
albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

االثنني 15 ذو القعدة 1441هـ 
املوافق 6 يوليو 2020م ال�سنة 

89 العدد 23048

�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

الإعالم املتجدد 12�صفحة | ريالن

صة
ا�

ري
ونا

ور
ك

بريطانيا تتفاو�ض 
ل�صر�ء �لدو�ء

يوؤكد م�صووؤلية 
تثقيف �ملجتمع

 جتهز �لحتاد
4 وديات

�مل�صتجد

د. �لق�صبي

�ض11

�ض4

�ض3

ت
ليا

حم

باأمر ملكي متديد تاأ�صري�ت و�إقامات �لو�فدين بدون مقابل

�لريا�ض - �لبالد
اإ�سابة  حالة   3580 ت�سجيل  )االأحــد(،  اأم�س  ال�سحة،  وزارة  اأكــدت 
لريتفع   ،"19 "كوفيد  امل�ستجد  ــا  كــورون بــفــريو�ــس  مــوؤكــدة  جــديــدة 
اأنه مت  209509 حــاالت، مبينة  اإىل  اململكة  اإجمايل عدد احلــاالت يف 
اإىل  املتعافني  عدد  اإجمايل  لي�سل  جديدة،  تعاٍف  حالة   1980 ت�سجيل 
من  حاليا،  ن�سطة  حالة   62357 هناك  اأن  اإىل  الفتة  حالة،   145236

بينها 2283 حالة حرجة.

كورونا  فريو�س  مل�ستجدات  اليومي  التقرير  خالل  ــوزارة،  ال وقالت 
لريتفع  جــديــدة،  وفــاة  حالة   58 ت�سجيل  مت  اإنــه  اململكة،  يف  امل�ستجد 

اإجمايل الوفيات جراء الفريو�س اإىل 1916 حالة وفاة.
وتــ�ــســدرت الــريــا�ــس حــاالت االإ�ــســابــة املــوؤكــدة بـ332 حــالــة، تلتها 
 ،230 املكرمة  ومكة   ،242 م�سيط  خمي�س  ثم   ،271 بواقع  الطائف 
والدمام 206، واأبها 177، املدينة املنورة 159، بينما حلت جدة يف 

املركز الثامن بـ149 حالة اإ�سابة.

وقال املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور حممد العبدالعايل، اإن 
اململكة م�ستمرة يف اإعداد الدرا�سات ملواجهة فريو�س كورونا. واأ�ساف 
"و�سلنا ملرحلة حتكم يف انت�سار كورونا"، م�سريا اإىل اأنه "علينا العودة 

للحياة الطبيعية لكن بحذر".
مليون  ن�سف  من  اأكــر  اأن  ال�سحة  وزارة  اأكــدت  ذاتــه،  ال�سياق  يف 
�سخ�س ا�ستفادوا من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تاأكد" منذ بدء 

العمل فيها وحتى االآن يف خمتلف مناطق اململكة.

االنتشار تحت السيطرة
�لريا�ض تت�صدر و�لطائف يف مرتبة �لو�صيف و�لتعايف يف �إزدياد و�حلذر �صيد �ملوقف

اقتصاديون: التجربة السعودية في مواجهة الجائحة ملهمة لإلنسانية

�لتفا�صيل �ض6
�لتفا�صيل �ض7

�لتفا�صيل �ض4

لبالد - وكالت
�سن اجلي�س الليبي اأم�س )االأحد(، 9 غارات جوية على منظومات 
الدفاع اجلوي الرتكية التي مت تركيبها اأخريا يف قاعدة "الوطية"، 
ومعلنا جناح الغارات يف حتييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز 

هوك، منوها اإىل تدمري 3 رادارات بالكامل.
واأكد م�سدر ع�سكري، اإن الغارات اجلوية جاءت ردا على العدوان 
الرتكي، وا�ستهدفت قاعدة الوطية يف ليبيا، ودمرت منظومة دفاع 
اجلي�س  غــارات  وتعترب  قواعدها.  اإىل  �ساملة  وعــادت  تركية  جــوي 
الليبي على قاعدة الوطية هي االأوىل بعد االإعالن عن توقيع اتفاق 
زيارة  اإثــر  املا�سي،  اجلمعة  الوفاق،  وحكومة  تركيا  بني  ع�سكري 
للعا�سمة  اأركــانــه  ورئي�س  اآكـــار  خلو�سي  الــرتكــي  الــدفــاع  لــوزيــر 
طرابل�س. واعترب اجلي�س الليبي اأن االتفاق مي�س ال�سيادة الليبية، 
وا�سنطن  جــددت  جهتها،  مــن  ع�سكرية.  مبواجهة  اأنــقــرة  متوعدا 

رف�سها للتدخالت اخلارجية يف ليبيا، يف اإ�سارة اإىل تركيا، اإذ اأعلنت 
جريالدين  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  االإقليمية  املتحدثة 
جريفيث، اأم�س )االأحد(، اإن بالدها ترف�س اأي تدخل ع�سكري اأجنبي 
ليبيا،  يف  القتالية  العمليات  وقف  �سرورة  على  م�سددة  ليبيا،  يف 
املتحدة،  االأمم  تقودها  التي   5+5 الع�سكرية  املحادثات  اإطار  �سمن 
واحرتام جميع االأطراف حلظر االأ�سلحة الذي تفر�سه االأمم املتحدة.
االأمــور  اإن  تبون  املجيد  عبد  اجلــزائــري  الرئي�س  قــال  ذلــك،  اإىل 
ــا، واحلـــل يف  ــي ــوفــاق غــري املــعــرتف بها دول ال جتـــاوزت حكومة 
اإطالق  لوقف  التو�سل  يتم  مل  اإذا  اأنه  واأ�ساف  ال�سعبية.  ال�سرعية 
اأ�س�س  على  دولة  بناء  الإعــادة  الليبية،  القاعدة  اإىل  والعودة  النار 
ال�سوري،  النموذج  جند  اأن  حينها  اخلطر  فاإن  ال�سعبية،  ال�سرعية 
نعي�سه يف ليبيا، م�سريا بقوله: "هذا ما نراه حاليا، نف�س الفاعلني 

نف�س املناهج، ت�ستعمل يف ليبيا".

الجيش الليبي يقوض أحالم اردوغان

�لقاهرة - حممد عمر
اأجـــمـــع خـــــرباء اقـــتـــ�ـــســـاديـــون ان 
اتخذتها  التي  واملــبــادرات  االإجـــراءات 
حــكــومــة املــمــلــكــة ملــواجــهــة تــداعــيــات 
دول  فــيــهــا  �سبقت  ـــا،  كـــورون جــائــحــة 
ال�سغرية  املن�ساآت  دعم  خا�سة  العامل، 
واملتو�سطة كونها ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيا 

من االقت�ساد.
اتخذته  ما  اأن  )الــبــالد(  لـ  واأ�سافوا 
يوؤكد  وقـــرارات  اإجـــراءات  من  اململكة 
 ،)2030( روؤيـــة  بــلــورة  على  قدرتها 
ومواجهة التحديات ، ودورها الدويل 
كرئي�س ملجموعة الع�سرين يف معاجلة 
من  �ساملة  بــروؤيــة  اجلائحة  تداعيات 
اإدارة  اأن  موؤكدين   ، اأجمع  العامل  اأجل 
اململكة الأزمة كورونا تعد جتربة ملهمة 
ال�سيا�سة  عمق  وعك�ست  لالإن�سانية 
ــعــوديــة يف مـــواجـــهـــة االأزمــــــات  ــ�ــس ال
ــة اأ�ــــســــادت بــهــا املــنــظــمــات  ــي بــاحــرتاف

الدولية املعنية.
التي  االأزمــة  معاجلة  اأن  واأ�سافوا   
توؤكد   ، الــعــامل  يف  باقت�ساد  تع�سف 
الـــريـــادة الــ�ــســعــوديــة يف مــواجــهــتــهــا 
ب�سفافية واإجراءات �سريعة ومدرو�سة 
�ـــســـواء عــلــى الــ�ــســعــيــد الـــداخـــلـــي اأو 
منوذجًا  اململكة  قدمت  وبهذا  الــدويل، 
رائعا للدولة الر�سيدة ، واأثبتت اأهمية 
الــدولــيــة  اجلــهــود  ت�سافر  يف  دورهــــا 
واالقت�سادية  ال�سحية  الق�سايا  يف 

واالإن�سانية.
واأكد خرباء االقت�ساد اأن دور اململكة 
اجلائحة  اآثــــار  تخفيف  يف  الــقــيــادي 
الع�سرين  ملجموعة  الفاعلة  بقيادتها 
افــرتا�ــســيــة  ا�ستثنائية  قــمــة  وعــقــد   ،
ال�سريفني  احلــرمــني  خــــادم  بــرئــا�ــســة 
حققت  كبرية  جهود  هي   - الله  حفظه 
يف  الدولية  اجلهود  بتن�سيق  اأهدافها 
التعايف  عمليات  لــدعــم  ح�سد  اأ�سخم 
وجتاوز  العاملي  لالقت�سادي  املرحلي 

اأ�سعب اأزماته يف هذا الع�سر. 

ارتفاع التمويالت السكنية 
والفلل تتصدر

تخصصات جديدة للشباب السعودي 
في األمن السيبراني

دمر الدفاعات التركية وعازم على التطهير

�لريا�ض- �لبالد
والــدرونــز،  والربجمة  ال�سيرباين  لالأمن  ال�سعودي  االحتــاد  مع  بالتعاون 
ي�ستهدف  تدريبي  برنامج  تنفيذ  )هدف(  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  يبداأ 
توظيف الكوادر الوطنية من اجلن�سني يف 13 تخ�س�سا تقنيا جديدا يتطلبها 
�سرورة  على  االتفاقية  واأكـــدت   ، ال�سيرباين  االأمـــن  جمــال  يف  العمل  �سوق 
ل�سمان  ميدانية،  زيــارات  واإجــراء  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  مبتابعة  االلتزام 
جودة التدريب وحتقيق اأهدافه.  وتت�سمن جماالت التدريب يف جماالت االأمن 
الدفاعية،  واحلماية  ال�سيرباين،  لالأمن  تاأ�سي�سية  دورات  تنفيذ  ال�سيرباين 
واحلماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهند�سة العك�سية ، وبالن�سبة 
ملجال الربجمة ، ا�ستمل على تنفيذ الربامج التدريبية االآتية: برجمة واجهات 
امل�ستخدم،  ، وت�سميم جتربة وواجهات  املتكاملة  ، والربجمة  االأمامية  الويب 

وكذلك جمال البيانات ال�سخمة والذكاء اال�سطناعي.

جدة - �لبالد
 ارتفع حجم التمويل العقاري ال�سكني اجلديد املقدم لالأفراد من امل�سارف اإىل 
7.66 مليار ريال خالل �سهر مايو بزيادة قدرها 48 % مقارنة بنف�س الفرتة من 

العام املا�سي، بح�سب البيانات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد.
املقدم  ال�سكني اجلديد  العقاري  التمويل  ارتفعت قيمة   ، اأبريل  ومقارنة ب�سهر 
79 مليون ريال ، وا�ستحوذت الفلل على احل�سة االأكرب من  من امل�سارف بنحو 
ريال  مليار   6.15 بقيمة  املا�سي  مايو  خالل  البنوك  من  املقدم  التمويل  اإجمايل 
وبن�سبة 80 %، وجاءت ال�سقق ال�سكنية يف املرتبة الثانية بـ 1.22 مليار ريال ثم 
االأرا�سي بـ 292 مليون ريال. ووفقا للبيانات ال�سادرة عن "�ساما"، بلغ اإجمايل 
العقود التي مت اإبرامها بني امل�سارف واالأفراد خالل �سهر مايو نحو 15165 عقدا 
للتمويل  وبالن�سبة   ،  2019 من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %  26 قدرها  بــزيــادة 
 201 مايو  �سهر  خالل  بلغ  فقد  التمويل،  �سركات  من  اجلديد  ال�سكني  العقاري 

مليون ريال بانخفا�س قدره 57 %.

بنية تحتية لسياحة فاخرة
البحر األحمر

�ض2

�لتفا�صيل �ض6

�ململكة عرب رئا�صة �لع�صرين تقود �لعامل لتعزيز قيم �لتعاي�ض و�ل�صالم



جازان - البالد
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���ى 
الأم����ر حم��م��د ب��ن ن��ا���س��ر ب��ن عبد 
العزيز اأمر منطقة جازان عن ُبعد 
مرا�سم  اأم�س  املرئي  الت�سال  عرب 
ال��ُن  م���زارع  �سقيا  م��ب��ادرة  تد�سني 
باملنطقة  اجلبلية  املحافظات  يف 
الوطنية  املياه  �سركة  تنفذها  التي 
خل��دم��ات  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  ممثلة 
امل��ي��اه يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

�سركة اأرامكو.
 وثمن اأمر جازان اإىل ما توليه 
القيادة الر�سيدة -حفظها الله - من 
خالل  من  باملواطن  واهتمام  دع��م 
واخل��دم��ات  ال�سبل  جميع  ت��وف��ر 
ومنها  املنطقة  حمافظات  مبختلف 
من  ك��غ��ره��ا  اجلبلية  امل��ح��اف��ظ��ات 

تطور  يف  ي�سهم  ما  كل  لتحقيق  العزيز  وطننا  وحمافظات  مناطق 
وتنمية املنطقة يف خمتلف املجالت ومنها اجلانب الزراعي واإنتاج 

املحا�سيل وزراعة الأ�سجار املثمرة ومنها "الن" بجودة مميزة.
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  املبا�سرة  باملتابعة  ن��وه  كما   
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئي�س 
اللجنة العليا لهيئة تطوير وتعمر املناطق اجلبلية مبنطقة جازان 

لكل ما ي�سهم يف تطوير وتنمية املناطق اجلبلية بجازان ، وجهود 
الداعمة  واجلهات  اأرامكو  و�سركة  واملياه  والزراعة  البيئة  وزارة 

وامل�سهمة يف اإجناح مبادرة �سقيا وزراعة الن.
وا�ستمع الأمر حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز ل�سرح مف�سل من 
اأحمد  بن  حممد  املهند�س  الوطنية  املياه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
املوكلي عن املبادرة التي تاأتي امتداًدا لدعم القيادة الر�سيدة لأبنائها 

املواطنني يف خمتلف مناطق اململكة.

محليات
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جدة - البالد
اأن   ، للتطوير  الأحمر  البحر  �سركة  ك�سفت 
و16  مطارًا  ت�سم  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة 
خم�س  يف  فندقية  غرفة   3000 �ستوفر  فندقًا 
امل��ن��اط��ق  يف  منتجعني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ج����زر، 
ومطار  ترفيه،  ومرافق  وال�سحراوية،  اجلبلية 
لزم��ة  حتتية  وبنية  للوجهة،  خم�س�س  دويل 
ت�سم مرافق وخدمات لوج�ستية.  ويعد م�سروع 

ال�سياحية  امل�ساريع  اأك��ر  اأح��د  الأح��م��ر  البحر 
مكانة  يف  اململكة   وي�سع  ال��ع��امل،  يف  طموحًا 
من  اإذ   ، العاملية  ال�سياحة  خريطة  على  مرموقة 
�سدارة  يف  يكون  اأن  منه  النتهاء  عند  املتوقع 

اأف�سل 10 وجهات �ساطئية فاخرة حول العامل.
العهد  اأع��ل��ن��ه ويل  ال���ذي  امل�����س��روع  وي��ق��وم 
الأمر حممد بن �سلمان، على حتويل 50 جزيرة 
وجمموعة من املواقع، على �ساحل البحر الأحمر 

طول  على  ميتد  حيث  �سياحية،  منتجعات  اإىل 
وال��وج��ه  اأم��ل��ج  مدينتى  ب��ني  ك��ي��ل��وم��را،   180
بعد  ع��ل��ى  للمملكة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��واح��ل  ع��ل��ى 
م�سافات قليلة من اإحدى املحميات الطبيعية فى 
حممية  وي�سمل  الرهاة،  حرة  منطقة  فى  اململكة 
ال�سعب  ل�ستك�ساف  الغو�س  واأن�سطة  طبيعية 
املرجانية اإىل جانب مواقع اأثرية عريقة التاريخ 

واحل�سارة.

فيصل بن مشعل يستعرض مشاريع الزراعة بالقصيم
بريدة - البالد

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
�سعود  ب��ن  م�سعل  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور 
يف  الق�سيم  منطقة  اأم��ر  العزيز  عبد  بن 
مكتبه بديوان الإمارة اأم�س ، وزير البيئة 
عبدالرحمن  املهند�س  وال��زراع��ة  واملياه 
وكيل  يرافقه  الف�سلي،  عبداملح�سن  بن 
ال�����وزارة ل��ل��روة احل��ي��وان��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإم���ارة  وك��ي��ل  بح�سور  البط�سان،  حمد 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الق�سيم  منطقة 
الوزان، ومدير فرع وزارة البيئة واملياه 
�سلمان  امل��ه��ن��د���س  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وال���زراع���ة 
ال�����س��وي��ن��ع، وم��دي��ر ع���ام خ��دم��ات امل��ي��اه 

باملنطقة املهند�س عبداملح�سن الفريحي.
م��ن  ال����ع����دي����د  ا����س���ت���ع���را����س  ومت   
ال��وزارة  مب�ساريع  املتعلقة  املو�سوعات 

املرتبطة باملنطقة، وعدد من اخلدمات التي 
تقدمها وزارة البيئة واملياه والزراعة التي 
تنفيذها  واجل��اري  املنفذة  امل�ساريع  ت�سمل 

يف  للمواطنني  متوا�سلة  خدمات  وتعك�س 
قطاع البيئة واملياه والزراعة.

الق�سيم  م��ن��ط��ق��ة  اأم����ر  ���س��م��و  واأ����س���اد 
حمالت  من  ال���وزارة  تبذلها  التي  باجلهود 

املواطنني  منفذة خلدمة  توعوية وم�ساريع 
، منوهًا مبا يلقاه القطاع من دعم واهتمام 

من القيادة الر�سيدة حفظهما الله.

أمير جازان يدشن مبادرة سقيا مزارع البُن 16 فندقًا ومطارًا بمشروع البحر األحمر

 مبــادرة للعنــاية 
بالمتقاعدين في الشمالية

 عرعر- البالد
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل   
اأم��ر  ب��ن خ��ال��د ب��ن �سلطان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
منطقة احلدود ال�سمالية اأن للمتقاعدين مكانة 
اأدوه من دور كبر يف  ملا  كبرة يف نفو�سنا 
اأن  مبيًنا  الوظيفية،  م�سرتهم  عرب  وظائفهم 
التعبر  املتقاعدين دورا كبرا يف  جلمعيات 
مبادرة  باإطالق  وجه  اأنه  اإىل  لفتا   ، ذلك  عن 
مب�سمى "وفيت" للعناية باملتقاعدين باملنطقة 
من  ومتكينهم  ونف�سًيا  و�سحًيا  اجتماعًيا 
يف  املتقاعدين  ل�سيما  طموحاتهم  حتقيق 
�سٍن مبكرة الذين يرغبون با�ستثمار خرباتهم 
للعمل كم�ست�سارين اأو العمل يف القطاع غر 
الربحي، والذين يرغبون با�ستثمار ما توفر 

لهم مال.
مكتبه  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه يف  خ���الل  ذل���ك  ج���اء   
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب���الإم���ارة، 
الوطنية للمتقاعدين جزاء بن مرجي العنزي 
وذلك  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يرافقه 

 ، اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  مبنا�سبة 
على  بالعمل  اجلمعية  رئي�س  �سموه  موجًها 
اإعداد خطة لتنفيذ هذه املبادرة ب�سورة عاجلة 
اأمانة  مع  بالتعاون  وذل��ك  الإم���ارة  باإ�سراف 
ال�سياحة،  وفرع  ال�سمالية،  و�سحة  املنطقة، 

والغرفة التجارية وال�سناعية بعرعر.

 إنجاز بمشروع تطوير تبريد مجزرة المعيصم

 رؤساء جامعات ومراكز إسالميّة: 

تنظيم الحج بأعداد محدودة يجسد حصافة وإخالص المملكة
الريا�ض- البالد

يف  اإ�سالمية  ومراكز  واأكادمييات  جامعات  روؤ�ساء  اأجمع 
حمدودة  باأعداٍد  احلج  يف  اململكة  ق��رار  تاأييد  على  العامل  دول 
جدًا من داخل اململكة من خُمتلف اجلن�سّيات حفاظًا على �سالمة 
اململكة  قيادة  حر�س  ج�سد  القرار  اأن  اإىل  ُم�سرين  احُل��ّج��اج، 
حتقيقًا  احل��ج��اج  و�سالمة  �سحة  على  احل�سيفة  و�سيا�ستها 
جميع  يف  تطبيقها  يف  اململكة  ت�سرفت  التي  ال�سرعّية  للمقا�سد 

نواحي احلياة .
بباك�ستان  الإ�سالمية  له��ور  بجامعة  التعليم  مدير  وق��ال 
الذي  القرار  هذا  اإن   : مدين  عبدالرحمن  ح�سن  حافظ  الدكتور 
مع  ويّتفق   ، و�سديٌد  �سائٌب  ق��راٌر  ال�سعودية  احلكومة  اتخذته 
ة يف ظل تف�ّسي وباء كورونا  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمّية خا�سّ

اأخذت  ال�سعودية  احلكومة  اأن  موؤكدًا   ، العامل  دول  خُمتلف  يف 
احلر�س  كل  حري�سة  وه��ي   ، الوباء  ه��ذا  تف�ّسي  منع  باأ�سباب 
القرار  هذا  �سوئه  على  واتخذت  امل�سلمني،  اأرواح  حماية  على 
الثقايف  املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  ناحيته،  من  ال�سائب. 
عدنان  الدكتور  ب��الإك��وادور  بكيتو  الوليد  بن  خالد  الإ�سالمي 
هذا  مواجهة  على  ُقدرتها  اأثبت  اململكة  قرار  اأن   ، �سّياح  خليل 
اململكة  به  تقوم  ملا  تطّرق  كما   ، بالإن�سان  واهتمامها  ال��وب��اء 
واجلهود  واجلليلة  املُتكاملة  اخلدمات  من  ال�سعودية  العربية 
اجلّبارة ، تتمّثل يف توفر واإتاحة كل ما يحتاجه احلجاج من 

اخلدمات املُتكاملة ل�سيوف الرحمن .
العلوم  دار  عام جامعة  ُمدير  نائب  اأّي��د  نف�سه،  ال�سياق   يف 
بلت�ستان غواري بباك�ستان الدكتور ُعبيد الرحمن مدين، اتخاذ 

اإقامة ال�سعرة مبا  اململكة لهذا القرار احلكيم ، واحلر�س على 
ال�سريعة  ملقا�سد  وحتقيقًا  وحمايته  الإن�سان  �سالمة  ي�سمن 

الإ�سالمّية يف حفظ النف�س الب�سرّية و�سالمتها.
 من جهته اأعرب مفتي جمهورية جزر القمر املتحدة ال�سيخ 
يف  الإفتاء  دار  تاأييد  عن  الليل،  جمل  اآل  عبدالله  �سيد  اأبوبكر 

بالده للموقف الذي اتخذته اململكة.
اململكة  عام  مفتي  ل�سماحة  اليوم  به  بعث  خطاب  يف  وقال 
العلمية  للبحوث  العام  والرئي�س  العلماء  كبار  هيئة  رئي�س 
اململكة  اإن   ، ال�سيخ  اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء 
امل��واق��ف  يف  ال�سديدة  ال�سائبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  على  داأب���ت 
وحًبا  تعاىل  لله  طاعة  العظيم  ال��واج��ب  بهذا  وتقوم  اجل�سام 

لر�سوله الكرمي �سلى الله عليه و�سلم.

