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داخل العدد

ولي العهد وبومبيو اكدا ضرورة
تكاتف الجهود الحتواء كورونا �ص3
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الداخلية تحاصر كورونا بضبط
الطرق الرئيسة والفرعية
�ص6

خدمات مبتكرة من هدف لدعم
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�ص6

ضبط أكثر من  4ماليين
كمامة في منشأة بجدة
�ص12

 15تعليق االنتقال بني املناطق

إصابة جديدة وزيادة
في المتعافين

�ساعة بال جتول  ..الدخول واخلروج من الريا�ض ومكة واملدينة حمظور

الريا�ض -البالد

�أعلن املتحدث الر�سمي ل��وزارة ال�صحة الدكتور حممد العبدالعايل �أم�س عن ر�صد
وت�سجيل  133حالة �إ�صابة جديدة لفريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19يف اململكة
وت�سجيل حالة وفاة ملقيم مبكة املكرمة 46 ،عام ًا ،بعد املقيم الأفغاين الذي �أُعلن �أم�س
الريا�ض -وا�س
الأول عن وفاته يف املدينة املنورة ،وحالة تعاف واحدة لي�صبح عدد الوفيات 2وجمموع
وافق خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
احلاالت املتعافية  29حالة و�إجمايل الإ�صابات  900حالة.
على �إتخاذ �إج���راءات جديدة انطالق ًا من حر�صه،حفظه الله ،على
و�أو�ضح الدكتور العبد العايل يف امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك بني وزارتي ال�صحة والداخلية عن
�صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني ،وبناء على ما عر�ضته اجلهات
والقطيف
ت�سجيل  83حالة �إ�صابة يف الريا�ض ويف الدمام  ،13وجدة  10واملدينة املنورة 6
املعنية من احلاجة �إىل املزيد من الإج���راءات االح�ترازي��ة للحد
 6واخلرب  5وجنران  4و�أبها  2وعرعر  2والظهران �إ�صابة واحدة واجلبيل حالة �إ�صابة واحدة.
من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد .وت�ضمنت الإج���راءات
التجول
من جانبه �أك��د املتحدث الأمني ل��وزارة الداخلية املقدم ط�لال ال�شلهوب �أن خمالفة منع
منع �سكان مناطق اململكة الثالث ع�شرة من اخلروج منها �أو
االنتقال ملنطقة �أخ��رى ومنع ال��دخ��ول واخل���روج من مدن
ت�سجل على ال�شخ�ص ولي�س على املركبة ويتم تقييم الو�ضع وت�سجيل التحقق من ال�شخ�ص الذي
يقود املركبة �أو ال�سائر بالطريق واتخاذ ال�لازم مبا�شرة من خالل التق�صي عن بطاقته �إذا كان من
الفئات امل�ستثناة م�شددا على �أهمية �أن يحمل العامل يف اجلهات امل�ستثناة البطاقة اخلا�صة بعمله وامل�شهد
ال�صادر من قبل جهة العمل التي ينتمي �إليها.
التفا�صيل �ص3

الريا�ض  ،مكة املكرمة واملدينة املنورة وفق احلدود التي ت�ضعها اجلهة املعنية،
وذلك ابتدا ًء من الثالثة ع�صر ًا من اليوم اخلمي�س وحتى انتهاء مدة املنع من
التجول,على �أن يتم تقدمي وقت بدء منع التجول �إىل ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا
يف املدن الثالث .وال ي�شمل منع التنقل الفئات التي �سبق ا�ستثنا�ؤها من املنع
،مع مراعاة �أن يكون اال�ستثناء يف �أ�ضيق نطاق ووفق الإجراءات وال�ضوابط
التي ت�ضعها اجلهة املعنية .وخولت املوافقة ال�سامية للجهة املعنية بنا ًء على ما
تقرتحه وزارة ال�صحة زيادة �ساعات منع التجول�،أو منع التجول طوال اليوم
يف تلك املدن �أو غريها من املدن واملحافظات واملناطق.
التفا�صيل �ص3

خطورة املخالطة

جدة -البالد

اثبتت وقائع الإ�صابات م�ؤخرا �أن معظم املر�ضى كانوا
م��ن املخالطني يف اع��ق��اب وف��ود الفريو�س م��ن اخل��ارج,
حيث �سجلت وزارة ال�صحة �إ�صابات عديدة جلها ب�سبب
اال�ستخفاف وع��دم اتخاذ االحتياطيات االح�ترازي��ة
واحل���ذر وات��ب��اع التعليمات بالبقاء يف امل��ن��زل حتى
انق�شاع الوباء .
و�أف��ادت م�صادر طبية مطلعة �أن احلجر املنزيل وعدم
املخالطة واحلر�ص ال�شديد من اهم ا�سباب جتنب اال�صابة
ونقلها اىل افراد اال�سرة الواحد تلو الآخر .
و�أك��دت امل�صادر على االهمية البالغة ملحا�صرة الفريو�س
من خالل التجنب الفوري لالجتماعات واللقاءات واملنا�سبات

عيون ساهرة على صحة المجتمع

كبار العلماء ت�شدد على االلتزام بالتعليمات ومنع التجول

فائض في االحتياجات وفحوصات للعمالة والسلع
املناطق  -البالد

ت�شهد �أ�سواق اململكة وفرة يف ال�سلع واملنتجات املختلفة بينما تتوا�صل اجلوالت املكثفة من اجلهات املخت�صة للت�أكد من
تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية وتعزيز الإجراءات االحرتازية والوقائية ملنع تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد .
وتوا�صل فروع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانات والبلديات يف خمتلف مناطق اململكة
جوالتها الرقابية امليدانية ل�ضمان توفر ال�سلع الغذائية التموينية واملنتجات الإ�ستهالكية واحلفاظ على ا�ستقرار
الأ�سعار و�ضبط املخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق املخالفني واالهتمام بالإ�صحاح البيئي و�أعمال
التعقيم والتطهري  .كما يتم الت�أكد من �سالمة املنتج ب�سحب عينات غذائية وم�سحات من �أي��دي العمالة
والأ�سطح للت�أكد من �سالمتها بعد �إجراء الفحو�صات املخربية عليها عرب فرق متخ�ص�صة ومراقبة م�شاريع
الدواجن ل�ضمان �سالمة وجودة الغذاء املقدم للم�ستهلك.
التفا�صيل �ص2

االجتماعية حتى وان كانت حم��دودة العدد ,وقالت امل�صادر ومن بينها
مبا�شرون للحاالت ان الق�ضاء على انت�شار الفريو�س رهن بالتزام املجتمع
بالتعليمات ولي�س هناك مربر لال�ستهتار بالوباء.
و�شدد املتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة الدكتور حممد خالد العبدالعايل
على اجلميع االلتزام بتو�صيات الوزارة كتجنب امل�صافحة ،واملداومة على
غ�سل اليدين ،وتغطية الفم عند ال�سعال والعطا�س والتخل�ص من املناديل
ب�شكل �سليم ،والبقاء يف املنازل قدر الإمكان ،والبعد عن التجمعات وعدم
اخل��روج �إال لل�ضرورة ،وتطبيق جميع �إج��راءات العزل لكل من قدم من
خارج اململكة والعزل ال�صحي ملدة  14يوم ًا وذلك ل�صحتهم و�سالمتهم
و�صحة املجتمع .وجدد التو�صية بالقيام باال�ستفادة من خدمة التقييم
الذاتي عن �أعرا�ض الإ�صابة بفريو�س كورونا على التطبيق الذكي (موعد)
الذي تقدمه وزارة ال�صحة جلميع ،املواطنني واملقيمني.

الريا�ض -البالد

�أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء� ،أهمية التعاون بني �أفراد
املجتمع كافة ،لإجن��اح اخلطة امل�س�ؤولة التي تنفذها �أجهزة الدولة
واالل �ت��زام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية فيما يخ�ص فريو�س
كورونا امل�ستجد ،وذلك بتوجيهات �سديدة من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-ومبتابعة دقيقة من
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع � -أيده الله .-
وقالت يف بيان �أم�س�" :إن امل�ؤمن احلق واملواطن واملقيم ال�صالح هو الذي

يقدر م�س�ؤوليته جتاه �إخوانه وجمتمعه ووالة �أم��ره؛ ف�أحوال املجتمع ال ميكن �أن
ت�ستقيم يف �أي �أمة �أو �شعب �إال �إذا �أدرك اجلميع م�س�ؤولياته ،وقام مبا يتوجب عليه
جتاه جمتمعه" .و�أ�ضافت�" :إنه يتوجب العناية مبا يوجه به والة الأمر وامل�س�ؤولني
من احلذر واحليطة وااللتزام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية؛ حمافظة  -ب�إذن
الله  -على الأنف�س والأهل والأم��وال واملمتلكات ،ثقة بالله ،واعتماد ًا عليه ،و�إميان ًا
ب�أقداره ،ثم الت�صرف بحكمة و�أناة واالبتعاد عن �أي جتمع كان ،وااللتزام التام مبنع
التجول يف �أوقاته املحددة ،فذلك كله مما يقي الأخطار ،ويقلل الأ�ضرار ب�إذن الله.
و�أو�صت اجلميع بالت�ضرع والدعاء والإح�سان وكرثة ال�صدقة واال�ستغفار فهذا كله
مما يرفع الله تعاىل به البالء.

ثلث �سكان العامل يف العزل وال�صني تتعافى باالن�ضباط

عوا�صم  -وكاالت

وليد أزارو..
بين رغبة االتفاق
ورفض األهلي
�ص11

م���ع �إ�����ص����دار ال��ه��ن��د ق����رارا
ب��ب��ق��اء ال�����س��ك��ان ال��ب��ال��غ ع��دده��م
 1,3مليار ن�سمة يف بيوتهم،
ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد
(ك��وف��ي��د  ،)19دخ���ل ث��ل��ث �سكان
العامل يف حالة عزل تام بعد قرارات
منع التجول يف ع��دد م��ن ال���دول� ،إذ
�أ�صبح  2,6مليار �شخ�ص حول العامل
جمربين على البقاء يف بيوتهم ،وفق
وكالة ال�صحافة الفرن�سية ،ما ي�ساوي ثلث
عدد �سكان العامل البالغ  7,8مليار ن�سمة
بح�سب الأمم املتحدة يف .2020
وتويف �أكرث من � 18,951ألف �شخ�ص يف
العامل ب�سبب الفريو�س ،و�أ�صيب ما يزيد عن
 425,662يف  175بلد ًا ومنطقة ،غري �أن
هذا العدد ال يعك�س الرقم احلقيقي للإ�صابات،
لأن الكثري من ال��دول ال تخترب �إال احل��االت التي
ت�ستدعي نق ً
ال �إىل امل�ست�شفى.
ويف ب�ؤرة تف�شي فريو�س كورونا ،تنف�س اجلميع
ال�صعداء وع���ادوا للحياة م��ن ج��دي��د ،بعد �أن رفعت
ال�صني �أم�����س الإج����راءات ال�صارمة يف �إقليم هوباي
مركز الوباء العاملي ،بينما �أملانيا � 4191إ�صابة جديدة
و 36وفاة خالل يوم واحد ،وارتفعت يف النم�سا احلاالت

امل�صابة �إىل  ،5282و 30وف���اة ،و�سجلت ك��وري��ا اجلنوبية
� 100إ�صابة �أم�س ،وارتفعت الوفيات يف �إيران �إىل 2077
بعد ت�سجيل  143حالة جديدة يف � 24ساعة ،يف وقت بلغت
الإ�صابات  27017حالة ،مع موا�صلة طهران ت�صدير املر�ض
�إىل دول �أخ��رى ،و�سجلت فرن�سا  1100وف��اة منذ بدء تف�شي

كورونا لت�صبح خام�س دولة ت�سجل �أكرث من  1000حالة وفاة.
يف ال�سياق ذاته� ،أ�صيب ويل عهد اململكة املتحدة الأمري ت�شارلز
فيليب �آرثر جورج بالفريو�س ،فيما قدرت وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) ا�ستمرار �أزمة كورونا  90يوما مع خماطر ح�صول
فو�ضى �سيا�سية يف بع�ض الدول.
التفا�صيل �ص7

محليات
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استعرضا استقرار أسواق الطاقة العالمية

ولي العهد وبومبيو يؤكدان ضرورة تضافر الجهود الحتواء كورونا
الريا�ض -وا�س
عرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل العهد
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي��ر
الدفاع ووزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو عن القلق �إزاء تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد حول العامل و�ضرورة
تكاتف اجلهود الحتواء هذا الوباء.
جاء ذلك يف ات�صال هاتفي تلقاه �سموه

�أم�����س م��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي
ج����رى خ�ل�ال���ه ا���س��ت��ع��را���ض اجل��ه��ود
امل��ب��ذول��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار
�أ�سواق الطاقة العاملية.
وعرب وزير اخلارجية الأمريكي عن
ال�شكر ل�سمو ويل العهد على ا�ستمرار
���ش��راك��ة اململكة يف م��واج��ه��ة �سلوك
النظام الإي��راين املزعزع لال�ستقرار
يف املنطقة.

أمير عسير يطمئن على جودة الخدمات
�أبها  -البالد

وق��ف �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر ت��رك��ي ب��ن ط�لال بن
عبدالعزيز �أمري منطقة ع�سري ،امل�شرف العام على فريق عمل
�إدارة �أزمة كورونا باملنطقة ،على الإج��راءات املتخذة يف
القطاعات احلكومية والأمنية ،خالل تنفيذ �أمر منع التجول
وتعليق ال���دوام للحد م��ن ت��ط��ور وب���اء ك��ورون��ا اجل��دي��د.

و�أكد �سموه ،خالل زيارته التفقدية �أم�س الأول ملقر �شركة
الكهرباء واملديرية العامة خلدمات املياه باملنطقة � ،أهمية
املوازنة بني تنفيذ الأوام��ر امللكية واالج��راءات الوقائية،
و�ضمان ا�ستمرار العمل يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات للمواطن
واملقيم باملنطقة دون تعرث .واطلع �سموه على اخلطط
االحرتازية لقطاعي الكهرباء واملياه باملنطقة ،م�ستعر�ض ًا

�أب��رزه��ا واخل��دم��ات املقدمة والإج���راءات الوقائية املنفذة
التي ت�ضمن �سالمة املوظف وتقدمي اخلدمة للم�ستفيد عرب
القنوات الر�سمية واخلدمات الإلكرتونية ،م�شري ًا �سموه
�إىل ا�ستعداد �إم���ارة املنطقة لتقدمي جميع �أ�شكال الدعم
لتنفيذ تلك الإج��راءات مبا ي�ضمن ا�ستمرار العمل وتقدمي
اخلدمات باجلودة العالية.

تقدير األضرار الطفيفة للمركبات إلكترونيا
الريا�ض -البالد

�أطلقت الهيئة ال�سعودية للمقيّمني املعتمدين "تقييم" بالتعاون
مع �شريكها الإ�سرتاتيجي �شركة جنم خلدمات الت�أمني ،املرحلة
الأوىل من مبادرة "تقدير الأ���ض��رار الطفيفة �إلكرتونيًا" يف
 40مدينة خمتلفة يف اململكة ،حيث �ست�ساهم ه��ذه املبادرة
يف اخت�صار وت�سهيل الإج���راءات يف احل���وادث ذات ال�ضرر
الطفيف ،ومت ّكنهم من �إنهاء �إجراءات التقدير يف مكان احلادث.

و�أو�ضحت "تقييم" �أن اطالق هذه املبادرة يف هذا الوقت ي�أتي
يف ظل ما تقوم به حكومتنا الر�شيدة من �إج��راءات احرتازية
ملواجهة ّ
تف�شي وب��اء كورونا امل�ستجد (كوفيد –  ،)19وذلك
من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ت�ساهم يف ا�ستمرار تقدمي
اخل��دم��ات للم�ستفيدين ،حيث �سيتكمن املت�ضرر م��ن خالل
ه��ذه امل��ب��ادرة من �إن��ه��اء �إج���راءات التقدير من مكان احل��ادث،
حيث �سيقوم معاين "جنم" بالتقاط �صور احلادث وتو�ضيح

�أماكن ال�ضرر ويرفعها بنظام حوادث جنم املرتبط مبنظومة
"تقدير" ،ومن ثم يقوم جمموعة من املقدرين امل�ؤهلني بتحليل
ال�صور وحتديد التعوي�ض و�إ�صدار تقرير الأ�ضرار و�إر�ساله
للم�ستفيد ،ال��ذي ميكنه م��ن تقدمي املطالبة املالية ل�شركات
الت�أمني.
و ُت��ع��ـ��د امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن التطبيق مرحلة جتريبية يقوم
ب�إدارتها وت�شغيلها �شريك منظومة "تقدير" �شركة جنم

السعودية العاشرة عالميا في سرعة اإلنترنت
مرتبتها العاملية يف �سرعة الإنرتنت خالل ثالث �سنوات من املرتبة 105
الريا�ض -البالد
�أك��د الرئي�س التنفيذي ملجموعة( )stcاملهند�س نا�صر بن �سليمان �إىل املرتبة العا�شرة ً
عامليا نهاية العام 2019م ،وذلك مبوجب تقييمات
عامليا يف جمال البنية التحتية لالت�صاالت املراجع الدولية املخت�صة بهذا الت�صنيفً ،
النا�صر ،ريادة ال�سعودية ً
الفتا النظر �إىل �أن �سرعة
ً
ً
عموما ،واالت�صاالت الرقمية بوجه خا�ص ،كا�شفا عن �أن اململكة رفعت الإنرتنت لدى  stcت�ضاعف  7مرات يف � 3سنوات .و�أ�شاد مبا قامت

إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية
وبدل غالء معيشة
الريا�ض -البالد

�أودع����ت وزارة امل����وارد الب�شرية والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ب��ال��غ م��ع��ا���ش��ات ال�����ض��م��ان
االج��ت��م��اع��ي ل�����ش��ه��ر ���ش��ع��ب��ان يف ح�����س��اب��ات
امل�ستفيدين وامل�ستفيدات.
و�أو�ضح وكيل ال��وزارة لل�ضمان االجتماعي
�إب��راه��ي��م ب��ن يو�سف امل��ب��ارك� ،أن معا�شات
ال�ضمان االجتماعي ل�شهر �شعبان �أودعت يف
ح�سابات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ،وا�شتملت
على املعا�ش الأ�سا�سي وامل�ساعدات النقدية
لأجل الغذاء وت�سديد جزء من فواتري الكهرباء
مت�ضمنا ب���دل غ�ل�اء املعي�شة ،وذل���ك �إن��ف��اذ ًا

ل�ل�أم��ر امللكي ال��ك��رمي القا�ضي ب�إ�ضافة بدل
غالء معي�شة للمخ�ص�ص ال�شهري مل�ستفيدي
ال�ضمان االجتماعي الذين ال ي�صرف لهم بدل
غالء املعي�شة مع املعا�شات التقاعدية.
وب�ي�ن �أن امل��ب��ال��غ امل���ودع���ة يف ح�ساباتهم
بلغت يف جمملها  2,069,304,575ري��اال
 ،حيث مت �إي����داع  1,421,916,813ري��ا ًال
للمعا�شات ال�ضمانية  ،و194,641,020
ري���ا ًال للم�ساعدات النقدية لأج��ل ال��غ��ذاء ،و
 103,756,742رياال ل�سداد جزء من فواتري
الكهرباء بالإ�ضافة �إىل  348,990,000ريال
بدل غالء املعي�شة.

