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م�سك توؤهل قيادات امل�ستقبلاململكة رائدة يف التقنية الرقمية
جدة - اإميان بـدوي 

اجلرائم  مركز  الأمنية  للعلوم  العربية  العربية  نايف  جامعة  اأن�����ش��اأت 
ال�شيربانية والأدلة الرقمية العام املا�شي، وا�شتقطبت جمموعة من اخلرباء 
ا�شرتاتيجية  مع  متا�شيًا  املركز  واأطلق  املعامل.  اأح��دث  وجهزت  الدوليني 
مع  تتوافق  وتدريبية  اأكادميية  م��ب��ادرات  ع��دة   2023-2019 اجلامعة 
حتقيقات  اأخ�شائي  لتاأهيل  تدريبي  برنامج  اأهمها  من  الدولية،  املرجعيات 
اجلرائم ال�شيربانية، واأخ�شائي ا�شتجابة للحوادث ال�شيربانية، واأخ�شائي 

ال�شيربانية، والتحقيق  العك�شية. وبرنامج ماج�شتري يف اجلرائم  الهند�شة 
والدبلوم  املحمولة،  الأج��ه��زة  وم�شار  ال�شبكات  وم�شار  الرقمي  اجلنائي 
الدكتور  ال��رق��م��ي.   اجلنائي  والتحقيق  ال�شيربانية،  اجل��رائ��م  يف  ال��ع��ايل 
عبدالرزاق املرجان مدير مركز اجلرائم ال�شيربانية والأدلة الرقمية بجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، اأكد اأن الدول العربية حققت مراكز متفاوتة يف 
املوؤ�شر الدويل للأمن ال�شيرباين GCI 2020 يف ن�شخته الرابعة ال�شادر 

من الحتاد الدويل للت�شالت التابع للأمم املتحدة.

الريا�ض - البالد
اململكة  م�شتقبل  ر�شم  من  ال�شابة  ال�شعودية  للمواهب  متكينها  اإط��ار  يف 
والعامل، اأجنزت موؤ�ش�شة حممد بن �شلمان "م�شك" متكني 490 األف م�شتفيد 
و170 �شركة نا�شئة. جاء ذلك يف ثنايا تقرير موؤ�ش�شة "م�شك" ال�شنوي لعام 
لل�شباب" ،  متكنٌي  للأثر...  "امتداٌد  بعنوان  املوؤ�ش�شة  ن�شرته  الذي   ،2021
للمجتمع"،  و"م�شك  القادة"،  "م�شك  هي  للدعم  م�شارات  اأربعة  اإىل  م�شرية 
و"م�شك املهارات"، و"م�شك الريادة"، التي ت�شب جميعها يف ثلثة جمالت 

والعلوم،  والتقنية  والفنون،  الثقافة  الأع��م��ال،  وري��ادة  التعليم  للرتكيز؛ 
�شلمان  بن  حممد  موؤ�ش�شة  منظومة  مظلة  حتت  ُتنفَّذ  الربامج  هذه  وجميع 
اإن�شاء �شركات نا�شئة  "م�شك". ومَتّكنت املوؤ�ش�شة يف العام املا�شي من دعم 
قة بذلك حوايل 30 باملئة من  بلغت قيمتها ال�شوقية 917 مليون ريال، حمِقّ
بقيمة  نا�شئة  �شعودية  �شركات  تاأ�شي�س  يف  ال�ُمَتَمّثل  ال�شرتاتيجي  هدفها 
ثلثة مليارات ريال بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد اخلريجني من برامج 

دعم الريادة يف العام املا�شي ثمانية اآلف خريج.

البالد -  حممد عمر 
ت�شتمر ملي�شيا احلوثي الإرهابية يف اإفل�شها ال�شيا�شي واحل�شار الداخلي، ملتفة على 
الهدنة بفتح ممر وهمي جنوبي حمافظة احلديدة غربي البلد، للهروب من بند فتح طرق 
تعز وبقية املحافظات، مبوجب اتفاق الهدنة، كما قفزت امللي�شيا اإىل فتح طريق فرعي يف 
جبل راأ�س، الذي يقع كليا حتت �شيطرتها، فيما مل تفتح من جانبها ممرا رئي�شا وحيويا 

يربط بني احلديدة وتعز، اأعلنت القوات امل�شرتكة فتحه يف وقت �شابق.
متار�شه  ما  اإن  تعز:  وغربي  احلديدة  جنوبي  يف  املرابطة  ال�شرعية  ق��وات  وقالت 
و�شفه  فيما  ال��دويل،  املجتمع  وم�شمع  م��راأى  على  مف�شوح  ت�شليل  احلوثي  ملي�شيا 
ت�شعى  بينما  م�شدود،  طريق  اإىل  وو�شولها  الهدنة  ي�شتهدف  �شلوك  باأنه  مينيون 
ق�شية  اإىل  وحتويلها  العام  التفاق  �شياق  خ��ارج  تعز  و�شع  اإىل  احلوثي  ملي�شيا 
�شراع بني طرفني، ولي�شت ق�شية ح�شار جائر واعتداء من قبل طرف انقلبي على 
اليمن  ال�شابعة يف  الع�شكرية  املنطقة  قائد  املدنيني. واأكد م�شت�شار  ال�شكان  مليني 
عنرت الذيفاين ل�"البلد" اأن اجلي�س الوطني ملتزم بالهدنة رغم اأن احلوثي يحدث 
يلتزم  ول  ب�شلم  يوؤمن  ل  اأنه  كعادته  واأثبت  اجلبهات،  كل  يف  يومية  اخرتاقات 
لرد  جاهزة  :"قواتنا  م�شيفًا  اخرتاق،  لكل  اجلي�س  اأبطال  يت�شدى  بينما  بهدنة، 
اأي هجوم"، م�شريًا اإىل اأن ت�شكيل جمل�س القيادة الرئا�شي وّلد حالة من التفاوؤل 
عند جميع املواطنني، وحالة من الرتقب ل�شري الأو�شاع على الأر�س، كما اأعاد 
الهتمام باملتطلبات الأ�شا�شية، فرغبة ال�شعب اليمنى هي اإحلل ال�شلم، ولكن 
امللي�شيا احلوثية لتزال متار�س الإجرام والإرهاب، وترف�س املبادرات الدولية 

والإقليمية للتهدئة.

احلوثي يلتف على ممرات الهدنة
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جدة - وا�ض
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بعث 
ذكرى  مبنا�شبة  اليمنية؛  اجلمهورية  يف  الرئا�شي  القيادة  جمل�س  رئي�س  العليمي  حممد  ر�شاد  الدكتور 
يوم الوحدة لبلده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة وال�شعادة 

لفخامته، وحلكومة و�شعب اجلمهورية اليمنية ال�شقيق الأمن وال�شتقرار.
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، متمنًيا لفخامته موفور 

ال�شحة وال�شعادة ، وحلكومة و�شعب اليمن ال�شقيق الأمن وال�شتقرار.

القيادة تهنئ العليمي بيوم 
الوحدة اليمنية
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الريا�ض ـ البالد 
اأنه مل يتم حتى الآن، ولله احلمد،  اأكدت وزارة ال�شحة، 
القرود،  ج��دري  مبر�س  م�شابة  اململكة  يف  حالة  اأي  ر�شد 
اأوروبا  دول  موؤخًرا يف بع�س  له حالت  بداأت تظهر  الذي 
ال��دول  بع�س  يف  م�شتوطًنا  ك��ان  اأن  بعد  اأمريكا،  و�شمال 
اإىل  ال�شحة  واأ����ش���ارت  ع��اًم��ا.   50 م��ن  لأك���ر  الأف��ري��ق��ي��ة 

احلالت  مع  والتعامل  والتق�شي  للر�شد  التامة  جاهزيتها 
يف حال ظهور اأي حالة- ل قدر الله- لفتة النتباه اإىل اأن 
جميع الفحو�شات الطبية واملخربية متوفرة، كما اأن لديها 
خطة وقائية وعلجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك احلالت 
بها  امل�شتبه  احل���الت  تعريف  وت�شمل  ظهورها،  ح��ال  يف 
للمخالطني.  الوبائي  والتق�شي  معها  والتعامل  واملوؤكدة، 

كما اأعلنت وزارة ال�شحة، اإتاحة اجلرعة التن�شيطية الثانية 
ال�شرطان،  ملر�شى  اأ�شهر   )4( م��رور  بعد  كورونا  لقاح  من 
والف�شل الكلوي، ومر�شى زراعة نخاع العظم خلل العامني 
املعالج،  غري  اأو  املتقدم  املناحة  نق�س  ومر�شى  املا�شيني،  
مثبطة  اأدوي��ة  ويتلقون  ال�شلبة،  الأع�شاء  زراعة  ومر�شى 

للمناعة حاليا.

قادرون على �سد هجمات جدري القرود
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ولي العهد وماكرون يؤكدان على الشراكة اإلستراتيجية

جدة ـ البالد 
ت��ت��ن��وع ب���رام���ج م��ن��اط��ق م��و���ش��م ج��دة 
ويفز"  "جدة  منطقة  جذبت  اإذ  2022؛ 
املميزة  البحرية  الفعاليات  مناطق  اإحدى 
والريا�شات  البحرية  الفعاليات  ع�شاق 
املميزة  الأن�شطة  من  بالعديد  امل�شوقة، 
الأجواء  عن  والباحثني  البحر،  ملرتادي 
ال��ب��ح��ري��ة وجت��رب��ة امل��غ��ام��رات امل��ائ��ي��ة 
الفعاليات  ا�شتقطبت  بينما  املتنوعة، 
جدة  داخ���ل  م��ن  املو�شم  زوار  املبتكرة 
ويفز"  "جدة  تتيح  ح��ي��ث  وخ��ارج��ه��ا؛ 
ال�شتمتاع  العمرية  ال�شرائح  ملختلف 
"دراجات  م��ث��ل:  احلما�شية  بالعرو�س 
بالكاياك"  و"التجديف  املائية،  �شيلر" 
�س  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي   " پ���وپ  و"ال�شي 

ا�شتك�شاف  تتيح  للبيئة،  �شديقة  كوترات 
البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.

وتوفر "جدة ويفز" كذلك جتربة القوارب 
وخو�س رحلة ممتعة و�شط البحر، وممار�شة 

املختلفة، منها جتربة ركوب  املائية  الريا�شات 
"اجلت �شكي"، و"التجديف بالوقوف"، وزورق 

ال�شيد "هوبي" املجهز باأحدث التقنيات، وريا�شة 
مرتًا.  30 بارتفاع  بوردنق" الطائرة  "الفلي 

جدة - البالد
والتنمية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��وؤون  جمل�س  اط��ل��ع   
من  عدد  على  املرئي،  الت�شال  عرب  اجتماعه  خلل 
على  املدرجة  واملو�شوعات  والعرو�س  التقارير 
جدول اأعماله، ومن بينها العر�س املقدم من وزارة 
القت�شادي  التقرير  حيال  والتخطيط  القت�شاد 
يف  ال��ت��ط��ورات  اأه��م  العر�س  وت�شمن  ال��رب��ع��ي، 
القت�شاد الوطني والقت�شاد الدويل، والتوقعات 

امل�شتقبلية، اإ�شافة اإىل املرئيات والتو�شيات.
وزارة  م��ن  امل��ق��دم  العر�س  املجل�س  وناق�س 
امليزانية  لأداء  الربعي  التقرير  ح��ي��ال  املالية 
كما   ، )2022م(  امل���ايل  للعام  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
الوطني  امل��رك��ز  م��ن  امل��ق��دم  العر�س  ا�شتعر�س 
التقرير  �شاأن  يف  العامة  الأج��ه��زة  اأداء  لقيا�س 
ا�شتمل  وقد  احلكومية،  الأجهزة  لأداء  الربعي 
العر�س على نظرة حيال موؤ�شرات الأداء، وحالة 
مو�شم  قيا�س  ونتائج  العامة،  الأجهزة  مبادرات 
واأب��رز  )1443ه�(،  رم�شان  �شهر  خلل  العمرة 

التو�شيات.
وتابع املجل�س العر�س املقدم من املركز الوطني 
اإدارة  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ح��ول  ع��ن  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
والتقرير  ال��دائ��ري،  القت�شاد  تبني  نحو  النفايات 
الدوري املقدم من وزارة ال�شحة يف �شاأن امل�شتجدات 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل��رت��ب��ط��ة  ال�شحية  وال��ت��ط��ورات 
)كوفيد - 19(. وقد اتخذ املجل�س حيال تلك املو�شوعات 

التو�شيات اللزمة.

جدة
األلعاب البحرية تجذب المتنزهين

مجلس الشئون االقتصادية 
يناقش أداء الميزانية



البالد - الريا�ض
جهودها  �أن  "م�سك"  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة  �أعلنت 
و�لطاقات  �مل��و�ه��ب  ورع��اي��ة  �ل�سعودي  �ل�سباب  لدعم 
�لإبد�عية �أثمرت خالل �لعام �ملا�سي عن متكني 490 �ألف 
م�ستفيد و170 �سركة نا�سئة، وذلك يف �إطار �سعيها �إىل 
�إيجاد منظومة حيوية مَتّكن �ملو�هب �ل�سعودية �ل�سابة 

من ر�سم م�ستقبل �ململكة و�لعامل.
جاء ذلك يف ثنايا تقرير موؤ�س�سة "م�سك" �ل�سنوي لعام 
لالأثر...  "�متد�ٌد  �ملوؤ�س�سة بعنو�ن  �لذي ن�سرته   ،2021
متكنٌي لل�سباب" ل�ستعر��ض جهود متكني �لقادة ورو�د 
و�لإجن����از�ت  �مل�ستقبل،  جيل  م��ن  و�ل��ع��ل��م��اء  �لأع��م��ال 

�ل�ُمْحَرزة يف هذ� �ل�سدد.
و�ل��دع��م  �لتمكني  ب��ر�م��ج  �أن  �إىل  �ملوؤ�س�سة  و�أ����س���ارت 

برناجًما،   79 تعد�دها  بلغ  �ملا�سي  �لعام  يف  �ل�ُمَد�ّسنة 
�سركة،   170 �ملدعومة  �لنا�سئة  �ل�سركات  عدد  بلغ  فيما 
وعدد �لوظائف �مل�ستحدثة بو��سطة م�ستفيدي �ملوؤ�س�سة 
412 وظيفة، كما تنفذ بر�جمها من خالل �أربعة م�سار�ت 
و"م�سك  للمجتمع"،  و"م�سك  �لقادة"،  "م�سك  هي  للدعم 
يف  جميعها  ت�سب  �لتي  �لريادة"،  و"م�سك  �ملهار�ت"، 
ثالثة جمالت للرتكيز؛ �لتعليم وريادة �لأعمال، �لثقافة 
و�لفنون، و�لتقنية و�لعلوم، وجميع هذه �لرب�مج ُتنفَّذ 
حتت مظلة منظومة موؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك"، 
للفنون،  م�سك  معهد  �ملوؤ�س�سة؛  ج��و�ر  �إىل  ت�سمل  �لتي 
ومتحف م�سك للعلوم، و�سركة ماجنا لالإنتاج، ومد�ر�ض 
بن  حممد  �لأم���ر  ومدينة  م�سك،  وم��د�ر���ض  �ل��ري��ا���ض، 

�سلمان غر �لربحية.

�إن�ساء  دع��م  م��ن  �ملا�سي  �ل��ع��ام  يف  �ملوؤ�س�سة  ومَتّكنت 
�سركات نا�سئة بلغت قيمتها �ل�سوقية 917 مليون ريال، 
�ل�سرت�تيجي  هدفها  من  باملئة   30 حو�يل  بذلك  قة  حمِقّ
بقيمة  نا�سئة  �سعودية  �سركات  تاأ�سي�ض  يف  �ل�ُمَتَمّثل 
عدد  بلغ  فيما   ،2030 عام  بحلول  ري��ال  مليار�ت  ثالثة 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  �ل��ري��ادة يف  دع��م  ب��ر�م��ج  م��ن  �خلريجني 
قدمتها  ع��دة  بر�مج  من  ��ستفادو�  خريج،  �آلف  ثمانية 
�لنطالق"،  و"م�سك  م�سك"،  "ُم�َسّرعة  مثل  �ملوؤ�س�سة، 

و"كاأ�ض �لعامل لريادة �لأعمال"، وغرها.
مَتّكنت  فقد  �ملجتمع،  �إىل  �ل�ُمَوّجهة  م�سك  ب��ر�م��ج  �أم��ا 
مرحلة  من  ربحية  غر  �سبابية  منظمات  ثماين  نقل  من 
قة بذلك 53 باملئة من  �لنطالقة �إىل مرحلة �لريادة، حمقِّ
 2030 ع��ام  بحلول  منظمة   15 دع��م  �إىل  �لر�مي  هدفها 
 30 م��ن  للمجتمع" �أك���ر  "م�سك  ب��ر�م��ج  يف  و���س��ارك   ،
�ساعة  �ألف   50 لنحو  �أثنائها  يف  خ�سعو�  م�سارك،  �ألف 

تدريبية.
تعد�دها  بلغ  �لتي  �ملهار�ت"،  "م�سك  بر�مج  ومَتّكنت 
من  خريج  �أل��ف   75 تخريج  من  وفعالية،  برناجًما   22
بر�مج مثل "�كت�سف م�سارك"، و"�ليوم �لأول"، و"م�سك 

�لقادة  �سناعة  �سعيد  على  �أم��ا  وغ��ره��ا،  �مل�ستقبل"، 
مب�سار  �ملرتبطة  �لتدريبية  �ساعاتهم  قائًد�   68 �أمتَّ  فقد 

خريًجا.  421 منه  وتخّرج  �لقادة"،  "م�سك 
�ل�سمو  �أعلن �ساحب  �لنوعية،  �لإجناز�ت  وعلى �سعيد 
ويل  عبد�لعزيز،  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ر  �مللكي 
�لعهد، �ملوؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�س�سة حممد بن 
�إط��الق  عن   – �لله  حفظه   – " �خلرية  "م�سك  �سلمان 
م�سروع "مدينة �لأمر حممد بن �سلمان غر �لربحية"، 
�أول مدينة غر ربحية يف �لعامل، وت�سهم  �لتي �ستكون 
يف حتقيق م�ستهدفات �ملوؤ�س�سة يف دعم �لبتكار وريادة 
�لأعمال، وتاأهيل قياد�ت �مل�ستقبل، ومن �ملنتَظر �أن تكون 
ا،  �ملدينة منوذًجا ملهًما لتطوير �لقطاع غر �لربحي عامليًّ
و�لتطوعية،  �ل�سبابية  �ملجاميع  من  للعديد  وحا�سنة 

وكذلك �ملوؤ�س�سات غر �لربحية �ملحلية و�لعاملية.
لتكون  �ملحدثة،  �لب�سرية  هويتها  �ملوؤ�س�سة  نت  د�سَّ كما 
تعك�ض  �ت�سالية،  منظومة  �إن�ساء  يف  �إر�سادية  بو�سلة 
بناء  �إىل  �لر�مية  وجهودها  للموؤ�س�سة  �لأ�سيل  �ملظهر 
ر�سم  يف  �ل�سعودي  �ل�سباب  لتمكني  حيوية  منظومة 

م�ستقبل �ململكة.
م�سار  ل�ستكمال  ث��ة  �ملُ��ح��دَّ �لب�سرية  �ل��ه��وي��ة  وج���اءت 
ل على �مل�ستوى �لتو��سلي؛ باإذكاء روح �حلما�سة  �لتحوُّ
بني �أطياف �ل�سباب �ل�سعودي؛ ليكون مَتطلًعا �إىل �لنمو 
ويف  �ملجالت،  خمتلف  يف  �لريادة  وحتقيق  و�لإجن��از 
�إلهام جيل جديد  �إىل  �مل�سعى تهدف �ل�سرت�تيجية  ذ�ت 
دور  لِعب  من  ومتكينه  �ل�سابة،  �ل�سعودية  �ملو�هب  من 

فّعال يف بناء م�ستقبل �أف�سل للمملكة.

محليات
�لأحد21 �سو�ل 1443ه� �ملو�فق 22 مايو 2022م �ل�سنة 91 �لعدد 223650

منظومة حيوية لتمكين الشباب والمواهب

مسابقة للمبدعين 
ومبادرة إلثراء تجربتهم

490 ألف مستفيد 
و170 شركة ناشئة 
حصيلة عام

"مسك".. تأهيل قيادات المستقبل برؤية إبداعية

 أكدت على الرعاية الشاملة.. "حقوق اإلنسان":  

تشمل األدب واإلدارة والتنمية 

لجنة الشورى تناقش دعم صناعة اإلعالم 

الريا�ض- البالد
 ناق�ست جلنة �لإعالم يف جمل�ض �ل�سورى خالل 
�جتماع -عرب �لت�سال �ملرئي- برئا�سة عطا بن 
حمود �ل�سبيتي، عدًد� من �لتقارير و�ملو�سوعات 
وت��ق��دمي  ملناق�ستها  �مل��ج��ل�����ض  م��ن  ل��ه��ا  �مل��ح��ال��ة 
حيالها  ور�أي��ه��ا  تو�سياتها  �ملت�سمنة  تقاريرها 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
و����س��ت��ع��ر���س��ت خ���الل �لج��ت��م��اع �ل����ذي ���س��ارك 
�لتقرير  �للجنة  �أع�����س��اء  �ملجل�ض  �أع�����س��اء  فيه 
�ملايل  للعام  و�لتلفزيون  �لإذ�ع��ة  لهيئة  �ل�سنوي 
1442/1443ه�، �ملت�سمن �أد�ء �لهيئة خالل عام 
�لتقرير، و�ل�سعوبات و�لتحديات �لتي تو�جهها 

خالل قيامها مبهامها.
موؤ�سر�ت  بقيا�ض  �ملتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  وبحثت 
�لهيئة  �لتعاون بني  تعزيز  للهيئة، و�سبل  �لأد�ء 
بر�جمها،  بث  يف  �لأخ���رى  �لر�سمية  و�جل��ه��ات 

كما تطرقت �إىل م�ساكل �لبث �لتلفزيوين و�سبل 
تقويتها، ورفع جودة �لبث.

�لتقرير  يف  ورد  م��ا  �أب���رز  �للجنة  در���س��ت  كما 
للعام  و�مل�سموع  �ملرئي  �لإع��الم  لهيئة  �ل�سنوي 
�ل��ك��و�در  �مل��ايل 1442/1443ه������، حيث بحثت 
بالكفاء�ت  دعمها  و�سبل  �لهيئة  يف  �لب�سرية 
ذ�ت �لخت�سا�ض، كما ناق�ست �سبل دعم �سناعة 
كل  ومر�قبة  متابعة  و�أهمية  وتنميته،  �لإع��الم 
و�لتز�مها  �لإل��ك��رتون��ي��ة  ب��الأل��ع��اب  عالقة  ل��ه  م��ا 

بال�سرت�طات.
�للجان  �سمن  ت��اأت��ي  �لإع�����الم  جل��ن��ة  �أَنّ  ي��ذك��ر 
�ملتخ�س�سة يف جمل�ض �ل�سورى، وتدر�ض ح�سب 
و�للو�ئح  و�لأنظمة  �ملو�سوعات  �خت�سا�سها 
�لتي تتعلق بالإعالم. و�لتي حتال �إليها، وتقدمي 
�ملو�سوعات  ه��ذه  حيال  وتو�سياتها  مرئياتها 

قبل رفعها للمجل�ض ملناق�ستها و�إقر�رها.

