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تد�صني مركز 
�مل�صاحلة �لنموذجي

جدة- يا�صر بن يو�صف
عززت وزارة العدل، �صعار )ال�صلح خري(، من خالل تطبيق منظومة 
جديدة للم�صاحلة بني املتخا�صمني، بعيدا عن قاعات املحاكم، على اأمل 

جتاوز اخلالفات قبل ت�صعيدها واللجوء للق�صاء.
امل�صاحلات،  ف��ك��رة  مبكر  وق��ت  منذ  ال��ع��دل  وزارة  دع��م��ت  وفيما 
اأعطى وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين يف الريا�ض 
املوؤهلني  امل�صلحني  البدء ر�صميا، لعمل جمموعة من  ا�صارة  اأم�ض، 
ليعزز  النموذجي"،  امل�صاحلة  "مركز  ي�صمى  فيما  واملتخ�ص�صني، 
م�صرية ترا�صي الإلكرتونية التي ا�صتفاد منها حتى الآن اأكرث من 

طلب. األف   150 من  اأكرث  ا�صتقبلت  فيما  م�صتفيد،  األف   300
الأحوال  هي:  م�صارات  اأربعة  على  ال�صلح  م�صارات  وتتوزع 
ال�صخ�صية، التجاري، اجلزائي، احلقوقي واملروري، حيث تعد 

حما�صر ال�صلح ال�صادرة من املركز �صندات تنفيذية.
النظر  وجهات  تقريب  ال��وزي��ر  د�صنه  ال��ذي  املركز  ويهدف 
املحاكم،  على  الق�صايا  تدفق  من  واحل��د  املتخا�صمني،  بني 
وا�صع  ب�صكل  املجتمع  يف  ال�صلح  ثقافة  ن�صر  يف  والإ�صهام 

وبطرق مبتكرة.

حزب �هلل يعيد 
�للبنانيني لل�صارع

فساد

�ل�صعودية توفر �للقاحات لليمنيني وم�صت�صار هادي لـ                :ل ن�صتغرب �خلري من مملكة �لإن�صانية

�لريا�س - و��س
اأ�صدر خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، اأيده الله، اأمرًا ملكيًا 

برتقية �صبعة وع�صرين قا�صيًا بديوان املظامل.
بن  خالد  الدكتور  ال�صيخ  الإداري  الق�صاء  جمل�ض  رئي�ض  املظامل  دي��وان  رئي�ض  واأك��د 
حممد اليو�صف اأن هذا الأمر امللكي الكرمي وما �صبقه من اأوامر ملكية كرمية يف هذا 
ال�صاأن ياأتي امتداًدا ملا توليه القيادة الر�صيدة، حفظها الله، من اهتمام مبرفق ق�صاء 
ديوان املظامل، من خالل دعمه بالكوادر الق�صائية، لتقدمي املزيد من البذل ومن ثم 

الو�صول اإىل التطلعات ال�صامية.

�لتفا�صيل �س4

�لتفا�صيل �س8

العراق يتصدى لإلرهاب في كركوك 

�لبالد - ها�صم �آل  ها�صم 
اإيران  من  املدعومة  امللي�صيات  العراقية،  القوات  حرمت 
حمافظة  يف  )الأرب��ع��اء(  اأم�ض  اإره��اب��ي  خمطط  تنفيذ  من 

العراقي،  الوطني  الأم��ن  جهاز  ق��وات  اأحبطت  اإذ  كركوك، 
�صمال  الواقعة  املحافظة  ت�صتهدف  كانت  اإرهابية  عملية 
البالد. وقال جهاز الأمن الوطني، اإنه بعد ورود معلومات 

ا�صتخبارية عن وجود حتركات خلاليا اإرهابية كانت تريد 
ا�صتهداف حمافظة كركوك بهجمات م�صلحة، با�صرت مفارز 
جهاز الأمن الوطني بعملية م�صٍح ميداين، وتفتي�ض اأطراف 
الأ�صلحة  ع��ن  وال��ب��ح��ث  اخل��الي��ا،  ه��ذه  ملالحقة  املحافظة 
عن  اأ�صفرت  الأمنية  العمليات  اأن  اإىل  ولفت  واملتفجرات.  
اعتقال اثنني من الإرهابيني مطلوبني وفق املادة 4 اإرهاب، 
يعمالن ب�صفة عنا�صر ا�صتخبارية لتنظيم داع�ض )املدعوم 
ال��ق��وات  حت��رك��ات  ع��ن  معلومات  ويجمعان  اإي�����ران(،  م��ن 
الأمنية يف املحافظة، مبينا اأنه مت تدوين اإفادات املعتقلني 
اأ�صول، واإحالتهم اإىل الق�صاء لتخاذ الإجراءات القانونية 
العامل،  اأن  �صالح،  برهم  العراقي  الرئي�ض  واأك��د  بحقهم. 
تتمثل  م�صرتكة،  حتديات  يواجهان  ا،  خ�صو�صً واملنطقة 
يف الإرهاب والتطرف، ف�صاًل عن ت�صاعد التوترات، مبينا 
زبيدة  الباك�صتاين  احلربي  الإنتاج  وزيرة  ا�صتقباله  خالل 
لتطوير  التعاون  تعزيز  ال�صروري  من  اإن��ه  اأم�����ض،  ج��الل 
وفو�صى  الإره��اب  لدحر  العراقية  امل�صلحة  القوات  قدرات 

ال�صالح.

 قرعة متباينة 
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حت�صد جائزتي �أف�صل 
مطور و�لتميز �ل�صحي

يدعم �أ�صر جلنة رعاية 
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باأمر �مللك.. ترقية ق�صاة 
بديو�ن �ملظامل

المملكة تستثمر في تكنولوجيا المستقبل

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

السعودية تدعم الصندوق األممي لبناء السالم
�لريا�س- �لبالد

قال حمافظ �صندوق ال�صتثمارات العامة يا�صر الرميان، اإن اململكة تهدف اإىل �صفقات 
لتو�صيع الت�صنيع املحلي ، كا�صفا اأن ال�صندوق ب�صدد البحث عن املكونات الكهربائية  
اأو العام  وهناك اأكرث من م�صروع �صيارات ننظر فيها حاليا، و�صيتم التنفيذ هذا العام 
على  التفاو�ض  من  متقدمة  "مرحلة  يف  ال�صندوق  اأن  موؤكدا   ، تقدير  اأبعد  على  املقبل 

امل�صاريع امل�صرتكة مع ال�صركات الأجنبية يف هذا ال�صاأن.
 جاء ذلك يف كلمته الفتتاحية لأعمال الن�صخة الرابعة ملوؤمتر مبادرة م�صتقبل ال�صتثمار 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�صتثمارية  الفر�ض  ك�صفت  كورونا  جائحة  اأن  خاللها  واأك��د 
التكنولوجية ، واأن �صندوق ال�صتثمارات يراقب عن كثب تطوراتها �صواء يف ال�صوق 

الأولية اأو الثانوية بالعامل. 
 كما ك�صف الرميان عن توجه ال�صندوق لال�صتثمار يف م�صروعات �صيكون لها اأثرها يف 
منو الناجت املحلي الجمايل للمملكة  وخلق فر�ض ال�صتثمار وفر�ض العمل، موؤكدا اأن 
م�صروع ذا لين، الذي اأطلقته اململكة يف نيوم هو "مبثابة فكرة ثورية يف عامل الت�صميم 

احل�صري للمدن"، لالأجيال امل�صتقبلية .

�لبالد، و��س - نيويورك
الكبري مببلغ 100 مليون دولر  ال�صعودي  الدعم  �صهور على  اأقل من 3  بعد 
خلطة ال�صتجابة الأممية ملكافحة جائحة "كورونا" ملنظمة ال�صحة العاملية، 
تاأكيدا ملبادرات اململكة يف احلفاظ على �صحة الإن�صان يف اأي مكان، اأعلنت 
ال�صفري عبدالله بن يحيى  الدائم لدى الأمم املتحدة  ال�صعودية عرب مندوبها 
ال�صالم مببلغ 100  لبناء  املتحدة  الأمم  �صتدعم �صندوق  اأنها  اأم�ض،  املعلمي 
األف دولر اأمريكي، جت�صيدا ملوقفها الرا�صخ يف اعالء �صوت ال�صالم ورف�ض 

احلروب اأينما كانت.
وتعد ال�صعودية الداعم القوي خلطط وبرامج الأمم املتحدة لتمكني املنظمة 

الأممية من قيادة عمل دويل لتكثيف اجلهود العاملية يف كافة املجالت.
اأم�ض الأول خالل املوؤمتر الدويل الفرتا�صي  ال�صعودية يف كلمتها  وجددت 
على  ال�صالم،  لبناء  املتحدة  الأمم  �صندوق  م��وارد  لتجديد  امل�صتوى  الرفيع 
التام باحلفاظ على ال�صالم، واأن الركيزة الأ�صا�صية لذلك تتمثل يف  التزامها 
حتقيق العدالة وامل�صاواة واحلفاظ على الأمن وال�صتقرار من خالل احلوار 

�لتفا�صيل �س2واملفاو�صات وت�صوية النزاعات بالطرق ال�صلمية. �لتفا�صيل �س2�لتفا�صيل �س6

�لتفا�صيل �س3

تتصدر التعافي
المملكة

ألف كيلو جرام خضروات 
في قبضة أمانة جدة

جدة- يا�صر بن يو�صف
اأتلفت اأمانة حمافظة جدة 161،807 كيلوجرامات من الفواكه واخل�صروات 
�صالحيتها  لعدم  وذل��ك  2020م  ع��ام  خ��الل  ال�صفا  بحي  املركزي  ال�صوق  داخ��ل 
املعرو�صة  امل��واد  من  كيلوجراما   797،712 �صادرت  فيما  الآدم��ي،  لال�صتهالك 
ملخالفات متنوعة وجرى ت�صليم جميع امل�صادرات للجمعيات اخلريية لالإ�صتفادة 
داخل  املبا�صط  على  اأعمال حت�صينات  املا�صية  الفرتة  الأمانة خالل  منها. ونفذت 
بارتفاع  املبا�صط  بني  فوا�صل  وعمل  اإ�صالحات  �صملت  املركزي  اخل�صار  �صوق 

العازلة.  الآيبوك�صي  مبادة  املبا�صط  اأر�صية  ور�ض  �صم،   120

لعدم �ل�صالحية 

جزر فر�صان .. 

سفاري وتزلج
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إقرار السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية

توفير بيئة عمل سليمة وصحية وتعزيز اإلنتاجية
جدة- البالد

موافقة جمل�س الوزراء، برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن 
عبد العزيز اآل �سعود، يف جل�سته اأم�س الأول ـ

املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  الوطنية  ال�سيا�سة  على  املرئي،  الت�سال  عرب   
وتوفري  الإن�سان  و�سالمة  ب�سحة  احلكيمة  القيادة  اهتمام  ظل  يف  تاأتي 
برنامج  م�ستهدفات  وحتقيق  فيه  والعاملني  العمل  ل�سوق  البيئات  اأف�سل 
املمار�سات  اأف�سل  ي�ساهي  الطموحة مبا  اململكة  الوطني وروؤية  التحول 

العاملية.

مبادرة وأنظمة وتشريعات
وت�سطلع وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية من  خالل مبادرة 
الربنامج الوطني الإ�سرتاتيجي لل�سالمة وال�سحة املهنية بو�سع الأنظمة 
مكان  يف  املهنية  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة  والت�سريعات  والقوانني 
العمل، باعتباره عاماًل رئي�سيا يف جذب وا�ستقرار القوى العاملة وتعزيز 
الإنتاجية، وله اآثار اإيجابية على مرافق القطاع اخلا�س والقت�ساد ب�سكل 
باأهمية  الوعي  زيــادة  يف  تتمثل  ركائز  اأربعة  على  النظام  وي�ستند  عام. 
وبناء  املعارف  وتعزيز  الوقاية  ثقافة  وتعزيز  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
القدرات فيما يتعلق بال�سحة املهنية وال�سالمة وتطوير اأنظمة وت�سريعات 
ورفع  فعالة،  تفتي�س  عمليات  وتنفيذ  وتعزيز  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 

تقارير بالإ�سابات يف اأماكن العمل.
كما تتمثل روؤية الوزارة  يف بيئة عمل جاذبة �سليمة و�سحية ور�سالتها 
يف تطوير بيئة العمل من خالل تعزيز التوعية، والت�سريعات والأنظمة، 
حــوادث  وحتقيق  التفتي�س  يف  والتكامل  الوطنية،  والــكــوادر  واملـــوارد 
العمل واإح�ساءات اإ�سابات العمل، مبا ي�سهم يف تطوير واقع ممار�سات 

ال�سالمة وال�سحة املهنية.

البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنية
يعترب الربنامج اأحد برامج وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية يف التحول 
الوطني 2020 ويحوي عدة م�ساريع وخمرجات ت�سعى اإىل حتقيق هدفني، الأول 
هو �سياغة �سيا�سة وطنية متفق عليها من اأ�سحاب امل�سلحة، والثاين هو تطوير 

نظام وطني لل�سالمة وال�سحة املهنية ملن�ساآت القطاع اخلا�س يف اململكة.  ويعد 
العاملة  القوى  وا�ستقرار  جلذب  رئي�سا  عامال  و�سحية  �سليمة  عمل  بيئة  توفري 
اإيجابًا على املن�ساآت وبالتايل على اقت�ساد الدول،  اأداء العمل مبا ينعك�س  ورفع 
ومن هذا املنطلق ت�سعى الوزارة اإىل تعزيز مفهوم بيئة العمل اجلاذبة يف نواحي 
عدة، ومن �سمنها ما يتعلق بال�سالمة وال�سحة املهنية. فبالرغم من وجود جهود 

تنظيمية ورقابية اإل اأن اجلهد يجب اأن ُي�ساعف للم�ساهمة ب�سكٍل فاعل يف حت�سني 
امل�ساهمة يف حماية �سالمة  اإىل  الإ�سابات. ويهدف الربنامج  العمل وتقليل  بيئة 

و�سحة العاملني، واحلفاظ على املمتلكات والبيئة، وتقليل اخل�سائر املادية،
وتعزيز وتطوير معايري وممار�سات ال�سالمة وال�سحة املهنية يف بيئة العمل مبا 

ينعك�س اإيجابًا على العامل و�ساحب العمل،
والتاأكيد دور اململكة الرائد يف املنطقة يف تطبيق اأحداث املعايري يف هذا املجال.

إستراتيجية السالمة والصحة المهنية
الهدف الأول من اأهداف الربنامج ال�سرتاتيجية �سياغة �سيا�سة وطنية لل�سالمة 
وال�سحة املهنية لتو�سيح الأدوار وامل�سوؤوليات بني كافة اجلهات التي لها عالقة 
بتطوير ال�سالمة وال�سحة املهنية ملن�ساآت القطاع اخلا�س اأما الهدف الثاين  فهو 

تطوير واقع ممار�سات ال�سالمة وال�سحة املهنية.

نجاح البرنامج
امل�ساهمة يف توفري بيئة عمل جاذبة لل�سعوديني من خالل امل�ساهمة يف تغيري 
�سورة كثري من املن�ساآت التي تعاين من عدم جاذبية بيئة العمل ب�سبب م�ستوى 
ال�سالمة املتدين فيها، وخلق فر�س وظيفية، فكثري من املن�ساآت تتطلب وجود 
املتقدمة يف  الأخرى  الدول  اأ�سوة مبمار�سات  م�سوؤويل �سالمة و�سحة مهنية 
هذا املجال ولطبيعة واحتياج العمل، خ�سو�سًا يف بع�س القطاعات اخلطرة، 
تطبيق  يف  ال�ستثمار  اأن  ُتظهر  قائمة  درا�ــســات  فهناك  الإنتاجية،  وتعزيز 
الطويل،  املدى  على  اأعلى  عوائد  اإىل  يوؤدي  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  معايري 
ب�سبب تقليل اأيام الغياب، وتقليل قيمة تاأمني املرافق، وزيادة طماأنينة العامل، 

وحت�سني اأداء العمل، وغري ذلك.

نيويورك- وا�س
ال�سفري  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  اأعلن 
عبدالله بن يحيى املعلمي، عن م�ساهمة اململكة يف جتديد 
 100 مببلغ  ال�سالم  لبناء  املتحدة  الأمم  �سندوق  موارد 
األف دولر اأمريكي، موؤكدًا اأن هذه امل�ساهمة تاأتي يف اإطار 
اهتمامها بعملية بناء ال�سالم. وجدد املعلمي التزام اململكة 

طليعتها  يف  ياأتي  اأ�سا�سية  مببادئ  الدولية  تعامالتها  يف 
مع  ات�ساقًا  عليه  واحلفاظ  ال�سالم  بناء  على  العمل  اأهمية 
اأن  على  م�سددًا  املتحدة،  الأمم  مبيثاق  الوثيق  التزامها 
الركيزة الأ�سا�سية للعمل على بناء ال�سالم واحلفاظ عليه 
الأمن  العدالة وامل�ساواة واحلفاظ على  تتمثل يف حتقيق 
وت�سوية  واملفاو�سات  احلوار  خالل  من  وال�ستقرار 

النزاعات بالطرق ال�سلمية. جاء ذلك يف كلمة اململكة اأم�س 
الأول التي األقاها خالل املوؤمتر الدويل الفرتا�سي الرفيع 
لبناء  املتحدة  الأمم  �سندوق  موارد  لتجديد  امل�ستوى 
للدكتور  اأقام املعلمي، حفل وداع  اأخرى  ال�سالم. من جهة 
للمندوب  كنائب  عمله  فرتة  انتهت  الذي  منزلوي  خالد 

الدائم يف وفد اململكة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك.

جدة- يا�سر بن يو�سف
 161،807 جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأتلفت 
واخل�سروات  الفواكه  من  كيلوجرامات 
ال�سفا  بــحــي  املـــركـــزي  الــ�ــســوق  داخــــل 
خالل عام 2020م وذلك لعدم �سالحيتها 
ــتــهــالك الآدمــــــــي، فــيــمــا �ـــســـادرت  لــال�ــس
املعرو�سة  املـــواد  مــن  كيلو   797،712
ــوعــة وجــــــرى تــ�ــســلــيــم  ــن ــت ملـــخـــالـــفـــات م
اخلريية  للجمعيات  املــ�ــســادرات  جميع 

لالإ�ستفادة منها.
املركزي  اخل�سار  �سوق  مدير  واأو�ــســح 
اأن  ال�سلمي  عتيق  بن  خالد  جدة  باأمانة 
الأمانة نفذت 1566 زيارة ميدانية خالل 
قائما  ن�ساطا   448 �سملت  املا�سي  العام 
واأ�سفرت عن �سحب 1579 عينة للفح�س 
مبينا  خمــالــفــة،   596 ور�ــســد  املــخــربي 
ال�سوق  على  الرقابية  اجلــولت  توا�سل 
الإ�سرتاطات  حتقق  من  للتاأكد  املركزي 

ال�سحية يف كل ما يعر�س على امل�ستهلكني 
للوقاية  والتحقق من تطبيق الجراءات الحرتازية 
الفرتة  خالل  الأمانة  ونفذت  كورونا.  فايرو�س  من 
�سوق  داخل  املبا�سط  على  حت�سينات  اأعمال  املا�سية 
فوا�سل  وعمل  اإ�سالحات  �سملت  املركزي  اخل�سار 

بني املبا�سط بارتفاع 120 �سم، ور�س اأر�سية املبا�سط 
اأرفــف  تركيب  بجانب  الــعــازلــة،  الآيبوك�سي  مبــادة 
عليها،  الب�سائع  لعر�س  املبا�سط  داخل  )ا�ستاندات( 
اأو�سع لتح�سن  فيما �سيخ�سع ال�سوق ملراحل تطوير 

جودة اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني. 

تدشين العربات الكهربائية  
بالمسجد الحرام

مؤسسة الملك خالد 
تحتفي بإنجازات برنامج 

االستثمار االجتماعي

مصادرة 960 ألف كلجم 
خضروات بمركزي جدة 

أمانة جدة تزيل مخالفات 
»موقف مكة« 

مكة املكرمة ـ البالد 
الدكتور  ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  د�سن  
اأثناء  "العربات اجلديدة" لذوي الإعاقة  اأم�س،  عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س 
اأداء �سعائرهم يف امل�سعى واملطاف. واأكد  اأن هذه اخلطوة تاأتي انطالقا من حر�س 
واهتمام الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي لتطوير اخلدمات 
الأمــر  ولة  وتوجيهات  تطلعات  يحقق  مبا  ال�سريفني  احلرمني  لقا�سدي  املقدمة 
احلرام  امل�سجد  ي�سهدها  التي  التطويرية  الأعمال  منظومة  �سمن  الله–،  –حفظهم 
والعمل على ال�ستفادة من اأحدث ما تو�سلت اإليه التقنية احلديثة يف جميع املجالت. 
وقال :" حتر�س الرئا�سة على تطوير منظومة الأعمال بامل�سجد احلرام فيما يخدم 
�سرورة  ومراعاة  ال�سن  وكبار  الإعاقة  اأ�سحاب  خا�سة  احلــرام،  الله  بيت  قا�سدي 
تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والحرتازية كافة، والتعليمات 
ال�سادرة  من اجلهات املخت�سة، وم�ساعفة اجلهود يف تقدمي اأرقى اخلدمات ل�سيوف 
الكهربائية  العربات  اأن  يذكر  ي�سر و�سهولة.  بكل  عباداتهم  ليوؤدوا  الله احلرام  بيت 

امل�سنوعة من البال�ستك املقوى تتميز بخفة الوزن و�سهولة النقل والطي.

الريا�س- البالد
اأم�س مبقرها يف مدينة الريا�س، باإجناز عام  احتفت موؤ�س�سة امللك خالد    
بح�سور  الجتماعي"،  لال�ستثمار  "اأهالينا  لربنامج  بالنجاحات  مليء 
ونائب  للموؤ�س�سة،  التنفيذي  الرئي�س  عبدالله  بن  حممد  بنت  نوف  الأمرية 
اأول رئي�س امل�سوؤولية املجتمعية يف البنك الأهلي التجاري ب�سمة عبدالعزيز 
املمنوحة  الربحية  غري  املنظمات  الأر�س  على  النجاح  و�سركاء  اجلوهري، 

للربنامج، وعدد من رواد امل�سوؤولية الجتماعية يف اململكة.
واأو�سحت الأمرية نوف اأن النجاحات املحققة على الأر�س مل تاأت من فراغ 
وتدفع  حتفز  عالية  وهمة  النظري،  منقطع  وجهد  دوؤوب  عمل  خلفها  ولكن 
اإىل العمل، رغم التحديات، موؤكدًة حر�س املوؤ�س�سة على حتقيق روؤيتها يف 
املوؤ�س�سة من  لالزدهار، وعمل  الفر�س وي�سعى  فيه  تتكافاأ  جمتمع �سعودي 
خالل ر�سالتها اإىل متكني الفاعلني وامل�ساهمني يف التنمية؛ لتحقيق ما تهدف 
وا�سع  م�ستدامًا  تاأثريًا  تنتج  اإ�سرتاتيجية،  بطريقة  الدعم  تقدمي  من  اإليه 
النطاق يف ظل روؤية اململكة 2030 ، مهنئة املنظمات الفائزة بالدورة الثانية 

من الربنامج.
يــذكــر اأن الــربنــامــج يــهــدف اإىل تــاأهــيــل وتــطــويــر الــفــئــات الأقـــل دخـــاًل من 
عرب  وذلك  املادية،  ا�ستقالليتهم  زيــادة  اأو  العمل  �سوق  لدخول  ال�سعوديني 
منظمات  تنفذها  التي  التنموية  الربامج  من  عدد  على  والإ�سراف  التمويل 
غري ربحية حملية ت�ستهدف هذه الفئة من اجلن�سني، وتنبع اأهمية الربنامج 
من كونه �سيعمل على معاجلة التحديات التي تواجهها الفئات الأقل دخاًل، 
املادية،  لال�ستقاللية  والو�سول  العمل  �سوق  اإىل  الدخول  من  ومتكينهم 

ليتمكنوا من امل�ساركة يف دفع عجلة التنمية القت�سادية للمملكة.