تدريب  400معلم وقيادي بمشروع التطوير المهني

الريا�ض -البالد

�أن��ه��ت م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإب����داع "موهبة" �أم�����س �آخ��ر
دورات م�����ش��روع ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي للعام
الدرا�سي 1441 –1440ه���ـ ال��ذي ا�شتمل
على  16برناجم ًا تدريبي ًا قدمت لـ 400معلم
وق��ي��ادي يف م��دار���س ال�����ش��راك��ات يف �أك�ثر
من  45مدر�سة على م�ستوى اململكة ،وذلك
ب�شكل مبا�شر من خ�لال احل�ضور �أو غري
مبا�شر عن طريق بوابة التعليم الإلكرتوين
اخلا�صة مبوهبة.
ورك��زت الربامج على عدة موا�ضيع منها:
علم نف�س املوهبة ،وا�سرتاتيجيات تدري�س

مواد العلوم والريا�ضيات ،بالإ�ضافة �إىل
�إدارة اجلودة يف املنظمات التعليمية.
ويف ذات ال�����س��ي��اق ،ت��وا���ص��ل��ت للأ�سبوع
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل م��ب��ادرة "موهبة"،
للتعليم عن بعد ،على يد نخبة من املدربني
�شملت ،برنامج "موهبة" املتقدم للعلوم
والريا�ضيات ال���ذي ي��ق��دم م��ن خ�لال 108
ف�صول افرتا�ضية ،لأكرث من  1068طالب ًا
وطالبة من طلبة ال�شراكة مع املدار�س يف
جميع مناطق اململكة على �أيدي  11معلم ًا
ومعلمة  ،كما بد�أ  180طالب ًا وطالبة رحلة
اال�ستعداد للم�شاركات الدولية ،عرب ف�صول
افرتا�ضية ت�ستمر حتى � 30أبريل املقبل.

به اململكة على مدى �سنوات ،بدعم من القيادة الر�شيدة ،من ناحية منح
الرتددات والإعانات يف املرحلة احلالية ،ون�شر الألياف الب�صرية خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية ما �أ�سهم يف وجود بنية حتتية متقدمة جدا
من الألياف الب�صرية يف خدمات اجليلني الرابع واخلام�س.

وزير الخارجية يبحث العالقات
مع نظيره الكويتي
الريا�ض -البالد

بحث الأمري في�صل بن فرحان بن عبد الله ،وزير اخلارجية
يف ات�صال هاتفي تلقاه �أم�س من وزي��ر خارجية دولة
الكويت ال�شيخ الدكتور �أحمد بن نا�صر املحمد ال�صباح،
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،و�سبل تعزيز
التعاون الثنائي واخلليجي امل�شرتك يف مواجهة
تداعيات تف�شي وب��اء ك��ورون��ا امل�ستجد� ،إ�ضافة
ال�ستعرا�ض اجلهود القائمة بينهما يف هذا الإطار.

المملكة تستنكر هجومي
أفغانستان ونيجيريا
الريا�ض  -وا�س

�أعربت وزارة اخلارجية عن �إدانة اململكة
وا�ستنكارها ال�شديدين للهجوم الإرهابي
ال�����ذي ا���س��ت��ه��دف جم��م��ع��ع�� ًا ل��ل�����س��ي��خ يف
العا�صمة الأفغانية كابول� ،أدى ل�سقوط
قتلى وج��رح��ى ،و�أك����دت رف�����ض اململكة
ملثل هذه الأعمال الإرهابية ،وما تعك�سه
من فكر متطرف ،جم��ددة ت�ضامن اململكة
ووقوفها �إىل جانب جمهورية �أفغان�ستان
الإ���س�لام��ي��ة .وق���دم���ت ال������وزارة ال��ع��زاء
وامل��وا���س��اة ل���ذوي ال�ضحايا وللحكومة
وال�شعب الأفغاين ال�شقيق ،مع التمنيات
للم�صابني بال�شفاء العاجل.

من جهة �أخرى �أعربت ال��وزارة عن �إدانة
اململكة ال�شديدة للهجوم امل�سلح ال��ذي
ا���س��ت��ه��دف ح���اف�ل�ات ت��ق��ل ج���ن���ودًا �شمال
�شرقي نيجرييا ،و�أوق��ع ع�شرات القتلى
وامل�صابني ،و�شددت على ت�ضامنها الكامل
ووقوفها �إىل جانب جمهورية نيجرييا
االحتادية جراء هذا االعتداء ،م�ؤكدة على
موقف اململكة الراف�ض للعنف والتطرف
والإرهاب ب�صوره و�أ�شكاله كافة.
وتقدمت الوزارة بالعزاء واملوا�ساة لذوي
ال�ضحايا وجلمهورية نيجرييا االحتادية
حكومة و�شعبًا ،م��ع متنياتها للجرحى
بال�شفاء العاجل.

التعاون اإلسالمي تدين الهجومين
في تشاد ونيجيريا
جدة -البالد

�أدانت منظمة التعاون الإ�سالمي ،ب�أ�شد
ال���ع���ب���ارات ،ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي ال��ذي
ا�ستهدف ع�سكريني يف بوما مبقاطعة
ال��ب��ح�يرة ب��ت�����ش��اد و�أودى ب��ح��ي��اة 92
جنديا.كما �أدانت الهجوم الذي ا�ستهدف
ح��اف�لات ن��ق��ل للجي�ش ���ش��م��ال �شرقي

نيجرييا و �أ���س��ف��ر ع��ن مقتل ع�شرات
اجلنود و�إ�صابة �آخرين .وق��دم الأمني
العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي الدكتور
ي��و���س��ف ب��ن �أح��م��د العثيمني ،خال�ص
ت��ع��ازي��ه وم��وا���س��ات��ه لأ���س��ر ال�ضحايا
وحلكومتي ت�شاد ونيجرييا و�شعبيهما,
متمنيا ال�شفاء العاجل للم�صابني.

أسواق المملكة تشهد وفرة في السلع والتزاما بالتعليمات
املناطق -البالد

ت�شهد �أ���س��واق اململكة وف��رة يف ال�سلع واملنتجات
املختلفة بينما تتوا�صل اجلوالت املكثفة من اجلهات
املخت�صة للت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية
وتعزيز الإجراءات االحرتازية والوقاية ملنع تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد �إىل جانب احلفاظ على
ا�ستقرار الأ�سعار و�سالمة املنتج.
ففي مكة املكرمة تتوفر ال�سلع الغذائية التموينية
واملنتجات الإ�ستهالكية فيما يكثف ف��رع التجارة
جوالته الرقابية على الأ���س��واق وال�سوبر ماركت
وحمالت بيع اخل�ضار للحفاظ على ا�ستقرار الأ�سعار
و�ضبط املخالفات وتطبيق الإج����راءات النظامية
بحق املخالفني.
ويف ح��ائ��ل ن��ف��ذت الأم��ان��ة وال��ب��ل��دي��ات التابعة لها
 5157ج��ول��ة رق��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش���آت وامل��ح�لات
املتعلقة �أن�شطتها بال�صحة العامة للت�أكد من تطبيق
اال�شرتاطات ال�صحية .
وتوا�صل الأمانة �أعمالها الرقابية امليدانية
على مراكز املواد الغذائية وحمالت
ال���ف���واك���ه واخل�������ض���ار ب�شكل
م�ستمر ل��ل��ت���أك��د م��ن توفري
م��واد التعقيم يف املرافق
واحل��ر���ص على النظافة
ال����ع����ام����ة� ،إىل ج��ان��ب
ع���م���ل���ي���ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف
والتعقيم.
ويف جم����ال الإ���ص��ح��اح
ال��ب��ي��ئ��ي ق���ام���ت الأم����ان����ة
ب���أع��م��ال التعقيم والتطهري
�شملت  1627موقع ًا  ،وج��رى
�إغالق  1127موقع ًا بع�ضها احرتازياً
وبع�ضها خمالف ًا ال�شرتاطات ال�سالمة .

�سالمة املنتج

ويف الق�صيم ت��وا���ص��ل الأم��ان��ة ج��والت��ه��ا امليدانية
املكثفة على الأ�سواق املركزية واملطاعم ومراكز بيع
املواد الغذائية� ،إ�ضافة �إىل �سوق اخل�ضار والفاكهة
املركزي ،من خالل �سحب عينات غذائية وم�سحات
م��ن �أي���دي العمالة والأ���س��ط��ح للت�أكد م��ن �سالمتها
بعد �إج��راء الفحو�صات املخربية عليها عرب فريق
متخ�ص�ص تابع ملخترب الأم��ان��ة املخت�ص مبراقبة
�سالمة الغذاء .ويف املدينة املنورة تابعت فرق الأمن
احليوي مل�شاريع الدواجن التابعة لفرع وزارة البيئة
واملياه وال��زراع��ة �أعمال املن�ش�آت اخلا�صة ب�إنتاج
الدواجن للت�أكد من �سالمة املنتج من خالل �سحب

ع��ي��ن��ات ع�شوائية االحرتازية.
للتحليل الروتيني مبادرات �أمانتي الريا�ض وتبوك
وار���س��ال��ه��ا للفح�ص ويف ال��ري��ا���ض �أطلقت الأم��ان��ة م��ب��ادرة لتخ�صي�ص
مب���خ���ت�ب�رات ال�������وزارة �أوقات لت�سوق كبار ال�سن وذوي الإعاقة بالتعاون مع
بالريا�ض .و�أو���ض��ح مدير عدد من الأ�سواق الكربى داخل مدينة الريا�ض ،ومبا
الفرع املهند�س �أمي��ن بن حممد ي�سمح للحاالت اخلا�صة باحل�صول على احتياجاتهم
ال�سيد �أن ه��ذه املتابعة ت���أت��ي ل�ضمان بطريقة �أ�سرع ،وجتنيبهم �أي زحام قد يهدد �سالمتهم.
تطبيق �إج��راءات الأم��ن احليوي يف من�ش�آت �إنتاج و�شملت املبادرة التعاون امل�شرتك مع � 5أ�سواق كربى
الدواجن التي تبا�شرها الفرق التابعة لإدارة الرثوة عرب  13فرعا تغطي كافة مناطق مدينة الريا�ض.
احليوانية باملنطقة ل�ضمان �سالمة وج��ودة الغذاء وبد�أت �أمانة منطقة تبوك يف تنفيذ مبادرة للرت�شيد
املقدم للم�ستهلك .ويف جازان توا�صل الأمانة ممثلة من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية عرب تخفي�ض الإنارة
بوكالة اخل��دم��ات� ،أعمالها الرقابية للم�ستودعات يف ال�شوارع واحلدائق واملنتزهات �أثناء �ساعات
وحم�ل�ات ب��ي��ع امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة  ،وم���دى تطبيقها منع التجول  ،لال�ستفادة من �أمر املنع والتقليل من
��اف من
للإجراءات الرقابية واالحرتازية .و�أكد وكيل �أمني ا�ستهالك الطاقة مع الإب��ق��اء على م�ستوى ك ٍ
املنطقة للخدمات الدكتور �إبراهيم خياط موا�صلة الإنارة يف الطرق وامليادين لل�سالمة العامة.
وك��ال��ة اخل��دم��ات عملها مبتابعة مبا�شرة م��ن �أم�ين و�أو�ضحت الأمانة �أن الإن��ارة مت تخفي�ضها بن�سبة
منطقة ج��ازان نايف بن �سعيدان على مدار ال�ساعة  %20يف بع�ض ال�شوارع والطرق الرئي�سة ،بالإ�ضافة
للوقوف على مدى تطبيق م�ستودعات وحمالت بيع �إىل تخفي�ض الإن�����ارة بن�سبة  %80يف احل��دائ��ق
املواد الغذائية وتقدمي الأطعمة باملنطقة للإجراءات واملنتزهات.

محليات
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خادم الحرمين يوافق على المزيد من اإلجراءات االحترازية

منع سكان مناطق المملكة الخروج منها أو االنتقال لمنطقة أخرى
منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة والمدينة

تقديم وقت بدء منع التجول إلى الثالثة عصرا للمدن الثالث
الريا�ض -وا�س

انطالق ًا من حر�ص خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه
الله ـ على �صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني،
وبنا ًء على ما عر�ضته اجلهات املعنية من
احلاجة �إىل املزيد من الإجراءات
االحرتازية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا اجلديد؛
ف���ق���د واف������ق ـ ح��ف��ظ��ه
ال��ل��ه ـ ع��ل��ى ات��خ��اذ
الإجراءات الآتية

القيادة تهنئ رئيس بنجالديش
بذكرى االستقالل
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
حممد عبد احلميد ،رئي�س جمهورية بنجالدي�ش
ال�شعبية ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده.و�أع��رب
امللك املفدى با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة
العربية ال�سعودية ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية ال�شقيق،
اطراد التقدم واالزدهار.

ك��م��ا ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد عبد احلميد ،رئي�س
جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية ،مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل ب�لاده.وع�بر �سمو ويل العهد عن �أطيب
ال��ت��ه��اين و�أ����ص���دق ال��ت��م��ن��ي��ات مب���وف���ور ال�صحة
وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه ،راج���ي��� ًا حل��ك��وم��ة و�شعب
جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية ال�شقيق ،املزيد من
التقدم واالزدهار.

 682شهادة تدريب لمحامين
ومحاميات من منازلهم

الريا�ض -البالد

�أ�صدرت وزارة العدل ممثلة يف الإدارة العامة للمحامني
� 682شهادة لتدريب املحامني واملحاميات عن بعد من
منازلهم منذ بدء �إيقاف احل�ضور للعمل احلكومي ،يف
�إط��ار جهود اململكة للحد من انت�شار فايرو�س كورونا
اجل��دي��د (ك��وف��ي��د  ،)19ح��ف��اظ�� ًا على ال�سالمة العامة
للجميع.
كما �أ�صدرت ال��وزارة  286ترخي�ص ًا جديد ًا للمحامني
واملحاميات ،وج���ددت ل��ـ  158حماميًا وحمامية عن
بعد ،دون احلاجة لزيارة مقرات وزارة العدل ،تنفيذ ًا
ال�سرتاتيجية ال��وزارة يف تقدمي اخلدمات العدلية عن
بعد ل�سالمة من�سوبي الوزارة واملراجعني.
و�أ���ش��ارت الإدارة العامة للمحاماة ب��ال��وزارة �إىل �أن
التدريب على �أعمال املحاماة يعد �أحد جماالت اكت�ساب

اخلربة املن�صو�ص عليها نظام ًا ،لتوفر م�سوغات القيد
بجدول املحامني املمار�سني.
و�أو�ضحت �إدارة املحاماة ب�أنه يلزم لقيد التدريب يف
مكاتب املحاماة �أن تتوافر يف �صاحب الطلب �شروط
القيد بجدول املحامني املمار�سني ع��دا �شرط اخل�برة،
و�أن يكون التدريب ل��دى حم ٍ��ام �أم�ضى � 5سنوات يف
مزاولة املهنة ،و�أن يكون التدريب يف طبيعة العمل ،و�أن
يكون املتدرب متفرغ ًا للعمل مبكتب املحاماة طيلة فرتة
التدريب .ودع��ت ال���وزارة اجلميع لت�سجيل املتدربني
لديهم يف م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية ،كما �أتاحت
عرب بوابة ناجز �أكرث من  120خدمة �إلكرتونية خلدمة
امل�ستفيدين عن بعد دون احلاجة لزيارة املقرات العدلية
يف قطاعات الإنهاءات ،والق�ضاء التجاري ،والق�ضاء،
والوكاالت والعقارات ،والتنفيذ ،والتوثيق ،واملحاماة.

مبا ورد يف هذا البند من اليوم اخلمي�س / 2
:
ً
�أوال  :مينع على �سكان مناطق اململكة الثالث 1441 / 8هـ املوافق 2020 / 3 / 26م .
ع�شرة اخلروج منها �أو االنتقال ملنطقة �أخرى .
�صحة الإن�سان �أو ً
ال
ثاني ًا  :مينع الدخول واخلروج من املدن التالية لقد �أكدت هذه الإجراءات االهتمام البالغ الذي
( الريا�ض  ،ومكة املكرمة  ،واملدينة املنورة ) يوليه خادم احلرمني ال�شريفني ل�صحة الإن�سان
وفق احلدود التي ت�ضعها اجلهة املعنية .
و���س�لام��ت��ه وم���ا ت�شكله م��ن �أول���وي���ة وح��ر���ص
)
الثالثة
ثالث ًا  :يعمل بذلك ابتدا ًء من ال�ساعة (
على حماية امل��واط��ن�ين واملقيمني يف اململكة
ـ
ه
1441
ع�صر ًا من اليوم اخلمي�س / 8 / 2
وا�ستمرار ًا جلهود ال��دول��ة يف اتخاذ ما يلزم
مدة
انتهاء
املوافق 2020 / 3 / 26م وحتى
حلفظ حياة النا�س و�ضمان �سالمتهم.
املنع من التجول املحددة بالأمر امللكي يف  27وقد �أثبتت كل الإج��راءات والتدابري الوقائية
1441 / 7 /هـ .
واالح�ت�رازي���ة ال��ت��ي اتخذتها اململكة قدرتها
التي
��ات
ئ
��
ف
��
ل
ا
التنقل
��ع
ن
��
م
ي�شمل
راب��ع�� ًا  :ال
على ب��ذل الغايل والنفي�س ملحا�صرة انت�شار
مراعاة
مع
التجول،
منع
من
ؤها
�
ا�ستثنا
�سبق
ال��ف�يرو���س وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �آث�����اره وا���س��ت��ن��ف��ار
�أن يكون اال�ستثناء يف �أ�ضيق نطاق ووف��ق الطاقات للق�ضاء عليه كما يعك�س حزمها وعدم
الإج����راءات وال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة ت�ساهلها يف اتخاذ كل ما يلزم الحتواء الظروف
املعنية .
اال�ستثنائية التي فر�ضتها اجلائحة والتخفيف
ً
التجول
منع
بدء
وقت
تقدمي
يتم
:
ا
خام�س
من �آثارها.
�إىل ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا يف املدن التالية وت��ع��زي��ز ًا جل��ه��ود ال��دول��ة ف��ان على املواطنني
 ( :الريا�ض  ،ومكة املكرمة  ،واملدينة واملقيمني االمتثال لكافة الإج���راءات والتقيد
املنورة )  ،وللجهة املعنية بنا ًء على ما التام بها خا�صة �أن القرار اجلديد ا�ستند على
تقرتحه وزارة ال�صحة زيادة �ساعات تقارير اجلهات ال�صحية املخت�صة التي ر�أت
منع التجول � ،أو منع التجول طوال �ضرورة اتخاذ املزيد من الإجراءات االحرتازية
اليوم يف تلك املدن �أو غريها من املدن لكبح الفريو�س ومنع انتقاله بني النا�س مبا
واملحافظات واملناطق ،ويبد�أ العمل يهدد حياتهم.
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الريا�ض -البالد
�أع����ل����ن امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي
لوزارة ال�صحة الدكتور حممد
العبدالعايل �أم�����س ع��ن ر�صد
وت�سجيل  133حالة �إ�صابة
ج���دي���دة ل���ف�ي�رو����س ك���ورون���ا
امل�����س��ت��ج��د (كوفيد )19يف
اململكة وت�سجيل حالة وفاة
ملقيم مبكة املكرمة 46 ،عام ًا،
بعد املقيم الأفغاين الذي �أُعلن
�أم�����س الأول ع��ن وف��ات��ه يف
املدينة املنورة ،وحالة تعاف
واحدة لي�صبح عدد الوفيات2
وجم��م��وع احل���االت املتعافية
 29حالة و�إجمايل الإ�صابات
 900حالة.
و����س���ج���ل���ت ال����ري����ا�����ض 83
ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة وال���دم���ام 13
وج��دة  10واملدينة املنورة
 6وال��ق��ط��ي��ف  6واخل�ب�ر 5
وجن��ران  4و�أب��ه��ا  2وعرعر
 2والظهران �إ�صابة واحدة
واجلبيل حالة واحدة.
و�أو�����ض����ح ال���دك���ت���ور ال��ع��ب��د
العايل يف امل�ؤمتر ال�صحفي
امل�شرتك بني وزارتي ال�صحة
والداخلية �أن  18من احلاالت
مرتبطة بال�سفر وهي معزولة
منذ قدومها من خارج اململكة
وبقية احلاالت وعددها 115
فهي ملخالطني حل��االت �أعلن
ع��ن �إ�صابتها �سابق ًا م�شري ًا
�إىل �أن جميع احلاالت تخ�ضع
ل���ل���ع���زل ال�����ص��ح��ي وت��ت��ل��ق��ى
الرعاية ال�صحية الالزمة.
وطالب العبد العايل يف حال
ج��ل��و���س جم��م��وع��ة يف مكان
واح��د �أن يبتعد ك��ل �شخ�ص
عن الآخ��ر يف ح��دود مرت �أو
مرت ون�صف املرت.
م��ن جانبه �أو���ض��ح املتحدث
با�سم وزارة الداخلية املقدم
ط�لال ال�شلهوب �أن خمالفة
م��ن��ع ال��ت��ج��ول ت�����س��ج��ل على
ال�����ش��خ�����ص ول���ي�������س���ت ع��ل��ى
املركبة.

