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البالد - حممد عمر 
يف  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الكبري  ال���دور  ميني  م�سوؤول  ثّمن   
املجاالت،  كافة  يف  اليمنيني  احتياجات  وتلبية  اليمن،  ا�ستقرار  دع��م 
وامل�سروعات االإن�سانية والتنموية املتكاملة، التي تنفذها لتوفري العديد 
لتاأهيل  م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  اليمني،  ال�سعب  الأبناء  الوظائف  من 

وتدريب اأ�سحاب االحتياجات اخلا�سة يف العديد من املجاالت.
  واأعرب العقيد مر�سل بن ح�سني الكميم، ع�سو املجل�س االأعلى 
على  للمملكة  اليمنيني  وتقدير  �سكر  ع��ن  اليمن،  قبائل  الحت��اد 
ال�سيا�سي  احلل  نحو  االأممية  للجهود  الداعمة  امل�سرفة  مواقفها 
والتنموي  االإن�ساين  ودعمها  اليمنية،  االأط���راف  بني  ل���أزم��ة 
الرائد من خ�ل مركز امللك �سلمان ل�إغاثة واالأعمال االإن�سانية 
اأن  اإىل  م�سرًيا  اليمن،  واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  والربنامج 
ب�ده جتني ثمار هذه اجلهود اخلرية من م�ساريع اإن�سانية 

وتنموية داخل اجلمهورية اليمنية.
واأو�سح العقيد مر�سل فى ت�سريح ل�" الب�د" اأن اأهمية 
اليمن  يف  جتري  التي  ال�سعودية  االإن�سانية  امل�ساريع 
املناطق  يف  املنت�سرة  التعليمية  امل��دار���س  يف  تتمثل 
دعم  يف  ج��دا  ومهم  كبري  عمل  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرًيا   ،

ال�سعب اليمني.

اليمنيون يثمنون مواقف الريا�ض وي�سفونها بامل�سرفة
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ن�سف م�ساريع التحلية العاملية �سعودية

�سمو ويل العهد م�ستقبال رئي�ض الوزراء العراقي لدى و�سوله مطار جدة

الربيطانيون مهتمون بال�ستثمار يف اململكة
الريا�ض - البالد

 اأكد حمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة املهند�س عبد الله العبد 
الكرمي، اأن م�ساريع حتلية املياه يف اململكة تعادل اأكرث من ن�سف ما يبنى من 

اأ�سول حتلية مياه البحر يف العامل. 
"�سركة  اإىل  واخت�سا�سها  املوؤ�س�سة  اأ�سول  نقل  اأه��داف  اأه��م  اإن  وق��ال:   
حلول املياه" اململوكة ل�سندوق اال�ستثمارات العامة، هو تعظيم الفائدة يف 
االقت�ساد املحلي، ويعد خطوة مهمة متهد للطرح العام لل�سركة واإدراجها يف 

يعود  االإدراج   قرار  اأن  اإىل  الفًتا  قادمة،  �سنوات   5 اإىل   3 املال خ�ل  �سوق 
للمالك "�سندوق اال�ستثمارات العامة"، مو�سًحا اأن توجه ال�سركة وانت�سارها 
على امل�ستوى العاملي، هو قيد الدرا�سة من خ�ل جمل�س اإدارة "حلول املياه" 
مبا يقود اإىل ريادة عاملية لل�سركة. وعن االإطار الزمني لنقل االأ�سول، قال: 
اإنه �ستكون هناك جلنة توجيهية �ست�سع االأ�س�س واملعايري واالآليات املنا�سبة، 
والقانوين،  وامل���ايل  الفني  بالتقييم  اال�ستثمارات  �سندوق  �سيقوم  فيما 

و�سيكون هناك اتفاق بيع جتاري ملنتجات املياه.

الريا�ض - البالد
اختتم وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية، بندر اخلريف زيارته اإىل بريطانيا 
، اأجرى خ�لها لقاءات مع ال�سركات وامل�ستثمرين يف بريطانيا، حتت مظلة 
اال�ستثمارية  الفر�س  ال�ستعرا�س  وذل��ك  ال�سعودية"  يف  "ا�ستثمر  برنامج 
"اأم الدمار" و"حمدد"  يف قطاعي ال�سناعة والتعدين والتعريف مبناف�ستي 

التعدينية ، و�سط اهتمام بريطاين باال�ستثمارات يف اململكة. 
يف  جناحها  ق�س�س  التعدين  �سركات  م��ن  ع��دد  ���س��ارك  ال��ل��ق��اء،  وخ����ل   

التي  القوية  التحتية  والبنية  الهائلة  واالإم��ك��ان��ات  اململكة،  يف  اال�ستثمار 
جتعلها واحدة من اأف�سل البيئات اال�ستثمارية.

 من جهة ثانية اأعلن وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية رئي�س جلنة �سناعة 
من  عدد  طرح  عن  اخلريف  اإبراهيم  بن  بندر  احليوية  واالأدوي���ة  اللقاحات 
 3.4 بقيمة  احليوية  واالأدوي��ة  اللقاحات  �سناعة  يف  اال�ستثمارية  الفر�س 
مليار دوالر، وذلك حتقيًقا لتوجهات اململكة الهادفة اإىل حتقيق االأمن الدوائي 

وال�سحي، وجعل ال�سعودية مركًزا مهًما لهذه ال�سناعة الواعدة. 66
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4 آالف
فر�سة وظيفية 
بقطاع الطريان

 تعاون دفاعي بحري بني دول جمل�ض التعاون اخلليجي
»الشورى« يصوت 
على المساهمات 

العقارية

النوم الصحي يعزز 
صحة ضيوف الرحمن 

جدة ـ البالد 
دع���ا م��دي��ر م��رك��ز ط��ب وب��ح��وث ال��ن��وم 
بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مب�ست�سفى 
الربوفي�سور �سراج ويل، �سيوف الرحمن،  
ب�سرورة احلر�س على االلتزام ب�سلوكيات 
اأن  ال��ت��اأك��د م��ن  ال��ن��وم ال�سحي؛ م��ن خ���ل 
النوم  على  ي�ساعد  النوم  مكان  اأو  املخّيم 
االأجهزة  ا�ستخدام  عن  والتوقف  اجليد، 
على  ب�ساعة  النوم  وق��ت  قبل  االإلكرتونية 
اأق���ل ت��ق��دي��ر، وجت��ن��ب ت��ن��اول م�����س��روب��ات 
�ساعات  ث�ث  والقهوة"  ال�ساي  الكافيني" 
قبل النوم حتى ال يتعر�س احلاج اإىل االأرق 
الليلي، وكذلك جتنب املاأكوالت الثقيلة قبل 

النوم، التي ترهق املعدة.
وقال: اإن اأهمية النوم ال�سحي يف احلج 
اأكرث  لن�ساط  الطاقة  مينح  كونه  يف  تكمن 
خ�ل اليوم، وي�ساعد اجل�سم على مكافحة 
اال�ستجابة  تعزيز  ط��ري��ق  ع��ن  االأم���را����س 
على  واملحافظة   ، املناعة  جلهاز  الدفاعية 
وامل�ساعدة  املنا�سبة،  الدم  �سكر  م�ستويات 
م�ستوى  وحت�سني  والتفكري،  الرتكيز  على 

اليقظة.

جدة - عادل بابكري
ي��ن��اق�����س جم��ل�����س ال�������س���ورى خ���ل 
تقدمه  تقريًرا  )االث��ن��ني(  غ��ًدا  جل�سته 
جلنة الطاقة وال�سناعة، ب�ساأن م�سروع 
ي�سوت  كما  ال��ط��اق��ة،  اإم�����دادات  ن��ظ��ام 
يف  ال����واردة  التو�سيات  على  خ�لها 
واالإ���س��ك��ان  احل��ج  جلنة  نظر  وجهتي 
االأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  واخلدمات 
واآرائهم يف نظام امل�ساهمات العقارية، 
ونظام بيع وتاأجري م�سروعات عقارية 
من  ع���دًدا  يناق�س  كما  اخل��ارط��ة،  على 
التقارير ال�سنوية للوزارات والهيئات؛ 
العامة  والهيئة  اال�ستثمار  وزارة  منها 
امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع، ووزارة  ل���إع���م 
ال���ع���دل وب���رن���ام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة 

الزراعية امل�ستدامة.

جدة ــ البالد
الوظائف  توطني  ال�سعودية  اخلطوط  جمموعة  ت��ويل 
ي�سهده  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  للتطوير  م��واك��ب��ًة  ك��ب��رًيا،  اه��ت��م��اًم��ا 
برامج  من  املنبثقة  الواعدة  الفر�س  ظل  يف  الطريان،  قطاع 
ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأو����س���ح   ."2030 اململكة  روؤي����ة  وم���ب���ادرات 
املهند�س  ال�سعودية  العربية  للخطوط اجلوية  العامة  للموؤ�س�سة 
عدد  توطني  اأكملت  املجموعة  اأن  الُعمر،  عبدالرحمن  بن  اإبراهيم 
%100، و�ستعمل على  القرار بن�سبة  من الوظائف امل�ستهدفة يف 
املحددة،  املدة  قبل  االأخ��رى  الوظائف  يف  امل�ستهدفة  الن�سب  حتقيق 
واأكد الُعمر مبنا�سبة �سدور قرار توطني مهن الطريان املرخ�سة، الذي 
الطريان؛  قطاع  يف  وظيفية  فر�سة   4،000 من  اأكرث  توفري  ي�ستهدف 
راأ�س  تنمية  يف  امل�ستمر  ودعمها  الله-  -اأيدها  الر�سيدة  القيادة  حر�س 
املال الب�سري، ورفع م�ساهمتهم يف املنظومة االقت�سادية من خ�ل توفري 
م�سيدًا  وامل��واط��ن��ات؛  للمواطنني  وم�ستقرة  ومنتجة  حمفزة  عمل  فر�س 
بن  اأحمد  املهند�س  واالجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر  بجهود 
بن  �سالح  املهند�س  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  ووزير  الراجحي،  �سليمان 
فر�س  تعزيز  يف  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  جلهود  اإ�سافة  اجلا�سر؛  نا�سر 
منو وا�ستدامة هذا القطاع احليوي، مبا يحقق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، 

واالإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية.

خمالفون يف قب�سة الأمن

لمنصات حجاج الداخل
مكة املكرمة - البالد

اإعادة  احلج  مو�سم  عقب  �سيتم  اأنه  م�ساط،  عبدالفتاح  الدكتور  والعمرة  احلج  وزير  نائب  اأكد 
بناء كامل منظومة من�سات خدمات حجاج الداخل؛ الفًتا اإىل اأن التقييم لل�سركات، يهدف للتح�سني، 
والعمرة،  احلج  وزارة  عقدته  الذي  االجتماع  خ�ل  ذلك  جاء  والغرامات.  العقوبات  الإيقاع  ولي�س 
الذين يحجون  الداخل، م�سدًدا على توعية احلجاج، خا�سة  التن�سيقي و�سركات حجاج  املجل�س  مع 
عمل  فريق  جهزنا  واأ�ساف:  الرحمن.  �سيوف  ر�سا  قيا�س  هو  ال��وزارة  يهم  ما  اأن  منّوًها  م��رة،  الأول 
ا للعمل على اإخراج املنتجات االإع�مية، التي ت�ساهم يف حت�سني م�ستوى التوقعات لدى احلاج  خمت�سً
يف امل�ستوى الطبيعي مبنهجية قيا�س وا�سحة وحمددة، موؤكًدا اأن املجل�س التن�سيقي يبحث عن احللول 

ويديرها بحكمة واحرتافية، وحتقيق م�سلحة ال�سركات مبا ال يوؤثر على امل�سلحة العامة.

منظومة متكاملة
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يناقش تقارير الحج والتعليم وحقوق اإلنسان

الشورى يصوت على " المساهمات العقارية" و"الغذاء والدواء"
جدة- عادل بابكري

جل�ساته  الأ�ــســبــوع   هــذا  الــ�ــســورى  جمل�س  يوا�سل   
ــعــاديــة، ويــنــاقــ�ــس خــالــهــا عــــدًدا مــن املــو�ــســوعــات  ال
ال�سنوية للجهات  التقارير  العديد من  املدرجة، ت�سمل 
ي�سدر  كما  1443/1442هـــــ،  املــايل  للعام  احلكومية 
عدًدا  وي�ستعر�س  اأخرى،  جهاٍت  تقارير  على  قراراته 

من م�سروعات الأنظمة، ومذكرات التفاهم.
تقريًرا  املجل�س  يناق�س   ، الثنني  غد  جل�سة  وخــال 
نظام  م�سروع  ب�ساأن  وال�سناعة،  الطاقة  جلنة  تقدمه 
التو�سيات  على  كما ي�سوت خالها  الطاقة،  اإمــدادات 
ـــــواردة يف وجــهــتــي نــظــر جلــنــة احلـــج والإ�ــســكــان  ال
يف  واآرائــهــم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  واخلــدمــات 
نــظــام املــ�ــســاهــمــات الــعــقــاريــة، ونــظــام بــيــع وتــاأجــري 

م�سروعات عقارية على اخلارطة.
التقرير  مــن  عـــددا  اجلل�سة  خــال  املجل�س  ويناق�س 
للوزارات والهيئات؛ منها وزارة ال�ستثمار  ال�سنوية 
ووزارة  وامل�سموع،  املرئي  لاإعام  العامة  والهيئة 

العدل وبرنامج التنمية الريفية الزراعية امل�ستدامة.
 46 الـــ  العادية  املجل�س  جل�سة  اأعــمــال  �سعيد  وعلى 
يعقدها  التي  الثامنة  للدورة  الثانية  ال�سنة  اأعمال  من 
مبناق�سة  جل�سته  املجل�س  ي�ستهل  ــقــادم  ال الــثــاثــاء 
تقرير تقدمة جلنة ال�سوؤون الأمنية والع�سكرية ب�ساأن 
الإعــام  ووزارة  الداخلية  لــوزارة  ال�سنوي  التقرير 
املالية  والأكــادميــيــة  الــديــن  لإدارة  الوطني  واملــركــز 
وجممع  اخلا�سة  القت�سادية  واملناطق  املدن  وهيئة 
العامة  والهيئة  العربية،  للغة  العاملي  �سلمان  امللك 

للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم.
وفيما يتعلق بجل�سة الأربعاء يناق�س املجل�س التقرير 
ال�سنوي  والتقرير  ال�سعودية  الأنباء  لوكالة  ال�سنوي 
ي�سدر  كما  الع�سكرية،  لل�سناعات  الــعــامــة  للهيئة 
الإن�سان،  حقوق  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  قــراًرا 
وتقريري وزارة احلج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة 
مكة املكرمة ووزارة التعليم، كما ي�سوت املجل�س على 
يف  واآرائــهــم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  التو�سيات 
تقريري هيئة رعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ومركز 
ا على التو�سيات  دعم اتخاذ القرار ، كما ي�سوت اأي�سً
الــــــواردة يف وجــهــة نــظــر الــلــجــنــة الــ�ــســحــيــة بــ�ــســاأن 
ال�سنوي  التقرير  يف  واآرائــهــم  الأع�ساء  ملحوظات 

للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام.

تفاصيل تعديالت أنظمة التقاعد والتأمينات وتبادل المنافع..

 معاش لسن الستين عن خدمة عشر سنوات فأكثر
جدة - الباد

 بداأ العمل بتعديات نظام التقاعد املدين ونظام 
املنافع  تــبــادل  ونــظــام  الجتماعية،  التاأمينات 
ونظام  والع�سكري  املــدين  التقاعد  نظامي  بني 
التاأمينات الجتماعية، التي وافق عليها جمل�س 
املوظف  با�ستحقاق  واملتعلقة  موؤخرا،  الــوزراء 
عند التقاعد مكافاأة اأو معا�سًا تقاعديًا. وبح�سب 
تت�سمنت  القرى"  "اأم  الــر�ــســمــيــة  اجلـــريـــدة 

التعديات مايلي:
ال�سادر  املـــدين  التقاعد  نــظــام  تعديل  اأوًل:   *
 /7/ 29 وتاريخ  )م/41(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

1393هـ على النحو الآتي:
  -تعديل املادة )الثالثة والع�سرين( منه، لتكون 
املن�سو�س  احلــالت  عدا  "فيما  الآتــي:  بالن�س 
املن�سو�س  واحلالتني  ال�سابقة  املواد  يف  عليها 
عليهما يف الفقرتني )2( و)3( من املادة )الثالثة 
والع�سرين مكرر(، اإذا انتهت خدمة املوظف، ومل 

تبلغ مدتها ما يعطيه احلق يف املعا�س، فت�سرف 
اأ�سا�س ن�سبة )14%( من  له مكافاأة حت�سب على 
املرتب ال�سنوي عن كل �سنة من �سنوات خدمته، 
اأو  اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب ال�ستقالة،  اأما 
على  املكافاأة  فتح�سب  تاأديبي،  ل�سبب  الف�سل 
عن  ال�سنوي  املرتب  من   )%10( ن�سبة  اأ�سا�س 
التقاعد، ويق�سد باملرتب  كل �سنة حم�سوبة يف 

املوظف  ا�ستحقه  �سهري  مرتب  اآخــر  ال�سنوي 
م�سروبًا يف 12". 

والع�سرون  )الثالثة  ترتيبها  مـــادة  اإ�ــســافــة   -
"ي�سرتط ل�سرف املكافاأة  مكرر( بالن�س الآتي: 
ع�سرة(  )الثامنة  املــادة  يف  عليها  -املن�سو�س 
النظام-  هــذا  من  والع�سرين(  )الثالثة  ــادة  وامل

بلوغ �سن )ال�ستني(، اأو الوفاة، اأيهما اأ�سبق.
تبلغ مدتها  اأن  املوظف دون  انتهت خدمة  اإذا   -
ما يعطيه احلق يف املعا�س، وكانت مدة خدمته 
)ع�سر( �سنوات على الأقل، وبلغ �سن )ال�ستني(، 

في�ستحق معا�سًا.
مدتها  تبلغ  اأن  دون  املوظف  خدمة  انتهت  اإذا   -
مـــا يــعــطــيــه احلــــق يف املـــعـــا�ـــس، وكـــانـــت مــدة 
�سن  وبلغ  الأقــل،  على  �سنوات  )خم�س(  خدمته 
اأن  معا�سًا-  -لي�ستحق  لــه  فيجوز  )ال�ستني(، 
يطلب �سم مدة اعتبارية اإىل مدة خدمته على األ 
يتجاوز املجموع -بعد ال�سم- )ع�سر( �سنوات، 

وعليه -يف هذه احلالة- اأن يوؤدي اإىل املوؤ�س�سة 
املــادة  يف  عليها  املن�سو�س  احل�س�س  كــامــل 
)الثالثة ع�سرة( من هذا النظام عن كل �سهر من 
مرتبه  اأ�سا�س  على  حم�سوبة  امل�سمومة  املــدة 
اإما  احل�س�س  هــذه  وتـــوؤدى  الأخـــري،  ال�سهري 

دفعة واحدة، اأو على اأق�ساط �سهرية. 
)احلادية  املــادة  من   )3( الفقرة  تعديل  ثانيًا:   *
الجتماعية،  التاأمينات  نظام  من  والأربــعــني( 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/33( وتاريخ 3 

/9/ 1421هـ، لتكون بالن�س الآتي:
"ا�ستثناًء من اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، 

-اخلا�سع  العمل  تركه  حالة  يف  للم�سرتك  يحق 
ــدفــعــة الـــواحـــدة  لــلــنــظــام- تــ�ــســلُّــم تــعــويــ�ــس ال
دون  املــذكــورة،  الفقرة  لأحــكــام  طبقًا  امل�ستحق 
يف  وذلك  عجز،  حدوث  اأو  )ال�ستني(  �سن  بلوغ 

احلالت التي حتددها الائحة". 
نظام  بني  املنافع  تبادل  نظام  تعديل  ثالثًا:   *

التاأمينات  ونظام  والع�سكري  املدين  التقاعد 
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الجتماعية، 
على  1424هــــــ،   /7/  23 وتــاريــخ  )م/53( 

النحو الآتي:
منه،  )الثالثة(  املادة  من   )6( الفقرة  -تعديل   
لتكون بالن�س الآتي: "األ تكون مدد ال�سرتاك 
معا�س  ل�ستحقاق  مكملة  مـــددًا  امل�سمومة 

النظام  يف  )ال�ستني(  �سن  بلوغ  قبل  التقاعد 
املدة  اإكمال  امل�سرتك  الأخــري، واإمنــا يجب على 
اأ�سباب  تكن  مل  ما  النظام،  هــذا  يتطلبها  التي 
اأو  التخ�سي�س،  اأو  التحول  من  ناجتة  ال�سم 
كان انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة، اأو العجز، اأو 
التن�سيق من اخلدمة، ول يجوز يف حالة ال�سم 
الناجتة عن التحول اأو التخ�سي�س اجلمع بني 
امل�سمولة  الوظيفة  ــب  ورات التقاعدي  املعا�س 
والع�سكري،  املــدين  التقاعد  نظامي  مــن  ــاأي  ب
التاأمينات  بنظام  امل�سمولة  الوظيفة  اأجــر  اأو 

الجتماعية. 
- تعديل الفقرة )5( من املادة )ال�ساد�سة( لتكون 
من  اأي  تخ�سي�س  حـــال  "يف  الآتــــي:  بالن�س 
نظام  من  من�سوبيها  حتــول  اأو  العامة  املــرافــق 
ب�سداد  العمل  �ساحب  فيلتزم  اآخـــر،  نظام  اإىل 

التكاليف الإ�سافية على النظامني".

14 % من المرتب 
السنوي مكافأة لمن 
لم يكمل المدة

التعويض دفعة 
واحدة بترك العمل 
دون السن أو العجز

االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

ضبط آالف المخالفين ألنظمة اإلقامة والعمل

الريا�س - الباد
حتـــت �ــســعــار )الـــرعـــايـــة خـــال الأزمـــــات( 
ملكافحة  الــعــاملــي  بــالــيــوم  الــعــامل  يحتفي 
يونيو  الـ 26 من  الذي ي�سادف  املخدرات، 
عــلــى حتــديــات  الــ�ــســوء  عـــام، وي�سلط  كــل 
توؤثر  التي  والنا�سئة،  القائمة  املــخــدرات 
على دول عديدة من خال الأزمات ال�سحية 

والإن�سانية.
وت�سارك اململكة ممثلة بالوزارات واجلهات 
مكافحة  جمــال  يف  العاقة  ذات  احلكومية 

خماطر  لتو�سيح  الــيــوم؛  بهذا  املــخــدرات 
ال�سلبية  اأ�سرارها  من  والتحذير  املخدرات 
اأو  ال�سحية  �سواء  تعاطيها،  عن  الناجتة 
القت�سادية،  اأو  الأمــنــيــة  اأو  الجتماعية 
عرب الو�سائل الإعامية املختلفة والتقنيات 

احلديثة املوجهة جلميع �سرائح املجتمع.
مواجهة  يف  كبرية  جــهــودًا  اململكة  وتبذل 
بف�سل  ا�ستطاعت،  املخدرات، حيث  ظاهرة 
اأن  الر�سيدة،  القيادة  بتوجيهات  ثم  الله، 
ت�سمد اأمام تهديد املخدرات ودرء خطرها، 

ال�سموم  هــذه  ومــروجــي  مهربي  و�سبط 
اإىل  تهريبه  عمليات  مــن  العديد  واإحــبــاط 
وتكثيف  اجلهود  وتوحيد  اململكة،  داخــل 
العمل التوعوي؛ وت�سعى جاهدة اإىل احلد 
املجتمع،  ــراد  اأف بني  املــخــدرات  انت�سار  من 
وثقايف  واجتماعي  �سحي  وعي  وتكوين 
وقــائــي رافــ�ــس لــتــعــاطــي املـــخـــدرات، من 
التناغم والن�سجام وتن�سيق  خال حتقيق 
والأهلية؛  احلكومية  اجلهات  بني  اجلهود 

لتمكني املجتمع من امل�ساركة يف مكافحته.

