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

الإعالم املتجدد 12�صفحة | ريالن

إهمال األطفال
قنبلة موقوتة

تعزيز الحوار
�لريا�ض- �لبالد

يدرك العامل اأجمع نهج اململكة املبدئي و�سعيها امل�ستمر لتعزيز احلوار بني اأتباع 
الأديان والثقافات وتر�سيخ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم وال�سعوب واجلهود الكبرية 
التي تبذلها بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو ويل 
ثقافة  لن�سر  الله،  حفظهما  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  الأمــني  عهده 
يف  والإغاثية  الإن�سانية  الأعمال  ودعم  والت�سامح  والتفاهم  والتعاون  التعاي�ش 
اأمن و�سالم وا�ستقرار الأمم وال�سعوب، وحمايتها من التطرف،  العامل من اأجل 

الذي يح�ش على العنف والكراهية.
اإىل  الداعي  موقفها  اململكة  توؤكد  وحــادث  موقف  كل  ويف  �سعيد  كل  وعلى 
�سرورة احرتام الأديان، وجترمي وحماربة اخلطابات العن�سرية التي تغذي 
التطرف والإرهاب، ومت�ش ال�سلم والأمن العامليني، والوقوف بحزم يف وجه 
داعمي التطرف والغلو والكراهية والعنف باعتبار الإرهاب ل دين ول وطن 

ول جن�ش له.
ويف هذا ال�سياق اأكد رئي�ش هيئة حقوق الإن�سان الدكتور عواد بن �سالح 
دعوة  الدينية  للرموز  والإ�ــســاءة  واملعتقدات  الأديـــان  ازدراء  اأن  الــعــواد، 
�سريحة للكراهية الدينية التي ن�ش القانون الدويل حلقوق الإن�سان على 
اأن تعزز الت�سامح  اأن حرية الراأي والتعبري ينبغي  حظرها. وبني العواد 
والتعاي�ش بني املجتمعات يف اإطار تكامل وترابط حقوق الإن�سان وعدم 

�لتفا�صيل �ض3قابليتها للتجزئة.
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و��صنطن - وكالت
اأكدت درا�سة بحثية اأمريكية، اأن الدوحة تتبع ا�سرتاتيجية اإقليمية معادية للوليات املتحدة؛ وتعد اأكرب 

داعم للجماعات الإرهابية، مطالبة �سناع القرار يف وا�سنطن بعدم بيع طائرات "اإف - 35" لها.
و�سددت الدرا�سة التي اأعدها مركز )MECRA( املتخ�س�ش يف الدرا�سات الع�سكرية والأمنية يف 

وا�سنطن، على اأن ح�سول الدوحة على مقاتلة متعددة املهام يف جميع الأحوال اجلوية من طراز "اإف- 
35"، من �ساأنه اأن يعزز قوة اأعداء اأمريكا، داعية اإىل �سرورة اإعالن احلكومة الأمريكية عدم بيعها 

لقطر. وبح�سب الدرا�سة الأمريكية فاإن قطر دعمت بقوة وعززت حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي 
التي مل تدم طوياًل يف م�سر، كما مت الك�سف موؤخرا عن عملية متويل اإرهابي نفذتها الدوحة، ففي 

يوليو املا�سي مت اكت�ساف اأن قطر قدمت دعما ماليا وع�سكريا �سخما مللي�سيا "حزب الله" اللبنانية، 
والتي تعد الوكيل الإقليمي الرئي�سي للنظام الإيراين، وت�سنفها وا�سنطن منظمة اإرهابية، كما 

تورطت الدوحة يف عمليات دعم داع�ش يف �سوريا والعراق.
ت�ستويف  ل  يجعلها  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  الفظيع  قطر  �سجل  اأن  الدرا�سة  واعتربت 

�ض7املعايري الأ�سا�سية للح�سول على الأ�سلحة الأمريكية.

قطر تدعم اإلرهاب وتنتهك حقوق اإلنسان
در��صة �أمريكية حتذر من بيع �ملقاتالت للدوحة

جتهيز�ت طبية متكاملة على مد�ر �ل�صاعة ل�صتقبال معتمري �خلارج

المملكة في مصاف الدول الحريصة على سالمة األرواح وتخفيف آثار الجائحة
�لريا�ض- �لبالد

نوه �سماحة مفتي عام اململكة رئي�ش هيئة كبار العلماء الرئي�ش العام للبحوث 
العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حممد اآل ال�سيخ بقرار جمل�ش 
الوزراء ب�سرف مبلغ )500.000( ريال لذوي املتوفى ب�سبب جائحة "فايرو�ش 
 ، اخلا�ش  اأو  احلكومي  ال�سحي  القطاع  يف  العامل  وي�سمل  اجلديد" ،  كورونا 

مدنيًا كان اأم ع�سكريًا و�سعوديًا كان اأم غري �سعودي .
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  برئا�سة  املجل�ش  اتخذه  الذي  القرار  اإن  وقال 
امتدادًا جلهود حكومة خادم  ياأتي   ، الله  اأيده   ، اآل �سعود  �سلمان بن عبدالعزيز 
احلرمني ال�سريفني منذ ابتداء اجلائحة التي ات�سمت باملحافظة على اأرواح النا�ش 
من مواطنني ومقيمني على حد �سواء حني �سدرت اأوامر متعددة للحد من انت�سار 
وباء كورونا ، �سواء كانت اأوامر ذات عالقة باجلانب ال�سحي اأو القت�سادي اأو 
الأمني ، مما جعل اململكة - ولله احلمد - يف م�ساف الدول الأوىل التي قللت من 
ثرى  على  يعي�ش  �سعور اجلميع ممن  من  عليه  ترتب  ما  اأ�سرار اجلائحة، وهو 

اململكة بالطماأنينة وال�سكينة .

تطوير برامج التعليم العالي في 
األمن السيبراني

تأهيل الكوادر الوطنية ببرنامج 
أجيال الفضاء

�لريا�ض- �لبالد
الأمن  العايل يف  للتعليم  ال�سعودي  الإطار  ال�سيرباين،  لالأمن  الوطنية  الهيئة  اأ�سدرت 
التعليم  الهيئة ووزارة  بالتعاون بني  اإعداده  الذي جرى  التعليم"،   - "�سايرب  ال�سيرباين 
وهيئة تقومي التعليم والتدريب، وي�سهـم يف بناء وتطوير برامج اأكادميية عالية اجلودة 
العمل، و�سد  �سوق  الوطني يف  الحتياج  متوائمة مع  تكون  ال�سيرباين  الأمن  يف جمال 
الفجوة يف هذا املجال. ويعد الإطار ال�سعودي للتعليم العايل يف الأمن ال�سيرباين، دلياًل 
مرجعيًا لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العايل يف الأمن ال�سيرباين، الذي ياأتي 
�سمن جهود الهيئة الوطنية لالأمن ال�سيرباين يف بناء القدرات الوطنية املتخ�س�سة يف 
جمالت الأمن ال�سيرباين، وامل�ساركة يف اإعداد الربامج التعليمية والتدريبية اخلا�سة بها، 

واإعداد املعايري املهنية والأطر ذات العالقة.

�لريا�ض - �لبالد
ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمــري  اأكــد 
للف�ساء اأن خادم احلرمني ال�سريفني ، اأيده الله، واكب انطالقة قطاع الف�ساء يف اململكة قبل 
الف�ساء  ال�سعوديني يف رحلة  الف�ساء  العلمي ورائد  الفريق  اأربعة عقود، وتابع م�ساركة 
لتكون  للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  باإن�ساء  الكرمي  لأمره  و�سوًل  1985م،  عام  دي�سكفري 
الريادة  للمملكة  القطاع وتوجيه اجلهود مبا يحقق  اجلهة الوطنية امل�سوؤولة عن تطوير 
التناف�سية  اأن الرثوة الكربى وامليزة  التي ت�ستحقها. و�سدد �سموه على  الدولية  واملكانة 
الهيئة منذ  لذا ركزت  املوؤهلة،  الب�سرية  الرثوة  الف�ساء هي  اململكة يف قطاع  التي متلكها 
العري�ش هي  امل�سار  مبادرة �سمن هذا  واأطلقت  الب�سري  املال  راأ�ش  اإن�سائها على تطوير 
برنامج "اأجيال الف�ساء" الذي يدخل مرحلة مهمة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من اجلامعات 

�لتفا�صيل �ض2�لتفا�صيل �ض3املحلية واأبرز اجلامعات العاملية يف تخ�س�سات الف�ساء. �لتفا�صيل �ض2

»التحالف«
يحبط استهداف المدنيين

�ض7

�لتفا�صيل �ض4

مطعما ومسكنا عماليا تحت طائلة العقوبات
 جدة ـ يا�صر بن يو�صف

اأغلقت اأمانة  حمافظة جدة مب�ساركة اجلهات الأمنية 9 مطاعم ومقاه 
من  احلــد  بالئحة  ملتزمة  وغــري  البلدية  والتعليمات  لالأنظمة  خمالفة 
التجمعات والتباعد الجتماعي خالل اأزمة كورونا، كما �سبطت مطعما 

يقدم املع�سالت يف ظل ا�ستمرار قرار منعها خالل اجلائحة.
من جهة اأخرى نَفّذت وكالة اخلدمات باأمانة العا�سمة املقد�سة ممثلًة يف 
الإدارة العامة للمن�ساآت التجارية  22 جولة رقابية، وذلك �سمن الأعمال 
ال�سرتاطات  من  للتاأكد  العمال  م�ساكن  على  التفتي�ش  للجنة  الرقابّية 

ال�سحية والتدابري الحرتازية للحد من انت�سار  فريو�ش كورونا.

م�سكنًا   14 �سبط  والأ�ــســواق  الغذائية  املــواد  مراقبة  اإدارة  ـــدت  واأَكّ
خمالفًا به "تكد�ش" خالل �سهر �سفر املا�سي، م�سددًة على اأهمية احلفاظ 
على �سالمة العمالة منعًا لتف�سي الأمرا�ش، والإهتمام مبعايري النظافة 
ال، واحلر�ش على األ تكون م�ساكن  وال�سرتاطات ال�سحية لإ�سكان الُعَمّ
اأو  ال�سكنية  الأحــيــاء  داخــل  �ــســواًء  مــوبــوءًة  بـــوؤرًا  الع�سوائية  العمالة 
خارجها. كما قامت جلنة تنظيم جتارة احلديد امل�ستعمل التابعة لالإدارة 
العامة للمن�ساآت التجارية، برئا�سة اإمارة منطقة مكة املكرمة و م�ساركة 
يعمل  موقع  اإغــالق  عنها  اأ�سفر  ميدانية  بجولت  العالقة  ذات  اجلهات 

بدون ترخي�ش.

�لعو�د: �زدر�ء �لأديان دعوة �صريحة 
للكر�هية �لدينية
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أخبار سريعة
أمير الرياض يستقبل السفير الفرنسي

الريا�ض- البالد
الريا�ض  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأمــر  ا�ستقبل 
اأم�ض، �سفر جمهورية فرن�سا املعني لدى اململكة  يف مكتبه بق�سر احلكم  
لودوفيك بوي. وجرى خالل ال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناق�سة 

العديد من املو�سوعات.

أمير القصيم يستعرض المشاريع الصناعية
بريدة - البالد

عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الدكتور  الأمر  ا�ستعر�ض 
ــروة  وال ال�سناعة  ــر  وزي نائب  مــع  اأمــ�ــض  مبكتبه  الق�سيم  منطقة  اأمــر 
املو�سوعات  من  العديد  الزامل  عبدالعزيز  بن  اأ�سامة  املهند�ض  املعدنية 
التي  والتنموية  القت�سادية  الفر�ض  الــوزارة  وتعزيز  املتعلقة مب�ساريع 
تقدمها الوزارة من خالل امل�ساريع واخلدمات املقدمة باملنطقة. كما ا�ستقبل 
ال�سقر،  عبدالله  بن  �سامي  ال�سيخ  ف�سيلة  اأم�ض،  بالإمارة  �سموه مبكتبه 

مبنا�سبة تعيينه ع�سوًا يف هيئة كبار العلماء.

120 مليونا للمشروعات الصحية بالباحة
الباحة- البالد

د�سن الأمر الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز اأمر منطقة الباحة، 
اأم�ض عددًا من امل�سروعات ال�سحية باملنطقة بقيمة اإجمالية تقارب 120 مليون 
املرئي.  الت�سال  الربيعة عرب  توفيق  الدكتور  ال�سحة  ريال، مب�ساركة وزير 
وزار �سموه امل�سروعات منوهًا يف كلمة له باهتمام وحر�ض القيادة احلكيمة 
على �سحة املواطن واملقيم م�ست�سعرة اأهمية ال�سحة وجودة احلياة والأمان 
ال�سحي الذي يعّد من اأولويات الهتمام ملا قدمته وتقدمه من م�ساريع �سحية 
خالل  جهود  من  الدولة  قدمته  مبا  �سموه  م�سيدًا  املتقدمة،  الــدول  ت�ساهي 

جائحة كورونا وتعزيزات للمجال ال�سحي يف خمتلف مناطق اململكة.

5 مالحق جدد للمملكة 
الريا�ض - البالد

بتكليف  قراًرا  ال�سيخ  اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  اأ�سدر وزير 
خم�سة مالحق ثقافيني يف دول عربية واأوروبية واآ�سيوية.

وجرى تكليف الدكتور حممد بن عبدالوهاب باع�سن ملحقا ثقافًيا يف 
اأملانيا،  ثقافًيا يف  الوادعي ملحقا  مالك بن حممد  النم�سا، والدكتور  دولة 
والدكتور  ال�سني،  يف  ثقافًيا  ملحًقا  الزهراين  علي  بن  اأحمد  والدكتور 
قا�سم  بن  وعبدالله  اأ�سبانيا،  يف  ثقافًيا  ملحقا  املالكي  م�سفر  بن  �سعيد 
للمالحق  التهنئة  ال�سيخ  اآل  وقــدم  ال�سودان.  يف  ثقافًيا  ملحقا  ها�سمي 
اإليهم خلدمة  املوكلة  بالتوفيق وال�سداد يف مهامهم  لهم  الله  داعًيا  اجلدد، 

وطنهم وقيادتهم، وحتقيق روؤية اململكة 2030.

اإلطاحة بالمعتدي على حارس أمن القنصلية الفرنسية
مكة املكرمة - البالد

اعتدى  مبواطن  )اخلمي�ض(،  اأم�ض  جدة  يف  الأمنية  اجلهات  اأطاحت 
باآلة حادة على حار�ض اأمن بالقن�سلية الفرن�سية. وقال املُتحدث الإعالمي 
ل�سرطة منطقة مكة املكرمة الرائد حممد الغامدي، اإن القوة اخلا�سة لالأمن 
الدبلوما�سي متكنت من القب�ض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد 
الفرن�سية بجدة نتج عنها  بالقن�سلية  اأمن  باآلة حادة على حار�ض  اعتدائه 
تعر�سه لإ�سابات طفيفة، وقد مت نقل امل�ساب اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج 

الالزم، كما مت اإيقاف اجلاين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

أكد أن خادم الحرمين واكب انطالقة القطاع.. سلطان بن سلمان:

ركزنا على تطوير الكوادر الوطنية ببرنامج أجيال الفضاء
الريا�ض - البالد

راأ�ــض الأمــر �سلطان بن �سلمان 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عبدالعزيز  بن 
اأمــ�ــض  للف�ساء  الــ�ــســعــوديــة  الهيئة 
الأول الجتماع الثالث ملجل�ض اإدارة 
مثمنًا  املرئي  الت�سال  عرب  الهيئة 
خادم  من  الهيئة  تلقاه  الــذي  الدعم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - 
الأمر الذي مكنها من ا�ستكمال بنائها 
ال�سرتاتيجية  واإجنـــاز  املوؤ�س�سي 
ودرا�ــســة  الف�ساء  ونــظــام  الوطنية 
للف�ساء  ال�سعودية  ال�سركة  تاأ�سي�ض 
يف  والنظر  لدرا�ستها  بها  والــرفــع 
الالزمة  املمكنات  وتوفر  اعتمادها 
لنـــطـــالق املــ�ــســاريــع واملــــبــــادرات 
واإجـــــراءات  الف�سائية  واملــهــمــات 
تنظيم القطاع وحتفيز ال�ستثمارات 

فيه وال�ستفادة الق�سوى منه.
الــروة  اأن  على  �سموه  و�ــســدد 
التي  التناف�سية  واملــيــزة  الــكــربى 
الف�ساء  قــطــاع  يف  اململكة  متلكها 
لذا  املوؤهلة،  الب�سرية  الــروة  هي 
على  اإنــ�ــســائــهــا  مــنــذ  الهيئة  ـــزت  رك
تطوير راأ�ض املال الب�سري واأطلقت 
العري�ض  امل�سار  هذا  �سمن  مبادرة 
الف�ساء"  "اأجيال  ــامــج  ــرن ب هـــي 
بتوقيع  مهمة  مرحلة  يدخل  ــذي  ال
اتــفــاقــيــات مــع عـــدد مــن اجلــامــعــات 
املحلية واأبرز اجلامعات العاملية يف 
تخ�س�سات الف�ساء وعلومه لتوفر 
والتخ�س�سات  املدد  متعددة  برامج 
ــاأهــيــل املـــواطـــنـــني يف جمـــالت  ــت ل
برامج  وتــوفــر  املختلفة،  الف�ساء 

النا�سئة  لربط  واإثرائية  حتفيزية 
بــقــطــاع الــفــ�ــســاء بـــالـــتـــعـــاون مع 
املحلية  واجلامعات  التعليم  وزارة 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  وموؤ�س�سة 

للموهبة والإبداع "موهبة".
خــادم احلرمني  اأن  �سموه  واأكــد 
ـــه- واكـــب  ـــل ــ�ــســريــفــني -اأيـــــــده ال ال
اململكة  يف  الف�ساء  قطاع  انطالقة 
م�ساركة  وتــابــع  عــقــود،  اأربــعــة  قبل 
ــفــريــق الــعــلــمــي ورائـــــد الــفــ�ــســاء  ال
الــفــ�ــســاء  ــعــوديــني يف رحـــلـــة  ــ�ــس ال
و�ــســوًل  1985م،  عــام  دي�سكفري 
باإن�ساء  الله-  رعاه   - الكرمي  لأمــره 
لتكون  للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة 
اجلهة الوطنية امل�سوؤولة عن تطوير 

القطاع وتوجيه اجلهود مبا يحقق 
الدولية  واملكانة  الــريــادة  للمملكة 

التي ت�ستحقها.
جمل�ض  تـــاأكـــيـــد  �ــســمــوه  وعـــــّد 
املــنــعــقــد  ــــــــوزراء يف اجــتــمــاعــه  ال
من  اململكة  توليه  ما  على  مــوؤخــرًا، 
يت�سل  مــا  كــل  تنظيم  على  حــر�ــض 
باأنظمة الأقمار ال�سناعية، وتطوير 
الف�سائية،  املركبات  اإطالق  تقنيات 
والعمل على تعزيز الأمن الف�سائي، 
وتعزيز التعاون الدويل مع اجلهات 
املخت�سة يف جمال الف�ساء، ودعوة 
الدولّية  اجلهود  ت�سافر  اإىل  اململكة 
ل�سمان  الـــالزمـــة  الأ�ــســ�ــض  لــو�ــســع 
ا�ــســتــخــدامــه لـــالأغـــرا�ـــض الــعــلــمــّيــة 

الذي  التهديد  ومواجهة  وال�سلمّية، 
الــفــ�ــســائــي، واأن  يــ�ــســّكــلــه احلــطــام 
اأن�سطتها  تنفيذ  على  الـــدول  تعمل 
ـــروح من  يف الــفــ�ــســاء اخلــارجــي ب
الدولة  لهتمام  بيان  امل�سوؤولية، 
بـــقـــطـــاع الـــفـــ�ـــســـاء والـــعـــمـــل عــلــى 
على  بالنفع  يــعــود  مبــا  ا�ستثماره 
اململكة  ر�سالة  مع  ويتما�سى  الوطن 
ــود  ــتــكــامــل مـــع اجلــه الـــدائـــمـــة بــال
الدولية يف �ستى املجالت، وتاأكيدًا 
القطاع  هذا  مب�ستقبل  اللتزام  على 

ومتكينه يف اململكة.
وا�ــســتــعــر�ــض املــجــلــ�ــض تــقــريــرًا 
واأ�ساليب  املوؤ�س�سي  البناء  حــول 
ثقافة  وتــر�ــســيــخ  بالعمل  الرتـــقـــاء 

احلملة  ومنها  متطورة،  موؤ�س�سية 
م�سمى  حتـــت  اإطـــالقـــهـــا  مت  الـــتـــي 
الــهــادفــة  البناء"،  يف  "�سارك 
الأفكار  تقدمي  على  اجلميع  لتحفيز 
واملبادرات املرتبطة مبجالت العمل 
الهيئة  اأن  �سموه  موؤكدًا  الهيئة،  يف 
متفوقًا  منــوذجــًا  بــتــقــدمي  الــتــزمــت 
ويــوفــر  احلــكــومــي  بالعمل  يــرتــقــي 
والإتــقــان  للعمل  حمفزة  عمل  بيئة 

وتت�سم بالإنتاجية.
وجـــــــــرى خــــــــالل الجــــتــــمــــاع 
الأول  الجتماع  نتائج  ا�ستعرا�ض 
 "20 الــفــ�ــســاء  اقــتــ�ــســاد  "قادة  لــــ 
الدولية  املــوؤمتــرات  برنامج  �سمن 
اململكة  رئا�سة  مع  بالتزامن  املقامة 
تن�سيق  بهدف  الع�سرين،  ملجموعة 
للف�ساء  ال�سلمي  ال�ستخدام  جهود 
من قبل الوكالت يف اأكرب 20 دولة 
اقــتــ�ــســاديــًا عــلــى مــ�ــســتــوى الــعــامل، 
وامل�ستقبلية  القائمة  اجلهود  ودعم 
مب�ستوى  للنهو�ض  الأع�ساء  للدول 
والقــتــ�ــســادي  العلمي  ال�ــســتــثــمــار 
تناف�سيته  ورفـــع  الــفــ�ــســاء  لــقــطــاع 
وا�ــســتــدامــة اأنــ�ــســطــتــه، والــرتحــيــب 
الدويل مببادرة اململكة للدعوة لهذا 
للمرة  فيه  ي�سارك  ــذي  ال الجتماع 
الأوىل قادة اأهم الهيئات والوكالت 
وتاأ�سي�ض  الف�ساء،  ب�سوؤون  املعنية 
املــمــلــكــة ملـــوؤ�ـــســـرات قــيــا�ــض الأثــــر 
القت�سادي لقطاع الف�ساء بالتعاون 
القــتــ�ــســادي  الــتــعــاون  منظمة  مــع 
 )OECD( املتحدة  لالأمم  التابعة 
بــالأمم  اخلــارجــي  الف�ساء  ومكتب 

.)UNOOSA( املتحدة

تأسيس جمعية ضيوف مكة 
لخدمة الحجاج والمعتمرين

الريا�ض- البالد
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املوارد  وافق وزير 
املهند�ض اأحمد بن �سليمان الراجحي على طلب تاأ�سي�ض 

جمعية "�سيوف مكة" خلدمة احلجاج واملعتمرين.
الإر�سادية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اجلمعية  وتهدف 
مبا  واملعتمرين  للحجاج  والجــتــمــاعــيــة  والإغــاثــيــة 
بهم  والحتفاء  والرتحيب  اململكة،  مكانة  مع  يتنا�سب 
وتوديعهم عرب املراكز واملنافذ املخ�س�سة لذلك، اإ�سافة 
احلجاج  خدمة  يف  العاملة  اجلهات  مع  امل�ساركة  اإىل 
والــعــمــرة،  احلــج  وزارة  مــع  بالتن�سيق  واملعتمرين 
التطوع  على  مــهــاراتــهــم  وتنمية  ال�سباب  وت�سجيع 
خلدمة �سيوف بيت الله احلرام، حيث �سرتكز اأن�سطة 

التوعوية اجلــمــعــيــة  واحلــمــالت  الــربامــج  على 
والتثقيف.