3

كلمة

أهمية القمة االستثنائية
تنطلق اليوم مرحلة جديدة من اجلهود
الدولية بانعقاد قمة الع�شرين االفرتا�ضية
الطارئة ،برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز  -حفظه الله
 وم�����ش��ارك��ة م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة ،ا�ست�شعارا من اململكة مل�س�ؤولياتها يف قيادة
جمموعة الكبار الأك�ثر ت�أثريا يف االقت�صاد
العاملي  ،وحر�صها ال��ت��ام ال��ذي �أك���دت عليه
بتوحيد العامل يف معركته مع جائحة كورونا
امل�ستجد وحتدياتها اخل��ط�يرة على �سالمة
الب�شرية و�أرواح الب�شر  ،والأع��ب��اء الثقيلة
ع��ل��ى م��ف��ا���ص��ل االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي وف��ات��ورة
باهظة على ح�ساب التنمية يف ال��دول  ،مما
ي�ؤكد �أهمية خطوة اململكة بعقد هذه القمة
اال�ستثنائية  ،ور�سم خارطة طريق للعامل يف
�إدارة الأزمة والت�صدي لتداعياتها وخماطرها
ال�صحية واالقت�صادية على ال��دول بدرجات
متفاوتة  ،عك�ست قدرة كل دولة على التعامل
مع التحديات الراهنة وم�ستجداتها.
ويف ال��وق��ت ال����ذي ت��وح��د ف��ي��ه اململكة
�إرادة ال��ع��امل م��ن خ�لال جمموعة الع�شرين
واملنظمات الدولية املعنية لل�سيطرة على
الأزم���ة و�آث��اره��ا  ،ت�سجل اململكة منوذجا
داخ��ل��ي��ا ن��اج��ح��ا يف ادارت���ه���ا للم�ستجدات
وال��ت��ح��دي��ات ب���ق���رارات ا�ستباقية متتالية
ح�سبما ت�ستوجبه ك��ل م��رح��ل��ة ملحا�صرة
خم��اط��ر اجل��ائ��ح��ة  ،مب��زي��د م��ن الإج����راءات
االحرتازية التي ت�ؤكد احلر�ص على �صحة
الإن�����س��ان و���س�لام��ت��ه ك���أول��وي��ة �أوىل ل��دى
القيادة الر�شيدة  ،واهتمامها البالغ بحماية
املواطنني واملقيمني وحفظ حياتهم و�ضمان
�سالمتهم  ،وه��و م��ا ي�ستلزم �أع��ل��ى درج��ات
اال�ستجابة وااللتزام من اجلميع بكل ما�صدر
وم���ا ي�ستجد م��ن االج������راءات وال���ق���رارات
املنظمة.

ت�سجيل حالة الوفاة الثانية ملقيم مبكة

إصابة جديدة بكورونا في المملكة

محليات
4
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الصين تتنفس ..تزايد اإلصابات في دول ..والفايروس يخنق ألمانيا

«كوفيد» يعزل ثلث سكان العالم
إحصاءات وأرقام

 7,8 1مليار

نسمة سكان العالم

عوا�صم  -وكاالت

دخل ثلث �سكان العامل يف حالة عزل تام بعد ق��رارات منع التجول يف عدد من
الدول� ،آخرها الهند التي �أ�صدرت قرارا ببقاء �سكانها البالغ عددهم  1,3مليار
ن�سمة يف بيوتهم ،ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19بعد ت�سجيل
� 519إ�صابة و 10وفيات حتى �أم�س (الأرب��ع��اء) ،بينما حذر رئي�س ال��وزراء
الهندي ،اجلمع من اخلروجً ،
قائال" :تذكروا �أن عدم البقاء يف بيوتكم من �ش�أنه
�أن يجلب مر�ض فريو�س كورونا امل�ستجد اخلطري �إىل �أ�سركم" .ومع �إعالن
العزل يف الهند� ،أ�صبح  2,6مليار �شخ�ص حول العامل جمربين على البقاء
يف بيوتهم ،وفق وكالة ال�صحافة الفرن�سية ،وي�ساوي ذلك ثلث عدد �سكان
العامل البالغ  7,8مليار ن�سمة بح�سب الأمم املتحدة يف  .2020وتويف
�أك�ثر من � 18,951أل��ف �شخ�ص يف العامل ب�سبب الفريو�س ،و�أ�صيب ما
يزيد عن  425,662يف ً 175
بلدا ومنطقة ،غري �أن هذا العدد ال يعك�س
الرقم احلقيقي للإ�صابات ،لأن الكثري من الدول ال تخترب �إال احلاالت التي
ت�ستدعي ً
نقال �إىل امل�ست�شفى.
ويف ب���ؤرة تف�شي فريو�س كورونا ،تنف�س اجلميع ال�صعداء وع��ادوا
للحياة من جديد ،بعد �أن رفعت ال�صني �أم�س ر�سميا الإجراءات ال�صارمة
التي فر�ضت منذ �أ�شهر يف �إقليم هوباي ال�صيني مركز الوباء العاملي،
بينما �أك��دت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أن ال�بر الرئي�سي
ال�صيني �سجل انخفا�ضا يف عدد حاالت الإ�صابة ،و�أن جميعها كانت
مل�سافرين قادمني من اخلارج ،مبينة �أن عدد حاالت الإ�صابة اجلديدة

 2,6 2مليار  1,3 3مليار
شخص معزولون

انخف�ض �إىل  47من  78يف اليوم ال�سابق ،لي�صل الإجمايل �إىل  81,218حالة
�إ�صابة ،و 3,281وفاة ،بينما تعافى � 73,650شخ�صا .و�سجلت �أملانيا 4191
�إ�صابة جديدة و 36وفاة خالل يوم واح��د ،وارتفعت يف النم�سا احلاالت
امل�صابة �إىل  ،5282و 30وفاة ،بينما �سجلت كوريا اجلنوبية � 100إ�صابة
�أم�س لي�صل الإجمايل �إىل  9137حالة ،و�أعلنت وزارة ال�صحة الإيرانية،
ارتفاع الوفيات �إىل  2077بعد ت�سجيل  143حالة جديدة يف الـ � 24ساعة
املا�ضية ،يف وقت بلغت الإ�صابات  27017حالة ،مع موا�صلة طهران
ت�صدير املر�ض �إىل دول �أخرى .ويف ماليزيا �أ�صيب � 172شخ�صا �أم�س
ب�إجمايل � 1796إ�صابة ،و 17وفاة ،و�سجلت الكويت � 4إ�صابات لريتفع
العدد �إىل  195حالة ،ومتاثلت  4حاالت لل�شفاء ،فيما �سجلت ُعمان 15
�إ�صابة جديدة بعدد �إجمايل  99حالة ،ونيوزيلندا � 47إ�صابة جديدة،
والأرجنتني � 86إ�صابة �إ�ضافية ،و�أ�صيب  51عن�صرا من �إدارة �إطفاء
احلرائق بنيويورك� .إىل ذل��ك ،نفذت ليبيا حزمة �إج��راءات وقائية
بعد اكت�شاف �أول �إ�صابة بكورونا ،ومدد ال�سودان �إغالق املطارات
حتى � 23إبريل با�ستثناء ال�شحن اجل��وي واحل��االت الإن�سانية،
فيما �أغلقت ال�سلطات وزارة العدل لوجود حالة �إ�شتباه .و�أن�ش�أت
�أ�سرتاليا مفو�ضية تن�سيق وطنية ملواجهة تداعيات كورونا،
وفر�ضت بنما الإغالق لـ� 22ساعة يوميا الحتواء الفريو�س ،بينما
�أغلقت موريتانيا احلدود مع مايل ،و�أعتقل الأمن الأوغندي �أكرث
من � 100شخ�ص خمالفني ملنع التجول.

إصابة ولي عهد بريطانيا بالفايروس
لندن  -وكاالت

ك�شفت و�سائل اع�ل�ام بريطانية �أم�����س (الأرب���ع���اء)� ،إ�صابة
ويل عهد اململكة املتحدة الأمري ت�شارلز فيليب �آرثر جورج،
بفريو�س كورونا ،م�شرية �إىل �أنه خ�ضع لالختبار وجاءت
النتيجة �إي��ج��اب��ي��ة .ونقلت ع��ن متحدث با�سم "كالرن�س
هاو�س" قوله �إن الأم�ير يعاين من �أعرا�ض خفيفة ،لكنه
بخالف ذلك ال يزال يف �صحة جيدة وكان يعمل من املنزل
طوال الأيام القليلة املا�ضية كاملعتاد".
و�أو���ض��ح��ت �أن الأم�ي�ر وزوج��ت��ه يف احلجر ال��ذات��ي يف

منزلهما يف ا�سكتلندا ،منوهة �إىل �أن دوق���ة ك��ورن��وال خ�ضعت
لالختبار �أي�ض ًا للت�أكد من عدم �إ�صابتها بالفريو�س امل�ستجد ،الذي
و�صفته منظمة ال�صحة العاملية �سابق ًا بالوباء ،وب�أ�سو�أ �أزمة �صحية
تواجه العامل .من جهة ثانية ،ذكرت احلكومة الربيطانية �أنها �ستقيم
م�ست�شفى ميدانيا ب�سعة � 4آالف �سرير يف مركز لندن للمعار�ض يف
�إطار خططها ملعاجلة امل�صابني بفريو�س كورونا.
وت�أتي اخلطوة بعد �أن �أمر رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون بفر�ض
�إغ�لاق على البالد ملواجهة انت�شار الوباء الذي �أدى �إىل وفاة 422
�شخ�صا و�إ�صابة  8077يف بريطانيا.

فرنسا خامس دولة تتخطى  1000حالة وفاة
الدول األعلى في الوفيات

1,100 5 2,077 4 3,281 3 3,434 2 6,820 1
في إيطاليا

في أسبانيا

في الصين

في إيران

لزموا بيوتهم في الهند

في فرنسا

البنتاغون :أزمة كورونا
ستستمر  90يوم ًا
وا�شنطن  -وكاالت

قدر البنتاغون �أن ت�ستمر الأزمة الناجمة
ع���ن ف�ي�رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج�� ّد يف
الواليات املتحدة "�أ�شهرا عدة" على �أن
تعود احلياة �إىل طبيعتها بحدود يونيو
�أو يوليو مع خماطر ح�صول "فو�ضى
�سيا�سية" يف بع�ض ال����دول ،وف���ق ما
ذك���ر م�����س���ؤول��ون ك��ب��ار يف البنتاغون.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك �إ�سرب
�أثناء "مناق�شة افرتا�ضية" مع القوات
الأمريكية يف العامل� ،إنه بناء على جتربة
ال���دول املت�ضررة م��ن ال��وب��اء على غ��رار
ال�صني وكوريا اجلنوبية وهونغ كونغ،
"�أعتقد �أنه ينبغي علينا اال�ستعداد لفرتة
�أ�شهر عدة على الأقل" .وقال رئي�س هيئة
الأرك���ان الأمريكي م��ارك مايلي" :يجب
توقع  10ورمبا � 12أ�سبوعا .نتوقع 90
يوما بنا ًء على دول �أخ��رى ،الأم��ر الذي

قد ينطبق على ال��والي��ات املتحدة �أو ال،
�سرنى� .إذا كان ذلك ينطبق على الواليات
املتحدة" .وح ّذر امل�س�ؤوالن من �أن الوباء
ميكن �أن يت�سبب بانعدام اال�ستقرار يف
بع�ض الدول.

بومبيو :بكين تحجب معلومات
المستجد ..وإيران مضللة
وا�شنطن  -وكاالت

باري�س  -وكاالت

�سجلت فرن�سا  1100وفاة يف امل�ست�شفيات منذ بدء تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد ،بينما كان  2516مري�ض ًا يف ق�سم
الإنعا�ش ،يف وق��ت تتجه باري�س نحو متديد تدابري العزل
بعدما �أو�صى العلماء الرئي�س �إميانويل ماكرون بفرتة "من
�ستة �أ�سابيع على الأقل".
و�أكد املدير العام لل�صحة جريوم �سالومون� ،أن "الوفيات يف

امل�ست�شفى ال متثل �سوى جزء �ضئيل من جممل الوفيات"،
لت�صبح فرن�سا بني الدول الأوروبية الأكرث ت�ضررا بعد �إيطاليا
( 6820وفاة) ،و�إ�سبانيا ( 2696وفاة).
وق��ب��ل �إع�ل�ان احل�صيلة نبه املجل�س العلمي م��اك��رون �إىل
"�ضرورة متديد تدابري العزل" يف فرن�سا لفرتة �أطول من
الأ�سبوعني املعلنني �أ�صال ،فيما كتب املجل�س "�سي�ستمر العزل
على الأرجح �ستة �أ�سابيع على الأقل اعتبارا من بدء تطبيقه يف

 17مار�س م�ؤكدا �ضرورة ت�شديده".
وقال خرباء املجل�س "العزل هو حاليا اال�سرتاتيجية الوحيدة
الفعالة حقا وهي بديل من �سيا�سة ك�شف الإ�صابات على نطاق
وا�سع ،وع��زل املر�ضى ال ميكن تطبيقه حاليا على امل�ستوى
الوطني" .و�سجلت  240وفاة جديدة مع � 434إ�صابة �إ�ضافية
يف الإنعا�ش يف � 24ساعة من جمموع ع�شرة �آالف و176
�إ�صابة بح�سب �سالومون.

ارت��ف��ع��ت ن�برة ان��ت��ق��اد وزي���ر اخلارجية
الأم����ري����ك����ي ،م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و ،لل�صني
بخ�صو�ص تف�شي فريو�س كورونا ،متهما
احل���زب ال�صيني احل��اك��م ب���أن��ه ال ي��زال
يحرم العامل من املعلومات التي يحتاجها
للحيلولة دون ح��دوث �إ�صابات �أخ��رى.
وجدد بومبيو ،اتهاماته ال�سابقة لل�صني،
ب���أن ت��� ّأخ��ر بكني يف م�شاركة املعلومات
ح��ول ال��ف�يرو���س �سبّب خم��اط��ر للنا�س
يف �أنحاء العامل .وق��ال �إن هذا "ع ّر�ض
حقا حياة الأل���وف للخطر" .وتابع "ما
يقلقني هو �أن هذا التعتيم وهذا الت�ضليل
فاحلزب احلاكم ال�صيني ال ي��زال يحرم
العامل من املعلومات التي يحتاجها كي
يت�سنى لنا منع ح��دوث �إ�صابات جديدة
�أو ت��ك��رار �شيء كهذا م��رة �أخرى" ،كما
اتهم بومبيو �إيران ورو�سيا ب�شن حمالت
ت�ضليل بخ�صو�ص الفريو�س .وق��ال "ال
ت��زال حمالت الت�ضليل م�ستمرة من قبل
رو�سيا و�إيران �إ�ضافة �إىل ال�صني".
و�أ���ض��اف "يقولون ت��ارة �إن��ه ج��اء من
اجلي�ش الأم��ري��ك��ي وط����ور ًا �إن���ه رمبا
ب���د�أ يف �إي��ط��ال��ي��ا ،ي��ق��ول��ون ك��ل �شيء
للتن�صل م��ن امل�س�ؤولية" .لكن رغم
ان��ت��ق��اده ال���ق���وي ل��ل�����ص�ين �أح���ج���م عن
الإ���ش��ارة للفريو�س با�سم "الفريو�س

ال�صيني" �أو "فريو�س ووهان" ،وهو
م��ا ح��دث م���رارا م��ن قبل و�أث���ار غ�ضب
ال�صني .ولفت �إىل �أن��ه "�سيحني وقت
ت��وج��ي��ه االت���ه���ام���ات .وم����ن امل��ه��م �أن
يعرف ال��ع��امل م��ا يحدث بالفعل .هذه
�أزمة عاملية م�ستمرة نحتاج للت�أكد من
�أن ك��ل دول���ة تتعامل ال��ي��وم ب�شفافية
وتت�شارك املعلومات عما يحدث بالفعل
كي يت�سنى للمجتمع العاملي وللرعاية
ال�صحية العاملية وللعاملني يف جمال
الأم��را���ض املعدية �أن ي��ب��د�أوا معاجلة
ه��ذا ب�شكل �شامل .وال ب��د م��ن اتخاذ
قرارات يف غاية الأهمية م�ستقبال حول
هيكل العالقات الأمريكية ال�صينية".