جدة- يا�سر بن يو�سف
والآيلة  املخالفة  املباين  من  عــددا  البلد  بلدية  يف  ممثلة  جدة  اأمانة  اأزالــت 

لل�سقوط مبوقف مكة عبارة عن غرف �سعبية وحمالت متهالكة.
نفذت  امليدانية  الفرق  اأن  فلمبان  با�سل  املهند�س  البلدية  رئي�س  واأو�ــســح 
املعدات والنظافة حيث جرى ر�سد  اإدارتي �سيانة  الإزالة مب�ساركة  اأعمال 
ع�سر غرف وور�س ميكانيكا تفتقر لأدنى مقومات ال�سالمة ومهددة بالنهيار 
ال�سيارات  من  عدد  جانب  اإىل  ونفايات  ومالب�س  مراتب  من  على  احتوت 
الظواهر  ــة  واإزال البلدية  املخالفات  منع  اإطــار  يف  ذلك  وياأتي  واحلافالت. 
املناطق  ويف  الأحياء  داخــل  م�ستمرة  جــولت  عرب  اأ�سكالها  بكل  ال�سلبية، 
عدد  اإزالــة  با�سرت  املخت�سة  اجلهات  ومب�ساركة  الأمانة  اأن  يذكر  الطرفية. 
مدائن  بحي  العزيزية  العني  وقف  اأمــالك  �سمن  لل�سقوط  الآيلة  املباين  من 
البناء  لنظام  بالإ�سافة ملحالت وور�س خمالفة  بلدية خزام  نطاق  الفهد يف 
وا�ستعمالت الأرا�سي. واأو�سحت الأمانة اأن الإزالة تاأتي بعد ر�سد العديد 
مقومات  لأدنــى  تفتقر  م�ساكن  ا�ستخدام  بجانب  احلي  داخل  املخالفات  من 
ال�سالمة ومهددة بالنهيار، ومت قبل بدء اأعمال الإزالة اإ�سعار املواقع واإيقاف 
القائمة.  املخاطر  ورفع  املخالفات  معاجلة  ل�ستكمال  متهيدا  عنها  اخلدمات 
وكانت الأمانة قد اأطلقت يف 2019 م�سروعًا ميدانيًا مل�سح وتخطيط اأحياء 
عنا�سر  م�ستهدفا  للمدينة،  احل�سري  امل�سهد  حت�سني  �سبيل  يف  جدة  مدينة 
املدينة  و�ــســوارع  اأحياء  م�سح  وبهدف  الب�سري  الت�سوه  معاجلة  مبادرة 
وجمع بيانات الو�سع الراهن وحتليلها وتوظيفها يف رفع م�ستوى امل�سهد 
التنفيذ ، عالوة على ما  اإىل ا�ستخال�س اخلطط لأعمال  اإ�سافة   ، احل�سري 
الأداء  موؤ�سر  قيا�س  لوحة  على  للبيانات  ا�ستعرا�س  من  امل�سروع  يحققه 
وي�سهم يف دعم اإدارة التحكم بجميع عنا�سرها بجانب و�سع ا�سرتاتيجيات 

التنفيذ للنهو�س والرتقاء مب�ستوى امل�سهد احل�سري.

100ألف دوالر من المملكة لصندوق بناء السالم
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ــكــة احلــكــيــمــة �سحة  املــمــل قـــيـــادة  تــــويل 
الأوقات  كافة  اأولوية يف  الإن�سان  و�سالمة 
والظروف ، وذلك لي�س مب�ستغرب من وطن 
تقوم دعائمه على ر�سالة �سامية ونهج قومي 
يعم خريه اجلميع دون متييز ، وجتلى هذا 
العاملية  كورونا  جائحة  اأزمــة  يف  وا�سحًا 
الحــرازيــة  الإجـــــراءات  تطبيق  مت  حيث 
والــوقــائــيــة مــنــذ وقـــت مــبــكــر ملــنــع تف�سي 
بدعم  ال�سحي  القطاع  وحظي   ، الفريو�س 
�سخي لتوفري كافة م�ستلزماته واحتياجاته 
مبا مكنه من تطبيق الربوتوكول العالجي 
اململكة  لت�سبح   ، التوقعات  فاقت  ب�سورة 
مواجهة  ا�ستطاعت  التي  الــدول  طليعة  يف 
ت�سدرت  كما   ، وفاعلية  بــقــوة  الــفــريو�ــس 
العربية  اخلليج   دول  يف  التعايف  ن�سب 
ال�سحة  جمل�س  اأعــلــنــهــا  اح�سائية  وفـــق 

اخلليجي.
اأكــد  الإجنــــازات يف حــن  هــذه   وتتوا�سل 
القدرة  لديها  اململكة  اأن  دوليون  خمت�سون 
ل�سناعة  م�سنع  تــاأ�ــســيــ�ــس  يف  والــكــفــاءة 
لقاحات الفريو�س واأن ما قامت به من جهود 

لحتواء اجلائحة اأمنوذج يحتذى به.
الر�سيدة  الــقــيــادة  مــن  العناية  يــد  ومتــتــد 
بقرارات من جمل�س الوزراء املوقر ، ملزيد 
القطاع  هـــذا  ــكــفــاءة يف  وال الــتــجــويــد  مــن 
احلــيــوي ومـــن ذلـــك تــعــديــل ا�ــســم برنامج 
اإىل  التدريب"  حتــت  �ــســعــودي  "طبيب 
ال�سحين"،  املمار�سن  تدريب  "برنامج 
الأطباء  غري  من  الأخ�سائين  فئة  واإ�سافة 
املنفذة  التدريبية  الــربامــج  يف  املقبولن 
ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  بالهيئة 
اأجــــور  �ــســلــم  وتــطــبــيــق  ـــامـــج،  ـــربن ال اإىل 
املمار�سن ال�سحين العاملن �سمن برامج 
الت�سغيل يف امل�ست�سفيات احلكومية العامة 
املتدربن  على  واملرجعية  والتخ�س�سية 
ــامــج، وبـــهـــذا الــتــكــامــل  ــربن ــال املــلــتــحــقــن ب
دورها  عمق  اململكة  توؤكد  الرعاية  ملنظومة 

احل�ساري من اأجل الإن�سان. 

الصحة أوال
كلمة بأمر خادم الحرمين..

ترقية 27 قاضيا بديوان المظالم
الريا�س - وا�س

�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  اأ�سدر 
قا�سًيا بديوان  �سبعة وع�سرين  ملكًيا برقية  اأمًرا  الله-  -اأيده 

املظامل.
�ــســرح بــذلــك رئــيــ�ــس ديــــوان املــظــامل رئــيــ�ــس جمل�س 
حممد  بن  خالد  الدكتور  ال�سيخ  الإداري  الق�ساء 
ترقية  ت�سمن  امللكي  الأمــر  اأن  مبيًنا  اليو�سف، 
�سبعة ق�ساة من درجة )رئي�س حمكمة/ب( اإىل 

درجة )رئي�س حمكمة/اأ( وترقية ع�سرة ق�ساة من درجة )وكيل حمكمة/اأ( 
اإىل درجة )رئي�س حمكمة/ب( وترقية ثالثة ق�ساة من درجة )قا�سي/اأ( 
اإىل درجة )وكيل حمكمة/ب( وترقية خم�سة ق�ساة من درجة )قا�سي/ب( 

اإىل درجة )قا�سي/اأ( وتعين قا�سين على درجة )قا�سي/ب( .
واأكد اليو�سف اأن هذا الأمر امللكي الكرمي وما �سبقه من اأوامر ملكية كرمية 
يف هذا ال�ساأن تاأتي امتداًدا ملا توليه القيادة الر�سيدة - حفظها الله - من 
اهتمام مبرفق ق�ساء ديوان املظامل، من خالل دعمه بالكوادر الق�سائية؛ 

لتقدمي املزيد من البذل ومن ثم الو�سول اإىل التطلعات ال�سامية.

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

جدة- يا�سر بن يو�سف
د�سن وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�سمعاين 
يف الريا�س اأم�س مبنى مركز امل�ساحلة النموذجي، 
الذي يتيح لالأطراف املتنازعة فر�سة ال�سلح خارج 
عرب  الق�ساء،  اإىل  اللجوء  وقــبــل  املحاكم  قــاعــات 
واملتخ�س�سن،  املوؤهلن  امل�سلحن  من  جمموعة 
وتقدمي ال�سلح وت�سهيله لفئات املجتمع كافة، ورفع 

م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.
ويهدف املركز النموذجي اإىل تقريب وجهات النظر 
على  الق�سايا  تدفق  من  واحلــد  املتخا�سمن،  بن 
املحاكم، كما يهدف املركز اإىل الإ�سهام يف ن�سر ثقافة 

ال�سلح يف املجتمع ب�سكل وا�سع وبطرق مبتكرة.
وتتوزع م�سارات ال�سلح على اأربعة م�سارات هي: 
الأحوال ال�سخ�سية، التجاري، اجلزائي، احلقوقي 

واملروري، حيث تعد حما�سر ال�سلح ال�سادرة من 
املركز �سندات تنفيذية.

عديدة  تطويرية  خطوات  عــدة  �سمن  ذلــك  ويــاأتــي 
من�سة  منها  الــ�ــســدد،  هــذا  يف  الــــوزارة   اتخذتها 
taradhi.moj.gov.( الإلكرونية  ترا�سي 

بن  النظر  وجهات  تقريب  يف  ت�سهم  التي   )sa
م�ساحة  طــرف  كل  منح  اإىل  اإ�سافة  املتخا�سمن، 

مبوعد  تــقــّيــده  وعـــدم  نــظــره  وجــهــة  عــن  للتعبري 
اجلل�سة.

وبلغ عدد امل�ستفيدين من "ترا�سي" اأكرث من 300 
األف م�ستفيد، اإ�سافة اإىل ا�ستقبالها 150 األف طلب، 
فيما بلغ عدد الوثائق ال�سادرة من مركز امل�ساحلة 
عدد  وبلغ  وثيقة،  ــف  األ  53 مــن  اأكــرث  ـــوزارة  ال يف 

امل�سلحن 350 م�سلًحا وم�سلحة.

7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و 12 مواطنًا ومقيمًا في قبضة »نزاهة« 
كشف فساد بـ 11.5 مليار ريال

وقف العين العزيزية 
يدعم أسر لجنة تراحم

أمين التحالف العسكري اإلسالمي يشدد على خطورة الهجمات الرقمية

مناقشة أولويات تطبيق دراسة إنشاء المجال الجوي الخليجي الموحد

جدة - عبد الهادي املالكي
خــادم  م�ست�سار  لــتــوجــيــهــات  تــنــفــيــذًا 
مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفن  احلــرمــن 
نــظــارة وقــف  املــكــرمــة رئــيــ�ــس جمل�س 
الأمري  العزيزية  للعن  امللك عبدالعزيز 
خــالــد الــفــيــ�ــســل، وقـــع الأمـــــن الــعــام 
لــلــوقــف لــــوؤي بــن هــمــام طـــرابـــزوين، 
اللجنة  مـــع  �ــســراكــة  اتــفــاقــيــة  اأمـــ�ـــس، 
الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم 
املدير  مثلها  التي  )تــراحــم(  واأ�ــســرهــم 
التنفيذي مبحافظة جدة وليد بن خ�سر 
امــتــدادا  التفاقية  وتــاأتــي  الأحــمــدي. 

الطرفن  بن  ال�سراتيجية  لل�سراكة 
ويقوم الوقف مبوجبها بتوفري جوالن 
املياه ال�سحية ال�ساحلة لل�سرب �سهريًا 
امل�ستفيدة  الأ�سر  منازل  اإىل  واإي�سالها 
مبحافظة  تراحم  جلنة  لدى  وامل�سجلة 
جــــدة، وذلــــك �ــســمــن جــهــود مــوا�ــســلــة 
حتقيق  يف  لالإ�سهام  بفاعلية  ال�سعي 
اإبــرام  خــالل  مــن   2030 اململكة  روؤيـــة 
من  والــتــي  ال�سراتيجية  ال�سراكات 
الأهـــداف  حتقيق  على  العمل  �ساأنها 
التنموية وخدمة املجتمع والتو�سع يف 

العمل اخلريي.

الريا�ض-البالد
اأكد الأمن العام املكلف للتحالف الإ�سالمي 
الطيار  اللواء  الإرهاب  ملحاربة  الع�سكري 
وجوب  املغيدي،  �سعيد  بن  حممد  الركن 
حــمــايــة الأنــظــمــة والــ�ــســبــكــات والــربامــج 
عــادة  تهدف  التي  الرقمية  الهجمات  مــن 
احل�سا�سة  املعلومات  اإىل  الو�سول  اإىل 
املايل  البتزاز  اأو  اإتالفها  اأو  تغيريها  اأو 
الكبرية  بال�ستفادة  منوهًا  للم�ستخدمن، 
التي ت�سب يف جمالت عمل  الربامج  من 
التحالف والتي من �ساأنها الإ�سهام ب�سورة 
مــبــا�ــســرة يف حمــاربــة  غــري  اأو  مــبــا�ــســرة 

الإرهاب والتطرف العنيف.