ــاأتــي هـــذا الــقــرار  وي
وزارة  خــطــط  �ــســمــن 
املـــــــــــوارد الـــبـــ�ـــســـريـــة 
الجتماعية  والتنمية 
اإنــ�ــســاء  يف  ــتــو�ــســع  ــل ل
ــيــة  اجلــمــعــيــات الأهــل
امل�سروعات  ودعـــم 
الــــتــــنــــمــــويــــة يف 
ــف مــنــاطــق  ــل خمــت

اململكة.

الرئيس العام يشيد بجهود الفريق الصحي

استشاري شؤون الحرمين يناقش خطط محاصرة الجائحة 
مكة املكرمة - احمد االحمدي

ـــام لــ�ــســوؤون  ـــع تــــراأ�ــــض الــرئــيــ�ــض ال
ــنــبــوي  ــجــد احلــــــرام واملــ�ــســجــد ال املــ�ــس
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سيخ 
املجل�ض  اجــتــمــاع  ال�سدي�ض  عبدالعزيز 
ملناق�سة   ، العامة  بالرئا�سة  ال�ست�ساري 
عدد من املهام واخلطط املتعلقة باجلانب 
احلالية  واملــيــداين  والتنظيمي  الإداري 
الوكالء  من  عدد  بح�سور   ، وامل�ستقبلية 
العموم  ومــــدراء  املــ�ــســاعــديــن  والـــوكـــالء 

وم�ساعديهم.
الرئا�سة  خطط  املجل�ض  وا�ستعر�ض 
فرو�ض  انت�سار  من  للحد  وا�ستعداداتها 
كورونا مع العودة التدريجية للمعتمرين 
ا�ــســتــعــدادات  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس  ، واملــ�ــســلــني 
الرئا�سة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة.

املجل�ض  اأن  الـــعـــام  الــرئــيــ�ــض  واأكـــــد 

ــه الــعــديــد مــن املــنــجــزات  ال�ــســتــ�ــســاري ل
ــع يف طــرح  ــي ــة اجلــم ــارك ــس ـــــك مبــ� ، وذل
بينهم يف اخلطط  القرتاحات والت�ساور 
تاأتي  حيث  تنفذ؛  �سوف  التي  والأعــمــال 
وتعميق  ال�سورى  مــبــادئ  تعزيز  بهدف 
الأثر التطويري يف الرئا�سة، م�سددًا على 
 ، الفعالة  املجل�ض  اأع�ساء  م�ساركة  اأهمية 
والأخذ باآرائهم، وال�سماع منهم، لتح�سني 

جودة العمل وتطبيق اأعلى املعاير.
ال�سدي�ض  ا�ستقبل  اأخــــرى  جــهــة  مــن 
الــفــريــق الــ�ــســحــي املــ�ــســارك يف مــبــادرة 
ــيــل وعــيــك( والــــذي تنظمه  دل )فــحــ�ــســك 
الرئا�سة ملن�سوبيها م�سيدًا بجهود الكوادر 
الأول  ــاع  ــدف ال خــط  تــعــد  الــتــي  ال�سحية 
اجلهود  وخ�سو�سًا  املــواطــنــني  ل�سحة 
لــلــتــ�ــســدي جلائحة  بــهــا  يــقــومــون  ــتــي  ال

كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(.

إطار سعودي للتعليم العالي في األمن السيبراني
الريا�ض- البالد

ال�سيرباين،  لالأمن  الوطنية  الهيئة  اأ�ــســدرت 
ـــن  الأم يف  الـــعـــايل  للتعليم  ــ�ــســعــودي  ال الإطـــــار 
يف  لــال�ــســهــام  التعليم"،   - "�سايرب  الــ�ــســيــرباين 
بــنــاء وتــطــويــر بــرامــج اأكــادميــيــة عــالــيــة اجلـــودة 
ــكــون مــتــوائــمــة  ــيــرباين ت ــ�ــس يف جمـــال الأمـــــن ال
مــع الحــتــيــاج الــوطــنــي يف �ــســوق الــعــمــل، و�سد 

ال�سعودي  الإطــار  ويعد  املجال.  هــذا  يف  الفجوة 
دلــيــاًل  ــيــرباين،  ــ�ــس ال الأمـــــن  يف  الـــعـــايل  للتعليم 
التعليم  برامج  واعتماد  وتقييم  لتطوير  مرجعيًا 
�سمن  ياأتي  الــذي  ال�سيرباين،  الأمــن  يف  العايل 
ــالأمــن الــ�ــســيــرباين يف  جــهــود الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ل
جمالت  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  الــقــدرات  بناء 
الربامج  اإعــداد  يف  وامل�ساركة  ال�سيرباين،  الأمــن 

واإعــــداد  بــهــا،  اخلــا�ــســة  والــتــدريــبــيــة  التعليمية 
هذا  وي�سع  العالقة.  ذات  والأطــر  املهنية  املعاير 
الإطار احلد الأدنى من متطلبات اخلطط الدرا�سية 
ال�سيرباين،  الأمـــن  يف  الــعــايل  التعليم  لــربامــج 
والبكالوريو�ض  املتو�سط  الدبلوم  ت�سمل  التي 
والدبلوم العايل واملاج�ستر والدكتوراه؛ ل�سمان 
تخريج  ودعــم  الــربامــج،  لتلك  الأكادميية  اجلــودة 

كــــوادر وطــنــيــة مــوؤهــلــة تــاأهــيــاًل عــالــيــًا يف جمــال 
يف  امل�ساهمة  على  قــادرة  تكون  ال�سيرباين  الأمــن 
وموثوق  اآمــن  �سعودي  �ــســراين  "ف�ساء  اإيــجــاد 
الإطـــار  هـــذا  ويــدعــم  والزدهار".  الــنــمــو  ميــكــن 
التو�سع والتنوع يف برامج الأمن ال�سيرباين يف 
الحتياج  ل�سد  ال�سعودية،  والكليات  اجلامعات 

الوطني للمتخ�س�سني يف هذا املجال.

850 ألف فصل افتراضي في منصة مدرستي
الريا�ض-وا�ض

يف  يوميًا  طالبهم  مع  واملعلمات  املعلمون  يتفاعل 
ة مدر�ستي  اأكر من 850 األف ف�سل افرتا�سي داخل من�سّ
عن  تعليمية  رحلة  يف  وذلك  الدرا�سية،  املراحل  جلميع 
ُبعد هدفها ا�ستمرار العملية التعليمية وتقلي�ض اأي فاقد 
تعليمي، وا�ستثمار كاّفة الو�سائل التعليمية املتاحة يف 

املن�سة لتح�سني وجتويد خمرجات التعّلم.
واأظـــهـــر الــطــلــبــة الــتــزامــهــم بــحــ�ــســور الــفــ�ــســول 
والقيام  واملعلمات،  املعلمني  مع  والتفاعل  الفرتا�سية 
املواعيد  يف  منهم  املطلوبة  الواجبات  وحل  بالأن�سطة 
وقنوات  املن�سة  وممكنات  اأدوات  وا�ستخدام  املحددة، 
عــني عــلــى الــيــوتــيــوب وبــوابــة عــني الــوطــنــيــة يف دعــم 

رحلتهم التعليمية، واأداء التقومي املطلوب منهم.
اجلهود  مدر�ستي  من�سة  اأداء  موؤ�سرات  وك�سفت 

اليوم  لإدارة  واملعلمات  املعلمون  يبذلها  التي  الكبرة 
الــدرا�ــســي، ومــا يــرتتــب عليه مــن اللــتــزام بــاجلــداول 
الزمنية، وتاأدية احل�س�ض ب�سكل تفاعلي، مما �ساعد يف 
وحتقيق  والطالبات  للطالب  التعليمية  الر�سالة  و�سول 
يومية  حمــاكــاة  خـــالل  مــن  ــعــد،  ُب عــن  التعليم  اأهــــداف 
ملدار�سهم وف�سولهم، حيث يلتقون طالبهم، ويجيبون عن 
والتكليفات  واجباتهم،  حل  وي�ساركونهم  ا�ستف�ساراتهم 
وال�سهري.  والأ�سبوعي  اليومي  والتقومي  اليومية، 
واأ�سهم دور الأ�سر واأولياء الأمور يف العملية التعليمية 
عن ُبعد يف التهيئة املعرفية والنف�سية لأبنائهم وبناتهم، 
بدت  التي  والواجبات  بالتكليفات  التزامهم  من  والتاأّكد 
يف حلة جديدة، ورحلة تعاي�ض ا�ستثنائية لبناء منظومة 
الفرتا�سية  الف�سول  ك�سفت  حيث  متكاملة،  تعليمية 
يف  �سواء  مبا�سر،  ب�سكل  واملعلمني  الطالب  قــدرات  عن 

تلقي املعلومة، اأو يف اتخاذ عدد من املعلمني واملعلمات 
داخلها،  التدري�ض  طرق  من  ومتنّوعة  خمتلفة  اأ�ساليب 
مبا يحقق التفاعل الت�ساركي يف املواد واملقّررات التي 
تتطّلب فتح جمالت وا�سعة للتفكر والإبداع، وتوزيع 

الأوقات مبا يتنا�سب مع املقرر الدرا�سي.
التعليمية  العملية  �ــســر  املـــدار�ـــض  ـــادة  ق ويــتــابــع 
الدرا�سية،  اجلـــداول  واإعــــدادات  مدر�ستي،  من�سة  يف 
ويتوا�سلون مع الطلبة املتغيبني عن املن�سة، ويتابعون 
الــالزم  الفني  الدعم  ويقدمون  الفرتا�سية،  الف�سول 
للطلبة واأولياء الأمور،واأ�سهم امل�سرفون الرتبويون يف 
املدار�ض،  واأداء  التعليمية،  العملية  �سر  على  الإ�سراف 
الفرتا�سية،  الف�سول  يف  واملعلمني  املدر�سية  والقيادة 
والإ�سراف على اإعداد التقومي الإلكرتوين وتطبيقه يف 

من�سة مدر�ستي.



الريا�ض- البالد
اأعربت وزارة اخلارجية، عن اإدانة اململكة وا�ستنكارها 

من  بالقرب  وق��ع  ال��ذي  الإره��اب��ي  للهجوم  ال�سديدين، 
عن  واأ�سفر  الفرن�سية،  ني�س  مدينة  يف  نوتردام  كني�سة 

مقتل واإ�سابة عدد من الأ�سخا�س.
ملثل  القاطع  اململكة  رف�س  على  التاأكيد  ال��وزارة  وج��ددت 

الديانات  جميع  مع  تتنافى  التي  املتطرفة  الأع��م��ال  ه��ذه 
واملعتقدات الإن�سانية والفطرة الإن�سانية ال�سليمة، موؤكدة 

تولد  التي  املمار�سات  نبذ  اأهمية  على  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
الكراهية والعنف والتطرف. كما عربت الوزارة عن العزاء 

الفرن�سي  وال�سعب  وللحكومة  ال�سحايا  ل��ذوي  واملوا�ساة 
ال�سديق، مع التمنيات للم�سابني بال�سفاء العاجل.

الريا�ض ـ البالد 
موؤكدة  حالة   )435( ت�سجيل  عن  اأم�س  ال�سحة   وزارة  اأعلنت 

اململكة  املوؤكدة يف  لي�سبح عدد احلالت  لفريو�س كورونا  جديدة 
تتلقى  لت��زال  ن�سطة  حالة   )8114( بينها  من  حالة،   )346482(

 )776( منها  مطمئنة،  ال�سحية  حالتهم  ومعظمهم  الطبية،  الرعاية 
حالة حرجة، كما مت ت�سجيل )455( حالة تعايف جديدة، لي�سل عدد 

اأن  ال�سحة  اإىل )333005( حالت. واأو�سحت  املتعافني ولله احلمد 
احلالت امل�سجلة وعددها )435(حالة منها 41% اإناث، 59% ذكور، كما 

بلغت ن�سبة الأطفال 10%، والبالغني 86%، وكبار ال�سن 4%. فيما بلغ 
عدد الوفيات )5363( حالة ، باإ�سافة )15( حالة وفاة جديدة" يرحمهم 
الله جميعًا" لفتًة اأنه مت اإجراء )55907( فحو�سات  خمربية جديدة.  

ودعت ال�سحة اجلميع اإىل احلر�س على غ�سل اليدين باملاء وال�سابون 
فهو اأهم و�سيلة للوقاية من فريو�س كورونا، كما يلزم على كل �سخ�س عند 

خروجه من املنزل لب�س كمامة �سواًء طبية اأو قما�سية اأو غطاء حمكم على 
الأنف والفم، وي�ستثنى من ذلك من كان مبفرده يف مكان مغلق.

محليات
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اأن��ح��اء  ال��ق��ائ��م��ة يف  يف ظ���ل الأزم������ات 
متفرقة على امتداد اخلارطة العاملية، ترنو 
الأنظار اإىل الرتياق الإن�ساين الذي ي�سمو 
وت�سوهات  �سيا�سية  ح�سابات  اأي���ة  ع��ل��ى  
اأجل  من   ، والعرقية  الدينية  الت�سنيفات 
اختالف  على  العامل  يف  املاليني  م�ساعدة 
م��ع��ان��ات��ه��م وح��اج��ات��ه��م. ويف ه���ذا الأم���ر 
م�سيئا  تاريخا  ت��زال  ول  اململكة  �سطرت 
وال�سعوب  ال����دول   م�ساندة  يف  وم�سرفا 
الفقرية، والوقوف بجانبها يف ما تتعر�س 
له من اأزمات وحمن وكوارث، ودعم جهود 
ل��الأمم  التابعة  املعنية  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
التي  وثوابتها  لقيمها  جت�سيدا  املتحدة، 
قامت عليها ، حيث ت�سجل ال�سبق والريادة 
يف هذا امل�سمار الإن�ساين ، ومتد دائما يد 
اخلري للتخفيف من معاناة املحتاج واإغاثة 
ومنبع  العطاء  بلد  وهي  ل  كيف   ، امللهوف 

اخلري الرا�سخ يف الذاكرة الإن�سانية.
   ه��ذا ال��ب��ذل الإن�����س��اين وب��دع��م وحر�س 
ب��ات عمال   ، ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  كبريين 
من  ممنهجة  اإن�����س��ان��ي��ة  ور���س��ال��ة  موؤ�س�سيا 
والأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  خ��الل 
فريدا  اأمنوذجا  اليوم  يعد  الذي   ، الإن�سانية 
الإن�سانية  اأع��م��ال��ه  ت��ن��وع  حيث  م��ن  ورائ����دا 
ما   ، للتنمية  الداعمة  وامل�ساعدات  الإغاثية 
جعل هذا البلد الطيب يت�سدر املرتبة الأوىل 
يف دعم ق�سايا ال�سعوب الإن�سانية، فهي دائما 
ال�سباقة يف �سرعة ال�ستجابة ومد يد العون 
اأنحاء العامل، وا�ستحقت  لل�سعوب يف جميع 

بجدارة  لقب "مملكة الإن�سانية".

اإلنسانية السامية
كلمة المملكة تستنكر الهجوم 

اإلرهابي في نيس 

إصابة بكورونا 
و455 حالة تعافٍ 

تطوير القطاع الصحي يحقق نقلة نوعية بأعلى المعايير العالمية
املدينة املنورة- البالد

نوه الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز، 
مب�ستوى  امل���ن���ورة،  امل��دي��ن��ة  منطقة  اأم����ري 
القطاع  ب��ه  ال��ذي يحظى  ال��دع��م واله��ت��م��ام 
م���ن حكومة  امل���ن���ورة  ب��امل��دي��ن��ة  ال�����س��ح��ي 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
اأي��ده   ، وحر�سه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
الله ، على تقدمي اأرقى اخلدمات ال�سحية 

والعالجية  الوقائية 
والإ�����س����ع����اف����ي����ة 
ل���ل���م�������س���ل���ني يف 
النبوي  امل�سجد 
املنطقة  واأه���ايل 
العام  مدار  على 
موا�سم  وخالل 
احلج والعمرة 

والزيارة .
جاء ذلك، خالل ا�ستعرا�س �سموه ، عرب تقنية الت�سال املرئي، امل�ساريع 
املركزية  باملنطقة  ال�سحة  وزارة  �ستنفذها  التي  اجلديدة  ال�سحية 
والتي ت�سمل م�ست�سفى الأن�سار اجلديد، وم�ست�سفى ال�سالم للطوارئ 
والرعاية العاجلة، وتطوير مراكز الرعاية ال�سحية، مب�ساركة وزير 

ال�سحة الدكتور توفيق الربيعة.
وقال �سموه اإن امل�ساريع التطويرية التي ي�سهدها القطاع ال�سحي 
� نقلة حقيقية ونوعية يف  باملدينة املنورة �ستحقق ، مب�سيئة الله 
الهدف  دوم��ًا  �سيظل  ال��ذي  الأم��ر  للم�ستفيدين،  املقدمة  اخلدمات 
ال�سحة  ل��وزي��ر  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  معربًا  للجميع،  الأ���س��م��ى 
القطاع  لتطوير  يولونه  ال��ذي  والهتمام  ال��دور  على  وزمالئه 
ال�سحي والإ�سراف على اإجناز امل�ساريع اجلاري تنفيذها وفق 

املحددات الزمنية لها.
واطلع �سموه على تفا�سيل م�سروع م�ست�سفى الأن�سار اجلديد 

ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��رع��اي��ة  الأول  ي��ع��د اخل���ط  ال����ذي 
ال��ن��ب��وي  امل�����س��ج��د  يف  للم�سلني  واحل���رج���ة 
ال�سريف، والأول من نوعه الذي تنفذه وزارة 
جميع  ع��ن  خمتلفة  واآل���ي���ة  ب��ن��ظ��ام  ال�����س��ح��ة 
م�ساريعها، وذلك مب�ساركة القطاع اخلا�س يف 
 244 تبلغ  �سريرية  ب�سعة  والتجهيز  الإن�ساء 
ومب�سافة  البقيع،  مقربة  �سرق  ويقع  �سريرًا، 
وي�سّم   ، النبوي  امل�سجد  عن  مرت  كيلو  تبعد 
امل�������س���روع ع����دة اأق�����س��ام 
ل���ل���ط���وارئ واجل���راح���ة 
وال���ب���اط���ن���ة، وال��ع��ن��اي��ة 
ل�سربات  وق�سم  املركزة، 
ال�������س���م�������س والإج�����ه�����اد 
احل���������راري، وامل���ت���وق���ع 
الن��ت��ه��اء م��ن��ه خ���الل 36 

�سهرًا.
م�سروع  ا�ستعر�س  كما 

للطوارئ  ال�سالم  وال���رع���اي���ة ال��ع��اج��ل��ة امل��ط��ل على م�ست�سفى 
�سيقدم  �سريرا، حيث  ب�سعة 61  الغربية  ال�سريف من اجلهة  النبوي  امل�سجد  �ساحة 
بالإ�سافة  الأن�سار،  م�ست�سفى  يف  تقدم  كانت  التي  الطارئة  الطبية  اخلدمات  جميع 
اإىل دعم خدمات الرعاية الطارئة واحلرجة ، من خالل عيادات الفرز الأولية وق�سم 
الطوارئ والإحالت من مراكز الرعاية العاجلة والنقل الإ�سعايف من الهالل الأحمر 

يف املنطقة املركزية، ومن املتوقع النتهاء منه وت�سغيله خالل 6 اأ�سهر.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح عن خطط وزارة ال�سحة لتطوير م�ساريع مراكز الرعاية 
العاجلة املحيطة بامل�سجد النبوي وهي مركز ال�سافّية ومركز باب املجيدي ومركز 

باب جربيل.
واأو�سح وزير ال�سحة الدكتور توفيق الربيعة اأن هذه امل�ساريع �ستعمل على جتويد 
الرعاية الطبية للمر�سى من امل�سلني واملعتمرين والأهايل، بالإ�سافة اإىل رفع كفاءة 
اأداء املرافق ال�سحية يف ظل ما ت�سهده م�ساريع الوزارة من دعم �سخي واهتمام بالغ 

من القيادة ، اأيدهم الله ، والتي توؤكد اأن �سحة املواطن واملقيم من اأهم الأولويات.