 توفير حياة كريمة لذوي اإلعاقة
الريا�ض- البالد

فعاليات  يف  �لإن�سان  حقوق  هيئة  �ساركت 
 "5 "��سمعني  مبادرة  �سمن  �لعلمي  �مللتقى 
�أقيمت  �لتي  �ل�سمع،  و�سعاف  و�لبكم  لل�سم 
حتت  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  من  بدعوة 
عبد�لعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  �لأمر  رعاية 
�ل���ري���ا����ض، ب��ح�����س��ور نخبة  �أم����ر م��ن��ط��ق��ة 
م��ن �خل����رب�ء و�مل��ت��خ�����س�����س��ني يف �جل��ان��ب 

�لجتماعي و�لنف�سي لذوي �لإعاقة.
جل�سات  �سمن  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة  و���س��ه��دت 
�مللتقى تقدمي ورقة عمل �أكدت خاللها حر�ض 
للمو�طنني  كرمية  حياة  توفر  على  �ململكة 
و�ملقيمني، م�سرة �إىل �لهتمام �لكبر �لذي 
�لإع��اق��ة؛  ذوي  بالأ�سخا�ض  �ململكة  توليه 
�ل�سمع مبا  �ل�����س��م و���س��ع��اف  ف��ئ��ات  وم��ن��ه��م 

لهم،  �ل�ساملة  �لرعاية  خدمات  تقدمي  ي�سمن 
مبختلف  �ململكة  حكومة  رعاية  من  �نطالقًا 
�لفئات ذ�ت �لحتياج �ل�سحي و�لجتماعي. 
�مل�ساحب  �ملعر�ض  يف  �لهيئة  �ساركت  كما 
حظي  توعوي  5" بجناح  "��سمعني  ملبادرة 
باهتمام زو�ر �ملعر�ض، ُقدم من خالله عر�ض 
كما  و�خت�سا�ساتها،  �لهيئة  مهام  عن  مرئي 
من  �ل�ستفادة  �إمكانية  للزو�ر  �جلناح  �أت��اح 
عرب  للهيئة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�سة  خ��دم��ات 
�لعربية  �ململكة  وُت��ع��ن��ى  تفاعلية.   �سا�سة 
لكافة  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  بتوفر  �ل�سعودية 
�لأخ��ذ  م��ع  ومقيمني،  مو�طنني  م��ن  �سّكانها 
حيث  �لفئات،  خمتلف  �حتياجات  بالعتبار 
ب�سكل  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�ض  برعاية  تهتم 
�ملت�سلة  حقوقهم  ع��ل��ى  ح�سولهم  ي�سمن 

ب���الإع���اق���ة، وي���ع���زز م���ن �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة 
ل��ه��م، ع��رب ت��وف��ر �سبل �ل��وق��اي��ة و�ل��رع��اي��ة 
و�لتاأهيل �لالزمني؛ �إذ عملت على بناء جد�ر 
وق��اي��ة م��ن خ��الل جمموعة م��ن �لإج����ر�ء�ت 
و�لرتبوية  و�لجتماعية  و�لنف�سية  �لطبية 
منع  �إىل  تهدف  �لتي  و�لنظامية  و�لإعالمية 
و�كت�سافها  منها  �حلد  �أو  بالإعاقة  �لإ�سابة 
�ملرتتبة  �لآث��ار  من  و�لتقليل  مبكر،  يف وقت 
عليها.  وحتر�ض �ململكة على تقدمي خدمات 
بحاجة  هو  من  لكل  �ملقدمة  �ل�ساملة  �لرعاية 
ودرج��ة  �ل�سحية  حالته  بحكم  �لرعاية  �إىل 
�لج��ت��م��اع��ي،  و���س��ع��ه  ب��ح��ك��م  �أو  �إع���اق���ت���ه 
�لطبية  �خل���دم���ات  ت��وظ��ي��ف  يف  و���س��اه��م��ت 
و�لجتماعية و�لنف�سية و�لرتبوية و�ملهنية، 
درج��ة  �أق�سى  حتقيق  يف  �مل��ع��وق  مل�ساعدة 

ممكنة من �لفاعلية �لوظيفية، بهدف متكينه 
�لطبيعية  بيئته  متطلبات  م��ع  �لتو�فق  م��ن 
على  لالعتماد  قدر�ته  وتنمية  و�لجتماعية، 
�ملجتمع.    يف  منتًجا  ع�سًو�  وجعله  نف�سه 
ن�سبة  ت�سكل  �لإح�����س��اء،  لهيئة  و����س��ت��ن��اًد� 
من   %7.1 �لإع���اق���ة  ذوي  م��ن  �لأ���س��خ��ا���ض 
�مل�سابني  عدد  ويبلغ  �ململكة،  �سكان  �إجمايل 

بالإعاقة كالتايل:
 - �لإعاقات �ل�سمعية: 289.355 حالة

 -  فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه: 30.155 
حالة

 - �لإعاقات �حلركية: 833.136 حالة
 - ��سطر�ب طيف �لتوحد: 53.282 حالة 

- متالزمة د�ون: 19.428 حالة
 - �لإعاقات ب�سرية: 811.610 حالة.

جائزة القصيبي تحتفي بالفائزين
الريا�ض- البالد

دورت��ه��ا  يف  ب��ال��ف��ائ��زي��ن  �لق�سيبي  غ���ازي  ج��ائ��زة  حتتفي 
�أمانة �جلائزة غد� بجامعة �ليمامة  �لأوىل يف حفل تنظمه 
�لأدب  تت�سمن  �لتي  �لثالثة،  فروعها  يف  وذل��ك  بالريا�ض، 
و�لإد�رة و�لتنمية و�لتطوع. وهناأ رئي�ض �لهيئة �لإ�سر�فية 
باجلائزة،  �لفائزين  �حلميد  عبد�لو�حد  �لدكتور  للجائزة 
موؤكد� �أن تكرمي �لفائزين و�ملتميزبن من �لأفر�د و�جلهات 
و�مل��وؤ���س�����س��ات، ه��م مم��ن �أب���دع���و� يف جم����الت �ل��ث��ق��اف��ة، 
وتر�سيخا  �ملجتمع،  خ��دم��ة  ويف  �لتنمية  يف  و�أ���س��ه��م��و� 

�أمني عام �جلائزة  �أكد  �لتميز و�لإب��د�ع. من جانبه،  لثقافة 
يف  جهودها  كثفت  �جلائزة  �أمانة  �أن  �ل�سيف  عمر  �لدكتور 
�لتعريف باجلائزة، مبيًنا �أنه جرى �لتو��سل مع �جلامعات 
و�لهيئات و�جلمعيات وخمتلف �لقطاعات �حلكومية و�سبه 
ذلك  ثمرة  فكان  متنوعة،  و�سائط  عرب  و�لأهلية  �حلكومية 
تر�سح �لكثر منها ومن �لأعمال �ملتميزة، و�ختيار �لفائزين 
ل��الأدب  دعما  �لتكرمي  ه��ذ�  ع��اد�  �ملعتمدة،  �ل�سو�بط  وف��ق 
�حلكومية  و�سبه  �حلكومية  �لإد�ري����ة  للجهات  وحتفيز� 
و�لأهلية.  وتعمل �جلائزة على �إبر�ز �أف�سل �ملمار�سات يف 

�لتطوعية،  �ملبادر�ت  ودعم  و�لتنموية،  �لإد�ري��ة  �ملجالت 
�لأج��ي��ال  وت�سجيع  و�ل��ث��ق��ايف،  �لأدب����ي  �لإن��ت��اج  وحتفيز 
جائزة  �ستقدم  كما  �لوطن،  بناء  يف  �لإ�سهام  على  �لقادمة 
�ألف ريال.  وجاءت نتائج �لدورة �لأول  مالية قدرها 100 
�لدكتور  �لتايل: فرع �لأدب �ملركز �لأول �سرة  �لنحو  على 
حمزة �ملزيني �لتي حتمل عنو�ن )و��ستقرت بها �لنوى (، 
�لعام وتطبيق  �لأمن  قطاع  فاز  �لتنمية و�لإد�رة  فرع  ويف 
غوث  جمعية  ف��ازت  �لتطوع  ف��رع  ويف  منا�سفة،  توكلنا 

للتوعية و�لإنقاذ.

ازدواج طريق الرياض- خريص 800 ألف إجابة وفتوى بالمسجد الحرام

مكة املكرمة - البالد
تقوم  �لذي  �ل�سائلني  �إجابة  برنامج  من  ��ستفاد 
و�لإر���س��ادي��ة  �لتوجيهية  �ل�����س��وؤون  وك��ال��ة  عليه 
�لتوجيهية  لل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  يف  ممثلة 
و�لإر�سادية قر�بة )800( �ألف معتمر من قا�سدي 
�ألف   )600( وقر�بة  �حل��ر�م،  �لله  بيت  وز�ئ��ري 

مت�سل، منذ بد�ية �لعام �حلايل .
ووفرت �لوكالة �لربنامج لنقل �لفتاوى �ملعتمدة 
و�إر���س��اد  وتوجيه  �ملعتقد�ت  بع�ض  وت�سحيح 
�لعمرة  �أد�ء  يفيد  فيما  �حل��ر�م  �مل�سجد  قا�سدي 

و�سروطها، حيث يقوم بالإفتاء 62 �سيخا م�ساركا 
وعدد من �لق�ساة و�أ�ساتذة �جلامعات �ملخت�سون 
يف �لعلوم �ل�سرعية و�ملوؤهلون تاأهيال كبر� يف 
جمال �لفتاوى. ويتلقى �مل�ستفيدون �لإجابة على 
"عرب �لت�سال" من 10 مو�قع بامل�سجد  �لفتوى 
�حلر�م وب� 11 لغة، من خالل 4 مكاتب للرد على 
�ملت�سل من د�خل �حلرم ومن خارجه على مد�ر 
خدمات  من  �ل�ستفادة  �إىل  بالإ�سافة  24�ساعة، 
�سوتًا  منه  ��ستفاد  حيث  �لتوجيهي؛  �لروبوت 

و�سورة قر�بة 60 �ألف قا�سد وقا�سدة.

الريا�ض- البالد
�ل��ن��ق��ل و�خل��دم��ات  م��ن��ظ��وم��ة  �سمن ج��ه��ود 
�حل��ي��اة  ب��ج��ودة  �لرت���ق���اء  يف  �للوج�ستية 
م��وث��وق��ي��ة  ذ�ت  ن���ق���ل  خ����ي����ار�ت  وت����وف����ر 
وز�رة  تو��سل  �ل�سالمة،  من  عال  وم�ستوى 
�لنقل و�خلدمات �للوج�ستية ��ستكمال تنفيذ 
باإجمايل  خري�ض  �لريا�ض/  طريق  �زدو�ج 
�ل�سيانة  �أعمال  وتنفيذ  كم،  يبلغ 69  �أطو�ل 
�ل��وق��ائ��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��ن��ظ��ي��م /خ��ري�����ض 
مبنطقة �لريا�ض باإجمايل �أطو�ل يبلغ 21.1 
�إ�سافًة لإن�ساء تقاطع  كم يف كال �لجتاهني، 

ل��ت�����س��ه��ي��ل �حل���رك���ة 
ورف�����������ع م�������س���ت���وى 
طريق  م��ع  �ل�����س��الم��ة 
تطوير  مع  �ل�سريف 
ط������ري������ق خ���ري�������ض 
ب����اإج����م����ايل �أط�������و�ل 
ك����م،   7.35 ي���ب���ل���غ 
جهودها  �سمن  وذل��ك 
�ل���ر�م���ي���ة ل��ت��ح�����س��ني 

�خلدمات  بكافة  و�لرت��ق��اء  �لطريق،  ج��ودة 
�حل��و�دث  ن�سب  وخف�ض  لقا�سديه،  �ملقدمة 

و�لإ�سابات و�لوفيات عليه.
فر�د�ت   )4( �لأعمال  تنفيذ  يف  و��ستخدمت 
�إ�سفلتية، و)12( ر�سا�سة متنوعة، كما بلغت 

كمية �لإ�سفلت �ملنفذ 416.6 �ألف طن.
و�خل���دم���ات  �ل��ن��ق��ل  م��ن��ظ��وم��ة  �أن  ي���ذك���ر 
جميع  ��ستكمال  على  حتر�ض  �للوج�ستية 
و�ملقايي�ض  �ملو��سفات  باأعلى  م�ساريعها 
�لزمنية  �جل����د�ول  وف���ق  �ل��ع��امل��ي��ة  �لفنية 

�ملقررة ملر�حل �لتنفيذ وت�سلمها.

مكة املكرمة - البالد
�أعلن �لرئي�ض �لعام لرئا�سة �سوؤون �حلرمني �لدكتور عبد�لرحمن �ل�سدي�ض، عن 
مبادرة للموهوبني تتمحور يف عقد �سر�كة �أو مذكرة تفاهم  بني رئا�سة �حلرمني 

وموؤ�س�سة �مللك عبد�لعزيز ورجاله للموهبة و�لإبد�ع )موهبة(.
��ست�سافتهن  �لالتي  �ملوهوبات  وف��د  بعد-  -ع��ن  تكرمي  خ��الل  �ل�سدي�ض  وق��ال 
�لرئا�سة مع �أولياء �أمورهن لأد�ء منا�سك �لعمرة: �إن ماحققه منتخب �ملوهوبني 
وذلك  م�سبوق،  غر  عاملي  منجز  �ملعاير  بكل  يعترب   2022 �آي�سف  معر�ض  يف 
�أف�سل م�سروع، و15 جائزة كربى، و6  بتحقيق 22 جائزة عاملية، منها: جائزة 
جو�ئز خا�سة، متفوقني على طالب 85 دولة.  و�أكد �ل�سدي�ض �أن رئا�سة �حلرمني 
�ملنظومة  مع  �ل�سر�كة  تعظيم  وهدفها  و�ملتميزين،  �ملوهوبني  دعم  على  حري�سة 
و�مل�سجد  �ل�سريف  �ملكي  كليتا �حلرم  �لرئا�سة  يوجد يف  �أنه  �سيما  ل  �لتعليمية، 
�لنبوي �للتان ت�سمان �أكر من �ألف طالب من �أكر من )50( دولة من �أنحاء �لعامل، 
مف�سحًا عن �إقامة م�سابقة �سنوية برعاية �لرئا�سة تعنى بالطالب �ملوهوبني من 
خالل م�ساركتهم باأي عمل تطويري يقدم للحرمني �ل�سريفني، �إىل جانب �لإعالن 
عن مبادرة تعاونية بني �لرئا�سة و�لتعليم لتمكني �لطلبة من �لتطوع باأي جمال 
حتتاجه �لرئا�سة خلدمة �حلرمني �ل�سريفني. ولفت �إىل �أن رئا�سة �حلرمني �أوفدت 

عدد� كبر� من �ملوهوبني للخارج بهدف تنمية قدر�تهم �لتعليمية و�لأكادميية.
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ــعــاملــيــة،  ــكــة مــكــانــتــهــا ال ر�ــســخــت املــمــل
الإن�ساين،  العمل  القوي يف  وح�سورها 
عرب مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال 
اإن�سانية  قيمة  ميثل  الــذي  الإن�سانية، 
واإغـــاثـــيـــة يف الـــعـــامل اأجـــمـــع. وتــكــمــن 
من  امليدان،  هذا  يف  ال�سعودية  الريادة 
الإن�ساين  الدور  باأهمية  اإميانها  منطلق 
جتاه  به  تقوم  الــذي  الفاعل  والتنموي 
لتجعل  واملــتــ�ــســررة،  املحتاجة  الـــدول 
ــا يف  مــن الــبــعــد الإنــ�ــســاين نــهــجــًا ثــابــًت
ُتعاين  التي  املجتمعات  جتاه  �سيا�ستها، 
معاناتها  والــفــقــر، ورفـــع  ــكــوارث  ال مــن 
هــذه  خـــلل  مــن  كــرميــة،  حــيــاة  لتعي�ش 
ــلأعــمــال الإنــ�ــســانــيــة  املــظــلــة الــ�ــســامــلــة ل
حيث  للمملكة،  اخلــارجــيــة  ــة  ــي والإغــاث
املخولة  الــوحــيــدة  اجلــهــة  املــركــز  ميثل 
خريية  اأو  اإغاثية  تربعات  اأي  با�ستلم 
اأو اإن�سانية، لإي�سالها اإىل حمتاجيها يف 
العمل  ي�سع  كما  للأنظمة.  وفقًا  اخلارج 
التطوعي �سمن اأهدافه الرئي�سة، �ساعًيا 
حتقيق  يف  واملــ�ــســاهــمــة  تــطــويــره،  اإىل 
اأهداف روؤية اململكة 2030 بزيادة اأعداد 

املتطوعني اإىل مليون متطوع.
الإن�سانية  اجلــهــود  هــذه  مــع  واتــ�ــســاًقــا   
الإن�سانية  والــربامــج  امل�ساريع  ت�سكل 
لــلإغــاثــة،  �سلمان  املــلــك  ملــركــز  الــكــبــرية 
علمة بارزة يف �سجل اململكة الإن�ساين، 
و�ستبقى  عــطــائــهــا،  في�ش  مــن  وقــطــرة 
البي�ساء  اململكة  اأيـــادي   - الله  بـــاإذن   -
كرمية  توجيهات  وفــق  ب�سخاء،  ممتدة 
من القيادة احلكيمة، انطلقًا من التعاليم 
وجت�سيًدا  الإ�ــســلمــي،  لديننا  اجلليلة 

لأ�سمى معاين الت�سامن الإن�ساين.

ريادة إنسانية
كلمة

                                                                           

                                                                           

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته اإلنسانية

السعودية تشارك في المنتدى االقتصادي العالمي

 القيادة تهنئ العليمي بيوم الوحدة 

الريا�ض - البالد
وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية 2.200 �سلة غذائية 
يف مناطق �سلحلي، وهود، وزيلع التابعة لإقليمي �سلل ومرود يجيح 

يف �سوماليلند، ا�ستفاد منها 13.200 فرد.
 700 الإن�سانية   والأعمال  للإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  وّزع  اليمن  ويف   
ا�ستفاد  اأبني،  اأحور يف حمافظة  املحتاجة مبديرية  للفئات  غذائية  �سلة 
للمركز  املتنقلة  التغذوية  الطبية  العيادات  وقدمت  فــردا.   4،241 منها 
 44.610 لـ  العلجية  خدماتها  احلديدة  مبحافظة  اخلوخة  مديرية  يف 
الباطنية  عــيــادة  راجــع  حيث  م،   2022 اأبــريــل  �سهر  خــلل  م�ستفيدين 
عيادة  قــدمــت  كما  مــراجــعــا،   6.318 الــطــوارئ  وق�سم  ـــردا،  ف  3.412
الوبائيات خدماتها لـ 729 م�ستفيدا، وعيادة الأطفال 986 فرًدا، وعيادة 

فيما راجع  التح�سني 33 �سخ�سا،  ، وعيادة  فردا  العلجية 42  التغذية 
عيادة ال�سحة الإجنابية 1.052 م�ستفيدا، و ق�سم علج الإ�سابات 615 
ا، والإحالة الطبية 15 م�ستفيدا، وق�سم التوعية والتثقيف 1.738  �سخ�سً
لـ 14.090  اأُجــري الفح�ش املخربي  فــرًدا، وق�سم التوليد 46 امــراأة، و 
، وال�سيدلية  التوعية والتثقيف 1.738 فردا  ا، كما راجع عيادة  مري�سً
الدم 64  املرافقة، راجع ق�سم نقل  فــرًدا. ويف جمال اخلدمات   15.534
التنومي  ق�سم  وا�ستقبل  فردا،   6.261 ال�سحية  الرعاية  وق�سم  ا،  �سخ�سً
م�سروع  تنفيذ  �سلمان  امللك  مركز  وا�سل  اأخـــرى،  جهة  من  حالة.   30
الإمداد املائي والإ�سحاح البيئي ملخيمات النازحني يف مديرية اخلوخة 
املحتاجة  للفئات  غذائية  �سلة   1،077 وّزع  كما  احلــديــدة،  مبحافظة 

مبديرية ال�سمايتني يف حمافظة تهز ، ا�ستفاد منها 6،469 فردا.

الريا�ض - البالد
القت�سادي  املنتدى  اجتماعات  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سارك 
العاملي 2022، التي �ستعقد يف مدينة دافو�ش ال�سوي�سرية، خلل الفرتة 
نقطة حتول:  "التاريخ عند  مايو اجلــاري، حتت عنوان  اإىل 26  من 22 

ال�سيا�سات احلكومية واإ�سرتاتيجيات الأعمال".
ويراأ�ش وفد اململكة وزير الدولة ع�سو جمل�ش الوزراء الدكتور اإبراهيم 
ال�ستثمار،  اخلارجية،  وزراء  الوفد  وي�سم  الع�ساف،  عبدالعزيز  بن 
القت�ساد والتخطيط، وم�ساعدة  املعلومات،  الت�سالت وتقنية  املالية، 
وزير ال�سياحة الأمرية هيفاء بنت حممد. و�سي�سارك الوفد يف حوارات 
العامة  اجلل�سات  من  العديد  يف  امل�ساركني  الدوليني  �سركائه  مع  هادفة 
�سمنها  ومن  العاملية،  للتحديات  فعالة  حلول  تطوير  بهدف  واخلا�سة، 
تغري املناخ، والأو�ساع القت�سادية، والنق�ش يف اأمن الإمدادات العاملية 
امل�ستمرة  املخاطر  عن  ف�سًل  الطاقة،  واأمــن  اجليو�سيا�سية،  واملخاطر 

جلائحة كوفيد 19.
يف  والــدولــيــة  املحلية  وجــهــودهــا  اململكة  نظر  وجــهــة  الــوفــد  و�سيقدم 
ال�ستجابة للق�سايا الثمان الرئي�سة التي تدور حولها حماور اجتماعات 
ــعــام، وهـــي املــنــاخ والــبــيــئــة، و�ــســنــع اقــتــ�ــســاديــات اأكـــر عــدالــة،  هـــذا ال
والتكنولوجيا والبتكار، والوظائف واملهارات، وحت�سني بيئة الأعمال، 
والعدالة.  واملجتمع  الــدويل،  والتعاون  ال�سحية،  والرعاية  وال�سحة 
الثنائية  والجتماعات  اجلل�سات  خــلل  الــوفــد  اأع�ساء  و�سي�ستعر�ش 
الوفد  �سيقدم  كما  العاملية،  للتحديات  ال�ستجابة  يف  اململكة  اإجنـــازات 
روؤية اململكة مل�ستقبل تعزيز قدرات الكوادر واملواهب ودعم تبني احللول 
ال�سناعية  الــثــورة  وحلول  املتقدمة  التكنولوجيا  على  القائمة  الذكية 
الرابعة، ونظرتها اإىل اأمن املوارد وال�سلع الرئي�سة ودورها املحوري يف 
�سمان اأمن وا�ستقرار اأ�سواق الطاقة وكذلك جهودها لتنويع مزيج الطاقة 

حمليا وعامليا وا�ستثماراتها الطويلة الأمد يف هذا املجال.

جدة - وا�ض
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن 
حممد  ــاد  ر�ــس الــدكــتــور  الــرئــيــ�ــش  لفخامة 
الرئا�سي  القيادة  جمل�ش  رئي�ش  العليمي 
يف اجلمهورية اليمنية؛ مبنا�سبة ذكرى يوم 

الوحدة لبلده.

اأ�سدق التهاين واأطيب  واأعرب امللك املفدى، عن 
التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة 
الأمـــن  ال�سقيق  اليمنية  اجلــمــهــوريــة  و�ــســعــب 

وال�ستقرار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب 
لفخامة  تهنئة،  برقية  ـــوزراء،  ال جمل�ش  رئي�ش 

رئي�ش  العليمي  حممد  ر�ساد  الدكتور  الرئي�ش 
جمل�ش القيادة الرئا�سي يف اجلمهورية اليمنية؛ 

مبنا�سبة ذكرى يوم الوحدة لبلده.
وعـــرب �ــســمــو ويل الــعــهــد، عــن اأطــيــب الــتــهــاين 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�ــســدق 
اليمنية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سقيق الأمن وال�ستقرار.

ولي العهد وماكرون يؤكدان الشراكة اإلستراتيجية
جدة - البالد

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل هاتفًيا، من فخامة الرئي�ش اإميانويل 

ماكرون رئي�ش اجلمهورية الفرن�سية.
وعرب �سمو ويل العهد، يف بداية الت�سال عن التهنئة لفخامة رئي�ش اجلمهورية 

الفرن�سية باإعادة انتخابه.
الفرن�سية،  ال�سعودية  العلقات  ا�ستعرا�ش  الت�سال،  كما جرى خلل 
والــتــاأكــيــد عــلــى الــ�ــســراكــة الإ�ــســرتاتــيــجــيــة بــني الــبــلــديــن، وبحث 
املبذولة  واجلــهــود  والــدولــيــة،  الإقليمية  الأو�ــســاع  م�ستجدات 

ب�ساأنها مبا يحقق الأمن وال�ستقرار.

المملكة تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة

اإلحصاء: التعداد إلزامي وتغريم المخالفين

الريا�ض- البالد
 اأكد رئي�ش جمل�ش ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم 
ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأَنّ  ال�سيخ،  اآل 
العهدالأمني - حفظهما  اآل �سعود، و�سمو ويل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك 
العربية  الق�سايا  جلميع  وم�ساندٌة  امل�سرتك  العربي  للعمل  داعمٌة  الله- 
والإ�سلمية؛ ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، موؤكدًا وقوف اململكة اإىل 
دولة  باإقامة  و�سامل  عادل  حل  اإىل  للو�سول  الفل�سطيني،  ال�سعب  جانب 

فل�سطينية م�ستقلة على حدود عام 1967م، وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية.
والثلثني  الــثــالــث  املــوؤمتــر  اأعــمــال  يف  م�ساركته  هام�ش  على  ــك  ذل جــاء   
جمهورية  ت�ست�سيفه  الذي  العربي  الربملاين  للحتاد  الطارئ  ال�ستثنائي 

ال�سعبة  اللحظة  م�ستوى  اإىل  يرقى  موقٍف  لتخاذ  وذلــك  العربية،  م�سر 
الربملانية يف  الت�سريعية  املجال�ش  روؤ�ساء  الفل�سطينية، مب�ساركة  للق�سية 

الدول العربية.
اأهمية التعاون بني املجال�ش الربملانية يف  اآل ال�سيخ اإىل   واأ�سار الدكتور 
الدول العربية والإ�سلمية، للقيام بدور برملاين فاعل، وممار�سة اأدوارها 
يف املحافل الربملانية كافة؛ دفاعًا عن ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة، 

حتى ينال جميع حقوقه على اأرا�سيه.
 ي�سم وفد جمل�ش ال�سورى امل�سارك يف املوؤمتر الطارئ للحتاد الربملاين 
العربي ، ع�سو جمل�ش ال�سورى ع�سو اللجنة التنفيذية بالحتاد الربملاين 

العربي بندر بن حممد ع�سريي، وعدٌد من م�سوؤويل املجل�ش.