الرأي
5
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د.ل�ؤي بن بكر الطيار

كورونا ..والمشهد
الوطني المشرف

يقف العامل على خط واحد يف مواجهة فريو�س كورونا
الذي اجتاح العامل وباتت البلدان يف حتديات متوا�صلة
مع انعكا�سات الفريو�س الأخطر يف الوقت الراهن.
ويف وطني اململكة العربية ال�سعودية قد اتخذت قيادتنا
الر�شيدة قرارات مميزة وتاريخية يف التعامل مع احلدث
من خالل تعامل تدريجي مع التحديات من خالل �إغالق
املجمعات و�أماكن التجمعات وتعليق الدرا�سة والأعمال
وال�صلوات يف اجلوامع ومنع التجوال والإج���راءات
االحرتازية املختلفة يف كل االجتاهات التي �شملت كل
�أرجاء الوطن يف توحيد للقرار وتوظيف للهدف.
ونتابع منذ ب��داي��ة مواجهة ال��ف�يرو���س ج��ه��ودا مميزة
ل����وزارة ال�صحة ال��ت��ي واج��ه��ت الأزم����ة بحكمة وعمل
م�ؤ�س�ساتي وو���ض��ع��ت امل��واط��ن وامل��ق��ي��م �أم����ام حقائق
يومية من خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي يلخ�ص العمل
والنتائج ب�شكل وجيز ووا�ضح وم�ؤكد ،ليكون اجلميع
على دراية كاملة باملجريات والإج��راءات املختلفة ويف
ردع لل�شائعات التي تطلقها من�صات الظالل يف اخلارج،
والتي مل تعد تنطلي على �أح��د �سوا ًء فيما يخ�ص هذا
الفريو�س �أو غريه و�سط �إج��راءات احرتازية ووقائية
وتوعوية رفعت م�ستوى الوعي االجتماعي والثقافة

كورونا بين الهلع والحذر!
فريو�س كورونا اجلديد وانت�شاره كجائحة عاملية� ،أ�صبح
حديث املجال�س ،وحديث الكبار وال�صغار .ال�سبب يف
ذل��ك ،هو فيما احدثه من هلع وح��ذر يف املجتمع! الهلع،
نتيجة ل�ل�أع��داد املتزايدة من امل�صابني ،واحل��ذر ،نتيجة
االنت�شار ال�سريع ج��د ًا والعابر للقارات! الكل يريد ان
يطبق �أف�ضل الأ�ساليب يف احلماية ،ال�سبب ،ال توجد فئة
م�ستثناة من الإ�صابة .نعم ،اجلميع دون ا�ستثناء ميكن ان
يلتقط الفريو�س
ال����ذي ح��م��ل ا���س��م
( )covid-19
وال����������������ذي ب��������د�أ
ان�����ت�����������ش�����اره م��ع
ن������ه������اي������ات ع�����ام
 2019يف مدينة
ووه��ان ال�صينية.
فريو�س كورونا،
ويف خ�����ل����ال
العقدين املا�ضيني
د .ا�سماعيل حممد الرتك�ستاين
ك��ان له العديد من
االن��ت�����ش��ار ك��وب��اء
()epidemic
يف �صور متحورة جيني ًا .مثال ،يف ع��ام  2002انت�شر
الفريو�س على �صورة فريو�س �سار�س ( ،)SARSثم
ك���ان ل��ه ان��ت�����ش��ار اخ���ر يف ع���ام  2012وذل���ك م��ن خ�لال
ما ع��رف مبتالزمة ال�شرق الو�سط (،)MERS-cov
وها نحن االن مع ق�صة جديدة لهذا الفريو�س ولكن على
�صورة جائحة عاملية (!)pandemic
ميكن تلخي�ص ف�يرو���س (ك��ورون��ا) ،وال���ذي مت عزله من
طائر اخلفا�ش ( ،)Batانه ونتيجة للعديد من التحورات
اجلينية ( ،)mutationمكنت الفريو�س من االنتقال
اىل و�سط جديد ( .)reservoirمثال يف متالزمة ال�شرق
الو�سط ( )Mers-Covك��ان الو�سط اجل��دي��د الإب��ل،
�أي�ضا ،ونتيجة حتورات جينية �أخرى ،ا�ستطاع االنتقال
اىل االن�����س��ان .ام��ا ال��ف�يرو���س اجل��دي��د (،)covid-19
ت�شري الدرا�سات ان الو�سط اجلديد للفريو�س هو نوع
من الثدييات املعروفة ب�آكل النمل ( ،)pangolinومنه
مت انتقاله اىل االن�سان� .أ�شارت الدرا�سات املخربية ،ان
ف�يرو���س ك��ورون��ا كبري احل��ج��م م��ق��ارن��ة م��ع الفريو�سات
الأخ��رى وال�سبب يف ذلك يعود اىل جزيئات الربوتينات
التي مت عزلها من �سطح الفريو�س (وعددها �أربع) والتي
بد�أت التجارب املخربية عليها يف ا�ستخدامها كمحفزات
للجهاز املناعي (ل��ق��اح)� .أ���ش��ارت ال��درا���س��ات اي�ضا ،ان
الق�ضاء على هذا الفريو�س يكون ممكنا وذلك با�ستخدام
�سائل ال�صابون ال��ع��ادي وذل��ك لك�سر ال��رواب��ط الدهنية
املحيطة باجلينوم الفريو�سي .كما يرتبط ن�شاط الفريو�س
ب��االرت��ف��اع يف درج���ات احل���رارة (مثله مثل الفريو�سات
االخرى)!
انت�شار الفريو�س كجائحة �أ�صبح امر ًا حمري ًا! كيف؟ ملاذا
بهذه ال�سرعة؟ ماهي الأ�سباب يف حتوله من وب��اء اىل
جائحة؟ طبع ًا� ،أ�سئلة عديدة قد حتتاج اىل ممثل عاملي مثل
توم كرو�س (بطل فيلم املهمة امل�ستحيلة) او ممثل بارع
مثل ت��وم هانك�س (بطل فيلم اجلحيم) لإعطاء االجابة!
م�ستقب ًال ،قد جتيب عن تلك الت�سا�ؤالت الربامج الوثائقية!
ولكن ،يكون ال�س�ؤال الأهم هو :كيف تزول هذه اجلائحة
ومتى؟ طبع ًا ،الكل ينتظر حالة اله�ضبة ( )plateauوهو
ما يعرف بحالة اال�ستقرار يف ارقام الإ�صابات والوفيات.
وللو�صل اىل ه��ذا اال�ستقرار (ال توجد ارق��ام جديدة)،
يجب ابطاء ن�شاط الفريو�س و�إيقافه (قمعه) ،ويكون ذلك،
اما بطريقة العزل املنزيل (لأف��راد املجتمع) او اللقاحات
(مازالت يف طور التجارب).
باخت�صار ،نعم ،ال يخفى على اجلميع ما قامت به دولتنا
الغالية (رعاها الله) من �إج���راءات اح�ترازي��ة تهدف اىل
حماية �صحة املواطن واملقيم يف املجتمع ال�سعودي ،وذلك
للحد من انت�شار العدوى يف املجتمع ال�سعودي� .أف�ضل
طرق احلماية من العدوى (ب���إذن الله) يكون يف تطبيق
العزل املنزيل وعدم امل�صافحة باليد .ر�سالتي لكل من يقر�أ
مقايل هذا ،رجاء (خليك يف البيت).

ا�ست�شاري العدوى واملناعة
م�ست�شفى مدينة احلجاج باملدينة املنورة.

ال�صحية لدى اجلميع .
وجندت كل ال���وزارات املعنية يف تعاون م�شرتك فيما
بينها كل �إمكانياتها الب�شرية والفنية ور�أي��ن��ا الوطن
ب���أ���س��ره يف م�شهد وط��ن��ي م�����ش��رف يعك�س توجيهات
حكومتنا الر�شيدة الرامية اىل �سالمة اجلميع وتوفري
كل الإمكانيات �أمامهم يف كل الأوقات واخلدمات.
هذا امل�شهد يعك�س تكاتف اجلميع والذي يجب �أن يكون
حا�ضرا يف �إدارة ه��ذه االزم��ة و�أن نكون �صف ًا واح��د ًا
خلف ل��واء القيادة لتجاوز ه��ذه املحنة ،والتي �أمتنى
�أن ت��زول قريبا مب�شيئة الله و�أن يرفع الله الب�أ�س عن
امتنا الإ�سالمية والب�شرية جمعاء هذا الوباء و�أن ينزل
علينا رحماته �أن��ه ويل ذلك والقادر عليه .و�أخ�ير ًا كما
كنت �أمتنى �أن ت�أخذ البنوك ال�سعودية و�شركة الكهرباء
مبادرة وطنية يف هذه الأزمة لإ�سعاد مواطنيها من خالل
ت�أجيل ا�سرتداد القرو�ض �سواء العقارية �أو ال�شخ�صية
ملدة �شهرين واي�ضا على �شركة الكهرباء تخفي�ض فواتري
الكهرباء لهذه الفرتة الع�صيبة على كل مواطن وقاطن
على هذه الأر�ض".حفظ الله بلدنا وحكومتنا
و�شعبنا من كل مكروة".
Loay.altayar@nco.sa

المواد واألسعار وانحسار كورونا
م���اج���د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه الق�صبي
ي��واك��ب – �أح��ي��ان�� ًا – ك��ل �أزم��ة
على وف��رة امل��خ��زون التمويني
عاملية تعم دول ال��ع��امل ،ك�أزمة
ال��غ��ذائ��ي ،واملنتجات يف �إط��ار
(فريو�س كورونا اجلديد) وما
ج���ه���ود ال��������وزارة يف م��راق��ب��ة
مياثلها من الأزم��ات التي مرت
الأ���س��واق التجارية ،والتحقق
بالعامل �سابق ًا ،يواكبها �أزم��ات
من الوفرة ،وا�ستقرار الأ�سعار،
يف �شتى ���ش���ؤون احل��ي��اة ،منها
وا�ستمرارية �سالل الإمداد وقال
ا�ستغالل رفع الأ�سعار وامل��واد
�أثناء جولته (�سن�ضرب بي ٍد من
التموينية تارة ..واالدعاء بعدم
حديد ،ونعاقب ب�شدة ،كل من
وفرتها تارة �أخرى؟
يخالف �أو ي�ستغل هذا الظرف
والدولة – �أيدها الله وحماها
يف ال��ت�لاع��ب �أو ال��ت��ـ���أث�ير على
م��ن ك��ل ���س��وءٍ وم��ك��روه – منذ
علي خ�ضران القرين
الأ�سعار).
ظ���ه���ور (ف��ي�رو�����س ك����ورون����ا)
خامتة :ونتيجة حلر�ص الدولة
واجهته باجلهود اال�ستباقية
وجهودها املبذولة يف مواجهة
واالح�ت�رازي���ة املكثفة ،حر�ص ًا
هذا الوباء اخلطري ،فقد ظهرت
م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ح��ة امل��واط��ن�ين
و�سالمتهم من تف�شي هذا الوباء اخلطري بني �أفراد املجتمع ،ب��وادر ع��دم تف�شيه وق��رب انح�ساره ببالدنا بف�ضل الله ثم
�إ�ضافة �إىل مراقبة �أ�سعار امل��واد الغذائية والتموينية التي باجلهود االحرتازية واال�ستباقية واملتابعة اجل��ادة �إ�ضافة
قد تواكب ع��ادة مثل ه��ذه الأزم���ة ،وق��د �أثبتت ه��ذه اجلهود �إىل ا�ستقرار الأ�سعار ،ووف��رة امل��واد الغذائية والتموينية
بحمد الله فاعليتها وجناحها ،على كافة الأ�صعدة [توعية ..على م�ستوى �أ�سواق البالد بال�شكل املطمئن واملريح.
حمى الله بالدنا من هذا الوباء اخلطري ،و�أدام عليها نعمة
وتنظيم ًا ..و�سالمة ..ورقابة].
وحتى ال ت�ستغل مثل هذه الأزم��ة يف الت�أثري على الأ�سعار ال�صحة واال�ستقرار �إنه �سميع جميب.
التموينية ،التي ت�ستغل من بع�ض اجلهات الت�سويقية تارة والله املوفق
Ali.kodran7007@gmail.com
بالرفع و�أخرى بعدم الوفرة؟ يف مثل هذه الأزمات؟
فقد وقف معايل وزير التجارة وزير الإعالم املكلف الدكتور

تجنب الخالفات الزوجية في ظل كورونا
ال��ف��ت��اك ،و�أي�����ض�� ًا م��راع��اة �أن
ي�����ش��ه��د ال����ع����امل ح����ال����ة م��ن
ل���ل���زوج روت��ي�ن ع��م��ل ي��وم��ي
الرتقب والقلق ب�سبب تف�شي
ل��ي�����س م���ن ال�����س��ه��ل ت��غ��ي�يره
ف��اي��رو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د،
ول��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ي ال��زوج��ة
ويف ظل املخاوف من الأزمة
�أن تتعامل بذكاء وحكمه مع
ت��ت��ج��ه احل���ك���وم���ات ل��ف��ر���ض
الرجل وع��دم حماولة فر�ض
ح��ظ��ر ال��ت��ج��م��ع��ات ،و�إل�����زام
روت�ين املنزل عليه ومراعاة
املواطنني الإق��ام��ة مبنازلهم
ح��ال��ت��ه ال��ن��ف�����س��ي��ة ،و�إب���ع���اد
خ�شية تف�شي امل��ر���ض ،ومع
الطاقة ال�سلبية عنه و�إدارة
ق�ضاء الأزواج وق��ت�� ًا كبري ًا
نيفني عبا�س
لغة حوار بني الزوجني �أكرث
يف امل��ن��زل بالت�أكيد �ستمتد
�إيجابية.
اخلالفات لتدب بني الزوجني
الأمر ال يقت�صر علي الزوجة
ب�سبب ب��ح��ث ك��ل ط���رف عن
فح�سب ،فالرجل �أي�ض ًا كما له عليه بع�ض الواجبات التي
طريقه متكنه من ال�سيطرة علي الطرف الآخر.
يعي الطرفان �أن زي��ادة اجل��دل �ستفتح الباب يجب اتباعها للحفاظ علي ا�ستقرار املنزل وجتنب اخلالفات
وهنا يجب �أن ّ
للخالفات الزوجية ،وم��ن الأف�ضل اعتماد لغة ح��وار هادئة ال��زوج��ي��ة يف تلك ال��ف�ترة ،منها ع��دم التدخل يف ك��ل كبرية
بعيد ًا عن الت�شبث بالأراء واخلو�ض يف جدال طويل يو�صل و�صغرية داخل املنزل فاملر�أة �أكرث حكمه من الرجل يف �إدارة
لطريق م�����س��دود ،فالرجل بطبعه يع�شق ال�سيطرة وامل���ر�أة ���ش���ؤون املنزل لأنها تعتمد �إ�سلوب تدبري للمنزل منذ عدة
بدورها جتد �أنها �صاحبة احل��ق يف ال�سيطرة داخ��ل املنزل �سنوات ،كذلك عدم املبالغة يف ردة الفعل �أو �إفتعال امل�شاكل
بو�صفها الأم وامل�س�ؤولة عن املنزل من الداخل ،ومن هنا ُتخلق ب��دون �سبب ،و�إت��ب��اع �إ�سلوب ح��وار ه��ادئ ميَكن الرجل من
الفجوة التي �ستفتح �أبواب امل�شاكل واخلالفات التي ميكن �أن التحدث عن ما يزعجه �أو يدور بباله وميكن �أن يعكر �صفو
يعي �أن للأطفال احلق يف الرعاية
ت�صل للطالق.
منزلهم .وعلى كل طرف �أن ّ
على الزوجة التحلي بال�صرب وعدم تكرار الأ�سئلة �أو الطلبات والإحتواء ،فالنزاعات امل�ستمرة داخل املنزل �أول من يح�صدها
وم��راع��اة �أن ال��زوج يف تلك الأي��ام يعي�ش حالة من ال�ضغط ب�شكل �سلبي الأبناء ،لأن الطفل يت�أثر باخلالفات بني الأبوين
النف�سي ب�سبب جلو�سه لفرتات طويلة يف املنزل وهي عادة ال و�سينعك�س ذلك علي �صحته النف�سية وتفوقه الدرا�سي ويفقده
يحبها الرجال بوجه عام ،لكنهم يف ظل املخاوف من تلك الأزمة ال�شعور باال�ستقرار والأمان فيما بعد.
Nevenabbas@gmail.com
م�ضطرين للخ�ضوع ل�سبل احلماية املفرو�ضة من ذلك املر�ض

كلنا مسؤولون
د .تهاين �سعيد احل�ضرمي
تزييف احلقائق وتهويل الأم���ور  ،ال�تروي��ج للإ�شاعات ،
وبث ال�صور والفيديوهات  ،والتباهي باملقاطع واال�ستهتار
باملجهودات ،واال�ستهزاء بالإمكانيات من باب ال�شهرة �أو
خمالفة التعليمات ،ك��ل تلك الت�صرفات يرتكبها احلمقى
احلاقدون على بالدنا فال تكن �أن��ت من يحقق مرادهم يف
النيل من وطننا.
�إن الت�صدي له�ؤالء التافهني اجلهالء واج��ب وطني يحتم
علينا ال��وق��وف درع��� ًا واق��ي�� ًا ح��ف��اظ�� ًا على جمتمعنا حيث
االلتزام بالبقاء يف املنزل وتنفيذ التوجيهات مبنع التجول
اجلزئي ال يعني املكوث على الهواتف النقالة ون�شر الأخبار
دون ال��ت���أك��د م��ن م�صادرها وتناقل الأح����داث دون العلم
ب�صحتها  ،وتوزيع ع�شرات الر�سائل ال�سلبية دون الوثوق
يف مواقع انت�شارها  ،فال تكن �سبب ًا يف هزمية متا�سكنا وال
ري
تكن �سبب ًا يف بث اخلوف والهلع يف نفو�سنا فالوقاية خ ٌ
من العالج.
تهذيب النف�س وحمايتها من اخلو�ض يف هكذا م�ستنقعات
�أك�بر دليل على الوعي حيث �أن اجتماع العقل والتفكري
والتخطيط يعطينا �شك ًال هند�سيا دقيق الت�صميم (مثلث
مت�ساوي الأ�ضالع ) يقودنا �إىل بناء �سليم يختلف عن غريه

يف الأخالق النبيلة والقيم ال�سوية والآداب الإ�سالمية.
و�سائل التوا�صل االجتماعية �أح��د �أه��م الأدوات التي ال
ميكننا اال�ستغناء عنها يف ذات الوقت هي م�صدر �أ�سا�سي
يف ال�تروي��ج ل�ل�إ���ش��اع��ات ف��احل��ذر ب����أن ت��ك��ون �أن���ت و�سيلة
الخرتاق ن�سيج املجتمع  ،وال تكن �أنت من ت�سيء �إىل �صورة
احلياة الكرمية التي ينعم بها املواطن يف وطننا احلبيب
ال��وع��ي ث��م ال��وع��ي كونه و�سيلة للتفكري بعيدة امل��دى من
�أجل عمل تغيري معني يهدف �إىل االلتزام بو�ضع اخلطوات
التنفيذية للم�ستقبل ب���إذن الله تعاىل ،فهو مبثابة مهارة
ا�سرتاتيجية ميكن تعلمها والت�أكيد عليها باملمار�سة الفعلية
التي تخدم الأهداف املجتمعية.
التمتع بالعقل اال�سرتاتيجي ال�سليم يتواكب مع التغيري،
وينتقل �سريعا من امل�شكلة �إىل و�صف بدائل احللول املتاحة
لها دون جعل العوائق وال�صعوبات �أدوات للف�شل ال�سريع.
ليبلغ البنيان متامه بالعلم واملعرفة والإجن���ازات حيث
النه�ضة والتنمية امل�ستدامة �أو كما نقول دائما (ان البنيان
لن يبلغ متامه �إذا كنت تبنيه وغريك يهدم )
#كلنا -م�س�ؤول
tsfhsa@yahoo.com

