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خادم احلرمني يراأ�ص قمة قادة 
دول الع�شرين افرتا�شيا

الريا�ص -وا�ص
بن  �صلمان  املــلــك  ال�صريفني  احلــرمــني  خـــادم  برئا�صة 
عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه الله -، �صتعقد قمة قادة دول 
يف  افرتا�صي  ب�صكل  2020م  للعام  الع�صرين  جمموعة 
موعدها املحدد يومي 21 و22 من �صهر نوفمرب القادم.

و�صتعقد القمة يف �صوء الأو�صاع العاملية املرتبطة 
 )19  - )كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فايرو�س  بجائحة 
حيث �صُتبنى على ما مت من اأعمال خالل وبعد القمة 
مار�س  املجموعة يف  لقادة  الفرتا�صية  ال�صتثنائية 

والجتماعات  العمل  جمموعات  اجتماعات  وخمرجات  املا�صي، 
الوزارية للمجموعة التي جتاوزت مائة اجتماع.

عنها  نــتــج  دولــيــة  جــهــودًا  الع�صرين  جمــمــوعــة  دول  وقــــادت 
احل�صول على التزامات باأكرث من 21 مليار دولر اأمريكي بهدف 
دعم اإنتاج الأدوات الت�صخي�صية والعالجية واللقاحات وتوزيعها 
اأمريكي  دولر  تريليون   11 من  اأكــرث  ب�صخ  وقامت  واإتاحتها، 
دولر  مليار   14 من  اأكــرث  ووفــرت  العاملي،  القت�صاد  حلماية 
لتمويل  تقدًما  الأقــل  الــدول  يف  الديون  اأعباء  لتخفيف  اأمريكي 

التفا�شيل �ص3اأنظمتها ال�صحية وبراجمها الجتماعية.

»خاليا نائمة« 
تهدد لبنان بمخططات دموية

�ص7

البالد - ر�شا �شالمة
التدخالت  عرب  املنطقة  لدول  بابتزازها  اإيــران  اعرتفت  طويلة،  ل�صنوات  وت�صليل  ومراوغة،  مكابرة،  بعد 

املبا�صرة ل�صتمرار ال�صراعات يف عدد من البلدان وبالتايل حتقيق املكا�صب املالية، وفقا ملا اأعلنه امل�صت�صار 
�صوريا  من  كل  يف  تدخلت  بــالده  اإن  قال  الــذي  �صفوي،  رحيم  يحيى  اللواء  الإيـــراين،  للمر�صد  الع�صكري 
والعراق واليمن، لدوافع مالية بالإ�صافة اإىل تعزيز نفوذ طهران يف املنطقة. واأقر �صفوي باأن التدخالت 

الإيرانية ارتبطت بدعم ميلي�صيات م�صلحة يف تلك الدول، لتحقيق اأهدافها، م�صدًدا على اأن التدخالت مل 
ا يف �صوريا والعراق، واأن بالده قب�صت ثمن تلك التدخالت. و�صهدت اإيران اأخريا،  تكن جمانية، خ�صو�صً

ا على التدخالت الإيرانية يف ال�صرق الأو�صط، ودعم طهران  مظاهرات وا�صعة يف خمتلف املدن اعرتا�صً
للميلي�صيات يف لبنان و�صوريا والعراق واليمن، ما دفع �صفوي ك�صف امل�صتور باأن النظام الإيراين 
تلقى اأمواًل بالدولر يف كل مرة تدخل فيها يف العراق، واأ�صاف "اأما يف �صوريا فقد وقعنا عقودا مع 

�ص7ال�صوريني و�صنح�صل على اأ�صياء باملقابل"، يف اإ�صارة اإىل التهريب وعقود اإعادة الإعمار. 

النظام يعرتف بابتزاز دول العامل 

سياسة الماللي تفجر غضب اإليرانيين

26 �شيجارة للمدخن يوميا واجلمارك تنظم دخول التبغ

التفا�شيل �ص6

تعزيز األمن الغذائي بالشراكات .. واالستثمارات السعودية تنوع مصادر التوريد
جدة- البالد

ال�صوؤون  جمل�س  بتوجيه  اخلــارجــي  ال�صعودي  ــزراعــي  ال ال�صتثمار  برنامج  انطلق 
لالأمن  وطنية  اإ�صرتاتيجية  باإعداد  والزراعة،  واملياه  البيئة  لــوزارة  والتنمية  القت�صادية 
الغذائي تت�صمن معامل ال�صتثمار الزراعي ال�صعودي يف اخلارج، ومتا�صيًا مع ال�صرتاتيجية 
الوطنية لالأمن الغذائي املقررة من جمل�س الوزراء والتي ت�صمنت مبادرات لتنويع م�صادر 

توريد الأغذية اخلارجية وحتقيق ال�صتقرار فيها.
وي�صعى الربنامج اإىل تاأمني الإمدادات امل�صتقرة من ال�صلع الأ�صا�صية للمملكة، وامل�صاهمة 
يف الكتفاء الغذائي للمحا�صيل الأ�صا�صية والثانوية، واإقامة ال�صراكات الإ�صرتاتيجية املفيدة 
للجانبني مع الدول امل�صيفة، اإ�صافة اإىل حتفيز ودعم م�صاركة القطاع اخلا�س يف ال�صتثمار 
الزراعي يف اخلارج. ويف هذا ال�صياق اأعلنت املوؤ�ص�صة العامة للحبوب اأم�س عن ا�صتقبالها 
اأول باخرة حتمل 60 األف طن من القمح اأوكراين املن�صاأ وذلك مبيناء جدة الإ�صالمي ومتثل 
والإنتاج  الزراعي  لال�صتثمار  ال�صعودية  ال�صركة  اإنتاج  من  امل�صتورد  القمح  �صحنات  اأوىل 
احليواين "�صالك". واأو�صح حمافظ املوؤ�ص�صة املهند�س اأحمد بن عبدالعزيز الفار�س، اأن هذه 
ال�صعودية  الزراعية  ال�صتثمارات  من  ال�صتفادة  نحو  الدولة  توجه  اإطار  يف  تاأتي  ال�صحنة 
برنامج  اإطــار  يف  وذلــك   ، املحلي  ال�صوق  باحتياجات  ال�صتثمارات  تلك  وربــط  بــاخلــارج، 

ال�صتثمار الزراعي يف اخلارج.

تخفيضات وهمية والتجارة 
ترصد المخالفات 

مليار ريال لدعم وتطوير 
القطاع السياحي 

 البالد ـ املكاتب 
تفقد م�صداقيتها،  العميل حتى ل  بال�صفافية مع  باللتزام  ال�صركات  املواطنني  دعا عدد من   
لفتني اإىل اأن بع�س  ال�صركات اأعلنت عن تخفي�صات وهمية لل�صلع بالتزامن مع الحتفال باليوم 
الوطني الـ90، كما اأن بع�س ال�صركات  حاولت ا�صتغالل رقم 90 يف لفتات اجلذب الت�صويقي، 
التخفي�صات،  ويف  التي ت�صملها  ال�صلع  نفاد  التجارية   العاملني يف املحال  ادعى  بع�س  فيما 
الوقت الذي ا�صتكى البع�س من غياب ال�صفافية ب�صاأن اأ�صعار ال�صلع قبل التخفي�صات وبعدها، 
ترخي�س   3،413 اأ�ــصــدرت  اأنها  التجارة  وزارة  ك�صفت  للم�صتهلكني،  الــفــارق   يو�صح  مبا 
الوطني خالل  اليوم  الإلكرتونية مبنا�صبة  واملتاجر  التجارية  للمن�صاآت  اإلكرتونيا  تخفي�صات 

الفرتة 22 اإىل 24 من �صهر �صبتمرب اجلاري.
 و�صملت تلك التخفي�صات اأكرث من مليون و�صبعمائة األف منتج غذائي وا�صتهالكي معرو�صة 

لدى منافذ البيع التجارية والإلكرتونية مبختلف مناطق اململكة.

الريا�ص- البالد
والبنك  الريا�س  بنك  مــع  تــعــاون  اتفاقية  اأمــ�ــس،  ال�صياحي  التنمية  �صندوق  وقــع 
اإدارة ال�صندوق  اأحمد بن  ال�صعودي الفرن�صي  بح�صور وزير ال�صياحة رئي�س جمل�س 
ال�صياحي  القطاع  وتطوير  لدعم  متويلية  برامج  تاأ�صي�س  بهدف  وذلك   ، اخلطيب  عقيل 
بقيمة ت�صل اإىل 160 مليار ريال. وتت�صمن التفاقية حتديد �صبل التعاون بني ال�صندوق 
خمتلف  يف  ال�صياحية  امل�صاريع  متويل  لدعم  اآليات  و�صع  خالل  من  امل�صاركة  والبنوك 
مناطق اململكة، التي تعد من �صمن جهود ال�صندوق لت�صجيع وحتفيز ال�صتثمارات يف 
القطاع ال�صياحي ودعم القطاع اخلا�س مبا يف ذلك دعم املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 
مالية  و�صمانات  ائتمانية  ت�صهيالت  تت�صمن  املالية  املنتجات  من  عدد  توفري  خالل  من 
متعددة بال�صراكة مع البنوك التجارية �صممت لتخدم عددا كبريا من �صرائح امل�صتثمرين 

يف القطاع ال�صياحي لت�صهيل عمليات التمويل للم�صاريع ال�صياحية.

160

جدة- البالد
ال�صعودية  املـــراأة  دور  على   2030 اململكة  روؤيـــة  اأكـــدت 
ن�صبة  رفــع  خــالل  من  الوطن  بناء  يف  للم�صاهمة  ومتكينها 
م�صاركتها يف �صوق العمل بن�صبة 30 %، اإ�صافة اإىل اإتاحة 
الفر�صة لها لتتبواأ مراكز قيادية يف جمالت عدة وقد حتقق لها 
ع�صوية جمل�س ال�صورى وتر�صيح نف�صها لع�صوية املجال�س 

البلدية بالإ�صافة اإىل دعم قدراتها بالتدريب والتاأهيل.
ويف هذا ال�صياق وقع بنك التنمية الجتماعية اتفاقية تعاون 
الب�صرية  املــوارد  وزير  بح�صور  الأ�صرة،  �صوؤون  جمل�س  مع 
املهند�س  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الجتماعية  والتنمية 
اأحمد بن �صليمان الراجحي وذلك بهدف اإطالق "مبادرة تالة 
املراأة" بال�صراكة بني اجلهتني لدعم رواد الأعمال واأ�صحاب 

املن�صاآت والعاملني حل�صاب اأنف�صهم للبدء يف م�صاريع تنموية 
متعددة يف جميع  مــن خــالل جمــالت  ـــراأة  امل واأفــكــار تخدم 
يف  تتمثل  مالية  خدمات  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  اململكة،  مناطق 
وخدمات  ال�صغرية  واملن�صاآت  احلر  العمل  م�صاريع  متويل 
من  عدد  وتاأهيل  ال�صت�صارات،  وتقدمي  كالتدريب  مالية  غري 

املتدربات.

متكني ن�شف املجتمع
اإطالق م�شاريع تنموية ومتويل العمل احلر والفر�ص متعددة 

بحر وجبل وعيون جارية
مقنا

التفا�شيل �ص2

اإرهابيني تدربوا باإيران يف قب�شة اأمن الدولة واكت�شاف اأ�شلحة ومتفجرات خمباأة مبوقعني  10



الريا�س - وا�س
ال��دول��ة،  اأم��ن  لرئا�سة  الر�سمي  املُ��ت��ح��دث  اأك��د 
العنا�سر  لأن�سطة  الأم��ن��ي��ة  للمتابعة  نتيجة  اأن���ه 
بالرئا�سة  املخت�سة  اجل��ه��ات  متكنت  الإره��اب��ي��ة، 
الإط��اح��ة بخلية  م��ن  ب��ت��اري��خ 5 / 2 / 1442ه�����، 
 /  9 بني  ما  الفرتة  خالل  عنا�سرها  تلقى  اإرهابية 
للحر�س  داخ��ل مواقع  / 1439ه����،   3  / اإىل 20   2
اإيران تدريبات ع�سكرية وميدانية من  الثوري يف 
حيث  املتفجرات،  �سناعة  واأ�ساليب  طرق  �سمنها 
تلك  هويات  حتديد  اإىل  الأمنية  التحريات  ق��ادت 
اتخذوا منها وكرًا  لهم  العنا�سر، وحتديد موقعني 

لتخزين كميات من الأ�سلحة واملتفجرات.
القب�س  عن  اأ�سفرت  الأمنية  العملية  اإن  وق��ال 
على عنا�سر اخللية الإرهابية، وعددهم 10 متهمني، 
البقية  اأما  اإي��ران،  التدريبات يف  تلقوا  منهم  ثالثة 
فقد ارتبطوا مع اخللية باأدوار خمتلفة، وم�سلحة 
التحقيق تقت�سي عدم الك�سف عن هويات املقبو�س 
من  كمية  �سبط  مت  كما  ال��راه��ن،  الوقت  يف  عليهم 
اأحدهما  موقعني،  يف  خمباأة  واملتفجرات  الأ�سلحة 
وامل�سبوطات  م��زرع��ة،  ع��ن  ع��ب��ارة  والآخ���ر  منزل 
كالآتي: 9 اأكواع متفجرة بحالة ت�سريك، 67 فتيال 
جمموعة  متفجر،  كهربائي  �ساعق   51 متفجرا، 
كبرية من املكثفات وحمولت كهربائية ومقاومات 

وت�سنيع  ال��ت�����س��ري��ك  يف  ت�ستخدم  اإل��ي��ك��رتون��ي��ة 
 17 وخ�سن،  ناعم  ب��ارود  كجم   5.28 املتفجرات، 
عبوة حتتوي على مواد كيميائية، 13 جهاز اإر�سال 
ا�ستقبال  مفتاحا  كهربائية،  اإ���س��ارات  وا�ستقبال 
مكينة  متطورة،  تن�ست  اأجهزة   4 كهربائية،  دائرة 
بندقية   ،G3 بندقية حلام، 4 ر�سا�س كال�سنكوف، 
 4620 هوائية،  �سيد  بندقية  م�سد�سان،  قنا�س، 

ذخرية حية متنوعة، 18 خمزن ر�سا�س وم�سد�س، 
ال�سنع  لالأ�سلحة حملية  حاوية تخزين بال�ستيكية 
تنظيف  معدات  حتتوي  حقيبة  بو�سة،   6 مقا�س 
مالب�س  )�سكني(،  قتايل  اأبي�س  �سالح   14 اأ�سلحة، 
اأجهزة  ليلي، 3  ع�سكرية، 2 منظار قنا�سة، منظار 
جهاز   2 حممول،  كمبيوتر  جهاز  ل�سلكي،  ات�سال 
بكامريا  م���زودة  �سم�سية  ن��ظ��ارة  ق��ارم��ن،  خ��رائ��ط 

ت�سوير وذاكرة تخزين وبطارية، 11 جهاز هاتف 
حم��م��ول، 2 ج��ه��از ل��وح��ي ذك���ي، 5 ذواك���ر تخزين 

خارجية، وعدد 6 ذواكر تخزين داخلية.
ت��ب��ا���س��ر  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
حتقيقاتها مع جميع املقبو�س عليهم للوقوف على 
والأ�سخا�س  اأن�سطتهم  ع��ن  املعلومات  م��ن  مزيد 
بعد  واإحالتهم  وخ��ارج��ي��ًا،  داخليًا  بهم  املرتبطني 
منوهًا  للق�ساء،  اإجراءاتها  التحقيقات  ا�ستكمال 
لتوؤكد  ذلك  عن  تعلن  اإذ  الدولة  اأمن  رئا�سة  اأن  اإىل 
الت�سدي  يف  وح��زم  واإ���س��رار  بعزمية  موا�سلتها 
ل��ه��ذه امل��خ��ط��ط��ات الإج���رام���ي���ة، ول��ك��ل م��ن ت�سّول 
وا�ستقرارها  البالد  ه��ذه  باأمن  امل�سا�س  نف�سه  له 
والله  اأرا�سيها.  على  واملقيمني  مواطنيها  و�سالمة 

الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

محليات
الثالثاء 12 �سفر 1442ه� املوافق  29 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 223127

استقبل سفيري بريطانيا وبنجالديش

جدة- البالد  
د����س���ن ، م�����س��ت�����س��ار خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني ، اأمري منطقة مكة املكرمة الأمري 
 ، بجدة  الإم���ارة  مقر  يف   ، الفي�سل  خالد 
حملة )ال�سالة نور( التي اأطلقتها الرئا�سة 
والنهي  ب��امل��ع��روف  الأم����ر  لهيئة  ال��ع��ام��ة 
النا�س  ح��ث  اإىل  تهدف  التي   ، املنكر  ع��ن 
من  العظيمة  ال�����س��ع��رية  ه���ذه  اإق��ام��ة  ع��ل��ى 
التوعوية  والربامج  امليداين  العمل  خالل 

وا�ستخدام الو�سائل التقنية.
وت�����س��ل��م ���س��م��وه ل���دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه يف 
الرئا�سة  دير عام فرع  اأم�س  الإمارة بجدة 
�سعود  بن  ف��وؤاد   ، باملنطقة  للهيئة  العامة 
العمري ، تقريرًا عن اأعمال الفرع باملنطقة 

خالل جائحة كورونا.
خالد  الأم��ري  ا�ستقبل  اأخ��رى  جهة  من 
�سفري  ب��ج��دة  الإم�����ارة  م��ق��ر  يف  الفي�سل، 
حديثًا  املُعني  الربيطانية  املتحدة  اململكة 
ال�ستقبال  خالل  وجرى  كرومبتون.  نيل 

ت���ب���ادل الأح����ادي����ث ال���ودي���ة ، وم��ن��اق�����س��ة 
كما  امل�سرتك.  الهتمام  ذات  املو�سوعات 
ا�ستقبل �سموه يف مقر الإمارة بجدة �سفري 
جمهورية بنجالدي�س لدى اململكة الدكتور 

حممد جاويد باتواري.