الريا�س- الباد
اأ�سفرت احلمات امليدانية امل�سرتكة ملتابعة و�سبط خمالفي 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، التي متت يف مناطق 
اململكة كافة، وذلك للفرتة من 17 / 11 / 1443 هـ املوافق 
16 / 6 / 2022 م حتى 23 / 11 / 1443هـ املوافق 22 / 

6 / 2022 م، عن النتائج التالية:
باحلمات  �سبطهم  مت  الذين  املخالفني  اإجمايل  بلغ  اأوًل: 
امليدانية الأمنية امل�سرتكة يف مناطق اململكة كافة )15416( 
و)3747(  الإقــامــة،  لنظام  خمالًفا   )9572( منهم  خمالًفا، 
خمالًفا لنظام اأمن احلدود، و)2097( خمالًفا لنظام العمل.

عبور  حماولتهم  خال  �سبطهم  مت  من  اإجمايل  بلغ  ثانًيا: 
منهم   )%44( ا،  �سخ�سً  )331( اململكة  داخــل  اإىل  احلــدود 
و)%14(  اجلن�سية،  اإثيوبيو  و)%42(  اجلن�سية،  مينيو 
ملحاولتهم  ا  �سخ�سً  )31( �سبط  مت  كما  اأخــرى،  جن�سيات 

عبور احلدود اإىل خارج اململكة بطريقة غري نظامية.
وت�سغيل  واإيــواء  نقل  يف  متورطني   )10( �سبط  مت  ثالًثا: 
والت�سرت  احلــدود  واأمــن  والعمل  الإقــامــة  اأنظمة  خمالفي 

عليهم.
رابًعا: بلغ اإجمايل من يتم اإخ�ساعهم حالًيا لإجراءات تنفيذ 
رجًا،   )67270( منهم  خمالًفا،  وافــدًا   )70876( الأنظمة 

و)3606( ن�ساء.
خام�ًسا: مت اإحالة )58754( خمالًفا لبعثاتهم الدبلوما�سية 
خمالًفا   )3426( واإحـــالـــة  �ــســفــر،  وثــائــق  عــلــى  للح�سول 

ل�ستكمال حجوزات �سفرهم، وترحيل )13412( خمالًفا.
خمالفي  دخول  ي�سهل  من  كل  اأن  الداخلية،  وزارة  واأكــدت 
لهم  يوفر  اأو  داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  احلــدود  اأمــن  نظام 
من  �سكل  بــاأي  خدمة  اأو  م�ساعدة  اأي  لهم  يقدم  اأو  املــاأوى 
مدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  لعقوبات  نف�سه  يعر�س  الأ�سكال، 
اإىل مليون ريال، وم�سادرة  15 �سنة، وغرامة مالية ت�سل 
اإىل  اإ�ــســافــة  ــواء،  ــاإي ل امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة 
اأن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم  الت�سهري به، واأو�سحت 
والأمــانــة،  بال�سرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة  الكبرية 
حاثة على الإباغ عن اأي حالت خمالفة على الرقم )911( 
مبنطقتي مكة املكرمة والريا�س، و)999( و)996( يف بقية 

مناطق اململكة.



م�شرفة،  عملية  ومواقف  را�شخ  بنهج   
عمق  ال�شعودية  العربية  اململكة  توؤكد 
وق��ي��م دوره����ا الإن�����ش��اين وال��ت��ن��م��وي 
م�����ش��اع��دة واإغ���اث���ة  امل���ت���وا����ش���ل يف 
واملت�شررة  اح��ت��ي��اج��ًا  الأك���ر  ال���دول 
والأزم�����ات  الطبيعية  ال���ك���وارث  م��ن 
املانحة  ال���دول  لتت�شدر  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
للم�شاعدات الإن�شانية والتنموية على 
ومن  والإ�شالمي،  العربي  امل�شتويني 
امل�شتوى  على  مانحة  دول  ثالث  اأك��ر 

الدويل.
اململكة  عليها  اأك����دت  احل��ق��ائ��ق  ه���ذه   
القت�شادي  املجل�س  اج��ت��م��اع  خ��الل 
ل��الأمم  العامة  للجمعية  والجتماعي 
املتعلقة  العامة  املناق�شة  يف  املتحدة 
احل��ايل  للعام  الإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ال�����ش��وؤون 
املجتمع  يثمنه  عطاء  وه��و   ، 2022م 
ال����دويل ك���ث���ًرا؛ ت��ق��دي��ًرا ل��ل��م��ب��ادرات 
اجلهود  دع��م  يف  ال��رائ��دة  ال�شعودية 
الكبرة  جهودها  وجناحات  الأممية، 
يف قيادة ال�شتجابة العاملية للجائحة، 
خ���الل رئ��ا���ش��ة جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن، 
ال�شاأن، ف�شاًل  ال�شخي يف هذا  والدعم 
التي  الكبرة  الإن�شانية  اجلهود  عن 
قدمتها للدول الأكر احتياًجا ملواجهة 

الآثار ال�شلبية للجائحة.
 وان��ط��الًق��ا م��ن ه��ذا النهج الإن�����ش��اين 
على  تاأكيدها  اململكة  ج��ددت  النا�شع، 
عاملية  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  �شرورة 
ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���الأزم���ات وامل�����ش��اع��دات 
الو�شول  فر�س  وت�شهيل  الإن�شانية، 
والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية  اخل��دم��ات  اإىل 
ال��ن��م��وذج  ويتمثل  للجميع،  امل��ق��دم��ة 
ال���ر����ش���ال���ة  ال����ب����ذل يف  ل����ه����ذا  احل�����ي 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال�����ش��ام��ي��ة مل���رك���ز امل��ل��ك 
وبراجمه  العالية  وا�شتجابته  �شلمان، 

وم�شاريعه الإغاثية يف اأنحاء العامل. 

عطاء إنساني
كلمة

جدة - وا�س
اآل �شعود، برقية تهنئة، ل�شاحب ال�شمو  بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمر دولة قطر، مبنا�شبة ذكرى توليه مهام احلكم.
واأعرب امللك املفدى، عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة وال�شعادة ل�شموه، وحلكومة 

و�شعب دولة قطر ال�شقيق اطراد التقدم والزدهار.
 وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، برقية تهنئة، لفخامة 
الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�شبة  �شلوفينيا،  جمهورية  رئي�س  باهور،  بوروت  الرئي�س 
بال�شحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�شدق  عن  املفدى،  امللك  واأع��رب  لبالده. 
وال�شعادة لفخامته، وحلكومة و�شعب جمهورية �شلوفينيا ال�شديق اطراد 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  الله،  حفظه  وبعث،  والزده���ار.   التقدم 
زوران ميالنوفيت�س، رئي�س جمهورية كرواتيا، مبنا�شبة ذكرى اليوم 
واأطيب  التهاين  اأ�شدق  عن  املفدى،  امللك  ل��ب��الده.واأع��رب  الوطني 
التمنيات بال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة و�شعب جمهورية 
كرواتيا ال�شديق اطراد التقدم والزدهار. كما بعث خادم احلرمني 
تهنئة،  برقية  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
جمهورية  رئي�س  نيو�شي،  جا�شينتو  فيليبي  الرئي�س  لفخامة 
موزمبيق، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده. واأعرب امللك املفدى، عن 
التمنيات بال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة  التهاين واأطيب  اأ�شدق 

و�شعب جمهورية موزمبيق ال�شقيق اطراد التقدم والزدهار.
 وبعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمر دولة قطر مبنا�شبة 

ذكرى توليه مهام احلكم.
ل�شموه،  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات  واأ�شدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �شمو  وعر 

وحلكومة و�شعب دولة قطر ال�شقيق املزيد من التقدم والزدهار.
 كما بعث �شموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س بوروت باهور، رئي�س جمهورية �شلوفينيا، مبنا�شبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  التمنيات مبوفور  واأ�شدق  التهاين  اأطيب  العهد، عن  �شمو ويل  وعر 

وحلكومة و�شعب جمهورية �شلوفينيا ال�شديق املزيد من التقدم والزدهار.
اآل �شعود، ويل العهد نائب   كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س زوران ميالنوفيت�س، رئي�س جمهورية كرواتيا، 
مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.وعب ر �شمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�شدق التمنيات 
مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة و�شعب جمهورية كرواتيا ال�شديق املزيد من التقدم 
والزدهار. وبعث �شموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س فيليبي جا�شينتو نيو�شي، رئي�س جمهورية 
واأ�شدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �شمو  ب��الده.وع��ر  ا�شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  موزمبيق، 
التمنيات مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة و�شعب جمهورية موزمبيق ال�شقيق املزيد 

من التقدم والزدهار.

محليات
3

القيادة تهنئ أمير قطر ورؤساء سلوفينيا 
وكرواتيا وموزمبيق

تكامل دفاعي بحري بين دول التعاون
الدوحة- وا�س

الفريق  ال�شعودية  امللكية  البحرية  ال��ق��وات  ق��ائ��د  راأ����س 
لقادة   20 ال���  الجتماع  الغفيلي،  عبدالله  ب��ن  فهد  ال��رك��ن 
التعاون،  امل�شلحة بدول جمل�س  بالقوات  البحرية  القوات 
وذلك بالعا�شمة القطرية الدوحة، برئا�شة اململكة العربية 
ومب�شاركة  احلالية-  للدورة  الرئا�شة  -دول��ة  ال�شعودية 
الأمني امل�شاعد لل�شوؤون الع�شكرية بالأمانة العامة ملجل�س 
التعاون اللواء الركن اأحمد علي حميد اآل علي، وممثل عن 

القيادة الع�شكرية املوحدة.
وا�شتهل قائد القوات البحرية امللكية ال�شعودية الجتماع 
موؤكدًا  املجل�س،  ل��دول  البحرية  القوات  بقادة  بالرتحيب 

البحار  و�شالمة  اأم��ن  يحقق  ما  لكل  املجل�س  وح��دة  اأهمية 
الجتماع يف  هذا  اأهمية  اإىل  لفتًا  املنطقة،  بدول  املحيطة 

مع  باملنطقة  حتيط  التي  واملخاطر  التحديات  حجم  ظل 
تزايد النزاعات الدولية.

امل�شلحة بدول  بالقوات  البحرية  القوات  قادة  وا�شتعر�س 
عمليات  ملديري  العمل  ور���س  خمرجات  التعاون  جمل�س 
القوات البحرية، فيما ناق�س املجتمعون مو�شوعات تتعلق 
البحرية  بالقوات  امل�شرتك  اخلليجي  الع�شكري  بالعمل 
التعاون  ه��ذا  لتعزيز  الكفيلة  وال��ط��رق  املجل�س،  دول  يف 
البحرية، ولتحقيق  للقوات  الكفاءة  لرفع  بالنفع  مبا يعود 
بالقوات  البحرية  القوات  بني  امل�شرتك  الدفاعي  التكامل 
الجتماع،  نهاية  ويف  التعاون.  جمل�س  دول  يف  امل�شلحة 
قدم الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، �شكره وتقديره 
للدولة امل�شيفة دولة قطر ال�شقيقة، على ح�شن ال�شتقبال، 

وكرم ال�شيافة، والإدارة والتنظيم لهذا الجتماع.

لقاءات للعيسى مع القيادات الكمبودية مسؤول يمني يثمن مواقف ومساعدات المملكة
البالد - حممد عمر 

يف  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الكبر  ال��دور  ميني  م�شوؤول  ثّمن   
دعم ا�شتقرار اليمن، وتلبية احتياجات اليمنيني يف كافة املجالت، 
لتوفر  تنفذها  التي  املتكاملة،  والتنموية  الإن�شانية  وامل�شروعات 
اإىل م�شاريع  بالإ�شافة  اليمني،  ال�شعب  لأبناء  الوظائف  العديد من 

العديد  يف  اخلا�شة  الحتياجات  اأ�شحاب  وتدريب  لتاأهيل 
من املجالت.

  واأعرب العقيد مر�شل بن ح�شني الكميم، ع�شو املجل�س 
للمملكة  ال�شكر والتقدير  اليمن، عن  قبائل  الأعلى لحتاد 
على مواقفها امل�شرفة الداعمة للجهود الأممية نحو احلل 
ال�شيا�شي لالأزمة بني الأطراف اليمنية، ودعمها الإن�شاين 
لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  خ��الل  من  ال��رائ��د  والتنموي 

ال�شعودي  وال��رن��ام��ج  الإن�����ش��ان��ي��ة  والأع���م���ال 
اأن  اإىل  م�����ش��ًرا  ال��ي��م��ن،  واإع��م��ار  لتنمية 
اخلرة  اجلهود  هذه  ثمار  جتني  ب��الده 
داخ��ل  وتنموية  اإن�شانية  م�شاريع  م��ن 

اجلمهورية اليمنية.
امل�شاريع  البالد" اأن اأهمية  ل�"  ت�شريح  فى  مر�شل  واأو�شح العقيد 
املدار�س  يف  تتمثل  اليمن  يف  جت��ري  التي  ال�شعودية  الإن�شانية 
وح�شرموت  ع��دن  مثل  امل��ح��ررة؛  املناطق  يف  املنت�شرة  التعليمية 
واملهرة وماأرب وغرها، م�شًرا اإىل اأن هذا عمل كبر ومهم جدا يف 

دعم التعليم يف اليمن؛ من اأجل الق�شاء على اجلهل.
خالل  من  ال�شحي  باجلانب  كبر  اهتمام  هناك  واأ�شاف:   
بناء املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات اجلديدة؛ لتعزيز 
القدرات والإمكانات وحتقيق اأف�شل النتائج لعالج 
�شعدة  منها  املحافظات،  م��ن  العديد  يف  املر�شى 
اإىل  م�شرا  باملجان،  اأو  اأجر رمزي  مقابل  وحجة، 
كبر،  ب�شكل  ال�شحية  ال��وح��دات  اإن�شاء  يف  ال��زي��ادة 
وهناك تقدم كبر يف م�شروعات الطرق واجل�شور، 
ومن بينها طريق )�شافر - العر( وباقي 
الطرق الرابطة بني املحافظات لتخفيف 

العبء على ال�شعب اليمني.

بنوم بنه - وا�س
الإ�شالمي  العامل  رابطة  العام  الأم��ني  زار 
رئي�س هيئة علماء امل�شلمني ال�شيخ الدكتور 
ال��ع��ي�����ش��ى مملكة  حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي 
كمبوديا، وذلك يف اإطار مهام رابطة العامل 
الإ�شالمي يف تعزيز التعاي�س والوئام بني 
املكونات  ذل��ك  وم��ن  الوطنية،  املجتمعات 
خا�شة  الديني  التنوع  دول  يف  الإ�شالمية 
اأق��ل��ي��ت��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة، وب���دع���وة ر���ش��م��ي��ة من 

اجلانب الكمبودي.
وعقد الدكتور العي�شى، لقاءاٍت واجتماعاٍت 
مو�ّشعًة مع الرئا�شات احلكومية والرملانية 
واأع�شائها، حيث ا�شتقبله بدايًة دولة رئي�س 
الوزراء مبملكة كمبوديا، ال�شيد هون �شني، 

مبقّر احلكومة يف العا�شمة "بنوم بنه".
واأب�������دى الأم������ني ال���ع���ام ل���راب���ط���ة ال��ع��امل 

الإ����ش���الم���ي ت��ق��دي��ره ل���الأمن���وذج ال��وط��ن��ي 
ِعه  ه ووئام َتَنُوّ الكمبودي املتميز يف تعاُي�شِ
ِنه الوطني  املجتمعي، خا�شة احتفاَءُه مُبَكِوّ
ِكْيِنِه الكامل ِمن خ�شو�شيته  الإ�شالمي ومَتْ

الدينية وكافة حقوقه الوطنية الأخرى.
كما التقى الدكتور العي�شى بالوزير الأول 
ح�شن،  عثمان  الدكتور  كمبوديا  مبملكة 
الذي و�شف زيارة الدكتور العي�شى على 

راأ����س وف��ٍد م��ن راب��ط��ة ال��ع��امل الإ�شالمي، 
يت�شمنه  مل��ا  "تاريخيٌة"،  زي����ارٌة  ب��اأن��ه��ا 
مهمة  ووقفاٍت  لقاءاٍت  من  اأعمالها  جدول 
وخا�شة اللقاء بجاللة ملك كمبوديا ودولة 
الرملان  روؤ���ش��اء  وكذلك  ال���وزراء  رئي�س 
رئي�س  نواب  ال�شيوخ وعدد من  وجمل�س 
الوزراء حاملي عدد من احلقائب  جمل�س 

الوزارية املهمة.
مر�سل الكميم
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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء 
العراقي بمطار جدة

جدة - وا�س
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن 
�شلمان بن عبدالعزيز ويل 
نائب رئي�س جمل�س  العهد 
ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع، 
رئي�س  )ال�����ش��ب��ت(،  اأم�����س 
ج��م��ه��وري��ة  ال�������وزراء يف 
العراق م�شطفى الكاظمي، 
مطار  اإىل  و���ش��ول��ه  ل���دى 
ال��دويل  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
�شمو  ورح�����ب  ج�����دة.  يف 
ويل العهد برئي�س الوزراء 
ال��ع��راق��ي ومب��راف��ق��ي��ه يف 
اململكة العربية ال�شعودية.
ك��م��ا ك���ان يف ال���ش��ت��ق��ب��ال 
وزي���ر ال��ت��ج��ارة ال��دك��ت��ور 
الق�شبي  ماجد بن عبدالله 

الوزير املرافق.
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الدبلوماسية اإلنسانية 
وحقوق الالجئين والمهاجرين

من  كبرية  جمموعة  نــزوح  اإىل  الالجئني  اأزمــة  ت�سري 

داخليني،  اأم  خارجيني  نازحني  اأكــانــوا  �سواء  النا�س، 

للمفو�سية  ووفًقا  مهاجرين،  اأم  الجئني  اأكانوا  و�سواٌء 

عام  يف  فاإنه  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لــالأمم  ال�سامية 

2017م رحل حوايل 65 مليون �سخ�س ق�سًرا يف جميع 

اأو  والعنف  وال�سراع  اال�سطهاد  ب�سبب  العامل  اأنــحــاء 

انتهاك حقوق االإن�سان، وبهذا التو�سيف فاإن هذه االأزمة 

الدبلوما�سية  ميدان  يف  العاملني  اهتمام  بــوؤرة  يف  تقع 

اأهم الق�سايا التي ت�سغلها، حيث  االإن�سانية، وتعترب من 

تعاين هذه الفئة من اأكرث من اإ�سكالية، فقد تعددت اأ�سكال 

الوطن،  من  احلرمان  مثل  حتتها،  تــرزح  التي  احلرمان 

ف�ساًل عن  املــاأوى،  من  االأمــن، واحلرمان  من  واحلرمان 

الطعام وال�سراب والك�ساء وغري ذلك.

وقد تزايدت حاجة الالجئني واملهاجرين اإىل االهتمام 

االأخـــرية بناء  الفرتة  االأخـــرية، حيث مت يف  االآونـــة  يف 

احلماية  منظومة  وتقوي�س  جــديــدة،  حــدوديــة  اأ�ــســوار 

لالجئني واملهاجرين، وحدث قبول وا�سع النطاق للموت 

غري  للهجرة  رادعــًا  باعتبارهما  احلــدود  على  والتعذيب 

نريان  من  فــروا  الذين  لالجئني  رادًعـــا  وكــذا  النظامية، 

الدولية  العفو  منظمة  عن  �سادر  تقرير  ويف  احلــروب، 

-2021 الــعــام  االإنــ�ــســان يف  حــقــوق  حــالــة  عــن  يتحدث 

اأكد اأن هناك اأعداًدا كبرية من االأ�سخا�س عالقة  2022م 

على احلدود، يف حني لقي العديد منهم حتفهم، وا�ستمرت 

االإعادة الق�سرية والعنيفة للمهاجرين عرب طرق الهجرة 

القدمية، يف حني اأجرب من مت اإنقاذهم يف عر�س البحر 

من  بنزولهم  ال�سماح  قبل  طويلة  فــرتات  االنتظار  على 

القوارب، وهو ما يعني يف كثري من االأحيان اأنها اأعادتهم 

على الفور دومنا تقييم ملدى احتياجهم للحماية.

القيام  يف  االإن�سانية  الدبلوما�سية  دور  يظهر  وهنا 

م�سكلة  حل  �ساأنها  من  التي  والطرق،  االإجـــراءات  بكافة 

الالجئني وتوفري املناخ االآدمي لهم، حيث ظهرت جهودها 

اإىل مالذات الالجئني،  اآمنة  يف امل�ساعدة على فتح طرق 

حيث ي�سمح هذا بجمع �سمل العائالت وجمع االأ�سخا�س 

بــاأهــالــيــهــم، ومــنــح الــالجــئــني تــاأ�ــســريات دخـــول حتى ال 

وهم  غرًقا  املوت  خلطر  ويتعر�سوا  لديهم  ما  كل  ينفقوا 

يحاولون الو�سول اإىل االأمان، كما يعمل الدبلوما�سيون 

الذين  الالجئني  جميع  توطني  اإعــادة  على  االإن�سانيون 

يحتاجون اإىل ذلك.

املنا�سد  بـــدور  االإن�سانية  الدبلوما�سية  تــقــوم  كــذلــك 

لــلــحــكــومــات يف �ــســاأن الــتــوقــف عــن حتــمــيــل الــالجــئــني 

ــة  ــادي ــ�ــس ــت واملـــهـــاجـــريـــن مــ�ــســوؤولــيــة املــ�ــســكــالت االق

جميع  مكافحة  عليها  ذلــك  عــن  ا  وعو�سً واالجتماعية، 

اأنواع اإرهاب االأجانب والتمييز العن�سري، وتنوه دائًما 

الوفاء بواجباتها يف حماية  ينبغي على احلكومات  اأنه 

واحرتام  الدولية،  احلماية  ين�سدون  الذين  االأ�سخا�س 

حقوقهم وحمايتها، ومتكينهم من البقاء يف اأو�ساع الئقة 

اإىل حني اإيجاد حل دائم لهذه امل�سكلة.

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

باملنظمةالعربية للهالل االأحمر وال�سليب االأحمر.

