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القاهرة- عمر راأفت
فيما  ا�ستفزاز تركي،  اأي  املتو�سط ملواجهة  البحر  تاأهب ق�سوى يف  اليوناين، جنوده يف حالة  و�سع اجلي�ش 
اأ�سارت و�سائل اإعالم يونانية اإىل اأن اأثينا ت�ستعد على امل�ستويني الدبلوما�سي والع�سكري لأزمة ممتدة يف بحر 

اإيجة و�سرق البحر املتو�سط.
وتعكف قيادات ع�سكرية يونانية، وفقا ل�سحيفة )ايكاثمرييني(، على اإعادة ت�سكيل ا�سرتاتيجية البالد، التي 
كانت تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي حتى وقت قريب على بحر اإيجة ولي�ش �سرق املتو�سط، مبينة اأن هناط خططا لتقوية 
القوات امل�سلحة اليونانية وبنيتها التحتية، بينما اأكد املحلل اليوناين فا�سيل�ش نيدو�ش، اأن تاأهب اأثينا ياأتي 
حت�سًبا لالنتخابات الأمريكية يف 3 نوفمرب املقبل، والفراغ الذي �سين�ساأ حتى يوؤدي الرئي�ش الأمريكي اجلديد 
اليمني يف 20 يناير.  من جهته، قال وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�ش، وفقًا  ل�سحيفة "كاثرميني" اإن ن�سر 
تركيا املتجدد ل�سفينة اأوروت�ش ري�ش قبالة جزيرة كا�ستيلوريزو كان "مفاجاأة �سيئة للغاية"، ول تزال القوات 
امل�سلحة اليونانية يف حالة تاأهب ق�سوى لحتمال حدوث اأي ا�ستفزاز اآخر، لكن متت املوافقة على �سربة 
ع�سكرية من قبل قواتها البحرية فقط يف حالة قيام القوات الرتكية باخلطوة الأوىل، م�سريًا اإىل اأن هذا ل 

يعني اأنه ل توجد �سيناريوهات حول كيفية عرقلة اأوروت�ش ري�ش بو�سائل اأخرى، اإذا لزم الأمر. 
يف  البالد  �سرق  �سمال  يف  الإقليمية  رودوب��ي  وحدة  اإىل  حرا�ًسا  اليونانية  ال�سرطة  اأ�سافت  ذلك،  اإىل 
هريالد"  "نا�سيونال  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما  تركيا،  من  واملهاجرين  الالجئني  و�سول  لوقف  حماولة 
الأ�سبوعية، مبينة اأنه مت نقل حوايل 20 �سابطا اإىل رودوبي، كما مت نقل 65 �سرطيا اآخرين اإىل هناك 

من اأجزاء اأخرى من �سمال اليونان. 
�ص7

الجيش اليوناني يتأهب لردع التحركات التركية

مركز امللك �صلمان يوا�صل م�صاعدة املحتاجني ومت�صرري اجلائحة

المملكة تؤكد تعاونها دوليا في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم
الريا�ص -وا�ص

اأو�سح النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبدالله املعجب اأن اململكة يف ظل قيادة خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ، و�سمو ويل عهده الأمني ، 
الدولية من دول ومنظمات  الأطراف  ُتبدي تعاونًا م�ستمرًا مع جميع   ، الله  حفظهما 
من  احل��ّد  يكفل  ما  كل  لتخاذ  اجل��رائ��م  ومكافحة  اجلنائية  العدالة  جم��ال  يف  فاعلة 
الظواهر اجُلرمية ويجفف منابعها عرب الإجراءات والو�سائل الالزمة يف اإطار عمل 
لأ�سحاب  ع�سر  الثاين  الجتماع  يف  م�ساركته  لدى  ذلك  اء  م�سرتك.  وه��دف  تكاملي 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ش  ب��دول  العامني  وامل��ّدع��ني  العموم  وال��ن��واب  امل��ع��ايل 
الق�سائية والأمنية على  اأن راهن العامل �سمن منظومته  اأنه �سبق  العربية. واأ�ساف 
دور العدالة يف حتقيق الأمن الجتماعي وحماية احلقوق واحلريات، اإل اأن املراهنة 
وهو  اجلنائية  العدالة  مبداأ  عن  اأهمية  يقل  ل  ملبداأ  دولية  جناحات  اأثبتت  الالحقة 
مبداأ "العدالة الت�ساحلية" ، حيث اأ�سبح هذا املبداأ جزءًا ثابتًا يف اأروقة الت�سريعات 
والقوانني املقارنة. ك�سف اأن النيابة العامة ال�سعودية اأن�ساأت منذ مراحل مبكرة دوائر 
ووحدات لل�سلح داخل اأروقة النيابة العامة ُتعنى بهذه القيمة الجتماعية، الأمر الذي 

�ساعد يف ا�ستقرار وا�ستدامة العالقات الأ�سرية والجتماعية .

مشاريع تتأهل لنهائي كأس 
العالم لريادة األعمال

شابا وفتاة يعززون الصورة 
الحضارية للمملكة

الريا�ص- البالد
العامل  كاأ�ش  لنهائي  م�ساريع   10 تاأهل  اأعماله عن  العاملي يف ختام  م�سك  منتدى  اأعلن 
لريادة الأعمال، من اأ�سل 100 م�سروع نا�سئ، مت اختيارها من 175،000 م�سارك، من 

العامل. حول  دولة   200
لريادة  العامل  كاأ�ش  م�سابقة  يف  وال�سريك  فايل  واأن  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  وعرب 
الأعمال نكيل �سينه، عن �سعادته باأن يحظى هذا العدد الكبري من امل�ساريع بفر�سة الظهور 
التطوير والتح�سني، واللتقاء بامل�ساركني والتوا�سل  الدويل، وخو�ش جتربة  للمجتمع 
اأم�ش  انطلق  قد  اخلام�سة  ن�سخته  يف  املنتدى  وك��ان  والإب���داع.  لالأفكار  حمفزة  بيئة  يف 
الأول من الريا�ش افرتا�سيًا، حتت عنوان )التاأثري امل�ساعف(، و�سط ح�سور عاملي كبري 
والقيادات  الدولية،  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  وممثلي  املتحدثني،  من  وا�سع  عدد  مب�ساركة 

ال�سابة ورواد الأعمال، وم�سوؤويل القطاعني احلكومي واخلا�ش.

الريا�ص- البالد
يف  وال�سالم  الت�سامح  بلد  اأنها  على  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  باأكمله  العامل  ينظر 
املنطقة، من خالل مبادئها التي ل حتيد عنها، وثوابتها التي ل تتغري، ف�ساًل عن قيادتها للعامل 
العربي والإ�سالمي، والدفاع عن الإ�سالم بكل ما اأوتيت من قوة واإمكانات ، وموؤخرا �سارك 
180 �ساًبا وفتاة من خريجي برنامج تاأهيل القيادات ال�سابة للتوا�سل العاملي، الذي يقوم 
عليه م�سروع �سالم للتوا�سل احل�ساري، يف فعاليات منتدى القيم الدينية ال�سابع ملجموعة 
والثقافات وجمموعة  الأديان  اأتباع  بني  للحوار  الله  عبد  امللك  مركز  اأقامه  الذي  الع�سرين، 
ال�سركاء. وناق�ش املنتدى عددا من املحاور والق�سايا ومن اأبرزها دور الدين يف بناء ج�سور 
وال�سباب  امل��راأة  ومتكني   ،"-19 "كوفيد  كورونا  فريو�ش  واأزم��ة  النزاعات،  ومنع  ال�سالم 
الدينية يف احلد من خماطر  الهيئات  املناخ، والتزام  امل�ست�سعفة، ومواجهة تغري  والفئات 
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العشوائية تغادر المشهد
الورش

التفا�صيل �ص3

القيادة تهنئ رئي�صة وزراء نيوزيلندا 
بفوز حزبها يف النتخابات

نيوم- وا�ص
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
يف  ال�����وزراء  رئي�سة  اأردرن  جا�سيندا  ال�����س��ي��دة  ل��دول��ة  تهنئة  ب��رق��ي��ة 
نيوزيلندا، مبنا�سبة فوز حزبها يف النتخابات. واأعرب امللك املفدى عن 
اأجمل التهاين، واأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، واملزيد من 

التقدم والزدهار ل�سعب نيوزيلندا ال�سديق.
بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولتها.

الريا�ص- البالد
الربيعة  ف��وزان  بن  توفيق  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأو�سح 
لفريو�ش  وقوية  ثانية  موجة  ت�سهد  العامل  دول  من  ع��ددًا  اأن 
اللتزام  ع��دم  هو  لذلك   الرئي�سية  الأ�سباب  واأح��د  ك��ورون��ا 
بالتباعد الجتماعي اأو التهاون بلب�ش الكمامة وتغطية الأنف 

والفم، وعدم اللتزام بتقليل التجمعات ومنع امل�سافحة.
واأ�ساف:" وبناء على ما نراه يف هذه الدول ونحن جزء 

الإح���رتازات  تطبيق  يف  لدينا  والت�ساهل  ال��ع��امل  ه��ذا  م��ن 
فاإننا نتوقع ل قدر الله عودة الإ�سابات لالرتفاع من جديد 
ويحر�ش  يلتزم  م��امل  القادمة  الأ�سابيع  خ��الل  اململكة  يف 
اجلميع على تطبيق الإجراءات الحرتازية وامل�ساهمة يف 
الوقاية  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  والتي  اللتزام  ثقافة  ن�سر 
م��ن ف��ريو���ش ك��ورون��ا واحل���د م��ن اإن��ت�����س��اره ح��ف��اظ��ًا على 
اأفراد املجتمع، فنحن يف مركب واحد  �سحة و�سالمة كافة 

والتق�سري من البع�ش يوؤثر على اجلميع لذا يجب اأن نعمل 
عدد  يف  الأب��ح��اث  اإن  وق��ال  باللتزام" .  اجلميع  حث  على 
لقاح  اإىل  للو�سول  و�ساق  قدم  على  جترى  العامل  دول  من 
باهتمام  نتابع  اململكة  يف  ونحن  اجلديد  كورونا  لفريو�ش 
هذه اللقاحات وجودتها وماأمونيتها ونحن حري�سون جدًا 
التاأكد التام من ماأمونيته وفعاليته،  على تاأمني اللقاح فور 

ف�سالمتكم اأولوية لنا دائما ".

نتوقع ارتفاع اإلصابات
وزير ال�صحة موؤكدا اأهمية اللتزام بالإجراءات واحلر�ص على اإيجاد لقاح فعال 
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معالجات علمية الستدامة 
المياه الجوفية بمنطقة مكة

أخبار سريعة تسجيل منصة "معين" في الملكية الفكرية
الريا�ض- البالد

"معني"  مــنــ�ــســة  ـــظـــامل  امل ــــــوان  دي �ــســجــل 
الهيئة  لــــدى  مــ�ــســجــلــة  كــعــالمــة  الإلـــكـــرونـــيـــة 
ا على تطبيق  ال�سعودية للملكية الفكرية، حر�سً

نوعية  كخطوة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
تــ�ــســهــم يف احلــــفــــاظ عـــلـــى حــمــايــة 

حـــقـــوق الـــــديـــــوان وفـــــق قـــانـــون 
جمل�س  لدول  التجارية  العالمات 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
املرتبطة،  واللوائح  والأنظمة 
ــــــك حـــر�ـــســـا مــــن ديـــــوان  وذل

املــــظــــامل لــتــحــقــيــق 
وروؤيته  اأهدافه 

الــقــ�ــســائــيــة، 
بـــــاجلـــــودة 

والإجناز والو�سول اإىل معايري عاملية.
ويحتوي و�سف العالمة امل�سجلة على كلمة 
باللونني  مميز  ب�سكل  عربية  بــحــروف  معني 
منف�سل  امليم  وحــرف  والأخ�سر  الفاحت  البني 

عن بقية الكلمة.
"معني"  مـــنـــ�ـــســـة  اأن  يـــــذكـــــر 
الإلـــكـــرونـــيـــة مت اإطـــالقـــهـــا عــام 
ـــاد مــن  ـــف ـــت ـــس 1438هـــــــــــ، وا�
خــدمــاتــهــا مــا يــتــجــاوز 10 

ماليني م�ستفيد.
ــة 17  ــ�ــس ــن وتــــوفــــر امل
اإلكرونية  ق�سائية  خدمة 
ــــــن رفــــع  ــــــــــــدًءا م ب
الــــــــــــدعــــــــــــوى 
وانـــــتـــــهـــــاًء 

ترتبط  كما  التنفيذية،  احلكم  ن�سخة  با�ستالم 
منها:  احلكومية  اجلهات  من  بعدٍد  اإلكرونًيا 
احلكومية  الإلــكــرونــيــة  الــتــعــامــالت  بــرنــامــج 
يف  وذلك  والتجارة،  العدل  ووزارتــي  "ي�ّسر" 
اإطار عمٍل تكاملي خلدمة امل�ستفيدين من اأعمال 

التقا�سي والرافع اأمام حماكم ديوان املظامل.
وت�سجيل من�سة "معني" الإلكرونية كعالمة 
الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة  لدى  م�سجلة 
ديوان  ي�سعى  التي  العمل  منهجيات  اإحــدى  هو 
اأف�سل  تطبيق  خــالل  مــن  حتقيقها  اإىل  املــظــامل 
امللكية  جمال  يف  العاملية  واملمار�سات  املعايري 
الفكرية، عماًل مبا تقرر يف خطته الإ�سراتيجية 
ديــوان  رئي�س  مــن  ومتابعة  بــاإ�ــســراف   2020
ال�سيخ  الإداري  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  املظامل 

الدكتور خالد بن حممد اليو�سف.

محافظ جدة يطلع على أعمال 
صندوق التنمية الزراعية

جدة - يا�سر بن يو�سف
ا�ستقبل الأمري م�سعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة اأم�س مدير عام 
فرع �سندوق التنمية الزراعية مبنطقة مكة املكرمة املهند�س عامر بن مو�سى 
الزهراين واّطلع على اأبرز اأعمال ال�سندوق واخلطط ال�سراتيجية وبرامج 

دعم امل�ستفيدين التي تهدف ل�ستدامة التنمية الزراعية .
وقّدم املهند�س الزهراين �سكره وتقديره ل�سمو حمافظ جدة والتوجيهات 

احلثيثة لتحقيق اأهداف ال�سندوق باملنطقة.

وزير الخارجية والحجرف يبحثان 
تعزيز العمل الخليجي المشترك

الريا�ض - البالد
وزي��ر  عبدالله  ب��ن  ف��رح��ان  ب��ن  في�صل  الأم���ر  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأم�س )الثنني(، الأمني  بالريا�س  ال��وزارة  اخلارجية، يف مكتبه بديوان 
مبارك  فالح  نايف  الدكتور  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام 
احلجرف. وجرى خالل ال�صتقبال بحث تعزيز م�صرة العمل اخلليجي 
اخلليجي  بال�صاأن  املتعلقة  املو�صوعات  من  عدد  وا�صتعرا�س  امل�صرتك، 

ذات الهتمام امل�صرتك.
ح�صر ال�صتقبال وكيل الوزارة لل�صوؤون الدولية املتعددة عبدالرحمن بن 

اإبراهيم الر�صي.

المملكة: سيادة القانون شرط 
لتحقيق األمن والسلم الدوليين

نيويورك - وا�ض
عّدت اململكة �سيادة القانون على ال�سعيدين الوطني والدويل مرتكزًا 
مهمة  وركيزة  الدوليني،  وال�سلم  الأمن  حتقيق  اأجل  من  اأ�سا�سيًا  و�سرطًا 
تكفل حماية حقوق الإن�سان من اأجل �سيادة القانون والعدالة وامل�ساواة 
امل�ستمرة، وانطالقًا  املتغريات  بالتحديات يف ظل  يف عامل متغري مرف 
من امل�سوؤولية امل�سركة للدول يف مواجهة التحديات الداخلية والدولية.

الدائم  اململكة  لوفد  الأول  ال�سكرتري  األقتها  التي  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
لدى الأمم املتحدة نداء اأبو علي، اأمام اللجنة ال�ساد�سة يف دورة اجلمعية 
الـ75 يف البند )86( اخلا�س ب�سيادة القانون على  العامة لالأمم املتحدة 
تاأ�سي�سها  منذ  انتهجت  اململكة  اإّن  وقالت:  والــدويل.  الوطني  امل�ستوى 
اخلطوات  يف  وال�سفافية  والدبلوما�سية  بالعتدال  املالمح  وا�سح  نهجًا 
ال�سيا�سية، ومرتكزًا على اللتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية والقانون 

الدويل والتفاعل امل�ستمر والبّناء مع املجتمع الدويل.
واأ�سافت: اأّن اململكة ترحب باجلهود املبذولة من قبل الأمم املتحدة، 
التي يعك�سها التقرير املتعلق باأن�سطتها التي تعّزز جمال �سيادة القانون 
من اأجل تعزيز اجلهود املت�سافرة مل�ساعدة الدول الأع�ساء لتعزيز �سيادة 
اإطــار  ذلــك  يف  مبا  للجميع،  الإن�سان  حقوق  احــرام  و�سمان  القانون، 
التدابري املتخذة ملواجهة انت�سار جائحة فريو�س الكوفيد-19، ومعاجلة 
يف  املتحدة  الأمم  بجهود  اململكة  نّوهت  كما  القانون،  �سيادة  على  اأثــره 
�سيادة  تعزيز  يف  الإقليمية  واملنظمات  الأعــ�ــســاء  لــلــدول  الــدعــم  تقدمي 
القانون وحقوق الإن�سان ويف جمال درء الإرهاب ومكافحته مبا يتوافق 
ذلك  وي�سمل  الإرهـــاب،  ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  اإ�سراتيجية  مع 

تعزيز اإنفاذ القانون وتدابري اأمن احلدود.
واأكدت حر�س اململكة على اإر�ساء قواعد قانون را�سخة تنبثق منه تدابري 
جميع  على  املطبقة  وامل�ساءلة  الف�ساد  ومكافحة  احلوكمة  على  قائمة  قوية 
ز من  الأ�سخا�س والكيانات، معربًة عن دعم اململكة �سيادة القانون الذي ُيعزِّ

احرام القانون الدويل الإن�ساين من اأجل حتقيق الأف�سل لالإن�سانية.

شؤون المسجد النبوي تنفذ حملة خدمة الزائرين
املدينة املنورة- البالد

وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  افتتح 
ال�سدي�س  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ  النبوي 
وكالة  تنّفذها  التي  ملن�سوبينا"  �سرف  زائرينا  "خدمة  حملة 

الرئا�سة ل�سوؤون امل�سجد النبوي للعام اخلام�س على التوايل.
امل�سجد  خلــدمــة  اجلــهــود  موا�سلة  على  العاملني  وحــث 
النبوي وقا�سديه، ومتكني الزائرين الكرام من تاأدية عبادتهم 
الوقائية  بالتدابري  اللتزام  من  والتاأكد  وطماأنينة،  ي�سر  بكل 
وجوب  على  موؤكدًا  �سالمتهم،  وتوفيقه  الله  بعد  ت�سمن  التي 
واملبادرات  الأهــداف  يف  الراهنة  الظروف  تتطلبه  ما  مراعاة 
خدمات  منظومة  يف  وتطوير  باحلملة،  اخلا�سة  والــرامــج 
احلملة  خمرجات  يف  املرجو  التميز  لتحقيق  النبوي  امل�سجد 

وحتقيقها ملا يتطلع اإليه الزائرون خالل تاأدية عباداتهم.
و�سارك ال�سيخ ال�سدي�س اأم�س الأول يف توزيع الهدايا على 

زائري امل�سجد النبوي �سمن احلملة.

