
ملي�صيات اإيران تدمر م�صالح اليمنيني والعراقيني 
�لبالد - عمر ر�أفت

ت�ضتهدف اإيران وملي�ضياتها ب�ضكل م�ضتمر م�ضدر موارد العرب املتمثل يف النفط، بدليل �ضرب 
ملي�ضيات احلوثي التابعة لإيران اأم�س الأول اأنبوب "�ضافر" النفطي يف �ضراوح غرب حمافظة 
ماأرب، بينما �ضربت امللي�ضيات املدعومة من اإيران يف العراق اأم�س )الثنني(، �ضركة اأمريكية تعمل 

يف جمال ا�ضتخراج النفط العراقي، ما ت�ضبب يف اأ�ضرار مادية كبرية، يف ظل حتذيرات متبادلة بني 
وا�ضنطن وطهران حول احتمال اندلع مواجهة بني الطرفني نتيجة عمل عدواين للميلي�ضيات العراقية 

الطرفني. الت�ضعيد بني  با�ضتمرار  ينذر  ما  املتواجدة هناك،  الأمريكية  القوات  لطهران �ضد   املوالية 
وتوؤكد ال�ضربتني مبا ل يدع جمال لل�ضك اأن اإيران ت�ضعى ب�ضكل كبري ل�ضرب م�ضادر النفط العربي 
واإ�ضعاف املوارد يف دول املنطقة، عرب ملي�ضياتها التي تن�ضرها يف العديد من الدول، موا�ضلة دورها 

الإرهابي التخريبي يف ال�ضرق الأو�ضط والعامل.
اأن  ميني  حقوقي  مركز  واأك��د  حيث  األغام،  حقل  اإىل  اليمن  احلوثية  امللي�ضيات  حولت  اليمن  ويف 

ميلي�ضيات احلوثي تتحمل امل�ضوؤولية الكاملة عن زراعة الألغام مبختلف اأنواعها، مبا فيها الألغام البحرية، 
 يف خمتلف اأنحاء اليمن، م�ضريا اإىل اأنها "مازالت تزرعها حتى اللحظة يف كل مكان ت�ضع يدها عليه".
وقال مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�ضان، يف بيان له، مبنا�ضبة اليوم العاملي للتوعية بخطر الألغام 

والذي ي�ضادف الرابع من اأبريل من كل عام، اإنه يف الوقت الذي يحقق فيه العامل تقدما بالتخل�س من بقايا 
الألغام الأر�ضية، فاإن اليمن يغرق يف حقول لمتناهية من الألغام املزروعة ب�ضكل ي�ضتهدف املدنيني على 

�لتفا�صيل �ص7وجه اخل�ضو�س.

�لتفا�صيل �ص4

 

جتريب املجرب �لريا�ص- �لبالد
�ضوال  �ضهر  خالل  التطبيق  مواعيد   واإع��الن  الدرا�ضي  التح�ضيل  اختبار  تاأجيل  عن  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  اأعلنت 

القادم،  موؤكدة يف حال عدم اإمكانية تطبيقه ورقًيا، ا�ضتعدادها لتقدميه للتخ�ض�ضات العلمية والنظرية "عن ُبعد" من خالل 
من�ضة اإلكرتونية ت�ضمن توفريه ب�ضكل اآمن وموثوق وُمراقب جلميع الطلبة الذين يحق لهم اللتحاق به. واأو�ضحت الهيئة 

اأن جميع الر�ضوم التي دفعها الطلبة امل�ضجلون �ضابقًا �ضيتم حفظها �ضمن ح�ضاباتهم ال�ضخ�ضية امل�ضجلة لال�ضتفادة منها يف 
الختبارات القادمة، وكذلك باإمكانهم تقدمي طلب ا�ضرتجاع نقدي اإىل احل�ضابات البنكية من خالل تعبئة منوذج ا�ضتعادة 

املبلغ املوجود يف ال�ضجل املايل بح�ضاب الطالب والطالبة يف املوقع الإلكرتوين للهيئة. واأكدت الهيئة اأن هدف الختبار 
التح�ضيلي هو حتقيق العدالة وال�ضفافية، وم�ضاعدة اجلامعات والكليات يف عمليات املفا�ضلة والختيار مبو�ضوعية 

قرار  القبول هو  الن�ضبي لختبارات  الوزن  مقدار  واأن  النوعية،  والتخ�ض�ضات  للكليات  ا  املتقدمني خ�ضو�ضً للطلبة 
حتدده عادة اجلامعات ويتفاوت ح�ضب التخ�ض�ضات والكليات املختلفة. واختتمت الهيئة بيانها بالتاأكيد على جميع 

الطالب والطالبات ال�ضتفادة من املوارد التعليمية املتنوعة التي وفرتها وزارة التعليم ل�ضمان ا�ضتمرار العملية 
التعليمية، وال�ضتفادة من املواد التدريبية املتوافرة يف موقع الهيئة الإلكرتوين.

�لريا�ص- �لبالد
وافق جمل�س ال�ضورى يف جل�ضته العادية اأم�س على م�ضروع نظام �ضمان احلقوق بالأموال املنقولة ، وعلى تعديل نظام الرهن 

التجاري كما وافق يف قرار اآخر على التعديالت املقرتحة على بع�س مواد نظام الرعاية ال�ضحية النف�ضية.
وطالب املجل�س الهيئة العامة للولية على اأموال القا�ضرين ومن يف حكمهم بتفعيل الربط الإلكرتوين مع املحاكم ومكاتب التوثيق 

ل�ضرف  اآلية  باإيجاد  الداخلية  وزارة  مع  بالتن�ضيق  الهيئة  طالب  كما  خدماتها،  من  امل�ضتفيدين  م�ضتحقات  �ضرف  اإج��راءات  لت�ضهيل 
م�ضتحقات من مل يثبت لديه هوية اأو اإقامة. ورفع رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ با�ضمه وبا�ضم 

اأع�ضاء املجل�س ال�ضكر والتقدير خلادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه الله - على توجيهه الكرمي 
بعقد جل�ضات املجل�س واأعمال جلانه عن بعد. واأكد  اآل ال�ضيخ اأن التوجيه الكرمي ياأتي يف �ضياق حر�س خادم احلرمني ال�ضريفني 

اأن يوا�ضل جمل�س ال�ضورى القيام بدوره واأعماله التي ت�ضهم يف �ضناعة القرار  و�ضمو ويل عهده الأمني - حفظهما الله - على 
الوطني. واأ�ضاد باجلهود الكبرية التي تبذلها اأجهزة الدولة كافة ملواجهة جائحة كورونا مبا ي�ضمن �ضالمة املواطن واملقيم ومبا 

ل يوؤثر على ا�ضتمرار العمل يف القطاع احلكومي وم�ضرية التنمية يف بالدنا - حر�ضها الله - ، موؤكدًا اأن حر�س القيادة الر�ضيدة 
على ا�ضتمرار عقد املجل�س جلل�ضاته واجتماعات جلانه ياأتي يف هذا ال�ضياق.
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اململكة �صند الأمة
وزير �صوؤون �ملغرتبني �ليمنيني و�لقن�صل �لفل�صطيني لـ               :

�لبحوث و�لدر��صات تتو��صل لإيجاد عالج للفريو�ص و�ل�صحة: ل عقار حاليا 

�لبالد- حممد عمر ومها �لعو�ودة
اأكد كل من وزير �ضوؤون املغرتبني اليمنيني علوي بافقيه والقن�ضل الفل�ضطيني 
يف جدة ال�ضفري حممود الأ�ضدي على مواقف اململكة الداعمة وامل�ضاندة لبلديهما 
م�ضريين اإىل القرارات احلكيمة واجلريئة التي اتخذتها حيث ت�ضع الإن�ضان 
اأوًل على �ضلم اأولوياتها. واأكدا عمق ومتانة العالقات مع اململكة التي ت�ضكل 
بلديهما والأم��ة جمعاء من خالل دعمها  ل�ضعبي  اآمنًا  �ضندًا �ضلدًا وم��الذًا 
امل�ضتمر ومنا�ضرتها لق�ضاياهم العادلة ورعايتها الكرمية للمغرتبني من 

اأبناء البلدين مما يوؤكد دورها القيادي واملحوري والإن�ضاين.

العزيز-  عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  اأم��ر  والأ�ضدي  بافقيه  وثمن 
وخمالفي  واملقيمني  للمواطنني  املجاين  العالج  خدمات  بتقدمي  الإن�ضانى   - الله  حفظه 
نظام الإقامة، وما اتخذته اململكة من قرارات راعت اأو�ضاع املغرتبني املتواجدين فيها، 
خالل هذه الفرتة التي يواجه فيها العامل  جملة من امل�ضاعب لل�ضيطرة على وباء كورونا 
فكان اأن قوبلت هذه القرارات بكامل التقدير والعرفان من حكومتي البلدين وقياداتهما 

ال�ضيا�ضية واجلاليتني باململكة.
و�ضحية  واإن�ضانية  اإغاثية  م�ضاعدات  من  لبلديهما  اململكة  تقدمه  ظلت  مبا  واأ���ض��ادا 

وبجهودها يف حل عدد من الق�ضايا التي تواجه اجلاليات.

جدة - �لبالد
ان�ضغل العامل ببحث امكانية الإ�ضارة اإىل عالج من جملة الأدوية املفيدة 
اأ�ضماء  ترددت  ولهذا  والطفيليات  واجلراثيم  الفريو�ضات  بع�س  عالج  يف 
ومفيد  ناجع  ال��دواء  ب��اأن  البع�س  وج��زم  العامل  بلدان  من  كثري  يف  عقارات 
وجمرب اإىل درجة اأن البع�س اأكد باأن اأحد اأنواع عالجات الطفيليات يق�ضي 
على كورونا امل�ضتجد خالل 48 �ضاعة فقط ، فيما اأكدت منظمة ال�ضحة العاملية 
اأنه ل دواء حتى الآن متوفر لقتل الفريو�س امل�ضتجد والق�ضاء عليه.  وتت�ضارب 
الآراء، وتتعدد الروايات، وتتواىل الدعاءات حول عالج ناجع لكورونا، غري اأن 

اجلميع يدور يف حلقة "جتريب املحرب"، لتقدميه كلقاح يعالج فريو�س كورونا امل�ضتجد، 
على  يق�ضي  الطفيليات  لعالج  ي�ضتخدم  "ايفرمكتني" الذي  دواء  اأن  الأ�ضرتاليون  ادعى  اإذ 
اإن  "با�ضيل كامليت-غريان" ملعرفة  كورونا خالل 48 �ضاعة، بينما اخترب علماء لقاح ال�ضل 
اجلديد،  الفريو�س  مقاومة  على  وم�ضاعدته  للج�ضم  املناعي  اجلهاز  تعزيز  على  ق��ادرا  كان 
مع اقرتاحات اأخرى عدة لأدوية قدمية يف فرن�ضا ورو�ضيا واأمريكا من بينها عالج املالريا 
يدعي البع�س اأنها تعالج كورونا. وقال الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، اإن بالده اكت�ضفت 
عالجا حمتمال لفريو�س كورونا امل�ضتجد وو�ضفه بالعقار العظيم، لفتا اإىل اأن العقار املعالج 

للمالريا )الكلوروكني( �ضيكون عالجا عظيما يف مواجهة كورونا.

تعقيم �صوارع اأحياء جدة

الشورى يوافق على تعديل نظام الرهن التجاري
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 تشمل الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر

الداخلية: منع التجول على مدار )24( ساعة في 5 مدن و4 محافظات
الريا�س- وا�س

الداخلية،  بـــوزارة  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
باأنه يف اإطار اجلهود التي تقوم بها اململكة 
يف مــواجــهــة جــائــحــة فـــرو�ـــس كـــورونـــا، 
ال�سحية  اجلـــهـــات  لــتــو�ــســيــات  وتــنــفــيــذًا 
االحرتازية  التدابر  درجة  برفع  املخت�سة 
للحفاظ على �سحة  الوقائية،  واالإجــراءات 
فقد  و�سالمتهم،  فيها  واملقيمني  املواطنني 

تقرر ما يلي:
 )24( مــدار  على  التجول  منع  يكون  اأواًل: 
)الريا�س،  مــدن:  اأرجـــاء  يف  يوميًا  �ساعة 
وكذلك  الهفوف(،  الظهران،  الدمام،  تبوك، 
يف اأرجـــــاء حمــافــظــات: )جــــدة، الــطــائــف، 
منع  ا�ستمرار  مع  كافة،  اخلــر(  القطيف، 
ــك  الــدخــول اإلــيــهــا اأو اخلــــروج مــنــهــا، وذل

اعتباًرا من تاريخه وحتى اإ�سعار اآخر.
الفئات  واخلــروج  الدخول  منع  ي�سمل  وال 
القطاعات احليوية  امل�ستثناة من من�سوبي 
يف الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلــــا�ــــس، الــذيــن 
اأدائــهــا  يف  ــتــمــرار  اال�ــس اأعــمــالــهــم  تتطلب 
يف  ورد  ما  بح�سب  وذلك  املنع،  فرتة  اأثناء 
وتاريخ   45942 رقــم  الكرمي  امللكي  االأمــر 

27/7/1441هـ.

اأ�سيق نطاق - لل�سكان  ثانيًا: ي�سمح - يف 
االحتياجات  لق�ساء  منازلهم  من  باخلروج 
ال�سحية  الــرعــايــة  مثل  فقط؛  ال�سرورية 
والـــتـــمـــويـــن، وذلـــــك داخـــــل نـــطـــاق احلــي 

الفرتة  وخالل  فيه،  يقيمون  الذي  ال�سكني 
من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباًحا وحتى الثالثة 
ع�سرًا يومًيا. كما يق�سر التنقل بال�سيارات 
الفرتة  ال�سكنية خــالل هــذه  االأحــيــاء  داخــل 

على �سخ�س واحد فقط، باالإ�سافة اإىل قائد 
املركبة، لتقليل املخالطة اإىل احلد االأدنى.

اأن�سطة  بـــاأي  العمل  ممــار�ــســة  منع  ثــالــثــًا: 
جتــــاريــــة، عــــدا عــمــل املــــرافــــق الــ�ــســحــيــة 

والـــ�ـــســـيـــدلـــيـــات، وحمــــــالت بـــيـــع املـــــواد 
وحمــالت  ــوقــود،  ال وحمــطــات  التموينية، 
الغاز، واخلدمات البنكية، واأعمال ال�سيانة 
والكهرباء  ال�سباكة  وفنيي  والت�سغيل، 

املاء  اإي�سال  وخدمات  والتكييف، 
ال�سرف  �سهاريج  وكذلك 

ال�سحي.
ـــــــاك جلـــنـــة  وهـــــــن

خمــــــتــــــ�ــــــســــــة 
وزارة  يف 
الداخلية تقوم 
ـــــة  مبـــــراجـــــع
دوريـــــــــــــــــــــــة 
لــــالأنــــ�ــــســــطــــة 

املـــ�ـــســـتـــثـــنـــاة، 
حــــــيــــــث تـــــقـــــوم 

ب�سكل  بــتــحــديــثــهــا 
تقييم  بح�سب  م�ستمر، 

ت�سعه اللجنة.
اأن  باجلميع  الداخلية  وزارة  وتهيب 

ويف  للبالغني،  املنازل  من  اخلــروج  يكون 
احلاالت ال�سرورية فقط، وذلك حر�سًا على 
اأ�سباب انتقال العدوى،  حماية االأطفال من 

عن  التو�سيل  خدمات  ا�ستخدام  يتم  واأن 
لطلب  الــذكــيــة،  االأجــهــزة  تطبيقات  طــريــق 
وغرها  والدوائية  الغذائية  االحتياجات 
من ال�سلع واخلدمات امل�ستثناة وتو�سيلها 

اإىل املنازل.
 واأكدت الوزارة للعموم 
اأن هذه االإجــراءات 
مت اتــخــاذهــا يف 
اجلهود  اإطـــار 
تبذلها  الــتــي 
املــــمــــلــــكــــة، 
لــــلــــحــــفــــاظ 
عــــــــــــلــــــــــــى 
الــــ�ــــســــحــــة 
ـــــــعـــــــامـــــــة  ال
انت�سار  ومــنــع 
كورونا،  فرو�س 
واأنها تخ�سع للتقييم 
املــ�ــســتــمــر مــــع اجلـــهـــات 

ال�سحية املخت�سة.
م�سوؤولياتهم  ال�ست�سعار  اجلميع  دعت  كما 
والتقيد  بالتوجيهات،  وااللتزام  الفردية، 
باإجراءات العزل، حتقيًقا للم�سلحة العامة.

وزير شؤون المغتربين اليمنيين لـ               :
رعاية المملكة لليمنيين تجسد دورها القيادي واإلنساني 

البالد - حممد عمر 
اأ�ساد وزير �سوؤون املغرتبني اليمنيني علوي 
خلدمة  الكبرة  ال�سعودية  باجلهود  بافقيه 
كافة اخلدمات  اليمني وتقدمي  ال�سعب  اأبناء 
ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  اأمـــر  مثمنًا  لــهــم، 
  - الله  حفظه  العزيز-  عبد  بن  �سلمان  امللك 
املجاين  الــعــالج   خدمات  بتقدمي  االإن�سانى 
للمواطنني واملقيمني وخمالفي نظام االإقامة، 
وما اتخذته اململكة من قرارات راعت اأو�ساع 
اليمنيني املتواجدين فيها، خالل هذه الفرتة 

ال�سعبة التي متر بها بالدهم. 
كرمية • رعاية 

 - ال�سريفني  قــرار خــادم احلــرمــني  اإن  ــال  وق
حفظه الله -  بتقدمي خدمات العالج  املجاين 
ــفــي قــانــون  لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني وخمــال
بكامل  قوبل  باململكة،  االإقــامــة  واإجــــراءات 
ال�سيا�سية  الــقــيــادة  مــن  والــعــرفــان  التقدير 
املغرتبني،  ووزارة  احلكومة  ومــن  باليمن 
وكذلك اأو�ساط اجلالية اليمنية باململكة الذين 
القرار،  لهذا  وتقديرهم  فرحتهم  عن  عــروا 
وويل  ال�سريفني  احلرمني  خلــادم  و�سكرهم 
اإىل  منوًها  �سلمان،  بن  حممد  االأمــر  عهده 
رعاية  اليمنيون من  املغرتبون  يالقيه  ما  اأن 
ال�سعودية  القيادة  قبل  من  واهتمام  كرمية 
واالإن�ساين  واملحوري  القيادي  الدور  يوؤكد 

للمملكة.
ر�سالة  اأن  " على  " الــبــالد  لـــ  بافقيه  و�ــســدد 

الأبنائها  اليمنية  احلــكــومــة 
يف املــمــلــكــة هـــي ا�ــســتــمــرار 
النا�سعة  ــورة  ــ�ــس ال تــقــدمي 
ـــيـــمـــنـــي، عــر  لـــلـــمـــغـــرتب ال
واللوائح  بالقوانني  االلتزام 
واإالجــــــــــــراءات املــــقــــرة مــن 
وعدم  ال�سعودية،  احلكومة 
الـــ�ـــســـمـــاح بـــالـــعـــبـــث بـــاأمـــن 
املـــمـــلـــكـــة، والـــــوقـــــوف مــع 
واحــًدا  �سًفا  فيها  اإخــوانــهــم 
ملخالفة  حمـــاوالت  اأي  اأمـــام 

القوانني.
امل�سرتكة  الــــوزارة  جــهــود  اإن  بافقيه  وقـــال 
ممتازة  باململكة  الــعــالقــة  ذات  اجلــهــات  مــع 
ــة، وتــتــمــحــور حــــول اأو�ـــســـاع  ــل ــوا�ــس ــت وم
بتاأ�سرات  اململكة  اإىل  والقادمني  املغرتبني 
للبقاء يف  زيارة وا�سطرتهم ظروف احلرب 
اململكة  يف  االأ�سقاء  بتعاون  م�سيًدا  اليمن، 
وا�ستيعاب ذلك، منوًها اإىل توا�سل اللقاءات 
ـــادات عـــدد مــن اجلــهــات  ـــي بــني الــــــوزارة وق
الداخلية  كــوزارتــي  فيها  الر�سمية  املعنية 
االجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  واملــــوارد 
ملناق�سة العديد من الق�سايا املتعلقة باأو�ساع 
اجلهود  تلك  وتبلورت   ، اليمنيني  املغرتبني 

يف حل عدد من الق�سايا.
للمغرتبني •  ر�سائل 

ال�سعودي  ال�سعبني  يجمع  بافقيه،  وبح�سب 

والــيــمــنــي نــفــ�ــس الــعــادات 
ـــثـــقـــافـــة  والـــتـــقـــالـــيـــد وال
ــاريــخ املــ�ــســرتك، مما  ــت وال
اليمنيني  تكيف  يف  �ساهم 
بـــاملـــمـــلـــكـــة وتــــواجــــدهــــم 
كما  مــنــاطــقــهــا،  مبــخــتــلــف 
اليمنيون  ميتاز املغرتبون 
بـــــااللـــــتـــــزام بـــالـــقـــوانـــني 
باململكة  املــقــرة  والــلــوائــح 
مما اك�سبهم احرتام وحمبة 
ال�سعودي،م�سيفًا  املجتمع 
لــلــمــغــرتبــني  :"ر�سالتنا 
اليمنيني باململكة با�ستمرار تقدميهم ال�سورة 
بالقوانني  االلـــتـــزام  عــر  ـــك  وذل الــنــا�ــســعــة، 
ال�سلطات  املقررة من  واللوائح واإالجــراءات 
باأمن  بالعبث  ال�سماح  وعـــدم  الــ�ــســعــوديــة، 
باململكة  اإخــوانــهــم  مــع  املــمــلــكــة، والـــوقـــوف 
ملخالفة  اأي حمــــاوالت   اأمــــام  واحــــًدا  �ــســًفــا 
تعانيها  الــتــي  االأزمــــة  ظــل  ويف  ــقــوانــني،  ال
كورونا  فرو�س  انت�سار  جــراء  العامل  دول 
�سالمة  على  ال�سديد  احلر�س  املغرتبني  على 
اأن  جميعا  منهم  وناأمل  ال�سحية،  اأو�ساعهم 
احليطة  اتــخــاذ   يف  املــثــال  م�سرب  يكونوا 
واحلذر، وااللتزام  بالتوجيهات ال�سادرة من 
اجلهات املخت�سة يف بلدان اغرتابهم، ملا فيه 
م�سلحتهم و�سالح املجتمعات التي تعي�سون 

فيها".

