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حما�سرة ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي بالر�سومل خطورة من اإنفلونزا الطماطم
البالد ـ الريا�ض 

تتمثل اأعرا�ض اإنفلونزا الطماطم؛ التي مت اكت�شاف حاالت منها 
وطفح  واجلفاف،  اجللد،  يف  وتهّيج  باحلمى،  االإ�شابة  يف  بالهند 
وعط�ض،  ومغ�ض  وغثيان  املفا�شل،  وتورم  منت�شرة  واآالم  جلدي، 
و�شيالن يف االأنف"، حيث ُيعد املر�ض من االأمرا�ض املعدية �شريعة 

االنت�شار.
 الطبيب وا�شت�شاري اجلودة بالرعاية ال�شحية، الدكتور حممد 

ت�شيب  ما  ون��ادًرا  مميتة،  غري  الطماطم  اإنفلونزا  اإن  قال:  الكلثمي 
الكبار، م�شرًيا اإىل اأنها لي�ض لها عالقة باملاأكوالت، ولي�شت اإنفلونزا 
اإنفلونزا  اأن  ت��وي��ر-  –عرب  الكلثمي  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح  اأ���ش��اًل. 
الطماطم من النادر جدًا اأن ت�شيب االأ�شخا�ض البالغني، وال يحتاج 

االأطفال امل�شابون بها يف معظم االأحيان اإال خلاف�ض حرارة.
واأ�شار اإىل اأن اإنفلونزا الطماطم هو مر�ض غري مميت، وال ينجم 

عنه اأي م�شاعفات �شحية اأخرى.

جدة - البالد
نظام  من  الثانية  املرحلة  تطبيق  قرب  البي�شاء  االأرا���ش��ي  برنامج  اأك��د    
م�شرًيا  الدمام،  وحا�شرة  وجدة  املكرمة  مكة  يف  البي�شاء  االأرا�شي  ر�شوم 
اإىل اأن املهلة النظامية لت�شجيل االأرا�شي يف املرحلة الثانية ملدينة الريا�ض 

�شتنتهي بعد اأيام، وقرب تطبيق املرحلة الثانية يف مدن جديدة.
اآالف   5 م�شاحتها  تبلغ  التي  املطورة  االأر���ض  الثالثة  املرحلة  وح��ددت   
ملالك  املطورة  االأرا�شي  اأو جمموعة مالك، وجمموع  ملالك واحد،  فاأكرث  م2 

واحد، وتبلغ م�شاحتها 10 اآالف م2 فاأكرث يف مدينة واحدة، وجميع املراحل 
ُتطبَّق داخل النطاق العمراين الذي حتدده وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 

واالإ�شكان. 
 وبح�شب الربنامج، �شيتم ت�شجيل اأكرث من 20 مليون م2 من االأرا�شي 
هذه  وت�شهم  قطعة،  األ���ف   60 ق��راب��ة  ت��وف��ر  ال��ري��ا���ض،  مدينة  يف  امل��ط��ورة 
منا�شبة،  باأ�شعار  ال�شكنية  االأرا���ش��ي  من  املعرو�ض  زي��ادة  يف  اخل��ط��وات 

وحما�شرة الغالء واالحتكار، وحماية املناف�شة العادلة. 46

900 مليار
حجم االستثمارات 

بالمملكة

جدة - وا�ض
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، برقية عزاء وموا�شاة، جلاللة امللك 

عبدالله الثاين ابن احل�شني، ملك اململكة االأردنية الها�شمية، يف وفاة والد جاللة امللكة رانيا العبدالله.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، برقية عزاء وموا�شاة، جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�شني، ملك 

اململكة االأردنية الها�شمية، يف وفاة والد جاللة امللكة رانيا العبدالله.
 و�شاأل امللك املفدى و�شمو ويل العهد، حفظهما الله، املوىل العلي القدير، اأن يتغمد 

الفقيد بوا�شع رحمته ومغفرته، وي�شكنه ف�شيح جناته.

القيادة تعزي ملك األردن 
يف وفاة والد امللكة رانيا
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جدة - اإميان بدوي 
التاريخية" عرب  "جدة  بيوُت  ظلَّت 
م��ئ��ات ال�����ش��ن��ني ���ش��اه��دًة ع��ل��ى حقبة 
املعمارية  بفنونها  غنية  تاريخية 
اجلميلة وتراثها العريق، وق�ش�شها 
ال����ت����ي ظ���ل���ت ع���ل���ى م������دى ال���زم���ن 
زواياها  بني  عريقًا  تاريخًا  حتكي 
ال�شعبية.  ومتاجرها  و�شوارعها 
وت��ع��ود ال��ي��وم ه��ذه امل��ب��اين لتفتح 
اأبواب مبانيها االأثرية لزوارها من 
جدة؛  مو�شم  يف  وال�شياح  االأ���ش��ر 
املا�شي  حياة  ومعها  فيها  ليعي�شوا 
ل��روي  ك��اف��ة،  بتفا�شيله  اجلميل 
ل��الأح��ف��اد واالأج���ي���ال ق�ش�ض  ب��ذل��ك 
االآب�����اء واالأج������داد وح��ي��ات��ه��م التي 
فيها  وخ��ل��دوا  بب�شاطتها  عا�شوها 
مرحلة من اأهم مراحل حياتهم، وقد 

جنح مو�شم جدة 2022 يف توظيف 
املتنوعة  والثقافات  العاملية  التجارب 

والتفاعل  الت�شويق  عنا�شر  لتحقيق 
م����ع اجل���م���ه���ور يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

املو�شم؛ بداية من "جدة اآرت بروميناد"، 
ومرورًا مبنطقة جدة التاريخية وو�شواًل 

بباقي  وان��ت��ه��اًء  م��اج��د  االأم���ري  حديقة  اإىل 
كبريًا،  اإقبااًل جماهرييًا  التي حققت  املناطق 

وحظيت باإعجاب الكثريين.

البالد ـ مرعي ع�سريي ـ جنود النهدي 
تعدُّ  الكتابة على اجلدران  �شلوًكا ع�شوائًيا يطيح 
جماليات  ت�شويه  عن  ف�شاًل  املدن،  ونظافة  بتنا�شق 
املا�شية،  احلقب  ويف  للمدن،  احل�شاري  امل�شهد 
كانت الكتابة على اجلدران، من مظاهر احل�شارة، 
ومعلًما من معامل تطورها، ي�شتدل بها علماء االآثار 
مكت�شفاتهم،  اإليها  تعود  التي  الفرة  تاريخ  على 
ظ��اه��رة  اإىل  احل����ايل،  وق��ت��ن��ا  يف  حت��ول��ت  لكنها 
بعبارات  العامة  املرافق  حوائط  ت�شوه  �شلبية، 
ع�شوائية؛ كونها ممار�شة فردية لي�شت لها داللة 
ي�شوب  كممار�شة  ب��ل  وح�شب،  م��ع��رّبة  رم��زي��ة 
ع�شوائية  ع��ن  تنبع  ك��ون��ه��ا  اخل��ط��اأ؛  معظمها 
خالل  من  النف�ض  عن  التعبري  بحجة  اإن�شانية 
واخلا�شة  العامة  االأماكن  ج��دران  على  الكتابة 
اأهمية االهتمام بنظافة  بدون وعي، ُيدرك مدى 
امل���ك���ان ال���ع���ام، وم���ا ع���زز ذل���ك ال��ت�����ش��رف ع��دم 
الكتابة  مت��ار���ض  التي  الفئة  بتوعية  االهتمام 

اجلدارية التي يغلب عليها ال�شباب. 
الكتابة على اجلدران  اأن  واأو�شح خمت�شون، 
ُتعد ظاهرة من الظواهر احلديثة التي �شاعت بني 
ة فئة ال�شباب، وهي تعرب  غالبية االأ�شخا�ض خا�شّ
بع�ض  يف  ات��خ��اذه  يتم  �شيئ  �شلوكي  ُمنحدر  عن 
بل  ف��راع؛  ت��اأِت من  ال�شلوكيات مل  املواقف، وه��ذه 
ُهناك جمموعة من االأ�شباب التي تكُمن خلفها. هذه 
اأو  لل�شخ�ض  النف�شية  باجلوانب  تتعلق  قد  االأ�شباب 
االجتماعية اأو االأدبية، ومهما كانت العوامل واحُلجج 
التي تقف خلف ذلك، ال ُيكن ت�شنيف هذه الظاهرة، اإال 
االآثار  من  العديد  ولها  الئقة،  وغري  خطرية  ظاهرة  اأّنها 

ال�شلبية على الفرد وجمتمعه.

موسم جدة
تجارب عالمية ترسم البهجة 

تشويه المشهد الحضاري 
بـ»شخبطة« الجدران 

كوالملبور ـ وا�ض 
املعار�ض  يف  ال�شعودينب  ال��ط��الب  جن��اح��ات  تتوا�شل 
حقق  اآي�شف،  معر�ض  يف  العلمية  اإجنازاتهم  فبعد  العاملية 
ال��ط��الب امل�����ش��ارك��ون يف امل��ع��ر���ض ال����دويل ل��الخ��راع��ات 
 8 ماليزيا،  يف   »2022 »اآيتك�ض  والتقنية  واالب��ت��ك��ارات 

جوائز عاملية كربى يف عدد من املجاالت العلمية.
جوائز   6 ب���  املعر�ض  يف  اململكة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  وف���از 

ذه��ب��ي��ة ك���ربى يف جم����االت ع��ل��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا جم��ال 
االأمتتة والعمليات، مب�شاركة الطالبني و�شام جابر املالكي، 
مب�شاركة  امل��واد  جمال  ويف  �شفراطه،  اإبراهيم  واإ�شماعيل 
املعلومات  تكنولوجيا  وجمال  املحي�ض،  فهد  في�شل  الطالب 
جنى  الطالبة  مب�شاركة  املتعددة  والو�شائط  واالت�شاالت 
وال�شحة  احليوية  التكنولوجيا  جمال  ويف  زكائي،  غ�شان 
البيئة  وجم���ال  ال��ع��ج��الن،  علي  اأم���رية  الطالبة  مب�شاركة 

مب�شاركة الطالبة جنى �شليمان الريفي.
ال�شتقطاب  دولية  من�شة   2022 اآيتك�ض  معر�ض  وُيعد 
العلوم  مثل  خمتلفة،  جماالت  يف  واالبتكارات  االخراعات 

والتكنولوجيا، ت�شتهدف جذب
وامل�شتثمرين  وامل���خ���رع���ني،  امل��ب��ت��ك��ري��ن  م���ن  امل��ه��ت��م��ني 
وامل�شّنعني يف جمموعة من الدول؛ ال�شتك�شاف االخراعات 

واالبتكارات اجلديدة يف املجاالت املختلفة.

العباقرة يح�سدون الذهب
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تفوق سعودي علمي مبهر عالميا

البالد - حممد عمر
ل�"البالد"، اأن  اأكد ال�شفري ال�شيني لدى اليمن كانغ يونغ 

ت�شكيل جمل�ض القيادة الرئا�شي له اأهمية كبرية، فهو 
يفتح �شفحة جديدة يف تاريخ اليمن، مع اأمل يف 

حل االأزمة، من واقع الروح الوطنية التي يعمل 
بها يف ظل التعاون والت�شاور خلدمة ال�شعب. 
املجل�ض  اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  "نحن  واأ�����ش����اف: 
االأزم����ة  ح���ل  اجت����اه  يف  ال��ن��ج��اح  �شيحقق 
اليمنية يف وقت مبكر ليعود ال�شالم واخلري 
اجلهود  اأن  معتربًا  اليمنية"،  االأرا�شي  اإىل 
اخلليجية �شتلعب دوًرا بارًزا يف حل االأزمة 

وحتقيق ال�شالم واالأمن اال�شتقرار لليمن.

ونوه ال�شفري ال�شيني، بجهود اململكة جتاه اليمن، موؤكًدا 
اأنها ت�شعى حلفظ اأمن وا�شتقرار �شقيقتها وجارتها، وبالتايل 
مل تتوقف عن تقدمي امل�شاعدات الإنهاء االأزمة. وتابع: "ظلت 

امللك �شلمان  لليمن عرب مركز  اململكة تقدم م�شاعدات كثرية 
لتنمية  ال�شعودي  والربنامج  االإن�شانية  واالأعمال  لالإغاثة 

واإعمار اليمن وتنفيذ م�شاريع تنموية عديدة يف اليمن".
داخ��ل �شفوف  اخل��الف  يتو�شع  ثانية،  من جهة 
ت�شفية  ح��د  اإىل  االن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�شيا 
قيادت عليا يف التنظيم؛ اإذ ك�شف قيادي �شابق 
حتذيرية  ر�شالة  تلقى  اأن���ه  امليلي�شات،  يف 
اإياهم  حمماًل  باغتياله،  تهدد  احلوثيني  من 
امل�شوؤولية كاملة يف حال ت�شفيته، موؤكًدا اأن 
اأحد قيادات احلوثي اأر�شل له مقطع فيديو، 
ثالث  ط���رف  وج����ود  م��ن  حت��ذي��ره  يت�شمن 

ي�شتغل الو�شع لالعتداء عليه.

اجلهود اخلليجية كفيلة بحل الأزمة اليمنية 
خالفات بلغت حد التصفية في صفوف الحوثي .. السفير الصيني لـ                :

م املاللي يغرق
ظا

إيران ن
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جدة - البالد
و�ضبط  ملتابعة  امل�ضرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�ضفرت 
التي  احلدود،  واأمن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 
متت يف مناطق اململكة كافة، وذلك للفرتة من 18 / 
10 / 1443 هـ املوافق 19 / 5 / 2022 م حتى 24 / 
10 / 1443هـ املوافق 25 / 5 / 2022 م، عن النتائج 

التالية:
�ضبطهم  مت  ــذيــن  ال املــخــالــفــن  اإجـــمـــايل  بــلــغ  اأوًل: 
مناطق  يف  امل�ضرتكة  الأمــنــيــة  امليدانية  باحلمالت 
اململكة كافة )12358( خمالفًا، منهم )7626( خمالًفا 
لنظام الإقامة، و)3237( خمالًفا لنظام اأمن احلدود، 

و)1495( خمالًفا لنظام العمل.
حماولتهم  خالل  �ضبطهم  مت  من  اإجمايل  بلغ  ثانًيا: 
ا،  �ضخ�ضً  )285( اململكة  داخــل  اإىل  احلـــدود  عبور 
اإثيوبيو  و)%32(  اجلن�ضية،  مينيو  منهم   )%67(
�ضبط  مت  كما  اأخـــرى،  جن�ضيات  و)%1(  اجلن�ضية، 
خارج  اإىل  احلــدود  عبور  ملحاولتهم  ا  �ضخ�ضً  )117(

اململكة بطريقة غري نظامية.
واإيــــواء  نــقــل  يف  مــتــورطــن   )8( �ضبط  مت  ــا:  ثــالــًث
واأمــن  والــعــمــل  الإقــامــة  اأنــظــمــة  خمالفي  وت�ضغيل 
احلدود والت�ضرت عليهم. رابًعا: بلغ اإجمايل من يتم 
اإخ�ضاعهم حالًيا لإجراءات تنفيذ الأنظمة )78227( 

و)3059(  رجـــاًل،   )75168( منهم  خمــالــًفــا،  ـــدًا  واف
امراأة.

لبعثاتهم  خمــالــًفــا   )67584( اإحـــالـــة  مت  ــا:  خــامــ�ــضً
واإحالة  �ضفر،  وثائق  على  للح�ضول  الدبلوما�ضية 
�ضفرهم،  حـــجـــوزات  ل�ــضــتــكــمــال  خمــالــًفــا   )2530(

وترحيل )11775( خمالًفا.
دخــول  ي�ضهل  مــن  كــل  اأن  الداخلية،  وزارة  واأكـــدت 
داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  اأمن احلدود  نظام  خمالفي 
اأو  م�ضاعدة  اأي  لهم  يقدم  اأو  املـــاأوى  لهم  يوفر  اأو 

خدمة باأي �ضكل من الأ�ضكال، يعر�ض نف�ضه لعقوبات 
مالية  وغــرامــة  �ضنة،   15 مــدة  ال�ضجن  اإىل  ت�ضل 
النقل  و�ضيلة  ومــ�ــضــادرة  ريـــال،  مليون  اإىل  ت�ضل 
وال�ضكن امل�ضتخدم لالإيواء، اإ�ضافة اإىل الت�ضهري به، 
واأو�ضحت اأن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية 
حاثة  والأمانة،  بال�ضرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة 
اجلميع على الإبالغ عن اأي حالت خمالفة على الرقم 
و)999(  والريا�ض،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911(

و)996( يف جميع مناطق اململكة.

محليات
الأحد28 �ضوال 1443هـ املوافق 29 مايو 2022م ال�ضنة 91 العدد223656

شريك فاعل بمنظومة االقتصاد والتنمية 

تخفيضات للطالب وكبار السن 
وذوي اإلعاقة بالنقل العام

 الذكاء االصطناعي لتوعية وتوجيه ضيوف الرحمن

 نتائج الحمالت الميدانية خالل أسبوع.. 

 )12358( مخالفًا ألنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود 
جدة - البالد

ــعــمــوم لأخــــذ مــرئــيــاتــهــم  ــعــامــة لــلــنــقــل ال دعـــت لــهــيــئــة ال
اأجـــور  حتــديــد  �ضيا�ضة  تــعــديــالت  حـــول  وملحوظاتهم 
من�ضة  عــر  اململكة  يف  الــعــام  النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام 

القادم. يونيو    9 تاريخ  حتى  وذلك  "ا�ضتطالع"، 
وتهدف الهيئة العامة للنقل من خالل �ضيا�ضة حتديد اأجور 
ا�ضتخدام و�ضائل النقل العام اإىل حتفيز ا�ضتخدام و�ضائل 

النقل العام، و�ضمان 
مـــــالءمـــــة الأجــــــــور 
لـــلـــمـــ�ـــضـــتـــخـــدمـــن، 
ال�ضتدامة  وتعزيز 
املــــالــــيــــة لـــالأنـــظـــمـــة 
ــــــاءة  ــــــف ورفـــــــــــــــع ك
ــل، ودعــــم  ــي ــغ ــض ــ� ــت ال
ال�ضتخدام  �ضهولة 
والتكامل بن اأنظمة 

النقل العام.
ـــت الــهــيــئــة يف  وقـــال
يجب  اإنه  �ضيا�ضتها: 
تكلفة  تــتــجــاوز  األ 
ــتــخــدام و�ــضــائــل  ا�ــض

الدرا�ضة"  اأو  "العمل  الأ�ــضــا�ــضــي  للتنقل  الــعــام  النقل 
باليوم عن 5 %، من متو�ضط دخل الأ�ضرة اليومي، وذلك 
ي�ضتخدمون  الأ�ضرة  اأفــراد  عدد  من   ،%  50 اأن  بافرتا�ض 

و�ضائل النقل العام يوميا مبعدل رحلتن لكل فرد.
)الــدرجــة  تخفي�ضات  للنقل  الــعــامــة  الــهــيــئــة  وحــــددت 

القت�ضادية( للفئات التالية:
 - الأطفال دون �ضن 6 �ضنوات، جمانا.

مكة املكرمة - البالد
�ضهدت اخلدمات يف امل�ضجد احلرام تطورا كبريا من خالل تطويع 
مبنظومة  لالرتقاء  وذلــك  ال�ضطناعي،  والــذكــاء  احلديثة  التقنية 
تطلعات  يحقق  مبــا  احلـــرام  الله  بيت  ل�ضيوف  املقدمة  اخلــدمــات 
ما  كل  توفري  يف   – الله  حفظها   – الر�ضيدة  حكومتنا  وتوجيهات 
الله احلرام من  الطاقات؛ خلدمة رواد بيت  من �ضاأنه ت�ضخري كامل 

الزوار واملعتمرين و�ضيوف الرحمن.
ــة الــ�ــضــوؤون  ــال و�ــضــخــرت رئــا�ــضــة �ـــضـــوؤون احلــرمــن مــن خـــالل وك
التقنية  ال�ضائلن،  اإر�ضاد  اإدارة  يف  ممثلًة  والإر�ضادية،  التوجيهية 
الــروبــوت  جهاز  توفري  خــالل  مــن  ال�ضطناعي  والــذكــاء  احلديثة 
واملعتمرين  احلجاج  توجيه  على  يعمل  الذي  للقا�ضدين  التوجيهي 
اإمكانية  مع  ال�ضائلن  على  والإجابة  والإفتاء  املنا�ضك،  اأداء  بكيفية 
عن  امل�ضايخ  مع  التوا�ضل  وكذلك  للغات،  الفورية  الرتجمة  اإ�ضافة 
بعد، وو�ضع عدد من التوجيهات التعريفية باأكرث من لغة، وذلك عن 

طريق التحكم بالروبوت عن بعد.
العربية،  اللغة  يف  تتمثل  لغة   11 التوجيهي  الــروبــوت  يدعم  كما 
والرتكية،  والفار�ضية،  والــرو�ــضــيــة،  والفرن�ضية،  والإجنــلــيــزيــة، 
ويحتوي  والهو�ضا.  والبنغالية،  وال�ضينية،  والأوردو،  واملالوية، 
الروبوت على �ضا�ضة 21 بو�ضة تعمل باللم�ض ميكن ال�ضتفادة منها 
بعمل عدد من اخلدمات التي تهم قا�ضدي امل�ضجد احلرام من توجيه 

واإر�ضاد واإبداء راأي.
ويحتوي الروبوت على 4 عجالت مزودة بنظام اإيقاف ذكي ت�ضمح 
و�ضفلية  اأمامية  كامريات  نظام  مع  ومــرن،  �ضل�ض  ب�ضكل  بتحريكه 
بالتقاط  ت�ضمح  حيث  الــ�ــضــورة،  نقل  يف  والــو�ــضــوح  الــدقــة  عالية 
ت�ضوير حميطي للمكان، و�ضماعات ذات و�ضوح عايل يف ال�ضوت، 
لل�ضوت،  وا�ضح  بنقل  ت�ضمح  عالية  التقاط  بجودة  وميكروفون 
ويعمل الروبوت على نظام ال�ضبكة الال�ضلكية واي فاي وب�ضرعة 5 

جيجا هرتز متكن من انتقال �ضريع وعايل للبيانات.