المصلون والمعتمرون يواصلون توافدهم للمسجد الحرام 
مكة املكرمة- وا�ض

وا�ــســل املــ�ــســلــون واملــعــتــمــرون تــوافــدهــم 
ح�سور  تعليق  فــرة  بعد  احلــرام  امل�سجد  اإىل 
الإجــــراءات  اتــخــاذ  مــع  يــومــًا؛   213 ا�ستمرت 
ــلــوقــايــة مـــن جــائــحــة كــورونــا  الحــــرازيــــة ل
)COVID 19( التي اأقرتها القيادة الر�سيدة 

؛ حفاظًا على �سالمة قا�سديه.
ويـــــوؤدي جــمــوع املــ�ــســلــني الــ�ــســلــوات يف 
و�سط  والأمــان،  بالأمن  مفعمة  اإميانية  اأجــواٍء 
�سهلت  كما  الوقائية،  بــالإجــراءات  تــام  الــتــزام 
الدخول  عملية  للم�سلني  املخ�س�سة  امل�سارات 
املخ�س�س  النطاق  �سمن  احلــرام  امل�سجد  اإىل 

لأداء ال�سلوات.
ت�ساريح  مــن  التحقق  اإجــــراءات  و�ــســارت 
زمنية  فرة  خالل  وي�سر  �سهولة  بكل  الدخول 
ـــــواب املــ�ــســجــد احلـــرام  ــهــدت اأب وجـــيـــزة، و�ــس
للم�سلني  احلـــراري  الك�سف  كــامــريات  وجــود 
ــيــات  واملــعــتــمــريــن والــعــامــلــني، كــمــا تــقــوم الآل
داخل  بالتجول  للتعقيم  املخ�س�سة  واملــعــدات 
ا�ستنفار جلميع  اأرجاء امل�سجد احلرام يرافقها 

العاملني قبيل اأداء امل�سلني ال�سالة.
امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وعــززت 
احلرام وامل�سجد النبوي من وجود من�سوبيها 
ــيــوؤدوا  ل ؛  احلــــرام  بامل�سجد  مــواقــع  عـــدة  يف 

رئا�سة  قامت  كما  اخت�سا�سهم،  ح�سب  دورهــم 
التعقيم  دورات  مب�ساعفة  احلــرمــني  �ــســوؤون 
على  وال�سجاد  والأر�ــســيــات  الأ�سطح  جلميع 
لر   )2500( قرابة  م�ستخدمًة  ال�ساعة،  مــدار 
خمتاره  يوميًا،  للبيئة  ال�سديقة  املعقمات  من 

بعناية حر�سًا على �سالمة القا�سدين.
وعــقــب انــتــهــاء الــ�ــســلــوات تــتــم اإجــــراءات 

مغادرة امل�سلني بكل �سال�سة اإىل خارج امل�سجد 
عمل  وفــريــق  م�ستمر  تن�سيق  و�سط  احلـــرام، 
موحد ت�سارك فيه الرئا�سة العامة رفقة اجلهات 
بامل�سجد  العاملة  والأمــنــيــة  ال�سحية  املعنية 

احلرام.
لـــوزارة  التابعة  ال�سحية  الــفــرق  وكثفت 
ال�سحة وجودها يف مواقع متعددة من امل�سجد 

ال�سعودي؛  الأحمر  الهالل  هيئة  وفرق  احلرام 
للتعامل مع احلالت الطارئة.

ا�ستقبال  يف  اأم�س  بــداأت  الرئا�سة  اأن  يذكر 
الزائرين للمرافق التابعة لها وهي: جممع امللك 
ومعر�س  امل�سرفة،  الكعبة  لك�سوة  عبدالعزيز 
عمارة احلرمني ال�سريفني، ومكتبة احلرم املكي 

ال�سريف بحي بطحاء قري�س.

في ختام منتدى مسك العالمي لتحفيز الشباب 
مشاريع تتأهل لنهائي كأس العالم لريادة األعمال

الريا�ض- البالد
م�ساريع   10 تاأهل  عن  اأعماله  ختام  يف  العاملي  م�سك  منتدى  اأعلن 
مت  نا�سئ،  م�سروع   100 اأ�سل  من  الأعمال،  لريادة  العامل  كاأ�س  لنهائي 

اختيارها من 175،000 م�سارك، من 200 دولة حول العامل.
وعر الرئي�س التنفيذي ل�سركة واأن فايل وال�سريك يف م�سابقة كاأ�س 
العدد  هذا  يحظى  بــاأن  �سعادته  عن  �سينه،  نكيل  الأعمال  لريادة  العامل 
الدويل، وخو�س جتربة  للمجتمع  الظهور  امل�ساريع بفر�سة  الكبري من 
حمفزة  بيئة  يف  والتوا�سل  بامل�ساركني  واللتقاء  والتح�سني،  التطوير 

لالأفكار والإبداع.
من  الأول  اأمــ�ــس  انطلق  قــد  اخلام�سة  ن�سخته  يف  املنتدى  وكـــان 
ح�سور  و�سط  امل�ساعف"،  التاأثري   " عنوان  حتت  افرا�سيًا،  الريا�س 
املوؤ�س�سات  وممثلي  املتحدثني،  من  وا�سع  عــدد  مب�ساركة  كبري  عاملي 
وم�سوؤويل  الأعــمــال،  ورواد  ال�سابة  والــقــيــادات  الــدولــيــة،  ال�سبابية 
القطاعني احلكومي واخلا�س حول العامل، والذي تنظمه موؤ�س�سة الأمري 
ملناق�سة  املبادرات؛  "م�سك اخلريية"، ممثلة يف مركز  �سلمان  بن  حممد 
التغيري واأهمية الأعمال والأفعال الفردية يف اإحداث تاأثري عاملي يحفز 
اأكرث من  ال�سباب ويلهمهم، وذلك مب�ساركة ما يزيد عن 70 متحدث يف 

12 جل�سة حوارية.
املنتدى  الدين،  حميد  �سيماء  للمنتدى  التنفيذي  الرئي�س  وافتتحت 
بكلمة حتدثت فيها عن التحديات التي يواجهها جيل ال�ساب مع جائحة 
الدرا�سي وم�ستقبل الوظائف وال�سحة  كورونا؛ فيما يتعلق بامل�ستقبل 

يعـد  العام  هــذا  احلالية  ن�سخته  يف  املنتدى  اأن  اإىل  م�سرية  العقلية، 
املطلوبة  واخلــرات  املهارات  يناق�س  حيث  كورونا،  جلائحة  ا�ستجابة 
لتحقيق  احلالية؛  العقبات  جتــاوز  على  ال�سباب  �ستعني  التي  للتغيري، 

النجاح املاأمول وبناء م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.
على  تركز  للمنتدى  اخلام�سة  الن�سخة  اأن  اإىل  الدين  حميد  ولفتت 
اإىل  جمتمع  من  الأثــر  ين�سر  الــذي  الفردية،  لالأعمال  امل�ساعف  التاأثري 
من  اأخـــرى، خللق موجات  اإىل  قــارة  ومــن  اآخــر  اإىل  بلد  ومــن  جمتمع، 

التغيري ال�سخم على م�ستوى العامل.
الأمل  "موجة  بعنوان  افتتاحية  بجل�سة  املنتدى  اأعمال  وانطلقت 
جو  الأملانية  �سيمن�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مب�ساركة  والتغيري" 
اأنف�سهم،  لكت�ساف  لتحفيزهم  ال�سباب  جليل  حديثه  وجه  الذي  كاي�سر، 
على  ال�سابة  القيادات  م�سجعًا  العامل،  على  تاأثري  اإحــداث  على  والعمل 

الأخذ بزمام الأمور وقيادة هذا التغيري.
تطوير  �سرورة  اأجمع  للعامل  اأكــدت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  ولفت 
واقتنا�س  ال�سعوبات  على  التغلب  خــالل  مــن  وجمتمعاتنا؛  اأعمالنا 

واإ�ــســراك  ال�ــســتــمــراريــة  ل�سمان  الــرقــمــي  بالتحول  والــدفــع  الــفــر�ــس، 
املجتمعات.

الكعبي  نورة  الإمارات  بدولة  ال�سباب والثقافة  �ساركت وزيرة  كما 
يناق�س  الــذي  املنتدى،  يف  بامل�ساركة  �سعادتها  عن  فيها  عــرت  بكلمة 
واحد من اأهم املو�سوعات املتداولة يف الوقت احلايل، وهو "املواطنة 
جائحة  خــالل  الــدول  به  مــرت  ما  بعد  اأهميتها  تــاأكــدت  التي  العاملية"، 
انت�سار فريو�س كوفيد 19، حيث ل ميكن لأي دولة اأن تنجح يف مواجهة 

اجلائحة بدون تعاون وم�ساركة املجتمع الدويل.
والذي  الــدويل  للتعاون  الدائمة  احلاجة  يوؤكد  ذلك  اأن  واأو�سحت 
اململكة  به  قامت  ما  هــذا  اأن  اإىل  م�سرية  ثقايف،  تعاون  بــدوره  يوجد 
الدائم يف بناء عالقة  الإمــارات يف تعاونهما  ال�سعودية ودولة  العربية 

قائمة على الثقة لأجل م�سالح ال�سعبني.
يذكر اأن املنتدى ا�ست�ساف يف يومه الأول عدًدا وا�سًعا من املتحدثني 
الدوليني، الذين نقلوا جتاربهم وخراتهم لل�سباب لتحفيزهم واإلهامهم 
"�سي�سك  منهم:  وكـــان  املبتكرة،  احلــلــول  واإيــجــاد  التغيري  اإدارة  يف 
و"نغوزي  الفرن�سي،  موناكو  نــادي  يف  القدم  كرة  لعب  فابريجا�س" 
اأوكوجنو" وزيرة مالية نيجرييا ال�سابقة ورئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة 
روزنرغ" الرئي�س  و"ديفيد   ،Gavi the Vaccine Alliance
ت�سي"  و"يوجن�سو   ،Aero ل�سركة  املوؤ�س�س  وال�سريك  التنفيذي 
و"جاري  هيونداي،  جمموعة  يف  لالبتكار  التنفيذي  واملدير  الرئي�س 

.VaynerMedia فاينريت�سوك" الرئي�س التنفيذي ل�سركة

جدة- البالد
اعتمدت �سركة اأم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفذ وجهة "م�سار" 
مبكة املكرمة، اأحدث املعاجلات العلمية والتقنية للمحافظة على تركيبة 

وان�سيابية املياه اجلوفية وا�ستدامتها.
يف  البدء  قبل  كبريًا  اهتمامًا  اجلوفية  املياه  قطاع  ال�سركة  واأولــت 
"م�سار" التي ت�ستمل على م�سارات  التحتية لوجهة  البنية  اأعمال  تنفيذ 
متعددة، راعت خاللها جميع اجلوانب اجليولوجية بالتن�سيق مع هيئة 

امل�ساحة اجليولوجية.
واأبــــدت الــ�ــســركــة حــر�ــســًا كــبــريًا للحفاظ عــلــى �ــســالمــة وا�ــســتــدامــة 
املتمثلة  املياه  اأودية  اإعاقة م�سارات  املياه اجلوفية، وعدم  وخ�سو�سية 
اأعمال  نطاق  �سمن  الع�سر  ووادي  العتيبية  ووادي  اإبراهيم  وادي  يف 
ل�سمان  والتقنية  العلمية  املعاجلات  اأحــدث  م�ستخدمة  التحتية،  البنية 
ا�ستدامة كمية املياه اجلوفية دون اإعاقة م�سارها خالل اأ�سا�سات املباين، 
وعدم التاأثري على الركيب الكيميائي واحليوي واخلوا�س الفيزيائية 

للمياه اجلوفية.
علي  وليد  املهند�س  بال�سركة  والتطوير  الدرا�سات  رئي�س  واأو�سح 
باغامن اأن ال�سركة قامت بت�سميم منظومة نقل املياه اجلوفية خالل كل 

من وادي ع�سر ووادي عتيبية.
وكانت �سركة اأم القرى للتنمية والإعمار قد ا�ستندت يف و�سع هذه 
املنظومة على درا�سة اأُْجِريت ملائة عام تقريبًا تو�سح كيفية حترك املياه 

حتت الأر�س يف مكة املكرمة ويف اأق�سى الرتفاعات.
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الريا�ض - عبد املنعم عبد اهلل
املتعلقة  اخلدمات  جميع  لتقدمي   ال�شامل  �شكني  مركز  ي�شعى  
بامل�شكن ب�شكل تكاملي مع جميع اجلهات ذات العالقة، ف�شال عن  
ود�ّشن   امل�شتدام،  والبناء  الوحدات،  وف��رز  البناء،  تقنية  حتفيز 
املكّلف  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزي��ر  الإ�شكان  وزي��ر  اأم�س  
ماجد بن عبدالله احلقيل، مركز "�شكني" ال�شامل يف كل من جدة 
نائب وزير  اأقيم  بح�شور   افرتا�شي  واخل��ر، وذلك خالل حفل 
لل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  البدير،  حممد  بن  عبدالله  الإ�شكان 

الوطنية لالإ�شكان حممد بن �شالح البطي.
اإىل  يهدف  ال�شامل  "�شكني"  مركز  اأن  الإ�شكان  وزي��ر  واأك���د    
مي�ّشرة  اإج���راءات  عر  ال�شعودية  الأ�شر  متّلك  وت�شريع  ت�شهيل 
خمتلف  واح��د  �شقف  حتت  توّفر  واح��دة  توّقف  نقطة  خ��الل  من 
اخلدمات واحللول واخليارات ال�شكنية، اإ�شافة اإىل اجلهات ذات 

العالقة من مطّورين وممولني وغريهم.
اإىل  ُي�شاف  جديدًا  اإجن���ازًا  يعّد  املركز  اأن  اإىل  احلقيل  ون��ّوه   
–اأحد  الإ�شكان  برنامج  مظلة  حتت  الإ�شكان  منظومة  اإجن��ازات 
خدمة  يف  ت�شّب  اإ�شافية  وخطوة   ،-2030 اململكة  روؤي��ة  برامج 
م�شتهدفات  لتحقيق  "�شكني"  برنامج  �شمن  امل�شتفيدة  الأ���ش��ر 
ال�شعودية  الأ�شر  لتمكني  بتطوير اخلدمات  يتعلق  فيما  الرنامج 

تالئم  متنوعة  ح��ل��ول  م��ن  بال�شتفادة  الأول  امل�شكن  مت��ّل��ك  م��ن 
خالل  متّكنت  الإ�شكان  منظومة  اأن  مبّينًا  وق��درات��ه��م،  رغباتهم 
العديد من النجاحات وفق �شيا�شات  الأعوام املا�شية من حتقيق 
ودعم  ال�شكني،  والدعم  التمويل  وت�شمل  الإ�شكان"  "برنامج 
م�شريًا  اخلدمات،  وتطوير  والت�شريعات،  والتنظيمات  العر�س، 
العام 2018 حتى نهاية �شبتمر  امل�شتفيدين منذ  اإجمايل  اأن  اإىل 
املا�شي اأكرث من 742 األف اأ�شرة بينها نحو 264 األف اأ�شرة �شكنت 

مع  بال�شراكة  الإن�شاء  حتت  م�شروعًا   85 طرح  مت  كما  منازلها، 
 205 واأي�شًا  �شكنية،  وحدة  األف   134 توّفر  العقاريني  املطّورين 

اآلف خمطط توّفر 175 األف اأر�س �شكنية.
  يذكر اأنه مت اإطالق مركز "�شكني" ال�شامل منت�شف العام 2019 
واحد  موقع  يف  الإ�شكان  خدمات  كافة  تقدمي  بهدف  بالريا�س، 
الإج��راءات  كافة  ا�شتكمال  "�شكني" من  برنامج  م�شتفيدي  ميّكن 

املتعلقة بحجز امل�شاريع وتوقيع العقود النهائية يف مقر املركز.

الريا�ض- البالد
الأبحاث يف عدد  اأن  الربيعة  الدكتور توفيق بن فوزان  ال�شحة  اأو�شح وزير 
كورونا  لفريو�س  لقاح  اإىل  للو�شول  و�شاق  ق��دم  على  جت��رى  العامل  دول  من 
وماأمونيتها  وجودتها  اللقاحات  هذه  باهتمام  نتابع  اململكة  يف  ونحن  اجلديد 
ونحن حري�شون جدًا على تاأمني اللقاح فور التاأكد التام من ماأمونيته وفعاليته، 

ف�شالمتكم اأولوية لنا دائما ".
واأ�شاف :" نحن يف اململكة ولله احلمد جنني حاليًا ثمار التزامنا خالل الفرتة 
ال�شابقة بالحرتازات ال�شحية، حيث ن�شهد انخفا�شا ملمو�شا يف عدد احلالت 
ب�شكل عام واحلالت يف العناية املركزة ب�شكل خا�س، وهذا حتقق بف�شل الله ثم 
بدعم متوا�شل وبذل �شخي من قيادة حكيمة � وفقها الله � جعلت �شحة املواطن 
ال�شحيني  املمار�شني  زمالئي  اأ�شكر  اأي�شا  وهنا  اأولوياتها،  راأ�س  على  و�شالمته 

على جهودهم الرائعة خالل الفرتة املا�شية ".
ثانية  م��وج��ة  ت�شهد  ال��ع��امل  دول  م��ن  ع���ددًا  اأن  اجلميع  ي��الح��ظ  كما  وتابع:" 
بالتباعد  اللتزام  عدم  الرئي�شية هو  ذلك  اأ�شباب  واأحد  كورونا  لفريو�س  وقوية 
الجتماعي اأو التهاون بلب�س الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم اللتزام بتقليل 

الدول ونحن جزء من  نراه يف هذه  ما  امل�شافحة، وبناء على  التجمعات ومنع 
هذا العامل والت�شاهل لدينا يف تطبيق الإحرتازات فاإننا نتوقع ل قدر الله عودة 
يلتزم  م��امل  القادمة  الأ�شابيع  خ��الل  اململكة  يف  جديد  من  لالرتفاع  الإ�شابات 
ويحر�س اجلميع على تطبيق الإجراءات الحرتازية وامل�شاهمة يف ن�شر ثقافة 

اللتزام والتي ت�شاهم ب�شكل كبري يف الوقاية من فريو�س كورونا واحلد من 
اإنت�شاره حفاظًا على �شحة و�شالمة كافة اأفراد املجتمع، فنحن يف مركب 

واحد والتق�شري من البع�س يوؤثر على اجلميع لذا يجب اأن نعمل على 
حث اجلميع باللتزام ".

اأعرا�س  لديه  َم��ْن  لكل  الن�شيحة  اأوج��ه  الربيعة"  واختتم 
بالتوجه اإىل عيادات تطمن وعددها اأكرث من 230 عيادة 

حمطة   20 من  اأكرث  يتوفر  كما  اململكة،  مناطق  بجميع 
ا،  اأعرا�شً ي�شكون  ل  الذين  خلدمة  بال�شيارات  فح�س 
لهم  حدثت  اأن��ه  ويظنون  خفيفة،  اأع��را���س  لديهم  اأو 
خمالطة ل�شخ�س م�شاب وذلك بحجز موعد من خالل 
اأو يرغب  ا�شتف�شار  اأي  لديه  تطبيق )�شحتي(، ومن 

با�شت�شارة الطبية الت�شال على الرقم )937( على مدار ال�شاعة ".

381 إصابة جديدة بكورونا 
اإ�شابة  حالة   )381( ت�شجيل  عن  اأم�س  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اخرى  جهة  من 
موؤكدة جديدة بفريو�س كورونا اجلديد )كوفيد-19( لي�شبح عدد احلالت 
ن�شطة  حالة   )8487( بينها  من  حالة،   )342583( اململكة  يف  املوؤكدة 
مطمئنة،  ال�شحية  حالتهم  ومعظمهم  الطبية،  الرعاية  تتلقى  لتزال 
منها )844( حالة حرجة، كما مت ت�شجيل )357( حالة تعايف جديدة، 

لي�شل عدد املتعافني ولله احلمد اإىل )328895( حالة.
واأو�شحت ال�شحة اأن احلالت امل�شجلة وعددها )381(حالة 
منها 41 ٪ اإناث، 59 ٪ ذكور، كما بلغت ن�شبة الأطفال 10 ٪، 

والبالغني 86 ٪، وكبار ال�شن 4 ٪.
 )16( باإ�شافة  حالة    )5201( الوفيات  عدد  بلغ  فيما 
فح�شا   )48884( اإج���راء  مت  كما  ج��دي��دة  وف��اة  حالة 

خمريا جديد.ا

محليات
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ي��ع��د جم��ل�����س ال�����ش��ورى اأح����د ���ش��ل��ط��ات ال��دول��ة 
على  ويقوم  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  حددها  التي 
الت�شريع  مب�شادر  واللتزام  الله  بحبل  العت�شام 
ال�شيا�شات  يف  ال��راأي  باإبداء  وي�شطلع  الإ�شالمي، 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وال���ت���ي حت����ال اإل���ي���ه م���ن رئ��ي�����س 
مناق�شة  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى  ال���وزراء  جمل�س 
والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  العامة  اخلطة 
واللوائح  الأنظمة  ودرا�شة  نحوها  ال��راأي  واإب��داء 
وامل��ع��اه��دات والت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة والم��ت��ي��ازات 
واقرتاح ما يراه ب�شاأنها وتف�شري الأنظمة ومناق�شة 
التقارير ال�شنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة 

احلكومية الأخرى. 
جديد  نظام  م�شروع  اق���رتاح  للمجل�س  ويحق 
يحر�س  كما  بدار�شته  نافذ  نظام  تعديل  اقرتاح  اأو 
اأع�شاء املجل�س على خدمة ال�شالح العام، واحلفاظ 
على وحدة اجلماعة، وكيان الدولة، وم�شالح الأمة.   
وياأتي الأمر امللكي الكرمي باإعادة تكوين املجل�س 
الذي  الكبري  الدعم  من  انطالقًا  الثامنة  دورت��ه  يف 
ب�شم  مل�شريته  وتعزيزا  له  احلكيمة  القيادة  توليه 
مزيد من الكفاءات وتطوير اآليات عمله ورفع كفاءته 
وتطلعات  اململكة  روؤية  واأه��داف  برامج  يحقق  مبا 

القيادة احلكيمة خلدمة الوطن ورفاهية املواطن. 
املجل�س  اأع�شاء  عاتق  على  امللقاة  الأم��ان��ة  اإن 
اإىل  اململكة  فيه  تتطلع  وق��ت  يف  ومتعاظمة  كبرية 
من  الكثري  يتطلب  مم��ا  ع��دة  جم���الت  يف  ال��ري��ادة 
اجلهد للتفاعل مع التطورات والأحداث وكل ما يرد 
خالل  من  ال��راأي  لإب��داء  املجل�س  اخت�شا�س  �شمن 
املرجوة  النتائج  اإىل  و�شوًل  امل�شتفي�س  النقا�س 
اأرحب  اآف��اق  اإىل  واملتوازنة  ال�شاملة  التنمية  لدفع 
وتطوير  والتحديث  الإ���ش��الح  عمليات  ومواكبة 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال����دول  م��ع  اململكة  ع��الق��ات 

ومتثيلها مبا يليق مبكانتها وثقلها الدوليني. 

