  حـــارة 
 ،" البحر  اليمن، وحــارة  وحــارة 
امل�ساجد  مــن  عـــددًا  حتت�سن  كما 
واملطاعم  والأ�ــســواق  التاريخية 

واملقاهي ال�سعبية.
"جدة  فــــعــــالــــيــــات  ــــد  ــــسّ وجتــــ�
اجلــديــدة  الــهــويــة  التاريخية" 
ملو�سم جدة 2022 التي تعّر عن 
وتعدد  للمدينة،  الثقايف  التنوع 
وال�سياحية  التاريخية  املقومات 
ــهــيــة الــتــي  ــي ــقــافــيــة والــرف ــث وال
ــافــة اإىل روؤيـــة  اإ�ــس تــتــمــّيــز بــهــا، 
خمتلف  توفري  يف  املو�سم  اإدارة 
البحر  عرو�س  ل�سكان  اخليارات 
جميع  مـــن  وزوارهـــــــا  الأحــــمــــر 
الأعــمــار واجلــنــ�ــســيــات، واإبـــراز 
�سياحية  كــوجــهــة  جـــدة  مــديــنــة 

دائمة يف املنطقة.
وتــ�ــســتــقــطــب جــــدة الــتــاريــخــيــة 
�سنويًا العديد من زوار و�سيوف 
على  يــحــر�ــســون  ــذيــن  ال اململكة 
زيــــارة هـــذا املــوقــع احلــ�ــســاري 
من  حقبة  يحكي  الــذي  اجلميل، 
الــتــاريــخ الــعــريــق، ويـــرز تــراث 
حيث  الــريــة،  وح�سارتها  جــدة 
حر�ست اإدارة مو�سم جدة 2022 
على ا�ستثمار املقومات التاريخية 
الذي  الهائل  الثقايف  واملــخــزون 
مزيج  خــلــق  يف  جـــدة  بــه  تتمّيز 
ـــد مــــن اخلـــــيـــــارات لـــــزوار  ـــري ف
املو�سم؛ تظهر فيها هذه املقومات 
اخل�سائ�س  لترجم  والــفــر�ــس 
التي متيز جدة، ومتنح  الفريدة 

زائرها كل اخليارات اجلميلة.

 جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ 
خالد بن مر�ضاح 

جدة   " ملنطقة  الــزائــر  ي�ستطيع  ل 
وهو  ده�سته،  حب�س  مــن   " جنغل 
موقع  يف  الفطرية  الأحياء  ي�ساهد 
واحد؛ بدءا من  الطيور والزواحف 
م�سهد  يف  ال�سارية،  واحلــيــوانــات 
اأفريقيا-  و�سفاري  غــابــات  يج�سد 
منطقة"  اإن  بل  فح�سب-  هــذا  لي�س 
غــابــة  عــــن  عــــبــــارة  جنغل"  جـــــدة 
العن،  ت�سر  ومــ�ــســاحــات  خــ�ــســراء 
ــط تــنــظــيــم مـــن قــبــل الــقــائــمــن  ــس و�
الــتــي تت�سمن  اأمـــر احلــديــقــة  عــلــى 

1200 نوع من الطيور واحليوانات، وتفتح 
الأعمار  كافة  من  اجلمهور  ل�ستقبال  اأبوابها 
واجلن�سيات، وذلك �سمن برامج مو�سم جدة 

.2022
مو�سم  مناطق  �سمن  الــزوار  ت�سقبل  املنطقة 
يوميًا  ــهــا  اأبــواب وتــفــتــح    - "الت�سع"  جـــدة 
 12 ال�ساعة  حتى  ظهرًا   2 ال�ساعة  من  للزوار 
م�ساًء، ومتتاز بالعديد من الفعاليات املتنوعة 
والأدغـــــال،  الطبيعة  حــيــاة  مــن  املــ�ــســتــوحــاة 
اإ�سافة اإىل اأ�سناف من احليوانات والطيور، 

والعديد من اخلدمات والعرو�س امل�سوقة.
اأكر من 1000  "جدة جنغل" على  وحتتوي 
حيوانات  بينها  الرية؛  احليوانات  من  نوع 
تتجاوز اأعمارها الـ 150عامًا، وما يزيد على 
200 نوع من الطيور النادرة، كما حتتوي على 
ومنطقة  للطيور،  ومنطقة  للزواحف،  منطقة 
للعرو�س  ملناطق  اإ�سافة  ومــزرعــة،  للكاب، 
ترفيهية،  ومــنــطــقــة  الأخــــــرى،  ـــات  واخلـــدم
والتجارب  الفعاليات  مــن  العديد  ت�سم  كما 
وجتربة  الــ�ــســفــاري،  جتــربــة  مثل  ــدة،  اجلــدي
خا�سة  با�سات  ّممت  �سُ كما  الغابة،  مم�سى 

و�سيارات  املنطقة،  داخــل  الــريــة  للرحات 
خا�سة لنقل الزوار يف رحلة م�سوقة مل�ساهدة 
احليوانات املفر�سة واكت�ساف حياة الأدغال 

الطبيعية.
كل  تقدمي  على  جــدة  مو�سم  اإدارة  وحر�ست 
عــامل احلــيــوانــات  مــا هــو جــديــد ومبتكر يف 
وعــرو�ــس  فــعــالــيــات  لتتنا�سب  والأدغـــــــال؛ 
مبختلف  الأ�ــســرة  اأفــــراد  جميع  مــع  املنطقة 
بالتجارب  لي�ستمتعوا  وذلك  العمرية،  فئاتهم 
اأ�سرهم  مــع  �سعيدة  اأوقـــات  وق�ساء  الفريد، 

واأطفالهم يف اأح�سان الطبيعة.