كرم أعضاء لجنة حملة "برًا بمكة"
محافظ جدة يطلع على سير التعليم عن بعد 

جدة-  البالد 
اّطلع الأمري م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز 
حم��اف��ظ ج���دة خ���الل ل��ق��ائ��ه اأم�����س مب��دي��ر ع��ام 
على  امل�سعودي،  �سعد  الدكتور  بجدة  التعليم 
�سري عملية التعليم عن ُبعد مبن�سة "مدر�ستي" 

الفرتا�سية.
املعلمني  ب��ني  ال��ه��ام  ب��ال��دور  �سموه  ون���ّوه 
اأبناءنا  ينفع  ما  لتحقيق  والأ�سرة،  واملعلمات، 
به  ما يحظى  الطالبات يف ظل  الطالب وبناتنا 
الر�سيدة  حكومتنا  واهتمام  دع��م  من  التعليم 
اأي��ده��ا ال��ل��ه- ، وت��وف��ري الإم��ك��ان��ي��ات الالزمة   -
�سموه  ���س��ائ��اًل  التعليمية،  امل�����س��رية  مل��وا���س��ل��ة 
ُتكّلل اجلهود بالتوفيق  اأن  املوىل - عز وجّل - 

والنجاح.
بدوره ثّمن الدكتور امل�سعودي حر�س �سمو 
حمافظ جدة ومتابعته لكل ما من �ساأنه الرتقاء 
نبذة  ا  م�ستعر�سً باملحافظة،  التعليمية  بالعملية 

امل�ستفيدين  ُبعد واأرقام  التعليم عن  عن مراحل 
الفرتا�سية،  ال��رو���س��ة  م��ن  ب��داي��ًة  بجدة  منها 
بالإ�سافة ملن�سة مدر�ستي . من جهة اأخرى كّرم 
 " مبكة  "برًا  حملة  جلنة  اأع�ساء  اأم�س،  �سموه 

مبحافظة جدة.
وبلغ عدد املتربعني 3989 متربعًا مبجموع 
تربعات و�سل اإىل2،297،363 عملية ، ا�ستفاد 

منها 2،836،252 اأ�سرة وم�ستفيدا .

  إطالق مشاريع تنموية وتمويل العمل الحر 

تمكين المرأة السعودية.. شراكات متميزة وفرص متعددة
جدة- البالد

دور  على   2030 اململكة  روؤي���ة  اأك���دت 
يف  للم�ساهمة  ومتكينها  ال�سعودية  امل��راأة  
بناء الوطن من خالل رفع ن�سبة م�ساركتها 
اإىل  اإ�سافة   ،%  30 بن�سبة  العمل  �سوق  يف 
قيادية  م��راك��ز  لتتبواأ  لها  الفر�سة  اإت��اح��ة 
ع�سوية  لها  حتقق  وق��د  ع��دة  جم���الت  يف 
لع�سوية  نف�سها  وتر�سيح  ال�سورى  جمل�س 
رئا�سة البلديات بالإ�سافة اإىل دعم قدراتها 

بالتدريب والتاأهيل.
جمل�س ل�س�ؤون الأ�سرة

املن�ساأ  الأ���س��رة  ���س��وؤون  جمل�س  وميثل 
الأ���س��رة  ���س��وؤون  جمل�س  تنظيم  مب��وج��ب 
امتدادًا  ال��وزراء  بقرار من حمل�س  ال�سادر 
الأ���س��رة  ال��دول��ة بكيان  حل��ر���س واه��ت��م��ام 
الأوىل  النواة  كونها  واأف��راده��ا  ال�سعودية 
عليها  يعول  والتي  للمجتمع،  والأ�سا�سية 
الكثري يف بناء جمتمع �سليم وفاعل ، قادر 

على مواجهة التحديات والتحولت.

بالأ�سرة  للرقي  املجل�س  اإن�ساء  وج��اء 
من  وحمايتها  مكانتها  وتعزيز  ال�سعودية 
التي ميكن  املحتملة  املهددات واملخاطر  كل 
اأن تعيق م�سريتها يف البناء والتنمية  وذلك 
واجلهات  ال�سركاء  مع  التعاون  خ��الل  من 
ذات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات  م��ن  التنفيذية 
والطفل  والأ���س��رة  امل���راأة  ومتثيل  العالقة 
وكبار ال�سن يف املنظمات والهيئات الدولية 
احلكومية  القطاعات  جهود  كافة  ،وتوحيد 

فيما يتعلق بق�سايا الأ�سرة بكافة فئاتها.
دعم بنك التنمية الجتماعية

ال��ت��ن��م��ي��ة  ب���ن���ك  ي���ق���دم  امل���ق���اب���ل  ويف 
الجتماعية دعمه ومتكينه للمراأة مبختلف 
متويل  مت  حيث  وال��ن�����س��اط��ات،  املنتجات 
وحتى   2018 ب��ني  م��ا  م�ستفيدة   55000
ريال،  مليون   850 جت��اوزت  بقيمة   2020
 ،%400 بن�سبة  من��وًا  الدعم  ه��ذا  �سهد  وق��د 
النقل  اإط��الق منتج  كما مت يف عام 2019م 
ا�ستفاد منه ما  للن�ساء لأول مرة  الت�ساركي 

يزيد عن 106 م�ستفيدات حتى الآن ح�سلن 
النقل  بتطبيقات  و�سجلن  ���س��ي��ارات  على 
املختلفة عرب الهواتف الذكية بقيمة قاربت 
تدريب  اإىل  اإ�سافة   ، ري��ال  ماليني   10 ال��� 

وتاأهيل ما يزيد عن 40 األف م�ستفيدة.
اتفاقية تعاون

التنمية  ب��ن��ك  وق���ع  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
تعاون  اتفاقية  الأول  اأم�����س  الجتماعية 

وزير  بح�سور  الأ�سرة،  �سوؤون  جمل�س  مع 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل����وارد 
رئي�س جمل�س اإدارة بنك التنمية الجتماعية 
املهند�س اأحمد بن �سليمان الراجحي، وذلك 

يف مقر ديوان الوزارة مبدينة الريا�س.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 
حمد  بن  اإبراهيم  الجتماعية  التنمية  لبنك 
العام  الأمني  املجل�س،  جانب  ومن  الرا�سد، 
بنت  هال  الدكتورة  الأ�سرة  �سوؤون  ملجل�س 

مزيد التويجري.
"مبادرة  اإط��الق  اإىل  التفاقية  وتهدف 
لدعم  اجلهتني  بني  بال�سراكة  املراأة"  تالة 
رواد الأعمال واأ�سحاب املن�ساآت والعاملني 
تنموية  م�ساريع  لإط��الق  اأنف�سهم  حل�ساب 
واأف���ك���ار ت��خ��دم امل�����راأة م��ن خ���الل جم��الت 
اإ�سافة  اململكة،  مناطق  جميع  يف  متعددة 
متويل  يف  تتمثل  مالية  ِخْدمات  تقدمي  اإىل 
ال�سغرية  واملن�ساآت  احلر  العمل  م�ساريع 
وخ��دم��ات غ��ري م��ال��ي��ة ك��ال��ت��دري��ب وت��ق��دمي 

بني  املربمة  لالتفاقية  ووفقًا  ال�ست�سارات، 
اجلهتني �سيتم تاأهيل عدد من املتدربات.

دور  من  انطالقًا  التفاقية  هذه  وتاأتي 
البنك يف متكني اأدوات التنمية الجتماعية 
وذل��ك  ل��الأف��راد،  امل��ايل  ال�ستقالل  وتعزيز 
التمويلية  املنتجات  م��ن  ح��زم��ة  خ��الل  م��ن 
الجتماعية والربامج واخِلْدمات غري املالية 
بهدف  امل��واط��ن��ني  متكني  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
املمار�سات،  اأف�سل  َوْف��ق  اخِل��ْدم��ات  تقدمي 
ب��اإط��الق  الأ����س���رة  ���س��وؤون  ورغ��ب��ة جمل�س 
مبادرة تالة املراأة من خالل جلنة املراأة التي 
تتبني املبادرات وامل�ساريع الداعمة لتمكني 
املراأة ودورها  الوعي بحقوق  املراأة ون�سر 
 2030 روؤي���ة  لأه���داف  وحتقيقًا  التنموي 
العمل  �سوق  يف  امل���راأة  م�ساركة  وزي���ادة   ،
م�ساهمة  ن�سبة  ورف��ع   ،%30 اإىل   %20 من 
اإجمايل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
بحلول   %35 اإىل   %20 من  املحلي  الناجت 

عام 2030م.

أمير منطقة مكة يدشن حملة )الصالة نور(

الريا�س- البالد
وافق جمل�س ال�سورى يف جل�سته اأم�س على م�سروع نظام الأجهزة 
وامل�ستلزمات الطبية وعلى اإحالة مقرتح اإ�سافة مادة جديدة اإىل نظام 
املرور، املقدم من الع�سو الدكتور خالد الدغيرث ا�ستناًدا للمادة )23( 
وتقدمي  اأو�سع  ب�سكل  لدرا�سته  خا�سة  جلنة  اإىل  املجل�س،  نظام  من 

مرئياتها حياله يف الفرتة القادمة.
جاء ذلك خالل جل�سته العادية ال�سابعة واخلم�سني، عرب الت�سال 
�سامل  ب��ن  عبدالله  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�سة  امل��رئ��ي، 

املعطاين.
عبدالله  ب��ن  يحيى  ال��دك��ت��ور  املجل�س  رئي�س  م�ساعد  واأو���س��ح 
ال�سمعان اأن املجل�س اأ�سدر قرارًا يطالب فيه وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية باإجراء درا�سة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإ�سرافية 

وال�سيانة  والت�سغيل  الأج���ور  بندي  يف  �سعوديني  بغري  امل�سغولة 
يف  وال�ستمرار  �سعودية،  بكوادر  اإحاللها  على  والعمل  ب��ال��وزارة، 
خ�سخ�سة املزيد من اأعمال البلديات ومن ذلك الرتاخي�س مع ا�سرتاط 

اإ�سغال وظائفها بكوادر �سعودية.
بالعمل على  املناطق  واأم��ان��ات  ال���وزارة  ق��راره  املجل�س يف  ودع��ا 
تنظيم وتطوير وحت�سني مداخل املدن الرئي�سية والتن�سيق يف ذلك مع 
لت�سهيل حركة اخلروج  النقل،  املدن ووزارة  تلك  التطوير يف  هيئات 

منها ومعاجلة الت�سوه املعماري والب�سري فيها.
تقييم  ب��اإع��ادة  ال����وزارة  ت��ق��وم  اأن  على  باملوافقة  املجل�س  ���س��وت  كما 
البيئي  بالإ�سحاح  املتعلقة  والإج���راءات  والأنظمة  واللوائح  ال�سيا�سات 
وال�سالمة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف اأعمال املراقبة وجودتها واإيجاد 

احللول الالزمة ل�سمان �سالمة �سحة املجتمع من الأوبئة والأمرا�س.

الشورى يوافق على مشروع نظام األجهزة الطبية 

اإلطاحة بـ10 إرهابيين تلقوا تدريبًا عسكريًا في إيران
المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: 

الخلية تدربت على 
طرق وأساليب صناعة 

المتفجرات

ضبط كمية من 
األسلحة مخبأة في 

موقعين
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ــفــة جتـــريـــهـــا املــمــلــكــة  ـــرات مــكــث حتـــ�ـــس
قــادة  لقمة  ا�ــســتــعــدادا   ، متكامل  بتن�سيق 
احلــايل،  للعام  الع�سرين  جمموعة  دول 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  برئا�سة 
والتي  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
تنعقد ب�سكل افرتا�سي يف موعدها املحدد 
يف  ــادم،  ــق ال نوفمرب  مــن  و22   21 يــومــي 
بجائحة  املرتبطة  العاملية  الأو�ساع  �سوء 
تداعيات  مــن  الــعــامل  �سهده  ومــا  كــورونــا، 

وحتديات غر عادية.
اإرادة  حتقيق  بنجاح  ا�ستطاعت  اململكة 
دولية فاعلة ملواجهة اجلائحة منذ بدايتها، 
انطالقا من القمة ال�ستثنائية الفرتا�سية 
حيث   ، ال�سريفني  احلرمني  خــادم  برئا�سة 
حر�ص   ، الله  حفظه  البالغة،  بحكمته  اأكــد 
على  الــكــربى  م�سوؤولياتها  على  اململكة 
ال�سعيد الدويل باإنقاذ الب�سرية والقت�ساد 
من  والإن�سانية  التنموية  باأبعاده  العاملي 

مهددات وخماطر اأو�سع للجائحة.
املا�سي وخمرجات  مار�ص  قمة  فقد حققت 
العمل  وجمموعات  الوزارية  الجتماعات 
نتائج   ، اململكة  بــقــيــادة  املجموعة  لـــدول 
هكذا  جتــاه  عامليا  م�سبوقة  غر  اإيجابية 
دولر   تــريــلــيــون   14 نــحــو  ب�سخ  اأزمـــــة، 
ــة القــتــ�ــســاد الـــعـــاملـــي، ومتــويــل  حلــمــاي
والــربامــج  ال�سحية  والأنــظــمــة  اجلــهــود 
الأزمـــة  اآثـــار  مــن  والتخفيف  الجتماعية 
ومن  فــقــرا،  والأكـــر  الفقرة  الـــدول  على 
خالل  الع�سرين  جمموعة  دول  �سرتكز  ثم 
الأرواح  حماية  على  القادمة  الكبار  قمة 
القرن  فــر�ــص  واغــتــنــام  النمو  وا�ــســتــعــادة 
وت�سخر  الأر�ــص  كوكب  وحماية  للجميع 
مل�ستقبل  جديدة  اآفاق  لت�سكيل  البتكارات 
عــاملــي اأكــــر تــعــافــيــا واأفــ�ــســل ازدهـــــارا ، 
ال�سعودية  ال�سيا�سة  جــوهــر  دائــمــا  وهــو 

وتوجهات القيادة احلكيمة.  

قمة العشرين
كلمة

إصابة جديدة بكورونا.. 
و841 حالة شفاء

الريا�ض - البالد
اأم�ص  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
حالة   455 ت�سجيل  )الثنني(، 
اإ�سابة جديدة موؤكدة بفرو�ص 
امل�ستجد )كوفيد 19(،  كورونا 
اإجــمــايل عــدد احلــالت  لرتفع 
يف اململكة اإىل  333648 حالة.
وقالت الوزارة، اإنه مت ت�سجيل 
لرتفع  جديدة،  وفاة  حالة   29
ــــوفــــيــــات جـــــراء  اإجـــــمـــــايل ال
حــالــة   4712 اإىل  ــفــرو�ــص  ال
ت�سجيل  مت  اأنـــه  مبينة  ـــاة،  وف
جـــديـــدة،  ـــعـــاٍف  ت حـــالـــة   841

لي�سل اإجمايل عدد املتعافني 
اإىل 317846 حالة، لفتة 

 11090 هناك  اأن  اإىل 
حــالــيــًا،  ن�سطة  حــالــة 

 1034 بــيــنــهــا  مـــن 
حالة حرجة.
وتــ�ــســدرت 
جــــــــــــــــــــدة 

حــــــــــالت 

 52 بــواقــع  اليومية  الإ�ــســابــة 
املــنــورة  املــديــنــة  تلتها  ــة،  حــال
بــــــ48، ثـــم مــكــة املــكــرمــة 35، 
 ،32 والهفوف   ،33 والريا�ص 
اأقل  املــدن  وبقية   ،24 والدمام 

من 20 حالة لكل مدينة.
ودعــــت الــ�ــســحــة اجلــمــيــع اإىل 
احلــر�ــص عــلــى غــ�ــســل الــيــديــن 
ــابــون فــهــو اأهـــم  ــ�ــس بـــاملـــاء وال
فــرو�ــص  مــن  لــلــوقــايــة  و�سيلة 
ــزم عــلــى كل  ــل ـــا، كــمــا ي كـــورون
�سخ�ص عند خروجه من املنزل 
اأو  طبية  ــواًء  ــس � كــمــامــة  لب�ص 
حمكم  غــطــاء  اأو  قما�سية 
ــى الأنــــــف والـــفـــم،  عــل
ذلــك  مــن  وي�ستثنى 
من كان مبفرده يف 

مكان مغلق.
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خادم الحرمين يرأس قمة قادة دول 
مجموعة العشرين افتراضيا

الريا�ض - وا�ض
برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله -، �ستعقد قمة قادة دول جمموعة الع�سرين 

للعام 2020م ب�سكل افرتا�سي يف موعدها املحدد يومي 21 و22 من �سهر نوفمرب القادم.
و�ستعقد القمة يف �سوء الأو�ساع العاملية املرتبطة بجائحة فايرو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19( حيث �سُتبنى 
على ما مت من اأعمال خالل وبعد القمة ال�ستثنائية الفرتا�سية لقادة املجموعة يف مار�ص املا�سي، وخمرجات 

اجتماعات جمموعات العمل والجتماعات الوزارية للمجموعة التي جتاوزت مائة اجتماع.
وقادت دول جمموعة الع�سرين جهودًا دولية نتج عنها احل�سول على التزامات باأكر من 21 مليار دولر 
واإتاحتها، وقامت  الت�سخي�سية والعالجية واللقاحات وتوزيعها  الأدوات  اإنتاج  اأمريكي بهدف دعم 
 14 من  اأكــر  ووفــرت  العاملي،  القت�ساد  حلماية  اأمريكي  دولر  تريليون   11 من  اأكــر  ب�سخ 
مليار دولر اأمريكي لتخفيف اأعباء الديون يف الدول الأقل تقدًما لتمويل اأنظمتها ال�سحية 

وبراجمها الجتماعية.
وا�ستعادة  الأرواح  حماية  على  القادمة  القمة  خالل  الع�سرين  جمموعة  دول  و�سرتكز 
خالل  من  اأف�سل  ب�سكل  والتعايف  وجتاوزها،  اجلائحة  مع  التعامل  خالل  من  النمو 
املدى  على  املتانة  وتعزيز  اجلائحة  خــالل  ات�سحت  التي  ال�سعف  اأوجــه  معاجلة 
فر�ص  اغتنام  اأجــل  من  الدولية  اجلهود  تعزيز  اإىل  القمة  �ست�سعى  كما  الطويل. 
القرن احلادي والع�سرين للجميع من خالل متكني الأفراد وحماية كوكب الأر�ص 

وت�سخر البتكارات لت�سكيل اآفاق جديدة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

»S20« وزير الصحة يتسلم البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم
الريا�ض - وا�ض

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اآل �سعود - حفظه الله -، ت�سلم وزير ال�سحة الدكتور توفيق 
العلوم  جمموعة  لقمة  اخلتامي  البيان  الربيعة  فـــوزان  بــن 

عبد )S20(، من رئي�ص جمموعة العلوم رئي�ص مدينة امللك 
ــدكــتــور اأنــ�ــص  الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة ال

بــن فــار�ــص الــفــار�ــص، وذلـــك يف ختام 
التي  للمجموعة،  الفرتا�سية  القمة 

دورتها  يف  اململكة  ا�ست�سافتها 
فيها  و�ــســارك  عــ�ــســرة،  اخلام�سة 

الوطنية  الأكـــادميـــيـــات  ممثلو 
لــلــعــلــوم وعـــــدد مـــن املــنــظــمــات 

جمــمــوعــة  دول  مــــن  الــعــلــمــيــة 
الع�سرين.

