 11.5مليار تحويالت مالية للخارج عبر حسابات وهمية في قبضة «نزاهة» والمتورطون رجال أعمال وموظفو بنك

ب�أمر امللك ..ترقية ق�ضاة
بديوان املظامل
الريا�ض  -وا�س

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أيده الله� ،أمر ًا ملكي ًا
برتقية �سبعة وع�شرين قا�ضي ًا بديوان املظامل.
و�أك��د رئي�س دي��وان املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن
حممد اليو�سف �أن هذا الأمر امللكي الكرمي وما �سبقه من �أوامر ملكية كرمية يف هذا
ال�ش�أن ي�أتي امتدا ًدا ملا توليه القيادة الر�شيدة ،حفظها الله ،من اهتمام مبرفق ق�ضاء
ديوان املظامل ،من خالل دعمه بالكوادر الق�ضائية ،لتقدمي املزيد من البذل ومن ثم
الو�صول �إىل التطلعات ال�سامية.
التفا�صيل �ص3

الإعالم املتجدد
ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
� 12صفحة  /رياالن
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ال�سعودية توفر اللقاحات لليمنيني وم�ست�شار هادي لـ
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:ال ن�ستغرب اخلري من مملكة الإن�سانية

جدة -يا�سر بن يو�سف
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�ش

ركة البحر الأحمر
حت�صد جائزتي �أف�ضل
مطور والتميز ال�صحي

جزر فر�سان ..

ت�صوير :خالد بن مر�ضاح

المملكة تستثمر في تكنولوجيا المستقبل
الريا�ض -البالد

قال حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة يا�سر الرميان� ،إن اململكة تهدف �إىل �صفقات
لتو�سيع الت�صنيع املحلي  ،كا�شفا �أن ال�صندوق ب�صدد البحث عن املكونات الكهربائية
وهناك �أكرث من م�شروع �سيارات ننظر فيها حاليا ،و�سيتم التنفيذ هذا العام �أو العام
املقبل على �أبعد تقدير  ،م�ؤكدا �أن ال�صندوق يف "مرحلة متقدمة من التفاو�ض على
امل�شاريع امل�شرتكة مع ال�شركات الأجنبية يف هذا ال�ش�أن.
جاء ذلك يف كلمته االفتتاحية لأعمال الن�سخة الرابعة مل�ؤمتر مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار
و�أك��د خاللها �أن جائحة كورونا ك�شفت الفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف القطاعات
التكنولوجية  ،و�أن �صندوق اال�ستثمارات يراقب عن كثب تطوراتها �سواء يف ال�سوق
الأولية �أو الثانوية بالعامل.
كما ك�شف الرميان عن توجه ال�صندوق لال�ستثمار يف م�شروعات �سيكون لها �أثرها يف
منو الناجت املحلي االجمايل للمملكة وخلق فر�ص اال�ستثمار وفر�ص العمل ،م�ؤكدا �أن
م�شروع ذا الين ،الذي �أطلقته اململكة يف نيوم هو "مبثابة فكرة ثورية يف عامل الت�صميم
احل�ضري للمدن" ،للأجيال امل�ستقبلية .
التفا�صيل �ص6

4

سفاري وتزلج

لعدم ال�صالحية

960

ألف كيلو جرام خضروات
في قبضة أمانة جدة

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أتلفت �أمانة حمافظة جدة  161,807كيلوجرامات من الفواكه واخل�ضروات
داخ��ل ال�سوق املركزي بحي ال�صفا خ�لال ع��ام 2020م وذل��ك لعدم �صالحيتها
لال�ستهالك الآدم��ي ،فيما �صادرت  797,712كيلوجراما من امل��واد املعرو�ضة
ملخالفات متنوعة وجرى ت�سليم جميع امل�صادرات للجمعيات اخلريية للإ�ستفادة
منها .ونفذت الأمانة خالل الفرتة املا�ضية �أعمال حت�سينات على املبا�سط داخل
�سوق اخل�ضار املركزي �شملت �إ�صالحات وعمل فوا�صل بني املبا�سط بارتفاع
� 120سم ،ور�ش �أر�ضية املبا�سط مبادة الآيبوك�سي العازلة.
التفا�صيل �ص2

العراق يتصدى لإلرهاب في كركوك

7
كركوك� ،إذ �أحبطت ق��وات جهاز الأم��ن الوطني العراقي،
عملية �إرهابية كانت ت�ستهدف املحافظة الواقعة �شمال
البالد .وقال جهاز الأمن الوطني� ،إنه بعد ورود معلومات

ا�ستخبارية عن وجود حتركات خلاليا �إرهابية كانت تريد
ا�ستهداف حمافظة كركوك بهجمات م�سلحة ،با�شرت مفارز
م�سح ميداين ،وتفتي�ش �أطراف
جهاز الأمن الوطني بعملية ٍ
املحافظة ملالحقة ه��ذه اخل�لاي��ا ،وال��ب��ح��ث ع��ن الأ�سلحة
واملتفجرات .ولفت �إىل �أن العمليات الأمنية �أ�سفرت عن
اعتقال اثنني من الإرهابيني مطلوبني وفق املادة � 4إرهاب،
يعمالن ب�صفة عنا�صر ا�ستخبارية لتنظيم داع�ش (املدعوم
م��ن �إي�����ران) ،ويجمعان معلومات ع��ن حت��رك��ات ال��ق��وات
الأمنية يف املحافظة ،مبينا �أنه مت تدوين �إفادات املعتقلني
�أ�صوال ،و�إحالتهم �إىل الق�ضاء التخاذ الإجراءات القانونية
بحقهم .و�أك��د الرئي�س العراقي برهم �صالح� ،أن العامل،
خ�صو�صا ،يواجهان حتديات م�شرتكة ،تتمثل
واملنطقة
ً
يف الإرهاب والتطرف ،ف�ضلاً عن ت�صاعد التوترات ،مبينا
خالل ا�ستقباله وزيرة الإنتاج احلربي الباك�ستاين زبيدة
ج�لال �أم�����س� ،إن��ه من ال�ضروري تعزيز التعاون لتطوير
قدرات القوات امل�سلحة العراقية لدحر الإره��اب وفو�ضى
ال�سالح.

التفا�صيل �ص8

ريا�ضة

تتصدر التعافي

البالد  -ها�شم �آل ها�شم

يدعم �أ�سر جلنة رعاية
ال�سجناء يف جدة

التفا�صيل �ص4

المملكة

حرمت القوات العراقية ،امللي�شيات املدعومة من �إيران
من تنفيذ خمطط �إره��اب��ي �أم�س (الأرب��ع��اء) يف حمافظة

و

قف العزيزية

3

اقت�صاد

عززت وزارة العدل� ،شعار (ال�صلح خري) ،من خالل تطبيق منظومة
جديدة للم�صاحلة بني املتخا�صمني ،بعيدا عن قاعات املحاكم ،على �أمل
جتاوز اخلالفات قبل ت�صعيدها واللجوء للق�ضاء.
وفيما دع��م��ت وزارة ال��ع��دل منذ وق��ت مبكر ف��ك��رة امل�صاحلات،
�أعطى وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين يف الريا�ض
�أم�س ،ا�شارة البدء ر�سميا ،لعمل جمموعة من امل�صلحني امل�ؤهلني
واملتخ�ص�صني ،فيما ي�سمى "مركز امل�صاحلة النموذجي" ،ليعزز
م�سرية ترا�ضي الإلكرتونية التي ا�ستفاد منها حتى الآن �أكرث من
� 300ألف م�ستفيد ،فيما ا�ستقبلت �أكرث من � 150ألف طلب.
وتتوزع م�سارات ال�صلح على �أربعة م�سارات هي :الأحوال
ال�شخ�صية ،التجاري ،اجلزائي ،احلقوقي واملروري ،حيث تعد
حما�ضر ال�صلح ال�صادرة من املركز �سندات تنفيذية.
ويهدف املركز ال��ذي د�شنه ال��وزي��ر تقريب وجهات النظر
بني املتخا�صمني ،واحل��د من تدفق الق�ضايا على املحاكم،
والإ�سهام يف ن�شر ثقافة ال�صلح يف املجتمع ب�شكل وا�سع
وبطرق مبتكرة.

حمليات

تد�شني مركز
امل�صاحلة النموذجي

11

يف �أبطال �آ�سيا..
قرعة متباينة
للأندية ال�سعودية

السعودية تدعم الصندوق األممي لبناء السالم
البالد ،وا�س  -نيويورك

بعد �أقل من � 3شهور على الدعم ال�سعودي الكبري مببلغ  100مليون دوالر
خلطة اال�ستجابة الأممية ملكافحة جائحة "كورونا" ملنظمة ال�صحة العاملية،
ت�أكيدا ملبادرات اململكة يف احلفاظ على �صحة الإن�سان يف �أي مكان� ،أعلنت
ال�سعودية عرب مندوبها الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبدالله بن يحيى
املعلمي �أم�س� ،أنها �ستدعم �صندوق الأمم املتحدة لبناء ال�سالم مببلغ 100
�ألف دوالر �أمريكي ،جت�سيدا ملوقفها الرا�سخ يف اعالء �صوت ال�سالم ورف�ض
احلروب �أينما كانت.
وتعد ال�سعودية الداعم القوي خلطط وبرامج الأمم املتحدة لتمكني املنظمة
الأممية من قيادة عمل دويل لتكثيف اجلهود العاملية يف كافة املجاالت.
وجددت ال�سعودية يف كلمتها �أم�س الأول خالل امل�ؤمتر الدويل االفرتا�ضي
الرفيع امل�ستوى لتجديد م��وارد �صندوق الأمم املتحدة لبناء ال�سالم ،على
التزامها التام باحلفاظ على ال�سالم ،و�أن الركيزة الأ�سا�سية لذلك تتمثل يف
حتقيق العدالة وامل�ساواة واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار من خالل احلوار
التفا�صيل �ص2
واملفاو�ضات وت�سوية النزاعات بالطرق ال�سلمية.

فساد

حزب اهلل يعيد
اللبنانيني لل�شارع

محليات
2

100
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ألف دوالر من المملكة لصندوق بناء السالم
تدشين العربات الكهربائية
بالمسجد الحرام

مكة املكرمة ـ البالد

نيويورك -وا�س

�أعلن مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفري
عبدالله بن يحيى املعلمي ،عن م�ساهمة اململكة يف جتديد
موارد �صندوق الأمم املتحدة لبناء ال�سالم مببلغ 100
�ألف دوالر �أمريكي ،م�ؤكد ًا �أن هذه امل�ساهمة ت�أتي يف �إطار
اهتمامها بعملية بناء ال�سالم .وجدد املعلمي التزام اململكة

يف تعامالتها الدولية مببادئ �أ�سا�سية ي�أتي يف طليعتها
�أهمية العمل على بناء ال�سالم واحلفاظ عليه ات�ساق ًا مع
التزامها الوثيق مبيثاق الأمم املتحدة ،م�شدد ًا على �أن
الركيزة الأ�سا�سية للعمل على بناء ال�سالم واحلفاظ عليه
تتمثل يف حتقيق العدالة وامل�ساواة واحلفاظ على الأمن
واال�ستقرار من خالل احلوار واملفاو�ضات وت�سوية

النزاعات بالطرق ال�سلمية .جاء ذلك يف كلمة اململكة �أم�س
الأول التي �ألقاها خالل امل�ؤمتر الدويل االفرتا�ضي الرفيع
امل�ستوى لتجديد موارد �صندوق الأمم املتحدة لبناء
ال�سالم .من جهة �أخرى �أقام املعلمي ،حفل وداع للدكتور
خالد منزالوي الذي انتهت فرتة عمله كنائب للمندوب
الدائم يف وفد اململكة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك.

د�شن الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س �أم�س" ،العربات اجلديدة" لذوي الإعاقة �أثناء
�أداء �شعائرهم يف امل�سعى واملطاف .و�أكد �أن هذه اخلطوة ت�أتي انطالقا من حر�ص
واهتمام الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي لتطوير اخلدمات
املقدمة لقا�صدي احلرمني ال�شريفني مبا يحقق تطلعات وتوجيهات والة الأم��ر
–حفظهم الله–� ،ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي ي�شهدها امل�سجد احلرام
والعمل على اال�ستفادة من �أحدث ما تو�صلت �إليه التقنية احلديثة يف جميع املجاالت.
وقال  ":حتر�ص الرئا�سة على تطوير منظومة الأعمال بامل�سجد احلرام فيما يخدم
قا�صدي بيت الله احل��رام ،خا�صة �أ�صحاب الإعاقة وكبار ال�سن ومراعاة �ضرورة
تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية واالحرتازية كافة ،والتعليمات
ال�صادرةمن اجلهات املخت�صة ،وم�ضاعفة اجلهود يف تقدمي �أرقى اخلدمات ل�ضيوف
بيت الله احلرام لي�ؤدوا عباداتهم بكل ي�سر و�سهولة .يذكر �أن العربات الكهربائية
امل�صنوعة من البال�ستك املقوى تتميز بخفة الوزن و�سهولة النقل والطي.

إقرار السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية

توفير بيئة عمل سليمة وصحية وتعزيز اإلنتاجية
جدة -البالد

ب�شكل فاعل يف حت�سني
تنظيمية ورقابية �إال �أن اجلهد يجب �أن يُ�ضاعف للم�ساهمة ٍ
بيئة العمل وتقليل الإ�صابات .ويهدف الربنامج �إىل امل�ساهمة يف حماية �سالمة
و�صحة العاملني ،واحلفاظ على املمتلكات والبيئة ،وتقليل اخل�سائر املادية،
وتعزيز وتطوير معايري وممار�سات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل مبا
ينعك�س �إيجاب ًا على العامل و�صاحب العمل،
والت�أكيد دور اململكة الرائد يف املنطقة يف تطبيق �أحداث املعايري يف هذا املجال.

موافقة جمل�س الوزراء ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،يف جل�سته �أم�س الأول ـ
عرب االت�صال املرئي ،على ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية
ت�أتي يف ظل اهتمام القيادة احلكيمة ب�صحة و�سالمة الإن�سان وتوفري
�أف�ضل البيئات ل�سوق العمل والعاملني فيه وحتقيق م�ستهدفات برنامج
التحول الوطني ور�ؤية اململكة الطموحة مبا ي�ضاهي �أف�ضل املمار�سات
العاملية.

إستراتيجية السالمة والصحة المهنية

مبادرة وأنظمة وتشريعات
وت�ضطلع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية من خالل مبادرة
الربنامج الوطني الإ�سرتاتيجي لل�سالمة وال�صحة املهنية بو�ضع الأنظمة
والقوانني والت�شريعات املتعلقة بال�صحة وال�سالمة املهنية يف مكان
العمل ،باعتباره عام ًال رئي�سيا يف جذب وا�ستقرار القوى العاملة وتعزيز
الإنتاجية ،وله �آثار �إيجابية على مرافق القطاع اخلا�ص واالقت�صاد ب�شكل
عام .وي�ستند النظام على �أربعة ركائز تتمثل يف زي��ادة الوعي ب�أهمية
ال�صحة وال�سالمة املهنية وتعزيز ثقافة الوقاية وتعزيز املعارف وبناء
القدرات فيما يتعلق بال�صحة املهنية وال�سالمة وتطوير �أنظمة وت�شريعات
ال�صحة وال�سالمة املهنية وتعزيز وتنفيذ عمليات تفتي�ش فعالة ،ورفع
تقارير بالإ�صابات يف �أماكن العمل.
كما تتمثل ر�ؤية الوزارة يف بيئة عمل جاذبة �سليمة و�صحية ور�سالتها
يف تطوير بيئة العمل من خالل تعزيز التوعية ،والت�شريعات والأنظمة،
وامل���وارد وال��ك��وادر الوطنية ،والتكامل يف التفتي�ش وحتقيق ح��وادث
العمل و�إح�صاءات �إ�صابات العمل ،مبا ي�سهم يف تطوير واقع ممار�سات
ال�سالمة وال�صحة املهنية.

الهدف الأول من �أهداف الربنامج اال�سرتاتيجية �صياغة �سيا�سة وطنية لل�سالمة
وال�صحة املهنية لتو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات بني كافة اجلهات التي لها عالقة
بتطوير ال�سالمة وال�صحة املهنية ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص �أما الهدف الثاين فهو
تطوير واقع ممار�سات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

نجاح البرنامج

البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنية
يعترب الربنامج �أحد برامج وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية يف التحول
الوطني  2020ويحوي عدة م�شاريع وخمرجات ت�سعى �إىل حتقيق هدفني ،الأول
هو �صياغة �سيا�سة وطنية متفق عليها من �أ�صحاب امل�صلحة ،والثاين هو تطوير

مؤسسة الملك خالد
تحتفي بإنجازات برنامج
االستثمار االجتماعي

الريا�ض -البالد

احتفت م�ؤ�س�سة امللك خالد �أم�س مبقرها يف مدينة الريا�ض ،ب�إجناز عام
مليء بالنجاحات لربنامج "�أهالينا لال�ستثمار االجتماعي" ،بح�ضور
الأمرية نوف بنت حممد بن عبدالله الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،ونائب
�أول رئي�س امل�س�ؤولية املجتمعية يف البنك الأهلي التجاري ب�سمة عبدالعزيز
اجلوهري ،و�شركاء النجاح على الأر�ض املنظمات غري الربحية املمنوحة
للربنامج ،وعدد من رواد امل�س�ؤولية االجتماعية يف اململكة.
و�أو�ضحت الأمرية نوف �أن النجاحات املحققة على الأر�ض مل ت�أت من فراغ
ولكن خلفها عمل د�ؤوب وجهد منقطع النظري ،وهمة عالية حتفز وتدفع
�إىل العمل ،رغم التحديات ،م�ؤكد ًة حر�ص امل�ؤ�س�سة على حتقيق ر�ؤيتها يف
جمتمع �سعودي تتكاف�أ فيه الفر�ص وي�سعى لالزدهار ،وعمل امل�ؤ�س�سة من
خالل ر�سالتها �إىل متكني الفاعلني وامل�ساهمني يف التنمية؛ لتحقيق ما تهدف
�إليه من تقدمي الدعم بطريقة �إ�سرتاتيجية ،تنتج ت�أثري ًا م�ستدام ًا وا�سع
النطاق يف ظل ر�ؤية اململكة  ، 2030مهنئة املنظمات الفائزة بالدورة الثانية
من الربنامج.
ي��ذك��ر �أن ال�برن��ام��ج ي��ه��دف �إىل ت���أه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال��ف��ئ��ات الأق���ل ً
دخ�ل�ا من
ال�سعوديني لدخول �سوق العمل �أو زي��ادة ا�ستقالليتهم املادية ،وذلك عرب
التمويل والإ�شراف على عدد من الربامج التنموية التي تنفذها منظمات
غري ربحية حملية ت�ستهدف هذه الفئة من اجلن�سني ،وتنبع �أهمية الربنامج
من كونه �سيعمل على معاجلة التحديات التي تواجهها الفئات الأقل دخ ًال،
ومتكينهم من الدخول �إىل �سوق العمل والو�صول لال�ستقاللية املادية،
ليتمكنوا من امل�شاركة يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية للمملكة.

نظام وطني لل�سالمة وال�صحة املهنية ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص يف اململكة .ويعد
توفري بيئة عمل �سليمة و�صحية عامال رئي�سا جلذب وا�ستقرار القوى العاملة
ورفع �أداء العمل مبا ينعك�س �إيجاب ًا على املن�ش�آت وبالتايل على اقت�صاد الدول،
ومن هذا املنطلق ت�سعى الوزارة �إىل تعزيز مفهوم بيئة العمل اجلاذبة يف نواحي
عدة ،ومن �ضمنها ما يتعلق بال�سالمة وال�صحة املهنية .فبالرغم من وجود جهود

امل�ساهمة يف توفري بيئة عمل جاذبة لل�سعوديني من خالل امل�ساهمة يف تغيري
�صورة كثري من املن�ش�آت التي تعاين من عدم جاذبية بيئة العمل ب�سبب م�ستوى
ال�سالمة املتدين فيها ،وخلق فر�ص وظيفية ،فكثري من املن�ش�آت تتطلب وجود
م�س�ؤويل �سالمة و�صحة مهنية �أ�سوة مبمار�سات الدول الأخرى املتقدمة يف
هذا املجال ولطبيعة واحتياج العمل ،خ�صو�ص ًا يف بع�ض القطاعات اخلطرة،
وتعزيز الإنتاجية ،فهناك درا���س��ات قائمة ُتظهر �أن اال�ستثمار يف تطبيق
معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية ي�ؤدي �إىل عوائد �أعلى على املدى الطويل،
ب�سبب تقليل �أيام الغياب ،وتقليل قيمة ت�أمني املرافق ،وزيادة طم�أنينة العامل،
وحت�سني �أداء العمل ،وغري ذلك.

مصادرة  960ألف كلجم
خضروات بمركزي جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أتلفت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة 161,807
كيلوجرامات من الفواكه واخل�ضروات
داخ����ل ال�����س��وق امل���رك���زي ب��ح��ي ال�صفا
خالل عام 2020م وذلك لعدم �صالحيتها
ل�لا���س��ت��ه�لاك الآدم��������ي ،ف��ي��م��ا ����ص���ادرت
 797,712كيلو م��ن امل���واد املعرو�ضة
مل���خ���ال���ف���ات م��ت��ن��وع��ة وج������رى ت�����س��ل��ي��م
جميع امل�����ص��ادرات للجمعيات اخلريية
للإ�ستفادة منها.
و�أو���ض��ح مدير �سوق اخل�ضار املركزي
ب�أمانة جدة خالد بن عتيق ال�سلمي �أن
الأمانة نفذت  1566زيارة ميدانية خالل
العام املا�ضي �شملت  448ن�شاطا قائما
و�أ�سفرت عن �سحب  1579عينة للفح�ص
امل��خ�بري ور���ص��د  596خم��ال��ف��ة ،مبينا
توا�صل اجل��والت الرقابية على ال�سوق
املركزي للت�أكد من حتقق الإ�شرتاطات
ال�صحية يف كل ما يعر�ض على امل�ستهلكني
والتحقق من تطبيق االجراءات االحرتازية للوقاية
من فايرو�س كورونا .ونفذت الأمانة خالل الفرتة
املا�ضية �أعمال حت�سينات على املبا�سط داخل �سوق
اخل�ضار املركزي �شملت �إ�صالحات وعمل فوا�صل

أمانة جدة تزيل مخالفات
«موقف مكة»
جدة -يا�سر بن يو�سف

بني املبا�سط بارتفاع � 120سم ،ور�ش �أر�ضية املبا�سط
مب��ادة الآيبوك�سي ال��ع��ازل��ة ،بجانب تركيب �أرف��ف
(ا�ستاندات) داخل املبا�سط لعر�ض الب�ضائع عليها،
فيما �سيخ�ضع ال�سوق ملراحل تطوير �أو�سع لتح�سن
جودة اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني.