"جدة جنغل" تستقبل الزوار في أحضان الطبيعة 
سيارات  لنقل الزوار في رحلة مشوقة لمشاهدة الحيوانات المفترسة 

عبقري الرياضيات لـ"          ":

الدولة حريصة على تشجيع الموهوبين 
البالد ـ مها العواودة 

احلــادي  ال�سف  من  القطري،  علي  اإيــاد  الطالب  عر 
م�سابقة  يف  املــ�ــســارك  ال�سرقية  تعليم  بــــاإدارة  ع�سر 
حقق  الــذي  للريا�سيات،  والبا�سفيك   اآ�سيا  اأوملبياد 
املــيــدالــيــة الــرونــزيــة، عــن فــخــره واعـــتـــزازه بهذه 

امل�ساركة والفوز. 
امل�سرف  النجاح  هذا  اأن  لـ"الباد"  حديثه  يف  موؤكًدا 

جاء بدعم من اأ�سرته ووزارة التعليم وموؤ�س�سة امللك 
"موهبة"  ــــداع  والإب للموهبة  ورجــالــه  العزيز  عبد 

ومدار�س الظهران الأهلية".
كما اأ�سار اإىل اأن اجلوائز العاملية التي ح�سدها طاب 
الدولية،  واملحافل  امل�سابقات  يف  اململكة  وطالبات 
دليل على حر�س القيادة الر�سيدة، واهتمامها الكبري 

وت�سجيعها للمبدعن واملوهوبن ال�سباب.

ع�سناه،  بالفخر  و�سعور  جميلة  حلظات  واأ�ساف:" 
اأبـــنـــاء الــوطــن  الــتــي حققها  اأمــــام هـــذه الإجنــــــازات 
اإعــان  وعند  احلكيمة  قيادتنا  مــن  بدعم  املوهوبن 
النتائج بح�سويل على امليدالية الرونزية يف م�سابقة 
اأوملبياد اآ�سيا والبا�سيفيك للريا�سيات املرموقة  عامليا،  
وبالفعل كان �سعورا ل يو�سف من الفرح وال�سعادة، 
لقد ح�سلت على هذا الإجناز بعد جهد كبري خال اآلف 

ال�ساعات من التدريب".  
متثيل  ولزمائي  يل  �سرف  " كــان  وتــابــع: 

الــوطــن �ــســمــن الــفــريــق الــ�ــســعــودي 
لأوملــبــيــاد الــريــا�ــســيــات؛ حيث 

اآلف  حــل  على  تدريبنا  مت 
املدربن  اأف�سل  مع  امل�سائل 

عامليا".
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
لــعــب الــهــال نــهــائــي كــاأ�ــس املــلــك يف ملعب 
اجلوهرة امل�سعة مرتني؛ الأوىل كانت يف عام 
ال�سريفني،  احلرمني  خادم  نهائي  وهو   2015
نادي  بفوز  وانتهى  الن�سر،  فيه  واجــه  الــذي 
كانت  الثانية  واملرة  الرتجيح،  بركات  الهال 

بقيادة مدرب الهال احلايل"رامون دياز" اأمام 
الأهلي وانتهت بثاثية مقابل هدفني، ويتفاءل 
م�سجعو الهال مبلعب "اجلوهرة" كون الهال 
ل يخ�سر النهائيات عليه، وتعد مواجهة اليوم 
لفريق  والأول  لــلــهــال،  الــثــالــث  النهائي  هــي 

الفيحاء. 

“المشعة” والزعيم 

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�صتقبل اعالناتكم على مدار ال�صاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

في نهائي أغلى الكؤوس..

للمرة  باللقب  للتتويج  الهال  فريق  ي�سعى 
الــعــا�ــســرة يف تــاريــخــه، وفــ�ــس الــ�ــســراكــة مع 
الحتاد بعد اأن حقق كل منهما 9 األقاب، فيما 
الأوىل  للمرة  بالتتويج  الفيحاء  فريق  ياأمل 

يف تاريخه.
 16 امللك  كاأ�س  نهائي  اإىل  الهال  وو�سل 
مرة، وحقق 9 األقاب اأعوام )1964-1961-
-2015 -1989 -1984 -1982 -1980
2017-2020(، فيما ي�سل )الربتقايل( اإىل 

النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه.
جنح الهال يف الو�سول للمباراة النهائية 
بعد اأن اأزاح فريق ال�سباب من الدور ن�سف 

النهائي بالفوز عليه )1-2(.
من  الحتــاد  نظريه  فاأق�سى  الفيحاء  اأمــا 
دون  بهدف  عليه  فــوزه  بعد  النهائي  ن�سف 

مقابل.
اإ�سبانيا  من  حتكيم  طاقم  املــبــاراة  ويدير 
يقوده احلكم الدويل اأنطونيو ماتيو لهوز.

ا�صتعداد مبكر
مــبــكــرا؛ من  اإىل جـــدة  الــفــريــقــان  ــل  و�ــس

والتعود  الأخــرية  التدريبية  احل�سة  خو�س  اأجــل 
التفوق  يف  الفيحاء  وجنــح  الأجـــواء،  على  مبكرا 
�سامي  القائد  �سجله  مقابل  دون  بهدف  الهال  على 
 3 يوم  الطرفني،  جمعت  مباراة  اآخر  يف  اخليربي 
مايو اجلاري يف الدوري، حارما الهال من 3 نقاط 
ثمينة يف �سعيه لاحتفاظ باللقب وتقلي�س الفارق 

مع املت�سدر الحتاد.
ــربــي  ــ�ــس ـــــــدرب ال ــــــذي يــــقــــوده امل الـــفـــيـــحـــاء ال
ــــاع يف  فــــوك رازوفـــيـــتـــ�ـــس، ميــلــك اأقـــــوى خـــط دف
ال�سوي�س،  وحــ�ــســني  اخلــيــربي  بــقــيــادة  الــــدوري 
فادميري  ال�سربي  املخ�سرم  احلــار�ــس  وتــواجــد 
اأبــو  و�ــســطــه  خــط  يف  ــاألــق  ويــت �ستويكوفيت�س، 
�سبعان والربازيلي ريكاردو ريلر، ويقدم اليوناين 
الأهداف  �سناعة  يف  متعددة  اأدوارا  باناجيوتي�س 
ترايكوف�سكي،  املــقــدوين  جانب  اإىل  وت�سجيلها، 
املنتخب  اأق�سى  الذي  ال�سهري  باده  هدف  �ساحب 
قطر  مونديال  يف  التواجد  من  وحرمه  الإيــطــايل 
مند�س  �سلطان  جنومية  اإىل  بــالإ�ــســافــة   ،2022
وعلي الزقعان وحممد البقعاوي واأحمد بام�سعود، 
والنيجري  لوبيز  رامــون  الربازيلي  املقدمة  ويف 
اأمادو موتاري، ويغيب عنه الغاين �سامويل اأو�سو 