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

جدة ـ البالد     

وا�سطرابات  ال�سدرية  االأمرا�س  ا�ست�ساري  دعا 

مب�ست�سفى  النوم  وبحوث  طب  مركز  مدير  النوم 

�سراج   الربوفي�سور  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 

بالنوم  االهتمام  ب�سرورة  الرحمن  �سيوف  ويل، 

حتى  وذلــك   ، احلج  لفري�سة  التوجه  عند  ال�سحي 

احليوية  عملياته  كــل  تنفيذ  مــن  اجل�سم  يتمكن 

يبذل  اإن احلاج  اإذ  ي�سر و�سهولة؛  بكل  واجل�سدية 

جهوًدا كبرية طوال اأيام احلج، وينتقل م�سًيا على 

اإعطاء  منه  يتطلب  مما  متباعدة،  مل�سافات  االأقــدام 

يف  والــراحــة  الــنــوم  �ــســاعــات  مــن  كفايته  اجل�سم 

�سحًيا  واالأف�سل  لياًل،  للنوم  املخ�س�سة  الفرتات 

النوم 8 �ساعات متوا�سلة واال�ستيقاظ مبكًرا، فذلك 

ي�ساعد يف اآداء الفري�سة دون متاعب.

تكمن  احلــج  يف  ال�سحي  النوم  اأهمية  اإن  وقــال: 

اليوم،  خالل  اأكــرث  لن�ساط  الطاقة  مينح  كونه  يف 

ويــ�ــســاعــد اجلــ�ــســم عــلــى مــكــافــحــة االأمـــرا�ـــس عن 

املناعة  جلهاز  الدفاعية  اال�ستجابة  تعزيز  طريق 

املنا�سبة،  الــدم  �سكر  م�ستويات  على  واملحافظة   ،

واملــ�ــســاعــدة عــلــى الــرتكــيــز والــتــفــكــري، وحت�سني 

م�ستوى اليقظة.

جتنب  ب�سرورة  الرحمن  �سيوف  "ويل"  وطالب 

ال�سعور  اإىل  يــوؤدي  فذلك  متاأخرة  ل�ساعات  ال�سهر 

يف  وال�سعوبة  الــنــهــار،  اأثــنــاء  املــفــرط  بالنعا�س 

النوم اأو البقاء يف حالة ا�ستيقاظ لفرتات طويلة، 

ونق�س الطاقة، وال�سعوبة يف الرتكيز، وال�سعور 

بال�سداع ، وغري ذلك من االأعرا�س.

البقاء  ب�سرورة  الرحمن  " ويل" �سيوف  ون�سح 

�سربات  من  للوقاية  االإمكان،  قدر  الظّل  اأماكن  يف 

البي�ساء  ال�سم�سية  املظالت  وا�ستعمال  ال�سم�س، 

للوقاية من اأ�سعة ال�سم�س، واحلر�س على التواجد 

يف  وخ�سو�سًا  اجلّيدة،  التهوية  ذات  االأماكن  يف 

ال�سوائل  م�ستوى  على  واحلفاظ  احلجاج،  �سكن 

معتدل  ب�سكل  ــاء  امل تــنــاول  طريق  عــن  اجل�سم  يف 

اإرهاق اجل�سم ، وجتنب  الطازجة دون  والع�سائر 

يعر�س  كيال  والــتــدافــع؛  ال�سديد  الــزحــام  اأمــاكــن 

احلاج نف�سه واالآخرين للخطر، ا�ستخدام الكمامات 

وخا�سة  التنف�سى،  اجلــهــاز  اأمــرا�ــس  مــن  للوقاية 

بالن�سبة ملر�سى الربو واأ�سحاب املناعة ال�سعيفة.

واأكد ا�ست�ساري طب النوم على احلجاج ب�سرورة 

ال�سحي  النوم  ب�سلوكيات  االلتزام  على  احلر�س 

من خالل التاأكد من اأن املخّيم اأو مكان النوم ي�ساعد 

على النوم اجليد، والتوقف عن ا�ستخدام االأجهزة 

اأقــل  الــنــوم ب�ساعة عــلــى  االإلــكــرتونــيــة قــبــل وقـــت 

تقدير، وجتنب تناول م�سروبات الكافيني" ال�ساي 

والقهوة" ثالث �ساعات قبل النوم حتى ال يتعر�س 

املاأكوالت  جتنب  وكذلك  الليلي،  االأرق  اإىل  احلاج 

الثقيلة قبل النوم، التي ترهق املعدة.

دعا إلى ضرورة تجنب السهر لساعات متأخرة.. استشاري: 

المدينة المنورة 
4 لغات الستفسارات الحجاج 
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم                  

القطاعات  �سمن  املنورة  باملدينة  االأدالء  �سركة  تقدم 

اخلدمات  اأف�سل  باحلج  واالأهلية  املعنية  احلكومية 

يف  النبوي  امل�سجد  زوار  الرحمن،  ل�سيوف  واأجلها 

توجيهات  مع  مت�سًيا  1443هـــ  العام  هــذا  حج  مو�سم 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

الله -  االأمني - حفظهما  اآل �سعود، و�سمو ويل عهده 

بيت  حجاج  اأداء  على  احلر�س  كل  يحر�سان  اللذين 

االأمن  ي�سوده  ن�سكهم و�سعائرهم يف جو  الله احلرام 

واالأمان والراحة واال�ستقرار والطماأنينة.

وقد ا�ستحدثت ال�سركة يف حج هذا العام خدمة " �سوت 

اال�ستف�سارات  احلــاج من  كن  " وهي خدمة متمُ احلــاج 

اأربع  باأكرث من  البالغات  التي يحتاجها وكذلك تقدمي 

 24 ـــ  ال مــدار  على  الــفــنــادق  جميع  على  مــوزعــة  لغات 

والت�سهيل على احلجاج؛  االأداء  لتجويد  �ساعة، وذلك 

املجاين،   )920009987( رقــم  ال�سركة  وفــرت  حيث 

اأو  اال�ستف�سار  وت�سجيل  تلقي  خالله  من  يتم  حيث 

اإر�سال  البالغ من قبل موظف وحدة �سوت احلاج ثم 

واإر�سال  احلالة  ملبا�سرة  املخت�سة  اجلهة  اإىل  البالغ 

فرقة لذلك.

وتهدف اأدالء املدينة املنورة من خالل ر�سالتها املتمثلة 

اجلماعي  والــعــمــل  والــنــزاهــة  وال�سفافية  القيم  يف 

زوار  الرحمن،  �سيوف  خدمة  اإىل  والثقة،  واالإبـــداع 

م�سجد امل�سطفى �سلى الله عليه و�سلم، بكفاءة اإدارية 

احلج  وزارة  واأنظمة  تعليمات  وفق  عالية  وميدانية 

وحمفزة  فاعلة  ميدانية  خدمة  بيئة  وتوفري  والعمرة 

ال�سركة  اأعــمــال  كــافــة  وميكنة  املــيــدانــيــني  للعاملني 

ومعامالتها مع اجلهات ذات العالقة باأعمال احلج.

طبيبان للحجاج: تجنبوا اإلفراط في الطعام وضربات الشمس
جدة ـ البالد                     

وجه الدكتور حممد االأحمدي، بروفي�سور ف�سيولوجيا اجلهد 

البدين بجامعة طيبة، 6 ن�سائح �سحية غذائية للحجاج من 

اأجل تي�سري اأداء ال�سعائر وجتنب اأي معوقات حتول دون 

اإمتام الفري�سة.

واأو�سح االأحمدي اأن الن�سائح الغذائية التي يجب اأن 

يتبعها احلاج ت�سمل، عدم االإفراط يف تناول الطعام  

تنويع الطعام واحتوائه على كافة الفيتامينات التي 

يحتاجها اجل�سم من حيث الربوتني والن�سويات 

املك�سوف؛  الطعام  عن  والفيتامينات،االبتعاد 

اأداء  وتعطيل  غذائي  ت�سمم  حلــدوث  جتنًبا 

الفري�سة، وجتنب اأخذ الطعام من البائعني 

املتجولني مع االعتماد فقط على امل�سادر 

الطعام  املــعــروفــة، وجتــنــب  املــوثــوقــة 

املــكــ�ــســوف خــا�ــســة الــ�ــســاورمــا، ومــا 

للتغري  قابلة  الأنــهــا  اإلــيــهــا؛  ي�ساف 

الــبــكــتــريي وحــــــدوث الــتــ�ــســمــم 

خا�سة مع اجلو احلار، وغ�سل 

لنقل  االأكل جتنًبا  قبل  اليدين 

اإىل  الــيــد  مــن  مــلــوثــات  اأي 

داخل اجل�سم. كما وّجه طبيب الباطنية واجلهاز اله�سمي مبدينة 

ن�سائح  عدة  الذيابي،  عبدالله  الدكتور  الطبية،  عبدالعزيز  امللك 

واأهم  الفري�سة،  اأداء  خالل  �سحتهم  على  للحفاظ  للحجاج  طبية 

تويرت-  –عرب  الذيابي  وقــال  معهم.  ي�سطحبونها  التي  االأدويــة 

امل�سكالت  اأكرث  فاإن من  اإنه بحكم عمله �سابًقا كطبيب حملة حج، 

ال�سحية التي �ساهدها اأثناء عمله، هي ر�سو�س واأمل القدمني.

واأ�ساف، اأن ر�سو�س واأمل القدمني حتدث ب�سبب امل�سي مل�سافات، 

اأو الوقوف لفرتات طويلة، لذلك من ال�سروري لب�س حذاء مريح 

اإنه من املهم للحجاج ا�ستخدام  للقدمني حلمايتهما. وتابع قائاًل: 

املظلة ال�سم�سية، للحماية من التعر�س املبا�سر لل�سم�س ولتخفيف 

اإعياء  اأو  �سم�س،  ب�سربة  االإ�سابة  احتمالية  وتقليل  حرارتها، 

تتوفر  اأن  ينبغي  التي  االأدويــــة  اأهــم  وحــول  وجــفــاف.  واإغــمــاء 

للحجاج، قال الدكتور الذيابي: اإنها ت�سمل التايل" اأدوية ال�سعال 

البطن  اأمل  واأدويــة  االأمل،  واأدويــة احلــرارة وم�سكنات  والــزكــام، 

واحلمو�سة". وكذلك امل�سادات احليوية، وكرمي ت�سلخات اجللد 

وحروق ال�سم�س الب�سيطة، واأدوية احتقان االأنف.

كما حّذرت مدينة امللك �سعود الطبية من خماطر التعر�س ل�سربة 

احلرارية،  الدماغية  بال�سكتة  االإ�سابة  ت�سبب  قد  التي  ال�سم�س، 

درجــة  يف  التحكم  على  قــدرتــه  اجل�سم  يفقد  عندما  حتــدث  التي 

حرارته.

10 آالف موظف وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن

حجاج أوربيون: ممتنون للخدمات المتميزة وحسن االستقبال

مكة املكرمة ـ البالد                     

ح�سدت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي اأكرث 

العام خلدمة حجاج  اآالف موظف وموظفة ملو�سم حج هذا  من 10 

ليوؤدوا منا�سكهم بكل ي�سر و�سهولة واأمن واأمان، يف  الله؛  بيت 

ظل ما تقدمه حكومة خادم احلرمني ال�سريفني لهم من ت�سهيالت 

متعددة وخدمات تقنية متكاملة.

واأعطت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 

هذا  حــج  يف  خدماتها  جميع  لرقمنة  ــويــة  اأول النبوي 

الذكية  والتطبيقات  احلديثة  التقنيات  واإدخــال  العام 

وم�ساحف  االآلية  والروبوتات  املالحية  واالأنظمة 

برايل االإلكرتونية لتمكني القا�سدين وت�سهيل اأداء 

التطبيقات  من  العديد  اأطلقت  حيث  منا�سكهم، 

ت�سهم  التي  االإلكرتونية  واملن�سات  الذكية 

يف الت�سهيل على القا�سدين واإثراء جتربتهم، باالإ�سافة اإىل جتاوز عدد 

امل�ستفيدين من اخلدمات الرقمية للرئا�سة اإىل 160 مليون م�ستفيد.

وترتكز اخلطة االأ�سا�سية هذا العام على تخ�سي�س �سحن املطاف ليكون 

للحجاج فقط اإىل جانب م�سليات خا�سة يف قبو املطاف والدورين االأول 

واالأرا�سي الأداء �سنة الطواف، وو�سع باب امللك فهد وباب ال�سالم لدخول 

احلجاج واملعتمرين، فيما مت تخ�سي�س 144 بوابة لدخول قا�سدي بيت 

الله احلرام.

 25 من  واأكــرث  املبارك،  زمزم  ملاء  عبوة  ماليني   3 يوميًا  الرئا�سة  وتقدم 

األف حافظة موزعة يف جنبات امل�سجد احلرام عدا امل�سربيات واحلقائب 

والعربات اليدوية الإي�سال املاء املبارك ل�سيوف الرحمن مربدًا، كما تقوم 

يوميًا  مرات  ع�سر  الداخلية  ومرافقة  احلرام  للم�سجد  التعقيم  بعمليات 

لكبار  الرئا�سة  تقدم  فيما  العامل،  يف  تعقيمًا  االأكــرث  احلرمني  بيئة  لتظل 

ال�سن وذوي االإعاقة 1800 عربة كهربائية.

مكة املكرمة  ـ البالد                      

خادم  حلكومة  وتقديرهم  �سكرهم  عن  االأوربــيــني  احلجاج  من  عــدد  عرب 

ما  – على  الله  حفظهما   - االأمــني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني 

الله  يبذلونه من جهود وما يوفرونه من ت�سهيالت وخدمات حلجاج بيت 

واأمان، معربين  واأمن  بي�سر و�سهولة  فري�ستهم  اأداء  من  احلرام، متكنهم 

عن �سكرهم وتقديرهم على ح�سن اال�ستقبال الذي حظوا به منذ و�سولهم 

ملطار امللك عبدالعزيز بجدة، حتى و�سولهم ملكة املكرمة، الذي يعك�س مدى 

اهتمام اململكة حكومة و�سعبًا ب�سيوفها الذين يِفدون اإليها من كافة اأقطار 

الفوج  ا�ستقبال  يف  وكان  احلج.  فري�سة  منا�سك  الأداء  املعمورة؛  االأر�ــس 

وزارة  وكيل  املكرمة  مكة  مدخل  على  بالنورية  التوجيه  مركز  يف  االأول 

عبدالرحمن  املبادرة  على  امل�سرف  العمرة  ل�سئون  امل�ساعد  والعمرة  احلج 

املهند�س  املكرمة  مبكة  والعمرة  احلــج  وزارة  فــرع  عــام  ومــديــر  �سم�س، 

ممدوح عراقي، وامل�سرف على اال�ستقبال والتوجيه ح�سني العدين، وع�سو 

املبادرة املهند�س عماد قاري الذين رحبوا باحلجاج، وقدموا لهم ماء زمزم 

كخري ماء يقدم للحجاج، والورود والهدايا التذكارية.

الــقــادمــني من  االأوربــيــني  مــن احلــجــاج  االأول  الــفــوج  الدفعة متثل  وهــذه 

بريطانيا والبالغ عددهم 190 حاجا، ميثلون الفوج االأول من حجاج دول 

امل�سجلني  1443هـ،  العام اجلاري  واأ�سرتاليا ملو�سم حج  واأمريكا  اأوروبا 

اإطــار  يف  والعمرة  احلــج  وزارة  اأطلقتها  التي  االإلكرتونية  البوابـة  عرب 

اإ�سرتاتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية ل�سيوف الرحمن، و�سمن 

اجلهود املبذولة لت�سهيل االإجراءات املبا�سرة وتخفي�س التكاليف، وتتيح 

البوابة اإمكانية التاأكد من ا�ستيفاء احلاج لل�سروط، التي ت�سمل) ا�ستكمال 

احل�سول على اجلرعات املعتمدة من لقاحات فريو�س كورونا، واأن يكون 

من  امليالد  تاريخ  يكون  بحيث  بامليالدي؛  عاًما   65 من  اأقـل  احلــاج  عمر 

( قبل مغادرتهم   PCR  ( 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة �سلبية لفح�س 

لبالدهم(، مع اإعطاء االأولوية ملن مل ي�سبق لهم احلج.

النوم الصحي يعزز صحة الحجاج



)عقم  ن�ساء ووالدة  ا�ست�ساري  اأكد  وقد 
اأطفال اأنابيب(، املدير العام ملركز هيلث 
اأن  اإدري�����س،  ف��واز  الدكتور  بجدة  بل�س 
انخفا�س  اأ�سبابا غري طبية خلف  هناك 
م��ع��دل امل��وال��ي��د يف امل��م��ل��ك��ة، ك��اأ���س��ب��اب 
املجتمع  ثقافة  اختالف  مثل  اجتماعية، 
وت��غ��ري االأول����وي����ات احل��ي��ات��ي��ة وط��ري��ق��ة 
ت��رت��ي��ب��ه��ا، اإ���س��اف��ة الن��خ��راط امل����راأة يف 
ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل اأو����س���ع م���ن ذي ق��ب��ل، 
م��ا ي��دف��ع ال��ب��ع�����س ل��ت��اأج��ي��ل ال�����زواج اأو 
يحدث  :"احلمل  واأ����س���اف  االإجن�����اب. 
البوي�سة،  ه��ي:  عنا�سر،  ثالثة  نتيجة 
واحل��ي��وان امل��ن��وي، وق��ن��اة ف��ال��وب، فمن 
العنا�سر  ه��ذه  اأح��د  يف  م�سكلة  ي��واج��ه 
���س��ع��ف يف  اأو  ال��ت��ب��وي�����س  ك��خ��ل��ل يف 
ع���دد اأو ح��رك��ة احل��ي��وان��ات امل��ن��وي��ة اأو 
عمليات  نتيجة  فالوب  قناة  يف  ان�سداد 
جراحية �سابقة، اأو غريها من االأ�سباب 
ت��اأخ��ري االإجن����اب. وت��اب��ع:  �سيعاين م��ن 
الطبية  للم�ستجدات  متابعتي  "بعد 
العديد  على  واالط��الع  واملحلية  العاملية 
يف  املن�سورة  والبحوث  الدرا�سات  من 
على  اطلعت  امل��رم��وق��ة،  الطبية  امل��ج��الت 
الدرا�سات  بتحليل  قامت  درا�سة حديثة 
ال�سابقة، وبينت اأن ال عالقة بني االإ�سابة 
الن�ساء  بكورونا ونق�س اخل�سوبة لدى 
اأو الرجال، وكذلك فيما يخ�س اللقاح، ال 
توجد له اأي اأعرا�س جانبية �سلبية توؤثر 

على اخل�سوبة اأو تعرقل االإجناب". 

تأثير نوعية الطعام
يرى ا�ست�ساري جراحة امل�سالك البولية 
وال����ذك����ورة وال���ع���ق���م )���س��ح��ة ال���رج���ل( 
هناك  اأن  ب��ا���س��راح��ي��ل،  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور 
املواليد  ع��دد  النخفا�س  كثرية  اأ�سبابا 
الرجال  ل��دى  العقم  بينها  م��ن  باململكة، 
الرجل  لدى  �سببه  اأن  مبينا  الن�ساء،  اأو 
املنوي،  ال�سائل  يف  خلل  لوجود  يعود 
منت�سرة  احل���االت  ه��ذه  اأ�سبحت  حيث 
بكرثة يف االآونة االأخرية، ما يوؤدي اإىل 
تاأخر االإجناب الذي ي�ساهم بالتاأكيد يف 

الن�سبة املنخف�سة لعدد املواليد.
الوعي  ن�سر  "البد من  وا�ستطرد قائال: 
ب���ني اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع وت��ع��ري��ف��ه��م ب���اأن 
تاأخر  م�سطلحي  بني  كبريا  فرقا  هناك 
الزوج  االإجن��اب والعقم، كما يجب على 
اأن يطرق باب عيادة العقم والذكورة يف 
حال م�سى على زواجه �سنة كاملة دون 
على  الك�سف  ينبغي  فهنا  حمل زوجته، 
الزوج ويف اأغلب احلاالت يكون العالج 
م�سي  بعد  وك��ذل��ك  نتخيل،  مم��ا  اأب�سط 
طبيب  ب��زي��ارة  ال��زوج��ة  نن�سح  ال�سنة 
توا�سل  هناك  يكون  واأن  ووالدة  ن�ساء 

بني الطبيبني".
اأ�سبابا  ه��ن��اك  اأن  با�سراحيل  واع��ت��ر 
يف  االإجن���اب،  معدل  النخفا�س  اأخ���رى 
م��ق��دم��ت��ه��ا: احل���ي���اة ال��ع�����س��ري��ة ون��وع��ي��ة 
تاأثري  لها  التي  املعي�سة  وط��رق  االأك���ل، 
االإجنابية،  ال�سحة  على  ومبا�سر  �سلبي 
اأج��دادن��ا  حل��ي��اة  ن��ظ��رن��ا  "اإذا  م�سيفا: 
املواليد كان يف تزايد،  اأن عدد  �سرنى 
الأن���ه���م ك���ان���وا ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ن��م��ط غ��ذائ��ي 
جوهرية،  فروقا  �سنلم�س  وُهنا  �سليم، 
فالعديد من االأطعمة اليوم تغزوها مواد 
كميائية وزيوت مهدرجة ترفع من معدل 

على  توؤثر  وبالتايل  اجل�سم  يف  االأك�سدة 
لذلك  ال��رج��ل.  ل��دى  املنوية  النطف  ج��ودة 
عن  واالبتعاد  ال�سحي  الغذاء  تناول  فاإن 
االأغذية ال�سارة �سيرتك اأثرا اإيجابيا على 
ال�سباب  مرحلة  يف  لي�س  الرجل-  ج�سم 

فقط، بل حتى يف مرحلة ال�سيخوخة".

عوامل اجتماعية واقتصادية
االأج��ن��ة واحل��م��ل احل��رج  ا�ست�ساري ط��ب 
مب�ست�سفى امللك عبدالعزيز يف جدة، خالد 
خ��داوردي، قال: اإن االأمر لي�س له عالقة 
امل��راأة، بل هو نتاج  مب�ساكل �سحية لدى 
كما  واالقت�سادية،  االجتماعية  احلالتني 
ب�سورة  تغريت  املجتمع  اأف��راد  اأفكار  اأن 
تاأخر �سن  ال�سابق، ف�سال عن  كبرية عن 
ال������زواج، م��ا ���س��اه��م ب�سكل وا���س��ح يف 
ان��خ��ف��ا���س م��ع��دل اخل�����س��وب��ة واالإجن����اب. 
الفتاة  ت��ت��زوج  ك��ان��ت  "باالأم�س  وت��اب��ع: 
اأم��ا  ع��ام��ا.   18  -  15 م��اب��ني  �سغري  يف 
اليوم قد تتزوج يف �سن ال���30، فاالأرقام 

تناق�س  ن�سبة  اأن  عن  لنا  اأف�سحت  التي 
اأو  �سنة  وليدة  لي�ست  اململكة  يف  املواليد 
�سنوات،  �سبع  ح���وايل  قبل  ب��ل  �سنتني، 
له  لي�س  كورونا  لقاح  اأن  على  يدل  وه��ذا 
ن�ستطيع  وال  االنخفا�س،  بهذا  عالقة  اأي 
تاأخرا يف احلمل  اأن هناك  اإىل  ن�سري  اأن 
اأن تكمل عامها االأول  اإال بعد  امل��راأة  لدى 
من زواجها، ب�سرط اأن تكون هناك عالقة 
عمل  اأن  اإىل  منوها  م�ستمرة"،  خا�سة 
ف�سائقو  اأي�سا،  مبا�سر  تاأثري  له  الرجل 
���س��ي��ارات ال�����س��ح��ن وال��ن��ق��ل ال��ث��ق��ي��ل مثال 
يتاأثرون �سحيا من ناحية �سعف يف عدد 
اأو �سكل احليوانات املنوية، بينما املراأة قد 
يوؤثر عليها زيادة الوزن يف انتظام الدورة 
جعل  قد  ما  املباي�س،  وتكي�س  ال�سهرية، 

احلمل �سعبا بع�س ال�سيء.