سمع ًا وطاعة
نقولها �سمعا وط��اع��ة ،بكل ج�لاء ل��ويل الأم��ر دائما و�أب��دا،
وال�سيما يف مثل هذه الظروف اال�ستثنائية ،التي منر بها
كغرينا من املجتمعات العاملية ،فمن �أوج��ب الواجبات �أن
نكون جميعا مع توجهات قيادة ب�لادن��ا ،لكوننا نثق بهذه
القيادة يف كل ما ت�صبو �إليه ،حفاظا على �سالمة مواطنيها،
واالبتعاد بهم عن مكامن اخلطر ،ولي�س بغريب ما يعي�شه
املجتمع ال�سعودي ،يف هذه الأي��ام الع�صيبة ،ولأننا ندرك
حجم امل�س�ؤولية ،التي يجب �أن تت�ضافر جهودنا ،مع كافة
قطاعات الدولة ،والأهداف ال�سامية التي ترنو �إليها ،حفاظا
على �سالمة اجلميع.
ومن الطبيعي �أنها
جت��رب��ة مل نعهدها
من قبل ،حتى و�إن
كُ���� َّن����ا ن��ت��ق��ا���س��م م��ع
�أ���ش��ق��اء ل��ن��ا ،بع�ض
هذه الظروف التي
م������ ّرت ب���ه���م ،ح��ي��ث
كُ����� َّن�����ا م���ع���ه���م ق��ل��ب��ا
وق��ال��ب��ا ،ن�شاركهم
مب�����ش��اع��رن��ا ون��ق��دم
لهم ،الدعم املعنوي
حممد حامد اجلحديل
وامل����ادي ،وه��ي من
�أه��م الوقفات التي
ي�سجلها ال��ت��اري��خ،
لل�سيا�سة التي تنتهجها اململكة ،مع الأ�شقاء بدون م ّنة ،و�إمنا
كواجب اقت�ضته مبادئ و�أخالقيات قيادة اململكة ،التي كانت
تقف بكل �إمكانياتها جنبا �إىل جنب ،لتلك الظروف والكوارث
الطبيعية ،و�آث��ار احل��روب والأزم���ات ،ولي�س هذا من قبيل
اال�ستعرا�ض ،و�إمنا للتذكري مبا تنعم به بالدنا �أدام الله علينا
نعمة الأمن والأمان.
وكما للأ�شقاء هذا االهتمام ،ف�إن للمواطن واملقيم على �أر�ض
اململكة ،ما ت�شهده ال�ساحة املحلية الآن ،من جهود و�أعمال
جليلة تتحدث عن نف�سها ،يتمتع بها اجلميع بال تفرقة ،مقابل
االلتزام بالنظام وامل�ستجدات ،التي متر بها اململكة ،كغريها
من دول العام يف مواجهة ( ك��ورون��ا) ،وم��ع ه��ول الفاجعة
و�آثارها النف�سية واالجتماعية� ،إ َّال �إننا بخري واحلمد لله ،بل
نحن الأف�ضل وب�شهادة دول ومنظمات �صحية عاملية ،تدرك
جهود اململكة وقيام �أجهزتها كاملة ،الأمر الذي خفف الكثري
من تلك الآثار ،والتقارير الر�سمية اليومية ت�ؤكد �أننا جتاوزنا
الكثري ،مما قد يحدث يف دول �أخرى.
ول�سنا ببعيدين عن ن�شرات الأخبار العاملية ،ومدى الأ�ضرار
التي حلقت بتلك ال��دول ،وهو �أمر يدعو للمزيد من احلذر،
والتقيد بجميع التعليمات الأمنية والإدارية ،والتي تن�صب
جميعها م��ن �أج��ل ال�سالمة ،و�أن يجنبنا الله ع��واق��ب هذا
الوباء ،ونتذكر ما يح�صده على مدار ال�ساعة يف دول عديدة
من �آالف الأرواح ،وهذا الأمر ي�ستفزنا بت�سا�ؤالت عديدة ،ما
مدى التزام الأ�سرة واملجتمع لدينا ،بالتعليمات حفاظا على
�سالمتنا.
كنت يف حديث �صباح اليوم ،مع �أحد امل�ست�شارين يف جمال
التوعية ،م��ن خ�لال م��رك��زه التوعوي يف مدينة الريا�ض،
ق��دم فيه ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات امل��ج��ان��ي��ة ،ف���أ���ش��رت �إل��ي��ه �أن
يتناول يف براجمه ،بع�ض الإر���ش��ادات خ�صو�صا ما يتعلق
ب�سيدات املجتمع ،فهن �إىل جانب �أرباب الأ�سر ،ميثلون نقلة
ح�ضارية يف بث روح االنتماء ،وال�سيما �أن ما تعي�شه الأ�سرة
ال�سعودية ،م��ن ثقافة وم�شاركة وجدانية م��ع بقية �أف��راد
املجتمعُ ،يعد من �أهم املكا�سب ،التي جن�سد من خاللها ،معنى
ال�سمع والطاعة لوالة الأمر.

فكر وقلم

سياسة الحذف
�صاحلة ال�شيخي

عندما تت�ضخم الأ�شياء من حولنا – �أي ًا كانت ماهيتها –
ن�شعر بالعجز عن تلقي وا�ستيعاب املزيد بل وقد نتعر�ض
�إىل االنفجار يف حلظة ما �أحيان ًا  ،مما يجعلنا يف حاجة
م�آ�سة �إىل ت��دارك الفو�ضى وحماولة �إيجاد احللول ؛ �إما
بتجاهل ال�شعور �أو برتك م�سافة كافية بيننا وبني الآخرين.
�إن �أرواح��ن��ا وعقولنا تتعر�ض �إىل �ضغوطات و�سلبيات
كثرية من �أحداث قد جرت لنا  ،ومن �أ�شخا�ص قريبني منا
؛ �إىل الدرجة التي ت�ؤدي بنا �إىل انعدام الرتكيز يف اتخاذ
القرارات بل ورمبا �إىل االكتئاب املو�صل �إىل العزلة ؛ وما
�أ�سو�أ ذلك ال�شعور !
هُ ناك ب�شر جمبولون على نفث �سمومهم ال�سلبية يف العقول
ل�سبب �أو لآخر ؛ فتجدهم محُ ِبطني للآخرين دائم ًا فالنجاح
بالن�سبة لهم �ضرب من اخليال وال�سعي �إليه �أم��ر مكروه
وغري ممكن !  ،والكارثة �أنهم ال يفرتون من تردديهم ملا هم
مقتنعني به ؛ وقد يت�أثر البع�ض بهم من دون �أي يعوا ذلك .
وهنا يجب �أن نقف ؛ لن�صفي �أرواح��ن��ا و�أذهاننا و ُنفعل
�سيا�سة احل��ذف لكل ما ُيكدر �صفو حياتنا ويحب�س عنا
الهواء النقي  ،لنعي�ش ببال خالٍ من �شوائب اجلانب ال�سيء
من ما�ضينا ؛ الذي ال تغيب عنه املواقف احلزينة وم�شاعر
الفقد ورمبا اخليانة واخلذالن من �أقرب النا�س �إلينا.
يجب �أال تكون تلك املواقف عائق ًا لنا نحو م�ستقبلنا ؛ و�أما
�أولئك املقربون منا  ،فال مانع من �أن نحذف �آراءهم املُحبطة
ون�صم �آذاننا عما يقولون من �أحاديث �سلبية ؛ دون �أن
ُ ،
جنرح م�شاعرهم �أو ن�ضحي بعالقتنا بهم  ،وطريقة احلذف
لكل ما هو �سلبي ؛ هي الأن�سب لكي ننعم ب�صحة �أرواحنا
و�أج�سادنا ون�سري نحو النجاح باطمئنان.
szs.ksa73@gmail.com
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فجر الصحافة السعودية

خادم الحرمين الشريفين يرأس قمة العشرين اليوم

السعودية توحد العالم في مواجهة الجائحة
تقدير دولي لجهود المملكة ودورها القيادي في إدارة األزمة
جدة  -البالد

برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -حفظه
الله  -يعقد قادة دول "الع�شرين" اليوم
اخل�م�ي����س �أع��م��ال قمتهم االف�ترا��ض�ي��ة
التي دع��ت �إليها اململكة ملناق�شة جهود
مكافحة فريو�س كورونا ،و�سبل مواجهة
حتديات االقت�صاد العاملي الراهنة.
و�سبقت القمة م�شاورات خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
و� �س �م��و ويل ال �ع �ه��د الأم�ي��ر حم �م��د بن
�سلمان  -حفظهما الله  -مع قادة الدول
لتن�سيق امل��واق��ف ح��ول ج��دول الأعمال
املتعلق مب��واج�ه��ة الأزم� ��ة وت��أث�يرات�ه��ا
االقت�صادية والإن�سانية  ،وما �ستتخذه
دول املجموعة م��ع املنظمات الدولية
املعنية من ق��رارات ومبادرات و�سيا�سة
م�شرتكة حيال ذلك.
وبح�سب بيان رئا�سة اململكة العربية
ال�سعودية للمجموعة� ،ستناق�ش القمة
�سبل امل�ضي ق��دم��ا يف تن�سيق اجلهود
العاملية ملكافحة جائحة كورونا واحلد
من ت�أثريها الإن�ساين واالقت�صادي.
و�سي�شارك �أع�ضاء جمموعة الع�شرين
قادة الدول املدعوة والتي ت�ضم �إ�سبانيا
والأردن و� �س �ن �غ��اف��ورة و� �س��وي �� �س��را
االحت��ادي��ة ،كما �سي�شارك من املنظمات
ال ��دول� �ي ��ة م �ن �ظ �م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة،
و� �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويل ،وجمموعة
البنك الدويل ،والأمم املتحدة ،ومنظمة
الأغذية وال��زراع��ة ،وجمل�س اال�ستقرار
املايل ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،ومنظمة
التجارة العاملية  ،و�أم�س �أعلن الكرملني
�أن الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير بوتني
�سي�شارك يف القمة الطارئة تلبية لدعوة
اململكة.
ك �م��ا � �س �ت �م �ث��ل امل �ن �ظ �م��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة

جمهورية فيتنام اال�شرتاكية ب�صفتها
رئي�سا لرابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا،
وج�م�ه��وري��ة ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ب�صفتها
رئ �ي �� �س��ا ل�ل�احت ��اد الأف ��ري� �ق ��ي ،ودول���ة
الإم�� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب�صفتها
رئي�سا ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية ،وجمهورية روان��دا ب�صفتها
رئ �ي �� �س��ا ل �ل �� �ش��راك��ة اجل ��دي ��دة لتنمية
�أفريقيا .وي�أتي هذا الإجراء ا�ست�شعارا
م��ن امل�م�ل�ك��ة لأه �م �ي��ة ت�ك�ث�ي��ف اجل �ه��ود
ال��دول �ي��ة امل �ب��ذول��ة مل�ك��اف�ح��ة ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد ،ويف �ضوء رئا�ستها
جمموعة الع�شرين هذا العام .و�ستعمل
"جمموعة الع�شرين" م��ع املنظمات
ال��دول�ي��ة بكل ال�ط��رق ال�لازم��ة لتخفيف
�آث��ار ه��ذا ال��وب��اء .و�سيعمل القادة على
و�ضع ال�سيا�سات وال �ق��رارات التي من
�ش�أنها التخفيف من �آثار اجلائحة على
ال�شعوب واالقت�صاد العاملي.

منصة لدعم االستزراع
السمكي إلكتروني ًا
الريا�ض  -البالد

�أطلقت وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة ،خدمة
دعم اال�ستزراع ال�سمكي عرب من�صة "زراعي"
الإلكرتونية بهدف املحافظة على الرثوة ال�سمكية
وتطويرها وحمايتها و�ضمان ا�ستثمارها.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن اخلدمة اجلديدة ،تتيح
ل�شركات اال�ستزراع املائي يف املياه البحرية،
�إدخال البيانات �إلكرتوني ًا ،للح�صول على الدعم
املايل امل�ستحق �ضمن برنامج الإعانات الزراعية.
و�أك ��دت �أن برنامج ال��دع��م ي�سهم يف ا�ستقرار
الإمدادات الغذائية ،واال�ستهالك ال�صحي والآمن
للغذاء ،و�ضمان �سهولة احل�صول على الغذاء،
وحتقيق الأم��ن الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل توفري
فر�ص عمل جديدة ،واال�ستغالل الأمثل للموارد
الطبيعية ،بهدف النهو�ض بقطاع اال�ستزراع
املائي يف اململكة.
ويعمل الربنامج الوطني لتطوير قطاع الرثوة
ال�سمكية يف اململكة ال��ذي ت�شرف عليه وزارة
البيئة واملياه والزراعة ،على حتقيق اال�ستفادة
املثلى من امل��وارد الطبيعية للمملكة يف جمال
الرثوة ال�سمكية ،ودعم قطاع اال�ستزراع املائي
ل��زي��ادة �إ�سهامه يف �إج �م��ايل ال�ن��اجت الوطني،
وكذلك
حتقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ،وتغطية احتياجات
اململكة من الأغذية البحرية� ،إ�ضافة �إىل تنويع
م�صادر الدخل ودعم االقت�صاد.
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و�سبق �أعمال القمة اجتماع افرتا�ضي
لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية
لـ"جمموعة الع�شرين" ،وكبار م�س�ؤويل
ال�صحة والتجارة واخلارجية ،لتحديد
املتطلبات و�إجراءات اال�ستجابة الالزمة

مشاركة القادة
والدول المدعوة

مشاركة المنظمات
الدولية واإلقليمية

3

�إدارة ناجحة وقرارات ا�ستباقية

 ،وات�ف�ق��وا على م��راق�ب��ة وب ��اء فريو�س
ك��ورون��ا ع��ن كثب مب��ا ي�شمل ت��أث�يرات��ه
على الأ� �س��واق والأو� �ض��اع االقت�صادية
 ،والإع��داد لقمة القادة التخاذ قراراتهم
اليوم اخلمي�س برئا�سة اململكة.
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وات �خ��ذت اململكة ع ��ددا م��ن ال �ق��رارات
والإج � ��راءات االح�ترازي��ة ال�ت��ي ت�ؤكد
جناحها يف �إدارة الأزم��ة ،و�أ�شادت بها
منظمة ال�صحة العاملية  ،كما �أطلقت
ع��دة م �ب��ادرات اقت�صادية بقيمة 120
مليار ريال للتخفيف من �آثار وتداعيات
اجل��ائ�ح��ة  ،وت��وا��ص��ل اململكة تطبيق
امل��زي��د م��ن الإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة ،
والتي ت�ؤكد �أن �صحة الإن�سان و�سالمته
هي الأولوية الأوىل لدى خادم احلرمني
ال�شريفني  -حفظه ال�ل��ه  -واهتمامه
البالغ بحماية املواطنني واملقيمني يف
اململكة.
وع �ك �� �س��ت ال� � �ق � ��رارات واالج� � � ��راءات
اال�ستباقية ح��زم حكومة اململكة وعدم
ت�ساهلها يف اتخاذ كل ما يلزم الحتواء
الظروف اال�ستثنائية احلالية والتخفيف

مواجهة تحديات
االقتصاد العالمي

5

توحيد الجهود
لمحاصرة الجائحة

الداخلية أكدت أن جميع الطرق المؤدية للمناطق مراقبة

نقاط ضبط أمني لمنع الدخول والخروج
من الرياض ومكة والمدينة

4

قرارات مباشرة إلدارة
ومعالجة األزمة

من �آثارها ،واحلزم يف التطبيق خا�صة
مايتعلق مبنع التجول وتعليق االنتقال
بني املناطق وامل��دن الكربى  ،والت�أكيد
على �ضرورة ا�ستمرار تعاون املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين وال�ت�ق�ي��د ال �ت��ام مب��ا ت�صدره
اجل �ه��ات املخت�صة م��ن اج� ��راءات حتى
تعرب ال��دول��ة واملجتمع ب�سالم م��ن هذا
الظرف الطارئ.

ترحيب وتقدير وا�سع

وفيما رحبت دول املجموعة على مدى
الأي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة ب��اجل �ه��ود ال�سعودية
لتن�سيق وتوحيد مواقف دول املجموعة
يف مواجهة الأزم ��ة ب �ق��رارات جماعية
م�ؤثرة � ،أ�شاد رئي�س الربملان العربي
ال�سلمي بدعوة
الدكتور م�شعل بن فهم ُّ
اململكة العربية ال�سعودية بعقد القمة
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة االف�ترا� �ض �ي��ة ملجموعة
دول الع�شرين اليوم اخلمي�س ملواجهة
انت�شار "فريو�س" ك��ورون��ا املُ�ستجد،
ا�ست�شعا ًرا منها ب�أهمية توحيد اجلهود
الدولية املبذولة ملكافحة هذا الفريو�س
ال��ذي يجتاح ال �ع��امل ،وتخفيف �آث��اره
الإن�سانية واالقت�صادية واالجتماعية
ع �ل��ى ال � ��دول وال�����ش��ع��وب ،وان �ط�لا ًق��ا
م��ن حر�صها وعنايتها ب��أم��ن و�سالمة
وا�ستقرار دول و�شعوب العامل .وث ّمن
ال�سلمي عال ًيا يف بيان ل��ه الإج��راءات
ُّ
ال��وق��ائ�ي��ة اال�ستباقية ال���ص��ارم��ة التي
ات �خ��ذت �ه��ا امل �م �ل �ك��ة ب���ش�ك��ل ت���ص��اع��دي
وتطبيقها �أع �ل��ى امل�ع��اي�ير االح�ترازي��ة
ب�شكل فوري ومبكر ملنع انت�شار فريو�س
"كورونا" .
و�ست�ستمر رئا�سة ال�سعودية ملجموعة
الع�شرين يف دع��م وتن�سيق اجل�ه��ود
ال��دول �ي��ة مل��واج �ه��ة �آث� ��ار ال ��وب ��اء على
امل�ستويني الإن �� �س��اين واالق�ت���ص��ادي ،
وت�أكيد احل�شد ال��دويل لإدارة الأزم��ة
ومعاجلتها.