ومالك عبداملنعم وخمري الر�سيدي ب�سبب الإ�سابة.
رامــون  الأرجنتيني  املــدرب  فيقوده  الهال  اأمــا 
فوزا   12 بت�سجيل  نارية  بداية  حقق  الــذي  ديــاز 
يتعادل  اأن  قبل  الــبــطــولت،  خمتلف  يف  متتاليا 
اأمام  للخ�سارة  تعر�س  ثم  الإماراتي  ال�سارقة  مع 
بالذات  الفيحاء  واأمــام  اآ�سيويا،  القطري  الريان 

يف الدوري.
املكون  الو�سط  خــط  قــوة  على  ديــاز  ويعتمد 
ــامل الــدو�ــســري  ــس ــرج و� ــف مــن الــقــائــد �ــســلــمــان ال
واملايل  ومي�سايل  برييرا  الربازيليان  ومعهما 
النيجريي  الهداف  املقدمة  يف  ويــربز  ماريغا، 
اإىل  الدفاع  خط  جانغ  الكوري  ويقود  اإيغالو، 

�سعود  اأو  الربيك  تواجد  مع  البليهي،  جانب 
عــبــداحلــمــيــد يف الــظــهــري الأميــــن ونــا�ــســر 

الدو�سري يف الأي�سر.
عدد  خدمات  اإىل  يفتقد  )الزعيم(  لكن 

الظهري  مقدمتهم  يف  لعبيه  من  كبري 
يا�سر ال�سهراين والكولومبي كوييار 
�سالح  واملهاجم  كارييو  والبريويف 
ال�سهري واملدافع الحتياطي متعب 

املفرج.

الجوهرة يزدان بحضور
األمير" محمد بن سلمان"

جدة – هالل �صلمان
تقام م�ساء اليوم اخلمي�س املباراة النهائية على كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني، للمو�سم الريا�سي احلايل 2021 - 

2022، بني فريقي الهال والفيحاء على ملعب مدينة امللك عبدالله الريا�سية بجدة.
�سلمان بن  بن  الأمــري حممد  امللكي  ال�سمو  - �ساحب  الله  اأيــده   - ال�سريفني  اأنــاب خــادم احلرمني  وقد 

عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء - حفظه الله - حل�سور املباراة، وت�سليم 
الفريق الفائز الكاأ�س وامليداليات الذهبية، و�ساحب املركز الثاين امليداليات 

الف�سية.

اإلسباني الهوز 
يضبط النهائي

جدة- البالد
ـــاين الــ�ــســهــري  ـــب ـــس ــيــقــود احلـــكـــم الإ� �ــس
احلرمني  خــادم  كاأ�س  نهائي  لهــوز  ماتيو 
وميلك  والفيحاء.  الــهــال  بــني  ال�سريفني 
عــامــا خربة  العمر 45  مــن  الــبــالــغ  لهـــوز 
اأوروبــا  اأبطال  دوري  نهائي  وقــاد  كبرية، 
ومان�س�سرت  ت�سيل�سي  بني  املا�سي  املو�سم 
�سيتي. وقد اأدار لهوز املو�سم احلايل 31 
مباراة، بواقع 5 يف دوري اأبطال اأوروبا، 
يف  و4  ـــبـــاين،  الإ�ـــس ــــــدوري  ال يف  و20 
كاأ�س  يف  ومباراتني  الأوروبـــي،  ــدوري  ال

ملك اإ�سبانيا.
ــر لهـــوز  ــه ــس ـــاراة اأ� ــــــ31 مـــب وخــــال ال
الــ�ــســفــراء 139 مــــرة، واأ�ــســهــر  الــبــطــاقــة 
وحيدة،  مــرة  املبا�سرة  احلــمــراء  البطاقة 

واحت�سب 9 �سربات جزاء.

النهائي الخامس 
لرازوفيتش  

الريا�ض- في�صل الرقيبة
فوك  ال�سربي  املــدرب  خا�س 
رازوفـــيـــتـــ�ـــس خــــال مــ�ــســريتــه 
نــهــائــيــات؛ حيث   4 الــتــدريــبــيــة 
حــقــق كـــاأ�ـــس �ــســربــيــا مــرتــني، 
كـــا�ـــس  نــــهــــائــــي  يف  وخــــ�ــــســــر 
نهائي  يف  وخــ�ــســر  الإمـــــــارات، 
كــاأ�ــس امللك اأمـــام نــادي الحتــاد 
للفي�سلي  مـــدربـــًا  كـــان  حــيــنــمــا 
اأهـــداف  بــثــاثــة   2018 عـــام  يف 
النهائي  هذا  وُيعد  هــدف.  مقابل 
اخلام�س للمدرب فوك رازوفيت�س 
اأمام الهال؛ حيث يطمح لت�سجيل 
مب�سريته  نــهــائــيــات   3 يف  ــفــوز  ال

التدريبية احلافلة.
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منصة الكلمة

الكأس الغالي .. للوالد القائد
حممد اجلليحي

من  ليلة  يف  احلب  مواعيد  اأجمل  وما  املحبة،  لقاءات  اأجمل  ما 
وحتت  الر�سيدة  بقيادتنا  نلتقي  عندما  الريا�سية،  ليالينا  اأجمل 
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مــن  كــرميــة  رعــايــة 

عبدالعزيز، حفظه الله و�سدد خطاه.
نهائي كاأ�س امللك منا�سبة ريا�سية؛ اجلميع مت�سوق لها، ننتظرها 