تعزيز مسيرة الشورى
كلمة

مركز الملك سلمان يواصل مساعدة المحتاجين ومتضرري الجائحة
اخلوخة -الريا�ض- وا�ض

وتقدمي  البيئي  والإ�شحاح  املياه  م�شروع  تنفيذ  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  يوا�شل 
لت�شليم  الدولية،  الطبية  الهيئة  تعاون مع  كما وقع مذكرة  اليمن  العالجية يف  خدماته 
يف  ُت�شرف  اأن  على  حدود(  بال  )لعبون  م�شابقة  يف  بجوائزهم  الفائزين  بع�س  ترع 
م�شروع  تنفيذ  املركز  وا�شل  اليمن  ففي   ، العامل  اأنحاء  يف  كورونا  جائحة  مواجهة 
مبحافظة  اخلوخة  مديرية  يف  الأ�شر  حياة  على  للمحافظة  البيئي  والإ�شحاح  املياه 

�شخ  2020م،  اأكتوبر   14 حتى   8 من  الفرتة  خالل  وجرى  احلديدة، 
لرت   413،000 و�شخ  للخزانات،  �شحية  مياه  لرت   363،000

مياه ال�شتخدام للخزانات، اإ�شافة اإىل نقل املخلفات من 
خميمات النازحني اإىل اأماكن التخل�س منها واإجراء 

حمالت النظافة.
ووا�شلت العيادات الطبية املتنقلة التابعة 

للمركز تقدمي خدماتها العالجية يف خميم 
وعالن للنازحني مبديرية حر�س التابعة 
ملحافظة حجة ، وراجع العيادات خالل 
الفرتة من 8 حتى 14 اأكتوبر 2020م 
م�شتفيدين،   5 ال���ط���وارئ  ق�����ش��م  يف 
وق�شم  �شخ�شا،   86 الباطنية  وعيادة 

�شرفت  كما  مر�شى   6 الإجنابية  ال�شحة  وعيادة  �شخ�س،   100 والتثقيف  التوعية 
 5 نفذت  فيما  مري�شا،   80 التمري�شية  اخلدمات  ق�شم  وراج��ع  ف��ردا،   288 ل�  الأدوي��ة 

اأن�شطة للتخل�س من النفايات.
اأم�س مذكرة تعاون مع الهيئة الطبية الدولية، ومبوجب  ويف الريا�س وّقع املركز 
هذا التوقيع �ُشّلم ترع بع�س الفائزين بجوائزهم البالغة 1.719.500 دولر اأمريكي 
يف م�شابقة )لعبون بال حدود( التي نظمها الحتاد ال�شعودي للريا�شات الإلكرتونية 
اأنحاء  ُت�شرف يف مواجهة جائحة كورونا يف  اأن  والذهنية، على 
من  للمت�شررين  �شحية  ب��رام��ج  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل 

اجلائحة.
املركز  على  ال��ع��ام  امل�شرف  م�شاعد  امل��ذك��رة  وّق��ع 
للعمليات والرامج املهند�س اأحمد بن علي البيز 
عن  وّق��ع��ه��ا  فيما  ب��ال��ري��ا���س،  امل��رك��ز  مقر  يف 
الطرف الآخر ممثلة الهيئة الطبية الدولية 
يف امل��رك��ز ال�����ش��ي��دة ح��ن��ني ال�����ش��واحل��ه. 
واأو�شحت ممثلة الهيئة الطبية الدولية 
يف ت�شريح �شحفي اأن التفاقية �شوف 
جلائحة  الت�شدي  يف  الهيئة  ت�شاعد 

كورونا يف دول العامل املوبوءة.

القيادة تهنئ رئيسة وزراء نيوزيلندا 
بفوز حزبها في االنتخابات

نيوم- وا�ض
ال�شيدة  لدولة  تهنئة  برقية  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 

النتخابات. واأعرب  الوزراء يف نيوزيلندا، مبنا�شبة فوز حزبها يف  اأردرن رئي�شة  جا�شيندا 
من  واملزيد  لدولتها،  والنجاح  بالتوفيق  التمنيات  واأطيب  التهاين،  اأجمل  عن  املفدى  امللك 

التقدم والزدهار ل�شعب نيوزيلندا ال�شديق.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة ال�شيدة جا�شيندا 
اأردرن رئي�شة الوزراء يف نيوزيلندا، مبنا�شبة فوز حزبها يف النتخابات.وعر �شمو 
ويل العهد عن اأجمل التهاين، واأطيب التمنيات بالتوفيق وال�شحة لدولتها، واملزيد من 

التقدم والزدهار ل�شعب نيوزيلندا ال�شديق.

وزير الصحة مؤكدًا أهمية اإللتزام 

نعمل إليجاد لقاح فعال ونتوقع ارتفاع اإلصابات

تحفيز التنمية في مدينة الملك 
عبداهلل االقتصادية

جدة- البالد
اأكد الرئي�س التنفيذي ملدينة امللك عبدالله القت�شادية 
التي وقعت  التفاهم  اأن مذكرة  اإبراهيم لنجاوي،  اأحمد 
موؤخرًا بني مبادرة �شندوق دعم امل�شاريع التابع لوزارة 
املدن  وهيئة  القت�شادية،  عبدالله  امللك  ومدينة  املالية 
حتفيز  يف  �شت�شهم  اخل��ا���ش��ة،  القت�شادية  وامل��ن��اط��ق 
امللك  م��دي��ن��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ج��اذب��ي��ة  ورف���ع  التنمية 
امل�شاريع  اأه��م  اإح��دى  باعتبارها  القت�شادية  عبدالله 
البحر  على  الرائدة  ال�شتثمارية  والوجهات  التنموية، 
 ،- الله  اأيدها   - اململكة  حكومة  اأطلقتها  التي  الأحمر 
اإمكانيات  من  متتلكه  ما  ظل  يف  اليوم  اأ�شبحت  والتي 
اأحد  ا�شتثمارية واعدة،  وبنية حتتية متطورة وفر�س 
روؤية  لتطلعات  املواكبة  القت�شادية  التنمية  مقومات 

2030 الطموحة.
�شيعملون  الثالثة  الأط��راف  اأن  اإىل  لنجاوي  واأ�شار 
م�شاريع  يف  لال�شتثمار  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  على 
التعليم  قطاع  متثل  رئي�شية  قطاعاٍت  ثالثة  يف  تنموية 
امل��دار���س واملجمعات  وال��ك��ل��ي��ات،  وي�����ش��م: اجل��ام��ع��ات 
ي�شم:  ال���ذي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وق��ط��اع  التعليمية، 
التطوير  جانب  اإىل  املتخ�ش�شة،  واملراكز  امل�شت�شفيات 

العقاري للم�شاريع الكرى.
مبوجب  للمدينة:"اإنه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 

امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  على  املدينة  �شتعمل  التفاقية 
القطاعات  النوعية يف  امل�شاريع  للم�شاركة يف  املوؤهلني 
التنموية واملندرجة حتت القطاعات الرئي�شية والفرعية 
اخلا�شة  ل�شيا�شاته  وف��ق��ًا  ال�����ش��ن��دوق  يدعمها  ال��ت��ي 
بالتمويل، ف�شاًل عن توفري البيئة ال�شتثمارية اجلاذبة 

ل�شتقطاب خمتلف ال�شتثمارات الراأ�شمالية".
واملناطق  امل��دن  لهيئة  العام  الأم��ني  اأ���ش��ار  جانبه  من 
اإىل  ه��الل،  عبداملح�شن  بن  مهند  اخلا�شة  القت�شادية 
برنامج  ا�شرتاتيجية  م��ع  ت��ت��واءم  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اأن 
التحول الوطني يف تعزيز جذب ال�شتثمارات النوعية 
دعم  جانب  اإىل  امل�شاريع،  دع��م  �شندوق  مع  بالتعاون 
يف  امل�شافة  القيمة  ذات  النوعية  ال�شتثمارات  ج��ذب 
على  ال�شرتاتيجية  باأهميتها  تتميز  التي  القطاعات 

امل�شتوى الوطني.
وب����ني اأن ال��ه��ي��ئ��ة حت��ر���س ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ات 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة، 
خمتلف  يف  للم�شتثمرين  الرتاخي�س  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن 
الأن�شطة عر مركز اخلدمات احلكومية املتكاملة )°360( 
و�شتكون  الأعمال،  ممار�شة  �شهولة  لتعزيز  عالية  بكفاءة 
حتقيق  اأجل  من  وال�شندوق  امل�شتثمر  بني  الو�شل  حلقة 
الأهداف التي تن�س عليها هذه التفاقية، وال�شهام ب�شكل 

فعلي يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030.

 تدشين  مركز سكني الشامل بجدة والخبر  

 180 شابا وفتاة  يعززون الصورة الحضارية للمملكة 
 الريا�ض ـ البالد 

اأنها  اإىل اململكة العربية ال�شعودية، على  ينظر العامل باأكمله 
ل  التي  مبادئها  خالل  من  املنطقة،  يف  وال�شالم  الت�شامح  بلد 
للعامل  قيادتها  عن  ف�شاًل  تتغري،  ل  التي  وثوابتها  عنها،  حتيد 
من  اأوتيت  ما  بكل  الإ�شالم  عن  والدفاع  والإ�شالمي،  العربي 
قوة واإمكانات ، وموؤخرا  �شارك 180 �شاًبا وفتاة من خريجي 
يقوم  الذي  العاملي،  للتوا�شل  ال�شابة  القيادات  تاأهيل  برنامج 
منتدى  فعاليات  يف  احل�شاري،  للتوا�شل  �شالم  م�شروع  عليه 
مركز  اأقامه  ال��ذي  الع�شرين،  ملجموعة  ال�شابع  الدينية  القيم 
الأدي��ان والثقافات وجمموعة  اأتباع  للحوار بني  الله  امللك عبد 

ال�شركاء.
مدينة  من  فعالياته  ال�شابع  الدينية  القيم  منتدى  وانطلق 
ا�شتمر  حيث  الإلكرتونية.   املن�شات  عر  ا،  افرتا�شيًّ الريا�س 

 5 مدار  على  )تعاي�س و�شالم(،  عنوان  اأي��ام، حتت  ملدة خم�شة 
اأيام وجل�شات م�شتمرة و�شلت اإىل 12 جل�شة، واأكرث من 500 
�شاركوا  العامل،  دول  من  وم�شوؤولني  دينية  و�شخ�شية  م�شارك 
يف  وت�شب  الإن�شان  تهم  التي  الق�شايا  لأبرز  احللول  وقدموا 

م�شلحته.
وقد ُنوق�س عدد من املحاور والق�شايا ومن اأبرزها دور الدين 
يف بناء ج�شور ال�شالم ومنع النزاعات، واأزمة فريو�س كورونا 
امل�شت�شعفة،  والفئات  وال�شباب  املراأة  ومتكني   ،"19- "كوفيد 
من  احلد  يف  الدينية  الهيئات  والتزام  املناخ،  تغري  ومواجهة 
اأكرث من 2000 �شخ�س،  خماطر الكوارث، وقد ح�شر املنتدى 

توزعوا على 90 دولة.
وتاأتي هذه امل�شاركة من �شالم يف اإطار ال�شراكة والتعاون ما 
بني مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني اأتباع 

الأديان والثقافات، وم�شروع �شالم للتوا�شل احل�شاري
ويقوم م�شروع �شالم للتوا�شل احل�شاري على برنامج تاأهيل 
القيادات ال�شابة للتوا�شل العاملي الذي يعدُّ يف كل دورة اأكرث 
العاملي،  التوا�شل  مفاهيم  يتدربون على  �شاًبا و�شابة،  من 60 
التعزيز  ج��وان��ب  يف  متخ�ش�شني  عامليني  م��درب��ني  خ��الل  م��ن 
يف  اخلارجية  للم�شاركات  املطلوبة  املهارات  واإك�شاب  والدعم 

املوؤمترات الدولية بفاعلية كبرية.
يهدف  احل�شاري"،  للتوا�شل  "�شالم  م�شروع  اأن  اإىل  ُي�شار 
تن�شره  ما  ويتابع  للمملكة،  الذهنية  ال�شورة  واق��ع  ر�شد  اإىل 
امل�شروع  ميتلك  كما  ال��دول��ي��ة،  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  املنظمات 
اأهم  عن  متكاملة  بيانات  على  يحتوي  ا،  رقميًّ معلوماٍت  مركز 
ال�شخ�شيات ذات التاأثري الدويل، واملنظمات التي تهتم باملنطقة 

ب�شكل عام، واململكة ب�شكل خا�س.

د. الربيعة
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بعد إعادة تشكيل المجلس .. أعضاء الشورى لـ            :

نعمل لترجمة جهود الدولة بما يحقق رفاهية المجتمع

بــهــذه  ــريــح  ــ�ــس ت واأبــــــــان يف 
الأمـــر  �ـــســـدور  اأن  املــنــا�ــســبــة 
جمل�س  تكوين  بــاإعــادة  امللكي 
ـــورى يــــاأتــــي جتــ�ــســيــًدا  ـــس ـــ� ال
لهــــتــــمــــام وحـــــر�ـــــس خـــــادم 
احلرمني ال�سريفني يف اختيار 
الكفاءات  من  املجل�س  اأع�ساء 
اإ�سهامات  لها  التي  الوطنية 
لتوا�سل  يف خمتلف املجالت 
املجل�س  خـــالل  مــن  عــطــاءهــا 
يف خــدمــة الـــديـــن والـــوطـــن، 
ت�ستند  البالد  هــذه  اأن  مــوؤكــدًا 
ـــر وغــنــي من  عــلــى ر�ــســيــد واف
املخل�سة  الوطنية  الــكــفــاءات 
رجاًل ون�ساًء يف بذل املزيد من 
اململكة  رفعة  اأجل  من  اجلهود 
وحتقيق  ال�سعودية  العربية 

تطلعات قيادتها وطموحها.
عدد  اأو�سح  اأخــرى  ناحية  من 
ال�سوري   جمل�س  اع�ساء  مــن 
املجل�س  اأن  حــديــثــا   املعينني 
�سناعة  يف  مهما  �سريكًا  بــات 
ــــــوؤدي  الـــــقـــــرار الـــر�ـــســـيـــد وي
به  تــقــوم  ملـــا  ــًدا  ــان مــ�ــس دوًرا 
احلكومية  والأجــهــزة  الــدولــة 
مــنــجــهــودات يف خــدمــة هــذا 

الوطن.

تنويع االقتصاد 
 ويف هذا ال�سدد اأو�سح  الدكتور حممد عبد الله 
اعيد  والـــذي  القت�ساد  يف  املخت�س  عبا�س  اآل  
انتخابه يف الدورة الثامنة   ا�ساأل الله ان يعينني 
على حتمل امل�سوؤولية والقيام بواجبات العمل يف 

املجل�س على اكمل وجه ، لفتا اإىل اأن اع�ساء 
املجل�س املعاد انتخابهم  �سيوا�سلون ما مت 
طرحه يف الدورة ال�سابقة ونحن ن�سعى مبا 
واأ�ساف  واملواطن،  ووطننا  قيادتنا  يخدم 
اأن  املجل�س ي�سري وفق روؤية اململكة ول�سك 
الدخل  تنويع  ومهام  القت�سادي  النظام  اأن 

من الأوراق املطروحة يف املجل�س.

طموحات الوطن 
�سويل  بن  علي  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من 
امللك  بجامعة  الإعـــالم  ق�سم  رئي�س  القرين 
ورئي�س  اجلامعة  رئي�س  وم�ست�سار  خالد 
ـــذي اخــتــري مــوؤخــرًا  ــال ال الإعــــالم والتــ�ــس
نافعة  ــافــة  ا�ــس ــكــون  ن اأن  نــتــمــنــى  عــ�ــســوا 
الله  نــقــدم وبــحــول  يف املــجــلــ�ــس و�ــســوف 
خربتي  بحكم  الإعــالم  ومنه  الوطن  ماينفع 
�سن�سل  الله  وبحول  والإعالمية  الأكادميية 
طموحات  اإىل  القادمة  ال�سنوات  الأربــع  يف 
حكومتنا الر�سيدة واملجل�س  يزخر بخربات 

كبرية من كافة الأطراف وهم اهل للثقة.

مقترحات مفيدة 
كان  الــذي  طــريان  من�سور  نا�سر  الدكتور 
عميد التطوير الأكادميي واجلودة بجامعة 
امللك خالد قال ن�ساأل الله لنا العون والتوفيق 
نقدم خرباتنا  واأن  الثامنة  الــدورة  يف هذه 
مع الزمالء يف املجل�س واأن نقدم مقرتحات 
والتقنية  التطوير  جمال  يف  وخا�سة  فائدة  ذات 
التى تعتمد عليها حكومتنا الر�سيدة والعامل اجمع 
بدءًا  متكاملة  جمموعة  اع�سائه  بجميع  واملجل�س 
من رئي�س املجل�س وجميع اع�سائه كل منهم يفيد 
الخر من املختارين واملختارات واملجدد لهم وكلنا 

يف خدمة الوطن وقيادته اينما كنا.

تنوع تخصصي 
من جانبه قال ع�سو جمل�س ال�سورى  
البوعينني   �سعد  بــن  ف�سل  الــدكــتــور 
تنوعًا  ي�سم  الــ�ــســورى  جمل�س  اأن 
تخ�س�سيًا داعمًا لأهدافه الت�سريعية، 
من  لديه  مبا  �سي�سهم  فيه  ع�سو  وكل 
واأن  التخ�س�سات،  تلك  يف  معرفة 
تنوع الق�سايا وامللفات التي يتناولها 
التنموية  املــلــفــات  ومــنــهــا  املــجــلــ�ــس 
والقــتــ�ــســاديــة واملــالــيــة والإعــالمــيــة 
ــديــه من  �ــســتــحــفــزه عــلــى تــقــدمي مــا ل
معرفة يف هذا اجلانب وامل�ساركة مع 
زمالئه يف املجل�س مبا يحقق تطلعات 

ولة الأمر وطموح املواطنني.
اأبدًا  يتوقف  مل  املجل�س  اأن  واأو�سح 
للمواطنني  املهمة  الق�سايا  تناول  يف 
والإ�ــســكــان  البطالة  معاجلة  ومنها 
قدم  حيث  املهمة  امللفات  من  وغريها 

ي�سهم  زال  ومــا  اجلانب  هــذا  يف  مهمة  تو�سيات 
ب�سكل مبا�سر يف دعمها.

