�سمو ويل العهد م�ستقبال رئي�س الوزراء العراقي لدى و�صوله مطار جدة

الإعالم املتجدد
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ن�صف م�شاريع التحلية العاملية �سعودية
الريا�ض  -البالد

�أكد حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة املهند�س عبد الله العبد
الكرمي� ،أن م�شاريع حتلية املياه يف اململكة تعادل �أكرث من ن�صف ما يبنى من
�أ�صول حتلية مياه البحر يف العامل.
وق��ال� :إن �أه��م �أه��داف نقل �أ�صول امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صها �إىل "�شركة
حلول املياه" اململوكة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،هو تعظيم الفائدة يف
االقت�صاد املحلي ،ويعد خطوة مهمة متهد للطرح العام لل�شركة و�إدراجها يف

� 12صفحة  /رياالن

�سوق املال خالل � 3إىل � 5سنوات قادمة ،الف ًتا �إىل �أن قرار الإدراج يعود
للمالك "�صندوق اال�ستثمارات العامة" ،مو�ضحً ا �أن توجه ال�شركة وانت�شارها
على امل�ستوى العاملي ،هو قيد الدرا�سة من خالل جمل�س �إدارة "حلول املياه"
مبا يقود �إىل ريادة عاملية لل�شركة .وعن الإطار الزمني لنقل الأ�صول ،قال:
�إنه �ستكون هناك جلنة توجيهية �ست�ضع الأ�س�س واملعايري والآليات املنا�سبة،
فيما �سيقوم �صندوق اال�ستثمارات بالتقييم الفني وامل��ايل والقانوين،
و�سيكون هناك اتفاق بيع جتاري ملنتجات املياه.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

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

اختتم وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية ،بندر اخلريف زيارته �إىل بريطانيا
� ،أجرى خاللها لقاءات مع ال�شركات وامل�ستثمرين يف بريطانيا ،حتت مظلة
برنامج "ا�ستثمر يف ال�سعودية" وذل��ك ال�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية
يف قطاعي ال�صناعة والتعدين والتعريف مبناف�ستي "�أم الدمار" و"حمدد"
التعدينية  ،و�سط اهتمام بريطاين باال�ستثمارات يف اململكة.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء�� ،ش��ارك ع��دد م��ن �شركات التعدين ق�ص�ص جناحها يف

اال�ستثمار يف اململكة ،والإم�ك��ان��ات الهائلة والبنية التحتية القوية التي
جتعلها واحدة من �أف�ضل البيئات اال�ستثمارية.
من جهة ثانية �أعلن وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية رئي�س جلنة �صناعة
اللقاحات والأدوي��ة احليوية بندر بن �إبراهيم اخلريف عن طرح عدد من
الفر�ص اال�ستثمارية يف �صناعة اللقاحات والأدوي��ة احليوية بقيمة 3.4
مليار دوالر ،وذلك حتقي ًقا لتوجهات اململكة الهادفة �إىل حتقيق الأمن الدوائي
وال�صحي ،وجعل ال�سعودية مرك ًزا مهمًا لهذه ال�صناعة الواعدة.
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تعاون دفاعي بحري بني دول جمل�س التعاون اخلليجي

 4آالف

فر�صة وظيفية
بقطاع الطريان
جدة ــ البالد

ت��ويل جمموعة اخلطوط ال�سعودية توطني الوظائف
اه�ت�م��ا ًم��ا ك �ب�يرًا ،م��واك �ب � ًة للتطوير ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي�شهده
قطاع الطريان ،يف ظل الفر�ص الواعدة املنبثقة من برامج
وم� �ب ��ادرات ر�ؤي���ة اململكة  ."2030و�أو� �ض��ح امل��دي��ر ال�ع��ام
للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية املهند�س
�إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر� ،أن املجموعة �أكملت توطني عدد
من الوظائف امل�ستهدفة يف القرار بن�سبة  ،100%و�ستعمل على
حتقيق الن�سب امل�ستهدفة يف الوظائف الأخ��رى قبل املدة املحددة،
و�أكد العُمر مبنا�سبة �صدور قرار توطني مهن الطريان املرخ�صة ،الذي
ي�ستهدف توفري �أكرث من  4,000فر�صة وظيفية يف قطاع الطريان؛
حر�ص القيادة الر�شيدة �-أيدها الله -ودعمها امل�ستمر يف تنمية ر�أ�س
املال الب�شري ،ورفع م�ساهمتهم يف املنظومة االقت�صادية من خالل توفري
فر�ص عمل حمفزة ومنتجة وم�ستقرة للمواطنني وامل��واط�ن��ات؛ م�شيد ًا
بجهود وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتنمية واالجتماعية املهند�س �أحمد بن
�سليمان الراجحي ،ووزير النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �صالح بن
نا�صر اجلا�سر؛ �إ�ضافة جلهود الهيئة العامة للطريان املدين يف تعزيز فر�ص
منو وا�ستدامة هذا القطاع احليوي ،مبا يحقق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة ،2030
والإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية.

منظومة متكاملة

لمنصات حجاج الداخل
مكة املكرمة  -البالد

�أكد نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح م�شاط� ،أنه �سيتم عقب مو�سم احلج �إعادة
بناء كامل منظومة من�صات خدمات حجاج الداخل؛ الف ًتا �إىل �أن التقييم لل�شركات ،يهدف للتح�سني،
ولي�س لإيقاع العقوبات والغرامات .جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته وزارة احلج والعمرة،
مع املجل�س التن�سيقي و�شركات حجاج الداخل ،م�شددًا على توعية احلجاج ،خا�صة الذين يحجون
لأول م��رة ،منوّ هً ا �أن ما يهم ال��وزارة هو قيا�س ر�ضا �ضيوف الرحمن .و�أ�ضاف :جهزنا فريق عمل
خمت�صا للعمل على �إخراج املنتجات الإعالمية ،التي ت�ساهم يف حت�سني م�ستوى التوقعات لدى احلاج
ً
يف امل�ستوى الطبيعي مبنهجية قيا�س وا�ضحة وحمددة ،م�ؤكدًا �أن املجل�س التن�سيقي يبحث عن احللول
ويديرها بحكمة واحرتافية ،وحتقيق م�صلحة ال�شركات مبا ال ي�ؤثر على امل�صلحة العامة.

اليمنيون يثمنون مواقف الريا�ض وي�صفونها بامل�شرفة
البالد  -حممد عمر

ث ّمن م�س�ؤول ميني ال���دور الكبري للمملكة العربية ال�سعودية يف
دع��م ا�ستقرار اليمن ،وتلبية احتياجات اليمنيني يف كافة املجاالت،
وامل�شروعات الإن�سانية والتنموية املتكاملة ،التي تنفذها لتوفري العديد
من الوظائف لأبناء ال�شعب اليمني ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع لت�أهيل
وتدريب �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة يف العديد من املجاالت.
و�أعرب العقيد مر�سل بن ح�سني الكميم ،ع�ضو املجل�س الأعلى
الحت��اد قبائل اليمن ،ع��ن �شكر وتقدير اليمنيني للمملكة على
مواقفها امل�شرفة الداعمة للجهود الأممية نحو احلل ال�سيا�سي
ل�ل�أزم��ة بني الأط���راف اليمنية ،ودعمها الإن�ساين والتنموي
الرائد من خالل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
ريا �إىل �أن
والربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن ،م�ش ً
بالده جتني ثمار هذه اجلهود اخلرية من م�شاريع �إن�سانية
وتنموية داخل اجلمهورية اليمنية.
و�أو�ضح العقيد مر�سل فى ت�صريح لـ" البالد"� أن� أهمية
امل�شاريع الإن�سانية ال�سعودية التي جتري يف اليمن
تتمثل يف امل��دار���س التعليمية املنت�شرة يف املناطق
ريا �إىل �أن ه��ذا عمل كبري ومهم ج��دا يف دعم
 ،م�ش ً
ال�شعب اليمني.
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«الشورى» يصوت
على المساهمات
العقارية
جدة  -عادل بابكري

ي �ن��اق ����ش جم �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى خ�لال
جل�سته غ �دًا (االث �ن�ين) تقري ًرا تقدمه
جلنة الطاقة وال�صناعة ،ب�ش�أن م�شروع
ن�ظ��ام �إم� ��دادات ال�ط��اق��ة ،كما ي�صوت
خاللها على التو�صيات ال� ��واردة يف
وجهتي نظر جلنة احل��ج والإ��س�ك��ان
واخلدمات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم يف نظام امل�ساهمات العقارية،
ونظام بيع وت�أجري م�شروعات عقارية
على اخل��ارط��ة ،كما يناق�ش ع ��ددًا من
التقارير ال�سنوية للوزارات والهيئات؛
منها وزارة اال�ستثمار والهيئة العامة
ل�ل�إع�لام امل��رئ��ي وامل���س�م��وع ،ووزارة
ال� �ع ��دل وب��رن��ام��ج ال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة
الزراعية امل�ستدامة.

2

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
مب�ست�شفى جامعة امللك عبدالعزيز بجدة
الربوفي�سور �سراج ويل� ،ضيوف الرحمن،
ب�ضرورة احلر�ص على االلتزام ب�سلوكيات
ال�ن��وم ال�صحي؛ م��ن خ�لال ال�ت��أك��د م��ن �أن
املخيّم �أو مكان النوم ي�ساعد على النوم
اجليد ،والتوقف عن ا�ستخدام الأجهزة
الإلكرتونية قبل وق��ت النوم ب�ساعة على
�أق ��ل ت �ق��دي��ر ،وجت �ن��ب ت �ن��اول م���ش��روب��ات
الكافيني" ال�شاي والقهوة" ثالث �ساعات
قبل النوم حتى ال يتعر�ض احلاج �إىل الأرق
الليلي ،وكذلك جتنب امل�أكوالت الثقيلة قبل
النوم ،التي ترهق املعدة.
وقال� :إن �أهمية النوم ال�صحي يف احلج
تكمن يف كونه مينح الطاقة لن�شاط �أكرث
خالل اليوم ،وي�ساعد اجل�سم على مكافحة
الأم��را���ض ع��ن ط��ري��ق تعزيز اال�ستجابة
الدفاعية جلهاز املناعة  ،واملحافظة على
م�ستويات �سكر الدم املنا�سبة ،وامل�ساعدة
على الرتكيز والتفكري ،وحت�سني م�ستوى
اليقظة.
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خمالفون يف قب�ضة الأمن

محليات
2
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يناقش تقارير الحج والتعليم وحقوق اإلنسان

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

يوا�صل جمل�س ال�����ش��ورى ه��ذا الأ���س��ب��وع جل�ساته
ال��ع��ادي��ة ،وي��ن��اق�����ش خ�لال��ه��ا ع����ددًا م��ن امل��و���ض��وع��ات
املدرجة ،ت�شمل العديد من التقارير ال�سنوية للجهات
احلكومية للعام امل��ايل 1443/1442ه����ـ ،كما ي�صدر
قراراته على تقارير جهاتٍ �أخرى ،وي�ستعر�ض عددًا
من م�شروعات الأنظمة ،ومذكرات التفاهم.
وخ�لال جل�سة غد االثنني  ،يناق�ش املجل�س تقريرًا
تقدمه جلنة الطاقة وال�صناعة ،ب�ش�أن م�شروع نظام
�إم��دادات الطاقة ،كما ي�صوت خاللها على التو�صيات
ال�����واردة يف وج��ه��ت��ي ن��ظ��ر جل��ن��ة احل���ج والإ���س��ك��ان
واخل��دم��ات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ��ه��م يف
ن��ظ��ام امل�����س��اه��م��ات ال��ع��ق��اري��ة ،ون��ظ��ام ب��ي��ع وت���أج�ير

م�شروعات عقارية على اخلارطة.
ويناق�ش املجل�س خ�لال اجلل�سة ع���ددا م��ن التقرير
ال�سنوية للوزارات والهيئات؛ منها وزارة اال�ستثمار
والهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع ،ووزارة
العدل وبرنامج التنمية الريفية الزراعية امل�ستدامة.
وعلى �صعيد �أع��م��ال جل�سة املجل�س العادية ال��ـ 46
من �أعمال ال�سنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها
ال��ث�لاث��اء ال��ق��ادم ي�ستهل املجل�س جل�سته مبناق�شة
تقرير تقدمة جلنة ال�ش�ؤون الأمنية والع�سكرية ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي ل��وزارة الداخلية ووزارة الإع�لام
وامل��رك��ز الوطني لإدارة ال��دي��ن والأك��ادمي��ي��ة املالية
وهيئة املدن واملناطق االقت�صادية اخلا�صة وجممع
امللك �سلمان العاملي للغة العربية ،والهيئة العامة

للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم.
وفيما يتعلق بجل�سة الأربعاء يناق�ش املجل�س التقرير
ال�سنوي لوكالة الأنباء ال�سعودية والتقرير ال�سنوي
للهيئة ال��ع��ام��ة لل�صناعات الع�سكرية ،كما ي�صدر
ق��رارًا ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة حقوق الإن�سان،
وتقريري وزارة احلج والعمرة ،وهيئة تطوير منطقة
مكة املكرمة ووزارة التعليم ،كما ي�صوت املجل�س على
التو�صيات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ��ه��م يف
تقريري هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومركز
دعم اتخاذ القرار  ،كما ي�صوت � ً
أي�ضا على التو�صيات
ال������واردة يف وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��ح��ي��ة ب�����ش���أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ��ه��م يف التقرير ال�سنوي
للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام.

تفاصيل تعديالت أنظمة التقاعد والتأمينات وتبادل المنافع..

معاش لسن الستين عن خدمة عشر سنوات فأكثر

جدة  -البالد

 % 14من المرتب
السنوي مكافأة لمن
لم يكمل المدة

بد�أ العمل بتعديالت نظام التقاعد املدين ونظام
الت�أمينات االجتماعية ،ون��ظ��ام ت��ب��ادل املنافع
بني نظامي التقاعد امل��دين والع�سكري ونظام
الت�أمينات االجتماعية ،التي وافق عليها جمل�س
ال��وزراء م�ؤخرا ،واملتعلقة با�ستحقاق املوظف
عند التقاعد مكاف�أة �أو معا�ش ًا تقاعدي ًا .وبح�سب
اجل���ري���دة ال��ر���س��م��ي��ة "�أم القرى" تت�ضمنت
التعديالت مايلي:
* �أو ًال :تعديل ن��ظ��ام التقاعد امل���دين ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )41/وتاريخ  /7/ 29تبلغ مدتها ما يعطيه احلق يف املعا�ش ،فت�صرف
له مكاف�أة حت�سب على �أ�سا�س ن�سبة ( )%14من
1393هـ على النحو الآتي:
تعديل املادة (الثالثة والع�شرين) منه ،لتكون املرتب ال�سنوي عن كل �سنة من �سنوات خدمته،بالن�ص الآت��ي" :فيما عدا احل��االت املن�صو�ص �أما �إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب اال�ستقالة� ،أو
عليها يف املواد ال�سابقة واحلالتني املن�صو�ص الف�صل ل�سبب ت�أديبي ،فتح�سب املكاف�أة على
عليهما يف الفقرتني ( )2و( )3من املادة (الثالثة �أ�سا�س ن�سبة ( )%10من املرتب ال�سنوي عن
والع�شرين مكرر)� ،إذا انتهت خدمة املوظف ،ومل كل �سنة حم�سوبة يف التقاعد ،ويق�صد باملرتب

ال�سنوي �آخ��ر مرتب �شهري ا�ستحقه املوظف
م�ضروب ًا يف ."12
 �إ���ض��اف��ة م���ادة ترتيبها (الثالثة والع�شرونمكرر) بالن�ص الآتي" :ي�شرتط ل�صرف املكاف�أة
املن�صو�ص عليها يف امل��ادة (الثامنة ع�شرة)وامل��ادة (الثالثة والع�شرين) من ه��ذا النظام-
بلوغ �سن (ال�ستني)� ،أو الوفاة� ،أيهما �أ�سبق.
 �إذا انتهت خدمة املوظف دون �أن تبلغ مدتهاما يعطيه احلق يف املعا�ش ،وكانت مدة خدمته
(ع�شر) �سنوات على الأقل ،وبلغ �سن (ال�ستني)،
في�ستحق معا�ش ًا.
 �إذا انتهت خدمة املوظف دون �أن تبلغ مدتهام���ا ي��ع��ط��ي��ه احل����ق يف امل���ع���ا����ش ،وك���ان���ت م��دة
خدمته (خم�س) �سنوات على الأق��ل ،وبلغ �سن
(ال�ستني) ،فيجوز ل��ه -لي�ستحق معا�ش ًا� -أن
يطلب �ضم مدة اعتبارية �إىل مدة خدمته على �أال
يتجاوز املجموع -بعد ال�ضم( -ع�شر) �سنوات،

وعليه -يف هذه احلالة� -أن ي�ؤدي �إىل امل�ؤ�س�سة
ك��ام��ل احل�ص�ص املن�صو�ص عليها يف امل��ادة
(الثالثة ع�شرة) من هذا النظام عن كل �شهر من
امل��دة امل�ضمومة حم�سوبة على �أ�سا�س مرتبه
ال�شهري الأخ�ي�ر ،وت����ؤدى ه��ذه احل�ص�ص �إما
دفعة واحدة� ،أو على �أق�ساط �شهرية.
* ثاني ًا :تعديل الفقرة ( )3من امل��ادة (احلادية
والأرب��ع�ين) من نظام الت�أمينات االجتماعية،
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )33/وتاريخ 3
1421 /9/هـ ،لتكون بالن�ص الآتي:
"ا�ستثنا ًء من �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،التقاعد املدين والع�سكري ونظام الت�أمينات
يحق للم�شرتك يف حالة تركه العمل -اخلا�ضع االجتماعية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
ل��ل��ن��ظ��ام -ت�����س��لُّ��م ت��ع��وي�����ض ال��دف��ع��ة ال���واح���دة (م )53/وت��اري��خ 1424 /7/ 23ه�����ـ ،على
امل�ستحق طبق ًا لأح��ك��ام الفقرة امل��ذك��ورة ،دون النحو الآتي:
بلوغ �سن (ال�ستني) �أو حدوث عجز ،وذلك يف -تعديل الفقرة ( )6من املادة (الثالثة) منه،
لتكون بالن�ص الآتي�" :أال تكون مدد اال�شرتاك
احلاالت التي حتددها الالئحة".
* ثالث ًا :تعديل نظام تبادل املنافع بني نظام امل�ضمومة م���دد ًا مكملة ال�ستحقاق معا�ش

التعويض دفعة
واحدة بترك العمل
دون السن أو العجز

التقاعد قبل بلوغ �سن (ال�ستني) يف النظام
الأخ�ير ،و�إمن��ا يجب على امل�شرتك �إكمال املدة
التي يتطلبها ه��ذا النظام ،ما مل تكن �أ�سباب
ال�ضم ناجتة من التحول �أو التخ�صي�ص� ،أو
كان انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة� ،أو العجز� ،أو
التن�سيق من اخلدمة ،وال يجوز يف حالة ال�ضم
الناجتة عن التحول �أو التخ�صي�ص اجلمع بني
املعا�ش التقاعدي ورات��ب الوظيفة امل�شمولة
ب���أي م��ن نظامي التقاعد امل��دين والع�سكري،
�أو �أج��ر الوظيفة امل�شمولة بنظام الت�أمينات
االجتماعية.
 تعديل الفقرة ( )5من املادة (ال�ساد�سة) لتكونبالن�ص الآت����ي" :يف ح���ال تخ�صي�ص �أي من
امل��راف��ق العامة �أو حت��ول من�سوبيها من نظام
�إىل نظام �آخ���ر ،فيلتزم �صاحب العمل ب�سداد
التكاليف الإ�ضافية على النظامني".

االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
الريا�ض  -البالد

حت���ت ���ش��ع��ار (ال���رع���اي���ة خ�ل�ال الأزم�����ات)
يحتفي ال��ع��امل ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملكافحة
املخدرات ،الذي ي�صادف الـ  26من يونيو
ك��ل ع���ام ،وي�سلط ال�����ض��وء ع��ل��ى حت��دي��ات
امل��خ��درات القائمة والنا�شئة ،التي ت�ؤثر
على دول عديدة من خالل الأزمات ال�صحية
والإن�سانية.
وت�شارك اململكة ممثلة بالوزارات واجلهات
احلكومية ذات العالقة يف جم��ال مكافحة

امل��خ��درات بهذا ال��ي��وم؛ لتو�ضيح خماطر
املخدرات والتحذير من �أ�ضرارها ال�سلبية
الناجتة عن تعاطيها� ،سواء ال�صحية �أو
االجتماعية �أو الأم��ن��ي��ة �أو االقت�صادية،
عرب الو�سائل الإعالمية املختلفة والتقنيات
احلديثة املوجهة جلميع �شرائح املجتمع.
وتبذل اململكة ج��ه��ود ًا كبرية يف مواجهة
ظاهرة املخدرات ،حيث ا�ستطاعت ،بف�ضل
الله ،ثم بتوجيهات القيادة الر�شيدة� ،أن
ت�صمد �أمام تهديد املخدرات ودرء خطرها،

و�ضبط مهربي وم��روج��ي ه��ذه ال�سموم
و�إح��ب��اط العديد م��ن عمليات تهريبه �إىل
داخ��ل اململكة ،وتوحيد اجلهود وتكثيف
العمل التوعوي؛ وت�سعى جاهدة �إىل احلد
من انت�شار امل��خ��درات بني �أف��راد املجتمع،
وتكوين وعي �صحي واجتماعي وثقايف
وق��ائ��ي راف�����ض ل��ت��ع��اط��ي امل���خ���درات ،من
خالل حتقيق التناغم واالن�سجام وتن�سيق
اجلهود بني اجلهات احلكومية والأهلية؛
لتمكني املجتمع من امل�شاركة يف مكافحته.

