القيادة تعزي ملك األردن
يف وفاة والد امللكة رانيا
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء وموا�ساة ،جلاللة امللك
عبدالله الثاين ابن احل�سني ،ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،يف وفاة والد جاللة امللكة رانيا العبدالله.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية عزاء وموا�ساة ،جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني ،ملك
اململكة الأردنية الها�شمية ،يف وفاة والد جاللة امللكة رانيا العبدالله.
و�س�أل امللك املفدى و�سمو ويل العهد ،حفظهما الله ،املوىل العلي القدير� ،أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته ،وي�سكنه ف�سيح جناته.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

ال خطورة من �إنفلونزا الطماطم
البالد ـ الريا�ض

تتمثل �أعرا�ض �إنفلونزا الطماطم؛ التي مت اكت�شاف حاالت منها
بالهند يف الإ�صابة باحلمى ،وته ّيج يف اجللد ،واجلفاف ،وطفح
جلدي ،و�آالم منت�شرة وتورم املفا�صل ،وغثيان ومغ�ص وعط�س،
و�سيالن يف الأنف" ،حيث ُيعد املر�ض من الأمرا�ض املعدية �سريعة
االنت�شار.
الطبيب وا�ست�شاري اجلودة بالرعاية ال�صحية ،الدكتور حممد

الكلثمي قال� :إن �إنفلونزا الطماطم غري مميتة ،ون��اد ًرا ما ت�صيب
ريا �إىل �أنها لي�س لها عالقة بامل�أكوالت ،ولي�ست �إنفلونزا
الكبار ،م�ش ً
�أ� �ص�ًل.اً  .و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور الكلثمي –عرب ت��وي�تر� -أن �إنفلونزا
الطماطم من النادر جد ًا �أن ت�صيب الأ�شخا�ص البالغني ،وال يحتاج
الأطفال امل�صابون بها يف معظم الأحيان �إال خلاف�ض حرارة.
و�أ�شار �إىل �أن �إنفلونزا الطماطم هو مر�ض غري مميت ،وال ينجم
عنه �أي م�ضاعفات �صحية �أخرى.
4

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

حما�صرة ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي بالر�سوم
جدة  -البالد

�أك��د برنامج الأرا��ض��ي البي�ضاء قرب تطبيق املرحلة الثانية من نظام
ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء يف مكة املكرمة وجدة وحا�ضرة الدمام ،م�شريًا
�إىل �أن املهلة النظامية لت�سجيل الأرا�ضي يف املرحلة الثانية ملدينة الريا�ض
�ستنتهي بعد �أيام ،وقرب تطبيق املرحلة الثانية يف مدن جديدة.
وح��ددت املرحلة الثالثة الأر���ض املطورة التي تبلغ م�ساحتها � 5آالف
م 2ف�أكرث ملالك واحد� ،أو جمموعة مالك ،وجمموع الأرا�ضي املطورة ملالك

واحد ،وتبلغ م�ساحتها � 10آالف م 2ف�أكرث يف مدينة واحدة ،وجميع املراحل
ُتطبَّق داخل النطاق العمراين الذي حتدده وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان.
وبح�سب الربنامج� ،سيتم ت�سجيل �أكرث من  20مليون م 2من الأرا�ضي
امل �ط��ورة يف مدينة ال��ري��ا���ض ،ت��وف��ر ق��راب��ة � 60أل��ف قطعة ،وت�سهم هذه
اخل�ط��وات يف زي��ادة املعرو�ض من الأرا� �ض��ي ال�سكنية ب�أ�سعار منا�سبة،
وحما�صرة الغالء واالحتكار ،وحماية املناف�سة العادلة.
6

العباقرة يح�صدون الذهب  900مليار
تفوق سعودي علمي مبهر عالميا

كواالملبور ـ وا�س

تتوا�صل جن��اح��ات ال��ط�لاب ال�سعودينب يف املعار�ض
العاملية فبعد �إجنازاتهم العلمية يف معر�ض �آي�سف ،حقق
ال��ط�لاب امل�����ش��ارك��ون يف امل��ع��ر���ض ال����دويل ل�لاخ�تراع��ات
واالب��ت��ك��ارات والتقنية «�آيتك�س  »2022يف ماليزيا8 ،
جوائز عاملية كربى يف عدد من املجاالت العلمية.
وف���از ط�لاب وط��ال��ب��ات اململكة يف املعر�ض ب��ـ  6جوائز

ذه��ب��ي��ة ك�ب�رى يف جم����االت ع��ل��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ،م��ن��ه��ا جم��ال
الأمتتة والعمليات ،مب�شاركة الطالبني و�سام جابر املالكي،
و�إ�سماعيل �إبراهيم �صفراطه ،ويف جمال امل��واد مب�شاركة
الطالب في�صل فهد املحي�ش ،وجمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والو�سائط املتعددة مب�شاركة الطالبة جنى
غ�سان زكائي ،ويف جمال التكنولوجيا احليوية وال�صحة
مب�شاركة الطالبة �أم�ي�رة علي ال��ع��ج�لان ،وجم���ال البيئة

حجم االستثمارات
بالمملكة

مب�شاركة الطالبة جنى �سليمان الريفي.
و ُيعد معر�ض �آيتك�س  2022من�صة دولية ال�ستقطاب
االخرتاعات واالبتكارات يف جماالت خمتلفة ،مثل العلوم
والتكنولوجيا ،ت�ستهدف جذب
امل��ه��ت��م�ين م���ن امل��ب��ت��ك��ري��ن وامل���خ�ت�رع�ي�ن ،وامل�ستثمرين
وامل�صنّعني يف جمموعة من الدول؛ ال�ستك�شاف االخرتاعات
واالبتكارات اجلديدة يف املجاالت املختلفة.
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تشويه المشهد الحضاري
بـ«شخبطة» الجدران

موسم جدة
تجارب عالمية ترسم البهجة

البالد ـ مرعي ع�سريي ـ جنود النهدي

تع ُّد الكتابة على اجلدران �سلوكًا ع�شوائ ًيا يطيح
بتنا�سق ونظافة املدن ،ف�ضلاً عن ت�شويه جماليات
امل�شهد احل�ضاري للمدن ،ويف احلقب املا�ضية،
كانت الكتابة على اجلدران ،من مظاهر احل�ضارة،
ومعل ًما من معامل تطورها ،ي�ستدل بها علماء الآثار
على تاريخ الفرتة التي تعود �إليها مكت�شفاتهم،
لكنها حت��ول��ت يف وق��ت��ن��ا احل����ايل� ،إىل ظ��اه��رة
�سلبية ،ت�شوه حوائط املرافق العامة بعبارات
ع�شوائية؛ كونها ممار�سة فردية لي�ست لها داللة
رم��زي��ة م��ع�ّب�رّ ة وح�سب ،ب��ل كممار�سة ي�شوب
معظمها اخل��ط ��أ؛ ك��ون��ه��ا تنبع ع��ن ع�شوائية
�إن�سانية بحجة التعبري عن النف�س من خالل
الكتابة على ج��دران الأماكن العامة واخلا�صة
بدون وعيُ ،يدرك مدى �أهمية االهتمام بنظافة
امل���ك���ان ال���ع���ام ،وم���ا ع���زز ذل���ك ال��ت�����ص��رف ع��دم
االهتمام بتوعية الفئة التي مت��ار���س الكتابة
اجلدارية التي يغلب عليها ال�شباب.
و�أو�ضح خمت�صون� ،أن الكتابة على اجلدران
تُعد ظاهرة من الظواهر احلديثة التي �شاعت بني
خا�صة فئة ال�شباب ،وهي تعرب
غالبية الأ�شخا�ص ّ
عن ُمنحدر �سلوكي �سيئ يتم ات��خ��اذه يف بع�ض
املواقف ،وه��ذه ال�سلوكيات مل ت �� ِأت من ف��راع؛ بل
هُ ناك جمموعة من الأ�سباب التي تك ُمن خلفها .هذه
الأ�سباب قد تتعلق باجلوانب النف�سية لل�شخ�ص �أو
االجتماعية �أو الأدبية ،ومهما كانت العوامل وا ُ
حلجج
التي تقف خلف ذلك ،ال مُيكن ت�صنيف هذه الظاهرة� ،إال
�أنّها ظاهرة خطرية وغري الئقة ،ولها العديد من الآثار
ال�سلبية على الفرد وجمتمعه.

جدة � -إميان بدوي

ظلَّت بيوتُ "جدة التاريخية" عرب
م��ئ��ات ال�����س��ن�ين ���ش��اه��د ًة ع��ل��ى حقبة
تاريخية غنية بفنونها املعمارية
اجلميلة وتراثها العريق ،وق�ص�صها
ال����ت����ي ظ���ل���ت ع���ل���ى م������دى ال���زم���ن
حتكي تاريخ ًا عريق ًا بني زواياها
و�شوارعها ومتاجرها ال�شعبية.
وت��ع��ود ال��ي��وم ه��ذه امل��ب��اين لتفتح
�أبواب مبانيها الأثرية لزوارها من
الأ���س��ر وال�سياح يف مو�سم جدة؛
ليعي�شوا فيها ومعها حياة املا�ضي
اجلميل بتفا�صيله ك��اف��ة ،ل�تروي
ب��ذل��ك ل�ل�أح��ف��اد والأج���ي���ال ق�ص�ص
الآب�����اء والأج������داد وح��ي��ات��ه��م التي
عا�شوها بب�ساطتها وخ��ل��دوا فيها
مرحلة من �أهم مراحل حياتهم ،وقد
جنح مو�سم جدة  2022يف توظيف
التجارب العاملية والثقافات املتنوعة
لتحقيق عنا�صر الت�شويق والتفاعل
م����ع اجل���م���ه���ور يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق
املو�سم؛ بداية من "جدة �آرت بروميناد"،
ومرور ًا مبنطقة جدة التاريخية وو�صو ًال
�إىل حديقة الأم�ي�ر م��اج��د وان��ت��ه��ا ًء بباقي
املناطق التي حققت �إقبا ًال جماهريي ًا كبري ًا،
وحظيت ب�إعجاب الكثريين.
8

5

خالفات بلغت حد التصفية في صفوف الحوثي  ..السفير الصيني لـ

:

اجلهود اخلليجية كفيلة بحل الأزمة اليمنية
البالد  -حممد عمر
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�أكد ال�سفري ال�صيني لدى اليمن كانغ يونغ لـ"البالد"� ،أن
ت�شكيل جمل�س القيادة الرئا�سي له �أهمية كبرية ،فهو
يفتح �صفحة جديدة يف تاريخ اليمن ،مع �أمل يف
حل الأزمة ،من واقع الروح الوطنية التي يعمل
بها يف ظل التعاون والت�شاور خلدمة ال�شعب.
و�أ�� �ض ��اف" :نحن ع �ل��ى ي �ق�ين �أن املجل�س
�سيحقق ال �ن �ج��اح يف اجت� ��اه ح��ل الأزم� ��ة
اليمنية يف وقت مبكر ليعود ال�سالم واخلري
�إىل الأرا�ضي اليمنية" ،معترب ًا �أن اجلهود
اخلليجية �ستلعب دو ًرا بار ًزا يف حل الأزمة
وحتقيق ال�سالم والأمن اال�ستقرار لليمن.

ونوه ال�سفري ال�صيني ،بجهود اململكة جتاه اليمن ،م�ؤكدًا
�أنها ت�سعى حلفظ �أمن وا�ستقرار �شقيقتها وجارتها ،وبالتايل
مل تتوقف عن تقدمي امل�ساعدات لإنهاء الأزمة .وتابع" :ظلت

اململكة تقدم م�ساعدات كثرية لليمن عرب مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية والربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن وتنفيذ م�شاريع تنموية عديدة يف اليمن".
من جهة ثانية ،يتو�سع اخل�لاف داخ��ل �صفوف
ملي�شيا احل��وث��ي االن�ق�لاب�ي��ة �إىل ح��د ت�صفية
قيادت عليا يف التنظيم؛ �إذ ك�شف قيادي �سابق
يف امليلي�شات� ،أن��ه تلقى ر�سالة حتذيرية
من احلوثيني تهدد باغتياله ،حمملاً �إياهم
امل�س�ؤولية كاملة يف حال ت�صفيته ،م�ؤكدًا �أن
�أحد قيادات احلوثي �أر�سل له مقطع فيديو،
يت�ضمن حت��ذي��ره م��ن وج ��ود ط ��رف ثالث
ي�ستغل الو�ضع لالعتداء عليه.

محليات
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الذكاء االصطناعي لتوعية وتوجيه ضيوف الرحمن
مكة املكرمة  -البالد

�شهدت اخلدمات يف امل�سجد احلرام تطورا كبريا من خالل تطويع
التقنية احلديثة وال��ذك��اء اال�صطناعي ،وذل��ك لالرتقاء مبنظومة
اخل��دم��ات املقدمة ل�ضيوف بيت الله احل���رام مب��ا يحقق تطلعات
وتوجيهات حكومتنا الر�شيدة – حفظها الله – يف توفري كل ما
من �ش�أنه ت�سخري كامل الطاقات؛ خلدمة رواد بيت الله احلرام من
الزوار واملعتمرين و�ضيوف الرحمن.
و���س��خ��رت رئ��ا���س��ة ����ش����ؤون احل��رم�ين م��ن خ�ل�ال وك��ال��ة ال�����ش���ؤون
التوجيهية والإر�شادية ،ممثل ًة يف �إدارة �إر�شاد ال�سائلني ،التقنية
احلديثة وال��ذك��اء اال�صطناعي م��ن خ�لال توفري جهاز ال��روب��وت
التوجيهي للقا�صدين الذي يعمل على توجيه احلجاج واملعتمرين
بكيفية �أداء املنا�سك ،والإفتاء والإجابة على ال�سائلني مع �إمكانية
�إ�ضافة الرتجمة الفورية للغات ،وكذلك التوا�صل مع امل�شايخ عن
بعد ،وو�ضع عدد من التوجيهات التعريفية ب�أكرث من لغة ،وذلك عن

طريق التحكم بالروبوت عن بعد.
كما يدعم ال��روب��وت التوجيهي  11لغة تتمثل يف اللغة العربية،
والإجن��ل��ي��زي��ة ،والفرن�سية ،وال��رو���س��ي��ة ،والفار�سية ،والرتكية،
واملالوية ،والأوردو ،وال�صينية ،والبنغالية ،والهو�سا .ويحتوي
الروبوت على �شا�شة  21بو�صة تعمل باللم�س ميكن اال�ستفادة منها
بعمل عدد من اخلدمات التي تهم قا�صدي امل�سجد احلرام من توجيه
و�إر�شاد و�إبداء ر�أي.
ويحتوي الروبوت على  4عجالت مزودة بنظام �إيقاف ذكي ت�سمح
بتحريكه ب�شكل �سل�س وم��رن ،مع نظام كامريات �أمامية و�سفلية
عالية ال��دق��ة وال��و���ض��وح يف نقل ال�����ص��ورة ،حيث ت�سمح بالتقاط
ت�صوير حميطي للمكان ،و�سماعات ذات و�ضوح عايل يف ال�صوت،
وميكروفون بجودة التقاط عالية ت�سمح بنقل وا�ضح لل�صوت،
ويعمل الروبوت على نظام ال�شبكة الال�سلكية واي فاي وب�سرعة ٥
جيجا هرتز متكن من انتقال �سريع وعايل للبيانات.

شريك فاعل بمنظومة االقتصاد والتنمية

تكافؤ فرص المرأة في العمل والمناصب القيادية
الريا�ض  -البالد
حققت اململكة قفزات نوعية فيما يخ�ص متكني املر�أة وزيادة م�شاركتها االقت�صادية يف �سوق العمل ،وانعك�ست اجلهود والت�شريعات
والقرارات التي متت خالل ال�سنوات الأخرية على م�ستهدفات متكني املر�أة وزيادة م�شاركتها االقت�صادية يف �سوق العمل ،حيث حتظى
بالكثري من مظاهر التمكني والبناء حتى �أ�صبحت �شري ًكا اً
فاعل يف رفعة الوطن ومنائه ،وحققت جناحات نوعية.
وتكر�س ر�ؤية اململكة  2030اجلهود الالزمة للمر�أة يف التنمية املجتمعية واالقت�صادية و�إبرازها كعن�صر م�ؤثر على الأ�صعدة كافة؛
حيث خ�ص�ص هدف �إ�سرتاتيجي م�ستقل يف الر�ؤية برفع كفاءة املر�أة.
عملت وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية على
متكني املر�أة ،مما �أدى �إىل ارتفاع معدل امل�شاركة يف القوى
العاملة لل�سعوديات الإناث (� 15سنة ف�أكرث) للربع الرابع
ً
مقارنة بـ ()%34.1
من عام 2021م؛ حيث بلغ ()%35.6
يف الربع ال�سابق ،متجاوزين بذلك م�ستهدف الر�ؤية لعام
 2030للو�صول �إىل ن�سبة .%30
وم�ؤخرا نظمت الوزارة ور�شة عمل نقا�شية حول متكني
امل����ر�أة يف ���س��وق العمل وب��رن��ام��ج احل��م��اي��ة االجتماعية
يف اململكة بالتعاون مع البنك ال��دويل ،بح�ضور عدد من
ال�شركاء وممثلي اجلهات يف خمتلف القطاعات احلكومية،
تناولت املو�ضوعات املتعلقة مب�شاركة امل���ر�أة يف �سوق
العمل ،ودور امل���ر�أة يف دع��م �إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي من
خالل رفع م�شاركتها يف املنظومة االقت�صادية ،و�أف�ضل
املمار�سات العاملية يف متكني امل��ر�أة ،ومطالعة امل�ؤ�شرات
العاملية يف ه��ذا اجل��ان��ب ،وم��ب��ادرات ال���وزارة و�صندوق
تنمية امل���وارد الب�شرية "هدف"� ،إ���ض��اف��ة �إىل جمموعة
جل�سات حوارية بني فريق البنك الدويل ومنظومة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية.
فيما �شهد برنامج احلماية االجتماعية خالل مدة انعقاده
التي دامت نحو خم�سة �أيام� -إقامة العديد من املحا�ضراتوالندوات والربامج التدريبية املُكثفة ومناق�شة العديد من
امل��ح��اور ح��ول املفهوم العام واخل��ا���ص و�أ�س�س احلماية
االجتماعية ،وبناء �أنظمة معلومات احلماية االجتماعية
املتكاملة.

تعزيز دورها القيادي

م���ن �أب�����رز ج��ه��ود وزارة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،م��ب��ادرة مت��ك�ين امل����ر�أة يف اخل��دم��ة املدنية
وتعزيز دوره��ا القيادي ،وت�سهم هذه املبادرة يف زيادة
ن�سبة امل�شاركة للمر�أة يف جميع القطاعات احلكومية وعلى
جميع امل�ستويات الوظيفية من خ�لال ا�ستثمار طاقاتها
وقدراتها وتو�سيع خيارات العمل �أمامها وزيادة م�شاركتها
ل�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني ،وتقلدها للمنا�صب
القيادية الهيكلية العليا يف الأجهزة احلكومية عن طريق

جمموعة من امل�شاريع الداعمة.
ك��م��ا جن��د م�����ش��روع حتقيق ال���ت���وازن ب�ين اجلن�سني يف
اخلدمة املدنية ي�ستهدف الرتكيز على ثالثة حماور هي:
(البيئة املمكنة  -امل�ستوى امل�ؤ�س�سي  -امل�ستوى املجتمعي
وال���ف���ردي) وق���د مت حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ئ��ة التمكينية والأط����ر
التنظيمية والت�شريعية وال�سيا�سات والأنظمة واللوائح
لتحقق تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني.

مبادرات ل�سوق العمل

من امل��ب��ادرات املهمة لتمكني امل���ر�أة ال�سعودية يف �سوق
العمل:
 دعم ال�شمولية والتنوع من خالل خلق بيئة عمل تقدرفيها الفروقات بني فئات العاملني بهدف تقليل التفاوت يف
ظروف وفر�ص العمل من خالل.