  تركي بن طالل يدشن 
"ســاعة صحة"

اأبها - مرعي ع�سريي
د�سن �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طالل بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر مبادرة 
"�ساعة �سحة" التي تهدف اإىل دعم اللياقة البدنية يف املنازل، ورفع الثقافة الريا�سية ال�سحية 
وتو�سيات  بدنية  اأن�سطة  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  العامة،  ال�سحة  ج��ودة  وحت�سني  املجتمع،  يف 
امل�سرك  والربنامج  ع�سر  تعليم  اإدارة  مع  بال�سراكة  وذلك  املزمنة،  احل��الت  بع�س  ملراعاة 

للدرا�سات العليا لطب الأ�سرة بخمي�س م�سيط.
�ساعة ملدة  املنطقة بواقع 54  املجتمع يف  املبادرة -التي ت�ستهدف جميع �سرائح  وتقوم 
�سهرين- على فريق متخ�س�س بتنفيذ الربامج البدنية والتثقيفية ال�سحية عن ُبعد، وين�سر 
ل�سغل  �سحية  بدنية  مبهارات  الأ�سر  تزويد  بهدف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  يومًيا 
اأوقاتهم ودعم مبادرة الأن�سطة البدنية وال�سحية يف املنزل ، كما تعمل املبادرة على رفع ثقافة 
تنا�سب  خمتلفة  برامج  وتقدمي  املجتمع  �سرائح  بجميع  البداية  خالل  من  ال�سحية  املجتمع 

جميع الأعمار وباأقل التكاليف.

"التقاعد": 6 مليارات إجمالي 
المعاشات في يونيو

الريا�ض - البالد
ل�سهر  التقاعد  معا�سات  اأن  للتقاعد،  العامة  املوؤ�س�سة  اأك��دت 
يونيو املا�سي بلغت 6.8 مليارات ريال، متثل املعا�سات التقاعدية 
اأكر  اأ�سدرت  اأنها  مبينة  وم�ستفيد،  متقاعد  مليون   1.2 حلوايل 
اآلف بطاقة تقاعدية  األف تعريف باملعا�س، واأكر من 9  من 100 
املوؤ�س�سة  لتطبيق  اجلديدة  التحميل  مرات  عدد  وبلغ  اإلكرونية، 
خدماتها  اإط��ار  يف  حتميل،  اآلف   10 من  اأك��ر  يونيو  �سهر  خالل 
لالأجهزة  وتطبيقها  الإلكرونية  البوابة  ع��رب  لعمالئها  املقدمة 

الذكية خالل �سهر يونيو.
املوقع  زوار  عدد  بلغ  الإلكرونية  البوابة  م�سار  "يف  واأ�سافت 
خالل �سهر يونيو اأكر من 500 األف زائر، وامل�سجلني يف اخلدمات 
الإلكرونية خالل ال�سهر اأكر من 10 اآلف م�سجل جديد، فيما اأجنزت 
اأكر من 20 األف معاملة اإلكرونيا، كما ا�ستقبلت املوؤ�س�سة عرب مركز 
الت�سال اخلا�س بالعناية بالعمالء خالل املدة ذاتها اأكر من 40 األف 
مكاملة، اإ�سافة اإىل ما يرد من ر�سائل وطلبات وا�ستف�سارات م�ستمرة 

عرب ح�ساب العناية بالعمالء يف "توير".

جدة - البالد
والأ�ضاحي،  الهدي  من  للإفادة  اململكة  م�ضروع  اإدارة  اأك��دت 
التدريجي  التطوير  مل�ضروع  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  قرب 
اأنه  مبينة   ،"1 "معي�ضم  مبجزرة  ال�ضناعي  التربيد  ملنظومة 
مت اإجناز 80 % من املرحلة الأوىل للم�ضروع، و�ضط اإجراءات 
اأعمال  اإذ مل تتوقف  وخطط احرتازية ب�ضبب جائحة كورونا، 

امل�ضروع خلل فرتة اجلائحة.
بالقطاع  التبخريي  املكثف  تغيري  ت�ضمن  امل�ضروع  اإن  وقالت 
التربيد  م��ك��ث��ف��ات  اأك���رب  اأح���د  ي��ع��د  وال����ذي  للمنظومة،  الأول 
ال�ضناعي بال�ضرق الأو�ضط، اإ�ضافة اإىل خزان ال�ضغط العايل، 
حيث مت ت�ضنيعه يف اأوروبا مبوا�ضفات خا�ضة مراعية اأعلى 
خطة  امل�ضروع  اإدارة  و�ضعت  فيما  والأم���ان،  اجل��ودة  معايري 
التربيد  منظومة  لتغيري  وتدريجية  �ضاملة،  وتطوير  اإح���لل، 
ال�����ض��ن��اع��ي ب��امل��ج��زرة الأم ل��ل��م�����ض��روع وال��ت��ي ت����وؤدي دوره���ا 

بامل�ضروع من ثمانينيات القرن املا�ضي.
الأوىل  للمرحلة  الإجمالية  القيمة  اإن  امل�ضروع  اإدارة  وبينت 
تقدر ب�3.5 مليون ريال، وت�ضمنت تغيري ال�ضواغط احللزونية 
من قبل اأحد عمالقة �ضناعة ال�ضواغط اليابانية، وبخ�ضائ�ص 
تكنولوجية عالية لرفع كفاءة النظام ككل، وتخفي�ص ا�ضتهلك 

الطاقة، واملحافظة على البيئة.
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القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة 

محليات
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الريا�س - وا�س
�جتمع وزير �لإعالم �ملكلف �لدكتور ماجد بن عبد�لله �لق�صبي، �أم�س مع �أكرث من مئة من 

كتاب وكاتبات �لر�أي يف �ل�صحف �ملحلية عرب �لت�صال �ملرئي.
و��صتهل �لجتماع، بنقل حتيات خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز �آل 
�صعود، و�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع ـ حفظهما �لله ـ �إىل �لكتاب و�لكاتبات، وتقديرهما 

�لكبري للدور �لذي يقومون به، ومتنياتهما لهم دو�م �لتوفيق و�ل�صد�د.
�ململكة  ت�صهدها  �لتي  �ملتغري�ت و�لإ�صالحات  �ملكلف عن  �لإعــالم  وقد حتدث وزير 
يف جميع مناحي �حلياة ، موؤكد� على �أهمية �لدور و�مل�صوؤولية �لكبرية �مللقاة على 
عاتق �لكتاب �ل�صحفيني من �جلن�صني يف تثقيف �ملجتمع و�لرتقاء بوعيه، ومعاجلة 
�إىل  و�لــهــادف  �لبناء  �ملو�صوعي  بالنقد  �للــتــز�م  مع  �لــقــارئ،  تهم  �لتي  �لق�صايا 

�مل�صلحة �لعامة.
وخل�س �لجتماع �إىل �أهمية ت�صكيل فرق عمل ت�صاركية من �لكتاب و�لكاتبات مع 
وز�رة �لإعالم للعمل على م�صار�ت خمتلفة، ت�صتمل على و�صع �ل�صرت�تيجيات 
وخطط تطوير �لأد�ء، وتقدمي �لأفكار �لإبد�عية، وتفعيل �لتو��صل و�لعالقات بني 

وز�رة �لإعالم و�لكتاب و�لكاتبات، و�لإ�صهام بطرح مبادر�ت �إعالمية دولية.
و�تفق �جلانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل �ل�صر�كة بينهما من خالل �مل�صار�ت 
�لإعالمي وو�صائله، مبا يخدم  �ملحتوى  �لإ�صهام يف تطوير  �مل�صرتكة، بهدف 

�لإعالم �ملحلي و�لدويل.

 احلـــــوار والــتــعــايــ�ــش املــ�ــســرك ، مــبــادئ 
�سيا�ستها  وجوهر  اململكة  نهج  يف  اأ�سا�سية 
تاأ�س�ست  التي  الرا�سخة  القيم  من  املنطلقة 
يقينا  ال�سعيد  هــذا  على  وجهودها   ، عليها 
منها على مدى تاريخها باأن هذه القيم التي 
اأكد عليها االإ�سالم ال�سمح احلنيف ، وت�سغل 
والقيم  القوانني  حيزا وا�سحا يف منظومة 
الدولية ، هي اأحد اأهم اأ�سباب ومكامن ال�سلم 

املجتمعي لكافة �سعوب العامل.
منوذجا  اململكة  متثل  ال�ساأن  هــذا  ويف    
املجتمعي  ن�سيجها  به  ينعم  مبا  وا�سحا  
مــن تــكــاتــف ووعـــي عــمــيــق، كــمــا �سجلت 
ريادة يف مواجهتها لفكر االإرهاب ال�سال 
 ، املــدمــر  والتع�سب  املقيتة  والــكــراهــيــة 
 ، كــان اجتــاهــه وطبيعته ومــ�ــســدره  اأيـــا 
بالتوازي مع دورها البارز على امل�ستوى 
العاملي  مــن خــالل مركز احلـــوار  الـــدويل 
جلهود  ودعــمــهــا   ، احل�سارية  ور�سالته 

االأمم املتحدة يف هذا االجتاه.
   وانطالقا من م�سوؤليتها كرئي�ش ملجموعة 
وحيوية  اأهمية  اململكة  تــدرك   ، الع�سرين 
لتعزيز  امل�سركة  اجلــهــود  دفــع  يف  دورهـــا 
مبادئ احلوار والتعاي�ش ، ويف هذا ال�سياق 
اأكدت االجتماعات التح�سريية ملنتدى القيم 
االأطر  لتعزيز  ذلك  للمجموعة،  على  الدينية 
ملناه�سة  الــعــامــة  وال�سيا�سات  القانونية 
مع  التوا�سل  ودعـــم  الــديــن،  با�سم  العنف 
�سانعي ال�سيا�سات ملواجهة خطاب الكراهية 
الهوية  عن  النظر  بغ�ش  الت�سامن  وتعزيز 
اأجل  من   ، العرقية  اأو  الثقافية  اأو  الدينية 

م�ستقبل اأف�سل واأكرث ا�ستنارة للب�سرية.  

قيم التعايش
كلمة

الريا�س- وا�س
لفخامة  تهنئة،  برقية  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خــادم  بعث 
�لرئي�س �لعقيد عثمان غز�يل، رئي�س جمهورية �لُقمر �ملتحدة، مبنا�صبة ذكرى ��صتقالل بالده.
�أ�صدق  �ل�صعودية، عن  �لعربية  و�أعرب �مللك �ملفدى با�صمه و��صم �صعب وحكومة �ململكة 
جمهورية  و�صعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�صعادة  بال�صحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين 

�لُقمر �ملتحدة �ل�صقيق �طر�د �لتقدم و�لزدهار.
كما بعث �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود، 
لفخامة  تهنئة،  برقية  �لــدفــاع،  وزيــر  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل 
�لرئي�س �لعقيد عثمان غز�يل، رئي�س جمهورية �لُقمر �ملتحدة، مبنا�صبة ذكرى 
��صتقالل بالده.و�أعرب �صمو ويل �لعهد عن �أطيب �لتهاين و�أ�صدق �لتمنيات 
مبوفور �ل�صحة و�ل�صعادة لفخامته، ر�جيًا حلكومة و�صعب جمهورية �لُقمر 

�ملتحدة �ل�صقيق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

ُ

 لمدة 3 أشهر وبدون مقابل

موافقة كريمة على تمديد التأشيرات واإلقامات للوافدين

للو�فدين،  �لنهائي  تاأ�صرية �خلروج  1 - متديد   �صالحية 
وذلك بدون مقابل.

�ملوجودين  للو�فدين  �ملنتهية  �لإقامة  �صالحية  -  متديد   2
تنتهي  و�لــعــودة،  و�لتي  �خلــروج  بتاأ�صرية  �ململكة  خــارج 
خالل فرتة تعليق �لدخول و�خلــروج من �ململكة، ملدة )3( 

�أ�صهر بدون مقابل.
للو�فدين  و�لعودة  �خلــروج  تاأ�صرية  �صالحية  -  متديد   3
�لتي مل ت�صتغل،  وذلك خالل فرتة تعليق �لدخول و�خلروج 

من �ململكة، ملدة )3( �أ�صهر بدون مقابل.
ــعــودة جلميع  و�ل �خلـــروج  تــاأ�ــصــرية  -  متديد �صالحية   4

خالل  تنتهي  و�لتي  �ململكة،  خــارج  �ملوجودين  �لو�فدين 
�أ�صهر  فرتة تعليق �لدخول و�خلروج من �ململكة، ملدة )3( 

بدون مقابل.
5 -  متديد �صالحية مدة �لإقامة للو�فدين �ملوجودين د�خل 
�ململكة و�لقادمني بتاأ�صرية زيارة و�لتي تنتهي خالل فرتة 

تعليق �لدخول و�خلروج من �ململكة، ملدة )3( �أ�صهر بدون 
مقابل.

و�أو�صح �مل�صدر، �أنه وفقًا مل�صمون �لأمر �مللكي �لكرمي فاإن 
هذه �ل�صتثناء�ت تخ�صع للمتابعة �مل�صتمرة و�لتغيري وفق 

ما تقت�صيه �حلاجة.

حاالت التمديد للوافدين: 
 صالحية تأشيرة الخروج 

النهائي للوافدين
اإلقامة المنتهية للموجودين 

خارج المملكة
 تأشيرة الخروج والعودة 

التي لم تستغل 123

 خادم الحرمين يشكر جهود الزراعة في تنمية اإليرادات غير النفطية
الريا�س- وا�س

وجه خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن 
عبد �لعزيز �آل �صعود �صكره لوزير �لبيئة و�ملياه 
و�لزر�عة �ملهند�س عبد �لرحمن بن عبد �ملح�صن 
�لف�صلي، �إثر �طالعه - حفظه �لله - على برقية 
�مل�صار  �ملالية  �للجنة  حم�صر  �ملت�صمنة  معاليه 
فيه �لعر�س �ملقدم من �لوز�رة بعنو�ن " فر�س 

تنمية �لإير�د�ت غري �لنفطية يونيو 2020م ".
قدمته  مــا  عــلــى  ن�صكركم  �ملــفــدى:  �ملــلــك  وقـــال 

�لوز�رة من جهود يف �صعيها لتنمية �لإير�د�ت 
غري �لنفطية وحتقيق كفاءة �لإنفاق، متمنني لكم 

�لتوفيق".
ورفع  وزير �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة، يف ت�صريح 
له، �ل�صكر و�لمتنان خلادم �حلرمني �ل�صريفني 
و�لهتمام  �لكبري  �لــدعــم  على   - �لله  حفظه   -
�لــوز�رة  وخطط  بر�مج  به  حتظى  �لــذي  �لبالغ 
�لذي  �لأمــر  �حلكيمة،  �لقيادة  من  وم�صاريعها 
�لبيئة و�ملياه و�لزر�عة  ��صتطاعت معه منظومة 

من تعظيم فر�س تنمية �إير�د�تها وحتقيق كفاءة 
عالية يف �إنفاقها.

 وقال �لوزير �لف�صلي �إن هذه �للفتة �لكرمية 
جت�صد �لهتمام �لبالغ و�لرعاية �مل�صتمرة من 
�مللك  �ل�صريفني  بقيادة خادم �حلرمني  �لدولة 
و�صاحب  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان 
�ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد 
�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
لــالأعــمــال   - ــلــه  �ل حفظهما   - �لـــدفـــاع  وزيــــر 

وملن�صوبيها  �لــوز�رة  تقدمها  �لتي  و�خلدمات 
على  �لعمل  خــالل  مــن  قطاعاتها  خمتلف  يف 
�أمام  �لفر�س  و�إتاحة  �ل�صتثمار  مناخ  تهيئة 
�لإنتاجية  �لقطاعات  وتنمية  �خلا�س،  �لقطاع 
و�خلدمية، وتنمية �ملو�رد �لب�صرية" ، موؤكد� 
�أن هذ� �لتوجيه من �لقيادة �حلكيمة ي�صاعف 
�مل�صوؤولية ويدفع �جلميع �إىل مزيد من حتقيق 
�لإجنـــــــاز�ت خلــدمــة �لـــوطـــن و�ملـــو�طـــنـــني يف 

�أرجاء �ململكة كافة.

الريا�س - وا�س
�سّرح م�سدر م�سوؤول بوزارة الداخلية، باأنه اإ�سارة اإىل اجلهود امل�ستمرة 

التي تبذلها حكومة خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل -، لتخفيف 
اآثار جائحة كورونا على الأفراد ومن�ساآت القطاع اخلا�س وامل�ستثمرين، 
والأن�سطة القت�سادية يف اململكة، واتخاذ كافة التدابري الوقائية ملنع 

صالحية اإلقامة للموجودين بتأشيرة زيارةانت�ساره؛ فقد �سدرت املوافقة الكرمية على التايل:

املهرة-وا�س
و�إعمار  لتنمية  �ل�صعودي  �لربنامج  د�صن 
�ل�صعودية  �لنفطية  �مل�صتقات  �ليمن منحة 
حمافظة  يف  �لكهرباء  وت�صغيل  لتوليد 
على  �لثالث  عامها  دخلت  �لتي  �ملــهــرة، 
�لتو�يل، و��صتفاد منها �أهايل �ملحافظة 

على مدى عامني ما�صيني.
باملحافظة  ن�صطون  ميناء  و��صتقبل 
�لنفطية  �ملــنــحــة  تــقــل  �لــتــي  �لــبــاخــرة 
يوليو  ل�صهر  �ملخ�ص�صة  �ل�صعودية 
وعلى متنها مادة �لديزل بكمية تبلغ 
4800 طن بح�صور كّل من حمافظ 
حمافظة �ملهرة  حممد علي يا�صر، 
ونائب قائد قو�ت �لتحالف �لعقيد 
�لــبــحــري �لــركــن حمــمــد �إبــر�هــيــم 

�ل�صعودي  �لــربنــامــج  مكتب  ومــديــر  �لــثــمــريي، 
لتنمية و�إعمار �ليمن �ملهند�س عبد�لله با�صليمان، 
عبد�لله  �ــصــامل  �ملحلي  للمجل�س  �لــعــام  و�لأمــــني 
لل�صوؤون �لفنية �ملهند�س  نيمر، ووكيل �ملحافظة 
�صامل حممد �لعبودي، و�ملدير �لعام لفرع �صركة 

�لنفط �ملهند�س حم�صن علي بلحاف.
�ملنحة  �أن  �لتد�صني  حفل  خــالل  �ملحافظ  و�أكـــد 
�أهمية  متثل  �لنفطية  �مل�صتقات  مــن  �ل�صعودية 
كبرية يف دعم وت�صغيل حمطات توليد �لكهرباء 
�خلدمية،  �ملن�صاآت  من  وغريها  و�مل�صت�صفيات 

�مللك  �ل�صريفني  �حلــرمــني  خلــادم  �صكره  ر�فــعــًا 
ويل  و�صمو  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  بــن  �صلمان 
�هتمامهم  على   - �لله  حفظهما   - �لأمــني  عهده 
وم�صيدً�  عــام،  ب�صكل  �ليمني  لل�صعب  ودعمهم 
�مل�صرف  من  مبا�صر  باإ�صر�ف  �لربنامج   بــدور 
�لعام على �لربنامج �ل�صفري حممد �آل جابر على 
جهودهم وما يقدمونه من دعم وم�صاريع تنموية 

يف خمتلف �ملجالت.
ــعــد مــنــحــة �ملــ�ــصــتــقــات �لــ�ــصــعــوديــة �أحــــد �أهـــم  وت
و�إعــمــار  لتنمية  �ل�صعودي  �لــربنــامــج  م�صاريع 
�ملهرة،  حمافظة  يف  و�لتنموية  �خلدمية  �ليمن 
مركزية،  كهرباء  حمطة   11 �ملنحة  ت�صّغل  حيث 
�لــ�ــصــحــر�ويــة،  �ملــنــاطــق  ريــفــيــا يف  و82 جتمعا 
�إ�صافة �إىل 24 م�صروعا خدميا يت�صمن م�صاريع 

ت�صغيل �ملياه و�مل�صت�صفيات و�ملر�كز �صحية.