 تكافؤ فرص المرأة في العمل والمناصب القيادية

على  الجتماعية  والتنمية  الب�ضرية  املــوارد  وزارة  عملت 
متكن املراأة، مما اأدى اإىل ارتفاع معدل امل�ضاركة يف القوى 
الرابع  للربع  فاأكرث(  �ضنة  الإناث )15  لل�ضعوديات  العاملة 
 )%34.1( بـ  مقارنًة   )%35.6( بلغ  حيث  2021م؛  عام  من 
يف الربع ال�ضابق، متجاوزين بذلك م�ضتهدف الروؤية لعام 

2030 للو�ضول اإىل ن�ضبة %30.
الوزارة ور�ضة عمل نقا�ضية حول متكن   وموؤخرا نظمت 
الجتماعية  احلــمــايــة  وبــرنــامــج  العمل  �ــضــوق  يف  املــــراأة 
من  عدد  بح�ضور  الــدويل،  البنك  مع  بالتعاون  اململكة  يف 
ال�ضركاء وممثلي اجلهات يف خمتلف القطاعات احلكومية، 
�ضوق  يف  املـــراأة  مب�ضاركة  املتعلقة  املو�ضوعات  تناولت 
من  املحلي  الــنــاجت  اإجــمــايل  دعــم  يف  املـــراأة  ودور  العمل، 
واأف�ضل  القت�ضادية،  املنظومة  يف  م�ضاركتها  رفع  خالل 
املوؤ�ضرات  ومطالعة  املــراأة،  متكن  يف  العاملية  املمار�ضات 
الـــوزارة و�ضندوق  هــذا اجلــانــب، ومــبــادرات  العاملية يف 
جمموعة  اإىل  اإ�ــضــافــة  "هدف"،  الب�ضرية  املـــوارد  تنمية 
جل�ضات حوارية بن فريق البنك الدويل ومنظومة املوارد 

الب�ضرية والتنمية الجتماعية.
انعقاده  مدة  خالل  الجتماعية  احلماية  برنامج  �ضهد  فيما 
-التي دامت نحو خم�ضة اأيام- اإقامة العديد من املحا�ضرات 
والندوات والرامج التدريبية املُكثفة ومناق�ضة العديد من 
احلماية  واأ�ض�ض  واخلــا�ــض  العام  املفهوم  حــول  املــحــاور 
الجتماعية  احلماية  معلومات  اأنظمة  وبناء  الجتماعية، 

املتكاملة.
  تعزيز دورها القيادي

والتنمية  الــبــ�ــضــريــة  املـــــوارد  وزارة  جــهــود  اأبـــــرز  مـــن   
ــادرة متــكــن املــــراأة يف اخلــدمــة املدنية  الجــتــمــاعــيــة، مــب
زيادة  يف  املبادرة  هذه  وت�ضهم  القيادي،  دورهــا  وتعزيز 
ن�ضبة امل�ضاركة للمراأة يف جميع القطاعات احلكومية وعلى 
طاقاتها  ا�ضتثمار  خــالل  من  الوظيفية  امل�ضتويات  جميع 
وقدراتها وتو�ضيع خيارات العمل اأمامها وزيادة م�ضاركتها 
للمنا�ضب  وتقلدها  اجلن�ضن،  بن  الفر�ض  تكافوؤ  ل�ضمان 
طريق  عن  احلكومية  الأجهزة  يف  العليا  الهيكلية  القيادية 

جمموعة من امل�ضاريع الداعمة.
بــن اجلن�ضن يف  الـــتـــوازن  مــ�ــضــروع حتقيق  كــمــا جنــد   
هي:  حماور  ثالثة  على  الرتكيز  ي�ضتهدف  املدنية  اخلدمة 
)البيئة املمكنة - امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي - امل�ضتوى املجتمعي 
والأطــــر  التمكينية  الــبــيــئــة  حتــلــيــل  مت  وقـــد  والـــفـــردي( 
واللوائح  والأنظمة  وال�ضيا�ضات  والت�ضريعية  التنظيمية 

لتحقق تكافوؤ الفر�ض بن اجلن�ضن.
    مبادرات ل�سوق العمل

�ضوق  يف  ال�ضعودية  املـــراأة  لتمكن  املهمة  املــبــادرات  من 
العمل:

تقدر  عمل  بيئة  خلق  خالل  من  والتنوع  ال�ضمولية  دعم   -
فيها الفروقات بن فئات العاملن بهدف تقليل التفاوت يف 

ظروف وفر�ض العمل من خالل.

ت�ضميم  على  والعمل  الــعــالقــة،  ذات  الــلــوائــح  حتديث   -  
اإىل  الــدخــول  من  املـــراأة  متكن  ت�ضتهدف  تدريبية  برامج 

�ضوق العمل.
- ت�ضجيع التطور الوظيفي للمراأة.

- تطوير الت�ضريعات التنظيمية التي تدعم عمل املراأة يف 
واللوائح  الت�ضريعات  تطوير  اإىل  وتهدف  العمل:  �ضوق 
وحل  املادية  العمل  بيئة  تطوير  من  يعزز  مبا  والأنظمة 

العقبات التي ت�ضعب عمل املراأة.
   التدريب والتوجيه القيادي

 تركز الوزارة والأجهزة ذات ال�ضلة على رفع ن�ضبة الن�ضاء 
لأهــداف  حتقيقًا  والعليا  املتو�ضطة  القيادية  املنا�ضب  يف 
تدريب  طريق  عن  العمل  �ضوق  يف  املــراأة  م�ضاركة  زيــادة 
الكوادر الن�ضائية يف خمتلف القطاعات، �ضواء يف القطاع 

من  متكنهن  مثالية  بيئة  توفري  بهدف  اخلا�ض  اأو  العام 
احل�ضول على املعلومات التي من �ضاأنها اإثراء املعرفة لدى 
القيادية وتزويدها بجميع ما حتتاجه لتكون منوذجًا رائدًا 

يحتذى به ويفخر به الوطن.
  العمل عن بعد

 تــهــدف مــبــادر )الــعــمــل عــن بــعــد( اإىل الــو�ــضــول للطاقات 
الب�ضرية من الباحثن والباحثات عن عمل، والذين يعملون 
املن�ضاآت  اأ�ــضــحــاب  مــن  )امل�ضتقلن(  اخلــا�ــض  حل�ضابهم 
وغريهم يف خمتلف مناطق اململكة، وتعزيزا لفر�ض العمل، 
جاءت مبادرة )العمل املرن( لت�ضهم يف زيادة فر�ض العمل 
لل�ضعودين وال�ضعوديات خا�ضة �ضكان املناطق الأقل منوًا 
احلا�ضلن على م�ضتوى تعليمي حمدود، وحتفيز اأ�ضحاب 

الأعمال على توفري عقود العمل املرن )بال�ضاعة(.

 رفع املهارات
النوعي  للتوظيف  دعمًا  الب�ضرية  املـــوارد  �ضندوق  يقدم 
توظيفه  يتم  الذي  املوظف  لراتب  دعم  بن�ضبة  يبداأ  املوجه 
وفق ال�ضوابط املحددة مقدارها )%30( من الراتب لل�ضنة 
الثانية،  لل�ضنة   )%20( اإىل  الن�ضبة  وتنخف�ض  الأوىل، 
من  الأدنـــى  احلــد  ويــكــون  الثالثة.  لل�ضنة   )%10( اإىل  ثــم 
من  الأعلى  ريــال، واحلد   )4.000( للدعم  امل�ضتحق  الأجــر 
للتوظيف   %70 الــدعــم  ويــكــون  ريـــال.   )15.000( الأجـــر 
وفق  اإ�ــضــافــيــًا  دعــمــًا  املن�ضاأة  وت�ضتحق  للتدريب  و%30 
الأ�ضخا�ض  وتوظيف  الإنـــاث،  )توظيف  التالية  احلــالت 
ال�ضغرية،  واملـــدن  الــقــرى  يف  والتوظيف  العــاقــة،  ذوي 
والتوظيف يف املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، والتوظيف 

يف املهن احلرجة(.

الريا�ض - البالد
حققت اململكة قفزات نوعية فيما يخ�ض متكني املراأة وزيادة م�ساركتها االقت�سادية يف �سوق العمل، وانعك�ست اجلهود والت�سريعات 
والقرارات التي متت خالل ال�سنوات االأخرية على م�ستهدفات متكني املراأة وزيادة م�ساركتها االقت�سادية يف �سوق العمل، حيث حتظى 

ا فاعالاً يف رفعة الوطن ومنائه، وحققت جناحات نوعية. بالكثري من مظاهر التمكني والبناء حتى اأ�سبحت �سريكاً
وتكر�ض روؤية اململكة 2030 اجلهود الالزمة للمراأة يف التنمية املجتمعية واالقت�سادية واإبرازها كعن�سر موؤثر على االأ�سعدة كافة؛ 

حيث خ�س�ض هدف اإ�سرتاتيجي م�ستقل يف الروؤية برفع كفاءة املراأة.
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ال�ستثمار قاطرة اأ�سا�سية للتنمية ال�ساملة، 
ورافـــعـــة قــويــة لــا�ــســتــدامــة القــتــ�ــســاديــة 
ال�ستثمار  يتجه  ما  وعادة  العمل.  وفر�ص 
اإىل البتكار يف الإنتاج واخلدمات، وتدفع 
بالثورة ال�سناعية الرابعة اإىل اآفاق اأرحب 
املعطيات-  هــذه  املــتــ�ــســارع.  الــتــطــور  مــن 
ــادة احلــكــيــمــة- ت�سجل  ــي ــق ال مـــن  وبـــدعـــم 
التنموية  اململكة  جتربة  يف  قوًيا  ح�سوًرا 
ال�ستثمار  خارطة  ت�سهد  حيث  احلديثة؛ 
الكبرية  العاملية  الثقة  يعك�ص  منًوا مت�سًا 
ــــوة اقـــتـــ�ـــســـادهـــا، وخـــطـــط تــنــويــع  يف ق
م�ستهدفات  طــمــوحــات  �سمن  مــ�ــســادره، 
وحتقيق  الوطن  لزدهــار  2030؛  روؤيتها 
القطاع  اإ�سهام  جودة احلياة، ومن ثم رفع 
اإىل  الإجــمــايل  املحلي  الناجت  يف  اخلا�ص 
املــراكــز  اأحـــد  اإىل  اململكة  م  وتــقــدُّ  ،%  65
التناف�سية  مــوؤ�ــســر  يف  الأوائــــل  الع�سرة 

العاملي.
 وح�ساًدا لهذا الطموح، ت�ساعفت تدفقات 
الــروؤيــة،  بــدايــة  منذ  الأجــنــبــي  ال�ستثمار 
يف  املتقدمة  الــدول  ا�ستثمارات  تت�سدرها 
واجلديدة  احليوية  القطاعات  من  العديد 
باململكة، وهو ما اأكد عليه وزير ال�ستثمار 
لــتــكــون الــ�ــســعــوديــة مــنــ�ــســة لــلــ�ــســادرات 
وقد  العاملية،  للحاجات  الإمــداد  و�سا�سل 
هــيــاأت ا�ــســراتــيــجــيــة ال�ــســتــثــمــار ركــائــز 
ثقته  امل�ستثمر وزيــادة  قوية حلفظ حقوق 
تي�سري  طريق  عن  اململكة،  يف  بال�ستثمار 
املبا�سرة  ال�ستثمارات  دخــول  اإجــــراءات 
ــاواة يف املــعــامــلــة، ما  وحــمــايــتــهــا، واملــ�ــس
وحمــفــزة  مف�سلة  وجــهــة  املــمــلــكــة  يــجــعــل 
تقدم  يف  دورهـــا  وتعزيز  لا�ستثمارات، 

القت�ساد العاملي.

خارطة االستثمار
كلمة

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية                                                                            

القيادة تعزي ملك األردن في وفاة والد الملكة رانيا

الريا�ض - البالد
الــدول  مــن  لعدد  اململكة  م�ساعدات  تتوا�سل 
لــاإغــاثــة والأعــمــال  �سلمان  املــلــك  مــركــز  عــر 
الفريق  اأنــقــذ  ال�سياق،  هــذا  ويف  الإن�سانية، 
البل�سم  منظمة  مع  بالتعاون  التطوعي  الطبي 
من  تبلغ  مري�سة  مينية  طفلة  حياة  الدولية 
العمر 5 �سنوات، كانت تعاين من وجود قناة 
اإجراء  القلب، وذلك بعد  �سريانية مفتوحة يف 
الفريق الطبي لها عملية ق�سطرة عاجية دقيقة 
يف  وذلــك  احلمد،  ولله  التام،  بالنجاح  تكللت 
ع�سر  احلادي  التطوعي  الطبي  امل�سروع  اإطار 
التطوعي  ال�سعودية"  "نب�ص  برنامج  �سمن 
لأمرا�ص وجراحات القلب املفتوح لاأطفال يف 
مدينة املكا مبحافظة ح�سرموت بالتعاون مع 
منظمة البل�سم الدولية. وقال والد الفتاة: اإنها، 
ولله احلمد، الآن ب�سحة جيدة بعد الق�سطرة، 
مقدًما �سكره اجلزيل ملركز امللك �سلمان وللفريق 
التطوعي ملنظمة بل�سم الدولية، كما ثّمن مركز 
وجراحة  لأمرا�ص  التطوعي  ال�سعودية  نب�ص 
لعاج  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  تكفل  القلب، 
وتقدميه  ال�سعبة  املر�سية  احلــالت  هذه  مثل 
خمتلف اأ�سكال العون للمر�سى وامل�سابني يف 

اليمن.
 ويف اليمن اأي�سا، قدم مركز الطوارئ ملكافحة 
الأمرا�ص الوبائية يف مديرية حريان مبحافظة 

حجة خدماته العاجية لـ 4،001 م�ستفيد خال 
الفرة من 4 حتى 10 مايو 2022م، بدعم من 
مركز امللك �سلمان لاإغاثة والأعمال الإن�سانية.
ال�سحي يف   كما قدمت عيادات مركز اجلعدة 
مديرية ميدي مبحافظة حجة اليمنية خدماتها 
العاجية لـ 5،068 م�ستفيًدا خال الفرة من 4 
حتى 10 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز 

امللك �سلمان لاإغاثة والأعمال الإن�سانية.
التغذية  م�سروع  وا�سل  املركز  من  وبدعم   
لــاأطــفــال دون �ــســن اخلــامــ�ــســة والأمـــهـــات 
ــعــات، تــقــدمي خــدمــاتــه  احلـــوامـــل واملــر�ــس
يف  للم�ستفيدين  والــتــغــذويــة  الــطــبــيــة 
حمــافــظــات عـــدن، حلــج، تــعــز، احلــديــدة، 

ح�سرموت، حجة، ماأرب.
لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  وزع  كما    
الأول  اأمـــ�ـــص  ــانــيــة  الإنــ�ــس والأعــــمــــال 
املحتاجة  لــاأ�ــســر  غــذائــيــة  �سلة   300
واملت�سررة يف حي النوارة بالعا�سمة 
ا�ستفاد  ت�ساد،  بجمهورية  اأجنمينا 

منها 300 اأ�سرة.
ويــــاأتــــي ذلــــك يف اإطــــــار اجلــهــود 
تقدمها  التي  والإن�سانية  الإغاثية 
للعديد  ــز  ــرك ــامل ب ممــثــلــة  املــمــلــكــة 
املحتاجة  وال�سعوب  الـــدول  مــن 

واملت�سررة.

جدة- وا�ض
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
ومــوا�ــســاة،  عــزاء  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
ملك  احل�سني،  ابــن  الثاين  عبدالله  امللك  جلالة 
جالة  والد  وفاة  يف  الها�سمية،  الأردنية  اململكة 

امللكة رانيا العبدالله.
جالة  والد  وفاة  بنباأ  "علمنا  املفدى:  امللك  وقال 
�سدقي  في�سل  الطبيب  العبدالله،  رانــيــا  امللكة 
جلالتكم  نبعث  اإذ  واإنــنــا  ـ  الــلــه  رحــمــه  ـ  اليا�سني 
املوا�ساة،  و�ــســادق  التعازي،  بالغ  الفقيد  ولأ�ــســرة 
لن�ساأل الله، �سبحانه وتعاىل، اأن يتغمده بوا�سع رحمته 
ومغفرته، وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يحفظكم من كل 

�سوء. اإنا لله واإنا اإليه راجعون".
حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء، برقية عزاء وموا�ساة، جلالة 

ــثــاين ابـــن احلــ�ــســني، مــلــك اململكة  املــلــك عــبــدالــلــه ال
الأردنية الها�سمية، يف وفاة والد جالة امللكة رانيا 

العبدالله.
وقال �سمو ويل العهد: "تلقيت ببالغ احلزن نباأ وفاة 
في�سل  الطبيب  العبدالله،  رانيا  امللكة  جالة  والــد 
جلالتكم  واأبــعــث  ـ  الله  رحمه  ـ  اليا�سني  �سدقي 

واأ�ــســدق  الــتــعــازي،  اأحـــر  الفقيد  ولأ�ــســرة 
العلي  املـــــوىل،  ــائــًا  �ــس املـــوا�ـــســـاة، 

القدير، اأن يتغمده بوا�سع رحمته 
ف�سيح  ويــ�ــســكــنــه  ومــغــفــرتــه، 
كل  من  يحفظكم  واأن  جناته، 

�سوء. اإنه �سميع جميب.

الشورى يصوّت على تقارير االستخبارات وعددٍ من الجهات

»الداخلية« تشارك في معرض ومنتدى تقنيات التشجير

جدة - عادل بابكري
العادية  جل�سته  غــدا  الــ�ــســورى  جمل�ص  يعقد 
الثانية  ال�سنة  اأعمال  من  والثاثني  ال�ساد�سة 
ملناق�سة  املرئي(  الثامنة )عر الت�سال  للدورة 
عدٍد من املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله 

الأ�سبوع القادم. 
بال�ستماع   الثنني  جل�سة  املجل�ص  وي�ستهل   
وال�ستثمار  الــتــجــارة  جلنة  نظر  وجــهــة  اإىل 
بــ�ــســاأن مــلــحــوظــات الأعــ�ــســاء واآرائـــهـــم جتــاه 
ال�سعودي  العــتــمــاد  ملــركــز  ال�سنوي  التقرير 
نظر  ووجــهــة  1443/1442هـــــــ.  املـــايل  للعام 
ب�ساأن  والع�سكرية،  الأمــنــيــة  الــ�ــســوؤون  جلنة 
التقرير  يف  واآرائـــهـــم  ــاء  الأعــ�ــس مــلــحــوظــات 
ال�سنوي لرئا�سة ال�ستخبارات العامة، ووجهة 
نظر جلنة ال�سوؤون الإ�سامية ب�ساأن ملحوظات 
نظام  مب�سروع  يتعلق  فيما  واآرائهم  الأع�ساء 
املعامات املدنية، وبعد ال�ستماع لوجهة نظر 
على  املجل�ص  ي�سّوت  التقارير  ب�ساأن  اللجان 

تو�سياٍت ب�ساأنها. 
ليوم  املجل�ص  جل�سة  اأعمال  جــدول  ويت�سمن   
الثنني مناق�سة عدد من التقارير ال�سنوية منها: 

ب�ساأن  والبيئة  والــزراعــة  املــيــاه  جلنة  تقرير 
وتقرير  البيئة،  ل�سندوق  ال�سنوي  التقرير 
املعلومات  وتقنية  والتــ�ــســالت  النقل  جلنة 
التــ�ــســالت  لهيئة  الــ�ــســنــوي  الــتــقــريــر  بــ�ــســاأن 

مــن جلنة  مــقــدم  وتــقــريــر  املــعــلــومــات،  وتقنية 
الإذاعــة  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الإعــام 
الب�سرية  املـــوارد  جلنة  وتقرير  والتلفزيون، 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الجتماعية،  والتنمية 

للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.
تو�سيات  من  عــدٍد  على  املجل�ص  ي�سّوت  كما   
ملحوظات  ب�ساأن  وال�ستثمار  التجارة  جلنة 
الأع�ساء واآرائهم حول التقرير لهيئة املن�ساآت 
يــ�ــســدر  املــتــو�ــســطــة والــ�ــســغــرية ، يف حـــني 
اجلل�سة  ذات  يف  ا�ستماعه  بعد  قــرارًا  املجل�ص 
العلمي  والبحث  التعليم  جلنة  تو�سيات  اإىل 
للتعليم  الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير  يف 

الإلكروين. 
الأربعاء  العادية  اجلل�سة  اأعمال  �سعيد  وعلى 
القادم، ي�سّوت املجل�ص على عدٍد من تو�سيات 
ـــات، بــ�ــســاأن  جلــنــة احلـــج والإ�ـــســـكـــان واخلـــدم
التقريرين  يف  واآرائــهــم  الأعــ�ــســاء  ملحوظات 
املكرمة  مكة  ملدينة  امللكية  للهيئة  ال�سنويني 
اأعمال  جدول  يت�سمن  كما   ، املقد�سة  وامل�ساعر 
هذه اجلل�سة مناق�سة املجل�ص لتقرير جلنة احلج 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  واخلدمات  والإ�سكان 
ال�سرقية، ويختتم جدول  لهيئة تطوير املنطقة 
اأعماله ليوم الأربعاء بتداول الآراء حول تقرير 
التقرير  ب�ساأن  والبيئة  والــزراعــة  املياه  جلنة 

ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للحبوب.

