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الغضب اللبناني ينفجر في وجه سالح حزب اهلل 
البالد - ر�شا �شالمة

لوحت الوليات املتحدة الأمريكية بفر�س عقاب قا�س على كل من ينتهك العقوبات املفرو�شة على اإيران، حمذرة من تقدمي اأية 
خدمات لناقالت النفط الإيرانية املحملة بالوقود واملتجهة يف طريقها اإىل فنزويال.

وقال املبعوث الأمريكي املعني ب�شوؤون فنزويال، اإليوت اأبرامز، اإن الوليات املتحدة حّذرت احلكومات واملوانئ و�شركات 
ال�شحن والتاأمني من تقدمي اأية م�شاعدة لناقالت النفط اخلم�س التي حتمل الوقود من اإيران لفنزويال، واإل ف�شتواجه عقوبات 

اأمريكية �شارمة، مبينا اأن حملة ال�شغط التي ت�شتهدف اإيران وفنزويال اخلا�شعتني للعقوبات الأمريكية، تهدف اإىل التاأكد 
ال�شحن  �شركات  حذرنا  "لقد  واأ�شاف   �شديدة.  خماطر  على  ينطوي  العملية  لهذه  امل�شاعدة  تقدمي  اأن  اجلميع  اإدراك  من 

اإر�شال  اإيران وفنزويال"، موؤكدا  الطريق بني  التاأمني الأجنبية على طول  ال�شفن و�شركات  العامل ومالكي  البحري حول 
حمالت  داخليا،  املاليل  نظام  ويوا�شل  العامل.  اأنحاء  بجميع  احلكومات  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  الدبلوما�شية  التحذيرات 

القمع حيث اعتقلت ال�شلطات الإيرانية الع�شرات بينهم اأطفال يف مدينة �شو�شرت، ح�شبما ذكرت و�شائل اإعالم ومراكز 
اأنه مت اعتقال هوؤلء الأ�شخا�س من قبل مكتب ا�شتخبارات �شو�شرت دون تو�شيح  اأم�س )ال�شبت(، موؤكدة  حقوقية، 

الأ�شباب. ويف لبنان خرجت اأم�س، تظاهرات يف العا�شمة بريوت مطالبة بتحجيم ذراع اإيران يف لبنان )حزب الله(، 
و�شحب ال�شالح من يد ملي�شياته، لوقف �شيطرته على مفا�شل الدولة، اإذ توافد ع�شرات املتظاهرين، اإىل مركز "ق�شر 

العدل"، رافعني لفتات كتب عليها "ل لل�شالح غري ال�شرعي والدويلة داخل الدولة".

ة
�ص

يا
ر

اد
�ص

قت
ا

االأو�شاع م�شتقرة 
واالحتياطيات مرتفعة

�شراع �شبابي هاليل 
على حار�ص ليتواين 

اإغالق حمالت 
جتارية خمالفة

�ص11

�ص6

�ص3

ت
يا

حمل

وزير النقل لـ            : اكتمال ت�شغيل مطار امللك عبد العزيز اجلديد

الريا�ص-البالد
خــادم  توجيهات  الإريــــاين،  معمر  اليمني  الإعـــالم  وزيــر  ثمن 
وويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
العهد الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله ، تنظيم 
موؤمتر  املقبل  الثالثاء  يــوم  املتحدة  الأمم  مع  بال�شراكة  اململكة 
2020م افرتا�شًيا. واأو�شح الإرياين، اأن تنظيم  املانحني لليمن 
وخ�شو�شية  لليمن  الداعمة  اململكة  ملواقف  ترجمة  يعد  املوؤمتر 
العالقة بني القيادتني وال�شعبني اجلارين وال�شقيقني.  و�شدد على 
اأن اململكة كانت ول تزال �شباقة يف تقدمي الدعم الأخوي لن�شرة 
اليمن يف حمنته وهي مواقف تاريخية �شتظل را�شخة يف وجدان 

القتل  �شوى  لليمن  تقدم  مل  اإيــران  اأن  اإىل  م�شريًا  اليمني  ال�شعب 
والدمار والأ�شلحة املهربة وال�شواريخ البال�شتية وخرباء �شناعة 

الألغام والعبوات النا�شفة التي تفتك بال�شعب اليمني كل يوم.
الإن�شانية  امل�شاعدات  قيمة  جتـــاوزت  قليلة  �شنوات  وخــالل   
�شلمان  امللك  مليار دولر، وعمل مركز   14 اململكة  والتنموية من 
اليمنية  ال�شرعية  مع  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�شعودي  والربنامج 
يف الربط بني مرحلة الإغاثة اإىل مرحلة التنمية والإعمار وبناء 
حيوية  قطاعات  عدة  ت�شمل  متكاملة  م�شاريع  خالل  من   ، ال�شالم 
بالإن�شان  تهتم  وروؤيــة  ا�شرتاتيجية  وفق  املحافظات  خمتلف  يف 

اليمني اأوًل.

تعديل الئحة الحد من التجمعات

الريا�ص- البالد
اأعلنت وزارة الداخلية عن تعديل لئحة احلد من التجمعات التي ت�شهم يف 
املخالفات  امل�شتجد وم�شفوعها جدول ت�شنيف  تف�شي ونقل فريو�س كورونا 
الوقائية،  والتدابري  الحرتازية  لالإجراءات  املخالفات  من  اآخر  عددًا  لي�شمل 

والعقوبات املقررة لها.
وك�شف م�شدر م�شوؤول بالوزارة عن تعديل احلد الأق�شى امل�شموح به يف 
املزارع  اأو  ال�شرتاحات  اأو  املنازل  داخل  العائلية  وغري  العائلية  التجمعات 
خم�شني  لي�شبح  ونحوها  واحلفالت  كالعزاء  الجتماعية  املنا�شبات  يف  اأو 
بــالإجــراءات  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  التزام  عدم  عقوبة  وحتديد  �شخ�شًا، 
�شوال   6 بتاريخ  املعلنة  الوقائية  )الــربوتــوكــولت(  والتدابري  الحــرتازيــة 

ريال.  )10.000( مببلغ  1441هـ 
كما ت�شمنت التعديالت حتديد عقوبة تعمد خمالفة الإجراءات الحرتازية 
 ( بـ  1441هـ  �شوال   6 بتاريخ  املعلنة  الوقائية  )الربوتوكولت(  والتدابري 
1000 ( ريال، وي�شمل ذلك عدم ا�شتخدام الكمامات اأو عدم اللتزام مب�شافات 
بالإجراءات  التباعد الجتماعي ورف�س قيا�س درجة احلرارة وعدم اللتزام 
املعتمدة عند ارتفاع درجة احلرارة عن 38 درجة مئوية، وت�شاعف العقوبة 

يف حال التكرار.

شخصا الحد 
50األقصى للمناسبات

1000 10000
عقوبة عدم 

التزام المنشآت 
عقوبة تعمد 

مخالفة االحترازات
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لجنة بالشورى تناقش مشروع 
نظام الضمان االجتماعي

الريا�ض- البالد
نـــــاقـــــ�ـــــســـــت 
ــوؤون  ــ�ــس جلــنــة ال
الجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــــــــــــرة  ــــــــــــس والأ�
والـــ�ـــســـبـــاب يف 
ال�سورى  جمل�س 
اجــتــمــاعــهــا،  يف 
عن بعد، برئا�سة 
عــ�ــســو املــجــلــ�ــس 
ــيــ�ــس الــلــجــنــة  رئ
ــــدكــــتــــور عــبــد  ال
�سليمان  بن  الله 
م�سروع  البلوي 
نـــظـــام الــ�ــســمــان 
ــــمــــاعــــي،  الجــــت
الــــــذي يــحــتــوي 

مــــادة،   25 عــلــى 
من  اأدنـــى  حــد  �سمان  اإىل  ويــهــدف 
الأ�سا�سية  الحتياجات  يلبي  الدخل 
ــتــفــيــد، وتــــقــــدمي الـــدعـــم  لـــكـــل مــ�ــس
ومتكني  الجــتــمــاعــيــة،  واحلــمــايــة 
ال�ــســتــقــال  حتــقــيــق  مــن  امل�ستفيد 
منتج  �سخ�س  اإىل  والتحول  املــايل 

من خال التاأهيل والتدريب.
التقرير  الــلــجــنــة  نــاقــ�ــســت  كــمــا 
الأ�سخا�س  رعــايــة  لهيئة  ال�سنوي 
 1440 املـــايل  للعام  الإعــاقــة  ذوي 
/ 1441هـــــــ وذلـــــك متــهــيــدًا لــرفــع 
ــ�ــس الـــ�ـــســـورى  ــا ملــجــل ــه ــات ــي ــو�ــس ت

لإدراجها على جدول اأعماله.

جمعية اإلرشاد تنظم 
مبادرة لألطفال

جدة - عبد الهادي املالكي
الأ�سري  الإر�ساد  جمعية  نفذت 
والــنــفــ�ــســي مبــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة 
مبنا�سبة  لاأطفال  خا�سة  مــبــادرة 

عيد الفطر املبارك.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�ــســار 
اجلمعية جزاء املطريي اأن اجلمعية 
ــعــت مــــن خـــــال املـــــبـــــادرة اإىل  �ــس
الإغاق  الأطفال عن حالة  تعوي�س 
جائحة  ب�سبب  الرتفيهية  للماهي 
ومفيدة   م�سلية  بــرامــج  ــا  كــورون
ــم الإيـــجـــابـــي  ــه ــخــدام ــت ــس تـــعـــزز ا�
املبادرة  اأن  املطريي  واأكد  للتقنية. 

ا�ستمرت طيلة اأيام العيد ، مت�سمنة 
عـــدة بــرامــج مــنــهــا، بــابــا فــرحــان، 
حـــكـــواتـــي احلــــجــــاز، مــ�ــســابــقــات 
فيما  حجازية،  وجم�سات  حركية، 
بقيمة  ــال  ــاأطــف ل عــيــديــة  ــد  ر�ــس مت 
100 ريال وباإمكان من يرغب منهم 

اإر�سال امل�ساركة عر الوات�ساب.
ـــح عــبــدالــلــه  مـــن جــانــبــه اأو�ـــس
الــغــامــدي مــديــر وحـــدة الإعـــام اأن 
رم�سانية  اأم�سيات  نفذت  اجلمعية 
علم  يف  املخت�سني  من  نخبة  قدمها 
وح�سرها  النف�سي  والطب  النف�س 

اأكرث من4 اآلف متابع.

النيابة تعلن ضوابط خدماتها للمستفيدين 
الريا�ض- البالد

خدماتها  تقدمي  ق�سر  ا�ستمرار  ب�ساأن  بيانًا  العامة  النيابة  اأ�ــســدرت 
ي�سمح  لن  اأنه  مبينة   ، تاريخ 1441/10/29هــــ  ُبعد حتى  للم�ستفيدين عن 

بالدخول ملقار النيابة العامة اإل ملن يحمل موعدًا ر�سميًا بذلك .
ــــــــادت بـــــاأن قـــنـــوات تـــقـــدمي اخلــــدمــــات عـــن بـــُــعــد لــلــمــ�ــســتــفــيــديــن  واأف
https://smex- الــعــامــة  للنيابة  الإلـــكـــرتوين  املــوقــع  عــر  �ستكون 
w i s /c l i c k t i m e / /4 4 3 :c t p .t r e n d m i c r o .c o m
2fwww .pp .gov . %2f %3a %query?ur l =https /v 1
&d13339b26794-a934-4b11-56d3-sa&umid=fe279965
-auth=c21fcc8d569dfeddfc0a931c8fd032fcbc9e75f8
89e5287b9158fa3f19b84674f9052f94b169a109، اأو من خال 

اأيقونة معكم عر من�سة اأب�سر للخدمات الإلكرتونية، اأو عر م�سح الكود.

تنفيذ الفحص الموسع بمكة
مكة املكرمة- البالد

كلفت �سحة مكة املكرمة 30 ممار�سًا �سحيًا لتنفيذ اأعمال املرحلة الثالثة 
من الفح�س املو�سع مبقر مركز الفح�س املو�سع بحي الزايدي، لتقييم معدل 
انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد - 19(، مبكة املكرمة. و�سيتم فح�س املواطنني 
واملقيمني داخل ال�سيارات عر 12 م�سارًا دون احلاجة للنزول منها وذلك بعد 

حجز مواعيد لعمل العينات عر التطبيق الإلكرتوين "�سحتي".

تجهيز مساجد عسير
اأبها- البالد

ع�سري  مبنطقة  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سامية  ال�سوؤون  وزارة  فرع  اأنهى 
جتهيز 12364 م�سجًدا و 1972 جامًعا ل�ستقبال امل�سلني اعتبارا من اليوم ، 
مع تطبيق الإجراءات والتدابري املعمول بها للحد من انت�سار فريو�س كورونا 
والت�سدي له. واأو�سح مدير عام فرع الوزارة مبنطقة ع�سري الدكتور �سعود بن 
عليبي الغامدي اأن فرق ال�سيانة اأجنزت تنظيف وتعقيم اجلوامع وامل�ساجد، 
وفتح النوافذ واإ�سراع الأبواب، وو�سع عامات التباعد وحتديد امل�سافة بني 

ال�سفوف، ورفع امل�ساحف، واإغاق جميع برادات وثاجات املياه.

تجميل مدينة تيماء
تبوك- البالد

البلوي  هليل  بن  �سامة  املهند�س  تيماء  حمافظة  بلدية  رئي�س  اأو�سح 
املحافظة،  من  خمتلفة  مواقع  يف  التجميل  برنامج  يف  ما�سية  البلدية  اأن 
باألوانها   )F1الزينيا( من  وردة  األف   500 عن  مايزيد  اإنتاج  من  ومتكنت 
يف  وغر�سها  وتوزيعها  الــورود  نقل  مرحلة  تليها  اأوىل،  كمرحلة  املختلفة، 

امليادين العامة واجلزر على طرقات مدينة تيماء.

جهود مكثفة لتطبيق منع التجول بمحافظات الحد الجنوبي

اأبها - �سهام العناين 
هناأ الأمري تركي بن طال بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة ع�سري، جمًعا من عمال النظافة 
عن  معًرا  املبارك،  الفطر  بعيد  املنطقة  يف 
وبذل  املجتمع،  خدمة  يف  لدورهم  تقديره 
جهودهم لتبقى املنطقة وحمافظاتها يف حلة 
اإزالة  ا عميًقا يف  اإ�ساميًّ مبداأ  بهية حمققني 

الأذى عن الطريق. 
املــنــطــقــة حمــتــوى مقاله  اأمــــري  وجــــدد 
اإىل  ر�سالة  اأ�سابيع وت�سمن  قبل  ن�سر  الذي 
اجلــمــيــع عــن حــقــوق الــعــمــال عــامــة وعــمــال 

النظافة خا�سة.
بح�سور  العمالة  اإىل  �سموه  وحتـــدث 
مرتجمني لعدد من اللغات وا�ستمعوا خال 
ذلك لن�س مقال �سموه ويف ختام الزيارة مت 
�سموه   من  املقدمة  الهدايا  جمموعة  توزيع 

للعاملني مبنا�سبة العيد املبارك.

أمير عسير يكرم عمال النظافة

الشؤون البلدية تصدر بروتوكوال وقائيا للمطاعم والمقاهي

دليل إجرائي لموظفي الشؤون اإلسالمية
الريا�ض- البالد

الـــ�ـــســـوؤون  وزارة  اعـــتـــمـــدت 
الإ�سامية والدعوة والإر�ساد ممثلة 
الب�سرية  لــلــمــوارد  العامة  بــــالإدارة 
الـــدلـــيـــل الإجـــــرائـــــي لــلــوقــايــة من 
كوفيد   ( امل�ستجد  كــورونــا  فريو�س 
الـــوزارة  ديـــوان  يف  للعاملني   )  19
والأمـــانـــات الــتــابــعــة لــهــا وفــروعــهــا 
اطار  يف   ، اململكة  مناطق  مبختلف 
�سامة  على  الــدائــم  الـــوزارة  حر�س 
مــوظــفــيــهــا ، وتــطــبــيــق الإجــــــراءات 
القرارات  مع  املن�سجمة  الحرتازية 
الــتــدريــجــيــة  ــلــعــودة  ل الــعــاقــة  ذات 
املعلنة  املــراحــل  وفــق  العمل  ملقرات 

بالأمر امللكي الكرمي .
وت�سمن الدليل الإجرائي تدابري 
الوقاية من اجلائحة باإلزام املوظفني 
وغ�سل  وتعقيم  الكمامات،  بــارتــداء 
الأدوات  مــ�ــســاركــة  وعـــدم  ــيــديــن،  ال
بينهم  والتوا�سل   ، بينهم  املكتبية 
 ، الهاتفي  والتــ�ــســال  الميــيــل  عــر 
بعد  عــن  املــرئــي  التــ�ــســال  وتفعيل 
ــمــاعــات وور�ـــــس الــعــمــل،  يف الجــت
بني  مرتين  عن  تقل  ل  م�سافة  وتــرك 

املوظفني يف مكان العمل .
كما ت�سمن  بناء اإجراءات وقائية 
وفق  للم�سابني  الــفــوري  بالتعريف 

الــفــوري  الت�سخي�س   : منها  اآلــيــات 
خال  مــن  وذلــك  للم�سابني  والــعــزل 
عند  املوظفني  حـــرارة  درجــة  قيا�س 
املداخل ملقرات العمل ، الزام العاملني 
واعرا�س  لعامات  الذاتية  باملراقبة 
الفريو�س ب�سكل يومي ، وا�ستخدام 
و�سائل التقييم الذاتي للعاملني التي 

تطبيق   ، ال�سحة  وزارة  بها  اأو�ست 
تعر�س  حــال  يف  الإفــ�ــســاح  �سيا�سة 
يعي�س  من  تعر�س  اأو  املوظفني  اأحد 
معهم اأو يخالطهم باإعرا�س الإ�سابة 

بالعدوى. 
الجــرائــي  الــدلــيــل  ت�سمن  فيما   
ـــط الـــ�ـــســـامـــة املـــهـــنـــيـــة يف  ـــواب �ـــس
ملتابعة  وحــدة  باإن�ساء  العمل  مكان 
ــــة لإعـــــداد  الإجـــــــــراءات الحــــرتازي
للحالت  ال�ستجابة  خطط  ومتابعة 
ــــارة بني  ــــزي ــيــل ال ـــة، وتــقــل ـــطـــارئ ال

املوظفني قدر امل�ستطاع .
و�ـــســـمـــل الــــدلــــيــــل الجـــــرائـــــي 
العاملني  لفئات  ال�سحية  ال�سوابط 
الذين يعلق ح�سورهم ملقرات العمل 
حتى اأ�سعار اآخر من جتاوز اأعمارهم 
اأمرا�س  من  يعانون  وملن  عامًا،   55
التنف�سية  ، والمرا�س  نق�س املناعة 
والمــرا�ــس  الأورام،  واأمـــرا�ـــس   ،
القلبية املزمنة واحلامل واملر�سع ما 
يتم ت�سخي�سه كحمل عايل اخلطورة، 
ــا احلــــالت الــطــبــيــة املــزمــنــة  ــ�ــس واأي
مــر�ــس الــ�ــســكــري  ومــر�ــس ارتــفــاع 
مرة  التنومي  ا�ستدعى  والذي  �سغط 
واحدة على الأقل خال ال�ستة اأ�سهر 
وتليف   ، الكلوي  والف�سل   ، املا�سية 

الكبد.

الطوال- وا�ض
ــقــطــاعــات الأمــنــيــة يف حمــافــظــات احلــد  ــذل ال ــب ت
منع  اأمـــر  تطبيق  ملوا�سلة  كــبــرية  جــهــودًا  اجلــنــوبــي 
الــتــجــول، الـــذي اتــخــذتــه املــمــلــكــة كــاأحــد الإجـــــراءات 
الحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

وحر�سًا على �سحة املواطن واملقيم.
"وا�س"  الــ�ــســعــوديــة  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  ور�ـــســـدت 
امليدانية   جولتها  خــال  اجلنوبي  احلــد  مبحافظات 
يف  الأمــن  رجــال  يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اأمــ�ــس، 
ال�سوارع العامة وامليادين والأحياء ومداخل وخمارج 
من  خالية  والأحياء  ال�سوارع  ظهرت  كما  املحافظات، 
ال�سيارات واملارة عقب فرتة ال�سماح، ما ميثل التزاًما 
 ، التجول  باأمر منع  تاًما من قبل املواطنني واملقيمني  
 " تطبيق  من  تنقل  ت�سريح  على  احلا�سلني  با�ستثناء 
تخدم  التي  احليوية  اجلهات  اأو  لل�سرورة   " توكلنا 

املواطنني واملقيمني يف منازلهم.