د. القصبي يؤكد على مسؤولية 
تثقيف المجتمع 

ضمن تحضيرات منتدى الرياض برئاسة المملكة

»العشرين« تؤكد على قيم التعايش والسالم 
الريا�س - البالد

�أكد  منتدى �لقيم �لدينية ملجموعة 
على   ، �ململكة  بــرئــا�ــصــة  �لع�صرين 

�أهمية �لتعاي�س و�ل�صالم و�لبيئة.
 جــــاء ذلــــك يف �خـــتـــتـــام فــعــالــيــات 
ــاور�ت  ــمــ�ــص ــل ـــمـــاع �لــــثــــاين ل �لجـــت
�لتح�صريية عرب �ل�صبكة �لفرت��صية 
�ملنظمات  �أقامته جمموعة من  �لذي   ،
�لــ�ــصــركــاء: مــركــز �ملــلــك عــبــد �لــلــه بن 
�أتباع  بني  للحو�ر  �لعاملي  �لعزيز  عبد 
منتدى  وجمعية  و�لــثــقــافــات،  ــــان  �لأدي
�لقيم �لدينية ملجموعة �لع�صرين ومنتدى 
�حلـــ�ـــصـــار�ت  لــتــحــالــف  �ملـــتـــحـــدة  �لأمم 
خــادم  مــبــادرة  ملتابعة  �لوطنية  و�للجنة 
�حلــرمــني �لــ�ــصــريــفــني لــلــحــو�ر بــني �أتــبــاع 

�لأديان و�لثقافات يف �ل�صعودية.
  وتـــاأتـــي هـــذه �لجــتــمــاعــات �ــصــمــن �صل�صلة 
�أنحاء  خمتلف  يف  �ملتنوعة  �لإقليمية  �للقاء�ت 
�لعامل، ��صتعد�ًد� ملنتدى �لقيم �لدينية ملجموعة 
�لــريــا�ــس يف  �نــعــقــاده يف  �ملــقــرر  �لع�صرين، 

مب�صاركة  2020م،  ــعــام  �ل هـــذ�  مــن  �أكــتــوبــر 
�أفر�د وقياد�ت وموؤ�ص�صات  ح�صور لفت من 
ديــنــيــة و�إنــ�ــصــانــيــة، و�ــصــانــعــي �ــصــيــا�ــصــات يف 
�ملنطقة �لعربية من �مل�صتغلني يف جمالت �لقيم 
�لدينية و�لإن�صانية، متهيًد� لرفعها �إىل جدول 

�أعمال منتدى �لقيم �لدينية ملجموعة �لع�صرين 
بالعا�صمة �ل�صعودية �لريا�س.

  وت�صمنت �لقرت�حات �لأخرى تعزيز �لأطر 
�لقانونية و�ل�صيا�صات �لعامة ملناه�صة �لعنف 
�لتو��صل مع �صانعي  وتعزيز  �لدين،  با�صم 

�ل�صيا�صات ملو�جهة خطاب �لكر�هية وتعزيز 
�لدينية  �لهوية  عــن  �لنظر  بغ�س  �لت�صامن 
�ملنظمات  دعــا  كما  �لعرقية.  �أو  �لثقافية  �أو 
�لقيم  موؤ�ص�صات  مع  �لتن�صيق  �إىل  �لدولية 

�لدينية و�لإن�صانية.
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نصف مليون مستفيد من "تطمن" و"تأكد".. الصحة:

المملكة تصل "مرحلة التحكم".. و1980 حالة شفاء جديدة

إصابات بالماليين.. وأعلى وفيات في إيران

ترمب: سنهزم "كوفيد"
قبل نهاية العام

الريا�ض - البالد
 3580 ت�سجيل  )االأحــد(،  اأم�س  ال�سحة،  وزارة  اأكــدت 
حالة اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
اإجمايل عدد احلاالت يف اململكة  "كوفيد 19"، لريتفع 
 1980 ت�سجيل  مت  اأنـــه  مبينة  حــالــة،   209509 اإىل 
اإىل  املتعافني  عدد  اإجمايل  لي�سل  جديدة،  تعاٍف  حالة 
145236 حالة، الفتة اإىل اأن هناك 62357 حالة ن�سطة 

حاليا، من بينها 2283 حالة حرجة.
مل�ستجدات  اليومي  التقرير  خــال  ــــوزارة،  ال وقــالــت 
ت�سجيل  مت  اإنه  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
الوفيات جراء  اإجمايل  لريتفع  وفاة جديدة،  58 حالة 

الفريو�س اإىل 1916 حالة وفاة.
بـــ332  املــوؤكــدة  االإ�ــســابــة  حــاالت  الريا�س  وت�سدرت 
م�سيط  خمي�س  ثم   ،271 بواقع  الطائف  تلتها  حالة، 
واأبها 177،  املكرمة 230، والدمام 206،  242، ومكة 
املدينة املنورة 159، بينما حلت جدة يف املركز الثامن 

بـ149 حالة اإ�سابة.
وقال املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور حممد 
الدرا�سات  اإعــداد  يف  م�ستمرة  اململكة  اإن  العبدالعايل، 
ملرحلة  "و�سلنا  واأ�ــســاف  كــورونــا.  فريو�س  ملواجهة 
"علينا  ــه  اأن اإىل  م�سريا  كورونا"،  انت�سار  يف  حتكم 

العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".
كورنا  فريو�س  انتهاء  حول  باملنحنيات  يتعلق  وفيما 
ر�سد  يتم  مل  االآن  حتى  اأنه  العبدالعايل،  اأبــان  اجلديد 
اإىل  ت�سري  املعتمدة  الدرا�سات  مراكز  من  تنبوؤات  اأي 
اإن  حيث  مبكر،  ب�سكل  كــورونــا  فريو�س  من  االنتهاء 
الر�سد م�ستمر وهناك بع�س املوجات والتف�سيات التي 
من  م�ستمر  ب�سكل  ومتابعتها  الــعــامل  دول  يف  حتــدث 
املنظمات واملراكز والهيئات واخلرباء كافة، موؤكدا اأنه 
مل ي�سجل الفريو�س حتى االآن موجة ثانية كما ن�سرت 
بوؤر وتف�سيات تظهر  لكن هناك  اأجنبية،  اإعام  و�سائل 

بني احلني واالآخر يف جمموعة من املناطق يف العامل، 
لكن مثل هذه االأوبئة قد ت�سجل موجات ثانية.

اأكرث من ن�سف مليون �سخ�س  اأن  واأو�سحت الوزارة 
ا�ستفادوا من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تاأكد" 
مناطق  خمتلف  يف  االآن  وحتى  فيها  العمل  بــدء  منذ 

اململكة.
لتقدمي  ُخ�س�ست  "تطمن"  عــيــادات  اأن  اإىل  ولفتت 
تنف�سية،  اأعرا�س  لديهم  للذين  الازمة  الطبية  الرعاية 

وارتفاع  التنف�س،  و�سيق  وال�سعال،  احللق،  اآالم  مثل 
اإىل موعد م�سبق، مبينًة  درجة احلرارة، دون احلاجة 
اأن العيادات تتواجد يف بع�س املراكز ال�سحية وبع�س 
موزعة  عيادة،   235 نحو  عددها  ويبلغ  امل�ست�سفيات 
قّدمت خدماتها حتى  اململكة، حيث  مناطق  على جميع 
االآن لعدد 208 اآالف م�ستفيد . واأ�سافت "ال�سحة" اأن 
اأعرا�س،  من  الي�سكون  للذين  "تاأكد" ُخ�س�ست  مراكز 
لهم  ح�سل  اأنــه  ويعتقدون  خفيفة،  اأعــرا�ــس  لديهم  اأو 

الفح�س  خدمة  فيها  وُيقدم  م�ساب،  ب�سخ�س  خمالطة 
لفريو�س كورونا من خال عمل امل�سحات اليومية، عن 
حيث  "�سحتي"،  تطبيق  خال  من  موعد  حجز  طريق 
بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه املراكز 357 األف م�ستفيد .
تتواجد  تاأكد  مراكز  اأن  اإىل  ال�سحة  وزارة  واأ�ــســارت 
م�سارات  ومــراكــز  ال�سحية،  املــراكــز  بع�س  يف  حاليا 
يف  القادمة  القليلة  االأيــام  خال  و�ستتواجد  املركبات، 

جميع مناطق اململكة.

عوا�صم - وكاالت
�سربت االإ�سابات والوفيات طهران ب�سدة، وفقا لوزارة 
ال�سحة االإيرانية، التي اأعلنت اأم�س )االأحد(، وفاة 163 
ر�سمي  وفيات  عدد  اأعلى  يف  �ساعة،   24 خال  �سخ�سا 
يف  كوفيد-19  وبــاء  تف�سي  بــدء  منذ  اإيـــران  يف  يومي 

فرباير.
ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدثة  عن  ــا  اإرن وكالة  ونقلت 
جديدة  اإ�سابة   2560 ت�سجيل  مت  اإنــه  قولها  االإيرانية 
اإىل 240438، يف  االإجمايل  لريتفع  كورونا،  بفريو�س 
وقت قال ع�سو يف اللجنة الوطنية ملكافحة الفريو�سات 
نتائج  بناء على  اإنه  م�سعود مرداين،  االإيرانية  التاجية 
االختبارات تاأكدت اإ�سابة 18 مليون اإيراين ولي�س كما 
�سكان  من   %20 بن�سبة  وذلــك  ال�سحة،  متحدثة  ذكــرت 

الباد.
قيا�سية،  ب�سورة  االإ�سابات  ارتفاع  ا�ستمر  الهند  ويف 
االإجــمــايل  الــعــدد  لي�سل  اإ�ــســابــة   5611 ت�سجيل  ومت 
 140 �سجلت  بينما  اإ�سابة،   106750 اإىل  لاإ�سابات 
حالة وفاة خال 24 �ساعة، وفقا لوزارة ال�سحة الهندية.
و�سجلت جنوب اأفريقيا، اأكرث من 10 اآالف اإ�سابة جديدة 
قيا�سية  يومية  ح�سيلة  يف  امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�س 
تف�ّسي وباء كوفيد-19  اإىل طفرة يف  توؤ�سر  اأن  يخ�سى 
وزارة  اأعلنتها  ر�سمية،  بيانات  بح�سب  البلد،  هذا  يف 
ال�سحة، مبينة اأن العدد االإجمايل للم�سابني و�سل اإىل 
187.977 حالة، بينما تتوقع ال�سلطات ال�سحية ارتفاع 
تدابري  رفــع  مع  الباد  يف  بالفريو�س  امل�سابني  اأعـــداد 

االإغاق التي فر�ست يف 27 مار�س.
تطبيق  اإىل  اأم�س،  املغربية،  ال�سلطات  عــادت  ذلــك،  اإىل 

"عا�سمة  اآ�سفي  مدينة  يف  ال�سحي  احلجر  اإجـــراءات 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  ارتــفــاع  عقب  ال�سردين"، 
خال  ال�سمك،  لتعليب  م�سنع  يف   )19 )كوفيد  امل�ستجد 
اإغــاق  الــقــرار العاجل، مت  االأيـــام االأخـــرية. ومبــوجــب 
بعد  االأطل�سي،  املحيط  على  املطلة  املدينة  منافذ  جميع 
اكت�ساف بوؤرة وبائية يف امل�سنع وت�سجيل ما يزيد عن 
االإجــراءات  ومبوجب  املدينة.  يف  جديدة  اإ�سابة   400
مغادرة  مــن  اآ�سفي  مدينة  �سكان  منع  جــرى  اجلــديــدة، 

نــفــ�ــســه، جـــرى منع  املــنــحــى  مــديــنــتــهــم، ويف 
الوافدين من الدخول اإىل اآ�سفي.

مــوؤكــدة  اإ�ــســابــة   52،492 اأمــريــكــا  و�سجلت 
الـ24 �ساعة املا�سية، ورو�سيا 6736  خال 
 71 وليبيا  اإ�سابة،   180 وبلغاريا  اإ�سابة، 

اإ�سابة،   61 اجلنوبية  وكوريا  اإ�سابة، 
اإ�سابة  حــاالت   8 ال�سني  �سجلت  فيما 

جديدة، وال�سودان 39 اإ�سابة.

وا�صنطن - وكاالت
التقدم  من  الكثري  حققت  بــاده  اأن  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأكــد 
"كوفيد 19"، بف�سل اال�سرتاتيجية  يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد 
التي و�سعتها الدولة ومت�سي ب�سكل جيد، مب�سرا باأن باده �ستهزم الوباء 
األقاها يف  كلمة  العام بفرتة طويلة. وقال ترمب، خال  نهاية  قبل  العاملي 
البيت االأبي�س مبنا�سبة عيد اال�ستقال، اإنه �سيكون لدى الواليات املتحدة 
لقاح اأو عاج لكورونا "قبل فرتة طويلة من نهاية 2020، وبالتايل ميكن 
التغلب على الفريو�س قريبا"، م�سيدا بطريقة تعاطي باده مع االأزمة، كما 
جدد هجومه على ال�سني، التي ظهر فيها الوباء للمرة االأوىل بالعامل، قائا 
باأن  قطع  فيما  الفريو�س،  احتواء  عن  تقاع�سها  على  حما�سبتها  يجب  اإنه 
99% من حاالت االإ�سابة بكورونا يف الواليات املتحدة "غري �سارة متاما".

بريطانيا تقترب
من شراء لقاح كورونا

لندن - وكاالت
اقرتبت بريطانيا من التو�سل التفاق مع �سركتني بقيمة 624 
مليون دوالر،  للح�سول على 60 مليون جرعة من لقاح حمتمل 
�سحيفة  وقالت  كــوفــيــد-19.  من  للوقاية  ال�سركتان  تطوره 
اللقاح  �سراء  خيار  تبحث  بريطانيا  اإن  تاميز"،  "�سنداي 
اأن  املقرر  التي من  الب�سر  التجارب على  فاعليته يف  ثبتت  اإذا 
لقاحات  اأو  املقبل. وال توجد حاليا عاجات  تبداأ يف �سبتمرب 
لقاحات  اإىل  التو�سل  يعترب  بينما  كوفيد-19،  ملر�س  معتمدة 
واأودت بحياة  اأ�سابت  لوقف جائحة  االأهمية  بالغ  اأمرا  فعالة 
املايني يف اأنحاء العامل دون ظهور اأي موؤ�سر على اأنها تخبو.
على  لكوفيد-19  لقاحات  ع�سرة  نحو  جتربة  حاليا  ويجري 
وفعال  اآمن  لقاح  اإنتاج  ي�ستغرق  اأن  اخلرباء  ويتوقع  الب�سر، 
يف  باحثون  وكــان  التطوير.  بــدايــة  مــن  �سهرا  و18   12 بــني 
اأجرت  جتريبيا،  لقاحا  طــوروا  الربيطانية  اأك�سفورد  جامعة 
وال  عليه،  النطاق  وا�سعة  �سريرية  جتــارب  ال�سركات  اإحــدى 
يزال اللقاح يف مرحلة التجارب ال�سريرية. واإذا جاءت نتائج 
التجارب مقنعة ملنظمي �سوق العقاقري الطبية باأنه اآمن وفعال 

فمن املتوقع اأن تبداأ عملية الت�سليم بحلول نهاية 2020.

اأكرا - وكاالت
اأعلنت احلكومة يف غانا اأن الرئي�س نانا اأكوفو اأدو �سيعزل نف�سه 
االختبارات  اأظهرت  اأن  بعد  االأطباء  ن�سيحة  على  بناء  يوما   14
كورونا.  بفريو�س  به  املحيطة  القريبة  الدائرة  من  �سخ�س  اإ�سابة 
عدم  االختبارات  اأظهرت  االآن  "حتى  الغانية:  احلكومة  بيان  وقــال 
زيادة احلذر".،  انطاقا من  االإجــراء  اتخاذ هذا  اختار  ولكنه  اإ�سابته، 
مبينا اأن الرئي�س �سيوا�سل العمل خال تلك الفرتة التزاما بربوتوكول 
االأمـــان اخلــا�ــس بــوبــاء كــوفــيــد-19 الناجم عــن فــريو�ــس كــورونــا. 
اأم  املوظفني  من  امل�ساب  ال�سخ�س  هذا  كان  اإذا  ما  البيان  يذكر  ومل 
بفريو�س  اإ�سابة   19388 غانا  و�سجلت  الرئي�س.  اأ�سرة  اأفــراد  من 
الواقعة  املنطقة  يف  االإ�سابة  معدالت  اأعلى  بني  من  وهو  كورونا، 
جنوب ال�سحراء باإفريقيا، اإ�سافة اإىل 117 حالة وفاة، بينما ا�ستقال 
اجلمعة،  الــغــاين،  وال�سناعة  الــتــجــارة  وزيـــر  نــائــب 
خلرقه قواعد العزل الذاتي ملكافحة فريو�س كورونا 

بعد اأن اأظهرت االختبارات اإ�سابته بالفريو�س.

132,335 وفاة
2,936,904 إصابات

أمريكا: 1

64,365 وفاة
1,578,376 إصابة
البرازيل: 2

28,385 وفاة
297,625 إصابة

أسبانيا: 6
10,412 وفاة
299,080 إصابة

بيرو: 5

681,251 إصابة
روسيا:

10,161 وفاة

3

675,453 إصابة
الهند:

19,303 وفيات

4

6,192 وفاة
291,847 إصابة
تشيلي:

44,198 وفاة
284,900 إصابة
بريطانيا: 8

30,366 وفاة
252,165 إصابة

المكسيك:

"ال تدفع 
نقدًا"

اآفاق

عبد اهلل بن �صعد االأحمري

واجتماعية  اقت�سادية  اآثــار  من  تركته  وما  كورونا  جائحة  رغم 
متخ�ست  التي  االإيجابية  االأمــور  يف  نختلف  ال  اأننا  اإال  ونف�سية 
ونتجت عن كوفيد-19 ، فكثري من املفاهيم وال�سلوكيات والقّيم 
جديدًا  حتــواًل  التجارية  االأن�سطة  �سهدت  اإذ   ، تغرّيت  واالأنظمة 
الت�سرت  الوطني ملكافحة  الربنامج  األزم  فقد  املالية  التعامات  يف 
بالتن�سيق والتعاون بني وزارة التجارة ووزارة ال�سوؤون البلدية 
البقاالت  كافة   ، ال�سعودي  العربي  النقد  وموؤ�س�سة  والقروية 
وذلك  االإلكرتوين  الدفع  بتوفري  اململكة  مناطق  بكل  والتموينات 
اأغ�سط�س  وفقًا للقرار الذي بداأ يف 10 مايو املا�سي وينتهي يف 
التجارية  االأن�سطة  لكل  البيع  منافذ  جميع  ت�سبح  وبذلك  القادم، 

يف اململكة ملزمة بتوفري و�سائل الدفع االإلكرتوين.
وال �سك اأن توجه تطبيق و�سائل الدفع االإلكرتوين على البقاالت 
والتموينات ياأتي يف اإطار اجلهود لتمكني امل�ستهلك من ا�ستخدام 
تلك الو�سائل يف جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد ، كما 
ياأتي هذا القرار متوائمًا مع اخلطوات واالإجــراءات االحرتازية 
املو�سى بها من قبل اجلهات ال�سحية املخت�سة واملتخذة ملكافحة 
�سامة  على  )كــوفــيــد-19(وحــر�ــســًا  امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس 

املواطنني واملقيمني.
والواقع قد يعتقد البع�س اأن التعامل النقدي مع وجود اجلائحة 
وو�سيلة  معاناة  ي�سكل  قــد  االأمـــر  حقيقة  يف  ولكنه  عـــادي،  اأمــر 
الورقية  النقود  نظافة  عن  يعرف  ال  اأنه  اإذ  بالفايرو�س  لاإ�سابة 
هذه  خال  فــاالأوىل   ، واجلراثيم  الفريو�سات  من  خلوها  ومــدى 
اأيام  بعد  الأنــه  اإلكرتونيًا  التعامل  على  الفرد  يحر�س  اأن  الفرتة 

�سي�سبح اإجبارًيا.
انتقال عدوى  اإن احتمالية   ، تقارير �سحية عاملية  وتناولت عدة 
الورقية واردة يف حال مل�سها من قبل  النقود  كورونا عن تداول 
النقود  تلك  اأو رذاذ فمه والم�س  اأنفه  افــرازات  م�ساب تعامل مع 
وقدمها لاآخرين ، لذا ين�سح ب�سرورة احلفاظ على نظافة اليدين 
بعد  االأيــدي  وتعقيم  اخلارجية  االأ�سطح  من  الكثري  مل�س  وجتنب 

مل�س النقود الورقية.
�سينية  امــراأة  قيام  املو�سوع  بهذا  ارتبطت  التي  الطرائف  ومن 
يوان   3،125 بو�سع  جياجن�سو  مقاطعة  يف  "يل" تعي�س  تدعى 
يف  امليكروويف  يف  اأمريكيا   دوالًرا   450 يعادل  ما  اأو  �سيني 
املــراأة يف �سم  بداأت  اأقل من دقيقة  ، ويف غ�سون  �سبيل تعقيمها 

رائحة �سيء ما حرق داخل امليكرويف.
حتولت  حيث  االأوان،  فوات  بعد  ولكن  "ىل" امليكرويف،  فتحت 
االأوراق النقدية التي و�سعتها يف امليكروويف اإىل اللون االأ�سود، 
مما يجعل من امل�ستحيل ا�ستخدامها على االإطاق، هرعت " يل" 
اإىل بنك قريب لطلب امل�ساعدة، ونظرا الأن االأوراق النقدية كانت 
هذه  تكون  اأن  من  تخوف  البنك  موظفي  لدى  جًدا،كان  م�سوهة 
امل�سل�سلة  ــام  االأرق اإىل  عاد  البنك  موظف  ولكن  مــزورة،  االأمــوال 
على االأوراق النقدية، وتبني له اأنها �سحيحة، فقدم البنك لـ "ىل"، 

عمات بديلة.
وجتنبوا  ــكــرتوين  االإل الــدفــع  على  احــر�ــســوا   ، الــقــول  فخا�سة 

الكا�س قدر االإمكان ، وارتداء الكمامة ، والتباعد االإجتماعي.
و�سامة �سحتكم

shahm303@hotmail.com 

"رعب" في جنوب إفريقيا.. وإغالق "عاصمة السردين"

رئيس غانا في العزل الذاتي 
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   الرأي

�شاحلة ال�شيخي 

فكر قلياًل
مُنر بالكثري من املواقف اليومية، ونت�سرف مع بع�سها ب�سكل 
االأمر  وهذا  �سعوري،  ال  ب�سكل  االآخــر  بع�سها  ومع  �سعوري، 
والالوعي،  الواعي  عقلنا  وعمل  الب�سرية  تركيبتنا  من  جزء 
ومع كل ت�سرف نقوم بفعله جند يف املقابل ردت فعل تختلف 

باختالف اأفعالنا.
ُتبنى عليها  اأفعال قد ال ت�ستحق الذكر، واأخرى  وهناك ردات 
اأمور قد ُتغري م�سار حياتنا ب�سورة جذرية، بل وقد ميتد ذلك 
التغيري اإىل االأفراد املحيطني بنا، فنجدهم ب�سورة اأو اأخرى 
العك�س  اأن  كما  ت�سرفاتنا،  بع�س  من  و�سلبًا  اإيجابا  يتاأثرون 