الريا�ض- البالد
ت�سارك وزارة الداخلية يف املعر�ص واملنتدى 
الدويل لتقنيات الت�سجري، ممثلة يف قطاعي 
والقوات  الأمنية  للعمليات  الوطني  املركز 
�سينطلق  ـــذي  ال الــبــيــئــي،  ــاأمــن  ل اخلــا�ــســة 
للموؤمترات  الــدويل  الريا�ص  مركز  يف  غــًدا 
واملعار�ص مبدينة الريا�ص، وينظمه املركز 
ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني 
وزارة  مــع  والــتــعــاون  بالتن�سيق  الت�سحر 

البيئة واملياه الزراعة.
اأحد  الأمنية،  للعمليات  الوطني  املركز  ويعد 
الأمنية  احلالة  تتابع  التي  الــوزارة  قطاعات 
املعلومات  وتبادل  بتمرير  اململكة،  اأنحاء  يف 
الــداخــلــيــة  وزارة  قـــطـــاعـــات  بـــني  الأمـــنـــيـــة 
واملدنية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والإدارات 
الأمنية  الباغات  جميع  وتلّقي  العاقة،  ذات 
من  املوحدة  الأمنية  العمليات  ملراكز  الــواردة 
من  تعد  حيث  )911(؛  الــطــوارئ  رقــم  خــال 

بالتعاون  الــوزارة  نفذتها  التي  امل�ساريع  اأهم 
روؤية  برامج  اأحــد  احلياة،  جــودة  برنامج  مع 

اململكة )2030(.
على  البيئي  لاأمن  اخلا�سة  الــقــوات  وتعمل 
و�سبط  ــة  ــي والأمــن البيئية  الأنــظــمــة  اإنـــفـــاذ 
وحققت  البيئي،  اللتزام  وحتقيق  خمالفيها، 
والنت�سار،  القوة  حجم  �سعيد  على  قفزات 
البيئية،  املخالفات  مــن  احلــد  يف  والفاعلية 
بل  الأنــظــمــة،  اإنــفــاذ  على  دورهـــا  يقت�سر  ومل 

م�سوؤوليتها  خال  من  التوعية  على  حر�ست 
الجتماعية.

املراقبة  البيئي  لاأمن  اخلا�سة  القوات  وتنفذ 
وا�ستيقاف  �سبط  ومــهــام  البيئية  الأمــنــيــة 
وحترير  وال�سبط  البيئية،  الأنظمة  خمالفي 
البيئي،  الأمني  والتحري  البيئية،  املخالفات 
والدعم الأمني البيئي، وتلقي ال�سكاوى البيئية 
البيئية،  التوعية  يف  وامل�ساركة  ومتابعتها، 

وامل�ساركة يف حالت الطوارئ البيئية.

استئناف أعمال الهدم 
واإلزالة في "الكدوة"

مكة املكرمة - البالد
موعد  املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة  مكة  ملدينة  امللكية  الهيئة  اأعلنت 
حي  يف  الواقعة  الكدوة  منطقة  يف  ــة  والإزال الهدم  اأعمال  ا�ستئناف 
امل�سفلة مبدينة مكة املكرمة، على م�ساحة 686،056.08 مر2 تقريًبا، 

اإْذ تبداأُ اأعمال الهدم والإزالة يف �سهر حمرم 1444هـ.
وقال املتحدث الر�سمي مل�سروع معاجلة و�سع الأحياء الع�سوائية يف 
مكة املكرمة، الدكتور اأجمد مغربي، اأن منطقة الكدوة اإحدى املناطق 
التي  ال�ساملة  الإ�سراتيجية  اإطار  للتطوير يف  الع�سوائية اخلا�سعة 
مكة  يف  الع�سوائية  الأحياء  و�سع  ملعاجلة  الوزارية  اللجنة  تنفذها 
ومن  الثاين،  الــدائــري  الطريُق  ال�سامل  من  الــكــدوَة  وَيــُحــدُّ  املكرمة، 
اجلنوب خمرُج �سارع التقوى، و خمطُط روابي اأجياد املعدل،وخمطُط 

اأجياد التكميلي من جهة ال�سرق، ومن الغرب �سارُع الهجرة.
اخلدمات  فقر  من  تعاين  "الكدوة"  اأن  مغربي،  الدكتور  واأ�ساف 
الأ�سا�سية و�سعف البنية التحتية، اإ�سافة اإىل اكتظاظها بال�سكان، 
موؤكدًا، يف الوقت ذاته، اأن عملية تطوير منطقة الكدوة تتم �سمن 
الإن�ساين  الُبْعَدْيِن  على  يرتكز  الذي  ال�سامل  الإ�سراتيجي  الإطار 
الإن�سان  حياة  جودة  حت�سنَي  الإن�ساين  الُبْعُد  ُق  يحقِّ اإْذ  واملكاين، 
الذي ي�سكن يف الأحياء الع�سوائية مبدينة مكة املكرمة، من خال 
ت�سحيح الأو�ساع القانونية، والإدماج الجتماعي، وتوفري فر�ص 
يهدف  حني  يف  حمــددة،  اأهلية  معايري  ح�سب  القت�سادي  التمكني 
الُبْعُد املكاين اإىل خلق اأحياء �ساحلة للعي�ص واآمنة وجذابة،واإعادة 
خال  من  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  لغر�ص  الأرا�ــســي  توظيف 
الإزالة واإعادة التطوير اأو الرتقاء ح�سب معطيات كل منطقة من 

املناطق الع�سوائية.
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كواالملبور ـ وا�س              

حــقــق الـــطـــاب  املــ�ــســاركــون يف املــعــر�ــض الـــدويل 

 »2022 »اآيتك�ض  لاخرتاعات واالبتكارات والتقنية 

يف مــالــيــزيــا، 8 جــوائــز عــاملــيــة كـــرى يف عـــدد من 

املجاالت العلمية.

وفاز طاب وطالبات اململكة يف املعر�ض بـ 6 جوائز 

ذهبية كرى يف جماالت علمية خمتلفة، منها جمال 

جابر  و�سام  الطالبان  مب�ساركة  والعمليات  االأمتتة 

جمال  ويف  �سفراطه،  اإبراهيم  واإ�سماعيل  املالكي، 

املواد مب�ساركة الطالب في�سل فهد املحي�ض، وجمال 

والو�سائط  واالتــ�ــســاالت  املــعــلــومــات  تكنولوجيا 

الطالبة جنى غ�سان زكائي، ويف  املتعددة مب�ساركة 

مب�ساركة  وال�سحة  احليوية  التكنولوجيا  جمــال 

الطالبة اأمرية علي العجان، وجمال البيئة مب�ساركة 

الطالبة جنى �سليمان الريفي.

يف  ف�سيتني  جائزتني  والطالبات  الطاب  حقق  كما 

جمال البيئة مب�ساركة الطالبة ميمونة فائق فطاين، 

عبدالله  م�ساري  الطالب  مب�ساركة  املـــواد  وجمــال 

الدو�سري، فيما ح�سلت كل من الطالبة جنى غ�سان 

والطالب  العجان،  علي  اأمـــرية  والطالبة  زكــائــي، 

معر�ض  من  خا�سة  جوائز  على  املحي�ض  فهد  في�سل 

الطالبة  من  كل  وح�سدت  ابتكار،  كاأف�سل  اآيتك�ض 

ميمونة فائق فطاين، والطالبة جنى �سليمان الريفي 

ـــراءات  ل اخلليجي  املجل�ض  مــن  تــكــرمي  جــائــزتــي 

يف  اململكة  وبنات  اأبناء  م�ساركة  وتاأتي  االخــرتاع. 

اإطار ا�ستمرار نهج وزارة التعليم يف دعم واكت�ساف 

طابها وطالباتها املوهوبني واملبدعني، ورعايتهم

ومتثيلهم  م�ساركتهم  اإىل  ــواًل  و�ــس وت�سجيعهم؛ 

للتعريف  وذلــــك  الـــدولـــيـــة؛  املــحــافــل  يف  للمملكة 

حتقيق  عــلــى  يعينهم  مبــا  واإمــكــانــاتــهــم،  بــقــدراتــهــم 

املناف�سة العاملية.

وُيعد معر�ض اآيتك�ض 2022 من�سة دولية ال�ستقطاب 

مثل  خمتلفة،  جماالت  يف  واالبتكارات  االخرتاعات 

من  املهتمني  جذب  ت�ستهدف  والتكنولوجيا،  العلوم 

وامل�سّنعني  وامل�ستثمرين  واملخرتعني،  املبتكرين 

االخــرتاعــات  ال�ستك�ساف  الـــدول؛  من  جمموعة  يف 

واالبتكارات اجلديدة يف املجاالت املختلفة.

13 جائزة لعباقرةسعوديين في معرض االختراعات 
استمرار دعم واكتشاف الموهوبين ورعايتهم

الدبلوماسية اإلنسانية 
وعدم التحيز

من خال عمل املنظمات والهيئات التي تعمل يف جمال العمل 

واأن  املتحيز،  غري  امل�ستقل  بالعمل  تتميز  اأنها  لوحظ  االإن�ساين، 

هذا العمل غري املتحيز ميتلك اأف�سل مقومات الو�سول اإىل الفئات 

االأ�سد احتياًجا، والعمل االإن�ساين املت�سف بهذه ال�سفات يج�سد 

بة واملثبتة التي من �ساأنها اأن حتول دون ا�ستغاله  ال�سيغة املجرَّ

لتحقيق خطط �سيا�سية كبرية وخافية، ومبداأ عدم التحيز هذا 

يف  تعمل  التي  االأ�سا�سية  املبادئ  �سمن  عليه  ا  من�سو�سً جنده 

حيث  االأحمر،  والهال  االأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  اإطارها 

متييز  اأي  احلركة  متار�ض  ال   « اأنه  على  التحيز  عدم  مبداأ  ين�ض 

اأو الو�سع االجتماعي  اأو الدين  اأو العرق  اأ�سا�ض اجلن�سية  على 

االأفراد  معاناة  تخفيف  اإىل  ت�سعى  وهي  ال�سيا�سي،  االنتماء  اأو 

الكرب  حاالت  اأ�سد  ِلَعْوِن  االأولوية  اإعطاء  واإىل  معاناتهم،  بقدر 

اإحلاًحا«.

يف  العمل  جتعل  التي  الرئي�سة  االأ�سباب  اأحد  املبداأ  هذا  وكان 

له  وتفتح  اجلميع،  من  مقبواًل  االإن�سانية  الدبلوما�سية  جمــال 

جمال  يف  للعاملني  ويتيح  العامل،  دول  كل  يف  املغلقة  االأبـــواب 

الدبلوما�سية االإن�سانية القيام باأدوار عدة- لي�ض فقط يف تقدمي 

امل�ساعدات للحاالت االأ�سد فقًرا وحماربة العنف وما يرتتب عليها 

اأن  ا القيام بدور الو�سيط. وعقيدة اجلميع  اأي�سً – بل يتيح لهم 
التي  البي�ساء  ــادي  االأي اأ�سحاب  هم  االإن�سانيني  الدبلوما�سيني 

تكون كالغيث اأينما حلَّ نفع.

العمل  يــرزح حيز  الــعــامل  االأمــاكــن حــول  مــن  الكثري  لكن يف   

الكرامة  فُتمتهن  التهديد،  وطـــاأة  حتــت  املتحيز  غــري  االإنــ�ــســاين 

وُت�سيَّ�ض  الــقــانــون،  انطباق  حــول  ال�سكوك  وتــثــار  االإن�سانية، 

امل�ساعدات االإن�سانية، وُت�ستغل عن عمد لتحقيق ماآرب �سيا�سية 

اأو لل�سيطرة على ال�سكان، عاوة على ذلك توؤدي اأنظمة العقوبات 

االإن�ساين  العمل  اإعــاقــة  اإىل  العنف  مكافحة  وتــدابــري  املحكمة 

االإن�سانية  املنظمات  على  الواقع  ال�سغط  ويتزايد  املتحيز،  غري 

الــدول  مــن غــري  امل�سلحة  الـــدوِل واجلــمــاعــاِت  مــن  كــلٌّ  باحتجاز 

بهدف  االإن�ساين  املجال  يف  الفاعلة  واالأطــراَف  املدنيني  ال�سكاَن 

احل�سول على فدية لتحقيق اأهدافها.

العمل  عــن  ب�سراوة  الــدفــاع  اأن  على  دائــًمــا  التنبيه  يجب  لــذا 

املـــبـــادئ وحــمــايــتــه هــي مهمة يتحمل  عــلــى  الــقــائــم  ــاين  ــ�ــس االإن

م�سوؤوليتها املجتمع الدويل، فيجب مقاومة اأي حماولة لتحويل 

اأداة، اأو التاعب به، اأو  العمل االإن�ساين القائم على املبادئ اإىل 

اأو  ت�سيي�سه، كما يجب عدم رف�ض و�سول امل�ساعدات االإن�سانية 

يعانون  النا�ض  كان  اإذا  �سيما  ال  قانوين،  غري  ب�سكل  احتجازها 

اأن  جانبها  من  الــدول  وعلى  االأ�سا�سية،  احتياجاتهم  تلبية  عدم 

تقيدها  مل  مــا  االإن�سانيني  الدبلوما�سيني  عمل  بتي�سري  تلتزم 

�سواغل اأمنية م�سوغة الإيقاف هذا العمل اإيقاًفا موؤقًتا.

* رئي�ض مركز اال�ست�سارات والتدريب والتطوع 

باملنظمةالعربية للهال االأحمر وال�سليب االأحمر.

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

البالد ـ الريا�س              

حممد  الدكتور  ال�سحية،  بالرعاية  اجلـــودة  وا�ست�ساري  الطبيب  قــال 

الكبار،  ت�سيب  ما  ونـــادًرا  مميتة،  غري  الطماطم  اإنفلونزا  اإن  الكلثمي: 

م�سرًيا اإىل اأنها لي�ض لها عاقة باملاأكوالت، ولي�ست اإنفلونزا اأ�سًا.

واأو�سح الدكتور الكلثمي –عر تويرت- اأن اإنفلونزا الطماطم من النادر 

جدًا اأن ت�سيب االأ�سخا�ض البالغني، وال يحتاج االأطفال امل�سابون بها يف 

معظم االأحيان اإال خلاف�ض حرارة.

واأ�سار اإىل اأن اإنفلونزا الطماطم هو مر�ض غري مميت، وال ينجم عنه اأي 

اإنفلونزا الطماطم  اأن  اأخرى. وتابع الدكتور الكلثمي،  م�ساعفات �سحية 

هو مر�ض قدمي جدًا ي�سمى )HFMD(، وهو عبارة عن فريو�ض ي�سيب 

يظهر  الطماطم،  لون  من  قريب  داكــن،  اأحمر  لونه  جلدي  بطفح  االأطفال 

يف مكان االإ�سابة بالكف والقدم والفم. واأكد الدكتور الكلثمي، اأنه لي�ض 

اإنفلونزا ولي�ض له عاقة بالطماطم وال باأي نوع اآخر من املاأكوالت، واأن 

ج�سدي  واإجهاد  احلمى  وجــود  ب�سب  اأنفلونزا  ا�سم  عليه  يطلق  البع�ض 

االإ�سابات  من  العديد  اكت�ساف  عن  اأعلنت  الهند  اأن  يذكر  امل�سابني.  لدى 

باأنفلونزا الطماطم، وقال م�سوؤول ال�سحة يف والية اأودي�سا الهندية: اإنه 

ثبتت اإ�سابة ما ال يقل عن 26 طفًا مبر�ض اأنفلونزا الطماطم، واأن جميع 

االأطفال يف حالة م�ستقرة االآن، وقد مت و�سعهم حتت املراقبة املنا�سبة.

"االإ�سابة باحلمى، وتهّيج يف اجللد،  الطماطم؛  اإنفلونزا  اأعرا�ض   ت�سم 

وغثيانًا  املفا�سل،  وتــورم  منت�سرة  واآالمـــًا  جلديًا،  وطفحًا  واجلــفــاف، 

االأمرا�ض  من  املر�ض  ُيعد  حيث  االأنف"،  يف  و�سيان  وعط�سًا،  ومغ�سًا 

املعدية �سريعة االنت�سار.

استشاري: إنفلونزا الطماطم غير مميتة

ضبط مخالفي تجريف 
التربة دون ترخيص

مكة املكرمة - تبوك ـ البالد      

خمالفني   )8( البيئي  لاأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 

دون  الــرتبــة  وجتــريــف  الــرمــال  لنقلهم  البيئة  لنظام 

ترخي�ض يف منطقتي مكة املكرمة وتبوك، كما مت �سبط 

الرتبة  وجتريف  الرمال  نقل  يف  ت�ستخدم  اآلية   )12(

تعود ملكيتها لـ مواطننَي، يعمل عليها )3( مقيمني من 

اجلن�سية اليمنية، ومقيمان من اجلن�سية الباك�ستانية، 

ومقيم من اجلن�سية امل�سرية، ومت تطبيق االإجراءات 

لاأمن  اخلــا�ــســة  ــقــوات  ال وحــثــت  بحقهم.  النظامية 

اعتداًء على  اأي حاالت متثل  االإبــاغ عن  البيئي على 

ملنطقتي   )911( الرقم  على  الفطرية  اأو احلياة  البيئة 

بقية  يف  و)996(  و)999(  والريا�ض،  املكرمة  مكة 

لاأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت  كما  اململكة.  مناطق 

البيئي، )5( خمالفني لنظام البيئة، مواطن، ومقيمني 

اأمن احلدود  لنظام  امل�سرية، وخمالفني  من اجلن�سية 

من اجلن�سيتني اليمنية واالإثيوبية؛ لتخزينهم وبيعهم 

يف  املحليني  والفحم  احلطب  من  مكعًبا  مــرًتا   )370(

للقوات  الر�سمي  املتحدث  جــدة.   واأو�سح  حمافظة 

مت  اأنــه  املالكي،  رائــد  الرائد/  البيئي  لاأمن  اخلا�سة 

تطبيق االإجراءات النظامية بحقهم، وت�سليم الكميات 

واملياه  البيئة  بــوزارة  املخت�سة  للجهات  امل�سبوطة 

تخزين  عقوبة  اأن  الر�سمي  املتحدث  والزراعة.   واأكد 

اإىل  ت�سل  غــرامــة  املحليني  والفحم  احلطب  بيع  اأو 

ا على االإباغ عن  )16( األف ريال لكل مرت مكعب، حاثًّ

اأي حاالت متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية 

والريا�ض،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم  على 

و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

جنيف ـ وا�س                

اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية وجود 200 حالة اإ�سابة بجدري القرود يف 

20 دولة وقد تتزايد يف االأيام املقبلة .

وقالت مديرة ق�سم االأوبئة باملنظمة الدكتورة �سيلفي بريان اأمام جمعية 

املراقبة  هي  احلــايل  الوقت  يف  اال�ستجابة  اأولوية  اإن  العاملية:  ال�سحة 

حاالت  ور�سد  الفريو�ض  ي�سلها  مل  التي  البلدان  يف  االنت�سار  واحتواء 

اأن هناك عدم يقني حول مدى انت�سار املر�ض حتى  اإىل  االإ�سابة، م�سرية 

اإذا كان هذا االنت�سار �سيتوقف،  امل�ستقبل وما  انت�ساره يف  اأو مدى  االآن 

داعية البلدان لاحتياط والك�سف ال�سريع عن االإ�سابات عر اختبار تفاعل 

الدول  تبادل  اأهمية  على  و�سددت   . اآر  �سي  بي  املت�سل�سلة  البوليمريات 

الو�سول  و�سمان  من�سقة،  اال�ستجابة  تكون  حتى  املنظمة  مع  للبيانات 

اإىل  اأنحاء العامل للقاحات واالأدوية امل�سادة للفريو�ض، داعية  العادل يف 

م امل�سابني والهلع يف املجتمعات، كما طالبت بعدم فر�ض قيود  تفادي َو�سْ

معدات  وتوفري  ال�سحيني  العاملني  حماية  واأهمية  الــدويل،  ال�سفر  على 

اأن هناك العديد من  الوقاية ال�سخ�سية لهم وتطهري االأ�سّرة . واأو�سحت 

يف  املخاطر  تقييم  وي�سعب  القرود  جــدري  حول  اإجابات  دون  االأ�سئلة 

االإبــاغ عن  يتم عادة  االنت�سار غري عادي حيث  الوقت احلايل، واأن هذا 

عدد قليل جدا من االإ�سابات يف 9 بلدان اأفريقية يتوّطن فيها املر�ض .

واأ�سافت اأن حتليل املتوالية اجلينية للفريو�ض املنت�سر حاليا اأّكد اختافه 

منظمة  واأن  الفريو�ض،  فيها  املتوّطن  الــدول  يف  املــوجــودة  ال�سالة  عن 

ومنظمة  احلــيــوان  ل�سحة  الدولية  املنظمة  مــع  تعمل  العاملية  ال�سحة 

الزراعة واالأغذية الفاو ملعرفة املزيد عن الفريو�ض.

200 إصابة بجدري القرود في 20 دولة

استعراض القيمة
المضافة لثمرة "البرشومي"

الطائف ـ البالد      

والـــزراعـــة  واملـــيـــاه  الــبــيــئــة  وزارُة  ــت  ا�ــســتــعــر�ــسَ

مبــحــافــظــة الــطــائــف خــــال لـــقـــاء نــظــمــتــه اأمــ�ــض 

ال�سوكي  التني  ثمار  من  امل�سافة  )القيمة  بعنوان 

"الر�سومي"( العديد من االإح�ساءات والتعريفات 
ــوكــي "  ــ�ــس واملـــعـــلـــومـــات الــعــامــة حــــول الـــتـــني ال

التحويلية  ال�سناعات  اآالت  "وعر�ض  الر�سومي 

امل�سافة  القيم  ا�ستخا�ض  يف  ا�ستخدامها  وطــرق 

لهذه الثمرة؛ مبا يحقق عائدًا ماليًا اأكر للمزارعني 

بح�سور عدد كبري من جمتمع الطائف الزراعي.

ــاأهــم م�سادر  ف الــلــقــاء مــزارعــي الــطــائــف ب وعــــرَّ

حمــا�ــســيــل اخلـــ�ـــســـروات بــاملــمــلــكــة، واالأهــــــداف 

ــتــي تركز  ــزراعــة ال ــل االإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة ل

الغذائي  واالأمــن  الطبيعية  ــوارد  امل ا�ستدامة  على 

واالإ�سهامات االقت�سادية.

