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طر�بل�ص - وكالت
فيما يوا�سل الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان دعم ملي�سيات 
الوفاق باملرتزقة لإحداث ربكة اأمنية وعدم ا�ستقرار يف ليبيا، اأكد 
وجوب  اأهمية  على  �سالح،  عقيلة  الليبي،  النواب  جمل�س  رئي�س 

وقف العتداء الرتكي على اأرا�سي بالده.
وقال �سالح، خالل لقائه نظريه الأردين، عاطف الطراونة، اأم�س 
)الأربعاء(، اإن على اأنقرة اإخراج الإرهابيني واملرتزقة من البالد، 
مطالبًا باأن يبا�سر املجل�س الرئا�سي بت�سكيلته اجلديدة وعمله من 
اأية مدينة ليبية اإىل حني تاأمني العا�سمة، مقرتحًا ب�سكل مبدئي اأن 

تكون مدينة �سرت مقر عمل املجل�س.
والع�سابات  وامليلي�سيات  الإرهابية  اجلماعات  اأن  اإىل  ولفت 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  ف�سادًا  يعيثون  الأجانب  واملرتزقة  امل�سلحة 
ويهيمنون على القرار ال�سيا�سي بقوة ال�سالح يف اإقليم طرابل�س، 
وميار�سون كذلك البتزاز، واخلطف، والقتل، ويديرون ال�سجون 

املقيمني  بالليبيني  فيها  ينّكل  التي  ال�سرية  الحتجاز  ومــراكــز 
اأن  مبينًا  الوفاق"،  الداخلية بحكومة  باعرتاف وزير  واملهاجرين 
ميلي�سيات  اإن  بقوله  البتزاز  م�ساهد  اأحد  و�سف  الداخلية  وزير 
ر�سا�سة  بو�سع  الوزير  وهــددت  املالية  وزارة  اقتحمت  م�سلحة 
يف يده، واأن جهاز املخابرات تديره ميلي�سيات م�سلحة حم�سوبة 
لــوزارة  موازية  اأج�ساما  طرابل�س  يف  واأن  ال�سوارع،  اأحــد  على 
من  الرغم  على  اأنقرة  وت�ستمر  اإمكانيات.  منها  واأكــر  الداخلية 
تعزيز  ليبيا يف  النار يف  اإطالق  للتهدئة ووقف  الدولية  الدعوات 
قواتها ودعم ف�سائل الوفاق يف مواجهة اجلي�س الليبي. واأفادت 
معلومات حملية بهبوط طائرة ع�سكرية تركية اأم�س، يف القاعدة 
اجلوية مب�سراتة قادمة من قاعدة الوطية التي ت�سيطر عليها قوات 
م�سرية  الوفاق،  وف�سائل  �سوريني  مرتزقة  اإىل  بالإ�سافة  تركية، 
اإىل اأن الطائرة حتمل مقاتلني واأ�سلحة اإىل م�سراتة من اأجل نقلها 

اإىل جبهة �سرت واجلفرة.

البرلمان الليبي يطالب أنقرة 
بإخراج اإلرهابيين والمرتزقة

�لريا�ص - �لبالد
دعمت اململكة جهودها الرامية لتحقيق الأمن وال�ستقرار 
العمل  لت�سريع  اآلية  بتقدميها  )الأربــعــاء(،  اأم�س  اليمن،  يف 
باتفاق الريا�س، عرب نقاط تنفيذية تت�سمن؛ ا�ستمرار وقف 
واملجل�س  ال�سرعية  احلكومة  بني  والت�سعيد  النار  اإطــالق 
اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  واإعــالن  اجلنوبي،  النتقايل 
التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الريا�س وتعيني 
الوزراء  رئي�س  وتكليف  عدن،  ملحافظة  اأمن  ومدير  حمافظ 
خالل  �سيا�سية  كــفــاءات  حكومة  ت�سكيل  ليتوىل  اليمني 
خارج  اإىل  عدن  من  الع�سكرية  القوات  وخروج  يومًا،   30

املحافظة.
طريف  جمع  على  العمل  جرى  اإنــه  م�سوؤول  م�سدر  وقــال 
التفاق يف الريا�س، ومب�ساركة فاعلة من الأ�سقاء يف دولة 
الإمارات وقد ا�ستجاب الطرفان واأبديا موافقتهما على هذه 
الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة 
ال�سعب  م�سالح  وتغليب  الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  وت�سريع 
اأعمالها  جلميع  احلكومة  ملمار�سة  الأجــواء  وتهيئة  اليمني 
من عدن وانطالق عجلة التنمية يف املناطق املحررة، والدفع 
ال�سالم  م�سار  راأ�سها  وعلى  اليمنية  الأزمــة  اإنهاء  مب�سارات 

الذي ترعاه الأمم املتحدة ومبعوثها اإىل اليمن.
ال�سعودية،  الآلية  مع  فوريًا  اليمنية  احلكومة  وجتاوبت 
اإذ اأ�سدر الرئي�س اليمني عبد ربه من�سور هادي، 5 قرارات 
املتحدث  اأكــد  فيما  الريا�س"،  "اتفاق  تنفيذ  اآلــيــات  �سمن 
هيثم،  نزار  املهند�س  اجلنوبي  النتقايل  للمجل�س  الر�سمي 
"اتفاق  تنفيذ  يف  العربي  التحالف  جلهود  املجل�س  دعــم 
مواجهة  يف  التحالف  مع  ال�سراكة  بعمق  منوهًا  الريا�س"، 
تنمية  وكذلك  الإرهــابــيــة  واجلماعات  احلوثي  ميلي�سيات 
حمافظات اجلنوب. اإىل ذلك، وجدت خطوة اململكة ترحيبا 
بجهود  ـــدويل  ال الأمـــن  جمل�س  رحــب  حيث  كــبــريًا،  دولــيــا 
ال�سعودية لإعادة تن�سيط اتفاق الريا�س، م�سددًا على اأهمية 
تنفيذه ب�سكل �سريع وفعال، موؤكدًا دعمه للعملية ال�سيا�سية 
باليمن، كما رحبت كل من بريطانيا وم�سر، اإ�سافة ملجل�س 
التعاون والربملان العربي، مبا قدمته حكومة اململكة ب�ساأن 
اآلية ت�سريع العمل لتنفيذ اتفاق الريا�س، معتربين اخلطوة 
موا�سلة جلهود التو�سل اإىل حل �سلمي م�ستدام يف اليمن، 
النقالبية،  احلوثي  ملي�سيات  ملواجهة  اليمنيني  �سمل  ومل 

وا�ستعادة موؤ�س�سات الدولة ال�سرعية.

�لتفا�صيل �ص6

ريادة �صعودية يف ت�صغيل �أول م�صنع بالطاقة �ملتجددة 

الجهود تتواصل لخدمة ضيوف الرحمن
الحج

مليار ريال حركة نقاط البيع 
وتراجع السحوبات

مليار ريال تمويالت سكنية 
بنكية والفلل تتصدر

جدة - �لبالد
بن�سبة   2020 يونيو  �سهر  خالل  ال�سعودية  يف  البيع  نقاط  عرب  املبيعات  قيمة  ارتفعت 
ريال  مليار  ب20.8  مقارنة  ريال  مليار   37.02 نحو  اإىل  الإجمالية  قيمتها  لت�سل   %  78
 220.8 املبيعات من خالل  "�ساما" ، متت  لـن�سرة  2019. ووفًقا  نف�سها من  الفرتة  خالل 
موؤ�س�سة  حمافظ  اخلليفي،  اأحمد  الدكتور  وكان  جهاز.  األف   531.7 وعرب  عملية،  مليون 
النقد العربي ال�سعودي، اأو�سح اأن املبيعات عرب نقاط البيع �سهدت بعد فتح القت�ساد وعودة 
الأن�سطة القت�سادية يف 21 يونيو املا�سي قفزة اأعلى حتى مما كانت قبل جائحة كورونا. 
انخفا�سا  يونيو  �سهر  خالل  الآيل  ال�سرف  اأجهزة  من  النقدية  ال�سحوبات  �سجلت  ذلك  اإىل 
والتي   2019 يونيو  ب�سحوبات  مقارنة  ريــال،  مليار   49.4 لنحو  لت�سل   %  9 بن�سبة 
بلغت 54.4 مليار ريال من خالل 18.8 األف جهاز �سرف اآيل للم�سارف العاملة وال�سبكة 
الفرتة على  امل�ستهلكني خالل  اإنفاق  مليون عملية.  وتركز   133.1 ال�سعودية، وعرب نحو 

قطاع امل�سروبات والأغذية، تاله قطاع مواد الت�سييد والبناء ثم قطاع ال�سحة.

جدة - �لبالد
واملوؤ�س�سات  امل�سارف  من  املـُـقــدم  لــالأفــراد  اجلديد  ال�سكني  العقاري  التمويل  �سّجل   
مليار   61،2 اإىل  التمويل  حجم  اإجمايل  بلغ  حيث  قيا�سيا،  ارتفاعا  اململكة  يف  التمويلية 
حجم  يف   %  95 يتجاوز  منــوا  بذلك  حمققًا  املا�سي،  يونيو  حتى  الــعــام  ن�سف  خــالل 

ها يف 2019م. التمويل مقارنة بالفرتة نف�سِ
  وطبقا للن�سرة الإح�سائية ال�سهرية لـ "�ساما" ، جتاوزت عقود التمويل ال�سكني اجلديدة 
131،8 األف عقًدا بنمو 92 % مقارنة بالن�سف الأول من العام املا�سي ، الذي �سّجل نحو 
اأن حوايل  اإىل  التقرير  31.3 مليار ريال،ولفت  اأكر من  بقيمة   68،520 عقًدا متويليا 
95 % من قيمة عقود التمويل العقاري املُقدمة لالأفراد يف يونيو كانت عن طريق البنوك، 
ونحو 5 % منها عن طريق �سركات التمويل العقاري يف اململكة، فيما �سكلت عقود متويل 
الفلل 84 % من التمويل بنحو 11.6 مليار ريال، و11 % لل�سقق بقيمة 1.5 مليار ريال 

وحوايل 82 % من التمويل لالأرا�سي ال�سكنية بقيمة 765 مليون.
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القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم 
�لريا�ص- و��ص

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، جلاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية، مبنا�سبة ذكرى تويل جاللته مهام احلكم يف 
بالده. واأعرب امللك املفدى، با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة جلاللته، وحلكومة و�سعب اململكة املغربية ال�سقيق، 

اطراد التقدم والزدهار. كما بعث الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة جلاللته.
�ص3
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مركز إعالمي متكامل لرصد جهود خدمة الحجاج
منى- البالد

الإعــامــي  املــركــز  الإعـــــام  وزارة  اأطــلــقــت 
الوزارة  الذي ت�سرف عليه  لغرفة عمليات احلج 
ال�سعودية،  الأنــبــاء  وكالة  يف  ممثلة  وهيئاتها 
هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعام املرئي 
اجلهود  وتن�سيق  توحيد  بــهــدف  واملــ�ــســمــوع، 
و�سناعة  احلكومية،  الأجــهــزة  بــن  الإعــامــيــة 
اململكة  جهود  ير�سد  الــذي  الإعــامــي  املحتوى 

خلدمة �سيوف الرحمن بكل اللغات.
ا�ستديو  ت�سمل  اأق�سام،   10 املركز  ويت�سمن 
الإيجاز اليومي الذي يبث على �سا�سات القنوات 
وعــر اأثــر الإذاعـــات خــال اأيــام احلــج، وفريق 
الــتــوا�ــســل احلكومي،  ــــام، وفــريــق  الأف اإنــتــاج 
العاقات  وفريق  الإعــامــي،  التخطيط  وفريق 
وفريق  املحتوى،  وفريق  وال�سراكات،  العامة 
الت�سميم، وفريق التوا�سل الدويل، حيث يعمل 
والفتيات  ال�سباب  من  وطنية  كوادر  الفريق  يف 

بطاقة تبلغ 60 موظفًا وموظفة.
وهياأ املركز من�سًة لبث اأخبار وبرامج احلج 
الإعامي  املركز  يف  امل�سجلن  عــدد  بلغ  حيث   ،
اإىل  اإ�سافة  اإعاميًا   450 من  اأكــر  الفرتا�سي 
دويل  �سحفي   2500 اأكـــر  ا�ستفادة  اإمكانية 

م�سجلن �سابقا يف املن�سات الأخرى .
مــادة  اأكـــر 1700  ــع  املــركــز على رف وعــمــل 
بــجــودتــهــا  وفــيــديــو  �ـــســـورة  اإخـــبـــاريـــة و300 
العاملية  الأنباء  وكــالت  منها  لت�ستفيد  الأ�سلية 
وال�سحف والقنوات املحلية والعاملية بجودتها 

العالية ، كما اأعد 30 تقرير ر�سد اإعامي.
وعقد املركز 18 لقاًء مع الإعام الدويل اإىل 
حمتوى   100 وتنظيم  واإعـــداد  تن�سيق  جانب 
ـــدويل،  ال الإعــــام  مــع  م�ساركته  متــت  اإعــامــي 
اإخــبــاريــة  مـــواد  مــن  اعــامــيــًا  طلبًا   95 وتلبية 
امل�ساهدات  عدد  بلغ  حن  يف  �سحفية،  ولقاءات 
على من�سات الإعام ال�سعودي املختلفة اأكر من 

120 مليون م�ساهدة.
احلج  هوية  ت�سميم  على  املــركــز  عمل  كما 
ب�سامة  اململكة  اهتمام  يعك�س  ع�سري  بطابع 
احلجاج واإعداد دليل اإر�سادي يت�سمن املعلومات 
اجلهات  منها  ت�ستفيد  التي  كافة  والإح�ساءات 
والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  وعملت  املخت�سة. 
واللقاءات  التلفزيونية  الرامج  العديد من  على 
للم�ساعر  امل�ستمر  والــبــث  امليدانية  والتقارير 
امليدانية  اجلــهــود  ور�ــســد  احلــجــاج  ــول  وو�ــس
القنوات  الدولة وامل�ساركات من خال  لقطاعات 

يف  مرا�سلن  �سبكة  عر  لها  التابعة  والإذاعـــات 
احلج  منا�سك  اأداء  ينقلون  املقد�سة  امل�ساعر 
كما  للحجيج،  املــقــدمــة  اخلــدمــات  ويــر�ــســدون 
ال�سعودية  القنوات  لكل  موحدًا  البث  �سيكون 
لت�سليط ال�سوء على اجلهود املبذولة يف خدمة 
بالإجراءات  الله احلرام وتوعيتهم  بيت  حجاج 
انت�سار  ملنع  املتبعة  ال�سحية  والروتوكولت 

فرو�س كورونا امل�ستجد.
ـــــة والــتــلــفــزيــون على  وتــعــمــل هــيــئــة الإذاع
يوميا  املتحدثن  وا�ست�سافة  املرا�سلن  اإظهار 
املحمولة  الــهــواتــف  اأو  املــرئــي  التــ�ــســال  عــر 

للحديث عن ال�ستعدادات وتغطية منا�سك احلج 
الإخبارية،  ون�سراتها  املتنوعة  براجمها  عر 
ون�سر  لعر�س  كافة  الفنية  اإمكاناتها  و�سخرت 
والتثقيفية  التوعوية  والإر�ــســادات  املعلومات 

بقوالب لكل املتلقن من خمتلف دول العامل.
وامل�سموع  املــرئــي  الإعــــام  هيئة  و�ــســعــت 
العظيم  الركن  هذا  مواكبة  اإىل  اآخــر  جانب  من 
اإ�ــســرافــهــا عــلــى تنظيم الــعــمــل خــال  مــن خـــال 
ل�سمان  تنظيمية  اإجـــراءات  بعدة  احلــج  مو�سم 
والهيئات  للموؤ�س�سات  الإعامي  الن�ساط  �سر 
بتغطية  تقوم  التي  والدولية  املحلية  والقنوات 

موا�سم احلج اإعامًيا وفقا لل�سيا�سات الإعامية 
البث  �سوؤون  تنظيم  على  وحر�ست  اململكة،  يف 
واملــحــتــوى املــرئــي واملــ�ــســمــوع ، والــعــمــل على 
�سامة  على  حفاظًا  الحرتازية  التدابر  اتخاذ 
تغطية  يف  امل�ساركن  والإعاميات  الإعامين 
احلج والتاأكيد على �سرورة التقيد بال�سرتاطات 

ال�سحية املتبعة وفق مع اأعلنته وزارة ال�سحة.
وامل�سموع  املــرئــي  الإعــــام  هيئة  ووفـــرت 
الإعام  لو�سائل  الفر�سة  لإتاحة  منوذجية  بيئة 
اأداء وقــ�ــســاء هــذه  اإجنــــاح  ــهــام يف  الإ�ــس كــافــة 
ال�سعرة للخروج بنتائج اإيجابية تخدم اخلطط 
والت�سهيات  اخلـــدمـــات  ــدمي  ــق وت املــو�ــســوعــة 
ر�سائلها  لتقدمي  ودعمها  كافة  الإعــام  لو�سائل 

الإعامية بكل ي�سر و�سهولة.
واأ�سهم املركز عر خدمات العماء يف اإ�سدار 
الت�ساريح الازمة لو�سائل الإعام امل�ساركة يف 
تغطية منا�سك احلج، وذلك امتدادًا لأعمال الهيئة 
يف جميع املوا�سم املماثلة ، وي�سهم مركز ر�سد 
يف  والتلفزيونية  الإذاعــيــة  اخلدمات  ومراقبة 
الإذاعية  الــرتدديــة  للنطاقات  القيا�سات  اإجــراء 

والتلفزيونية الأر�سية والف�سائية.
وتواكب وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س( يف 

بكل  العامل  لأرجــاء  وتنقلها  عام رحلة احلج  كل 
وال�ستطاع،  والتقرير،  اخلر،  عر  تفا�سيلها 
والإنفوجرافيك،  والفيديو،  بال�سورة،  مدعومة 
رحلة  لنقل  املتعددة  الإعامية  جهودها  �سمن 

�سيوف الرحمن يف حج هذا العام 1441 هـ .
موقعها  عـــر  الـــعـــامل  )وا�ــــــس(  ــخــاطــب  وت
WWW.SPA.GOV. الإلـــــكـــــرتوين 
والإجنليزية،  العربية،  هي:  لغات  ب�ست   SA
والفرن�سية، والفار�سية، والرو�سية، وال�سينية، 
�سبكات  على  املــتــعــددة  ح�ساباتها  اإىل  اإ�ــســافــة 
التوا�سل الجتماعي : تويرت باللغات: العربية، 
ــة، الــفــرنــ�ــســيــة، والــفــار�ــســيــة، ويف  ــزي ــي الإجنــل
والإن�ستجرام،  �ــســات،  وال�سناب  الفي�سبوك، 

واليوتيوب، والتليغرام باللغة الفار�سية .
واأطلقت )وا�س( منذ وقت مبكر اأيقونة على 
تفا�سيل  لنقل  خ�س�ست  ــكــرتوين  الإل موقعها 
احلــج بــاخلــر والــ�ــســورة والــفــيــديــو  واأتــاحــت 
ال�سور  ن�سر  من  لا�ستفادة  الإلكرتوين  الرابط 
على نطاق وا�سع بجودة عالية كما �سكلت فريًقا 
اإعاميًا متكامًا للعمل يف مكة املكرمة وامل�ساعر 
هذه  لتوثيق  بــاأول  اأوًل  احلدث  ملتابعة  املقد�سة 

الرحلة الإميانية العظيمة.

المفتي العام: خدمة الحجاج ديدن قادة بالدنا
منى- وا�س

اأ�ساد �سماحة مفتي عام اململكة ورئي�س 
هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية 
اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء 
احلكومية  القطاعات  تبذله  مبــا  ال�سيخ، 
واخلا�سة من جهود من اأجل خدمة حجاج 
بيت الله احلرام هذا العام يف ظل الظروف 
ب�سبب  احلــج  بها  ميــر  التي  ال�ستثنائية 
لتوجيهات  تنفيًذا  وذلــك  كورونا،  جائحة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
على  للحفاظ   – الــلــه  –حفظهما  الأمــــن 

�سامة احلجاج والعاملن على خدمتهم.
لوكالة  تــ�ــســريــح  يف  �سماحته  وقـــال 
القطاعات  جميع  اإن  ال�سعودية:  الأنــبــاء 

طاقاتها  بكل  تعمل  واخلا�سة  احلكومية 
اإقامة الركن  اأجل  خال حج هذا العام من 
اأكمل  على  الإ�ــســام  ـــان  اأرك مــن  اخلام�س 

وجـــه، وتــاأمــن �ــســامــة احلــجــاج 
وفــق  ن�سهكم  تــاأديــتــهــم  اأثـــنـــاء 

الإجـــراءات الحــرتازيــة التي 
املخت�سة  اجلــهــات  اأقــرتــهــا 

من اأجل �سامتهم و�سامة 
خال  عليهم  ي�سرف  من 

احلـــــج وهـــــي جــهــود 
يوؤجرون  عظيمة 

فخدمة  عليها 
احلـــجـــاج 

ل�سهر  ا و
ـــــــى  عـــــــل

الله،  وفقهم  بادنا  قادة  ديدن  هو  راحتهم 
وملن  اخلــر،  لباغي  �سانحة  فر�سة  وهــي 
يريد م�ساعفة احل�سنات، ورفع الدرجات، 
فقد جمع الله يف احلج ما بن ف�سل 

الزمان وف�سل املكان.
احلجاج  �سماحته  وح�ّس 
عــلــى ا�ــســتــثــمــار وقــتــهــم يف 
ـــعـــدودة يف  اأيـــــام احلـــج امل
ـــه تــعــاىل  ـــل الإخــــــا�ــــــس ل
ــــادة  ــــب ــــع بـــــالـــــدعـــــاء وال
والــــتــــقــــرب اإلــــيــــه جــل 
ح�سهم  كما  جــالــه  
ــــزام  ــــت عـــلـــى الل
بــــالــــتــــنــــظــــيــــم 
والــتــعــلــيــمــات 

اململكة  يف  املخت�سة  اجلهات  اأقرتها  التي 
الإجــــراءات  وت�سهيل  �سامتهم،  لــتــاأمــن 
يكونوا  حتى  لهم  الأمـــن  وتــوفــر  عليهم، 
اأي عار�س �سحي  ماأمن من  الله يف  بــاإذن 
ل�سمح الله اأثناء وجودهم يف مكة املكرمة 

اأو يف املدينة املنورة.
الله  اململكة  عــام  مفتي  �سماحة  ودعــا 
عــز وجـــل اأن يــحــفــظ لــهــذه الــبــاد اأمــنــهــا 
الله  بيت  حجاج  من  يتقبّل  واأن  وقيادتها، 
ويغفر  و�سعيهم  وحجهم  عبادتهم  احلــرام 
ذنــبــهــم، ويــجــعــل مـــا ُيـــقـــدم لــلــحــجــاج من 
ح�سنات  مــيــزان  يف  وخــدمــات  ت�سهيات 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

الأمن اأيدهما الله.