�أزال��ت �أمانة جدة ممثلة يف بلدية البلد ع��ددا من املباين املخالفة والآيلة
لل�سقوط مبوقف مكة عبارة عن غرف �شعبية وحمالت متهالكة.
و�أو���ض��ح رئي�س البلدية املهند�س با�سل فلمبان �أن الفرق امليدانية نفذت
�أعمال الإزالة مب�شاركة �إدارتي �صيانة املعدات والنظافة حيث جرى ر�صد
ع�شر غرف وور�ش ميكانيكا تفتقر لأدنى مقومات ال�سالمة ومهددة باالنهيار
احتوت على من مراتب ومالب�س ونفايات �إىل جانب عدد من ال�سيارات
واحلافالت .وي�أتي ذلك يف �إط��ار منع املخالفات البلدية و�إزال��ة الظواهر
ال�سلبية ،بكل �أ�شكالها عرب ج��والت م�ستمرة داخ��ل الأحياء ويف املناطق
الطرفية .يذكر �أن الأمانة ومب�شاركة اجلهات املخت�صة با�شرت �إزال��ة عدد
من املباين الآيلة لل�سقوط �ضمن �أم�لاك وقف العني العزيزية بحي مدائن
الفهد يف نطاق بلدية خزام بالإ�ضافة ملحالت وور�ش خمالفة لنظام البناء
وا�ستعماالت الأرا�ضي .و�أو�ضحت الأمانة �أن الإزالة ت�أتي بعد ر�صد العديد
من املخالفات داخل احلي بجانب ا�ستخدام م�ساكن تفتقر لأدن��ى مقومات
ال�سالمة ومهددة باالنهيار ،ومت قبل بدء �أعمال الإزالة �إ�شعار املواقع و�إيقاف
اخلدمات عنها متهيدا ال�ستكمال معاجلة املخالفات ورفع املخاطر القائمة.
وكانت الأمانة قد �أطلقت يف  2019م�شروع ًا ميداني ًا مل�سح وتخطيط �أحياء
مدينة جدة يف �سبيل حت�سني امل�شهد احل�ضري للمدينة ،م�ستهدفا عنا�صر
مبادرة معاجلة الت�شوه الب�صري وبهدف م�سح �أحياء و���ش��وارع املدينة
وجمع بيانات الو�ضع الراهن وحتليلها وتوظيفها يف رفع م�ستوى امل�شهد
احل�ضري � ,إ�ضافة �إىل ا�ستخال�ص اخلطط لأعمال التنفيذ  ,عالوة على ما
يحققه امل�شروع من ا�ستعرا�ض للبيانات على لوحة قيا�س م�ؤ�شر الأداء
وي�سهم يف دعم �إدارة التحكم بجميع عنا�صرها بجانب و�ضع ا�سرتاتيجيات
التنفيذ للنهو�ض واالرتقاء مب�ستوى امل�شهد احل�ضري.

محليات
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بأمر خادم الحرمين..

ترقية  27قاضيا بديوان المظالم
الريا�ض  -وا�س
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
�أيده الله� -أم ًرا ملكيًا برتقية �سبعة وع�شرين قا�ضيًا بديواناملظامل.
���ص��رح ب��ذل��ك رئ��ي�����س دي����وان امل��ظ��امل رئ��ي�����س جمل�س
الق�ضاء الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن حممد
اليو�سف ،مبي ًنا �أن الأم��ر امللكي ت�ضمن ترقية
�سبعة ق�ضاة من درجة (رئي�س حمكمة/ب) �إىل

درجة (رئي�س حمكمة�/أ) وترقية ع�شرة ق�ضاة من درجة (وكيل حمكمة�/أ)
�إىل درجة (رئي�س حمكمة/ب) وترقية ثالثة ق�ضاة من درجة (قا�ضي�/أ)
�إىل درجة (وكيل حمكمة/ب) وترقية خم�سة ق�ضاة من درجة (قا�ضي/ب)
�إىل درجة (قا�ضي�/أ) وتعيني قا�ضيني على درجة (قا�ضي/ب) .
و�أكد اليو�سف �أن هذا الأمر امللكي الكرمي وما �سبقه من �أوامر ملكية كرمية
يف هذا ال�ش�أن ت�أتي امتدادًا ملا توليه القيادة الر�شيدة  -حفظها الله  -من
اهتمام مبرفق ق�ضاء ديوان املظامل ،من خالل دعمه بالكوادر الق�ضائية؛
لتقدمي املزيد من البذل ومن ثم الو�صول �إىل التطلعات ال�سامية.

«العدل» :الصلح خير ..قبل التخاصم بـ «المحاكم»

جدة -يا�سر بن يو�سف
د�شن وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين
يف الريا�ض �أم�س مبنى مركز امل�صاحلة النموذجي،
الذي يتيح للأطراف املتنازعة فر�صة ال�صلح خارج
ق��اع��ات املحاكم وق��ب��ل اللجوء �إىل الق�ضاء ،عرب
جمموعة من امل�صلحني امل�ؤهلني واملتخ�ص�صني،
وتقدمي ال�صلح وت�سهيله لفئات املجتمع كافة ،ورفع

م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.
ويهدف املركز النموذجي �إىل تقريب وجهات النظر
بني املتخا�صمني ،واحل��د من تدفق الق�ضايا على
املحاكم ،كما يهدف املركز �إىل الإ�سهام يف ن�شر ثقافة
ال�صلح يف املجتمع ب�شكل وا�سع وبطرق مبتكرة.
وتتوزع م�سارات ال�صلح على �أربعة م�سارات هي:
الأحوال ال�شخ�صية ،التجاري ،اجلزائي ،احلقوقي

واملروري ،حيث تعد حما�ضر ال�صلح ال�صادرة من
املركز �سندات تنفيذية.
وي���أت��ي ذل��ك �ضمن ع��دة خطوات تطويرية عديدة
اتخذتها ال����وزارة يف ه��ذا ال�����ص��دد ،منها من�صة
ترا�ضي الإلكرتونية (taradhi.moj.gov.
 )saالتي ت�سهم يف تقريب وجهات النظر بني
املتخا�صمني� ،إ�ضافة �إىل منح كل ط��رف م�ساحة

للتعبري ع��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره وع���دم ت��ق��يّ��ده مبوعد
اجلل�سة.
وبلغ عدد امل�ستفيدين من "ترا�ضي" �أكرث من 300
�ألف م�ستفيد� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقبالها � 150ألف طلب،
فيما بلغ عدد الوثائق ال�صادرة من مركز امل�صاحلة
يف ال���وزارة �أك�ثر م��ن � 53أل��ف وثيقة ،وبلغ عدد
امل�صلحني  350م�صلحً ا وم�صلحة.

كلمة

الصحة أوال

ت����ويل ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة احل��ك��ي��م��ة �صحة
و�سالمة الإن�سان �أولوية يف كافة الأوقات
والظروف  ،وذلك لي�س مب�ستغرب من وطن
تقوم دعائمه على ر�سالة �سامية ونهج قومي
يعم خريه اجلميع دون متييز  ،وجتلى هذا
وا�ضح ًا يف �أزم��ة جائحة كورونا العاملية
حيث مت تطبيق الإج�����راءات االح�ترازي��ة
وال��وق��ائ��ي��ة م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر مل��ن��ع تف�شي
الفريو�س  ،وحظي القطاع ال�صحي بدعم
�سخي لتوفري كافة م�ستلزماته واحتياجاته
مبا مكنه من تطبيق الربوتوكول العالجي
ب�صورة فاقت التوقعات  ،لت�صبح اململكة
يف طليعة ال��دول التي ا�ستطاعت مواجهة
ال��ف�يرو���س ب��ق��وة وفاعلية  ،كما ت�صدرت
ن�سب التعايف يف دول اخلليج العربية
وف���ق اح�صائية �أع��ل��ن��ه��ا جمل�س ال�صحة
اخلليجي.
وتتوا�صل ه��ذه الإجن����ازات يف ح�ين �أك��د
خمت�صون دوليون �أن اململكة لديها القدرة
وال��ك��ف��اءة يف ت���أ���س��ي�����س م�صنع ل�صناعة
لقاحات الفريو�س و�أن ما قامت به من جهود
الحتواء اجلائحة �أمنوذج يحتذى به.
ومت��ت��د ي��د العناية م��ن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
بقرارات من جمل�س الوزراء املوقر  ،ملزيد
م��ن ال��ت��ج��وي��د وال��ك��ف��اءة يف ه���ذا القطاع
احل��ي��وي وم���ن ذل���ك ت��ع��دي��ل ا���س��م برنامج
"طبيب ���س��ع��ودي حت��ت التدريب" �إىل
"برنامج تدريب املمار�سني ال�صحيني"،
و�إ�ضافة فئة الأخ�صائيني من غري الأطباء
املقبولني يف ال�برام��ج التدريبية املنفذة
بالهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
�إىل ال�ب�رن���ام���ج ،وت��ط��ب��ي��ق ���س��ل��م �أج����ور
املمار�سني ال�صحيني العاملني �ضمن برامج
الت�شغيل يف امل�ست�شفيات احلكومية العامة
والتخ�ص�صية واملرجعية على املتدربني
امل��ل��ت��ح��ق�ين ب��ال�برن��ام��ج ،وب���ه���ذا ال��ت��ك��ام��ل
ملنظومة الرعاية ت�ؤكد اململكة عمق دورها
احل�ضاري من �أجل الإن�سان.

 7رجال أعمال و 12موظف بنك وضابط صف و  12مواطن ًا ومقيم ًا في قبضة «نزاهة»

كشف فساد بـ  11.5مليار ريال
البالد  -الريا�ض

ك�شفت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد ،ق�ضايا ف�ساد لتحويالت
مالية للخارج ،بقيمة ت�صل �إىل  11.5مليار ريال ،تورط فيها 7
رجال �أعمال ،و 12موظف بنك ،و�ضابط �صف يف �شرطة �إحدى
املناطق ،و 7مقيمني ،و  5مواطنني.
و�شملت اجلرائم فتح ح�سابات لكيانات جتارية وهمية وحتويل
الأم���وال للخارج ،وال��ر���ش��وة ،وال��ت��زوي��ر ،وا�ستغالل نفوذهم
الوظيفي يف الك�سب املايل غري امل�شروع ،والت�سرت التجاري،
وغ�سل الأموال.
و�أعلن م�صدر م�س�ؤول يف هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد� ،أن
الهيئة با�شرت بالتعاون مع البنك املركزي ال�سعودي،اجراءاتها
ح��ي��ال املعلومات امل��ت��وف��رة لديها ع��ن ت���ورط ع��دد م��ن موظفي
البنوك يف تلقي ر�شاوى من ت�شكيل ع�صابي مكون من جمموعة
مقيمني ورج���ال �أع��م��ال ،مقابل �إي����داع مبالغ نقدية جمهولة

امل�����ص��در وحتويلها �إىل خ���ارج اململكة ،وب����إج���راء التحريات
امل��ي��دان��ي��ة وحتليل احل�����س��اب��ات البنكية للكيانات التجارية،
ورب��ط��ه��ا ب���ال���واردات اجلمركية ،وات�����ض��ح �أن امل��ب��ال��غ النقدية
جمهولة امل�صدر املودعة بح�سابات تلك الكيانات التجارية بلغت
( )11,590,209,169ري اً
���ال ،مت حتويلها �إىل خ��ارج اململكة،
وعليه فقد مت القب�ض على ( )5مقيمني �أث��ن��اء توجههم لأح��د
البنوك؛ لإيداع مبلغ ( )9,784,268اً
ريال نقد ًا كان بحوزتهم.
وبينت الهيئة �أنه مت القب�ض على ( )7رجال �أعمال ،و( )12موظف
بنك ،و�ضابط �صف ب�شرطة �إحدى املناطق و( )5مواطنني ،و()2
مقيمني ،لتورطهم يف جرائم الر�شوة ،والتزوير ،وا�ستغالل
نفوذهم الوظيفي يف الك�سب امل��ايل غري امل�شروع ،والت�سرت
التجاري ،وغ�سل الأموال.
و�أو�ضحت �أن تفا�صيل الق�ضية الأوىل تت�ضمن قيام �أحد رجال
الأعمال بت�أ�سي�س عدد من الكيانات التجارية الوهمية با�سمه

وقف العين العزيزية
يدعم أسر لجنة تراحم

وا�سم زوجته وابنه وفتح ح�سابات بنكية ،ومتكني مقيمني من
ا�ستخدام تلك احل�سابات مقابل مبلغ �شهري يح�صل عليه رجل
الأع��م��ال ،حيث يتم ا�ستخدام احل�سابات من قبل املقيمني يف
�إيداع مبالغ جمهولة امل�صدر وحتويلها �إىل خارج اململكة بتواط�ؤ
موظفي البنوك مقابل ح�صولهم على مبالغ وهدايا عينية.
و�أ�ضافت الهيئة �أن رج��ل الأع��م��ال دف��ع مبلغ � 300أل��ف ري��ال،
ل�ضابط �صف ب�شرطة �إح���دى املناطق مقابل تعطيل ق�ضيته
املتعلقة باال�شتباه بتعامالته املالية وامل��ن��ظ��ورة ل��دى �شرطة
املنطقة ،ودف��ع مبلغ  4ماليني ري��ال ملواطنني (و�سطاء) مقابل
�سعيهم لتعطيل ذات الق�ضية لدى النيابة العامة.
ويف الق�ضية الثانية� ،أ�ضافت الهيئة �أن��ه ق��ام  5رج��ال �أعمال
بت�أ�سي�س عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح ح�سابات
بنكية ومتكني مقيمني من ا�ستخدام تلك احل�سابات مقابل مبلغ
�شهري ،حيث يتم ا�ستخدام احل�سابات من قبل املقيمني يف �إيداع

مبالغ جمهولة امل�صدر وحتويلها �إىل خ��ارج اململكة بتواط�ؤ
موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
ويف الق�ضية الثالثة ،قام مدير فرع �أحد البنوك بت�أ�سي�س عدد
من الكيانات التجارية الوهمية وفتح ح�سابات بنكية ومتكني
مقيمني من ا�ستخدامها مقابل مبلغ �شهري ،حيث يتم ا�ستخدام
احل�سابات من قبل املقيمني يف �إي���داع مبالغ جمهولة امل�صدر
وحتويلها �إىل خارج اململكة بتواط�ؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ
وهدايا عينية .ويف الق�ضية الرابعة ،ا�ستقدم �أحد رجال الأعمال
وافد من امل�شار لهم �أعاله ومتكينه من العمل احلر داخل اململكة
مقابل ح�صوله على مبلغ �شهري.
و�شددت الهيئة على �أنها م�ستمرة يف ر�صد و�ضبط كل من يتعدى
على املال العام� ،أو ي�ستغل الوظيفة لتحقيق م�صلحته ال�شخ�صية
�أو للإ�ضرار بامل�صلحة العامة ،و�أنها ما�ضية يف تطبيق ما يق�ضي
النظام بحقه دون تهاون.

مناقشة أولويات تطبيق دراسة إنشاء المجال الجوي الخليجي الموحد
الريا�ض -البالد
ناق�ش ف��ري��ق عمل درا���س��ة �إن�����ش��اء جمال
جوي علوي موحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،يف اجتماعه الرابع
�أم�س ،عرب تقنية االت�صال املرئي ،ع��دد ًا
م��ن الأم����ور الفنية املتعلقة ب��ال��درا���س��ة،
وم��ن��ه��ا الأول���وي���ات الفنية والت�شغيلية
لدعم التطبيق اجلزئي للدرا�سة و�صو ًال
للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآيل

بني نظم املالحة اجلوية ب��دول املجل�س،
ومامت ب�ش�أن تطبيق نظام معاجلة خطط
الطريان وغريها من املوا�ضيع ،و�سيتم
رف��ع التو�صيات لالجتماع ال�سابع ع�شر
للجنة املالحة اجلوية.
من جهة �أخرى بحثت جلنة املتخ�ص�صني
من النيابات العامة واالدع��اء العام بدول
املجل�س � ،أم�����س ،يف اجتماعها ال���ـ 33
ع�بر االت�����ص��ال امل���رئ���ي� ،إع�����داد م�����ش��روع

دليل ا�سرت�شادي بال�ضوابط الإجرائية
جل��رائ��م التقنيات احل��دي��ث��ة ،وا�ستكمال
درا�سة م�شروع قانون "نظام" ا�سرت�شادي
لتنظيم �أجهزة النيابات العامة واالدع��اء
العام ب��دول جمل�س التعاون ،وا�ستكمال
حتديث قواعد حماية الطفل خالل مرحلة
التحقيق ،وا���س��ت��ك��م��ال درا���س��ة م�شروع
حاالت ال�سداد الفوري لعائدات اجلرائم
ذات الطابع املايل والعقوبات املالية.

كما ناق�ش االج��ت��م��اع الأول للمخت�صني
يف الأمن ال�سيرباين من البنوك املركزية
بدول املجل�س ،عرب تقنية االت�صال املرئي،
�أهداف ونطاق عمل الفريق و�إع��داد خطة
عمله ،كما مت مناق�شة م�ستجدات م�سودة
�آلية تبادل معلومات الأمن ال�سيرباين بني
البنوك املركزية بدول املجل�س وخمرجات
ور�شة العمل ال�سنوية للمخت�صني يف �أمن
املعلومات.

أمين التحالف العسكري اإلسالمي يشدد على خطورة الهجمات الرقمية
جدة  -عبد الهادي املالكي

ت��ن��ف��ي��ذ ًا ل��ت��وج��ي��ه��ات م�ست�شار خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة
امل��ك��رم��ة رئ��ي�����س جمل�س ن��ظ��ارة وق��ف
امللك عبدالعزيز للعني العزيزية الأمري
خ��ال��د ال��ف��ي�����ص��ل ،وق���ع الأم��ي��ن ال��ع��ام
ل��ل��وق��ف ل�����ؤي ب��ن ه��م��ام ط���راب���زوين،
�أم�������س ،ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م���ع اللجنة
الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم
و�أ���س��ره��م (ت��راح��م) التي مثلها املدير
التنفيذي مبحافظة جدة وليد بن خ�ضر
الأح��م��دي .وت���أت��ي االتفاقية ام��ت��دادا

لل�شراكة اال�سرتاتيجية بني الطرفني
ويقوم الوقف مبوجبها بتوفري جوالني
املياه ال�صحية ال�صاحلة لل�شرب �شهري ًا
و�إي�صالها �إىل منازل الأ�سر امل�ستفيدة
وامل�سجلة لدى جلنة تراحم مبحافظة
ج����دة ،وذل����ك ���ض��م��ن ج��ه��ود م��وا���ص��ل��ة
ال�سعي بفاعلية للإ�سهام يف حتقيق
ر�ؤي���ة اململكة  ٢٠٣٠م��ن خ�لال �إب��رام
ال�شراكات اال�سرتاتيجية وال��ت��ي من
�ش�أنها العمل على حتقيق الأه���داف
التنموية وخدمة املجتمع والتو�سع يف
العمل اخلريي.

الريا�ض-البالد
�أكد الأمني العام املكلف للتحالف الإ�سالمي
الع�سكري ملحاربة الإرهاب اللواء الطيار
الركن حممد بن �سعيد املغيدي ،وجوب
ح��م��اي��ة الأن��ظ��م��ة وال�����ش��ب��ك��ات وال�برام��ج
م��ن الهجمات الرقمية التي تهدف ع��ادة
�إىل الو�صول �إىل املعلومات احل�سا�سة
�أو تغيريها �أو �إتالفها �أو االبتزاز املايل
للم�ستخدمني ،منوه ًا باال�ستفادة الكبرية
من الربامج التي ت�صب يف جماالت عمل
التحالف والتي من �ش�أنها الإ�سهام ب�صورة
م��ب��ا���ش��رة �أو غ�ير م��ب��ا���ش��رة يف حم��ارب��ة
الإرهاب والتطرف العنيف.