أسباب صحية
البولية  امل�سالك  ا�ست�ساري جراحة  اأ�سار 
واأمرا�س العقم والذكورة الدكتور اإيهاب 

ال�سيد، اإىل اأن اأكرث االأ�سباب املوؤثرة �سلبا 
على احليوانات املنوية، وبالتايل خ�سوبة 
الرجال، هي دوايل اخل�سيتني؛ اإذ تكون 
االأوردة التي تنقل الدم من اخل�سية اإىل 
ويحدث  خمتلفا،  حجمها  اجل�سم  خ��ارج 
على  توؤثر  وبذلك  للدم،  ارجت��اع  ب�سببها 
تاأخريا يف  املنوية مما يحدث  احليوانات 
االإجن��اب.   ونوه اإىل اأن هناك العديد من 
االأمور االأخرى التي قد تكون �سببا لتاأخر 
الرجل يف  االإجن��اب، منها: ف�سل خ�سية 
واالأم��را���س  املنوية،  احليوانات  ت�سنيع 
وال�سكري،  القلب،  واأم��را���س  الوراثية، 
والتدخني، والبدانة، حيث اإن قلة احلركة 
ال��وزن ت�سبب �سعفا يف هرمون  وزي��ادة 
الذكورة، كما اأن االأكل غري ال�سحي يوؤثر 
"لذلك  ب��ال��ق��ول:  م��ردف��ا  على اخل�����س��وب��ة، 
كممار�سة  �سليم  ح��ي��اة  باأ�سلوب  نن�سح 
ال���ري���ا����س���ة، وت���ن���اول ال���غ���ذاء ال�����س��ح��ي، 
تنخف�س  ال  حتى  التدخني  عن  واالبتعاد 
البع�س  من  ي�ساع  ما  اأم��ا  املواليد.  ن�سبة 
االإجن��اب،  على  كورونا  لقاح  تاأثري  ح��ول 

فهو حديث غري �سحيح، فال عالقة للقاح 
بتاتا باخل�سوبة".  

عوامل نفسية
فيما يخ�س االأ�سري واالجتماعي وتاأثريه 
على معدل االإجناب، اأو�سح اال�ست�ساري 
االأ�سري واالجتماعي دكتور حممد اليف، 
االآن  علمية حتى  درا���س��ات  ت��وج��د  ال  اأن���ه 
ثبت ذلك ب�سكل قطعي. وا�ستطرد قائال: 
"لكن العوامل النف�سية واالجتماعية توؤثر 
بالتاأكيد، كما يوؤثر التدخني وغالء املهور 
يف ع��دد ح��االت ال���زواج وك��ذل��ك ارتفاع 
الن�ساط  اأن  ك��م��ا  ال���ط���الق،  ح����االت  ع���دد 
احليوية  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ع���ام  ب�سكل  ال��ب��دين 
خف�س  يف  ويت�سبب  احلياة  يف  والرغبة 
للجن�سني، لذلك علينا االهتمام  اخل�سوبة 
بالغذاء والن�ساط الريا�سي والرتكيز على 

االإيجابية يف احلياة".
وح�������ول ت����اأث����ري ع������دد ح�������االت ال���ط���الق 
وان��ع��ك��ا���س��ه��ا ع��ل��ى م���ع���دل امل���وال���ي���د يف 
منطقي،  ال��ط��رح  ه��ذا  اإن  ق���ال:  املجتمع، 
ف����اإن ارت��ف��ع��ت ح����االت ال��ط��الق ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�سي�سحبها انخفا�س يف معدل االإجناب، 
ي��ع��رف  م����ا  اأو  احل����ي����اة  من����ط  اأن  ك���م���ا 
اإن�����س��اين  ���س��ل��وك   ،"Lifestyle"�ب
االإن�����س��ان، فكلما  ي�ساعد يف زي��ادة وع��ي 
كان ال�سخ�س اأكرث معرفة واإدراك بغذائه 
وطريقة عي�سه وممار�سة ريا�ساته وعمل 
مع  دوري،  ب�سكل  املخرية  الفحو�سات 
االهتمام باللياقة النف�سية وال�سعي للحياة 
ب�سكل اإيجابي، كان ذلك له دور يف حياة 

�سعيدة م�ستقرة.
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الع�امل النف�سية والجتماعية ت�ؤثر على الإجناب
اأظهرت موؤ�سرات عاملية انخفا�ص معدل املواليد يف اململكة خالل ال�سنوات الأخرية، فبعد اأن كان املعدل 44 مولوًدا لكل األف ن�سمة يف عام 1980م، تناق�ص تدريجيا اإىل اأن بلغ 17 مولوًدا 

لكل األف ن�سمة، وفًقا لت�سنيف موؤ�سرات التنمية العاملية )WDI(، بينما و�سل معدل اخل�سوبة اإىل )2.3(، ما اعتربه خمت�سون رقما خميفا، معددين اأ�سباب تدين معدل املواليد، حيث 
يرى بع�سهم اأن ذلك يرجع لأ�سباب اجتماعية غري طبية؛ من بينها تغريرّ ثقافة املجتمع واأولوياته، بينما قال اآخرون لـ"البالد": اإن �سبب النخفا�ص هو عدم ن�سر الوعي بني اأفراد املجتمع 

وتعريفهم باأن هناك فرقا كبريا بني م�سطلحي "تاأخر الإجناب" و"العقم"، ليتمكنوا من معاجلة اخللل مبكرا.

جدة - اإميان بـدوي - رانيا ال�جيه

اإيهاب ال�سيد حممد ليفخالد خداوردي فهد با�سراحيل ف�از اإدري�س

فسروا أسباب انخفاض المواليد.. متخصصون واستشاريون: 

الب�سرية  التنمية  النف�سية واالأ�سرية ومدربة  امل�ست�سارة  قالت 
القدرة  عدم  يف  املتمثلة  ال�سلبية  االأفكار  اإن  مياين:  الهنوف 
اأو  ال��ط��الق،  ح��دوث  وبالتايل  مع كرثتهم  االأب��ن��اء  تربية  على 
التوفيق بني الواجبات املنزلية والعمل توؤدي اإىل خف�س معدل 
االإجناب يف املجتمعات، معترة اأن مواكبة احلياة الع�سرية، 

ونوعية الطعام باتت توؤثر على معدل االإجناب هي االأخرى.
معني  معي�سي  مل�ستوى  االأه����ل  "انتقاء  ب��ال��ق��ول:  و���س��رح��ت 

الأط��ف��ال��ه��م ب��ال��ت��اأك��ي��د ���س��ي��وؤث��ر ع��ل��ى ع����دد االأط����ف����ال، ال��ذي��ن 
ع��اٍل  معي�سي  م�ستوى  توفري  ي�ستطيعوا  لكي  �سينجبونهم 
اأكرث  الوظيفية  بحياتهما  والرجل  امل��راأة  اهتمام  اأن  كما  لهم، 
بالكثري  االهتمام  على  قدرتهما  على  يوؤثر  املعقول  من حدود 
من االأطفال، وتوفري احتياجاتهم"، م�سيفة: "من جانب اآخر 
اأو وراثية، ف�سال عن اخلوف  هناك عوامل جينية  تكون  قد 
من االنف�سال، وهو ما يجعل امل��راأة حتجم عن اإجناب املزيد 

من االأطفال؛ خوفًا من عدم اال�ستمرارية".
النف�سية واالجتماعية لها دور  اأن العوامل  اإىل  ولفتت مياين 
يف  التوافق  فعدم  االإجن���اب،  معدل  انخفا�س  يف  ج��ًدا  كبري 
بالتايل  فيبداآن  الزوجني،  نف�سية  على  �سلبًا  يوؤثر  قد  االأفكار 
الريا�سة  ببمار�سة  االإجن��اب، مو�سية  بالبعد عن  التفكري  يف 
على  اأكر  قدرة  وبالتايل  اأف�سل  الأجل �سحة  م�ستمر  ب�سكل 

االإجناب.

األفكار السلبية تنعكس على القدرة اإلنجابية

الهن�ف مياين
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فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

اإن العامل يتحول ..

في بيتنا مبدع ..
 6 العمر  البالغ من  زين  �ساألت حفيدي  ليايل رم�سان،  اإحدي  يف 

�سنوات.. ماذا تريد اأن ت�سبح عندما تكرب؟
   اأجابني قائال دون تردد: اأرغب اأن اأكون مهند�س ف�ساء، ف�ساألته 
اأ�سلح مركبات  فقال: حتى  اإجابته مفاجاأة يل.  كانت  ملاذا؟ حيث 
و�سغف  مب�سوؤولية  ويتحدث  جــاًدا  وكان  الف�سائية،  جالل  رامز 

واهتمام لتحقيق حلمه. 
اأيام طفولة ابنتي     واأعــود بالذاكرة اإىل الــوراء �سنوات عديدة 
وطلبت  لنا،  جــارة  بهما  ا�ستنجدت  عندما  ــاد،  زي وابني  خلود، 
وحاول  �سدرها،  يف  �سديد  اأمل  من  ت�سكو  لأنها  م�ساعدتها  منهما 
الل�سيق  امل�ست�سفي  اإىل  م�ساعدتها ولكن ل جدوى. فاجتها فورا 
معهما  فــورا  الطبيب  فــاأتــى  باحلكاية،  طبيًبا  واأخـــربا  مبنزلنا 
وحاول اإنقاذ ال�سيدة من اأزمة قلبية حادة، ولكنها كانت قد اأ�سلمت 

الروح اإىل بارئها. 
   وعند �سوؤالهما كيف عرفتما ب�سرورة ا�ستدعاء الطبيب؟ قال : 

باأنهما �ساهدا حالة مماثلة يف م�سل�سل تلفزيوين. 
   وق�سة اأخرى قراأتها من خالل بحث للدكتور اآ�سترييون اأفوكادو 

الخت�سا�سي والباحث النف�سي مبباريات الألعاب الإلكرتونية.
   كان طفل ل يتجاوز العا�سرة من عمره يرافق جدته يف ال�سيارة، 
ال�سيارة  وانطلقت  القيادة،  على  قدرتها  ال�سيدة  فقدت  وفجاأة 
حتى  الــقــيــادة  عجلة  فــــاأدار  ــك  ذل اإىل  الطفل  تنبه  هنا  م�سرعة. 
احلجارة  بع�س  اأمام  وتتوقف  العام،  الطريق  من  العربة  تخرج 
عرفت  كيف  للطفل..  ال�سرطة  �سوؤال  وعند  الطريق،  جانب  على 
األعاب الكمبيوتر،  هذا الت�سرف؟ قال: لقد تعلمت ذلك من ع�ساة 

واعتقدت اأنها لعبة من جدتي.
   يف املا�سي كان مفهوم الإبداع والذكاء يت�سف باجلنون، ولكن 
اأنه  اإىل غري رجعة، واأ�سبح يعرف على  املفهوم  اليوم تغري هذا 
مهارة اجتماعية مكت�سبة تاأتي باخلربة والتجربة. حيث  اإن اأحد 
الكمبيوتر  ومباريات  األعاب  واخلــربات،  للتجارب  امل�سادر  اأهم 
ر�سائل ومناذج  التي حتمل  الوالدين،  وباإ�سراف  بعناية  املنتقاة 
وعـــرب ومــفــاهــيــم ذات قــيــمــة، كــالــتــي ميــار�ــســهــا مــاليــن الأطــفــال 
وال�سباب حول العامل. اأما يف املا�سي فكان م�سدر التعلم والثقافة 
هو الكتاب والتلفزيون وال�سينما وامل�سل�سالت وبع�س الن�ساطات 

الطالبية يف املدار�س.  
   يقول الدكتور اأ�سترييون: اإن األعاب ومباريات الكمبيوتر جتعل 
الطفل يفعل اأ�سياء مل يكن يق�سدها اأو يفعلها وحتفز الطفل على 
احل�سول على النقاط والهدايا وال�سارات وجتعله ميار�س اللعبة 

حتت �سغوط الوقت التي ت�سكل حتديا بالن�سبة له . 
للدرا�سة  والعزمية  بالقوة  الأطــفــال  متد  الألــعــاب  هــذه  اأن  كما     
والتعلم لتح،قيق النجاح تلو الآخر، وبع�سها يزرع وازعا وحافزا 
لدى الطفل على اأنه الوحيد الذي �سينت�سر وينقذ العامل. واأي�سا 
جتعله يت�سيد ويقتن�س الفر�س لتحقيق ك�سب مادي اأو معنوي . 
اإىل  وتدفعه  الطفل  ت�ساعد  الكمبيوترية  واملباريات  الألــعــاب     
بع�سها  اإن  حيث  والنجاح؛  الفوز  لتحقيق  املتعددة  املــحــاولت 
�سمم من اأجل هذا الغر�س، وهو هدف تربوي نبيل، حيث يجد 
الطفل الفر�سة تلو الأخرى حلل املع�سلة بطرق متعددة. ويف كل 
ذلك  وغري  امل�سكالت،  حلل  جديدة  وطرقا  اأفكارا  منها  يتعلم  مرة 

الكثري.
   واأخريا.. اأرى اأن الكثري من الألعاب �سممت كي تكون و�سيلة 
للنجاح من خالل الف�سل عدة مرات ، ول يوجد من يوبخ الطفل اأو 
اأخرى،  الكرة واملحاولة مرة  ينه�س ويعيد  لف�سله، ولكنه  يلومه 
التعلم لي�س رحلة طويلة م�سارها واحد  اأن  وجتعل الطفل يدرك 

ومت�سل. ولكن الواقع اأن طرقها متعددة ومتعرجة و�سعبة .  

زين اأمن 

زيارة مثمرة للوفد السعودي إلى لندن

اهتمام بريطاني بفرص االستثمار الصناعي والتعديني في المملكة

الريا�ض - البالد
فر�س  لتعزيز  الن�سطة؛  خطواتها  اململكة  توا�سل 
ال�ستثمارات العاملية، ومتكينها يف خمتلف القطاعات. 
ويف هذا الإطار عقد وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية، 
لــقــاءات مــع ال�سركات  اإبــراهــيــم اخلــريــف  بــن  بــنــدر 
الر�سمية  زيــارتــه  خــالل  بريطانيا،  يف  وامل�ستثمرين 
مظلة  حتت  الـــوزارة  تنظمها  التي  املتحدة،  للمملكة 
ل�ستعرا�س  وذلــك  ال�سعودية"  يف  "ا�ستثمر  برنامج 
والتعدين  ال�سناعة  قطاعي  يف  ال�ستثمارية  الفر�س 
والتعريف مبناف�ستي "اأم الدمار" و"حمدد" التعدينية 
، و�ـــســـط اهــتــمــام بــريــطــاين بـــهـــذه الــفــر�ــس ومنــو 

ال�ستثمارات يف اململكة العربية ال�سعودية. 
 وخالل اللقاء، �سارك عدد من �سركات التعدين ق�س�س 
املقومات  واأبــرز  اململكة،  يف  ال�ستثمار  يف  جناحها 

التي �سهلت الرحلة ال�ستثمارية لهم، ومت ا�ستعرا�س 
التي جتعل  القوية  التحتية  الهائلة والبنية  الإمكانات 
يف  ال�ستثمارية  البيئات  اأف�سل  من  واحــدة  اململكة 
ــتــزام مببادئ  الل مــن خــالل  بــالــعــامل،  التعدين  قــطــاع 
يف  عليه  املن�سو�س  النحو  على  والمتثال  ال�سفافية 
الوزارة  دعت  كما  اجلديد،  التعديني  ال�ستثمار  نظام 
اململكة  تعقده  الذي  الدويل  التعدين  ملوؤمتر  احل�سور 

�سنوًيا يف مدينة الريا�س.
  اأيــ�ــســا الــتــقــى الــوزيــر بــنــدر اخلــريــف مــع كوا�سي 
الأعمال  ل�سوؤون  الربيطاين  الدولة  وزيــر  كوارتنج، 
اللقاء  وركـــز  ال�سناعية.  وال�سرتاتيجية  والــطــاقــة 
الــــذي حــ�ــســره عـــدد مــن روؤ�ـــســـاء قــطــاعــات منظومة 
بن  امل�سرتكة  املو�سوعات  على  والتعدين،  ال�سناعة 
البلدين والفر�س ال�ستثمارية والتاأكيد على ا�ستمرار 

التعاون.
الوزير اخلريف بالأمري خالد بن بندر بن  التقى   كما 
اململكة  لدى  ال�سعودية  �سفري  العزيز،  عبد  بن  �سلطان 
املتحدة، حيث جرى خالل اللقاء بحث ومناق�سة اأبرز 
م�ستجدات التعاون القت�سادي بن اململكتن، وتاأكيد 
 2030 روؤيتها  حتقيق  على  وعزمها  ال�سعودية  جهود 
م�ستوى  رفــع  وفر�س  القت�سادية  القاعدة  وتنويع 
والتعدين،  ال�سناعة  قطاعي  يف  والتن�سيق  التعاون 
التعدينية  الــرثوات  ا�ستغالل  اململكة  ت�ستهدف  حيث 
يقدر  الذي  كالفو�سفات  تريليون دولر،  بـ1.3  املقدرة 
دولر،  مليار  بــــ229  والــذهــب  دولر،  مليار  بــــ321 
والنحا�س بـ222 مليار دولر، بالإ�سافة للزنك بـ 138 
التحتية  والبنية  الكامل  الدعم  وتقدمي  دولر،  مليار 

املتينة التي ت�سمن ال�ستدامة.

الدمام- البالد
لتحقيق   2030 اململكة  روؤيـــة  م�ستهدفات  مــع  متا�سيًا 
اقت�ساد مزدهر، توا�سل هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية 
تعزيز ح�سور املنتجات الوطنية يف الأ�سواق اخلارجية، 
ودعم دور ريادة الأعمال وتوفري فر�سها يف هذا املجال، 
للخارج،  والت�سدير  املحلي  الإنتاج  حتّديات  ومعاجلة 
يف ظل املزايا التي يوفرها "�سنع يف ال�سعودية" واآلية 

ومتطلبات الن�سمام اإليه.
 وترجمة لذلك، �ساركت هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية 
"ن�سنع  ملتقى  يف  مــوؤخــرا  ال�سعودية"  "ال�سادرات 
اخلا�س  ر"  لُن�سِدّ "ن�سنع  �سعار  حتــت  ال�ستدامة"، 
بتنمية امل�سروعات الوطنية الذي اأُقيم يف مقر "�سندوق 
املدينة  يف  التنموي"  العزيز  عبد  بــن  �سلطان  الأمـــري 
ال�سناعة  وزير  نائب  برعاية  بالدمام،  الأوىل  ال�سناعية 
والرثوة املعدنية املهند�س اأ�سامة بن عبد العزيز الزامل، 

ومب�ساركة رّواد اأعمال امل�سروعات ال�سناعية.
و�سهد امللتقى جل�سات حوارية ملمثلي اجلهات ال�سناعية 
اختيار  اإىل  اإ�سافة  الأعمال،  ورائدات  ورّواد  احلكومية 
التي  اململكة،  يف  الريادية  ال�سناعية  امل�سروعات  اأبــرز 
"التغليف  اأبرزها  امللتقى،  خالل  عمل  ور�س  يف  �ساركت 
والتعبئة"، و"الأكواب الفخارية من اأيدينا اإىل مقاهينا"، 
و"اعتماد وت�سدير ُبن القهوة كرثوة حملية"، بهدف نقل 
اخلربات التي اكت�سبها من�سوبو هذه امل�سروعات للفئات 

املُ�ستفيدة من �سباب و�سابات الأعمال.
"برنامج  لـ  العام  املدير  �سارك  امللتقى،  فعاليات  و�سمن   
�سنع يف ال�سعودية" في�سل املغلوث يف جل�سة حوارية 
واملُناف�سة  للت�سدير  املحلية  املُنتجات  "تطوير  بعنوان: 
الأعــمــال  رواد  ودور  لأهــمــيــة  فــيــهــا  ــطــرق  وت عامليًا"، 
تناف�سيته  وتــعــزيــز  املحلي  املنتج  قـــدرات  تطوير  يف 

الت�سديرية.
ال�سعودية،  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  ال�سياق، ك�سفت   يف 

اأبريل  �سهر  خالل  للمملكة  ال�سلعية  ال�سادرات  قيمة  اأن 
 69.252( مقابل  مليونًا(،   137.119( بلغت  املا�سي 
بارتفاع  2021م،  عــام  اأبــريــل  �سهر  خــالل  ريــال(  مليون 

مقداره )67.867 مليون ريال( وبن�سبة 98.0 %.
غري  ال�سادرات  قيمة  بلغت  فقد  الن�سرة  لنتائج  ووفقًا   
مقابل  ريــال،  مليار   27 من  اأكــرث  اأبريل  خالل  البرتولية 
ع�سرين مليارا، خالل ال�سهر ذاته لعام 2021م، بارتفاع 

جتاوز 3.7 مليار ريال، وبن�سبة 36.6 %.

الريا�ض - البالد
 اأكد حمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة املهند�س 

نقل  اأهــداف  اأهــم  اأن  الكرمي،  العبد  الله  عبد 
اأ�سول املوؤ�س�سة واخت�سا�سها اإىل "�سركة 

لــ�ــســنــدوق  املــمــلــوكــة  املياه"  حــلــول 
ـــة، هــو  ـــام ـــع ـــتـــثـــمـــارات ال ال�ـــس

القت�ساد  يف  الفائدة  تعظيم 
املــحــلــي، ويــعــد خــطــوة مهمة 
لل�سركة  الــعــام  لــلــطــرح  متــهــد 
واإدراجها يف �سوق املال خالل 
لفتا  قادمة،  �سنوات   5 اإىل   3
يعود  الإدراج   قـــرار  اأن  اإىل 

للمالك "�سندوق ال�ستثمارات العامة".
 وقال: اإن حتلية املياه وامل�ساريع الكربى التي تبنى يف 
اململكة تعادل ما يفوق ن�سف ما يبنى من اأ�سول 
مو�سحا  ــعــامل،  ال يف  البحر  مــيــاه  حتلية 
وانــتــ�ــســارهــا على  الــ�ــســركــة  تــوجــه  اأن 
امل�ستوى العاملي هو قيد الدرا�سة من 
حلول  �سركة  اإدارة  جمل�س  خــالل 
تو�سعا  اأكــرث  اأدوار  لإيجاد  املياه، 
ريــادة  اإىل  يقود  مبا  امل�ستقبل  يف 

عاملية لل�سركة.
الأ�سول،  لنقل  الزمني  الإطار  وعن 
هناك  �ستكون  اإنــه  الكرمي:  العبد  قــال 
الأ�ــســ�ــس  �ست�سع  توجيهية  جلــنــة 

�سيقوم  فيما  الأ�سول،  لنقل  املنا�سبة  والآليات  واملعايري 
واملايل  الفني  بالتقييم  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 

والــقــانــوين لــالأ�ــســول، و�ــســيــكــون هــنــاك اتــفــاق بيع 
مبينا  الأ�سول،  نقل  ثم  ومن  املياه  ملنتجات  جتاري 

اأن اخلطة على مدى 18 اإىل 36 �سهرًا لكتمال نقل 
بح�سب   ، �سندوق  اإىل  اجلـــدوى  ذات  الأ�ــســول 

ت�سريح لـ"العربية".
جل�سته  يف  قــرر  قــد  ــــوزراء  ال جمل�س  وكـــان   

بتخ�سي�س  العمل  اإيقاف  املا�سي،  الثالثاء 
املــاحلــة،  املــيــاه  لتحلية  الــعــامــة  املوؤ�س�سة 

وبــذلــك تــتــم املــوافــقــة عــلــى نــقــل اأ�ــســول 
التابعة  املياه  اإىل �سركة حلول  املوؤ�س�سة 

ل�سندوق ال�ستثمارات العامة. 