�سحيح، فقد نكون املتاأثرين. 
اأن  اأن املتزن منا يرغب يف  باأية حال من االأحــوال  وال اعتقد 
ر اأو ي�سره – اأي –  �سخ�س، قريبًا كان اأو بعيدًا، فاإما اأن  ي�سُ
›› نكون م�سدر للخري واالأمان الأنف�سنا ولالآخرين اأو ال نكون 

�سوره. واأب�سط  اأجمل  يف  االإن�ساين  ال�سعور  هو  وهذا   ،››
ولنكون على قدر عاٍل من االإن�سانية وامل�سوؤولية خ�سو�سًا يف 
هذه االأيام ال�سعبة يف ظل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 
واأن  ت�سرفاتنا  يف  قلياًل  نفكر  اأن  علينا  العامل  اجتاحت  التي 
ُنفعل جانب امل�سوؤولية الذاتية لدينا، حتى ن�ستطيع اأن نحمي 

اأنف�سنا جميعًا. 
تكون  واأن  املجتمع،  توؤثر يف  ال  اأن  يعني  ال  فــردًا  تكون  فــاأن 
اأفـــراد،  فاملجتمع  االإ�ــســابــة،  مــن  حممي  اأنــك  يعني  ال  �سليمًا 
اأ�ــســحــاء، واحلــر�ــس واأخــــذ احتياطات  كــانــوا  واملــ�ــســابــني 
ال�سالمة كفيلة باأن حتمينا من خطر االإ�سابة بعد حماية الله 

– لنا. وجل  – عز 
فاليوم وبعد اأن مررنا مبراحل املنع اجلزئي والكلي، وو�سلنا 
اأ�سبحنا  تدريجيًا  طبيعي  ب�سكل  للحياة  العودة  مرحلة  اإىل 
وما  كانت  التي  ال�سالمة  اإجــراءات  ملعنى  وتفهمًا  وعيًا  اأكــر 
الإي�سال  جهدها  ق�سارى  تبذل  م�سكورة  ال�سحة  وزارة  زالت 

الر�سائل التوعوية جتاهها.
لنتكاتف جميعًا ونحر�س على اأن نتجاوز هذه االأزمة العاملية 
باإذن الله – عز وجل –  باأقل اخل�سائر الب�سرية واالقت�سادية، 
وبتنفيذ  والــتــبــاعــد،  ال�سالمة  بـــاإجـــراءات  بالتزامنا  وذلـــك 
ب�سكل  املعنية  احلكومية  اجلهات  ت�سدرها  التي  التعليمات 

م�ستمر ونردد �سعار : نعود بحذر.
الربيد الإلكرتوين :
szs.ksa73@gmail.com 

فكر وقلم 

م�شاري الو�شمي

في حضرة 
الليل 

 ، اأعـــوام  اأو  اأيــام  املــوت واحلــيــاة م�سافة  ما بني حلظة 
الفرق ، فنحُن نعلم اإنها اآتيٌة ال حمالة ، بني بكاء مولود، 
و�سراخ اأهله األف حكاية ، ينتابني نف�س ال�سعور مرارًا 
حويل  اأنظر   ، النوم  اإىل  االأجــفــان  تخلد  حني  وتــكــرارًا 
اِلأرى البيوت وقد عالها ال�سكون وُاغلقت ال�ستائر ولفها 

الظالم.
اأحــيــانــًا اأ�ــســعــر بــاخلــوف، اأحــيــانــًا بــالــوحــدة واأحــيــانــًا 
بالراحة، ففي هذا الوقت يخلو املرء مع نف�سه، يغم�س 
منا من   ، قلبه  ، وتهداأ �سربات  الأفكاره  ي�ستمع   ، عينيه 
، موعٍد  بٍح  يخ�ساه  �سُ قلقًا من  واأكر  اأكر همًا  ي�سبح 

ينتظره ، اأو خرب قد ي�سمعه.
ك�سلطان  علينا  يحل  ــذي  ال  ، املــواقــف  �سيد  الليل  لكنُه 
، هو  له طلٌب  ُيرف�س  " الذي ال  الفيكتوري  " العهد  من 
ن�سري  هو   ، احلالكة  اللياِل  يف  ورفيقهم  الُع�ساق  �سيد 
دموعهم وقلوبهم ترجتف  يتو�سدون  الذين  املجروحني 
بردًا ووحدة ، هو طبيب املتاأملني الذين ُيعانون الوجع 
الغد  يف  اأَن  متاأملني؛  راجني  ال�سفاء  ويتو�سلون  واالأمل 
�سيكونون االأف�سل ، هو حا�سبة املديونني الُتع�ساء الذين 
اأنهكهم الفقر و�ساقت بهم احلياة مبا رحبت ، هو �سماء 
الله  رحمة  يرجوَن  الذين  املتعبدين  القارئني  امل�سلني 

ويخ�سوَن عذابه.
اأيامنا  كل  فلي�ست   ، نحُن  نعي�س  املتناق�سات  هذه  بني 
ــٌد من ذاك ، لكن  على وتــرية واحــدة ، يــوٌم من هــذا وَغ
املعدومني  على  قار�سًا  قا�سيًا  ــاردًا  ب مير  اأحيانًا  الليل 
املُهجرين يف كل اأنحاء الدنيا ، فهم بني اخلوف والرجاء 
مي�سون ليلهم ، ال �سماء حتميهم وال اأر�س حتت�سنهم ، 
فقانون الب�سر ال رحمة فيه كقانون رب ال�سماِء واالأر�س. 
 ، نعمة  االآمــنــة  فالبيوت   ، دعــواتــكــم  يف  اأحت�سنوهم 

الفرا�س الدافئ نعمة.
اللهم لك احلمد وال�سكر على كل نعمٍة بني اأيدينا ونحن 
اآٍت مل نفقد يف  ْبٍح   ، وله احلمد على كل �سُ الن�سعر بها 

ليله قريًبا اأو عزيًزا لنا.
نغم�س  حني  ن�سمعه  هام�س  حديث  لليل  اأَن   ، تــذكــروا 

اأعُيننا فقط . 
دمتم على ماتتمنون ، وعلى خرٍي ت�سبحون. 

فيكتوريا  للملكة  ن�سبة  الفيكتوري  الع�سر   : "مالحظة 
وكان ع�سر ذروة االإمرباطورية الربيطانية وهو ع�سر 

الثورة ال�سناعية.

فاطمة نهار يو�شف

عزز ثقة 
طفلك بنفسه

  اإن من اأهم االأمور التـي تي�سر عملية بناء جيل �سالح هي تن�سئة 
االأطفال ن�سئة �ساحلة واأهم العوامل التـي ت�ساعد على ذلك هي ثقة 

االأطفال باأنف�سهم وقدراتهم ومبن حولهم. 
 علينا اأن نبداأ مع اأطفالنا بداية �سحيحة منذ والدتهم فال ن�سميهم 
باأ�سماء �سخيفة كـي ال يتعر�سوا لالإحراج طوال عمرهم وذلك الأننا 
حكمنا عليهم بذلك االإ�سم، وكما اأنه يجب علينا اأن نحتوي اأطفالنا 
و نعانقهم و نعاملهم باحلب وذلك يعزز ثقتهم بذاتهم ب�سكل كبري 
وملحوظ ولنن�ست حلديث ابنائنا بكل حوا�سنا  فال نقاطعهم، اأو 
ننِه جملتهم  قبل اأن يكملوها باأنف�سهم، فينبغي اأن نهتم بكل كلمة 
يقولونها الأن هناك اإح�سا�سا خلفها. اإن اال�ستماع اجليد للطفل هو 

اأف�سل من اأن جتل�س �سامتا، تنتظر دورك يف احلديث. 
 وخلف ذلك احلوار البناء بناء ثقة وبناء �سخ�سية اأي�سًا علينا اأن 
نكون متنبهني لهذه النقطة والتي يقابل فيها الطفل بعدم االهتمام. 
 علينا اأن نعلمهم ثقافًة االإيجابية و اذا تعلموها حقًا �سنجدهم قد 
اأ�سبحوا ٌمفكرين و مقررين و منفذين وذلك يف طور عمرهم فال 
ن�سفه ما قاموا بفعله اأبدًا الن التجاهل ي�سبب الياأ�س يف نفو�سهم 
ومن ثم يتمكن منه اخلجل واعادة ت�سكيل اح�سا�س الطفل واإعادته 
اىل طبيعته بعد اخلجل هي �سعبة قلياًل وعلينا ان نعلم جيدًا باأنه 
الميكن القول ان جنزم ان هناك اباء جميعهم مثاليون وال اأطفاٌل 
كيفية احل�سول على  نتعلم  اأن  علينا  بل يجب  املعجزات  ميلكون 

املثالية واأنه باإمكاننا اأن ن�سنع من اأطفالنا املعجزات. 
ما  وفق  ن�سكلهم  اأن  ن�ستطيع  ال�سل�سال  بـعجينة  اأ�سبه   االأطفال 
القيم  وماهي  طفلك  ت�سكل  كيف  واجلميع  واأنــا  اأنت  ن�ساء.  اأخرت 
وكذلك  بها  يتحلوا  اأن  نريد  التي  واالخالقيات  �سنغر�سها  التي 

كيفية و�سع حجر الثقة االأ�سا�سي يف داخلهم. 
 علينا اأن نفكر جيدًا كيف نن�سئ اأطفالنا تن�سئة �سليمة وال نن�سى 

اأنهم اأطفال اليوم ولكنهم رجال الغد 
)معًا لطفولة اأجمل(.

سيرة إنجاز
واأعجبت  قراأتها  عبارة 
مرة  اأول  وكــاأنــنــي  بها 
ــا رغــــم اأنــنــي  ــمــعــه ــس اأ�
كثريا ما قراأت كتبا عن 
تطوير الذات وح�سرت 
ــعــديــد مـــن الـــــدورات  ال
الــتــدريــبــيــة ولــكــن هــذه 
ــــارة اأثـــــــــرت يف  ــــعــــب ال
وجعلتني اأتوقف كثريا 
وهــدفــهــا  ــاهــا  مــعــن يف 
حياتي  ترتيب  واأعــيــد 
واأهــــــــدايف مـــن جــديــد 
هذه العبارة هي )ماهي 

يف  واجنـــازك  الذاتية  �سريتك  مــا   ) اجنــازاتــك 
�سهل  �سوؤال  وال�سنة  وال�سهر  واالأ�سبوع  اليوم 
يف كتابته ونطقه كبري يف معناه قد مير عليك 
يف حياتك الدنيا ك�سوؤال عابر وجملة اعرتا�سية 
ال تلقي لها باال واهتماما لكنك حتما وبالتاأكيد 
لالإجابة  اأعـــددت  فــمــاذا  العر�س  يــوم  �ست�ساأل 
وماذا قدمت يف اأيامك ولياليك هل ا�ستفدت من 
تركت  اأجنــزت  نف�سك  طــورت  وخرباتك  اأيامك 
اأن  قبل  نف�سك  حا�سبت  �ساأنك  اأ�سلحت  اأثـــرا 
باخلري  مثقلة  هي  هل  نف�سك  ووزنــت  حتا�سب 
اأو ال�سر. هل فكرت يف حياتك فكلما فكرت كلما 
وح�سدت  وزرعــت  وعملت  وا�ستنتجت  تاأملت 
ليومك  املا�سي واأبــداأ  واأجنــزت وا�ستفدت. دع 
اكت�ساف  تعيد  بقدراتك  وتثق  تنجز  اأن  حــاول 
ذاتك مهما بلغت من العمر فال ياأ�س وتوقف مع 
احلياة حاول جدد نف�سك طهر قلبك من االأهواء 
وتتوفق  �ستنجح  حتما  لكن  البداية  يف  �سعبة 
وتبدع فاحلياة لكل من عليها ولي�ست لك وحدك 
نظيفة  جميلة  حياتك  واأجعل  وعاي�س  تعاي�س 
ال  واالإيــثــار  والرحمة  والعطف  ــود  وال باحلب 
الله  فــاأر�ــس  وبغ�ساء  وح�سد  وحــقــد  اإقــ�ــســاء 

ملا  مي�سر  وكــل  وا�سعة 
ــه وحـــب الأخــيــك  خــلــق ل
مـــاحتـــب لــنــفــ�ــســك. وال 
تـــقـــارن نــفــ�ــســك بــاأحــد 
اخلا�س  م�ساره  له  فكل 
ـــداأ  ـــب ــــارك ي بـــــه ومــــ�ــــس
مـــن داخـــلـــك ومـــن قــوة 
اإرادتــــــــــك. فـــــاأبـــــداأ يف 
بتجديد  ـــك  ذات تــطــويــر 
حياتك فكر واأعمل وخذ 
باالأ�سباب وا�ستعذ بالله 
من الك�سل فاحلياة روح 
فـــقـــّو نــفــ�ــســك وطــهــرهــا 
اإن�سان  فــاأنــت  وكيانك  بــذاتــك  واأعــتــز  واأرفــعــهــا 
فال  اأوعليك.  لك  و�ستكتب  اأيامك  عن  م�سوؤول 
تقطع اأيام عمرك وتذهب ح�سرات فيما ال يفيدك 
ككرة النوم اأو متابعة املباريات والقيل والقال 
املختلفة مبا  والهرج والفنت وو�سائل االت�سال 
واإخال�س  عمل  فالدنيا  بالفائدة  عليك  اليعود 
الهدف  يف  وا�ست�سعار  وفكر  واجنــاز  و�سدق 
به  ماتقوم  اليكون  حتى  به  تقوم  مبا  واملعنى 
عادة الت�ست�سعر معناها وهدفها وتكرار يومي 
حتى العبادة تعد عادة عند البع�س يوؤديها وال 
اآثارها  وتظهر  بحالوتها  وي�سعر  بها  ي�ست�سعر 
على حياته. فالتغيري من �سنن احلياة وال�سم�س 
يوما  لنبداأ  جديد  من  وت�سرق  تغيب  يــوم  كل 
لكي  يدعونا  وهــذا  �سابقه  عــن  خمتلفا  جــديــدا 
حياتنا  التــكــون  حتى  نكرر  وال  وننجز  نعمل 
روتينا يوميا ال اإجناز فيه فال ياأ�س مع احلياة 
فاحلياة اأمل وعمل وبعد نظر وجتديد وتفكري 
وتخطيط باأهداف يومية وم�ستقبلية .ولنا يف 

جتارب االآخرين ا�ستفادة وعربة. 

lewefe@hotmail.com

حممد لويفي اجلهني

الــزمــن واملــكــان طيفًا  الــ�ــســعــوديــون عــرب خــارطــة  �سكل 
ال�سياحة  البلدان  وجهات  من  لكثري  لل�سياحة  ي�ستقطب 
، بل و�سكلوا عالمة فارقة يف ارتفاع اإيرادها، تنبهت له 
قيادة وطن عظيم، بدءا من تاأ�سي�س هيئة ال�سياحة حتى 
اأ�سبحت وزارة فتية طموحة، تزامن ذلك مع تخ�سي�س 
جامعاتنا  يف  م�ستقل  بعلم  متعلم  جيل  وتهيئة  اأق�سام 
القطاع  هذا   ، وفندقة  �سياحة  تخ�س�س  با�سم  وكلياتنا 
الدول  ميزانيات  يف  هامًا  مــوردًا  ي�سكل  الــذي  احليوي 
 - �سلمان  مــوالي  بقيادة  عاتقها  على  قيادتنا  اأخـــذت   ،
ويل  �سيدي  �سمو  واهتمام  وفطنة  وبيقظة  الله-  ــده  اأّي
العدة  بــاإعــداد  مباركًا  نهجًا  الله-  -حفظه  االأمــني  العهد 
حلظاتها  ونعي�س  تنجز  ومــراحــل  مــدرو�ــســة  بخطط 
احليوي  القطاع  هذا  الإنعا�س  ال�سواح  ا�ستقطاب  نحو 
فها   ، والهيئات  الــوزارات  بني  وتكاملية  عاملية،  بجودة 
اأن يخطو مبا يقدمه  الرتفيه يحلق قبل  هو �سرح هيئة 
بقيادة معايل تركي اآل ال�سيخ وكوكبة الهيئة يف موا�سم 

مبا  االأفق  جبني  يف  �سم�سًا  اأ�سرقت  الفعاليات،  مبختلف 
تقدمه ، يتزامن معها جهود وزارة الريا�سة بقيادة �سمو 
فعاليات  بتنظيم   ، الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  االأمــري 
العظيم  الــوطــن  بــهــذا  التعريف  هدفها  عاملية  ريا�سية 
 ، الــكــرميــة  بقيادته  العظيم  واالإرث  الــر�ــســاالت  اأر�ـــس 
فبالنظر   ، وال�سالم  الت�سامح  عنوان  �سعودي  و�سعب 
2015م  عــام  يف  العاملية  ال�سياحة  منظمة  الإح�سائية 
قدرها  مبدخوالت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ت�سدرت 
144مليار  م�سروفاتها  بلغت  بينما  دوالر،  214مليار 
ال�سني  املفارقة يف   ، بـ٧0 مليار دوالر  ُقدر  دوالر بدخل 
اإنفاقها ت�سدر الع�سر دول ب2٧٧مليار دوالر ، واحتلت 
املركز العا�سر يف الدخل ب40 مليار دوالر، وتعترب رابع 
وهذا  �سائح،  مليون  ب63  زيــارة  اأكــر  العامل  يف  دولــة 
تعزيز  يف  ودورهـــا  ال�سياحة  اأهمية  على  ــة  دالل ُيعطي 
االيدي  وا�ستقطاب  الوظائف  واإن�ساء   ، ال�سمويل  النمو 
العاملة، وتعزيز التنمية امل�ستدامة ، وال�سالم ، والتفاهم، 
، ووظيفة  للعامل  املحلي  الناجت  من   % ت�سكل 10  حيث 
اأهمية يف  لها من  واحدة من بني كل ع�سر وظائف، وملا 
بالتنوع اجلغرايف  الله  الذي حباه  الوطن  زيادة موارد 
تــاريــخ  يحكي  الـــذي  الــتــاريــخــي  واالإرث   ، واملــنــاخــي 
جائحة  ومع  الكون،  هذا  يف  والوجود  االأوىل  الب�سرية 
 ، كورونا التف ال�سعوديون نحو كل هذا عرب من�ساتهم 
قيادة تعمل  الله  املوهوب من  الوطن  بديع هذا  يوثقون 
وم�ساريع  بنيوم،  اخلــري  فم�ساريع  وتــفــاٍن،  باإخال�س 
القدية، وبوابة الدرعية، وم�ساريع التنمية التي تتكامل 

اأدوار الوزارات والهيئات يف كافة املناطق ، يفخر  فيها 
ومتابعة  ورعــايــة  باهتمام  متوجني  ال�سعوديون  بها 
التحدي معه  الله- يخو�سون  العهد - حفظه  �سمو ويل 
للعامل  الوجهة  باأن  الله  بــاإذن  حليفهم  والنجاح  باقتدار 
الله  حباها  ومبا  البالد  هذه  به  تتمتع  ملا  ال�سعودية  هي 
من طبيعة خالقة يف مكونها اجلغرايف ، وما ُجبل عليه 
اأبناوؤها وبناتها من اأخالق كرمية ، واأنف�س طبيعتها حب 
ال�سيف واالعتزاز بتقدمي اخلدمة بكل ترحاب ، اأثبتوها 
التي  والفعاليات   ، حدثت  التي  املنا�سبات  خمتلف  يف 
اأقيمت ، و�سيكون القادم باهرًا مبهرًا باإمكانياته وكفاءته 
 ، باخلربات  املدججة  الفتية  الـــوزارة  هــذه  و�ستحقق   ،
والتي يتوىل دفتها معايل االأ�ستاذ اأحمد اخلطيب وكافة 
-بــاإذن  القيادة  طموح  ليحققوا  ومن�سوباتها  من�سوبي 
الله- فت�سكل رافدًا من روافد االقت�ساد للوطن ، وت�سيف 
اإجنازًا اآخر من اإجنازات وطننا والتي حتققها �سقيقاتها 
موؤ�سر   ، بها  املناطة  اجلوانب  يف  وهيئات  وزارات  من 
لل�سعودية  الداخلني  ال�سياح  ن�سبة  ارتفاع  النجاح  ذلك 
حتى  وبلغوا   ، 201٧م  %عن   9'8٧ بن�سبة  2018م  يف 
هذا العام الأربع �سنوات 9'69 مليون زائر زاروا اململكة 
الله يف عام 2030م هو  بــاإذن  اأعــوام، وامل�ستهدف  يف4 

30 مليون �سائح.
ويل  �سيدي  �سمو  قاله  ما  الكالم  مب�سك  اخلتام  هم�سة 
القمة  التي ت�سكننا  لنا، والهمة  العهد االأمني هي الوقود 
نتمناها  كما  بالدنا  بناء  �سنكمل  "معًا  الطموح:  لتحقيق 

جميعًا مزدهرة، مزدهرة قوية ".