ضبط آالف المخالفين ألنظمة اإلقامة والعمل
الريا�ض -البالد

�أ�سفرت احلمالت امليدانية امل�شرتكة ملتابعة و�ضبط خمالفي
�أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود ،التي متت يف مناطق
اململكة كافة ،وذلك للفرتة من  1443 / 11 / 17هـ املوافق
 2022 / 6 / 16م حتى 1443 / 11 / 23هـ املوافق / 22
 2022 / 6م ،عن النتائج التالية:
�أو ًال :بلغ �إجمايل املخالفني الذين مت �ضبطهم باحلمالت
امليدانية الأمنية امل�شرتكة يف مناطق اململكة كافة ()15416
خمال ًفا ،منهم ( )9572خمال ًفا لنظام الإق��ام��ة ،و()3747
خمال ًفا لنظام �أمن احلدود ،و( )2097خمال ًفا لنظام العمل.
ثانيًا :بلغ �إجمايل من مت �ضبطهم خالل حماولتهم عبور
ً
�شخ�صا )%44( ،منهم
احل��دود �إىل داخ��ل اململكة ()331
مينيو اجلن�سية ،و(� )%42إثيوبيو اجلن�سية ،و()%14
ً
�شخ�صا ملحاولتهم
جن�سيات �أخ��رى ،كما مت �ضبط ()31
عبور احلدود �إىل خارج اململكة بطريقة غري نظامية.
ً
ثالثا :مت �ضبط ( )10متورطني يف نقل و�إي��واء وت�شغيل
خمالفي �أنظمة الإق��ام��ة والعمل و�أم��ن احل��دود والت�سرت
عليهم.
رابعًا :بلغ �إجمايل من يتم �إخ�ضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ
الأنظمة ( )70876واف��د ًا خمال ًفا ،منهم ( )67270رج ًال،
و( )3606ن�ساء.
خام�سً ا :مت �إحالة ( )58754خمال ًفا لبعثاتهم الدبلوما�سية
للح�صول ع��ل��ى وث��ائ��ق ���س��ف��ر ،و�إح���ال���ة ( )3426خمال ًفا
ال�ستكمال حجوزات �سفرهم ،وترحيل ( )13412خمال ًفا.
و�أك��دت وزارة الداخلية� ،أن كل من ي�سهل دخول خمالفي
نظام �أم��ن احل��دود للمملكة �أو نقلهم داخلها �أو يوفر لهم
امل���أوى �أو يقدم لهم �أي م�ساعدة �أو خدمة ب���أي �شكل من
الأ�شكال ،يعر�ض نف�سه لعقوبات ت�صل �إىل ال�سجن مدة
� 15سنة ،وغرامة مالية ت�صل �إىل مليون ريال ،وم�صادرة
و�سيلة النقل وال�سكن امل�ستخدم ل�ل�إي��واء� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الت�شهري به ،و�أو�ضحت �أن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم
الكبرية املوجبة للتوقيف ،واملخلة بال�شرف والأم��ان��ة،
حاثة على الإبالغ عن �أي حاالت خمالفة على الرقم ()911
مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض ،و( )999و( )996يف بقية
مناطق اململكة.
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القيادة تهنئ أمير قطر ورؤساء سلوفينيا
وكرواتيا وموزمبيق
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر ،مبنا�سبة ذكرى توليه مهام احلكم.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة ل�سموه ،وحلكومة
و�شعب دولة قطر ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س بوروت باهور ،رئي�س جمهورية �سلوفينيا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
لبالده .و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �سلوفينيا ال�صديق اطراد
التقدم واالزده��ار .وبعث ،حفظه الله ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
زوران ميالنوفيت�ش ،رئي�س جمهورية كرواتيا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم
الوطني ل�ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
كرواتيا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار .كما بعث خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س فيليبي جا�سينتو نيو�سي ،رئي�س جمهورية
موزمبيق ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة

و�شعب جمهورية موزمبيق ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر مبنا�سبة
ذكرى توليه مهام احلكم.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة ل�سموه،
وحلكومة و�شعب دولة قطر ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �سموه برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س بوروت باهور ،رئي�س جمهورية �سلوفينيا ،مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية �سلوفينيا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س زوران ميالنوفيت�ش ،رئي�س جمهورية كرواتيا،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.وعب ر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية كرواتيا ال�صديق املزيد من التقدم
واالزدهار .وبعث �سموه برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س فيليبي جا�سينتو نيو�سي ،رئي�س جمهورية
موزمبيق ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده.وع�بر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية موزمبيق ال�شقيق املزيد
من التقدم واالزدهار.

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء
العراقي بمطار جدة

كلمة

عطاء إنساني

جدة  -وا�س

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال�سمو
امل�ل�ك��ي الأم �ي�ر حم�م��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��دف��اع،
�أم ����س (ال �� �س �ب��ت) ،رئي�س
ال � � ��وزراء يف ج�م�ه��وري��ة
العراق م�صطفى الكاظمي،
ل ��دى و� �ص��ول��ه �إىل مطار
امل�ل��ك عبدالعزيز ال��دويل
يف ج� ��دة .ورح� ��ب �سمو
ويل العهد برئي�س الوزراء
ال �ع��راق��ي ومب��راف�ق�ي��ه يف
اململكة العربية ال�سعودية.
ك �م��ا ك ��ان يف اال��س�ت�ق�ب��ال
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ال��دك�ت��ور
ماجد بن عبدالله الق�صبي
الوزير املرافق.

تكامل دفاعي بحري بين دول التعاون
الدوحة -وا�س

ر�أ� ��س ق��ائ��د ال �ق��وات البحرية امللكية ال�سعودية الفريق
ال��رك��ن فهد ب��ن عبدالله الغفيلي ،االجتماع ال �ـ  20لقادة
القوات البحرية بالقوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون،
وذلك بالعا�صمة القطرية الدوحة ،برئا�سة اململكة العربية
ال�سعودية -دول��ة الرئا�سة للدورة احلالية -ومب�شاركة
الأمني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س
التعاون اللواء الركن �أحمد علي حميد �آل علي ،وممثل عن
القيادة الع�سكرية املوحدة.
وا�ستهل قائد القوات البحرية امللكية ال�سعودية االجتماع
بالرتحيب بقادة القوات البحرية ل��دول املجل�س ،م� ً
ؤكدا

وا�ستعر�ض قادة القوات البحرية بالقوات امل�سلحة بدول
جمل�س التعاون خمرجات ور���ش العمل ملديري عمليات
القوات البحرية ،فيما ناق�ش املجتمعون مو�ضوعات تتعلق
بالعمل الع�سكري اخلليجي امل�شرتك بالقوات البحرية
يف دول املجل�س ،وال�ط��رق الكفيلة لتعزيز ه��ذا التعاون
مبا يعود بالنفع لرفع الكفاءة للقوات البحرية ،ولتحقيق
التكامل الدفاعي امل�شرتك بني القوات البحرية بالقوات
امل�سلحة يف دول جمل�س التعاون .ويف نهاية االجتماع،
قدم الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي� ،شكره وتقديره
�أهمية وح��دة املجل�س لكل ما يحقق �أم��ن و�سالمة البحار ظل حجم التحديات واملخاطر التي حتيط باملنطقة مع للدولة امل�ضيفة دولة قطر ال�شقيقة ،على ح�سن اال�ستقبال،
وكرم ال�ضيافة ،والإدارة والتنظيم لهذا االجتماع.
املحيطة بدول املنطقةً ،
الفتا �إىل �أهمية هذا االجتماع يف تزايد النزاعات الدولية.

مسؤول يمني يثمن مواقف ومساعدات المملكة
البالد  -حممد عمر

ثمّن م�س�ؤول ميني ال��دور الكبري للمملكة العربية ال�سعودية يف
دعم ا�ستقرار اليمن ،وتلبية احتياجات اليمنيني يف كافة املجاالت،
وامل�شروعات الإن�سانية والتنموية املتكاملة ،التي تنفذها لتوفري
العديد من الوظائف لأبناء ال�شعب اليمني ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
لت�أهيل وتدريب �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة يف العديد
من املجاالت.
و�أعرب العقيد مر�سل بن ح�سني الكميم ،ع�ضو املجل�س
الأعلى الحتاد قبائل اليمن ،عن ال�شكر والتقدير للمملكة
على مواقفها امل�شرفة الداعمة للجهود الأممية نحو احلل
ال�سيا�سي للأزمة بني الأطراف اليمنية ،ودعمها الإن�ساين
والتنموي ال��رائ��د من خ�لال مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة وال�برن��ام��ج ال�سعودي
لتنمية و�إع �م��ار ال�ي�م��ن ،م���ش�يرًا �إىل �أن
ب�لاده جتني ثمار هذه اجلهود اخلرية
م��ن م�شاريع �إن�سانية وتنموية داخ��ل

اجلمهورية اليمنية.
و�أو�ضح العقيد مر�سل فى ت�صريح لـ" البالد"� أن� أهمية امل�شاريع
الإن�سانية ال�سعودية التي جت��ري يف اليمن تتمثل يف املدار�س
التعليمية املنت�شرة يف املناطق امل�ح��ررة؛ مثل ع��دن وح�ضرموت
واملهرة وم�أرب وغريها ،م�شريًا �إىل �أن هذا عمل كبري ومهم جدا يف
دعم التعليم يف اليمن؛ من �أجل الق�ضاء على اجلهل.
و�أ�ضاف :هناك اهتمام كبري باجلانب ال�صحي من خالل
بناء املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات اجلديدة؛ لتعزيز
القدرات والإمكانات وحتقيق �أف�ضل النتائج لعالج
املر�ضى يف العديد م��ن املحافظات ،منها �صعدة
وحجة ،مقابل �أجر رمزي �أو باملجان ،م�شريا �إىل
ال��زي��ادة يف �إن�شاء ال��وح��دات ال�صحية ب�شكل كبري،
وهناك تقدم كبري يف م�شروعات الطرق واجل�سور،
ومن بينها طريق (�صافر  -العرب) وباقي
الطرق الرابطة بني املحافظات لتخفيف
العبء على ال�شعب اليمني.
مر�سل الكميم

بنهج را�سخ ومواقف عملية م�شرفة،
ت�ؤكد اململكة العربية ال�سعودية عمق
وق �ي��م دوره� ��ا الإن �� �س��اين وال�ت�ن�م��وي
امل �ت��وا� �ص��ل يف م �� �س��اع��دة و�إغ ��اث ��ة
ال ��دول الأك�ث�ر اح�ت�ي��اج� ًا واملت�ضررة
م��ن ال� �ك ��وارث الطبيعية والأزم � ��ات
الإن���س��ان�ي��ة ،لتت�صدر ال ��دول املانحة
للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية على
امل�ستويني العربي والإ�سالمي ،ومن
�أك�بر ثالث دول مانحة على امل�ستوى
الدويل.
ه��ذه احل�ق��ائ��ق �أك ��دت عليها اململكة
خ�لال اج�ت�م��اع املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للجمعية العامة ل�ل�أمم
املتحدة يف املناق�شة العامة املتعلقة
ب��ال���ش��ؤون الإن���س��ان�ي��ة للعام احل��ايل
2022م  ،وه��و عطاء يثمنه املجتمع
ال� ��دويل ك �ث�ي ً�را؛ ت �ق��دي �رًا ل�ل�م�ب��ادرات
ال�سعودية ال��رائ��دة يف دع��م اجلهود
الأممية ،وجناحات جهودها الكبرية
يف قيادة اال�ستجابة العاملية للجائحة،
خ�ل�ال رئ��ا� �س��ة جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن،
والدعم ال�سخي يف هذا ال�ش�أن ،ف�ض ًال
عن اجلهود الإن�سانية الكبرية التي
قدمتها للدول الأكرث احتياجً ا ملواجهة
الآثار ال�سلبية للجائحة.
وان�ط�لا ًق��ا م��ن ه��ذا النهج الإن���س��اين
النا�صع ،ج��ددت اململكة ت�أكيدها على
�ضرورة و�ضع �إ�سرتاتيجيات عاملية
ل�لا��س�ت�ج��اب��ة ل�ل��أزم ��ات وامل �� �س��اع��دات
الإن�سانية ،وت�سهيل فر�ص الو�صول
�إىل اخل��دم��ات الإن�سانية والإغ��اث�ي��ة
امل�ق��دم��ة للجميع ،ويتمثل ال�ن�م��وذج
احل � ��ي ل� �ه ��ذا ال � �ب� ��ذل يف ال��ر� �س��ال��ة
الإن �� �س��ان �ي��ة ال �� �س��ام �ي��ة مل��رك��ز امل �ل��ك
�سلمان ،وا�ستجابته العالية وبراجمه
وم�شاريعه الإغاثية يف �أنحاء العامل.

لقاءات للعيسى مع القيادات الكمبودية
بنوم بنه  -وا�س

زار الأم�ين العام رابطة العامل الإ�سالمي
رئي�س هيئة علماء امل�سلمني ال�شيخ الدكتور
حم �م��د ب��ن ع �ب��دال �ك��رمي ال�ع�ي���س��ى مملكة
كمبوديا ،وذلك يف �إطار مهام رابطة العامل
الإ�سالمي يف تعزيز التعاي�ش والوئام بني
املجتمعات الوطنية ،وم��ن ذل��ك املكونات
الإ�سالمية يف دول التنوع الديني خا�صة
�أق�ل�ي�ت�ه��ا ال��دي �ن �ي��ة ،وب��دع��وة ر��س�م�ي��ة من
اجلانب الكمبودي.
وعقد الدكتور العي�سى ،لقاءاتٍ واجتماعاتٍ
مو�سّ ع ًة مع الرئا�سات احلكومية والربملانية
و�أع�ضائها ،حيث ا�ستقبله بداي ًة دولة رئي�س
الوزراء مبملكة كمبوديا ،ال�سيد هون �سني،
مبق ّر احلكومة يف العا�صمة "بنوم بنه".
و�أب� � ��دى الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل��راب �ط��ة ال �ع��امل

الإ� �س�ل�ام��ي ت �ق��دي��ره ل�ل��أمن ��وذج ال��وط�ن��ي
الكمبودي املتميز يف تعاي ُِ�شه ووئام َت َن ُّو ِعه
مب َك ِ ّو ِنه الوطني
املجتمعي ،خا�صة احتفا َء ُه ُ
الإ�سالمي وتمَ ْ ِك ْي ِن ِه الكامل ِمن خ�صو�صيته
الدينية وكافة حقوقه الوطنية الأخرى.
كما التقى الدكتور العي�سى بالوزير الأول
مبملكة كمبوديا الدكتور عثمان ح�سن،
الذي و�صف زيارة الدكتور العي�سى على

ر�أ���س وف � ٍد م��ن راب�ط��ة ال�ع��امل الإ�سالمي،
ب��أن�ه��ا زي� ��ار ٌة "تاريخي ٌة" ،مل��ا يت�ضمنه
ووقفات مهمة
لقاءات
جدول �أعمالها من
ٍ
ٍ
وخا�صة اللقاء بجاللة ملك كمبوديا ودولة
رئي�س ال ��وزراء وكذلك ر�ؤ��س��اء الربملان
وجمل�س ال�شيوخ وعدد من نواب رئي�س
جمل�س الوزراء حاملي عدد من احلقائب
الوزارية املهمة.
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دعا إلى ضرورة تجنب السهر لساعات متأخرة ..استشاري:

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

النوم الصحي يعزز صحة الحجاج

الدبلوماسية اإلنسانية
وحقوق الالجئين والمهاجرين
ت�شري �أزم��ة الالجئني �إىل ن��زوح جمموعة كبرية من
النا�س� ،سواء �أك��ان��وا نازحني خارجيني �أم داخليني،
و�سوا ٌء �أكانوا الجئني �أم مهاجرين ،ووف ًقا للمفو�ضية
ال�سامية ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ف�إنه يف عام
2017م رحل حوايل  65مليون �شخ�ص ق�س ًرا يف جميع
�أن��ح��اء العامل ب�سبب اال�ضطهاد وال�صراع والعنف �أو
انتهاك حقوق الإن�سان ،وبهذا التو�صيف ف�إن هذه الأزمة
تقع يف ب���ؤرة اهتمام العاملني يف ميدان الدبلوما�سية
الإن�سانية ،وتعترب من �أهم الق�ضايا التي ت�شغلها ،حيث
تعاين هذه الفئة من �أكرث من �إ�شكالية ،فقد تعددت �أ�شكال
احلرمان التي ت��رزح حتتها ،مثل احلرمان من الوطن،
واحلرمان من الأم��ن ،واحلرمان من امل���أوى ،ف�ضلاً عن
الطعام وال�شراب والك�ساء وغري ذلك.
وقد تزايدت حاجة الالجئني واملهاجرين �إىل االهتمام
يف الآون���ة الأخ�ي�رة ،حيث مت يف الفرتة الأخ�ي�رة بناء
�أ���س��وار ح��دودي��ة ج��دي��دة ،وتقوي�ض منظومة احلماية
لالجئني واملهاجرين ،وحدث قبول وا�سع النطاق للموت
والتعذيب على احل��دود باعتبارهما رادع�� ًا للهجرة غري
النظامية ،وك��ذا رادعً ���ا لالجئني الذين ف��روا من نريان
احل��روب ،ويف تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية
يتحدث ع��ن ح��ال��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان يف ال��ع��ام -2021
2022م �أكد �أن هناك �أعدادًا كبرية من الأ�شخا�ص عالقة
على احلدود ،يف حني لقي العديد منهم حتفهم ،وا�ستمرت
الإعادة الق�سرية والعنيفة للمهاجرين عرب طرق الهجرة
القدمية ،يف حني �أجرب من مت �إنقاذهم يف عر�ض البحر
على االنتظار ف�ترات طويلة قبل ال�سماح بنزولهم من
القوارب ،وهو ما يعني يف كثري من الأحيان �أنها �أعادتهم
على الفور دومنا تقييم ملدى احتياجهم للحماية.
وهنا يظهر دور الدبلوما�سية الإن�سانية يف القيام
بكافة الإج���راءات والطرق ،التي من �ش�أنها حل م�شكلة
الالجئني وتوفري املناخ الآدمي لهم ،حيث ظهرت جهودها
يف امل�ساعدة على فتح طرق �آمنة �إىل مالذات الالجئني،
حيث ي�سمح هذا بجمع �شمل العائالت وجمع الأ�شخا�ص
ب���أه��ال��ي��ه��م ،وم��ن��ح ال�لاج��ئ�ين ت���أ���ش�يرات دخ���ول حتى ال
ينفقوا كل ما لديهم ويتعر�ضوا خلطر املوت غر ًقا وهم
يحاولون الو�صول �إىل الأمان ،كما يعمل الدبلوما�سيون
الإن�سانيون على �إع��ادة توطني جميع الالجئني الذين
يحتاجون �إىل ذلك.
ك��ذل��ك ت��ق��وم الدبلوما�سية الإن�سانية ب���دور املنا�شد
ل��ل��ح��ك��وم��ات يف ���ش���أن ال��ت��وق��ف ع��ن حت��م��ي��ل ال�لاج��ئ�ين
وامل���ه���اج���ري���ن م�����س���ؤول��ي��ة امل�����ش��ك�لات االق��ت�����ص��ادي��ة
ً
وعو�ضا ع��ن ذل��ك عليها مكافحة جميع
واالجتماعية،
�أنواع �إرهاب الأجانب والتمييز العن�صري ،وتنوه دائمًا
�أنه ينبغي على احلكومات الوفاء بواجباتها يف حماية
الأ�شخا�ص الذين ين�شدون احلماية الدولية ،واحرتام
حقوقهم وحمايتها ،ومتكينهم من البقاء يف �أو�ضاع الئقة
�إىل حني �إيجاد حل دائم لهذه امل�شكلة.

