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العشرين تدعم إصالحات النظام التجاري واالستثمار الدولي 
جدة - البالد

اجتماعًا  الع�شرين  جمموعة  يف  واال�شتثمار  التجارة  وزراء  يعقد 
ال�شيا�شات  يف  التعاون  تعزيز  بهدف  الثالثاء،  غد  بعد  اململكة   برئا�شة 
�شمويل وم�شتدام  اقت�شاد  ي�شهم يف منو  التجارية واال�شتثمارية،  مبا 
اإجراءات  اإىل  ال��وزراء  يتطرق  تداعيات جائحة كورونا، حيث  وجتاوز 
التجاري متعدد  النظام  الدوليني، واإ�شالحات  التجارة واال�شتثمار  دعم 
ال�شغر  متناهية  ال�شركات  تناف�شية  ت�شجيع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأط����راف، 
التجارة  وزي��ر  و�شيعقد  اأك���ر.  ب�شكل  عامليًا  واملتو�شطة  وال�شغرية 
الدكتور ماجد الق�شبي، ووزير اال�شتثمار املهند�س خالد الفالح موؤمترًا 
التجارة  االجتماع. وكان وزراء  لطرح خمرجات  االجتماع  بعد  �شحفيًا 
واال�شتثمار قد اأكدوا يف ختام اجتماعهم ال�شابق خالل مايو على التعاون 
والتن�شيق لتخفيف االأثر الناجم عن اجلائحة ، كما رحبوا بالعمل امل�شرتك 
التجارة  لتحديات  متعمق  حتليل  تقدمي  اأج��ل  من  الدولية  للمنظمات 
العاملية واال�شتثمار و�شال�شل االإمداد العاملية ، و�شددوا على عدم فر�س 
اأية قيود على ت�شدير املنتجات الغذائية الزراعية مبا يف ذلك املنتجات 
التي يتم �شراوؤها الأغرا�س اإن�شانية غري جتارية، وتفادي التخزين غري 

الالزم مع �شرورة �شمان االأمن الغذائي املحلي.

 ارتفاع حاالت التعافي من 
كورونا بالمملكة

مزايا تحفيزية للتخصيص 
وجذب االستثمارات

الريا�ش- البالد
اجلديد  كورونا  فريو�س  من  جديدة،  تعاف  حالة   )1078( ت�شجيل  عن  اأم�س  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
 )551( املوؤكدة  االإ�شابة  حاالت  بلغت  بينما  حالة   )309430( اإىل  املتعافني   عدد  لي�شل   )19 )كوفيد- 
حالة لي�شبح عدد احلاالت املوؤكدة يف اململكة ) 329271( حالة، من بينها )15383( حالة ن�شطة التزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم ال�شحية مطمئنة، منها )1166( حالة حرجة. واأو�شحت ال�شحة 
اأن احلاالت امل�شجلة وعددها )551( حالة منها 42  % اإناث، %58 ذكور  ، كما بلغت ن�شبة االأطفال  11 
%، والبالغني  85 %، وكبار ال�شن 4  ٪ فيما بلغ عدد الوفيات )4458( حالة، باإ�شافة )28( حالة وفاة 
جديدة"  الفتًة اأنه مت اإجراء )43032( فح�شا  خمريا جديدا .  ودعت الوزارة اجلميع اإىل احلر�س على 
�شخ�س  كل  على  يلزم  كما  كورونا،  فريو�س  من  للوقاية  و�شيلة  اأه��م  فهو  وال�شابون  باملاء  اليدين  غ�شل 
عند خروجه من املنزل لب�س كمامة �شواًء طبية اأو قما�شية اأو غطاء حمكم على االأنف والفم، وي�شتثنى من 

ذلك من كان مبفرده يف مكان مغلق.

جدة - البالد
بالتخ�شي�س ومهماتها، والتي  امل�شتهدفة  للقطاعات  االإ�شرافية  اللجان  لعمل  املعدلة  القواعد  بداأ تطبيق 
وافق عليها جمل�س الوزراء موؤخرا.  وبح�شب �شيغة القواعد اجلديدة ، تقوم الوزارة اأو اجلهاز احلكومي 
24 �شهرًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد،  اأال تتجاوز  املعني بالقطاع باإعداد خطة التخ�شي�س للقطاع، على 
املقرتحة  امل�شاريع  قائمة  وارد يف  م�شروع تخ�شي�س غري  اأي  تنفيذ  اأو  اأو طرح  بدرا�شة  البدء  وال يجوز 
�شمن خطة التخ�شي�س املعتمدة للقطاع، على اأن تتوىل وزارة املالية تقدمي اأنواع الدعم املايل واالئتماين 
والقطاع  احلكومة  بني  ال�شراكات  لتنظيم  التخ�شي�س  نظام  وياأتي  بالتخ�شي�س.   امل�شتهدف  للم�شروع 
اخلا�س، متهيدًا الإطالق م�شاريع مليارية وجذب ا�شتثمارات اأجنبية جديدة اإىل خمتلف القطاعات، وي�شمل 
مزايا عدة منها اإعفاء امل�شاريع امل�شرتكة مع القطاع اخلا�س من حتقيق �شرط احلد االأدنى لعدد املواطنني 
ال�شعوديني العاملني لديهم، اإ�شافة اإىل مرونة اأكر بتملك االأجانب لعقارات خارج مكة واملدينة وال�شماح لهم 

اأي�شا بالتملك يف قطاعات املوؤ�ش�شات ال�شحية واملدار�س االأهلية.

الحوثي يختطف مسربي فضيحة مقتل األغبري
القاهرة – حممد عمر 

اختطفت ملي�شيا احلوثي عددًا من �شباط واأفراد االأمن، لك�شفهم تالعبًا يف ق�شية ال�شاب 
عبدالله االأغري من قبل م�شرفني كبار للملي�شيا، بح�شب نا�شطني يف العا�شمة �شنعاء.

واتهمت امللي�شيا ال�شباط واالأفراد باأنهم املت�شببون بتحول ق�شية االأغري اإىل ق�شية راأي 
عام، لت�شريبهم معلومات تفيد تغطية احلوثيني على اجلرمية، وال�شعي اإىل اإفالت املجرمني 
داهمت  ال�شياح،  بق�شم  وجندي  �شباط  خم�شة  واالعتقال  االختطاف  و�شمل  العقاب.   عن 
ال�شياح،  بق�شم  البحث  مدير  م�شهور،  حممد  وهم  جمهولة،  اأماكن  اإىل  اقتادتهم  ثم  منازلهم 
والذي ظهر يف فيديو وهو ي�شرح مالب�شات الق�شية، وماجد االأبي�س، وب�شري احلذيفي وزيد 
احلوثي  ميلي�شيا  واأعلنت  اخلام�شة.  باملنطقة  البحث  مدير  املو�شكي  اإىل  اإ�شافة  ال�شارم، 
تظاهرات  خ��روج  من  خوفًا  اأي��ام  ثالثة  منذ  ط��وارئ  حالة  �شنعاء  العا�شمة  يف  االنقالبية 
ِقبل  من  تعذيبه  الذي مت  اليمني  العامل  االأغ��ري  عبدالله  َقتلة  من  بالعدالة  للمطالبة  جديدة 
املدعومة  املتمردة  ملي�شيا احلوثي  لقي عدد من عنا�شر  ميدانيا  امل��وت.    اأرب��اب عمله حتى 
اأبطال اجلي�س، يف جبهة جند املجمعة، جنوب حمافظة ماأرب،  اإيران م�شرعهم، بنريان  من 
وا�شتدرجت قوات اجلي�س جمموعة من عنا�شر امللي�شيا احلوثية، اإىل اأحد املواقع يف اأطراف 

جبهة املجمعة، وباغتتها بهجوم اأ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفها.

غوتريي�ش: اململكة تدعم االأمن واال�صتقرار يف جميع اأنحاء العامل
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االأحد 3 �شفر 1442ه� 
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ال�صحيفة االأوىل يف اململكة العربية ال�صعودية �صدرت يف 4/ اأبريل / 1932م

الإعالم املتجدد 12�ضفحة | ريالن

متطلعًا لتعزيز التعاون مع اململكة .. وزير الثقافة التون�صي لـ »               «:

حممد بن �صلمان �صانع االأمل 
و�صاحب املبادرات الرائدة

حراك ثقايف �صعودي متميز ي�صتوجب الثناء والفخر

            تك�صف التفا�صيل باالأ�صماء والتهم

جدة- يا�صر بن يو�صف
ت�شارع  االأم��ريك��ي،  ال�شعودي  االأع��م��ال  ملجل�س  تقرير  رّج���ح 
النمو االقت�شادي يف اململكة ، وتنامي تر�شية العقود يف خمتلف 
الربع  حتى  املر�شاة  االإن�شاءات  قيمة  اأن  اإىل  م�شريًا   ، القطاعات 

الثالث من العام احلايل بلغت 47.8 مليار ريال.
تعايف  ال��وزي��ر،  ال��راء  باملجل�س  االقت�شادي  اخلبري  وتوقع 

اأن�شطة االإن�شاء يف الفرتة املتبقية من العام احلايل والتي ت�شهد 
التي  امل�شتمرة  االإيجابية  التطورات  وكذلك   ، تدريجيا  انتعا�ًشا 
، وم�شتهدفات وزارة  اململكة  ال�شكنية يف  العقارات  قطاع  ت�شمل 
كبرية،  مبعدالت  للمواطنني  املنازل  متّلك  ن�شبة  برفع  االإ�شكان 
اإن�شاء �شندوق  مما �شيدفع عجلة منو قطاع االإن�شاء، خا�شة مع 
اال�شتثمارات العامة �شركة "رو�شن" وجذب املزيد من م�شاركات 

القطاع اخلا�س.
 وذكر موؤ�شر جمل�س االأعمال ال�شعودي االأمريكي اأن هناك عددا 
 ، االإن�شاء  اأن�شطة  تعزيز  �شاأنها  من  االأفق  تلوح يف  امل�شاريع  من 
م�شريا اإىل مرحلة ت�شييد املرافق العامة مل�شروعات نيوم والقدية 
والبحر االأحمر وكذلك م�شاريع النفط والغاز ذات ال�شلة ب�شركة 

اأرامكو ال�شعودية.

تنمية م�صتدامة
موؤ�صر جمل�ش االأعمال ال�صعودي االأمريكي يوؤكد ت�صارع االنتعا�ش االقت�صادي

تسوق بالترفيه
وسط جدة

التفا�صيل �ش6
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الفيصل يدشن حلقة نقاش صناعة المبادرات الرقمية
جدة- البالد 

 يد�سن م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  املكرمة  مكة  منطقة 
خالد الفي�سل، اليوم الحد بفندق النرتكونتننتال 
يف جدة، حلقة نقا�ش �سناعة املبادرات الرقمية يف 
فعاليات  �سمن  تقام  والتي  رئي�سية،  م�سارات  �ستة 
ملتقى مكة الثقايف لهذا العام 1442هـ، حتت �سعار 

الرقمي.  العامل  يف  قدوة؟  نكون  "كيف 
بناء املبادرات  

الثقايف  مكة  ملتقى  على  الــعــام  امل�سرف  واأكـــد 
اأبــرز  ت�سم  النقا�ش  حلقة  اأن  الــدو�ــســري،  �سلطان 
الرقمي  العامل  يف  واخلـــرباء  واملــوؤثــريــن  املهتمني 
والتقنية، واجلهات امل�ستفيدة من اخلدمات الرقمية 
لالرتقاء  اإبــداعــيــة  اأفــكــار  وتــقــدمي  مــبــادرات،  لبناء 
الرقمية وتطبيقاتها يف املنطقة،  مب�ستوى احللول 
يف  الــقــدوة  مفهوم  تعزز  مــبــادرات  �سناعة  بهدف 
الأنظمة  ا�ستخدام  م�ستوى  وترفع  الرقمي،  العامل 

الرقمية يف املنطقة.  
6 م�سارات رئي�سية 

تتناول  احللقة   اأن  الــدو�ــســري،  �سلطان  وبــني 
�ستة م�سارات هي ال�سحة، التعليم، احلج والعمرة، 
اخلـــدمـــات، الــقــيــم والأخـــــالق واملــ�ــســار الــ�ــســاد�ــش  
الثقافة والإعالم، م�سريا اىل ان منهجية العمل يف 
امل�سارات  ح�سب  امل�ساركني  �ستق�سم  النقا�ش  حلقة 
متخ�س�ش  خبري  م�سار  كل  يدير  بحيث  امل�ستهدفة 
امل�سارات  هــذه  عن  ينتج  و�سوف  املــجــال،  هــذا  يف 

خمرجات �ستعر�ش على جلنة علمية لعتمادها.  
م�ساركة وا�سعة 

"�سناعة املبادرات الرقمية"  وتهتم حلقة نقا�ش 
عامل  يف  واملوؤثرين  املهتمني  من  وا�سعة  مب�ساركة 
وتقنية  الت�سالت  وزارات  راأ�سهم  على  التقنية، 
الهيئة  والتعليم،  والــعــمــرة،  واحلـــج  املــعــلــومــات، 
"�سدايا"،  للبيانات والذكاء ال�سطناعي  ال�سعودية 
الــعــزيــز ورجــالــه للموهبة  املــلــك عــبــد  ومــوؤ�ــســ�ــســة 
والبداع "موهبة"، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
احلا�سبات  كليات  وعمداء  علم،  و�سركة  والتقنية، 
بجامعات املنطقة، وروؤ�ساء اق�سام تقنية املعلومات 
من اجلهات احلكومية وعدد من املهتمني من الأهايل 

وال�سباب.  
دورات تدريبية 

امللتقى،  ينظم  النقا�ش،  حلقة  مــع  وبالتزامن 
من  وعـــدد  اجلــامــعــات  لــطــالب  تدريبيتني  ـــني  دورت
الــ�ــســبــاب والأهــــــايل يف املــنــطــقــة، و�ـــســـوف تــقــام 
الدورتان افرتا�سيا عن بعد، بالتعاون مع جامعات 

املنطقة. 
دورة انرتنت الأ�سياء 

الرقمية  التقنيات  على  للتعرف  تدريبية  دورة 
التي تتيح لالإن�سان التحرر من املكان، والتحكم يف 
مكان  يف  التواجد  اىل  احلاجة  دون  من  الأدوات، 

حمدد، للتعامل مع جهاز معني.  
دورة الأمن ال�سيرباين 

حماية  ممار�سة  على  للتعرف  تدريبية  دورة 
الهجمات  مــن  والـــربامـــج  والــ�ــســبــكــات،  الأنــظــمــة 
الــرقــمــيــة، والــتــي تــهــدف عـــادة اىل الــو�ــســول اىل 

املعلومات احل�سا�سة او تغيريها او اإتالفها. 

مسارات الحلقة 

1

2

3

4

5

6

مسار الصحة 

مسار التعليم 

الحج والعمرة 

مسار الخدمات  

القيم واألخالق  

الثقافة واإلعالم 

جميع المبادرات 
الصحية

مبادرات بناء المعرفة العلمية 
وتطبيقات العالم الرقمي  

مبادرات الحج والعمرة 
وخدمات ضيوف الرحمن

مبادرات تقديم الخدمات 
وسبل التطوير

مبادرات الجانب القيمي وتعزيز 
مبدأ االعتدال والوسطية

مبادرات الثقافة واإلعالم 
وسبل التطوير

في الذكرى 75 لتأسيس منظمة األمم المتحدة

المملكة صوت قوي لنصرة قضايا األمة ودعم التنمية واألمن والسالم

نيويورك- وا�س
ميثاق  على  توقيعها  منذ  اململكة  م�ست 
داعمة  م   1945 عام  املتحدة  الأمم  منظمة 
�سعيًا  الـــدويل  املجتمع  جلهود  ومنا�سرة 
، مرتكزة  الدوليني  الأمــن وال�سالم  لإحــالل 
الــريــادي  ودورهــــا  ال�سيا�سي  ثقلها  عــلــى 
، ومبــ�ــســرتكــات مبادئ  واإ�ــســالمــيــًا  عــربــيــًا 
عن    دفــاعــًا  تعمل  ولزالـــت  فعملت  امليثاق 
ومعاجلة  والإ�ــســالمــيــة  العربية  الق�سايا 
وتقدمي   ، البناء  باحلوار  الق�سايا  خمتلف 
ومكافحة  والإغاثية،  الإن�سانية  امل�ساعدات 

الإرهاب .
ومع بلوغ الأمم املتحدة عامها اخلام�ش 
ع�سوًا  بو�سفها  اململكة  ت�سارك  وال�سبعني 
خمتلف  يف  الـــدولـــيـــة  املــجــمــوعــة  فـــاعـــاًل 
التي  املنظمة  اأعمال  حتت  املن�سوية  املهام 
تاأ�سي�سها  الثنني بذكرى  �ستحتفي يوم غد 
اأنطونيو  الــعــام  اأمينها  اإعـــالن  وبح�سب   ،
عرب  املــقــررة  الفعالية  عنونت  غوتريي�ش 

الت�سال املرئي بـ " حوار النا�ش " .
حتتفي  ال�سنوي  نهجها  على  وجــريــا 
ا�ست�سعارًا  املنا�سبة  بهذه  املتحدة  الأمم 
ملـــبـــادئ املـــيـــثـــاق املـُـــوقــــع عــلــيــه يف �ــســان 
فران�سي�سكو يف 26 يونيو 1945 م ودخل 
حيز التنفيذ يف 24 اأكتوبر من نف�ش العام 
الع�سبة  لــهــذه  الــتــاأ�ــســيــ�ــش  ـــواة  ن بو�سفة 
كانت  فيما  الأع�ساء  الدول  وتبنته  الأممية 

احلرب العاملية الثانية ت�سع اأوزارها.