الثروة المعدنية
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جلنة  رئي�س  املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة  وزيــر  اأعلن   
اإبراهيم  اللقاحات والأدوية احليوية بندر بن  �سناعة 
يف  ال�ستثمارية  الفر�س  من  عــدد  طــرح  عن  اخلريف 
اللقاحات والأدوية احليوية بقيمة 3.4 مليار  �سناعة 
اإىل  الــهــادفــة  اململكة  لتوجهات  حتقيًقا  وذلــك  دولر، 
ال�سعودية  وجعل  وال�سحي،  الدوائي  الأمــن  حتقيق 

مركًزا مهًما لهذه ال�سناعة الواعدة.
القطاعات  اأن  املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة  وزير  واأكد   
قيمتها  تتجاوز  التي  عام،  ب�سكل  امل�ستهدفة  الدوائية 
خم�سة مليارات دولر، �سرتكز الأوىل منها على توطن 
وتخفي�س  والأن�سولن،  والبالزما  اللقاحات  تقنيات 
التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي ت�ستورد يف 
اللقاحات ومنتجات الأدوية  الوقت احلايل 100% من 
الأدويـــة  قطاع  فيه  ينمو  الــذي  الــوقــت  يف  احلــيــويــة، 

احليوية بن�سبة �سنوية تقدر بـ %17.
 و�سرتكز املرحلة الثانية على توطن تقنيات العالجات 
املناعية وال�سرطانية، حيث يقدر حجم القطاع احليوي 
باأكرث من ملياري دولر �سنوًيا، ميثل منها الأن�سولن 

ما يقارب 340 مليون دولر.

 36.6 % ارتفاعا في الصادرات غير النفطية 

توقع إدراج شركة "حلول المياه".. العبد الكريم:

دعم استدامة روّاد األعمال في اإلنتاج والتصدير

 السعودية تتجاوز نصف مشاريع التحلية في العالم 

ربط الفوترة الضريبية 
لإليرادات المليارية

الريا�ض - البالد
ـــزكـــاة والــ�ــســريــبــة  ـــدر حمــافــظ هــيــئــة ال  اأ�ـــس
ــرة  ــوت ــف ــحــة ال ــالئ ــعــن ل واجلــــمــــارك اخلــا�ــس
الإلكرتونية الذين تتجاوز اإيراداتهم ال�سنوية 
اخلا�سعة ل�سريبة القيمة امل�سافة لعام 2021 
الفوترة  اأنظمة  ربــط  ريـــال  مــلــيــارات  ثــالثــة   ،
الفواتري  واإر�ــســال  بهم  اخلا�سة  الإلكرتونية 
ــة  ــي ــكــرتون الإلـــكـــرتونـــيـــة والإ�ــــســــعــــارات الإل
اأوىل  –كمرحلة  الهيئة  مع  بياناتهم  وم�ساركة 
اأنظمة  مع  الإلكرتونية  الفوترة  اأنظمة  لربط 
 ،2023 يناير   1 مــن  اعــتــبــارًا  وذلــك  الهيئة– 

وحتى موعد اأق�ساه 30 يونيو 2023. 
املخولة  ال�سالحيات  على  بناًء  القرار  وجاء    
ملحافظ الهيئة نظاًما وبناًء على الفقرة )اأ( من 
املادة ال�ساد�سة من لئحة الفوترة الإلكرتونية، 
ال�سوابط  على  املوافقة  جــرت  اأن  بعد  ــك  وذل
والــقــواعــد  الفنية  واملــوا�ــســفــات  واملتطلبات 
الإجرائية الالزمة لتنفيذ اأحكام لئحة الفوترة 

الإلكرتونية.
باإخطار  الهيئة  تقوم  اأن  الــقــرار  ت�سمن  كما    
املــعــايــري  عليهم  تنطبق  الــذيــن  الأ�ــســخــا�ــس 
و�سائل  با�ستخدام  الــقــرار  هــذا  يف  ــــواردة  ال
املــدة  خــالل  الهيئة  لــدى  املعتمدة  الــتــوا�ــســل 

الزمنية املحددة لذلك. 

برنت يتجاوز 113 دوالرًا

عوا�صم - وكاالت
الأ�سبوع   تعامالت  بنهاية  باأكرث من %3  ارتفاًعا جديًدا  النفط  اأ�سعار  �سهدت 
مدعومة بزيادة الطلب العاملي، و�سط ا�ستقرار اأ�سبوعي يف اأ�سعار برنت، مع 
ا�ستمرار خماوف من اأن ارتفاع اأ�سعار الفائدة قد يدفع القت�ساد العاملي اإىل 

الركود.
وارتفعت العقود الآجلة خلام برنت 3.07 دولر اأو 2.8% اإىل 113.12 دولر 
للربميل، بينما �سعدت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 

3.35 دولر اأو 3.2% اإىل 107.62 دولر للربميل.
عند  الإطــالق  على  م�ستوياتها  اأعلى  من  العام  هــذا  النفط  اأ�سعار  واقرتبت 
حاجز 147 دولًرا الذي بلغته عام 2008، يف الوقت الذي ت�سببت فيه الأزمة 
الرو�سية - الأوكرانية يف تفاقم نق�س الإمدادات فيما يتعافى فيه الطلب من 

اآثار اجلائحة.
املتوقع  ومن  احلايل،  يونيو  بل�س" نهاية  جمموعة" اأوبك  اأع�ساء  ويجتمع 
اإنتاج  زيــادات طفيفة يف  لت�سريع وترية  �سابقة  اللتزام بخطة  على  التفاق 

النفط يف يوليو واأغ�سط�س القادمن.
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المليشيات تستهدف حقول الغاز

الصدر يحذر من استغالل أتباعه سياسيا
بغداد - البالد 

ي�ستمر ق�سف امللي�سيا امل�سلحة التابعة لإيران، 

�سريح  ا�ستهداف  يف  بالعراق،  الغاز  حلقول 

لتدمري ثروات البالد، حيث ا�ستهدف �ساروخ 

ع�سبًيا  حقاًل  الــتــوايل-  على  الثالث  -لليوم 

بجوار موقع للغاز يف كورمور يف ال�سليمانية 

�سرق اإقليم كرد�ستان �سمال العراق، بينما اأفاد 

م�سدر اأمني، اأم�س )ال�سبت(، اأن العمليات يف 

من�ساأة الغاز مل تتاأثر بالهجوم.

�سل�سلة  عقب  ال�ساروخية  الهجمات  وتــاأتــي 

اأربيل وغريها من مناطق الإقليم  هجمات يف 

كتائب  اتهمت  �سواريخ،  اأو  م�سرية  بطائرات 

مت  فيما  بع�سها،  بارتكاب  العراق  الله  حــزب 

ا�ستهدف حقل كورمور الغازي يوم اخلمي�س 

اأن  دون  �ساروخي  بهجوم  املا�سي  واجلمعة 

مادية،  اأ�ــســرار  اأو  �سحايا  وقــوع  اإىل  ــوؤدي  ي

طبًقا مل�سادر اأمنية وحملية. ويقع هذا احلقل 

كــركــوك  مــديــنــتــي  بــن  جــمــجــمــال  منطقة  يف 

يتمتع  الذي  كرد�ستان  اإقليم  يف  وال�سليمانية 

نقيب  برتبة  ذكر �سابط  ما  ذاتــي، وفق  بحكم 

يف قوات الأ�ساي�س الكردية التابعة لالإقليم.

اإقليم  يف  املحروقات  لإنتاج  مواقع  ت�سلم  ومل 

�ساروخية  بقذائف  ال�ستهداف  من  كرد�ستان 

خالل الفرتة املا�سية، حيث وقع اأول ا�ستهداف 

اآخر يف مايو  اأبريل، حلقه  النوع يف  من هذا 

اأكرب  من  وهي  كاوركو�سك،  نفط  م�سفاة  طال 

امل�سايف يف املنطقة الغنية بالنفط، والواقعة 

�سمال غربي اأربيل عا�سمة كرد�ستان.

التيار  زعــيــم  حــذر  ال�سيا�سي،  اجلــانــب  ويف 

ال�سدري يف العراق مقتدى ال�سدر، خ�سومه 

اأو  منا�سريه  جــذب  اأو  اإغـــراء  حمـــاولت  مــن 

احلكومة  اإىل  ل�سمهم  وزرائـــــه  اأو  اأتــبــاعــه 

الأوراق  خلط  اأن  فبعد  املــرتــقــبــة،  اجلــديــدة 

ال�ساحة  تاركن  الربملان،  من  نوابه  با�ستقالة 

حتالف  )ي�سم  التن�سيقي  الإطـــار  نــواب  اإىل 

لإيران  املوالن  املالكي  نوري  وائتالف  الفتح 

وغــريهــمــا( الــذيــن ارتــفــع عــددهــم جـــراء تلك 

العراقي،  حممد  �سالح  عرب  حــذر  ال�ستقالة، 

"اخلبيثة".  املــحــاولت  تلك  مــن  منه،  املــقــرب 

بــرد  هـــدد  "تويرت"،  عــلــى  نــ�ــســر  ــان  ــي ب ويف 

مب�ساعيه  الإطـــار  م�سى  حــال  يف  متوقع  غري 

يف  العراقية،  احلكومة  لت�سكيل  هذه  اخلبيثة 

لل�سدر.  املوالن  اأحد  توزير  اإىل  رمبا  اإ�سارة 

بـ"وزير  نف�سه  عن  يعرف  الــذي  �سالح،  وقــال 

حتاول  ال�سيا�سية  الكتل  بع�س  "اإن  ال�سد": 

اأو  من�سق  اأو  التيار  من  �سدري  بوزير  الــزج 

مطرود اأو متعاطف يف احلكومة التي يريدون 

ت�سكيلها"، اإل اأنه اعترب اأن تلك املحاولة ما هي 

جهة،  من  ال�سدري  ال�سارع  لإ�سكات  �سعي  اإل 

واتهامه بامل�ساركة يف حكومة الف�ساد من جهة 

الوقح  الفعل  هــذا  عــواقــب  مــن  منبًها  اأخـــرى، 

الذي يوهم النا�س بغري احلقيقة.

يتاألف  الــذي  التن�سيقي  الإطــار  حتالف  وكــان 

ا�ستحوذ  لإيـــران،  موالية  �سيعية  اأحــزاب  من 

نــواب  مقاعد  غالبية  على  املا�سي  اخلمي�س 

من  جماعًيا  ا�ستقالوا  الذين  ال�سدرية  الكتلة 

الربملان العراقي، ما اأتاح له ت�سكيل احلكومة 

املقبلة، بعد اأ�سهر من التعرث، فقد اأدى 64 من 

املجل�س  رئي�س  اأمـــام  الق�سم  الــبــدلء  الــنــواب 

اآخـــرون،  ت�سعة  تغّيب  فيما  جماعي،  ب�سكل 

 73 عددهم  البالغ  ال�سدر  نــواب  قــّدم  اأن  بعد 

يف  يونيو   12 يف  جماعًيا  ا�ستقالتهم  نائًبا، 

خ�سم اأزمة �سيا�سية متوا�سلة منذ النتخابات 

العا�سر من  التي جرت يف  املبكرة  الت�سريعية 

اأكتوبر 2021.

40 من مقاعد التيار  وبهذا ح�سل الإطار على 

الــتــي �سدرت  الأرقــــام  بــنــاء على  الــ�ــســدري، 

عدد  بالتايل  وزاد  النتخابات،  مفو�سية  عن 

الأكــرب  القوة  جعله  ما   130 نحو  اإىل  نوابه 

داخل الربملان، واأتاح له تعين رئي�س للوزراء 

برملانية  كتل  مع  بالتحالف  وت�سكيل احلكومة 

ول  غام�سًا،  يــزال  ل  امل�سهد  اأن  غري  اأخـــرى، 

اأن تــعــرثت  ــيء مــ�ــســمــونــا، ل�ــســيــمــا بــعــد  ــس �

انتخاب  على  توافق  اإىل  التو�سل  جمهودات 

على  حكومة  ت�سكيل  اأو  للجمهورية  رئي�س 

مدى الأ�سهر الثمانية املا�سية.

انتهاكات حوثية بحق النساء في السجون

ترحيب حكومي ليبي بالتفاوض إلنهاء االنقسام

1700 امرأة معتقلة خلف القضبان

توافق على مسار االنتخابات

عدن - البالد  

املجتمع  فئات  جميع  احلوثية  اجلرائم  تطال 

الالئي  والن�ساء؛  الأطفال  ذلك  يف  مبا  اليمني، 

املعتقالت  ا  خ�سو�سً العذاب،  من  �سنوًفا  لقن 

حقوقيون  ك�سفت  اإذ  الإرهابية؛  امللي�سيا  لدى 

امـــراأة   1714 اعتقلت  احلــوثــي  ميلي�سيا  اأن 

 ،2022 حتى   2014 مــن  الــفــرتة  خــالل  مينية 

املعتقالت  الن�ساء  جميع  عن  بالإفراج  مطالبن 

واملحتجزات  وال�سرية  الر�سمية  ال�سجون  يف 

والأمــن  اجلنائي  والبحث  ال�سرطة  اأق�سام  يف 

بــ�ــســنــعــاء وذمـــــار وقــلــعــة رداع،  الــ�ــســيــا�ــســي 

والإفـــ�ـــســـاح عـــن اأمـــاكـــن الــنــ�ــســاء املــعــتــقــالت 

فورًا، ووقف  ق�سًرا والإفراج عنهن  واملخفيات 

ــات الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع  كــافــة ممــار�ــس

الجتماعي �سد املراأة.

ودعا احلقوقيون خالل ندوة، نظمتها الرابطة 

الإن�سانية للحقوق على هام�س انعقاد الدورة الـ 

50 ملجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف، املجتمع 

لإطالق  ميلي�سيا احلوثي  على  لل�سغط  الدويل 

دون  فوًرا  واملخفيات  املعتقالت  الن�ساء  �سراح 

بحق  النتهاكات  كافة  ووقــف  �ــســرط،  اأو  قيد 

قائمة  الن�ساء، واإدراج ميلي�سيا احلوثي �سمن 

جرائم  بارتكاب  لتورطها  الإرهابية  املنظمات 

وانتهاكات ج�سيمة �سد الن�ساء والأطفال، فيما 

اأو�سحت رئي�سة حتالف ن�ساء من اأجل ال�سالم 

يف اليمن نورا اجلروي، اأن عدد املعتقالت يف 

�سجون امليلي�سيا احلوثية 1714 امراأة، بينهن 

504 معتقالت يف ال�سجن املركزي يف �سنعاء، 

و291 اإخفاء ق�سرًيا يف �سجون �سرية.

ولفتت اإىل اأن امليلي�سيا احلوثية اأ�سدرت 193 

التج�س�س  بتهم  الن�ساء  قانوين �سد  حكًما غري 

و�سبكات الدعارة واحلرب الناعمة، منوهة اإىل 

من  الن�ساء  املعتقالت  �سد  امليلي�سيا  ممار�سات 

بالع�سي،  وال�سرب  اجل�سدي  التعذيب  خــالل 

الكهربائي،  وال�سعق  الكهربائية،  والأ�ــســالك 

واإيقاف التنف�س باخلنق، والإهانة، والتعذيب 

على  والإجــبــار  وال�سفع،  والتحقري،  اللفظي 

العرتاف بتهم مل ترتكب.

وتــتــعــدد النــتــهــاكــات احلــوثــيــة بــحــق املــــراأة؛ 

والعتداء  والتعذيب،  والختطاف  القتل  منها 

اإ�سافة  عليهن،  واجلن�سي  واجل�سدي  اللفظي 

اإىل حرمانهن من التوا�سل مع ذويهن لإبالغهم 

وعدم  للمختطفات  وذلك  لالحتجاز،  بتعر�سهن 

كبرية،  مالية  مبالغ  دفع  بعد  اإل  عنهن  الإفــراج 

اأي  يف  امل�ساركة  بعدم  عليهن  التعهدات  واأخــذ 

لعتقال  امليلي�سيا  تلجاأ  كما  مطلبية،  فعالية 

الأحيان،  بع�س  يف  عنهن  بــدًل  الن�ساء  اأقــارب 

لبع�س  "الدعارة  تهم  تلفيق  اإىل  تعمد  اأنها  كما 

املعتقالت بهدف عزلهن عن املجتمع واإطالة اأمد 

ملعتقالت  �سابقة  �سهادات  واأكدت  احتجازهن". 

ارتــكــاب  احلــوثــي  ملي�سيا  وزنـــازيـــن  بــاأقــبــيــة 

امليلي�سيا انتهاكات بحق ال�سجينات يف املناطق 

اخلا�سعة ل�سيطرتها.

طرابل�س - البالد   

مت�سي الأزمة الليبية ما بن مد وجذر، فالربغم من مت�سك كل من 

حكومة  رئي�س  رحب  النق�سام،  وا�ستمرار  بال�سلطة،  احلكومتن 

ورئي�س  الدبيبة،  احلميد  عبد  وليتها  املنتهية  الوطنية  الوحدة 

الأمريكي  بالبيان  با�ساغا،  فتحي  الربملان  من  املكلفة  احلكومة 

الأوروبي امل�سرتك الذي دعا لتكوين حكومة ليبية موحدة قادرة 

على احلكم واإجراء النتخابات يف جميع اأنحاء البالد.  

اإن�ساء موؤ�س�سات موازية  الغربي على رف�سه  البيان  �سدد  وبينما 

ليبيا، يف ما ي�سبه النتقاد  ال�سلطة بالقوة يف  اأو ال�ستيالء على 

ال�سمني للدبيبة وبا�ساغا على ال�سواء، رحب الرجالن به؛ اإذ قال 

من  واملدعومة  املنتخبة  احلكومة  تلك  رئي�س  "ب�سفتي  با�ساغا: 

قبل جمل�سي النواب والدولة اأتطلع اإىل العمل جنًبا اإىل جنب مع 

ليبيا  بناء  لإعــادة  والأفارقة  العرب  اأ�سدقائنا  وجميع  الدول  تلك 

اأقرب الآجال"، فيما اعترب  اإىل النتخابات الوطنية يف  وقيادتها 

الراف�س  موقفه  مع  ين�سجم  امل�سرتك  الــدويل  البيان  اأن  الدبيبة 

اأج�سام  اأي  خلق  اأو  بالقوة  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  اأو  للعنف 

موازية، موؤكًدا اأنه يتوافق مع املوقف الأممي، الذي ح�سم م�ساألة 

ال�سيا�سي  التفاق  ملقررات  وفقا  الليبية،  الأطــراف  عمل  ا�ستمرار 

لقاعدة  وفــقــا  انــتــخــابــات  اإجــــراء  تنفيذ  اأهــمــيــة  على  ن�س  الـــذي 

واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  املتحدة  الوليات  وحثت  د�ستورية. 

الليبين  ال�سيا�سين  الــزعــمــاء  مــ�ــســرتك،  بــيــان  يف  وبريطانيا 

م�سار  على  والتــفــاق  املـــاأزق  لإنــهــاء  بناء  ب�سكل  التفاو�س  على 

لالنتخابات، موؤكدة رف�سها لالنق�سام احلا�سل يف البالد وتوازي 

وعقب  مت�سارعتن.  حكومتن  وجود  اإىل  اإ�سارة  يف  ال�سلطات، 

تعرث املحادثات الليبية بالقاهرة يف التو�سل اإىل توافق على عدد 

من امللفات اخلالفية، على راأ�سها �سروط الرت�سح يف النتخابات 

لقاء  عن  وليامز،  �ستيفاين  الأممــيــة  امل�ست�سارة  اأعلنت  املقبلة، 

�سيجمع بن رئي�سي الربملان عقيلة �سالح واملجل�س الأعلى للدولة 

ال�سوي�سرية،  جنيف  مدينة  يف  املقبل،  الأ�سبوع  امل�سري،  خالد 

لبحث القاعدة الد�ستورية لالنتخابات. وقالت وليامز يف تغريدة 

الدولة  وجمل�س  الربملان  رئي�سي  اإن  "تويرت":  يف  ح�سابها  على 

�سيلتقيان يومي الثالثاء والأربعاء القادمن يف مقر الأمم املتحدة 

مبدينة جنيف، من اأجل مناق�سة م�سودة الإطار الد�ستوري، موؤكدة 

مل  التي  املتبقية  امل�سائل  ب�ساأن  التوافق  باإجناز  الطرفن  التزام 

ينجح املجتمعون يف القاهرة الأ�سبوع املا�سي �سمن اإطار جلنة 

امل�سار الد�ستوري من التو�سل حلل ب�ساأنها.

حزب اهلل دمر لبنان وأفقر الشعب

الناتو: ال نهاية لحرب
أوكرانيا إال بالمفاوضات

بريوت - البالد  

انتقد البطريرك املاروين ب�سارة الراعي، 

اأن  معترًبا  ب�سدة،  اللبناين  الله  حــزب 

النا�س،  واأفقرت  لبنان  دمرت  ممار�ساته 

ظروفه  يف  وطننا  نــرتك  "لن  م�سيًفا: 

وبناته يف  اأبــنــاءه  نــرتك  ولــن  ال�سعبة، 

م�ساعبهم التي تفوق الو�سف".

وقال الراعي: "لن نرتكهم يتخبطون يف 

اأحد  باأن ل  اإميان  معاناتهم، ونحن على 

اأقوى من الله؛ ل بنفوذه ول ب�سلطته ول 

مباله ول ب�سالحه ول بكربيائه"، اإ�سارة 

وا�سحة حلزب الله املت�سلط على ال�سعب 

يف  الــبــالد  لـــرثوات  وامل�ستغل  ب�سالحه 

اأن  اإىل  الــراعــي  ولفت  امللي�سيات.  دعــم 

اجلميع يف لبنان ل ميكن اأن يطيق بعد 

ال�سيا�سية  املمار�سة  من  النوع  هذا  الآن 

التي دمرت اقت�ساد الدولة ومالها العام، 

الــوزارات  على  الرقابة  اأجهزة  وعطلت 

حالة  يف  ال�سعب  ورمـــت  والإدارات، 

"نحن يف  مــن الــفــقــر املــطــبــق. وتــابــع: 

تتمّيز  متجّردة  جديدة  قيادة  اإىل  حاجة 

بال�سوؤون  وباملعرفة  امل�سوؤولّية،  بروح 

البالد  اإنها�س  على  قــادرة  القت�سادية، 

من الأزمة القت�سادية اخلانقة، وتتميز 

بالوعي وال�سجاعة".