الريا�ض - البالد
اأن  الدخيني،  �سعد  بن  حممد  للإح�ساء  العامة  الهيئة  يف  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح 
 / امللكي رقم م / 13 وتاريخ 23 / 4  باملر�سوم  ال�سادر  العام  ال�سكان  نظام تعداد 
1391 هـ، األزم يف مادته )الرابعة( على امل�ساركة يف التعداد والإجابة على الأ�سئلة 
للدولة  العامة  الإح�ساءات  اأن نظام  التعداد، واأ�ساف  امل�سوؤولون يف  التي يوجهها 
تطبيق  للهيئة  اأجــاز  هـ   1397/12/7 بتاريخ   23 رقــم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 
البيانات  اإعطاء  امتنع عن  اأو  التعداد،  اأعمال  مالية على كل من عطل عمدًا  غرامات 

املطلوبة، اأو اأعطى بيانات غري �سحيحة مع علمه بذلك.
للهيئة  التابعة  التوا�سل  قنوات  اإىل  الواردة  ال�ستف�سارات  " اإنه على �سوء  وقال: 

والغرامات  2022م  ال�سعودية  تعداد  يف  امل�ساركة  اإلزامية  حول  للإح�ساء  العامة 
املرتتبة على عدم امل�ساركة، فاإن اآلية التطبيق �سددت على حمدودية فر�ش الغرامات 
وا�ستخدامها يف اأ�سيق احلدود، حيث ل ي�ستطيع الباحث امليداين اإيقاع اأي غرامة 
على اأٍي من ال�سكان ب�سكل مبا�سر اإل من خلل م�سرف املنطقة، ول يتم ذلك اإل بعد 
للم�ساركة  فر�سة  من  اأكر  واإعطائه  امل�سرف،  قبل  من  مبا�سرة  ال�ساكن  مع  التحدث 

وحتذيره قبل اإيقاع املخالفة".
واملقيمني  للمواطنني  الــعــايل  الــوعــي  مب�ستوى  للهيئة  الر�سمي  املتحدث  واأ�ــســاد 
امل�ساركة  اأن  موؤكدا  احلالية،  واملرحلة  ال�سابقة،  التعداد  مراحل  خلل  وتعاونهم 
خمرجات  اإن  اإذ  املجتمع؛  يت�ساركها  وم�سوؤولية  وطني  واجــب  والكاملة  الدقيقة 

التعداد �ست�ساعد على الإعداد مل�ستقبل اأف�سل عرب توفري البيانات املوثوقة واحلديثة 
لتطوير اخلدمات العامة كاخلدمات التعليمية وال�سحية وغريها.

يف  امل�ساركة  من  واملقيمني  املواطنني  متكني  يحقق  مبا  عمًل  اأنــه  اإىل  النظر  ولفت 
اأطلقت  عليها،  املن�سو�ش  باجلزاءات  تاأثرهم  وتفادي  و�سهولة،  ي�سر  بكل  التعداد 
يتيح  الذي  الإلكرتوين،  الذاتي  العد  خيار  الأوىل  وللمرة  للإح�ساء  العامة  الهيئة 
اأجهزة  اأو  الذكية،  الهواتف  خلل  من  اإلكرتونيًا  التعداد  ا�ستمارة  تعبئة  للجميع 
الكمبيوتر اخلا�سة بهم، دون احلاجة اإىل زيارة الباحث امليداين، وذلك يف الفرتة من 
)10 مايو 2022م( وحتى )25 مايو 2022م(، من خلل زيارة البوابة الإلكرتونية 

اخلا�سة بتعداد ال�سعودية 2022.

تقدير عربي لدور المملكة القيادي في تطوير"األلكسو" 

تون�ض- وا�ض
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املوؤمتر  اأ�ساد   
"الألك�سو"  بالدور القيادي الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية 
يف رئا�سة املجل�ش التنفيذي منذ انتخابها رئي�سًا له قبل 10 اأ�سهر.

واأكد املوؤمتر العام يف اجتماعه مب�ساركة عدد من الوزراء روؤ�ساء 
العربية  الـــدول  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجان 
املجل�ش  رئي�ش  اململكة  ممثل  قدمة  الــذي  التقرير  اأن  تون�ش،  يف 
النقلة  اأهمية  على  يدل  املقبل،  مقبل  بن  هاين  للألك�سو،  التنفيذي 
النوعية يف اأداء املجل�ش التنفيذي، وما �ساحب ذلك من تعزيٍز لثقة 
الدول العربية الأع�ساء يف القدرة على قيادة التحول يف املنظمة، 
لت�سمل م�ساركاتها جميع جمالت عمل املنظمة مبا يخدمها لتعزيز 

براجمها.
كما ثمن املوؤمتر العام اجلهود النوعية التي قدمها املجل�ش التنفيذي 

الذي عمل على منطلقات جديدة يف روؤية العمل العربي امل�سرتك، 
وفق منهجية وا�سحة.

واأ�ساد املوؤمتر العام مببادرة رئي�ش املجل�ش لو�سع خارطة الطريق 
للمجل�ش التنفيذي، التي ُبنيت وفق منهجية وا�سحة مرتكزة على 
اإ�سراك الدول يف بناء روؤية عربية م�سرتكة لدعم ومتكني املنظمة 
لتحقيق اأهدافها، مقدمًا �سكره وتقديره للعمل الت�ساعدي للمجل�ش 
اإ�سرتاتيجية  اإجـــراءات  من  اتخذه  ومــا  املنظمة،  لدعم  التنفيذي 
ال�ستدامة  وحتقيق  الأداء،  وكــفــاءة  حوكمة  لتطوير  وتنظيمية 
املالية، م�سريا اإىل اأهمية ما حتقق من خمرجات لجتماع املجل�ش 
تنويع  ب�ساأن  املا�سي،  يناير  العل  يف   116 دورتــه  يف  التنفيذي 
م�سادر متويل املنظمة وتطوير النظام الداخلي للمجل�ش، وو�سع 
وتطوير  والإعـــلم،  الت�سويق  وتعزيز  لل�سراكات  اإ�سرتاتيجية 

اجلوائز.
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التن�سيطية  اجلــرعــة  اإتــاحــة  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

الثانية من لقاح كورونا بعد مرور )4( اأ�سهر من تلقي 

اجلرعة التن�سيطية الأوىل لعدد من الفئات كالتايل:

الف�سل  مر�سى  فــاأكــر  �سنة   50 مــن  العمرية  الفئة   -

العامني  خالل  العظم  نخاع  زراعــة  ومر�سى  الكلوي، 

العالج،  حتت  الن�سط  ال�سرطان  ومر�سى  املا�سيني، 

ومــر�ــســى نــقــ�ــص املــنــاحــة املــتــقــدم اأو غــر املــعــالــج، 

اأدويــة  ويتلقون  ال�سلبة،  الأع�ساء  زراعــة  ومر�سى 

قد  ال�سحة،  وزارة  وكــانــت  حــالــيــا.  للمناعة  مثبطة 

اإ�سابة جديدة   411 اأم�ص ال�سبت، عن ت�سجيل  اأعلنت 

بفرو�ص كورونا، خالل الـ24 �ساعة املا�سية؛ ما يرفع 

اإجمايل الإ�سابات اإىل 762،575 حالة حتى الآن.

القيادة  مــركــز  مــوقــع  –عر  ال�سحة  وزارة  وذكـــرت 

والتحكم لكوفيد 19- اأنه مت ت�سجيل 474 حالة تعاٍف 

ال�سفاء  حــالت  اإجمايل  لت�سل  الفرو�ص،  من  جديدة 

الإح�ساء  مركز  ك�سف  ذلك  اإىل  حالة.   746،999 اإىل 

بــدول  املعطاة  كــورونــا  لقاحات  عــدد  عــن  اخلليجي، 

مليون   115.3 جتـــاوزت  والــتــي  الــتــعــاون،  جمل�ص 

بال�سعودية  الفرو�ص  من  التعايف  ن�سبة  واأنَّ  جرعة، 

و�سلت لـ%97.9.

واأو�ــســح مــركــز الإحــ�ــســاء عــر »تــويــر«، اأنـــه وفًقا 

ــا الإجــمــالــيــة يف دول  لإحــ�ــســائــيــات فــرو�ــص كــورون

اأم�ص  حتى  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�ص 

بلغ  املــوؤكــدة  الإ�سابات  اإجــمــايل  ــاإّن  ف اجلمعة،  الأول 

بلغ  التعايف  حــالت  واإجمايل  اإ�سابة،   )3635401(

بلغ  ــاة  ــوف ال حـــالت  واإجـــمـــايل  حــالــة،   )3587789(

اأنَّ  اإىل  الإحــ�ــســاء،  مــركــز  ــار  ــس واأ� حــالــة.   )20401(

التعاون  جمل�ص  بـــدول  املــعــطــاة  الــلــقــاحــات  اإجــمــايل 

التعايف  ن�سبة  بلغت  بينما   ،)115371164( بلغ 

اخلليج  دول  ويف   %97.9 بال�سعودية  الفرو�ص  من 

جمتمعة %98.7.

الريا�ض ـ البالد             

قال وكيل الوزارة امل�ساعد لل�سحة الوقائية ال�سعودية عبد 

الله ع�سري: اإن اململكة قادرة على ر�سد واكت�ساف حالت 

ال�ستباه بـ»جدري القردة« ومكافحة العدوى.

واأ�ساف: هناك تعريف قيا�سي للحالت امل�ستبهة وطريقة 

يف  مـــوجـــودة  والت�سخي�ص  الــر�ــســد  وطـــرق  تــاأكــيــدهــا، 

خمترات اململكة، ولله احلمد.

وتابع: "وعن طريقة اأنظمة الر�سد واملمار�سني ال�سحيني 

ا�ستباهه  وبطرق  للمر�ص  القيا�سي  بالتعريف  دراية  على 

ور�سد العينات ومكافحة العدوى يف احلالت امل�ستبهة".

حمــدودة  الب�سر  بني  النتقال  حــالت  الآن  "اإىل  واأردف: 

حمدودة جًدا، وبالتايل اإمكانية اأن يح�سل اأي تف�سيات منه 

حتى بالدول التي ر�سدت حالت هي احتمالت منخف�سة 

جًدا، ومثل ما ت�ستعد الدول لأي الأمرا�ص الوبائية، هناك 

اآليات للر�سد والتعميم واإجراءات مكافحة العدوى".

ملر�ص  تعريفا  ن�سرت  قد  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت 

جدري القرود ك�سفت فيه اأن جدري القردة مر�ص فرو�سي 

"ُينقل  املن�ساأ   وحيواين  نــادر 

ــه مـــن احلــيــوان  فــرو�ــس

ومتاثل  الإن�سان  اإىل 

ــه  ــت ــاب اأعــــرا�ــــص اإ�ــس

لالإن�سان تلك التي كان 

املــا�ــســي  يــ�ــســهــدهــا يف 

املــــر�ــــســــى املـــ�ـــســـابـــون 

اأقل  ولكنه  بــاجلــدري، 

اأن  �ـــســـّدة. ومـــع 

اجلــــــــــــــــدري 

كــــــــــــان قـــد 

ــقــردة ل يــزال  1980 فـــاإن جـــدري ال ــل يف عــام  ا�ــســُتــوؤ�ــسِ

اإىل  ، لفتة  اأفريقيا  اأجــزاء  بع�ص  متفرق يف  ب�سكل  يظهر 

الفرو�سة  جن�ص  اإىل  ينتمي   القردة  جــدري  فرو�ص  اأن  

ف  ُك�سِ وقد  اجلدري.  فرو�سات  لف�سيلة  التابعة  اجلدرية 

باملعهد   1985 عـــام  يف  الــفــرو�ــص  هـــذا  عــن  ـــّرة  م لأّول 

احلكومي لالأم�سال الكائن يف كوبنهاغن بالدامنرك، اأثناء 

بني  فيما  باجلدري  ال�سبيهة  الأمــرا�ــص  اأحــد  عن  التحري 

ف لأول مّرة عن جدري القردة بني الب�سر  القردة. كما  ُك�سِ

لدى  الدميقراطية   الكونغو  بجمهورية   1970 عــام  يف 

ل  ا�سُتوؤ�سِ منطقة  يف  يعي�ص  كان  �سنوات   9 عمره  �سبي 

ذلك احلني عن  منذ  واأُبــِلــغ   .1968 عام  منها اجلــدري يف 

الغابات  من  الريفية  املناطق  يف  احلــالت  معظم  حــدوث 

اأفريقيا،  وغــرب  الكونغو  نهر  بحو�ص  الواقعة  املاطرة 

وخ�سو�سًا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية التي ُرِئي 

اأنها موطونة به، والتي اندلعت فيها فا�سية كرى للمر�ص 

يف عامي 1996 و1997.

واأُبلغ يف خريف عام 2003 عن وقوع حالت موؤّكدة من 

الوليات  الو�سطى من  الغربية  املنطقة  القردة يف  جدري 

املتحدة الأمريكية، مما ي�سر اإىل اأنها اأوىل احلالت املُبّلغ 

الأفريقية،  الــقــارة  نطاق  خــارج  باملر�ص  لالإ�سابة  عنها 

خالطوا  قد  كانوا  به  امل�سابني  املر�سى  معظم  اأن  وتبنّي 

كالب الراري الأليفة خمالطة حميمة.

خمالطة  عن  الــدالــة  احلــالت  من  باملر�ص  الــعــدوى  تنجم 

ل�سوائل  اأو  بعدواه  امل�سابة  احليوانات  لدماء  مبا�سرة 

وقد  املخاطية،  �سوائلها  اأو  اجللدية  اآفاتها  اأو  اأج�سامها 

ُوثِّقت يف اأفريقيا حالت عدوى جنمت عن مناولة القردة 

امل�سابة  ال�سناجب  اأو  ال�سخمة  الغامبية  اجلـــرذان  اأو 

بعدوى املر�ص، علمًا باأن القوار�ص هي امل�ستودع الرئي�ص 

غر  اللحوم  تــنــاول  يكون  اأن  املُحتمل  ومــن  للفرو�ص. 

املطهية جيدًا من احليوانات امل�سابة بعدوى املر�ص عامل 

خطر يرتبط بالإ�سابة به.

تراوح فرة ح�سانة جدري القردة )وهي الفرة الفا�سلة 

بني مرحلة الإ�سابة بعدواه ومرحلة ظهور اأعرا�سها( بني 

اأيام   5 اأن تــراوح بني  اأنها ميكن  اأيــام و16 يومًا، بيد   6

و21 يومًا.

وُي�ساب بع�ص املر�سى بت�سّخم وخيم يف العقد اللمفاوية 

قبل ظهور الطفح، وهي �سمة متّيز جدري القردة عن �سائر 

اأعرا�ص �سبيهة بالإنفلونزا، تتمثل  الأمرا�ص املماثلة،وله 

يف احلمى، والق�سعريرة، والتعب ، وال�سداع، ثم يتطور 

اجل�سم  حماولة  يف  الليمفاوية  الغدد  التهاب  اإىل  املر�ص 

ملكافحة الفرو�ص، وهو ما ميّيز املر�ص عن اجلدري.

الوجه  على  جلدي  طفح  من  ذلك  بعد  املري�ص  يعاين  كما 

واجلـــ�ـــســـم، وميــتــد اإىل جتــويــف الــفــم وبـــاطـــن الــكــفــني 

والقدمني،ويكون �سكل الطفح بثور منتفخة موؤملة ومليئة 

من  الإ�سابة  حمراء،وت�ستمر  بدوائر  حماطة  بال�سوائل 

اأ�سبوعني اإىل ثالثة ثم تتق�سر البثور.

إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية 
لمرضى األورام والفشل الكلوي

المملكة قادرة على رصد حاالت االشتباه بـ»جدري القردة«
 من أعراضه الحمي والقشعريرة والطفح على الجسم والوجه.. وكيل الصحة: 

12 ألف مخالف
في قبضة األمن

انطالق أعمال ملتقى 
"اإلعالم التقني" بعسير 

الريا�ض ـ البالد     

و�سبط  ملتابعة  امل�سركة  امليدانية  احلمالت  اأ�سفرت 

التي  احلــدود،  واأمــن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 

 ، �سبط  عــن  مــوؤخــرا  كــافــة  اململكة  مــنــاطــق  يف  متــت 

لنظام  خمــالــًفــا   )7836( منهم  خمــالــفــًا،   )12458(

احلـــدود،  اأمـــن  لــنــظــام  خمــالــًفــا  و)3134(  الإقـــامـــة، 

من  اإجمايل  بلغ  كما  العمل.  لنظام  خمالًفا  و)1488( 

داخل  اإىل  عبور احلدود  مت �سبطهم خالل حماولتهم 

ا، )47%( منهم مينيو اجلن�سية،  اململكة )115( �سخ�سً

جن�سيات  و)%18(  اجلن�سية،  اإثــيــوبــيــو  و)%35( 

عبور  ملحاولتهم  ا  �سخ�سً  )71( �سبط  مت  كما  اأخــرى، 

نظامية. ومت  بطريقة غر  اململكة  اإىل خارج  احلــدود 

�سبط )19( متورطًا يف نقل واإيواء وت�سغيل خمالفي 

اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود والت�سر عليهم. 

وبلغ اإجمايل من يتم اإخ�ساعهم حالًيا لإجراءات تنفيذ 

 )77630( منهم  خمالًفا،  وافـــدًا   )81423( الأنظمة 

 )70550( اإحــالــة  مت  كما  امــــراأة.  و)3793(  رجـــاًل، 

وثائق  على  للح�سول  الدبلوما�سية  لبعثاتهم  خمالًفا 

حجوزات  ل�ستكمال  خمالًفا   )2255( واإحالة  �سفر، 

واأكدت وزارة  )11010( خمالفني.  �سفرهم، وترحيل 

اأمن  نظام  خمالفي  دخــول  ي�سهل  من  كل  اأن  الداخلية 

املاأوى  لهم  يوفر  اأو  داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  احلدود 

من  �سكل  بـــاأي  خــدمــة  اأو  م�ساعدة  اأي  لهم  يــقــدم  اأو 

ال�سجن  اإىل  ت�سل  لعقوبات  نف�سه  يعر�ص  الأ�سكال، 

ريال،  مليون  اإىل  ت�سل  مالية  وغرامة  �سنة،   15 مدة 

لالإيواء،  امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة 

اجلرمية  هذه  اأن  واأو�سحت  به،  الت�سهر  اإىل  اإ�سافة 

واملخلة  للتوقيف،  املوجبة  الكبرة  اجلرائم  من  تعد 

اأي  الإبالغ عن  بال�سرف والأمانة، حاثة اجلميع على 

حالت خمالفة على الرقم )911( مبنطقتي مكة املكرمة 

والريا�ص، و)999( و)996( يف جميع مناطق اململكة.

اأبها ـ مرعي ع�سريي      

تنطلق اليوم  يف اأبها اأعمال امللتقى الإعالمي يف دورته 

التقني  للتدريب  العامة  الإدارة  تنظمه  الــذي  الثانية 

واملهني مبنطقة ع�سر، حتت عنوان "الإعالم التقني" 

للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  دور  على  ال�سوء  لت�سليط 

التقني واملهني يف تدريب وتهيئة اأبناء وبنات الوطن 

ر�سالة  نقل  يف  الوطني  الإعـــالم  ودور  العمل  ل�سوق 

مب�ساركة  املوؤ�س�سي  املــجــال  يف  املوؤ�س�سة  ومنهجية 

اإعالميون"  وجمعية"  ال�سعوديني  ال�سحفيني  هيئة 

وعدد من اإعالميي املنطقة واملهتمني باجلانب التدريبي 

من  الثانية  ــدورة  ال وتت�سمن  باملوؤ�س�سة.  والإعــالمــي 

امللتقى جل�سات حوارية وبرامج تطويرية، حيث �سيبداأ 

اللقاء بجل�سة بعنوان "اآلية العمل يف اإدارة احل�سابات 

والتوا�سل  احل�سابات  اإدارة  �سيا�سة  وا�ستعرا�ص 

التقني  "التدريب  بعنوان  اأخرى  الجتماعي" وجل�سة 

دعم  يف  املوؤ�س�سة  دور  جلل�سة  بالإ�سافة  والإعالم"، 

يف  تدريبني  برناجمني  تــقــدمي  �سيتم  كما  خريجيها، 

�سناعة املحتوى ومهارات الت�سال املوؤ�س�سي، يقدمها 

عدد من اخلراء يف نف�ص املجال.

إطالق فعالية لتعزيز 
حمالت التبرع بالدم

جدة ـ البالد              

 قّدم جمل�ص ال�سحة لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، 5 اإر�سادات ون�سائح 

ُت�ساهم يف احلفاظ على جودة الطعام خالل الت�سوق.

الطعام،  �سالحية  من  التاأكد  تت�سمن  الإر�ــســادات  اأن  املجل�ص  واأو�ــســح 

حالة  مــن  الــتــاأكــد  جــانــب  اإىل  منها،  الــتــالــف  وجتــنــب  الــعــبــوات  وفح�ص 

كذلك  ت�سمل  الإر�سادات  اأن  اإىل  ونوه  الطازجة.  واخل�سراوات  الفواكه 

الت�سوق  عربة  يف  الطعام  بقية  عن  البحرية  واملنتجات  اللحوم  ف�سل 

الت�سوق  نهاية  اإىل  املجمدة  الأطعمة  اختيار  تاأخر  مع  التلوث،  لتجنب 

حتى ل تنخف�ص برودتها. يذكر اأن هناك فرقا بني جودة الغذاء و�سالمة 

الغذاء؛ حيث اإن جودة الغذاء تعني اأن كل املتطلبات املو�سوعة واملعنية 

بخ�سائ�ص و�سفات الغذاء مت حتقيقها " تتعلق بالطعم والرائحه واملظهر 

والقيمه الغذائية واحلمولة امليكروبية".

واملعنية  املــو�ــســوعــة  املتطلبات  كــل  اأن  تعني  الأغـــذيـــة  �ــســالمــة  بينما 

باخل�سائ�ص وال�سفات التي من املحتمل اأن ت�سبب �سررا على ال�سحة اأو 

ت�سبب مر�سا اأو اإ�سابة ما، قد مت حتقيقها تتعلق مبر�ص ما، يحدث عند 

تناول الغذاء قد يكون ب�سيطا مثل الإ�سهال، وقد يكون- ل قدر الله- مميتا 

اأو قد يوؤدي مل�ساعفات خطره كاأنفلونزا الطيور 

بكريا   – للبكريا  الكلي  "كالعد  اجلــــودة   خ�سائ�ص  بع�ص  اأن  كما 

لكن خ�سائ�ص  الغذاء،  ل�سالمة  كموؤ�سر  ت�ستخدم  اأن  " ميكن  الكوليفورم 

اجلودة ب�سكل عام لي�ست معنية ب�سالمة الغذاء فقط .  اأي�سا جودة الغذاء 

فقط  الإنتاجية  الوحدة  اأو  املن�ساأة  داخل  بها  التحكم  و  عليها  احلكم  يتم 

ويقوم بتحقيقها ق�سم اإدارة مراقبة وتوكيد اجلودة، وغالبا بالتعاون مع 

التعاون مع املوردين؛  الأق�سام الأخرى وهذا ل يعني عدم وجود  بع�ص 

املواد  لتوريد  خا�سة  ا�سراطات  و�سع  اأو  بالت�سالت  اجلودة  لتحقيق 

اخلام وكذلك امل�ستهلكني لتحقيق اجلودة املطلوبة، بينما �سالمة الأغذية 

تهتم بتحقيق اجلودة وتاأكيدها عر �سل�سلة الإنتاج من الألف للياء.