خدمات لريادة
األعمال عن بعد

الريا�ض -البالد

�أو�ضحت وزارة الداخلية تفا�صيل
ق����رار م��ن��ع ال���دخ���ول واخل�����روج من
مدن الريا�ض ،مكة املكرمة ،واملدينة
امل��ن��ورة ،ال��ذي واف��ق خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن عبد
العزيز على ات��خ��اذه �ضمن جمموعة
من الإج��راءات االحرتازية الإ�ضافية
ملنع انت�شار فريو�س كورونا اجلديد
(كوفيد.)19-
وقال املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة
امل��ق��دم ط�ل�ال ال�����ش��ل��ه��وب يف م��ؤمت��ر
�صحفي بالريا�ض م�ساء �أم�����س �إن��ه
يمُ نع �سلوك جميع الطرق امل�ؤدية �إىل
جميع مناطق اململكة الثالث ع�شرة،
مب��ا فيها ال��ط��رق الرئي�سة والفرعية
والزراعية والربية ،م�ؤكد ًا �أن جميع
ه���ذه ال��ط��رق �ستكون حت��ت مراقبة
رجال الأمن على مدار ال�ساعة.
و�أ���ض��اف �أن منع الدخول واخل��روج
م���ن ال��ري��ا���ض ���س��ي��ك��ون م���ن امل��واق��ع
الآت��ي��ة:ن��ق��ط��ة ال�ضبط الأم��ن��ي على
طريق الق�صيم ونقطة ال�ضبط الأمني
يف حمافظة �صلبوخ (مركز �سلطانة)
ونقطة ال�ضبط الأمني يف ِ
(�سعد) على
الطريق ال�سريع بني منطقتي الريا�ض
وال�����ش��رق��ي��ة ون��ق��ط��ة ال�ضبط الأم��ن��ي
يف (ال��ق��د ّي��ة) ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ري��ا���ض
 -ال��ط��ائ��ف ال�سريع ونقطة ال�ضبط

الريا�ض  -البالد

الأم��ن��ي يف (دي���راب) ونقطة ال�ضبط
الأم��ن��ي ع��ل��ى ط��ري��ق اخل���رج ونقطة
�ضبط �أم��ن��ي م�ستحدثة على طريق
اخلرج القدمي
كما �أن منع ال��دخ��ول واخل���روج من
مكة املكرمة عند املواقع التالية:نقطة
ت��ف��ت��ي�����ش ال�����ش��م��ي�����س��ي ب��ط��ري��ق ج��دة
ال�سريع والقدمي -نقطة تفتي�ش مركز
�سبوحة ال�سيل -نقطة تفتي�ش الك ّر
نقطة تفتي�ش الكعكية -نقطة تفتي�شالنوارية -الطرق الفرعية الداخلة �إىل
مكة.
و�أو����ض���ح امل��ق��دم ال�شلهوب �أن منع
الدخول واخلروج من املدينة املنورة
ع��ن��د امل��واق��ع التالية:نقطة تفتي�ش
طريق مكة "الهجرة"-

نقطة تفتي�ش طريق ينبع "الفري�ش"
نقطة تفتي�ش طريق تبوك "احلفرية"نقطة تفتي�ش طريق الق�صيم ال�سريع"احلار" ونقطة تفتي�ش طريق املدينة
الق�صيم القدمي.
علما ب�أن مواقع ال�ضبط الأمني �أعاله
هي لإي�ضاح حدود املنع.
و�أك����د امل�����ص��در �أن ا���س��ت��م��رار ت��ع��اون
جميع املواطنني واملقيمني يف تنفيذ
الإج����راءات االح�ترازي��ة� ،سيكون له
�أب��ل��غ الأث����ر يف �إجن����اح الإج�����راءات
امل��ت��خ��ذة ،ومت��ك�ين اجل��ه��ات ال�صحية
املخت�صة من تقدمي الرعاية الطبية
الأف�������ض���ل ،مل��ن��ع ان��ت�����ش��ار ال��ف�يرو���س
وال��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ه��� ،ض��م��ا ًن��ا ل�سالمة
اجلميع.

يقدم �صندوق تنمية املوارد الب�شرية "هدف" ،جمموعة من
اخلدمات واحللول املبتكرة عن بُعد لدعم ري��ادة الأعمال
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة الراغبة يف التو�سع من
خالل برنامج "ت�سعة �أع�شار" وذل��ك يف �ضوء الإج��راءات
واالحرتازات احلكومية ملواجهة تداعيات فريو�س كورونا .
ويف ه��ذا ال�سياق دع��ا "هدف" رواد الأع �م��ال و�أ�صحاب
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة� ،إىل زيارة وت�صفح خدمات
من�صة ت�سعة �أع�شار الإلكرتونية ،لال�ستفادة منها يف دعم
منو من�ش�آتهم وتو�سيع �أعمالها .وتوفر بوابة ت�سعة �أع�شار،
املن�صات الإلكرتونية التالية( :فر�صة ،جتار� ،إم��داد ،بحر،
َك َنف ،زاد� ،أط��وار� ،أب��واب) ،بهدف تغيري ثقافة العمل لدى
الأف��راد واملجتمع ،عن طريق ت�شجيع ودعم ريادة الأعمال
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ومتكني الأف��راد من خلق
وظائف جديدة بطرق مبتكرة.
وت�شمل اخل��دم��ات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا املن�صات الإلكرتونية
للربنامج ،تقدمي دليل تفاعلي لرواد الأعمال يف كل مراحل
م�شاريعهم م��ن الفكرة �إىل الإط�ل�اق ،وع ��ددا م��ن احللول
التمويلية خلدمة املن�ش�آت القابلة للنمو.
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إرهاب إيران يتواصل ..الدنمارك تتهم طهران بمحاوالت اغتيال
البالد – ر�ضا �سالمة

يف ت�أكيد جديد على �إره���اب نظام امل�لايل يف
الداخل واخلارج ،وجه املدعي العام الدمناركي،
�أم�س (الأربعاء) ،اتهاما �إىل نرويجي من �أ�صول
�إيرانية بامل�ساعدة يف خمطط جلهاز املخابرات
الإيراين ي�شمل حماوالت اغتيال يف الدمنارك.
وتعود الق�ضية �إىل �أكتوبر من عام  ،2018عندما
اعتقلت ال�سلطات الدمناركية مواطنا نرويجيا
من �أ�صول �إيرانية ،يف خمطط ا�ستهدف رئي�س
"حركة الن�ضال العربي لتحرير الأحواز" حبيب
جرب ،على بعد  60كيلومرتا �إىل جنوب غربي
العا�صمة الدمنركية كوبنهاجن.
ومل ت��ك��ن العملية الإره��اب��ي��ة ا�ستثنائية �أو
منفردة ،و�إمنا جاءت يف �إطار �سل�سلة عمليات
مماثلة ا�ستهدفت معار�ضني للنظام الإي��راين،
حيث طردت فرن�سا دبلوما�سيا �إيرانيا ردا على
م�ؤامرة فا�شلة ل�شن هجوم بقنبلة على م�ؤمتر
ق���رب ب��اري�����س نظمته ج��م��اع��ة جم��اه��دي خلق
الإيرانية املعار�ضة ،وتكرر الأم��ر يف عدة مدن
غربية.
ويوا�صل امل�لايل ت�صدير الإره���اب �إىل العامل،
رغم الأو�ضاع الكارثية لتف�شي فريو�س كورونا
يف �إي����ران ،مقابل عجز ال��ن��ظ��ام ع��ن مكافحته
وح��م��اي��ة �أرواح الإي��ران��ي�ين ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
حديث وزير ال�صحة الإي��راين �أنه �سيتم تنفيذ
�إج���راءات م�شددة ملكافحة الوباء خ�لال يومني
وعلى املواطنني االلتزام بها ،فيما �أعلن وزير

�أ�صفهان ،و�سط البالد ،جاء لتقدمي امل�ساعدة
يف جهود مكافحة الفريو�س ،ورف�ضها �إقامة
م��رك��ز ط����وارئ �أراد ال��ف��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذه لعالج
امل�صابني يف املحافظة ،ك�شفت وثائق ن�شرتها
امل��ع��ار���ض��ة الإي���ران���ي���ة �أن وزارات ال�صحة
والداخلية واخلارجية الإيرانية �سبق لها �أن
دع��ت ون�سقت مع منظمة "�أطباء بال حدود"
لبناء م�ست�شفى ميداين يف �أ�صفهان ،ملعاجلة
مر�ضى فريو�س كورونا ،ولكن تراجع النظام
الإيراين يف وقت مت�أخر.
ون�شرت وكالة �أنباء الطلبة الإيرانية (�إ�سنا)،
الثالثاء ،تقريرا عن دور وزارة اال�ستخبارات
يف التن�سيق لرحلة فريق املنظمة ،لكن بعد �ساعة
مت حذف التقرير ،دون �إبداء �أي تو�ضيح.
وك���ان خامنئي ت��ن��اول "نظرية امل�ؤامرة" يف
ت�صريحاته ح��ول ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وق��ال من
امل��ح��ت��م��ل �أن ي��ك��ون الأم��ري��ك��ي��ون ق��د �أن��ت��ج��وا
ال���ف�ي�رو����س ،و�أن ج����زءا م��ن��ه خ��ا���ص ب��اجل�ين
الإيراين ،وبعد ت�صريحاته مت العزف على وتر
معار�ضة ح�ضور "�أطباء بال حدود".
�إىل ذل���ك ،وج��ه��ت  85جمعية طبية ر���س��ال��ة �إىل
روح�����اين ،ح���ذرت فيها م��ن �أن "تفادي احلجر
ال�صحي و�إط�لاق حرية التنقل �ستكون له عواقب
وخيمة وتاريخية" ،وح��ذرت اجلمعية من كارثة
الداخلية ،عبد الر�ضا رحماين ف�ضلي� ،أنه �سيتم الغذائية واحلاجات ال�ضرورية للحياة اليومية ،وك��ان الرئي�س روح���اين �أمل��ح يف وق��ت �سابق ،جديدة و�صعبة" على ال�سكان يف الأيام القادمة .حمتملة ،وخ�سائر يف الأرواح ملليوين �إي��راين
اعتبارا من اليوم اخلمي�س �أو اجلمعة �إغ�لاق كما �سيتم فر�ض املزيد من ال�سيطرة والقيود الأرب��ع��اء� ،إىل �إمكانية ت�شديد تعامل طهران ويف �سياق تفاعالت ط��رد �إي����ران ،فريقا من ب�سبب اال�سرتاتيجية احلكومية اخلاطئة وطريقة
مع تف�شي كوفيد  ،19معل ًنا عن فر�ض "تدابري م��ن��ظ��م��ة "�أطباء ب�ل�ا حدود" م���ن حم��اف��ظ��ة ح�سن روحاين يف التعاطي مع كورونا.
املتنزهات واملتاجر الكربى غري املتعلقة باملواد على مداخل وخمارج املدن.

مرتزقة أنقرة يخرقون الهدنة ..وخبراء لـ"

":

أردوغان يعوض فشل مشروعه اإلقليمي بنهب ليبيا
البالد  -حممد عمر -عمر ر�أفت

ت�صدى اجلي�ش الليبي بقيادة امل�شري خليفة حفرت� ،أم�س
(الأرب��ع��اء) ،لهجوم �شنته ملي�شيات ال��وف��اق على قاعدة
الوطية اجلوية الواقعة غربي العا�صمة طرابل�س ،م�شريا
�إىل خرق الأخرية لهدنة كورونا.
وقال املركز الإعالمي لغرفة عمليات الكرامة ،يف بيان له
على "في�سبوك"� ،إن "قواتنا �صدت هجوما كبريا ملرتزقة
�أردوغ����ان وملي�شيات التنظيمات الإره��اب��ي��ة على قاعدة
الوطية" .و�أ���ض��اف �أن اجلي�ش الوطني دح��ر امللي�شيات
وكبدها خ�سائر ،م�شريا �إىل �أنها خرقت الهدنة الإن�سانية
ملكافحة كورونا.
فيما �أكد مدير �إدارة التوجيه املعنوي باجلي�ش الليبي خالد
املحجوب� ،أن قواتهم "تلتزم بالهدنة لكنها قادرة متاما على
�صد �أي هجوم من قبل الإرهابيني".
وعلى الرغم من اتفاق الأط���راف على وق��ف �إط�لاق النار
من �أجل التفرغ ملواجهة خطر فريو�س كورونا امل�ستجد؛
ف�إن قوات الوفاق وامللي�شيات املوالية لها ُت�صر على خرق
الهدنة الإن�سانية ،بق�صف متوا�صل ي�ستهدف مواقع تابعة
للجي�ش الوطني.
وفيما توقعت املجموعة اال�ست�شارية للبحوث "كابيتال
ح "9ومقرها لندن� ،إن تركيا تتجه نحو انكما�ش اقت�صادي
بن�سبة  %2ال��ع��ام اجل���اري ،ي�سعى نظام �أردوغ����ان خالل
املرحلة الراهنة يف �ضوء اخل�سائر الفادحة يف القطاعات
االقت�صادية كافة �إىل ال�سيطرة على �أموال البنك املركزي
الليبي م�ستغلاً ن��ف��وذه على ال��ق��رار ال�سيا�سي حلكومة
الوفاق ،غري املعرتف بها من الربملان ال�شرعي ،وحاجتها
�إليه لدعم امليلي�شيات رغم حظر الت�سليح املفرو�ض على
ليبيا منذ .2011
و�أ�شارت تقارير �إىل �أن رئي�س جلنة �أزمة ال�سيولة مب�صرف
ليبيا املركزي يف البي�ضاء رمزي الآغا �أكد �أن تركيا �ست�ضع
يدها خالل الأيام القليلة القادمة ،على �أموال الدولة الليبية
أجل و�أموال خا�صة بامل�صرف الليبي
واملتمثلة يف ودائع ل ٍ
اخل��ارج��ي بالإ�ضافة �إىل م�ساهماته يف البنوك ،تنفيذا
لأحكام ق�ضائية ل�صالح �شركات تركية.
وتعلي ًقا على ما يجري ،قال اخلبري بال�ش�ؤون ال�سيا�سية

�أق�صى جهد للخروج غامنة من هذه احلرب،
ال��دك��ت��ور م�����س��ع��ود ح�����س��ن� ،إن الأط���م���اع
وهي اليوم ب�صدد احل�صول على  8مليارات
ال�ت�رك���ي���ة يف ل��ي��ب��ي��ا ق���دمي���ة ل��ل��غ��اي��ة منذ
دوالر قيمة الأم�����وال الليبية امل��ج��م��دة يف
�سبعينيات القرن املا�ضي ،ودائما ما كانت
البنوك الرتكية.
ليبيا مق�صدا لرتكيا حتى عام  ،2011وبعد
وي����رى امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز ال��ع��رب��ي
�سقوط نظام معمر القذايف ا�ضطرت تركيا
للبحوث وال��درا���س��ات ه���اين �سليمان� ،أن
للخروج م��ن ليبيا وت��ري��د الآن ا�ستعادة
�أح��د �أه��م دواف��ع �أردوغ��ان للتدخل يف امللف
�أط��م��اع��ه��ا مب�ساعدة حكومة امللي�شيات،
م�سعود ح�سن
الليبي بجانب ت�سريب ال�ضغوط الواقعة عليه
ف��ب��د�أت �أن��ق��رة ا�ستغالله ال�����س��راج م��ن �أج��ل
تعوي�ض ا�ستثماراتها التي خ�سرتها �أ�ضعافا م�ضاعفة ،اقت�صاديا ،هو البحث عن مكا�سب من خالل ا�ستغالل حالة
بينما ف�ضح االتفاق الرتكي مع حكومة ال�سراج الأطماع ال�ضعف والوهن التي يعي�شها فايز ال�سراج ،وا�ستغالل
الرتكية يف ليبيا وم ّثل ذروة التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية .ال��ظ��رف ال�سيا�سي والع�سكري على الأر�����ض وخ�سائر
ول��ف��ت �إىل �أن ليبيا مت��ث��ل خم��رج��ا ل�ترك��ي��ا م��ن الأزم����ة حكومة الوفاق من �أجل فر�ض التدخل ،الأمر الذي ر�ضخ
االقت�صادية التي تعي�شها ،حيث �أن االتفاقيات التجارية له ال�سراج يف حماولة لت�أجيل انهيار ميلي�شياته وح�سم
والع�سكرية التي وقعتها مع حكومة ال�سراج تعدت  18اجلي�ش الوطني الليبي ملعركة طرابل�س ،م�شريا �إىل �أنه
مليار دوالر ،ومن هنا ف�إن �سعي تركيا لال�ستيالء على  8منذ اليوم الأول للتدخل الرتكي يف ليبيا مل يكن هناك
مليارات دوالر من احل�سابات الليبية لي�س خافيا على �أحد .نية حقيقية للدخول يف معركة مفتوحة من �أجل ال�سراج،
ولفت اخلبري بال�ش�ؤون ال�سيا�سية �إىل �أنه رغم االدعاءات و�إمن��ا هي "فر�صة" لتحقيق �أه��داف كانت م�ؤجلة وحان
الرتكية ح��ول تدخلها يف ليبيا م��ن �أج���ل دع��م ال�شرعية وقت فر�ضها ،بحيث تعو�ض �أردوغ��ان عن ف�شل م�شروعه
وحماية الدميقراطية والدولة املدنية� ،إال �أنها مل تبد �أي ال�سيا�سي يف الإقليم بدعم تنظيم الإخ���وان واجلماعات
تفهم للأو�ضاع االقت�صادية التي مير بها الليبيون ،بل بذلت املتطرفة والإرهابية الأخرى.