ت�سمنها  التي  بالأ�س�ش  اململكة  وتلتزم 
ميثاق الأمم املتحدة ، فمنذ اأن وقعت �سمن 
ومثلها  امليثاق  على  دولة  وخم�سني  اإحــدى 
خارجيتها  وزيـــر  الــعــاملــي  املحفل  ــك  ذل يف 
اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  في�سل  املــلــك   ، اآنــــذاك 
– �سعت نحو تطبيقه  الله  – رحمه  �سعود 
املنظمة  دعــم  على  وحر�ست  الــواقــع  على 
ت�سكل  بو�سفها  املتخ�س�سة  ووكــالتــهــا 
اإطارًا �ساحلًا للتعاون بني الأمم وال�سعوب 
وو�سيلة  والتفاهم  للتخاطب  مهمًا  ومنربًا 

فاعلة لف�ش املنازعات وعالج الأزمات .
منظمات  عدة  بع�سوية  اململكة  وتتمتع 
بالتزامها  وتعتز  املتحدة  الأمم  يف  وجلان 
وب�سعيها  امليثاق  ت�سمنها  التي  بالأ�س�ش 
لــذا  الـــواقـــع  عــلــى  تطبيقه  نــحــو  ـــــدوؤوب  ال
املتحدة  الأمم  منظمة  دعــم  على  حر�ست 
ت�سكل  بو�سفها  املتخ�س�سة  ووكــالتــهــا 
اإطارًا �ساحلًا للتعاون بني الأمم وال�سعوب 
وو�سيلة  والتفاهم  للتخاطب  مهمًا  ومنربًا 

فاعلة لف�ش املنازعات وعالج الأزمات.
�سوت عربي واإ�سالمي قوي

ع�سويتها  بحكم  اململكة  جهود  وانربت 
عربيًا  �سوتًا  املنظمة  يف  الفاعل  ودورهــا 
ـــًا تــرتجــمــهــا خــطــابــات  واإ�ــســالمــيــًا واأممـــي
دفاعًا  املتحدة  الأمم  منرب  على  من  قادتها 
والإ�سالمية،  العربية  الق�سايا  خمتلف  عن 
والدعوات  وال�سالم،  الأمن  لق�سايا  ودعمًا 
اإ�سافة  للحوار بني احل�سارات،  املتوا�سلة 

التنمية  وق�سايا  الإرهــــاب،  مواجهة  اإىل 
اإىل  اإ�سافة  الإن�سانية،  والأعمال  والإغاثة 
اإقامة العالقات الإن�سانية على قواعد احلق 

والإخاء والعدالة بني ال�سعوب.
املنظمة  لهذه  الفاعل  لــلــدور  وتــعــزيــزًا 
يف حياة �سعوب العامل فقد اأكد امللك �سعود 
 – الله  رحمه   – �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
يف   1957 عــام  م�ساركته  لــدى  خطابه  يف 
احتفالت املنظمة بذكرى توقيع ميثاقها ،اأي 
اأن العامل   ، بعد ع�سر �سنوات من تاأ�سي�سها 
ا�ستب�سر مبيثاق الأمم املتحدة ومبيالد فجر 
عهد جديد من ال�سالم واحلرية والأمل بني 

جميع ال�سعوب.
وحمل خطاب اأول ملك �سعودي ي�سارك 
للقيم  ــيــاًل  تــاأ�ــس املــنــظــمــة  اجــتــمــاعــات  يف 
التعاون  على  الباعثة  امل�سرتكة  الإن�سانية 
بني ال�سعوب حيث قال - رحمه الله - :" اإننا 
نوؤمن بالقيم الإن�سانية والروحية، وباملثل 
اإنــ�ــســان يف احلياة  كــل  الأخــالقــيــة، وبحق 
املثمر  والــتــعــاون  الآمــنــة،  الكرمية  احلــرة 

ال�سادق بني الب�سر خلريهم امل�سرتك".
الإقليمية  اململكة  مكانة  مــن  وانــطــالقــًا 
الأمم  مبنظمة  موؤ�س�ش  وكع�سو  والدولية 
عبدالعزيز  بن  في�سل  امللك  خاطب  املتحدة 
م،   1962 عــام   – الله  رحمه   – �سعود  اآل 
قادة وممثلي الدول الأع�ساء خالل احتفاء 
مبرور  املتحدة  لــالأمم  العمومية  اجلمعية 
م�سددَا  تاأ�سي�سها،  على  عامًا  ع�سر  خم�سة 

بــاأدوارهــا  املنظمة  ا�ــســطــالع  اأهــمــيــة  على 
ثالثة  مدى  على  اململكة  ووا�سلت  املعلنة، 
العامة  اجلمعية  فعاليات  ح�سورها  عقود 
ـــــوام 1985م و  الأع فــفــي  املــتــحــدة  لــــالأمم 
ال�سمو  وراأ�ش �ساحب  1995م و 2005م، 
اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلطان  الأمـــري  امللكي 

�سعود - رحمه الله -، وفود اململكة.
وتناول - رحمه الله – يف كلمة اململكة 
 40 مــــرور  م   1985 عـــام  ــادفــت  �ــس ــي  ــت ال
خمتلف  املتحدة  الأمم  تاأ�سي�ش  على  عامًا 
يف  اآنــــذاك  الــراهــنــة  ال�سيا�سية  الأو�ـــســـاع 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
اللتزام بامليثاق 

لــتــاأ�ــســيــ�ــش  اخلــمــ�ــســني  الـــذكـــرى  ويف 
– رحمه  �سموه  األقى  1995م  عام  املنظمة 
اآل  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  عن  نيابة  الله 
على  مــوؤكــدا  كلمة   - الــلــه  رحــمــه   - �سعود 
املتحدة  الأمم  مبيثاق  ــزام  ــت الل �ــســرورة 
كما  الدولية"  ال�سرعية  قــــرارات  وتنفيذ 
جددت اململكة يف قمة الألفية اجلديدة عام 
2000م املتزامنة مع مرور خم�سة وخم�سني 
تاأكيدها   ، املتحدة  الأمم  تاأ�سي�ش  عامًا على 
حيث  ال�سالم  لتحقيق  الأممــي  ــدور  ال على 
ت�سمنت ذلك كلمة اململكة التي األقاها -ويل 
العهد اآنذاك- امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل 

�سعود - رحمه الله .
احتفال  يف  املــمــلــكــة  مــ�ــســاركــة  وخـــالل 
واخلم�سني  الثامنة  بالذكرى  املتحدة  الأمم 

�ساحب  الــوفــد  رئــيــ�ــش  األــقــى  لتاأ�سي�سها  
وزير  الفي�سل  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو 
كلمة    - ــه  ــل ال - رحــمــه  ـــــذاك  اآن ــة  اخلــارجــي
معربا عن قدرة املنظمة على ال�ستمرار يف 

الوجود والأداء .
مركز دويل ملكافحة الرهاب 

ـــــري �ــســلــطــان بن  ـــروؤ�ـــش الأم وخــــالل ت
وفد   ،- الله  رحمه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
املتحدة  الأمم  احتفال  يف  امل�سارك  اململكة 
2005م  عــام  لتاأ�سي�سها  ال�ستني  بالذكرى 
األقى - رحمه الله - األقى كلمة اململكة نيابة 
عن امللك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله.
الأمم  دعم  يف  اململكة  جهود  اأبــرز  ومن 
املتحدة املقرتح الذي تقدم به امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز – رحمه الله – يف عام 2006 
 " " باإن�ساء مركز دويل ملكافحة الإرهــاب  م 
العام تبنت الأمم املتحدة قرارًا  ويف نف�ش 
عام  من  �سبتمرب  �سهر  ويف  بذلك،  يق�سي 
املتحدة  الأمم  مــركــز  تــد�ــســني  مت  2011م 
العربية  اململكة  واأعلنت  الإرهــاب  ملكافحة 
ع�سرة  مببلغ  م�ساهمتها  حينها  ال�سعودية 
ماليني دولر لتغطية ميزانية املركز لثالث 

�سنوات.
اململكة لأعــمــال الأمم  اأوجـــه دعــم  ومــن 
املتحدة ، تف�سل امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
بني  للحوار  اأممية  – بدعوة  الله  – رحمه 
ويف  العامل،  يف  والثقافات  الديانات  اأتباع 
الأمـــري  �سمو  وقـــع  م   2011 اأكــتــوبــر   13

�سعود الفي�سل – رحمه الله - يف العا�سمة 
النم�ساوية فيينا اتفاقية اإن�ساء " مركز امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز العاملي للحوار ".
ف�سملت  اململكة  دعــم  جوانب  وتــعــددت 
الإ�سهام يف احلد من اآثار الكوارث الطبيعية 
ومكافحة الفقر والأمرا�ش من خالل تربعها 
ومنها  املــتــعــددة  املتحدة  الأمم  ل�سناديق 
برامج الغذاء العاملي، ووكالة الأمم املتحدة 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  لإغــاثــة 
لتن�سيق  )الأونروا(، ومكتب الأمم املتحدة 

ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا(.
منا�سب �سغلتها اململكة 

للمملكة  الدائم  املندوب  من�سب  و�سغل 
عدة  املتحدة  الأمم  لدى  ال�سعودية  العربية 
 ، 1954م  ــــ   1948 الفقيه  اأ�سعد  �ــســفــراء: 
 ، م  ــ 1962  ال�سقريي 1955  اأ�سعد  واأحمد 
 ، م  ــ 1979  البارودي 1963  وجميل مراد 
و�سمري ال�سهابي 1983 ــ 1992م ، وجعفر 
م�سطفى اللقاين 1992 ــ 1999م ، وفوزي 
م   2006 ـــــ   1999 �سبك�سي  عــبــداملــجــيــد 
،وخالد عبدالرزاق النفي�سي 2006 ــ 2011 
 2011 مــن  املعلمي  يحيى  بــن  وعبدالله  م 

حتى الآن.
ويف عام 1991 م تر�سح مندوب اململكة 
�سمري  ال�سفري  اآنـــذاك  املتحدة  الأمم  لــدى 
الأمم  يف  الأ�ـــســـوات  باأغلبية  الــ�ــســهــابــي، 
املتحدة لرئا�سة دورة اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة ال�ساد�سة والأربعني.

وزير التعليم: 92 % يتفاعلون عبر "مدرستي"
الريا�س- البالد

ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزير  قّدم 
�سكره وامتنانه خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
الأمني -حفظهما  عهده  ول�سمو ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
التعليم بقطاعيه  الذي يجده  الدعم والهتمام  الله - على 
)الــعــام واجلــامــعــي(، وتــوفــري كــل الإمــكــانــات ل�ستمرار 
الرحلة التعليمية عن ُبعد للطالب والطالبات، رغم ظروف 

جائحة كورونا.
النخب  اأم�ش مع عدد من  الإعالمي  لقائه  وقال  خالل 
الدرا�سي  الــعــام  اإّن  واملجتمعية:  والتعليمية  الثقافية 
احلايل ُيعد ا�ستثنائيًا ب�سبب اجلائحة، لكنه فر�سة للتغيري 
والتطوير ومواجهة التحديات، والتغّلب على كثري منها، 
مبينًا اأن الوزارة �سعت منذ نهاية الف�سل الدرا�سي املا�سي 
اإىل و�سع ال�سيناريوهات املختلفة لبداية العام الدرا�سي، 
والنطاقات والأدلة املتعلقة بذلك؛ حتى �سدر التوجيه ببدء 

العام الدرا�سي عن ُبعد.
عملت  التعليم  وزارة  اأن  ال�سيخ  اآل  الوزير  واأ�ساف 
على اإجناز من�سة "مدر�ستي" التي تخدم اأكرث من )�ستة( 
من  األفًا  و525  اأمــورهــم،  واأولــيــاء  وطالبة  طالب  ماليني 

خمتلفة  مبــمــيــزات  وذلـــك  التعليمية،  الــوظــائــف  �ساغلي 
كــالتــ�ــســال املــرئــي ورفـــع الــواجــبــات واملــــواد الإثــرائــيــة 
اأداء  ولوحة  وغريها،  والختبارات  امل�سجلة  والدرو�ش 
امل�ستويات  جلميع  والتقييم  للمتابعة   )Dashboard(
وقت  يف  املن�سة  اإجنــاز  موؤكدًا  وال�ستخدامات،  الإداريــة 

قيا�سي بكفاءات وطنية.
واأعلن معاليه خالل اللقاء عن دخول 92% من الطالب 
املعلمني  مــن  و%97  مــدر�ــســتــي،  من�سة  يف  والــطــالــبــات 
واملعلمات، و37% من اأولياء الأمور، موؤكدًا اأن هذه الأرقام 

تعك�ش حجم الإجناز الذي حتقق خالل فرتة وجيزة.
واأكد الدكتور اآل ال�سيخ على اأن وجود من�سة وطنية 
حملية )م�سممة بكوادر وطنية( ومملوكة من قبل وزارة 
التعليم؛ هو خيار اإ�سرتاتيجي كان لبد للوزارة من تبنيه 
توحيد  اأن  مبينًا  ُبــعــد،  عــن  التعليم  ا�ستمرارية  ل�سمان 
�سرعة  ل�سمان  اأتى  واحــدة؛  من�سة  يف  التعليمية  الرحلة 
تطبيق خطة التغيري ب�سال�سة وي�سر، رغم وجود خماطرة 
ـــ  لكن  امل�ستفيدين،  لأعـــداد  املن�سة  بتحّمل  يتعلق  فيما 
بحمد الله ـــ الأرقام �ساهدة على حجم النجاح الذي حتقق 

مب�ساركة اجلميع.

مليونا متر مربع ألكبر متنزه بالعاصمة المقدسة 
مكة املكرمة - احمد الحمدي

ينتظر اأهايل  العا�سمة املكرمة اإجناز اأكرب متنزه  حيث 
يجري العمل حاليا يف اإجناز امل�سروع   يف مركز جعرانة يف  
احلهة ال�سرقية ال�سمالية  ملكة املكرمة من قبل اأمانة العا�سمة 
املقد�سة.  املتنزة  يقع على م�ساحة  اأكرث  من مليوين ون�سف 
على  مقامة  خ�سراء  م�سطحات  وي�سم   مربع  مرت  املليون 

م�ساحة تقدر  باكرث من 60 الف مرت مربع  وحماطة با�سجار 
امل�سي  ريا�سة  ملزاولة  مم�سى  وجــود  اىل  ا�سافة  النخيل،  
لهواة  اآخر  م�سار   وحود  مع  طويل  مرت   2500 طوله  يبلغ 
مزاولة  لع�ساق  وم�سار  الهوائية  الدرجات  ريا�سة  ممار�سة 
اللعاب  اللكرتونية  و�سيارات ال�سباق الكهربائية ا�سافة 

اىل وجود مالعب ريا�سية  على م�سطحات خ�سراء.

 إصابة خمسة مدنيين بسقوط مقذوف  حوثي 
جيزان - وا�س

�سّرح املتحدث الإعالمي ملديرية الدفاع املدين مبنطقة 
جازان العقيد حممد بن يحيى الغامدي، باأن املديرية تلقت 
بالغًا عن �سقوط مقذوف ع�سكري اأطلقته عنا�سر امللي�سيا 
احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران من داخل الأرا�سي 
اليمنية جتاه اإحدى القرى احلدودية يف حمافظة احلرث 

مبنطقة جازان، نتج عنه ت�سرر واجهة اأحد الأعيان املدنية 
 )3( وت�سرر  الإن�ساين،  الدويل  القانون  مبوجب  املحمي 
خفيفة  باإ�سابات  مدنيني   )5( واإ�سابة  مدنية،  مركبات 
وحالتهم  للم�ست�سفى  نقلهم  ومت  ال�سظايا  تطاير  نتيجة 
تنفيذ  مبا�سرة  متت  كما  احلمد،  ولله  م�ستقرة  ال�سحية 

الإجراءات املعتمدة يف مثل هذه احلالت.
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عــلــى مـــدى اأكــــر مـــن �ــســبــعــة عــقــود 
تزال  ول  اململكة  حافظت   ، مت�سلة 
املجتمع  جلهود  الكامل  دعمها  على 
الأمم  مــنــظــمــة  يف  ممــثــا  الــــــدويل 
وال�سام  الأمـــن  لإحـــال   ، املــتــحــدة 
ومنابر  العامل  عهد  وقــد   ، الدوليني 
املــنــظــمــة الأممــــيــــة ومــوؤ�ــســ�ــســاتــهــا 
ال�سيا�سة  حــ�ــســور   ، املتخ�س�سة 
التي  الر�سينة واحلكيمة  ال�سعودية 
ــواقــف قــويــة مــتــزنــة يف  تــوؤ�ــســ�ــس مل
العادلة  واحلــقــوق  الق�سايا  ن�سرة 
ثقلها  عــلــى  مــواقــفــهــا  يف  مــرتــكــزة   ،
عربيًا  الــريــادي  ودورهـــا  ال�سيا�سي 

واإ�ساميًا.
املجتمع  تــ�ــســارك  اململكة  هــي  وهــا   
الأمم  بتاأ�سي�س  احــتــفــالــه  الــــدويل 
املتحدة حتت عنوان "حوار النا�س" 
لل�سيا�سة  النا�سع  اأمنوذجها  وتقدم 
الإن�ساين  والعمل  املوؤثرة  احلكيمة 
ــا  ــه ــادرات ـــد ، ومــب ـــرائ والإغــــاثــــي ال
احلــ�ــســارات  بــني  احلــــوار  لرت�سيخ 
على  القائمة  الإن�سانية  والعاقات 
بني  والعدالة  والإخــاء  احلق  قواعد 
ح�سورها  عـــززت  كــمــا   ، الــ�ــســعــوب 
الأمم  وجلــان  منظمات  عرب  الفاعل 
التي  بالأ�س�س  والــتــزامــهــا  املتحدة 
الــدوؤوب  وب�سعيها  امليثاق  ت�سمنها 
خال  من  الواقع  على  تطبيقه  نحو 
مواقفها الداعمة لقيم احلق والقانون 
�سجل  ولطاملا   ، الإنــ�ــســاين  الـــدويل 
القوية  مواجهتها  للمملكة  الــعــامل 
الوثيق  وتعاونها  لــاإرهــاب  اجلــادة 
اجلهد  لتعزيز  الأ�ــســعــدة  كافة  على 
العاملي يف الت�سدي ل�سرور تلك الآفة 
 ، بكافة �سورها وجتفيف م�سادرها 
ال�سيا�سية  القيم  يف  التكامل  وبهذا 
دورها  اململكة  توا�سل  والإن�سانية 

املميز على ال�ساحة الدولية.  

سياسة حكيمة
كلمة أمير المدينة يدشن مشروع تأمين الحقائب اإللكترونية لطالب األسر المحتاجة

املدينة املنورة- البالد
د�سن الأمري في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، اأمري منطقة املدينة 
املنورة، مب�ساركة  وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ ، م�سروع 
املحتاجة  الأ�ــســر  وطــالــبــات  لطاب  اللكرتونية  احلقائب  تــاأمــني 
مبنطقة املدينة املنورة ، يف كافة مراحل التعليم العام ل�ستخدامها 
يف عملية التعلم عن بعد عرب املن�سات التي اعتمدتها وزارة التعليم، 
بالتعاون بني مبادرة "خري املدينة"، وتعليم منطقة املدينة املنورة.
لكافة  التقنية  والــلــوازم  الأجــهــزة  كــافــة  باإي�سال  �سموه  ووجـــه 
اأجهزة  بتاأمني  وجه  كما  اأق�سى،  كحد  اأ�سابيع   3 خال  املحتاجني 
اخلريية،  تكافل  جمعية  يف  املكفولني  الأيــتــام  اأ�ــســر  مــن  الــطــاب 
وا�ستقبال الأجهزة الراجعة من الإدارات احلكومية واإعادة تاأهيلها 
النظامية  الآليات  وفق  املحتاجة  لاأ�سر  اجلمعيات  عرب  وتوزيعها 
التي ت�سمن ال�ستفادة منها، موجهًا �سركات الت�سالت يف املنطقة 
لتفقد الأماكن التي ي�سعف فيها اإر�سال �سبكة النرتنت وتقويتها، 
داعيًا كافة املانحني من رجال الأعمال وال�سركات و�سركات الت�سال 

وكافة اجلمعيات للم�ساهمة يف هذا امل�سروع اخلريي.
جهاز  اآلف  �ستة  تاأمني  الأوىل  مرحلته  يف  امل�سروع  ويت�سمن 
وبرجمة  �سيانة  يت�سمن  كما  املحتاجة،  الأ�سر  وطالبات  لطاب 
التقني  التعليم  فــرع  مــع  بالتعاون   ، جمــانــًا  الأجــهــزة  واإ�ــســاح 

والتدريب املهني ، وموقع �سيانة امل�ستلزمات التعليمية ومنافذ 
�سكره  عن  التعليم  وزير  واعــرب   الأيتام.  لرعاية  تكافل  جمعية 
حاجة  لتلم�س  جائت  التي  املــبــادرة  هــذه  على  ل�سموه  وتقديره 

الأ�سر املحتاجة وحر�سه على توفري التعلم للجميع.