على  مبا�سر  ب�سكل  تركز  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت   
التنمية القت�سادية وفق روؤية 2030 وهي جتني 
الذي  النقد  �سندوق  وب�سهادة  اليوم  عملها  ثمار 
�سدد على اأهمية وجناعة الإ�سالحات القت�سادية 
ـــن نــتــائــجــهــا قــــدرة احلــكــومــة عــلــى احلـــد من  وم
مهمة  مايل  دعم  حزم  وتقدميها  كورونا  تداعيات 
�ساهمت يف تخفيف الآثار القت�سادية. كما اأكد اأن 
اأكرث ديناميكية واأن تطبيق  العمل احلكومي بات 
مو�سحًا  اجلانب،  هذا  عزز  اللكرتونية  احلكومة 
التقني  التحول  يف  بكفاءة  جنحت  احلكومة  اأن 
الذي بات �ساهدًا على التطور الذي ت�سهده اململكة. 
وعن اآثار جائحة كورونا امل�ستمرة على القت�ساد 

الــقــيــادة  اأن  اأعــتــقــد  البوعينني  قـــال 
بــذكــاء مــع كــورونــا وركــزت  تعاملت 
اأوًل وا�ستثمرت  على �سحة الإن�سان 
ال�سحي،  القطاع  يف  ريال  مليار   47
احلد  يف  الله  بف�سل  �ساهم  ما  وهــذا 
الأويل  الوباء، والإغالق  انت�سار  من 
ــــرورة، وبــعــد  ــــان �ــــس ــاد ك لــالقــتــ�ــس
الن�ساط  اأعيد  الوباء  على  ال�سيطرة 
الكلي  الفتح  و�سي�ستمر  القت�سادي 
هناك  يكون  اأن  اأعتقد  ول  الله،  باإذن 
ـــالحـــرتازات املــ�ــســددة التي  ل عـــودة 
تتطلب الإغالق، غري اأن بروتوكولت 
احلماية يجب اأن ت�ستمر ل�سمان عدم 
عودة الوباء من جديد كما يحدث يف 

الغرب.

تمكين المرأة
كما قالت دكتورة عالية دهلوي ع�سو 
اللجنة  وعــ�ــســو  ــ�ــســورى  ال جمــلــ�ــس 
ال�سحية : نحن كاأع�ساء جمل�س �سورى نفخر بهذا 
القرار ال�سامي  الذي حقق متكني املراأة وو�سعها 
 ،2030 اململكة  روؤية  لتحقيق  العليا  املنا�سب  يف 
وهذا مبثابة اهم حدث يف اإعادة الت�سكيل اجلديد 
عاٍل  من�سب  اىل  املـــراأة  و�سول  وهــو  للمجل�س،  
هذا  يعك�س  كما   ، ال�سورى  جمل�س  يف  ومرموق 
القرار التقدم ال�سريع واملدرو�س يف متكني املراأة 
املوؤهلة وو�سولها للمنا�سب العليا، اأما عن امللفات 
دكتورة  فقالت  ال�سورى  �ستطرح يف جمل�س  التي 
�سواء  ومتكينها  املــراأة  مع  دائما   �سنكون  عالية: 
يف العمل اأو يف حقوقها اخلا�سة  واحل�سول على 
، وان تكون يف  ت�ستحقها  التي  القيادية  املنا�سب 
مكان تت�ساوى فيه الفر�س مع الرجل يف املنا�سب 

املوؤهلة للمراأة املتمكنة.  

 اأبها ـ مرعي ع�سريي ـ جدة ـ رانيا الوجيه ـ البالد - مها العواودة 
رفع  رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ بالغ ال�سكر وعظيم المتنان خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة امللكية الكرمية، وذلك مبنا�سبة 
�سدور الأمر امللكي الكرمي القا�سي باإعادة تكوين جمل�س ال�سورى يف دورته الثامنة. واأعرب عن امتنانه نظري ما يحظى به جمل�س ال�سورى وقراراته من دعم واهتمام كبريين 
من القيادة الر�سيدة الأمر الذي اأ�سهم يف تعزيز اأدواره التنظيمية والرقابية والربملانية، موؤكًدا اأن املجل�س يف دورته الثامنة �سيعمل مبا ي�سمه من كفاءات جديدة على موا�سلة 
م�ساركته يف م�سرية البناء والتنمية والتطوير يف الوطن مواكبة لتطلعات القيادة واآمال املواطنني من خالل تطوير اآليات عمله وزيادة كفاءة اأداء جهاز املجل�س واأع�سائه مبا 

تتطلبه املرحلة وروؤية 2030. كما اأو�سح نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور م�سعل ال�سلمي اأن اأع�ساء جمل�س ال�سورى �سوف يوا�سلون عطائهم يف خدمة الوطن.

مشعل السلمي

محمد آل عباس

علي القرني

ناصر طيران

عالية الدهلوي

�سعودية  امــراأة  اأول  الأحمدي  حنان   الدكتورة  تعد 
وهــي  الــ�ــســورى،  جمل�س  يف  قــيــاديــا  من�سبا  تــنــال 
القت�ساد  جمال  يف  متخ�س�سة  �سعودية  اأكادميية 
الالتي  ال�سيدات  اأوائـــل  ومــن  ال�سحية،  والإدارة 
�سنوات.   7 قبل  ال�سورى  جمل�س  يف  تعيينهن  مت 
وتقرتب من تروؤ�س جل�سات املجل�س ر�سميا اإذ تن�س 
للمجل�س:  الداخلية  الالئحة  مــن  ال�ساد�سة  املـــادة 
املجل�س  جل�سات  رئــا�ــســة  الــرئــيــ�ــس  نــائــب  »يــتــوىل 
الرئي�س، ويف  العامة عند غياب  الهيئة  واجتماعات 
واجتماعات  املجل�س  رئا�سة  يتوىل  غيابهما  حالة 
الهيئة العامة م�ساعد رئي�س املجل�س، وتكون له يف 
لرئي�س  املقررة  الخت�سا�سات  اجلل�سات  هذه  اإدارة 

املجل�س«.
ــتــوىل الـــدكـــتـــورة حــنــان  ــالئــحــة ت وطــبــقــا لــنــ�ــس ال
الرئي�س  غياب  حال  يف  اجلل�سات  رئا�سة  الأحمدي 
متكني  يف  الدولة  لنهج  حقيقي  جت�سيد  يف  ونائبه، 
املراأة من امل�ساركة يف التنمية و�سناعة القرار. 
)الأحد(  اأم�س  ليل  امللكية  الأوامر  وب�سدور 
الن�ساء  ن�سبة  املجل�س متثل  ت�سكيل  باإعادة 

20% بوجود 30 �سيدة يف الع�سوية.
الدكتوراه  على  حا�سلة  الأحمدي  اأن  يذكر 
بت�سربغ  جامعة  مــن  ال�سحية  الإدارة  يف 
ع�سوية  نــالــت  اأن  و�سبق  الأمــريــكــيــة، 
متتاليتني  لــدورتــني  ال�سورى  جمل�س 
منذ عام 1434، و�سغلت �سابقًا من�سب 
من  الإدارة  ملعهد  الن�سائي  الفرع  مدير 

العام 2009 حتى العام 2013.

أول إمرأة بمنصب قيادي بالشورى

لينه المعينا:
خدمة الوطن شرف

حنان األحمدي

اأكـــــدت الـــدكـــتـــورة لــيــنــه بنت 
جمل�س  ع�سو  املعينا  خالد 
اأهمية  على  �سابقا  ال�سورى 
ان  اىل  م�سرية  الــتــجــربــة، 
عظيم  �سرف  الوطن  خدمة 

املـــــجـــــالت،  كــــافــــة  يف 
ان  اىل  ومـــــ�ـــــســـــرية 

املجل�س  يف  جتــربــتــهــا 
بدءًا من عام 2016 تزامنت مع برامج ومبادرات التحول 
 2030 روؤيـــة  لرتجمة  �سعيت  للبالد  وقــالــت  الــوطــنــي. 
املقرتحات  وزمــيــالتــي  زمــالئــي  مــع  وقــدمــت  الطموحة 
عدة  مع  وتوا�سلت   ، الهتمام  لقت  التي  والتو�سيات 
وفود يف اطار مهامي من خالل جلنة ال�سداقة الربملانية 
بها  يليق  متثيل  من  ت�ستحقه  فيما  اململكة  متثيل  بهدف 
كدولة من دول الع�سرين وقلب العامل العربي والإ�سالمي 
بالتوفيق  الله  وادعو  واآ�سيوية،  اأوروبية  دول  عدة  يف 
وفقا  موقعه  من  كل  الطاهرة  بالدنا  يخدم  فيما  للجميع 
مل�سئوليته. واأو�سحت اأن تركيزها ين�سب على امل�ساهمة 
يف حتقيق اأهداف الروؤية ب�سكل عام ويف ريادة الأعمال 
وال�ستثمار الريا�سي والعمل الدبلوما�سي من خالل عدة 
لأع�ساء  متمنيًة  الريا�سية،  الدبلوما�سية  يف  مبادرات 
الثامنة كل التوفيق وال�سداد ويف خدمة الوطن  الدورة 

من اأي منرب ويف كل جمال.
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متابعات

جدة ــ  عبدالهادي املالكي
وت�سليح  ور�ـــســـة  اآلف  خــمــ�ــســة  مـــن  ـــر  اك ت�ستعد 
وذلك  املقبلة،  الأيــام  خالل  قويزة  مبغادرة  وم�ستودع 
اأمالك العني العزيزية،وياأتي ذلك بعد  لوقوعها �سمن 
اأجل  من  ع�سفان  اإىل  الإ�سكان  �سارع  ور�ــش  ترحيل 

تطوير املنطقة.
بعدد  والتقت  قــويــزة  حــي  يف   جتولت  "البالد"   
بعد ترحيل ور�ش  اأنه  اأو�سحوا  ال�سكان والذين  من 
�سارع الإ�سكان فاإن بع�ش اأ�سحاب الأحوا�ش عمدوا 
 ، بقويزة   الأحــوا�ــش  افتتاح ور�ــش �سغرية يف  اإىل 
حي  من  وامل�ستوعات  الــور�ــش  اإزالـــة  اأن  اإىل  لفتني 
اليومي  الــ�ــســداع  مــن  ال�سكان  تــريــح  �ــســوف  قــويــزة 

والأدخنة التي تلوث البيئة.
 واأ�سافوا اأن ور�ش قويزة ظلت خالل اليام املا�سية 

ت�ستقبل ا�سحاب ال�سيارات "املتعطلة" لقربها من موقع 
الت�سليح الذي ن�ساأ يف هذا املوقع منذ عدة �سنوات. 

اجلدير بالذكر ان املوقع ي�سهد اقبال من ال�سكان وذلك 
ال�سيارات  �سركات  ـــواع  اأن اغلب  ت�سم  الت�ساليح   لكون 

منطقة  م�ستوى  على  ت�سليح  اكرب  احت�سانها  اىل  بالإ�سافة 
اآلف  يت�سمن   "النهدي"  والــذي   ت�سليح  وهــو  املكرمة  مكة 

ال�سيارات بجميع فئاتها وموديالتها، كذلك جذب ال�سكان تنوع 
امل�ستعملة  ال�سيارات  وقطع  اخلفيفة  ال�سيانة  وخا�سة  الور�ش 

اختناق  اىل  اأدى  مما  واجلريبك�سات  املحركات  اأهمها  من  والتي 
احلركة املرورية يف ذلك املوقع مقارنة بال�سنوات الع�سر املا�سية حيث 

بني  ما  ت�سل  التي  ال�سواع  اهم  من  املنطقة  بهذه  املــارة  ال�سوارع  تعترب 
ال�سريع واحياء �سرق جدة مثل احلرازات وال�سواعد. 

الدائري  معه  يربط  والــذي  اجلديد  ال�سريع  الطريق  يحت�سن  املوقع  ان  كم 
املنتظر تنفيذه والقادم من دوار امل�ستقبل بحي  املتنزهات باجتاه حي احلرازات 

حيث  مت تنفيذ 50 % من امل�سروع. وعلى اجلانب الآخر لفت حممد املنت�سري اأن اإزالة 
الور�ش �سوف يريح �سكان احلي من ال�سداع اليومي والدخان وتلوث البيئة من الور�ش 

�سعيد  او�سح  جانبه  ومن  لل�سيارات.  ور�ــش  اإىل  البع�ش  حولها  التي  والأحــوا�ــش  واملخارط 
الغامدي اأن الور�ش يف حي قويزة تعد كابو�سا  ي�سدر الأدخنة والإزعاج  ل�سكان احلي وان ترحيل 

هذه الور�ش والت�ساليح �سوف يريح ال�سكان من ال�سداع اليومي.
من جهته اأكد املتحدث الر�سمي لأمانة جدة حممد البقمي، اأن ال�سفلتة و�سيانة الطرق والإنارة، اإ�سافة لأعمال 

النظافة والرقابة على املن�ساآت وغريها مما يقع حتت م�سوؤولية الأمانة يجري العمل يف تنفيذها دون توقف.

جدة - عبدالهادي املالكي
عـــدادات  اإزالــــة  املخت�سة  اجلــهــات  بــا�ــســرت 
ــازل الآيــلــة  ــن الــكــهــربــاء وقــطــع الــكــيــابــل عــن امل
بلدية  طالبت  فيما  الروي�ش  حي  يف  لل�سقوط 
الطوارئ  اإدارة  ملراجعة  اأ�سحابها  ال�سرفية 
والكوارث بالأمانة من خالل اإ�سعارات قامت 
بكتابتها على جدران املنازل املراد اإخالوؤها 
بينما �سرعت اأمانة حمافظة جدة مب�ساركة 
ــقــطــاعــات الأمــنــيــة و�ــســركــات  عـــدد مـــن ال
اخلدمات يف اإيقاف اخلدمات عن ٥00 مبنى 
اأعمال  لبدء  متهيًدا  باحلي  لل�سقوط  ــل  اآي
املنازل  تلك  اأغلب  جتــاوزت  حيث  الإزالـــة 

ال�ستني عاما. 
وكان مدير عام ادارة الكوارث املهند�ش 
اأن حي  لـــ)الــبــالد(  رامــي فق�ش قــد قــال 
انهيارات  ثالثة  حدوث  �سهد  الروي�ش 
املا�سيني  ال�سهرين  خــالل  احلــي  يف 
وخ�سائر  واإ�سابات  وفيات  عنها  نتج 
جلنة  تلقت  اإثرها  وعلى  مادية، 
املباين الآيلة لل�سقوط )برئا�سة 
اأمانة جدة - وع�سوية: الدفاع 
 - الكهرباء   - املــرور   - املــدين 
مبنطقة  ال�سياحة  وزارة  فــرع 
ــاحــب  مــــكــــة( تـــوجـــيـــهـــات �ــس
الــ�ــســمــو املــلــكــي حمــافــظ جــدة 
بالوقوف على امل�سكلة واتخاذ 
والعاجلة  الالزمة  الجـــراءات 
حــيــالــهــا، وجــــرى عــمــل م�سح 
احلـــي  يف  لـــلـــمـــبـــاين  كــــامــــل 

امل�ستهدف.
جدة  حمافظة  اأمانة  اأن  يذكر   
املباين  بــاإزالــة  فــرة  منذ  بـــداأت 
الآلية لل�سقوط يف عدد من اأحياء 
عملية  تــوا�ــســل  تـــزال  ول  جــدة 
الإزالة ملا ت�سكله هذه املباين من 

خطر يهدد ال�سكان.

آالف ورشة وتشليح تودع قويزة5 

تساقط منازل حي الرويس ينذر برحيله
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90 % االنضباط العام لسوق العمل

تطبيق المرحلة األخيرة من نظام حماية األجور
الريا�س- البالد

�سهر  من  الأول  يف  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزارة  تطبق 
دي�سمرب القادم املرحلة ال�سابعة ع�سرة والأخرية من نظام حماية الأجور، 
جميع  لت�سبح  عمال(   4  -  1( بها  يعمل  التي  املن�ساآت  اإلــزام  على  القائم 
املن�ساآت ملزمة باإيداع رواتب موظفيها يف ح�ساباتهم البنكية، بهدف زيادة 
معدلت امتثال والتزام من�ساآت القطاع اخلا�ص يف برنامج حماية الأجور. 
ويعد نظام حماية الأجور اأحد برامج الوزارة الهادفة اإىل توفري بيئة عمل 
منا�سبة واآمنة يف القطاع اخلا�ص، من حيث رفع م�ستوى ال�سفافية وحفظ 
بيانات حتوي معلومات حمدثة  قاعدة  واإن�ساء  املتعاقدة  الأطراف  حقوق 

عن عمليات الدفع ،حيث بداأت يف تطبيقه يف منت�سف عام 1434هـ .
يف  والعامالت  العاملني  جلميع  الأجــور  �سرف  عمليات  النظام  وير�سد 
املن�ساآت  التزام  مدى  ويقي�ص  والوافدين(،  )ال�سعوديني  اخلا�ص  القطاع 
بدفع الأجور يف الوقت املحدد، وبالقيمة املتفق عليها بني اأطراف التعاقد، 
القطاع  يف  والعمالة  املن�ساآت  بــني  الأجـــور  خــالفــات  تقلي�ص  اإىل  هــادفــًا 

اخلا�ص. 

تكثيف الجهود الميدانية
واأو�سحت الوزارة اأنه ومنذ مطلع العام احلايل 2020م حتى نهاية الربع 
الثالث منه، نفذ مفت�سو ومفت�سات العمل العديد من الزيارات يف خمتلف 
املن�ساآت  اأ�سحاب  الــتــزام  مــدى  مــن  للتاأكد  اململكة؛  وحمافظات  مناطق 
لتح�سني  الـــوزارة  عن  ال�سادرة  والــقــرارات  وت�سريعاته  العمل  باأحكام 
من  اأكــر  التفتي�سية  الــزيــارات  اجمايل  بلغ  حيث  العمل،  بيئة  وتطوير 
اململكة  الأن�سطة واملهن يف جميع مناطق  لكافة  تفتي�سية  زيارة  األف   435
الــوزارة  واأكــدت   . العمل 90 %  ل�سوق  العام  الن�سباط  ن�سبة  بلغت  حيث 
اأن جولتها التفتي�سية م�ستمرة ل�سمان التزام املن�ساآت بالقرارات املنظمة 
ل�سوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطني التي تهدف الوزارة من 
خاللها اإىل توفري الفر�ص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعية لالإبالغ عن 

املخالفات املر�سودة عرب تطبيق )مًعا للر�سد( املتاح عرب اأجهزة الهواتف 
الذكية، اأو من خالل الت�سال على الرقم املوحد )19911(.

دليل االمتثال
اأ�سحاب  امتثال  دليل  املا�سي 2020  مايو  �سهر  الوزارة خالل  واأطلقت 
يجب  التي  اللتزامات  يو�سح  والذي  من�ساأة،  مليون  م�ستهدفة  العمل، 
املتبعة  بها واملخالفات والآليات واملعايري  اللتزام  العمل  اأ�سحاب  على 
ل�ساحب  املقدمة  واخلــدمــات  التفتي�ص  واإجــــراءات  املخالفات،  ل�سبط 

�ساحب  على  يجب  الــتــي  الــواجــبــات  اإىل  الدليل  هــذا  وي�سري  العمل، 
بالوثائق  املتعلقة  واللتزامات  العامة،  كاللتزامات  بها  اللتزام  العمل 
وامل�ستندات اخلا�سة باملن�ساأة، واللتزامات اخلا�سة بال�سالمة وال�سحة 
ال�سعوديني،  غري  العاملني  جتاه  واللتزامات  العمل،  بيئة  يف  املهنية 
واللتزامات اخلا�سة بالتوطني، واللتزامات املتعلقة بحقوق العاملني، 
اأي�سًا  الدليل  ويبني  ال�ستقدام.  بن�ساط  املتعلقة  لاللتزامات  اإ�سافًة 
واآلياتها  عام  ب�سكل  التفتي�ص  وكالة  بها  تعمل  التي  ال�سفافية  م�ستوى 
اخلا�سة يف جمال اإجراءات التفتي�ص. و�سمن جهود مبادرة "الربنامج 

الوطني ال�سرتاتيجي لل�سالمة وال�سحة املهنية" عقدت الوزارة موؤمتر 
الإجــراءات  ب�سبب   " بعد  عن   "  2020 لعام  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
الحرتازية جلائحة كورونا بح�سور اأكر من 800 م�سارك، حيث ي�سهم 
هذا املوؤمتر يف تثقيف املن�ساآت لالمتثال بنظام ال�سالمة وال�سحة املهنية 
الــوزارة  واألزمت  والعاملني.  للمن�ساآت  العمل  بيئة  وتطوير  وحت�سني 
املتبعة  ال�سحية  والربوتوكولت  بالإجراءات  المتثال  بتقييم  املن�ساآت 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة  قبل  من  بها  واملو�سى 
املتعلقة بجائحة كورونا وذلك عن طريق الدخول على املوقع الإلكرتوين 
لل�سالمة وال�سحة املهنية حيث ت�سهم هذه اخلدمة الإلكرتونية يف زيادة 

املن�ساآت امللتزمة بنظام ال�سالمة وال�سحة املهنية.