استعرض المشاريع الجديدة .. أمير المدينة:

ثمن صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى من الجائحة

برنامج إعمار اليمن يفتتح  مدارس نموذجية في المهرة 

المفتي العام: والة أمرنا حريصون على مصالح البالد والعباد 
الريا�ض- البالد

العلماء  كبار  هيئة  رئي�س  اململكة  عام  مفتي  �سماحة  نوه 
ال�سيخ  والإف���ت���اء  العلمية  للبحوث  ال��ع��ام  الرئي�س 

بقرار  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز 
ريال   )500.000( مبلغ  ب�سرف  ال��وزراء  جمل�س 
كورونا  "فايرو�س  جائحة  ب�سبب  املتوفى  لذوي 

القطاع  يف  العامل  وي�سمل   ، اجلديد" 
 ، اخل��ا���س  اأو  احل��ك��وم��ي  ال�سحي 

و�سعوديًا  ع�سكريًا  اأم  كان  مدنيًا 
كان اأم غري �سعودي.

القرار  ه��ذا  اإن  �سماحته:  وق��ال 

الذي اتخذه جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني 
 ، الله  اأي��ده  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
احلرمني  خ���ادم  حكومة  جل��ه��ود  ام���ت���دادًا  ي��اأت��ي 
ال�سريفني منذ ابتداء هذه اجلائحة التي ات�سمت 
مواطنني  م��ن  النا�س  اأرواح  على  باملحافظة 
اأوامر  �سدرت  حني  �سواء  حد  على  ومقيمني 
 ، ك��ورون��ا  وب���اء  انت�سار  م��ن  للحد  م��ت��ع��ددة 
باجلانب  عالقة  ذات  اأوام��ر  كانت  �سواء 
ال�سحي اأو القت�سادي اأو الأمني ، 
مما جعل اململكة - ولله احلمد - 
التي  الأوىل  الدول  م�ساف  يف 

قللت من اأ�سرار هذه اجلائحة، وهو ما ترتب عليه من �سعور 
اجلميع ممن يعي�س على ثرى اململكة بالطماأنينة وال�سكينة. 
لفتة  املبلغ  ه��ذا  ب�سرف  احلكيم  ال��ق��رار  اأن  �سماحته:  وب��ني 
كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني لهذه الفئة التي خاطرت 
باأرواحها يف �سبيل القيام بواجبها على اأكمل وجه ، ونرجو 
لهم الثواب العظيم عند الله تعاىل ، م�سريًا اإىل اأن امل�ساهمة 
ال�ساحلة  الأعمال  اأعظم  من  النا�س  اأرواح  على  املحافظة  يف 
التي يتقرب بها امل�سلم اإىل ربه، كما اأن القرار ياأتي يف �سياق 
ما ُعهد عن ولة اأمرنا يف هذه البالد من مراعاة م�سالح البالد 
والعباد وتكرمي كل من يبذل جهدًا يف م�ساعدة اإخوانه �سواء 

يف ذلك املواطن اأم املقيم . 

الريا�ض- البالد
و�سعيها  املبدئي  اململكة  نهج  اأجمع  العامل  يدرك 
الأدي����ان  اأت���ب���اع  ب��ني  احل����وار  ل��ت��ع��زي��ز  امل�ستمر 
بني  ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����س  وت��ر���س��ي��خ  وال��ث��ق��اف��ات 
تبذلها  التي  الكبرية  واجلهود  وال�سعوب  الأمم 
امللك �سلمان بن  ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني 
عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده الأمني الأمري حممد 
لن�سر  الله،  حفظهما  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن 
والت�سامح  والتفاهم  والتعاون  التعاي�س  ثقافة 
العامل  يف  والإغ��اث��ي��ة  الإن�سانية  الأع��م��ال  ودع��م 
من اأجل اأمن و�سالم وا�ستقرار الأمم وال�سعوب، 
العنف  الذي يح�س على  التطرف،  وحمايتها من 

والكراهية. 

مكافحة العنف والإرهاب
توؤكد  وح��ادث  موقف  كل  ويف  �سعيد  كل  وعلى 
اح���رتام  ���س��رورة  اإىل  ال��داع��ي  موقفها  اململكة 
الأديان، وجترمي وحماربة اخلطابات العن�سرية 
ال�سلم  ومت�س  والإره���اب،  التطرف  تغذي  التي 
والأم����ن ال��ع��امل��ي��ني، وال���وق���وف ب��ح��زم يف وج��ه 
ال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و وال��ك��راه��ي��ة والعنف  داع��م��ي 
له  جن�س  ول  وطن  ول  دين  ل  الإره��اب  باعتبار 
وذلك من منطلق ثوابتها ور�سالتها ال�سامية ومن 
خالل م�ساركتها وتاأ�سي�سها للعديد من املوؤ�س�سات 

الإقليمية والدولية.
منارة  والثقافية  الفكرية  احل��ري��ة  اأن  ت��رى  كما 
كل  وتنبذ  وال�سالم  والت�سامح  ب��الح��رتام  ت�سع 
املمار�سات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف 
وال��ت��ط��رف ومت�����س ب��ق��ي��م ال��ت��ع��اي�����س امل�����س��رتك 

والحرتام املتبادل بني �سعوب العامل .

مركز عاملي لبناء ال�سالم
بالدعوة  اململكة  ب���ادرت  اأن  و�سبق 
للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات 

دوره��ا  من  انطالقًا  واحل�����س��ارات 
الرائد ومكانتها وثقلها يف العامل  
م��ق��ر الأمم  ف��ك��ان الج��ت��م��اع يف 

�سهر  ب��ن��ي��وي��ورك يف  امل��ت��ح��دة 
ذي القعدة من عام 1429ه� . 

الفهم  ه���ذا  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
احل��وار  مركز  تاأ�سي�س  مت 
يف   2012 يف  ال���ع���امل���ي  

والنم�سا  ال�سعودية  قبل  من  دولية  كمنظمة  فينا 
ع�سوا  ب�سفته  الفاتيكان  جانب  اإىل  اإ�سبانيا  و 
م��وؤ���س�����س��ًا م��راق��ب��ًا وذل���ك ل��دف��ع م�����س��رية احل���وار 
املتعددة،  والثقافات  الأدي��ان  اأتباع  بني  والتفاهم 
والعمل على تعزيز ثقافة احرتام التنوع، واإر�ساء 

قواعد العدل وال�سالم بني الأمم وال�سعوب.
ت��ع��م��ل على  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  اأول  امل���رك���ز  وي��ع��د 
وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ق��ي��ادات  الأف�����راد  دور  تفعيل 
بناء  يف  ال�سيا�سات  �سانعي  مل�ساعدة  الدينية 
املواطنة  مظلة  حتت  ال�سلمي  والتعاي�س  ال�سالم 
الدينية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  للفجوة  ���س��ّدا  امل�سرتكة؛ 
و���س��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات خ��ا���س��ة يف امل��ن��ظ��م��ات 
وم�ستدامة؛  ناجعة،  حللول  واإي��ج��اًدا  الدولية؛ 

وحتقيق نتائج اإيجابية.
اأتباع  بني  احل��وار  تعزز  اأن�سطة،  املركز  ويطبق 
الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات م��ن اأج���ل ال�����س��الم، وتر�سخ 
اإب��راز  الأ�سمى  هدفه  ويظل  والتعاي�س  احل��وار 
على  والعمل  الب�سري  للتنوع  احل�سارية  القيمة 
اإر�ساء القواعد والأ�س�س التي تقوم عليها �سروح 
التعاي�س واحلوار والتفاهم والتعاون بني الب�سر 

على اختالف اأديانهم وثقافاتهم.
ولدى لقاء خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبد العزيز باأع�ساء املركز يف فرباير املا�سي اأكد ، 
حفظه الله ، اأهمية املركز ودوره يف تر�سيخ مبادئ 
والثقافات،  الأدي��ان  اأتباع  بني  والتعاي�س  احل��وار 
والت�سامح،  والع���ت���دال  الو�سطية  قيم  وت��ع��زي��ز 

ومكافحة كل اأ�سكال التطرف والإرهاب.

العواد: تعزيز الت�سامح والتعاي�ض
ويف هذا ال�سياق اأكد رئي�س هيئة حقوق الإن�سان 
الدكتور عواد بن �سالح العواد، اأن ازدراء الأديان 
دعوة  الدينية  للرموز  والإ���س��اءة  واملعتقدات 
ن�س  التي  الدينية  للكراهية  �سريحة 
القانون الدويل حلقوق الإن�سان على 

حظرها.
ال����راأي  اأن ح��ري��ة  ال���ع���واد  وب����ني 
والتعبري ينبغي اأن تعزز الت�سامح 
يف  املجتمعات  ب��ني  والتعاي�س 
ت��ك��ام��ل وت���راب���ط حقوق  اإط����ار 
قابليتها  وع���دم  الإن�����س��ان 

للتجزئة.

 العواد: ازدراء األديان دعوة صريحة للكراهية الدينية
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تعزيز دور القطاع الخاص في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
جدة- يا�سر بن يو�سف

ال�سعودية  الغرف  جمل�س  رئي�س  نائب  ق��دم 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
كعكي  حممد  ه�سام  املكرمة  مبكة  ال�سناعية 
خم�س  اإعدادها  يف  �ساركت  لدرا�سة  خمت�سرا 
غ���رف ���س��ع��ودي��ة وال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة للحج 
مذكرة  لتوقيع  اجتماع  خالل  وذلك  والعمرة، 
ال�سعودية"  ال���غ���رف  "جمل�س  ب���ني  ت���ع���اون 
يف  الرحمن"  ���س��ي��وف  خ��دم��ة  و"برنامج 

العا�سمة الريا�س اأم�س. 
القطاع  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وه��دف��ت 
اخلا�س يف م�ستهدفات برنامج خدمة �سيوف 

قطاع  تطوير  ت�سمل  م�سارات  عرب  الرحمن، 
يف  ل��ه  م�سافة  قيمة  وخ��ل��ق  وال��ع��م��رة  احل��ج 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، واإث�����راء جت��رب��ة رحلة 

�سيوف الرحمن وحتديد الفر�س ال�ستثمارية 
املتاحة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ع  اأخ���رى  جهة  م��ن 

غرفة مكة املكرمة ه�سام كعكي بح�سور نائب 
مركز  ت�سغيل  اتفاقية  �سعبان  مروان  الرئي�س 

ريادة الأعمال مع اإحدى ال�سركات الوطنية.
مروان  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأو�سح 
�سعبان اأن التفاقية التي تهدف لت�سغيل املركز 
�سباب  دع��م  �ساأنها  م��ن  ���س��ن��وات  خم�س  مل��دة 

و�سابات الأعمال.
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  زار  اآخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
اخل��رج  غ��رف��ة  �سعبان  م���روان  ال��غ��رف��ة  اإدارة 
والتقى رئي�سها عما�س بن الدفني بهدف تعزيز 
ال��روؤى  وحتقيق  اخل��ربات  وتبادل  العالقات 

القت�سادية بني الغرف التجارية ال�سناعية.

مركز الملك سلمان يكافح العمى في السودان ونيجيريا
الريا�ض- البالد

يوا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 
وتنفيذ  التطوعية  الطبية  حمالته  الإن�سانية 
م�����س��روع احل��ق��ي��ب��ة ال�����س��ت��وي��ة يف ع���دد من 
اأم�س،  املركز  اأطلق  ال�سودان  ففي   ، البلدان 
العمى  ملكافحة  جديدة  تطوعية  طبية  حملة 
والأم����را�����س امل�����س��ب��ب��ة ل���ه ب��ح�����س��ور �سفري 
ح�سن  ب��ن  علي  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
والأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  ووزي��ر  جعفر، 

ال�سوداين ن�سر الدين مفرح.
للمركز  التطوعي  الطبي  الفريق  و�سيجري 
ما ُيقارب 2،500 عملية جراحية، اإ�سافة اإىل 
للحالت  والأدوي��ة  الطبية  النظارات  توزيع 

التي لت�ستدعي تدخاًل ِجَراحًيا.
الأول،  اأم�����س  امل��رك��ز  اأط��ل��ق  نيجرييا  ويف 
العمى  ملكافحة  جديدة  تطوعية  طبية  حملة 
والأمرا�س امل�سببة له بالتعاون مع موؤ�س�سة 

الب�سر العاملية.
الريا�س  يف  امل��رك��ز  وق��ع  اآخ���ر  �سعيد  على 
ال�ستوية  احلقيبة  م�سروع  لتنفيذ  اتفاقية 
توزيع  مبوجبها  و�سيجري  الأردن،   يف 
منها  ي�����س��ت��ف��ي��د  ���س��ت��وي��ة  18،088ح���ق���ي���ب���ة 
الأردنية  املتعففة  الأ�سر  من  ف��ردًا   90،440

وال�سورية والفل�سطينية.
ووقع املركز اأم�س الأول يف الريا�س اتفاقية 
يف  ال�ستاء  ك�سوة  ت��وزي��ع  م�سروع  لتنفيذ 
حقيبية   18،088 توزيع  اإىل  وتهدف  لبنان 
من  ف���رًدا   117،384 منها  ي�ستفيد  �ستوية 

الأ�سر اللبنانية والفل�سطينية وال�سورية.
الأردنية  بالعا�سمة  اململكة  �سفارة  مقر  ويف 
حكومة  من  املقدمة  امل�ساعدات  املركز  �سلم 
واملتمثلة  الفل�سطينية  احلكومة  اإىل  اململكة 

يف اآليات للدفاع املدين.
م��ن جهة اأخ���رى ق��ع امل��رك��ز اأم�����س الأول يف 
احلقيبة  م�سروع  لتنفيذ  اتفاقية  الريا�س 

مبوجبها  و�سيجري   ، اليمن  يف  ال�ستوية 
ي�ستفيد  �ستوية  حقيبة   12،000 ت��وزي��ع 
ال��ن��ازح��ة  الأ����س���ر  م���ن  ف���رد   72،000 م��ن��ه��ا 
والأ�سر الفقرية . ووّقع املركز عرب الت�سال 
�سندوق  مع  م�سرتكة  اتفاقية  اأم�س  املرئي- 
م�����س��روع  لتنفيذ  ل��ل�����س��ك��ان  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والفتيات  للن�ساء  ال��ط��وارئ  خدمات  تقدمي 
النوع  على  القائم  العنف  م��ن  امل��ت�����س��ررات 
 62 امل��رك��ز،  وزع  ك��م��ا  باليمن  الج��ت��م��اع��ي 
الغذائية  ال�سالل  من  غراما  كيلو  طًنا و595 
قلن�سية  مديرية  يف  احتياًجا  الأك��ر  لالأ�سر 
ا�ستفاد   ، �سقطرى  اأرخبيل  ملحافظة  التابعة 

منها 3،510 اأفراد.
ال�سعودي  الربنامج  افتتح  اآخ��ر  جانب  من 
لتنمية واإعمار اليمن 8 مدار�س منوذجية يف 
حمافظة املهرة  بح�سور حمافظ املهرة حممد 
التحالف  مع�سكر  قوة  وقائد  يا�سر،  بن  علي 
بالغي�سة العميد عودة العنزي، ومدير مكتب 
هرا�س،  �سمري  باملحافظة  والتعليم  الرتبية 
بن  ���س��ال��ح  التعليم  ق��ط��اع  ع��ل��ى  وامل�����س��رف 
نيمر ومدير  بن  �سامل  العام  والأم��ني  عليان، 
الله  املهند�س عبد  املهرة  مكتب الربنامج يف 

با�سليمان، وعدد من امل�سوؤولني اليمنيني.
الرتبية  مكتب  ومدير  املهرة  حمافظ  وع��رب 
حلكومة  �سكرهما  عن  باملحافظة،  والتعليم 
من  ُي��ق��دم  م��ا  على  بالربنامج  ممثلة  اململكة 
دعم واهتمام يف املحافظة وبقية املحافظات 
مول  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  م�سريين  اليمنية، 
من  والكثري  النموذجية،  املدار�س  م�سروع 

امل�ساريع الأخرى يف املحافظة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح م���دي���ر ال���ربن���ام���ج يف 
لالحتياج  وفقًا  اأت��ى  امل�سروع  اأن  املحافظة، 
لتقدمي  امل��خ��ت��ارة  امل��ن��اط��ق وامل��دي��ري��ات  يف 
 10952 لإجمايل  الالئقة  التعليمية  الفر�س 

م�ستفيدًا وم�ستفيدة يف املهرة.

عواد العواد

افتتاح مدارس البرنامج السعودي لتنمية اليمن

عبدالعزيز 
آل الشيخ
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 حقوق اإلنسان تعزز جهودها لمساندة كبار السن 
الريا�ض ـ البالد 

اجلمعية  مــع  �سراكة  اإطـــاق  عزمها  الإنــ�ــســان,  حــقــوق  هيئة  اأعلنت 
تعاون  اتفاقية  بتوقيع  وذلك  "وقار",  ال�سن  كبار  مل�ساندة  ال�سعودية 

لتنفيذ عدد من الربامج التي تهدف اإىل م�ساندة ق�سايا كبار ال�سن.
بينها  من  التي  "وقار"  جمعية  اأهــداف  امل�سرتكة  الربامج  و�ستحقق 
اخلدمات  حيث  مــن  بهم  يتعلق  مــا  وكــل  ال�سن  كبار  ق�سايا  متابعة 
البيئة  وتهيئة   , الر�سمية  وغــر  الر�سمية  والت�سهيات  والــرعــايــة 
الــدرا�ــســات  اإعـــداد  اإىل  اإ�ــســافــة  لحتياجاتهم,  املائمة  بهم  املحيطة 

والأبحاث حول ق�سايا كبار ال�سن لتقدميها للجهات املعنية.
كبار  وحماية  �سون  على  حر�ست  اململكة  اأنظمة  اأن  الهيئة  واأكــدت 
ال�سن واتخذت التدابر الفعالة حلماية حقوقهم, التي ت�سمل الرعاية 
اأنواعها ال�سحية والنف�سية والجتماعية, واحل�سول على ما  بجميع 
دخل  م�سدر  وتوفر  والتدريب,  والتعليم  واملــاأوى  الغذاء  من  يكفي 
التي مت�س حياتهم على  القرارات  لهم, وم�ساركتهم يف عمليات �سنع 

جميع امل�ستويات, ومتكينهم من ال�ستفادة من جميع املوارد املتاحة, 
و�سمان الأمن والكرامة والتقدير واملعاملة احل�سنة.

واأو�سحت اأن حقوق كبار ال�سن جمموعة من احلقوق الأ�سا�سية التي 
ترتبط بهذه الفئة وترتكز على 5 مبادئ رئي�سة اأقرتها الأمم املتحدة, 

وهي: ال�ستقالية, وامل�ساركة, والرعاية, وحتقيق الذات, والكرامة.
وجددت هيئة حقوق الإن�سان دعوتها بالإ�سراع يف اإقرار نظام حقوق 
كبار ال�سن وا�ستكمال الإجراءات الازمة لعتماده لتوفر ما حتتاجه 
وليكون  وتكاملية,  خا�سة  وخدمات  ورعاية  حقوق,  من  الفئة  هذه 
حمدثة  لوائح  اإعــداد  وكذلك  ويحميها,  حقوقهم  يكفل  قانونًيا  اإطــاًرا 

خلدمات رعاية كبار ال�سن.
التي  كافة  التمتع بحقوقهم  باململكة من  ال�سن  كبار  اإىل متكني  ودعت 
قبل  من  على حمايتها وتعزيزها  والعمل  ال�سلة,  ذات  الأنظمة  كفلتها 
واحتياجاتهم  كرامتهم  واحـــرتام  واملوؤ�س�سات,  واملجتمع  الأ�ــســرة 

وخ�سو�سيتهم وا�ستقاليتهم.