ج����اء ذل����ك يف امل��ح��ا���ض��رة ال��ت��ي نظمها
م��رك��ز التحالف� ،أم�����س ،بعنوان (الأم���ن
ال�����س��ي�براين :ال��ت��ه��دي��دات ،ال��ت��ح��دي��ات،
احل���م���اي���ة) ،وذل�����ك يف �إط������ار ال�ب�رام���ج
وامل��ح��ا���ض��رات ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ال��ت��ح��ال��ف،
وقدمها �أ�ستاذ الأمن ال�سيرباين امل�شارك
بجامعة امللك �سعود الدكتور با�سل بن
عبد الله ال�سدحان ،بح�ضور رئي�س مركز
التميز لأم��ن املعلومات التابع للجامعة
ال��دك��ت��ور ج�لال ف��ري��د املهتدي  ،وممثلي
ال���دول الأع�����ض��اء املعتمدين ومن�سوبي
التحالف.
و�أو�ضح الدكتور ال�سدحان يف املحا�ضرة

مفهوم خماطر الأمن ال�سيرباين وحتدياته
وت����أث�ي�ره ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ات واحل��ك��وم��ات
والأفراد مما يف�ضي �إىل الإخالل بالأعمال

املتعلقة باجلوانب الأمنية واملالية ،من
خالل التهديدات ال�سيربانية والهند�سة
االجتماعية و�صو ًال �إىل �آليات احلماية.
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لقاحات «الدعم السعودي» تصل
لليمنيين في مناطق الحوثيين
مستشار هادي لـ

 :من ضحوا بأرواحهم ال يستغرب حرصهم على إنقاذ أشقائهم من كورونا
 ..والخارجية اليمنية
 :المملكة خير سند
لـ
لدعم اإلنسان اليمني
البالد – مها العواودة

الرتتيب وو�ضع اخلطط لتوزيع اللقاح بالتن�سيق مع
البالد – مها العواودة
يف وق��ت ف�ت��ح ال��دع��م ال���س�ع��ودي ب�ت��وف�ير لقاحات املنظمات الدولية لإي�صال اللقاح �إىل مناطق �سيطرة
كورونا كوفيد  ،19لليمنيني ،باب �أم��ل يف جتنيب احلوثي ل�ضمان �أخذ اليمنيني يف هذه املناطق للقاح،
اليمن �شبح الكارثة ال�صحية� ،أك��د وزي��ر ال�صحة وك��ون امل��واط��ن اليمني م�س�ؤولية احلكومة �أينما
وال�سكان يف احلكومة اليمنية الدكتور قا�سم حممد وج��د .وو�صف الدعم ال�سعودي اجلديد باخلطوة
لي�ست م�ستغربة من الأ�شقاء املعروفني مب�شاريعهم
بحيبح ،ل�ـ "البالد"� ،أن اليمن و�ضع
الإن�سانية والإغ��اث�ي��ة ،ال��ذي��ن عرفوا
خطة للأولوية يف توزيع اللقاحات،
بوقفتهم ال�صلبة مع اليمن واليمنيني
ح �ي��ث � �س �ت �ك��ون الأول� ��وي� ��ة ل �ل �ك��ادر
يف كافة املجاالت ،خ�صو�صا اجلانب
ال���ص�ح��ي وك �ب��ار ال���س��ن و�أ� �ص �ح��اب
ال���ص�ح��ي ت ��أك �ي��دا ل�لاه �ت �م��ام الأك�ب�ر
الأم���را����ض امل��زم �ن��ة وال �ف �ئ��ات ذات
ب�صحة الإن���س��ان اليمني واحل��ر���ص
عوامل اخلطورة العالية.
على حياته.
وك���ش��ف �أن وزارة ال�صحة �شكلت
و�أو�� �ض ��ح �أن ال �ي �م��ن ع��رف��ت ال��دع��م
جل ��ان ��ا خم �ت �ل �ف��ة ع��ل��ى امل �� �س �ت��وى
عبداهلل املخاليف
ال�����س��ع��ودي امل��ت��وا���ص��ل م ��ن خ�ل�ال
الوطني واملحلي وب��د�أت عملها يف

كورونا :جرس إنذار
لـ(الحرجة) ..وانخفاض
نسبي في اإلصابات
الريا�ض  -البالد

وا��ص��ل منحنى احل ��االت احل��رج��ة ال��ص��اب��ات ك��ورون��ا
كوفيد � 19صعوده الن�سبي ،ليزيد بنحو  10حاالت
ج��دي��دة �أم����س الأرب �ع��اء م�ق��ارن��ة ب��ال�ي��وم ال��ذي �سبقه،
م�سجال  348حالة ،فيما كان �أم�س الأول  338حالة.
وح�سب البيانات الر�سمية التي �أعلنتها وزارة ال�صحة
�أم�س ف��إن معدل اال�صابات انخف�ض ن�سبيا حيث بلغ
�أم�س  216حالة ،انخفا�ضا من  223حالة �سجلت �أم�س
الأول الثالثاء .وك��ان معدل اال�صابات �سجل ارتفاعا
متوا�صال منذ بداية الأ�سبوع بدءا من ال�سبت والذي
�سجل فيه  197حالة ،وارتفع �إىل  186الأحد ،ثم 213
االثنني ،و�صوال �إىل  223حالة الثالثاء.
و�أ��ص�ب��ح ع��دد احل ��االت امل ��ؤك��دة امل���ص��اب��ة يف اململكة
( )367023حالة ،من بينها ( )2115حالة ن�شطة ،فيما
مت ت�سجل  4وفيات جديدة ،فيما �سجلت  205حاالت
تعايف لي�صل عدد املتعافني ولله احلمد �إىل ()358545
حالة.
وت�شكل خطورة زي��ادة عدد احل��االت احلرجة يف �أنها
ت�شكل �ضغطا مبا�شرا على �أ�سرة العناية املركزة ،وتعد
جر�س ان��ذار يتخوف منه ك��ل امل��راق�ب�ين ،حفاظا على
�صحة اجلميع.
ويبدو وا�ضحا �أن ارت�ف��اع ح��االت اال�صابة بفريو�س
ك��ورون��ا ي�ع��ود �إىل ع��دم تقيد البع�ض ب��االح�ترازات
ال��وق��ائ�ي��ة والت�ساهل يف احل�م��اي��ة ال�شخ�صية ،رغم
اجل�ه��ود اجل �ب��ارة ال�ت��ي تبذلها اجل�ه��ات املخت�صة يف
�سبيل احل�ف��اظ على منحنى منخف�ض لال�صابات� ،إذ
�سجلت وزارة الداخلية يف ا�سبوع واح��د (الأ�سبوع
املا�ضي) ،ما ي�صل �إىل  18033خمالفة ،فيما اقرتب
اجمايل املخالفات خالل ال�شهر املا�ضي من حاجز الـ 85
�ألف خمالفة ،ات�ضح �أن غالبتيها يف الريا�ض بنحو 24
�ألف خمالفة ،ثم مكة املكرمة بنحو � 14ألف خمالفة ،ثم
الق�صيم بنحو � 10آالف خمالفة ،فيما �سجلت املخالفات
الأق��ل يف ج��ازان مبعدل الـ  600خمالفة ،تلتها جنران
مبعدل الـ  900خمالفة.

منحنى الحاالت ال

حرجة من بداية األسبوع

السبت 329
األحد 331
االثنين 333

الثالثاء  338حالة
األربعاء  348حالة

الربنامج ال�سعودي لإعمار اليمن ومركز امللك �سلمان دعمها املتوا�صل لليمن يف مواجهة الكوارث وهذه
للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية .من جانبه اعترب د .اجل��ائ�ح��ة .و��ش��دد على �أن ال��دع��م ال�سعودي لليمن
عبد الله امل�خ�لايف م�ست�شار الرئي�س اليمني عبد لي�س م�ستغربا ،فهي التي قدمت الت�ضحيات اجل�سام
ربه من�صور هادي لـ"البالد" توفري اململكة العربية ملنا�صرة احلكومة ال�شرعية من �أجل ا�ستعادة الدولة
ال�سعودية لقاح ف�يرو���س ك��ورون��ا لل�شعب اليمني والتحرر من جماعة احلوثي الإرهابية ومن النفوذ
مثلهم مثل �أ�شقائهم ال�سعوديني و�سكان اململكة ،وال�سيطرة الإي��ران�ي��ة اخلبيثة .وق��ال م��ن �ساندوا
اليمن ب�أرواحهم ،ال ي�ستغرب دعمهم
جت�سيدا على �أهمية الإن�سانية يف
لإنقاذ اليمنيني من اجلائحة.
امل�ي�ث��اق ال���س�ع��ودي ،وحر�صها على
و�أ�شار �إىل �أن ما يقدم عرب مركز امللك
�إحياء الأر���ض واعمارها ،بعيدا عن
�سلمان وع�ب�ر ال�برن��ام��ج ال�سعودي
حم��اوالت ال��دول الأخ��رى التي همها
لتنمية و�إعمار اليمن ويف م�ؤمترات
التدمري و�إبادة ال�شعب اليمني.
املانحني للأمم املتحدة من �أجل برامج
ول�ف��ت �إىل �أن ال�سعودية ي��وم��ا بعد
اال�ستجابة الإن�سانية �شاهد على عطاء
ي� ��وم ت� ��ؤك ��د ال��ر� �س��ائ��ل الإي �ج��اب �ي��ة
قا�سم بحيبح
مملكة الإن�سانية.
لل�شعب ال�ي�م�ن��ي وال �ت��ي ت�ب�رز فيها

استشاري مكافحة العدوى لـ

�أكدت وزارة اخلارجية اليمنية لـ "البالد" �أن توفري
اململكة لقاح فريو�س كورونا لليمنيني ي�أتي يف �إطار
حر�صها امل�ستمر واملعهود على دعم بناء الإن�سان
اليمني ،وم�ساندته والتخفيف من تبعات امل�أ�ساة
الإن�سانية التي ت�سبب فيها احلوثي.
وق��ال وكيل وزارة اخلارجية د .من�صور بجا�ش
لـ"البالد" �إن اململكة مل تدخر جهدا يف دعم اليمن،
و�أن تقدمي لقاح كورونا
ل�ل�ي�م�ن�ي�ين ي �� �ض��اف �إىل
�سل�سلة م�ساعدات قدمت
وت��ق��دم م��ن ق �ب��ل مملكة
الإن���س��ان�ي��ة �إىل ال�شعب
اليمني ،ف�ض ًال عن الدعم
ال�سعودي لليمن يف كل
من�صور بجا�ش
املحافل الدولية.
و�أ�ضاف �إن عزم اململكة تقدمي لقاح فريو�س كورونا
لأ�شقائهم م��ن ال�شعب اليمني دل�ي��ل وا��ض��ح على
�صدق هذه املواقف والتخفيف من تبعات امل�أ�ساة
االن�سانية التي ت�سببت فيها ملي�شيات احلوثي
والتي ال ت�أبه ال بالو�ضع الإن�ساين وال ال�صحي
لل�شعب اليمني .و�أ�شاد ال�سفري بجا�ش بكل ما تقوم
به اململكة جتاه اليمن على كافة الأ�صعدة.

 :اللقاحات وسيلة فعالة لألمراض الخطيرة

بـ  ..% 97.7السعودية تتصدر التعافي

جدة ــ يا�سر بن يو�سف

ت�صدرت ال�سعودية ن�سب التعايف يف دول اخلليج
من فريو�س كورونا كوفيد  ،19بن�سبة  ، %97.7وفق
اح�صائية �أعلنها جمل�س ال�صحة اخلليجي ،وحلت
ثانيا البحرين بن�سبة  ،%96.5ثم الإم��ارات ،%90.9
عُمان ،%94.7 :الكويت ،%95.7 :قطر.%97.1 :
و�أو��ض��ح جمل�س ال�صحة اخلليجي� ،أن��ه مت حت�صني
خم�س ماليني خليجي حتى الآن بلقاحات فريو�س

ك ��ورون ��ا ،م �ن��وه��ا �أن ه �ن��اك ث�لاث��ة ح �ق��ائ��ق تتعلق
بتطعيمات ك��ورون��ا تتمثل يف �أن اللقاح ال يغري �أو
يتفاعل مع اجلني الوراثي ،لأن��ه ال يدخل �أب��د ًا لنواة
اخللية.
و�أ�شارت �إىل �أنه يجب �أخذ اللقاح لأن املناعة املكت�سبة
من الإ�صابة بكوفيد  ١٩ال ت��دوم ،ف�ضال عن �أن �أخذ
ج��رع��ة واح ��دة فقط يعطي ن�صف امل�ن��اع��ة املطلوبة
ل�ل��وق��اي��ة ،ل��ذا يجب �أخ ��ذ اجل��رع�ت�ين .وح ��ول �أهمية

اللقاحات يف حياة الب�شرية �أو�ضح ا�ست�شاري مكافحة
العدوى الدكتور خالد عبدالله لـ"البالد"� :أن اللقاحات
تعد من الو�سائل الفعالة للحماية من بع�ض الأمرا�ض
اخلطرية � ،إذ �إنه بف�ضل اللقاح ،اختفى داء اجلدري يف
حني �أ�صبحت �أمرا�ض �أخرى ،مثل �شلل الأطفال نادرة
جدا ،ول�ضمان وا�ستمرار احلماية �ضد هذه الأمرا�ض
ا�ستمر �إعطاء اللقاحات املنا�سبة منذ ال��والدة و�إىل
الكرب .وفيما يتعلق ب�أهمية اللقاحات لتعزيز املناعة

أكدوا أن مبادراتها الحتواء كوفيد نموذج للعالم ..مختصون دوليون لـ

ق��ال" :اللقاحات تعزز الدفاعات الطبيعية وت�ساعد
اجل�سم على اال��س�ت�ع��داد م�سبق ًا ليكون ق���ادر ًا على
حم��ارب��ة الأم��را���ض ال�ت��ي ت�ستهدفها ال�ل�ق��اح��ات ،كما
�أن اجل�ه��از املناعي ال يت�أثر ع��ادة بكرثة الأم���ص��ال،
فهو قادر على مواجهة العديد من الهجمات يف وقت
واحد ،ووظيفته الأ�سا�سية هي مواجهة كم هائل من
امليكروبات ،لذا ف�إن �أخذ اللقاح ال يقلل من قوة �أو قدرة
اجلهاز املناعي".

:

المملكة مؤهلة لتأسيس مصنع لقاحات لـكورونا

البالد – مها العواودة

�أك��د ع��دد م��ن خمت�صي منظمات �صحية دول�ي��ة لـ
"البالد" �أن اململكة لديها ال�ق��درة والكفاءة يف
ت�أ�سي�س م�صنع ل�صناعة لقاحات فريو�س كورونا
كوفيد  ،19م�شريين �إىل �أن ما قامت به من جهود
الح �ت��واء اجل��ائ�ح��ة من ��وذج ي�ح�ت��ذى ب��ه� ،إذ متت
ال�سيطرة ع�ل��ى منحنى اال� �ص��اب��ات ب�شكل ع��ام،
وفق خطة منهجية �سمحت بتوفري �أ�سرة العناية
املركزة ،وحماية الكوادر الطبية يف امل�ست�شفيات
باعتبارهم خ��ط ال��دف��اع الأول ملواجهة فريو�س
كورونا.

منهجية في التعامل مع الجائحة

وقارن م�ست�شار وزارة ال�صحة الفرن�سية واخلبري
يف منظمة ال�صحة العاملية د .يحيى عبد امل�ؤمن
مكي لـ "البالد" بني الو�ضع ال�صحي يف ال�سعودية
وغريها من ال��دول الأخ��رى خ�صو�صا الأوروبية
والآ� �س �ي��وي��ة ،وق� ��ال "�إجمايل ع ��دد الإ� �ص��اب��ات
والعدوى بفريو�س كورونا يف اململكة قليل وحتى
الوفيات �أق��ل ،ف�ضال ع��ن ح��االت ال�شفاء الكبرية
وذلك يعود حلنكة اململكة العربية ال�سعودية التي
�سارعت ب��داي��ة الأزم ��ة الت�خ��اذ �إج���راءات �صارمة
وحازمة وناجعة من خالل وقف ن�شاطات العمرة
واحل��ج وال�سياحة وال��زي��ارة ،ف�ساهمت من خالل
ذلك يف التخفيف من انت�شار العدوى بهذه الطرق.

�إج��راءات بكل ح��زم منذ بداية الأزم��ة ،م�ؤكدا �أن
مملكة الإن�سانية مدعاة للفخر كونها جنحت يف
�إدارة الأزمة عرب خططها الفريدة وكوادرها الطبية
وامكانياتها ومل متيز بني مواطن ومقيم وخمالف
على �أرا�ضيها.

المملكة احتوت األزمة سريعا

فهد اجلويف

غامن احلجيالن

و�أب ��دى اعجابه باملرتبة ال�ت��ي ح�صدتها اململكة
العربية ال�سعودية يف م�ؤ�شر التعايف ،والتي تعود
�إىل حكمة وحنكة ال�سلطات ال�سعودية ووزارة
ال�صحة والتي �سارعت التخاذ �إج��راءات �صارمة
منذ ب��داي��ة �أزم ��ة ك��ورون��ا ،م�شريا �إىل اج ��راءات
تنظيم ال�صالة ب ��أرق��ام معينة والتباعد مب�سافة
معينة ،وكذلك ا�ستخدام م�ست�شفياتها فح�ص pcr
قبل ال��دول الأوروب�ي��ة ،والبدء بالعالج من خالل
امل�صل كان قرار مفيد ،منعا لتف�شي الفريو�س وقد
جنحت بجدارة.
وع��زا جن��اح اململكة كونها م��ن �أك�بر ال��دول التي
ل��دي�ه��ا خ�ب�رة يف ال �ف�يرو��س��ات ل��وج��ود خ�ب�رة يف
متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية هذا الفريو�س
الذي ينتقل عن طريق الإبل ،وهو من نف�س عائلة
فريو�س ك��ورون��ا و�إن ك��ان �أك�ثر �شرا�سة ،م�ؤكد ًا

يحيى مكي

�أن الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء اململكة كان
لها دور كبري يف ت�سهيل وتنظيم الو�صول للقاح
�ضد كورونا يف �أقرب وقت لأن اململكة لعبت دور
كبري ومهم وفعال من خ�لال املختربات العلمية
ال�سعودية يف جتهيز اللقاح لهذه ال�ساللة.

صدارة متوقعة ضمن األكثر تعافي ًا

ومل ي�ستغرب ع�ضو اجلمعية الأمريكية للأمرا�ض
املعدية د .غامن احلجيالن ،وجود اململكة من بني
اخلم�س دول الأك�ثر تعافيا من فريو�س كورونا،
وق ��ال "�شيء م�ت��وق��ع وطبيعي ونتيجة حتمية
للإجراءات اال�ستباقية يف الوقاية والعالج وتقدمي
اللقاح".و�أ�ضاف " :اململكة مثال عظيم يحتذى به
يف التعامل مع �أزمة كورونا بكل �إن�سانية و�شفافية
وو�ضوح" ،ح�ي��ث � �س��ارع��ت يف و� �ض��ع وتنفيذ

و�أو�ضح مدير منظمة ال�صحة العاملية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط د .فهد اجلويف �أن حنكة القيادة
ال�سعودية يف التعامل مع �أزمة كورونا منذ بدايتها
جنبت اململكة الكثري م��ن الأخ �ط��ار واخل�سائر،
وباتت منوذجا يحتذى به وي�شار �إليه ،خ�صو�صا
�أن الكثري م��ن ال ��دول املتقدمة والعظمى وذات
امل�ساحة ال�صغرية ف�شلت للأ�سف يف مواجهة
الفريو�س.
و�أ�ضاف ال�سعودية من بني �أف�ضل خم�س دول يف
م�ؤ�شر التعايف من كورونا والتعامل معه ،وهذا
�أمر متوقع يف ظل ما�شهدناه و�شهده العامل �أجمع
يف كيفية تعامل وزارة ال�صحة واجلي�ش الأبي�ض
بكل و�ضوح وم�صداقية مع املواطنني واملقيمني
على �أر�ض اململكة ،بدءا من الإجراءات اال�ستباقية
التي �سارعت اململكة التخاذها بكل حزم من �أجل
�صحة الإن �� �س��ان �أو ًال ،وت��وف�ير ال �ع�لاج للجميع
باملجان من مقيمني ومواطنني و�صو ًال �إىل توفري
اللقاح �أي�ضا باملجان للجميع".

الرأي
اخلمي�س  15جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  28يناير2021م ال�سنة  90العدد 23248

األدوية والتفاوت في األسعار
علي خضران القرني

حاجة مكة لزيادة
الحدائق والمتنزهات
رمب��ا كانت مكة املكرمة – حر�سها الله –
من �أقل املدن الآهلة باحلدائق واملتنزهات،
نتيجة لطبيعة �أر�ضها الطاهرة م��ن جهة،
وعدم توفر املواقع املنا�سبة لت�أهيلها كحدائق
ومتنزهات من جهة �أخرى؟.
و�أع��ت��ق��د ج��ازم � ًا �أن اخل��ط��ة الع�شرية التي
ر�سم م�سريتها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خ��ال��د الفي�صل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ،م�ست�شار
خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة
املكرمة – يحفظه ال��ل��ه – لتطوير منطقة
مكة املكرمة ونه�ضتها مدن ًا وقرى ،مل َتغْفل
يف تخطيطها �إي��ج��اد احل��دائ��ق واملتنزهات
الالزمة كمتنف�س على م�ستوى الأحياء �أ�سوة
مب��دن اململكة الأخ���رى ،خا�صة و�أن جهات
مكة الأربع ال تخلو من �أماكن �صاحلة لإقامة
احلدائق واملتنزهات :كال�شرائع ،والعمرة،
ووادي نعمان ،والعابدية وخمططات ويل
ال��ع��ه��د ،وط��ري��ق ال��ل��ي��ث ،وج���دة ،ول��و دعت
احلاجة لنزع بع�ض امللكيات يف بع�ض هذه
االجت��اه��ات ..مع �أنها قد ال تخلو من �أمالك
للدولة �صاحلة لال�ستزراع و�إقامة احلدائق
واملتنزهات.
وتعترب �أمانة العا�صمة من الأمانات الن�شطة
يف م�����ش��روع��ات��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة والإمن���ائ���ي���ة،
ور�ؤاه����ا احل��ا���ض��رة وامل�ستقبلية بالن�سبة
للم�سار النه�ضوي وقد �أوجدت من امل�شاريع
ما ُي�شار �إليه بالتقدم والتطوير �سابق ًا والحق ًا
يف خ��دم��ة الأم���ة وال��وط��ن ،ووف���رت بع�ض
احلدائق واملتنزهات يف العديد من �أحياء
مكة املكرمة وخارجها باتت متنف�س ًا للأهايل
م��ن��ه��ا :احل��دي��ق��ة ال��ك��ب�يرة ال��واق��ع��ة �شمال
م�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي  ،و�شرق
جامع الراجحي ،على طريق النازل من حي
ال��ع��وايل وال��ت��ي تعد واح���دة م��ن احل��دائ��ق
امل��ؤه��ل��ة واجل��اذب��ة ل��ل��راح��ة واال�ستجمام،
وتكتظ بالعديد من الأهايل على مدار ()24
�ساعة حل�سن موقعها وتو�سطها بني الأحياء.
�إن �أه���ايل مكة ح��ري��ون بالتو�سع يف عدد
احل��دائ��ق واملتنزهات �إ�ضافة �إىل املوجود
منها �أ�سوة بغريهم من �سكان املدن الأخرى
لأن امل��وج��ود منها ال يكفي وع���دد ال�سكان
وتو�سع العمران.
ول �ه��م يف �أم�ي�ره��م امل�خ�ل����ص امل �ح �ب��وب خالد
الفي�صل ونائبه املوفق ،و�أمانتهم وم�س�ؤوليها
عظيم الأم��ل وخال�ص الرجاء بتحقيق �آمالهم
وطموحاتهم ومطالبهم الوطنية ..يف العهد
ال��زاه��ر عهد خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني االمري
حممد بن �سلمان يحفظهم الله.
وبالله التوفيق،،
Ali.kodran7007@gmail.com

مما يالحظ الفرق الكبري يف �أ�سعار بع�ض املنتجات الطبية
ما بني مكان و�آخر يف الداخل  ..فعلى �سبيل املثال تباع علبة
الكمامات يف بع�ض ال�صيدليات بنحو  25ريا ًال مع العر�ض
ل�شراء �أكرث من واحدة مبعنى �إجبار امل�شرتي البتياع اثنتني
على الأق ��ل ودف��ع �ضعف امل�ب�ل��غ .بينما جن��ده��ا يف بع�ض
البقاالت �أو على قارعة الطريق مع الباعة اجلائلني بفارق
�أقل من  %150مما يدفعنا للت�سا�ؤل عن هذا الفرق الكبري يف
خارج
ال�سعر لنف�س املنتج؟ ..قد يقول �أحدهم ب�أن ما يباع
عبد الناصر بن علي الكرت
ال�صيدليات غري طبي وال تنطبق عليه املوا�صفات وال ي�شكل
احلماية املطلوبة .وهنا تقع امل�س�ؤولية كاملة على اجلهات
املخت�صة بهذا الأم��ر �إن �صح ذل��ك! فكيف ي�سمح ببيع تلك مثل هذه الظروف مع جائحة كورونا التي تع�صف بالعامل
املنتجات املنت�شرة ب�شكل كبري �إذا كانت غري �صاحلة وال ت�ؤدي من �شرقه لغربه ومن �شماله جلنوبه! فلي�س هناك �أدنى مربر
الغر�ض من ا�ستخدامها بتحقيق الوقاية املطلوبة خا�صة يف لقبول ه��ذا التفاوت الوا�ضح يف القيمة� ،أو ال�سماح ببيع

منتجات غري �صاحلة ،فاملت�ضرر هو امل�ستهلك واخلا�سر هو
الوطن .كما �أن مقارنة �أ�سعار الأدوية يف الداخل مبثيالتها
يف اخل��ارج يدعو �أي�ض ًا للده�شة واال�ستغراب مع الفوارق
الكبرية ،فمث ًال جند عبوة دواء معني تباع يف ال�صيدليات يف
اململكة مبا يقارب  300ريال بينما ميكن طلبها من اخلارج
تو�صلها �إىل مكان امل�شرتي مبا
عن طريق مواقع متخ�ص�صة ّ
ً
ال يزيد عن  20ري��ا ًال �أي بزيادة خم�سة ع�شر �ضعفا ،وهذا
يف غاية الغرابة بكل ت�أكيد!! فقد نقبل الفروقات املعقولة
يف �صناعة املنتج ما بني �شركة و�أخرى ودولة و�أخرى ،لكن
ال ميكن قبول الفروقات الكبرية ج��د ًا لنف�س املنتج �إال �إذا
ك��ان ل��وزارت��ي التجارة وال�صحة تف�سري �آخر
للمو�ضوع ،ن�أمل �أن ن�سمعه مبا يحقق الر�ضا
ويبعث على االطمئنان.

