مسابقة دولية في كتابة المصحف الشريف تنظمها الشئون اإلسالمية

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

تلطيف الأجواء بالغابات اال�ستوائية
جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ خالد بن مر�ضاح

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

وتنوع فعالياتها ومنا�سبتها جلميع الأعمار .وحتت �إيقاع مغاير
و�أنوار كا�شفة وواجهات ترت�سم على مالحمها تفا�صيل احلياة يف
املا�ضي ،كما ت�ستقبل برامج منطقة "جدة التاريخية" زوار مو�سم
جدة  2022بحزمة من العرو�ض والفعاليات الثقافية والتاريخية
والرتفيهية املميزة .كما ال ي�ستطيع الزائر ملنطقة " جدة جنغل "
من حب�س ده�شته ،وهو ي�شاهد الأحياء الفطرية يف موقع واحد؛
بد ًءا من الطيور والزواحف واحليوانات ال�ضارية.
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نواب في البرلمان اللبناني لـ «

300

الفي�صل يكرم الفائزين بجوائز (�آي�سف)

»:
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

�ألف �سيارة �صناعة �سعودية �سنويا
الريا�ض -البالد

�أكد وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية رئي�س
جمل�س �إدارة � �ص �ن��دوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي بندر بن �إبراهيم اخلريف ،ا�ستهداف
�صناعة �أكرث من � 300ألف �سيارة �سنو ًيا يف
مو�ضحا �أن ملف
اململكة بحلول عام ،2030
ً
�صناعة ال�سيارات يف اململكة ُيعد من امللفات

املهمة ال�ت��ي راع�ت�ه��ا الإ�سرتاتيجية الوطنية
لل�صناعة ،لت�سهم يف تطوير �سال�سل الإم��داد
للعديد من املنتجات.
وقال خالل حفل و�ضع حجر الأ�سا�س مل�صنع
�شركة لو�سد يف مدينة امللك عبدالله االقت�صادية
برابغ� :إن اململكة ت�ستهدف �صناعة ال�سيارات؛
لتغطية الطلب املحلي والت�صدير عامل ًيا

�إنهاء �سيطرة حزب اهلل الهدف التايل «السيادي»
البالد  -مها العواودة

اعترب نواب برملانيون فائزون يف االنتحابات اللبنانية� ،أن النتائج
عربت عن طموحات ال�شعب الذي يريد التخل�ص من التبعية الإيرانية،
طاحم ًا النفتاح ب�يروت على حميطها العربي؛ لتم�ضي يف االجت��اه
ال�صحيح ،بعد التخل�ص من �سيطرة "حزب الله" الإرهابي وحلفائه
على مقاليد ال�سلطة ،خ�صو�صا �أن احلزب الإجرامي �سقطت �أغلبيته
يف الربملان حتت دوي غ�ضب �شعبي ترجمه الت�صويت والعزوف
باقرتاع ير�سم خارطة مغايرة لرتكيبة امل�ؤ�س�سة الت�شريعية.

ويرى النائب الفائز يف االنتخابات عن احلزب التقدمي اال�شرتاكي
بالل عبدالله لـ"البالد"� ،أن اللبنانيني يريدون دولة مركزية وانتما ًء
وطني ًا فوق التبعيات واالرتهان للخارج ،مع خطة تعايف اقت�صادي
مبنية على التحول االقت�صادي املنتج ،م�ؤكد ًا �أن ال�صوت ال�سيادي
بتنوعه ومن خالل الدينامية اجلديدة التي دخلت �إىل جمل�س النواب
عرب الثورة واحلراك ،يجب �أن يكون حافز ًا للفرقاء؛ لتحقيق ت�سوية
داخلية خارج �إطار فر�ض القرارات� ،أو ا�ستثمار فائ�ض القوة لتوجيه
�سيا�سة الدولة اخلارجية والداخلية �إىل اجتاه معني.

من جهته ،قال النائب اجلديد يف الربملان ملحم الريا�شي لـ"البالد":
" �إن لبنان قد ي�سري �إىل بارقة �أمل يف حال اعرتف فريق املمانعة
بنتيجة االنتخابات والعمل على �إخ��راج��ه من الواقع املقيت ،و�إال
ف�إننا ذاهبون �إىل ما هو �أ�سو�أ" ،يف �إ�شارة ملا ميكن �أن يقوم به حزب
الله ،وحلفا�ؤه من �إجرام ،بينما �أكد املحلل ال�سيا�سي الدكتور �أحمد
عيا�ش� ،أن الكفة بدت راجحة مل�صلحة القوى التي تريد �إنهاء م�شروع
دويلة حزب الله ،التي تهيمن على كل امل�ستويات يف لبنان؛ ع�سكر ًيا
واقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا.

يرفع استثماراته
باليابان
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اكتئاب

البحر األمحر

إلى العائمة بجزيرة شيبارة

شوال اختراع وهمي

تبوك  -البالد

جدة ـ البالد

ي�ستمر ت�صنيع الفلل العائمة يف جزيرة
�شيبارة يف وجهة البحر الأح �م��ر ،التي
�ستكون �ضمن �أوىل ال��وج�ه��ات املتوقع
افتتاحها يف ع��ام  ,2023بينما بلغ
مطار البحر الأحمر الدويل مراحل هامة
من تطويره ،حيث من املقرر بدء رحلة
افتتاحية يف الربع ال��راب��ع من العام
احلايل.
وي �� �ض��م امل� �ط ��ار م��وق��ف � �س �ي��ارات
معزو ًال خم�ص�ص ًا ل�سيارات الطوارئ،
ف�ض ًال ع��ن منطقة انتظار للطائرات،
ت�شمل  12من�صة ط��ائ��رات م��ائ�ي��ة،
و 12من�صة طائرات رج��ال الأعمال،
و 3مهابط للطائرات املروحية مكتملة
كم�شروع �سعودي بالكامل ،وو�صل عدد
القوى العاملة يف �أعمال املطار حوايل
 2800عامل على مدار ال�ساعة؛ لت�سليم
�أع �م��ال امل ��درج ،وحر�صت ال�شركة على
و�ضع �إر�شادات �صارمة لل�صحة وال�سالمة
يف جميع �أعمال البناء يف مطارها الدويل،
وق��د جنحت يف حتقيق  7.8مليون �ساعة
عمل �آمنة حتى الآن دون وقوع �إ�صابات.
ومتا�شيًا مع �أه��داف �شركة البحر الأحمر
ل�لا��س�ت��دام��ة� ،سيكون للمطار ت�صميم �صديق
للبيئة وم�ستدام ،ومتثل ر�ؤي��ة كل من م�شروعي
البحر الأحمر و�أماال  -الوجهات ال�سياحية الفاخرة
واملتجددة يف اململكة العربية ال�سعودية.

�أك��دت وزارة ال�صحة� ،أن��ه ال يوجد اكتئاب
خا�ص ب�شهر �شوال ،مو�ضحة �أن �سوء املزاج
وتقلباته يف هذا التوقيت له عدة �أ�سباب.
و�أو���ض��ح��ت ع�بر ح�ساب «ع�����ش ب�صحة»،
املن�صة الرئي�سة للتوعية ال�صحية ب��وزارة
ال�����ص��ح��ة� ،أن ال��ن��وم غ�ير امل��ن��ت��ظ��م و���س��وء
التغذية ي�ؤديان �إىل الإ�صابة ب�سوء املزاج
وتقلباته.
ون�صحت ال��وزارة ب�ضرورة �أخذ الق�سط
الكايف من النوم مع تناول الغذاء املتوازن؛
م��ن �أج��ل �صحة نف�سية م�ستقرة وحتقيق
وقاية �أعلى من تقلبات املزاج.
ال�صحة النف�سية
وت��ع��اين الن�ساء م��ن ا���ض��ط��راب��ات امل��زاج
مب���ع���دالت �أع���ل���ى م���ن ال���رج���ال ،وم���ن خ�لال
الأبحاث التي �أجريت يف هذا املجال ،وجد
�أن الن�ساء يتجاوبن ب�شكل خمتلف ،و�أحيان ًا
لديهن �أعرا�ض خمتلفة لال�ضطرابات املزاجية،
م��ث��ل االك��ت��ئ��اب وال��ق��ل��ق وال��ع��زل��ة املجتمعية
والتهرب من حتمل امل�س�ؤوليات ،يف �إط��ار ذلك
نتناول من خ�لال املقال بع�ض العالمات الهامة
التحذيرية ال��ت��ي متيز ا���ض��ط��راب��ات امل���زاج لدى
الن�ساء ،ف����إذا تعرفت على �أي م��ن ه��ذه العالمات
التحذيرية الهامة ،فعليك �أن ال ترتدد يف طلب امل�ساعدة
من قبل الطبيب النف�سي املتخ�ص�ص للعالج.
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الإيرانيون يطالبون« رئي�سي» بالرحيل
طهران  -البالد
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تتوا�صل االحتجاجات يف ال�شوارع الإيرانية ،مطالبة برحيل
الرئي�س �إب��راه�ي��م رئي�سي وال��زم��رة احلاكمة؛ �إذ خ��رج ع�شرات
املواطنني الغا�ضبني يف تظاهرات احتجاج على ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الغذائية �أم����س (الأرب �ع��اء) ،ال�سيما يف مدينة كلبايكان
مبحافظة �أ�صفهان و�سط �إيران ،ومدينة جونقان.
ورفع املحتجون �شعار "رئي�سي اخجل ،اترك البالد وارحل"،
م��رددي��ن ه �ت��اف��ات" :املوت للديكتاتور" ،و"املدفع وال��دب��اب��ة
وال�صاروخ لن تنفع بعد اليوم" ،داعني �إىل رحيل "نظام املاليل"،
يف وق��ت �أر��س�ل��ت ال�سلطات الأم�ن�ي��ة �أ�سلحة ثقيلة م��ن دب��اب��ات
ومدرعات �إىل جونقان مبحافظة جهارحمال وبختياري جنوب
غرب البالد .ويعي�ش �أكرث من ن�صف �سكان �إيران البالغ عددهم 82
مليون ن�سمة حتت خط الفقر ،ما �أ�شعل �شرارة الغ�ضب ،خ�صو�ص ًا

بعد خف�ض احلكومة الدعم على القمح امل�ستورد وزيادة
الأ�سعار  % 300ملجموعة من ال�سلع الغذائية القائمة
على الطحني ،يف وق��ت ،يبلغ معدل الت�ضخم الر�سمي
يف �إيران نحو  ،% 40بينما يتجاوز  % 50يف بع�ض
التقديرات.
وفيما تتوا�صل التظاهرات يف ع��دة م��دن �إيرانية
اح �ت �ج��اج � ًا ع�ل��ى ت ��ردي الأو�� �ض ��اع املعي�شية� ،أف ��اد
م�ستخدمو في�سبوك و�إن�ستغرام بحذف من�شوراتهم
على هذين املوقعني ،طبقا لـ"بي بي �سي" فار�سي.
وتوقع التقرير تنفيذ عملية "ت�سلل" عرب �شركة
م�س�ؤولة ب�شكل �أ�سا�سي عن التعامل مع املحتوى
يف �إن�ستغرام وفي�سبوك ،يحركها امل�لايل ملنع
تو�سع االحتجاجات.

محليات
2
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ا�ستقبل رئي�س املحكمة العمالية بجدة

الفيصل يكرم الفائزين بجوائز (آيسف )2022

جدة  -البالد

ا�ستقبل الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني
ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة يف مقر الإم��ارة
بجدة �أم�س ،رئي�س املحكمة العمالية بجدة ال�شيخ
�أحمد الزهراين.
وا�ستمع �سموه �إىل نبذة عن �أعمال املحكمة ودورها
يف تنظيم العالقات ما بني العامل و�صاحب العمل،
وتطبيق �أحكام اللوائح والقوانني التي تنظم هذه
العالقة �إىل جانب النظر يف حقوق العمال وواجباتهم
والق�ضايا التي تتعلق بالأجور وعقود العمل.
من جهة ثانية ،كرم الأمري خالد الفي�صل� ،أم�س ،طالب
وطالبات تعليم مكة املكرمة وجدة الفائزين بجوائز
م��ع��ر���ض ري��ج��ي��ن�يرون ال����دويل ل��ل��ع��ل��وم والهند�سة

أمير الشرقية يدشن مبادرة " عون"

(�آي�سف  ،)2022ال��ذي �أق��ي��م يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية خالل الفرتة من � 7إىل  13مايو اجلاري.
وهن�أ �سموه الطلبة والطالبات الفائزين وهم" الطالبة
مودة عمر من تعليم مكة التي ح�صدت املركز الثالث
يف جمال العلوم االجتماعية وال�سلوك ،ومن تعليم
جدة الطالب يو�سف خوجة الذي فاز بجائزة خا�صة،
والطالبة رفاء قن�ش احلا�صلة على املركز الرابع يف
جمال التقنيات الهند�سية ،نظري هذا الإجناز العاملي،
م�ؤكدا �سموه �أهمية موا�صلة النجاحات مبا يُ�سهم يف
نه�ضة الوطن.
وعبرّ الطالب والطالبات الفائزون عن �شكرهم للأمري
خالد الفي�صل على هذه اللفتة التي �سوف يكون لها
�أثرها البالغ يف نفو�سهم ،وحافز ًا لهم لبذل املزيد من

اجلهد ،و�صو ًال حل�صد املزيد من اجلوائز ،ورفع علم
اململكة عالي ًا يف املحافل العلمية العاملية.
اجلدير بالذكر� ،أن معر�ض �آي�سف هذا العام ا�ستقطب
�أك�ث�ر م��ن  2000م�����ش��ارك م��ن طلبة التعليم ال��ع��ام،
ميثلون �أكرث من  85دولة ،وتعد هذه امل�شاركة الـ16
للمملكة على التوايل يف معر�ض �إنتل �آي�سف ،حيث
ب���د�أت م�شاركتها منذ ع��ام 2007م� ،ضمن برنامج
�سنوي تنظمه م�ؤ�س�سة "موهبة" ،بال�شراكة مع
وزارة التعليم ،وح�صل الطالب ال�سعوديون خالل
امل�شاركات ال�سابقة على  83جائزة ،منها  53جائزة
ك�ب�رى ،و 30ج��ائ��زة خ��ا���ص��ة ،كما ق��دم��ت امل�ؤ�س�سة
جوائز دولية �سنوية خا�صة يف امل�سابقة لطالب من
 20دولة.

�أ�شاد بجهود الطلبة املبتكرين

أمير القصيم يرعى معرض "مبتكر "2022
بريدة  -البالد

الدمام  -البالد

د�شن الأم�ير �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أم�ير املنطقة
ال�شرقية مبادرة " عون" ،التي �أطلقها فرع وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية باملنطقة بالتعاون مع الهيئة
ال�سعودية للمحامني وجمموعة م��ن املحامني املعتمدين
يف املنطقة .و�أ�شاد �سموه بهذه املبادرة التي تقدم العون
ال��ق��ان��وين لغري ال��ق��ادري��ن ،وف��ق �آل��ي��ة ت��ه��دف ل��ل��دف��اع عنهم
واحلفاظ على حقوقهم ،م�شريا �إىل �أنها مبادرة من املبادرات
اخلريية التي يتكاتف فيها �أف���راد املجتمع لتقدمي العون

وامل�ساعدة ملن يحتاجها ،م�ؤكدا العمل على �إحقاق احلق
وت�سليم احلقوق لأ�صحابها وحتقيق العدالة الناجزة .ومت
خ�لال التد�شني تقدمي عر�ض مرئي عن امل��ب��ادرة و�أهدافها
يف تقدمي التوعية واال�ست�شارات القانونية الهاتفية ،من
خالل و�سائل ات�صال حمددة و�إع��داد �صحائف �أمام النيابة
العامة �أو املحاكم مبختلف درجاتها ،مع فتح فر�ص تطوعية
للمحامني لتقدمي �إحدى اخلدمات امل�شار �إليها ،ون�شر الوعي
القانوين وثقافة احرتام القانون للفئات امل�ستهدفة من خالل
و�سائل االت�صال املتاحة.

رع��ى الأم�ير الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود
بن عبد العزيز �أمري منطقة الق�صيم �أم�س ،معر�ض
"مبتكر  ،"2022ال��ذي تنظمه جامعة الق�صيم،
بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور عبد الرحمن بن
حمد ال���داود ،وع��دد من مديري اجلهات احلكومية
ب��امل��ن��ط��ق��ة ،ووك��ل�اء و�أع�����ض��اء جمل�س اجل��ام��ع��ة ،
وجتول �سموه على الأرك��ان املتنوعة التي حتتوي
على م�شاركات من  13جهة و 134ابتكارًا ،ميكن
حت��وي��ل ابتكاراتهم و�أف��ك��اره��م �إىل منتجات ذات
م��ردود اقت�صادي وتنموي ،م�شيدًا بجهود الطلبة
املبتكرين حتت قبة اجلامعة.
و�أكد �سموه �أن املبتكرين واملبتكرات ميثلون �صرحً ا
م��ن ���ص��روح ه��ذا ال��وط��ن ومفخرة للجميع ،رافعا
التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن  -حفظهما الله  -على املنجز الكبري يف "
�آي�سف " الذي ح�صل عليه طالب وطالبات اململكة،
واق�ترح معر�ضا دائما يف املركز العلمي للق�صيم؛
ليربز كل ما قام به �أبناء وبنات الوطن ب�صفة عامة

احلوار �صورة م�شرقة للوعي الوطني

المملكة أرض التسامح والتعايش
جتاه ال�شعوب والثقافات املختلفة ،رغبة يف
الريا�ض -البالد
ت��ت��م�� ّي��ز امل��م��ل��ك��ة ب��ك��ون��ه��ا �أر����ض��� ًا للت�سامح بناء عالقات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
والتعاي�ش بني �أف��راد جمتمعها ومكوناتها �سليمة على ال�صعيد الدويل �أي�ض ًا.
االجتماعية ،وحتقق ذلك من خالل مكانتها ثوابت وطنية
الثقافية والدينية واالقت�صادية ،وتنوعها ومنذ انطالقته يف � 4أغ�سط�س  ،2003عمل
الفكري ،وطبيعة عالقاتها الدولية� ،إدراك�� ًا مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني على
م��ن��ه��ا �أن ال��ت��ع��اي�����ش �آل���ي���ة لإر����س���اء �أ���س�����س تر�سيخ قيم التنوع والت�سامح والتعاي�ش،
اال�ستقرار والتنمية والعي�ش امل�شرتك ،كذلك ان��ط�لا ًق��ا م��ن ر�ؤاه وت��وج��ه��ات��ه احل��ال��ي��ة
القبول ب��الآخ��ر املختلف ،الذين يزورونها وامل�ستقبلية ،التي تهدف �إىل احلوار الب ّناء
ك���وج���ه���ة ع���م���ل م����ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات لوطن مزدهر ،ح�سب ر�ؤيته التي تبناها
والأدي������ان ،وه���ي يف ت��وا���ص��ل م�ستمر مع لتكون حم��ور ًا رئي�س ًا لتطلعاته و�أهدافه
ال�شعوب العربية والإ�سالمية ،ومع امل�سلمني وبراجمه امل�ستقبلية ،كما د�أب املركز على
الذين يزورونها من خمتلف اجلن�سيات للحج تنظيم و�إقامة باقة منوعة من الفعاليات
جت�سد وت�ترج��م دوره يف
والعمرة على اختالف م�شاربهم ومذاهبهم .املختلفة التي
ّ
وقد ترجمت اململكة هذه اجلهود ب�إر�سائها تكري�س وتعزيز قيم التعاي�ش املجتمعي
م���ب���ادئ ال��ت��ع��اي�����ش واحل������وار يف ال��داخ��ل يف �إطار الثوابت الوطنية وتعميقها من
و�أط��رت ذل��ك ،من خ�لال �إن�شائها ملركز امللك خ�لال احل���وار ال��ف��ك��ري ال��ه��ادف ،بعد �أن
عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يهدف لن�شر ق��دم م��ا ميكن و�سمه بـ"الرثاء احل��واري
ثقافة احلوار وتعزيز التعاي�ش يف املجتمع املعريف" الذي جنح خالله يف تعزيز ثقافة
املحلي ،حيث ال يخفى على �أح��د �أن اململكة التنوع و�إدارة االختالف وحتقيق ال�سالم
ت�أ�س�ست على م��ب��ادئ الت�سامح واالنفتاح وال���وق���وف ب��ح��زم يف وج���ه ك��ل م��ا يهدد

ال��وح��دة الوطنية ،مبا يتوافق مع ر�ؤي��ة
اململكة 2030م.
ووف���ق��� ًا لإ���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه احل����واري����ة ،نظم
ع����دد ًا م��ن ال��ل��ق��اءات احل���واري���ة وال��ف��ك��ري��ة
وور����ش العمل ال��ت��ي ناق�ش خاللها ق�ضايا
وطنية متعددة ،مب�شاركة خمتلف ال�شرائح
والفئات االجتماعية والعمرية ،وبح�ضور
�أغ��ل��ب امل���ؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة والتعليمية
الفاعلة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،واقف ًا
على م�سافة واح���دة ب�ين خمتلف الأط��ي��اف
ال��ف��ك��ري��ة؛ ج��اع�ل ًا امل��واط��ن��ة �أ���س��ا���س�� ًا ترتكز
عليه جميع الفئات االجتماعية ،داعي ًا دائم ًا
�إىل �أن ي�����ص��ل احل����وار �إىل حت��ق��ي��ق م��ب��د�أ
اح�ترام ال��ر�أي وال��ر�أي الآخ��ر ،والإع�لاء من
قيم الت�سامح ،و�صو ًال �إىل حتقيق التالحم
الوطني ومتتني �أوا�صر التفاعل االجتماعي
بني خمتلف ال�شرائح الوطنية ،مقدم ًا بذلك
�صورة م�شرقة حمفزة لقراءة الوعي الوطني
وحتوالته ،وحمفزة لتفهم ما يحدثه احلوار
م��ن �أث���ر �إي��ج��اب��ي على تفاعل ح��رك��ة العقل
ال�سعودي مبختلف رموزه ،وتوجهاته.