تحرير الحركة المرورية بطريق جدة القديم 

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي 
افتتح اأمني العا�سمة املقد�سة املهند�س حممد بن 
عبدالله القويح�س تقاطع طريق جدة القدمي مع 
�سارع عبدالله عريف, بعد اأن اأنهت اأمانة العا�سمة 
للج�سور  الــعــامــة  الإدارة  يف  ممــثــلــًة  املــقــد�ــســة 
املتعار�سة  اخلدمات  خطوط  ترحيل  والأنــفــاق, 
التن�سيق  خــال  مــن  املــ�ــســروع,  م�سار  مــع  كــافــة 
املقد�سة  العا�سمة  مـــرور  اإدارة  مــع  املتوا�سل 
واجلهات  الــازمــة  املــروريــة  التحويات  ب�ساأن 
امل�ستمرة  واملتابعة  اخِلْدمات,  لرتحيل  اخلدمية 
مبا  امل�سروع  تنفيذ  ل�سمان  املنفذ,  املــقــاول  مع 
الفنية.  ــفــات  واملــوا�ــس ــ�ــســروط  ال مــع  يــتــوافــق 

للت�سييد  املقد�سة  العا�سمة  اأمني  وكيل  واأو�سح 
�سَقّاط  بن عبدالرحمن  املهند�س زهر  وال�سيانة 
 ٧50 طولة  يبلغ  التقاطع  على  ذ  املُنَفّ اجل�سر  اأن 
ويت�سمن  لاجتاهني,  مــرتًا   1٧ وبعر�س  مــرتًا, 
اأن  اإىل  م�سرًا  اجتـــاه,  لكل  مروريتني  حــارتــني 
اجل�سر ميتد من �سارع ح�سني عرب حتى الدائري 
يف  واملهمة  احليوية  اجل�سور  من  وُيعد  الثالث, 
�سقاط  زهر  املهند�س  ــد  واأَكّ املقد�سة.  العا�سمة 
اأن تنفيذ هذا امل�سروع احليوي �سوف ي�سهم يف 
حترير احلركة املرورية وان�سيابية حركة ال�سر 
على حمور طريق جدة القدمي املُتجه اإىل امل�سجد 
حلركة  تي�سرًا  عليه  التقاطعات  واإلغاء  احلرام, 

املواطنني واحلجاج واملعتمرين القا�سدين لبيت 
الله احلرام.

هــذا  خـــال  عملت  الأمـــانـــة  اأن  بــالــذكــر  ــر  اجلــدي
الأ�سبوع على افتتاح ج�سر تقاطع املدينة املنورة 
قامت  اأن  بعد  وذلـــك  الــهــجــرة,  ل�سوق  املــجــاور 
واخِلْدمات  املرافق  من  العديد  برتحيل  الأمانة 
وتعمل  باجل�سر,  الأعمال  م�سار  مع  املتعار�سة 
الإدارة  يف  ممثلة  وال�سيانة  الت�سييد  وكــالــة 
�سبكات  تطوير  على  والإنــفــاق  للج�سور  العامة 
ــتــحــداث حمــــاور وطــرق  الــطــرق احلــالــيــة وا�ــس
جديدة �سمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب 

متطلبات الع�سر. 

إغالق 23 مطعما ومسكنا مخالفا للعمالة
لعدم التزامها باالحترازات الوقائية

جدة ــ يا�سر بن يو�سف- مكة املكرمة -  اأحمد 
الأحمدي 

 توا�سل اأمانة جدة عرب البلديات الفرعية التابعة 
يف  الحـــرتازيـــة  الجـــــراءات  تطبيق  ــيــات  اآل لها 
وبالأم�س  التجارية  والأ�سواق  واملراكز  املولت 
اجلهات  مب�ساركة  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأغلقت 
لاأنظمة  خمالفة  ومــقــاه  مطاعم  ت�سعة  الأمــنــيــة 
احلد  بائحة  ملتزمة  وغر  البلدية  والتعليمات 
اأزمة  خال  الجتماعي  والتباعد  التجمعات  من 
يف  املع�سات  يقدم  مطعما  �سبطت  كما  كورونا, 

ظل ا�ستمرار قرار منعها خال اجلائحة.
املهند�س  الفرعية  للبلديات  الأمني  واأو�سح وكيل 
حممد بن زبن الله املطري اأن فرق الرقابة البلدية 
مب�ساركة اجلهات الأمنية اأغلقت املطاعم واملقاهي 
يف نطاق بلديات �سرق وو�سط وجنوب املحافظة 
البلدية,  والتعليمات  النظمة  ملخالفتها  وذلـــك 
للوقاية  الحرتازية  لاجراءات  خمالفتها  بجانب 
من فايرو�س كورونا, مبينا اأن اأحد املطاعم مار�س 
كاإجراء  منعها  ا�ستمرار  ظل  يف  املع�سات  تقدمي 
احرتازي حفاظًا على �سحة املواطنني واملقيمني 

يف ظل اجلائحة.
البلديات  تكليف  جرى  اأنه  الأمني  وكيل  واأ�ساف 
للتاأكد  البلدية  للخدمات  العامة  والدارة  الفرعية 
مــن الــتــزام املــنــ�ــســاآت الــتــجــاريــة بــال�ــســرتاطــات 
عن  ال�سادرة  الوقائية  والربوتوكولت  البلدية 
واجلــهــات  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة 
املعنية, موؤكدا ا�ستمرار اجلولت واملهام الرقابية 
مــدار  عــلــى  الــتــجــاريــة  الأنــ�ــســطــة  جميع  لت�سمل 
�ــســرورة  اإىل  ذاتـــه  الــوقــت  يف  وداعــيــا  ال�ساعة, 
والتعليمات  الأنظمة  بتطبيق  املن�ساآت  الــتــزام 

البلدية جتنبا للعقوبات والغرامات.
باأمانة  اخلــدمــات  وكــالــة  ــذت  نــَفّ ثانية,  جهة  مــن 
العامة  الإدارة  يف  ممــثــلــًة  املــقــد�ــســة  الــعــا�ــســمــة 
للمن�ساآت التجارية  22 جولة رقابية, وذلك �سمن 
م�ساكن  على  التفتي�س  للجنة  الرقابّية  الأعــمــال 

العمال للتاأكد من ال�سرتاطات ال�سحية والتدابر 
الحرتازية للحد من انت�سار  فرو�س كورونا .

والأ�سواق  الغذائية  املــواد  مراقبة  اإدارة  ــدت  واأَكّ
"تكد�س" خال �سهر  �سبط 14 م�سكنًا خمالفًا به 
على  احلفاظ  اأهمية  على  م�سددًة  املا�سي,  �سفر 
�سامة العمالة منعًا لتف�سي الأمرا�س, والإهتمام 
ال�سحية لإ�سكان  النظافة وال�سرتاطات  مبعاير 

العمالة  األ تكون م�ساكن  ال, واحلر�س على  الُعَمّ
الأحياء  داخــل  �سواًء  موبوءًة  بــوؤرًا  الع�سوائية 

ال�سكنية اأو خارجها. 
من جهة اأُخرى قامت جلنة تنظيم جتارة احلديد 
لــاإدارة  التابعة  واخلردة"  "ال�سكراب  امل�ستعمل 
امارة منطقة  برئا�سة  التجارية,   للمن�ساآت  العامة 
العاقة  ذات  اجلــهــات  مــ�ــســاركــة  و  املــكــرمــة  مــكــة 

يعمل  موقع  اإغــاق  عنها  اأ�سفر  ميدانية  بجولت 
واإتــاف  م�سادرة  اإىل  اإ�ــســافــًة  ترخي�س,  بــدون 
ال�سرائع  لبلدية  املوقع  وت�سليم  املوجودة  املــواد 

الفرعية  ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
ممثلة  البلديات  �ــســوؤون  وكالة  اأغلقت  ذلــك  اإىل   
العا�سمة  لأمانة  التابعة  الفرعية  اأجياد  بلدية  يف 
البلدية؛  نطاق  �سمن  حاقة  �سوالني   6 املقد�سة 

وجود  وعــدم  النظافة  م�ستوى  يف  لتدين  وذلــك 
�سهادات �سحية.

املهند�س  الفرعية  اأجياد  بلدية  رئي�س  واأو�ــســح 
على  الــتــاأكــيــد  مت  اأنـــه  ال�سريف  خ�سر  بــن  بــنــدر 
»الربوتوكولت«  بـ  اللتزام  بالتاأكد من  املراقبني 
البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  ال�سادرة  الوقائية 
رقابية,  جــولت  عــدة  تنفيذ  مت  حيث  والقروية, 
وا�سفرت اجلولت عن اإغاق 6 �سوالني خمالفة, 
وجود  وعــدم  النظافة  م�ستوى  تــدين  يف  متثلت 
�سهادات �سحية للعاملني, حيث مت تطبيق لئحة 

اجلزاءات والغرامات البلدية.
�سوالني  الــتــزام  �ــســرورة  على  ال�سريف  ــــد  واأَكّ
احلاقة الرجالية, بتطبيق الإجراءات الحرتازية 
»الربوتوكولت«  الوقائية عرب تطبيق  والتدابر 
التباعد  اإجــــــراءات  مــنــهــا  املــعــتــمــدة,  الــوقــائــيــة 
الجــتــمــاعــي, واللـــتـــزام بـــارتـــداء قــنــاع الــوجــه 
»الكمامة« والقفازات, والقيام بالتعقيم والتطهر 
التعقيم  و�سائل  كافة  وتوفر  للمن�ساأة,  امل�ستمر 

والحرتاز الوقائي ملرتاديها.
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يف  الأطــفــال  وجـــود  اأن  اإىل  الهيئة،  واأ�ــســارت 
والنف�سية  الأخــاقــيــة  �سامتهم  تعر�ض  بيئة 
عر�سة  يجعلهم  للخطر،  والرتبوية  واجل�سدية 

لانحراف.
به  يق�سد  للرعاية،  املحتاج  الطفل  اأن  وتابعت 
اأو حرم من رعايتهما  الأبوين  كل طفل جمهول 
ب�سبب  الأقـــارب،  رعاية  اأو  اأحدهما  رعاية  اأو 
الوفاة اأو النف�سال بني الزوجني اأو ال�سجن، اأو 
كال�سلل  دائم  ج�سدي  اأو  عقلي  مبر�ض  الإ�سابة 
يف  من  اأو  عاجه  م�ستع�ض  اآخــر  مر�ض  اأي  اأو 
حكم ذلك وعجزت اأ�سرته عن رعايته اأو عاجه.

املعر�ض  الطفل  هو  امل�سرد  الطفل  اأن  واأبــانــت 
للخطر ب�سبب وجوده ب�سورة غري طبيعية يف 
ال�سارع، للدرجة التي تعر�ض �سامته الأخاقية 

اأو النف�سية اأو اجل�سدية اأو الرتبوية للخطر.

توفير الحاجة
الخ�سائية  تــقــول   الــ�ــســلــوكــي  اجلــانــب  عــلــى 
النف�سية �سوزان �سنبل : القاعدة الأ�سا�سية هي 
كان هناك خلل  واإذا  الأمــن   اإىل  توفري احلاجة 
يحدث  مثلما  نف�سية  �سدمة  كــان   اأو  اجتماعي 
التي  اأو  لــلــحــروب  اخلــا�ــســعــة  املجتمعات  يف 
تعر�ست للكوارث الطبيعية ويف هذه الظروف 
والإخــتــال  للهزة  عر�سة  اأكــر  الأطــفــال  يكون 
:الآلية  بالت�سرد، وت�سيف  ينتهي  الذي  النف�سي 
تكون  احلــــالت   هــذه  يف  اتباعها  يجب  الــتــي 
الأطفال  املثال  �سبيل  فعلى  امل�سكلة  ح�سب  على 
الذين يعانون من عدم ال�ستقرار ال�سري هناك 
جهات معينة ت�ستطيع  اأن توؤمن لهوؤلء الأطفال 
الإحتياج النف�سي والإح�سا�ض بالأمن ، واذا كان 
الطفل حتت رعاية  اجلد او اجلدة او العم يجب 
�ست�سدر  املرحلة  هذه  يف  الطفل  اأن  يراعوا  ان 
يجب  التي  وال�سلوكيات  الت�سرفات  بع�ض  منه 
لي�ست   انها  باعتبار  الإعتبار  عني  يف  توؤخذ  ان 
رغبة يف التمرد  ولكن حت�سب اأنها ردة فعل عن 
لفت  دافعها  اأو  الأمــان  وجــود  بعدم  الإح�سا�ض 
النتباه. فهناك اأطفال يلجاأون اىل اتباع �سلوك 
�سيعاقبون عليه ولكن رغبة  اأنهم  خطاأ يعرفون 
ي�سري  فاإنه  احتياجاته  واىل  اليه  النتباه  يف 
اأن  هنا  احلا�سنة  الأ�سرة  وعلى  التيار،  عك�ض 
تلبي احلاجات النف�سية لدى الأطفال، وان تكون 
واأن  الأطــفــال،  هــوؤلء  من  الفعل  ــردات  ل متقبلة 
يحاولوا توجيههم بطريقة �سوية والتخفيف من 
و�سائل العقاب ال�سارم، وفتح حوار مع الطفل 
ومعرفة مايدور يف ذهنه ونف�سيته. خا�سة واأن 
ذاكرته  يف  تنطبع  الأوىل  �سنواته  يف  الطفل 

اأغلب املواقف والذكريات.

رسائل توعوية
وترى من جانب التحليل الجتماعي والأ�سري 
الدكتورة  والأ�سرية  الجتماعية  ال�ست�سارية 

ر�سائل  هناك  تكون  اأن  بد  ل  اأنــه  ن�سري  نادية 
توعوية ومعلومات عن طريق و�سائل الإعام او 
عن طريق الندوات الجتماعية فيما يخ�ض فئة 
انت�سار  من  للحد  لانحراف  املعر�سني  الأطفال 

ال�سريع  الإبــاغ  يتم  اأن  بحيث  الظاهرة،  هــذه 
لاعتداء  تعر�ض  م�سرد  طفل  م�سادفة  حال  يف 
الفئة  مــاأوى وغالبا ما يكون هــوؤلء  اأو كان با 
نظامية،  اإقامات  او  با هويات  من  الأطفال  من 

اأن  الإن�سان  حقوق  وهيئة  املجتمع  دور  وياأتي 
جتمع هوؤلء الأطفال وو�سعهم يف دور الإيواء 
الكرمية،  احلياة  �سبل  لهم  وتوفري  املاجئ  اأو 
وبعد اأن يثبت اأن ل اأقارب اأو عائلة لهم ، تتكفل 

اأو  درا�سيا  �سواء  وتعليمهم  برعايتهم  الدولة 
يف  فــائــدة  ذوي  اأفــــرادا  ي�سبحوا  حتى  حرفيا 
اململكة  يف  يــوجــد  ل  احلــمــد  ــلــه  ول  ، املــجــتــمــع 
العربية ال�سعودية فئة للمت�سردين بن�سبة كبرية 
املت�سردين  ن�سبة  ــزداد  ت الأخـــرى  ــدول  ال ففي   ،
عوائلهم  من  هاربني  يكونون  الأطفال  اأن  حيث 
وهي اأ�سا�ض امل�سكلة، وبالتايل على هيئة حقوق 
يف  وتت�سارك  الــدولــة  مع  تتعاون  اأن  الإن�سان 

م�سوؤولية حماية الأطفال املت�سردين.

استدرار العطف
ريان  امل�ست�سار  القانوين  اجلانب  من  ويعلق 
باإمارة  العامة واملفت�ض  النيابة  البغدادي ع�سو 
مــكــة �ــســابــقــًا، بــقــولــه: مــن اأهـــم فــئــات الأطــفــال 
حمًا  تكون  اأن  يجب  والــتــي  للخطر  املعر�سة 
ب�سكل  املُ�سَتَغل"  "الطفل  هو:  الفائق  لاهتمام 
عليه  وال�سفقة  العطف  ل�ستدرار  وحتديدًا  عام 
بالت�سول الرقمي من خال اإظهاره ب�سور موؤملة 
على  تنعك�ض  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  يف 
يوجب  ممــا  �سلًبا،  ن�ساأته  يف  وتــوؤثــر  نف�سيته 
باأ�ساليبه  املت�سارع  الإجــرامــي  الفكر  م�سابقة 
التدابري  وو�ــســع  بــبــال  لتخطر  الــتــي  وحيله 
ــــر الــــذي يعد  ــهــذا الأم الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة ل
خمالفًا لنظام حماية الطفل وي�سنف من جرائم 
بالب�سر، فقد ن�ض نظام مكافحة جرائم  الجتار 
الجتار  )يحظر  اأنــه  على  بالأ�سخا�ض  الجتــار 
ــاأي �سكل مــن الأ�ــســكــال، مبــا يف  ــاأي �سخ�ض ب ب
جرمية  ارتكب  من  كل  و)يعاقب  الت�سول(،  ذلك 
على  تزيد  ل  مدة  بال�سجن  بالأ�سخا�ض  الجتار 
على  تــزيــد  ل  بــغــرامــة  اأو  �سنة،  ع�سرة  خم�ض 

مليون ريال، اأو بهما معا( .

إجراءات الحماية
يف  املحا�سر  الفي�سل  ماجد  بقوله  يــوؤكــد  كما 
امللك  بجامعة  احلقوق  بكلية  اجلنائي  النظام 
يــفــرق نــظــام حماية  عــبــدالــعــزيــز مــو�ــســحــا: مل 
على  بــنــاء  للطفل  املــقــررة  احلــقــوق  بــني  الطفل 
حالته الجتماعية او القت�سادية او املدنية، بل 
حر�ض على حماية جميع حقوق الطفل املت�سلة 
النظام  ا�ستمل  فقد  وبــالــتــايل  احلـــالت.  بتلك 
الت�سول  من  الطفل  بحماية  متعلقة  احكام  على 
وجترمي الفعل يف حال اذا ما مت ا�ستغال الطفل 
املخت�سة  اجلــهــات  الــنــظــام  حــدد  كما  ذلـــك.  يف 
املتعلقة  الجــراءات  واي�سا  احلماية  باإجراءات 
واملحاكمة  والتحقيق  ال�ــســتــدلل  بـــاإجـــراءات 

وحتديد اجلهات املخت�سة بذلك.

التي  الأ�سا�سية  املحاور  من  واحــدا  الإهمال  يعد 
يف  لتحديدها  الطفل  حقوق  اتفاقية  عليها  ن�ست 
اأنواع الأ�سرار التي تعد خطوطا حمراء ل نقا�ض 
وم�ستقرة  اآمنة  بيئة  وتوفري  الطفل  حلماية  فيها 
له، لينمو بعيدا عن الأذى بكل اأ�سكاله، فقد يظهر 
الأطفال املهملون �سعفا يف العاقات الجتماعية 
للحوادث  يتعر�سون  وقــد  التطور،  يف  وتــاأخــرا 

تقدير  يف  انخفا�ض  لديهم  ويظهر  متكرر،  ب�سكل 
الذات، والأفعال التخريبية، والتاأثري على درا�سة 

الطفل.
عر�سة  يجعلهم  ال�سغر  يف  الأبــنــاء  رعــايــة  عــدم 
املجتمع  و�سيدفع  الفكري  والف�ساد  لانحراف 
يتحول  عندما  الآبـــاء  مــن  الإهــمــال  هــذا  �سريبة 
�سهل  و�سيد  املجتمع  يف  هدم  عن�سر  اإىل  هــوؤلء 

لع�سابات الإجرام اأولئك املف�سدين يف الأر�ض من 
مروجي املخدرات والإرهاب والتطرف.

ومن اأبرز �سلبيات الع�سر احلايل اأن هناك عوامل 
اجتماعية اأثرت على الرتبية، منها اأن اآباء واأمهات 
ل يح�سنون تربية اأبنائهم بعد اأن �سغلتهم هموم 
العناية  واأهملوا  الدنيوية،  وم�ساغلها  احلياة 
اأبناء  من  كثريا  جند  ولهذا  وتربيتهم،  باأبنائهم 

اليوم با عاطفة جتاه والديهم، وهذه الرتبية هي 
ال�سبب يف انحراف الأبناء وف�سادهم.

ت�سودها  بيئة  يف  ينمو  اأن  يف  احلــق  طفل  لكل 
على  يعتمدون  فــالأطــفــال  والــرعــايــة،  الطماأنينة 
العناية  من  بد  ول  وتوجيههم،  حلمايتهم  الكبار 
بــالأطــفــال لأن الإهــمــال مــن اأ�ــســد الأخــطــار على 

الطفولة.

جدة ـ رانيا الوجيه
يتعر�ض عدد كبري من الأطفال لاإهمال عندما يكون الآباء غري متواجدين نف�سيا مع الطفل، وان�سغالهم باأنف�سهم غافلني عنهم، حيث يتمثل هذا 

الإهمال يف جمالت اأ�سا�سية متثل احلاجة الرئي�سية من حاجات الطفل، �سواء تربوية اأو عاطفية اأو ج�سدية، فالطفل يحتاج اإىل رعاية وحنان من 
الأ�سخا�ض املقربني له، فالأ�سرة هي املوؤ�س�سة الرتبوية الأوىل التي يرتعرع فيها الطفل ويفتح عينيه يف اأح�سانها حتى ي�سب وي�ستطيع العتماد 

على نف�سه، بعدها يلتحق باملوؤ�س�سة الثانية وهي املوؤ�س�سة الكاملة للمنزل، لذا من ال�سروري اأن تلم الأ�سرة بالأ�ساليب الرتبوية ال�سحيحة وال�سليمة 
التي تنمي �سخ�سية الطفل وجتعل منه �سابا واثقا من نف�سه ذا �سخ�سية قوية ومتفاعلة ومتكيفة مع املجتمع. وموؤخرا ك�سفت هيئة حقوق الإن�سان 

عن فئات الأطفال، التي جتب اأن تكون حمًا لاهتمام، وهم الأطفال امل�سردون، والأطفال املحتاجون للرعاية، واملعر�سون لانحراف.