 حتديث ال��ل��وائ��ح ذات ال��ع�لاق��ة ،والعمل على ت�صميم العام �أو اخلا�ص بهدف توفري بيئة مثالية متكنهن منبرامج تدريبية ت�ستهدف متكني امل���ر�أة من ال��دخ��ول �إىل احل�صول على املعلومات التي من �ش�أنها �إثراء املعرفة لدى
القيادية وتزويدها بجميع ما حتتاجه لتكون منوذج ًا رائد ًا
�سوق العمل.
يحتذى به ويفخر به الوطن.
 ت�شجيع التطور الوظيفي للمر�أة.يف
أة
�
املر
عمل
تدعم
التي
 تطوير الت�شريعات التنظيميةالعمل عن بعد
واللوائح
الت�شريعات
تطوير
�سوق العمل :وتهدف �إىل
ت��ه��دف م��ب��ادر (ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د) �إىل ال��و���ص��ول للطاقات
وحل
املادية
العمل
بيئة
تطوير
والأنظمة مبا يعزز من
الب�شرية من الباحثني والباحثات عن عمل ،والذين يعملون
العقبات التي ت�صعب عمل املر�أة.
حل�سابهم اخل��ا���ص (امل�ستقلني) م��ن �أ���ص��ح��اب املن�ش�آت
وغريهم يف خمتلف مناطق اململكة ،وتعزيزا لفر�ص العمل،
التدريب والتوجيه القيادي
تركز الوزارة والأجهزة ذات ال�صلة على رفع ن�سبة الن�ساء جاءت مبادرة (العمل املرن) لت�سهم يف زيادة فر�ص العمل
يف املنا�صب القيادية املتو�سطة والعليا حتقيق ًا لأه��داف لل�سعوديني وال�سعوديات خا�صة �سكان املناطق الأقل منو ًا
زي��ادة م�شاركة امل��ر�أة يف �سوق العمل عن طريق تدريب احلا�صلني على م�ستوى تعليمي حمدود ،وحتفيز �أ�صحاب
الكوادر الن�سائية يف خمتلف القطاعات� ،سواء يف القطاع الأعمال على توفري عقود العمل املرن (بال�ساعة).

نتائج الحمالت الميدانية خالل أسبوع..

( )12358مخالفًا ألنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود

جدة  -البالد

�أ�سفرت احلمالت امليدانية امل�شرتكة ملتابعة و�ضبط
خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود ،التي
متت يف مناطق اململكة كافة ،وذلك للفرتة من / 18
 1443 / 10هـ املوافق  2022 / 5 / 19م حتى / 24
1443 / 10هـ املوافق  2022 / 5 / 25م ،عن النتائج
التالية:
�أو ًال :ب��ل��غ �إج���م���ايل امل��خ��ال��ف�ين ال��ذي��ن مت �ضبطهم
باحلمالت امليدانية الأم��ن��ي��ة امل�شرتكة يف مناطق
اململكة كافة ( )12358خمالف ًا ،منهم ( )7626خمال ًفا
لنظام الإقامة ،و( )3237خمال ًفا لنظام �أمن احلدود،
و( )1495خمال ًفا لنظام العمل.
ثانيًا :بلغ �إجمايل من مت �ضبطهم خالل حماولتهم
ً
رج�ل�ا ،و()3059
�شخ�صا ،واف���د ًا خم��ال�� ًف��ا ،منهم ()75168
عبور احل���دود �إىل داخ��ل اململكة ()285
ً
( )%67منهم مينيو اجلن�سية ،و(� )%32إثيوبيو امر�أة.
اجلن�سية ،و( )%1جن�سيات �أخ���رى ،كما مت �ضبط خ��ام ً�����س��ا :مت �إح���ال���ة ( )67584خم��ال�� ًف��ا لبعثاتهم
�شخ�صا ملحاولتهم عبور احل��دود �إىل خارج الدبلوما�سية للح�صول على وثائق �سفر ،و�إحالة
()117
ً
( )2530خم��ال�� ًف��ا ال���س��ت��ك��م��ال ح���ج���وزات �سفرهم،
اململكة بطريقة غري نظامية.
ث��ال�� ًث��ا :مت �ضبط ( )8م��ت��ورط�ين يف ن��ق��ل و�إي����واء وترحيل ( )11775خمال ًفا.
وت�شغيل خمالفي �أن��ظ��م��ة الإق��ام��ة وال��ع��م��ل و�أم��ن و�أك���دت وزارة الداخلية� ،أن ك��ل م��ن ي�سهل دخ��ول
احلدود والت�سرت عليهم .رابعًا :بلغ �إجمايل من يتم خمالفي نظام �أمن احلدود للمملكة �أو نقلهم داخلها
�إخ�ضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (� )78227أو يوفر لهم امل����أوى �أو يقدم لهم �أي م�ساعدة �أو

خدمة ب�أي �شكل من الأ�شكال ،يعر�ض نف�سه لعقوبات
ت�صل �إىل ال�سجن م��دة � 15سنة ،وغ��رام��ة مالية
ت�صل �إىل مليون ري���ال ،وم�����ص��ادرة و�سيلة النقل
وال�سكن امل�ستخدم للإيواء� ،إ�ضافة �إىل الت�شهري به،
و�أو�ضحت �أن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية
املوجبة للتوقيف ،واملخلة بال�شرف والأمانة ،حاثة
اجلميع على الإبالغ عن �أي حاالت خمالفة على الرقم
( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض ،و()999
و( )996يف جميع مناطق اململكة.

رفع املهارات

يقدم �صندوق امل���وارد الب�شرية دعم ًا للتوظيف النوعي
املوجه يبد�أ بن�سبة دعم لراتب املوظف الذي يتم توظيفه
وفق ال�ضوابط املحددة مقدارها ( )30%من الراتب لل�سنة
الأوىل ،وتنخف�ض الن�سبة �إىل ( )%20لل�سنة الثانية،
ث��م �إىل ( )%10لل�سنة الثالثة .وي��ك��ون احل��د الأدن���ى من
الأج��ر امل�ستحق للدعم ( )4.000ري��ال ،واحلد الأعلى من
الأج���ر ( )15.000ري���ال .وي��ك��ون ال��دع��م  %70للتوظيف
و %30للتدريب وت�ستحق املن�ش�أة دع��م�� ًا �إ���ض��اف��ي�� ًا وفق
احل��االت التالية (توظيف الإن���اث ،وتوظيف الأ�شخا�ص
ذوي االع��اق��ة ،والتوظيف يف ال��ق��رى وامل���دن ال�صغرية،
والتوظيف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والتوظيف
يف املهن احلرجة).

تخفيضات للطالب وكبار السن
وذوي اإلعاقة بالنقل العام
جدة  -البالد

دع���ت ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ن��ق��ل ال��ع��م��وم لأخ����ذ م��رئ��ي��ات��ه��م
وملحوظاتهم ح���ول ت��ع��دي�لات �سيا�سة حت��دي��د �أج���ور
ا�ستخدام و�سائل النقل ال��ع��ام يف اململكة ع�بر من�صة
"ا�ستطالع" ،وذلك حتى تاريخ  9يونيو القادم.
وتهدف الهيئة العامة للنقل من خالل �سيا�سة حتديد �أجور
ا�ستخدام و�سائل النقل العام �إىل حتفيز ا�ستخدام و�سائل
النقل العام ،و�ضمان
م��ل��اءم�����ة الأج��������ور
ل���ل���م�������س���ت���خ���دم�ي�ن،
وتعزيز اال�ستدامة
امل����ال����ي����ة ل�ل��أن���ظ���م���ة
ورف���������������ع ك������ف������اءة
ال��ت�����ش��غ��ي��ل ،ودع����م
�سهولة اال�ستخدام
والتكامل بني �أنظمة
النقل العام.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف
�سيا�ستها� :إنه يجب
�أال ت��ت��ج��اوز تكلفة
ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل

النقل ال��ع��ام للتنقل الأ���س��ا���س��ي "العمل �أو الدرا�سة"
باليوم عن  ،% 5من متو�سط دخل الأ�سرة اليومي ،وذلك
بافرتا�ض �أن  ،% 50من عدد �أف��راد الأ�سرة ي�ستخدمون
و�سائل النقل العام يوميا مبعدل رحلتني لكل فرد.
وح����ددت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للنقل تخفي�ضات (ال��درج��ة
االقت�صادية) للفئات التالية:
 -الأطفال دون �سن � 6سنوات ،جمانا.

محليات
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القيادة تعزي ملك األردن في وفاة والد الملكة رانيا
جدة -وا�س
بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية ع��زاء وم��وا���س��اة،
جلاللة امللك عبدالله الثاين اب��ن احل�سني ،ملك
اململكة الأردنية الها�شمية ،يف وفاة والد جاللة
امللكة رانيا العبدالله.
وقال امللك املفدى" :علمنا بنب�أ وفاة والد جاللة
امللكة ران��ي��ا العبدالله ،الطبيب في�صل �صدقي
اليا�سني ـ رح��م��ه ال��ل��ه ـ و�إن��ن��ا �إذ نبعث جلاللتكم
ولأ���س��رة الفقيد بالغ التعازي ،و���ص��ادق املوا�ساة،
لن�س�أل الله� ،سبحانه وتعاىل� ،أن يتغمده بوا�سع رحمته
ومغفرته ،وي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يحفظكم من كل
�سوء� .إنا لله و�إنا �إليه راجعون".
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد

بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية عزاء وموا�ساة ،جلاللة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��اين اب���ن احل�����س�ين ،م��ل��ك اململكة
الأردنية الها�شمية ،يف وفاة والد جاللة امللكة رانيا
العبدالله.
وقال �سمو ويل العهد" :تلقيت ببالغ احلزن نب�أ وفاة
وال��د جاللة امللكة رانيا العبدالله ،الطبيب في�صل
�صدقي اليا�سني ـ رحمه الله ـ و�أب��ع��ث جلاللتكم
ولأ���س��رة الفقيد �أح���ر ال��ت��ع��ازي ،و�أ���ص��دق
امل���وا����س���اة��� ،س��ائ�ل ًا امل�����وىل ،العلي
القدير� ،أن يتغمده بوا�سع رحمته
وم��غ��ف��رت��ه ،وي�����س��ك��ن��ه ف�سيح
جناته ،و�أن يحفظكم من كل
�سوء� .إنه �سميع جميب.

الشورى يصوّت على تقارير االستخبارات وعددٍ من الجهات
جدة  -عادل بابكري
يعقد جمل�س ال�����ش��ورى غ��دا جل�سته العادية
ال�ساد�سة والثالثني من �أعمال ال�سنة الثانية
للدورة الثامنة (عرب االت�صال املرئي) ملناق�شة
عددٍ من املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله
الأ�سبوع القادم.
وي�ستهل املجل�س جل�سة االثنني باال�ستماع
�إىل وج��ه��ة نظر جلنة ال��ت��ج��ارة واال�ستثمار
ب�����ش���أن م��ل��ح��وظ��ات الأع�����ض��اء و�آرائ���ه���م جت��اه
التقرير ال�سنوي مل��رك��ز االع��ت��م��اد ال�سعودي
للعام امل���ايل 1443/1442ه������ـ .ووج��ه��ة نظر
جلنة ال�����ش���ؤون الأم��ن��ي��ة والع�سكرية ،ب�ش�أن
م��ل��ح��وظ��ات الأع�����ض��اء و�آرائ���ه���م يف التقرير
ال�سنوي لرئا�سة اال�ستخبارات العامة ،ووجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم فيما يتعلق مب�شروع نظام
املعامالت املدنية ،وبعد اال�ستماع لوجهة نظر
ي�صوت املجل�س على
اللجان ب�ش�أن التقارير
ّ
تو�صيات ب�ش�أنها.
ٍ
ويت�ضمن ج��دول �أعمال جل�سة املجل�س ليوم
االثنني مناق�شة عدد من التقارير ال�سنوية منها:

تقرير جلنة امل��ي��اه وال��زراع��ة والبيئة ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي ل�صندوق البيئة ،وتقرير
جلنة النقل واالت�����ص��االت وتقنية املعلومات
ب�����ش���أن ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي لهيئة االت�����ص��االت

وتقنية امل��ع��ل��وم��ات ،وت��ق��ري��ر م��ق��دم م��ن جلنة
الإع�لام ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة الإذاع��ة
والتلفزيون ،وتقرير جلنة امل���وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي

للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ي�صوت املجل�س على ع��ددٍ من تو�صيات
كما
ّ
جلنة التجارة واال�ستثمار ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم حول التقرير لهيئة املن�ش�آت
امل��ت��و���س��ط��ة وال�����ص��غ�يرة  ،يف ح�ي�ن ي�����ص��در
املجل�س ق��رار ًا بعد ا�ستماعه يف ذات اجلل�سة
�إىل تو�صيات جلنة التعليم والبحث العلمي
يف التقرير ال�سنوي للمركز الوطني للتعليم
الإلكرتوين.
وعلى �صعيد �أعمال اجلل�سة العادية الأربعاء
ي�صوت املجل�س على عددٍ من تو�صيات
القادم،
ّ
جل��ن��ة احل���ج والإ����س���ك���ان واخل���دم���ات ،ب�����ش���أن
ملحوظات الأع�����ض��اء و�آرائ��ه��م يف التقريرين
ال�سنويني للهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة
وامل�شاعر املقد�سة  ،كما يت�ضمن جدول �أعمال
هذه اجلل�سة مناق�شة املجل�س لتقرير جلنة احلج
والإ�سكان واخلدمات ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
لهيئة تطوير املنطقة ال�شرقية ،ويختتم جدول
�أعماله ليوم الأربعاء بتداول الآراء حول تقرير
جلنة املياه وال��زراع��ة والبيئة ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للحبوب.

«الداخلية» تشارك في معرض ومنتدى تقنيات التشجير
الريا�ض -البالد
ت�شارك وزارة الداخلية يف املعر�ض واملنتدى
الدويل لتقنيات الت�شجري ،ممثلة يف قطاعي
املركز الوطني للعمليات الأمنية والقوات
اخل��ا���ص��ة ل�ل�أم��ن ال��ب��ي��ئ��ي ،ال���ذي �سينطلق
غ�� ًدا يف مركز الريا�ض ال��دويل للم�ؤمترات
واملعار�ض مبدينة الريا�ض ،وينظمه املركز
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
الت�صحر بالتن�سيق وال��ت��ع��اون م��ع وزارة

البيئة واملياه الزراعة.
ويعد املركز الوطني للعمليات الأمنية� ،أحد
قطاعات ال��وزارة التي تتابع احلالة الأمنية
يف �أنحاء اململكة ،بتمرير وتبادل املعلومات
الأم���ن���ي���ة ب�ي�ن ق���ط���اع���ات وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
والإدارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنية
ذات العالقة ،وتل ّقي جميع البالغات الأمنية
ال��واردة ملراكز العمليات الأمنية املوحدة من
خ�لال رق��م ال��ط��وارئ ()911؛ حيث تعد من

استئناف أعمال الهدم
واإلزالة في "الكدوة"
مكة املكرمة  -البالد
�أعلنت الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة موعد
ا�ستئناف �أعمال الهدم والإزال��ة يف منطقة الكدوة الواقعة يف حي
امل�سفلة مبدينة مكة املكرمة ،على م�ساحة  686,056.08مرت 2تقريبًا،
�إ ْذ تبد�أُ �أعمال الهدم والإزالة يف �شهر حمرم 1444هـ.
وقال املتحدث الر�سمي مل�شروع معاجلة و�ضع الأحياء الع�شوائية يف
مكة املكرمة ،الدكتور �أجمد مغربي� ،أن منطقة الكدوة �إحدى املناطق
الع�شوائية اخلا�ضعة للتطوير يف �إطار الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي
تنفذها اللجنة الوزارية ملعاجلة و�ضع الأحياء الع�شوائية يف مكة
ُ
الطريق ال��دائ��ري الثاين ،ومن
املكرمة ،و َي ُ��ح�� ُّد ال��ك��دو َة من ال�شامل
ُ
ُ
املعدل،وخمطط
خمطط روابي �أجياد
خمرج �شارع التقوى ،و
اجلنوب
ُ
�أجياد التكميلي من جهة ال�شرق ،ومن الغرب �شارعُ الهجرة.
و�أ�ضاف الدكتور مغربي� ،أن "الكدوة" تعاين من فقر اخلدمات
الأ�سا�سية و�ضعف البنية التحتية� ،إ�ضافة �إىل اكتظاظها بال�سكان،
م�ؤكد ًا ،يف الوقت ذاته� ،أن عملية تطوير منطقة الكدوة تتم �ضمن
الإطار الإ�سرتاتيجي ال�شامل الذي يرتكز على ال ُب ْع َد ْي ِن الإن�ساين
ني جودة حياة الإن�سان
واملكاين� ،إ ْذ يح ِّق ُق ال ُب ْع ُد الإن�ساين حت�س َ
الذي ي�سكن يف الأحياء الع�شوائية مبدينة مكة املكرمة ،من خالل
ت�صحيح الأو�ضاع القانونية ،والإدماج االجتماعي ،وتوفري فر�ص
التمكني االقت�صادي ح�سب معايري �أهلية حم��ددة ،يف حني يهدف
ال ُب ْع ُد املكاين �إىل خلق �أحياء �صاحلة للعي�ش و�آمنة وجذابة،و�إعادة
توظيف الأرا���ض��ي لغر�ض حتقيق التنمية امل�ستدامة ،من خالل
الإزالة و�إعادة التطوير �أو االرتقاء ح�سب معطيات كل منطقة من
املناطق الع�شوائية.

�أهم امل�شاريع التي نفذتها ال��وزارة بالتعاون
مع برنامج ج��ودة احلياة� ،أح��د برامج ر�ؤية
اململكة (.)2030
وتعمل ال��ق��وات اخلا�صة للأمن البيئي على
�إن���ف���اذ الأن��ظ��م��ة البيئية والأم��ن��ي��ة و�ضبط
خمالفيها ،وحتقيق االلتزام البيئي ،وحققت
قفزات على �صعيد حجم القوة واالنت�شار،
والفاعلية يف احل��د م��ن املخالفات البيئية،
ومل يقت�صر دوره���ا على �إن��ف��اذ الأن��ظ��م��ة ،بل

حر�صت على التوعية من خالل م�س�ؤوليتها
االجتماعية.
وتنفذ القوات اخلا�صة للأمن البيئي املراقبة
الأم��ن��ي��ة البيئية وم��ه��ام �ضبط وا�ستيقاف
خمالفي الأنظمة البيئية ،وال�ضبط وحترير
املخالفات البيئية ،والتحري الأمني البيئي،
والدعم الأمني البيئي ،وتلقي ال�شكاوى البيئية
ومتابعتها ،وامل�شاركة يف التوعية البيئية،
وامل�شاركة يف حاالت الطوارئ البيئية.

كلمة

خارطة االستثمار
اال�ستثمار قاطرة �أ�سا�سية للتنمية ال�شاملة،
وراف���ع���ة ق��وي��ة ل�لا���س��ت��دام��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
وفر�ص العمل .وعادة ما يتجه اال�ستثمار
�إىل االبتكار يف الإنتاج واخلدمات ،وتدفع
بالثورة ال�صناعية الرابعة �إىل �آفاق �أرحب
م��ن ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع .ه��ذه املعطيات-
وب���دع���م م���ن ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة -ت�سجل
ح�ضورًا قويًا يف جتربة اململكة التنموية
احلديثة؛ حيث ت�شهد خارطة اال�ستثمار
منوً ا مت�صلاً يعك�س الثقة العاملية الكبرية
يف ق����وة اق���ت�������ص���اده���ا ،وخ���ط���ط ت��ن��وي��ع
م�����ص��ادره� ،ضمن ط��م��وح��ات م�ستهدفات
ر�ؤيتها 2030؛ الزده��ار الوطن وحتقيق
جودة احلياة ،ومن ثم رفع �إ�سهام القطاع
اخلا�ص يف الناجت املحلي الإج��م��ايل �إىل
 ،% 65وت��ق��دُّم اململكة �إىل �أح���د امل��راك��ز
الع�شرة الأوائ����ل يف م���ؤ���ش��ر التناف�سية
العاملي.
وح�صادًا لهذا الطموح ،ت�ضاعفت تدفقات
اال�ستثمار الأج��ن��ب��ي منذ ب��داي��ة ال��ر�ؤي��ة،
تت�صدرها ا�ستثمارات ال��دول املتقدمة يف
العديد من القطاعات احليوية واجلديدة
باململكة ،وهو ما �أكد عليه وزير اال�ستثمار
ل��ت��ك��ون ال�����س��ع��ودي��ة م��ن�����ص��ة ل��ل�����ص��ادرات
و�سال�سل الإم��داد للحاجات العاملية ،وقد
ه��ي���أت ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة اال���س��ت��ث��م��ار رك��ائ��ز
قوية حلفظ حقوق امل�ستثمر وزي��ادة ثقته
باال�ستثمار يف اململكة ،عن طريق تي�سري
�إج����راءات دخ��ول اال�ستثمارات املبا�شرة
وح��م��اي��ت��ه��ا ،وامل�����س��اواة يف امل��ع��ام��ل��ة ،ما
ي��ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة وج��ه��ة مف�ضلة وحم��ف��زة
لال�ستثمارات ،وتعزيز دوره���ا يف تقدم
االقت�صاد العاملي.