املت�سارعة  الــتــطــورات  مــن  العديد  الــراهــن  الع�سر  ي�سهد 
ــورة  وث املــعــريف  االنــفــجــار  نتيجة  املتالحقة  والــتــغــريات 
العلمي  التقدم  ا�ستمرار  ولــعــل  واالتــ�ــســاالت  املعلومات 
والتطور التقني الذي حققته الب�سرية يف خمتلف املجاالت 
اجلديدة  االأفكار  وتوليد  لالأ�سياء  املتجددة  النظرة  يتطلب 
يتمثل  الــذي  االإداري  االإبـــداع  خا�سة  االإبـــداع،  وت�سجيع 
اال�ــســرتاتــيــجــيــات  فــائــق يف  بـــاإجـــراء حت�سني  الــقــيــام  يف 
العمل  واأ�ساليب  واأدوات  ال�سيا�سات  اأو  االإجــــراءات  اأو 

ومراجعتها من وقت الآخر ل�سمان جودة العمل.
ويرى روجرز Rogers اأن االإبداع االإداري هو كل عملية 
يف  االأفــــراد  بــني  التفاعل  نتيجة  جــديــد  نــاجت  عنها  يتولد 
املن�ساة اأو املنظمة من خالل ا�ستخدام اأ�سلوب جديد يحقق 
اأكرب يف املن�ساأة. ويتجلى  التميز والتفوق ويعطي مرونة 
 ، اأ�ساليب االإدارة  اأمناط  التطوير يف  االإبــداع االإداري يف 
وقد يتمخ�س عن ذلك اإعادة تاأهيل الهيكل التنظيمي االأمر 
لقد  الوظائف.  جميع  يف  االإبــداع  عملية  على  ي�ساعد  الذي 
اأثبتت الدرا�سات اأن االإبداع املهاري التقني هو املهم يف نظر 
التنظيمي ومتى كانت املن�ساأة  املخت�سني واأ�سا�سه االإبداع 

تقتحم  اأن  ميكنها  فال  تنظيميًا  الذاتي  الق�سور  من  تعاين 
جماالت االإبداع التقني اأو تطور اأ�ساليب اأدائها .  اإنه قد اآن 
االأوان الأن يتبنى املجتمع ال�سباب الذين يتمتعون باملهارات 
اإطـــالق  عــلــى  ويــدعــمــهــم  ويــحــفــزهــم  ويــ�ــســاعــدهــم  التقنية 
اإبداعاتهم يف هذا املجال نظرًا الأن املجتمعات تتجه �سوب 
الذي هو عبارة    Virtual World العامل االفرتا�سي 
�سخ�سيات  ميثلون  الذين  امل�ستخدمني  من  جمموعة  عن 
االأبعاد ويعتمدون  ثالثية  اأو  ثنائية  بيئة  افرتا�سية �سمن 
والتوا�سل  للتخاطب  كو�سيلة  احلا�سوبية  املحاكاة  على 
مع االأ�سخا�س املوجودين يف هذا العامل ، كما على االإدارة 
االإبداعية يف كافة املوؤ�س�سات اأن ت�سعى جاهدة اإىل التو�سل 
للمهارات التقنية الأولئك ال�سباب وتدعمها وتوظفها بال�سكل 
اإبداعاتها  كل  وا�ستنباط  منها  اال�ستفادة  بغية  املطلوب 

وابتكاراتها وت�سخريها لتحقيق االأهداف املن�سودة.
االإبداعي  باجلانب  االإدارة  اهتمام  تفعيل  اإىل  وللو�سول   
امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف  حتقيق  بهدف  املبتكرة  للعقول 
لالإبداع  حا�سنة  اإدارة  هنالك  تكون  اأن  فيلزم  للمجتمعات 
املعريف اأو "بنك االأفكار"  لدعم وت�سجيع املبدعني واأ�سحاب 

وتطويرها  االإبــداعــيــة  اأفــكــارهــم  وتبني  التقنية  املــهــارات 
بيئة  توفري  اأهمية  بجانب  االأداء  �سعيد  على  وتطبيقها 
من  والتخل�س  اجلــديــدة  اخلــالقــة  االأفــكــار  لنمو  مالئمة 
�سيما  ال  املِن�ساأة  يف  االأفــراد  ورعاية  التعامل  يف  الروتني 
والعناية  للتطوير  ب�سرية  قوة  باعتبارهم  منهم  املبدعني 
خاللها  مــن  ميــكــن  الــتــي  اجلــوانــب  مــن  وغــريهــا  بتعلمهم 
االعتماد على كوادر اإبداعية قادرة على حتقيق كافة اأهداف 
املوؤ�س�سات على اأر�س الواقع وحتقيق االأهداف املن�سودة .
باحثة وكاتبة �شعودية

 السعودية وجهة السياحة العالمية

اإلدارة اإلبداعية.. وتبني المهارات

 حممد العمري

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري



الريا�ض - البالد
  ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد ال�����س��ع��ودي 
وال��درون��ز،  والربجمة  ال�سيرباين  للأمن 
الب�سرية  امل����وارد  تنمية  ���س��ن��دوق  ي��ب��داأ 
ي�ستهدف  تدريبي  برنامج  تنفيذ  )ه��دف( 
اجلن�سني  من  الوطنية  ال��ك��وادر  توظيف 
يتطلبها  ج��دي��دا  تقنيا  تخ�س�سا   13 يف 
ال�سيرباين  االأم��ن  جمال  يف  العمل  �سوق 
والذكاء  ال�سخمة  والبيانات  وال��ربجم��ة 

اال�سطناعي.
االت���ف���اق���ي���ة  ون�������س���ت    
على  الطرفني،  بني  املربمة 

مبتابعة  االل��ت��زام  ���س��رورة 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ 

جودة  ل�سمان  ميدانية،  زي��ارات  واإج��راء 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اأه��داف��ه،  ال��ت��دري��ب وحتقيق 
�سري  عن  �سهرية  تقارير  ب��اإع��داد  االل��ت��زام 
)النظري  �سقيه  يف  التدريبي  الربنامج 
وال��ع��م��ل��ي(، وذل����ك خ���لل م���دة ال��ت��دري��ب 
اأ�سهر. وياأتي تنفيذ الربنامج  املقدرة ب� 4 
اأبرمت بني اجلهتني  اإطار اتفاقية دعم  يف 
موؤخرًا، لتدريب وتاأهيل وتطوير مهارات 
وظائف  ل�سغل  الوطنية،  الب�سرية  القوى 
ا�ستقرارها  و�سمان  اخلا�ص،  القطاع  يف 

وظيفيًا بعد اإمتام فرتة التدريب.
من  االت��ف��اق��ي��ة،  م�ستهدفات  وت��ن��ط��ل��ق 
للعمل  ومتكينها  الوطنية  القوى  اإ�سراك 
�سعيًا  املتقدمة،  التقنية  التخ�س�سات  يف 
لتقلي�ص الفجوة بني االحتياج ومتطلبات 
���س��وق ال��ع��م��ل، مب���ا ي�����س��م��ن رف���ع ك��ف��اءة 
القطاع التقني يف اململكة. ووفقا ملجاالت 
ال�سيرباين  االأمن  جمال  ت�سمن  التدريب، 
ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التاأ�سي�سية  ال����دورة  ال��ت��ال��ي��ة: 
ل�������لأم�������ن ال�����������س�����ي�����رباين، 
واحل����م����اي����ة ال���دف���اع���ي���ة، 
واحل����م����اي����ة ال��ه��ج��وم��ي��ة، 
التقنية،  التحتية  والبنية 
ملجال  وبالن�سبة  العك�سية.   والهند�سة 
الربامج  تنفيذ  على  ا�ستمل  فقد  الربجمة، 
الويب  واجهات  برجمة  االآتية:  التدريبية 
، وت�سميم  املتكاملة  ، والربجمة  االأمامية 
وبرجمة  امل�ستخدم،  وواج��ه��ات  جت��رب��ة 
اإ�ص"  اأو  "اآي  و  "االأندرويد"  تطبيقات 
"البيانات ال�سخمة  ياأتي تنفيذ جمال  كما 
ال��ربام��ج  وف���ق  اال�سطناعي"  وال���ذك���اء 
والذكاء  البينات،  علم  التالية:  التدريبية 

اال�سطناعي.

الريا�ض - البالد 
للتاأمينات  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  حم��اف��ظ  ثمن 
القويز  الرحمن  عبد  ب��ن  �سليمان  االجتماعية 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حر�ص 
على   - الله  حفظه   – �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
واالقت�سادية  االجتماعية  االآث��ار  من  التخفيف 
من تداعيات جائحة كورونا )كوفيد - 19( على 
الدعم  القطاع اخلا�ص من خلل متديد  من�ساآت 
ال�سعوديني يف من�ساآت  للعاملني  اإ�سافية  لفرتة 
التداعيات.  تلك  م��ن  امل��ت��اأث��رة  اخل��ا���ص  القطاع 
للفرتة  ال��دع��م  اأن  التاأمينات  حمافظ  واأو���س��ح 

ال�سعوديني  العاملني  من   %70 �سي�سمل  القادمة 
يف املن�ساآت االأكرث ت�سررًا، و 50% كحد اأق�سى 
االأق��ل  امل��ن�����س��اآت  يف  ال�سعوديني  العاملني  م��ن 
بهذا  املعنية  اللجنة  حت��دده  ما  ح�سب  ت�سررًا 
اأ�سهر  ثلثة  ملدة  الدعم  متديد  مت  حيث  ال�ساأن، 
القادم، و�سيتم االإعلن  اأغ�سط�ص  بدءًا من �سهر 
عن تفا�سيل ذلك ، م�سريا اإىل اأن عدد امل�ستفيدين 
التي  ال�سابقة  الفرتة  "�ساند" خلل  مبادرة  من 
من�ساأة،  األف  اأكرث من 90  اأ�سهر  ا�ستمرت ثلثة 
وا�ستفاد منها اأكرث من 480 األف م�سرتك، �سرف 

لهم اأكرث من 3.5 مليارات ريال.
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حققت أهدافها بتخفيف آثار الجائحة

51.7 مليار ريال حجم دعم "ساما" للقطاع الخاص
الريا�ض - البالد

ب��ل��غ اإج���م���ايل ح��ج��م امل��ب��ال��غ امل�����س��ت��ف��اد ب��رن��ام��ج 
لدعم  "�ساما"  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 
نحو  املا�سي   يونيو  نهاية  حتى  اخلا�ص  القطاع 
51.749 مليار ريال، متجاوزًا بذلك املبلغ املر�سود 
مبادرات  اأرب��ع  وت�سمن  ري��ال،  مليار   50 البالغ  له 
وبرنامج  الدفعات،  تاأجيل  برنامج  ه��ي:  رئي�سية 
ال��ت��م��وي��ل امل�����س��م��ون، وب��رن��ام��ج دع���م ���س��م��ان��ات 
البيع  نقاط  التمويل، وبرنامج دعم ر�سوم عمليات 
من  التخفيف  وت�ستهدف  االإلكرتونية؛  والتجارة 
فريو�ص  جائحة  ظل  يف  االحرتازية  التدابري  اآث��ار 
ال�سغر  املتناهية  امل��ن�����س��اآت  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ك��ورون��ا 
اأو�سحت  لذلك  وال�سغرية واملتو�سطة.   وتف�سيل 
ال�سغر وال�سغرية  املتناهية  املن�ساآت  اأن عدد عقود 

تاأجيل  ب��رن��ام��ج  م��ن  ا���س��ت��ف��ادت  ال��ت��ي  واملتو�سطة 
الدفعات امل�ستحقة للقطاع املايل )البنوك و�سركات 
قيمة  جت���اوزت  عقد  األ��ف   71 م��ن  اأك��رث  التمويل(  
دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد تخ�سي�ص 30 مليار 
ريال لربنامج تاأجيل الدفعات وقت اإطلقه ، ثم رفع 
لتمكني  املوؤجلة  املبالغ  حجم  مع  لتتنا�سب  املبالغ 

القطاع من جتاوز االأزمة.
التمويل  عقود  ع��دد  اأن  "�ساما" اإىل  واأ���س��ارت    
املمنوحة �سمن برنامج التمويل امل�سمون )متويل 
بقيمة  متويل،  عقد   1،197 بلغ  �سابقًا(  االإق��را���ص 
، وتوزعت  اإجمالية قاربت 1.1 مليار ريال  متويل 
 809 على  الربنامج  من  امل�ستفيدة  اجلهات  عقود 
عقود للمن�ساآت املتناهية ال�سغر بلغت قيمة متويلها 
�سغرية  ملن�ساآت  ع��ق��دًا  و217  ري���ال،  مليون   333

بلغت قيمة متويلها 369 مليون ريال، و169 عقدًا 
 296.6 ب�  قيمة متويلها  قدرت  املتو�سطة  للمن�ساآت 
م��ل��ي��ون ري����ال، واأط��ل��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
برنامج كفالة متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
خلل  م��ن  امل�سمون  التمويل  برنامَج  "كفالة"؛ 
�سمان ما ن�سبته )95 %( من قيمة التمويل املمنوح 
وبّينت  كفالة.  برنامج  املعتمدة �سمن  االآليات  وفق 
املن�ساآت  مت��وي��ل  ع��ق��ود  ع���دد  اأن  ال��ن��ق��د،  موؤ�س�سة 
حتى  التمويل  �سمانات  دعم  برنامج  من  امل�ستفيدة 
االآن بلغ نحو 2،092 عقد متويل، بينما بلغ حجم 
مليار   36 من  اأك��رث  الر�سوم  من  املعفاة  العمليات 
ريال خلدمة نقاط البيع، واأكرث من 5 مليارات ريال 
للتجارة االإلكرتونية، كما بلغ اإجمايل قيمة الر�سوم 

املدعومة من املوؤ�س�سة نحو 327 مليون ريال.

القاهرة - حممد عمر 
االإج����راءات  ان  اقت�ساديون  خ��رباء  اأج��م��ع 
اململكة  ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
فيها  �سبقت  تداعيات جائحة كورونا،  ملواجهة 
ال�سغرية  املن�ساآت  دع��م  خا�سة  ال��ع��امل،  دول 
من  اأ�سا�سيا  ج��زءًا  ت�سكل  كونها  واملتو�سطة 

االقت�ساد.
اململكة  اتخذته  ما  ل�"البلد"  اأن  واأ�سافوا   
م��ن اإج�����راءات وق�����رارات ي��وؤك��د ق��درت��ه��ا على 
 ، التحديات  وموجهة   ،"2030" روؤي��ة  بلورة 
ودورها الدويل كرئي�ص ملجموعة الع�سرين يف 
اإن�سانية من  بروؤية  تداعيات اجلائحة  معاجلة 
اأجل العامل اأجمع. فى البداية " قال " الدكتور 
للدرا�سات  ال��ع��دل  مركز  رئي�ص   " ع��ادل  ك��رمي 
اململكة  اإدارة  اأن  واال�سرتاتيجية  االقت�سادية 
الأزمة  كورونا عك�ست عمق ال�سيا�سة ال�سعودية 
وقوة  اقت�سادها يف مواجهة االأزمات الدولية 
الق�سايا  مع  التعامل  يف  االأداء  واحرتافية   ،
التي تع�سف يف  االأزمة  اأثبتت  فقد  االإن�سانية، 

يف  ال�سعودية  الريادة  اليوم  العامل 
واإج����راءات  ب�سفافية  مواجهتها 
���س��ري��ع��ة وم��درو���س��ة ���س��واء على 
ال����دويل،  اأو  ال��داخ��ل��ي  ال�����س��ع��ي��د 
وب���ه���ذا ق���دم���ت امل��م��ل��ك��ة من���وذج���ًا 
م��وؤك��دة    ، الر�سيدة  ل��ل��دول��ة  رائ��ع��ا 
دورها يف ت�سافر اجلهود الدولية 
والبيئية  ال�سحية  الق�سايا  يف 

واالق���ت�������س���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
واالإن�سانية.

وباعرتاف دويل بجهود اململكة 
يف م���واج���ه���ة ف���ريو����ص ك���ورون���ا 
الدولية  ال�سفافية  منظمة  ثّمنت 
فظهرت  للمملكة،  العملية  االأدوار 
ال��ت��ي تعاملت  ال����دول  اأوائ�����ل  م��ن 
اتخاذ  يف  انعك�ص  اإيجابي  ب�سكل 

اإجراءات ا�ستباقية للحد من انت�سار اجلائحة، 
وهياأت كافة االإمكانات املادية والب�سرية لتوفري 
للمعايري  وف��ق��ًا  املتكاملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

واملمار�سات الدولية.
 واأ�ساف : على الرغم من النظرة والتوقعات 
اأن  اإال  ال��ع��امل،  دول  الق��ت�����س��ادات  الت�ساوؤمية 
ا�ستباقية  اإج�����راءات  م��ن  اململكة  ات��خ��ذت��ه  م��ا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وحتفيز  ل��دع��م  وحت��ف��ي��زي��ة 
يف  م�ستهدفاتها  حقق  االقت�سادية،   االأن�سطة 
امل��ايل  القطاع  متانة  واأك���د  املالية  اال�ستدامة 
قيادة   حتت  اململكة  متكنت  فقد  واالقت�سادي، 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني  خ���ادم 
و�سمو  ���س��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سمو  �ساحب  االأم��ني  العهد  ويل 
ب��ن �سلمان  االأم����ري حم��م��د  امل��ل��ك��ي 
 ،  - ال��ل��ه  حفظهما  عبدالعزيز  ب��ن 
الدولة   موؤ�س�سات  كافة  توجيه  من 
ال�سريعة  اال�ستجابة  يحقق  مب��ا 
مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات اأزم���ة ك��ورون��ا 

ال�سحية  ت��اأث��ريات��ه��ا  م��ن  واحل���د   ،
واالق���ت�������س���ادي���ة واالإن�������س���ان���ي���ة، 
التدابري  جميع  باتخاذ  و�سارعت 
حلماية  واالح����رتازي����ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
على  واملقيمني  مواطنيها  و�سلمة 
م��ا حققه  اأر���س��ه��ا، واحل��ف��اظ على 
جناحات  من  ال�سعودي  االقت�ساد 
التنمية  طريق  على   2030 روؤي���ة 
االقت�سادي  اخلبري  اأك��د  جانبه  م��ن  ال�ساملة. 
اململكة  دور  اإن   ، قنديل  الفتاح  عبد  امل�ست�سار 
بقيادتها  اجلائحة  اآث���ار  تخفيف  يف  ال��ق��ي��ادي 
الفاعلة ملجموعة الع�سرين وعقد قمة ا�ستثنائية 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�سة  افرتا�سية 
ودعم  الدولية  اجلهود  لتن�سيق    - الله  حفظه 
وفيما  العاملي.  االقت�سادي  التعايف  عمليات 
يخ�ص املوؤ�سرات املالية والنقدية يف ظل اأزمة 
كورونا اأن املوؤ�سرات يف اململكة يف م�ستويات 
امل�سريف  االئتمان  حتقيق  اأكده  ما  وهو  جيدة 
 %12.2 بن�سبة  من����وًا  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  يف 
العام  منذ  االأعلى  ويعترب  املا�سي   اأبريل  يف 

ال��ق��رو���ص  اإج���م���ايل  واأن   ،2015
للأفراد  اجلديدة  ال�سكنية  العقارية 
التجارية  امل�����س��ارف  م��ن  املمنوحة 
ارتفعت  املا�سية  اأ�سهر  االأرب��ع��ة  يف 
من  االأول  الربع  يف  ملحوظ  ب�سكل 
العام احلايل وبلغ عدد العقود 87.1 
األ��ف   43.3 بنحو  مقارنة  عقد  األ��ف 

علق  ب��دوره  املا�سي.  العام  الفرتة  بنف�ص  عقد 
االقت�سادي  " اخلبري  قنديل  " ه�سام  الدكتور 
اتخذتها  التي  واملبادرات  االإج��راءات  ان  قائل 
حكومة اململكة ملكافحة فايرو�ص كورونا والتي 
�سبقت فيها دول العامل، الن اأهمية دعم املن�ساآت 
كونها  االأزمة  هذه  واملتو�سطة خلل  ال�سغرية 
ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيا من االقت�ساد، الذي اأبدى 
زوال  بعد  الطبيعي  و�سعه  اإىل  بعودته  ثقته 
املبادرات  قيمة  اإجمايل  و�سل  وقد   ، اجلائحة 
للقطاع  النقدية  ال�سيولة  توفري  اإىل  الهادفة 
اخلا�ص ليتمكن من اإدارة اأن�سطته االقت�سادية 
مبلغ  لتخ�سي�ص  اإ�سافة  ريال،  مليار   80 نحو 
م�ستحقات  ���س��داد  لتعجيل  ري���ال  م��ل��ي��ار   50
االإق��را���ص  ب��رام��ج  وتي�سري  اخل��ا���ص،  القطاع 
القطاع اخلا�ص على تخطي تداعيات  مل�ساعدة 
متناهية  املن�ساآت  خ�سو�سًا  اجل��ائ��ح��ة،  ه��ذه 
ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، وقد حققت هذه 
املبادرات الرائدة اأهدافها بجدارة يف التخفيف 
اململكة من  بالتوازي مع دور  االأزم��ة،  اآثار  من 
ح�سد  يف  الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها  خ��لل 
للإ�سهام  الكربى  االقت�ساديات 
يف دعم قدرة العامل على جتاوز 
كورونا  جلائحة  الكارثية  االآثار 
خا�سة الدول االأ�سد فقرا، وكذلك 
والطبية  العلمية  اجل��ه��ود  دع��م 
ولقاحات  علجات  اإىل  للتو�سل 

�سد الفريو�ص.  

اخلرطوم _ هيثم كابو 
علم  د.  ال�سوداين  وال�سمكية  احليوانية  ال��رثوة  وزي��ر  ك�سف 
املا�سية  م��ن  راأ����ص  األ��ف   450 ت�سدير  ع��ن  اب�سر  الله  عبد  ال��دي��ن 
على  الق�ساء  بعد  الت�سدير  بدء  منذ  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

)حمى الوادي املت�سدع( يف مار�ص املا�سي.
واأو�سح وزير الثورة احليوانية وال�سمكية فى موؤمتر �سحفي 

بالوزارة اأم�ص ا�سرتاطات ال�سعودية ال�ستئناف �سادرات الرثوة 
احليوانية من ال�سودان املتمثلة يف تطعيم  ال�سادر، ومكوثه فرتة 

�سهر باملحجر ال�سحي، اإ�سافة اإىل ار�سال باخرة واحدة يوميًا. 
وعزا علم الدين عبد الله االأ�سباب التى اأدت اىل ارجاع عدد من 
بواخر �سادر املا�سية موؤخرًا اإىل عدم كفاءة عدد من البواخر، حيث 
ت�سل اإىل ميناء جدة بعد ثلثة اأيام ، الفتًا اىل اأن حوايل 99% من 

اأن تنفيذ اال�سرتاطات  اإعادة ت�سديره، موؤكدا  مرجتع ال�سادر مت 
ملنظمة  ال�سودان  ان�سمام  تاأهيل  من  يعزز  لل�سادر  ال�سعودية 
الرثوة احليوانية وال�سمكية عن  العاملية. وك�سف وزير  التجارة 
ان�ساء م�سلخ رابع اإ�سافة مل�سالخ )ال�ساهني ،الكدرو ، جمكو( التي 
من  اللحوم  لت�سدير  ال�سعودية   وال���دواء  الغذاء  هيئة  اجازتها 

ال�سودان، داعيًا القطاع اخلا�ص لتخ�سي�ص م�سالخ لل�سادر.