إرشادات تحافظ على
جودة الطعام خالل التسوق

مكة املكرمة ـ البالد      

بالتعاون  املكرمة  مبكة  التجارية  الغرفة  نظمت 

املكرمة،  مبكة  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  مع 

وم�ساركة العديد من اجلهات ال�سحية والأكادميية 

"اليوم  لطيفًا" مبنا�سبة  اإن�سانًا  "كن  فعالية  اأم�ص 

تفعيل عدد من  اإىل  الأحمر"، هدفت  للهالل  العاملي 

العام  ال�سحي  الوعي  لرفع  املجتمعية  املــبــادرات 

الغرفة  جهود  �سمن  الأولية،  بالإ�سعافات  والإملــام 

ــًا  اأركــان الفعالية  وت�سمنت  املجتمع.  خــدمــة  يف 

الأجهزة  اأحــدث  فيها  ُعر�ست  وتوعوية،  تعريفية 

الطبية يف العمل الإ�سعايف، وتطبيقات الإ�سعافات 

العام بحملة  الأولية؛ حيث �سارك م�ست�سفى حراء 

متخ�س�سة للترع بالدم حتت �سعار "بدمك تنب�ص 

احلياة"، هدفت لن�سر ثقافة الترع بالدم وفوائده 

الجتماعية وال�سحية.

م�ستوى  تقليل  يف  ي�سهم  بــالــدم  الــتــرع  اأن  يذكر 

كميات  لديهم  الذين  لالأ�سخا�ص  الــدم  يف  احلديد 

مهم  عن�سر  فاحلديد  الــدم،  يف  احلديد  من  زائــدة 

له  لكّن وجوده يف اجل�سم بكميات مفرطة  للج�سم 

يتجمع  قد  حيث  اجل�سم،  �سحة  على  �سلبية  اآثــار 

احلديد يف بع�ص اأع�ساء اجل�سم مثل الكبد والقلب.

 كــمــا  يــ�ــســاهــم يف الــكــ�ــســف عـــن بــعــ�ــص املــ�ــســاكــل 

ال�سحية؛ حيث اإّن ال�سخ�ص املترع بالدم يخ�سع 

قبل  �سريع  دم  وفح�ص  ب�سيط  ج�سدي  لفح�ص 

اإن كان  الترع بالدم، مما ي�ساعد على اكت�ساف ما 

الــدم.   �سغط  يف  م�ساكل  اأو  الــدم  فقر  مــن  يعاين 

وال�سعادة  الإيجابية  امل�ساعر  تعزيز  عــن  ف�سال 

لتقدمي امل�ساعدة لالآخرين.
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الوعي صمام أمان ضد اجلرائم السيربانية

العربية  نايف  جامعة  اأنــ�ــســاأت  الفجوة  هــذه  ول�سد 
ال�سيربانية  اجلرائم  مركز  الأمنية  للعلوم  العربية 
جمموعة  وا�ستقطبت  املا�سي  العام  الرقمية  والأدلــة 
من اخلرباء الدوليني وجهزت اأحدث املعامل. واأطلق 
-2019 اجلامعة  ا�سرتاتيجية  مــع  متا�سيًا  املــركــز 
مع  تتوافق  وتدريبية  اأكادميية  مبادرات  عدة   2023
املرجعيات الدولية، من اأهمها برنامج تدريبي لتاأهيل 
واأخ�سائي  ال�سيربانية،  اجلرائم  حتقيقات  اأخ�سائي 
الهند�سة  واأخ�سائي  ال�سيربانية،  للحوادث  ا�ستجابة 

العك�سية. وبرنامج ماج�ستري يف اجلرائم ال�سيربانية 
وم�سار  ال�سبكات  وم�سار  الرقمي  اجلنائي  والتحقيق 
ــعــايل يف اجلــرائــم  ــوم ال ــدبــل الأجـــهـــزة املــحــمــولــة وال

ال�سيربانية والتحقيق اجلنائي الرقمي.

عبء المواجهة 
كلية  عميد  الغامدي  املهند�س خالد  اأو�سح   من جهته، 
املوؤ�س�سات  دور  اإن  بجدة:  والإلكرتونيات  الت�سالت 
التقنية يف احلد من اجلرائم ال�سيربانية كبري ومهم؛ 
وذلك كونها تتحمل عبء املواجهة الأولية يف اكت�ساف 
التهديدات وحماولة التعرف على حجم هذه التهديدات 
لها، والتعرف  املنا�سبة  وخطورتها وعمل الختبارات 
على طرق �سدها بجميع الو�سائل والطرق املتاحة، كما 
واإدارتها  املخاطر  هذه  حوكمة  يف  كبريا  دورا  لها  اأن 
يحتاجه  الــذي  املنا�سب  الدعم  وتقدمي  مالئم،  ب�سكل 
املجتمع من املوؤ�س�سات التقنية يف التعامل مع مثل هذه 
الذي  ال�سخ�س  على  دائما  يجب  واأكمل:  التهديدات. 
واإيقاف  الهدوء  يلتزم  اأن  اجلرائم  هذه  ملثل  يتعر�س 
ذلك  بعد  يلجاأ  ثــم  اجلــهــاز،  عــن  لالإنرتنت  م�سدر  اأي 
مب�سح كلمات املرور املخزنة يف اجلهاز اأو ) ال�ستعانة 
التي  بخبري يف ذلك( واخلــروج من جميع احل�سابات 
يتم الت�سجيل فيها تلقائيا، ومن املهم جدا تقدمي بالغ 
للجهات املخت�سة عن طريق الدخول اإىل بوابة وزارة 
الداخلية )اأب�سر( ثم خدمات الأمن العام، ثم الإبالغ عن 
اجلرائم الإلكرتونية. واأ�ساف: دائما يجب اأخذ احلذر 
و�سائل  خا�سة  عام،  ب�سكل  الإنرتنت  ا�ستخدام  اأثناء 
اأي  تزويد  يف  التهاون  وعــدم  الجتماعي  التوا�سل 
جهة بالبيانات ال�سخ�سية اأو كلمات املرور لأي ح�ساب 

�سواء كان بنكيا اأو موقعا على الإنرتنت.
اأي�سا يجب التاأكد من اأي برنامج ي�ستخدمه ال�سخ�س 
اأنه برنامج موثوق، ومن جهة معتمدة والتاأكد من اأي 

روابط اأو ر�سائل قبل فتحها.

مهام تقنية 
ال�سناعي  املعهد  مدير  مياجي  يا�سر  مهند�س  الدكتور 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اإن  قــال:  بجدة  الــثــانــوي 
املهام  من  الكثري  عاتقها  على  و�سعت  واملهني  التقني 
يف  اجلبارة  جهودها  اأبرزها  ومن  واملهنية؛  التقنية 
ال�سيرباين.  الأمــن  جمــالت  يف  الوطن  اأبناء  تدريب 
الأمن  تهتم باحلماية من  دقيقة  واأن هناك تخ�س�سات 
بدءا  الثالث  املراحل  يف  التعامل  وكيفية  ال�سيرباين 
من الوقاية للتعر�س لهجمات الأمن ال�سيرباين انتقال 
اإىل  و�ــســول  حت�سل  قــد  التي  الهجمات  معاجلة  اإىل 
اأعمال ا�سرتجاع وتقليل الأ�سرار الناجتة عن هجمات 
من  العديد  هناك  اأن  مياجي  واأكــد  ال�سيرباين.  الأمــن 
اأف�سل  ويكون  حتــدث  قد  التي  ال�سيربانية  الهجمات 
ت�سنيف لها هو �سبعة ت�سنيفات: الحتيال عرب الربيد 
الإلــكــرتوين،  والتنمر  بالعمل،  اخلا�س  الإلــكــرتوين 
الفدية  وبــرجمــيــات  والــبــيــانــات،  الأجــهــزة  وقر�سنة 
انتحال  اأو  الهوية  البيانات، و�سرقة  اخلبيثة وت�سفري 
ال�سخ�سية، والبتزاز اللكرتوين والت�سيد الحتيايل 
عرب الإنرتنت. وهناك خطوات ين�سح باتباعها يف حال 
�سبيل  فعلى  ال�سيربانية.  الهجمات  لإحــدى  التعر�س 
ين�سح  الذكية  الهواتف  ل�سرقة  التعر�س  عند  املثال 

ال�سوت، واإذا  بالهاتف لإمكانية �سماع  اأول بالت�سال 
كانت ميزة تعقب اجلهاز مفعلة فقم بالتحقق من موقع 
بعيدا  كــان  واإذا  اجلهاز،  موقع  اإىل  اذهــب  ثم  اجلهاز 
لعمليات  التعر�س  حال  يف  اأما  الأمنية.  اجلهات  اأبلغ 
وعدم  بالهدوء  اللتزام  فين�سح  الإلكرتوين  البتزاز 
به.  تثق  اإىل �سخ�س  فــردي ثم حتدث  قــرار  اأي  اتخاذ 
ل تقم باإيذاء نف�سك اأو الآخرين ثم قم بت�سوير وحفظ 
ذات  الربيد  املرا�سالت ور�سائل  الأدلة وم�سمون  كافة 
وقم  مبا�سرة  املبتز  مع  تتوا�سل  ل  بالبتزاز،  ال�سلة 
بجميع  وتــزويــدهــم  الأمــنــيــة  اجلــهــات  مــع  بالتوا�سل 
الثبوتات. اأما يف حال التعر�س للتنمر الإلكرتوين فقم 
املخت�سة  اجلهات  مع  والتوا�سل  الأدلــة  كافة  بتجميع 
وقم بحجب ال�سخ�س والإبالغ عن الإ�ساءة من خالل 
ويف  الأمــنــيــة،  التطبيقات  على  املخ�س�سة  اخلــدمــة 
امللفات  بحفظ  قم  اخلبيثة  للربجميات  التعر�س  حال 
بــك على جــهــاز تخزين خــارجــي مــع الأخــذ  اخلــا�ــســة 
اإىل اجلهاز  نقله  يكون مت  قد  الفريو�س  باأن  بالعتبار 
الإنرتنت،  �سبكة  عن  اجلهاز  بف�سل  قم  ثم  اخلارجي 

اإ�سافة اإىل العديد من الهجمات ال�سيربانية الأخرى.
الت�سغيل  اإدارة  رئــيــ�ــس  �ــســمــبــاوة  مــوؤيــد  قـــال  فــيــمــا 
دور  اإن  مايكرو:  تريند  يف  واإفريقيا  الأو�سط  لل�سرق 
اأنظمة  �سركات الأمن ال�سيرباين بالغ الأهمية حلماية 
الــتــهــديــدات  مــن  والــبــيــانــات  املــعــلــومــات  تكنولوجيا 
ال�سيربانية؛ مثل الحتيال اأو التج�س�س اأو التخريب، 
وتاأمني  الأ�سول الرقمية وبيانات املوظفني واملعلومات 
الأنظمة  وحماية  الإلكرتونية  واملواقع  وال�سريفرات 
من  الأخـــرى  القطاعات  وجميع  والقت�سادية  املالية 
تقدمها  التي  لذلك تعترب احللول  القر�سنة والتعطيل. 
�سركات الأمن ال�سيرباين معيارا اأ�سا�سيا تتوقف عليها 

ا�ستمرارية اأعمال املوؤ�س�سات اأو توقفها بالكامل.
حظرت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  �سعيد  على  واأكمل: 
مليون هجمة عرب  يزيد على 63  ما  مايكرو  تريند  حلول 
الربيد الإلكرتوين، بينما قامت بالت�سدي لأكرث من 6.4 
مليون هجوم لربجميات خبيثة، يف حني منعت اأكرث من 
17.5 مليون هجوم يتعلق ب�سحايا ال�سغط على الروابط 
ال�سارة، اإىل جانب ذلك ذكر التقرير باأن ال�سبكات املنزلية 
الذين  الإنرتنت  ملجرمي  جذب  عامل  كانت  ال�سعودية  يف 
ال�سدد  وبهذا  وال�سبكات،  والأجهزة  الأنظمة  ا�ستهدفوا 

 ''Smart Home Network'' حلول  حجبت 
هجمة   (360،862 حوايل(  مايكرو  تريند  من 

منعت  وكــذلــك  وخــارجــيــة،  داخلية 
مــــن 6.8  اأكـــــــرث  حـــ�ـــســـول 

من  هجمة  مليون 

القرا�سنة ال�ساعني ل�ستهداف اأو ال�سيطرة على ال�سبكات 
ال�سركات  تواجد  اأهمية  تاأتي  املنطلق  هذا  من  املنزلية، 
املتخ�س�سة يف جمال الأمن ال�سيرباين مثل تريند مايكرو 
التحول  واأهداف  ا�سرتاتيجيتها مع خطط  تتما�سى  التي 
حيث   ،2030 الوطنية  والــروؤيــة  ال�سعودية  يف  الرقمي 
تلعب ال�سركة دورًا كبريًا يف امل�ساعدة على تعزيز املكانة 
لتبادل  اأمانًا  اأكرث  مكانًا  العامل  وجعل  لل�سعودية  الرقمية 
للم�ستهلكني  مبتكرة  حلوًل  وتــقــّدم  الرقمية.  املعلومات 
احلو�سبة  وبيئات  البيانات  مراكز  حلماية  وال�سركات 
ال�سيربانية ت�ستهدف  اأكرث اجلرائم  ال�سحابية. واأ�ساف: 
قطاع  ت�سمل  والــتــي  الــــدول،  يف  احل�سا�سة  الــقــطــاعــات 
الــطــاقــة، والــقــطــاع املـــايل وقــطــاع اخلــدمــات احلكومية، 
وموؤ�س�سات  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  وقطاع 
عن  ف�سال  الــعــايل،  التعليم  ومــرافــق  ال�سحية،  الرعاية 
الهجمات التي ت�ستهدف الأفراد. وهناك اأنواع كثرية من 
وهجمات  الفدية  فريو�سات  مثل  ال�سيربانية،  الهجمات 
والهجمات  الــ�ــســارة  والــربجمــيــات  الحــتــيــايل  الت�سيد 
حجب  وبرجميات  ال�سطناعي،  الذكاء  على  تعتمد  التي 
اخلدمات، والفريو�سات التي تعمل على تعدين العمليات 
يعتمد  و�سيلة  اأكرث  اأن  بالذكر  امل�سفرة، واجلدير  الرقمية 
الربيد  هــي  هجماتهم  نقل  يف  الإنــرتنــت  جمرمي  عليها 
التحول  تتبنى  الدولة  كانت  كلما  اأنــه  علمًا  الإلــكــرتوين، 
الإنــرتنــت  جمرمي  �سهية  ارتفعت  كلما  بكثافة  الرقمي 

ل�ستهدافها.

خط الدفاع 
الأمن  اإدارة  مدير  ال�سريف  عديل  املهند�س  اأكــد  بينما 
التقني  للتدريب  الــعــامــة  املوؤ�س�سة  يف  الــ�ــســيــرباين 

وعززت  الطموحة  روؤيتها  حققت  اململكة  اأن  واملهني، 
التقنية  املــجــالت  يف  والــدولــيــة  الإقليمية  مكانتها 
واخلدمات الرقمية احلكومية. هذه املكانة التي حتظى 
بهـا اململكة جعلتها م�ستهدفة من الناحية ال�سيربانية، 
جميع  يف  اأولوية  ال�سيرباين  الأمــن  وجود  جعل  مما 
املوؤ�س�سات والهيئات العامة واخلا�سة؛ بهـدف تعزيز 
ف�سائها ال�سيرباين وحمايته مــن املخاطر والتهديدات 
املتنوعة، واأ�ساف: التوعية مبخاطر الأمن ال�سيرباين 
الأمـــن  ووحـــــدات  اإدارات  اأعـــمـــال  ـــــان  اأرك اأهــــم  هـــي 
يعترب  حيث  والهيئات،  املوؤ�س�سات  يف  ال�سيرباين 
امل�ستخدم هو خط الدافع الأكرث �سعفًا ويتطلب العمل 
امل�ستمر يف رفع الوعي مع تزايد التهديدات والتقنيات 

امل�ستخدمة يف الهجمات ال�سيربانية.
ل  التي  ال�سيرباين  بــالأمــن  الوعي  مهمة  اإىل  م�سريا 
بل  فقط  والهيئات  املوؤ�س�سات  من�سوبي  على  تنح�سر 
تت�سمن جميع �سرائح املجتمع من م�ستخدمي الف�ساء 

ال�سيرباين والإنرتنت، 

برمجيات خبيثة 
والهجمات  الــتــهــديــدات  عــن  ال�سريف  حتــدث  كما 
وخطرا  تــطــورا  اأكــرث  اأ�سبحت  التي  ال�سيربانية 
ال�سطناعي  والذكاء  النا�سئة  التقنيات  با�ستخدام 
يف هجماتها على دول العـامل، وا�ستهداف اأنظمتها 
قبل،  من  تعهد  مل  مبتكرة  طــرق  عرب  وموؤ�س�ساتها 
كما  ــوم،  ي بعد  يــوم  الهجمات  تلك  بتزايد  وتــوقــع 
كيانات  لفئتني:  ال�سيربانية  الهجمات  عديل  �سنف 
واقت�ساد  بــاأمــن  الإ�ـــســـرار  ت�ستهدف  ومــنــظــمــات 
الآلــيــات  الكيانات  هـــذه  وت�سكل  الـــدول،  وتنمية 
والتقنيات ب�سكل �سريع حول العامل ل�سن هجماتها، 
اخلدمة  تعطيل  اأو  اخلبيثة  الربجميات  با�ستخدام 
اأو برامج الفدية وغريها من الهجمات التي تتنا�سب 
لل�سحية وياأتي ذلك بعد درا�سة  الرقمية  البيئة  مع 
لدى  املــوجــود  الــدفــاع  مل�ستوي  الكيانات  تلك  مــن 
ا�ستغاللها  ميكن  التي  الثغرات  وحتديد  ال�سحية 
يف الهجوم، والفئة الأخرى من الهجمات ت�ستهدف 
فردية،  اأو  �سغرية  جمموعات  من  وتكون  الأفــراد 
وغــالــبــًا مــا يــتــم ا�ــســتــغــالل �سعف الــوعــي بــالأمــن 
الهند�سة  تقنية  وا�ستخدام  واحلماية  ال�سيرباين 
ــربامــج  وال املــ�ــســبــوهــة  ـــروابـــط  وال املجتمعية 
للو�سول  احلو�سبية  والــديــدات  ال�سارة 
ملــــــوارد ومـــعـــلـــومـــات الأفــــــراد 

وا�ستغاللها.

 

سناب شات 
قال حممد الر�سيدي �سانع حمتوى تقني وخبري 
ومتفاوتة  عــديــدة  م�ساكل  ثمة  �ــســيــرباين:  اأمــن 
تواجه امل�ستخدمني يف �سناب �سات والوات�ساب، 
�سات يعترب  �سناب  له خ�سو�سيته..  فكل تطبيق 
نظرا  معها  نتعامل  الــتــي  الــربامــج  اأخــطــر  مــن 
حل�سا�سية ال�سور املتداوله به وم�ساكل التطبيق 
الهند�سة  خــالل  مــن  اخــرتاقــه  و�سهولة  الكثرية 
وعند  الحتيايل،  الت�سيد  وروابــط  الجتماعية، 
الــ�ــســيــطــرة واخـــــرتاق احلــ�ــســاب يــبــداأ الــهــاكــرز 
اأو  امليموري  يف  املحفوظة  ال�سور  عن  البحث 
البــتــزاز  م�ساكل  تــبــداأ  هنا  ومــن  املــحــادثــات  يف 
في�ستغل  وات�ساب  يخ�س  فيما  اأما  وال�ستغالل، 
ا�ستغالل  اأو  الإخـــرتاق  اإمــا  طــرق؛  عــدة  الهاكرز 
ثــغــرة الإيـــقـــاف. فــمــن خـــالل هـــذه الــثــغــرة يتم 
نهائيا  رقمك  ا�ستخدام  من  ومنعك  رقمك  اإيقاف 
بع�س  تفعيل  هنا  فيجب  وات�ساب،  من�سة  على 

اخليارات لتفادي و اإغالق هذه الثغرة.

حممد الر�شيدي م�ؤيد �شمباوة يا�شر مياجيعبدالرزاق املرجان خالد الغامدي عديل ال�شريف

المملكة عززت مكانتها اإلقليمية والدولية في المجاالت التقنية

جده - اإميان بـدوي 
 اأكد الدكتور عبدالرزاق املرجان مدير مركز اجلرائم ال�سيربانية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اأن الدول العربية حققت 

مراكز متفاوتة يف املوؤ�سر الدويل لالأمن ال�سيرباين GCI 2020 يف ن�سخته الرابعة ال�سادر من الحتاد الدويل لالت�سالت التابع لالأمم املتحدة. 
وحلت اململكة العربية ال�سعودية يف املركز الثاين عامليًا يف املوؤ�سر فيما حلت الإمارات العربية املتحدة املركز اخلام�س، وحلت �سلطنة عمان 

يف املركز 21 وجاءت جمهورية م�سر العربية يف املركز 23.
ويتم تقييم الدول وفق خم�سة حماور، وهي التدابري التقنية والتدابري التنظيمية والتدابري القانونية والتعاون وبناء القدرات. ويت�سح 
بالأرقام حتقيق اململكة قفزات يف موؤ�سر GIS منذ 2016م  حيث حلت اململكة يف املركز 46 عامليًا. ثم قفزت اإىل املركز 13 عامليًا يف 

الن�سخة الثالثة للموؤ�سر عام 2018م. والثاين عامليًا يف الن�سخة الرابعة من املوؤ�سر وبالرغم من التح�سن امللحوظ ملوؤ�سرات الدول يف 
عام 2020 يت�سح اأن هناك فجوات يف القدرات الأمنية ال�سيربانية.

 الحذر أثناء استخدام اإلنترنت .. خاصة وسائل التواصل االجتماعي
عدم التهاون في تزويد أي 
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أو كلمات المرور 

الهجمات السيبرانية تتمثل 
في  فيروسات الفدية 

والتصيد االحتيالي

برنامج تدريبي لتأهيل 
أخصائيي تحقيقات 
الجرائم السيبرانية
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إثراء االستثمار في الحوكمة البيئية واالجتماعية 

الريا�ض - البالد
ك�سفت موؤ�س�سة مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار، النقاب 
لال�ستثمار  ال�سامل  الت�سنيف  ومنهجية  اإطــار  عن 
يف احلــوكــمــة الــبــيــئــيــة والجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة 
يف  ال�ستثمارات  لإثـــراء  يهدف  ــذي  ال ال�سركات، 
ال�سركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة 
القت�سادات  يف  وتريتها  وت�سريع  باملعلومات، 

النا�سئة.
البيئية والجتماعية  قمة احلوكمة  ذلك خالل  جاء 
وحوكمة ال�سركات )ESG( يف الأ�سواق النا�سئة، 
بلندن،  روزوود  فندق  يف  املــبــادرة  نظمتها  التي 
العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  حمافظ  مب�ساركة 
م�ستقبل  مــبــادرة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يف  اخلــراء  من  وعــدد  الرميان،  يا�سر  ال�ستثمار 
ال�ساأن، وروؤ�ساء موؤ�س�سات و�سخ�سيات ر�سمية من 

40 دولة حول العامل.

وقال الرئي�س التنفيذي ريت�سارد اآتيا�س: اإن عملنا 
يتمحور  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  يف 
املعايري  يف  ال�سعف  نقاط  حول  الوعي  زيــادة  يف 
واحلوكمة،  واملجتمع  بالبيئة  لال�ستثمار  احلالية 
العاملية،  ال�ــســتــدامــة  اآفـــاق  على  تــاأثــريهــا  ومـــدى 
للحوكمة  ومن�سف  �سامل  تطبيق  اإىل  والــدعــوة 
البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات، عن طريق 
حتفيز الإجراءات الفعلية من جانب كرى اجلهات 

الفاعلة الرئي�سة بجميع اأنحاء العامل.
الت�سنيف  ومنهجية  "اإطار  تطوير  مت  اأنه  واأو�سح 
ال�سامل لال�ستثمار يف احلوكمة البيئية والجتماعية 
"اإرن�ست  �سركة  مع  بال�سراكة  ال�سركات"  وحوكمة 
متحيزة  غــري  ت�سنيفات  منح  بــهــدف  يونغ"،  اآنـــد 
على  الرتكيز  مع  النا�سئة،  الأ�ــســواق  يف  لل�سركات 
وذلك  الدولة،  خماطر  من  بدًل  القطاعية  التحديات 
ال�سركات  العادل بني  التناف�س  مبداأ  ل�سمان حتقيق 

يف الأ�سواق النا�سئة واملتقدمة على حٍد �سواء.
بزيادة  علًنا  للتعهد  امل�ستثمرين  املــبــادرة  ودعــت 
النا�سئة من  لالأ�سواق  املخ�س�س  املال  راأ�س  ح�سة 
املال  راأ�ــس  اأدنــى من  اإىل 30% كحد  اأقــل من %10 
 ،2030 عام  بحلول  وذلــك  وامل�ستثمر،  املخ�س�س 
التي  ال�سركات  ت�سجيع  على  احلكومات  حثت  كما 
تتخذ من الأ�سواق النا�سئة مقًرا لها على اأن ت�سبح 
اأكرث ن�ساًطا يف الإف�ساح عن املعلومات ذات ال�سلة 

عر قنوات رفع التقارير العادية اخلا�سة بها.
ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  وا�ست�سافت   
يف  قمة   – ال�سعودية  العربية  اململكة  ومقرها   –
يف  ال�ستثمار  تناولت  لندن  الريطانية  العا�سمة 
ال�سركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة 
ــواق الــنــا�ــســئــة، مبــ�ــســاركــة عـــدد مــن الــقــادة  ــالأ�ــس ب
وامل�ستثمرين  العامليني  التنفيذيني  ــاء  ــروؤ�ــس وال
من  عدد  القمة  يف  و�سارك  الفكر،  وقــادة  الدوليني 

من  ال�ستثمارية  الــبــنــوك  وروؤ�ـــســـاء  املــ�ــســوؤولــني 
بينهم، حمافظ �سندوق ال�ستثمارات العامة، يا�سر 
روك،  بــالك  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الرميان، 

لري فينك.
 وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة بور�سة لندن، 
ديفيد �سومير: اإن التحول اإىل القت�ساد اخلايل 
من الكربون يتطلب متويال �سخما، وهناك حاجة 
كبرية لرتيليونات من الأموال لتاأمني التحول من 
من  اخلــايل  القت�ساد  اإىل  الكربوين  القت�ساد 
قيادة  يف  دورنــا  يرز  وهنا  الكربون،  انبعاثات 
لذلك  الو�سطاء،  دور  نلعب  فنحن  التحول،  هذا 
ال�سندات  م�سدري  مع  الوقت  من  الكثري  من�سي 
الذين يتوجب عليهم التكيف مع املتغريات، فيما 
يتوقع خراء اأن ت�سل قيمة ال�ستثمارات البيئية 
بحلول  دولر  تريليون   53 اإىل  والجتماعية 

العام 2025.