الريا�ض- البالد
والتدابري  الحــرتازيــة  الإجـــراءات  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
وذلك  اجلديد،  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  واملقاهي  املطاعم  داخل  الوقائية 

للفرتة من 8 – 28 �سوال 1441هـ املوافق 31 مايو – 20 يونيو 2020م.
وت�سمن الروتوكول الوقائي الذي اأ�سدرته الوزارة لقطاع املطاعم واملقاهي، 
ال�سماح بالأكل داخل املطاعم، وفقا ل�ساعات التجول املعلنة، وكذلك العمل يف اأوقات 
منع التجول من خال تطبيقات التو�سيل، اأو عن طريق الأ�سطول اخلا�س بها حتى 
12�سباحًا، كما ن�س على منع تقدمي املع�ّسل وال�سي�سة واإغاق اأماكن األعاب الأطفال.

اأي  يف  والفم  الأنف  لتغطية  كمامة  العامل  يرتدي  اأن  على  الروتوكول  و�سدد 
اليد  مطهرات  توفري  يجب  كما  امل�سروبات،  اأو  الأطعمة  تقدمي  مرافق  داخل  وقت 
الكحولية يف اأي مكان خم�س�س لتقدمي الطعام، والتاأكيد على غ�سل اليدين ب�سكل 
روتيني ومتكرر اأثناء نوبات العمل اإما با�ستخدام املاء اأو با�ستخدام مطهر الأيدي 

الكحويل.
يف  املحمولة  الهواتف  طريق  عــن  الــبــاركــود  ما�سحات  ا�ستخدام  على  وحــث 
القائمة للح�سول على قوائم الطلبات لتقليل مل�سها من قبل العماء، ومنع ا�ستخدام 
الواحد،  ال�ستخدام  ذات  بالقائمة  وا�ستبدالها  ال�ستخدام  متعددة  الأطعمة  قوائم 
وا�ستخدام ال�سحون والأكواب واأدوات الأكل الأخرى ذات ال�ستخدام الواحد يف 
حال تقدمي الطعام، اأو تنظيف الأواين ب�سكل جيد واحلر�س على تطهريها مبطهر 

معتمد وجتفيفها قبل اإعادة ا�ستخدامها لتقدمي اأو طبخ الطعام.
تلك  بتطبيق  وامل�ستثمرين،  واملقيمني  املواطنني  بجميع  الـــوزارة  واأهــابــت 

الإجراءات واللتزام مبا ورد فيها حفاظًا على �سامة اجلميع.



الريا�س - وا�س
ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم  �شفري  اأكيييد 
ليييدى اجلييمييهييورييية اليييييميينييييية امليي�ييشييرف 
العام على الربنامج ال�شعودي لتنمية 
واإعمار اليمن حممد بن �شعيد اآل جابر 
اأكييرب  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن   ،
الإن�شانية  ال�شتجابة  خلطط  املانحني 
ب�شكل  اأو  اليمن  املتحدة يف  للأمم  �شواء 

مبا�شر لليمن .
الأنييبيياء  لوكالة  �شحفي  ت�شريح  يف  وعييّد 

مع  بال�شراكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تنظيم  ال�شعودية 
الأمم املتحدة يوم الثلثاء املقبل موؤمتر املناحني لليمن 2020م 
خلل  ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  اململكة  لدعم  ا�شتمرارا  افرتا�شًيا 

العقود املا�شية .
امليلي�شيا  انقلب  نتيجة  الإن�شانية  الأو�شاع  �شوء  ظل  يف   " وقييال 
على  امل�شتجد  كورونا  جائحة  وتف�شي  اإيييران  من  املدعومة  احلوثية 
م�شتوى العامل �شت�شاهم اململكة العربية ال�شعودية مببلغ 500 مليون 
 25 منها   ، لليمن  الإن�شانية  لل�شتجابة  املتحدة  الأمم  خطة  يف  دولر 

مليون دولر ملكافحة فايرو�س كورونا امل�شتجد " .
ال�شرعية على  التحالف �شيعمل جنبا على جنب مع احلكومة  باأن  واأفاد 
والأدويييية  الغذائية  املييواد  توريد  اإجيييراءات  وت�شريع  ت�شهيل  ا�شتمرار 
ومواد الطاقة احليوية عرب ميناء احلديدة ل�شمان و�شول هذه الإمدادات 
اإىل وجهاتها املق�شودة ومل�شاعدة ال�شعب اليمني يف هذه الظروف العاملية 
غري العادية ، اإىل جانب ا�شتمرار التحالف على اتخاذ جميع التدابري املمكنة 
التي  الإن�شانية  واملنظمات  احلكومية  غري  املنظمات  جميع  ومتكني  حلماية 

و�شلمة  �شحة  �شمان  يف  للم�شاعدة  اليمن  يف  تعمل 
ال�شعب اليمني.

اململكة  قدمته  الذي  الدعم  اأن  اإىل  اآل جابر  ال�شفري  واأ�شار 
للأ�شقاء يف اليمن مل يقت�شر على توفري الغذاء وامل�شاعدات 
�شلمان  امللك  امل�شتفيدين من خلل مركز  الإن�شانية ملليني 
الإن�شانية  املنظمات  وبقية  الإن�شانية  والأعييمييال  للإغاثة 
الإقليمية والدولية، بل جتاوز ذلك اإىل دعم البنك املركزي 
القت�شادي  الو�شع  لتح�شني  دولر  مليار   2.2 بي  اليمني 
الييريييال اليمني ودعيييم تييوفييري امليييواد  وا�ييشييتييقييرار �ييشييرف 
من  العديد  اإىل  اإ�شافة  اليمني  لل�شعب  الأ�شا�شية  الغذائية 
الربامج وامل�شاريع واملبادرات التي ينفذها الربنامج ال�شعودي لتنمية واإعمار 
اليمن يف 7 جمالت وهي: ال�شحة والتعليم والطاقة والنقل واملياه والزراعة 
والرثوة ال�شمكية، التي كان من �شاأنها دعم القت�شاد وتثبيت الأمن وال�شتقرار 

وتوفري فر�س العمل للأ�شقاء اليمنيني.
م�شروًعا  و45  �شحًيا،  م�شروًعا   18 على  ا�شتملت  امل�شروعات  اأن  واأو�ييشييح 
تعليمًيا و30 م�شروًعا يف قطاع املياه و26 م�شروعا يف قطاع املباين احلكومية 
و 23 م�شروًعا يف قطاع النقل و 20 م�شروًعا يف قطاع الطاقة و 13 م�شروًعا 
يف قطاع الرثوة ال�شمكية وا�شتفاد منها مئات الآلف من ال�شعب اليمني يف عدة 

حمافظات مينية .
ي�شيطر  التي  املناطق  يف  ال�شيئة  ال�شحية  الن�شانية  الظروف  ا�شتمرار  " اإن  وقال 
عليها احلوثيون املدعومون من اإيران، يف ظل عدم جتاوبهم مع مقرتحات املبعوث 
الأممي لليمن مارتن غريفت�س وعدم قبولهم ملبادرة التحالف لوقف اطلق النار يف 
املتحدة  الأمم  جهود  اإف�شال  يف  �شيت�شبب   ، القتال  ا�شتمرار  على  وحر�شهم  اليمن 
للتو�شل اإىل حل �شيا�شي �شامل و�شيعيق اجلهود الدولية مل�شاعدة احلكومة وال�شعب 
اليمني ملواجهة جائحة فايرو�س كورونا امل�شتجد COVID-19 ومنع انت�شاره ".

الريا�س- وا�س
التي  التجمعات  من  احلد  لئحة  تعديل  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
جدول  وم�شفوعها  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ونقل  تف�شي  يف  ت�شهم 

ت�شنيف املخالفات.
واأو�شح م�شدر م�شوؤول بالوزارة، باأنه اإحلاقًا ملا �شبق اإعلنه بتاريخ 14 
رم�شان 1441هي ب�شاأن اعتماد اللئحة وجدول الت�شنيف، فقد مت تعديلها 
الحرتازية  للإجراءات  املخالفات  من  اآخر  عددًا  لي�شمل  اجلدول  وحتديث 

والتدابري الوقائية، والعقوبات املقررة لها، وفق الآتي:
اأوًل : تعديل احلد الأق�شى امل�شموح به يف التجمعات العائلية وغري العائلية 
الجتماعية  املنا�شبات  يف  اأو  املييزارع  اأو  ال�شرتاحات  اأو  املنازل  داخييل 

كالعزاء واحلفلت ونحوها لي�شبح خم�شني �شخ�شًا.
بييالإجييراءات  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  التزام  عييدم  عقوبة  حتديد   : ثانيًا 

�شوال   6 بتاريخ  املعلنة  الوقائية  )الربوتوكولت(  والتدابري  الحرتازية 
1441هي مببلغ )10.000( ريال ، وي�شمل ذلك اإدخال غري امللتزمني بالكمامة 
الطبية اأو القما�شية اأو ما يغطي الأنف والفم؛ وتاأمني املطهرات واملعقمات 
يف الأماكن املخ�ش�شة لها؛ وقيا�س درجة احلرارة للموظفني والعملء عند 
مداخل املولت واملراكز التجارية؛ وتطهري العربات و�شلل الت�شوق بعد 
الأطفال  األعاب  اأماكن  واإغييلق  والأ�شطح  املرافق  وتطهري  ا�شتخدام؛  كل 
واأماكن قيا�س امللب�س ونحوها؛ وذلك وفق احلالت املن�شو�س عليها يف 
العقوبة  وت�شاعف  الوقائية،  الربوتوكولت(   ( والتدابري  الإجراءات  تلك 
الإجييييراءات  خمالفات  جييدول  يف  املو�شح  النحو  على  الييتييكييرار  حييال  يف 

الحرتازية والتدابري الوقائية.
 ( والتدابري  الحييرتازييية  الإجييييراءات  خمالفة  تعمد  عقوبة  حتديد  ثالثا: 
الربوتوكولت( الوقائية املعلنة بتاريخ 6 �شوال 1441هي بي ) 1000 ( ريال، 

وي�شمل ذلك عدم ا�شتخدام الكمامات الطبية اأو القما�شية اأو ما يغطي الأنف 
والفم، اأو عدم اللتزام مب�شافات التباعد الجتماعي؛ ورف�س قيا�س درجة 
احلرارة عند دخول القطاعني العام اأو اخلا�س؛ وعدم اللتزام بالإجراءات 
املعتمدة عند ارتفاع درجة احلرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك يف احلالت 
املن�شو�س عليها يف تلك الإجراءات والتدابري ) الربوتوكولت(، وت�شاعف 

العقوبة يف حال التكرار.
وتنظيم  الجتماعي  التباعد  فر�س  اإىل  تهدف  العقوبات  اأن  امل�شدر  وبني 
كورونا  فريو�س  لتف�شي  مبا�شرًا  �شببًا  تكون  التي  الب�شرية  التجمعات 
امل�شتجد، مبا ي�شمن احليلولة دون تف�شي الفريو�س، وفقد ال�شيطرة عليه 
واحتوائه، موؤكدًا اأهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات املعتمدة 
ومنع  الجتماعي  التباعد  وقواعد  ال�شحّية  ال�شلمة  با�شرتاطات  املت�شلة 

التجمعات بجميع �شورها واأ�شكالها واأماكن حدوثها.

نيويورك-وا�س
املتحدة  للأمم  العام  الأمني  اأكد وكيل 
الإغاثة  من�شق  الإن�شانية  لل�شوؤون 
يف حييالت الييطييوارئ مييارك لوكوك 
اأكرب  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن 
لليمن،  ال�ييشييتييجييابيية  خلييطيية  مييانييح 
حيث قدمت يف العام املا�شي اأكرث 
دولر، وتعهدت  مليون  من 750 
 500 بتقدمي  اأبييريييل  اأوائيييل  يف 

مليون دولر لهذا العام.
ونوه بتنظيم اململكة بال�شراكة 

موؤمتر  املقبل  الثلثاء  املتحدة  الأمم  مييع 
املانحني لليمن 2020م افرتا�شًيا، الهادف 
يف  الإن�شانية  بييالأزميية  الوعي  زيييادة  اإىل 
ل�شد  مالية  تعهدات  عيين  والإعييييلن  اليمن 

الحتياجات الأ�شا�شية هناك.
لوكالة  ت�شريح  يف  لييوكييوك  ميييارك  واأفيييياد 
اأنه من بني 41 برناجًما  الأنباء ال�شعودية 
�شيتم  اليييييميين،  يف  املييتييحييدة  ليييلأمم  رئي�ًشا 
الأ�شابيع  يف  برناجًما   30 من  اأكرث  اإغلق 
ن من تاأمني اأموال  القليلة املقبلة اإذا مل ُيتمَكّ

اإ�شافية.

زالييت  مييا  الإغيياثييييية  املنظمات  اأن  واأو�ييشييح 
لوجود  اليينييا�ييس،  اإىل  الييو�ييشييول  ت�شتطيع 
الأر�يييس  على  لديها  املييوظييفييني  ميين  الكثري 
والآلف من عمال الإغاثة اليمنيني الذين ل 
يزالون يعملون مع الأمم املتحدة وال�شليب 

الأحمر واملنظمات غري احلكومية.
مليار   2.4 اإىل  بحاجة  اليمن  اأن  وبييني 
مليون   180 اإىل  اإ�شافة  اأمريكي  دولر 
انييتيي�ييشييار  ملييكييافييحيية  عيياجييل  بيي�ييشييكييل  دولر 
حتى  الآن  من  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 

دي�شمرب القادم.

الريا�س - البالد
اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�س عن ت�شجيل )1618( حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س "كورونا" 

اجلديد )كوفيد-19( وت�شجيل )1870( حالة تعاف لي�شبح اإجمايل عدد احلالت املتعافية 
)58،883( حالة ، وت�شجيل )22( حالة وفاة.

و�شجلت الريا�س 679 حالة اإ�شابة وجدة 247 ومكة املكرمة 105 والهفوف 101 والدمام 84 
واخلرب 64 واملدينة املنورة 45 وبريدة 33 والقطيف 25 والظهران 24 واجلبيل 19 وامل�شة 

14 والطائف 13 ورا�س تنورة 12 وتبوك 12 والبكريية 
وخمي�س   6 وينبع   7 وجييازان   8 وحائل   9 واجلفر   10

م�شيط 6 وبي�س 6 وحمايل ع�شري 5 و�شرورة 5 و�شفوى 
4 وحفر الباطن 4 ورابغ 4 وجنران 4 و�شكاكا 3 واملويه 

3 والدوادمي 3 ووادي الدوا�شر 3 وبلجر�شي 2 والبدائع 
2 وعيون اجلييواء 2 وال�شحن 2 واملجاردة 2 والنما�س 2 

وظهران اجلنوب 2 وبقيق 2 والعار�شة 2 وعرعر 2 وعفيف 
الر�س  من  كل  يف  واحييدة  وحالة   2 وحرميلء   2 واخلييرج   2

وبي�شة  عبيدة  و�شراة  واأبها  ورنية  والقريع  والقوز  وعنيزة 
والدائر  والطوال  عري�س  واأبو  و�شلوى  والنعريية  والبطحاء 

وال�شليل  والقويعية  واملزاحمية  وخلي�س  والييكييامييل  و�شبيا 
و�شرماء وحوطة بني متيم ومرات وروي�شة العر�س و�شاجر .

الريا�س- وا�س
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز  اليمني معمر الإرياين، توجيهات خادم احلرمني  ثمن وزير الإعلم 
اآل �شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع ي حفظهما الله ي تنظيم اململكة بال�شراكة مع الأمم املتحدة يوم الثلثاء املقبل موؤمتر 

املانحني لليمن 2020م افرتا�شًيا.
العربية  اململكة  اأن تنظيم املوؤمتر يعد ترجمة ملواقف  ال�شعودية،  الأنباء  واأو�شح يف ت�شريح لوكالة 

ال�شعودية الداعمة لليمن وخ�شو�شية العلقة بني القيادتني وال�شعبني اجلارين وال�شقيقني.
الدعم  تقدمي  يف  �شباقة  ولتيييزال  كانت  اململكة  اأن  على   و�شدد 
الأخوي لن�شرة اليمن يف حمنته وهي مواقف تاريخية �شتظل 

را�شخة يف وجدان ال�شعب اليمني.
والدمار  القتل  �شوى  لليمن  تقدم  مل  اإييييران  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
�شناعة  وخرباء  البال�شتية  وال�شواريخ  املهربة  والأ�شلحة 
كل  اليمني  بال�شعب  تفتك  التي  النا�شفة  والعبوات  الألغام 
يوم. وبني اأن املوؤمتر ي الذي �شي�شارك فيه عدد من الدول 
ي  الدولية  واملنظمات  لليمن  الداعمة  وال�شديقة  ال�شقيقة 
�شيخ�ش�س للتعريف بحجم الأزمة الإن�شانية يف اليمن 
ومتويل العمليات الإن�شانية والإغاثية يف ظل املخاطر 

والتحديات اأبرزها مواجهة تف�شي فريو�س كورونا.

محليات
3 الأحد 8 �شوال 1441هي املوافق 31 مايو 2020م ال�شنة 89 العدد 23012

ت�شتقبل م�شاجد وجوامع اململكة اليوم 
قيييرار ال�شماح  جييمييوع امليي�ييشييلييني  مبييوجييب 
جلميع  واجلييميياعيية  اجلمعة  �شلة  بيياإقيياميية 
الفرو�س يف امل�شاجد، ما عدا امل�شاجد يف 
مدينة مكة املكرمة، مع اللتزام بالإجراءات 
الحيييرتازيييية والييتييدابييري الييوقييائييييية، وذلييك 
يييونيييييو   20 امليييوافيييق  �يييشيييوال   28 حييتييى 
والت�شغيل  ال�شيانة  فرق  اأكملت  اأن  وبعد 
والييتييعييقيييييم نييظييافيية امليي�ييشيياجييد واجليييواميييع 
التعليمية  الييلييوحييات  وو�ييشييع  و�شيانتها 
للأخذ بالإجراءات الحرتازية التي توافق 
ال�شحة  وزارة  ميين  اليي�ييشييادرة  اليييقيييرارات 
خلل  ميين  كييورونييا  فييريو�ييس  انت�شار  ملنع 
اأعلى  ي�شمن  الييذي  الوقائي  الربوتوكول 
الفريو�س  من  والوقاية  ال�شلمة  من  �شقف 
املرحلة وخطط  مما ي�شهم يف اجناح هذه 
اليييدولييية املييحييكييميية يف مييواجييهيية اجلييائييحيية 
تتوا�شل  الييذي  الوقت  يف  عليها  والق�شاء 
كافة  يف  الفح�س  يف  التو�شع  خطة  فيه 

املناطق وعلى اأكرث من م�شار.
ت�شتوجب  الناجحة  اخلطوات  هذه  اإن 
والإجييراءات  بال�شرتاطات  التام  اللتزام 
به هيئة  اأو�شت  ما  اإىل  بالإ�شافة  الوقائية 
على  يخ�شى  من  بخ�شو�س  العلماء  كبار 
غريه  ي�شر  اأن  يخ�شى  اأو  ال�شرر  نف�شه 
ملر�س  اأو  �شن  لكرب  مناعته  �شعف  ب�شبب 
العامل من جائحة  ي�شهده  ما  مزمن يف ظل 
اخلم�س  اليي�ييشييلييوات  ي�شلي  بييياأن  كييورونييا 
بيته،  يف  ظهرا  اجلمعة  وي�شلي  بيته  يف 
الهدف  اأن  من  الداخلية  وزارة  اأكدته  وما 
الييتييبيياعييد الجييتييميياعييي وتنظيم  فيير�ييس  ميين 
�شببًا  تييكييون  الييتييي  الييبيي�ييشييرييية  الييتييجييمييعييات 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  لتف�شي  مبا�شرًا 
هو �شمان احليلولة دون تف�شي الفريو�س، 
واأهمية  واحييتييوائييه  عليه  ال�شيطرة  وفقد 
بالتعليمات  الأفراد والكيانات،  تقيد جميع 
ال�شلمة  بييا�ييشييرتاطييات  املت�شلة  املعتمدة 
اليي�ييشييحييييية وقيييواعيييد الييتييبيياعييد الجييتييميياعييي 
ومنع التجمعات بجميع �شورها واأ�شكالها 
العام  ال�شياق  واأماكن حدوثها وذلك �شمن 
تتطلب  التي  اجلييديييدة  املرحلة  لإجيييراءات 
الييذاتييييية  وامليي�ييشييوؤولييييية  املجتمعي  الييوعييي 
لييلييمييواطيينييني واملييقيييييمييني بيياعييتييبييارهييا حجر 
الزاوية يف حتقيق مقا�شد الدولة واحلفاظ 
اإىل  ميين جنيياحييات و�ييشييوًل  مييا حتقق  على 

مرحلة العودة الطبيعية املرتقبة.