القمة  عنوان  العلوم  جمموعة  وتبنت 
امل�ستقبل: دور  "ا�ستب�سار  ليكون  العام  لهذا 

ومتحورت  احلرجة"،  التحولت  تخطي  يف  العلوم 
ال�سحة  هــي  حيوية  جمـــالت  ثــالثــة  على  القمة  هــذه  اأعــمــال 

امل�ستقبلية والقت�ساد الدائري والثورة الرقمية.
املبني  امل�ستقبل  ا�ستب�سار  تعزيز  اأهمية  املجتمعون  واأكـــد 
�سناع  م�ساعدة  يف  املهم  ودوره  علمية  وبيانات  اأ�س�ص  على 
القرار على تبني حلول فعالة ت�سهم يف تقلي�ص الآثار ال�سلبية 
تنطوي  قد  التي  احلرجة،  امل�ستقبلية  التحولت  عن  الناجمة 
العامل،  اأنــحــاء  جميع  يف  املــدى  بعيدة  �سلبية  تــاأثــرات  على 
مثل تلك التي ي�سهدها العامل حاليًا مع تف�سي جائحة فرو�ص 

كورونا.
دول  يف  الــعــلــوم  جمــمــوعــة  لقمة  اخلــتــامــي  الــبــيــان  وت�سمن 

روؤ�ساء  اىل  رفعها  �سيتم  تو�سيات  ع�سر  الع�سرين  جمموعة 
دول جمموعة الع�سرين �سارك يف �سياغتها ما يزيد عن 180 
عامل وهي: الرتقاء بحالة التاأهب اإزاء اجلائحة احلالية نحو 
وال�ستجابة  النا�سئة  الأمــرا�ــص  لر�سد  دويل  تعاوين  اإطــار 
ال�سريعة حيالها والتعامل مع اجلائحات امل�ستقبلية، وتوطيد 
اأبحاث العالج املتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية 
ال�سخ�سية، ب�سكل متزامن مع حت�سني التقنية 
للعالجات،  الــو�ــســول  واإمــكــانــيــة  والتكلفة 
ملواجهة  املــتــخــذة  ال�سيا�سات  وتفعيل 
ــحــولت  ــت ــئــة عـــن ال ــنــا�ــس الـــتـــحـــديـــات ال
متكامل  منهج  وتطوير  الدميوغرافية 

وفعال لنظم ا�ستخراج املوارد الطبيعية وتوزيعها وا�ستهالكها 
والتخل�ص منها واإعادة تدويرها.

والطاقة  للمواد  التدوير  نظم  توطيد  التو�سيات  ت�سمنت  كما 
من خالل تطبيق ثالثية: التقليل واإعادة ال�ستخدام والتدوير، 
ت�ستهدف  التي  املتجددة  الطاقة  م�سادر  تبني  اإىل  بالإ�سافة 
الرقمية  الفجوة  و�سد  الكربونية  لالنبعاثات  �سفريًا  �سافيًا 
التقنيات  على  الــكــوكــب  هــذا  �سكان  جميع  ح�سول  ل�سمان 
�سمان  مــع  ا�ستخدامها،  على  ــقــدرة  وال ــت  والإنــرتن الرقمية 
الرقمية  والأجــهــزة  ال�سبكات  واأمـــن  واملــرونــة  اخل�سو�سية 
وحت�سني ا�ستدامة البنية التحتية الرقمية، مبا يف ذلك اأجهزة 
املدن  تقنيات  م�ساهمة  فر�ص  وحت�سني  النهائي،  امل�ستخدم 
التخ�س�سات  اأنظف واعتماد نهج متعدد  بيئة  الذكية يف خلق 
الإن�سان  حــول  يتمحور  ب�سكل  امل�ستقبل  جمتمع  لتخطيط 
الرقمية جزًءا ل  التحتية  البنية  تكون  رقمًيا، بحيث  ومتكينه 
يتجزاأ من امل�سهد الجتماعي والتعليمي وال�سيا�سي والتجاري 
والثقايف باأكمله ودعم اأبحاث ا�ستب�سار امل�ستقبل التي ترتكز 
املفتوحة  وامل�ساركة  للتكرار  قابلة  ومنهجية  حمكم  علم  على 
يف  احلديثة  الــتــطــورات  ت�سمل  بحيث  والبيانات،  لالأبحاث 
من  يتم  من�سة  واإن�ساء  الرتابط  وعلوم  املركبة  النظم  حتليل 
اأبحاث  الثقة يف  الدويل وبناء  التعاون  تنفيذ وتعزيز  خاللها 

واأن�سطة ا�ستب�سار امل�ستقبل.
فار�ص  بــن  اأنــ�ــص  الدكتور  العلوم  جمموعة  رئي�ص  واأو�ــســح 
هذه  تبني  اأن  يــرون  القمة  هــذه  يف  املجتمعني  اأن  الــفــار�ــص، 
التي  الــقــيــاديــة  ــعــامل  ال اقــتــ�ــســادات  مــن  يتطلب  الــتــو�ــســيــات 
ا�ستب�سار  على  القدرة  امتالك  الع�سرين  جمموعة  دول  متثلها 
القت�سادية  النظم  على  ال�سلبية  الآثار  من  للتخفيف  امل�ستقبل 

والجتماعية الناجمة عن التحولت امل�ستقبلية احلرجة.

توصيات أبرزها 
االرتقاء بالتعاون 

الدولي لرصد 
المملكة تحث أرمينيا األمراض الناشئة

وأذربيجان على حل 
النزاع سلميا

الريا�ض- وا�ض
تــابــعــت حــكــومــة املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
والهتمام  القلق  ببالغ  ال�سعودية 
تـــطـــورات الأو�ـــســـاع بــني اأرمــيــنــيــا 
على  الطرفني  وحثت  واأذربــيــجــان، 
وقـــف اإطــــالق الـــنـــار، وحـــل الــنــزاع 
لــقــرارات  وفــقــًا  ال�سلمية  بــالــطــرق 

جمل�ص الأمن ذات ال�سلة.

سدافكو تحتفي باليوم الوطني
جدة - البالد

والأغــذيــة  الألــبــان  ملنتجات  ال�سعودية  ال�سركة  احتفلت 
ظل  ويف  للمملكة  الت�سعني  الــوطــنــي  »�ــســدافــكــو«بــالــيــوم 
كورونا  فرو�ص  جائحة  فر�ستها  التي  الراهنة  الظروف 
املــ�ــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، طــرحــت »�ــســدافــكــو«�ــســلــ�ــســلــة 
الحتفالت مع مراعاة الإلتزام بتدابر ال�سحة وال�سالمة 
العامة ومبادرات التباعد الجتماعي ملوظفيها من اأجل رفع 

معنوياتهم واحلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم ورفاهيتهم.
الفاخرة  ال�سوكولتة  بتقدمي   الحتفالت  ا�ستهّلت  وقــد 
الوطني  اليوم  منا�سبة  طابع  يعك�ص  نحو  على  وامل�سممة 
ال�سحة  معاير  اعلى  وفــق  وتغليفها  اإنتاجها  مت  والتي 
خمتلف  يف  ال�سركة  موظفي  على  وتوزيعها  وال�سالمة، 

بطاقة  مع  ال�سوكولتة  ترافقت  كما  اململكة.  اأنــحــاء 
تذكارية تخليدًا لهذه املنا�سبة الوطنية الغالية. 

ا�ست�ساف  املنا�سبة،  بــهــذه  لحتفالها  وتــتــويــجــًا 
املو�سيقية  الفرق  اإحدى  لل�سركة  الرئي�سي  املكتب 
للموظفني  قدمت  التي  ال�سعبية  للفنون  ال�سعودية 
يف  جتولها  اأثناء  تراثية  فنية  ولوحات  عرو�سًا 
مكاتب ال�سركة، وقد التزم جميع احل�سور باأعلى 
ــادات  ــس اإر� على  واحلــفــاظ  ال�سالمة  م�ستويات 
اإتاحة جتربة  اأجل  التباعد الجتماعي وذلك من 

احتفال ممتعة واآمنة للجميع.
وتخليدًا لذكرى هذه املنا�سبة الوطنية، �ستطرح 
احتفالت  يعر�ص  مــ�ــســورًا  فيلمًا  »�ــســدافــكــو« 
اخلا�سة  املنا�سبة  بــهــذه  وفرحتهم  املوظفني 
الفنون  فــرقــة  ا�ــســتــعــرا�ــســات  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

الفلكلورية ال�سعبية. 
الب�سرية  املـــوارد  مدير  النونو،  طــالل  حتــدث  جهته،  مــن 
"من  قائاًل،  »�سدافكو«  يف  والعامة  احلكومية  والعالقات 
موظفينا  نــ�ــســارك  اأن  الــبــالــغ  و�ــســرورنــا  فــخــرنــا  دواعــــي 
باليوم  الحــتــفــال  فــرحــة  الأوفـــيـــاء  وعمالئنا  و�سركائنا 
خالل  واجهنا  لقد  ال�سعودية.  العربية  للمملكة  الوطني 
اأننا  غر  بها،  ي�ستهان  ل  حتديات  املا�سية  القليلة  الأ�سهر 
وتنفيذ  بطرح  قمنا  كما  واقتدار.  بثقة  تخطيها  من  متكنا 
ال�سحية  والوقاية  النظافة  بروتوكولت  اأكر  من  بع�ص 
موظفينا  و�سالمة  �سحة  احل�سبان  يف  الأخــذ  مع  �سرامة، 

البــتــكــارات  اأحـــدث  وت�سخر  و�سركائنا، 
التقنية ل�سمان توفر الإمدادات الغذائية 

امل�ستمرة والآمنة ل�سعب اململكة العربية 

ال�سعودية. ونحن اليوم نتطلع بحما�ص كبر اإىل موا�سلة 
دورنا يف دعم اململكة على مدى ال�سنوات القادمة."

واأ�سارت م�ساعل زيدان، م�سوؤولة الت�سال يف »�سدافكو«، بالقول، 
ذاته  الوقت  يف  اأنه  اإل  بالتحديات،  مليئًا  كان  العام  هذا  اأن  "مع 
بالفعل  وهذا  وال�سدائد.  الأزمــات  على  النت�سار  بفرحة  حافاًل  كان 
الت�سعني  الوطني  باليوم  معًا  نحتفل  ونحن  اليوم  هنا  يجمعنا  ما 
ولأكر  متكنا  اأن  فخرنا  دواعــي  ومن  ال�سعودية.  العربية  للمملكة 
من اأربعني عامًا من لعب دور فاعل يف دعم املوروث الثقايف والنمو 
نتطلع  اأننا  كما  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  والتعليم  وال�سحة 
القادمة  اأجيالنا  دعــم  اإىل 
ــهــم وهــم  ـــال ب ـــف والحـــت
يحملون راية التوحيد 
والــوحــدة والــوئــام 
لوطننا الغايل."
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التجمعات خطر على األرواح
جدة - رانيا الوجيه

خطورة  من  وا�شت�شاريون  اأخ�شائيون  حذر 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ك��ب��رة يف ظ���ل م��ك��اف��ح��ة ال���دول���ة 
لفرو�س كورونا امل�شتجد، معتربين اأن ما حدث 
خالل اإجازة اليوم الوطني من البع�س ال يتما�شى 
ت�شدد عليها وزارة  التي  الوقائية  االج��راءات  مع 

ال�شحة.
االأف��راح  م�شاركة  اأن��ه من اجلميل  واع��ت��ربوا 
باليوم الوطني، ولكن بعيدًا عن الظواهر ال�شالبة 
االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  على  توؤثر  التي 
اأو�شت  ما  وكل  االجتماعي،  والتباعد  والوقائية 
االل��ت��زام  يجب  اإج����راءات  م��ن  ال�شحة  وزارة  ب��ه 
يف  ون��وؤك��د  �شعادتنا،  ع��ن  بواقعية  لنعرب  ب��ه��ا، 
لوطننا بحفاظنا على  ذاته عن مدى حبنا  الوقت 
فيه  نت�شبب  قد  �شرر،  اأي  عن  والبعد  واالأرواح 

لالإن�شان باعتبار اأن التجمعات اأكرب مهدد ملكافحة 
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الدكتور  الباطنية  وطب  املعدية  االأمرا�س  ا�شت�شاري  وترى 
اأن  يجب  الوطني  باليوم  االحتفال  اإن  الرحيلي،  الله  نعمة  نوف 
ا�شتخدام  وعدم  الوطن  جتاه  بامل�شوؤولية  االإح�شا�س  من  ينبعث 
عدد  فزيادة  اأر�شه،  على  واملقيمني  واملواطنني  به  ي�شر  �شلوك 
اأن  املر�شى يكلف الوطن تكاليف عالج عالية، لذلك يجب علينا 
يكون لدينا اإح�شا�س بامل�شوؤولية، واأن ال نت�شبب يف اأزمة جديدة 
مراعاة باإعادة انت�شار الفرو�س امل�شتجد، وبالتايل نعر�س حياة 
اخلطوط  يف  يعملون  ال��ذي��ن  االأط��ب��اء  فيهم  مب��ن  للخطر  اجلميع 

االأمامية ويتحملون اأعباء �شاقة.

ال  ك��اأط��ب��اء  ال�����ش��دي��د  "لالأ�شف  واأ����ش���اف 
هناك  ي��ك��ن  مل  اإذا  االل���ت���زام  ف��ر���س  ن�شتطيع 
ندعو  لذلك  املجتمع،  قبل  من  به  اإح�شا�س  اأي 
ال�شحة،  وزارة  لتوجيهات  لالمتثال  اجلميع 
يعني  ال  االإ���ش��اب��ات  تناق�س  اأن  م��ن  وال��ت��اأك��د 
ان��ت��ه��اء امل��ر���س ف��ال��ف��رو���س ال ي���زال م��وج��ودا 
اأخرى،  ليعود لالنت�شار مرة  الفر�شة  وينتظر 
فاملناعة من الفرو�س لي�شت دائمة، اإذ �شاهدنا 
اأ�شخا�شا يف خمتلف دول العامل انتقلت اإليهم 
اأن  االإن�شان  على  لذلك  مرة،  من  اأكرث  العدوى 
وطنه  جت��اه  وامل�شوؤولية  الكايف  الوعي  ميتلك 
ال�شبل  بكل  ال��ف��رو���س  مكافحة  يف  وي�شاعد 

املتاحة".
�سلوك خمالف

اج��ت��م��اع  ع��ل��م  اأول  اأخ�����ش��ائ��ي  واع����ت����ربت 
ح�شن  حما�شن  الدكتورة  االأ�شرية  وامل�شت�شارة 
االح��رتازي��ة  ب���االإج���راءات  ترتبط  االل��ت��زام  مظاهر  اأن  �شعيب، 
ظهور  اأنه  مبينة  امل�شكلة،  حلجم  االجتماعي  االإدراك  ومب�شتوى 
اأ�شباب عدة  اإىل  يعود  الوطني  اليوم  اإج��ازة  الكبر يف  التزاحم 
من بينها �شعف الوعي لدى البع�س ولي�س الكل، الأن هناك اأعداد 
خالفوا  الذين  مقابل  االحرتازية  باالإجراءات  ملتزمة  جدًا  كبرة 
وتابعت  الوطني.  اليوم  يف  ال�شرورية  االح��رتازي��ة  االإج���راءات 
كانت  الذي  اململكة  ال ميثل جمتمع  فردًا  �شلوكا  هذا  يكون  "قد 
ال  ه��ذا  ولكن  اليومية،  االإ�شابات  اأع��داد  تناق�س  التزامه  نتائج 
لذلك  التنبيه  يجب  بل  التجمعات،  خطوة  من  التحذير  من  مينع 
دوما لنتفادى حدوث موجة ثانية ال�شمح الله، وعلى اجلميع اأن 

يلتزموا بتوجيهات وزارة ال�شحة".
تنويع املواقع

ويقرتح االأخ�شائي االجتماعي والنف�شي �شجاع القحطاين، 
عدة  مناطق  على  بتوزيعها  االحتفاالت  زح��ام  تخفيف  يكون  اأن 
لتجاوز التجمعات الكبرة، وفقا لالإجراءات االحرتازية الالزمة. 
وقال: "من وجهة نظر اجتماعية من ال�شعب جدا ال�شيطرة على 
باليوم  االحتفال  من  املواطنني  ومنع  العامة  االأماكن  يف  النا�س 
الوطني، ولكن كان ميكن تخفيف هذا الو�شع من خالل توزيع 
بل  التجارية،  واملراكز  االأ�شواق  فقط يف  لي�س  االحتفال  اأماكن 
من املمكن اأن تكون يف الدوائر احلكومية، واجلمعيات اخلرية، 
االأوق��ات بني فرتة  االأماكن وتوزيع  فتنويع  الريا�شية،  واملالعب 

ال�����ش��ب��اح وامل�����ش��اء م��ن امل��م��ك��ن اأن يخفف االزدح�����ام  وجت���اوز 
االإجراءات االحرتازية الوقائية". 