اإىل  حــاجــة  يف  "لبنان  اأن  اإىل  ونــــوه 

ال�ــســتــقــرار الــ�ــســيــا�ــســي كــمــدخــل حلل 

منوط  ال�ستقرار  هــذا  الأزمــــات..  هــذه 

بحكومة تتحمل كل م�سوؤولياتها ك�سلطة 

اإجرائية، واإىل رئي�س جديد للجمهورية 

"ل  بالقول:  مــردًفــا  بناًء"،  نهًجا  يطلق 

الوقت ول حالة البالد الراهنة ي�سمحان 

بــالخــتــالف حــول �سكل احلــكــومــة، ول 

النتخابات  ح�سول  حــول  بالت�ساوؤل 

الرئا�سية.. هذان ا�ستحقاقان د�ستوريان 

اإىل  م�سرًيا  حولهما"،  للخالف  جمال  ل 

اأن البالد بحاجة اإىل ال�سلطة الإجرائية 

كل  الد�ستور،  بح�سب  يتقا�سمها  التي 

رئي�س اجلمهورّية، ورئي�س جمل�س  من 

الوزراء، وجمل�س الوزراء، وبدون هذه 

ل  الثالثة  مبكوناتها  الإجرائية  ال�سلطة 

�سندوق  مع  التفاو�س  لبنان  ي�ستطيع 

الإ�ــســالحــات،  واإجــــراء  الــــدويل،  النقد 

ــاعــدات، وتــنــفــيــذ قــــرارات  وطــلــب املــ�ــس

احلــدود  تر�سيم  واإنــهــاء  الأمـــن،  جمل�س 

البحرية، وغريها من الق�سايا املهمة.

بروك�سل - البالد  

اأكد الأمن العام حللف �سمال الأطل�سي 

اأن  ــتــنــربغ،  ــتــول ـــنـــاتـــو( يــنــ�ــس �ــس )ال

طويال  �ست�ستمر  الأوكــرانــيــة  احلــرب 

طــاولــة  عــلــى  اجلــمــيــع  يجل�س  مل  اإذا 

املفاو�سات.  وكرر �ستولتنربغ التاأكيد 

الرو�سية  الأوكرانية  "احلرب  اأن  على 

�ستنتهي على طاولة املفاو�سات فقط"، 

العودة  من  مفر  ل  اأن  اإىل  اإ�ــســارة  يف 

اإىل احلوار؛ مهما طال الزمان، ومهما 

م�سريا  الطرفن،  من  اخل�سائر  بلغت 

يف  �ستعقد  الــتــي  احلــلــف  قمة  اأن  اإىل 

28 و30 يونيو اجلاري  مدريد يومي 

بالن�سبة  وحا�سمة  تاريخية،  �ستكون 

"�ستكون قمة تاريخية  للناتو. وتابع: 

 30 اجتماع  لأن  اأول،  عديدة،  لأ�سباب 

من احللفاء �سيعقد يف خ�سم اأكرب اأزمة 

احلــرب  نهاية  منذ  اأوروبـــا  يف  اأمنية 

�سنتخذ  لأننا  ثانيا،  الثانية.  العاملية 

و�سنتفق  املهمة،  القرارات  من  العديد 

اجلماعي  دفاعنا  يف  حتول  اأكــرب  على 

ويتوقع  الباردة".  احلــرب  نهاية  منذ 

اأن يــوافــق قـــادة احلــلــف الــدفــاعــي يف 

قــمــة مــدريــد عــلــى حــزمــة جــديــدة من 

امل�ساعدات ال�ساملة لأوكرانيا.

املا�سي،  الأ�سبوع  �ستولتنربغ  واأعلن 

مدريد  يف  �ستبحث  احلــلــف  دول  اأن 

اإىل  لفتا  الأوكـــراين،  الرو�سي  امللف 

اأن مو�سكو باتت ت�سكل تهديدًا لل�سالم 

وت�سطف  ــــــي.  الأوروب وال�ــســتــقــرار 

كييف  جانب  اإىل  احللف  دول  معظم 

داعمة اإياها بال�سالح والعتاد، يف حن 

�سيا�سة  اأن  من  مــرارًا  مو�سكو  حــذرت 

اأن  اإىل  منبهة  ا�ستفزازية،  هذه  الناتو 

ع�سكرة دول اأوروبا ال�سرقية لن توؤدي 

اإىل مزيد من ال�ستقرار.
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جده – رانيا الوجيه      

�صعودية ق�ص�ص جناحهن  ن�صائية  قيادات  عر�صت  ثماين 

امللهمة اأمام 100 رائدة اأعمال، يف لقاء تفاعلي ا�ست�سافته 

مدينة جدة اأم�س، بعنوان "م�سوار التغيري املهني لرائدات 

امل�سوؤولني  مــن  عــدد  ح�سور  يف  ال�سعوديات"،  الأعــمــال 

نحو  طريق  خارطة  و�سع  بهدف  احلكومية،  اجلهات  عن 

تواجه  التي  التحديات  اأبــرز  ومواجهة  املهني،  التغيري 

فائزة  من  كل  اللقاء،   خالل  وحتدثت  الأعــمــال.  �ساحبات 

نتو، وحنان عطار، والدكتورة هتون قا�سي، ولينا املعينا، 

�سمر  والــدكــتــورة  مــي حكيم،  والــدكــتــورة  الــركــي،  ورمي 

خان، و�سفانة دحالن. نظمت اللقاء موؤ�س�سة رواد التغيري 

لال�ست�سارات الأكادميية واملهنية، يف ح�سور عدد كبري من 

امل�سوؤولني ورواد ورائدات الأعمال.

التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  التازي  بدر  الدكتور  وقــال 

و�سع  اأهمية  اإىل  تطرق  اللقاء  اإن  التغيري:  رواد  ملوؤ�س�سة 

خارطة طريق كاملة لتغيري املجال املهني ودرا�سة العقبات 

اتخاذ  قبل  التحديات  اأبــرز  عن  والك�سف  عليها،  والتعرف 

قرار تغيري املجال املهني، م�سريا اىل اأن املوؤ�س�سة ما�سيه 

تغيري  ومنهجية  اآلــيــات  يف  نوعي  تغيري  اإيــجــاد  يف  قدما 

يف  الــرواد  دور  اإبــراز  اأهدافها  �سمن  ومن  املهني،  املجال 

جميع املجالت، لتمكينهم من النجاح والتاألق قي منظومة 

القت�ساد الوطني، منوها بجهود فريق التنظيم ممثلة يف 

رزانا البنوي، والدكتورة عبري بار.

بني  و�ــســل  حلقة  اإيــجــاد  اإىل  هــدف  الــلــقــاء  اأن  اإىل  ولــفــت 

والنماذج  املهني،  جمالهم  بتغيري  الراغبني  املجتمع  اأفــراد 

الن�سائية ال�سعودية الناجحة التي �سبق واأن �سقت طريقها 

لرواد  مثمر  ونقا�س  حوار  �ساحة  واإيجاد  ومتيز،  برباعة 

يف  حتول  اإحــداث  ا�ستطاعوا  الذين  ال�سعوديني  الأعمال 

واإعطاء  اجلمهور،  مع  جتاربهم  مل�ساركة  املهنية  حياتهم 

فر�سة ملن يهدف اإىل اإحداث حتول يف حياته املهنية اأو بدء 

الرائدات  به وال�ستفادة من  الأعمال اخلا�سة  رحلة ريادة 

والعرثات  التحديات  وبع�س  الناجحة  جتاربهن  و�سماع 

التي تعر�ست لهن.

املجتمع  اأفــراد  تزويد  اللقاء يف  بنجاح  �سعادته  وعرب عن 

للم�ساعدة  الالزمة  باملوارد  املــراأة  وخ�سو�سا  ال�سعودي، 

يف تطوير احلياة املهنية وامل�ساهمة يف خلق فر�س العمل 

 2030 روؤيــة  �سوء  يف  الإيجابي،  القت�سادي  والتغيري 

التي حملت ب�سائر التطوير واأحدثت نقلة كبرية يف جميع 

من  عليها  ترتكز  مبــا  الأ�ــســعــدة،  جميع  وعلى  القطاعات 

مبادرات وبرامج وم�ساريع حيوية.

المسرح العربي
يواصل عروضه المسرحية 

جدة ـ البالد                  

"�سيتي  فعاليات  مبنطقة  العربي  امل�سرح  وا�ــســل 

اأم�س،  امل�سرحية   عرو�سه  جــدة  مو�سم  يف  ووك" 

وذلــك  النا�س"،  بع�س  "بخ�سو�س  م�سرحية  عــرب 

اأوىل عرو�سها  انطلقت  التي  الفنية،  فعالياته  �سمن 

وتــدور  املقبل.  يوليو   2 حتى  وت�ستمر  ؛  مــوؤخــرا 

اجتماعي،  كــومــيــدي  قــالــب  يف  امل�سرحية  اأحــــداث 

ي�ستعر�س من خاللها الفنان نا�سر الق�سبي، ونخبة 

اليومية  احلياة  من  متناق�سة  �سورًا  النجوم،  من 

وت�سهد  م�سوق.  كوميدي  بقالب  املختلفة  بتحدياتها 

لل�سعبية  نظرًا  كبريًا؛  جماهرييًا  اإقــبــاًل  امل�سرحية 

الكبرية التي يتمتع بها اأبطال امل�سرحية، ومو�سوع 

وفــكــرة املــ�ــســرحــيــة، والــتــعــاطــي الجــتــمــاعــي معها 

اجلمهور  تفاعل  حيث  �ساخر،  كوميدي  باأ�سلوب 

تعليقات  مع  و�سفق  كــثــريًا،  وابت�سم  كبري،  ب�سكل 

وردود فعل اأبطال العمل املميزين. كما �سجل امل�سرح 

العربي يف مو�سم جدة تناف�سًا فنيًا فريدًا من نوعه 

لتقدمي  والعربية  اخلليجية  الكوميديا  جنــوم  بني 

اجلمهور  رغبات  تلبي  التي  الأعــمــال  من  جمموعة 

وت�سبع ذائقتهم الفنية.

»كتاب المدينة« يستقطب عشاق التاريخ واألدب
 املدينة املنورة ـ حممد قا�سم                      

املنورة  املدينة  ملعر�س  الثقافية  الفعاليات  حظيت 

التاريخ  حمبي  من  وا�سع  بح�سوٍر   2022 للكتاب 

�سمن  ــك  وذل واملــعــرفــة،  والثقافة  والأدب  وال�سعر 

مبركز  املقام  للمعر�س  امل�ساحب  الثقايف  الربنامج 

امللك �سلمان الدويل للمعار�س واملوؤمترات باملدينة 

املنورة.

تــاريــخ  لــلــكــاتــب يف  نـــدوة علمية  املــعــر�ــس  ونــظــم 

اأنــه  فيها  اأكــد  التي  املو�سى،  �سلطان  احلــ�ــســارات، 

ـــدار كــتــاب جــديــد يــعــّرف بــاحلــ�ــســارة  بــ�ــســدد اإ�ـــس

الــ�ــســعــوديــة، حــيــث تـــنـــاول يف نـــدوتـــه )تـــاريـــخ 

ومعتقدات( عامل الأ�ساطري، م�سريًا اإىل اأن كل الآثار 

املوجودة اليوم قامت على اأ�سا�س اأ�سطوري، ولول 

الأ�ساطري القدمية ملا وجدت الأهرامات واأبو الهول، 

وباملثل احِلجر يف العال وغريها من اآثار العامل، كما 

جنم  اأحياها  �سعرية  اأم�سية  تنظيم  املعر�س  �سهد 

اإىل  بالإ�سافة  الفريدي،  عبدالعزيز  املليون(  )�ساعر 

حكاية  الأوىل"  تناولت  حــواريــتــني،  نــدوتــني  عقد 

فوازير املدينة" ا�ستذكر فيها موؤلف الأنا�سيد �سعود 

الدغي�سم  عهود  الفوازير  برامج  وجنمة  عبدالغني 

ذكريات وحكايا فوازير رم�سان التي كان لها اأثرها 

وما  باأنا�سيدها،  ومتــيــزت  والجتماعي،  الثقايف 

بداية  اأن  وذكــروا  ممتعة،  واألغاز  معاٍن  من  حتمله 

�سنة،   55 قبل  كانت  اململكة  يف  الــفــوازيــر  بــرامــج 

عبدالله  الدكتور  حتــدث  الثانية  الــنــدوة  يف  بينما 

املــنــورة  باملدينة  الأدبــــي  الــنــادي  رئي�س  ع�سيالن 

الــدكــتــور حممود  املــــوؤرخ  مــع  ذكــريــاتــه  عــن  �سابقا 

�ساكر. كما تخللت الفعاليات ور�س العمل عن حكاية 

ال�سعرية  والكتابة  الق�سة  وبناء  والإنــ�ــســان  الفن 

لالأطفال  وق�سة  لالأطفال  الق�س�س  قــراءة  وكيفية 

". يف حني قدم  " زوزو تبحث عن الــدودة  بعنوان 

الثاين،  ممثلو م�سرحية ) كايف( عر�سهم امل�سرحي 

�سامي  واإخــــراج  احلــارثــي  ردة  بــن  فهد  تاأليف  مــن 

الزهراين.

»تحدي الرماية«.. تنافس
شبابي وسط ميادين عالمية

جدة ـ البالد                      

قدم مو�سم جدة جتربة فريدة من نوعها لع�ساق 

خم�س�سة  مواقع  خالل  من  والقن�س،  الرماية 

مبن�سات  مـــزودة  ال�سالمة  بو�سائل  ومــهــيــاأة 

جولة  كــل  ملــتــابــعــة  خمــتــ�ــســون  عليها  يــ�ــســرف 

يف  الــــزوار  على  ينعك�سان  و�سغف  بحما�س 

وتكامل  بتجهيزاتها  ميادينها  تناف�س  جتربة 

خدماتها ميادين الرماية العاملية.

جتربة  الــرمــايــة  لع�ساق  جـــدة  مــو�ــســم  ويــقــدم 

يف  الرماية"  "حتدي  وهــي  مهارية،  ترفيهية 

مناطق  اإحــدى  جنغل،  بجدة  احلديقة  منطقة 

الفعالية  هذه  لقت  حيث  جدة،  مو�سم  فعاليات 

خ�سو�سًا  الزوار،  من  وا�سعًا  اإقباًل  الريا�سية 

واملــغــامــرة،  التحدي  ع�ساق  مــن  ال�سباب  فئة 

املــيــدان  يــقــدم  اإذ  ممــيــزة،  تفاعلية  اأجــــواء  يف 

املخ�س�س لتحدي الرماية للزوار جتربة تعزز 

التناف�سية بني خمتلف الفئات العمرية.

 12 مــن  بــاأكــرث  زوارهـــا  جنغل  جــدة  وت�ستقبل 

م�ستوحاة  بعرو�س  احلديقة،  مبنطقة  فعالية 

بت�ساميم  املمزوجة  ال�سحراوية  البيئة  مــن 

الزائر  لتمنح  ال�ستوائية  والطبيعة  الأدغـــال 

جتربة فريدة من نوعها.

ــيــات احلــديــقــة مـــا بـــني جتــربــة  وجتــمــع فــعــال

ــرمــايــة وحــبــل النـــــزلق وكــارتــنــج والــقــفــز  ال

من  وغريها  الطالء  وكرات  والزحليقة  باحلبل 

واملغامرة،  والتحدي  املرح  بني  متزج  فعاليات 

الألعاب  منطقة  فعاليات  املنطقة  حتت�سن  كما 

امل�سيئة وح�سانة اجلنغل  املفتوحة واحلديقة 

ال�سديق  ــيــوي  الآ�ــس والــفــيــل  الــفــيــل  ومنطقة 

معه  التفاعل  الزائر  ي�ستطيع  الــذي  لالإن�سان، 

ت�سم  كما  للذكرى،  جتربته  وتوثيق  واإطعامه 

جنغل منطقة املطاعم التي �سممت على النمط 

ما  ممزوجة  اأجــواًء  الزائر  ليعي�س  ال�ستوائي 

بني ال�سحراء والغابات ال�ستوائية.

منطقة  يف  العجائب"  "جدار  حــول  ذلــك  اإىل   

اإىل  املنطقة  �ساحات  جدة  مبو�سم  ووك  �سيتي 

لوحة �سينمائية جاذبة للزوار، وذلك من خالل 

يجتمع  حيث  واملو�سيقى،  جيه  الــدي  عرو�س 

العرو�س  مل�ساهدة  يوميًا  هناك  املو�سم  زوار 

تتميز  التي  املميزة  واإ�ساءاتها  اجلميلة  الفنية 

بها �سيتي ووك.

 2160 حجمها  يتجاوز  عر�س  �سا�سة  واأمـــام 

مرًا مربعًا تتو�سط منطقة �سيتي ووك ي�سطف 

املرئية  العرو�س  مل�ساهدة  يوميًا  املنطقة  زوار 

العديد  ت�ستوعب  �ساحة كبرية  واملو�سيقية يف 

ذات  �سوت  مكربات  ت�سم  كما  الــزائــريــن،  من 

جودة وموا�سفات عالية تنقل الزائر يف جتربة 

تلفة. �سينمائية خمخُ

من  ــد  ــعــدي ال العجائب"  "جدار  بــــ  ويــحــيــط 

الأن�سطة الرفيهية ومواقع الفعاليات اجلاذبة، 

واملقاهي،  املطاعم  مــن  املتنوعة  ــارات  واخلــي

مب�سرح  اأ�سبه  املنطقة  جتعل  اأخــرى  وفعاليات 

كبري مهياأ للعرو�س املختلفة.

الــتــقــاط  عــلــى  ووك  �ــســيــتــي  زوار  ويــحــر�ــس 

ال�سور التذكارية اأمام "جدار العجائب" حلظة 

التي  املتنوعة  وعرو�سه  الب�سرية  تــاأثــرياتــه 

ت�سفي بعدًا اآخر من اجلمال على جمال املنطقة.

5 فعاليات
تستهوي هواة المغامرات 

معرض سعودي 
أمريكي في تبوك 

جدة ـ البالد                  

ع�ساق  م�سوقة  بحرية  فعاليات   5 ا�ستقطبت 

املغامرات والريا�سات البحرية يف »جدة ويفز« 

»الفالي بوردنق«  ريا�سة  �سملت  مبو�سم جدة، 

30 مرًا،  اأو الزلجات املائية الطائرة بارتفاع 

ـــقـــوارب وركــــوب »اجلــــت �سكي«  ال وجتــــارب 

و«التجديف« و«دراجات �سيلر« املائية.

وت�سهد الفعاليات البحرية يف مو�سم جدة اإقباًل 

ال�سباب  فئة  من  خ�سو�سًا  الـــزوار،  من  كبريًا 

البحرية  ريــا�ــســاتــهــم  ممــار�ــســة  يف  الــراغــبــني 

مميزة  وتنظيمات  خــدمــات  و�ــســط  املــ�ــســوقــة، 

وق�ساء  املتنوعة،  احلما�سية  جتاربهم  خلو�س 

الفعاليات  وجتربة  البحر،  يف  الأوقــات  اأجمل 

املائية اجلديدة.

الفعاليات  مناطق  اإحـــدى  ويــفــز«  »جــدة  وتعد 

فيها،  اخلــيــارات  بتنوع  تتميز  التي  البحرية 

التي  البحرية  واأن�سطتها  فعالياتها  وتتعدد 

تتيح للزائر ال�ستمتاع بتجربة الأن�سطة املائية 

احلما�سية، وال�ستمتاع باأجواء البحر.

تبوك ـ البالد  

تبوك  مبنطقة  ــفــنــون  وال الــثــقــافــة  جمعية  اأقـــامـــت 

امل�سرك  الأمريكي  ال�سعودي  املعر�س  اأم�س،  اأول 

بح�سور  باملنطقة،  الأول  الفوتوغرايف  للت�سوير 

الــعــام  والــقــنــ�ــســل  الــعــنــزي،  مــاجــد  مــديــر اجلمعية 

اأ�سعد،  فــار�ــس  بجدة  الأمريكية  املتحدة   للوليات 

وت�ستمر  القن�سلية،  مع  بال�سراكة  اجلمعية  ونظمته 

فعالياته ملدة ثالثة اأيام، وذلك مبول تبوك بارك.

�سورة،   48 �سم  ــذي  ال باملعر�س  اجلميع  وجتــول 

اململكة  يف  واحلــ�ــســارة  والــثــقــافــة  الطبيعة  متــثــل 

فكرة  املعر�س  يخُحاكي  حيث  املــتــحــدة،  ــات  ــولي وال

ج�سور  ملد  الفنون  ر�سالة  اإىل  اإ�ــســارة  يف  ال�سورة 

املجتمعات  بــني  والإنــ�ــســانــيــة  الثقافية  الــتــوا�ــســل 

واملعامل  وال�سحاري  الطبيعة  ور�سد  واحل�سارات، 

الأثرية واملدنية، كما ا�ستمع احل�سور ل�سرح مف�سل 

عــن الأركـــــان والــفــعــالــيــات املــ�ــســاحــبــة مــن م�سرفة 

الــتــي ا�ستملت عــلــى عـــدد من  قــــزان،  مــهــا  املــعــر�ــس 

الألوان ال�سعبية والعر�سة ال�سعودية وخيمة الراث 

ال�سعبي والقهوة ال�سعودية واخلط العربي والفنون 

الأدائية املو�سيقية والفنون الت�سكيلية.

باملنطقة  اجلمعية  مــديــر  قـــدم  اجلــولــة  خــتــام  ويف 

الرعاة  كــرم  كما  الأمريكي،  للقن�سل  تذكاريا  درعــًا 

عن  الأمريكي  القن�سل  عرب  جانبه،  من  امل�ساركني. 

الثقافة  جمــالت  يف  اجلمعية  مع  بالتعاون  �سعادته 

والفنون، مبديًا اإعجابه مبا �ساهده من اأعمال جميلة 

تالقي  يف  الفنون  دور  عن  تعرب  التي  املعر�س،  يف 

احل�سارات.

قيادات نسائية تروي قصص نجاحها الملهمة
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الدمام- حمودالزهراين 
يف  الكويت  منتخب  مع  العراق  منتخب  ويلعب  وم�سر،  املغرب  منتخبا  اليوم  يلتقي   
ينظمها  التي   ،2022 ال�سالت  قدم  لكرة  العرب  كاأ�س  بطولة  من  النهائي  ن�سف  الــدور 
الحتاد العربي لكرة القدم، وي�ست�سيفها الحتاد ال�سعودي لكرة القدم على �سالة وزارة 
املتاأهلني  اأول  املغرب  منتخب  وكان  احلايل.  يونيو   28 حتى  الدمام،  مبدينة  الريا�سة 
اإىل ن�سف النهائي، بعد فوزه على نظريه الليبي 3-0 يف دور الثمانية. كما فاز منتخب 
م�سر على موريتانيا 3-2. وفاز العراق 3-2 على الأخ�سر، وفاز الكويت على فل�سطني 

4-1 بركالت الرتجيح. و�ستقام املباراة النهائية للبطولة يوم الثالثاء القادم.