واملنطقة ب�صفة خا�صة واملخرتعات لكل زائر.
وكرم �سمو الأمري في�صل بن م�شعل اجلهات امل�شاركة
باملعر�ض ،وع��ددا من املبدعني الذين ح�صلوا على

جوائز حملية ودولية باجلامعة خالل عام 2020
حتى عام 2022م� ،إ�ضافة �إىل تكرمي �أ�صغر مبتكر
ومبتكرة �شاركوا باملعر�ض.

خفض االنبعاثات الكربونية في مشاريع التحلية
الريا�ض  -البالد

�أكد حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��ل��ه ب��ن �إب��راه��ي��م ال��ع��ب��دال��ك��رمي،
تطلعات اململكة وطموحاتها الكبرية لإي��ج��اد
حلول للمخاطر التي تهدد الب�شرية يف جمال
تزايد الطلب على املياه.
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمته االفتتاحية مل�ؤمتر القمة
العاملية للمياه يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد،
بح�ضور خرباء وخمت�صني يف جمال قطاع املياه
من جميع دول العامل ،ومب�شاركة من �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى مملكة �إ�سبانيا عزام بن
عبدالكرمي القني.
و�أو�ضح �أنه قبل العام 2024م �ستحقق "التحلية"
خف�ضا يف االنبعاثات الكربونية ،مبا يعادل 34
مليون طن �سنويًا كجزء من �إ�سهامها يف حتقيق م�ستهدفات
ر�ؤي���ة اململكة  ،2030ومب��ا يتوافق م��ع م��ب��ادرة ال�سعودية
اخل�ضراء وطموحاتها ،من خالل تطبيق �أعلى و�أف�ضل املعايري
العاملية يف جميع منظوماتها الإنتاجية متبنني روح االبتكار
يف هذه الرحلة؛ بهدف احلد من االنبعاثات الكربونية والأثر
الإيجابي على البيئة ،وذلك �ضمن جهود اململكة وفق �أحد �أهم
مبادئها وهو اال�ستدامة .و�أ�شار �إىل �أن جهود اململكة احلثيثة
كانت م�ستمرة وجريئة يف توظيف التقنيات ال�صديقة للبيئة

يف املنظومات الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإجنازات القيا�سية
يف جمال خف�ض االنبعاثات الكربونية ،م�ؤكد ًا �إخراج التحلية
ملنظومتي �إنتاج يف ج��دة بعد  30عاما من ت�شغيلها بكفاءة
عالية ،كانتا تعمالن بتقنية التنا�ضح العك�سي وب�سعة �إنتاج
تبلغ  60.000م 3من املياه املحالة يومي ًا لكل واحدة منهما،
الفت ًا النظر �إىل ا�ستمرار "التحلية" يف ا�ستخدام �أف�ضل فر�ص
االب��ت��ك��ار الهند�سي بالت�شارك وق��ي��ادة التغيري م��ع م�ص ّنعي
املكونات الأ�سا�سية يف �سبيل خف�ض املزيد من ا�ستهالك الطاقة
وخف�ض ا�ستهالك املواد الكيميائية.

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

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -
حفظه الله  -على �إقامة امل�سابقة الدولية
يف كتابة امل�صحف ال�شريف� ،شهر �شعبان
املقبل  -مب�شيئة الله  -حتت �إ�شراف وتنظيم

وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد
ممثلة مبجمع امل��ل��ك ف��ه��د لطباعة امل�صحف
ال�شريف يف املدينة املنورة.
وبهذه املنا�سبة ،رفع وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد ،امل�شرف العام على جممع
امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،الدكتور

عبد اللطيف بن عبد العزيز �آل ال�شيخ ،ال�شكر
واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو
ويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -ملا يوليانه
من عناية خا�صة واهتمام كبري بكتاب الله ،عز
وجل ،طباع ًة ون�شر ًا وتعليم ًا.
و�أو����ض���ح �أن امل�����س��اب��ق��ة ت��ه��دف �إىل �إت��اح��ة

الفر�صة للمتميزين يف كتابة القر�آن الكرمي
من اخلطاطني املهرة ،وم�شاركتهم يف كتابة
كرمي يحمل ا�سم امل� ِ ّؤ�س�س ،رحمه الله،
ٍ
م�صحف ٍ
مع تبادل اخلربات والأفكار بني اخلطاطني،
م�شري ًا �إىل �أنه �سيتم الإعالن قريب ًا عن �شروط
امل�سابقة و�ضوابطها ومراحلها.

قائدا «الجوية» و «المشتركة» يلتقيان الوفد القطري
الريا�ض  -وا�س
ا�ستقبل �سمو قائد القوات اجلوية الفريق الركن تركي بن
بندر بن عبدالعزيز� ،أم����س ،بقيادة ال�ق��وات اجل��وي��ة ،قائد
القوات اجلوية الأمريية القطرية ،اللواء الركن الطيار جا�سم
بن حممد املناعي والوفد املرافق له.
وجرى خالل اال�ستقبال مناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك.
ويف ختام اللقاء ،مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
كما التقى قائد القوات امل�شرتكة نائب رئي�س هيئة الأركان
العامة الفريق الأول الركن مطلق بن �سامل الأزمي��ع ،بقائد
القوات اجلوية الأمريية القطرية اللواء الركن طيار جا�سم
ب��ن حممد امل�ن��اع��ي .وج��رى خ�لال اللقاء ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
الودية والأخوية� ،إىل جانب مناق�شة عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ضر اللقاء الأم�ير الفريق الركن
تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات اجلوية امللكية
ال�سعودية ،وعدد من كبار ال�ضباط من اجلانبني.

الشورى يطالب بتزويد «رأس الخير» باإلسكان والتعليم
جلنة التعليم والبحث العلمي ب�ش�أن التقرير
الريا�ض  -البالد
طالب جمل�س ال�شورى -ع�بر االت�صال املرئي ال�سنوي للمركز الوطني للتعليم الإل��ك�تروين،
خ�لال جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني من ويف نهاية املناق�شة طلب رئي�س اللجنة منحها
�أعمال ال�سنة الثانية للدورة الثامنة برئا�سة نائب
ال�سلمي-
رئي�س املجل�س الدكتور م�شعل بن فهم ُ
الهيئة امللكية للجبيل وينبع بالعمل على �إعادة
ت�أهيل �أو �إحالل البنية التحتية ومرافق الهيئة
يف مدينتي اجلبيل وي��ن��ب��ع ،داع��ي��ا يف ق��راره
الهيئة مب�شاركة القطاع اخلا�ص تهيئة مدينتي
ر�أ�س اخلري وجازان ب�إن�شاء اخلدمات واملرافق
الأ�سا�سية (الإ���س��ك��ان ،والتعليم ،وال�صحة)؛
جلذب الأيدي العاملة من املواطنني.
�إىل ذل��ك انتقل املجل�س ملناق�شة م��ا تقدمت به

1000

تبوك -البالد
تنظم ن�ي��وم ،ممثلة ب� ��إدارة امل�س�ؤولية
االجتماعية ،بالتعاون مع جامعة تبوك،
ملتقى "�شركاء نيوم للتوظيف "2022
لتقدمي �أكرث من  1000فر�صة وظيفية
متاحة مب�شاركة ع��دد من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املحلية والعاملية.
وي �ه��دف امل�ل�ت�ق��ى ،ال ��ذي ي�ق��ام يف مقر
جامعة تبوك خالل الفرتة من � 25إىل
 26مايو� ،إىل توفري فر�ص عمل جديدة
لأب �ن��اء منطقتي ن�ي��وم وت �ب��وك يف 15
�شركة حملية وعاملية من �شركاء نيوم
يف خمتلف القطاعات.
وي���ش�ت�م��ل امل�ل�ت�ق��ى ع�ل��ى جم�م��وع��ة من
الأن �� �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات ،ي �ت��م خ�لال��ه
ا�ستقبال طلبات التوظيف مبا�شرة،
مم��ا �سي�سهم يف زي ��ادة ال�ت�ف��اع��ل بني
املتقدمني وبني جهات التوظيف.
ك�م��ا ��س�ي�ت��م ع��ر���ض � �ش��واغ��ر وظيفية
للخريجني اجل��دد والفنيني و�أ�صحاب
اخل�ب�رة ،حيث �ستتوا�صل ال�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات خ�ل�ال امل�ل�ت�ق��ى ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر م��ع احل �� �ض��ور م��ن امل�سجلني
وامل� ��ر� � �ش � �ح �ي�ن لإج � � � � ��راء امل� �ق ��اب�ل�ات
ال�شخ�صية.
وت�سعى نيوم ،من خالل �إ�سرتاتيجيتها
ل�ل�م���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وب��راجم�ه��ا
ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة� ،إىل مت� �ك�ي�ن ال� �ط�ل�اب
واخلريجني من الو�صول �إىل �أهدافهم
حمرك
واال�ستفادة من طاقاتهم ليكونوا ّ
النمو امل�ستدام ملجتمع نيوم واململكة

مزيد ًا من الوقت لدار�سة امللحوظات واملرئيات جل�سة قادمة.
جتاه التقرير ال�سنوي للمركز الوطني للتعليم كما ناق�ش املجل�س يف ذات اجلل�سة تقرير جلنة
الإلكرتوين قبل العودة بتو�صياتها النهائية يف التجارة واال�ستثمار ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للمركز ال�سعودي لالعتماد ،ال��ذي قدمه رئي�س
ال��ل��ج��ن��ة ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ت��خ��ي��ف��ي .وب��ع��د ط��رح
ت��ق��ري��ر اللجنة وت��و���ص��ي��ات��ه��ا للمناق�شة طالب
ع�ضو املجل�س الدكتور عبد الله النجار ،تبني
املركز �آل��ي��ات لدعم ومتكني وت�شجيع ا�ستثمار
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ت�أ�سي�س م��راك��ز خلدمات
ت��ق��ومي امل��ط��اب��ق��ة واالع��ت��م��اد ف��اع��ل��ة وم��وث��وق��ة
ومعتمدة دول��ي��ا ،متكنها م��ن ت��ق��ومي ومطابقة
املنتجات واخلدمات وفقا للمتطلبات الأ�سا�سية
للموا�صفات الوطنية والدولية.

كلمة

قيم التعايش
ع���ل���ى م������دى ت���اري���خ���ه���ا ،حت��ر���ص
اململكة على تطبيق ون�شر احل��وار
والت�سامح؛ كقيم �إ�سالمية و�إن�سانية
�أ���ص��ي��ل��ة ،متثل م��رت��ك��زات �أ�سا�سية
ل��ل��ت��ع��اي�����ش ب�ي�ن �أب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع،
ولعالقات التعاي�ش بني ال�شعوب،
ول��ط��امل��ا مت��ي��ز ه���ذا ال��وط��ن بكونه
�أمن��وذج��ا ل��ه��ذه امل��ب��ادئ الرا�سخة،
م�ترج��م��ا م��ك��ان��ت��ه ،وث�����راء ت��ن��وع��ه
ال��ف��ك��ري ،ودوره يف دع���م ج�سور
ال���ت���وا����ص���ل ال���ع���امل���ي ،ي��ق��ي��ن��ا ب����أن
التعاي�ش �أحد �أهم �أ�س�س اال�ستقرار
والتنمية والعي�ش امل�شرتك ،ويقدم
م��ث��اال ح��ي��ا وم��ت��ج��ددا يف توا�صله
امل�ستمر مع خمتلف اجلن�سيات للحج
وال��ع��م��رة ع��ل��ى اخ��ت�لاف م�شاربهم
ومذاهبهم ،و�أي�ضا مواقفه الإن�سانية
النا�صعة على امتداد املعمورة دومنا
ت�صنيفات.
ه��ذا النهج احلميد للمملكة يدعمه
م���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار
الوطني بر�سالته الوطنية احل�ضارية
يف تعزيز ثقافة التعاي�ش املجتمعي،
يف�إطار الثوابت الوطنية وتعميقها
بالرثاء احلواري املعريف والتالقي
ال��ف��ك��ري ع��ل��ى ق��وا���س��م وم�شرتكات
را�سخة ،وال��وق��وف بحزم يف وجه
كل من يهدد الوحدة الوطنية؛ مبا
ي��ت��واف��ق م��ع ر�ؤي���ة اململكة ،2030
واحل���ر����ص ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق ال��ت�لاح��م
ومتتني �أوا�صر التفاعل االجتماعي
يف ���ص��ورة م�شرقة حم��ف��زة للوعي
الوطني ،بالتوازي مع دعم احلوار
احل���������ض����اري ال���ع���امل���ي واجل����ه����ود
الأممية يف هذا ال�ش�أن لن�شر ال�سالم
واال�ستقرار بني ال�شعوب.

وظيفة في ملتقى شركاء مركز الملك سلمان يواصل مساعداته
نيوم للتوظيف
الريا�ض  -البالد

يف �آن واح��د ،ومبا يحقق م�ستهدفات
برنامج تنمية القدرات الب�شرية؛ �أحد
برامج "ر�ؤية اململكة ."2030
وت �ت �م �ث��ل امل� �ه ��ام ال��رئ �ي �� �س��ة لإدارة
امل �� �س ��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة يف متكني
�أف��راد املجتمع عرب تزويدهم بالفر�ص
املنا�سبة من خالل �إ�سهامات ومبادرات
ن��وع�ي��ة ت�ت��واف��ق م��ع م�ستهدفات نيوم
و"ر�ؤية اململكة "2030؛ �إذ ي�ضاف

ه ��ذا احل ��دث �إىل م�ن�ظ��وم��ة امل���ش��اري��ع
وال�ب�رام��ج االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي �أطلقتها
ن �ي��وم ل�صنع الأث� ��ر االج �ت �م��اع��ي ل��دى
�أف ��راد و�أ� �س��ر منطقتي ن�ي��وم وت�ب��وك،
ال�ت��ي �أ��س�ه�م��ت م��ن خ�لال�ه��ا يف توفري
م�ئ��ات ف��ر���ص العمل وامل�ن��ح التعليمية
وب��رام��ج االب �ت �ع��اث وال �ت��دري��ب وخلق
العديد من اال�ستثمارات املتنوعة يف
ريادة الأعمال.

وا���ص��ل��ت ال��ع��ي��ادات ال��ط��ب��ي��ة املتنقلة
ال��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأع��م��ال الإن�سانية يف خميم وعالن
ل��ل��ن��ازح�ين مب��دي��ري��ة ح��ر���ض ال��ت��اب��ع��ة
ملحافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية،
وا�ستفاد من العيادات خالل �شهر �أبريل
2022م 554 ،فردًا ،حيث راجع عيادة
ع�ل�اج وم��ك��اف��ح��ة الأم���را����ض الوبائية
 39م�ستفيدًا ،وق�سم ال��ط��وارئ 146
�شخ�صا،
م�ستفيدًا ،وعيادة الباطنية 66
ً
ً
وعيادة ال�صحة الإجنابية  17مري�ضا،
���ص��رف��ت الأدوي�����ة ل��ـ  277ف���ردًا،
فيما ُ
وراج��ع عيادة اجلراحة والت�ضميد 9
�أف���راد ،وق�سم التوعية والتثقيف 24
م�ستفيدًا.
ويف جمال اخلدمات املرافقة فقد راجع
ً
مري�ضا،
ق�سم اخلدمات التمري�ضية 78
و ُنفذت � 8أن�شطة للتخل�ص من النفايات
ووزّع م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأع��م��ال الإن�سانية �أم�س� 523 ،سلة
غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ف��ئ��ات امل��ح��ت��اج��ة مب��دي��ري��ة
ال�شمايتني يف حمافظة تعز ،ا�ستفاد
منها  3.138فردا.
وي����أت���ي ذل���ك يف �إط����ار اجل��ه��ود التي
تقدمها اململكة ممثلة باملركز للتخفيف
م��ن م��ع��ان��اة ال�شعب اليمني ال�شقيق
وتلبية احتياجاته الغذائية الأ�سا�سية .
كما وزع املركز � 1.200سلة غذائية
للأ�سر املحتاجة واملت�ضررة يف مدينة
�أب�شا مبحافظة واره بجمهورية ت�شاد،
ا�ستفاد منها  7.200فرد.
وي�أتي ذل��ك يف �إط��ار اجلهود الإغاثية
والإن�سانية التي تقدمها اململكة ممثلة

باملركز للعديد م��ن ال���دول وال�شعوب
املحتاجة واملت�ضررة.
كما وزع املركز � 1.200سلة غذائية
يف منطقة عيل �أفوين ب�إقليم �سناج يف
�صوماليالند ،ا�ستفاد منها  7.200فرد .
يف ال�سياق ،وزّع مركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة والأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة �أم�����س,
� 1.200سلة غذائية للمحتاجني مبدينة

ج�لال �آب���اد يف حمافظة ننجرهار يف
�أفغان�ستان ،ا�ستفاد منها  7.200فرد،
�ضمن م�شروعات دع��م الأم��ن الغذائي
يف �أنحاء العامل .
وي�����أت����ي ذل����ك يف �إط������ار امل�����س��اع��دات
الإن�سانية والإغاثية املقدمة من اململكة
ممثلة باملركز لتعزيز الأمن الغذائي يف
الدول وال�شعوب املحتاجة.
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تخريج  18من ذوات الهمم في جامعة المؤسس  ..الطالبات لـ

:

نخطو بثقة نحو المستقبل
جدة  -جنود عبد اهلل النهدي

�شهد �شطر الطالبات يف جامعة امللك عبد العزيز ،حفل تخريج الطالبات من ذوات الإعاقة ،الذي نظمه مركز الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باجلامعة.
 احلفل �أقيمو�سط ح�ضور عدد من من�سوبات اجلامعة والطالبات من جميع التخ�ص�صات؛ لالحتفال مع ذوات الهمم ،حيث مت تكرمي الطالبات
يف هذه االحتفالية .مديرة مركز الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة "منرية ال�سلمي" �أو�ضحت �أن احلفل ت�ضمن تخريج  18طالبة يف تخ�ص�صات
خمتلفة ،متثلت يف علم النف�س ،وعلم االجتماع ،والقانون ،و�إدارة عامة ،و�إعالم ،ودرا�سات �إ�سالمية.
من جهتها� ،أو�ضحت وكيلة ق�سم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة الدكتورة " �أندنو�سيا خالد ح�سون" �أن
اخلريجات مبثابة زهرات العطاء ويعربن نحو
امل�ستقبل بكل ف��رح وث �ق��ة ،م�ع�برة ع��ن تهنئتها
للطالبات و�أ�سرهن بالتخرج من ال�صرح التعليمي
الكبري ،الفتة �إىل �أن اململكة حر�صت على متكني
املر�أة وفقا للر�ؤية  ،2030معربة يف الوقت نف�سه
عن عظيم �شكرها وتقديرها لفريق العمل من
من�سوبات عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطر الطالبات
امل�شاركات يف جناح هذه الفعالية.
يف ال�سياق نف�سه ،ع�برت امل�س�ؤولة امل�ساندة
االج�ت�م��اع�ي��ة مب��رك��ز الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
ب��اجل��ام�ع��ة �أ� �ش �ج��ان الغامدي" بقولها  ":ه��ذه
امل�ن��ا��س�ب��ة اجل �م �ي��ع ك ��ان ي�ن�ت�ظ��ره��ا ل�ي����س فقط
اخل��ري �ج��ات ف�ح���س��ب ،ب��ل امل��وظ �ف��ات لأن ه��ذه
املنا�سبة تعترب �إ�ضاءة 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�ستطردت بقولها :نرى اجلميع �سعيدا يف هذه

األرصاد لـ

االحتفالية؛ الأمهات والطالبات ،ومن هذا املنطلق
�أعرب عن �شكري لأمهات الطالبات و�أ�سرهن.
اخلريجة " ب�سمة عبد الله الغامدي" تخ�ص�ص
�إدارة م�ست�شفيات ،قالت :م�شاعري الآن مبثابة

�سحابة م�شعة وت�ضيء ،وكلي فرحة مبنا�سبة
ال �ت �خ��رج ،و�أ� �ش �ك��ر ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذا احل�ف��ل،
و�أن �� �ص��ح ك��ل ط��ال��ب وط��ال �ب��ة ب��اجل��د وامل �ث��اب��رة
وتخطى كل ال�صعاب ،و�أن ال يدعوا �أى عوائق
تقف �أمام تفوقهم الدرا�سي.
و�أط �م��ح م�ستقبال� ،أن �أ��ش�غ��ل من�صب م��دي��رة
م�ست�شفى ،الف �ت��ة �إىل �أن �ه��ا ت�ع�بر ع��ن �شكرها
لوالديها ،اللذين يدعمانها للح�صول على درجة
املاج�ستري يف تخ�ص�صها.
من جهتها ،قالت اخلريجة " عائ�شة �أبو عقيل"
من كلية االت�صال والإعالم ق�سم العالقات العامة:
�أعي�ش يف فرح دائم مبنا�سبة تخرجي ،و�أ�شكر كل
من �ساندين حتى و�صلت لهذه اللحظة ،و�أن�صح
كل من ال يزال يريد �أن يكمل م�سريته اجلامعية
بعدم الي�أ�س وال�سعي والكفاح لتحقيق الهدف.
وع�برت "�صاحلة علي حمدي" وال��دة اخلريجة
عائ�شة عن �سعادتها بتخرج ابنتها مقدمة �شكرها
ملن�سوبي اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى دع�م�ه��م الب�ن�ت�ه��ا؛ لأن
تخرجها يعترب �أجمل اللحظات يف حياتها.