نظمها  الــتــي  ــرة  املــحــا�ــس يف  ذلــــك  جــــاء 
)الأمـــن  بعنوان  اأمــ�ــس،  التحالف،  مــركــز 
ــيــرباين: الــتــهــديــدات، الــتــحــديــات،  ــ�ــس ال
ـــــك يف اإطــــــار الـــربامـــج  ـــة(، وذل ـــاي احلـــم
واملــحــا�ــســرات الــتــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف، 
امل�سارك  ال�سيرباين  الأمن  اأ�ستاذ  وقدمها 
بن  با�سل  الدكتور  �سعود  امللك  بجامعة 
الله ال�سدحان، بح�سور رئي�س مركز  عبد 
للجامعة  التابع  املعلومات  لأمــن  التميز 
وممثلي   ، املهتدي  فــريــد  جــالل  الــدكــتــور 
ومن�سوبي  املعتمدين  الأعــ�ــســاء  ـــدول  ال

التحالف.
واأو�سح الدكتور ال�سدحان يف املحا�سرة 

مفهوم خماطر الأمن ال�سيرباين وحتدياته 
وتـــاأثـــريه عــلــى املــنــظــمــات واحلــكــومــات 
والأفراد مما يف�سي اإىل الإخالل بالأعمال 

من  واملالية،  الأمنية  باجلوانب  املتعلقة 
والهند�سة  ال�سيربانية  التهديدات  خالل 

الجتماعية و�سوًل اإىل اآليات احلماية.

الريا�ض- البالد
جمال  اإنــ�ــســاء  ــة  درا�ــس عمل  فــريــق  ناق�س 
جوي علوي موحد لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، يف اجتماعه الرابع 
عــددًا  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  اأم�س، 
بــالــدرا�ــســة،  املتعلقة  الفنية  الأمــــور  مــن 
والت�سغيلية  الفنية  ـــويـــات  الأول ومــنــهــا 
و�سوًل  للدرا�سة  اجلزئي  التطبيق  لدعم 
للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآيل 

املجل�س،  بــدول  اجلوية  املالحة  نظم  بن 
خطط  معاجلة  نظام  تطبيق  ب�ساأن  ومامت 
و�سيتم  املوا�سيع،  من  وغريها  الطريان 
ع�سر  ال�سابع  لالجتماع  التو�سيات  رفــع 

للجنة املالحة اجلوية.
املتخ�س�سن  اأخرى بحثت جلنة  من جهة 
العام بدول  العامة والدعــاء  النيابات  من 
 33 الــــ  اجتماعها  يف  اأمــ�ــس،   ، املجل�س 
ــال املـــرئـــي، اإعـــــداد مــ�ــســروع  عــرب التــ�ــس

الإجرائية  بال�سوابط  ا�سر�سادي  دليل 
وا�ستكمال  احلــديــثــة،  التقنيات  جلــرائــم 
درا�سة م�سروع قانون "نظام" ا�سر�سادي 
والدعــاء  العامة  النيابات  اأجهزة  لتنظيم 
وا�ستكمال  التعاون،  جمل�س  بــدول  العام 
حتديث قواعد حماية الطفل خالل مرحلة 
م�سروع  ــة  ــس درا� وا�ــســتــكــمــال  التحقيق، 
اجلرائم  لعائدات  الفوري  ال�سداد  حالت 

ذات الطابع املايل والعقوبات املالية.

للمخت�سن  الأول  الجــتــمــاع  ناق�س  كما 
البنوك املركزية  ال�سيرباين من  الأمن  يف 
بدول املجل�س، عرب تقنية الت�سال املرئي، 
الفريق واإعــداد خطة  اأهداف ونطاق عمل 
م�سودة  م�ستجدات  مناق�سة  مت  كما  عمله، 
اآلية تبادل معلومات الأمن ال�سيرباين بن 
البنوك املركزية بدول املجل�س وخمرجات 
ور�سة العمل ال�سنوية للمخت�سن يف اأمن 

املعلومات.

البالد - الريا�ض
لتحويالت  ف�ساد  ق�سايا  الف�ساد،  ومكافحة  الرقابة  هيئة  ك�سفت 
مالية للخارج، بقيمة ت�سل اإىل 11.5 مليار ريال، تورط فيها 7 
رجال اأعمال، و12 موظف بنك، و�سابط �سف يف �سرطة اإحدى 

املناطق، و7 مقيمن، و 5 مواطنن.
و�سملت اجلرائم فتح ح�سابات لكيانات جتارية وهمية وحتويل 
نفوذهم  وا�ستغالل  والــتــزويــر،  والــر�ــســوة،  للخارج،  الأمـــوال 
التجاري،  والت�سر  امل�سروع،  غري  املايل  الك�سب  يف  الوظيفي 

وغ�سل الأموال.
اأن  الف�ساد،  ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  م�سوؤول  م�سدر  واأعلن 
الهيئة با�سرت بالتعاون مع البنك املركزي ال�سعودي،اجراءاتها 
موظفي  مــن  عــدد  تـــورط  عــن  لديها  املــتــوفــرة  املعلومات  حــيــال 
البنوك يف تلقي ر�ساوى من ت�سكيل ع�سابي مكون من جمموعة 
جمهولة  نقدية  مبالغ  اإيــــداع  مقابل  اأعــمــال،  ورجـــال  مقيمن 

التحريات  وبـــاإجـــراء  اململكة،  خـــارج  اإىل  وحتويلها  املــ�ــســدر 
التجارية،  للكيانات  البنكية  احلــ�ــســابــات  وحتليل  املــيــدانــيــة 
النقدية  املــبــالــغ  اأن  واتــ�ــســح  اجلمركية،  بـــالـــواردات  وربــطــهــا 
جمهولة امل�سدر املودعة بح�سابات تلك الكيانات التجارية بلغت 
اململكة،  خــارج  اإىل  حتويلها  مت  ريـــاًل،   )11،590،209،169(
لأحــد  توجههم  اأثــنــاء  مقيمن   )5( على  القب�س  مت  فقد  وعليه 

البنوك؛ لإيداع مبلغ )9،784،268( رياًل نقدًا كان بحوزتهم.
وبينت الهيئة اأنه مت القب�س على )7( رجال اأعمال، و)12( موظف 
بنك، و�سابط �سف ب�سرطة اإحدى املناطق  و)5( مواطنن، و)2( 
وا�ستغالل  والتزوير،  الر�سوة،  جرائم  يف  لتورطهم  مقيمن، 
والت�سر  امل�سروع،  غري  املــايل  الك�سب  يف  الوظيفي  نفوذهم 

التجاري، وغ�سل الأموال.
اأحد رجال  الق�سية الأوىل تت�سمن قيام  اأن تفا�سيل  واأو�سحت 
با�سمه  الوهمية  التجارية  الكيانات  من  عدد  بتاأ�سي�س  الأعمال 

وا�سم زوجته وابنه وفتح ح�سابات بنكية، ومتكن مقيمن من 
�سهري يح�سل عليه رجل  مبلغ  مقابل  تلك احل�سابات  ا�ستخدام 
يف  املقيمن  قبل  من  احل�سابات  ا�ستخدام  يتم  حيث  الأعــمــال، 
اإيداع مبالغ جمهولة امل�سدر وحتويلها اإىل خارج اململكة بتواطوؤ 

موظفي البنوك مقابل ح�سولهم على مبالغ وهدايا عينية.
ريــال،  األــف   300 مبلغ  دفــع  الأعــمــال  رجــل  اأن  الهيئة  واأ�سافت 
ق�سيته  تعطيل  مقابل  املناطق  اإحـــدى  ب�سرطة  �سف  ل�سابط 
�سرطة  لــدى  واملــنــظــورة  املالية  بتعامالته  بال�ستباه  املتعلقة 
مقابل  )و�سطاء(  ملواطنن  ريــال  مالين   4 مبلغ  ودفــع  املنطقة، 

�سعيهم لتعطيل ذات الق�سية لدى النيابة العامة.
اأعمال  رجــال   5 قــام  اأنــه  الهيئة  اأ�سافت  الثانية،  الق�سية  ويف 
ح�سابات  وفتح  الوهمية  التجارية  الكيانات  من  عدد  بتاأ�سي�س 
بنكية ومتكن مقيمن من ا�ستخدام تلك احل�سابات مقابل مبلغ 
�سهري، حيث يتم ا�ستخدام احل�سابات من قبل املقيمن يف اإيداع 

بتواطوؤ  اململكة  خــارج  اإىل  وحتويلها  امل�سدر  جمهولة  مبالغ 
موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

عدد  بتاأ�سي�س  البنوك  اأحد  فرع  مدير  قام  الثالثة،  الق�سية  ويف 
ومتكن  بنكية  ح�سابات  وفتح  الوهمية  التجارية  الكيانات  من 
ا�ستخدام  ا�ستخدامها مقابل مبلغ �سهري، حيث يتم  مقيمن من 
امل�سدر  جمهولة  مبالغ  اإيـــداع  يف  املقيمن  قبل  من  احل�سابات 
وحتويلها اإىل خارج اململكة بتواطوؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ 
وهدايا عينية. ويف الق�سية الرابعة، ا�ستقدم اأحد رجال الأعمال 
وافد من امل�سار لهم اأعاله ومتكينه من العمل احلر داخل اململكة 

مقابل ح�سوله على مبلغ �سهري.
و�سددت الهيئة على اأنها م�ستمرة يف ر�سد و�سبط كل من يتعدى 
على املال العام، اأو ي�ستغل الوظيفة لتحقيق م�سلحته ال�سخ�سية 
اأو لالإ�سرار بامل�سلحة العامة، واأنها ما�سية يف تطبيق ما يق�سي 

النظام بحقه دون تهاون.



الريا�ض - البالد     
وا���ص��ل منحنى احل���االت احل��رج��ة ال���ص��اب��ات ك��ورون��ا 
حاالت   10 بنحو  ليزيد  الن�صبي،  �صعوده   19 كوفيد 
ج��دي��دة اأم�����س االأرب���ع���اء م��ق��ارن��ة ب��ال��ي��وم ال���ذي �صبقه، 

م�صجال 348 حالة، فيما كان اأم�س االأول 338 حالة.
اأعلنتها وزارة ال�صحة  التي  الر�صمية  البيانات  وح�صب 
بلغ  حيث  ن�صبيا  انخف�س  اال�صابات  معدل  ف��اإن  اأم�س 
اأم�س 216 حالة، انخفا�صا من 223 حالة �صجلت اأم�س 
ارتفاعا  �صجل  اال�صابات  معدل  وك��ان  الثالثاء.  االأول 
والذي  ال�صبت  من  بدءا  االأ�صبوع  بداية  منذ  متوا�صال 
�صجل فيه 197 حالة، وارتفع اإىل 186 االأحد، ثم 213 

االثنني، و�صوال اإىل 223 حالة الثالثاء.
واأ���ص��ب��ح ع���دد احل����االت امل���وؤك���دة امل�����ص��اب��ة يف اململكة 
)367023( حالة، من بينها )2115( حالة ن�صطة، فيما 
حاالت   205 �صجلت  فيما  جديدة،  وفيات   4 ت�صجل  مت 
تعايف لي�صل عدد املتعافني ولله احلمد اإىل )358545( 

حالة.
اأنها  يف  احلرجة  احل��االت  عدد  زي��ادة  خطورة  وت�صكل 
ت�صكل �صغطا مبا�صرا على اأ�صرة العناية املركزة، وتعد 
على  حفاظا  امل��راق��ب��ني،  ك��ل  منه  يتخوف  ان���ذار  جر�س 

�صحة اجلميع.
بفريو�س  اال�صابة  ح��االت  ارت��ف��اع  اأن  وا�صحا  ويبدو 
ب��االح��رازات  البع�س  تقيد  ع��دم  اإىل  ي��ع��ود  ك��ورون��ا 
رغم  ال�صخ�صية،  احل��م��اي��ة  يف  والت�صاهل  ال��وق��ائ��ي��ة 
يف  املخت�صة  اجل��ه��ات  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ب��ارة  اجل��ه��ود 
اإذ  لال�صابات،  منخف�س  منحنى  على  احل��ف��اظ  �صبيل 
)االأ�صبوع  واح��د  ا�صبوع  يف  الداخلية  وزارة  �صجلت 
اقرب  فيما  خمالفة،   18033 اإىل  ي�صل  ما  املا�صي(، 
اجمايل املخالفات خالل ال�صهر املا�صي من حاجز ال� 85 
األف خمالفة، ات�صح اأن غالبتيها يف الريا�س بنحو 24 
األف خمالفة، ثم مكة املكرمة بنحو 14 األف خمالفة، ثم 
الق�صيم بنحو 10 اآالف خمالفة، فيما �صجلت املخالفات 
تلتها جنران  ال� 600 خمالفة،  االأق��ل يف ج��ازان مبعدل 

مبعدل ال� 900 خمالفة.