وزير البيئة يتفقد مشروع إيصال المياه إلى الخرج 

الريا�ض- البالد
املهند�س  والزراعة  واملياه  البيئة  وزيــر  تفقد 
يرافقه  الف�سلي،  عبداملح�سن  بن  عبدالرحمن 
الوطنية  املــيــاه  ل�سركة  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس 
املــهــنــد�ــس حمــمــد املــوكــلــي اأمــ�ــس �ــســري العمل 
اإىل  املحاة  املياه  اإي�سال  م�سروع  تنفيذ  يف 
ملحطة  تفقده  اإىل  اإ�ــســافــة   ، اخلــرج  حمافظة 
�سرق  الواقعة   2 و�سعد   1 �سعد  املياه  تنقية 

العا�سمة الريا�س.
م�سروع  بــزيــارة  اجلــولــة  الف�سلي  وا�ستهل 
حمافظة  اإىل  املــحــاة  للمياه  الــنــاقــل  اخلـــط 
وبطاقة  طوليا،  كيلومرتا   189 بطول  اخلرج 
املياه  مــن  مكعب  مــرت  األـــف   120 ا�ستيعابية 
�ـــســـرح عن  اإىل  ــتــمــع  وا�ــس يـــومـــيـــًا،  املـــحـــاة 
اإجنــازه  ن�سبة  بلغت  الــذي  امل�سروع  مكونات 
األــف م�ستفيد يف  اأكــر من 250  85 % خلدمة 

 538 من  اأكر  بلغت  مالية  وبتكلفة  املحافظة، 
نهاية  اخلدمة  دخوله  واملتوقع  ريــال،  مليون 

الربع الأخري من العام 2021م.
من حقول  املياه  م�ساريع جلب  على  اطلع  كما 
الــواقــع   2 �سعد  اآبـــار  حقل  مــوقــع  يف  الآبــــار 
�سرق  الريا�س و�سري العمل يف منظومة هذه 
امل�ساريع الإ�سرتاتيجية التي يبلغ عددها �ستة 
وجــاٍر  منها  م�سروعني  اإجنـــاز  مت  مــ�ــســاريــع، 

وتهدف  منها،  البقية  ا�ستكمال  على  العمل 
الريا�س  مدينة  اإىل  املياه  اإمــدادات  زيادة  اإىل 
مرت  األف   360 بحوايل  تقدر  اإ�سافية  بكميات 
مكعب يوميًا، وبتكلفة اإجمالية جتاوزت مليارًا 

و�سبع مئة و�سبعة واأربعني مليون ريال.
�سعد  حمطة  بزيارة  التفقدية  اجلولة  واختتم 
تعمل  التي  املحطة  مــرافــق  على  والطـــاع   1
بطاقة  و�سخها  املــيــاه  تنقية  على  وحــداتــهــا 
اإىل  يوميا  املياه  من  اآلف   210 تبلغ  اإنتاجية 

العماء يف مدينة الريا�س.
ــروعــات احلــيــويــة  وتـــاأتـــي زيـــــارة هـــذه املــ�ــس
للرعاية  جتــ�ــســيــًدا  عليها  الـــوقـــوف  مت  الــتــي 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  مــن  الكرمية 
عهده  ويل  و�سمو  الــعــزيــز،  عبد  بــن  �سلمان 
– واهتمامهما بتوفري  الله  – حفظهما  الأمني 
الحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني يف املناطق 
كافة، وتلبية الطلب املتزايد على املياه نتيجة 
للتنمية ال�ساملة التي تعي�سها منطقة الريا�س 
من  ال�ستفادة  وتعظيم  املختلفة،  املجالت  يف 
ال�ستدامة  لتحقيق  املتاحة  املــ�ــســادر  جميع 

املائية وفق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

مسؤولون أمميون يثمنون دعم المملكة للشعب اليمني
الريا�ض- وا�ض

الإن�سانية  املنظمات  م�سوؤويل  من  عــدد  اأعــرب 
ممثلة  للمملكة  اجلــزيــل  �سكرهم  عــن  الأممــيــة 
مبركز امللك �سلمان لاإغاثة والأعمال الإن�سانية 
املجالت  مبختلف  اليمني  ال�سعب  دعمها  على 
ملنظماتهم  الفعالة  ال�سراكة  مثمنني  الإن�سانية، 
مع املركز التي اأ�سهمت يف رفع معاناة املحتاجني 

واملنكوبني يف جميع اأنحاء العامل.
ـــك عــقــب تــوقــيــع املــركــز مـــوؤخـــرًا ثــاث  جـــاء ذل
ومنظمة  العاملي  الــغــذاء  برنامج  مع  اتفاقيات 
لــاأمم  ال�سامية  واملفو�سية  العاملية  ال�سحة 
املتحدة ل�سوؤون الاجئني، عرب الت�سال املرئي، 
الإن�سانية  لا�ستجابة  املتحدة  الأمم  خطة  لدعم 

يف اليمن للعام 2020م.
العاملي  الغذاء  لربنامج  التنفيذي  املدير  واأبدى 
ديفيد بيزيل �سروره لهذا الدعم املايل املقدم من 
من  ب�سدة  يعاين  الــذي  اليمني  لل�سعب  اململكة 
اأزمة  بتفاقم  ت�سبب  الذي  العملة  اأ�سعار  انهيار 
جعل  مما  كوفيد-19  اأزمــة  اإىل  اإ�سافة  الــغــذاء 

الأو�ساع يف اليمن م�ستع�سية.
واأ�ساف بيزيل اأنه يف عام 2018 م كنا نواجه 
وب�سبب  املجاعة  اإىل  تكون  ما  اأقــرب  اأو�ساعا 
الآخــريــن  �سركائنا  ودعـــم  ال�سخي  املــركــز  دعــم 
اأننا  جتنبنا حدوث جماعة يف ذلك العام، مبينا 
اأ�سواأ  تكن  مل  اإن  مماثلة  اأو�ساعا  نواجه  الآن 

ب�سبب كوفيد-19، وناأمل اأن ي�ساعدنا هذا الدعم 
بتجنب املجاعة.

وثمن بيزيل التفاقية املوقعة بني برنامج الغذاء 
اإىل  باأنه خطوة  العاملي واملركز وا�سفًا التفاق 
الأمام ويف الجتاه ال�سحيح لتحقيق املزيد من 
العمل متطلعا للمزيد من التفاقيات يف امل�ستقبل 

تلبية لاحتياجات امللحة لل�سعب اليمني.
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  وعــرب 
ل�سرق املتو�سط الدكتور اأحمد بن �سامل املنظري 
م�سيًدا  التفاقية،  على  بالتوقيع  �سعادته  عــن 
يف  املت�سررين  لدعم  املركز  مع  املثمر  بالتعاون 
مقدًما  اليمن،  ا  خ�سو�سً الــعــامل،  اأنــحــاء  جميع 
احلرمني  خــادم  بقيادة  للمملكة  �سكره  خال�س 

حفظهما   - الأمــني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
الله - على الدعم ال�سخي املقدم لربامج املنظمات 

الإن�سانية الدولية يف العامل.
واأو�سح ممثل املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة 
التعاون  جمل�س  دول  لــدى  الاجئني  لــ�ــســوؤون 
اأن  خليفة  خالد  ال�سفري  العربية  اخلليج  لــدول 
اخلا�سة  املفو�سية  مل�ساريع  �سيذهب  التمويل 
احلد  مــن  اإىل  تهدف  التي  والــربامــج  بــالإيــواء 
اأنــه  مفيًدا  اليمن،  كــورونــا يف  اأزمـــة  مــن وطـــاأة 
نقرتب  ونحن  مهم  وقت  يف  الإ�سهام  هذا  ياأتي 
للتمويل  كبري  احتياج  وهناك  العام  نهاية  من 
التي  كــورونــا  اأزمــة  ظل  يف  خا�سة  وامل�ساريع 

زادت من حدة الأزمة الإن�سانية يف اليمن.

تسليم حقيبة المشاريع لوكالة 
شؤون مجمع كسوة الكعبة

مكة املكرمة- البالد
�ــســلــمــت وكـــالـــة الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر 
وحتقيق الروؤية بالرئا�سة العامة ل�سوؤون 
حقيبة  النبوي  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد 
امل�ساريع واملبادرات وتو�سيح حوكمتها 
ك�سوة  جممع  ل�سوؤون  الرئا�سة  لوكالة 
واملتاحف  واملــعــار�ــس  امل�سرفة  الكعبة 
ل�سوؤون  الــعــام  الرئي�س  وكيل  بح�سور 
جمــمــع الــكــ�ــســوة واملــتــاحــف واملــعــار�ــس 
ــكــي وعـــدد  عــبــداحلــمــيــد بـــن �ــســعــيــد املــال
ل�سوؤون  الــرئــا�ــســة  وكــالــة  من�سوبي  مــن 

واملعار�س  امل�سرفة  الكعبة  ك�سوة  جممع 
واملتاحف.

امل�ساعد  الوكيل  مــن  كــلٌّ  احلقيبة  وقــدم 
الــروؤيــة  وحتقيق  والتطوير  للتخطيط 
املهند�س و�سام بن حممد مقادمي، ومدير 
الإدارة العامة للمبادرات وحتقيق الروؤية 

املهند�س تركي بن عبدالله مليباري،
واأو�سح املهند�س و�سام بن حممد مقادمي 
لــلــمــبــادرات  امل�ستقبلية  النــطــاقــة  اأن 
التحولية والرقمية 2020 - 2024 تهدف 

ل�ست�سراف م�ستقبل الرئا�سة.

مركز الملك سلمان يواصل إغاثة المتضررين والمحتاجين
حجة- اخلرطوم  -عكار- وا�ض

الإن�سانية  والأعــمــال  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
وال�سودان  اليمن  يف  واملحتاجني  للمت�سررين  م�ساعداته 
ولبنان ، ففي اليمن، وا�سل املركز ، تنفيذ م�سروع الإمداد 
املائي والإ�سحاح البيئي مبديريات ميدي وعب�س وحريان 
العمل  ــن  د�ــسّ كما  اليمنية،  حجة  حمافظة  يف  وحــر�ــس 
مبحطتي حتلية املياه يف مديريتي ميدي وحريان التابعة 
ويف  للتنمية،  طيبة  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  حجة  ملحافظة 
ال�سحي  اجلعدة  مركز  وا�سل  ال�سحية  اخلدمات  جمــال 
حجة  حمافظة  يف  للم�ستفيدين  العاجية  ِخْدماته  تقدمي 
طيبة  موؤ�س�سة  مــع  وبال�سراكة  املــركــز  مــن  بدعم  اليمنية 

الطارئة  التغذوية  الطبية  العيادات  وا�سلت  كما  للتنمية، 
مديرية  يف  العاجية  ِخْدماتها  اتــقــدمي  للمركز  التابعة 
املا�سي  ــبــوع  الأ�ــس خـــال  احلــديــدة  مبحافظة  اخلــوخــة 
العيادات  ووا�سلت  للتنمية  طيبة  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة 
الطبية املتنقلة التابعة للمركز يف مديرية عب�س مبحافظة 
موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  العاجية،  خدماتها  تقدمي  حجة 

طيبة للتنمية.
ويف ال�سودان وا�سل املركز اإغاثة املت�سررين من ال�سيول 
خادم  به  وجــه  الــذي  اجلــوي  اجل�سر  �سمن  والفي�سانات 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
 200 الأول  اأم�س  يوم  املركز  فريق  ووزع  الله.  حفظه   -

خيمة مبلحقاتها وحقائب اإيوائية بالإ�سافة اإىل م�ساعدات 
واجلديد  امل�سعودية،  مناطق  يف  القاطنة  لاأ�سر  غذائية 
قام  كما  لولية اجلزيرة،  التابعة  الكاملني  الثورة مبحلية 
بتوزيع 200 خيمة مبلحقاتها وحقائب اإيوائية بالإ�سافة 
بدر  قوز  مناطق  القاطنة يف  لاأ�سر  غذائية  م�ساعدات  اإىل 
وا�سل  لبنان   النيل.ويف  نهر  لولية  التابعتني  واملتمة   ،
املركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البي�ساء توزيع اأرغفة 
يف  وال�سورية  والفل�سطينية  اللبنانية  الأ�سر  على  اخلبز 
ربطة   6،000 توزيع  وجرى  لبنان،  �سمال  عكار  حمافظة 
خبز يوميا، ي�ستفيد منها 15،000 �سخ�س مبعدل ربطتني 

لكل اأ�سرة، وذلك �سمن م�سروع خمبز الأمل اخلريي.



نيويورك - وا�س
اأعلن مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبدالله 
بن يحيى املعلمي، م�ساء اأم�س الأول ، عن دعم اململكة خلطة 
 100 مببلغ  "كورونا"  جائحة  ملكافحة  الأممية  ال�ستجابة 
مليون دولر ملنظمة ال�سحة العاملية وعدد من امل�ساريع التي 
وذلك  ووكالتها،  املختلفة  املتحدة  الأمم  منظمات  تدعمها 
خالل لقاء افرتا�سي ملرا�سم ت�سليم افرتا�سية جمعت معاليه 

والأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س.
واأكد ال�سفري املعلمي، اأن هذا الدعم ياأتي �سمن جهود اململكة 
ملكافحة  ال�ستجابة  دع��م  يف  ال��دول��ي��ة  ال�سعودية  العربية 
فريو�س "كورونا"، واإدراكًا منها باأهمية التعاون والت�سامن 
�سفافة  عاملية  ا�ستجابة  لتعزيز  وال��دويل  اجلماعي  والعمل 

وقوية ومن�سقة ووا�سعة النطاق.
جتاه  بها  املنوط  بالدور  اململكة  ا�سطالع  اإىل  النظر  ولفت 
مواجهة  �سبيل  يف  وال���دويل  اجلماعي  والعمل  التعددية 
التي  الدول  اأوائ��ل  من  اململكة  اأن  موؤكدًا  كوفيد 19،  جائحة 
الدول املت�سررة من  العون والتن�سيق مع  عملت على مد يد 

هذه اجلائحة.
واأ�سار  اإىل اأن اململكة تعمل على كل ما من �ساأنه متكني الأمم 

املتحدة من قيادة عمل دويل لتكثيف اجلهود العاملية ملكافحة 
الأكرث  واملناطق  النامية  للدول  الدعم  وتعزيز  "كورونا"، 
ب�سكل  الأوبئة  وملحاربة  اجلائحة،  هذه  مواجهة  يف  �سعفًا 

بني  املعي�سة  م�ستويات  ورف��ع  الالجئني،  وم�ساعدة  ع��ام، 
اله�سة،  القت�سادات  وتنمية  العامل،  يف  فقرًا  الأكرث  الفئات 
ان�سجامًا  اأكرث  عالقات  وبناء  ال�سراعات،  لإنهاء  والتو�سط 

بني الأمم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم الأم����ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  �سكره  غوتريي�س، 
الله  العهد - حفظهما  اآل �سعود، ول�سمو ويل  بن عبدالعزيز 
اأن  موؤكدًا  للمنظمة،  واملتوا�سل  ال�سخي  اململكة  دعم  على   -
اململكة العربية ال�سعودية عملت بال�سراكة مع الأمم املتحدة 
على دعم الأمن وال�ستقرار والزدهار يف جميع اأنحاء العامل 

وخا�سة دعم الأمن وال�ستقرار يف اليمن.
ح�سر مرا�سم الت�سليم الفرتا�سية نائب مندوب اململكة لدى 

الأمم املتحدة الدكتور خالد بن حممد منزلوي.
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مقبول بن فرج اجلهني

جامعة 
تبوك

اثنينية الحوار تناقش 
تداعيات )كوفيد- 19(

36 مخالفة للتدابير 
الصحية بالشرقية

مجمع إرادة بجدة يحتفي باليوم 
العالمي لسالمة المرضى 

الريا�س-البالد
العزيز  عبد  امللك  مركز  ينظمها  التي  احلوار"  "اثنينية  تناق�س 
ال�سالم  قيم  تعزيز  واآل��ي��ات  �سبل   ، غ��دا  ُبعد  عن  الوطني  للحوار 
واحلوار والتعاي�س والت�سامح بني الأمم وال�سعوب من اأجل تعزيز 
اأ�سد  تداعيات  لتجاوز  وتبادلها  وتوحيدها  الأفكار  وجمع  احلوار 
مًعا  ال�سالم  "ت�سكيل  بعنوان  الع�سر  هذا  يف  عاملية  �سحية  اأزم��ة 
�سد جائحة كورونا". وي�ستعر�س اللقاء عددًا من املحاور اأبرزها، 
اقت�ساديًا  املجتمعات  على  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  تداعيات 
ونف�سًيا واأ�سرًيا، واأهمية تعزيز ُمُثل ال�سالم والت�سامح والتعاي�س 
والوحدة الإن�سانية بني الأمم وال�سعوب، خا�سة يف هذه الأوقات 
والتعاون  الت�سامن  حتقيق  اأهمية  اللقاء  يتناول  كما  الع�سيبة، 
عامل  لبناء  اختالفاتها  على  الدولية  اجلهود  وتوحيد  والتفاهم، 

�سلمي ومزدهر ينعم بال�سالم وبالت�سامن وبالوئام.
وياأتي اللقاء يف اإطار احتفال املركز باليوم العاملي لل�سالم؛ انطالقا 
احل��وار  ثقافة  تر�سيخ  ومنها  لتحقيقها  ي�سعى  التي  الأه���داف  من 
وتعزيز قيم ال�سالم والت�سامح والتعاي�س بني جميع اأطياف املجتمع 
ومواجهة كل ما يهدد ن�سيجهم الجتماعي ويعزز حلمتهم الوطنية.

الدمام- البالد
اأ�سفرت جولت اأمانة املنطقة ال�سرقية عن قيد )30( خمالفة للتدابري 
واملراكز  الأ���س��واق  يف  )كوفيد-19(  بفريو�س  املرتبطة  ال�سحية 
املركزية، واأجنزت  الأ�سواق  التجارية، و )6( خمالفات تكد�س يف 
من  ف��ردًا   )471( مب�ساركة  موقع،   )900( وتطهري  وتعقيم  غ�سل 
 )150566( وبا�ستخدام  البيئي،  بالإ�سحاح  الب�سرية  ال��ك��وادر 
اأطنان   )7707( رف��ع  مت  كما  واملطهرات،  املعقمات  كمية  من  ل��رتًا 
الأنقا�س واملخلفات،  النفايات، واإزالة )4133( مرت مكعب من  من 

مب�ساركة )9394( فردًا من الكوادر الب�سرية بالنظافة.
 )4( و  رقابية،  جولة   )493( الأول  اأم�س  نفذت  قد  الأمانة  وكانت 
التجارية  املن�ساآت  على  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  م�سرتكة  جولت 

والأ�سواق املركزية باملنطقة.

جدة - حمدان بن �سلمان الغامدي
بجدة  اإرادة  خلدمات  النف�سية  وال�سحة  اإرادة  جممع    نظم 
لعام  امل��ر���س��ى  ل�سالمة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  فعاليات 
)�سالمتكم  �سعار  حتت  املوظفني(  )�سالمة  بعنوان  2020م 

تبداأ من عندكم( .
والأن�سطة  التثقيفية  الربامج  عر�س  الفعاليات    وت�سمنت 
املن�سورات  توزيع  يف  املتمثلة  اجلودة  اإدارة  من  التوعوية 
املقرتحات  ور�سد  و�سرحها  املوظفني  على  العلمية  وامل��ادة 
الطبية  الرعاية  اأثناء  املر�سى  �سالمة  بتح�سني  يتعلق  فيما 
ال�سالمة  مبمار�سات  امللتزمني  العاملني  حتفيز  على  والعمل 
ال�سحية فيما �سارك ق�سم العالقات العامة والعالم والتوعية 
املتعلقة  والتوعوية  التثقيفية  املواد  ببع�س  اأي�سًا  ال�سحية 

ب�سالمة العاملني خالل جائحة كورونا.
اأم�س   ، ال�سيدلية  الرعاية  اإدارة  يف  ممثاًل  املجمع   نظم  كما 
اخلطورة  عالية  "الأدوية  بعنوان  تدريبية  دورة  الأول، 
الدكتورة  قدمتها  والنطق"،  ال�سكل  يف  املت�سابهة  والأدوي��ة 
الأكادميية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��ع  بالتعاون  احل��ازم��ي  ري��ه��ام 

والتدريب باملجمع.
الأدوي���ة  ب��ني  التفريق  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  ال����دورة  وه��دف��ت 
والتمري�س  وال�سيادلة  الأط��ب��اء  م��ن  امل�ستهدفة  لل�سريحة 
بالإجراءات  ملتزمني  �سحيا  ممار�سا   25 من  اأكرث  بح�سور 

والإحرتازات الالزمة للوقاية من فريو�س كورونا.