واأو�سَح مديُر مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة 

املهند�ض هاين القا�سي اأن مثل هذه اللقاءات تاأتي 

باإحدى  التعريف  على  الــوزارة  حر�ض  منطلق  من 

�سناعة  يف  التقنية  متكني  يف  احلــديــثــة  الــطــرق 

اأمنوذجًا  ليكون  ال�سوكي؛  للتني  م�سافة  مكونات 

حيًا الإمكانية تطبيق التقنية احلديثة يف اال�ستفادة 

املنتجات  لكل  امل�سافة  القيم  من  الكثري  اإنتاج  من 

الزراعية.

اأر�ــســًا  تعد  الطائف  حمافظة  اأن  بالذكر  اجلــديــر 

املحا�سيل  اإنتاج  يف  بوفرة  متتاز  خ�سبًة  زراعيًة 

مقدمة  يف  جعلها  ما  العام؛وهذا  طــوال  الزراعية 

ت�ستهُر  املــمــلــكــة،اإْذ  م�ستوى  على  الــزراعــيــة  ــدن  امل

بــالــكــثــري مـــن املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة واأبــــرزهــــا " 

�سهر  يف  يبداأ  الذي  اإنتاجه  يقدر  اإذ  الر�سومي"؛ 

يوليو من كل عام بحوايل 1200 طن.

الريا�س- البالد               

الغبار  حل�سا�سية  ال�سائعة  االأعرا�ض  من  عددًا  ال�سحة،  وزارة  اأو�سحت 

وكيفية التعامل معها يف حال االإ�سابة بها، حيث تزامن ذلك مع حتذيرات 

املركز الوطني لاأر�ساد من ا�ستمرار تاأثريات الرياح الن�سطة على بع�ض 

حت�س�سية  فعل  ردة  هي  الغبار  ح�سا�سية  اأن  الـــوزارة،  وبّينت  املناطق. 

مو�سحًة  الغبار،  موجات  يف  املــوجــودة  امليكروبات  جتــاه  اجل�سم  من 

املزمن،  االأنفية  احلبوب  التهاب  يف  تتمثل  الغبار؛  ح�سا�سية  اأعرا�ض  اأن 

واالإ�سابة بنوبات الربو ال�سديدة. ولفتت اإىل اأن تعر�ض بع�ض االأ�سخا�ض 

للغبار قد يتطلب رعاية طبية طارئة، داعيًة اإىل التاأكد من تنظيف املنزل 

ب�سكل جيد من اآثار الغبار خا�سة غرف النوم واالأغطية والفر�ض.

واأ�سدر املركز الوطني لاأر�ساد، تنبيهات جديدة بتعر�ض عدد من املناطق 

خا�سة الق�سيم وحائل لرياح ن�سطة واأتربة ُمثارة خال ال�ساعات القادمة، 

على اأن ي�ساحبها تدن يف مدى الروؤية. كما اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�ض، 

�ساعة  ـــ24  ال خــال  كــورونــا،  بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   408 ت�سجيل  عن 

املا�سية؛ ما يرفع اإجمايل االإ�سابات اإىل 766,196 حالة حتى االآن.

 -19 لكوفيد  والتحكم  القيادة  مركز  موقع  –عر  ال�سحة  وزارة  وذكرت 

اإجمايل  لت�سل  الفريو�ض،  من  جديدة  تعاٍف  حالة   413 ت�سجيل  مت  اأنــه 

حاالت ال�سفاء اإىل 750,645 حالة. واأ�سافت الوزارة، اأنه مت ت�سجيل 3 

حاالت وفاة، لي�سل اإجمايل حاالت الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى 

االآن، اإىل 9143 حالة. وتابعت الوزارة، اأن عدد جرعات لقاحات كورونا 

املعطاة يف اململكة بلغ حتى االآن )65,604,709( جرعة، بجميع املناطق 

واملحافظات. واأعلنت وزارة ال�سحة، يف وقت �سابق، عن البدء يف اإعطاء 

اجلرعة التن�سيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاما فما فوق ملن يرغب، 

وذلك بعد اإمتام 8 اأ�سهر من اأخذ اجلرعة التن�سيطية االأوىل.

الصحة: حساسية الغبار تلهب الجيوب األنفية



�سليمان  الله  عبد  الدكتور  اأو���س��ح  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
على  الكتابة  اأن  �سابًقا  التعليمي  امل�ست�سار  ه��ادي  اآل 
ال��ظ��واه��ر احلديثة التي  ُت��ع��د ظ��اه��رة  م��ن  اجل���دران 
ال�سباب،  فئة  ة  خا�سّ الأ�سخا�ص  غالبية  بني  �ساعت 
يف  اتخاذه  يتم  �سيئ  �سلوكي  ُمنحدر  عن  تعرب  وهي 
بع�ص املواقف، وهذه ال�سلوكيات مل تاأِت من فراع بل 
هذه  خلفها.  تكُمن  التي  الأ�سباب  من  جمموعة  ُهناك 
اأو  لل�سخ�ص  النف�سية  باجلوانب  تتعلق  قد  الأ�سباب 
الجتماعية اأو الأدبية، ومهما كانت العوامل واحُلجج 
التي تقف خلف ذلك، ل ُيكن ت�سنيف هذه الظاهرة اإل 
اأّنها ظاهرة خطرية وغري لئقة، ولها العديد من الآثار 

ال�سلبية على الفرد وجمتمعه.

دراسة الحالة 
م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���س��ح امل��ر���س��د ال��ط��اب��ى حم��م��د اأح��م��د 
على  الكتابة  ظاهرة  اعتبار  ُيكن  ل  بقوله:  القي�سي، 
الإ�سراع  يجب  بل  الب�سيطة،  الظواهر  من  اجل��دران 
لإيقاف  الازمة  والحتياطات  املحاذير  جميع  باتخاذ 
هذه الظاهرة ومنعها ب�سّتى الطرق، ومن املمكن عاج 
هذه الظاهرة من خال قيام  جميع اجلهات امل�سوؤولة 
��ًة اجل��ه��ة ال��رب��وي��ة، ب��درا���س��ة هذه  يف ال��ّدول��ة خ��ا���سّ
الظاهرة من جميع جوانبها، بالإ�سافة اإىل حتديد كاّفة 
املناطق والأحياء التي ُيكتب على جدرانها با�ستمرار، 
الظاهرة اخلطرية.  تلك  ُمنا�سبة ملتابعة  وو�سع خطة 
من  جمموعة  ق��ي��ام  ال��رب��وي��ني  امل�سرفني  على  يجب 
امل��دار���ص  ط��اب  توعية  يتم  خالها  وم��ن  احل��م��ات، 
املُعلمني على تعليم  اإىل حث  بخطورة ذلك، بالإ�سافة 
املُنا�سب.  ال��رب��وي  بالأ�سلوب  وتب�سريهم  ال��ّط��اب 
ُخطة  اإع��داد  املدر�سة  يف  الطابي  املر�سد  على  يجب 
يكون هدفها الأ�سا�سي توعية املجتمع املدر�سي بف�سل 
ظاهرة  من  احل��د  اأج��ل  من  وذل��ك  واأهميته،  التعاون 
الكتابة على اجلدران من جميع جوانبها. العمل على 
اأبناء احلي الواحد على �سرورة  تكثيف اجلهود بني 
طاء جميع الكتابات املوجودة على اجلدران واملرافق 
لدى  والنتماء  وال��ولء  الوطنية  روح  غر�ص  العامة. 
الطاب حتديًدا، وتعليمهم اأَنّ نظافة الوطن وممتلكاته 

هي مبثابة تعبري عن ُحب الوطن.

سلوك خاطئ
من ناحيته، اأو�سح حممد �ساهر اأبو �سام، اأحد قادة 
املدار�ص القدامي بع�سري، والذي عا�سر عدة اأجيال عن 
هذه الظاهرة بقوله: هي اإحدى الظواهر التي انت�سرت 
ب�سورة كبرية بني عدد �سخم من الأفراد، وبالأخ�ص 
يف الفرة العمرية التي متتد من بداية الطفولة حتى 
لفرة  الإن�سان  تازم  اأن  املمكن  ومن  املراهقة،  نهاية 
ب�سكل  توجيه  تواجد  عدم  حال  يف  الزمن  من  طويلة 

�سحيح له؛ حتى يقوم بتعديل ذلك ال�سلوك اخلاطئ.
ومن التعريفات الأخرى التي مت ذكرها لتلك الظاهرة 
حالته  ع��ن  للتعبري  ال��ف��رد  ي�ستخدمه  اأ���س��ل��وب  اأن��ه��ا 
اأو  الأق����ام  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ويعتمد  النف�سية، 
تو�سيله  يف  يرغب  الذي  ال�سيء  عن  املعربة  الكلمات 
لاآخرين، اأو من خال كتابة جمل عن طريق ا�ستخدام 
على  بالعتماد  يقوم  اأن  اأي�سا  املمكن  وم��ن  الأل���وان، 
يقوم  اأن  يف  ت�ساعده  ال��ت��ي  الو�سائل  ك��اأح��د  الر�سم 
الأ�سخا�ص،  من  عدد  اأك��رب  اإىل  الأفكار  تلك  بتو�سيل 
طريقة  يتفهمون  ل  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  وبالتحديد 

الكتابة امل�ستخدمة على اجلدران.

اضطراب سلوكي 
املحامي فار�ص بندر ع�سريي، يرى اأن الظاهرة ناجتة 
عن ا�سطراب �سلوكي لدى من يقوم بهذا الفعل، وهو 
ما يدفع البع�ص للقيام بهذا ال�سلوك، موؤكدًا اأن املنظر 

متثل  اجل���دران  على  الكتابة  واأن  �سيئًا  يكون  العام 
�سكًا غري تربوي وغري اأخاقي، واأنه من العيب على 
الغريبة  الظواهر  تلك  مثل  على  يحتوي  اأن  جمتمعنا 
ال�سيئة، واأن الكثري منها خاد�سة للحياء ي�سر املجتمع 
ويجعلنا ن�سمئز من فعلته. وقال: يف كل الأحوال من 

يفعل ذلك فهو اإن�سان غري �سوي.
وي�����س��ي��ف: اإن م���ن ي��ك��ت��ب��ون ع��ل��ى ج�����دران ال��ب��ي��وت 
اأماك الغري  واجلدران يرتكبون جرية التعدي على 
كل  ولاأ�سف  اأمامها،  ال�سمت  يكن  ل  جرية  وه��ي 
الكتابات التي تكتب على جدران تلك البيوت ل تخلو 
غريها  اأو  يحبه  الذي  كالنادي  ما؛  ل�سيء  تع�سب  من 
حتت  ال�سخ�ص  ت��وق��ع  اأن  يكن  ال��ت��ي  الأ���س��ك��ال  م��ن 
غريه،  واأم��اك  حقوق  على  تعديه  نتيجة  امل�سوؤولية؛ 

وهو �سلوك م�سوه للمنظر العام.

حالة نفسية 
 "حممد البقمي" املتحدث الر�سمي لأمانة جدة، اأو�سح 

حت�سني  ب��رن��ام��ج  �سمن  امل��و���س��وع  معاجلة  يتم  اأن���ه 
�سوزان  الدكتورة  اأو�سحت  فيما  الب�سري،  امل�سهد 
الدافع  اأن  نف�سية  ومعاجلة  اأخ�سائية  �سنبل-  نعيم 
النف�سية  احلالة  هو  الظاهرة  لهذه  املحرك  الأ�سا�سي 
للفرد، ويرتبط ب�سكل كبري بالبيئة املحيطة له، حيث 
يعتقد ال�سخ�ص الذي يار�ص هذه الظاهرة اأنه ينف�ص 

عن بع�ص الأحداث واملواقف.
الكتابة على اجلدران توجُد جمموعٌة  ولعاج ظاهرة 
الكتابة  ظاهرة  معاجلة  يف  ت�ساعد  التي  ال��ُط��رق  من 
الأف����راد،  اإع����ادة توجيه  اأه��ّم��ه��ا:  م��ن  على اجل����دران، 
ال�سيئة  ال��ع��ادة  ه��ذه  من  التخل�ص  على  وم�ساعدتهم 
واملوؤ�س�سات  املدر�سة،  دوِر  على  العتماد  خ��ال  من 
على  الكتابة  ظاهرة  ب�سلبيات  التعريف  يف  التعليمّية 
لاأفراد  املُنا�سب  التاأهيلي  العاج  وتوفري  اجل��دران، 
ترتبُط  التي  نف�سّية،  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين 
ا�ستخداِم  على  يعتمُد  ق��د  ال���ذي  ال��ع��دائ��ي  بال�سلوك 
عن  للتعبري  خاطئٍة  كو�سيلٍة  اجل���دران  على  الكتابة 

عادة  من  التخل�ص  على  الأط��ف��ال  وم�ساعدة  النف�ص، 
الكتابة على اجلدران، عن طريق توفري و�سائل بديلة 
لهم حّتى يتمكنوا ِمن الكتابة، والر�سم عليها كالدفاتر، 

والأوراق.
الكثري  العامل   حول  البلديات  ت�سع  اأن  الطبيعي  من 

ولكن  الأ�سخا�ص،  لهوؤلء  التاأديبية  العقوبات  من 

ذلك  ومثال  القائم،  ال�سرر  باإ�ساح  ك��ان  ما  اأف�سلها 
ببع�ص  وال�ستعانة  جديد  من  اجل��دران  ط��اء  اإع��ادة 
مواهبهم يف اإعادة تزيني املباين واجلدران يف بيئتهم 
املحيطة، وبذلك نكون قد علمناهم ب�سورة عمليه اأكرث 

ورفعنا قيمة خدمة املجتمع لديهم.

 إزالة الضرر 
اأو�سح  اأديب"  حممد  ق�سي   " القانوين  امل�ست�سار   
اأنه مبوجب قرار وزير الداخلية رقم )٩٤٦( وتاريخ 
خمالفات  ت�سنيف  ج��دول  املت�سمن  ٢٨/١/١٤٤١ه���� 
منها،  لكٍل  امل��ح��ددة  وال��غ��رام��ات  ال��ع��ام  ال���ذوق  لئحة 
يف  ما  اأو   - الر�سم  اأو  بالكتابة  يقوم  من  كل  يعاقب 
الأماكن  ج��دران  وعلى  النقل  و�سائل  على   - حكمهما 
العامة اأو من مكوناته اأو من موجوداته دون ترخي�ص 
بغرامة قدرها )١00( ريال لأول مرة ويف حال التكرار 
تكاليف  تغطية  ريال، ويجب على كل خمالف   )٢00(
الإ����س���اح واإزال�����ة الأ����س���رار ال��ن��اج��م��ة ع��ل��ى اأي من 
املطالبة  املخالفة  من  مت�سرر  لكل  ويحق  املخالفات. 
باحلق اخلا�ص، ويف حال تعدد مرتكبي املخالفة يتم 

اإيقاع الغرامة املقررة على كل خمالف على حدة. 
 الفنانة الت�سكيلية "مي�ساء م�سطفى، ترى اأن ت�سويد 
ويجب  احل�ساري  للم�سهد  ت�سويه  مبثابة  اجل��دران 
هذه  مثل  لأن  التوعية؛  اأج��ل  م��ن  احل��م��ات  تكري�ص 

الكتابات الع�سوائية ت�سوه امل�سهد احل�ساري للمدن.

5
متابعات

الأحد٢٨ �سوال ١٤٤3ه� املوافق ٢٩ مايو ٢0٢٢م ال�سنة ٩١ العدد٢3٦5٦

 يف الع�سور القدية كانت الكتابة على اجلدران، من مظاهر احل�سارة، ومعلما من معامل تطورها، ي�ستدل بها علماء الآثار على تاريخ الفرة التي تعود اإليها مكت�سفاتهم، لكنها حتولت يف 
وقتنا احلايل، اإىل ظاهرة �سلبية، ت�سوه حوائط املرافق العامة بعبارات ع�سوائية؛ كونها ممار�سة فردية لي�ست لها دللة رمزية  معرّبة وح�سب، بل كممار�سة ي�سوب معظمها اخلطاأ كونها 

تنبع عن ع�سوائية اإن�سانية بحجة التعبري عن النف�ص من خال الكتابة على جدران الأماكن العامة واخلا�سة بدون وعي ُيدرك مدى اأهمية الهتمام بنظافة املكان العام، وما عزز ذلك الت�سرف 
عدم الهتمام بتوعية الفئة التي متار�ص الكتابة اجلدارية التي يغلب عليها ال�سباب. 

الكتابة على اجلدران.. تشويه للمشهد احلضاري 
البالد ـ مرعي ع�سريي ـ جنود النهدي 

 االعتماد على المؤسسات التعليمية للتعريف بسلبيات الظاهرة  

تأصيل وزيادة الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع

حث المُعلمين على 
تبصير الّطالب باألسلوب 

التربوي المُناسب

تصرف غير الئق 
ينطوي على سلبيات 

عديدة

طالء جميع الكتابات 
الموجودة على الجدران 

والمرافق العامة

رباب املعبي عبدالرحمن بن حمفوظخالد �سربتلي

تحليل ودراسة اجتماعية 
�سرورة  تعريف الطاب يف جميع مراحل التعليم باحلفاظ على املمتلكات العامة واخلا�سة وتب�سريهم باأهميتها، ف�سا 
عن  �سرورة توعية الطاب واأولياء اأمورهم بالآثار املرتبة على الإ�ساءة والعبث والتعدي على املرافق العامة من الناحية 
املادية والقت�سادية، عاوة على غر�ص وتاأ�سيل وزيادة الوعي بثقافة العمل التطوعي املوؤ�س�سي لدى اأفراد املجتمع ب�سفة 

عامة وال�سباب ب�سفة خا�سة، واإك�سابهم اأخاقيات و�سلوكيات العمل التطوعي.
كما اأن هذه الظاهرة حتتاج اإىل التحليل والدرا�سة الجتماعية والنف�سية، لأن ال�سلوك اأحيانًا يكون �سلوكًا عدائيًا �سد الآخرين 

واأحيانًا يكون عبارة عن التعبري عن اإحباطات يعي�سها ال�ساب الذي قام بالكتابة على اجلدران، �سواء كانت كتاباته مقبولة اأو 
مرفو�سة، كما يجب  �سرورة تعاون الأ�سرة واملدر�سة لعاج �سلوكيات الكتابة على اجلدران وممار�ستها.
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فجر الصحافة السعودية
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 مليار ريال حجم االستثمارات في السعودية

"األراضي البيضاء" يستعد للمرحلة الثانية في مدن جديدة

5 صناديق عقارية توفر 5 آالف وحدة سكنية

الريا�ض - البالد
الوطني  القت�ساد  منو  يف  ال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  ت�سهم 
القطاع اخلا�ص  اإ�سهام  وتنويع م�سادره، مبا يف ذلك رفع 
اإىل 65 %، وتعزيز ال�ستثمار  يف الناجت املحلي الإجمايل 
الناجت  من   %  5.7 اإىل  اإ�سهاماته  لت�سل  املبا�سر  الأجنبي 
النفطية  غري  ال�سادرات  ن�سبة  وزيــادة  الإجــمــايل،  املحلي 
من 16 % اإىل 50 % من اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي، 
موؤ�سر  الأوائــل يف  الع�سرة  املراكز  اأحد  اإىل  اململكة  م  وتقدُّ

التناف�سية العاملي.
القت�ساد  قوة  يف  العالية  الثقة  تعك�ص  طموحة  وباأرقام   
اأن  الفالح،  اأكد وزير ال�ستثمار املهند�ص خالد   ، ال�سعودية 
ريال  مليار   900 بلغت  اململكة  يف  ال�ساملة  ال�ستثمارات 

بنهاية العام املا�سي.
وقال على هام�ص منتدى القت�ساد العاملي يف دافو�ص: اإن 
تدفقات ال�ستثمار الأجنبي ت�ساعفت اأربع مرات منذ بداية 
اإىل  لتبلغ 72 مليار ريال، لفتا  العام املا�سي  الروؤية حتى 
اأن الوليات املتحدة ت�ستحوذ على احل�سة الأكرب من هذه 
قطاعات  يف  ونــوعــًا  كمًا  الأهــم  اإنها  حيث  ال�ستثمارات؛ 
خمتلفة ، م�سريا اإىل اأن هناك ا�ستثمارات اأخرى من اليابان 

واأوروبا و�سرق اآ�سيا.
واأو�سح املهند�ص الفالح، اأن قطاع الطاقة ب�سكل عام يعترب 
البرتوكيماويات،  اإىل  اإ�سافة  لال�ستثمارات،  جاذبا  قطاعا 
ف�سال عن قطاع الطريان والدفاع، م�سريا يف الوقت نف�سه 

اإىل اأن قطاع التعدين جاذب جدا، لكنه ليزال يف بدايته.
اإقليمي  اأكرب  اململكة �سوق واعد وجزء من �سوق  اأن  واأكد 
لي�ست  الأكرب  الفر�سة  اأن  مبينا  التعاون،  جمل�ص  دول  مع 
تكون  اأن  لكن  اأهميتها،  مع  الـــواردات  وا�ستبدال  توطني 
مــبــادرات  اإحــــدى  اإن  حــيــث  لــلــ�ــســادرات،  من�سة  اململكة 
من  الإمــداد  �سال�سل  اإطــالق  هي  ال�ستثمار،  ا�سرتاتيجية 

ال�سعودية للحاجات العاملية.

ولفت الفالح اإىل اأن املناطق احلرة هي جزء من ا�سرتاتيجية 
حرة  مناطق  اأي  اأن  على  ال�سعودية  حر�ص  موؤكدا  اململكة، 
تطلق، �ستكون باأعلى درجات اللتزام بالأنظمة الدولية مبا 
فيها الأنظمة ال�سريبية ، موؤكدا اأن اململكة من اأعلى الدول 
اأنها  الأمــوال، وم�سددا على  روؤو�ــص  ا�ست�سافة  يف معايري 

لي�ست مالذا لالأموال الهاربة وغري معروفة امل�سدر.
املبا�سرة  ال�ستثمارات  اإىل جذب  ال�ستثمار   ويهدف نظام 

وتعزيز البيئة ال�ستثمارية وحفظ حقوق امل�ستثمر وزيادة 
اإجـــراءات  تي�سري  طريق  عن  اململكة  يف  بال�ستثمار  ثقته 
دخـــول ال�ــســتــثــمــارات املــبــا�ــســرة وحــمــايــتــهــا، واملــ�ــســاواة 
وحتديد  والأجــنــبــي،  املحلي  امل�ستثمر  بــني  املعاملة  يف 
التناف�سي  احلياد  مبداأ  ودعم  والتزاماته،  امل�ستثمر  حقوق 
والإن�ساف و�سمان تكافوؤ الفر�ص يف معاملة ال�ستثمارات 
املبا�سرة التي يقوم بها م�ستثمرو القطاعني العام واخلا�ص.