مرحلة حاسمة
كلمة

إصابة جديدة 
بفيروس كورونا

تعديل الئحة الحد من التجمعات وتحديث تصنيف المخالفات

د. العبدالعالي

معمر األرياني

 مؤتمر المانحين يترجم استمرار دعم المملكة للشعب اليمني

101000 50التعديالت  الحد األقصى 

للتجمعات العائلية 
 عقوبة عدم التزام منشآت وغير العائلية 

عقوبة تعمد مخالفة القطاع الخاص باإلجراءات
البروتوكوالت الوقائية شخصًا

ريال آالف ريال

الربيعة: المملكة أكبر المانحين لليمن 
الريا�س- وا�س

على  الييعييام  امل�شرف  امللكي  بييالييديييوان  امل�شت�شار  اأكييد 
الإنيي�ييشييانييييية  لييلإغيياثيية والأعيييميييال  �شلمان  املييلييك  مييركييز 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اأن اململكة اأكرب 
ا�شتجابتها  اليمن وما  الإن�شانية يف  املانحني للخطط 
اإل دليل  ملوؤمتر املانحني الأول لليمن يف عام 2015م 
لل�شعب  الإن�شانية  الحتياجات  اأن  مبيًنا  ذلييك،  على 
بعمق  منوهًا  للمملكة،  بالن�شبة  اأولوية  ت�شكل  اليمني 
العلقات والروابط التاريخية والدينية والقت�شادية 

والجتماعية امل�شرتكة بني اململكة واليمن.
جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي خ�س به وكالة الأنباء 

بال�شراكة  اململكة  تنظيم  ال�شعودية مبنا�شبة 
املييانييحييني  ميييوؤمتييير  امليييتيييحيييدة  الأمم  ميييع 

الفرتا�شي لليمن 2020 الثلثاء املقبل.
واأعييييرب الييدكييتييور الييربيييييعيية عيين اأمييلييه 
من  باهتمام  املييوؤمتيير  يحظى  اأن  يف 

املانحة  والييدول  الييدويل  املجتمع 
بالرغم  العامل،  م�شتوى  على 

مييين الأزميييييية القييتيي�ييشييادييية 
واأن  كيييورونيييا،  وجييائييحيية 

تنعك�س اأهداف املوؤمتر على اأر�س امليدان يف اليمن.
وعرب عن متنياته باإحلل ال�شلم يف اليمن، م�شدًدا 
على اأن اململكة تعمل بجد للم�شاعدة يف اإيجاد احلل 
يف  واملتمثلة  الييثييلث  املرجعيات  وفييق  ال�شيا�شي 
وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  املييبييادرة 
الأميين  وقيييرارات جمل�س  الوطني  احليييوار  مييوؤمتيير 
 ،2216 الييقييرار  مقدمتها  ويف  ال�شلة  ذات  الييدويل 
اليمني  ال�شعب  اململكة على م�شلحة  موؤكدًا حر�س 
املبادرات  جميع  اأيييدت  واأنها  وا�شتقراره،  واأمنه 
الأطيييراف  ميين جميع  اليينييار وطلبت  اإطيييلق  لييوقييف 
حلل  للو�شول  املفاو�شات  طاولة  اإىل  احل�شور 
للمبادرات  اململكة  بدعم  م�شيدًا  م�شتدام، 
يقود  دائييم  حييل  اإىل  للتو�شل  الأممييييية 
اإىل  وعودته  اليمن  يف  ال�شتقرار  اإىل 
�شعبه،  رعيياييية  يف  والييبييدء  التنمية 
ميييوؤكيييًدا حيير�ييس املييمييلييكيية عييلييى مين 
والزدهار،  وال�شلم  بالأمن  ينعم 
ويكون داعمًا ل�شتقرار املنطقة 
�ييشييميين امليينييظييوميية الييعييربييييية 

واخلليجية.
د. عبدهللا الربيعة

مارك لوكوك

آل جابر 

وكيل األمم المتحدة يثمن الجهود اإلنسانية 
للسعودية في اليمن

 السفير محمد آل جابر:

1618

اإلرياني: السعودية سباقة لنصرة اليمن 
وإيران لم تقدم له سوى القتل والدمار

 القيادة تهنئ نداييشيمبي بفوزه برئاسة بوروندي

الريا�س- وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
�شعود، برقية تهنئة لفخامة ال�شيد اإيفاري�شت ندايي�شيمبي 
جمهورية  يف  الرئا�شية  النتخابات  يف  فييوزه  مبنا�شبة 

بوروندي.
وقال امللك املفدى: "ي�شرنا مبنا�شبة فوزكم يف النتخابات 
با�شم  لكم  نبعث  اأن  بييورونييدي،  جمهورية  يف  الرئا�شية 

العربية  اململكة  �شعب وحكومة 
اليي�ييشييعييودييية وبييا�ييشييميينييا اأجييمييل 
التمنيات  واأطيييييييب  الييتييهيياين، 
جمهورية  ول�شعب  بالنجاح، 
من  املزيد  ال�شديق  بييورونييدي 

التقدم والزدهار".
ال�شمو  �ييشيياحييب  بييعييث  كييمييا   
امليييليييكيييي الأمييييييييري حميييميييد بيين 
�ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز اآل 
�شعود ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
ال�شيد  لفخامة  تهنئة  برقية 
اإيييفييارييي�ييشييت نييدايييييي�ييشيييييمييبييي 
مبنا�شبة فوزه يف النتخابات 

الرئا�شية يف جمهورية بوروندي.
يف  فييوزكييم  مبنا�شبة  "ي�شعدين  العهد:  ويل  �شمو  وقيييال 
اأعرب  اأن  بوروندي،  جمهورية  يف  الرئا�شية  النتخابات 
بال�شحة  التمنيات  واأطيب  التهاين،  اأ�شدق  عن  لفخامتكم 
وال�شعادة، ول�شعب جمهورية بوروندي ال�شديق املزيد من 

التقدم والرقي".
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فيديو مسرب يكشف أرقاما كارثية 
لإلصابات بصنعاء

ترمب يقطع إمداد »الصحة العالمية«.. 
وألمانيا: انتكاسة خطيرة

البرازيل تفقد السيطرة.. وتقترب من »نصف المليون«

المملكة تدخل المرحلة الثانية من تخفيف العزل
تتقدم بخطى ثابتة نحو التعايف

تراجع العدوى بتايالند.. واجلزائر جتلي العالقني

عوا�صم - وكاالت
على  ال�سيطرة  الربازيل  فقدت 
فـــرو�ـــس كـــورونـــا املــ�ــســتــجــد، 
واأ�ـــســـبـــحـــت تــ�ــســجــل اأرقــــــام 
اإذ  يــومــيــا،  قيا�سية  ــابــات  اإ�ــس
خالل  ال�سحة  وزارة  اأح�ست 
الـ24 �ساعة املا�سية قرابة الـ27 
اإجمايل  لي�سارف  اإ�سابة،  األف 
املليون  ن�سف  على  الإ�سابات 
الوفيات  بلغت  بينما  اإ�سابة، 
بعد  حـــالـــة،  ــــف  األ  28 حــــوايل 
جديدة  حــالــة   1124 ت�سجيل 

اأم�س.
وبــبــلــوغــهــا هــــذه احلــ�ــســيــلــة، 
تــخــطــت الـــربازيـــل اإ�ــســبــانــيــا، 
اأكرب دولة على  لت�سبح خام�س 
ح�سيلة  يف  الـــعـــامل  مــ�ــســتــوي 
خلف  بـــالـــفـــرو�ـــس  الـــوفـــيـــات 

ول  وفرن�سا.  واإيطاليا  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  من  كل 
يختلف حال الوليات املتحدة كثرا عن الربازيل من واقع 
�ساعة  الـــ24  خــالل  بلغ  لالإ�سابات  جــدا  كبر  عــدد  ت�سجيل 
لالإح�سائيات  وفقا  اإ�سابة،  األــف   21 عن  يزيد  ما  املا�سية 
الأمــرا�ــس  على  لل�سيطرة  الأمريكية  املــراكــز  مــن  الــــواردة 

والوقاية منها، مع 1،265 حالة وفاة نتيجة فرو�س كورونا 
باإ�سابات  الطريق  ذات  على  رو�سيا  ت�سر  فيما  امل�ستجد، 
يوم  يف  اإ�سابة  اآلف   9 قرابة  بلغت  اأنها  غر  نوعيا،  اأقــل 
واحد، ح�سبما بينه مركز الطوارئ الرو�سي. وعادت ال�سني 
اأم�س،  اأربع حالت جديدة  م�سجلة  الإ�سابات،  ملربع  جمددا 
جميعها اإ�سابات وافدة خارج البالد، دون اأن ت�سجل وفيات 

اأملانيا  �سجلت  بينما  جــديــدة، 
وفــقــا  جـــديـــدة،  اإ�ــســابــة   738
الأملــاين  كوخ"  "روبرت  ملعهد 
ملكافحة الأمرا�س املعدية وغر 
تراجعت  تايالند  املعدية. ويف 
ـــعـــدوى خــــالل الأ�ــســبــوعــني  ال
ــلــمــركــز  ـــني، طـــبـــقـــا ل ـــي ـــا�ـــس امل
الفرو�س،  ملكافحة  احلكومي 
اإ�سابة  حالة  اإىل  البالد  لت�سل 
 3077 باإجمايل  اأم�س  واحــدة 

حالة.
كـــوريـــا  �ـــســـّجـــلـــت  ــــــك،  ذل اإىل 
جديدة،  اإ�سابة   39 اجلنوبية 
وليبيا 13 اإ�سابة، وعمان 603 
واملــكــ�ــســيــك 3227  اإ�ــســابــات، 
من  البرو  واقــربــت  اإ�سابة، 
اإ�سابة،  حالة  األــف   150 عتبة 
اإ�سابات   6505 ت�سجيل  بعد 
اإ�سافية يف 24 �ساعة، وهي ح�سيلة قيا�سية يومية منذ بداية 
و�سنغافورة  جديدة،  اإ�سابة   2355 قطر  و�سجلت  الوباء، 
506 اإ�سابات، وموريتانيا 77 اإ�سابة، فيما اأعلنت احلكومة 
اإجالء  عمليات  ا�ستئناف  يف  اأم�س  ال�سروع  عن  اجلزائرية، 

رعاياها العالقني يف اخلارج، ب�سبب تف�سي فرو�س 

�صنعاء - البالد
كــ�ــســف فــيــديــو مــ�ــســرب لأحــــد الــعــامــلــني يف 
بالعا�سمة  اجلــامــعــي  الــكــويــت  م�ست�سفى 
ــعــة لــ�ــســيــطــرة  ــعــاء، اخلــا�ــس ــن الــيــمــنــيــة �ــس
لعدد  كــبــرة  اأرقـــامـــا  ــي،  احلــوث ميلي�سيات 
امل�ستجد،  كـــورونـــا  بــفــرو�ــس  الإ�ـــســـابـــات 

والذي تتكتم امليلي�سيات على انت�ساره.
الإعــالم  وزيــر  ن�سره  الــذي  الفيديو  واأظــهــر 
يف  ح�سابه  عــلــى  الإريـــــاين  معمر  اليمني 
الذي  العاملني يف امل�ست�سفى  اأحد  "توير"، 
ال�سحي،  للحجر  امليلي�سيات  خ�س�سته 
هــذا  يف  ــابــني  املــ�ــس عــــدد  اأن  يــعــلــن  وهــــو 
 500 اىل   400 بني  ما  بلغ  فقط  امل�ست�سفى 
تعرف  مل  فيما  كــورونــا،  بفرو�س  م�ساب 
حالت  باأربع  �سوى  الآن  حتى  امليلي�سيات 
فقط، منها حالتان زعمت اأنهما تعافتا، وحالة 

وفاة ملهاجر �سومايل.
ل  احلــوثــي  ميلي�سيات  اأن  الإريــــاين،  واأكـــد 
عن  الــفــرو�ــس  تف�سي  حقيقة  تخفي  تـــزال 
باحلقائق.  وتتالعب  والــعــامل  العام  الـــراأي 

واأ�ساف اأن "ما ك�سف عنه من اأعداد امل�سابني 
م�ست�سفيات  اأحـــد  يف  بــكــورونــا  واملــتــوفــني 
يف  الوبائية  الكارثة  حجم  يعك�س  �سنعاء، 
ومناطق  العا�سمة  يف  امل�ست�سفيات  بقية 

�سعف  ب�سبب  احلوثية  امليلي�سيات  �سيطرة 
وا�ستمرار  والحرازية  الوقائية  الإجــراءات 
امليلي�سيات يف اإدارة امللف �سيا�سيا للم�ساومة 
احلوثية  امليلي�سيات  حمــمــال  والبتزاز"، 

الفرو�سي  "النفجار  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
�سيطرتها  مبــنــاطــق  املــتــوفــني  عـــدد  وارتـــفـــاع 
للمئات وفق املعلومات، بعد اأن اأدارت ظهرها 

لكافة التحذيرات".

وا�صنطن - وكاالت
اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، اإنهاء عالقة الوليات املتحدة 
مع منظمة ال�سحة ب�سبب طريقة تعاملها مع اأزمة فرو�س كورونا، 
"دمية" يف يد ال�سني، واأن امل�سوؤولني  اأن املنظمة �سارت  م�سيفا 
ال�سينيني "جتاهلوا التزاماتهم باإبالغ" املنظمة ب�ساأن الفرو�س 
يف  حديثه  خالل  ترمب  وقال  العامل".  "لت�سلل  عليها  و�سغطوا 
البيت الأبي�س، اإن املنظمة العاملية ف�سلت يف اإجراء الإ�سالحات 
اأن  ال�سهر اجلــاري، معتربا  التي طالب بها يف وقت �سابق من 
"ال�سني لها �سيطرة كاملة على املنظمة على الرغم من اأنها تدفع 
الوليات  تدفعه  مبا  باملقارنة  �سنويا  فقط  دولر  مليون   40

املتحدة والذي يقارب 450 مليون دولر �سنويا".
واأردف قائال: "نظرا لأنهم تقاع�سوا عن اإجراء الإ�سالحات 
عالقتنا  اليوم  �سننهي  فاإننا  ب�سدة،  وال�سرورية  املطلوبة 
لتغطية  الأمـــوال  تلك  توجيه  ونعيد  العاملية  املنظمة  مع 
اأنحاء  يف  العاجلة  الأخـــرى  العامة  ال�سحة  احتياجات 

العامل".
عالقة  قطع  الأمريكي  الرئي�س  قرار  اأن  اأملانيا  واعتربت 
بالده مبنظمة ال�سحة العاملية ي�سكل "انتكا�سة خطرة" 
للمنظمة الدولية خالل مواجهة تداعيات تف�سي فرو�س 
ين�س  الأملــاين  ال�سحة  وزير  و�سدد  امل�ستجد.  كورونا 
اأم�س، على  ن�سرها  "توير"،  �سبان، يف تغريدة على 
اأكرب"  "ب�سكل  الأوروبــي  الحتــاد  يلتزم  اأن  �سرورة 
ماليا بعد اإعالن ترامب قطع كل اجل�سور مع منظمة 

ال�سحة العاملية التي يتهمها مبحاباة بكني.

جدة - البالد
العودة  برنامج  مــن  الثانية  املرحلة  )الأحــــد(،  الــيــوم  اململكة  تدخل 
التدريجية للحياة الطبيعية، فبعد اأن قررت تخفيف منع التجول على 
مدى الأيام الثالثة املا�سية ليكون التحرك من ال�ساد�سة �سباحا حتى 
الثالثة ظهرا، ت�سمح اعتبارا من اليوم بالتجول من ال�ساد�سة �سباحا 
املح�سوب  التدرج  �سبيل  املكرمة-، يف  مكة  عدا   - م�ساء  الثامنة  حتى 
للو�سول اإىل نقطة "احلياة الطبيعية" يف 21 يونيو القادم، وا�سعة 
يف ح�سبانها كل الإجــراءات الوقائية التي حتمي الفرد واملجتمع من 

خطر "كوفيد 19".
كــورونــا  فــرو�ــس  مــن  الــتــعــايف  جتــاه  ثانية  بخطى  اململكة  وم�ست 
لالإح�ساءات  وفقا  نوعيا،  امل�سابني  اأعداد  يف  انخفا�س  مع  امل�ستجد، 
اأكرث من 2000  ت�سجل  كانت  اإذ  ال�سحة،  تعلنها وزارة  التي  اليومية 
اإ�سابة خالل رم�سان املا�سي، وانخف�س العدد اأم�س الأول اإىل ما يزيد 
اإيجابيا، يف وقت  اإ�سابة، ما اعتربه مراقبون تقدما  قليال عن 1500 

ترتفع فيه ن�سب التعايف يوما بعد اآخر، بتاأكيد من اجلهات ال�سحية.
ومل تغفل الوزارات املعنية الإجراءات الحرازية التي يجب اتباعها 

بالتوجيهات  التام  اللتزام  على  �سدد  بل  املنزيل،  العزل  تخفيف  بعد 
ال�سادرة يف اأماكن التجمعات، خا�سة امل�ساجد، ويف مقدمتها امل�سجد 
وفق  اليوم  من  اعتبارا  التدريجي  فتحه  خطة  اعتمدت  الذي  النبوي 
الإجراءات الحرازية. واأو�سحت الرئا�سة العامة ل�سوؤون احلرمني، 
على  يقت�سر  النبوي  امل�سجد  فتح  اأن  "توير"،  على  ح�سابها  عــرب 
تعليق  ا�ستمرار  مع  القدمي  احلــرم  دون  فقط  وال�ساحات  التو�سعات 

الدخول للرو�سة ال�سريفة.
وبــروتــوكــولت  احــرازيــة  اإجــــراءات  الداخلية  وزارة  طبقت  فيما 
البرول  وقطاع  العام  والقطاع  "امل�ساجد  وهي:  قطاعا،  لـ13  وقائية 
القائمة  وامل�ساريع  واملقاولت  والكهرباء  والغاز  والبروكيماويات 
التجارية  واملــراكــز  واملــــولت  والــتــجــزئــة  اجلملة  جتـــارة  وحمـــالت 
رعاية  دور  با�ستثناء  الجتماعية  الإيــواء  ودور  العام  النفع  واأ�سواق 
والتو�سيل  واملقاهي  واملطاعم  واملكتبية  الإداريــة  والأعمال  امل�سنني 
املنزيل والعمالة املنزلية بنظام ال�ساعة، ما يوؤكد بجالء حجم الهتمام 
الجـــراءات  يف  الــتــهــاون  وعــدم  "اأول"،  وو�سعها  الإنــ�ــســان  ب�سحة 

الحرازية اأثناء تخفيف العزل.
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271,222 إصابة

27,121 وفاة

38,161 وفاة

33,229 وفاة

أسبانيا:

بريطانيا:

إيطاليا:

285,644 إصابة

232,248 إصابة

27,944 وفاة104,550 وفاة
396,575 إصابة468,338 إصابة1,794,153 إصابة
روسيا:البرازيل:أمريكا: 123

4,555 وفاة
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28,714 وفاة

8,594 وفاة

4,982 وفاة

فرنسا:

ألمانيا:

الهند:

186,835 إصابة

174,355 إصابة

183,019 إصابة
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وزير النقل لـ»         «: للمرة األولى انطالق كافة شركات 
الطيران الوطنية من المطار الجديد

واأ�سار وزير النقل باأن قطاع النقل 
من  الركاب  نقل  قطاع  وخ�سو�سا 
ب�سكل  تـــاأثـــرت  ــتــي  ال الــقــطــاعــات 
كــبــر خـــال هـــذه اجلــائــحــة حتى 
عــلــى املــ�ــســتــوى الــعــاملــي احلــركــة 
انخف�ست ب�سكل �سبه كامل فخال 
الت�سغيل  كان  مثا  املا�سي  ال�سهر 
فقط لرحات الجاء �سواء لعودة 
اجــاء  اأو  اخلـــارج  مــن  املواطنني 
بع�ض اجلاليات املقيمة يف اململكة. 
الت�سغيلية  الـــرحـــات  وبـــدايـــة 
الداخلية وتزايدها تدريجيا خال 
من  نوعا  �سيخلق  القادمة  املرحلة 
تدريجيا  الأمـــور  لعودة  التفاوؤل 
يف  مــوؤكــدا  الطبيع  م�سارها  اإىل 
�سحن  قطاع  اأن  اإىل  ــه  ذات الــوقــت 
ب�سا�سة  مي�سي  كـــان  الب�سائع 
يف  كبرة  م�ساهمة  و�ساهم  تامة 
الطبية  واملــعــدات  الب�سائع  تدفق 
والغذائية للمملكة.   وفيما يخ�ض 
ــك عبد  ــل ــطــار امل نــقــل الـــرحـــات مل
الــعــزيــز الــــدويل اجلــديــد اأو�ــســح 
من  الت�سغيل  �سيكون  اليوم  بــاأن 
هذا املطار لأول مرة لكافة �سركات 

الطران الوطنية. 
 تن�سيق متكامل 

 واأ�ساف اجلا�سر  النجاح الكبر 
ـــه احلــمــد  ـــل الــــــذي �ـــســـاهـــدنـــاه ول
ــنــظــومــة احلـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع  مل
اخلا�ض يف توفر كل الحتياجات 

اململكة  كانت  الأزمـــة  فــرة  خــال 
بني  تعاون  هنالك  وكــان  متميزة 

كافة القطاعات.
 وا�ستطرد وزير النقل يف   لقائه 
بال�سحفيني خال جولته التفقدية 
ملــطــار املــلــك عبد الــعــزيــز الــدويل 
ــة  الــدول اأن   اإىل  بــجــدة  اجلــديــد 
اعزها الله  قامت بعدد من الربامج 
اخلا�ض  الــقــطــاع  على  للتخفيف 
والنقل  الطران  ولقطاع  عموما 
متابعة  وهـــنـــاك  خــا�ــض  بــ�ــســكــل 
وزارة  بني  ما  وتوا�سل  م�ستمرة 
النقل واجلهات الأخرى املخت�سة 
والطران  الطران  �سركات  ومع 
املدين ل�ستمرار التوا�سل وتتبع 
امل�ساعدات  كــل  وتــقــدمي  الــو�ــســع 
املــطــارات.   يف  للم�سغلني  املمكنة 
العمل  اآلــيــة  عــن  يخ�ض  فيما  اأمـــا 
خــال فــرة الأزمــــة بــني  بـــاأن كل 
التابعة  والــقــطــاعــات  الــ�ــســركــات 
للنقل مثل �سركات الطران كثفت 

عمليات ال�سيانة على الطائرات. 
اعمال ال�سيانة 

ــيــمــا يــخــ�ــض  وتــــابــــع بـــقـــولـــه : ف
زيادة  هناك  كان  الطرق  م�ساريع 
الــطــرق  يف  ال�سيانة  اعــمــال  يف 
خ�سو�سا الطرق التي ت�سهد كثافة 
عالية فهناك طرق كان من ال�سعب 
كطريق  عليها  ال�سيانة  اجــــراء 
جـــدة – مــكــة الــ�ــســريــع والــطــرق 

امللك  وطــريــق  احليوية  الــدائــريــة 
فــهــد وطـــريـــق املـــلـــك �ــســلــمــان يف 
ال�سرقية  املنطقة  ويف  الــريــا�ــض 
ـــو حــديــة وطــريــق  مــثــا طــريــق اأب
الدمام – اجلبيل اأي�سا ومت تغير 
الكثر من فوا�سل اجل�سور اأي�سا 
�سيانة  عــمــل  مت  الـــقـــطـــارات  يف 

كبرة لها.
 جولة تفقدية 

اأم�ض  قــام  قــد  النقل   وكــان وزيــر 
لل�سالة  تفقدية  بــزيــارة  ال�سبت 
العزيز  عبد  امللك  مبطار   )1( رقم 
رئي�ض  يــرافــقــه  ــد  ــــدويل اجلــدي ال

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــران املــدين 
اأحــمــد  املن�سور  بــن  عــبــدالــهــادي 
وذلك للوقوف على اآخر الرتيبات 
ـــتـــعـــدادات والــتــجــهــيــزات   وال�ـــس
الداخلية وما  الرحات  ل�ستئناف 
احرازية  تدابر  من  اتــخــاذه  مت 
ملواجهة فرو�ض كورونا امل�ستجد 
عــرب تطبيق عــدد مــن الإجــــراءات 
الحــــرازيــــة، ومبـــا يــتــوافــق مع 
لــلــدولــة والتي  املــبــذولــة  اجلــهــود 
�سامة  على  احلــفــاظ  اإىل  تــهــدف 
املــواطــنــني واملــقــيــمــني كــاأولــويــة 
ق�سوى للقيادة الر�سيدة.   واطلع 
قبل  من  املتخذة  الإجـــراءات  على 

العاملة  والقطاعات  املطار  اإدارة 
فــيــه حلــمــايــة الــعــامــلــني و�ــســمــان 
�ـــســـامـــة الــــركــــاب عــــرب تــطــبــيــق 
الإجــــراءات الــ�ــســادرة مــن وزارة 
الــ�ــســحــة واجلـــهـــات املــعــنــيــة مبا 
يــحــقــق رفـــع الــوعــي جتـــاه طــرق 
الفرو�ض ومكافحته.  الوقاية من 
ال�سالة  مواقع  من  عــددًا  تفقد  كما 
اآلية  عــن  مب�سط  ل�سرح  وا�ستمع 
يحقق  مبــا  املــطــار  مناطق  تعقيم 

اأعلى درجات ال�سامة للركاب.
 انتقال الرحالت 

العامة  الهيئة  اأعلنت  جهتها  مــن 

ـــطـــران املــــــدين عــــن انــتــقــال  ـــل ل
الرحات اجلوية الداخلية ل�سركة 
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الــ�ــســعــوديــة 
ــركــة طــــران نــا�ــض و�ــســركــة  ــس و�
 )1( رقم  ال�سالة  اإىل  اأديــل  طران 
الــدويل  العزيز  عبد  امللك  مبطار 
اليوم  من  اعتبارًا  وذلــك  اجلديد، 
انتقال  خطة  جتهيز  ومت  الأحـــد.  
 )1( رقـــم  الــ�ــســالــة  اإىل  الــرحــات 
الــدويل  العزيز  عبد  امللك  مبطار 
اجلـــديـــد بــالــتــعــاون مـــع �ــســركــات 
�سيتم  حيث  الــوطــنــيــة،  الــطــران 
ــع يف  ــس ــو� ــت بــ�ــســكــل تـــدريـــجـــي ال
التالية  املــراحــل  خــال  الت�سغيل 
بطاقته  الت�سغيل  اكــتــمــال  حــتــى 

الكاملة جلميع مطارات اململكة.
 تطبيق الإجراءات 

ـــطـــران املـــدين  وكـــانـــت هــيــئــة ال
ــد دعـــت جــمــيــع املــ�ــســافــريــن اإىل  ق
�ــــســــرورة تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
املنفذة  والــوقــائــيــة  الحـــرازيـــة 
الإر�ــســادات  واتباع  املــطــارات  يف 
ــلــوقــايــة من  الــ�ــســحــيــة املــتــبــعــة ل
امل�ستجد.حيث  كورونا  فايرو�ض 
اتــبــاع  الإجــــــراءات  تــلــك  تت�سمن 
تذاكر  �سراء  ومنها  خطوات  عدة 
الطران عرب الو�سائل الإلكرونية 
على  املطار  دخــول  اقت�سار  فقط، 
مرافقي  با�ستثناء  فقط  امل�سافرين 
قيا�ض  العاقة،  وذوي  ال�سن  كبار 

املطار،  يف  امل�سافر  حــرارة  درجــة 
تكون  ملــن  بال�سفر  ي�سمح  حــيــث 
لب�ض  من 38،  اأقــل  درجــة حرارته 
الدخول  اثناء  القما�سية  الكمامة 
الرحلة  مــدة �سر  املــطــار وطـــوال 
واثناء عملية النزول من الطائرة ، 
ومينع من ال�سفر من ليلتزم بلب�ض 
الكمامة، واتباع اجراءات التباعد 
مب�سافة 2 مر يف مرحلة ال�سعود 
اإىل الطائرة وداخل حافات النقل 
وج�سور الركاب ، واحلفاظ على 
 2 مب�سافة  امل�سافرين  بني  التباعد 
مر يف جميع مراحل ال�سفر وعند 
خال  من  وذلــك  اخلدمات  مقدمي 
الوقوف على املل�سقات الإر�سادية 
ــــاع  ــل مـــوعـــد اإق ــب واحلـــ�ـــســـور ق
الرحلة ب�ساعتني مع احلر�ض على 
تعقيم اليدين عند الدخول لل�سالة 
ب�سكل  الــكــمــامــة  مــن  والــتــخــلــ�ــض 
ال�سالة  مــن  اخلــــروج  عــنــد  اآمــــن 
، وتــ�ــســجــيــع ا�ــســتــخــدام و�ــســائــل 
من  والتقليل  اللكرونية  الــدفــع 
مع  الــنــقــديــة  الوراق  ا�ــســتــخــدام 
خال  الطبي  بالإف�ساح  اللــتــزام 
حال  يف  والإبـــاغ  احلجز  مرحلة 
وجود اية اأعرا�ض ملر�ض كورونا.  
لكل  ال�سماح  التعليمات  وت�سمنت 
فقط  واحــدة  قطعة  بحمل  م�سافر 
مـــن المــتــعــة الــ�ــســخــ�ــســيــة داخـــل 

مق�سورة الطائرة.

جدة - عادل بابكري 
ت�سوير - خالد مر�ساح

العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النقل  وزيــر  اأكــد    
اجلا�سر  نا�سر  بن  �سالح  املهند�ض  املــدين  للطران 
كافة  ال�سحية متواجدة يف  لـ"الباد" باأن اجلهات 
مطارات اململكة ومنافذها الربية والبحرية وهناك 
واجلــهــات  الت�سغيلية  اجلــهــات  بــني  مــا  تــعــاون 
ال�سحية ومهيئني للتعامل مع جميع احلالت، 
م�سرا اإىل اأن هناك غرفا للعزل يف املطارات 

وذلك ل�ستخدامها وقت احلاجة.
وبــــني  بــــاأن الـــرحـــات �ــســتــبــداأ  الــيــوم 
مطارات  كافة  يف  رحلة   100 مبعدل 
ــم �ــســتــبــداأ بــالــتــدرج  املــمــلــكــة ومـــن ث
الرحات  ملعدلت  الو�سول  حلني 

الطبيعية.

خالل تفقده االستعدادات التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي

100 رحلة محلية تنطلق اليوم من مطارات المملكة غرف عزل في المطارات الستخدامها وقت الحاجة
وزير النقل متحدثا للبالد
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زين اأمني 

اإن العامل يتحول ..

عيد 
جديد  

عيدا  معه  وجلب   .. جديدا  حا�سرا   .. نعي�ش   نحن  اليوم 
جديدا .. عيدا خمتلفا عن اعيادنا التي تعودنا عليها ..  عيدا 
بال اح�سان .. ول قبالت .. ول تزاور .. ول روؤية لالحباب 
واملعارف واخلالن .. عيد طعمه جديد .. ل نقبله ول منلك 
ان نرف�سه .. مل منار�ش عاداتنا يف ال�ستعداد ل�ستقباله .. 
املفاجاأة   .. وحتي  املالب�ش واحللويات  ل�سراء  نت�سوق  مل  

غابت يف روؤية هالله ـ �سدفة ـ  لكتمال �سهر رم�سانه. 
   ومن قبله كان �سهر رم�سان خمتلفا وجديدا .. مل منار�ش 
طقو�ش لياليه يف ال�سالة والقيام يف امل�ساجد .. ومل نتذوق 

بليلة ال�سارع .. وكبدة الب�سطات .. 
   ويف ليلة العيد ..  ادركت وتاأكدت ان الن�سان كائن ب�سري 
خارق القوي .. منحه املويل عز وجل قدرات وطاقات هائلة  
جتعله �سريع التاأقلم واملواءمة واملعاي�سة يف كل الظروف 
والحوال .. ميار�ش طقو�ش حياته ويكيف بيئته وحميطه 
..  وي�سنع �سعادته بعقله ووعيه وارادته وادواته ..  ولن 
يكون هناك عائق مينعه من الحتفال بالعيد ـ ب�سبب التباعد 

الجتماعي او احلجر ال�سحي ـ  
   نحن جيل  اكت�سف  الفانو�ش واللمبة واكتوي بلهيبهما 
.. وكان لرائحة اجلاز طعم يف وجداننا وخلجاتنا .. ولكن 
التوا�سل  وو�ــســائــط  التكنولوجيا  نــوظــف  ان  ا�ستطعنا 
البع�ش  كـــان  ان  بــعــد    .. بالعيد  لحــتــفــالتــنــا  النــ�ــســاين 
ميقتها ل�سوء ا�ستخدامها ال ان التكنولوجيا مكنتنا من ان 
نتعاي�ش ونتزاور وندرد�ش بال�سوت وال�سورة مع احبابنا 
ور�سائل   .. علينا  الهاتفية  التهاين  وانهالت  وا�سدقائنا  
العيد اللكرتونية تعرب عن دفء  م�ساعرنا .. بل ا�سبحت 
ور�ــســوم  وابــتــهــالت  ومو�سيقي  واغـــاين  و�ــســور  كلمات 
املعاي�سات  وامتدت   .. والــزيــارات  للتزاور  بديال  ــوان  وال

علي مدار ال�ساعة ..  
اطفالنا  حــرم   .. بعد  عن  الحتفال  ان  من  وبالرغم  هــذا     
ونقود  العيد  وحــلــوى    .. اجلــديــد  اللب�ش  مــن  واحــفــادنــا 
يفعل  كان  كما  تبي�ش   بال�ستيكية  دجاجة  ل�سراء  العيدية 
الدين  عــالء  �سا�سة  لديهم  لنــه  اغبطهم  انني  ال   .. جيلنا 
ال�سحرية ي�ستح�سرون احالمهم وامانيهم واحتياجاتهم .. 
وبلم�سة ا�سبع  ي�سرتون الديك الذي يبي�ش ذهبا.  فهل هم 

اكرث �سعادة لنهم ميلكون الكون بني ا�سابع ايديهم .. ؟! 
   واخريا .. فان جيلنا ادرك واجاد اللعب مع حتديات اليوم 
مبهارة  وتفاعل  وتعامل   .. ال�سحرية   ال�سا�سة  خــالل  من 
عيدا  ي�سنع  ان  وا�ستطاع  اجلديد  احلا�سر  مع  وا�ــســرار 

جديدا خمتلفا عن كل العياد .. 
وكل عام وعيدكم جديد ..  مع فجر م�سرق جديد.

برامج إنسانية ومشاريع تنموية وإعادة تأهيل

مليار دوالر مساعدات سعودية لإلغاثة واإلعمار في اليمن
البالد - حممد عمر

م�ساعدة  يف  التاريخية  ملواقفها  ا�ستمرارا 
اليمن ال�سقيق ، قدمت اململكة بقيادة خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل عهده 
بن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمـــني 
�سلمان – حفظهما الله -  حزمة �ساملة من املواقف 
عك�ست  التى  الإن�سانية  واملــبــادرات  وامل�ساعدات 

العالقات الأخوية والروابط مع اليمن.
الطويلة  م�سريتها  فــى  اململكة  ر�سخت  فقد   
ــــة اليمن  ــعــطــاء والـــدعـــم عــالقــتــهــا مـــع دول مـــن ال
والإن�ساين  واملاىل  ال�سيا�سى  الدعم  عرب  ال�سقيقة 
وا�سرتاتيجيتها،  العالقة  جوهر  ب�سدق  ليعك�ش 
مركز  خــالل  من  اليمني  ال�سعب  اململكة  و�سملت 
بقائمة   ، الإن�سانية  واألأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك 
يف  الإن�سانية  واخلدمات  امل�سروعات  من  متنوعة 
تفاعل اإن�ساين �سادق ي�سجل ريادة عاملية يف دعم 

وم�ساندة الأ�سقاء . 
 14 مليارا م�صاعدات وتنمية

 خالل �سنوات قليلة جتاوزت قيمة امل�ساعدات 
وعمل  دولر،  مليار   14 والتنموية  الإن�سانية 
مع  اليمن  واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي  الــربنــامــج 
احلكومة اليمنية يف الربط بني مرحلة الإغاثة اإىل 
خالل  من  ال�سالم  وبناء  والإعمار  التنمية  مرحلة 
خمتلف  يف  حيوية  قطاعات  عدة  ت�سمل  م�ساريع، 
املحافظات اليمنية وفق ا�سرتاتيجية وروؤية تهتم 
من  احتياجاته  وتالم�ش  اأوًل،  اليمني  بالإن�سان 
البطالة  �ست�ساهم يف خف�ش معدل  التي  اخلدمات 
بني اليمنيني، وحتريك عجلة القت�ساد وا�ستقرار 
 3.2 مببلغ  وديعة  بتقدمي  وذلــك  اليمنية،  العملة 
اليمني، كما مت تزويد  املركزي  للبنك  مليار دولر 
بالوقود  اليمن  يف  الكهربائية  الطاقة  حمــطــات 
واأ�ساءت  دفعات،  على  دولر  مليون   180 مببلغ 
الطاقة  تــوافــر  وحققنا  اليمنيني  ومتاجر  مــنــازل 
ملا يزيد عن حوايل 18 مليون  املنتظم  الكهربائية 
احلياة  تعايف  يف  فاعل  ب�سكل  �ساهم  ما  م�ستفيد، 
�ساهم  ذلك  واأن  ل�سيما  والجتماعية،  القت�سادية 

ب�سكل فاعل يف م�ساعدة احلكومة اليمنية على دفع 
مرتبات واأجور املوظفني.

القطاع ال�صحي
القطاع ال�سحى  ت�سمنت مبادرات اململكة فى 
طبيا،  ومركز  م�ست�سفى   17 تاأهيل  واإعـــادة  دعــم 
ذات  كهربائية  مبولدات  الطاقة  دعم  على   ا�ستمل 
�سقطرى،  املــهــرة،  املــحــافــظــات:  يف  عالية  جـــودة 
يف  �سحية   مراكز   10 وت�سميم  ،واإن�ساء  مــاأرب 
املحافظات املهرة، �سقطرى، عدن ، جتهيز معدات 
واأجهزة طبية واأدوية متنوعة لـ 9 مراكز طبية  يف 
عدن  حجة،  مــاأرب،  املهرة،  �سقطرى،  املحافظات: 

فيما يت�سمن توزيع: 80 جهاز مل�ست�سفى الأمومة 
للم�ست�سفيات  جهاز   62  ، �سقطرى  حمافظة  يف 
يف  �سبتمرب،   26 كـــرى،  مـــــاأرب،  هيئة  الــعــامــة: 
الكلوي  الغ�سيل  ملركز  جهاز   83 مــاأرب،  حمافظة 
العمليات  ملركز  جهاز   134، املــهــرة  حمافظة  يف 
جهاز  ــرة،13  ــه امل حمافظة  يف  املــركــزة  والعناية 
لق�سم  جــهــاز  عــــدن،13  حمافظة  يف  الـــدم  خمترب 
يف  اجلــمــهــوري  امل�ست�سفى  يف  الكلوي  الغ�سيل 
الف�ست  جلــزيــرة  طبية  اأداة  عــــدن،140  حمافظة 
طبي  وم�ستلزم  دواء  حجة،52.590  حمافظة  يف 

جلزيرة الف�ست يف حمافظة حجة.