التقى قبل اأ�سابيع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن 
�سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك رئي�س جامعة 
تبوك الدكتور عبدالله الذيابي الذي قدم ل�سموه الكرمي 
الربنامج التف�سيلي خلطط جامعة تبوك ويف مقدمتها 
منح املراأة حرية اأكرب للم�ساركة يف املوؤمترات العلمية 
حيث ركزت روؤية 2030 على الدور التنموي واملحوري 
قدراتها  ودعم  متكينها  على  واأك��دت  ال�سعودية  للمراأة 
املنا�سبة..  الفر�س  على  احل�سول  ثم  وم��ن  بالتاأهيل 
�سريكًا  لتكون  ا�سرتاتيجي  كتوجه  م�ستقبلها  لبناء 
القت�سادية  والتنمية  الوطن  بناء  يف  وفاعاًل  حقيقيًا 

والجتماعية.
اأن  �سحفي  حديث  يف  تبوك  جامعة  مدير  واو���س��ح   
اإداري��ًا  للعمل  ودعمها  امل��راأة  بتمكني  ب��ادرت  اجلامعة  
املنا�سب  يف  م�ساركتها  ن�سبة  وزي�����ادة  وا���س��راف��ي��ًا 
ن�سائية على م�ستوى  قيادات  القيادية من خالل تعيني 
الوكالت والكليات والعمادات والوحدات ومنح حرية 
املوؤمترات  يف  التدري�س  هيئة  ع�سوات  مل�ساركة  اأكرث 
التطويرية  واملجالت  والبحثية  العلمية  والفعاليات 
القيادات  لتطوير  برنامج  اعتماد  مت  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 
يتوافق  مبا  باملهارات  وتزويدهن  وتاأهيلهن  الن�سائية 
مع روؤية 2030، موؤكدًا على اأن �سدور النظام اجلديد 
بالتعليم  واملتابعة  الهتمام  م��دى  يعك�س  للجامعات 
واجلامعات واأنه ميتاز بتحقيق ال�ستقاللية املن�سبطة 
الدولة  تقرها  التي  العامة  ال�سيا�سة  وفق  باجلامعات 
وينعك�س انعكا�سًا حقيقيًا يف م�سامني الروؤية بجوانب 
التنظيم الإداري للجامعات مبا يف ذلك مرونة الهياكل 
التنظيمية وال�سالحيات وموؤ�سرات الأداء يف املجالت 
النظام  ب��اأن  م�سيفًا  والإداري����ة  والبحثية  التعليمية 
اجلديد للجامعات �سيمكن اإقرار تخ�س�ساتها وبراجمها 
وفق الحتياجات التنموية يف �سوق العمل يف املنطقة.
ويدفعها  للجامعات  الت�سغيلية  التكلفة  تخفي�س  ويف   
اعتمادها  من  ويقلل  جديدة  متويل  م�سادر  اإيجاد  اىل 
لالأوقاف  برامج  ان�ساء  خالل  من  الدولة  ميزانية  على 
ال�ستثمارية  ال�سركات  بتاأ�سي�س  للجامعات  وال�سماح 

لتنمية مواردها املالية وال�سهام يف تعزيز 
القت�ساد الوطني، ولعلنا نتطرق لحقا 
لل�سباب  التمكني  جم��الت  يف  حتقق  ملا 

والفتيات على حد �سواء.

دعم خطة االستجابة األممية لمكافحة الجائحة

وزارة الصحة: تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة

 الريا�س- البالد
اإ�سابة  حالة   )551( ت�سجيل  ع��ن  اأم�����س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
موؤكدة جديدة بفريو�س كورونا اجلديد )كوفيد- 19( لي�سبح عدد 
احلالت املوؤكدة يف اململكة ) 329271( حالة، من بينها )15383( 
حالتهم  ومعظمهم  الطبية،  الرعاية  تتلقى  لت���زال  ن�سطة  حالة 
ت�سجيل  مت  كما  حرجة،  حالة   )1166( منها  مطمئنة،  ال�سحية 
)1078( حالة تعاف جديدة، لي�سل عدد املتعافني اإىل )309430( 
حالة.واأو�سحت ال�سحة اأن احلالت امل�سجلة وعددها )551( حالة 
منها 42  % اإن��اث، 58 % ذكور  ، كما بلغت ن�سبة الأطفال  11 %، 

والبالغني  85 %، وكبار ال�سن 4  %
وفاة  حالة   )28( باإ�سافة  حالة،   )4458( الوفيات  عدد  بلغ  فيما 

جديدة لفتًة اأنه مت اإجراء )43032( فح�سا خمربيا جديدا .
باملاء  اليدين  غ�سل  على  احل��ر���س  اإىل  اجلميع  ال���وزارة  ودع��ت   
وال�سابون فهو اأهم و�سيلة للوقاية من فريو�س كورونا، كما يلزم 
على كل �سخ�س عند خروجه من املنزل لب�س كمامة �سواًء طبية اأو 

ذلك من  والفم، وي�ستثنى من  الأنف  اأو غطاء حمكم على  قما�سية 
كان مبفرده يف مكان مغلق.

وجّددت "ال�سحة" التو�سية لكل َمْن لديه اأعرا�س التوجه لعيادات 
باأعرا�س فريو�س  َمْن ي�سعر  )ال�سحة( خلدمة  التي هياأتها  تطمن 
ال�سحة  �ستها  خ�سّ التي   تاأكد  مراكز  اأو    ، امل�ستجد،  )ك��ورون��ا( 
خفيفة،  اأع��را���س  لديهم  اأو  ��ا،  اأع��را���سً ي�سكون  ل  ال��ذي��ن  خل��دم��ة 
بحجز  وذل��ك  م�ساب  ل�سخ�س  خمالطة  لهم  حدثت  اأن��ه  ويظنون 
موعد من خالل تطبيق )�سحتي(، اأو الت�سال برقم مركز )937( 
لالإ�ست�سارات والإ�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، الذي اأ�سبح الآن 
اأقرب اإىل اجلميع من ذي قبل، بحيث ميكن الإ�ستفادة من خدماته 
التفاعلية، من خالل تطبيق )وات�س اآب( عرب رقم 920005937، 
به،  امل��وج��ودة  اجل��دي��دة  التفاعلية  اخل��دم��ات  م��ن  والإ���س��ت��ف��ادة 
واحل�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��ح��ي��ة واخل���دم���ات، وم��ع��رف��ة 
ومراكز  الأولية،  الرعاية  ومراكز  )كورونا(،  فريو�س  م�ستجدات 

التربع بالدم، واملواعيد وكيفية احل�سول عليها.

كيفية التعامل مع اإلصابة بكورونا
الريا�س- البالد

كيفية  يو�سح  مقطًعا  ب�سحة  #ع�س  التوعوية  ومن�ستها  تويرت  يف  ح�سابها  عرب  ال�سحة  وزارة  ن�سرت 
التعامل يف حال الإ�سابة بكورونا اأو املخالطة اأو الرغبة يف التاأكد.

وت�سمن املقطع الإ�سارة اإىل اأن ال�سخ�س امل�ساب قد يكون لديه الأعرا�س ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه 
لإحدى عيادات تطمن املتوافرة يف اململكة بالإ�سافة اإىل اللتزام بالعزل املنزيل ملدة 10 اأيام مع بداية 
ظهور الأعرا�س وتكون نهايتها مع انتهاء املدة، ب�سرط اختفاء الأعرا�س عن ال�سخ�س امل�ساب مع اأهمية 

تطبيق الحرتازات الوقائية بعد التعايف.
واأو�سح املقطع اأنه يف حال كنت خمالًطا لأ�سخا�س اأو مري�س تتوقع اإ�سابتهم يف نف�س املنزل اأو �سبق 
لك اأن توا�سلت معهم عن طريق امل�سافحة واملالم�سة اأو التوا�سل مع م�ساب مب�سافة اأقل من مرتيِن 
وعن مدة لتقل عن 15 دقيقة، فاإنه يجب على ال�سخ�س الت�سجيل يف مركز تطمن مع البداية مبا�سرة 
يف اإجراءات احلجر املنزيل ملدة 14 يوًما دون احلاجة لفح�س كورونا، وهي املدة التي يحت�سن بها 

اجل�سم للفريو�س ،وقد ل يظهر ذلك عند اأخذ العينة.
واأبان املقطع اأنه يف حالة الرغبة باإجراء الفح�س، يكون هذا الإجراء بالتوجه مبا�سرة ملركز تاأكد 
ويف حال ثبوت الإ�سابة يجب اتباع امل�سار املنزيل املطبق يف الحرتازات،ولو كانت �سلبية فيجب 

ال�ستمرار يف الحرتازات وتطبيق �سروط ال�سالمة.

مليون دوالر من المملكة100

تواصل انخفاض حاالت اإلصابة اليومية 

غوتيريش: المملكة 
تدعم األمن واالستقرار 
في جميع أنحاء العالم
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متابعات

اإىل  الزيدي  وليد  التون�سي  الوزير  اأ�سار  )البالد(  مع  حــواره  يف 
�ــســرورة الهــتــمــام بــالأطــفــال والــ�ــســبــاب، ويـــرى �ــســرورة معاجلة 
والنحراف  العبثية  مثل  بالأطفال  حتدق  التي  ال�سلوكية  الظواهر 
ورعايتهم  بهم  الهتمام  خالل  من  التعليم،  عن  املبكر  والنقطاع 
�سخ�سية  تنمو  اأن  ميكن  الثقايف  والن�ساط  بالفن  حيث  ثقافيا، 
الطفل النمو الأوفق، وينهج النهج القومي فيكون مواطنًا فاعاًل 
حينها ميكن اأن ي�سحي من اأجل بلده، واأن ل يكون طفاًل تتعلق 
همته بالرفاهية املادية، واإمنا تكون الثقافة غذاء لروحه اأي من 
املدر�سية  النوادي  ياأتي دور  الأولويات وال�سروريات، وهنا 
التي متار�س منا�سطها بدار الثقافة، ويرى اأنه ميكن حتفيزها 
توؤديها  التي  لالأن�سطة  العمومي  الإعــالم  مواكبة  خــالل  من 
اأعمال  توثيق  على  يعمل  واأن  للجمهور،  لت�سل  الــنــوادي 
اإبداعاتهم يف كتب  الأطفال بعد النتقاء والتمحي�س لتن�سر 

تظل حمفوظة.
املنطقة  ت�سرب  التي  والإرهــاب  الفو�سى  جائحة  ورغم 
الثقافية  للهوية  ال�سلب  القر�س  اأن  التون�سي  الوزير  اأكد 
التون�سية مازال حمكمًا ثابتًا را�سخًا، واأ�ساف "كل مظهر 
له،  ويت�سدون  التون�سيون  يقاومه  التطرف  مظاهر  من 
متحررة  تون�سية  و�سخ�سية  ثقافيًا  ر�سيدًا  ثمة  لأن 
والت�سامح،  الخــتــالف  وقــبــول  النــفــتــاح  على  داأبـــت 
يف  ينمو  اأن  ميكن  ل  التطرف  مــن  �ــســرب  كــل  واأن 
قبول  على  ن�ساأت  التون�سية  الذهنية  كون  تون�س، 
الثقافة  هذه  اأن  ويرى  املخالف"،  والــراأي  الآخر 
تب�سرته  خالل  من  الطفل  لدى  ى  ُتنمَّ اأن  يجب 
دون  يختار  اأن  ميكنه  بعدها  ومن  باحلقائق 
يخالفه،  اختيار  لكل  بال�سر  يعر�س  اأن 
اجلديد  احلكومي  الفريق  اأن  مــوؤكــدًا 
يعمل بتناغم وب�سيا�سة واحدة لإنقاذ 
مع  البلدان  بني  له  والتمكني  البلد 
الــركــيــز عــلــى ال�ــســتــثــمــار يف 
بالواقع  والنهو�س  الثقافة 

الثقايف.  وعن راأيه يف احلركة الإبداعية يف ال�سعوية قال: اأحيي ال�سعب ال�سعودي 
متقدة  وخم�سبة  رائــدة  حركة  فهي  امل�سطردة  الإبداعية  الثقافية  احلركة  واأبــارك 
بالأدب  الفائقة  اململكة  عناية  عن  ف�ساًل  الثقافات،  على  ومتفتحة  وواعــدة  ومثمرة 
التي  امل�سجعة  الإبداعية  العربية  ذلك وا�سحا حتى من خالل اجلوائز  بدا  العربي 

تر�سدها اململكة للمبدعني من الأدباء واملفكرين وال�سعراء واملرجمني.
وتابع "اأهنئ اململكة واأمتنى اأن يكون بيننا تعاون م�سرك يف املجال الثقايف، 
واملــعــارف  اخلـــربات  تــبــادل  يف  ال�سقيقني  البلدين  بــني  التبادل  �سبل  تركز  واأن 
اإبداعية ومتويل الن�سر وكذلك  اإنتاجات  والنتاجات، ومتويل بناء املكتبات ودعم 
مراكز  وتاأ�سي�س  الدرامية  الفنون  مراكز  تاأ�سي�س  مثل  الثقافية  امل�ساريع  متويل 
لهم  فيها متكني  التي  تلك  اأن�سطتهم وخا�سة  الأطفال  فيها  يتعاطى  اأن  ثقافية ميكن 
يف حب اللغة العربية".   وك�سف عن رغبته يف تاأ�سي�س مهرجان للف�ساحة والتعدد 
هذا  اإجناح  يف  ال�سعودية  تعاون  اإىل  متطلعا  وطنية،  جائزة  له  �سري�سد  الل�ساين 
املهرجان خدمة للغة العربية وجتذيرًا لها يف ترابها. م�سيدًا بالدور الثقايف الذي 
تتبعه اململكة و�سبل تعاونها من اأجل متكني اأوا�سر املحبة بني ال�سعوب بالثقافة، 
ومبا تقوم به وزارة الثقافة ال�سعودية وما تبادر اإليه من دعم وحتفيز ومناء، كما 

بارك دعمها الإيجابي وكل دعم ميكن اأن يرد وي�سند للمبدعني.
وظيفته  كانت  اإذا  ما  عن  املواهب  متعدد  التون�سي  الثقافة  لوزير  �سوؤالنا  وعن 
:" لن  قال  ال�سعر  العود وكتابة  اآلة  على  العزف  �ستاأخذه عن مواهبه يف  اجلديدة 
بالتحديد ت�سجع  الوزارة  املن�سب، وهذه  اأجل  اأ�ستغني عن �سيء من مواهبي من 
وتدفع باجتاه ممار�سة الن�ساطات الإبداعية والهوايات، ينبغي اأن ت�سو�س الثقافة 
يف  فــاأرى  ال�سعر،  واأقــراأ  القراآن  واأرتــل  واأغني  العود  اأعــزف  اأن  فنية،  ب�سخ�سية 
وق�ساياهم  املوهوبني  �سواغل  اإىل  اأقــرب  جتعلني  للذوق  وتغذية  حتفيزًا  ذلــك 

وم�سكالتهم، بالفن ميكن اأن ننمي �سيا�سة اأقرب اإىل التوفيق".
واإبداعاتي،  مبواهبي  تعلقًا  يزيدين  رمبا  الثقافة  وزارة  يف  العمل  وتابع"   
نتاج ن�سال  الوزير موهوبًا و�ساحب ب�سمة خا�سة، نحن  اأن يكون  اأجمل  وما 
الفنانني، يف �سخ�سياتنا ثمرة ما قدمه املبدعون، وما غناه املغنون وما اأن�سده 
التي  الثقافية  ال�سيا�سة  يف  هاديا  املوهبة  تكون  اأن  املهم  من  اأرى  ال�سعراء، 

نرتاأيها".
 وعن نظرته لروؤية اململكة 2030 الطموحة وقيادة الأمري ال�ساب حممد بن 
�سلمان لها قال: انه هو العزمية املتقدة والفكر احلر والعزم القوي على حتقيق 
يقود  اأن  املجدي  ومن  رائدة،  باختيارات  واملبادرة  مواقف  وتنمية  �سيا�سات 

ال�سفينة �ساب فهو �سانع الأمل واحلياة ومنفذ �سيا�سة الإبداع.
اأطلقته عليه بع�س و�سائل الإعالم،  وتعقيبًا على لقب" طه ح�سني" الذي 
اأكد الوزير التون�سي رف�سه التام لهذا اللقب وقال: "احرم �سني وجتربتي 
وطه ح�سني هو قدوتي، ولكنه لي�س لقبا نوزعه على كل مكفوف متيز وجنح، 
تاأثري  له  وكان  والعربي،  امل�سري  الأدب  وعميد  الع�سر  عبقرية  ح�سني  طه 

نهر  وكل  وم�ستقبله  �سخ�سيته  لكل  يتبقى  لكن  والإ�سالح،  العربي  الفكر  يف 
مببادئه  وموؤمن  نهجه  على  رمبا  ح�سني،  طه  ل�ست  الزيدي  وليد  اأنا  جمراه،  يحفر 
يف التحرر وحب احلياة والدفاع من اأجل الوطن واملواطن واحلرية الفكرية، اأنا ل 

اأمثل اإل ذاتي والختالف رحمة.

المملكة قبلة النهضة اإلنسانية ورائدة المجال الثقافي

البالد - مها العواودة
فقد الب�سر وهو يف الثانية من عمره لكنه مل يفقد الب�سرية، فراح ينهل من العلم واملعرفة ليتميز يف ذلك على اأقرانه، فكان اأول كفيف 

يحرز �سهادة الدكتوراة يف جامعة تون�سية، وهو اأحد اأبرز املهتمني والباحثني واخلرباء يف املباحث البالغية للغة العربية القدمية على 
امل�ستوى العربي، وباحث يف علم نف�س الإعاقة، اأنتج برامج ثقافية يف الإذاعة، حافظ لكتاب الله، �ساعر وعازف على اآلة العود وم�سرف 

على عدة برامج وم�ساريع ثقافية تهم ال�سباب املوهوبني، اإنه ثاين وزير عربي كفيف بعد عميد الأدب العربي طه ح�سني، واأول وزير من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة يف حكومة تون�سية؛ اإنه وزير الثقافة التون�سي ال�ساب الثالثيني وليد الزيدي الذي يتطلع لتعاون 

م�سرك بني تون�س واململكة العربية ال�سعودية التي و�سف حركتها الإبداعية والثقافية املميزة بالرائدة والواعدة، واأن 
يكون ال�ستثمار الثقايف يف ال�ساب والطفل، واإحياء دور الثقافة بحيث ل تكون مباين مهجورة والعمل على زيادة 

عددها يف املناطق النائية ليكون لها تاأثري يف احلياة اليومية للمواطن التون�سي.

حممد بن �سلمان 
صانع األمل وصاحب المبادرات الرائدة

 أسعى لمهرجان 
للفصاحة والتعدد 
اللساني بالشراكة 

مع المملكة

دور سعودي 
مشرف في توثيق 
أواصر المحبة بين 

الشعوب

 أعزف العود وأغني 
وأرتل القرآن وأقرأ 

الشعر .. وما أجمل أن 
يكون الوزير موهوبا

أنا لست طه 
حسين وال أمثل إال 

ذاتي ..وكل نهر 
يحفر مجراه

وليد 
الزيدي
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مؤشر مجلس األعمال السعودي األميركي:

 بدء تطبيق القواعد المعدلة للجان

 10 قطاعات في مؤتمر "النموذج العالمي الجديد"

تسارع انتعاش اقتصاد المملكة ومشاريع اإلنشاء

مزايا تحفيزية للتخصيص وجذب االستثمارات

مناقشة تحديات المناطق 
االقتصادية الخاصة  جدة- يا�صربن يو�صف

رّجح تقرير ملجل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي، 
وتنامي  اململكة،  يف  القت�سادي  النمو  ت�سارع 
تر�سية العقود يف خمتلف القطاعات، م�سريًا اإىل 
اأن قيمة الإن�ساءات املر�ساة حتى الربع الثالث من 

العام احلايل بلغت 47.8 مليار ريال.
الأعــمــال  مبجل�س  القت�سادي  اخلبري  وتــوقــع   
تتعافى  اأن  الوزير،   الرباء  الأمريكي  ال�سعودي 
العام  مــن  املتبقية  الــفــرة  يف  الإنــ�ــســاء  اأن�سطة 
بالفعل،  تدريجيا  انتعا�ًسا  ت�سهد  والتي  احلــايل 
التطوير  ت�سمل  الــتــي  الإيــجــابــيــة  والــتــطــورات 
 ، اململكة  يف  ال�سكنية  العقارات  لقطاع  امل�ستمر 
بن�سبة  للو�سول  الإ�سكان  وزارة  وم�ستهدفات 

منو  عجلة  �سيدفع  مما   ،%70 اإىل  املــنــازل  متّلك 
ــاء �ــســنــدوق  ــ�ــس قــطــاع الإنـــ�ـــســـاء، خــا�ــســة مــع اإن
وجــذب  "رو�سن"  �سركة  العامة  ال�ــســتــثــمــارات 

املزيد من م�ساركات القطاع اخلا�س.
 وقال التقرير اإن ثمة موؤ�سر اإيجابي اآخر يتمثل 
يف ت�ساعد مبيعات الإ�سمنت؛ حيث قفز اإجمايل 
مبيعات الإ�سمنت للمنتجني املحليني بن�سبة %38 
من  نف�سها  بالفرة  مقارنة  اأغ�سط�س  �سهر  خالل 
املبيعات املحلية بن�سبة  املا�سي. وارتفعت  العام 
41%. كما تتوقع جلنة الإ�سمنت الوطنية اأن يتم 
العقاري  القطاع  قبل  من  الإ�سمنت  مبيعات  دعم 
الفرة  يف  مــطــرًدا  طلًبا  ت�سهد  واأن  ال�سكني، 

املتبقية من العام.