كورونا: جرس إنذار 
لـ)الحرجة(.. وانخفاض 
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البالد – مها العواودة   
اأكدت وزارة اخلارجية اليمنية ل� "البالد" اأن توفري 
اململكة لقاح فريو�س كورونا لليمنيني ياأتي يف اإطار 
االإن�صان  بناء  دعم  على  واملعهود  امل�صتمر  حر�صها 
املاأ�صاة  تبعات  من  والتخفيف  وم�صاندته  اليمني، 

االإن�صانية التي ت�صبب فيها احلوثي.
بجا�س  من�صور  د.  اخلارجية  وزارة  وكيل  وق��ال 
اليمن،  اململكة مل تدخر جهدا يف دعم  ل�"البالد" اإن 

كورونا  لقاح  تقدمي  واأن 
اإىل  ي�����ص��اف  ل��ل��ي��م��ن��ي��ني 
قدمت  م�صاعدات  �صل�صلة 
ق��ب��ل مملكة  م���ن  وت���ق���دم 
ال�صعب  اإىل  االإن�����ص��ان��ي��ة 
الدعم  عن  ف�صاًل  اليمني، 
كل  يف  لليمن  ال�صعودي 

املحافل الدولية.
واأ�صاف اإن عزم اململكة تقدمي لقاح فريو�س كورونا 
على  وا���ص��ح  دل��ي��ل  اليمني  ال�صعب  م��ن  الأ�صقائهم 
املاأ�صاة  تبعات  من  والتخفيف  املواقف  هذه  �صدق 
احلوثي  ملي�صيات  فيها  ت�صببت  التي  االن�صانية 
ال�صحي  وال  االإن�صاين  بالو�صع  ال  تاأبه  ال  والتي 
لل�صعب اليمني. واأ�صاد ال�صفري بجا�س بكل ما تقوم 

به اململكة جتاه اليمن على كافة االأ�صعدة.

.. والخارجية اليمنية
لـ             : المملكة خير سند 

لدعم اإلنسان اليمني

البالد – مها العواودة   
ب��ت��وف��ري لقاحات  ال�����ص��ع��ودي  ال��دع��م  ف��ت��ح  يف وق���ت 
جتنيب  يف  اأم��ل  باب  لليمنيني،   ،19 كوفيد  كورونا 
ال�صحة  وزي��ر  اأك��د  ال�صحية،  الكارثة  �صبح  اليمن 
الدكتور قا�صم حممد  اليمنية  وال�صكان يف احلكومة 

و�صع  اليمن  اأن  "البالد"،  ل���  بحيبح، 
اللقاحات،  توزيع  لالأولوية يف  خطة 
ح��ي��ث ���ص��ت��ك��ون االأول����وي����ة ل��ل��ك��ادر 
ال�����ص��ح��ي وك��ب��ار ال�����ص��ن واأ���ص��ح��اب 
االأم����را�����س امل��زم��ن��ة وال��ف��ئ��ات ذات 

عوامل اخلطورة العالية.
�صكلت  ال�صحة  وزارة  اأن  وك�����ص��ف 
جل���ان���ا خم��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى امل�����ص��ت��وى 
يف  عملها  وب��داأت  واملحلي  الوطني 

الرتيب وو�صع اخلطط لتوزيع اللقاح بالتن�صيق مع 
املنظمات الدولية الإي�صال اللقاح اإىل مناطق �صيطرة 
احلوثي ل�صمان اأخذ اليمنيني يف هذه املناطق للقاح، 
اأينما  احلكومة  م�صوؤولية  اليمني  امل��واط��ن  وك��ون 
باخلطوة  اجلديد  ال�صعودي  الدعم  وو�صف  وج��د. 
مب�صاريعهم  املعروفني  االأ�صقاء  من  م�صتغربة  لي�صت 
عرفوا  ال��ذي��ن  واالإغ��اث��ي��ة،  االإن�صانية 
واليمنيني  اليمن  مع  ال�صلبة  بوقفتهم 
اجلانب  خ�صو�صا  املجاالت،  كافة  يف 
ال�����ص��ح��ي ت��اأك��ي��دا ل��اله��ت��م��ام االأك���ر 
واحل��ر���س  اليمني  االإن�����ص��ان  ب�صحة 

على حياته.
ال��دع��م  ع��رف��ت  ال��ي��م��ن  اأن  واأو�����ص����ح 
ال�������ص���ع���ودي امل���ت���وا����ص���ل م����ن خ���الل 

الرنامج ال�صعودي الإعمار اليمن ومركز امللك �صلمان 
د.  اعتر  جانبه  من  االإن�صانية.   واالأع��م��ال  لالإغاثة 
عبد  اليمني  الرئي�س  م�صت�صار  امل��خ��اليف  الله  عبد 
العربية  اململكة  ل�"البالد" توفري  هادي  من�صور  ربه 
اليمني  لل�صعب  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  لقاح  ال�صعودية 
اململكة،  و�صكان  ال�صعوديني  اأ�صقائهم  مثل  مثلهم 

يف  االإن�صانية  اأهمية  على  جت�صيدا 
على  وحر�صها  ال�����ص��ع��ودي،  امل��ي��ث��اق 
عن  بعيدا  واعمارها،  االأر���س  اإحياء 
حم��اوالت ال��دول االأخ��رى التي همها 

التدمري واإبادة ال�صعب اليمني.
بعد  ي��وم��ا  ال�صعودية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ي����وم ت���وؤك���د ال���ر����ص���ائ���ل االإي��ج��اب��ي��ة 
فيها  ت���رز  وال��ت��ي  ال��ي��م��ن��ي  لل�صعب 

وهذه  الكوارث  مواجهة  يف  لليمن  املتوا�صل  دعمها 
لليمن  ال�صعودي  ال��دع��م  اأن  على  و���ص��دد  اجل��ائ��ح��ة. 
لي�س م�صتغربا، فهي التي قدمت الت�صحيات اجل�صام 
ملنا�صرة احلكومة ال�صرعية من اأجل ا�صتعادة الدولة 
النفوذ  االإرهابية ومن  والتحرر من جماعة احلوثي 
�صاندوا  م��ن  وق��ال  اخلبيثة.  االإي��ران��ي��ة  وال�صيطرة 
دعمهم  ي�صتغرب  ال  باأرواحهم،  اليمن 

الإنقاذ اليمنيني من اجلائحة.
واأ�صار اإىل اأن ما يقدم عر مركز امللك 
ال�صعودي  ال��رن��ام��ج  وع���ر  �صلمان 
موؤمترات  ويف  اليمن  واإعمار  لتنمية 
املانحني لالأمم املتحدة من اأجل برامج 
اال�صتجابة االإن�صانية �صاهد على عطاء 

مملكة االإن�صانية.

البالد – مها العواودة   
ل�  دول��ي��ة  �صحية  منظمات  خمت�صي  م��ن  ع��دد  اأك��د 
يف  والكفاءة  ال��ق��درة  لديها  اململكة  اأن  "البالد" 
كورونا  فريو�س  لقاحات  ل�صناعة  م�صنع  تاأ�صي�س 
اأن ما قامت به من جهود  اإىل  كوفيد 19، م�صريين 
الح��ت��واء اجل��ائ��ح��ة من���وذج ي��ح��ت��ذى ب���ه، اإذ متت 
ع��ام،  ب�صكل  اال���ص��اب��ات  منحنى  ع��ل��ى  ال�صيطرة 
العناية  اأ�صرة  بتوفري  �صمحت  منهجية  خطة  وفق 
امل�صت�صفيات  يف  الطبية  الكوادر  وحماية  املركزة، 
فريو�س  ملواجهة  االأول  ال��دف��اع  خ��ط  باعتبارهم 

كورونا.

منهجية في التعامل مع الجائحة
وقارن م�صت�صار وزارة ال�صحة الفرن�صية واخلبري 
املوؤمن  عبد  يحيى  د.  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف 
مكي ل� "البالد" بني الو�صع ال�صحي يف ال�صعودية 
االأوروبية  خ�صو�صا  االأخ��رى  ال��دول  من  وغريها 
االإ���ص��اب��ات  ع���دد  "اإجمايل  وق����ال  واالآ����ص���ي���وي���ة، 
والعدوى بفريو�س كورونا يف اململكة قليل وحتى 
الكبرية  ال�صفاء  ح��االت  ع��ن  ف�صال  اأق���ل،  الوفيات 
التي  ال�صعودية  العربية  اململكة  وذلك يعود حلنكة 
�صارمة  اإج����راءات  الت��خ��اذ  االأزم���ة  ب��داي��ة  �صارعت 
العمرة  ن�صاطات  وقف  خالل  من  وناجعة  وحازمة 
خالل  من  ف�صاهمت  وال��زي��ارة،  وال�صياحة  واحل��ج 
ذلك يف التخفيف من انت�صار العدوى بهذه الطرق.

اململكة  ح�صدتها  ال��ت��ي  باملرتبة  اعجابه  واأب���دى 
العربية ال�صعودية يف موؤ�صر التعايف، والتي تعود 
ووزارة  ال�صعودية  ال�صلطات  وحنكة  حكمة  اإىل 
�صارمة  اإج���راءات  التخاذ  �صارعت  والتي  ال�صحة 
اج���راءات  اإىل  م�صريا  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ب��داي��ة  منذ 
مب�صافة  والتباعد  معينة  ب��اأرق��ام  ال�صالة  تنظيم 
 pcr معينة، وكذلك ا�صتخدام م�صت�صفياتها فح�س
خالل  من  بالعالج  والبدء  االأوروب��ي��ة،  ال��دول  قبل 
امل�صل كان قرار مفيد، منعا لتف�صي الفريو�س وقد 

جنحت بجدارة.
التي  ال���دول  اأك��ر  م��ن  كونها  اململكة  وع��زا جن��اح 
ل��دي��ه��ا خ���رة يف ال��ف��ريو���ص��ات ل��وج��ود خ���رة يف 
الفريو�س  هذا  التنف�صية  االأو�صط  ال�صرق  متالزمة 
الذي ينتقل عن طريق االإبل، وهو من نف�س عائلة 
موؤكدًا  �صرا�صة،  اأك��ر  ك��ان  واإن  ك��ورون��ا  فريو�س 

كان  اململكة  لعلماء  العلمية  واالأبحاث  االأعمال  اأن 
للقاح  الو�صول  وتنظيم  ت�صهيل  يف  كبري  دور  لها 
لعبت دور  اململكة  اأقرب وقت الأن  �صد كورونا يف 
العلمية  املخترات  خ��الل   من  وفعال  ومهم  كبري 

ال�صعودية يف جتهيز اللقاح لهذه ال�صاللة. 

صدارة متوقعة ضمن األكثر تعافيًا
لالأمرا�س  االأمريكية  ومل ي�صتغرب ع�صو اجلمعية 
بني  من  اململكة  وجود  احلجيالن،  غامن  د.  املعدية 
كورونا،  فريو�س  من  تعافيا  االأك��ر  دول  اخلم�س 
حتمية  ونتيجة  وطبيعي  م��ت��وق��ع  "�صيء  وق���ال 
لالإجراءات اال�صتباقية يف الوقاية والعالج وتقدمي 
" اململكة مثال عظيم يحتذى به  اللقاح".واأ�صاف: 
يف التعامل مع اأزمة كورونا بكل اإن�صانية و�صفافية 
وتنفيذ  و���ص��ع  يف  ���ص��ارع��ت  ح��ي��ث  وو�صوح"، 

اأن  موؤكدا  االأزم���ة،  بداية  منذ  ح��زم  بكل  اإج���راءات 
يف  جنحت  كونها  للفخر  مدعاة  االإن�صانية  مملكة 
اإدارة االأزمة عر خططها الفريدة وكوادرها الطبية 
وامكانياتها ومل متيز بني مواطن ومقيم وخمالف 

على اأرا�صيها.