طوق أمني محكم لمنع التسلل

 6 مستشفيات و62 فريقًا ميدانيًا 
لخدمة الحجاج بالمشاعر

منى - اأحمد الأحمدي
اأكـــــد مــ�ــســاعــد وزيـــــر الــ�ــســحــة 
املتحدث الر�سمي بالوزارة الدكتور 
الـــوزارة  اأن  الــعــايل،  العبد  حممد 
اخلدمات  لتقدمي  جاهزيتها  اأكملت 
ال�سحية للحجاج، وجهزت املرافق 
ال�سحية يف امل�ساعر املقد�سة، التي 
يف  مــوزعــة  م�ست�سفيات   6 �سملت 
امل�ساعر، و51 عيادة، و200 �سيارة 
مــيــدانــيــا،  فــريــقــا  و62  اإ�ـــســـعـــاف، 
وعيادة  ميدانيا  م�ست�سفى  وكذلك 
متنقلة، وجهزت 6 �سيارات اإ�سعاف 
عالية التجهيز، و3 عيادات يف مقر 

�سكن احلجاج.
الــعــايل،  العبد  الــدكــتــور  ورفـــع 
اليومي  ال�سحفي  الإيــجــاز  خــال 
والــعــرفــان  ال�سكر  احلـــج،  ملــو�ــســم 
و�سمو  ال�سريفن  احلرمن  خلــادم 
ويل عهده الأمن - حفظهما الله - 
على ما يوليانه من رعاية واهتمام 
كافة  والإمــكــانــات  ال�سبل  بتوفر 
وتي�سر  الرحمن  �سيوف  خلدمة 
�سحية  اأجـــواء  يف  ن�سكهم  اأدائــهــم 

واآمنة.
ت�سارك  الـــوزارة  اأن  اإىل  ولفت 
اآلف  ــــ8  ب الـــعـــام  يف مــو�ــســم هـــذا 
احلجاج،  خلدمة  وفني  طبي  كــادر 
ـــراوح الـــرذاذ  ـــرت عـــددًا مــن م ووف

بــاملــاء، خلف�س درجـــة احلـــرارة، 
ــل حــــــالت الإجــــهــــاد  ــي ــل ــق وت

ــات الــ�ــســمــ�ــس، من  ــرب و�ــس
�سحي  حج  مو�سم  اأجــل 
تطبيق  و�ــســط  ـــــن  واآم
ال�سامة  معاير  اأعــلــى 

ـــر  ـــداب ـــت الــ�ــســحــيــة وال
العاملية؛  الوقائية 

لـــــ�ـــــســـــمـــــان 
مة  �سا

مقر  اإىل  عــودتــهــم  حــتــى  احلــجــاج 
�ساملة  اآمـــنـــن  �ــســاملــن  ــهــم  ــامــت اإق
ال�سحي"  "العزل  ــداأ  مــب تطبيق 
احلـــج،  فــريــ�ــســة  اأداء  وبــعــد  قــبــل 
والعاملن  الرحمن  �سيوف  داعيًا 
بجميع  اللــــتــــزام  اإىل  احلــــج  يف 
تباعد  مــن  الــوقــائــيــة  الإجــــــراءات 
اجتماعي ولب�س الكمامة واحلفاظ 

على النظافة ال�سخ�سية.
املتحدث  ا�ستعر�س  جانبه،  من 
املقدم  الداخلية،  بـــوزارة  الأمــنــي 
الأمــنــي  املــوجــز  ال�سلهوب،  طــال 
جرى  اأنــه  مبينًا  الرتوية"،  لـ"يوم 
ا�ــســتــكــمــال نــقــل احلــجــاج مــن مكة 
الكبر  ال�سيل  ميقات  اإىل  املكرمة 
التلبية  وبـــدايـــة  احلـــج  نــيــة  لعقد 
احلــرام  للم�سجد  الــذهــاب  ثم  ومــن 
ثم  ومــــن  الــــقــــدوم  طـــــواف  لأداء 
منى  يف  �سكنهم  ملــقــر  و�ــســولــهــم 
باملواعيد املحددة، وفقًا لاإجراءات 
الوقائية  والــتــدابــر  الحـــرتازيـــة 

ملو�سم احلج.
الأمــــن  رجـــــال  اأن  اإىل  ولـــفـــت 
بفر�س  مهامهم  تنفيذ  يوا�سلون 
امل�ساعر  حــول  حمكم  اأمــنــي  طــوق 
ــا  ــه ــي ــــدخــــول اإل املـــقـــد�ـــســـة ملـــنـــع ال
املخالفن  و�سبط  ت�سريح  بــدون 
وتطبيق العقوبات املقررة بحقهم، 
حتى  ذلـــك  و�سي�ستمر 
ذو  يـــوم 12  نــهــايــة 
احلــــجــــة، مــهــيــبــًا 
املواطنن  بجميع 
واملقيمن اللتزام 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
والبــــــتــــــعــــــاد عــن 

امل�ساعر املقد�سة.

بعد أداء طواف القدوم وقضاء يوم التروية بمنى

ضيوف الرحمن على صعيد عرفات اليوم
امل�ساعر املقد�سة - احمد الحمدي

عرفات  �سعيد  على  اليوم  �سباح  يلتئم 
بعد  احلــرام  الله  بيت  حجاج  �سمل  الطاهر 
منى  مب�سعر  الرتوية  يوم  اأم�س  ق�سوا  ان 
والإميــان  بال�سكينة  مفعمة  اأجـــواء  و�سط 
والــروحــانــيــة والأمـــن والأمــــان ومنظومة 
املتكاملة  ال�سحية  والرعاية  اخلدمات  من 
الـــتـــي وفــرتــهــا حــكــومــة خـــــادم احلــرمــن 
العزيز  عــبــد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن 
الأمــر حممد بن  الأمــن  و�سمو ويل عهده 
، ومبتابعة وا�سراف  الله  �سلمان ،حفظهما 
م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأمــر  من  مبا�سر  
مكة  منطقة  امر  ال�سريفن  احلرمن  خادم 
املركزية و�سمو  رئي�س جلنة احلج  املكرمة 
نائبه الأمر بدر بن �سلطان بن عبد العزيز، 

حفظهما الله. 
احلج  وزارة  اعدت  عرفات  م�سعر  ويف 
والعمرة يف وقت مبكر خميمات روعي فيها 
التباعد اجل�سدي بن احلجاج وتطبيق كافة 
م�سعر  يف  وكذلك  ال�سحية  الروتوكولت 
 6 يف  الــرحــمــن  �سيوف  ا�ــســكــان  ومت  منى 
عمائر متعددة الأدوار بالقرب من اجلمرات 
ال�سمالية  ال�سرقية  منى  جبال  �سفوح  يف 
والـــتـــي مت اعــــدادهــــا وجتــهــيــزهــا بــاأعــلــى 
امل�ستويات وتطبق بها كافة الروتوكول ت 

ال�سحية لق�ساء اأيام الت�سريق. 
مع  والــعــمــرة  احلــج  وتــعــاقــدت وزارة 
وجبات  لتقدمي  املعتمدين  املتعهدين  احــد 
ل�سيوف  الطهي  وامل�سبقة  اجلافة  التغذية 
�سحية  ومتابعة  ا�ــســراف  حتــت  الــرحــمــن 
وتـــقـــدم هـــذه الــوجــبــات يف اطـــبـــاق ذات 
ــواحــد حــفــاظــا عــلــى �سامة  ال�ــســتــعــمــال ال

و�سحة احلجاج.
وكانت رحلة الت�سعيد ل�سيوف الرحمن 
ام�س  يوم  منى  م�سعر  اإىل  املكرمة  مكة  من 
تام  بنجاح  متــت  قــد  الــرتويــة  يــوم  لق�ساء 
بف�سل من الله ثم بف�سل الإمكانات الكبرة 
الـــتـــي وفــرتــهــا حــكــومــة خـــــادم احلــرمــن 
الرحمن  �سيوف  وراحــة  خلدمة  ال�سريفن 
ــطــاعــات املــدنــيــة  ــق ــتــه خمــتــلــف ال ومــــا بــذل
وتعاون  وتكاتف  جهود  مــن  والع�سكرية 
الرت  بينهم لجناح خططهم والتي مت  فيما 
الإجـــــراءات  تطبيق  عــلــى  اكـــر  فيها  كــيــز 

حفاظا  وال�سحية  والوقائية  الحــرتازيــة 
والعاملن  الرحمن  �سيوف  �سامة  على 
كورونا  وبــاء  من  ورعايتهم  خدمتهم  على 
امل�ستجد ، وقد نفذت جميع اخلطط بنجاح 
تـــام  ح�سب مــا ر�ــســم وخــطــط لها مــن قبل 

ب�سوؤون  العاقة  ذات  اجلهات 
احلج واحلجاج.

وتابع م�ست�سار خادم 
احلـــرمـــن الــ�ــســريــفــن 
امـــــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
املــكــرمــة رئــيــ�ــس جلنة 

و�سمو  املــركــزيــة  احلـــج 
نائبه كافة مراحل تنقات 

الــرحــمــن مبكة  ــيــوف  �ــس
املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة 

ووجها القطاعات احلكومية 
كافة اجلهود خلدمة  ببذل 

وراحــــة حــجــاج بيت 
ــه احلـــــرام وقــد  ــل ال
كـــــان لــتــوجــيــهــات 

�سموهما  ومــتــابــعــة 
بالغ الأثر يف اجناح 

ب�سيوف  للعناية  املعدة  والرامج  اخلطط 
الرحمن0

وكــان احلــجــاج قــد تــوافــدوا اأمــ�ــس اإىل 
بيت الــلــه احلـــرام لــتــاأديــة طـــواف الــقــدوم 
ال�سحية  الإجــــراءات  مــن  منظومة  و�سط 
املتكاملة  الوقائية واخلدمات  والتدابر 
التي هياأتها حكومة خادم احلرمن 
ــــوؤدي �ــســيــوف  ــــي الــ�ــســريــفــن ل
الرحمن منا�سكهم ب�سام اآمنن 
مــفــعــمــة  اأجــــــــواء  يف 

بالإميان.
وفــعــلــت 
الرئا�سة 

وامل�سجد  احلـــرام  امل�سجد  لــ�ــســوؤون  الــعــام 
والإر�ـــســـاديـــة  املــيــدانــيــة  خطتها  الــنــبــوي 
تفويج  �سا�سة  ل�سمان  والفنية  والوقائية 

احلجاج لأداء ن�سكهم بي�سر و�سهولة.
و�ساركت الرئا�سة العامة مع اجلهات 
املعنية بتنظيم دخول احلجيج اإىل احلرم 
املكي عر اأبواب حمددة لكل فوج، ووفق 
اأعلى  فيه  روعــي  دقيق  وترتيب  تنظيم 
التباعد  وتطبيق  الوقائية  الإجــــراءات 
والطواف  ال�ساة  تاأدية  اأثناء  اجل�سدي 
الكعبة امل�سرفة من خال امل�سارات  حول 
ان�سيابية  اأ�سهمت يف  الفرتا�سية والتي 
ــود مبـــا يحقق  ــة احلــ�ــس وتــ�ــســهــيــل حــرك
التوجيهات ال�سديدة من القيادة الر�سيدة 
-رعاها الله- يف العناية الفائقة ب�سيوف 
يف  ومنا�سكهم  عباداتهم  ليوؤدوا  الرحمن 

اأمن و�سامة واطمئنان.
وكـــان �ــســيــوف الــرحــمــن قــد غـــادروا 

وتوجهوا  املوؤ�س�سي،  ال�سحي  العزل 
اإىل ميقات ال�سيل الكبر لعقد نية احلج 

امل�سجد  اإىل  والتوجه  التلبية،  وبــدايــة 
احلرام.
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تقديرًا  تــتــواىل  ــيــا  ودول عربيا  وا�ــســعــة  ــداء  اأ�ــس
جلهود اململكة وجناحها يف تفعيل اتفاق الريا�س، 
وما اأثمرته من قبول وا�ستجابة فورية من جانب 
اجلنوبي  االنتقايل  واملجل�س  اليمنية  ال�سرعية 
لتنفيذ االآلية التي اقرتحتها اململكة لت�سريع تنفيذ 
االتفاق، وااللتزام ببدء العمل بها لتجاوز العقبات 
وتهيئة  اليمني  ال�سعب  م�سالح  وتغليب  القائمة 
جلميع  ال�سرعية  احلــكــومــة  ملــمــار�ــســة  االأجـــــواء 
يف  التنمية  عجلة  وانــطــاق  عـــدن  مــن  اأعــمــالــهــا 
االأزمة  اإنهاء  مب�سارات  والدفع  املحررة،  املناطق 

يف جميع اأبعادها.
اململكة  ا�ستكمااًل جلهود  تاأتي  الهادفة  االآلية  فهذه 
اأمنه  وحتقيق  ال�سقيق  اليمن  وحــدة  تعزيز  يف 
وا�ستقراره، كما �ست�سهم يف توحيد ال�سف اليمني 
امل�سروعات  وتنفيذ  الــدولــة،  موؤ�س�سات  وتفعيل 
املناطق  يف  التنمية  عجلة  وت�سريع  االإن�سانية 
اليمني  ال�سعب  على  بالنفع  يعود  مبا  املــحــررة، 
املواقف  تعك�س  هنا  من  معاناته.  من  والتخفيف 
وعلى  الـــدويل  االأمـــن  جمل�س  جانب  مــن  املرحبة 
اململكة  جلهود  الكبري  التقدير   ، االأ�ــســعــدة  كافة 
يف  واال�ستقرار  االأمــن  ا�ستعادة  على  وحر�سها 
اليمن ال�سقيق، والدفع مب�سارات اإنهاء االأزمة يف 
جميع اأبعادها، و�سوال اإىل و�سع حد ملا يتعر�س  
امليلي�سيات  وجرائم  ماآ�سي  من  ال�سقيق  البلد  له 
والعمل   ، اإيران  من  املدعومة  االإرهابية  احلوثية 
املبادرة  وفــق  �سامل   �سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل 
احلوار  وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
 ،  2216 االأمـــن  جمل�س  وقـــرار  ال�سامل  الوطني 
وقطع الطريق على االأطماع والتدخات االإقليمية 
هــذه  وا�ــســتــقــرار  الــيــمــن  م�سري  ت�ستهدف  الــتــي 
اال�ستقرار  يف  البالغ  التاأثري  ذات  الهامة  املنطقة 

وال�سلم االإقليمي والدويل. 

اتفاق الرياض 
مرحلة جديدة 

كلمة القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى 
توليه مهام الحكم 

الريا�س- وا�س
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
اآل �سعود، برقية تهنئة، جلالة امللك  عبدالعزيز 
مبنا�سبة  املغربية،  اململكة  ملك  ال�ساد�س  حممد 
ذكرى تويل جالته مهام احلكم يف باده. واأعرب 
اململكة  �سعب وحكومة  با�سمه وا�سم  املفدى،  امللك 
واأطــيــب  الــتــهــاين  ــدق  اأ�ــس عــن  ال�سعودية  العربية 
وحلكومة  جلالته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
التقدم  اطــراد  ال�سقيق،  املغربية  اململكة  و�سعب 

واالزدهار.

بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل �سعود ويل العهد نائب  �سلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة 
جلالة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية 
احلكم  مــهــام  جالته  تــويل  ذكـــرى  مبنا�سبة 
اأطيب  عن  العهد  ويل  �سمو  بــاده.وعــر  يف 

التمنيات مبوفور ال�سحة  التهاين واأ�سدق 
راجـــيـــًا حلكومة  والــ�ــســعــادة جلــالــتــه، 

و�سعب اململكة املغربية ال�سقيق املزيد 
من التقدم واالزدهار.

بحث مع وزير الشؤون الخارجية المغربي تعزيز العالقات 

فيصل بن فرحان :انسجام في الرؤى إلرساء دعائم األمن بالمنطقة 
بوريطة: سالمة األراضي السعودية خط أحمر

الرباط- البالد
اأكد االأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير 
ال�سوؤون  وزيــر  مع  مباحثاته  اأن  اخلارجية 
اململكة  يف  ــــدويل  ال ــعــاون  ــت وال اخلــارجــيــة 
املغربية نا�سر بوريطه عك�ست مدى التوافق 
واالن�سجام يف الروؤى بني البلدين ال�سقيقني 
العربي،  بالعامل  املحدقة  التحديات  حــيــال 
واالإرهاب،  االأجنبية  التدخات  راأ�سها  وعلى 
ودورهـــمـــا يف زعــزعــة االأمــــن واال�ــســتــقــرار 
�سرورة  مــن  ذلــك  يقت�سيه  ومــا  املنطقة،  يف 
ملواجهتها،  املــ�ــســرتك  ــتــعــاون  وال التن�سيق 
يف  وال�سلم  لاأمن  دائــم  اإر�ساء  على  والعمل 

املنطقة.
االإعام  لو�سائل  واأو�سح �سموه يف ت�سريح 
خمتلف  املغربي  نظريه  مع  بحث  اأنــه  اأم�س، 
جـــوانـــب الــعــاقــات الــوثــيــقــة بـــني الــبــلــديــن 
من  بينهما  يجمع  مــا  �ــســوء  يف  ال�سقيقني 
و�سائج اأخوة تاريخية وثيقة موؤكدًا احلر�س 
بني  الوثيقة  العاقات  تعزيز  على  امل�سرتك 
البلدين ال�سقيقني من خال التن�سيق امل�ستمر 

البلدين  مل�سالح  حتقيقا  كافة،  املجاالت  يف 
وال�سعبني ال�سقيقني يف ظل توجيهات قيادة 

البلدين.

وقال �سموه: "هناك اتفاقات عديدة وجماالت 
قيادة  من  مكلفون  ونحن  للتن�سيق،  عديدة 
تفعيلها،  على  والعمل  ذلــك  مبتابعة  البلدين 

والدفع بالعاقات اإىل م�ستويات اأعلى".
وكان �سموه قد عقد جل�سة مباحثات ر�سمية 
املــغــربــي مبــقــر وزارة  نـــظـــريه  مـــع  اأمـــ�ـــس 

اخلارجية والتعاون الدويل بالرباط تناولت 
ال�سقيقني  البلدين  بــني  الثنائية  الــعــاقــات 
ــبــل تــعــزيــزهــا واالأو�ــــســــاع االإقــلــيــمــيــة  و�ــس

والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
اإىل  املغربي  اأ�سار وزير اخلارجية  من جهته 
والقوية  التاريخية  العاقات  ومتانة  عمق 
واملــوؤطــرة  ال�سقيقني،  البلدين  جتمع  الــتــي 
بالعديد من االتفاقيات واالآليات الداعمة لها، 
م�سريا اإىل اأنه تباحث مع �سمو االأمري في�سل 
يف  وخا�سة  االإقليمية  االأو�ــســاع  فرحان  بن 

منطقتي ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
التي تتخذها  املــواقــف  لكل  بــاده  واأكــد دعــم 
اململكة العربية ال�سعودية للحفاظ على اأمنها 
و�سيادتها واأمن مواطنيها، معترًا اأن �سامة 
بالن�سبة  اأحمر  خط  هي  ال�سعودية  االأرا�سي 
للمملكة املغربية التي �ستظل ت�ساندها يف كل 
املحافل واملنظمات الدولية كما عر عن رف�س 
ُيعقد  الذي  ليبيا  الع�سكري يف  للتدخل  باده 
وا�ستقرار  اأمــن  ويهدد  ال�سلمي  احلل  اإيجاد 

�سمال اأفريقيا واملنطقة العربية برمتها.

السديس لـ)           (:

موافقة سامية بإسناد ترجمة 
خطبة عرفة لشؤون الحرمين

منى -  احمد االحمدي
�سدرت املوافقة ال�سامية الكرمية با�سناد ترجمة 
اإىل  خطبة يوم عرفة التي �ستتم اليوم اخلمي�س 
الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 

النبوي ال�سريف نظرا ملا متتلكة الرئا�سة من
ترجمتها  بحكم  املجال  هذا  يف  كبرية  امكانيات 
ــجــد الــنــبــوي  خلــطــب املــ�ــســجــد احلــــــرام واملــ�ــس
الدكتور  ال�سيخ  لـــ)الــبــاد(  واأو�ــســح  ال�سريف0 
الرئي�س  ال�سدي�س  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد 
النبوي  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام 

الــرئــا�ــســة  اأن  مــ�ــســيــفــًا  الــ�ــســريــف 
ا�ــســتــكــمــلــت ا�ـــســـتـــعـــداداتـــهـــا 

للت�سرف  الازمة  وترتيباتها 
بــالــقــيــام بــهــذه املــهــمــة حيث 

هذا  حج  مو�سم  يف  �سيتم 
ــغــات  ــل ــــــادة ال الـــعـــام زي

املرتجمة من خم�س 
عــ�ــســر  اإىل  ـــغـــات  ل
منها  عــاملــيــة  لــغــات 
ال�سينية  اللغتني 

والرو�سية.

من  عرفة  يــوم  خطبة  اأن  اإىل  ال�سدي�س  وا�ــســار 
اخلــطــب االإ�ــســامــيــة واحلــ�ــســاريــة املــهــمــة التي 
ومغاربها  االأر�ــس  م�سارق  يف  امل�سلمون  يتابعها 
ــا تــو�ــســح  مــقــا�ــســد الــ�ــســريــعــة االإ�ـــســـا مية  ــه الأن
وحتث  واالعــتــدال  الو�سطية  تعزيز  اىل  وتدعو 
على توحيد كلمة امل�سلمني و�سفوفهم  وتدعوهم 

لاعت�سام بحبل الله جميعا وعدم التفرق 0 
واأو�سح اأنه �سيتم بث اخلطبة عر اربع من�سات 
ي�ساهدها   و�ــســوف  اجــمــع  الــعــامل  م�ستوى  على 
م�ساهد  مليون  مائة  عن  يزيد  ما  اإليها  وي�ستمع 

وم�ستمع يف م�سارق االأر�س ومغاربها0 
من جهة ثانية اأكد ال�سيخ ال�سدي�س اأنه 
واملغر�سني  للمزايدين  جمــال  ال 
ــمــا يــتــعــلــق بــــــــاأداء املــمــلــكــة  ــي ف
احلــرمــني  خــدمــة  يف  لر�سالتها 
ال�سريفني وقا�سديهما الأنها تقدم 
الرحمن  لــ�ــســيــوف  اخلــدمــة 
ابــتــغــاء مــر�ــســاة الــلــه عز 
جزاء  تريد  وال  وجــل 
مــن  �ـــســـكـــورًا  وال 

اأحد.

 1759 إصابة جديدة و2945 حالة تعافٍ.. الصحة: 
الوضع مطمئن.. وال إصابات بين الحجاج

الريا�س - البالد
اأنه  ــعــاء(،  )االأرب اأم�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت    
اإ�سابة  حــالــة  اأيـــة  ت�سجيل  االآن  حتى  يتم  مل 
الله احلرام  بفريو�س كورونا بني حجاج بيت 

واأن احلالة ال�سحية لهم مطمئنة.  
اإ�سابة   1759 ت�سجيل  مت  اأنه  الــوزارة  وقالت 
امل�ستجد،  كــورونــا  بفريو�س  جــديــدة  مــوؤكــدة 
اململكة  يف  املـــوؤكـــدة  احلــــاالت  عـــدد  لي�سبح 
272590 حالة، من بينها 41205 حاالت ن�سطة 
التزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم 
ال�سحية مطمئنة، منها 2063 حالة حرجة، كما 
لي�سل  تعايف جديدة،  ت�سجيل 2945 حالة  مت 

عدد املتعافني اإىل 228569 حالة.
اأم�س  امل�سجلة  احلـــاالت  مــن   %39 اأن  وبينت 
اإناث، و61% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات 2816 

حالة، باإ�سافة 27 حالة وفاة جديدة، الفتًة اأنه 
مت اإجراء 62845 فح�س خمري جديد لي�سل 

اإجمايل عدد الفحو�سات 3237731 فح�س. 
اإىل احلــر�ــس على  الــ�ــســحــة اجلــمــيــع  ودعـــت 
غ�سل اليدين باملاء وال�سابون فهو اأهم و�سيلة 
للوقاية من فريو�س كورونا، كما يلزم على كل 
كمامة  لب�س  املــنــزل  مــن  خــروجــه  عند  �سخ�س 
على  حمكم  غطاء  اأو  قما�سية  اأو  طبية  �سواًء 
االأنف والفم، وي�ستثنى من ذلك من كان مبفرده 
يف مكان مغلق، جمددة التو�سية لكل َمْن لديه 
اأعرا�س، اأو يرغب يف التقييم، اإ�ستخدام خدمة 
زيارة  اأو  "موعد"  تطبيق  يف  الذاتي  التقييم 
عيادة،   237 عــددهــا  البالغ  "تطمن"  عــيــادات 
لا�ست�سارات   937 مــركــز  بــرقــم  االتــ�ــســال  اأو 

واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة.