رؤية تواكب التطلعات
ه� ��ذا ال� �ت� �ط ��ور يف ج�م�ي��ع
يوم جميل من ايام الب�شائر
ال ��وزارات واق�سامها حتى
يعي�شه اب�ن��اء ال��وط��ن وهم
ا��ص�ب�ح��ت اخل ��دم ��ات اك�ثر
ي�شاهدون القرارات امللكية
مرونة وان�سيابية وا�صبح
ال� �ت ��ي ت� ��� �ص ��در ،ق� � ��رارات
هناك �إمل��ام للمراجع وفهم
حكيمة تالم�س احتياجاتهم
ل�ل�ن�ظ��ام ودخ � ��ول التقنية
وتوفر الكثري من االيجابية
احل��دي��ث��ة يف ا� �س �ت �خ��راج
وتخت�صر الكثري من الوقت
الرتاخي�ص  ..ه��ذا القرار
والتي كان من اهمها القرار
ابراهيم بن ناصر المجحدي
اف � � ��اد ك� �ث�ي�را يف ت ��واف ��ق
احل� �ك� �ي ��م ب� ��دم� ��ج وزارة
ال �ق��رو���ض م ��ع التخطيط
ال�ش�ؤون البلدية والقروية
ووزارة اال�سكان لتكون وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية واال�سكان العمراين ومن اهم ما مييزه انه �أتى بوقت يحتاج فيه املواطن
 ..هذا القرار مل يكن لوال ان هناك قيادة حكيمة تراقب ما يحتاجه ال�سعودي ملواكبة التطور العمراين والبناء الذاتي والتخطيط
املواطن وما يحقق االهداف املرجوة من تلك الوزارات وما تقدمه النموذجي ب�أجمل �صورة ليكون نتاج ذلك مدنا ح�ضارية وحياة
من خدمات للمواطنني  ..وهذا ان دل على �شيء فانه يدل على ان ع�صرية ن�ضاهي بها العامل جماال وح�سنا  ..فقط نحتاج ان نعمل
ر�ؤية  ٢٠٣٠قد ت�سبق وقتها بال�سرعة من حيث االجناز والتحقيق على امل�ساهمة يف هذا التطور والتطوير الذي يعي�شه وطننا الغايل
وهذا جلي ملن يراقب املوقف عن كثب  ..واليوم ا�صبحنا ن�شاهد ونكون من اركان البناء ولبنة من هذا التطور.

ماذا نعلم صغارنا؟
حني كنا �صغار ًا  ،تعلمنا �شيئ ًا عن
ك��ل ��ش��يء  ،ب��أ��س�ل��وب �سل�س ولغة
مفهومة  ،بال�صور تارة وعن طريق
ال�ت�ج��ارب يف امل�خ�ت�برات واملعامل
ت��ارة �أخ��رى  ..ومل يكن هناك �شك
يف معلومة وال خ�شية من انحراف
� ..أم��ا يف ع�صرنا ال��راه��ن ،وبعد
تدفق املعلومات وانت�شارها كالنار
بهيرة الحلبي
يف اله�شيم ع�ل��ى م��واق��ع ال�شبكة
العنكبوتية � ،صار ب�إمكان �أي طفل
وبكل �سهولة �أن ي�ستقبل كل ما هو
غث و�سمني  ،ولهذا بات من ال�ضروري �أن ن�شارك �أطفالنا �شغفهم باالطالع يراعي القيم والثوابت .
على هذا الغزو اجلديد  ،وندلهم على النافع منه يف حياتهم العملية واملفيد حالي ًا ،وحيث �أ�صبح الرتكيز على التعلم عن بعد كحل مل�شاكل البيئة
لهم يف م�سريتهم الدرا�سية .وحيث �أ�صبحت الأجهزة الذكية متاحة ،بات واجل�غ��راف�ي��ا ،وم��ع التحديث امل�ستمر للتقنية وو��س��ائ��ل التعليم ،فقد
من البديهي �أن يكون لها �ضوابط من قبل الآباء واملربني و�صار لزاما على تكون هناك فر�صة ذهبية لأطفالنا لأن يعربوا عن �أنف�سهم وي�ستخدموا
ه��ؤالء �أن يختاروا الأف�ضل منها لأطفالهم من حيث ال�شكل وامل�ضمون� ،أ�صواتهم عرب �شبكة االنرتنت وي�شاطروا الآخرين �آرائهم ،فتنمو على
�أثرها قدراتهم وتثقل مواهبهم .ومن جانب �آخر فقد يواجه الآباء بع�ض
وخا�صة تلك التي يجدون فيها متعة للت�سلية والرتفيه.
هناك �أ�سماء لبع�ض الربامج التي تحُ َم ُل على الأل��واح الذكية ومتتاز امل�صاعب والتحديات نتيجة للتنمر االلكرتوين والت�ضليل الفكري الذي
باجلودة يف تثقيف الأطفال وتو�سعة مداركهم ،من بينها :برنامج حديقة يحدث لأطفالهم من قبل الهاكرز و�أ�صحاب ال�سلوك ال�سيء� ،أو نتيجة
احل��روف وبرنامج  ABC Kids Tracing & Phonicsوهي حلالة ال�ب��دان��ة التي ي�صاب بها �أطفالهم ب�سبب امل�ك��وث الطويل �أم��ام
تطبيقات تعلم الأطفال احلروف الأبجدية املدعومة بال�صور والأ�صوات احلا�سوب  ،الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي منهم عم ًال ج��اد ًا وح ��وار ًا فعا ًال مع
؛ برنامج العبقري ال�صغري ال��ذي يقوي م�ه��ارة الأط�ف��ال يف العمليات �صغارهم لي�صبحوا �أكرث ثقة ب�أنف�سهم و�أقدر على البوح
احل�سابية ؛ برنامج  Brainpopال��ذي يتقاطع حمتواه مع املناهج مب�شاعرهم و�أكرث تنظيم ًا يف �إدارة �أوقاتهم �سواء داخل
التعليمية ويفيد الطالب ويدعم املعلم ؛ برنامج � Mussila musicأ�سوار عاملهم االفرتا�ضي �أم خارجه.

 schoolوه��و تطبيق لتعلم
ال�ع��زف على الآالت املو�سيقية ؛
برنامج  pixton eduالذي
يعترب من�صة تفاعلية متكن الطفل
م ��ن ا� �س �ت �ك �� �ش��اف م��وا� �ض �ي��ع يف
الريا�ضيات وال�ع�ل��وم والتاريخ
وال �ل �غ��ة وال �ف��ن ؛ تطبيق Jeel
امل�ق��دم باللغة العربية الف�صحى
وي�ح�ت��وي ع�ل��ى ق�ص�ص لأب �ط��ال
وم�سل�سالت ومغامرات و�أنا�شيد
و�أحجيات ُت�سرد يف �إطار تربوي

أبي جعلني أكره جميع الرجال
الأب هو ق�صة احلب الأوىل فى حياة كل فتاة ولكن �أحيان ًا تتحول
ق�صة احلب �إىل رواي��ة تعب وم�أ�ساة وتعا�سة تعي�شها الفتاة منذ
نعومة �أظافرها حتى ت�صل �إىل اليوم الذى تكره فيه جميع الرجال
ب�سبب �أبيها.
ق�سوة الأب على الفتاة هى ال�سبب الرئي�سى فى كرهها للرجال
ف�إح�سا�س الفتاة بعدم الأم��ان واحلب جتاههم يرجع �إىل ن�ش�أتها
فهي �أ�صبحت ب�سبب املعاملة ال�سيئة من والدها حبي�سة ال�صورة
الب�شعة التى �أو�صلها لها منذ ال�صغر فارتبط فى ذهنها �أن جميع
الرجال مثل تلك ال�صورة امل�شوهة التى اقت�صر دورها على التعذيب
والق�سوة وتظل الفتاة حبي�سة هذه ال�صورة حتى ت�صل �إىل فقدان
التوازن الطبيعى فى حياتها وتبد�أ فى االنعزال عن العامل.
وتعترب هذه العزلة من �أخطر الأم��ور فالفتاة حتتاج اىل التفاف
اجلميع حولها حتى تتخل�ص م��ن ه��ذه ال���ص��ورة وه��ذه امل�شاعر
ال�سلبية التى تر�سخت ف��ى ذهنها ب�سبب �أبيها ويجب �أن ت��درك
الفتاة �أن انعزالها عن العامل اخلارجى لن يحل م�شاكلها لذلك يجب
�أن تعطى م�ساحة للآخرين حتى ي�ساعدوها على التخل�ص من هذه
الأزمة فهي �إن كانت تعاين من �أب قا�سى فال ذنب للأخرين يف ذلك
الأمر لذلك يجب �أن تعطى فر�صة للآخرين حتى ت�سمح لهم بتبديل
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نيفين عباس
هذه ال�صورة فاجلميع لي�سوا مت�شابهني و�إن كان هناك رجل �سيئ
فلي�س معنى ذلك نهاية العامل خا�صة �إن كان حظها العاثر �أن هذا
الرجل �أبيها.
ال مانع من مراجعة �أحد الأطباء النف�سيني مل�ساعدتها فى اخلروج
من هذه الأزمة ،لأن ال�سلبية التي تعاين منها الفتاة جراء اخلوف
وال�تره�ي��ب وال�ق���س��وة ال�ت��ى تعر�ضت لها جعلتها تفقد �سالمتها
النف�سية و�أ�صبحت ه�شة و�ضعيفة وغري قادرة على اتخاذ �أي قرار
وبالتايل حكمت على نف�سها وحياتها وم�ستقبلها بالف�شل فال تكوين

جتعلك
عزيزتي حبي�سة �أفكارك وتلك ال�صورة امل�شوهة التي لن
ِ
تتقدمني ومتنع من ان تعي�شي �أجمل حلظات حياتك مع رجل يحبك
وت�صبحني زوجة و�أم ًا م�ستقب ًال.
نف�سك بها ما هي �إال زيادة حلجم �أملك
الدائرة احلزينة التي حب�ست ِ
وتدفعك يوم ًا بعد يوم للي�أ�س والإحباط لذلك حاويل
ومعاناتك
ِ
بك حتى و�إن كانت �ضدك.
تغيري الظروف املحيطة ِ
أنت
كرهك لوالدك عزيزتى جعلك تريّن كل الرجال بنف�س ال�صورة ف� ِ
تعتقدين �أن �أي رجل �سيعذبك ويذيقك العذاب �ألوانا مثلما كان يفعل
والدك وهذا الأمر لي�س �صحيحا على الإطالق ف�أ�صابع اليد ال تت�شابه
بالك بالب�شر ! حاويل طرد اخلوف املرت�سخ داخل قلبك ال�صغري
ما ِ
الرقيق جتاه الرجال و�إعطاء فر�صة ل�شخ�ص ي�ستحق الفوز بقلبك
منك قبوال �سيحاول بكل ت�أكيد ال�سعي جاهد ًا لتبديل
فهو �إن وجد ِ
بنف�سك �أو ًال وت�صاحلي مع تلك
هذه ال�صورة ال�سيئة لذلك �إبدئي
ِ
ال�صورة الب�شعة جتاه الرجال وال تنظري لكل رجل على �إنه والدكِ
فالرجل هو ال�شريك فى احلياة وال�سند الذى ت�شعرين بالأمان فى
ح�ضرته ولي�س العك�س فال ت�ست�سلمى ملخاوفك.
Nevenabbas88@gmail.com
@NevenAbbass

محمد حامد الجحدلي

ثقافة التسامح
ل �ن��ا �أن ن�ت���ص��ور جم �م��ل امل ��واق ��ف الإن �� �س��ان �ي��ة ،وك��ان
للمجتمعات الراقية الن�صيب الأوفر بقيامها بها� ،إميانا
منها بدورها احل�ضاري ،ومنهجها ال�سيا�سي وحر�ص
قياداتها على تر�سيخ مفهوم التعاي�ش مع الأديان الأخرى،
واح�ترام املذاهب والعقائد الدينية وحرية املمار�سة،
مبا ال يتعار�ض مع اح�ترام التقاليد والعادات لل�شعوب
مت�سكا بتلك امل �ب��ادئ اخل��ال��دة ومب�ساعيها احلميدة
للم�ساهمة بفاعلية للبناء احل�ضاري ،وتعزيز دور الر�سالة
ال�سماوية ال�سامية ،والبحث عن هذه القيم الأخالقية البد
من وجود �أر�ضية خ�صبة وم�شجعة ،ميكن حتقيق نتائج
ايجابية من خاللها ،قد تتوفر يف جمتمع من املجتمعات،
و�إن اختلفت املعتقدات الدينية وتباينت املذاهب ،وهنا
تكمن خطورة املوقف ،وقد تكون مواقف متعددة تتقارب
وتتباعد وفق املفاهيم والأمزجة واملعطيات.
وه��ذا التباعد ل��ه خطواتها ال�ك�برى وال�سيما يف زمن
التوترات والأطماع وال�صراعات وعلو �صوت لغة الأنا،
وم��ا مل تتوفر �أم��ام ه��ذه احل��زم ال�شائكة ،لغة م�شرتكة
يف التوا�صل االج�ت�م��اع��ي ،ت�شجع على �إق��ام��ة ل�ق��اءات
فكرية وثقافية ،ت�شرف على الإع��داد لها جلان �أكادميية
متخ�ص�صة بخطاب واقعي بعيدا عن الإن�شاء ،وي�سمح
جليل من �شباب اجلامعات االنخراط يف حوارات فكرية
وثقافية ،حتقق قدرا كبريا من الأماين والطموحات التي
تنظر لها هذه الأجيال بكثري من الأهمية ..ومن ال�شجاعة
�أن يكون للنقد م�ساحة كبرية من القبول ،وتعطى الآراء
االخ��رى فر�صة امل�شاركة يف ع��دد من ه��ذه امل��ؤمت��رات،
بتخ�ص�صات و�أطروحات يف �شتى العلوم ذات االرتباط
املبا�شر ب��احل�ي��اة ،لكنها يف نهاية الأم ��ر ت�صطدم ب��أن
�إعدادها امل�سبق مت بدون �أخد �آراء امل�شاركني فيها.
وبع�ض هذه امل�ؤمترات والندوات تنفق عليها الدول مبالغ
هائلة ،تتجاوز التكلفة العادية تتحملها اجلهات الر�سمية
املنظمة ،والبع�ض الآخر تنظمه مراكز �أبحاث ودرا�سات،
يف الطب واالقت�صاد وال�سياحة وغريها من قوائم يطول
اخلو�ض يف تفا�صيلها ،وجتد تغطيات �إعالمية على قدر
كبري من املهنية ،لكنها ال تلبث ان تتوارى عن االنظار بعد
انق�ضاء الأ�سبوع الأول من �إقامة امل�ؤمتر �أو الندوة..
وهناك م�شكلة ب��د�أت تظهر على ال�سطح ب�إ�سناد حماور
امل ��ؤمت��ر ل�شركات وم��راك��ز �أب �ح��اث ،تدعي �أن�ه��ا جديرة
باجناح امل��ؤمت��ر وحتقيق �أه��داف��ه ،يف ظل تكلفة مالية
مقننة ،وبالتايل تتمتع هذه ال�شركات ومراكز الدرا�سات
بح�صرية ن�شر الإعالنات ،وفق ت�صنيفات معينة برونزية
وف�ضية وذهبية ،ومن خاللها تقبل م�شاركات الأبحاث
و�أوراق العمل يف امل�ؤمتر ،وبالتايل ف�إن نوع وم�ستوى
امل�شاركة غالبا ما يخ�ضع لر�ؤية تلك ال�شركة �أو مركز
الدرا�سة.
ال زال الأم ��ل منعقدا يف عاملنا ال�ع��رب��ي ،على وزارات
التعليم واجلامعات والثقافة والإع�لام وبقية ال��وزارات
املعنية� ،أن ي�سند تنظيم ه��ذه امل ��ؤمت��رات للجامعات،
وال��س�ي�م��ا ال�ت��ي متتلك جت ��ارب ع��امل�ي��ة ن��اج�ح��ة �سابقة،
وتتوقف امل���ش��ارك��ات على �أ��س��ات��ذة اجل��ام�ع��ات وط�لاب
الدرا�سات العليا ،متى ما كانت امل�شاركات تنطبق عليها
معايري الأبحاث والدرا�سات العلمية اجلادة ،لأنه مل يكن
لدينا الوقت والقناعة معا ،لن�صدق كل ما يطرح علينا من
�أفكار و�آراء ،قد ال تتنا�سب مع مفاهيم املجتمع والتنوع
الفكري والثقايف الذي يتمتع به ،و�أ�صبح جزءا �أ�سا�سيا
من ن�سيجه االجتماعي ،ك�ضرورة حتمية ولي�س ملء
ف��راغ ومكت�سبا ماديا حلو امل��ذاق ،ال يحقق �إ�ضافة يف
التنمية الب�شرية تعك�س املظاهر احل�ضارية للمجتمع،
الذي تقام فيه تلك امل�ؤمترات وتت�صف بالفاعلية ويرتقي
لرت�سيخ مفهوم التعاي�ش.

اقتصاد
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 140متحدث ًا بارزاً في جلسات " دافوس الصحراء" الرميان:

السعودية تستثمر في تكنولوجيا المستقبل
الريا�ض  -البالد

يف �إط��ار دور اململكة جتاه النهو�ض بال�سيا�سات
االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال���ع���امل ،ان��ط��ل��ق��ت �أم�����س �أع��م��ال
الن�سخة الرابعة مل�ؤمتر مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار
"دافو�س ال�صحراء" والتي تعقد ح�ضوريا يف
الريا�ض وافرتا�ضيا بالتزامن يف  4عوا�صم عاملية
(نيويورك وباري�س وبكني ومومباي) حتت �شعار
"النه�ضة االقت�صادية اجلديدة" ،مب�شاركة �أكرث من
متحدثا ً
ً
بارزا.
140
ويف كلمته االف��ت��ت��اح��ي��ة �أك����د حم��اف��ظ ���ص��ن��دوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي ،يا�سر الرميان،
�أن جائحة ك��ورون��ا ك�شفت الفر�ص اال�ستثمارية
يف خمتلف القطاعات التكنولوجية  ،مو�ضحا �أن
اجلميع ك��ان يطارد الأ���س��واق املالية ،لكننا اليوم
نفكر با�سرتاتيجيات اال�ستثمار املبا�شر.
وك�شف الرميان �أن ال�صندوق ال�سيادي ال�سعودي
يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا �سواء
يف ال�سوق الأولية �أو الثانوية ،م�شريا �إىل �إطالق
ا�سرتاتيجية ال�صندوق قبل �أي��ام ،والتي ت�ضمنت
الإعالن عن املرحلة الثانية من برنامج حتقيق ر�ؤية
اململكة .2030
ويف �إ���ض��اءة على املرحلة املقبلة ك�شف حمافظ
�صندوق اال�ستثمارات العامة عن مرحلة مهمة من
اال�سرتاتيجية  ،وهي توجه ال�صندوق لي�س فقط
اال�ستثمار يف الأ�سواق املالية� ،إمنا يف م�شروعات
�سيكون لها �أث��ر يف منو الناجت املحلي االجمايل
يف اململكة ،وخلق فر�ص اال�ستثمار وفر�ص العمل،
يف ربط �إيجابي متكامل بني الأ�سواق ،وبني الأثر
النا�شئ من ا�سرتاتيجية ال�صندوق.

م�شاريع امل�ستقبل

و�أو�ضح الرميان �أن م�شروع ذا الين ،الذي �أطلقته
اململكة يف نيوم هو "مبثابة فكرة ثورية يف عامل
الت�صميم احل�ضري للمدن" ،وا�صفا م�ستهدفات

623

امل�����ش��روع ب���أن��ه��ا تعك�س ال��رغ��ب��ة يف "�أن ت�ستمتع
الأجيال امل�ستقبلية بالطبيعة من حولهم يف ذا الين".
و�أك��د �أهمية م�شاريع الطاقة املتجددة ،يف نيوم،
التي بد�أت بالفعل  ،وقال :لدينا م�ستثمرين �أجانب
من ال�شركات الكربى العاملية ،و�أك��وا ب��اور ونيوم
وه��ي ���ش��رك��ات ن�ستثمر بها يف ال�����ص��ن��دوق ،وذل��ك
انعكا�س ال�ستثمارنا يف االقت�صاد احلقيقي وهذا
يعك�س النمو االقت�صادي ،وي�أتي جنبا �إىل جانب
ا�ستثماراتنا يف الأ�سواق املالية.