جدة - البالد
  اأكد برنامج الأرا�سي البي�ساء قرب تطبيق املرحلة الثانية 
وجدة  املكرمة  مكة  يف  البي�ساء  الأرا�سي  ر�سوم  نظام  من 
لت�سجيل  النظامية  املهلة  اأن  اإىل  م�سريا  الدمام،  وحا�سرة 
بعد  �ستنتهي  الريا�ص  ملدينة  الثانية  املرحلة  يف  الأرا�سي 
الواقعة  البي�ساء  الأرا�ــســي  مــالك  جميع  اأن  م�سيًفا  اأيــام، 
ر�سوم  فيها  ُيطبق  التي  للمدن  اجلغرافية  النطاقات  داخــل 
الأرا�سي البي�ساء مطالبني بت�سجيل اأرا�سيهم عرب البوابة 
النظامية  الإجـــراءات  اكتمال  قــرب  اإىل  لفتا  الإلكرتونية، 

الالزمة لإعالن بدء تطبيق املرحلة الثانية يف مدن جديدة.
   وبح�سب الربنامُج، �سيتم ت�سجيل اأكرَث من 20 مليون م2 
من الأرا�سي املطورة يف مدينة الريا�ص مل ي�سجْلها مالُكها 
ومت ح�سرها بالتعاون مع الأمانات ووزارة العدل ، متوقعا 
م�ساحات  مبتو�سط  اأر�ــص  قطعة  األــف   60 قرابة  تتوفر  اأن 
وحــدة  مــن  اأكـــرث  ــواحــدة  ال القطعة  تت�سمن  قــد  م2،   350
جمموعات  ت�سمل  اأكرب  مب�ساحات  اأرا�ــص  قطع  اأو  �سكنية، 
اأن  اأكرث من الوحدات ال�سكنية بالبناء العمودي، مبا ميكن 

املعرو�ص  يف  ال�سكنية  الــوحــدات  من  الآلف  مئات  ي�سخ 
العقاري يف الريا�ص.

َ الربنامج خالل م�ساركته يف معر�ص م�سكن العقاري،    وبنينَّ
اإجمايل  من  الأكــرب  الن�سيب  على  ا�ستحوذت  الريا�ص  اأن 
الأرا�سي اخلام )غري املطورة( امل�سجلة يف الربنامج من بني 
اإْذ �سّجل الربنامج نحو 100 مليون م2 من  املدن الأخرى؛ 

الأرا�سي التي يجري تطويرها اأو حت�سيل الر�سوم عليها.
الت�سجيل  مهلة  انــتــهــاء  حــال  يف  اأنـــه  الــربنــامــج  واأو�ــســح 

الريا�ص يف 15 يونيو 2022م، �سيتم  الثانية يف  للمرحلة 
اإىل  اإ�سافة  الربنامج،  قبل  املر�سودة من  الأرا�سي  ت�سجيل 
قيمة  اإىل 100% من  اإ�سدار خمالفة عدم ت�سجيل مبا ت�سل 
على  موؤكدًا  الأر�ــص،  على  الر�سم  فاتورة  واإ�سدار  الر�سم، 
بالنظام،  الــتــزامــًا  مالكها؛  مــن  ــي  الأرا�ــس ت�سجيل  دعــوتــه 
اخلدمات  من  وال�ستفادة  الت�سجيل،  عدم  خمالفة  ولتجنب 
توفرها  التي  الأخــرى  والــربامــج  اجلهات  مع  وال�سراكات 
الت�ساريح  ل�ستخراج  ــك  وذل البي�ساء،  الأرا�ــســي  من�سة 

والرخ�ص الالزمة لإحياء الأر�ص وتطويرها.
يذكر اأن برنامج الأرا�سي البي�ساء يهدف من خالل اأنظمته 
مبا  املطورة  الأرا�ــســي  من  املعرو�ص  زيــادة  اإىل  ولوائحه 
الأرا�ــســي  والــطــلــب، وتــوفــر  العر�ص  بــني  الــتــوزان  يحقق 
العادلة،واحلدِّ  املناف�سة  منا�سبة،وحماية  باأ�سعار  ال�سكنية 

من الحتكار.
تبلغ  التي  املــطــورة  الأر�ـــص  فحددت  الثالثة  املرحلة  اأمــا    
مالك،  جمموعة  اأو  واحد  ملالك  فاأكرث  م2  اآلف   5 م�ساحتها 
وجمموع الأرا�سي املطورة ملالك واحد وتبلغ م�ساحتها 10 
ُتطبنَّق  املراحل  وجميع  واحــدة،  مدينة  يف  فاأكرث  م2  اآلف 
داخل النطاق العمراين الذي حتدده وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية والإ�سكان. 

الريا�ض - البالد
 اأطلق وزير ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن 
عبدالله احلقيل معر�ص م�سكن العقاري بالريا�ص ، ورعى 
بالوزارة  العقاري  التطوير  اتفاقيات بني وكالة   7 توقيع 
العقاري، واإطالق 5 �سناديق  التطوير  �سركات  وعدد من 

عقارية توفر نحو 5 اآلف وحدة �سكنية.
اإ�سافة مميزة  اإن املعر�ص يعد  وقال يف كلمته الفتتاحية: 
ونوعية للعمل التنموي الجتماعي والقت�سادي يف اململكة، 
العقاري،  القطاع  يف  النجاح  �سركاء  من  وا�سعة  مب�ساركة 
التي  والجتماعية  القت�سادية  النه�سة  تواكب  فعالية  يف 
تعي�سها اململكة؛ �سعيًا لتحقيق م�ستهدفات برنامج الإ�سكان 

بالو�سول لن�سبة متلك للم�سكن تبلغ %70.
امل�ستمرة  واملتابعة  الكبري  الدعم  تقدم  القيادة  اأن  واأكــد 
للقطاع العقاري، مذللًة كل ال�سعوبات التي تواجه القطاع؛ 
ليوؤدي دوره يف التنمية الجتماعية والقت�سادية، لي�سبح 
قطاعًا نوعيًا يف تعامالته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة 

يف التنمية امل�ستدامة.
والــقــرويــة  الــبــلــديــة  الــ�ــســوؤون  وزارة  اأن  احلــقــيــل،  وبـــنينَّ 
والإ�سكان عملت من خالل العديد من التنظيمات والربامج 
اأهــم  اأحـــد  بو�سفه  ــعــقــاري؛  ال الــقــطــاع  دور  تــعــزيــز  عــلــى 
روافــد  اأبـــرز  ومــن  املحلي،  الــنــاجت  يف  اإ�سهاما  القطاعات 
الإ�سكان  قطاع  دعم  عن  ف�ساًل  للدول،  القت�سادية  التنمية 
الأمثل  التوازن  وحتقيق  العر�ص  معدلت  ورفع  وتنظيمه 

تطلعات  يحقق  مبا  املحلية،  ال�سوق  يف 
الأ�سر ال�سعودية ورغباتهم.

مقبلة  الريا�ص  العا�سمة  اأن  اإىل  واأ�سار   
اأكــرث  �ستجعلها  كــبــرية  تــغــيــريات  عــلــى 
املــــدن منــــوًا مـــن الــنــاحــيــة القــتــ�ــســاديــة 
جهودًا  الــوزارة  تبذل  لذا  والجتماعية؛ 
كــبــرية لــزيــادة املــعــرو�ــص الــعــقــاري من 
اجلديدة؛  ال�سكنية  والأرا�سي  الوحدات 
الطلب  تغطية  يف  كبري  ب�سكل  لالإ�سهام 
بحلول  امل�ساكن  على  وامل�ستقبلي  احلايل 

العام 2030.
الريا�ص  مدينة  يف  اجلديد  ال�سكني  املعرو�ص  اأن  وذكــر 
�سكنية،  وحــدة   61300 يــقــارب  مــا  بلغ   2021 عــام  خــالل 
باملقابل اأ�سهم برنامج �سكني يف خدمة اأكرث من 100 األف 
بداية  الفرتة )2018 حتى  الريا�ص خالل  م�ستفيد مبدينة 

عام 2022(.
العقاري  بالقطاع  املرتبطة  امل�سانع  اأعـــداد  اأن  واأو�ــســح   
اململكة،  يف  امل�سانع  اإجمايل  من   )%31( بن�سبة  ارتفعت 

ن�سبة  وبلغت   ،2021 عــام  من  الثالث  الربع  بنهاية  وذلــك 
العقاري  بالقطاع  املرتبطة  امل�سانع  مــال  راأ�ـــص  م�ساركة 
املدة  باململكة خالل  امل�سانع  مال  راأ�ص  اإجمايل  من   )%28(

نف�سها. 
 يف ال�سياق، ي�سارك �سندوق التنمية العقارية يف معر�ص 
ومبادراته  براجمه  ي�ستعر�ص  حيث  العقاري"،  "م�سكن 
الإ�ــســكــان  منظومة  مــع  بــالــ�ــســراكــة  "�سكني"  مل�ستفيدي 
حوكمة  باآلية  التعريف  اإىل  اإ�سافة  التمويلية،  واجلهات 

على  ال�سوء  وت�سليط  وال�سكنية،  التمويلية  املنتجات 
ال�سندوق  يقدمها  التي  والتمويلية  ال�سكنية  املنتجات 

مل�ستفيديه.
وعد الرئي�ص التنفيذي ل�سندوق التنمية العقارية من�سور 
"م�سكن  مــعــر�ــص  الــ�ــســنــدوق يف  مــ�ــســاركــة   ، مــا�ــســي  بــن 
ال�ساملة  العمرانية  التنمية  ت�سهده  ملا  انعكا�سًا  العقاري" 
يف اململكة من برامج ومبادرات اأ�سهمت يف ت�سريع وترية 

متلك املواطنني ملنازلهم.

 منصة للصادرات وسالسل اإلمداد للحاجات العالمية

اإن العامل يتحول ..

الطريق المسدود .. 
   عندما ي�سل العميل اإىل طريق م�سدود، يكون ال�سبب هو فريق 
دورك  ياأتي  وهنا  املــوؤملــة،  النهاية  هــذه  اإىل  اأو�سلهم  الــذي  عملك 
اأمام  الــدوام  على  مفتوحا  الطريق  جتعل  اأن  يف  للمن�ساأة  كرئي�ص 

العمالء. 
   لقد تغري الزمن، ولكن معاناتنا مع امل�ساكل ل زالت كما هي عليه، 
وخ�سو�سا يف خدمات العمالء. �سلوك املوظفني تغري ؛ حيث كان 
واحد،  وعمل  واحــدة  �سركة  يف  الوظيفية  حياته  يق�سي  املوظف 
ولكن الأو�ساع تغريت الآن ب�سكل جذري نتيجة عدة عوامل منها؛ 
للولء  بالن�سبة  املوظفني  ذهنية  وتغريت  التكنولوجيا،  تطور 
املطلق للمن�ساأة، والآثار ال�سلبية التي تركتها جائحة كورونا على 
اأداء الأعمال من املكاتب اإىل  اأ�سواق العمل واأمناطه؛ حيث انتقل 

املنازل وعن بعد. وبذلك تفتحت اآفاق عالية جديدة لالأعمال.
   العالقة تغريت وحتولت بني كل من العاملني وال�سركات، فبعد 
موؤقتة  عالقة  الآن  اأ�سبحت  ــة،  ــدي واأب م�ستمرة  عالقة  كانت  اأن 
وعابرة تربطها اأوا�سر امل�سلحة الآنية لكال الطرفني. وهذا يعني 
اإف�سالها  اأو  ال�سركة  اإجنــاح  على  يعمل  اأن  ي�ستطيع  املوظف  اأن 

وخروجها من ال�سوق.
البوابة  اأن  العمالء  خدمات  يف  ال�سوق  من  باخلروج  ونق�سد     
مكتوب عليها) ل.. اأوNO(  ردا على اأ�سئلة العمالء، بدل من اأن 
يقولوا  كي  موظفيها  وقلوب  عقول  برجمة  على  ال�سركات  تعمل 
اأن  ذلك  يعني  وبال�سرورة  و�سدق(  �سرور  وبكل   .. )نعم  للعمالء 
يواجهها  م�سكلة  اأي  حلل  واملــهــارات  ال�سالحيات  لديه  املوظف 
العميل، واأن يكون را�سيا وممتنا لل�سركة وموظفيها. واأي�سا يعني 
ذلك اأن قادة املن�ساأة اأنف�سهم يجب اأن يربجموا عقولهم واأل�سنتهم؛ 
لتكون اإجاباتهم لطلبات موظفيهم وعمالئهم هو التجاوب ال�سادق 
ت�سمم  اأن  يتطلب  وهذا  تاأكيد(.  بكل  نعم..  بعبارات)  ذلك  وتاأكيد 
برامج تدريب املوظفني ليكون حمورها هو الردود  الإيجابية بديال 
م�سكالت  الأمــل يف حل  اأبــواب  تقفل  التي  ال�سلبية  الإجــابــات  عن 
العمالء. كل ذلك ميكن حتقيقه عن طريق ت�سميم حوارات ومواقف 
متثيلية؛ ت�سنع عبارات واإجابات وردودا اإيجابية لأ�سئلة وطلبات 
العمالء وا�ستف�ساراتهم املبا�سرة، اأو عن طريق الهاتف اأو املواقع 
الإلكرتونية. اإنها مهمة لي�ست �سعبة اأو م�ستحيلة، ولكنها حتتاج 
اإىل اإ�سرتاتيجيات تنعك�ص على حمتويات املناهج التدريبية التي 

ت�سقل مهارات التحدث باإيجابية. 
   �سحيح اأن العمالء لي�سوا على حق دائما، ولكن لهم كل احلق يف 
اأن يطالبوا بالتعامالت الإيجابية، وفتح اأبواب الأمل يف خدمات 
العمالء،  العمالء، وهذا يتطلب جهدا ومهارة من موظفي خدمات 
الإن�ساين  التفاعل  مــن  عالية  درجـــة  على  يكونوا  اأن  يجب  كما 

والتعاطف مع متطلبات واحتياجات العمالء.

زين اأمني 

400 % ارتفاع التدفقات..الفالح:

انتهاء مهلة الرسوم بمكة وجدة والدمام قريبا

 7 اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير

الحقيل: رفع معدالت العرض 
لتوازن السوق العقارية

800 جمعية لمشاريع 
البيع على الخارطة

الريا�ض- البالد
"ٌمالك" خالل م�ساركته يف معر�ص م�سكن العقاري -املقام  اأعلن برنامج 
البيع  مل�ساريع  مالك  جمعية   800 من  اأكرث  اعتماده  الريا�ص-  يف  حاليًا 
على اخلارطة، بعد احل�سول على املوافقات الالزمة لتاأ�سي�ص اجلمعيات 
املرفقة  البيع  عقود  خــالل  مــن  ــك  وذل للجمعية،  رئي�سًا  املــطــور  وتعيني 
بنموذج الإف�ساح الذي يحتوي على ا�سم اجلمعية وا�سم الرئي�ص ومدير 

العقار ومبلغ ال�سرتاكات املقرتحة وبيانات الوحدة العقارية.
جمعيات  اعتماد  مــن  الــهــدف  اأن  �سحفي  بيان  يف  الربنامج  واأو�ــســح   
البيع على اخلارطة هو حفظ حقوق امل�ستفيدين من منتجات البيع على 
على  اجلديد  املالك  يكون  لكي  املنتجات،  بهذه  الثقة  وتعزيز  اخلارطة، 
اإىل  ال�سرتاكات  ر�سوم  من  والتزاماتها  ال�سكنية  بالوحدة  كاملة  درايــة 
اإذ  بالوحدة،  املتعلقة  الأخرى  والقرارات  اجلمعية  ورئي�ص  العقار  مدير 
كان املتنَّبع يف ال�سابق هو اإن�ساء اجلمعية بعد ا�ستخراج �سكوك امللكية، 
املالك،  من  اجلمعية  وتاأ�سي�ص  املطور  خروج  بني  فراغ  يف  يت�سبب  مما 
فيها وعدم وجود  الوحدات  امل�ساريع وتفاوت ت�سليم  وذلك لطبيعة هذه 
اجلمعية  اإن�ساء  تعرث  اإىل  يــوؤدي  مما  اجلمعية،  يف  الت�سجيل  اإلزامية 

وتفعيلها بال�سكل ال�سحيح.
  واأكد الربنامج اأنه يف حال عدم الإف�ساح عن املعلومات الالزمة من قبل 
يف  احلق  للم�سرتي  فاإن  اخلارطة،  على  البيع  مل�ساريع  العقاري  املطور 
ف�سخ عقد البيع خالل 30 يومًا تبداأ من تاريخ توقيعه، اأو من تاريخ العلم 
به  اإحلاق �سرر  اإخفائها  كانت جوهرية وترتب على  اإذا  املعلومات  بتلك 
اأو عدم �سالحية الوحدة العقارية املفرزة لالنتفاع بها يف الغر�ص الذي 
ا�سرُتيت من اأجله، ول يتحمل امل�سرتي اأي تكاليف نا�سئة عن ف�سخ العقد، 

وذلك بناًء على الفقرة الثانية من املادة ال�ساد�سة يف النظام.
وياأتي هذا العمل الت�ساركي بني جمعية مالك واملبادرات الأخرى لتي�سري 
اعتماد وتفعيل جمعيات املالك مل�ساريع البيع على اخلارطة للعقارات، مبا 

ي�سمن حفظ احلقوق وح�سن النتفاع، ويعزز ثقافة التعاي�ص امل�سرتك.

 20 مليون م2 مطورة في الرياض 
توفر 60 ألف قطعة
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خالفات عميقة حد التصفية بصفوف الحوثي
البالد -  حممد عمر         

االنقالبية  احلوثي  ملي�سيا  �سفوف  داخل  اخلالف  يتو�سع 

حلد ت�سفية قيادت عليا يف التنظيم، اإذ ك�سف قيادي �سابق 

احلوثيني  مــن  حتــذيــريــة  ر�ــســالــة  تلقى  اأنـــه  امليلي�سات  يف 

حالة  يف  كاملة  امل�سوؤولية  اإيــاهــم  حممال  باغتياله،  تهدد 

مقطع  له  اأر�سل  احلوثي  قيادات  اأحــد  اأن  مــوؤكــدًا  ت�سفيته، 

ي�ستغل  ثــالــث  طــرف  وجـــود  مــن  حتــذيــره  يت�سمن  فيديو، 

ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  وقـــال  عليه.  لــالعــتــداء  الــو�ــســع 

على  الر�سمية  �سفحته  على  هربة  �سالح  للحوثيني  ال�سابق 

ثاٍن، وال  "ال يوجد ال طرف  "في�سبوك" خماطبًا احلوثيني: 
اإىل  م�سريًا  والثالث"،  والثاين  االأول  الطرف  اأنتم  ثالث، 

جدبان  الــكــرمي  عبد  والــدكــتــور  طالته  �سابقة  قتل  حمــاولــة 

)برملاين حوثي اغتيل يف 2013(، �ساردًا ق�سة حماولة قتله 

كان  منزاًل  احلوثيون  "اقتحم  قائاًل:   2008 عام  جدبان  مع 

ي�سكن به وطوقوه من كل جانب، وكان حينها جدبان �سيًفا 

فرف�س،  اأ�سلحتهم يف وجهه  ي�سهرون  ثم دخلوا وهم  عنده 

وقالوا له: معنا توجيهات- كانت بح�سب كالمهم فيما بعد- 

اعرت�س  فــاإن  فاقتلوه،  رف�س  فــاإن  جدبان،  اعتقال  تت�سمن 

"هذا  م�سيفًا:  معا"،  فاقتلوهما  هــربة(  �سالح  )اأي  عليه 

بــدوره،  ومعروف  ح�سانة  ميتلك  برملاين  مع  مت  الت�سرف 

وكان نازاًل من �سنعاء بر�سالة تت�سمن وقف احلرب عليهم 

- اأي احلوثيني - ومع ذلك مل ت�سفع له عندهم تلك املواقف 

اإىل  اأتباعه  املتطرف  الفكر  يحول  هكذا  الــيــوم؟  بنا  فكيف 

وحو�س". وتعي�س ملي�سيا احلوثي انق�سامات حادة للغاية 

منذ فرتة لي�ست بالق�سرية، حيث دخلت قيادات يف خالفات 

بعد  �سنوات  منذ  االإرهابية  اجلماعة  يف  نظرائهم  مع  حادة 

�سراعات  �سمن  اجلــمــاعــة،  منا�سب  جميع  مــن  اإق�سائهم 

االأجنحة املبكر داخل �سفوف ميلي�سيا احلوثي.