:

ارتفاع الحرارة وموجة غبار االثنين القادم

«المستوى األخضر»

في أجهزة التكييف يوفر الطاقة

البالد  -مها العواودة

حذر حملل الطق�س يف املركز الوطني
للأر�صاد ،عقيل العقيل من ارتفاع �شديد
يف درج��ات احل��رارة �ست�شهده مناطق
متفرقة يف اململكة يوم االثنني القادم.
حيث تعاود الرياح ال�شمالية وال�شمالية
الغربية ن�شاطها ب�سرعة� ٥٠إىل ٦٠
ك��ي��ل��و م�ت�را يف ال�����س��اع��ة م����ؤث���رة على
احلدود ال�شمالية.
وا���ض��اف ح��دي��ث��ه لـ" البالد" :ن�شاط
ال��ري��اح الن�شط يف �صحراء ال��ع��راق،
على �إث��ر نتوقع عا�صفة رملية �أخ��رى
يف نف�س ال��ي��وم �ست�ؤثر على مناطق
عدة؛ منها احلدود ال�شمالية ،واجلوف
وحائل والريا�ض وال�شرقية.
كما �أو�ضح �أن �أ�سباب ارتفاع احلرارة
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا م��ن��اط��ق وا���س��ع��ة يف
اململكة ت��ع��ود �إىل ال��ف�ترة االنتقالية،
التي تبد�أ من نهاية �شهر مايو ،فتكون
منطقة م��ك��ة م��ع��ر���ض��ة ل��ن�����ش��اط حركة
ال��ري��اح ال�����ش��رق��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ك��ون جافة
وح��ارة فت�ؤدي �إىل ارتفاع يف درجات
احل���رارة ت�صل �إىل  ٥٠درج���ة مئوية
و�أكرث ،حتديدا يف حمافظة جدة ،الفتا
�إىل �أن الفرتات االنتقالية التي تكون
بني ف�صلي الربيع وال�صيف غالبا ما
ت��ك�ثر فيها التقلبات اجل���وي���ة ،وه��ي
�سبب م��ن �أ���س��ب��اب العا�صفة الرملية
التي حدثت قبل يومني ب�سبب ن�شاط
رياح ال�شمال ،وامتداد منخف�ض الهند
املو�سمي ،ال��ذي ي��ب��د�أ بالن�شاط ح��ارا
وجافا ،يقابله مرتفع جوي �آخر �شمال
اجل��زي��رة العربية م��ع ت��ق��ارب خطوط
ال�ضغط اجل���وي ،فتحدث �سرعة يف
حركة الرياح ت�صل يف بع�ض الأحيان
�إىل  ٦٠/٥٠كيلو مرتا يف ال�ساعة على
�صحراء ال��ع��راق والكويت ثم تتحول
�إىل ع��وا���ص��ف رم��ل��ي��ة ت�����ص��ل اململكة
العربية ال�سعودية ،وت�ؤثر حتديدا على
املناطق ال�شرقية والو�سطى.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ه���ذه احل��ال��ة-ارت��ف��اع
احل����رارة وم��وج��ة ال��غ��ب��ار نهاية �شهر
م��اي��و -تتجدد ك��ل ع��دة ���س��ن��وات ،فقد
�شهدتها اململكة عام  ٢٠١٠و.٢٠١٤

الريا�ض ـ البالد

�أو�صى املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة
املواطنني واملقيمني بقراءة "بطاقة كفاءة
الطاقة" قبل �شراء �أجهزة التكييف ،وفهم
معانيها ومدلوالتها؛ لكونها حتتوي على
معلومات مفيدة للم�ستهلك ،ما يعينه على
اتخاذ ق��رار �شراء اجلهاز املنا�سب ،كما
�أو��ص��ى باختيار امل�ستوى الأخ�ضر يف
"بطاقة كفاءة الطاقة" كونه الأكرث توفري ًا
يف ا�ستهالك الطاقة.
وت �ه��دف "بطاقة ك �ف��اءة الطاقة" التي
�أ�صدرتها الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة بالتعاون مع املركز
ال�سعودي لكفاءة الطاقة �أن تكون �أبرز
�أ�ساليب املفا�ضلة ب�ين �أج�ه��زة التكييف

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

وجهت وزارة ال�صحة  5ن�صائح للوقاية من �ضربات ال�شم�س ،وذلك بالتزامن
مع املوجات احلارة التي ت�شهدها بع�ض املناطق يف اململكة.
وذكرت الوزارة �أن التعر�ض املبا�شر لأ�شعة ال�شم�س احلارة يجعل الإن�سان
عر�ضة للإ�صابة ب�ضربة ال�شم�س ،م��ا ي ��ؤدي �إىل فقد اجل�سم الكثري من
ال�سوائل ب�سبب كرثة التعرق.
ون�صحت بتجنب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س من ال�ساعة � 11صباح ًا �إىل 3
م�ساءً ،و�شرب م�شروبات باردة ،خ�صو�صا وقت الن�شاط البدين ،وا�ستخدام
املظلة ال�شم�سية ،واحلر�ص على تغطية الر�أ�س ،ولب�س املالب�س الف�ضفا�ضة

فاحتة اللون.
و�أ�ضافت �أن هناك عالمات تدل على الإ�صابة ب�ضربة ال�شم�س ،ومنها ال�صداع
والدوخة والعط�ش والإرهاق ،والغثيان ،وكرثة التعرق ،الفتة �إىل �أن هناك
�إ�سعافات �أولية تقدم ملن يعاين هذه الأعرا�ض.
و�أبان �أن هذه الإ�سعافات ت�شمل الدخول ملكان مغلق وبارد ،وغ�سل الر�أ�س
والرقبة مباء بارد ،ونزع املالب�س غري ال�ضرورية مثل احلذاء واجلوارب،
و�شرب ماء بارد على دفعات ب�سيطة� .إىل ذلك� ،أظهرت �إح�صائيات وزارة
ال�صحة �أم�س ،انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف الإ�صابات اجلديدة امل�سجلة بفريو�س
"كورونا" خالل الـ� 24ساعة املا�ضية ،مع ت�سجيل تراجع يف الوفيات.

الصحة :ال يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال
جدة ـ البالد

�أكدت وزارة ال�صحة� ،أنه ال يوجد اكتئاب خا�ص ب�شهر �شوال،
مو�ضحة �أن �سوء امل��زاج وتقلباته يف ه��ذا التوقيت ل��ه عدة
�أ�سباب.
و�أو�ضحت عرب ح�ساب «ع�ش ب�صحة» ،املن�صة الرئي�سة للتوعية
ال�صحية بوزارة ال�صحة� ،أن النوم غري املنتظم و�سوء التغذية
ي�ؤديان �إىل الإ�صابة ب�سوء املزاج وتقلباته.
ون�صحت ال��وزارة ب�ضرورة �أخذ الق�سط الكايف من النوم مع
تناول الغذاء املتوازن من �أجل �صحة نف�سية م�ستقرة وحتقيق
وقاية �أعلى من تقلبات املزاج.

وت �ع��اين الن�ساء م��ن ا��ض�ط��راب��ات امل ��زاج مب �ع��دالت �أع �ل��ى من
الرجال ،ومن خالل الأبحاث التي �أجريت يف هذا املجال ،وجد
�أن الن�ساء يتجاوبن ب�شكل خمتلف و�أح�ي��ان� ًا لديهن �أعرا�ض
خمتلفة لال�ضطرابات املزاجية ،مثل االكتئاب والقلق والعزلة
املجتمعية والتهرب من حتمل امل�س�ؤوليات ،يف �إطار ذلك نتناول
من خالل املقال بع�ض العالمات الهامة التحذيرية التي متيز
ا�ضطرابات امل��زاج لدى الن�ساء ،ف��إذا تعرفت على �أي من هذه
العالمات التحذيرية الهامة ،فعليك �أن ال ترتدد يف طلب امل�ساعدة
من قبل الطبيب النف�سي املتخ�ص�ص للعالج.
يذكر �أن هناك عدة م�ؤ�شرات متيز ا�ضطراب املزاج لدى الن�ساء،

منها العزلة وجتنب املواجهة ،حيث متيل الن�ساء عند الإ�صابة
با�ضطرابات املزاج �إىل �أن تكون �أكرث عزلة وبعد ًا عن املجتمع،
وتف�ضل �أن تبتعد عن امل�شكالت دون مواجهة ،وقد ال متلك املر�أة
الطاقة الالزمة للقيام بالأ�شياء التي اعتادت عليها للقيام بها،
وذلك يرجع �إىل الإرهاق الذي تعاين منه املر�أة يف ذلك الوقت،
ويعد الإرهاق هو �أحد �أعرا�ض االكتئاب ،و�إذا عانت املر�أة من
ا�ضطراب القلق ،فقد تتجنب النا�س واملواقف االجتماعية بدافع
اخل��وف .ف�ضال عن ال�شعور بالي�أ�س ،ومن املحتمل � ً
أي�ضا �أن
ت�شعر بعدم القيمة الذاتية ،حيث ت�شعر معظم الن�ساء بالي�أ�س من
احلياة وعدم وجود هدف يف احلياة يف هذا الوقت.

املعرو�ضة يف منافذ البيع ،حيث ميكن
�أن ي�صل ال�ت��وف�ير ب��اخ�ت�ي��ار (امل�ستوى
الأخ�ضر) �إىل  %40يف ا�ستهالك الكهرباء.
كما تت�ضمن بطاقة الكفاءة تعريف ًا ب�سنة
�إ�� �ص ��دار اجل��ه��از ،وال �ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة
ل�ل�م�ن�ت��ج ،ورق� ��م ال� �ط ��راز ،واال� �س �ت �ه�لاك
ال���س�ن��وي للطاقة (ك�ي�ل��و واط ��س��اع��ة)،
�إ� �ض��اف��ة �إىل رق ��م امل��وا� �ص �ف��ة القيا�سية
ال���س�ع��ودي��ة امل�ط�ب�ق��ة الخ �ت �ب��ار اجل �ه��از،
ون�سبة ك�ف��اءة الطاقة ( ،)EERو�سعة
تربيد املكيف (وح��دات ح��راري��ة) ،ورمز
ويكن التعرف على جميع
التحقق  .QRمُ
املعلومات والن�صائح الإر�شادية لرت�شيد
اال� �س �ت �ه�لاك م��ن خ�ل�ال م��وق��ع #لتبقى
(.)taqa.gov.sa

«الغذاء والدواء»

تدعو المنشآت إلى
مبادرة رقابة األغذية
الريا�ض ـ البالد

تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على
التنظيم واملراقبة والإ�شراف على الغذاء
والدواء والأجهزة الطبية والت�شخي�صية
وو�ضع املوا�صفات القيا�سية الإلزامية
لها� ،سواء كانت م�ستوردة �أو م�صنعة
حم �ل �ي � ًا ،وي �ق��ع ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��ا م��راق�ب�ت�ه��ا
وفح�صها يف خمترباتها �أو خمتربات
اجل�ه��ات الأخ ��رى وتوعية امل�ستهلك يف
كل ما يتعلق بالغذاء وال��دواء والأجهزة
الطبية وكافة املنتجات وامل�ستح�ضرات
املتعلقة بذلك ،و�أم�س ،دعت الهيئة العامة
للغذاء وال� ��دواء املن�ش�آت للتقدمي على
مبادرة الرقابة على و�سائل نقل الأغذية
ع�بر م�ن��اف��ذ ال��دخ��ول امل�ع�ت�م��دة يف مكة
املكرمة خالل مو�سم احل��ج ،وذل��ك بهدف
ت�سهيل عملية فح�ص الو�سائل اخلا�صة
ب�ن�ق��ل الأغ ��ذي ��ة ال �ت��ي ت�ل�ب��ي ا� �ش�تراط��ات
و� �س��ائ��ل ال �ن �ق��ل امل �ع �ت �م��دة .و�أو� �ض �ح��ت
"الهيئة" �أنه �سي�ستمر ا�ستقبال الطلبات
حتى 1443 /11/ 16ه�ـ ،وميكن جلميع

و��س��ائ��ل ن�ق��ل الأغ��ذي��ة وامل �ي��اه اخلا�صة
ب��امل�ن���ش��آت اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة "الهيئة"
االن �� �ض �م��ام �إىل امل � �ب� ��ادرة) .وتتلخ�ص
�آل �ي��ة االن���ض�م��ام �إىل امل �ب��ادرة م��ن خالل
الت�أكد من �سالمة و�سائل النقل وتلبيتها
لال�شرتاطات ال�صحية والفنية والتعاميم
ال�صادرة من "الهيئة" ،على �أن يتم �إ�شعار
املن�ش�أة بالنتيجة النهائية يف حال قبول
الطلب لت�سليمهم منوذج املطابقة اخلا�ص
بو�سيلة النقل عرب الربيد الإلكرتوين.
و�أع� � � � �دّت "الغذاء والدواء" دل �ي�ًل�اً
لال�شرتاطات العامة لنقل املواد الغذائية
يحتوي على متطلبات وا�شرتاطات نقل
الأغ��ذي��ة امل�بردة واملجمدة وامل�شروبات
(امل � �ب ��ردة ،وغ �ي�ر امل� �ب ��ردة ،وامل �ج �م��دة
واجلافة) .وي�أتي ذلك حر�ص ًا من الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال � ��دواء ع�ل��ى االرت �ق��اء
ب�أعمالها وت�سهي ًال للخدمات املقدمة من
قبلها ،ولكون مرحلة نقل املواد الغذائية
ُتعد �أحد �أهم املراحل ت�أثريًا على �سالمة
الغذاء يف ال�سل�سلة الغذائية.

الرأي
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كلمات لها مدلول
علي خ�ضران القرين
 - 1مركز ال�صناعات الوطنية �إىل �أين؟
(قبل ع��دة ���س��ن��وات ،وعلى جانب الطريق ال��دائ��ري ال�شرقي
باملنطقة ال�صناعية بالطائف� ،أقيم مركز ال�صناعات الوطنية،
وكان له دوره الفاعل �آن��ذاك ،بالن�سبة لأهايل الطائف والزوار
وال�سياح وامل�صطافني ،الآتني �إليه من كل حدب و�صوب� ،إ ّال �أن
ن�شاطه قد توقف يف الآونة الأخرية لأ�سباب غري معروفة؟
وال�س�ؤال :ملاذا توقف ن�شاط هذا املركز؟ النه�ضة امل�ضطردة التي
عمت �أرج��اء م�صيفنا اجلميل حري ٌة �إىل ا�ستمرار ن�شاط �أمثال
هذا املركز ،لثبوت الإفادة من نوعية تخ�ص�صه وجناحه وطني ًا؟
جمرد �س�ؤال يوجه للجهة املعنية فم�صيفنا اجلميل بحاجة �إىل

مثل هذا امل�شروع الوطني اجلاذب؟
 – 2حي الو�سام بالطائف ،وم�شروعا مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي..
ُيعترب ح��ي الو�سام مبحافظة الطائف م��ن الأح��ي��اء اجل��دي��دة،
الناه�ضة عمراني ًا ،والآه��ل��ة بال�سكان وب��ه العديد من املرافق
اخلدمية املتنوعة ،ونهو�ضه عمراني ًا و�إ�سكاني ًا ،يف تقدم مطرد،
�إال �أن��ه يفتقر �إىل �شموله مب�شروعي مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي ،خللوه منهما ،بالرغم من مطالبة الأهايل بذلك وتطمني
اجلهة املعنية ب�إدراج امل�شروعني �ضمن امل�شاريع املرتقب تنفيذها
يف �أحياء متعددة من املحافظة ،وكلنا ثقة يف تقدير وحتقيق

Ali.kodran7007@gmail.com

مطلب هذا احلي لأهميته يف حياة املواطنني و�صحة البيئة.
� – 3إىل �أمانة حمافظة الطائف:
الإ�صالحات ال�شاملة التي تقوم بها �أمانة حمافظة الطائف هذه
الأي���ام يف �أم��اك��ن �شتى من املدينة ،من �سفلتة ،وت�لايف بع�ض
املالحظات يف جم��اري ال�سيول وال�صرف ال�صحي ،م�شاهدة
وملمو�سة ويحمد ل�ل�أم��ان��ة ه��ذا الن�شاط واجل��ه��ود املثمرة،
ومبنا�سبة ما يجري يف وادي وج ه��ذه الأي���ام من �إ�صالحات
وجتديدات ف�إنني �ألفت نظر الأمانة املوقرة �إىل مالحظة جديرة
باالهتمام واملعاجلة ،وتتمثل يف (البحرية) التي تتكون من
هطول الأم��ط��ار وت�شكل خطورة �أث��ن��اء ال�سري ،والواقعة عند

تالقي خطوط ال�سري النازلة غرب ًا من حي ال�سحيلي لوادي وج/
وال�صاعدة من الوادي �إىل احلي نف�سه ،وكذا الكوبري املتجه من
�شارع احلوية �إىل ال�سحيلي �شرق ًا ،ويلتقي مع هذه اخلطوط
وت�شكل ه��ذه البحرية خطورة �أثناء امتالئها مبياه الأمطار،
وذل��ك باتخاذ ما يلزم فني ًا لعالجها والق�ضاء على تكون املياه
فيها ،منع ًا حلوادث ال�سري – ال �سمح الله.
ونحن متفائلون بتجاوب الأمانة وحر�صها على معاجلة �أمثال
هذه املالحظات؛ حتقيق ًا للم�صلحة العامة التي جندنا من �أجلها
جميع ًا.