لالإغاثة �سلمان  امللك  •  مركز 
تنظر  اليمنية  احلــكــومــة  اأن  بافقيه  واأكــــد 
�سلمان  املــلــك  مــركــز  يــقــدمــة  ملــا  عـــال  بتقدير 
لــالإغــاثــة واالأعـــمـــال االإنــ�ــســانــيــة مــن جهود 
فيها  ت�سببت  الــتــي  احلـــرب  اآثــــار  لتخفيف 
اإيــران  ذراع  االنقالبية،  احلــوثــي  ميلي�سيا 
�سبكات  مــن  كــبــرًا  جـــزءًا  حطمت  والــتــي   ،
اخلدمات باليمن، وكذلك اثرت علي العائدات 
اأ�سعف  ممــا  احلــكــومــة،  قــبــل  مــن  املح�سلة 
وا�ستمراريتها،  للمواطنني  اخلدمات  جودة 
خا�سة يف جماالت الكهرباء واملياه وال�سحة 
ـــد �ــســاهــمــت جــهــود  والــتــعــلــيــم وغـــرهـــا، وق
املركز يف تغطية النواق�س بجميع املجاالت 
تدريب  برامج  وتقدمي  واالإغاثية،  اخلدمية 
للكثر  باالإ�سافة  اليمنية،  للكوادر  وتاأهيل 

من التجهيزات ملوؤ�س�سات الدولة. 
امليلي�سيا •  اإجرام 

اليمنيني  املــغــرتبــني  �ـــســـوؤون  وزيــــر  ونــــدد 
بــاالنــتــهــاكــات والــتــعــ�ــســف ونــهــب االأمـــــوال 
احلوثية  امللي�سيا  متار�سها  التي  واملمتلكات 
االإنــقــالبــيــة جتــــاه الــ�ــســعــب الــيــمــنــي عــامــة 
ــعــديــد من  ــة، بــفــر�ــس ال واملــغــرتبــني خــا�ــس
الر�سوم التع�سفية وغر القانونية من خالل 
امللي�سيات  لتلك  �سرعية  غر  التفتي�س  نقاط 
ــزيــارة وطــنــهــم، مــ�ــســًرا اإىل  ل عند عــودتــهــم 
ر�سد الوزارة بالتعاون مع موؤ�س�سات الدولة 

املعنية لهذه التجاوزات.

علوي بافقيه 

 »        « 

مثمنا اهتمام المملكة باإلنسان..األسدي:

خادم الحرمين مالذ آمن 
لكل الفلسطينيين

البالد – مها العواودة
جدة  يف  الفل�سطيني  القن�سل  اأ�ــســاد 
بــاالإجــراءات  االأ�سدي  حممود  ال�سفر 
تتخذها  التي  واالحــرتازيــة  الوقائية 
ــا  املــمــلــكــة الحـــتـــواء فـــرو�ـــس كــورون
وعـــالج  ــاره  ــتــ�ــس ان دون  ــة  ــول ــل واحلــي
واملقيمني  املــواطــنــني  مــن  املــ�ــســابــني 
ــفــني جمــــانــــًا، مــنــوهــًا  ــخــال وحـــتـــى امل
ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مبــواقــف 
الداعمة  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
وامل�ساندة حلقوق ال�سعب الفل�سطيني 

امل�سروعة.
القرارات احلكيمة  "البالد" اأن  لـ  واأكد 
ال�سعودية  اتخذتها  التي  واجلــريــئــة 
االإن�سانية  مملكة  مــن  م�ستغربة  غــر 
�سلم  على  اأواًل  االإنــ�ــســان  ت�سع  الــتــي 
جالية  اأكـــر  ــاء  ــن اأب واأن  اأولــويــاتــهــا، 
يف  الــعــامل  م�ستوى  على  فل�سطينية 
ـــــان  ـــن واالأم ـــاالأم املــمــلــكــة يــنــعــمــون ب
ــكــرميــة يف ظـــل الــقــيــادة  ـــاة ال واحلـــي

ــيــدة والــ�ــســعــب الــ�ــســعــودي  الــر�ــس
الكرمي.

تن�سيق  االأ�سدي  ثمن  كما 
مركز امللك �سلمان لالإغاثة 
واالأعــــمــــال االإنــ�ــســانــيــة 
الــ�ــســحــة  وزارة  ــــع  م

لتقدمي  الفل�سطينية 
ــدعــم الـــالزم  ال

ــــــق  وف

ملواجهة  ال�سحي  القطاع  احتياجات 
انت�ساره،  من  واحلد  الفرو�س  تف�سي 
الــدول  اأكـــر  مــن  فل�سطني  اأن  مــوؤكــدا 
منذ  املــركــز  دعــم وعــطــاء  مــن  ا�ستفادة 

اإن�سائه.
وقياداتها  ال�سعودية  دور  واأ�ساف:" 
اإنــــكــــاره يف دعــم  ــادقــة ال ميــكــن  ــ�ــس ال
الق�سية،  بداية  منذ  والقد�س  فل�سطني 
على  الفل�سطينيني  �ــســمــود  وتــعــزيــز 

اأر�سهم يف كل االأوقات واالأزمات"
الــعــالقــات  ومــتــانــة  عــمــق  اإىل  ولــفــت 
اإىل  مــ�ــســرًا  الفل�سطينية  ال�سعودية 
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  مــواقــف  اأن 
ت�سكل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  �سلمان  املــلــك 
�ــســنــدًا �ــســلــدًا يف دعــم حــقــوق ال�سعب 
اآمنًا  ومـــالذًا  امل�سروعة،  الفل�سطيني 
امللك  يوا�سل  حيث  الفل�سطينيني،  لكل 
�سلمان �ساحب مقولة "ادفع رياال تنقذ 
اأ�سر  رعاية  البي�ساء  باأياديه  عربيا" 
اإ�سافة  عقود،   5 منذ  فل�سطني  �سهداء 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ميزانية  دعم  اإىل 
الالجئني  وت�سغيل  غــوث  ووكــالــة 
ــفــلــ�ــســطــيــنــيــني االأونــــــــــروا،  ال
خلادم  والتقدير  ال�سكر  موجها 
احلرمني ال�سريفني وويل عهده 
على   - الله  حفظهما   – االأمـــني 
فل�سطني   لدعم  املبذولة  اجلهود 
ق�سية اململكة االأوىل  واأبناء 
�سعبها يف كافة اأماكن 
تـــــواجـــــدهـــــم يف 
ويف  الـــــداخـــــل 
ــــــات  ــــــم خمــــــي
الــلــجــوء يف 

ال�ستات.

تأجيل اختبار التحصيل الدراسي وحفظ رسوم الطالب
الريا�س- البالد

تاأجيل  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  اأقــرت 
تطبيق اختبار التح�سيل الدرا�سي املقرر خالل 
ما  اإىل  1441هــــ  �سعبان   28  -  24 من  الفرتة 
العام 1441هـ،  لهذا  املبارك  رم�سان  �سهر  بعد 
و�سيعلن الحًقا عن مواعيد وتفا�سيل االختبار 

التح�سيلي.
على  حر�سًا  ياأتي  ذلــك  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
الهتمام  ا�ستمرارًا  يعد  الــذي  الطلبة،  �سالمة 
القيادة الر�سيدة -حفظها الله- باأبنائها،باتخاذ 
ذلــك  يتطلب  ومـــا  االحــــرتازيــــة،  االإجـــــــراءات 
واالإر�ــســادات  بالتعليمات  اجلميع  الــتــزام  من 
ــار فـــرو�ـــس كـــورونـــا  الــر�ــســمــيــة ملــنــع انــتــ�ــس

وال�سيطرة عليه.
دفعها  التي  الر�سوم  جميع  اأن  الهيئة  واأبانت 
�سمن  حفظها  �سيتم  �سابًقا  امل�سجلون  الطلبة 
ح�ساباتهم ال�سخ�سية امل�سجلة لال�ستفادة منها 
يف االختبارات القادمة، وكذلك باإمكانهم تقدمي 
البنكية  احل�سابات  اإىل  نقدي  ا�سرتجاع  طلب 

من خالل تعبئة منوذج ا�ستعادة مبلغ املوجود 
يف ال�سجل املايل بح�ساب الطالب والطالبة يف 

املوقع االإلكرتوين للهيئة.
اإعالن مواعيد تطبيق  اأنه �سيتم الحًقا  واأفادت 
عام  مــن  �ــســوال  �سهر  خــالل  الــورقــي  االختبار 
بــذلــك،  الـــظـــروف  �سمحت  حـــال  يف  1441هــــــ 
ويف حـــال عـــدم اإمــكــانــيــة تــطــبــيــق االخــتــبــار 
لتقدمي  ا�ستعدادها  توؤكد  الهيئة  فــاإن  ورقــًيــا، 
للتخ�س�سات  الــدرا�ــســي  التح�سيل  اخــتــبــار 
ُبعد" من خالل من�سة  "عن  والنظرية  العلمية 
اآمن  ب�سكل  االختبار  توفر  ت�سمن  اإلكرتونية 
يحق  الذين  الطلبة  جلميع  وُمراقب  وموثوق 

لهم االلتحاق باالختبار.
التح�سيلي  االختبار  هدف  اأن  الهيئة  واأكــدت 
وم�ساعدة  وال�سفافية،  الــعــدالــة  حتقيق  هــو 
املفا�سلة  عمليات  يف  والــكــلــيــات  اجلــامــعــات 
املتقدمني  للطلبة  مبــو�ــســوعــيــة  واالخــتــيــار 
النوعية،  والتخ�س�سات  للكليات  ا  خ�سو�سً
القبول  الختبارات  الن�سبي  الوزن  مقدار  واأن 

عادة  قرار حتدده  والتح�سيلي( هو  )القدرات 
التخ�س�سات  حــ�ــســب  ويــتــفــاوت  اجلــامــعــات 

والكليات املختلفة.
واخــتــتــمــت الــهــيــئــة بــيــانــهــا بــالــتــاأكــيــد على 
الــطــالب والــطــالــبــات اال�ــســتــفــادة من  جميع 
وفرتها  الــتــي  املتنوعة  التعليمية  املــــوارد 
العملية  ا�ستمرار  ل�سمان  التعليم  وزارة 
التدريبية  املواد  من  واال�ستفادة  التعليمية، 
مثل  االإلكرتوين  الهيئة  موقع  يف  املتوافرة 
تهدف  الذي  والتدريب"،  التهيئة  "برنامج 
اال�ستعداد  ن�سبة  رفع  اإىل  خالله  من  الهيئة 
النف�سي واملعريف لدى املخترين قبل دخول 
االختبار الفعلي، ويت�سمن الرنامج اختبار 
القدرات العامة باللغة العربية واالإجنليزية
الــدرا�ــســي  التح�سيل  اخــتــبــار  و   GAT
 ،SAAT واالإجنــلــيــزيــة  الــعــربــيــة  باللغة 
 STEPاالإجنليزية اللغة  كفايات  واختبار 
يف  املقدمة  اجلهود  االإطــار  هذا  يف  مثمنة   ،

هذا املجال.

446 تصريحا لمزارعي القطيف لعبور الحجر الصحي
الدمام- البالد

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  اأ�سدر 
باملنطقة ال�سرقية، ممثاًل مبكتبه يف حمافظة 
بتنقل  لل�سماح  تــ�ــســريــحــًا   446 الــقــطــيــف 
الواقعة يف حميط  املنتجة  املزارع  اأ�سحاب 
املحافظة خارج نطاق احلجر ال�سحي لعبور 
نقاط احلجر واالإ�سراف على مزارعهم، حيث 
متكن اأكر من 298 مزارعًا من اخلروج عر 

نقطتي �سفوى واجل�س اأم�س االأول.
باملنطقة  الـــــوزارة  فـــرع  عـــام  مــديــر  واأفـــــاد 
مكتب  اأن  املــطــري  علي  بــن  عامر  املهند�س 
القطيف بالتعاون مع اجلهات املعنية ي�سمح 
ال�سحي  نــقــاط احلــجــر  عــبــور  لــلــمــزارعــني 
كل  االأحد من  يوم  مزارعهم  واالإ�سراف على 
التا�سعة  اإىل  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  اأ�سبوع 
التجوال  ح�سر  موعد  قبل  والعودة  �سباحًا 
واجلــ�ــس،  �سفوى  نقطتي  عــر  باملحافظة 
امليدانية  وفــرقــه  ــفــرع  ال ا�ــســتــمــرار  مـــوؤكـــدًا 
ــتــابــعــة لـــه بــتــقــدمي خــدمــاتــهــا  ـــات ال واجلـــه

االلتزام  مع  الــوزارة  خطة  وفق  مل�ستفيديها 
بــالــ�ــســوابــط واال�ـــســـرتاطـــات االحـــرتازيـــة 

اجلهات  مع  بالتعاون  تقرها  التي  ال�سحية 
ذات العالقة.

سفيرة المملكة لدي أمريكا تثمن قرار القيادة بتسهيل عودة المواطنين
الريا�س - غدير الطيار 

اأ�سمى  االأمرة رميا بنت بندر  اأمريكا  اململكة لدى  رفعت �سفره 
اآيات ال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده 
االأمني، على �سدور التوجيه الكرمي بت�سهيل اآلية عودة املواطنني 
مي�سر  ب�سكل  الــرحــالت  وترتيب  الــوطــن،  اأر�ـــس  اىل  الــراغــبــني 

وكبار  واملر�سى،  واحلرجة،  الطارئة  احلاالت  مراعاة  مع  واآمن 
اأن  يفوتني  :" ال  تويرت  على  ح�سابها  يف  �سموها  وقالت  ال�سن. 
ا�سكر املواطنني هنا على ما ابدوه من تكاتف وتعا�سد، واالأطباء 
يف  االأرواح  اإنقاذ  يف  ي�ساهمون  الذين  اأمريكا  يف  ال�سعوديني 
زمالئهم  م�ساعدة  على  جلهودهم  الطالبية  واالأندية  جمتمعاتهم 

اأبــنــاء الــوطــن ونحن  يف هــذا الــوقــت، وهــذا غــر م�ستغرب مــن 
اأن  واأكــــدت  معًا."  االأزمــــة  لــتــجــاوز  عليكم  ثــم  الــلــه  على  نعتمد 
ال�سفارة والقن�سليات وامللحقيات تعمل على مدار ال�ساعة خلدمة 
لكافة  ال�سكر  مقدمة  و�سالمتهم،  لراحتهم  ت�سعى  باآلية  املواطنني 

العاملني على ما يبذلونه من جهود كبرة خلدمة املواطنني.

الخروج 
لضرورات الرعاية 
الصحية والتموين 

داخل الحي حتى الثالثة 
عصرا 
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اتخذت اململكة العديد من  القرارات لدعم من�ساآت 
الــقــطــاع اخلــا�ــص عــلــى راأ�ــســهــا اأمـــر خـــادم احلــرمــن 
الله،  حفظه  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
املواطنن  رواتب  من  املائة  يف   60 احلكومة  بتحمل 
التداعيات  من  املتاأثرة  اخلا�ص  القطاع  من�ساآت  يف 
تنظيم  واأي�سًا  امل�ستجد  كــورونــا  لفريو�ص  احلالية 
االقت�سادية  االآثـــــار   مــن  والتخفيف  الــعــمــل  �ــســوق 
واالجتماعية للجائحة مع موا�سلة تكثيف االإجراءات 
�ــســالمــة و�سحة  لــ�ــســمــان  ــة  ــي ــائ ــوق االحــــرازيــــة وال

املواطنن واملقيمن.
وا�ستباقًا ملا تفرزه اآثار اجلائحة من تعقيدات تطال 
وزارة  قــرار  جــاء  فقد  املن�ساآت  خمتلف  يف  العاملن 
املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية بتنظيم العالقة 
دعمًا جلهود  العمل  واأ�سحاب  العاملن  التعاقدية بن 
الدولة  يف ال�سيطرة على اآثار الفريو�ص  ومواجهة اأية 
اإجــراءات قد توؤثر على هذه العالقة بتقلي�ص �ساعات 
العمل اأو اأي تدابري احرازية حتد من تفاقم اأية حالة 
يف  واردة  بالتزامات  القيام  دون  وحتــول  ظــرف  اأو 

نظام العمل اأو الئحته التنفيذية اأو عقد العمل.
وت�سمن القرار،  الذي يهدف اإىل حماية العاملن 
وفقدان  الف�سل  من  الظروف  هذه  خالل  املن�ساآت  يف 
عجلة  وا�ستدامة  العمل،  عقد  يف  التعاقدية  املــزايــا 
موؤقتًا  الت�سغيلية  امل�ساريف  بتخفيف  العمل  �سوق 
الفر�سة  اإتــاحــة  ت�سمن  املــتــ�ــســررة،  املــنــ�ــســاآت  على 
ل�ساحب العمل لالتفاق مع العامل على تخفي�ص اأجره 
مبا يتنا�سب مع عدد �ساعات العمل الفعلية، اأو منحه 
امل�ستحقة  ال�سنوية  اإجازاته  اأيام  من  حتت�سب  اإجازة 
عقد  اإنهاء  يكون  اأال  على  ا�ستثنائية  اإجــازة  منحه  اأو 
العمل بعد ذلك م�سروعًا اإذا ثبت اأن �ساحب العمل قد 
كما  احلالة  تلك  ملواجهة  الدولة  من  اإعانة  باأية  انتفع 
اأتاحت الوزارة اإمكانية اال�ستفادة من خدمات العمالة 

الوافدة الفائ�سة موؤقتًا كبديل لال�ستقدام اخلارجي.

حماية العاملين
كلمة

بوابة الدرعية تحتفي بيوم الصحة العالمي

تسجيل المواليد عبر أبشر
الريا�ض- �سامية الغريبي 

لــالأحــوال  الداخلية  وزارة  وكــالــة  اأو�ــســحــت 
املدنية،على ح�سابها الر�سمي يف توير، اآلية 
ت�سجيل املواليد اجلدد عرب من�سة اأب�سر؛ دون 
احلاجة لزيارة مكاتبها، يف ظل تعليق العمل 
والــوقــائــيــة  االحـــرازيـــة  االإجــــــراءات  �سمن 
امل�ستجد  كــورونــا  فريو�ص  انت�سار  من  للحد 

»كوفيد-19«.

املواليد  اأ�سماء  لت�سجيل  معايري   4 وحــددت 
اخلا�سة  املــيــالد  �سهادات  ال�ستخراج  اجلــدد 
من  جمــرًدا  اال�سم  ي�سجل  اأن  بينها،  من  بهم، 
لي�ست  التي  الكلمات  ت�سجل  ال  اإذ  ــقــاب،  االأل
جزءًا من اال�سم، وال ي�سمح بت�سجيل العبارات 
االإ�سافية يف حقل اال�سم كما ال ي�سمح بت�سجيل 
االأ�سماء املركبة ومينع ت�سجيل اأ�سماء املواليد 

املخالفة لل�سريعة االإ�سالمية.

الطعيمي: 92 ألفًا من المبتعثين 
وأسرهم ما زالوا خارج المملكة

الدرعية - البالد
العاملي  اليوم  يف  الدرعية  بوابة  تطوير  هيئة  ت�سارك 
اأبريل من كل  لل�سحة ، الذي ي�سادف ال�سابع من �سهر 
بتقنية  عرو�ص  خــالل  من  توعية  حملة  بــاإطــالق  عــام، 
حي  يف  �سلوى  ق�سر  واجهة  على  املنا�سبة  بهذه  عالية 
اليوم  م�ساء  الــدرعــيــة  مبحافظة  التاريخي  الطريف 

الثالثاء.
وحر�ست الهيئة على اإبراز ودعم جهود جميع اجلهات 
املعنية مبكافحة انت�سار فريو�ص كورونا من خالل بث 
عرو�ص بتقنية ثالثية االأبعاد على واجهة حي الطريف 
االأوىل  للمرة  وذلــك  الــدرعــيــة  حمافظة  يف  التاريخي 
�سمن  امل�سجلة  ال�سعودية  املــواقــع  اأهــم  اأحــد  بو�سفه 
احلكم  ومقر  اليون�سكو  ملنظمة  العاملي  الــراث  قائمة 

اإبان عهد الدولة ال�سعودية االأوىل، وملا متثله الدرعية 
العربية  واجلزيرة  ال�سعودين  لدى  بالغة  رمزية  من 
االأوىل  العا�سمة  كونها  الــبــالد  هــذه  لــوحــدة  وعــنــوان 

للدولة ال�سعودية االأوىل.
واأو�سح املتحدث الر�سمي بهيئة تطوير بوابة الدرعية 
ر�سائل  ا�ستعرا�ص  متثل  املــبــادرة  اأن  ال�سديري  ثامر 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  لــدور  �سكر 
االأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير الدفاع رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة 
تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله – والدعاء الأبطال 
اإطار  حتت  خمتلفة  توعوية  ور�سائل  واالأمــن،  ال�سحة 

احلملة الوطنية #كلنا_م�سوؤول.