كل عام لنملأ اأعيننا بروؤية قادتنا ووالة اأمرنا. 
والفيحاء  الهلل  من  كل  فيه  يت�سرف  الذي  الكبري،  النهائي  هذا 
كاأ�سه، وطموحهما كبري باحل�سول عليه؛ خا�سة  باملناف�سة على 
الفيحاء الذي ي�سل الأول مرة للنهائي الكبري ومن اأو�سع اأبوابه. 
الو�سول  عليه  م�ستغرب  غري  الهلل  فريق  اآ�سيا  كبري  بالتاأكيد 
وقائد  ــان  رب فهو  الــبــطــوالت،  جميع  على  املناف�سة  اأو  للنهائي 
الريا�سة ال�سعودية خارجيًا وداخليًا، فهو مل يغب عن النهائيات 
اإال قليًل ومتمر�س عليها متامًا، وهذا ما يجعله ال يهاب اأي مباراة، 
عك�س فريق الفيحاء الذي يحاول جاهدًا اأن ي�سع له قدمًا �سمن 
الفرق التي حت�سلت على بطولة من بطوالت املو�سم اأ�سوًة بجاره 
قادر  امللك، وهو  كاأ�س  على  �سبق وح�سل  الذي  الفي�سلي،  فريق 
عليه هذا  ينت�سر  اأن  ي�ستطع  الهلل مل  اأن  علمنا  ما  اإذا  ذلك  على 
مبعنى  اآخـــر،  يف  وتــعــادل  لقاء  يف  الفيحاء  فــاز  حيث  املو�سم؛ 
لو  الهلل  ليت�سدر  كافية  كانت  نقاط  خم�س  من  الهلل  حرم  اأنه 

ا�ستطاع التغلب على الفيحاء. 
نف�س  ولديهما  البطولة  على  احل�سول  على  قـــادران  الفريقان 

الطموح، لكن يبقى امليدان هو الفي�سل بينهما. 
اإ�ساءات..

اجلمهور  ينتظرها  للجميع،  وطنية  منا�سبة  امللك  كاأ�س  نهائي 
ب�سغف كبري، فلماذا يتم تق�سيم املدرجات منا�سفة لكل فريق %50 
الفيحاء  ففريق  فارغة،  املدرجات  بع�س  بجعل  كبري  خطاأ  ففيه 
ا�ستاد  ن�سف  مــلء  جمهوره  ي�ستطيع  لن  لكن  ونحرتمه  نقدره 
فتح  االأف�سل  من  فكان  م�سجع،  األف   60 لـ  يت�سع  الذي  اجلوهرة 
ميول  حتديد  بــدون  التذاكر  وبيع  اجلماهري  جلميع  املــدرجــات 
فهذا عر�س كروي ريا�سي يتجدد مو�سميًا  انتماءات خا�سة،  اأو 

لنلتقي بقيادتنا الكرمية والإجناح النهائي بوجود اجلماهري.

 @Mohmed_aljlaihe

نهائي كأس الملك.. عاشرة للهالل أم أولى للفيحاء؟
الريا�ض – حممد اجلليحي 

ي�سعى فريقا الهلل والفيحاء؛ للتتويج باأغلى الكوؤو�س، فالهلل يطمح للتتويج العا�سر؛ ليف�س ال�سراكة مع االحتاد؛ حيث لكل منهما 9 األقاب، ويت�سدر االأهلي بـ 13 
لقبا. اأما الفيحاء فيخو�س النهائي الأول مرة يف تاريخه، وي�سعى بدوره لكتابة التاريخ. 

 " البلد" ت�سلط ال�سوء على نقاط القوة عند االأزرق والربتقايل.

 تاريخيًا..

 فنيا..

اأجـــواء  ــهــليل لي�س غــريــبــًا عــلــى  ال الــفــريــق 
املــبــاريــات اجلــمــاهــرييــة، فقد اأ�ــســبــح وجــوده 
متكررًا دائمًا يف املناف�سة على البطوالت، وهذا 

ما زاد متر�سه وخربته يف احل�سول عليها. 
منذ  بــطــولــة   64 خزينته  يف  ــهــلل  ال ميتلك 
على  احل�سول  وا�ستطاع   ،1957 عام  تاأ�سي�سه 
اأعوام 2020،2017،2015 كاأ�س امللك 9 مرات 

،1989،1984،1982،1980،1964.1961
 1953 عــام  تاأ�س�س  ــذي  ال الفيحاء،  فريق  اأمــا 
فلم يتح�سل على اأي بطولة �سمن الفرق املمتازة 
عام  للدوري  له  �سعود  اأول  وكــان  املحرتفة،  اأو 
من  ال�سعود  بطوالت  حقق  اأن  و�سبق  1438هـــ، 
طموح  ولديه  االأوىل،  والــدرجــة  الثانية  الدرجة 
باحل�سول  الفي�سلي  فريق  اإجنــاز  ملعادلة  كبري 
على كاأ�س امللك 2021، وتتطلع جماهريه للتتويج 

بالبطولة االأغلى؛ لت�سجل با�سم اأبناء املنطقة.  

ــهــلل املــــدرب االأرجــنــتــيــنــي  يــ�ــســرف عــلــى ال
الفنية  الدفة  لقيادة  دياز، وهو من عاد  رامون 
الــربتــغــايل جــاردمي.  اإقــالــة  بعد  ثانية  مــرة 
و�سبق لدياز قيادة اأزرق العا�سمة يف 
الفرتة من 2016 /2018 وحقق 
وكاأ�س  الـــدوري  بطولة  معه 
نهائي  اإىل  وو�ــســل  املــلــك، 
ــا  ــي ــس اآ� ــــطــــال  اأب دوري 
اأوراوا  اأمـــــام   2017

الياباين.
ــهــلل حتت   لــعــب ال
 65 ديــــــــــاز  ــــــادة  ــــــي ق
ـــاراة، انــتــ�ــســر يف  مـــب
، وتــعــادل يف 17،   42
ــات  مــواجــه  6 ــر  ــس وخــ�
 126 خللها  �سجل  فقط. 
 58 �سباكه  وا�ستقبلت  هدفا 

هدفا. 
ــــاز بــ�ــســيــطــرتــه على  ويــتــمــيــز دي
املــواجــهــات  الــلــعــب؛ حتى يف  جمــريــات 
الــتــي يــخــ�ــســرهــا تــبــقــى الــنــ�ــســبــة االأكـــــرب من 