التجربة السعودية في مواجهة الجائحة ملهمة لإلنسانية 

حزمة "ساما" للقطاع الخاص

1.1 مليار حجم
التمويل المضمون 

50.3 مليار قيمة تأجيل 
دفعات المنشآت الصغيرة 

41 مليار ريال حجم العمليات 
المعفاة من الرسوم

1
2

3
اقتصاديون مشيدين باإلجراءات الرائدة:

عبدالفتاح قنديل

كريم عادل

هشام قنديل

الدمام- البالد 
بباري�ص  الدولية  التجارة  غرفة  ج��ددت 
اآل  �سعيد  ب��ن  يا�سني  ال�سعودي،  يف  ثقتها 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ملن�سب  ب��اخ��ت��ي��اره  ����س���رور، 
بت�سويت  وذل��ك  اجل��دي��دة،  ل��ل��دورة  الغرفة 
ومن  للغرفة  العاملي  املجل�ص  اع�ساء  غالبية 
عليها  اأ�سرفت  موؤخرا  متت  انتخابات  خلل 
جلنة حمايدة. وتكت�سب اململكة بذلك موقعًا 
جديدًا يف املنظمات الدولية املعنية بتطوير 

يعزز  اإذ  ال���دويل،  واال�ستثمار  التجارة 
�سنع  مراكز  يف  وموقفها  موقعها 
قرارات التجارة الدولية مبا يتفق 

االقت�سادية،  م�ساحلها  ويحقق 
ك��م��ا ي��ع��ك�����ص ه���ذا االخ��ت��ي��ار 

امل���ك���ان���ة امل���رم���وق���ة ال��ت��ي 
على  اململكة  بها  حتظى 
وج���ه ال��ع��م��وم وال��ق��ط��اع 

اخلا�ص ال�سعودي على وجه خا�ص من ثقل 
اأن  ويتوقع  الدولية،  املنظمات  يف  واحرتام 
م�سالح  رعاية  جلهة  اإيجابيا  ذل��ك  ينعك�ص 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي  االأع���م���ال  ق��ط��اع 
اململكة  �سراكة  تعزيز  على  والعمل  العاملي 
للم�ستثمرين  من�سة  اك��رب  عرب  االقت�سادية 
"اآل  ب���ال���ع���امل. وي��ع��ت��رب  ورج�����ال االأع����م����ال 
من�سب  تنال  عربية  �سخ�سية  اأول  �سرور"، 
الدولية بباري�ص  التجارة  نائب رئي�ص غرفة 
تعد  والتي   ،1919 عام  الغرفة  تاأ�سي�ص  منذ 
اأكرب منظمة اعمال يف العامل من حيث 
عن  ف�سًل  دول��ة،  مائة  يف  انت�سارها 
مليون   45 البالغ  اأع�سائها  ع��دد 
الغرفة  اأن  ج��ان��ب  اإىل  ع�سو، 
حظيت منذ تاأ�سي�سها على ثقة 
وهيئاته  العامل  دول  وتقدير 

ومنظماته التجارية.

"آل سرور" نائبًا لرئيس
غرفة التجارة الدولية بباريس

السودان: البواخر سبب إعادة الماشية من السعودية
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تبون: حل األزمة في الشرعية الشعبية

غارات ليبية تدمر دفاعات 
تركيا في "الوطية"

البالد - وكالت
للتدخالت اخلارجية يف  جددت وا�سنطن رف�سها 
املتحدثة  اأعلنت  اإذ  تركيا،  اإىل  اإ�سارة  يف  ليبيا، 
االأمريكية،  اخلــارجــيــة  وزارة  با�سم  االإقليمية 
بالدها  اإن  )االأحـــد(،  اأم�س  جريفيث،  جريالدين 
ليبيا،  يف  اأجــنــبــي  ع�سكري  تــدخــل  اأي  تــرفــ�ــس 
يف  القتالية  العمليات  وقف  �سرورة  على  م�سددة 
ليبيا، �سمن اإطار املحادثات الع�سكرية 5+5 التي 
االأطراف  جميع  واحــرام  املتحدة،  االأمم  تقودها 

حلظر االأ�سلحة الذي تفر�سه االأمم املتحدة.
ال�سعب  على  يجب  اأنـــه  اإىل  جريفيث  واأ�ــســارت 
خالل  مــن  االأزمــــة  حــل  املــطــاف  نهاية  يف  الليبي 
املفاو�سات ال�سيا�سية، داعية اإىل �سرورة ال�سماح 
اأداء عملها،  اإىل  بالعودة  الوطنية  النفط  ملوؤ�س�سة 
ا�ستخدام  فر�سة  اأجنبية  دولة  الأي  يت�سنى  ال  كي 
الهالل  يف  ع�سكري  عمل  ل�سن  كذريعة  االإغـــالق، 

النفطي.
الليبي  الوطني  اجلي�س  رد  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 
ومرتزقتها  خلــرائــهــا  تركيا  ح�سد  على  اأمــ�ــس، 
دمــر  الــقــاعــدة  عــلــى  غــــارات  ب�سن  "الوطية"  يف 
اأكده  ملا  وفقا  تركية،  جوي  دفاع  منظومة  خاللها 
ا�ستهدفت  جوية  غــارات  اإن  قال  ع�سكري،  م�سدر 
ال�سباح  �ــســاعــات  يف  ليبيا،  يف  الــوطــيــة  قــاعــدة 
اأم�س، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية  االأوىل 

تنفيذ  اإنه مت  قواعدها، م�سيفا  اإىل  �ساملة  وعادت 
الدفاع  منظومات  على  دقيقة  جوية  �سربات   9
يف  مــوؤخــرا  تركيبها  مت  الــتــي  الــركــيــة  اجلـــوي 
الغارات يف حتييد  الوطية، ومعلنا جناح  قاعدة 
منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، منوها 

اإىل تدمري 3 رادارات بالكامل.
يف  الليبية  الوفاق  حكومة  ميلي�سيات  وت�سيطر 
طرابل�س على قاعدة الوطية بعد ان�سحاب تكتيكي 
�سابق للجي�س الوطني الليبي منها، بينما الغارات 
هي االأوىل للجي�س الليبي بعد االإعالن عن توقيع 
ــوفــاق،  ال تــركــيــا وحــكــومــة  بــني  اتــفــاق ع�سكري 

الركي  الدفاع  لوزير  اإثر زيارة  املا�سي،  اجلمعة 
خلو�سي اآكار ورئي�س اأركانه للعا�سمة طرابل�س. 
اأن االتفاق مي�س ال�سيادة  الليبي  واعتر اجلي�س 

الليبية، متوعدا اأنقرة مبواجهة ع�سكرية.
اإىل ذلك، قال الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون 
املعرف  الوفاق غري  االأمور جتاوزت حكومة  اإن 
بها دوليا، واحلل يف ال�سرعية ال�سعبية. واأ�ساف 
اأنه اإذا مل يتم التو�سل لوقف اإطالق النار والعودة 
اأ�س�س  اإىل القاعدة الليبية، الإعادة بناء دولة على 
جند  اأن  حينها  اخلطر  ــاإن  ف ال�سعبية،  ال�سرعية 
م�سريا  ليبيا،  يف  نعي�سه  الــ�ــســوري،  الــنــمــوذج 

نف�س  الفاعلني  نف�س  حاليا،  نــراه  ما  هــذا  بقوله: 
املناهج، ت�ستعمل يف ليبيا.

اإعالمية  و�سيلة  مع  مقابلة  خالل  تبون،  واأو�سح 
عاملية، اأن :"القبائل الليبية حتلت باحلكمة، عك�س 
ارتكبوا  غريهم  فاملرتزقة  الــكــثــريون،  يظنه  مــا 
القبائل  فـــاإن  الــكــيــل،  طفح  اإن  ولــكــن  انــتــهــاكــات، 
ُت�سّلح  واأن  نف�سها،  عن  الدفاع  يف  �ستبداأ  الليبية 
يف  ال�سوري  النموذج  يكون  لن  وحينها  نف�سها، 
ميكن  ال  واآنــذاك  ال�سومايل.  النموذج  بل  ليبيا، 
اأن يقوم باأي �سيء، واأن ليبيا مُيكن  الأي �سخ�س 
واجلميع  لــالإرهــابــيــني،  مــالذا  تتحول  اأن  حينها 

�سرُي�سل اإرهابيني هناك، لتنظيف بلدانهم".
احلل  اإىل  للذهاب  ــري،  اجلــزائ الرئي�س  ودعـــا 
ال�سعب  ا�ــســتــ�ــســارة  عـــر  لــيــبــيــا،  يف  الــنــهــائــي 
من  غــريه  اأو  القبلي  تنظيمه  خــالل  مــن  الليبي 
خالل  من  انتخابات،  تنظيم  ويتم  التنظيمات، 
احلالية  احلكومة  مــن  االإنتقالية،  املوؤ�س�سات 
م�ستدركا  املوؤ�س�سات،  هذه  بني  من  "الوفاق"، 
بقوله: لكن احلكومة احلالية جتاوزتها االأمور، 
يجب اأن ُنقّدم موؤ�س�سات متثل كل الليبيني، ومن 
رئي�س  تنتخب  وطنية  وجميعة  انتخابات  ثــم 

ونائبني، واعتماد د�ستور.

اإن  الليبي  لل�ساأن  مراقبون  قال  ذلــك،  غ�سون  يف 
ـــارة وزيـــر الــدفــاع  الــ�ــســور الــتــي خــرجــت بعد زي
وم�سراتة  طرابل�س  اإىل  ــار  اآك خلو�سي  الركي 
اأكــر  قــواتــه هــنــاك، ف�سحت دورًا  بــني  وجــوالتــه 
التقى  حيث  الع�سكرية،  اال�ست�سارات  من  لركيا 
اآكــــار يف طــرابــلــ�ــس ومــ�ــســراتــة عــــدًدا كــبــرًيا من 
اجلنود وال�سباط االأتراك هناك، واأظهرت ال�سور 
ع�سرات  ت�سم  ع�سكرية  عملياٍت  غرفة  يف  اآكـــار 
ال�سباط االأتراك، وهي الغرفة التي تدير اجلنود 
االأتراك يف املعركة، اإىل جانب �سور اأخرى للقائه 

مع جنود اأتراك يف م�سراتة.

�ضقيق القا�ضي املقتول: اغتيل بعد طلبه العودة للبالد 

120 برلمانيا يوقعون على "مساءلة روحاني"
البالد – ر�ضا �ضالمة

يف موؤ�سر على ت�سدع نظام املاليل وتبادل االتهامات حول 
امل�سوؤولية عن الف�سل ال�سيا�سي واالقت�سادي، يف ظل تردي 
االأو�ساع املعي�سية وزيادة العزلة الدولية، وقع 120 نائبا 
قرار  م�سروع  على  )االأحــد(،  اأم�س  االإيــراين،  الرملان  يف 
امللفات.  من  عدد  حول  روحــاين،  ح�سن  الرئي�س  مل�ساءلة 
"م�ساءلة  م�سروع  فاإن  االإيرانية،  "فار�س"  لوكالة  وطبقا 
االتفاق  توقيع  يف  اأخطاء  اعتروه  ما  ي�سمل  روحاين"، 
من  ولعديد  الــدوالر  �سعر  ارتفاع  اإىل  باالإ�سافة  النووي، 
ال�سلع واخلدمات والعقارات وال�سيارات، مو�سحة اأن عدد 
النواب الذين وقعوا على م�سروع امل�ساءلة جتاوز الن�ساب 

القانوين املطلوب لذلك.
اأنهم  الرملان  يف  نــواب  اأعلن  املا�سي  ال�سهر  نهاية  ومنذ 

حال  يف  برملانيا  روحــاين  مل�ساءلة  م�سروع  اإعــداد  ب�سدد 
التي تعي�سها  االأزمة االقت�سادية  يتم تقدمي خطط حلل  مل 
وفق  اخلانقة  االأمريكية  العقوبات  ظل  يف  حاليا،  البالد 

�سيا�سة ال�سغط االأق�سى الإدارة الرئي�س ترمب. 
عبارات:  اأم�س  الرملان  جل�سة  خالل  برملانيون  ردد  فيما 
وزير  كلمة  على  ردا  اأكاذيب"،  و"كفى  للكّذاب"،  "املوت 
طهران  بني  اتفاقية  حــول  ظريف  جــواد  حممد  اخلارجية 
وو�سائل  وخــراء  نواب  يتهم  بينما  عاما،   25 ملدة  وبكني 
لل�سني  تنازالت  بتقدمي  اآخرين  وم�سوؤولني  ظريف  اإعــالم 

مقابل م�ساندتها لطهران يف مواقفها الدولية.
اإىل ذلك، ك�سف ظريف دور وزارة اخلارجية يف املمار�سات 
االإجرامية االإيرانية باملنطقة، م�سريا اإىل عالقة الوزارة مع 
اأ�سبوع  اإنهما كانا يجتمعان معا كل  قا�سم �سليماين، قائال 

مع  الرتيب  يوؤكد  ما  م�سرك،  ب�سكل  الق�سايا  وين�سقان 
االإرهابيني لزعزعة ا�ستقرار املنطقة.

ر�سا  غــالم  بت�سفية  االإيــــراين  الــنــظــام  اتــهــام  اإطـــار  ويف 
املــقــتــول يف  الـــهـــارب  الــقــا�ــســي  اأكــــد �سقيق  مــنــ�ــســوري، 
حياته  ــاأن  ب وفــاتــه  قبل  اأ�سرته  اأبــلــغ  �سقيقه  رومــانــيــا،اإن 
يف  املــهــمــة  الق�سايا  ينظر  كـــان  واأنــــه  خــا�ــســة  خــطــر،  يف 
�سادق  ال�سابق  الق�ساء  رئي�س  من  خا�س  باإخطار  اإيــران 
اإنه  لعائلته  يقول  دائما  اأخــي  "كان  واأ�ــســاف  الريــجــاين. 
اإىل  قلقه على حياته  اإنه كلفني بنقل  اأمان، حتى  لي�س يف 
املحكمة املعنية بق�سيته". ووفًقا ملا ذكره �سقيقه، فقد ذهب 
 10 يــوم  رومانيا،  يف  االإيرانية  ال�سفارة  اإىل  من�سوري 
اقتيل  اأنه  غري  البالد،  اإىل  العودة  وطلب  املا�سي،  يونيو 

قبل العودة لطهران.

امللي�ضيات تتعنت وترف�س لقاء غريفث
الجيش اليمني يتقدم في "قانية".. ومقتل قيادي حوثي

عدن - البالد
املبعوث  مقابلة  رف�سوا  احلوثيني  اأن  مطلعة  م�سادر  اأكــدت 
اعرا�سا  م�سقط  يف  غــريــفــث،  مــارتــن  الــيــمــن،  اإىل  االأممـــي 
اإقدام  بعدم  اليمنية،  ال�سرعية  للحكومة  قدمها  �سمانات  على 
امليلي�سيات احلوثية االنقالبية، ذراع اإيران يف اليمن، جمددا 

على نهب االأموال من البنك املركزي يف احلديدة.
احلــوثــي  ميلي�سيات  اإن  �ــســابــق،  وقـــت  يف  تــقــاريــر  وقــالــت 
البنك  يف  املتحدة  لــالأمم  ح�ساب  من  اأمــواال  نهبت  االإرهابية 
اليمنية  ــرد احلــكــومــة  ل فـــرة،  قبل  بــاحلــديــدة يف  املــركــزي 
باإيقاف ت�ساريح ر�سو �سفن يف ميناء احلديدة، اإال اأن غريفث 
ما جعل  لالأمر،  امليلي�سيات  تكرار  بعدم  للحكومة  قدم �سمانا 
ت�ساريح  منح  وتعاود  غريفث  ل�سمان  ت�ستجيب  احلكومة 
لر�سو 4 �سفن باحلديدة، لكن احلوثيني رف�سوا مقابلة غريفث 

يف م�سقط اعرا�سا على �سماناته للحكومة اليمنية.
املا�سي،  االأ�سبوع  االنقالبية،  احلوثية  امليلي�سيات  واأقــرت 
مليون   60( حــوايل  ميني  ريــال  مليار   36 مبلغ  مب�سادرتها 
 50 بحوايل  واملــقــدرة  املثبتة  الــوقــود  ـــرادات  اإي من  دوالر(، 
اإطــالع  دون  دوالر(  مليون   84( حـــوايل  ميني  ريـــال  مليار 
واملراقبة  امل�سرفة  اجلهة  وهما  مكتبه،  اأو  االأممــي  للمبعوث 

لتجارة  القانونية  بــاالإيــرادات  اخلا�س  احل�ساب  على 
ــتــرياده اإىل مــوانــئ احلـــديـــدة، ما  ــود وا�ــس ــوق ال

 %72 على  يربو  مــا  االنقالبيني  نهب  يك�سف 
للمجهود  ن�سفها  يذهب  ــرادات،  االإي تلك  من 

احلــربــي احلــوثــي، وفــًقــا ملــا ذكـــره ع�سو 
الــدكــتــور  اليمنية  االقــتــ�ــســاديــة  اللجنة 

فار�س اجلعدبي.
واخلــداع  الت�سويف  احلوثيون  ومار�س 

احلوثيني  من  غريفث�س  مكتب  طلب  حني 
التي  االأمــــوال  تلك  عــن  تــقــريــرا 

دون  �ـــــــســـــــدرت 
مكتبه  ــم  عــل

النقاب عن  ُك�سف  املتكرر  الطلب  ال�سهر، وبعد  ملدة تزيد على 
منها   %50 حــوايل  �سرف  مت  ميني  ريــال  مليار   44 م�سادرة 
على الن�ساط الع�سكري لهم و50% ن�سف راتب لبع�س الفئات 

التابعة لهم.
احلــوثــي  ميلي�سيات  يف  الــبــارز  الــقــيــادي  ُقــتــل  ــا،  ومــيــدانــًي
)االأحـــد(،  اأمــ�ــس  ـــراين،  امل ن�سرالله  اأبــو  املــدعــو  االنقالبية، 
بنريان اجلي�س الوطني اليمني يف جبهة قانية �سمال حمافظة 
البي�ساء، و�سط اليمن، وحقق اجلي�س تقدما جديدا يف جبهة 
خ�سائر  امليلي�سيات  فيها  تكبدت  حا�سمة  معارك  خالل  قانية 
من  اليمني  الوطني  اجلي�س  ومتكن  فادحة.   ومادية  ب�سرية 
فيها احلوثيون يف  يتمركز  كان  التي  املواقع  تطهري عدد من 
الكايدة ووادي  االأبي�س واله�ساب  قانية، مثل اجلبل  منطقة 

قانية اال�سراتيجي.
يذكر اأن االنقالبيني تكبدوا خ�سائر ب�سرية ومادية كبرية يف 
حتالف  لطريان  وغارات  اليمني  اجلي�س  بنريان  قانية  جبهة 

دعم ال�سرعية، خالل الفرة من 20 اإىل 29 يونيو 2020.
ووفقًا ملا ر�سده املركز االإعالمي للقوات امل�سلحة اليمنية، فقد 
عن�سرا،   562 احلوثية  للميلي�سيا  الب�سرية  اخل�سائر  بلغت 
قوات  لدى  اأ�سريا  قتيال و300 جريح و21  توزعت بني 241 
قــوات  متكنت  ذاتــهــا،  الــفــرة  وخــالل  اجلي�س، 
 35 تدمري  من  التحالف  وطريان  اجلي�س 
اآلية، منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة 
مدفعية  دّمــــرت  كــمــا  ــا،  طــقــًم و18 
اجلـــيـــ�ـــس الـــوطـــنـــي ومـــقـــاتـــالت 
التحالف 15 ثكنة حوثية وخمزن 
�سمال  متفرقة  مواقع  يف  اأ�سلحة 
غربي حمافظة البي�ساء، فيما متكنت 
كميات  ا�ــســتــعــادة  مــن  اجلي�س  قـــوات 
من  املتنوعة  والذخائر  االأ�سلحة  من 
�سمنها قنا�سات واأ�سلحة 

ر�سا�سة.

باتريوت أمريكا يُفشل عدوان 
ميليشيات إيران على العراق

البالد – ر�ضا �ضالمة
ب�ساروخ  هجوما  بــغــداد  يف  االأمريكية  ال�سفارة  باتريوت  منظومة  �سدت 
و�سبطت  اخل�سراء،  املنطقة  داخل  واأ�سقطته  )االأحــد(،  اأم�س  فجر  كاتيو�سا، 
القوات العراقية �ساروخا اآخر كان موجها نحو مع�سكر التاجي �سمال بغداد، 
اأمريكيون.  ع�سكريون  بينهم  داع�س  �سد  الــدويل  للتحالف  قــوات  ي�سم  الــذي 
واأعلنت خلية االإعالم االأمني التابعة للقوات العراقية امل�سركة اإطالق �ساروخ 
حيث  اخل�سراء،  املنطقة  باإجتاه  بغداد  يف  ال�سالح  علي  منطقة  ِمن  كاتيو�سا 
االأمريكية قرب  ال�سفارة  باتريوت  االأمريكية، واأ�سقطته منظومة  ال�سفارة  مقر 
اجل�سر املعلق داخل املنطقة اخل�سراء، ما اأدى اإىل اإ�سابة طفل وحدوث ا�سرار 
يف اأحد املنازل، كما متكنت القوات االأمنية ِمن اإحباط هجوم اآخر يف منطقة 
ا وقاعدة االطالق، كان  اأي�سً اأم العظام وال�سيطرة على �ساروخ نوع كاتيو�سا 
موجًها نحو مع�سكر التاجي ب�سواحي بغداد ال�سمالية، الذي ي�ست�سيف قوات 
للتحالف الدويل بينهم ع�سكريون اأمريكيون. فيما قال خراء اأن املنظومة التي 
ت�سدت ل�ساروخ ميلي�سيات اإيران هي منظومة " c- ram" ولي�ست باتريوت.
االأمريكية  الــقــوات  مــن جتــربــة  �ــســاعــات فقط  بعد  الــ�ــســاروخ  اإ�ــســقــاط  وجـــاء 
ال�سفارة  مقر  داخــل  "باتريوت"  املــدى  وبعيد  ق�سري  جــوي  دفــاع  منظومتي 
م�سرّية  بطائرات  ال�سفارة  على  افرا�سي  هجوم  خالل  من  وذلــك  االأمريكية، 
اأمريكية انطلقت من قاعدة عني االأ�سد يف حمافظة االأنبار،100 كم غرب بغداد، 
حيث تكررت التجربة خم�س مرات يف �سماء ال�سفارة االأمريكية. من جهة ثانية، 
االأرا�سي  على  العتداءاتها  الفوري  بالوقف  تركيا  العراقية  احلكومة  طالبت 
العراقية، وحملتها امل�سوؤولية القانونية واالأخالقية عن كل ما يقع من خ�سائر 
ب�سرية ومادية، وما ي�سكله التجاوز من انتهاك لل�سيادة العراقية. وقال الناطق 
"تقوم القوات الركية منذ مدة  با�سم رئي�س جمل�س الوزراء اأحمد مال طالل: 
باعتداءات متكررة جتاه االرا�سي العراقية، نرف�س وندين ب�سدة هذه االأعمال 
التي ت�سيء للعالقات بني ال�سعبني، وطالب بالوقف الفوري لهذه االعتداءات، 

التي ت�سيء لل�سلم االإقليمي.