جامعة الملك عبدالعزيز 
تختتم الفصل الصيفي بنجاح

جدة- البالد
اختتمت جامعة امللك عبدالعزير الف�سل الدرا�سي 
اأكرث  ونفذت   ،1441 اجلامعي  للعام  ال�سيفي 
يف  مقرًرا   3461 �سملت  اختبار   106.500 من 
خمتلف الرامج التي تقدمها اجلامعة يف الفرتة 

من  8/10/1441 اإىل 2/12/1441هـ.
عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأو�سح 
بن عبيد اليوبي اأن اجلامعة متكنت بف�سل الله 
لها ب�سبب جائحة  الطاب  ، رغم تعليق ح�سور 
للطاب  خدماتها  جميع  تــقــدمي  مــن  ن  كــورونــا 
من�سوبيها  جهود  بف�سل  ثم  ُبعد  عن  والطالبات 
البنية  مــقــومــات  بــتــوفــر  ال�ــســيــمــا  املــخــلــ�ــســني 
التحتية املتطورة للتعليم عن ُبعد التي حر�ست 
اأف�سل  لتواكب  توفريها  على  الله  رعاها  الدولة 

اجلامعات العاملية.
التعليم  لوزير  والتقدير  ال�سكر  خال�س  وقــّدم 
الكبري  الــدعــم  عــلــى  ال�سيخ  اآل  حــمــد  الــدكــتــور 
نقلة  حتقيق  يف  �ساعدها  الــذي  االأمــر  للجامعة، 

نوعية يف خدماتها للوطن والعملية التعليمية.
والتعليم  االإلــكــرتوين  التعلم  عميد  اأكــد  بــدوره 
اأن  بردي�سي  جميل  بن  ه�سام  الدكتور  ُبعد  عن 
العمادة ت�سعى منذ تاأ�سي�سها اإىل مواكبة التطور 
مبا  التعليمية  العملية  يخدم  الذي  التكنولوجي 

يحقق اأعلى املعايري املحلية والعاملية للجودة.

المملكة تستضيف اجتماع أصدقاء السودان
اخلرطوم - هيثم كابو 

لــدى  الــ�ــســريــفــني  ــن �سفري خـــادم احلــرمــني  اأعــل
ا�ست�سافة  جــعــفــر،  ح�سن  بــن  عــلــي  ــودان  ــ�ــس ال
ال�سودان  اأ�سدقاء  جمموعة  الجتماع  الريا�س 
املقبل  اأغ�سط�س   12 يف  املــرئــي  االت�سال  عــر 
عر تقنية الفيديو، وفقا ملا بينه رئي�س مفو�سية 
�سليمان  الــروفــ�ــســور  ــودان  ــس ــ� ال يف  الــ�ــســام 

الدبيلو.
الجتماع  اململكة  ا�ست�سافة  اأن  جعفر  واأكــــد 
حر�س  على  تاأكيٌد  ال�سودان  اأ�سدقاء  جمموعة 
اململكة على ا�ستقرار ال�سودان وحتقيق ال�سام 
على  مــوؤكــدا  ل�سعبه،  االقت�سادي  واال�ستقرار 
وال�سعبني  البلدين  بني  العاقات  واأزلــيــة  عمق 

ال�سقيقني.

لدى  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  �سفري  وح�سر 
مفو�سية  رئي�س  اأقــامــه  ــذي  ال اللقاء  الــ�ــســودان 
�سفراء  بح�سور  اأمــ�ــس،  الــ�ــســودان  يف  ال�سام 
الإطاعهم  اجلــوار  دول  و�سفراء  العربية  الــدول 
الــتــفــاو�ــس  عملية  وتـــطـــورات  جمــريــات  عــلــى 
جمهورية  بــرعــايــة  -جـــوبـــا-  مبــنــر  اجلـــاريـــة 

جنوب ال�سودان لتحقيق ال�سام ال�سامل.
اللقاء  خال  اأكــدوا  ال�سفراء  اإن  الدبيلو،  وقــال 
ووقــوفــهــم  ال�سلمية  للعملية  الــكــامــل  دعــمــهــم 
التنمية  الإحـــــداث  الــ�ــســام  مــ�ــســار حتــقــيــق  مــع 
اللقاء  اأن  اإىل  ال�سودان، م�سريا  واال�ستقرار يف 
ال�سودان  تواجه  التي  املــهــددات  جميع  تناول 
بجانب بحث �سبل تعزيز ال�سراكة بني ال�سودان 

وتلك الدول والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

مركز الملك سلمان يواصل إغاثة النازحين والالجئين 
حجة - اأبني- عكار - وا�س

واالأعــمــال  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
والعاجية  االإغاثية  خدماته  تقدمي  االإن�سانية 
واملر�سى  والاجئني  والنازحني  للمت�سررين 
ففي اليمن وزع املركز بالتعاون مع ائتاف اخلري 
لاأطفال  العيد  ك�سوة  اأم�س  االإن�سانية  لاإغاثة 
وزجنبار  خنفر  مبديريات  والنازحني  االأيــتــام 
العيد  ك�سوة  وزع  كما  اأبــني  مبحافظة  ومــوديــة 
اجلوبة  مديرية  يف  والنازحني  االأيتام  لاأطفال 
ائتاف  مــع  بالتعاون  ووزع  مـــاأرب  مبحافظة 
لاأطفال  العيد  ك�سوة  االإن�سانية  لاإغاثة  اخلري 
ـــام والــنــازحــني يف خمــيــمــات الـــزهـــاري،  ـــت االأي
والــزهــرية،  والــعــ�ــســرية،  وعـــودة،  والقعطبية، 
مبديرية املخا التابعة ملحافظة تعز ويف مديريتي 

جحاف وقعطبة مبحافظة ال�سالع.
ووا�سلت العيادات الطبية املتنقلة التابعة للمركز 
يف مديرية عب�س مبحافظة حجة تقدمي خدماتها 
للتنمية  طيبة  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  العاجية، 
االأمــرا�ــس  ملكافحة  الــطــوارئ  مركز  وا�سل  كما 
حجة  مبحافظة  حـــريان  مــديــريــة  يف  الــوبــائــيــة 
للم�ستفيدين  العاجية  خدماته  تقدمي  اليمنية 
طيبة  موؤ�س�سة  مــع  بال�سراكة  املــركــز  مــن  بدعم 

للتنمية.

ووقع املركز اأم�س االأول اتفاقية تعاون م�سرتك 
احلــروب  �سحايا  لرعاية  الدولية  اجلمعية  مع 
ال�سناعية  االأطــراف  مركز  لت�سغيل  والــكــوارث، 
)املرحلة  مــاأرب  حمافظتي  يف  التاأهيل  واإعـــادة 
اخلام�سة( وتعز )املرحلة الثانية(، ي�ستفيد منها 

5،829 فردا.
املــركــز  ــبــنــان وا�ـــســـل  ل ويف 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــمــعــيــة 
توزيع  البي�ساء  االأيـــادي 
االأ�سر  على  اخلبز  اأرغفة 
والفل�سطينية  اللبنانية 

والـــ�ـــســـوريـــة يف حمــافــظــة 
اأم�س  وزع  حيث  عــكــار  

ربطة   6،000 االأول 
خــــبــــز ا�ـــســـتـــفـــاد 
 15،000 مــنــهــا 
�ــســخــ�ــس، وذلـــك 
االأ�سبوع  �سمن 
مـــن  االأول 
ــهــر الــثــاين  ــ�ــس ال

خمبز  م�سروع  من 
االأمـــــــل اخلــــــريي يف 

مرحلته الثانية.



  ويف هذا ال�سياق قال ع�سو جمل�س ال�سورى دكتور �سامي 
اأن ميتع  الله  اأدعو  املباركة   الأي��ام  زيدان رجائي يف هذه 
واأن  والعافية  ال�سحة  بوافر  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
م�سرية  ملتابعة  الأم��ني  عهده  ويل  �سمو  ويحفظ  يحفظه 
يزيح  اأن  الله  اأدع��و  كما  احلبيب،  للوطن  والتقدم  التطور 
بال�سحة  واملقيمني  املواطنني  وميتع  ك��ورون��ا   وب��اء  عنا 
واأن  والربكة  باليمن  جميعًا  علينا  يعيده  واأن  والعافية 

نكون من العايدين  الفائزين.

عودة الحياة 
الدكتور فائز بن ظافر ال�سهري م�ساعد مدير عام فرع وزارة 
ال�سوؤون ال�سالمية والدعوة والر�ساد مبنطقة مكة املكرمة 
�سايقا قال  اأ�سال الله اأن يدمي على بالدنا وقادتها امليامني  
المن والم��ان  وال�ستقرار واأن  يحفظهم ذخرا  لالإ�سالم  
وامل�سلمني وان يزيل هذه الغمة عن هذه المة عاجال غري 
العامل  وبلدان  امل�سلمني  بالد  كافة  يف  احلياة  وتعود  اجل 

اجمع اىل طبيعتها.

نعمة األمن 
يقول مدير عام اإذاعة جدة م�سعل الثبيتي :"كل عام وبالدي 
اململكة العربية ال�سعودية العظمى قيادة و�سعبا والأمتني 
اأن  الله  اأدع��و  املنا�سبة  وبهذه  بخري   والإ�سالمية  العربية 
يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  وويل 
الأمن  املقد�س نعمة  الوطن  بن �سلمان واأن يدمي على هذا 
م�ستقبل  نحو  م�سريته  يف  والزده���ار  والتقدم  والأم���ان 

م�سرق ب�سواعد اأبنائه الأوفياء بحول الله وقوته".

إزالة الوباء 
ن��ور  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  هيئة  ب��ا���س��م  الر�سمية  امل��ت��ح��دث��ة   
التقدم  ب��دوام  ودعواتها  اأمنياتها  عن  اأعربت  احلقباين  
يف  ال���دوام  على  تكون  واأن  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
واأن  ا�ستثناء،  بال  املجالت  جميع  يف  العامل  دول  مقدمة 
يعم  واأن  ج��م��ع��اء،  الب�سرية  ع��ن  ال��وب��اء  ه��ذا  ال��ل��ه  ي��زي��ل 

ال�ستقرار والرخاء والأمن وال�سالم الدائم.

يد واحدة 
وال�سرق  اململكة  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  �سفري  وق��ال 
باأن  الله عز وجل  الدكتور فهد اجلويف :" اأ�سال  الأو�سط 
يدا  نكون  واأن  بينا  وي��األ��ف  الأم���ة،  ه��ذه  ع��ن  الغمة  يرفع 
واحدة، واأن يحفظ مملكتنا وقيادتنا احلكيمة الر�سيدة من 
والأم��ان  بالأمن  بالدنا  تنعم  واأن  واحلاقدين،  احلا�سدين 
والزدهار، طبتم وطابت حياتكم باحلب واخلري والر�سى 

واملغفرة من الله.

العادات األصيلة 
وقال  ال�سيخ بندر عبد الله ال مفرح مدير ادارة امل�ست�سارين 
بفرع هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بع�سري ندعو 
خ��ادم احلرمني  لنا  يحفظ  اأن  املباركه  الأي��ام  الله يف هذه 
يرفع  واأن  الأمني  ي�سدد خطى  ويل عهده   واأن  ال�سريفني 
ال�سريفني  الوباء واأن نرى احلرمني  العامل اجمع هذا  عن 

وقد ازدحما بالعمار والزوار .
ال���س��رة  ط��ب  وا�ست�ساري  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ا���س��ت��اذ  ي��ق��ول 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ربوف��ي�����س��ور ت��وف��ي��ق خ��وج��ة ، ب��ح��ل��ول عيد 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اهنئ  الأ�سحى 
ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل 
حممد  الم��ري  الم��ني  عهده 
ب����ن ����س���ل���م���ان- ح��ف��ظ��ه��م��ا 
يدمي  ان  الله  وادع��و   - الله 
والعافية.  ال�سحة  عليهما 
اأن  الله عز وج��ل  ادع��و  كما 
كورونا  وب��اء  برفع  يعّجل 
اأف�سل  احلياة  تعود  واأن   ،
مما كانت عليه يف ال�سابق ، 
امنها  وان يدمي على بالدنا 

وا�ستقرارها وان ت�سهد بالدنا مزيدًا من الزدهار والرقي.

مسيرة  التنمية 
 ، ال�سريف  الدين  ن�سر  الدكتور  الطفال  ا�ست�ساري  اأم��ا   
فيقول اأقدم   اأ�سمى اآيات التهاين واأ�سدق التمنيات خلادم 
و�سمو  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
الله  حفظهما  �سلمان-  بن  حممد  الم��ري  الم��ني  عهده  ويل 
الأيام  هذه  يعيد  اأن  الله  داعيًا  الأ�سحى،  عيد  مبنا�سبة   -
وعلى  التوفيق،  ودوام  ال�سحة  مب��وف��ور  اجلميع  على 
وال�ستقرار  بالأمن  تنعم  وهي  والإ�سالمية  العربية  الأمة 
ويدمي  ك��ورون��ا  وب��اء  يرفع  ان  الله  ادع��و  كما   ، وال�سالم 
الوطن  اأبناء  ينعم  كي  بالدنا  يف  والبناء  التنمية  م�سرية 
العظيم باخلري والتقدم والزدهار.  ا�ست�ساري طب ال�سرة 
عيد  حلول  مبنا�سبة  قال  باواكد   خالد  الدكتور  واملجتمع 
الأ�سحى املبارك. اأدعو  الله عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة 

على اجلميع مبوفور ال�سحة ودوام التوفيق.

الحركة الثقافية 
الثقافة  جمعية  مدير  ال�سروي  اإبراهيم  احمد  متنى   كما 
البالد  ه��ذه  م�سرية  ق��ائ��د  ال��ل��ه  يحفظ  اأن  باأبها  وال��ف��ن��ون 
يجلو  واأن  الأم���ني  عهده  ويل   ا�سالحات  خطى  وي�سدد 
واملنا�سبات  الأن�سطه  تفعيل  من  حد  الذي  الوباء  هذا  الله 
ت�سكيل  بعد  الثقافة  ل���وزارة  التوفيق   ومتنى   ال�سعيدة 
باليجاب على  قريبًا  انعكا�سه  واأن نرى  ن�ساطًا  احد ع�سر 

احلركة الثقافية والفنية.

أنشطة منبرية 
الأدب��ي   ابها  ن��ادي  رئي�س  مريع  ال  علي  احمد  الدكتور   
اأن  مي���ن  ال��ل��ه  ق���ال امت��ن��ى 
ب��ال�����س��ف��اء خل����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني وك����ل م��ر���س��ى 
امل�سلمني واأن  تعود احلياة 
زال���ت  وق����د  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اإىل 
ه��ذه اجل��ائ��ح��ة وامت��ن��ى اأن 
النادي   حما�سرات  ن�ستاأنف 

وان�سطته املنربية .
 ع��ب��د ال��ع��ال احل��رب��ي نائب 

عن  يبعد  الله  اأن  امتنى  ق��ال   الريا�سي  ابها  ن��ادي  رئي�س 
العامل اجمع وباء كورونا ويفرحنا ب�سالمة قائد م�سريتنا 
،واأن الله يوفق نادينا بح�سوله على كاأ�س خادم احلرمني 

ال�سريفني.

 أداء النسك 
الأدب��ي امتنى من  ابها  نادي  اللوذ ع�سو  اإبراهيم  قال  كما 
عنها  ويدحر  مكروه  كل  من  بالدنا  يحفظ  اأن  القدير  الله 
عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  يحفظ  واأن  والنجاح  الأم���ن  اع���داء 
عهده  ويل  يوفق  واأن  والعافية  ال�سحة   ويعطيه  العزيز 

الأمني واأن يوفق حجاج بيت الله احلرام باأداء منا�سكهم.

 إعالم متألق 
كما متنى الكاتب ال�سحفي علي ح�سن العكا�سي اأن يحفظ 
كورونا  وباء  انتهاء  الينا  يزف  وان  مكروه  كل  من  بالدنا 
واأن  عهده  ال�سريفني ويوفق ويل  و�سالمة خادم احلرمني 
ال�سحف  تقنن  واأن  واك��ر  ك��ان  كما  متاألقا  اعالمنا  ارى 

الكرتونية.

راية التوحيد 
�سقراء  مبحافظة  ال�سياحية  التنمية  جلنة  اأم��ني  ومتنى 
نايف �سقري املطريي مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك للوطن 
الغايل دوام اأمنه وا�ستقراره، واأن يطيل الله يف عمر خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ويوفق ويل 
العهد الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان، 

داعيا املوىل اأن تظل راية التوحيد عالية خفاقة. 

حب الخير 
ليلى  اخلليجية  ال��درام��ا  فنانة  باأمنياتها  �سرحت  كما 
اأنحاء  كل  يف  والأم���ان  الأم��ن  يعم  اأن  متمنية:  ال�سليمان 
العامل واأن يرفع عنا الله بالء الوباء واأل يعود هذا املر�س 
اأمتنى   : فقالت  ال�سخ�سية  اأمنيتها  عن  اأم��ا  اأخ���رى،  م��رة 
يحفظ  واأن  الله  يحفظنا  واأن  لغريي  اأمت��ن��اه  م��ا  لنف�سي 
اخلري  حب  يتعلموا  اأن  الب�سر  كل  من  واأمتنى  اأولدي  يل 
لغريهم واأمنيتي يف والوقت الراهن اأمتنى ب�سدة اأن اأذهب 

لزيارة بيت الله احلرام وامل�سجد النبوي يف اأقرب وقت .

أمن وأمان 
اأمنياتها  جميع  ب��اأن  �سليمان  اأب��و  منى  العالمية  وع��ربت 
الكثري  : احلمدلله  لها واأ�سافت  الله  فقد حققها  ال�سخ�سيه 
ال�سحة  امت��ن��ى  وف��ق��ط  حتققت  ال�سخ�سية  امنياتي  م��ن 
للوطن  والم���ان  والم���ن  اح��ب  م��ن  امل��دي��د جلميع  والعمر 

واملنطقة والدول ال�سالمية.
 مو�سى علي الع�سريي من �سركة املاء والكهرباء قال ا�ساأل 
ي�سفي  واأن  اجمع  العامل  عن  ك��ورون��ا  ب��الء  يرفع  اأن  الله 
ويعايف خادم احلرمني ال�سريفني واأن يجعله عاما �سعيدا 

على البالد والعباد ويوفق حجاج بيت الله احلرام.
م��داوي  العزيز  عبد  املعلم  وي��ق��ول 
ملن  ���س��ارم  نظام  ي�سدر  اأن  امتنى 
ي�سيئون لالأماكن العامة واملتنزهات 
ملرحلة  و�سلنا  لننا  النفيات  برمي 

مل تنفع معهم التوعية.
الإعالمي  طالل العا�سمي من  هيئة 
الذاعة والتلفزيون قال  امتنى من 
يجعل  واأن   وال�سداد  التوفيق  الله 
العام خامتة طيبة  الله  خامتة هذا 

على الة�سالم وامل�سلمني.

رفع الغمة 
ل�سركات  التن�سيقي  املجل�س  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
:"ندعو  القر�سي  �سعد  حممد  الداخل  حجاج  وموؤ�س�سات 
العامل  بالد  على  وال�ستقرار  والأم��ن  الرخاء  يعم  اأن  الله 
الغمة  الله  يرفع  واأن  عامة  العامل  وعلى  خا�سة  الإ�سالمي 
على  الأبطال  وجنودنا  دولتنا  ين�سر  واأن  الأم��ة،  هذه  عن 

الأعداء، واأن يكفينا �سر الأ�سرار واملرتب�سني.
الكلية املتو�سطة ومركز   احمد بن عبد اللطيف مري وكيل 
الله   اأ�سال  قال  �سابقا  املكرمة  مبكة  والريا�سيات  العلوم 
يدمي نعمة ال�سحة على خادم احلرمني ال�سريفني كما اأ�سال 
�سائر  عن  الوباء  هذا  يزيل  ان  املبارك  اليوم  هذا  يف  الله 
بالدنا وبالد امل�سلمني وبلدان العامل اجمع لي�سودها المن 
والمان. وعربت األفت �سعبان عن اأزكى اآيات التهاين ملقام  
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل 
فيه  ملا  يوفقهما  واأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائلة  الأم��ني  عهده 
اخلري لالإ�سالم وامل�سلمني وينعم عليهما بال�سحة والعافية.
 من جانبها باركت الدكتورة اأمل اجلهني جلميع امل�سلمني 
عيد  بقدوم  خا�سة  ال�سعودي  ولل�سعب  عامة  وامل�سلمات 
الله  يتم  واأن  �سعيدا  عيدا  لهم  ومتنت  امل��ب��ارك  الأ�سحى 
باخلري  عليهم   العيد  ينعاد  واأن  والعافية  ال�سحة  عليهم 

والربكات. 

دراما متقدمة 
يوفق  اأن  العظيم  الله  اأ�ساأل  ال�سعودي حممد طلق  الفنان   
موفور  عليهما  ي��دمي  واأن  ع��ه��ده،  وويل  احل��رم��ني  خ���ادم 
الوباء والبالء  اأن يرفع عنا  الله  ال�سحة والعافية، واأدعو 
كما  والأم���ان،  بالأمن  العظيمة  واأر�سنا  بالدنا  تنعم  واأن 

اأتطلع لدراما �سعودية متقدمة  يف ظل روؤية 2030.
اأما ال�ساعر خالد الرقيباء فقال اإن اأمنياته جميعها تتج�سد 
دورة  تعود  واأن  الغالية،  ب��الدن��ا  ع��ن  اجلائحة  زوال  يف 
احلياة اإىل طبيعتها، مهنئًا  خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز وويل عهده  الأمني  �ساحب ال�سمو 
اأر�س  �سلمان وجميع من هم على  بن  المري حممد  امللكي 
اململكة، داعيا الله عز وجل اأن يحفظ رجال الأمن وجنود 
الوطن الذين يوا�سلون تقدمي الغايل والنفي�س للدفاع عن 

اأر�س اململكة احلبيبة.