مليون ريال
لمستفيدي "سكني"

الريا�ض  -البالد

� أودع �صندوق التنمية العقارية �أكرث من  623مليون ريال يف ح�سابات املواطنني
من مُ�ستفيدي برنامج "�سكني" ل�شهر يناير من العام اجلاري .2021
و�أو�ضح امل�شرف العام على ال�صندوق من�صور بن ما�ضي� ،أن �إجمايل الدعم ل�شهر
يناير بلغ  623مليون ريال ُخ�ص�ص لدعم عقود التمويل العقاري ال�سكني للأ�سر
ال�سعودية ،مبين ًا �أن �إجمايل ما �أودع يف ح�سابات م�ستفيدي "�سكني" منذ �إعالن
برنامج التحّ ول لل�صندوق يف يونيو  2017حتى يناير احلايل جتاوز 25.6
مليار ريال ،م�شدد ًا على حر�ص ال�صندوق على �إيداع الدعم بانتظام ويف موعده
املحدد �شهري ًا.
و�أكد بن ما�ضي على ا�ستمرارية والتزام ال�صندوق العقاري ب�إيداع الدعم ال�شهري
مل�ستفيدي "�سكني" ملدة � 4سنوات منذ العام  2017حتى الآن �ضمن الأه��داف
الإ�سرتاتيجية لل�صندوق لتمكني الأ�سر ال�سعودية من متلك امل�سكن املالئم وفق
احللول متويلية واخليارات ال�سكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "�سكني" �ضمن
�إجراءات �سهلة ومي�سرة.
وقال امل�شرف العام على ال�صندوق �أن القر�ض العقاري املدعُوم م ّكن �أكرث من
� 424ألف �أ�سرة �سعودية من متلك م�سكنها املالئم حتى نهاية عام 2020م ،م�شري ًا
�إىل ا�ستمرارية اال�ستفادة من برنامج "القر�ض املدعُوم" �ضمن قنوات �إلكرتونية
تخت�صر اجلهد والوقت من بداية التقدمي ومتلك امل�سكن املالئم حتى �إيداع الدعم
ال�شهري.
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مليار ريال صادرات
سعودية غير نفطية

حققت ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية ارتفاعا خالل � 11شهرا من عام  2020لتبلغ
 183.08مليار ريال بن�سبة بلغت نحو  % 29من �إجمايل �صادرات اململكة خالل الفرتة.
وتزامنت زيادة ال�صادرات غري النفطية مع بدء الفتح التدريجي لالقت�صادات حول
العامل وتخفيف قيود مواجهة كوفيد  ، 19 -حيث منت ال�صادرات يف �شهر نوفمرب
املا�ضي بنحو  % 12على �أ�سا�س �سنوي ،مع ت�سارع النمو ال�شهري.
وبح�سب امل�سح الإح�صائي للتجارة اخلارجية � ،شملت ال�سلع غري النفطية :املنتجات
الكيماوية ،م�صنوعات اللدائن واملطاط ،م�صنوعات املعادن ،معدات النقل ،الآالت
وامل��ع��دات الكهربائية ،املنتجات احليوانية ،امل��واد الغذائية وامل�شروبات ،كذلك
م�صنوعات الورق ،والل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية.
وت�شكل املنتجات الكيماوية وكذلك م�صنوعات اللدائن واملطاط نحو  % 54.8من
ال�سلع امل�صدرة خالل �شهر نوفمرب ،حيث بلغت �صادراتها نحو  11.11مليار ريال
 ،تليها املعادن وم�صنوعاتها ثالثا ب�صادرات تبلغ  1.44مليار ريال �أو ما يعادل
 %7من �إجمايل ال�صادرات غري النفطية� ،إذ منت �صادرات املعادن بنحو % 13
خالل نوفمرب مقارنة بالفرتة املماثلة  ،يف حني تقدر �صادرات املنتجات الغذائية
وامل�شروبات بنحو  3.3مليار ريال تعادل  3يف املائة من الإجمايل خالل الأ�شهر
ال�سبعة الأوىل من العام احلايل.

وح����ول امل�����ش��اري��ع ال�����س��ع��ودي��ة ال��ع��م�لاق��ة� ،ضمن
ر�ؤي��ة  ،2030قال الرميان �إن حكومة اململكة لديها
الأدوات لت�شجيع اال�ستثمار الأج��ن��ب��ي ،م���ؤك��دا
�أن ال�صندوق ي�ستثمر بقطاعات الطاقة املتجددة
وال�سياحة وال�ترف��ي��ه وغ�يره��ا� ،ضمن  13قطاعا
حيويا لال�ستثمار داخل ال�سعودية  ،حيث ي�ستهدف
ال�صندوق من خاللها تعزيز منو القطاعات الواعدة
وحتقيق �أثر اقت�صادي وتنموي م�ستدام.
وح��ق��ق ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة �إجن���ازات

كبرية خالل الفرتة ما بني ( ) 2020 - 2018و�أ�سهم
يف حتقيق �أث���ر وا���ض��ح ع��ل��ى ال�صعيدين املحلي
والعاملي ،مثل رفع حجم الأ�صول بنهاية حاليا �إىل
ما يقارب  1.5تريليون ريال.
وخالل جل�سة مبادرة اال�ستثمار قدم عدد من كبار
ال�شخ�صيات االقت�صادية العاملية امل�شاركني ر�ؤاهم
حول م�ستقبل اال�ستثمار  ،ويف هذا ال�سياق قال
الرئي�س التنفيذي ملجموعة "كريدي �سوي�س" �إن
تقييم بع�ض الأ�صول عامليا �أ�صبح عند م�ستويات

م��رت��ف��ع��ة و�أن الأ�����س����واق ���س��ت��ك��ون مب�����س��ت��وي��ات
جيدة يف  ، 2021فيما لفت الرئي�س التنفيذي
ل��ـ "بالك روك" �إىل زي���ادة حجم الإدخ����ار �أث��ن��اء
فرتة اجلائحة ،حيث قال � :أثناء اجلائحة تراجع
اال�ستهالك يف العامل وزاد حجم التوفري وهذا �أثر
على االقت�صاد و�سي�ؤثر �أي�ضا الحقا .كما �أكد رئي�س
�شركة "بريدج ووتر" �إن الأ�سواق املالية ما زالت
جاذبة للم�ستثمرين العامليني وتدفقات الر�ساميل
�ساهمت يف ارتفاعها.

إلزام التموينات
بالضوابط البلدية
جدة  -البالد

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ�سكان �أم�س� ،ضوابط البقاالت والتموينات
والتي �ستطبق على مرحلتني ،الأوىل تبد�أ يف
 10فرباير القادم وت�شمل وجود �شهادات �صحية
�سارية املفعول للعاملني ،وجود ترخي�ص �ساري
املفعول ،و�ضع ت�سعرية على جميع املنتجات،
تركيب كامريات مراقبة.
وتنطلق املرحلة الثانية يوم  29يونيو وت�شمل
ت��وف��ر ن��ظ��ام لإ����ص���دار ال��ف��وات�ير الإل��ك�ترون��ي��ة،
الإلتزام مبوا�صفات اللوحات اجلديدة ،وجود
واج��ه��ة �شفافة بالكامل ،تركيب ب��اب �سحاب
خارجي ي�سمح بالر�ؤية ،توزيع الإ�ضاءة على
ك��ام��ل امل��ن�����ش���آة ،نظافة الأر���ض��ي��ات واجل���دران
والأرف����ف و�أام��اك��ن التخزين ،نظافة وح��دات
ال��ت�بري��د وال��ت��ج��م��ي��د وامل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة بها،
االل��ت��زام باحلد الأدن���ى للم�سافة ب�ين الأرف���ف،
تخزين م��ع��دات و�أدوات التنظيف بعيدا عن
املواد الغذائية ،وجود ا�سطوانات �إطفاء حرائق
متحركة ،تعليق �صندوق الإ�سعافات الأولية.
وكانت ال��وزارة قد �أعلنت انتهاء املهلة الزمنية
امل���ح���ددة لأ����ص���ح���اب ال���ب���ق���االت وال��ت��م��وي��ن��ات
لت�صحيح اال����ش�ت�راط���ات ال��ت��ي ت��ق��ع بالنطاق
الأحمر ،املتمثلة يف توفري الدفع الإلكرتوين،
ووج���ود ترخي�ص ���س��اري املفعول ،وت�سعرية
على جميع املنتجات ،اً
ف�ضل عن توافر كامريات
م��راق��ب��ة ،و���ش��ه��ادات �صحية للعاملني �سارية
املفعول.
و�����ش����ددت ال��������وزارة ع��ل��ى �أن ع����دم االل���ت���زام
باال�شرتاطات التي حددتها الئحة اال�شرتاطات
البلدية امل��ح��دث��ة  ،ي��ع�� ّد خمالفة يعاقب عليها
املن�ش�آت ب�شكل فوري من قبل مراقبي الأمانات،
وم���أم��وري ال�ضبط بالبلديات ،وتنتهي مهلة
اال�شرتاطات التي تقع �ضمن املرحلة الثانية من
خطة �إلزام هذه املن�ش�آت يف  29يونيو القادم.

شركة البحر األحمر تفوز بجائزة أفضل مطور
�أملج � -سعود اجلهني

ح�صلت �شركة البحر الأحمر للتطوير ،ال�شركة املطورة لأحد �أكرث م�شاريع
ال�سياحة املتجددة طموح ًا يف العامل ،على جائزتني خالل حفل توزيع
"جوائز ال�شرق الأو�سط للم�شاريع الكربى" لعام  ،2020والذي �أقيم يوم
 26يناير يف فندق ريتز كارلتون جمريا بيت�ش ريزيدن�س بدبي.
وعقب عملية حتكيم وا�سعة �شملت �أك�ثر م��ن  140مر�شح ًا ،ح�صدت
ال�شركة جائزة "�أف�ضل مطور للعام" عن التقدم املذهل الذي حققته يف
م�شروع البحر الأحمر والعمل اال�ستثنائي الذي قامت به لإر�ساء معايري
جديدة ،وال �سيما يف جمايل اال�ستدامة والتجديد البيئي �ضمن منطقة
امل�شروع.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو:
ي�شرفنا احل�صول على جائزة �أف�ضل مطور لهذا العام خالل حفل توزيع
’جوائز ال�شرق الأو�سط للم�شاريع الكربى‘ .و�إنه ل�شرف كبري لنا �أن
ُنتوَّج بهذه اجلائزة املرموقة التي مُنحت �سابق ًا للعديد من ال�شركات
وامل�شاريع الكبرية يف املنطقة".
كما ح�صلت �شركة البحر الأح��م��ر للتطوير كذلك على جائزة التميز
لل�صحة وال�سالمة املهنية ع��ن خطة ال�صحة وال�سالمة التي اتبعتها
ملواجهة "كوفيد ،"19-وتقدير ًا جلهودها يف احلفاظ على �صحة و�سالمة
العاملني لديها خالل اجلائحة� ،سوا ًء يف موقع التطوير امل�شروع �أو مقر
ال�شركة الرئي�س.
ع�لاو ًة على ذل��ك ،ح�صلت �شركة "دوبوك�س" التابعة ملجموعة "�أمانة
لال�ستثمارات" ،على جائزة "�أف�ضل م�شروع ا�ستدامة للعام" تقدير ًا
جلهود اال�ستدامة التي بذلتها يف تطوير مدينة املوظفني يف م�شروع
البحر الأحمر.
ويرتكز التزام �شركة البحر الأحمر للتطوير بال�سياحة املتجددة وفق

خمطط عام يحقق ن�سبة حفظ بيئي ت�صل �إىل  %30بحلول عام ،2040
حيث �سيتم تطوير  22فقط من �أ�صل  90جزير ًة ،مما يعني عدم امل�سا�س
بـ  %75من جزر الوجهة مع اعتبار  9من اجلزر كمحميات طبيعية خا�صة.
وكانت �شركة البحر الأحمر للتطوير قد �أعلنت العام املا�ضي عن �إن�شاء
�أكرب من�ش�أة لتخزين البطاريات يف العامل لتزويد كامل املوقع بالطاقة

املتجددة على مدار � 24ساعة يومي ًا ،مبا يف ذلك اجلزر.
ويت�ألف م�شروع البحر الأحمر عند اكتماله يف عام  2030من  50فندقاً
يوفر ما ي�صل �إىل  8000غرفة فندقية وحوايل  1300عقار ًا �سكني ًا موزع ًا
مرا�س فاخرة،
على  22جزيرة و�ستة مواقع داخلية ،كما �ست�ضم الوجهة ٍ
ومالعب جولف ،والعديد من مرافق الرتفيه واال�ستجمام.

 1.23مليار ريال حجم اتفاقية سامبا والبحري

تمويل بناء  10ناقالت للكيماويات
الريا�ض  -البالد
�أبرمت جمموعة �سامبا املالية اتفاقية منح متويل
مرابحة ل�صالح ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات
وه��ي �إح��دى ال�شركات التابعة لل�شركة الوطنية
ال�سعودية للنقل البحري (البحري) ،بقيمة ت�صل
�إىل  1.23مليار ري��ال �سعودي لأج��ل � 12سنة،
موجهة لغاية متويل بناء  10ناقالت كيماويات.
وت�أتي هذه االتفاقية عقب توقيع (البحري) يف
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي عقد ًا مع �شركة "هيونداي
ميبو للأحوا�ض اجلافة" لغر�ض بناء  10ناقالت
كيماويات بقيمة �إجمالية بلغت  410ماليني دوالر
�أم��ري��ك��ي (ح���وايل  1.53مليار ري���ال �سعودي)،
خم�ص�صة لنقل الكيماويات واملنتجات البرتولية.
و�أع��رب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �سامبا املالية عمار بن

عبدالواحد اخل�ضريي عن اعتزاز �سامبا بعقد هذه االتفاقية
ل�صالح �إحدى �أكرب ال�شركات الوطنية ،ودخول البنك ك�شريك
متويلي داع��م لتوجهات التو�سع والتطور لأع��م��ال ال�شركة

ال��وط��ن��ي��ة ل��ن��ق��ل ال��ك��ي��م��اوي��ات ،وح��ر���ص��ه
على متكني ال�شركات الوطنية من تعزيز
�إمكانياتها مبا ي�ستجيب ملتطلبات ر�ؤي��ة
اململكة  2030الرامية �إىل حتفيز �إنتاجية
القطاعات االقت�صادية ال�سعودية ورف��ع
درجة تناف�سيتها.
من ناحيته قال املهند�س عبدالله بن علي
ال��دب��ي��خ��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لل�شركة
الوطنية ال�سعودي للنقل البحري �أن هذه
االتفاقية متهد الطريق لتغطية ما يعادل
 % 80من تكلفة بناء الناقالت الكيماوية،
والتي �سيكون لها �أثرها املبا�شر يف تعزيز
ن�شاط جمموعة البحري وتلبية تطلعاتها اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية.

سياسة
7

اخلمي�س  15جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  28يناير2021م ال�سنة  90العدد 23248

فجر
ال�صحافة
ال�سعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام

رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد

0

الرقم املوحد920001222 :

mahmoud@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

واشنطن تتجه لتعزيز التواجد العسكري في بغداد

العراق تتصدى لإلرهاب في «كركوك»

البالد  -ها�شم �آل ها�شم

�أ�صابت القوات العراقية امللي�شيات املدعومة من �إي��ران يف
مقتل ،عندما قطعت الطريق على عملياتها الإرهابية �أم�س
(الأرب���ع���اء) يف حمافظة ك��رك��وك� ،إذ �أح��ب��ط��ت ق���وات جهاز
الأمن الوطني العراقي ،خمططا �إرهابيا ال�ستهداف املحافظة
الواقعة �شمال البالد ،لي�ؤكد �أن بغداد �ستكون باملر�صاد لكل
من يريد زعزعة اال�ستقرار والأمن.
وقال جهاز الأمن الوطني يف بيان له" :بعد ورود معلومات
ا�ستخبارية عن وج��ود حتركات خلاليا �إرهابية كانت تريد
ا�ستهداف حمافظة كركوك بهجمات م�سلحة ،با�شرت مفارز
م�سح ميداين ،وتفتي�ش �أطراف
جهاز الأمن الوطني بعملية ٍ
امل��ح��اف��ظ��ة مل�لاح��ق��ة ه���ذه اخل�ل�اي���ا ،وال��ب��ح��ث ع��ن الأ���س��ل��ح��ة
واملتفجرات .و�أ�سفرت العمليات الأمنية عن اعتقال اثنني
م��ن الإره��اب��ي�ين مطلوبني وف���ق امل����ادة � 4إره�����اب ،يعمالن
ب�صفة عنا�صر ا�ستخبارية لتنظيم داع�����ش (امل��دع��وم من
�إي���ران) ،ويجمعان معلومات عن حتركات ال��ق��وات الأمنية
يف املحافظة" ،مبينا �أنه مت تدوين �إفادات املعتقلني �أ�صوال،
و�إحالتهم �إىل الق�ضاء التخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
و�أك��د الرئي�س العراقي برهم �صالح� ،أن ال��ع��امل ،واملنطقة
خ�صو�صا ،يواجهان حتديات م�شرتكة ،تتمثل يف الإره��اب
ً
والتطرف ،ف�ضلاً عن ت�صاعد التوترات ،مبينا خالل ا�ستقباله
وزيرة الإنتاج احلربي الباك�ستاين زبيدة جالل �أم�س� ،إنه من
ال�ضروري تعزيز التعاون لتطوير ق��درات القوات امل�سلحة
العراقية لدحر الإرهاب وفو�ضى ال�سالح.
من جهتها ،وجهت احلكومة العراقية ال�شكر للدول التي وقفت

�إىل جانب العراق بعد هجومي �ساحة الطريان وحمافظة
�صالح الدين� ،إذ قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية� ،أحمد

ال�صحاف� ،إن احلكومة العراقية تثمن مواقف الدول ال�صديقة
وال�شقيقة ،واملنظمات الدولية ،حيال الأعمال الإرهابية التي

طالت البالد ،م���ؤك��دًا �أن وزي��ر اخلارجية ف���ؤاد ح�سني تلقى
كثريًا من االت�صاالت من نظرائه يف العامل لإدان��ة الأعمال

فساد «حزب اهلل» يعيد اللبنانيين للشارع

الإرهابية ،والوقوف مع العراق.
وق��ال رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،يف وقت
�سابق� ،إن الإره��اب يحاول عرقلة اال�ستعدادات لالنتخابات
الربملانية املقبلة التي �سوف جترى يف �شهر �أكتوبر ،فيما
عادت عمليات االغتيال والرتهيب �إىل العراق من جديد على
الرغم من اال�ستنفار الأمني الذي ت�شهده العديد من املناطق
يف البالد.
وك�شفت تقارير عن اغتيال عدد من امل�سلحني ،مدير الدعاية
االنتخابية للنائب العراقي رع��د الدهلكي و�شقيقه بهجوم
م�سلح يف حمافظة دي���اىل ،بعد �أن انتقد الدهلكي ب�شدة
امليلي�شيات املوالية لإيران يف العراق ،كما انتقد �أكرث من مرة
تواجدها يف دياىل.
�إىل ذل��ك ،تتجه �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بادين لإع��ادة
النظر بقرارات الرئي�س ال�سابق ترمب ،فيما يتعلق بوجود
ال��ق��وات الأمريكية يف ال��ع��راق� ،إذ تعتزم تعزيز وجودها
هناك ،ح�سبما �أكد م�س�ؤولون يف البنتاغون� ،أم�س ،م�ؤكدين
ل�صحيفة "وول �سرتيت جورنال"� ،أن وزير الدفاع اجلديد
لويد �أو�سنت� ،سرياجع �أعداد القوات يف العراق ،منوهني �إىل
�أن �أي قرار ب�ش�أن عدد القوات الأمريكية �سيتم بالت�شاور مع
احلكومة العراقية.
يذكر �أن �إدارة ترمب خف�ضت ع��دد ال��ق��وات الأمريكية يف
العراق� ،إال �أن �إدارة بايدن التي قلبت منذ اليوم الأول العديد
من القرارات ال�سابقة ،مت�ضي يف اجتاه �إعادة النظر يف قرار
الإدارة ال�سابقة ،ال �سيما مع جتدد الهجمات ال�صاروخية على
امل�صالح الأمريكية يف بغداد.

األتراك يطالبون بانتخابات
مبكرة للتخلص من أردوغان
القاهرة – عمر ر�أفت

بريوت  -البالد

عاد اللبنانيون جمددا �إىل ال�شوارع ،احتجاجً ا على ف�ساد و�سيطرة
"حزب الله" وحلفائه على ال�سلطة ،ما �أدى �إىل تدهور الو�ضع
املعي�شي و�سوء االقت�صاد يف ظل تف�شي جائحة كورونا يف البالد،
منددين ب�سيا�سة الإفقار والتجويع التي ينتهجها املوالون لإيران
بحق ال�شعب اللبناين .وقطع �سائقو ال�سيارات العمومية� ،أم�س
(الأرب��ع��اء) ،الطريق عند تقاطع �إيليا يف �صيدا ،راف�ضني خروج
�سيارات من و�سط الطريق احتجاجا على تردي حتكم امللي�شيات
املوالية لطهران على الأو�ضاع يف البالد ،معتربين انها ت�سببت يف
تدهور الأو�ضاع ب�شكل كبري لتم�سكها باملحا�ص�صة على املنا�صب يف
الت�شكيل احلكومي اجلديد .وقالوا �إن قرار التعبئة العامة وحظر

التجول وفر�ض حما�ضر �ضبط يف حق عدد من ال�سائقني ،انعك�س
�سلبا على �أ�شغالهم ،مطالبني ب�إعادة النظر يف القرار وااللتفات �إىل
�أو�ضاعهم ،يف ظل �أزم��ة اقت�صادية تعي�شها البالد وارتفاع �أ�سعار
البرتول وال��دوالر .ويف ال�سياق ذاته ،نظم "حراك النبطية" �أم�س
احتجاجات �أم���ام خيمته ق��رب ال�سرايا احلكومية يف النبطية،
للمطالبة بحقوقهم حتت �شعار "من حقي عي�ش بكرامة" ،ت�ضامنا
مع "حراك طرابل�س" .وحمل املحتجون الأع�لام اللبنانية مع بث
الأنا�شيد احلما�سية عرب مكربات لل�صوت و�سط �إج���راءات �أمنية
اتخذتها عنا�صر من اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي ،فيما
ذكرت الوكالة الوطنية للإعالم� ،أن عددا من ال�شباب خرجوا مب�سرية
جابت �شوارع طرابل�س �أم�س الأول ،ونفذوا وقفات �أم��ام منازل

عدد من النواب ،رافعني الفتات �ضد الف�ساد ،مرددين هتافات تندد
بال�سيا�سيني وتطالب با�سرتداد الأموال املنهوبة ،كما قام حمتجون
�آخرون على الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية املرتدية وقرار الإقفال
العام بقطع الطريق يف �ساحة النور وطريق املنكوبني يف البداوي
يف طرابل�س .وتزايدت �أعداد املحتجني ب�شكل كبري يف �ساحة عبد
احلميد كرامي و�أمام �سرايا طرابل�س ،حيث ت�صدت عنا�صر اجلي�ش
للذين رموها باملفرقعات النارية ،و�أبعدتهم �إىل �ساحة عبد احلميد
كرامي ،فيما ترزح لبنان حتت وط�أة �أزمة اقت�صادية خانقة �أدت �إىل
ت�سريح �آالف املوظفني و�إقفال مئات امل�ؤ�س�سات يف قطاعات عدة ،يف
غياب �أي خطة جدية من قبل الدولة لتقدمي م�ساعدات اجتماعية ملن
يعملون ب�شكل يومي لت�أمني لقمة عي�ش عائالتهم.