ال�سعودي  الأعــمــال  جمل�س  مــوؤ�ــســر  واأ�ــســاف    
عدد  فهناك  امل�ستقبل،  اإىل  بالنظر  اإنــه  الأمريكي 
من امل�ساريع التي تلوح يف الأفق التي من �ساأنها 
امل�ساريع  هذه  وت�سمل  الإن�ساء  اأن�سطة  تعزز  اأن 
القدية  مل�سروع  العامة  املــرافــق  مرحلة  اإنــ�ــســاء 
وباقات مطار البحر الأحمر ال�سياحي وم�ساريع 
الــنــفــط والـــغـــاز ذات الــ�ــســلــة بــ�ــســركــة اأرامـــكـــو 

ال�سعودية.
 يذكر اأن القرو�س العقارية املقدمة من امل�سارف 
العاملة يف اململكة، �سهدت ارتفاعا خالل الن�سف 
حتديات  رغــم  ريـــال  مليار   62.5 بنحو  الأول 
اجلائحة على ال�سعيدين العاملي واملحلي. ووفقا 
لبيانات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي "�ساما"، 
ارتفاع ربعي  ثامن  الثاين هو  الربع  ارتفاع  يعد 
للقرو�س العقارية على التوايل منذ الربع الثالث 
القرو�س  يف  الكبرية  الطفرة  وتعزى   ،  2018
ومنها  احلكومية،  الإ�سكان  برامج  اإىل  العقارية 

برنامج "�سكني".
وتتوزع القرو�س العقارية املقدمة من امل�سارف 
العام  مــن  الــثــاين  الــربــع  بنهاية  ال�سعودية  يف 
اجلاري اإىل 69.5 يف املائة لالأفراد، مقابل 30.5 

يف املائة منها مقدمة لل�سركات.

جدة - البالد
اللجان  لعمل  املــعــدلــة  ــقــواعــد  ال تطبيق  بـــداأ   
بالتخ�سي�س  امل�ستهدفة  للقطاعات  الإ�سرافية 
الــوزراء  جمل�س  عليها  وافــق  والتي  ومهماتها، 

موؤخرا.
تق�سيم  مت  فــقــد  الـــقـــواعـــد،  �ــســيــغــة  وبــحــ�ــســب 
ــًا  ــدف ــه ــت ــس )مــ� ـــطـــاعـــًا  ق  13 اإىل  ـــقـــطـــاعـــات  ال
واملــيــاه  البيئة  قــطــاع  وهـــي:)  بالتخ�سي�س(، 
 – – قــطــاع الــطــاقــة  – قــطــاع النقل  والــزراعــة 
قطاع ال�سناعة والرثوة املعدنية – قطاع العمل 
والتنمية الجتماعية – قطاع الإ�سكان – قطاع 
 – البلديات  قطاع   – ال�سحة  قطاع   – التعليم 
قطاع احلج والعمرة – قطاع الت�سالت وتقنية 
املعلومات – قطاع الإعالم – قطاع الريا�سة(.  

الوزارة  تقوم  اأن  على  القواعد  �سيغة  ون�ست   
بــاإعــداد  بالقطاع  املعني  احلكومي  اجلــهــاز  اأو 
تتجاوز 24  األ  على  للقطاع،  التخ�سي�س  خطة 
اأكدت  كما  القواعد،  هذه  نفاذ  تاريخ  من  �سهرًا 
اأنه ل يجوز البدء بدرا�سة اأو طرح اأو تنفيذ اأي 
م�سروع تخ�سي�س غري وارد يف قائمة امل�ساريع 
املعتمدة  التخ�سي�س  خــطــة  �سمن  املــقــرحــة 
اأنــواع  تقدمي  املالية  وزارة  وتتوىل   ، للقطاع 
امل�ستهدف  للم�سروع  والئتماين  املــايل  الدعم 

بالتخ�سي�س.  
بني  ال�سراكات  لتنظيم  اجلديد  النظام  ياأتي  و   
لتد�سني  متهيدًا  اخلــا�ــس،  والــقــطــاع  احلكومة 
اأجنبية  ا�ستثمارات  وجــذب  مليارية   م�ساريع 
واإعـــادة  القطاعات،  مــن  جمموعة  اإىل  جــديــدة 
الت�سريعية  الأمـــور  على  احلكومة  دور  تركيز 

والتنظيمية.
امل�سركة  املــ�ــســاريــع  ــاء  اإعــف الــقــانــون  وي�سمل 
بع�س  من  اأنواعها  بكافة  اخلا�س  القطاع  مع 
متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث �سيقوم 
احلد  �سرط  حتقيق  من  ال�سركات  بع�س  باإعفاء 

العاملني  ال�سعوديني  املواطنني  لعدد  الأدنـــى 
لديهم،  اإ�سافة اإىل مرونة اأكرب بتملك العقارات 
خارج مكة واملدينة وال�سماح لهم اأي�سا بالتملك 
واملــدار�ــس  ال�سحية  املوؤ�س�سات  قطاعات  يف 

الأهلية.
م�ساهمة  رفــع  التخ�سي�س  نظام  وي�ستهدف   
وتعزيز   ، املحلي  الــنــاجت  يف  اخلــا�ــس  القطاع 
الــ�ــســفــافــيــة ، وحتــ�ــســني بــيــئــة الأعـــمـــال جلــذب 
الوظائف  مــن  املــزيــد  وتــوفــري   ، ال�ستثمارات 
لل�سعوديني  واخلـــربات  العمل  فر�س  وتنويع 

وال�سعوديات.
اأعلن  قــد  للتخ�سي�س  الوطني  املــركــز  وكــان     
يف وقـــت �ــســابــق عــن مــ�ــســودة مــ�ــســروع نظام 

الــتــخــ�ــســيــ�ــس، الــتــي تــغــطــي الــ�ــســراكــات بني 
اأهداف  احلكومة والقطاع اخلا�س، متا�سيا مع 
اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  لزيادة   2030 روؤيــة 
اإىل   %40 مـــن  الإجـــمـــايل  املــحــلــي  الـــنـــاجت  يف 
لتنويع  املتوا�سلة  اململكة  جهود  و�سمن   ،%65
حتقيق  التخ�سي�س  ي�ستهدف  حيث  القت�ساد، 
عوائد حكومية من مبيعات الأ�سول ما بني 35 

و40 مليار ريال.
 وموؤخرا اأعلن املركز واملوؤ�س�سة العامة للحبوب 
عن اكتمال املرحلة الأوىل من عملية تخ�سي�س 
مل�ستثمرين  مــطــاحــن  �ــســركــتــي  مــلــكــيــة  بــنــقــل 

ا�سراتيجيني من القطاع اخلا�س.

األهداف والمحفزات
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إعفاءات وتيسيرات أكثر
تنويع فرص 

العمل 
والخبرات   رفع مساهمة القطاع الخاص

 تنويع االقتصاد واإليرادات

 جذب االستثمارات األجنبية

زيادة 
المشاريع 

الكبرى

جدة- البالد
املــــدن واملــنــاطــق  لهيئة  الــعــام  الأمــــني  اأكــــد   
عبداملح�سن  بــن  مهند  اخلا�سة  القت�سادية 
للمناطق  الأ�ــســا�ــســي   الـــــدور  عــلــى   ، هـــالل 
وتطبيق  تطوير  يف  اخلــا�ــســة  القت�سادية 
النموذج  مــع  من�سجمة  مبتكرة  عمل  منــاذج 
العاملي اجلديد لالأعمال يف القطاع ال�سناعي، 
جــاذبــة  تناف�سية  مــيــزات  مــن  بــه  تتمتع  ملــا 
ي�سهم  مما  املبا�سرة،  الأجنبية  لال�ستثمارات 
�سناعية  من�سة  لت�سبح  اململكة  حتويل  يف 

ولوج�ستية اإقليمية.
العاملي  "النموذج  موؤمتر  الهيئة  واختتمت    
عرب  افرا�سيًا  بتنظيمه  قامت  الــذي  اجلديد" 
للمناطق  العاملية  املنظمة  الإنــرنــت  من�سات 
احلــــرة، وا�ــســتــ�ــســاف  جمــمــوعــة مــن اخلـــرباء 
رئي�سية  قطاعات  ع�سرة  من  اأكرث  من  العامليني 
كقطاع الت�سنيع، والطاقة، والرعاية ال�سحية، 
اآرائهم  تقدمي  بهدف  اللوج�ستية،  واخلــدمــات 
امل�ستوى  على  القطاعات  تــعــايف  �سبل  حــول 
املقابالت  من  العديد  خــالل  من  وذلــك  العاملي، 

امل�سجلة والندوات احلية عرب الإنرنت.

وناق�س الأمني العام �سمن اجلل�سة النقا�سية 
ــنــيــع، الــتــغــريات  ــتــ�ــس اخلـــا�ـــســـة بــقــطــاع ال
لــالإجــراءات  نتيجًة  القطاع  يف  طـــراأت  التي 
مقرات  مناطق  يف  ُفر�ست  التي  الحــرازيــة 
الفر�س  حول  والتباحث  الت�سنيع،  عمليات 
الأعمال  كديناميكيات  اقتنا�سها  يجب  التي 

اجلديدة التي ظهرت نتيجًة لهذه التغيريات.
يواجه  ــذي  ال الأكـــرب  التحدي  اإن  هــالل  وعــّد 
ــطــاع الــتــ�ــســنــيــع هـــو �ــســمــان ا�ــســتــمــراريــة  ق
التوريد  �سال�سل  ومرونة  وا�ستقرار  الأعمال 
الإجــراءات الحرازية  والتجارة مع تطبيق 
خالل  من  وذلــك  الفريو�س،  انت�سار  من  للحد 
املبادرات  من  العديد  بتطبيق  ال�سركات  قيام 
واعتماد  التقنية  كاحللول  والفعالة  املبتكرة 
التحول الرقمي، م�سريًا اإىل "قيام هيئة املدن 
عدد  بتقدمي  اخلا�سة  القت�سادية  واملناطق 
من املبادرات الداعمة للم�ستثمرين واأ�سحاب 
الأعمال ل�سمان ا�ستمرارية اأعمالهم  ومتكينها 
التنمية،  م�سرية  يف  بــدورهــا  النهو�س  مــن 
تنويع  دعــم  يف  م�ساهمتها  على  واملحافظة 

م�سادر القت�ساد الوطني وا�ستقراره.

اجتماع وزراء التجارة واالستثمار الثالثاء

"العشرين" تدعم إصالحات النظام التجاري واالستثمار الدولي
جدة - البالد

جمموعة  يف  وال�ــســتــثــمــار  الــتــجــارة  وزراء  يعقد 
الثالثاء،  غد  بعد  اململكة  برئا�سة  اجتماعًا  الع�سرين 
التجارية  ال�سيا�سات  يف  الــتــعــاون  تــعــزيــز  بــهــدف 
�سمويل  اقت�ساد  منو  يف  ي�سهم  مبا  وال�ستثمارية 

وم�ستدام يف ظل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�سيتطرق الوزراء اإىل اإجراءات جمموعة الع�سرين 
ال�ستجابة  يف  الدوليني  وال�ستثمار  التجارة  لدعم 
اعُتمدت  الــتــي  امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  جلائحة 
دعــم  �ــســبــل  ومــنــاقــ�ــســة   ،2020 مــايــو   14 بــتــاريــخ 
اإ�سافة  الأطــراف  متعدد  التجاري  النظام  اإ�سالحات 
ال�سغر  متناهية  ال�سركات  تناف�سية  ت�سجيع  اإىل 
وذلــك  اأكـــرب،  ب�سكل  عامليًا  واملتو�سطة  وال�سغرية 

لتعزيز التنوع القت�سادي وال�ستثمار الدويل.
الق�سبي،   ماجد  الــدكــتــور  الــتــجــارة  وزيــر  و�سيعقد 
مــوؤمتــرًا  الفالح  خــالــد  املهند�س  ال�ستثمار  ووزيـــر 

�سحفيًا بعد الجتماع لطرح خمرجات الجتماع.
  وكان  وزراء التجارة وال�ستثمار قد اأكدوا يف ختام 
التعاون  على  املا�سي  مايو  خالل  ال�سابق  اجتماعهم 
والتن�سيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فريو�س 
وال�ستثمار  الــتــجــارة  على  ــيــد-19(  )كــوف كــورونــا 
والإ�سهام يف و�سع اأ�سا�س قوي للتعايف القت�سادي 
العاملي بحيث يكون م�ستنًدا على منو قوي وم�ستدام 

ومتوازن و�سامل.
من  الدولية  للمنظمات  امل�سرك  بالعمل  كما رحبوا    
اأجل تقدمي حتليل متعمق وموحد ب�ساأن اأثر اجلائحة 
و�سال�سل  وال�ــســتــثــمــار،  الــعــاملــيــة،  ــتــجــارة  ال عــلــى 
هذه  مع  العمل  موا�سلة  و�سرورة  العاملية،  الإمــداد 
املنظمات -�سمن نطاق التكليف املمنوح لها- لتي�سري 
ال�ستثمار وتدفقات ال�سلع واخلدمات الرئي�سية دون 
عوائق غري �سرورية على التجارة اأو تعطل �سال�سل 
منظمة  قــوانــني  مــع  تــتــوافــق  واأن  العاملية  الإمــــداد 

التجارة العاملية.
قيود  اأيــة  فر�س  عن  المتناع  على  الـــوزراء  و�سدد   
يف  مبــا  الــزراعــيــة  الغذائية  املنتجات  ت�سدير  على 
اإن�سانية  لأغرا�س  �سراوؤها  يتم  التي  املنتجات  ذلك 
للمواد  الــالزم  غري  التخزين  وتــفــادي  جتــاريــة،  غري 
املحلي  الغذائي  الأمــن  �سمان  �سرورة  مع  الغذائية، 
، كذلك ت�سريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية 
ا�ستخدام  على  والت�سجيع  التجارة،  تي�سري  ب�ساأن 
التوثيق الإلكروين والعمليات الإلكرونية -حيثما 
التطبيقات  وا�ستخدام  وعمليًّا-  ممكًنا  ذلــك  يكون 

الذكية.
ــل جمــمــوعــة عــمــل الــتــجــارة  ــوا�ــس   يف الــ�ــســيــاق ت
وال�ستثمار دورها يف تنفيذ ور�سد هذه الإجراءات 
متعدد  الدويل  التجاري  النظام  دعم  اإىل  تهدف  التي 
�سال�سل  يف  وال�ستدامة  املــرونــة  وبــنــاء  الأطــــراف، 

الإمداد العاملية، وتقوية ال�ستثمار العاملي.

زين اأمني 

اإن العامل يتحول ..

المعادلة الذهبية 

والإمــكــانــات  الــقــدرات  بنف�س  نولد  جميعنا 
نتيجة  وذلك  ندر.  فيما  اإل  والعقلية  الذهنية 
الــلــغــة  ـــة  .. هــــذا وتـــتـــوىل  اعـــاق ملــر�ــس او 
والتقاليد  ـــعـــادات  وال والــتــعــلــيــم  والــربــيــة 
القدرات  تلك  ت�سكيل  اعادة  املحيطة  والبيئة 
لــــدى الأطــــفــــال ويــ�ــســبــحــون مــنــطــلــقــني اأو 
من  ومنهم  تقليديني   منطيني  اأو  منعزلني  
ميكنه ان ميتطي ال�سعاب ويخاطر وي�سبح 

مبدعًا. 
   وهنا ياأتي دور الوالدين يف املنزل بت�سجبع 
وجتريب  واملــخــاطــرة  القـــدام  على  اطفالهم 

ا�ساليب وافكار وامناط جديدة كي يبدعوا. 
املق�سود  عــن  اأمثلة  لكم  اأ�ــســرب  دعــوين       
واملهند�س  والكاتب  فاملو�سيقي  باملخاطرة  
واملــخــرج  الت�سكيلي   والــفــنــان  والــطــبــيــب  
املــبــتــكــرون  هــــوؤلء   .. ـــخ  ال  .. الــ�ــســيــنــمــائــي 
قبل  اأعــمــالــهــم  تقييم  ميكنهم  ل  املــبــدعــون 
.. واإذا ما قام  اأو اكتمالها ون�سرها  اإجنازها 
مرحلة  يف  لأعماله  التقييم  بعمليات  املبدع 
ل   اأم  �ستنجح  كانت  ما   اإذا  وتقرير  التكوين 
املبدع  عمل  �سيقو�س  املبكر  التقييم  هذا  فاإن 
ويجعل بينه وبني الثقة بالنف�س حاجزا قويا 
مينعه مــن النــطــالق واكــمــال مــ�ــســواره يف 

البداع والبتكار.  
     لذلك يجب اأن يتفق كل من الأب والأم .. 
باأنه بدون ال�سماح لطفلهم باملخاطرة ف�سوف 
لن يكون الإبداع �سمة ومنهاجا له.. فال اإبداع 

دون خماطرة. 
     واعود بالذاكرة اىل الــوراء .. عندما كنا 
ي�سيد  مل  منا  من  العمر  مقتبل  ويف  �سغارا  
رمال  على  هرما  يبني   او  الكرتون  من  بيتا 
الـــورق  بــاقــة ورد عــلــي  الــ�ــســاطــئ او يــر�ــســم 
باللوان املائية  او  ينظم ق�سيدة خنف�سارية  
يــر�ــســم لوحة  اأو  اأغــنــيــة   بــلــحــن   يــدنــدن  اأو 
الخ  النتقاد  من  خوفًا  الأعــني  عن  ويخفيها 
ال�سعراء  هـــوؤلء  �سجعنا  لــو  مـــاذا  ولــكــن   ..
والكتاب واملو�سيقيني ال�سغار على بذل جهد 
اأكـــرب واعــــادة املــحــاولت مــرة تلو الأخـــرى 
حتى ي�ستطيعوا اأن يكملوا امل�سوار ويبدعوا 

وينجحوا. 
نف�سل   عندما  اننا  اطفالنا  نعلم  ان  ويجب     
اأكرث  لي�س   .. النتقاد  هو  �سنواجهه  ما  اأكرث 
اإرادة  من ذلك، واأن طريق املخاطرة  يتطلب 
اأو  تــردد  دون  م�ستمرة  وممار�سة  وعــزميــة 
واأن   .. الف�سل  من  خجل  او  وجــل  اأو  خــوف 
فنحن  اأي�سًا  ح�سناته  له  الخــفــاق  ان  نــدرك 
نتعلم من اأخطائنا .. واإن عدم فعل اي �سيٍء 

.. هو الف�سل بعينه. 
مفاتيح  اهـــم  ان   .. الــذهــبــيــة  ومــعــادلــتــي     
باملخاطر  يت�سف  انــه  الن�سان  عند  البـــداع 
الــ�ــســعــاب ويــجــدف بعك�س  يــركــب  ـــذي  ال  ..
ــتــيــار غـــري عــابــئ مبـــا يــقــال عــنــه .. حتى  ال
املبدع   تــكــرمي  وان   .. بــاجلــنــون  و�ــســف  لــو 
كي  قوي  دافــع  له  يكون  واجلوائز  بالتقدير 
بابداعاته  التغيري والتحول  يوا�سل �سناعة 

وابتكارات. 
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البالد – ر�صا �صالمة  
اإيــران  بخنق  ترمب  الرئي�ص  اأمريكيون  نــواب  طالب 
اقت�سادًيا عرب عزلها عن النظام املايل العاملي باإيقاف 
بنظام  مازالوا مرتبطني  اإيرانًيا  بنًكا  مع 14  التعامل 
متويل  حل�سار  املالية،  للمعامالت  الــدويل  �سويفت 
النظام لالإرهاب والقمع، فيما عززت الوليات املتحدة 
وجودها يف اخلليج مبجموعة هجومية بقيادة حاملة 
فر�ص  اإعـــادة  اإعالنها  مع  تزامًنا  نيميتز،  الطائرات 