العالنات الفردية
جدة

تقدم  بانه  بجدة  املدنية  االحــوال  ادارة  تعلن   •
على  احل�سول  طالبا  ح�سني  الدين  �سرف   / اليها 

�سهادات ميالد بدل فاقد الأبنائه التالية اأ�سمائهم:
الــ�ــســهــادة  تـــاريـــخ  الــ�ــســهــادة 10269  ـــم  رق ايــ�ــســر 

1437/4/7هـ
الــ�ــســهــادة  تــاريــخ  الــ�ــســهــادة 16430  رقـــم  ايــا�ــس 

1434/7/23هـ
 ال�سادرة من مكتب االحوال املدنية بجدة وانه على 
من يجدها ان ي�سلمها لالأحوال املدنية خالل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن.
ال�سرق  العاملية  دبــي  مــوانــئ  موؤ�س�سة  تعلن   •
االأو�ـــســـط املـــحـــدودة عــن فــقــدان تــ�ــســريــح دخــول 
جوجيندر  ال�سيد/  با�سم  االإ�ــســالمــي  جــدة  ميناء 
رقم  اإقامة  يحمل  اجلن�سية  هندي  �سوارنا   – بــال 
 0110087201 الت�سريح  رقــم   2155695881

فعلى من يجده ي�سلمه مل�سدره وله ال�سكر.
ميالد  �سهادة  فقدان  عن  العباد  ديب  حممد  • يعلن 
ال�سهادة  تــاريــخ   8640 ال�سهادة  رقــم  جــود  ابنته 
1437/3/20هـــ  �سادرة من جدة فعلى من يجدها 

ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر. 

الطائف
• يعلن يا�سني احمد علي امل�سوري ميني اجلن�سية 
من  فعلى   2444490813 رقــم  اقامته  فــقــدان  عــن 
جــوازات  مركز  اقــرب  او  مل�سدرها  ي�سلمها  يجدها 

وله ال�سكر. 

الق�ضيم
الــبــدراين  ربـــاح  بــن  ذعـــار  بــن  متعب   / يعلن   •
 1030190456 املــــدين  الــ�ــســجــل  رقـــم  احلـــربـــي  
منطقة  امـــارة  مــن  ال�سادر  عمل  بطاقة  فــقــدان  عــن 

الق�سيم فعلى من يجدها ي�سلمها اىل م�سدرها. 

ابها
• يعلن/ر�سدي علي من�سر اليحوي مين اجلن�سية 
على   P05956076/برقم �سفر  جــواز  فقدان  عن 

من يجده ي�سلمه م�سدره. 
عــبــداحلــفــيــظ  فـــــوزي  بـــكـــري  �ــســعــيــد  ــن/  ــعــل • ي
برقم/ �سفر  جـــواز  فــقــدان  عــن  اجلن�سية  م�سري 

م�سدره. ي�سلمه  يجده  من  على   A21511462

جنران
مـــواله    حمــ�ــســن  ــرحــمــن  ال حــبــيــب   / املــقــيــم  • يــعــلــن 
  MOHSIN  MOLLA HABIBUR
هوية  حامل  بنجالدي�سي  جن�سيته   RAHMANR
ال�سفر  جـــواز  فــقــدان  عــن   2210303000 رقـــم  مقيم 
اخلا�س به رقم BJ 0267748 بتاريخ 2015/11/19م 
الإدارة  ي�سلمها  اأن  عليه  يعرث  ممن  يرجى  دكــا  م�سدره 

جوازات منطقة جنران اأو اقرب اإدارة جوازات.

جازان
الــعــمــاري  �ــســالــح  مــزيــد  �ــســالــح  خــالــد  • يــعــلــن/ 
ميــنــي اجلــنــ�ــســيــة عـــن فـــقـــدان هــويــة مــقــيــم رقـــم/ 
اخلـــدمـــات  ـــــدار  االإ�ـــــس مـــكـــان   2383512569
1438/08/09هــــــ  ــدار   االإ�ــس تــاريــخ  االلكرونية 
اإدارة  اأقرب  اأن ي�سلمها اإىل  يرجى ممن يعرث عليها 

جوازات اأو مركز �سرطة وله ال�سكر.

جنران
فقدان  عن  احمد  ح�سني  �سريف   / املقيم  • يعلن 
هوية مقيم اخلا�سة به ذات الرقم 2082501723 
كما  جنــران  منطقة  جــوازات  اأدارة  من  ال�سادرة 
رقم  خ�سو�سي  قــيــادة  رخ�سة  فــقــدان  عــن  يعلن 
احلا�سب االآيل 2082501723 ال�سادرة من اإدارة 
اأن  مــرور منطقة جنــران يرجى ممن يعرث عليهم 

ي�سلمهم مل�سدرهم اأو اقرب مركز �سرطة.
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عن �ضدور ال�ضك ال�ضرعي 411210683   بتاريخ 1441/05/05هـ   املت�ضمن ما يلي: 
اأول : اإدانة املدعي عليهما / احمد ح�ضن بن من�ضر ال�ضريف  و/  �ضالح بن حممد بن ح�ضني العجمي   
مبا ن�ضب اإليهما بعر�س وحيازة مواد غذائية منتهية ال�ضالحية بق�ضد املتاجرة وتغرمي كل واحد 

منهما عن ذلك بغرامة مالية قدرها /1000/ األف  ريال �ضعودي توؤول للخزينة العامة للدولة .
اخلام�ضة  املادة  يف  جاء  ملا  ا�ضتنادا  منا�ضفة  عليهما  املدعي  نفقة  على  احلكم  ن�ضر   : ثانيا 

والع�ضرون من نظام مكافحة الغ�س التجاري . 

تعلن املحكمة اجلزائية بنجران - الدائرة اجلزائية امل�ضرتكة الثانية
إنفاذ صك شرعي
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 جدة ــ عادل بابكري
االنتقادات  على  باالأ�سى  و�سعرت  واالإحباط  للتنمر  تعر�ست   
ومل   " تويرت   " االجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  طالتها  التي 
تكن تعلم اأن هذا التنمر �سيجعل االأنظار تتجه لها و�ستجد كل 
الدعم من كافة القطاعات وعلى راأ�سها الدعم الذي وجدته من 
املهند�س عبد الله ال�سواحة وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات 
القطاعات  من  الكثري  وغريهم  االت�ساالت  و�سركات  والبنوك 

واالأفراد.
عائ�سة ال�سقاف الفتاة التي واجهت  التنمر وجنحت باخرتاعها 
وقالت  لـ"البالد"  حتدثت  دعمهم  وا�ستحقاق  اجلميع  باإقناع 
ابتكرت جهاز خدمة ذاتية ونظاما ذكيا، ميزته خف�س التكلفة 
الورقية،  العمالت  ا�ستخدام  دون  بعد،  عن  املتكامل  والتحكم 
ولدي اأجهزة لبيع البطاريات للجوال لال�ستخدام ملرة واحدة 
والقفازات، واالآن  الكمامات  لبيع  للطوارئ، واجلهاز اجلديد 

ُطلب مني بيع �سجادات ال�سالة لال�ستخدام مرة واحدة.
جتارب  بــاإجــراء  قمت  اأعـــوام   3 مــدى  على  عائ�سة  واأ�سافت 

ــكــرتــون،  ــكــررة عــلــى نــ�ــســخــة مـــن ال ــت م
تطوير  مت  وبعدها  بناتي،  مع  �سممتها 
منذ  االأ�سواق  يف  متاحا  ليكون  اجلهاز 
ولله احلمد جنح يف فرتة  العام،  بداية 
يعمم  اأن  اخلطة  �سمن  وكــان  االختبار، 
يف جمموعة من املراكز، لكن توقف كل 
كورونا  فــريو�ــس  جائحة  ب�سبب  �سيء 
التجول  منع  فــرتات  وخــالل  امل�ستجد، 
مرة  ليعمل  النظام،  تطوير  على  عملت 
ــاء احلـــظـــر، وكــانــت  ــه ــت اأخـــــرى بــعــد ان
الكمامات  هي  املقرتحة  املنتجات  اأول 
والـــقـــفـــازات، وفــعــال انــتــهــيــت مــن بناء 

اجلهاز اخلا�س بها.
االنتهاء  بعد  اجلهاز  عر�س  مت  وزادت 

من ت�سنيعه وو�سعه يف املراكز التجارية وقمت بعملية على 
اجلــوال  رقــم  و�سع  اخلــطــوات  اول  ومــن  اجلهاز  عمل  كيفية 

وذلك حل�سول امل�سرتي على فاتورة عن 
وهذا  جواله  على  ر�سالة  ار�سال  طريق 

كان مبادرة مني للبيئة.
الــذي واجــهــتــه  يف تويرت  التنمر  وعــن 
ومت  تويرت  يف  مقطع  بن�سر  قمت  قالت 
ن�سابة  وباأنني  الفكرة  ب�سرقة  اتهامي 
م�سبوه  اجلهاز  باأن  والقول  �ستمي  ومت 
ــنــاعــة �ــســعــوديــة وتــلــقــيــت  ولــيــ�ــس �ــس
التجارية خريوين  املراكز  من  ات�ساالت 
من  االأجــهــزة  �سحب  اأو  املن�سور  مب�سح 
مــواقــعــهــم وفــعــال بــعــدهــا مــبــا�ــســرة قمت 
بــحــذف املــنــ�ــســور وقــمــت بــعــدهــا بعمل 
مقطع فيديو حتدثت فيه عن التنمر الذي 
اقــرتاحــات من  عــدة  وجــدتــه وو�سلتني 
واالآن  الفريو�س  النتقال  م�سدرا  �ستكون  ال�سا�سة  اأن  �سمنها 
باالنتقادات  اأرحب  اأنا  ال�سقاف  واأ�سافت  اال�ستغناء عنها.  مت 

الهادم  النقد  ولي�س  التطوير،  يف  ت�ساعدين  والتي  الهادفة 
يف  املاج�ستري  درجــة  على  حا�سلة  اأنــا  واأ�سارت  بذلته.  جلهد 
زوجي  مع  ومبتعثة  واالبتكارية،  االإبداعية  امل�ساريع  اإدارة 
اخلدمة  اأجهزة  لبناء   AVA م�سروع  و�ساحبة  ماليزيا،  يف 
تنفيذه  املــراد  املنتج  ح�سب  بناوؤها  يتم  ــــ  املخ�س�سة  الذاتية 
لن  بالقول  وا�ستطردت  الب�سري.   لالحتكاك  احلاجة  بــدون 
اأنكر اأنني �سعرت باإحباط كبري وقتها وكنت اأقول بيني وبني 
املعنوي  الدعم  بعد  "  لكن  دا  الهم  واي�س  ا�سلي  " انا  نف�سي 
الذي وجدته �ساأ�ستمر ولن األتفت الأي انتقاد �سلبي و�ساأحقق 
حلمي باإن�ساء م�سنع خمت�س لت�سنيع اأجهزة اخلدمة الذاتية 
الذكية وت�سديرها خلارج اململكة بحول الله. وختمت عائ�سة 
امل�ستمر  دعمهم  على  الر�سيدة  القيادة  اأ�سكر  اأن  اأود  بالقول 
ل�سباب و�سابات الوطن. كما اأ�سكر  وزير االت�ساالت والتقنية 
على دعمه الذي اأثبت للجميع اأنه ال يوجد بلد مثل ال�سعودية 
يف دعمها للمبدعني واملبدعات فقد توا�سلوا معي يف الوزارة 

وطلبوا مني جتهيز كافة امل�ستندات لعر�سها على الوزير.

واجهت التنمر بابتكاري جهاز الخدمة الذاتية
طالتها االنتقادات في مواقع التواصل .. عائشة السقاف: 

      ad@albiladdaily.com 
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أندية تعمل.. 
وأخرى تترنح

عاطف الأحمدي
املــاعــب  داخـــل  الــركــ�ــض  عـــودة  عــن  يف�سلنا  تقريبا  ـــل  اأق اأو  �سهر 
�سلمان  بن  حممد  االأمــر  دوري  ا�ستكمال  عــودة  لتعلن  ال�سعودية؛ 
توقفت  والتي  اأخــرى،  مــرة  القدم  لكرة  احلياة  وعــودة  للمحرتفني، 

اإجباريا مع جائحة كورونا. هذه العودة لن
عالية  واحــرتازات  حر�ض  من  عليها  يرتتب  ملا  ال�سهل؛  باالأمر  تكون 
الريا�سي  املجتمع  فكل  ال�سحية  الناحية  من  وخ�سو�سا  اجلــودة 
حري�ض على اأن تكون متوافقة مع عودة احلياة الطبيعية يف وطننا 
الغايل، واأن يكون و�سطنا الريا�سي مثاال ومنوذجا لتفعيل املعاير 
ال�سحية على الوجه املطلوب. كما اأن مدة ا�ستكمال الدوري قد تكون 

قليلة مع ما هو متعارف عليه خال ال�سنوات املا�سية، فلك اأن تتخيل
اأن 8 جوالت �سوف تلعب يف �سهر وخم�سة اأيام، وهذا �سيكون مرهقا 
جمبورة  كانت  امل�سابقات  فلجنة  االأندية،  جميع  على  خا�سا  وحتديا 
على هذه اجلولة يف ظل هذه الظروف، واأي�سا من اأجل ترك م�ساحة 
يجعل  قد  التحدي  هذا  مميز.  �سكل  يف  املقبل  املو�سم  النطاق  كافية 
االأندية يف �سباق مع الزمن؛ من اأجل اإعداد فرقها بال�سكل الذي ي�سمن 
 ، جماهرها  ورغبة  تطلعاتها  حتقيق  على  القدرة  وي�سمن  تفوقها، 
ولكن من خال متابعتنا ال�ستعداد االأندية، جند اأن هناك تباينا غريبا 
ومثرا، يف هذا االإعداد والتح�سر اجليد؛ ال�ستكمال املناف�سة فنجد 
و�سع  على  والقدرة  جهة  من  الوقت  بقيمة  تام  ا�ست�سعار  لديه  اأندية 
وهناك  اأخــرى،  جهة  من  اال�ستعداد  ملرحلة  املنا�سب  الزمني  اجلدول 
اأندية مازالت يف غيابة اجلب، وترى هناك وقت كاف للحاق بعملية 
العملية، وهناك  لهذه  الازمة  االإعداد، واأنها مازالت متتلك املقومات 
مرحلة  مــن  بعد  ت�ستيقظ  ومل  الــاوعــي،  مرحلة  يف  مــازالــت  اأنــديــة 
التوقف، وكل تركيزها فيما يدار خارج امللعب، وتركت االإعداد للقدر 
وظروفه ومتقبلة للنتائج؛ مهما كانت ق�سوتها وو�سعت القدرة على 

اإدارة االأزمات جانبا وتفرغت للم�ساهدة.
فرتة  اأي  عن  متاما  تختلف  هذه  االإعــداد  فرتة  اإن  القول  يجب  وهنا 
�سابقة فهي حتتاج جمهودا كبرا جدا خمتلفا يف املعاير عن اأي فرتة 
اأو  الذهني  اأو  الفني  اأو  البدين  امل�ستوى  على  �سواء  �سابقة؛  اإعــداد 
االإداري واأن معيار النجاح لهذا االإعداد والقدرة على قيا�سه، �سيكون 
خال ثماين جوالت فقط، وهنا تكمن �سعوبة التعوي�ض والقدرة على 

اللحاق، فهنا اإما اأن تكون اأو ال تكون.. ومن وجهة نظري
وت�سر  متفوقة  اأندية  ف�سنجد  االأنــديــة،  بني  كبر  فــارق  �سيظهر  اأنــه 
يف  بالتواجد  �ستكتفي  مرتنحة  اأخــرى  اأندية  و�سنجد  ثابتة  بخطى 
املرحلة،  �ست�ستوعب  اأندية  وهناك  املناف�سة  ال�ستكمال  املنت�سف؛ 
ولكن بعد انتهائها،  ويف ذلك الوقت �سنكون م�ستمعني جيدين لكمية 
االأعذار، التي �ستظهر لتعليل م�سيبة االإخفاقات واملقدرة على اإيجاد 

املربرات.
بقعة �ضوء

كبرة  مبالغ  و�سرفت  جبارا،  جمهودا  بذلت  اأندية  هناك  اأن  �سحيح 
من اأجل عودة اأجهزتها الفنية والعبيها االأجانب.. هذه االأندية نقف 
االإ�سارة  من  البد  كما  التميز،  يف  ورغبتها  حر�سها  على  لها  احرتاما 
اإىل املجهود املميز الذي تقوم به اإدارة االحتاد ال�سعودي لكرة القدم 
يف ت�سير عدد من الرحات اخلا�سة لعودة بع�ض الاعبني االأجانب 

الأنديتهم.  فكل ال�سكر لهذا االحتاد على هذه اخلطوة.
atif_alahmadi@

اتحاد القدم ينتظر موافقة الحكام األجانب

االتحاد يصل عسير ويخوض 4 وديات

الريا�ض - فايز الأ�ضمري 
الرئي�سة  احلــكــام  جلنة  اأن   » »الــبــاد  م�سادر  علمت 
طواقم  لتكليف  تتجه  القدم  لكرة  ال�سعودي  باالحتاد 
حكام اأجنبية للمباريات الهامة، واحلا�سمة؛ من بينها 
�سمن  الريا�ض  ديــربــي  يف  والــهــال  الن�سر  مــبــاراة 
املقرر  للمحرتفني  ال�سعودي  الدوري  من   23 اجلولة 
مل  اللحظة  هــذه  وحتى   ، املقبل  اأغ�سط�ض   5 اإقامتها 
االأوروبية  االحتــادات  موافقة  ب�ساأن  الروؤية  تت�سح 
من عدمها ،  على وجود احلكام النخبة يف اململكة ملدة 
�سهر حتى نهاية الدوري. وكان االحتاد ال�سعودي قد 
اقرتح على كل ناد اختيار ثاث مباريات من الثماين 

املتبقية له، يحق له خالها اال�ستعانة بحكام اأجانب.

جدة- البالد
و�سلت بعثة فريق االحتاد االأول لكرة القدم �سباح اأم�ض االأحد اإىل 
ع�سر الإقامة مع�سكر اإعدادي قبل ا�ستئناف مناف�سات دوري كاأ�ض 

حممد بن �سلمان للمحرتفني مطلع �سهر اأغ�سط�ض املقبل.
اجلــاري،  يوليو  من   25 حتى  االحتــاد  فريق  مع�سكر  و�سي�ستمر 
الفريق  يفتتح  حيث  وديـــة،  مباريات   4 الفريق  خاله  يخو�ض 
االحتادي مواجهاته بلقاء جنران يف 15 يوليو اجلاري، ثم ياقي 
القاد�سية يف 19 يوليو، قبل اأن يواجه �سمك يوم 24 من ال�سهر 

ذاته، يف حني يختتم مواجهاته بلقاء الوحدة يوم 29 يوليو.
الــفــريــق 32 العبا  مـــدرب  كــاريــلــي  فابيو  الــربازيــلــي  ــار  واخــت

القرين  فـــواز  وهـــم:  املع�سكر  خلــو�ــض 
ـــــان الــنــجــار  وعــ�ــســاف الـــقـــرين وراك

ورغــــدان �ــســامــر، وبــرونــو 
اأوفـــيـــنـــي وحـــمـــدان 

و�سعود  ال�سمراين 
عــــــبــــــد احلــــمــــيــــد 

ال�سحفي  وزيـــاد 
ومــنــ�ــســور 

احلـــربـــي 
وعـــمـــار 
حيم  لد ا

واأحـــمـــد 

فاتة  املح�سن  وعبد  ال�سنقيطي  ومهند  عبدالله  وطـــارق  عماد 
وعبدالله العمار، وكرمي االأحمدي وجونا�ض �سوزا وعبد الواحد 
يون�ض وعبد االإله املالكي وخالد ال�سمري واأني�ض البدري وعبد 
الراعي  وعلي  البي�سي  العزيز  وعبد  املولد  وفهد  العبود  الرحمن 
وحممد اأبو ع�سيدة، وهارون كمارا وويلفريد بوين ورومارينيو 

وعبد العزيز العرياين وحممد الثاين وعبد الرحمن الغامدي.

الريا�ض- البالد
قرر االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، منع اإدارات 
االأندية من التفاو�ض اأو اإبرام عقود جديدة مع 
حتى  عقده  متديد  يرف�ض  اأجنبي  العــب  اأي 
من  احلايل  املو�سم  لنهاية  اجلديد  التاريخ 
الــدوري املحلي، واأكــد قــرار االحتــاد على 
�ساحية  انــتــهــاء  تــاريــخ  كـــان  "اإذا  اأنـــه 
ــاء االأ�ــســلــي  ــه ــت الــعــقــد يف تـــاريـــخ االن
متديد  ف�سيتم   ،2019-2020 ملو�سم 
�ــســاحــيــتــه حــتــى تـــاريـــخ االنــتــهــاء 
كان  "اإذا  اأمـــا  للمو�سم"،  اجلــديــد 
تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ 
-2021 ملو�سم  االأ�ــســلــي  الــبــدء 
تــاريــخ  تــاأجــيــل  فيتم   ،2020
اجلديد  التاريخ  حتى  الــبــدء 
وقد   ."2021 مو�سم  لبداية 
اأقر احتاد الكرة هذا القرار  بعد 
اأن رف�ض عدد من الاعبني االأجانب 
متــديــد عــقــودهــم حــتــى نــهــايــة املــو�ــســم 
احلايل، مطالبني بتوقيع عقود جديدة ملدة 
عام على االأقل، ويف مقدمتهم االأ�سرتايل براديل 

جونز حار�ض مرمى نادي الن�سر.
وكان االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، قد منح االأندية 
حق متديد العقود املنتهية حتى نهاية املو�سم احلايل، دون 
االرتباط مبوعد حمدد؛ �سريطة موافقة جميع االأطراف. وكان 
االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، قد اأعلن ا�ستئناف مناف�سات املو�سم 
اأغ�سط�ض،  من  الرابع  يف  للمحرتفني  ال�سعودي  الــدوري  من  احلــايل 
وي�ستمر حتى التا�سع من �سبتمرب املقبلني، وذلك بعد فرتة توقف طويلة 

ب�سبب جائحة كورونا.