العقد اإللكتروني الموحد
للتاأمينات الجتماعية من  وت�سعى الوزارة بال�سراكة مع املوؤ�س�سة العامة 
خالل مبادرة "العقد الإلكرتوين املوحد" اإىل بناء عالقة وثيقة بني العامل 
و�ساحب العمل، وتوحيد النماذج اخلا�سة بالعقود اإلكرتونًيا، بحيث يتم 
ت�سجيل بيانات العاملني من قبل �ساحب املن�ساأة وتوثيق العقد اإلكرتونيا 
من خالل من�سة اإلكرتونية، ميكن للموظف الطالع على كافة تفا�سيل العقد 
للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  موقع  طريق  عن  املن�ساأة  مع  اإلكرتونيًا  املربم 
اآليا  مرتبطة  املن�سة  و�ستكون  الرف�ص،  اأو  املوافقة  واإعطاء  الجتماعية، 

بكافة اجلهات احلكومية ذات العالقة.

الريا�س- البالد
يف اإطار ال�سراكة بني ال�سركة الوطنية لالإ�سكان 
يف  اأُغـــلـــق  الــعــمــراين  للتطوير  رتـــال  و�ــســركــة 
الريا�ص م�سروع �سكني �سم 700 وحدة �سكنية 

يف مدة قيا�سية مل تتجاوز 96 �ساعة.
 ويتعلق الأمر مب�سروع )ن�ساج تاون الريا�ص( 
الذي يقع �سمن �ساحية اجلوان مبدينة الريا�ص 

بالقرب من مطار امللك خالد الدويل.. وهو ما اأكد 
اأف�سل  جــائــزة  على  احل�سول  يف  رتــال  جـــدارة 
مطور على م�ستوى اململكة وفق ت�سنيف وزارة 
)رتـــال(  اأجنـــزت  حيث   ،2019 لــعــام  الإ�ــســكــان 
خم�سة اآلف وحدة �سكنية وفق اأعلى املوا�سفات 
التنفيذي  الرئي�ص  وقــال  لالإ�سكان.  ال�سعودية 
)CEO Manager( لـ "رتال" املهند�ص عبد 

الله الربيكان اإن كل هذا حتقق يف ظل الظروف 
الراهنة، حيث التزمت ال�سركة مبعايري �سارمة 
العمل  يف  عاملية  وموا�سفات  البناء  جــودة  يف 
م�ستهدفات  ووفــق  الــعــمــالء،  تطلعات  لتحقيق 
�سكنية  جمتمعات  اإيجاد  حيث  من   2030 روؤيــة 
ــع مـــن جــــودة احلـــيـــاة وهـــو مـــا حتــقــق يف  تــرف

م�سروع "ن�ساج تاون الريا�ص".

الريا�س-وا�س
وقـــعـــت مــديــنــة املـــلـــك عــبــدالــلــه 
ـــجـــددة  ـــت لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة وامل
ــتــخــدام  مــ�ــســروعــا لــربهــنــة ا�ــس

ال�سم�سية  احلــــراريــــة  الــطــاقــة 
ــبــخــار يف الــعــمــلــيــات  لــتــولــيــد ال
 Solar Heat for ال�سناعية 
 Industrial Processes
قــــدرة  �ـــســـركـــة  مــــع   ))SHIP
 ،)Qudra Energy( للطاقة 
نظام  تطوير  على  �ستعمل  التي 
لتوليد البخار با�ستخدام املفهوم 
احلرارية  الطاقة  لرتكيز  اجلديد 
ال�سم�سية وذلك من خالل تطبيق 
الــتــقــنــيــة يف مــــــزارع الــوطــنــيــة 

لالإنتاج الزراعي.
ويـــاأتـــي املــ�ــســروع �ــســمــن اإطـــار 
تقنيات  لتوطني  املدينة  مــبــادرة 
الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة وتـــعـــد هــذه 

ـــادرة هـــي اإحـــــدى مـــبـــادرات  ـــب امل
ــنــاعــات  بـــرنـــامـــج تــطــويــر الــ�ــس
اللوج�ستية  واخلدمات  الوطنية 
من  واملحت�سنة   )NIDLP(
هــذه  دعـــم  و�سيتم  املــديــنــة،  قــبــل 
ــاريــع حتـــت هـــذه املـــبـــادرة  املــ�ــس
مبوجب منوذج التمويل امل�سرتك 
واخلــا�ــص،  الــعــام  القطاعني  بــني 
م�ساركة  زيــادة  اإىل  يهدف  الــذي 
القطاع اخلا�ص يف قطاع الطاقة 
بالقت�ساد  اخلــا�ــســة  املــتــجــددة 
ال�سعودي. واأو�سح نائب رئي�ص 
وتطوير  املحلي  املحتوى  قطاع 
�سميلي  ه�سام  املهند�ص  القدرات 
تعمل  التقنيات  توطني  اإدارة  اأن 

ــــدورة الــثــالــثــة من  حــالــيــا عــلــى ال
مراجعة  متــت  اأن  بــعــد  املـــبـــادرة 
يتجاوز  التي  املفاهيم  عــرو�ــص 
مت  اأن  بعد  عــر�ــســًا   350 عــددهــا 
العرو�ص  تقدمي  طلبات  اإطـــالق 
)RFP( يف �سهر يونيو من العام 
امللك  احلايل. واأكد رئي�ص مدينة 
عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة، 
الدكتور خالد بن �سالح ال�سلطان 
لأعمال  الكامل  الفهم  اأهمية  على 
وامل�ستقبلية  القائمة  امل�ساريع 
والتناف�سية  التكامل  و�ــســرورة 
ــروعــات تــطــويــر ونــقــل  ــس يف مــ�
يف  الــتــحــديــات  ملجابهة  التقنية 

جمال الطاقة. 

توحيد النماذج الخاصة 
بالعقود إلكترونيًا

قرضا تمويليا من 
صندوق التنمية الزراعية

إجراءات فورية لبالغات 
المخالفات الضريبية

تأهيل مكاتب المحاسبة 
لتدقيق المحتوى المحلي

الريا�س- البالد
التمويل  حجم  اإجمايل  عن  الزراعية  التنمية  �سندوق  ك�سف 
2020م  اجلــاري  العام  بداية  منذ  عليه  املوافقة  متت  الــذي 
وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة اإجمالية بلغت 2688 مليون 

ريال، بينما بلغ اإجمايل عدد القرو�ص 2275 قر�سًا.
اإىل  و�سلت  تنموية  قرو�سًا  ال�سندوق  موافقات  وت�سمنت 
ال�سغرية  املن�ساآت  لتحفيز  قر�سًا   43 وعــدد  قر�سًا،   2183
ا للبيوت  واملتو�سطة، و17 قر�سًا لقطاع الدواجن، و13 قر�سً
بينما  متنوعة.  اأخرى  مل�ساريع  قرو�ص   5 و  املكيفة،  املحمية 
املنتجات  ا�ــســتــرياد  لــدعــم  عليها  املــوافــق  الــقــرو�ــص  بلغت 
الزراعية امل�ستهدفة يف الأمن الغذائي 11 قر�سًا، اإ�سافة اإىل 
قر�سني لال�ستزراع املائي، وقر�ص واحد لال�ستثمار الزراعي 
مبادرات  �سمن  القرو�ص  هــذه  اعتماد  ويــاأتــي  اخلـــارج.  يف 
بهدف  ال�سندوق  يقدمها  التي  املتنوعة  التمويل  ومنتجات 
تعزيز كفاءة القطاع الزراعي املحلي، و�سمان دوره احليوي 
يف متويل ودعم القطاع الزراعي باململكة، وتاأمني احتياجات 
القطاع الزراعي، وهو ما ي�ساعد  املزارعني وامل�ستثمرين يف 
على زيادة الإنتاج والت�سغيل مب�ستويات ذات كفاءة وجودة 
اأن ال�سندوق وانطالقًا من روؤية اململكة 2030،  عالية. يذكر 
على  تركز  التي  الزراعية  ال�سرتاتيجية  مواكبة  على  يعمل 
الن�سبية  امليز  ح�سب  امل�ستدامة  الزراعية  الريفية  التنمية 
ا�ستخدام  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  الــغــذائــي،  والأمـــن  للمناطق 
التقنيات واملمار�سات احلديثة للحفاظ على املوارد الطبيعية 

وحت�سني الإنتاجية الزراعية.

الريا�س- البالد
اأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل اأن بالغات امل�ستهلكني 
ب�ساأن املخالفات ال�سريبية، يتم التعامل معها على وجه 
احلد  يف  دورهــم  تفعيل  بهدف  �سرية،  وبكل  ال�سرعة، 
من انت�سار املخالفات والتالعب ال�سريبي يف الأ�سواق 

املحلية بجميع القطاعات واملناطق.
وقالت الهيئة اإن امل�ستهلك الذي ي�سبط خمالفة �سريبية 
)�سريبة  تطبيق  بوا�سطة  اإمــا  الهيئة،  اإبــالغ  باإمكانه 
gazt.( للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  اأو  امل�سافة(،  القيمة 
املخالفة،  و�سف  البالغ  ي�سمل  اأن  على   ،)gov.sa
اأو  )فــاتــورة  ُوِجـــد  اإن  م�ستندات  مــن  يلزم  مــا  واإرفــــاق 

عقد(".
الذين  موظفيها،  غــري  مــن   ، الأ�ــســخــا�ــص  اأن  واأ�ــســافــت 
واللوائح  الأنظمة  خمالفات  عن  الك�سف  يف  ي�سهمون 
مالية  مــكــافــاآت  على  احلــ�ــســول  لهم  يــِحــّق  ال�سريبية؛ 
املبالغ  قيمة  مــن   %2.5 اإىل  قيمتها  ت�سل  ت�سجيعية، 
اأعلى مليون ريال، و  لة، وذلك بحد  الـُمح�سَّ والغرامات 

1000 ريال كحد اأدنى.

الريا�س- البالد
وهيئة  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  وقعت 
املحتوى املحلي وامل�سرتيات احلكومية موؤخرًا، اتفاقية 
تعاون لو�سع اإطار عمل للتعاون بني الهيئتني يف �سبيل 
تدقيق ومراجعة  باأعمال  للقيام  املحا�سبة  تاأهيل مكاتب 

ن�سبة املحتوى املحلي لدى من�ساآت القطاع اخلا�ص.
حول  واملــ�ــســورة  الــدعــم  تــقــدمي  اإىل  التفاقية  وتــهــدف 
اآليات تدقيق املحتوى املحلي، وتاأهيل مكاتب املحا�سبة 
جميع  يف  املــحــلــي  املــحــتــوى  ن�سبة  وتــدقــيــق  ملــراجــعــة 
القطاعات، بالإ�سافة اإىل ت�سميم برنامج تدريبي لتاأهيل 
املحتوى،  ن�سبة  تدقيق  باأعمال  القيام  على  املحا�سبني 
وتنفيذ اختبار لقيا�ص م�ستوى وعي املتدربني ومتكنهم 
من الربامج التدريبية، ومنح �سهادة ملجتازي الربنامج 

توؤهلهم للقيام باأعمال تدقيق املحتوى املحلي.
للمحا�سبني  الــ�ــســعــوديــة  الــهــيــئــة  عـــام  اأمــــني  ـــــرب  واأع
اأن  يف  اأمــلــه  عــن  املغام�ص  اأحــمــد  الــدكــتــور  القانونيني 
مع  الــتــعــاون  عــرب  الهيئة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  تتكلل 
هيئة املحتوى املحلي وامل�سرتيات احلكومية بالنجاح، 
اجلهات  مع  متينة  مهنية  عالقات  اإقامة  �سرورة  موؤكدًا 

احلكومية.

700 وحدة سكنية خالل 96 ساعة2275 
في مشروع نساج تاون الرياض

توطين تقنيات الطاقة المتجددة
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أثينا تتحوط لموجة الجئين وتتوقع مبادرات من برلينصحف طهران تعترف: أمنيات الماللي سراب

جددوا أهمية سحب سالح "حزب اهلل".. مسؤولون لبنانيون لـ"            ": 

االعالنات الفردية
الطائف

�سجل  رقم  ال�سبيعي  ف�ساء  نا�سر  احلميدي  يعلن   •
فقدان بطاقه �سكن �سادرة  املدين 1059589414عــن 
من  فعلى   17 رقـــم  ال�سكنية  خــالــد  املــلــك  مــديــنــه  مــن 

يجدها ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر.

السودان يجدد االلتزام بحسم 
المخربين وتحقيق العدالة

اخلرطوم - البالد
الدولة  مــقــدرات  اأن  على  الــ�ــســودان،  يف  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س  �سدد  فيما 
من  بحال  يجوز  ل  اأحــمــر،  خط  وال�سرتاتيجية  احليوية  واملــرافــق  وال�سعب 
عليها  ال�ستيالء  اأو  التعطيل  اأو  التخريب  حمــاولت  اأو  به  امل�سا�س  الأحـــوال 
خلفية  على  وذلك  املزايدة،  اأو  ال�سغط  اأو  التعبري  و�سائل  من  جــزءًا  جعلها  اأو 
عبد  الدكتور  ال�سودان  وزراء  رئي�س  اأكد  ال�سرقية،  الوليات  يف  العنف  اأحداث 
التزام  بن�سودا،  فاتو  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  للمدعية  حمدوك،  الله 

احلكومة بتحقيق العدالة كاأحد �سعارات ثورة دي�سمرب.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال حمدوك اأم�س )الثنني(، وفد املحكمة اجلنائية الدولية 
برئا�سة بن�سودا التي تزور اخلرطوم يف اإطار التن�سيق والتعاون مع احلكومة 
ال�سودانية بخ�سو�س املتهمني الذين �سدرت بحقهم اأوامر قب�س، والتقدم الذي 

اأحرزته يف ق�سايا املواطنني ال�سودانيني التي تنظرها املحكمة.
الدولية  اللتزامات  من  لي�س  العدالة  بتحقيق  ال�سودان  "التزام  حمدوك:  وقال 
الثورة  �سعارات  وتنفيذ  ال�سعبية  للمطالبات  ا�ستجابة  ياأتي  واإمنــا  فح�سب، 
اأن زيارة وفد املحكمة  اإىل  اأخرى بالعدالة"، م�سريًا  اأ�سياء  التي طالبت من بني 
يف  ال�سامل  الإ�سالح  عمليات  دثه  تحُ الــذي  التغيري  على  �سهادة  تحُعد  اجلنائية 

ال�سودان اجلديد.

الجيش اليوناني يتأهب لردع التحركات التركيةرهان إيراني خاسر على رفع الحظر

"العقل اإلقصائي" عطل فرصة تاريخية للتغيير

ألغام الحوثي تصطاد المدنيين.. و"مسام" يفكك مكامن الغدر

البالد – ر�سا �سالمة
اإيران على تغري كبري مبواقف وا�سنطن  بداأ رهان 
يتبخر، يف ظل تواىل  بايدن  فوز  جتاهها يف حال 
جتارة  با�ستئناف  لطهران  ال�سماح  من  التحذيرات 
ا�سرتاتيجي  خطاأ  احلظر  رفع  اأن  معتربة  ال�سالح، 

كبري.
اأم�س  الإيرانية،  ملي"  "اآرمان  �سحيفة  واعتربت 
امل�سوؤولني  بع�س  واأمــنــيــات  اآمـــال  اأن  )الثــنــني(، 
بايدن،  جو  الرئا�سي  املر�سح  فوز  على  وتعويلهم 
جراء  البالد  يف  العالقة  امل�ساكل  من  العديد  حلل 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، جمــرد اأحـــالم واأوهــــام لن 
نف�سه  بايدن  لأن  ال�سراب،  اإل  طهران  منها  ت�سد 
اإيران على  اأن  مي�سي على خطى ترمب حمذرًا من 
القنبلة  لإنتاج  الالزمة  املــواد  على  احل�سول  و�سك 

الذرية.
بايدن  ت�سريحات  رغم  اأنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اإل  ـــران،  اإي مــع  اتــفــاق جديد  اإبـــرام  املتكررة حــول 
الرئي�س  اتفاق  مثل  اتفاًقا  لي�س  اأنه  مــراًرا  اأكد  اأنه 
الأمريكي ال�سابق بارك اأوباما، واأن التفاق اجلديد 
ال�ساروخي ون�ساطات  اإيــران  ي�سمل ملف  اأن  بد  ل 

اإيران يف هذا املجال.
وقال اخلبري يف القانون الدويل حممد علي ب�سري، 
يف  يفوز  مر�سح  اأي  اإن  الإيرانية،  لل�سحيفة  وفقا 
النتخابات الأمريكية لن ن�سهد معه عودة حلالة ما 
قبل ان�سحاب ترمب من التفاق النووي، موؤكدا اأنه 
ويف حال فاز جو بايدن فاإنه لن يعود اإىل التفاق 

النووي اإل بو�سع �سروط م�سبقة.
ومل تقت�سر خيبة الأمل الإيرانية على تغري املواقف 
نوفمرب  الرئا�سية مطلع  النتخابات  بعد  الأمريكية 
من  اأنـــه  اإىل  اإيــرانــيــة  تليالت  نــوهــت  اإذ  املــقــبــل، 
على  اإيـــران  مع  اأ�سلحة  �سفقات  حــدوث  امل�ستبعد 

الرغم من انتهاء احلظر نظرًيا الأحد املا�سي.
من  اأنـــه  �سبح"،  "�ستاره  ل�سحيفة  تقرير  ـــد  واأك
امل�ستبعد عقد �سفقات اأ�سلحة مع اإيران رغم انتهاء 
فـــرتة احلــظــر عــلــى الأ�ــســلــحــة، مــوؤكــدة اأن الـــدول 
الأوروبية اأوقفت التجارة الع�سكرية مع اإيران منذ 

اأمد بعيد، وقبل اإبرام التفاق النووي اأ�ساًل.
العالقات  يف  واخلــبــري  ال�سيا�سي  املحلل  ويـــرى 
الدولية قا�سم حمب، اأن الدول التي تريد اأن تتاجر 
يف  م�ساحلها  اإىل  تنظر  امللف  هــذا  يف  طهران  مع 
العالقات  ق�سمني يف  اأن هناك  الأول، م�سيًفا  املقام 
الــدولــيــة، قــ�ــســم قــانــوين ونـــظـــري، واآخــــر عملي 
فرتة  انتهت  القانونية  الناحية  فمن  وتطبيقي؛ 
يف  العملي  اجلــانــب  لكن  الأ�ــســلــحــة،  على  احلــظــر 
وامل�سالح،  القوة  على  يعتمد  الــدول  بني  العالقات 
قطاع  يف  اإيــــران  مــع  الــتــجــارة  �ستتجنب  والــــدول 
وامل�سرفية  النفطية  عالقاتها  اأوقفت  كما  الأ�سلحة، 

مع اإيران بفعل العقوبات الأمريكية.
رفع حظر  من  فرن�سية  �سخ�سيات  ذلك، حذرت  اإىل 
ا�سرتاتيجًيا  خطاأ  واعتربته  اإيـــران  عن  الأ�سلحة 
كبرًيا، ون�سر نواب برملانيون ووزراء وم�سوؤولون 
�سحيفة  يف  م�سرتكا  مــقــال  �سابقون  حكوميون 
لوموند تت عنوان: "رفع احلظر عن الأ�سلحة عن 

اإيران �سيكون خطاأ ا�سرتاتيجيا كبريا".
ــران  لإي الأ�سلحة  عــن  احلظر  رفــع  اأن  اإىل  ولفتوا 
ــيــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الأمــــن  ــتــرتتــب عــل �ــس
وال�ــســتــقــرار الــدولــيــني، واأجــمــعــوا على �ــســرورة 
اأ�سا�سية  اأداة  باعتباره  اإيــران  على  احلظر  جتديد 
للحفاظ على ال�سالم العاملي، مو�سحني اأنه �سي�سهم 
الــعــداء والــ�ــســراع يف ال�سرق الأو�ــســط  يف زيـــادة 
ال�ــســتــقــرار يف  لــزعــزعــة  عــامــاًل جــديــًدا  و�سي�سكل 

املنطقة.