منع التجمعات الع�سوائية
اأال  ل�شمان  اأن��ه  ح��ل��واين،  �شليمان  والقانوين  املحامي  واأك��د 
يتكرر ما حدث من ازدحام وجتاوز لالحرتازات الوقائية يف اليوم 
الوطني، ال بد اأن يكون هناك توجيه مبنع االحتفاالت والتجمعات 

اأماكن  وتخ�شي�س  الرئي�شية  والطرق  ال�شوارع  يف  الع�شوائية 
الوطني  باليوم  االحتفالية  للم�شرات  حتى  اأو  لالحتفاالت  معينة 
ب�شركات  اال�شتعانة  ميكن  كما  الرقابية،  اجلهات  اإ���ش��راف  حتت 
التنظيم اأو ال�شركات االأمنية اخلا�شة لتنظيم احل�شود والتجمعات 
م�شارات  واإي��ق��اف  ال��ط��رق  اإغ���الق  اإ�شكالية  م��ن  واحل��د  الب�شرية 
"يف  واأ���ش��اف  م��روري��ة.  اأزم��ة  والت�شبب يف  وتكد�شها  املركبات 
وقتنا احلايل ويف ظل اأزمة وجائحة كورونا يجب و�شع نقاط فرز 
وتفتي�س للتاأكد من �شالمة كل �شخ�س م�شارك يف هذه االحتفالية 
عليه  للوباء  اأو عالمات  اأعرا�س  اأي  ظهور  وعدم  التجمع  هذا  اأو 
بو�شع  ذل��ك  ويكون  املثال  �شبيل  على  احل���رارة  درج��ة  كارتفاع 
تواجد  مع  لذلك  املخ�ش�شة  االأم��اك��ن  مداخل  عند  رقمية  اأج��ه��زة 

اجلهات االأمنية واأفراد احلرا�شات للتعامل مع اأي جتاوز وتواجد 
ممثلني واأطباء من وزارة ال�شحة والهالل االأحمر للتعامل مع اأي 
والرقابية  االأمنية  اجلهات  فتواجد  اإ�شتباه،  حالة  اأو  طارئة  حالة 
والتجمعات  االح��ت��ف��االت  م��واق��ع  االأمنية يف  احل��را���ش��ات  واأف���راد 
كفيل بتطبيق االإجراءات االحرتازية من التباعد االجتماعي ولب�س 
من  املفرو�شة  العقوبات  بتطبيق  اأي�شًا  وكفيل  الطبية  الكمامة 
غرامات مالية وحب�س على كل خمالف ومتجاوز بالتعامل معه على 
الفور يف ظل وجود كافة اجلهات املعنية بذلك فاملحا�شبة القانونية 
يف  الفورية  ومبداأ  مرتكبها  وحما�شبة  املخالفة  �شبط  يف  تتمثل 
�شبط املخالفة واإيقاع العقوبة كفيل لردع بقية االأفراد وامل�شاركني 

يف الفعاليات واالحتفاالت".

د. حما�سن �سعيب

د. نوف الرحيلي

�سليمان احللواين

�سجاع القحطاين



عبد  التجارة  ل���وزارة  الر�سمي  الناطق  اأو���س��ح 
ال��رح��م��ن احل�����س��ن ل��ل��ب��اد اأن ال�����وزارة اأ���س��درت 
للمن�ساآت  اإلكرتونيا  تخفي�سات  ترخي�ص   3,413
اليوم  مبنا�سبة  الإلكرتونية  واملتاجر  التجارية 
الوطني خال الفرتة 22 اإىل 24 من �سهر �سبتمرب 

اجلاري.
اأك����ر م���ن مليون  و���س��م��ل��ت ت��ل��ك ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 
و�سبعمائة األف منتج غذائي وا�ستهاكي معرو�سة 
مبختلف  والإلكرتونية  التجارية  البيع  منافذ  لدى 

مناطق اململكة.
الأجهزة  تخفي�سًا  ال�سلع  اأك��ر  قائمة  وت�سدرت 
من  وغ��ره��ا  واملاب�ص  والإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية 

ال�سلع واملنتجات الأخرى.
باغًا   497 للوزارة  الرقابية  الفرق  با�سرت  كما 
ملركز  وردت  التخفي�سات  خم��ال��ف��ات  ع��ن  جت��اري��ًا 
النظامية  الإج��راءات  تطبيق  مت  امل�ستهلك,  باغات 

حيالها وفقًا لنظام مكافحة الغ�ص التجاري.
تراخي�ص  خدمة  تقدمي  التجارة  وزارة  وتوفر 
ليتمّكن  اإل��ك��رتون��ي��ًا  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  تخفي�سات 
اأ�سحاب املتاجر الإلكرتونية واملحال التجارية من 
تقدمي طلباتهم لإ�سدارها وب�سكل فوري, كما توفر 
التخفي�سات  ر�سيد  ا�ستخدام  التّجار  على  اخلدمة 
التخفي�سات  ن��ظ��ام  يف  لهم  املخ�س�ص  ال�سنوي 
املتاجر  اأ�سحاب  اخلدمة  هذه  ومتكن  الإلكرتوين. 
الإلكرتونية واملحال التجارية يف اململكة من التقدم 
التخفي�سات وال�ستفادة من اخلدمة  بطلب رخ�ص 
الإلكرتوين  التخفي�سات  نظام  على  الدخول  عرب 
واختيار   ,  https://sales.mci.gov.sa
ن���وع ال��رتخ��ي�����ص وا���س��ت��ك��م��ال ب��اق��ي الج�����راءات 
ع��رب ال��ب��واب��ة الل��ك��رتون��ي��ة, ب��الإ���س��اف��ة اإىل متكن 
اإلكرتونيًا  الرخ�ص  ر�سوم  ت�سديد  من  امل�ستفيدين 

عرب نظام �سداد وطباعة الرتخي�ص.
اأطلقت  التجارة  وزارة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
من  ميكن  التجارية  للتخفي�سات  اإلكرتونًيا  نظامًا 
طوال  التخفي�سات  تراخي�ص  طلبات  تقدمي  خاله 

العام واملن�سورة م�سبقًا بقائمة العام ٢٠٢٠.
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متابعات

مكة �ملكرمة �أحمد �لأحمدي ـ جدة ـ يا�سر بن يو�سف ـ �أبها ـ مرعي ع�سريي 
اأبدى عدد من املواطنن امتعا�سهم   ب�سبب بع�ص التخفي�سات الوهمية لل�سلع بالتزامن مع الحتفال باليوم الوطني ال�90, خا�سة واأن بع�ص املحال التجارية حاولت 

ا�ستغال رقم 90 يف لفتات اجلذب الت�سويقي, كما اأن بع�ص املحات حاولت  ا�ستخدام رقم 90 �سواء بو�سع لفتات تخفي�سات ترتاوح من 90 هللة اإىل 90 %,  
مو�سحن  اأن بع�ص العاملن يف املحال التجارية ادعوا نفاد ال�سلع التي ت�سملها التخفي�سات, فيما راأى اآخرون اأن التخفي�سات لي�ست حقيقية. وا�ستكى البع�ص من غياب 

ال�سفافية ب�ساأن اأ�سعار ال�سلع قبل التخفي�سات وبعدها, مبا يو�سح الفارق  للم�ستهلكن , كما اأكد بع�ص املواطنن اأنهم حري�سون على اإباغ وزارة التجارة ب�ساأن اأي 
خمالفات ير�سدونها, م�سرين اإىل اأن الفرق الرقابية التابعة للوزارة حتر�ص با�ستمرار على مبا�سرة تلك الباغات والتعامل معها فوًرا.

املحات  من  الكثر  اإن  ل�)الباد(  بقولهم   وتابعوا   
ال��ت��ج��اري��ة  ت��ع��ل��ن  يف امل��وا���س��م وامل��ن��ا���س��ب��ات الهامة  
 , املختلفة  وال�سلع  الب�سائع  ع��ن  ك��ربى  تخفي�سات 
خ�سو�سا الأقم�سة واملاب�ص والوجبات التي يحتاجها 
التجارية  املحات  من  الكثر  هناك  وكذلك  امل�ستهلك 
 , امل�ستهلكة  الغذائية  امل��واد  يف  تخفي�سات  عن  تعلن 
اأن هذه الإعانات  وهنا يجب على امل�ستهلك التاأكد من 
�سحيحة وقد وافقت عليها وزارة التجارة , وي�ستطيع 
واأن��ه��ا  التخفي�سات  م�سداقية  م��ن  ال��ت��اأك��د  امل�ستهلك 
على  ال��دخ��ول  خ��ال  م��ن  ال�����وزارة,  قبل  م��ن  مرخ�سة 
التطبيق الذي اأطلقته الوزارة يف موقعها الإلكرتوين, 
عن  تعلن  التجارية  املحات  من  كثرا  اأن  لوحظ  لأن��ه 
تخفي�سات وهمية بن�سب عالية التخفي�ص وذلك جلذب 
امل�ستهلكن ل�سراء ب�سائعهم, وكما يجب على امل�ستهلك 
ال�سلع  وخا�سة  ال�سلعة  انتهاء  �ساحية  م��ن  ال��ت��اأك��د 
التخفي�ص  قبل  ال�سعر  من  التاأكد  وكذلك  ال�ستهاكية, 
ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��راق��ب��ي  وع��ل��ى  التخفي�ص,  وب��ع��د 
ال�سعر  فيه  حتدد  مل�سقات  متجر  كل  و�سع  من  التاأكد 

احلمات  جهود  وتكثيف  التخفي�ص,  بعد  وال�سعر  التخفي�ص  قبل 
التخفي�سات  هذه  متار�ص  التي  املحات  غالبية  لأن  وذلك  الرقابية, 
فمعظم  ترخي�ص,  اأي  على  دون احل�سول  الرتويجية  العملية  تقدم 
املحات التجارية ترفع �سعر ال�سلعة قبل التخفي�ص, ثم تقوم باإعان 
التخفي�ص, حيث ل يعلم امل�ستهلك بالقيمة احلقيقية لتلك ال�سلعة. يف 
اأن   املغلوث  الله  الدكتور عبد  الإقت�سادي   املحلل   اأو�سح   البداية  
هناك حمات جتارية اأعلنت  عن تخفي�سات على مبيعاتها بطرق غر 
نظامية  اأي اأنها مل تبلغ وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية 
املعنية,  الر�سمية  اجلهات  من  وغرها  امل�ستهلك,  حماية  وجمعية 

ب�سيناريو التخفي�سات.
 وا�ساف املغلوث اأن  الجراءات التي �سدرت  موؤخرا عن وزارة 
الإعان  الراغبن يف   املحات  ا�سحاب  يرفق  اأن   ن�ست   التجارة  
" ال�سعر احلقيقي واملخف�ص وبالتايل   "ال�سعرين  عن التخفي�سات  
اأن   واملقيمن   املواطنن  على  يجب  كما  واقعيًا   اج��راًء  هذا  يعترب 
هذا  يف  ي��دور  ما  على  اط��اع  ولديهم  جمتمعية   ثقافة  لديهم  تكون 

اجلانب حتى  يدركوا  اهمية  املنتجات   التي تعر�ص 
يف التخفي�سات  واأن  يكونوا عيونا �ساهرة   ويبلغوا 
وزارة  لج����راءات  خمالفة  اأي���ة   ع��ن   املعنية  اجل��ه��ات 
التجارة  يف حال وجود منتجات  بها خمالفات كانتهاء 

�ساحيتها اأو اأن التخفي�ص التخفي�ص غر �سحيح. 

 عرض األسعار 
 وا�ستطرد املغلوث  بقوله: يبقى دور جمعية حماية 
توعية  دورا كبرا يف  تلعب  اأن   التي يجب   امل�ستهلك 
مب�سط  ب�سكل  ال�سعار  عر�ص  يتم  واأن   امل�ستهلكن  
اأن  هذا يدل على وعي  التخفي�ص وبعده ول �سك  قبل 
اقت�سادية وثقافية  حتى  فيه �سيناريوهات   جمتمعي  
�سفافية مطلقة وبعيدة  عن وجود   بها  الأم��ور   تكون  
اأية مبالغة يف ال�سعار  اأو الغ�ص, لفتا اإىل اأن ما حدث 
املحات  الوطني من تخفي�سات  يف بع�ص   اليوم  يف 
ك��ان جم���رد  تخفي�سات وهمية,  ال��ت��ج��اري��ة   وامل��راك��ز 
واأطلقوا  الوطني   اليوم  منا�سبة  هوؤلء  ا�ستغل  حيث  
الوقت  يف  داع��ي��ا  ال�سحيحة   غ��ر  التخفي�سات  ه��ذه 

اأيام  يف   مراقبيها  جهود  بتكثيف  التجارة  وزارة  نف�سه 
العقوبات  ا�سد  للتاأكد من �سحة ذلك وتطبيق  التخفي�سات   موا�سم 

على املخالفينز

تالعب واضح
حممد  حامد  �سابقا  التجارية  الغرفة  وع�سو  العمال  رجل  وقال 
�سامل لوحظ  اأن بع�ص املحات التجارية  التي  اأعلنت  عن تخفي�سات 

على مبيعاتها مبنا�سبة اليوم الوطني  اأن هناك تاعبا 
 , بالتخفي�سات  امل�سمولة  ال�سلع  ا�سعار  يف  وا�سحا 
يعمدون  املحات  هذه  ا�سحاب  بع�ص  اأن    اإىل  لفتا 
كل  على  املثبتة  ال�سعار   بطاقات  يف  التاعب  اىل  
�سلعة  من ال�سلع التي يوؤكدون  اأن عليها تخفي�سات  
البطاقة  ع��ل��ى  احلقيقي  ال�سعر  و���س��ع  ع���دم   ول��ك��ن 
هذه  م�سداقية  يف  �سكوكا  ي�سبب  التخفي�ص   قبل 

التخفي�سات.
على  والتفتي�ص  امل��راق��ب��ة  ف���رق  ال�����س��امل   وط��ال��ب   
بوجود  ل��وح��ة  حتمل  ال��ت��ي  وخا�سة  امل��ح��ات   ه��ذه 
التخفي�سات    تلك  �سحة   مدى  من   للتاأكد  تخفي�سات 
اأي��ة  خمالفة  وع��دم وج��ود تاعب  ويف حالة �سبط 
يتم تغرمي املحل  وتطبيق العقوبات  القانونية  عليه 

�سمن لئحة الغ�ص التجاري .

تخفيضات مبالغة 
باعجابة  �سعيد  �سامل  الدكتور  اأو���س��ح   جهته  من   
ا���س��ت��اذ امل��ح��ا���س��ب��ة والق���ت�������س���اد ب��ج��ام��ع��ة ج����دة اأن  
التخفي�سات التي اأعلنتها كثر من ال�سركات واملوؤ�س�سات واملحات 
التجارية يف اليوم الوطني بع�سها  �سحيح والبع�ص  الآخر  مبالغ 

العامل  اأ���س��واق  اأغلب  يف  عليه  متعارف  اأم��ر  وه��و  فيه 
اأرباحه  ل��زي��ادة  البائع  يفيد   اقت�سادي  كمفهوم  فهي 
وكذلك للم�ستهلك الذي يبحث  عن كل ما هو  خمف�ص 
يف  تخفي�سات  عن  املحات  تلك  تعلن  حيث  ومعقول 
فيه  تقل  عندما  القت�سادي  والركود  النكما�ص  حالة 
املحات   تلك  قبل  من  التاعب  وين�ساأ  ال�سراء  حركة 
املحات  من  كثر  تلتزم  ل  حيث  الأ�سعار  بطاقات  يف 
ولذلك  التخفي�ص  بعد  احلقيقي  بال�سعر  بطاقة  بو�سع 
تفتي�سية  بحمات  القيام  التجارة  وزارة  على  يجب 
املوجود  ال�سعر  اأن   من  للتاأكد  التجارية  املحات  على 

بالبطاقة مطابق لل�سعر بعد التخفي�ص وحما�سبة املخالفن لذلك.

 خداع المستهلك 
للغرفة  العام  الم��ن  وم�ساعد  العمال  رجل  وق��ال 
املنعم  عبد  �سابقا  املكرمة  مبكة  ال�سناعية  التجارية 
التخفي�سات  ع��م��ل  اآل��ي��ة  اأن  ب��خ��اري   ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
الت�سويق  منها  الهدف  وهمية  وهمية  تكون  ما  غالبا 
ا�سدار  التجارة  وزارة  وعلى  للمنتجات  والرتويج 
عن  تعلن  ال��ت��ي  امل��ح��ال  �سد  املن�سو�سة  العقوبات 
يف  وخ��ادع��ة  ج��اذب��ة  بطريقة  الوهمية  التخفي�سات 

نف�ص الوقت للم�ستهلك.
ويف ال�سياق نف�سه اأو�سح  مدير  املركز  العامي  
للغرفة التجارية يف مكة املكرمة  �سيف الله اخلزمري  
جتريها  ال��ت��ي  التخفي�سات  ت�����س��اري��ح   م�����س��وؤول��ي��ة  
�سبق  ومعرو�ساتها  مبيعاتها  على  التجارية  املحات 
اىل  ال�سناعية  التجارية  ال��غ��رف  م��ن  انتقلت  واأن  
مدن  خمتلف  يف  فروعها  يف  ممثلة  التجارة  وزارة 

وحما فظات  املناطق.