توفير بيئة آمنة لألطفال

حقوق اإلنسان تدعو لحماية الصغار ومختصون يحذرون عبر           : 

اإلهمال بوابة.. 
النحراف األطفال
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 مجموعة )الفكر 20( تختتم أعمالها وترفع توصياتها

دروس سعودية ملهمة في مواجهة األزمات العالمية
الريا�ض - البالد

  حتت قيادة اململكة وبعد 11 حلقة افرتا�ضية 
حافلة بالأفكار والإجناز للحا�ضر وامل�ضتقبل، 
 )T20( الع�ضرين  الفكر  جمموعة  اختتمت 
من  اخل���راء  جمعت  ال��ت��ي  اأعمالها  فعاليات 
امللك  مركز  من  كل  برئا�ضة  العامل،  دول  كافة 
البرتولية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ض��ات  ال��ل��ه  ع��ب��د 
للبحوث  في�ضل  امللك  ومركز  "كاب�ضارك"، 
لقادة  تو�ضيات  لرفع  الإ�ضالمية،  والدرا�ضات 
ب��اإي��ج��اد  ال��ع�����ض��ري��ن، خ��ا���ض��ة  دول جم��م��وع��ة 
ح��ل��ول ل��ق�����ض��اي��ا ال��ط��اق��ة وال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي، 
والبتكار،  والتكنولوجيا  وال�ضباب،  وامل��راأة 
والتمويل،  القت�ضادية،  والتنمية  والتعددية، 
على  احل�ضول  واإمكانية  ال��غ��ذائ��ي،  والأم���ن 

املياه، واآليات مواجهة امل�ضاكل املعقدة.
 ومن خالل �ضل�ضة حلقات العمل املتميزة �ضمن 
برنامج الرئا�ضة ال�ضعودية ملجموعة الع�ضرين 
الأكر اقت�ضادا وتاأثرا يف العامل ، ا�ضتهدفت 
مل�ضتقبل  اأط����ر  ر���ض��م   )20 )ال��ف��ك��ر  جم��م��وع��ة 
وال�ضتدامة  الق��ت�����ض��ادي  الزده����ار  ي�����ض��وده 
ملخ�ضات  خ��الل  من  العامل،  ل��دول  وال�ضمول 
مدار  على  الفكر  عمل   فرق  طورتها  �ضيا�ضات 
جمموعة  م��ن   وا�ضعة  مب�ضاركة  ك��ام��ل،  ع��ام 
املحليني والدوليني،  من اخلراء واملخت�ضني 

وعدد من منظمات املجتمع املدين.
اأم��ان��ة  رئي�ضة  اأ����ض���ارت  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  ويف    
يف  وال���ب���اح���ث���ة   )T20( ال���ف���ك���ر  جم���م���وع���ة 
اأن  امل��ط��ري  ح�ضة  ال��دك��ت��ورة  "كاب�ضارك" 
جمهودات فرق عمل املجموعة اأثبتت اأن لدينا 
على  ق���ادرة  بحثية  وم��راك��ز  وطنية  ك��ف��اءات 
املجموعة  ا�ضتطاعت  حيث  عاملًيا،  املناف�ضة 
ب��ال��رغ��م م��ن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 اإىل اإك��م��ال 
التو�ضيات  ورف���ع  بنجاح  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
لقادة  امل�ضتقبلية  للتحديات  للت�ضدي  الالزمة 

جمموعة دول الع�ضرين.
 * الدرو�س والتو�ضيات

التي  التو�ضيات  اأه���م  اأن  امل��ط��ري  واأك����دت 
اقت�ضاد  تعزيز  يف  متثلت  املجموعة  رفعتها 
التمكني وامل�ضاواة  الدائري وتعزيز  الكربون 
القت�ضادية للن�ضاء وال�ضباب وتعزيز التما�ضك 
والرامج  ال�ضيا�ضات  خ��الل  من  الجتماعي 
الع�ضرين  جمموعة  ق��درة  حت�ضني  و  املبتكرة 
امل�ضتدامة  التنمية  خطة  ومراقبة  تنفيذ  على 
املتحدة،  الأمم  اعتمدتها  التي  م   2030 لعام 
بالإ�ضافة اإىل اأمن وا�ضتدامة الزراعة وم�ضادر 
تعزيز  على  والعمل  التوزيع  و�ضبكات  الغذاء 
لأزمة  ا�ضتجابًة  والتعددية  العاملي  الت�ضامن 

كوفيد- 19 وال�ضدمات امل�ضتقبلية.
اأمانة جمموعة  اأو�ضح نائب رئي�س  من جهته 
الفكر الع�ضرين تركي ال�ضويعر، اأن كوفيد-19 
اأحدث حتول جذرًيا يف اجتماعات جمموعات 
ا�ضتطاعت  اململكة  واأن  ومهامها،  الع�ضرين 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��ائ��ح��ة ب��امل��رون��ة وال��ك��ف��اءة 
من  بالرغم  املجموعة  اأعمال  لإمتام  الالزمتني 
الدرو�س  من  الكثر  هناك  جعل  مما  الأزم���ة، 
املجموعة  تقدمها  اأن  ميكن  التي  امل�ضتفادة 

للدول التي �ضتتوىل رئا�ضة جمموعة الع�ضرين 
م�ضتقبال.

اأحد ع�ضر فريق  وت�ضم جمموعة )الفكر 20 ( 
عمل تتمثل يف ) التجارة وال�ضتثمار والنمو، 
البنية  يف  ال�ضتثمار  والبيئة،  امل��ن��اخ  تغر 
الجتماعي  التما�ضك  ومت��وي��ل��ه��ا،  التحتية 
واحل��وك��م��ة  ال��ت��ع��ددي��ة  م�ضتقبل  وال����دول����ة، 
يف  والتوظيف  والتعليم  القت�ضاد  العاملية، 
الع�ضرين  جم��م��وع��ة  دع���م  ال��رق��م��ي،  ال��ع�����ض��ر 
التنموي،  والعمل  امل�ضتدامة  التنمية  لأهداف 
واملجتمعات  الهجرة  العاملي،  امل��ايل  الهيكل 
ال�����ض��اب��ة، اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال��غ��ذاء 
ك��ورون��ا  ف��رو���س  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل�ضتدامة 
التخ�ض�ضات  م��ت��ع��ددة  م��ن��اه��ج  امل�����ض��ت��ج��د: 

ملواجهة امل�ضاكل املعقدة.
 )T20( الع�ضرين  ال��ف��ك��ر  جم��م��وع��ة  وت��ع��د 
البحوث  جم��ال  يف  امل�ضورة  لتقدمي  �ضبكة 
الع�ضرين  ملجموعة  التابعة  وال�ضيا�ضات 
حوايل  املجموعة  ا�ضتقبلت  حيث   ،)G20(
146 موجزًا بحثيا من اأكرث من 600 باحث، 

وهي الأعلى يف ا�ضتقبال البحوث امل�ضاركة، 
الفكر  جمموعات  م��ن  بنظراتها  مقارنة 

ال�ضابقة،  الع�ضرين  قمم  يف  امل�ضاركة 
دورة  يف  الأب���ح���اث  بلغت  ح��ي��ث 

بحثا،   80 ن��ح��و  الأرج��ن��ت��ني 
ف���ي���م���ا ب���ل���غ���ت ال���ب���ح���وث 

ال��ي��اب��ان  امل��ق��دم��ة يف 
104 اأبحاث.
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و3 ماليين مشاهدة 
الأعمال  ملجتمع  الر�ضمي  املمثل  ال�ضعودية،  الأعمال  جمموعة  اختتمت 

ال�ضامل"،  النمو  اأجل  من  "التحّول  �ضعار  حتت  قمتها  الع�ضرين،  ملجموعة 
التوا�ضل  و�ضائل  عر  م�ضاهدة  ماليني  و3  م�ضارك  اآلف   8 من  اأك��رث  معها  وتفاعل 

الجتماعي.
و�ضلمت جمموعة الأعمال ال�ضعودية ر�ضميًا يف هذه القمة جمموعة مكونة من 25 تو�ضية لل�ضيا�ضة تهدف 

قادة  اإىل  امل�ضتقبلية  التحديات  مواجهة  يف  متانه  اأكرث  لقت�ضادات  اأُ�ض�س  واإر�ضاء  العاملي  القت�ضاد  اإنعا�س  اإىل 
جمموعة الع�ضرين التي مثلها نيابة عن خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود - حفظه الله -،  وزير 

ال�ضتثمار املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح.
وتناول قادة الأعمال واحلكومة واملوؤ�ض�ضات املتعددة الأطراف على مدار يومني جمموعة من الق�ضايا التي تت�ضمن 

التجارة احلرة، وتبني املمار�ضات امل�ضتدامة وتوفر الفر�س للمراأة يف الأعمال، من اأجل بناء م�ضتقبل 
اأكرث ازدهاًرا، وكان من بني املتحدثني يف قمة جمموعة الأعمال ال�ضعودية، الأمرة رميا بنت 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  �ضفرة  �ضلطان  بن  بندر 
ال��وزراء  ورئي�س  جورجيفا،  كري�ضتالينا  ال��دويل  النقد  �ضندوق  ومديرة 

ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س  ب��راون،  غ��وردون  ال�ضابق  الريطاين 
ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س  بويانيه،  باتريك  ت��وت��ال 

جانب  اإىل  النا�ضر،  اأم��ني  ال�ضعودية  اأرام��ك��و 
ال��ع��دي��د م��ن ق���ادة الأع��م��ال ال��ب��ارزي��ن 

جمموعة  دول  من  الآخرين 
الع�ضرين.

إنجازات وتوصيات 

قضايا التكنولوجيا 
واالبتكار والتمويل

المساواة 
االقتصادية 

للنساء 
والشباب

 تنفيذ خطط 
التنمية 

المستدامة

تضامن عالمي لمواجهة الصدمات 

 146 موجزًا بحثيا 
من 600 باحث
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96.7 مليار ريال حجم التمويالت العقارية لألفراد
الريا�ض- البالد

 542 من  اأك��رث  العقارية  التنمية  �ضندوق  اأودع   
ُم�ضتفيدي  املواطنني  ح�ضابات  يف  ري��ال  مليون 
"�ضكني" من وزارة الإ�ضكان وال�ضندوق  برنامج 

العقاري ل�ضهر اأكتوبر من العام احلايل 2020.
ال�ضندوق  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ض��رف  واأو����ض���ح 
م��ن�����ض��ور ب��ن م��ا���ض��ي، اأن اإج���م���ايل ال��دع��م 
التمويل  عقود  لأرب��اح  ُخ�ض�س  ال�ضهر  هذا 
اإجمايل ما  اأن  اإىل  العقاري املدُعوم، م�ضًرا 
منذ  الرنامج  م�ضتفيدي  اأودع يف ح�ضابات 
 2017 يونيو  يف  التحول  برنامج  اإع���الن 
اأكتوبر اجلاري جتاوزت 23.9 مليار  حتى 

ريال.
ولفت امل�ضرف العام على ال�ضندوق العقاري 
اإىل اإ�ضهام برنامج القر�س العقاري املدُعوم 
البنوك  التمويلية من  بال�ضراكة مع اجلهات 
من  اأك���رث  متكني  يف  التمويل  وموؤ�ض�ضات 
360 األف اأ�ضرة �ضعودية منُذ بداية التحول 
وحتى نهاية �ضبتمر املا�ضي، موؤكًدا حر�س 
وت�ضهيل  الدعم  ا�ضتمرارية  على  ال�ضندوق 
لل�ضكن  املواطنني  متلك  اإج��راءات  وتب�ضيط 
وال�ضكنية  التمويلية  اخل��ي��ارات  خ��الل  م��ن 

التي يوفرها برنامج القر�س املدُعوم.
 * متويالت م�ضرفية

ال�ضكني  التمويل  عقود  �ضّجلت  ثانية  جهة  م��ن 
من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  ل��الأف��راد،  اجل��دي��دة 
عدد  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا   ،2020 اجل��اري  العام 

جت��اوزت  بقيمة  عقود   208،505 بنحو  العقود 
من  املمولني  جميع  من  ُمقدمة  ري��ال  مليار   96.7
م�ضارف و�ضركات متويل عقاري، بح�ضب الن�ضرة 
العربي  ال��ن��ق��د  ملوؤ�ض�ضة  ال�ضهرية  الإح�����ض��ائ��ي��ة 

ال�ضعودي "�ضاما".

خالل   %  84 العقارية  القرو�س  ع��دد  ومن��ا 
 2020 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  املا�ضية  الأ���ض��ه��ر 

مقارنًة بالأرباع الثالثة يف 2019، والتي �ضجلت 
113،589عقدًا، بارتفاع 90% يف التمويل مقارنة 
�ضّجل نحو  الذي  املا�ضي  العام  الفرتة من  بنف�س 

50.9 مليارًا.
العقاري  التمويل  �ضبتمر، حقق  �ضهر  ويف 
عقود  عدد  بلغ  اإذ  جديدة،  تاريخية  اأرق��ام��ًا 
ال�����ض��ك��ن��ي اجل���دي���دة م���ن جميع  ال��ت��م��وي��ل 
امل��م��ول��ني ال��ع��ق��اري��ني م��ن ب��ن��وك و���ض��رك��ات 
27،889 عقدًا بقيمة جتاوزت 13.3 مليارًا 
اأع��ل��ى  وه���و   ،2020 �ضبتمر  �ضهر  خ���الل 
التمويل  تاريخ  ويف  العام  هذا  ُمقق  رقم 
العقاري، بزيادة 66% يف عدد العقود ونحو 

87% يف التمويل مقارنًة ب�ضبتمر 2019.
وبلغ عدد العقود املدعومة من خالل برامج 
يف  العقارية،  التنمية  و�ضندوق  الإ�ضكان 
البنوك  طريق  عن  واملُقدمة  �ضبتمر  �ضهر 
بن�ضبة  عقدًا   26،779 العقاريني  واملمولني 
 12.6 وبقيمة  املُ��رم��ة،  ال��ع��ق��ود  م��ن   %96
التمويل  ن�ضبته 94% من  ما  اأي  ريال  مليار 

خالل �ضهر �ضبتمر.

"هدف"
يترشح لجائزة عالمية

إنترنت األشياء واألمن السيبراني

الريا�ض- البالد
ممثاًل  )ه��دف(  الب�ضرية  امل��وارد  تنمية  �ضندوق  تر�ضح 
 Equals جلائزة  للقيادة،  "هدف"  اأكادميية  برنامج  يف 
للعام  واملتو�ضطة  ال�ضغرة  للمن�ضاآت  القيادة  فئة  يف  العاملية 
2020م، وو�ضوله للقائمة النهائية التي ت�ضم 25 برناجًما من 
بالتعاون  اجلائزة  تنظم  حيث  اآخ��ًرا،  عاملًيا  مر�ضًحا   340 بني 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  للمراآة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع 

والعلم والثقافة.
نتيجة  "هدف" ل��ل��ق��ي��ادة،  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ��ح  ت��ر���ضُّ وي���اأت���ي 
للنجاحات التي حققها الرنامج من خالل نقل اخلرات العاملية 
وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة واملوؤثرة، ونقل املمار�ضات املثلى 
القاعات  عر  اأو  املبا�ضرة  واملحاكاة  واملتابعة  والتوجيه  عاملًيا 
الفرتا�ضية مع خراء متميزين عاملًيا، اإ�ضافة اإىل عقد ال�ضراكات 
اأخ��رى  جهات  مع  التعاون  ج�ضور  وم��د  العاملية  اجلامعات  مع 
وال�ضتفادة  الب�ضرية،  الكوادر  وتاأهيل  تطوير  يف  متخ�ض�ضة 
انعك�س  ال��ذي  الأم��ر  القيادات،  تطوير  يف  العاملية  النماذج  من 
ومتكني  تدريب  يف  الأه���داف  وحتقيق  املخرجات  نوعية  على 
القوى الوطنية من تويل الوظائف القيادية يف القطاع اخلا�س، 
واإك�ضابها جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، وم�ضاعدة 

من�ضاآت القطاع اخلا�س على بناء الكفاءات القيادية.

جدة - البالد
التابع  ال�ضطناعي  والذكاء  البيانات  لعلوم  ذكاء  مركز  نظم 
"من�ضاآت"،  واملتو�ضطة  ال�ضغرة  للمن�ضاآت  العامة  للهيئة 
ال�ضيراين  والأمن  الأ�ضياء  "اإنرتنت  بعنوان  حوارية  جل�ضة 
اأهمية  تناولت  واملتو�ضطة"،  ال�ضغرة  املن�ضاآت  لأ�ضحاب 
ل��رواد  التقنيات  ه��ذه  تفتحها  التي  والفر�س  املركز  جم��الت 
الأعمال يف ال�ضوق ال�ضعودي، بح�ضور مافظ الهيئة العامة 
�ضالح  املهند�س  "من�ضاآت"  واملتو�ضطة  ال�ضغرة  للمن�ضاآت 
الر�ضيد، ومب�ضاركة وكيل وزارة الت�ضالت وتقنية املعلومات 
مافظ  ون��ائ��ب  احلو�ضان  ن��واف  الدكتور  التقنية  ل�ضناعة 
الهيئة الوطنية لالأمن ال�ضيراين لبناء القدرات الدكتور وليد 

ال�ضالح.
وتناولت اجلل�ضة اأبرز املفاهيم احلديثة وامل�ضتقبلية يف جمال 
اإنرتنت الأ�ضياء والأمن ال�ضيراين لقطاع الأعمال والتقنية يف 
اململكة، فيما مت ا�ضتعرا�س نبذة عن بع�س امل�ضاريع النا�ضئة 
املتواجدة يف مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء ال�ضطناعي، 
وبع�س التقنيات املوجودة يف مركز ذكاء، كما مت ا�ضتعرا�س 
دور مركز ذكاء يف تقدمي خدمات متنوعة من برامج تدريبية 
رواد  من  امل�ضتفيدين  خلدمة  جماعية  وحتديات  وا�ضت�ضارية 
الأعمال، واأي�ضًا دعم امل�ضاريع النا�ضئة وبناء املهارات التقنّية 

لتجهيز ورفع كفاءة راأ�س املال الب�ضري.