جدة ـ البالد

دعا ا�ست�شاري الأمرا�ض ال�صدرية وا�ضطرابات
النوم مدير مركز طب وبحوث النوم مب�ست�شفى
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة الربوفي�سور �سراج
ويل� ،ضيوف الرحمن ب�ضرورة االهتمام بالنوم
ال�صحي عند التوجه لفري�ضة احلج  ،وذل��ك حتى
يتمكن اجل�سم م��ن تنفيذ ك��ل عملياته احليوية
واجل�سدية بكل ي�سر و�سهولة؛ �إذ �إن احلاج يبذل
جهودًا كبرية طوال �أيام احلج ،وينتقل م�شيًا على
الأق��دام مل�سافات متباعدة ،مما يتطلب منه �إعطاء
اجل�سم كفايته م��ن ���س��اع��ات ال��ن��وم وال��راح��ة يف
الفرتات املخ�ص�صة للنوم لي ًال ،والأف�ضل �صحيًا

النوم � 8ساعات متوا�صلة واال�ستيقاظ مبك ًرا ،فذلك
ي�ساعد يف �آداء الفري�ضة دون متاعب.
وق��ال� :إن �أهمية النوم ال�صحي يف احل��ج تكمن
يف كونه مينح الطاقة لن�شاط �أك�ثر خالل اليوم،
وي�����س��اع��د اجل�����س��م ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة الأم���را����ض عن
طريق تعزيز اال�ستجابة الدفاعية جلهاز املناعة
 ،واملحافظة على م�ستويات �سكر ال��دم املنا�سبة،
وامل�����س��اع��دة ع��ل��ى ال�ترك��ي��ز وال��ت��ف��ك�ير ،وحت�سني
م�ستوى اليقظة.
وطالب "ويل" �ضيوف الرحمن ب�ضرورة جتنب
ال�سهر ل�ساعات مت�أخرة فذلك ي���ؤدي �إىل ال�شعور
بالنعا�س امل��ف��رط �أث��ن��اء ال��ن��ه��ار ،وال�صعوبة يف

النوم �أو البقاء يف حالة ا�ستيقاظ لفرتات طويلة،
ونق�ص الطاقة ،وال�صعوبة يف الرتكيز ،وال�شعور
بال�صداع  ،وغري ذلك من الأعرا�ض.
ون�صح " ويل" �ضيوف الرحمن ب�ضرورة البقاء
يف �أماكن ّ
الظل قدر الإمكان ،للوقاية من �ضربات
ال�شم�س ،وا�ستعمال املظالت ال�شم�سية البي�ضاء
للوقاية من �أ�شعة ال�شم�س ،واحلر�ص على التواجد
يف الأماكن ذات التهوية اجليّدة ،وخ�صو�ص ًا يف
�سكن احلجاج ،واحلفاظ على م�ستوى ال�سوائل
يف اجل�سم ع��ن طريق ت��ن��اول امل��اء ب�شكل معتدل
والع�صائر الطازجة دون �إرهاق اجل�سم  ،وجتنب
�أم��اك��ن ال��زح��ام ال�شديد وال��ت��داف��ع؛ كيال يعر�ض

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

وجه الدكتور حممد الأحمدي ،بروفي�سور ف�سيولوجيا اجلهد
البدين بجامعة طيبة 6 ،ن�صائح �صحية غذائية للحجاج من
�أجل تي�سري �أداء ال�شعائر وجتنب �أي معوقات حتول دون
�إمتام الفري�ضة.
و�أو�ضح الأحمدي �أن الن�صائح الغذائية التي يجب �أن
يتبعها احلاج ت�شمل ،عدم الإفراط يف تناول الطعام
تنويع الطعام واحتوائه على كافة الفيتامينات التي
يحتاجها اجل�سم من حيث الربوتني والن�شويات
والفيتامينات،االبتعاد عن الطعام املك�شوف؛
جتنبًا حل��دوث ت�سمم غذائي وتعطيل �أداء
الفري�ضة ،وجتنب �أخذ الطعام من البائعني
املتجولني مع االعتماد فقط على امل�صادر
امل��وث��وق��ة امل��ع��روف��ة ،وجت��ن��ب الطعام
امل��ك�����ش��وف خ��ا���ص��ة ال�����ش��اورم��ا ،وم��ا
ي�ضاف �إل��ي��ه��ا؛ لأن��ه��ا قابلة للتغري
ال��ب��ك��ت�يري وح������دوث ال��ت�����س��م��م
خا�صة مع اجلو احلار ،وغ�سل
اليدين قبل الأكل جتنبًا لنقل
�أي م��ل��وث��ات م��ن ال��ي��د �إىل

* رئي�س مركز اال�ست�شارات والتدريب والتطوع
باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر.

 10آالف موظف وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن
مكة املكرمة ـ البالد

ح�شدت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي �أكرث
من � 10آالف موظف وموظفة ملو�سم حج هذا العام خلدمة حجاج
بيت الله؛ لي�ؤدوا منا�سكهم بكل ي�سر و�سهولة و�أمن و�أمان ،يف
ظل ما تقدمه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني لهم من ت�سهيالت
متعددة وخدمات تقنية متكاملة.
و�أعطت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي �أول��وي��ة لرقمنة جميع خدماتها يف ح��ج هذا
العام و�إدخ��ال التقنيات احلديثة والتطبيقات الذكية
والأنظمة املالحية والروبوتات الآلية وم�صاحف
برايل الإلكرتونية لتمكني القا�صدين وت�سهيل �أداء
منا�سكهم ،حيث �أطلقت العديد من التطبيقات
الذكية واملن�صات الإلكرتونية التي ت�سهم

يف الت�سهيل على القا�صدين و�إثراء جتربتهم ،بالإ�ضافة �إىل جتاوز عدد
امل�ستفيدين من اخلدمات الرقمية للرئا�سة �إىل  160مليون م�ستفيد.
وترتكز اخلطة الأ�سا�سية هذا العام على تخ�صي�ص �صحن املطاف ليكون
للحجاج فقط �إىل جانب م�صليات خا�صة يف قبو املطاف والدورين الأول
والأرا�ضي لأداء �سنة الطواف ،وو�ضع باب امللك فهد وباب ال�سالم لدخول
احلجاج واملعتمرين ،فيما مت تخ�صي�ص  144بوابة لدخول قا�صدي بيت
الله احلرام.
ً
وتقدم الرئا�سة يوميا  3ماليني عبوة ملاء زمزم املبارك ،و�أك�ثر من 25
�ألف حافظة موزعة يف جنبات امل�سجد احلرام عدا امل�شربيات واحلقائب
والعربات اليدوية لإي�صال املاء املبارك ل�ضيوف الرحمن مربد ًا ،كما تقوم
بعمليات التعقيم للم�سجد احلرام ومرافقة الداخلية ع�شر مرات يومي ًا
لتظل بيئة احلرمني الأك�ثر تعقيم ًا يف العامل ،فيما تقدم الرئا�سة لكبار
ال�سن وذوي الإعاقة  1800عربة كهربائية.

حجاج أوربيون :ممتنون للخدمات المتميزة وحسن االستقبال
مكة املكرمة ـ البالد

عرب ع��دد من احلجاج الأورب��ي�ين عن �شكرهم وتقديرهم حلكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأم�ين  -حفظهما الله – على ما
يبذلونه من جهود وما يوفرونه من ت�سهيالت وخدمات حلجاج بيت الله
احلرام ،متكنهم من �أداء فري�ضتهم بي�سر و�سهولة و�أمن و�أمان ،معربين
عن �شكرهم وتقديرهم على ح�سن اال�ستقبال الذي حظوا به منذ و�صولهم
ملطار امللك عبدالعزيز بجدة ،حتى و�صولهم ملكة املكرمة ،الذي يعك�س مدى
اهتمام اململكة حكومة و�شعب ًا ب�ضيوفها الذين ي ِفدون �إليها من كافة �أقطار
الأر���ض املعمورة؛ لأداء منا�سك فري�ضة احلج .وكان يف ا�ستقبال الفوج
الأول يف مركز التوجيه بالنورية على مدخل مكة املكرمة وكيل وزارة
احلج والعمرة امل�ساعد ل�شئون العمرة امل�شرف على املبادرة عبدالرحمن
�شم�س ،وم��دي��ر ع��ام ف��رع وزارة احل��ج والعمرة مبكة املكرمة املهند�س
ممدوح عراقي ،وامل�شرف على اال�ستقبال والتوجيه ح�سني العدين ،وع�ضو

احلاج نف�سه والآخرين للخطر ،ا�ستخدام الكمامات
للوقاية م��ن �أم��را���ض اجل��ه��از التنف�سى ،وخا�صة
بالن�سبة ملر�ضى الربو و�أ�صحاب املناعة ال�ضعيفة.
و�أكد ا�ست�شاري طب النوم على احلجاج ب�ضرورة
احلر�ص على االلتزام ب�سلوكيات النوم ال�صحي
من خالل الت�أكد من �أن املخيّم �أو مكان النوم ي�ساعد
على النوم اجليد ،والتوقف عن ا�ستخدام الأجهزة
الإل��ك�ترون��ي��ة ق��ب��ل وق���ت ال��ن��وم ب�ساعة ع��ل��ى �أق��ل
تقدير ،وجتنب تناول م�شروبات الكافيني" ال�شاي
والقهوة" ثالث �ساعات قبل النوم حتى ال يتعر�ض
احلاج �إىل الأرق الليلي ،وكذلك جتنب امل�أكوالت
الثقيلة قبل النوم ،التي ترهق املعدة.

املبادرة املهند�س عماد قاري الذين رحبوا باحلجاج ،وقدموا لهم ماء زمزم
كخري ماء يقدم للحجاج ،والورود والهدايا التذكارية.
وه��ذه الدفعة متثل ال��ف��وج الأول م��ن احل��ج��اج الأورب��ي�ين ال��ق��ادم�ين من
بريطانيا والبالغ عددهم  190حاجا ،ميثلون الفوج الأول من حجاج دول
�أوروبا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ملو�سم حج العام اجلاري 1443هـ ،امل�سجلني
عرب البوابـة الإلكرتونية التي �أطلقتها وزارة احل��ج والعمرة يف �إط��ار
�إ�سرتاتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية ل�ضيوف الرحمن ،و�ضمن
اجلهود املبذولة لت�سهيل الإجراءات املبا�شرة وتخفي�ض التكاليف ،وتتيح
البوابة �إمكانية الت�أكد من ا�ستيفاء احلاج لل�شروط ،التي ت�شمل( ا�ستكمال
احل�صول على اجلرعات املعتمدة من لقاحات فريو�س كورونا ،و�أن يكون
عمر احل��اج �أقـل من  65عامًا بامليالدي؛ بحيث يكون تاريخ امليالد من
1957-7-1م وما بعد ،ونتيجة �سلبية لفح�ص (  ) PCRقبل مغادرتهم
لبالدهم) ،مع �إعطاء الأولوية ملن مل ي�سبق لهم احلج.

داخل اجل�سم .كما وجّ ه طبيب الباطنية واجلهاز اله�ضمي مبدينة
امللك عبدالعزيز الطبية ،الدكتور عبدالله الذيابي ،عدة ن�صائح
طبية للحجاج للحفاظ على �صحتهم خالل �أداء الفري�ضة ،و�أهم
الأدوي��ة التي ي�صطحبونها معهم .وق��ال الذيابي –عرب تويرت-
�إنه بحكم عمله �ساب ًقا كطبيب حملة حج ،ف�إن من �أكرث امل�شكالت
ال�صحية التي �شاهدها �أثناء عمله ،هي ر�ضو�ض و�أمل القدمني.
و�أ�ضاف� ،أن ر�ضو�ض و�أمل القدمني حتدث ب�سبب امل�شي مل�سافات،
�أو الوقوف لفرتات طويلة ،لذلك من ال�ضروري لب�س حذاء مريح
للقدمني حلمايتهما .وتابع قائلاً � :إنه من املهم للحجاج ا�ستخدام
املظلة ال�شم�سية ،للحماية من التعر�ض املبا�شر لل�شم�س ولتخفيف
حرارتها ،وتقليل احتمالية الإ�صابة ب�ضربة �شم�س� ،أو �إعياء
و�إغ��م��اء وج��ف��اف .وح��ول �أه��م الأدوي����ة التي ينبغي �أن تتوفر
للحجاج ،قال الدكتور الذيابي� :إنها ت�شمل التايل" �أدوية ال�سعال
وال��زك��ام ،و�أدوي��ة احل��رارة وم�سكنات الأمل ،و�أدوي��ة �أمل البطن
واحلمو�ضة" .وكذلك امل�ضادات احليوية ،وكرمي ت�سلخات اجللد
وحروق ال�شم�س الب�سيطة ،و�أدوية احتقان الأنف.
كما ح ّذرت مدينة امللك �سعود الطبية من خماطر التعر�ض ل�ضربة
ال�شم�س ،التي قد ت�سبب الإ�صابة بال�سكتة الدماغية احلرارية،
التي حت��دث عندما يفقد اجل�سم ق��درت��ه على التحكم يف درج��ة
حرارته.

المدينة المنورة

 4لغات الستفسارات الحجاج

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

تقدم �شركة الأدالء باملدينة املنورة �ضمن القطاعات
احلكومية املعنية والأهلية باحلج �أف�ضل اخلدمات
و�أجلها ل�ضيوف الرحمن ،زوار امل�سجد النبوي يف
مو�سم حج ه��ذا العام 1443ه��ـ مت�شيًا مع توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله -
اللذين يحر�صان كل احلر�ص على �أداء حجاج بيت
الله احلرام ن�سكهم و�شعائرهم يف جو ي�سوده الأمن
والأمان والراحة واال�ستقرار والطم�أنينة.
وقد ا�ستحدثت ال�شركة يف حج هذا العام خدمة " �صوت
احل��اج " وهي خدمة مُتكن احل��اج من اال�ستف�سارات
التي يحتاجها وكذلك تقدمي البالغات ب�أكرث من �أربع
لغات م��وزع��ة على جميع ال��ف��ن��ادق على م��دار ال��ـ ٢٤
�ساعة ،وذلك لتجويد الأداء والت�سهيل على احلجاج؛
حيث وف��رت ال�شركة رق��م ( )920009987املجاين،
حيث يتم من خالله تلقي وت�سجيل اال�ستف�سار �أو
البالغ من قبل موظف وحدة �صوت احلاج ثم �إر�سال
البالغ �إىل اجلهة املخت�صة ملبا�شرة احلالة و�إر�سال
فرقة لذلك.
وتهدف �أدالء املدينة املنورة من خالل ر�سالتها املتمثلة
يف القيم وال�شفافية وال��ن��زاه��ة وال��ع��م��ل اجلماعي
والإب���داع والثقة� ،إىل خدمة �ضيوف الرحمن ،زوار
م�سجد امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم ،بكفاءة �إدارية
وميدانية عالية وفق تعليمات و�أنظمة وزارة احلج
والعمرة وتوفري بيئة خدمة ميدانية فاعلة وحمفزة
للعاملني امل��ي��دان��ي�ين وميكنة ك��اف��ة �أع��م��ال ال�شركة
ومعامالتها مع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال احلج.

متابعات
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فسروا أسباب انخفاض المواليد ..متخصصون واستشاريون:
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العوامل النف�سية واالجتماعية ت�ؤثر على الإجناب
جدة � -إميان بـدوي  -رانيا الوجيه

�أظهرت م�ؤ�شرات عاملية انخفا�ض معدل املواليد يف اململكة خالل ال�سنوات الأخرية ،فبعد �أن كان املعدل  44مولو ًدا لكل �ألف ن�سمة يف عام 1980م ،تناق�ص تدريجيا �إىل �أن بلغ  17مولو ًدا
لكل �ألف ن�سمة ،وف ًقا لت�صنيف م�ؤ�شرات التنمية العاملية ( ،)WDIبينما و�صل معدل اخل�صوبة �إىل ( ،)2.3ما اعتربه خمت�صون رقما خميفا ،معددين �أ�سباب تدين معدل املواليد ،حيث
تغي ثقافة املجتمع و�أولوياته ،بينما قال �آخرون لـ"البالد"� :إن �سبب االنخفا�ض هو عدم ن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع
يرى بع�ضهم �أن ذلك يرجع لأ�سباب اجتماعية غري طبية؛ من بينها رّ
وتعريفهم ب�أن هناك فرقا كبريا بني م�صطلحي "ت�أخر الإجناب" و"العقم" ،ليتمكنوا من معاجلة اخللل مبكرا.

وقد �أكد ا�ست�شاري ن�ساء ووالدة (عقم
�أطفال �أنابيب) ،املدير العام ملركز هيلث
بل�س بجدة الدكتور ف��واز �إدري����س� ،أن
هناك �أ�سبابا غري طبية خلف انخفا�ض
م �ع��دل امل��وال �ي��د يف امل�م�ل�ك��ة ،ك��أ��س�ب��اب
اجتماعية ،مثل اختالف ثقافة املجتمع
وت �غ�ير الأول� ��وي� ��ات احل �ي��ات �ي��ة وط��ري�ق��ة
ت��رت�ي�ب�ه��ا� ،إ� �ض��اف��ة الن �خ��راط امل� ��ر�أة يف
ال �ع �م��ل ب���ش�ك��ل �أو�� �س ��ع م ��ن ذي ق�ب��ل،
م��ا ي��دف��ع ال�ب�ع����ض ل�ت��أج�ي��ل ال� ��زواج �أو
الإجن � ��اب .و�أ�� �ض ��اف ":احلمل يحدث
نتيجة ثالثة عنا�صر ،ه��ي :البوي�ضة،
واحل �ي��وان امل�ن��وي ،وق�ن��اة ف��ال��وب ،فمن
ي��واج��ه م�شكلة يف �أح��د ه��ذه العنا�صر
ك �خ �ل��ل يف ال �ت �ب��وي ����ض �أو � �ض �ع��ف يف
ع��دد �أو ح��رك��ة احل �ي��وان��ات امل�ن��وي��ة �أو
ان�سداد يف قناة فالوب نتيجة عمليات
جراحية �سابقة� ،أو غريها من الأ�سباب
�سيعاين م��ن ت��أخ�ير الإجن� ��اب .وت��اب��ع:
"بعد متابعتي للم�ستجدات الطبية
العاملية واملحلية واالط�لاع على العديد
من الدرا�سات والبحوث املن�شورة يف
امل�ج�لات الطبية امل��رم��وق��ة ،اطلعت على
درا�سة حديثة قامت بتحليل الدرا�سات
ال�سابقة ،وبينت �أن ال عالقة بني الإ�صابة
بكورونا ونق�ص اخل�صوبة لدى الن�ساء
�أو الرجال ،وكذلك فيما يخ�ص اللقاح ،ال
توجد له �أي �أعرا�ض جانبية �سلبية ت�ؤثر
على اخل�صوبة �أو تعرقل الإجناب".

تأثير نوعية الطعام

يرى ا�ست�شاري جراحة امل�سالك البولية
وال� ��ذك� ��ورة وال �ع �ق��م (� �ص �ح��ة ال��رج��ل)
ال��دك �ت��ور ف�ه��د ب��ا� �ش��راح �ي��ل� ،أن هناك
�أ�سبابا كثرية النخفا�ض ع��دد املواليد
باململكة ،م��ن بينها العقم ل��دى الرجال
�أو الن�ساء ،مبينا �أن �سببه لدى الرجل
يعود لوجود خلل يف ال�سائل املنوي،
حيث �أ�صبحت ه��ذه احل��االت منت�شرة
بكرثة يف الآونة الأخرية ،ما ي�ؤدي �إىل
ت�أخر الإجناب الذي ي�ساهم بالت�أكيد يف
الن�سبة املنخف�ضة لعدد املواليد.
وا�ستطرد قائال" :البد من ن�شر الوعي
ب�ي�ن �أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع وت �ع��ري �ف �ه��م ب� ��أن
هناك فرقا كبريا بني م�صطلحي ت�أخر
الإجن��اب والعقم ،كما يجب على الزوج
�أن يطرق باب عيادة العقم والذكورة يف
حال م�ضى على زواجه �سنة كاملة دون
حمل زوجته ،فهنا ينبغي الك�شف على
الزوج ويف �أغلب احلاالت يكون العالج
�أب�سط مم��ا نتخيل ،وك��ذل��ك بعد م�ضي
ال�سنة نن�صح ال��زوج��ة ب��زي��ارة طبيب
ن�ساء ووالدة و�أن يكون هناك توا�صل
بني الطبيبني".
واع �ت�بر با�شراحيل �أن ه�ن��اك �أ�سبابا
�أخ��رى النخفا�ض معدل الإجن ��اب ،يف
م�ق��دم�ت�ه��ا :احل �ي��اة ال�ع���ص��ري��ة ون��وع�ي��ة
الأك ��ل ،وط��رق املعي�شة التي لها ت�أثري
�سلبي ومبا�شر على ال�صحة الإجنابية،
م�ضيفا�" :إذا ن�ظ��رن��ا حل �ي��اة �أج��دادن��ا
�سرنى �أن عدد املواليد كان يف تزايد،
لأن��ه��م ك��ان��وا ي�ت�م�ت�ع��ون ب�ن�م��ط غ��ذائ��ي
وهنا �سنلم�س فروقا جوهرية،
�سليمُ ،
فالعديد من الأطعمة اليوم تغزوها مواد
كميائية وزيوت مهدرجة ترفع من معدل

فهو حديث غري �صحيح ،فال عالقة للقاح
بتاتا باخل�صوبة".

عوامل نفسية

فواز �إدري�س

فهد با�شراحيل

الأك�سدة يف اجل�سم وبالتايل ت�ؤثر على
ج��ودة النطف املنوية ل��دى ال��رج��ل .لذلك
ف�إن تناول الغذاء ال�صحي واالبتعاد عن
الأغذية ال�ضارة �سيرتك �أثرا �إيجابيا على
ج�سم الرجل -لي�س يف مرحلة ال�شباب
فقط ،بل حتى يف مرحلة ال�شيخوخة".

عوامل اجتماعية واقتصادية

ا�ست�شاري ط��ب الأج�ن��ة واحل�م��ل احل��رج
مب�ست�شفى امللك عبدالعزيز يف جدة ،خالد
خ��داوردي ،قال� :إن الأمر لي�س له عالقة
مب�شاكل �صحية لدى امل��ر�أة ،بل هو نتاج
احلالتني االجتماعية واالقت�صادية ،كما
�أن �أفكار �أف��راد املجتمع تغريت ب�صورة
كبرية عن ال�سابق ،ف�ضال عن ت�أخر �سن
ال � ��زواج ،م��ا ��س��اه��م ب�شكل وا� �ض��ح يف
ان�خ�ف��ا���ض م�ع��دل اخل���ص��وب��ة والإجن� ��اب.
وت��اب��ع" :بالأم�س ك��ان��ت ت �ت��زوج الفتاة
يف �صغري م��اب�ين  18 - 15ع��ام��ا� .أم��ا
اليوم قد تتزوج يف �سن ال�ـ ،30فالأرقام

حممد اليف

خالد خداوردي

التي �أف�صحت لنا عن �أن ن�سبة تناق�ص
املواليد يف اململكة لي�ست وليدة �سنة �أو
�سنتني ،ب��ل قبل ح��وايل �سبع �سنوات،
وه��ذا يدل على �أن لقاح كورونا لي�س له
�أي عالقة بهذا االنخفا�ض ،وال ن�ستطيع
�أن ن�شري �إىل �أن هناك ت�أخرا يف احلمل
لدى امل��ر�أة �إال بعد �أن تكمل عامها الأول
من زواجها ،ب�شرط �أن تكون هناك عالقة
خا�صة م�ستمرة" ،منوها �إىل �أن عمل
الرجل له ت�أثري مبا�شر �أي�ضا ،ف�سائقو
� �س �ي��ارات ال���ش�ح��ن وال �ن �ق��ل ال�ث�ق�ي��ل مثال
يت�أثرون �صحيا من ناحية �ضعف يف عدد
�أو �شكل احليوانات املنوية ،بينما املر�أة قد
ي�ؤثر عليها زيادة الوزن يف انتظام الدورة
ال�شهرية ،وتكي�س املباي�ض ،ما قد جعل
احلمل �صعبا بع�ض ال�شيء.