القاهرة – عمر راأفت
حالة  )الثــنــني(،  اأم�س  اليوناين،  اجلي�س  رفــع 
التاأهب يف البحر املتو�سط ملواجهة اأي ا�ستفزاز 
اإىل  يونانية  اإعــالم  و�سائل  اأ�سارت  فيما  تركي، 
الدبلوما�سي  امل�ستويني  على  ت�ستعد  اأثينا  اأن 
اإيجة و�سرق  لأزمة ممتدة يف بحر  والع�سكري 

البحر املتو�سط.
اليونانية،  "ايكاثمرييني"  �سحيفة  وقــالــت 
اإعــادة  على  تعكف  يونانية  ع�سكرية  قيادت  اإن 
تعتمد  كانت  التي  البالد،  ا�سرتاتيجية  ت�سكيل 
ب�سكل اأ�سا�سي حتى وقت قريب على بحر اإيجة 
ولي�س �سرق املتو�سط، واأن خطط جارية تعمل 
وبنيتها  اليونانية  امل�سلحة  القوات  تقوية  على 
فا�سيل�س  اليوناين  املحلل  اأكــد  بينما  التحتية، 
"كاثرميني"  �سحيفة  ن�سرته  مقال  يف  نيدو�س 
اأن تــاأهــب اأثــيــنــا يــاأتــي تــ�ــســًبــا لــالنــتــخــابــات 
الذي  والفراغ  املقبل،  نوفمرب   3 يف  الأمريكية 
اجلديد  الأمريكي  الرئي�س  يوؤدي  حتى  �سين�ساأ 

اليمني يف 20 يناير. 
ولفت اإىل اأنه يف غ�سون ذلك، �ستنتهي �سالحية 
اإخطار "نافتك�س" الذي اأ�سدرته تركيا لالأن�سطة 
ال�ستك�سافية ل�سفينة امل�سح اأوروت�س ري�س يف 
22 اأكتوبر، وتبقى اأن نرى كيف �سرتد اأثينا اإذا 
اأبحرت يف منطقة بني �ستة و12 مياًل بحرًيا من 

جزيرة كا�ستيلوريزو.
هايكو  الأملــاين  اخلارجية  وزيــر  قال  جهته،  من 
ما�س، وفقًا  ل�سحيفة "كاثرميني" اإن ن�سر تركيا 
جزيرة  قبالة  ري�س  اأوروتــ�ــس  ل�سفينة  املتجدد 
ول  للغاية"،  �سيئة  "مفاجاأة  كان  كا�ستيلوريزو 
تاأهب  اليونانية يف حالة  امل�سلحة  القوات  تزال 
لكن  اآخر،  ا�ستفزاز  اأي  حدوث  لحتمال  ق�سوى 

متت املوافقة على �سربة ع�سكرية من قبل قواتها 
الرتكية  الــقــوات  قــيــام  حــالــة  يف  فقط  البحرية 
يعني  ل  هــذا  اأن  اإىل  م�سريًا  الأوىل،  باخلطوة 
عرقلة  كيفية  حــول  �سيناريوهات  توجد  ل  اأنــه 

اأوروت�س ري�س بو�سائل اأخرى، اإذا لزم الأمر. 
على ال�سعيد الدبلوما�سي، تتوقع اأثينا مبادرات 
مواجهة  يف  تنجح  مل  واإذا  برلني،  من  جديدة 
فر�س  اإىل  ت�سعى  ف�سوف  الــرتكــي،  ــعــدوان  ال
الأوروبــي،  التاد  من جانب  عقوبات �سارمة 
اإىل  حرا�ًسا  اليونانية  ال�سرطة  اأ�سافت  فيما 

وحدة رودوبي الإقليمية يف �سمال �سرق البالد 
يف حماولة لوقف و�سول الالجئني واملهاجرين 
"نا�سيونال  �سحيفة  ذكــرت  ح�سبما  تركيا،  من 
هريالد" الأ�سبوعية اليونانية، مبينة اأنه مت نقل 
حوايل 20 �سابطا اإىل رودوبي، كما مت نقل 65 
اأخــرى من  اأجــزاء  اإىل هناك من  اآخرين  �سرطيا 

�سمال اليونان. 
ــوزراء  ال اإعــالن مكتب رئي�س  ذلــك مع  وتــزامــن 
جديد  فــولذي  حاجز  بناء  �سيتم  اأنه  اليوناين، 
مع  لليونان  ال�سرقية  ال�سمالية  احلـــدود  على 

ملنع  الــتــحــرك  مــن  كــجــزء  اأبــريــل  بحلول  تركيا 
الهجرة.

ب�ساأن  واأنــقــرة  اأثينا  بــني  الــتــوتــرات  وو�سلت 
بعد  املا�سي  مار�س  يف  ذروتها  اإىل  املهاجرين 
توقف  لــن  اأنــهــا  الــرتكــيــة  ال�سلطات  اأعــلــنــت  اأن 
اأوروبــا عرب احلدود  اإىل  للعبور  اأي حمــاولت 
طلبات  بتعليق  ــيــونــان  ال وردت  الــيــونــانــيــة، 
ق�سرًيا  الأ�سخا�س  اآلف  ودفعت  موؤقًتا  اللجوء 
بني  الــعــازلــة  واملنطقة  الرتكية  ــي  الأرا�ــس اإىل 

اجلارتني.

البالد – مها العواودة
اللبنانية  النتفا�سة  �سرارة  انطالق  على  عام  مرور  رغم 
ف�ساد  ب�سبب   2019 اأكتوبر   17 يف  غ�سًبا  ا�ستعلت  التي 
على  ــيــة  الإيــران الهيمنة  وا�ــســتــمــرار  احلــاكــمــة،  الطبقة 
امل�سهد  الت�سلب �سيد املوقف يف  اللبناين، ل يزال  القرار 
ال�سيا�سي ب�سبب الف�ساد و�سالح حزب الله واأطماع بع�س 
الرماد  تــت  الــنــار  ولتـــزال  النيابية،  والكتل  الأحـــزاب 
نهو�س  على  ي�ساعد  قريب  بتغيري  املنتف�سني  اآمال  و�سط 
اإل برحيل  الأزمــات، والذي لن يكون  لبنان وخال�سه من 

الطبقة احلاكمة برمتها وتطبيق القرارات الدولية.
واأكد م�سوؤولون ومراقبون لبنانيون لـ"البالد"،  اأن مابعد 
ال�سرارة الأوىل لالنتفا�سة التي حملت �سعار" كلن يعني 
كلن" لن يكون كما قبلها، واإن مل تقق �سيئًا ملمو�ًسا على 
، اإل اأنها ا�ستطاعت اأن ترك املياه  الأر�س كما كان ماأمولاَ

الراكدة يف امل�سهد ال�سيا�سي.
وقال الوزير اللبناين ال�سابق اإيلي ماروين، اإن النتفا�سة 
�ساأنها  من  عديدة  �سعارات  بدايتها  منذ  اأطلقت  ال�سعبية 
اإنــقــاذ لــبــنــان مــن اأزمـــاتـــه املــرتاكــمــة الــنــاجتــة عــن ف�ساد 
لتنبثق  مبكرة  نيابية  انتخابات  اأولها  ال�سيا�سية،  الإدارة 
رئي�س  وانــتــخــاب  تنفيذية  �سلطة  اجلــديــد  املجل�س  عــن 
للجمهورية. وتابع "املجل�س برتكيبته وتوازناته احلالية 
تاأليف  ب�سرورة  تنادي  التي  الــثــوار  ملطالب  ي�ستمع  لن 
الو�سع  اإنــقــاذ  على  تعمل  امل�ستقلني  من  جديدة  حكومة 

القت�سادي واملايل املنهار يف لبنان".
اللبنانيني  كل  مطالب  هي  املنتف�سني  مطالب  اأن  واعترب 

الأزمــــات  مــن  اخلــال�ــس  واأن  وحــريــة،  بــكــرامــة  للعي�س 
اخ�سائيني  بحكومة  تبداأ  طريق  خارطة  بو�سع  �سيكون 
باإقرار  والبدء  دولية  مبراقبة  مبكرة  نيابية  انتخابات  ثم 
قوانني الإ�سالحات وا�ستعادة الأموال املنهوبة وحما�سبة 

الفا�سدين.
الدكتور  امل�ستقبل  تيار  يف  القيادي  الــراأي  يف  ويوافقه 
عن  احلاكمة  الطبقة  عقم  اأن  اأكــد  الــذي  علو�س،  م�سطفى 

تعقيد  بــاجتــاه  دفــع  ال�ستقرار  اإىل  تـــوؤدي  حلول  اإنــتــاج 
الأزمات خا�سة واأن النتفا�سة مل تقدم بدائل للحل بل ل 
م�سريًا  باأكملها،  احلاكمة  الطبقة  رف�س  على  م�سرة  تزال 
اإىل اأن املع�سلة الأ�سا�سية هي ال�سالح غري ال�سرعي حلزب 
اإىل  التي ت�ستند  الله والذي يت�سبب يف ف�سل كل احللول 
وحدة الدولة، كما اأن اخلروج من الأزمة يتطلب حماربة 

الف�ساد.

م�سي  بعد  املطلوب  اأن  الها�سم،  انطونيو  املحامي  واأكــد 
حكومة  الف�ساد  وجــه  يف  اللبنانيني  انتفا�سة  على  عــام 
والقت�سادية  املالية  الأزمــات  معاجلة  على  تعمل  م�ستقلة 
والجــتــمــاعــيــة، وتــقــيــق احلـــيـــاد وتــطــبــيــق الــد�ــســتــور 
وتر�سيخ  الأمــن  جمل�س  وقـــرارات  الدولية  والتفاقيات 
العدالة وامل�ساواة وتطبيق اأحكام اتفاق الطائف، واإجراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
ولفت اخلبري القت�سادي الربوفي�سور بيار اخلوري، اإىل 
نحو  للتغيري  تاريخية  فر�سة  عطل  الإق�سائي  العقل  اأن 
بوعي  الإم�ساك  اإعــادة  التقليدية  للقوى  واأتــاح  الأف�سل، 
اليوم، نف�س  اأخطر ما ح�سل منذ �سنة حتى  النا�س وهذا 
تعود  ت�سرين   17 حــراك  نبذها  التي  والــقــوى  الــوجــوه 
ل  لذلك  جــديــد،  مــن  �سروطها  وتفر�س  للتفاو�س  الــيــوم 
ميكن للبنان اأن يخطو اإىل الأمام بدون قانون انتخابات 
جديد ي�سمح ب�سحب الب�ساط من تت الطبقة ال�سيا�سية، 
ويدخل دماء واأفكار وروؤى جديدة لإدارة وحوكمة القطاع 
من  نف�سها  عن  بالتعبري  النتفا�سة  لقوى  وي�سمح  العام 
خالل مواقع متثيلية قادرة على التاأثري يف �سناعة القرار 

ال�سيا�سي وم�ستقبل لبنان.
من جانبها، عربت املحللة والنا�سطة ال�سيا�سية رول ثلج، 
اأمام  ال�سيا�سي  املوقف  وت�سلب  تعنت  جتاه  غ�سبها  عن 
اإبــادة  اإىل  داعية  امل�سروعة،  ال�سعبية  النتفا�سة  مطالب 
النظام الطائفي الغا�سم، وحما�سبة كل من نهب املال العام، 
ح�سر  وكذلك  املنهوبة،  الأمـــوال  ا�ستعادة  على  والعمل 

ال�سالح بيد اجلي�س اللبناين.

عدن - البالد
ال�سحايا  من  قدر  اأكــرب  لإيقاع  الإجــرامــي  نهجها  اإطــار  يف 
زرعتها  التي  الألــغــام  انفجارات  تتواىل  الــعــزل،  املدنيني 
يف  اليمن،  يف  اإيـــران  ذراع  النقالبية،  احلوثي  ميلي�سيا 
من  مزيدا  خملفة  واملـــزارع،  والطرقات  ال�سكنية  املناطق 
القتلى ومبتوري الأع�ساء والأطراف، فيما يعمل امل�سروع 
ال�سعودي لنزع الألغام يف اليمن "م�سام" على تفكيك األغام 

احلوثي وحماية اأرواح اليمنيني من مكامن الغدر.
وبح�سب الإعالم الع�سكري للقوات امل�سرتكة، �سقط الطفالن 

عمر حممد علي )17 عاًما(، وعبد املجيد عبد الله )15 عاًما( 
لعزلة  التابعة  احلويط  قرية  يف  تقطن  واحــدة  اأ�سرة  من 
�سربهما  حيث  احلديدة،  جنوب  اخلوخة  مبديرية  مو�سج 
لغم زرعته ميلي�سيا احلوثي الإرهابية، يف طريق عودتهما 
ج�سديهما  وحول  املنزل،  اإىل  القرية  �سوق  من  رفيقني  مع 

اإىل اأ�سالء، واأ�ساب رفيقيهما بجراح ج�سيمة.
لنزع  ال�سعودي  امل�سروع  يعمل  احلوثي،  ال�سر  مقابل  يف 
ونزع  احلوثي  الغدر  �سد  على  "م�سام"  اليمن  يف  الألغام 
لغًما   1413 نــزع  اإذ  ــبــالد،  ال مناطق  خمتلف  يف  األــغــامــه 

ميلي�سيا  خملفات  من  نا�سفة  وعبوة  منفجرة  غري  وذخرية 
احلوثي، خالل الأ�سبوع الثاين من �سهر اأكتوبر اجلاري.

وقالت غرفة عمليات م�سروع "م�سام"، اإن جمموع ما قامت 
بلغ 3270  اأكتوبر اجلاري  بنزعه منذ 3 - 16  فرق م�سام 

لغما وذخرية غري منفجرة وعبوة نا�سفة.
اأن  هــورن  رتيف  م�سام  م�سروع  يف  العمليات  مدير  وذكــر 
املا�سي 1109 ذخائر غري  الأ�سبوع  نزعت  امليدانية  الفرق 

منفجرة و263 لغما م�ساًدا للدبابات.
من  اليمنية  الأرا�ــســي  تطهري  اإىل  م�سام  م�سروع  وي�سعى 

كوادر  وتدريب  املنفجرة،  غري  والذخائر  الأر�سية  الألغام 
وطنية مينية على نزع الألغام، وو�سع اآلية ت�ساعد اليمنيني 

على امتالك خربات م�ستدامة يف هذا املجال.
الإرهابية،  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اأفاد  حقوقي،  تقرير  وكان 
 ،2014 �سبتمرب  يف  ال�سرعية  ال�سلطة  على  انقالبها  ومنذ 
ــغــام  الأل ا�ــســتــخــدام  يف  ممنهجة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  اعــتــمــدت 
واملتفجرات بكافة �سنوفها، واأكد التقرير اأن زراعة الألغام 
البالد  اليمن جعلت  ميلي�سيا احلوثي يف  بها  انفردت  التي 

من اأكرب حقول الألغام على وجه الأر�س.

جولة أوروبية للكاظمي لتعزيز 
التعاون المشترك

باري�س - البالد
بداأ رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، اأم�س 
)الثنني(، جولة اأوروبية لأربعة اأيام ا�ستهلها بفرن�سا 

وت�سمل اأملانيا واململكة املتحدة.
ا�سم  رفع  بينها  من  مهمة  ملفات  على  اجلولة  وتركز 

ــلــدول ذات  الــعــراق مــن قــائــمــة التــــاد الأوروبـــــي ل
والــتــعــاون  الثنائية،  والــعــالقــات  الــعــالــيــة،  املــخــاطــر 
�سد  واحلــربحُ  كــورونــا،  وبــاء  ومكافحة  القت�سادي، 
ــة لــلــمــوا�ــســيــع الــدولــيــة  داعـــ�ـــس. و�ــســتــتــطــرق اجلــول

والإقليمية ذات الهتمام امل�سرتك.
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ـ  عوي�سة  فاطمة  قحطان,  مهند  ـ  جــدة 
هتاف ال�سلمي,  ت�سوير - نا�سر حم�سن

وا�سعة  حملة   الأيــــام  هــذه  املنطقة   دول  ت�سهد  
موقف  ت�سجيل  بهدف  الرتكية،  املنتجات  ملقاطعة 
واإر�سال  الرتكية  احلكومة  ت�سرفات  جتاه  �سعبي 
ر�سالة مبا�سرة لها. و�سملت حملة املقاطعة خمتلف 
وامللبو�سات  الأغذية  قطاع  مثل  التجارية  الأن�سطة 
الأخــرى،  الأن�سطة  من  وغريها  املــقــاولت  وقطاع 
لها  �ستقاطع  التي  وال�سركات  املنتجات  اأن  ل�سيما 

بدائلها املتوفرة يف اأ�سواق املنطقة. 
املنتجات  ملقاطعة  احلــمــلــة  اأن  الــكــثــريون  ويـــرى 
ــائــل الــتــوا�ــســل  الــرتكــيــة والـــتـــي بـــــداأت عـــر و�ــس
بداأ  اإذ  الواقع،  اأر�ض  على  فعليًا  اأثرت  الجتماعي، 
التجار بن�سر �سور من حمالهم التي اأعلنت امتناعها 
وامــتــدت  تــركــيــة.  منتجات  اأي  بيع  اأو  �ــســراء  عــن 
احلملة اإىل بلدان عربية اأخرى اأعلنت هي الأخرى 
واأثارت  اأ�سواقها.  الرتكية يف  املنتجات  على  حربًا 
احلمالت ملقاطعة املنتجات الرتكية قلقًا وا�سعًا يف 
اأثر  عن  تتحدث  الرتكية  ال�سيا�سية  النخب  اأو�ساط 
هذه املقاطعة على القت�ساد الذي يعاين من اأزمات 

ب�سكل  تركيا  ملقاطعة  احلــمــالت  توا�سلت  فيما    ،
كامل على اأ�سعدة ال�ستثمار وال�سياحة والتجارة.  
املنتجات  ملقاطعة  احلملة  ت�ستمر   اململكة   ويف 
كبريًا  تفاعاًل  وت�سهد   مت�ساعدة  بوترية  الرتكية 
التي  ال�سيا�سة  ال�سعوديني،  ب�سبب  لدى املواطنني 
�سوؤون  يف  وتدخلها   ، الرتكية  ال�سلطات  تنتهجها 
من  عــدد  تفاعل  فقد  احلملة  مع  وات�ساقا   ، املنطقة 
املحالت التجارية مبنع بيع  املنتجات الرتكية، فيما 

�سراء  عن  بالمتناع  �سارم  موقف  للمواطنني  كان 
اأي منتج تركي.  ويف الجتاة نف�سه تعر�ست كثري 
من حمالت ال�ساورما اأي�سا لك�ساد كبري يف عمليات 
احلالقة  حمالت  على  الإقبال  انخف�ض  فيما  البيع، 
اإىل  احلملة  واأدت  ــراك.  اأت حالقون  بها  يعمل  التي 
حدوث انهيار يف �سعر اللرية الرتكية اأمام الدولر، 
لل�سركات  اجلــمــاعــي  الإفـــال�ـــض  �ــســبــه  مــن  وحــالــة 
تاأثري  قــوة  اإىل  ي�سري  ما  الت�سدير؛  على  املعتمدة 

اإىل  فيه  الرتكية  احلكومة  تتطلع  وقت  يف  احلملة 
التعايف  ال�سادرات وم�ساعدة القت�ساد على  زيادة 
�سربت  التي  العملة  اأزمــة  عن  الناجم  الــركــود  من 
احلملة  2018.وامـــتـــدت  عــام  منذ  الرتكية  الــلــرية 
تعد  مل  اإذ  واملنتجات،  ال�سركات  من  الكثري  لت�سمل 
والت�سدير  ال�سترياد  قطاعي  على  فقط  مقت�سرة 
وال�سياحة.  ويف هذا ال�سياق اأو�سح  رجل العمال 
اطلقها  الــتــي  احلملة  اأن  املــرزوقــي  املح�سن  عبد 

مواطنون ورجال اأعمال �سعوديون �سوف تثمر اإن 
العربية.  لالأمة  الله حتى توقف تركيا عداءها  �ساء 
ملقاطعة  احلملة  اأن  الروقي  فهد  اأو�سح  جانبه  من 
من  الكثري  اعلنت  م�ستمرة حيث  الرتكية  املنتجات 
املحالت ت�سامنها مع احلملة والتي تزداد يوما بعد 
الآخر ما يعني ك�ساد منتجات الأتــراك. وقال امين 
املنتجات   مقاطعة  على  وب�سدة  اأوافـــق  احلــازمــي 
ل�سا�سية  البلد   هذا  ال�سياحة يف  الرتكية ومقاطعة 

حكومة اوردغان جتاه الأمة العربية. 
رنا املالكي حيث قالت: انا مع احلملة وبقوة ب�سبب  
دول  على  تركيا  تتبعها  التي  العدائية  ال�سيا�سات 
ملقاطعة  احلملة  باأن  ال�سلمي  نواف  وذكر  املنطقة. 
تدين  الأثــر يف  كبري  لها  �سيكون  الرتكية  املنتجات 
طالب  اآخــر  جانب  من  الرتكية.   املدفوعات  ميزان 
الرتكية  املنتجات  مبقاطعة   املواطنني  من  العديد 
اأن  ويجب  الرتكية  والب�سائع  ال�سلع  �سراء  ووقف 
ت�سمل املقاطعة جميع املحالت مثل الثاث واملطاعم 
بــداأت   حيث  تركية.  منتجات  تقدم  التي  واملقاهي 
بع�ض املحال واملراكز التجارية يف اإزالة املنتجات 
الرتكية من على الأرفف واإعالن ذلك على امل�ستهلكني 
الرتكية.  املنتجات  مقاطعة  حملة  �سعار  و�سع  عر 
وقــــال كــل مــن احــمــد الــ�ــســهــراين وطــــارق يا�سني  
الوطنية  منتجاتنا  ندعم  نحن  النخالة   وم�سطفى 
ولنجعل  الــعــربــيــة،  والــــدول  اخلليج  منتجات  ثــم 
يف  لها  وجــود  ل  امل�ستوردة  الرتكية  املنتجات  من 
اثاثاتنا  نــرز  كي  لنا  فر�سة  اكــر  وهــذه  ا�سواقنا 
التي  القائمة  اول  يف  لتكون  الوطنية  ومنتجاتنا 

كانت متمركزة بها الرتكية.