وفاة وزير الدفاع السوداني
اخلرطوم  -البالد

�أع��ل��ن جمل�س ال�سيادة ال�����س��وداين ،وف��اة
وزي��ر الدفاع ال�سوداين الفريق �أول ركن
جمال عمر �إبراهيم �أم�س (الأرب��ع��اء) ،يف
دولة جنوب ال�سودان �إثر ذبحة �صدرية.
ون��ع��ى رئي�س ال����وزراء عبدالله حمدوك
على �صفحته الر�سمية بـ"في�سبوك" وزير
ال��دف��اع ،قائال�" :أُنعى بحزن عميق وفاة
زميلنا العزيز الفريق �أول ركن جمال الدين
عمر وزي��ر الدفاع ال��ذي لبى ن��داء رب��ه يف
جوبا عا�صمة دولة جنوب ال�سودان �أثناء

�أدائ���ه لواجبه الوطني .لقد فقدت بالدنا
اليوم �أحد �أبنائها االوفياء واملخل�صني".
و�أ�ضاف "ميتاز الفقيد باحلكمة وال�صرب
وحُ �سن اخللق وال���ر�أي ال�سديد ،وكانت
ل��ه �إ�سهامات م��ق��درة م��ن خ�لال موقعه يف
احل��ك��وم��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ودوره ال��ف��ع��ال يف
عملية ال�سالم"� ،سالئال الله للفقيد الرحمة،
ومقدما التعازي لأ�سرته وزمالئه وال�شعب
ال�سوداين.
�إىل ذل���ك ،ق���ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم
القوات امل�سلحة ال�سودانية ،العميد عامر

حم��م��د احل�����س��ن�" :إن ال��وزي��ر ت���ويف �إث��ر
علة مر�ضية وهو يعاين �أ�صال من بع�ض
الأمرا�ض املزمنة".
وبعترب الفريق �أول جمال عمر �أول وزير
دفاع يف احلكومة االنتقالية بعد عزل عمر
الب�شري يف �أب��ري��ل املا�ضي �إث��ر �أ�شهر من
االحتجاجات ال�شعبية �ضده.
وق��ب��ل ت��ول��ي��ه من�صب وزي���ر ال��دف��اع ك��ان
ع�ضوا يف املجل�س الع�سكري االنتقايل
رئي�سا للجنة الأم��ن والدفاع برتبة فريق
رك��ن ،ومت��ت ترقيته �إىل رتبة فريق �أول

يف � 15أب��ري��ل  2019ب��ق��رار م��ن رئي�س
املجل�س االنتقايل الفريق �أول عبد الفتاح
الربهان ،فيما �سبق له �شغل من�صب رئي�س
هيئة اال�ستخبارات الع�سكرية منذ مار�س
 2017حتى حلظة تعيينه ع�ضوا باملجل�س
الع�سكري االنتقايل يف مايو .2019

األرياني يطالب بنقل البعثة األممية للمناطق المحررة

أسر  12حوثيا ..والجيش اليمني
يردع المليشيات بالجوف

�إط��ل�اق ال��ن��ار ،وال��ت��ي ت��ر���س��و يف ميناء
عدن  -البالد
احل���دي���دة ،وم��ن��ع��ه��ا م��ن امل���غ���ادرة للمرة
تلقت ميلي�شيات احل��وث��ي االن��ق�لاب��ي��ة ،ذراع
الثانية.
�إي����ران يف ال��ي��م��ن� ،أم�����س (الأرب���ع���اء) ،هزمية
وق�����ال وزي�����ر الإع���ل���ام ال��ي��م��ن��ي ،معمر
جديدة عندما كبدها اجلي�ش اليمني خ�سائر يف
الأري������اين� ،إن ه���ذا ال��ع��م��ل ي��ع��د ت��ط��ورا
الأرواح يف حماولة ت�سلل للميلي�شيات �شرق
ً
خطريا ،وجاء بعد �أيام من اعتداء مرتزقة
عن�صرا حوثيا
حمافظة اجلوف� ،أ�سر خاللها 12
�إي�����ران ع��ل��ى ���ض��اب��ط االرت���ب���اط العقيد
يف �صربين مبديرية خب ال�شعف ،ومت ا�ستعادة
الأرياين
ال�صليحي على يد قنا�ص حوثي يف �شارع
�أربعة �أطقم ع�سكرية نهبتها امللي�شيات ،فيما دعا
�صنعاء ،مبدينة احلديدة.
الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�ش ،كافة
�أطراف النزاع يف اليمن �إىل الوقف الفوري للأعمال العدائية و�أ�ضاف يف تغريدات على "تويرت"� ،أم�س (الأرب��ع��اء)� ،أن
والرتكيز على التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية وبذل ق�صارى ذلك "ي�ؤكد من جديد عجز الأمم املتحدة عن ت�أمني مقراتها
و�ضمان �سالمة العاملني فيها ،و�ضرورة �إع��ادة النظر يف
جهدهم ملواجهة االنت�شار املحتمل لفريو�س كورونا.
وقال انطونيو غوتريي�ش �إن "ال�صراع الذي ا�ستمر لأكرث �آلية عمل بعثتها لدعم اتفاق احلديدة التي �صارت رهينة بيد
من خم�س �سنوات دمر حياة ع�شرات املاليني من اليمنيني ،امليلي�شيا احلوثية".
كما يهدد القتال الدائر حاليًا يف اجلوف وم�أرب بالت�سبب يف ولفت الأري��اين �إىل �أن العمل الذي �أقدمت عليه ميلي�شيات
زيادة حدة املعاناة الإن�سانية" ،م�ؤكدا �أن احلل ال�سيا�سي هو احل��وث��ي" ،ي�ؤكد همجيتها ،وع���دم اح�ترام��ه��ا لتعهداتها،
وانقالبها على كل العهود واملواثيق" ،حممال فريق الرقابة
ال�سبيل الوحيد حلل �شامل وم�ستدام لل�صراع يف اليمن.
ودع���ا الأط����راف اليمنية �إىل العمل م��ع مبعوثه اخلا�ص الأممي برئا�سة اجلرنال �أباهيجيت جوها امل�س�ؤولية الكاملة
من �أج��ل التو�صل خلف�ض الت�صعيد على م�ستوى البالد ،ع��ن �سالمة و�أم���ن �ضباط االرت��ب��اط يف الفريق احلكومي
وحتقيق تقدم يف الإج��راءات االقت�صادية والإن�سانية التي املتواجدين على منت ال�سفينة.
من �ش�أنها التخفيف من معاناة ال�شعب اليمني وبناء الثقة وكان اجتماعا ع�سكريا برئا�سة وزير الدفاع اليمني ،الفريق
بني الأطراف ،وا�ستئناف عملية �سيا�سية بقيادة مينية ت�شمل حممد املقد�شي� ،أكد على التعبئة العامة والدعوة �إىل النفري
ال��ع��ام لتحرير العا�صمة �صنعاء ال��ت��ي تخ�ضع ل�سيطرة
اجلميع.
وبالتزامن �شنت مقاتالت التحالف العربي �سل�سلة غارات ميلي�شيات احلوثي ذراع �إيران يف اليمن.
ا�ستهدفت �آليات وتعزيزات حوثية يف املنطقة وادي و�سط .و�شدد اجتماع �ضم حمافظي م�أرب و�صنعاء ورمية ووكالء
ولفت م�صدر حملي �إىل �أن منطقة وادي و�سط �شهدت قبل حمافظات البي�ضاء وذم��ار وع��م��ران ،ملناق�شة امل�ستجدات
�أيام مواجهات بني القوات احلكومية وميلي�شيات احلوثي امليدانية ،على التعبئة العامة والدعوة �إىل النفري العام يف
بالقرب من بري املرازيق ،تكبدت خاللها عنا�صر امليلي�شيات خمتلف املحافظات واملناطق املحررة للتوجه نحو حترير
العا�صمة �صنعاء و�صعدة للق�ضاء على االنقالب وا�ستعادة
خ�سائر يف الأرواح والعتاد.
وجددت احلكومة اليمنية ال�شرعية ،مطالبتها للأمم املتحدة م�ؤ�س�سات الدولة.
بنقل مقر بعثتها اخل��ا���ص��ة ب��دع��م ات��ف��اق احل��دي��دة ومركز و�أ�شاد االجتماع بجهود ومواقف قوات حتالف دعم ال�شرعية
العمليات امل�شرتكة� ،إىل املناطق املحررة ،ل�ضمان حيادية بقيادة اململكة ووقفتهم ال�شجاعة �إىل جانب ال�شعب اليمني
وفعالية �أداء اللجنة ،وذلك عقب احتجاز ميلي�شيات احلوثي يف معركة الدفاع القومي وامل�صري العربي امل�شرتك ،بح�سب
االنقالبية� ،سفينة البعثة الأممية املُ�شرفة على اتفاق وقف بيان ن�شره املركز الإعالمي للقوات امل�سلحة اليمنية.
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وليد أزارو ...االتفاق يسعى لضمه واألهلي يرفض
جدة -البالد

فر�ض امل��ح�ترف املغربي وليد �أزارو نف�سه
بقوة على ال�ساحة الكروية ال�سعودية ،فرغم
تعاقد �إدارة االت��ف��اق معه ب���دءا م��ن الفرتة
ال�شتوية املا�ضية قادما من الأهلي امل�صري
بنظام الإعارةحتى نهاية املو�سم ،وا�شرتاكه
يف عدة مباريات مع فريق النواخذة� ،إال �أنه
�سجل ح�ضورا مم��ت��ازا ،و�أع��ط��ى ق��وة كبرية
للهجوم االتفاقي؛ لت�سارع �إدارة نادي االتفاق
ب��ق��ي��ادة خ��ال��د ال��دب��ل ،بتقدمي ع��ر���ض لإدارة
الأهلي؛ من �أجل �شراء عقد وليد �أزارو ب�شكل
نهائي .وبالفعل خاطبت الإدارة االتفاقية
نظريتها يف الأهلي امل�صري ،ل�شراء الالعب
�صاحب ال��ـ 24عامًا ،بعدما قدم امل��درب خالد
العطوي تقريرا فنيا مف�صال عن الالعب ،حيث
�أك��د العطوي �أن �أزارو ،ظهر ب�شكل الف��ت؛
�إذ خا�ض  6مباريات م�سجال ثالثة �أه��داف،
و�صنع هدفا ،وت�سبب يف ركلة اجل��زاء التي
�سجل منها هدف الفوز �أمام ال�شباب باجلولة
الـ  22من الدوري.
يذكر �أن عقد �إع��ارة �أزارو من الأهلي ،لالتفاق
ال يت�ضمن ب��ن��د ���ش��راء ع��ق��ده ن��ه��ائ��يً��ا .ولكن
رغبة االتفاق ا�صطدمت برف�ض �إدارة الأهلي
امل�صري ،لرغبتها يف ا�ستعادة الالعب؛ حيث
�أ ّك���د امل���درب امل�ساعد لفريق الأه��ل��ي امل�صري
�سامي قم�صان ،عودة �أزارو �إىل �صفوف النادي
بعد انتهاء م��دة �إع��ارت��ه ل��دى االت��ف��اق ،معلق ًا:
"نحن نثق يف قدراته� ،أزارو مهاجم كبري.

حديث الأربعاء

“الحظر وطاعة
أولي األمر”
ح�سن ع�سريي

 خاض مع االتفاق  6مباريات سجل  3أهداف وصنع هدفا لعب مع األهلي المصري  89لقاء أحرز  41هدفا وقدم  16تمريرة حاسمة هداف الدوري المصري 2018/2017 -لعب مع األهلي  22لقاء في دوري أبطال أفريقيا

من جديد ..بن زكري يثير غضب النصراويين

��ال من الوعي و�أثبت
�أك��د ال�شعب ال�سعودي �أن��ه على ق��در ع ٍ
�أن ل��دي��ه ث��ق��اف��ة ك��ب�يرة يف اح��ت��واء الأزم�����ات ّ
واالط��ل��اع على
كل ما يُ�ستج ّد يف العامل  ،فالأمر الأخ�ير بحظر التجول من
ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا كان
مبثابة الأمر ال�صعب يف بادئ الأمر �إلاّ �أن التنفيذ كان �سريع ًا
وبديهي ًا من كافة �أبناء وبنات الوطن ً
رغبة يف م�ساعدة والة
الأم��ر يف الق�ضاء على ( فريو�س كورونا ) فر�أينا ال�شوارع
والطرقات خالية �أثناء ف�ترة املنع وب��ات منظرها نظيف ًا بعد
تعقيمها وتنظيفها من قبل البلديات والأمانات التابعة للمدن
واملحافظات ال�سعودية  ،املنازل هادئة من ال�ضجيج وتذكرت
الآية الكرمية ( وَجَ ع ْلنا ال ّلي َل �سُ بَا َتا ) .
تعاون ال�شعب مع احلكومة رائع جد ًا وتقبل املواطن لقرارات
احلكومة� ،إن د ّل ،ف���إمن��ا ي��دل على ذك��اء املواطنني وثقافتهم
والإ�صغاء لن�صائح والة الأم��ر� ،سيما و�أننا نرى ون�سمع كل
يوم من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�سو�شل ميديا
والتلفاز �أخبار ًا بازدياد الإ�صابة بالوباء الذي اجتاح العامل ،بل
ومما زاد املخاوف �أن هنالك حاالت وفاة كثرية يف الدول التي
ّ
تف�شى بها املر�ض ك�إيطاليا واملانيا وا�سبانيا واجنلرتا و�أمريكا
وغريها من الدول واملالحظ ب�أنها جميعها دول متقدمة يف �شتىّ
املجاالت وكان البد من �أخذ احليطة واحلذر يف الت�صدي قدر
ق�صر حكومة خادم احلرمني
امل�ستطاع لهذا الوباء اجلائح  ،فلم ُت ّ
ال�شريفني يف اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة حلماية �شعبها
ومواطنيها ووف���رت جميع �سبل الوقاية وال��ع�لاج و�صرفت
املليارات؛ من �أجل راحة و�سالمة املواطنني و�أي�ض ًا املقيمني
على �أر�ض اململكة العربية ال�سعودية
و�إن��ه لي�شعرين بالفخر �أن �أك��ون مواطن ًا �سعودي ًا حباه الله
�شرف االنتماء لهذا الوطن الكبري املعطاء ،الذي تعدت عطاياه،
بف�ضل الله ،كل بقاع الأر�ض مل�ساعدة املحتاجني دون رياء �أو
م ّنة .

عطيف :سنتجاوز األزمة بتكاتفنا
جدة – البالد

جدة -البالد

باتت عالقة اجلزائري نور الدين بن زكري مدرب �ضمك ،بجماهري الن�صر على درجة كبرية
من احل�سا�سية ،بعد �إدالئه بت�صريحات ،فهم اجلمهور الن�صراوي منها� ،أنه يقلل من �ش�أن
فريق الن�صر ،وكان �آخرها قوله� :إن �إيقاف فريق الن�صر �سهل للغاية ،نظرا لطريقة املدرب
فيتوريا املك�شوفة ،بينما �أ�شاد بالهالل ومدربه والعبيه؛ ما عر�ضه ملوجة من االنتقادات
القوية من قبل مدرج ال�شم�س ،فقد قال بن زكري لأحد الربامج التلفزيونية" :من ال�سهل
�إيقاف فريق الن�صر ب�سبب طريقته املك�شوفة ،لكن من ال�صعب �إيقاف الهالل ب�سبب طريقته
غري املحددة" .و�أ�ضاف" :مواجهات الأندية اجلماهريية الأ�صعب ،ولكن الهالل �أ�صعب
فريق واجهته؛ ب�سبب قدرته على تنويع اللعب ،كما �أن��ه ميلك العبني يتمتعون مبرونة
تكتيكية وقادرين على �صناعة الفارق ب�أي حلظة" .وزاد" :الدوري هذا املو�سم انتهى ب�سبب
فريو�س كورونا ،من ال�صعب للغاية العودة لياقيًا ونف�سيًا ..يجب �أن نعلن �أن هذه ال�سنة
بي�ضاء ،ونفكر مبو�سم جديد" .و�أردف" :ملاذا ال يكون الدوري ال�سعودي  20فريقا؟ ذلك
�سريفع ت�صنيف الدوري عامليًا".

�أكد جنم الهالل عبدالله عطيف يف مقطع فيديو ن�شر على احل�ساب
الر�سمي لناديه على �ضرورة التزام اجلميع بالتعليمات والبقاء
يف املنازل؛ للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،و�أو�ضح عطيف
�أنه يق�ضي فرتة احلجر ال�صحي ب�أحد الفنادق يف الريا�ض بعد
عودته من دول��ة موبوءة هي �إ�سبانيا التي خ�ضع فيها لعملية
جراحية بعد �إ�صابته بتمزق الرباط ال�صليبي للركبة ،و�أنه بعد
عودته ا�ستقبل ب�أح�سن �صورة وخ�ضع للك�شف الطبي قبل �أن
يطلب منه التوجه للحجر ال�صحي.
وق��ال عطيف�" :أنا م�ؤيد للحجر ال�صحي؛ لكي �أحمي عائلتي
و�أحمي من حويل ،ف�شخ�ص واحد ،ال قدر الله ،قد ي�ؤذي جمموعة
كبرية".
ومتنى عطيف �أن ي�شارك يف حتدي املناديل لكن �إ�صابته مل متكنه
من ذلك ،مو�ضحا �أنه يحر�ص على قراءة القر�آن الكرمي ،ويق�ضي
وقت فراغه بلعبة الفيفا  20على البالي�ستي�شن وكذلك ال�شطرجن.
وختم جنم الهالل حديثه بالقول" :نحن ،ولله احلمد� ،شعب واع
ومتعلم وملتزم بتعليمات احلكومة الر�شيدة بالبقاء يف املنازل
لأ�سبوعني �أو ث�لاث��ة ،للحد م��ن انت�شار ال��وب��اء؛ حماية لأهلنا
و�أحبائنا ،فعلينا �أن نتكاتف ونكون يدا واحدة؛ لأننا ب�إذن الله،
بعد زوال الأزم��ة �سنفتخر بالتزامنا ومب�ساعدتنا لدولتنا يف
جتاوز هذه الكربة".

ميسي وغوارديوال يتبرعان بمليوني يورو
لمكافحة كوفيد 19
جدة  -البالد

تربع الإ�سباين جو�سيب غوارديوال،
م���درب مان�ش�سرت �سيتي الإجن��ل��ي��زي
ل���ك���رة ال����ق����دم ،مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون ي���ورو
لدعم جهود مكافحة فريو�س كورونا
امل�����س��ت��ج��د يف م�����س��ق��ط ر�أ����س���ه �إق��ل��ي��م
كاتالونيا ،يف خ��ط��وة مماثلة مل��ا قام
ب��ه الأرجنتيني ليونيل مي�سي قائد
بر�شلونة.
و�أو�ضحت الكلية الطبية يف جامعة
بر�شلونة �أن غوارديوال تربع مبليون
يورو ل�شراء "معدات طبية تفتقد �إليها
املراكز الطبية يف كاتالونيا".
و�أ�شارت �إىل �أن املبلغ �سيتم ا�ستخدامه
�أي�ضا لتوفري �أج��ه��زة تنف�س ملعاجلة
امل�صابني ب��ـ "كوفيد ،"19-وو�سائل
حماية مثل املالب�س اخلا�صة والأقنعة

الطبية ال��واق��ي��ة للعاملني يف املجال
ال�صحي.
م��ن جهته ،ك�شف م�ست�شفى العيادة
الطبية يف بر�شلونة �أن��ه تلقى تربعا
ماليا من مي�سي لدعم جهود مكافحة
الوباء .وكتب امل�ست�شفى عرب ح�سابه
على "تويرت"�" ،شكرا ليو ،على دعمك
والتزامك".
ويف ح�ين مل ي��ح��دد امل�ست�شفى قيمة
التربع� ،أ�شارت و�سائل �إع�لام حملية
؛منها �صحيفة "موندو ديبورتيفو"،
�إىل �أن املبلغ هو مليون يورو �أي�ضا.
وتعد �إ�سبانيا من �أكرث ال��دول ت�ضررا
ب���وب���اء "كوفيد "19-يف ال���ع���امل،
و�شهدت ارتفاع ع��دد الوفيات ب�سببه
اىل نحو  ،2700والإ�صابات اىل نحو
� 40ألف �إ�صابة.

تمديد تعليق البوندسليجا لنهاية أبريل
جدة -البالد

�أعلنت رابطة ال��دوري
الأمل��������اين ل���ك���رة ال���ق���دم
 ،ا����س���ت���م���رار �إي����ق����اف
مناف�سات البوند�سليغا
ب����درج����ت����ي����ه الأوىل
وال��ث��ان��ي��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة
�شهر �إبريل املقبل ،وذلك
ب�سبب تف�شي فريو�س
ك�������ورون�������ا .ون�������ش���رت
ال��راب��ط��ة بيا ًنا ر�سميًا،
�أك������دت ف��ي��ه ا���س��ت��م��رار
ت���ع���ل���ي���ق م���ن���اف�������س���ات
ال����دوري حتى الثالثني
من �شهر �إب��ري��ل القادم،
�ضمن �إجراءات مكافحة
انت�شار الفريو�س.
وكانت الرابطة قد �أعلنت يف وقت �سابق عن تعليق الدوري اجلدير بالذكر �أن �أملانيا �ضمن الدول الأوروبية التي ت�شهد
الأملاين حتى الثالث من �إبريل ب�شكل مبدئي ،ليتقرر ا�ستمرار عددًا كبريًا من امل�صابني بالوباء ،حيث و�صل عدد امل�صابني
لأكرث من � 27ألف م�صاب.
ت�أجيل املناف�سات حتى نهاية ال�شهر املقبل.