 تعامل إنساني 
عن  حتدث  ميديا  ال�سو�سيال  م�ساهري  اأح��د  مارديني   بدر 
اأمنيته  على ال�سعيد العام  فقال اأمتنى ب�سكل عام اأن ي�سود 
مملكتنا  قدمته  ما  وهذا   ، بالإن�سانية  التعامل  النا�س  بني 
اأر�سها  على  من  جميع  مع  الإن�ساين  تعاملها  يف  الغالية 
والذي �ساهده العامل يف اأزمة فريو�س كورونا حني منحت 

العالج لكل من يقيم ويعي�س على اأر�سها جمانا.
 �سارة حممد النائلي طالبة طب وجراحة، جامعة القاهرة 
هي  عظيمة  غاية  لتحقيق  الطب  تخ�س�س  اأدر����س  قالت: 
اكمل  اأن  جيد.امتنى  واأث��ر  ب�سمة  ولرتك  النا�س  م�ساعدة 
وقالت  ���س��ه��ادات.  ع���ّدة  على  واح�سل  باجتهاد  درا���س��ت��ي 
لدي  ي�سبح  ان  امنياتي  ب�ساطي   ط��ارق  �سحر  العالمية 
مر�سم واأن ا�ساهم يف اعمال اخلري واأن يعم ال�سالم لعامل 
وتقول  اجلائحة.   ه��ذه  عننا  يزيل  ان  الله  ون�سال  اجمع 
المنيات  حتقيق  واله��م  كبري  بالله  الم��ل  حنور  اينا�س 
امنيتك  كانت  ومهما  العاملني  ب��رب  عالية  ثقتك  تكون  ان 

م�ستحيلة برغبتك وباميانك بربك �سيتحقق كل ما تتمناه.
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   الرأي

تطوير التعليم عن بعد

د.ل�ؤي بن بكر الطيار 

بهرية احللبي

موسم الحج .. 
وادارة األزمات

ال للتجميل الجائر

منذ ع�سرات ال�سنني ودولتنا تقوم بجهٍد جبار ومميز يف كل موا�سم 
احلج يف ظل ارتفاع �سنوي لعدد �سيوف الرحمن، اإ�سافة اإىل مو�سم 
العمرة والزيارة التي ي�سل التعداد فيها  �سنويًا اإىل ماليني امل�سلمني 

القادمني من كل اأ�سقاع الأر�س . 
�سربت  التي  كورونا  جائحة  ا�ستمرار  ظل  يف  العام  هــذا  حج  ياأتي 
اأن قيادتنا وبقرار حكيم فتحت مو�سم  اإل  اأجمع، ورغم الأزمة  العامل 
احلج هذا العام ب�سكل خمتلف وباأعداد حمدودة وفق اإجراءات نظامية 
حر�سًا  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجــراءات  خالل  من  خمتلفة 
ديدنها  وهو  الأمرا�س  من  عليهم  وحفاظًا  اجلميع  �سالمة  على  منها 
والب�سرية،  الآلية  واجلهود  الإمكانيات  كل  ت�سخر  فدولتنا  عــام،  كل 
اإ�سافة اإىل تقدمي كل الت�سهيالت واخلدمات ب�ستى اأنواعها اأمام احلاج 

والزائر واملعتمر يف كل الجتاهات. 
وبداأت اجلهات املعنية باكرًا بال�ستعداد ملو�سم هذا العام وقد عقدت 
حمالت  اإىل  اإ�سافة  املخت�سة،  الـــوزارات  بني  املختلفة  الجتماعات 
تثقيفية وتوعوية للجميع لتباع كل التعليمات يف اأداء منا�سك احلج، 

والتي �ستكون هذا العام خمتلفة عما م�ست.
واقتدار،  كفاءة  بكل  احلج  مو�سم  اإدارة  يف  الر�سيدة  قيادتنا  برعت 
عام  كل  حج  مو�سم  ي�سجلها  التي  املذهلة  النتائج  على  ذلك  واأنعك�س 
اأمام اإجماع من العامل اأجمع حيث تتجه الأنظار اإىل اأطهر بقاع الدنيا 
يف مكة املكرمة ومتتلئ مواقعها الطاهرة مثل منى ومزدلفة وعرفات 
باأعداد من الطواقم الب�سرية التي مت توفريها خلدمة احلاج واملعتمر.  
كل عام تثبت ال�سعودية امتيازها يف اإدارة احل�سود الكبرية ويف تهيئة 
كل الأجواء الآمنة املطمئنة للحجيج، وو�سط تعامل اإن�ساين مذهل من 
العام �ستكون امل�سوؤولية م�ساعفة واجلهود جبارة  اجلميع ويف هذا 
العام ب�سورة بهية ويف حلة مهنية و�سط  اإخراج حج هذا  يف �سبيل 
التباعد الجتماعي ويف  اأ�س�س  اإجراءات متوا�سلة يف �سبيل تطبيق 
�سبيل وقاية �سيوف الرحمن من اأية �سلوكيات اأو اأخطاء قد تعر�سهم 
خلطر املر�س. واأننا على يقني اأن وطني �سيكتب ملحمة الإجناز من 
خالل �سالمة احلجيج واحلر�س على اأدائهم للن�سك بكل ي�سر و�سهولة 

ووقايتهم من الأوبئة والأمرا�س. 
وامتنى من جميع احلجاج والزائرين اأن يكونوا عونًا لوطني احلبيب 
ولرجال الأمن وال�سحة وكل اجلهات امل�ساركة يف اإجناح املو�سم من 
خ�سو�سا  والإر�ــســادات  ال�سوابط  واإتباع  بالتعليمات  التقيد  خالل 

واأننا يف مو�سم ا�ستثنائي وو�سط خطر يحيط بالعامل اأجمع. 
اجلميع  مــن  يتقبل  اأن  الله  ونــ�ــســاأل  بخري  واجلميع  عــام  كــل  ختامًا 

�سالح الأعمال واأن يحقق لكل امل�سلمني الأمنيات يف الدنيا 
والآخرة.

 Loay.altayar@nco.sa

كانت يف اخلم�سني من عمرها، متتلئ حيوية ون�ساطًا وتكتنز بع�سًا من الدهون 
التكميم  عملية  اأجــرت  حني  ولكنها  املفتول.  ج�سدها  جوانب  على  وال�سحوم 
نف�سيتها  وتدمرت  �سحتها  خ�سرت  فقد   ، ثانية  امــراأة  �سارت    ، وزنها  ليخف 
وانطفاأ بريقها ،واأ�سبحت قلياًل ما تاأكل ، كثريًا ما تتح�سر على جمالها الذي اأََفل 
وعلى لياقتها البدنية التي اأٌ�سيبت يف مقتل ، وكم �سارت تتمنى  �سكلها ال�سابق 

، ولكن هيهات اأن تعود اإىل ما كانت عليه.
 لقد جلاأت هذه ال�سيدة اإىل اأحد جتار مهنة اجلراحة والتجميل، وطلبت منه اأن 
ير�سدها اإىل اأف�سل طريقة للتنحيف، وبدل اأن ين�سحها بان تغلق فمها وتتناول 
الأطعمة قليلة الد�سم ومتار�س الريا�سة اليومية، من اأجل اأن ت�ستعيد ر�ساقتها، 
اأ�سار اإليها اأن تزيد يف وزنها حتى ي�سل موؤ�سر كتلة ج�سمها )BMI ( اإىل ما 
يقارب الأربعني كيلوغراما، )وهو احلد امل�سموح به طبيًا لإجراء اأي عملية ق�س 
اأو تغيري يف م�سار املعدة (، ثم تعود اإليه ليق�س لها معدتها ويقب�س الثمن وهو 

مرتاح ال�سمري وبعيد عن اأية م�سائلة قانونية. 
وتقديرها  العملية  بتلك  القيام  ت�ستدعي  التي  بالأ�سباب  ال�سيدة  هذه  جهل  اإن 
اخلاطئ بكفاءة ذاك الطبيب ونزاهته قد اأربك حياتها وق�سى على اأمنها ال�سحي. 
وقد يكون من امل�ستح�سن بداية األ جنري اأية عملية جراحية  بغر�س التجميل  
اإذا مل نكن  حقيقة نعاين من بدانة زائدة جدًا  اأو ت�سوهات ولدية اأو مكت�سبة 
نتيجة لبع�س الأذى التي يح�سل اأثناء احلروب والكوارث وما قد ين�ساأ عنه من 
حروق وك�سور وتورمات ، واأن يكون ال�ستطباب هو الهدف الرئي�سي من وراء 
اأية عملية جتميلية ، ف�سفة الأرنب امل�سقوقة التي ت�سوه وجه الن�سان هي التي 
حتتاج اإىل فيلر، والتمو�سعات ال�سحمية املعيبة جل�سم الإن�سان هي التي ُت�سد 
وٌت�سفط ، وانحراف العمود الفقري )Scoliosis( الذي ُيحدث �سلال دماغيا 
والت�سحيح،  التجبري  عمليات  له  جترى  اأن  الأوىل  هو  للع�سالت،  و�سمورا 
يحتاج  الذي  هو  التنف�س  يف  و�سيقا  ح�سا�سية  ي�سبب  الذي  الأنف  وانحراف 
اإىل عملية جتميلية تزيل اعوجاجه وتعيد لالأنف ا�ستقامته . وظهور ال�سلع يف 
راأ�س الن�سان وما قد يرافقه من خوف وهلع على جمال ال�سكل، هو ما يجيز 
اآلم يف  لها من  ي�سببه  املــراأة وما  الثدي عند  زيــادة حجم  ال�سعر، واإن  زراعــة 
وبكل  ت�سغريه،  جراحة  ي�ستدعي  ما  هو  اجللد  يف  وتقرحات  والرقبة  الكتف 
تاأكيد ، تظل عمليات اإزالة ت�سوهات احلروق هي اأولوية واأقوم قياًل من اإزالة 

جتاعيد من تقدمت به ال�سنون، التي تعترب �سربًا من الرفاهية. 
نعم للجراحة الرتميمية وللعمليات التجميلية التي تعيد الثقة بالنف�س وتخل�س 
ب�سبغة  متار�س  التي  العبثية  للعمليات  ول  ال�سحية،  م�ساكله  من  الإن�سان 
جتارية، وطوبى لكل طبيب كان متمكنًا من اخت�سا�سه، موؤمنًا ب�سرف ر�سالته، 

اأرواحهم وانتظروا منه  اأ�سلموه  فحافظ على حياة مر�ساه الذين 
املــوىل عز  الإعــاقــة والأحـــزان. يقول  اجلمال والإ�ــســراق ولي�س 

وجل: "لقد خلقنا الن�سان يف اأح�سن تقومي ".

ي�سارع بقفل نافذة ال�ّسيارة وهي تعرب الّطريق كلما �سعر بن�سمات الهواء 
اأ�سهر  يف  املنع�سة  الأجــواء  هذه  يتخّيل  يكن  فلم  وجهه.  تالم�س  الباردة 
عالية.  حــرارة  بدرجات  املــدن  بع�س  فيه  تلتهب  الــذي  القائظ،  يف  ال�سّ
مت�سي ال�سيارة وعيناه تر�سدان �سحر الطبيعة، اأمامه ال�ّسهول والوديان 
اجلميلة.. بالأزهار  مو�ّساة  املتنّوعة  بالّنباتات  مك�سوة  مطرزة،  كقطيفة 
من  تزيد  جماًل.  اجلمال  اإىل  ت�سفي  املختلفة،  والألـــوان  الأ�سكال  ذات 

روعتها الّروائح الّذكية التي تبعثها بع�س النباتات فتعّطر الأجواء.

مل  يت�سّور اأن هذا اجلمال الأّخاذ يف واحدة من مناطقنا ال�ّسعودية.
ثوان  يف  يغطي  الــذي  ال�سحاب  املرتفعة..معتليًا  املطاّلت  اأحــد  يف  يقف 
اأجزاء مما حوله وكاأّنه يف ال�ّسماء، فتظهر فتنة الّطبيعة كلما تك�ّسفت تلك 

الغيوم يف منظر مبهر خاّلب. 
الكثيفة وهي يف عالقة وئام  للجبال والأ�سجار  باب  ال�سّ معانقة  يعاي�س 
يلت�سق  الذي  رذاذهــا  تنرث  غيمة  داخل  اأحيانًا  نف�سه  يجد  دائمة،  وغــرام 

باأهداب عينيه فتزيد من ن�سوته للمكان. 
ال�ّسحب.. جتّمعت  اأن  بعد  ال�سماء  اإىل  ناظريه  فريفع  ال�ّسم�س  حتتجب 
جتود مبزنها على الأر�س اخل�سراء، فهناك عالقة ربانية بني الأخ�سرار 

وكرثة الأمطار . وبعد �سويعات تزيد الّده�سة وهو يرى ال�ّساللت البديعة 
الّرقراقة  اجلــداول  لتن�ساب  م�ستقّراتها،  اإىل  املرتفعات  فوق  من  تتدّفق 
امل�ساعر  تثري  �سغرية  وبحريات  مائية  م�سطحات  لة  م�سكِّ احلياة.  مباء 
والأحا�سي�س اأمام هذه اللوحات الناطقة. يتوقف الهّتان مع اإطاللة "قو�س 
قزح" الذي اأر�سلته ال�ّسم�س لري�سم البهجة. فتحّلق الّطيور على الأغ�سان 
املمتعة  واأنغامها  الّطروب  ب�سدوها  الآذان  ت�سّنف  الأحلــان  باأجمل  د  تغرِّ
كاأجمل املعزوفات الّراقية فيكتمل اجلمال البديع يف الباحة. التي حباها 
ف عليها متامًا مبعاي�ستها على  الله  بهذه اخل�سائ�س وامليزات التي تعرَّ
اأر�س الواقع. فقد تاأّكدت لديه املعلومات املعلنة باأنها اأعلى مناطق اململكة 
يف معّدلت الأمطار على مدار الأعوام، واأغنى املناطق يف وفرة الغطاء 
اأطفاأ  البديع.  الّرباين  اجلمال  لهذا  هّياأت  التي  الغابات،  وكرثة  النباتي 
حمرك ال�سيارة يف مكان �سياحي رائع مكتمل اخلدمات، يكاد يغ�ّس بكرثة 

امل�سطافني وال�سّياح.
م�ساهد  ت�سوير  عائلته  ــراد  اأف مع  يالحق  وهــو  م�سدوها  ظــّل 
احل�سن والبهاء و�سط هذه الأجواء اجلميلة مرددين ب�سوت 

الّده�سة: )الله عليك يا الباحة(.

قد  العامل  دول  معظم  يف  التعليم  وزارات  اأن  املعروف  من 
اعتمدت نظام التعليم عن ُبعد لإكمال العام الدرا�سي املا�سي 
على  حفاًظا  املدار�س  واإغــالق  كورونا،  جائحة  تف�سي  بعد 
تتفاوت  اأن  الطبيعي  من  وكــان  واملعلمني،  الطالب  اأرواح 
ن�سب ومعدلت جناح تطبيق التعليم عن ُبعد من دولٍة لأخرى 
ا  ومن جمتمٍع لآخر بح�سب ا�ستعدادات كل دولة لتنفيذه تقنيًّ
الدرا�سة،  اأوقات  يف  للطالب  الإنرتنت  كتوافر  ا،  ولوج�ستيًّ
خاللها  من  يتم  التي  التقنيَّة  الأنظمة  ا�ستخدام  و�سهولة 

عوامل  عــدة  اإىل  اإ�سافًة  واملعلمني،  الطالب  بني  التوا�سل 
ومتابعتهم  الأمـــور  اأولــيــاء  جتــاوب  بينها  من  اأخــرى  مهمة 
على  لالطمئنان  واملدر�سة  املعلمني  مع  لأبنائهم، وتوا�سلهم 

ال. �سري العملية التعليمية عن ُبعد ب�سكل جيد وفعَّ
التعليمية  العملية  ا�ــســتــمــرار  والــواقــعــي  الطبيعي  ومـــن 
ا�ستمرار  مع  ل�سيما  املقبل  الدرا�سي  العام  خــالل  ُبعد  عن 
له من خطورٍة حقيقية على �سحة  ت�سكِّ جائحة كورونا وما 
يف  بيٍت  ُكــَل  واأن  خا�سًة  كافة؛  واملجتمع  وبناتنا  اأبنائنا 
مملكتنا الغالية تقريًبا لديه طالب يف مرحلٍة ما من املراحل 
التعليمية، لذا لبد من تطوير اأنظمة التعليم عن ُبعد لتحقق 

اأعلى النتائج باإذن الله تعاىل.
هو  ُبعد  عن  التعليم  جناح  حمور  اأن  اخلــرباء  يوؤكد  ولهذا 
علٍم  مــن  لديه  مــا  تقدمي  يف  مــهــاراٍت  مــن  ميتلكه  ومــا  املعلم 
القدير  واملعلم  املعلم،  عن  ــًدا  اأب تغني  ل  فالتقنية  ومعرفة، 
بعمليات  للقيام  وخــرباتــه  مهاراته  توظيف  ميكنه  املحَنك 
حدد  وقــد  ُبــعــد،  عــن  التعلم  نــظــام  تــرثي  اإبــداعــيــة  تعليمية 
املهمة  العوامل  من  جمموعًة  املجال  هذا  يف  املتخ�س�سون 
ت�ساهم ب�سورٍة كبرية يف جناح برامج التعليم عن ُبعد من 
عن  للتعليم  املعتمد  التقني  النظام  ا�ستخدام  �سهولة  بينها: 
ُبعد، وتدريب املعلمني عليه، وحتفيز دافعية الطالب للتعلم 
واآلياته، ووجود  الأمور لطبيعته  اأولياء  م  عن طريقه، وتفهُّ
خ�سائ�س وا�سحة لربامج وطرق التعليم عن ُبعد متيزه عن 

التعليم التقليدي، واختيار الوقت املنا�سب للتعليم عن ُبعد، 
للطالب؛  الأ�سا�سية  التعليمية  احلاجات  توفري  و�ــســرورة 
التعليم  الأ�سا�س يف جناح  املحك احلقيقي وحجر  فهذا هو 

عن ُبعد.
اأن  ــعــد  ُب عــن  التعليم  لــتــطــويــر  ــه اخلــــرباء  ب ــادي  ــن ي وممـــا 
وحمفِّزة  جاذبة  بيئة  الإلكرتونية  التعليمية  البيئة  تكون 
بال�سكل  املقرر  هيكلة  اإعــادة  من خــالل  وذلــك  الإبـــداع،  على 
ا  ثريًّ التعليمي  املحتوى  يكون  بحيث  املنا�سب،  الإلكرتوين 
ا ي�سد انتباه الطالب، ويجعلهم ُيقِبلون عليه  وجاذًبا وتفاعليًّ
ب�سكل تفاعلي؛ وذلك من خالل تي�سري الدخول اإىل املقررات 
جاذبة  ُم�ستخِدم  واجــهــة  عــرب  حمتوياتها  بكل  الــدرا�ــســيــة 
املحتوى  اإىل  والــدخــول  التنقل  خيارات  وتي�سري  و�سهلة، 
توفري  مــع  و�سهولة،  ي�سر   بكل  املعلومة  على  للح�سول 
اإمكانية الرجوع اإىل املحتوى بي�سر يف اأي وقت، بالإ�سافة 
ال بني املعلمني والطالب لالإجابة  اإىل ت�سهيل التوا�سل الفعَّ
مهارات  على  وتدريبهم  وا�ستف�ساراتهم،  ت�ساوؤلتهم  عــن 
التوا�سل  واإتاحة  الناقد،  الإبداعي  والتفكري  امل�سكالت  حل 
العملية  لت�سيري  الــيــوم  خــالل  حمـــددة  اأوقــــاٍت  يف  املبا�سر 
متابعة  فيه  تتم  ــال  وفــعَّ منتظم  ب�سكل  ُبعد  عــن  التعليمية 
واأولــيــاء  املعلمني  بــني  والــتــعــاون  م�ستمر،  ب�سكل  الــطــالب 
الأمور، ول يخفى الأثر الإيجابي الكبري لهذا التعاون املثمر 

على نتائج العملية التعليمية.

عبد النا�صر بن علي الكرت

الباحة والجمال األخـاذ  

يف تقرير بثته وكالة الأنباء ال�سعودية وتناقلته القنوات الف�سائية 
وال�سحف الورقية والإلكرتونية قبل اأيام ، �سادر عن هيئة الرقابة 
 )34( لـــ  والــغــرامــة  بال�سجن  يق�سي  )نــزاهــة(  الف�ساد  ومكافحة 
الأمــوال  وغ�سل  والتزوير  والختال�س  الر�سوة  بتهمة  متورطًا 

وا�ستغالل النفوذ.
فقد اأكد م�سدر م�سوؤول يف هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد )نزاهة( 
�سدور اأحكام ابتدائية لعدد من الق�سايا �سملت بع�س الق�ساة يف 
من  لعدد  مماثلة  اأخــرى  وق�سايا  نفوذ  وا�ستغالل  ر�سوة  ق�سايا 

املواطنني واملقيمني... الخ.
باإذن   - له  املغفور  يد  على  تاأ�سي�سها  منذ   - الله  اأيدها   - واململكة 
اأبناوؤه  بعده  ومن  ثــراه،  الله  طيب  عبدالعزيز  امللك  جاللة   - الله 
بعيدًا  والــعــدل،  احلــق  على  حياتها  د�ستور  يف  تاأ�س�ست  الــربرة 
احلياتية  اأنظمتها  يف  و�سارت  اأنواعه،  بكافة  والف�ساد  الظلم  عن 
بيد من حديد على  لها و�سربت  د�ستورًا  الله، وجعلته  �سرع  على 
اأيًا كانت م�ستوياتهم وطبقاتهم،  كل من يخالف ذلك من املف�سدين 
اأفرادًا وم�سوؤولني  الله بحقهم  للعدالة وتطبيق �سرع  واإخ�ساعهم 

اأعــاله  ذكــرهــا  الـــوارد  الأحــكــام  ذلــك  تــوؤكــد  ومقيمني..  مواطنني 
الف�ساد.. يف عدد من ق�سايا  الرقابة ومكافحة  ال�سادرة من هيئة 
و�سباط  ق�ساة  بينهم  من  النفوذ  وم�ستغلي  والر�سوة  الختال�س 
ر�ــســاوى  ق�سايا  يف  متورطني  ومقيمني  ومــواطــنــني  وموظفني 
وا�ستغالل النفوذ واحتيال وتزوير واختال�س املال العام وتبديده 

وغ�سل الأموال.
خامتة:

وبالدنا اأعزها الله ون�سرها بهذا الإجراء العادل ممثلة يف هيئة 
العدالة  رائعًا يف  مثاًل  ت�سرب  )نزاهة(  الف�ساد  الرقابة ومكافحة 
وامل�ستويات،  الطبقات  خمتلف  بني  عندها  فــرق  ل  واملــ�ــســاواة، 
فاحلق ياأخذ جمراه والكل �سوا�سية ول يوؤخذ فيه لومة لئم؛ وهي 
موحد  يد  على  تاأ�سي�سها  منذ  ديدنها  الإجــراء  هذا  اأن  بذلك  توؤكد 
الدين واحلق والعدل  �سملها وباين نه�ستها وجامع �ستاتها على 

وال�سالح جاللة امللك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده 
اأبناوؤه الربرة الذين �ساروا على نهجه القومي و�سريعته 

ال�سمحة واقتفوا اأثره. وبالله التوفيق،،

علي خ�صران القرين

Ali.kodran7007@
gmail.com

المملكة واألحكام في قضايا الفساد

ألف سالمة 

د. غ�صان بن حممد ع�صيالن

حممد ل�يفي اجلهني

Osailanim@yahoo.com

lewefe@hotmail.com

 بعد �سدور بيان الديوان امللكي الذي اأكد دخول خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز ال �سعود حفظه الله ورعاه م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي لإجراء 
فحو�سات جراء وجود التهاب يف املرارة  وحتى اإجراء العملية للمرارة  ال وانطلقت 
الدعوات ورفعت الأيدي اىل خالقها  ال�سايف املعايف ان مين بال�سفاء العاجل على خادم 
ويف  ونهارا  ليال  الدعوات   تتوقف  ومل   . والعافية  ال�سحة  لبا�س  ويلب�سه  احلرمني 
الوطن  لقائد  املواطنيني  الف�سيلة  وهذه توؤكد حمبة  املباركة  الع�سر  ال�سلوات وايام 

وذخره و�سنده.
خلادم  تدعو  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ونهاًرا  ليال  الدعوات  توا�سلت  وكذلك 
احلرمني بال�سفاء حتى و�سلت الها�ستقات اىل )ترند (  وخرجت الكثري من الدعوات 
والر�سومات والعبارات العفوية  ال�سادقة النابعة من القلب التي تدعو لقائد م�سريتنا 
وواقًعا   واأكــيــدًا  فعال  العاجل،  بال�سفاء  وذخرها   الأمــة  و�سند  احلــزم   ملك  املحبوب 
وحمبة �سادقة من داخل الوطن وخارجه  جت�سد مكانة خادم احلرمني ال�سريفني يف 

قلوب �سعبه والأمتني العربية وال�سالمية  والعامل.
�سحة  على  لالطمئنان  واحلكومات   الــدول  خمتلف  من  وبرقيات  متوالية  ات�سالت 
القائد الباين  لل�سعودية العظمى احلكيم  ال�سهم ال�سجاع الكرمي �سند المة وذخرها 
وموجهها اىل المن والمان والتقدم واحل�سارة والرقي بروؤية وطن طموحة بناءة 

للم�ستقبل امل�سرق  باإذن  الله تعاىل، اأبعد الله عنك  ال�سوء وال�سر والمل واملر�س يا 
تاج الأمة ونب�سها و�سندها وذخرها.