أسباب صحية

�أ�شار ا�ست�شاري جراحة امل�سالك البولية
و�أمرا�ض العقم والذكورة الدكتور �إيهاب

�إيهاب ال�سيد

ال�سيد� ،إىل �أن �أكرث الأ�سباب امل�ؤثرة �سلبا
على احليوانات املنوية ،وبالتايل خ�صوبة
الرجال ،هي دوايل اخل�صيتني؛ �إذ تكون
الأوردة التي تنقل الدم من اخل�صية �إىل
خ��ارج اجل�سم حجمها خمتلفا ،ويحدث
ب�سببها ارجت��اع للدم ،وبذلك ت�ؤثر على
احليوانات املنوية مما يحدث ت�أخريا يف
الإجن��اب .ونوه �إىل �أن هناك العديد من
الأمور الأخرى التي قد تكون �سببا لت�أخر
الإجن��اب ،منها :ف�شل خ�صية الرجل يف
ت�صنيع احليوانات املنوية ،والأم��را���ض
الوراثية ،و�أم��را���ض القلب ،وال�سكري،
والتدخني ،والبدانة ،حيث �إن قلة احلركة
وزي��ادة ال��وزن ت�سبب �ضعفا يف هرمون
الذكورة ،كما �أن الأكل غري ال�صحي ي�ؤثر
على اخل���ص��وب��ة ،م��ردف��ا ب��ال�ق��ول" :لذلك
نن�صح ب�أ�سلوب ح�ي��اة �سليم كممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة ،وت� �ن ��اول ال� �غ ��ذاء ال���ص�ح��ي،
واالبتعاد عن التدخني حتى ال تنخف�ض
ن�سبة املواليد� .أم��ا ما ي�شاع من البع�ض
ح��ول ت�أثري لقاح كورونا على الإجن��اب،

فيما يخ�ص الأ�سري واالجتماعي وت�أثريه
على معدل الإجناب� ،أو�ضح اال�ست�شاري
الأ�سري واالجتماعي دكتور حممد اليف،
�أن��ه ال ت��وج��د درا� �س��ات علمية حتى الآن
ثبت ذلك ب�شكل قطعي .وا�ستطرد قائال:
"لكن العوامل النف�سية واالجتماعية ت�ؤثر
بالت�أكيد ،كما ي�ؤثر التدخني وغالء املهور
يف ع��دد ح��االت ال ��زواج وك��ذل��ك ارتفاع
ع ��دد ح ��االت ال��ط�ل�اق ،ك�م��ا �أن الن�شاط
ال �ب��دين ب�شكل ع��ام ي ��ؤث��ر ع�ل��ى احليوية
والرغبة يف احلياة ويت�سبب يف خف�ض
اخل�صوبة للجن�سني ،لذلك علينا االهتمام
بالغذاء والن�شاط الريا�ضي والرتكيز على
الإيجابية يف احلياة".
وح � � ��ول ت � ��أث �ي�ر ع�� ��دد ح � � ��االت ال� �ط�ل�اق
وان �ع �ك��ا� �س �ه��ا ع �ل��ى م� �ع ��دل امل ��وال� �ي ��د يف
املجتمع ،ق��ال� :إن ه��ذا ال�ط��رح منطقي،
ف� ��إن ارت �ف �ع��ت ح���االت ال �ط�لاق ب��ال�ت��أك�ي��د
�سي�صحبها انخفا�ض يف معدل الإجناب،
ك� �م ��ا �أن من� ��ط احل � �ي� ��اة �أو م� ��ا ي �ع��رف
بـ"� � ،"Lifestyleس �ل��وك �إن �� �س��اين
ي�ساعد يف زي��ادة وع��ي الإن���س��ان ،فكلما
كان ال�شخ�ص �أكرث معرفة و�إدراك بغذائه
وطريقة عي�شه وممار�سة ريا�ضاته وعمل
الفحو�صات املخربية ب�شكل دوري ،مع
االهتمام باللياقة النف�سية وال�سعي للحياة
ب�شكل �إيجابي ،كان ذلك له دور يف حياة
�سعيدة م�ستقرة.

األفكار السلبية تنعكس على القدرة اإلنجابية

الهنوف مياين

قالت امل�ست�شارة النف�سية والأ�سرية ومدربة التنمية الب�شرية
الهنوف مياين� :إن الأفكار ال�سلبية املتمثلة يف عدم القدرة
على تربية الأب�ن��اء مع كرثتهم وبالتايل ح��دوث ال�ط�لاق� ،أو
التوفيق بني الواجبات املنزلية والعمل ت�ؤدي �إىل خف�ض معدل
الإجناب يف املجتمعات ،معتربة �أن مواكبة احلياة الع�صرية،
ونوعية الطعام باتت ت�ؤثر على معدل الإجناب هي الأخرى.
و��ش��رح��ت ب��ال�ق��ول" :انتقاء الأه ��ل مل�ستوى معي�شي معني

لأط �ف��ال �ه��م ب��ال �ت ��أك �ي��د � �س �ي ��ؤث��ر ع �ل��ى ع ��دد الأط� �ف ��ال ،ال��ذي��ن
�سينجبونهم لكي ي�ستطيعوا توفري م�ستوى معي�شي ع��الٍ
لهم ،كما �أن اهتمام امل��ر�أة والرجل بحياتهما الوظيفية �أكرث
من حدود املعقول ي�ؤثر على قدرتهما على االهتمام بالكثري
من الأطفال ،وتوفري احتياجاتهم" ،م�ضيفة" :من جانب �آخر
قد تكون هناك عوامل جينية �أو وراثية ،ف�ضال عن اخلوف
من االنف�صال ،وهو ما يجعل امل��ر�أة حتجم عن �إجناب املزيد

من الأطفال؛ خوف ًا من عدم اال�ستمرارية".
ولفتت مياين �إىل �أن العوامل النف�سية واالجتماعية لها دور
كبري ج� ًدا يف انخفا�ض معدل الإجن��اب ،فعدم التوافق يف
الأفكار قد ي�ؤثر �سلب ًا على نف�سية الزوجني ،فيبد�آن بالتايل
يف التفكري بالبعد عن الإجن��اب ،مو�صية ببمار�سة الريا�ضة
ب�شكل م�ستمر لأجل �صحة �أف�ضل وبالتايل قدرة �أكرب على
الإجناب.

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

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية

�إن العامل يتحول ..

زين �أمني

في بيتنا مبدع ..
يف �إحدي ليايل رم�ضان� ،س�ألت حفيدي زين البالغ من العمر 6
�سنوات ..ماذا تريد �أن ت�صبح عندما تكرب؟
�أجابني قائال دون تردد� :أرغب �أن �أكون مهند�س ف�ضاء ،ف�س�ألته
ملاذا؟ حيث كانت �إجابته مفاج�أة يل .فقال :حتى �أ�صلح مركبات
رامز جالل الف�ضائية ،وكان ج��ادًا ويتحدث مب�س�ؤولية و�شغف
واهتمام لتحقيق حلمه.
و�أع��ود بالذاكرة �إىل ال��وراء �سنوات عديدة �أيام طفولة ابنتي
خلود ،وابني زي��اد ،عندما ا�ستنجدت بهما ج��ارة لنا ،وطلبت
منهما م�ساعدتها لأنها ت�شكو من �أمل �شديد يف �صدرها ،وحاوال
م�ساعدتها ولكن ال جدوى .فاجتها فورا �إىل امل�ست�شفي الل�صيق
مبنزلنا و�أخ�ب�را طبيبًا باحلكاية ،ف���أت��ى الطبيب ف��ورا معهما
وحاول �إنقاذ ال�سيدة من �أزمة قلبية حادة ،ولكنها كانت قد �أ�سلمت
الروح �إىل بارئها.
وعند �س�ؤالهما كيف عرفتما ب�ضرورة ا�ستدعاء الطبيب؟ قاال :
ب�أنهما �شاهدا حالة مماثلة يف م�سل�سل تلفزيوين.
وق�صة �أخرى قر�أتها من خالل بحث للدكتور �آ�سترييون �أفوكادو
االخت�صا�صي والباحث النف�سي مبباريات الألعاب الإلكرتونية.
كان طفل ال يتجاوز العا�شرة من عمره يرافق جدته يف ال�سيارة،
وفج�أة فقدت ال�سيدة قدرتها على القيادة ،وانطلقت ال�سيارة
م�سرعة .هنا تنبه الطفل �إىل ذل��ك ف�����أدار عجلة ال��ق��ي��ادة حتى
تخرج العربة من الطريق العام ،وتتوقف �أمام بع�ض احلجارة
على جانب الطريق ،وعند �س�ؤال ال�شرطة للطفل ..كيف عرفت
هذا الت�صرف؟ قال :لقد تعلمت ذلك من ع�صاة �ألعاب الكمبيوتر،
واعتقدت �أنها لعبة من جدتي.
يف املا�ضي كان مفهوم الإبداع والذكاء يت�صف باجلنون ،ولكن
اليوم تغري هذا املفهوم �إىل غري رجعة ،و�أ�صبح يعرف على �أنه
مهارة اجتماعية مكت�سبة ت�أتي باخلربة والتجربة .حيث �إن �أحد
�أهم امل�صادر للتجارب واخل�برات� ،ألعاب ومباريات الكمبيوتر
املنتقاة بعناية وب�إ�شراف الوالدين ،التي حتمل ر�سائل ومناذج
وع�ب�ر وم��ف��اه��ي��م ذات ق��ي��م��ة ،ك��ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا م�لاي�ين الأط��ف��ال
وال�شباب حول العامل� .أما يف املا�ضي فكان م�صدر التعلم والثقافة
هو الكتاب والتلفزيون وال�سينما وامل�سل�سالت وبع�ض الن�شاطات
الطالبية يف املدار�س.
يقول الدكتور �أ�سترييون� :إن �ألعاب ومباريات الكمبيوتر جتعل
الطفل يفعل �أ�شياء مل يكن يق�صدها �أو يفعلها وحتفز الطفل على
احل�صول على النقاط والهدايا وال�شارات وجتعله ميار�س اللعبة
حتت �ضغوط الوقت التي ت�شكل حتديا بالن�سبة له .
كما �أن ه��ذه الأل��ع��اب متد الأط��ف��ال بالقوة والعزمية للدرا�سة
والتعلم لتح،قيق النجاح تلو الآخر ،وبع�ضها يزرع وازعا وحافزا
لدى الطفل على �أنه الوحيد الذي �سينت�صر وينقذ العامل .و�أي�ضا
جتعله يت�صيد ويقتن�ص الفر�ص لتحقيق ك�سب مادي �أو معنوي .
الأل��ع��اب واملباريات الكمبيوترية ت�ساعد الطفل وتدفعه �إىل
امل��ح��اوالت املتعددة لتحقيق الفوز والنجاح؛ حيث �إن بع�ضها
�صمم من �أجل هذا الغر�ض ،وهو هدف تربوي نبيل ،حيث يجد
الطفل الفر�صة تلو الأخرى حلل املع�ضلة بطرق متعددة .ويف كل
مرة يتعلم منها �أفكارا وطرقا جديدة حلل امل�شكالت ،وغري ذلك
الكثري.
و�أخريا� ..أرى �أن الكثري من الألعاب �صممت كي تكون و�سيلة
للنجاح من خالل الف�شل عدة مرات  ،وال يوجد من يوبخ الطفل �أو
يلومه لف�شله ،ولكنه ينه�ض ويعيد الكرة واملحاولة مرة �أخرى،
وجتعل الطفل يدرك �أن التعلم لي�س رحلة طويلة م�سارها واحد
ومت�صل .ولكن الواقع �أن طرقها متعددة ومتعرجة و�صعبة .

برنت يتجاوز  113دوالراً

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

زيارة مثمرة للوفد السعودي إلى لندن

اهتمام بريطاني بفرص االستثمار الصناعي والتعديني في المملكة
الثروة المعدنية

�شهدت �أ�سعار النفط ارتفاعً ا جديدًا ب�أكرث من  %3بنهاية تعامالت الأ�سبوع
مدعومة بزيادة الطلب العاملي ،و�سط ا�ستقرار �أ�سبوعي يف �أ�سعار برنت ،مع
ا�ستمرار خماوف من �أن ارتفاع �أ�سعار الفائدة قد يدفع االقت�صاد العاملي �إىل
الركود.
وارتفعت العقود الآجلة خلام برنت  3.07دوالر �أو � %2.8إىل  113.12دوالر
للربميل ،بينما �صعدت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 3.35دوالر �أو � %3.2إىل  107.62دوالر للربميل.
واقرتبت �أ�سعار النفط ه��ذا العام من �أعلى م�ستوياتها على الإط�لاق عند
حاجز  147دوال ًرا الذي بلغته عام  ،2008يف الوقت الذي ت�سببت فيه الأزمة
الرو�سية  -الأوكرانية يف تفاقم نق�ص الإمدادات فيما يتعافى فيه الطلب من
�آثار اجلائحة.
ويجتمع �أع�ضاء جمموعة" �أوبك بل�س" نهاية يونيو احلايل ،ومن املتوقع
االتفاق على االلتزام بخطة �سابقة لت�سريع وترية زي��ادات طفيفة يف �إنتاج
النفط يف يوليو و�أغ�سط�س القادمني.

229
مليار دوالر
خام الذهب

222
مليار دوالر
خام النحاس

تصنيع اللقاحات
والبالزما واألنسولين
الريا�ض  -البالد

توا�صل اململكة خطواتها الن�شطة؛ لتعزيز فر�ص
اال�ستثمارات العاملية ،ومتكينها يف خمتلف القطاعات.
ويف هذا الإطار عقد وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية،
ب��ن��در ب��ن �إب��راه��ي��م اخل��ري��ف ل��ق��اءات م��ع ال�شركات
وامل�ستثمرين يف بريطانيا ،خ�لال زي��ارت��ه الر�سمية
للمملكة املتحدة ،التي تنظمها ال���وزارة حتت مظلة
برنامج "ا�ستثمر يف ال�سعودية" وذل��ك ال�ستعرا�ض
الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاعي ال�صناعة والتعدين
والتعريف مبناف�ستي "�أم الدمار" و"حمدد" التعدينية
 ،و����س���ط اه��ت��م��ام ب��ري��ط��اين ب���ه���ذه ال��ف��ر���ص ومن��و
اال�ستثمارات يف اململكة العربية ال�سعودية.
وخالل اللقاء� ،شارك عدد من �شركات التعدين ق�ص�ص
جناحها يف اال�ستثمار يف اململكة ،و�أب��رز املقومات

التي �سهلت الرحلة اال�ستثمارية لهم ،ومت ا�ستعرا�ض
الإمكانات الهائلة والبنية التحتية القوية التي جتعل
اململكة واح��دة من �أف�ضل البيئات اال�ستثمارية يف
ق��ط��اع التعدين ب��ال��ع��امل ،م��ن خ�لال االل��ت��زام مببادئ
ال�شفافية واالمتثال على النحو املن�صو�ص عليه يف
نظام اال�ستثمار التعديني اجلديد ،كما دعت الوزارة
احل�ضور مل�ؤمتر التعدين الدويل الذي تعقده اململكة
�سنويًا يف مدينة الريا�ض.
�أي�����ض��ا ال��ت��ق��ى ال��وزي��ر ب��ن��در اخل��ري��ف م��ع كوا�سي
كوارتنج ،وزي��ر الدولة الربيطاين ل�ش�ؤون الأعمال
وال��ط��اق��ة واال�سرتاتيجية ال�صناعية .ورك���ز اللقاء
ال����ذي ح�����ض��ره ع���دد م��ن ر�ؤ����س���اء ق��ط��اع��ات منظومة
ال�صناعة والتعدين ،على املو�ضوعات امل�شرتكة بني
البلدين والفر�ص اال�ستثمارية والت�أكيد على ا�ستمرار

التعاون.
كما التقى الوزير اخلريف بالأمري خالد بن بندر بن
�سلطان بن عبد العزيز� ،سفري ال�سعودية لدى اململكة
املتحدة ،حيث جرى خالل اللقاء بحث ومناق�شة �أبرز
م�ستجدات التعاون االقت�صادي بني اململكتني ،وت�أكيد
جهود ال�سعودية وعزمها على حتقيق ر�ؤيتها 2030
وتنويع القاعدة االقت�صادية وفر�ص رف��ع م�ستوى
التعاون والتن�سيق يف قطاعي ال�صناعة والتعدين،
حيث ت�ستهدف اململكة ا�ستغالل ال�ثروات التعدينية
املقدرة بـ 1.3تريليون دوالر ،كالفو�سفات الذي يقدر
ب���ـ 321مليار دوالر ،وال��ذه��ب ب���ـ 229مليار دوالر،
والنحا�س بـ 222مليار دوالر ،بالإ�ضافة للزنك بـ 138
مليار دوالر ،وتقدمي الدعم الكامل والبنية التحتية
املتينة التي ت�ضمن اال�ستدامة.

 % 36.6ارتفاعا في الصادرات غير النفطية

دعم استدامة روّاد األعمال في اإلنتاج والتصدير
الدمام -البالد

متا�شي ًا م��ع م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة  2030لتحقيق
اقت�صاد مزدهر ،توا�صل هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية
تعزيز ح�ضور املنتجات الوطنية يف الأ�سواق اخلارجية،
ودعم دور ريادة الأعمال وتوفري فر�صها يف هذا املجال،
ومعاجلة حتدّيات الإنتاج املحلي والت�صدير للخارج،
يف ظل املزايا التي يوفرها "�صنع يف ال�سعودية" و�آلية
ومتطلبات االن�ضمام �إليه.
وترجمة لذلك� ،شاركت هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية
"ال�صادرات ال�سعودية" م���ؤخ��را يف ملتقى "ن�صنع
�صدّر" اخلا�ص
اال�ستدامة" ،حت��ت �شعار "ن�صنع ل ُن ِ
بتنمية امل�شروعات الوطنية الذي �أُقيم يف مقر "�صندوق
الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد العزيز التنموي" يف املدينة
ال�صناعية الأوىل بالدمام ،برعاية نائب وزير ال�صناعة
والرثوة املعدنية املهند�س �أ�سامة بن عبد العزيز الزامل،
ومب�شاركة روّ اد �أعمال امل�شروعات ال�صناعية.
و�شهد امللتقى جل�سات حوارية ملمثلي اجلهات ال�صناعية
احلكومية وروّ اد ورائدات الأعمال� ،إ�ضافة �إىل اختيار
�أب��رز امل�شروعات ال�صناعية الريادية يف اململكة ،التي
�شاركت يف ور�ش عمل خالل امللتقى� ،أبرزها "التغليف
والتعبئة" ،و"الأكواب الفخارية من �أيدينا �إىل مقاهينا"،
و"اعتماد وت�صدير بُن القهوة كرثوة حملية" ،بهدف نقل
اخلربات التي اكت�سبها من�سوبو هذه امل�شروعات للفئات

املُ�ستفيدة من �شباب و�شابات الأعمال.
و�ضمن فعاليات امللتقى� ،شارك املدير العام لـ "برنامج
�صنع يف ال�سعودية" في�صل املغلوث يف جل�سة حوارية
بعنوان" :تطوير املُنتجات املحلية للت�صدير واملُناف�سة
عاملي ًا" ،وت��ط��رق ف��ي��ه��ا لأه��م��ي��ة ودور رواد الأع��م��ال
يف تطوير ق���درات املنتج املحلي وت��ع��زي��ز تناف�سيته
الت�صديرية.
يف ال�سياق ،ك�شفت الهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية،

�أن قيمة ال�صادرات ال�سلعية للمملكة خالل �شهر �أبريل
املا�ضي بلغت ( 137.119مليون ًا) ،مقابل (69.252
مليون ري��ال) خ�لال �شهر �أب��ري��ل ع��ام 2021م ،بارتفاع
مقداره ( 67.867مليون ريال) وبن�سبة .% 98.0
ووفق ًا لنتائج الن�شرة فقد بلغت قيمة ال�صادرات غري
البرتولية خالل �أبريل �أك�ثر من  27مليار ري��ال ،مقابل
ع�شرين مليارا ،خالل ال�شهر ذاته لعام 2021م ،بارتفاع
جتاوز  3.7مليار ريال ،وبن�سبة .% 36.6

السعودية تتجاوز نصف مشاريع التحلية في العالم

الريا�ض  -البالد

�أكد حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة املهند�س
عبد الله العبد الكرمي� ،أن �أه��م �أه��داف نقل
�أ�صول امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صها �إىل "�شركة
ح��ل��ول املياه" امل��م��ل��وك��ة ل�����ص��ن��دوق
اال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة ،ه��و
تعظيم الفائدة يف االقت�صاد
امل��ح��ل��ي ،وي��ع��د خ��ط��وة مهمة
مت��ه��د ل��ل��ط��رح ال��ع��ام لل�شركة
و�إدراجها يف �سوق املال خالل
� 3إىل � 5سنوات قادمة ،الفتا
�إىل �أن ق���رار الإدراج يعود

�أعلن وزي��ر ال�صناعة وال�ثروة املعدنية رئي�س جلنة
�صناعة اللقاحات والأدوية احليوية بندر بن �إبراهيم
اخلريف عن ط��رح ع��دد من الفر�ص اال�ستثمارية يف
�صناعة اللقاحات والأدوية احليوية بقيمة  3.4مليار
دوالر ،وذل��ك حتقي ًقا لتوجهات اململكة ال��ه��ادف��ة �إىل
حتقيق الأم��ن الدوائي وال�صحي ،وجعل ال�سعودية
مرك ًزا مهمًا لهذه ال�صناعة الواعدة.
و�أكد وزير ال�صناعة وال�ثروة املعدنية �أن القطاعات
الدوائية امل�ستهدفة ب�شكل عام ،التي تتجاوز قيمتها
خم�سة مليارات دوالر� ،سرتكز الأوىل منها على توطني
تقنيات اللقاحات والبالزما والأن�سولني ،وتخفي�ض
التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي ت�ستورد يف
الوقت احلايل  %100من اللقاحات ومنتجات الأدوية
احل��ي��وي��ة ،يف ال��وق��ت ال��ذي ينمو فيه قطاع الأدوي���ة
احليوية بن�سبة �سنوية تقدر بـ .%17
و�سرتكز املرحلة الثانية على توطني تقنيات العالجات
املناعية وال�سرطانية ،حيث يقدر حجم القطاع احليوي
ب�أكرث من ملياري دوالر �سنويًا ،ميثل منها الأن�سولني
ما يقارب  340مليون دوالر.