تواصل الحملة في دول المنطقة ومواطنون لـ           :

منتجات األتراك على رف الكساد 
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أوليات

األهلي يفاوض مدافعا بديال لساريتش 
جدة- عائ�س الدها�س 

الأهلي  اإدارة  اأن  البالد"  م�صادر"  علمت   
�صاريت�س؛  وك��ي��ل  م��ع  اجل��ل��و���س  حت���اول 
البو�صني  الالعب  خمال�صة  على  للتفاو�س 
بناء  عنه،  بدياًل  مدافع  وجلب  بالرتا�صي، 
على طلب املدرب ال�صربي فالدان، وحتاول 
اأي�صا  التخل�س من الأملاين ماركو  الإدارة 
جناح  و�صم  القادمة  الفرتة  خ��الل  مارين 

بني  بالت�صاور  هذا  ياأتي  عنه.  بديال  اأمي��ن 
موؤمنة،  ع��ب��دالإل��ه  برئا�صة  الفنية  اللجنة 
والأع�صاء؛ يا�صر حمرو�س، وطارق كيال، 

واملدرب فالدان.
الأهلي  جماهري  اأ���ص��ادت  اأخ���رى،  جهة  من 
ب��ال��الع��ب��ني؛ امل��غ��رب��ي اإدري�������س ف��ت��وح��ي، 
يف  اجليد  اأدائهما  بعد  في�صجا،  وال�صربي 

لقاء الأهلي والباطن.
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غياب البلوي يثير تساؤالت جماهير االتحاد 
جدة - حممد بن نافع 

حامد  الحت��اد  بنادي  القدم  لكرة  التنفيذي  املدير  غياب  اأث��ار 
ال��ب��ل��وي ع��ن ال��ل��ق��اء، ال���ذي ج��م��ع ف��ري��ق��ه ب��ن��ظ��ريه الت��ف��اق يف 
للمحرتفني،  �صلمان  بن  حممد  الأم��ري  كاأ�س  دوري  افتتاحية  
اأكدت  الغياب، يف حني  ت�صاوؤل اجلماهري الحتادية، عن �صبب 
م�صادر اأن البلوي غري متفرغ حتى الآن للعمل يف نادي الحتاد، 

اأمنار احلائلي، بت�صخري كافة الإمكانات، وتذليل  اإدارة  مطالبًة 
نظري  الفريق،  من  قريبا  البلوي  حامد  ليكون  ال�صعوبات؛  كل 
تاأثريه الكبري معنويًا، وح�صن تعامله اإداريًا مع الالعبني، وكذلك 
عالقته اجليدة مع كافة الأجهزة الفنية والإدارية، وقدرته على 
ربط العمل الإداري والفني، وخلق جتان�س بني الأجهزة العاملة 

يف الفريق الأول لكرة القدم، اإ�صافة خلربته الطويلة.  

البلوي  حامد  عينت  احلائلي  اإدارة  اأن  ذك��ره،  اجلدير 
املا�صي،  يونيو  القدم  لكرة  الأول  للفريق  تنفيذيًا  مديرًا 
بعد تدهور نتائج الفريق واقرتابه من الهبوط، قبل اأن 
يقدم البلوي عمال كبريا، جنح خالله يف تخطي اأخطر 
مرحلة يف تاريخ الفريق، و�صمان البقاء بني فرق دوري 

املحرتفني.  

أخضر السلة يستعد للتصفيات اآلسيوية
جدة- البالد

ا�صتعدادًا  الداخلي  بجدة؛  املع�صكر  ال�صلة يف  لكرة  الأول  ال�صعودي  انتظم منتخبنا 
ت�صت�صيفها  والتي  الآ�صيوية،  للبطولة  النهائية  الت�صفيات  من  الثانية  للمرحلة 

ىالقادم  نوفمرب   2٧ يف  الإي��راين  املنتخب  ال�صلة  اأخ�صر  ويواجه  الدوحة، 
على  ي�صرف  نوفمرب.   30 قطر  منتخب  اأم��ام   الثاين  اللقاء  يلعب  بينما   ،

املنتخب فنًيا علي ال�صنحاين، وم�صاعداه تانري جوناي، وخلدون املولد.
ومت اختيار 1٦ لعبًا للمع�صكر، وهم: حممد ال�صقر، ، ثامر اأبكر، علي 
نا�صر  ال�صويلم،  حممد  الثعلبي،  نايف  عبداجلبار،  خالد  ال�صبيلي، 
فهد   ، الهو�صاوي،  اأي��وب  امل��رواين،  امل��رواين، حممد  العب�صي، مثني 

ال�صالك، نا�صر اأبو جال�س ، اأحمد املختار ، عبدامللك عا�صور ، خالد املزيدي 
، اأ�صامة الربقاوي.

في حصاد الجولة األولى من دوري المحترفين

الرائد يتصدر.. والفتح واالتفاق يسقطان األصفرين
جدة – هالل �سلمان

ت��خ��ل اجل��ول��ة  مل 
الأوىل يف دوري 
ك�����اأ������س الأم�������ري 
�صلمان  بن  حممد 
ل����ل����م����ح����رتف����ني 
م����ن امل���ف���اج���اآت؛ 
ح����ي����ث ����ص���ه���دت 
خ�������ص���ارة  اأول 
للن�صر والحتاد، 
وت���ع���ادًل وح��ي��ًدا 
ب������ني ال����ت����ع����اون 
وال���ف���ي�������ص���ل���ي، 
ف���ي���م���ا ح���ق���ق ك��ل 
م����������ن ال�������ه�������الل 
والأهلي  والرائد 
وال�������������ص������ب������اب 
والتفاق  والفتح 

وال��������وح��������دة 
ال������ف������وز يف 
م���������ص����ت����ه����ل 

م�صوارهم.

صدارة ريداوية
 3 اأول  ف��رق   ٧ ح�صدت 
م�صريتها،  يف  ن��ق��اط 
وت����ع����ادل ف��ري��ق��ان، 
ف��ي��م��ا ت���ع���ر����ص���ت ٧ 
خ�صارة،  لأول  ف��رق 
ترتيب  الرائد  وت�صدر 
�صجل  اأن  بعد  اجلولة،  بنهاية  ال��دوري 
اأعلى فوز بنتيجة )3-2(، يليه الثالثي؛ 
ال��وح��دة والت��ف��اق وال��ف��ت��ح، وك��ل منهم 
وال�صباب  والأهلي  الهالل  ثم   ،)1-2( فاز 

الفائزون بهدف وحيد.
التعاون  املتعادلن  الرتتيب  يف  وتبعهم 

والفي�صلي بنقطة وحيدة.

نجاح الحكام المحليين
اأدار مباريات اجلولة كاملة حكام 
مهامهم  يف  جن��ح��وا  حم��ل��ي��ون، 
خ��رباء  تقييم  بح�صب  ب��اق��ت��دار؛ 
ال��ت��ح��ك��ي��م رغ����م وج�����ود ال��ع��دي��د 

م��ن احل����الت اجل��دل��ي��ة، اأب��رزه��ا 
من  الهالل  لعب  خربني  عمر  هدف 

اأم��ري  زميله  فيها  خالف  ح��رة،  ركلة 
اأقرها  التي  اجلديدة  التعديالت  كردي 

 ٧ ال�  اجلزاء  ركالت  اإىل  بالإ�صافة  الفيفا، 
احلكام  لأداء  جيد  موؤ�صر  يف  احت�صبت،  التي 

الوطنيني مع بدء مناف�صات الدوري.

- �صهدت اجلولة الأوىل ت�صجيل )19( هدفًا.
ال���دوري ه��ذا املو�صم ج��اء يف  اأول ه��دف يف   - 
الدقيقة 2 يف �صباك الفي�صلي، واأحرزه الربازيلي 

ياغو �صانتو�س مدافع التعاون.
ح�صن  توقيع  حمل  �صعودي  لالعب  هدف  اأول   -

العمري لعب القاد�صية يف مرمى الوحدة.
- اأول ركلة جزاء هذا املو�صم احت�صبت للقاد�صية 

اأمام الوحدة.
مدافع  ع�صريي  اأحمد  نالها  �صفراء  بطاقة  اأول   -

التعاون.
- اأول بطاقة حمراء اأ�صهرت يف وجه الأرجنتيني 
كري�صتيان ليما مدافع �صمك، يف اأول مباراة له مع 

فريقه.
حول  اأن  بعد  ال��وح��دة،  حققها  رميونتادا  اأول   -

تاأخره اأمام القاد�صية اإىل فوز.
- اأول ثنائية حققها اجلزائري �صفيان بن دبكة يف 

مرمى الن�صر.
املقرن  عبدالله  �صجله  اجلولة  يف  هدف  اأ�صرع   -
من  ثانية   50 بعد  �صمك  مرمى  يف  الرائد  لع��ب 

بدء املباراة.

4 في صدارة الهدافين
وحممد  )الفتح(  دبكة  بن  �صفيان  الرباعي؛  جنح 
كي�س  وفيليب  )�صمك(  وزياليا  )الرائد(  ال�صهلي 
)التفاق( يف ت�صجيل هدفني لكل منهم، وت�صاووا 

يف �صدارة الهدافني.

7 جزائيات وحالة طرد وحيدة
رك��الت   ٧ احت�صاب  الفتتاحية  اجل��ول��ة  �صهدت 
)التفاق  كي�س  فيليب  عرب؛  جميعا  �صجلت  جزاء 
- ه���دف���ني( وزي���الي���ا )���ص��م��ك – ه���دف���ني( وف��ه��د 
)القاد�صية(  العمري  وح�صن  )الحت����اد(  امل��ول��د 
 )28( اإ�صهار  ومت  )الوحدة(.   وبيرتاتو�س 
البطاقة  رف��ع��ت  فيما  ���ص��ف��راء،  بطاقة 
احل��م��راء م��رة واح���دة، وك��ان��ت من 

ن�صيب كري�صتيان ليما )�صمك(.
- دف����اع ���ص��م��ك ه��و الأ���ص��ع��ف 
اأه��داف   )3( ل�  �صباكه  بتلقي 

اأمام الرائد. 
اأك����ر ن��ت��ي��ج��ة ح�����ص��ورًا   -
يف ه���ذه اجل��ول��ة ه��ي )2-
يف  ح�����ص��رت  اأن  ب��ع��د   )1
ث���الث م��واج��ه��ات )ال��وح��دة 
 – الن�صر   (  ،  ) – القاد�صية 
الفتح ( ، ) الحتاد – التفاق(.  
- مت احت�صاب )٧( ركالت جزاء 
ك����ان مل����ب����اراة الحت������اد والت���ف���اق 
ركالت   )3( باإحت�صاب  الأكرب  الن�صيب 

جزاء. 

7 جزائيات و19 هدفا.. ورباعي يتنافس على قمة الهدافين
تميز للحكام المحليين.. وهدف المقرن األسرع
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في انطالق دوري الدرجة األولى

ديربي حساوي مشتعل.. والجبل يواجه الجيل

هجر vs العدالة
يحل الهابط من دوري الأ�سواء، العدالة �سيفًا 
ال�ساعد  اأندية الأح�ساء،  على فريق هجر �سيخ 
من دوري الثانية، يف املباراة التي �ستقام على 
خاللها  وين�سد  بالأح�ساء،  هجر  ــادي  ن ملعب 
الفوز  بتحقيق  اجليدة،  البداية  العدالة  فريق 
على اأمل املناف�سة للعودة للدوري املمتاز، فيما 
بتحقيق  مثالية  بداية  يف  امل�سيف  هجر  يرغب 

نتيجة اإيجابية.
الثقبة vs الكوكب

جلوي  بــن  �سعود  الأمـــر  مدينة  ملعب  وعلى 
لقاء  يف  الكوكب  �سيفه  الثقبة  يواجه  باخلرب، 
منهما يف تخطي  كل  ياأمل  متكافئ؛ حيث  �سبة 
البداية ال�سعبة للدوري بتحقيق الفوز على اأمل 

مزاحمة فرق ال�سدارة وال�سعود من البداية.
الدرعية vs النهضة

على �ستاد الأمر في�سل بن فهد )امللز( ي�ستقبل 
النه�سة  نظره  حديثًا  ال�ساعد  الدرعية  فريق 
الكفة  كــانــت  واإن  للطرفني،  مهمه  مــبــاراة  يف 
ل�سالح النه�سة. ي�سعى الدرعية لتاأكيد اأحقيته 
بــالــ�ــســعــود، والــبــحــث عــن الــبــقــاء، فيما يــاأمــل 
النه�سة يف الفوز واملناف�سة من البداية؛ عطًفا 

املا�سي  املو�سم  الفريق  نتائج  على 
ومناف�سته على ال�سعود.

الحزم vsعرعر
احلزم  فريق  ي�ستقبل  ملعبه،  وعلى 

حديثًا  الأ�ــســواء  دوري  من  الهابط 
الثانية يف  نظره عرعر ال�ساعد من 

احلــزم  ال�سيف.  على  �سعبة  مــبــاراة 
مبكرا،  ال�سعود  على  للمناف�سة  ي�سعى 

والــعــودة مــرة اأخــرى لــدوري الأ�ــســواء، 
اأحقيته  لتاأكيد  ي�سعى  عــرعــر  املــقــابــل  يف 

�سعد  بعدما  اآخر،  ملو�سم  والبقاء  بال�سعود، 
لأول مرة .

أحد vs الجيل
مع  اأحـــد  فــريــق  يلتقي  املـــنـــورة،  املــديــنــة  ويف 
يف  الفر�ص  معها  تت�ساوى  مباراة  يف  اجليل، 

الفوز. يرغب اأحد يف ا�ستغالل عامل الأر�ص 
لتحقيق فوز البداية وتد�سني املناف�سة على 

يف  اجليل  ياأمل  فيما  الأوىل،  املراكز 
بثالث  الــدوري  وبداية  كذلك،  الفوز 
ــقــاط متــنــحــه اأمــــل املــنــافــ�ــســة على  ن

ال�سعود، بعد ما جنا من الهبوط املو�سم 
املا�سي. 

األسطورة عبد 
الغني... وداعا
خالد الطياري

مرتبطة  قــدميــة  ق�سة  اأو  حكاية  بــاأنــهــا  ــطــورة؛  الأ�ــس تــعــرف 
باأ�سخا�ص، اأو اأماكن معينة، اأو باأحداث حمددة، وقد ل تكون 
هذه " الأ�سطورة " دوما حقيقية. اأما اأ�سطورتنا التي نتحدث 
ق�سة  اإنها  وم�ساهدة.  ومعروفة  حقيقية،  اأ�سطورة  فهي  عنها 
من  يناير   21 يف  " املولد  الذهبي  الغني" الفتى  عبد  "ح�سني 

عام 1977 والبالغ من العمر " 43 عاما ".
وقد  الأهــلــي،  الــنــادي  مدر�سة  خريج  الغني،  عبد  الأ�سطورة 
عبد  الأ�ــســطــورة  بــالــنــادي.  ال�سنية  الفئات  جميع  يف  تـــدرج 
" على قمي�سه يف   1 " اأول لعب �سعودي يحمل رقم  الغني، 
بطولة اإقليمية" كاأ�ص اخلليج لالأندية للنا�سئني " يف البحرين. 
الأ�سطورة عبد الغني، لعب يف اأوملبياد اأتالنتا 96 ، و�سارك يف 
نهائيات كاأ�ص العام  1998و 2002 و 2008، وخا�ص مباريات 
ا�ستعرا�سية مع منتخب جنوم العامل 97م و 2000 م بجوار 
اأف�سل  على  ح�سل  الغني  عبد  الأ�سطورة  ورونالدو.  زيــدان، 
لعب عربي 97م، وكذلك اأف�سل لعب عربي يف مونديايل 98، 

.2006
وروح  عالية،  بلياقة  يرك�ص  كان  الذي  الغني  عبد  الأ�سطورة 
خلع  ر�سميا  يعلن  هاهو  الأخــ�ــســر،  امل�ستطيل  على  ال�سباب 
قمي�سة - رقم 24 - بعد �سنوات من العطاء مع الأندية، التي 
عبد  الأ�سطورة  واأحــد.  نيو�ساتل،  الن�سر،  الأهلي،  لها"  لعب 
الغني، منهج كروي، لبد اأن يدر�ص ويتعلم منه الرباعم، كيف 
له يف هذا العمر املتقدم، اأن يقدم العطاء وي�سر على تواجده؛ 
ب�سبب حبه فقط لكرة القدم؛ حتى لو ح�ساب اأ�سياء كثرة. وما 
ك�سف عنه اأبو عمر مع تركي العجمة، خالل برنامج كورة، ما 
هو اإل �سرب من اجلنون، وكيف حتايل على الطبيب الفرن�سي 
الأخ�سر  العامل مع  كاأ�ص  اأن يكون متواجدا يف  اأجل فقط  من 
ال�سعودي، وهو برهان حقيقي على اأن هذه الأ�سطورة تع�سق 
وقد  املالعب،  عمر  اأبــو  ودع  اجلنون.  لدرجة  القدم  كرة  لعب 
 25 مدى  على  حافلة،  م�سرة  عرب  كروية  اأجيال  ثالثة  عا�سر 

عاما، مليئة بالإجنازات والتتويجات.
خ�سر  ال�سجاع.  القائد  بكاريزما  بطال،  املالعب  عمر  اأبو  ودع 

لعب الكرة، وك�سب حب واحرتام اجلماهر الريا�سية.
 �سكرا لعبدالغني على كل ما قدمه للكرة ال�سعودية. 