اإزالة  عملية  جناح  ب�سرى   عمت  عندما  ف�سله   له  و�سكرنا  وجل  عز  الله  حمدنا  فلقد 
املرارة ودعونا الله رب العزة واجلالل �سرا وجهًرا اأن مين بال�سحة والعافية ويفرحنا 
رعايته  بعني  ويكالأكم  ويرعاكم  ويحفظكم  وعافية  ب�سحة  امل�ست�سفى  من  بخروجكم 
�سبحانه وف�سله ،لنحقق طموح واآمال القيادة احلكيمة للوطن وب�سعب خمل�س  حمب 
كجبال  الرا�سي  الثابت  القوي  املر�سو�س  وكالبنيان  �سادق  وبقلب  ووطنه  لقيادته 

طويق ال�ساخمة بالعز.
والعافية  ال�سحة  واألب�سكم   ال�سريفني  احلرمني  ياخادم  يا�سندنا   ياملكنا  الله  حفظك 
واأ�سبغ عليكم نعمه وف�سله الوا�سع لتوا�سل  مزيدا من التنمية  والإجنازات  لوطننا 
الغايل الطاهر ولالأمتني العربية وال�سالمية  وللعامل اأجمع ، حفظك الله ياتاج الوطن 
بال�سحة  معافى  �سليما  امل�ست�سفى   يا�سيدي من  قريًبا بخروجكم  نفرح   الله  وباإذن   .
والعافية لتوا�سل م�سرية الوطن ال�سعودية العظمى  قوة العامل و�سنده واأمنه واأمانه.
وظننا  ال�ساحلات  تتم  بنعمته  الذي  الحد  الواحد  لله  والف�سل  وال�سكر  لله  واحلمد 
بالله الكرمي ال�سايف املعايف خري واإميان ويقني اأن ميدكم بال�سحة والعافية وال�سالمة 

وطهور باإذن الله ياتاج الوطن وقائده.

ّ
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61 مليار ريال تمويالت سكنية بنكية خالل النصف األول
جدة - البالد

من  الأول  الن�سف  "�ساما" عن  لـ  ال�سهرية  الإح�سائية  الن�سرة  اأظهرت 
املُقدم  للأفراد  اجلديد  ال�سكني  العقاري  التمويل  اأن   ، اجلــاري  العام 
يف  جديدة  انطلقة  �سّجل  التمويلية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  جميع  من 
العودة  بذلك  ليعك�س  عقد،  األف   131 جتــاوزت  العقاري  التمويل  اأداء 
التدريجية مل�سار النمو يف القطاع بعد فرتة احلظر التي �سهدتها مدن 
القطاع اخلا�س  املبادرات احلكومية لتحفيز  اململكة وو�سط حزمة من 

خلل الأ�سهر املا�سية.
و�سّجلت عقود التمويل ال�سكني اجلديدة للأفراد 131،818 عقًدا بنمو 
92% مقارنة بالن�سف الأول من العام املا�سي ، الذي �سّجل نحو 68،520 
اإىل  التمويل  حجم  منا  كما  ريــال،  مليار   31،381 بقيمة  متويليا  عقًدا 
61،217 مليار حتى يونيو املا�سي، حمققًا بذلك منوا يتجاوز 95% يف 
ها يف 2019م. ولفت التقرير اإىل اأن  حجم التمويل مقارنة بالفرتة نف�سِ
قرابة 95% من قيمة عقود التمويل العقاري املُقدمة للأفراد يف يونيو  
التمويل  �سركات  طريق  عن  منها   %5 ونحو  البنوك،  طريق  عن  كانت 
التمويل  من  الفلل %84  �سكلت عقود متويل  فيما  اململكة،  العقاري يف 
بنحو 11.6 مليار ريال، و11% لل�سقق بقيمة 1.5 مليار ريال وحوايل 

82% من التمويل للأرا�سي ال�سكنية بقيمة 765 مليون.

محلل اقتصادي مشيدا بنجاح مواجهة الجائحة:

جدة- البالد 
الأعــمــال  رواد  م�ساريع  املالية  التقنيات  قطاع  ت�سدر 
بهدف  “اطلق”  امل�سرعة  قبل  ما  برنامج  يف  امل�سجلني 
ال�سباب  بتمكني  تــقــوم  داعــمــة  ريــاديــة  منظومة  خلق 
ال�سعودي من خلل حتويل اأفكارهم اإىل م�ساريع تقنية، 
نا�سئة  �سركات  اإىل  الأفكار  وحتويل  البتكار  وحتفيز 

رقمية.
وك�سفت اإح�سائيات الت�سجيل والذي �سهد ت�سجيل 494 
ت�سدرت  املالية  التقنيات  م�ساريع  باأن  رياديا  م�سروعا 
بن�سبة  الرتفيه  و  الفنون  يليها  املائة،  بن�سبة 23.4 يف 
21.2 يف املائة، ثم اخلدمات اللوج�ستية بن�سبة 20 يف 
الرابعة  املرتبة  يف  التعليم  م�ساريع  جاءت  فيما  املائة، 
بن�سبة 15.2 يف املائة، فقطاع ال�سحة بن�سبة 12.7 يف 

املائة، ثم ال�سياحة بن�سبة 7.3 يف املائة.
 وطبقا للإح�سائيات ت�سدر رواد اأعمال جدة والريا�س 
الباقية  الن�سبة  توزعت  فيما  الربنامج،  يف  الت�سجيل 
املنورة  املدينة  و  الدمام  و  اخلرب  ثم  املكرمة  مكة  على 

واجلبيل و القطيف وتبوك.
يذكر باأن برنامج ما قبل امل�سرعة “اأطلق” انطلق ب�سراكة 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة  من  ا�سرتاتيجية 
القاب�سة و جمعية  ن�سما  ب�سراكة  املن�ساآت  بيت  وتنفذه 
اآلية  ويعتمد  جماًنا  ويقدم   ، املجتمعية  للتنمية  ماجد 
تطوير امل�ساريع بدون ا�سرتاط اخلربة التقنية،  ف�سًل 
امل�ساريع،  لإطــلق  الإجمالية  التكلفة  لتقليل  �سعيه  عن 
حتويل  من  متكنهم  داعمة  ريادية  منظومة  خلق  بهدف 
اإىل م�ساريع تقنية، وحتفيز البتكار وحتويل  اأفكارهم 
الأفكار اإىل �سركات نا�سئة. وي�ستهدف عدد من القطاعات 
اخلــدمــات  التعليم،  ال�سحة،  املــالــيــة،  التقنيات  وهــي 

اللوج�ستية، ال�سياحة والفنون والرتفيه.

جدة - خالد مر�صاح 
الت�سليم  و�سركات  الإنرتنت  عرب  التجزئة  قطاع  واجه   
النمو  تلبية  يف  الإغـــلق  فــرتة  خــلل  حتديات  النهائي 
مــن %100  بــاأكــر  ــت  الإنــرتن عــرب  الطلبات  الــهــائــل يف 
من   %97 ت�سليم  يف  نــاقــل  �سركة  جنحت  ذلــك  ورغـــم   ،
بها  التي وعــدت  الأوقـــات  الإنــرتنــت يف  ال�سحنات عرب 

جتار التجزئة عرب الإنرتنت.
الإلكرتونية  التجارة  لق�سم  القليمي   املدير  واأو�سح    
الرحمن  عبد  الــ�ــســعــودي،  للربيد  التابعة  "ناقل"  يف 
ال�سحنات  جميع  من   %70 من  يقرب  ما  اأن  الــزهــراين، 
الــتــي �سلمت عــرب مــطــار امللك  الــدولــيــة عــرب الإنــرتنــت 
قبل  اإجنــازهــا من  قد جــرى  الريا�س،  الــدويل يف  خالد 
العملء  ن�سبة  اأن  اإىل  الإغــلق، م�سريا  ناقل خلل فرتة 

الذين ا�ستكوا من تاأخري �سحناتهم، وفق 
وتقنية  الت�سالت  هيئة  اأبلغت  ما 

من   %1 من  اأقــل  كانت  املعلومات، 
عرب  امل�سلمة  ال�سحنات  جميع 

الإنرتنت.
ناقل"  اأن"  ـــزهـــراين  ال واأكـــــد   
با�ستمرار  تعمل  وطنية  ك�سركة 

الت�سليم  قـــــدرات  تــو�ــســيــع  عــلــى 
وتــنــفــيــذ حــلــول الــفــرز والــتــو�ــســيــل 

احلديثة، معربًا عن �سكر ال�سركة ل�سلطات 
على  املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  وهيئة  املــطــار 

دعمهما امل�ستمر يف خدمة احتياجات املواطنني.

التقنيات المالية تتصدر 
مشاريع رواد األعمال

"ناقل" تنجز 97 % 
من الشحنات

زيادة اإلنفاق عززت السيولة..
وتحسن إيرادات النصف الثاني

"سابك": تشغيل أول
مصنع بالطاقة المتجددة

مليار ريال حركة نقاط 
البيع وتراجع السحوبات

برنت يالمس        دوالرا

"التجارة" تشهر بغش تجاري
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جدة -  يا�صر بن يو�صف 
مهدي  عبدالله  املهند�س  القت�سادي  املحلل  توقع 
الن�سف  يف  ال�سعودية  املــيــزانــيــة  اداء  حت�سن 
�سوء  يف   %20 بن�سبة  احلــاىل  العام  من  الثاين 
النفط  ا�سعار  وارتفاع   القت�سادى  الن�ساط  فتح 

النفطية  غــري  اليــــــرادات  وزيـــــادة 
منوها بالجراءات الحرتازية التى 
تداعيات  ملواجهة  الدولة  اتخذتها  
حمورية  خطة  خــلل  مــن  ــا  كــورون
مليار   220 مــن  اكــر  كلفتها  بلغت 
النفط  ا�سعار  حت�سنت  كما   ، ريــال 
دولر  الربعني  مافوق  اىل  مرحليا 
توا�سل  بــان  توقعات  و�سط  حاليا 
للربميل  دولر   50 اىل  الــ�ــســعــود 
العام احلاىل يف حال جرى  بنهاية 

ــزام بــاتــفــاق خف�س النــتــاج مــع املــزيــد من  ــت الل
حت�سن الطلب  نحو املعدلت الطبيعية. 

 واأبرز اهمية حمافظة امليزانية على معدل انفاق 
جيد بلغ يف الن�سف الول 469 مليار ريال رغم 
 ، القت�سادية  واآثارها  كورونا  تداعيات  �سغوط 
احلكومة  حر�ست  حيث  النفط،  ا�سعار  وتراجع 

جانب  اإىل  النفاق  ومعدلت  ال�سيولة  دعم  على 
ذلك  منوها يف   ، اآثــار اجلائحة  تخفيف  مبادرات 
�سمان  �سعيد  على  املتخذة  الجـــراءات  باأهمية 
من  اخلا�س  القطاع  ودعــم  الوظيفي  ال�ستقرار 
ــداد ر�ــســوم العديد  خــلل تــاأجــيــل القــ�ــســاط و�ــس
متوقعا  ال�ــســا�ــســيــة  اخلــدمــات  مــن 
ال�سعودي  القــتــ�ــســاد  منــو  جتـــاوز 
اثار  احتواء  بعد   ، املقبل  العام   %3
كورونا وعودة الن�ساط القت�سادي 
ــددا عــلــى اهــمــيــة ان  بــالــكــامــل مــ�ــس
مــتــزامــنــة عامليا  تــكــون اخلـــطـــوات 
حــتــى حتــقــق الثـــــار القــتــ�ــســاديــة 

والجتماعية املن�سودة �سريعا.
مهدي  عبدالله  املهند�س  ــاد  ــس واأ�   
ـــاعـــل  ـــف ــــــــــدويل ال بــــاحلــــ�ــــســــور ال
الع�سرين  ملجموعة  تروؤ�سها  خــلل  من  للمملكة 
اجل  مــن  الجــتــمــاعــات  لع�سرات  وا�ست�سافتها 
و�سع خارطة طريق للنقاذ ، معربا عن امله يف 
املزيد من النتائج على �سعيد القت�ساد الدويل مع 
برئا�سة  الع�سرين  ملجموعة  القادمة  الريا�س  قمة 

اململكة خلل نوفمرب املقبل. 

الريا�س - البالد
حتويل  مبوجبها  يتم  اتفاقية  "�سابك"  وقعت 
ــلــبــويل كــربــونــيــت يف قــرطــاجــنــة،  مــ�ــســنــعــهــا ل
كامل،  ب�سكل  املتجددة  بالطاقة  للعمل  باإ�سبانيا، 
يف  للكيماويات  �سخم  م�سنع  اأول  بذلك  ليكون 

العامل يتم ت�سغيله كامًل بالطاقة املتجددة.
توقعيها  مت  ــتــي  ال التــفــاقــيــة  هـــذه  ومبـــوجـــب 
اأكرب  اإحدى  )اإبردرول(،  اأم�س، �ست�ستثمر �سركة 
�سركات مرافق الكهرباء يف العامل، ما يقرب من 
الطاقة  لتوليد  من�ساأة  لإن�ساء  يــورو  مليون   70
ميغاواط،   100 ب�سعة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
ت�سم 263000 لوح �سم�سي، على اأر�س مملوكة 
للطاقة  من�ساأة  اأكرب  يجعلها  ما  )�سابك(،  ل�سركة 
اأوروبــا،  يف  �سناعية  جلهة  خم�س�سة  املتجددة 
املن�ساأة بكامل طاقتها يف  اأن تعمل  املتوقع  ومن 
بارزة  علمة  اخلطوة  هذه  ومتثل  2024م.  عام 
جميع  حتويل  نحو  )�سابك(  م�سرية  يف  اأخــرى 
عملياتها العاملية للعمل مب�سادر للطاقة النظيفة، 

لتوليد  مرافق  تركيب  اإىل  ال�سركة  تطمح  حيث 
عــن طريق  – �ــســواء  الكهرباء  مــن  غــيــغــاواط   4
ملواقعها   – ال�سم�سية  الطاقة  اأو  الــريــاح  طاقة 
يتم  اأن  على  2025م،  عــام  بحلول  العامل  حــول 
عام  بحلول  غيغاواط   12 اإىل  ال�سعة  هــذه  رفــع 
عــام  اأكــمــلــت يف  قــد  )�ــســابــك(  وكــانــت  2030م. 
مواقعها  يف  ال�سم�سية  الألــواح  تركيب  2019م، 
يف الهند وتايلند، ما �ساعد على تقليل انبعاثات 
الحتبا�س احلــراري مبقدار 200 طن، يف حني 
يف   "TMالبتكار "موطن  )�سابك(  مرفق  بــداأ 
الريا�س العمل بالطاقة ال�سم�سية بالكامل منذ عام 
2015م.   وقال نائب الرئي�س التنفيذي للتقنية 
والبتكار وال�ستدامة يف )�سابك( الدكتور بوب 
موهان بهذه املنا�سبة: تعد هذه ال�سفقة الرائدة 
مع �سركة )اإيربدرول( خطوة مهمة نحو حتقيق 
املدى  على  النظيفة  والطاقة  لل�ستدامة  اأهدافنا 
ال�سراكات  الــنــوع  هــذا  مــن  اأن  مــوؤكــدًا  الطويل، 
اأعمالنا، حيث تاأتي  �سي�سهم بدور فاعل يف منو 
يف  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الــطــاقــة  من�ساأة 
جهود  قيادة  )�سابك(  موا�سلة  لتوؤكد  قرطاجنة 
اأن  الكيماويات، وتو�سح  ال�ستدامة يف �سناعة 
حتقيق التحول 
والنــــــتــــــقــــــال 
عـــــلـــــى نــــطــــاق 
للطاقة  ــع  وا�ــس
هو  املـــتـــجـــددة 

اأمر ممكن.

جدة - البالد 
ارتفعت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع يف ال�سعودية 
خلل �سهر يونيو 2020 بن�سبة 78% لت�سل قيمتها 
الإجمالية اإىل نحو 37.02 مليار ريال مقارنة ب20.8 
ووفًقا   .2019 من  نف�سها  الفرتة  خلل  ريــال  مليار 
ال�سهرية،  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  لـن�سرة 
متت املبيعات من خلل 220.8 مليون عملية، وعرب 
اأحمد اخلليفي،  الدكتور  األف جهاز.  وكان   531.7
حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اأو�سح اأن 
البيع �سهدت بعد فتح القت�ساد  املبيعات عرب نقاط 
وعودة الأن�سطة القت�سادية يف 21 يونيو املا�سي 

قفزة اأعلى حتى مما كانت قبل جائحة كورونا.  اإىل 
اأجهزة ال�سرف  النقدية من  ذلك �سجلت ال�سحوبات 
الآيل خلل �سهر يونيو انخفا�سا بن�سبة 9% لت�سل 
يونيو  ب�سحوبات  مقارنة  ريال،  مليار   49.4 لنحو 
2019 والتي بلغت 54.4 مليار ريال من خلل 18.8 
وال�سبكة  العاملة  للم�سارف  اآيل  �سرف  جهاز  األف 

ال�سعودية، وعرب نحو 133.1 مليون عملية.
   ومتــثــل الــعــمــلــيــات عـــرب نــقــاط الــبــيــع مـــا ينفقه 
ــراف وبــطــاقــات  ــ�ــس املــ�ــســتــهــلــكــون عــرب بــطــاقــات ال
الئــتــمــان يف مــراكــز الــتــ�ــســوق الــكــبــرية وحمــلت 

التجزئة وال�سيدليات وغريها.

لندن - وكاالت 
ارتفعت اأ�سعار عقود خام برنت ت�سليم �سهر �سبتمرب املقبل، بن�سبة 0.5 % لتتداول عند 43.8 دولر للربميل 
، كما �سعدت اأ�سعار خام غرب تك�سا�س الو�سيط  ت�سليم �سهر �سبتمرب، بنحو 0.5 % ليتداول عند 

41.2 دولر للربميل.
بواقع 9.7  النتاج  اأوبــك+ بخف�س  اتفاق  املا�سي، مت متديد  يونيو   6 ويف 
مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو اجلارياأي بعد غد. ويف منت�سفال�سهر 
اجلاري، قال �سمو وزير الطاقة الأمري عبدالعزيز بن �سلمان، اإن تخفي�سات 
"اأوبك+"، التي �ستبداأ مطلع  اأغ�سط�س، �ستبلغ  الإنتاج الفعلية ملجموعة 
7.7 مليون برميل يوميا وترتفع اإىل 8.1 مليون برميل يوميا بعد اإ�سافة 

تعوي�سات الدول، التي كانت اأقل امتثال يف ال�سهور املا�سية. 
الفتح  بدء  مع  الطلب  بتح�سن  مدفوعة  الأخــرية  الرتفاعات  موجة  وتاأتي   
مواجهة  قيود  وتخفيف  العامل  حــول  للقت�سادات  التدريجي 
"كورونا"، اإ�سافة اإىل تقل�س املعرو�س تنفيذا لتفاق التحالف 

املو�سع بني الدول املنتجة )اأوبك بل�س(.

بريدة - البالد 
يعملون  خمالفني  بثلثة  الــتــجــارة  وزارة  �سهرت 
الغذائية  املــواد  بتجارة  تخت�س  جتارية  مبوؤ�س�سة 
مبحافظة البكريية اإثر اإدانة وكيل املن�ساأة ومديرها 
الغ�س  مكافحة  نظام  مبخالفة  املــ�ــســوؤول  والعامل 
التجاري بعد �سبط 60 قطعة دجاج وبرجر حلوم 
مت  للبيع  معرو�سة  ال�سلحية  ومنتهية  فــا�ــســدة 

خطورة  من  ت�سكله  ملا  بالنظر  واإتلفها  م�سادرتها 
على �سحة و�سلمة امل�ستهلك.

ال�سادر  الق�سائي  احلكم  ملخ�س  الــوزارة  ون�سرت 
من املحكمة اجلزائية بربيدة والذي ن�س على فر�س 
واإتـــلف  ومــ�ــســادرة  املخالفني،  على  مالية  غــرامــة 
منطوق  ن�سر  عرب  والت�سهري  امل�سبوطة،  الكميات 

احلكم يف �سحيفتني على نفقة املخالفني.