العقوبات الأممية على اإيران.
اأعــ�ــســاء  �ستة  طــالــب  تــرمــب،  للرئي�ص  ر�ــســالــة  ويف 
على  عقوبات  بفر�ص  ال�سيوخ  مبجل�ص  جمهوريني 
الأمـــر  ح�سب  اإيـــــران،  يف  املــالــيــة  الــقــطــاعــات  جميع 

التنفيذي ال�سادر يف بداية هذا العام.
واأ�ـــســـار كــل مــن تـــوم كــوتــون وجـــون كــورنــني وتيد 
تك�سا�ص، ومــاركــو روبــيــو وريــك  مــن وليـــة  كـــروز 
مــن وليــة  فــلــوريــدا، وتـــوم تيلي  مــن وليـــة  �سكوت 
التنفيذي  الأمــر  مبوجب  اأنه  اإىل  ال�سمالية،  كارولينا 
رقم 13902، املوّقع من ترمب يف 10 يناير املا�سي، 
الأمريكيني  واخلــزانــة  اخلــارجــيــة  لــوزيــري  ُي�سمح 
القت�ساد  قطاعات  مــن  املــزيــد  على  عقوبات  بفر�ص 

الإيراين.
ولفت النواب يف الر�سالة اإىل اأنه رغم العقوبات املالية 
�سد اإيران، ل يزال 14 م�سرًفا اإيرانًيا مت�ساًل ب�سبكة 
املالية،  للمعامالت  �سويفت  ل�سركة  املالية  الر�سائل 
موؤكدين  للنظام،  مهم  اقت�سادي  �سريان  مبثابة  وهي 

بالعقوبات  املتبقية  البنوك  هذه  ا�ستهداف  مت  اإذا  اأنه 
النظام املايل  اإيران متاًما عن  الأمريكية، ف�سيتم عزل 
نفوذه  متويل  على  النظام  قــدرة  و�ستكون  العاملي، 

ال�سرير يف املنطقة حمدودة بدرجة اأكرب.
يذكر اأن �سويفت "نظام التحويالت املالية واملعامالت 
العاملية،  املــدفــوعــات  مبجمل  يتحكم  البنوك"  بــني 
كافة،  العامل  بنوك  يربط  الــذي  الو�سيط  عملًيا  وهو 

مليارات   4 قــرابــة  �سويفت  نظام  عــرب  �سنوًيا  وميــر 
برتيليونات  تقدر  يومية  ومببالغ  مدفوعات،  �سفقة 
الدولرات ملدفوعات املعامالت املالية، وتتيح خدمات 
م�سرفية  منظمة  الـــف   11 مــن  اأكـــر  ربـــط  �سويفت 
وبنى حتتية و�سركات متعاملة يف اأكر من 200 بلد 
ومنطقة، ويعني اإيقاف التعامل مع بنوك اإيران �سمن 
الدولية،  املالية  املعامالت  من  طهران  خروج  �سويفت 

مما �سيوؤدي لعزلتها وانهيارها اقت�سادًيا.
�سليماين،   ملقتل  بالنتقام  اإيــران  تهديدات  على  وردا   
�سفرية  ل�ــســتــهــداف  طــهــران  تخطيط  عــن  وتــقــاريــر 
برد  اإيــران  اأفريقيا، توعد ترمب  وا�سنطن يف جنوب 
على  اعتداء  اأي  �سنت  حال  يف  مرة"  باألف  "اأقوى 

بالده.
اأعلنت  اإيــــران،  على  ال�سغوط  ت�سعيد  �سياق  ويف 

البحرية الأمريكية اأن حاملة طائرات نيميتز وبوارج 
وقال  لتدخل اخلليج،  بحرية مرت عرب م�سيق هرمز 
اإن  كــريك  جيم  الأدمـــريال  الهجومية  املجموعة  قائد 
جمموعة نيميتز �سرتايك يف منطقة عمليات الأ�سطول 

اخلام�ص يف ذروة ال�ستعداد.
ياأتي هذا، بعدما قالت م�سادر اأمريكية مطلعة اإن ترمب 
يعتزم اإ�سدار اأمر تنفيذي جديد ملعاقبة اأي جهة تنتهك 

اإيران، وتاأكيد بومبيو  املفرو�ص على  الأ�سلحة  حظر 
اأن الوليات املتحدة بداأت عملية مدتها 30 يوًما لإعادة 
خالل  من  اإيــران  �سد  بالكامل  املتحدة  الأمم  عقوبات 
"اآلية الزناد"، م�سدًدا على اأن العقوبات �سُتعاد تلقائًيا 
اليوم الأحد، كما تعهد باأن متنع بالده اإيران من �سراء 
اختالف  مع  حتى  ورو�سية،  �سينية  ع�سكرية  معدات 

احللفاء الأوروبيني مع موقف وا�سنطن.

)              ( تك�صف التفا�صيل بالأ�صماء والتهم املوجهة لهم:

اعتذار اأديب اأو حكومة عرجاء.. خياران اأحالهما مر

الحوثي يختطف مسربي فضيحة مقتل األغبري 

مخرج لبنان مؤجل لما بعد االنتخابات األمريكية

القاهرة – حممد عمر 
لك�سفهم  الأمــن،  واأفــراد  �سباط  من  عــددًا  احلوثي  ملي�سيا  اختطفت 
كبار  م�سرفني  قبل  مــن  الأغـــربي  عبدالله  ال�ساب  ق�سية  يف  تالعبًا 

للملي�سيا، بح�سب نا�سطني يف العا�سمة �سنعاء.
ق�سية  بتحول  املت�سببون  باأنهم  والأفــراد  ال�سباط  امللي�سيا  واتهمت 
تغطية  تفيد  معلومات  لت�سريبهم  عــام،  راأي  ق�سية  اإىل  الأغـــربي 

احلوثيني على اجلرمية، وال�سعي اإىل اإفالت املجرمني عن العقاب.
 و�سمل الختطاف والعتقال خم�سة �سباط وجندي بق�سم ال�سياح، 
داهمت منازلهم ثم اقتادتهم اإىل اأماكن جمهولة، وهم حممد م�سهور، 
ي�سرح  وهــو  فيديو  يف  ظهر  والـــذي  ال�سياح،  بق�سم  البحث  مدير 
مالب�سات الق�سية، وماجد الأبي�ص، وب�سري احلذيفي و زيد ال�سارم، 

اإ�سافة اإىل املو�سكي مدير البحث باملنطقة اخلام�سة.
علي  القب�ص  األقوا  من  هم  املختطفني  ال�سباط  اأن  م�سادر  وبح�سب 
معهم  وحققوا   ، اجلرمية  يــوم  نف�ص  يف  ع�سابته  واأفـــراد  ال�سباعي 
وحرزوا اأفالما ووثائق، و�سورا، وعمالت مزورة يف موقع اجلرمية.
حالة  �سنعاء  العا�سمة  يف  النقالبية  احلــوثــي  ميلي�سيا  واأعلنت 
للمطالبة  جديدة  تظاهرات  خروج  من  خوفًا  اأيام  ثالثة  منذ  طوارئ 
بالعدالة من َقتلة عبدالله الأغربي العامل اليمني الذي مت تعذيبه من 

ِقبل اأرباب عمله حتى املوت.
الأمنية  الــقــيــادات  عقدته  اجتماعا  اإن   " حملية  م�سادر   " وك�سفت 
احلوثية عقب خروج املظاهرة احلا�سدة املطالبة بالق�سا�ص من قتلة 

والآثــار  املظاهرة  هذه  تداعيات  ملناق�سة  خ�س�سته  الأغــربي  ال�ساب 
املرتتبة عليها،  م�سرية اإىل ان معظم القيادات المنية احلوثية اأبدت 
تكررت  حــال  يف  خ�سو�سا  املظاهرات  هــذه  تكون  اأن  من  خماوفها 
بداية لنزع اخلوف من نفو�ص النا�ص يف مناطق �سيطرة امللي�سيات 
املظاهرات  هــذه  تتكرر  ان  وامكانية  �سنعاء  العا�سمة  خ�سو�سا 
املــرتــبــات، وتــوفــري اخلــدمــات،  غـــرار  وتــطــرح مطالب اخـــرى على 

والفراج عن املعتقلني.
  ميدانيا لقي عدد من عنا�سر ملي�سيا احلوثي املتمردة املدعومة من 
املجمعة،  جند  جبهة  يف  اجلي�ص،  اأبطال  بنريان  م�سرعهم،  اإيــران 
من  جمموعة  اجلي�ص  قــوات  وا�ستدرجت   ، مــاأرب  حمافظة  جنوب 
عنا�سر امللي�سيا احلوثية، اإىل اأحد املواقع يف اأطراف جبهة املجمعة، 

وباغتتها بهجوم اأ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفها.
 اإىل ذلك توا�سل مقاتالت حتالف دعم ال�سرعية، ا�ستهداف جتمعات 
العدد  يف  خ�سائر  وتكبدها  ذاتــهــا  اجلبهة  يف  امللي�سيا  وتــعــزيــزات 
عنا�سر  من  ملجموعة  حمكما  كمينا  اجلي�ص،  قوات  ونفذت  والعدة، 
امللي�سيا احلوثية، يف جبهة املخدرة، اأ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى 
تابعة  م�سرّية  طائرة  ا�سقاط  من  متكنت  كما   ، امللي�سيا  �سفوف  يف 
واأ�سقطت  الــبــالد،  غــرب  جنوب  تعز،  حمافظة  يف  احلوثي  مللي�سيا 
مديرية  فوق  التحليق   حماولتها  اأثناء  احلوثية  امل�سرّية  الطائرة 
�سرب املوادم، وبعد فح�ص حطام الطائرة امل�سرّية تبنّي اأنها اإيرانية 

ال�سنع.

البالد - مها العواودة
اأن  لبنانيون  و�سيا�سيون  م�سوؤولون  اأكــد 
يف  مكانه  يــراوح  مــازال  اللبناين  الو�سع 
ظل عقبة وزارة املالية التي تعرت�ص م�سار 
تريث  رغم  املنتظرة،  اأديــب  حكومة  تاأليف 
الراعي الفرن�سي والرئي�ص املكلف بت�سكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة م�سطفى اأديب، 
واأن يف تعنت الثنائي ) حزب الله وحركة 
الإيــرانــيــة دفع  ــاع  الأطــم عــن  اأمـــل( ف�ساًل 
للبنان نحو املجهول ، لفتني اإىل اأن لبنان 
اأمام خيارات اأحالها مر: اإما ولدة حكومة 
عرجاء تكون فيها حقيبة املالية للثنائي اأو 
رف�سًا  احلكومة  ت�سكيل  عن  اأديــب  اعتذار 
للر�سوخ لأطماع الأحزاب التي تتنافى مع 

ماجاء يف املبادرة الفرن�سية.
يف حني ذهب البع�ص للتاأكيد على اأن احلكومة 
النور قبل النتخابات الأمريكية يف  لن تب�سر 
لعتبارات  املقبل  الــثــاين  ت�سرين  مــن  الــرابــع 
�سوريا  تراجع دورها يف  بعد  اإيرانية، خا�سة 
�سيا�سية  مكا�سب  حتقيق  عن  باحثًة  والعراق، 
يف   ، الــعــقــوبــات  منع  جلهة  لبنان  ورقـــة  عــرب 
الوقت الذي اأكد فيه روؤ�ساء احلكومة ال�سابقني 
خالل اجتماع عقد يف بيت الو�سط اأن املبادرة 

الفرن�سية ت�سكل فر�سة مهمة يجب ا�ستثمارها 
البالد  لإبعاد  احلكومة،  ت�سكيل  يف  بالإ�سراع 

عن النهيار.
 وبــحــ�ــســب الـــوزيـــر الــلــبــنــاين الــ�ــســابــق ايلي 
مـــاروين، فــاإن الأحـــداث اجلــاريــة لتــدع جماًل 
حزب  يد  يف  رهينة  اللبناين  القرار  باأن  لل�سك 
الفرن�سي  الرئي�ص  اأمـــام  التعهدات  فكل  الــلــه، 
الـــدويل  املجتمع  ــــام  واأم مــاكــرون  اميــانــويــل 
حكم  يف  باتت  اأديـــب  حكومة  ولدة  بت�سهيل 
امللغاة، وكاأنها مل تكن ب�سبب ال�سغط الإيراين 
، وقد اأ�سار الوزير اإيلي اإىل اأن مايعيق التاأليف 
الله  املــ�ــســادة حلــزب  الــ�ــســروط  هــو  الآن  حتى 
يف  لتتحكم  عادت  التي  وحلفائهم  اأمل  وحركة 
لعبة تاأليف حكومة الإ�سالحات، واأبرزها عقدة 
لعتبارات  املالية  بــوزارة  ومطالبتهم  الثنائي 
النظام  لتغيري  �سعيهم  تــبــني  حــيــث  عـــديـــدة، 

اللبناين وتعميم املثالثة بدل املنا�سفة.
كما لفت اإىل اأن تريث اأديب والراعي الفرن�سي، 
اأمام �سروط حزب الله وحلفائه يعترب ا�ستنزافًا 
املتهرئ  القت�سادي  و�سعه  يف  للبنان  قــاتــاًل 
اأحــالهــا مر،  اأمــام خــيــارات  اأن لبنان  ، مــوؤكــدًا 
وقال :"عادة مررنا بظروف مماثلة يعود فيها 
اجلميع للخ�سوع اإىل قرار حزب الله وحلفائه، 

ك�سابقيه  اإمــا اخل�سوع  خــيــاران  اأديــب  واأمـــام 
ويف  يــعــتــذر  اأو  عـــرجـــاء،  حــكــومــة  وولدة 
الذي يحت�سر يف متاهات  لبنان  كليهما دخول 

وانهيارات �سيا�سية ومالية واقت�سادية.
معني  ال�سابق  اللبناين  الوزير  اأكــد  جانبه  من 
واأن  يــرتــاح،  اأن  ميكنه   ل  لبنان  اأن  املرعبي 
�سالح  من  بدون اخلال�ص  م�ستقلة  دولة  يكون 
�سيا�سة  واأن  الإيـــراين،  والحــتــالل  الله  حــزب 
الع�سا هي وحدها من جتدي نفعًا مع حزب الله 
الطائفية واحلزبية  املعايري  اأن  لفتا   ، واإيران 
واأن  وموؤ�س�سات،  ــة  دول تبني  معايري  لي�ست 
احلا�سنة  وبيئته  الله  حــزب  وجــود  ا�ستمرار 
بـــات يــهــدد لــبــنــان بـــالـــزوال وهـــو مــا يخ�ساه 

اللبنانيون.

الإيرانية  البــتــزاز  عملية  اأن  املرعبي  ويــرى 
تــنــازلت  عــلــى  احلــ�ــســول  اأجـــل  مــن  �ست�ستمر 
دورهــا  تراجع  مع  خا�سة  الله،  حــزب  ل�سالح 
ت�سلم  اأن  ميكن  ل  واأنها  والعراق،  �سوريا  يف 
النتخابات  بانتظار  فهم  لبنان  ورقة  ب�سهولة 
الأمريكية وما �سيتمخ�ص عنها من اأجل تقدير 

ما ميكن التنازل عنه حينها.
الكتائب  حــزب  رئي�ص  نائب  اأكــد  ال�سياق  يف 
�سليم  الــدكــتــور  ال�سابق  والــوزيــر  اللبنانية 
الله  اإيــران حتاول من خالل حزب  اأن  ال�سايغ 
بتاأليف  ال�سماح  وعدم  لبنان،  بورقة  الأم�ساك 

احلكومة.
الــوزارات واحل�س�ص  واأ�ساف" املــداورة يف 
يح�سل  ما  املكلف،  احلكومة  رئي�ص  عهدة  يف 

املـــبـــادرة  لــتــجــويــف روح  حمـــاولـــة وا�ــســحــة 
على  لبنان  ت�سع  اأن  اأرادت  الــتــي  الفرن�سية 
ثقة  ا�ــســتــعــادة  يــتــم  لــكــي  ال�سحيحة  الــ�ــســكــة 
من  الــدويل  النقد  و�سندوق  الــدويل  املجتمع 

اأجل ا�ستنها�ص اقت�ساد لبنان".
ويرى اأن لب املو�سوع هو �سعي اإيران لتفريغ 
وزارة  تكون  اأن  تريد  فهي  الفرن�سية  املبادرة 
ويف  الثنائي،  ي�سميه  وزيــر  على  حكرا  املالية 
ذلك تثبيت ملبداأ املثالثة بني املكونات اللبنانية 
الثالثة الرئي�سية، وفيه تغيري للنظام اللبناين 

ل يقبله اأحد يف لبنان.
اخلــارجــيــة  وزارة  بــا�ــســم  املــتــحــدثــة  وكـــانـــت 
قــالــت:  قــد  مـــول  ديـــر  فـــون  اأنــيــيــ�ــص  الفرن�سية 
غري  اأزمة  لبنان  فيه  يواجه  الذي  الوقت  "يف 
الــتــزام  لــعــدم  تــاأ�ــســف  فرن�سا  ـــاإن  ف مــ�ــســبــوقــة، 
ال�سا�سة اللبنانيني بتعهداتهم التي اأعلنوها يف 
الزمني  لالإطار  وفقا  املا�سي،  اأيلول  من  الأول 
اللبنانية  القوى  كل  نح�ص  واأ�سافت:  املعلن، 
ــطــالع مبــ�ــســوؤولــيــاتــهــا واملــوافــقــة  عــلــى ال�ــس
ر�سحها  التي  الت�سكيلة  على  تــاأخــري  دون  مــن 
تنفيذ  على  تقدر  مهام  حلكومة  اأديــب  م�سطفى 
ال�سعب  بتطلعات  للوفاء  الالزمة  الإ�سالحات 

اللبناين.

استقالة السراج وحوار جنيف 
يحاصران أطماع أردوغان في ليبيا

القاهرة – عمر راأفت
ال�سراج  فائز  الليبي،  الوطني  الوفاق  حكومة  رئي�ص  ا�ستقالة  زالت  ما 
تلقي بظاللها على الأحداث والواقع ال�سيا�سي يف ليبيا، فال�سراج املدعوم 
من تركيا اأعلن اأنه �سي�ستقيل يف اأكتوبر القادم،  ورغبته يف ت�سليم مهامه 

لل�سلطة التنفيذية اجلديدة.
وواجه ال�سراج �سغوًطا من خالل التظاهرات يف طرابل�ص �سد الف�ساد 
بع�ص  �ستخفف  ال�سراج  ا�ستقالة  اأن  تقارير  واأ�سارت  اخلدمات،  و�سوء 
 ، جنيف  حمادثات  بعد  خلروجه  الطريق  متهد  بينما  نف�سه  عن  ال�سغط 
و�سيتم حث الأطراف املتحاربة على التفاق ب�ساأن هيكل جديد للمجل�ص 

الرئا�سي يوحد الإدارات املتناحرة يف البالد والنتخابات املقررة. 
 وي�سع ال�سراع احلايل حكومة الوفاق الوطني يف طرابل�ص يف مواجهة 
اجلي�ص الوطني الليبي، بقيادة امل�سري خليفة حفرت ، وعانت البالد خالل 
مل  اإذا  خطري  منعطف  اإىل  بدفعها  تهدد  اأزمــات  عدة  من  املا�سية  الأ�سهر 
تتحرك بعثة الأمم املتحدة يف ليبيا والدول املعنية باأمن وا�ستقرار ليبيا. 

هذه ال�ستقالة من �ساأنها تو�سيح مدى تراجع الدور الرتكي يف ليبيا.
الأطــراف  مع  �سعب  و�سع  يف  تركيا  و�سعت  ال�سراج  ا�ستقالة  اأن  كما   
للقاهرة  الأن  تتودد  فاأنقرة  م�سر،  واأبرزها  ليبيا  يف  بال�سراع  املنوطة 
من اأجل حوار �سيا�سي لالأو�ساع يف ليبيا و�سرق البحر املتو�سط ، فيما 
متزايدة  ل�سغوط  تتعر�ص  تركيا  اأن  الأمريكي  "املونيتور"  موقع  ذكر 
الذي  طرابل�ص،  �سراع  فى  وتدخلها  الليبي  النفط  فى  اأطماعها  لتقلي�ص 

اأ�سبح مت�سابًكا.
اأن الأتراك ا�ست�سلموا لالأمر الواقع يف ليبيا،  واأ�ساف املوقع الأمريكي 
متهيد  اأجل  من  وهذا  امل�سري،  بالدور  تركي  ترحيب  هناك  واأ�سبح  بل 

الطريق لتح�سني العالقات مع القاهرة.
التدخل فى  ف�سل تركيا يف احلفاظ على مكت�سباتها من  الأمر يثبت  هذا 
ال�سراع الليبي، وعدم قدرتها على م�ساندة ال�سراج، ونتج عن هذا تقدمي 

الأخري ا�ستقالته.
قال  حيث  عليها،  عقوبات  فر�ص  خطر  تركيا  تواجه  اأخــرى  ناحية  من   
دبلوما�سيان اأوروبيان، اإن الحتاد الأوروبي يعتزم فر�ص عقوبات على 
اأ�سلحة منها �سركة تركيا بتهمة خرق حظر الأ�سلحة التي  ثالث �سركات 
تفر�سه الأمم املتحدة على ليبيا ، وقال اأحد الدبلوما�سيني اإن العقوبات 

متوا�سعة لكنها موؤثرة معتربا اأنها مبثابة ر�سالة.