ربط الفوترة الضريبية
لإليرادات المليارية

الريا�ض  -البالد

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

عوا�صم  -وكاالت

1.3
تريليون دوالر
قيمة المعادن

321
مليار دوالر
خام الفوسفات

للمالك "�صندوق اال�ستثمارات العامة".
وقال� :إن حتلية املياه وامل�شاريع الكربى التي تبنى يف
اململكة تعادل ما يفوق ن�صف ما يبنى من �أ�صول
حتلية م��ي��اه البحر يف ال��ع��امل ،مو�ضحا
�أن ت��وج��ه ال�����ش��رك��ة وان��ت�����ش��اره��ا على
امل�ستوى العاملي هو قيد الدرا�سة من
خ�لال جمل�س �إدارة �شركة حلول
املياه ،لإيجاد �أدوار �أك�ثر تو�سعا
يف امل�ستقبل مبا يقود �إىل ري��ادة
عاملية لل�شركة.
وعن الإطار الزمني لنقل الأ�صول،
ق��ال العبد الكرمي� :إن��ه �ستكون هناك
جل��ن��ة توجيهية �ست�ضع الأ���س�����س

واملعايري والآليات املنا�سبة لنقل الأ�صول ،فيما �سيقوم
�صندوق اال�ستثمارات العامة بالتقييم الفني واملايل
وال��ق��ان��وين ل�ل�أ���ص��ول ،و���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ات��ف��اق بيع
جتاري ملنتجات املياه ومن ثم نقل الأ�صول ،مبينا
�أن اخلطة على مدى � 18إىل � 36شهر ًا الكتمال نقل
الأ���ص��ول ذات اجل���دوى �إىل �صندوق  ،بح�سب
ت�صريح لـ"العربية".
وك���ان جمل�س ال����وزراء ق��د ق��رر يف جل�سته
الثالثاء املا�ضي� ،إيقاف العمل بتخ�صي�ص
امل�ؤ�س�سة ال��ع��ام��ة لتحلية امل��ي��اه امل��احل��ة،
وب��ذل��ك ت��ت��م امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ق��ل �أ���ص��ول
امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة حلول املياه التابعة
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة.

�أ����ص���در حم��اف��ظ ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة وال�����ض��ري��ب��ة
واجل����م����ارك اخل��ا���ض��ع�ين ل�لائ��ح��ة ال��ف��وت��رة
الإلكرتونية الذين تتجاوز �إيراداتهم ال�سنوية
اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لعام 2021
 ،ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات ري���ال رب��ط �أنظمة الفوترة
الإلكرتونية اخلا�صة بهم و�إر���س��ال الفواتري
الإل���ك�ت�رون���ي���ة والإ�����ش����ع����ارات الإل��ك�ترون��ي��ة
وم�شاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة �أوىل
لربط �أنظمة الفوترة الإلكرتونية مع �أنظمة
الهيئة– وذل��ك اع��ت��ب��ار ًا م��ن  1يناير ،2023
وحتى موعد �أق�صاه  30يونيو .2023
وجاء القرار بنا ًء على ال�صالحيات املخولة
ملحافظ الهيئة نظامًا وبنا ًء على الفقرة (�أ) من
املادة ال�ساد�سة من الئحة الفوترة الإلكرتونية،
وذل��ك بعد �أن ج��رت املوافقة على ال�ضوابط
واملتطلبات وامل��وا���ص��ف��ات الفنية وال��ق��واع��د
الإجرائية الالزمة لتنفيذ �أحكام الئحة الفوترة
الإلكرتونية.
كما ت�ضمن ال��ق��رار �أن تقوم الهيئة ب�إخطار
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن تنطبق عليهم امل��ع��اي�ير
ال����واردة يف ه��ذا ال��ق��رار با�ستخدام و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل املعتمدة ل��دى الهيئة خ�لال امل��دة
الزمنية املحددة لذلك.
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المليشيات تستهدف حقول الغاز

الصدر يحذر من استغالل أتباعه سياسيا

بغداد  -البالد

ي�ستمر ق�صف امللي�شيا امل�سلحة التابعة لإيران،
حلقول الغاز بالعراق ،يف ا�ستهداف �صريح
لتدمري ثروات البالد ،حيث ا�ستهدف �صاروخ
لليوم الثالث على ال��ت��وايل -حقلاً ع�شبيًابجوار موقع للغاز يف كورمور يف ال�سليمانية
�شرق �إقليم كرد�ستان �شمال العراق ،بينما �أفاد
م�صدر �أمني� ،أم�س (ال�سبت)� ،أن العمليات يف
من�ش�أة الغاز مل تت�أثر بالهجوم.
وت���أت��ي الهجمات ال�صاروخية عقب �سل�سلة
هجمات يف �أربيل وغريها من مناطق الإقليم
بطائرات م�سرية �أو �صواريخ ،اتهمت كتائب
ح��زب الله العراق بارتكاب بع�ضها ،فيما مت
ا�ستهدف حقل كورمور الغازي يوم اخلمي�س
واجلمعة املا�ضي بهجوم �صاروخي دون �أن
ي���ؤدي �إىل وق��وع �ضحايا �أو �أ���ض��رار مادية،
طب ًقا مل�صادر �أمنية وحملية .ويقع هذا احلقل
يف منطقة ج��م��ج��م��ال ب�ين م��دي��ن��ت��ي ك��رك��وك
وال�سليمانية يف �إقليم كرد�ستان الذي يتمتع
بحكم ذات��ي ،وفق ما ذكر �ضابط برتبة نقيب
يف قوات الأ�ساي�ش الكردية التابعة للإقليم.
ومل ت�سلم مواقع لإنتاج املحروقات يف �إقليم
كرد�ستان من اال�ستهداف بقذائف �صاروخية
خالل الفرتة املا�ضية ،حيث وقع �أول ا�ستهداف
من هذا النوع يف �أبريل ،حلقه �آخر يف مايو
طال م�صفاة نفط كاوركو�سك ،وهي من �أكرب
امل�صايف يف املنطقة الغنية بالنفط ،والواقعة م��ن حم���اوالت �إغ���راء �أو ج��ذب منا�صريه �أو �إىل ن��واب الإط���ار التن�سيقي (ي�ضم حتالف امل��ق��رب منه ،م��ن تلك امل��ح��اوالت "اخلبيثة"� .إ�شارة رمبا �إىل توزير �أحد املوالني لل�صدر.
�أت��ب��اع��ه �أو وزرائ�����ه ل�ضمهم �إىل احلكومة الفتح وائتالف نوري املالكي املوالني لإيران ويف ب��ي��ان ن�����ش��ر ع��ل��ى "تويرت" ،ه���دد ب��رد وق��ال �صالح ،ال��ذي يعرف عن نف�سه بـ"وزير
�شمال غربي �أربيل عا�صمة كرد�ستان.
ويف اجل��ان��ب ال�سيا�سي ،ح��ذر زع��ي��م التيار اجل��دي��دة امل��رت��ق��ب��ة ،فبعد �أن خلط الأوراق وغ�يره��م��ا) ال��ذي��ن ارت��ف��ع ع��دده��م ج���راء تلك غري متوقع يف ح��ال م�ضى الإط���ار مب�ساعيه ال�صد"�" :إن بع�ض الكتل ال�سيا�سية حتاول
ال�صدري يف العراق مقتدى ال�صدر ،خ�صومه با�ستقالة نوابه من الربملان ،تاركني ال�ساحة اال�ستقالة ،ح��ذر عرب �صالح حممد العراقي ،اخلبيثة هذه لت�شكيل احلكومة العراقية ،يف ال��زج بوزير �صدري من التيار �أو من�شق �أو

 1700امرأة معتقلة خلف القضبان

انتهاكات حوثية بحق النساء في السجون
عدن  -البالد

تطال اجلرائم احلوثية جميع فئات املجتمع
اليمني ،مبا يف ذلك الأطفال والن�ساء؛ الالئي
خ�صو�صا املعتقالت
القني �صنو ًفا من العذاب،
ً
لدى امللي�شيا الإرهابية؛ �إذ ك�شفت حقوقيون
�أن ميلي�شيا احل��وث��ي اعتقلت  1714ام���ر�أة
مينية خ�لال ال��ف�ترة م��ن  2014حتى ،2022
مطالبني بالإفراج عن جميع الن�ساء املعتقالت
يف ال�سجون الر�سمية وال�سرية واملحتجزات
يف �أق�سام ال�شرطة والبحث اجلنائي والأم��ن
ال�����س��ي��ا���س��ي ب�����ص��ن��ع��اء وذم�����ار وق��ل��ع��ة رداع،
والإف�������ص���اح ع���ن �أم���اك���ن ال��ن�����س��اء امل��ع��ت��ق�لات
واملخفيات ق�سرًا والإفراج عنهن فور ًا ،ووقف
ك��اف��ة مم��ار���س��ات ال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��وع
االجتماعي �ضد املر�أة.
ودعا احلقوقيون خالل ندوة ،نظمتها الرابطة
الإن�سانية للحقوق على هام�ش انعقاد الدورة الـ
 50ملجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف ،املجتمع
الدويل لل�ضغط على ميلي�شيا احلوثي لإطالق
�سراح الن�ساء املعتقالت واملخفيات فورًا دون
قيد �أو ���ش��رط ،ووق��ف كافة االنتهاكات بحق
الن�ساء ،و�إدراج ميلي�شيا احلوثي �ضمن قائمة
املنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم
وانتهاكات ج�سيمة �ضد الن�ساء والأطفال ،فيما
�أو�ضحت رئي�سة حتالف ن�ساء من �أجل ال�سالم
يف اليمن نورا اجلروي� ،أن عدد املعتقالت يف

�سجون امليلي�شيا احلوثية  1714امر�أة ،بينهن
 504معتقالت يف ال�سجن املركزي يف �صنعاء،
و� 291إخفاء ق�سريًا يف �سجون �سرية.
ولفتت �إىل �أن امليلي�شيا احلوثية �أ�صدرت 193
حكمًا غري قانوين �ضد الن�ساء بتهم التج�س�س
و�شبكات الدعارة واحلرب الناعمة ،منوهة �إىل
ممار�سات امليلي�شيا �ضد املعتقالت الن�ساء من
خ�لال التعذيب اجل�سدي وال�ضرب بالع�صي،
والأ���س�لاك الكهربائية ،وال�صعق الكهربائي،

و�إيقاف التنف�س باخلنق ،والإهانة ،والتعذيب
اللفظي والتحقري ،وال�صفع ،والإج��ب��ار على
االعرتاف بتهم مل ترتكب.
وت��ت��ع��دد االن��ت��ه��اك��ات احل��وث��ي��ة ب��ح��ق امل����ر�أة؛
منها القتل واالختطاف والتعذيب ،واالعتداء
اللفظي واجل�سدي واجلن�سي عليهن� ،إ�ضافة
�إىل حرمانهن من التوا�صل مع ذويهن لإبالغهم
بتعر�ضهن لالحتجاز ،وذلك للمختطفات وعدم
الإف��راج عنهن �إال بعد دفع مبالغ مالية كبرية،

و�أخ��ذ التعهدات عليهن بعدم امل�شاركة يف �أي
فعالية مطلبية ،كما تلج�أ امليلي�شيا العتقال
�أق��ارب الن�ساء ب��د ًال عنهن يف بع�ض الأحيان،
كما �أنها تعمد �إىل تلفيق تهم "الدعارة لبع�ض
املعتقالت بهدف عزلهن عن املجتمع و�إطالة �أمد
احتجازهن" .و�أكدت �شهادات �سابقة ملعتقالت
ب���أق��ب��ي��ة وزن���ازي���ن ملي�شيا احل��وث��ي ارت��ك��اب
امليلي�شيا انتهاكات بحق ال�سجينات يف املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرتها.

توافق على مسار االنتخابات

ترحيب حكومي ليبي بالتفاوض إلنهاء االنقسام
طرابل�س  -البالد

مت�ضي الأزمة الليبية ما بني مد وجذر ،فالربغم من مت�سك كل من
احلكومتني بال�سلطة ،وا�ستمرار االنق�سام ،رحب رئي�س حكومة
الوحدة الوطنية املنتهية واليتها عبد احلميد الدبيبة ،ورئي�س
احلكومة املكلفة من الربملان فتحي با�شاغا ،بالبيان الأمريكي
الأوروبي امل�شرتك الذي دعا لتكوين حكومة ليبية موحدة قادرة
على احلكم و�إجراء االنتخابات يف جميع �أنحاء البالد.
وبينما �شدد البيان الغربي على رف�ضه �إن�شاء م�ؤ�س�سات موازية
�أو اال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة يف ليبيا ،يف ما ي�شبه االنتقاد
ال�ضمني للدبيبة وبا�شاغا على ال�سواء ،رحب الرجالن به؛ �إذ قال
با�شاغا" :ب�صفتي رئي�س تلك احلكومة املنتخبة واملدعومة من
قبل جمل�سي النواب والدولة �أتطلع �إىل العمل جنبًا �إىل جنب مع

تلك الدول وجميع �أ�صدقائنا العرب والأفارقة لإع��ادة بناء ليبيا
وقيادتها �إىل االنتخابات الوطنية يف �أقرب الآجال" ،فيما اعترب
الدبيبة �أن البيان ال��دويل امل�شرتك ين�سجم مع موقفه الراف�ض
للعنف �أو اال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة �أو خلق �أي �أج�سام
موازية ،م�ؤكدًا �أنه يتوافق مع املوقف الأممي ،الذي ح�سم م�س�ألة
ا�ستمرار عمل الأط��راف الليبية ،وفقا ملقررات االتفاق ال�سيا�سي
ال���ذي ن�ص على �أه��م��ي��ة تنفيذ �إج����راء ان��ت��خ��اب��ات وف��ق��ا لقاعدة
د�ستورية .وحثت الواليات املتحدة وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا
وبريطانيا يف ب��ي��ان م�����ش�ترك ،ال��زع��م��اء ال�سيا�سيني الليبيني
على التفاو�ض ب�شكل بناء لإن��ه��اء امل����أزق واالت��ف��اق على م�سار
لالنتخابات ،م�ؤكدة رف�ضها لالنق�سام احلا�صل يف البالد وتوازي
ال�سلطات ،يف �إ�شارة �إىل وجود حكومتني مت�صارعتني .وعقب

تعرث املحادثات الليبية بالقاهرة يف التو�صل �إىل توافق على عدد
من امللفات اخلالفية ،على ر�أ�سها �شروط الرت�شح يف االنتخابات
املقبلة� ،أعلنت امل�ست�شارة الأمم��ي��ة �ستيفاين وليامز ،عن لقاء
�سيجمع بني رئي�سي الربملان عقيلة �صالح واملجل�س الأعلى للدولة
خالد امل�شري ،الأ�سبوع املقبل ،يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية،
لبحث القاعدة الد�ستورية لالنتخابات .وقالت وليامز يف تغريدة
على ح�سابها يف "تويرت"� :إن رئي�سي الربملان وجمل�س الدولة
�سيلتقيان يومي الثالثاء والأربعاء القادمني يف مقر الأمم املتحدة
مبدينة جنيف ،من �أجل مناق�شة م�سودة الإطار الد�ستوري ،م�ؤكدة
التزام الطرفني ب�إجناز التوافق ب�ش�أن امل�سائل املتبقية التي مل
ينجح املجتمعون يف القاهرة الأ�سبوع املا�ضي �ضمن �إطار جلنة
امل�سار الد�ستوري من التو�صل حلل ب�ش�أنها.

مطرود �أو متعاطف يف احلكومة التي يريدون
ت�شكيلها"� ،إال �أنه اعترب �أن تلك املحاولة ما هي
�إال �سعي لإ�سكات ال�شارع ال�صدري من جهة،
واتهامه بامل�شاركة يف حكومة الف�ساد من جهة
�أخ���رى ،منبهًا م��ن ع��واق��ب ه��ذا الفعل الوقح
الذي يوهم النا�س بغري احلقيقة.
وك��ان حتالف الإط��ار التن�سيقي ال��ذي يت�ألف
من �أح��زاب �شيعية موالية لإي���ران ،ا�ستحوذ
اخلمي�س املا�ضي على غالبية مقاعد ن��واب
الكتلة ال�صدرية الذين ا�ستقالوا جماعيًا من
الربملان العراقي ،ما �أتاح له ت�شكيل احلكومة
املقبلة ،بعد �أ�شهر من التعرث ،فقد �أدى  64من
ال��ن��واب ال��ب��دالء الق�سم �أم���ام رئي�س املجل�س
ب�شكل جماعي ،فيما تغيّب ت�سعة �آخ���رون،
بعد �أن ق��دّم ن��واب ال�صدر البالغ عددهم 73
نائبًا ،ا�ستقالتهم جماعيًا يف  12يونيو يف
خ�ضم �أزمة �سيا�سية متوا�صلة منذ االنتخابات
الت�شريعية املبكرة التي جرت يف العا�شر من
�أكتوبر .2021
وبهذا ح�صل الإطار على  40من مقاعد التيار
ال�����ص��دري ،ب��ن��اء على الأرق����ام ال��ت��ي �صدرت
عن مفو�ضية االنتخابات ،وزاد بالتايل عدد
نوابه �إىل نحو  130ما جعله القوة الأك�بر
داخل الربملان ،و�أتاح له تعيني رئي�س للوزراء
وت�شكيل احلكومة بالتحالف مع كتل برملانية
�أخ���رى ،غري �أن امل�شهد ال ي��زال غام�ض ًا ،وال
���ش��يء م�����ض��م��ون��ا ،ال���س��ي��م��ا ب��ع��د �أن ت��ع�ثرت
جمهودات التو�صل �إىل توافق على انتخاب
رئي�س للجمهورية �أو ت�شكيل حكومة على
مدى الأ�شهر الثمانية املا�ضية.

حزب اهلل دمر لبنان وأفقر الشعب
بريوت  -البالد

انتقد البطريرك املاروين ب�شارة الراعي،
ح��زب الله اللبناين ب�شدة ،معتربًا �أن
ممار�ساته دمرت لبنان و�أفقرت النا�س،
ً
م�ضيفا" :لن ن�ترك وطننا يف ظروفه
ال�صعبة ،ول��ن ن�ترك �أب��ن��اءه وبناته يف
م�صاعبهم التي تفوق الو�صف".
وقال الراعي" :لن نرتكهم يتخبطون يف
معاناتهم ،ونحن على �إميان ب�أن ال �أحد
�أقوى من الله؛ ال بنفوذه وال ب�سلطته وال
مباله وال ب�سالحه وال بكربيائه"� ،إ�شارة
وا�ضحة حلزب الله املت�سلط على ال�شعب
ب�سالحه وامل�ستغل ل�ث�روات ال��ب�لاد يف
دع��م امللي�شيات .ولفت ال��راع��ي �إىل �أن
اجلميع يف لبنان ال ميكن �أن يطيق بعد
الآن هذا النوع من املمار�سة ال�سيا�سية
التي دمرت اقت�صاد الدولة ومالها العام،
وعطلت �أجهزة الرقابة على ال��وزارات
والإدارات ،ورم���ت ال�شعب يف حالة
م��ن ال��ف��ق��ر امل��ط��ب��ق .وت��اب��ع" :نحن يف
حاجة �إىل قيادة جديدة متجرّدة تتميّز
بروح امل�س�ؤوليّة ،وباملعرفة بال�ش�ؤون
االقت�صادية ،ق��ادرة على �إنها�ض البالد

من الأزمة االقت�صادية اخلانقة ،وتتميز
بالوعي وال�شجاعة".
ون����وه �إىل �أن "لبنان يف ح��اج��ة �إىل
اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي ك��م��دخ��ل حلل
ه��ذه الأزم����ات ..ه��ذا اال�ستقرار منوط
بحكومة تتحمل كل م�س�ؤولياتها ك�سلطة
�إجرائية ،و�إىل رئي�س جديد للجمهورية
يطلق نهجً ا بناءً" ،م ً
��ردف��ا بالقول" :ال
الوقت وال حالة البالد الراهنة ي�سمحان
ب��االخ��ت�لاف ح��ول �شكل احل��ك��وم��ة ،وال
بالت�سا�ؤل ح��ول ح�صول االنتخابات
الرئا�سية ..هذان ا�ستحقاقان د�ستوريان
ال جمال للخالف حولهما" ،م�شريًا �إىل
�أن البالد بحاجة �إىل ال�سلطة الإجرائية
التي يتقا�سمها بح�سب الد�ستور ،كل
من رئي�س اجلمهوريّة ،ورئي�س جمل�س
الوزراء ،وجمل�س الوزراء ،وبدون هذه
ال�سلطة الإجرائية مبكوناتها الثالثة ال
ي�ستطيع لبنان التفاو�ض مع �صندوق
النقد ال����دويل ،و�إج����راء الإ���ص�لاح��ات،
وط��ل��ب امل�����س��اع��دات ،وت��ن��ف��ي��ذ ق����رارات
جمل�س الأم���ن ،و�إن��ه��اء تر�سيم احل��دود
البحرية ،وغريها من الق�ضايا املهمة.