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية
الريا�ض  -البالد
تتوا�صل م�ساعدات اململكة لعدد م��ن ال��دول
ع�بر م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�سانية ،ويف ه��ذا ال�سياق� ،أن��ق��ذ الفريق
الطبي التطوعي بالتعاون مع منظمة البل�سم
الدولية حياة طفلة مينية مري�ضة تبلغ من
العمر � 5سنوات ،كانت تعاين من وجود قناة
�شريانية مفتوحة يف القلب ،وذلك بعد �إجراء
الفريق الطبي لها عملية ق�سطرة عالجية دقيقة
تكللت بالنجاح التام ،ولله احلمد ،وذل��ك يف
�إطار امل�شروع الطبي التطوعي احلادي ع�شر
�ضمن برنامج "نب�ض ال�سعودية" التطوعي
لأمرا�ض وجراحات القلب املفتوح للأطفال يف
مدينة املكال مبحافظة ح�ضرموت بالتعاون مع
منظمة البل�سم الدولية .وقال والد الفتاة� :إنها،
ولله احلمد ،الآن ب�صحة جيدة بعد الق�سطرة،
مقدمًا �شكره اجلزيل ملركز امللك �سلمان وللفريق
التطوعي ملنظمة بل�سم الدولية ،كما ث ّمن مركز
نب�ض ال�سعودية التطوعي لأمرا�ض وجراحة
القلب ،تكفل مركز امللك �سلمان للإغاثة لعالج
مثل هذه احل��االت املر�ضية ال�صعبة وتقدميه
خمتلف �أ�شكال العون للمر�ضى وامل�صابني يف
اليمن.
ويف اليمن �أي�ضا ،قدم مركز الطوارئ ملكافحة
الأمرا�ض الوبائية يف مديرية حريان مبحافظة

حجة خدماته العالجية لـ  4,001م�ستفيد خالل
الفرتة من  4حتى  10مايو 2022م ،بدعم من
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية.
كما قدمت عيادات مركز اجلعدة ال�صحي يف
مديرية ميدي مبحافظة حجة اليمنية خدماتها
العالجية لـ  5,068م�ستفيدًا خالل الفرتة من 4
حتى  10مايو 2022م ،وذلك بدعم من مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية.
وبدعم من املركز وا�صل م�شروع التغذية
ل�ل�أط��ف��ال دون ���س��ن اخل��ام�����س��ة والأم���ه���ات
احل���وام���ل وامل��ر���ض��ع��ات ،ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��غ��ذوي��ة للم�ستفيدين يف
حم��اف��ظ��ات ع���دن ،حل��ج ،ت��ع��ز ،احل��دي��دة،
ح�ضرموت ،حجة ،م�أرب.
كما وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع����م����ال الإن�����س��ان��ي��ة �أم�������س الأول
� 300سلة غ��ذائ��ي��ة ل�ل�أ���س��ر املحتاجة
واملت�ضررة يف حي النوارة بالعا�صمة
�أجنمينا بجمهورية ت�شاد ،ا�ستفاد
منها � 300أ�سرة.
وي�����أت����ي ذل����ك يف �إط������ار اجل��ه��ود
الإغاثية والإن�سانية التي تقدمها
امل��م��ل��ك��ة مم��ث��ل��ة ب��امل��رك��ز للعديد
م��ن ال���دول وال�شعوب املحتاجة
واملت�ضررة.
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استمرار دعم واكتشاف الموهوبين ورعايتهم

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

الدبلوماسية اإلنسانية
وعدم التحيز
من خالل عمل املنظمات والهيئات التي تعمل يف جمال العمل
الإن�ساين ،لوحظ �أنها تتميز بالعمل امل�ستقل غري املتحيز ،و�أن
هذا العمل غري املتحيز ميتلك �أف�ضل مقومات الو�صول �إىل الفئات
الأ�شد احتياجً ا ،والعمل الإن�ساين املت�صف بهذه ال�صفات يج�سد
ال�صيغة املج َّربة واملثبتة التي من �ش�أنها �أن حتول دون ا�ستغالله
لتحقيق خطط �سيا�سية كبرية وخالفية ،ومبد�أ عدم التحيز هذا
ً
من�صو�صا عليه �ضمن املبادئ الأ�سا�سية التي تعمل يف
جنده
�إطارها احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،حيث
ين�ص مبد�أ عدم التحيز على �أنه « ال متار�س احلركة �أي متييز
على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق �أو الدين �أو الو�ضع االجتماعي
�أو االنتماء ال�سيا�سي ،وهي ت�سعى �إىل تخفيف معاناة الأفراد
بقدر معاناتهم ،و�إىل �إعطاء الأولوية ِل َعو ِْن �أ�شد حاالت الكرب
�إحلاحً ا».
وكان هذا املبد�أ �أحد الأ�سباب الرئي�سة التي جتعل العمل يف
جم��ال الدبلوما�سية الإن�سانية مقبولاً من اجلميع ،وتفتح له
الأب���واب املغلقة يف كل دول العامل ،ويتيح للعاملني يف جمال
الدبلوما�سية الإن�سانية القيام ب�أدوار عدة -لي�س فقط يف تقدمي
امل�ساعدات للحاالت الأ�شد فقرًا وحماربة العنف وما يرتتب عليها
– بل يتيح لهم � ً
أي�ضا القيام بدور الو�سيط .وعقيدة اجلميع �أن
الدبلوما�سيني الإن�سانيني هم �أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء التي
تكون كالغيث �أينما ح َّل نفع.
لكن يف الكثري م��ن الأم��اك��ن ح��ول ال��ع��امل ي��رزح حيز العمل
الإن�����س��اين غ�ير املتحيز حت��ت وط����أة التهديد ،ف ُتمتهن الكرامة
الإن�سانية ،وت��ث��ار ال�شكوك ح��ول انطباق ال��ق��ان��ون ،و ُت�سيَّ�س
امل�ساعدات الإن�سانية ،و ُت�ستغل عن عمد لتحقيق م�آرب �سيا�سية
�أو لل�سيطرة على ال�سكان ،عالوة على ذلك ت�ؤدي �أنظمة العقوبات
املحكمة وت��داب�ير مكافحة العنف �إىل �إع��اق��ة العمل الإن�ساين
غري املتحيز ،ويتزايد ال�ضغط الواقع على املنظمات الإن�سانية
��ات امل�سلحة م��ن غ�ير ال��دول
���دول واجل��م��اع ِ
باحتجاز ك�� ٌّل م��ن ال ِ
ال�سكا َن املدنيني والأط َ
��راف الفاعلة يف املجال الإن�ساين بهدف
احل�صول على فدية لتحقيق �أهدافها.
ل��ذا يجب التنبيه دائ��مً��ا على �أن ال��دف��اع ب�ضراوة ع��ن العمل
الإن�����س��اين ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل���ب���ادئ وح��م��اي��ت��ه ه��ي مهمة يتحمل
م�س�ؤوليتها املجتمع الدويل ،فيجب مقاومة �أي حماولة لتحويل
العمل الإن�ساين القائم على املبادئ �إىل �أداة� ،أو التالعب به� ،أو
ت�سيي�سه ،كما يجب عدم رف�ض و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �أو
احتجازها ب�شكل غري قانوين ،ال �سيما �إذا كان النا�س يعانون
عدم تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية ،وعلى ال��دول من جانبها �أن
تلتزم بتي�سري عمل الدبلوما�سيني الإن�سانيني م��ا مل تقيدها
�شواغل �أمنية م�سوغة لإيقاف هذا العمل � ً
إيقافا م�ؤق ًتا.
* رئي�س مركز اال�ست�شارات والتدريب والتطوع
باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر.

ضبط مخالفي تجريف
التربة دون ترخيص
مكة املكرمة  -تبوك ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ( )8خمالفني
لنظام البيئة لنقلهم ال��رم��ال وجت��ري��ف ال�ترب��ة دون
ترخي�ص يف منطقتي مكة املكرمة وتبوك ،كما مت �ضبط
(� )12آلية ت�ستخدم يف نقل الرمال وجتريف الرتبة
تعود ملكيتها لـ مواطنينَ  ،يعمل عليها ( )3مقيمني من
اجلن�سية اليمنية ،ومقيمان من اجلن�سية الباك�ستانية،
ومقيم من اجلن�سية امل�صرية ،ومت تطبيق الإجراءات
النظامية بحقهم .وح��ث��ت ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة للأمن
البيئي على الإب�لاغ عن �أي حاالت متثل اعتدا ًء على
البيئة �أو احلياة الفطرية على الرقم ( )911ملنطقتي
مكة املكرمة والريا�ض ،و( )999و( )996يف بقية
مناطق اململكة .كما �ضبطت القوات اخلا�صة للأمن
البيئي )5( ،خمالفني لنظام البيئة ،مواطن ،ومقيمني
من اجلن�سية امل�صرية ،وخمالفني لنظام �أمن احلدود
من اجلن�سيتني اليمنية والإثيوبية؛ لتخزينهم وبيعهم
( )370م ً
�ترا مكعبًا من احلطب والفحم املحليني يف
حمافظة ج��دة .و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للقوات
اخلا�صة للأمن البيئي الرائد /رائ��د املالكي� ،أن��ه مت
تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ،وت�سليم الكميات
امل�ضبوطة للجهات املخت�صة ب��وزارة البيئة واملياه
والزراعة .و�أكد املتحدث الر�سمي �أن عقوبة تخزين
�أو بيع احلطب والفحم املحليني غ��رام��ة ت�صل �إىل
(� )16ألف ريال لكل مرت مكعب ،حا ًّثا على الإبالغ عن
�أي حاالت متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية
على الرقم ( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض،
و( )999و( )996يف بقية مناطق اململكة.

 13جائزة لعباقرةسعوديين في معرض االختراعات
كواالملبور ـ وا�س

ح��ق��ق ال���ط�ل�اب امل�����ش��ارك��ون يف امل��ع��ر���ض ال���دويل
لالخرتاعات واالبتكارات والتقنية «�آيتك�س »2022
يف م��ال��ي��زي��ا 8 ،ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة ك�ب�رى يف ع���دد من
املجاالت العلمية.
وفاز طالب وطالبات اململكة يف املعر�ض بـ  6جوائز
ذهبية كربى يف جماالت علمية خمتلفة ،منها جمال
الأمتتة والعمليات مب�شاركة الطالبان و�سام جابر
املالكي ،و�إ�سماعيل �إبراهيم �صفراطه ،ويف جمال
املواد مب�شاركة الطالب في�صل فهد املحي�ش ،وجمال
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت والو�سائط
املتعددة مب�شاركة الطالبة جنى غ�سان زكائي ،ويف
جم��ال التكنولوجيا احليوية وال�صحة مب�شاركة
الطالبة �أمرية علي العجالن ،وجمال البيئة مب�شاركة
الطالبة جنى �سليمان الريفي.
كما حقق الطالب والطالبات جائزتني ف�ضيتني يف
جمال البيئة مب�شاركة الطالبة ميمونة فائق فطاين،
وجم��ال امل���واد مب�شاركة الطالب م�شاري عبدالله
الدو�سري ،فيما ح�صلت كل من الطالبة جنى غ�سان
زك��ائ��ي ،والطالبة �أم�ي�رة علي العجالن ،والطالب
في�صل فهد املحي�ش على جوائز خا�صة من معر�ض
�آيتك�س ك�أف�ضل ابتكار ،وح�صدت كل من الطالبة �إطار ا�ستمرار نهج وزارة التعليم يف دعم واكت�شاف ب��ق��درات��ه��م و�إم��ك��ان��ات��ه��م ،مب��ا يعينهم ع��ل��ى حتقيق العلوم والتكنولوجيا ،ت�ستهدف جذب املهتمني من
املبتكرين واملخرتعني ،وامل�ستثمرين وامل�ص ّنعني
املناف�سة العاملية.
ميمونة فائق فطاين ،والطالبة جنى �سليمان الريفي طالبها وطالباتها املوهوبني واملبدعني ،ورعايتهم
ج��ائ��زت��ي ت��ك��رمي م��ن املجل�س اخلليجي ل�ب�راءات وت�شجيعهم؛ و���ص��و ًال �إىل م�شاركتهم ومتثيلهم ويُعد معر�ض �آيتك�س  2022من�صة دولية ال�ستقطاب يف جمموعة من ال���دول؛ ال�ستك�شاف االخ�تراع��ات
االخ�تراع .وت�أتي م�شاركة �أبناء وبنات اململكة يف للمملكة يف امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة؛ وذل����ك للتعريف االخرتاعات واالبتكارات يف جماالت خمتلفة ،مثل واالبتكارات اجلديدة يف املجاالت املختلفة.

استشاري :إنفلونزا الطماطم غير مميتة
البالد ـ الريا�ض

ق��ال الطبيب وا�ست�شاري اجل���ودة بالرعاية ال�صحية ،الدكتور حممد
الكلثمي� :إن �إنفلونزا الطماطم غري مميتة ،ون���ادرًا ما ت�صيب الكبار،
م�شريًا �إىل �أنها لي�س لها عالقة بامل�أكوالت ،ولي�ست �إنفلونزا �أ�صلاً .
و�أو�ضح الدكتور الكلثمي –عرب تويرت� -أن �إنفلونزا الطماطم من النادر
جد ًا �أن ت�صيب الأ�شخا�ص البالغني ،وال يحتاج الأطفال امل�صابون بها يف
معظم الأحيان �إال خلاف�ض حرارة.
و�أ�شار �إىل �أن �إنفلونزا الطماطم هو مر�ض غري مميت ،وال ينجم عنه �أي
م�ضاعفات �صحية �أخرى .وتابع الدكتور الكلثمي� ،أن �إنفلونزا الطماطم
هو مر�ض قدمي جد ًا ي�سمى ( ،)HFMDوهو عبارة عن فريو�س ي�صيب
الأطفال بطفح جلدي لونه �أحمر داك��ن ،قريب من لون الطماطم ،يظهر

يف مكان الإ�صابة بالكف والقدم والفم .و�أكد الدكتور الكلثمي� ،أنه لي�س
�إنفلونزا ولي�س له عالقة بالطماطم وال ب�أي نوع �آخر من امل�أكوالت ،و�أن
البع�ض يطلق عليه ا�سم �أنفلونزا ب�سب وج��ود احلمى و�إجهاد ج�سدي
لدى امل�صابني .يذكر �أن الهند �أعلنت عن اكت�شاف العديد من الإ�صابات
ب�أنفلونزا الطماطم ،وقال م�س�ؤول ال�صحة يف والية �أودي�شا الهندية� :إنه
ثبتت �إ�صابة ما ال يقل عن  26طف ًال مبر�ض �أنفلونزا الطماطم ،و�أن جميع
الأطفال يف حالة م�ستقرة الآن ،وقد مت و�ضعهم حتت املراقبة املنا�سبة.
ت�ضم �أعرا�ض �إنفلونزا الطماطم؛ "الإ�صابة باحلمى ،وتهيّج يف اجللد،
واجل��ف��اف ،وطفح ًا جلدي ًا ،و�آالم��� ًا منت�شرة وت��ورم املفا�صل ،وغثيان ًا
ومغ�ص ًا وعط�س ًا ،و�سيالن يف الأنف" ،حيث يُعد املر�ض من الأمرا�ض
املعدية �سريعة االنت�شار.

 200إصابة بجدري القرود في  20دولة
جنيف ـ وا�س

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية وجود  200حالة �إ�صابة بجدري القرود يف
 20دولة وقد تتزايد يف الأيام املقبلة .
وقالت مديرة ق�سم الأوبئة باملنظمة الدكتورة �سيلفي بريان �أمام جمعية
ال�صحة العاملية� :إن �أولوية اال�ستجابة يف الوقت احل��ايل هي املراقبة
واحتواء االنت�شار يف البلدان التي مل ي�صلها الفريو�س ور�صد حاالت
الإ�صابة ،م�شرية �إىل �أن هناك عدم يقني حول مدى انت�شار املر�ض حتى
الآن �أو مدى انت�شاره يف امل�ستقبل وما �إذا كان هذا االنت�شار �سيتوقف،
داعية البلدان لالحتياط والك�شف ال�سريع عن الإ�صابات عرب اختبار تفاعل
البوليمريات املت�سل�سلة بي �سي �آر  .و�شددت على �أهمية تبادل الدول
للبيانات مع املنظمة حتى تكون اال�ستجابة من�سقة ،و�ضمان الو�صول

العادل يف �أنحاء العامل للقاحات والأدوية امل�ضادة للفريو�س ،داعية �إىل
تفادي و َْ�صم امل�صابني والهلع يف املجتمعات ،كما طالبت بعدم فر�ض قيود
على ال�سفر ال��دويل ،و�أهمية حماية العاملني ال�صحيني وتوفري معدات
الوقاية ال�شخ�صية لهم وتطهري الأ�س ّرة  .و�أو�ضحت �أن هناك العديد من
الأ�سئلة دون �إجابات حول ج��دري القرود وي�صعب تقييم املخاطر يف
الوقت احلايل ،و�أن هذا االنت�شار غري عادي حيث يتم عادة الإب�لاغ عن
عدد قليل جدا من الإ�صابات يف  9بلدان �أفريقية ّ
يتوطن فيها املر�ض .
ّ
و�أ�ضافت �أن حتليل املتوالية اجلينية للفريو�س املنت�شر حاليا �أكد اختالفه
ّ
املتوطن فيها الفريو�س ،و�أن منظمة
عن ال�ساللة امل��وج��ودة يف ال��دول
ال�صحة العاملية تعمل م��ع املنظمة الدولية ل�صحة احل��ي��وان ومنظمة
الزراعة والأغذية الفاو ملعرفة املزيد عن الفريو�س.

الصحة :حساسية الغبار تلهب الجيوب األنفية

الريا�ض -البالد

�أو�ضحت وزارة ال�صحة ،عدد ًا من الأعرا�ض ال�شائعة حل�سا�سية الغبار
وكيفية التعامل معها يف حال الإ�صابة بها ،حيث تزامن ذلك مع حتذيرات
املركز الوطني للأر�صاد من ا�ستمرار ت�أثريات الرياح الن�شطة على بع�ض
املناطق .وبيّنت ال���وزارة� ،أن ح�سا�سية الغبار هي ردة فعل حت�س�سية
من اجل�سم جت��اه امليكروبات امل��وج��ودة يف موجات الغبار ،مو�ضح ًة
�أن �أعرا�ض ح�سا�سية الغبار؛ تتمثل يف التهاب احلبوب الأنفية املزمن،
والإ�صابة بنوبات الربو ال�شديدة .ولفتت �إىل �أن تعر�ض بع�ض الأ�شخا�ص
للغبار قد يتطلب رعاية طبية طارئة ،داعي ًة �إىل الت�أكد من تنظيف املنزل
ب�شكل جيد من �آثار الغبار خا�صة غرف النوم والأغطية والفر�ش.
و�أ�صدر املركز الوطني للأر�صاد ،تنبيهات جديدة بتعر�ض عدد من املناطق
خا�صة الق�صيم وحائل لرياح ن�شطة و�أتربة مُثارة خالل ال�ساعات القادمة،

على �أن ي�صاحبها تدن يف مدى الر�ؤية .كما �أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س،
عن ت�سجيل � 408إ�صابة جديدة بفريو�س ك��ورون��ا ،خ�لال ال��ـ� 24ساعة
املا�ضية؛ ما يرفع �إجمايل الإ�صابات �إىل  766,196حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة ال�صحة –عرب موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد -19
تعاف جديدة من الفريو�س ،لت�صل �إجمايل
�أن��ه مت ت�سجيل  413حالة ٍ
حاالت ال�شفاء �إىل  750,645حالة .و�أ�ضافت الوزارة� ،أنه مت ت�سجيل 3
حاالت وفاة ،لي�صل �إجمايل حاالت الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى
الآن� ،إىل  9143حالة .وتابعت الوزارة� ،أن عدد جرعات لقاحات كورونا
املعطاة يف اململكة بلغ حتى الآن ( )65,604,709جرعة ،بجميع املناطق
واملحافظات .و�أعلنت وزارة ال�صحة ،يف وقت �سابق ،عن البدء يف �إعطاء
اجلرعة التن�شيطية الثانية للفئة العمرية من  50عاما فما فوق ملن يرغب،
وذلك بعد �إمتام � 8أ�شهر من �أخذ اجلرعة التن�شيطية الأوىل.