عبداهلل مهدي
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البالد – ر�سا �سالمة
ت�ساعدت ال�سغوط على اإيران ملحا�سبتها على 
ظل  يف  الأوكــرانــيــة،  الطائرة  اإ�سقاط  جرمية 
جــددت  فيما  والت�سليل،  التالعب  حماولتها 
الوليات املتحدة التاأكيد على اأن اأن�سطة اإيران 
�سيزداد  املنطقة  دول  على  وعدوانها  املــدمــرة 
حـــال رفـــع حــظــر الأ�ــســلــحــة املــفــرو�ــس عليها، 
معلنة موا�سلة �سيا�سة ال�سغط الأق�سى عليها، 
اإحـــدى الــ�ــســركــات واأجــرتــهــا على  اإذ لحــقــت 
تتعلق  �سدها  ق�سية  لإغــالق  مالية  غرامة  دفع 

بانتهاك عقوبات وا�سنطن �سد طهران. 
تتوانى عن  لــن  اأنــهــا  اأوكــرانــيــا على  و�ــســددت 
التي  طائرتها  مــاأ�ــســاة  تبعات  اإيــــران  حتميل 
الإيراين  الثوري  احلر�س  �سواريخ  اأ�سقطتها 
 176 بحياة  اأودى  مــا  املــا�ــســي،  يناير   8 يف 
اأم�س  كييف،  زار  اإيــراين  لوفد  موؤكدة  راكــبــًا، 
)الأربعاء(، ملناق�سة تعوي�سات اإ�سقاط الطائرة، 
التعوي�سات  طــهــران  دفــع  بــ�ــســرورة  مت�سكها 
العادلة، خا�سة بعدما اأظهر حتليل ال�سندوقني 
اأيام ح�سول تدخل  قبل  باري�س  الأ�سودين يف 
يف  ت�سبب  الإيرانية  ال�سلطات  قبل  من  غريب 

اإ�سقاط الطائرة.
و�ــســبــق لــوزيــر الــنــقــل الــكــنــدي مـــارك غـــارون 
ولن  بــالإيــرانــيــني،  تثق  ل  بـــالده  اأن  الإعــــالن 
اإ�سقاط  حــول  التحقيق  بت�سليل  لهم  ت�سمح 
العديد  راح �سحيتها  التي  الأوكرانية  الطائرة 
اخلارجية  وزيــر  �سكك  كما  كندا،  مواطني  من 
الكندي فران�سوا فيليب �سامبني يف التحقيقات 
تقرير  اأن  اإىل  م�سرًيا  الق�سية،  حول  الإيرانية 
اإيران ب�ساأنها يفتقر للم�سداقية، واإنه ل ميكن 
اأن يكون ال�سبب يف الكارثة جمرد خطاأ ب�سري، 
الطائرة  �سحايا  اأ�ــســر  رابــطــة  دعــت  حــني،  يف 
الأوكرانية لإجراء حتقيق حمايد و�سامل عقب 
نقل ال�سندوقني الأ�سودين اإىل فرن�سا، مرجعة 

الطلب اإىل  تخريب اإيراين لل�سندوقني.
الــعــدوان  �ــســيــاق ذي �ــســلــة مبــحــا�ــســرة  ويف 
الأمم  لدى  اأعربت مندوبة وا�سنطن  الإيراين، 
املتحدة كيلي كرافت، عن قلقها ب�ساأن رفع حظر 
اأنه يف  موؤكدة  اإيران،  على  املفرو�س  الأ�سلحة 
اإيـــران التدمريية  ــاإن اإجــــراءات  حــال مت ذلــك ف
اإيران تثري �سراعاٍت الآن  اأن  �ستزداد، م�سيفة 
وهي تخ�سع لعقوبات، ومن اجلنون العتقاد 
يتم  عندما  تزيد  لــن  املــدمــرة  الأعــمــال  هــذه  اأن 
�سهر،  قبل  اأنـــه  اإىل  م�سرية  الــعــقــوبــات،  رفــع 
�سفينة  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  اكت�سفت 
احلوثيني  اإىل  متجهة  اإيرانية  اأ�سلحة  حتمل 
ت�سليح  اأن  اإىل  مــنــوهــة  الــيــمــنــيــة،  ــاه  املــي يف 
اليمن  ال�سراع يف  اأمد  يطيل  للحوثيني  اإيــران 

قالت  ذلك،  اإىل  اليمني.  ال�سعب  معاناة  ويفاقم 
الأمريكية  اخلارجية  با�سم  الإقليمية  املتحدثة 
جريالدين غريفث، اإن جولت وزير اخلارجية 
اخلا�س  الأمــريــكــي  واملــبــعــوث  بومبيو  مــايــك 
باإيران براين هوك، تتوا�سل باملنطقة ملواجهة 
تدر�س  وا�سنطن  اأن  اإىل  لفتة  اإيــــران،  خطر 
املناورات التي تقوم بها طهران و�سرتد ب�سكل 
يتوقف  ل  املــاليل  نظام  اأن  اإىل  لفتة  منا�سب، 
لذلك  جـــواره،  لتهديد  الــوكــالء  ا�ستخدام  عــن 
لبد من ردعه. وموا�سلة ل�سيا�سة ال�سغط على 
على  الأمريكية  فر�ست وزارة اخلزانة  اإيــران، 
اإحدى ال�سركات غرامة مالية 825 األف دولر، 
العقوبات  لإغالق ق�سية �سدها تتعلق بانتهاك 
التي  ال�سركة  وكانت  اإيـــران.  على  الأمريكية 

ي�سغل من�سب رئي�س مبيعاتها مواطن اأمريكي، 
قد باعت منتجات مبا يزيد على 3 ماليني دولر 
من   ،2015 نهاية  اإىل   2014 من  اإيـــران،  اإىل 
وتعمدت  وتركيا،  اإيطاليا  يف  فروعها  خــالل 
ما  معامالتها،  يف  كعميل  ـــران  اإي ا�سم  اإخــفــاء 
دولر  مليون   18 من  باأكرث  لعقوبات  عر�سها 
فيما  هــذا  ياأتي  النتهاكات.  هــذه  مثل  ب�سبب 
يــتــوا�ــســل غــلــيــان الـــداخـــل الإيـــــــراين، حيث 
اإ�سراب عمال �سركة  اأم�س )الأربعاء(،  ا�ستمر، 
التوايل،  على  يوًما  الـــ45  لليوم  ال�سكر  ق�سب 
املتاأخرة  رواتبهم  بتقا�سي  العمال  يطالب  اإذ 
اأحوالهم  املف�سولني وحت�سني  وعودة زمالئهم 
امل�سروقة  الأمــوال  واإرجــاع  املرتدية  املعي�سية 

وطرد املديرين الفا�سدين من ال�سركة. 

طرابل�س - وكالت
دعم  اأردوغــان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  يوا�سل  بينما 
وعــدم  اأمنية  ربكة  ليحدث  باملرتزقة  الــوفــاق  ملي�سيات 
ا�ستقرار يف ليبيا، على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة 
الليبي،  النواب  جمل�س  رئي�س  اأكــد  النار،  اإطــالق  ووقــف 
الرتكي  العتداء  وقف  وجــوب  اأهمية  على  �سالح،  عقيلة 
نظريه  لقائه  خــالل  �ــســالــح،  وقـــال  ـــالده.  ب اأرا�ــســي  على 
يف  الــنــواب  جمل�س  مقر  يف  الــطــراونــة،  عاطف  الأردين، 
اإخراج الإرهابيني  اأنقرة  اإن على  اأم�س )الأربعاء(،  عّمان، 
الرئا�سي  باأن يبا�سر املجل�س  البالد، مطالبًا  واملرتزقة من 
حني  اإىل  ليبية  مدينة  اأي  من  وعمله  اجلديدة  بت�سكيلته 
مدينة  تكون  اأن  مبدئي  ب�سكل  مقرتحًا  العا�سمة،  تاأمني 
�سرت مقر عمل املجل�س. ولفت اإىل اأن اجلماعات الإرهابية 

الأجانب  واملرتزقة  امل�سلحة  والع�سابات  وامليلي�سيات 
يعيثون ف�سادًا يف موؤ�س�سات الدولة ويهيمنون على القرار 
اإقليم طرابل�س ومقر املجل�س  ال�سيا�سي بقوة ال�سالح يف 
البــتــزاز،  كذلك  وميار�سون  الــوفــاق،  حلكومة  الرئا�سي 
واخلطف، والقتل، ويديرون ال�سجون ومراكز الحتجاز 
واملهاجرين  املقيمني  بالليبيني  فيها  ينّكل  التي  ال�سرية 
باعرتاف وزير الداخلية بحكومة الوفاق"، مبينًا اأن وزير 
الداخلية و�سف اأحد م�ساهد البتزاز بقوله اإن ميلي�سيات 
بو�سع  الــوزيــر  وهــددت  املالية  وزارة  اقتحمت  م�سلحة 
ر�سا�سة يف يده، واأن جهاز املخابرات تديره ميلي�سيات 
طرابل�س  يف  واأن  ال�سوارع،  اأحد  على  حم�سوبة  م�سلحة 
اإمكانيات.  منها  واأكرث  الداخلية  لوزارة  موازية  اأج�ساما 
الرملان  لرئي�س  الإعــالمــي  امل�ست�سار  اأعــلــن  جانبه،  مــن 
الليبي، حميد ال�سايف، وفقا لوكالة 
بني  املباحثات  اأن  الليبية،  الأنــبــاء 
اجلانبني اللليبي والأردين ت�سمنت 
�سالح  عقيلة  اأطلقها  التي  املــبــادرة 
توجت  والتي  الليبية  الأزمــة  لإنهاء 
لإنهاء  يف�سي  الذي  القاهرة  باإعالن 
ــام وفـــقـــًا ملــخــرجــات  ــ�ــس ــق حــالــة الن

موؤمتر برلني.

ضغوط أوكرانية على إيران.. وأمريكا تالحق منتهكي العقوبات البرلمان الليبي يطالب أنقرة 
بإخراج اإلرهابيين والمرتزقة 

ترحيب دولي.. ومجلس األمن يدعم العملية السياسية
عوا�سم - وكالت

اململكة  تبذلها  التي  باجلهود  الــدويل  الأمــن  جمل�س  رحــب 
تنفيذه  اأهمية  على  م�سددًا  الريا�س،  اتفاق  تن�سيط  لإعــادة 
ب�سكل �سريع و فعال. واأكد املجل�س دعمه للعملية ال�سيا�سية 
ذات  املتحدة  الأمم  قــرارات  الــوارد يف  النحو  على  باليمن 
ال�سحفية  الإحاطة  املجل�س يف  اأع�ساء  اأعرب  فيما  ال�سلة، 
حول  افــرتا�ــســيــًا  اأمــ�ــس  املنعقدة  جل�سته  عقب  للمجل�س 
دعمهم  عن  واليمن،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأو�ساع 
الأطــراف  داعــني  لليمن،  اخلا�س  الأممــي  للمبعوث  الثابت 

اإىل املوافقة على مقرتحات الو�ساطة ب�سورة عاجلة.

تقدمي  يف  الإ�ــســراع  اإىل  املانحني  جميع  الأعــ�ــســاء  ودعـــا 
الترعات، و�سرف تعهداتهم، واإنقاذ الأرواح، معرين عن 
قلقهم العميق اإزاء نق�س التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر 
�سوء التغذية احلاد، كما اأعرب جمل�س الأمن عن النزعاج 
العميق من اخلطر املتزايد الذي قد يوؤدي اإىل ت�سدع ناقلة 
احلوثية  وللت�سريحات  انــفــجــارهــا،  اأو  "�سافر"  النفط 
داعيا  الناقلة،  اإىل  املتحدة  الأمم  و�سول  ب�ساأن  املت�ساربة 
اإىل اتخاذ اإجراءات ملمو�سة يف اأقرب وقت ممكن، مبا يف 
اآمن اإىل  ذلك املوافقة على ت�ساريح الدخول، وطريق �سفر 
لت�سهيل  الأخــرى،  اللوج�ستية  الرتتيبات  وجميع  الناقلة، 

لالأمم  التابعني  الفنيني  للخراء  امل�سروط  غري  الو�سول 
اإ�سالحات عاجلة  اأي  الناقلة، واإجراء  لتقييم حالة  املتحدة 
للنفط،  الآمن  ال�ستخراج  ب�ساأن  تو�سيات  وتقدمي  ممكنة، 
و�سمان التعاون الوثيق مع الأمم املتحدة. واأبدى اأع�ساء 
جمل�س الأمن الدويل تطلعهم اإىل تنفيذ اإجراءات ملمو�سة 
القوي بوحدة  التزامهم  التاأكيد على  تاأخري، جمددين  دون 
بريطانيا  الإقليمية.  و�سالمته  وا�ستقالله  و�سيادته  اليمن 
ترحب مبا قدمته اململكة ب�ساأن اآلية ت�سريع العمل يف تنفيذ 

اتفاق الريا�س
من جهتها، رحبت كل من بريطانيا وم�سر مبا قدمته حكومة 

اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  اليمنية  للحكومة  اململكة 
وعد  الريا�س.  اتفاق  تنفيذ  يف  العمل  لت�سريع  اآلية  ب�ساأن 
وزير اخلارجية الريطاين دومينك راب يف بيان له اأم�س، 
اتفاق الريا�س خطوة رئي�سة �سمن جهود التو�سل اإىل حل 
�سلمي م�ستدام يف اليمن، ومتثل تقدمًا مهمًا يف هذا الإطار، 
داعيًا جميع الأطراف املعنّية اإىل ال�ستمرار يف تفعيل روح 
التحاور وتقدمي املزيد من التنازلت من اأجل انهاء الأزمة 
اخلارجية  ــوزارة  ل بيان  يف  م�سر  واأعربت  فيما  اليمنية، 
ال�سيا�سي  للحل  الداعم  الإمــارات  لدور  تقديرها  اأم�س، عن 

يف اليمن واملُكمل جلهود الأ�سقاء يف اململكة.

مجلس التعاون: الحرص 
على عودة األمن

البرلمان العربي: جهود 
مخلصة للم الشمل

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأمــني  اأ�ساد 
الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف، باجلهود التي بذلتها 
واملجل�س  اليمنية  احلكومة  قبول  عن  واأ�سفرت  اململكة، 
لت�سريع  اململكة  اقرتحتها  التي  لالآلية  اجلنوبي  النتقايل 
بها،  العمل  ببدء  واللتزام  الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  وتفعيل 
ال�سعب  م�سالح  وتغليب  القائمة  العقبات  جتــاوز  بهدف 
جلميع  اليمنية  احلكومة  ملمار�سة  الأجواء  وتهيئة  اليمني 
املناطق  يف  التنمية  عجلة  ــطــالق  وان عـــدن  مــن  اأعــمــالــهــا 
اليمنية يف جميع  الأزمة  اإنهاء  املحررة، والدفع مب�سارات 

اأبعادها.
اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  حر�س  العام  الأمــني  واأكــد 
ــتــقــرار يف اليمن  الــعــربــيــة عــلــى ا�ــســتــعــادة الأمــــن وال�ــس
ال�سقيق، وعودته القوية كع�سو فاعل يف حميطه اخلليجي 
الرامية  املتحدة  الأمم  جلهود  املجل�س  ودعــم  والــعــربــي، 
وفق  اليمنية  لالأزمة  �سامل  �سيا�سي  حل  اإىل  التو�سل  اإىل 
احلوار  وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  املبادرة 

الوطني ال�سامل وقرار جمل�س الأمن 2216.

لمي  ثمن رئي�س الرملان العربي الدكتور م�سعل بن فهم ال�سُّ
بذلتها  التي  واملقدرة  املخل�سة  اجلهود  اأم�س،  له  بيان  فى 
واإزالـــة  اخلــالفــات  ومعاجلة  الأزمـــة  طــريف  جلمع  اململكة 
الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  تاأخري  يف  ت�سببت  التي  العقبات 
بو�سفه ركيزة اأ�سا�سية للحفاظ على �سيادة اليمن وحتقيق 

وحدته.
واأكد اأن هذه الآلية تاأتي ا�ستكماًل جلهود اململكة يف تعزيز 
وحدة اليمن ال�سقيق وحتقيق اأمنه وا�ستقراره، كما �ست�سهم 
يف توحيد ال�سف اليمني وتفعيل موؤ�س�سات الدولة، وتنفيذ 
املناطق  يف  التنمية  عجلة  وت�سريع  الإن�سانية  امل�سروعات 
والتخفيف  اليمني  ال�سعب  على  بالنفع  يعود  مبا  املحررة، 
من معاناته. ودعا رئي�س الرملان العربي، جميع الأطراف 
م�سالح  وتغليب  الآلية  هذه  تنفيذ  على  العمل  �سرعة  اإىل 
ملي�سيا  مــواجــهــة  يف  اجلــهــود  وتــوحــيــد  اليمني  ال�سعب 
ال�سرعية  الدولة  موؤ�س�سات  وا�ستعادة  الإنقالبية،  احلوثي 
و�سمان وحدة و�سالمة اأرا�سي اجلمهورية اليمنية، معربًا 
يبذلها حتالف  التي  للجهود  التام  العربي  الرملان  دعم  عن 
ال�سالم  و�سناعة  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  ال�سرعية  دعم 
�سامل  �سيا�سي  حــل  اإىل  والتو�سل  اليمن،  يف  والتنمية 

لالأزمة اليمنية ينهي النقالب ويعيد ال�سلطة ال�سرعية.

آلية سعودية لتسريع استقرار اليمن عبر "اتفاق الرياض"
تجاوب وقرارات فورية من الشرعية واالنتقالي

الريا�س - البالد
ا�ستكمال  �ــســبــيــل  يف  كــبــرية  خـــطـــوات  املــمــلــكــة  قــطــعــت 
مقدمة  اليمن،  يف  وال�ستقرار  الأمـــن  لتحقيق  جهودها 
الريا�س،  باتفاق  العمل  لت�سريع  اآلية  )الأربــعــاء(،  اأم�س 
النار  اإطــالق  وقف  ا�ستمرار  تت�سمن؛  تنفيذية  نقاط  عر 
النتقايل  واملجل�س  ال�سرعية  احلكومة  بني  والت�سعيد 
م،   2020  /  6  /  22 منذ  �سريانه  ــداأ  ب والـــذي  اجلنوبي 
الإدارة  عن  التخلي  اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  واإعــالن 
ومدير  حمافظ  وتعيني  الريا�س  اتفاق  وتطبيق  الذاتية 
اليمني  الــوزراء  دولة رئي�س  اأمن ملحافظة عدن، وتكليف 
يومًا،   30 خالل  �سيا�سية  كفاءات  حكومة  ت�سكيل  ليتوىل 
املحافظة  خارج  اإىل  عدن  من  الع�سكرية  القوات  وخروج 
مواقعها  اإىل  واإعادتها  )اأبــني(  يف  الطرفني  قوات  وف�سل 
ال�سابقة، واإ�سدار قرار ت�سكيل اأع�ساء احلكومة منا�سفة 
املر�سحون من  الــوزراء  فيهم  ال�سمال واجلنوب مبن  بني 
املجل�س النتقايل اجلنوبي، فور اإمتام ذلك، واأن يبا�سروا 
تنفيذ  ا�ستكمال  يف  وال�ستمرار  )عــدن(  يف  عملهم  مهام 

اتفاق الريا�س يف كافة نقاطه وم�ساراته.
اإنـــه انــطــالقــًا مــن حــر�ــس حكومة  وقـــال م�سدر مــ�ــســوؤول 
اململكة العربية ال�سعودية على تنفيذ "اتفاق الريا�س" بني 
مت  الذي  اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  اليمنية  احلكومة 
توقيعه يف 5 نوفمر 2019، وا�ستكماًل جلهود اململكة يف 
قدمت  الريا�س،  اتفاق  وتنفيذ  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق 

اململكة للطرفني اآلية لت�سريع العمل بالتفاق.
يف  التفاق  طريف  جمع  على  العمل  جرى  اأنــه  اإىل  ولفت 
الريا�س، ومب�ساركة فاعلة من الأ�سقاء يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة وقد ا�ستجاب الطرفان واأبديا موافقتهما 
لتجاوز  بها،  العمل  بــدء  على  وتوافقا  الآلــيــة  هــذه  على 
وتغليب  الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  وت�سريع  القائمة  العقبات 
م�سالح ال�سعب اليمني وتهيئة الأجواء ملمار�سة احلكومة 
جلميع اأعمالها من عدن وانطالق عجلة التنمية يف املناطق 
وعلى  اليمنية  الأزمــة  اإنهاء  مب�سارات  والدفع  املــحــررة، 
راأ�سها م�سار ال�سالم الذي ترعاه الأمم املتحدة ومبعوثها 
اأن اململكة ُتثمن التجاوب املثمر  اإىل اليمن. واأكد امل�سدر 
من فخامة الرئي�س اليمني عبدربه من�سور هادي ووفدي 
احلكومة اليمنية واملجل�س النتقايل اجلنوبي، الذي اأدى 

اإىل التو�سل اإىل هذه النتائج الإيجابية، وتوؤكد يف ذات 
م�سريا  اإليه،  التو�سل  مت  مبا  اللتزام  اأهمية  على  الوقت 
للحكومة  اململكة  تقوده  الذي  التحالف  دعم  ا�ستمرار  اإىل 
الرامية  املتحدة  الأمم  وا�ستمرار جهود  اليمنية  ال�سرعية 
وفق  اليمنية  لــالأزمــة  �سامل  �سيا�سي  حــل  اإىل  للتو�سل 
املرجعيات الثالث ومبا يتوافق عليه اأبناء ال�سعب اليمني.

بن  في�سل  الأمـــري  ال�سعودي  اخلارجية  ــر  وزي اأكــد  فيما 
النتقايل  واملجل�س  اليمنية  احلكومة  موافقة  اأن  فرحان، 
اإيجابية  اجلنوبي على الآلية املقرتحة من اململكة خطوة 
�ستعزز الثقة بينهما، موؤكدًا يف تغريدة له على "تويرت"، 
من عدن  اأعمالها  للحكومة مبمار�سة  �ست�سمح  املوافقة  اأن 

وتفعيل موؤ�س�سات الدولة خلدمة ال�سعب اليمني.

وفيما رحبت احلكومة اليمنية بالآلية التي قدمتها اململكة، 
حزمة  هــادي،  من�سور  ربــه  عبد  اليمني  الرئي�س  اأ�ــســدر 
الريا�س"،  "اتفاق  تنفيذ  اآلــيــات  �سمن  رئا�سية  قـــرارات 
بتكليف  الر�سمية،  اليمنية  الأنــبــاء  لكالة  وفــقــًا  ق�ست 
الدكتور معني عبدامللك �سعيد بت�سكيل احلكومة اجلديدة، 
الأعمال  ت�سريف  مهام  يف  احلالية  احلكومة  ت�ستمر  واأن 
حتى ت�سكيل احلكومة اجلديدة، وتعيني اأحمد حامد ملل�س 
حمافظًا لعدن، وتعيني املحافظ ال�سابق لعدن اأحمد �سامل 
العميد  وتعيني  ال�سورى،  جمل�س  يف  ع�سوا  علي،  ربيع 
عدن  حمافظة  ل�سرطة  عامًا  مديرًا  احلامدي  حممد  اأحمد 

وترقيته اإىل رتبة لواء.
واأكــــد املــتــحــدث الــر�ــســمــي بــا�ــســم احلــكــومــة راجـــح بــادي 

حر�سهم على التنفيذ الكامل لالتفاق، مثمنًا جهود اململكة 
ودعمهم وم�ساندتهم لتنفيذ التفاق الذي يهدف اإىل تثبيت 
ووحدة  وا�ستقرار  اأمن  على  واحلفاظ  وال�ستقرار  الأمن 
املجل�س  بــاإعــالن  مرحبا  التنمية،  بعجلة  والــدفــع  اليمن 
النتقايل التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها 

واللتزام بتنفيذ اتفاق الريا�س.
واأعرب بادي عن اأمله اأن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية 
للم�سي قدمًا و�سريعًا يف تنفيذ بنود التفاق وفق الفرتات 
من م�سلحة وطنية �سرورية  ذلك  ملا يف  املحددة  الزمنية 

وملحة.
النتقايل  للمجل�س  الر�سمي  املــتــحــدث  اأكـــد  جهته،  مــن 
جلهود  املجل�س  دعـــم  هــيــثــم،  ـــزار  ن املــهــنــد�ــس  اجلــنــوبــي 
منوهًا  الريا�س"،  "اتفاق  تنفيذ  يف  العربي  التحالف 
بعمق ال�سراكة مع التحالف العربي يف مواجهة ميلي�سيات 
حمافظات  تنمية  وكذلك  الإرهابية  واجلماعات  احلوثي 
اجلنوب. وقال هيثم: ا�ستجابًة لتدخل اململكة والإمارات، 
اإجنــاح  على  اجلنوبي  النــتــقــايل  املجل�س  مــن  وحــر�ــســًا 
جهود قيادتي البلدين ال�سقيقني لتنفيذ "اتفاق الريا�س"، 
امل�سرتكة  اجلهود  وتوحيد  وال�ستقرار،  الأمــن  وحتقيق 
ملواجهة ميلي�سيات احلوثي واجلماعات الإرهابية، وكذلك 
تنمية حمافظات اجلنوب، وكوننا قد حققنا الأهداف التي 
الريا�س  اتفاق  لتنفيذ  عليها  الذاتية  الإدارة  اإعــالن  قــام 
واجلنوب  ال�سمال  بني  منا�سفة  جديدة  حكومة  بت�سكيل 
للعا�سمة  اأمــن  ومــديــر  حمافظ  وتعيني  يــومــًا،   30 خــالل 
عدن، ونقل القوات الع�سكرية اىل اجلبهات القتالية لتحل 
عن  التخلي  النتقايل  املجل�س  يعلن  الأمــن،  قوات  حملها 
اإعالن الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق 

الريا�س". "اتفاق 
�ــســراكــتــنــا  وتــعــمــيــق  ــتــمــرار  ا�ــس عــلــى  "نوؤكد  واأ�ـــســـاف 
الأ�سعدة  كــل  على  العربي  التحالف  مــع  ال�سرتاتيجية 
من  ــة،  ــي والأمــن والقــتــ�ــســاديــة  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
الإيرانية  التدخالت  حماربة  يف  امل�سرتكة  اأهدافنا  خالل 
ومكافحة  الإرهــابــيــة،  اجلماعات  وحمــاربــة  املنطقة،  يف 
الأن�سطة املتطرفة، وكذلك تاأمني خطوط املالحة البحرية 
وخليج عدن وم�سيق باب املندب، ومنع التهريب وت�سدير 

الفو�سى عر املكونات والأ�سخا�س".
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البالد - خا�س
واملهني  احل�ساري،  الإن�ساين  التعامل  بطريقة  لفتا  ح�سورا  اململكة  �سجلت 
وقبل  كورونا  جائحة  خالل  الإن�سان  حقوق  وحفظ  بحماية  يتعلق  فيما  ال�سادق 
�سعارات  برفع  ولي�س  بالعمل  بيانًا  عدة  دول  على  متفوقة  احلــج،  مو�سم  حلول 
تتمكن من  الوباء، ومل  اأنهكها  التي  الدول  الواقع كبع�س  اأر�س  غري مطبقة على 
على  اأخرى  دول  �سوؤون  يف  التدخل  اإىل  من�سرفة  كافية،  باحرتافية  له  الت�سدي 
ح�ساب �سحة �سعبها. ويف خ�سم ا�ستغالل بع�س الدول جلائحة كورونا �سيا�سيًا 
ورفع �سعارات معادية جتاه دول اأخرى، اتخذت اململكة اإجراءات �سارمة م�ستمرة 
ب�سحة  الأول  املقام  يف  واهتمت  امل�ستجد،  الفريو�س  انت�سار  لوقف  الآن  حتى 
الإن�سان وتوفري ما يعني النا�س على مواجهة الوباء، من ناحية �سحية اقت�سادية، 
امل�سابني  بعالج  الكرمي  اأمره   - الله  حفظه   - ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر  اإذ 
امل�ست�سفيات  يف  الإقامة  نظام  خمالفي  ذلك  يف  مبا  جن�سياتهم  عن  النظر  بغ�س 
اململكة دوًل عديدة  العامة واخلا�سة، كما دعمت  الطبية  وامل�ستو�سفات واملراكز 
ووقفت مبروءة كما تقف دائما مع �سعوب العامل وفقا لعالقات ال�سداقة واملنافع 
مركز  يقدم  فيما  الــدول،  من  وغريها  والعراق  اليمن  ال�سني  بينها  من  امل�سرتكة، 
امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية الكثري من امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية 

والإمنائية لأكرث من 53 دولة حول العامل.