مليارات للمنشآت الصغيرة 
واألسر المنتجة 3

 الريا�ض- البالد
العام  من  الثالث  املايل  للربع  نتائجه  عن  الجتماعية  التنمية  بنك  ك�ضف 
احلايل، واعتماداته  التمويلية للمن�ضاآت ال�ضغرة والنا�ضئة، وم�ضاريع 
لالأ�ضر املنتجة، وبرامج التمويل الجتماعي، والعمل احلر ،حيث جتاوز 
ري��ال،  مليارات   3 ف��اق  وبتمويل  م�ضتفيد،  األ��ف   )60( امل�ضتفيدين  ع��دد 

وبن�ضبة منو بلغت 68 % عن الربع املماثل للعام املا�ضي 2019م.
الثالث عن اعتماده  للربع  واأف�ضح البنك يف جانب دعمه لقطاع املن�ضاآت 
متويل )723( من�ضاأة بقيمة بلغت )1.5( مليار ريال، كما مّول البنك اأكرث 
من )8000( اأ�ضرة منتجة بقيمة متويل بلغت )94( مليون ريال، بن�ضبة 

منو 177% عن الربع ال�ضابق.
وفيما يتعلق مبنتج نفاذ للعمل احلر، اعتمد البنك متويل اأكرث من )24( 
النقل  متويل  بني  تنوعت  ري��ال،  مليار   )1.3( بلغت  بقيمة  م�ضتفيد  األف 
الت�ضاركي ممن يعملون عر اأنظمة توجيه املركبات، واأ�ضحاب املهارات 
 )23( من  اأكرث  البنك  مّول  كما  والإبداعية واحلرفية،  النوعية  والأعمال 
األف م�ضتفيد بقيمة بلغت )1.2( مليار ريال، �ضملت متويل منتج الزواج 

ا لدعم ال�ضيدات. والأ�ضرة والرتميم، وكنًفا خم�ض�ضً

كاسبرسكي: 55 % ارتفاع في الهجمات المالية الرقمية
جدة - البالد

كا�ضر�ضكي  �ضبكة  من  ال���واردة  الإح�����ض��اءات  اأح��دث  ك�ضفت 
التهديدات  م�ضهد  يف  احلا�ضلة  التغرات  اأب��رز  عن  الأمنية 
التعاون اخلليجي، و�ضجلت  الرقمية يف منطقة دول جمل�س 
يف  ملحوظة  زي���ادة  اأع��ل��ى  ث��اين  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
خالل  خبيثة  برجميات  ُت�ضن  التي  الرقمية  املالية  الهجمات 
بن�ضبة 55 % مقارنة  العام اجل��اري، وذلك  الأول من  الن�ضف 
النتائج  اأح���دث  وبّينت  امل��ا���ض��ي.  ال��ع��ام  م��ن  نف�ضها  بالفرتة 
اخلبيثة  املالية  ال��رجم��ي��ات  اأن   KSN �ضبكة  م��ن  ال����واردة 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  اأنحاء  جميع  يف  �ضوهدت  التي 
العام  من  الأول  الن�ضف  يف   %45 بن�ضبة  زادت  قد  اخلليجي 

احلايل مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي.
ملعاجلة  ��ّم��م��ت  ���ضُ متخ�ض�ضة  من�ضة   KSN �ضبكة  وُت��ع��ّد 
متعمقة  روؤى  اإىل  وحتويلها  بالتهديدات  املتعلقة  املعلومات 
يف  ه��ائ��ل��ة  زي����ادة  ُع��م��ان  �ضلطنة  و���ض��ّج��ل��ت  للتنفيذ.  ق��اب��ل��ة 

يف  الأعلى  وج��اءت   %72 بلغت  اخلبيثة،  املالية  الرجميات 
املنطقة، حيث تبعتها دولة الإمارات بزيادة بلغت 42.5% يف 

هذه الرجميات التي ت�ضتهدف املوارد املالية الرقمية.
واأّكد ماهر ميوت الباحث الأمني الأول لدى كا�ضر�ضكي، بهذه 
املنا�ضبة، اأن املن�ضاآت والأفراد يف منطقة دول جمل�س التعاون 
الرقمية"،  التهديدات  من  خمتلفة  لأ�ضكال  "ُعر�ضة  اخلليجي 
العامل نحو الأو�ضاع اجلديدة  الذي ي�ضهده  التحّول  اإن  قائاًل 
املنزل  من  والتعّلم  العمل  من  كّل  مع  التكّيف  ا�ضتدعت  التي 
جميًعا  علينا  التي  الرقمية  التهديدات  من  جمموعة  "تواكبه 

التكّيف من اأجل معاجلتها".
 واعتر اخلبر يف الأمن الرقمي اأن هذه النتائج ُتظهر اأهمية 
توّخي احلذر والتحّلي باليقظة يف �ضاأن ما ميكن اأن تنطوي 
عليه الرجميات اخلبيثة مبختلف اأنواعها من اأخطار، وتهدف 
الرجميات املالية اخلبيثة اإىل �ضرقة البيانات املالية، وحتتل 

حّيًزا وا�ضًعا يف م�ضهد التهديدات لالأمن املايل الرقمي.
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االعالنات الفردية
جدة

ميامنار  �شفيع  حممد  الإ�للشللام  نللور  حممد  يعلن   •
 ٢١٢٤١٨٣٢٧٤ رقللللم  اإقلللاملللة  فلللقلللدان  علللن  اجلللنلل�للشلليللة 
م�شدرها اخلدمات اللكرتونية فعلى من يجدها ي�شلمها 
 /  ٠٥٥٧٤٤٦٥٤٩ جللوال  على  الت�شال  او  مل�شدرها 

٠٥٣٥٣٥٥٢٥٨ وله ال�شكر

ابها
هوية  ال�شقور  �شليم  حمد  بن  ح�شني  مانع  يعلن/   •
التقنية  كلية  �شهادة  فللقللدان  عللن   ١٠٣٧٣٤١٥٧٣/ رقللم 
التقنية بخمي�س  اأغذية �شادرة من كلية  تخ�ش�س �شامة 

م�شيط على من يجدها ي�شلمها م�شدرها وله ال�شكر. 
ايجار  عقد  فقدان  عن  القحطاين  �شعيد  �شعد  يعلن/   •
م�شيط  خمي�س  بلدية  مللن  بللرقللم/٠١١٣٥�للشللادر  بلدية 

ادارة ال�شتثمار على من يجده ي�شلمه م�شدره.

جازان
• تعلن/ هيفاء عي�شى هادي عبده جمممي الرقم اجلامعي 
)٢٠٠٨٢٩٠٠٤( رقم ال�شجل املدين/ ١٠٧٥٢٣٠٩٥١ عن 
الرتبية  كلية  من  عليها  احلا�شلة  تخرج  وثيقة  فللقللدان/ 
لل جامعة جازان وقد ح�شلت على  الأدبية ب�شبيا  الأق�شام 
تخ�ش�س  يف  والرتبية   الآداب  يف  البكالوريو�س  درجللة 
للعام  الإ�شامية  الدرا�شات  الإ�شامية من ق�شم  الدرا�شات 
اأن  عليها  يعرث  ممللن  يرجى  ١٤٣٢هلللل   -١٤٣١ اجلامعي 
ي�شلمها اإىل م�شدرها اأو اإىل اأقرب اإدارة تعليم وله ال�شكر.

اجلمعة ١٣ ربيع الأول ١٤٤٢هل املوافق ٣٠ اأكتوبر ٢٠٢٠م ال�شنة ٩٠ العدد ٢٣١٥٨

واشنطن تلوح بعقوبات وموسكو تُصَعّد في إدلب

تركيا بين فكي كماشة.. غضب أمريكي وانتقام روسي
البالد - خا�س

بني الغ�شب الأمريكي والنتقام الرو�شي باتت تركيا بني فكي 
الكما�شة، وتقل�شت قدرة اأردوغان على املراوغة والتاعب على 
وا�شنطن  تلوح  اإذ  العامليني،  القطبني  بني  امل�شالح  تناق�شات 
بعقوبات جدية �شد اأنقرة رًدا على جتارب �شواريخ اإ�س ٤٠٠، 
ا�شتهدافاتها  �شعدت  التي  مو�شكو  مع  التوتر  يت�شاعد  بينما 

لف�شائل موالية لرتكيا يف اإدلب.
اخلارجية  وزارة  يف  الأ�شلحة  مبيعات  عن  امل�شوؤول  واأعلن 
لعقوبات  تركيا  تعر�س  خطر  اأن  كللوبللر،  كلللارك  الأمللريللكلليللة 
ال�شاروخية  اإ�لللللس-٤٠٠  منظومة  اخللتللبللارهللا  بعد  وا�شنطن 
الرو�شية للدفاع اجلوي بات "حقيقية جًدا"، مبينًا اأن العقوبات 
فكرة باتت مطروحة اإىل حد بعيد،  بعدما اأعلن الرئي�س الرتكي 
منظومة  اأكتوبر   ١٦ يف  اختربت  بللاده  اأن  املا�شي  الأ�شبوع 
 - اأمريكا  بح�شب   - وت�شغيلها  اقتناءها  ميثل  اجلللوي  الدفاع 

ا مع ع�شوية تركيا يف حلف �شمال الأطل�شي. تعار�شً
اأنقرة  املا�شي  العام  منذ  اأبلغت  وا�شنطن  اأن  اإىل  كوبر  ولفت 
ت�شغيل  �شيكون  املتحدة  للوليات  بالن�شبة  الأحمر  اخلط  اأن 
اإ�للس-٤٠٠ التي ا�شرتتها تركيا من رو�شيا يف ٢٠١٧  منظومة 
اإبان تقاربها مع مو�شكو. وقال: "لقد اأو�شحنا لأنقرة اأّن اختبار 
�شواريخ اإ�س-٤٠٠ غري مقبول على الإطاق"، م�شرًيا اإىل اأن 
الإدارة الأمريكية لتزال تبذل جهوًدا لإقناع تركيا بعدم ت�شغيل 

تلك ال�شواريخ، من اأجل جتنب القطيعة مع تركيا.
ومبوجب قانون اأقره الكوجنر�س الأمريكي ب�شبه اإجماع 
العقوبات،  خللال  من  اأمريكا  خ�شوم  ملواجهة   ٢٠١٧ يف 
على  اقت�شادية  عقوبات  فر�س  الأمريكية  للللاإدارة  ميكن 

فر�س  على  خللا�للس  ب�شكل  الللقللانللون  ين�س  حيث  اأنللقللرة، 
عقوبات ب�شورة تلقائية عندما تربم دولة ما �شفقة مهمة 

مع قطاع الت�شليح الرو�شي.
ظل  يف  تركيا  مللع  التوتر  يت�شاعد  الللرو�للشللي،  اجلللانللب  وعلى 

اإقليم ناجورنو كاراباخ وليبيا و�شوريا،  ت�شارب امل�شالح يف 
حيث تر�شل اأنقرة مرتزقة للقتال مع اأطراف معادية ملو�شكو يف 

هذه املناطق، وموؤخًرا ظهر النتقام الرو�شي عرب �شرب فيلق 
ال�شام، ذراع تركيا يف حمافظة اإدلب، �شمال �شوريا.

الهدنة  دخللول  منذ  اإدلللب  دموية يف  الأكللرث  الغارة  تلك  وتعترب 
مار�س  يف  التنفيذ  حيز  رو�شية   - تركية  بو�شاطة  متت  التي 
بتثبيت  اإدلللب،  اإىل  الهدوء  عودة  مو�شكو  ربطت  وقد  املا�شي، 
بوتني  الرئي�س  باأن  رو�شي  م�شدر  واأفللاد  كاراباخ.  يف  الهدنة 
وجه لنظريه الرتكي خال مكاملة هاتفية اأخرية، ر�شالة حازمة 
كاراباخ"  القوقاز"اإقليم  جنوب  بتحويل  ت�شمح  لن  باده  باأن 

اإىل بوؤرة توتر �شاخنة، ت�شتقطب اإرهابيني اأجانب.
�شابق،  اأقللطللاي، يف وقللت  فللوؤاد  الللرتكللي،  الرئي�س  نائب  وقللال 
اإن بلللاده لللن تلللرتدد يف اإر�للشللال قلللوات وتللقللدمي دعللم ع�شكري 
املزيد  اأنللقللرة  نية  يللوؤكللد  مللا  ذلللك،  باكو  طلبت  اإذا  لأذربلليللجللان، 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأفللاد  بينما  الإقليم،  يف  التاأجيج  من 
الإن�شان باأن اأنقرة اأر�شلت دفعة جديدة من املرتزقة ال�شوريني 

ت�شم ٣٠٠ مرتزق اإىل كاراباخ دعًما لأذربيجان.
وكانت طائرات حربية رو�شية، �شنت غارات كثيفة على مع�شكر 
 ٧٨ مقتل  عن  اأ�شفر  ما  اإدلللب،  غربي  �شمال  ال�شام  لفيلق  تابع 
خطرة،  حللالت  يف  بع�شهم  جريح   ١٠٠ من  واأكللرث  عن�شًرا،  
قتلى  عن  معلومات  و�شط  وعالقني،  مفقودين  لوجود  اإ�شافة 

اآخرين.
اإىل ذلك، جتدد الق�شف اجلوي على منطقة "خف�س الت�شعيد"، 
حيث �شنت طائرات حربية رو�شية غارات على اأماكن يف منطقة 
جبل الدويلة التابعة ملنطقة حارم �شمال غربي اإدلب، على بعد 
اإنذار  اإ�شكندرون، يف ر�شائل  لواء  نحو ٩ كلم من احلدود مع 

رو�شية لرتكيا تنذر مبزيد من الت�شعيد بني الطرفني.

إيران.. 41 عامًا من االبتزاز و"دبلوماسية الرهائن"
البالد – ر�سا �سالمة

ال�شلطات  قررت  اأ�شهر،   ٥ بنحو  �شجنها  مدة  انتهاء  قبل 
الإيرانية  الربيطانية  املواطنة  حماكمة  بللدء  الإيللرانلليللة 
ل�شمان  املقبل،  الثنني  جديدة  ق�شية  يف  زاغللري  نازنني 
لرد  لندن  ابتزاز  اأجللل  من  اأطللول  مللدة  ال�شجن  يف  بقائها 
قيمة �شفقة ع�شكرية مل ت�شتكمل، وهو نهج اعتمده املايل 
على مدى اأكرث من ٤٠ عاًما، بداأ باحتجاز موظفي �شفارة 
وا�شنطن بطهران يف ٤ نوفمرب ١٩٧٩، ُعرف بدبلوما�شية 

الرهائن، ومتثل زاغري ال�شفحة الأحدث يف هذا امللف.
اإن  راب،  دومينيك  الللربيللطللاين،  اخلارجية  وزيللر  وقللال 
دعوى  رفللع  على  تعليق  يف  مقبول،  غري  الت�شرف  هللذا 
وا�شًفا  حمللتللجللزة،  اإبللقللائللهللا  بغية  زاغلللري  �شد  جللديللدة 
الربيطانية   - الإيرانية  للمواطنة  طهران  نظام  معاملة 
باأنه "غري مقبول وغري مربر"، م�شيًفا باأن تلك اخلطوة 
اإيران  اأن تطلق  ت�شر نازنني وعائلتها، لفًتا اإىل وجوب 
ذوي  من  الربيطانيني  املواطنني  وجميع  املعتقلة  �شراح 

اجلن�شية املزدوجة.
واأكد ريت�شارد راتكليف، زوج نازنني زاغري، اأن زوجته 
املحكمة  اأملللام  متثل  اأن  يجب  بللاأنللهللا  فللجللاأة  اإبللاغللهللا  مت 
الإيرانية، يوم الثنني املقبل، يف حماولة لإطالة بقاءها 
بال�شجن عن طريق اإرجاء جل�شة كان من املقرر اأن جترى 
برد  اإيللراين  مطلب  يف  للنظر  لندن  يف  املا�شي  الثاثاء 
مبلغ مايل مبئات مايني اجلنيهات عن �شفقة ع�شكرية مل 
اإيران  باأن  راتكليف مراًرا وتكراًرا  ت�شتكمل، وقد �شرح 
على  للح�شول  لندن  لبللتللزاز  كرهينة  زوجته  ت�شتخدم 

الأموال.
خارجية  لللوزيللر  �شبق  الإيللللراين،  لللابللتللزاز  تاأكيد  ويف 
يف  عر�شت  بريطانيا  اإن  الللقللول  ظللريللف،  جللواد  املللايل 
مليون   ٤٠٠ عن  الإفلللراج  زاغلللري،  �شراح  اإطللاق  مقابل 

جنيه اإ�شرتليني من الأموال الإيرانية امل�شادرة.
واأم�شت زاغري اأكرث من اأربع �شنوات يف ال�شجن اأو قيد 
الإقامة اجلربية منذ اأن اأوقفت يف العا�شمة الإيرانية يف 
اأبريل ٢٠١٦ اأثناء زيارة اأقارب لها برفقة ابنتها، وحكم 
اأدلللة  بللا  اأديللنللت  بعدما  �شنوات  خم�س  بال�شجن  عليها 
التهمة  وهي  اإيللران،  النظام" يف  قلب  "حماولة  مبزاعم 
التي توجه عادة للعديد من املواطنني املزدوجي اجلن�شية 

يف الباد، اأو املعار�شني ل�شيا�شات نظام املايل. 
ويخ�شى راتكليف من بقاء زوجته يف ال�شجن ملدة طويلة، 
"دبلوما�شية  مبمار�شة  اتهمها  التي  طهران  حتقق  حتى 

الرهائن" �شفقتها الاإن�شانية.
فر�س  اأم�س،  املتحدة،  الوليات  اأعلنت  ثانية،  جهة  من 
عقوبات مرتبطة باإيران على عدة اأفراد وكيانات، بع�شهم 

يتمركزون يف ال�شني و�شينغافورة.
واأ�شدر مكتب مراقبة الأ�شول الأجنبية التابع لوزارة 
اخلزانة الأمريكية بيانًا اأو�شح فيه فر�س عقوبات على 
اإيرانية،  برتولية  منتجات  بيع  يف  �شاعدت  �شركات 
حيث حددت الوزارة ٨ كيانات �شاركت يف عمليات بيع 
اإيرانية. وقالت م�شادر  و�شراء منتجات برتوكيماوية 
اأمريكية اإن اإيران ا�شتغلت م�شارف عراقية لنقل اأموال 

حلزب الله.

"التحالف" يحبط استهداف المدنيين.. والمالكي:

300 عنصر حوثي يقتلون في الجبهات يوميًا
الريا�س - البالد  

كللل حمللاولت  اللليللمللن،  ال�شرعية يف  دعللم  اأحللبللط حتللالللف 
 ٣ مدمرًا  املدنيني،  ل�شتهداف  النقابية  احلوثي  ملي�شيا 
اأخريا،  حوثية  مفخخة  م�شريات  و٦  بالي�شتية  �شواريخ 
وفقًا للمتحدث با�شم التحالف العقيد الركن تركي املالكي، 
الذي �شدد على اأن الدفاعات ال�شعودية البحرية واجلوية 
متتلك احرتافية عالية يف الت�شدي لهذه الهجمات، م�شيفًا 
ملللاأرب واجلللوف  الأر�للللس يف  اأن و�للشللع احلللوثلليللني على 

وتعي�س". "يائ�س 
ولفت املالكي اإىل اأنه مت الق�شاء على التعزيزات احلوثية 
اأكللرث من ٣٠٠ عن�شر من  ُيقتل  مللاأرب واجلللوف، كما  يف 
امليلي�شيا يوميًا يف هاتني اجلبهتني، م�شيفًا اأن ميلي�شيات 
احلوثي عاجزة عن حتقيق اأي ن�شر يف اجلوف، معتربًا 
اأن "اإماءات احلر�س الثوري الإيراين وا�شحة يف �شنعاء 
املحتلة"، مبينًا اأن "العاقة معروفة بني امليلي�شيا احلوثية 
يف  التحالف  ا�شتمرار  على  م�شددًا  وداع�س"،  والقاعدة 
وحللّذر  احلوثية،  للميلي�شيات  النوعية  الللقللدرات  تدمري 
حال  يف  احلوثيني  على  �شرب  اأي  هناك  يكون  "لن  قائًا: 

اأ�شيب اأي مدين".
و�شّعدت ميلي�شيا  احلوثي النقابية، ذراع اإيران يف اليمن، 
ا�شتهداف  حماولًة  امل�شرية  بالطائرات  عدوانها  من  موؤخًرا 
الأعيان املدنية يف ال�شعودية، للتعمية على هزائمها املتتالية 

يف جبهات القتال، خا�شة يف اجلوف وماأرب.  
من جهته، اأكد ال�شفري الأمريكي يف ال�شعودية، جون اأبي 
زيد، اأم�س، اأن تدخات اإيران يف اليمن تزيد من �شعوبة 
اإيجاد م�شار لل�شام يف املنطقة،  م�شدًدا على اأهمية تعزيز 
ال�شلوك  لردع  بجهد  والعمل  الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شام 

الإيراين املخرب.

و�شائل  من  عدد  مع  افرتا�شي  لقاء  خال  زيد،  اأبي  وقال 
واملبعوث  ال�شعودية  جانب  اإىل  تعمل  باده  اإن  الإعللام، 
الأممللللي اإىل اللليللمللن مللارتللن غللريللفلليللث، مللن اأجللللل اإعللللادة 
الإيرانية  التدخات  اأن  اإىل  م�شريًا  اليمن،  اإىل  ال�شام 
اأن  اإىل  م�شريًا  حللل،  اإيللجللاد  �شعوبة  من  تزيد  اليمن  يف 
تعزيز  يف  م�شرتك  هللدف  املتحدة  والللوليللات  لل�شعودية 
ال�شام وال�شتقرار يف املنطقة، منوًها اإىل اأن التهديدات 
الإيرانية يف املنطقة تتوا�شل، من خال ن�شر اأذرع لها يف 

العراق و�شوريا ولبنان واليمن.
يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  بجهود  زيللد  اأبللي  واأ�للشللاد 
اإطلللاق �للشللراح مللواطللنللني اأمللريللكلليللني كللانللوا رهللائللن لدى 

الأ�شرى  تبادل  عملية  اإىل  اإ�شارة  يف  احلوثي،  ميلي�شيا 
واملحتجزين التي متت موؤخًرا.

احلوثي،  اأجنحة  بني  الداخلية  الت�شفيات  تفاعات  ويف 
يف  ال�شباب  بوزير  امل�شمى  زيللد  ح�شن  اغتيال  واآخللرهللا 
ابنة  اتهمت  دولللًيللا،  بها  املللعللرتف  غللري  احلللوثللي  حكومة 
يف  والدها  بقتل  احلوثي  ميلي�شيا  يف  قيادات  زيد  ح�شن 
�شنعاء.  العا�شمة  يف  وحماية  تاأمينا  الأكرث  حدة  منطقة 
"في�شبوك"  لها على  �شكينة ح�شن زيد يف من�شور  وقالت 
مبحاولة  �شنوات،  منذ  كانت  والدها  اغتيال  حماولة  اإن 
�شاأنه  من  والتقليل  عليه  التهم  واإطللاق  �شورته  ت�شويه 

وال�شتخفاف به.