تقرير أممي يوثق تورط طهران في تهريب السالح للميليشيا

 1.8مليار دوالر نهبها الحوثيون لتدمير اليمن
القاهرة  -حممد عمر

ك�شف تقرير �أمم��ي عن ت��ورط ميلي�شيا احلوثي
االنقالبية ،ذراع �إيران يف اليمن ،يف �إهدار �أموال
طائلة من م��ق��درات ال�شعب اليمني يف حروبهم
العبثية خدمة لأجندة املاليل ،موث ًقا عرب جمموعة
متزايدة من الأدلة تورط �أفرادًا �أو كيانات �إيرانية
يف تهريب الأ�سلحة �إىل امليلي�شيا الإرهابية.
وج���اء يف تقرير اخل�ب�راء امل�ستقلني املراقبني
لنظام العقوبات اخلا�صة باليمن ،املن�شور �أم�س
(الأرب���ع���اء)� ،أن احلوثيني ي����ؤدون وظ��ائ��ف تقع
ح�صريًا �ضمن �سلطة احلكومة اليمنية� ،إذ �إنهم
يجمعون ���ض��رائ��ب و�إي�����رادات عمومية �أخ���رى،
لكنهم ي�ستخدمون غالبيتها لتمويل جمهودهم
احلربي وموا�صلة حربهم على ال�شرعية وال�شعب
اليمني امل�ستمرة منذ �أكرث من � 6أعوام.
ووف�� ًق��ا لتقديرات اخل�ب�راء ،ح��ول احلوثيون ما
ال يقل ع��ن  1,8مليار دوالر يف  ،2019كانت
خم�ص�صة يف الأ����ص���ل دف���ع ال���روات���ب وت��ق��دمي
خدمات �أ�سا�سية للمواطنني ،لتمويل عملياتهم
احلربية التي دمرت اليمن.
ي���أت��ي ال��ن��ه��ب احل��وث��ي مل����وارد ال��ب�لاد وروات����ب
اليمنيني ،فيما خلفت احلرب التي ت�شنها امليلي�شيا
االنقالبية ع�شرات �آالف من القتلى ودفعت نحو

 %80من ال�سكان لالعتماد على الإغاثة الإن�سانية
و�سط �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل ،وف ًقا للأمم
املتحدة ،وت�سبّب كذلك بنزوح نحو  3,3ماليني
�شخ�ص َ
وترك بلدًا ب�أ�سره على �شفا املجاعة.
ومل يكتف احلوثيون بذلك ،لكنهم تورطوا يف نهب
امل�ساعدات الإن�سانية الأممية املخ�ص�صة للنازحني
والعائالت الفقرية ،وهو ما �أثار انتقادات دولية
و�صلت �إىل حد التهديد بقطع تلك املعونات ،ولفت
التقرير الأممي� ،إىل جمموعة متزايدة من الأدلة

ت�شري �إىل �أن �أفرادًا �أو كيانات يف �إيران متورطني
يف تزويد احلوثيني بكميات كبرية من الأ�سلحة
واملكونات ،كما وثق فريق اخلرباء يف تقريرهم
ط��رق �إم����داد ط��ه��ران للحوثيني يف بحر العرب
با�ستخدام �سفن �شراعية تقليدية (الداو).
ووف ًقا للتقرير ف���إن الأ�سلحة واملعدات ُتنقل يف
املياه ال�صومالية �إىل قوارب �أ�صغر ،ويتم تو�صيل
ه��ذه ال�شحنات �إىل م��وان��ئ تقع على ال�ساحل
اجلنوبي لليمن وتهريبها ب��رًا �إىل احلوثيني،

ويف بع�ض احلاالت عرب باب املندب مبا�شرة �إىل
املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني.
ومل تخف طهران دعمها للميلي�شيا الإرهابية يف
اليمن ،م���ؤك��دة ذل��ك عرب ع��دد من م�س�ؤوليها� ،إذ
ق��ال املتحدث با�سم ال��ق��وات امل�سلحة الإي��ران��ي��ة
�أب��و الف�ضل �شكارجي ،يف �سبتمرب املا�ضي� ،إنه
"مت و�ضع تقنيات �إنتاج ال�صواریخ وامل�سریات
حتت ت�صرف احلوثيني" .وي��رى مدير املباحث
اجلنائية الع�سكرية م���أرب ،فار�س �أحمد دحوان
امل��رادي� ،أن العامل ي��درك خطر احلوثيني الكبري
على املياه الإقليمية وخطوط املالحة البحرية
الدولية� ،إذ ثبت له �إجرامهم بتلغيم ال�شواطئ
وال��ب��ح��ار ب���أل��غ��ام حم��رم��ة دول��يً��ا ،وزاد خطرهم
باحتجاز خزان ناقلة "�صافر" والذي يعترب قنبلة
م�ؤقتة ،ي�شمل �ضررها احلياة البحرية وخطوط
امل�لاح��ة ،مبينا �أن ت�صنيف احل��وث��ي�ين منظمة
�إره��اب��ي��ة خطوة انتظرها ال�شعب اليمني ال��ذي
يعاين ويالت جرائم امللي�شيا االنقالبية.
من جهته ،قال املتخ�ص�ص فى ال�ش�ؤون الع�سكرية
والدولية عبد الوهاب بحيح" :ن�أمل من املجتمع
ال���دويل �إت��خ��اذ نف�س اخل��ط��وة الأم��ري��ك��ي��ة ،لدعم
ال�سلطات ال�شرعية وا���س��ت��ع��ادة اليمن م��ن هذه
اجلماعة الإرهابية".

ي��ب��دو �أن الأت�����راك ���ض��اق��وا ذرعً����ا ب����أردوغ���ان
وحزبه احلاكم ،ما جعلهم يطالبون بانتخابات
مبكرة يف �أقرب وقت للتخل�ص من الرئي�س� ،إذ
ك�شفت نتائج ا�ستطالع ر�أي عن رغبة ال�شعب
الرتكي يف �إج���راء انتخابات مبكرة الختيار
رئي�س يريحهم من املمار�سات القمعية لل�سلطة
احل��ال��ي��ة .وق���ال ا���س��ت��ط�لاع �أج��رت��ه م�ؤ�س�سة
"ماك"� ،إن  % 49من امل�شاركني يف اال�ستطالع
طالبوا ب�إجراء انتخابات مبكرة ،بينما %41
ي��رون �أن��ه ال حاجة لهذه االنتخابات ،و%10
م��ت�رددون يف الإج���اب���ة ع��ل��ى ال�����س���ؤال ،مبينا
�أن����ه مت ط���رح �أ���س��ئ��ل��ة يف اال���س��ت��ط�لاع ح��ول
االع��ت��داءات على ال�صحافيني وال�سيا�سيني،
و�صرح  % 28من املواطنني ب�أنهم قلقون من
مثل هذه املمار�سات القمعية ،بينما قال %41
�إن الأمر "غام�ض" .وبخ�صو�ص ر�ضا الأتراك
عن حياتهم املعي�شية� ،أجاب غالبية املواطنني
ب�أنهم "غري را�ضني" ،وكان هذا املعدل  %73بني
�أن�صار ح��زب ال�شعب اجلمهوري ،و %54يف
حزب اجليد ،و %11يف حزب احلركة القومية
و %14يف حزب العدالة والتنمية.
من جهته ،و�صف زعيم املعار�ضة يف تركيا،
رئي�س حزب ال�شعب اجلمهوري ،كمال كليجدار

�أوغلو ،حكم الرئي�س رجب طيب �أردوغان ،ب�أنه
"نظام فرعوين" يجب التخل�ص منه ،معربا عن
ده�شته جتاه ت�صريحات الرئي�س �أردوغان التي
قال فيها �إنه ال يوجد جتار يغلقون م�شاريعهم
يف ت��رك��ي��ا ،مت�سائال" :كيف ي��دي��ر �أردوغ����ان
تركيا؟".
و�أ�ضاف "�أردوغان يعي�ش مبعزل عن ال�شعب،
وال ي���دري �شي ًئا ع��ن همومه" ،م��و���ض��حً ��ا �أن
الرئي�س الرتكي يقول مثل هذه الت�صريحات
لأن��ه ينظر للنا�س من داخ��ل ق�صره ،فبالن�سبة
�إليه كل �شيء مفتوح ،لديه كل �شيء جميل.
و�أنهى �أوغلو حديثه ،قائال" :الطغاة ال ي�أخذون
بعني االعتبار و�ضع �شعوبهم ،ي�ؤمنون بالقوى
التي يخلقونها يف ق�صرهم ،لديهم الغطر�سة.
ي��ري��دون �أن ينال من ينتقدهم �أ�شد العقوبة،
�سننقذ البالد من هذا النظام الفرعوين ،ب�إذن
الله نر�سل ه�ؤالء الطغاة �إىل خارج احلكم".
�إىل ذلك ،ك�شف تقرير �أعدته جمعية م�ستثمري
ومديري املطاعم ال�سياحية الرتكية ب�ش�أن قطاع
الأغ��ذي��ة� ،أن � 35أل��ف �شركة قد تغلق �أبوابها
ويفقد � 700ألف عامل بالقطاع عملهم يف حال
مل تقدم ال�سلطات الدعم لهم ،يف وق��ت ارتفع
معدل الت�ضخم النقدي يف تركيا ل�شهر دي�سمرب
املا�ضي �إىل .% 14.60

نظام الماللي

يهرب النفط ..ويفقر الشعب

البالد – ر�ضا �سالمة

ي��ت��م��ادى ن��ظ��ام امل�ل�ايل يف �إج��رام��ه وتخريبه
لالقت�صاد العاملي بتمويل امللي�شيات الإرهابية
وت��ه��ري��ب ال��ن��ف��ط� ،إذ احتجز خفر ال�سواحل
الإندوني�سي ناقلتني �إيرانيتني لال�شتباه يف
تهريبهما للنفط على نحو غري م�شروع يف مياه
�إندوني�سيا ،التي بينت �أن طاقمي ال�سفينتني
املحتجزتني ارتكبا انتهاكات بتهريب النفط.
و�أك����د امل��ت��ح��دث با�سم وك��ال��ة الأم���ن البحري
الإن��دون��ي�����س��ي��ة وي�����س��ن��و ب��رام��ان��دي��ت��ا� ،أم�����س
(الأرب��ع��اء)� ،أن طاقم الناقلة التي ترفع العلم
الإي��راين يهرب النفط وميوه هوية ال�سفينة،
مبينا �أن الطاقم ارتكب جمموعة من االنتهاكات،
ويتوا�صل التحقيق معه ،م�شريا �إىل �أن �سلطات
بالده احتجزت طاقم ناقلة ""MT Horse
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رف��ع ال��ع��ل��م الإي�����راين و"MT
 "Freyaالتي ترفع علم بنما خالل توجههما
�إىل ج��زي��رة ب��ات��ام .و�أ���ض��اف "مت اعتقال 36
�إيرانيًا و� 25صينيًا من �أف��راد الطاقم ،و�أخ��ذ
وثائق من ال�سفينتني".
وك�����ش��ف ب��رام��ان��دي��ت��ا� ،أن ال�سفينتني موهتا
عملياتهما يف نقل النفط ب�شكل غري قانوين،
ع�بر جمموعة متنوعة م��ن االن��ت��ه��اك��ات ،منها
ع��دم رف��ع الأع�لام الوطنية ،وتغطية الأ�سماء
على هيكل ال�سفينة ،و�إغ�لاق �أنظمة التعرف،
وال��ر���س��و ب�شكل غ�ير ق��ان��وين .ويف ال��داخ��ل،

اع��ت�بر اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي ح�����س�ين زاغ��ف��ر،
وفقا ل�صحيفة "�آرمان ملي" الإيرانية �أم�س،
�أن الآم���ال جت��اه التغيري احلا�صل يف البيت
الأبي�ض فيما يخ�ص �إيران �آمال واهية ما دام
الف�ساد االقت�صادي قائما يف ال��ب�لاد ،م�ؤكدا
�أن العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على �إيران
ك�شفت م��راك��ز الف�ساد يف ال��داخ��ل الإي���راين
للنا�س.
ويف ت�أكيد على �أن ف�ساد امل�لايل ب��دد م��وارد
البالد وفاقم معاناة الإيرانيني حد الب�ؤ�س ،قال
تقرير ب�صحيفة "ابتكار" �إن الفجوة بني الدخل
والتكاليف نقلت العمال م��ن واق��ع الفقر �إىل
حدود الب�ؤ�س بعد موجات متتالية من الغالء
�ضربت االقت�صاد الإيراين مع تف�شي الف�ساد.
يف ���س��ي��اق �آخ������ر ،وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ت��ك��رار
امل�س�ؤولني يف �إيران مرارًا ال�شعارات الزائفة
ح���ول حتمية زوال �إ���س��رائ��ي��ل ،و�إت���ب���اع ذل��ك
بت�سليط امليلي�شيات لقتل العرب يف العراق
و���س��وري��ا وال��ي��م��ن ول��ب��ن��ان ،ق���ال م��دي��ر مكتب
ال��رئ��ي�����س الإي�����راين ح�����س��ن روح����اين حممود
واعظي" :ال نية لدينا بالدخول يف حرب مع
�إ�سرائيل" ،م�ستدر ًكا للحفاظ على م��اء وجه
النظام" :لكننا �سندافع عن بالدنا" .جاء ذلك،
يف �أول رد �إي����راين على ت�صريحات رئي�س
الأركان الإ�سرائيلي �أفيف كوخايف ،عن و�ضع
خطط ملواجهة �أي تهديد نووي �إيراين.
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تنوع أحيائي وفرص استثمارية واعدة

كرنفال األكل

يكشف مواهب
التصوير االحترافي

جدة  -خالد بن مر�ضاح

ك�شفت م�سابقة منتجات الأطعمة التي اقيمت على هام�ش
كرنفال الطهي يف ن�سختها الثالثة عن مواهب �إحرتافية من
ال�شباب ال�سعوديني يف جمال الت�صوير ،وقد �أ�سدل ال�ستار
م�ؤخرا على امل�سابقة  ،ومت توزيع اجلوائز على املت�سابقني
يف مركز املحمدية النموذجي .ح�ضر احلفل نخبة من رجال
الأعمال وحمرتيف وهواة الت�صوير و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
مركز حي املحمدية ،ف�ضال عن ع��دد من الإع�لام��ي�ين ،حيث
�أجمع احل�ضور على احرتافية ال�صور التي مت عر�ضها.
خالل احلفل �ألقت رجاء م�ؤمنه رئي�س جمل�س ادارة املعهد
املنظم للم�سابقة ،وعربت عن �سعادتها باجنازات املت�سابقني
يف ال�صور االحرتافية ،بينما حتدثت الدكتورة هويدا جمل
الليل م�ست�شار العالقات العامة بامل�ؤ�س�سة املنظمة للفعالية
�أن امل�سابقة حققت امل�ستهدف وك�شفت عن مواهب احرتافية
يف ت�صوير االطعمة م�شيدة بالتعاون مع مركز املحمدية
النموذجي  .من جهته �أو�ضح كل من ع�ضو جلنة حتكيم
امل�سابقة امل�صور حممد باحويرث وامل�صورة هزار بوقري
�أن امل�شاركات كانت جد متقاربة لدرجة �أن اللجنة وجدت
�صعوبة يف اختيار الفائزين  ،ما ي�ؤكد احرتافية م�صوري
الأطعمة  ،وقد فازت باملركز االول املت�سابقة نوف الغامدي
بجائزة نقدية مقدارها � 3آالف ريال .وباملركز الثاين �ضحى
الغول والتي ح�صلت على �ألفي ريال �أما املركز الثالث فقد
ح�صلت عليه ك��ل م��ن املت�سابقه �أم��ل عمار وهبة النهدي
واللتني ح�صلتا على دورة تدريب من قبل �أحدى امل�صورات
امل��ح�ترف��ات .يذكر �أن ك��ل م��ن امل�صور خالد خ�ضر ورج��ل
االع��م��ال عمر ال�سقاف ق��ام��ا بتقدمي ه��داي��ا عينية جلميع
املت�سابقني.

جزر فرسان  ..رحالت سفاري وتزلج شراعي على األمواج
جدة -يا�سر بن يو�سف

اخ��ت��ارت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة حممية جزر
فر�سان �ضمن باقاتها املميزة يف مو�سم "�شتاء
ال�سعودية"  ،وت��ت��ف��رد ج���زر ف��ر���س��ان ،بتنوعها
الأحيائي الكبري والفريد الذي مييزها عن �سائر
حمميات اململكة ،حيث حتتوي على �أكرث من 230
نوعا من الأ�سماك ،كما تتميز باحتوائها على عديد
من الأحياء البحرية الفطرية املهددة باالنقرا�ض
 ،كل ه��ذا ال�ثراء ميثل جتربة فريدة من ال�صعب
ت��ك��راره��ا يف مناطق �أخ���رى باململكة �أو العامل؛
حيث تتيح لل�سائح وال��زائ��ر اال�ستمتاع باحلياة
الفطرية باملحمية� ،إىل جانب الكثري من الأن�شطة
والتجارب ،مثل الغط�س ،والتزلج ال�شراعي على
الأمواج ،والتجديف ،وال�سباحة يف املياه الدافئة
للبحر الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل التخييم ،ورحالت
ال�سفاري ،وزيارة املواقع الرتاثية التي تزخر بها
جزر فر�سان ،والتي ت�ضم �أي�ض ًا جمموعة فريدة
من املقومات الأحيائية والثقافية� ،سواء املعمارية
�أو الأثرية �أو اجلمالية وال�سياحية؛ حيث حتتوي
على �أعظم تنوع �أحيائي بحري وبري يف كل مواقع
اململكة ،كما حتتوي بع�ض اجلزر على �أكرب جتمع
من ظباء الإدم��ي� ،أو الغزال الفر�ساين باململكة،
ويف اجلانب النباتي ت�ضم اجلزر �أكرث من 180
نوع ًا من النباتات� ،أربعة منها ال توجد مبكان �آخر

يف اململكة �سوى يف جزر فر�سان ،كما ت�ضم جزر
فر�سان  50نوعا من املرجان وتتميز بالأع�شاب
والطحالب البحرية وغابات القندل والقرم املهمة
كحا�ضنات ل�صغار الأ�سماك والق�شريات.
وت��ع��د ف��ر���س��ان �أك�ب�ر جتمع م��ن ظ��ب��اء الإدم����ي يف
اململكة ،ومن �أهم املمرات لهجرة الطيور ،وحتوي
نحو  165نوعا من الطيور ،وت�ضم �أك�بر جتمع
للبجع وردي الظهر يف البحر الأح��م��ر ،و�أك�بر

نوعا من النباتات� ،أربعة منها يقت�صر وجودها
يف اململكة على ج��زر فر�سان ،ومتتاز "فر�سان"
ب�أهميتها التاريخية وامل�ؤهلة لأن تكون من مواقع
الرتاث العاملي.
وج���اء اخ��ت��ي��ار حممية ج���زر ف��ر���س��ان؛ مل��ا متثله
من مناخ معتدل خ�لال ال�شتاء ،يعرب عن التنوع
املناخي الكبري الذي تتمتع به اململكة يف مناطقها
املختلفة ،والذي يقدمه مو�سم "�شتاء ال�سعودية"
ع�بر جت��ارب��ه ووجهاته امل��ت��ع��ددة ،بالإ�ضافة �إىل
م��ا متثله زي���ارة حممية ج��زر فر�سان م��ن جتربة
�سياحية فريدة؛ ملا تكتنزه من حياة فطرية نادرة،
ومناظر خالبة ،وطبيعة �ساحرة ،ومناخ رائ��ع،
وم��وق��ع ف��ري��د ،وغ��ط��اء ن��ب��ات��ي كثيف م��ن �شجر
امل��اجن��روف وال�سمر والبل�سم وال�سدر والأراك
وال�شورى والقندل ،وغريها ،والتي تهيئ بيئة
متنوعة لكافة �أن���واع الطيور واحل��ي��وان��ات ،بل
والأ�سماك التي متثل ثقافة قائمة بذاتها لدى �سكان
اجلزر واملنطقة ب�أكملها.
ك��م��ا �أن ه��ن��اك �أك��ث�ر م��ن  170ج��زي��رة خمتلفة
امل�ساحات ،تف�صلها مم��رات مائية ،ويتم التنقل
بينها عرب عبّارات جمانية توفرها الدولة لل�سكان
والزوار عرب ميناء جازان ،وت�ضم مزيج ًا نادر ًا من
التنوع البيئي واحلياة الفطرية املمزوجة برتاث
جتمع للعقاب الن�ساري يف ال�شرق الأو�سط.
ويف اجل��ان��ب ال��ن��ب��ات��ي ،حت���وي �أك��ث�ر م��ن � 180إن�ساين وح�ضاري عريق.