استعراض القيمة
المضافة لثمرة "البرشومي"
الطائف ـ البالد

ا���س��ت��ع��ر�َ��ض��ت وزار ُة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة
مب��ح��اف��ظ��ة ال��ط��ائ��ف خ��ل�ال ل���ق���اء ن��ظ��م��ت��ه �أم�����س
بعنوان (القيمة امل�ضافة من ثمار التني ال�شوكي
"الرب�شومي") العديد من الإح�صاءات والتعريفات
وامل���ع���ل���وم���ات ال��ع��ام��ة ح����ول ال���ت�ي�ن ال�����ش��وك��ي "
الرب�شومي "وعر�ض �آالت ال�صناعات التحويلية
وط��رق ا�ستخدامها يف ا�ستخال�ص القيم امل�ضافة
لهذه الثمرة؛ مبا يحقق عائد ًا مالي ًا �أكرب للمزارعني
بح�ضور عدد كبري من جمتمع الطائف الزراعي.
وع���� َّرف ال��ل��ق��اء م��زارع��ي ال��ط��ائ��ف ب���أه��م م�صادر
حم��ا���ص��ي��ل اخل�������ض���روات ب��امل��م��ل��ك��ة ،والأه������داف
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��زراع��ة ال��ت��ي تركز
على ا�ستدامة امل��وارد الطبيعية والأم��ن الغذائي
والإ�سهامات االقت�صادية.
و�أو�ضحَ مدي ُر مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة
املهند�س هاين القا�ضي �أن مثل هذه اللقاءات ت�أتي
من منطلق حر�ص ال��وزارة على التعريف ب�إحدى
ال��ط��رق احل��دي��ث��ة يف متكني التقنية يف �صناعة
مكونات م�ضافة للتني ال�شوكي؛ ليكون �أمنوذج ًا
حي ًا لإمكانية تطبيق التقنية احلديثة يف اال�ستفادة
من �إنتاج الكثري من القيم امل�ضافة لكل املنتجات
الزراعية.
اجل��دي��ر بالذكر �أن حمافظة الطائف تعد �أر���ض�� ًا
زراعي ًة خ�صب ًة متتاز بوفرة يف �إنتاج املحا�صيل
الزراعية ط��وال العام؛وهذا ما جعلها يف مقدمة
امل��دن ال��زراع��ي��ة على م�ستوى امل��م��ل��ك��ة�،إ ْذ ت�شته ُر
ب��ال��ك��ث�ير م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة و�أب����رزه����ا "
الرب�شومي"؛ �إذ يقدر �إنتاجه الذي يبد�أ يف �شهر
يوليو من كل عام بحوايل  1200طن.
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الكتابة على اجلدران ..تشويه للمشهد احلضاري
البالد ـ مرعي ع�سريي ـ جنود النهدي
يف الع�صور القدمية كانت الكتابة على اجلدران ،من مظاهر احل�ضارة ،ومعلما من معامل تطورها ،ي�ستدل بها علماء الآثار على تاريخ الفرتة التي تعود �إليها مكت�شفاتهم ،لكنها حتولت يف
وقتنا احلايل� ،إىل ظاهرة �سلبية ،ت�شوه حوائط املرافق العامة بعبارات ع�شوائية؛ كونها ممار�سة فردية لي�ست لها داللة رمزية معبرّ ة وح�سب ،بل كممار�سة ي�شوب معظمها اخلط�أ كونها
تنبع عن ع�شوائية �إن�سانية بحجة التعبري عن النف�س من خالل الكتابة على جدران الأماكن العامة واخلا�صة بدون وعي ُيدرك مدى �أهمية االهتمام بنظافة املكان العام ،وما عزز ذلك الت�صرف
عدم االهتمام بتوعية الفئة التي متار�س الكتابة اجلدارية التي يغلب عليها ال�شباب.

تأصيل وزيادة الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع

يف ه��ذا ال�سياق� ،أو��ض��ح الدكتور عبد الله �سليمان
�آل ه��ادي امل�ست�شار التعليمي �ساب ًقا �أن الكتابة على
اجل ��دران ُت�ع��د ظ��اه��رة م��ن ال�ظ��واه��ر احلديثة التي
خا�صة فئة ال�شباب،
�شاعت بني غالبية الأ�شخا�ص
ّ
وهي تعرب عن ُمنحدر �سلوكي �سيئ يتم اتخاذه يف
بع�ض املواقف ،وهذه ال�سلوكيات مل ت� ِأت من فراع بل
هُ ناك جمموعة من الأ�سباب التي تك ُمن خلفها .هذه
الأ�سباب قد تتعلق باجلوانب النف�سية لل�شخ�ص �أو
االجتماعية �أو الأدبية ،ومهما كانت العوامل وا ُ
حلجج
التي تقف خلف ذلك ،ال مُيكن ت�صنيف هذه الظاهرة �إال
�أ ّنها ظاهرة خطرية وغري الئقة ،ولها العديد من الآثار
ال�سلبية على الفرد وجمتمعه.

دراسة الحالة
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح امل��ر��ش��د ال�ط�لاب��ى حم�م��د �أح�م��د
القي�سي ،بقوله :ال مُيكن اعتبار ظاهرة الكتابة على
اجل��دران من الظواهر الب�سيطة ،بل يجب الإ�سراع
باتخاذ جميع املحاذير واالحتياطات الالزمة لإيقاف
هذه الظاهرة ومنعها ب�شتّى الطرق ،ومن املمكن عالج
هذه الظاهرة من خالل قيام جميع اجلهات امل�س�ؤولة
يف ال �دّول��ة خ��ا�ّ��ص� ًة اجل�ه��ة ال�ترب��وي��ة ،ب��درا��س��ة هذه
الظاهرة من جميع جوانبها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد كا ّفة
املناطق والأحياء التي ُيكتب على جدرانها با�ستمرار،
وو�ضع خطة ُمنا�سبة ملتابعة تلك الظاهرة اخلطرية.
يجب على امل�شرفني ال�ترب��وي�ين ق�ي��ام جمموعة من
احل �م�لات ،وم��ن خاللها يتم توعية ط�لاب امل��دار���س
بخطورة ذلك ،بالإ�ضافة �إىل حث املُعلمني على تعليم
ال� ّ�ط�لاب وتب�صريهم بالأ�سلوب ال�ترب��وي املُنا�سب.
يجب على املر�شد الطالبي يف املدر�سة �إع��داد ُخطة
يكون هدفها الأ�سا�سي توعية املجتمع املدر�سي بف�ضل
التعاون و�أهميته ،وذل��ك من �أج��ل احل��د من ظاهرة
الكتابة على اجلدران من جميع جوانبها .العمل على
تكثيف اجلهود بني �أبناء احلي الواحد على �ضرورة
طالء جميع الكتابات املوجودة على اجلدران واملرافق
العامة .غر�س روح الوطنية وال��والء واالنتماء لدى
الطالب حتديدًا ،وتعليمهم � َّأن نظافة الوطن وممتلكاته
هي مبثابة تعبري عن ُحب الوطن.

سلوك خاطئ
من ناحيته� ،أو�ضح حممد �شاهر �أبو �صالم� ،أحد قادة
املدار�س القدامي بع�سري ،والذي عا�صر عدة �أجيال عن
هذه الظاهرة بقوله :هي �إحدى الظواهر التي انت�شرت
ب�صورة كبرية بني عدد �ضخم من الأفراد ،وبالأخ�ص
يف الفرتة العمرية التي متتد من بداية الطفولة حتى
نهاية املراهقة ،ومن املمكن �أن تالزم الإن�سان لفرتة
طويلة من الزمن يف حال عدم تواجد توجيه ب�شكل
�صحيح له؛ حتى يقوم بتعديل ذلك ال�سلوك اخلاطئ.
ومن التعريفات الأخرى التي مت ذكرها لتلك الظاهرة
�أن �ه��ا �أ� �س �ل��وب ي�ستخدمه ال �ف��رد للتعبري ع��ن حالته
النف�سية ،ويعتمد ف�ي��ه ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام الأق �ل�ام �أو
الكلمات املعربة عن ال�شيء الذي يرغب يف تو�صيله
للآخرين� ،أو من خالل كتابة جمل عن طريق ا�ستخدام
الأل��وان ،وم��ن املمكن �أي�ضا �أن يقوم باالعتماد على
الر�سم ك��أح��د الو�سائل ال�ت��ي ت�ساعده يف �أن يقوم
بتو�صيل تلك الأفكار �إىل �أك�بر عدد من الأ�شخا�ص،
وبالتحديد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ال يتفهمون طريقة
الكتابة امل�ستخدمة على اجلدران.

اضطراب سلوكي
املحامي فار�س بندر ع�سريي ،يرى �أن الظاهرة ناجتة
عن ا�ضطراب �سلوكي لدى من يقوم بهذا الفعل ،وهو
ما يدفع البع�ض للقيام بهذا ال�سلوك ،م�ؤكد ًا �أن املنظر

حث المُعلمين على
تبصير ّ
الطالب باألسلوب
التربوي المُناسب

خالد �شربتلي

عبدالرحمن بن حمفوظ

العام يكون �سيئ ًا و�أن الكتابة على اجل��دران متثل
�شك ًال غري تربوي وغري �أخالقي ،و�أنه من العيب على
جمتمعنا �أن يحتوي على مثل تلك الظواهر الغريبة
ال�سيئة ،و�أن الكثري منها خاد�شة للحياء ي�ضر املجتمع
ويجعلنا ن�شمئز من فعلته .وقال :يف كل الأحوال من
يفعل ذلك فهو �إن�سان غري �سوي.
وي �� �ض �ي��ف� :إن م��ن ي�ك�ت�ب��ون ع �ل��ى ج� ��دران ال�ب�ي��وت
واجلدران يرتكبون جرمية التعدي على �أمالك الغري
وه��ي جرمية ال ميكن ال�صمت �أمامها ،وللأ�سف كل
الكتابات التي تكتب على جدران تلك البيوت ال تخلو
من تع�صب ل�شيء ما؛ كالنادي الذي يحبه �أو غريها
م��ن الأ� �ش �ك��ال ال�ت��ي ميكن �أن ت��وق��ع ال�شخ�ص حتت
امل�س�ؤولية؛ نتيجة تعديه على حقوق و�أم�لاك غريه،
وهو �سلوك م�شوه للمنظر العام.

حالة نفسية

"حممد البقمي" املتحدث الر�سمي لأمانة جدة� ،أو�ضح

رباب املعبي

�أن��ه يتم معاجلة امل��و��ض��وع �ضمن ب��رن��ام��ج حت�سني
امل�شهد الب�صري ،فيما �أو�ضحت الدكتورة �سوزان
نعيم �سنبل� -أخ�صائية ومعاجلة نف�سية �أن الدافع
الأ�سا�سي املحرك لهذه الظاهرة هو احلالة النف�سية
للفرد ،ويرتبط ب�شكل كبري بالبيئة املحيطة له ،حيث
يعتقد ال�شخ�ص الذي ميار�س هذه الظاهرة �أنه ينف�س
عن بع�ض الأحداث واملواقف.
ولعالج ظاهرة الكتابة على اجلدران توج ُد جمموع ٌة
من ال� ُ�ط��رق التي ت�ساعد يف معاجلة ظاهرة الكتابة
على اجل� ��دران ،م��ن �أه� ّم�ه��ا� :إع ��ادة توجيه الأف ��راد،
وم�ساعدتهم على التخل�ص من ه��ذه ال�ع��ادة ال�سيئة
دور املدر�سة ،وامل�ؤ�س�سات
من خ�لال االعتماد على ِ
التعليم ّية يف التعريف ب�سلبيات ظاهرة الكتابة على
اجل��دران ،وتوفري العالج الت�أهيلي املُنا�سب للأفراد
ُ
ترتبط
الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�س ّية ،التي
ا�ستخدام
بال�سلوك ال�ع��دائ��ي ال��ذي ق��د يعتم ُد على
ِ
الكتابة على اجل��دران كو�سيلةٍ خاطئةٍ للتعبري عن

تصرف غير الئق
ينطوي على سلبيات
عديدة
طالء جميع الكتابات
الموجودة على الجدران
والمرافق العامة
النف�س ،وم�ساعدة الأط�ف��ال على التخل�ص من عادة
الكتابة على اجلدران ،عن طريق توفري و�سائل بديلة
لهم حتّى يتمكنوا مِ ن الكتابة ،والر�سم عليها كالدفاتر،
والأوراق.
من الطبيعي �أن ت�ضع البلديات حول العامل الكثري
من العقوبات الت�أديبية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،ولكن

تحليل ودراسة اجتماعية
�ضرورة تعريف الطالب يف جميع مراحل التعليم باحلفاظ على املمتلكات العامة واخلا�صة وتب�صريهم ب�أهميتها ،ف�ضال
عن �ضرورة توعية الطالب و�أولياء �أمورهم بالآثار املرتتبة على الإ�ساءة والعبث والتعدي على املرافق العامة من الناحية
املادية واالقت�صادية ،عالوة على غر�س وت�أ�صيل وزيادة الوعي بثقافة العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي لدى �أفراد املجتمع ب�صفة
عامة وال�شباب ب�صفة خا�صة ،و�إك�سابهم �أخالقيات و�سلوكيات العمل التطوعي.
كما �أن هذه الظاهرة حتتاج �إىل التحليل والدرا�سة االجتماعية والنف�سية ،لأن ال�سلوك �أحيان ًا يكون �سلوك ًا عدائي ًا �ضد الآخرين
و�أحيان ًا يكون عبارة عن التعبري عن �إحباطات يعي�شها ال�شاب الذي قام بالكتابة على اجلدران� ،سواء كانت كتاباته مقبولة �أو
مرفو�ضة ،كما يجب �ضرورة تعاون الأ�سرة واملدر�سة لعالج �سلوكيات الكتابة على اجلدران وممار�ستها.

�أف�ضلها ما ك��ان ب�إ�صالح ال�ضرر القائم ،ومثال ذلك
�إع��ادة ط�لاء اجل��دران من جديد واال�ستعانة ببع�ض
مواهبهم يف �إعادة تزيني املباين واجلدران يف بيئتهم
املحيطة ،وبذلك نكون قد علمناهم ب�صورة عمليه �أكرث
ورفعنا قيمة خدمة املجتمع لديهم.

إزالة الضرر

امل�ست�شار القانوين " ق�صي حممد �أديب" �أو�ضح
�أنه مبوجب قرار وزير الداخلية رقم ( )٩٤٦وتاريخ
٢٨/١/١٤٤١ه� �ـ املت�ضمن ج��دول ت�صنيف خمالفات
الئحة ال��ذوق ال�ع��ام وال�غ��رام��ات امل�ح��ددة لكلٍ منها،
يعاقب كل من يقوم بالكتابة �أو الر�سم � -أو ما يف
حكمهما  -على و�سائل النقل وعلى ج��دران الأماكن
العامة �أو من مكوناته �أو من موجوداته دون ترخي�ص
بغرامة قدرها ( )100ريال لأول مرة ويف حال التكرار
( )200ريال ،ويجب على كل خمالف تغطية تكاليف
الإ���ص�ل�اح و�إزال � ��ة الأ�� �ض ��رار ال�ن��اج�م��ة ع�ل��ى �أي من
املخالفات .ويحق لكل مت�ضرر من املخالفة املطالبة
باحلق اخلا�ص ،ويف حال تعدد مرتكبي املخالفة يتم
�إيقاع الغرامة املقررة على كل خمالف على حدة.
الفنانة الت�شكيلية "مي�ساء م�صطفى ،ترى �أن ت�سويد
اجل��دران مبثابة ت�شويه للم�شهد احل�ضاري ويجب
تكري�س احل�م�لات م��ن �أج��ل التوعية؛ لأن مثل هذه
الكتابات الع�شوائية ت�شوه امل�شهد احل�ضاري للمدن.

اقتصاد
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مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)
فجر الصحافة السعودية

�إن العامل يتحول ..

زين �أمني

الطريق المسدود ..
عندما ي�صل العميل �إىل طريق م�سدود ،يكون ال�سبب هو فريق
عملك ال��ذي �أو�صلهم �إىل ه��ذه النهاية امل���ؤمل��ة ،وهنا ي�أتي دورك
كرئي�س للمن�ش�أة يف �أن جتعل الطريق مفتوحا على ال��دوام �أمام
العمالء.
لقد تغري الزمن ،ولكن معاناتنا مع امل�شاكل ال زالت كما هي عليه،
وخ�صو�صا يف خدمات العمالء� .سلوك املوظفني تغري ؛ حيث كان
املوظف يق�ضي حياته الوظيفية يف �شركة واح��دة وعمل واحد،
ولكن الأو�ضاع تغريت الآن ب�شكل جذري نتيجة عدة عوامل منها؛
تطور التكنولوجيا ،وتغريت ذهنية املوظفني بالن�سبة للوالء
املطلق للمن�ش�أة ،والآثار ال�سلبية التي تركتها جائحة كورونا على
�أ�سواق العمل و�أمناطه؛ حيث انتقل �أداء الأعمال من املكاتب �إىل
املنازل وعن بعد .وبذلك تفتحت �آفاق عالية جديدة للأعمال.
العالقة تغريت وحتولت بني كل من العاملني وال�شركات ،فبعد
�أن كانت عالقة م�ستمرة و�أب��دي��ة� ،أ�صبحت الآن عالقة م�ؤقتة
وعابرة تربطها �أوا�صر امل�صلحة الآنية لكال الطرفني .وهذا يعني
�أن املوظف ي�ستطيع �أن يعمل على �إجن��اح ال�شركة �أو �إف�شالها
وخروجها من ال�سوق.
ونق�صد باخلروج من ال�سوق يف خدمات العمالء �أن البوابة
مكتوب عليها( ال� ..أو )NOردا على �أ�سئلة العمالء ،بدال من �أن
تعمل ال�شركات على برجمة عقول وقلوب موظفيها كي يقولوا
للعمالء (نعم  ..وبكل �سرور و�صدق) وبال�ضرورة يعني ذلك �أن
املوظف لديه ال�صالحيات وامل��ه��ارات حلل �أي م�شكلة يواجهها
العميل ،و�أن يكون را�ضيا وممتنا لل�شركة وموظفيها .و�أي�ضا يعني
ذلك �أن قادة املن�ش�أة �أنف�سهم يجب �أن يربجموا عقولهم و�أل�سنتهم؛
لتكون �إجاباتهم لطلبات موظفيهم وعمالئهم هو التجاوب ال�صادق
وت�أكيد ذلك بعبارات( نعم ..بكل ت�أكيد) .وهذا يتطلب �أن ت�صمم
برامج تدريب املوظفني ليكون حمورها هو الردود الإيجابية بديال
عن الإج��اب��ات ال�سلبية التي تقفل �أب��واب الأم��ل يف حل م�شكالت
العمالء .كل ذلك ميكن حتقيقه عن طريق ت�صميم حوارات ومواقف
متثيلية؛ ت�صنع عبارات و�إجابات وردودا �إيجابية لأ�سئلة وطلبات
العمالء وا�ستف�ساراتهم املبا�شرة� ،أو عن طريق الهاتف �أو املواقع
الإلكرتونية� .إنها مهمة لي�ست �صعبة �أو م�ستحيلة ،ولكنها حتتاج
�إىل �إ�سرتاتيجيات تنعك�س على حمتويات املناهج التدريبية التي
ت�صقل مهارات التحدث ب�إيجابية.
�صحيح �أن العمالء لي�سوا على حق دائما ،ولكن لهم كل احلق يف
�أن يطالبوا بالتعامالت الإيجابية ،وفتح �أبواب الأمل يف خدمات
العمالء ،وهذا يتطلب جهدا ومهارة من موظفي خدمات العمالء،
كما يجب �أن يكونوا على درج���ة عالية م��ن التفاعل الإن�ساين
والتعاطف مع متطلبات واحتياجات العمالء.