نصائح البقاء في المملكة 
�سفراء  اأكـــد  اإذ  الــعــامل،  ا�ستح�سان  نــالــت  بــروتــكــولت  اإجــــراءات  اململكة  وطبقت 
احلكومة  قبل  من  والرعاية  بالهتمام  املدعومة  الأو�ساع  اأن  غربيون،  وم�سوؤولون 
ال�سعودية اأثناء اجلائحة اأف�سل بكثري من اأو�ساع دول تعترب متقدمة، ن�سحت رعاياها 
بالبقاء يف اململكة وعدم مغادرتها خالل انت�سار الوباء باعتبار اأن طريقة تعاملها مع 
اجلائحة كان عرب بروتكول مثايل، يف وقت تويل احلكومة ال�سعودية بتوجيهات من 
خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل العهد، اهتماما مقدرًا بال�سعوديني العالقني يف 
اخلارج يف اأوج الأزمة، اإذ وفرت لهم ال�سكن الفاخر الذي يليق بهم، حيث ا�ستفاد من 
اجلوية  اجل�سور  وتوا�سلت  عام  ب�سكل  وال�سواح  واملبتعثات  املبتعثون  امليزة  هذه 
ل�سمان عودتهم اإىل اململكة �ساملني، ومت ت�سكينهم يف اأفخم الفنادق يف الداخل خالل 

فرتة احلجر لالطمئنان على �سحتهم و�سحة عوائلهم.

حقوق اإلنسان بالمفهوم الصحيح 
قدمت ال�سعودية منوذجًا فريدًا يف التعامل مع اجلائحة، بدون �سعارات جوفاء، 
كل  ومنحت  وجــه،  اأكمل  على  ال�سحيح  مبفهومها  الإن�سان  حقوق  ج�سدت  اإمنــا 

19"، دون متييز بني مقيم  "كوفيد  العالج املجاين من  اأر�سها حق  املقيمني على 
انتهاج  للمملكة  كان ميكن  الإن�سانية، يف وقت  قمة  يعني  ما  ومواطن، وخمالف، 
ميوت  من  وميوت  يعي�س  من  ليعي�س  البالء  نزول  القطيع" منذ  "مناعة  اأ�سلوب 
التي ف�سلت القت�ساد  البلدان  لتحقيق املك�سب القت�سادي، كما يحدث يف بع�س 
على ال�سحة، فكانت النتائج كارثية، بينما هناك دول اأخرى م�ست على ذات النهج 

الذي تتبعه اململكة مهتمة ب�سحة املقيمني على اأر�سها دون متييز.
وحال ا�ستعر�سنا حالت الإ�سابة والتعايف والوفيات حتى الآن، ومقارنتها بدول 
بال�سعودية،  ال�سحية  الربوتكولت  بــاأن  لل�سك  جمــاًل  يــدع  ل  مبا  يثبت  متقدمة 
اأ�سيب  الــتــي  فاململكة  اجلــائــحــة،  مكافحة  يف  النظري  منقطع  جنــاح  اإىل  قـــادت 
عالج  يف  عربها  جنحت  مهنية  بطريقة  تعاملت  �سخ�س،  األــف   272.590 فيها 
228.569 حالة مبا ن�سبته 83.9 % من اإجمايل حالت الإ�سابات ما يوؤكد مدى 
التميز يف حما�سرة الوباء، خا�سة واأن اململكة مل ت�سجل غري 2.816 حالة وفاة 
مبا ن�سبته 1.033 %، وهو رقم �سئيل للغاية مقارنة باأرقام الوفيات يف عدد من 

الدول املتقدمة، وذلك بف�سل ال�سيطرة املحكمة على الوباء عرب الربتكول العالجي 
املطالبات  تزال  ل  بينما  الإن�سان،  �سحة  على  حفاظًا  اململكة  مب�ست�سفيات  املثايل 

بالوقاية والحرتازات قائمة، مع توخي احلذر وعدم ال�ستهتار.

البنية التحتية الرقمية
�ساعدت البنية التحتية الرقمية املتميزة يف �سري الأعمال باململكة بوترية جيدة يف 
اأ�سبوعيا افرتا�سيًا  الوزراء ظل يجتمع  الآن، فمجل�س  انت�سار اجلائحة واإىل  عز 
ومل تخل جميع جل�ساته من التاأكيد والطمئنان على �سحة الإن�سان، التي حتر�س 
عليها القيادة، كما اأن الدرا�سة م�ست ب�سكل جيد عن بعد، وكذلك اأعمال ال�سركات 
اململكة  ترتاأ�سها  التي  الكبار  الع�سرين  جمموعة  وعقدت  املختلفة،  واملوؤ�س�سات 
الفرتا�سية،  الربامج  عرب  عالية  بكفاءة  تاريخه  حتى  التخ�س�سية  اجتماعاتها 
اإجراءات  وخففت  املميزة.  الرقمية  البنية  بف�سل  تي�سرت  التي  الأعمال  من  وغري 
الرغم  فعلى  اجلميع،  على  اجلائحة  اآثــار  القت�ساد،  ل�ستدامة  احلكومية  الدعم 

الدعم احلكومي  برامج  تتواىل  لأدنى م�ستوياتها،  البرتول  اأ�سعار  انخفا�س  من 
املبا�سر، اإذ حتملت الدولة 60 % من رواتب موظفي القطاع اخلا�س للمواطنني، 
اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  دعمت  بينما  بوظائفهم،  امل�سا�س  من  حمــذرة 
املت�سررة مببلغ 214 مليار عبارة عن مبادرات حكومية لدعم القطاع اخلا�س، ما 
يدل على عالقة فريدة بني الدولة واملواطن الذي يعتز ويفتخر مبجهود احلكومة 
الإجــراءات الحرتازية  ي�ساند  للحفاظ على �سحته وم�ساحله، ما جعل اجلميع 

التي اتخذت باعتبارها ت�سب يف م�سلحة اجلميع.

حج استثنائي احترازي 
وياأتي حج هذا العام بالطبع خمتلفًا عن ما �سبقه من موا�سم، فاملقا�سد ال�سرعية 
اأحيا  فكاأمنا  اأحياها  "ومن  لقوله تعاىل:  امتثال  الإن�سان  ت�ستوجب حماية حياة 
"ل �سرر  ال�سالة والت�سليم:  اأف�سل  الكرمي عليه  الر�سول  النا�س جميعًا"، وقول 
ول �سرار"، وقوله: "ل يورد ممر�س على م�سح"، لذلك جاء قرار حمدودية عدد 
احلجاج حلماية اجلميع من الوباء، واإبعادهم من التهلكة وفق املنهج الإ�سالمي، 
الذي ل يقبل انت�سار الوباء اخلطري القاتل �سريع النت�سار يف اأو�ساط احلجاج، 
 % بـ70  باأعداد حمدودة، مت حتديدها  ال�سعرية  اإقامة  اململكة على  ذلك حتر�س 
لل�سعوديني وفق �سوابط �سارمة، لأن   % املقيمني و30  جلميع اجلن�سيات من 
املر�س احلايل لي�س كغريه من واقع عدم توفر لقاح له والأخــرى ميكن عالجها 

وتداركها.

شرف خدمة ضيوف الرحمن 
وتبذل اململكة ق�سارى جهدها وت�ستنفر طاقاتها واإمكاناتها الب�سرية واملادية كل 
والعاجزين  املر�سى  قوافل  تفويج  الأمر  بلغ  الرحمن حتى  عام خلدمة �سيوف 
ور�سا  اخلدمة  �سرف  �سوى  ذلك  من  تبتغي  ول  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي 
اإن�سانية عديدة، من بينها حمل رجال  الله والمتثال ملبادئ الدين، عرب ق�س�س 
ثم  الله،  لف�سل  ابتغاء  �سعائرهم  اأداء  ليمكنوهم من  امل�سنني  اكتافهم  الأمن على 
امتثال لتوجيهات قادة اململكة، ونزع اأحذيتهم ليلب�سونها احلجاج لوقايتهم من 
املياه  برذاذ  الأجــواء  بتلطيف  وال�سغار  للكبار  م�ساعدتهم  عن  ف�ساًل  الرم�ساء، 
جترى  و�سحيًا  اجلليلة.  الإن�سانية  الأعمال  من  وغريها  للتائهني،  والر�ــســاد 
بينها  من  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  الرحمن  �سيوف  من  للمر�سى  كــربى  عمليات 
مزمنة  باأمرا�س  وامل�سابني  امل�سنني،  خ�سو�سًا  حياتهم  لإنــقــاذ  قلب  عمليات 
كال�سكر والقلب وال�سغط وغريه، ما يعك�س الهتمام املتعاظم من اململكة ب�سحة 

احلجاج على مدى الدهور والأزمان.

مملكة اإلنسانية تنظم حجًا استثنائيًا
احترازات وقائية.. برتكوالت صحية.. واهتمام مثالي بضيوف الرحمن



زمان
9 اخلمي�س 9 ذو احلجة 1441هـ املوافق 30 يوليو 2020م ال�سنة 90 العدد 23072

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 3/1/ 1384هـ املوافق 10/ 7/ 1964م



إعالنات محاكم التنفيذ  اخلمي�س 9 ذو احلجة 1441هـ املوافق 30 يوليو 2020م ال�سنة 90 العدد 1023072
fardia@albiladdaily.com   
      ad@albiladdaily.com 
)فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١  ــــ    ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل

اعالناتكم على
 مدار ال�ساعة  



حاوره - حممد اجلليحي
�سخرة دفاع الأخ�سر ال�سعودي. ولد يف 1973 يف 

مدينة جدة. 
اإىل نادي  بداأ م�سريته مع النادي الأهلي، ثم انتقل 
الهالل وحقق معه عدة اإجنازات وبطولت، ثم اإىل 
ال�سعودي،  منتخبنا  األ��وان  عن  داف��ع  �سمك.  ن��ادي 
ال��ع��امل متتالية  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  و���س��ارك يف ث��الث 

)1994 و1998 و2002(.
موعدنا اليوم مع الالعب ال�سابق عبد الله �سليمان، 
امللقب بالرادار، وهو اأحد اأبرز املدافعني يف تاريخ 

الكرة ال�سعودية، وكذلك يف .
•• اأين عبدالله �سليمان من امل�سهد الريا�سي؟

-  قريب من امل�سهد، لكن ل اأحبذ الظهور الإعالمي.
•• كيف ترى عودة الدوري وا�ستعدادات الأندية 

ل�ستئناف املناف�سات؟
اأعتقد اأن عودة الدوري فكرة جيدة جًدا؛ خا�سة   -
اململكة،  يف  ريا�سة  �سلطة  اأعلى  قبل  من  كانت  اأنها 
الريا�سة  م�سلحة  فيه  مب��ا  ج���دا،  حري�سة  وه��ي 
والأندية واملواطن؛ رغم ظروف اجلائحة الراهنة. 

اأما بالن�سبة لال�ستعدادت فاأظن اأن كل الأندية تعمل 
املباريات،  اأح�سن حال مع عودة  لتكون يف  جاهدة 

بالرغم  من فارق التح�سريات بني ناد واآخر.
•• ما راأيك يف �سفقات وا�ستقطابات املحرتفني ؟

- ل ميكن احلكم عليها م�سبقا، ولكن من ناحية اأخرى 
كانت  �سواء  ممتازين؛  لالعبني  ا�ستقطابات  هناك 
خارجية اأو داخلية، ولكن كما ذكرت، ل ميكن احلكم 
على جناحها من عدمه الآن؛ لأنها بعلم الغيب حاليا.

•• كيف ترى و�سع الفريق الأهالوي؛ خا�سة بعد 
انتقال عبدالفتاح ع�سريي للن�سر؟

بوجود  الله،  ب��اإذن  ممتاز،  الأهلي  النادي  و�سع   -
الكيان،  خلف  دوم��ا  يقفون  الذين  ال��ن��ادي  رج��الت 

وقت مايحتاجهم، فهم دوما موجودون.
اأما بالن�سبة لنتقال الكابنت عبدالفتاح، فاأول الالعب 

رغب يف النتقال واأمتنى له التوفيق .
اأما ثانيا والأهم فالنادي الأهلي منبع للنجوم، ولن 
منه،  اأف�سل  انتقل جنوم  فقد  الالعب  بانتقال  يتاأثر 
طريق  يف  و�سار  الفريق،  يتاأثر  ومل  تاأثريا،  واأك��ر 
حتقيق البطولت، فال يوجد لعب اأكرب من النادي 

الأهلي، ل �سابقا ول حا�سرا ول م�ستقبال.
البطولة  ع��ل��ى  ال��ه��الل  راأي����ت ح�����س��ول  ك��ي��ف   ••

الآ�سيوية ال�سابعة؟
- اأبارك لهم حتقيق البطولة والتى ا�ستع�ست عليهم 

ل�سنوات ولكن من �سار على الدرب و�سل .
•• متى نرى اأندية �سعودية اأخرى حتقق اأبطال 

اآ�سيا غري الهالل والحتاد؟
- ب���اإذن ال��ل��ه ق��ري��ب ج���دا، واأع��ت��ق��د يف 

اإح������دي ال��ن�����س��خ��ت��ني ال��ت��ال��ي��ت��ني 
�سيحدث ذلك.

م��ن  ي���ع���ج���ب���ك  م������ن   ••
املحرتفني الأجانب؟

موا�سم،  ع��دة  لهم  م��ن  منها  كثرية  اأ�سماء  هناك   -
اأن لعب  ومنهم اجلديد على الدوري، ولكن براأيي 

نادي الوحدة اأن�سيلمو هو الأبرز.
الأم��ري  ك��اأ���س  دوري  بطولة  لنيل  تر�سح  م��ن   ••

حممد بن �سلمان ؟
الهالل  اللقب بني  اأن  اأعتقد  لكن  الرت�سيح �سعب،   -
بينهما  النقطي  لثبات  عطائهما، والفارق  والن�سر، 

وبني ناديي الأهلي والوحدة .
يف  به  ُمرحب  غري  �سليمان  عبدالله  فعاًل  هل   ••

النادي الأهلي؟
- ل اأعتقد اأن هذا القول �سحيح.

•• م���ررت ب��ع��دة جت���ارب اح��رتاف��ي��ة يف اأن��دي��ة 
خمتلفة. اأيها وجدت نف�سك فيها اأكر؟

- ب�سراحة جتربتي يف الأهلي كانت الأف�سل يل من 
الهالل  يف  جتربتي  اأما  والعطاء.  ال�ستقرار  ناحية 
الداخلية  البطولت  ناحية  من  الأف�سل  فكانت 

واخلارجية.
لُقدامى  ترى اجلمعيات اخلريية  كيف   ••

الالعبني وهل ا�ستفدت منها ؟
- وجود اجلمعيات فكرة ممتازة، خا�سة يف 
لهم  واأمتنى  بها،  تقوم  اأن  املفرت�س  الأدوار 

التوفيق.
اأما بالن�سبه يل، مل اأ�ستفد منها 

حتى اللحظة .
ن��رى عبدالله  ل  مل��اذا   ••
الأهلي  يخدم  �سليمان 

كاإداري اأو مدرب ؟
امل���وج���ودون  اأول   -
فيهم اخلري والربكة.  
للتدريب  بالن�سبة 
���س��ع��ب؛ لأن���ن���ي مل 
دورات   يف  اأ���س��ارك 
ل����ل����ح���������س����ول ع���ل���ى 
اأم��ا  ت��دري��ب.  رخ�سة 

كاإداري فاأرجو ذلك.
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• أنسيلمو أبرز األجانب
•  أعتز بتجربتي مع 

األهلي والهالل

الرادار المونديالي عبداهلل سليمان لـ »         « :

 لم أستفد من جمعية قدامى الرياضيين.. ورحيل عسيري غير مؤثر

يشهد مشاركة 115 محترفا من 40 جنسية

دوري كأس األمير محمد بن سلمان.. طابع خاص لموسم استثنائي
الريا�ض – البالد

ال�سعودية خياًل  الكرة  اأكر م�سجعي  يكن  مل 
-2019 ال��ك��روي  امل��و���س��م  يحمل  اأن  يتوقع 
2020 هذا الكم من الأحداث والتقلبات، التي 
يف  عالقًا  �سيبقى  ف��ري��دًا،  مو�سمًا  منه  جعلت 

الأذهان لأ�سباب خمتلفة.
فاملو�سم الذي بداأ بطموحاٍت عالية ودعٍم غري 
م�سبوق من حكومتنا الر�سيدة، �سهد مناف�سًة 
الن�سر بطل  ب��ني  امل��ل��ع��ب  اأر�����س  ع��ل��ى  ق��وي��ة 
الن�سخة ال�سابقة، وو�سيفه الهالل بطل اآ�سيا، 

الذي ي�سعى ل�ستعادة اللقب.
ول��ك��ن ويف خ�����س��م ت��ل��ك امل��ن��اف�����س��ة ت��وق��ف��ت 
امل�سابقة يف منت�سف �سهر مار�س وملدة اأربعة 
اأج��رب  ال���ذي  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  اأ�سهر 
العامل  حول  الريا�سية  والأح��داث  امل�سابقات 

على التوقف.
للمحرتفني  ال�سعودي  ال��دوري  يعود  وبينما 
اإىل الواجهة مع ا�ستئناف مبارياته الأ�سبوع 
املقبل، �سرن�سد اأبرز اأحداث املو�سم حتى الآن 
ولن�ستذكر  احل��دث،  قلب  يف  اجلمهور  لن�سع 
ال��ت��ي م��ر عليها هذا  ال��ن��ق��اط وامل��راح��ل  اأه���م 

املو�سم من جديد.
ا�سرتاتيجية دعم الأندية وحوافز ا�ستثنائية

�سهد �سهر يوليو اإعالن وزير الريا�سة، الأمري 
حظي  حفل  يف  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز 
مبتابعة كبرية، عن ا�سرتاتيجية دعم الأندية 
 1.6 مبلغ  ال��دول��ة  خ�س�ست  مبوجبها  التي 
الأندية  حتفيز  جهود  اإط��ار  يف  ري��ال،  مليار 
يف  وامل�ساهمة  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  على 
خلق  اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  الريا�سات  ن�سر 
الأندية  لتكون  واإداري���ة  مالية  حوكمة  نظام 
زيادة  وبالتايل  امل�ستثمرين  جذب  على  قادرًة 
مداخيلها املالية وتعزيز ال�ستثمار يف القطاع 

الريا�سي.
 �سراع ثنائي على القمة

ال���دوري  ل��ق��ب  ح�سم  يف  الن�سر  ن���ادي  جن��ح 
بفارق  ال�سابق  املو�سم  للمحرتفني  ال�سعودي 
ال��ه��الل،  التقليدي  غ��رمي��ه  ع��ن  واح���دة  نقطة 
فيها  تبادل  املو�سم  طوال  �سر�سة  مناف�سة  بعد 
الن�سر  يتمكن  اأن  قبل  الرتتيب  قمة  الفريقان 
التتويج  اإىل  وال��ع��ودة  بال�سباق  ال��ف��وز  م��ن 
باللقب بعد غياب اأربع �سنوات؛ لذا كان الدافع 
ما  وهو  القمة،  اإىل  للعودة  اآ�سيا  لبطل  كبريًا 
حدث بالفعل، اإذ يت�سدر الهالل جدول الرتتيب 

حاليًا بفارق �ست نقاط عن حامل اللقب.

اأن  اإل  قليل،  غري  اأن��ه  الفارق  يبدو  قد  وبينما 
ثمان  تتبقى  حيث  امللعب  يف  ي��زال  ل  اللقب 
ذلك،  اإىل  اإ�سافة  النهاية،  على  كاملة  ج��ولٍت 
يجمع  الذي  الديربي  بلقاء  ال��دوري  ي�ستاأنف 
الغرميني، وهو ما يعطي قيمًة اأكرب للمباراة؛ 
تاأثرٍي مبا�سر على  حيث �ستكون نتيجتها ذات 

ح�سم اللقب.
�سفقات مدوية واهتمام اإقليمي ودويل

اأحد  للمحرتفني  ال�سعودي  ال��دوري  اأ�سبح 
العاملية  ال��ك��رة  لنجوم  اجل��اذب��ة  البطولت 
ب��ف�����س��ل ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����س��دي��دة وال�����س��غ��ف 
امل�سابقة،  بهما  تتمتع  اللذين  اجلماهريي 
انتداب  املا�سية �ساهم  القليلة  الأعوام  ويف 
بافيتيمبي  الفرن�سي  مثل  ك��ب��رية  اأ���س��م��اء 
جيوفينكو،  �سيبا�ستيان  الإيطايل  جوميز، 
والنيجريي  ام��راب��ط،  ال��دي��ن  ن��ور  املغربي 
اأحمد مو�سى يف رفع اأ�سهم البطولة وزيادة 

�سعبيتها.
-2019 مو�سم  يف  التوجه  ه��ذا  وا�ستمر 
ال�سعودية  الأندية  تعاقد  �سهد  الذي   2020

مع لعبني دوليني مثل الأملاين ماركو مارين، 
والكامريوين  ب��وين،  ويلفريد  الإي��ف��واري 
اأرن������ود دج�����وم. وجت�����اوز ع����دد ال��الع��ب��ني 
الأج���ان���ب ال���ذي���ن ت���واج���دوا يف ان��ط��الق��ة 
اأكر  ميثلون  لعبًا،   115 احلالية  الن�سخة 
من 40 جن�سية، من بينهم لعبون �سبق لهم 
امل�ساركة يف اأكرب املحافل العاملية مثل كاأ�س 
العامل وبطولة الأمم الأوروبية، اإ�سافة اإىل 

كاأ�س الأمم الأفريقية وبطولة كوبا اأمريكا.