واهلل املوفق،،

وزير الصحة وبوصلة الرعاية الصحية
نيفني عبا�س
drimat2006@hotmail.com

الفقر وتأثيره على
المجتمع بالدول الهشة

حقيبة وزارة ال�صحة مليئة بامللفات ال�ساخنة ،التي ترتبط
ب�صحة املجتمع و�صحة املواطن .تطوير الرعاية ال�صحية
التي تقدم من خالل املن�ش�آت ال�صحية التي تندرج حتت مظلة
وزارة ال�صحة ملف هام جد ًا� .إىل جانب �أن ر�ضى املواطن
عن اخلدمات ال�صحية ،واملمار�س ال�صحي الذي يقدم اخلدمة
ال�صحية ملف �آخ��ر ذو �أهمية ق�صوى .وزي��ر ال�صحة يدرك
متاما �أن الر�ؤية العامة لوزارة ال�صحة و�أهدافها بحاجة �إىل
عمل د�ؤوب ومتوا�صل ،وذلك للتغلب على العديد من امللفات
ال�صعبة وال�ساخنة التي ترتبط بالرعاية ال�صحية؛ خا�صة
ارتفاع �أ�سعار الرعاية ال�صحية ،مثل الت�أمني ال�صحي (تعترب
من �أكرب العوائق التي تواجه اخل�صخ�صة)!
يف الفرتة الزمنية التي التحقت فيها بالعمل بوزارة ال�صحة،
حمل احلقيبة ال��وزاري��ة ال�صحية العديد من ال�شخ�صيات
القيادية� :أ.د� .أ�سامة �شبك�شي ،د .حمد املانع ود .عبد الله
الربيعة (ممن يحملون ال�شهادات العليا يف املجال الطبي)،
ولنا مع ما قدموه بع�ض الوقفات .عندما تويل �أ.د� .شبك�شي
وج��د �أن ال����وزارة ت����أنُّ م��ن م�شاكل ع��دي��دة ،ومنها الديون

ما هى ت�أثريات الفقر على املجتمع بالدول اله�شة؟ �س�ؤال �صعب
للغاية؛ لأن كل م�شكلة �أو ق�ضية اجتماعية لها عوامل �أ�سا�سية
وت�أثريات تاريخية وظروف فردية و�أخرى جمتمعية حمددة.
�إن ع���دم ق���درة الأف�����راد ع��ل��ى ك�سب م��ا يكفى م��ن امل���ال لتغطية
احتياجاتهم الأ�سا�سية واحلفاظ على منط حياة �صحى هو الق�ضية
إحلاحا بالعامل؛ فالأ�شخا�ص الذين يعي�شون فى فقر بحكم
الأكرث � ً
التعريف لديهم موارد اقت�صادية �أقل ،وبالتاىل يفتقرون للخيارات؛
وت�شمل اخليارات التى يتخذها الأ�شخا�ص ذوو املوارد املحدودة
املكان الذى ميكنهم حتمل تكاليف العي�ش فيه ،وفر�صة احل�صول
على الرعاية الطبية ونوعية الطعام الذى ميكنهم ا�ستهالكه ونوع
رعاية الأطفال التى ميكنهم الو�صول �إليها ،والعديد من اخليارات
الأخ���رى التى ت�ؤثر على ال�صحة والنتائج امل�ستقبلية لأنف�سهم
ولأطفالهم.
على �سبيل املثال عندما ت�ستجد م�صاريف غري متوقعة؛ ك�إ�صالح
ال�سيارة �أو م�شكلة طبية ،ق��د جت��د ال��ع��ائ�لات نف�سها غ�ير ق��ادرة
��اف يغطى
على تلبية تلك امل�صاريف؛ ب�سبب ع��دم وج��ود دخ��ل ك ٍ
م�صروفات الأ�سرة.
من املنظور الفردى قد تكون فر�ص العمل حمدودة ب�سبب التح�صيل
التعليمى املنخف�ض �أو نق�ص رعاية الأطفال �أو امل�شكالت ال�صحية
الناجتة عن الفقر و�سوء التغذية� ،أو امل�شكالت القانونية �أو املالية
ال�سابقة �أو التحديات الأخرى؛ قد ترتك �أي من هذه الق�ضايا للفرد
خيارات قليلة لك�سب �أجر معي�شى ،لكن من منظور املجتمع ميكن
خليارات الإ�سكان املحدودة لذوى الدخل املنخف�ض �أن جترب الأ�سر
على العي�ش فى ظروف �أقل من املثالية؛ خا�صة عندما يكون الأطفال
�صغا ًرا ،فقد ال تتمكن الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض من حتمل تكاليف
رعاية الأط��ف��ال اجليدة �أو ما هو �أ���س��و�أ ،وه��و تركهم مع �أطفال
�أكرب �س ًنا ومنحرفني �أو فى �أماكن م�شكوك فيها؛ غال ًبا ال ت�ستطيع
العائالت التى تعي�ش فى فقر ب��ال��دول اله�شة تلبية احتياجاتها
الأ�سا�سية دون دعم جمتمعى �إ�ضافى؛ فالأ�شخا�ص الذين يعملون
فى وظائف احلد الأدنى للأجور �أو �أعلى قلي ًال بتلك الدول ال ميكنهم
�إعالة الأ�سرة وقد يعملون فى وظائف ثانية مما ي���ؤدى لتحديات
�إ�ضافية؛ من منظور البيئة املجتمعية عندما ترتفع معدالت الإيجار
تواجه الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض �صعوبة �أكرب فى توفري مكان
للعي�ش فيه؛ حيث يحتاج العمال للعمل ل�ساعات طويلة من �أجل
�شراء �شقة بالإ�ضافة �إىل عدم املعرفة بحقوق امل�ست�أجر ،الذى قد
ي�شجع امل�لاك على �إ���س��اءة ا�ستخدام �سلطتهم؛ ميكن �أن ت�ساعد
املعرفة بهذه احلقوق املقرتنة بالتعليم امل��اىل الأ�سا�سى والدعم
املجتمعى العائالت فى االحتفاظ مب�ساكنها امل�ست�أجرة وتقليل
عمليات الإخالء التى تنتج عن عدم الدفع.

د� .إ�سماعيل حممد الرتك�ستاين
املرتاكمة �إىل جانب احلاجة املا�سة �إىل تنظيم العديد من
املوا�ضيع التي ت�صب يف حت�سني اخلدمات ال�صحية .فقام
بت�أ�سي�س الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية التي
�أ�صبحت �أحد الركائز الهامة يف توثيق ال�شهادات العلمية
للعاملني يف اخلدمات ال�صحية .اجتهد الدكتور املانع يف
تطوير معايري اخلدمات ال�صحية مبختلف املن�ش�آت ال�صحية
وت�أ�سي�س املجل�س املركزي العتماد املن�ش�آت ال�صحية �إىل
جانب مو�ضوع الت�أمني ال�صحي .عندما توىل الدكتور عبد
الله الربيعة �أح�ضر معه خربته الناجحة التي اكت�سبها من
العمل باخلدمات ال�صحية يف احلر�س الوطني ،وعمل بكل
اجتهاد لت�صحيح و�ضع العاملني باملن�ش�آت ال�صحية؛ لكي
يكون لهم حافز لتقدمي �أف�ضل ما لديهم� ،إىل جانب اجتهاده
املثمر يف تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة .ما ذكرته
من �أعمال للوزراء املذكورين هو غي�ض من في�ض لأعمال
قاموا بها لتطوير اخلدمات ال�صحية بالتعاون مع زمالئهم
من قيادات وزارة ال�صحة.
التوجه الرئي�س لوزارة ال�صحة عندما توىل الدكتور توفيق

الربيعة احلقيبة الوزارية ،كانت متمثلة يف ت�أ�سي�س مفاهيم
ال��رع��اي��ة ال�صحية املبنية على مفهوم خ�صخ�صة القطاع
ال�صحي ب�صورة عامة� ،إىل جانب �إع���ادة �صياغة مفاهيم
الرعاية ال�صحية التي تتوافق مع تطلعات ور�ؤي��ة .2030
نعم ،قطعنا �أ�شواطا يف جم��ال ت�أ�سي�س الرعاية ال�صحية
املبنية على اخل�صخ�صة( ،التجمعات ال�صحية ،دمج العديد
من الإدارات املالية وامل���وارد الب�شرية حتت مظلة واح��دة
وت�أ�سي�س امل��ع��اي�ير الثابتة يف ق��ط��اع خ�صخ�صة القطاع
ال�صحي...الخ).
باخت�صار ،نحن يف ف�ترة زمنية هي بحاجة �إىل من لدية
خ�برة يف قطاع الأع��م��ال اال�ستثمارية يف املجال ال�صحي،
ولديه �أي�ضا خربة يف قطاع الرعاية ال�صحية .نعم ،هناك
�إجنازات كبرية ،لكن املراحل القادمة بحاجة �إىل جهد �أكرب!
الفرتة القادمة ،تتمثل يف احلفاظ على مكت�سبات وزارة
ال�صحة ويف حتقيق جميع �أهدافها ،للحديث بقية!

ا�ست�شاري وباحث يف ال�ش�أن ال�صحي

وهم اإلنجازات العلمية
م .دخيل بن حممد القحطاين
يقول ابن املقفع" :الدنيا تدرك باجلهل مثلما تدرك بالعقل".
بحكم تواجدي مبتع ًثا يف بريطانيا الحظت انت�شار الكثري
م��ن الت�ضخمات الإع�لام��ي��ة لأع��م��ال مبتعثني ،ق��د ال يرتقي
بع�ضها لأن تكتب يف ال�سرية الذاتية لل�شخ�ص ،فكيف تكون
حديث الإعالم؟!
ن�شاهد تلك املنجزات فيهولنا انتقاء الكلمات ،التي هي �أبعد
ما تكون عن مدلوالتها .فهناك من ُيخيل لك �أن احلكومة
الربيطانية وجدت فيه �ضالتها ،و�أخذت على عاتقها االهتداء
بثاقب فكره ،حلل م�شكالتها يف الإ�سكان والزراعة واملناخ،
وتخاله من وحي ما يقول ب�أنه قد غطى �أُف��ق امليتافيزيقيا
بجناحيه ،وبع�ضهم ممن جتده بالكاد قد �أكمل درا�سة الطب،
يتوهم ب�أنه �صار جالينيو�س ع�صره وزمانه.
تتبعنا لهذه املنجزات الوهمية يقودنا �إىل العامل امل�شرتك
بينها ،وهو بحث خمتلقيها لتوثيقها �إعالميا والتك�سب من
�صداها وتفاعل النا�س معها ،ففي ه��ذا البحر املتالطم من
الكلمات الت�سويقية الرنانة ،تت�ضاءل الإجن��ازات احلقيقية

ويخفت �صوتها ،وهذا �أم��ر -بال �شك -يقود لنتائج عك�سية
وي�سبب ت�أخري املنجزات الكربى الن�شغال الأفراد بت�ضخيم
ما بني �أيديهم وتعجل نتائجه قبل ن�ضجه و�إتقانه.
ولعله من عجائب الدنيا وعظمة خالقها� ،أن هدى الب�شرية
ملنهج علمي قامت عليه احل�ضارة املعا�صرة ،ومن خالل هذا
املنهج ن�ستطيع قيا�س قيمة كل �إ�ضافة علمية برتتيب حمكم
يندر �أن تكون الب�شرية عرفت لدقته مثي ًال .فاملجالت العلمية
م�صنفة وامل����ؤمت���رات ك��ذل��ك ،ب���راءات االخ�ت�راع لها طرقها
ومراكزها الوا�ضحة ،ال�شهادات واالعتمادات موثقة وجهاتها
معروفة ،وعلى هذا املعيار فق�س .وبناء على و�ضوح وعدالة
هذا املنهج ،ف�إنه يت�أكد لنا �أن ممار�سي هذا الدجل يعون �أن
النا�س ؛ وخ�صو�صا زمالءهم املبتعثني يعرفون ويقيمون
كل ما يقولون ،ولكن مع�ضلتهم الرئي�سة هي خداع النف�س،
حتى �أ�صبحت نفو�سهم ال متيز بني حق وباطل وبني حقيقة
ووه��م ،و�سي�صل بهم الأم��ر ال حمالة �إىل افتقادهم الحرتام
ذاتهم والثقة بها ،وفوق هذا احرتام النا�س لهم ،وهذه والله،

قمة اخلذالن.
�إن ت�شجيع ودع��م املميزين م��ن �أب��ن��اء ال��وط��ن �أم��ر حممود
ومطلوب بال �شك ،وت�سعى ر�ؤي��ة اململكة  ٢٠٣٠من خالل
ب��رن��ام��ج تنمية ال���ق���درات الب�شرية �إىل ال��ك��ث�ير م��ن ال��دع��م
��درات متكنه من
وامل�ساندة .وم��ن ذل��ك �أن ميتلك املواطن ق ٍ
املناف�سة عاملي ًا .هذه الأهداف الطموحة ينبغي �أن تدفع �إىل
تكاتف اجلهود بني م�ؤ�س�سات الإع�لام وامللحقيات الثقافية
لت�أ�صيل هذه القيم والأهداف يف املبتعثني وت�شجيعهم على
التناف�س البناء الذي يزيد من قدرات �أبناء الوطن ،ويرفع
�سقف الطموحات لتنا�سب طموحات قيادتنا الر�شيدة ،ومن
خ�لال ت�سليط اجلهود على املنجزات احلقيقية؛ نكون قد
حافظنا على قيمة الدعم وعززنا من تطور البيئة االبتكارية
يف املجتمع ،والعك�س للأ�سف بالعك�س.
ختاما ،يظل حب الظهور �آفة تدفع املرء الرتكاب �سخافات
م�ضحكة يف تغليف الأعمال االعتيادية برداء بطويل ،وهم
ال "�أ�سمعوا �أ�صما وال �أبهروا �صحيحا".

@Nevenabbass

@dokhyl

صفاء ..صوت األمل
Faheid2007@hotmail.com

فهيد ال�سويدي

يحدث لكل �إن�سان �أحيا ًنا تقلب يف املزاج ،ومن ذلك ما حدث يل
قبل بث يف �أحد برامج التوا�صل ،حيث حاولت تغيريه بطلب
امل�شاركة من املتواجدين يف البث ،وماهي �إال ث��وان حتى
طلبت امل�شاركة فتاة يف الثالثني من العمر من دول��ة عربية
ت�سمى" �صفاء " فاج�أتني ب�صوت الأم���ل ،وب�سمة اليقني،
وروح التوكل ،فهي م�صابة مبر�ض ال�سرطان منذ ثالثة ع�شر
عاما ،و�أجريت لها ما يقارب ثالث عمليات ،وال زالت تعاين،
لكنها جعلت للمعاناة معنى ،فكان الر�ضا ..قال �صلى الله عليه
و�سلم " :عجب ًا لأمر امل�ؤمن �إن �أمره كله خري ،ولي�س ذاك لأحد
� اّإل للم�ؤمن� .إن �أ�صابته �سراء �شكر فكان خري ًا له ،و�إن �أ�صابته
�ضراء �صرب فكان خري ًا له".
ت�ساءل الكاتب ال�شهري دو�ستويف�سكي "ما هو اجلحيم؟ فقال:
احلب"!
�أنا �أ�ص ّر على �أ ّنه املعاناة من عدم القدرة على
ّ
ورد عن بالل ر�ضي الله عنه عندما ُ�سئل عن معاناته من عذاب
قري�ش له يف رم�ضاء مكة؟ قال" :مزجت حالوة الإميان مبرارة

العذاب ،فطغت حالوة الإميان على مرارة العذاب؛ ف�صربت".
�إن ج��ودة حياتنا لي�ست امل��ادة �أو الأ�شكال واملنا�صب؛ بل
ال�شعور الداخلي الذي هو اختيار جعله الله للب�شر جميعا
�سواء كان �صغريا �أم كبريا ،غنيا �أم فقريا .فاحلقيقة ..ال تقل
يل ماذا متتلك ،بل قل يل مباذا ت�شعر.
بغ�ض النظر على نوع معاناتك ،جرب �أن ال ت�شعر باخلجل
مما حت�س به ،فمن حقك �أن ت�شعر باملعاناة ،ف�أنت يف النهاية
�إن�سان متلك م�شاعر حتتاج �أن ت�شعر بها وتعرتف بوجودها،
ثم ت�سمح لها بالرحيل ،دون �أن تغرق ،وتنحني ومتيل ،دون
�أن تنك�سر .جرب �أن تتقبل م�شروعية معاناتك.

فا�صلة:

عامل امل�شاعر مبني على االختيار ،و�إذا مل تخرت �شعورا ما،
ف�سوف يفر�ض عليك عك�سه ،فالإن�سان �سريع التفاعل مع
امل�شاعر ،وق��د ذك��ر يف كتاب ال�سماح بالرحيل �أن ما نحمله
بداخلنا يلون عاملنا.

المقال بين الدراسي والوجداني
فاروق �صالح با�سالمة
�أق�����ص��د ب��امل��ق��ال ال��درا���س��ي ،ال���ذي يكتبه الكاتب
الباحث ال��ذي يطرح مقاله �أدب��ي�� ًا �أو ثقافي ًا �أو
تاريخي ًا �أو بحثي ًا عن معلومات �أو �أفكار معرفية
وعلمية.
وهذا النوع من املقاالت �أحيان ًا يطلق عليه بع�ض
ال عابراً؛ خا�صة �إذا نُ�شر يف
املتلقني كلمة �أو مقا ً
جريدة �سيارة �أو يف ن�شرة عابرة �أو يف جملة
عامة �أ�سبوعية كانت� ،أو �شهرية �أو حتى دورية؛
ال ذات قيمة علمية،
الأمر الذي ال يعده البع�ض مقا ً
�أو �أدبية �أو معرفية فكرية.
وهذا من منظور كاتبه �أمر مقلق للغاية ،ويكاد �أن
ق�صر فيه �أو
يكون هذا الكاتب قد توهم املقال �أو َّ
جانبه ال�صواب فيما كتب ،ب�سبب هذا التجاهل �أو
اجلهل به� .أما املقال الوجداين فيعتربه البع�ض
ال �أدبي ًا  -كما هو مفهوم عندهم وعند جمهور
مقا ً

الكتاب والأدباء املثقفني  -وهذا من�ضبط املعنى
أمر �سائ ٌد بني النا�س ولكن بع�ض
واملفهوم  ،وهو � ٌ
القراء يخلط � -أي�ض ًا  -بني هذا النوع من املقاالت،
وب�ين ال�شعر ،مما ي��ذك��رين ،فيمن يح�سب نرث ًا
م�سجوع ًا ب�أنه ق�صيدة النرث ،و�أن هذا خط�أ �أدبي
ال �شعري ًا فح�سب .نظر ًا للحكم عليه ع�شوائي ًا �أو
تع�سفي ًا ب�أنه ق�صيدة ن�ثر ،وكيف ي�ستقيم هذا
احل��ك��م على ال�شعر ال��ن�ثري وه��و لي�س �شعراً،
و�إمنا هو نرث لي�س �إال !! فهل عجز النقد الأدبي
احلديث على مثل هذا ،وال يحكم عليه بالإعدام
نقد ًا وتخطيئ ًا وت�صحيح هذا اخلط�أ ،واحلكم الال
منطقي واملفهوم اخلاطئ!!
وخلط املعاين ال�شعرية والأدبية على �سواء! �إن
املقال؛ �إما معريف �أو �أدبي �أو �صحفي ،وقد يخرج
ال�صحفي هذا عما قبله يف التعريف!