اال�ستحواذ من ن�سيب الهلل.
ال�سربي  املــدرب  الفيحاء  فريق  يقود  فيما 

فوك رازوفيت�س �ساحب 49 عاما. 
ــدوري  ــال لـــدى رازوفــيــتــ�ــس خـــربة كــبــرية ب
الفي�سلي  قــبــل  مــن  درب  حــيــث  ــ�ــســعــودي،  ال
يف  ال�ساد�س  للمركز  وقـــاده   ،2018-2017
كاأ�س  لنهائي  �سدير  عنابي  قــاد  كما  الـــدوري، 
امللك يف نف�س املو�سم. وح�سل على لقب اأح�سن 
مدرب يف الدوري وقتها، بداأ فوك رازوفيت�س 
م�سريته التدريبية مع عدة اأندية �سربية، منها 
تدريب العملق ال�سربي بارتيزان وحقق معه 
لقب الدوري ال�سربي 2013، كما درب دينامو 
البيلرو�سي،  الدوري  لو�سافة  وقاده  مين�سك 
والوحدة  الظفرة  ناديي  رازوفيت�س  درب  كما 
قيادة  حتت  الفيحاء  فريق  وقدم  االإماراتيني. 
رائعة،  م�ستويات  رازوفيت�س  فــوك  ال�سربي 
ال�ساد�س  املركز  يحتل  اأن  خللها  من  ا�ستطاع 
يف الدوري، واأن يق�سي االحتاد من كاأ�س امللك 
يف الدور ن�سف النهائي، وانت�سر على الهلل 
وتعادل  اأ�سبوعني،  قبل  املحرتفني  دوري  يف 

معه يف الدور االأول.

 أبرز الغيابات..

كيف تأهل الهالل والفيحاء..

- نقاط القوة..

يـــعـــاين الــــهــــلل مــــن غـــيـــابـــات كــــبــــرية؛ جــــراء 
عــال،  رمت  ذات  مــبــاريــات   يف  الكثرية  امل�ساركات 
اأبطال  دوري  بطولة  يف  �سارك  حيث  توقف؛  دون 
بقية مواجهات  اآ�سيا، وا�ستطاع حتقيقها، وخا�س 
الوطني،  املنتخب  ميثلون  العبيه  وجل  الــدوري، 
النهائية،  الــعــامل  كــاأ�ــس  ت�سفيات  يف  �ــســارك  ــذي  ال
التي تاأهل من خللها االأخ�سر للمرة ال�ساد�سة اإىل 

مونديال قطر 2022.
ــان املـــبـــارك 7   لــعــب الـــهـــلل خـــلل �ــســهــر رمــ�ــس
مواجهات قوية بدءا من مواجهة ال�سباب يف ن�سف 
املجموعات  دوري  مباريات  ثم  امللك،  كاأ�س  نهائي 
ا�ستطاع  حتى  مباريات   6 لعب  حيث  االآ�سيوية، 
من"    كل  الهلل  عن  ويغيب   .16 دور  اإىل  التاأهل 
والكوملبي  كــاريــلــو  والــبــريويف  ال�سهري  �سالح 

املفرج" وهوؤالء  ومتعب  املالكي  وعبداالإله  كويلر 
حتى نهاية املو�سم. 

ويا�سر  الدو�سري  و�سامل  البليهي  علي  ويعاين 
حتتاج  اإ�سابات  من  العوي�س  وحممد  ال�سهراين 
يف  دياز  ي�سركهم  وقد  العودة،  حتى  الوقت  بع�س 

حال االحتياج لهم. 
اأمــــا مــــدرب الــفــيــحــاء فــقــد تــلــقــى �ــســدمــة قــويــة 
باإ�سابة الثنائي مالك العبداملنعم بقطع يف الرباط 
ال�سليبي، ويحتاج لربنامج علجي ميتد 6 اأ�سهر، 
وغياب املحرتف �سامويل اأو�سو حتى نهاية املو�سم 
احلايل، وقد �ساهم اأو�سو ومالك العبداملنعم يف 11 
�سجل  حيث  املو�سم؛  لهذا  للفيحاء  هدفا   11 اإحراز 
مالك 5 اأهداف و�سنع هدفني، بينما ا�ستطاع اأو�سو 

�سناعة 4 فر�س حا�سمة يف الدوري.

واجه  حيث  ب�سعوبة؛  الهلل  تاأهل 
لكن  مميزين،  العبني  ت�سم  قوية  فرقا 
الفريق االأزرق ا�ستطاع اأن يتجاوزها.. 

- يف دور 16:
بالريا�س،  الرائد  فريق  الهلل  واجه 
دون  بــهــدفــني  ينت�سر  ان  وا�ــســتــطــاع 
فريق  الفيحاء  جتــاوز  حني  يف  مقابل، 

اأبها برباعية نظيفة يف املجمعة. 

- يف ربع النهائي:
ــتــغــلــب على  ال ــحــاء  ــي ــف ال ــطــاع  ــت ــس ا�
الباطن،  حفر  يف  لهدف  بهدفني  الباطن 
ديربي  مــبــاراة  يف  الهلل  واجــه  بينما 
ينت�سر  ان  وا�ستطاع  الن�سر  العا�سمة 

عليه بهدفني مقابل هدف. 

- ن�صف النهائي:
من  ال�سباب  فــريــق  الــهــلل  اأق�سى 
للأ�سواط  احتكامهما  بعد  البطولة 
لهدف  هــدفــني  بنتيجة  ــة،  ــي ــاف االإ�ــس

بالريا�س.
بينما واجه الفيحاء نظريه االحتاد 
على  و�سعبة  فنيًا  ثقيلة  مــبــاراة  يف 
تخدم  الكرة  اأن  غري  املجمعة،  اأبناء 
اأن  الــفــهــود  وا�ــســتــطــاع  يخدمها  مــن 
مــقــابــل يف  ــهــدف دون  ب يــنــتــ�ــســروا 

املجمعة.
 7 ت�سجيل  يف  الــفــيــحــاء  جنـــح   -
اأهداف يف البطولة وا�ستقبلت �سباكه 
الهلل  ا�ستقبل  بينما  وحــيــدًا،  هدفًا 

هدفني و�سجل 6 اأهداف.

الهلل:
اللعبني  مــن  رائــعــة  كوكبة  بــوجــود  الــهــلل  يتميز 
املحليني �سمن �سفوفه، يدعمهم حمرتفون اأجانب من 

طراز عال.
 - يف حرا�سة املرمى" عبدالله املعيوف" الذي بات 
ورقة رابحة يعتمد عليها دياز، وم�سدر اأمان للفريق.