تحقيق التنافس العادل بين الشركات في األسواق الناشئة 

اإن العامل يتحول ..

محركات اإلبداع 
 التكنولوجيا فر�ست على �سعوب الأر�س ومنظماتها و�سركاتها 
البال  ومراكز البحث فيها، لغة ومفردات جديدة مل تخطر على 
من قبل، ومن تلك املفردات كلمة املحرك اأو حمركات. ولتو�سيح 
وغريها،  جوجل  مثل  البحث  حمركات  مثال،  بها  نق�سد  الفكرة 
وال�سينما  الطريان  تذاكر  حجز  نظم  مثل  احلجز؛  وحمركات 

وامل�سرح وغريها كثري. 
 الــيــوم �ــســاأحــاول اأن اأ�ــســيــف حمــركــا جــديــدا يــتــوجــب على 
الإبــداع  حمركات  وهو  تبنيه،  وال�سركات  واملنظمات  الــدول 
التناف�سية  للقوة  امل�سدر  هو  الإبــداع  يعتر  حيث  والبتكار. 
الدافعة لزدهار الأعمال يف ع�سرنا احلديث، واأرى اأن الإبداع 
اأو مزيج من الفكر الإن�ساين والعمل الدماغي، مع  هو خليط 
بهدف  وذلــك  والتــ�ــســالت،  املعلومات  وثــورة  التكنولوجيا 
الإن�سانية  الحتياجات  لتلبية  ومبتكرة  جديدة  حلول  تقدمي 

واحلياتية للب�سر. 
اأن  وامل�سانع  لل�سركات  املحركات ميكن   هذا، وعن طريق هذه 
تعظم اإنتاجها وتقل�س تكاليفها تلبية ملتطلبات الأ�سواق العاملية 

 ..
العمالء  اإحتياجات  اإىل  اأن ت�ستجيب  الإبــداع يجب     حمركات 

املتغرية واملتطورة والفريدة بكل عميل على حدة.
    لقد ويل الزمن والوقت الذي يفر�سه املهند�سون وامل�سممون 
العمالء،  كافة  احتياجات  يلبي  موحد  اإنتاج  اإىل  واملخرتعون 
الفردية  والــفــروقــات  واملــعــايــري  املقايي�س  اإىل  اللــتــفــات  دون 

اخلا�سة بهم.
   وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جميع ال�سركات ميكنها اأن تبدع، ولكن 
القليل منها يعرف �سناعة الإبداع، وال�سبب اأنه لديها الأ�ساليب 
وامل�ستمر؛  املنتظم  الإبــداع  على  حتفز  التي  والنظم  والأدوات 

بحيث تكون هي حمرك الإبداع الأ�سا�سي. 
   ولكي تكون املنظمة، �سانعة لالإبداع، عليها اأن توجد الأدوات 
وخارجها؛  داخلها  فعالة  توا�سل  وو�سائط  واحلوافز  والنظم 
بغر�س احل�سول على الأفكار واملقرتحات التي ت�سب يف قنوات 
وتطويرها  وحت�سينها  وتقييمها  لدرا�ستها  الخت�سا�سيني 

وتوظيفها يف نظم ال�سركة اأو يف منتجاتها وخدماتها .. 
   وحتى ميكن للمنظمات وال�سركات احل�سول على نتائج مثمرة 
الإبداع  حمركات  اإ�سرتاتيجيات  تر�سم  اأن  عليها  يجب  وفعالة، 
هنا  املتناثرة  الأفكار  اإ�سطياد  من  متكنها  بحيث  تامة؛  بعناية 
والفعال  ال�سالح  وتطبيق  ودرا�ستها  جتميعها  واإعــادة  وهناك 

منها.
   هذه الإ�سرتاتيجيات يجب اأن تتعامل مع مفاهيم خمتلفة مثل 
اإدارة الفكرة اأو الأفكار.. واأي�سا مفهوم اإدارة الإبداع والبتكار.
ي�سمى  ما  اإىل  ال�سرتاتيجيات  هذه  تقود  اأن  واأخــريا، يجب     
العمالء  خــدمــة  يف  ت�سب  بــدورهــا  الــتــي  الإبـــــداع،  مب�ساريع 
اأو حت�سني  اأو �سناعة منتجات جديدة  ال�سركة  اإدارة  وحت�سني 

وتطوير اخلدمات. 

زين اأمني 

"الموارد البشرية": قطاعات 
وفرص عمل تقنية جديدة

الريا�ض - البالد
وكيل  الــزهــراين  اأحــمــد  الدكتور  قــال 
والتنمية  الب�سرية  املــــوارد  وزارة 
اإن  والتدريب:  للمهارات  الجتماعية 
مناذج  وتــغــريات  التقنية  التغيريات 
اأمنـــاط عمل جديدة،  وفــرت  الأعــمــال 
واأ�سواق  العامل  اقت�سادات  وو�سعت 
الـــعـــمـــل يف حتــــديــــات جــــديــــدة غــري 
اإك�ساب  عملية  اأهمها  مــن  م�سبوقة، 
املهارات يف �سوق العمل ميا يتواكب 

مع هذه التغريات. 
"املوؤمتر  يف  م�ساركته  يف  واأ�ــســاف 
ودرا�ـــســـات  لــبــحــوث  الأول  الــعــلــمــي 
يف  اأنـــه  العمل"،  �ــســوق  ــرات  ومــوؤ�ــس
اجتاهات  ت�سكيل  يتم  العوملة  �سياق 
التوظيف  هياكل  على  تــوؤثــر  عاملية 
واأنـــــــواع الـــوظـــائـــف واملــــهــــام الــتــي 
يــتــم اأداوؤهـــــــــا ممـــا يــتــطــلــب وجـــود 
ـــمـــهـــارات عــلــى  ـــل ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات ل
املــواءمــة  ت�سمن  الــوطــنــي  امل�ستوى 
بني العر�س والطلب على املهارات يف 

�سوق العمل ل�سد فجوة املهارات. 
بــات  املــهــنــة  مــفــهــوم  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
تكت�سب  كما  جــديــة،  مــعــاين  يكت�سب 
عــمــلــيــة الحــــــرتاف ديــنــامــيــكــيــة غري 
للتغيري  ميكن  اأنــه  م�سيًفا  متوقعة، 
تخلق  اأن  والبتكارات  التكنولوجي 
وتو�سع  جديدة  وقطاعات  اقت�سادات 

فر�س العمل. 
وتقنية  الت�سالت  وزارة  وبح�سب   
الرقمي  القت�ساد  يوفر  املعلومات، 

متوقعة  وظيفة،  األــف   150 من  اأكــرث 
 %  19.5 نحو  اإىل  القطاع  ي�سل  اأن 
من اإجمايل القت�ساد الوطني بحلول 

2025
الــبــ�ــســريــة  املــــــوارد  وزارة  وكـــانـــت    
والتنمية الجتماعية، قد ك�سفت موؤخرا 
اأن اإ�سرتاتيجية تطوير �سوق العمل تتم 
اإحداث  على  وتركز  ت�ساركية  مبنهجية 
ا�ستملت على  اإ�سالحات جذرية؛ حيث 
حزم من املبادرات، وارتكز نطاقها على 
زيادة معدل امل�ساركة القت�سادية ورفع 
كفاءة  وحت�سني  والإنتاجية  املــهــارات 
برامج  مع  لن�سجامها  اإ�سافة  ال�سوق، 
روؤيـــة  ومــ�ــســتــهــدفــات  الـــروؤيـــة  حتقيق 

اململكة 2030.
ـــــــة  روؤي اأن  ــــــــــــــوزارة  ال وبــــّيــــنــــت 
اأن  عـــلـــى  تــنــ�ــس  الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
للمواهب  جــاذًبــا  العمل  �سوق  يكون 
ويوفر  والعاملية،  املحلية  والــقــدرات 
وحياة  منتجة  عمل  فر�س  للمواطنني 
كــرميــة ويـــعـــزز النـــتـــقـــال لقــتــ�ــســاد 
متنّوع ومزدهر، يتجاوز كل حتديات 
اأهدافه  كانت  فيما  وامل�ستقبل،  اليوم 
الرئي�سة تن�س على تخفي�س البطالة، 
امل�ساركة،  وزيــادة  الإنتاجية،  وزيــادة 
مبادرات  عر  ال�سوق،  كفاءة  وزيــادة 
اإ�سالحية ت�ستمل على حت�سني ظروف 
وال�ستثمار،  النمو  ومــنــاخ  الــعــمــل، 
وتخطيط املهن، وو�سع معايري مهنية 
التوظيف  للمهارات ومنظومة  ونظام 

واحلوكمة.

 نحو حقبة جديدة من النمو 

 تحديات االقتصاد العالمي على طاولة منتدى “دافوس”

305 تريليونات دوالر ديون العالم

جنيف- البالد
حتــــت عــــنــــوان " الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـات احلــكــومــيــة 
واإ�سرتاتيجيات الأعمال"، ينطلق اليوم الأحد 
"دافو�س" يف  الــعــاملــي  القــتــ�ــســادي  املــنــتــدى 
ب�سوي�سرا،  2022م  لعام  ال�سنوي  اجتماعه 
حــ�ــســوريــًا  الـــقـــادم  ـــاء  ـــع الأرب حــتــى  وي�ستمر 
القادة واخلراء  مب�ساركة ما يقرب 2500 من 

من جميع اأنحاء العامل.
التنفيذي  ورئــيــ�ــســه  املــنــتــدى  مــوؤ�ــســ�ــس  ـــال  وق
الــ�ــســنــوي  الجــتــمــاع  "اإن  �ـــســـواب:  كـــالو�ـــس 
هذا  يف  مــعــًا  الــعــامل  قـــادة  جتمع  قمة  اأول  هــو 
الو�سع اجلديد الذي يت�سم بعامل نا�سئ متعدد 
من�سة  اإىل  احلاجة  على  يدل  وهذا  الأقطاب"، 
املنحى  وعملية  ر�سمية  وغــري  موثوقة  عاملية 

ملواجهة الق�سايا يف عامل حتركه الأزمات".
التي  العاملية  التحديات  على  املنتدى  و�سريكز 
تواجهها احلكومات حاليًا، مبا يف ذلك التعايف 
فيما بعد اجلائحة والأزمة الرو�سية الأوكرانيا 
اجليو  التحديات  من  وغريهما  املناخ  وتغريرُّ 

اقت�سادية وعلى �ستة مو�سوعات وهي: تعزيز 
حتقيق  و�سمان  والإقليمي،  العاملي  التعاون 
حقبة  مالمح  القت�سادي،وت�سكيل  النتعا�س 
�سحية  جمتمعات  وبــنــاء  الــنــمــو،  مــن  جــديــدة 
والطبيعة،  والغذاء  املناخ  وحماية  ومن�سفة، 
ودفع التحول ال�سناعي، وت�سخري قوة الثورة 

ال�سناعية الرابعة.

و�سي�سارك فيه اأكرث من 1250 من قادة القطاع 
من   100 اإىل  ي�سل  مــا  جــانــب  اإىل  اخلــا�ــس، 
تكنولوجيا"؛  و"رواد  العامليني"  "املبتكرين 
�سعيًا لإعادة التوا�سل وتبادل الروؤى واكت�ساب 

وجهات نظر جديدة وتطوير حلول".
 واملنتدى القت�سادي العاملي هو منظمة دولية 
غري ربحية م�ستقلة منوطة بتطوير العامل عن 

طريق ت�سجيع الأعمال وال�سيا�سات والنواحى 
العلمية وكل القادة املجتمعيني من اأجل ت�سكيل 
والقت�سادية  والإقــلــيــمــيــة  العاملية  الأجــنــدة 
وتاأ�س�س املنتدى على يد اأ�ستاذ الأعمال كالو�س 
�سواب عام 1971 ، والإ�سافة اإىل الجتماعات 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  يقوم  الإقليمية، 
يف  اأيــام  خلم�سة  ي�ستمر  �سنوي  اجتماع  بعقد 
املنطقة  يف  الــواقــع  ال�ستوي  دافــو�ــس  منتجع 
ال�سرقية من جبال الألب ملناق�سة معظم الق�سايا 
امللحة التي تواجه العامل، مبا يف ذلك ال�سحة 

والبيئة.  
ــورة  ــث ال ــز  مــرك تــد�ــســني  مت  2021م  عـــام  يف 
املنتدى  مــع  بــالــ�ــســراكــة  الــرابــعــة  ال�سناعية 
اأعمال  هام�س  على  وذلك   ، العاملي  الإقت�سادي 
ال�سناعية  للثورة  الأول  ال�سعودي  "املنتدى 
جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  مب�ساركة  الرابعة"،  
من  وعــدد  العاملي  الإقت�سادي  املنتدى  اإدارة 
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل ونخبة من املتحدثني 

املحليني والدوليني.

وا�شنطن - وكاالت
قيا�سي  م�ستوى  اإىل  العاملي  الدين  ارتفع 
الوليات  موا�سلة  مع  الأول،  الربع  خــالل 
تباطوؤ  و�سط  القرتا�س،  وال�سني  املتحدة 
الرو�سية  احلرب  ب�سبب  القت�سادي  النمو 

يف اأوكرانيا. 
الدين  ارتفاع  الدويل  التمويل  معهد  واأعلن 
يف  دولر  تــريــلــيــون   3.3 مبــقــدار  الــعــاملــي 

 305 اإىل  مــار�ــس  يف  املنتهي  الأول  الــربــع 
تريليونات دولر. 

وعلى الرغم من اأن الدين العاملي كان مدفوًعا 
اإىل حد كبري بقرو�س قيمتها 2.5 تريليون 
دولر و1.8 تريليون دولر من قبل ال�سني 
اأنه  اإل  الرتتيب،  على  املتحدة  والــوليــات 
الثالث  للربع  الــيــورو  منطقة  يف  انخف�س 

على التوايل. 

وانعكا�ًسا لرتفاع الت�سخم، تراجعت ن�سبة 
العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الدين 
خالل  التوايل  على  الرابع  ال�سنوي  للربع 

الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام. 
ــاأن الــديــن  ــس ــ� ــره ب ــري ــق ــــر املــعــهــد يف ت وذك
املتتالية  الآثــــار  ا�ــســتــمــرار  مــع  العاملي:" 
تعطيل  يف  اأوكرانيا  يف  الرو�سية  للحرب 
املتوقع  مــن  العاملي،  القت�سادي  الن�ساط 

هذا  كبري  ب�سكل  القت�سادي  النمو  تباطوؤ 
العام، مع ما يرتتب على ذلك من اآثار �سلبية 

على ديناميكيات الديون". 
واأ�سار التقرير اإىل اأنه بينما مت�سي البنوك 
النقدية  ال�سيا�سة  ت�سديد  يف  قدًما  املركزية 
ارتفاع  فاإن  الت�سخمية،  ال�سغوط  للحد من 
تفاقم  اإىل  ــيــوؤدي  �ــس القـــرتا�ـــس  تــكــالــيــف 

خماطر الديون. 
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الحوثي يلتف على ممرات الهدنة
البالد -  حممد عمر         

وقــت  اإهــــدار  نــحــو  ــة  ــي الإرهــاب احلــوثــي  ملي�سيا  مت�سي 

الثقة،  لبناء  تدابري  اأي  دون  امل�ستمرة  باخلروقات  الهدنة 

اإذ  الداخلي،  واحل�سار  ال�سيا�سي  اإفال�سها  يف  وت�ستمر 

جنوبي  وهــمــي  ممــر  بفتح  الــهــدنــة  على  امللي�سيا  التفت 

حمافظة احلديدة غربي البالد، للهروب من بند فتح طرق 

قفزت  كما  الهدنة،  اتفاق  مبوجب  املحافظات،  وبقية  تعز 

يقع  الــذي  راأ�ــس،  جبل  يف  فرعي  طريق  فتح  اإىل  امللي�سيا 

كليا حتت �سيطرتها، فيما مل تفتح من جانبها ممرًا رئي�سا 

وحيويا يربط بني احلديدة وتعز، اأعلنت القوات امل�سرتكة 

املرابطة  ال�سرعية  قوات  واعتربت  �سابق.  وقت  يف  فتحه 

ملي�سيا  متار�سه  ما  اأن  تعز،  وغربي  احلديدة  جنوبي  يف 

املجتمع  وم�سمع  مـــراأى  على  مف�سوح  ت�سليل  احلــوثــي 

الهدنة  ي�ستهدف  �سلوك  باأنه  مينيون  و�سفه  فيما  الدويل، 

وو�سولها اإىل طريق م�سدود. وت�سعى ملي�سيا احلوثي اإىل 

و�سع تعز خارج �سياق التفاق العام وحتويلها اإىل ق�سية 

�سراع بني طرفني ولي�ست ق�سية ح�سار جائر واعتداء من 

قبل طرف انقالبي على ماليني ال�سكان املدنيني. ومن املقرر 

الطرقات  فتح  ب�ساأن  مفاو�سات  املقبل  الأ�سبوع  تنطلق  اأن 

اأعــوام   7 منذ  احلوثي  احل�سار  وطــاأة  لتخفيف  تعز،  اإىل 

ون�سف العام، وذلك يف العا�سمة الأردنية عمان وبرعاية 

وهمية  طــرق  فتح  امللي�سيا  اإعـــالن  واأثـــار  املتحدة.  الأمم 

وفريقًا تفاو�سيًا من املتطرفني غ�سبا لدى ال�سارع اليمني، 

بينما �سدد اليمنيون على اأهمية اإعادة قيمة الهدنة كمحطة 

تكري�س  من  منهم  البع�س  حذر  ال�سالم،  �سروط  لإن�ساج 

احلوثيني واقع �سروط ال�ست�سالم لالأمر الواقع.

اليمن  يف  ال�سابعة  الع�سكرية  املنطقة  قائد  م�ست�سار  وقال 

ملتزم  الــوطــنــي  اجلي�س  اإن  لـ"البالد":  الــذيــفــاين  عنرت 

كل  يف  يومية  اخرتاقات  يحدث  احلوثي  اأن  رغم  بالهدنة 

يلتزم  ول  ب�سالم  يــوؤمــن  ل  ــه  اأن كعادته  واأثــبــت  اجلبهات 

بهدنة، بينما يت�سدى اأبطال اجلي�س لكل اخرتاق، م�سيفًا 

ت�سكيل  اأن  اإىل  ولفت  هجوم".  اأي  لــرد  جاهزة  :"قواتنا 

عند جميع  التفاوؤل  من  وّلد حالة  الرئا�سي  القيادة  جمل�س 

املواطنني، وحالة من الرتقب ل�سري الأو�ساع على الأر�س، 

ال�سعب  فرغبة  الأ�سا�سية،  باملتطلبات  الهتمام  اأعــاد  كما 

امللي�سيا احلوثية لتزال  ال�سالم، ولكن  اإحالل  اليمنى هي 

الدولية  املــبــادرات  وترف�س  والإرهـــاب  الإجـــرام  متار�س 

والإقليمية للتهدئة. واأ�سار م�ست�سار قائد املنطقة الع�سكرية 

ال�سابعة، اإىل اأن حمافظة عمران تعي�س حتت قمع امللي�سيا 

حلرية  وجــود  ل  حيث  ال�سامل،  للعبث  يدها  اأطلقت  التي 

الــراأي، يف وقت ينت�سر خمربو احلوثي  اإبداء  اأو  التعبري 

يف كل مكان لإف�ساد احلياة الجتماعية التي ي�سودها عدم 

واعتداء  املواطنني،  القتل ونهب  تنت�سر حالت  كما  الثقة، 

الإخــوة،  اأو  الوالدين  قتل  لدرجة  اأقاربهم  على  احلوثيني 

نتيجة للرتبية الإرهابية يف ما يعرف بالدورات الثقافية.

من جهة ثانية، قالت منظمة العفو الدولية: اإنه يتعني على 

الفوري  بالإفراج  والأمــر  الإعــدام  اأحكام  اإلغاء  احلوثيني 

حماكمة  عقب  املــوت  يواجهون  مينيني  �سحافيني   4 عن 

بالغة اجلور، مبينة اأنه منذ عام 2015، احتجز احلوثيون 

الوليدي وعبد اخلالق عمران وحارث حامد  اأكرم  تع�سفيا 

 4 مــن  لأكــر  حماكمة  اأو  تهمة  دون  املن�سوري  وتوفيق 

تعر�سوا  ال�سحافيني  فاإن  املنظمة،  لبيان  وطبقًا  �سنوات. 

الإخفاء  ذلك  يف  مبا  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  من  جلملة 

اخلارجي  العامل  عن  مبعزل  املتقطع  والحتجاز  الق�سري 

احل�سول  من  واحلــرمــان  وال�سرب  النــفــرادي  واحلب�س 

اجلزائية  املحكمة  اأن  اإىل  م�سريًا  الطبية،  الرعاية  على 

الأربــعــة  ال�سحافيني  على  حكمت  ب�سنعاء  املتخ�س�سة 

بالإعدام يف اإبريل 2020 بعد حماكمة جائرة.

لبنان.. استقالة حكومة ميقاتي والبرلمان يبدأ أعماله

نظام الماللي يعتقل النشطاء لكبح التظاهرات

خارطة للتخلص من سيطرة "حزب اهلل"

ممثلة المقاومة اإليرانية لـ          : عنف مفرط ضد المرأة

بريوت - البالد  

برئا�سة  احلكومة  اأن  اللبنانية،  الرئا�سة  اأكــدت 

بداية  مــع  م�ستقيلة  اأ�سبحت  ميقاتي،  جنيب 

ـــربملـــان اجلـــديـــد عــلــى اأن تــ�ــســتــمــر يف  ــــة ال ولي

احلكومة  ا�ستقالة  اأن  مــوؤكــدة  الأعــمــال،  ت�سيري 

 )69( املـــادة  مــن   )1( البند  باأحكام  عمال  جــاءت 

التي تعترب فيها  املتعلقة باحلالت  الد�ستور،  من 

النواب  جمل�س  وليــة  وبــدء  م�ستقيلة،  احلكومة 

اللبناين  الرئي�س  اأعـــرب  بينما  الــيــوم،  اجلــديــد 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  �سكره  عن  عون،  مي�سال 

الأعمال  والوزراء، وطلب من احلكومة ت�سريف 

حتى ت�سكيل حكومة جديدة. واأكد ميقاتي خالل 

اأن  اللبناين،  الـــوزراء  ملجل�س  الأخــرية  اجلل�سة 

رئي�س اجلمهورية مي�سال عون طلب من جمل�س 

الـــــوزراء احلــــايل ال�ــســتــمــرار يف عــمــلــه؛ حتى 

تت�سكل حكومة جديدة"، موجهًا حتية اإىل النواب 

الـــربملـــان يف ت�سكيل  كــمــا متــنــى جنـــاح  اجلــــدد، 

م�سيفًا:  ممــكــن،  وقــت  بــاأ�ــســرع  جــديــدة  حكومة 

الكبرية، قبلت حتّمل امل�سوؤولية  التحديات  "رغم 
لن  ولكنني  عملي  و�ساأوا�سل  ب�سجاعة  الوطنية 

م�سلحته  ُيبدي  من  هناك  لأن  بالنتحار،  اأقبل 

العامة". وتابع موجهًا  ال�سخ�سية على امل�سلحة 

ووجعكم  غ�سبكم  نتفهّم  "اإّننا  للبنانيني:  حديثه 

التعايف  مرحلة  و�ستبداأ  تخفيفه،  على  ونعمل 

يف  وعملنا  ممكن،  وقــت  اأ�ــســرع  يف  التدريجي 

اإىل  نتطلع  ــا  ــن لأن حـــي؛  �سمري  بــكــل  احلــكــومــة 

تخفيف معاناة املواطن".