الريا�ض- �سامية الغريبي 
ل�سوؤون  التعليم  وزارة  وكيلة  ك�سفت 

الطعيمي  لينا  الدكتورة  االبتعاث، 
عــدد  اأن  ــ�ــســعــودي،  ال لــلــتــلــفــزيــون 
ي�سل  املبتعثن يف اخلارج حاليا 
اأكـــر  بــيــنــهــم  مـــن  األـــفـــا،   92 اإىل 
اأ�سرهم،  اأفـــراد  مــن  األــفــا   33 مــن 
مطمئنة اأهاليهم يف اململكة على 

ـــادرون  اأو�ــســاعــهــم واأنــهــم ق
عــــلــــى جتــــــــاوز اأزمـــــــة 

اجلائحة.
اأن  ـــــــحـــــــت  واأو�ـــــــس
الثقافية  املــلــحــقــيــات 
تـــقـــوم  اخلـــــــــارج  يف 

م�سكالتهم،  وحــل  متابعتهم  يف  كــبــرية  بجهود 
ـــــة، كــمــا عقدت  والـــوقـــوف مــعــهــم يف هـــذه االأزم
االأندية  مع  بعد  عن  اجتماعات  امللحقيات 
ــطــوارئ  ــل الـــطـــالبـــيـــة، واأعـــــــدت فـــرقـــا ل
لــتــلــقــي ا�ــســتــفــ�ــســاراتــهــم واتــ�ــســاالتــهــم 

واحتياجاتهم.
ُيذكر اأن وزارة اخلارجية اأعلنت لعموم 
املــواطــنــن واملــواطــنــات املــوجــوديــن 
يف اخلــــــارج عـــن اإطــــــالق اخلــدمــة 
الراغبن  لعودة  االإلكرونية 
منهم، وفق الطلبات امل�سجلة 
اإلكرونًيا، وحتديد مواعيد 
ــفــر بــحــ�ــســب اخلــطــة  ــ�ــس ال

املعتمدة.

االستفادة من العمالة الفائضة بديال لالستقدام

مواجهة القوة القاهرة بحماية العاملين في المنشآت

أمير عسير يتابع بالغات المواطنين

الريا�ض- البالد
االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املوارد  وزارة  اأ�سدرت 
قرارا لتنظيم العالقة التعاقدية بن العاملن واأ�سحاب 
ــا مــن دعـــم جــهــود حــكــومــة املــمــلــكــة يف  الــعــمــل انــطــالًق
ال�سيطرة على تداعيات فريو�ص كورونا اجلديد، حيث 
اأتاحت الوزارة خالل ال�ستة اأ�سهر التالية التخاذ الدولة 
اأي  اأو  العمل  �ساعات  تقلي�ص  ا�ستدعت  اإجـــراءات  اأي 
تدابري احرازية حتد من تفاقم اأي حالة اأو ظرف مما 

ي�سمله و�سف القوة القاهرة والتي قد حتول دون القيام 
بالتزامات واردة يف نظام العمل اأو الئحته التنفيذية اأو 
العامل  ابتداء مع  يتفق  اأن  العمل  ل�ساحب  العمل،  عقد 
على تخفي�ص اأجره مبا يتنا�سب مع عدد �ساعات العمل 
اإجــازاتــه  اأيــام  من  حتت�سب  اإجـــازة  منحه  اأو  الفعلية، 
ال�سنوية امل�ستحقة، اأو منحه اإجازة ا�ستثنائية، وفق ما 
املائة( من نظام  )ال�ساد�سة ع�سر بعد  املادة  ن�ست عليه 
العمل. وال يكون اإنهاء عقده بعد ذلك م�سروعًا اإذا ثبت 

اأن �ساحب العمل قد انتفع باأي اإعانة من الدولة ملواجهة 
اإمكانية اال�ستفادة من  اأتاحت الوزارة  تلك احلالة، كما 
بوابة  عــرب  موؤقًتا  الفائ�سة  الــوافــدة  العمالة  خــدمــات 

اخلارجي. لال�ستقدام  "اأجري" كبديل 
وتهدف الوزارة من هذا القرار اإىل حماية العاملن يف 
املن�ساآت خالل هذه الظروف من الف�سل وفقدان املزايا 
التعاقدية يف عقد العمل، كما �ستمكن البوابة اأ�سحاب 

العمل من ادراج عمالتهم الوافدة الفائ�سة قريبًا.

ا�ستدامة  اإىل  الــقــرار  هــذا  خــالل  من  الـــوزارة  وت�سعى 
العالقة  طريف  حث  عرب  اململكة  يف  العمل  �سوق  عجلة 
على تخفيف امل�ساريف الت�سغيلية موؤقًتا على املن�ساآت 

املت�سررة.
اأن القرار هو امتداد ملبادرات الوزارة يف تنظيم  يذكر 
على  االقت�سادية  االآثـــار  مــن  والتخفيف  العمل  �سوق 
العالقة  طـــريف  م�سلحة  وحتــقــيــق  اخلــا�ــص،  الــقــطــاع 

العمالية يف ظل جائحة فريو�ص كورونا اجلديد.

ابها - �سهام العناين 
تركي  االأمــــري  ع�سري  منطقة  اأمـــري  ا�ستقبل 
مواطن  من  بالغًا   ، عبدالعزيز  بن  طــالل  بن 
وا�ستمع   االأمــانــة  طــوارئ  مركز  على  ات�سل 
االأمــانــة  يف  املخت�سن  ووجـــه  مطالبه  اإىل 

مبتابعتها.
جـــاء ذلـــك خـــالل زيــــارة �سموه 
بح�سور  االأمانة  عمليات  لغرفة 
وليد  الــدكــتــور  املنطقة  اأمـــن 
احلــمــيــدي وعـــدد مــن قــيــادات 

االأمانة.
دور  اإىل  �سموه  وا�ستمع 

اإدارة  ومـــــهـــــام 
ــــــــطــــــــوارئ  ال

لها  وا�ستقبا
لـــــكـــــافـــــة 

البالغات وال�سكاوى واالقراحات املتعلقة 
اإىل  و�سولها  وكيفية  البلدية  باخلدمات 
خالل  من  والتنفيذية  املخت�سة  االإدارات 
نــظــام اآيل بــهــدف �ــســرعــة تــقــدمي اخلــدمــة 

للم�ستفيدين.
اأهم  ملناق�سة  اجتماعا  �سموه  وعقد 
ــوقــت  ال ــة يف  ــدي ــل ــب ال اخلـــطـــط 
الــــراهــــن ملـــواجـــهـــة فــايــرو�ــص 
ا�ستعر�ست  حــيــث   ، كــورونــا 
ــــة كـــافـــة االإجــــــــراءات  ــــان االأم
ــة والــوقــائــيــة التي  االحــرازي
مت تــطــبــيــقــهــا عــلــى املــنــ�ــســاآت 
التجارية ، وجهودها يف تكثيف 
اأعمال التطهري والتعقيم 
ملــرافــق مــديــنــة اأبــهــا 
العامة والطرقات.

تنمية القدرات لمكافحة 
االتجار باألشخاص

الريا�ض- البالد
حقوق  بهيئة  باالأ�سخا�ص  االجتـــار  جــرائــم  مكافحة  جلنة  اختتمت 
وحتليل  )اإدارة  حول  بعد  عن  اإلكرونيًا  تدريبيًا  برناجمًا  االإن�سان 
البيانات اخلا�سة مبكافحة جرائم االجتار باالأ�سخا�ص(، بالتعاون مع 
مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�ص التعاون 

اخلليجي، مب�ساركة ممثلن عن اللجنة.
الفريق  تــدريــب  متتالين  يومن  ا�ستمر  ــذي  ال الربنامج  وا�ستهدف 
مبكافحة  اخلا�سة  البيانات  وحتليل  اإدارة  حــول  املــركــزي  الوطني 
جرائم االجتار باالأ�سخا�ص وتنمية قدرات العاملن من اجلهات املعنية 

مبكافحة جرائم االجتار باالأ�سخا�ص يف هذا املجال.
وتطرق الربنامج الذي قدمه مدير مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية القا�سي حامت علي، وخبري من املكتب خالل جل�ساته ال�سبع 
اإىل مو�سوعات التقارير واآلياتها وكيفية اإعدادها وكتابتها ومفهومها 
واأنواعها ومنهجيات اإعدادها وجمعها والتطبيقات العملية علي ذلك، 
كما جرى الركيز على كيفية اإعداد التقارير اخلا�سة مبكافحة جرائم 
املتعلقة  والبيانات  النماذج  واإعــداد  وت�سميم  باالأ�سخا�ص،  االجتــار 
الثاين  اليوم  جل�سات  وا�ستعر�ست  االأول.  اليوم  يف  وذلك  بالتقرير 
ومعدة  حمددة  لنماذج  وفقًا  بالتقارير  املتعلقة  املعلومات  جمع  كيفية 
لذلك وطرق واأ�ساليب حتليل املعلومات املتعلقة باالجتار باالأ�سخا�ص 

، واآليات التن�سيق بن اجلهات املختلفة يف جمع وحتليل البيانات.

تعديالت هيكلية بإمارة القصيم
بريدة- البالد

اأ�سدر �ساحب ال�سمو امللكي االأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن 
�سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم اأم�ص قرارات هيكلية 
يف ديوان اإمارة املنطقة ت�سمنت اإلغاء االإدارة العامة للمتابعة 
التميز  وحــدة  واإن�ساء  والتطوير،  للتخطيط  العامة  واالإدارة 

من  مزيد  الإجـــراء  تعزيزًا  تــاأتــي  التي  املوؤ�س�سي، 
االإمارة  بديوان  واالإداريــة  الهيكلية  التنظيمات 

بقيادة  الــوزراء  ملا �سدر عن جمل�ص  وتنفيذًا 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه الله.
املتعلق  الــنــ�ــســاط  نــقــل  الـــقـــرار  وتــ�ــســمــن 

وامل�ستمل  للمتابعة  الــعــامــة  بــــــاالإدارة 
ومــراقــبــة  التفتي�سية  احلــمــالت  عــلــى 

اإىل  ال�سكاوى  وفح�ص  العمل  �سري 
ونقل   ، الداخلية  املراجعة  اإدارة 

بالتحقيقات  املتعلق  الن�ساط 
العامة  االإدارة  اإىل  االأولية 

للم�ست�سارين والتي متار�ص ال�سوؤون القانونية ، ونقل الن�ساط 
املـــوارد  اإدارة  اإىل  املــوظــفــن  دوام  انــتــظــام  مبــراقــبــة  املتعلق 

الب�سرية.
للتخطيط  الــعــامــة  بــــاالإدارة  املتعلق  الن�ساط  نقل  جــرى  كما 
اإىل  الب�سرية  املــوارد  وتدريب  بتطوير  واملتعلق   ، والتطوير 
املتعلق  الــنــ�ــســاط  ونــقــل   ، الب�سرية  ــــوارد  امل اإدارة 

بالتطوير التنظيمي اإىل وحدة التميز املوؤ�س�سي.
و�سدد االأمري في�سل بن م�سعل على اأهمية انتهاج 
عالية  خــدمــات  لتقدمي  امل�ستمر  التطوير  مــبــداأ 
االأداء ووفق توجيهات خادم احلرمن ال�سريفن 
و�سمو ويل عهده االأمن -حفظهما الله- يف كل 
جمال ي�سهم يف رفع �سقف الطموحات لتقدمي 
عز  املوىل  داعيًا  اأف�سل،  خدمة 
فيه خري  ملا  اأن يوفق  وجل 
الــوطــن واملــواطــن، واأن 
يـــوفـــق اجلـــمـــيـــع لــكــل 

خري.

تجهيز المطارات لعودة المواطنين من الخارج

220 إصابة جديدة بالفيروس وتعافي 551 حالة

الريا�ض- البالد
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  لتوجيهات  اإنــفــاذاأ 
�سلمان  بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود  اآل  العزيز 
وزيــر  ــــوزراء  ال جمل�ص  رئي�ص  نــائــب  العهد  ويل  الــعــزيــز  عبد  بــن 
ا�ستعداداتها  املدين  الطريان  اأكملت هيئة   - الله  – حفظهما  الدفاع 
واتخذت جميع التدابري واالإجراءات خلدمة املواطنن املتواجدين 

يف اخلارج الراغبن يف العودة للمملكة.
الهيئة  اأن  املن�سوري،  اأحمد  بن  الهادي  عبد  الهيئة  رئي�ص  واأو�سح 
وجهزت  كافة،  واالإجــراءات  التدابري  واتخذت  ا�ستعداداتها  اأكملت 
مطارات اململكة الدولية، ال�ستقبال الرحالت التي �ستعيد املواطنن 
ال�سحية  والتدابري  لالإجراءات  وفقًا  للمملكة  العودة  يف  الراغبن 
املتبعة. وجهزت الهيئة غرفة عمليات م�سركة يف املطارات الدولية 
وال�سياحة،  والــداخــلــيــة،  اخلــارجــيــة،  وزارات  مب�ساركة  الثالثة 
ورئا�سة اأمن الدولة، بهدف التن�سيق بن اجلهات احلكومية املعنية 
وتوحيد اجلهود يف ا�ستقبال عودة املواطنن الراغبن يف العودة 
والوقائيــة  االحرازية  التدابري  جميع  الهيئة  اتخذت  كما  للمملكة، 
مــن فيــرو�ص كورونــا امل�ســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة ال�سحـة.

الريا�ض - غدير الطيار 
�سّجلت وزارة ال�سحة 82 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ص 
كورونا اجلديد "كوفيد 19" بح�سب التحديث ال�ساعة 
.covid19 9:54 م�ساء ام�ص على موقعها الر�سمي
moh.gov.sa لر�سد احلاالت، لي�سل عدد احلاالت 

الن�سطة اإىل 2016 حالة.
امل�سجلة يف  اإجمايل احلاالت  اأن  الــوزارة  واأو�سحت 
اململكة حتى هذه اللحظة بلغ 2605 حالة حتى االآن، 

تعافت منها - ولله احلمد - 551 حالة.
ودعت وزارة ال�سحة اجلميع اإىل االلتزام باالإر�سادات 
الوقائية منها جتنب امل�سافحة ومداومة غ�سل اليدين 
�سمانًا  منازلهم،  يف  والبقاء  التجمعات  عن  والبعد 
والتوا�سل   ، املجتمع  ول�سحة  و�سحتهم  ل�سالمتهم 
اال�ــســتــفــ�ــســارات واال�ــســتــ�ــســارات  لــلــرد على  مــع 937 

بخ�سو�ص كورونا على مدار 24 �ساعة.
 138 اأم�ص  �سابق  وقــت  يف  ال�سحة  وزارة  و�سجلت 

حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا ، كما �سجلت  4 
حاالت وفاة لي�سل اإجمايل الوفيات اإىل 38.

العبد  الدكتور حممد  للوزارة  الر�سمي  املتحدث  ودعا 
الوقائية  بــاالإر�ــســادات  االلــتــزام  اإىل  اجلميع  الــعــايل 
والبعد عن  اليدين  امل�سافحة ومداومة غ�سل  وجتنب 
التجمعات والبقاء يف املنازل م�سددًا على اأن العدوى 
ال ترتبط بعمر حمدد، لكن امل�ساعفات قد تكون اأقوى 

لدى كبار ال�سن.

 لينا الطعيمي
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تركيا تمضي لـ»الكارثة«.. و»الذروة« تقترب بأمريكا
دول تدفع ثمن �لتجاهل و�أخرى جتتهد للمكافحة

عو��صم - وكاالت
كل  بكورونا  والوفيات  الإ�ــســابــات  اأرقـــام  تتجدد 
�ساعة، اإذ ي�سري بع�سها لنخفا�ض يف دول، وارتفاع 
يف اأخرى لتدفع ثمن جتاهلها للفريو�ض امل�ستجد، 
بينما تكافح عدد من الدول اجلائحة العاملية بجدية 
على  الــقــ�ــســاء  �سبيل  يف  اجلــهــود  ــبــذل  وت كــبــرية 
اأودى  اأن  بعد  ممكن،  وقت  اأقرب  19" يف  "كوفيد 
بحياة ما يزيد عن 70 األف �سخ�ض عامليا منهم 50 
اإيطاليا واإ�سبانيا  اأوروبــا، 85 % منهم يف  األفا يف 

وفرن�سا وبريطانيا، واأ�ساب قرابة 1.3 مليون.
حيث  باأمريكا،  تف�سيه  كورونا  يوا�سل  وقت  ويف 
اأم�ض  الأمــريكــيــة،  هوبكنز  جونز  جامعة  اأعلنت 
اأكــر  �سجلت  املــتــحــدة  الـــوليـــات  اأن  )الثـــنـــن(، 
مــن 1200 وفــاة خــالل يــوم واحـــد، عــر الرئي�ض 
تكون  اأن  يف  اأمله  عن  ترمب،  دونــالــد  الأمــريــكــي، 
املتحدة  الوليات  م�ست�سفيات  يف  الإ�سابة  حالت 
قد "انخف�ست حدتها"، قائال اإنه يرى "بارقة اأمل" 
"عالمة  باأنه  النخفا�ض  الب�سر، وا�سفا  يف مرمى 
اأكـــر، مع  وفــيــات  مــن حـــدوث  لكنه حــذر  جيدة"، 
الــوليــات  "ذروته" يف  بلوغ  مــن  الــوبــاء  اقـــراب 
املتحدة، بينما نقلت جملة "نيويوركر" عن الأمن 
ناظم  بولينت  لــالأطــبــاء،  الركية  للجمعية  الــعــام 
تف�سي  معدل  اأ�ــســرع  ت�سهد  تركيا  اإن  قوله  يلماز، 
لـ"كارثة  تتجه  البالد  اأنها  مبينا  بالعامل،  كورونا 
تاريخية" وتدفع ثمن قمع النظام؛ ب�سبب �سيا�سات 
حكومة الرئي�ض رجب طيب اأردوغــان يف مواجهة 

فريو�ض كورونا.

 574 )الإثــنــن(،  اأم�ض  حتى  تركيا  �سجلت  وفيما 
اإ�سابة  بينها 3135  اإ�سابة،  حالة وفاة و27،069 
جــديــدة يف يـــوم واحــــد، انــتــقــد يــلــمــاز، قــلــة عــدد 
اخلا�ض  التق�سي  و�سعف  اليومية  الخــتــبــارات 
مب�سابي فريو�ض كورونا امل�ستجد؛ وفقا ل�سحيفة 
"هناك  قائال:  ت�سايتونغ" الأملانية،  دويت�سه  "ذود 
ــا  كــورون مــر�ــســى  اإحــ�ــســاء  يف  حقيقية  م�سكلة 
اأعرا�سه  يحملون  الــذيــن  لكل  ُينظر  ل  امل�ستجد، 
على اأنهم مر�سى فعليون بالفريو�ض، اإل اإذا كانوا 
اإيجابية.  اأو خمالطن حلالت  من اخلارج  قادمن 
يخ�سعون  ل  بــكــورونــا  مر�سى  هــنــاك  وبــالــتــايل 
للتحليل للتاأكد من اإ�سابتهم من عدمه، ول يدخلون 
�سجلت  ذلــك،  اإىل  الر�سمي".  الإ�سابات  تعداد  يف 
الــ�ــســن اأمــ�ــض حــالــة وفـــاة واحــــدة و39 اإ�ــســابــة 
بينما   ، اخلارج  من  وافدة  حالة   38 بينها  جديدة، 
�سجلت اأملانيا 3677 حالة خالل 24 �ساعة، وارتفع 
ا، منها  عدد امل�سابن يف رو�سيا اإىل 6343 �سخ�سً
واإيــران  اأم�ض،  وفاة   637 واإ�سبانيا  جديدة،   954
�ساعة  الـــــ24  خـــالل  اإ�ــســابــة  و2274  ـــاة  وف  136
وارتــفــع  جــديــدة،  وفـــاة   185 وبلجيكا  املــا�ــســيــة، 
مع  حالًة،   3963 اإىل  باليابان  الإ�سابات  اإجمايل 
حمافظات،  �سبع  يف  طــوارئ  حالة  لإعــالن  اجتــاه 
فــيــمــا �ــســّجــلــت الــكــويــت 109 اإ�ــســابــات جــديــدة، 
واملغرب 92 حالة، وقر�ض 20 اإ�سابة، تايالند 51 
حالة، ونيوزيلندا 67 حالة، واملك�سيك  253 حالة، 
واأفغان�ستان 30 حالة، وعمان 33 حالة، والهند 32 

حالة وفاة.