للدفاع  االأمـــان  �سمام  اأ�سبح  جــانــغ..  الــكــوري   -
الهليل ويف حال غيابه ال ي�ستطيع  دياز الثبات على 

ت�سكيلة معينة لهذا اخلط.
- يف خط الو�سط يربز اال�سم الكبري وقائد املنتخب 
اللعب  نقل  ي�ستطيع  كلعب  الفرج  �سلمان  ال�سعودي 

كيفما ي�ساء، وي�سري رمت املباراة على ح�سب نتيجتها 
وبوجوده ي�سبح اخلط االأقوى يف الفريق.

والنيجريي  الــدو�ــســري  �ــســامل  جنــد  الهجوم  -يف 
اللعب  ثم  املحرتفني.  دوري  هدايف  مت�سدر  اإيجالو 
الربازيلي برييرا وهو ا�سم كبري يف كرة القدم، لكن 
اللعب  مــن  اأف�سل  كلعب  نف�سه  يثبت  مل  االآن  اإىل 

املحلي. ما دعا دياز اإىل اإخراجه يف اأكرث من مباراة.
- الفيحاء..

- احلار�س ال�سربي فلدميري �ستويكوفيت�س يعترب 
كواحد  نف�سه  فر�س  وقد  االأجانب،  اللعبني  اأبرز  من 
من اأف�سل احلرا�س يف املو�سم احلايل، فقد كان دوما 

�سدا منيعا �سد هجمات الفرق املناف�سة. جدير بالذكر 
وقد  عاما،   38 العمر  من  يبلغ  فلدميري  احلار�س  اأن 
به،  ملعرفته  ال�سربي  املـــدرب  معه  بالتعاقد  اأو�ــســى 
بداية  �سنه  لكرب  به  االإدارة  اإقناع  يف  �سعوبة  والقى 
مو�سم  ملــدة  االإعـــارة  بنظام  وانتقل  احلــايل،  املو�سم 
ويت�سارك  ال�سربي،  بارتيزان  نادي  من  قادمًا  واحد 
احلار�س  مــع  نظيفة  ب�سباك  اخلـــروج  يف  الــ�ــســدارة 

االحتادي جروهي. 
فيعترب  تاكت�سيدي�س،  نانايوتي�س  اليوناين  اأما   -
اإ�سافة  وهــو  الو�سط،  خــط  يف  اللعبني  اأف�سل  مــن 
لفريق الفيحاء، ويتاأثر الفريق كثريا يف حال غيابه، 

وهـــو ثـــاين اأفــ�ــســل العـــب �ــســنــاعــة للعب 
ب�سناعته 9 اأهداف خلف الربازيلي برييرا 

العب الهلل.
خط  يف  فني  ثقل  �ساحب  �سيلفا..  -ريــكــاردو 

الدفاع  خط  ويربط  متوازنا،  اأداء  ويــوؤدي  الو�سط 
بالهجوم، ويعتمد عليه املدرب كثريًا.

اللعبني  اأكـــرث  مــن  اخلــيــربي..  �سامي  املــدافــع   -
ح�سب  فريقه  مــرمــى  عــن  واإبــعــادهــا  للكرة  ت�ستيتا 
من  ويعترب  املــحــرتفــني،  دوري  رابــطــة  ــاءات  اإحــ�ــس
املــدرب  ويعتمد  اخلــط  هــذا  يف  االأ�سا�سية  العنا�سر 

ال�سربي كثريًا عليه. 

- على الزقعان.. يقدم عطاء مر�سيا حتى االآن مع 
الفريق ومفتاح الهجمات التي تاأتي من اخللف.

- رامون لوبيز.. مهاجم قنا�س وخطري يف حال مل 
تتم عليه املراقبة الل�سيقة. 



جدة - خالد بن مر�ضاح
ت�����ع�����ر������ض م�������س���رح���ي���ة 
بطولة  من  "�سوبرماركت" 
وع��دد  ال��ب��ام  ح�سن  الفنان 
امل�سرح  على  ال��ن��ج��وم،  م��ن 
ووك،  ���س��ي��ت��ي  يف  ال��ع��رب��ي 
���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات م��و���س��م 
ج�����دة ح���ت���ى ي�����وم ال�����س��ب��ت 
امل���ق���ب���ل.وط���رح���ت ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���رف���ي���ه ت���ذاك���ر 
الأي��ام  م��دى  على  امل�سرحية 
الدخول  اأن  مبينة  املا�سية، 
اإب��راز  مع  فقط،  للمح�سنني 
ع��ن��د  "توكلنا"  ت��ط��ب��ي��ق 
الدخول، وكان الإقبال عليها 

كبريًا.
امل�سرحية  اأح����داث  ت���دور 

ح������������ول جم������م������وع������ة م���ن 
حاجتهم  لقت�ساء  �سوبرماركت؛  دخولهم  يتم  الأ�سخا�ض 
حدث  يحدث  وف��ج��اأة  جمتمعنا.  م��ن  ج��زءا  ميثلون  وه��م 

كارثي بو�سط املدينة فيمنع خروجهم، وهنا تبداأ الأحداث 
داخل ال�سوبر ماركت، الذي يعك�ض لنا طبيعة املجتمعات 
وم�ساكلهم الأ�سرية والقت�سادية بقالب كوميدي م�سرحي.

أخيرة
اخلمي�س 18 �سوال 1443هـ املوافق 19 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 1223648
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55 ألف عملية نسخ وكالة إلكترونية عبر »ناجز«
الريا�ض - البالد

وكالة  ن�سخ  عملية  األف   55 اإج��راء  العدل،  وزارة  اأكدت 
منذ  الإلكرونية،  ناجز  بوابة  عرب  امل�ستفيدين،  ِقبل  من 
اإطاق اخلدمة قبل نحو 100 يوم، م�سرية اإىل اأن العملية 

الواحدة ل تتجاوز دقيقتني.
وقالت الوزارة: اإن خدمة ن�سخ وكالة متّكن امل�ستفيد من 

ب�سكل  �سابقة  وكالة  ن�سخ  خال  من  جديدة  وكالة  اإ�سدار 
اإلكروين عرب بوابة ناجز لنف�ض البنود اأو الأطراف، وذلك 
للتي�سري على امل�ستفيدين واخت�سار الوقت واجلهد عليهم.