المملكة احتوت األزمة سريعا
منطقة  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  مدير  واأو�صح 
القيادة  حنكة  اأن  اجلويف  فهد  د.  االأو�صط  ال�صرق 
ال�صعودية يف التعامل مع اأزمة كورونا منذ بدايتها 
واخل�صائر،  االأخ��ط��ار  م��ن  الكثري  اململكة  جنبت 
اإليه، خ�صو�صا  وباتت منوذجا يحتذى به وي�صار 
وذات  والعظمى  املتقدمة  ال���دول  م��ن  الكثري  اأن 
مواجهة  يف  لالأ�صف  ف�صلت  ال�صغرية   امل�صاحة 

الفريو�س. 
اأف�صل خم�س دول يف  ال�صعودية من بني  واأ�صاف 
وهذا  معه،  والتعامل  كورونا  من  التعايف  موؤ�صر 
اأمر متوقع يف ظل ما�صهدناه و�صهده العامل اأجمع 
يف كيفية تعامل وزارة ال�صحة واجلي�س االأبي�س 
واملقيمني  املواطنني  مع  وم�صداقية  و�صوح  بكل 
على اأر�س اململكة، بدءا من االإجراءات اال�صتباقية 
اأجل  من  حزم  بكل  التخاذها  اململكة  �صارعت  التي 
للجميع  ال��ع��الج  وت��وف��ري  اأواًل،  االإن�����ص��ان  �صحة 
اإىل توفري  باملجان من مقيمني ومواطنني و�صواًل 

اللقاح اأي�صا باملجان للجميع".

جدة ــ  يا�سر بن يو�سف    
اخلليج  دول  يف  التعايف  ن�صب  ال�صعودية  ت�صدرت 
من فريو�س كورونا كوفيد 19، بن�صبة 97.7% ، وفق 
وحلت  اخلليجي،  ال�صحة  جمل�س  اأعلنها  اح�صائية 
 ،%90.9 االإم��ارات  ثم   ،%96.5 بن�صبة  البحرين  ثانيا 

ُعمان: 94.7%، الكويت: 95.7%، قطر: %97.1.
حت�صني  مت  اأن��ه  اخلليجي،  ال�صحة  جمل�س  واأو���ص��ح 
فريو�س  بلقاحات  االآن  حتى  خليجي  ماليني  خم�س 

تتعلق  ح��ق��ائ��ق  ث��الث��ة  ه��ن��اك  اأن  م��ن��وه��ا  ك���ورون���ا، 
اأو  يغري  ال  اللقاح  اأن  يف  تتمثل  ك��ورون��ا  بتطعيمات 
لنواة  اأب��دًا  يدخل  ال  الأن��ه  الوراثي،  مع اجلني  يتفاعل 

اخللية.
واأ�صارت اإىل اأنه يجب اأخذ اللقاح الأن املناعة املكت�صبة 
اأخذ  اأن  عن  ف�صال  ت��دوم،  ال   19 بكوفيد  االإ�صابة  من 
املطلوبة  امل��ن��اع��ة  ن�صف  يعطي  فقط  واح���دة  ج��رع��ة 
اأهمية  اأخ���ذ اجل��رع��ت��ني. وح���ول  ل��ذا يجب  ل��ل��وق��اي��ة، 

اللقاحات يف حياة الب�صرية اأو�صح ا�صت�صاري مكافحة 
العدوى الدكتور خالد عبدالله ل�"البالد":  اأن اللقاحات 
تعد من الو�صائل الفعالة للحماية من بع�س االأمرا�س 
اخلطرية ، اإذ اإنه بف�صل اللقاح، اختفى داء اجلدري يف 
حني اأ�صبحت اأمرا�س اأخرى، مثل �صلل االأطفال نادرة 
جدا، ول�صمان وا�صتمرار احلماية �صد هذه االأمرا�س 
واإىل  ال��والدة  منذ  املنا�صبة  اللقاحات  اإعطاء   ا�صتمر 
املناعة  لتعزيز  اللقاحات  باأهمية  يتعلق  وفيما  الكر. 

وت�صاعد  الطبيعية  الدفاعات  تعزز  "اللقاحات  ق��ال: 
على  ق����ادرًا  ليكون  م�صبقًا  اال���ص��ت��ع��داد  على  اجل�صم 
كما  ال��ل��ق��اح��ات،  ت�صتهدفها  ال��ت��ي  االأم��را���س  حم��ارب��ة 
االأم�����ص��ال،  بكرة  ع��ادة  يتاأثر  ال  املناعي  اجل��ه��از  اأن 
وقت  يف  الهجمات  من  العديد  مواجهة  على  قادر  فهو 
من  هائل  كم  مواجهة  هي  االأ�صا�صية  ووظيفته  واحد، 
امليكروبات، لذا فاإن اأخذ اللقاح ال يقلل من قوة اأو قدرة 

اجلهاز املناعي". 

لقاحات »الدعم السعودي« تصل 
لليمنيين في مناطق الحوثيين

منحنى الحاالت الحرجة من بداية األسبوع

قا�سم بحيبح

من�سور بجا�ض

عبداهلل املخاليف

يحيى مكيغامن احلجيالنفهد اجلويف

السبت 329
األحد 331

االثنين 333

الثالثاء 338 حالة

األربعاء 348 حالة

مستشار هادي لـ           : من ضحوا بأرواحهم ال يستغرب حرصهم على إنقاذ أشقائهم من كورونا

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

استشاري مكافحة العدوى لـ          : اللقاحات وسيلة فعالة لألمراض الخطيرة

المملكة مؤهلة لتأسيس مصنع لقاحات لـكورونا

السعودية تتصدر التعافي  بـ 97.7 %..



 – الله  حر�سها   – املكرمة  مكة  كانت  رمب��ا 
واملتنزهات،  باحلدائق  الآهلة  املدن  اأقل  من 
جهة،  م��ن  الطاهرة  اأر�سها  لطبيعة  نتيجة 
وعدم توفر املواقع املنا�سبة لتاأهيلها كحدائق 

ومتنزهات من جهة اأخرى؟.
التي  الع�سرية  اخل��ط��ة  اأن  ج��ازم��ًا  واأع��ت��ق��د 
الأمري  امللكي  ال�سمو  م�سريتها �ساحب  ر�سم 
م�ست�سار  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  الفي�سل  خ��ال��د 
مكة  منطقة  اأم��ري  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
منطقة  لتطوير   – ال��ل��ه  يحفظه   – املكرمة 
َتْغفل  مل  وقرى،  مدنًا  ونه�ستها  املكرمة  مكة 
واملتنزهات  احل��دائ��ق  اإي��ج��اد  تخطيطها  يف 
الالزمة كمتنف�س على م�ستوى الأحياء اأ�سوة 
جهات  واأن  خا�سة  الأخ���رى،  اململكة  مب��دن 
مكة الأربع ل تخلو من اأماكن �ساحلة لإقامة 
والعمرة،  كال�سرائع،  واملتنزهات:  احلدائق 
ويل  وخمططات  والعابدية  نعمان،  ووادي 
ال��ع��ه��د، وط��ري��ق ال��ل��ي��ث، وج���دة، ول��و دعت 
احلاجة لنزع بع�س امللكيات يف بع�س هذه 
اأمالك  من  قد ل تخلو  اأنها  مع  الجت��اه��ات.. 
احلدائق  واإقامة  لال�ستزراع  �ساحلة  للدولة 

واملتنزهات.
وتعترب اأمانة العا�سمة من الأمانات الن�سطة 
يف م�����س��روع��ات��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة والإمن���ائ���ي���ة، 
بالن�سبة  وامل�ستقبلية  احل��ا���س��رة  وروؤاه����ا 
للم�سار النه�سوي وقد اأوجدت من امل�ساريع 
ما ُي�سار اإليه بالتقدم والتطوير �سابقًا ولحقًا 
يف خ��دم��ة الأم���ة وال��وط��ن، ووف���رت بع�س 
اأحياء  من  العديد  يف  واملتنزهات  احلدائق 
مكة املكرمة وخارجها باتت متنف�سًا لالأهايل 
ال��واق��ع��ة �سمال  ال��ك��ب��رية  م��ن��ه��ا: احل��دي��ق��ة 
م�ست�سفى امللك عبدالله التخ�س�سي ، و�سرق 
جامع الراجحي، على طريق النازل من حي 
ال��ع��وايل وال��ت��ي تعد واح���دة م��ن احل��دائ��ق 
وال�ستجمام،  ل��ل��راح��ة  واجل��اذب��ة  امل��وؤه��ل��ة 
الأهايل على مدار )24(  بالعديد من  وتكتظ 
�ساعة حل�سن موقعها وتو�سطها بني الأحياء.
عدد  يف  بالتو�سع  ح��ري��ون  مكة  اأه���ايل  اإن 
املوجود  اإىل  اإ�سافة  واملتنزهات  احل��دائ��ق 
اأ�سوة بغريهم من �سكان املدن الأخرى  منها 
ال�سكان  وع���دد  يكفي  ل  منها  امل��وج��ود  لأن 

وتو�سع العمران.
اأم���ريه���م امل��خ��ل�����س امل��ح��ب��وب خالد  ول��ه��م يف 
الفي�سل ونائبه املوفق، واأمانتهم وم�سوؤوليها 
اآمالهم  بتحقيق  الرجاء  وخال�س  الأم��ل  عظيم 
العهد  يف  الوطنية..  ومطالبهم  وطموحاتهم 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  عهد  ال��زاه��ر 
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني المري 

حممد بن �سلمان يحفظهم الله. 
وبالله التوفيق،،

Ali.kodran7007@gmail.com

ل��ن��ا اأن ن��ت�����س��ور جم��م��ل امل���واق���ف الإن�����س��ان��ي��ة، وك���ان 
اإميانا  بها،  بقيامها  الأوفر  الن�سيب  الراقية  للمجتمعات 
وحر�س  ال�سيا�سي  ومنهجها  احل�ساري،  بدورها  منها 
قياداتها على تر�سيخ مفهوم التعاي�س مع الأديان الأخرى، 
املمار�سة،  وحرية  الدينية  والعقائد  املذاهب  واح��رام 
لل�سعوب   والعادات  التقاليد  اح��رام  مع  يتعار�س  ل  مبا 
احلميدة  ومب�ساعيها  اخل���ال���دة  امل���ب���ادئ  بتلك  مت�سكا 
للم�ساهمة بفاعلية للبناء احل�ساري، وتعزيز دور الر�سالة 
ال�سماوية ال�سامية، والبحث عن هذه القيم الأخالقية لبد 
من وجود اأر�سية خ�سبة وم�سجعة، ميكن حتقيق نتائج 
ايجابية من خاللها، قد تتوفر يف جمتمع من املجتمعات، 
وهنا  املذاهب،  وتباينت  الدينية  املعتقدات  اختلفت  واإن 
تكمن خطورة املوقف، وقد تكون مواقف متعددة تتقارب 

وتتباعد وفق املفاهيم والأمزجة واملعطيات.
زمن  يف  ول�سيما  ال��ك��ربى  خطواتها  ل��ه  التباعد  وه��ذا 
التوترات والأطماع  وال�سراعات وعلو �سوت لغة الأنا، 
م�سركة  لغة  ال�سائكة،  احل��زم  ه��ذه  اأم��ام  تتوفر  مل  وم��ا 
ل��ق��اءات  اإق��ام��ة  على  ت�سجع  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  يف 
اأكادميية  جلان  لها  الإع��داد  على  ت�سرف  وثقافية،  فكرية 
وي�سمح  الإن�ساء،  عن  بعيدا  واقعي  بخطاب  متخ�س�سة 
جليل من �سباب اجلامعات النخراط يف حوارات فكرية 
وثقافية، حتقق قدرا كبريا من الأماين والطموحات التي 
تنظر لها هذه الأجيال بكثري من الأهمية.. ومن ال�سجاعة 
اأن يكون للنقد م�ساحة كبرية من القبول، وتعطى الآراء 
امل��وؤمت��رات،  ع��دد من ه��ذه  امل�ساركة يف  الخ��رى  فر�سة 
العلوم ذات الرتباط  بتخ�س�سات واأطروحات يف �ستى 
ب��اأن  ت�سطدم  الأم���ر  نهاية  يف  لكنها  ب��احل��ي��اة،  املبا�سر 