كورونا والعالم
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إيطاليا:إسبانيا: أمريكا:

بريطانيا: إيران:

ألمانيا:

الصين:

128,948 إصابة 339,028 إصابة

47,806 إصابة 60,500 إصابة 81,708 إصابة

135,032 إصابة
15,887 وفاة13,055 وفاة 9,687 وفاة

4,934 وفاة 3,739 وفاة
فرنسا:5

92,839 إصابة
8,078 وفاة

100,770 إصابة
1,608 وفاة

3,331 وفاة

عالج »كوفيد«.. تجريب المجرب
�جتهاد�ت الإيجاد لقاح.. ودور�ن يف حلقة »�لقدمي«

جدة - �لبالد
املفيدة يف عالج  الأدويــة  اإىل عالج من جملة  الإ�سارة  امكانية  العامل ببحث  ان�سغل 
بع�ض الفريو�سات واجلراثيم والطفيليات ولهذا ترددت اأ�سماء عقارات يف كثري من 
البع�ض  اأن  اإىل درجة  الدواء ناجع ومفيد وجمرب  باأن  البع�ض  بلدان العامل وجزم 
اأكد باأن اأحد اأنواع عالجات الطفيليات يق�سي على كورونا امل�ستجد خالل 48 �ساعة 
فقط ، فيما اأكدت منظمة ال�سحة العاملية اأنه ل دواء حتى الآن متوفر لقتل الفريو�ض 

امل�ستجد والق�ساء عليه.
ناجع  عــالج  حــول  الدعــــاءات  وتــتــواىل  الـــروايـــات،  وتتعدد  الآراء،  وتت�سارب    
يعالج  كلقاح  لتقدميه  املحرب"،  "جتريب  حلقة  يف  يدور  اجلميع  اأن  غري  لكورونا، 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، اإذ ادعى الأ�سراليون اأن دواء "ايفرمكتن" الذي ي�ستخدم 
لعالج الطفيليات يق�سي على كورونا خالل 48 �ساعة، بينما اختر علماء لقاح ال�سل 
للج�سم  املناعي  اجلهاز  تعزيز  على  قادرا  كان  اإن  ملعرفة  كامليت-غريان"  "با�سيل 
اأخرى عدة لأدوية قدمية  الفريو�ض اجلديد، مع اقراحات  وم�ساعدته على مقاومة 

اأنها  البع�ض  يدعي  املالريا  عالج  بينها  من  واأمريكا  ورو�سيا  فرن�سا  يف 
عالجا  اكت�سفت  بالده  اإن  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  وقال  كورونا.  تعالج 
العقار  اأن  اإىل  لفتا  العظيم،  بالعقار  وو�سفه  امل�ستجد  كورونا  لفريو�ض  حمتمال 
املعالج للمالريا )الكلوروكن( �سيكون عالجا عظيما يف مواجهة كورونا، م�سريا اإىل 

اأن الوليات املتحدة لديها خمزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.
بنيته  يف  الفريو�ض  �سعف  نقطة  اأن  الأمريكية،  ميني�سوتا  جامعة  علماء  ويــرى 
اجلزيئية، حيث اإنه ينت�سر ب�سرعة بن النا�ض ب�سبب قوة الت�ساقه العالية، م�سريين 
لروتينات  البنيوية  ال�سمات  درا�سة  بعد  "عمومًا  اأنه  اإىل  اليوم"،  لـ"رو�سيا  وفقا 
ابتكار  ن�ستطيع  الب�سرية،  اخلاليا  مع  ات�سال  اإقامة  يف  اأهمية  الأكــر  الفريو�سات 
ا�ستخدام  "ميكن  الباحثون:  ويقول  ن�ساطها".  وكبح  عليها  العثور  ميكنها  اأدويــة 
الفريو�ض  على  التعرف  ميكنها  الن�سل،  وحيدة  م�سادة  اأج�سام  اإنــتــاج  يف  عملنا 
ميكن  عموما  الب�سرية،  اخلاليا  م�ستقبالت  بروتينات  الت�ساقه  ومنع  وحتييده 
كورونا،  فريو�ض  ملكافحة  اإ�سراتيجية  و�سع  يف  اأهمية  الدرا�سة  لهذه  تكون  اأن 

املعهد  مدير  نائب  قال  ذاتــه،  ال�سياق  يف  بامل�ستقبالت".  الت�ساقه  كيفية  على  مبنية 
املركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة الفدرالية حلماية حقوق امل�ستهلك يف رو�سيا 
له عالقة  اأن اخلراء والأطباء وكل من  "نالحظ  األك�سندر غوريلوف:  الروفي�سور 
مبجال الطب والبيولوجيا يبذلون جهودًا كبرية من اأجل ابتكار اللقاح الذي �سيوقف 
COVID-19، بيد اأن جهودهم مل تتكلل بالنجاح التام  انت�سار فريو�ض كورونا 
اإىل الآن. مل تبتكر الب�سرية اإىل الآن اأي �سيء اآخر، اأف�سل من التلقيح، الذي اأهدى 
للب�سرية 25 �سنة حياة اإ�سافية". ولفت اإىل اأن ما يقارب 20 �سركة اأجنبية ورو�سية، 
اللقاح. ولكن امل�سكلة تكمن يف عدم وجود حيوانات خمرية  بداأت بالعمل لبتكار 

ح�سا�سة لفريو�ض كورونا؛ ما يطيل الفرة الالزمة لبتكار لقاح فعال".
اأن  اإل  امل�ستجد  كورونا  لفريو�ض  لقاح  لإيجاد  اجلــادة  املحاولت  من  الرغم  وعلى 
للفريو�ض  عــالج  اعتماد  يتم  مل  اأنــه  قطعي  ب�سكل  اأكـــدت  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
امل�ستجد حتى الآن، ما يعني اأن كل ما يجري جمرد جتريب لأدوية قدمية تعتمد بعد 

ل�ستخدامها كلقاح ر�سمي لـ"كوفيد".

لندن - وكاالت
يــــــعــــــاين املـــــمـــــار�ـــــســـــون 
الـــ�ـــســـحـــيـــون مــــن ويــــالت 
امل�ستجد  كــورونــا  مواجهة 
يف اخلــطــوط الأمــامــيــة، ما 
نف�سيا  �سغطا  لديهم  يولد 
بخطورة  ملعرفتهم  كــبــريا 

الوباء، يف ظل عدم التزام البع�ض بالإجراءات 
الــعــزل مــنــزيل، مــا دفــع ممر�سة  الــالزمــة مثل 
ترجى  وهـــي  الـــدمـــوع  ذرف  اإىل  بــريــطــانــيــة 
ل�سالمتهم،  املنزيل  باحلجر  باللتزام  ال�سباب 
ملكافحة  الــ�ــســحــيــة  الــ�ــســلــطــات  جــهــود  ودعــــم 
املمر�سة  واتــ�ــض،  �سرييل  وقــالــت  الــفــريو�ــض. 
بغرفة العمليات يف م�ست�سفى جامعة با�سيلدون 
يف مقاطعة اإي�سيك�ض، يف مقطع فيديو: "نفتقر 
اإىل املوظفن. الأمور �سعبة حقا ونحن  ب�سدة 
يف  بقيتم  "اإذا  ــافــت:  واأ�ــس نكافح".  جميعا 
تتعر�سوا  الفريو�ض ومل  تن�سروا  منازلكم ومل 
له، فهذا �سيزيل ال�سغط علينا. نحن جميعا على 
ركبنا يف الوقت احلايل. نحاول اإنقاذ الأرواح 
اأريد  اأحبائكم.  لإنقاذ  و�سعنا  ما يف  كل  ونفعل 
ملكة  وكــانــت  الأمر".  جدية  مــدى  تــدركــوا  اأن 
بريطانيا اإليزابيث الثانية وجهت كلمة لل�سعب 
الريطاين، اأم�ض الأول تعهدت فيها بـ"النجاح" 
"ل  وقــالــت:  امل�ستجد".  كــورونــا  مواجهة  يف 
�سنجتازها"،  لكننا  �سعبة  اأوقــات  اأمامنا  يزال 
تتوىل  التي  الطبية  للطواقم  ال�سكر  موجهة 
اإىل توحيد اجلهود  داعية  للفريو�ض،  الت�سدي 
من اأجل تخطي الأزمة. واأ�سافت: "نحن مع كل 
العلمي  التقدم  ا�ستخدام  يف  العامل  يف  الــدول 

ملواجهة هذا الفريو�ض".

بريطانيا: الصين وإيران تكذبان بشأن كورونا
لندن - وكاالت

دخلت بريطانيا على خط الأزمة بن اأمريكا وال�سن 
فيما يخ�ض التهامات املتبادلة حول فريو�ض كورونا 
الريطاين  الــرملــان  يف  نــواب  �سن  اإذ  امل�ستجد، 
هجوما على ال�سن، متهمن اإياها بـ"الكذب" الذي 
يزهق الأرواح ويعرقل عملية مكافحة الفريو�ض، 
لت�سري على خطى الوليات املتحدة التي اتهمت 

ال�سن من قبل بـ"ت�سليل العامل".
ال�سوؤون اخلارجية يف الرملان  وقالت جلنة 

)الثــنــن(،  اأم�ض  "ال�سن"،  ل�سحيفة  وفقا  الريطاين، 
اأن ت�سطلع ال�سن بدور رئي�سي يف جمع  اإنه كان يجب 
اأن  اإىل  م�سرية  ون�سرها،  الفريو�ض  تف�سي  بعد  البيانات 
بداية  يف  يحدث  كــان  ما  على  "التكتم"  اإىل  �سعت  بكن 
 .2019 عــام  اأواخـــر  19" يف  "كوفيد-  فــريو�ــض  تف�سي 
التهام  اأ�سابع  الريطانية  الرملانية  اللجنة  ووجهت 
الدولتن  هاتن  اإن  قائلة:  واإيــــران،  رو�سيا  اإىل  اأي�سا 

�سالعتان يف ن�سر الأخبار الكاذبة عن كورونا.
ال�سن  اأن  اإىل  توغيندات،  تــوم  اللجنة،  رئي�ض  ولفت 

بال�سرعة  امل�سللة  املعلومات  بتمرير  البداية  يف  �سمحت 
عو�سا  اأنه  واأ�ساف  الفريو�ض.  فيها  انت�سر  التي  نف�سها 
نف�سها  جتهيز  اأجـــل  مــن  الأخــــرى  الـــدول  م�ساعدة  عــن 
ملواجهة الفريو�ض، ات�سح �سيئا ف�سيئا اأن ال�سن تالعبت 
اأجــل  مــن  الفريو�ض  انت�سار  حــول  اأ�سا�سية  مبعلومات 
حماية نظامها. وطالب الرملاين الريطاين لندن باتخاذ 
رد فعل قوي و�سريع جتاه ال�سن، و"العمل مع احللفاء 
ب�سكل موحد من اأجل مواجهة الأخبار الكاذبة وعمليات 

الت�سليل".

ممرضة تترجى 
بـ»الدموع«: إبقوا 

في منازلكم

أدوية تجري تجربتها

 عقار �لطفيليات »�يفرمكتني«

 عقار �ل�صل »با�صيل كامليت«

 عقار �ملالريا »�لكلوروكني«
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ــعــامــة بـــن املــواطــنــن  ومتــثــل الــ�ــســحــة ال
ال  اأحمر"  "خطًا  ال�سعودية  يف  واملقيمن 
اأو جماملة، ومع  تهاون  اأو  تراٍخ  اأي  يقبل 
التي  الــدول  يف  الفريو�س  خطورة  ظهور 
ــًا على  ــزام ل كـــان  اإ�ــســابــة،  حـــاالت  �سجلت 
ال�سلطات ال�سعودية انطالقًا من امل�سوؤولية 
ــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا، اتـــخـــاذ املـــزيـــد من  املــل
واملتمثلة  امل�سددة،  االحرتازية  االإجــراءات 
ــحــال  ـــة واإغـــــــالق امل ـــس ـــدرا� يف تــعــلــيــق ال
من  غريها  اىل  التجول  ومنع  التجارية  
تطبيقها  يتم  التي  االحرتازية  االجــراءات 
تقت�سيه  ومـــا  لــلــظــروف  وفــقــا  تــدريــجــيــا 

ال�سرورة.

اإ�شادات دولية 
ات�ساقا مع جهود اململكة فاإن منظمة ال�سحة 
العربية  اململكة  بجهود  ا�ــســادت  العاملية 
كورونا  فــريو�ــس  احــتــواء  يف  ال�سعودية  
ال�سحة  منظمة  مدير  تقدم  امل�ستجد حيث  
غيربي�سو�س  اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية، 
بال�سكر اإىل خادم احلرمن ال�سريفن مثمنًا 
مر�سى  جميع  بعالج  الــلــه-  اأمــره-حــفــظــه 
كورونا يف اململكة من املواطنن واملقيمن 
واملخالفن لنظام االإقامة باملجان ، تعزيزا 
وجهها  التي  ال�سافية  الكلمة  يف   جــاء  ملا 
امللك للمواطنن عن جائحة كورونا عندما 

قال -حفظه  
الله-  :)اإننا منر مبرحلة �سعبة مثل العامل 
والرخي�س  الــغــايل  �سنبذل  ولكننا  كــلــه، 
للحفاظ على �سحة املواطنن وان الدولة ال 
تاألو جهًدا يف احلفاظ علي �سحة االن�سان 
بقدر  املــاديــة  واالآثـــار  التكاليف  تهمها  وال 

حر�سها على حفظ النف�س الب�سرية اأواًل(.
الع�سرين  قمة  انطالق  من  �ساعات  وقبيل 
اال�ــســتــثــنــائــيــة االفـــرتا�ـــســـيـــة، قــــدم مــديــر 
املنظمة العاملية ال�سكر  للملك اي�سا  لقيادته 
وجهوده -حفظه الله -للحفاظ على العامل 
يف اأمـــان مــن فــريو�ــس كــورونــا، وقــال من 
خالل تغريدته بح�سابه يف تويرت:)خال�س 
وجهوده  لقيادته  ال�سعودية،  مللك  امتناين 

للحفاظ على �سالمة وامن العامل من جائحة كورونا.
لدعمها  اململكة  �سكره   عن  معربا  ح�سابه  على  كتب  كما 
احلرمن  خلـــادم  ال�سديد  امتناين  عــن  )اأعـــرب   : املنظمة 
�سلمان  بــن  حممد  االأمـــري  العهد  ويل  و�سمو  ال�سريفن 
وال�سعب ال�سعودي لتقدميهم دعمًا ماليًا قدره 10 مالين 
التدابري  التخاذ  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  اأمــريكــي  دوالر 
ذات  الــبــلــدان  ودعــم  فــريو�ــس  انت�سار  مــن  للحد  العاجلة 

االأنظمة ال�سحية ال�سعيفة(.
حدث ذلك يف ذات الوقت الذي يزداد اجتياح وباء كورونا 
الـــذي دفع  للحد  يـــوم،  كــل  االأمــريــكــيــة  ــات  ــوالي للمدن وال
“اأ�سبوعن  من  املواطنن  لتحذير  ترمب  دونالد  الرئي�س 
اإىل  م�سريا  )كوفيد-19(،  مواجهة  يف  للغاية”  ع�سيبن 

اأن االأعداد �ستزداد بكرثة يف هذه الفرتة، 
مطالبا االأمريكين بال�سرب.

ـــادات  واال�ـــس ــهــادات  ــ�ــس ال هـــذه  تلخ�س    
املنظمة   هــرم  قمة  اعلى  من  �سدرت  التي 
كل  االن�سان،  �سحة  عن  امل�سوؤولة  العاملية 
االفادات واال�سادات وال�سهادات التي ادىل 
بها  نخبة  من  امل�سوؤولن  واالأخ�سائين 
اآراءهـــم  ا�ستطلعت  الــذيــن  واالعــالمــيــن  
باالجراءات  خاللها  من  منوهن  "البالد"، 
التي اتخذتها اململكة للحد من  االحرتازية 
وم�ساهماتها  الفريو�س  وتف�سي  انت�سار 
يف عــــالج جــمــيــع املــر�ــســى واملــ�ــســابــن  
ونفي�س  غــال  بكل  وت�سحياتها  باملجان 
داخــل  يف  لي�س  االن�سان  �سحة  اجــل  مــن 
اي�سا  خارجها  يف  وامنــا  فح�سب  اململكة 
حيث  والــعــاملــي  االقليمي  امل�ستوى  على 
وم�ساعداتها  البي�ساء  ايــاديــهــا  امــتــدت 
العاملية  ال�سحة  منظمة  لت�سمل  االن�سانية 
ودعم ال�سعب الفل�سطيني باحدث االأجهزة  
واملــــعــــدات الــطــبــيــة مـــن بــيــنــهــا )اجـــهـــزة 
للتنف�س( ا�سافة لدعم ال�سن والباك�ستان  
الـــدول �سعيفة  والــ�ــســودان وغــريهــا مــن 

النظام ال�سحي. 
من اأبرز االإجراءات االحرتازية والوقائية 
انت�سار  مــن  للحد  اململكة   اتخذتها  التي 
اآراوؤهــم   امل�ستطلعة  اجمع  والتي  العدوى 
التوعية  برامج  ن�سر   : اليها  التنويه  يف 

للوقاية من الفريو�س،
التجارية  واملــجــمــعــات  االأ�ـــســـواق  اإغــــالق 
ــوحــة، عـــدا الــ�ــســيــدلــيــات  ــت ــف املــغــلــقــة وامل
واإغــالق  الغذائية،  التموينية  واالأن�سطة 
حمـــالت احلــالقــة الــرجــالــيــة و�ــســالــونــات 

التجميل الن�سائية.
اأماكن تقدمي االأطعمة  اقت�سار اخلدمة يف 
وامل�سروبات وما يف حكمها على الطلبات 

اخلارجية فقط.
ــتــجــمــعــات يف االأمــــاكــــن الــعــامــة  ــع ال مــن
ـــق  ــة لـــلـــتـــنـــزه، مـــثـــل احلـــدائ ــ�ــس املــخــ�ــس
والــ�ــســواطــئ واملــنــتــجــعــات واملــخــيــمــات 

واملتنزهات الربية وما يف حكمها.
اإيقاف جميع اأن�سطة املزادات واحلراجات واإقفال مواقع 

التجمعات اخلا�سة بها موؤقتا.
الــدوائــر  يف  وامل�ستفيدين  اجلــمــهــور  وجـــود  مــن  احلـــد 

احلكومية من خالل تعزيز التعامالت االإلكرتونية.
االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــــوارد  وزارة  تــقــوم 
واجلمعيات  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  بت�سجيع 
اإىل  والعاملن  املوظفن  ح�سور  اأعــداد  لتقليل  اخلريية 

مقرات العمل وتعزيز العمل االإلكرتوين عن بعد.
اإلزام جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات بتطبيق احلجر املنزيل 
ملدة 14 يوما من تاريخ القدوم جلميع العمالة الوافدة من 
خارج اململكة قبل ال�سروع يف مبا�سرة اأعمالهم، وكذلك من 
اأعرا�س تنف�سية من العمالة املوجودة خالل  تظهر عليهم 

الو�سع الراهن.
منع التجول كما منعت االأ�سخا�س من دخول مكة واملدينة 

والريا�س وجدة، يف خطوة الحتواء تف�سي الفريو�س.
وعــزل   باملجان  امل�سابن  جميع  وعــالج  التجول  ومنع 

القادمن من اخلارج ملدة 14 يوما 
"درون" املزودة  الطائرات بدون طيار  تقنيات  ا�ستخدام 
بكامريات حرارية ملراقبة االأ�سواق "حراريا" للك�سف  عن 
الفريو�س ودرجات حرارة املت�سوقن يف عدد من املراكز 
والق�سيم  املنورة  واملدينة  ال�سرقية  باملنطقة  التجارية 
فريو�س  ملكافحة  االحـــرتازيـــة  ــهــا  اإجــراءات �سمن  وذلـــك 

كورونا وتوفري بيئة اآمنة للمت�سوقن.
تعليق الدرا�سة والطريان واغالق ابواب امل�ساجد وتعليق 

العمرة  موؤقتا  وارجاء ابرام عقود احلج
بننت،قال  طاهر  بن  �سالح  حممد  والعمرة،  احلــج  وزيــر 
على  النا�س  حاثا  احلجاج،  �سالمة  ب�ساأن  قلقة  اململكة  اإن 

)احلج(". عقود  اإبرام  قبل  "الرتيث 
بلدانهم  اإىل  العودة  من  الوافدين  بع�س  متكن  ومبادرة 
ب�سكل ا�ستثنائي ،امتدادًا للمواقف االإن�سانية التي تبذلها 
حكومة خادم احلرمن ال�سريفن، واحلر�س ال�سديد على 
بع�س  لرغبات  وا�ستجابة  املقيمن،  احتياجات  تلبية 

االأو�ساع  ظل  يف  بلدانهم  اإىل  بالعودة  الوافدين 
العامل  دول  كــافــة  تعي�سها  الــتــي  الــراهــنــة 

جراء االإجراءات الوقائية واالحرتازية 
ـــا ومــنــع  ـــورون ملــواجــهــة فـــريو�ـــس ك

ملغادرة  الفر�سة  واإتــاحــة  تف�سيه 
انتهت  الــذيــن  الــعــامــلــن 

التعاقدية  عالقتهم 
مع من�ساآتهم.