تقلي�ض  اإىل  تهدف  اخل��دم��ة  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
ال��وق��ت واجل��ه��د يف اخ��ت��ي��ار ال��ب��ن��ود واإ���س��اف��ة ال��وك��اء، 
مو�سحة اأنه ميكن ال�ستفادة من اخلدمة من خال الدخول 

 ،Najiz.sa ناجز  بوابة  يف  وكالة  اإ���س��دار  خدمة  على 
يف  ياأتي  اإلكرونًيا  وكالة  ن�سخ  خدمة  اإتاحة  اأن  موؤكدة 
اإىل  كافة  التوثيقية  اخل��دم��ات  حتويل  على  عملها  �سياق 
امل�ستفيدين  زي��ارة  اإىل  احلاجة  دون  بالكامل  اإلكرونية 
لكتابات العدل، بهدف تي�سري الإجراءات عليهم ورفع كفاءة 

العمل والأداء.

 إحباط محاوالت 
تهريب مخدرات

عرض »سوبرماركت« في موسم جدةمنزل ذكي ينقي الهواء ويضبط اإلضاءة ذاتيا

»البيئة« تفوز بجائزة الجهة 
الحكومية األفضل عالميا

الريا�ض - البالد
ج��ازان  مناطق  يف  ال��ربي��ة  ال��دوري��ات  اأحبطت 
وجنران وع�سري وتبوك، حماولت تهريب كمية 

كبرية من املخدرات املتنوعة.
وقال املتحدث الر�سمي للمديرية العامة حلر�ض 
اإحباط  مت  اإن��ه  القريني:  م�سفر  العقيد  احل��دود 
مادة  من  كيلوجراًما   )682( تهريب  حم��اولت 
كيلو  و)315(  طًنا  و)62(  امل��خ��در،  احل�سي�ض 
و)194300(  امل��خ��در،  القات  نبات  من  ج��راًم��ا 
قر�ض اإمفيتامني خمدر، والقب�ض على امل�ساركني 
متهًما،   )73( وع���دده���م  تهريبها  حم��اول��ة  يف 
اأمن  لنظام  خمالفا  و)53(  مواطًنا،   )20( منهم 
احلدود: )26( من اجلن�سية الإثيوبية و)23( من 
اجلن�سية اليمنية و)2( من اجلن�سية الباك�ستانية 
والإرت��ري��ة،  ال�سودانية  اجلن�سيتني  م��ن  و)2( 
النظامية  الإج�����راءات  وات��خ��اذ  اإيقافهم  وج���رى 
جلهة  وامل�سبوطات  وت�سليمهم  بحقهم،  الأولية 

الخت�سا�ض.

جدة - البالد
ابتكر باحثون يف جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية 
)كاو�ست(، منزل ذكيا ينقي الهواء وي�سبط الإ�ساءة ذاتيا، 
�سركات  مع  بالتعاون  وذلك  الرطوبة،  من  املياه  ينتج  كما 

البناء  ومقاولت  البتكارية  ال�ست�سارات  يف  متخ�س�سة 
والطاقة ال�سم�سية والتقنية الذكية والهند�سة املعمارية.

املائية  ال�سم�سية  الأل��واح  من  جمموعة  املنزل  وميتلك 
مياه  م��ن  ل��رات   10 اإىل   7 م��ن  توفري  يف  ت�ساعد  التي 
اجل��وي،  الغاف  رطوبة  من  امل�ستخرجة  يومًيا  ال�سرب 
جهاز  خ��ال  من  املياه  ه��ذه  على  احل�سول  للفرد  وميكن 
بنظام  امل��ن��زل  يتمتع  ك��م��ا  الأل������واح،  ب��ه��ذه  م��رت��ب��ط 
اكت�ساف الت�سرب لاإباغ الفوري عن احلوادث 
ويرتبط  امل��ن��زل،  �سكان  لها  يتعر�ض  ال��ت��ي 
ال�سوئية  الأل��ي��اف  بكابات  النظام  ه��ذا 
جميع  يف  ال�ست�سعار  اأجهزة  ووح��دات 
اأن����ح����اء امل����ن����زل. وي���وج���د ب���ه اأج���ه���زة 
والتحكم  لاإ�ساءة،  احلركة  ا�ست�سعار 
الآلية،  وال�ستائر  الذكي،  الو�سول  يف 
ب��دون طيار.  ال��ط��ائ��رات  ون��ظ��ام هبوط 
وقد ا�ستعان القائمون على املنزل برمال 
جذور  من  امل��اء  تبخر  متنع  للماء  مقاومة 
النباتات املحلية يف حديقة املنزل، ف�سًا عن 
مركب حيوي ي�ساف اإىل الغطاء النباتي؛ جلعله 

اأكرث مقاومة للظروف القاحلة.

الريا�ض - البالد
ح�سلت اململكة، ممثلة يف وزارة البيئة واملياه والزراعة، على اإجناز عاملي رفيع 
للعام  املياه  قطاع  يف  الأف�سل  احلكومية  اجلهة  جائزة  على  بح�سولها  امل�ستوى 
"قمة املياه العاملية"  2021م حول العامل، وذلك من خال م�ساركتها يف موؤمتر 
18- مايو   16 الذي ُعقدت فعالياته يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد خال الفرة 
الإ�سراتيجية  اعتماد  يف  جهودها  نظري  اجل��ائ��زة  اململكة  وحققت  اجل���اري. 
وتكامل  اجلديد،  املياه  نظام  واإ���س��دار  القطاع  هيكلة  واإع��ادة  للمياه،  الوطنية 
واإ�سراك  املبتكرة،  التمويلية  املتكاملة، واحللول  ال�سركاء، والإدارة  الأدوار بني 
الدكتور عبد  للمياه  ال��وزارة  القطاع اخلا�ض، حيث ت�سلم اجلائزة كل من وكيل 
عبد  والتخ�سي�ض  القت�سادية  لل�سوؤون  ال���وزارة  ووك��ي��ل  ال�سيباين،  العزيز 
 Global Water" "انتيليجن�ض ووتر  " جلوبال  وتقّدم  الزغيبي.  الرحمن 
"قمة املياه العاملية" �سنوًيا  Intelligence" جوائز املياه العاملية يف منتدى 
جميع  يف  املياه  �سناعة  يف  املهمة  املنتديات  اأح��د  يعد  حيث  2006م،  عام  منذ 
�سناعة  يف  الإجن��ازات  لأهم  وتقديًرا  اعراًفا  اجلائزة  متثل  فيما  العامل،  اأنحاء 
وحتلية  ال�سحي،  وال�سرف  املياه  قطاعات  يف  عدة  فئات  �سمن  الدولية  املياه 
املياه التي تدفع ال�سناعة اإىل الأمام من خال حت�سني الأداء الت�سغيلي، واعتماد 

التقنيات املبتكرة، والنماذج املالية امل�ستدامة.