م�صاريع التعليم  
التعليمية  �سلمان  املــلــك  مدينة  اأبــرزهــا  مــن 
عدة  تت�سمن  جامعة  من  املدينة  تتكون  والطبية 
تاأهيلهم  و  الطالب  لتخريج  اأدبية  و  علمية  كليات 
امللك  م�ست�سفى  على  املدينة  العمل،حتتوي  ل�سوق 
�سلمان ب�سعة 300 �سرير، وبناء مدار�ش حت�سني 
وحت�سني  لــلــطــالب،  و�ــســاحــات  للمعلمني  مكاتب 
الف�سول الدرا�سية، وتاأمني بيئة تعليمية منا�سبة، 

توفري مناهج درا�سية، ت�سليم 20 حافلة مدر�سية.
املياه وال�صدود

خط  اإن�ساء  ت�سمن  وال�سدود  املياه  م�ساريع 

وادي  يربط  كيلومرتًا   20 طوله  يبلغ  مياه  نقل 
جميع  و  املياه  خــزانــات  الغي�سة،  مبدينة  فــوري 
من  �ساملة  مياه  توزيع  ل�سبكة  الالزمة  العنا�سر 
و  امليكانيكي  الدعم  و  الت�سميم  و  الهيكل  حيث 
الكهربائي،  توريد 15 �سهريج ماء ب�سعة 5000 
املهرة  حمافظتي  يف  ارتوازيًا  بئرًا   16 حفر  لرت، 

و �سقطرى مدعوما بتطوير �سبكة لتوزيع املياه.
الكهرباء والنفط

توفري  مت  والطاقة  الكهرباء  م�ساريع  �سمن 
لرفع  الطفولة  و  الأمومة  ملركز  الكهربائية  الطاقة 
ل�سكان �سقطرى، ويجرى تنفيذ  ال�سحية  املعايري 

اإنقطاع  دون  الكهرباء  اإمـــدادات  لتوفري  م�سروع 
جزيرة  يف  والر�ساعة  الأمــومــة  رعاية  مركز  اإىل 
�سقطرى، حمطتي توليد الكهرباء توريد و تركيب 
و ت�سغيل حمطتي توليد كهرباء حديبو و قلن�سية 
باأرخبيل �سقطرى، توفري الطاقة الكهربائية توريد 
مديريات  مــن  لعدد  كهربائية  مــولــدات  تركيب  و 
النفطية  امل�ستقات  تــوفــري  ومت  املــهــرة.  حمافظة 
مبديرياتها  حمافظات   10 يف  الكهرباء  ملحطات 
�ــســبــوة،  املـــهـــرة،  ــــني،  اأب ، حلـــج،  "عدن  قــراهــا  و 
ماأرب"،  حــ�ــســرمــوت،  �سقطرى،  اجلـــوف،  تــعــز، 

لتوليدالكهرباء يف 64 حمطة.
اإعادة تاأهيل 

املجندين  الأطفال  تاأهيل  اإعــادة  مل�سروع  كان 
خمرجات  اليمن  يف  امل�سلح  بالنزاع  واملتاأثرين 
نف�سيا  طفل   400 تاأهيل  اإعــادة  يف  متثلت  مهمة، 
احلــيــاة  اإىل  واإعـــادتـــهـــم  وتعليميا  واجــتــمــاعــيــا 
من  لأكــرث  ودعــم  توعية  ذلــك  �ساحب  الطبيعية،  
9600 من اأولياء الأمور، وحظي باإ�سادة من الأمم 
املتحدة لأهدافه ال�سرتاتيجية يف دعم ال�ستقرار 
املتحدة  الأمم  من  اختياره  مت  املركز  الــعــامل،  يف 
للتعاون  دويل  فريق  ت�سكيل  يف  ع�سوا  ليكون 
يف جمال اإعادة تاأهيل الأطفال املجندين من اأربع 
قارات حول العامل يتكون من 16 متخ�س�سا لديهم 

اخلربة واملمار�سة الكافية.
 نزع الألغام

يقوم م�سروع نزع الألغام يف اليمن "م�سام"، 
بجهود اإن�سانية كبرية ل�سالمة اليمنيني ، من خالل 
الأر�سية،  الألغام  من  اليمنية  املناطق  تطهري 
ال�سعب  حلــيــاة  املبا�سرة  للتهديدات  والت�سدي 
اليمنية،  املــنــاطــق  يف  الأمــــن  وتــعــزيــز  الــيــمــنــي، 
املاآ�سي  معاجلة  يف  اليمني  ال�سعب  ومــ�ــســاعــدة 
الإن�سانية الناجتة عن انت�سار الألغام، واإن�ساء اآلية 
لدى املجتمع اليمني، متكنه من حتمل امل�سوؤولية 

على املدى الطويل.
امل�سروع  بداية  منذ  نزعه  مت  ما  اإجمايل  بلغ   

حتى الآن 161،238 لغما .

"ساما" مؤكدة قوة االقتصاد السعودي:

 الوضع المالي للمملكة مستقر واالحتياطيات مرتفعة

 جدة - البالد
"�ساما"  الــ�ــســعــودي  الــعــربــي  النقد  موؤ�س�سة  قــالــت 
وليـــزال  م�ستقر  اململكة  يف  الكلي  املـــايل  الــو�ــســع  اأن 
الحتياطي العام يف م�ستوى عال، اإ�سافة اإىل تدين ن�سبة 
الدين اإىل الناجت املحلي مقارنة بدول جمموعة الع�سرين 
القوي، والحتياطيات  اأن احليز املايل  ، موؤكدة  الأخرى 
املالية والحرتازية، متكن اململكة  املرتفعة، والإجراءات 

اقت�سادها املحلي وتخفيف املخاطر القت�سادية  من دعم 
النا�سئة عن اجلائحة.

املايل 2020  ال�ستقرار  تقريرها حول  ذلك يف   جاء 
، والذي �سدد على اإنه ل ميكن ف�سل القت�ساد ال�سعودي 
الإجــراءات  واأهمية   ، العاملية  القت�سادية  الأحــداث  عن 
مالية  مبادرات  من  ال�ساأن  هذا  يف  اململكة  اتخذتها  التي 

لتخفيف الآثار ال�سلبية.

اأ�سعار  انخفا�ش  اأهمية  اإىل  النقد  موؤ�س�سة  واأ�سارت 
اخلــا�ــش،  الــقــطــاع  يف  الهيكلية  والإ�ــســالحــات  الــفــائــدة 
امل�ستمرة  احلكومية  املبادرات  وكذلك  الدعم،  ومبادرات 
هذه  اأن  موؤكدة  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  وم�ساريع 
الأن�سطة  تباطوؤ  من  التخفيف  يف  �ست�سهم  الإجــــراءات 

القت�سادية، و�سمان ا�ستقرار عدد من املوؤ�سرات.
وحول تطورات �سوق النفط قال التقرير، اإن تطورات 

يف  ال�سعودي  القت�ساد  اأمــام  حتديا  �سكلت  النفط  �سوق 
نتيجة  الــعــاملــي  الــطــلــب  انــخــفــا�ــش  ب�سبب  احلـــايل  ــعــام  ال
التدابري املتخذة لحتواء تف�سي  كورونا ، م�سيفة باأن حزم 
التحفيز القت�سادي من احلكومة جتاوزت 226 مليار ريال 
، ملواجهة تلك التداعيات ، وتعادل حزم التحفيز احلكومية 
الناجت  مــن   %8.6 نحو  وامل�ستثمرين  واملن�ساآت  لــالأفــراد 

املحلي الإجمايل للمملكة البالغ نحو 2.64 تريليون ريال.

مكامن القوة االقتصادية
2.6 تريليون ريال الناتج 

المحلي
حيز مالي قوي واحتياطيات 

مرتفعة
تدني الديون مقارنة ببقية 

دول "العشرين"
226 مليار لحزم التحفيز 

عالجت المخاطر
مشاريع صندوق االستثمارات 

تعزز التنمية

عودة األعمال المصرفية لطبيعتها تدريجيًا
الريا�ش- البالد

"�ساما"  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  وجهت 
املوؤ�س�سات املالية كافة التي تقع حتت اإ�سرافها بعودة 
الأعمال تدريجيًا وفقًا لتقدير كّل منها، بحيث ت�ستاأنف 
الطبيعي،  ب�سكلها  العامة  الإدارات  يف  الأعمال  جميع 
العمل مبا يتنا�سب مع  التاأكيد على جتهيز مقرات  مع 
الإجــراءات  �ساأن  يف  ال�سادرة  والتعليمات  ال�سوابط 

الوقائية والتدابري الحرتازية يف ظل جائحة فريو�ش 
عودة  ل�سمان   )19-COVID( امل�ستجد  كــورونــا 

العاملني ملمار�سة اأعمالهم املكتبية يف بيئة عمل اآمنة.
الكرمية  للموافقة  اإنــفــاذًا  اخلــطــوة  هــذه  وتــاأتــي 
تعليق  رفــع  ومنها  الـــقـــرارات،  مــن  عـــددًا  املت�سمنة 
والقطاع  احلكومية  والهيئات  لــلــوزارات  احل�سور 
وفق  املكتبية  اأن�سطتها  ملمار�سة  والعودة  اخلا�ش، 

الب�سرية  املــــوارد  وزارة  ت�سعها  الــتــي  الــ�ــســوابــط 
ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق  الجتماعية،  والتنمية 
الأحد، حتى  اليوم  ابتداًء من  العالقة  ذات  واجلهات 
20 يونية والعودة بعد ذلك لأو�ساع احلياة الطبيعية 
فرتة  قبل  مــا  اإىل  ومدنها  اململكة  مناطق  جميع  يف 
املكرمة،  مكة  مدينة  فيما عدا  التجول  منع  اإجــراءات 
والوقائية  ال�سحية  بالتعليمات  التام  اللــتــزام  مع 

والتباعد الجتماعي.
واأكدت موؤ�س�سة النقد �سرورة التقيد بالإجراءات 
يف  ال�سحة  وزارة  و�سعتها  التي  الالزمة  الحرتازية 
وفق  العمل  مقرات  اإىل  العاملني  من  يح�سر  من  �ساأن 
الدليل الوقائي اخلا�ش بفريو�ش كورونا داخل اأماكن 
تهدف  التي  التوعوية  باحلمالت  وال�ستمرار  العمل، 

اإىل حث العمالء على ا�ستخدام القنوات الإلكرتونية.

برامج مكثفة لمركز الملك سلمان
3.2 مليار دوالر وديعة للبنك المركزي

مشاريع تعليمية ومناهج ونقل مدرسي

 180 مليون دوالر لوقود محطات الطاقة
مشاريع مياه وسدود وشبكات توزيع

تأهيل 17 مستشفى وبناء مراكز صحية 
 إعادة تأهيل آالف األطفال جندتهم الميليشا

نزع أكثر من 162 ألف لغم حوثي 
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مقتل إرهابي وإصابة آخر بكركوك

االحتالل يقتل ذوي االحتياجات

تمديد حظر سالح جنوب السودان

بغداد - وكالت
�سمال  كــركــوك  بــجــروح يف حمافظة  اآخــر  واأ�ــســيــب  اإرهــابــي  قتل 

العا�سمة العراقية بغداد.
اإن  )ال�سبت(،  اأم�س  بيان  العراقية يف  الأمني  الإعالم  وقالت خلية 
احلادث الأمني وقع بعد حماولة الإرهابيني التقرب من قرية املقام 
�سمن قاطع الفوج الثاين يف اللواء الآيل بالفرقة الآلية مبحافظة 

كركوك. ومل تذكر اخللية مزيدا من التفا�سيل.

القد�س املحتلة - وكالت
يد  على  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  فل�سطيني  �ساب  ُا�ست�سِهد 
قوات الحتالل الإ�سرائيلي، قرب باب الأ�سباط يف البلدة القدمية 

من مدينة القد�س املحتلة.
قوات  باأن  القد�س،  يف  عيان  �سهود  عن  فل�سطينية  م�سادر  ونقلت 
ذوي  من  اإياد احلالق  ال�ساب  على  بارد  بدم  النار  اأطلقت  الحتالل 
ال�ساب  تركت  الحتالل  قــوات  اأن  م�سيفة  اخلا�سة،  الحتياجات 

ينزف على الأر�س ومنعت القرتاب منه، حتى ا�ست�سهد.

جوبا - وكالت
بتمديد احلظر على  يق�سي  قرار  الــدويل على  الأمــن  وافق جمل�س 
الأ�سلحة والعقوبات الفردية املفرو�سة على جنوب ال�سودان حتى 

مايو 2021.  
اأعّدته الوليات املتحدة على 12 �سوتا، فيما  وح�سل القرار الذي 
لتحفظها  الت�سويت  عن  اأفريقيا  وجنوب  وال�سني  رو�سيا  امتنعت 
عليه. ومع متديد العقوبات، قرر جمل�س الأمن مراجعة القرار يف 

15 دي�سمرب 2020 على اأبعد تقدير.
تدابري  لدرا�سة  ا�ستعداده  عن  "يعرّب  املجل�س  اأن  القرار،  وت�سمن 
عقوبات  تعزيز  اأو  ورفــع  وتعليق  تعديالت  ذلك  يف  مبا  التكييف، 

بح�سب الو�سع".

موجز أخباري

مقتل قائد أبرز ميليشيات أردوغان.. وخبيران لـ"             ":

"فيسبوك" يكشف حقيقة "كرمان".. 

وقف "سورنة" ليبيا يتطلب تحركا دوليا

"التحالف" يسهم بحفظ أمن واستقرار المنطقة

البالد – حممد عمر
اأعلن اجلي�س الوطني الليبي، اأم�س )ال�سبت(، مقتل املرتزق ال�سوري مراد 
ال�سورية  امللي�سيات  اأبرز  تعترب  التي  مراد،  ال�سلطان  فرقة  قائد  العزيزي 
املوالية لرتكيا، يف معارك مع قوات اجلي�س الليبي مبحور املطار جنوب 
الوفاق وحترير 4  العا�سمة طرابل�س، موؤكدا ت�سديه لهجمات ميلي�سيات 

مواقع ا�سرتاتيجية. 
ياأتي ذلك، يف وقت ت�سهد العا�سمة الليبية جولت متجددة من ال�ستباكات 
الوطني  اجلي�س  وبني  تركيا  من  املدعومة  الوفاق  حكومة  ميلي�سيات  بني 
الليبي، و�سط دعوات دولية للتهدئة والعودة اإىل احلوار ووقف التدخالت 
اخلارجية، تتجاهلها اأنقرة مبوا�سلة اإغراق ليبيا بال�سالح واملرتزقة، بينما 
يتهم اجلي�س الوطني الليبي، اأنقرة بنقل اإرهابيني ومتطرفني من �سوريا 
للقتال يف ليبيا، كما اأعلن قبل اأيام القب�س على قيادي �سوري يف "داع�س" 
اللواء  الليبي،  با�سم اجلي�س  املتحدث  الوفاق. وقال  ميلي�سيات  مع  يقاتل 
األقت القب�س على حممد الروي�ساين  "قوات اجلي�س  اإن  اأحمد امل�سماري، 
املكنى اأبو بكر الروي�ساين، الذي و�سفه باأحد اأخطر عنا�سر داع�س الذين 

انتقلوا من �سوريا اإىل ليبيا.

الرتكية حممد  ال�سوؤون  الباحث يف  قال  ليبيا،  الأحــداث يف  وتعليقا على 
ربيع، اإن الأزمة الليبية باتت الأكرث خطورة الآن يف ظل تدخل تركي �سافر 
ال�سالح  اإر�سال  موا�سلة  عرب  جديدة،  �سوريا  اإىل  ليبيا  لتحويل  و�سعي 
اإىل  �سوريا  من  والدواع�س  املرتزقة  من  الآلف  ونقل  الأتــراك  واخلــرباء 
ليبيا، ما يخالف تعهدات اأردوغان يف موؤمتر برلني حول ليبيا اأوائل العام 
اجلاري، وينتهك  قواعد القانون الدويل وقرار جمل�س الأمن ب�ساأن حظر 

ت�سدير الأ�سلحة اإىل ليبيا.
وامليلي�سيات  الوفاق  حكومة  اأنقذ  ليبيا  يف  الرتكي  التدخل  اأن  واأ�ساف 
الإرهابية واملتطرفة املتحالفة معها من و�سع ع�سكري �سعب يف مواجهة 
اجلي�س الليبي ال�ساعي ل�ستعادة الدولة من فو�سى ال�سالح وامليلي�سيات، 
يف  ع�سكرية  قاعدة  لإن�ساء  تركيا  ا�ستعداد  عن  يــرتدد  ما  اأن  اإىل  م�سريا 
الوطية �سي�ساهم يف زيادة حدة ال�سراع يف ليبيا، ما يعد تهديدا لالحتاد 
للتدخل يف  الدويل، خا�سة يف ظل الأطماع الرتكية  الأوروبــي واملجتمع 
الذي  الأمر  الإرهابي،  الإخــواين  امل�سروع  ودعم  واإفريقيا  العربية  الدول 
يتطلب تدخل دويل �سريع وعاجل لوقف امل�سروع الرتكي، من خالل فر�س 

عقوبات دولية وت�سديد تطبيق قواعد القانون الدويل على تركيا.
من جهته، قال الباحث يف ال�سوؤون الرتكية حممود اأبو حو�س، اإن ا�ستعداد 
تركيا لإن�ساء قاعدة ع�سكرية يف الوطية �سي�ساهم يف زيادة حدة ال�سراع 
يف ليبيا، حيث تعمل تركيا على اإيجاد موطئ قدم لها يف ليبيا على غرار 
اأن يواجه  تواجدها الع�سكري والقت�سادي يف ال�سمال ال�سوري. وتوقع 
موازين  لتغيري  الأر�ــس  على  �ستتحرك  رو�سية  معار�سة  الرتكي  التدخل 

القوى يف جبهات القتال. 

البالد – ر�سا �سالمة
اأكد رئي�س هيئة الأركان العامة يف اجلي�س اليمني، قائد العمليات امل�سرتكة الفريق 
الركن �سغري بن عزيز، اأن لقوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة اململكة دورا 
بارزا يف حفظ الأمن وال�ستقرار باليمن واملنطقة، م�سيدا بالدعم الكبري الذي تقدمه 

لإ�سناد اجلي�س يف بالده بجميع جبهات القتال للحفاظ على الأمن وال�ستقرار.
وقال الفريق بن عزيز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية )�سباأ(، اإن معركة احل�سم م�ستمرة 
العدو  اأن  اإيران، مبينا  املدعومة من  النقالبية  ملي�سيات احلوثي  ا�ستئ�سال  حتى 
الوحيد لليمن واليمنيني هو ميل�سيات احلوثي الإرهابية التابعة لإيران، داعيا اإىل 
توحيد ال�سفوف ملواجهة ملي�سيات احلوثي الإرهابية التي ت�ستفيد من بقاء ال�سف 
ال�سغرية  امل�ساريع  كل  على  الق�ساء  على  قادر  بالده  جي�س  اأن  موؤكدا  موحد،  غري 

وب�سط نفوذ الدولة على كامل الرتاب الوطني.
من جهة ثانية، ك�سفت اإدارة "في�سبوك" حقيقة دعم النا�سطة ال�سيا�سية توكل كرمان، 

للجماعات الإرهابية وعدم قناعتها بحرية الراأي والتعبري، ودورها التخريبي يف 
اليمن واملنطقة.