 800جمعية لمشاريع
البيع على الخارطة

الريا�ض -البالد

�أعلن برنامج "مٌالك" خالل م�شاركته يف معر�ض م�سكن العقاري -املقام
حالي ًا يف الريا�ض -اعتماده �أكرث من  800جمعية مالك مل�شاريع البيع
على اخلارطة ،بعد احل�صول على املوافقات الالزمة لت�أ�سي�س اجلمعيات
وتعيني امل��ط��ور رئي�س ًا للجمعية ،وذل��ك م��ن خ�لال عقود البيع املرفقة
بنموذج الإف�صاح الذي يحتوي على ا�سم اجلمعية وا�سم الرئي�س ومدير
العقار ومبلغ اال�شرتاكات املقرتحة وبيانات الوحدة العقارية.
و�أو���ض��ح الربنامج يف بيان �صحفي �أن ال��ه��دف م��ن اعتماد جمعيات
البيع على اخلارطة هو حفظ حقوق امل�ستفيدين من منتجات البيع على
اخلارطة ،وتعزيز الثقة بهذه املنتجات ،لكي يكون املالك اجلديد على
دراي��ة كاملة بالوحدة ال�سكنية والتزاماتها من ر�سوم اال�شرتاكات �إىل
مدير العقار ورئي�س اجلمعية والقرارات الأخرى املتعلقة بالوحدة� ،إذ
كان امل َّتبع يف ال�سابق هو �إن�شاء اجلمعية بعد ا�ستخراج �صكوك امللكية،
مما يت�سبب يف فراغ بني خروج املطور وت�أ�سي�س اجلمعية من املالك،
وذلك لطبيعة هذه امل�شاريع وتفاوت ت�سليم الوحدات فيها وعدم وجود
�إلزامية الت�سجيل يف اجلمعية ،مما ي���ؤدي �إىل تعرث �إن�شاء اجلمعية
وتفعيلها بال�شكل ال�صحيح.
و�أكد الربنامج �أنه يف حال عدم الإف�صاح عن املعلومات الالزمة من قبل
املطور العقاري مل�شاريع البيع على اخلارطة ،ف�إن للم�شرتي احلق يف
ف�سخ عقد البيع خالل  30يوم ًا تبد�أ من تاريخ توقيعه� ،أو من تاريخ العلم
بتلك املعلومات �إذا كانت جوهرية وترتب على �إخفائها �إحلاق �ضرر به
�أو عدم �صالحية الوحدة العقارية املفرزة لالنتفاع بها يف الغر�ض الذي
ا�شترُ يت من �أجله ،وال يتحمل امل�شرتي �أي تكاليف نا�شئة عن ف�سخ العقد،
وذلك بنا ًء على الفقرة الثانية من املادة ال�ساد�سة يف النظام.
وي�أتي هذا العمل الت�شاركي بني جمعية مالك واملبادرات الأخرى لتي�سري
اعتماد وتفعيل جمعيات املالك مل�شاريع البيع على اخلارطة للعقارات ،مبا
ي�ضمن حفظ احلقوق وح�سن االنتفاع ،ويعزز ثقافة التعاي�ش امل�شرتك.
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 % 400ارتفاع التدفقات..الفالح:

مليار ريال حجم االستثمارات في السعودية

منصة للصادرات وسالسل اإلمداد للحاجات العالمية

الريا�ض  -البالد

ت�سهم ا�سرتاتيجية اال�ستثمار يف منو االقت�صاد الوطني
وتنويع م�صادره ،مبا يف ذلك رفع �إ�سهام القطاع اخلا�ص
يف الناجت املحلي الإجمايل �إىل  ،% 65وتعزيز اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر لت�صل �إ�سهاماته �إىل  % 5.7من الناجت
املحلي الإج��م��ايل ،وزي��ادة ن�سبة ال�صادرات غري النفطية
من � % 16إىل  % 50من �إجمايل الناجت املحلي غري النفطي،
وتقدُّم اململكة �إىل �أحد املراكز الع�شرة الأوائ��ل يف م�ؤ�شر
التناف�سية العاملي.
وب�أرقام طموحة تعك�س الثقة العالية يف قوة االقت�صاد
ال�سعودية � ،أكد وزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح� ،أن
اال�ستثمارات ال�شاملة يف اململكة بلغت  900مليار ريال
بنهاية العام املا�ضي.
وقال على هام�ش منتدى االقت�صاد العاملي يف دافو�س� :إن
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي ت�ضاعفت �أربع مرات منذ بداية
الر�ؤية حتى العام املا�ضي لتبلغ  72مليار ريال ،الفتا �إىل
�أن الواليات املتحدة ت�ستحوذ على احل�صة الأكرب من هذه
اال�ستثمارات؛ حيث �إنها الأه��م كم ًا ون��وع�� ًا يف قطاعات
خمتلفة  ،م�شريا �إىل �أن هناك ا�ستثمارات �أخرى من اليابان
و�أوروبا و�شرق �آ�سيا.
و�أو�ضح املهند�س الفالح� ،أن قطاع الطاقة ب�شكل عام يعترب
قطاعا جاذبا لال�ستثمارات� ،إ�ضافة �إىل البرتوكيماويات،
ف�ضال عن قطاع الطريان والدفاع ،م�شريا يف الوقت نف�سه

�إىل �أن قطاع التعدين جاذب جدا ،لكنه اليزال يف بدايته.
و�أكد �أن اململكة �سوق واعد وجزء من �سوق �أكرب �إقليمي
مع دول جمل�س التعاون ،مبينا �أن الفر�صة الأكرب لي�ست
توطني وا�ستبدال ال���واردات مع �أهميتها ،لكن �أن تكون
اململكة من�صة ل��ل�����ص��ادرات ،ح��ي��ث �إن �إح����دى م��ب��ادرات
ا�سرتاتيجية اال�ستثمار ،هي �إط�لاق �سال�سل الإم��داد من
ال�سعودية للحاجات العاملية.

ولفت الفالح �إىل �أن املناطق احلرة هي جزء من ا�سرتاتيجية
اململكة ،م�ؤكدا حر�ص ال�سعودية على �أن �أي مناطق حرة
تطلق� ،ستكون ب�أعلى درجات االلتزام بالأنظمة الدولية مبا
فيها الأنظمة ال�ضريبية  ،م�ؤكدا �أن اململكة من �أعلى الدول
يف معايري ا�ست�ضافة ر�ؤو���س الأم��وال ،وم�شددا على �أنها
لي�ست مالذا للأموال الهاربة وغري معروفة امل�صدر.
ويهدف نظام اال�ستثمار �إىل جذب اال�ستثمارات املبا�شرة

وتعزيز البيئة اال�ستثمارية وحفظ حقوق امل�ستثمر وزيادة
ثقته باال�ستثمار يف اململكة عن طريق تي�سري �إج���راءات
دخ���ول اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ب��ا���ش��رة وح��م��اي��ت��ه��ا ،وامل�����س��اواة
يف املعاملة ب�ين امل�ستثمر املحلي والأج��ن��ب��ي ،وحتديد
حقوق امل�ستثمر والتزاماته ،ودعم مبد�أ احلياد التناف�سي
والإن�صاف و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص يف معاملة اال�ستثمارات
املبا�شرة التي يقوم بها م�ستثمرو القطاعني العام واخلا�ص.

 7اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير

 5صناديق عقارية توفر  5آالف وحدة سكنية

الريا�ض  -البالد

�أطلق وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن
عبدالله احلقيل معر�ض م�سكن العقاري بالريا�ض  ،ورعى
توقيع  7اتفاقيات بني وكالة التطوير العقاري بالوزارة
وعدد من �شركات التطوير العقاري ،و�إطالق � 5صناديق
عقارية توفر نحو � 5آالف وحدة �سكنية.
وقال يف كلمته االفتتاحية� :إن املعر�ض يعد �إ�ضافة مميزة
ونوعية للعمل التنموي االجتماعي واالقت�صادي يف اململكة،
مب�شاركة وا�سعة من �شركاء النجاح يف القطاع العقاري،
يف فعالية تواكب النه�ضة االقت�صادية واالجتماعية التي
تعي�شها اململكة؛ �سعي ًا لتحقيق م�ستهدفات برنامج الإ�سكان
بالو�صول لن�سبة متلك للم�سكن تبلغ .%70
و�أك��د �أن القيادة تقدم الدعم الكبري واملتابعة امل�ستمرة
للقطاع العقاري ،مذلل ًة كل ال�صعوبات التي تواجه القطاع؛
لي�ؤدي دوره يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،لي�صبح
قطاع ًا نوعي ًا يف تعامالته وخدماته ،يرتبط بعوامل متعددة
يف التنمية امل�ستدامة.
نَّ
وب�َّي� احل��ق��ي��ل� ،أن وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ�سكان عملت من خالل العديد من التنظيمات والربامج
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري؛ بو�صفه �أح���د �أه��م
القطاعات �إ�سهاما يف ال��ن��اجت املحلي ،وم��ن �أب���رز رواف��د
التنمية االقت�صادية للدول ،ف�ض ًال عن دعم قطاع الإ�سكان
وتنظيمه ورفع معدالت العر�ض وحتقيق التوازن الأمثل

الحقيل :رفع معدالت العرض
لتوازن السوق العقارية

يف ال�سوق املحلية ،مبا يحقق تطلعات
الأ�سر ال�سعودية ورغباتهم.
و�أ�شار �إىل �أن العا�صمة الريا�ض مقبلة
ع��ل��ى ت��غ��ي�يرات ك��ب�يرة �ستجعلها �أك�ثر
امل����دن من����و ًا م���ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية؛ لذا تبذل ال��وزارة جهود ًا
ك��ب�يرة ل��زي��ادة امل��ع��رو���ض ال��ع��ق��اري من
الوحدات والأرا�ضي ال�سكنية اجلديدة؛
للإ�سهام ب�شكل كبري يف تغطية الطلب
احلايل وامل�ستقبلي على امل�ساكن بحلول
العام .2030
وذك��ر �أن املعرو�ض ال�سكني اجلديد يف مدينة الريا�ض
خ�لال ع��ام  2021بلغ م��ا ي��ق��ارب  61300وح��دة �سكنية،
باملقابل �أ�سهم برنامج �سكني يف خدمة �أكرث من � 100ألف
م�ستفيد مبدينة الريا�ض خالل الفرتة ( 2018حتى بداية
عام .)2022
و�أو���ض��ح �أن �أع���داد امل�صانع املرتبطة بالقطاع العقاري
ارتفعت بن�سبة ( )%31من �إجمايل امل�صانع يف اململكة،

وذل��ك بنهاية الربع الثالث من ع��ام  ،2021وبلغت ن�سبة
م�شاركة ر�أ����س م��ال امل�صانع املرتبطة بالقطاع العقاري
( )%28من �إجمايل ر�أ�س مال امل�صانع باململكة خالل املدة
نف�سها.
يف ال�سياق ،ي�شارك �صندوق التنمية العقارية يف معر�ض
"م�سكن العقاري" ،حيث ي�ستعر�ض براجمه ومبادراته
مل�ستفيدي "�سكني" ب��ال�����ش��راك��ة م��ع منظومة الإ���س��ك��ان
واجلهات التمويلية� ،إ�ضافة �إىل التعريف ب�آلية حوكمة

املنتجات التمويلية وال�سكنية ،وت�سليط ال�ضوء على
املنتجات ال�سكنية والتمويلية التي يقدمها ال�صندوق
مل�ستفيديه.
وعد الرئي�س التنفيذي ل�صندوق التنمية العقارية من�صور
ب��ن م��ا���ض��ي  ،م�����ش��ارك��ة ال�����ص��ن��دوق يف م��ع��ر���ض "م�سكن
العقاري" انعكا�س ًا ملا ت�شهده التنمية العمرانية ال�شاملة
يف اململكة من برامج ومبادرات �أ�سهمت يف ت�سريع وترية
متلك املواطنني ملنازلهم.

انتهاء مهلة الرسوم بمكة وجدة والدمام قريبا

"األراضي البيضاء" يستعد للمرحلة الثانية في مدن جديدة
جدة  -البالد

�أكد برنامج الأرا�ضي البي�ضاء قرب تطبيق املرحلة الثانية
من نظام ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء يف مكة املكرمة وجدة
وحا�ضرة الدمام ،م�شريا �إىل �أن املهلة النظامية لت�سجيل
الأرا�ضي يف املرحلة الثانية ملدينة الريا�ض �ستنتهي بعد
�أي��ام ،م�ضي ًفا �أن جميع م�لاك الأرا���ض��ي البي�ضاء الواقعة
داخ��ل النطاقات اجلغرافية للمدن التي يُطبق فيها ر�سوم
الأرا�ضي البي�ضاء مطالبني بت�سجيل �أرا�ضيهم عرب البوابة
الإلكرتونية ،الفتا �إىل ق��رب اكتمال الإج���راءات النظامية
الالزمة لإعالن بدء تطبيق املرحلة الثانية يف مدن جديدة.
وبح�سب الربنامجُ � ،سيتم ت�سجيل �أك َ
رث من  20مليون م2
من الأرا�ضي املطورة يف مدينة الريا�ض مل ي�سج ْلها مال ُكها
ومت ح�صرها بالتعاون مع الأمانات ووزارة العدل  ،متوقعا
�أن تتوفر قرابة � 60أل��ف قطعة �أر���ض مبتو�سط م�ساحات
 350م ،2ق��د تت�ضمن القطعة ال��واح��دة �أك�ث�ر م��ن وح��دة
�سكنية� ،أو قطع �أرا���ض مب�ساحات �أكرب ت�شمل جمموعات
�أكرث من الوحدات ال�سكنية بالبناء العمودي ،مبا ميكن �أن

 20مليون م 2مطورة في الرياض
توفر  60ألف قطعة

ي�ضخ مئات الآالف من ال��وح��دات ال�سكنية يف املعرو�ض
العقاري يف الريا�ض.
نَّ َ
وبي الربنامج خالل م�شاركته يف معر�ض م�سكن العقاري،
�أن الريا�ض ا�ستحوذت على الن�صيب الأك�بر من �إجمايل
الأرا�ضي اخلام (غري املطورة) امل�سجلة يف الربنامج من بني
املدن الأخرى؛ �إ ْذ �سجّ ل الربنامج نحو  100مليون م 2من
الأرا�ضي التي يجري تطويرها �أو حت�صيل الر�سوم عليها.
و�أو���ض��ح ال�برن��ام��ج �أن���ه يف ح��ال ان��ت��ه��اء مهلة الت�سجيل

للمرحلة الثانية يف الريا�ض يف  15يونيو 2022م� ،سيتم
ت�سجيل الأرا�ضي املر�صودة من قبل الربنامج� ،إ�ضافة �إىل
�إ�صدار خمالفة عدم ت�سجيل مبا ت�صل �إىل  %100من قيمة
الر�سم ،و�إ�صدار فاتورة الر�سم على الأر���ض ،م�ؤكد ًا على
دع��وت��ه ت�سجيل الأرا���ض��ي م��ن مالكها؛ ال��ت��زام�� ًا بالنظام،
ولتجنب خمالفة عدم الت�سجيل ،واال�ستفادة من اخلدمات
وال�شراكات مع اجلهات وال�برام��ج الأخ��رى التي توفرها
من�صة الأرا���ض��ي البي�ضاء ،وذل��ك ال�ستخراج الت�صاريح

والرخ�ص الالزمة لإحياء الأر�ض وتطويرها.
يذكر �أن برنامج الأرا�ضي البي�ضاء يهدف من خالل �أنظمته
ولوائحه �إىل زي��ادة املعرو�ض من الأرا���ض��ي املطورة مبا
يحقق ال��ت��وزان ب�ين العر�ض وال��ط��ل��ب ،وت��وف��ر الأرا���ض��ي
ال�سكنية ب�أ�سعار منا�سبة،وحماية املناف�سة العادلة،واحل ِّد
من االحتكار.
�أم��ا املرحلة الثالثة فحددت الأر����ض امل��ط��ورة التي تبلغ
م�ساحتها � 5آالف م 2ف�أكرث ملالك واحد �أو جمموعة مالك،
وجمموع الأرا�ضي املطورة ملالك واحد وتبلغ م�ساحتها 10
�آالف م 2ف�أكرث يف مدينة واح��دة ،وجميع املراحل ُتطبَّق
داخل النطاق العمراين الذي حتدده وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان.
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خالفات عميقة حد التصفية بصفوف الحوثي
كانغ يونغ لـ

 :الجهود الخليجية كفيلة بحل األزمة اليمنية

البالد  -حممد عمر

يتو�سع اخلالف داخل �صفوف ملي�شيا احلوثي االنقالبية
حلد ت�صفية قيادت عليا يف التنظيم� ،إذ ك�شف قيادي �سابق
يف امليلي�شات �أن���ه تلقى ر���س��ال��ة حت��ذي��ري��ة م��ن احلوثيني
تهدد باغتياله ،حممال �إي��اه��م امل�س�ؤولية كاملة يف حالة
ت�صفيته ،م���ؤك��د ًا �أن �أح��د قيادات احلوثي �أر�سل له مقطع
فيديو ،يت�ضمن حت��ذي��ره م��ن وج���ود ط��رف ث��ال��ث ي�ستغل
ال��و���ض��ع ل�لاع��ت��داء عليه .وق���ال رئي�س املكتب ال�سيا�سي
ال�سابق للحوثيني �صالح هربة على �صفحته الر�سمية على
ثان ،وال
"في�سبوك" خماطب ًا احلوثيني" :ال يوجد ال طرف ٍ
ثالث� ،أنتم الطرف الأول والثاين والثالث" ،م�شري ًا �إىل
حم��اول��ة قتل �سابقة طالته وال��دك��ت��ور عبد ال��ك��رمي جدبان
(برملاين حوثي اغتيل يف � ،)2013سارد ًا ق�صة حماولة قتله
مع جدبان عام ً 2008
قائال" :اقتحم احلوثيون منزلاً كان
ي�سكن به وطوقوه من كل جانب ،وكان حينها جدبان ً
�ضيفا
عنده ثم دخلوا وهم ي�شهرون �أ�سلحتهم يف وجهه فرف�ض،
وقالوا له :معنا توجيهات -كانت بح�سب كالمهم فيما بعد-
تت�ضمن اعتقال جدبان ،ف���إن رف�ض فاقتلوه ،ف���إن اعرت�ض
عليه (�أي �صالح ه�برة) فاقتلوهما معا" ،م�ضيف ًا" :هذا
الت�صرف مت مع برملاين ميتلك ح�صانة ومعروف ب��دوره،
وكان نازلاً من �صنعاء بر�سالة تت�ضمن وقف احلرب عليهم
 �أي احلوثيني  -ومع ذلك مل ت�شفع له عندهم تلك املواقففكيف بنا ال��ي��وم؟ هكذا يحول الفكر املتطرف �أتباعه �إىل
وحو�ش" .وتعي�ش ملي�شيا احلوثي انق�سامات حادة للغاية
منذ فرتة لي�ست بالق�صرية ،حيث دخلت قيادات يف خالفات
حادة مع نظرائهم يف اجلماعة الإرهابية منذ �سنوات بعد

�إق�صائهم م��ن جميع منا�صب اجل��م��اع��ة� ،ضمن �صراعات
الأجنحة املبكر داخل �صفوف ميلي�شيا احلوثي.
وبينما توا�صل امللي�شيا خروقاتها للهدنة الأمم��ي��ة� ،أك��د
جمل�س القيادة الرئا�سى يف اليمن ال��ت��زام �ضبط النف�س
جت��اه ه��ذه اخل��روق��ات ملا يخدم ا�ستمرار الهدنة الأممية،
وتخفيف املعاناة الإن�سانية التي فر�ضها احلوثيون ،وذلك
خالل اجتماع عقده املجل�س �أم�س (ال�سبت) ،لالطالع على

تقارير ب�ش�أن الو�ضع الع�سكري واالقت�صادي� ،إ�ضافة اىل
م�ستجدات املفاو�ضات اجلارية لإنهاء ح�صار امللي�شيات
احلوثية عن مدينة تعز ،واملحافظات الأخ���رى .وا�ستمع
جمل�س القيادة الرئا�سي �إىل تقرير من وزير الدفاع ،الفريق
حممد املقد�شي ،ح��ول خ��روق��ات امللي�شيا احلوثية للهدنة
الأمم��ي��ة على خمتلف اجلبهات ،ما �أدى �إىل �سقوط قتلى
وجرحى يف �صفوف اجلي�ش واملقاومة .و�أ�شار تقرير وزير

الدفاع �إىل �أن ملي�شيات احلوثي م�ستمرة بدفع املزيد من
م�سلحيها املغرر بهم اىل مناطق التما�س املختلفة .ويف هذا
ال�سياق ،جدد الت�أكيد جمل�س القيادة الرئا�سي على االلتزام
ب�ضبط النف�س �إزاء خ��روق��ات ملي�شيا احلوثي مبا يخدم
ا�ستمرار الهدنة وتخفيف الأو�ضاع الإن�سانية يف البالد� .إىل
ذلك ،قال ال�سفري ال�صيني لدى اليمن كانغ يونغ لـ"البالد"،
�إن ت�شكيل جمل�س القيادة الرئا�سي له �أهمية كبرية فهو