 ثالثي ي�سارك للمرة الأوىل 
تاريخًا  والعدالة  و�سمك  اأبها  اأندية  �سنعت 
اإىل  الأوىل  الدرجة  لها ب�سعودها من دوري 
مو�سم  يف  للمحرتفني  ال�سعودي  ال���دوري 
يف  منها  ك��ل  ���س��ارك  ح��ي��ث   ،2020-2019
تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  املحرتفني  دوري 

لت�سيف للبطولة طابعًا خا�سًا.
دوري املليون م�سجع

ك�سر مو�سم 2019-2020 الرقم القيا�سي يف 

عدد اجلماهري احلا�سرة للمباريات يف ن�سف 
املو�سم الأول، وذلك ببلوغ املتفرجني اأكر من 
 120 اأول  ح�سروا  وم�سجعة  م�سجع  مليون 
ملعبًا   12 م��درج��ات  يف  البطولة  من  م��ب��اراة 
امل�ساركني  ناديًا   16 ال���  مباريات  ا�ست�سافت 
يف  اجلمهور  ع��دد  زاد  وبينما  ال���دوري.  يف 
اأي�سًا  �ساهد  ج��ول��ة،  بعد  ج��ول��ًة  امل��درج��ات 
امل��الي��ني دي��رب��ي ال��ري��ا���س ودي��رب��ي ج��دة من 
اأطلقتها  ال��ت��ي   GSA.Live من�سة  خ��الل 

وزارة الريا�سة يف بداية املو�سم.
توقف الدوري وتفاعل جماهريي متوا�سل

قد تكون جائحة كورونا قد ت�سببت يف توقف 
ولكن  اأ�سهر  اأربعة  من  لأكر  ال��دوري  بطولة 
مع  وتفاعلهم  واهتمامهم  اجلماهري  حما�س 
الفرق  فجمهور  للحظة.  يتوقف  مل  البطولة 
امل��ت��ن��اف�����س��ة ا���س��ت��م��ر يف ال��ت��ع��ب��ري م���ن خ��الل 
ولعبيه  بفريقه  �سغفه  عن  التوا�سل  �سبكات 
لرابطة  وك��ان  امل��ب��اري��ات،  ل��ع��ودة  والت�سوق 
اأ�سا�سي  دور  للمحرتفني  ال�سعودي  ال��دوري 
من�ساتها  على  املن�سورات  خالل  من  ذلك  يف 

ر�سائل  �سملت  التي  التوا�سل،  �سبكات  يف 
واأخ���رى  وال�����س��الم��ة،  ال�سحة  ع��ن  ت��وع��وي��ة 
امل�����س��اب��ق��ات  م��ن  ع����ددا  ت�سمنت  ت�سويقية 
اإىل  ال���دوري،  ع��ن  والإح�����س��اءات  والأ�سئلة 
جانب مقاطع مرئية لأهداف ولقطات مميزة، 
يف  تدربهم  كيفية  عن  لالعبني  وت�سريحات 

املنزل وا�ستياقهم للمباريات واجلمهور.
العودة للتدريبات وا�ستئناف الدوري

مع توا�سل جهود املوؤ�س�سات العامة يف عودة 
الريا�سة  وزارة  اأعلنت  لطبيعتها،  احل��ي��اة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع راب��ط��ة ال�����دوري ال�����س��ع��ودي 
القدم  لكرة  ال�سعودي  والحت��اد  للمحرتفني 
عن عودة التدريبات اجلماعية يف 21 يونيو 
مع ا�ستئناف مباريات الدوري يف 4 اأغ�سط�س 
كما  �سبتمرب.   9 يف  البطولة  تختتم  اأن  على 
املو�سم  ان��ط��الق  م��وع��د  ع��ن  ال��راب��ط��ة  اأعلنت 
اجلديد 2020-2021 ليكون يوم 16 اأكتوبر 

املقبل.
وي��ع��ود امل��و���س��م احل���ايل ل��ل��ح��ي��اة م��ن جديد 
ديربي  ت�سهد  وال��ت��ي   23 اجل��ول��ة  مبباريات 

العا�سمة بني الن�سر والهالل.

دي سوزا يشارك للمرة  
األولى في تدريبات األهلي

وصول "31" حكمًا أجنبيًا 
إلدارة مباريات الدوري

جدة- البالد
دي  جوزيف  الربازيلي  �سارك 
����س���وزا لع����ب و���س��ط الأه��ل��ي 
الفريق،  ت��دري��ب��ات  يف  اأم�����س، 
اإىل  عودته  بعد  الأوىل،  للمرة 
ج����دة ق���ادم���ا م���ن ب�����الده. وق��د 
فريو�س  من  �سوزا  دي  تعافى 
ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د، وع���رب 
ل��ل��ع��ودة،  ال��ك��ب��ري  حما�سه  ع��ن 
ل�ستكمال  بقوة  وال���س��ت��ع��داد 
الريا�سي.  املو�سم  مناف�سات 
وي�ستعد الأهلي ملالقاة احلزم الثالثاء املقبل على ملعب مدينة امللك عبد 
الله الريا�سية بجدة، يف اأول مبارياته بعد ا�ستئناف الدوري ال�سعودي 
للمحرتفني. وا�ستهل الالعبون التدريبات بتمارين لياقية مكثفة، ثم ق�سم 
واأج��رى  جمموعتني،  اإىل  الفريق  عنا�سر  ميلويفيت�س  ف��الدان  امل��درب 

مناورة فنية بينهما على منت�سف ملعب التدريبات.
هيثم  لل�سباب:  ال�سعودي  الأخ�����س��ر  �سدا�سي  م�ساركة  امل���ران،  و�سهد 
ع�سريي، ح�سن العلي، اأحمد ب�سا�س، زياد اجلهني، اأحمد النخلي، عبد 

الرحمن ال�سانبي، بناء على رغبة املدرب ال�سربي.

الريا�ض - فايز الأ�سمري
اأجنبًيا  حكًما   31 بالريا�س  اأم�س  ال��دويل  خالد  امللك  مطار  اإىل  و�سل 
�سلمان  ب��ن  الأم���ري حممد  ك��اأ���س  دوري  م��ب��اري��ات  ل��ق��ي��ادة  ا���س��ت��ع��داًدا 
ا�ستكمال  ق��رار  بعد  التنفيذية  العمل  خلطة  وفًقا  وذل��ك  للمحرتفني، 
املو�سم الكروي احلايل. وثّمن الحتاد ال�سعودي لكرة القدم الهتمام 
وزارة  قبل  م��ن  ال��ك��روي  الن�ساط  ع��ودة  خطة  واك��ب��ا  اللذين  وال��دع��م 
الفي�سل،  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  �سمو  راأ�سها  وعلى  الريا�سة، 
واملدربني  الالعبني  كافة  ع��ودة  ت�سهيل  يف  الهتمام  هذا  اأ�سهم  حيث 
باأف�سل  امل�سابقات  ا�ستئناف  ل�سمان  الأج��ان��ب  احلكام  وا�ستقطاب 
�سورة ممكنة.  ومن املقرر اأن يدير احلكام الأجانب عدًدا من مباريات 
للمحرتفني،  �سلمان  بن  الأمري حممد  كاأ�س  املقبلة من دوري  اجلولت 
وفقا للطلبات التي تلقتها جلنة احلكام من الأندية الراغبة يف اأن يدير 

مبارياتها حكام اأجانب ح�سب الآلية املتبعة واملُعلنة م�سبًقا.
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أملج تحت إيقاع المطر 
 مكة املكرمة ـ  اأحمد الأحمدي 

اأزالت الإدارة العامة ل�سوؤون البلديات، ممثلًة 
ببلدية ال�سوقية الفرعية التابعة لأمانة العا�سمة 
للنظافة  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  املقد�سة،  
واإدارة وحدات الذبح واجلهات الأمنية، حظائر 
مبكة  الليث  مكة  طريق  امــتــداد  على  ع�سوائية 

املكرمة.
الفرعية  الــ�ــســوقــيــة  بــلــديــة  رئــيــ�ــس  واأو�ـــســـح 

الرقابية  الــفــرق  اأَنّ  احلــربــي،  اأكـــرم   املهند�س 
متكنت من اإزالة 91 حظرية ع�سوائية خمالفة، 
املــا�ــســيــة، وجــرى  مــن  مــ�ــســادرة جمموعة  ومت 
ـــة  اإزال ومت  ــح،  ــذب ال وحــــدات  لإدارة  ت�سليمها 

احلظائر ُكليًا مب�ساركة اجلهات املعنية.
واأ�سار "احلربي" اإىل اأَنّ احلملة تاأتي �سمن 
الإ�ــســحــاح  على  املحافظة  يف  الأمــانــة  جــهــود 
وحت�سني  الب�سرية  الت�سوهات  واإزالــة  البيئي 
اأَنّ  مــوؤكــدًا  احلــ�ــســاري،  امل�سهد 
تطبيق  يف  تتهاون  لــن  البلدية 
الأنظمة واللوائح على املعتدين، 
داعــــيــــًا املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني 
لالإبالغ عن اأي تعٍد ُير�سد يف اأي 
موقع، وذلك عرب مركز العمليات 
الأمــانــة  ــنــوات  املــوحــد 940 وق

الر�سمية.

91 حظيرة عشوائية  تطالها العقوبات

الريا�ض ـ البالد 
العودة  خطة  حــول   احلــروف  على  النقاط  التعليم  وزارة  و�سعت   
توجيهية  جلنة  الـــوزارة  �سكلت  ذلــك  ،واإزاء  املقبل  العام  للمدار�س 
عن  كا�سفة  املقبل،  للعام  للمدار�س  العودة  خطة  تنفيذ  على  لالإ�سراف 
ثالث خطط واإجراءات للعودة، مع �سرورة تخفيف كثافة الطالب يف 

املدار�س واجلامعات.

تت�سمن  املدار�س،  اإىل  للعودة  واإجــراءات  وك�سفت عن ثالثة خطط 
تخفيف الكثافة الطالبية 50% باملدار�س واجلامعات، وعودة الدرا�سة 
اإىل ما كانت عليه مع احرتازات، والتباين بني املناطق حيث يختلف 
الو�سع من منطقة لأخرى، لفتة اإىل اأن 3 وزراء ورئي�س هيئة التقومي 
ناق�سوا بدء العام الدرا�سي، و�سيتم الرفع بتو�سياتهم بعودة الدرا�سة 

خالل اأ�سبوعني.

 اإلطاحة بعصابة السلب تحت 
تهديد السالح 

 محكوما يستفيدون 
من »فرجت«

الريا�ض ـ البالد 
 او�سح  م�ساعد املتحدث الإعالمي ل�سرطة منطقة الريا�س الرائد خالد 
الكريدي�س، اأنه اإ�سارة اإىل مقطع الفيديو املتداول لأ�سخا�س ترجلوا من 
بحوزتهما  ما  و�سلبوا   ، نارية  دراجــة  على  وافَدين  وا�ستوقفوا  مركبة، 
ب�سعبة  املخت�سة  اجلــهــة  متكنت  فــقــد  الــ�ــســالح،  تــهــديــد  وحتـــت  بــالــقــوة 
التحريات والبحث اجلنائي من حتديد موقع احلادثة يف اأحد اأحياء �سمال 
الريا�س، وهوية اجلناة والقب�س عليهم، وهم  اأربعة مواطنني ومقيم من 
اجلن�سية الفل�سطينية، جميعهم يف العقد الثاين من العمر، و�سبط املركبة 
امل�ستخدمة يف اجلرمية و �سالح ناري من نوع ر�سا�س ، وثبت تورطهم 
وجرى  الإجرامي،  وال�سلوك  النمط  بذات  مماثلة  �سوابق   )7( بارتكاب 

اإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم اإىل النيابة العامة.

الريا�ض ـ البالد 
من  املحكومني  اأ�سر  وجــوه  على  الفرحة  ر�سم  فرجت  خدمة  وا�سلت 
انطالق  منذ  وذلــك  جنائية  غــري  مالية  ق�سايا  يف  واملقيمني  املــواطــنــني 
الإ�سدار الثاين من اخلدمة يف 14 رم�سان 1441هـ ، حيث بلغ اإجمايل 
ما مت �سداده حتى الآن من مديونيات ) 187،017،430( رياًل ا�ستفاد منها 
1356 حمكومًا. واأو�سح املتحدث الإعالمي للمديرية العامة لل�سجون اأن 
اخلدمة حققت جملة من الأهداف الجتماعية ، وظهر ذلك جليًا يف حجم 
التربعات املالية للمحكومني والتي �ساهمت يف الوفاء بالتزاماتهم املالية 
لدائنيهم وبالتايل اإطالق �سراحهم ، مما اأكد للجميع روح العطاء وال�سخاء 
املتاأ�سلة يف املجتمع ال�سعودي واأبنائه. كما اأكد اأن اخلدمة م�ستمرة طوال 
العام ويف اأي وقت ي�ستطيع املتربع الدخول على من�سة وزارة الداخلية 
لها  يوجد  ل  اخلدمة  اأن  اإىل  م�سريًا   ، التربع  اإجراءات  "اأب�سر" واإكمال 
تطبيق يف املتاجر الإلكرتونية وتهدف خدمة فرجت اإىل مراعاة عدد من 
اآمنة  وو�سيلة  ال�ستفادة  يف  والأحقية  واملوثوقية  الأمــان  مثل  املعايري 

وم�ستمرة تراعي اخل�سو�سية للمتربع وامل�ستفيد.

فالح ال�صغري 

الحج وإحباط الحاقدين  
يذهب  مل  للوطن  الت�ساعدي  املــ�ــســار 
�ـــســـدى، ا�ــســتــثــمــر يف تــطــور تــنــمــوي 
وتنخف�س  ترتفع  اأزمــات  رغــم  وا�سح 
غري  كــورونــا  ازمـــة  منها  ب�سعوبتها 
الــعــامل  يف  انــتــ�ــســرت  حــيــث  امل�سبوقة 
ايقافها  يف  متقدمة  دول  تنجح  ومل 
ــدول  الأكــر انها تعد من  ال بل ان تلك 
والأرقــام  اإ�سابة ووفيات  الــدول  اأكــر 
تــوؤكــد ذلـــك، ارتــفــعــت اأ�ــســوات تعاين 
مــن فــقــدان تـــوازن حــول قــدرة اململكة 
ان بع�سهم  بل  فري�سة احلج  اإقامة  يف 
ــهــا عـــاديـــة ول  ــان و�ـــســـف اجلــائــحــة ب
التي  الأخــرى  الفريو�سات  عن  تختلف 
وهو  احلــج  اداء  على  م�سبقا  توؤثر  مل 
لكنه  والوبائيات  الطب  عن  جدا  بعيد 
فهو  �ــســيء  كــل  معرفة  يــدعــي  مــن  مثل 
وعامل  مهند�س  الوقت  نف�س  يف  طبيب 
وحركة  طق�س  وحملل  و�سيديل  ديــن 
 .... البحار  وعلوم  والنجوم  الر�ــس 
الخ يف حني ان منهم من يفتقد احلكمة 
حتى يف اأب�سط الأ�سياء وفاقد لبو�سلة 
م�ستقبله مهمتهم اأثارة الفنت والفو�سى 

يف وطنهم ومن حوله .
انها  عملها  خــالل  من  اململكة  •توؤكد 
ال�سورة  ت�سويه  يحاولون  ممن  اأكــرب 
�ــســواء خـــالل الأزمــــــات او غــريهــا ما 
يــحــدث مــن جــهــود مبو�سم احلــج رغم 
اجلائحة خري دليل، تكاملية العمل بني 
اجلهات املعنية بخدمة �سيوف الرحمن 
هذا  اأك�سبها  تراكمية  بــخــربة  جـــاءت 
ال�ستعداد  تبداأ  فهي  الفاعل  احل�سور 
املا�سي  احلــج  نهاية  فــور  مبكرا  للحج 
وال�سلبيات  الإيجابيات  مــن  ت�ستفيد 
وهكذا،  بعده  ملا  ناجحا  عمال  لينعك�س 
طواقم تتحرك ملرافقة احلجاج وتقدمي 
اخلدمات لهم اأول باأول، الواقع يتحدث 
عن ذلك لي�س حديثا عابرا ول �سعارات 

فارغة.
انه  يــزعــم  احلــاقــديــن  مــن  •والبع�س 
من  لديهم  مانع  ل  ــذا  وك كــذا  �سيحدث 
حتــديــد الــوقــت. وعــنــدمــا ل يــحــدث ما 
مف�سوح  تناق�س  يف  يدخلون  ذكــروه 
ــــات بــالــ�ــســوت  ــــب اإث ـــوجـــد  كــــاأنــــه ل ي

وال�سورة والكتابة املوثقة اأي�سا.
يقظة:

حجهم  احلــجــاج  عــلــى  يــ�ــســر  •اللهم 
اأهلهم �ساملني  وتقبل منهم واأعدهم اىل 
على  خدمتهم  العاملني  ووفــق  غامنني 
نعمة  علينا  واأدم  جهودهم،  يف  وبارك 
بالدنا  اأراد  من  اللهم  والأمـــان.  الأمــن 
يف  كيده  ورد  بنف�سه،  فاأ�سغله  ب�سوء 

نحره، واجعل تدبريه تدمريا عليه.      

falehalsoghair تويرت
hewar2010@gmail.com 

حجوا آمنين 
ممنهجة  بوترية  الرحمن  �سيوف  بخدمة  املعنية  اجلهات  تعمل 
م�ساحات  وعــلــى  الن�سك  تاأديتهم  اثــنــاء  �سالمتهم  على  للحفاظ 
والتلبية  بالروحانية  الأيــام  هذه  تفي�س  والتي  املقد�سة  امل�ساعر 
والتكبري فاإن احلاج يجد اأينما اجته اأجهزة قيا�س احلرارة، وذلك 

احلج،  من  الأعظم  الركن  اخلمي�س   واليوم  اآمــن.   حج  اأجــل  من 
منى   م�سعر  يف  مبيتهم  بعد  وذلــك  عرفات  �سعيد  على  بالوقوف 
الــواردة يف  الإجــراءات الحرتازية  املعنية  تتابع   اجلهات  فيما 

العام. هذا  حج  الوقائية" ملو�سم  "الربوتوكولت 

تخصصي العيون يحصد )اآليزو(
الريا�ض- البالد

للعيون  التخ�س�سي  خالد  امللك  م�ست�سفى  حقق 
مميزًا  جنــاحــًا  والتطوير  التعليم  اإدارة  يف  ممثاًل 
بتطبيق  الـــدويل  العـــرتاف  �سهادة  على  بح�سوله 
موا�سفات نظام اإدارة جودة التدريب )اآيزو 10015( 
التي تاأتي ان�سجامًا مع �سعي امل�ست�سفى نحو التميز 
املوارد  بتطوير  بالغًا  اهتمامًا  يويل  الذي  املوؤ�س�سي 
الأداء  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  باعتبارها  الب�سرية 

و  التطوير  ملــبــادرات  الفعالة  والإ�ستجابة  املتميز 
ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤيــة  مــبــادرات  حتقيق 
لأف�سل  وفــقــًا  الب�سرية  ــــوارد  امل تنمية  يف   2030
تطبيق  فوائد  وتكمن  املطبقة.  العاملية  املمار�سات 
الحــتــيــاجــات  ربـــط  يف   )10015 )الآيـــــزو  مــعــايــري 
احتياجات  مــع  للموظفني  والتدريبية  التطويرية 
و  ور�سالته  روؤيته  لتحقيق  الكفاءات  من  امل�ست�سفى 

تطبيق ا�سرتاتيجياته يف التعليم و التطوير. 

مليار ريال لكوادر المؤسسات المتأثرة بكورونا 
الريا�ض ـ البالد

تعوي�س  �سرفها  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  ك�سفت  
من  املتاأثرة  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  ال�سعوديني  العاملني  دعم 
تداعيات فريو�س كورونا "كوفيد 19" ل�سهر اأغ�سط�س لفتة اإىل  اأن 
قيمة التعوي�سات بلغت مليار ريال، وا�ستفاد منها 415 األف مواطن 

و90 األف من�ساأة.
ال�سابقة  ــيــة  الآل بنف�س  �سيكون  اأغ�سط�س  �سهر  دعــم  اأن  ُيــذكــر 

و�سُيخف�س يف �سبتمرب بن�سبة  50 % للمن�ساآت الأقل ت�سررًا.

3 خطط لعودة الدراسة وتخفيف الكثافة بالمدارس 
الحروق الجلدية الشمسية 

حتدث  حروق ال�سم�س  نتيجة تعر�س اجللد لأ�سعة ال�سم�س 
ظهور  يتلوها  بــالحــمــرار  فتبداأ  طويلة  ولــفــرتة  املبا�سرة 

فقاقيع مائية ي�ساحبها اأمل �سديد. 
ا�ستخدام  مع  مظلل  مكان  اإىل  امل�ساب  بنقل  يتم   وعالجها 
الكمادات الباردة، وو�سع مرهم احلروق وتغطيتها ب�سا�س 

طبي معقم جاف.
والوقاية هي اأف�سل طريقة لتجنب حدوث مثل هذه احلروق 
واي�سًا   ، امليدان  يف  والعاملني  احلجيج  على  يجب  حيث   ،
املتنزهني على �سواطئ البحر  جتنب  املكوث طوياًل حتت 

ا�سعة ال�سم�س املبا�سرة خا�سة يف  اأوقات الظهرية.

 صحتكم 
 اإعداد ال�صيديل:  �صبحي احلداد

1356

اأملج ــ �صعود اجلهني 
اليومني  خالل  اأملج  حمافظة  �سهدت 
املــا�ــســيــني هــطــول اأمـــطـــار تــراواحــت 
�ساحبها  ــغــزيــرة   وال املتو�سطة  بــني 
بـــرق ورعــــد  اأنــــار �ــســمــاءهــا ومل يكن 
الأجـــواء  هــذه  عــن  بعيدا  غـــرزة  جبل 
حيث �سرب برق قمة اجلبل  للحظات 
معدودة و�سط ا�سوات الرعد املدوية.

الروي�سات  مركز  الأمــطــار  �سملت   
وال�سبحة و�سثاث والهجمية و�ساهمت 
يف انــخــفــا�ــس درجـــــات احلــــــرارة ما 
دفــع الهـــايل بــاخلــروج  مــن منازلهم 
ـــالجـــواء املــعــتــدلــة مع  لــال�ــســتــمــتــاع ب
لتنظيم  الأمــنــيــة  لــلــدوريــات  تــواجــد 
حركة ال�سري الكثيفة التي �سهدتها تلك 

املناطق. 
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وا�صنطن ـ وكالت 

مقابل  رامربانت  الهولندي  للر�سام  ذاتية  �سورة  متثل  لوحة  بيعت 
)18.7 مليون دولر( يف مزاد افرتا�سي لدار �سوذبيز للمزادات، وقالت 
الهولندي.  للفنان  ذاتية  ل�سورة  جديد  قيا�سي  رقــم  ذلــك  اإن  �سوذبيز 
للر�سام وهو يرتدي  "�سورة �سخ�سية  اأن 6 مزايدين طلبوا،  واأ�سافت 
قبعة �سوداء" تعود اإىل عام 1632.واللوحة التي مت بيعها،  هي واحدة 

من بني 3 �سور ذاتية فقط للر�سام.

مليون دوالر للوحة 
رامبرانت الذاتية 
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