من  عــددا  الهيئة،  مــن  طلبت  "في�سبوك"  �سركة  اإن  العربية  املـــراأة  هيئة  وقــالــت 
ع�سوية  يف  وتعيينها  تتعار�س  اأن  ميكن  التي  كرمان  اأن�سطة  حول  التو�سيحات 
ر�سالة  تلقيها  بعد  ال�سهري، وذلك  الجتماعي  التوا�سل  جمل�س حكماء موقع موقع 

الأمني العام للهيئة بهذا ال�ساأن.
جميع  يت�سمن  موثقا  ملفا  في�سبوك  لإدارة  قدمت  اأنها  اأم�س،  الهيئة،  واأ�سافت 
املوقع  م�سامني  يف  املعتمدة  والأ�ــســ�ــس  تتنافى  الــتــي  كــرمــان  تــوكــل  ممــار�ــســات 
احُلر  احلــوار  قيم  ون�سر  ال�سفافية  مبداأ  من  العامل،  يف  �سهرة  الأكــرث  الجتماعي 
دعمها  من  املــراأة  هذه  به  تقوم  ما  كل  بينما  والتعاي�س،  واخل�سو�سية  والت�سامح 
منظمة  ع�سوية  اإىل  وانتمائها  ال�سعوب  بني  والكراهية  البغ�ساء  ون�سر  للعنف 

م�سنفة اإرهابية ت�سعى اإىل تقوي�س ا�ستقرار املجتمعات العربية وال�سلم الأهلي.

حذرت من تقديم خدمات لناقالت النفط المتجهة لفنزويال

واشنطن تلوح بعقوبات على منتهكي 
"عقوبات طهران"

البالد – وكالت 
حـــذرت الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة من 
الإيرانية  النفط  لناقالت  خدمات  اأية  تقدمي 
اإىل  طريقها  يف  واملتجهة  بالوقود  املحملة 
على   قا�س  بعقاب  بفر�س  ملوحة  فنزويال، 
املــفــرو�ــســة على  الــعــقــوبــات  ينتهك  مــن  كــل 

اإيران.
ب�سوؤون  املعني  الأمــريــكــي  املبعوث  وقـــال 
ــات  ــولي ال اإن  ـــز،  ـــرام اأب اإلـــيـــوت  فــنــزويــال، 
املـــتـــحـــدة حــــــّذرت احلـــكـــومـــات واملـــوانـــئ 
اأي  تقدمي  من  والتاأمني  ال�سحن  و�سركات 
م�ساعدة لناقالت النفط اخلم�س التي حتمل 
ف�ستواجه  واإل  لفنزويال،  اإيران  من  الوقود 
حملة  اأن  مبينا  �سارمة،  اأمريكية  عقوبات 
وفنزويال  اإيـــران  ت�ستهدف  الــتــي  ال�سغط 
اخلا�سعتني للعقوبات الأمريكية، تهدف اإىل 

التاأكد من اإدراك اجلميع اأن تقدمي امل�ساعدة 
لهذه العملية ينطوي على خماطر �سديدة.

واأ�ساف  "لقد حذرنا �سركات ال�سحن البحري 
حول العامل ومالكي ال�سفن و�سركات التاأمني 
الأجــنــبــيــة عــلــى طـــول الــطــريــق بــني اإيـــران 
الــتــحــذيــرات  اإر�ـــســـال  مـــوؤكـــدا  وفنزويال"، 
الدبلوما�سية يف هذا ال�سدد اإىل احلكومات 
طارق  جبل  بينها  من  العامل،  اأنحاء  بجميع 
الدول  بني  من  اأنها  بني  مطلع،  مل�سدر  وفقا 
تقدمي  بعدم  الأمريكي  التحذير  تلقت  التي 
لكون  الإيرانية؛  النفط  لناقالت  خدمات  اأية 

جبل طارق على م�سارها.
جورنال"،  �سرتيت  "وول  �سحيفة  ونقلت 
عــن مــ�ــســادر اأمــريــكــيــة اأنـــه بــالإ�ــســافــة اإىل 
ــنــاقــالت الإيــرانــيــة اخلــمــ�ــس الــتــي تنقل  ال
هناك  كانت  فنزويال،  اإىل  الإيــراين  الوقود 

ناقلتان غري اإيرانيتني تتحركان يف الجتاه 
بفر�س  الأمريكي  التهديد  بعد  لكن  نف�سه، 
نحو  التحرك  عن  توقفتا  عليهما،  عقوبات 
اإجــــراءات  اأن   فــنــزويــال، يف مــوؤ�ــســر عــلــى 
ــرة حمــــــاولت طــهــران  ــنــطــن ملــحــا�ــس وا�ــس
الأخـــــرية لــاللــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات عرب 

التعاون مع فنزويال بداأت توؤتي اأكلها.
النظام  قــمــع  حــمــالت  تــوا�ــســل  �ــســيــاق  ويف 
الإيراين يف الداخل، اعتقلت �سلطات املاليل 
�سو�سرت،  مدينة  يف  اأطفال  بينهم  الع�سرات 
ح�سبما ذكرت و�سائل اإعالم ومراكز حقوقية، 
اأم�س )ال�سبت(، موؤكدة اأنه مت اعتقال هوؤلء 
الأ�ــســخــا�ــس مــن قــبــل مــكــتــب ا�ــســتــخــبــارات 
�سو�سرت، م�سرية اإىل اأ�سماء ثمانية معتقلني، 
هم: "حكيم كعبي، علي بدوي، حممد بدوي، 
رحيمة  عامر  طــريف،  اأيـــوب  زغيبي،  حميد 

مبينة  عقيلي"،  وم�سطفى  عقيلي،  حميد   ،
ومثله  عاما،   15 العمر  من  يبلغ  الأخــري  اأن 

اآخرين حتت �سن الـ18 عاما.
حملية  اأخــرى  تقارير  اأ�سارت  جهتها،  ومن 
اأن قوات الأمن اعتقلت نحو 30 �سخ�سا يف 
اأندي�سه،  بلدات  على  �سنته  �سباحي  هجوم 
�سو�سرت،  يف  فرهنك،  وحــي  الــهــدى،  وعلم 
وتــ�ــســبــب اعــتــقــال هــــوؤلء الأ�ــســخــا�ــس يف 
من  الكثري  خلق  اليوم  من  الأوىل  ال�ساعات 
اأ�سرهم و�سكان هذه الأحياء. "الرعب" بني 
ــبــاب حملة  اأ�ــس ــــن  الأم �ــســلــطــات  تــعــلــن  ومل 
العتقالت اأو املكان الذي مت نقلهم اإليه، لكن 
ذلك اأمر معتاد ومتكرر، باعتبار اأن العتقال 
لأجهزة  ممنهج  �سلوك  الق�سري  والإخــفــاء 
الأمن الإيرانية على مدار اأكرث من 40 عاما، 
منذ ا�ستيالء املاليل على ال�سلطة يف اإيران.

قبرص تسلم أمريكا متورطا بجرائم مخدرات

اللبنانيون يتظاهرون لسحب 
سالح "حزب اهلل"

البالد – ر�سا �سالمة
اللبناين  ال�سعبي  احلراك  اأجواء  بريوت  ا�ستعادت 
لف�ساد  رف�سا  املا�سي  اأكتوبر   17 يف  انطلق  الــذي 
الطبقة ال�سيا�سية وهيمنة "حزب الله"، ذراع اإيران 
ع�سرات  توافد  اإذ  الدولة،  مفا�سل  على  لبنان،  يف 
"ق�سر  مــركــز  اإىل  )الــ�ــســبــت(،  اأمــ�ــس  املتظاهرين، 
العدل" يف العا�سمة بريوت �سمن وقفة احتجاجية 
بيد  وح�سره  الله"  "حزب  �سالح  ب�سحب  تطالب 

الدولة.
لل�سالح  "ل  عليها  كتب  املتظاهرون لفتات  ورفع 
و�سط  الدولة"،  داخــل  والــدويــلــة  ال�سرعي  غــري 
اأمنية م�سددة من اجلي�س وقوى الأمن  اإجراءات 
الأمن  عنا�سر  و�سعت  فيما  اللبنانيني،  الداخلي 
بني  للف�سل  الطريق  و�سط  يف  حديدية  حواجز 
الــقــرار  تطبيق  �ــســعــار  رفــعــوا  الــذيــن  املحتجني 
وجــود  عـــدم  عــلــى  ين�س  ـــذي  ال  ،1959 الأممــــي 
ميلي�سيات م�سلحة على الأرا�سي اللبنانية ويدعو 
الدولة  موؤ�س�سات  بيد  وح�سره  �سالحها  ل�سحب 
القوى  قبل  منا�سرون  تــدافــع  بينما  الر�سمية، 
اأو اعتداءات،  اأي ا�ستباكات  الأمنية ملنع ح�سول 

كما ح�سل يف ال�سابق.
موجة  اإىل  اأم�س،  العدل"،  "ق�سر  تظاهرة  وتوؤ�سر 
"اأكتوبر"،  امتدادا حلراك  جديدة من الحتجاجات 
والراف�س  احلاكمة،  ال�سلطة  بتنحي  طالب  الــذي 

ل�سيا�سات حكومة "حزب الله".
لـ"حزب  الإجــرامــيــة  املمار�سات  ف�سح  �سياق  ويف 
غ�سل  اأن�سطة  ومنها  لبنان،  خارج  وعنا�سره  الله" 

الأموال وتهريب املخدرات، �سادقت املحكمة العليا 
يف قرب�س على اأمر بت�سليم رجل ُي�ستبه باأنه ع�سو 
يف "حزب الله" اإىل الوليات املتحدة، حيث �سيمُثل 
اأمــوال متح�سلة من  غ�سل  ق�سّية  املحكمة يف  اأمــام 

تهريب املخدرات.
اأعــوام على فتح ق�سيته يف ولية فلوريدا  وبعد 4 
الأمريكية،  قررت املحكمة العليا يف قرب�س ت�سليم 
اإىل ال�سلطات  امل�ستبه به املعروف فقط با�سم دياب 
الأمريكية ل�ستكمال اإجراءات حماكمته هناك، فيما 
اأن  اإىل  الر�سمية  القرب�سية  الأنباء  وكالة  اأ�سارت 
املحكمة العليا رف�ست طلب ا�ستئناف قرار ق�سائي 
بت�سليم  يق�سي  املا�سي  �سبتمرب  يف  �ــســَدَر  �سابق 
رهن  يبقى  بـــاأن  واأمـــرت  اأمــريــكــا،  اإىل  بــه  امل�ستبه 

الحتجاز اإىل حني ت�سليمه.
فلوريدا  ــة  ولي �سلطات  مــن  مطلوب  بــه  وامل�ستبه 
الأمريكية ب�سبب �سبهات بعمليات غ�سل اأموال تعود 
اإىل اأكتوبر 2016، وتفيد وثائق طلب الت�سليم باأن 
الرجل يواجه تهما عدة تتعلق بغ�سل اأموال والتاآمر 
امل�ستبه  اإن  املحكمة  وقــالــت  اأمــــوال،  غ�سل  بــهــدف 
"حزب الله" اللبناين الذي  به - ب�سفته ع�سوا يف 
تعتربه الوليات املتحدة ودول عديدة حول العامل 
اأفـــراد يف عــام 2014  تــاآمــَر مــع  اإرهــابــيــة -  منّظمة 

لغ�سل اأموال م�سدرها تهريب خمدرات.
ي�سار اإىل اأن با�سم دياب اعتقل يف مار�س 2019 يف 
مطار لرنكا بقرب�س، لدى و�سوله من لبنان، واألقت 
ال�سرطة القب�س عليه بعد اكت�سافها اأن هناك مذكرة 

اعتقال اأمريكية بحقه.

حممد ربيعحممود اأبوحو�س
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مساجد جدة تستقبل المصلين باالشتراطات الصحية
جدة - عبدالهادي املالكي 

تــ�ــســتــقــبــل مــ�ــســاجــد جــــدة املــ�ــســلــن، 
اأعدتها  الــتــي  الــيــوم وفــق ال�ــســراطــات 
والــدعــوة  الإ�ــســامــيــة  ــ�ــســوؤون  ال وزارة 
والإر�ساد بعد قرار ال�سماح بالتجول من 
الثامنة  وحتى  �سباحًا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
جدة  حمافظة  اأمــانــة  قامت  فيما  م�ساء، 
وامل�ساجد  اجلوامع  على  فرقها  بتوزيع 
مداخلها  وغــ�ــســل  لتعقيم  املــحــافــظــة  يف 

وخمارجها والأر�سفة املحيطة بها. 
من جهة اأخرى اأو�سح املهند�س حممد 
اإنه  امل�سرف على جوامع بن لدن  بازبري 
بخ�سو�س  الــوزارة  تعليمات  على  وبناء 
فقد  امل�ساجد  يف  لل�ساة  امل�سلن  عــودة 
مت تطبيق الحرازات ال�سحية يف جامع 

بن لدن بحي اجلامعة بو�سع عامات للتباعد 
وتعقيم  وجتهيز  ال�سفوف  وبن  امل�سلن  بن 
الــداخــل  مــن  مــرافــقــه  جميع  وتعقيم  اجلــامــع 

واخلـــــارج ورفــــع جــمــيــع املــ�ــســاحــف واإغــــاق 
املهمات يف جميع  املياه وتوزيع �سال  دورة 

اأرجائه وو�سع لوحة كبرية يف واجهة املدخل 
من  ورد  ما  الإر�ــســادات ح�سب  مل�سقات  عليها 

الوزارة. 
وتــ�ــســمــل الإجـــــــراءات اأيــ�ــســًا اإغـــاق 
املكيفات وقت اأداء ال�ساة وت�سغيلها بعد 
و�ستكون  ال�سبابيك  جميع  وفتح  انتهائها 
ا�ستقبال  بالكامل وعدم  مفتوحة  الأبــواب 

اجلنائز.
بــالــفــيــحــاء  احلــــمــــودي  جـــامـــع  ويف 
ال�ستعدادات  كافة  عليه  امل�سرفون  اأنهى 
امل�ساحف،  اأدراج  اإغـــاق  اإىل  بالإ�سافة 
ورفع الكرا�سي وحتديد الأ�سخا�س الذين 
الذين  احلــي  �سكان  مــن  اإليها  يحتاجون 
يـــداومـــون عــلــى الــ�ــســاة بــا�ــســتــمــرار يف 
ي�ستخدمها  ول  با�سمائهم  لتكون  اجلامع 
الأحذية يف  على و�سع  والت�سديد  غريهم 
الأدراج املخ�س�سة لها والتي يتم تعقيمها 

قبل ال�ستخدام وبعده وقت كل فر�س.

تنظيف وتعقيم مسجد سيد الشهداء
تجهيز الحرم النبوي والمنطقة المركزية 

الستقبال المصلين
املدينة املنورة - حممد قا�سم

اأمانة منطقة املدينة املنورة تنظيم ال�سوارع العامة  با�سرت 
تنفيذًا  امل�سلن  ل�ستقبال  ال�سريف  النبوي  للحرم  واملــجــاورة 
الفرو�س  باإقامة �ساة اجلمعة واجلماعة جلميع  ال�سماح  لقرار 
مع  املكرمة،  مكة  مدينة  يف  امل�ساجد  عدا  ما  اململكة،  م�ساجد  يف 
وا�ستمرار  الوقائية  والتدابري  الحرازية  بالإجراءات  اللتزام 
اإقـــامـــة �ــســاة اجلــمــعــة واجلــمــاعــة يف املــ�ــســجــد احلــــرام وفــق 
الإجراءات ال�سحية والحرازية املعمول بها حالًيا، وذلك ابتداء 
املوافق  �سوال 1441هـــ  ال�سبت 28  يوم  نهاية  اليوم وحتى  من 

20 يونيو 2020م.
وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وكانت 
النبوي قد عملت على تطبيق اأعلى املعايري الحرازية والوقائية 
اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ال�سريفن،  احلرمن  خلدمة 

املعنية والأمنية.
من جهة اأخرى مت تعقيم وجتهيز م�سجد �سيد ال�سهداء حمزة 
من  اعتبارًا  امل�سلن  ل�ستقبال  عنه،  الله  ر�سي  املطلب،  عبد  بن 
الإجــراءات  ب�سبب  �سهرين  لنحو  غيابهم  بعد  الأحــد،  اليوم  بعد 

الحرازية والوقائية �سد اجلائحة.

استمرار عمليات النظافة والتعقيم 
وفق أعلى معايير الجودة

الريا�ض- البالد
والــدعــوة  الإ�سامية  الــ�ــســوؤون  وزارة  اأكملت 
والإر�ساد كافة التجهيزات لفتتاح اأكرث من 90 األف 
تنفيذًا  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  وجامع  م�سجد 
 ، اليوم  امل�ساجد  بفتح جميع  الكرمي  ال�سامي  لاأمر 
ما عدا الواقعة مبدينة مكة املكرمة، وفق الإجراءات 
الحرازية والتعليمات التي اأقرتها الوزارة موؤخرًا 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات الخت�سا�س ملنع تف�سي 

فريو�س كورونا.
ال�سيانة  فرق  اأن  بيان  يف  الــوزارة  واأو�سحت 
وجوامع  م�ساجد  مبختلف  والتعقيم  والت�سغيل 
لفتح  ــعــدادات  ــت ال�ــس كــافــة  ــهــت  اأن اململكة  مــنــاطــق 
وو�سع  و�سيانتها  ونظافتها  تعقيمها  بعد  امل�ساجد 
الحرازية  بالإجراءات  لاأخذ  التعليمية  اللوحات 
ال�سحة  وزارة  من  ال�سادرة  القرارات  توافق  التي 

ملنع انت�سار فريو�س كورونا.
كما اأعدت الوزارة خطة اإعامية توعوية توا�سل 
تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات وال�سحف 
الرقمية  من�ساتها  وعــر  والإلــكــرونــيــة  الــورقــيــة 
ودعــاة  علماء  ومب�ساركة  الإلــكــرونــيــة  وبوابتها 
لن�سر  اململكة  مبناطق  واجلــوامــع  امل�ساجد  واأئمة 
عاملية  بلغات  الحــرازيــة  والإجـــراءات  التعليمات 
اأئمة وموؤذين امل�ساجد وامل�سلن لالتزام بها  حلث 
ل�سامتهم، ومنها الو�سوء يف املنزل وغ�سل اليدين 
جيدا وا�ستعمال املعقمات قبل احل�سور اإىل امل�سجد 

وبــعــده، وحــث كــبــار ال�سن واأ�ــســحــاب الأمــرا�ــس 
اأن تكون �ساتهم يف املنازل، والقراءة من  املزمنة 
امل�سحف الإلكروين باجلوال اأو اإح�سار امل�سحف 
تركها  وعدم  اخلا�سة  ال�سجادة  واإح�سار  اخلا�س، 
بعد ال�ساة، واإبقاء م�سافة ل تقل عن مرين بن كل 
م�سٍل واآخر، وعدم ا�سطحاب الأطفال الأقل من 15 
عامًا، ولب�س الكمامة القما�سية، وجتنب امل�سافحة، 
وعدم التزاحم عند دخول امل�ساجد اأو اخلروج منها.
واأنـــهـــت الــــــوزارة طــبــاعــة ربـــع مــلــيــون لوحة 
بتوزيعها  بداأت  عاملية  بلغات  الإر�سادية  للتعليمات 
لدى  الــوعــي  لن�سر  اململكة  وجــوامــع  م�ساجد  يف 
بـــالإجـــراءات  الأخـــذ  بــ�ــســرورة  امل�ساجد  مــرتــادي 

الحرازية لتوقي فريو�س كورونا.
كــافــة اجلــمــعــيــات ومكاتب  الـــــوزارة  ووجــهــت 
والتي  اجلاليات  بدعوة  املعنية  والإر�ــســاد  الدعوة 
مل�ساعفة  تــعــاونــيــًا  مكتبًا   420 على  عــددهــا  يــزيــد 
لغاتهم  اختاف  على  اجلاليات  توعية  يف  جهدها 
عر املن�سات الإلكرونية والرو�سورات التوعوية 
عن  لديهم  الوعي  لن�سر  التعليمية  الفيديو  ومقاطع 

الذهاب للم�ساجد.
ـــــوزارة كــافــة فــروعــهــا مبناطق  كــمــا وجــهــت ال
اململكة بتكثيف اجلولت الرقابية مب�ساركة مديري 
للوقوف  مــراقــب  اآلف  اأربــعــة  مــن  الــفــروع واأكـــرث 
الإجراءات  تطبيق  ومدى  امل�ساجد  احتياجات  على 

املخالفن  عــن  يومية  بتقارير  ــرفــع  وال الــوقــائــيــة 
على  حاليًا  الـــوزارة  تعمل  كما  ـــوزارة،  ال لــقــرارات 
باملناطق  املــراقــبــن  كــافــة  تعين  اإجـــــراءات  اإنــهــاء 
فرع  اأن  حيث  م�سبقًا  عنها  اأعــلــن  الــتــي  للوظائف 
اإجــراءات تعين 600 مراقب  باإنهاء  الريا�س �سرع 

م�ساجد منهم 100 من العن�سر الن�سائي.
م�ستمرة  اأنها  اإىل  بيانها  يف  الــوزارة  واأ�سارت 
يف عمليات النظافة والتعقيم عر ال�سركات الوطنية 
امل�سمولة  واجلــوامــع  امل�ساجد  جميع  يف  الــرائــدة 
بالعقود وغري امل�سمولة وفق اأعلى معايري اجلودة.