طريق الباركود
ريا�ص  الدكتور  باأبها   التجارية  الغرفة  ع��ام  ام��ن   
عقران قال  اإن التخفي�سات يف املنا�سبات هي من الفر�ص الت�سويقية 
التي تلجاأ اإليها ال�سركات  واملحال التجارية  يف املنا�سبات وبع�سها 

ت�سهم بفرحة اليوم الوطني وي�ستفيد منها امل�ستهلك. 
واأ�ساف عقران  يف حديثه اإننا نعرف اأن الطريقة ال�سحيحة هي 
اأن جميع ال�سركات املن�سبطة وال�سركات التي حترتم امل�ستهلك هي 
التي تعلن اأ�سعار �سلعها مبجرد عر�سها, ويكون ال�سعر مثبتا وغر 
برموز  يعرف  وما  ب�)الباركود(  يعرف  ما  طريق  عن  للتغير  قابل 

يف  تتمثل  الأ�سعار  تخفي�ص  يف  ال�سوابط  باأن  م�سرًا  الأ�سناف, 
ت�سريح من الغرفة التجارية للتخفي�سات ووجود ممثلن ومندوبن 

لوزارة التجارة من اأجل التاأكد والتفتي�ص على الأ�سواق. 
اأن يتظلم  اأن الأنظمة املوجودة حاليًا تكفل لكل مواطن  واأو�سح 
لوزارة التجارة واأي�سا هناك جهات دائمة لدى ال�سركات املوجودة 
يف الأ�سواق ب�سكل قوي لديها ويوجد هناك جتاوب من قبل خدمة 

العماء مع امل�ستهلكن. 
واأكد عقران  اأن وزارة التجارة  والغرفه حري�ستان  على املراقبة 
اأن طرح  �سبق  التجارة  فوزير  الأنظمة,  تطبيق  التاأكد من  اأجل  من 
يف  وهم  املفت�سون  هم  امل�ستهلكن  جميع  تعترب  ال��وزارة  اأن  للعامة 
نف�ص الوقت اأدوات للرقابة وقد قامت وزارة التجارة, وكذلك الغرف 
ال�سريفة  املناف�سة  من  امل�ستفيدة  ال�سركات  من  والكثر  التجارية 
نف�سه  هو  امل�ستهلك  اأ�سبح  امل�ستهلك  وع��ي  ارتفع  فكلما  والعادلة 
مفت�ص ومراقب لاأ�سواق.وهناك عقوبات �سارمه يعلمها التاجر يف 

حالة مل يثبت تخفي�سه.

تنسيق متكامل 
الأعمال  �سابقًا رجل  باأبها   التجارية  الغرفة  وقال ع�سو  جمل�ص 
الأ�سعار  تخفي�ص يف  هناك  يكون  عندما  باأنه  الفلقي  ادري�ص  حامد 
والغرفة  التجارة  وزارة  مع  م�سبق  تن�سيق  هناك  يكون  اأن  فابد 
وحماية  التجارة  وزارة  دور  هنا  وياأتي  التجارية, 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اأم����ا  الأ����س���ع���ار,  م��راق��ب��ة  يف  امل�ستهلك 
ب��ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات ب��ع��د امل��وا���س��م م��ث��ل ���س��ه��ر رم�����س��ان 
هناك  يكون  ال��وط��ن��ي   وال��ي��وم   الأع��ي��اد  ومنا�سبات 
تخفي�سات وهذا املتوقع دائمًا بعد املوا�سم مثل مو�سم 
التخفي�ص  اإىل  الأ���س��ع��ار  تخ�سع  وال�ستاء  ال�سيف 
بن  تواتر  هناك  يكون  وق��د  تاعب,  هناك  يكون  قد 
ولكن  املعلومات  بع�ص  يف  املحل  و�ساحب  املوظف, 
الأم��ان وهو احلكم واملراقب يف  امل�ستهلك هو �سمام 
هذا املو�سوع, والآن النظم يجرب �ساحب التخفي�ص 

على عر�ص ال�سعر القدمي واجلديد.
من جانبه قال املخت�ص يف القت�ساد �سعيد اآل عبا�ص يف احلقيقة 
املعلن  والتنزيات  العرو�ص  كافة  اأّن  على  التعميم  ال�سعب  من 
الأ�سعار  فتخفي�ص  حقيقية,  وغر  وهمية  اأنها  اأ�سواقنا  يف  عنها 
اأغلب  اأمر متعارف عليه يف  من املحات واملعار�ص وامل��ولت هو 
اأ�سواق دول العامل فهي "كمفهوم اقت�سادي " مفيدة للبائع لزيادة 
وب�سعر  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل  ع��ن  يبحث  ال���ذي  وللم�ستهلك  اأرب��اح��ه 
معقول, حيث تعلن تلك املحات عن تنزيات وخ�سومات يف حالة 
ال�سرائية  احلركة  فيه  تقل  عندما  القت�سادي  والركود  النكما�ص 
ويخف الزحام يف الأ�سواق, خا�سة اأن اليوم الوطني ي�سهد حركة 

ب�سرية كبرة وجاء بعد انح�سار اجلائحة واأحيانا تن�سط 
واملوا�سم  املنا�سبات  يف  والتخفي�سات  العرو�ص  تلك 
تعميم:  ي�سح  ل  ل��ذا  عليهم,  واملحافظة  الزبائن  لك�سب 

منطقية,  غر  اأو  حقيقية  غر  لدينا  التخفي�سات  اأن 
وبع�ص  العاملية  امل��اب�����ص  ���س��رك��ات  بع�ص  فهناك 

املنزلية  وامل�ستلزمات  الغذائية  املواد  اأ�سواق 
حقيقية,  وتخفي�سات  ع��رو���س��ا  ت��ق��دم 
فيهم  الكل  ولي�ص  البع�ص  نقول  ولكن 
التنظيمية  ب��ال�����س��واب��ط  ال���ت���زام  ع���دم 
وزارة  م���ن  ال�������س���ادرة  ل��ل��ت��خ��ف��ي�����س��ات 

الرقابة  �سعف  وا�ستغال  التجارة 
تعج  حيث  ال���وزارة,  من 

اأغلب املحات التجارية 
رغبتها  عند  باملخالفات 
على  تخفي�سات  اإجراء 
لديها  املعرو�سة  ال�سلع 
ف��م��ن ت��ل��ك امل��خ��ال��ف��ات 
ال�����ت�����اع�����ب ب���ب���ط���اق���ة 

الأ�سعار.

التجارة تصدر 3 آالف ترخيص وباشرت 497 بالغا 

مكافحة الغش 
التجاري

عبد �هلل �ملغلوث

حامد حممد �سامل

�سيف �هلل �خلزمري

عبد �ملنعم بخاري

�سامل �سعيد باعجابة

تخفيضات وهمية الصطياد المستهلك
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جدة- البالد
لتنويع  برناجمًا  اخلارجي  ال�سعودي  الــزراعــي  اال�ستثمار  برنامج  يعد 
االأمن  مبادرة  الغذائية اخلارجية كجزء من  االإمــدادات  وا�ستقرار م�سادر 
الغذائي للمملكة وكانت انطالقته من توجيه جمل�س ال�سوؤون االقت�سادية 
وطنية  اإ�سرتاتيجية  باإعداد  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  لــوزارة  والتنمية 
اخلارج،  يف  ال�سعودي  الزراعي  اال�ستثمار  معامل  تت�سمن  الغذائي  لالأمن 
جمل�س  من  املقرة  الغذائي  لالأمن  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع  ومتا�سيًا 
الوزراء والتي ت�سمنت مبادرات لتنويع م�سادر توريد االأغذية اخلارجية 

وحتقيق اال�ستقرار فيها.
قرو�س  على  املوافقة  اخلارجي  الزراعي  اال�ستثمار  برنامج  باكورة  ومن 
زراعة  بهدف  للربنامج  االأول  العام  خالل  ريــال  مليون   )644( باإجمايل  
وفول  الزيتية،  البذور  الــذرة،  حبوب  القمح،  ال�سعري،  منتجات  وتوريد 
ال�سويا من جمهورية اأوكرانيا، باالإ�سافة اإىل املوافقة على م�سروع بـ 95 
مليون ريال الإحدى ال�سركات الوطنية املتخ�س�سة يف اال�ستثمار الزراعي 

واالإنتاج احليواين يف جمهورية ال�سودان.
اإىل  الزراعية اخلارجية  الربنامج من خالل متويل اال�ستثمارات  وي�سعى 
يف  وامل�ساهمة  للمملكة،  االأ�سا�سية  ال�سلع  من  امل�ستقرة  االإمــدادات  تاأمني 
االكتفاء الغذائي للمحا�سيل االأ�سا�سية والثانوية، وكذلك اإقامة ال�سراكات 
االإ�سرتاتيجية املفيدة للجانبني مع الدول امل�سيفة، اإ�سافة اإىل حتفيز ودعم 

م�ساركة القطاع اخلا�س يف اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج.
وي�سمل التمويل يف برنامج اال�ستثمار الزراعي اخلارجي كاًل من امل�ساريع 
اجلديدة وم�ساريع التو�سعة، اإ�سافة اإىل تقدميه عددًا من املزايا التمويلية، 
وم�ساهمة  �سماح،  فرتات  مع  �سنوات   10 اإىل  القر�س  مدة  و�سول  منها: 
ال�سندوق بحد اأق�سى 60% من تكلفة امل�سروع، كما اأن �سداد القر�س يكون 

بح�سب كل م�سروع على حدة بناًء على طبيعة التدفق النقدي.

إستراتيجية التحول الزراعي
اإجنــاز  عن  املا�سي  العام  يف  ك�سف  قد  الزراعية  التنمية  �سندوق  وكــان 
املقدمة  القرو�س  ارتفعت  فيما  الزراعي،  التحول  اإ�سرتاتيجية  من   %95
ريال. وت�سمل  مليار  العام 5.1  نف�س  �سبتمرب من  العام وحتى  بداية  منذ 
كفاءة  ورفع  )منار(  الزراعية  املعلومات  مركز  اإن�ساء  ال�سندوق  مبادرات 
الزراعية  املحا�سيل  اإنتاج  يف  املياه  ا�ستهالك  وتر�سيد  الــدواجــن  قطاع 
واإكثار وحت�سني �سالالت االأغنام، كما ت�سمل تطوير قطاع النخيل والتمور 
الزراعي  اال�ستثمار  مبادرة  ت�ستهدف  فيما  ذلك  ياأتي  ال�سمكية.  والــروة 
االأ�سا�سية  واملحا�سيل  ال�سلع  من  جمموعة  من  االحتياج  �سد  اخلــارج  يف 
والــذرة  اخل�سراء  واالأعـــالف  القمح  ومنها  الــطــوارئ،  ــات  اأوق يف  خا�سة 
واالأرز وال�سكر وفول ال�سويا وال�سعري وزيت الطعام، ويح�سل امل�ستثمر 
ال�سعودي امل�ستثمر يف اخلارج على دعم من الوزارة وفق �سوابط اأبرزها 

توريد ن�سف اإنتاجه اإىل ال�سوق ال�سعودي باالأ�سعار العاملية.
 8 حــواىل  توفري  اإىل  االأعــالف  زراعــة  اإيقاف  مبادرة  من  اململكة  وتهدف 

مليارات م3 من املياه �سنوًيا من اال�ستهالك البالغ 17 مليار م3 ،ومت اإقرار 
قطاع  ويف  الواحد.  للهكتار  ريــال  اآالف   4 مبعدل  املخالفني  على  غرامات 
الدواجن ت�ستهدف الوزارة رفع معدالت االإنتاج ل�سد حواىل 60 %من حجم 

االحتياج املحلي مقابل 43 % يف الوقت الراهن.

استقبال أول باخرة قمح من أوكرانيا
ويف هذا ال�سياق اأعلنت املوؤ�س�سة العامة للحبوب عن ا�ستقبالها اأول باخرة 
حتمل 60 األف طن من القمح اأوكراين املن�ساأ وذلك مبيناء جدة االإ�سالمي 
ال�سعودية  ال�سركة  اإنــتــاج  مــن  امل�ستورد  القمح  �سحنات  اأوىل  ومتــثــل 

لال�ستثمار الزراعي واالإنتاج احليواين "�سالك" .
واأو�سح حمافظ املوؤ�س�سة املهند�س اأحمد بن عبدالعزيز الفار�س، اأن هذه 
اال�ستثمارات  من  اال�ستفادة  نحو  الدولة  توجه  اإطــار  يف  ياأتي  ال�سحنة 
الزراعية ال�سعودية باخلارج، وربط تلك اال�ستثمارات باحتياجات ال�سوق 
املحلي ، وذلك يف اإطار برنامج اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج الذي ميثل 
تنويع  اإىل  الهادف  اململكة،  يف  الغذائي  االأمــن  اإ�سرتاتيجية  برامج  اأحــد 
فرع  اأن  اإىل  م�سريًا  اخلارجية،  الغذائية  االإمـــدادات  م�سادر  وا�ستقرار 

املوؤ�س�سة مبيناء جدة اأمت خمتلف اال�ستعدادات لتفريغ الباخرة.
واأ�ساف املهند�س الفار�س اأن املوؤ�س�سة حري�سة على تنويع م�سادر �سراء 
القمح من خالل املناق�سات العاملية التي يتم طرحها وتتناف�س فيها خمتلف 
من  املحلي  القمح  �سراء  اإىل  اإ�سافًة  العامل،  يف  للقمح  امل�سدرة  املنا�سئ 
رفع  مت  الذي  اخل�سراء  االأعــالف  زراعــة  اإيقاف  �سوابط  �سمن  املزارعني 
�سقف الكمية امل�ستهدفة بدءًا من املو�سم القادم اإىل 1.5 مليون طن �سنويًا، 
اخلــارج  يف  ال�سعوديني  بامل�ستثمرين  اخلا�سة  املناق�سات  جانب  اإىل 

واملخ�س�س لها 10% من م�سرتيات القمح �سنويًا.
الـــوزارة  لــدى  الر�سمي  الت�سجيل  بطلب  التقدم  اإىل  امل�ستثمرين  ودعــا 
متهيًدا لقيام املوؤ�س�سة العامة للحبوب بطرح دعوات خا�سة للم�ستثمرين 

ال�سعوديني باخلارج وفًقا للموا�سفات املحددة ال�سترياد القمح.
يذكر اأن تخ�سي�س ن�سبة 10 % من امل�سرتيات امل�ستلمة ال�سنوية من القمح 
للم�ستثمرين ال�سعوديني يف اخلارج وامل�سجلني لدى وزارة البيئة واملياه 
ا�ستمرار  على   - الله  -اأيدها  القيادة  حر�س  من  انطالًقا  تاأتي  والزراعة 
م�سرية التنمية والتطوير وقيام القطاع اخلا�س بواجبه الوطني على اأمت 

وجه، مبا يخدم م�سلحة الوطن واملواطن

االستثمارات السعودية بالخارج تنويع لمصادر توريد األغذية

100 ألف وظيفة توفرها األنشطة البيئية

التأمينات االجتماعية 
تعرف بحقوق المعاشيين

الدمام- البالد
عنوان  حملت  التي  ال�سرقية  باملنطقة   2020 للمنتدى  االأوىل  اجلل�سة  يف 
جملة  امل�ساركون  تناول  البيئية«  اال�ستدامة  يف  والت�سريعات  االأنظمة  »دور 
من املو�سوعات املندرجة حتت هذا العنوان مبا فيها واقع وم�ستقبل االأنظمة 
جائحة  تاأثري  عن  ف�سال  اخلا�س،  القطاع  على  واأثــرهــا  اململكة  يف  البيئية 

كورونا على القطاع.
ويف اجلل�سة التي اأدارها رئي�س جلنة البيئة بغرفة ال�سرقية طالل بن �سلطان 
لالأر�ساد  العامة  الهيئة  الغامدي رئي�س عام  املهند�س علي �سعيد  اأكد  الر�سيد 
جديدة،  مرحلة  يدخل  البيئة  لقطاع  التنظيمي  الو�سع  اأن  البيئة  وحماية 

باإطالق وزارة خا�سة معنية بهذا ال�ساأن، والتي منها مت اإقرار اال�سرتاتيجية 
�سحة  اأبرزها  التطّورات  هذه  من  العديدة  املنافع  اإىل  م�سريًا  للبيئة  العامة 
االقت�سادية  االأن�سطة  من  جلملة  منا�سبة  بيئة  وتوفري  ورفاهيته،  االإن�سان 
ذات القيمة امل�سافة لالقت�ساد الوطني، �سوف ت�سهم يف رفع م�ستوى م�ساهمة 
تقدر  وظيفية  فر�س  وخلق   ،%  2 بن�سبة  املحلي  الناجت  يف  البيئي  القطاع 
بحوايل 100 األف وظيفة، وفتح املجال جلذب اال�ستثمارات. من جانبه قال 
مدير عام فرع زارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة ال�سرقية املهند�س عامر 
بن علي املطريي  اأن البيئة حني تكون جزءا من النظام االأ�سا�سي للحكم يف 

بالدنا هذا يعني التزاما �سريحا من الدولة بالبيئة وحمايتها.