اأكــد  االأممــيــة،  للهدنة  خروقاتها  امللي�سيا  توا�سل  وبينما 

النف�س  �سبط  الــتــزام  اليمن  يف  الرئا�سى  القيادة  جمل�س 

االأممية،  الهدنة  ا�ستمرار  يخدم  ملا  اخلــروقــات  هــذه  جتــاه 

وذلك  فر�سها احلوثيون،  التي  االإن�سانية  املعاناة  وتخفيف 

على  لالطالع  )ال�سبت(،  اأم�س  املجل�س  عقده  اجتماع  خالل 

اىل  اإ�سافة  واالقت�سادي،  الع�سكري  الو�سع  ب�ساأن  تقارير 

امللي�سيات  ح�سار  الإنهاء  اجلارية  املفاو�سات  م�ستجدات 

وا�ستمع  االأخـــرى.  واملحافظات  تعز،  مدينة  عن  احلوثية 

جمل�س القيادة الرئا�سي اإىل تقرير من وزير الدفاع، الفريق 

للهدنة  احلوثية  امللي�سيا  خــروقــات  حــول  املقد�سي،  حممد 

قتلى  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  اجلبهات،  خمتلف  على  االأممــيــة 

وجرحى يف �سفوف اجلي�س واملقاومة. واأ�سار تقرير وزير 

من  املزيد  بدفع  م�ستمرة  احلوثي  ملي�سيات  اأن  اإىل  الدفاع 

م�سلحيها املغرر بهم اىل مناطق التما�س املختلفة. ويف هذا 

ال�سياق، جدد التاأكيد جمل�س القيادة الرئا�سي على االلتزام 

يخدم   مبا  احلوثي  ملي�سيا  خــروقــات  اإزاء  النف�س  ب�سبط 

ا�ستمرار الهدنة وتخفيف االأو�ساع االإن�سانية يف البالد. اإىل 

لـ"البالد"،  اليمن كانغ يونغ  ال�سفري ال�سيني لدى  ذلك، قال 

فهو  كبرية  اأهمية  له  الرئا�سي  القيادة  جمل�س  ت�سكيل  اإن 

يفتح �سفحة جديدة يف تاريخ اليمن مع اأمل يف حل االأزمة، 

التعاون  ظل  يف  بها  يعمل  التي  الوطنية  الــروح  واقــع  من 

باأن  يقني  على  "نحن  واأ�ساف:  ال�سعب.  خلدمة  والت�ساور 

اليمنية يف  االأزمــة  النجاح يف اجتاه حل  �سيحقق  املجل�س 

اليمنية"،  االأرا�سي  اإىل  واخلــري  ال�سالم  ليعود  مبكر  وقت 

حل  يف  ــارًزا  ب دوًرا  �ستلعب  اخلليجية  اجلهود  اأن  معتربًا 

االأزمة وحتقيق ال�سالم واالأمن اال�ستقرار لليمن.

موؤكًدا  اليمن،  جتاه  اململكة  بجهود  ال�سيني،  ال�سفري  ونوه 

اأنها ت�سعى حلفظ اأمن وا�ستقرار �سقيقتها وجارتها، وبالتايل 

جنحت  اإذ  االأزمــة؛  الإنهاء  امل�ساعدات  تقدمي  عن  تتوقف  مل 

واملجل�س  اليمنية  احلكومة  بني  النظر  وجهات  تقريب  يف 

كما  الريا�س"،  "اتفاق  اإىل  للتو�سل  اجلنوبي  االنتقايل 

طرحت مبادرة وقف اإطالق النار يف اليمن، واأعلنت "مبادرة 

ال�سالم" املتمثلة يف اإنهاء االأزمة اليمنية والتو�سل اإىل حل 

اليمنية  للم�ساورات  حمورًيا  دعًما  وقدمت  �سامل،  �سيا�سي 

العربية.  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  برعاية  اليمنية   -

عرب  لليمن  كثرية  م�ساعدات  تقدم  اململكة  "ظلت  وتــابــع: 

والربنامج  االإن�سانية  واالأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 

تنموية  م�ساريع  وتنفيذ  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�سعودي 

عديدة يف اليمن". واأ�سار اإىل اأن اجلهود ال�سعودية تعك�س 

الــدول  بــني  امل�ساعدة  وروح  اليمن  لدعم  ال�سادق  املــوقــف 

ال�سقيقة، كما يعك�س دعم اململكة لليمن ال�سعور العميق بني 

االأ�سقاء العرب. ولفت كانغ يونغ اإىل اأن دول اخلليج ب�سكل 

عام تويل مزيًدا من االهتمام بال�سالم والتنمية يف املنطقة، 

بجدية  ت�سعى  لذلك  املهم؛  اليمن  دور  اأكــرب  ب�سكل  وتعرف 

كبرية حلل االأزمة وتوفري االأمن لل�سعب اليمني.

المرتزقة يهددون أمن واستقرار ليبيا
يشكلون خطرا على المنطقة.. تقرير أممي:

طهران - البالد 

يغرق النظام االإيراين يف االأزمات املتالحقة التي 

من  مقربة  على  يرتنح  وجعلته  باتزانه،  ع�سفت 

ال�سقوط، فالتظاهرات املطالبة برحيل" رئي�سي" 

املنطقة  يف  االإرهابية  املاليل  ب�سيا�سات  واملنددة 

اأرعبه واأرهقه،  النووي  �سّلته، وف�سل مفاو�سات 

وجــعــلــه يف حــالــة مــن الــتــوهــان، ال يـــدري كيف 

ا�ستمرار  فمع  الــراهــن،  الــوقــت  يف  منها  يخرج 

البالد  مناطق  خمتلف  جابت  التي  االحتجاجات 

اأن  اأمريكي  تقرير  االأخرية، يرى  االأ�سابيع  خالل 

تلك املوجة األقت ال�سوء على ما تواجهه احلكومة 

االإيرانية من حتّديات.

ارتفاع  على  اعرتا�سًا  خرجت  التي  املظاهرات 

اأ�ــســعــار الــغــذاء والــ�ــســلــع االأ�ــســا�ــســيــة االأخــــرى، 

العملية  تداعيات  نتيجة  عاملية  اأزمة  مع  تزامنت 

وا�ستمرار  اأوكــرانــيــا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية 

مع  طــهــران،  على  املفرو�سة  الغربية  العقوبات 

توقف املباحثات الرامية الإحياء االتفاق النووي 

منعطفًا  اكت�سبت  ما  �سرعان  اأنها  غري  االإيــراين، 

مع  خ�سو�سًا  املــنــاطــق،  مــن  كثري  يف  �سيا�سيًا 

حكومة  �سد  املتظاهرون  رددهــا  التي  الهتافات 

اإىل  و�سواًل  رئي�سي،  اإبراهيم  االإيــراين  الرئي�س 

طبقًا  خلامنئي"،  "املوت  بقولهم:  االأعلى  املر�سد 

االأمريكية،  بو�ست"  "وا�سنطن  ن�سرته  لتقرير 

املظاهرات  جتاه  احلكومة  اإجــراءات  اأن  معتربة 

التي اأف�ست عن �سقوط قتلى وجرحى وع�سرات 

من حاالت االعتقاالت، عّقدت املوقف اأكرث.

اأن  تاأمل  كانت  التي  احلكومة  اإن  التقرير:  وقال 

الدولية  والــقــوى  اإيـــران  بــني  املباحثات  تـــوؤدي 

من  والتخل�س  النووي  االتفاق  الإحياء  الكربى 

وجدت  االأو�ــســاع،  حلحلة  وبالتايل  العقوبات، 

تــدهــورًا  ت�سمن  اآخـــر  �ــســيــنــاريــو  اأمــــام  نف�سها 

اقت�ساديًا حادًا نتيجة ف�سل املفاو�سات.

من  انطلقت  مظاهرات  مــوؤخــرا  اإيـــران  و�سهدت 

مدينة اخلفاجية يف �سمال غربي االأهواز، �سرعان 

املــجــاورة  املــحــافــظــات  يف  رقعتها  تو�سعت  مــا 

وبختياري،  وجــهــارحمــال  لور�ستان،  قبيل  مــن 

املحتجون  وهــتــف  اأحــمــد.  وبــويــر  وكهكيلوية 

ب�سبب ارتفاع اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، بعد حذف 

الدعم احلكومي عنها. 

�سعر  لــهــبــوط  نتيجة  �ـــســـوًءا  الــو�ــســع  ويـــــزداد 

العملة الوطنية، كما يع�سف الت�سخم باالقت�ساد 

االإيراين، و�سط ف�ساد م�ست�سٍر مع فقدان خارطة 

املفاو�سات  توقف  عقب  املعامل  وا�سحة  طريق 

العقوبات  عــلــى  واالإبـــقـــاء  فيينا،  يف  الــنــوويــة 

انطلقت  التي  النووية  املحادثات  اأما  االأمريكية. 

النم�ساوية،  الــعــا�ــســمــة  يف   2021 اأبـــريـــل  يف 

مب�ساركة اأمريكية غري مبا�سرة، فكانت قد توقفت 

من  ماراثونية  جــوالت  بعد  املا�سي،  مار�س  يف 

الكربى.  والقوى  االإيــراين  الوفد  بني  املباحثات 

االآن  تتو�سل حتى  الذي حققته، مل  التقدم  ورغم 

امللفات،  من  عدد  حول  تباين  ب�سبب  توافق  اإىل 

مــن بينها الــعــقــوبــات ومــلــف احلــر�ــس الــثــوري، 

الذي يتحرك حماواًل تو�سيع وجوده البحري يف 

املياه احليوية الإمدادات الطاقة العاملية، حيث بداأ 

احلر�س- على ما يبدو- ببناء �سفينة دعم جديدة 

االإ�سرتاتيجي،  هرمز  م�سيق  من  بالقرب  �سخمة 

بح�سب ما اأظهرت �سور لالأقمار ال�سناعية.

ال�سفينة  اأن  الـــدقـــة،  عــالــيــة  �ــســورة  واأظـــهـــرت 

ــاء الــ�ــســفــن،  ــن االإيـــرانـــيـــة ال تــــزال يف حــو�ــس ب

االإيرانية  الغوا�سات  اإحدى  وبجوارها مبا�سرة، 

"طراز كيلو" التي تعمل بالديزل،  الهجومية من 

لوكالة  وفــقــا  �ــســامــل،  اإ�ـــســـالح  لعملية  تخ�سع 

"اأ�سو�سييتد بر�س". ومع انت�سار �سورة ال�سفينة 
وكالة  زعمت  االإنــرتنــت،  على  مهدوي"  "�سهيد 
باأنها  الثوري،  احلر�س  من  القريبة  فار�س،  اأنباء 

اأمــن  �سمان  على  قـــادرة  متنقلة  بحرية  مدينة 

ــيــة، وكــذلــك حقوق  اخلــطــوط الــتــجــاريــة االإيــران

البحارة وال�سيادين االإيرانيني يف اأعايل البحار، 

بينما يهدف هذا التحرك اإىل توفري قاعدة كبرية 

�سريعة  قوارب  ت�سغيل  خاللها  من  ميكن  وعائمة 

ــفــذت يف الــ�ــســابــق  �ــســغــرية تــابــعــة لــلــحــر�ــس، ن

انتهاكات واعتداءات بحرية.

طرابل�س - البالد  

ك�سف تقرير �سنوي خلرباء االأمم املتحدة حول ليبيا، مت تقدميه 

اإىل جمل�س االأمن، اأن حظر االأ�سلحة االأممي على ليبيا املفرو�س 

ال، م�سددًا يف الوقت عينه على اأن  منذ عام 2011 ال يزال غري فعَّ

اأفاد  كما  املنطقة،  اأمــن  على  خطرًا  ي�سّكل  اأجانب  مرتزقة  وجــود 

اإفــالت  مع  انتهاكها  توا�سل  املتحدة  االأمم  يف  اأع�ساء  دواًل  بــاأن 

االأكرب  الق�سم  اأن  التقرير  واأكد  اأ�سلحة.  باإر�سالها  العقاب  من  تام 

من االأرا�سي الليبية ال يزال حتت �سيطرة جماعات م�سلحة، وفًقا 

مقاتلني  وجود  ا�ستمرار  اأن  اأن  معترًبا  بر�س"،  "فران�س  لوكالة 

اأجانب و�سركات ع�سكرية خا�سة يف البالد ال يزال ي�سكل تهديًدا 

خطرًيا على اأمن ليبيا واملنطقة برّمتها، متهم�سا مرتزقة جمموعة 

فاغرن الرو�سية اخلا�سة بزرع األغام يف مناطق مدنية يف ليبيا دون 

للقانون  اجل�سيمة  االنتهاكات  اخلرباء  و�سجب  مواقعها.  حتديد 

االإن�ساين الدويل على نطاق وا�سع يف ظل اإفالت تام من العقاب، 

جتارية.  �سفن  �سد  بحرية  قر�سنة  حاالت  ر�سدوا  اأنهم  موؤكدين 

بالقرارات  التم�سك  اأهمية  على  املتحدة  االأمم  منظمة  و�ــســددت 

اإياها  معتربة  ليبيا،  على  املفرو�س  االأ�سلحة  حظر  جلهة  االأممية 

القرار. هذا  تعزيز  بوجوب  مطالبة  جوهرية"،  "نقطة 
كثرية  حــوادث  �سنوات  منذ  االقتتال  يف  الغارقة  ليبيا  و�سهدت 

باالإ�سافة  خمتلفة،  ونقاط  موانئ  يف  م�سبوهة  �سفن  ر�سدت  فقد 

اإىل رحالت ع�سكرية ومهابط. يف حني و�سل اإليها اآالف املرتزقة 

بــداأت  حتى  املا�سية،  ال�سنوات  خــالل  الدولية  الــدعــوات  توالت 

مراحل اإبعادهم بعد موؤمترات �سددت على وجود طرد كافة القوات 

االأجنبية. ويت�ساعد التوتر بني رئي�س حكومة الوحدة املقالة عبد 

االأخري  كرر  اإذ  با�ساغا؛  فتحي  املكلفة  واحلكومة  الدبيبة  احلميد 

اأثــارت  اأن  فبعد  طرابل�س،  دخــول  ينوي  ال  اأنــه  جمـــدًدا  التاأكيد 

ا�ستباكات  املا�سي،  االأ�سبوع  العا�سمة  اإىل  االنتقال  حماولته 

وخماوف من عودة ال�سراع واالقتتال، �سدد با�ساغا على اأال خطط 

حكومته  اإن  وقــال:  طرابل�س.  من  للعمل  الراهن  الوقت  يف  لديه 

�ساحل  على  �سرت،  مدينة  يف  الرئي�س  مقرها  من  عملها  �ستبا�سر 

مل  ما  العا�سمة  اأدخــل  لن  اإنني  "قلت  واأ�ساف:  املتو�سط.  البحر 

خ�سمه  قدرة  يف  م�سكًكا   ،"%  100 بن�سبة  مواتية  الظروف  تكن 

على توحيد البالد وتنظيم االنتخابات، زاعًما اأن الدبيبة ال يحظى 

مبا يكفي من الوالء خارج طرابل�س. واأو�سح با�ساغا اأن حكومته 

تبحث اإجراء انتخابات على م�ستوى البالد يف غ�سون 14 �سهًرا. 

وازداد اخلالف بني احلكومتني، بعد اندالع نزاع م�سّلح االأ�سبوع 

للمطالبة  طرابل�س  اإىل  الــدخــول  با�ساغا  حمــاولــة  اإثــر  املا�سي، 

بال�سلطة، فيما جوبهت خطوته هذه برّد عنيف من قبل املجموعات 

املوالية للدبيبة.

تونس.. القضاء يمنع 
قيادات إخوانية من السفر

موسكو مستعدة الستئناف 
المفاوضات مع كييف

تون�س - البالد   

�سفر  مــنــع  التون�سي  الــقــ�ــســاء  قـــرر 

ــعــرف  ــة مــــا ي ــي ــ�ــس املـــتـــهـــمـــني يف ق

النه�سة  حلركة  ال�سري"  بـ"اجلهاز 

وقوفه  يف  ي�ستبه  الــذي  االإخوانية، 

ال�سيا�سية  االغتياالت  عمليات  وراء 

 2013 ــتــي �ــســهــدتــهــا الـــبـــالد عـــام  ال

وتهديد اأمن الدولة، ومن بينهم زعيم 

و�سدر  الغنو�سي.  را�ــســد  النه�سة 

القرار، عن قا�سي التحقيق باملحكمة 

املتعهد  اأريانة،  مبحافظة  االبتدائية 

الر�سمية  للمتحدثة  امللف، وفقًا  بهذا 

بــا�ــســم املــحــكــمــة فــاطــمــة بــوقــطــايــة. 

ومـــنـــذ �ــســهــر يــنــايــر املـــا�ـــســـي، بـــداأ 

الق�ساء حتقيقًا بخ�سو�س ما يعرف 

النه�سة،  حلركة  ال�سري"  بـ"اجلهاز 

العدل  وزيرة  اإىل  قدمت  �سكوى  اإثر 

جلهاز  رئي�سا  بو�سفها  جّفال،  ليلى 

الدفاع  فريق  من  العمومية،  النيابة 

�سكري  ال�سيا�سيني  املعار�سني  عن 

ويتهم  الــرباهــمــي.  وحمــمــد  بلعيد 

والرباهمي،  بلعيد  عن  الدفاع  فريق 

بالوقوف  للنه�سة،  ال�سّري  اجلهاز 

وراء اغتيالهما عام 2013، كما يتهم 

النه�سة، وعلى  قيادات حركة  بع�س 

بت�سيريه  الغنو�سي  را�ــســد  راأ�ــســهــم 

واالإ�سراف عليه.

ــ�ــســري  وكـــانـــت قــ�ــســيــة اجلـــهـــاز ال

للنه�سة، قد تفجرت منذ �سهر اأكتوبر 

عام 2018، عندما ك�سف فريق هيئة 

الرباهمي  اغتيال  ملف  عــن  الــدفــاع 

تفيد  واأدلـــة  وثــائــق  وجــود  وبلعيد، 

اأمني  �سري  جلهاز  النه�سة  بامتالك 

اغتيال  يف  مــتــورط  لــلــدولــة،  مـــواز 

املعار�سني، ويف ممار�سة التج�س�س 

واخرتاق موؤ�س�سات الدولة ومالحقة 

مل  الق�ساء  اأن  غري  احلــزب،  خ�سوم 

يح�سم بعد يف هذه الق�سية.

مو�سكو - البالد   

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأبـــدى 

ـــني، ا�ـــســـتـــعـــداده ال�ــســتــئــنــاف  ـــوت ب

ــك  املــفــاو�ــســات مــع اأوكـــرانـــيـــا، وذل

طالب  م�سرتك  هاتفي  ات�سال  خالل 

اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  فيه 

ماكرون، وامل�ست�سار االأملاين اأوالف 

بوتني  )الــ�ــســبــت(،  اأمــ�ــس  �سولت�س 

جدية  مبا�سرة  مفاو�سات  بــاإجــراء 

فولودميري  االأوكــــراين  نظريه  مــع 

زيلين�سكي.

للكرملني:  ال�سحايف  املكتب  وقــال 

والفرن�سي  الرو�سي  الرئي�سني  اإن 

بحثا  م�سرتكة  هاتفية  مكاملة  اأجريا 

اأوكرانيا، واأكدا  الو�سع يف  خاللها 

املفاو�سات  ا�ستكمال  اأهمية  على 

اأواًل، ثم جرى تبادل وجهات النظر 

ـــاع الــعــ�ــســكــريــة على  حـــول االأو�ـــس

االأر�س، فيما �سدد الرئي�س الرو�سي 

اإىل  االأ�سلحة  ت�سليم  خطورة  على 

االأ�سلحة  �سخ  اإن  قائاًل:  اأوكرانيا، 

اإىل  يـــوؤدي  اأوكــرانــيــا  اإىل  الغربية 

الــو�ــســع وتفاقم  ا�ــســتــقــرار  زعــزعــة 

االأزمة االإن�سانية.

اأمــ�ــس،  كــيــيــف،  كـــررت  جهتها،  مــن 

الــو�ــســع ال يــزال  اأن  الــتــاأكــيــد عــلــى 

قائد  وقـــال  اجلــبــهــات.  على  �سعبًا 

الـــدفـــاع، اجلــــرنال �سريغي  قـــوات 

ناييف: اإن احلالة يف مناطق القتال 

االأوكرانية ال  القوات  "�سعبة" لكن 
تزال ت�سيطر على االأو�ساع، م�سيفا 

قواتها  تعزز  الرو�سية  الــقــوات  اأن 

دونيت�سك  ــيــم  اإقــل يف  ومــــواردهــــا 

لــوغــانــ�ــســك؛  خــا�ــســة يف مــنــطــقــة 

يف  بــحــث  عــمــلــيــات  تنفيذ  بــغــر�ــس 

لتطويق  �ــســعــًيــا  حمـــــددة،  مــنــاطــق 

ـــة. و�ـــســـدد يف  ـــي الـــقـــوات االأوكـــران

ملواقع  زيارته  اأثناء  م�سور  مقطع 

بـــالده  قــــوات  اأن  عــلــى  اأوكـــرانـــيـــة 

ــة يف  ــاعــي ــدف حتــ�ــســن خــطــوطــهــا ال

�سرقي  )�سمال  خاركيف  منطقتي 

البالد( وزابوريجيا )جنوبًا(.

نظام الماللي يغرق
التظاهرات وعقوبات الحرس الثوري ترهقانه
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جدة ـ خالد بن مر�ضاح            

من  ت�ستعيد  جــدة،  يف  البلد  منطقة  يف  واأنـــت 

ال�سنني  يف  احلــيــاة  تفا�سيل  ذاكــرتــهــا  اأقــا�ــســي 

اخلوايل؛ تتم�سى بني الأزقة وت�ساهد الروا�سني 

وباحات البيوت القدمية، خالل هذه الأيام تعترب 

لل�سياح  جــذب  بو�سلة  التاريخية  جــدة  منطقة 

مو�سم  مناطق  اإحــدى  اأنها  خ�سو�سا  والـــزوار 

جدة للرتفيه، فقد ظلَّت بيوُت "جدة التاريخية" 

تاريخية  حقبة  على  �ساهدًة  ال�سنني  مئات  عرب 

غــنــيــة بــفــنــونــهــا املــعــمــاريــة اجلــمــيــلــة وتــراثــهــا 

الزمن  مدى  على  ظلت  التي  وق�س�سها  العريق، 

و�سوارعها  زوايــاهــا  بني  عريقًا  تاريخًا  حتكي 

املباين  هذه  اليوم  وتعود  ال�سعبية.  ومتاجرها 

لتفتح اأبواب مبانيها الأثرية لزوارها من الأ�سر 

فيها ومعها  ليعي�سوا  وال�سياح يف مو�سم جدة؛ 

لرتوي  كافة،  بتفا�سيله  اجلميل  املا�سي  حياة 

الآباء والأجداد  لالأحفاد والأجيال ق�س�ص  بذلك 

فيها  بب�ساطتها وخلدوا  التي عا�سوها  وحياتهم 

مرحلة من اأهم مراحل حياتهم. وجتذُب البيوُت 

التاريخيُة يف جدة الباحثني عن الإرث التاريخي 

الزوار  ل�سيما  جدة،  مو�سم  زوار  من  والثقايف 

ُفون اإىل الطالع على جانب  الأجانب الذين يتلهَّ

كما  العريق،  وتاريخهم  ال�سعوديني  ثقافة  من 

الفريد  بجمالها  الإبــداعــيــة  الــروا�ــســني  جتــذب 

جدة  زوار  جميع  الهند�سية  ت�ساميمها  ودقــة 

والــرتاث  الثقافة  حمبو  يقف  فيما  التاريخية. 