التظاهرات وعقوبات الحرس الثوري ترهقانه

تونس ..القضاء يمنع
قيادات إخوانية من السفر

نظام الماللي يغرق

تون�س  -البالد

طهران  -البالد

يغرق النظام الإيراين يف الأزمات املتالحقة التي
ع�صفت باتزانه ،وجعلته يرتنح على مقربة من
ال�سقوط ،فالتظاهرات املطالبة برحيل" رئي�سي"
واملنددة ب�سيا�سات املاليل الإرهابية يف املنطقة
�ش ّلته ،وف�شل مفاو�ضات النووي �أرعبه و�أرهقه،
وج��ع��ل��ه يف ح��ال��ة م��ن ال��ت��وه��ان ،ال ي���دري كيف
يخرج منها يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،فمع ا�ستمرار
االحتجاجات التي جابت خمتلف مناطق البالد
خالل الأ�سابيع الأخرية ،يرى تقرير �أمريكي �أن
تلك املوجة �ألقت ال�ضوء على ما تواجهه احلكومة
الإيرانية من حتدّيات.
املظاهرات التي خرجت اعرتا�ض ًا على ارتفاع
�أ���س��ع��ار ال��غ��ذاء وال�����س��ل��ع الأ���س��ا���س��ي��ة الأخ����رى،
تزامنت مع �أزمة عاملية نتيجة تداعيات العملية
الع�سكرية الرو�سية يف �أوك��ران��ي��ا ،وا�ستمرار
العقوبات الغربية املفرو�ضة على ط��ه��ران ،مع
توقف املباحثات الرامية لإحياء االتفاق النووي
الإي��راين ،غري �أنها �سرعان ما اكت�سبت منعطف ًا
�سيا�سي ًا يف كثري م��ن امل��ن��اط��ق ،خ�صو�ص ًا مع
الهتافات التي ردده��ا املتظاهرون �ضد حكومة
ً
و�صوال �إىل
الرئي�س الإي��راين �إبراهيم رئي�سي،
املر�شد الأعلى بقولهم" :املوت خلامنئي" ،طبقاً
لتقرير ن�شرته "وا�شنطن بو�ست" الأمريكية،
معتربة �أن �إج��راءات احلكومة جتاه املظاهرات

التي �أف�ضت عن �سقوط قتلى وجرحى وع�شرات
من حاالت االعتقاالت ،ع ّقدت املوقف �أكرث.
وقال التقرير� :إن احلكومة التي كانت ت�أمل �أن
ت����ؤدي املباحثات ب�ين �إي���ران وال��ق��وى الدولية
الكربى لإحياء االتفاق النووي والتخل�ص من
العقوبات ،وبالتايل حلحلة الأو���ض��اع ،وجدت
نف�سها �أم����ام ���س��ي��ن��اري��و �آخ���ر ت�ضمن ت��ده��ور ًا
اقت�صادي ًا حاد ًا نتيجة ف�شل املفاو�ضات.
و�شهدت �إي���ران م���ؤخ��را مظاهرات انطلقت من
مدينة اخلفاجية يف �شمال غربي الأهواز� ،سرعان
م��ا تو�سعت رقعتها يف امل��ح��اف��ظ��ات امل��ج��اورة
م��ن قبيل لور�ستان ،وج��ه��ارحم��ال وبختياري،
وكهكيلوية وب��وي��ر �أح��م��د .وه��ت��ف املحتجون
ب�سبب ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،بعد حذف
الدعم احلكومي عنها.
وي�����زداد ال��و���ض��ع ����س���وءًا نتيجة ل��ه��ب��وط �سعر

العملة الوطنية ،كما يع�صف الت�ضخم باالقت�صاد
الإيراين ،و�سط ف�ساد م�ست�ش ٍر مع فقدان خارطة
طريق وا�ضحة املعامل عقب توقف املفاو�ضات
ال��ن��ووي��ة يف فيينا ،والإب���ق���اء ع��ل��ى العقوبات
الأمريكية� .أما املحادثات النووية التي انطلقت
يف �أب���ري���ل  2021يف ال��ع��ا���ص��م��ة النم�ساوية،
مب�شاركة �أمريكية غري مبا�شرة ،فكانت قد توقفت
يف مار�س املا�ضي ،بعد ج��والت ماراثونية من
املباحثات بني الوفد الإي��راين والقوى الكربى.
ورغم التقدم الذي حققته ،مل تتو�صل حتى الآن
�إىل توافق ب�سبب تباين حول عدد من امللفات،
م��ن بينها ال��ع��ق��وب��ات وم��ل��ف احل��ر���س ال��ث��وري،
الذي يتحرك حماولاً تو�سيع وجوده البحري يف
املياه احليوية لإمدادات الطاقة العاملية ،حيث بد�أ
احلر�س -على ما يبدو -ببناء �سفينة دعم جديدة
�ضخمة بالقرب من م�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي،

بح�سب ما �أظهرت �صور للأقمار ال�صناعية.
و�أظ���ه���رت ���ص��ورة ع��ال��ي��ة ال���دق���ة� ،أن ال�سفينة
الإي���ران���ي���ة ال ت����زال يف ح��و���ض ب��ن��اء ال�����س��ف��ن،
وبجوارها مبا�شرة� ،إحدى الغوا�صات الإيرانية
الهجومية من "طراز كيلو" التي تعمل بالديزل،
تخ�ضع لعملية �إ����ص�ل�اح ���ش��ام��ل ،وف��ق��ا لوكالة
"�أ�سو�شييتد بر�س" .ومع انت�شار �صورة ال�سفينة
"�شهيد مهدوي" على الإن�ترن��ت ،زعمت وكالة
�أنباء فار�س ،القريبة من احلر�س الثوري ،ب�أنها
مدينة بحرية متنقلة ق���ادرة على �ضمان �أم��ن
اخل��ط��وط ال��ت��ج��اري��ة الإي��ران��ي��ة ،وك��ذل��ك حقوق
البحارة وال�صيادين الإيرانيني يف �أعايل البحار،
بينما يهدف هذا التحرك �إىل توفري قاعدة كبرية
وعائمة ميكن من خاللها ت�شغيل قوارب �سريعة
���ص��غ�يرة ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ر���س ،ن��ف��ذت يف ال�����س��اب��ق
انتهاكات واعتداءات بحرية.

يشكلون خطرا على المنطقة ..تقرير أممي:

المرتزقة يهددون أمن واستقرار ليبيا
طرابل�س  -البالد

ك�شف تقرير �سنوي خلرباء الأمم املتحدة حول ليبيا ،مت تقدميه
�إىل جمل�س الأمن� ،أن حظر الأ�سلحة الأممي على ليبيا املفرو�ض
منذ عام  2011ال يزال غري فعَّال ،م�شدد ًا يف الوقت عينه على �أن
وج��ود مرتزقة �أجانب ي�ش ّكل خطر ًا على �أم��ن املنطقة ،كما �أفاد
ب���أن دولاً �أع�ضاء يف الأمم املتحدة توا�صل انتهاكها مع �إف�لات
تام من العقاب ب�إر�سالها �أ�سلحة .و�أكد التقرير �أن الق�سم الأكرب
من الأرا�ضي الليبية ال يزال حتت �سيطرة جماعات م�سلحة ،وف ًقا
لوكالة "فران�س بر�س" ،معتربًا �أن �أن ا�ستمرار وجود مقاتلني
�أجانب و�شركات ع�سكرية خا�صة يف البالد ال يزال ي�شكل تهديدًا
خطريًا على �أمن ليبيا واملنطقة برمّتها ،متهم�صا مرتزقة جمموعة
فاغرن الرو�سية اخلا�صة بزرع �ألغام يف مناطق مدنية يف ليبيا دون
حتديد مواقعها .و�شجب اخلرباء االنتهاكات اجل�سيمة للقانون

الإن�ساين الدويل على نطاق وا�سع يف ظل �إفالت تام من العقاب،
م�ؤكدين �أنهم ر�صدوا حاالت قر�صنة بحرية �ضد �سفن جتارية.
و���ش��ددت منظمة الأمم املتحدة على �أهمية التم�سك بالقرارات
الأممية جلهة حظر الأ�سلحة املفرو�ض على ليبيا ،معتربة �إياها
"نقطة جوهرية" ،مطالبة بوجوب تعزيز هذا القرار.
و�شهدت ليبيا الغارقة يف االقتتال منذ �سنوات ح��وادث كثرية
فقد ر�صدت �سفن م�شبوهة يف موانئ ونقاط خمتلفة ،بالإ�ضافة
�إىل رحالت ع�سكرية ومهابط .يف حني و�صل �إليها �آالف املرتزقة
توالت ال��دع��وات الدولية خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،حتى ب��د�أت
مراحل �إبعادهم بعد م�ؤمترات �شددت على وجود طرد كافة القوات
الأجنبية .ويت�صاعد التوتر بني رئي�س حكومة الوحدة املقالة عبد
احلميد الدبيبة واحلكومة املكلفة فتحي با�شاغا؛ �إذ كرر الأخري
الت�أكيد جم���ددًا �أن��ه ال ينوي دخ��ول طرابل�س ،فبعد �أن �أث��ارت

يفتح �صفحة جديدة يف تاريخ اليمن مع �أمل يف حل الأزمة،
من واق��ع ال��روح الوطنية التي يعمل بها يف ظل التعاون
والت�شاور خلدمة ال�شعب .و�أ�ضاف" :نحن على يقني ب�أن
املجل�س �سيحقق النجاح يف اجتاه حل الأزم��ة اليمنية يف
وقت مبكر ليعود ال�سالم واخل�ير �إىل الأرا�ضي اليمنية"،
معترب ًا �أن اجلهود اخلليجية �ستلعب دورًا ب��ار ًزا يف حل
الأزمة وحتقيق ال�سالم والأمن اال�ستقرار لليمن.
ونوه ال�سفري ال�صيني ،بجهود اململكة جتاه اليمن ،م�ؤك ًدا
�أنها ت�سعى حلفظ �أمن وا�ستقرار �شقيقتها وجارتها ،وبالتايل
مل تتوقف عن تقدمي امل�ساعدات لإنهاء الأزم��ة؛ �إذ جنحت
يف تقريب وجهات النظر بني احلكومة اليمنية واملجل�س
االنتقايل اجلنوبي للتو�صل �إىل "اتفاق الريا�ض" ،كما
طرحت مبادرة وقف �إطالق النار يف اليمن ،و�أعلنت "مبادرة
ال�سالم" املتمثلة يف �إنهاء الأزمة اليمنية والتو�صل �إىل حل
�سيا�سي �شامل ،وقدمت دعمًا حموريًا للم�شاورات اليمنية
 اليمنية برعاية جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية.وت��اب��ع" :ظلت اململكة تقدم م�ساعدات كثرية لليمن عرب
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية والربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن وتنفيذ م�شاريع تنموية
عديدة يف اليمن" .و�أ�شار �إىل �أن اجلهود ال�سعودية تعك�س
امل��وق��ف ال�صادق لدعم اليمن وروح امل�ساعدة ب�ين ال��دول
ال�شقيقة ،كما يعك�س دعم اململكة لليمن ال�شعور العميق بني
الأ�شقاء العرب .ولفت كانغ يونغ �إىل �أن دول اخلليج ب�شكل
عام تويل مزي ًدا من االهتمام بال�سالم والتنمية يف املنطقة،
وتعرف ب�شكل �أك�بر دور اليمن املهم؛ لذلك ت�سعى بجدية
كبرية حلل الأزمة وتوفري الأمن لل�شعب اليمني.

حماولته االنتقال �إىل العا�صمة الأ�سبوع املا�ضي ،ا�شتباكات
وخماوف من عودة ال�صراع واالقتتال� ،شدد با�شاغا على �أال خطط
لديه يف الوقت الراهن للعمل من طرابل�س .وق��ال� :إن حكومته
�ستبا�شر عملها من مقرها الرئي�س يف مدينة �سرت ،على �ساحل
البحر املتو�سط .و�أ�ضاف" :قلت �إنني لن �أدخ��ل العا�صمة ما مل
تكن الظروف مواتية بن�سبة  ،"% 100م�شك ًكا يف قدرة خ�صمه
على توحيد البالد وتنظيم االنتخابات ،زاعمًا �أن الدبيبة ال يحظى
مبا يكفي من الوالء خارج طرابل�س .و�أو�ضح با�شاغا �أن حكومته
تبحث �إجراء انتخابات على م�ستوى البالد يف غ�ضون � 14شهرًا.
وازداد اخلالف بني احلكومتني ،بعد اندالع نزاع م�س ّلح الأ�سبوع
املا�ضي� ،إث��ر حم��اول��ة با�شاغا ال��دخ��ول �إىل طرابل�س للمطالبة
بال�سلطة ،فيما جوبهت خطوته هذه بر ّد عنيف من قبل املجموعات
املوالية للدبيبة.

ق���رر ال��ق�����ض��اء التون�سي م��ن��ع �سفر
امل���ت���ه���م�ي�ن يف ق�����ض��ي��ة م����ا ي��ع��رف
بـ"اجلهاز ال�سري" حلركة النه�ضة
الإخوانية ،ال��ذي ي�شتبه يف وقوفه
وراء عمليات االغتياالت ال�سيا�سية
ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا ال���ب�ل�اد ع���ام 2013
وتهديد �أمن الدولة ،ومن بينهم زعيم
النه�ضة را���ش��د الغنو�شي .و�صدر
القرار ،عن قا�ضي التحقيق باملحكمة
االبتدائية مبحافظة �أريانة ،املتعهد
بهذا امللف ،وفق ًا للمتحدثة الر�سمية
ب��ا���س��م امل��ح��ك��م��ة ف��اط��م��ة ب��وق��ط��اي��ة.
وم���ن���ذ ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر امل���ا����ض���ي ،ب���د�أ
الق�ضاء حتقيق ًا بخ�صو�ص ما يعرف
بـ"اجلهاز ال�سري" حلركة النه�ضة،
�إثر �شكوى قدمت �إىل وزيرة العدل
ليلى ج ّفال ،بو�صفها رئي�سا جلهاز
النيابة العمومية ،من فريق الدفاع

عن املعار�ضني ال�سيا�سيني �شكري
بلعيد وحم��م��د ال�براه��م��ي .ويتهم
فريق الدفاع عن بلعيد والرباهمي،
اجلهاز ال�س ّري للنه�ضة ،بالوقوف
وراء اغتيالهما عام  ،2013كما يتهم
بع�ض قيادات حركة النه�ضة ،وعلى
ر�أ���س��ه��م را���ش��د الغنو�شي بت�سيريه
والإ�شراف عليه.
وك���ان���ت ق�����ض��ي��ة اجل���ه���از ال�����س��ري
للنه�ضة ،قد تفجرت منذ �شهر �أكتوبر
عام  ،2018عندما ك�شف فريق هيئة
ال��دف��اع ع��ن ملف اغتيال الرباهمي
وبلعيد ،وج��ود وث��ائ��ق و�أدل���ة تفيد
بامتالك النه�ضة جلهاز �سري �أمني
م���واز ل��ل��دول��ة ،م��ت��ورط يف اغتيال
املعار�ضني ،ويف ممار�سة التج�س�س
واخرتاق م�ؤ�س�سات الدولة ومالحقة
خ�صوم احل��زب ،غري �أن الق�ضاء مل
يح�سم بعد يف هذه الق�ضية.

موسكو مستعدة الستئناف
المفاوضات مع كييف
مو�سكو  -البالد

�أب���دى الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب���وت�ي�ن ،ا����س���ت���ع���داده ال���س��ت��ئ��ن��اف
امل��ف��او���ض��ات م��ع �أوك���ران���ي���ا ،وذل��ك
خالل ات�صال هاتفي م�شرتك طالب
فيه الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل
ماكرون ،وامل�ست�شار الأملاين �أوالف
�شولت�س �أم�����س (ال�����س��ب��ت) ،بوتني
ب���إج��راء مفاو�ضات مبا�شرة جدية
م��ع نظريه الأوك����راين فولودميري
زيلين�سكي.
وق��ال املكتب ال�صحايف للكرملني:
�إن الرئي�سني الرو�سي والفرن�سي
�أجريا مكاملة هاتفية م�شرتكة بحثا
خاللها الو�ضع يف �أوكرانيا ،و�أكدا
على �أهمية ا�ستكمال املفاو�ضات
�أو ًال ،ثم جرى تبادل وجهات النظر
ح���ول الأو����ض���اع ال��ع�����س��ك��ري��ة على
الأر�ض ،فيما �شدد الرئي�س الرو�سي
على خطورة ت�سليم الأ�سلحة �إىل
�أوكرانيا ،قائلاً � :إن �ضخ الأ�سلحة

الغربية �إىل �أوك��ران��ي��ا ي����ؤدي �إىل
زع��زع��ة ا���س��ت��ق��رار ال��و���ض��ع وتفاقم
الأزمة الإن�سانية.
م��ن جهتها ،ك���ررت ك��ي��ي��ف� ،أم�����س،
ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن ال��و���ض��ع ال ي��زال
�صعب ًا على اجل��ب��ه��ات .وق���ال قائد
ق���وات ال���دف���اع ،اجل��ن�رال �سريغي
ناييف� :إن احلالة يف مناطق القتال
"�صعبة" لكن القوات الأوكرانية ال
تزال ت�سيطر على الأو�ضاع ،م�ضيفا
�أن ال��ق��وات الرو�سية تعزز قواتها
وم����وارده����ا يف �إق��ل��ي��م دونيت�سك
خ��ا���ص��ة يف م��ن��ط��ق��ة ل��وغ��ان�����س��ك؛
ب��غ��ر���ض تنفيذ ع��م��ل��ي��ات ب��ح��ث يف
م��ن��اط��ق حم�����ددة��� ،س��ع�� ًي��ا لتطويق
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة .و����ش���دد يف
مقطع م�صور �أثناء زيارته ملواقع
�أوك���ران���ي���ة ع��ل��ى �أن ق����وات ب�ل�اده
حت�����ص��ن خ��ط��وط��ه��ا ال��دف��اع��ي��ة يف
منطقتي خاركيف (�شمال �شرقي
البالد) وزابوريجيا (جنوب ًا).