ودعــــت الــــــوزارة املــواطــنــن واملــقــيــمــن اإىل 
ـــة والــتــعــاون مع  الأخــــذ بــــالإجــــراءات الحـــرازي
الق�سور  جوانب  عن  والإبــاغ  ل�سامتهم  ــوزارة  ال
اأو  املــقــرحــات  تــقــدمي  اأو  املــقــدمــة  اخلـــدمـــات  يف 
ال�ستف�سارات عر الت�سال مبركز الت�سال املوحد 
التوا�سل  من  مزيد  على حتقيق  يعمل  الذي   1933

مع املواطنن لتقدمي اأف�سل اخلدمات لبيوت الله.
ال�سكر  بــيــانــهــا  خــتــام  يف  الـــــــوزارة  وقـــدمـــت 
والتقدير للقيادة الر�سيدة على الدعم املتوا�سل التي 
جتده يف جميع اأعمالها خلدمة بيوت الله والدعوة 
اإىل الله وفق منهج يقوم على الو�سطية والعتدال، 
كما �سكرت جميع اجلهات احلكومية والأهلية التي 
وتهيئة  ال�ستعدادات  هذه  اإكمال  يف  معها  اأ�سهمت 
والطماأنينة  للخ�سوع  مهياأً  مكانًا  لتكون  امل�ساجد 

وللمحافظة على �سامة امل�سلن.

كبار العلماء: من يخشى على نفسه الضرر فليصل في بيته
الريا�ض- البالد

عن  �سدر  ما  مبراعاة  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  الأمانة  اأو�ست 
هيئة كبار العلماء يف قرارها رقم "246" بخ�سو�س من يخ�سى على 
نف�سه ال�سرر اأو يخ�سى اأن ي�سر غريه ب�سبب �سعف مناعته لكر �سن 

اأو ملر�س مزمن يف ظل ما ي�سهده العامل من جائحة كورونا باأن ي�سلي 
حيث  بيته،  يف  ظهرا  اجلمعة  وي�سلي  بيته  يف  اخلم�س  ال�سلوات 
�سرار(  ول  �سرر  ل   ( وال�سام:  ال�ساة  عليه  بقوله  الهيئة  ا�ستدلت 

اأخرجه ابن ماجه.

وبينت الأمانة يف قرارها الآخر رقم "247" اأن من ف�سل الله تعاىل 
اأن من منعه العذر عن �سهود �ساة اجلمعة واجلماعة يف امل�سجد فاإن 
اأجره تام لعموم قوله �سلى الله عليه و�سلم:) اإذا مر�س العبد اأو �سافر 

كتب له مثل ما كان يعمل مقيما �سحيحا( اأخرجه البخاري.

املخت�سة  اجلهات  ت�سدره  مبا  التام  بالتقيد  اجلميع  واأو�ست 
من الإجراءات الوقائية والحرازية والتعاون معها يف ذلك امتثال 
لقوله تعاىل:) وتعاونوا على الر والتقوى ول تعاونوا على الإثم 

والعدوان(.

نشر التعليمات واإلجراءات االحترازية بلغات عالمية

تهيئة 90 ألف مسجد وجامع الستقبال المصلين اليوم
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جدة- البالدالرياضة
يواجه  بورو�سيا دورمتوند م�ست�سيفه فريق بادربورن 
مباريات  �سمن  الأحـــد  الــيــوم  م�ساء  مهمة  مــبــاراة  يف 
بعد هزميته   ، الأملــاين  ــدوري  ال اجلولة 29 من دوري 
يف املباراة ال�سابقة اأمام البايرن املت�سدر بنتيجة 1-0. 
و�سيحاول يف هذه املباراة تعوي�ض اإخفاقه الأخري من 
اأجل ك�سب النقاط الثالث خارج قواعده. وب�سكٍل عام، 

2 و خ�سر  مباراتني، وتعادل يف   2 بــادربــورن يف  فاز 
نادي  اأما  اأر�سه.  على  اأ�سل 14 مواجهة  من  10 مرات 
بورو�سيا دورمتوند فقد فاز فى 7 مباريات، تعادل يف 3 
و خ�سر 4 من اأ�سل 14 مباراة خارج ملعبه ، وهذا يعني 
قواعده.  عن  بعيدًا  النقاط  ك�سب  على  معتاد  فريق  اأنه 
نوفمرب  �سهر  اإىل  الفريقني  بني  مواجهة  اآخــر  وتعود 

2019حيث انتهت بنتيجة 3-3.

دورتموند يسعى للحاق 
بالبايرن  أمام بادربورن

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

مبارش : ٠١٢٦٧١٦٢٤١ - ٠١٢٢٧٥٠٠١٢

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة  

 ad@albiladdaily.com

fardia@albiladdaily.com

الريا�س- فايز الأ�سمري 
لكرة  الآ�سيوي  لالحتاد  الر�سمي  املوقع  اأعــاد 
الــقــدم ذكــريــات جيل الــهــالل يف الــفــرة مــا بني 
اأف�سل  باأحد  اإيــاه  وا�سفًا   ،2002 حتى   1998
اختيار  وجــاء  تاريخها.  مــر  على  الــقــارة  فــرق 
الآ�سيوي لن�سختي الهالل عامي 1998 و2002 
املحلية  الــبــطــولت  مــن  كبري  بــعــدد  فـــوزه  بعد 
الفرة  تلك  خــالل  الهالل  جنح  فقد  والــقــاريــة. 
يف حتــقــيــق لــقــب بــطــولــة الأنـــديـــة الآ�ــســيــويــة 

الأنــديــة  بطولة  يف  ولقبني  ــــدوري،  ال اأبــطــال 
كاأ�ض  يف  ولقبني  الــكــاأ�ــض،  اأبــطــال  الآ�ــســيــويــة 
ال�سوبر الآ�سيوية، اإىل جانب لقبني يف الدوري 
ال�سعودي، ولقب بكاأ�ض ويل العهد، وكانت تلك 
رغم  ولكن  الــهــالل،  لــنــادي  ذهبية  حقبة  نهاية 
فوزه بالعديد من الألقاب املحلية، اإل اأنه انتظر 
حتى 2019 من اأجل العودة اإىل من�سة التتويج 
بعدما  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  لقب  عرب  الآ�سيوية 
كان خ�سر النهائي مرتني عامي 2014 و2017.

 اآلسيوي يختار الهالل األفضل
 بالقارة في نسختي -1998 2002
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"الرياضة 
بالعيد.. تأتينا 
بالعطر والورد"

د.عدنان املهنا

)يف زحام ال�شم�س.!(

"يرفل  الريا�سيني  اأ�سراب  و�سط  حتى 
العيد"؛ كونه نب�سًا من نب�سات لياقتهم 
ـــُه َولـــــٌه عــمــيــق بــاجلــمــال  ولــبــاقــتــهــم ، ل
والــنــ�ــســوة واحلـــبـــور.. فــدرامــيــة عامله 
و"الأخالق  الــنــفــ�ــس  بــحــديــث  زاخـــــرة 

الريا�سية" ..!
ــد.. وبـــاأفـــق الــريــا�ــســة وفكر  ــعــي فــفــي ال
�سهوة  الــبــديــع  الــعــاطــفــي  الــريــا�ــســيــني 
من  ت�ستن�سخ  البوح  و�سّبابة  الزيزفون 
و�سورًا  التع�سب  لنبذ  وجوهًا  الــراءة 
للحب تركن خل�سة اإىل يد القمر و�سهوب 

املهج..!!
)10-1(

العيد.. •• اأيها 
الربيع  لقيا   .. اأيــ�ــســًا  الــريــا�ــســة  تــلــقــاك 

اجلميل..وحني تراك..
توقن باأن مدى التوا�سج البعيد فيما بني 

الريا�سيني تقل�س يف طْرِفك وروؤاك..!!
)10-2(

العيد.. •• اأيها 
حتى الريا�سة تاأتيك بالعطر..

بالذكريات.. باأرجوحة الورد.. والزهر
وجتوز اإليك دروب احلنني..

)10-3(
العيد... •• اأيها 

بـــك �سعاع  اأُملـــلـــم  )كـــاإعـــالمـــي ريــا�ــســي( 
ال�سم�س..

اأروي بك الظماأ..
)10-4(

العيد.. •• اأيها 
لقيتك كالبدر بني النجوم

وقد كان )يكفي من البدر امل�سيء �سناه(..
فكنت حينها �سم�سا اأحكمت علي م�ستقري 
اإلــيــه  واأُوؤي  ــه  ــي اإل اآوي  الـــذي  ومــكــاين 
وطيوري  مهجتي  و�سهوب  ــراحــي..،  اأف

الولهي بح�سرة اأيامي..
)10-5(

الــوطــن  اإجنـــــازات  يف  الــعــيــد  اأيــهــا   ••
بالريا�سة

كنت �سمو�سًا ل �سم�سًا
البعيد  الأفــق  يف   .. البطولت  واإع�سار 

ير�سدها.!
)10-6(

العيد •• اأيها 
الله  بعون  بــذور وجـــودي  تنرث  تــزال  ل 

على كل اأر�سي
لتنمو)وجداين( يف احلال �سو�سنة

ولل�سماء لون الرثيا..
)قزحية  لل�سبية  اأفــراحــًا  الع�سق  فيمطر 

الق�سمات(.
)10-7(

•• اأيها العيد..يف مناف�ساتنا ومنا�سباتنا
اأنت يف عيوننا..

نر�سمك ب�سرورنا.. واأنت قريب منا..
اأما اأر�سك.. فعذراء

عــــذراء الــقــ�ــســيــدة املــخــزونــة هــربــا اإىل 
القلوب

)10-8(
العيد.. •• اأيها 

اأيا �سهقة من اأقبية الوم�س
اأنت اآهات ل يدركها الهم�س

اآهات فى اأنف�سنا.. متتد اأفقا!!
)10-9(

العيد.. ••اأيها 
اأنت مع "الريا�سي احل�سيف" لهفة نبل.. 

تّنبذ �سوى لثم الورود
فتهمُّ بي.. ي�سق وم�سك ال�سغاف..

فتنزع ثمرتك النجوى
ويفطر غ�سنك.. ورقات

)10-10(
العيد.. •• اأيها 

اأيا ع�سفورة نب�س حتت املطر..
اإ�سراقك

ما بني ال�سبح والغ�سق
و�سياح الديكة )اغرودة(

تهل بالدمع..
بالعبري

فتجني اأحلى ما فيك
وتركن خل�سة اإىل يد القمر

.. رمبا �سهوة )ال�سوؤالت( يف الزيزفون
غرقت

يف زفرات العطر..
وم�سافة الريح

اأما نحن )الريا�سيني( يف هذا العيد فعلى 
! �سعادتنا ُنَكررِّ

ونن�سُج اأنا�سيَد الفرح
على �سدر قو�س قزح.

تأكيدا لما نشرته "            " قبل شهرين..

الشباب يصارع الهالل على الحارس
أرالوسكيس الليتواني 

اإن  الــلــيــتــوانــيــة:   "delfi" �ــســحــيــفــة  وقـــالـــت 
احلايل  ال�سيف  تعاقده  ينتهي  الــذي  "احلار�س 
الهالل  قبل  من  اهتمام  حمل  الــرومــاين  ناديه  مع 
كلوج  "م�سوؤويل  اإن  واأ�ـــســـافـــت:  وال�سباب". 
�سيجل�سون مع احلار�س لأجل ال�ستجابة لطلباته 

للبقاء مع الفريق يف الفرتة املقبلة".
و�سبق للحار�س اأرلو�سكي�س "32" عامًا اأن لعب 

الرو�سي، و�ستيوا بوخار�ست  لأندية روبن كازان 
واإ�سبانيول  الإجنــلــيــزي،  وواتــفــورد  الــرومــاين، 
الإ�سباين وكلوج الروماين. يذكر اأن الهالل ي�سعى 
مركز  لتعزيز  خرة  ذي  مرمى  حار�س  مع  للتعاقد 
املعيوف،  عبدالله  الـــدويل  وجــود  رغــم  احلرا�سة 
ال�سباب  فريق  اأمــا  لفــتــة،  م�ستويات  يقدم  الــذي 
فينتهي عقد حار�سه التون�سي فاروق بن م�سطفى، 

وي�سعى هو الآخر لإيجاد بديل يتمتع بالكفاءة. 
عددها  يف  اأكــدت  " البالد" قد  �سحيفة  وكانت 
نادي  اأن  املا�سي،  مار�س  من   31 يف  ال�سادر 
ال�سباب ي�سعى للتعاقد مع احلار�س الليتواين 
حلماية عرين الليث خلفا للتون�سي فاروق بن 
البلطان  خالد  اإدارة  ترغب  ل  الذي  م�سطفي، 

يف جتديد التعاقد معه. 

الدوري السعودي الرابع عالميا واألول آسيويا في عدم االستقرار الفني

النصر والليث أكثر األندية تغييرا للمدربين
جدة – هالل �سلمان

احتل الدوري ال�سعودي لكرة القدم املركز الرابع عاملًيا، 
تغيرًيا  الأكرث  الــدوري  بطولت  قائمة  يف  اآ�سيوًيا  والأول 
الذي  القدم  لكرة  الدويل  املر�سد  اأ�سدرها  التي  للمدربني، 

يتخذ من مدينة نيو�ساتيل ال�سوي�سرية مقًرا له.
على  متقدًما  الأول  املركز  يف  البوليفي  الـــدوري  وجــاء 
الدوريني التون�سي واجلزائري، ثم الدوري ال�سعودي يف 

درا�سة اأجريت على تغيري املدربني يف اآخر 5 موا�سم.
ويعد الدوري يف بوليفيا الأول يف اإقالة املدربني؛ حيث 
مقابل  موا�سم،   5 اآخر  فريق خالل  لكل  مدرب  تواجد 9.1 
التون�سي، و7.9 مدرب  الدوري  لكل فريق يف  8.3 مدرب 
يف الدوري اجلزائري، و7.2 مدرب لكل فريق يف الدوري 

ال�سعودي خالل املوا�سم الـ 5 الأخرية.
فجاء  للمدربني،  تغيرًيا  الأقــل  الــدوريــات  قائمة  يف  اأمــا 
الــدوري يف كل من  اأول بالت�ساوي مع  الــدوري ال�سويدي 
اأيرلندا ال�سمالية واآي�سلندا والوليات املتحدة مبعدل 2.6 

مدرب لكل فريق يف اآخر 5 موا�سم.
اأن املدربني   )CIES( اأجراها التي  الدرا�سة  واأو�سحت 
من  اإقالتهم  تتم  اأن  قبل  مــبــاراة   40 يبلغ  مــعــدًل  ميلكون 

من�سبهم.
ويف قائمة الفرق الأكرث تغيرًيا للمدربني، حل فريق ريال 
على  تعاقب  اأن  بعد  الأول  املركز  يف  البوليفي  بوتو�سي 
كو�سكو  فريق  يليه  موا�سم،   5 اآخــر  يف  مدربا   20 تدريبه 

البريويف بـ 16 مدربا.
ويف قائمة الأندية الأكرث تغيرًيا للمدربني يف قارة اآ�سيا 
يف  ن�سفها  الأوائــل،   10 الـ  قائمة  �سعودية  اأندية   6 دخلت 
الن�سر  احتل  حيث  املوؤخرة،  يف  الثاين  والن�سف  املقدمة 

املركز الأول بعد اأن تعاقب عليه 11 مدرًبا خالل ال�سنوات الـ 
5 الأخرية، مت�ساوًيا مع جاره ال�سباب، فيما جاء الهالل ثالًثا 

بعد اأن مّر عليه 10 مدربني خالل الفرتة ذاتها.
 9 عليه  تعاقب  اأن  بعد  الثامن  املركز  يف  الفي�سلي  وحل 

مدربني يف اآخر 5 موا�سم، ثم الأهلي والرائد يف املركزين 
التا�سع والعا�سر بـ 8 مدربني. وبعد ذلك ياأتي فريق الحتاد 

)7 مدربني(، ثم التعاون )5(، فالفتح )4 مدربني(.

جدة- البالد
ك�سفت امليديا الليتوانية عن اهتمام ناديي الهالل وال�سباب ب�سم 
جيدريو�س  الليتواين  احلار�س  الروماين،  كلوج  مرمى  حار�س 
بطولة  يف  حار�س  كاأف�سل  اختياره  �سبق  الــذي  اأرلو�سكي�س، 

الدوري الروماين. 

"الرياضة" تختتم  مبادرة "السباق المنزلي"

الكشف عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا

الريا�س- البالد
ـــــمـــــت مـــــــبـــــــادرة  ـــــت اخـــــت
التي  املنزيل"،  "ال�سباق 
الــريــا�ــســة  وزارة  اأطــلــقــتــهــا 
بــدعــم ومــتــابــعــة مــن الأمـــري 
عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
ـــــر الـــريـــا�ـــســـة، والــتــي  وزي
يومًا   18 مــدى  على  اأقيمت 
 10،000 من  اأكرث  مب�ساركة 
ــلــف  ـــق مــــــن خمــت ـــاب ـــس ـــ� ـــت م

اجلن�سيات والأعمـار.
وتــــهــــدف هـــــذه املــــبــــادرة 
الــوعــي  مــ�ــســتــوى  رفـــع  اإىل 

الــ�ــســحــي وتــرفــيــه املــجــتــمــع 
ب�سكل اآمن، وحثهم على ممار�سة الريا�سة مبا 
�سببتها  التي  الراهنة  الأو�ساع  مع  يتنا�سب 

جائحة كورونا.
و�سهدت املبادرة التي تعد اأول �سباق منزيل 
بني  كبريا  تفاعاًل  اململكة  م�ستوى  على  يقام 

املت�سابقني واأفراد املجتمع، اإذ �سملت املبادرة 
"ت�سعة �سباقات" مبختلف امل�سافات، بدءًا من 
املاراثون  �سباق  اإىل  و�سوًل  كم"   1" �سباق 
الــتــوايل، حيث  يــومــًا على  لـــ 13  امتد  الــذي 
لتكون  ال�سباقات  تنويع  اإىل  الــوزارة  عمدت 
اختالف  مــع  الأعــمــار  لكافة  متاحة  الفر�سة 

مــعــدل الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة مـــا بـــني املــبــتــدئــني 
واملحرتفني، وذلك مب�ساركة مئات املت�سابقني 

من كافة قارات العامل.
الــفــائــزيــن  املــتــ�ــســابــقــني  اأن  اإىل  يــ�ــســار 
من  عدد  على  ح�سلوا  قد  الأوىل  باملراكز 

اجلوائز القيمة.

جدة- البالد
ــقــدم عن  ال لــكــرة  الإيـــطـــايل  ك�سف الحتــــاد 
النهائي  ن�سف  الــدور  اإيــاب  مباراتي  مواعيد 
ب�سبب  توقفها  بعد  اإيطاليا،  كاأ�س  بطولة  من 
بعدما  ــك  ذل يــاأتــي  ــا.  كــورون فــريو�ــس  جائحة 
ا�ستئناف  عن  الإيطالية،  الدوري  رابطة  اأعلن 

الكالت�سيو يوم 20 يونيو املقبل بعد احل�سول 
الإيطالية.  الأخ�سر من احلكومة  ال�سوء  على 
للقاءي  يونيو  و13   12 يــومــي  حتــديــد  ومت 
تقام  اأن  على  للبطولة  النهائي  ن�سف  دور 
املباراة النهائية يوم 17 يوليو القادم. ويلتقي 
ن�سف  اإيــاب  مباراة  يف  ميالن  مع  يوفنتو�س 

يلتقي  بينما  يونيو   12 يــوم  الــكــاأ�ــس  نهائي 
اإنـــرت مــيــالن يــوم 13 مــن ال�سهر  نــابــويل مــع 
مع  اأر�سه  على  تعادل  ميالن  اأن  يذكر  نف�سه. 
الــذهــاب،  مــبــاراة  يف  ملثله  بــهــدف  يوفنتو�س 
بهدف  ميالن  اإنــرت  على  نــابــويل  تفوق  بينما 

نظيف مبلعب جوزيبي مياتزا.