تأجيل انطالق مهرجان البن الخوالني
جدة ـ عبد الهادي املالكي

�أك��دت �إدارة مهرجان النب اخل��والين �أن ت�أجيل انطالقة
املهرجان التي كانت مقررة بعد غد ال�سبت املقبل ،هو
ت�أجيل ب�شكل م�ؤقت ،الفتة �إىل �أن اللجان العاملة �ست�ستمر
يف العمل لتجهيز املقر ح�سب اخلطط املو�ضوعة ،م�ؤكدة
�أن��ه �سيتم ً
الحقا الإع�ل�ان عن املوعد اجلديد النطالقة.
وكان رئي�س جلنة الفعاليات يف املهرجان عي�سى املالكي
قد ك�شف ،عن �أن املهرجان �سي�شهد ولأول مرة بطولة
للبلوت وال�شطرجن �ضمن �سل�سلة الألعاب الذهنية ،كما
�سي�شهد معار�ض خمتلفة للفنون الت�شكيلية والت�صويرية
وم�سرح للطفل وم�سرح للأحلان ال�شعبية و�أركان تراثية
وجوالت �سياحية للريف واحل�صون احلجرية .وكانت
حمافظة الداير ت�ستعد لإطالق الن�سخة الثامنة ملهرجان
النب اخلوالين و�ضاعفت اجلهات املعنية جهودها لتجهيز
املوقع .وتعترب حمافظة الداير عا�صمة النب «اخلوالين»
يف ال�سعودية� ،إذ تنتج حمافظة الداير ً 489.820
طنا من

�إجمايل ً 685.536
طنا بعدد � 122.455شجرة مثمرة من
�إجمايل  171.384على م�ستوى منطقة جازان ،ويزاول
هذا الن�شاط والإرث ال�شعبي الأ�صيل قرابة  919مزار ًعا
من  1.596هم مزارعو املنطقة ،بح�سب �إح�صاءات هيئة
تطوير وتعمري املناطق اجلبلية.
ي��ذك��ر �أن ج��ه��ات خمت�صة ع���دة يف امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ت�سخر جهودها لدعم زراع��ة النب اخلوالين
ب ً
��دءا من برامج التنمية الريفية الزراعية امل�ستدامة،
من خالل الدعم املايل املبا�شر ملزارعي النب ،والربامج
املخت�صة ،و�إع��داد درا�سات اجل��دوى اخلا�صة به ،التي
ت�شمل م�صانع �إنتاج النب وت�سويق القهوة وا�ستنباط
الأ���ص��ن��اف املثالية ذات الإن��ت��اج��ي��ة واجل���ودة العالية.
وتهتم مبادرة ت�أهيل املدرجات الزراعية وتقنية ح�صاد
مياه الأمطار بدرا�سة مدرجات الزراعة هيدرولويجا
ً
وهند�سيا ،وت�سوية و�صيانة املدرجات الزراعية وبناء
اجلدران الإ�سنادية ،وزراعة �شتالت النب.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن ابراهيم حممد علي ح�سن ميني اجلن�سية
عن فقدان ج��واز �سفره رق��م � ٠٤٨٦٩٠٩٢صادر
م��ن احل��دي��دة فعلى م��ن ي��ج��ده ي�سلمه للقن�صلية
اليمنية بجدة وله ال�شكر.
• يعلن مكتب امل��ع��ام�لات ال�����س��ري��ع��ة ل�صاحبه
حممد �أحمد �سقاط عن فقدان بطاقة تعقيب رقم
( )١/٦٦٩٢بتاريخها 1432/10/23ه��ـ فعلى من
يجدها ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.

املدينة املنورة

• يعلن عبدالله طالل حممود امل�سكتي عن فقدان
ا ل�شهادة اجلامعية ال�����ص��ادرة م��ن كلية املجتمع
ببدر تخ�ص�ص �شبكات حا�سب فعلى من يجدها
ت�سليمها �إىل م�صدرها وله جزيل ال�شكر.

الطائف

• يعلن مع�صوم جان انظر قل باك�ستاين اجلن�سية
عن فقدان ج��واز �سفر رق��م  FF8796641فعلى
من يجده ي�سلمه مل�صدره او اقرب �إدارة جوازات
وله ال�شكر.

االح�ساء

• يعلن غ���ازي رك���اد دي���ري ال�سبيعي العنزي
����س���ع���ودي اجل��ن�����س��ي��ة ورق�����م ال�����س��ج��ل امل����دين:
 ١٠٦٣٧٠٧١٧٦ع��ن ف��ق��دان ���ش��ه��ادة ت��خ��رج من
كلية الأداب وقد ح�صل على درجة البكالوريو�س
(�إن��ت�����س��اب) تخ�ص�ص ع��ل��م االج��ت��م��اع واخل��دم��ة
االجتماعية لعام ١٤٣٧ / ١٤٣٦ه��ـ و�صادرة من
جامعة امللك في�صل بالأح�ساء ويرجى ممن يجدها
ت�سليمها مل�صدرها وله ال�شكر.

ابها

• يعلن /حممود جمال حممود ال�سيد م�صري
اجل��ن�����س��ي��ة ع����ن ف����ق����دان ج������واز ���س��ف��ر ب���رق���م/
 A23660988فعلي من يجده ي�سلمه م�صدره
وله ال�شكر.
• ي��ع��ل��ن��� /س��ي��ف ���س��ع��ي��د ع���وا����ض ال ج��م��ع��ان
القحطاين ع��ن ف��ق��دان �صك �أر����ض برقم  168يف
1417/11/28هـ ال�صادر من حمكمة العرين على
من يجده ي�سلمه م�صدره وله ال�شكر.
• ي��ع��ل��نCHHETRI KESHAV /
ن��ي��ب��ال اجلن�سية ع��ن ف��ق��دان ج���واز �سفر ب��رق��م/

 05809723فعلى من يجده ي�سلمه م�صدره وله
ال�شكر
• ي��ع��ل��نMD Rakid HOSSAIN /
بنجالدي�ش اجلن�سية عن فقدان جواز �سفر برقم/
 EB0235345فعلى من يجده ي�سلمه م�صدره
وله ال�شكر
• يعلنRAJIULLAN Samivllah /
ه��ن��دي اجلن�سية ع��ن ف��ق��دان ج���واز �سفر برقم/
 S8618940فعلى من يجده ي�سلمه م�صدره وله
ال�شكر
• ي��������ع��������ل��������نMD OSMAN /
 CHAHOGRAMبنجالدي�ش اجلن�سية
عن فقدان جواز �سفر برقم EB0313329/فعلى
من يجده ي�سلمه م�صدره وله ال�شكر

جازان

• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن /حممد علي عبدالله مهدي حمدي
�سعودي بالهوية رق���م 1046023857 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي��ح��ده :علي عبدالله علي ده��ل حمدي
وطول ال�ضلع50,6 /م.
اجلنوب يحده :ح�سن يحيى علي جعبور وطول
ال�ضلع43.1 /م.
ال�شرق يحده� :إبراهيم اخلالف احمد يحيى وطول
ال�ضلع37,6 /م.
الغرب يحده� :شوعي حممد علي ح��وذان حمدي
وطول ال�ضلع0 /م.
وامل�ساحة الإجمالية791 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
ت��ق��دم �إل��ي��ه��ا ورث����ة /ع��ي�����ش ع��ب��ده حم��م��د ع��واف
�سعودي بالهوية رق���م 1052668199 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�����ش��م��ال ي��ح��ده :اح��م��د م��ن�����ص��ور ع����واف وط��ول
ال�ضلع53,1 /م.
اجلنوب يحده :احمد عبده عواف وطول ال�ضلع/
58م.
ال�شرق يحده� :إبراهيم علي عواف وطول ال�ضلع/

189,1م.
الغرب يحده :عبدالله احمد احمد ع��واف وطول
ال�ضلع189.8 /م.
وامل�ساحة الإجمالية10526 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها املواطن /حممد احمد �إبراهيم �شعبي
�سعودي بالهوية رق���م 1042687796 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :اوالد /ح�سن وعبده حميا وطول
ال�ضلع44,8 /م.
اجل���ن���وب ي���ح���ده :ع��ب��ده حم��ي��ا وط����ول ال�����ض��ل��ع/
27.1م.
ال�شرق يحده :الرواجحه وطول ال�ضلع259,6 /م.
الغرب يحده :ورث��ة عبده حميا وط��ول ال�ضلع/
266.5م.
وامل�ساحة الإجمالية9383 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
ت��ق��دم �إليها امل��واط��ن /ع��ب��ده ط��اه��ر طيب عريبي
�سعودي بالهوية رق���م 1021190812 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :ورثة طاهر طيب عريبي عنهم عبده
طاهر عريبي وطول ال�ضلع27,3 /م.
اجل��ن��وب ي��ح��ده :ورث��ة طاهر طيب عريبي عنهم
عبده طاهر عريبي وطول ال�ضلع27.3 /م.
ال�شرق يحده :ورث��ة يو�سف طيب عريبي عنهم
طاهر يو�سف عريبي وطول ال�ضلع220 /م.
الغرب يحده :حممد طيب عريبي وطول ال�ضلع/
230.2م.
وامل�ساحة الإجمالية5990 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها املواطن� /أحمد عبده حممد طوا�شي حمدي
�سعودي بالهوية رق���م 1090963065 /بطلب

وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :حممد حمد مهدي عواف
وطول ال�ضلع48,3 /م.
اجل��ن��وب ي��ح��ده :عبدالله ع��ب��ده حممد طوا�شي
حمدي
وطول ال�ضلع37,3 /م.
ال�شرق يحده :عبده مهدي عواف
وطول ال�ضلع77,4 /م.
الغرب يحده :عبده حممد طوا�شي عواف حمدي
وطول ال�ضلع74,3 /م.
وامل�ساحة الإجمالية3234 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ض
�إىل ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية خالل
�شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها املواطن /عبده حممد عبده طوا�شي
حمدي �سعودي بالهوية رق��م1004896187 /
بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية
ال��واق��ع��ة ل��ق��ري��ة ال��ط��وال وح���دوده���ا و�أط��وال��ه��ا
كالتايل:
ال�شمال يحده :املالك
وطول ال�ضلع30,5 /م.
اجل��ن��وب ي��ح��ده :ع��ب��ده حم��م��د ع��ب��دال��ل��ه ع��واف
حمدي
وطول ال�ضلع28,5 /م.
ال�شرق يحده :ورثة حممد عبده طوا�شي
وطول ال�ضلع242,1 /م.
الغرب يحده :ورثة حممد عبدالله عمري عواف
وطول ال�ضلع240,5 /م.
وامل�ساحة الإجمالية7123 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ض
�إىل ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية خالل
�شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها امل��واط��ن /ح�سن يحيى علي جعبور
�سعودي بالهوية رق��م 1044712063 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :عبدالله ح�سن جعبور
وطول ال�ضلع40,7 /م.
اجلنوب يحده :حممد حممد عبدالله جماح
وطول ال�ضلع44,8 /م.

ال�شرق يحده :ورثة علي ح�سني جابري
وطول ال�ضلع33,2 /م.
الغرب يحده :عبدالله ح�سن جعبور
وطول ال�ضلع27 /م.
وامل�ساحة الإجمالية1269 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ض
�إىل ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية خالل
�شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها امل��واط��ن /ح�سن يحيى علي جعبور
�سعودي بالهوية رق��م 1044712063 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :عبدالله ح�سن جعبور
وطول ال�ضلع40,7 /م.
اجلنوب يحده :عبدالله ح�سن جعبور
وطول ال�ضلع52,2 /م.
ال�شرق يحده :ورثة علي ح�سني جابري
وطول ال�ضلع72,2 /م.
الغرب يحده :ورثة عبدالله �شريف �صميلي
وطول ال�ضلع71,4 /م.
وامل�ساحة الإجمالية3316 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ض
�إىل ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية خالل
�شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها امل��واط��ن /ح�سن يحيى علي جعبور
�سعودي بالهوية رق��م 1044712063 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة
لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :عبدالله ح�سن علي جعبور
وطول ال�ضلع31,1 /م.
اجلنوب يحده :حممد حممد عبدالله جماح
وطول ال�ضلع31,5 /م.
ال�شرق يحده :عبدالله ح�سن علي جعبور
وطول ال�ضلع44,6 /م87,5 +م.
الغرب يحده :هادي عبدالله عبده جعبور
وطول ال�ضلع115,8 /م.
وامل�ساحة الإجمالية4129 :م2.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ض
�إىل ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية خالل
�شهر من تاريخه.

زمان
9
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 1386-10-26- 2430هـ

 1380-6-22-565هـ

 1380-6-11 -556هـ

 1386-10-29- 2433هـ

 1386-10-29- 2433هـ

 1386-10-6 -2413هـ

"صالح" رابع أغلى العبي العالم
جدة -البالد

10

�أعلن موقع تران�سفري ماركت فائمة ت�ضم �أغلى
 20العبا يف العامل؛ حيث ت�صدرها الفرن�سي
مبابي العب باري�س �سان جريمان الذي و�صلت
قيمته الت�سويقية �إىل  180مليون يورو.
وح��ل نيمار ثانيا ب��ـ  128مليون ي��ورو،
و�ساديو م��اين ثالثا بـ  120مليون ي��ورو،
وج���اء حممد ���ص�لاح راب��ع��ا ب��ـ  120مليون
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ي���ورو ،وه���اري ك�ين خام�سا بـ120مليون
ي��ورو ،ودى بروين بـ  120مليون ي��ورو،
و�سابعا �ألك�سندر �أرنولد العب ليفربول بـ
 110ماليني ي��ورو ،ورحيم �ستريلينج
بـ  110ماليني يورو.
وج����واو فيليك�س ب��ـ  100مليون
يورو ،ثم الرنويجي هاالند بـ 100
مليون يورو.

بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا

نارية لألهلي ..ومتوازنة للنصر ..وسهلة للهالل
جدة – هالل �سلمان

�سحبت �أم�س قرعة دور املجموعات لدوري �أبطال �آ�سيا  ،2021التي ميثل الكرة ال�سعودية فيها  4فرق هي :الهالل والأهلي والن�صر والوحدة،
وهي الن�سخة الأكرب على الإطالق يف تاريخ البطولة ،والتي جاء توزيع جمموعاتها اخلم�س على النحو التايل:
المجموعة األولى

المجموعة الثالثة

المجموعة الثانية

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

الهالل

الشارقة اإلماراتي

األهلي

النصر

الريان القطري

شباب األهلي اإلماراتي

تراكتور اإليراني

الدحيل القطري

السد القطري

بيرسبوليس اإليراني

االستقالل الطاجيكي

باختاكور األوزبكي

االستقالل اإليراني

الوحدات األردني

غوا الهندي

والمتأهل من الغرافة

والمتأهل من الوحدة السعودي،

الشرطة العراقي

المتأهل من العين

المتأهل من الوحدة

القطري ،وأجمك األوزبكي

والقوة الجوية العراقي

الن�سخة الأكرب

مت تق�سيم الأندية الـ 40امل�شاركة يف دور املجموعات على 10
جمموعات؛ حيث كان من �ضمنها  5جمموعات يف منطقة غرب
�آ�سيا ،ومثلها يف منطقة ال�شرق.
ويت�أهل �إىل دور الـ� 16صاحب املركز الأول يف كل جمموعة،
�إىل ج��ان��ب �أف�����ض��ل � 3أن���دي���ة حت�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين يف
جمموعات كل منطقة.
ومن بني الأندية التي ت�شارك للمرة الأوىل يف تاريخ البطولة،
الوحدات الأردين وغوا الهندي واال�ستقالل الطاجيكي ويونايتد

اإلماراتي ،وفوالذ اإليراني

�سيتي الفلبيني وتامبنيز روفرز ال�سنغافوري وفيتل الفيتنامي.
وي�شارك يف دور املجموعات ملنطقة ال��غ��رب  20فريقا هذا
املو�سم ،وزع��ت على  5جمموعات ،بزيادة  4فرق عن املوا�سم
ال�سابقة ،ويت�أهل بطل ك��ل جمموعة بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل 3
فرق حتتل املركز الثاين ،ما يعني زي��ادة �صعوبة املناف�سة منذ
دور املجموعات ،حيث �سيودع البطولة فريقان يحتالن مركز
الو�صيف.

الهالل ي�ست�ضيف جمموعته

�أع��ل��ن االحت���اد الآ���س��ي��وي لكرة ال��ق��دم �أن مناف�سات دور

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

الوحدة يأمل في تخطي القوة الجوية

اإلماراتي ،والزوراء العراقي

املجموعات �ستلعب خ�لال الفرتة بني � 14إىل 30
�أبريل املقبل بنظام التجمع ،لكن لن تقام املباريات
يف دولة واحدة ،كما حدث يف الن�سخة الأخرية،
بل يخطط االحتاد القاري ملنح التنظيم لدولتني.
وتنوي �إدارة نادي الهالل التقدم بطلب ا�ست�ضافة
مباريات املجموعة الأوىل ،كما يخطط للأمر ذاته
فريق الوحدات الأردين ال�ست�ضافة مباريات املجموعة
الرابعة التي يتواجد فيها الن�صر وال�سد ،والأخري
تقدم بطلب اال�ست�ضافة �أي�ضا.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة
ad@albiladdaily.com
fardia@albiladdaily.com
مبارش ٠١٢٢٧٥٠٠١٢ - ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :

رياضة
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منصة الكلمة

في حصاد الدور األول

الزعيم المتصدر وأقوى دفاع..

والليث يالحقه بأقوى هجوم

"سوبر مختلف"

األهلي واالتحاد يكمالن المربع ..والنصر يصل للسادس

ستراندبيرغ وأبرو يتصارعان على “الهداف”
جدة – هالل �سلمان

انتهى ال���دور الأول م��ن دوري ك���أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
للمحرتفني برتبع الهالل على ال�صدارة بـ  30نقطة ،ورغم فقدانه
 15نقطة �إال �أنه ميتلك �أقوى خط دفاع؛ حيث مل يلج مرماه �سوى
� 9أهداف ،وبات ال�شباب والأهلي على بعد نقطة منه ،و(الليث)
بات �صاحب �أقوى خط هجوم بعد �أن �سجل العبوه  27هدفا� ،أما
(الراقي) فتت�ضح متاعبه الدفاعية من خالل ولوج  21هدفا يف
مرماه ،ويكمل االحتاد مربع الكبار مع ثالث �أقوى خط دفاع (13
هدفا يف مرماه) بعد الهالل ( )9والتعاون (.)10

 3فرق تهدد التعاون

احتل التعاون املركز اخلام�س بـ  24نقطة ،لكنه بات مهددا من 3
فرق تطارده ،ولديها  21نقطة ،و�أولها الن�صر الذي حقق قفزة
كبرية بعد انتقاله من املركز قبل الأخري �إىل ال�ساد�س ،ثم االتفاق
و�أبها.
ويت�ساوى القاد�سية وال��وح��دة يف املركزين التا�سع والعا�شر
ولكل منهما  20نقطة ،ثم ي�أتي الفتح بـ  18نقطة يف املركز الـ .11
ويت�ساوى الباطن والفي�صلي والرائد بـ  16نقطة ،وت�شرتك هذه

الفرق يف كونها �شهدت تراجعا كبريا مع نهاية الدور
الأول بعد �أن بد�أته بقوة ،وعليها مراجعة ح�ساباتها
يف الدور الثاين.

�ضمك والعني يف خطر

أرقام
أقوى هجوم :الشباب ( 27هدفا)
أضعف هجوم :العين ()17

ت��ن��اوب فريقا اجل��ن��وب على اح��ت�لال املركز
الأخ�ي�ر يف ال���دور الأول ف�شغله ك��ل منهما
عدة �أ�سابيع ،ويعي�ش الفريقان خطرا كبريا
ي�����س��ت��وج��ب م��راج��ع��ة احل�����س��اب��ات وت��ع��زي��ز
ال�صفوف ،خ�صو�صا �أنهما ميلكان �أ�ضعف خط
دفاع بني فرق الدوري.

أقوى دفاع :الهالل ( 9أهداف)
أضعف دفاع :العين ()30
األكثر فوزا :األهلي ( 9انتصارات)

�صراع الهدافني ي�شتعل

ت�ساوى ال�سويدي �سرتاندبريغ الع��ب �أب��ه��ا ،والأن��غ��ويل
�أبرو مهاجم العني بر�صيد � 10أهداف ت�صدرا بها ترتيب
قائمة الهدافني ،ويليهما بفارق ه��دف وحيد الربازيلي
رومارينيو هداف االحتاد ،ويت�ساوى  5العبني بر�صيد 8
�أهداف وهم :ال�سومة (الأهلي) غوميز (الهالل) العمري
(القاد�سية) زياليا (�ضمك) تافاري�س (الفي�صلي).