اقتصاد
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الصندوق السيادي
الريا�ض  -البالد

يرفع استثماراته في اليابان

ا�ستحوذ ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات العامة
على  %5.01من �أ�سهم �شركة �ألعاب الفيديو
اليابانية "نينتندو".
وذك���رت وك��ال��ة "بلومربغ" ،نقال ع��ن �إف�صاح
لل�صندوق ل��وزارة املالية اليابانية� ،أن��ه ا�شرتى
احل�صة لغر�ض اال�ستثمار ،م�شرية �إىل �أن �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي �أ�صبح خام�س �أك�بر
م�ساهم يف ال�شركة اليابانية.
وك�شف ال�صندوق هذا العام عن ح�ص�ص تزيد عن  %5يف �شركتي

�ألعاب مدرجتني يف اليابان ،ورفع من ا�ستثماراته يف �شركات �ألعاب الفيديو
خالل العامني املا�ضيني ،حيث �سبق �أن ا�ستثمر يف �شركة "�أكتيفيجن" التي
�سعت مايكرو�سوفت لال�ستحواذ عليها يف �صفقة تاريخية تقارب  69مليار
دوالر.
وميلك ال�صندوق  37.9مليون �سهم يف �أكتيفيجن ،منتجة لعبة Call of
 ،Dutyوفق �آخر �إف�صاح يف �سبتمرب املا�ضي ،تعادل نحو  %5من �أ�سهم
ال�شركة تقريب ًا
و�أعلن ال�صندوق م�ؤخرا عن �شراكة مبلياري دوالر مع �شركة تابعة لـ"علي
بابا" يف املجال التقني.
وم��ن��ح��ت وك��ال��ة فيت�ش م���ؤخ��را ت�صنيفا ائتمانيا ع��ن��د ( )Aل�صندوق

اال�ستثمارات العامة ال�سعودي ،مبا يتما�شى مع الت�صنيف ال�سيادي للمملكة،
وهو ما يعطي دعما قويا ل�صندوق الرثوة ال�سيادي ودوره الرئي�س يف قيادة
م�سعى التنويع االقت�صادي للمملكة.
وتقدم �صندوق اال�ستثمارات العامة �إىل املرتبة ال�ساد�سة بني �أكرب �صناديق
الرثوة ال�سيادية بعد ارتفاع �أ�صوله لت�صل �إىل  580مليار دوالر ،وفق ًا لآخر
ت�صنيف مل�ؤ�س�سة ( )SWF Instituteاملتخ�ص�صة يف درا�سة ا�ستثمارات
احلكومات وال�صناديق ال�سيادية.
وارتفعت �أ�صول ال�صندوق بقيمة  100مليار دوالر ،مقارنة بـ  480مليار
دوالر بنهاية ع��ام  ،2021متجاوزا �صندوقي �سنغافورة «ج��ي �آي �سي»،
و«تيما�سيك» يف غ�ضون �شهر ون�صف فقط.

"مبادرة مستقبل االستثمار" تستضيف قمة
الحوكمة البيئية واالجتماعية والشركات

القصبي يرعى الملتقى
الدولي للقياس

تركيز على الذكاء االصطناعي والتعليم والرعاية الصحية
جدة  -البالد

ت�ست�ضيف م���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرة م�ستقبل
اال�ستثمار ،قمة احلوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة ال�شركات
يف الأ���س��واق النا�شئة ،وذل��ك غدا
اجل��م��ع��ة يف "روزوود لندن"
ب���إجن��ل�ترا ،وجت��م��ع امل�ستثمرين
ال��دول��ي�ين وق�����ادة ال���ع���امل وق���ادة
ال��ف��ك��ر ،و���ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات،
واملديرين التنفيذيني العامليني،
ور�ؤ�����س����اء اال����س���ت���دام���ة  ،وذل���ك
ملناق�شة ت�شكيل م�ستقبل احلوكمة
البيئية واالج��ت��م��اع��ي��ة وحوكمة
ال�����ش��رك��ات خ��ا���ص��ة يف الأ���س��واق
النا�شئة.
وتركز م�ؤ�س�سة مبادرة م�ستقبل
اال����س���ت���ث���م���ار ع���ل���ى م��و���ض��وع�ين
رئي�سيني هما؛ م�ستقبل احلوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة ال�شركات ،وم�ستقبل
اال�ستدامة ،وذلك مع �أكرث من  40من القادة
واخل��ب�راء ال��دول��ي�ين ال��ذي��ن م��ن امل��ق��رر �أن
ي��ت��ح��دث��وا ،ويف مقدمتهم ي��ا���س��ر ال��رم��ي��ان
(حم��اف��ظ ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة
 ،رئ��ي�����س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة م��ب��ادرة
م�ستقبل اال�ستثمار ،ورئي�س جمل�س �إدارة

ريت�شارد �أتيا�س

���ش��رك��ة �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ،وال��دك��ت��ورة
يا�سمني ف����ؤاد وزي���رة البيئة يف جمهورية
م�صر العربية ،وال�سيناتور ماتيو رينزي
رئي�س وزراء �إيطاليا ال�سابق ،ونويل كوين
الرئي�س التنفيذي العاملي ملجموعة HSBC

حجب متاجر
إلكترونية مخالفة
الريا�ض -البالد

حجبت وزارة التجارة  7متاجر �إلكرتونية
مملوكة مل�ؤ�س�سة �سعودية ،ملخالفتها نظام
التجارة الإلكرتونية والئحته التنفيذية ،من
خالل ت�ضليل امل�ستهلك وعدم االلتزام بحقوقه
التعاقدية.
وك�شفت الوزارة �أن �إدارة الرقابة على املتاجر
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ر����ص���دت م���ن خ��ل�ال متابعتها
الإلكرتونية امل�ستمرة ارت��ك��اب ه��ذه املتاجر،
التي ت�سوق منتجات خمتلفة ت�شمل املالب�س
وم�ستلزمات املر�أة والطفل ،والأثاث والأجهزة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ،خم��ال��ف��ت��ه��ا ل��ن��ظ��ام ال��ت��ج��ارة
الإلكرتونية والئحته التنفيذية.
و�شملت خمالفات ه��ذه املتاجر ،ع��دم �إ�شعار
امل�ستهلك ب�صعوبات ت�سليم وتنفيذ طلبات
امل�ستهلكني ،وعدم تنفيذ طلب �إلغاء امل�شرتيات
بعد جتاوز املدة املتفق عليها ،ورف�ض املتاجر
�إعادة املبالغ املدفوعة من بع�ض املت�سوقني.
و�أُحيلت املتاجر املخالفة �إىل جلنة النظر يف
خمالفات نظام التجارة الإلكرتونية ،وال��ذي
ين�ص على غ��رام��ات ت�صل �إىل مليون ري��ال،
�إ�ضافة �إىل حجب و�إغ�ل�اق امل��واق��ع املخالفة،
واملنع من مزاولة الن�شاط ون�شر احلكم.

القاب�ضة  ،وفن�سنت كيفيني عمدة مدينة
لندن.
وتعد م�ؤ�س�سة مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار
م���ؤ���س�����س��ة ع��امل��ي��ة غ�ي�ر رب��ح��ي��ة ذات ذراع
ا�ستثماري و�أجندة واحدة� ،أال وهي الت�أثري
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بريدة -البالد

يف الإن�����س��ان��ي��ة ،وت��ل��ت��زم مب��ب��ادئ احلوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات،
وتدعم �أملع العقول لتحويل الأفكار �إىل حلول
واق��ع��ي��ة م��ن خ�لال �أرب��ع��ة جم���االت :ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي وع��ل��وم ال���روب���وت والتعليم

والرعاية ال�صحية واال�ستدامة.
و�أو�ضح ريت�شارد �أتيا�س ،املدير التنفيذي
للم�ؤ�س�سة� ،أن الكوكب يعاين من م�شكالت
ك��ب�يرة م��ع امل��ن��اخ ،لكن لدينا �أي�����ض��ا م��وارد
هائلة ،مبا يف ذلك �إن�سانيتنا امل�شرتكة .وقال:
نعتقد �أن احل��وك��م��ة البيئية واالجتماعية
وحوكمة ال�شركات �أداة مهمة جلمعنا معا
وتوجيه ر�أ�س املال ملواجهة هذه التحديات.
و�أ�ضاف :يعترب ا�ستخدام معايري احلوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات
التخاذ قرارات اال�ستثمار يف ازدهار عاملي،
حيث من املتوقع �أن ت�صل الأ�صول �إىل 53
تريليون دوالر �أم��ري��ك��ي� ،أي ح���واىل ثلث
الأ�صول املدارة العاملية بحلول عام ،2025
ف�إن عدم وجود �إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات
يف االقت�صادات النا�شئة ميثل حجر عرثة
للم�ستثمرين.
وتتواجد امل�ؤ�س�سة يف املكان املنا�سب ،ويف
الوقت املنا�سب عندما يجتمع ُ�صناع القرار
وامل�ستثمرون وجيل واعد من ال�شباب  ،حيث
ّ
ت�سخر ه��ذه الطاقة يف ثالثة ركائز(الفكر
والتعاون والعمل) وت�ستمر يف االبتكارات
التي حتدث تغيريًا يف احلياة على م�ستوى
العامل.

الريا�ض  -البالد

ُتنظم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجل��ودة امللتقى
الدويل للقيا�س ،حتت �شعار "القيا�س يف الع�صر الرقمي" ،الذي
ي�أتي بالتزامن مع اليوم العاملي للقيا�س 2022م ،وذل��ك يف مقر
الهيئة الرئي�س مبدينة الريا�ض ،برعاية معايل وزي��ر التجارة
الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي.
ومن املقرر �أن ي�سلط امللتقى ال�ضوء على جهود الهيئة واجلهات
ال�شريكة م��ن القطاعني احلكومي واخل��ا���ص يف جم��ال القيا�س
واملعايرة ،و�إب��راز دور االع�تراف ال��دويل واعتماد خدمات املركز
يف تعزيز البنية التحتية للجودة ،ومعرفة االحتياجات والتحديات
التي تواجه قطاع القيا�س واملعايرة يف اململكة ،و�إيجاد احللول
امل�ستدامة لتح�سني وتطوير �أن�شطة القيا�س واملعايرة.
و�أو�ضحت الهيئة �أن امللتقى� ،سي�شهد �إط�لاق �أول �شهادة معايرة
رقمية يف اململكة هي الأوىل على امل�ستوى العربي يف هذا الإطار،
كما �سيت�ضمن امللتقى جل�سة رئي�سة بعنوان" �أث��ر الرقمنة على
القيا�س واملعايرة" و�سي�شارك بها جمموعة من املتحدثني رفيعي
امل�ستوى الذين ميثلون عددا من القطاعات احلكومية واخلا�صة،
مبينة �أن امللتقى الدويل للقيا�س يُعد فر�صة للمهتمني واملخت�صني
مبجال املرتولوجيا للتعرف على التطبيقات احلديثة يف �أن�شطة
القيا�س واملعايرة.

مليون ريال حجم سوق الحبحب

خطا �سوق احلبحب مبدينة بريدة خطوات وا�سعة يف تطوير وت�سويق
املنتج والتو�سع يف العر�ض والت�صدير �إىل  13منطقة من مناطق اململكة ،التي
�أ�سهمت يف تعزيز اجلانب االقت�صادي ملزارعي منطقة الق�صيم ورفع معدل
زراعته خالل مو�سمه يف فرتة ال�صيف واملمتد �إىل �ستة �أ�شهر ,حمقق ًا بذلك
�أحد م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030عرب برنامج التنمية الريفية امل�ستدامة
الذي �أطلقته وزارة البيئة واملياه والزراعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية ،وحتقيق
الأمن الغذائي.
وق��ف��زت ع��رو���ض امل��زارع�ين يف �سوق حبحب مدينة ب��ري��دة لت�صل �إىل 50
�شاحنة حتمل فوقها ما يزيد عن � 35ألف بطيخة باليوم ،لت�صل �إىل حوايل
 6,300,000حبة يتم بيعها ط��وال مو�سم احلبحب بقيمة ت�صل �إىل 100
مليون ريال.

اتفاقية لدعم القطاع العقاري
الريا�ض  -البالد

�أعلن �صندوق التنمية العقارية �أم�س ،عن توقيعه اتفاقية �إطارية
مع البنك ال�سعودي الفرن�سي؛ لت�سهيل ح�صول �شركات وم�ؤ�س�سات
القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من اجلهات التمويلية،
وذلك �ضمن برنامج "تطوير" لتمكني املطورين العقاريني من �إن�شاء
امل�شاريع ال�سكنية مبختلف مناطق اململكة.
ويهدف برنامج "تطوير" �إىل تقدمي الدعم لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
العاملة يف القطاع العقاري وتنميتها و�ضمان ا�ستمراريتها وخا�صة
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة منها ،لتمكينها من الإ�سهام يف زيادة
املعرو�ض العقاري ،بهدف زيادة ن�سبة التملك �إىل  %70بحلول ،2030
وذل��ك وف��ق م�ستهدفات برنامج الإ���س��ك��ان �أح��د ب��رام��ج ر�ؤي���ة اململكة
 ،2030وتوفري احللول ال�سكنية والتمويلية ب�شكل م�ستدام عرب بناء
الأنظمة والت�شريعات الداعمة.
و ّق��ع االتفاقية من جانب ال�صندوق الرئي�س التنفيذي من�صور بن
م��ا���ض��ي ،وم��ن ج��ان��ب البنك ال�����س��ع��ودي الفرن�سي الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي للبنك ريان بن حممد فايز.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�صندوق التنمية العقارية من�صور بن
ما�ضي� ،أن االتفاقية ت�أتي امتدادًا لل�شراكة الإ�سرتاتيجية مع اجلهات
التمويلية لتمكني املطورين العقاريني من احل�صول على التمويل
الالزم؛ لتطوير م�شاريع �سكنية بجودة عالية و�أ�سعار تناف�سية ُتلبي
احتياجات ورغبات م�ستفيدي "�سكني".
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:

إسقاط دويلة «حزب اهلل» هدف قادم
البالد  -مها العواودة

�أكد نواب برملانيون فائزون يف االنتحابات اللبنانية،
�أن النتائج ع�برت ع��ن ط��م��وح��ات ال�شعب ال���ذي يريد
التخل�ص من التبعية الإيرانية ،طاحم ًا النفتاح بريوت
على حميطها العربي لتم�ضي يف االجتاه ال�صحيح ،بعد
التخل�ص من �سيطرة "حزب الله" الإرهابي وحلفائه على
مقاليد ال�سلطة ،خ�صو�صا �أن احلزب الإجرامي �سقطت
�أغلبيته يف ال�برمل��ان حت��ت دوي غ�ضب �شعبي ترجمه
الت�صويت وال��ع��زوف ب��اق�تراع ير�سم خ��ارط��ة مغايرة
لرتكيبة امل�ؤ�س�سة الت�شريعية.
وقال النائب الفائز يف االنتخابات عن احلزب التقدمي
اال�شرتاكي بالل عبدالله لـ"البالد"� :إن ال�شعب اللبناين
ق��ال كلمته ،حيث ع�برت نتائج االنتخابات ع��ن طموح
ال�شعب يف �أن يكون بلده منفتح ًا على عمقه العربي
واملجتمع ال��دويل بعيد ًا عن املحاور الإقليمية ،م�ؤكد ًا
�أن اللبنانيني يريدون دولة مركزية وانتما ًء وطني ًا فوق
التبعيات واالرتهان للخارج ،مع خطة تعايف اقت�صادي
مبنية على التحول االقت�صادي املنتج.
ويرى عبدالله� ،أن ال�صوت ال�سيادي بتنوعه ومن خالل
الدينامية اجلديدة التي دخلت �إىل جمل�س النواب عرب
الثورة واحلراك ،يجب �أن يكون حافز ًا للفرقاء لتحقيق
ت�سوية داخلية خارج �إطار فر�ض القرارات �أو ا�ستثمار واعترب النائب اجلديد يف الربملان ملحم الريا�شي� ،أن
فائ�ض القوة لتوجيه �سيا�سة الدولة اخلارجية والداخلية تهديدات حزب الله بعد نتائج االنتخابات جدية على وقع
خ�سارة احلزب الإرهابي للأكرثية الربملانية .و�أ�ضاف:
�إىل اجتاه معني.

"من ناحيتنا ال تهمنا على الإطالق تلك التهديدات ونتابع
عملنا من �أجل لبنان" .وقال لـ"البالد"" :لبنان قد ي�سري
�إىل بارقة �أم��ل يف ح��ال اع�ترف فريق املمانعة بنتيجة

ويف ال�سياق ذاته� ،أكد املحلل ال�سيا�سي الدكتور �أحمد
عيا�ش� ،أن امل�ستقلني �سريجحون كفة التغيري يف لبنان،
م�ضيف ًا" :عندما يطرح مو�ضوع �سالح حزب الله على
ب�ساط البحث ،ف�إن ال�شباب اجلدد يف الربملان �سين�ضمون
�إىل مع�سكر ي�ضم ال��ق��وات اللبنانية واحل��زب التقدمي
اال�شرتاكي ،وعددا من الوجوه ال�سيادية و�أبرزها اللواء
�أ�شرف ريفي يف �شمال لبنان" ،م�شري ًا �إىل �أن الكفة بدت
راجحة مل�صلحة القوى التي تريد �إنهاء م�شروع دويلة
ح��زب الله التي تهيمن على كل امل�ستويات يف لبنان؛
ع�سكريا واقت�صاديا و�سيا�سيا .ولفت عيا�ش �إىل �أن لبنان
دخل مرحلة جديدة مع هذه الوجوه ال�شابة التي انطلقت
حتت �شعار "العودة �إىل م�شروع الدولة وتطبيق اتفاق
الطائف و�إ�سقاط الدويلة" وبذلك بات الأم��ل يف تغيري
امل�شهد ممكن ًا.
و�سقطت �أغلبية "حزب الله" بالربملان اللبناين ،حيث
خ�سر وحلفا�ؤه الأكرثية يف الربملان اللبناين اجلديد،
وفق ما �أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات ،التي �أعلن
وزير الداخلية ب�سام املولوي ،الدفعة الأخ�يرة منها،
ما يجدد الآم���ال بخروج لبنان امل�ضطرب من براثن
الو�صاية الإيرانية عرب "حزب الله" ،فاخل�سارة مدوية
مللي�شيات كانت تفر�ض هيمنتها على القرار اللبناين
االنتخابات والعمل على �إخراجه من الواقع املقيت ،و�إال وجت�بره على اخل�ضوع لطهران ،ما مينح اللبنانيني
ف�إننا ذاهبون �إىل ما هو �أ�سو�أ" ،يف �إ�شارة ملا ميكن �أن بع�ض الأم��ل بغد �أف�ضل يف ظل �أزم��ة اقت�صادية غري
م�سبوقة وتردي الأو�ضاع.
يقوم به حزب الله وحلفا�ؤه من �إجرام.

محاوالت أممية لتفادي األزمة األسوأ

حكومتان وعاصمتان ..ليبيا تعود لمربع االنقسام
طرابل�س  -البالد

ع��ادت ليبيا جم��دد ًا ملربع االنق�سام ال�سيا�سي
واجل��غ��رايف ،و�سط حم��اوالت �أممية ودولية
ل��ت��ف��ادي الأزم����ة الأ����س���و�أ؛ �إذ ب���د�أت احلكومة
املك ّلفة من الربملان بقيادة فتحي با�شاغا� ،أم�س
(الأرب��ع��اء) ،مهامها ر�سميا من مدينة �سرت،
بعد ف�شل حم��اوالت��ه��ا يف ال��دخ��ول للعا�صمة
ط��راب��ل�����س وت�سلم ال�سلطة م��ن ح��ك��وم��ة عبد
احلميد الدبيبة ،بينما قال با�شاغا� :إن حكومته
�ست�شرع يف العمل انطالقا من �سرت كعا�صمة
بديلة لطرابل�س ،وذلك بعدما فج ّرت حماولة
دخ��ول��ه �إىل العا�صمة ،قتاال ب�ين امليلي�شيات
امل�س ّلحة املوالية له والأخرى الداعمة للدبيبة،
ال��ذي يرف�ض التنازل عن ال�سلطة قبل �إج��راء
انتخابات يف بالده ،مما �أجربه على اخلروج
منها.
وجت��د ليبيا نف�سها م��رة �أخ��رى �أم��ام انق�سام
�إداري جديد بني عا�صمتني وتق�سيم للأرا�ضي،
ويف ظل حكومتني متناف�ستني تدعي كل منهما

�أنها احلكومة ال�شرعية ،كما كانت بني عامي
 2014و ،2021و�سط غمو�ض ب�ش�أن امل�سار
الذي ت�سلكه.
وبعد اال�شتباكات والتوتر يف طرابل�س� ،أكد
م�����ص��در م��ق��رب م��ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة الليبية
املكلفة فتحي با�شاغا ،وف���اة �أح��م��د الأ�شهب

معوضة لـ

�أح���د مرافقيه ،مو�ضح ًا �أن امل��ت��وف��ى �أ�صيب
يف اال�شتباكات التي اندلعت بني جمموعات
م�����س��ل��ح��ة م����ؤي���دة ل��رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة
الوطنية عبد احلميد الدبيبة و�أخ��رى م�ؤيدة
لبا�شاغا ،التي �سقط فيها  8جرحى.
وطفت الأزمة على ال�سطح منذ تعيني الربملان

الليبي حكومة جديدة خلف ًا للحكومة ال�سابقة،
بعد �أ�شهر من اجلمود ال�سيا�سي وتعرث �إجراء
االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية يف موعدها
املا�ضي (دي�سمرب  ،)2021باتت تهدد ب�إعادة
البالد �إىل دوام��ة القتال املطول ال��ذي غرقت
فيه على مدى ال�سنوات املا�ضية ،قبل �أن تر�سي
الأمم املتحدة �سالم ًا �أو توافق ًا ن�سبي ًا ا�ستمر
حوايل عامني.
فيما �أك���د رئ��ي�����س جمل�س ال��دول��ة يف ليبيا،
خ���ال���د امل�������ش���ري� ،أن ال���ب�ل�اد ت�����ش��ه��د م��رح��ل��ة
مف�صلية ،م�شري ًا �إىل �أن ما حدث يف طرابل�س
م�أ�ساوي ،م�ضيف ًا �أن حكومة الوحدة الوطنية
ب��رئ��ا���س��ة ع��ب��داحل��م��ي��د ال��دي��ي��ب��ة ال ت�ستطيع
�إجراء االنتخابات ،م�ؤكد ًا �أنه ال ميكن �إجراء
االن��ت��خ��اب��ات دون م��واف��ق��ة ج��م��ي��ع الأط����راف
الليبية .و�شدد امل�شري على �أن احلل يف ليبيا
هو التوافق على قاعدة د�ستورية وحكومة
حمايدة م�صغرة ،الفت ًا �إىل �أنه يف حال ح�صول
ذلك ف�سيقبل الدبيبة ت�سليم ال�سلطة.