حاملة الطائرات "نيميتز" تدخل الخليج

مطالبات أمريكية بخنق إيران عبر "سويفت"

�صليم ال�صايغمعني املرعبيايلي ماروين
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التصلب اللويحي آفة الجهاز العصبي 

 وي���ع���د م����ن اأك������ر اال����ض���ط���راب���ات 
الع�ضبية االأولية �ضيوًعا لدى ال�ضباب، 
الن�ضاء مبعدل ثالث مرات  به  وت�ضاب 
ال���رج���ال، وي���وؤث���ر يف الفئة  اأك����ر م��ن 

العمرية ما بني �ضن 20 - 50 عاًما.
االأطباء  من  عددا  " التقت  " البالد 
وال���ذي���ن اأك������دوا  اأن امل��ر���س ل��ي�����س له 
اأي ت����اأث����ر  ع��ل��ى احل���م���ل �����ض����واًء يف 
���ض��ر امل���ر����س اأو ت��ق��دم��ه ع��ل��ى امل���دى 
امل�ضابات  للن�ضاء  ميكن  حيث  البعيد، 
ب��ال��ت�����ض��ل��ب ال��ع�����ض��ب��ي امل��ت��ع��دد ال��الت��ي 
بذلك  يقمن  اأن  عائلة  تكوين  يرغنب يف 
االأع�����ض��اب  ب��اإ���ض��راف وم��ت��اب��ع��ة طبيب 
يف  الف��ت��ني  وال����والدة،  الن�ضاء  وطبيب 
اللويحي  الت�ضلب  اأن  اإىل  الوقت نف�ضه 

ت�ضبب  اأن  م��زم��ن��ة مي��ك��ن  امل��ت��ع��دد ح��ال��ة 
تكون  قد  اأنها  من  الرغم  على  خطرة،  اإعاقة  اأحياًنا 
خفيفة يف بع�س االأحيان، وهو مر�س مناعي ينّم عن 
خلل يف جهاز مناعة اجل�ضم، حيث ي�ضتهدف خاليا 

اجل�ضم ال�ضحية ويهاجمها.
اأج��زاء خمتلفة من اجلهاز  ويوؤثر هذا املر�س يف 
ال�ضوكي  ذل���ك احل��ب��ل  امل���رك���زي مب��ا يف  ال��ع�����ض��ب��ي 
واالأع�����ض��اب، مم��ا ق��د ي�ضبب جم��م��وع��ة وا���ض��ع��ة من 
االأعرا�س املحتملة، مبا يف ذلك م�ضكالت يف الروؤية، 

اأو حركة الذراع وال�ضاق، اأو االإح�ضا�س والتوازن.
 ويف هذا ال�ضياق اأو�ضح  ا�ضت�ضاري طب االأ�ضرة 
،اأن مر�س الت�ضلب  واملجتمع الدكتور خالد باواكد 
ال��ل��وي��ح��ي امل��ت��ع��دد ه��و ال��ت��ه��اب م��زم��ن ي���دوم طويال 

وي�����ض��ي��ب اجل���ه���از ال��ع�����ض��ب��ي امل��رك��زي 
املوؤلف من املخ واملخيخ وجذع الدماغ 
وال��ن��خ��اع ال�����ض��وك��ي، وي�����ض��ي��ب غ��ال��ب��ًا 
تو�ضيل  ع��ن  امل�����ض��وؤول  الع�ضب  حم��ور 
النب�ضات الع�ضبية من اجلهاز املركزي 
مل��خ��ت��ل��ف اأع�����ض��اء اجل�����ض��م وال��ع��ك�����س ، 
اأ�ضالك  مثل  مثلها  الع�ضبية  وامل��ح��اور 
م��ادة  م��ن  ع��ازل��ة  بطبقة  حم��اط��ة  التلفاز 
دهنية بي�ضاء اللون ت�ضمى غ�ضاء امليلني 
اأو ال��غ��م��د ال�����ض��ح��م��ي، وال��ف��رق ه��ن��ا اأن 
عرب  مير  الع�ضب  يف  الكهربائي  التيار 
هذه الطبقة الرفيعة من امليلني، وي�ضاب 
وينتج  بااللتهاب  حتديدا  امليلني  غ�ضاء 
االإ���ض��ارات  انقطاع  اأو  تباطوؤ  ذل��ك  ع��ن 
الواردة اإىل اجلهاز الع�ضبي، مما يوؤثر 
على قدرة الع�ضبيات على نقل الر�ضائل، 
الع�ضبي،  اجلهاز  عمل  يف  الق�ضور  ياأتي  هنا  ومن 
وت��خ��ت��ل��ف اأع���را����س ه���ذا امل���ر����س ب��اخ��ت��الف م��ك��ان 

االإ�ضابة.
املتعدد  الت�ضلب  اأن  اإىل  وا�ضار 

ل��ي�����س ل���ه ���ض��ب��ب وح���ي���د ب���ل ي���رج���ح اأن 
العوامل  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

امل�ضوؤولة، فهناك احتمال اأن يكون 
املتعدد  بالت�ضلب  امل�����ض��اب��ون 
الكت�ضاب  ما  حد  اإىل  عر�ضة 
امل��ر���س وراث���ي���ًا، وق��د يعطي 
اإ���ض��ارة  جمهوال  بيئيا  عامال 

االن���ط���الق ل��ل��ج�����ض��م ل��ل�����ض��روع 
الع�ضبي،  اجل��ه��از  مهاجمة  يف 

)التح�ضني  العملية  ه��ذه  وت�ضمى 
االأق������ارب من  اأن  ك��م��ا  ال����ذات����ي(، 

امل�����ض��اب��ون  االأوىل  ال���درج���ة 
لديهم  امل��ت��ع��دد  بالت�ضلب 

اح�������ت�������م�������ال اأك���������رب 
لالإ�ضابة باملر�س 

مقارنة بعامة النا�س.
ي�ضف  املعالج  الطبيب  اأن  واك��د 
ب��ع�����س االأدوي������ة واحل���ق���ن وف��ق 
ت�����ض��خ��ي�����س احل�����ال�����ة، وق���د 
ين�ضح الطبيب ببع�س من 
ت�ضاعدك  ال��ت��ي  االأدوي����ة 
على تخفيف اأعرا�س 
لت�ضلب  ا

اأعرا�س  االإره���اق،  التعب،  ومنها  املتعدد  الع�ضبي 
ال�ضد  اأو  بالت�ضلب،  واالإح�ضا�س  واخلدران  التنميل 
اإرادي وعدم االتزان  الال  التبول  الع�ضلي وم�ضاكل 

والتوافق واالكتئاب.
م���������ن ج������ان������ب������ه ي�����ق�����ول 
ا�����ض����ت���������ض����اري 
النف�ضي  ال��ط��ب 
ابوبكر باناعمة ، 
اأن هناك انعكا�ضات 
نف�ضية ملر�س الت�ضلب اللويحي ، لذا يجب ان يكون 
ع��الج امل��ري�����س ���ض��ام��اًل م��ن ك��ل اجل��وان��ب منها املخ 

واالع�ضاب والنف�ضي ان وجدت اعرا�س.
ال��درا���ض��ات  ف��ان  ال�ضحفية  التقارير  وف��ق  وق���ال 
اثبتت يف ال�ضنوات االأخرة انت�ضاره ب�ضكل ملحوظ 
يف الدول العربية، مبا فيها اململكة العربية ال�ضعودية 
لكل 100.000  اإىل 40  ما بني 30  ي��راوح  مبعدل 
ن�ضمة، وهناك اعتقاد اأن انت�ضاره يتنا�ضب طرديًا مع 
بعد امل�ضافة عن خط اال�ضتواء فكلما ابتعدنا عن 
يزداد  جنوبًا  اأو  �ضمااًل  اال�ضتواء  خط 
 100 –  60( امل��ر���س  ان��ت�����ض��ار 
حالة لكل 100.000 ن�ضمة 
( وت���ك���ر اال����ض���اب���ة يف 

الفئة العمرية من 20 اإىل 40 �ضنة وهو اأكر �ضيوعًا 
يف الن�ضاء بن�ضبة ) 2 اإىل 1 (.

التهاب  اللويحي  الت�ضلب  ان  مر�س  اىل  وا�ضار 
الع�ضبي  اجلهاز  يف  امليالنني  غ�ضاء  ي�ضيب  مزمن 
امل��رك��زي امل��وؤل��ف م��ن امل��خ وامل��خ��ي��خ وج���ذع ال��دم��اغ 
والنخاع ال�ضوكي، وتظهر اأعرا�ضه على هيئة نوبات 
واعتالالت خمتلفة يف اجل�ضم ت�ضمل ال�ضد الع�ضلي 
اأو التعب واالإرهاق والنظر وعدم االتزان وا�ضطراب 

احلركة واالح�ضا�س والتبول الالاإرادي وغره.
وعن عالقة الغذاء باملر�س قال:

هناك بع�س االآراء الطبية واملرئيات باأن املر�س له 
عالقة با�ضتهالك كميات كبرة من الدهون احليوانية 
نادر   املر�س  اأن  نرويجية  اأظهرت  درا�ضات  ، حيث 
باجلماعات  مقارنة  االأ���ض��م��اك  �ضيد  جماعات  ل��دى 

الزراعية.
م�ضت�ضفيات  اإن   ، ال��ق��ول  ع��ن  ب��ان��اع��م��ة  وخ��ل�����س 
امل��م��ل��ك��ة ت��ت��وف��ر ب��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ف��ح��و���ض��ات ال��دق��ي��ق��ة 
واملتقدمة لت�ضخي�س هذا املر�س والتي ت�ضمل حتليل 
املغناطي�ضي  وال��رن��ني  ال�ضوكي  النخاعي  ال�ضائل 
للدماغ واحلبل ال�ضوكي وغره، كما تتوفر االأدوية 
والعالجات لعالج املر�س واحلماية من وقوع نوبات 

اأو اأعرا�س جديدة.

باواكد

بانعمة

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
اإىل  اأ�سئلة تنطلق من ف�ساء ال�سحة عن ماهية واأ�سباب  واأعرا�س الت�سّلب اللويحي والذي  يوؤثر ب�سكل رئي�س يف اجلهاز الع�سبي املركزي موؤدًيا  ثمة 
اأ�سبابه حتى الآن، ويتكون من ثالثة اأنواع هي: الت�سلب الع�سبي  جمموعة متنوعة من الأعرا�س تتفاوت قوتها وحدتها من �سخ�س اإىل اآخر، ومل ُتعرف 
املتعدد النتكا�سي، وهو الأكرث �سيوًعا )80 - 90% من احلالت(، والت�سلب الع�سبي املتعدد املتقدم الثانوي، وي�سيب ن�سبة 30% من مر�سى الت�سلب الع�سبي 
املتعدد، وعادة ما يح�سل بعد �سنوات طويلة من املر�س، والت�سلب الع�سبي املتعدد املتقدم الأويل، ويحدث بن�سبة 5 اإىل 15% من مر�سى الت�سلب الع�سبي.

مبارش : ٠١٢٦٧١٦٢٤١ - ٠١٢٢٧٥٠٠١٢

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة  

 ad@albiladdaily.com

fardia@albiladdaily.com



زمان
9 الأحد 3 �سفر 1442هـ املوافق  20 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 23118

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 4/28/ 1384هـ املوافق 5/ 9/ 1964م



إعالنات محاكم التنفيذ  الأحد 3 �سفر 1442هـ املوافق  20 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 1023118
fardia@albiladdaily.com   
      ad@albiladdaily.com 
)فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١  ــــ    ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل

اعالناتكم على
 مدار ال�ساعة  



رياضة
11 11الأحد 3 �سفر 1442هـ املوافق  20 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 23118

في ختام دوري األولى

"الرياضُة : 
والوطنُ ومرايا 

الوفاء.!"
د.عدنان املهنا

)يف زحام ال�شم�س.!(

�سرب  ا�سطف  "وله  عمرًا..  الـ90  جتاوز  الوطني...  • اليوم 
اخلري..وطن  وطن  هــو..  الزمن"..  وجه  به  ليزهر  الأبــطــال.. 
وعمامة  ثـــوب  يف  منا�سبته  هــلــت  وقـــد  ــاء..  ــن ــب وال الــتــوحــيــد 

الوطن..
نخياًل  لتنمو  "باملنا�سبة" الأر�ض  ير�ض  ال�سعودي..  واملواطن 

عاليًا يف الف�ساء!!
الوطن  ريا�سة  مكانة  لنا  تك�سف  التاريخ(  )مرايا  تزال  • ول 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  اأمــرنــا  ولة  بدعم 
حني  �سلمان،  بن  حممد  الأمــري  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز، 

ا�ست�سافت كربيات املدن الفعاليات الريا�سية الدولية
)قبل جائحة كورونا( ... ول يزال الوطن

للريا�سة  الــوفــاء  لــون  يحمل  ــابــًا  وثَّ فرحًا  بعدئٍذ  با�سرت�ساله 
والريا�سيني، بعد اأن بارك العامل حينذاك لبالدنا هذه املبادرات

ِبُقرِة عنٍي، كان يراها من خالل فجوة الأفق..!
وزيــر  الفي�سل  تركي  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري  �سمو  ك�سف  كما 
مليار   2.5 بـ  الريا�سية  الأندية  دعم  �سابقة  فرتة  يف  الريا�سة 
جاء  الريا�سة  دعم  باأن  له  اأكد  العهد  ويل  باأن  مو�سحًا   . ريال 
ون�سر  واملــايل  الإداري  العمل  تنظيم  يف  ت�سهم  حوكمة  وفــق 
الفر�ض  وزيـــادة  امل�ستثمرين  وت�سجيع  املختلفة  الريا�سات 
جلذب  فر�سة  �سيمثل  الأنــديــة  دعــم  اأن  على  عــالوة  الوظيفية، 
كبري  ب�سكل  ينعك�ض  ما  القطاع  يف  لال�ستثمار  اخلا�ض  القطاع 
على جودة التناف�ض الريا�سي.الذي تقاطر مبقامه درًعا ريا�سيًا 

�سرت به جحافل اجلماهري واطمئنت ..
لتفتح  الأندية  لكل  مت�ساوية  الدعم  ح�س�ض  اأ�سبحت  اأن  بعد 
اجلماهري اأعينها على التناف�ض والبطولة لرتى وجهها، وتقول 

له احلب..!!
(عادت  للدوريات  �سحي  ق�سري  وقائي  )توقف  لكن..وبعد   •
وكرة  واليد  والطائرة  بالقدم  املمتاز  بطولت  يف  املناف�سات 
احلجر  ل�سوابط  خ�سعت  ممن  و�سواها  الطاولة  وتن�ض  املاء 
ومعايري  طبية  بتقنينات  كورونا  جلائحة  والحــرتاز  ال�سحي 

!!..
لبالدنا الوطني  باليوم  الريا�سة  اأن  • بيد 

هــذه  ت�ستمطر  الــتــي  اأجـــواوؤهـــا  لــهــا  الأحـــوال(تـــظـــل  كــل  )يف 
املنا�سبةالتي تذكرنا بالوفاء!

فيبادرها الريا�سيون ونبادرها بالتذكار والذكرى اجلميلة!!
وح�سارة.. • والوطن..تاريخ 

امللك  جاللة  اجلزيرة"  "�سقر  وتــوردهــا  واأزهــرهــا..  اأنبتها.. 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود رحمه الله.. فهنئ 
وتوا�سيح  والفخر  والأمـــان،  الأمــن  الوطن..والتحف  اإن�سان 
الرفاه، وطموح التطور والبناء والإجناز يزيد ورودًا وربيعًا 

عامًا بعد عام
لــالأعــرا�ــض  جميلة  �ــســورة  ووطــنــنــا  ملليكنا  "الولء"  ويــظــل 

والأفراح والفخر!.

في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

الهالل يسعى للتأهل أمام شهر خودرو

جدة – هالل �شلمان
الـ  اإىل دور  تاأهله  الهالل عن �سمان  يبحث فريق 
�سهر  يواجه  عندما  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  من   16
الـ 6 م�ساء  ال�ساعة  اليوم عند  الإيــراين  خــودرو 

يف اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات.
وتكفي الهالل نقطة ل�سمان تاأهله، لكنه �سيبحث 
احللقة  اأمــام  الثالث  والنقاط  الفوز  حتقيق  عن 
ودع  من  واأول  الثانية،  املجموعة  يف  الأ�سعف 

البطولة حيث خ�سر جميع مبارياته الـ 4 ال�سابقة. 
على  ذهابا  الفوز  حتقيق  يف  اللقب  حامل  جنح 
�سهر خودرو يف اجلولة الأوىل بهدفني دون رد، 
والفرن�سي  كارييو  اأنــدريــه  البريويف  اأحرزهما 

بافيتيمبي غوميز.
ويت�سدر الهالل ترتيب املجموعة الثانية بر�سيد 
10 نقاط، وفوزه �سي�سمن له التاأهل وال�سدارة، 
اأما تعادله ف�سيمنحه التاأهل لكن ال�سدارة �ستبقى 

رهنا بنتائج اجلولة الأخرية.
الأهــلــي  �ــســبــاب  يلتقي  ذاتـــهـــا،  املــجــمــوعــة  ويف 
الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي يف الـ 9 م�ساء، 
اأمــام  اعتباره  رد  عن  دبــي  مدينة  فريق  ويبحث 

بطل اأوزبك�ستان الفائز ذهابا )1-2(.
ميتلك باختاكور 7 نقاط يف املركز الثاين مقابل 

6 ل�سباب الأهلي الثالث.
ال�سرطة  فريقا  يلتقي  الأوىل،  املجموعة  ويف 

م�ساء.   9 الـــ  يف  الإيـــراين  وال�ستقالل  العراقي 
يبحث ال�سرطة عن الفوز الذي �سيمنحه ال�سدارة 
لالأهلي  نقاط، مقابل 6  اإىل 7  اإذ �سريفع ر�سيده 
املتاأهل م�سبقا لدور الـ 16الذي ي�سرتيح يف هذه 
اجلولة، فيما ي�سعى ال�ستقالل لإنعا�ض حظوظه 
يت�ساوى  نقاط   4 لديه  �سي�سبح  اإذ  التاأهل  يف 
اأما خ�سارته ف�ستلقي به  بها مع نظريه العراقي، 

خارج البطولة.