وقال ميقاتي: "انتهينا للتو من اإمتام النتخابات 

ظل  يف  والـــتـــزام  وحــيــاديــة  ب�سفافية  النيابية 

الظروف القت�سادية ال�سعبة"، م�سيفًا: "اأجنزنا 

كّله  الــعــامل  مـــراأى  على  النتخابي  ال�ستحقاق 

والع�سكريني  واملوظفني  الإداريــني  لكل  وال�سكر 

على  م�سددًا  ال�ستحقاق"،  هــذا  واكــب  من  وكــّل 

لأن  الأطـــراف  كــل  تــعــاون  اإىل  بحاجة  لبنان  اأن 

التاأخري كلفته عالية. وينتظر اللبنانيون اجتماع 

اأن ينتخب خالل  الذي يفرت�س  الربملان اجلديد، 

15 يومًا رئي�سا للمجل�س ونائبه، قبل اأن تنطلق 

عملية ا�ست�سارات جديدة لختيار رئي�س حكومة، 

حزب  رئي�س  قدم  بينما  جديدة،  وزارة  وت�سكيل 

برملانية  خارطة  جعجع،  �سمري  اللبنانية  القوات 

مغايرًا،  �سيا�سيًا  اأداء  تفر�س  لبنان  يف  جديدة 

ال�سرتاتيجي  قرارها  الدولة  مبوجبه  ت�ستعيد 

حزب  �سيطرة  من  وتتخل�س  وخارجيًا  داخليًا 

الله. وطرح جعجع وفقا لوكالة الأنباء الفرن�سية، 

�سوء  يف  اللبناين  بامل�سهد  التوقف  نقاط  اأبــرز 

النيابية  النتخابات  فر�ستها  التي  املــتــغــريات 

الأخرية، ويف مقدمتها خ�سارة حزب الله لالأغلبية 

على  العمل  يعتزم  حزبه  اأن  مــوؤكــدًا  الربملانية، 

الدولة  اإىل  كله  ال�سرتاتيجي  القرار  "نعيد  اأن 

اللبنانية، ول يعود لأحد احلق اأن يتخطى �سقف 

واأن  اخلارجية،  بال�سيا�سة  يتعلق  ما  يف  الدولة 

اجلي�س  بيد  والع�سكري  الأمــنــي  الــقــرار  يــكــون 

على  ُيقدم  اأن  لأحد  ميكن  "ل  م�سيفًا:  اللبناين"، 

�سواريخ  ينقل  اأن  اأو  جــديــدة،  متــوز   12 حــرب 

اجلي�س  ومعرفة  مبوافقة  اإل  اآخــر  اإىل  مكان  من 

واأو�سح  الله.  حــزب  اإىل  اإ�ــســارة  يف  اللبناين"، 

الله،  حــزب  خ�سوم  اأ�ــســّد  مــن  يعّد  ــذي  ال جعجع 

وارتكزت حملته النتخابية على �سعارات مناوئة 

ل�سالحه، اأنه "مل يعد هناك من �سالح يف الداخل، 

بل هناك عملية �سيا�سية" جتّلت عرب النتخابات، 

م�سددًا على اأنه لي�س م�سموحا لأحد اأن ي�ستخدم 

�سالحه يف الداخل.

تبداأ  اجلــديــد  املــ�ــســار  ترجمة  اإن  جعجع:  وقـــال 

بانتخاب رئي�س للربملان ي�ساعد على اإمتام املهمة 

اللبنانية،  الــدولــة  وعلى  الكيان  على  ويحافظ 

نبيه  الربملان  رئي�س  انتخاب  ميكننا  "ل  م�سيفا: 

بري على الإطالق؛ لأنه جزء من الفريق الآخر"، 

يف اإ�سارة لعالقته بحزب الله الإرهابي.

البالد - مها العواودة  

�سيا�سيني  ن�سطاء  الإيــرانــيــة  ال�سلطات  اعتلقت 

الإ�سرابات  كبح  بهدف  ملفقة؛  باتهامات  بارزين 

امل�ستمرة يف عدة حمافظات على  والحتجاجات 

مع  اخلاطئة،  املــاليل  و�سيا�سيات  الأ�سعار  غالء 

مطالبات برحيل الرئي�س اإبراهيم رئي�سي.

ووت�س"  رايــتــ�ــس  "هيومن  منظمة  واعــتــربت 

اإيـــران  احلــقــوقــيــة، اأن العــتــقــالت الأخــــرية يف 

ـــة يــائــ�ــســة اأخــــــرى لــكــبــح دعــــم حــركــات  حمـــاول

ال�سلطات  اأن  مبينة  متنامية،  �سعبية  اجتماعية 

الإيرانية قّيدت ب�سدة الو�سول لالإنرتنت يف عدة 

ال�ساد�س  يف  الحتجاجات  بــدء  منذ  حمافظات 

اأ�سخا�س   5 اإىل وفاة  مايو اجلــاري، م�سرية  من 

املنظمة  تتمكن  اأن  دون  الحــتــجــاجــات،  خـــالل 

الأمــن  قــوات  واأطلقت  التقارير.  هــذه  تاأكيد  من 

للدموع  امل�سيل  والغاز  احلية  الذخرية  الإيرانية 

عدة  يف  للحكومة  مناه�سني  حمتجني  لتفريق 

التوا�سل  مواقع  على  من�سورات  بح�سب  اأقاليم، 

على  الحتجاجات  تتوا�سل  فيما  الجتماعي، 

ــــواد الــغــذائــيــة، حــيــث خــرج  ــعــار امل ارتـــفـــاع اأ�ــس

بعد  املا�سي  الأ�سبوع  ال�سوارع  اإىل  الإيرانيون 

الغذاء يف ارتفاع الأ�سعار  اأن ت�سبب خف�س دعم 

الغذائية  املــواد  لبع�س   %300 اإىل  ت�سل  بن�سبة 

الأ�سا�سية التي تعتمد على الدقيق.

املنظمات  يف  الإيرانية  املقاومة  ممثلة  وحــذرت 

الــدولــيــة وعــ�ــســو جلــنــة الـــ�ـــســـوؤون اخلــارجــيــة 

اإلهه عظيم  الإيرانية  للمقاومة  الوطني  باملجل�س 

اأن  اإيــران، موؤكدة  املــراأة يف  فر، من �سوء و�سع 

دائــم  منتج  الإجــرامــي  الفقيه  وليــة  نظام  حكم 

للعنف �سد املراأة ومنا�سريها، وهو نظام يتزايد 

فيه العدوان والتهديدات وانعدام الأمن والت�سرد 

املــراأة  �سد  والتمييز  والإذلل  القانون  وانعدام 

اإيــران و�سل عدد  اأنه يف  اآخــر. وبينت  عاما بعد 

الآلف،  مئات  اإىل  الن�ساء  مــن  الف�ساد  �سحايا 

يف  الفتيات  و�ــســراء  بيع  ظــاهــرة  تنت�سر  بينما 

ال�سواحي بني من يعانون الفقر املدقع. وترى" 

الرئي�س  ال�سبب  هو  الفقيه  وليــة  نظام  اأن  فر" 

يف ما يحدث يف البالد ب�سبب اإنفاق املاليل على 

احلروب الإجرامية بالوكالة التي ي�سنها العمالء 

الإرهابيون يف اليمن والعراق و�سوريا ولبنان، 

املجتمع  على  واحلــرمــان  الفقر  يفر�س  وقــت  يف 

مكانة  وفر�س  احلقوق  "انعدام  واأ�سافت:  ككل. 

متدنية على املراأة يف البيئة الأ�سرية، وحرمانها 

رئي�سات  �سحايا  الن�ساء  جعل  العمل  فر�س  من 

غري  الإيــرانــيــات  وجــعــل  القــتــ�ــســادي،  لالنهيار 

املقاومة  ممثلة  واأكــــدت  مكان".  كــل  يف  اآمــنــات 

الكفاح  �ستوا�سل  الإيرانية  املــراأة  اأن  الإيرانية، 

�سد نظام املاليل حتى تنال املكانة التي ت�ستحقها، 

م�سرية اإىل اأنه مت ارتكاب جميع اأنواع التعذيب 

�سد ال�سجينات، موؤكدة اأن للمراأة الإيرانية دورا 

الحتجاجية  احلركات  جميع  يف  وفعال  قياديا 

والعت�سامات والإ�سرابات، م�سرية اإىل اأن نظام 

املـــاليل هــو مــركــز الــتــطــرف وميــلــك اأعــلــى �سجل 

رئا�سة  "خالل  م�سيفة:  العامل،  يف  للن�ساء  اإعدام 

ح�سن روحاين مت اإعدام 117 امراأة وخالل فرتة 

اأن  اإىل  الن�ساء"، منوهة  اأعدمت ع�سرات  رئي�سي 

التي مت  الــعــامل  الوحيدة يف  الــدولــة  هــي  اإيـــران 

فيها اإعدام الآلف من الن�ساء من بينهن حوامل؛ 

ب�سبب معار�ستهن للنظام.

ليبيا.. االتفاق على 
مشروع الدستور يقترب

كييف: الدبلوماسية 
ستضع حدا للحرب

طرابل�س - البالد   

واملجل�س  الليبي  الــربملــان  بــات 

الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة، عـــلـــى بــعــد 

�سياغة  على  التفاق  من  خطوة 

لتنظيم  �سيمهّد  الــذي  الد�ستور، 

اأ�س�س  على  النتخابات  واإجــراء 

بعد  ــك  وذل �سحيحة،  د�ستورية 

جنــاحــهــمــا يف اإزالـــــة اخلــالفــات 

ــــب مـــــــــواده، خـــالل  حـــــول اأغــــل

جرت  لأ�سبوع،  امتدت  مباحثات 

بالعا�سمة امل�سرية القاهرة، فيما 

رحب رئي�س احلكومة املكلف من 

با�ساغا  فتحي  الليبي  الــربملــان 

النواب  جمل�سي  بــني  بالتقارب 

والــــدولــــة بــ�ــســاأن ال�ــســتــحــقــاق 

الد�ستوري.

التقارب  هــذا  اإن  با�ساغا:  وقــال 

وفــق  الــ�ــســلــطــة  انــتــقــال  �سيكفل 

اإرادة  فيها  تتج�سد  انــتــخــابــات 

ال�سعب الليبي، موؤكدا دعمه لأي 

ال�سلطات  بــني  يح�سل  تــوافــق 

اأعلنت  بينما  املعنية،  الت�سريعية 

امل�ست�سارة اخلا�سة لالأمني العام 

ويليامز،  �ستيفانى  ليبيا،  ب�ساأن 

الــد�ــســتــوري  ــار  ــس ــ� امل جلــنــة  اأن 

وجمل�س  الربملان  بني  امل�سرتكة 

اإىل  التو�سل  من  الدولة، متكنت 

مــادة   137 حــول  مبدئي  تــوافــق 

مــن اأ�ــســل 197 مـــادة مــن مــواد 

جانب  اإىل  الــد�ــســتــور،  مــ�ــســروع 

الـــبـــابـــني اخلـــا�ـــســـني بــالــ�ــســلــطــة 

داعية  والق�سائية،  الت�سريعية 

الد�ستوري  امل�سار  جلنة  اأع�ساء 

الليبي للتو�سل اإىل توافق نهائي 

اأجــل  مــن  املتبقية  ـــواد  امل بــ�ــســاأن 

من  كــامــل ميــّكــن  اتــفــاق  حتقيق 

جامعة  وطنية  انتخابات  اإجــراء 

ممكن،  وقــت  اأقـــرب  يف  و�ساملة 

م�سددة  الليبيني،  كــل  ينتظرها 

الفرتة  هذه  لإنهاء  احلاجة  على 

�سهدتها  التي  الطويلة  النتقالية 

املا�سية،  ال�سنوات  طــوال  ليبيا 

اإطــار  �سمن  بذلك  للقيام  داعــيــة 

د�ستوري ثابت.

وينتظر اأن تعقد جولة جديدة من 

املباحثات بني الربملان واملجل�س 

الأعلى للدولة، ملناق�سة بقية مواد 

اإىل  التو�سل  اأمل  على  الد�ستور 

د�ستورية  قاعدة  تام حول  اتفاق 

اإىل  الــــبــــالد  ـــود  ـــق ت تـــوافـــقـــيـــة، 

�سلطة  وتركيز  انتخابات  اإجــراء 

النتقالية  املراحل  تنهي  �سرعية 

الــنــزاع  ال�سيا�سي  والنــقــ�ــســام 

البالد  منه  تعاين  ــذي  ال امل�سّلح 

يونيو  مطلع  وذلك  �سنوات،  منذ 

املقبل.

كييف - البالد   

اعـــتـــرب الـــرئـــيـــ�ـــس الأوكــــــــراين 

اأن  زيــلــنــ�ــســيــكــي،  فـــولـــودميـــري 

ميكنها  وحدها  "الدبلوما�سية" 
اإنــهــاء احلـــرب يف اأوكــرانــيــا يف 

وقت باتت املفاو�سات بني كييف 

ومــو�ــســكــو يف طــريــق مــ�ــســدود، 

�ستكون  "احلرب  اأن  اأن  مــوؤكــدًا 

وقتال  معارك  وتتخللها  دامــيــة، 

اإل اأنها �ستنتهي قطعا عرب ال�سبل 

الدبلوما�سية".

لن  اأمـــــور  "ثمة  اأن  اإىل  ــفــت  ول

حــول  اإل  حتقيقها  مـــن  نــتــمــكــن 

طاولة املفاو�سات. نريد اأن يعود 

كل �سيء" كما من قبل، وهو ما ل 

عدة  عقدت  بينما  رو�سيا،  تريده 

لقاءات بني مفاو�سي البلدين من 

دون حتقيق اأي نتيجة ملمو�سة. 

وقال وزير اخلارجية الأوكراين 

يجب  اإنه  اأم�س:  كوليبا  دميرتو 

"احل�سار" عن  رفع  رو�سيا  على 

بالت�سدير  لل�سماح  بالده  موانئ 

قـــيـــود.  ودون  كـــامـــل  ــكــل  ــس ــ� ب

واأ�ساف كوليبا عرب ح�سابه على 

اأن رو�سيا تعر�س ماليني  تويرت 

الأ�ــســخــا�ــس خلــطــر اجلــــوع من 

خالل اإغالق املوانئ الأوكرانية. 

غري اأن الوزير اأ�سار اإىل اأن كييف 

�سركائها  مــع  بالتعاون  اأنــ�ــســاأت 

لتو�سيل  بديلني  بريني  طريقني 

ال�سادرات الغذائية.

فيما قالت �سحيفة تليجراف نقال 

عن وزيرة اخلارجية الربيطانية 

ترغب  بريطانيا  اإن  ترا�س:  ليز 

اإىل  حديثة  اأ�سلحة  ــال  اإر�ــس يف 

مــولــدوفــا حلــمــايــتــهــا مـــن خطر 

ترا�س  واأبلغت  الرو�سي.  الغزو 

الرو�سي  الرئي�س  باأن  ال�سحيفة 

فـــالدميـــري بــوتــني مــ�ــســمــم على 

على  الكربى"  "رو�سيا  اإقــامــة 

الــرغــم مــن اأن غـــزوه لأوكــرانــيــا 

ف�سل يف حتقيق جناح �سريع.
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والــفــعــالــيــات  الألـــعـــاب  مــن  حــزمــة  ت�سطع 

اإحــدى  مــاجــد،  الأمـــر  حديقة  يف  امل�سوقة 

برامج  ت�ست�سيف  الــتــي  الت�سعة  املــواقــع 

ت�سهد  الأم�سيات  ففي  2022؛  جدة  مو�سم 

كافة  من  الـــزوار  اأعـــداد  يف  كثافة  احلديقة 

الــرامــج  ت�سدهم  واجلــنــ�ــســيــات،  الأعـــمـــار 

املتنوعة، فمن فعاليات بيت الرعب اإىل قرية 

تقدمي  خاللها  يتم  الــتــي  ال�سهرة  الأمنـــى 

ف�سال  عار�سا،   50 عر  اليابانية  العرو�ض 

عن عرو�ض مو�سيقية يتفاعل معها الزوار، 

وتر�سي ذائقتهم.

وات�ساقا مع كثافة الزوار، فاإن اإدارة مو�سم 

لتعزيز  ا�سرتاتيجية  و�سعت   2022 جــدة 

ت�ستمل  الــرتفــيــه وجــــودة احلـــيـــاة؛ حــيــث 

ف�سال  اليابانية  املو�سيقى  على  العرو�ض 

عن توفر 

فيها  الــزائــر  ليق�سي  اخلــدمــات  من  العديد 

رحلة يف عامل الفن والرتفيه بطابع ياباين 

مميز، حيث ا�ستقبل ال�سارع الياباين زواره 

اليابانية  واملطاعم  ال�ستعرا�سية  بالفرق 

الأنيمي  ومتاهة  الأنيمي  منتجات  ومتاجر 

وم�سرحيات الأنيمي العاملية.

لي�ض هذا فح�سب؛ بل اإن اإدارة مو�سم جدة 

خ�س�ست باحرتافية �ساعة يوميا للمواهب 

والطــالع  اليابانية  الثقافة  يف  للم�ساركة 

على التجارب العاملية يف هذا املجال، وذلك 

من الأحد حتى الأربعاء من كل اأ�سبوع.

الأنيمي"  "قرية  فعاليات  توا�سلت  وقــد   

مبو�سم جدة- التي تعد الأوىل من نوعها يف 

العامل- عرو�سها امل�سوقة يف يومها الثاين 

و�سط ح�سور كبر من الزوار امتالأت بهم 

�ساحات القرية ومواقع فعالياتها.

كــمــا تــتــ�ــســمــن قـــريـــة الأنـــيـــمـــي مــ�ــســاحــة 

�سخ�سيات  مــع  واحلـــــوارت  للم�سابقات 

مع  حــوار  كذلك  الأنيمي،  عــامل  يف  مــوؤثــرة 

اأ�سهر كاتبة لق�س�ض ماجنا الرعب اليابانية، 

تنكرية  م�سرة  اأطــول  الفعالية  �سهدت  كما 

لأ�سهر �سخ�سيات الأنيمي على الإطالق.  

 يذكر اأنه ميكن لزوار حديقة الأمر ماجد، 

ثقافات  بــن  النــتــقــال  جـــدة،  مو�سم  خــالل 

العاملي  الفلكلور  ي�ساهوا  واأن  ال�سعوب 

الثقافات"  "ملتقى  �سعار  حتت  بتفا�سيله، 

املو�سم  اإدارة  خ�س�ست  الإطـــار  هــذا  ويف 

بــرنــاجمــا خــا�ــســا بــالــثــقــافــة الأنــدونــ�ــســيــة، 

جت�سد  خمتلفة  ترفيهية   عرو�سا  ت�سمنت 

ــي لقــت  ــت ــيــا ال ثــقــافــة وفــلــكــلــور اأنــدونــ�ــس

ا�ستح�سانا من اجلمهور وتفاعل معها. 

حتت�سنها  التي  الثقافية  الفعاليات  وتاأتي 

يف  اأ�سبوع  كل  نهاية  ماجد  الأمــر  حديقة 

تنوع  على  جدة  مو�سم  اإدارة  حر�ض  اإطــار 

ملختلف  وتلبيتها  املو�سم  وبرامج  فعاليات 

الــرتابــط  تــعــزيــز  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس الــرغــبــات، 

الثقايف بن ال�سعوب والتعريف بح�سارات 

الدول وثقافاتها وفنونها املتنوعة، حيث مت 

تخ�سي�ض فعاليات كل اأ�سبوع لدولة.

»أنيمي اليابان« تستقطب الزوار بالمسيرة التنكرية
االنتقال بين ثقافات وفلكلور الشعوب في العالم 

»منطقة الرعب«
المهجورة تستهوي المغامرين

 إطالق مبادرة القهوة
السعودية »مع هبة ريح شمالية«

جدة ـ البالد                   

 و�سط �سجيج الأطفال العفوي وحما�سهم، ت�ستقطب 

يوميا؛  الــزوار  اآلف  ووك  �سيتي  يف  الرعب  منطقة 

يف  ممتعة  اأوقــاتــا  وال�سباب  الأطــفــال  مي�سي  حيث 

بكثافة  املنطقة  حتظى  و  املخ�س�سة؛  الرعب  منطقة 

يف  امل�ساركة من قبل املغامرين " داخل نطاق منطقة 

مهجورة جمهزة باأدوات ومعدات خا�سة".

مو�سم  مناطق  اأكر  "�سيتي ووك" من  منطقة  وتعد 

جدة، حيث حتتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة؛ 

داخل  جتربتها  ميكن  مرة  لأول  تقدم  فعاليات  منها 

ويلز،  هــوت  وعــرو�ــض  املنطاد  جتربة  مثل  املدينة 

اأنيمي من نوعها  "�سيتي ووك" اأول قرية  كما ت�سم 

يف العامل، ووتــر فول وفــود هــول، كما حتوي على 

بالإ�سافة  والكافيهات،  املطاعم  من  مميزة  جمموعة 

اإىل املتاجر التي تلبي رغبات اأفراد العائلة.

لـــالألـــعـــاب مبنطقة  الــ�ــســيــف  ــرجــان  مــه وخــ�ــســ�ــض 

املفاجاآت  من  بالعديد  جدة  مو�سم  زوار  �سوبردوم 

التي تقدم لأول مرة يف العامل على م�سرح املهرجان 

يف  ال�سوبردوم  قبة  داخــل  الت�سوق  اإىل  بالإ�سافة 

متاجر الألعاب املتنوعة واحل�سرية لزوار املهرجان.

 4 ال�ساعة  للزوار يوميًا من  اأبوابه  ويفتح املهرجان 

م�ساًء حتى ال�ساعة 12 م�ساًء، وي�ستمر يف عرو�سه 

وفعالياته حتى 23 مايو، وتتوزع فعاليات املهرجان 

من  الــعــديــد  تــقــدم  ترفيهيًا  ركــنــًا   25 مــن  اأكـــر  على 

اخليارات لزوار املو�سم.

رفحاء ـ البالد                    

 �ــســهــد حمــافــظ رفــحــاء فــــراج بــن �ــســعــود الــعــمــاين 

هبة  مع  ال�سعودية  "القهوة  مــبــادرة  افتتاح  اأمــ�ــض، 

الثقايف  الأدبــي  النادي  ينظمها  "التي  �سمالية  ريح 

وذلــك  اأيــــام،  ثــالثــة  وت�ستمر  ال�سمالية،  بــاحلــدود 

بحديقة التابالين يف مدخل رفحاء الغربي.

حت�سر  كيفية  عن  عمل  ور�سة  املــبــادرة  وتت�سمن 

وجتهيز القهوة ال�سعودية، وبرناجما ثقافيا يحتوي 

فيها  ذكرت  التي  والأ�سعار  القهوة  عن  ق�س�ض  على 

النادي  رئي�ض  اأو�سح  جهته،  من  وغرها.  القهوة 

املطلق  مــاجــد  ال�سمالية  بــاحلــدود  الثقايف  الأدبـــي 

ثقايف  كمنتج  القهوة  اإبــراز  اإىل  تهدف  املــبــادرة  اأن 

عن  ال�سنن، وتعر  مئات  اإىل  يعود  اأ�سيل  �سعودي 

التنوع الثقايف يف �سناعة القهوة وطريقة تقدميها، 

بو�سفها منتًجا ثقافًيا مميًزا للمملكة، واإظهار التنوع 

الــثــقــايف يف طــرق اإعــــداد وتــقــدمي الــقــهــوة واإبـــراز 

مظاهر الكرم وال�سيافة ال�سعودية الأ�سيلة املرتبطة 

خالل  مــن  الــفــريــدة  وعــاداتــهــا  ال�سعودية  بالقهوة 

جمال�ض بيوت �سعر جمهزة بالأثاث ال�سعبي من �سدو 

ومعاميل وغرها من املقتنيات الالزمة.