الناتو :ال نهاية لحرب
أوكرانيا إال بالمفاوضات
بروك�سل  -البالد

�أكد الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي
(ال���ن���ات���و) ي��ن�����س ���س��ت��ول��ت��ن�برغ� ،أن
احل��رب الأوك��ران��ي��ة �ست�ستمر طويال
�إذا مل يجل�س اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ط��اول��ة
املفاو�ضات .وكرر �ستولتنربغ الت�أكيد
على �أن "احلرب الأوكرانية الرو�سية
�ستنتهي على طاولة املفاو�ضات فقط"،
يف �إ���ش��ارة �إىل �أن ال مفر من العودة
�إىل احلوار؛ مهما طال الزمان ،ومهما
بلغت اخل�سائر من الطرفني ،م�شريا
�إىل �أن قمة احل��ل��ف ال��ت��ي �ستعقد يف
مدريد يومي  28و 30يونيو اجلاري
�ستكون تاريخية ،وحا�سمة بالن�سبة
للناتو .وتابع�" :ستكون قمة تاريخية
لأ�سباب عديدة� ،أوال ،لأن اجتماع 30
من احللفاء �سيعقد يف خ�ضم �أكرب �أزمة
�أمنية يف �أوروب���ا منذ نهاية احل��رب

العاملية الثانية .ثانيا ،لأننا �سنتخذ
العديد من القرارات املهمة ،و�سنتفق
على �أك�بر حتول يف دفاعنا اجلماعي
منذ نهاية احل��رب الباردة" .ويتوقع
�أن ي��واف��ق ق���ادة احل��ل��ف ال��دف��اع��ي يف
ق��م��ة م��دري��د ع��ل��ى ح��زم��ة ج��دي��دة من
امل�ساعدات ال�شاملة لأوكرانيا.
و�أعلن �ستولتنربغ الأ�سبوع املا�ضي،
�أن دول احل��ل��ف �ستبحث يف مدريد
امللف الرو�سي الأوك���راين ،الفتا �إىل
�أن مو�سكو باتت ت�شكل تهديد ًا لل�سالم
واال���س��ت��ق��رار الأوروب������ي .وت�صطف
معظم دول احللف �إىل جانب كييف
داعمة �إياها بال�سالح والعتاد ،يف حني
ح��ذرت مو�سكو م��رار ًا من �أن �سيا�سة
الناتو هذه ا�ستفزازية ،منبهة �إىل �أن
ع�سكرة دول �أوروبا ال�شرقية لن ت�ؤدي
�إىل مزيد من اال�ستقرار.
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قيادات نسائية تروي قصص نجاحها الملهمة

جده – رانيا الوجيه

عر�ضت ثماين قيادات ن�سائية �سعودية ق�ص�ص جناحهن
امللهمة �أمام  100رائدة �أعمال ،يف لقاء تفاعلي ا�ست�ضافته
مدينة جدة �أم�س ،بعنوان "م�شوار التغيري املهني لرائدات
الأع��م��ال ال�سعوديات" ،يف ح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
عن اجلهات احلكومية ،بهدف و�ضع خارطة طريق نحو
التغيري املهني ،ومواجهة �أب��رز التحديات التي تواجه
�صاحبات الأع��م��ال .وحتدثت خالل اللقاء ،كل من فائزة

نتو ،وحنان عطار ،والدكتورة هتون قا�ضي ،ولينا املعينا،
ورمي ال�ترك��ي ،وال��دك��ت��ورة م��ي حكيم ،وال��دك��ت��ورة �سمر
خان ،و�سفانة دحالن .نظمت اللقاء م�ؤ�س�سة رواد التغيري
لال�ست�شارات الأكادميية واملهنية ،يف ح�ضور عدد كبري من
امل�س�ؤولني ورواد ورائدات الأعمال.
وق��ال الدكتور بدر التازي امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة رواد التغيري� :إن اللقاء تطرق �إىل �أهمية و�ضع
خارطة طريق كاملة لتغيري املجال املهني ودرا�سة العقبات

المسرح العربي

يواصل عروضه المسرحية

جدة ـ البالد

وا���ص��ل امل�سرح العربي مبنطقة فعاليات "�سيتي
ووك" يف مو�سم ج��دة عرو�ضه امل�سرحية �أم�س،
ع�بر م�سرحية "بخ�صو�ص بع�ض النا�س" ،وذل��ك
�ضمن فعالياته الفنية ،التي انطلقت �أوىل عرو�ضها
م���ؤخ��را ؛ وت�ستمر حتى  2يوليو املقبل .وت��دور
�أح����داث امل�سرحية يف ق��ال��ب ك��وم��ي��دي اجتماعي،
ي�ستعر�ض من خاللها الفنان نا�صر الق�صبي ،ونخبة
من النجوم� ،صور ًا متناق�ضة من احلياة اليومية
بتحدياتها املختلفة بقالب كوميدي م�شوق .وت�شهد
امل�سرحية �إق��ب��ا ًال جماهريي ًا كبري ًا؛ نظر ًا لل�شعبية
الكبرية التي يتمتع بها �أبطال امل�سرحية ،ومو�ضوع
وف��ك��رة امل�����س��رح��ي��ة ،وال��ت��ع��اط��ي االج��ت��م��اع��ي معها
ب�أ�سلوب كوميدي �ساخر ،حيث تفاعل اجلمهور
ب�شكل كبري ،وابت�سم ك��ث�ير ًا ،و�صفق مع تعليقات
وردود فعل �أبطال العمل املميزين .كما �سجل امل�سرح
العربي يف مو�سم جدة تناف�س ًا فني ًا فريد ًا من نوعه
بني جن��وم الكوميديا اخلليجية والعربية لتقدمي
جمموعة من الأع��م��ال التي تلبي رغبات اجلمهور
وت�شبع ذائقتهم الفنية.

معرض سعودي
أمريكي في تبوك
تبوك ـ البالد

�أق���ام���ت جمعية ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون مبنطقة تبوك
�أول �أم�س ،املعر�ض ال�سعودي الأمريكي امل�شرتك
للت�صوير الفوتوغرايف الأول باملنطقة ،بح�ضور
م��دي��ر اجلمعية م��اج��د ال��ع��ن��زي ،وال��ق��ن�����ص��ل ال��ع��ام
للواليات املتحدة الأمريكية بجدة ف��ار���س �أ�سعد،
ونظمته اجلمعية بال�شراكة مع القن�صلية ،وت�ستمر
فعالياته ملدة ثالثة �أيام ،وذلك مبول تبوك بارك.
وجت��ول اجلميع باملعر�ض ال��ذي �ضم � 48صورة،
مت��ث��ل الطبيعة وال��ث��ق��اف��ة واحل�����ض��ارة يف اململكة
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،حيث يُحاكي املعر�ض فكرة
ال�صورة يف �إ���ش��ارة �إىل ر�سالة الفنون ملد ج�سور
ال��ت��وا���ص��ل الثقافية والإن�����س��ان��ي��ة ب�ين املجتمعات
واحل�ضارات ،ور�صد الطبيعة وال�صحاري واملعامل
الأثرية واملدنية ،كما ا�ستمع احل�ضور ل�شرح مف�صل
ع��ن الأرك�����ان وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ص��اح��ب��ة م��ن م�شرفة
امل��ع��ر���ض م��ه��ا ق����زان ،ال��ت��ي ا�شتملت ع��ل��ى ع���دد من
الألوان ال�شعبية والعر�ضة ال�سعودية وخيمة الرتاث
ال�شعبي والقهوة ال�سعودية واخلط العربي والفنون
الأدائية املو�سيقية والفنون الت�شكيلية.
ويف خ��ت��ام اجل��ول��ة ق���دم م��دي��ر اجلمعية باملنطقة
درع�� ًا تذكاريا للقن�صل الأمريكي ،كما ك��رم الرعاة
امل�شاركني .من جانبه ،عرب القن�صل الأمريكي عن
�سعادته بالتعاون مع اجلمعية يف جم��االت الثقافة
والفنون ،مبدي ًا �إعجابه مبا �شاهده من �أعمال جميلة
يف املعر�ض ،التي تعرب عن دور الفنون يف تالقي
احل�ضارات.

والتعرف عليها ،والك�شف عن �أب��رز التحديات قبل اتخاذ
قرار تغيري املجال املهني ،م�شريا اىل �أن امل�ؤ�س�سة ما�ضيه
قدما يف �إي��ج��اد تغيري نوعي يف �آل��ي��ات ومنهجية تغيري
املجال املهني ،ومن �ضمن �أهدافها �إب��راز دور ال��رواد يف
جميع املجاالت ،لتمكينهم من النجاح والت�ألق قي منظومة
االقت�صاد الوطني ،منوها بجهود فريق التنظيم ممثلة يف
رزانا البنوي ،والدكتورة عبري بار.
ول��ف��ت �إىل �أن ال��ل��ق��اء ه��دف �إىل �إي��ج��اد حلقة و���ص��ل بني

�أف��راد املجتمع الراغبني بتغيري جمالهم املهني ،والنماذج
الن�سائية ال�سعودية الناجحة التي �سبق و�أن �شقت طريقها
برباعة ومتيز ،و�إيجاد �ساحة حوار ونقا�ش مثمر لرواد
الأعمال ال�سعوديني الذين ا�ستطاعوا �إح��داث حتول يف
حياتهم املهنية مل�شاركة جتاربهم مع اجلمهور ،و�إعطاء
فر�صة ملن يهدف �إىل �إحداث حتول يف حياته املهنية �أو بدء
رحلة ريادة الأعمال اخلا�صة به واال�ستفادة من الرائدات
و�سماع جتاربهن الناجحة وبع�ض التحديات والعرثات

التي تعر�ضت لهن.
وعرب عن �سعادته بنجاح اللقاء يف تزويد �أف��راد املجتمع
ال�سعودي ،وخ�صو�صا امل��ر�أة باملوارد الالزمة للم�ساعدة
يف تطوير احلياة املهنية وامل�ساهمة يف خلق فر�ص العمل
والتغيري االقت�صادي الإيجابي ،يف �ضوء ر�ؤي��ة 2030
التي حملت ب�شائر التطوير و�أحدثت نقلة كبرية يف جميع
القطاعات وعلى جميع الأ���ص��ع��دة ،مب��ا ترتكز عليها من
مبادرات وبرامج وم�شاريع حيوية.

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

حظيت الفعاليات الثقافية ملعر�ض املدينة املنورة
بح�ضور وا�سع من حمبي التاريخ
للكتاب ٢٠٢٢
ٍ
وال�شعر والأدب والثقافة وامل��ع��رف��ة ،وذل��ك �ضمن
الربنامج الثقايف امل�صاحب للمعر�ض املقام مبركز
امللك �سلمان الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات باملدينة
املنورة.
ون��ظ��م امل��ع��ر���ض ن���دوة علمية ل��ل��ك��ات��ب يف ت��اري��خ
احل�����ض��ارات� ،سلطان املو�سى ،التي �أك��د فيها �أن��ه
ب�����ص��دد �إ����ص���دار ك��ت��اب ج��دي��د ي��ع�� ّرف ب��احل�����ض��ارة
ال�����س��ع��ودي��ة ،ح��ي��ث ت���ن���اول يف ن���دوت���ه (ت���اري���خ
ومعتقدات) عامل الأ�ساطري ،م�شري ًا �إىل �أن كل الآثار
املوجودة اليوم قامت على �أ�سا�س �أ�سطوري ،ولوال
الأ�ساطري القدمية ملا وجدت الأهرامات و�أبو الهول،
احلجر يف العال وغريها من �آثار العامل ،كما
وباملثل ِ
�شهد املعر�ض تنظيم �أم�سية �شعرية �أحياها جنم
(�شاعر املليون) عبدالعزيز الفريدي ،بالإ�ضافة �إىل
عقد ن��دوت�ين ح��واري��ت�ين ،تناولت الأوىل" حكاية
فوازير املدينة" ا�ستذكر فيها م�ؤلف الأنا�شيد �سعود
عبدالغني وجنمة برامج الفوازير عهود الدغي�شم
ذكريات وحكايا فوازير رم�ضان التي كان لها �أثرها
الثقايف واالجتماعي ،ومت��ي��زت ب�أنا�شيدها ،وما

معان و�ألغاز ممتعة ،وذك��روا �أن بداية
حتمله من ٍ
ب��رام��ج ال��ف��وازي��ر يف اململكة كانت قبل � 55سنة،
بينما يف ال��ن��دوة الثانية حت��دث الدكتور عبدالله
ع�سيالن رئي�س ال��ن��ادي الأدب����ي باملدينة امل��ن��ورة

�سابقا ع��ن ذك��ري��ات��ه م��ع امل�����ؤرخ ال��دك��ت��ور حممود
�شاكر .كما تخللت الفعاليات ور�ش العمل عن حكاية
الفن والإن�����س��ان وبناء الق�صة والكتابة ال�شعرية
وكيفية ق��راءة الق�ص�ص للأطفال وق�صة للأطفال

«تحدي الرماية» ..تنافس
شبابي وسط ميادين عالمية
جدة ـ البالد

قدم مو�سم جدة جتربة فريدة من نوعها لع�شاق
الرماية والقن�ص ،من خالل مواقع خم�ص�صة
وم��ه��ي���أة بو�سائل ال�سالمة م���زودة مبن�صات
ي�����ش��رف عليها خم��ت�����ص��ون مل��ت��اب��ع��ة ك��ل جولة
بحما�س و�شغف ينعك�سان على ال����زوار يف
جتربة تناف�س ميادينها بتجهيزاتها وتكامل
خدماتها ميادين الرماية العاملية.
وي��ق��دم م��و���س��م ج���دة لع�شاق ال��رم��اي��ة جتربة
ترفيهية مهارية ،وه��ي "حتدي الرماية" يف
منطقة احلديقة بجدة جنغل� ،إح��دى مناطق
فعاليات مو�سم جدة ،حيث القت هذه الفعالية
الريا�ضية �إقبا ًال وا�سع ًا من الزوار ،خ�صو�ص ًا
فئة ال�شباب م��ن ع�شاق التحدي وامل��غ��ام��رة،
يف �أج����واء تفاعلية مم��ي��زة� ،إذ ي��ق��دم امل��ي��دان
املخ�ص�ص لتحدي الرماية للزوار جتربة تعزز
التناف�سية بني خمتلف الفئات العمرية.
وت�ستقبل ج��دة جنغل زواره���ا ب���أك�ثر م��ن 12
فعالية مبنطقة احلديقة ،بعرو�ض م�ستوحاة
م��ن البيئة ال�صحراوية املمزوجة بت�صاميم
الأدغ���ال والطبيعة اال�ستوائية لتمنح الزائر
جتربة فريدة من نوعها.
وجت��م��ع ف��ع��ال��ي��ات احل��دي��ق��ة م���ا ب�ي�ن جت��رب��ة
ال��رم��اي��ة وح��ب��ل االن�����زالق وك��ارت��ن��ج وال��ق��ف��ز
باحلبل والزحليقة وكرات الطالء وغريها من
فعاليات متزج بني املرح والتحدي واملغامرة،
كما حتت�ضن املنطقة فعاليات منطقة الألعاب
املفتوحة واحلديقة امل�ضيئة وح�ضانة اجلنغل
ومنطقة ال��ف��ي��ل وال��ف��ي��ل الآ���س��ي��وي ال�صديق
للإن�سان ،ال��ذي ي�ستطيع الزائر التفاعل معه
و�إطعامه وتوثيق جتربته للذكرى ،كما ت�ضم
جنغل منطقة املطاعم التي �صممت على النمط
اال�ستوائي ليعي�ش الزائر �أج��وا ًء ممزوجة ما

بني ال�صحراء والغابات اال�ستوائية.
�إىل ذل��ك ح��ول "جدار العجائب" يف منطقة
�سيتي ووك مبو�سم جدة �ساحات املنطقة �إىل
لوحة �سينمائية جاذبة للزوار ،وذلك من خالل
عرو�ض ال��دي جيه واملو�سيقى ،حيث يجتمع
زوار املو�سم هناك يومي ًا مل�شاهدة العرو�ض

الفنية اجلميلة و�إ�ضاءاتها املميزة التي تتميز
بها �سيتي ووك.
و�أم���ام �شا�شة عر�ض يتجاوز حجمها 2160
مرت ًا مربع ًا تتو�سط منطقة �سيتي ووك ي�صطف
زوار املنطقة يومي ًا مل�شاهدة العرو�ض املرئية
واملو�سيقية يف �ساحة كبرية ت�ستوعب العديد
من ال��زائ��ري��ن ،كما ت�ضم مكربات �صوت ذات
جودة وموا�صفات عالية تنقل الزائر يف جتربة
�سينمائية خُمتلفة.
وي��ح��ي��ط ب���ـ "جدار العجائب" ال��ع��دي��د من
الأن�شطة الرتفيهية ومواقع الفعاليات اجلاذبة،
واخل��ي��ارات املتنوعة م��ن املطاعم واملقاهي،
وفعاليات �أخ��رى جتعل املنطقة �أ�شبه مب�سرح
كبري مهي�أ للعرو�ض املختلفة.
وي��ح��ر���ص زوار ���س��ي��ت��ي ووك ع��ل��ى ال��ت��ق��اط
ال�صور التذكارية �أمام "جدار العجائب" حلظة
ت���أث�يرات��ه الب�صرية وعرو�ضه املتنوعة التي
ت�ضفي بعد ًا �آخر من اجلمال على جمال املنطقة.

بعنوان " زوزو تبحث عن ال��دودة " .يف حني قدم
ممثلو م�سرحية ( كايف) عر�ضهم امل�سرحي الثاين،
م��ن ت�أليف فهد ب��ن ردة احل��ارث��ي و�إخ����راج �سامي
الزهراين.

 5فعاليات

تستهوي هواة المغامرات
جدة ـ البالد

ا�ستقطبت  5فعاليات بحرية م�شوقة ع�شاق
املغامرات والريا�ضات البحرية يف «جدة ويفز»
مبو�سم جدة� ،شملت ريا�ضة «الفالي بوردنق»
�أو الزالجات املائية الطائرة بارتفاع  30مرت ًا،
وجت����ارب ال���ق���وارب ورك����وب «اجل����ت �سكي»
و»التجديف» و»دراجات �شيلر» املائية.
وت�شهد الفعاليات البحرية يف مو�سم جدة �إقبا ًال
كبري ًا من ال���زوار ،خ�صو�ص ًا من فئة ال�شباب
ال��راغ��ب�ين يف مم��ار���س��ة ري��ا���ض��ات��ه��م البحرية
امل�����ش��وق��ة ،و���س��ط خ��دم��ات وتنظيمات مميزة
خلو�ض جتاربهم احلما�سية املتنوعة ،وق�ضاء
�أجمل الأوق��ات يف البحر ،وجتربة الفعاليات
املائية اجلديدة.
وتعد «ج��دة وي��ف��ز» �إح���دى مناطق الفعاليات
البحرية التي تتميز بتنوع اخل��ي��ارات فيها،
وتتعدد فعالياتها و�أن�شطتها البحرية التي
تتيح للزائر اال�ستمتاع بتجربة الأن�شطة املائية
احلما�سية ،واال�ستمتاع ب�أجواء البحر.