حذرت من بيع مقاتالت لها.. دراسة أمريكية:

قطر تدعم اإلرهاب.. وتنتهك 
حقوق اإلنسان

وا�سنطن - وكالت
تتبع  الللدوحللة  بلللاأن  اأمللريللكلليللة،  بحثية  درا�للشللة  قطعت 
وتعد  املتحدة؛  للوليات  معادية  اإقليمية  ا�شرتاتيجية 
اأكرب داعم للجماعات الإرهابية، مطالبة �شناع القرار يف 
وا�شنطن بعدم بيع طائرات "اإف - ٣٥" اإىل قطر، لكونها 

اأكرب داعم للجماعات الإرهابية.
 )MECRA( مركز  اأعدها  التي  الدرا�شة  و�شددت 
يف  والأمللنلليللة  الع�شكرية  الللدرا�للشللات  يف  املتخ�ش�س 
�شباير،  جوناثان  الأمريكيني  الباحثني  عرب  وا�شنطن 
باملركز،  الباحث  وينثال،  وبنجامني  التنفيذي  املدير 
املهام  متعددة  مقاتلة  على  الللدوحللة  ح�شول  اأن  على 
"اإف- ٣٥"، من  الأحللوال اجلوية من طراز  يف جميع 
الأو�شط،  بال�شرق  اأمريكا  اأعللداء  قللوة  يعزز  اأن  �شاأنه 
عدم  الأمريكية  احلكومة  اإعلللان  �للشللرورة  اإىل  داعلليللة 
قطر  فللاإن  الأمريكية  الدرا�شة  وبح�شب  لقطر.  بيعها 
دعمت بقوة وعززت حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي 
موؤخرا  الك�شف  مت  كما  م�شر،  يف  طويًا  تدم  مل  التي 
يوليو  ففي  الدوحة،  نفذتها  اإرهابي  متويل  عملية  عن 
املا�شي مت اكت�شاف اأن قطر قدمت دعما ماليا وع�شكريا 
تعد  والللتللي  اللبنانية،  الله"  "حزب  مللي�شيا  �شخما 
الإيراين، وت�شنفها  للنظام  الرئي�شي  الإقليمي  الوكيل 
يف  الللدوحللة  تورطت  كما  اإرهللابلليللة،  منظمة  وا�شنطن 
الذي  الأمللر  والعراق،  �شوريا  يف  داع�س  دعم  عمليات 
ك�شف عنه وزير التنمية الأملاين، يف ٢٠١٤، حيث قال 
متويل  ر�شدت  والغربية  الأملانية  الأمنية  الأجهزة  اإن 

قطر للتنظيم الإرهابي.
عن  لللاإفللراج  فدية  دفعت  الدوحة  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 
نف�س  ويف  م�شلحة،  �شورية  جلماعات  غربيني  رهائن 
مت  الأ�للشللل  يف  العمليات  هللذه  مثل  تنفيذ  فلللاإن  الللوقللت 
ماذ  توفري  لها  �شبق  بينما  اجلماعات،  لهذه  قطر  بدعم 
حركة  ولرئي�س  الأقلللل،  على   ٢٠١٣ منذ  لطالبان  اآمللن 
ت�شنيف  مللن  بللالللرغللم  م�شعل،  خللالللد  اللل�للشللابللق،  حما�س 
املنظمة  الأوروبلللي  املتحدة والحتللاد  الللوليللات  كل من 
لدعم  اإيران  م�شاعدة  ف�شا عن  "اإرهابية"،  الفل�شطينية 
كل جماعات التطرف يف املنطقة، مبينة اأن قطر �شاعدت 
عليها  الأمريكية  العقوبات  تاأثري  من  الهروب  يف  تركيا 
يف  دولر  مليار   ١٥ با�شتثمار  وقامت   ،٢٠١٨ عللام  يف 

البنوك والأ�شواق املالية الرتكية.
جمال  يف  الفظيع  قطر  �شجل  اأن  الللدرا�للشللة  واعللتللربت 
حللقللوق الإنلل�للشللان، وا�للشللتللغللال الللعللمللال الأجللانللب خال 
 ٢٠٢٢ القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ل�شت�شافة  التح�شري 
وا�شع،  نطاق  على  اجلن�شني  بني  العن�شري  والف�شل 
الأ�شا�شية  الإن�شان  حقوق  معايري  ت�شتويف  ل  يجعلها 
للح�شول على الأ�شلحة الأمريكية، ل�شيما املتقدمة منها.
من جهتهم، حذر مراقبون من اأن تقييم املخاطر الأمنية 
يف  للغاية،  عاليا  يبدو  لقطر   "٣٥ "اإف-  طللائللرة  لبيع 
ما  حمللدودة،  ا�شتخباراتية  بقدرات  الدوحة  متتع  ظل 
على  وا�شنطن  اأعلللداء  حل�شول  النهاية  يف  يلللوؤدي  قللد 
اأيقونة  تعد  التي  بالطائرة  خا�شة  ح�شا�شة  معلومات 

�شاح اجلو الأمريكي.

تصديات التحالف األخيرة :

6
3
2

طائرات 
بدون طيار

صواريخ 
باليستية

هدف جوي 
معادي
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»الطيران المدني«: مطاراتنا جاهزة الستقبال المعتمرين
الدكتور فلمبان لـ          : نعمل لخدمة الجميع 

جدة- يا�سر بن يو�سف
ك�سف املتحدث الر�سمي للهيئة العامة للطريان املدين اإبراهيم 
لـ"البالد" باأن العمل والتن�سيق يجري  مع اجلهات  الروؤ�ساء 
ذات العالقة لتطبيق الإجراءات الحرتازية للحد من انت�سار 
الفايرو�س عند ا�ستقبال املعتمرين من اخلارج، لفتا يف الوقت 
نف�سه اإىل اأن  املطارات  املخ�س�سة ل�ستقبال املعتمرين جاهزة 
وعددها يعتمد على اأعداد املعتمرين القادمني حيث مت  توفري  
من  املعتمرين  خلدمة  احلديثة  والتقنيات  ال�ستعدادات  كافة 
بها   اكت�ساف حالت م�ستبه  اإذا مت  اخلــارج. ويف �سوؤال فيما 
التعامل مع مثل هذه احلالت وفق  يتم  قال:   املعتمرين  بني 
الربوتوكولت املعتمدة من وزارة ال�سحة باململكة ، مو�سحا 
الإجـــراءات  ب�ساأن  الهيئة  و�سعته  اإر�ــســاديــا  دليال  هناك  اأن 
اأثــنــاء  بها  اللــتــزام  امل�سافرين  على  ــواجــب  ال الحـــرتازيـــة 
وفيما  باأمان.  وجهاتهم  اإىل  ي�سلوا  لكي  الداخلية،  الرحالت 
الطريان  �سركات  اتخذتها  التي  الوقائية  بالإجراءات  يتعلق 
فريو�س  انت�سار  ملنع  الأر�سية  اخلدمات  و�سركات  الوطنية 
للطريان  العامة  الهيئة  لتعليمات  امتثالاً  اجلــديــد،  كــورونــا 
ال�سعودية  العربية  اجلــويــة  اخلــطــوط  تتوىل  قـــال:   املــدين 
بالتن�سيق مع م�سادر خارجية يف الك�سف عن اأعرا�س احلمى 
ركوب  قبل  امل�سافرين  على  ظاهرة  مر�سية  عالمات  اأي  اأو 
املحطات  جميع  يف  رحالتها، 
اخلطر  قائمة  على  املــدرجــة 
لــالإ�ــســابــة بــفــريو�ــس 
يتم  ولن  كورونا، 
باحلالت  ال�سماح 
امل�ستبه بها ب�سعود 
الــطــائــرة، ووفـــرت  
اخلـــــــــطـــــــــوط 
ــعــوديــة  ــ�ــس ال
اأقنعة طبية 
ـــة  حلـــمـــاي

املحطات  جميع  يف  وركــابــهــا،  طائراتها  وطــواقــم  موظفيها 
املـــدرجـــة حــيــث يــوجــد خــطــر مــن الــفــريو�ــس، كــمــا �ستقوم 
املحطات  من  ت�سل  التي  الطائرات  جميع  باإزالة  ال�سعودية 
التي يوجد بها خطر من الإ�سابة بفريو�س كورونا من اخلدمة 
اإىل  بالإ�سافة  اخلــا�ــس،  والتنظيف  للتطهري  و�سولها  فــور 
تدريب طاقم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على كيفية 
التعامل مع احلالت امل�ستبه بها  اأثناء الرحلة وذلك با�ستخدام 
التقارير  وتــقــدمي  الــعــزل  واإجــــراءات  التلوث  ـــة  اإزال اأدوات 
فور  امل�ساعدة  على  للح�سول  ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  اإىل 
على  اإجــراءات اخلدمات  تعديل  كما يجري  الطائرة،  و�سول 

من  والأقنعة  القفازات  ا�ستخدام  ذلــك  يف  مبا  الطائرة  منت 
قبل طاقم املق�سورة يف خط الرحلة التي يوجد بها خطر من 
بتقدمي  ال�سعودية  اخلطوط  �ستقوم  كذلك  كورونا،  فريو�س 
للبكترييا  مــ�ــســادة  ومــنــاديــل  تطهري،  واأطــقــم  طبية،  اأقــنــعــة 
الهيئة  وكانت  رحالتها.   منت  على  الطائرة  واأطــقــم  للركاب 
بالتعاون مع وزارة  قامت   املدين �سبق واأن  للطريان  العامة 
ال�سحة يف اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايرو�س 
كورونا يف املنافذ اجلوية للمملكة، وت�سمنت تلك الإجراءات 
اململكة  مبطارات  الو�سول  منافذ  يف  طبي  فريق  تخ�سي�س 
وغري  املبا�سرة  الرحالت  )عرب  القادمني  الركاب  كافة  لفح�س 

املــبــا�ــســرة( مــن مــنــاطــق والـــــدول املــنــتــ�ــســر بها 
فريو�س كورونا، كما نفذت الحرتازات ال�سحية 
بــالــفــريو�ــس،  باإ�سابتها  امل�ستبه  احلــــالت  مــع 
املرافق  جلميع  املتوا�سل  والتطهري  والتعقيم 

التوعية  اإىل  اإ�سافة  الطائرات،  وكذلك  والأدوات 
ال�سحية للم�سافرين.  كما اأ�سدرت هيئة الطريان املدين عدة 
لتطبيق  باململكة  امل�سغلة  اجلوية  الناقالت  جلميع  تعاميم 
القادمة  اجلوية  الناقالت  على  امللزمة  الوقائية  الإجـــراءات 
فيها فريو�س كورونا  ي�ست�سري   التي  الدول  من  اململكة  اإىل 
�ساأنها  من  اخلطوات  من  العديد  الهيئة  اتخذت  كما  اجلديد، 

مع  بالتعاون  ــك  وذل امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  تف�سي  منع 
الوقائية  الجــراءات  من  العديد  نفذت  حيث  ال�سحة،  وزارة 
للركاب القادمني من الدول التي ي�سكل فيها فريو�س كورونا 
  COVIDاجلديد -19 خطرااً �سواءاً يف الطائرات اأو داخل
الطائرة  طاقم  بتدريب  وذلــك  ال�سعودية،  املــطــارات  �سالت 
با�ستخدام  الرحلة  اأثــنــاء  بها  امل�ستبه  احلــالت  مع  للتعامل 
التقارير  العزل وتقدمي  اإجراءات  التلوث وعمل  اإزالة  اأدوات 
الالزمة لوزارة ال�سحة فور و�سول الطائرة، وخ�سوع جميع 
الكامريات  واأجــهــزة  ال�سحي  للك�سف  القادمني  امل�سافرين 
يتم  كما  امل�سافرين،  �سالمة  من  للتاأكد  الإلزامية  احلــراريــة 
تــواجــد  اإىل  اإ�ــســافــة  املــطــار،  مــرافــق  كــافــة  تعقيم وتــطــهــري 
لعمل  اململكة  مــطــارات  يف  طبية  وفــرق  �سحيني  ممار�سني 
الثالثة  املرحلة  اإن  يذكر  الــالزمــة.  الحــرتازيــة  الإجــــراءات 
الأحد  �ستنطلق  للعمرة  التدريجية  العودة  مراحل  ل�ستكمال 
على  احلفاظ  هو  الأول  هدفها  ا�سرتاطات،  عدة  وفق  املقبل 
يف  ال�سحة  اأعــلــنــت  اآخــــرى،  ناحية  مــن  املعتمرين.  �سحة 
عبد  املــلــك  مبــطــار  ال�سحية  املــراقــبــة  مــراكــز  يف  ممثلة  جــدة 
ا�ستعدادها  عــن  جــدة  مبحافظة  الـــدويل  العزيز 
جمل�س  دول  معتمري  ل�ستقبال  وجــاهــزيــتــهــا 
الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، وذلـــك مــن خـــالل الــتــعــاون 
الكبري بني جميع اجلهات والقطاعات احلكومية 
مبطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة. ويف هذا 
ال�سياق اأكد املدير الطبي مبراكز املراقبة ال�سحية 
يف مطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة الدكتور 
حممد بن جمال فلمبان بت�سريح خا�س لـ"البالد" 
الأمن  مراكز  به  ت�سطلع  الذي  الكبري  الدور  على 
املوؤ�س�س  مطار  يف  املراقبة  مركز  ومنها  اململكة  يف  ال�سحية 
بفريو�س  امل�سابني  اأعــداد  لتقلي�س  مقدرااً  جهدااً  يبذل  الــذي 
اأهمية  ال�سحة  اأكــدت  حيث  امل�ستجد)كوفيد-19(.  كورونا 
اخلا�سة  الربوتوكولت  ومتابعة  لتطبيق  اجلهود  موا�سلة 

با�ستقبال املعتمرين واإجراءات العزل املنزيل. إبراهيم الرؤساء

محمد فلمبان
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في افتتاح جولة “رئاسة العشرين” من دوري المحترفين

في حصاد الجولة الثانية من دوري األولى

القادسية يسقط التعاون.. والباطن 
يقلبها على الرائد

الحزم في الصدارة والجبلين يطارده

متابعة – هالل �سلمان
حقق القاد�سية فوزه الثاين على التوايل، بعد تغلبه على �سيفه 
دوري  من  الع�سرين(  )رئا�سة  جولة  يف  اأم�س،   )0-1( التعاون 

كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.

من  العديد  اأهـــدرا  الــذيــن  الفريقني،  بــني  �سجالاً  املــبــاراة  دارت 
ت�سجيل  من  فيتا�س  اأورو�ـــس  ال�سربي  متكن  اأن  اإىل  الفر�س، 
 .78 الدقيقة  يف  مبا�سرة  حرة  ركلة  من  القد�ساوي  الفوز  هدف 
لريتقى القاد�سية للمركز الثالث بعد اأن رفع ر�سيده اإىل 6 نقاط، 

فيما جتمد ر�سيد التعاون عند 4 نقاط. 
واأكرم الباطن وفادة �سيفه الرائد وفاز عليه )1-2(.

تقدم الرائد مبكرا يف الدقيقة الثانية بهدف املغربي عبد الكرمي 
وحــاول  )الــفــار(.  الفيديو  تقنية  اإىل  الــرجــوع  بعد  الــركــاوي، 
اأن متكن من ت�سجيل  اإىل  التعوي�س وكثف من هجماته  الباطن 
مفتتحا  اأبــرو،  فابيو  الأنغويل  براأ�س   39 الدقيقة  يف  التعادل 

الت�سجيل يف اأول م�ساركة له مع )ال�سماوي(.
على  ديــوم  الكامريوين  ح�سول  الثاين  ال�سوط  بداية  و�سهدت 
البطاقة احلمراء يف الدقيقة 47 ليكمل الرائد اللقاء بـ 10 لعبني.
للباطن  الثاين  ال�سمري من ت�سجيل الهدف  البديل فهد  ومتكن 
يف الدقيقة 81 من عر�سية رائعة للجبلي، لي�سيف الباطن اأول 
3 نقاط اإىل ر�سيده، فيما جترع الرائد اخل�سارة الأوىل وبقي 

على نقاطه الأربع.
وتتوا�سل اليوم اجلمعة مواجهات اجلولة الثالثة من دوري 
ي�ست�سيف  حيث  للمحرتفني؛  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  كاأ�س 
ملعب  على  ع�سرااً   3:40 ال�ساعة  عند  الفتح  نــظــريه  الــعــني 
الوحدة  يلعب  فيما  بالباحة،  الريا�سية  �سعود  امللك  مدينة 
الريا�سية  العزيز  عبد  امللك  مدينة  ا�ستاد  على  الفي�سلي  مع 

بال�سرائع عند ال�ساعة 7:50 م�ساء.

حائل - خالد احلامد
بن  الأمــري حممد  فرق دوري  فريق احلــزم  ت�سدر 
الثانية،  اجلولة  ختام  بعد  الأوىل  للدرجة  �سلمان 
اإىل  ر�سيده  لريفع   .3/0 الطائي  على  فوزه  عقب 
6 نقاط يف املركز الأول، فيما تراجع الطائي اإىل 
املركز 17 دون نقاط. وقفز فريق اجلبلني لو�سافة 
ـــوزه عــلــى جـــــدة2/1، لي�سبح  الــرتتــيــب، عــقــب ف
ر�سيده النقطي 6 نقاط يف خلف احلزم املت�سدر 
املركز  اإىل  جــدة  تــراجــع  فيما  الأهـــــداف،  بــفــارق 

العا�سر بر�سيد 3 نقاط.
النجوم  على  الثاين  انت�ساره  اخلليج  فريق  وحقق 
نقاط،   6 بر�سيد  ثالثا  اخلليج  لي�سعد   ،3/1 بنتيجة 
بينما جاء النجوم يف املركز 19 قبل الأخري دون نقاط.
وحل الكوكب رابعا، بعد فوزه على �سيفه الفيحاء 
2ـ1، لريفع ر�سيده 6 نقاط، وبقى الفيحاء تا�سعا 

بر�سيد 3نقاط .
 3/0 الثقبة  �سيفه  على  الــعــدالــة  فــريــق  وتغلب 
فيما  اخلام�س  باملركز   ، نقاط   4 ر�سيده  لي�سبح 

بقي الثقبة بال نقاط باملركز الأخري.
بعد  نقاط   4 بر�سيد  النه�سة  �ساد�سا  جــاء  فيما 
تغلبه على البكريية ليرتاجع البكريية للمركز 13 
بر�سيد نقطة .. ويف املركز ال�سابع اجليل بر�سيد 
عرعر  ليبقى   2/1 عرعر  على  فــوزه  بعد  نقاط   4

بدون نقاط باملركز 18 .
ويف املركز الثامن بر�سيد 4 نقاط جاء فريق اأحد 
هجر  وبقى  رد،  دون  بهدف  هجر  على  فــوزه  بعد 

اخلام�س ع�سر بر�سيد نقطة .
تعادالن

وجنـــران  ال�سعلة  بــني  تــعــادلــني  ــة  اجلــول �ــســهــدت 

وجاء   .. نقطة  ر�سيدهما  لي�سبح   1/1 بنتيجة 
ال�ساحل  ال�ساعدين  جمع  �سلبيا  الآخــر  التعادل 
بعد  الثانية  النقطة  الفريقان  ليحقق  والــدرعــيــة 

تعادلهما يف اجلولة الأوىل.
اإح�ساءات

هدفا،   )28( ت�سجيل  الثانية  اجلولة  �سهدت   –
هدفا،   14 ولــالأجــانــب  للمحليني،  هدفا   13 منها 

واملواليد هدف واحد.
و  العدالة   " الأر�ــس  لأ�سحاب  انت�سارات   6  –
اجلــيــل والــكــوكــب والــنــهــ�ــســة و احلـــزم واأحــــد " 

وانت�ساران لل�سيوف " اجلبلني واخلليج ".
عر  هــدف  اأ�ــســرع  الثانية  اجلولة  يف  �سجل   –
لعب اخلليج ريا�س الإبراهيم يف مرمى النجوم 

بالدقيقة الأوىل .
" احلــزم  تــقــدمــت يف �ــســلــم الــرتتــيــب  فـــرق   9  -
واأحــد  اجلــيــل  و  والنه�سة  الــعــدالــة  و  اخلليج  و 

وال�سعلة وجنران و عرعر ".
والدرعية  وجـــدة  الفيحاء   " تراجعت  فــرق   9  -
والنجوم  والطائي  هجر  و  والبكريية  وال�ساحل 

والثقبة ".
_ فريقان بقيا على مركزيهما" اجلبلني والكوكب 

."
دي  كارلو�س  الرازيلي  اجلبلني  لعب  يت�سدر   -
مورا ترتيب الهدافني بـ 3 اأهداف، ويت�ساوي معه 

لعب احلزم اإبراهيما تانديا.
- �سهدت اجلولة احت�ساب ركلتي جزاء �سجلت من 

ن�سيب اجليل  والثانية للبكريية.
الفيحاء  لالعب  حــمــراء،  بطاقة   )1( اإ�سهار  مت   -

�سواليو. 

أسماء كبيرة عززت صفوف أنديتنا في الميركاتو الصيفي

بانيغا وفييتو ومارتينيز... ثالثي أرجنتيني يشعل الدوري

الهالل
الطري�س،  فــواز  اجلدعاين،  عبدالله  املحليون: 

حبيب الوطيان
الأجانب: لو�سيانو فييتو.

الن�سر
املــحــلــيــون: عــلــي احلــ�ــســن، عــلــي لجــامــي، 
عبد  ع�سريي،  الفتاح  عبد  اخللف،  اأ�سامة 
ال�سليهم،  املجيد  عبد  الــعــالوي،  الــعــزيــز 
�سلطان  ال�سنقيطي،  عبدالله  الغامدي،  رائد 

العنزي
الأجانب: بيتي مارتينيز، كيم جني �سو.

االحتاد
املحليون: عمر هو�ساوي، عبد العزيز اجلرين، 
عبد  الــيــامــي،  الــرحــمــن  عبد  من�سور،  اآل  حمد 

املجيد ال�سواط.
بــرونــو هرنيكي،  اأحــمــد حــجــازي،  الأجـــانـــب: 

رودريغيز.
االأهلي

املحليون: ح�سن القيد.
اأو�سو،  �سامويل  ميرتيتا،  األك�سندرو  الأجانب: 

اإدري�س فتوحي، فيج�سا.
ال�سباب

زيد  ال�سقور،  ــواز  ف العابد،  ــواف  ن املحليون: 
الــغــامــدي، جــمــال باجندوح،  الـــبـــواردي، خــالــد 
حــ�ــســني الــقــحــطــاين، خـــالـــد الــدبــيــ�ــس، حمد 

الغامدي.
الأجـــــــانـــــــب: بـــانـــيـــغـــا، 

ــــــس،  ــــــ� ــــــي ــــــك ــــــس اأرلو�
فابيو  ليت�سنوف�سكي، 

مارتينز.