متابعات
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رحالت لمشاهدة هجين األسد والنمر والطيور النادرة

موسم جدة يعيد عبق التاريخ ويدعم إبداعات األسر المنتجة
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

و�أن���ت يف منطقة البلد يف ج��دة ،ت�ستعيد من
�أق��ا���ص��ي ذاك��رت��ه��ا تفا�صيل احل��ي��اة يف ال�سنني
اخلوايل؛ تتم�شى بني الأزقة وت�شاهد الروا�شني
وباحات البيوت القدمية ،خالل هذه الأيام تعترب
منطقة ج��دة التاريخية بو�صلة ج��ذب لل�سياح
وال���زوار خ�صو�صا �أنها �إح��دى مناطق مو�سم
جدة للرتفيه ،فقد ظ َّلت ُ
بيوت "جدة التاريخية"
عرب مئات ال�سنني �شاهد ًة على حقبة تاريخية
غ��ن��ي��ة ب��ف��ن��ون��ه��ا امل��ع��م��اري��ة اجل��م��ي��ل��ة وت��راث��ه��ا
العريق ،وق�ص�صها التي ظلت على مدى الزمن
حتكي تاريخ ًا عريق ًا بني زواي��اه��ا و�شوارعها
ومتاجرها ال�شعبية .وتعود اليوم هذه املباين
لتفتح �أبواب مبانيها الأثرية لزوارها من الأ�سر
وال�سياح يف مو�سم جدة؛ ليعي�شوا فيها ومعها
حياة املا�ضي اجلميل بتفا�صيله كافة ،لرتوي
بذلك للأحفاد والأجيال ق�ص�ص الآباء والأجداد
وحياتهم التي عا�شوها بب�ساطتها وخلدوا فيها
ُ
البيوت
مرحلة من �أهم مراحل حياتهم .وجتذبُ
التاريخي ُة يف جدة الباحثني عن الإرث التاريخي
والثقايف من زوار مو�سم جدة ،ال�سيما الزوار
الأجانب الذين يتل َّه ُفون �إىل االطالع على جانب
من ثقافة ال�سعوديني وتاريخهم العريق ،كما
جت��ذب ال��روا���ش�ين الإب��داع��ي��ة بجمالها الفريد
ودق��ة ت�صاميمها الهند�سية جميع زوار جدة
التاريخية .فيما يقف حمبو الثقافة وال�تراث
�أم���ام ال�صور وال��ل��وح��ات املنت�شرة داخ��ل هذه
امل��ب��اين ع��ن �سكانها وط��ري��ق��ة عي�شهم يف ذلك
ال��زم��ن ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل مقتنيات ه��ذه البيوت
وجت��ه��ي��زات��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت يف زم��ان��ه��ا ع��ن��وان�� ًا
لالبتكار لأهايل هذه املدينة التي كانت تق�صدها
قوافل التجار وامل�سافرين منذ الع�صور القدمية.
و ُت��عَ�� ُّد ب��ي ُ
��وت ج��دة التاريخية ام��ت��داد ًا لتاريخ
مدينة ج��دة ،وق��د �صنفت �ضمن مواقع ال�تراث
العاملي باليون�سكو ،وت��ق��دم فعاليات املنطقة
مبو�سم جدة منط ًا خمتلف ًا من املتعة واجلمال
بطابع تراثي وثقايف فريد ي�ستمتع معه الزوار
ٍ
ب��الأك�لات ال�شعبية ودك��اك�ين احل��ارة والأل��ع��اب
القدمية والعديد من العرو�ض والفعاليات التي
تقام و�سط حواري املنطقة .كما ي�ش ِّك ُل "�سوق

ال�سبت" يف منطقة جدة �آرت بروميناد ً
لوحة
ً
جميلة م��ن ل��وح��ات مو�سم ج���دة ،حيث ي�شبه
البازار الثقايف الذي امتزج فيه طابع الرتفيه
بالت�سوق ع��ل��ى الإط��ل��االت ال��ب��دي��ع��ة للمنطقة
على كورني�ش ج��دة ،وزاد امل�شه َد جما ًال تن ُّو ُع
العرو�ض والفقرات الرتفيهية التي تقدم يف جدة
�آرت للزوار ،مما �ش َّك َل ً
حالة من املتعة واجلمال؛
جذبت العديد من زوار املو�سم .وفتحَ مو�سم

حرارة الطقس
تعجل بظهور الرطب

ً
نوعية لأ�صحاب
جدة عرب من�صة مطلوب فر�ص ًا
امل�شاريع واملواهب لتقدمي معرو�ضاتهم و�إبراز
مواهبهم التجارية� ،إ ْذ �أ�صبحَ املو�س ُم نافذ ًة ً
مهمة
لهم �أم��ام اجلمهور الكت�ساب اخل�برة وتطوير
مهاراتهم واال�ستفادة م��ن فر�ص املو�سم؛ مبا
يعود عليهم وعلى �أ�سرهم بالفائدة ،حيث توفر
من�صة مطلوب فر�صة الت�سجيل حلجز موقع
يف �سوق ال�سبت لعر�ض املنتجات والرتويج

لها .وحت��ر� ُ��ص �إدار ُة مو�سم ج��دة على تعزيز
الأثر والفائدة لل�شباب من اجلن�سني من فر�ص
املو�سم التي يتيحها لهم ومتكينهم منها ودعمهم
لتحقيق �أهدافهم ،و�إيجاد روح املناف�سة وفتح
ال��ف��ر���ص ل��ل��وظ��ائ��ف امل��و���س��م��ي��ة ،وخ��ل��ق فر�ص
ا�ستثمارية تنا�سب فئات املجتمع ،بالإ�ضافة
�إىل دمج الت�سوق والعمل بالرتفيه عرب �إحياء
الأ����س���واق الأ���س��ب��وع��ي��ة وتهيئة م��واق��ع لها يف

مناطق الفعاليات .ال يتوقف الأمر عند حمطات
الرتفيه املختلفة يف مو�سم جدة  ،2022و�إمنا
هناك ف�ضاء �سوق ال�سبت الذي حظى باهتمام
زوار جدة �آرت؛ نظرًا لأنه يت�ضمن �سل�سلة من
ُ
ي�شارك كل �سبت عد ٌد من �أ�صحاب
املعرو�ضات �،إ ْذ
امل�شاريع النا�شئة واملتو�سطة من اجلن�سني يف
فعالية "�سوق ال�سبت" مبعرو�ضاتهم املتنوعة؛
مابني املن�سوجات و�أدوات الزينة الن�سائية

واملنزلية واملكتبية والإك�س�سوارات الن�سائية،
ُ
ت�شارك الأ���س�� ُر املنتج ُة و�أ���ص��ح��ابُ الأفكار
كما
وامل���ب���ادرات ورواد الأع��م��ال مبنتجاتهم التي
عال من زوار جدة �آرت بروميناد.
حتظى بطلب ٍ
َّ
م��ن ناحية �أخ����رى ،ن��ظ��مَ��ت �إدارة مو�سم جدة
 2022ج��ول��ة تعريفية للإعالميني م��ن ممثلي
ال�صحف وال��ق��ن��وات والإذاع����ات ملنطقة "جدة
جنغل" �إحدى مناطق مو�سم جدة ،وذلك يف �إطار
اجلوالت التعريفية التي تنظمها �إدارة املو�سم؛
لإط�لاع��ه��م ع��ل��ى امل��خ��زون الإث���رائ���ي لفعاليات
املو�سم يف خمتلف مناطقه.
وتع َّر َف اجلميع يف رحلة ال�سفاري الأفريقية
امل�شوقة على احليوانات ال��ن��ادرة واملفرت�سة،
ومنها النمر الذهبي املهدد باالنقرا�ض الذي ال
يوجد مثيل له يف العامل �إال  30من���ر ًا؛ 3منها
يف ال�سعودية .خالل هذه اجلولة متكن الوفد
من م�شاهد من عدد من احليوانات النادر؛ منها
الاليفر ،وهو حيوان مهجن بني الأ�سد والنمر،
ف�ضال عن حممية الطيور التي يبلغ عددها نحو
 200نوع من الطيور النادرة عامليا ،كما �شاهد
الوفد النمر الأبي�ض والأ���س��ود واجل��م��ال ذات
ال�سنامني ،وغريها من الأحياء الفطرية.

اختتام عروض «سيرك دو سوليه» العالمية

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

ب����د�أت ب����وادر ظ��ه��ور ال��رط��ب تت�ضح ل���دى نخيل
مزارع قريتي .احل�سينية .واالب ،بوادي ال�صفراء
مبنطقة املدينة املنورة؛ حيث �شوهد الزهو بداية
ن�ضج الرطب يف النخيل هناك ،مما يب�شر مبو�سم
رطب كبري �أت��ى مبكرا يف �صيف هذا العام .١٤٤٣
ي��ق��ول امل����زارع ع��ب��د احل��م��ي��د احل��رب��ي� :إن ا���ش��ت��داد
ح���رارة اجل��و ه��ذه الأي���ام وه��ب��وب ري��اح ال�سموم،
التي عادة ما ينتظرها املزارعون� ،أدت �إىل تعجيل
مو�سم ال�صيف ون�ضوج ب��وادر النخيل مثل "لون
م�ساعد" "الروثانة " والعجوة " و�أ�ضاف� ،إن �سوق
بيع الرطب �سي�شهد هذا العام حركة بيع مبكرة عن
الأعوام املا�ضية؛ ب�سبب زيادة احلرارة التي ت�ؤدي
�إىل ن�ضوج ثمار النخيل.

جدة  -البالد

�أ���س��دل ال�����س��ت��ار على ع��رو���ض "�سريك دو �سوليه"
العاملية ،بعد نحو �شهر كامل من العرو�ض امل�شوقة التي
قدمتها الفرق العاملية العار�ضة ،و�شهدت �إقبال عدد كب ٍري
من ال���زوار وحظيت عرو�ض ال�سريك منذ انطالقتها
بتقدمي العديد م��ن ال��ع��رو���ض البهلوانية ،وعرو�ض
النار ،وبالونات الهيليوم العمالقة ،والعا�صفة الثلجية،
وعرو�ض العجالت ،والعديد من العرو�ض الأخرى التي
�أبهرت ال��زوار ومزجت بني الإب��داع واجلمال والفكر.
و�شارك يف عرو�ض ال�سريك  39فنان ًا وفنانة و 25فني

ت�شغيل ،وعدد من الفرق املخت�صة الأخرى من  13دولة
خمتلفة ،وتراوحت �أعمار العار�ضني مابني  17و 62
عاما ،خرجوا للم�سرح بنحو  28زي ًا خمتلف ًا من �أزياء
وت�صاميم دو�سوليه اخلا�صة والأك�ثر �شهرة يف عامل
ال�سريك .وجتمع ت�صاميم �سريك دو �سوليه العديد من
الأزياء الكال�سيكية املميزة التي تظهر ب�شكلها الأ�صلي
مزينة بعنا�صر و�أقم�شة متقنة وب���أل��وان متجان�سة
مفعمة باحليوية؛ لتعطي اجلمهور جتربة فريدة من
نوعها يف عامل ال�سريك وعرو�ضه امل�شوقة .وجنحت
�إدارة مو�سم جدة طوال هذه الفعالية يف تقدمي مبهر

لواحدة من �أهم فعاليات املو�سم بطابع عاملي وتنظيم
رائ��ع وح�ضور غفري ،و�أداء متقن من الفرق العاملية
امل�شاركة ختمت �أوىل ق�ص�ص النجاح لفعاليات مو�سم
جدة  .2022كما قدمت فرقة "جام بروجكت" Jam
 projectعرو�ضها الفنية لأول مرة يف مو�سم جدة
وذلك على م�سرح قرية الأنيمي يف منطقة �سيتي ووك
و�سط ح�ضور كبري م��ن ال���زوار .و�شهدت الفعاليات
ً
تفاعال كبري ًا من اجلمهور وحمبي عرو�ض هذه الفرقة،
التي متثل �صانعي �أغ��اين الأنيمي�شن الياباين ،حيث
تعد ال�سعودية �أول حمطة لهم بعد  8ج��والت عاملية

للفرقة .وتتوا�صل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من
العرو�ض والفقرات املميزة؛ منها عرو�ض �سينمائية
وعرو�ض �أنيمي و�ساعة �أوتاكو ،كما ت�شهد القرية كذلك
العديد من الفعاليات الرتفيهية والفنية املتنوعة التي
ت�ستقطب يومي ًا العديد من ال���زوار .وحققت مناطق
فعاليات "�سيتي ووك" �أرق��ام�� ًا قيا�سية يف احل�ضور
من الأ�سر وع�شاق املغامرات من خمتلف اجلن�سيات
والفئات العمرية؛ حيث ا�ستقطبت �إدارة املو�سم العديد
من التجارب العاملية لأول مرة لتحقيق التنوع و�صناعة
املرح واملغامرات يف �أجواء حما�سية تفاعلية.

تنافس نجوم الكوميديا في موسم جدة
جدة -خالد بن مر�ضاح

ر�صد مو�سم جدة  2022تناف�س جنوم الكوميديا اخلليجية والعربية عرب تقدمي
�أعمالهم امل�سرحية على م�سارح منطقة "�سيتي ووك"؛ واملتنوعة املو�ضوعات
و�سط �إعجاب الزوار من خمتلف الأعمار.
وعمل القائمون على التجهيزات والإعداد لتقدمي لعر�ض امل�سرحيات على امل�سرح
العربي بـ "�سيتي ووك" الذي ي�شهد �أجمل امل�سرحيات العربية يومي ًا من 5:30
�إىل  9:30م�سا ًء  .ومن �ضمن امل�سرحيات املعرو�ضة م�سرحية "�سوبر ماركت"
من بطولة الفنان ح�سن البالم ،التي حتاكي قيام جمموعة من الأ�شخا�ص بدخول
�سوبر ماركت ل�شراء بع�ض الأ�شياء لتتواىل الأحداث واملواقف امل�شوقة بعد ذلك.
وت�أتي م�سرحية "حبيبتي من تكون" بعد جناح عر�ض �سابق لها؛ حيث تعود
امل�سرحية بعر�ض بانورامي فريد يف مو�سم جدة ،وتدور فكرة امل�سرحية حول
حياة العندليب الأ�سمر عبد احلليم حافظ وم�شواره الفني وحياته العاطفية.
وجت��ري اال�ستعدادات لعر�ض م�سرحيات �أخ��رى مب�شاركة عدد من جنوم الفن
يف الوطن العربي ،حيث ي�سعى مو�سم جدة �إىل حتقيق كافة الرغبات وتنوع
اخليارات ،وتنويع العرو�ض يف مواقع الفعاليات الت�سعة؛ حتى يجد كل زائر ما
يريد ليق�ضي هو و�أفراد �أ�سرته �أجمل اللحظات و�أ�سعدها.

زمان
9
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1385-4-18هـ

1383-7-1هـ

1383-7-5هـ

1385-4-7هـ

 1384-7-2هـ

أخضر الكاراتيه يبدأ مشاركته في" الخليجية"
جدة -البالد

10

يبد�أ �أخ�ضر الكاراتيه اليوم م�شاركته يف دورة الألعاب اخلليجية ،التي
ت�ستمر حتى الثالثاء املقبل .وكان �أخ�ضر الكاراتيه قد ا�ستعد للبطولة من خالل
مع�سكر ا�ستمر يف الريا�ض من  21حتى  27مايو .وميثل �أخ�ضر الكاراتيه يف
فئة القتال( ،يا�سر البارقي يف وزن حتت  55كلغم ،وبدر العتيبي يف وزن حتت
 60كلغم ،وفهد اخلثعمي يف وزن حتت  67كلغم ،و�سلطان الزهراين يف وزن
حتت  75كلغم ،وفرج النا�شري يف وزن حتت  84كلغم ،وطارق حامدي يف وزن
فوق  85كلغم) ،فيما يلعب يف فئة (الكاتا) الالعب (م�سفر الأ�سمري).
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اإلعالن عن موعد انطالق مهرجان
ولي العهد للهجن 2022
الريا�ض -البالد

�أعلن االحت��اد ال�سعودي للهجن اليوم عن
م��وع��د ان��ط�لاق م��ه��رج��ان ���س��م��و ويل العهد
للهجن � ،2022إذ تقرر �أن يكون يوم ال�سبت
 24من ذي احلجة القادم ،املوافق  23يوليو
2022م ،مبحافظة الطائف يف منطقة مكة
املكرمة ،على ميدان الطائف للهجن.
ودع��ا االحت��اد يف �إعالنه عموم امل�شاركني
يف هذا احلدث الريا�ضي الكبري� ،إىل �ضرورة
و�أهمية االلتزام بال�شروط العامة للم�شاركة،
والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من �ش�أنها
الإ�سهام يف �إجن��اح املهرجان ،ال��ذي يحظى

باهتمام ر�سمي وجماهريي ،وي�شمل جميع
�أط��ي��اف املجتمع التي حتر�ص على ح�ضور
�سباقات الهجن.
يذكر �أن امل��ه��رج��ان ق��د �شهد يف ال�سنوات
ال�سابقة مناف�سات ب�ين م�لاك الهجن الذين
يحر�صون على �إحياء هذا املوروث العريق،
بامل�شاركة الفاعلة يف هذا احل��دث الريا�ضي
ب�شكل خا�ص ،ال�سيما و�أنهم يتطلعون
املهم
ٍ
�إىل �أن تكون هذه امل�شاركة مبثابة �شكر وثناء
وع��رف��ان للقيادة ال��ر���ش��ي��دة ،على اهتمامها
الكبري بالقطاع الريا�ضي عموم ًا ،وريا�ضة
الهجن ب�صف ٍة خا�صة.

في ختام الجولة الـ  28من دوري المحترفين..

صدارة االتحاد في اختبار الطائي ..والهالل يستضيف أبها
ضمك يستقبل الفتح ..والتعاون يبحث عن األمان أمام الفيحاء

جدة – هالل �سلمان

ت�ستكمل اليوم اجلولة الـ  28من دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني بـ  4مباريات ،حيث يحل
الفتح �ضيفا على �ضمك يف الـ  7:15م�ساء ،وبعدها
بـ  5دقائق تنطلق مباراة الفيحاء والتعاون ،فيما
يلعب طرفا املناف�سة على اللقب يف ذات التوقيت،
ال��ـ  9م�ساء حيث ي��واج��ه االحت���اد م�ضيفه الطائي،
وي�ستقبل الهالل نظريه �أبها.

الطائي  VSاالحتاد

يحل االحت���اد املت�صدر بر�صيد  61نقطة� ،ضيفا
ع��ل��ى ال��ط��ائ��ي ال��ت��ا���س��ع ب��ـ  31ن��ق��ط��ة ،ح��ي��ث ي�سعى
(العميد) للفوز والنقاط الثالث بعد خ�سارته مباراة
الكال�سيكو �أمام الهالل يف اجلولة املا�ضية؛ ما �سمح
للأخري بتقلي�ص الفارق معه �إىل  3نقاط ،لذا ف�سيدخل
االحتاد اللقاء بكل قوة بغية التعوي�ض واال�ستمرار
يف م�سريته نحو الفوز باللقب .يف املقابل ،ي�أمل
الطائي بالفوز على �أر���ض��ه وو�سط جماهريه ورد
االعتبار من خ�سارته ذهابا ( ،)0-1من �أجل الو�صول
ملراكز الأم���ان واالبتعاد عن خطر الهبوط ،وتبدو
م�شاركة حار�س االحتاد غروهي واردة بعد �أن �شارك
ب�شكل طبيعي يف التمارين الأخرية.

الهالل � VSأبها

ال جم���ال �أم����ام ال��ه�لال ال��ث��اين بر�صيد  58نقطة

للتفريط ب�أي نقطة يف اجلوالت املقبلة ،بعد �أن �أنع�ش
�آماله يف احلفاظ على لقبه و�أوقف املت�صدر االحتاد،
لذا ف�إنه ي�سعى للفوز وت�شديد اخلناق على (العميد)،
فيما ي�أمل �أبها ال�سابع بـ  34نقطة بفوز يقربه �أكرث
من امل��راك��ز الدافئة� ،أو ان��ت��زاع التعادل على الأق��ل
كما فعل ذهابا بنتيجة ( )1-1وهو ال��ذي مل يحقق
�أي انت�صار يف �آخر  4ج��والت ،حيث خرج يف �آخر
 3منها متعادال ،ويحوم ال�شك حول م�شاركة �سامل

الدو�سري الذي يعاين من �إ�صابة يف ع�ضلة ال�ساق ،يحتل �ضيفه التعاون املركز الـ  13بر�صيد  29نقطة،
وتهمه نتيجة املباراة كثريا يف �سعيه ل�ضمان البقاء
ورمبا يعو�ضه الربازيلي برييرا.
يف دوري الأ�ضواء ،وي�أمل ب�أن يحقق فوزه الثاين
الفيحاء  VSالتعاون
على ال��ت��وايل بعد تغلبه على ال��ب��اط��ن يف اجلولة
ميلك الفيحاء  34نقطة يف املركز ال�ساد�س ،ويحتل الأخرية .مباراة الذهاب انتهت (.)1-1
موقعا بعيدا عن �صراعات اللقب �أو الهبوط؛ لذا ف�إنه
�ضمك  VSالفتح
�سيلعب من دون �ضغوط على �أر�ضه وو�سط �أن�صاره
لتحقيق �أول فوز منذ تتويجه بطال لك�أ�س امللك ،فيما �سجل الطرفان يف مباراة الذهاب �أعلى نتيجة يف

الدوري؛ حيث تعادال ( ،)5-5وميلك �ضمك  43نقطة
يف املركز اخلام�س بعيدا عن املناف�سة �أو الهبوط،
لكنه مل يحقق الفوز يف �آخ��ر جولتني؛ حيث خ�سر
�أم��ام الهالل وتعادل مع الفيحاء ،فيما يحتل الفتح
املركز ال��ـ  8بر�صيد  32نقطة ،ويحتاج �إىل الفوز
الذي �سريتقي به ملركز �أكرث �أمانا حيث ال يزال يف
دائرة اخلطر ،بعد �أن خ�سر �أمام الفي�صلي والطائي
وتعادل مع االحتاد يف �آخر  3جوالت.