 بين المطرقة والسندان 
عماد ح�سن ال�ساملي 

ِدم ال�سارع الريا�سي باأكمله بعد خ�سارة الأهلي  �سُ
ينتظر اجلولة  الرائد يف جدة، وبات اجلميع  ِمن 
اأْن  قبل  لالهلي  �سيحدث  مــا  لُي�ساهد  الأخــــرية، 
ُي�ساهد ما �سيْحُدث يف اجلولة، فالأهلي- �ساء َمْن 
�ساء واأبى َمْن اأبى- ِمن الفرق غري املقبول هبوطها 
اأبدًا، لأّن هذا الأمر �سيوؤثر على الكرة ال�سعودية؛ 
يف  ُهنا  ول�ست  واقت�ساديًا،  وجماهرييًا  تاريخيًا 
�سدد ذكر تاريخه، ول حّتى ذكر الأخطاء الكبرية 
عن  �سيكون  احلديث  كّل  احلديث  واإّنــا  لإدارتـــه، 
فعليًا  ــالأمــور  ف فــقــط،  الــقــادمــة  ال�سباب  مــواجــهــة 
رقم  للنقطة  والــو�ــســول  الالعبني،  يــد  يف  لزالـــت 
العريق،  النادي  اأ�سواأ موا�سم هذا  اإنقاذ  34 يعني 
عليه،  العمل  مّت  ما  متى  �سعبًا  يكون  لن  والــفــوز 
يف  عليه  كــان  ــا  مِل �سيبولدي  املـــدرب  مــاعــاد  ومتى 
مِلجاملة  ي�سمح  ل  فالوقت  واأبها،  الن�سر  مباراتي 
وو�سل  لــه،  ي�سفع  ما  ُيــقــّدم  ل  كبري  اأجنبي  لعــب 
ت�سعر  ـــك  اأّن لــدرجــة  الــيــاأ�ــس،  ملرحلة  معه  الــفــريــق 
الأمر  وهــذا  العدد،  ناق�س  يلعب  معه  الفريق  بــاأن 
امللعب؛  اأر�س  داخل  الالعبني  على  موؤثر  بالتاأكيد 
فنيًا وبدنيًا وقبل ذلك نف�سيًا، كما اأّن دور الالعبني 
�سيكون كبريًا جدًا بالرتكيز طوال الت�سعني دقيقة، 
مع الو�سع يف العتبار باأّن كل �سيء �سينتهي بعد 
كّل  التكا�سل يف  للتقاع�س، ول  املباراة، ول جمال 
دقيقة، ويف كّل التحام، ويف كّل كرة، لأّن التاريخ 
واأخطاء  اأخطاءهم  �سححوا  اأّنهم  اإّما  لهم  �سيكتب 
اإدارتهم، اأو �سيكتب لهم الهبوط الأول لناد ل يعرف 
اإّل  اأمامها  فلي�س  اجلماهري  اأّما  الهبوط،  معنى  ما 
الكبري  الدعم  وموا�سلة  الالعبني  وحتفيز  الدعاء 
ناديهم  موا�سم  اأ�ــســواأ  يف  باأنهم  التاريخ  ليكتب 
الــدوري  يف  جماهريي  ح�سور  ثــاين  اأكــر  كانوا 
املت�سدر الحتاد، ووقتها ومهما كانت نتيجة  بعد 
اأّن هذه اجلماهري �ستبقى هي �ساحبة  اإّل  املباراة 
القرار مِل�ستقبل ناديهم، لأّن ما حدث حّتى واإْن جنح 
لنف�سه  �سنع  ناد  حّق  يف  ُمعيب  البقاء  يف  الفريق 
يجب  وجــمــاهــرييــة  وتــاريــخــيــة  اجتماعية  قيمة 
هبط  واإْن  حدث،  ما  تكرار  وعدم  عليها،  املحافظة 
وهو الأمر الذي �ساأ�ستبعده ِمن ُميلتي قلياًل فاإّن 
الدوري هو َمْن خ�سر هذه القيمة التي ل ُي�ساهيها 

قيمة اإّل ِمن خالل 3 اأندية �سعودية فقط.

خليل السالم أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لـ"          ":

سعداء بالتطور الهائل للكرة النسائية السعودية

الثاين. بلدك  يف  بك  • اأهال 
العربية  اململكة  يف  بالتواجد  �سعيد  اأنــا  البداية  يف   -
�سفحات  على  بالظهور  �سعيد  اأنــنــي  كما  الــ�ــســعــوديــة، 

�سحيفة" البالد" العريقة.
واأهدافكم  اآ�سيا..  غرب  احتاد  عن   ماذا   •

امل�ستقبلية؟
احتــاًدا ميثلون   12 اآ�سيا، يف ع�سويته  احتــاد غرب   -
ي�سم  تنفيذي،  ومكتب  عمومية  وبجمعية  ـــة،  دول  12
جميع الحتادات الأهلية برئا�سة الأمري علي بن احل�سني، 
روزنــامــة  خــالل  مــن  الأهلية  الحتـــادات  تطوير  وهدفنا 
مبختلف  والرجال،  لل�سيدات  الريا�سات  جلميع  وا�سحة 
املجالت مثل كرة ال�سالت والكرة ال�ساطئية و�سوًل اإىل 

الألعاب اللكرتونية.
• ما هو تقييمك لبطولة غرب اآ�سيا لقدم ال�ساالت 

لل�سيدات التي ا�ست�سافتها ال�سعودية موؤخًرا؟
من  وتعد  املعايري،  بكل  ناجحة  بطولة  �سك،  بــدون   -
�ساهدنا  لقد  اآ�سيا.  غــرب  احتــاد  منظومة  جنــاح  اأ�سباب 
اإيجابي  ب�سكل  انعك�س  وت�سويقًيا،  واإدارًيــا  فنًيا  تنا�سًقا 

للعامل.
اأهدافكم؟ لتحقيق  ينق�سكم  • ماذا 

- ن�سعى للتطور با�ستمرار، وخالل ال�سنوات الأخرية، 
كان احتاد غرب اآ�سيا من بني الحتادات الإقليمية الأكر 
ن�ساًطا، ويف الوقت نف�سه حت�سلنا على مكت�سبات ب�سبب 

اأف�سلية تكاملية العمل.
يف  ميزة  مبنحكم  الدويل  االعرتاف  تنالون  • متى 
اأو  عاملية  لبطوالت  موؤهلة  تكون  بحيث  بطوالتكم 

قارية؟
امل�ستقبلي  هدفنا  الإقليمية  بــالحتــادات  العـــرتاف   -
من  الحتــاد  جناح  يف  ف�سي�سهم  مت،  ما  ومتى  الأ�سا�سي، 

نواٍح اإعالمية ومادية وت�سويقية وتناف�سية وغريها.
فيها؟  بطوالت  نظمتم  التي  الدول  عدد  • كم 

الدول  كل  تواجد بطولته يف  على  الحتــاد  - يحر�س 
جدة  يف  ال�سيدات  بطولة  مــن  فرغنا  ـــالآن  ف الأعــ�ــســاء، 

القدم  بطولة  هــنــاك  كــانــت  اأ�سابيع  وقــبــل  بال�سعودية، 
لبنان  يف  عــدة  بطولت  ونظمنا  جـــازان،  يف  ال�ساطئية 
والأردن والكويت والبحرين والإمارات ون�سعى للمزيد.
للرجال  جماعية  بطولة  تنظموا  مل  •ملاذا 

وال�سيدات ت�سم عدة األعاب حتى االآن؟
- باإذن الله، ن�سعى لذلك والبطولة القادمة يف الإمارات 

�ستعزز ذلك التوجه.
ال�ساالت؟ لبطولة  اململكة  ا�ست�سافة  ترون  •كيف 

للمملكة  ــد  اجلــدي بــالــنــهــج  جــــًدا  وفـــخـــورون  �ــســعــدا   -
ودعم  الن�سائية،  الكرة  يف  الهائل  التطور  وخ�سو�سا،  
حمددة  خطة  هناك  حيث  جــًدا،  وا�سح  الريا�سة  وزارة 
واإداري  فني  ا�ستقرار  عنها  نتج  للتطوير،  وممنهجة 
ال�سعودي  املنتخب  منجزات  يف  ذلــك  فانعك�س  وا�سح، 
اأكــر  للتطور  ونتطلع  والــفــئــات،  امل�ستويات  كافة  على 
بالكرة الن�سوية؛ كون احتاد غرب اآ�سيا يهتم بن�سبة ٪50 

الكرة  اأن  �سك  ول  للرجال،  ومثلها  ال�سيدات،  للريا�سة 
الن�سائية ال�سعودية، خطت خطوات جبارة لالأمام.

اأو  لالأندية  م�ستحدثة  بطوالت  �ستكون  •هل 
املنتخبات؟

- م�ساألة التن�سيق بني الفيفا والحتادات الإقليمية هي 
منتخبات  واأجــنــدة  امل�ستحدثة  البطولت  يف  تتحكم  ما 
الرجال مزدحمة جًدا، واأيام الفيفا قليلة جًدا؛ لذلك يجب 
وا�سحة  نظرة  اأجــل  من  حمــددة  تواريخ  هناك  تكون  اأن 

وجدوى فنية لتخدم الكرة العربية.
قوة  اأ�سافت  ال�سعودية  املنتخبات  م�ساركة  هل   •

لالحتاد؟ 

اأنــظــار  الــقــدم �ــســار حمــط  لــكــرة  ال�سعودي  - الحتـــاد 
ال�ست�سافات،  حيث  من  كبرية  فاعلية  واأثبت  كله،  العامل 
ولنا مثال يف جناح ا�ست�سافته لدوري اأبطال اآ�سيا، اإبان 
بطولت  ا�ست�سافة  اليوم  ن�ساهد  اأننا  كما  كورونا،  اأزمة 
تعطينا  اململكة،  م�ساحة  و�سخامة  الن�سائية،  ال�سالت 

زخما اأكرب وت�ساعدنا على الرتويج لتلك البطولت.
؟ لك  اأخرية  • كلمة 

واأ�سكر  اللقاء  هــذا  على  النهدي،  بــدر  اأخــي  اأ�سكرك   -
يل  الفر�سة  هذه  اإتاحتها  على  العريقة"  "البالد  �سحيفة 
ال�سعودية، واحتاد  العربية  اململكة  للتعبري عن جناحات 

غرب اآ�سيا.

BDR_NAHDI@حاوره - بدر النهدي
اآ�سيا لكرة القدم ن�ساطا كبريا ودائما؛ يف تنظيم بطولت للرجال وال�سيدات؛  ي�سهد احتاد غرب 
اآخرها كان بطولة غرب اآ�سيا لكرة قدم ال�سالت لل�سيدات التي احت�سنتها اململكة وحتديدا يف جدة، 
" البالد"  النهائي.  ال�سيدات 4/2 يف  اأخ�سر  العراقي بعد تغلبه على  لقبها املنتخب  والتي ح�سد 

التقت مع اأمني عام احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم فكان احلوار التايل. 

قبل لقاء الهالل والفيصلي الحاسم..

غيابات الدفاع تؤرق دياز

جدة – هالل �سلمان
حت�سرياته  الهالل  فريق  وا�سل 
دوري  من  الأخــرية  اجلولة  ملباراة 
�سلمان  بـــن  حمــمــد  الأمـــــري  كـــاأ�ـــس 
غــدا  �ستجمعه  ــتــي  ال لــلــمــحــرتفــني 
امللك  ا�ستاد  على  الفي�سلي  بنظريه 

فهد الدويل بالريا�س.
وركز املدرب الأرجنتيني رامون 
اأجل  من  اللعب  �سرورة  على  ديــاز 
للمرة  اللقب  �سيح�سم  الــذي  الفوز 
ــــتــــوايل، حمـــذرا  ــى ال ــة عــل ــث ــال ــث ال
لأن  الــتــهــاون  مغبة  مــن  الــالعــبــني 
اللقب لن يح�سم حتى �سافرة نهاية 

مباراة الغد.
 3 جــهــود  اإىل  الــهــالل  و�سيفتقد 

الأخرية  لعبني مهمني يف مباراته 
بداعي  الفي�سلي  اأمـــام  احلا�سمة 
علي  الــدفــاع  قلبا  وهـــم  الإيـــقـــاف، 
جانغ  اجلنوبي  والكوري  البليهي 
هيون �سو، ولعب حمور الرتكاز 

الكولومبي غو�ستافو كوييار.
اإىل  عبداحلميد  �سعود  و�سيلعب 
متو�سط  يف  جحفلي  حممد  جــوار 
ل�سغل  الــربيــك  يعود  فيما  الــدفــاع، 
ــظــهــري الأميـــــــن، اأمـــــا يف  خـــانـــة ال
املحور ف�سيكون عبدالله عطيف هو 
كوييار،  لتعوي�س  الأقــرب  اخليار 
نا�سر  على  العــتــمــاد  اإمكانية  مــع 

الدو�سري اأي�سا.
ويـــحـــوم الــ�ــســك حـــول مــ�ــســاركــة 

الذي  برييرا  ماتيو�س  الربازيلي 
اآخر جولتني بعد معاناته  غاب عن 
التنف�سي،  اجلهاز  يف  م�ساكل  من 
الأقرب  مي�سايل  مواطنه  و�سيكون 
للعب اأ�سا�سيا، خ�سو�سا بعد تاألقه 
ب�سكل لفت يف املباريات الأخرية.

لــلــفــوز على  ـــالل  ـــه ال ويـــحـــتـــاج 
ل�سمان  نــتــيــجــة  ــــاأي  ب الــفــيــ�ــســلــي 
الحــتــفــاظ بــلــقــبــه بــطــال لــلــدوري 
للمو�سم الثالث على التوايل؛ كونه 
املبا�سرة  املواجهات  بفارق  يتفوق 
يكون  اأن  ميكن  كما  الحتـــاد،  على 
التعادل كافيا للهالل يف حال تعادل 

الحتاد مع الباطن اأو خ�سارته.

الرابطة تستعد لتتويجين 
محتملين في" الرياض وجدة"

جدة – هالل �سلمان
ا�ستعدت رابطة الدوري ال�سعودي للمحرتفني لالحتمالني القائمني 
يف اجلولة الأخرية، فيما يتعلق بتتويج الفريق الفائز باللقب، �سواء 
الهالل اأو الحتاد، حيث �سيتواجد وفد يف ملعب )الدرة( بالريا�س، 
واآخر يف ا�ستاد )اجلوهرة( بجدة، ومعهما كاأ�س الدوري وامليداليات 

الذهبية.
اأن يتم جتهيزها يف  اأن من�سة التتويج من املمكن  واأكدت الرابطة 
امللعبني بعد نهاية املباراة، واأن ذلك لن ي�ستغرق اأكر من 10 دقائق، 
�سيتم  حيث  ال�ستادين  يف  حا�سرة  النارية  الألــعــاب  �ستكون  كما 
حممد  الأمري  دوري  بكاأ�س  الفائز  الفريق  تتويج  اإعالن  بعد  اإطالقها 

بن �سلمان للمحرتفني.
الفي�سلي  الذي �سيواجه  الهالل  اللقب بني  التناف�س على  وانح�سر 
يف )درة املالعب( ويحتاج للفوز اأو حتقيق نتيجة مماثلة لتلك التي 
الذي �سيلعب بدوره  اللقب، الحتاد،  الوحيد على  �سيحققها مناف�سه 
الهالل  تعر  انتظار  مع  للفوز  ويحتاج  )اجلوهرة(  يف  الباطن  اأمام 
 ،2009 عام  منذ  مرة  لأول  باللقب  يتوج  لكي  التعادل  اأو  باخل�سارة 

نظرا لفوز الهالل عليه ذهابا واإيابا.

مصر والعراق يواجهان المغرب والكويت في كأس "الصاالت"



رياضة
11الأحد 27 ذو القعدة 1443هـ املوافق 26 يونيو 2022م ال�سنة 91 العدد 23679

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

حديث الرياضة

األهلي والبلطان!!
�سالح املالكي

ا�ست�سعار  وعــــدم  اخلـــــذلن 
ــل  ــيــة هـــو مـــن اأو�ــس املــ�ــســوؤول
نعم  املرحلة.  هذه  اإىل  الأهلي 
ل�ست قريًبا من البيت الأهالوي 
ملا  جيد  ومتابع  حمب  ولكنني 

يدور يف الأندية ال�سعودية.
اخلذلن بداأ بعدة مراحل من 
اأهمها التخبط الإداري والفني 
ـــك غــيــاب  والـــالعـــبـــون، وكـــذل
الدعم الإعالمي واجلماهريي.

ت�سري  كانت  الــدلئــل  فجميع 
ي�ستطيع  لــن  ــي  الأهــل اأن  اإىل 
وبتلك  الطريقة  بهذه  املناف�سة 
الأخطاء التي ترتاكم يوًما بعد 

يوم.
يف  كــانــت  الــكــرى  املع�سلة 
الذي  ال�سيئ،  الإداري  الأداء 
بــالــتــفــريــط يف عــــدد من  بـــــداأ 
الالعبني املحليني، والتعاقدات 
اأقــل بكثري  اأجــانــب  مــع لعبني 
مــن املــ�ــســتــوى، والــتــعــاقــد مع 
ف�سلها،  اأثــبــتــت  فنية  اأجـــهـــزة 
انتهوا  لعبني  على  والعتماد 

فنًيا.
لي�ست  الــكــوارثــيــة  الأخــطــاء 
باأن  ميكن  ول  اللحظة،  وليدة 
يتحملها الرئي�س احلايل فقط. 
نعم هو جزء كبري من امل�سكلة 
لبد  تكاملي  عمل  هناك  ولكن 
الأهلي  يف  ولكنه  يتوفر،  اأن 

مفقود حالًيا ولي�س له وجود.
ارتـــفـــعـــت  ـــد  ـــق ف الآن  ـــــــا  اأم
املطالبات  وزادت  الأ�ــســوات 
ــــداأ اللـــتـــفـــاف حــول  وكـــذلـــك ب
الــنــادي مــن جــمــاهــري واإعـــالم 
وداعمني ولكن بعد ماذا ..!!!!!

فــهــنــاك  الأوان  فــــوات  بــعــد 
ـــادقـــون اأثــبــتــوا  حمـــبـــون �ـــس
ولءهم وحبهم للكيان ودعمهم 
ومهما  الظروف  كانت  مهما  له 
كــانــت الأ�ــســمــاء ومــهــمــا كانت 
ــائــج فــمــ�ــســلــحــة الأهـــلـــي  ــت ــن ال

بالن�سبة لهم فوق كل اعتبار.
ـــــات ومنهم  الأزم ـــار  اأمـــا تجُ
املنتفعني  الإعــالمــيــني  بع�س 
ـــي ا�ــســًمــا  ـــالأهـــل واملـــنـــتـــمـــني ل
هوامري   وكــذلــك  فــعــاًل،  ولي�س 
تـــويـــرت " فـــهـــم حـــالـــًيـــا اأ�ـــســـد 
اأكــر من  فــرًحــا و�سماتة رمبــا 
م�سجعي الأندية الأخرى، لكي 
�سد  لراأيهم  انت�ساًرا  ي�سجلوا 
بها  ي�ست�سهدون  فهم  الإدارة، 
الرامج  ويف  م�ساحاتهم،  يف 
ــهــم عــلــى حق  ــاأن الــريــا�ــســيــة ب

وغريهم على باطل.
ر�ــــســــالــــة اأخــــــــــرية: هــبــوط 
غريهما  اأو  التفاق  اأو  الأهلي 
اأمــر  اجلماهريية  الأنــديــة  مــن 
�سخ�سًيا،  لدي  به  مرحب  غري 
فــاملــبــاريــات اجلــمــاهــرييــة هي 
اآخر  رونًقا  دورينا  تعطي  من 
ومـــيـــزات اأخــــرى يــتــفــوق بها 
املجاورة،  الدوريات  باقي  عن 
املناف�سة،  عــدالــة  جهة  مــن  اأمــا 
فالهبوط اأمر ل مفر منه، �سواء 
اأو  جماهريًيا  النادي  هذا  كان 
تكون  فاملناف�سة  ذلـــك،  خــالف 
عادلة عندما تت�ساوى  الفر�س. 

 @saleh_B_almalki 
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الشباب.. هل يرد الصاع صاعين لألهلي؟

ـــاإن  ف  77/78 ــم  ــس ــو� مل ـــعـــودة  ـــال وب
اآنـــذاك،  هبوطه  تــاأكــد  ال�سباب  فــريــق 
بنتيجة  الأهلي  من  خ�سر  بعدما  وذلك 
وقد  اأهــداف،  �ستة  اإىل  و�سلت  قا�سية 
كان ذلك بعد �سل�سلة �سيئة من النتائج 
ال�سبابي  الــفــريــق  لــهــا  تــعــر�ــس  الـــذي 
املو�سم،  طــوال  الـــدوري  مباريات  يف 
الهبوط حالة كبرية من  وقد لقى هذا 
وجمهور  الإدارة  قبل  مــن  ال�ــســتــيــاء 
اململكة  وخـــــارج  داخــــل  يف  ــريــق  ــف ال
حينئذ، ولكن الفريق ال�سبابي ا�ستعاد 
بعد عام من الهبوط مقعده يف الدوري 

املمتاز  حتى الآن.
الأهلي.. �سبح الهبوط 

لي�س الأول!!
ما يعي�سه فريق الأهلي وخ�سيته من 
الهبوط، لي�س املرة الأوىل، ففي مو�سم 
الأهلي  فريق  م�ستوى  �سهد  1408هـــ، 
كاد  ذلــك  واإثــر  حــاًدا؛  هبوًطا  ونتائجه 
دوري  اإىل  يهبط  اأن  الأهــالوي  الفريق 
اأنــديــة الــدرجــة الأوىل، لــول فــوزه يف 
القاد�سية  عــلــى  الأخــــرية   22 اجلــولــة 
بــهــدف وحــيــد، وقـــدم لــه فــريــق الن�سر 
اأحــد-  فريق  مــع  �سلبًيا  بتعادله  هدية 
ولــو  الــهــبــوط-  عــلــى  الأهــلــي  مناف�س 
هبوط  لتاأكد  الن�سر  على  اأحــد  انت�سر 

الأهلي وقتها.  
هبوط  اأو  بــقــاء  �ــســيــنــاريــوهــات   **

الأهلي
ــديــد  رغــــم املـــوقـــف الــعــ�ــســيــب و�ــس
نف�سه،  الأهلي  فيه  اأوقع  الذي  التعقيد، 
اإل اأنه، وب�سبب تقارب نقاط العديد من 
ال�سعودي،  الــدوري  موؤخرة  يف  الفرق 
تــوجــد الــكــثــري مـــن الــ�ــســيــنــاريــوهــات 
هبوطه  اأو  الأهـــلـــي،  لــبــقــاء  املحتملة 

لدوري الأوىل.
ال�سيناريوهات،  نعر�س  يلي  فيما 
التي �ست�سمن للنادي الأهلي - يف حال 

حدوثها- البقاء يف الدوري.

كل هذه  اأن  مع مالحظة 
ال�سيناريوهات جميعها، 
واحد  �سيء  يف  ت�سرتك 

اأن الأهــلــي ل  فقط، وهــو 
يكفيه الفوز على ال�سباب، 
نتائج  ينتظر  اأن  عليه  بل 

الفرق الأخرى.

 التعادل قد يكفي..
رمبا يظن اجلميع اأن الأهلي ل بديل له 
عن الفوز على ال�سباب لكي يت�سبث باأمل 
يكفي  قد  ما،  �سيناريو  لكن هناك  البقاء، 
اأن  الأهــلــي، وهــو  بقاء  حــال حدوثه  يف 

بر�سيد  ع�سر"  الثالث  الباطن"  يتعر 
32 نقطة اأمام الحتاد.