 :توحيد الجهود يهزم المشروع الفارسي

مماطلة حوثية في رفع الحصار عن تعز
البالد – حممد عمر

متاطل ملي�شيا احلوثي الإرهابية يف رفع
احل�صار عن مدينة تعز؛ �إذ ترف�ض تنفيذ ما
يخ�صها من التزامات يف هذا اجلانب ،وفقا
ل��وزي��ر اخلارجية اليمني �أح��م��د عو�ض بن
مبارك ،الذي حذر من دخول البالد يف �أتون
املجاعة ب�سبب ممار�سات امللي�شيا الإجرامية.
ودعا وزير اخلارجية اليمني ،وفق ًا لوكالة
الأن��ب��اء اليمنية "�سب�أ" �أم�����س (الأرب��ع��اء)،
وا�شنطن واملجتمع ال���دويل �إىل ال�ضغط
على احلوثيني لفتح معابر تعز ،مطالب ًا بدعم
الواليات املتحدة واملجتمع ال��دويل لبالده؛
م��ن �أج���ل ت��وف�ير واردات احل��ب��وب خا�صة
القمح ،منع ًا حل�صول جماعة .وبحث الوزير
اليمني بحث ،مع نظريه الأمريكي �أنتوين
بلينكن يف مقر وزارة اخلارجية الأمريكية
بوا�شنطن� ،سُ بل تعزيز وتطوير العالقات
الثنائية بني البلدين ،كما ا�ستعر�ض تطورات
الأو����ض���اع وم�ستجدات عملية ال�����س�لام يف
اليمن ،فيما �أك��د بلينكن ،دعم ب�لاده ملجل�س
القيادة الرئا�سي يف اليمن ،وا�صف ًا جمل�س

القيادة الرئا�سي بـ"الفر�صة القيّمة" لتمثيل
�أو���س��ع نطاق ًا لليمنيني .وق��ال��ت اخلارجية
الأمريكية� :إنها ترحب بالتزام جمل�س القيادة
اليمني بجهود ال�سالم وحتقيق اال�ستقرار،
بينما �شدد بلينكن على �أهمية حرية تنقل
الأفراد وال�سلع يف تعز ،جمدد ًا التزام بالده
بالعمل مع الأمم املتحدة واملجتمع الدويل
لإنهاء احلرب و�إحالل ال�سالم يف اليمن.
م��ن جهته� ،أك���د اب��ن م��ب��ارك �أن���ه يف الوقت

الذي حر�صت فيه احلكومة اليمنية مدفوعة
بتوجيهات جمل�س القيادة الرئا�سي ببذل
كل ما ميكن لإجناح الهدنة وتنفيذ التزامات
اجلانب احلكومي� ،إال �أن امليلي�شيا احلوثية
م��ا زال���ت ح��ت��ى ال��ي��وم مت��اط��ل يف تنفيذ ما
يخ�صها من التزامات وخا�صة تلك املتعلقة
برفع احل�صار عن مدينة تعز وت�سهيل تنقل
املواطنني والتخفيف من الأزمة الإن�سانية يف
املحافظة املحا�صرة لأكرث من �سبع �سنوات.

�إىل ذلك ،ثمَّن وكيل �أول حمافظة ذمار حممد
عبدالوهاب معو�ضة ،امل�شاورات اليمنية-
اليمنية التي عُ��ق��دت بالريا�ض ونتج عنها
ت�شكيل جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني.
وق��ال لـ"البالد"� :إن امل�شاركني متكنوا من
�إع���ادة ترتيب ال��ق��وى ال�سيا�سية اليمنية،
وج��م��ع خمتلف م��ك��ون��ات املجتمع اليمني
و�أطيافه حتت راية امل�صلحة العليا للوطن.
و�أ�شاد وكيل �أول حمافظة ذمار بالنتائج التي
متخ�ضت عنها امل�شاورات ،حيث جنحت يف
حل خالفات ع�صفت بالبالد ملدة � 10سنوات،
م�����ش�يرًا �إىل ال��ر���ض��اء ال�شعبي على نتائج
امل���ؤمت��ر .ول��ف��ت �إىل �أن نتائج امل�����ش��اورات
ج��اءت ملبية لطموحات وتطلعات ال�شعب
اليمني ،وتب�شر مبيالد مين جديد ي�سوده
الأم���ن وال�سالم واحل��ري��ة وال��وئ��ام ،منوه ًا
�أن امل�ؤمتر خطوة الأوىل يف طريق التئام
م�ؤ�س�سات الدولة حتت راي��ة اليمن الواحد
الكبري ،ووح��دة رجالة وقياداته يف معركة
ا�ستعادة الدولة وهزمية امل�شروع الفار�سي
و�أذناب املاليل.

اإليرانيون للرئيس :اخجل وارحل

طهران  -البالد

جت����ددت االح��ت��ج��اج��ات يف ال�����ش��وارع
الإي���ران���ي���ة م��ط��ال��ب��ة ب��رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س
�إبراهيم رئي�سي والزمرة احلاكمة ،حيث
خرج ع�شرات املواطنني الغا�ضبني يف
تظاهرات احتجاج على ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الغذائية �أم�س (الأربعاء) ،ال�سيما
يف مدينة كلبايكان مبحافظة �أ�صفهان
و���س��ط �إي����ران ،وم��دي��ن��ة ج��ون��ق��ان ،كما
رفع املحتجون �شعار "رئي�سي اخجل،
اترك البالد وارحل" ،مرددين هتافات:
"املوت للديكتاتور" ،و"املدفع والدبابة
وال�صاروخ لن تنفع بعد اليوم" ،داعني
�إىل رح��ي��ل "نظام املاليل" ،يف وق��ت
�أر�سلت ال�سلطات الأمنية �أ�سلحة ثقيلة
م��ن دب���اب���ات وم���درع���ات �إىل ج��ون��ق��ان
مبحافظة جهارحمال وبختياري جنوب
غرب البالد.
ويعي�ش �أك�ثر م��ن ن�صف �سكان �إي��ران
البالغ ع��دده��م  82مليون ن�سمة حتت
خط الفقر ،ما �أ�شعل ���ش��رارة الغ�ضب،

ً
خ�صو�صا بعد خف�ض احلكومة الدعم
على القمح امل�ستورد وزي��ادة الأ�سعار
 % 300ملجموعة م��ن ال�سلع الغذائية
القائمة على الطحني ،يف وق��ت ،يبلغ
معدل الت�ضخم الر�سمي يف �إيران نحو
 ،% 40بينما يتجاوز  % 50يف بع�ض
التقديرات.
و�أع�����ادت االح��ت��ج��اج��ات �إىل الأذه����ان
تظاهرات رفع �أ�سعار الوقود قبل ثالث
���س��ن��وات ،ح�ين اج��ت��اح��ت اح��ت��ج��اج��ات
وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ك��ان��ت الأع���ن���ف منذ
�إق��ام��ة "اجلمهورية الإ�سالمية" ع��ام
 1979كافة �أن��ح��اء ال��ب�لاد ،ما �أدى �إىل
مقتل مئات املتظاهرين يف حملة قمع
غري م�سبوقة ،وفق ما �أف��ادت يف حينه
منظمة العفو ال��دول��ي��ة .ول��ع��ل ه��ذا ما
دف��ع ال�سطات يف ال��ب�لاد �إىل الت�أهب،
وق��ط��ع ���ش��ب��ك��ات الإن�ت�رن���ت يف العديد
من املناطق على م��دى الأي��ام املا�ضية،
ً
خوفا من تو�سعها ،يف تكرار ل�سيناريو
احتجاجات الوقود.

موسكو :ال رغبة ألوكرانيا
في استمرار المحادثات
مو�سكو  -البالد

ات��ه��م ال��ك��رم��ل�ين� ،أم�������س (الأرب����ع����اء)،
�أوك��ران��ي��ا ب��االف��ت��ق��ار ال��ت��ام �إىل �إرادة
ال��ت��ف��او���ض ،م����ؤك ً
���دا �أن كييف ال تريد
اال�ستمرار يف حمادثات ال�سالم لو�ضع
ح��د ل��ل�����ص��راع اجل����اري ع��ل��ى الأرا���ض��ي
الأوكرانية منذ بدء العملية الرو�سية يف
 24فرباير املا�ضي.
و�أك��د املتحدث با�سم الكرملني دميرتي
ب��ي�����س��ك��وف� ،أن "املحادثات ال تتقدّم
ونالحظ ً
غيابا تامًا ل�ل��إرادة من جانب
امل��ف��او���ض�ين الأوك����ران����ي��ي�ن مل��وا���ص��ل��ة
ه���ذه العملية" ،فيما �أك���د م�����س���ؤول��ون
�أوكرانيون ورو�س �أن حمادثات ال�سالم
تعرثت مع تبادل الطرفني االتهامات ،يف

حني ملَّحت مو�سكو �إىل �صعوبة العودة
�إىل طاولة التفاو�ض بني اجلانبني.
ومع ت�صاعد التوتر الرو�سي الأوروبي
على خلفية الأزمة الأوكرانية ،ا�ستعرت
خ�ل�ال ال�����س��اع��ات امل��ا���ض��ي��ة ح���رب ط��رد
ال�سفراء ،فقد ا�ستدعت وزارة اخلارجية
الرو�سية� ،أم�س ،ال�سفري الإيطايل لدى
مو�سكو جورجيو �ستارا�س ،لإبالغه
ب����إج���راءات ج��واب��ي��ة ع��ل��ى خلفية ط��رد
روم����ا ل��دب��ل��وم��ا���س��ي�ين رو�����س يف وق��ت
�سابق .و�أبلغت اخلارجية ال�سفري بطرد
دبلوما�سيا � ً
ً
إيطاليا ك�إجراء مماثل،
24
ً
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت ط���رد � 27إ���س��ب��ان��ي��ا ،و34
ً
ً
فرن�سيا ،م�ؤكدة �أنهم باتوا
دبلوما�سيا
ً
أ�شخا�صا غري مرغوب فيهم".
"�

متابعات
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":

عبقري الرياضيات لـ"

الدولة حريصة على تشجيع الموهوبين
البالد ـ مها العواودة

عرب الطالب �إي��اد علي القطري ،من ال�صف احل��ادي
ع�شر ب�����إدارة تعليم ال�شرقية امل�����ش��ارك يف م�سابقة
�أوملبياد �آ�سيا والبا�سفيك للريا�ضيات ،ال��ذي حقق
امل��ي��دال��ي��ة ال�برون��زي��ة ،ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه بهذه
امل�شاركة والفوز.
م�ؤكدًا يف حديثه لـ"البالد" �أن هذا النجاح امل�شرف

جاء بدعم من �أ�سرته ووزارة التعليم وم�ؤ�س�سة امللك
عبد العزيز ورج��ال��ه للموهبة والإب����داع "موهبة"
ومدار�س الظهران الأهلية".
كما �أ�شار �إىل �أن اجلوائز العاملية التي ح�صدها طالب
وطالبات اململكة يف امل�سابقات واملحافل الدولية،
دليل على حر�ص القيادة الر�شيدة ،واهتمامها الكبري
وت�شجيعها للمبدعني واملوهوبني ال�شباب.

و�أ�ضاف ":حلظات جميلة و�شعور بالفخر ع�شناه،
�أم����ام ه���ذه الإجن������ازات ال��ت��ي حققها �أب���ن���اء ال��وط��ن
املوهوبني بدعم م��ن قيادتنا احلكيمة وعند �إع�لان
النتائج بح�صويل على امليدالية الربونزية يف م�سابقة
�أوملبياد �آ�سيا والبا�سيفيك للريا�ضيات املرموقة عامليا،
وبالفعل كان �شعورا ال يو�صف من الفرح وال�سعادة،
لقد ح�صلت على هذا الإجناز بعد جهد كبري خالل �آالف

ال�ساعات من التدريب".
وت��اب��ع " :ك��ان �شرف يل ولزمالئي متثيل
ال��وط��ن ���ض��م��ن ال��ف��ري��ق ال�����س��ع��ودي
لأومل��ب��ي��اد ال��ري��ا���ض��ي��ات؛ حيث
مت تدريبنا على ح��ل �آالف
امل�سائل مع �أف�ضل املدربني
عامليا".

نفق الورد وعين العروس ..سيناريوهات مختلفة

 39لعبة في جدة بيير على الواجهة البحرية

جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ
خالد بن مر�ضاح

و���س��ط ���ض��ح��ك��ات الأط���ف���ال وارت�����س��ام
���س��ي��ن��اري��وه��ات ال���ف���رح يف م�لاحم��ه��م
الطفولية ،ت�ستقبل رده��ات وم�سارات
منطقة جدة بيري" زوارها من خمتلف
الأع����م����ار ،وت���ق���دم ل��ه��م ب���رام���ج نوعية
وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف �أك��ب��ر م��دي��ن��ة على
الواجهة البحرية ،وذل��ك �ضمن مو�سم
ج���دة 2022؛ ح��ي��ث ُت��ع�� ُّد �أك�ب�ر مدينة
�أل���ع���اب متنقلة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح��م��ر،

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

حتت �إيقاع مغاير و�أنوار م�شعة
وواجهات ترت�سم على مالحمها
ت��ف��ا���ص��ي��ل احل��ي��اة يف امل��ا���ض��ي،
ت�ستقبل ب��رام��ج منطقة "جدة
التاريخية" زوار م��و���س��م ج��دة
 2022ب��ح��زم��ة م���ن ال��ع��رو���ض
والفعاليات الثقافية والتاريخية
والرتفيهية املميزة.
وتعد "جدة التاريخية" الواقعة
يف و�سط جدة� ،أحد �أبرز املعامل
التاريخية املدرجة �ضمن قائمة
ال�تراث العاملي باليون�سكو ،مبا
ت��ت��م�� ّي��ز ب���ه م���ن خم����زون ت��راث��ي
وح�����ض��اري ���ض��ارب يف �أع��م��اق
ال��ت��اري��خ ،ك��م��ا ت�ستقبل ال���زوار
يف �أرب���ع مناطق رئي�سة هُ يئت
بالعديد من الفعاليات وامل�سارح
وال�����ص��ور ال��ت��اري��خ��ي��ة ،و���ش��ارع
ال��ر���س��ام�ين ،و"الربوجيك�شن"،
والعرو�ض املرئية والتاريخية
امل��م��ي��زة ال��ت��ي �ستعيد ذك��ري��ات
املا�ضي اجلميل.
وتتم ّيز ج��دة التاريخية بالفن
امل��ع��م��اري اجل��م��ي��ل ومب��ب��ان��ي��ه��ا
ال�تراث��ي��ة ،مثل �آث���ار �سور ج��دة،
وح���ارات���ه���ا ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ث��ل "

وتتم ّيز مبوقعها الفريد على الواجهة
البحرية ،وتنوع فعالياتها ومنا�سبتها
جلميع الأعمار.
وت�ضم "جدة بيري" �أك�ثر من  39لعبة
ترفيهية متنوعة ،كما توفر  7جتارب
عاملية منوعة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أول رول��ر
ك��و���س�تر ،وجت����ارب ،paw patrol
و  ،lol surpriseو pipa pig
وال���ع���دي���د م���ن ال���ع���رو����ض ال�ترف��ي��ه��ي��ة
امل�����ش��وق��ة ،ك��م��ا ���س��ت�����ش��ه��د ال��ع��دي��د من
الفعاليات اليومية التي �ستخلق حالة

م��ن البهجة وال��ف��رح وامل��ت��ع��ة لل�صغار
والكبار ،وجلميع �أفراد الأ�سرة.
وي��ت��وق��ع �أن ت�شهد "جدة بيري" التي
�ستفتح �أب��واب��ه��ا ي��وم��ي�� ًا م��ن ال�ساعة
 5ع�����ص��ر ًا حتى  2بعد منت�صف الليل
�إق���ب���ا ًال ك��ب�ير ًا م��ن ���س��ك��ان وزوار ج��دة
خ�لال املو�سم خلو�ض جتربة الرتفيه
بطابع عاملي فريد ،واال�ستمتاع بحزمة
اخلدمات والفعاليات الرتفيهية امل�شوقة
التي توفرها هذه املنطقة.
وت�ستوعب "جدة بيري" �أك�ثر م��ن 18

�ألف زائ��ر ،وتتوزع فعالياتها على عدة
مواقع؛ �أبرزها احلديقة امللونة ،وهي
منطقة مم��ي��زة بداخلها نفق م�صنوع
من ال��ورد ،بالإ�ضافة �إىل منطقة �ألعاب
ك��ب�يرة لل�صغار  ،وم��ن �ضمن امل��واق��ع
منطقة �أدري��ن��ال�ين ال��ت��ي حت��ت��وي على
جمموعة من الأل��ع��اب� ،إ�ضافة �إىل عني
العرو�س ،والرولركو�سرت ،وغريها من
الألعاب امل�شوقة ،كما ت�ضم "جدة بيري"
منطقة لال�سرتخاء ،والعديد من املتاجر
واملطاعم واملقاهي املختلفة.

سيارات لنقل الزوار في رحلة مشوقة لمشاهدة الحيوانات المفترسة

"جدة جنغل" تستقبل الزوار في أحضان الطبيعة

جدة ـ عبد الهادي املالكي ـ
خالد بن مر�ضاح

ح���ارة امل��ظ��ل��وم ،وح���ارة ال�شام،
وح��ارة اليمن ،وح��ارة البحر "،
كما حتت�ضن ع���دد ًا م��ن امل�ساجد
التاريخية والأ���س��واق واملطاعم
واملقاهي ال�شعبية.
وجت����� ّ����س����د ف����ع����ال����ي����ات "جدة
التاريخية" ال��ه��وي��ة اجل��دي��دة
ملو�سم جدة  2022التي تعبرّ عن
التنوع الثقايف للمدينة ،وتعدد
املقومات التاريخية وال�سياحية
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�ترف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي
ت��ت��م�� ّي��ز ب��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل ر�ؤي���ة
�إدارة املو�سم يف توفري خمتلف
اخليارات ل�سكان عرو�س البحر
الأح����م����ر وزواره�������ا م���ن جميع
الأع��م��ار واجل��ن�����س��ي��ات ،و�إب���راز
م��دي��ن��ة ج���دة ك��وج��ه��ة �سياحية

دائمة يف املنطقة.
وت�����س��ت��ق��ط��ب ج����دة ال��ت��اري��خ��ي��ة
�سنوي ًا العديد من زوار و�ضيوف
اململكة ال��ذي��ن ي��ح��ر���ص��ون على
زي����ارة ه���ذا امل��وق��ع احل�����ض��اري
اجلميل ،ال��ذي يحكي حقبة من
ال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق ،وي�ب�رز ت��راث
ج��دة وح�ضارتها ال�ثري��ة ،حيث
حر�صت �إدارة مو�سم جدة 2022
على ا�ستثمار املقومات التاريخية
وامل��خ��زون الثقايف الهائل الذي
تتم ّيز ب��ه ج���دة يف خ��ل��ق مزيج
ف���ري���د م����ن اخل�����ي�����ارات ل�����زوار
املو�سم؛ تظهر فيها هذه املقومات
وال��ف��ر���ص لترتجم اخل�صائ�ص
الفريدة التي متيز جدة ،ومتنح
زائرها كل اخليارات اجلميلة.