" الحوراء" يستضيف ورشة عمل لرابطة الهواة لكرة القدم

�أملج � -سعود اجلهني

عقدت رابطة الهواة لكرة القدم ور�شة عمل يف مقر
ن���ادي احل����وراء يف حمافظة �أم��ل��ج ،بح�ضور رئي�س
النادي حممد حازم الرفاعي؛ حيث قدم خاللها رئي�س
جمل�س �إدارة الرابطة عادل الفقي ،حما�ضرة عن �آلية
ت�سجيل الفرق والالعبني على املوقع االلكرتوين يف
الرابطة ،مب�شاركة  14فريقا ،و�شرح "الفقي" �آلية

ربط ع�ضوية الفريق باالحتاد ال�سعودي لكرة القدم
�إ�ضافة �إىل تو�ضيح �ضوابط ب��دل التدريب وحقوق
انتقال الالعبني وتعوي�ض الفريق عن تكاليف تدريب
الالعب خالل املدة التي ق�ضاها يف الفريق بعد انت�سابه
لع�ضوية االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم ورابطة فرق
الأح��ي��اء .جدير بالذكر �أن ه��ذه اخلطوة ت�أتي �ضمن
حتقيق �أهداف الرابطة ،التي ي�أتي يف مقدمتها

تنظيم �أكرث احرتافية لريا�ضة كرة القدم يف الأحياء،
وزيادة ن�سبة ممار�سي كرة القدم يف الأحياء ،وتنمية
مهاراتهم.
فيما �أك��د رئي�س ن��ادي احل��وراء �أن��ه يف حال اكتمال
الن�صاب وت�سجيل  20فريق ًا �سيتم افتتاح مكتب رئي�س
تابع لالحتاد ال�سعودي يف �أملج ،و�إن كان �أقل �سيكون
تابعا ملكتب تبوك.
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النصر واالتفاق يحبطان تفوق األهلي والفيصلي في الرمق األخير

متابعة  -هالل �سلمان
ت�صوير -م�شاري البجيدي -عبداهلل الفهيدي

تعادل فريقا الن�صر والأه��ل��ي يف الكال�سيكو بنتيجة ()1-1
يف اجلولة الـ  28من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
كانت �أوىل الفر�ص اخلطرية للن�صر
بر�أ�سية �أن�سيلمو التي �صدها حممد
الربيعي يف الدقيقة اخلام�سة،
ورد الأه��ل��ي بت�سديدة حممد
امل��ج��ح��د ال��ت��ي ���ص��ده��ا �أم�ي�ن
ب���خ���اري (د  )13ث���م ���س��دد
تالي�سكا ركلة حرة مبا�شرة
ت�صدى لها الربيعي ،و�أهدر
هيثم ع�سريي وعبدالرحمن
غ���ري���ب ف��ر���ص��ت�ين ل�ل�أه��ل��ي
ومثلهما فعل خ��ال��د الغنام،
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل
من دون �أهداف.
ويف ال�شوط الثاين� ،سجل غريب
هدف التقدم للأهلي بعد عمل رائع من

�إدواردو و�أ�سي�ست من هيثم ع�سريي (د  ،)65ثم خ��رج �أمني
بخاري م�صابا ونزل مكانه وليد عبدالله ،و�أهدر الن�صر فر�صتني
متتاليتني بت�سديدتني من تالي�سكا وجوناثان (د  ،)80و�أه��در
الأخري كرة �صدها الربيعي يف الوقت بدل ال�ضائع ،لكن
تالي�سكا �سجل التعادل من ركلة حرة مبا�شرة
يف الوقت ب��دل ال�ضائع ،لينتهي اللقاء
بالتعادل الذي رفع ر�صيد الن�صر �إىل
 55نقطة ،وبات لدى الأهلي 31
نقطة.
وانتهى اللقاء الآخ��ر �أي�ضا
ب��ي�ن ال��ف��ي�����ص��ل��ي واالت����ف����اق
بالنتيجة ذاتها التعادل (-1
 )1ح��ي��ث ت��ق��دم (ال��ع��ن��اب��ي)
ب���ه���دف م���ن ر�أ����س���ي���ة ول��ي��د
الأح���م���د يف ال��دق��ي��ق��ة ،35
وجن���ح االت���ف���اق يف �إدراك
التعادل يف الوقت بدل ال�ضائع
م��ن زم���ن ال�����ش��وط ال��ث��اين عرب
جنمه التون�سي نعيم ال�سليتي،
لريتفع ر�صيد االتفاق �إىل  31نقطة،
والفي�صلي �إىل .30

رغم الجراحة المعقدة في ركبته وعدم نومه طيلة  6أشهر..

"إبرا" يعتزم مواصلة مشواره الكروي

جدة – البالد

�أعلن باولو مالديني املدير الريا�ضي لنادي ميالن
بطل الدوري الإيطايل� ،أن املهاجم ال�سويدي املخ�ضرم
زالت���ان �إبراهيموفيت�ش املنتهي ع��ق��ده م��ع الفريق
اللومباردي ه��ذا ال�صيف ،يعتزم موا�صلة م�سريته
الكروية.
وق��ال مالديني يف مقابلة �صحافية مع"ال غازيتا
ديلو �سبورت" بعد يومني من خ�ضوع �إبرا ( 40عاما)
لعملية جراحية �ستبعده عن املالعب �إىل ما بعد بداية
املو�سم اجلديد " :ما فهمته ،نيته هي اال�ستمرار".
و�أ���ض��اف مالديني" :لقد حددنا موعدًا يف غ�ضون
�أ�سبوعني .ال �أرى �أي م�شكلة يف التو�صل �إىل اتفاق.
�إن���ه بالت�أكيد لي�س م��رت��احً ��ا ،ول��ع��ب القليل ج���دًا من
املباريات� .سرنى ما �سيحدث يف الأ�سبوعني املقبلني".
وخ�ضع �إبراهيموفيت�ش الذي عاد للنادي يف يناير
 ،2020لعملية جراحية الأربعاء املا�ضي لإع��ادة بناء
الرباط ال�صليبي الأمامي مع تعزيز جانبي و�إ�صالح
الغ�ضروف املف�صلي لركبته الي�سرى ،ويحتاج �إىل 7
�أو � 8أ�شهر للتعايف.
وعانى "ال�سلطان" الذي بد�أ مو�سم 2022-2021
مت�أخرا ب�سبب عملية جراحية �أخرى يف الركبة نف�سها
يف يونيو  ،2021م��ن العديد م��ن امل�شاكل البدنية،
واع�ترف ب�أنه "مل ينم تقريبا مل��دة � 6أ�شهر" وتناول
امل�سكنات طوال هذه الفرتة.

وق���ال يف من�شور على ح�سابه على �إن�ستغرام:
"خالل الأ�شهر الـ  6املا�ضية لعبت ب��دون الرباط
ال�صليبي الأم��ام��ي يف ركبتي الي�سرى" ،م�ضيفا
"ركبة منتفخة ملدة � 6أ�شهر� ،أخذت �أكرث من 20
حقنة م�سكنة خالل تلك الفرتة".
وتابع "(جتفف) الركبة مرة يف الأ�سبوع ملدة 6
�أ�شهر .م�سكنات الآالم كل يوم ملدة � 6أ�شهر .بالكاد
�أنام ملدة � 6أ�شهر ب�سبب الأمل .مل �أعان كثريًا بهذا
القدر داخل امللعب وخارجه".
وعب �إبراهيموفيت�ش عن �سعادته مب�ساهمته
رَّ
يف تتويج ميالن ،وق��ال" :لقد جعلت ال�شيء
امل�ستحيل ممك ًنا .يف ذهني ك��ان ل��دي هدف
واحد فقط ،جعل زمالئي يف الفريق واملدرب
(�ستيفانو ب��ي��ويل) �أب��ط اً
��ال لإيطاليا لأنني
وعدتهم".
و�ستقود مدة التعايف املعلن عنها زالتان
�إىل فرتة �إع��ادة ت�أهيل طويلة جديدة� ،إذا
قرر توقيع عقد جديد مع ميالن.
و�أكد مالديني �أن النادي ب�صدد التعاقد
مع مهاجم ليفربول ،البلجيكي ديفوك
�أوريغي ( 27عامًا) ،لدعم خط الهجوم
املكون من الفرن�سي �أوليفييه جريو،
والربتغايل رافايل لياو ،والكرواتي
�أنتي ريبيت�ش.
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تحذير من التهاب كبد
مجهول يصيب األطفال
جنيف  -البالد
�أكدت منظمة ال�صحة العاملية وجود � 650إ�صابة بالتهاب الكبد احلاد جمهول
ال�سبب بني الأطفال يف  33دولة بخم�سة �أقاليم ،و 99حالة قيد الت�شخي�ص.
و�أو�ضحت �أن  %75من امل�صابني تقل �أعمارهم عن خم�س �سنوات ،فيما احتاج
 %6منهم �إىل عمليات زرع كبد ،م�شرية �إىل �أنها �أجرت اختبار الدم الكامل لـ
 181حالة للك�شف عن الفريو�سات الغدية ،حيث جاءت النتائج �إيجابية بن�سبة
 ،%70بالإ�ضافة �إىل وجود �إ�صابات بفريو�س كورونا بينهم بن�سبة ت�صل �إىل
.%12
وح��ذرت من �أن �أغلب احل��االت املبلغ عنها يف �أورب��ا منها  222حالة يف
اململكة املتحدة و 216حالة يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب 34
حالة يف غرب املحيط الهادي وخم�س حاالت يف �إقليم �شرق املتو�سط ،مبينة
�أن م�سببات التهاب الكبد الوخيم الذي ي�صيب الأطفال ما يزال جمهول ال�سبب،
كما قيمت املنظمة خماطره على امل�ستوى العاملي باملتو�سطة ،لعدم حتديد
�سبب للإ�صابات وطريقة انتقال العدوى  ،وتطور احلاالت �إىل الف�شل الكبدي.
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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل
الريا�ض  -البالد
فتحت جامعة امللك في�صل ،باب التقدمي ل�شغل وظائفها الأكادميية،
للرجال والن�ساء ،مبرتبة «معيد ،حما�ضر� ،أ�ستاذ م�ساعد» ،بنظام
العقود ،يف جميع التخ�ص�صات ،مو�ضحة �أن التقدمي يبد�أ االثنني
القادم حتى ال�سبت (5/11/1443هـ) عن طريق موقع اجلامعة.
وبينت �أنه ي�شرتط يف املتقدم �أو املتقدمة� ،أن يكون �سعوديا،
و�أال يكون مرتبطا بوظيفة حكومية وق��ت تقدمي الطلب ،و�أن

يكون حا�صال على جميع الدرجات العلمية من جامعات معرتف
بها ومبعدل ال يقل عن جيد جدا ،كما ي�شرتط �أن تكون امل�ؤهالت
العلمية خلريجي اجلامعات غ�ير ال�سعودية معادلة م��ن وزارة
التعليم ،و�أن يكون م�ؤهل البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه
امتدادا للتخ�ص�ص.
ويرفق �سجل �أك��ادمي��ي باملقررات التي در�سها املتقدم ملرحلة
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه خمتوم من اجلامعة التي

در�س بها ،وتقدمي ن�سخة من ر�سالة الدكتوراه ،و�إرفاق خطابات
التو�صية من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة التي تخرج منها �أو
عمل بها بحيث ال تقل عن تو�صيتني .وي�شرتط � ً
أي�ضا ،احل�صول
على درجة  %75كحد �أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيني،
الذي ينظمه املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل
(قيا�س) ،واحل�صول على  %70من درجة اختبار هيئة التخ�ص�صات
ال�صحية للمتقدمني للكليات ال�صحية «حما�ضر ومعيد».

من حاالت الحساسية
 %بسبب األكل خارج المنزل

جدة  -البالد
قطعت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال � ��دواء� ،أن ظ �ه��ور �أع��را���ض
احل�سا�سية -لي�س بتناول الطعام فقط -مو�ضحة �أن ا�ستن�شاقه �أو
مالم�سته يُعتربان من املحفزات لها.
و�أ�شارت �إىل �أن ح�سا�سية الطعام هي ردة فعل للجهاز املناعي
جت��اه ن��وع معني من الطعام ،حيث يُعتقد ب�شكل خاطئ �أن��ه م�ؤذ
و�ضار ،كا�شفة عن �أكرث الأ�صناف الغذائية امل�سببة للح�سا�سية التي
تتمثل يف احلبوب ،والق�شريات والأ�سماك ،واملك�سرات ،واحلليب،
والبي�ض ،وف��ول ال�صويا .ولفتت الهيئة �إىل �أن  %50من حاالت
ح�سا�سية الطعام حتدث خارج املنزل ،و %90من حاالت ح�سا�سية
الطعام ب�سبب الأ�صناف الأكرث �شيوع ًا ،منوهة ب�أن �أكرث من 170
نوعا من الأطعمة قد ت�سببها ،م�شرية �إىل �أن الأع��را���ض تتمثل
يف ال�صداع ،والغثيان ،والتقي�ؤ ،والعطا�س والكحة ،والإغماء،
و�صعوبة التنف�س ،و�آالم املعدة ،والطفح اجللدي ،بينما املحفزات
هي اال�ستن�شاق ،واملالم�سة ،والتناول.

نصائح لتجنب اإلصابة
بالنزالت المعوية

الريا�ض  -البالد
�شددت مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية بالريا�ض على اتباع عدة ن�صائح لتجنب
النزالت املعوية� ،أولها احلر�ص على النظافة وغ�سل اليدين قبل الأكل وبعده،
وكذلك عقب ق�ضاء احلاجة .و�أكدت �صحة الريا�ض� ،ضرورة احلر�ص على نظافة
الأواين امل�ستخدمة لإعداد الطعام ،وغ�سل الفواكه واخل�ضراوات قبل تناولها،
ً
مك�شوفا ،لأن��ه يكون بهذه الطريقة عر�ضة للذباب
حم��ذرة م��ن ت��رك الطعام
والهوام والغبار ،نا�صحة ب�أن تكون مياه ال�شرب من املياه املعلبة �أو املغلية
قبل اال�ستخدام ،كما ن�صحت بعدم �شراء الأطعمة خا�صة ال�س َلطات من الباعة
املتجولني .وتعد النزالت املعوية من �أكرث الأمرا�ض التي تهدد اجلهاز اله�ضمي،
ويعاين امل�صاب بها من الإ��س�ه��ال ،والعط�ش ،واجل�ف��اف ،بينما �شرح موقع
"الكون�سلتو" ال�صحي �أ�سبابها املتمثلة يف" تناول الأطعمة وامل�شروبات امللوثة
بالعدوى ،ومالم�سة الأيدي للأ�سطح امللوثة ،وامل�شاركة يف الأدوات ال�شخ�صية
لل�شخ�ص امل�صاب ،وتناول اخل�ضروات والفواكه دون االهتمام بغ�سل املياه".
وتتمثل �أعرا�ض النزالت املعوية يف" الغثيان ،و�آالم �شديدة بالبطن ،وخمول،
و�إ�سهال متكرر ،وتغري لون البول �إىل الداكن ،وارتفاع درجة حرارة اجل�سم،
ً
خا�صة عند الوقوف ،وال�شعور بالعط�ش ،وفقدان ال�شهية.
ودوخة،

تثقيف بعالم الحيوانات
َ
تفاعل ز َّوا ُر "جدة جنغل" مع فعالية الأزياء التنكرية التي نظمتها �إدارة املو�سم اليوم للزوار؛ ل�صنع حالة من البهجة والتثقيف لدى ال�صغار بعامل
احليوانات وطبيعة حياتها والتعامل معها ،و�إ�ضفاء �أجواء مميزة من املتعة والت�شويق والتناف�س بينهم .وحتولت "جدة جنغل" �إىل كرنفال تناف�سي
مميز ،جمع �أجمل الت�صاميم التنكرية للحيوانات املف�ضلة لدى الزوار .و�شهدت جدة جنغل �أم�س ح�ضو ًرا الف ًتا للأ�سر والأطفال الذين حر�صوا على
التقاط �أجمل ال�صور بالأزياء التنكرية يف مواقع الفعاليات وو�سط الأدغال اال�ستوائية امل�ستوحاة من البيئة الأفريقية� ،إىل جانب التقاط ال�صور مع
حيوان ،منها حيوانات نادرة ونحو  200نو ٍع من الطيور.
احليوانات املف�ضلة لديهم ،حيث حتت�ضن جدة جنغل 1000
ٍ

مشروب الكركديه يخفض ضغط الدم
جدة  -البالد

�أكدت درا�سات عديدة� ،أن تناول م�شروب �شاي الكركديه،
�أو ال�شاي احلام�ض ي�سبب انخفا�ضات يف �ضغط الدم

مماثلة لتلك اخلا�صة ب�أدوية ال�ضغط الدم.
و�أ�شارت الدرا�سات �إىل فوائد �شرب �شاي الكركديه ،وفقا
لأبحاث من�شورة يف جملة "،"Nutrition Reviews
بينما �أجرى علماء بح ًثا منهجيًا على قواعد بيانات
" "Web of Scienceو" ،"Cochraneوقواعد
بيانات"  ،"Scopusوك�شفت التقارير املن�شورة
ح�ت��ى ي��ون�ي��و  2021ع��ن جت���ارب ذات ��ش��واه��د
با�ستخدام الكركديه كتدخل خلف�ض �ضغط الدم.
وقال الباحثون� :إن الكركديه ميار�س ت�أثريات
�أق ��وى ع�ل��ى �ضغط ال ��دم االن�ق�ب��ا��ض��ي مقارنة
ب��ال��دواء ال��وه�م��ي ،م��ع "حجم" االنخفا�ض
الأكرب لدى �أولئك الذين يعانون من ارتفاع
�ضغط ال��دم عند خط الأ�سا�س .وخل�صوا
�إىل �أن "اال�ستهالك املنتظم للكركديه ميكن
�أن يقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
وت �� �س �ب��ب ال��ك��رك��دي��ه يف خ�ف����ض
�ضغط الدم ،كما وجد الباحثون �أن
الكركديه خف�ض ب�شكل ملحوظ
م �� �س �ت��وي��ات ال�ب�روت�ي�ن ال��ده�ن��ي
م�ن�خ�ف����ض ال �ك �ث��اف��ة ()LDL
مقارنة ب�أنواع ال�شاي الأخرى
والعالج الوهمي.

القبض على مروج
ومهرب مخدرات
تبوك  -البالد
�ألقت املديرية العامة ملكافحة املخدرات
ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى م ��واط ��ن مب �ن �ط �ق��ة ت �ب��وك؛
لعر�ضه وترويجه مواد خمدِّرة عرب �شبكات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،و� ُ��ض � ِب� َ�ط بحوزته
( )2.6كيلو جرام من مادة احل�شي�ش املخدِّر،
و( )2.8جرام من مادة امليثامفيتامني املخدِّر
قر�صا من مادة الإمفيتامني
(ال�شبو) ،و(ً )44
امل� �خ� �دِّر ،و( )53ق��ر�ً��ص��ا خ��ا��ض� ًع��ا لتنظيم
التداول الطبي ،و�سالحان ناريان ،وطلقات
حية.
وبينت مديرية مكافحة املخدرات �أنه جرى
�إيقاف مروج املخدرات واتخاذ الإج��راءات
النظامية بحقه ،و�إحالته �إىل النيابة العامة.
ك�م��ا قب�ضت دوري� ��ات الأف� ��واج الأم�ن�ي��ة
مب�ن�ط�ق��ة ج � ��ازان ع �ل��ى م��واط��ن ب�ح��وزت��ه
( )189كيلو جرامًا من نبات القات املخدِّر
مبحافظة العار�ضة ،ومت �إيقافه واتخاذ
الإج��راءات النظامية بحقه ،و�إحالته جلهة
االخت�صا�ص.

«أنغام وعايض» على مسرح ليالينا

جدة  -خالد بن مر�ضاح
ً
ً
ي�شهد مو�سم جدة ال�سبت املقبل حفال غنائيا يجمع
الفنانة �أنغام والفنان عاي�ض� ،ضمن حفالت املو�سم
الذي انطلق منذ عيد الفطر املبارك.
وق��ال احل�ساب الر�سمي للهيئة العامة للرتفيه
على "تويرت"" :الفنانة �أنغام والفنان عاي�ض يف
حفل غنائي مميز �ضمن حفالت مو�سم جدة ال�سبت
 4يونيو على م�سرح ليالينا" ،مو�ضح ًا �أن الدخول

للمح�صنني ،وي �ج��ب �إب� ��راز تطبيق ت��وك�ل�ن��ا عند
الدخول .وطرحت �أنغام م�ؤخرا �أغنية "لوحة باهتة"
عرب يوتيوب من كلمات نادر عبد الله و�أحلان عامر
عا�شور ،وتوزيع طارق مدكور .وعادت جنمة الغناء
�أنغام للتعاون جمدد ًا مع ال�شاعر الغنائى نادر عبد
الله ،وذلك بعدما تعاونت معه مطلع  2019من خالل
�ألبومها "حالة خا�صة جدا" ،حيث كتب لها �أغنية "يا
ريتك فاهمنى".