الترمس يعزز المناعة 
وصحة الجهاز الهضمي

الريا�ض - البالد
يحتوي الرم�ض على العديد من الفوائد ال�سحية املختلفة، نظًرا لحتوائه على 

معادن وفيتامينات خمتلفة؛ باعتباره من عائلة البقوليات.
العالية  الغذائية  القيمة  يف  تغذية،  خلرباء  وفقًا  الرم�ض،  فوائد  اأهم  وتتمثل 
من  ملجموعة  بالإ�سافة  املفيدة،  ال��زي��وت  م��ن  والقليل  وبروتينات  األ��ي��اف  م��ن 
 Vitamin( اأ  وفيتامني  ب،  فيتامينات  مثل  والفيتامينات،  الأ�سا�سية  املعادن 
لتعزيز  واملهمة  اجل�سم  يف  حيوية  عمليات  لعدة  ال�سرورية   ،C وفيتامني   ،)A
 )Zinc( والزنك   )Mn( املنغنيز  من  لكل  م�سدرا  الرم�ض  يعترب  كما  املناعة، 
وهما معدنان مهمان ب�سكل خا�ض يف تقوية املناعة، وتعزيز ال�سحة الإجنابية، 

وتنظيم ن�ساط اجلينات.
مثل؛  م��ع��ادن  م��ن  يحويه  مل��ا  والغ�ساريف؛  العظام  �سحة  الرم�ض  وي��ع��زز 
يف  وكبريا  مهما  دورا  له  يجعل  واملنغنيز،  واملغني�سيوم  والف�سفور  الكال�سيوم 
احلفاظ  على  املغني�سيوم  يعمل  كما  ومنوها،  والغ�ساريف  العظام  �سحة  تعزيز 
على كثافة العظام ال�سحية، كما يعزز �سحة اجلهاز اله�سمي وعمليات الأي�ض، 
اأنه  كما  الع�سبي،  القولون  واأعرا�ض  الإم�ساك  من  الوقاية  يف  تناوله  وي�ساعد 
مفيد لفقدان الوزن وخ�سارته، ويعزز �سحة القلب وال�سرايني، وم�سدر مل�سادات 

الأك�سدة.

زبدة الفول السوداني 
تصيب باالرتجاع المعدي 

جدة - البالد
لفوائدها  لوجباتهم،  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  زب��دة  الكثريون  ي�سيف 
العديدة على �سحة اجل�سم، التي منها اإنقا�ض الوزن، اإل اأن لها بع�ض 

الآثار اجلانبية التي قد يت�سبب بها الإفراط يف تناولها.
تناول  اإن   :"Eat this Not that" ملوقع  وفقًا  اأط��ب��اء،  وق��ال 
الكثري من زبدة الفول ال�سوداين يت�سبب يف ظهور اأو تهيج ا�سطراب 
الرجتاع احلم�سي، اأو ما ي�سمى الرجتاع املعدي املريئي، كما توؤدي 
تف�سل  التي  الع�سات  حزمة  ا�سرخاء  اإىل  الدهنية  الأطعمة  بع�ض 
املريء عن املعدة، وت�سمح لارجتاع العك�سي حلم�ض املعدة بالزحف 

مرة اأخرى اإىل املريء.
الدهنية  لاأحما�ض  كبرًيا  م�سدًرا  ال�سوداين  الفول  زبدة  وتعترب 
وميكن  ال�سحية.  امل�سبعة  غ��ري  وامل��ت��ع��ددة  امل�سبعة  غ��ري  الأح��ادي��ة 
ت�سمى  م�سرطنة  م���ادة  ع��ل��ى  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  زب���دة  حت��ت��وي  اأن 
ينمو  الر�سا�سيات، حيث  ي�سمى  قالب  املوجودة يف  الأفاتوك�سينات 
بع�ض  واأظهرت  التعفن.  اإىل  ومييل  الأر���ض  حتت  ال�سوداين  الفول 
الأبحاث اأن حتويل الفول ال�سوداين اإىل زبدة الفول ال�سوداين ميكن 

اأن يقلل من م�ستويات الأفاتوك�سني بن�سبة ت�سل اإىل 89 %.

مهرجان األلعاب
ا  فعاليات ترفيهية متنوعة ت�ضهدها مدينة جدة هذه الأيام، نالت ر�ضا وا�ضتح�ضان الزوار، الذين اأبدوا اإعجابهم مبناطق مو�ضم جدة 2022، خ�ضو�ضً
منطقة "جدة �ضوبردوم" التي �ضهدت "انطالق مهرجان ال�ضيف لالألعاب" الأكرب من نوعه يف املنطقة الذي يجمع اأكرث من 40 عالمة جتارية عاملية 
متخ�ض�ضة يف جمال الألعاب، واأكرث من 25 ركًنا ترفيهًيا، واأ�ضهر ال�ضخ�ضيات العاملية يف جمال الألعاب. وي�ضهد املهرجان العديد من العرو�ض احلية 
والألعاب احل�ضرية، اإ�ضافة اإىل عدد من الفعاليات الرتفيهية وخيارات الت�ضوق املتنوعة، كما خ�ض�ض املهرجان عدًدا من املفاجاآت لالأطفال؛ منها لعبة 

جديدة �ضتطلق لأول مرة يف العامل على م�ضرح املهرجان.
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