ال ي�ستطيع ال��زائ��ر ملنطقة " جدة
جنغل " م��ن حب�س ده�شته ،وهو
ي�شاهد الأحياء الفطرية يف موقع
واحد؛ بدءا من الطيور والزواحف
واحل��ي��وان��ات ال�ضارية ،يف م�شهد
يج�سد غ��اب��ات و�سفاري �أفريقيا-
لي�س ه��ذا فح�سب -بل �إن منطقة"
ج�����دة جنغل" ع����ب����ارة ع����ن غ��اب��ة
خ�����ض��راء وم�����س��اح��ات ت�سر العني،
و���س��ط ت��ن��ظ��ي��م م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م�ين
ع��ل��ى �أم���ر احل��دي��ق��ة ال��ت��ي تت�ضمن
 1200نوع من الطيور واحليوانات ،وتفتح
�أبوابها ال�ستقبال اجلمهور من كافة الأعمار
واجلن�سيات ،وذلك �ضمن برامج مو�سم جدة
.2022
املنطقة ت�سقبل ال��زوار �ضمن مناطق مو�سم
ج���دة "الت�سع"  -وت��ف��ت��ح �أب��واب��ه��ا يومي ًا
للزوار من ال�ساعة  2ظهر ًا حتى ال�ساعة 12
م�ساءً ،ومتتاز بالعديد من الفعاليات املتنوعة
امل�����س��ت��وح��اة م��ن ح��ي��اة الطبيعة والأدغ�����ال،
�إ�ضافة �إىل �أ�صناف من احليوانات والطيور،

والعديد من اخلدمات والعرو�ض امل�شوقة.
وحتتوي "جدة جنغل" على �أكرث من 1000
نوع من احليوانات الربية؛ بينها حيوانات
تتجاوز �أعمارها الـ 150عام ًا ،وما يزيد على
 200نوع من الطيور النادرة ،كما حتتوي على
منطقة للزواحف ،ومنطقة للطيور ،ومنطقة
للكالب ،وم��زرع��ة� ،إ�ضافة ملناطق للعرو�ض
واخل���دم���ات الأخ������رى ،وم��ن��ط��ق��ة ترفيهية،
كما ت�ضم العديد م��ن الفعاليات والتجارب
اجل��دي��دة ،مثل جت��رب��ة ال�����س��ف��اري ،وجتربة
مم�شى الغابة ،كما ُ�ص ّممت با�صات خا�صة

للرحالت ال�بري��ة داخ��ل املنطقة ،و�سيارات
خا�صة لنقل الزوار يف رحلة م�شوقة مل�شاهدة
احليوانات املفرت�سة واكت�شاف حياة الأدغال
الطبيعية.
وحر�صت �إدارة مو�سم ج��دة على تقدمي كل
م��ا ه��و ج��دي��د ومبتكر يف ع��امل احل��ي��وان��ات
والأدغ�������ال؛ لتتنا�سب ف��ع��ال��ي��ات وع��رو���ض
املنطقة م��ع جميع �أف����راد الأ���س��رة مبختلف
فئاتهم العمرية ،وذلك لي�ستمتعوا بالتجارب
الفريد ،وق�ضاء �أوق���ات �سعيدة م��ع �أ�سرهم
و�أطفالهم يف �أح�ضان الطبيعة.

زمان
9
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“المشعة” والزعيم
الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

ل��ع��ب ال��ه�لال ن��ه��ائ��ي ك���أ���س امل��ل��ك يف ملعب
اجلوهرة امل�شعة مرتني؛ الأوىل كانت يف عام
 2015وهو نهائي خادم احلرمني ال�شريفني،
ال��ذي واج��ه فيه الن�صر ،وانتهى بفوز نادي
الهالل بركالت الرتجيح ،واملرة الثانية كانت

بقيادة مدرب الهالل احلايل"رامون دياز" �أمام
الأهلي وانتهت بثالثية مقابل هدفني ،ويتفاءل
م�شجعو الهالل مبلعب "اجلوهرة" كون الهالل
ال يخ�سر النهائيات عليه ،وتعد مواجهة اليوم
ه��ي النهائي ال��ث��ال��ث ل��ل��ه�لال ،والأول لفريق
الفيحاء.
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في نهائي أغلى الكؤوس..

الجوهرة يزدان بحضور
األمير" محمد بن سلمان"
جدة – هالل �سلمان

تقام م�ساء اليوم اخلمي�س املباراة النهائية على ك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني ،للمو�سم الريا�ضي احلايل - 2021
 ،2022بني فريقي الهالل والفيحاء على ملعب مدينة امللك عبدالله الريا�ضية بجدة.
وقد �أن��اب خ��ادم احلرمني ال�شريفني � -أي��ده الله � -صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء  -حفظه الله  -حل�ضور املباراة ،وت�سليم
الفريق الفائز الك�أ�س وامليداليات الذهبية ،و�صاحب املركز الثاين امليداليات
الف�ضية.

اإلسباني الهوز
يضبط النهائي

جدة -البالد

ي�سعى فريق الهالل للتتويج باللقب للمرة
ال��ع��ا���ش��رة يف ت��اري��خ��ه ،وف�����ض ال�����ش��راك��ة مع
االحتاد بعد �أن حقق كل منهما � 9ألقاب ،فيما
ي�أمل فريق الفيحاء بالتتويج للمرة الأوىل
يف تاريخه.
وو�صل الهالل �إىل نهائي ك�أ�س امللك 16
مرة ،وحقق � 9ألقاب �أعوام (-1964-1961
-2015-1989-1984-1982-1980
 ،)2020-2017فيما ي�صل (الربتقايل) �إىل
النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه.
جنح الهالل يف الو�صول للمباراة النهائية
بعد �أن �أزاح فريق ال�شباب من الدور ن�صف
النهائي بالفوز عليه (.)1-2
�أم��ا الفيحاء ف�أق�صى نظريه االحت��اد من
ن�صف النهائي بعد ف��وزه عليه بهدف دون
مقابل.
ويدير امل��ب��اراة طاقم حتكيم من �إ�سبانيا
يقوده احلكم الدويل �أنطونيو ماتيو الهوز.

ا�ستعداد مبكر
و���ص��ل ال��ف��ري��ق��ان �إىل ج���دة م��ب��ك��را؛ من

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

�أج��ل خو�ض احل�صة التدريبية الأخ�يرة والتعود
مبكرا على الأج���واء ،وجن��ح الفيحاء يف التفوق
على الهالل بهدف دون مقابل �سجله القائد �سامي
اخليربي يف �آخر مباراة جمعت الطرفني ،يوم 3
مايو اجلاري يف الدوري ،حارما الهالل من  3نقاط
ثمينة يف �سعيه لالحتفاظ باللقب وتقلي�ص الفارق
مع املت�صدر االحتاد.
ال���ف���ي���ح���اء ال������ذي ي����ق����وده امل�������درب ال�����ص��رب��ي
ف����وك رازوف���ي���ت�������ش ،مي��ل��ك �أق�����وى خ���ط دف����اع يف
ال����دوري ب��ق��ي��ادة اخل��ي�بري وح�����س�ين ال�شوي�ش،
وت��واج��د احل��ار���س املخ�ضرم ال�صربي فالدميري
�ستويكوفيت�ش ،وي��ت���أل��ق يف خ��ط و���س��ط��ه �أب��و
�سبعان والربازيلي ريكاردو ريلر ،ويقدم اليوناين
باناجيوتي�س �أدوارا متعددة يف �صناعة الأهداف
وت�سجيلها� ،إىل جانب امل��ق��دوين ترايكوف�سكي،
�صاحب هدف بالده ال�شهري الذي �أق�صى املنتخب
الإي��ط��ايل وحرمه من التواجد يف مونديال قطر
 ،2022ب��الإ���ض��اف��ة �إىل جنومية �سلطان مند�ش
وعلي الزقعان وحممد البقعاوي و�أحمد بام�سعود،
ويف املقدمة الربازيلي رام��ون لوبيز والنيجري
�أمادو موتاري ،ويغيب عنه الغاين �صامويل �أو�سو

إعالنات محاكم التنفيذ

ومالك عبداملنعم وخمري الر�شيدي ب�سبب الإ�صابة.
�أم��ا الهالل فيقوده امل��درب الأرجنتيني رام��ون
دي��از ال��ذي حقق بداية نارية بت�سجيل  12فوزا
متتاليا يف خمتلف ال��ب��ط��والت ،قبل �أن يتعادل
مع ال�شارقة الإماراتي ثم تعر�ض للخ�سارة �أمام
الريان القطري �آ�سيويا ،و�أم��ام الفيحاء بالذات
يف الدوري.
ويعتمد دي��از على ق��وة خ��ط الو�سط املكون
م��ن ال��ق��ائ��د ���س��ل��م��ان ال��ف��رج و���س��امل ال��دو���س��ري
ومعهما الربازيليان برييرا ومي�شايل واملايل
ماريغا ،وي�برز يف املقدمة الهداف النيجريي
�إيغالو ،ويقود الكوري جانغ خط الدفاع �إىل
جانب البليهي ،مع تواجد الربيك �أو �سعود
ع��ب��داحل��م��ي��د يف ال��ظ��ه�ير الأمي����ن ون��ا���ص��ر
الدو�سري يف الأي�سر.
لكن (الزعيم) يفتقد �إىل خدمات عدد
كبري من العبيه يف مقدمتهم الظهري
يا�سر ال�شهراين والكولومبي كوييار
والبريويف كارييو واملهاجم �صالح
ال�شهري واملدافع االحتياطي متعب
املفرج.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

���س��ي��ق��ود احل���ك���م الإ����س���ب���اين ال�����ش��ه�ير
ماتيو اله��وز نهائي ك�أ�س خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ب�ين ال��ه�لال والفيحاء .وميلك
اله���وز ال��ب��ال��غ م��ن العمر  45ع��ام��ا خربة
كبرية ،وق��اد نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا
املو�سم املا�ضي بني ت�شيل�سي ومان�ش�سرت
�سيتي .وقد �أدار الهوز املو�سم احلايل 31
مباراة ،بواقع  5يف دوري �أبطال �أوروبا،
و 20يف ال������دوري الإ����س���ب���اين ،و 4يف
ال��دوري الأوروب���ي ،ومباراتني يف ك�أ�س
ملك �إ�سبانيا.
وخ��ل�ال ال�����ـ 31م���ب���اراة �أ���ش��ه��ر اله���وز
ال��ب��ط��اق��ة ال�����ص��ف��راء  139م����رة ،و�أ���ش��ه��ر
البطاقة احل��م��راء املبا�شرة م��رة وحيدة،
واحت�سب � 9ضربات جزاء.

النهائي الخامس
لرازوفيتش
الريا�ض -في�صل الرقيبة

خا�ض امل��درب ال�صربي فوك
رازوف���ي���ت�������ش خ��ل�ال م�����س�يرت��ه
ال��ت��دري��ب��ي��ة  4ن��ه��ائ��ي��ات؛ حيث
ح��ق��ق ك����أ����س ���ص��رب��ي��ا م��رت�ين،
وخ���������س����ر يف ن����ه����ائ����ي ك���ا����س
الإم�������ارات ،وخ�����س��ر يف نهائي
ك���أ���س امللك �أم���ام ن��ادي االحت��اد
ح��ي��ن��م��ا ك���ان م���درب��� ًا للفي�صلي
يف ع���ام  2018ب��ث�لاث��ة �أه���داف
مقابل ه��دف .ويُعد هذا النهائي
اخلام�س للمدرب فوك رازوفيت�ش
�أمام الهالل؛ حيث يطمح لت�سجيل
ال��ف��وز يف  3ن��ه��ائ��ي��ات مب�سريته
التدريبية احلافلة.

رياضة
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حممد اجلليحي

الكأس الغالي  ..للوالد القائد
ما �أجمل لقاءات املحبة ،وما �أجمل مواعيد احلب يف ليلة من
�أجمل ليالينا الريا�ضية ،عندما نلتقي بقيادتنا الر�شيدة وحتت
رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حفظه الله و�سدد خطاه.
نهائي ك�أ�س امللك منا�سبة ريا�ضية؛ اجلميع مت�شوق لها ،ننتظرها
كل عام لنملأ �أعيننا بر�ؤية قادتنا ووالة �أمرنا.
هذا النهائي الكبري ،الذي يت�شرف فيه كل من الهالل والفيحاء
باملناف�سة على ك�أ�سه ،وطموحهما كبري باحل�صول عليه؛ خا�صة
الفيحاء الذي ي�صل لأول مرة للنهائي الكبري ومن �أو�سع �أبوابه.
بالت�أكيد كبري �آ�سيا فريق الهالل غري م�ستغرب عليه الو�صول
للنهائي �أو املناف�سة على جميع ال��ب��ط��والت ،فهو رب��ان وقائد
الريا�ضة ال�سعودية خارجي ًا وداخلي ًا ،فهو مل يغب عن النهائيات
�إال قلي ًال ومتمر�س عليها متام ًا ،وهذا ما يجعله ال يهاب �أي مباراة،
عك�س فريق الفيحاء الذي يحاول جاهد ًا �أن ي�ضع له قدم ًا �ضمن
الفرق التي حت�صلت على بطولة من بطوالت املو�سم �أ�سو ًة بجاره
فريق الفي�صلي ،الذي �سبق وح�صل على ك�أ�س امللك ،وهو قادر
على ذلك �إذا ما علمنا �أن الهالل مل ي�ستطع �أن ينت�صر عليه هذا
املو�سم؛ حيث ف��از الفيحاء يف لقاء وت��ع��ادل يف �آخ���ر ،مبعنى
�أنه حرم الهالل من خم�س نقاط كانت كافية ليت�صدر الهالل لو
ا�ستطاع التغلب على الفيحاء.
الفريقان ق���ادران على احل�صول على البطولة ولديهما نف�س
الطموح ،لكن يبقى امليدان هو الفي�صل بينهما.
�إ�ضاءات..
نهائي ك�أ�س امللك منا�سبة وطنية للجميع ،ينتظرها اجلمهور
ب�شغف كبري ،فلماذا يتم تق�سيم املدرجات منا�صفة لكل فريق %50
ففيه خط�أ كبري بجعل بع�ض املدرجات فارغة ،ففريق الفيحاء
نقدره ونحرتمه لكن لن ي�ستطيع جمهوره م��لء ن�صف ا�ستاد
اجلوهرة الذي يت�سع لـ � 60ألف م�شجع ،فكان من الأف�ضل فتح
امل��درج��ات جلميع اجلماهري وبيع التذاكر ب��دون حتديد ميول
�أو انتماءات خا�صة ،فهذا عر�س كروي ريا�ضي يتجدد مو�سمي ًا
لنلتقي بقيادتنا الكرمية ولإجناح النهائي بوجود اجلماهري.

نهائي كأس الملك  .عاشرة للهالل أم أولى للفيحاء؟

الريا�ض – حممد اجلليحي
ي�سعى فريقا الهالل والفيحاء؛ للتتويج ب�أغلى الك�ؤو�س ،فالهالل يطمح للتتويج العا�شر؛ ليف�ض ال�شراكة مع االحتاد؛ حيث لكل منهما � 9ألقاب ،ويت�صدر الأهلي بـ 13
لقبا� .أما الفيحاء فيخو�ض النهائي لأول مرة يف تاريخه ،وي�سعى بدوره لكتابة التاريخ.
" البالد" ت�سلط ال�ضوء على نقاط القوة عند الأزرق والربتقايل.
تاريخي ًا..
ال��ف��ري��ق ال��ه�لايل لي�س غ��ري��ب ً��ا ع��ل��ى �أج���واء
امل��ب��اري��ات اجل��م��اه�يري��ة ،فقد �أ���ص��ب��ح وج��وده
ً
متكررا ً
دائما يف املناف�سة على البطوالت ،وهذا
ما زاد متر�سه وخربته يف احل�صول عليها.
ميتلك ال��ه�لال يف خزينته  64ب��ط��ول��ة منذ
ت�أ�سي�سه عام  ،1957وا�ستطاع احل�صول على
ك�أ�س امللك  9مرات �أعوام 2020،2017،2015
،1989،1984،1982،1980،1964.1961
�أم��ا فريق الفيحاء ،ال��ذي ت�أ�س�س ع��ام 1953
فلم يتح�صل على �أي بطولة �ضمن الفرق املمتازة
�أو املحرتفة ،وك��ان �أول �صعود له للدوري عام
1438ه��ـ ،و�سبق �أن حقق بطوالت ال�صعود من
الدرجة الثانية وال��درج��ة الأوىل ،ولديه طموح
كبري ملعادلة �إجن��از فريق الفي�صلي باحل�صول
على ك�أ�س امللك  ،2021وتتطلع جماهريه للتتويج
بالبطولة الأغلى؛ لت�سجل با�سم �أبناء املنطقة.

فنيا..

@Mohmed_aljlaihe

 نقاط القوة..الهالل:
يتميز ال��ه�لال ب��وج��ود كوكبة رائ��ع��ة م��ن الالعبني
املحليني �ضمن �صفوفه ،يدعمهم حمرتفون �أجانب من
طراز عال.
 يف حرا�سة املرمى" عبدالله املعيوف" الذي باتورقة رابحة يعتمد عليها دياز ،وم�صدر �أمان للفريق.
 ال��ك��وري ج��ان��غ� ..أ�صبح �صمام الأم���ان للدفاعالهاليل ويف حال غيابه ال ي�ستطيع دياز الثبات على
ت�شكيلة معينة لهذا اخلط.
 يف خط الو�سط يربز اال�سم الكبري وقائد املنتخبال�سعودي �سلمان الفرج كالعب ي�ستطيع نقل اللعب

كيفما ي�شاء ،وي�سري رمت املباراة على ح�سب نتيجتها
وبوجوده ي�صبح اخلط الأقوى يف الفريق.
يف الهجوم جن��د ���س��امل ال��دو���س��ري والنيجريي�إيجالو مت�صدر هدايف دوري املحرتفني .ثم الالعب
الربازيلي برييرا وهو ا�سم كبري يف كرة القدم ،لكن
�إىل الآن مل يثبت نف�سه كالعب �أف�ضل م��ن الالعب
املحلي .ما دعا دياز �إىل �إخراجه يف �أكرث من مباراة.
 الفيحاء.. احلار�س ال�صربي فالدميري �ستويكوفيت�ش يعتربمن �أبرز الالعبني الأجانب ،وقد فر�ض نف�سه كواحد
من �أف�ضل احلرا�س يف املو�سم احلايل ،فقد كان دوما

�سدا منيعا �ضد هجمات الفرق املناف�سة .جدير بالذكر
�أن احلار�س فالدميري يبلغ من العمر  38عاما ،وقد
�أو���ص��ى بالتعاقد معه امل���درب ال�صربي ملعرفته به،
والقى �صعوبة يف �إقناع الإدارة به لكرب �سنه بداية
املو�سم احل��ايل ،وانتقل بنظام الإع���ارة مل��دة مو�سم
واحد ً
قادما من نادي بارتيزان ال�صربي ،ويت�شارك
ال�����ص��دارة يف اخل���روج ب�شباك نظيفة م��ع احلار�س
االحتادي جروهي.
 �أما اليوناين نانايوتي�س تاكت�سيدي�س ،فيعتربم��ن �أف�ضل الالعبني يف خ��ط الو�سط ،وه��و �إ�ضافة
لفريق الفيحاء ،ويت�أثر الفريق كثريا يف حال غيابه،

وه���و ث���اين �أف�����ض��ل الع���ب ���ص��ن��اع��ة للعب
ب�صناعته � 9أهداف خلف الربازيلي برييرا
العب الهالل.
ري��ك��اردو �سيلفا� ..صاحب ثقل فني يف خطالو�سط وي���ؤدي �أداء متوازنا ،ويربط خط الدفاع
بالهجوم ،ويعتمد عليه املدرب ً
كثريا.
 امل��داف��ع �سامي اخل��ي�بري ..م��ن �أك�ث�ر الالعبنيت�شتيتا للكرة و�إب��ع��اده��ا ع��ن م��رم��ى فريقه ح�سب
�إح�����ص��اءات راب��ط��ة دوري امل��ح�ترف�ين ،ويعترب من
العنا�صر الأ�سا�سية يف ه��ذا اخل��ط ويعتمد امل��درب
ال�صربي ً
كثريا عليه.