م�شاعدات مالية 
م�ست�سار رئي�س الوزراء الفل�سطيني ل�سوؤون ال�سناديق 
العربية واالإ�سالمية نا�سر قطامي  ا�ساد بقرار التعليق 
م�ساعدات  اململكة  وتــقــدمي  الــعــمــرة،  لــرحــالت  املــوؤقــت 
مالية عاجلة لعدة دول منها ال�سن فل�سطن وال�سودان 
ومــنــظــمــة الــ�ــســحــة الــعــاملــيــة وغـــريهـــا مـــن املــنــظــمــات 
االإن�سانية واالإغاثية  ملواجهة جائحة كورونا ومد يدها 
وقت  يف  ال�سعبة،  االأوقــات  هذه  يف  واملنظمات  للدول 
عجزت فيه دول متقدمة عن توفري امل�ستلزمات االأ�سا�سية 
ملواطنيها واملقيمن على اأرا�سيها، ما يوؤكد قوة اململكة 

ودورها االإن�ساين الريادي يف دعم االإن�سانية.
اال�ستطباب  يف  رحلته  اأثناء  املري�س  جتربة  وحت�سن 
يف  واالحــرتافــيــة  الــراحــة  �سبل  جميع  كــر�ــســت  حــيــث 
بــاأحــدث  االإلــكــرتونــيــة  التطبيقات  وت�سخري  التعامل، 
عرب  والتوجيهي  الفرزي  التعامل  يف  الدولية  املعايري 
وال  اخلــدمــات،  مــن  وغــريه  "موعد"  تطبيق  ا�ستخدام 
احلجر   يف  الإخوتنا  الراقية  الفندقية  املعاملة  نن�سى 
ي�سكل   ما   ، جمانا  امل�سابن  جميع  بعالج  امللكي  واالمر 
امنــوذجــا يــحــتــذى بــه يف الــرحــمــة واالإنــ�ــســانــيــة حيث 
واملــعــانــاة.  واالأمل  املــر�ــس  يف  الب�سر  جميع  يت�ساوى 
هذا  اأنهي  طبيبا  كوين  قوله  النجار  وختم 
الكالم بجملة اأخرية الإخوتي املواطنن 
اأخوتي يف درب  االأحباء:  واملقيمن 
االآن  ننت�سر  بف�سلكم  نحن  الكفاح 
على ما ف�سلت فيه دول كثرية 
بكل  الوباء  ونحتوي 

احرتافية.

تخفيف اال�شرار 
مــن منظور الفـــت  يـــرى  احلــقــوقــي اأميــن 
االأوروبي  العربي  املنتدى  رئي�س  ن�سري  
اأن  بجنيف،  االإنــ�ــســان  وحــقــوق  لــلــحــوار 
االأزمة  مع  تتعامل  مل  ال�سعودية  احلكومة 
بع�س  يف  حــدث  كما  الفعل  رد  ب�سيا�سة 
ترتب  الـــذي  االأمـــر  وهــو  املتقدمة  الـــدول 
وجعل  الــزجــاجــة  عنق  مــن  اخلـــروج  عليه 
تقدمي  عن   ،ف�سال  ال�سيطرة   حتت  الوباء 
حزمة كبرية من امل�ساعدات املادية ملختلف 
ــتــداعــيــات  ـــة ملــواجــهــة ال ـــدول قــطــاعــات ال
�سوق  حماية  بهدف  املتوقعة  االقت�سادية 
انت�سار  عن  الناجمة  االإ�ــســرار  من  العمل 
ــة  ــت ــة املــوؤق ــعــمــال الـــفـــريو�ـــس وخـــا�ـــســـة ال
وهو  وال�سغرية   املتو�سطة  وال�سركات 
على  القليلة  الـــدول  مــن  اململكة  يجعل  مــا 
اإمكانيتها  كل  التي �سخرت  العامل  م�ستوى 
لدعم املواطن ال�سعودي وتخفيف االأ�سرار 

االقت�سادية واملالية الناجتة عن االأزمة.

اإدارة االأزمة
بدوره قال الدكتور عبدالوهاب غنيم  نائب 
الرقمي  لالقت�ساد  العربي  االحتــاد  رئي�س 
اأن  العربية  االقت�سادية  الوحدة  مبجل�س 
احرتازية  خطة  و�سعت  اململكة  حكومة  
التى  الوا�سعة  اخلــربات  ظل  فى  متقدمة 
ال�سحية  العمليات  اإدارة  فــى  متتلكها  
الدقيقة وقدرتها على التعامل مع االأو�ساع 
اإدارة  على  لقدرتها  باالإ�سافة  الــطــارئــة، 
الكاملة  اخلــدمــات  وتــوفــري  الــتــجــمــاعــات 
اتخذتها  التي  بــاالجــراءات  م�سيدا   لهم، 
من  للعائدين  ال�سامل  الفح�س  عملية  يف 
املتقدمة،  التق�سى  وعــمــلــيــات  اخلــــارج، 
وتـــوفـــري اخلـــدمـــات الــ�ــســحــيــة وو�ــســائــل 
لتقدمي  الــطــبــيــة  املـــراكـــز  مـــع  ــتــوا�ــســل  ال
ال�سريعة من  املعلومات وتوفري اخلدمات 
ف�سال  احلديثة،   واالأجــهــزة  امل�ست�سفيات 

عن دور �سبكة الرقابة ال�سحية "ح�سن".

كوادر مدربة
هيئة  رئي�س  املخاليف  وجــدى  الدكتور  و�سف  جهته  من 
ملواجهة  ال�سعودية  االإجـــراءات  العام  اجلــوف  م�ست�سفى 
التطورات  ظل  يف  واحلازمة  باال�ستباقية   " كورونا   "
اأن  معتربا   ، العامل  م�ستوى  على  جتــري  التي  ال�سريعة 
منظومتها  حتديث  من  وجيزة  فــرتة  يف  متكنت  اململكة 
واالمكانيات  املــدرب  الب�سرى  العن�سر  حيث  من  الطبية 
واالأجهزة احلديثة ، م�سيدا  ب�سرعة اال�ستجابة ال�سعوية 
حلماية  ــقــرارات  ال مــن  حزمة  " عــرب  " كــورونــا  ملواجهة 
املجتمع وحمالت التوعية امل�ستمرة للمواطنن ، ف�سال عن 
التجهيزات ال�ساملة ملواجهة الظروف الطارئة يف اأي وقت 
، م�سددا على كفاءة القطاع ال�سحي ال�سعودي واالكتفاء 
من امل�ستلزمات الطبية والعالجية ذات املوا�سفات العاملية 

، م�سريا اىل ان اململكة تاأتي يف طليعة دول 
العامل التي  تقدم اخلدمات ب�سورة جمانية 

وباأعلى امل�ستويات.

اإجراءات مهنية
واكد  عي�سى  الدكتور  قال  ذلك  �سياق  ويف 
املـــديـــر الطبي  بــاطــنــي ومــ�ــســاعــد  طــبــيــب 
اإجـــراءات  ان   الــعــام   القريات  مب�ست�سفى 
يف  ال�سريعة  ال�سعودية  ال�سحة  وزارة 
واملهنية  بــالــدقــة  متــيــزت  كـــورونـــا  اأزمــــة 
اإمكانياتها  كل  �سخرت  واأنها   وال�سفافية، 
للتوعية والعالج جمانا حتى ملخالفي نظام 
بن  وطليعتها  انفرادها  يوؤكد  ما  االقامة، 

الدول الداعمة حلقوق االإن�سان.

دعم املن�شاآت
االقت�سادي   واملحلل  الكاتب  بنون  جمال 
الوباء  هــذا  مع  ال�سعودية  تعامل  ان  قــال 
بـــادارة  ،منوها  يحتذى  امنــوذجــا  يعترب 
بــكــل مهنية  ــريــن  ــعــ�ــس ال لــقــمــة  املــمــلــكــة  
مليار   300 مايقارب  و�سخها  واحرتافية، 
املن�ساآت  ا�ــســحــاب  لــدعــم  �ــســعــودي  ـــال  ري
البنوك  وا�سحاب  واملتو�سطة  ال�سغرية 
امل�ستحقة  الــدفــعــات  مــن  الــكــثــري  واأجــلــت 
اق�ساط  ت�سديد   لديهم  ممــن  للموؤ�س�سات 
،واإدارتها لالأزمة باإحرتافية ومهارة عالية 
اتخاذ  يف  الــتــدرج  اأ�سلوب  اتــخــذت  كما   ،
 ، الفريو�س   انت�سار  مــن   للحد  الــقــرارات 
املر�سى  مبعاجلة  امللكي  االأمــر  يوؤكد  فيما 
وحتى  واملقيمن  املواطنن  من  امل�سابن 
نظامية   اقامة   اليحملون  ممن  الوافدين  
ال�سعودية   ان  قانونية،  تبعات  ايــة  بــدون 
الق�سوى  االهمية  االنــ�ــســان  �سحة  تــويل 

دائما ولفتة  اإن�سانية بارعة. 
عــزام  ال�سعودي  االإعــالمــي  راأي  ويــجــيء 
اخلديدي  متفقا مع راي جمال بنون جلهة 
اأن اململكة  قدمت اأمنوذجا للدولة امل�سوؤولة 
رئي�سة  وب�سفتها  كــورونــا  جائحة  امـــام 
القمة  بعقد  بــــادرت  الع�سرين  ملجموعة 
هامة  بنتائج  خرجت  والتي  االفرتا�سية 
الــدويل  املجتمع  من  املوحد  املوقف  تعزز 
جتاه كورونا ، ماعزز من الثقة واملكانة التي حتظى بها. 

االلتزام باالحرتازية
كذلك  اكدت االإعالمية رندا ال�سيخ  من جانبها  اأن 
املواطن  واملقيم على اأر�س اململكة  يعي�سان يف 
تدخر  التي ال  الر�سيدة  القيادة  اطمئنان يف ظل 
جهدا حلفظ �سالمة االإن�سان ، فيما  يعك�س التزام  
االحرتازية   بــاالجــراءات  املجتمع   ــراد  اأف جميع 
االلــتــزام  الأهــمــيــة  الــكــبــرييــن  واالإدراك  الــوعــي 
يعطي  كما  االأرواح،  على  حفاظًا  بالتعليمات 
�سورة للمحبة الكبرية التي ت�سكن قلوبهم جتاه  

الوطن. 

القاهرة - حممد عمر ،، فل�شطني - مها العواودة 
جدة - مهند قحطان ـ رانيا الوجيه 

تنتهج اململكة العربية ال�سعودية يف اإجراءاتها االحرتازية للتعامل مع كورونا امل�ستجد، احلر�س على 
اإىل  الله-  العدوى -ال �سمح  انتقال  �سببا يف  الداخل واخلــارج حتى ال يكونوا  �سالمة مواطنيها يف 
اأ�سرهم واملخالطن لهم، وكذلك تكر�س جهودها يف �سبيل حماية املقيمن على اأرا�سيها من االإ�سابة 
لدرجة  تبعًا  والتدرج،  والو�سوح  بال�سفافية  باالت�سام  احلر�س  ويتج�سد  بالفريو�س. 
واهتمام  بعناية  حظي  املو�سوع  اأن  يوؤكد  ما  وهو  الفريو�س،  وانت�سار  اخلطورة 
ومتابعة للم�ستجدات منذ االأيام االأوىل وحتى اليوم، اإذ اتخذت ال�سلطات ال�سعودية 
املزيد من االإجراءات الوقائية واالحرتازية، وذلك يف اإطار تطويرها امل�ستمر جلهود 

منع انتقال العدوى بالفريو�س وحما�سرته والق�ساء عليه.

اأمين ن�شري

عزام اخلديدي

نا�شر قطامي

رندا ال�شيخ

اأ�شامة النجار

عي�شى واكد

جمال بنون

عبدالوهاب غنيم

السعودية جدية وصرامة واحترافية في مواجهة الوباء

يوؤكد الدكتور تيدرو�س مدير منظمة ال�سحة العاملية ان  �سعار "ال�سحة 
للجميع"  يجب اأن يكون هو مركز الثقل للجهود املبذولة من اأجل حتقيق جميع 

االأهداف االإمنائية امل�ستدامة وذلك الأنه عندما يتمتع النا�س  وا�سرهم ب�سحة جيدة 
، ف�سوف ت�ستفيد املجتمعات والبلدان ، ولكن لدينا طريق طويل لنقطعه  اإذ ما زال 

هناك نحو 400 مليون �سخ�س -بواقع واحد من كل 17 من �سكان العامل - يفتقرون اإىل 
اخلدمات ال�سحية االأ�سا�سية، م�سيفا انه يجب اأن تكون االأولوية الق�سوى ملنظمة ال�سحة 

العاملية، هي دعم جهود ال�سلطات ال�سحية 
املحلية لتعزيز م�سوؤولياتها االأ�سا�سية   مبا يف ذلك القوى العاملة يف جمال ال�سحة، 

وتقدمي اخلدمات ونظم املعلومات ال�سحية، مو�سحا انه رغم  اأن حتقيق التغطية 
ال�سحية ال�ساملة يبدو هدفا طموحا، اإال اأن الهدف االأول والذي يجب حتقيقه هو خلق 

عامل اأكرث �سحة واأكرث ان�سافا  والتغلب على احلواجز التي تعوق الو�سول اإىل 
الت�سخي�س والرعاية عالية اجلودة، ف�ساًل عن االأدوية ال�سرورية، والرتكيز 

ب�سكل اأقوى على دفع عملية احل�سول على االأدوية ملكافحة االأمرا�س 
املعدية، مثل فريو�س نق�س املناعة الب�سرية وال�سل واملالريا 

واالأمرا�س املدارية املهملة والتهاب الكبد واالأمرا�س غري 
املعدية، مثل ال�سرطان واأمرا�س القلب واالأمرا�س 

التنف�سية املزمنة وال�سكري.

إشادات عالمية باإلجراءات االستباقية 
وخطوات احتواء الفايروس

ولمسات إنسانية في الداخل والخارج

مراقبة االأ�شواق ب»الدرون« املزودة بكامريات حرارية للك�شف عن درجات حرارة املت�شوقني

شعار #الصحة للجميع# 

تعليق العمرة وقى االأمة االإ�شالمية 
والعامل �شرور تف�شي امل�شتجد
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الريا�س:

ال استثناء من مبادرة دعم التوظيف

استيراد 355 طنا من القمح

التصدي للممارسات التجارية السالبة

الريا�س- البالد
 " الــبــ�ــســريــة  املـــــوارد  تنمية  �ــســنــدوق  اأو�ـــســـح 
 " " اأنه ال توجد مهن م�ستثناة من مبادرة  هدف 
الوظائف  جميع  بدعم  املعنية   " التوظيف  دعــم 
تــوطــن،  بـــقـــرارات  امل�سمولة  فيها  مبــا  واملــهــن 
وت�ستطيع جميع من�ساآت القطاع اخلا�ص العاملة 
ال�سعودين  اأجــور  لدعم  املبادرة،  من  اال�ستفادة 
وال�سعوديات الذين مت توظيفهم من تاريخ االأول 

من يوليو 2019.
ن�سبة 30  من  يبداأ  الدعم  اأن  ال�سندوق  واأو�سح 
% وحتى 50 % من االأجر ال�سهري للموظف ملدة 
�سنتن، وي�سمل من مت توظيفهم بعد بداية يوليو 
اجلديد  التوظيف  وكذلك  رجعي(،  )باأثر   2019
املــوظــف  اأجـــر  يــــراوح  اأن  عــلــى  وامل�ستقبلي، 

املدعوم بن 4000 و 15 األف ريال.

وحت�سل املن�ساآت على دعم اإ�سايف بن�سبة 10 % عند 
وعند  االإعــاقــة،  ذوي  واالأ�سخا�ص  االإنــاث،  توظيف 
املن�ساآت  ويف  الرئي�سية،  غري  املــدن  يف  التوظيف 
ال�سغرية واملتو�سطة، لكل من الفئات املذكورة على 
االأجــر  مــن   %  50 للدعم  االأق�سى  احلــد  يتجاوز  اأال 

ال�سهري للموظف، اأو 3000 ريال، اأيهما اأقل.
الت�سجيل  اخلــا�ــص  الــقــطــاع  ملــنــ�ــســاآت  ــكــن  ويمُ
خالل  مــن  املــبــادرة،  مــن  واال�ستفادة  اإلكرونًيا 
ـــادرة عــلــى الــبــوابــة  ـــب الـــدخـــول اإىل �ــســفــحــة امل
دعم  "برنامج  وتفعيل  )طاقات(  للعمل  الوطنية 
واإ�سافة  جديد،  دعم  طلب  اإن�ساء  ثم  التوظيف"، 
بيانات الطلب واملوظفون املراد دعمهم، ثم حفظ 
ا�ستالم  بعدها  ليتم  املعلومات؛  واإر�سال  الطلب 
ا�ستيفاء  من  والتاأكد  ال�سندوق  قبل  من  الطلب 

املن�ساأة لل�سوابط وتقدمي الدعم لها.

الريا�س- البالد
امل�ستثمرين  للحبوب  الــعــامــة  املــوؤ�ــســ�ــســة  دعـــت 
الفرة  األف طن قمح خالل  لتوريد 355  املوؤهلن 
الإمكانيات  وفــقــًا  2020م  نوفمرب  اإىل  مايو  مــن 
بها،  امل�ستثمر  ــــدول  ال يف  احلــ�ــســاد  ومــواعــيــد 
وح�سب موا�سفات اجلودة املعتمدة للحفاظ على 

م�ستوى القمح امل�ستورد من اخلارج.
بن  اأحــمــد  املهند�ص  املوؤ�س�سة  حمــافــظ  واأو�ــســح 
عبدالعزيز الفار�ص اأن طرح الدعوة ياأتي يف اإطار 
اال�ستثمارات  تلك  مــن  لال�ستفادة  الــدولــة  توجه 
الدول  يف  امل�ستثمرة  ال�سعودية  لل�سركات  ودعما 

التي  ال�سلع  لــزراعــة  ن�سبية  مزايا  بها  التي 
ت�ستوردها اململكة ويف مقدمتها القمح.

وك�سف اأن طرح املوؤ�س�سة لهذه الدعوة ياأتي 
بعد اإطالق املوؤ�س�سة يوم اأم�ص االأول مو�سم 
�سراء  ي�ستهدف  الذي  املحلي  القمح  ا�ستالم 

700 األف طن يف اإطار تنويع م�سادر واآليات 
م�سريًا  القمح  مــن  اململكة  احتياجات  تــاأمــن 

الزراعي يف اخلارج  اأن برنامج اال�ستثمار  اإىل 
اأحد برامج ا�سراتيجية االأمن الغذائي يف  يثل 
اململكة بهدف تنويع وا�ستقرار م�سادر االإمدادات 

الغذائية اخلارجية.

الريا�س-وا�س
واملــيــاه  البيئة  لــــوزارة  الر�سمي  املــتــحــدث  جــدد 
اأبا اخليل التاأكيد على  والزراعة الدكتور عبدالله 
املائدة  بي�ص  من  الذاتي  االكتفاء  اململكة  حتقيق 
الــذي  الـــــوزارة  قـــرار  اأن  مـــوؤكـــدًا   %116 بن�سبة 
اأ�سدرته يوم اأم�ص االأول با�سترياد كميات اإ�سافية 
، ياأتي للق�ساء على بع�ص املمار�سات  من البي�ص 
اإمدادات  يف  نق�ص  بوجود  اأ�سعرت  التي  ال�سالبة 
البي�ص، م�سريا اإىل اأن هذه املمار�سات متثلت يف 
�سراء كميات زائدة عن احلاجة، اإىل جانب تخزين 

اأمال يف  بع�ص املوزعن لكميات كبرية من املنتج 
بيعه باأ�سعار اأعلى بحجة الندرة.

ت�سمح  لن  الـــوزارة  اأن  الر�سمي  املتحدث  و�سدد 
اأي من املنتجات  بوجود مثل هذه املمار�سات يف 
الزراعية، واأنها تعمل با�ستمرار مع اجلهات ذات 
العالقة للق�ساء عليها، وحتقيق الوفرة يف االإنتاج 
لتحقيق  التعاون  اإىل  اجلميع  داعيا  واملعرو�ص، 
احلاجة،  وفق  امل�سوؤول  بال�سراء  العامة  امل�سلحة 
اإىل  يــوؤدي  مما  الغذائية  املنتجات  تكدي�ص  وعدم 

مزيد من الهدر الغذائي.