زمان
9
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مصر والعراق يواجهان المغرب والكويت في كأس "الصاالت"

الدمام -حمودالزهراين

10

يلتقي اليوم منتخبا املغرب وم�صر ،ويلعب منتخب العراق مع منتخب الكويت يف
ال��دور ن�صف النهائي من بطولة ك�أ�س العرب لكرة قدم ال�صاالت  ،2022التي ينظمها
االحتاد العربي لكرة القدم ،وي�ست�ضيفها االحتاد ال�سعودي لكرة القدم على �صالة وزارة
الريا�ضة مبدينة الدمام ،حتى  28يونيو احلايل .وكان منتخب املغرب �أول املت�أهلني
�إىل ن�صف النهائي ،بعد فوزه على نظريه الليبي  0-3يف دور الثمانية .كما فاز منتخب
م�صر على موريتانيا  .2-3وفاز العراق  2-3على الأخ�ضر ،وفاز الكويت على فل�سطني
 1-4بركالت الرتجيح .و�ستقام املباراة النهائية للبطولة يوم الثالثاء القادم.
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خليل السالم أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لـ"

عماد ح�سن ال�ساملي

بين المطرقة والسندان
ُ�صدِم ال�شارع الريا�ضي ب�أكمله بعد خ�سارة الأهلي
ِمن الرائد يف جدة ،وبات اجلميع ينتظر اجلولة
الأخ��ي�رة ،ليُ�شاهد م��ا �سيحدث لالهلي قبل �أ ْن
يُ�شاهد ما �سيحْ دُث يف اجلولة ،فالأهلي� -شاء م َْن
�شاء و�أبى م َْن �أبىِ -من الفرق غري املقبول هبوطها
�أبد ًا ،ل ّأن هذا الأمر �سي�ؤثر على الكرة ال�سعودية؛
تاريخي ًا وجماهريي ًا واقت�صادي ًا ،ول�ست ُهنا يف
�صدد ذكر تاريخه ،وال ح ّتى ذكر الأخطاء الكبرية
لإدارت���ه ،و�إنمّ��ا احلديث ك ّل احلديث �سيكون عن
م��واج��ه��ة ال�شباب ال��ق��ادم��ة ف��ق��ط ،ف��الأم��ور فعلي ًا
الزال���ت يف ي��د الالعبني ،وال��و���ص��ول للنقطة رقم
 ٣٤يعني �إنقاذ �أ�سو�أ موا�سم هذا النادي العريق،
وال��ف��وز لن يكون �صعب ًا متى ما ّمت العمل عليه،
ومتى م��اع��اد امل���درب �سيبولدي لمِ��ا ك��ان عليه يف
مباراتي الن�صر و�أبها ،فالوقت ال ي�سمح لمِ جاملة
الع��ب �أجنبي كبري ال ُي��ق��دّم ما ي�شفع ل��ه ،وو�صل
ال��ف��ري��ق معه ملرحلة ال��ي���أ���س ،ل��درج��ة �أ ّن���ك ت�شعر
ب���أن الفريق معه يلعب ناق�ص العدد ،وه��ذا الأمر
بالت�أكيد م�ؤثر على الالعبني داخل �أر�ض امللعب؛
فني ًا وبدني ًا وقبل ذلك نف�سي ًا ،كما � ّأن دور الالعبني
�سيكون كبري ًا جد ًا بالرتكيز طوال الت�سعني دقيقة،
مع الو�ضع يف االعتبار ب� ّأن كل �شيء �سينتهي بعد
املباراة ،وال جمال للتقاع�س ،وال التكا�سل يف ك ّل
دقيقة ،ويف ك ّل التحام ،ويف ك ّل كرة ،ل ّأن التاريخ
�سيكتب لهم �إمّا �أ ّنهم �صححوا �أخطاءهم و�أخطاء
�إدارتهم� ،أو �سيكتب لهم الهبوط الأول لناد ال يعرف
ما معنى الهبوط� ،أمّا اجلماهري فلي�س �أمامها � اّإل
الدعاء وحتفيز الالعبني وموا�صلة الدعم الكبري
ليكتب التاريخ ب�أنهم يف �أ���س��و�أ موا�سم ناديهم
كانوا �أك�ثر ث��اين ح�ضور جماهريي يف ال��دوري
بعد املت�صدر االحتاد ،ووقتها ومهما كانت نتيجة
املباراة � اّإل � ّأن هذه اجلماهري �ستبقى هي �صاحبة
القرار لمِ �ستقبل ناديهم ،ل ّأن ما حدث ح ّتى و�إ ْن جنح
الفريق يف البقاء مُعيب يف ّ
حق ناد �صنع لنف�سه
قيمة اجتماعية وت��اري��خ��ي��ة وج��م��اه�يري��ة يجب
املحافظة عليها ،وعدم تكرار ما حدث ،و�إ ْن هبط
وهو الأمر الذي �س�أ�ستبعده ِمن خُميلتي ً
قليال ف� ّإن
الدوري هو م َْن خ�سر هذه القيمة التي ال يُ�ضاهيها
قيمة � اّإل ِمن خالل � ٣أندية �سعودية فقط.

":

سعداء بالتطور الهائل للكرة النسائية السعودية

حاوره  -بدر النهدي@BDR_NAHDI
ي�شهد احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم ن�شاطا كبريا ودائما؛ يف تنظيم بطوالت للرجال وال�سيدات؛
�آخرها كان بطولة غرب �آ�سيا لكرة قدم ال�صاالت لل�سيدات التي احت�ضنتها اململكة وحتديدا يف جدة،
والتي ح�صد لقبها املنتخب العراقي بعد تغلبه على �أخ�ضر ال�سيدات  4/2يف النهائي " .البالد"
التقت مع �أمني عام احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم فكان احلوار التايل.
• �أهال بك يف بلدك الثاين.
 يف البداية �أن��ا �سعيد بالتواجد يف اململكة العربيةال�����س��ع��ودي��ة ،كما �أن��ن��ي �سعيد بالظهور على �صفحات
�صحيفة" البالد" العريقة.
• ماذا عن احتاد غرب �آ�سيا ..و�أهدافكم
امل�ستقبلية؟
 احت��اد غرب �آ�سيا ،يف ع�ضويته  12احت��ادًا ميثلون 12دول���ة ،وبجمعية عمومية ومكتب تنفيذي ،ي�ضم
جميع االحتادات الأهلية برئا�سة الأمري علي بن احل�سني،
وهدفنا تطوير االحت���ادات الأهلية م��ن خ�لال روزن��ام��ة
وا�ضحة جلميع الريا�ضات لل�سيدات والرجال ،مبختلف
املجاالت مثل كرة ال�صاالت والكرة ال�شاطئية و�صو ًال �إىل
الألعاب االلكرتونية.
• ما هو تقييمك لبطولة غرب �آ�سيا لقدم ال�صاالت
لل�سيدات التي ا�ست�ضافتها ال�سعودية م�ؤخ ًرا؟
 ب��دون �شك ،بطولة ناجحة بكل املعايري ،وتعد من�أ�سباب جن��اح منظومة احت��اد غ��رب �آ�سيا .لقد �شاهدنا
تنا�س ًقا فنيًا و�إداريً��ا وت�سويقيًا ،انعك�س ب�شكل �إيجابي
للعامل.
• ماذا ينق�صكم لتحقيق �أهدافكم؟
 ن�سعى للتطور با�ستمرار ،وخالل ال�سنوات الأخرية،كان احتاد غرب �آ�سيا من بني االحتادات الإقليمية الأكرث
ً
ن�شاطا ،ويف الوقت نف�سه حت�صلنا على مكت�سبات ب�سبب
�أف�ضلية تكاملية العمل.
• متى تنالون االعرتاف الدويل مبنحكم ميزة يف
بطوالتكم بحيث تكون م�ؤهلة لبطوالت عاملية �أو
قارية؟
 االع�ت�راف ب��االحت��ادات الإقليمية هدفنا امل�ستقبليالأ�سا�سي ،ومتى ما مت ،ف�سي�سهم يف جناح االحت��اد من
نواح �إعالمية ومادية وت�سويقية وتناف�سية وغريها.
ٍ
• كم عدد الدول التي نظمتم بطوالت فيها؟
 يحر�ص االحت��اد على تواجد بطوالته يف كل الدولالأع�����ض��اء ،ف���الآن فرغنا م��ن بطولة ال�سيدات يف جدة

بال�سعودية ،وق��ب��ل �أ�سابيع ك��ان��ت ه��ن��اك بطولة القدم
ال�شاطئية يف ج���ازان ،ونظمنا بطوالت ع��دة يف لبنان
والأردن والكويت والبحرين والإمارات ون�سعى للمزيد.
•ملاذا مل تنظموا بطولة جماعية للرجال
وال�سيدات ت�ضم عدة �ألعاب حتى الآن؟
 ب�إذن الله ،ن�سعى لذلك والبطولة القادمة يف الإمارات�ستعزز ذلك التوجه.
•كيف ترون ا�ست�ضافة اململكة لبطولة ال�صاالت؟
 ���س��ع��دا وف���خ���ورون ج����دًا ب��ال��ن��ه��ج اجل��دي��د للمملكةوخ�صو�صا ،التطور الهائل يف الكرة الن�سائية ،ودعم
وزارة الريا�ضة وا�ضح ج��دًا ،حيث هناك خطة حمددة
وممنهجة للتطوير ،نتج عنها ا�ستقرار فني و�إداري
وا�ضح ،فانعك�س ذل��ك يف منجزات املنتخب ال�سعودي
على كافة امل�ستويات وال��ف��ئ��ات ،ونتطلع للتطور �أك�ثر
بالكرة الن�سوية؛ كون احتاد غرب �آ�سيا يهتم بن�سبة ٪50

للريا�ضة ال�سيدات ،ومثلها للرجال ،وال �شك �أن الكرة
الن�سائية ال�سعودية ،خطت خطوات جبارة للأمام.
•هل �ستكون بطوالت م�ستحدثة للأندية �أو
املنتخبات؟
 م�س�ألة التن�سيق بني الفيفا واالحتادات الإقليمية هيما تتحكم يف البطوالت امل�ستحدثة و�أج��ن��دة منتخبات
الرجال مزدحمة جدًا ،و�أيام الفيفا قليلة جدًا؛ لذلك يجب
�أن تكون هناك تواريخ حم��ددة من �أج��ل نظرة وا�ضحة
وجدوى فنية لتخدم الكرة العربية.
• هل م�شاركة املنتخبات ال�سعودية �أ�ضافت قوة
لالحتاد؟

قبل لقاء الهالل والفيصلي الحاسم..

غيابات الدفاع تؤرق دياز

 االحت���اد ال�سعودي ل��ك��رة ال��ق��دم ���ص��ار حم��ط �أن��ظ��ارالعامل كله ،و�أثبت فاعلية كبرية من حيث اال�ست�ضافات،
ولنا مثال يف جناح ا�ست�ضافته لدوري �أبطال �آ�سيا� ،إبان
�أزمة كورونا ،كما �أننا ن�شاهد اليوم ا�ست�ضافة بطوالت
ال�صاالت الن�سائية ،و�ضخامة م�ساحة اململكة ،تعطينا
زخما �أكرب وت�ساعدنا على الرتويج لتلك البطوالت.
• كلمة �أخرية لك ؟
 �أ�شكرك �أخ��ي ب��در النهدي ،على ه��ذا اللقاء و�أ�شكر�صحيفة "البالد العريقة" على �إتاحتها هذه الفر�صة يل
للتعبري عن جناحات اململكة العربية ال�سعودية ،واحتاد
غرب �آ�سيا.

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 �أو االحتاد ،حيث �سيتواجد وفد يف ملعب (الدرة) بالريا�ض،
و�آخر يف ا�ستاد (اجلوهرة) بجدة ،ومعهما ك�أ�س الدوري وامليداليات
الذهبية.
و�أكدت الرابطة �أن من�صة التتويج من املمكن �أن يتم جتهيزها يف
امللعبني بعد نهاية املباراة ،و�أن ذلك لن ي�ستغرق �أكرث من  10دقائق،
كما �ستكون الأل��ع��اب النارية حا�ضرة يف اال�ستادين حيث �سيتم
�إطالقها بعد �إعالن تتويج الفريق الفائز بك�أ�س دوري الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
وانح�صر التناف�س على اللقب بني الهالل الذي �سيواجه الفي�صلي
يف (درة املالعب) ويحتاج للفوز �أو حتقيق نتيجة مماثلة لتلك التي
�سيحققها مناف�سه الوحيد على اللقب ،االحتاد ،الذي �سيلعب بدوره
�أمام الباطن يف (اجلوهرة) ويحتاج للفوز مع انتظار تعرث الهالل
باخل�سارة �أو التعادل لكي يتوج باللقب لأول مرة منذ عام ،2009
نظرا لفوز الهالل عليه ذهابا و�إيابا.

جدة – هالل �سلمان

وا�صل فريق الهالل حت�ضرياته
ملباراة اجلولة الأخ�يرة من دوري
ك����أ����س الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن �سلمان
ل��ل��م��ح�ترف�ين ال��ت��ي �ستجمعه غ��دا
بنظريه الفي�صلي على ا�ستاد امللك
فهد الدويل بالريا�ض.
وركز املدرب الأرجنتيني رامون
دي��از على �ضرورة اللعب من �أجل
الفوز ال��ذي �سيح�سم اللقب للمرة
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل ،حم���ذرا
ال�لاع��ب�ين م��ن مغبة ال��ت��ه��اون لأن
اللقب لن يح�سم حتى �صافرة نهاية
مباراة الغد.
و�سيفتقد ال��ه�لال �إىل ج��ه��ود 3

العبني مهمني يف مباراته الأخرية
احلا�سمة �أم���ام الفي�صلي بداعي
الإي���ق���اف ،وه���م قلبا ال��دف��اع علي
البليهي والكوري اجلنوبي جانغ
هيون �سو ،والعب حمور االرتكاز
الكولومبي غو�ستافو كوييار.
و�سيلعب �سعود عبداحلميد �إىل
ج��وار حممد جحفلي يف متو�سط
ال��دف��اع ،فيما يعود ال�بري��ك ل�شغل
خ���ان���ة ال��ظ��ه�ير الأمي�������ن� ،أم�����ا يف
املحور ف�سيكون عبدالله عطيف هو
اخليار الأق��رب لتعوي�ض كوييار،
م��ع �إمكانية االع��ت��م��اد على نا�صر
الدو�سري �أي�ضا.
وي���ح���وم ال�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة

الربازيلي ماتيو�س برييرا الذي
غاب عن �آخر جولتني بعد معاناته
من م�شاكل يف اجلهاز التنف�سي،
و�سيكون مواطنه مي�شايل الأقرب
للعب �أ�سا�سيا ،خ�صو�صا بعد ت�ألقه
ب�شكل الفت يف املباريات الأخرية.
وي���ح���ت���اج ال���ه�ل�ال ل��ل��ف��وز على
ال��ف��ي�����ص��ل��ي ب�����أي ن��ت��ي��ج��ة ل�ضمان
االح��ت��ف��اظ ب��ل��ق��ب��ه ب��ط�لا ل��ل��دوري
للمو�سم الثالث على التوايل؛ كونه
يتفوق بفارق املواجهات املبا�شرة
على االحت���اد ،كما ميكن �أن يكون
التعادل كافيا للهالل يف حال تعادل
االحتاد مع الباطن �أو خ�سارته.
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الشباب ..هل يرد الصاع صاعين لألهلي؟
جدة -حممود العو�ضي

يعي�ش النادي الأهلي وجماهريه اً
زلزال كرويًا هائلاً  ،بلغت درجته  10درجات على مقيا�س " ريخرت الريا�ضي"؛ كون الفريق بات الأقرب للهبوط لدوري
الدرجة الأوىل ،ولو حدث ف�ستكون املرة الأوىل التي يهبط فيها الراقي مل�صاف الدرجة الأوىل.
الأهلي �أ�صبح لزامًا عليه؛ لتفادي هذا الهبوط الكارثي� ،أن يح�صد نقاط لقائه الأخري يف دوري املحرتفني �أمام ال�شباب يف الريا�ض.
ولكن �إن عدنا للتاريخ ،وحتدي ًدا �إىل مو�سم  1977/1978ف�سنطالع �أن الأهلي وال�شباب قد تقابال يف اجلولة الأخرية ،ولكن مع تبادل الأدوار واملراكز؛ لأن
ال�شباب هو من كان يحتاج للفوز وقتها للبقاء ،ولكن الأهلي ق�سا عليه ودك �شباكه ب�ستة �أهداف .فهل �سنحت الفر�صة لنادي ال�شباب و�إدارته برئا�سة خالد
البلطان -املثري دائمًا يف ت�صريحاته املتعلقة بالأهلي -لرد ال�صاع �صاعني ،والإم�ضاء ر�سميًا على هبوط الأهلي ب�أقدام العبي ال�شباب.

سيناريوهات
الهبوط
معقدة

وب���ال���ع���ودة مل��و���س��م  77/78ف����إن
ف��ري��ق ال�شباب ت���أك��د هبوطه �آن���ذاك،
وذلك بعدما خ�سر من الأهلي بنتيجة
قا�سية و�صلت �إىل �ستة �أه��داف ،وقد
كان ذلك بعد �سل�سلة �سيئة من النتائج
ال���ذي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ال��ف��ري��ق ال�شبابي
يف مباريات ال���دوري ط��وال املو�سم،
وقد القى هذا الهبوط حالة كبرية من
اال���س��ت��ي��اء م��ن قبل الإدارة وجمهور
ال��ف��ري��ق يف داخ����ل وخ�����ارج اململكة
حينئذ ،ولكن الفريق ال�شبابي ا�ستعاد
بعد عام من الهبوط مقعده يف الدوري
املمتاز حتى الآن.

الأهلي� ..شبح الهبوط
لي�س الأول!!

ما يعي�شه فريق الأهلي وخ�شيته من
الهبوط ،لي�س املرة الأوىل ،ففي مو�سم
1408ه��ـ� ،شهد م�ستوى فريق الأهلي
ونتائجه ً
هبوطا ح��ادًا؛ و�إث��ر ذل��ك كاد
الفريق الأه�لاوي �أن يهبط �إىل دوري
�أن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل ،ل��وال ف��وزه يف
اجل��ول��ة  22الأخ��ي�رة ع��ل��ى القاد�سية
ب��ه��دف وح��ي��د ،وق���دم ل��ه ف��ري��ق الن�صر
هدية بتعادله �سلبيًا م��ع فريق �أح��د-
مناف�س الأه��ل��ي ع��ل��ى ال��ه��ب��وط -ول��و
انت�صر �أح��د على الن�صر لت�أكد هبوط
الأهلي وقتها.
** ���س��ي��ن��اري��وه��ات ب��ق��اء �أو هبوط
الأهلي
رغ����م امل���وق���ف ال��ع�����ص��ي��ب و���ش��دي��د
التعقيد ،الذي �أوقع فيه الأهلي نف�سه،
�إال �أنه ،وب�سبب تقارب نقاط العديد من
الفرق يف م�ؤخرة ال��دوري ال�سعودي،
ت��وج��د ال��ك��ث�ير م���ن ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات
املحتملة ل��ب��ق��اء الأه���ل���ي� ،أو هبوطه
لدوري الأوىل.
فيما يلي نعر�ض ال�سيناريوهات،
التي �ست�ضمن للنادي الأهلي  -يف حال
حدوثها -البقاء يف الدوري.

مع مالحظة �أن كل هذه
ال�سيناريوهات جميعها،
ت�شرتك يف �شيء واحد
فقط ،وه��و �أن الأه��ل��ي ال
يكفيه الفوز على ال�شباب،
بل عليه �أن ينتظر نتائج
الفرق الأخرى.

التعادل قد يكفي..
رمبا يظن اجلميع �أن الأهلي ال بديل له
عن الفوز على ال�شباب لكي يت�شبث ب�أمل
البقاء ،لكن هناك �سيناريو ما ،قد يكفي
يف ح��ال حدوثه بقاء الأه��ل��ي ،وه��و �أن
يتعرث الباطن" الثالث ع�شر" بر�صيد
 32نقطة �أمام االحتاد.
ففي ه��ذه احلالة ،يكفي الأهلي
ال��ت��ع��ادل م��ع ال�����ش��ب��اب ،لي�صعد
ل��ل��ن��ق��ط��ة  32م��ت�����س��اوي��ا م��ع
ال���ب���اط���ن ،وق����د ي���ك���ون ه��دف
عك�سي �سجله مدافع الباطن يف
مباراة فريقه �أم��ام الأهلي �سببًا
يف بقاء الأهلي يف الدوري.
لكن م��ا �سريجح كفة الأهلي
يف هذه احلالة هي املادة  16من
الالئحة؛ �إذ تن�ص مادة "حتديد
املراكز" على �أنه:
 "يف ح���ال ت���ع���ادل فريقني�أو �أك�ثر يف النقاط ،يتم حتديد
املراكز النهائية يف نهاية امل�سابقة؛ ً
وفقا
للرتتيب التنازيل التايل:
* �أع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ن��ق��اط يف م��ب��اراة
الفرق املتعادلة فيما بينها.
وبالرجوع لنتيجة املواجهات املبا�شرة
ب�ين الأه��ل��ي وال��ب��اط��ن ،جن��د �أن م��ب��اراة
ال��دور الثاين انتهت بالتعادل .2/2يف
حني �أن مباراة الدور الأول ،انتهت بفوز
الأه��ل��ي ب��ه��دف نظيف .وه���ذا يعني �أن
ر�صيد الأهلي من النقاط يف مواجهاته
م��ع ال��ب��اط��ن  ٤ن��ق��اط ،يف ح�ين ال ميلك

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

في مفارقة عجيبة لألهلي..
الفوز على الليث قد ال يكفيه ..والتعادل ربما يبقيه!!!
�أم��ا �إذا خ�سر الأهلي �أمام
ال�شباب ،فقد انتهى كل �شيء
ولن تنفعه هزمية الباطن �أو تعادله �أو
فوزه ،و�سيجد نف�سه هابطا.

الراقي نجا
بأعجوبة
موسم 1408

�سيناريوهات خمتلفة..

الباطن �إال نقطة واحدة فح�سب.
والباطن مهمته تبدو �شديدة التعقيد؛
�إذ �سيواجه االحتاد يف املباراة الأخرية،
واالحتاد بدوره ي�أمل �أن حتدث مفاج�أة،
ويتعرث ال��ه�لال �أم���ام الفي�صلي؛ حتى
يتوج بالدوري.
لكن الأهلي يف ه��ذا ال�سيناريو عليه
�أن ينتظر هدية من االحتاد �أوال بالفوز
على الباطن ،وعلى الأقل �أن يتعادل مع
ال�شباب ،فهو �سيناريو مرهون ب�أقدام
الآخرين.