الطائف ـ البالد              

حقق مهرجان طائف الورد جناًحا مميًزا منذ اإطالقه، ملا 

احتواه من برامج وفعاليات �سملت العديد من الأركان 

الطائفي  الــــورد  يف  املهتمة  واملــعــار�ــض  والأجــنــحــة 

مرت  األـــف   560 م�ساحة  على  اأقــيــم  الـــذي  وم�ستقاته، 

مربع، وا�ستمل على �سجادة احت�سنت 800 األف وردة 

األف   190 وزهرة متنوعة، و�سلة جمالية احتوت على 

قيا�سية  اأرقاًما  الورد  وردة؛ حيث �سجل مو�سم طائف 

يف اأعداد زواره خالل مدة اإقامته يف الأ�سبوع الأول، 

حيث و�سل عدد الزوار ل�سقف املليون زائر. وي�ستمتع 

للفنون  احلية  والعرو�ض  رات  املَ�سِ مب�ساهدة  الــزوار 

التاريخية التي متتاز بها املحافظة،  ال�سعبية الرتاثية 

وكذلك اأماكن بيع الورد الطائفي بكافة اأنواعه، و�سجاد 

الورد اجلاذبة، ويتجول الزوار يف املعار�ض امل�ساحبة 

من  العار�سن  من  العديد  بها  ي�سارك  التي  للمهرجان 

اأبناء املحافظة احلرفين، وخارجها، لعر�ض املنتجات 

املتعلقة بالورد الطائفي املحلية بجودة عالية، وتقدمي 

اأنواع املنتجات العطرية التي لها عالقة ب�سناعة الورد 

الــورد،  مــن  م�ستخرجة  منتًجا   85 اإىل  ت�سل  والــتــي 

حيث لقيت م�ساركات الأ�سر املنتجة ثناء الزوار الذين 

الأ�سر،  هــذه  مداخيل  لتعزيز  اخلطوة  بهذه  اأ�ــســادوا 

املحافل  هذه  مثل  يف  اإنتاجها  عر�ض  على  وت�سجيعها 

عبدالله  الزائر  واأو�سح  باملدينة.  اجلاذبة  ال�سياحية 

تنا�سب  الطائف  ورد  مو�سم  فعاليات  اأن  الــزهــراين، 

�سرائح الأ�سرة طيلة اأيام مهرجان )طائف الورد(، داعيًا 

اأهايل الطائف لزيارة املو�سم، والطالع على العرو�ض 

واللوحات الت�سكيلية التي ي�سارك بها �سباب املحافظة، 

الطائف،  ورد  تقطر  معامل  م�ساهدة  اإىل  بالإ�سافة 

و  ماء  من  وم�ستقاته  الــورد  دهن  ا�ستخراج  ومراحل 

عطر، بالإ�سافة ل�سروحات عملية زراعة الوردة وكيفية 

العتناء ب�سجراتها ومراحل جنيها التي ت�ستمر لنحو 

واجهة  الطائف  ورد  مو�سم  يعّد  حيث  يومًا،  اأربعن 

م�سرقة جلغرافية املدينة التي تعرف باحت�سانها ملئات 

املزارع املتخ�س�سة يف زراعة الورد.

الـــورد  واإنـــتـــاج  بــزراعــة  الــطــائــف  حمــافــظــة  وت�ستهر 

الطائفي، الذي يعد اأكر العطور ا�ستخدامًا بن الأفراد 

واجلــاذبــة  الفارقة  العالمة  وهــو  العربي،  الــعــامل  يف 

مهام  الأجيال  تناقلت  الــذي  العطري  وال�سذا  �سياحيًا 

وال�سفا،  الهدا  جبال  مرتفعات  واأ�سبحت  به،  العتناء 

واأوديــة  والطلحات،  طــويــرق،  وبــالد  حمــرم،  ووادي 

الأعــمــق الــبــنــي، واملــخــا�ــســة بــالــطــائــف، مــن املــ�ــســادر 

الرئي�سة للعطور يف اململكة.

جازان- البالد               

ت�ساعد ثمار الكباث يف حل م�ساكل املعدة، ووقايتها من الأمرا�ض. 

كما ت�ساهم يف التخل�ض من اآلم منطقة الظهر. تعمل على تخفيف 

تلك  ت�ساحب  التي  ال�سلبية  الأعرا�ض  ومكافحة  البوا�سر،  اآلم 

الآلم. لها فاعلية كبرة يف التخل�ض من م�ساكل امل�سالك البولية.

تعد منطقة جازان من اأكر املناطق التي يوجد بها �سجر الأراك، 

وم�سدًرا مموًل لالأ�سواق املحلية من عود ال�سواك امل�ستخرج من 

جذورها .

جذروها  ا�ستخدام  على  الآراك  �سجرة  فــوائــد  تقت�سر  ول 

بـ"الكباث"  تعرف  التي  ثمارها  مــن  ي�ستفاد  بــل  لل�سواك، 

الذي يثمر مع بداية ف�سل ال�سيف وارتفاع درجة احلرارة، 

لكنه  الكرز  ت�سبه  ال�سكل  عنبية  عناقيد  هيئة  على  ويظهر 

"الكباث  اأ�سغر حجمًا واألذ طعمًا. ويعد غالبية �سكان منطقة جازان 

" فاكهتهم املو�سمية املف�سلة، ويكون الإقبال عليها كبرًا من اجلميع، 
وكنوع من الرتفيه يتجمع الكبار وال�سغار للذهاب لقطفه، فمنهم من 

الأيام  ينت�سر هذه  فيما  لالأهل والأ�سحاب،  يهديها  يبيعها ومنهم من 

باعة الكباث بكرة على الطرق ال�سريعة بعد قطفها وتنظيفها، حيث 

ترتاوح قيمته من 20 رياًل اإىل 35 رياًل ح�سب الكمية.

الأول  النوع  يعرف  الثمار،  نوعان من  الأراك  �سجرة  وُي�ستخرج من 

اأحمر،  لون  ذات  احلجم  �سغرة  حبات  عن  عبارة  " وهو  بـ" الغيلة 

والثاين يعرف بـ " الكباث" وهو بذات اللون لكنه اأكر قليال ويقرتب 

اأنواع وم�سميات ثمار الأراك، منها الكباث  من حجم العنب، وتتعدد 

اجلهاري البارد، والأحمر وهو الأكر حرارة، والكباث الأ�سود وهو 

اأحلى الأنواع.

»جدة ويفز«...  فضاء ترفيهي لعشاق البحر

مليون زائر لمهرجان طائف الورد خالل أسبوع 

ثمار »الكباث« تكافح مشكالت المسالك البولية

جدة ـ عبد الهادي املالكي             

ومن  جــدة،  مو�سم  يف  ومهرجاناته  ح�سوره  للبحر   

اأرت  منطقة    2022 جـــدة  مبــو�ــســم  اخلــا�ــســة  املــنــاطــق 

بروميناد، التي ت�سهد يوميا ح�سورا مكثفا من قبل رواد 

و�سط  حية  عرو�سا  املنطقة  يف  تقدم  حيث  املهرجان، 

هذا  عند  الأمــر  يتوقف  ول  وترفيهية،  احتفالية  اأجــواء 

اإدارة مو�سم جدة �سمحت بدخول  اإن  احلد فح�سب؛ بل 

الأول، و�سط منظومة خدمات  اأم�ض  الزوار جمانا يوم 

متكاملة للت�سهيل على الزوار لق�ساء اأجمل الأوقات فيها 

لهم،  املقدمة  املتنوعة  والرامج  بالعرو�ض  وال�ستماع 

الأ�سر  من  كبرًا  اإقبال  اآرت  جدة  �ساحات  �سهدت  حيث 

الأوىل  ال�ساعات  منُذ  اجلن�سن  من  وال�سباب  والأطفال 

تت�سمن  بروميناد  منطقة  عــرو�ــض  املنطقة.   لفتتاح 

األعابا نارية وبرامج ترفيهية ف�سال عن وجود  95 متجًرا 

الأطــفــال،  لألــعــاب  ترفيهية  ومنطقة  ومقهى،  ومطعًما 

عن  جدة  مو�سم  برامج  تتوقف  ول  ا�ستك�ساف.   وبــرج 

ويفز"  "جدة  منطقة  تعلن   حيث  الرتفية  من  معن  حد 

اإحدى مناطق الفعاليات البحرية املميزة يف مو�سم جدة 

2022؛ عن ح�سورها ب�سدة و�سط اإقبال كبر من ع�ساق 

عن  والباحثن  بــالأمــواج؛  املتعلقة  والفعاليات  البحر 

املتنوعة.   املائية  املغامرات  وجتربة  البحرية  الأجــواء 

ت�ستقطب  ويــفــز  جــدة  منطقة  يف  البحرية  الفعاليات 

امل�سوقة  بالعرو�ض  وال�ستمتاع  املهرجان  رواد  يوميا 

املــائــيــة،  �سيلر"  "دراجات  يف  املتمثلة  واحلــمــا�ــســيــة 

بالكاياك" و"ال�سي پوپ" وهي عبارة عن  و"التجديف 

�سكوترات �سديقة للبيئة تتيح ا�ستك�ساف البحر بطريقة 

جديدة ومبتكرة.

 لي�ض هذا فح�سب؛ بل اإن جدة ويفز توفر جتارب خو�ض 

القوارب البحرية ومزاولة الريا�سيات املائية املختلفة؛ 

بالوقوف  التجديف  جانب  اإىل  �سكي  اجلت  ركون  منها 

التقنيات  بــاأحــدث  املــجــهــزة  ال�سيد  زوارق  عــن  ف�سال 

"جدة ويفز" التي جتذب  اإىل جانب  اخلا�سة بال�سالمة 

اإىل  امل�سوقة،  والريا�سات  البحرية  الفعاليات  ع�ساق 

 30 بارتفاع  الطائرة  بوردنق"  "الفالي  ريا�سة  جانب 

مرتًا. كما اأن  لالأطفال براجمهم اخلا�سة يف مو�سم جدة؛ 

ح�سورا  ت�سهد  الــذي  بالرتفيه،  التعليم  فعاليات  منها 

يتم  اأن هناك خ�سبة م�سرح  كما  الأطفال،  قبل  كبرا من 

بالأطفال؛  اخلا�سة  العرو�ض  من  العديد  تقدمي  خاللها 

والنمر، وجتد  بطاطا  وال�سيد  ال�سنافر  م�سرحيات  منها 

واأ�سرهم.  الأطفال  قبل  من  كبرا  اإقبال  العرو�ض  هذه 

اأما الأطفال من حمبي العلوم والتقنية فيجدون �سالتهم 

علمية  وا�ستك�سافات  خمترات،  من  العلوم  �سارع  يف  

الرغبات  جميع  تلبي  ومميزة  حية  تعليمية  وجتــارب 

وحتز الأطفال للتوا�سل مع التجارب العلمية.
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الريا�ض – حممد اجلليحي 
تدريباتهم  الهالل  لعبو  وا�سل 
يف  الفيحاء  اأمـــام  خ�سارتهم  بعد 
ا�ستعدادا  وذلك  امللك،  كاأ�س  نهائي 
الثنني.  غــدا  ــا  دوري للقاء الحتــاد 
الكوري  غياب  التدريبات  و�سهدت 
اجلنوبي "هيون �سو" لإ�سابته يف 

عن  غيابه  وبالتايل  القدم،  اإ�سبع 
الكال�سيكو. جدير بالذكر اأن الهالل 
يعاين من غياب اأ�سماء موؤثرة، مثل 
ال�سهراين  ويــا�ــســر  املــفــرج  متعب 
وكويالر وكاريلو و�سالح ال�سهري 
وعـــبـــدالإلـــه املــالــكــي، واملـــوقـــوف 

حممد كنو. 

قبل الكالسيكو.... ظروف الهالل تزداد صعوبة  

حديث الرياضة

كالسيكو القمة..
�صالح املالكي

بح�سابات خمتلفة، وظروف متفاوتة، يرتقب حمبو وجماهري كرة القدم العربية 
زعيم  بني  ال�سعودية  الكرة  كال�سيكو  خا�سة،  ال�سعودية  القدم  كرة  وع�ساق  عامة 
لدوري  بطاًل  �سيكون  من  لتحديد  الحتــاد؛  عميدها  وبني  الهالل،  الآ�سيوية  الأندية 

الأمري حممد بن �سلمان لعام2022.
ل �سك اأن الحتاد هذه املرة، هو الأقرب حل�سد بطولة الدوري ؛ كونه يتقدم بفارق 

6 نقاط عن الهالل.
الأزرق مع املدرب دياز، بداأ بداية قوية، فتفاءلت جماهريه بعودة امل�ستوى الفني 
للفريق الذي افتقده مع املدرب  ال�سابق جاردمي، حيث تعرث يف العديد من املباريات 

التي اأفقدته  �سدارة الدوري والبتعاد قلياًل عن املناف�سة.
نقاط   6 الـ  ففارق  ومعقدة  �سعبة  ُتعد  الــدوري  بطولة  حتقيق  يف  الهالل  حظوظ 
ا اأن الأمر يتعلق بتعطيل  يف اآخر 4 جولت متبقية ي�سُعب التعوي�س فيها خ�سو�سً
الحتاد من فريق اآخر يف املباريات القادمة اإذا فر�سنا جدًل اأن الهالل �سوف يتغلب 

على الحتاد.
ويف حال فوز الحتاد بفارق هدفني، ف�سيتوج بطاًل للدوري بعيًدا عن اأي ح�سابات 
اأخرى، فاملنطق والعقل يقول اإن الدوري احتادي عطًفا على امل�ستويات التي قدمها 
الفريق منُذ بداية املو�سم، وكذلك اأي�سًا ل�سغف وموؤازرة  اجلماهري الحتادية للفريق 

طيلة هذا املو�سم بعد اأن ابتعد عن بطولة الدوري منذ 2009.

ا لتحقيق البطولة، ما مير به مناف�سه الأزرق، الذي ُيعاين  وما ُي�ساعد الحتاد اأي�سً
من كرثة املناف�سة على جميع بطولت املو�سم، �سواء كانت حملية اأو خارجية، وكذلك 
لعنة الإ�سابات و�سغط جدول املباريات. ورمبا �سيكون خل�سارة الفريق للقب كاأ�س 

امللك اأمام الفيحاء، اأثر �سلبي على امل�ستوى الفني والنف�سي يف الكال�سيكو. 

@ saleh_B_almalki 

في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين

األهلي يواجه أبها.. والفتح يستقبل الطائي

جدة – هالل �صلمان
من   27 الــــ  اجلــولــة  الــيــوم  مــ�ــســاء  ت�ستاأنف 
دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني 
نظريه  الــفــتــح  ي�ست�سيف  حــيــث  مبــبــاراتــني، 
الطائي يف الـ 7 م�ساء، والأهلي نظريه اأبها يف 

الـ 9 م�ساء.
الفتح VS الطائي

يــ�ــســعــى فــريــق الــفــتــح ثــامــن الــرتتــيــب 

ا�ـــســـتـــعـــادة  اإىل  نـــقـــطـــة   32 بـــر�ـــســـيـــد 
ــة عــنــه يف اآخـــر  ــب ــغــائ النـــتـــ�ـــســـارات ال
ثم  الفي�سلي  اأمــام  خ�سر  حيث  جولتني؛ 
تعادل اأمام الحتاد، وذلك عندما ي�ستقبل 
بـ   13 الـــ  املــركــز  �ساحب  الطائي  �سيفه 
الفوز  لتحقيق  بدوره  الطامح  نقطة،   28
الأول منذ 5 جولت من اأجل البتعاد عن 
اآخر انت�سار له  خطر الهبوط، حيث كان 
 .21 الـ  اجلولة  يف  التفاق  ح�ساب  على 

مباراة الذهاب انتهت مل�سلحة )الأ�سهب( 
بهدف نظيف.

الأهلي VS اأبها
بر�سيد  الرتتيب  عا�سر  الأهلي  ياأمل 
بفوز  جماهريه  طماأنة  اإىل  نقطة   29
الرتتيب  منت�سف  اإىل  به  يرتقي  جديد 
بعد اأن غابت عنه النت�سارات يف اآخر 
الهالل وتعادله  اأمام  جولتني بخ�سارته 

خ�سارته  من  اعتباره  ورد  الباطن،  مع 
نظيفني  بهدفني  اجلنوب(  )فار�س  اأمام 
اأبــهــا  �سيفه  ي�سعى  وبـــــدوره  ذهـــابـــا، 
اإىل  نقطة   33 بر�سيد  الرتتيب  �سابع 
الفتح  اأمــام  اخل�سارة  بعد  اأي�سا  الفوز 
والتعادل مع التعاون والفي�سلي، وذلك 
من اأجل فك الرتباط مع الفيحاء الذي 
بفارق  يتفوق  لكنه  ذاته  الر�سيد  ميلك 

الأهداف.

ليفربول ينتظر خدمة من جيرارد.. وميالن يحتاج لنقطة..

األحد الحاسم.. )خليك في البيت(!

جدة – هالل �صلمان
ــبــي الــــــدوري  ــق ـــراع عـــلـــى ل ـــ�ـــس ظــــل ال
الإجنليزي والإيطايل م�ستعرا حتى اليوم 
مان�س�سرت  يحتاج  حيث  احلا�سم،  الأخــري 
�سيتي اإىل الفوز على �سيفه اأ�ستون فيال؛ 
لـ )الربميريليغ(،  لكي يحتفظ بلقبه بطال 
قائده  له  ي�سدي  بــاأن  ليفربول  ياأمل  فيما 
ويوقف  خدمة  جـــريارد  �ستيفن  ال�سابق 
)ال�سيتيزنز( واأن يكون لعبوه يف  قطار 
املوعد للفوز على وولفرهامبتون خلطف 

اللقب يف اآخر جولة.
ميالن  فريق  فتكفي  الكالت�سيو،  يف  اأما 
�سا�سوولو  م�سيفه  اأمـــام  واحـــدة  نقطة 
منذ  مرة  لأول  )�سكوديتو(  الـ  لقب  حل�سم 
عام 2011، يف حني ينتظر جاره وغرميه 
على  الفوز  وحتقيق  تعرثه  اإنــرت  الــلــدود 

�سامبدوريا لكي يخطف البطولة.
وح�سم الأمر يف بقية البطولت الثالث 
ــال  ــكــربى يف اأوروبــــــا، حــيــث تـــوج ري ال
ميونيخ  وبــايــرن  الــلــيــغــا،  بلقب  مــدريــد 
�سان  وبــاريــ�ــس  البوند�سليغا،  ببطولة 

جرمان ببطولة فرن�سا.
هل ي�صلح جريارد غلطته؟

ليفربول،  اأ�سطورة  جــريارد  ين�سى  لن 
غــلــطــتــه الــ�ــســهــرية يف يـــوم احلــ�ــســم من 
عندما   ،2014 عــام  الإجنــلــيــزي  الـــدوري 
تــعــرث وخــطــف مــنــه الــ�ــســنــغــايل دميــبــا با 

ت�سل�سي،  لفريقه  قاتال  هدفا  حمرزا  الكرة 
الدوري  بلقب  التتويج  )الريدز( من  حرم 
اإىل  وحــولــه   ،1990 عــام  منذ  مــرة  لأول 
ـــدوري  ال حــقــق  ـــذي  ال �سيتي  مان�س�سرت 

بفارق نقطتني.
مـــرت الأعــــــوام، وحتـــول جــــريارد اإىل 
فر�سة  اأمـــام  نف�سه  يجد  والــيــوم  مـــدرب، 
ظلت  التي  القاتلة  الغلطة  تلك  ت�سحيح 
لــقــيــادة  ي�سعى  حــيــث  م�سجعه،  ــــوؤرق  ت
�سيتي  مان�س�سرت  على  للفوز  فيال  اأ�ستون 
اأو حتى التعادل معه خلدمة ليفربول الذي 
يتعني عليه الفوز على وولفرهامبتون اإذا 

ما اأراد ا�ستعادة لقب الربميريليغ.
ول تبدو مهمة اأ�ستون فيال �سهلة على 
املــدرب  رجــال  �سيقاتل  حيث  الإطـــالق، 
وو�سط  اأر�ــســهــم  على  غــوارديــول  بيب 
جماهريهم بكل قوة؛ من اأجل الحتفاظ 
باللقب، خ�سو�سا بعد �سياع حلم الفوز 
بـــدوري اأبــطــال اأوروبــــا على يــد ريــال 

مدريد.
ويف التوقيت ذاته، يلعب حممد �سالح 
وتركيزهم  وولفرهامبتون  اأمــام  ورفاقه 
�ست�سفر  ما  وانتظار  الفوز  حتقيق  على 
والأخــري  �سيتي،  مان�س�سرت  مــبــاراة  عنه 
ميلك 90 نقطة مقابل 89 لفريق )الريدز(.
املركز  اآخر على  ويدور �سراع من نوع 
اأوروبــا بني  اأبطال  لدوري  املوؤهل  الرابع 
حيث  ــال،  ــن ــس واأر� توتنهام  لــنــدن  قطبي 

ميلك )�سبريز( 68 نقطة ويحتلون راهنا 
املركز الرابع بفارق نقطتني اأمام )الغرنز( 
الذي اأ�ساعوا هذا املركز يف اآخر جولتني 
اأمام  ثم  بالذات  توتنهام  اأمــام  باخل�سارة 
تعرث  اإىل  بــحــاجــة  وبـــاتـــوا  نــيــوكــا�ــســل، 
�سيتي  نوريت�س  اأمــام  وجارهم  مناف�سهم 
الأوىل،  للدرجة  ر�سميا  والهابط  الأخــري 
على  وفوزهم  املنال،  بعيد  يبدو  ما  وهو 

اإيفرتون الناجي باأعجوبة من الهبوط.
ميالن يخ�سى مواقف الأخ�سر

يــعــد �ــســا�ــســوولــو مـــن الـــفـــرق الـــنـــادرة 
اإيطاليا،  يف  الأخ�سر  اللون  ترتدي  التي 
اليوم،  م�ساء  يــده  يف  ـــدوري  ال وم�سري 
ففي حال فوزه على ميالن كما فعل ذهابا 
خدمة  �ــســيــ�ــســدي  فــاإنــه   )1-3( بنتيجة 
على  بالفوز  املطالب  اإنــرت  اللدود  جلــاره 
�سامبدوريا لكي يحتفل باللقب على اأر�سه 

وو�سط جماهريه.
ــة كــبــرية  يــحــدو مــيــالن ولعـــبـــوه رغــب
للتتويج بالدوري لأول مرة منذ 11 عاما، 
ويحققوا  باأيديهم  ياأكلوا  اأن  عليهم  لكن 
الفوز على �سا�سوولو الـ 11 يف الرتتيب، 
تقدير،  اأقــل  على  معه  يتعادلوا  حتى  اأو 
حيث ميلك )رو�سونريي( 83 نقطة مقابل 
مع  تعادل  الذي  )نرياتزوري(  جلاره   81
�سامبدوريا الـ 15 يف الرتتيب ذهابا )2-
2(، وياأمل باأن تتحقق املعجزة يف اليوم 

الأخري.