أخيرة
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ضبط المسيئ لرجال األمن  ..والسجن والغرامة لناشري مقاطع المخالفات
مكة املكرمة ـ اجلوف ــ الريا�ض  -البالد
�أو� �ض��ح املُتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة مكة
املكرمة ،ال��رائ��د حممد الغامدي� ،أن��ه بالإ�شارة �إىل
ر�صد مقاطع فيديو متداولة عرب مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،تت�ضمن �إ� �س��اءات ل��رج��ال الأم ��ن ،فقد
�أ�سفرت نتائج املتابعة الأمنية  -بف�ضل من الله -
عن القب�ض على �صاحب املقاطع ،وه��و مواطن يف

العقد الرابع من العمر ،حيث جرى �إيقافه واتخذت
بحقه الإجراءات النظامية� .إىل ذلك �أو�ضح املتحدث
الإعالمي ل�شرطة منطقة اجلوف املقدم يزيد احلمود،
�أنه بالإ�شارة �إىل املقطع املتداول يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،الذي يتحدث فيه �أحد الأ�شخا�ص وهو
يقود مركبته متحدي ًا لأمر منع التجول ،فقد �أ�سفرت
عمليات التحري من قبل �شرطة حمافظة القريات -

بف�ضل الله  -عن حتديد هويته وهو مواطن بالعقد
اخلام�س من العمر ،وكذلك مرافقه ،مواطن بالعقد
الثالث من العمر ،ومت القب�ض عليهما ،وجرى �إكمال
الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت النيابة العامة قد ح��ذرت من �إنتاج �صور
�أو مقاطع فيديو ملخالفات �أم��ر منع ال�ت�ج��ول� ،أو
التحري�ض ع�ل��ى خم��ال�ف�ت��ه ،ون���ش��ره��ا ع�بر و�سائل

فالح ال�صغري

التقنية املعلوماتية.
و�أك ��دت النيابة العامة ع�بر ح�سابها الر�سمي على
من�صة ت��وي�تر� ،أن ذل��ك ُي �ع��د ج��رمي��ة ك �ب�يرة موجبة
للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبق ًا للمادة ال�ساد�سة من
نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بال�سجن �إىل � 5سنوات
وغ��رام��ة �إىل  3ماليني ري��ال .و�أو�ضحت �أن العقوبة
�ستطبق على املخالفني دون �أن تطال املُ�ساءلة املُبلغني.

المواطن والمقيم في خطاب
خادم الحرمين الشريفين

•اخلطاب ال�سعودي ط��وال تاريخه يت�سم
بالهدوء واحلكمة يف خمتلف امل��راح��ل التي
عا�شتها اململكة .مرتكزا على القيمة امل�ؤثرة
يف التعامل مع الأح��داث مبا يعطي للمواطن
واملقيم الطم�أنينة  ،كورونا او�ضحت ذلك من
خ�لال خطاب خ��ادم احلرمني ال�شريفني وما
تقوم ب��ه احلكومة م��ن �إج���راءات اح�ترازي��ة
ب�شكل متوا�صل هدفها احلر�ص على �سالمة
اجلميع دون ا�ستثناء ،مل تقل كما فعلت بع�ض
ال��دول للمقيم عندها برف�ض العالج للحاالت
امل�صابة بان يبقى يف بيته.
•خطاب خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ي�شري
اىل امل�سار الوا�ضح للخطاب ال�سعودي يف
ان�سانيته وتعامله يعطي امل��واط��ن واملقيم
�أهمية وقيمة يف عامل يعاين من وباء و�سط
ارقام كبرية للوفيات وامل�صابني  ،دول �أوربية
ت�ستغيث طلبا للم�ساعدة و�إنقاذها من الو�ضع
ال��ذي تعي�شة ،وجهت بع�ضها ن��دا ًء مبا�شر ًا
ل��وزي��ر ال��دف��اع االم��ري��ك��ي للح�صول على
م�ساعدات ع�سكرية ملكافحة انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وت��وف�ير م �ع��دات طبية
متعددة  .و�أطباء وم�ست�شفيات ميدانية لدعم
قواتها التي تعمل على مواجهة انت�شار الوباء
الذي ادى اىل عدم قدرة الأجهزة الطبية على
املواجهة كما ح�صل يف ايطاليا التي فقدت
م�ؤخرا ح�سب معهد ال�صحة الوطني يف روما
 17طبيبًا و�إ�صابة �أك�ثر من ثالثة الآف من
الطواقم الطبية  ،ا�ضافة اىل م�ساعدات من
دول �أخرى .

ضبط أكثر من  4ماليين
كمامة في منشأة بجدة

الريا�ض -البالد
�ضبطت الفرق الرقابية ب��وزارة التجارة مبنطقة مكة
املكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء وال��دواء من�ش�أة
خمالفة مبدينة جدة خزنت  4,310,000كمامة ومل تف�صح
عن الكمية التي لديها للهيئة ،وذلك بهدف بيعها الحق ًا.
كما تبني مزاولة املن�ش�أة لن�شاط خمالف لل�سجل التجاري
وغري م�صرح لها به من قبل الهيئة ،وبناء عليه مت م�صادرة
الكميات لتوزيعها على الأ�سواق ،و�إيقاع العقوبات الالزمة
بحقها و�إح��ال�ت�ه��ا للجهات املخت�صة لتطبيق العقوبات
النظامية بحقها .وحذرت وزارة التجارة جميع امل�ستوردين
املخالفني الذين يخزنون كميات كبرية بهدف بيعها الحق ًا
من ه��ذه املمار�سات ،ودعتهم �إىل �ضخ الكميات بال�سوق
ح�سب التن�سيق مع الهيئة كما دعت عموم امل�ستهلكني �إىل
الإبالغ عن املن�ش�آت ومنافذ البيع املخالفة عرب تطبيق "بالغ
جتاري" �أو عرب مركز البالغات على الرقم � 1900أو املوقع
الر�سمي للوزارة على الإنرتنت.

فريق التطوع بالهالل الأحمر ال�سعودي ي�ؤدون واجبهم بالتعريف ب�أليات التعقيم ال�صحيحة
ت�صوير  -حممد قا�سم
وطرق الوقاية مبختلف اللغات

يقظة :

•اخلطاب ي�شري اىل املعاي�شة والتقدير ملا
يحدث ،وق��راءة م�ستقبلية وطم�أنة املواطن
واملقيم �ضمن دائ��رة متابعة وح��ر���ص خ��ادم
احلرمني ال�شريفني على متطلباته وحياته
اليومية بتفا�صيلها  .كل ذلك لي�س غريبا وال
جديدا عليه يحفظه الله  ،امل��واق��ف جتددها
وت�ؤكدها .

البالغات بـ  5لغات في أمانة العاصمة المقدسة
مكة املكرمة  -البالد
ب��ادرت �أم��ان��ة العا�صمة املقد�سة ممثلة ب ��الإدارة العامة خلدمة
العمالء والتميز امل�ؤ�س�سي ،بالإعالن عن �إمكانية ا�ستقبال بالغات
الأم��ان��ة  940بخم�س لغات متثل اللغات الرئي�سية وامل�ت��داول��ة
بالعا�صمة املقد�سة م��ن قبل املقيمني واملعتمرين ،وه��ي اللغة

الإجنليزية  ،والأوردية  ،والفرن�سية  ،والفلبينية � ،إ�ضافة �إىل اللغة
الأ�سا�سية العربية.
و�أو�ضح مدير عام خدمة العمالء والتميز امل�ؤ�س�سي املهند�س
وائل حلواين �أن املبادرة للبالغ عن اخلدمات الأ�سا�سية لقاطني
العا�صمة املقد�سة ،لالهتمام بالأعمال املرتبطة كالنظافة وال�صحة

العالم يواجه أزمة البحث عن أماكن لمواقف الطائرات
و�شنطن ـ وكاالت
ام � �ت� ��دت ت� ��داع � �ي� ��ات ف ��اي ��رو� ��س
ك��ورون��ا ع�ل��ى ك��ل م�ن��اح��ي احل �ي��اة،
وحاليا يواجه العامل �أزمة يف �صف
ال �ط��ائ��رات ،ح�ي��ث ال تكفي م��واق��ف
االنتظار �آالف الطائرات التي توقفت
عن التحليق بفعل املخاوف من زيادة
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد.
ودف��ع��ت ق�� ��رارات ح �ظ��ر ال���س�ف��ر،
وت �ع �ل �ي��ق ب�ع����ض ال � ��دول ل�ل��رح�لات
اجل ��وي ��ة ،وال��ه��ب��وط ال �� �ش��دي��د يف
ح��رك��ة ال���س�ف��ر ج ��وا ع�ل��ى م�ستوى
ال�ع��امل� ،شركات ال�ط�يران �إىل وقف
�أو تقلي�ص ن�شاطها .ف�شركة �أمريكان
�إيرالينز ،على �سبيل املثال ،قل�صت
الرحالت الدولية بن�سبة  %75حتى
ال�ساد�س م��ن مايو ال�ق��ادم و�أوق�ف��ت
ت�شغيل كل �أ�سطولها من الطائرات
عري�ضة البدن تقريبا.

"هانتا" فيروس آخر يرعب الصين
بكني ـ وكاالت
يف الوقت الذي تبدو فيه ال�صني تتجه �إىل االنت�صار على
فريو�س كورونا امل�ستجد واحتواء الوباء� ،سجلت البالد
�إعادة ظهور فريو�س �آخر� ،أودى بحياة مواطن على الفور،
ومن املحتمل �أنه انت�شر بني الع�شرات.
وذكرت �صحيفة "غلوبال تاميز" ال�صينية� ،أن مواطنا من
مقاطعة يونان تويف �أثناء عودته �إىل مقاطعة �شاندونغ للعمل
اً
م�ستقل حافلة عامة بعد �إجراء الفحو�صات تبني �أنه �أ�صيب
بفريو�س "هانتا" ،وحاليًا يخ�ضع � 32شخ�صً ا �آخرين كانوا

وي�ج��ري العمل لتحويل الأم��اك��ن
املخ�ص�صة لتوقف ال �ط��ائ��رات قبل
الإق�لاع والهبوط وحظائر ال�صيانة
ب��ل ومم ��رات الإق�ل�اع وال�ه�ب��وط يف
املطارات الكربى �إىل مواقف انتظار
ع�م�لاق��ة لأك�ث�ر م��ن  2500ط��ائ��رة.
وحتتل �أك�بر ه��ذه الطائرات حجما
م���س��اح��ة ت �ع��ادل م�ب�ن��ى م��ن ثمانية
طوابق ،ي�شغل م�ساحة متثل ثالثة
�أرباع ملعب كرة القدم الأمريكية.
وتو�ضح بيانات �شركة �سرييوم
�أن ع��دد ال �ط��ائ��رات ال��راب���ض��ة على
الأر���ض زاد ليتجاوز � 5آالف طائرة
منذ ب��داي��ة ال �ع��ام .وم��ن املتوقع �أن
يرتفع العدد يف الأ�سابيع املقبلة ،مع
جلوء �شركات مثل كانتا�س �إيروايز
الأ� �س�ترال �ي��ة ،واخل��ط��وط اجل��وي��ة
ال�سنغافورية� ،إىل تقلي�ص برامج
رحالتها.

ال�ع��ام��ة ،وت�شديد ال��رق��اب��ة على �أم��اك��ن ت�ق��دمي الأط�ع�م��ة وامل ��واد
التموينية و تعزيز الإ�صحاح البيئي ،وذلك يف �إطار الإج��راءات
االحرتازية والوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا� ،إ�ضاف ًة �إىل
�إمكانية الإبالغ عن الأماكن املوبوءة ،حفاظ ًا على �سالمة املواطنني
واملقيمني وت�سهيل �إجراءات اخلدمات البلدية لهم.

تويرت falehalsoghair
hewar2010@gmail.com

القصبي يقدم أول عمل درامي عن كورونا

الريا�ض ـ البالد
انفردت اململكة العربية ال�سعودية ،بتقدمي
�أول ع �م��ل ف �ن��ي درام� ��ي ي �ه��دف �إىل توعية
امل��واط�ن�ين م��ن خ �ط��ورة ف�يرو���س "كورونا"
امل�ستجد ،املتف�شي يف ال�ع��امل ه��ذه ال�ف�ترة،
امل�سبب ملر�ض (كوفيد.)19-
وي�ضم العمل فريق م�سل�سل "خمرج  ،"7وهم

ثعبان يطرق باب عجوز أسترالية

الفنان نا�صر الق�صبي برفقة عائلته ورا�شد
ال�شمراين وحبيب احلبيب.وت�أتي اخلطوة
�ضمن الإجراءات االحرتازية والوقائية التي
تقوم بها اجلهات ال�صحية يف اململكة مبكافحة
انت�شار فريو�س "كورونا" امل�ستجد ،واحلد
م��ن ان �ت �� �ش��اره .وي�ظ�ه��ر ن��ا��ص��ر الق�صبي يف
العمل الفني وهو برفقة الدكتور ال�شمراين

واحل�ب�ي��ب� ،أث �ن��اء حماولتهم منع الفنانتني
رميا�س من�صور و�أ�سيل عمران من اخلروج
م��ن امل��ن��زل .ك�م��ا ي��وج �ه��ون ن���ص��ائ��ح ب�شكل
فكاهي ملواجهة خطر عدوى الفريو�س ،منها
عدم امل�صافحة ،واحلر�ص على غ�سل اليدين
با�ستمرار ،وتنفيذ الإج� ��راءات االح�ترازي��ة
التي تتخذها اجلهات املعنية ملواجهة الوباء.

هروب طيارين بعد "شائعة" كورونا

�سيدين ـ وكاالت
على م�تن احل��اف�ل��ة لالختبار.
نيودلهي ـ وكاالت
مت العثور على ثعبان �أمهق بورمي طوله خم�سة �أمتار على عتبة منزل امر�أة عجوز
ت�ق��ول هيئة م��راك��ز ال�سيطرة
ه ��رب اث��ن��ان م��ن ال�ط�ي��اري��ن
يف منطقة �أوك�سنفورد مبدينة جولد كو�ست يف والية كوينزالند الأ�سرتالية.
منها
على الأم��را���ض وال��وق��اي��ة
م��ن قمرة ال�ق�ي��ادة بعد �أن �سمعا
ونقلت هيئة الإذاعة الأ�سرتالية عن �صائد الثعابني توين هاري�سون ،الذي مت
�ذا
�
ه
إن
�
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
�أن اح��د ال��رك��اب م�صاب بفريو�س
ا�ستدعا�ؤه �إىل منزل العجوز للتعامل مع الثعبان ،القول �إنه من املحتمل
رئي�سي
ب�شكل
ال�ف�يرو���س ينت�شر
كورونا و�أظهر مقطع فيديو طيارين
�أن يكون هذا الثعبان قد مت ا�سترياده ب�شكل غري قانوين �إىل �أ�سرتاليا.
بني القوار�ض ،لكن ع��دواه ميكن �أن
وه�م��ا يت�سلقان ب�سرعة ن��اف��ذة قمرة
ومت ا�ستدعاء هاري�سون �إىل منزل العجوز يف �أوك�سنفورد،
يف
تت�سبب يف �إم��را���ض النا�س �أي�ضً ا
القيادة ،و�صعد طيارا طريان �آ�سيا �إىل
حيث كان الثعبان البورمي ال��ذي يبلغ وزن��ه  80كيلوجراما
فريو�سات
جميع �أنحاء العامل .وتت�سبب
النافذة ومنها �إىل جمموعة من ال�سالمل
ينزلق على عتبة امل�ن��زل.وق��ال هاري�سون" :هذه ال�سيدة
يعرف
�ا
�
مب
"هانتا" مبختلف م�سمياتها
كانت بجانب الطائرة التي كانت متوقفة يف
امل�سنة نحيلة اجل�سم ردت على (ط��ارق) ب��اب منزلها
مبتالزمة هانتا الرئوية ،واحلمى النزفية
العا�صمة الهندية ،نيودلهي ،بينما ظل بقية
لتجد �أن هناك ثعبانا ممددا على عتبة بابها".
إىل
مع متالزمة كلوية ،وينت�شر الفريو�س �
الركاب والطاقم على منت الطائرة.
وتف�سريا لوجود الثعبان ،ق��ال هاري�سون:
البول
النا�س عرب اجلو بعد ت�سربه من خالل
ويف اللقطات التي مت ت�صويرها على املدرج،
"�أود �أن �أقول �أن �شخ�صا ما كان قد ح�صل
الع�ض
طريق
�أو الرباز �أو اللعاب ،و�أحيا ًنا عن
ون�شرها موقع �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
عليه كحيوان �أليف ل�سنوات ،وقد دفع به
واللدغ من قبل امل�ضيف امل�صاب .الفريو�س لي�س
ظهر �أح��د الطيارين وهو يقف خ��ارج الطائرة فوق
للتو للخروج من حظريته" .و�أ�شار
التكنولوجيا
جديدًا ،ووف ًقا للمركز الوطني ملعلومات
ال �� �س�لامل بينما مي ��رر الآخ� ��ر الأم �ت �ع��ة ع�بر ال�ن��اف��ذة
�إىل �أن��ه بالرغم من �أن الثعبان
احليوية يف �أمريكا ،ف�إنه ي�شمل �أك�ثر من  21نوعً ا.
املفتوحة .وب�ع��د ذل��ك ،ظهر الطيار وه��و يت�سلق �إىل
الكبري كان ثقيل ال��وزن ،فقد
من
ومي�ك��ن �أن ي�صاب �أي �شخ�ص ي�ت��واج��د ب��ال�ق��رب
النافذة وي�خ��رج منها على ال�سالمل املو�ضوعة بجانب
ت�صرف ب�شكل هادئ ،مما
الفئران والقوار�ض ال�ضارة احلاملة للفريو�س.
الطائرة ،وفقا لتقرير موقع  TMZالذي �أكد �أن الفيديو
�سهل الإم�ساك به.

التقط م�ؤخرا و�أن �إ�صابة ركاب بكورونا كانت جمرد �شائعة.
كما نقل املوقع عن �شركة طريان �آ�سيا ت�أكيدها �أنها �أخ�ضعت
جميع الركاب لفحو�ص ،وثبت خلوهم من الفريو�س.
ومل تو�ضح �صحيفة "ديلي ميل" اجتاه الطائرة بعد هبوطها
يف الهند التي �سجلت حتى الآن  482حالة �إ�صابة م�ؤكدة
بفريو�س كورونا وت�سع وفيات ،وخ�ضعت لأك�بر �إغ�لاق من
نوعه ،و�أمرت ال�سكان بالبقاء يف منازلهم.