تمديد مدة اإلعفاء من أجور التخزين بميناء الملك عبداهلل

جدة- يا�صر بن يو�صف
اململكة  بها  التي تقوم  االإجــراءات االحرازية  يف ظل 
من  الــعــدوى  خطر  مــن  واملقيمن  املــواطــنــن  حلماية 
فريو�ص كورونا، رفع ميناء امللك عبدالله جهوزية كافة 
واالأر�سفة  باملحطات  البحرية  واخلــدمــات  العمليات 
ال�سائبة  ا�ستقبال خمتلف احلاويات والب�سائع  بهدف 
والعامة، وبخا�سة االأغذية واالأدوية واالأجهزة الطبية،  

ل�سمان توافر كافة احتياجات امل�ستهلكن يف اململكة.
واأعــلــن املــيــنــاء عــن متــديــد فـــرة االإعـــفـــاء مــن اأجـــور 
اأيام، دعمًا الأعمال امل�سدرين/ التخزين من 5 اإىل 10 

و�سمان  املــ�ــســتــورديــن 
�ــــــســــــال�ــــــســــــة 

اإىل  االإمــدادات اللوج�ستية من واإىل اململكة باالإ�سافة 
العمليات  واعــتــمــاد  ــة  االحــرازي االإجــــراءات  تطبيق 
املبا�سر  االحتكاك  لتقليل  االإمــكــان  قــدر  االإلكرونية 
نف�سه  الوقت  يف  واحلفاظ  العدوى،  النت�سار  تفاديًا 

على امل�ستوى العايل لكفاءة تخلي�ص الب�سائع.
الب�سائع  حاويات  ال�ستقبال  بالكامل  جمهز  وامليناء 
�سيكون  حيث  واالأدويــة،  االأغذية  ت�سمل  التي  املــربدة 
من  اال�ستفادة  يف  اال�ستمرار  امل�ستوردين  مبــقــدور 
اأية معوقات،  خدمة التخلي�ص على مدار ال�ساعة دون 
مبا  حكومية،  جهة   17 من  اأكــر  مع  بالتعاون  وذلــك 
ي�سهم يف ت�سهيل اإجراءات الب�سائع بي�سر وفاعلية.
مع  بالتعاون  عبدالله،  امللك  ميناء  وكان 
�سل�سلة  اتخذ  قد  ال�سحة،  وزارة 
من االإجــــراءات االحــرازيــة 
ــًا على  الــفــوريــة حــر�ــس
كافة  و�سحة  �سالمة 
ــه،  ــي الـــعـــامـــلـــن ف

وزارة  اإىل  املطلوبة  املعلومات  جميع  اإر�سال  �سملت 
ِقَبل الوكالء املالحن خالل 24 �ساعة قبل  ال�سحة من 
و�سول ال�سفينة، وذلك ل�سمان تنفيذ عمليات الفح�ص 
الطبية وتطبيق اإجراءات الوقاية يف حالة ال�سرورة.

ويعترب ميناء امللك عبدالله، الذي تعود ملكيته ل�سركة 
تطوير املوانئ، اأول ميناء يف املنطقة يتلكه ويطوره 
ويـــديـــره الــقــطــاع اخلــا�ــص بــالــكــامــل. و�ــســبــق اأن مت 
ت�سنيفه كاأ�سرع موانئ احلاويات منوًا و�سمن قائمة 
اأربــع �سنوات  اأقل من  بعد  العامل  اأكرب 100 ميناء يف 
من   10 بامليناء  وتعمل  الت�سغيلية.  عملياته  بدء  على 
املتكاملة  خدماتها  تقدم  التي  املالحية  اخلطوط  اأكرب 
ــتــورديــن، وتــ�ــســري خــطــة اأعــمــال  لــلــمــ�ــســدريــن واملــ�ــس
لي�سبح  وا�سحة  وروؤيــة  ثابتة  بخطى  امليناء  تطوير 
مرافقه  من  م�ستفيدًا  العامل،  يف  الرائدة  املوانئ  اأحــد 
املتطورة وقربه من منطقة التجميع واإعادة الت�سدير 
الدعم  للعمالء  ليقدم  اللوج�ستية،  اخلــدمــات  ومركز 

اللوج�ستي ويكنهم من حتقيق النمو املن�سود. 

الوادي الصناعي
يجذب شركة كبرى 
لصناعة الورق 

جدة-البالد
وقــــعــــت مـــديـــنـــة املــــلــــك عــبــدالــلــه 

ال�سركات  اأكـــرب  اإحـــدى  مــع  اأمــ�ــص  مبقرها  االقت�سادية 
املمُعاد تدويره يف منطقة  املتخ�س�سة يف �سناعة الورق 
�سراء  يت�سمن  عقدًا  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

اأر�ص �سناعية مب�ساحة 132 األف مر مربع.
اإبراهيم  بن  اأحمد  للمدينة  التنفيذي  الرئي�ص  واأبـــدى 
منظومة  اإىل  الن�سمامها  بال�سركة  ترحيبه  لنجاوي، 
امل�ستثمرين يف الوادي ال�سناعي، وما متثله من اإ�سافة 

نــوعــيــة يف اإمـــداد 
ــي  الــــ�ــــســــوق املــحــل
والعاملي مبنتجات ذات 

جودة عالية.
مــديــنــة  "اإن  لـــنـــجـــاوي:  وقـــــال 
واحــدة  اأ�سبحت  اليوم  عبدالله  امللك 
الــداعــمــة  االقــتــ�ــســاديــة  التنمية  مــقــومــات  مــن 
اأبرز حا�سنات  باعتبارها من   ، الطموحة 2030  للروؤية 
عادًا   ، اململكة"  يف  الكربى  واال�ستثمارات  امل�سروعات 
امل�سانع  الأكـــرب  الــ�ــســاعــدة  الــوجــهــة  ال�سناعي  الــــوادي 
البحر  على  اللوج�ستية  واخلــدمــات  والعاملية  املحلية 
االأحمر، وحمطة رئي�سية هامة لل�سركات الطموحة التي 
 ، ن�ساطاتها  يف  التو�سع  اأو  اأعمالها  تاأ�سي�ص  يف  ترغب 
ب�سكٍل  االقت�سادية  عبدالله  امللك  مبدينة  اال�ستثمار  واأن 
اآفاقًا واعدة، وحمركًا لنمو االأعمال وم�سدرًا  عام يحمل 

هامًا لتوفري فر�ص العمل النوعية للكفاءات الوطنية.
وقد متكن الوادي ال�سناعي من جذب العديد من ال�سركات 
قطاعات  يف  امل�ستثمرة  الـــرائـــدة  والــوطــنــيــة  الــعــاملــيــة 
واعدة  اآفاق  من  يحمله  ملا  متعددة،  ولوج�ستية  �سناعية 
التي يقدمها،  النوعية  التناف�سية والفر�ص  بف�سل املزايا 
من بنية حتتية ع�سرية متطورة ومتكاملة مزودة بكامل 
اال�سراتيجي  موقعه  عن  ف�ساًل  االأ�سا�سية،  اخلــدمــات 
على  واحتوائه  عبدالله،  امللك  مبيناء  املبا�سر  وات�ساله 
من  �ساملة  حزمة  اإىل  باالإ�سافة  الطبيعي،  للغاز  منطقة 
املرافق واحللول ال�سكنية التي تنا�سب جميع م�ستويات 
ال�سكنية  البيئة  تقدم  التي  )القرية(  ذلك  يف  مبا  الدخل، 
يف  واآمــنــة  �سحية  بيئة  يف  وامل�سرفن  للعمال  املالئمة 
واحــدة  تنظيمية  ــافــذة  ون ال�سناعي،  الــــوادي  منطقة 
�سهولة  وحتفيز  احلكومية  االإجـــراءات  جميع  لت�سهيل 

ممار�سة االأعمال للم�ستثمرين من داخل وخارج اململكة.

مبادرة الدعم 

% 30
وحتى

 % 50 
من أجر الموظف

 4000
حتى 

15
األجر المدعوم

 % 10
دعم إضافي 

لتوظيف اإلناث 
وذوي اإلعاقة ألف

استحواذ سافكو على 
سابك الزراعية

الريا�س- البالد
عن  اأم�ص،  )�سافكو(،  ال�سعودية  العربية  االأ�سمدة  �سركة  اأعلنت 
�سدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمناف�سة على اإمتام عملية 
ال�سعودية  العربية  االأ�سمدة  �سركة  االقت�سادي ال�ستحواذ  الركز 
املغذيات  )�سابك ال�ستثمارات  )�سافكو( على كامل ح�س�ص �سركة 
الزراعية( عن طريق زيادة راأ�سمال �سركة �سافكو من خالل اإ�سدار 

اأ�سهم ملالك �سركة )�سابك ال�ستثمارات املغذيات الزراعية(.
تــداول  موقع  على  �سابقًا  عنه  االإعــالن  ما مت  ذلــك يف �سوء  جــاء 
مع  م�سروطة  ح�س�ص  و�ــســراء  بيع  اتفاقية  توقيع  بخ�سو�ص 
طرف  وهــي  )�سابك(  االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة 
ذي عالقة، والتي متتلك 42.99% من اإجمايل راأ�ص املال امل�سدر 
�سابك  �سركة  مال  راأ�ــص  من   %100 �سراء  لغر�ص  �سافكو،  ل�سركة 

ال�ستثمارات املغذيات الزراعية.
ال�سوق  االتفاقية التزال خا�سعة ملوافقة هيئة  اإن  ال�سركة  وقالت 
العو�ص  اأ�سهم  واإ�سدار  �سافكو  �سركة  راأ�سمال  زيادة  على  املالية 
بذلك  املعنية  الر�سمية  اجلــهــات  موافقة  وكــذلــك  �سابك.  ل�سركة 

واجلمعية العامة غري العادية ل�سركة �سافكو.

البالد – عمر راأفت
اأدنـــى  اإىل  لت�سل  االثـــنـــن،  اأمــ�ــص  الــركــيــة  ــلــرية  ال تــراجــعــت 
م�ستوياتها منذ اأزمة العملة يف اأغ�سط�ص 2018، حيث يخ�سى 
امل�ستثمرون من قدرة البالد على التاأقلم مع التاأثري االقت�سادي 

واملايل على خلفية اأزمة فريو�ص كورونا.
تــداول  ومت  الـــدوالر.  مقابل   6.7568 اإىل  اللرية  وانخف�ست 
ال�سهم بن�سبة 0.2 يف املائة عند 6.7418 وبلغ االنخفا�ص هذا 
العام 12 يف املائة، متجاوًزا اخل�سائر بن�سبة 11 يف املائة يف 

عام 2019 باأكمله.
ال�سلطات  اأن  من  بالقلق  امل�ستثمرون  ي�سعر  حن  يف  هذا  ياأتي 
الركية ترك اللرية معر�سة ملزيد من االنخفا�ص �سعيًا لتحفيز 
الن�ساط االقت�سادي بخف�ص اأ�سعار الفائدة فيما ي�ستخدم البنك 

املركزي احتياطيات النقد االأجنبي يف حماولة النقاذ العملة.
وحتتل تركيا املرتبة التا�سعة عاملًيا يف حاالت العدوى بعد اأن 

تفوقت على �سوي�سرا موؤخرًا.

الليرة التركية تواصل االنهيار



البالد – ر�سا �سالمة
�إن�سانية  �عتبار�ت  لأي��ة  �لك���ر�ث  ع��دم  يف  كعادته 
�أردوغ��ان  ��ستهدف  �لب�سر،  معاناة  يف  و��ستثماره 
�سوريا،  �سمال  يف  كهرباء  وحمطات  خطوط  �أخ��ر� 
تاأجيل  عن  وتر�جع  ليبيا،  يف  طبية  �سحن  وطائرة 
�لطبيعي  و�ل��غ��از  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ف��و�ت��ر  ���س��د�د 
�سد  بجر�ئم  فيما ميكن و�سفه  �لأت��ر�ك،  للمو�طنني 
�لإن�سانية يف وقت تت�سافر جهود �لعامل ملو�جهة حتد 
مميت يو�جه �لب�سرية، حيث دعا �لأمني �لعام للأمم 
�لنز�عات  وق��ف  �إىل  جوتري�ش  �أنطونيو  �ملتحدة 
يف �ستى �أنحاء �لعامل لتعزيز جهود مكافحة جائحة 
كورونا، وت�سابقت حكومات �لعامل يف تقدمي �لدعم 
�ل�سعبة  �ملعي�سية  �لأو�ساع  على  للتغلب  ملو�طنيها 
�ملرتبة على �نت�سار �لفرو�ش و�إجر�ء�ت مكافحته، 

�لتي تطلبت تقييد �حلركة و�لن�ساط �لقت�سادي.
�ملياه  �سخ  ��ستئناف  �ل�سورية  �ل�سلطات  و�أعلنت 
مدينة �حل�سكة وما  "علوك" �إىل  �لقادمة من حمطة 
حولها وعودة �لتيار �لكهربائي، �أم�ش )�لثنني(، بعد 
مدينة �حل�سكة و�سيانة  �إىل  �ملياه  نقل  �إ�سلح خط 
�إىل  متر" و�إع��ادت��ه��ا  "تل  ك��ه��رب��اء  حت��وي��ل  حم��ط��ة 
�خلدمة، بعد �عتد�ء�ت تركية ��ستهدفتهما و�أدت �إىل 
�سرق  يف  �لو�قعة  �ملدينة  عن  و�لكهرباء  �ملياه  قطع 

�لفر�ت �سمال �سوريا.
�لقو�ت  و�ألقت �ل�سلطات يف �سوريا �مل�سوؤولية على 
�ل��ذي  �لكهرباء  حمطة  ت��وق��ف  بخ�سو�ش  �لركية 
ق�سفته �أنقرة بعد يومني من �تهامها بتعطيل حمطة 
��ستهد�ف  �إن  �إذ تقول دم�سق  �آخر،  �عتد�ء  �ملياه يف 
حم��ط��ة ك��ه��رب��اء ت���ل مت���ر و�خل���ط���وط و�ل�����س��ب��ك��ات 

هو  �لركية  �لقو�ت  قبل  من  لها  �ملغذية  �لكهربائية 
متهمة  باملنطقة،  تو�جدهم  منذ  نوعه  من  �خلام�ش 
�لقو�ت �لركية با�ستهد�ف �لبنى �لتحتية و�ملن�ساآت 
�ل�سمايل  �ملحافظة  ري��ف��ي  يف  �مل��وج��ودة  �خل��دم��ي��ة 
و�لغربي ب�سكل متكرر حلرمان �لأهايل من خدماتها.
ووت�ش" �لدولية،  ر�يت�ش  "هيومن  منظمة  و�تهمت 
بال�سكان  �ملتعمد  بالإ�سر�ر  تركيا  �سابق،  وقت  يف 
�ملدنيني يف �سرق �لفر�ت، وقطع مياه �ل�سرب عنهم، 
ما يهدد بتف�سي وباء فرو�ش كورونا )كوفيد- 19(، 
مر�ت  عدة  قطعت  تركيا  �أن  لها  تقرير  يف  مو�سحة 
يف  �لو�قعة  �ملدن  �إىل  �ملياه  بنقل  يقوم  �لذي  �خلط 
تعر�ش  بذلك  �أنها  �إىل  م�سرة  �سوريا،  �سرق  �سمال 
لفرو�ش  �ملناطق  تلك  يف  �ملقيمني  مكافحة  جهود 
�لأك��ر�د  �مل�سوؤولني  �أن  �إىل  م�سرة  للخطر،  كورونا 
�ملياه،  قطع  عمليات  ور�ء  بالوقوف  تركيا  يتهمون 
�لتي  �لأماكن  يف  عليهم  �ل�سغط  تريد  �أنها  موؤكدين 

ي�سيطرون عليها من خلل قطع �ملياه و�لكهرباء.
�ملدنيني  بحق  �أردوغ���ان  جر�ئم  �أن  على  تاأكيد  ويف 
ُم�سررّ  تركي  ط��ر�ن  ��ستهدف  ومتعمدة،  ممنهجة 
جنوب  ترهونة  مدينة  مبهبط  طبية  �سحن  ط��ائ��رة 
�لناطق  وق���ال  ط��ر�ب��ل�����ش.  �لليبية  �لعا�سمة  ���س��رق 
�لتابعة  كورونا  وب��اء  ملكافحة  �لعليا  �للجنة  با�سم 
للحكومة �ملوؤقتة �ملنبثقة عن جمل�ش �لنو�ب �ل�سرعي 
كانت  �لطائرة  �إن  �لعريف،  جمدي  �لر�ئد  �ملنتخب، 
ملر�كز عزل  م�ستلزمات طبية ومعد�ت جتهيز  حتمل 
�لغربية،  �ملنطقة  لبلديات  ك��ورون��ا  ب��وب��اء  خا�سة 
�لأمر  �ملوؤقتة،  �لليبية  �حلكومة  من  مر�سلة  وكانت 
�لليبي  �لوطني  �جلي�ش  با�سم  �ملتحدث  �أك��ده  �ل��ذي 

�أحمد �مل�سماري.
�أبو  وكان �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد 
�لبنادق يف مناطق  �إ�سكات  �إىل  �لغيط، جدد �لدعوة 
ت��رك��ي��ز �جل��ه��ود  يت�سنى  �ل��ع��رب��ي��ة، ح��ت��ى  �ل�����س��ر�ع 
�ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة خم��اط��ر �ن��ت�����س��ار ف��رو���ش 
�لعربية  �جلامعة  و�إد�ن���ة  رف�ش  ج��دد  كما  ك��ورون��ا، 
يف  �لأجنبية  �لع�سكرية  �ل��ت��دخ��لت  �أ���س��ك��ال  لكافة 
�ل�سلح  حلظر  �ملتعددة  و�خلروقات  �لليبي،  �ل�ساأن 
�ملفرو�ش على �لبلد، و��ستقد�م �ملقاتلني �لإرهابيني 

�إىل �ساحات �لقتال، يف �إ�سارة �إىل تركيا.
ويف �ل���د�خ���ل �ل���رك���ي، ف��وج��ئ ع���دد م��ن �أ���س��ح��اب 
تركيا،  جنوب  قونيا  مدينة  يف  �لتجارية  �لأن�سطة 
�ل�ستحقاقات  ت��ر�ك��م  ب�سبب  عنهم  �لكهرباء  بقطع 
جديدة  حزمة  �أعلن  �أردوغ���ان  �أن  رغم  وذل��ك  عليهم، 
كورونا  ف��رو���ش  �نت�سار  ملو�جهة  �لإج����ر�ء�ت  م��ن 
�لكهرباء  فو�تر  �سد�د  تاجيل  بينها  من  �مل�ستجد، 

و�ملياه و�لغاز �لطبيعي.
ي��دع��ى رفيق  ق��ون��ي��ا،  �مل��ط��اع��م يف مدينة  �أح���د  م��ال��ك 
كا�سكني، �عر�ش على قر�ر قطع �لكهرباء عنه وعدم 
تنفيذ ما وعد به �أردوغان و�حلكومة من �إرجاء �سد�د 
�ل��ف��و�ت��ر، يف ظ��ل �إغ���لق �مل��ط��اع��م، وق���ال ل�سحيفة 
"زمان �لركية"، �أم�ش، "لقد �غلقُت مطعمي، بعد �أن 
منحت �لعاملني عطلة ملدة 14 يوًما. ولكن بعد يومني 
و�سلتني ر�سالة �أن فاتورة �لكهرباء و�سلت �إىل �ألف 
و602 لرة. ولكنني مل �أدفعها لأن رئي�ش �جلمهورية 
قال �إنه لن يتم قطع �لكهرباء. ثم عرفت �أن �لكهرباء قد 
قطعت عنا. ووجدت �ملو�د �لغذ�ئية قد ف�سدت د�خل 

�لثلجات. خ�سرت منتجات بقيمة 3 �آلف لرة".
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 8 آالف ضحية معظمهم من النساء واألطفال

اليمن: المليشيات تحول المدن إلى »حقول ألغام«
جدة - البالد

�إرهابها  يف  �حلوثي  ملي�سيات  تتمادى 
للمدنيني، وتت�سبب يف قتلهم وتعذيبهم، 
للمو�قع  ق�سفها  �مللي�سيات  توقف  مل  �إذ 
وح��ول��ت  �ل��ع��ام��ة،  و�مل��ن�����س��اآت  �ل�سكنية 
يف  ل��ه  برز�عتها  �أل��غ��ام  حقل  �إىل  �ليمن 
ما  �لرئي�سية،  و�ل��ط��رق  �مل���دن  خمتلف 
ي��ع��ر���ش �لأب����ري����اء خل��ط��ر �مل����وت وب��ر 
د�ئمة  �إعاقات  يف  لهم  مت�سببة  �لأع�ساء 

وت�سوهات ج�سدية.
ميلي�سيات  �أن  ميني  حقوقي  مركز  و�أكد 
عن  �لكاملة  �مل�سوؤولية  تتحمل  �حلوثي 
�أن��و�ع��ه��ا، مبا  �لأل��غ��ام مبختلف  زر�ع���ة 
�أنحاء  �لبحرية، يف خمتلف  �لألغام  فيها 
تزرعها  "ماز�لت  �أنها  �إىل  م�سر�  �ليمن، 
يدها  ت�سع  مكان  ك��ل  يف  �للحظة  حتى 

عليه".
وق�����ال م���رك���ز �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ت��اأه��ي��ل 
حلقوق �لإن�سان، يف بيان له، مبنا�سبة 
�لألغام  بخطر  للتوعية  �لعاملي  �ليوم 
من  �أبريل  من  �لر�بع  ي�سادف  و�ل��ذي 
ك��ل ع���ام، �إن���ه يف �ل��وق��ت �ل���ذي يحقق 
بقايا  من  بالتخل�ش  تقدما  �لعامل  فيه 
يف  يغرق  �ليمن  فاإن  �لأر�سية،  �لألغام 
�ملزروعة  �لألغام  من  لمتناهية  حقول 
وج��ه  ع��ل��ى  �مل��دن��ي��ني  ي�ستهدف  ب�سكل 
مظاهر  �أ���س��و�أ  �أن  مبينا  �خل�سو�ش، 
عامها  ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  �ليمن  يف  �حل���رب 
�مل�سبوق  غر  �ل�ستخد�م  هو  �ل�ساد�ش 
ل��لأل��غ��ام يف �أم���اك���ن م��ت��ع��ددة وب���دون 
ي�سعب  �ل��ذي  �لأم��ر  و��سحة،  خر�ئط 

معها �أي جهود لإز�لتها ولو م�ستقبل.
ولفت �ملركز وهو منظمة �إقليمية حا�سل 
�ملجل�ش  ل��دى  �ل�ست�سارية  �ل�سفة  على 

�لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم �ملتحدة، 
�إىل نحو 8 �آلف �سحية للألغام معظمهم 
ف�سل  �لأق��ل،  على  و�لأطفال  �لن�ساء  من 

عن ع�سر�ت �لآلف من مبتوري �لأطر�ف 
�لذين خلفتهم تلك �لألغام، ما يوؤكد بجلء 
ترتكبها  �لتي  �لإن�سانية  �لكارثة  حجم 

ملي�سيات �حلوثي يف �ليمن بحق �لعزل 
م��ن �ل��رج��ال و�ل��ن�����س��اء و�لأط���ف���ال دون 

�كر�ث بالعو�قب.