بعد المشادة الكالمية بين كلوب والمبارد

قمة نارية تجمع البلوز والريدز

جدة - البالد
يف  مبكرًا  جديًا  اختبارًا  ليفربول  يخو�ض 
اللقب، عندما يحل �سيفًا  للدفاع عن  �سعيه 
بتوقيت   6:30( اليوم  م�ساء  ت�سل�سي  على 
من  الثانية  املــرحــلــة  قمة  يف  ال�سعودية( 
النادي  اأنهى  املمتاز.  الإجنليزي  الــدوري 
الرابع  املركز  يف  املا�سي  املو�سم  اللندين 
بفارق 33 نقطة خلف الريدز، لكنه خ�س�ض 
نحو 200 مليون جنيه اإ�سرتليني؛ للتعاقد 
ــيــان كــاي  مــع لعــبــني جـــدد اأبـــرزهـــم الأملــان
حكيم  واملغربي  فرينر  وتيمو  هافريت�ض 
وبــن  �سيلفا  تــيــاغــو  والـــربازيـــلـــي  ــا�ــض  زي

ت�سيلويل.
اليوناين  املدافع  مع  فتعاقد  ليفربول  اأمــا 
تياغو  والإ�سباين  ت�سيميكا�ض،  كو�ستا�ض 
الأملــــاين،  ميونيخ  ــايــرن  ب مــن  األــكــانــتــارا 
ــيــد جـــوتـــا جــنــاح  ــف ــم دي ويـــقـــرتب مـــن �ــس

ولفرهامبتون.
ــقــمــة مــ�ــســاكــ�ــســة بـــني مــدربــي  و�ــســبــقــت ال
يورغن  والأملــاين  لمبارد  فرانك  الفريقني 
مــ�ــســادة كالمية  دخـــال يف  الــلــذيــن  كــلــوب 
يوليو  يف  ال�سهرية  م�سادتهما  بعد  جديدة 
كلوب  �سرح  بعدما  املــرة  وهــذه  املا�سي، 
اأن ينفق بنف�ض الطريقة  اأن فريقه ل ميكن 
مثل الأندية اململوكة من قبل "الدول وكبار 
وت�سل�سي  �سيتي  مان�س�سرت  الأثرياء" مثل 

اأثناء جائحة فريو�ض كورونا.
ورد لمبارد على كلوب بتذكريه باأن فريق 
اأنفيلد اأنفق كثريا يف املوا�سم ال�سابقة؛ من 
اأجل بناء فريقه الفائز باللقب للمرة الأوىل 
فان  الهولندي  اإىل  م�سريا  عــامــا،   30 منذ 
دايك والربازيليني فابينيو وحار�ض املرمى 
مانيه  �ساديو  وال�سنغايل  بيكر  األي�سون 

وامل�سري حممد �سالح.
و�سيكون ليفربول مطالبا بتفادي الأخطاء 
مرمى  يف  اأهـــداف   3 كلفته  التي  الدفاعية 
العائد  اأمـــام  الأوىل  املــبــاراة  يف  األي�سون 
لدوري الأ�سواء ليدز يونايتد، ولول تاألق 
لتعرث  هاتريك  �سجل  الـــذي  �ــســالح  جنمه 

البطل يف م�ستهل حملة الدفاع عن لقبه.
وحـــذر كــلــوب لعــبــيــه مــن جميع الأنــديــة 
هدفها  يكون  التي  ـــدوري،  ال يف  املناف�سة 
�ستكون  وبالتايل  البطل  على  الفوز  الأول 

جميع املباريات �سعبة.
من جهته، مل يقدم ت�سل�سي اأداء مقنعا �سد 
رغم  الأوىل  املرحلة  يف  برايتون  م�سيفه 
فوزه 3-1، وبالتايل �ستكون املواجهة �سد 
قدرته  مدى  لإظهار  جيدة  فر�سة  ليفربول 
لي�ستطيع  ــارد  ــب لم لــكــن  املــنــافــ�ــســة،  عــلــى 
ال�ستعانة باأبرز �سفقات الفريق مثل زيا�ض 
اإىل  بالإ�سافة  وت�سيلويل،  �سيلفا  وتياغو 

بولي�سيت�ض ب�سبب عدم جاهزيتهم.

الباطن هدفه التتويج..  والخطر يهدد الثالثي
حائل - خالد احلامد

ي�سدل ال�ستار اليوم عن دوري الأمري حممد 
زالت  ل  الأوىل.  الدرجة  لأندية  �سلمان  بن 
اأجل الظفر باللقب  اأ�سدها من  املناف�سة على 
بني الباطن والقاد�سية، ويف �سباق الهروب 
مــن الــهــبــوط احــتــدم الــ�ــســراع بــني الثالثي 
النجوم ، التقدم ، املجزل مبواجهات حامية 
على  والق�سمة  اخل�سارة  تقبل  لن  الوطي�ض 
لريافقا  الثالثة،  من  فريقان  ليودع  اثنني، 

الأن�سار وحطني لدوري الدرجة الثانية.
البكريية vs الباطن

الأمري  لدوري  بطال  للتتويج  الباطن  ي�سعى 
عندما  ــدرجــة،  ال لأنــديــة  �سلمان  بــن  حممد 
الباطن  ميتلك  البكريية.  على  �سيفا  يحل 
اإىل  بحاجة  وبــات   ، نقطة   75 ر�سيده  يف 
نقطة واحدة لنيل اللقب، يف املقابل امل�سيف 

البكريية ميتلك 63 نقطة رابعا.
القاد�شية vs اجليل

ويف الدمام يتطلع القاد�سية للفوز على اأمل 
يقابل  عندما  اللقب  خلطف  الــبــاطــن  تعرث 

ال�سيف  على  توؤثر  لن  مواجهة  يف  اجليل 
نقطة   72 القاد�سية  ميتلك  اإطــالقــًا،  اجليل 
نقطة،   46 فله  اجليل  اأمــا  الــثــاين،  باملركز 

فبيعى لتح�سني موقعه.
العني vs جنران

ويف الـــطـــائـــف، يــبــحــث الــعــني عـــن الــفــوز 
القاد�سية  نتيجة  عنه  ت�سفر  مــا  وانــتــظــار 

يقابل  عندما  الثاين  املركز  حل�سد  واجليل 
ال�سيف  تــوؤثــر على  لــن  مــبــاراة  جنــران يف 
اإطالقًا الذي ميتلك 47 نقطة،  العني ر�سيده 

71 نقطة ثالثا.
النجوم vs اأحد

ي�ستقبل  عندما  للنجوم  الــفــوز  عــن  بديل  ل 
فريق اأحد بالأح�ساء الذي �سي�سمن له البقاء 

للنقطة  و�سل  بعدما  احل�سابات  عن  بعيدًا 
38، و�سريمي النجوم بكامل ثقله يف املباراة 
تعترب  املقابل  يف  والــبــقــاء،  نقاطها  لك�سب 

املواجهة للفريق الأحدي حت�سيل حا�سل.
التقدم vs الطائي

مباراة  يف   ، الطائي  �سيفه  التقدم  ي�ستقبل 
يحتاج  الــبــقــاء.  اأجـــل  مــن  للتقدم  م�سريية 
التقدم للفوز وخ�سارة النجوم دون اأن يلتفت 
نقطة   37 التقدم  وميتلك  املــجــزل.  لنتيجة 

باملركز 17، فيما ر�سيد الطائي 47 نقطة .
املجزل vsال�شعلة

ويف مباراة هامة للمجزل ي�ست�سيف نظريه 
ال�سعلة. يدخل املجزل بو�سع �سعب للغاية ، 
فالفوز مع خ�سارة النجوم والتقدم �سي�سمن 
اأمــا  نــقــطــة،  الــفــريــق 36  الــبــقــاء، ميتلك  ــه  ل

ال�سعلة فيمتلك47 نقطة.
النه�سة  يــتــقــابــل  املـــبـــاريـــات،  بــقــيــه  ويف 
الهابط"   " الأن�سار  وي�ست�سيف  واخلليج، 
اجلبلني،  على  �سيفا  جــدة  ويــحــل  الثقبة، 

ويلتقي الكوكب مع حطني " الهابط".

النمور تعاود الركض اليوم

األجانب يصلون تباعا .. وكاريلي يراقب الصرب 
جدة - وليد عمر 

للمو�سم  حت�سرياته  الأحد  اليوم  م�ساء  القدم  لكرة  الأول  الحتاد  فريق  ي�ستاأنف 
القادم، وذلك على ملعب  اأكتوبر  املقبل، الذي تنطلق مناف�ساته منت�سف 
الذي  كاريلي،  فابيو  الربازيلي  الفني  املدير  اإ�سراف  حتت  النادي، 

ق�سى اإجازته يف اململكة؛ لتجهيز خطة الإعداد املالئمة للنمور.
قبل  الروتينية  البدنية  لالختبارات  اليوم  �سيخ�سعون  الالعبون 
للتدريبات، بجانب الفحو�سات الطبية. ويف مقدمتها  الفعلية  النطالقة 
من  تباعًا  الأجانب  املحرتفون  ي�سل  اأن  تقرر  ذلك،  اإىل  كورونا.  فريو�ض  فح�ض 
بلدانهم يف مواعيد متفاوتة؛ نظرًا لظروف الطريان احلالية، وياأتي يف مقدمة 
اأولئك املنتظر و�سولهم يف غ�سون الـ24 �ساعة القادمة املهاجم ال�سربي األك�ساندر 
بريجوفيت�ض العائد جمددًا للفريق بجانب ابن جلدته األك�ساندر بيزت�ض، على اأن 
يفا�سل كاريلي بينهما لالإبقاء على اأحدهما مهاجمًا للنمور حال عدم قدرة الإدارة 

على التعاقد مع مهاجٍم جديد باملوا�سفات التي يريدها كاريلي. 



أخيرة
الأحد 3 �سفر 1442هـ املوافق  20 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 1223118

سفارة المملكة بالفلبين 
تستقبل طلبات التأشيرات

مانيال ـ البالد 
يف  الثنني   غد  يوم  من  اعتبارا  الفلبني  يف  اململكة  �سفارة  تبداأ    

ا�ستقبال طلبات  تاأ�سريات العمل، عرب مكاتب ت�سدير العمالة فقط. 
الجتماعي  التوا�سل  ح�سابات  مع  التعامل  من  ال�سفارة  وحذرت 
اأو الأفراد  فيما يتعلق بال�ستقدام، والذي ل يتم اإل من خالل مكاتب 
تاأ�سريات  لديهم  من  اأن  واأو�سحت  اململكة.   يف  ال�ستقدام  املعتمدة 
مراجعة  عليهم  واإقــامــة  ال�سالحية  وزيــارة  منتهية  وعــودة  خــروج 
من  اعتبارًا  اخلارجية،  من  وزارة  املعتمد  التاأ�سريات  خدمة  مركز 
)الأربعاء( املقبل  لإنهاء الإجراءات وت�سديد الر�سوم.  واأ�سارت اإىل 
اأن من لديهم تاأ�سريات خروج وعودة �سارية  املفعول عليهم التوا�سل 
مع �سركات الطريان ومن ثم اإجراء  فح�س فريو�س كورونا، م�سددة 
على اأنه لن ي�سمح لأي �سخ�س  بدخول اأرا�سي اململكة اإل بعد تقدمي 

ما يثبت خلوه من الإ�سابة  بفريو�س كورونا. 

استشاري يحذر من خلط 
الفحم المشتعل مع الطعام

دولة تستورد التمور 
من مزرعة سعودية  15 

عريسان أردنيان يحتفيان باليوم الوطني السعودي

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
حذر ا�ست�ساري واأ�ستاذ اأمرا�س القلب وق�سطرة ال�سرايني الدكتور 
الفول  اأو  ال�ساي  اأو  الــرز  مع  امل�ستعل  الفحم  خلط  من  النمر،  خالد 
اأثناء اإعداده؛ من اأجل اإعطاء نكهة طبيعية ، لفتا اإىل اأن ذلك اخللط 
عدم  يف  اأي�سًا  ويت�سبب  م�سرطنة  كيميائية  ملــواد  الإن�سان  يعر�س 

انتظام �سربات القلب.  
ُي�سار اإىل اأن بع�س الأ�سخا�س اعتادوا على و�سع قطعة من الفحم 
ما  وهو  مميزة  نكهة  لإعطاء  الطهي  اأثناء  الأطعمة  لبع�س  امل�ستعل 

ُي�سبب خطرًا على ال�سحة. 

"الضمان": ال يحق لشركة التأمين رفض  المسنين 
جدة ـ عبد الهادي املالكي 

التاأمني  ل�سركة  يحق  ل  اأنه  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س  اأّكد 
رف�س طلب التاأمني ملَن تتجاوز اأعمارهم 60 عامًا.

اأق�سى  حد  هناك  لي�س  ال�سحي:  ال�سمان  جمل�س  وقــال 
موظفي  على  تاأمينه  عند  العمل  �ساحب  به  يلتزم  للعمر 

�سركته.
ملزم  العمل  �ساحب  اأن  الجتماعي"،  "ال�سمان  وذكــر 
امل�سمولني  اأ�سرته  واأفــراد  املوظف  على  ال�سحي  بالتاأمني 
عامًا   25 �سن  حتى  الــذكــور  والأبــنــاء  "الزوجة   بالنظام 

والبنات غري املتزوجات غري العامالت".

التاأمني ال�سحي بلغ عدد املوؤّمن لهم من  ووفقًا ملوؤ�سرات 
املوظفني ال�سعوديني مليونًا و387 األفًا، وبلغ عدد التابعني 
لهم من ال�سعوديني مليونني و44 األفًا، فيما بلغ عدد املوؤّمن 
األفًا  و356  ماليني   5 ال�سعوديني  غري  املوظفني  من  عليهم 

وعدد التابعني لهم بلغ مليونًا و500 األف.

اإلطاحة بمروّجي أقراص 
اإلمفيتامين 

الريا�ض ـ البالد 
 ك�سف املُتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة املخدرات النقيب 
منطقة  يف  املخدرات  لرتويج  الأمنية  املتابعة  باأن  النجيدي،  حممد 
قاما برتويج )17500(  القب�س على مواطَنني  اأ�سفرت عن  الريا�س 
واتــخــاذ  اإيقافهما  مت  ــد  وق املــخــدرة،  المفيتامني  مـــادة  مــن  قــر�ــس 

الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

البالد - مها العواودة
اأمام �سفارة  قرر العرو�سان الأردنيان �سيف العريان ووفاء الدي�سي اأن ينطلق حفل زفافهما من 
خادم احلرمني يف عمان تعبريًا عن حمبتهم للمملكة وقيادتها احلكيمة و�سعبها الكرمي، ومنها اإىل 
الذي ي�سادف  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  الزفاف .وياأتي ذلك مبنا�سبة  مكان حفل 
مواليد  من  واأنهما  ولعائلتهما خا�سة  لديهما  معّزة  اليوم  لهذا  اأن  العرو�سان  املقبل.واأكد  الأربعاء 

العريان:  املخرج �سيف  العري�س  ين�سى يف حياتهما.يقول  يوًما ل  التاريخ  اململكة، وقد �سكل هذا 
"ع�سنا هذا اليوم املميز كل عام مع والدي الإعالمي ب�سام العريان املتخ�س�س بال�سوؤون ال�سعودية 
الأردنية فكانت حياتنا مو�سحة باللونني الأبي�س والأخ�سر، لهذا �ستكون ليلة زفايف اأي�سًا بهذين 
الوطني  الن�سيد  مو�سيقى  على  �ستكون  والزفة  الــطــاولت،  واأغطية  والكو�سة  الــورود  اللونني، 

ال�سعودي".

هايكونج جدة  ينشر الوعي في المجتمع 
 جدة ـ يا�سر بن يو�سف

للم�سي  جنــوم   5 فريق  يوا�سل 
لن�سر  جـــدة  يف  ــراجمــه  ب اجلــبــلــي 
بني  "الهايكوجن"  بريا�سة  الوعي 
الكابنت  واأو�ــســح  املجتمع،   اأفــراد 
اجلبلي   املــ�ــســي  اأن  ــــادو   ك طــــارق 
لياقة  وتــتــطــلــب  ريــا�ــســة ممــتــعــة، 
الكثري  لــهــا  اأن  كــمــا  جــيــدة.  بــدنــيــة 
والرتاثية  التاريخية  الأبــعــاد  مــن 
اأنــهــا   اإىل  والجــتــمــاعــيــة،  لفــتــا 
مليئة بالتاأمل، وجماليات الطبيعة  
وحتــــدي الــ�ــســعــود، وبــعــ�ــســًا من 
ــاأمــل فيها  ــت ـــذا فــــاإن ال املــغــامــرة؛ ل
ــاعــر الــتــي تــنــتــاب  ــس ــ� اأعـــمـــق، وامل
تتاأثر  جديدة  م�ساعر  فيها  الإن�سان 
باملكان وظروفه؛ مما يجعلها  اآلية  
فريدة وتبقى ذكرياتها زمنًا طوياًل، 
وهــــي ريـــا�ـــســـة جتــعــل الإنـــ�ـــســـان 
للبيئة،  و�سديقًا  للطبيعة،  حمبًا 
رمي  عــدم  ممار�ستها  اأ�ــســ�ــس  فمن 

النفايات، اأو الإ�سرار بالبيئة.
لــهــا  الـــهـــايـــكـــوجن   اأن  يـــذكـــر   
اأهمها  مــن  اأ�ــســا�ــســيــة،  احــتــيــاجــات 
تـــوفـــر جمــمــوعــة مــ�ــســاركــني ول 
وحــيــدًا،  مبــزاولــتــهــا  اأحـــد  ين�سح 
عــارفــًا  دلــيــاًل  اأو  خريطة  وحتــتــاج 
الأمــان  عن�سر  اأن  كما  بالطريق. 

والبقاء  ال�سالمة  تعليمات  واتباع 
فبع�س  جـــدًا،  مهم  املجموعة  مــع 
نائية.  مناطق  على  متر  امل�سارات 
من  كافية  كميات  توفري  يجب  كما 
مع  احلاجة،  ح�سب  والطعام  املــاء 
�سرورة التخطيط اجليد للو�سول 

للمكان املنا�سب.

  تدشين مساحة حرة للمبدعين إعالميًا
اأملج ـ �سعود اجلهني 

ودعم  ل�ستقطاب  حــرة  م�ساحة  تد�سني  ال�سرقية    املنطقة  �سهدت 
الإعالمية  ال�سخ�سيات  مــن  عــدد  بح�سور  اإعــالمــيــًا  املبدعني 

ا�ستعرا�س  التد�سني   حفل  خــالل  ال�سينما. مت  و�سّناع 
جمموعة مــن اخلــطــط وال�ــســرتاتــيــجــيــات لإثـــراء 

املنطقة.  يف  والفني  الثقايف  املجتمع  ودعم 
ال�سرقية  املنطقة  اإن  املدين    وقالت  روؤى 
اململكة،  الفنون يف  من  للعديد  منبعًا  تعد 
هذه  ملثل  ما�سة  بحاجة  فهي  املقابل  ويف 
وبالتايل  التنموية،  الثقافية  امل�ساريع 
هو  احلرة  امل�ساحة  اأهــداف  اأهم  اأحد  فاإن 
واإثـــراء  املنطقة،  مبدعي  يف  ال�ستثمار 
احلراك الإعالمي والرتفيهي، لفتة اإىل اأن 
 �سوق الإنتاج يف جمايل الإعالم والرتفيه 
امل�ستثمرين  قبل  اململكة م�ستهدف من  يف 
من خارج اململكة لرواجهما، موؤكدة  على 
طاقته  اإبــراز  يف  ال�سعودي  ال�سباب  دور 
وحقه بال�ستثمار يف هذا املجال واأهمية 
الــتــعــاون بــني الــ�ــســركــات والأفـــــراد لرفع 

اجلودة والقدرة على املناف�سة عامليًا. 

جدة ـ البالد 
التمور  اإنتاج  تفا�سيل  للنخيل والتمور  الوطني  املركز  ا�ستعر�س 
حتتوي  على  اأن  اأنها  مبينًا  باململكة،  النموذجية  املــزارع  اإحــدى  يف 

اأكرث من 10 اآلف نخلة، وت�ستخدم التقنيات احلديثة يف الزراعة.
واأو�سح املركز اأن  هناك مزرعة يف اململكة  ت�سدر اإنتاجها لأكرث من 
15 دولة  حول العامل، مبينًا اأنها تركز على الإنتاج الع�سوي، وتتميز 

بتطبيق اأف�سل املمار�سات يف الزراعة والإنتاج والت�سنيع. 
واأظهر مقطع فيديو ن�سره املركز، مراحل الإنتاج املختلفة للتمور 
بدًءا  من اجلني "اخلراف"، ثم النقل، والفرز بح�سب النوع واحلجم 
على  الثالجات  يف  احلفظ  ثم  الت�سنيع،  ملرحلة  و�سوًل  والــدرجــة، 

 درجة حرارة ترتاوح بني �سفر و18 درجة حتت ال�سفر. 
واأ�سار اإىل اأن املزرعة ي�سرف عليها فريق عمل من حمرتيف العناية 
�سواء  التمور،  بت�سنيع  خمت�سون  واآخـــرون  احلقل،  يف  بالنخيل 

للت�سويق املحلي ، اأو للت�سدير.
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