الريا�س - البالد
العديد  االجتماعية،  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  وجهت 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  لعمالئها  التوعوية  الر�سائل  مــن 
املعا�سات.  فرع  يف  امل�سرتك  بحقوق  للتعريف  االجتماعي 
وت�سمنت الر�سائل تو�سيحا للعديد من احلقوق واملنافع، 
ن�سبة  ي�ستقطع  حيث  النظام  يف  اال�سرتاك  ن�سبة  كمعرفة 
والعموالت  ال�سكن  بــدل  مــع  االأ�ــســا�ــســي  االأجـــر  مــن   %10
ن�سبة  االأرباح واملبيعات، ومتثل %9  املئوية من  والن�سب 
اال�سرتاك عن نظام املعا�سات، ون�سبة 1% عن نظام التعطل 
عن العمل، اأما �ساحب العمل فيتحمل اإ�سافًة اإىل ذلك ن�سبة 
يتحمله  ما  اإجمايل  لي�سبح  املهنية  االأخطار  نظام  عن   %2
12%. كما ت�سمنت الر�سائل اأي�سًا تو�سيحا للحاالت التي 
�سن  بلوغ  عند  التقاعدي،  املعا�س  امل�سرتك  فيها  ي�ستحق 
ال�ستني وتوفر مدة ا�سرتاك ال تقل عن 10 �سنوات، اأو عند 
توفر مدة ا�سرتاك ال تقل عن 300 �سهر دون ا�سرتاط لل�سن 
الأفراد  املعا�س  ال�ستحقاق  املطلوبة  واملدة  العمل،  ترك  مع 
اأ�سرة امل�سرتك املتوفى، وكيفية توزيع املعا�س بالت�ساوي 
املعا�س،  �ساحب  وفاة  بعد  امل�ستحقني  االأ�سرة  اأفــراد  على 
التي  الـــزواج  منحة  با�ستحقاق  التعريف  اإىل  باالإ�سافة 
يف  املتوفى  امل�سرتك  معا�س  من  امل�ستفيدة  للمراأة  ت�سرف 
�سياق  يف  التعريفية  الر�سائل  هذه  وتاأتي  زواجها.  حالة 
الوعي  لن�سر  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  املتكررة  احلمالت 
التي  التاأمينية  الثقافة  وتنمية  عمالئها  بــني  التاأميني 

متكنهم من معرفة حقوقهم واملحافظة عليها.

غرفة مكة تطلق خدمة تأشيرات السفر
جدة - يا�صر بن يو�صف

ـــة الـــتـــجـــاريـــة  ـــغـــرف ـــاأهـــب ال ـــت ت
ـــة املـــكـــرمـــة  الـــ�ـــســـنـــاعـــيـــة مبـــك
ملكتب  ــرهــا  مبــق فــــرع  الفـــتـــتـــاح 
للدول  الفيزا  تاأ�سريات  خدمات 
امل�ستفيدين  خلدمة  االأوروبــيــة، 
املـــكـــرمـــة واملـــنـــاطـــق  مـــكـــة  يف 
القريبة منها، وذلك عقب توقيع 
 VFS( �سركة  مع  تفاهم  مذكرة 
Global( املتخ�س�سة يف هذا 
املجال، لتقدم حزمة من اخلدمات 
اال�ــســتــثــنــائــيــة لــلــمــ�ــســتــفــيــديــن، 

"تنمية  الــغــرفــة  ل�سعار  حتقيقا 
االعمال واملجتمع".

اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  واأو�ـــســـح 
اأن  كعكي  حمــمــد  هــ�ــســام  الــغــرفــة 
حلزمة  �سي�ساف  اجلــديــد  املــركــز 
الــــفــــروع اخلـــدمـــيـــة احلــكــومــيــة 
واخلا�سة التي تقدم للم�ستفيدين 
مبينا  الرئي�سي،  الغرفة  مقر  يف 
من  العاملية  التاأ�سريات  مركز  اأن 
الغرفة  �سعت  التي  امل�ساريع  بني 
حتقيقًا  للم�ستفيدين  لتوفريها 

اإىل  تهدف  التي  ال�سرتاتيجيتها 
تنمية االأعمال واملجتمع.

اإن مثل هذه اخلدمات تفتح  وقال 
املقدمة  لــلــخــدمــات  جــديــدة  اآفـــاقـــًا 
ــكــرمــة  امل مـــكـــة  لــلــمــواطــنــني يف 
ولــلــتــجــار والــ�ــســنــاع واأ�ــســحــاب 
لت�ساف  �سواء،  حد  على  االأعمال 
االأخــــرى  اخلـــدمـــات  حــزمــة  اإىل 
مبينا  لــلــغــرفــة،  الرئي�سي  بــاملــقــر 
االقــتــ�ــســادي  االأداء  تــعــزيــز  اأن 
ــتــي  هــــو مــــن املــــهــــام الــــكــــربى ال

غرفة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  ت�ستهدفها 
مــكــة املــكــرمــة. مــن جــهــتــه، اعترب 
املكرمة  مكة  لغرفة  الــعــام  االأمـــني 
املــهــنــد�ــس عــ�ــســمــت مــعــتــوق اأن 
ــرز  اأب مــن  يعد  امل�ستفيدين  ر�ــســا 
قــيــم الــعــمــل يف الــغــرفــة، ومــركــز 
�سيكون  الـــدولـــيـــة  الـــتـــاأ�ـــســـريات 
األـــف  مـــن  اأوىل  خـــطـــوة  مبــثــابــة 
ا�ستخراج  عملية  جعل  يف  ميل 
ي�سرًا  اأكــر  الدولية  الــتــاأ�ــســريات 
و�سهولة على �سكان مكة املكرمة. 

االعالنات الفردية
جدة

قيادة  رخ�سة  فقدان  عن  بق�سان  عبدالله  �سامل  وائــل  يعلن/   •
يجدها  فمن  بجدة  احلـــدود  حر�س  مــن  �ــســادرة  بحرية  وا�سطة 

ي�سلمها م�سدرها.
مكة املكرمة

• تعلن غزوى طماح جاهل الذيابي عن فقدان رخ�سة حمل با�سم 
عقيد ال�سام رقم 120004

ي�سلمها  يجدها  مــن  فعلى  اجلــمــوم  فظة  حمــا  بلدية  مــن  �ــســادرة 
مل�سدرها وله ال�سكر. 

الطائف
• تعلن مي حمي�سن بن ناي�س بن الغفيلي اخلرا�س  العتيبي عن 
فقدان وثيقة تخرج من كلية الرتبية للبنات مبحافظة اخلرمة يف 
االآداب  يف  البكالوريو�س  درجة  1427/1426هـــ  اجلامعي  العام 
ي�سلمها  يجدها  من  فعلى  اإ�سالمية  درا�سات  تخ�س�س  والرتبية 

مل�سدرها وله ال�سكر. 
جازان

• يعلن/ جربيل يحيى مناع منازي �سعودي اجلن�سية �سجل مدين 
جلامعة  والتابعة/  عمل  بطاقة  فــقــدان/  عن   1064036997 رقــم 
االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية بالريا�س يرجى ممن يعر عليها 

اأن ي�سلمها اإىل م�سدرها اأو اإىل اأقرب مركز �سرطة وله ال�سكر.

ابها
• تعلن/ جواهر �سامل حممد ال�سهراين عن فقدان بطاقة جامعية 
بــــرقــــم/433815772  �ــســادرة مــن جامعة املــلــك خــالــد على من 

يجدها ي�سلمها م�سدرها وله ال�سكر. 
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يسعى للدمار والخراب وينشر اإلرهاب 

أردوغان "يدس أنفه" بين أرمينيا وأذربيجان

القاهرة – عمر راأفت
ما اإن تبداأ حرب اأو اقتتال داخلي يف اإحدى الدول 
اأردوغــان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  وي�سارع  اإال 
لـ"د�س اأنفه" يف خالف ال يخ�سه يف �سيء، غري اأن 
ع�سقه للدمار واخلراب ون�سر االإرهاب يف خمتلف 
ي�سعى  ال  فهو  له،  مالزمة  �سمة  اأ�سبح  العامل،  دول 
يزكي  ما  بقدر  املتناحرة  الــدول  بني  ال�سلمي  للحل 
اندلعت احلرب  اأخــريًا عندما  فعل  كما  نار اخلالف 
ذهب  التهدئة  من  فبداًل  واأرمينيا،  اأذربيجان  بني 
عرب  اأخــرى  ح�ساب  على  دولــة  م�ساندًا  للت�سعيد، 
اأذربيجان  عن  نيابة  فيها  قال  م�ستفزة  ت�سريحات 
دون تفوي�س منها: "اأرمينيا قوة احتالل لالأرا�سي 
ال�سلمي  يريد احلل  ال  اأنه  يوؤكد  ما  االأذربيجانية"، 

دون  الطرفني  بــني  الــ�ــســراع  ـــاء  اإذك على  يعمل  بــل 
مراعاة لالأرواح التي �ستزهق.

ــــدت اخلــارجــيــة االأرمــيــنــيــة، مــ�ــســاركــة خــرباء  واأك
ع�سكريني اأتراك يف القتال مع اأذربيجان، مبينة اأن 
ومقاتالت  م�سرية  بطائرات  اأذربيجان  تدعم  اأنقرة 
للحرب  اأردوغــان ي�سعى  اأن  تاأكيد على  حربية، يف 

دوما لي�س لل�سالم العاملي.
لطاملا  اإرهابية  �سيا�سات  الــرتكــي،  النظام  ويتبع 
ت�سببت يف اخلراب والدمار بعدد من الدول وعلى 
راأ�سها �سوريا وليبيا والعراق، اإذ تعمل اأنقرة على 
جتنيد امليل�سيات االإرهابية ودفع االأموال للمرتزقة 

لتنفيذ اأهدافها االإرهابية.
النظام  اأر�ــســل  وحقوقية،  اأممــيــة  لتقارير  وطبقًا 

الرتكي مرتزقة الأذربيجان، الإ�سعال ال�سدام الدائر 
حلقوق  ال�سوري  للمر�سد  وفقا  واأرمينيا،  بينها 
املقاتلني  مــن  املــزيــد  اأن هناك  بــني  ــذي  ال االإنــ�ــســان، 
ال�سحفية  نــ�ــســرت  بينما  االنــتــ�ــســار،  يــنــتــظــرون 
قالت  املا�سي،  االأ�سبوع  ت�سجيالت  �سنيل  ليند�سي 
املرتزقة  من   1000 حــوايل  اإر�سال  �سيتم  اإنــه  فيها 
قد  البع�س  اأن  م�سيفة  اأذربيجان،  اإىل  ال�سوريني 
يكون هناك بالفعل. واأكد �سفري اأرمينيا يف رو�سيا، 
من  مقاتل،   4000 نحو  اأر�سلت  تركيا  اأن  اأمــ�ــس، 
يف  ي�ساركون  واأنهم  اأذربيجان  اإىل  �سوريا،  �سمال 
اإ�سعال  ما�سية جتاه  تركيا  اأن  اإىل  ي�سري  ما  القتال 

فتيل احلرب ولي�س اإطفاءها.
وك�سف املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، يف وقت 

املوالني  املجندين  املرتزقة  اأعــداد  اأن  �سابق، 
لرتكيا الذين ذهبوا اإىل االأرا�سي الليبية حتى 
االآن 14،700 مرتزق �سوري، عاد منهم نحو 
2600 اإىل �سوريا، يف حني اأن عدد املجندين 
ـــذي و�ــســلــوا املــعــ�ــســكــرات الــرتكــيــة لتلقي  ال

التدريب بلغ نحو 1800 جمند.
املتحدة واليونان  الواليات  اتفقت  ذلك،  اإىل 
بكل  املنطقة  اأمــن  تعزيز  يف  التعاون  على 
التدخالت  �سد  املمكنة  املنا�سبة  الو�سائل 
بيانا  البلدين  حكومتا  اأ�سدرت  اإذ  الرتكية، 
ــــري اخلــارجــيــة  عــقــب حمـــادثـــات بــني وزي
اليونان  حلقوق  االنحياز  موؤكدتني  اأم�س، 

�سدر تركيا يف �سرق البحر املتو�سط.

األمم المتحدة: تبادل األسرى خطوة إلنهاء الحرب

الحوثي يلهي اليمنيين عن 
سرقاته بـ"لقمة العيش"

العراق:
لجان للتحقيق في االعتداء 
على البعثات الدبلوماسية

بغداد - البالد 
ت�سكيل جلان  )االثنني(،  اأم�س  عراقية،  برملانية  اأعلنت جلنة 
للتحقيق يف االعتداء على البعثات الدبلوما�سية، م�سرية اإىل 
اأن حتقيقات ال�سلطات و�سلت اإىل نتائج متقدمة حول ق�سية 

ا�ستهداف النا�سطني.
وياأتي االإعالن ا�ستجابة من الربملان لطلب اأمريكا بالت�سدي 
لالعتداءات على م�ساحلها يف العراق، بعد حتذير وا�سنطن 
للعراق من اأن الواليات املتحدة �ستغلق �سفارتها يف بغداد اإذا 
مل تتحرك احلكومة لوقف هجمات امليلي�سيات املوالية الإيران 

�سد االأمريكيني.
االإيرانية  امليلي�سيات  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  واعتربت 
والبعثات  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة  على  خطر  اأكـــرب  بــغــداد  يف 
يف  لال�ستثمار  مهدد  اأكــرب  اأي�سا  اأنها  موؤكدة  الدبلوما�سية، 
االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  متحدث  اأ�ــســار  حيث  الــعــراق، 
اأم�س، اإىل اأنه "بينما تعمل الواليات املتحدة على تاأمني الدعم 
القطاع  �سركات  وخمتلف  الدويل  املجتمع  من  للعراق  املايل 
القانون  عــن  اخلــارجــة  امليلي�سيات  وجـــود  يظل  اخلــا�ــس، 
االإ�سايف  لال�ستثمار  منفرد  رادع  اأكرب  اإيــران  من  واملدعومة 

يف العراق".
من جهته، قال املتحدث با�سم رئي�س الوزراء العراقي، اأحمد 
االأمريكية،  بو�ست"  "وا�سنطن  ل�سحيفة  وفقًا  طــالل،  مال 
العالقة  زعزعة  حتاول  القانون  عن  خارجة  جماعات  هناك 
يف  االإرهابية  التفلتات  ح�سم  موؤكدًا  والعراق،  اأمريكا  بني 

اأقرب وقت.

عدن - البالد
ذراع  االنقالبية،  احلوثية  امليلي�سيات  توا�سل 
ــيــمــن، نــهــب مـــــوارد الــيــمــنــيــني عرب  اإيـــــران يف ال
امل�ساعدات  و�سرقة وجتارة  االإتاوات واجلبايات، 
االإن�سانية واالإغاثية، بهدف مزدوج يتمثل يف دعم 
العي�س"  بـ"لقمة  ال�سعب  واإلهاء  للعدوان،  مواردها 
حتى ال يفكر يف اخلــروح على �سلطة االأمــر الواقع 

للميلي�سيات.
احلــوثــي  ميلي�سيات  نــهــب  حمــلــي،  تــقــريــر  وكــ�ــســف 
بزعم  العام،  املــال  من  الرياالت  مليارات  االنقالبية 
اإذ حولت  قيادات اجلماعة،  على  "الزكاة" وتوزيعها 
خا�س  مــورٍد  اإىل  احلكومية  الزكاة  هيئة  امللي�سيات 
بها، ونهبت مليارات الرياالت من االأموال خالل فرتة 

قيا�سية ال تتجاوز ال�ستة اأ�سهر.
ووفًقا لوثائق ر�سمية، فاإن 620 �سيكًا �سرفت لعدد من 
القيادات احلوثية، حملت لهم مئات املاليني من اأموال 
كما  فقط،   2019 عام  من  االأول  الن�سف  خالل  الزكاة 
حوثية،  ملنظمات  املاليني  ع�سرات  دفعت  امللي�سيات  اأن 
موؤ�س�سة  ل�سالح  مليار  ن�سف  من  اأكرث  �سرف  مت  حيث 
ا�ستلمت  يومني  ويف  فقط،  ــام  اأي  4 يف  واحــدة  حوثية 
مئات  �سرف  مت  كما  مليار،  ربع  اأخــرى  حوثية  منظمة 
التعليم  ومــراكــز  العلماء"  "هدايا  ا�سم  حتــت  املــاليــني 
اأن  رغم  قلوبهم"،  الله" و"املوؤلفة  �سبيل  و"يف  احلوثية 

هذه االأموال توجهت لعنا�سر حوثية.

ويف ال�سياق، تعمل امللي�سيات احلوثية على تقنني �سرقة 
 %  50 على  احل�سول  ا�سرتاطها  بعد  وذلــك  امل�ساعدات، 
اإىل  االإغاثية  املنظمات  تقدمها  التي  املعونات  اإجمايل  من 
املواطنني يف املحافظات اخلا�سعة ل�سيطرتها، يف حماولة 
لتاليف اأي عقوبات دولية عليها يف ظل االتهامات املوجهة 

اإليها من منظمات عديدة ب�سرقة م�ساعداتها.
ويف اأحدث هذه االنتهاكات، �سكا العديد من العاملني يف 
برنامج الغذاء العاملي التابع لالأمم املتحدة من االإجراءات 
يتم  الــتــي  الــغــذاء  �ــســالل  مقا�سمة  اإىل  الــرامــيــة  احلوثية 
مديرية  يف  املحتاجني  على  الربنامج  قبل  من  توزيعها 
بع�س  اأن  اإىل  م�سادر  ولفتت  اجلــوف.  مبحافظة  املتون 
الربامج االإغاثية ا�سطرت لوقف �سرف االإغاثة املخ�س�سة 

للم�ستفيدين، حتى تتوقف امللي�سيات عن ابتزازها.
لــالأمم  الــعــام  االأمـــني  با�سم  املتحدث  اأكــد  ثانية،  جهة  مــن 
املتحدة �ستيفان دوجاريك، ترحيب االأمني العام اأنطونيو 
ال�سرعية  املربم بني احلكومة  االأ�سرى  باتفاق  غوتريي�س 
يف اليمن واحلوثيني حول االإفراج الفوري عن 1081 من 
االأ�سرى املحتجزين لدى الطرفني. ودعا غوتريي�س جميع 
االأطراف اإىل االنخراط مع مبعوثه اخلا�س مارتن غريفث 
على  نار  اإطــالق  ي�سمل وقف  م�سرتك  اإعــالن  على  لالتفاق 
وا�ستئناف  واإن�سانية  اقت�سادية  وتدابري  البالد  م�ستوى 
وقــال  احلـــرب.  الإنــهــاء  و�ساملة  جامعة  �سيا�سية  عملية 
غريفث "اتفاق تبادل االأ�سرى يف اليمن خطوة اأوىل حلل 

اخلالفات االأخرى".