 ٥٥ نحو  لقي  فقد  �ل��ت��ق��اري��ر،  وبح�سب 
�سخ�سا حتفهم، و�أ�سيب ٥0 �آخرون من 
حتى  �لأل��غ��ام  ن��زع  ب��ر�م��ج  يف  �لعاملني 
قال  بينما   ،2019 �ملن�سرم  �لعام  �أو�خر 
�ملركز �إن �أكرث �ملناطق ت�سرر� من زر�عة 
�أن  م�سيفا  وتعز،  �حل��دي��دة  هي  �لأل��غ��ام 
�أق��ل،  �أخ���رى  مناطق  �أن  ليعني  "هذ� 
تلك  �إىل  �لألغام مل ت�سل  نزع  ولكن فرق 
فيها"،  �لكارثة  حجم  ملعرفة  بعد  �ملناطق 
على  �ليوم  يجثو  �ليمن  �أن  �إىل  منوها 
�أكرب حقل �ألغام يف �لعامل، ولن يتم ك�سف 
حقيقة تلك �لكارثة �إل بعد �أن تتوقف هذه 

�حلرب وتظهر �آثارها للعلن.
و�قت�سر ��ستخد�م �لألغام على ميلي�سيات 
ت�سر  �إذ  ح�����س��ري،  ب�����س��ك��ل  �حل���وث���ي 
مليوين  من  �أك��رث  هناك  �أن  �إىل  �لتقارير 
�أر���س��ي زرع��ه��ا �حل��وث��ي��ون يف 1٥  لغم 
�لألغام  �أنو�ع  حمافظة مينية، من جميع 
و�لأل��غ��ام  و�لأف����ر�د  للمركبات  �مل�����س��ادة 
�أو  �ل�سنع  حملية  ومعظمها  �لبحرية، 
لتنفجر  م�ستوردة، ومت تطويرها حمليا 
على  كبر  بخطر  ينبئ  ما  وزن،  �أق��ل  مع 
�لتخريب  �ليمني يف ظل  �لإن�سان  �سحة 
وعدو�نها  �حل��وث��ي،  مللي�سيات  �مل�ستمر 
�لد�ئم على �ل�سعب �ليمني وعدم �متثالها 
وجتاهلها  �لدولية،  و�لأع��ر�ف  للقو�نني 
حل���ق���وق �لإن�������س���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق م��اآرب��ه��ا 
�لإرهابية على جثث �لأبرياء، بينما جتد 
�لت�سدي �حلازم من �حلكومة �ل�سرعية، 
�لذي  �ل�سرعية  دعم  حتالف  من  مدعومة 

يت�سدى دوما للعدو�ن �حلوثي بقوة.

يستغلون الجائحة لتبييض وجه العمالءيقصف محطات مياه وكهرباء ومستلزمات طبية بسوريا وليبيا

الماللي يستهدفون مصالح 
أمريكية بالعراق

البالد – عمر راأفت
لإير�ن  �ملو�لية  �لعر�قية  �مليلي�سيات  ��ستهدفت 
�أمريكية  نفطية  م�سالح  كاتيو�سا  �سو�ريخ  ب�3 
)�لث��ن��ني(،  �أم�����ش  �ل��ع��ر�ق،  جنوب  �لب�سرة  يف 
مما ت�سبب يف �أ�سر�ر مادية دون وقوع خ�سائر 
ب�����س��ري��ة، وذل����ك ع��ق��ب حت���ذي���ر�ت م��ت��ب��ادل��ة بني 
و��سنطن وطهر�ن حول �حتمال �ندلع مو�جهة 
للميلي�سيات  ع��دو�ين  عمل  نتيجة  �لطرفني  بني 
�لأمريكية  �لقو�ت  �سد  لإير�ن  �ملو�لية  �لعر�قية 
�ملتو�جدة هناك، ما ينذر با�ستمر�ر �لت�سعيد بني 

�لطرفني.
�لإي��ر�ين  �لنظام  فيه  يتد�عى  �لذي  �لوقت  ويف 
ت�سبب  �ل��ذي  ك��ورون��ا،  فرو�ش  �نت�سار  ظل  يف 
�لتابعة  �لدعاية  �أب��و�ق  تروج  بالبلد،  دمار  يف 
له جلهود خمتلف �لكيانات �لإرهابية �خلا�سعة 
ن�سرت  حيث  �ملر�ش،  �نت�سار  لوقف  ل�سيطرته 
خلل  �سوًر�  �لإير�نية  �لر�سمية  ت�سنيم  وكالة 
�مليلي�سيات  من  لأع�ساء  �لأ�سبوع  نهاية  عطلة 
�لعر�قي  �ل�سعبي  �حل�سد  منها  لإي��ر�ن  �ملو�لية 
�سو�رع  بتطهر  يقومون  �للبناين،  �لله  وحزب 

م��دي��ن��ة ق��م ، م��رك��ز ب����وؤرة ك��ورون��ا يف �إي����ر�ن، 
ملو�جهة  ز�ئ��ف��ة  بجهود  �لنظام  وج��ه  لتبيي�ش 

�جلائحة، يف حني �أن �حلقيقة غر ذلك. 
�لزميل  علي  حاج  حممد  قال  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
حزب  �إن   ، �لأو���س��ط  لل�سرق  كارنيغي  مب��رك��ز 
�لتابعة  �لإره���اب���ي���ة  �مليلي�سيات  وب��ق��ي��ة  �ل��ل��ه 
�أزمة فرو�ش كورونا على  �إىل  لإير�ن ينظرون 
�أنف�سهم  وتقدمي  �خل��دم��ات  لتقدمي  فر�سة  �أنها 
كاأطر�ف لي�ست �إرهابية، بينما ن�سر ع�سو �سابق 
يف جمل�ش �لأمن �لقومي مايكل دور�ن، تغريدة 
دعائية م�سللة جتادل  �إير�ن حملة  "تدير  قائل: 
حول  �لإرهابية  �مليلي�سيات  يف  �ل�ستثمار  باأن 
على  ط��ه��ر�ن  ق���درة  م��ن  يقلل  مل  �لعربي  �ل��ع��امل 

رعاية رفاهية �لإير�نيون �لعاديون". 
ملحاولة  �لكاذبة  �لإير�نية  �لدع���اء�ت  و�سمن 
زعم  �لإره��اب��ي��ة،  �مليلي�سيات  ���س��ورة  جتميل 
ت��ق��ري��ر �أن �حل��ر���ش �ل���ث���وري �لإي�����ر�ين ط��ور 
"نظاًما رقمًيا جديًد�" للك�سف عن درجة حر�رة 
�جل�سم ل�سحايا فرو�ش كورونا �ملحتملني يف 

�ملناطق �ملزدحمة.

أردوغان يرتكب جرائم ضد 
اإلنسانية في زمن المعاناة
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هل تتخيل 
ذلك ..؟

 حامت العطرجي 

الغدير اخلالد 

•• هل تتخيل العامل بدون كرة قدم
•• هل تتخيل العامل بدون األعاب خمتلفة 

•• هل تتخيل العامل بدون اأن�سطة ريا�سية 
ريا�سية  برامج  بــدون  العامل  تتخيل  هل   ••

ونقا�سات 
و�سد  مناف�سات  بــدون  العامل  تتخيل  هل   ••

وجذب ريا�سي
•• هل تتخيل العامل بدون مناو�سات ريا�سية 

ممتعة 
•• هل تتخيل العامل بدون تلك الأمور

القدير  العلي  الله  ن�ساأل   .. ل  تاأكيد  بكل    ••
خــــر،  وينتهي  عــلــى  الأزمـــــة  هـــذه  اأن متــر 
اجلميع  يحفظ  واأن  كــورونــا  فــرو�ــس  ــاء  وب
عهدها  ك�سابق  الريا�سية  احلياة  تعود  واأن 
الريا�سية  امل�سابقات  مب�ساهدة  ون�ستمتع 
و�سالمة  ب�سحة  ونحن  الألــعــاب،  جميع  يف 

وتوفيق يارب العاملني.
•• ففي هذه الأزمة هنالك اأمور جميلة ورائعة 
املميز من جميع  الريا�سي  التكاتف  جدًا مثل 
الأندية والالعبني والأجهزة الفنية والإدارية 
والعمل على قلب رجل واحد، واإظهار جانب 
واجلميل  ريا�سي،  لكل  بامل�سوؤولية  الوعي 
يف  والأنــديــة  الريا�سية  اجلهات  به  ماقامت 
كورونا  فرو�س  من  الوقاية  اإر�سادات  ن�سر  
من  للحد  املــنــزل  يف  بــاجلــلــو�ــس  ـــتـــزام  والل

انت�ساره. 
ممار�سة  عند  ي�ستمتع  اجلميع  حقيقة   ••
يقوم  الــوقــت  هــذا  ويف  الــريــا�ــســي  الن�ساط 
اجلميع بذلك من منازلهم ومب�ساركة �ساحب 
تركي  بن  العزيز  عبد  الأمــر  امللكي  ال�سمو 
من  كــبــر  وعـــدد  الــريــا�ــســة،  ـــر  وزي الفي�سل 

الريا�سيني وجميع ع�ساق الريا�سة
الغمة  وتــزول  ب�سيطة  فرتة  الله،  بحول   ••  
ــعــود احلــيــاة  ــعــود الــو�ــســع كــالــ�ــســابــق وت وي

طبيعية.

ر�ؤيا:
دام عزك ياوطن

األهلي يمهد 
الطريق لبيع عقد 

أزارو لالتفاق
جدة- البالد

يف الوقت الذي اأعلن فيه الأهلي امل�سري اأنه لن ميانع يف بيع الالعب املغربي وليد اأزارو نهاية 
املو�سم احلايل، علق م�سدر م�سوؤول بنادي التفاق على ما تردد ب�ساأن رغبة النادي يف التعاقد 

مع اأزارو، خالل املو�سم اجلديد.
 بعد تاألقه الالفت مع الفريق منذ انتقاله للنواخذة يف النتقالت ال�ستوية املا�سية على �سبيل 

الإعارة من الأهلي امل�سري باأن الأمر �سابق لأوانه. 
وكانت اإدارة الكرة بالأهلي قد اأكدت اأن املدرب ال�سوي�سري فايلر اأعطى ال�سوء الأخ�سر لبيع 
ب�سبب فرو�س  بال�سعودية  متوقفة  الكرة  الوقت احلايل  "يف  التفاقي:  امل�سدر  وقال  اأزارو. 

كورونا، ومل تت�سح الروؤية بعد ب�ساأن موعد ا�ستئناف الن�ساط الريا�سي".
واأ�ساف: "حتى الآن املوقف غام�س ومل نح�سم قرارنا ب�ساأن اأزارو، واحلديث عن الأمر �سابق 

لأوانه". وقد خا�س وليد اأزارو مع التفاق 7 مباريات، �سجل خاللها 3 اأهداف، و�سنع هدفا.

النصر حامل اللقب.. 
منافس دائم على القمة

الأقوى دفاعا
يلج  مل  حيث  الـــدوري؛  يف  ــاع  دف اأقـــوى  الن�سر  ميلك 
يف  هدفا   19 بـ  الهالل  ويليه  هدفا،   16 �سوى  مرماه 

�سباكه.
ب�سبب  الأخــرة  اجلــولت  يف  الفريق  نتائج  وتــاأثــرت 
كرثة الإ�سابات التي �سربت خط دفاعه، وطالت كال من 
عمر هو�ساوي وعبدالله مادو وعبد الرحمن العبيد، ما 
جعله ي�سطر لإ�سراك ال�سابني عبد الإله العمري ونايف 

املا�س كمتو�سطي دفاع يف مبارياته الأخرة.
الأقــوى  قائمة  يف  الــهــالل  خلف  ثانيا  الن�سر  ويــاأتــي 

هجوما حيث �سجل لعبوه 40 هدفا.
الن�سر 26  للعاملي، �سجل لعبو  الـ 40  الأهــداف  ومن 
هدفا بالقدم اليمنى، و5 اأهداف بالي�سرى، و8 اأهداف 
حرة  ركــالت  من  هــدف  اأي  يحرز  ومل  راأ�سية،  بكرات 

مبا�سرة.
اأهـــداف )الــعــاملــي( على 39 هدفا مــن داخــل  وتــوزعــت 

منطقة اجلزاء، وهدف وحيد من خارجها.
امتالك  يف  الهالل  خلف  الثاين  املركز  الن�سر  ويحتل 
الكرة حيث ت�سر الإح�ساءات اإىل اأنه ميلك ن�سبة %58 
بلغ جمموع متريراته  كما  الكرة،  ال�ستحواذ على  يف 
بلغت  وبن�سبة  ناجحة   8734 منها  متريرة،   10463

84% يف دقة التمرير.
نقاط �صعف الن�صر

يعاب على الن�سر �سعف اأدائه يف بداية املباريات 
ب�سبب قلة الرتكيز، وافتقاده للبدلء اجلاهزين من 
الالعبني املحليني حيث يكون اعتماده ب�سكل كبر 
يف الغالب على هدافه املغربي عبدالرزاق حمدالله 
والربازيلي  مرابط  الدين  نور  مواطنه  ومن خلفه 
يف  حموريا  دورا  لعب  الثالثي  وهــذا  جوليانو، 

نتائج الن�سر الإيجابية، لكن غياب اأحد عنا�سره 
على  �سلبا  ــر  ــوؤث ي مــ�ــســتــواه  عــن  ابــتــعــاده  اأو 

امل�ستوى والنتائج.
هدافو الن�صر

املو�سم  )هــداف  حمدالله  املغربي  يت�سدر 
العام  الرتتيب  قيا�سي(،  برقم  املا�سي 

للهدافني هذا املو�سم بر�سيد 18 هدفا.
يف  ثانيا  جوليانو  الربازيلي  وياأتي 

ترتيب هدايف الن�سر بعد اأن اأحرز 
8 اأهــــــداف، ويــلــيــه الــثــالثــي: 

مرابط والربازيلي بيرتو�س 
منهم  ولكل  ال�سهري  ويحيى 

3 اأهداف.

مستقبل غامض لخيسوس مع فالمنجو
جدة- البالد

الأ�ــســبــق، خــورخــي جي�سو�س،  الــهــالل  مـــدرب  بــات 
ومدرب فالمنجو  اأحد املو�سوعات الريا�سية 

فعقد  ــل.  ــربازي ال يف  حاليا  بــقــوة  ــثــارة  املُ
جــيــ�ــســو�ــس مـــع فــالمــنــجــو يــنــتــهــي يف 

“اأو  �سحيفة  ولكن  املقبل،  مايو   31
ديا” الربازيلية، ومقرها يف ريو دي 
جي�سو�س  عقد  اأن  ك�سفت  جــانــرو، 

 19 يــوم  �سينتهي  فالمنجو  مع 
 31 ولي�س  املقبل،  يونيو 

“هذا  واأ�ــســافــت  مــايــو، 
ـــدة 19  ــا مل يــ�ــســمــن نــفــ�ــسً

خورخي  عقد  جتديد  اأجــل  من  املفاو�سات  يف  يوًما 
جي�سو�س”. بالإ�سافة اإىل ذلك، فيما يتعلق بالعالقة 
احلالية مع املدرب الربتغايل، اأكد ال�سحفي 
 ESPN �سبكة  مــن  نيكول  خــورخــي 
ــرواتــب  ــيــة، اأنـــه مــا بــني ال الــربازيــل
على  جي�سو�س  ح�سل  واجلـــوائـــز، 
و�ــســولــه  ــذ  ــن م يـــــورو  ــون  ــي ــل م  4.6
العام  مــن  يونيو   1 يف  فالمنجو  اإىل 
النادي الربازيلي  اإدارة  املا�سي. وترغب 
يف جتديد العقد للمدرب الذي �سنع 
قليلة  اأ�سهر  بعد  رائعة  اإجنازات 

من توليه امل�سوؤولية.

نــظــًرا  ــغــال؛  ــربت ال يف  حــالــيــا  جي�سو�س  ويــتــواجــد 
فــرو�ــس  اأزمــــة  تفر�سها  الــتــي  اجلــديــدة  لــلــظــروف 
اإدارة  تــريــد  ول   ،″19 “كوفيد  امل�ستجد  كــورونــا 
نهاية  حتى  والنتظار  الوقت،  ت�سييع  يف  فالمنجو 

الأزمة لبحث ملف جتديد عقد جي�سو�س.
عن  رحــل  قــد  عــاًمــا  ــــ65  ال �ساحب  جي�سو�س  وكـــان 

قيادة  الهالل يف عام 2019، وتوىل بعدها  تدريب 
ـــدوري  ال بــطــولــة  حتقيق  اإىل  لــيــقــوده  فالمنجو 
الربازيلي، وكاأ�س ليربتادوري�س، وكاأ�س ال�سوبر 

الربازيلي، وو�سيف كاأ�س العامل لالأندية.
وتتح�سر دائًما غالبية جماهر الهالل على رحيل 

جي�سو�س، رغم اأن املدرب احلايل رازفان 

لو�سي�سكو جنح يف اإعادة الهالل ملن�سات التتويج 
اجلماهر  لكن  عــامــا،   19 غياب  بعد  الآ�ــســيــوي، 
الزرقاء ترى اأن رحيل املدرب الربتغايل كان قرارا 
ل�ستكمال  �سروريا  كان  ا�ستمراره  واأن  كارثيا، 

م�سروعه يف النادي.
الـــهـــالل يف 20  وقـــــاد جــيــ�ــســو�ــس 
مباراة، فاز يف 15 لقاء، وتعادل 
يف 5 مباريات، وخ�سر مواجهة 
حتت  الــهــالل  و�سجل  وحــيــدة، 
وا�ستقبلت  هــدًفــا،   48 قيادته 

�سباكه 21 هدًفا.

الريا�ض – البالد
يدافع فريق الن�سر عن لقبه 

الأمــر  كــاأ�ــس  دوري  يف 
حمـــمـــد بــــن �ــســلــمــان 
ـــني بــكــل  ـــمـــحـــرتف ـــل ل

الفرق  اأبرز  اأحد  وهو  قوة، 
مراكز  على  للمناف�سة  دومـــا  املر�سحة 

املقدمة.
بنهاية  الـــدوري  �ــســدارة  على  القب�س  يف  الن�سر  جنح 
القمة  اعتلى  اأن  بعد  لل�ستاء  بطال  وتــوج  الأول،  الــدور 
بر�سيد 33 نقطة، متقدما بفارق نقطة وحيدة عن الهالل.
من  الأوىل  اجلــولــة  يف  الــ�ــســدارة  فقد  )الــعــاملــي(  لكن 
الدور الثاين )اجلولة 16( بعد اأن اأهدر نقطتني بتعادله 
يف  بعدها  لي�ستمر  اأبها،  على  الهالل  وفوز  �سمك،  مع 
مطاردة جاره وغرميه التقليدي حتى جاء قرار اإيقاف 
اأعلنته  الكروي ب�سبب جائحة كورونا والذي  الن�ساط 

وزارة الريا�سة يف 14 مار�س.

وخــــالل 22 جــولــة، خــ�ــســر الــنــ�ــســر 3 
مرات، كانت الأوىل منها يف الأ�سبوع 
ــد احلـــزم بــهــدف دون  الـــرابـــع عــلــى ي

بالنتيجة  الــوحــدة  اأمـــام  والثانية  رد، 
العا�سر،  الأ�سبوع  يف  ذاتها 
الأخرة  وجاءت 

الفي�سلي  اأمام 
)2-3( يف الأ�سبوع الـ 

21، اأي قبل التوقف بجولة 
واحدة. 

وتعادل الن�سر يف 6 مباريات 
بالن�سبة  الـــرقـــم  نــفــ�ــس  وهـــو 
الأخــر مل يخ�سر  لكن  للهالل، 

�سوى مباراة واحدة.