اإعدادها امل�سبق مت بدون اأخد اآراء امل�ساركني فيها.
وبع�س هذه املوؤمترات والندوات تنفق عليها الدول مبالغ 
هائلة، تتجاوز التكلفة العادية تتحملها اجلهات الر�سمية 
املنظمة، والبع�س الآخر تنظمه مراكز اأبحاث ودرا�سات، 
يف الطب والقت�ساد وال�سياحة وغريها من قوائم يطول 
اخلو�س يف تفا�سيلها، وجتد تغطيات اإعالمية على قدر 
كبري من املهنية، لكنها ل تلبث ان تتوارى عن النظار بعد 
الندوة.. اأو  املوؤمتر  اإقامة  من  الأول  الأ�سبوع  انق�ساء 
حماور  باإ�سناد  ال�سطح  على  تظهر  ب��داأت  م�سكلة  وهناك 
جديرة  اأن��ه��ا  تدعي  اأب��ح��اث،  وم��راك��ز  ل�سركات  امل��وؤمت��ر 
مالية  تكلفة  ظل  يف  اأه��داف��ه،  وحتقيق  امل��وؤمت��ر  باجناح 
مقننة، وبالتايل تتمتع هذه ال�سركات ومراكز الدرا�سات 
بح�سرية ن�سر الإعالنات، وفق ت�سنيفات معينة برونزية 
الأبحاث  م�ساركات  تقبل  خاللها  ومن  وذهبية،  وف�سية 
واأوراق العمل يف املوؤمتر، وبالتايل فاإن نوع وم�ستوى 
مركز  اأو  ال�سركة  تلك  لروؤية  يخ�سع  ما  غالبا  امل�ساركة 

الدرا�سة.
وزارات  على  ال��ع��رب��ي،  عاملنا  يف  منعقدا  الأم���ل  زال  ل 
ال��وزارات  وبقية  والإع��الم  والثقافة  واجلامعات  التعليم 
للجامعات،  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  تنظيم  ي�سند  اأن  املعنية، 
�سابقة،  ن��اج��ح��ة  ع��امل��ي��ة  جت���ارب  متتلك  ال��ت��ي  ول���س��ي��م��ا 
وط��الب  اجل��ام��ع��ات  اأ���س��ات��ذة  على  امل�����س��ارك��ات  وتتوقف 
عليها  تنطبق  امل�ساركات  كانت  ما  متى  العليا،  الدرا�سات 
معايري الأبحاث والدرا�سات العلمية اجلادة، لأنه مل يكن 
لدينا الوقت والقناعة معا، لن�سدق كل ما يطرح علينا من 
اأفكار واآراء، قد ل تتنا�سب مع مفاهيم املجتمع والتنوع 
الفكري والثقايف الذي يتمتع به، واأ�سبح جزءا اأ�سا�سيا 
ملء  ولي�س  حتمية  ك�سرورة  الجتماعي،  ن�سيجه  من 
يف  اإ�سافة  يحقق  ل  امل��ذاق،  حلو  ماديا  ومكت�سبا  ف��راغ 
للمجتمع،  احل�سارية  املظاهر  تعك�س  الب�سرية  التنمية 
الذي تقام فيه تلك املوؤمترات وتت�سف بالفاعلية ويرتقي 

لر�سيخ مفهوم التعاي�س.

حاجة مكة لزيادة 
الحدائق والمتنزهات

ثقافة التسامح

 علي خضران القرني

محمد حامد الجحدلي 

أبي جعلني أكره جميع الرجال

األدوية والتفاوت في األسعار

رؤية تواكب التطلعات

ماذا نعلم صغارنا؟

يوم جميل من ايام الب�سائر 
وهم  ال��وط��ن  اب��ن��اء  يعي�سه 
امللكية  القرارات  ي�ساهدون 
ال����ت����ي ت�������س���در، ق�������رارات 
حكيمة تالم�س احتياجاتهم 
وتوفر الكثري من اليجابية 
وتخت�سر الكثري من الوقت 
والتي كان من اهمها القرار 
وزارة  ب����دم����ج   احل���ك���ي���م 
والقروية  البلدية  ال�سوؤون 

ووزارة ال�سكان لتكون وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية وال�سكان 
.. هذا القرار مل يكن لول ان هناك قيادة حكيمة تراقب ما يحتاجه 
املواطن وما يحقق الهداف املرجوة من تلك الوزارات وما تقدمه 
من خدمات للمواطنني .. وهذا ان دل على �سيء فانه يدل على ان 
روؤية 2٠٣٠ قد ت�سبق وقتها بال�سرعة من حيث الجناز والتحقيق 
وهذا جلي ملن يراقب املوقف عن كثب .. واليوم ا�سبحنا ن�ساهد 

ال���ت���ط���ور يف ج��م��ي��ع  ه�����ذا 
حتى  واق�سامها  ال���وزارات 
ا���س��ب��ح��ت اخل���دم���ات اك��ر 
وا�سبح  وان�سيابية  مرونة 
وفهم  للمراجع  اإمل���ام  هناك 
التقنية  ودخ�����ول  ل��ل��ن��ظ��ام 
ا���س��ت��خ��راج  يف  احل���دي���ث���ة 
القرار  ه��ذا   .. الراخي�س 
ت���واف���ق  ك����ث����ريا يف  اف�������اد 
التخطيط  م���ع  ال���ق���رو����س 
املواطن  فيه  يحتاج  بوقت  اأتى  انه  مييزه  ما  اهم  ومن  العمراين 
والتخطيط  الذاتي  والبناء  العمراين  التطور  ملواكبة  ال�سعودي 
وحياة  ح�سارية  مدنا  ذلك  نتاج  ليكون  �سورة  باأجمل  النموذجي 
ع�سرية ن�ساهي بها العامل جمال وح�سنا .. فقط نحتاج ان نعمل 
على امل�ساهمة يف هذا التطور والتطوير الذي يعي�سه وطننا الغايل 

ونكون من اركان البناء ولبنة من هذا التطور.

عن  �سيئًا  تعلمنا   ، �سغارًا  كنا  حني 
ولغة  �سل�س  ب��اأ���س��ل��وب   ، ���س��يء  ك��ل 
مفهومة ، بال�سور تارة وعن طريق 
واملعامل  امل��خ��ت��ربات  يف  ال��ت��ج��ارب 
�سك  هناك  يكن  ومل   .. اأخ��رى  ت��ارة 
يف  معلومة ول خ�سية من انحراف 
وبعد  ال��راه��ن،   ع�سرنا  يف  اأم��ا   ..
كالنار  وانت�سارها  املعلومات  تدفق 
ال�سبكة  م��واق��ع  ع��ل��ى  اله�سيم  يف 
طفل  اأي  باإمكان  �سار   ، العنكبوتية 
اأن ي�ستقبل كل ما هو  وبكل �سهولة 

غث و�سمني ،  ولهذا بات من ال�سروري اأن ن�سارك اأطفالنا �سغفهم بالطالع 
على هذا الغزو اجلديد ، وندلهم على النافع منه يف حياتهم العملية واملفيد 
لهم يف م�سريتهم الدرا�سية. وحيث اأ�سبحت الأجهزة الذكية متاحة،  بات 
من البديهي اأن يكون لها �سوابط من قبل الآباء واملربني و�سار لزاما على 
وامل�سمون،  ال�سكل  حيث  من  لأطفالهم  منها  الأف�سل  يختاروا  اأن  ه��وؤلء 

وخا�سة تلك التي يجدون فيها متعة للت�سلية والرفيه. 
ومتتاز  الذكية  الأل���واح  على  حُتَمُل  التي   الربامج  لبع�س  اأ�سماء  هناك 
باجلودة يف تثقيف الأطفال وتو�سعة مداركهم، من بينها: برنامج  حديقة 
ABC Kids Tracing & Phonics وهي  احل��روف وبرنامج  
تطبيقات تعلم الأطفال احلروف الأبجدية املدعومة بال�سور والأ�سوات 
العمليات  يف  الأط��ف��ال  م��ه��ارة  يقوي  ال��ذي  ال�سغري  العبقري  برنامج  ؛ 
املناهج  مع  حمتواه  يتقاطع  ال��ذي    Brainpop برنامج  ؛  احل�سابية 
 Mussila music برنامج  ؛  املعلم  ويدعم  الطالب  ويفيد  التعليمية 

لتعلم  تطبيق  وه���و   school
؛  املو�سيقية  الآلت  على  ال��ع��زف 
الذي     pixton edu برنامج 
يعترب من�سة تفاعلية متكن الطفل 
م���ن ا���س��ت��ك�����س��اف م��وا���س��ي��ع يف 
والتاريخ  وال��ع��ل��وم  الريا�سيات 
   Jeel تطبيق  ؛  وال��ف��ن  وال��ل��غ��ة 
الف�سحى  العربية  باللغة  امل��ق��دم 
لأب��ط��ال  ق�س�س  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 
واأنا�سيد  ومغامرات  وم�سل�سالت 
واأحجيات  ُت�سرد يف اإطار تربوي 

يراعي القيم والثوابت . 
البيئة  مل�ساكل  كحل  بعد  عن  التعلم  على  الركيز  اأ�سبح  وحيث  حاليًا،   
فقد  التعليم،  وو���س��ائ��ل  للتقنية  امل�ستمر  التحديث  وم��ع  واجل��غ��راف��ي��ا، 
وي�ستخدموا  اأنف�سهم  عن  يعربوا  لأن  لأطفالنا  ذهبية  فر�سة  هناك  تكون 
على  فتنمو  اآرائهم،  الآخرين  وي�ساطروا  النرنت  �سبكة  عرب  اأ�سواتهم 
اأثرها قدراتهم وتثقل مواهبهم. ومن جانب اآخر فقد يواجه الآباء بع�س 
الذي  الفكري  للتنمر اللكروين والت�سليل  نتيجة  امل�ساعب والتحديات 
نتيجة  اأو  ال�سيء،  ال�سلوك  واأ�سحاب  الهاكرز  قبل  من  لأطفالهم  يحدث 
اأم��ام  الطويل  امل��ك��وث  ب�سبب  اأطفالهم  بها  ي�ساب  التي  ال��ب��دان��ة  حلالة 
مع  فعاًل  وح���وارًا  ج��ادًا  عماًل  منهم  ي�ستدعي  ال��ذي  الأم��ر   ، احلا�سوب  

�سغارهم لي�سبحوا اأكر ثقة باأنف�سهم واأقدر على البوح 
مب�ساعرهم واأكر تنظيمًا يف اإدارة اأوقاتهم  �سواء داخل 

اأ�سوار عاملهم الفرا�سي اأم خارجه.

الأب هو ق�سة احلب الأوىل فى حياة كل فتاة ولكن اأحيانًا تتحول 
منذ  الفتاة  تعي�سها  وتعا�سة  وماأ�ساة  تعب  رواي��ة  اإىل  احلب  ق�سة 
نعومة اأظافرها حتى ت�سل اإىل اليوم الذى تكره فيه جميع الرجال 

ب�سبب اأبيها.
للرجال  كرهها  فى  الرئي�سى  ال�سبب  هى  الفتاة  على  الأب  ق�سوة 
ن�ساأتها  اإىل  يرجع  جتاههم  واحلب  الأم��ان  بعدم  الفتاة  فاإح�سا�س 
ال�سورة  حبي�سة  والدها  من  ال�سيئة  املعاملة  ب�سبب  اأ�سبحت  فهي 
جميع  اأن  ذهنها  فى  فارتبط  ال�سغر  منذ  لها  اأو�سلها  التى  الب�سعة 
الرجال مثل تلك ال�سورة امل�سوهة التى اقت�سر دورها على التعذيب 
والق�سوة وتظل الفتاة حبي�سة هذه ال�سورة حتى ت�سل اإىل فقدان 

التوازن الطبيعى فى حياتها وتبداأ فى النعزال عن العامل.
التفاف  اىل  حتتاج  فالفتاة  الأم��ور  اأخطر  من  العزلة  هذه  وتعترب 
امل�ساعر  وه��ذه  ال�����س��ورة  ه��ذه  م��ن  تتخل�س  حتى  حولها  اجلميع 
ت��درك  اأن  ويجب  اأبيها  ب�سبب  ذهنها  ف��ى  تر�سخت  التى  ال�سلبية 
الفتاة اأن انعزالها عن العامل اخلارجى لن يحل م�ساكلها لذلك يجب 
اأن تعطى م�ساحة لالآخرين حتى ي�ساعدوها على التخل�س من هذه 
الأزمة فهي اإن كانت تعاين من اأب قا�سى فال ذنب لالأخرين يف ذلك 
الأمر لذلك يجب اأن تعطى فر�سة لالآخرين حتى ت�سمح لهم بتبديل 

هذه ال�سورة فاجلميع لي�سوا مت�سابهني واإن كان هناك رجل �سيئ 
هذا  اأن  العاثر  حظها  كان  اإن  خا�سة  العامل  نهاية  ذلك  معنى  فلي�س 