 على الزقعان ..يقدم عطاء مر�ضيا حتى الآن معالفريق ومفتاح الهجمات التي ت�أتي من اخللف.
 رامون لوبيز ..مهاجم قنا�ص وخطري يف حال ملتتم عليه املراقبة الل�صيقة.

أبرز الغيابات..
ي���ع���اين ال����ه��ل�ال م����ن غ���ي���اب���ات ك����ب��ي�رة؛ ج����راء
امل�شاركات الكثرية يف م��ب��اري��ات ذات رمت ع��ال،
دون توقف؛ حيث �شارك يف بطولة دوري �أبطال
�آ�سيا ،وا�ستطاع حتقيقها ،وخا�ض بقية مواجهات
ال��دوري ،وجل العبيه ميثلون املنتخب الوطني،
ال��ذي ���ش��ارك يف ت�صفيات ك���أ���س ال��ع��امل النهائية،
التي ت�أهل من خاللها الأخ�ضر للمرة ال�ساد�سة �إىل
مونديال قطر .2022
ل��ع��ب ال���ه�ل�ال خ�ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك 7
مواجهات قوية بدءا من مواجهة ال�شباب يف ن�صف
نهائي ك�أ�س امللك ،ثم مباريات دوري املجموعات
الآ�سيوية ،حيث لعب  6مباريات حتى ا�ستطاع
الت�أهل �إىل دور  .16ويغيب عن الهالل كل من"
�صالح ال�شهري وال��ب�يرويف ك��اري��ل��و والكوملبي

كويالر وعبدالإله املالكي ومتعب املفرج" وه�ؤالء
حتى نهاية املو�سم.
ويعاين علي البليهي و�سامل الدو�سري ويا�سر
ال�شهراين وحممد العوي�س من �إ�صابات حتتاج
بع�ض الوقت حتى العودة ،وقد ي�شركهم دياز يف
حال االحتياج لهم.
�أم����ا م����درب ال��ف��ي��ح��اء ف��ق��د ت��ل��ق��ى ���ص��دم��ة ق��وي��ة
ب�إ�صابة الثنائي مالك العبداملنعم بقطع يف الرباط
ال�صليبي ،ويحتاج لربنامج عالجي ميتد � 6أ�شهر،
وغياب املحرتف �صامويل �أو�سو حتى نهاية املو�سم
احلايل ،وقد �ساهم �أو�سو ومالك العبداملنعم يف 11
�إحراز  11هدفا للفيحاء لهذا املو�سم؛ حيث �سجل
مالك � 5أهداف و�صنع هدفني ،بينما ا�ستطاع �أو�سو
�صناعة  4فر�ص حا�سمة يف الدوري.

كيف تأهل الهالل والفيحاء..

ت�أهل الهالل ب�صعوبة؛ حيث واجه
فرقا قوية ت�ضم العبني مميزين ،لكن
الفريق الأزرق ا�ستطاع �أن يتجاوزها..

 -يف دور :16

واجه الهالل فريق الرائد بالريا�ض،
وا���س��ت��ط��اع ان ينت�صر ب��ه��دف�ين دون
مقابل ،يف حني جت��اوز الفيحاء فريق
�أبها برباعية نظيفة يف املجمعة.

 -يف ربع النهائي:

ا���س��ت��ط��اع ال��ف��ي��ح��اء ال��ت��غ��ل��ب على
الباطن بهدفني لهدف يف حفر الباطن،
بينما واج��ه الهالل يف م��ب��اراة ديربي
العا�صمة الن�صر وا�ستطاع ان ينت�صر
عليه بهدفني مقابل هدف.

 -ن�صف النهائي:

�أق�صى ال��ه�لال ف��ري��ق ال�شباب من
البطولة بعد احتكامهما للأ�شواط
الإ���ض��اف��ي��ة ،بنتيجة ه��دف�ين لهدف
بالريا�ض.
بينما واجه الفيحاء نظريه االحتاد
يف م��ب��اراة ثقيلة فني ًا و�صعبة على
�أبناء املجمعة ،غري �أن الكرة تخدم
م��ن يخدمها وا���س��ت��ط��اع ال��ف��ه��ود �أن
ي��ن��ت�����ص��روا ب��ه��دف دون م��ق��اب��ل يف
املجمعة.
 جن���ح ال��ف��ي��ح��اء يف ت�سجيل 7�أهداف يف البطولة وا�ستقبلت �شباكه
هدف ًا وح��ي��د ًا ،بينما ا�ستقبل الهالل
هدفني و�سجل � 6أهداف.

ي�����ش��رف ع��ل��ى ال��ه�لال امل����درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي
رامون دياز ،وهو من عاد لقيادة الدفة الفنية
م��رة ثانية بعد �إق��ال��ة ال�برت��غ��ايل ج��اردمي.
و�سبق لدياز قيادة �أزرق العا�صمة يف
الفرتة من  2018/ 2016وحقق
معه بطولة ال���دوري وك�أ�س
امل��ل��ك ،وو���ص��ل �إىل نهائي
دوري �أب����ط����ال �آ���س��ي��ا
� 2017أم�����ام �أوراوا
الياباين.
ل��ع��ب ال��ه�لال حتت
ق������ي������ادة دي����������از 65
م���ب���اراة ،ان��ت�����ص��ر يف
 ، 42وت��ع��ادل يف ،17
وخ�����س��ر  6م��واج��ه��ات
فقط� .سجل خاللها 126
هدفا وا�ستقبلت �شباكه 58
هدفا.
وي��ت��م��ي��ز دي����از ب�����س��ي��ط��رت��ه على
جم��ري��ات ال��ل��ع��ب؛ حتى يف امل��واج��ه��ات
ال��ت��ي ي��خ�����س��ره��ا ت��ب��ق��ى ال��ن�����س��ب��ة الأك��ب��ر من
اال�ستحواذ من ن�صيب الهالل.
فيما يقود فريق الفيحاء امل��درب ال�صربي
فوك رازوفيت�ش �صاحب  49عاما.
ل���دى رازوف��ي��ت�����ش خ�ب�رة ك��ب�يرة ب��ال��دوري
ال�����س��ع��ودي ،ح��ي��ث درب م��ن ق��ب��ل الفي�صلي
 ،2018-2017وق���اده للمركز ال�ساد�س يف
ال���دوري ،كما ق��اد عنابي �سدير لنهائي ك�أ�س
امللك يف نف�س املو�سم .وح�صل على لقب �أح�سن
مدرب يف الدوري وقتها ،بد�أ فوك رازوفيت�ش
م�سريته التدريبية مع عدة �أندية �صربية ،منها
تدريب العمالق ال�صربي بارتيزان وحقق معه
لقب الدوري ال�صربي  ،2013كما درب دينامو
مين�سك وقاده لو�صافة الدوري البيالرو�سي،
كما درب رازوفيت�ش ناديي الظفرة والوحدة
الإماراتيني .وقدم فريق الفيحاء حتت قيادة
ال�صربي ف��وك رازوفيت�ش م�ستويات رائعة،
ا�ستطاع من خاللها �أن يحتل املركز ال�ساد�س
يف الدوري ،و�أن يق�صي االحتاد من ك�أ�س امللك
يف الدور ن�صف النهائي ،وانت�صر على الهالل
يف دوري املحرتفني قبل �أ�سبوعني ،وتعادل
معه يف الدور الأول.
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«البيئة» تفوز بجائزة الجهة
الحكومية األفضل عالميا

الريا�ض  -البالد

ح�صلت اململكة ،ممثلة يف وزارة البيئة واملياه والزراعة ،على �إجناز عاملي رفيع
امل�ستوى بح�صولها على جائزة اجلهة احلكومية الأف�ضل يف قطاع املياه للعام
2021م حول العامل ،وذلك من خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر "قمة املياه العاملية"
الذي عُقدت فعالياته يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد خالل الفرتة  -18 16مايو
اجل ��اري .وحققت اململكة اجل��ائ��زة نظري جهودها يف اعتماد الإ�سرتاتيجية
الوطنية للمياه ،و�إع��ادة هيكلة القطاع و�إ��ص��دار نظام املياه اجلديد ،وتكامل
الأدوار بني ال�شركاء ،والإدارة املتكاملة ،واحللول التمويلية املبتكرة ،و�إ�شراك
القطاع اخلا�ص ،حيث ت�سلم اجلائزة كل من وكيل ال��وزارة للمياه الدكتور عبد
العزيز ال�شيباين ،ووك�ي��ل ال ��وزارة لل�ش�ؤون االقت�صادية والتخ�صي�ص عبد
الرحمن الزغيبي .وتقدّم " جلوبال ووتر انتيليجن�س" "Global Water
 "Intelligenceجوائز املياه العاملية يف منتدى "قمة املياه العاملية" �سنويًا
منذ عام 2006م ،حيث يعد �أح��د املنتديات املهمة يف �صناعة املياه يف جميع
�أنحاء العامل ،فيما متثل اجلائزة اعرتا ًفا وتقدي ًرا لأهم الإجن��ازات يف �صناعة
املياه الدولية �ضمن فئات عدة يف قطاعات املياه وال�صرف ال�صحي ،وحتلية
املياه التي تدفع ال�صناعة �إىل الأمام من خالل حت�سني الأداء الت�شغيلي ،واعتماد
التقنيات املبتكرة ،والنماذج املالية امل�ستدامة.
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 55ألف عملية نسخ وكالة إلكترونية عبر «ناجز»
الريا�ض  -البالد

�أكدت وزارة العدل� ،إج��راء � 55ألف عملية ن�سخ وكالة
من قِبل امل�ستفيدين ،عرب بوابة ناجز الإلكرتونية ،منذ
�إطالق اخلدمة قبل نحو  100يوم ،م�شرية �إىل �أن العملية
الواحدة ال تتجاوز دقيقتني.
وقالت الوزارة� :إن خدمة ن�سخ وكالة مت ّكن امل�ستفيد من

�إ�صدار وكالة جديدة من خالل ن�سخ وكالة �سابقة ب�شكل
�إلكرتوين عرب بوابة ناجز لنف�س البنود �أو الأطراف ،وذلك
للتي�سري على امل�ستفيدين واخت�صار الوقت واجلهد عليهم.
و�أ� �ش��ارت ال ��وزارة �إىل �أن اخل��دم��ة تهدف �إىل تقلي�ص
ال��وق��ت واجل �ه��د يف اخ�ت�ي��ار ال�ب�ن��ود و�إ� �ض��اف��ة ال��وك�لاء،
مو�ضحة �أنه ميكن اال�ستفادة من اخلدمة من خالل الدخول

على خدمة �إ��ص��دار وكالة يف بوابة ناجز ،Najiz.sa
م�ؤكدة �أن �إتاحة خدمة ن�سخ وكالة �إلكرتونيًا ي�أتي يف
�سياق عملها على حتويل اخل��دم��ات التوثيقية كافة �إىل
�إلكرتونية بالكامل دون احلاجة �إىل زي��ارة امل�ستفيدين
لكتابات العدل ،بهدف تي�سري الإجراءات عليهم ورفع كفاءة
العمل والأداء.

زبدة الفول السوداني
تصيب باالرتجاع المعدي

جدة  -البالد
ي�ضيف الكثريون زب��دة ال�ف��ول ال���س��وداين لوجباتهم ،لفوائدها
العديدة على �صحة اجل�سم ،التي منها �إنقا�ص الوزن� ،إال �أن لها بع�ض
الآثار اجلانبية التي قد يت�سبب بها الإفراط يف تناولها.
وق��ال �أط�ب��اء ،وفق ًا ملوقع "� :"Eat this Not thatإن تناول
الكثري من زبدة الفول ال�سوداين يت�سبب يف ظهور �أو تهيج ا�ضطراب
االرجتاع احلم�ضي� ،أو ما ي�سمى االرجتاع املعدي املريئي ،كما ت�ؤدي
بع�ض الأطعمة الدهنية �إىل ا�سرتخاء حزمة الع�ضالت التي تف�صل
املريء عن املعدة ،وت�سمح لالرجتاع العك�سي حلم�ض املعدة بالزحف
مرة �أخرى �إىل املريء.
وتعترب زبدة الفول ال�سوداين م�صد ًرا كبريًا للأحما�ض الدهنية
الأح��ادي��ة غ�ير امل�شبعة وامل�ت�ع��ددة غ�ير امل�شبعة ال�صحية .وميكن
�أن حت �ت��وي زب ��دة ال �ف��ول ال �� �س��وداين ع�ل��ى م ��ادة م�سرطنة ت�سمى
الأفالتوك�سينات املوجودة يف قالب ي�سمى الر�شا�شيات ،حيث ينمو
الفول ال�سوداين حتت الأر���ض ومييل �إىل التعفن .و�أظهرت بع�ض
الأبحاث �أن حتويل الفول ال�سوداين �إىل زبدة الفول ال�سوداين ميكن
�أن يقلل من م�ستويات الأفالتوك�سني بن�سبة ت�صل �إىل .% 89

الترمس يعزز المناعة
وصحة الجهاز الهضمي
الريا�ض  -البالد
يحتوي الرتم�س على العديد من الفوائد ال�صحية املختلفة ،نظ ًرا الحتوائه على
معادن وفيتامينات خمتلفة؛ باعتباره من عائلة البقوليات.
وتتمثل �أهم فوائد الرتم�س ،وفق ًا خلرباء تغذية ،يف القيمة الغذائية العالية
م��ن �أل�ي��اف وبروتينات والقليل م��ن ال��زي��وت املفيدة ،بالإ�ضافة ملجموعة من
املعادن الأ�سا�سية والفيتامينات ،مثل فيتامينات ب ،وفيتامني �أ (Vitamin
 ،)Aوفيتامني  ،Cال�ضرورية لعدة عمليات حيوية يف اجل�سم واملهمة لتعزيز
املناعة ،كما يعترب الرتم�س م�صدرا لكل من املنغنيز ( )Mnوالزنك ()Zinc
وهما معدنان مهمان ب�شكل خا�ص يف تقوية املناعة ،وتعزيز ال�صحة الإجنابية،
وتنظيم ن�شاط اجلينات.
وي�ع��زز الرتم�س �صحة العظام والغ�ضاريف؛ مل��ا يحويه م��ن م�ع��ادن مثل؛
الكال�سيوم والف�سفور واملغني�سيوم واملنغنيز ،يجعل له دورا مهما وكبريا يف
تعزيز �صحة العظام والغ�ضاريف ومنوها ،كما يعمل املغني�سيوم على احلفاظ
على كثافة العظام ال�صحية ،كما يعزز �صحة اجلهاز اله�ضمي وعمليات الأي�ض،
وي�ساعد تناوله يف الوقاية من الإم�ساك و�أعرا�ض القولون الع�صبي ،كما �أنه
مفيد لفقدان الوزن وخ�سارته ،ويعزز �صحة القلب وال�شرايني ،وم�صدر مل�ضادات
الأك�سدة.

مهرجان األلعاب
خ�صو�صا
فعاليات ترفيهية متنوعة ت�شهدها مدينة جدة هذه الأيام ،نالت ر�ضا وا�ستح�سان الزوار ،الذين �أبدوا �إعجابهم مبناطق مو�سم جدة ،2022
ً
منطقة "جدة �سوبردوم" التي �شهدت "انطالق مهرجان ال�صيف للألعاب" الأكرب من نوعه يف املنطقة الذي يجمع �أكرث من  40عالمة جتارية عاملية
متخ�ص�صة يف جمال الألعاب ،و�أكرث من  25رك ًنا ترفيه ًيا ،و�أ�شهر ال�شخ�صيات العاملية يف جمال الألعاب .وي�شهد املهرجان العديد من العرو�ض احلية
والألعاب احل�صرية� ،إ�ضافة �إىل عدد من الفعاليات الرتفيهية وخيارات الت�سوق املتنوعة ،كما خ�ص�ص املهرجان عد ًدا من املفاج�آت للأطفال؛ منها لعبة
جديدة �ستطلق لأول مرة يف العامل على م�سرح املهرجان.

منزل ذكي ينقي الهواء ويضبط اإلضاءة ذاتيا

جدة  -البالد

ابتكر باحثون يف جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية
(كاو�ست) ،منزال ذكيا ينقي الهواء وي�ضبط الإ�ضاءة ذاتيا،
كما ينتج املياه من الرطوبة ،وذلك بالتعاون مع �شركات

متخ�ص�صة يف اال�ست�شارات االبتكارية ومقاوالت البناء
والطاقة ال�شم�سية والتقنية الذكية والهند�سة املعمارية.
وميتلك املنزل جمموعة من الأل��واح ال�شم�سية املائية
التي ت�ساعد يف توفري م��ن � 7إىل  10ل�ترات م��ن مياه
ال�شرب يوميًا امل�ستخرجة من رطوبة الغالف اجل��وي،
وميكن للفرد احل�صول على ه��ذه املياه من خ�لال جهاز
م��رت�ب��ط ب �ه��ذه الأل � ��واح ،ك�م��ا يتمتع امل �ن��زل بنظام
اكت�شاف الت�سرب للإبالغ الفوري عن احلوادث
ال�ت��ي يتعر�ض لها �سكان امل �ن��زل ،ويرتبط
ه��ذا النظام بكابالت الأل �ي��اف ال�ضوئية
ووح��دات �أجهزة اال�ست�شعار يف جميع
�أن� �ح ��اء امل� �ن ��زل .وي ��وج ��د ب ��ه �أج �ه��زة
ا�ست�شعار احلركة للإ�ضاءة ،والتحكم
يف الو�صول الذكي ،وال�ستائر الآلية،
ون�ظ��ام هبوط ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار.
وقد ا�ستعان القائمون على املنزل برمال
مقاومة للماء متنع تبخر امل��اء من جذور
النباتات املحلية يف حديقة املنزل ،ف� ً
ضال عن
مركب حيوي ي�ضاف �إىل الغطاء النباتي؛ جلعله
�أكرث مقاومة للظروف القاحلة.

إحباط محاوالت
تهريب مخدرات

الريا�ض  -البالد

�أحبطت ال��دوري��ات ال�بري��ة يف مناطق ج��ازان
وجنران وع�سري وتبوك ،حماوالت تهريب كمية
كبرية من املخدرات املتنوعة.
وقال املتحدث الر�سمي للمديرية العامة حلر�س
احل��دود العقيد م�سفر القريني� :إن��ه مت �إحباط
حم��اوالت تهريب ( )682كيلوجرامًا من مادة
احل�شي�ش امل�خ��در ،و( )62ط ًنا و( )315كيلو
ج��را ًم��ا من نبات القات امل�خ��در ،و()194300
قر�ص �إمفيتامني خمدر ،والقب�ض على امل�شاركني
يف حم��اول��ة تهريبها وع��دده��م ( )73متهمًا،
منهم ( )20مواط ًنا ،و( )53خمالفا لنظام �أمن
احلدود )26( :من اجلن�سية الإثيوبية و( )23من
اجلن�سية اليمنية و( )2من اجلن�سية الباك�ستانية
و( )2م��ن اجلن�سيتني ال�سودانية والإرت��ري��ة،
وج��رى �إيقافهم وات �خ��اذ الإج� ��راءات النظامية
الأولية بحقهم ،وت�سليمهم وامل�ضبوطات جلهة
االخت�صا�ص.

عرض «سوبرماركت» في موسم جدة
جدة  -خالد بن مر�ضاح
ت� � �ع � ��ر� � ��ض م� ��� �س ��رح� �ي ��ة
"�سوبرماركت" من بطولة
الفنان ح�سن ال�ب�لام وع��دد
م��ن ال�ن�ج��وم ،على امل�سرح
ال �ع��رب��ي يف ��س�ي�ت��ي ووك،
� �ض �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�ت�رف��ي��ه ت ��ذاك ��ر
امل�سرحية على م��دى الأي��ام
املا�ضية ،مبينة �أن الدخول
للمح�صنني فقط ،مع �إب��راز
ت �ط �ب �ي��ق "توكلنا" ع�ن��د
الدخول ،وكان الإقبال عليها
كبري ًا.
ت��دور �أح���داث امل�سرحية
ح�� � � � ��ول جم � � �م� � ��وع� � ��ة م ��ن
الأ�شخا�ص يتم دخولهم �سوبرماركت؛ القت�ضاء حاجتهم
وه��م ميثلون ج��زءا م��ن جمتمعنا .وف�ج��أة يحدث حدث

كارثي بو�سط املدينة فيمنع خروجهم ،وهنا تبد�أ الأحداث
داخل ال�سوبر ماركت ،الذي يعك�س لنا طبيعة املجتمعات
وم�شاكلهم الأ�سرية واالقت�صادية بقالب كوميدي م�سرحي.