رياضة
11الأحد21 �سوال 1443هـ املوافق 22 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23650

جدولة المباريات..هل ظلمت الهالل أم االتحاد؟

ال�سوت  وترية  الأخــرية  الفرتة  يف  تزايدت 
بــالإجــحــاف  و�سفته  ملــا  امل�ستهجنة  الــهــايل 
جلنة  قبل  من  فريقها  على  وقــع  الــذي  والظلم 
الـــدوري؛  بــجــدولــة  يتعلق  فيما  املــ�ــســابــقــات، 
الفطر  عيد  اإجــازة  بعد  ما  مباريات  خ�سو�سًا 
الأ�ــســوات  تلك  نظر   وجهة  ح�سب   - املــبــارك 
 )3  ( الأزرق  الفريق  خا�ض  حيث  الإعامية- 
مواجهات جميعها خارج اأر�سه ابتداء من لقاء 
�سمك  باأبها ثم الفيحاء باملجمعة اإىل )التفاق( 
�سد  املــرتــقــب  بالكا�سيكو  انــتــهــاء  بــالــدمــام، 

الحتاد الذي تاأجل لُيلعب غدا الثنني... وعليه 
حدتها  يف  املتزايدة  الأ�سوات  تلك  على  وبناء 
اأغوار  الكوالي�ض ل�سرب   قمنا يف البحث خلف 
والتحليل  والبحث  الر�سد  خال  من  احلقيقة 
وقراءة ما بني ال�سطور لتقدمي �سورة متكاملة 
احلكم  خالها  مــن  ي�ستطيع  الــكــرمي؛  للقارئ 
قمنا  وبالفعل   . لل�سواب  واأقـــرب  اأدق  ب�سكل 
الفريق  خا�سها  التي  املــبــاريــات  كافة  بر�سد 
البطولت  املو�سم يف خمتلف  الهايل يف هذا 
اأيديكم؛  بني  ن�سعها  نتائج  عدة  اإىل  وخل�سنا 

ظلمت  ...هــل  القرار  اإ�سدار  حرية  لكم  لنرتك 
اجلدولة الهال- كما يقول املنتمون له- اأم اأنه 

كان الإبن املدلل- كما يرى مناف�سوه؟!!
لتدافع عن  تعالت  الــزرقــاء  الأ�ــســوات  وهــل 
العيون،  يف  للرماد  ذٌر  اأنها  اأم  رابحة.  ق�سية 

كما يقول اخرون ؟!
اأيديكم  بني  ن�سع  رحلتنا...  نبداأ  اأن  وقبل 
البحث  مت  مبوجها  مت  التي  والنقاط  املعايري 

والر�سد، وهي كما يلي: 
الحتــاد  مظلة  حتت  تقع  التي  املباريات    -1

اأو  تنظيمًا  جــزئــي  اأو  كــامــل  ب�سكل  ال�سعودي 
ا�ست�سافة 

2- املباريات التي تن�ض لوائحها الأ�سا�سية 
على اإقامتها بنظام الذهاب والإياب 

مــن  ــــــفــــــرتة  ال خــــــــال  املــــــبــــــاريــــــات   -3
وهذا   27/004/2022 اىل   10/12/2022

لاأ�سباب التالية:
اأ - اإىل ما قبل هذا التاريخ لعب الفريق الأزر 
بالدوري، جاءت جدولتها  ( مباريات   10 ( ق 
ب�سكل اعتيادي بني ذهاب واإياب بالت�ساوي ) 

5 ( مباريات. 
يف  الإ�سكالية  بــداأت  التاريخ  ذلــك  بعد  ب - 
عملية تــوزيــع املــبــاريــات بــني خـــارج وداخــل 

اأر�ض الفريق 
ت - 27 اأبريل 2022 هو تاريخ اآخر مباراة 
الفيحاء  مباراة  قبل  ما  الهال  ر�سمية خا�سها 
انطلقت  منها  التي    2022 مايو     3 بتاريخ  

الأ�سوات الزرقاء الناقمة على اجلدولة !!
�سهر  نهاية  اإىل  لعبت  الــتــي  املــبــاريــات   -4
حمل  الأربع  املباريات  لكون  الكرمي؛  رم�سان 

اخلاف جاءت مبا�سرة بعد هذه الفرتة. 
مبباريات  اخلــا�ــض  اجلـــدول  يف  يظهر  كما 
الأزرق  العا�سمي  الفريق  لعب  فقد  الــهــال، 
اأ�سهر ابتداء من دي�سمرب  2021  اأربعة  خال 
اإىل 3 مايو 2022 ما جمموعه ) 23 ( مباراة، 
عبء  وقع  بطولت   )  4( يف  م�ساركته  �سملت 
وتن�ض  الــ�ــســعــودي،  الحتــــاد  عــلــى  تنظيمها 
لوائحها على اأن تقام بنظام الذهاب والإياب، 
 – – ال�سوبر  – الكاأ�ض  وهــــي      ) الـــدوري 

مرحلة املجموعات يف دوري اأبطال اآ�سيا ( 

أواًل: مباريات الهالل 

ثانيًا: التفاصيل الرقمية لمباريات الهالل  

رابعًا : التفاصيل الرقمية لمباريات االتحاد    

خامسًا : دقائـــق وكيلومترات !!

إعداد : تركي الحربي 

1- 19 لقاء من اأ�سل 23 لعبت بالريا�ض ) اإياب( 
2- 4  لقاءات فقط لعبت خارج الريا�ض ) ذهاب( 

3- الفارق الزمني بني كل مباراة والتي تليها مبعدل ) 
5 ( اأيام 

مبارياته  من  تقريبًا   )%  79 ن�سبته)  ما  الهال  لعب   -4
خال هذه الفرتة يف الريا�ض 

5- لعب الهال ما ن�سبته ) 21 %( تقريبًا فقد من مبارياته 
خال هذه الفرتة خارج الريا�ض 

6- قبل مباراة الفيحاء بتاريخ 3 مايو 2022  مبا�سرة، 
مباراة  بالريا�ض"  متوا�سلة  مباريات   )  8  ( الهال  لعب 
ال�سباب"  �سد  الأربــعــة  بــدور  بالكاأ�ض  واأخــرى  بــالــدوري 

البطولة  ( مباريات متوا�سلة مبجموعات    6 ( وبعد ذلك 
نظام  فيها  واألــغــي  التجمع،  بنظام  لعبها  مت  الآ�سيوية 

الذهاب والإياب. 
7- من تاريخ 17  فرباير   2022  اإىل 8 مار�ض  2022 
اأر�سه  مباريات متوا�سلة على   )  5  ( الأزرق  الفريق  لعب 
ال�سباب   ( الــدوري �سد كل من  (مباريات  يف بطولة   4 (
والن�سر واحلــزم والحتـــاد( ومــبــاراة واحـــدة  ( 1 ( يف 

بطولة الكاأ�ض �سد الن�سر .
8-  خال �سهر دي�سمرب 2022 لعب الهال ) 5 ( مباريات؛ 
) 4 ( منها يف الريا�ض وواحدة فقط �سد الفي�سلي بتاريخ 

31 دي�سمرب  2022 خارج اأر�سه )باملجمعة(. 

اإن  وحـــــــيـــــــث 
الإعامي  التوجه 
واجلـــــمـــــاهـــــريي 
ــــــــــــــايل،  ــــــــــــــه ال
كــــــــــــــان يــــ�ــــســــري 
ـــتـــفـــادة  ا�ـــس اإىل 
الحتـــاد  مناف�سه 
مـــــــن اجلــــــدولــــــة 
الــــــتــــــي جـــنـــبـــتـــه 
ــــــوع حتــت  ــــــوق ال
ال�سغط  مق�سلة 
التي  والإرهـــــاق، 
يقول  كما  عانى- 
ـــــون-  ـــــي ـــــال ـــــه ال
ـــا فـــريـــقـــهـــم  ـــه ـــن م
ـــًا  اأيـــ�ـــس مت  فـــقـــد 
ــد املــبــاريــات  ر�ــس
اخلــــــــــا�ــــــــــســــــــــة 
بـــنـــادي الحتــــاد، 
ــــــــك بـــغـــر�ـــض  وذل
و�ــــســــع مـــقـــارنـــة 
ـــــني الـــفـــريـــقـــني  ب
على  املتناف�سني 
لـــقـــب الــــــــدوري؛ 
بــــغــــيــــة حتــــديــــد 
امل�ستفيد يف حالة 
وجـــــوده، وكــذلــك 
املت�سرر يف حال، 
على  ال�سرر  كــان 
الآخر  دون  طرف 
، ومن خال ر�سد 
الحتــاد  مباريات 

خرجنا مبا يلي: 

خال  الحتــاد  نــادي  مبباريات  اخلا�ض  اجلــدول  من 
يت�سح  الــهــال،  للفريق  ر�سدها  مت  التي  الفرتة  نف�ض 
 ) الــكــاأ�ــض   – ــــدوري  ال  ( فــقــط  بطولتني  يف  م�ساركته 
النقاط يف جدولة مباريات الحتــاد على  اأبــرز  وجــاءت 

النحو  التايل : 
نهاية  اىل  املا�سي  دي�سمرب  �سهر  منذ  الفريق  لعب   -1

اأبريل ) 15( مباراة. 
2- 8 مباريات من اأ�سل) 15 ( كانت خارج اأر�سه 
3- 7 مباريات لعبها الفريق الحتادي على اأر�سه 

اأيــام   )  5  ( مبعدل  املباريات  بني  الزمني  الــفــارق   -4

تقريبًا 
5- لعب الحتاد ما ن�سبته ) 53% ( من مبارياته خال 

هذه الفرتة خارج اأر�سه 
6- لعب الحتاد ما ن�سبته ) 46 % ( من مبارياته على 

اأر�سه 
7- مل يلعب الحتاد خال الأربعة اأ�سهر  حمل الر�سد 

اأكرث من مباراتني متتاليتني على اأر�سه 
فرباير   17 اإىل   2021 دي�سمرب    20 تاريخ  منذ   -8
2022  جاءت جدولة مباريات الحتاد ب�سكل منوذجي، 

موزعة بني مباراة على اأر�سه ومباراة خارج اأر�سه. 

  مما ل�سك فيه اأن الإرهاق الناجم عن التنقل يف مباريات الذهاب 
بعدالة  يطالب  التي جتعل اجلميع  العوامل  اأهم  اأحد  والإيــاب هو 
توزيع املباريات؛ مبا مينح الفرق ال�ستفادة من عامل اللعب على 
اأر�سها، بالإ�سافة اإىل توزيع اجلهد املبذول يف التنقل بني املناطق 
للعب املباريات، وعليه نقدم لكم فيها يلي بع�ض التفا�سيل اخلا�سة 
يف  للنظر  بينهما؛  املــقــارنــة  وحمــاولــة  والحتـــاد  الــهــال  بفريقي 
اإمكانية حتديد النادي الأكرث تاأثرًا؛ جراء عملية التنقل وقد خرجنا 

مبا يلي: 
التي متثل  العا�سمي،  النادي  اآخر ) 6 ( مباريات لعبها  1-  يف 
م�ساركته يف جمموعته الآ�سيوية؛ حيث اإنها اأقيمت بنظام التجمع، 
 ( الأزرق  الفريق  احتاج  فقد  وعليه  الذهاب،  نظام  منها  األغي  فقد 

 ( املباريات  وملعب  النادي  مقر  بني  التنقل  يف  فقط  دقيقة   )312
ملعب الأمري في�سل بن فهد بامللز (. 

2- وبقيا�ض الكيلومرتات، اأكمل الهال ) 216 ( كم ذهابًا واإيابًا 
من النادي بالعريجاء اإىل ملعب امللز .

3- بينما احتاج الحتاد يف اآخر ثاث مباريات له خال الفرتة 
املحددة للدرا�سة اإىل قطع م�سافة     ) 5534 ( كم متنقًا بني الريا�ض 

وجدة والق�سيم. 
4- زمنيًا ا�ستغرق تنقل الحتاد يف اخر ثاث مباريات فقط ما 

جمموعه )3156( دقيقة مبا يعادل تقريبًا ) 52 ( �ساعة.
وفيما يلي �سور تو�سح امل�سافات التي قطعها الحتاد يف ثاث 
مباريات فقط مقارنة ب�سعف هذا العدد من املباريات لنادي الهال.. 

نادي الهالل

نادي االتحاد ثالثًا : مباريات االتحاد  

مباريات  بــني  املــقــارنــة  يو�سح  بــيــاين  ر�ــســم 
الفريقني ذهابًا واإيابًا خال نف�ض الفرتة املحددة 

 

الــذي  رقــمــيــًا،  املف�سل  التقرير  هــذا  نهاية  ويف 
املعلومة، وجتنب  دقة  فيه توخي  حاولنا جاهدين 
وفقنا  قد  نكون  اأن  ناأمل  فاإننا  يحدث،  قد  خطاأ  اأي 
الأرقام والتفا�سيل  اإىل جزء من ذلك. ون�سع هذه 
ظلمت  هل  النهائي...  احلكم  لإ�سدار  اأيديكم  بني 
العك�ض هو  الهال وخدمت الحتــاد...اأم  اجلدولة 

ال�سحيح؟ 



جدة - خالد بن مر�ضاح
حتيي �لفنانة �أ�صالة ن�صري حفال غنائيا 
�صاهر� يوم 26 مايو �جلاري، وذلك �صمن 
حفالتها  جن��اح  بعد  ج��دة،  مو�صم  حفالت 
يف مو�صم �لريا�ض وتفاعل �جلمهور معها 

بكثافة. 
ح�صابها  ع��ل��ى  �ل��رف��ي��ه  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
�حلفل  ت��ذ�ك��ر  �إن  "توير":  يف  �لر�صمي 
مايو   26 "يف  م�صيفة:  ق��ري��ب��ًا،  �صتطرح 
�لفنانة  مع  مميز  مو�صيقي  حفل  ينتظرنا 

�أ�صالة يف مدينة جدة". 
�أ�صالة باقة من  �أن تقدم �لفنانة  ويتوقع 
�لتي  و�جل��دي��دة،  �لقدمية  �أغانيها  �أجمل 
بينها  م��ن  م��ن  �جل��م��ه��ور،  معها  �صيتفاعل 

�أغنيتها �جلديدة "�صكرً�".
�ملرتقب  حفلها  ح���ول  �أ���ص��ال��ة  وغ����ردت 
�لبحر  ب��ع��رو���ض  "�صنلتقي  ق��ائ��ل��ة:  ب��ج��دة 
�للحظات،  �أج��م��ل  و�صن�صارككم  �لأح��م��ر، 
وجنمع �صمات ذكرياتنا مع �أحلى �مل�صاعر. 
حلوة  �صغرية  وق�صة  �صحكتك،  �صركتك، 
�صوقنا  بكل  �صنلتقي  �ملنا�صب،  �لوقت  يف 

يف جدة".

أخيرة
�لأحد21 �صو�ل 1443ه� �ملو�فق 22 مايو 2022م �ل�صنة 91 �لعدد 1223650

إطالق خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحالين
الريا�ض - البالد

�أطلقت هيئة تطوير حممية �مللك عبد�لعزيز �مللكية، خدمة �إ�صد�ر 
لل�صو�بط  وفقًا  �ملحمية،  نطاق  د�خل  الني  و�لنحَّ �ملناحل  ت�صاريح 
يف  و��صتد�متها  �لفطرية  �حلياة  حماية  ت�صمن  �لتي  و�لأح��ك��ام 
مع  �ن�صجامًا  �ملبادرة  هذه  وتاأتي  �مللكية.  عبد�لعزيز  �مللك  حممية 
لأهمية  منها  و��صت�صعارً�  �لفطرية،  �حلياة  تنمية  يف  �لهيئة  روؤية 
 %90 تلقيح  يف  �حليوية  و�إ�صهاماته  �لبيئي  �لنظام  يف  �لنحل 

�لزر�عية يف  �ملحا�صيل  % من  �ملزدهرة، و87  �لربية  �لنباتات  من 
�لعامل، بينما متثل �ملحمية بيئة منوذجية لتكاثر �أعد�د �لنحل؛مما 
ز  ويعزِّ �ملحيطة،  و�لأ�صجار  �لنباتات  تكاثر  ن�صبة  رفع  يف  ي�صهم 
�لغطاء  لتنمية  �إ�صر�تيجيتها  عرب  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود  من 
مع  متا�صيًا  �جلائَرْين،  و�لحتطاب  �لرعي  من  وحمايته  �لنباتي 

توجهات �ململكة نحو تنمية �لغطاء �لنباتي و�صمان ��صتد�مته.
زي��ادة  م��ن  الني  �لنحَّ متكني  يف  ك��ب��رُي  دوٌر  للمبادرة  و�صيكون 

ما  �ململكة،  يف  �لر�صمية  �ملناحل  م��ن  للع�صل  �ل�صنوي  �لإن��ت��اج 
يف  �لإ�صهام  �إىل  �إ�صافة  �لزر�عية،  �لإي���ر�د�ت  تنمية  يف  �صي�صهم 
عرب  �ملو�طنني  من  الني  للنحَّ �ل�صتثمارية  �لفر�ض  من  ع��دد  خلق 
�ملنتجات �لتي تقدمها هذه �ملناحل؛ مثل �لع�صل و�ل�صمع وخدمات 
ت�صريح  على  �حل�صول  يف  �لر�غبني  الني  للنحَّ وميكن  �لتلقيح. 
https:// :لو�صع مناحلهم د�خل �ملحمية، �لدخول على �لر�بط

.apiarylicenseskarnr

تمديد فترة استقبال 
مشاركات سباق »ميدياثون«

الريا�ض - البالد
"ميدياثون"، متديد فرة ��صتقبال  �لتنفيذي ل�صباق �لإعالم  �لفريق  �أكد 
�مل�صاركات و�مل�صروعات �لنوعية �إىل 27 مايو �جلاري بدًل من 20 مايو، 
�لأف��ر�د  من  للمناف�صة  �لن�صمام  يف  �لر�غبني  من  عديد  لرغبة  تلبية  وذلك 
و�جلهات، بينما و�صل عدد �لفرق �مل�صجلة يف �لبو�بة �لإلكرونية ل�صباق 
�ل��زو�ر حو�يل 1،5  "ميدياثون" �إىل نحو 600 فريق، وبلغ عدد  �لإع��الم 

مليون ز�ئر، وذلك حتى تاريخ �إ�صد�ر �لبيان.
ومتثل خطوة متديد فرة ��صتقبال �مل�صاركات فر�صة يقدمها �ل�صباق ملن 

مل ي�صعفهم �لوقت لتقدمي م�صاركاتهم خالل �لفرة �ملا�صية.
�لتو��صل  مركز  م�صروعات  �أح��د  "ميدياثون"  �لإع���الم  �صباق  ويعترب 
 ،stc جمموعة  م��ع  بالتعاون  ينفذه  �ل���ذي  �لإع����الم،  ب���وز�رة  �حلكومي 
مبادر�ت  لبتكار  خالله  من  و�ملهتمون  �لإعالميون  يت�صابق  م�صروع  وهو 
�لإعالمية،  للتحديات  �إبد�عية  حلول  تقدمي  يف  ت�صهم  نوعية  وم�صروعات 
.mediathon.media.gov.sa ورفعها عرب �لبو�بة �لإلكرونية لل�صباق

أغذية تقضي 
على حب الشباب

صنع حليب األطفال في 
المنزل يضر بنموهم

جدة - البالد
يو�جه �لعديد من �ل�صباب و�ل�صابات م�صكالت تتعلق ببثور 
تت�صبب يف ت�صويه وجوههم، ويبحثون لها عن عالج، يف وقت 
�لدهنية،   3 �أوميغا  �أحما�ض  تناول  �أن  حديثة  در��صة  ك�صفت 
�ملوجودة يف �ل�صمك و�ملك�صر�ت و�لبذور، ي�صاعد يف �لق�صاء 

على َحب �ل�صباب.
جامعة  يف  باحثون  �أجر�ها  �لتي  �لدر��صة،  نتائج  و�أظهرت 
نيوز"  "�صكاي  ل�صبكة  طبقًا  �لأملانية،  ماك�صيميليان  لودفيغ 
�لإخبارية، �أن 94% من �مل�صاركني يف �لدر��صة �لذين يعانون 
من حب �ل�صباب كانت لديهم م�صتويات منخف�صة من �لأحما�ض 
دورً�  تلعب  �لدهنية  �لأحما�ض  �أن  وبّينت  �ل��دم.  يف  �لدهنية 
هامًا يف تقليل �للتهابات، وذلك عن طريق حتفيز �جل�صم على 
�إنتاج هرمون �لربو�صتاغالندين، وخف�ض م�صتويات هرمون 

�ل�صباب. حب  لظهور  �مل�صبب   1-IGF

جدة - البالد
حتث  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  على  من�صور�ت  ر�ج��ت  بينما 
�لآباء �لذين يو�جهون نق�صًا يف حليب �لأطفال على حت�صريه منزليًا 
حلليب  �ل�صنع  منزلية  تركيبة  ��صتخد�م  من  �أطباء  ح��ذر  باأنف�صهم، 
�لغذ�ئية  و�لعنا�صر  �لفيتامينات  �إىل  تفتقر  قد  �أنها  موؤكدين  �لأطفال، 
�لوليات  يف  �لآب��اء  ويقول  �لنمو.  على  �لأطفال  مل�صاعدة  �لأ�صا�صية 
�ملتحدة: �إن قيود �ل�صر�ء و�لتالعب يف �لأ�صعار جعلتهم يائ�صني ب�صكٍل 
ير�صعون  ل  �لذين  لالأطفال  �ملطلوب  �لطعام  على  للح�صول  متز�يد 
 )AAP( �لأطفال  لطب  �لأمريكية  �لأكادميية  لكن  طبيعية،  ر�صاعة 
حتّذر من �ل�صيغة �مل�صنوعة يف �ملنزل. وتتفق تانيا �ألتمان، معدة عديد 
 Calabasas Pediatrics �لأبوة و�لأمومة وموؤ�ص�صة  من كتب 
يف كاليفورنيا، على هذ� �لر�أي. وقالت �ألتمان: "�أن�صح مر�صاي بعدم 
�لغذ�ئية  �لحتياجات  يلبي  لن  �ل�صنع.  حملي  �لأطفال  حليب  نع  �صُ
�أن يكون خطريً� جدً� على منوه وتطوره،  �لأ�صا�صية لطفلك، وميكن 

وميكن حتى �أن يجعل طفلك مري�صًا".

أصالة تغني بعروس البحر األحمر
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الريا�ض - البالد
ك�صفت در��صة حديثة عن �إمكانية �خلروج ومكافحة 
�لنف�صية،  �ل�صطر�بات  و�أع��ر����ض  بالكاآبة  �ل�صعور 
بالطابع  تت�صم  �لتي  �لأطعمة  بع�ض  تناول  خ��الل  من 
�ل�صحي، مو�صحة �أن هناك بع�ض �لأطعمة �لتي توؤثر 
على م�صاعر �لأفر�د وت�صاعدهم على �خلروج من حالت 

�ل�صطر�بات �لنف�صية.
كثرية؛  فو�ئد  بها  �لد�كنة  �ل�صوكولتة  �أن  وبينت 
كونها مليئة بالعنا�صر و�ملو�د �لتي تعمل على حت�صني 
ُي�صاهم  بينما  و�ل��ث��ي��وب��روم��ني،  �لكافيني  مثل  �مل���ز�ج 

�ل�صعادة؛  هرمونات  ي�صمى  ما  �إف��ر�ز  يف  �مل��وز  تناول 
�لأل��ي��اف  تعمل  كما  و�ل�صريوتونني،  �ل��دوب��ام��ني  مثل 
ويعترب  ب���ال���دم،  �ل�����ص��ك��ر  ت��دف��ق  تنظيم  ع��ل��ى  ب��د�خ��ل��ه 
ُي�صاعد  �أن  لالإفطار و�لتي ميكن  �صهية  �ل�صوفان وجبة 
ُيح�صن  ما  وهو  �ل��دم،  يف  �ل�صكر  م�صتوى  تنظيم  على 
�لكافيني  �أن  �إىل  �لدر��صة  �ملز�جية.و�أ�صارت  �حلالة 
�ملتو�جد بالقهوة يعمل على منع مركب �دينو�صني من 
�لرتباط مب�صتقبالت �لدماغ، و�لتي ت�صاعد يف حتفيز 
�لدوبامني  مثل  لل�صعادة  �مل�صببة  �لهرمونات  �إف���ر�ز 

و�لنوربينفرين.

ال عواصف رملية 
خالل يومين

مشروبات وأطعمة تقاوم الكآبة

جدة - البالد
"عو��صف  ت��ك��ّون  �أر���ص��اد  خبري  ��صتبعد 
�ملنتظر  �ملنخف�ض  خ���الل  جد�رية"  رم��ل��ي��ة 
تاأثريه على بع�ض مناطق �ململكة �ليوم وغدً�.
عبد�لله  �لطق�ض و�ملناخ،  �لباحث يف  وقال 
�لع�صيمي عرب ح�صابه �لر�صمي يف "توير": 
�إن �لو�صع جيد حتى �لآن، ول يتوقع حدوث 
عو��صف رملية جد�رية، وهي موجات �لغبار 
ت�صبب  �لتي  �ملنخف�صة،  �ل�صطحية  �لكثيفة 
مناطق  �ىل  �ل��ري��اح  وتنقلها  �ل��روؤي��ة  �ن��ع��د�م 
مرتفع  غبار  متوقع  �أن��ه  �إىل  ولفت  و��صعة. 
نتيجة ن�صاط �لرياح، �صرعان ما ير�صب يف 
و�لكويت  و�لعر�ق  �ل�صام  من  متفرقة  جهات 

و�صمال �صرق �ململكة.
وكان �ملركز �لوطني لالأر�صاد قد توقع يف 
تن�صط  �أن  �أم�ض،  �لطق�ض،  حالة  عن  تقريره 
و�لغبار  لالأتربة  �مل��ث��رية  �ل�صطحية  �ل��ري��اح 
على  �لأفقية  �لروؤية  تدّن يف  �إىل  توؤدي  �لتي 
و�صط  �إىل  ت��اأث��ريه��ا  ومي��ت��د  �ململكة  ���ص��م��ال 

و�صرق �ململكة.

المنتزهات.. ساحة ترفيه
املواطنني  من  كبرية  اأعداد  توافدت  حيث  الأ�ضبوع،  نهاية  اإجازة  يف  واأطفالهم  العائالت  ت�ضتقطب  ترفيهية  وجهة  العامة  واملتنزهات  احلدائق  باتت 
واملقيمني على مرافق هذه املتنزهات؛ اإذ يبدو اأطفال يف اإحدى حدائق منطقة احلدود ال�ضمالية اأثناء ممار�ضتهم الألعاب املحببة لهم، و�ضط �ضعادة 

الأ�ضر بالربامج املتنوعة التي تنا�ضب اجلميع، حيث ميار�ض الكبار ريا�ضة امل�ضي والتنزه، فيما يق�ضي اأطفالهم وقتا ممتعًا يف الألعاب.
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