اتحاد القدم يمنع األندية من التعامل مع " األجانب" الرافضين للتمديد 

التونسيان..  الشيخاوي والجمل في طريقهما للدوري السعودي
جدة - هالل �ضلمان

وعمار  ال�سيخاوي،  يا�سني  التون�سية  الكرة  جنما  اأكد 
�سيكون  للمحرتفني  الــ�ــســعــودي  الــــدوري  اأن  اجلــمــل 
وجهتهما املقبلة بعد اأن مت اإنهاء تعاقدهما مع قبل اإدارة 

النجم ال�ساحلي على الرغم من كل ما قدماه للفريق.
جنومه  عــن  بالتخلي  ال�ساحلي  النجم  قـــرار  واأثــــار 
يف  كــبــرا  جــدال  عــقــودهــم  انتهت  الــذيــن  املخ�سرمني 
اأغلب  اأن  خ�سو�سا  التون�سي،  الــريــا�ــســي  الــ�ــســارع 
للعديد  الفريق  قـــادوا  ت�سريحهم  مت  الــذيــن  الاعبني 
وعلى  العطاء،  على  قادرين  زالــوا  وال  البطوالت،  من 
االأخ�ض قائدي الفريق؛ ال�سيخاوي واجلمل، واالأخر 
�سبق له خو�ض جتربة احرتافية يف املاعب ال�سعودية 

مع نادي الفتح.

ــائــمــة املــ�ــســّرحــني كـــا مـــن يــا�ــســني  ــمــت ق و�ــس
املثناين،  وحممد  اجلمل،  وعمار  ال�سيخاوي، 
وجميعهم  احلنا�سي،  ومــاهــر  الربيقي  وعلية 

انتهت عقودهم يوم 30 يونيو املا�سي.
"اليوم  اإذاعــــــي:  تــ�ــســريــح  يف  اجلــمــل  وقــــال 
اأنه  اأوؤكد  النجم وهنا  اأ�سبحت خارج ح�سابات 
لو اقرتحت علّي االإدارة موا�سلة امل�سوار، كنت 
تقدمي  على  قادرين  �سبابا  هناك  الأن  �سارف�ض؛ 

مردود اأف�سل".
وعن وجهته املقبلة، قال: "و�سلتني عرو�ض من 

فرق تون�سية، لكن اعتذرت لعدم رغبتي يف اال�ستمرار 
حمليا، واإن �ساء الله �ستكون حمطتي املقبلة بالدوري 

ال�سعودي".

اأنه  اأي�سا  وك�سف املهاجم املخ�سرم يا�سني ال�سيخاوي 
تلقى عرو�سا من اأندية �سعودية.

م�سرته  وبداأ  عاما،  العمر 33  من  عمار اجلمل  ويبلغ 
ال�ساحلي عام 2006، قبل  النجم  نادي  االحرتافية مع 

بويز  يانغ  نــادي  مع  االأوروبــيــة  يبداأ رحلته  اأن 
كولن  الأندية  لعب  كما   ،2010 عام  ال�سوي�سري 
االأملاين واأجاك�سيو الفرن�سي قبل االنتقال للفتح 
مو�سم 2014/2013، ولعب اأي�سا مع االأفريقي 
قرطاج(  )ن�سور  مع  وخا�ض  القطري،  والعربي 

31 مباراة دولية و�سجل 6 اأهداف.
اأما يا�سني ال�سيخاوي البالغ من العمر 33 عاما 
ثم   ،2004 عام  النجم  مع  م�سواره  فبداأ  اأي�سا، 
عام  ال�سوي�سري  زيــوريــخ  �سي  اإف  اإىل  انتقل 
تخللتها  مــوا�ــســم   9 �سفوفه  يف  وبــقــي   2007
القطريني،  والغرافة  االأهلي  ناديي  اإىل  اإعــارة  فــرتات 
اأهــداف يف  اأن يعود للنجم عام 2018، ولديه 10  قبل 

41 مباراة دولية مع منتخب تون�ض.

عائالت كروية اأثرت املالعب ال�ضعودية

 السويد.. تألق أبناؤها في قطبي جدة
حائل - خالد احلامد

�سهدت ماعب كرة القدم ال�سعودية تاألق عدد كبر من 
لترتك  االأخ�سر؛  امل�ستطيل  داخــل  الكروية  العائات 
اأن ينكرها على  اأحد  ب�سمات واإجنــازات، ال ي�ستطيع 

االإطاق ..
العائات  تلك  تــاريــخ  معكم  ت�ستعر�ض   ” الــبــاد   ”
الذين  جنومها  واأبــرز  ال�سعودية،  باملاعب  الكروية 

تاألقوا يف ماعبنا اخل�سراء..
اليوم نبحر معكم مع عائلة" ال�سويد" التي  قدمت من 
حمافظة خمي�ض م�سيط باجلنوب اإىل ال�ساحل الغربي 
" جدة ".. تاألق اأبناوؤها يف �سفوف االأهلي واالحتاد، 
على  بارزين  جنوًما  واأ�سبحوا  الوطني،  ومنتخبنا 
الرفيعة  بـــاالأخـــاق  ــزوا  ومتــي االأخــ�ــســر،  امل�ستطيل 

واملهارات العالية.
ــاهــمــوا بــ�ــســكــل كــبــر يف حتــقــيــق الــعــديــد من  ــس  و�

االإجنازات لاأهلي واالحتاد ومنتخباتنا ال�سعودية.

اإجنازات تاريخية لـ" حممد" 
اأكربهم حممد.. مهاجم موهوب وهداف.. حقق الكثر 
من االإجنازات ال�سخ�سية واجلماعية؛ ليكون اأحد اأملع 
املهاجمني الذين مروا على الكرة ال�سعودية. 1406هـ 
ال�سخ�سية؛  اإجنــازاتــه  اأهــم  اأحــد  �سويد  حممد  حقق 
حيث متكن من حتقيق لقب هداف الدوري ال�سعودي 
بـ 17 هدفا، وح�سل اأي�سا يف ذلك املو�سم على جائزة 
احلذاء الذهبي، ولقب هداف العرب ، ويف عام 1988م 
التي  اآ�سيا،  كاأ�ض  بطولة  ال�سعودي  املنتخب  مع  حقق 
كبر  ح�سور  �سويد  ملحمد  وكان  الدوحة،  يف  اأقيمت 
مع فريقه االحتاد يف اأول بطولة خارجية ي�سارك فيها، 
ال�سويد  حقق  ذلك  بعد  العربية.  االأندية  بطولة  وهي 
انتظاره وهو حتقيق بطولة  اإجنازا طال  مع االحتاد 
كاأ�ض امللك عام 1408هـ بعد غياب االحتاد عن حتقيق 
هذه البطولة ملدة 21 عاما. فيما كان اآخر اإجناز يحققه 
لبطولة  حممد �سويد مع االحتــاد هو حتقيق االحتــاد 

كاأ�ض ويل العهد ملو�سم 1411هـ.

�ضامل �ضويد
ل�سقيقه  امــتــداًدا  �سويد  �سامل  كان   ، اأخيه  خطى  على   
لــاحتــاد  واالأهــلــي؛  لعب  فــقــد   االأكـــرب حممد �سويد، 
من  ا  عر�سً يتلقى  اأن  قبل  لاحتاد  لعب  اأن  �سبق  حيث 

جاره وغرميه ومناف�سه التقليدي النادي 
ب�سفوف  مبــوجــبــه  لــيــلــتــحــق  االأهـــلـــي، 
الــ�ــســويــد تعر�ض  ــامل  �ــس لــكــن  ـــي،  االأهـــل
الإ�سابة مزمنة، مل متهله كثًرا، فقرر على 

اإثرها اعتزال كرة القدم.

اإبراهيم .. من �ضمك لالأهلي
�سلك اإبراهيم ال�سويد نف�ض الطريق الذي 
�سار عليه �سقيقاه اللذان ي�سبقانه بالعمر، 
حممد، و�سامل، وكان اإبراهيم قد تاألق يف 
وقدم  �سمك،  نادي  مع  الت�سعينات  بداية 
يف  اإبــراهــيــم  وكــان  متميزة،  م�ستويات 
بيد  االحتــاد،  نــادي  اإىل  لانتقال  طريقه 

النادي  اإىل  حوله  حممد  االأكــرب  �سقيقه  اأن 
االأهلي؛ نتيجة خلافه مع اإدارة االحتاد.

كان عام 1416هـ هو بداية م�سرة اإبراهيم احلقيقية 
مع االأهلي، فقد اأخذ مكانه اأ�سرع من ال�سوت، واأ�سبح 
الإمكاناته  نظرا  االأهلي،  �سفوف  يف  اأ�سا�سية  دعامة 
اأنظار  لفت  اأن  يلبث  ومل  ال�سديد.  واإخا�سه  الفنية 

مدربي املنتخب فكان هدفًا لهم ل�سمه لاأخ�سر.
وكانت  بطولة  اأول  االأهلي  مع  ال�سويد  اإبراهيم  حقق 
كاأ�ض �سمو ويل العهد يف عام 1418هـ، وهي البطولة 

االأهــلــي  عط�ض  روت  الــتــي 
بــعــد �ــســيــام اأكــــر مــن 12 

عامًا عن البطوالت.
وظــــل اإبـــراهـــيـــم الــ�ــســويــد 
ركيزة اأ�سا�سية يف ت�سكيلة 
االأهلي، وحقق معه العديد 
�ساهم  التي  البطوالت،  من 
�سناعته  اأو  بت�سجيله  فيها 
عام  يعلن  اأن  قبل  لاأهداف 
باالنتقال  قـــراره  1425هــــ 
لــ�ــســفــوف االحتـــــاد، الـــذي 
�ــســقــيــقــاه حممد  لـــه  لــعــب 

و�سامل.

اإبراهيم والحتاد
البطوالت؛  مــن  العديد  اإبــراهــيــم  حقق  االحتـــاد  ومــع 
اأبرزها دوري اأبطال اآ�سيا 2005 وامل�ساركة يف كاأ�ض 
اأبطال  دوري  وحتقيق  الــيــابــان،  يف  لاأندية  الــعــامل 

العرب 2005، ولقب الدوري ال�سعودي عام 2007.
ال�سعودية  ماعبنا  يف  ال�سويد  عائلة  عطاء  لي�ستمر 
اخل�سراء، عن طريق ال�سقيقني ال�سغرين، حمبوب، 

وم�ساعد.

حممد ال�ضويد

ال�ضيخاوي اجلمل

ابراهيم ال�ضويد

�ضامل ال�ضويد



اجلوف ـ البالد 
مل يتمالك الطفل " حاكم " نف�سه وانخرط يف موجة من البكاء حينما ا�ستمع 
اإىل ا�سمه، ويف التفا�سيل اأن الطفل كان يعاين من ال�سمم ومتت زراعة قوقعة 
له يف مركز زراعة القوقعة ب�سحة اجلوف وتكللت العملية بالنجاح وعاد اإليه 

نعمة ال�سمع ما حدا به للبكاء فرحا حينما �سمع ا�سمه يرتدد على ال�سفاه.
الأذن  جراحة  ا�ست�ساري  اجل��وف،  ب�سحة  القوقعة  مركز  رئي�س  واأو���س��ح 
واأع�ساب الأذن الدقيقة وقاع اجلمجمة الدكتور ربيع ال�سبيلة، اأنه منذ افتتاح 
طاقم طبي  بتجهيز  قوقعة،  زراعة 75  عام 2016 مت  باجلوف،  القوقعة  مركز 
وياأتي  خمتلفة،  عمرية  لفئات  بنجاح  متت  العمليات  " اأن  اإىل  لفتا   ، متكامل 
ذلك بدعم من اأمري منطقة اجلوف ونائبه،  ومبتابعة من وزير ال�سحة،  ومدير 

ال�سوؤون ال�سحية باجلوف.

طفل يبكي فرحًا بعد أن سمع اسمه ألول مرة

أخيرة
الثنني 15 ذو القعدة 1441ه� املوافق 6 يوليو 2020م ال�سنة 89 العدد 1223048

جدة ـ البالد 
اأحبطت جمارك ميناء جدة الإ�سالمي، حماولة تهريب 
�سمن  ��ب��اأة  خمخُ الكبتاجون،  حبوب   من  كبرية   كميات  
وردت  بال�ستيكية"  "دعا�سات  على  حتتوي  اإر�سالية 

للمملكة عرب امليناء.

واأو�سح وكيل الهيئة العامة للجمارك لل�سوؤون الأمنية 
الإر�سالية  تفتي�س  اإج���راءات  اأث��ن��اء  اأن��ه  النعيم،  حممد 
خمباأة  "كبتاجون"،  حبة  مليوين  م��ن  اأك��ر  على  ��ر  عخُ
بطريقة فنية بحيث مت اإخفاء امل�سبوطات داخل طبقات 

الدعا�سات.

عملية  اإمت��ام  املمنوعات  �سبط  بعد  ج��رى  اأن��ه  واأب��ان 
لتخاذ  املخدرات،  ملكافحة  العامة  املديرية  مع  التن�سيق 
هذه  م�ستقبلي  على  القب�س  ت�سمن  التي  الإج����راءات 
 3 وع��دده��م  اململكة  داخ���ل  �سبطهم  مت  ح��ي��ث  ال��ك��م��ي��ة، 

اأ�سخا�س.

25 فنانا في معرض افتراضي بالرياض 

إحباط تهريب كبتاجون بـ"دعاسات بالستيكية" 

الريا�ض ــ البالد 
افرتا�سيًا  معر�سًا  الريا�س  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  �سفارة  تنظم 
ال�سباب والنا�سئني  الت�سكيلي، مب�ساركة فنانني �سعوديني واإماراتيني من  للفن 
لتعزيز  ال�سفارة  اإطار جهود  يوليو اجل��اري، يف  �سهر  من كال اجلن�سني خالل  
العالقات الثقافية بني �سباب وفناين البلدين ال�سقيقني والإ�سهام يف رعاية ودعم 

املواهب ال�سعودية والإماراتية.
الفنية  الأعمال  على  والط��الع  فيه  التجول  فر�سة  للزائرين  املعر�س  ويتيح 
املعار�س  زي��ارة  لتجربة  حماكاة  يف  الفرتا�سي،  الواقع  تقنية  عرب  امل�ساركة 

الفنية على اأر�س الواقع.
البلدين  كال  من  �سباب  لفنانني  فنيًا  عماًل   25 جنباته  يف  املعر�س  ويجمع 
من  لفنانني  فنية  اأعمال  يجمع  الذي  نوعه  من  الأول  املعر�س  ويخُعد  ال�سقيقني، 
ت�ستثمر  املتحدة يف من�سة  العربية  الإمارات  ال�سعودية ودولة  العربية  اململكة 

تقنيات الواقع الفرتا�سي وتقدم جتربة فنية كاملة للزائر حيثما كان.
الأ�سلوب  بهذا  املعر�س  تنظيم  اململكة  يف  الإم���ارات  دول��ة  �سفارة  واختارت 
ال�سعي  مع  كورونا،  جائحة  ظل  يف  ال�سحية  ال�سرتاطات  على  حفاظا  املبتكر 
لن�سر ر�سالة الفن الإن�سانية الراقية، نظرا ملا متثله الفنون من اأهمية يف حياة 

الأمم وال�سعوب.

دوكسيسيكلين
الأوك�سي  من  م�ستق  حيوي  م�ساد   ،Doxycycline •• دوك�سي�سيكلني 
 : التجارية  ا�سمائه  ومن  الترتا�سيكلينات،  عائلةى  اىل  ينتمي  ترتا�سيكلني، 

فيرباماي�سني، دوك�سي�سني، دوك�سيدار، تابو�سني.
منوها  م��ن  يحد  م��ا  اجلراثيم  يف  ال��ربوت��ني  اإن��ت��اج  تثبيط  على  •يعمل 

وتكاثرها.
وهو وا�سع الطيف وفعال �سد العديد من �ساللت اجلراثيم �سالبة وموجبة 

اجلرام،و ي�ستخدم يف عالج احلالت التالية: الربو�سيال )احلمى املالطية(.
حب ال�سباب،التهابات الأ�سنان، الكولرياو)الكالميديا(.

وهو عالج م�ساعد �سد املالريا وللوقاية منها ويف التهاب الرببخ، ال�سيالن، 
باأنواعها  التنف�سية  اخلبيثة،اللتهابات  الإحليل،الزهري،اجلمرة  التهاب 

والأميبا املعوية.
ملغ، ويوؤخذ مرتني  اأقرا�س  برتكيز 100  اأو  كب�سولت  على هيئة  •يتوفر 
ال�ستلقاء  ع��دم  وي��ج��ب   ، امل���اء  م��ن  كبري  معكوب  ف��ارغ��ة،  م��ع��دة  على  يوميًا 
�ساعتني  ملدة  التعر�سلل�سم�س  وعدم  تناوله  بعد  الأق��ل  على  �ساعة  ن�سف  ملدة 
على الأقل اأو ارتداء نظارات �سم�سية طبية وا�ستخدام واق قوي �سد ال�سم�س 

لتجنب حروق الب�سرة.

 صحتكم 
 اإعداد ال�صيديل:  �صبحي احلداد

فيلما من إبداعات طالبات جامعة عفت  على  اليوتيوب 
جدة ــ  خالد بن مر�صاح

الأي��ام  خ��الل   " اليوتيوب   " من�سة  حفلت 
ابداعات  من  متنوعا  فيلما  بثالثني  املا�سية  
ال�سبع  ال�سنوات  خ��الل  عفت  جامعة  طاليات 
الطالبات  درام��ا  تفا�سيل  وتنوعت  املا�سية 
والر�سوم  وال��روائ��ي��ة  الوثائقية  الأف���الم  بني 
للثقافة  اإبداعية  �سبغة  متثل  التي  املتحركة 

ال�سعودية .
وبالأم�س ا�سدل ال�ستار على الدورة ال�سابعة  
ل��ه��ذا امل��ه��رج��ان ال���ذي ان��ط��ل��ق ع��رب الن��رتن��ت  
نظرًا  الجتماعي  التباعد  لإج���راءات  اإتباعًا 
جلائحة كرونا. حيث اأقيمت الفعالية  برعاية 
ّو امللكي الأمرية لولوه الفي�سل،  �ساحبة ال�سمخُ
العام  وامل�سرف  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

على جامعة عفت.

الليل،  جمل  ر�سا  هيفاء  الدكتورة.  وقالت   
نظمته  الذي  املهرجان  باأن  اجلامعة،   رئي�سة 
مدر�سة الفنون ال�سينمائية باجلامعة يعد اأول 
حدث �سينمائي عربي يتم اإطالقه عرب الإنرتنت 
كان  واحل��ف��ل  العاملية،  ك��رون��ا  اأزم���ة  ب��دء  منذ 
اأي�سًا احتفال باعتماد وزارة التعليم للربنامج 
والذي  ال�سينمائية  للفنون  فياملدر�سة  اجلديد 
يعد الأول من نوعه يف اخلليج لتدري�س اإنتاج 

واإخراج الأفالم والر�سوم املتحركة. 
مبدر�سة  ال��ط��ال��ب��ات  جمل�س  رئي�سة  علقت 
الفتني،  جوانا  الطالبة  ال�سينمائية،  الفنون 
لطالبات  حتية  ك��ان  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ه��رج��ان  اأن 
ق�سم الإنتاج املرئي والرقمي باجلامعة والذي 
مدر�سة  اإىل  عمره  من  �سنوات   7 بعد  حت��ول 
قائمة بذاتها، ت�سهم يف ت�سكيل امل�سهد الثقايف 

واأ�سافت  احلبيبة.  مملكتنا  يف  وال�سينمائي 
الثقافة  وزارة  ع��رب  ك��ث��ريًا  خ���ريًا  "نتو�سم 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يرتاأ�سها  والتي 
بدر بن عبدالله اآل �سعود، والتي ت�ساهم على 
متكني املراأة يف ع�سر ال�سينما وجعل �سوتها 
حمرم،  هديل  الطالبة  اأك��دت  فيما  م�سموًعا." 
ب��اأن  الطالبات،  مبجل�س  الإع��الم��ي��ة  قة  املن�سَّ
اأن ت�سل  نتمنى  اأفكار  مل�ساركة  ت�سعى  اأفالمنا 
غرّيت  لأنها  بها،  ويتفاعلوا  النا�س،  لقلوب 
متمنيني  البع�س،  ولبع�سنا  للعامل،  روؤيتنا 
ا. فيما عولت الطالبة ملى  اأن  تلهمهم بذلك اأي�سً
ال�سرهان - م�ست�سارة جمل�س الطالبات- على 
الفنون  دار���س��ي  دع��م  يف  الثقافة  وزارة  دور 
اململكة  عن  واقعية  �سورة  لر�سم  ال�سينمائية 

وتعريف العامل بها باأمانة.
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»          « تفتح ألم سلطان نوافذ الشهرة   
جدة ـ البالد 

 حينما حتدثت كوثر العتيبي اأم �سلطان عن جتربتها كاأول �سعودية تقتحم  العمل يف 
حلقة اخل�سار يف  عدد ال�سبت )23046( من �سحيفة البالد حتت عنوان "اأم �سلطان 
بابًا عرب    لها  البالد فتحت  اأن  اول �سعودية تعمل يف حلقة اخل�سار" مل يدر بخلدها 
للتعرف  التقليدية  وم�ساهري �سناب �سات و�سوف يتقاطرون نحوها  الإعالم  و�سائل 

على جتربتها واأخد  ت�سريحات منها.

 تقول ام �سلطان اأن رنني هاتفها مل يتوقف منذ  يوم ال�سبت املا�سي لفتة  اإىل اأنها 
التوا�سل  الإذاع��ات وكذلك و�سائل  تلقت ات�سالت من عدة قنوات  ف�سائية  وبع�س 
الجتماعي   للتعرف على جتربتها يف بيع اخل�سر والفاكهة كما توا�سلت معها امانة 
ا�سرتها  اف��راد  من  الدعم  تلقت  فيما  احللقة  يف  البيع  موا�سلة  على  و�سجعتها  جدة 
بجدة   ال�ساطئ  حي  يف  والفاكهة  اخل�سر  حلقة  يف  العاملني  من  وزمالئها  وجريانها 

مبدية  �سكرها وتقديرها على بادرة البالد.

�صورة �صوئية ملا 
ن�صرته البالد 

بعد أن نشرت قصتها 
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