الوحدة
ال�سقور،  مبارك  العوي�سري،  عبدالله  املحليون: 
حمــمــد الـــعـــمـــري، اأميــــن احلــ�ــســيــنــي، عــبــدالــلــه 
عبد  العي�سى،  ح�سني  كــريــري،  نايف  احلــافــظ، 

الكرمي القحطاين، با�سم العطاالله.
الأجـــانـــب: هــرنيــكــي، دميــيــرتي بــيــرتاتــو�ــس، 

�سانتو�س.
االتفاق

�سلي�س،  اآل  ح�سن  حــلــواين،  ح�سني  املحليون: 
�سنو�سي هو�ساوي

الأجانب: كارول ميت�س، وليد اأزارو.
القاد�سية

فار�س  الواكد،  الفريدي، حممد  اأحمد  املحليون: 
عابدي.

اإد�سون،  فيتا�س،  بورديانو، ويليامز،  الأجانب: 
اأ�سريا، اأندريا.

التعاون
املحليون: علي النمر، نواف ال�سبحي، حممد 

الغامدي، عبد الكرمي املزيعل، حممد زايد.
عبدالله  �سانتو�س،  يــاغــو  ديـــوك،  الأجــانــب: 

�سانيه، تاوامبا.
الرائد

حممد  بلغيث،  عقيل  املــحــلــيــون: 
خمي�س،  عــو�ــس  الــدو�ــســري، 
عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي، 
عبد  الــ�ــســبــيــعــي،  حمــمــد 
خـــالـــد  اآدم،  ــــاح  ــــت ــــف ال

اخلثالن، فواز فالتة.
ميليتيت�س،  ــــب:  الأجــــان
ـــــرمي  ــــس، ك ــــ� ــــت ــــي ــــول ــــك ــــي ن

الركاوي.

الفتح
املحليون: عمار الدحيم، �سالح الن�سمي، ح�سن احلبيب، 

مرت�سى اخل�سراوي، فهد احلربي، حممد ال�سعيد.
الأجانب: مراد باتنا، جوانوفيت�س، بن دبكة.

الفي�سلي
املــحــلــيــون: اأحــمــد اأ�ــســرف، ولــيــد الأحــمــد، عبد 
�سالح،  ح�سني  ال�سحفي،  يا�سر  ال�سريد،  العزيز 
احل�ساوي،  حممد  فالتة،  حامد  عمر،  اإ�سماعيل 

ح�سن اجلبريي، طاهر احلجي.
ـــب: تــافــاريــ�ــس، مــريكــل، هــ�ــســام فــايــق،  الأجـــان

اأمالفيتانو، دا �سيلفا.
�سمك

املــحــلــيــون: عــبــد الــعــزيــز الــ�ــســهــراين، مهند فــالتــة، 
عبدالله،  طـــارق  الــزبــيــدي،  حممد  املــولــد،  من�سور 
من�سور حمزي، عمر املزيعل، عارف اآل حيدر، رمزي 
الريو،  الرحمن  عبد  العرياين،  العزيز  عبد  �سولن، 

حممد عطية، عبدالله العمار، اإبراهيم النخلي.
ال�سعيدي،  فيتور،  ليما،  كري�ستيان  الأجــانــب: 

ال�سنيحي.
اأبها

املـــحـــلـــيـــون: عــبــد الـــرحـــمـــن الــــركــــة، ريــا�ــس 
ذعار  حم�سل،  اآل  �سعيد  معدي،  علي  �سراحيلي، 
فهد  املــزيــدي،  علي  الــعــمــري،  �سالح  العتيبي، 
مهند  زيــدان،  �سعود  الغامدي،  حممد  اجلميعة، 

القي�سي، عبدالله ال�سمري.
املحمدي،  �سرتاندنبريغ،  غــودويــن،  الأجــانــب: 

تاهرات.
العني

املحليون: حممد ال�سرميي، �سيف ح�سني، نواف 
ربيع  الوحيمد،  �سالح  بخاري،  اأمني  احلارثي، 
الر�سيدي،  عبدالله  الفر�سان،  نــواف  �سفياين، 

�سيف ح�سن، عمر ال�سحيمي.
الأجانب: با�ستو�س، �سفري تايدر، خوان بابلو، 

جيرت�سون، موتاري، براداريت�س، الناهريي.
الباطن

املحليون: �سالح اآل عبا�س، نايف املا�س، 
م�سعود الربيعي، عبد امللك ال�سمري، عبد 
العزيز دمدم، �سعد اخلريي، زكريا �سامي.

رايحي،  حممد  كامبانيا،  ابرو،  فابيو  الأجانب: 
�سينك، ت�سافيز، اجلبلي، هايالند.

جدة – هالل �سلمان
�سهدت �سوق النتقالت ال�سيفية التي اأغلقت الأحد املا�سي، �سفقات قوية عززت بها الأندية �سفوفها قبل انطالق املو�سم اجلديد، واأ�سهمت يف رفع قيمة الدوري ال�سعودي للمحرتفني، 

وزيادة �سهرته يف ال�سحافة العاملية، التي كانت تتداول اأ�سماء اأنديتنا طوال الأ�سهر املا�سية.
وياأتي الأرجنتيني اإيفر بانيغا لعب ال�سباب كاأ�سهر واأقوى ال�سفقات التي اأجرتها اأنديتنا يف املريكاتو ال�سيفي، يليه مواطناه غونزالو "بيتي" مارتينيز لعب الن�سر ولو�سيانو فييتو 

لعب الهالل، كما اأبرم الأهلي �سفقة قوية متثلت بالروماين األك�سندرو ميرتيتا، وخطف الحتاد مدافعا عامليا، هو امل�سري اأحمد حجازي من و�ست بروميت�س الإجنليزي.

أكاديمية المبارزة النسائية تستقبل 
عضو االتحاد الدولي

الريا�ض ـ هاين الب�سر 
املكتب  ع�سو  تي�س  بــا�ــســكــال  الــ�ــســيــد  زار 
ــلــمــبــارزة،  ـــــدويل ل ـــالحتـــاد ال الــتــنــفــيــذي ب
ال�سعودي  لــالحتــاد  الن�سائية  الأكــادميــيــة 
للمبارزة يف ال�سالة الريا�سية مبلعب الأمري 

في�سل بن فهد يف الريا�س.
العمري"  بـ"لبنى  تيت�س  با�سكال  والــتــقــى 
الأوملبية  باللجنة  امل�ساريع  اإدارة  مــديــرة 
ال�سابقة،  الأوملــبــيــة  الــالعــبــة  الــ�ــســعــوديــة، 
بــحــ�ــســور اأحــمــد الــ�ــســبــان رئــيــ�ــس الحتـــاد 

املدير  ال�سنيد  وعبدالله  للمبارزة  ال�سعودي 
مديرة  ال�سلطان  ومــالك  لالحتاد  التنفيذي 

املنتخبات الن�سائية.
وا�ستعر�ست العمري ريا�سة املراأة وامل�ساريع 
ال�سعودية؛  الأوملبية  والتجربة  امل�ستقبلية، 
الأوملبياد  يف  ت�سارك  �سعودية  �سيدة  كــاأول 
تــدريــبــات  بــا�ــســكــال  وتــابــع  املـــبـــارزة،  بلعبة 
ن�سائح  لهن  الأكادميية، موجها  الالعبات يف 
املواهب  ودعــم  الأوملــبــي،  احللم  اإىل  للطريق 

بالتعاون مع الحتاد الدويل للمبارزة.

صفقات األندية الصيفية



جدة - يا�سر بن يو�سف
اجلهة  ال�سعودي،  ال�سقور  ن��ادي  اأعلن 
مهرجان  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  للن�سخة  املنظمة 

امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل�����س��ق��ور، امل��ق��رر 
انطالقه يف 28 من نوفمرب املقبل، 

املطبقة  امل���ح���ظ���ورات  ق��ائ��م��ة 
����س���ب���اق���ات���ه.  وح����دد  يف 

الئحة  تطبيق  ال��ن��ادي 
امل���ح���ظ���ورات وامل����واد 
املن�سورة  امل��ح��ظ��ورة 
الر�سمي،  امل��وق��ع  يف 
���س��م��ن ع����دة ن��ط��اق��ات 
"امل�سارك،  ت�����س��م��ل: 

ال�سقر  امل�سارك،  وكيل 
امل�����������س�����ارك، وك�������ل م��ن 

ل���ه ع��الق��ة ب��ال�����س��ب��اق، اأو 
الأم��اك��ن  ال��دخ��ول  �سالحية 

على  و����س���دد  ال�سباق". 

اأي��ة  اإدخ���ال  بعدم  امل�سارك  ال��ت��زام  اأهمية 
مع  ال�����س��ق��ر،  ج�سم  اإىل  حم��ظ��ورة  م���واد 
حتمله امل�سوؤولية الكاملة حال وجودها اأو 
االآث��ار  اأو  االأي�سية  نواجتها  وج��ود 
التي  العينات  عليها يف  الداعية 
مو�سًحا  ال�سقور،  م��ن  ت��وؤخ��ذ 
كافًيا  �سبًبا  يعد  ظهورها  اأن 
ل���ث���ب���وت امل���خ���ال���ف���ة ع��ل��ى 
امل�سارك وي�ستوي يف ذلك 
عما اإذا كان ظهورها عن 
اخلطاأ  اأو  العمد  طريق 
اأنه  مبينًا  االإه��م��ال،  اأو 
ال�سقور  ل��ن��ادي  ي��ح��ق 
ووف���ًق���ا  وق����ت  اأي  يف 
اتخاذ  املطلق  لتقديره 
وت��ط��ب��ي��ق االإج��������راءات 
يراها  ال��ت��ي  واجل����زاءات 

منا�سبة.

أخيرة
اجلمعة 13 ربيع االأول 1442ه� املوافق 30 اأكتوبر 2020م ال�سنة 90 العدد 1223158

المملكة األولى عالميا في مبادرات مواجهة "كوفيد19"
الريا�ض - البالد

للمبادرات  م�ساركة  االأك���ر  ال���دول  مقدمة  يف  اململكة  حلت 
الرقمية الوطنية خالل فرتة جائحة كورونا، واالأوىل من حيث 
ِخْدماتها  يف  تنوعت  مبادرة   17 بواقع  املر�سحة  املبادرات  عدد 
التطوع  ملركز  االإلكرتونية  املن�سة  بينها  من  عملها،  وجم��االت 
واحلكومة  العامة  املوؤ�س�سات  ل�سعبة  لتقرير  وفقا  ال�سحي، 

االقت�سادية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  الإدارة  التابعة  الرقمية، 
االجت��اه��ات  ح��ول  اجل���اري،  اأكتوبر  يف  ال�سادر  واالجتماعية 
االأمم  يف  االأع�����س��اء  ال���دول  اأطلقتها  التي  الرقمية  وامل��ب��ادرات 

املتحدة، �سمن ا�ستجابتها جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.  
وتعد املن�سة االإلكرتونية ملركز التطوع ال�سحي التابع لوزارة 
ال�سحة، واحدة من اأهم واأبرز عوامل جناح التطوع ال�سحي يف 

اململكة خالل جائحة كورونا، حيث اأتاحت للمواطنني واملقيمني 
النفاذ الوطني، باالإ�سافة  الت�سجيل للتطوع ال�سحي عرب بوابة 
اإىل تلقي الربامج التدريبية املتخ�س�سة، وا�ستالم �سهادة نهاية 
التدريب، و�سواًل اإىل التوزيع على الفر�س التطوعية يف خمتلف 
ال�ساعات  بعدد  املوثقة  وال�سهادات  اململكة،  وحمافظات  م��دن 

التطوعية، كل ذلك عرب بوابة اإلكرتونية واحدة ومب�سطة.

»الغذاء والدواء« تحذر 
من 4 منتجات صابون 

الريا�ض - البالد
وحّذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من اأربعة منتجات �سابون 
خمالفًا  يعد  ما  البكترييا،  من  عالية  ن�سبة  على  الحتوائها  لالأيدي 
والعناية  التجميل  م�ستح�سرات  يف  ال�سالمة  متطلبات  لالئحة 
التجميل  منتجات  م��ن  عينات  حللت  اأن��ه��ا  مو�سحة  ال�سخ�سية، 
نتائج  واأظ��ه��رت  �سالمتها،  من  للتاأكد  املحلية  باالأ�سواق  املتداولة 
التحليل احتواء 4 منتجات �سابون على ن�سبة عالية من البكترييا، 
يف  يت�سبب  قد  البكترييا  من  عالية  لن�سب  التعر�س  اأن  اإىل  م�سريًة 
خماطر �سحية للم�ستهلك. وبينت اأن املنتج االأول يحمل ا�سم "بايو 
والثاين  اليدين"،  غ�سيل  �سائل  ال��ورود  برائحة  االإنتاج  رواد  برو 
يحمل ا�سم "�سانفك�س �سابون �سائل لليدين رائحة الزهور"، والثالث 
"ماركي �سائل غ�سيل اليدين التفاح"، يف حني اأن املنتج الرابع يحمل 

ا�سم "�سابون غ�سيل االأيدي م�ساد للبكترييا".
تقوم  من�ساأة  كل  اأن  وال��دواء،  الغذاء  هيئة  اأك��دت  ثانية،  جهة  من 
بتداول غذاء مغ�سو�س، �ستتم معاقبتها بغرامة مالية مقدارها 100 
اإىل مليون ريال. وقالت عرب ح�سابها الر�سمي  األف ريال وقد ت�سل 
الر�سمي على "تويرت"، اإنه يف حالة العمد �ستكون العقوبة بال�سجن 
مدة ال تزيد على 10 �سنوات، اأو غرامة مالية ال تزيد على 10 ماليني 

ريال، اأو بهما مًعا.

"القزم األزرق" يزين سماء 
المملكة

مشروبات "الدايت" تسبب 
أمراضًا خطيرة

صالون ثقافي نسائي

جدة - يا�سر بن يو�سف
اأن  زاه��رة،  اأبو  ماجد  املهند�س  بجدة  الفلكية  اجلمعية  رئي�س  اأكد 
القمر �سي�سل مرحلة البدر املكتمل غدا )ال�سبت( عند ال�ساعة 05:49 
م�ساًء بتوقيت اململكة، ويكون بزاوية 180 درجة من ال�سم�س، وقد 
قمر  ثاين  وهو  ال�سهر،  هذا  خالل  االأر���س  حول  م��داره  ن�سف  قطع 
بدر يف ف�سل اخلريف، وثاين قمر بدر يف �سهر �سم�سي واحد اأو ما 

ي�سمى ب�"القزم االأزرق" وهي فر�سة مثالية للت�سوير الفلكي.
وقال اإن هذا القمر �سيمثل ثاين اأبعد واأ�سغر قمر بدر "القمر القزم" 
 406.166 م�سافة  على  �سيكون  حيث  ال�سنة؛  ه��ذه  اأكتوبر  خ��الل 
عن  كيلومرًتا   49.131 مب�سافة  اأبعد  اأن��ه  يعني  مما  كيلومرتات؛ 
اأقرب واأكرب قمر لهذا العام "القمر العمالق" يف اأبريل املا�سي؛ لذلك 
�سيكون حجمة الظاهري اأ�سغر بحواىل 14% واأقل اإ�ساءة بحواىل 

30% مقارنة بالقمر العمالق.
غ��روب  م��ع  ال�سرقي  االأف���ق  م��ن  االأزرق  ال��ق��زم  "�سيظهر  واأ���س��اف 
الليل،  منت�سف  عند  ال�سماء  قبة  يف  نقطة  اأعلى  وي�سل  ال�سم�س، 

ويغرب مع �سروق �سم�س اليوم التايل".

جدة - البالد
ال�سكر  قليلة  الغازية  امل�سروبات  اأن  حديثة،  علمية  درا�سة  ك�سفت 
)الدايت( �سارة بالقلب مثلها مثل تلك التي حتتوي على ال�سكر، يف 

مفاجاأة قد تكون �سادمة لع�ساق هذه امل�سروبات.
ال�سوربون  جامعة  يف  الباحثون  تتبع   ،"CNN" ل�سبكة  وطبقًا 
عددا  ودر�سوا  �سنوات،   10 مدار  على  �سخ�س  اآالف   104 من  اأكر 
التي  ال�سكر،  على  حتتوي  ال  اأو  حتتوي  التي  الغازية  امل�سروبات 
امل�سروبات  م�ستهلكي  اأن  واكت�سفوا  الفرتة،  تلك  خ��الل  تناولوها 
حتتوي،  ال  التي  اأو  ال�سكر  على  حتتوي  التي  تلك  �سواء  الغازية، 
النوبات  اأو  الدماغية  ال�سكتات  اأو  القلب  باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة 

القلبية بن�سبة 20 % اأكر ممن ال يتناولونها على االإطالق.

عرعر - البالد
انطلقت اأخريا، اأوىل فعاليات ال�سالون الثقايف الن�سائي بجمعية 
الثقافة والفنون يف منطقة احلدود ال�سمالية، وذلك يف مقر اجلمعية 
مبدينة عرعر. وتناول اللقاء العديد من املوا�سيع املتعلقة باجلوانب 

الثقافية واحلر�س على ا�ستقطاب املواهب والكفاءات الن�سائية.

أسيل عمران تمثل في 
مسلسل "رعب"

جدة - خالد بن مر�ساح
اأ�سيل عمران عن م�ساركتها يف  ال�سعودية  ك�سفت املمثلة والفنانة 
م�سل�سل "رعب" من ع�سر حلقات باللهجة اخلليجية، يبداأ ت�سويره 
ق��راأت  عندما  بامل�سل�سل  اأعجبت  اإنها  وقالت  لبنان.  يف  قريبًا 
ما  ببع�س اخلوف،  �سعرت  اأنها  لدرجة  معه  ن�سه، واندجمت 
دفعها لزيادة االإ�ساءة حيث كانت تقراأ يف الليل، مبينة اأنه 
تتوقع  لها  الن�س  واإقناع  عليها  امل�سل�سل  تاأثري  واقع  من 
"ق�سة  واأ�سافت  اجلمهور.  جانب  من  وتقبله  جناحه 
انت�سر  للت�سلية  موبايل  تطبيق  حول  ت��دور  امل�سل�سل 
ينقلب من مزحة  امل�سل�سل  لكنه يف  على نطاق وا�سع، 
متحم�سة  اأنها  اإىل  م�سرية  االأحداث"،  وتبداأ  جد  اإىل 
الرعب  اأعمال  لندرة  امل�سل�سل نظرًا  للم�ساركة يف  جدا 
التلفزيونية اخلليجية. من جهة اأخرى، اأو�سحت اأ�سيل 
عمران اأن التوا�سل م�ستمر بينها وبني اإحدى ال�سركات 
توقف.  ف��رتة  بعد  للغناء  عودتها  بخ�سو�س  املنتجة 
وقالت اإن ال�سركة اأر�سلت لها جمموعة من االأغاين، وهي 

بانتظار االأغنية التي ت�سعر بالرغبة يف تقدميها.

مهرجان الصقور يحدد 
قائمة المواد المحظورة

 مايا دياب تتحدى كريستيانو 
وتحطم رقما قياسيا

البالد - وكاالت
التحدي  قبلت  اأنها  دياب،  مايا  اللبنانية  الفنانة  اأكدت 
ب�ساأن  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي 

مترينات البطن خالل 45 ثانية.
يف  ال��ر���س��م��ي  ح�سابها  ع��رب  ف��ي��دي��و  مقطع  ون�����س��رت 
البطن،  بتمرينات  تقوم  وهي  فيه  تظهر  "اأن�ستقرام"، 
م��وؤك��دة يف  االإي��ط��ايل،  يوفنتو�س  ن��ادي  متحدية الع��ب 
بتمرينات  اخلا�س  القيا�سي  الرقم  حتطيم  ذاته  الوقت 
وكالة  ن�سرته  مل��ا  وف��ق��ا  ع���دة،  ال�����800  ب��ت��ج��اوز  البطن 
"�سبوتنيك" الرو�سية. وكان كري�ستيانو رونالدو، اأطلق 
ممار�سة  على  النا�س  حلث  املا�سي  اأب��ري��ل  يف  م��ب��ادرة 
الريا�سة يف املنزل خالل جائحة كورونا، وهو ما القى 

اهتماما كبريا عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي.
"نور  اأغنية  ك��ان��ت  دي���اب  م��اي��ا  اأع��م��ال  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 
قبل  توزيعها وطرحها من جديد  اأع��ادت  والتي  العني"، 
فران�س  ال��راب  ومغني  م�ساري  مع  باال�سرتاك  عامني، 
موتانا، وحققت االأغنية بعد اأقل من يوم ل�سدورها 760 

األف ا�ستماع.

 جواالت بإيدٍ ناعمة 
اقتحمت املراأة ال�سعودية العمل يف جمال بيع اجلواالت و�سيانتها، �سمن م�ساركتها يف اآليات احلراك التنموي الذي يتوا�سل يف اململكة، وتبدو 
املعلومات،  نظم  درا�ستها اجلامعية يف تخ�س�ض  اإكمال  اأنها تطمح يف  موؤكدة  اأحد حمالت اجلواالت بجدة،  مبيعات يف  م�سوؤولة  منابري،  زهور 

لتتمكن من �سيانة اجلواالت. )ت�سوير: خالد بن مر�ساح(
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