أندية خليجية تتحرك لخطف 
"بلهندة" من الهالل

جدة- البالد
اأكدت �سحيفة Milliyet الرتكية، اأن اإدارة نادي جلطة �سراي قررت 
عر�س الدويل املغربي يو�سف بلهندة للبيع مقابل 5 ماليني يورو، بعد 
 10 الالعب  بيع  قيمة  كانت  حيث  الن�سف،  اإىل  ال�سوقية  قيمته  تقليل 

ماليني يورو قبل جائحة كورونا
 5 مببلغ  عر�سا  قدمت  الهالل  نــادي  اإدارة  اأن  اأكــدت  قد  اأنباء  وكانت 
ماليني يورو من اأجل الفوز بخدمات الالعب املغربي، لي�سبح العر�س 
الأغلى والأكرث جدية ل�سم الالعب، بعد مناف�سة مع غرميه الن�سر. يف 
القطرية،  الأندية  اثنني من  اأن  اإيليك،  الالعبني فاحت  املقابل، ذكر وكيل 
اأي�سا بعر�س قيمته 8 ماليني يورو للتعاقد مع بلهندة، واأ�ساف  تقدما 
اإيليك، يف ت�سريحات لـ"راديو�سبور"، "ل اأعلم اإذا ما كانت هناك مقابلة 
مع الهالل، ولكني يف مقابلة مع اأندية خليجية اأخرى؛ من اأجل بلهندة".



بكني  وكاالت
�صينية  ح��ي��وي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ص��رك��ة  ك�����ص��ف��ت   
امل�صتجد  ك���ورون���ا  مل��ر���ض  ل��ق��اح��ه��ا  ب��ن��ج��اح  ثقتها 
يف  حاليًا  �صرعت  اأنها  اإىل  م�صرية  "كوفيد-19"، 

بناء م�صنع بهدف اإنتاج 100 مليون جرعة.
واأّكد العلماء ال�صينيون الذين يعملون على لقاح 
الربيطانية،  نيوز"  "�صكاي  ل�صبكة  لكوفيد-19، 
اللقاح  اأن  املئة" من  "بن�صبة 99 يف  اأنهم متاأكدون 

�صيكون فعااًل.
اجلديد،  كورونا  لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  ودخ��ل 
يف  تعمل  ال��ت��ي   " ال�صركة  بتطويره  ت��ق��وم  ال���ذي 

احليوية،  التكنولوجيا  جمال 
التجارب  من  الثانية  املرحلة 
من  اأكرث  مب�صاركة  ال�صريرية 

1000 متطوع.
يقع  التي  ال�صركة،  وقالت 
�صمال  يف  ال��رئ��ي�����ض  م��ق��ره��ا 
اإنها جتري  كذلك  بكني،  غرب 
الإج���راء  متهيدية  حم��ادث��ات 

اجلزء  وه��ي  اللقاح،  على  الثالثة  املرحلة  جت��ارب 
االأخري من عملية التجارب، يف بريطانيا.

ل�صبكة  باي�صان؛  لوه  ال�صركة   يف  الباحث  واأّك��د 
"�صكاي نيوز"، فاعلية اللقاح، وقال ردًا على �صوؤال 
بفاعلية  اأنه �صيكون ناجحًا  اإذا كان يعتقد  ما  حول 
"نعم، نعم، يجب اأن يكون ناجحًا.. بن�صبة 99 يف 

املئة بالتاأكيد".
وكانت "ال�صركة " قد ن�صرت، يف ال�صهر املا�صي، 
اأن  "�صاين�ض" اأظهرت  االأكادميية  املجلة  يف  نتائج 
من  ال��ق��رود  يحمي  "كورونافاك"  امل�صمى  اللقاح 

االإ�صابة ب�فريو�ض كورونا اجلديد.

القاهرة ـ البالد 
اأم�����ض   ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ح�صن ح�����ص��ن��ي،  ت���ويف 
مفاجئة،   قلبية  اأزم��ة  اإث��ر  عاما   88 ناهز  عمر  عن 

مب�صت�صفى دار الفوؤاد.
 15( القلعة  حي  يف  ح�صني  ح�صن  الفنان  ول��د    

اأكتوبر 1931( الأب مقاول.
العديد  فى  ح�صنى  ح�صن  الكبري  الفنان  و�صارك 
على  املهمة  وال�صينمائية  التليفزيوينة  االأعمال  من 
م�صل�صل  فى  �صارك  حيث  املا�صية،  املوا�صم  م��دار 
"�صلطانة املعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عر�ض 
فى مو�صم دراما رم�صان املنق�صى، ومن قبلها �صارك 
فى م�صل�صل "اأبو جبل" مع م�صطفى �صعبان، والذى 

عر�ض فى مو�صم دراما رم�صان املا�صى.
و�صارك اأي�صا فى مو�صم عيد االأ�صحى ال�صينمائى 
اأحمد  بطولة  م��ن  ماآتة"،  "خيال  بفيلم  امل��ا���ص��ى، 
حلمى، ومنة �صلبى وخالد ال�صاوى وبيومى فوؤاد.

وت���ع���د اأع����م����ال ال���ف���ن���ان ح�����ص��ن ح�����ص��ن��ي م��ث��ل 
احللواين"  و"بوابة  الهجان"  م�صل�صل"راأفت 
م�صري"  و"املواطن  "املغت�صبون"  واأف������ام 
الفرح"  و"�صارق  كاف"  و"ال�صيد  و"القاتلة" 

م�صواره  يف  الفارقة  العامات  من   "56 و"نا�صر 
الفني.

ويبقى ح�صن ح�صني "ق�صا�ض ال�صينما والفيديو 
قائمة  من  تراجع  قد  امل�صرح  كان  واإن  وامل�صرح"، 
اآخر  فكان  ال�صينما،  ان�صغاله يف  ب�صبب  اهتماماته 
ما قدمه هو م�صرحية "ملا بابا ينام"، الذي توقفت 
ويل  ع��اء  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  وف���اة  ب�صبب  عر�صها 
اجلوائز  من  العديد  الراحل  الفنان  ون��ال  الدين. 
ع��ل��ى م���دى م�����ص��واره وك��رم��ه م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة 
ال�صينمائي الدويل يف دورته االأربعني عام 2018.

الريا�ض ـ البالد 
 ج��ذب��ت ل���وح���ات ال��ر���ص��ام وح��ار���ض 
اأنظار  عبداملح�صن  ب��ن  عبدالله  االأم���ن 
املزيد من املتابعني وحمبي الر�صم، بعد 
تفاعل �صمو  وزير الثقافة االأمري بدر بن 
لوحاته،  اإح��دى  مع  فرحان  بن  عبدالله 
وتعهده بتوا�صل م�صوؤويل الوزارة معه 

لا�صتفادة من موهبته.
"عبدالله"  ال��ف��ن��ان  ل��وح��ات  وحظيت 
التي ين�صرها ب�صكل م�صتمر على ح�صابه 
وا���ص��ع��ة  ب��ت��ف��اع��ات  "اإن�صتغرام"  يف 
تعليقات  ع��ن  ف�صًا  االإج��اب��ات،  واآالف 

االإ�صادة والثناء.
الر�صم  يهوى  الذي  عبداملح�صن  وقال 
اإن���ه ا�صتغل  امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة،  م��ن��ذ 
املنزل  يف  وال��ب��ق��اء  التجول  منع  ف��رة 
الأوقات طويلة يف تعزيز موهبة الر�صم 
اللوحات  من  عدد  ر�صم  يف  فاأبدع  لديه، 

هي  نالت  وقد  رم�صان،  �صهر  وبعد  قبل 
االأخرى اإعجاب الكثريين.

وينهل عبدالله من الطبيعة مب�صادرها 
امل��ت��ع��ددة، م��ث��ل ال�����ص��االت وال���ودي���ان 
ا�صتوحى  ك��م��ا  ال��ربي��ة،  واحل��ي��وان��ات 
باملعاين  وتزخر  باجلمال  ت�ّصع  لوحات 
بها  اأ���ص��اد  التي  اللوحة  بينها  امل��ع��ربة، 
ليلة  يف  ر�صمها  حيث  ال��ث��ق��اف��ة،  وزي���ر 

ال�27 من رم�صان.
لوحات  اأن�صاأ  املنزيل،  احلجر  وخال 

االجتماع  اإىل  االإن�صان  ع��ودة  عن  تعرب 
ب��اأ���ص��رت��ه وذوي�����ه، ث��م ���ص��ع��وره الح��ًق��ا 
ب���ال���وح���دة ورغ��ب��ت��ه يف ك�����ص��ر ال��ع��زل��ة 

والتحليق يف الف�صاء.
بن  ب��در  االأم���ري  الثقافة  وزي���ر  وك���ان 
لوحات  م��ع  تفاعل  ف��رح��ان  ب��ن  عبدالله 
ن�صرها  ت��غ��ري��دة  ع���رب  االأم�����ن  ح���ار����ض 
يا  "اأبدعت  "توير":  يف  ح�صابه  على 
يف  زمائي  �صيتوا�صل  ا�صتمر  عبدالله، 

الوزارة معك".

5 تمارين  لتقوية الرئتين  لوحات "حارس األمن" تجذب االنتباه 

أخيرة
االأحد 8 �صوال 1441ه� املوافق 31 مايو 2020م ال�صنة 89 العدد 1223012

الريا�ض ـ البالد 
بياًنا  ال��ي��وم  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اأ���ص��درت 
تو�صيحًيا حول امل�صتح�صرات الدوائية التي حتتوي على 
ر�صد  ما  على  بناًء  باأنه  اأك��دت  حيث  )ميتفورمني(،  مادة 
حول وجود خلل يف جودة بع�ض امل�صتح�صرات املحتوية 
تلوثها  يف  تتمثل   )Metformin( الفعالة  املادة  على 
 NDMA(( مبادة  ُتعرف  التي  الكيميائية  بال�صوائب 
�صمن  وت��ع��د   N-nitrosodimethylamine
)ح�صب  ُم�صرطنة  م���واد  ت��ك��ون  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  امل���واد 
لها  التعر�ض  حال  يف  لل�صرطان(  الدولية  االأبحاث  وكالة 
بكميات اأكرث من احلدود املقبول ا�صتهاكها ب�صكل يومي 
ُمبكر  وق��ٍت  منذ  الهيئة  قامت  فقد  ؛  ج��دًا  طويلة  لفرات 

و�صامة  جودة  ل�صمان  املُتَبعة  التحقق  عمليات  باإجراء 
امل�صتح�صرات الدوائية املُ�صوقة من خال حتليل عدد من 
التي  الفعالة  املادة  التي حتتوي على هذه  امل�صتح�صرات 
اإع��داد  تاريخ  حتى  مت  وقد   ، ال�صعودي  ال�صوق  يف  ُتباع 
هذا البيان االنتهاء من حتليل عدد من امل�صتح�صرات التي 
ثبت عدم تلوثها ب�صوائبNDMA اأو كانت فيها ن�صبة 

ال�صوائب يف احلدود املقبول ا�صتهاكها ب�صكل يومي .
الازمة  التحليات  باإجراء  اأنها م�صتمرة  الهيئة  وتوؤكد 
امل��ادة  على  حتتوي  التي  كافة  الدوائية  للم�صتح�صرات 
نتائج  عن  واالإع���ان  الفوري  بالن�صر  و�صتقوم   ، نف�صها 
تلوثها  عدم  يثبت  التي  �صواًء  امل�صتح�صرات  هذه  حتليل 

ب�صوائب NDMA اأو التي يثبت تلوثها وت�صحب.

شرطة الرياض تطيح بلص الصيدليات 

مرمي �ضربتلي اإحدى من�ضوبات مطار امللك عبدالعزيز اجلديد ت�ضتعد خلدمة امل�ضافرين مع انطالق الرحالت  اجلوية  -  ت�ضوير خالد مر�ضاح 

الغذاء والدواء: تحليل األدوية  المتضمنة مادة "ميتفورمين "

املدينة املنورة - حممد قا�سم 
مت�����ا������ص�����ي�����ًا م���ع 
االإج������������������������راءات 
عقد  االح�����رازي�����ة 
ال�صاب زهري حممد 
غ��ذاف  قرانه  على 
ابو  �صليمان  اب��ن��ة 
من�صة  ع��رب  ازواد 
االن�������ص���ت���غ���رام يف 
ب��ث م��ب��ا���ص��ر وذل��ك 
جديدة  خ��ط��وة  يف 
امل����ج����ت����م����ع  يف 
ال�صعودي وتطبيقًا 
الدولة   لتوجيهات 
التباعد  تطبيق  يف 
االجتماعي و�صاهد 
متابعا    619 البث 
البث  ح��وار  وادار 
عبد احلميد حكري 

وعلي حجي .

وفاة  حسن حسني "قشاش" السينما والمسرح زفاف عبر االنستغرام  علماء صينيون: لقاح جديد لكورونا فعال بنسبة 99 %

مو�سكو ـ وكاالت 
عر�ض اأخ�صائي اأمرا�ض الرئة الرو�صي، 
على  الهواء  على  نيكي�صينكوف  األيك�صي 
متارين  خم�صة  اخلام�صة" اأف�صل  "القناة 

ت�صاعد على تقوية اجلهاز التنف�صي.
اأث��ن��اء  االأول  ال��ت��م��ري��ن  اإج�����راء  ي��ج��ب 
اجل���ل���و����ض ع��ل��ى ك���ر����ص���ي. ارف�����ع ي��دي��ك، 
حتتاج  ذلك،  بعد  باأنفك.  الهواء  ا�صتن�صق 
ال��زف��ري م��ن خال  اإن���زال يديك واأخ���ذ  اإىل 
ا  اأي�صً عليك  يجب  الثاين،  للتمرين  الفم. 
على  ذراع��ي��ك  لفرد  كر�صي  على  اجللو�ض 
اجلانبني وجمعهما مًعا كما لو كنت تعانق 
ا�صتن�صاق  يجب  احلالة،  هذه  يف  نف�صك. 

الزفري من خال الفم.
الوقوف،  اإىل  حتتاج  ال��ت��ايل،  للتمرين 
االأ���ص��اب��ع،  اأم��ام��ك و�صبك  ي��دي��ك  وو���ص��ع 
ورفعها، واالنحناء وحتريك �صاق واحدة 
يديك  ان��زل  �صهيق،   - يديك  ارف��ع  للخلف. 

الوقوف  اأثناء  اآخر  مترين  هناك  زفري.   -
يجب  ثم  عميق.  نف�ض  وخذ  ذراعيك  ارفع 
وجلو�ض  ال��زف��ري،  واأخ��ذ  يديك،  تنزل  اأن 
التمرين اخلام�ض،  اأخرًيا، يف  القرف�صاء. 
اأم���ام���ك، �صمها  ي��دي��ك  اإب��ق��اء  اإىل  حت��ت��اج 
واإبعادها كما لو كنت تعانق نف�صك. يجب 
اأن تكون حركات اليد م�صحوبة بال�صهيق 

والزفري.
مترين  ك��ل  ت��ك��رار  يجب  للطبيب،  وف��ًق��ا 
من ثماين اإىل ع�صر مرات، مرتني اأو ثاث 
ثانية   15-9 مدة  ترتاح  اأن  يجب  م��رات. 
بني كل مرة. يف الوقت نف�صه، اأ�صار اإىل اأن 
هذه التمارين ممنوعة لبع�ض االأ�صخا�ض، 

يحتاج اجلميع اإىل ا�صت�صارة طبيب.
ميكن  "ال  اأنه  على  نيكي�صينكوف  و�صدد 
ح��اد  تنف�صي  ف�����ص��ل  م��ع  ال��ت��م��اري��ن  اأداء 
وخراجات ونفث الدم وتراكم كمية كبرية 

من ال�صوائل يف الرئتني".

الريا�ض ـ البالد 
التويجري،  �صاكر  العقيد  الريا�ض،  منطقة  ل�صرطة  االإعامي  املتحدث  ك�صف  
باأن اجلهات االأمنية متكنت من القب�ض على �صخ�ض تورط مبحاوالت ال�صرقة 
واملراكز  ال�صيدليات  على  �صطو  جرائم  وارتكاب  االآيل،  ال�صراف  اأجهزة  من 
قيامه  اأثناء  املالية منها، ومت �صبطه متلب�صًا  املبالغ  التجارية، واال�صتياء على 
الريا�ض،  العا�صمة  �صرق  اجلزيرة  بحي  االآيل،  ال�صراف  غرف  اإحدى  بتك�صري 
مراكز   )7( من  بال�صرقة  اأق��ر  وقد  العمر(،  من  الرابع  العقد  يف  مواِطن   ( وهو 
وبلغت  الريا�ض،  منطقة  خ��ارج  �صيدليات   )6( منها  �صيدلية   )33( و  جتارية 
واتخاذ  اإيقافه  وج��رى  ري���ال،  األ��ف  وثمانني  مئتني   )  280000  ( م�صروقاته 

االإجراءات النظامية الإحالته اإىل النيابة العامة.
من ناحية اخرى القى رجال املرور يف املنطقة ال�صرقية القب�ض على �صخ�ض 

مار�ض التفحيط باأربع مركبات خال اأيام عيد الفطر، يف حمافظة حفر الباطن.
االأربعة وقائدها،  اأنه مت �صبط املركبات  له موؤخرا   واأو�صح املرور يف بيان 
ال���������ذي ع����ّر�����ض 
ح���ي���ات���ه وح���ي���اة 
االآخرين للخطر.

اإىل  واأ�������ص������ار 
اإحالة  �صتتم  اأن��ه 
عليه  امل��ق��ب��و���ض 
ال���ه���ي���ئ���ة  اإىل 
لتطبيق  املرورية 
ال������ع������ق������وب������ات 
امل�����ق�����ررة وف���ق���ًا 

لنظام املرور.

 صحتكم 

أثر فيتامين C  على المدخنين
املناعة  الكبري يف رفع  اأو )ج( ودوره   كرث احلديث موؤخرًا عن فيتامني �صي 
ومقاومة االمرا�ض ب�صكل عام ،وين�صح االأطباء االإكثار منه خا�صة هذه االيام .
وفيتامني �صي ) حم�ض اأالأ�صكوربيك ( ي�صارك يف العديد من عمليات االأي�ض 
احليوية من خال اآليات متنوعة ، وهو ي�صتخدم للعاج والوقاية من متازمات 
املمكن  له،ومن  املكونة  ال�صابقة  االأ�صقربوط واملراحل  فيتامني �صي مثل  نق�ض 
،التئام  اللثة  :نزيف  التالية  االأم��را���ض  يف   للفيتامني  االحتياجات  ت��زداد  اأن 
واجلهاز  املعدة  جراحات   ، الربد،التدخني  نزالت  املعدية،  ،االمرا�ض  اجلروح 
والغ�صيل  احليوية   بامل�صادات  الطبيعية،العاج  والر�صاعة  اله�صمي،احلمل 

الكلوي .
مع  تناوله  يجب  ل��ذا  بنف�صه،  ج  فيتامني  اإنتاج  ميكنه  ال  اجل�صم  ان   وحيث 
الطعام مثل اخل�صار والفواكه احلم�صية )الربتقال والليمون واجلريب فروت( 
والكبد والكلى  احليوانية ولكن لي�ض يف اللحم اأو احلبوب اأو منتجات االألبان.
ج  فيتامني  من  حمتواها  من  يقلل  قد   ، والتجميد  واحلفظ  والطبخ  الغ�صل 

ب�صكل كبري.
500 ملغم )قر�ض فوار( تكون عادًة كافية لتلبية االحتياجات اليومية، يزداد 

اىل )1( جرام لنزالت الربد.. وهو غري منا�صب لاأطفال اأقل من 12 �صنة.

 اإعداد ال�سيديل:  �سبحي احلداد
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