هذه  داخــل  املنت�سرة  والــلــوحــات  ال�سور  اأمـــام 

ذلك  يف  عي�سهم  وطــريــقــة  �سكانها  عــن  املــبــاين 

البيوت  هــذه  مقتنيات  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الــزمــن، 

وجتــهــيــزاتــهــا الــتــي كــانــت يف زمــانــهــا عــنــوانــًا 

لالبتكار لأهايل هذه املدينة التي كانت تق�سدها 

قوافل التجار وامل�سافرين منذ الع�سور القدمية.

لتاريخ  امــتــدادًا  التاريخية  جــدة  بــيــوُت  ــَعــدُّ  وُت

الــرتاث  مواقع  �سمن  �سنفت  وقــد  جــدة،  مدينة 

املنطقة  فعاليات  وتــقــدم  باليون�سكو،  العاملي 

واجلمال  املتعة  من  خمتلفًا  منطًا  جدة  مبو�سم 

بطابٍع تراثي وثقايف فريد ي�ستمتع معه الزوار 

ال�سعبية ودكــاكــني احلــارة والألــعــاب  بــالأكــالت 

التي  القدمية والعديد من العرو�ص والفعاليات 

"�سوق  ُل  ي�سكِّ كما  املنطقة.  حواري  و�سط  تقام 

لوحًة  بروميناد  اآرت  جدة  منطقة  يف  ال�سبت" 

ي�سبه  حيث  جـــدة،  مو�سم  لــوحــات  مــن  جميلًة 

الرتفيه  طابع  فيه  امتزج  الذي  الثقايف  البازار 

للمنطقة  الــبــديــعــة  الإطـــــاللت  عــلــى  بالت�سوق 

ُع  تنوُّ جماًل  امل�سهَد  وزاد  جــدة،  كورني�ص  على 

العرو�ص والفقرات الرتفيهية التي تقدم يف جدة 

َل حالًة من املتعة واجلمال؛  اآرت للزوار، مما �سكَّ

مو�سم  وفتَح  املو�سم.  زوار  من  العديد  جذبت 

جدة عرب من�سة مطلوب فر�سًا نوعيًة لأ�سحاب 

امل�ساريع واملواهب لتقدمي معرو�ساتهم واإبراز 

مواهبهم التجارية، اإْذ اأ�سبَح املو�سُم نافذًة مهمًة 

وتطوير  اخلــربة  لكت�ساب  اجلمهور  اأمــام  لهم 

مبا  املو�سم؛  فر�ص  مــن  وال�ستفادة  مهاراتهم 

بالفائدة، حيث توفر  اأ�سرهم  يعود عليهم وعلى 

موقع  حلجز  الت�سجيل  فر�سة  مطلوب  من�سة 

والرتويج  املنتجات  لعر�ص  ال�سبت  �سوق  يف 

تعزيز  على  جــدة  مو�سم  اإدارُة  وحتــر�ــُص  لها. 

فر�ص  من  اجلن�سني  من  لل�سباب  والفائدة  الأثر 

املو�سم التي يتيحها لهم ومتكينهم منها ودعمهم 

وفتح  املناف�سة  روح  واإيجاد  اأهدافهم،  لتحقيق 

الــفــر�ــص لــلــوظــائــف املــو�ــســمــيــة، وخــلــق فر�ص 

بالإ�سافة  املجتمع،  فئات  تنا�سب  ا�ستثمارية 

اإحياء  عرب  بالرتفيه  والعمل  الت�سوق  دمج  اإىل 

يف  لها  مــواقــع  وتهيئة  الأ�ــســبــوعــيــة  الأ�ـــســـواق 

مناطق الفعاليات. ل يتوقف الأمر عند حمطات 

واإمنا   ،2022 جدة  مو�سم  يف  املختلفة  الرتفيه 

باهتمام  حظى  الذي  ال�سبت  �سوق  ف�ساء  هناك 

من  �سل�سلة  يت�سمن  لأنه  نظًرا  اآرت؛  جدة  زوار 

املعرو�سات ،اإْذ ي�سارُك كل �سبت عدٌد من اأ�سحاب 

يف  اجلن�سني  من  واملتو�سطة  النا�سئة  امل�ساريع 

املتنوعة؛  ال�سبت" مبعرو�ساتهم  "�سوق  فعالية 

الن�سائية  الزينة  واأدوات  املن�سوجات  مابني 

الن�سائية،  والإك�س�سوارات  واملكتبية  واملنزلية 

الأفكار  واأ�ــســحــاُب  املنتجُة  الأ�ــســُر  ت�سارُك  كما 

التي  مبنتجاتهم  الأعــمــال  ورواد  واملـــبـــادرات 

حتظى بطلب عاٍل من زوار جدة اآرت بروميناد.

جدة  مو�سم  اإدارة  ــَمــت  نــظَّ اأخــــرى،  ناحية  مــن 

ممثلي  مــن  لالإعالميني  تعريفية  جــولــة   2022

"جدة  ملنطقة  والإذاعــــات  والــقــنــوات  ال�سحف 

جنغل" اإحدى مناطق مو�سم جدة، وذلك يف اإطار 

اإدارة املو�سم؛  اجلولت التعريفية التي تنظمها 

لفعاليات  الإثـــرائـــي  املــخــزون  عــلــى  لإطــالعــهــم 

املو�سم يف خمتلف مناطقه.

الأفريقية  ال�سفاري  رحلة  يف  اجلميع  َف  وتعرَّ

واملفرت�سة،  الــنــادرة  احليوانات  على  امل�سوقة 

ل  الذي  بالنقرا�ص  املهدد  الذهبي  النمر  ومنها 

منها  منـــرًا؛3    30 اإل  العامل  يف  له  مثيل  يوجد 

الوفد  متكن  اجلولة  هذه  خالل  ال�سعودية.  يف 

من م�ساهد من عدد من احليوانات النادر؛ منها 

الأ�سد والنمر،  الاليفر، وهو حيوان مهجن بني 

ف�سال عن حممية الطيور التي يبلغ عددها نحو 

�ساهد  كما  عامليا،  النادرة  الطيور  نوع من   200

ذات  واجلــمــال  والأ�ــســود  الأبي�ص  النمر  الوفد 

ال�سنامني، وغريها من الأحياء الفطرية.

موسم جدة يعيد عبق التاريخ ويدعم إبداعات األسر المنتجة 
رحالت لمشاهدة هجين األسد والنمر والطيور النادرة 

حرارة الطقس
تعجل بظهور الرطب

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي                   

نخيل  لـــدى  تت�سح  الــرطــب  ظــهــور  ــــوادر  ب ــــداأت  ب  

مزارع قريتي .احل�سينية.  والب، بوادي ال�سفراء 

بداية  الزهو  �سوهد  حيث  املنورة؛  املدينة  مبنطقة 

مبو�سم  يب�سر  مما  هناك،  النخيل  يف  الرطب  ن�سج 

 .1443 العام  هذا  �سيف  يف  مبكرا  اأتــى  كبري  رطب 

يــقــول املــــزارع عــبــد احلــمــيــد احلــربــي: اإن ا�ــســتــداد 

ـــام وهــبــوب ريــاح ال�سموم،  حـــرارة اجلــو هــذه الأي

تعجيل  اإىل  اأدت  املزارعون،  ينتظرها  ما  عادة  التي 

"لون  مثل   النخيل  بــوادر  ون�سوج  ال�سيف  مو�سم 

م�ساعد"  "الروثانة " والعجوة " واأ�ساف، اإن �سوق 

العام حركة بيع مبكرة عن  الرطب �سي�سهد هذا  بيع 

التي توؤدي  الأعوام املا�سية؛ ب�سبب زيادة احلرارة 

اإىل ن�سوج ثمار النخيل.

اختتام عروض »سيرك دو سوليه« العالمية

تنافس نجوم الكوميديا في موسم جدة

جدة - البالد              

�سوليه"  دو  "�سريك  عــرو�ــص   على  الــ�ــســتــار   ــدل  اأ�ــس  

العاملية، بعد نحو �سهر كامل من العرو�ص امل�سوقة التي 

قدمتها الفرق العاملية العار�سة، و�سهدت اإقبال عدد كبرٍي 

انطالقتها  منذ  ال�سريك  عرو�ص  وحظيت  الـــزوار   من 

وعرو�ص  البهلوانية،  الــعــرو�ــص  مــن  العديد  بتقدمي 

النار، وبالونات الهيليوم العمالقة، والعا�سفة الثلجية، 

وعرو�ص العجالت، والعديد من العرو�ص الأخرى التي 

والفكر.  الإبــداع واجلمال  بني  الــزوار ومزجت  اأبهرت 

و�سارك يف عرو�ص ال�سريك 39 فنانًا وفنانة و25 فني 

ت�سغيل، وعدد من الفرق املخت�سة الأخرى من 13 دولة 

 62 و   17 مابني  العار�سني  اأعمار  وتراوحت  خمتلفة، 

اأزياء  28 زيًا خمتلفًا من  للم�سرح بنحو  عاما، خرجوا 

عامل  يف  �سهرة  والأكــر  اخلا�سة  دو�سوليه  وت�ساميم 

ال�سريك.  وجتمع ت�ساميم �سريك دو �سوليه العديد من 

الأزياء الكال�سيكية املميزة التي تظهر ب�سكلها الأ�سلي 

متجان�سة  ــوان  ــاأل وب متقنة  واأقم�سة  بعنا�سر  مزينة 

من  فريدة  جتربة  اجلمهور  لتعطي  باحليوية؛  مفعمة 

وجنحت  امل�سوقة.  وعرو�سه  ال�سريك  عامل  يف  نوعها 

مبهر  تقدمي  يف  الفعالية  هذه  طوال  جدة  مو�سم  اإدارة 

وتنظيم  عاملي  بطابع  املو�سم  فعاليات  اأهم  من  لواحدة 

العاملية  الفرق  من  متقن  واأداء  غفري،  وح�سور  رائــع 

مو�سم  لفعاليات  النجاح  ق�س�ص  اأوىل  ختمت  امل�ساركة 

 Jam "بروجكت "جام  فرقة  قدمت  كما   .2022 جدة 

جدة  مو�سم  يف  مرة  لأول  الفنية  عرو�سها   project
وذلك على م�سرح قرية الأنيمي يف منطقة �سيتي ووك 

الفعاليات  و�سهدت  الـــزوار.  مــن  كبري  ح�سور  و�سط 

تفاعاًل كبريًا من اجلمهور وحمبي عرو�ص هذه الفرقة، 

حيث  الياباين،  الأنيمي�سن  اأغــاين  �سانعي  متثل  التي 

عاملية  جــولت   8 بعد  لهم  حمطة  اأول  ال�سعودية  تعد 

من  بالعديد  الأنيمي  قرية  فعاليات  وتتوا�سل  للفرقة. 

�سينمائية  عرو�ص  منها  املميزة؛  والفقرات  العرو�ص 

وعرو�ص اأنيمي و�ساعة اأوتاكو، كما ت�سهد القرية كذلك 

التي  املتنوعة  والفنية  الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد 

مناطق  وحققت  الـــزوار.  من  العديد  يوميًا  ت�ستقطب 

احل�سور  يف  قيا�سية  اأرقــامــًا  ووك"  "�سيتي  فعاليات 

اجلن�سيات  خمتلف  من  املغامرات  وع�ساق  الأ�سر  من 

والفئات العمرية؛ حيث ا�ستقطبت اإدارة املو�سم العديد 

من التجارب العاملية لأول مرة لتحقيق التنوع و�سناعة 

املرح واملغامرات يف اأجواء حما�سية تفاعلية.

جدة- خالد بن مر�ضاح              

ر�سد مو�سم جدة 2022  تناف�ص جنوم الكوميديا اخلليجية والعربية عرب تقدمي 

املو�سوعات  واملتنوعة  ووك"؛  "�سيتي  منطقة  م�سارح  على  امل�سرحية  اأعمالهم 

و�سط اإعجاب الزوار من خمتلف الأعمار.

وعمل القائمون على التجهيزات والإعداد لتقدمي لعر�ص امل�سرحيات على امل�سرح 

اأجمل امل�سرحيات العربية يوميًا من 5:30  "�سيتي ووك" الذي ي�سهد  بـ  العربي 

ماركت"  "�سوبر  م�سرحية  املعرو�سة  امل�سرحيات  . ومن �سمن  م�ساًء  اإىل 9:30 

من بطولة الفنان ح�سن البالم، التي حتاكي قيام جمموعة من الأ�سخا�ص بدخول 

�سوبر ماركت ل�سراء بع�ص الأ�سياء لتتواىل الأحداث واملواقف امل�سوقة بعد ذلك.  

تعود  حيث  لها؛  �سابق  عر�ص  جناح  تكون" بعد  من  "حبيبتي  م�سرحية  وتاأتي 

امل�سرحية حول  فكرة  فريد يف مو�سم جدة، وتدور  بانورامي  امل�سرحية بعر�ص 

العاطفية.  وحياته  الفني  وم�سواره  حافظ  احلليم  عبد  الأ�سمر  العندليب  حياة 

الفن  جنوم  من  عدد  مب�ساركة  اأخــرى  م�سرحيات  لعر�ص  ال�ستعدادات  وجتــري 

وتنوع  الرغبات  كافة  حتقيق  اإىل  جدة  مو�سم  ي�سعى  حيث  العربي،  الوطن  يف 

اخليارات، وتنويع العرو�ص يف مواقع الفعاليات الت�سعة؛ حتى يجد كل زائر ما 

يريد ليق�سي هو واأفراد اأ�سرته اأجمل اللحظات واأ�سعدها.
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جدة- البالد
التي  اخلليجية،  الألعاب  دورة  يف  م�ساركته  اليوم  الكاراتيه  اأخ�سر  يبداأ   
ت�ستمر حتى الثالثاء املقبل. وكان اأخ�سر الكاراتيه قد ا�ستعد للبطولة من خالل 
مع�سكر ا�ستمر يف الريا�ض من 21 حتى 27 مايو. وميثل اأخ�سر الكاراتيه يف 
فئة القتال، )يا�سر البارقي يف وزن حتت 55 كلغم، وبدر العتيبي يف وزن حتت 
60 كلغم، وفهد اخلثعمي يف وزن حتت 67 كلغم، و�سلطان الزهراين يف وزن 
حتت 75 كلغم، وفرج النا�سري يف وزن حتت 84 كلغم، وطارق حامدي يف وزن 

فوق 85 كلغم(، فيما يلعب يف فئة )الكاتا( الالعب )م�سفر الأ�سمري(.

أخضر الكاراتيه يبدأ مشاركته في" الخليجية"

اإلعالن عن موعد انطالق مهرجان 
ولي العهد للهجن 2022

الريا�ض- البالد
عن  اليوم  للهجن  ال�سعودي  الحتــاد  اأعلن 
العهد  �ــســمــو ويل  مــهــرجــان  ــطــالق  ان مــوعــد 
اأن يكون يوم ال�سبت  اإذ تقرر  للهجن 2022، 
24 من ذي احلجة القادم، املوافق 23 يوليو 
مكة  منطقة  يف  الطائف  مبحافظة  2022م، 

املكرمة، على ميدان الطائف للهجن.
امل�ساركني  عموم  اإعالنه  يف  الحتــاد  ودعــا 
يف هذا احلدث الريا�سي الكبري، اإىل �سرورة 
واأهمية اللتزام بال�سروط العامة للم�ساركة، 
والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من �ساأنها 
يحظى  الــذي  املهرجان،  اإجنــاح  يف  الإ�سهام 

جميع  وي�سمل  وجماهريي،  ر�سمي  باهتمام 
ح�سور  على  حتر�ض  التي  املجتمع  اأطــيــاف 

�سباقات الهجن.
ال�سنوات  يف  �سهد  قــد  املــهــرجــان  اأن  يذكر 
الذين  الهجن  مــالك  بــني  مناف�سات  ال�سابقة 
العريق،  املوروث  هذا  اإحياء  على  يحر�سون 
الريا�سي  احلــدث  هذا  يف  الفاعلة  بامل�ساركة 
يتطلعون  واأنهم  ل�سيما  خا�ض،  ب�سكٍل  املهم 
اإىل اأن تكون هذه امل�ساركة مبثابة �سكر وثناء 
اهتمامها  على  الــر�ــســيــدة،  للقيادة  وعــرفــان 
وريا�سة  عمومًا،  الريا�سي  بالقطاع  الكبري 

الهجن ب�سفٍة خا�سة.

 في ختام الجولة الـ 28 من دوري المحترفين..

صدارة االتحاد في اختبار الطائي.. والهالل يستضيف أبها

جدة – هالل �سلمان
ت�ستكمل اليوم اجلولة الـ 28 من دوري كاأ�ض الأمري 
حممد بن �سلمان للمحرتفني بـ 4 مباريات، حيث يحل 
الـ 7:15 م�ساء، وبعدها  الفتح �سيفا على �سمك يف 
فيما  والتعاون،  الفيحاء  مباراة  تنطلق  دقائق   5 بـ 
التوقيت،  ذات  يف  اللقب  على  املناف�سة  طرفا  يلعب 
الطائي،   م�سيفه  الحتـــاد  يــواجــه  حيث  م�ساء   9 الـــ 

وي�ستقبل الهالل نظريه اأبها.
الطائي VS االحتاد

�سيفا  نقطة،   61 بر�سيد  املت�سدر  الحتـــاد  يحل 
ـــ 31 نــقــطــة، حــيــث ي�سعى  الــتــا�ــســع ب عــلــى الــطــائــي 
)العميد( للفوز والنقاط الثالث بعد خ�سارته مباراة 
الكال�سيكو اأمام الهالل يف اجلولة املا�سية؛ ما �سمح 
لالأخري بتقلي�ض الفارق معه اإىل 3 نقاط، لذا ف�سيدخل 
التعوي�ض وال�ستمرار  اللقاء بكل قوة بغية  الحتاد 
ياأمل  املقابل،  يف  باللقب.  الفوز  نحو  م�سريته  يف 
ورد  جماهريه  وو�سط  اأر�ــســه  على  بالفوز  الطائي 
العتبار من خ�سارته ذهابا )1-0(، من اأجل الو�سول 
وتبدو  الهبوط،  خطر  عن  والبتعاد  الأمـــان  ملراكز 
م�ساركة حار�ض الحتاد غروهي واردة بعد اأن �سارك 

ب�سكل طبيعي يف التمارين الأخرية.
اأبها  VS الهالل

نقطة   58 بر�سيد  ــثــاين  ال ــهــالل  ال اأمــــام  جمـــال  ل 

للتفريط باأي نقطة يف اجلولت املقبلة، بعد اأن اأنع�ض 
اآماله يف احلفاظ على لقبه واأوقف املت�سدر الحتاد، 
لذا فاإنه ي�سعى للفوز وت�سديد اخلناق على )العميد(، 
اأكرث  بـ 34 نقطة بفوز يقربه  ال�سابع  اأبها  ياأمل  فيما 
الأقــل  على  التعادل  انــتــزاع  اأو  الدافئة،  املــراكــز  من 
يحقق  مل  الــذي  وهو   )1-1( بنتيجة  ذهابا  فعل  كما 
اآخر  اآخر 4 جــولت، حيث خرج يف  انت�سار يف  اأي 
�سامل  م�ساركة  حول  ال�سك  ويحوم  متعادل،  منها   3

الدو�سري الذي يعاين من اإ�سابة يف ع�سلة ال�ساق، 
ورمبا يعو�سه الربازيلي برييرا.

الفيحاء VS التعاون
ميلك الفيحاء 34 نقطة يف املركز ال�ساد�ض، ويحتل 
موقعا بعيدا عن �سراعات اللقب اأو الهبوط؛ لذا فاإنه 
�سيلعب من دون �سغوط على اأر�سه وو�سط اأن�ساره 
لتحقيق اأول فوز منذ تتويجه بطال لكاأ�ض امللك، فيما 

يحتل �سيفه التعاون املركز الـ 13 بر�سيد 29 نقطة، 
وتهمه نتيجة املباراة كثريا يف �سعيه ل�سمان البقاء 
الثاين  فوزه  يحقق  باأن  وياأمل  الأ�سواء،  دوري  يف 
اجلولة  يف  الــبــاطــن  على  تغلبه  بعد  ــتــوايل  ال على 

الأخرية. مباراة الذهاب انتهت )1-1(.
�سمك VS الفتح

اأعلى نتيجة يف  �سجل الطرفان يف مباراة الذهاب 

الدوري؛ حيث تعادل )5-5(، وميلك �سمك 43 نقطة 
الهبوط،  اأو  املناف�سة  عن  بعيدا  اخلام�ض  املركز  يف 
خ�سر  حيث  جولتني؛  اآخــر  يف  الفوز  يحقق  مل  لكنه 
الفتح  يحتل  فيما  الفيحاء،  مع  وتعادل  الهالل  اأمــام 
الفوز  اإىل  ويحتاج  نقطة،   32 بر�سيد   8 الـــ  املركز 
يزال يف  ل  اأمانا حيث  اأكرث  ملركز  به  الذي �سريتقي 
اأمام الفي�سلي والطائي  دائرة اخلطر، بعد اأن خ�سر 

وتعادل مع الحتاد يف اآخر 3 جولت.