سياسيون لـ            : مهلة ماكرون غير مجدية

أسر ضحايا "األوكرانية" يالحقون الماللي

"الخاليا النائمة" تهدد لبنان بمخططات دموية

اعتراف إيراني بابتزاز دول المنطقة

البالد – مها العواودة
بعد اإف�سال املبادرة الفرن�سية الرامية الإنقاذ لبنان 
تعنت  ب�سبب  احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة  قبل  من 
"حزب الله" و"حركة اأمل"، باتت تلوح يف االأفق 
اخلاليا  حتــرك  عــن  ف�ساًل  ـــات  االأزم تعمق  بـــوادر 
االأمر  دموية،  خمططات  لتنفيذ  النائمة  االإرهابية 
الذي يتوقع اأن يعقد امل�سهد اللبناين ب�سكل اأكرب. 

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  اللبنانية  ال�سيا�سية  الطبقة  اأمــهــل  مــاكــرون 
خارطة  لتنفيذ  اأخـــرى  اأ�سابيع  �ستة  اإىل  اأربــعــة 
م�ستبعدا  احلكومة،  وت�سكيل  الفرن�سية  الطريق 
فر�س عقوبات على م�سوؤولني لبنانيني يف املرحلة 
الكربى"،  بـ"اخليانة  اأ�ــســمــاه  مــا  بعد  احلــالــيــة، 
م�سوؤولون  ــد  اأك لــالإ�ــســالح،  خطته  اأف�سدت  التي 
يف  اأ�ــســبــح  لــبــنــان  اأن  لـ"البالد"،  و�ــســيــا�ــســيــون 
ظل  يف  ال�سعب،  بــنــاره  يكتوي  حقيقي  جحيم 
ان�سداد االأفق وا�ستمرار ا�ستهتار الطبقة احلاكمة 
احلكومة  ت�سكيل  اإجها�س  واأن  البلد،  مب�سلحة 
الداخل واخلــارج،  الله" اأمــام  "حزب  الــذي عرى 
واأ�سقط عنه كل االأقنعة، ينذر مبزيد من التدهور 

التي  اجلديدة  املهلة  اأن  اإىل  م�سريين  القطاعات،  كافة  على 
اأي  عنها  يتمخ�س  لن  الفرن�سية  للمبادرة  ماكرون  اأعطاها 
اإىل  بع�سهم  دعـــوات  و�سط  لبنان،  مل�سلحة  اإيجابي  جديد 

التيار الوطني احلر الإعادة تقييم موقفه وحتالفاته و�سرورة 
التحرك باجتاه اإفقاد حزب الله لالأكرثية النيابية.

الدكتور  امل�ستقبل  تيار  يف  والقيادي  ال�سابق  النائب  وحذر 
م�سطفى علو�س، من خطورة ما�ست�سهده لبنان يف ظل غياب 

املت�سرر  التي تنذر بكوارث �سيكون  الفراغ  احلكومة وحالة 
االأول منها هو املواطن. وقال "نحن حتت احتالل اإيراين منذ 
الوطن واملواطن  باأو�ساع  الله" غري مهتم  �سنوات، و"حزب 
لبنان  مب�سالح  والت�سحية  املــاليل،  من  تعليماته  يتلقى  فهو 

على الدوام حا�سرة، وال�سعب لن يحتمل ذلك".
براء  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  قال  جانبه،  من 
باأن  "حديث ماكرون وا�سح و�سريح،  هرمو�س: 
تلتزم  مل  لبنان  يف  احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة 
اأمل  الله وحركة  الثنائي حزب  بوعودها، حمماًل 
نقول  هنا  ومــن  حكومة،  ت�سكيل  عــدم  م�سوؤولية 
يعد يحتمل ربطه  اقت�ساديًا و�سعبيًا مل  لبنان  اإن 
االإرهـــاب  �سبح  اأن  اإىل  الفــتــًا  املحاور"،  بلعبة 
حالة  يف  الــنــافــذة  مــن  تــطــالن  النائمة  واخلــاليــا 
الفراغ لك�سب مزيد من الوقت ل�سالح حزب الله، 
لذلك البد من االإ�سراع يف حل جذري الأزمات لبنان 
�سرورة  اإىل  داعيا  االإرهــاب،  على  الطريق  لقطع 
عرب  اللبناين  ال�سعب  الإنقاذ  ودويل  عربي  تدخل 
دون  املتحدة حتول  االأمم  عليها  ت�سرف  مبادرات 

الغرق املحتمل.
ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  الـــراأي  يف  ويوافقه 
لبنان  االأو�ــســاع يف  اأن  اأكــد  ــذي  ال ديــاب  يو�سف 
فرتة  واأن  خا�سة  الــتــاأزمي،  من  مزيد  نحو  تتجه 
قد تطول  دياب  االأعمال حلكومة ح�سان  ت�سريف 
نهاية  وحتى  االأمريكية  االنتخابات  بعد  ما  اإىل 
العام اجلاري وهذا ي�سب يف �سالح حزب الله، منوهًا اإىل اأن 
م�ساألة ت�سكيل احلكومة باتت خارج �سيطرة القوى اللبنانية 

وهي بيد اإيران.

البالد – ر�سا �سالمة
التدخالت  عــرب  املنطقة  لـــدول  بــابــتــزازهــا  اإيــــران  اعــرتفــت 
املبا�سرة ال�ستمرار ال�سراعات يف عدد من البلدان وبالتايل 
الع�سكري  امل�ست�سار  اأعلنه  ملا  وفقا  املالية،  املكا�سب  حتقيق 
للمر�سد االإيراين، اللواء يحيى رحيم �سفوي، الذي قال اإن 
لدوافع  واليمن،  والعراق  �سوريا  من  كل  يف  تدخلت  بالده 

مالية باالإ�سافة اإىل تعزيز نفوذ طهران يف املنطقة.
ــة ارتــبــطــت بدعم  ــي ــران ـــاأن الــتــدخــالت االإي واأقــــر �ــســفــوي ب
اأهدافها، م�سدًدا  الدول، لتحقيق  ميلي�سيات م�سلحة يف تلك 
�سوريا  يف  ا  خ�سو�سً جمانية،  تكن  مل  التدخالت  اأن  على 

والعراق، واأن بالده قب�ست ثمن تلك التدخالت.
املدن  اأخــريا، مظاهرات وا�سعة يف خمتلف  اإيــران  و�سهدت 
االأو�ــســط،  ال�سرق  يف  االإيــرانــيــة  التدخالت  على  ا  اعرتا�سً
والــعــراق  و�ــســوريــا  لبنان  يف  للميلي�سيات  طــهــران  ودعـــم 
واليمن، ما دفع �سفوي ك�سف امل�ستور باأن النظام االإيراين 
العراق،  فيها يف  تدخل  مــرة  كل  بــالــدوالر يف  اأمـــوااًل  تلقى 
ال�سوريني  مع  عقوًدا  وقعنا  فقد  �سوريا  يف  "اأما  واأ�ساف 
التهريب  اإىل  اإ�سارة  يف  باملقابل"،  اأ�سياء  على  و�سنح�سل 

وعقود اإعادة االإعمار.
ويف �سغط جديد ملواجهة مراوغة وحتايل النظام االإيراين 

اإ�سقاط  عن  واالإن�سانية  القانونية  مل�سوؤولياته  وحتميله 
الطائرة االأوكرانية املدنية ب�ساروخني للحر�س الثوري يف 
يناير املا�سي، اأكدت رابطة عائالت �سحايا الطائرة املنكوبة 
اأكتوبر املقبل، لالإعالن عن 3 مطالب  تنظيم اجتماع يوم 5 

اأ�سا�سية، حتت عنوان "اجتماع العدالة".
واأكدت الرابطة اأن املطالب الثالثة الأ�سر ال�سحايا هي: اإدانة 
معلومات  ون�سر  الدويل،  املدين  الطريان  منظمة  يف  اإيران 
الدول املهتمة بهذه اجلرمية يف اأ�سرع وقت ممكن، وعر�س 

خارطة طريق للو�سول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.
االإنرتنت،  الطائرة عرب  اأ�سر �سحايا  رابطة  اجتماع  ويعقد 

ركــاب  بــعــدد  ال�سحايا،  عــائــالت  مــن  فـــرًدا   176 بح�سور 
الثوري،  احلر�س  ب�سواريخ  حتفهم  لقوا  الذين  الطائرة 
وفانكوفر،  تورنتو،  هي:  مــدن،   9 يف  االجتماع  و�سيكون 
ووا�سنطن  ومونرتيال،  واأوتاوا،  ووينيبيج،  واإدمونتون، 

العا�سمة، ولندن، وفرانكفورت.
وياأتي انعقاد "اجتماع العدالة" لعائالت ال�سحايا يف الوقت 
لل�سوؤون  االإيــراين  اخلارجية  وزير  م�ساعد  فيه  اأعلن  الذي 
القانونية، حم�سن بهاروند، اأن اجلولة الثانية من املحادثات 
الثاين من �سهر  الن�سف  اأوكرانيا �ستبداأ يف طهران يف  مع 

اأكتوبر املقبل.
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جدة- حممود العو�ضي
ربع  للدورين  الآ�سيوي  الحت��اد  اأجراها  التي  القرعة  اأ�سفرت 
ففي  قوية،  مواجهات  عن  اآ�سيا  اأبطال  دوري  نهائي  ون�سف 
ربع النهائي �ستجمع املباراة الأوىل فريقي الن�سر والأهلي 
اإىل  التاأهل  تذكرة  خطف  على  خال�ص،  �سعودي  �سدام  يف 
غدا  اللقاء  �سينطلق  اآ�سيا.  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�سف 
الأربعاء يف متام ال� 4.40 م�ساء، فيما �ستجمع املباراة 
الأوزبكي،  وباختاكور  الإيراين،  بري�سبولي�ص  الثانية 
�سيتقابل  فيما  اأي�سا،  الغد  م�ساء  ال����8.45  يف  وذل��ك 
الفائزان  يف الدور ن�سف النهائي يوم 3 اأكتوبر املقبل.

 "VAR"عودة الـ
وقد ك�سف الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، عن ا�ستخدام 

والأهلي  الن�سر  مواجهة  من  بداية   ،"VAR" الفيديو  تقنية 
بدور الثمانية  للمرة الأوىل يف البطولة الآ�سيوية.

فالدان: سنقاتل
الفني  املدير  ميلويفيت�ص  ف��ادان  ال�سربي  اأكد  جانبه،  من 
الفني  ب��ال���س��ت��ق��رار  ي��ح��َظ  ف��ري��ق��ه مل  اأن  الأه���ل���ي،  ل��ل��ن��ادي 
والعددي خال بطولة دوري اأبطال اآ�سيا. وقال فادان:" مل 
بالن�سبة  لكن  مهمني،  لعبني  وخ�سرنا  بال�ستقرار  نحظ 
قبل  للدور  والتاأهل  الفوز  اأج��ل  من  ونقاتل  �سُن�سارع  يل 
ونحن  جيدة،  قدم  كرة  يقدم  واأ�ساف:"الن�سر  النهائي".  
�ستختلف  الأرب��ع��اء  مباراة  اأن  واأعلم  �سيء،  كل  عنه  نعلم 
اإمكانات  يف  واأث���ق  املحلي،  ال���دوري  مباريات  ع��ن  متاما 

وقدرات الاعبني على حتقيق الفوز والتاأهل".

فيتوريا: مواجهة صعبة
الن�سر،  لنادي  الفني  اأما الربتغايل روي فيتوريا املدير 
اأن  خا�سة  �سعبة،  �ستكون  الأهلي  مواجهة  اإن  فقال: 

الفريقني قويان.
وتابع، الأهلي خ�سم �سعب جًدا، ونعرفه من الدوري 
ال�سعودي، فاملباراة �ستكون اأ�سبه بلقاء نهائي، ولكن 
اأن  واأ���س��اف،  جيد.  ب�سكل  للمواجهة  جاهز  الن�سر 
الن�سر �سيخو�ص املباراة بحما�ص وبنف�ص الطريقة 
و�سيتم  الأخ���ري،  اللقاء  يف  الفريق  بها  لعب  التي 
حيث  مواجهته،  قبل  اأف�سل  ب�سكل  الأهلي  درا�سة 
مباراة  اأنها  خا�سة  ال��دوري،  عن  يختلف  اللقاء  اإن 

واحدة فقط،، ولذلك يجب اأن يلعب الفريق بحما�ص 
وم�سئولية.

رياضة
11 11الثاثاء 12 �سفر 1442ه� املوافق  29 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 23127

مواجهة سعودية تجمع األهلي والنصر
في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

للمرة األولى في المملكة وبجوائز 1.5 مليون دوالر

بطولتان للسيدات تعيدان الحياة  لمالعب الجولف السعودية

جدة- البالد
 19 حتى   12 من  الفرتة  خال  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�ستعد   
الن�ساط  توقف  بعد  عاملية  بطولة  اأول  لحت�سان  املقبل  نوفمرب 
الريا�سي يف العامل ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا؛ حيث �سيقام 
دولية  ن�سائية  بطولة  اأول  يعترب  ال��ذي  امل�سبوق،  غ��ري  احل��دث 
للجولف تقام على اأر�ص اململكة. و�ست�ست�سيف مدينة امللك عبدالله 
للجولف،  احرتافيتان  بطولتان  اأ�سبوع  م��دار  على  القت�سادية 
لل�سيدات،  الأوروب���ي���ة  اجل��ول��ة  ب��ط��ولت  مظلة  حت��ت  ت��ن��درج��ان 
تقام  حيث  دولر.  مليون   1،5 اإىل  ت�سل  مالية  جوائز  ومبجموع 
الدولية واملقدمة من �سندوق  الن�سائية  ال�سعودية  اأرامكو  بطولة 
ال�ستثمارات العامة يف الفرتة من 12 اإىل 15 نوفمرب بجوائز تبلغ 

الدولية  الن�سائية  "ال�سعودية  بطولة  وتقام  دولر.  مليون 
بجوائز  نوفمرب،   19 وحتى   17 من  الفرتة  للفرق" يف 

تبلغ ن�سف مليون دولر.
مع  اآم��ن��ة،  بيئة  يف  �ستقامان  ال��ل��ت��ان  ال��ب��ط��ول��ت��ان 

الازمة،  ال�سحية  الحتياطات  كامل  اأخ��ذ 
اأف�سل  م��ن  نخبة  م�ساركة  �ست�سهدان 
العامل  م�ستوى  على  اجلولف  لعبات 
اأف�����س��ل  ب��الإ���س��اف��ة اإىل جم��م��وع��ة م��ن 

تناف�سية  اأج��واء  يف  الهاويات  الاعبات 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا؛ اإذ ُت��ع��د ه��ذه امل��رة 

الأوىل التي تقام بها بطولة احرتافية 
تاريخ  يف  لل�سيدات  للجولف  عاملية 

النظام  كون  اإىل  بالإ�سافة  اململكة. 
اخل���ا����ص ب��ب��ط��ول��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

ال���دول���ي���ة ل���ف���رق ال�����س��ي��دات 
م�����س��ت��ح��دث��ًا و���س��ي�����س��ت��خ��دم 

للمرة الأوىل على م�ستوى 

الأول  الريا�سي  احلدث  اإقامة  وتاأتي  اجلولف.  ريا�سة  يف  العامل 
من نوعه يف ريا�سة ال�سيدات ب�سكل عام واجلولف ب�سكل خا�ص 
تاأكيدًا على التزام الحتاد ال�سعودي للجولف وجولف ال�سعودية 
العامة" و  ال�ستثمارات  "�سندوق  للبطولة  الر�سميني  والراعيني 
"اأرامكو ال�سعودية" بدعم وتطوير الريا�سة الن�سائية يف اململكة، 
ت�سهدها  التي  امل�ساعب  من  الرغم  على   2030 روؤي��ة  مع  متا�سيًا 

الريا�سة حول العامل يف ظل هذه الأوقات ال�سعبة.
وكان الحتاد ال�سعودي للجولف وجولف ال�سعودية قد اأعلنا مطلع 
للجولف، جاء  دولية  ن�سائية  اأول بطولة  اإقامة  العام اجلاري عن 
ذلك خال مناف�سات الن�سخة الثانية من بطولة ال�سعودية الدولية 
اأملع  من  نخبة  م�ساركة  �سهدت  التي  للجولف، 
جنوم ريا�سة اجلولف مثل امل�سنف الأول 
كيبكا ومواطنه  برو�ص  الأمريكي  عامليًا 
وامل�����س��ن��ف  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ب���ط���ل 
اخل��ام�����ص ح��ي��ن��ه��ا دا����س���ن ج��ون�����س��ون 
ال�سمايل  الآي��رل��ن��دي  اإىل  بالإ�سافة 
الثانية  الن�سخة  ل��ق��ب  وح��ام��ل 

غرامي ماكداول.
م����ن ج����ان����ب����ه، ق���ال 
جمل�ص  رئي�ص 

يا�سر  ال�سعودية  وج��ول��ف  للجولف  ال�����س��ع��ودي  الحت���اد  اإدارة 
كل  يف  م�ستمر   ارتقاء  اإط��ار  يف  نعي�ص  اإننا  الرميان:  عثمان  بن 
املجالت يف ظل الدعم الكبري الذي جنده من لدن خادم احلرمني 
الروؤية  قائد  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
بطولة  اأن  بالذكر  جدير  الله.  حفظهما  �سلمان-  بن  حممد  الأم��ري 
اأف�سل  م�ساركة  �ست�سهد  الدولية،  الن�سائية  ال�سعودية  اأرام��ك��و 
الويلزية  �سمنهن  وم��ن  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  اجل��ول��ف  جنمات 
"اميي بولدن" بالإ�سافة اإىل م�ساركتها اأي�سًا يف البطولة الفريدة 
بها  �ستلعب  التي  ال�سيدات"،  لفرق  الدولية  "ال�سعودية  من نوعها 
الهاويات  الاعبات  من  جمموعة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  املحرتفات 
نظام  عن  املقبلة  الأ�سابيع  يف  الإع��ان  و�سيتم  خمتلفة.  فرق  يف 
النجمة  وقالت  اأي��ام.   3 م��دار  على  تقام  التي  البطولة  وتفا�سيل 
بولدن  احلا�سلة موؤخرًا على لقب بطولة �سوي�سرا املفتوحة �سمن 
بريا�سة  اللتزام  من  النوع  هذا   " لل�سيدات:  الأوروب��ي��ة  اجلولة 
الوقت.  هذا  يف  وخ�سو�سًا  حًقا  مده�ص  اأم��ر  لل�سيدات  اجلولف 
مذهل  ال�سعودية  جولف  به  تقوم  الذي  "العمل  بولدن:  واأ�سافت 
مب�ستوى  جولف  بطولتي  تقدمي  ال�سهل  ب��الأم��ر  لي�ص  اإن��ه  حيث 
عاملي يف ظرف اأ�سبوع، اإنه دليل ظاهر على �سغف اململكة بريا�سة 
اأتطلع ب�سوق للعب يف البطولة".  اجلولف وتنميتها وتطويرها. 
للجولة  التنفيذي  الرئي�ص  اأرما�ص،  األيك�ساندرا  قالت  جهتها  من 
من  ن�سبح جزءا  لأن  مت�سوقون جدًا  "نحن  لل�سيدات:  الأوروبية 
اأول حدث احرتايف لل�سيدات يف ريا�سة اجلولف  التاريخ بجلب 
اإىل اململكة، ون�سكرهم على التزامهم يف هذه ال�سنة الع�سيبة على 
ريا�ستنا وذلك بتقدمي بطولتي جولف لل�سيدات" وتعترب بطولة 
ال�سعودية الدولية لل�سيدات حلظة فا�سلة بالن�سبة للمملكة حيث 
فيها لعبات اجلولف املحرتفات  التي �ستلعب  الأوىل  املرة  اإنها 
ب�سكل تناف�سي على اأر�سها، الأمر الذي يعك�ص التحول الإيجابي 

امل�ستمر، الذي تقوم به اململكة كجزء من روؤية 2030.