 �إذا ما انتف�ض العبو الأهلي؛ مدافعنيع���ن ا����س���م ن��ادي��ه��م وت���اري���خ���ه ال��ع��ظ��ي��م،
وحققوا الفوز على ال�شباب فتوجد عدة
احتماالت:
الأول� :أن ال يفيده الفوز ،وهذه
ح��ال��ة م��رك��ب��ة؛ �إذ �سيهبط الأه��ل��ي
�إيل دوري" يلو" حتى لو تغلب على
ال�شباب.
يف هذا ال�سيناريو ،يجب �أن تفوز
�أندية" الباطن ،والرائد ،والفي�صلي،
والتعاون ،والطائي" مببارياتها يف
اجلولة الأخرية.
وهنا لن ي�ستطيع الأهلي البقاء؛ �إذ
لن ي�صل �إال للنقطة  ،34بينما �أقل هذه
الأندية "الباطن" �سي�صل للنقطة 35
يف حال فوزه.
ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و ق��د ي��ب��دو م�ستبع ًدا
مت��امً��ا؛ لأن���ه م��ن ال�صعب �أن ت��ف��وز هذه
الأندية جميعها مبباراتها الأخرية.
 ال�����س��ي��ن��اري��و ال��ث��اين :ف���وز الأه��ل��ي،وهزمية الرائد.
يف ه��ذا ال�سيناريو� ،سي�ضمن الأهلي
�أي�����ض��ا ال��ب��ق��اء يف ال�����دوري؛ �إذ �سي�صل
للنقطة  ،34بينما �سيتوقف ر�صيد الرائد
عند  33نقطة.
 ال�����س��ي��ن��اري��و ال��ث��ال��ث :ف���وز الأه��ل��يوتعادل الرائد وفوز الباطن.

يف ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و� ،سي�صبح لكال
الناديني ( )34نقطة ،ونعود هنا لالحتكام
للمادة  16من الئحة دوري املحرتفني.
ال���رائ���د ف���از  3/1يف ال��ل��ق��اء الأخ��ي�ر،
ك��م��ا �أن���ه �سبق ل��ه ال��ف��وز ب��ه��دف دون رد
يف ال���دور الأول؛ ل��ذا جمع ال��رائ��د نقاط
املباراتني �أمام الأهلي ب�شكل كامل ،ويف
حال تعادلهما يف النقاط� ،سيهبط الأهلي
ويبقي ال��رائ��د ،وه��و الأم���ر ال���ذي يظهر
جم��د ًدا كم كانت هزمية الأه��ل��ي الأخ�يرة
�أمام الرائد ذات �أثر �سلبي كبري على فر�ص
بقائه يف الدوري.
فلو فاز على الرائد بفارق هدفني ،كان
�سيكون ه��و م��ن �سيظل يف ال���دوري �إن
حدث �سيناريو تعادل النقاط مع الرائد.
 ال�����س��ي��ن��اري��و ال���راب���ع :ف���وز الأه��ل��يوت����ع����ادل ال����رائ����د وت����ع����ادل ال���ب���اط���ن �أو
خ�سارته.
املتغري الوحيد يف هذا ال�سيناريو عن
�سابقه ،هو �أن يتعادل الباطن مع االحتاد
ال �أن يفوز عليه.
يف ه���ذه احل����ال� ،سيبقي الأه���ل���ي يف
ال����دوري ،لأن��ه �سيتعادل م��ع الباطن يف
ر���ص��ي��د ال��ن��ق��اط ،ل��ك��ن��ه ي��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه يف
املواجهات املبا�شرة .كما �سيبقي الأهلي
يف ال��دوري يف حال خ�سارة الباطن� ،إذ
�سيتفوق عليه بفارق نقطتني.
 ال�سيناريو اخلام�س :ف��وز الأهلي،وهزمية الفي�صلي.
يف هذه احلال ،الأهلي �سي�صل للنقطة
 ،34يف حني �سيظل الفي�صلي بر�صيد 33
نقطة؛ لذا �سيبقي الأهلي.
ون���ل��اح������ظ �أن ال������ه���ل��ال يف �أح������د
ال�سيناريوهات ،ق��د يهدي للأهلي قبلة

إعالنات محاكم التنفيذ

احلياة وطوق النجاة للبقاء يف الدوري.
م���ا ي���رج���ح ح�����دوث ه����ذه احل���ال���ة �أن
الفي�صلي �سي�صطدم ب��ال��ه�لال ال�ساعي
للفوز وحتقيق لقب الدوري.
 ال�سيناريو ال�ساد�س :ف��وز الأهلي،وتعادل الفي�صلي ،وفوز الطائي والرائد.
يف ه��ذه احلالة ن�صبح �أم��ام امل��ادة 16
جم�����د ًدا ،ل��ن��ج��د �أن ال��ف��ري��ق�ين ت��ع��ادال يف
م��ب��اراة ال���دور الأول ب��ه��دف لكل فريق،
وت��ك��ررت نتيجة التعادل بينهما بهدفني
لكل فريق يف لقاء الدور الثاين.
و�سنلج�أ هنا للفقرة اخلام�سة من املادة
 ،16ال��ت��ي تتحدث ع��ن �أن الفريق ال��ذي
�سي�سبق يف الرتتيب ،هو الفريق �صاحب
�أع��ل��ى ف���ارق �أه����داف يف ك��ام��ل امل�سابقة
(ما له من �أه��داف ناق�ص ما عليه) .وهنا
�سيبقي الأهلي؛ لأن فارق الأهداف له (38
هدفا) ،يف حني فارق الأه��داف للفي�صلي
( 27هدفا) ،وبالطبع ال يوجد �أي احتمال
لفوز الفي�صلي على الهالل بع�شرة �أهداف
دون رد.
بنف�س الطريقة ،وباملقارنة مع نتائج
الفرق حتى نادي الطائي ،ميكنكم معرفة
كيف ت�سري �سيناريوهات بقاء �أو هبوط
ال���ن���ادي الأه���ل���ي ،يف ب��ق��ي��ة االح��ت��م��االت
املمكنة ،التي تخ�ضع جميعها �إىل:
 فارق النقاط ب�شكل عام. فارق النقاط يف مواجهات الفريقنياملبا�شرة.
 فارق الأهداف يف مواجهات الفريقنياملبا�شرة.
 الفريق �صاحب �أعلى فارق �أهداف يفكامل امل�سابقة (ما له من �أهداف ناق�ص ما
عليه).

�صالح املالكي

األهلي والبلطان!!
اخل�����ذالن وع����دم ا�ست�شعار
امل�����س���ؤول��ي��ة ه���و م���ن �أو���ص��ل
الأهلي �إىل هذه املرحلة .نعم
ل�ست قري ًبا من البيت الأهالوي
ولكنني حمب ومتابع جيد ملا
يدور يف الأندية ال�سعودية.
اخلذالن بد�أ بعدة مراحل من
�أهمها التخبط الإداري والفني
وال�ل�اع���ب���ون ،وك���ذل���ك غ��ي��اب
الدعم الإعالمي واجلماهريي.
فجميع ال��دالئ��ل كانت ت�شري
�إىل �أن الأه��ل��ي ل��ن ي�ستطيع
املناف�سة بهذه الطريقة وبتلك
الأخطاء التي ترتاكم يو ًما بعد
يوم.
املع�ضلة ال��ك�برى ك��ان��ت يف
الأداء الإداري ال�سيئ ،الذي
ب�����د�أ ب��ال��ت��ف��ري��ط يف ع����دد من
الالعبني املحليني ،والتعاقدات
م��ع العبني �أج��ان��ب �أق��ل بكثري
م��ن امل�����س��ت��وى ،وال��ت��ع��اق��د مع
�أج���ه���زة فنية �أث��ب��ت��ت ف�شلها،
واالعتماد على العبني انتهوا
فن ًيا.
الأخ��ط��اء ال��ك��وارث��ي��ة لي�ست
وليدة اللحظة ،وال ميكن ب�أن
يتحملها الرئي�س احلايل فقط.
نعم هو جزء كبري من امل�شكلة
ولكن هناك عمل تكاملي البد
�أن يتوفر ،ولكنه يف الأهلي
مفقود حال ًيا ولي�س له وجود.
�أم�������ا الآن ف���ق���د ارت���ف���ع���ت
الأ���ص��وات وزادت املطالبات
وك���ذل���ك ب����د�أ االل���ت���ف���اف ح��ول
ال��ن��ادي م��ن ج��م��اه�ير و�إع�ل�ام
وداعمني ولكن بعد ماذا !!!!!..
ب��ع��د ف����وات الأوان ف��ه��ن��اك
حم���ب���ون ����ص���ادق���ون �أث��ب��ت��وا
والءهم وحبهم للكيان ودعمهم
له مهما كانت الظروف ومهما
ك��ان��ت الأ���س��م��اء وم��ه��م��ا كانت
ال��ن��ت��ائ��ج ف��م�����ص��ل��ح��ة الأه���ل���ي
بالن�سبة لهم فوق كل اعتبار.
�أم���ا جُت���ار الأزم�����ات ومنهم
بع�ض الإع�لام��ي�ين املنتفعني
وامل���ن���ت���م�ي�ن ل�ل��أه���ل���ي ا���س�� ًم��ا
ولي�س ف��ع�ًل�اً  ،وك��ذل��ك هوامري
ت���وي�ت�ر " ف���ه���م ح���ال��� ًي���ا �أ����ش���د
��رح��ا و�شماتة رمب��ا �أك�ثر من
ف ً
م�شجعي الأندية الأخرى ،لكي
ي�سجلوا انت�صا ًرا لر�أيهم �ضد
الإدارة ،فهم ي�ست�شهدون بها
يف م�ساحاتهم ،ويف الربامج
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب���أن��ه��م ع��ل��ى حق
وغريهم على باطل.
ر�����س����ال����ة �أخ�����ي����رة :ه��ب��وط
الأهلي �أو االتفاق �أو غريهما
م��ن الأن��دي��ة اجلماهريية �أم��ر
غري مرحب به لدي �شخ�ص ًيا،
ف��امل��ب��اري��ات اجل��م��اه�يري��ة هي
من تعطي دورينا رون ًقا �آخر
وم���ي���زات �أخ����رى ي��ت��ف��وق بها
عن باقي الدوريات املجاورة،
�أم��ا م��ن جهة ع��دال��ة املناف�سة،
فالهبوط �أمر ال مفر منه� ،سواء
كان هذا النادي جماهري ًيا �أو
خ�لاف ذل���ك ،فاملناف�سة تكون
عادلة عندما تت�ساوى الفر�ص.
@saleh_B_almalki

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
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هيئة اإلذاعة والتلفزيون
تتصدر السباق الذهبي
الريا�ض ـ البالد
ت�صدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون �سباق اجلوائز الذهبية للن�سخة
اخلام�سة ع�شرة من مهرجان اخلليج للإذاعة والتلفزيون ،الذي اختتم
�أعماله يف البحرين بح�ضور وزير �ش�ؤون الإعالم الدكتور رمزان بن
عبدالله النعيمي ،ورئي�س هيئة الإذاعة والتلفزيون حممد احلارثي،
ورئي�س وكالة الأنباء ال�سعودية فهد �آل عقران ،ومدير عام جهاز �إذاعة
وتلفزيون اخلليج �أم�ين عام املهرجان جمري القحطاين ،وع��دد من
م�س�ؤويل الإذاعة والتلفزيون يف دول املجل�س.
ون��ال��ت الهيئة �ست ج��وائ��ز ��ش��راع ذه�ب��ي ،وخم�س ج��وائ��ز ف�ضية
توزعت ما بني املجال الإذاع��ي الذي نال �أربع جوائز �شراع؛ اثنتان
منها ذهبية واثنتان ف�ضية ،بينما ح�صل اجلانب التلفزيوين على �سبع
جوائز؛ خم�س منها ذهبية وجائزتان ف�ضية.
وت�أتي اجلوائز لت�ؤكد مرحلة التغيري التي ت�شهدها الهيئة م�ؤخر ًا
بعد �أن حتولت الهيئة �إىل مراحل الإعداد املبكر وحتديد ثالث دورات
براجمية �سنوي ًا ،بالإ�ضافة �إىل �إقرار اال�سرتاتيجية ال�شاملة للهيئة
وم�شروع التحول لر�أ�س املال الب�شري.

albiladdailynews

albiladdaily

معاقبة منشأة أخفت مكونات محظورة بمنتج غذائي
الريا�ض ـ البالد
�ضبطت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء يف امليناء اجلاف
مبدينة الريا�ض من�ش�أة غذائية� ،أخفت املكونات الأ�صلية
ملنتج غذائي يحتوي �ضمن مكوناته حلوما ودواجن حمظور
ا�ستريادها ،وذلك بو�ضع مل�صق �إ�ضايف.
و�أو�ضحت "الهيئة" �أنه من خالل عمليات قيا�س املخاطر

من قبل الف�سح املركزي للإر�ساليات الواردة ،ر�صدت �إر�سالية
مل تتجاوز معايري الف�سح املبني على املخاطر ،وبعد املعاينة
ات�ضح قيام املن�ش�أة بو�ضع مل�صق �إ�ضايف يخفي مكونات
املنتج املو�ضحة على بطاقة الأ�صل ،الذي ات�ضح من مكوناتها
وجود حلوم وعظام �أبقار ودواجن حمظور ا�ستريادها.
و�أ��ش��ارت "الغذاء والدواء" �إىل �أن��ه بنا ًء على ذل��ك جرى

رف�ض الإر��س��ال�ي��ة م��ن املنتجات الغذائية ،التي بلغ وزنها
( )19ط ًنا ،وت�ستكمل �إج��راءات عقوبة قيام املن�ش�أة بتداول
�أو الإع�لان عن غ��ذاء �أو �أي من م�شتقاته يحتوي على مواد
حمظورة �أو حمرمة �أو ملوثة �أو ممنوعة دولي ًا �أو حملي ًا،
�أو يكون �صاد ًرا بحقها منع تداول ،وذلك وف ًقا لنظام الغذاء
والئحته التنفيذية.

دواء عبقري يقضي
على السكري
البالد -وكاالت
ميكن لنوع جديد من الأدوية التي حتفز ع�ضالت اجل�سم
على امت�صا�ص ال�سكر الزائد يف الدم� ،أن يحدث ثورة يف
عالج مر�ض ال�سكري من النوع .2
ويعد ال��دواء التجريبي ،امل�سمى بالرمز، 258-ATR
�أول دواء يعمل عن طريق نقل ال�سكر مبا�شرة من الدم �إىل
الع�ضالتُ .
وط��وّ ر يف ال�سويد ،وجنح يف الدرا�سات على
احليوانات ويتم الآن جتربته على املر�ضى.
والدواء اجلديد ،يعد فئة جديدة من الأدوية التي تتجاوز
نظام الأن�سولني .ويعمل على م�ستقبالت الع�ضالت ،ويحفز
الع�ضالت على �إخ��راج الغلوكوز من ال��دم ال�ستخدامه يف
الطاقة وخف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�شكل م�ستقل عن
البنكريا�س والأن�سولني.
و�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت على الفئران� ،أن الدواء
اجل��دي��د يخف�ض ن�سبة الغلوكوز يف ال��دم �إىل م�ستويات
�صحية ويعزز ح�سا�سية الأن�سولني ما يقلل الكمية املطلوبة.
وي�شارك ما يقرب من � 80شخ�ص ًا يف التجربة يف مركز
خ��دم��ات الأب �ح��اث ال�سريرية " ،"CRSمبدينة مانهامي،
الأملانية.
وتكمن عبقرية هذا الدواء يف �أنه يخرتق الآلية ذاتها التي
ت�سمح لل�سكر بدخول اخلاليا ال�ستخدامه كم�صدر للطاقة،
وهي عملية تعتمد ب�شكل كامل على الأن�سولني.

السباحة بالعدسات
الالصقة تضر العينين
جدة ـ البالد
قدم م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ،عدة ن�صائح حلماية
العينني من املياه واملواد الكيميائية املُ�ستخدمة يف �أحوا�ض ال�سباحة.
و�أو� �ض��ح �أن امل�ي��اه وامل ��واد الكيميائية املُ�ستخدمة يف �أح��وا���ض
ال�سباحة ،ميكن �أن ت�سبب ع��دة �أم��را���ض للعني مثل اح�م��رار العني
واحلكة وعدم ال�شعور بالراحة ،وكذلك التهاب العينني مثل "التهاب
امللتحمة" ،بالإ�ضافة �إىل الإ�صابة بجفاف العني للأ�شخا�ص الذين
ي�سبحون با�ستمرار.
ون�صح بعدة �أمور حلماية العينني خالل ال�سباحة يف تلك الأحوا�ض
منها ارت��داء نظارات ال�سباحة ،وعدم ال�سباحة بالعد�سات الال�صقة،
وغ�سل العني باملاء العذب وهي مغلقة بعد ال�سباحة مبا�شرة للتخل�ص
م��ن الكلور وامل��واد الكيميائية يف اجل�ف��ون وال��رم��و���ش� ،إىل جانب
ا�ستخدام قطرات الرتطيب.

ثقافة أجيال
حتت�ضن الأجنحة اخلا�صة بالأطفال يف معر�ض املدينة للكتاب ،ثقافة الأجيال اجلديدة ،وت�ضمن لهم الو�صول �إىل عامل املعرفة والتعلم ،عرب عناوين
جاذبة ت�شرع عاملًا من اخليال يحلق بهم نحو ف�ضاءات بعيدة ،وتغر�س يف نفو�سهم القيم النبيلة واملُثل ال�سامية؛ حيث �إن مثل هذه الفعاليات تروج مل�شروع
القراءة الإثرائية ،الذي ي�ستهدف توعية الأطفال وتقومي �سلوكياتهم ،مما يعك�س متيز وثراء امل�شهد الثقايف ال�سعودي.
ت�صوير -حممد قا�سم

المخلالت تسبب سرطان المريء
البالد ـ وكاالت

�أ�شار �أخ�صائيون يف الأورام اخلبيثة� ،إىل وجود
عالقة بني اخل�ضراوات املخللة و�سرطان املريء لدى

كثري من املر�ضى.
ويف درا�� �س���ة �أج���ري���ت ع �ل��ى ال� �ق ��وار� ��ض ،ت �ب�ين �أن
اخل�ضراوات املخللة ،تتحول �إىل مواد م�سرطنة ن�شطة،
ت�سبب ت�ضخمًا وت���ش��وهً ��ا يف م ��ريء ال�ق��وار���ض
ون�شوء الأورام به.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن تناول اخل�ضراوات
املخللة ب�شكل منتظم ،قد ي ��ؤدي �إىل زي��ادة
خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب� � ��أورام امل� ��ريء مب�ق��دار
� �ض �ع �ف�ين .ك �م��ا ت�ت���س�ب��ب امل �خ �ل�لات يف
ت�ضرر اجلهاز اله�ضمي ،كما ميكن �أن
ت ��ؤدي �إىل الإ�صابة بقرحة املعدة،
وال�سبب اح �ت��وا�ؤه��ا على كمية
كبرية م��ن امل�ل��ح ،ال��ذي ب��دوره
ي��رف��ع ن���س�ب��ة ال �� �س �م��وم يف
اجل���س��م ،ف�ضال ع��ن تهيج
القولون الع�صبي.يذكر
�أن � �س��رط��ان امل���ريء
يحتل املرتبة الـ14
بني البالغني ،من
ح �ي��ث ان�ت���ش��ار
ا لأ و ر ا م
ال�سرطانية.

ابتكار سلة مهمالت
لتجميد القمامة
طوكيو ـ وكاالت
طورت �شركة "ناكاني�شي" اليابانية
ّ
لل�صناعات املعدنية امل �ح��دودة� ،سلة
مهمالت ت�ق��وم بتجميد القمامة عند
درج� ��ة ح � ��رارة  11-درج� ��ة م�ئ��وي��ة؛
مما ي ��ؤدّي �إىل وق��ف �إنتاج البكترييا
واجل��راث�ي��م التي تنتج عنها الرائحة
الكريهة.
وب� � � ��د�أت ال� ��� �ش ��رك ��ة؛ وف � �ق � � ًا مل��وق��ع
" "nipponال �ي��اب��اين ،ا�ستقبال
طلبات احلجز امل�سبق ل�شراء منتجها
الذي �أطلقت عليه ا�سم "كلني بوك�س"،
حيث ال يقت�صر ا�ستخدامها على جتميد
القمامة ،ولكنه ميتد لتربيد املالب�س
وحفظ م�ستح�ضرات التجميل و�أفالم
الكامريا.
وم ��ن امل �ق��رر ع��ر���ض � �ص �ن��دوق كلني
بوك�س يف معر�ض رع��اي��ة الأط �ف��ال،
ال ��ذي �سيعقد يف مدينة �أو� �س��اك��ا يف
الفرتة من � 20إىل  21يوليو املقبل.

عبدالمجيد يطرب جمهوره بموسم جدة

جدة ـ خالد بن مر�ضاح
�أح �ي��ا ال�ف�ن��ان ع�ب��د امل�ج�ي��د ع�ب��د ال �ل��ه حفلني على
م�سرح" جدة �سوبر دوم" خالل اليومني املا�ضيني،
وذلك �ضمن فعاليات مو�سم جدة ،بح�ضور عدد كبري
م��ن ج�م�ه��وره ،ال��ذي��ن تفاعلوا معه ط��وال و�صالت
الأغنيات ،وظ��ل ي�شاركه الغناء؛ تعبريًا عن حبهم
خ�صو�صا بعد فرتة انقطاع عن
ملطربهم املحبوب،
ً

احلفالت اجلماهريية خالل ال�سنوات املا�ضية.
وخ�لال احلفلني� ،شدا عبد املجيد مبجموعة من
�أغانيه القدمية  ،التي ما زال اجلمهور يحفظها عن
ظهر قلب ،ف�ضلاً عن �أغنيات جديدة� ،إىل جانب �أغنية
عن ج��دة ،يقول مطلعها " ما ق��درت �أ�صرب وجيتك
 ..ج��دة ويف قلبي ابت�سامة " التي �ألهبت حما�س
اجلمهور ورددها معه طيلة الو�صلة الغنائية.