 @khalidtayyari

الدرعية يبدأ أمام النهضة.. 
والحزم يستقبل عرعر 

"العربي" يحدد مواعيد نصف 
نهائي كأس محمد السادس

بوادر أزمة... تخفيض الرواتب 
يثير حفيظة العبي البارسا

الريا�ض - هاين الب�شر 
كاأ�ص  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
ـــطـــال،  ــاد�ــص لـــالأنـــديـــة الأب ــ�ــس حمــمــد ال
النهائي  ن�سف  دور  مباريات  مواعيد 
عن  �سابقًا  اأعلنت  بعدما  البطولة،  من 
فرتة  بعد  البطولة  مناف�سات  ا�ستئناف 
املا�سية؛  الأ�ــســهــر  خـــالل  الــتــوقــف  مــن 

ب�سبب جائحة كورونا.
نظره  مــع  الــ�ــســبــاب،  فــريــق  و�سيلعب 
يف  بالريا�ص  الذهاب  مباراة  الحتــاد، 
على  الــقــادم،  دي�سمرب  �سهر  من  الثاين 
�ستقام  بينما  الــ�ــســبــاب،  نــــادي  مــلــعــب 
الرابع  يف  بجدة  بينهما  الإيــاب  مباراة 
بينما  الــقــادم.   2021 يناير  �سهر  مــن 
الإيـــاب بني  مــبــاراة  اإعــالن موعد  �سيتم 
والإ�سماعيلي  املغربي،  الرجاء  فريقي 
يتفق  اأن  بعد  لحــق  وقــت  يف  امل�سري 
ــان عــلــى املــوعــد املــنــا�ــســب لهذه  ــادي ــن ال
الــدار  مدينة  يف  �ستقام  التي  املواجهة 

قد  الإ�سماعيلي  فريق  وكــان  البي�ساء، 
فاز على فريق الرجاء يف مباراة الذهاب 

يف  اأقيمت  التي  النهائي  ن�سف  لــدور 
مدينة الإ�سماعيلية بهدف دون رد. جدة- البالد

على  اأ�سبح  بر�سلونة  نادي  اأن  يبدو 
تنتهي  اإن  فما  الأزمـــــات،  مــع  مــوعــد 
واحـــــدة حــتــى تــنــ�ــســب اأخـــــرى. فقد 
اأر�سل لعبو الفريق الإ�سباين خطابا 
فيه مقرتحا  يرف�سون  الإدارة  اإىل 
خلف�ص الرواتب بن�سبة 30 
باملئة يف العام املقبل. 
وقــــالــــت �ــســحــيــفــة 
الريا�سية  "ماركا" 
 3 اإن  ــبــانــيــة:  الإ�ــس
دعموا  فقط  لعبني 

ــيــ�ــص الـــــرواتـــــب، خـــــــــــطـــــــــــة  ــل ــق ت
ورف�سوا التوقيع على اخلطاب، وهم 
اأندريه  مارك  الأملــاين  املرمى  حار�ص 
الفرن�سي  واملــدافــعــان  �ستيغن،  تــر 
املن�سم  والأمركي  لنغلي،  كليمنت 
وتعر�ص  دي�ست.  �سرجينو  حديثا 

بر�سلونة ل�سربة مالية كبرة موؤخرا؛ 
حيث  كورونا؛  فرو�ص  اأزمة  ب�سبب 
اأكــر  خ�سر خــالل الأ�ــســهــر الأخــــرة 
اإيراداته،  من  يورو  مليون   200 من 
التي كانت متوقعة، وت�سخمت ديون 
ال�سعف  باأكر من  الكتالوين  النادي 
مــن 217  الأخــريــن،  العامني  خــالل 
اإىل   2019 يونيو  يف  يــورو  مليون 
488 مليونا يف ال�سهر ذاته من العام 
وافقوا  قد  الالعبون  وكان  اجلــاري. 
بنهاية  لالأجور  موؤقت  تخفي�ص  على 
ال�سغط  لتخفيف  املا�سي؛  املو�سم 
من  نو"  "كامب  يف  املــتــزايــد  املـــايل 
تطبيق  اأن  يبدو  لكن  الأزمـــة،  جــراء 
يروق  ل  املقبل،  العام  ذاتها  الفكرة 
هدد  منهم  عــدًدا  اإن  بل  منهم.  للكثر 
اجلاري  املو�سم  بنهاية  عقده  بف�سخ 

يف حال اقتطاع اأي جزء من اأجره.

لوبيسكو
مديرا فنيا التحاد القدم

الريا�ض – البالد
الروماين  مع  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  اتفق 

مــديــًرا  للعمل  لوبي�سكو  اإيـــــوان 
 3 لـ  فنًيا لالحتاد بعقد ميتد 

�سنوات.
"لوبي�سكو"  ويــحــظــى 
ناجحة  كــرويــة  مب�سرة 

امللعب  وخــــارج  داخـــل 
ــا،  عــاًم مــــدار 35  عــلــى 

من�سب  �سغله  اأبـــرزهـــا 
املدير الفني يف الحتاد 

الأوروبـــــــــــــي 
القدم  لكرة 

خـــــــــــالل 

الفرتة من 2011ـ2020.
حيث  الــفــنــي،  العمل  يف  خــربة  الــرومــاين  وميتلك 
القواعد  وميثاق  التدريب  اتفاقية  عن  م�سوؤوًل  كان 
الأ�سا�سية بالحتاد الأوروبي، وم�سوؤوًل عن تطوير 

برنامج نخبة الالعبني ال�سباب يف اأوروبا.
"لوبي�سكو" عدًدا من املنا�سب واملهام  كما تقّلد 
الن�سباط  جلــنــة  ع�سوية  اأبـــرزهـــا  ــيــة،  الــدول
الفنية  اللجنة  وع�سو  ـــــي،  الأوروب بــالحتــاد 
بالحتاد الدويل "FIFA" بالإ�سافة لع�سوية 
العامل  بــكــاأ�ــص  الفنية  الــدرا�ــســة  جمموعة 
العامل  وكاأ�ص   2014
ــــة نــ�ــســخ  ــــدي ــــالأن ل
 ،2009  ،2008

و2014.

إنذار رسمي لألربعة ا لكبار
الريا�ض- البالد

وّجــــه فــريــق عــمــل ا�ــســرتاتــيــجــيــة دعــــم الأنـــديـــة 
اأندية  من  اأندية  خلم�سة  ر�سميًا  اإنــذارًا  الريا�سية، 
للمحرتفني؛  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  كاأ�ص  دوري 
قام  التي  املفاجئة  امليدانية  الــزيــارات  نتائج  اإثــر 
الأندية  تلك  ملقرات  املا�سية  الأيــام  يف  الفريق  بها 
واإجــراءاتــهــا  احلــوكــمــة  نــظــام  تطبيق  ومــتــابــعــة 
الهالل  اأنــديــة  اإدارات  وتلقت  والإداريـــــة.  املالية 
ــذارات  اإن والقاد�سية  والأهــلــي  والحتــاد  والن�سر 
التنفيذيني  الروؤ�ساء  تواجد  عدم  ب�سبب  ر�سمية؛ 
�ساعات  الأنــديــة خــالل  لهذه  الإداريــــة  والــطــواقــم 
العمل الر�سمية، مما يعد خمالًفا لالئحة الأ�سا�سية 
وقد  ال�سلة،  ذات  والتعليمات  الريا�سية  لالأندية 
التزام  �سرورة  على  التاأكيد  ـــذارات  الإن ت�سمنت 
موظفي الأندية بدوامهم اليومي، وعدم تكرار ذلك 

م�ستقباًل؛ حتا�سيًا لأي عقوبات اإ�سافية.
 - الهالل  اأندية"  امليدانية  الــزيــارات  و�سملت  هذا 
القاد�سية   - التفاق   - الأهلي   - الحتــاد   - الن�سر 

- اأبها – �سمك"؛ حيث مت الطالع على العديد من 
الإدارية داخل  الهيكلة  اجلوانب اخلا�سة بتطبيق 
املالية  اإداراتــهــا  يف  العمل  �سر  ومتابعة  الأنــديــة 

والإعــالم،  العالقات  واأق�سام  والفنية  والقانونية 
كما مت مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع 

الأندية وملفاتها الداخلية.

حائل - خالد احلامد
تنطلق ع�سر اليوم الثالثاء، مباريات دوري الأمر حممد بن �سلمان للدرجة 

الأوىل يف ن�سخته 44، ومن املتوقع اأن ت�سهد مبارياته تناف�سًا قويًا؛ �سواًء من 
للهروب من  اأو  الفرق،  الرئي�ص جلميع  الهدف  ال�سعود، وهو  البحث عن  اأجل 
على  �ستكون  مباريات،  بخم�ص  الأوىل،  اجلولة  اليوم  م�ساء  وتقام  الهبوط. 

النحو التايل:
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"ساما" تحذر من رسائل مشبوهة تستخدم لـ"االحتيال"
الريا�ض - البالد

املواطنني  "�ساما"،  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حـــذرت 
من  املايل  الحتيال  ممار�سات  لإحدى  �سحية  الوقوع  من  واملقيمني 
اأو  )ا�سمها(  �سفتها  ت�ستخدم  م�سبوهة  ر�سائل  مع  التجاوب  خالل 
و�سائل  با�ستخدام  وذلك  املوؤ�س�سة  من�سوبي  من  اأنه  مر�سلها  يدعي 

التوا�سل املختلفة.
املا�سية  الــفــرة  خــالل  "�ساما"  ر�ــســدت  اأن  بعد  التحذير،  وجــاء 
واأ�سخا�ص  جلهات  الحتيالية  الن�سية  والر�سائل  املكاملات  من  عددًا 

اأو  ال�سخ�سية  البيانات  اإىل  الو�سول  اإىل  تهدف  التي  جمهولني، 
ادعــاء  اأو  املوؤ�س�سة  ا�سم  انتحال  خــالل  من  الأفـــراد  لــدى  امل�سرفية 
مر�سلها اأنه من من�سوبي املوؤ�س�سة، وتوهم م�ستقبليها بوجود مبالغ 
مالية اأو حقوق لهم لدى املوؤ�س�سة، اأو تطلب منهم حتديث معلومات 
"�ساما"  ــراف  لإ�ــس اخلا�سعة  املــالــيــة  املوؤ�س�سات  ــدى  ل ح�ساباتهم 
ورقابتها؛ وذلك من خالل التوا�سل مع اأرقام هواتف اأو الدخول عرب 

روابط اإلكرونية ل تعود للموؤ�س�سة ول للموؤ�س�سات املالية.
واأكدت "النقد"، اأنها ل حتتفظ باأية ودائع اأو اأموال تخ�ص الأفراد 

ول باإجراء عمليات مالية لهم اأو نيابة عنهم وفقًا للنظام، م�سددة على 
اأهمية اللتزام باملحافظة على �سرية البيانات ال�سخ�سية وامل�سرفية 
ـــة جــهــات اأو اأ�ــســخــا�ــص جمــهــولــني، وخــطــورة  وعـــدم اإفــ�ــســائــهــا لأي
عن  �ــســادرٌة  باأنها  ُيزعم  التي  امل�سبوهة  الر�سائل  لتلك  ال�ستجابة 
اأن ممار�سات الحتيال املايل وامل�سريف قد  اإىل  املوؤ�س�سة. واأ�سارت 
تختلف اأ�ساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات 
اأو  اأموالهم  ل�سلب  امل�ستهدفني؛  لالأ�سخا�ص  وال�سرية  ال�سخ�سية 

ا�ستغالل ح�ساباتهم البنكية يف مترير عمليات غري نظامية.

"الغذاء" تنصح بعدم استخدام 
منتج "شوائب الرصاص"

الريا�ض - البالد
بال�سفاه  عناية  منتج  من  ـــدواء  وال للغذاء  العامة  الهيئة  حــّذرت 
 NITRQ BEAUTY NICOPANDA( ا�سم  يحمل 
على  احتوائه  ب�سبب   ،)10  LIPSTICK ROSE TAUPE
ن�سبة عالية من مادتي الر�سا�ص والزرنيخ جتاوزتا احلد امل�سموح 
العناية  منتجات  من  عينات  حّللت  اأنها  واأو�سحت  ك�سوائب.  به 
واأظهرت  �سالمتها،  من  للتاأكد  املحلية  بالأ�سواق  املتداولة  بال�سفاه 
 NITRQ" ا�ــســم  يحمل  ـــذي  ال املــنــتــج  ــواء  احــت التحليل  نــتــائــج 
 BEAUTY NICOPANDA LIPSTICK ROSE
والزرنيخ  الر�سا�ص  مادتي  من  عالية  ن�سبة  10" على   TAUPE
جتاوزتا احلد امل�سموح به ك�سوائب يف لئحة متطلبات ال�سالمة يف 

م�ستح�سرات التجميل والعناية ال�سخ�سية.
واأ�سارت الهيئة اإىل اأن التعر�ص لن�سبة عالية من املادتني قد يت�سبب 
املنتج،  ا�ستخدام  بعدم  ون�سحت  للم�ستهلك،  �سحية  خماطر  يف 
والتخل�ص من العينات املوجودة لديهم منه، م�سّددة على اأهمية �سراء 

املنتجات من م�سادر موثوقة ميكن من خاللها تتبع م�سدرها.

ضبط مراوغ بين 
المركبات بدون لوحات

عملية نادرة لرضيع
 في المريء

متاحف الحرمين 
تستقبل الزوار

الطائف - البالد
"�سا�ص"،  مركبة  قائد  الطائف،  مبحافظة  املرور  دوريات  �سبطت 
ن�سر مقاطع بو�سائل التوا�سل الجتماعي، وهو يقود املركبة بدون 

لوحات، وي�سري ب�سرعة عالية ويرواغ بني املركبات.
حياته  عّر�ص  ال�سخ�ص  اأن  للمرور،  العامة  الإدارة  واأو�سحت 
وحياة الآخرين للخطر، لفتة اإىل اأنه مت القب�ص عليه، و�ستتم اإحالته 

للهيئة املرورية لتطبيق العقوبات الواردة يف نظام املرور.

اجلبيل - البالد
امللكية  للهيئة  ال�سحية  اخلــدمــات  برنامج  مــن  طبي  فريق  جنــح 
عيب  من  يعاين  ر�سيع،  لطفل  جراحية  عملية  اإجــراء  يف  باجلبيل، 
خلقي نادر باملريء. واأو�سح قائد الفريق الطبي وا�ست�ساري جراحة 
بعد  الطفل  حالة  ت�سخي�ص  بعد  اأنه  املغنم،  حممد  الدكتور  الأطفال 
ما  اأو  املــريء  برتق  اإ�سابته  ات�سح  بفرة وجيزة وفح�سه،  ولدتــه 

يعرف بان�سداد املريء، وهو يعـد عيبا خلقيا نادرا ي�سوه املريء.
واأجرى الفريق الطبي فورًا عملية ت�سحيح واإعادة تو�سيل املريء 
املــريء يف  لي�ساعد يف منو  الفم واملعدة  اأنبوب بني  بدًل من و�سع 
جزئني غري مت�سلني، مما قد ي�سبب خلل يف مترير الطعام من الفم 
اإىل املعدة واأحيانًا �سعوبة يف التنف�ص، وقد تكللت العملية بالنجاح، 
من  وخـــرج  حالته  حت�سنت  حتى  املــالحــظــة  حتــت  الطفل  وو�ــســع 

امل�ست�سفى بحالة جيدة.

مكة املكرمة - البالد
عبدالعزيز  امللك  جممع  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وكالة  ا�ستاأنفت 
الـــزوار  ا�ستقبال  واملــتــاحــف  واملــعــار�ــص  امل�سرفة  الكعبة  لك�سوة 
واملعتمرين  للزوار  التدريجية  العودة  مع  تزامنا  وذلك  واملعتمرين 
التجهيزات  خالل  وروعــي  واآمــن  �سحي  ب�سكل  ال�سريفني  للحرمني 
مراعاة متطلبات الوقاية والتباعد املكاين الالزم ل�سمان �سالمة زوار 
املتبعة بالرئا�سة  املعر�ص ومرتاديه، وفق الإجراءات والحرازات 

العامة امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.

المهندس يطرح "ودعت روحي" 
جدة - خالد بن مر�ضاح

اأغنية  اأخــريًا،  املهند�ص،  ماجد  الفنان  طرح 
من  روحي"،  "ودعت  ا�ــســم  حتــمــل  جــديــدة 

تركي  امل�ست�سار  كلمات 
واأحلـــان  ال�سيخ،  اآل 

نواف عبدالله.
وتـــــــــاأتـــــــــي 

الأغــــــنــــــيــــــة 
اجلـــــديـــــدة 
اإطــــــار  يف 
ـــتـــعـــاون  ال

جمع  اإذ  الــ�ــســيــخ،  واآل  املــهــنــد�ــص  بــني  الــفــنــي 
اأكرث من 16 عماًل غنائيًا ما  بينهما حتى الآن 
األبومات  �سمن  واأغنياٍت  منفردة،  اأغنيٍة  بني 
وتوزيع  منوعة،  اأحلــان  اعتماد  مع  غنائية، 

خمتلف يف كل مرة.
وتعد اأغنية "عوايف"، التي اأطلقها ماجد 
بداية  "ونا�سة"،  جل�سات  يف  املهند�ص 
العديد  وتبعها  ال�سيخ،  اآل  مع  التعاون 
منها  الــنــاجــحــة،  الغنائية  الأعــمــال  مــن 
الأغنية الوطنية "�سالم من ال�سعودية".

ت�سمن  الألـــبـــومـــات،  �سعيد  وعــلــى 
الذي  الغنائي،  املهند�ص  األــبــوم 
اأكرب   ،2018 يناير  يف  اأطلقه 
كتبها  التي  الأغنيات  من  عدد 
"على  وهــي   ، ال�سيخ  اآل  تــركــي 
"اأنا  "اأنِت اأمرية"،  قدومك"، 
لالآن"، "وين وين"، "ع�ساك 
متى"،  "اإىل  القوة"،  عــلــى 
عــنــوان  دوارة"  و"الدنيا 

الألبوم.

شواهين .. أكبر طرح بمهرجان الصقور 
الريا�ض- خالد بن مر�ضاح

الريا�ص،  يف  الأول  ال�سقور  ملزاد  الثامن  اليوم  �سهد 
عليها  املــزايــدة  يتم  ال�سقور  مــن  عــدد  اأكــرب  طــرح 

اإذ بيع 9 �سقور مببلغ  يف يوم واحــد، 
تــاأكــيــد على  األـــف ريـــال، يف   739

للمزاد  الــتــ�ــســاعــديــة  الـــوتـــرية 
بات  الذي  الكبري  والهتمام 

يحظى به من قبل ال�سقارة 
ــــح وحمــبــي  ــــطــــواري وال

الراث الأ�سيل.
وجاءت املناف�سة على 
البطاقة الأوىل �ساهني 
فــــرخ الـــــذي كــــان من 
عبدالرحمن  ن�سيب 

اجلهني  يو�سف  بن 
بـــ75 األــف ريال، 

والـــــــــثـــــــــاين 
هني  �سا "
 " �ص نا قر

ا�سراه 

نا�سر فالح العدواين بـ31 األف ريال، والثالث "�ساهني 
مببلغ  اجلهني  يو�سف  بن  عبدالرحمن  ا�سراه  فرخ" 
ا�سراه  فرخ"  "�ساهني  الــرابــع  بينما  ريـــال،  األــف   85
عبداملح�سن بن حمد العجمي مببلغ 75 األف 
"�ساهني فرخ" ا�سراه  ريال، واخلام�ص 
األــف   160 مقابل  العنزي  �سامي  بندر 
ريال، وال�ساد�ص "�ساهني قرنا�ص" كان 
من ن�سيب نا�سر فالح العدواين مقابل 
"�ساهني  والــ�ــســابــع  ريـــال،  األـــف   45
اأبوالعال  فرخ" اإ�سراه عا�سم علي 
والثامن  ريـــال،  األـــف   56 مقابل 
ن�سيب  من  كان  فرخ"  "�ساهني 
مقابل  العجمي  غامن  بن  عامر 
ــام  وخــت ريــــــال،  األـــــف   100
بال�سقر  الــثــامــن  الـــيـــوم 
فرخ"  "�ساهني  التا�سع 
�سامي  بندر  وا�سراه 
ــزي مــقــابــل  ــن ــع ال
ـــــف  األ  112

ريال.
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صحة 
املناطق اإلنسان اأمانات  يجعل  ما  ومك�ضب،  م�ضلحة  كل  على  مقدمة  ومقيما(،  )مواطنا  الإن�ضان  �ضحة 

وبلدياتها تنظم جولت رقابية على املطاعم واملحالت التجارية والأ�ضواق، للتاأكد من اللتزام 
حمافظة  بلدية  فعلت  مثلما  ال�ضحية،  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  بتطبيق 

�ضامطة، التي نظمت اأكرث من 40 جولة رقابية �ضحية للحفاظ على ال�ضحة العامة.

اإلطاحة بــ4 مقيمين 
يتاجرون بالشرائح

الريا�ض - البالد
 4 على  القب�ص  الأمــنــيــة  اجلــهــات  األــقــت 
مقيمني من بنغالدي�ص لتورطهم باملتاجرة 
بهويات  ت�سجيلها  بعد  الت�سال  ب�سرائح 
مواطنني ومقيمني دون علمهم، واتخاذهم 
وكرًا  الريا�ص  مدينة  و�سط  �سكنية  �سقة 

لرتكاب جرائمهم.
ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  م�ساعد  وقال 
الكريدي�ص،  خالد  الرائد  الريا�ص  منطقة 
بــداخــل  �ــســبــطــت  الأمـــنـــيـــة  اجلـــهـــات  اإن 
من  لــعــدٍد  �سريحة   3620 املتهمني  �سقة 
�ــســركــات التــ�ــســالت، و22 جــهــاز جــوال 
من  وجمموعة  الب�سمة،  لقراءة  وجهازان 
اأ�سخا�ٍص  لب�سمات  املطبوعة  الق�سا�سات 
جمـــهـــولـــني، وجـــــرى اإيـــقـــافـــهـــم واتـــخـــاذ 
الإجراءات النظامية لإحالتهم اإىل النيابة 

العامة.
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