الأهلي  يكفي  احلالة،  هــذه  ففي 
لي�سعد  الــ�ــســبــاب،  مــع  ــتــعــادل  ال

مــع  ــا  ــاوي ــس ــ� ــت م  32 لــلــنــقــطــة 
ــــد يـــكـــون هــدف  الـــبـــاطـــن، وق

يف  الباطن  مدافع  �سجله  عك�سي 
�سبًبا  الأهلي  اأمــام  فريقه  مباراة 

يف بقاء الأهلي يف الدوري.
الأهلي  كفة  �سريجح  مــا  لكن 
يف هذه احلالة هي املادة 16 من 

"حتديد  مادة  تن�س  اإذ  الالئحة؛ 
املراكز" على اأنه:

فريقني  تـــعـــادل  حـــال  "يف   -
يتم حتديد  النقاط،  اأكــر يف  اأو 

املراكز النهائية يف نهاية امل�سابقة؛ وفًقا 
للرتتيب التنازيل التايل:

* اأعــلــى عـــدد مــن الــنــقــاط يف مــبــاراة 
الفرق املتعادلة فيما بينها.

وبالرجوع لنتيجة املواجهات املبا�سرة 
بــني الأهــلــي والــبــاطــن، جنــد اأن مــبــاراة 
يف  بالتعادل2/2.  انتهت  الثاين  الــدور 
حني اأن مباراة الدور الأول، انتهت بفوز 
اأن  يعني  وهـــذا  نظيف.  بــهــدف  الأهــلــي 
مواجهاته  يف  النقاط  من  الأهلي  ر�سيد 
نــقــاط، يف حــني ل ميلك  الــبــاطــن 4  مــع 

الباطن اإل نقطة واحدة فح�سب.
التعقيد؛  والباطن مهمته تبدو �سديدة 
اإذ �سيواجه الحتاد يف املباراة الأخرية، 
والحتاد بدوره ياأمل اأن حتدث مفاجاأة، 
حتى  الفي�سلي؛  اأمـــام  الــهــالل  ويتعر 

يتوج بالدوري.
عليه  ال�سيناريو  هــذا  يف  الأهلي  لكن 
بالفوز  اأول  الحتاد  من  ينتظر هدية  اأن 
مع  يتعادل  اأن  الأقل  الباطن، وعلى  على 
باأقدام  مرهون  �سيناريو  فهو  ال�سباب، 

الآخرين.

اأمام  الأهلي  خ�سر  اإذا  اأمــا 
ال�سباب، فقد انتهى كل �سيء 
اأو  تعادله  اأو  الباطن  هزمية  تنفعه  ولن 

فوزه، و�سيجد نف�سه هابطا.

 �سيناريوهات خمتلفة..
- اإذا ما انتف�س لعبو الأهلي؛ مدافعني 
عـــن ا�ـــســـم نــاديــهــم وتـــاريـــخـــه الــعــظــيــم، 
وحققوا الفوز على ال�سباب فتوجد عدة 

احتمالت:
الأول: اأن ل يفيده الفوز، وهذه 
الأهــلــي  �سيهبط  اإذ  مــركــبــة؛  حــالــة 
على  تغلب  لو  دوري" يلو" حتى  اإيل 

ال�سباب.
تفوز  اأن  يجب  ال�سيناريو،  هذا  يف 
والفي�سلي،  والرائد،  الباطن،  اأندية" 
يف  مببارياتها  والطائي"  والتعاون، 

اجلولة الأخرية.
اإذ  البقاء؛  الأهلي  ي�ستطيع  لن  وهنا 
لن ي�سل اإل للنقطة 34، بينما اأقل هذه 
 35 للنقطة  "الباطن" �سي�سل  الأندية 

يف حال فوزه.
م�ستبعًدا  يــبــدو  ــد  ق الــ�ــســيــنــاريــو  هـــذا 
هذه  تــفــوز  اأن  ال�سعب  مــن  لأنـــه  ــا؛  متــاًم

الأندية جميعها مبباراتها الأخرية.
ــي،  - الــ�ــســيــنــاريــو الــثــاين: فـــوز الأهــل

وهزمية الرائد.
الأهلي  �سي�سمن  ال�سيناريو،  هــذا  يف 
�سي�سل  اإذ  الـــــدوري؛  يف  الــبــقــاء  اأيــ�ــســا 
للنقطة 34، بينما �سيتوقف ر�سيد الرائد 

عند 33 نقطة.
ــث: فـــوز الأهــلــي  ــال ــث - الــ�ــســيــنــاريــو ال

وتعادل الرائد وفوز الباطن.

لكال  �سي�سبح  الــ�ــســيــنــاريــو،  هـــذا  يف 
الناديني )34( نقطة، ونعود هنا لالحتكام 

للمادة 16 من لئحة دوري املحرتفني.
الأخــــري،  الــلــقــاء  فـــاز 3/1 يف  الـــرائـــد 
بــهــدف دون رد  الــفــوز  لــه  اأنـــه �سبق  كــمــا 
نقاط  الــرائــد  جمع  لــذا  الأول؛  الـــدور  يف 
ويف  كامل،  ب�سكل  الأهلي  اأمام  املباراتني 
حال تعادلهما يف النقاط، �سيهبط الأهلي 
الـــذي يظهر  الأمـــر  ــد، وهــو  ــرائ ال ويبقي 
الأخــرية  الأهــلــي  كانت هزمية  كم  جمــدًدا 
اأمام الرائد ذات اأثر �سلبي كبري على فر�س 

بقائه يف الدوري.
كان  هدفني،  بفارق  الرائد  على  فاز  فلو 
اإن  الـــدوري  يف  �سيظل  مــن  هــو  �سيكون 

حدث �سيناريو تعادل النقاط مع الرائد.
ـــرابـــع: فـــوز الأهــلــي  - الــ�ــســيــنــاريــو ال
وتــــعــــادل الــــرائــــد وتــــعــــادل الـــبـــاطـــن اأو 

خ�سارته.
عن  ال�سيناريو  هذا  يف  الوحيد  املتغري 
�سابقه، هو اأن يتعادل الباطن مع الحتاد 

ل اأن يفوز عليه.
يف  الأهـــلـــي  �سيبقي  احلــــال،  هـــذه  يف 
يف  الباطن  مــع  �سيتعادل  لأنــه  الــــدوري، 
ــنــقــاط، لــكــنــه يــتــفــوق عــلــيــه يف  ر�ــســيــد ال
الأهلي  �سيبقي  كما  املبا�سرة.  املواجهات 
اإذ  الباطن،  خ�سارة  حال  يف  ــدوري  ال يف 

�سيتفوق عليه بفارق نقطتني.
الأهلي،  فــوز  اخلام�س:  ال�سيناريو   -

وهزمية الفي�سلي.
 يف هذه احلال، الأهلي �سي�سل للنقطة 
34، يف حني �سيظل الفي�سلي بر�سيد 33 

نقطة؛ لذا �سيبقي الأهلي.
اأحــــــد  يف  الــــــهــــــالل  اأن  ونــــــالحــــــظ 
قبلة  لالأهلي  يهدي  قــد  ال�سيناريوهات، 

احلياة وطوق النجاة للبقاء يف الدوري.
ـــا يـــرجـــح حـــــدوث هــــذه احلـــالـــة اأن  م
ال�ساعي  بــالــهــالل  �سي�سطدم  الفي�سلي 

للفوز وحتقيق لقب الدوري.
الأهلي،  فــوز  ال�ساد�س:  ال�سيناريو   -
وتعادل الفي�سلي، وفوز الطائي والرائد.

املــادة 16  اأمــام  يف هــذه احلالة ن�سبح 
ــعــادل يف  جمـــــدًدا، لــنــجــد اأن الــفــريــقــني ت
فريق،  لكل  بــهــدف  الأول  ـــدور  ال مــبــاراة 
بهدفني  بينهما  التعادل  نتيجة  وتــكــررت 

لكل فريق يف لقاء الدور الثاين.
و�سنلجاأ هنا للفقرة اخلام�سة من املادة 
الــذي  الفريق  اأن  عــن  تتحدث  الــتــي   ،16
�سي�سبق يف الرتتيب، هو الفريق �ساحب 
امل�سابقة  كــامــل  يف  اأهــــداف  فـــارق  اأعــلــى 
ما عليه(. وهنا  ناق�س  اأهــداف  له من  )ما 
�سيبقي الأهلي؛ لأن فارق الأهداف له )38 
للفي�سلي  الأهــداف  فارق  حني  يف  هدفا(، 
)27 هدفا(، وبالطبع ل يوجد اأي احتمال 
لفوز الفي�سلي على الهالل بع�سرة اأهداف 

دون رد.
نتائج  مع  وباملقارنة  الطريقة،  بنف�س 
الطائي، ميكنكم معرفة  نادي  الفرق حتى 
هبوط  اأو  بقاء  �سيناريوهات  ت�سري  كيف 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، يف بــقــيــة الحــتــمــالت 

املمكنة، التي تخ�سع جميعها اإىل: 
- فارق النقاط ب�سكل عام.

الفريقني  مواجهات  يف  النقاط  فارق   -
املبا�سرة.

- فارق الأهداف يف مواجهات الفريقني 
املبا�سرة.

- الفريق �ساحب اأعلى فارق اأهداف يف 
كامل امل�سابقة )ما له من اأهداف ناق�س ما 

عليه(.

الراقي نجا 
بأعجوبة 

موسم 1408

سيناريوهات 
الهبوط
 معقدة

جدة- حممود العو�سي
للهبوط لدوري  الأقرب  الفريق بات  الريا�سي"؛ كون  " ريخرت  الأهلي وجماهريه زلزاًل كروًيا هائاًل، بلغت درجته 10 درجات على مقيا�س  النادي  يعي�س 

الدرجة الأوىل، ولو حدث ف�ستكون املرة الأوىل التي يهبط فيها الراقي مل�ساف الدرجة الأوىل.
الأهلي اأ�سبح لزاًما عليه؛ لتفادي هذا الهبوط الكارثي، اأن يح�سد نقاط لقائه الأخري يف دوري املحرتفني اأمام ال�سباب يف الريا�س. 

ولكن اإن عدنا للتاريخ، وحتديًدا اإىل مو�سم 1977/1978 ف�سنطالع اأن الأهلي وال�سباب قد تقابال يف اجلولة الأخرية، ولكن مع تبادل الأدوار واملراكز؛ لأن 
ال�سباب واإدارته برئا�سة خالد  اأهداف. فهل �سنحت الفر�سة لنادي  للبقاء، ولكن الأهلي ق�سا عليه ودك �سباكه ب�ستة  ال�سباب هو من كان يحتاج للفوز وقتها 

البلطان- املثري دائًما يف ت�سريحاته املتعلقة بالأهلي- لرد ال�ساع �ساعني، والإم�ساء ر�سمًيا على هبوط الأهلي باأقدام لعبي ال�سباب.

في مفارقة عجيبة لألهلي.. 
الفوز على الليث قد ال يكفيه.. والتعادل ربما يبقيه!!!



جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
اأح��ي��ا ال��ف��ن��ان ع��ب��د امل��ج��ي��د ع��ب��د ال��ل��ه حفلني على 
املا�ضيني،  اليومني  �ضوبر دوم" خالل  م�ضرح" جدة 
وذلك �ضمن فعاليات مو�ضم جدة، بح�ضور عدد كبري 
و�ضالت  ط��وال  معه  تفاعلوا  ال��ذي��ن  ج��م��ه��وره،  م��ن 
حبهم  عن  تعبرًيا  الغناء؛  ي�ضاركه  وظ��ل  الأغنيات، 
عن  انقطاع  فرتة  بعد  ا  خ�ضو�ضً املحبوب،  ملطربهم 

احلفالت اجلماهريية خالل ال�ضنوات املا�ضية.
من  مبجموعة  املجيد  عبد  �ضدا  احلفلني،  وخ��الل 
زال اجلمهور يحفظها عن  ما  التي   ، القدمية  اأغانيه 
ظهر قلب، ف�ضاًل عن اأغنيات جديدة، اإىل جانب اأغنية 
وجيتك  اأ�ضرب  ق��درت  " ما  مطلعها  يقول  ج��دة،  عن 
حما�س  األهبت  التي   " ابت�ضامة  قلبي  ويف  ج��دة   ..

اجلمهور ورددها معه طيلة الو�ضلة الغنائية.

أخيرة
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 معاقبة منشأة أخفت مكونات محظورة بمنتج غذائي 
الريا�ض ـ البالد 

اجلاف  امليناء  يف  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  �ضبطت 
الأ�ضلية  املكونات  اأخفت  غذائية،  من�ضاأة  الريا�س  مبدينة 
ملنتج غذائي يحتوي �ضمن مكوناته حلوما ودواجن حمظور 

ا�ضتريادها، وذلك بو�ضع مل�ضق اإ�ضايف.
املخاطر  قيا�س  عمليات  خالل  من  اأنه  "الهيئة"  واأو�ضحت 

من قبل الف�ضح املركزي لالإر�ضاليات الواردة، ر�ضدت اإر�ضالية 
مل تتجاوز معايري الف�ضح املبني على املخاطر، وبعد املعاينة 
مكونات  يخفي  اإ�ضايف  مل�ضق  بو�ضع  املن�ضاأة  قيام  ات�ضح 
املنتج املو�ضحة على بطاقة الأ�ضل، الذي ات�ضح من مكوناتها 

وجود حلوم وعظام اأبقار ودواجن حمظور ا�ضتريادها.
جرى  ذل��ك  على  بناًء  اأن��ه  اإىل  والدواء"  "الغذاء  واأ���ض��ارت 

وزنها  بلغ  التي  الغذائية،  املنتجات  م��ن  الإر���ض��ال��ي��ة  رف�س 
بتداول  املن�ضاأة  قيام  عقوبة  اإج��راءات  وت�ضتكمل  طًنا،   )19(
مواد  على  م�ضتقاته يحتوي  من  اأي  اأو  غ��ذاء  الإع��الن عن  اأو 
حمليًا،  اأو  دوليًا  ممنوعة  اأو  ملوثة  اأو  حمرمة  اأو  حمظورة 
الغذاء  لنظام  اأو يكون �ضادًرا بحقها منع تداول، وذلك وفًقا 

ولئحته التنفيذية.

هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
تتصدر السباق الذهبي 

الريا�ض ـ البالد 
ت�ضدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون �ضباق اجلوائز الذهبية للن�ضخة 
اخلام�ضة ع�ضرة من مهرجان اخلليج لالإذاعة والتلفزيون، الذي اختتم 
اأعماله يف البحرين بح�ضور وزير �ضوؤون الإعالم الدكتور رمزان بن 
الإذاعة والتلفزيون حممد احلارثي،  النعيمي، ورئي�س هيئة  عبدالله 
ورئي�س وكالة الأنباء ال�ضعودية فهد اآل عقران، ومدير عام جهاز اإذاعة 
من  وع��دد  القحطاين،  جمري  املهرجان  عام  اأم��ني  اخلليج  وتلفزيون 

م�ضوؤويل الإذاعة والتلفزيون يف دول املجل�س.
ف�ضية  ج��وائ��ز  وخم�س  ذه��ب��ي،  ���ض��راع  ج��وائ��ز  �ضت  الهيئة  ون��ال��ت 
اثنتان  �ضراع؛  اأربع جوائز  نال  الذي  الإذاع��ي  املجال  ما بني  توزعت 
منها ذهبية واثنتان ف�ضية، بينما ح�ضل اجلانب التلفزيوين على �ضبع 

جوائز؛ خم�س منها ذهبية وجائزتان ف�ضية.
موؤخرًا  الهيئة  ت�ضهدها  التي  التغيري  مرحلة  لتوؤكد  اجلوائز  وتاأتي 
بعد اأن حتولت الهيئة اإىل مراحل الإعداد املبكر وحتديد ثالث دورات 
للهيئة  ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  اإقرار  اإىل  بالإ�ضافة  �ضنويًا،  براجمية 

وم�ضروع التحول لراأ�س املال الب�ضري.

دواء عبقري يقضي 
على السكري 

السباحة بالعدسات 
الالصقة تضر العينين

البالد- وكاالت 
ميكن لنوع جديد من الأدوية التي حتفز ع�ضالت اجل�ضم 
يف  ثورة  يحدث  اأن  الدم،  يف  الزائد  ال�ضكر  امت�ضا�س  على 

عالج مر�س ال�ضكري من النوع 2.
 ،  258-ATRبالرمز امل�ضمى  التجريبي،  ال��دواء  ويعد 
اأول دواء يعمل عن طريق نقل ال�ضكر مبا�ضرة من الدم اإىل 
على  الدرا�ضات  يف  وجنح  ال�ضويد،  يف  وُط��ّور  الع�ضالت. 

احليوانات ويتم الآن جتربته على املر�ضى.
والدواء اجلديد، يعد فئة جديدة من الأدوية التي تتجاوز 
نظام الأن�ضولني. ويعمل على م�ضتقبالت الع�ضالت، ويحفز 
يف  ل�ضتخدامه  ال��دم   من  الغلوكوز  اإخ��راج  على  الع�ضالت 
الطاقة  وخف�س م�ضتويات ال�ضكر يف الدم ب�ضكل م�ضتقل عن 

البنكريا�س والأن�ضولني.
اأن الدواء  اأجريت على الفئران،  واأظهرت الدرا�ضات التي 
م�ضتويات  اإىل  ال��دم  يف  الغلوكوز  ن�ضبة  يخف�س  اجل��دي��د 
�ضحية ويعزز ح�ضا�ضية الأن�ضولني ما يقلل الكمية املطلوبة.
مركز  يف  التجربة  يف  �ضخ�ضًا   80 من  يقرب  ما  وي�ضارك 
مانهامي،  مبدينة   ،"CRS" ال�ضريرية  الأب��ح��اث  خ��دم��ات 

الأملانية.
وتكمن عبقرية هذا الدواء يف اأنه يخرتق الآلية ذاتها التي 
للطاقة،  كم�ضدر  ل�ضتخدامه  اخلاليا  بدخول  لل�ضكر  ت�ضمح 

وهي عملية تعتمد ب�ضكل كامل على الأن�ضولني.

جدة ـ البالد 
للعيون، عدة ن�ضائح حلماية  التخ�ض�ضي  امللك خالد  قدم م�ضت�ضفى 
العينني من املياه واملواد الكيميائية املُ�ضتخدمة يف اأحوا�س ال�ضباحة.

اأح��وا���س  يف  املُ�ضتخدمة  الكيميائية  وامل���واد  امل��ي��اه  اأن  واأو���ض��ح 
العني  اح��م��رار  مثل  للعني  اأم��را���س  ع��دة  ت�ضبب  اأن  ميكن  ال�ضباحة، 
"التهاب  مثل  العينني  التهاب  بالراحة، وكذلك  ال�ضعور  واحلكة وعدم 
الذين  لالأ�ضخا�س  العني  بجفاف  الإ�ضابة  اإىل  بالإ�ضافة  امللتحمة"، 

ي�ضبحون با�ضتمرار.
ون�ضح بعدة اأمور حلماية العينني خالل ال�ضباحة يف تلك الأحوا�س 
الال�ضقة،  بالعد�ضات  ال�ضباحة  وعدم  ال�ضباحة،  نظارات  ارت��داء  منها 
وغ�ضل العني باملاء العذب وهي مغلقة بعد ال�ضباحة مبا�ضرة للتخل�س 
جانب  اإىل  وال��رم��و���س،  اجل��ف��ون  يف  الكيميائية  وامل���واد  الكلور  م��ن 

ا�ضتخدام قطرات الرتطيب.

عبدالمجيد يطرب جمهوره بموسم جدة 

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

البالد ـ وكاالت 
وجود  اإىل  اخلبيثة،  الأورام  يف  اأخ�ضائيون  اأ�ضار 
لدى  املريء  املخللة و�ضرطان  عالقة بني اخل�ضراوات 

كثري من املر�ضى.
اأن  ت��ب��ني  ال���ق���وار����س،  ع��ل��ى  اأج����ري����ت  درا�����ض����ة  ويف 
ن�ضطة،  م�ضرطنة  مواد  اإىل  تتحول  املخللة،  اخل�ضراوات 
ال��ق��وار���س  م���ريء  يف  وت�����ض��وًه��ا  ت�ضخًما  ت�ضبب 

ون�ضوء الأورام به.
وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن تناول اخل�ضراوات 
زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  قد  منتظم،  ب�ضكل  املخللة 
خ��ط��ر الإ���ض��اب��ة ب�����اأورام امل����ريء مب��ق��دار 
���ض��ع��ف��ني. ك��م��ا ت��ت�����ض��ب��ب امل��خ��ل��الت يف 
ت�ضرر اجلهاز اله�ضمي، كما ميكن اأن 
املعدة،  بقرحة  الإ�ضابة  اإىل  ت��وؤدي 
كمية  على  اح��ت��واوؤه��ا  وال�ضبب 
كبرية م��ن امل��ل��ح، ال��ذي ب��دوره 
ي���رف���ع  ن�����ض��ب��ة ال�����ض��م��وم يف 
تهيج  ع��ن  ف�ضال  اجل�����ض��م، 
الع�ضبي.يذكر  القولون 
امل����ريء  ���ض��رط��ان  اأن 
ال�14  املرتبة  يحتل 
من  البالغني،  بني 
ح��ي��ث ان��ت�����ض��ار 
م  ا ر و لأ ا

 ابتكار سلة مهمالت 
لتجميد القمامة

 المخلالت تسبب سرطان المريء 
طوكيو ـ وكاالت 

اليابانية  "ناكاني�ضي"  �ضركة  طّورت 
�ضلة  امل��ح��دودة،  املعدنية  لل�ضناعات 
عند  القمامة  بتجميد  ت��ق��وم  مهمالت 
م��ئ��وي��ة؛  درج����ة ح�����رارة -11 درج����ة 
البكترييا  اإنتاج  وق��ف  اإىل  ي��وؤّدي  مما 
الرائحة  عنها  تنتج  التي  واجل��راث��ي��م 

الكريهة.
وب��������داأت ال�������ض���رك���ة؛ وف����ق����ًا مل��وق��ع 
ا�ضتقبال  ال��ي��اب��اين،   "nippon"
منتجها  ل�ضراء  امل�ضبق  احلجز  طلبات 
الذي اأطلقت عليه ا�ضم "كلني بوك�س"، 
حيث ل يقت�ضر ا�ضتخدامها على جتميد 
املالب�س  لتربيد  ميتد  ولكنه  القمامة، 
واأفالم  التجميل  م�ضتح�ضرات  وحفظ 

الكامريا.
وم���ن امل��ق��رر ع��ر���س ���ض��ن��دوق كلني 
الأط��ف��ال،  رع��اي��ة  معر�س  يف  بوك�س 
يف  اأو���ض��اك��ا  مدينة  يف  �ضيعقد  ال���ذي 

الفرتة من 20 اإىل 21 يوليو املقبل.

 ثقافة أجيال 
حتت�ضن االأجنحة اخلا�ضة باالأطفال يف معر�ض املدينة للكتاب، ثقافة االأجيال اجلديدة، وت�ضمن لهم الو�ضول اإىل عامل املعرفة والتعلم، عرب عناوين 
جاذبة ت�ضرع عاملًا من اخليال يحلق بهم نحو ف�ضاءات بعيدة، وتغر�ض يف نفو�ضهم القيم النبيلة واملُثل ال�ضامية؛ حيث اإن مثل هذه الفعاليات تروج مل�ضروع 

القراءة االإثرائية، الذي ي�ضتهدف توعية االأطفال وتقومي �ضلوكياتهم، مما يعك�ض متيز وثراء امل�ضهد الثقايف ال�ضعودي.
 ت�ضوير- حممد قا�ضم

ال�ضرطانية.
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