بيرسبوليس 
يصطدم 

بباختاكور

هوايته كتابة التاريخ
رونالدو..

جدة- البالد
وا�سل النجم الربتغايل كري�ستيانو 
كتابة  يوفنتو�ص،  مهاجم  رونالدو، 
ال��ت��اري��خ يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم، من 
قيا�سية  ل���اأرق���ام  حت��ط��ي��م��ه  خ���ال 
فقد  ف��ري��دة.  لإجن����ازات  وت�سجيله 
امل��ب��اراة  اأح���رز رون��ال��دو هدفني يف 
يوفنتو�ص  فريقه  فيها  تعادل  التي 
الأول  اأم�������ص  روم�����ا  م�����س��ي��ف��ه  م���ع 
يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال����دوري 
الربتغايل  النجم  ليحقق  الإيطايل، 
القدم.  كرة  �سجات  يف  فريدا  رقما 
العاملية  "�سكواكا"  �سبكة  وبح�سب 
واإح�����س��اءات  اأرق����ام  يف  املخت�سة 

ك����رة ال����ق����دم، ف�����اإن رون����ال����دو رف��ع 
ر�سيده من الأهداف اإىل 450 هدفا 
يف ال����دوري����ات اخل��م�����س��ة ال��ك��ربى 
)اإجنلرتا، اإيطاليا، اإ�سبانيا، فرن�سا، 
لعب  اأول  ب��ذل��ك  لي�سبح  اأمل��ان��ي��ا(، 
الإجن����از.  ه���ذا  يحقق  ال��ت��اري��خ  يف 
يف  ال���450  اأهدافه  رونالدو  و�سجل 
فيه  لعب  الذي  الإجنليزي،  ال��دوري 
العامني  بني  يونايتد  مان�س�سرت  مع 
2004 و2008، والدوري الإ�سباين 
مدريد  ري��ال  قمي�ص  فيه  ال��ذي حمل 
وال���������دوري   ،)2018-2009(
"الدون"  فيه  ين�سط  الذي  الإيطايل 

منذ مو�سم 2019/2018.



أخيرة
الثالثاء 12 �سفر 1442هـ املوافق  29 �سبتمرب 2020م ال�سنة 90 العدد 1223127

"الجمارك": تنظيم عملية استيراد منتجات "التبغ" لألفراد
الريا�ض ـ البالد 

لتنظيم  جديدة  اآلية  عن  اأم�س  ال�سعودية  اجلمارك  ك�سفت 
عرب  الأفــــراد  للم�ستوردين  التبغ  منتجات  ا�ــســتــراد  عملية 

�سركات النقل ال�سريع اأو الربيد اأو ال�سحن اجلوي.
قدرها  كمية  با�ستراد  لــالأفــراد  اجلــديــدة  الآلــيــة  و�سمحت 
 125 قدرها  وكمية  كــرز،   12 يعادل  مبا  اأي  �سيجارة   2400
من  ذلك  يعادل  ما  اأو  املع�سل  من  كيلوجرام  و2  ال�سيجار  من 

منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل 3 اأ�سهر، م�سرة اإىل اأن ذلك 
ينطبق اأي�سا على امل�سافرين الأفراد.

واأ�سافت اأنه يف حال ا�ستراد كميات اأكرب من امل�سموح بها 
ف�سوف يتم حجزها ومطالبة امل�ستورد اأو امل�سافر باإعادتها اإىل 
م�سدرها خالل مدة حمددة، ويف حال عدم اإعادتها خالل هذه 
متهيًدا  اجلمرك  يف  املرتوكات  مل�ستودع  يلها  تحُ ف�سوف  املدة 
لبيعها بر�سم ال�سادر، ول يحق ل�ساحب ال�ساأن يف هذه احلالة 

املطالبة بها بعد انتهاء املهلة املحددة للمراجعة.
 100 بن�سبة  جمركية  ر�سوم  ت�سيل  �سيتم  اأنه  اإىل  ولفتت 
اإليها �سريبة انتقائية بن�سبة 100 % و�سريبة قيمة  % يحُ�ساف 
اإعفاء  و�سيتم  امل�ستوردة،  الكميات  على   %  15 بن�سبة  م�سافة 
امل�سافرين الأفراد من هذه الر�سوم وال�سرائب يف حال كانت 
اأو 500 جرام  الكمية الواردة معهم ل تتجاوز 200 �سيجارة 

لأنواع التبغ الأخرى كاملع�سل.

التشكيلية ريم الخياري تدمج بين الواقعية والسريالية 
جدة ـ خالد بن مر�ضاح 

الت�سكيلية   الفنانة  موهبة  �سطعت   
انتباه  ولفتت  عاما   18 اخلياري  رمي 
متتلكه  مبا  الت�سكيلي  الفن  متذوقي 
من اأدوات فنية يف  الر�سم  ال�سريايل 

والواقعي.   
 وهي تعتمد على موهبتها باملمار�سة 
بامل�ساركة  انطلقت  حتى  والتجريب 

باملعار�س الت�سكيلية.
الر�سم  تع�سق  اإنها   اخلياري  تقول 
منذ طفولتها وبداأت ت�ستخدم اللوان 
اخلام�سة  يف  كانت  ان  منذ   الزيتية 
اأن  اإىل  ــة  ــت عــمــرهــا، لف ـــن   م عــ�ــســرة 
موهبتها انطلقت من املدر�سة الواقعية 
ـــي تــعــتــرب اأ�ـــســـا�ـــســـا  لــلــفــنــانــن  ـــت وال

الت�سكيلين كافة حيث ان هذه املدر�سة 
الفنية  املدار�س  بقية  اإىل  الفنان  تقود 
وهي حاليا تنطلق من من�سة املدر�سة  

الواقعية وال�سريالية يف اآن واحد.
واأ�سافت اأن اآخر م�ساركة لها كانت 
حائل   بييت  اجلــنــادريــة  معر�س  يف 
الكثرين  باإ�سادة  لوحاتها  وحظيت 
وحمبي  الت�سكيلين   الــفــنــانــن  مــن 
اأن  اإىل  لفــتــة   ، الت�سكيلية  الــفــنــون 
لها  يكون  اأن   يف  تتمثل  طموحاتها 
الفن  عامل  يف  ومهمة  وا�سحة  ب�سمة 
عمل  يف  تــ�ــســاهــم  وان  الــتــ�ــســكــيــلــي، 
ويــكــون  عــربــي  ر�ــســم وخـــط  دورات 
بر�سوماتها  اخلا�سة  معار�سها  لها 

ولوحاتها الت�سكيلية.

6 جوائز عالمية لطالب المملكة
الريا�ض ـ البالد 

ميداليات  والآخــر  احلــن  بن  اململكة  طــالب  يح�سد   
اململكة  حققت  وبــالأمــ�ــس  املناهج  خمتلف  يف  عاملية  
للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�س�سة  يف  ممثلة 
التعليم،  وزارة  مــع  بال�سراكة  "موهبة"،  والإبــــداع 

عاملية  جوائز  بـ6  بفوزها  جديدًا  عامليًا  اإجنازًا 
)ميداليتن برونزيتن و4 �سهادات تقدير( 

الدويل  الريا�سيات  اأوملبياد  يف 
اأقيم  الــذي   ،2020  IMO

ـــد خـــــالل الـــفـــرتة  ـــع عــــن بحُ
�سبتمرب   26 اإىل   18 مــن 
اأكــر  مب�ساركة  اجلــــاري، 

من 105 دول.
ــفــريــق الــ�ــســعــودي  وتــلــقــى ال

 3000 يــقــارب  مــا  امل�سابقة  يف  املــ�ــســارك 

ور�سح  �سنوات،   3 من  اأكر  مدار  على  تدريبية،  �ساعة 
اأع�ساء الفريق من خالل �سل�سلة من الختبارات ونتائج 
بالتعاون  تقام  التي  التدريبية  امللتقيات  يف  التقومي 
والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  وجامعة  "موهبة"،  بن 

وينبع. باجلبيل  امللكية  والهيئة  "كاو�ست"، 
للمملكة يف  ــــ16  ال املــ�ــســاركــة  وتــعــد هــذه 
 ،"IMO" اأوملبياد الريا�سيات الدويل
حيث حققت اململكة على مدار 
امل�سابقة  يف  م�ساركاتها 
52 جائزة، من بينها 7 
ميداليات ف�سية، و31 
ــة بـــرونـــزيـــة،  ــي ــدال ــي م
تــقــديــر،  �ــســهــادة  و14 
بعد تويل  تققت جميعها 

.2009 يف  التدريب  "موهبة" ملف 

توقعات بحالة مطرية في 
عدة مناطق لمدة أسبوع 

الحفاظ على التراث بحلقة 
افتراضية بروما 

 الحارثي رئيسا تنفيذيا 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون

"الغذاء": الحليب والمكسرات 
تسبب حساسية الطعام 

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
ال�سخري،  الرحمن احلرب�س  اأبوعبد  بالأحوال اجلوية  املهتم  توقع 
باململكة،  اإىل غزيرة على مناطق عدة  قد ت�سل  اأمطار متفاوتة  هطول 
م�سًرا اإىل اأنها تبداأ من  يوم غد الأربعاء، وت�ستمر ملدة اأ�سبوع تقريًبا، 
لفتا عرب ح�سابه على »تويرت«: اأن الأمطار �ستكون متفاوتة  وقد ت�سل 

ا جنوبها. اإىل غزيرة على اأجزاء من منطقة املدينة خ�سو�سً
ا اأجزاء وا�سعة من منطقة مكة املكرمة  واأو�سح اأّن احلالة ت�سمل اأي�سً
والليث  وجــدة  ورابـــغ  الطائف  وحمافظات  املكرمة   مكة  ت�سمل   قــد 

والقنفذة واأجزاء من مناطق  الباحة وع�سر وجازان«.
وكانت الهيئة قد توقعت، يف تقريرها عن حالة الطق�س اأم�س  �سماء 
 ، ا قد تتخللها �سحب رعدية على مرتفعات جازان، ع�سر  غائمة جزئيًّ
الباحة، مكة املكرمة. فيما تن�سط الرياح ال�سطحية مثرة لالأتربة على 

اأجزاء من �سمال وو�سط و�سرق اململكة.

الريا�ض ـ البالد 
 توا�سل  هيئة الرتاث  احلفاظ على املباين الرتاثية وتعمل على اإعادة 
ترميمها  وبالأم�س �سارك الرئي�س التنفيذي لهيئة الرتاث الدكتور جا�سر 
" اأ�سبوع الرتميم  املرئي �سمن  نقا�سية عرب الت�سال  احلرب�س يف حلقة 
2020 " املقام حاليًا يف العا�سمة الإيطالية روما ، تناولت ال�ساأن الرتاثي 

وطرق املحافظة عليه وحمايته وتطويره.
وتدث الدكتور احلرب�س عن التطورات التي �سهدها قطاع الرتاث يف 

اململكة موؤخرًا ، ودور هيئة الرتاث يف جمال املحافظة على الآثار.
للعمارة  الإيطالية  اجلمعية  رئي�س  احللقة  يف  امل�ساركن  مع  وناق�س 
ال�ساأن  امل�سوؤولن يف  ، وعدد من  الي�ساندرو بوزيتي  والفنون والرتميم 
التجارة  ووكالة  الإيطالية  اخلارجية  وزارة  يف  والثقايف  القت�سادي 

الإيطالية، اآفاق التعاون امل�ستقبلي.

الريا�ض ـ البالد 
اأ�سدر جمل�س اإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئا�سة وزير الإعالم 
املكلف الدكتور ماجد الق�سبي،  اأم�س  )الثنن(، قراًرا بتعين حممد 

ا لهيئة الإذاعة والتلفزيون. بن فهد احلارثي رئي�ًسا تنفيذيًّ
الذي �سي�ستمر يف  الغامدي،  الق�سبي �سكره وتقديره خلالد  وقّدم 
العمل نائًبا للرئي�س التنفيذي للهيئة، وذلك على ما قدمه طوال فرتة 

تروؤ�سه للجنة التنفيذية لت�سير اأعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون.
جمال  يف  وا�سعة  بخربة  يتمتع  احلــارثــي  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
م�سرته  بـــداأ  حيث  عــاًمــا،   20 لـــ  متتد  واجلــديــد  التقليدي  الإعـــالم 
الإبــداع  جائزة  على  احلارثي  وح�سل  ال�سحف   من  عدد  يف  املهنية 
لنجاحاته   2014 لعام  بــروت  يف  الإعــالمــي 
الإلكرتوين،  واملرئي  املطبوع  الإعــالم  يف 
هيئة  اإدارة  جمل�س  بع�سوية  فــاز  كما 
نوفمرب  يف  ال�سعودين  ال�سحافين 
ملنتدى  موؤ�س�س  ع�سو  وهــو   ،2016
دافو�س  يف  ال�سابة  العربية  الــقــيــادات 
ال�سرق الأو�سط، وع�سو يف م�سروع 
جــامــعــة  يف   2000 اخلـــلـــيـــج 

كولومبيا بنيويورك.

جدة ـ يا�ضر بن يو�ضف 
الأطعمة  بع�س  اأ�سناف  اأم�س   والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ك�سفت 
التي قد تت�سبب يف اإ�سابة الأفراد بح�سا�سية الطعام، ومنها املك�سرات 
وفول ال�سويا واحلليب. وذكرت الهيئة، يف مقطع فيديو، اأن ح�سا�سية 
جتاه  الإن�سان  بج�سم  املناعي  اجلهاز  من  �سلبي  فعل  رد  هي  الطعام 
الأعــرا�ــس  بع�س  عنها  ينتج  والــتــي  الغذائية،  املنتجات  مــن  العديد 

اجلانبية التي قد تظهر خالل دقائق اأو ت�ستغرق �ساعات.
لهذه  امل�سببة  لالأطعمة  نوعا   170 من  اأكــر  هناك  اأن  الهيئة  واأكــدت 
واملك�سرات  ال�سوداين،  والفول  والبي�س  احلليب  ومنها  احل�سا�سية، 
فيما  يختلفون  ــراد  الأف بــاأن  الهيئة  نوهت  ال�سويا.  وفــول  وال�سم�سم 
بينهم من حيث نوع احل�سا�سية التي يعانونها، موؤكدة عدم وجود اأي 

عالج حل�سا�سية الطعام �سوى جتنب تناول الأطعمة امل�سببة لها.

رياضة المشي 
تعد ريا�ضة امل�ضي من اأقل االأن�ضطة البدنية تكلفة واأب�ضطها واأ�ضهلها وال تتطلب اأية معدات اأو مهارات خا�ضة، كما اأنها و�ضيلة لتح�ضني 
اللياقة البدنية واحلفاظ على ال�ضحة واحلد من التوتر، ويف عرو�ض البحر االأحمر جدة هناك  عدة م�ضامري للم�ضي وميكن ممار�ضة 
هذه الريا�ضة يف اأي وقت ويف اأي مكان كاحلدائق اأو االأ�ضواق اأو الطرقات العامة على �ضاطئ البحر وغريها وال تقت�ضر على عمر معني 
ال�ضحة  حت�ضني  يف  �ضي�ضهم  امل�ضي  اإن  بل  ال�ضحية،  ظروفه  ب�ضبب  عام  ب�ضكل  الريا�ضة  ممار�ضة  على  قادًرا  ال�ضخ�ض  يكن  مل  لو  وحتى 

وا�ضتعادة الن�ضاط، وميكن جعلها جزًءا من احلياة اليومية.
والأن هذا النوع من الريا�ضة يعزز ال�ضحة  فاإن عددا من هواة امل�ضي يدعون اأمانة جدة اإىل زيادة عدد م�ضارات امل�ضي يف الكورني�ض ويف 

االأحياء كافة حتى يتمكنوا من مزاولة هذه الريا�ضة املحببة مع  اتخاذ االإجراءات االحرتازية.
ت�ضوير: خالد بن مر�ضاح 
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