" الحوراء" يستضيف ورشة عمل لرابطة الهواة لكرة القدم
اأملج - �سعود اجلهني 

القدم  ور�سة عمل يف مقر  عقدت رابطة الهواة لكرة 
رئي�ض  بح�سور  اأمــلــج،  حمافظة  يف  احلــــوراء  نـــادي 
قدم خاللها رئي�ض  الرفاعي؛ حيث  النادي حممد حازم 
اآلية  عن  حما�سرة  الفقي،  عادل  الرابطة  اإدارة  جمل�ض 
يف  اللكرتوين  املوقع  على  والالعبني  الفرق  ت�سجيل 
اآلية  "الفقي"  و�سرح  فريقا،    14 مب�ساركة  الرابطة، 

القدم  لكرة  ال�سعودي  بالحتاد  الفريق  ع�سوية  ربط 
وحقوق  التدريب  بــدل  �سوابط  تو�سيح  اإىل  اإ�سافة 
تدريب  تكاليف  عن  الفريق  وتعوي�ض  الالعبني  انتقال 
الالعب خالل املدة التي ق�ساها يف الفريق بعد انت�سابه 
فرق  ورابطة  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  لع�سوية 
�سمن  تاأتي  اخلطوة  هــذه  اأن  بالذكر  جدير  الأحــيــاء. 

حتقيق اأهداف الرابطة، التي ياأتي يف مقدمتها

تنظيم اأكرث احرتافية لريا�سة كرة القدم يف الأحياء، 
وزيادة ن�سبة ممار�سي كرة القدم يف الأحياء، وتنمية 

مهاراتهم. 
اأنــه يف حال اكتمال  نــادي احلــوراء  اأكــد رئي�ض  فيما 
الن�ساب وت�سجيل 20 فريقًا �سيتم افتتاح مكتب رئي�ض 
تابع لالحتاد ال�سعودي يف اأملج، واإن كان اأقل �سيكون 

تابعا ملكتب تبوك.

ضمك يستقبل الفتح.. والتعاون يبحث عن األمان أمام الفيحاء
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رغم الجراحة المعقدة في ركبته وعدم نومه طيلة 6 أشهر..

"إبرا" يعتزم مواصلة مشواره الكروي
جدة – البالد

ميالن  لنادي  الريا�سي  املدير  مالديني  باولو  اأعلن 
بطل الدوري الإيطايل، اأن املهاجم ال�سويدي املخ�سرم 
الفريق  مــع  عــقــده  املنتهي  اإبراهيموفيت�ش  زلتـــان 
م�سريته  موا�سلة  يعتزم  ال�سيف،  هــذا  اللومباردي 

الكروية.
غازيتا  مع"ل  �سحافية  مقابلة  يف  مالديني  وقــال 
ديلو �سبورت" بعد يومني من خ�سوع اإبرا )40 عاما( 
لعملية جراحية �ستبعده عن املالعب اإىل ما بعد بداية 

املو�سم اجلديد: " ما فهمته، نيته هي ال�ستمرار".
غ�سون  يف  موعًدا  حددنا  "لقد  مالديني:  واأ�ــســاف 
اتفاق.  اإىل  التو�سل  اأي م�سكلة يف  اأرى  اأ�سبوعني. ل 
من  جـــًدا  القليل  ولــعــب  مــرتــاًحــا،  لي�ش  بالتاأكيد  اإنـــه 
املباريات. �سرنى ما �سيحدث يف الأ�سبوعني املقبلني".

يناير  يف  للنادي  عاد  الذي  اإبراهيموفيت�ش  وخ�سع 
بناء  لإعــادة  املا�سي  الأربعاء  جراحية  لعملية   ،2020
واإ�سالح  جانبي  تعزيز  مع  الأمامي  ال�سليبي  الرباط 
 7 اإىل  ويحتاج  الي�سرى،  لركبته  املف�سلي  الغ�سروف 

اأو 8 اأ�سهر للتعايف.
 2022-2021 مو�سم  بداأ  الذي  "ال�سلطان"  وعانى 
متاأخرا ب�سبب عملية جراحية اأخرى يف الركبة نف�سها 
البدنية،  امل�ساكل  مــن  العديد  مــن   ،2021 يونيو  يف 
اأ�سهر" وتناول   6 ملــدة  تقريبا  ينم  "مل  باأنه  واعــرف 

امل�سكنات طوال هذه الفرة.

اإن�ستغرام:  على  ح�سابه  على  من�سور  يف  وقـــال 
الرباط  بــدون  لعبت  املا�سية   6 الـ  الأ�سهر  "خالل 
م�سيفا  الي�سرى"،  ركبتي  يف  الأمــامــي  ال�سليبي 
 20 من  اأكرث  اأخذت  اأ�سهر،   6 ملدة  منتفخة  "ركبة 

حقنة م�سكنة خالل تلك الفرة".
وتابع ")جتفف( الركبة مرة يف الأ�سبوع ملدة 6 
اأ�سهر. م�سكنات الآلم كل يوم ملدة 6 اأ�سهر. بالكاد 
اأنام ملدة 6 اأ�سهر ب�سبب الأمل. مل اأعان كثرًيا بهذا 

القدر داخل امللعب وخارجه".
وعبرَّ اإبراهيموفيت�ش عن �سعادته مب�ساهمته 
ال�سيء  جعلت  "لقد  وقــال:  ميالن،  تتويج  يف 
هدف  لــدي  كــان  ذهني  يف  ممكًنا.  امل�ستحيل 
واحد فقط، جعل زمالئي يف الفريق واملدرب 
لأنني  لإيطاليا  اأبــطــاًل  بــيــويل(  )�ستيفانو 

وعدتهم".
و�ستقود مدة التعايف املعلن عنها زلتان 
اإذا  تاأهيل طويلة جديدة،  اإعــادة  اإىل فرة 

قرر توقيع عقد جديد مع ميالن.
واأكد مالديني اأن النادي ب�سدد التعاقد 
ديفوك  البلجيكي  ليفربول،  مهاجم  مع 
الهجوم  لدعم خط  عاًما(،  اأوريغي )27 
جريو،  اأوليفييه  الفرن�سي  من  املكون 
والكرواتي  لياو،  رافايل  والبتغايل 

اأنتي ريبيت�ش.

النصر واالتفاق يحبطان تفوق األهلي والفيصلي في الرمق األخير

متابعة - هالل �سلمان
ت�سوير- م�ساري البجيدي- عبداهلل الفهيدي

 )1-1( بنتيجة  الكال�سيكو  يف  والأهــلــي  الن�سر  فريقا  تعادل 
يف اجلولة الـ 28 من دوري كاأ�ش الأمري حممد بن 

�سلمان للمحرفني.
للن�سر  اخلطرية  الفر�ش  اأوىل  كانت 

براأ�سية اأن�سيلمو التي �سدها حممد 
اخلام�سة،  الدقيقة  يف  الربيعي 

حممد  بت�سديدة  الأهــلــي  ورد 
ــتــي �ــســدهــا اأمـــني  املــجــحــد ال
�ــســدد  ثـــم   )13 )د  بـــخـــاري 
مبا�سرة  حرة  ركلة  تالي�سكا 
ت�سدى لها الربيعي، واأهدر 
هيثم ع�سريي وعبدالرحمن 
ــتــني لــالأهــلــي  غـــريـــب فــر�ــس

الغنام،  خــالــد  فعل  ومثلهما 
لينتهي ال�سوط الأول بالتعادل 

من دون اأهداف.
ويف ال�سوط الثاين، �سجل غريب 

هدف التقدم لالأهلي بعد عمل رائع من 

اأمني  خــرج  ثم   ،)65 )د  ع�سريي  هيثم  من  واأ�سي�ست  اإدواردو 
بخاري م�سابا ونزل مكانه وليد عبدالله، واأهدر الن�سر فر�ستني 
واأهــدر   ،)80 )د  وجوناثان  تالي�سكا  من  بت�سديدتني  متتاليتني 
الأخري كرة �سدها الربيعي يف الوقت بدل ال�سائع، لكن 
مبا�سرة  حرة  ركلة  من  التعادل  �سجل  تالي�سكا 
اللقاء  لينتهي  ال�سائع،  بــدل  الوقت  يف 
بالتعادل الذي رفع ر�سيد الن�سر اإىل 
 31 الأهلي  لدى  وبات  نقطة،   55

نقطة.
اأي�سا  الآخــر  اللقاء  وانتهى 
بــــني الــفــيــ�ــســلــي والتــــفــــاق 
-1( التعادل  ذاتها  بالنتيجة 
1( حــيــث تــقــدم )الــعــنــابــي( 
بـــهـــدف مـــن راأ�ـــســـيـــة ولــيــد 
 ،35 الــدقــيــقــة  يف  ـــد  الأحـــم
اإدراك  يف  التـــفـــاق  وجنـــح 
التعادل يف الوقت بدل ال�سائع 
ــثــاين عب  مــن زمـــن الــ�ــســوط ال
ال�سليتي،  نعيم  التون�سي  جنمه 
اإىل 31 نقطة،  التفاق  لريتفع ر�سيد 

والفي�سلي اإىل 30.



جدة - خالد بن مر�ضاح
ي�سهد مو�سم جدة ال�سبت املقبل حفاًل غنائيًا يجمع 
اأنغام والفنان عاي�ض، �سمن حفالت املو�سم  الفنانة 

الذي انطلق منذ عيد الفطر املبارك.
للرتفيه  العامة  للهيئة  الر�سمي  احل�ساب  وق���ال 
يف  عاي�ض  والفنان  اأنغام  "الفنانة  "تويرت":  على 
ال�سبت  حفل غنائي مميز �سمن حفالت مو�سم جدة 
الدخول  اأن  مو�سحًا  ليالينا"،  م�سرح  على  يونيو   4

عند  ت��وك��ل��ن��ا  تطبيق  اإب�����راز  وي��ج��ب  للمح�سنني، 
الدخول. وطرحت اأنغام موؤخرا اأغنية "لوحة باهتة" 
عرب يوتيوب من كلمات نادر عبد الله واأحلان عامر 
عا�سور، وتوزيع طارق مدكور. وعادت جنمة الغناء 
عبد  نادر  الغنائى  ال�ساعر  مع  جمددًا  للتعاون  اأنغام 
الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خالل 
األبومها "حالة خا�سة جدا"، حيث كتب لها اأغنية "يا 

ريتك فاهمنى".

أخيرة
الأحد28 �سوال 1443ه� املوافق 29 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد1223656
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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل
الريا�ض - البالد

فتحت جامعة امللك في�سل، باب التقدمي ل�سغل وظائفها الأكادميية، 
بنظام  م�ساعد«،  اأ�ستاذ  حما�سر،  »معيد،  مبرتبة  والن�ساء،  للرجال 
اأن التقدمي يبداأ الثنني  العقود، يف جميع التخ�س�سات، مو�سحة 

القادم حتى ال�سبت )5/11/1443ه�( عن طريق موقع اجلامعة.
�سعوديا،  يكون  اأن  املتقدمة،  اأو  املتقدم  يف  ي�سرتط  اأنه  وبينت 
واأن  الطلب،  تقدمي  وق��ت  حكومية  بوظيفة  مرتبطا  يكون  واأل 

معرتف  جامعات  من  العلمية  الدرجات  جميع  على  حا�سال  يكون 
املوؤهالت  اأن تكون  يقل عن جيد جدا، كما ي�سرتط  بها ومبعدل ل 
وزارة  م��ن  معادلة  ال�سعودية  غ��ر  اجلامعات  خلريجي  العلمية 
البكالوريو�ض واملاج�ستر والدكتوراه  التعليم، واأن يكون موؤهل 

امتدادا للتخ�س�ض.
ملرحلة  املتقدم  در�سها  التي  باملقررات  اأك��ادمي��ي  �سجل  ويرفق 
التي  اجلامعة  من  خمتوم  والدكتوراه  واملاج�ستر  البكالوريو�ض 

واإرفاق خطابات  الدكتوراه،  ر�سالة  من  ن�سخة  بها، وتقدمي  در�ض 
التو�سية من اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة التي تخرج منها اأو 
احل�سول  ا،  اأي�سً وي�سرتط  تو�سيتني.  عن  تقل  ل  بحيث  بها  عمل 
على درجة 75% كحد اأدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيني، 
العايل  التعليم  يف  والتقومي  للقيا�ض  الوطني  املركز  ينظمه  الذي 
)قيا�ض(، واحل�سول على 70% من درجة اختبار هيئة التخ�س�سات 

ال�سحية للمتقدمني للكليات ال�سحية »حما�سر ومعيد«.

تحذير من التهاب كبد 
مجهول يصيب األطفال

جنيف - البالد
اأكدت منظمة ال�سحة العاملية وجود 650 اإ�سابة بالتهاب الكبد احلاد جمهول 
اأقاليم، و99 حالة قيد الت�سخي�ض.  ال�سبب بني الأطفال يف 33 دولة بخم�سة 
واأو�سحت اأن 75% من امل�سابني تقل اأعمارهم عن خم�ض �سنوات، فيما احتاج 
ل�  اأنها اأجرت اختبار الدم الكامل  6% منهم اإىل عمليات زرع كبد، م�سرة اإىل 
181 حالة للك�سف عن الفرو�سات الغدية، حيث جاءت النتائج اإيجابية بن�سبة 
70%، بالإ�سافة اإىل وجود اإ�سابات بفرو�ض كورونا بينهم بن�سبة ت�سل اإىل 

.%12
يف  حالة   222 منها  اأورب��ا  يف  عنها  املبلغ  احل��الت  اأغلب  اأن  من  وح��ذرت 
 34 جانب  اإىل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  حالة  و216  املتحدة  اململكة 
حالة يف غرب املحيط الهادي وخم�ض حالت يف اإقليم �سرق املتو�سط، مبينة 
اأن م�سببات التهاب الكبد الوخيم الذي ي�سيب الأطفال ما يزال جمهول ال�سبب، 
حتديد  لعدم  باملتو�سطة،  العاملي  امل�ستوى  على  خماطره  املنظمة  قيمت  كما 
�سبب لالإ�سابات وطريقة انتقال العدوى ، وتطور احلالت اإىل الف�سل الكبدي.

 من حاالت الحساسية 
بسبب األكل خارج المنزل

نصائح لتجنب اإلصابة 
بالنزالت المعوية

جدة - البالد
اأع��را���ض  اأن ظ��ه��ور  ل��ل��غ��ذاء وال������دواء،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  قطعت 
احل�سا�سية- لي�ض بتناول الطعام فقط- مو�سحة اأن ا�ستن�ساقه اأو 

مالم�سته ُيعتربان من املحفزات لها.
املناعي  للجهاز  فعل  ردة  هي  الطعام  ح�سا�سية  اأن  اإىل  واأ�سارت 
موؤذ  اأن��ه  خاطئ  ب�سكل  ُيعتقد  حيث  الطعام،  من  معني  ن��وع  جت��اه 
و�سار، كا�سفة عن اأكرث الأ�سناف الغذائية امل�سببة للح�سا�سية التي 
تتمثل يف احلبوب، والق�سريات والأ�سماك، واملك�سرات، واحلليب، 
حالت  من   %50 اأن  اإىل  الهيئة  ولفتت  ال�سويا.  وف��ول  والبي�ض، 
ح�سا�سية الطعام حتدث خارج املنزل، و90% من حالت ح�سا�سية 
الطعام ب�سبب الأ�سناف الأكرث �سيوعًا، منوهة باأن اأكرث من 170 
تتمثل  الأع��را���ض  اأن  اإىل  م�سرة  ت�سببها،  قد  الأطعمة  من  نوعا 
والإغماء،  والكحة،  والعطا�ض  والتقيوؤ،  والغثيان،  ال�سداع،  يف 
و�سعوبة التنف�ض، واآلم املعدة، والطفح اجللدي، بينما املحفزات 

هي ال�ستن�ساق، واملالم�سة، والتناول.

الريا�ض - البالد
لتجنب  ن�سائح  عدة  اتباع  على  بالريا�ض  ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  �سددت 
اأولها احلر�ض على النظافة وغ�سل اليدين قبل الأكل وبعده،  النزلت املعوية، 
وكذلك عقب ق�ساء احلاجة. واأكدت �سحة الريا�ض، �سرورة احلر�ض على نظافة 
الأواين امل�ستخدمة لإعداد الطعام، وغ�سل الفواكه واخل�سراوات قبل تناولها، 
للذباب  عر�سة  الطريقة  بهذه  يكون  لأن��ه  مك�سوًفا،  الطعام  ت��رك  م��ن  حم��ذرة 
املغلية  اأو  املعلبة  املياه  من  ال�سرب  مياه  تكون  باأن  نا�سحة  والغبار،  والهوام 
الباعة  من  ال�سَلطات  الأطعمة خا�سة  �سراء  بعدم  كما ن�سحت  ال�ستخدام،  قبل 
املتجولني. وتعد النزلت املعوية من اأكرث الأمرا�ض التي تهدد اجلهاز اله�سمي، 
موقع  �سرح  بينما  واجل��ف��اف،  والعط�ض،  الإ���س��ه��ال،  من  بها  امل�ساب  ويعاين 
"الكون�سلتو" ال�سحي اأ�سبابها املتمثلة يف" تناول الأطعمة وامل�سروبات امللوثة 
بالعدوى، ومالم�سة الأيدي لالأ�سطح امللوثة، وامل�ساركة يف الأدوات ال�سخ�سية 
لل�سخ�ض امل�ساب، وتناول اخل�سروات والفواكه دون الهتمام بغ�سل املياه". 
وتتمثل اأعرا�ض النزلت املعوية يف" الغثيان، واآلم �سديدة بالبطن، وخمول، 
الداكن، وارتفاع درجة حرارة اجل�سم،  اإىل  البول  واإ�سهال متكرر، وتغر لون 

ودوخة، خا�سًة عند الوقوف، وال�سعور بالعط�ض، وفقدان ال�سهية.

»أنغام وعايض« على مسرح ليالينا

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

جدة - البالد
اأكدت درا�سات عديدة، اأن تناول م�سروب �ساي الكركديه، 
الدم  �سغط  يف  انخفا�سات  ي�سبب  احلام�ض  ال�ساي  اأو 

مماثلة لتلك اخلا�سة باأدوية ال�سغط الدم.
واأ�سارت الدرا�سات اإىل فوائد �سرب �ساي الكركديه، وفقا 
 ،"Nutrition Reviews" لأبحاث من�سورة يف جملة

بينما اأجرى علماء بحًثا منهجًيا على قواعد بيانات 
"Web of Science" و"Cochrane"، وقواعد 
املن�سورة  التقارير  وك�سفت   ،"Scopus بيانات" 
���س��واه��د  ذات  جت����ارب  ع��ن   2021 ي��ون��ي��و  ح��ت��ى 

با�ستخدام الكركديه كتدخل خلف�ض �سغط الدم.
وقال الباحثون: اإن الكركديه ميار�ض تاأثرات 
مقارنة  الن��ق��ب��ا���س��ي  ال���دم  �سغط  ع��ل��ى  اأق����وى 
النخفا�ض  "حجم"  م��ع  ال��وه��م��ي،  ب��ال��دواء 
ارتفاع  من  يعانون  الذين  اأولئك  لدى  الأكرب 
وخل�سوا  الأ�سا�ض.  خط  عند  ال��دم  �سغط 
اإىل اأن "ال�ستهالك املنتظم للكركديه ميكن 
باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  من  يقلل  اأن 

القلب والأوعية الدموية.
ال���ك���رك���دي���ه يف خ��ف�����ض  وت�����س��ب��ب 
اأن  الباحثون  وجد  كما  الدم،  �سغط 
ملحوظ  ب�سكل  خف�ض  الكركديه 
م�����س��ت��وي��ات ال���ربوت���ني ال��ده��ن��ي 
 )LDL( ال��ك��ث��اف��ة  م��ن��خ��ف�����ض 
مقارنة باأنواع ال�ساي الأخرى 

والعالج الوهمي.

القبض على مروج 
ومهرب مخدرات 

مشروب الكركديه يخفض ضغط الدم

تبوك - البالد
املخدرات  ملكافحة  العامة  املديرية  األقت 
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى م���واط���ن مب��ن��ط��ق��ة ت��ب��وك؛ 
رة عرب �سبكات  لعر�سه وترويجه مواد خمدِّ
��ِب��َط بحوزته  الج��ت��م��اع��ي، و���سُ ال��ت��وا���س��ل 
ر،  )2.6( كيلو جرام من مادة احل�سي�ض املخدِّ
ر  و)2.8( جرام من مادة امليثامفيتامني املخدِّ
ا من مادة الإمفيتامني  )ال�سبو(، و)44( قر�سً
لتنظيم  خ��ا���س��ًع��ا  ��ا  ق��ر���سً و)53(  ر،  امل���خ���دِّ
التداول الطبي، و�سالحان ناريان، وطلقات 

حية.
وبينت مديرية مكافحة املخدرات اأنه جرى 
الإج��راءات  واتخاذ  املخدرات  مروج  اإيقاف 
النظامية بحقه، واإحالته اإىل النيابة العامة.

الأم��ن��ي��ة  الأف�����واج  دوري����ات  قب�ست  ك��م��ا 
مب��ن��ط��ق��ة ج�����ازان ع��ل��ى م���واط���ن ب��ح��وزت��ه 
ر  املخدِّ القات  نبات  كيلو جراًما من   )189(
واتخاذ  اإيقافه  ومت  العار�سة،  مبحافظة 
النظامية بحقه، واإحالته جلهة  الإج��راءات 

الخت�سا�ض.

تثقيف بعالم الحيوانات

اإدارة املو�ضم اليوم للزوار؛ ل�ضنع حالة من البهجة والتثقيف لدى ال�ضغار بعامل  "جدة جنغل" مع فعالية الأزياء التنكرية التي نظمتها  اُر  تفاعَل زوَّ
"جدة جنغل" اإىل كرنفال تناف�ضي  احليوانات وطبيعة حياتها والتعامل معها، واإ�ضفاء اأجواء مميزة من املتعة والت�ضويق والتناف�ض بينهم. وحتولت 
اأم�ض ح�ضوًرا لفًتا لالأ�ضر والأطفال الذين حر�ضوا على  التنكرية للحيوانات املف�ضلة لدى الزوار. و�ضهدت جدة جنغل  الت�ضاميم  اأجمل  مميز، جمع 
التقاط اأجمل ال�ضور بالأزياء التنكرية يف مواقع الفعاليات وو�ضط الأدغال ال�ضتوائية امل�ضتوحاة من البيئة الأفريقية، اإىل جانب التقاط ال�ضور مع 

احليوانات املف�ضلة لديهم، حيث حتت�ضن جدة جنغل 1000 حيواٍن، منها حيوانات نادرة ونحو 200 نوٍع من الطيور.
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