انتحار طبيب رينس بعد 
إصابته بالفيروس

�كالت – البالد
امل�سارك  رين�س  نادي  طبيب  غونزالي�س،  برنار  اأقدم 
على  القدم،  لكرة  الأوىل  الفرن�سية  الدرجة  دوري  يف 
اإ�سابته  اكت�ساف  بعد  عــامــا،   60 عمر  عــن  النــتــحــار 
موقعه  عرب  بيان  يف  النادي  واأفــاد  كورونا.  بفرو�س 
غونزالي�س"،  بــرنــار  الطبيب  "ينعي  ــه  اأن اللــكــرتوين 
وا�سفا اإياه برجل "كل املراحل البطولية" الذي اأم�سى 
الواقعة يف  الزمن مع نادي املدينة  اأكرث من عقدين من 

�سمال �سرق البالد.
يف  تبلغ  اأنه  روبينيه  اأرنــو  املدينة  بلدية  رئي�س  واأفــاد 
م�سرا  غونزالي�س،  "انتحار"  نباأ  اليوم  �سابق  وقــت 
اإىل اأن الراحل ترك ر�سالة ك�سف فيها اأن نتيجة فح�س 
اإيجابية، م�سرا  له جاءت  "كوفيد-19" الذي خ�سع 
قبل  جيدة  ب�سحة  يبدو  "كان  غونزالي�س  اأن  اإىل 

يومني".
واأ�ساف روبينيه: "لقد �سدمت وتاأثرت كثرا بنباأ 
اأبعد  عــدة.  اأعــوام  منذ  اأعرفه  �سخ�س  لأنــه  رحيله 
طبيب  وكــان  رين�س،  لــنــادي  كطبيب  من�سبه  مــن 
العديد من اأبناء املدينة، وعرف ب�سفاته الإن�سانية 

واملهنية".



الريا�ض ـ البالد
هوية  بتمديد  القا�ضية  ال�ضامية  للتوجيهات  اإنفاذًا 
اجلمهورية  مواطني  م��ن  للأ�ضقاء  املمنوحة  زائ���ر 
اليمنية حتى تاريخ 21/9/1441ه���، بداأت املديرية 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات وب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
ام�س   م��ن   اع��ت��ب��ارًا  الوطني  املعلومات 

طلبات  اإج����راءات  تنفيذ  يف  االث��ن��ن، 
امل��م��ن��وح��ة  زائر"  "هوية  مت���دي���د 

ل��لأ���ض��ق��اء ال��ي��م��ن��ي��ن امل��ق��ي��م��ن يف 
التجديد  يف  املنتظمن  من  اململكة 

للفرتات ال�ضابقة.
واأو�����ض����ح����ت امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة 

"هوية  متديد  اإج��راءات  اأن  للجوازات 
ال�ضبت  يوم  نهاية  حتى  �ضت�ضتمر  زائر" 

18/4/2020م،  املوافق  25/8/1441ه����� 
اأنه  اإىل  م�ضرية  �ضابقًا،  املعتمدة  ل��لإج��راءات  وفقًا 
طباعة  بطلب  البدء  موعد  عن  الحقًا  االإع��لن  �ضيتم 
وت��و���ض��ي��ل ه��وي��ة ال���زائ���ر، وذل���ك م��ن خ���لل ح�ضاب 

ملراجعة  احلاجة  دون  "اأب�ضر"  مبن�ضة  امل�ضت�ضيف 
مقار اجلوازات.

من جهة اأخرى دعت اجلوازات املواطنن واملقيمن 
االإ�ضعارات خلدماتها  اأهمية تفعيل خا�ضية  اإىل  كافة 
للخدمات  "اأب�ضر"  تطبيق  ع��ر  امل��ت��اح��ة 
ال��ذك��ي��ة. ال���ه���وات���ف  االإل���ك���رتون���ي���ة يف 
تفعيل  عند  اأن��ه  اجل��وازات  واأو�ضحت 
اإ�ضعارات  اإر���ض��ال  يتم  اخل��دم��ة  ه��ذه 
مدة  انتهاء  بقرب  تفيد  للم�ضتفيد 
���ض��لح��ي��ة ال���وث���ائ���ق امل��م��ن��وح��ة 
ل��ل��م�����ض��ت��ف��ي��دي��ن جل��م��ي��ع اخل��دم��ات 
عر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  امل��ق��دم��ة 

من�ضة "اأب�ضر".
وح����ث����ت اجل�����������وازات امل���واط���ن���ن 
تطبيق  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  ك��اف��ة  واملقيمن 
ليتمكنوا  الذكية  ال��ه��وات��ف  خ��لل  م��ن  "اأب�ضر" 
تنفيذ خ��دم��ات اجل����وازات  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  م��ن 

االإلكرتونية املقدمة لهم.

الخطوط السعودية تتزين بشعار "قمة العشرين" الجوازات : تفعيل أبشر وتمديد »هوية 
زائر« لليمنيين  إلكترونيًا 

إلقاء القبض على داهس رجل 
المرور ومسيئين لرجال األمن 

 خدمة مرضى السكري إلكترونيا 

أخيرة
الثلثاء 14 �ضعبان 1441ه� املوافق 7 اأبريل 2020م ال�ضنة 89 العدد 1222963

رئا�ضة امل�ضجد النبوي توا�ضل على مدار ال�ضاعة تطبيق االحرتازات الوقائية

المكانة والقيمة تدفع الثقافة لتمديد عام الخط العربي
الريا�ض - البالد 

احلميد،  عبدالكرمي  الثقافة  لوزارة  الر�ضمي  املتحدث  اأو�ضح 
اأن قرار �ضاحب ال�ضمو االأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير 
 2020 عامي  لي�ضمل  العربي"  اخل��ط  "عام  بتمديد  الثقافة، 
هذه  م��ن  الق�ضوى  اال�ضتفادة  على  حر�ضًا  ي��اأت��ي  -2021م"، 

املنا�ضبة الثقافية التي تخدم اخلط العربي وحتتفي بفنونه.
متنوعة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ت�ضتمل  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه���ذه  اأن  واأب����ان 

قة تنظمها وتدعمها الوزارة بال�ضراكة مع جهات  ومبادرات خلاّ
اإ�ضايف �ضي�ضمح  اأن قرار التمديد لعام  ر�ضمية وخا�ضة، موؤكدًا 
لهذه الفعاليات واملبادرات بالظهور بال�ضكل االأمثل الذي يخدم 

االأهداف الكرى لعام اخلط العربي.
يف  الدولة  وجهود  الراهن  الظرف  تاأثري  "اإن  احلميد:  وقال 
العديد  تاأجيل  ا�ضتدعى  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�ضار  م��ن  احل��د 
خمتلف  يف  الثقافة  وزارة  تنظمها  التي  الثقافية  الفعاليات  من 

اخلط  "عام  فعاليات  بع�س  ومنها  االإب��داع��ي��ة،  التخ�ض�ضات 
هذه  يف  تظهر  اأن  لها  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  2020" وال��ت��ي  العربي 
"ولكي ال تتاأثر خمرجات هذه الفعاليات فقد جاء قرار  الفرتة، 
اخلط  بهذا  للحتفاء  اأك��ر  فر�ضة  ليمنح  اإ�ضايف  لعام  التمديد 
ُتتيحه  ما  اإىل  اإ�ضافة  املجتمع،  يف  ح�ضوره  وتعزيز  العريق 
مع  بالتعاون  اأكرث  فعاليات  البتكار  فر�س  من  االإ�ضافية  الفرتة 

اأفراد وموؤ�ض�ضات املجتمع".

مكة املكرمة ـ الريا�ض ـ البالد 
رجل  ده�س  مواطن  على  القب�س  املكرمة  مكة  منطقة  �ضرطة  القت   
املُتحدث  واو���ض��ح  بحقه،  النظامية  االج����راءات  ات��خ��اذ  ومت  م���رور 
عبدالوهاب  حممد  ال��رائ��د  امل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة  ل�ضرطة  االإع��لم��ي 
الغامدي، باأنه اأثناء قيام دورية مرورية م�ضاء يوم  ام�س االول االحد، 
مبهامها يف اإحدى النقاط االأمنية بطريق احلرمن �ضرق حمافظة جدة، 
تعر�س اأحد رجال املرور للده�س من مركبة امتنع �ضائقها عن االمتثال 
لتعليمات رجل املرور بالتوقف موا�ضًل �ضريه ب�ضرعة عالية، نتج عن 
القب�س على �ضائق املركبة  � وقد مت  الله  � رحمه  ذلك وفاة رجل االأمن 
واتخاذ  واإيقافه  العمر،  من  الثالث  العقد  يف  مواطن  وهو  املخالفة، 
املُتحدث  او���ض��ح  نف�ضه  ال�ضياق  ويف  بحقه.  النظامية  االإج����راءات 
االإعلمي ل�ضرطة منطقة مكة املكرمة،  باأنه اإ�ضارة اإىل املقطع املتداول 
لرجال  ت�ضيء  ام��راأة  فيه  وتظهر  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عر 
اأ�ضفرت نتائج املتابعة االأمنية  اإثر تلقيها خمالفة مرورية، فقد  املرور 
الرابع  العقد  يف  مواطنة  وهي  عليها،  والقب�س  هويتها  حتديد  عن   �
النظامية بحقها،  االإج��راءات  اإيقافها واتخذت  العمر، حيث جرى  من 

الإحالتها اإىل النيابة العامة.
الريا�س،  ل�ضرطة منطقة  االإعلمي  املتحدث  ناحية اخرى ك�ضف  من 
تداوله  مت  ما  اإىل  باالإ�ضارة  اأنه  التويجري،  �ضليمان  بن  �ضاكر  املقدم 
عر مواقع التوا�ضل االجتماعي ملا قام به اأحد االأ�ضخا�س من م�ضاركة 
االأمن  اأحد رجال  له  تعر�س  الذي  الده�س  بعد حادث  اأن�ضئ  يف و�ضم 
عامة  االأم��ن  لرجال  اإ���ض��اءة  ت�ضمنت  املا�ضية،  اجلمعة   � الله  رحمه   -
التحريات  ب�ضعبة  املخت�ضة  اجلهة  متكنت  فقد  باملتوفى؛  وت�ضٍف 
عليه،  والقب�س  هويته  حتديد  من  املنطقة  ب�ضرطة  اجلنائي  والبحث 
كافة  واتخاذ  اإيقافه  جرى  العمر،  من  الرابع  العقد  يف  مواطن  وهو 

االإجراءات النظامية الإحالته للنيابة العامة.

الق�صيم ـ البالد 
ا�ضت�ضاريًا  طبيًا  فريقا  الق�ضيم  مبنطقة  ال�ضحي  التجمع  خ�ض�س 
لتقدمي اال�ضت�ضارات الطبية ملر�ضى ال�ضكري ، وذلك تطبيقًا للإجراءات 
رقم  حت��دي��د  مت  اأن  بعد  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  االح��رتازي��ة 

للتوا�ضل عر تطبيق الوات�س اأب خلدمة امل�ضتفيدين.
اإىل  ت��ه��دف  اخل��ط��وة  ه��ذه  ب���اأن  بالق�ضيم  ال�ضحي  التجمع  واأك���د 
التقليل من مراجعة مر�ضى ال�ضكري ، للمن�ضاآت ال�ضحية حر�ضًا على 
تهيئة  مت  حيث   ، امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  من  ووقايتهم  �ضلمتهم 
امللك  مب�ضت�ضفى  ال�ضماء  والغدد  ال�ضكر  مركز  ميثل  ا�ضت�ضاريًا  فريقا 
فهد التخ�ض�ضي بريدة ، لتقدمي اال�ضت�ضارات الطبية بعد تخ�ضي�س 
رقما على تطبيق الوات�س اأب ) 0582485849 (،الذي من خلله يتم 
االإجابة على جميع اأ�ضئلة امل�ضتفيدين وتوعيتهم وتثقيفهم عر االأطباء 

االإ�ضت�ضارين .
التوا�ضل  اإىل  يهدف  اخلدمة  هذه  اإطلق  اأن  ال�ضحي  التجمع  وبن 
مع امل�ضتفيدين باأماكن تواجدهم وتقدمي الن�ضائح واالإر�ضادات الطبية 

واالإجابة عن ا�ضتف�ضاراتهم دون احلاجة ملراجعة املركز.

بون ـ  وكاالت 
يف تطبيق �ضارم لقواعد التباعد االجتماعي للحد من انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد يف 

اأملانيا، فر�ضت ال�ضلطات غرامات مالية كبرية على من "يحاول االقرتاب" من �ضخ�س اآخر 
املالية اجلديدة،  الغرامة  اأن  "ديلي ميل" الريطانية،  مكان عام.وذكرت �ضحيفة  يف 

ت�ضل قيمتها اإىل 440 يورو )475 دوالرا(.
اأجل  من  التنفيذ،  حيز  بالفعل  دخلت  التي  الغرامة  هذه  ال�ضلطات  وفر�ضت 

تطبيق التباعد االجتماعي، يف م�ضعى لكبح انت�ضار الفريو�س املتف�ضي يف 
اأملانيا وعدد كبري من دول العامل.

�ضخ�ضن  من  اأك��رث  جتمع  يحظر  اجل��دي��دة،  التعليمات  وبح�ضب 
يف االأماكن العامة، على اأال تقل امل�ضافة بينهما على مرت ون�ضف 

املرت.
اأم��رت  ق��د  م��ريك��ل،  اأنغيل  امل�ضت�ضارة  حكومة  وك��ان��ت 

امل��واط��ن��ن ب��ال��ت��زام م��ن��ازل��ه��م وع����دم م��غ��ادرت��ه��ا اإال 
ل��ل�����ض��رورة ال��ق�����ض��وى، م��ث��ل ����ض���راء احل���اج���ات 

االأ�ضا�ضية اأو الذهاب اإىل امل�ضت�ضفى.
�ضلطة  اأي�ضا  املحلية  احلكومات  ول��دى 

ففي  املخالفن،  على  الغرامات  حتديد 
املثال  �ضبيل  على  ب��رل��ن  العا�ضمة 

الغرامات  اإن  امل�ضوؤولون  يقول 
ت�ضل اإىل 500 يورو.

الفايروس يصيب أنثى النمر مداهمة مطعمين وشقة سكنية لتجهيز الوجباتألمانيا تكافح كورونا بالغرامات
اأبها ـ �صهام العناين 

������ض�����ادرت ف�����رق ال���رق���اب���ة 
الفرعية  الرونة  لبلدية  التابعة 
امل���واد  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام��ا   )213(
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ج��ه��ول��ة امل�����ض��در، و 
)95( علبة جاهزة للتوزيع حتتوي 
و  وخم��ل��لت  وب��ه��ارات  خ�ضار  على 
لل�ضتهلك  �ضاحلة  غري  دجاجة   )95(
االآدمي، وذلك خلل مداهمة �ضقة �ضكنية 
لتجهيز  الوافدة  العمالة  من  عدد  ي�ضكنها 
املطاعم  من  عدد  ل�ضالح  االأطعمة  وحت�ضري 

يف حمافظة خمي�س م�ضيط.
لبلدية  امليدانية  الرقابية  اجلوالت  واأ�ضفرت 
ال�ضحية  املخالفات  �ضبط  عن  الفرعية  الرونة 
املاأكوالت  حت�ضري  على  ا�ضتملت  التي  والنظامية 
ب�ضكل غري �ضحي، ووجود مواد غذائية غري �ضاحلة 
لل�ضتهلك االآدمي، حيث قامت البلدية مب�ضادرة كافة 
االأجهزة، واالأدوات واملواد الغذائية من امل�ضكن، لعدم 

واإتلفها،  ال�ضحية  اال�ضرتاطات  وملخالفتها  �ضلحيتها، 
واتخاذ  املوقع  واإغلق  املخالفن  بحق  غرامات  واإ�ضدار 
جميع االإجراءات النظامية حيال ذلك، كما اأغلقت البلدية 
االأدوات  من  العديد  واإت��لف  وم�ضادرة  اآخرين  مطعمن 
ال�ضحية،  ل��ل���ض��رتاط��ات  ملخالفتها  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل�����واد 
ال��ب��ل��دي��ة وف��ق��ًا  وتطبيق الئ��ح��ة اجل�����زاءات وال��غ��رام��ات 

للأنظمة بحقهما.

نيويورك ـ وكاالت 
اإ�ضابة  حالة  اأول  ت�ضجيل  االأمريكية  ال�ضلطات  اأعلنت 
حيوان  حديقة  داخل  منر  الأنثى  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س 

برونك�س، يف والية نيويورك.  
حديقة  تدير  التي   - الرية  احلياة  حماية  جمعية  وقالت 
احليوان يف بيان م�ضاء ام�س االول  االأحد - اإن الفحو�ضات 
النمر  اأنثى  اأن  م�ضيفة  اختبارها،  نتائج  اإيجابية  اأثبتت 

امل��لي��و  ف�����ض��ي��ل��ة  اإىل  ت��ن��ت��م��ي 
�ضنوات،   4 العمر  م��ن  وتبلغ 

وك���ان���ت م���ن ب���ن جم��م��وع��ة من 
قبل  والنمور يف احلديقة  االأ�ضود 

اأن ت�ضاب ب�ضعال جاف. 
الزراعة  وزارة  ذك��رت  جانبها،  من 

النمرة  على  يظهر  ب��داأ  اأن��ه  االأمريكية 
اأعرا�س اأمرا�س اجلهاز التنف�ضي، وعلى 

باحلديقة  لعامل  خمالطتها  بعد  االأرج���ح 
هذه  اأن  م��وؤك��دة  ك��ورون��ا،  بفريو�س  م�ضاب 

منر  فيها  ي�����ض��اب  ال��ت��ي  االأوىل  احل��ال��ة  ه��ي 
ب�"كوفيد-19" حول العامل. 

واأغلقت حديقة احليوانات يف منت�ضف مار�س 
املا�ضي، وبداأت ظهور االأعرا�س االأوىل على النمرة 

يف 27 مار�س.  واأ�ضافت الوزارة اأنه ال يوجد دليل 
ي�ضري اإىل اأنه ميكن انتقال املر�س من احليوانات اإىل 

الب�ضر، لكنها حذرت االأ�ضخا�س امل�ضابن باملر�س باحلد 
من االت�ضال باحليوانات االأليفة واحليوانات االأخرى.

 منصة  "دروب" تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم 
الريا�ض ـ البالد 

متكن حم�ضن من اكمال الدورة التدريبة 
ال��ت��ي ���ض��ب��ق وان ال��ت��ح��ق ب��ه��ا م���ن خ��لل 
���ض��ن��دوق  ك�����ض��ف  ح��ي��ث  دروب،  م��ن�����ض��ة 
ممثًل   " "هدف  الب�ضرية  امل����وارد  تنمية 
االإلكرتوين  للتدريب  الوطنية  املن�ضة  يف 
ا�ضتفادة 418.670 مواطن  "،عن  "دروب 
عن  املقدمة  املن�ضة  خدمات  من  ومواطنة 
ُبعد، بينهم 397.172 م�ضتفيدًا وم�ضتفيدة 
اأكملوا الدورات التدريبية االإلكرتونية يف 

وذل��ك  وامل��ج��االت،  التخ�ض�ضات  خمتلف 
خلل ع�ضرة ايام فقط 

واأو�ضح مدير عام تطوير برامج التدريب 
يف ���ض��ن��دوق ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����ض��ري��ة 
وامل�ضرف على من�ضة التدريب االإلكرتونية 
ال�ضويعر  عبدالعزيز  بن  حممد  "دروب" 
حالًيا  امل��ن��ف��ذة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��رام��ج  اأن   ،
لن�ضر  تعزيزًا  تاأتي  "دروب"،  من�ضة  عر 
يف  واال�ضتمرار  ُبعد،  عن  التدريب  ثقافة 
تقدميها يف جميع املجاالت والتخ�ض�ضات 

ي�ضمن  مب��ا  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  يتطلبها  ال��ت��ي 
العمل،  القوى الوطنية يف �ضوق  م�ضاركة 
وات�ضاقا مع االإجراءات والتدابري الوقائية 
ملكافحة  الراهنة  احلكومية  واالح��رتازي��ة 
اإىل  ال�ضويعر  ول��ف��ت  ك���ورون���ا.  ف��ريو���س 
املقدمة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���رام���ج  ن��وع��ي��ة  اأن 
زي��ادة  يف  اأ�ضهمت  "دروب"  من�ضة  ع��ر 
ال��دورات  يف  وامللتحقن  املتقدمن  اأع��داد 
التدريبية خلل هذه الفرتة مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام املن�ضرم.

الريا�ض- �صامية الغريبي 
ت��زي��ن��ت اإح����دى ط��ائ��رات ���ض��رك��ة اخل��ط��وط 
الع�ضرين  قمة  ب�ضعار  ال�ضعودية،  اجل��وي��ة 
)G20(، وال��ت��ي م��ن امل��ق��رر  ان��ط��لق��ه��ا  يف 
اململكة نهاية العام اجلاري، وبرز يف عدد من 
ال�ضور طلء الطائرة  وهي من طراز بوينج 

الع�ضرين. دول  قمة  ب�ضبغة   ،  300-B777
االفرتا�ضية  الع�ضرين  قمة  اأع��م��ال  وكانت 
ُع���ق���دت االأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي، وب��ح��ث��ت �ضبل 
مواجهة جائحة كورونا، واأكد خادم احلرمن 
حفظه  عبدالعزيز�  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفن 
تدابري  ات��خ��اذ  على  بالقمة  كلمته  يف   ���� ال��ل��ه 
هذه  ملواجهة  االأ�ضعدة  خمتلف  على  حازمة 

اجلائحة.
للمرة  العام  هذا  القمة  اململكة  وت�ضت�ضيف 
االأوىل يف تاريخها، حيث من املقرر انعقادها 
املقبل،  نوفمر   22  -21 يومي  الريا�س  يف 
واالجتماعية  امل��ال��ي��ة  الق�ضايا  و�ضتناق�س 
"اغتنام  عنوان  حتت  العاملية،  واالقت�ضادية 
فر�س القرن احلادي والع�ضرين للجميع". 
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