األقل فوزا :العين وضمك والفيصلي ()3
األقل هزيمة :الهالل (خسارة واحدة)
األكثر هزيمة :العين ()11
األكثر تعادال :االتحاد والفيصلي (.)7

يلتقي ال��ه�لال وال��ن�����ص��ر ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال�سوبر
ال�سعودي (ك�أ�س بريين) وبينهما يتجدد التناف�س
ً
خا�صة يف �آخر �سبعة موا�سم بعد
على البطوالت،
ع��ودة الن�صر للبطوالت بعد غياب كبري عنها؛
حيث ح�صل على بطولة ال��دوري بعد غياب دام
ع�شرين ع��ام�� ًا ،بح�صوله على بطولة ال���دوري
عام 2014بعدها ا�ستمر يف ال�صراع مع املناف�س
الثابت ط��وال م�سريته الريا�ضية فريق الهالل.
البطولة انطلقت يف  6ن�سخ �سابقة؛ حيث حقق
الهالل منها بطولتني ،فيما حقق الن�صر بطولة
وح��ي��دة ،و�سبق �أن التقى الفريقان على نهائي
ال�سوبر الذي �أقيم يف لندن ،وحينها توج الهالل
باللقب.
ً
ه��ذه امل��رة يلتقيان ب�صفة ال��ه�لال بطال للدوري
والك�أ�س ،والن�صر ي�شارك ب�صفته (و�صيف) ك�أ�س
امللك.
لقاء ال�سوبر هذه املرة خمتلف متام ًا؛ ملا يعي�شه
ال��ف��ري��ق��ان م��ن ظ���روف فنية م��ت��ف��اوت��ة ،فالهالل
م�ستواه متذبذب من مباراة �إىل �أخرى؛ حتى و�إن
كان املت�صدر ،والن�صر يحل يف املركز ال�سابع بعد
نهاية الدور الأول من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
امل��درب رزاف��ان الزال يغري كثري ًا يف الت�شكيلة،
وك�أنه لأول مرة يدرب الفريق ،وال يعرف العبيه!!
فاملدرب قناعاته متغرية يف مراكز الالعبني ،فمرة
ن�شاهد الربيك ظهريا �أي�سر ،ويف نف�س املباراة
يعيده للظهري الأمي��ن .غري التغيريات امل�ستمرة
يف حماور الفريق ،التي �أ�ضرت بثبات م�ستويات
الالعبني ،الذين يعاين جلهم من انخفا�ض وا�ضح
يف م�ستوياتهم؛ يتقدمهم الفرن�سي قوميز،
وكاريلو ،و�إن ك��ان هناك من منقذ للهالل خالل
اللقاءات املا�ضية ،ف�إنه احلار�س الرائع عبدالله
املعيوف ،ال��ذي ا�ستطاع �أن يحافظ على هيبة
الفريق ،وعدم تعر�ضه خل�سائر غري متوقعة.
ر�ؤيتي للقاء ال�سوبر �أن��ه �أق��رب لفريق الن�صر،
و�إن كان يعاين فني ًا� ،إال �أن��ه يف مرحلة ت�صاعد
فني من مباراة �إىل �أخرى؛ حتى �أنه ح�صد �أربع
اً
وتعادل وحيدًا مع االحت��اد،
انت�صارات متتالية
مم��ا ي���ؤك��د ج��دي��ة ال��ف��ري��ق ع��ل��ى م�سح ال�����ص��ورة
ال�سيئة والبداية باخل�سائر املتتالية.
فريق الن�صر جاهز تقريب ًا� ،إال �إذا حدث ت�صرف
خاطئ يخرج الفريق عن ترابطه بت�صرفات فردية
غري متوقعة مث ًال من الالعب برتو�س ،الذي ال زال
ميار�س �ضغوطه على احلكام مما قد يكلف الفريق
كثري ًا ،خا�صة �أن حكام هذا النهائي �سيكونون من
حكام النخبة الأوروبية ،و�سبق �أن حكموا نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا ،2020مبعنى �أن ال�صرامة
�ستكون حا�ضرة وبقوة.
التاريخ يقول :الهالل هو املنت�صر دائم ًا باحلكام
الأج��ان��ب ،والنهائيات هو �سيدها ،فهل يحافظ
الع��ب��و ال��ه�لال على تاريخهم� ،أم ي��ك��ون للن�صر
واجليل اجلديد خا�صة امللتحقني به ،كلمة لك�سر
االحتكار الهاليل ملبارياتهم الأخ�يرة واحل�صول
على بطولة تعيد هيبة الفار�س جلادة البطوالت.
ك�أ�س جديد وبطولة �سهلة املنال لزيادة الر�صيد
البطويل والعددي للفريقني .فمن �سيظفر بك�أ�س
بريين؟.
@Mohammed15888

في انطالق الجولة  17من دوري األولى

بين اإلشادة والنقد للتحكيم المحلي

الشمراني يتألق ..والبلوي األكثر إشهارًا لـ" الملونة"
الريا�ض  -فايز الأ�سمري

ق��اد احلكام املحليون حتى نهاية ال��دور
الأول من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني  120مباراة ،فيما �أدار
احلكام الأجانب لقاءين فقط.
ويعد الدويل في�صل البلوي �أكرث احلكام
امل��ح��ل��ي�ين ق��ي��ادة ل��ل��م��ب��اري��ات ب��واق��ع 13
م��ب��اراة ،يليه ال��دويل ماجد ال�شمراين بـ
 12ل��ق��اء ،وق��د �أ�شهر البلوي  5بطاقات
حمراء ،و 70بطاقة �صفراء ك�أكرث احلكام
رفعًا للبطاقات امللونة يف وجه الالعبني،
خالل قيادته للمباريات يف الدور الأول.
ف��ي��م��ا ���س��ج��ل ال�����دويل م��اج��د ال�����ش��م��راين
ح�����ض��ورًا ج��ي��دًا للغاية ،ون���ال على ن�سبة ر�ضا
عالية من املتابعني ،وحاز على الأف�ضلية من بني
احلكام املحليني ،وجنومية الدور الأول ،ب�إ�شادة
النقاد الريا�ضيني ،واحلكام القدامى ،وال�شارع
الريا�ضي ،وقد متيز ال�شمراين بقرارته وهدوئه
داخل �أر�ض امللعب ،وتعامله اجليد وال�سل�س مع
الالعبني ،و�سرعة اتخاذ القرار بعد العودة لتقنية

حممد اجلليحي

الـ .VAR
يذكر �أن االنتقاد ال�شديد �ضد �أخطاء التحكيم يف
الدوري مل يهد�أ رغم اال�ستعانة بـ"تقنية" الفيديو
" "VARالتي تطبق يف مباريات ال���دوري،
حيث باتت نريان غ�ضب �إعالم الأندية تتجه نحو
التحكيم وتقنية الـ  VARوطريقة التعامل معها؛
نظرًا لبع�ض التباين يف اتخاذ القرارت بعدالعودة
�إىل التقنية بني حكم و�آخر.

الحزم في ضيافة نجران  ..والخليج في مدار الكوكب
حائل  -خالد احلامد

تنطلق ال��ي��وم  3مواجهات قوية يف افتتاح املرحلة
ال����ـ 18م��ن دوري الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان للدرجة
الأوىل؛ حيث يحل املت�صدر احلزم �ضيفا على جنران
يف لقاء مهم ،فنجران ي�أتي يف املركز الـ 12بـ  20نقطة،
بعد ت�أجيل مباراته �أمام اخلليج يف اجلولة املا�ضية،
على الطرف الآخر ،احلزم املت�صدر بـ 43نقطة ي�سعى
للعودة ل�سكة االنت�صارات بعد خ�سارته املا�ضية ،ويف

اخل��رج ،ي�ست�ضيف الكوكب نظريه اخلليج ،يف لقاء
�سيكون عنوانه الفوز فقط ،فالكوكب ميلك  21نقطة
باملركز الـعا�شر �أما اخلليج في�أتي ثامنا بـ  25نقطة ،
ويرغب بح�صد النقاط الثالث .ويف الريا�ض ،يلتقي
ال��درع��ي��ة وال��ع��دال��ة ،يف ل��ق��اء ال��ط��م��وح��ات املتقاربة،
فالدرعية يحتل ال�سابع بـ 27نقطة ،فيما يطمح �ضيفه
العدالة لتعوي�ض خ�سارة ج��دة ،التي جمدت ر�صيده
عند  27نقطة تراجع بها �إىل املركز ال�ساد�س.

أخيرة
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«السيبراني» يحذر من ثغرات
في «أبل» و«فايرفوكس»
جدة  -البالد
ح��ذر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي الإر����ش���ادي ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين� ،أم�س
(الأرب���ع���اء) ،م��ن ث��غ��رات يف بع�ض منتجات "�أبل" ومت�صفح
"فايرفوك�س".
وقال املركز� ،إن هذه الثغرات قد متكن املهاجم من ا�ستغاللها
يف الك�شف والإف�صاح غري امل�صرح به للمعلومات ،وتنفيذ
برجميات خبيثة ،و�أع��ط��ال يف ال��ذاك��رة ،ورف��ع ال�صالحيات
لزيادة قدرته على التعديل يف النظام ،بجانب تنفيذ هجمة
انتحال ال�شخ�صية ،مو�صيا بتحديث املنتجات املت�أثرة بهذه
ال��ث��غ��رات ،مو�ضح ًا طريقة التحديث ورواب��ط��ه على موقعه
الإلكرتوين الر�سمي.

جائزة نورة للتميز النسائي تستقبل الترشيحات
الريا�ض  -البالد
�أعلنت �أمانة جائزة الأمرية نورة للتميز الن�سائي ،موا�صلتها
ا�ستقبال ال�تر���ش��ح ل��ل��دورة الثالثة للجائزة يف ال��ع��ام احل��ايل
حتى  31يناير اجل���اري ،وذل���ك يف �ستة جم���االت ،ه��ي :الطب
(�أبحاث الأمرا�ض املعدية من الوقاية للعالج) ،العلوم الطبيعية
(�إ�سهامات امل��ر�أة العلمية يف جمال الدرا�سات البيئية) ،الأدب
(ال��رواي��ة) ،الفنون (توظيف الفن يف خدمة ق�ضايا املجتمع)،

أخ�ي�را
امل�شاريع االقت�صادية (م�شاريع اقت�صادية نا�شئة) ،و� ً
الأعمال االجتماعية (مبادرات خدمة املجتمع يف القرى والهجر
باملحافظات).
وت��ه��دف اجل���ائ���زة ل�لاح��ت��ف��اء ب����الإجن����ازات امل��ت��م��ي��زة ل��ل��م��ر�أة
ال�سعودية ،وتقدير املتميزات واملبدعات ،ودعم العمل الن�سائي
املميز يف جانبيه النظري والعلمي� ،إ�ضاف ًة �إىل حتفيز الأجيال
اجلديدة من الن�ساء على الإ�سهام اجلاد يف التنمية ال�شاملة.

«وقار» ترفع الوعي
الصحي لكبار السن
الريا�ض  -البالد
�شددت اجلمعية ال�سعودية مل�ساندة كبار ال�سن "وقار" ،من
خالل حملتها الإلكرتونية التوعوية "لأنكم غاليني" ،على �أهمية
احلياة ال�صحية لكبار ال�سن ومدى ت�أثري املمار�سات اليومية
على ال�شيخوخة وال�صحة النف�سية والعقلية والطرق ال�سليمة
للتعامل معها.
وقال املدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق� ،إن احلملة
التي ا�ستمرت � 4أي���ام ،ع��ب��ارة ع��ن حمتوى ت��وع��وي ومعريف
يو�ضح احتياجات ك��ب��ار ال�سن اخل��ا���ص��ة ،ال��ت��ي تتنا�سب مع
التغريات النف�سية والعقلية واجل�سدية التي ميرون بها.
ولفت الهدلق� ،إىل �أن احلملة ا�شتملت على تقدمي حما�ضرة
بعنوان "ال�صحة النف�سية وحياة امل�سن" يف بث مبا�شر عرب
�إح��دى من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي ،تناولت تعريف
ال�شيخوخة ال�صحية و�أهميتها ،والعوامل امل�ؤثرة يف �صحة
كبار ال�سن ،و�سلوكيات ال�صحة اجليدة رغم ال�شيخوخة ،و�إيذاء
كبار ال�سن وكيفية التعامل معهم� ،إ�ضافة لعدد من املحاور التي
تعزز ال�صحة النف�سية لكبار ال�سن.

خدمات مجانية ألبناء
الشهداء
�أبها  -البالد
ق��دّم مكتب وف��اء لرعاية �أب��ن��اء ال�شهداء ومن�سوبي التعليم
املتوفني يف الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�سري ،حزمة من
الربامج واخل��دم��ات مل�ستفيديه خ�لال الف�صل الدرا�سي الأول
من العام اجلاري .وطبقا ملديرة املكتب عائ�شة مبارك ،بلغ عدد
امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من خدمات املكتب حوايل  624طالب ًا
وطالبة ،وجرى تقدمي  27خدمة يف املجال التعليمي ،منها ت�سليم
 112جهاز حا�سب �آيل ،وت�سليم � 400شريحة بيانات وتقدمي
دورات جمانية يف اختبارات القدرات والتح�صيل� ،إىل جانب
تقدمي العديد من اخلدمات يف املجال االر�شادي ومنها خدمة رفد
وفاء ،التي ت�سهم يف �إيجاد حلول منا�سبة للم�شكالت التعليمية
وال�صحية والنف�سية واالجتماعية للم�ستفيدين بلغت  42خدمة
خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل م�شروع احلقيبة املدر�سية وم�شروع ك�سوة
العيد ورحلة العمرة.
و�أكد املدير العام للتعليم يف املنطقة �سعد اجلوين� ،أن الإدارة
كثفت من جهودها خدمة لهذه الفئة يف جماالت تعليمية و�صحية
ونف�سية واجتماعية مبا ي�سهم يف تلبية احتياجاتها ب�شكل
عام ويف ظل ظروف جائحة كورونا ب�شكل خا�ص و�صو ًال �إىل
ا�ستمرار تعليمها وتوفري ال�سبل امل�ساعدة لها.

إعادة االبتسامة

مغامرة مثيرة الستكشاف معالم العال

الريا�ض ـ عادل بابكري
دع���ت الهيئة امللكية ملحافظة ال��ع�لا ،ال�سياح
وال���زوار الراغبني يف ا�ستك�شاف معامل و�أ�سرار
العال ،لال�ستمتاع بتجربة "زيبالين العال" من �أعلى
قمة "حرة عوير�ض" ،ور�ؤي��ة م�شاهد خالبة من
ال�سماء ،ب�سرعة  100كم� /ساعة.
وقالت الهيئة":ي�شرتط �أن يكون عمر الراغب يف
خو�ض هذه املغامرة � 12سنة فما فوق ،و�أن يرتاوح
وزن��ه ب�ين  100 - 40كيلوغرام ،و�أن يكون حد
الطول الأدنى � 110سم" .ولفتت �إىل �أنه يجب على
امل�شاركني ارتداء مالب�س و�أحذية ريا�ضية م�سطحة

ومغلقة عند الأ���ص��اب��ع ،وع��دم ارت���داء �أي ملب�س
ف�ضفا�ض .يذكر �أن الأيام املخ�ص�صة خلو�ض هذه
املغامرة متتد من الثالثاء �إىل ال�سبت �أ�سبوعيًا،
من العا�شرة �صباحً ا حتى اخلام�سة م�ساءً ،وتكون
مدة التذكرة �ساعة واحدة ،ويتم التجمع عند نقطة
املنتزه ال�شتوي  -املدخل اجلنوبي ،على �أن يكون
الو�صول قبل �ساعة من موعد حجز "الزيبالين"،
ويجب �إظ��ه��ار ���ص��ورة الهوية وت��ذك��رة ال��دخ��ول.
وتت�ضمن التذكرة خو�ض مغامرة "الزيبالين"
ل�شخ�ص واح���د ،وامل��وا���ص�لات م��ن و�إىل املنتزه
ال�شتوي� ،إ�ضاف ًة �إىل معدات ال�سالمة.

الظهران  -البالد
احت�ضن معر�ض "ل�ست وحدك" ،ال��ذي ينظمه
"خمترب الأفكار" يف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف
العاملي " �إثراء" ،عدد ًا من الأفكار الإبداعية لل�شباب
ال�����س��ع��ودي ،م��ن بينها �أع��م��ال فنية لثالثة فنانني
�سعوديني على �شبكة الإن�ترن��ت ،الأول بعنوان
"جاري امل�سح" ،والثاين "حديقة غ ّناء" ،والعمل
الثالث بعنوان "بث".
ويوا�صل املعر�ض حتفيزه للأفكار الإبداعية من
خ�لال جمموعة من املعرو�ضات املحلية والعاملية
التي ت�ستك�شف وجود الإنرتنت يف عاملنا والأجهزة
التي تعمل  -ظاهريًا  -على حت�سني جودة حياتنا.
وير ّكز املعر�ض الذي افتتح يف  13يناير اجلاري،
وي�ستمر حتى � 30أبريل القادم ،على عاملنا الذي
ً
ارتباطا وثي ًقا بع�صر الإنرتنت ،من خالل
يرتبط
ا�ستعرا�ض الأجهزة املتنوعة التي تربطنا ببع�ض
وجتعل مهامنا اليومية �أك�ثر �سهولة ،كما يبحث
املعر�ض الق�ص�ص الكامنة خلف الت�أثري املتنامي
للإنرتنت على حياتنا اليومية.

إهمال ما يستحق االهتمام

• م��واق��ف م��ت��ع��ددة ت��و���ض��ح نتائج
عدم االهتمام بها مما ي�ؤثر على حياتنا
خا�صة ال�صغرية منها التي نتجاهلها
ع���ن ع��م��د وال م���ب���االة ب����أع���ذار لي�ست
مقنعة وال ت�برر ذل��ك وه��و م��ا يتطلب
�ضرورة �إع��ادة تقييم �أ�سلوب تعاملنا
معها الذي يبعدنا مب�شيئة الله عما هو
�أكرب وتفادي ت�أثريها علينا وعلى من
حولنا.
م��ن تلك امل��واق��ف :ي�صرف الطبيب
ال��������دواء وال ن���ح���ر����ص ع���ل���ى ق�����راءة
"الرو�شتة" التي حتتوي على تفا�صيل
الو�صفة من االر���ش��ادات وامل�ضاعفات
ال���ت���ي ق���د حت����دث وغ��ي�ر ذل�����ك ورمب���ا
ت�ؤدي الالمباالة اىل نتائج �سلبية على
ال�صحة مع ان ال��ق��راءة ال ت�أخذ وقتا
ط��وي�لا ح��ت��ى ل��و ك��ذل��ك ف��ان��ه م��ن املهم
حلياتنا و�صحتنا ،هناك من يرى انه
ال ميلك ال��وق��ت ل��ق��راءة ورق���ة طويلة
بحروف �صغرية !
• طالب خالل االختبارات ال يقر�أون
ورق���ة اال�سئلة ج��ي��دا  ..ال�سبب كما
يقولون "الوقت �ضيق " يف حني انه
مي��ك��ن تنظيم ال��وق��ت ب��ه��دوء وب���دون
التفكري فيما بعد والرتكيز على ماهو
بني يديه الن الت�شتت يفقده التوازن
وي������ؤدي ال �سمح ال��ل��ه اىل ال��ر���س��وب
و�ضياع التعب وال�سهر.
 •امل��ت��ق��دم لوظيفة ال ي��ق��ر�أ اذا كان
االختيار عمليا وال يركز خالل املقابلة
ال�شخ�صية بعدها يخ�سر الوظيفة رغم
ان القرار كان بيده.
 احلر�ص على معرفة ذلك ثقافة ال بد
م��ن العمل بها م��ن اج��ل حياة مريحة
�آم���ن���ة و���ص��ح��ي��ة ل��ي�����س ع��ل��ى م�ستوى
ال�شخ�ص فقط امنا ب�شكل عام اال�سرة،
املجتمع ،الوطن.
• �إهمال ما ي�ستحق االهتمام تكاد
ال تكون ممار�سة لعمل مهم لي�س وقتيا
فقط امنا يالم�س احلياة اليومية ي�ؤثر
عليها �سلبا و�إيجابا.
• البو�صلة تو�صل اىل بر الإمان من
ي�ستطع توجيهها جيدا ال ان يرتكها
ب��ا���س��ل��وب ت��ف��ق��ده ط��ري��ق��ه ال���ذي يتعبه
كثريا خالل م�ساره.

يقظة:

موا�صلة لأعماله الإن�سانية جتاه اليمنيني و�إعادة االبت�سامة للأطفال ،اهتم مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية بتوزيع احلقيبة املدر�سية على طالب املدار�س يف حمافظة م�أرب� ،إذ ا�ستهدف
امل�شروع توزيع  5,085حقيبة وم�ستلزماتها املدر�سية يف مديريات حريب واجلوبة و�صرواح ،وفقا ملكتب
الرتبية والتعليم باملحافظة عبدالعزيز الباكري ،الذي �أ�شاد بهذه اللفتة الإن�سانية من اململكة.

معرض "لست وحدك"
يحفز األفكار اإلبداعية

فالح ال�صغري

• امنح نف�سك حقها  ..التهملها وثق
بها حتى ال تدخل يف متاهات التخبط
وال�ضياع ال ق��در الله  ..االهتمام بها
وبدورها ينعك�س ايجابا على حياتك
وم�ستقبلك.
تويرت falehalsoghair
hewar2010@gmail.com

العدسات الالصقة خطرة في الرحالت البرية
جدة – رانيا الوجيه
ق��ط��ع��ت ا���س��ت�����ش��اري��ة ع���ي���ون ،ب��خ��ط��ورة ا���س��ت��خ��دام
العد�سات الال�صقة �أثناء الرحالت الربية هذه الأي��ام،
م�شددة على �أهمية ا�ستبدالها بالنظارات ال�شم�سية
لتجنب دخول الأتربة بني العد�سة والقرنية ما ي�ؤدي
�إىل جرح يف القرنية والتهابها.
وقالت ا�ست�شارية العيون وال�شبكية ،الأ�ستاذ امل�ساعد
يف جامعة امللك عبد العزيز الدكتورة خديجة العطا�س
لـ"البالد"" :يكرث ه��ذه الأي���ام الإق��ب��ال على الرحالت
الربية ،وحتى ال يتحول اال�ستمتاع برحلة ال�بر �إىل
�إ���ص��اب��ات يف ال��ع�ين ب�سبب ال��ه��واء وال��رم��ل وبع�ض
املمار�سات اخلاطئة� ،أن�صح بلب�س النظارات ال�شم�سية
كحماية للعني م��ن �أ�شعة ال�شم�س والأت��رب��ة ب��دال عن
العد�سات الال�صقة ،كما يجب �إزالة العد�سة فورا حال
�شعر ال�شخ�ص ب��وج��ود ج�سم غريب �أو ت��راب داخ��ل

العني وغ�سلها باملاء وجتنب ف��رك العني" .و�أ�ضافت
"يجب جتنب اجللو�س عل م�سافات قريبة من احلطب
والنار �أو يف اجتاه الدخان ،وعدم النظر املبا�شر يف
ال�شم�س لأن ذلك يت�سبب يف �إتالف ال�شبكية ،مما ي�سبب
العمي" ،مبينة �أن ت�سليط �أقالم
ال��ل��ي��زر ع��ل��ى ال��ع�ين يت�سبب
�أي�����ض��ا يف �أ�����ض����رار ب��ال��غ��ة
ويتلف ال�شبكية ،نا�صحة
ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ن���ظ���ارات
الواقية �أو ال�شم�سية عند
ال���ت���ع���ام���ل م����ع �أي م����واد
م�����ت�����غ��ي��رة ،ويف ح����ال
التعر�ض لأي �إ�صابة يف
ال��ع�ين يجب الإ���س��راع
بزيارة طبيب العيون.

بلقيس تطرح «حالة جديدة» ..قريبا
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أعلنت الفنانة بلقي�س ،اقرتاب موعد طرح
البومها اجلديد "حالة جديدة"� ،إذ ن�شرت
على ح�سابها الر�سمي يف "�إن�ستغرام"
مقطع فيديو يتحدث عن الأل��ب��وم ،قائلة:
"�ألبوم حالة جديدة يف  ،"2021ما جذب
انتباه عدد كبري من متابعيها ،م�ؤكدين �أنهم
ينتظرون الألبوم ب�شغف.
وط���رح���ت امل��ط��رب��ة بلقي�س

م���ؤخ�� ًرا ،دوي��ت��و م��ع امل��ط��رب عي�ضة املنهايل،
بعنوان "بحر ركبة" ،وه��و عمل غنائي
من �أ�شعار و�أحلان عي�ضة املنهايل ،وقام
بتوزيعه املاي�سرتو مهند خ�ضر وق��ام
بعمل املك�س واملا�سرت املهند�س جا�سم
حممد .يذكر �أن بلقي�س ،احتلت �صدارة
الأك�ثر بحثا يف الفرتة الأخ�ي�رة ن�سبة
لن�شاطها الفني العايل ،وطرحها لأغنيات
مميزة باللهجة اخلليجية.