الرجل اأبيها.
اخلروج  فى  مل�ساعدتها  النف�سيني  الأطباء  اأحد  مراجعة  من  مانع  ل 
من هذه الأزمة، لأن ال�سلبية التي تعاين منها الفتاة جراء اخلوف 
�سالمتها  تفقد  جعلتها  لها  تعر�ست  ال��ت��ى  وال��ق�����س��وة  وال��ره��ي��ب 
النف�سية  واأ�سبحت ه�سة و�سعيفة وغري قادرة على اتخاذ اأي قرار 
وبالتايل حكمت على نف�سها وحياتها وم�ستقبلها بالف�سل فال تكوين 

جتعلِك  لن  التي  امل�سوهة  ال�سورة  وتلك  اأفكارك  حبي�سة  عزيزتي 
تتقدمني ومتنع من ان تعي�سي اأجمل حلظات حياتك مع رجل يحبك 

وت�سبحني زوجة واأمًا م�ستقباًل.
الدائرة احلزينة التي حب�ست نف�سِك بها ما هي اإل زيادة حلجم اأملك 
حاويل  لذلك  والإحباط  للياأ�س  يوم  بعد  يومًا  وتدفعِك  ومعاناتك 

تغيري الظروف املحيطة بِك حتى واإن كانت �سدك.
كرهك لوالدك عزيزتى جعلك ترّين كل الرجال بنف�س ال�سورة فاأنِت 
تعتقدين اأن اأي رجل �سيعذبك ويذيقك العذاب األوانا مثلما كان يفعل 
والدك وهذا الأمر لي�س �سحيحا على الإطالق فاأ�سابع اليد ل تت�سابه 
ما بالِك بالب�سر ! حاويل طرد اخلوف املر�سخ داخل قلبك ال�سغري 
الرقيق جتاه الرجال واإعطاء فر�سة ل�سخ�س ي�ستحق الفوز بقلبك 
لتبديل  جاهدًا  ال�سعي  تاأكيد  بكل  �سيحاول  قبول  منِك  وجد  اإن  فهو 
تلك  مع  وت�ساحلي  اأوًل  بنف�سِك  اإبدئي  لذلك  ال�سيئة  ال�سورة  هذه 
ال�سورة الب�سعة جتاه الرجال ول تنظري لكل رجل على اإنه والدِك 
فى  بالأمان  ت�سعرين  الذى  وال�سند  احلياة  فى  ال�سريك  هو  فالرجل 

ح�سرته ولي�س العك�س فال ت�ست�سلمى ملخاوفك.

Nevenabbas88@gmail.com
@NevenAbbass

الطبية  املنتجات  اأ�سعار بع�س  الكبري يف  الفرق  مما يالحظ 
ما بني مكان واآخر يف الداخل .. فعلى �سبيل املثال تباع علبة 
العر�س  ال�سيدليات بنحو 25 رياًل مع  الكمامات يف بع�س 
ل�سراء اأكر من واحدة مبعنى اإجبار امل�سري لبتياع اثنتني 
بع�س  يف  جن��ده��ا  بينما  امل��ب��ل��غ.   �سعف  ودف���ع  الأق���ل  على 
بفارق  اجلائلني  الباعة  مع  الطريق  قارعة  على   اأو  البقالت 
اأقل من 15٠% مما يدفعنا للت�ساوؤل عن هذا الفرق الكبري يف 
خارج  يباع  ما  باأن  اأحدهم  يقول  ..قد  املنتج؟  لنف�س  ال�سعر 
ال�سيدليات غري طبي ول تنطبق عليه املوا�سفات ول ي�سكل 
اجلهات  على  كاملة  امل�سوؤولية  تقع  وهنا  املطلوبة.  احلماية 
تلك  ببيع  ي�سمح  فكيف  ذل��ك!  �سح  اإن  الأم��ر  بهذا  املخت�سة 

املنتجات املنت�سرة ب�سكل كبري اإذا كانت غري �ساحلة ول توؤدي 
الغر�س من ا�ستخدامها بتحقيق الوقاية املطلوبة  خا�سة يف 

بالعامل  تع�سف  التي  كورونا  جائحة  مع  الظروف  هذه  مثل 
من �سرقه لغربه ومن �سماله جلنوبه! فلي�س هناك اأدنى مربر 
ببيع  ال�سماح  اأو  القيمة،  يف  الوا�سح  التفاوت  ه��ذا  لقبول 

امل�ستهلك واخلا�سر هو  فاملت�سرر هو  منتجات غري �ساحلة، 
الوطن.  كما اأن مقارنة اأ�سعار الأدوية يف الداخل مبثيالتها 
الفوارق  مع  وال�ستغراب  للده�سة  اأي�سًا  يدعو  اخل��ارج  يف 
الكبرية، فمثاًل جند عبوة دواء معني تباع يف ال�سيدليات يف 
بينما ميكن طلبها من اخلارج  ريال  يقارب ٣٠٠  اململكة مبا 
لها اإىل مكان امل�سري مبا  عن طريق مواقع متخ�س�سة تو�سّ
وهذا  �سعفًا،  ع�سر  خم�سة  بزيادة  اأي  ري��اًل   2٠ عن  يزيد  ل 
املعقولة  الفروقات  نقبل  فقد  تاأكيد!!  بكل  الغرابة  غاية  يف 
يف �سناعة املنتج ما بني �سركة واأخرى ودولة واأخرى، لكن 
اإذا  اإل  املنتج  لنف�س  ج��دًا  الكبرية  الفروقات  قبول  ميكن  ل 

اآخر  تف�سري  وال�سحة  التجارة  ل��وزارت��ي  ك��ان 
الر�سا  يحقق  مبا  ن�سمعه  اأن  ناأمل  للمو�سوع، 

ويبعث على الطمئنان.
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 مليون ريال 
لمستفيدي "سكني" 

 مليار ريال صادرات 
سعودية غير نفطية 

شركة البحر األحمر تفوز بجائزة أفضل مطور

تمويل بناء 10 ناقالت للكيماويات
 1.23 مليار ريال حجم اتفاقية سامبا والبحري

الريا�س - البالد
  اأودع �سندوق التنمية العقارية اأكرث من 623 مليون ريال يف ح�سابات املواطنني 

من ُم�ستفيدي برنامج "�سكني" ل�سهر يناير من العام اجلاري 2021.
 واأو�سح امل�سرف العام على ال�سندوق من�سور بن ما�سي، اأن اإجمايل الدعم ل�سهر 
يناير بلغ 623 مليون ريال ُخ�س�س لدعم عقود التمويل العقاري ال�سكني للأ�سر 
ال�سعودية، مبينًا اأن اإجمايل ما اأودع يف ح�سابات م�ستفيدي "�سكني" منذ اإعلن 
 25.6 جتاوز  احلايل  يناير  حتى   2017 يونيو  يف  لل�سندوق  التّحول  برنامج 
مليار ريال، م�سددًا على حر�س ال�سندوق على اإيداع الدعم بانتظام ويف موعده 

املحدد �سهريًا.
 واأكد بن ما�سي على ا�ستمرارية والتزام ال�سندوق العقاري باإيداع الدعم ال�سهري 
الأهــداف  �سمن  الآن  حتى   2017 العام  منذ  �سنوات   4 "�سكني" ملدة  مل�ستفيدي 
امللئم وفق  امل�سكن  ال�سعودية من متلك  الأ�سر  لتمكني  لل�سندوق  الإ�سرتاتيجية 
احللول متويلية واخليارات ال�سكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "�سكني" �سمن 

اإجراءات �سهلة ومي�سرة.
من  اأكرث  مّكن  املدُعوم  العقاري  القر�س  اأن  ال�سندوق  على  العام  امل�سرف   وقال 
424 األف اأ�سرة �سعودية من متلك م�سكنها امللئم حتى نهاية عام 2020م، م�سريًا 
اإىل ا�ستمرارية ال�ستفادة من برنامج "القر�س املدُعوم" �سمن قنوات اإلكرتونية 
تخت�سر اجلهد والوقت من بداية التقدمي ومتلك امل�سكن امللئم حتى اإيداع الدعم 

ال�سهري.

الريا�س  البالد
حققت ال�سادرات ال�سعودية غري النفطية ارتفاعا خلل 11 �سهرا من عام 2020  لتبلغ 
183.08 مليار ريال بن�سبة بلغت نحو 29 %  من اإجمايل �سادرات اململكة خلل الفرتة.

التدريجي للقت�سادات حول  الفتح  النفطية مع بدء  ال�سادرات غري  وتزامنت زيادة 
العامل وتخفيف قيود مواجهة كوفيد - 19 ، حيث منت ال�سادرات يف �سهر نوفمرب 

املا�سي بنحو 12 % على اأ�سا�س �سنوي، مع ت�سارع النمو ال�سهري.
 وبح�سب امل�سح الإح�سائي للتجارة اخلارجية ، �سملت ال�سلع غري النفطية :املنتجات 
الآلت  النقل،  معدات  املعادن،  م�سنوعات  واملطاط،  اللدائن  م�سنوعات  الكيماوية، 
كذلك  وامل�سروبات،  الغذائية  املــواد  احليوانية،  املنتجات  الكهربائية،  واملــعــدات 

م�سنوعات الورق، واللوؤلوؤ والأحجار الكرمية.
وت�سكل املنتجات الكيماوية وكذلك م�سنوعات اللدائن واملطاط نحو 54.8 % من 
ال�سلع امل�سدرة خلل �سهر نوفمرب، حيث بلغت �سادراتها نحو 11.11 مليار ريال 
اأو ما يعادل  ، تليها املعادن وم�سنوعاتها ثالثا ب�سادرات تبلغ 1.44 مليار ريال 
 %  13 بنحو  املعادن  �سادرات  منت  اإذ  النفطية،  غري  ال�سادرات  اإجمايل  من   %7
خلل نوفمرب مقارنة بالفرتة املماثلة ، يف حني تقدر �سادرات املنتجات الغذائية 
وامل�سروبات بنحو 3.3 مليار ريال تعادل 3 يف املائة من الإجمايل خلل الأ�سهر 

ال�سبعة الأوىل من العام احلايل.
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 اأملج - �صعود اجلهني
ح�سلت �سركة البحر الأحمر للتطوير، ال�سركة املطورة لأحد اأكرث م�ساريع 
توزيع  حفل  خلل  جائزتني  على  العامل،  يف  طموحًا  املتجددة  ال�سياحة 
"جوائز ال�سرق الأو�سط للم�ساريع الكربى" لعام 2020، والذي اأقيم يوم 

26 يناير يف فندق ريتز كارلتون جمريا بيت�س ريزيدن�س بدبي.
ح�سدت  مر�سحًا،   140 مــن  اأكــرث  �سملت  وا�سعة  حتكيم  عملية  وعقب 
يف  حققته  الذي  املذهل  التقدم  للعام" عن  مطور  "اأف�سل  جائزة  ال�سركة 
م�سروع البحر الأحمر والعمل ال�ستثنائي الذي قامت به لإر�ساء معايري 
منطقة  �سمن  البيئي  والتجديد  ال�ستدامة  جمايل  يف  �سيما  ول  جديدة، 

امل�سروع.
باغانو:  جون  للتطوير  الأحمر  البحر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقــال   
اأف�سل مطور لهذا العام خلل حفل توزيع  ي�سرفنا احل�سول على جائزة 
اأن  لنا  كبري  ل�سرف  واإنه  الكربى‘.  للم�ساريع  الأو�سط  ال�سرق  ’جوائز 
ال�سركات  من  للعديد  �سابقًا  ُمنحت  التي  املرموقة  اجلائزة  بهذه  ج  ُنتوَّ

وامل�ساريع الكبرية يف املنطقة".
التميز  جائزة  على  كذلك  للتطوير  الأحــمــر  البحر  �سركة  ح�سلت  كما    
اتبعتها  التي  وال�سلمة  ال�سحة  خطة  عــن  املهنية  وال�سلمة  لل�سحة 
ملواجهة "كوفيد-19"، وتقديرًا جلهودها يف احلفاظ على �سحة و�سلمة 
العاملني لديها خلل اجلائحة، �سواًء يف موقع التطوير امل�سروع اأو مقر 

ال�سركة الرئي�س.
"اأمانة  ملجموعة  التابعة  "دوبوك�س"  �سركة  ح�سلت  ذلــك،  على  عــلوًة 
تقديرًا  للعام"  ا�ستدامة  م�سروع  "اأف�سل  جائزة  على  لل�ستثمارات"، 
م�سروع  يف  املوظفني  مدينة  تطوير  يف  بذلتها  التي  ال�ستدامة  جلهود 

البحر الأحمر.
وفق  املتجددة  بال�سياحة  للتطوير  الأحمر  البحر  �سركة  التزام  ويرتكز   

خمطط عام يحقق ن�سبة حفظ بيئي ت�سل اإىل 30% بحلول عام 2040، 
حيث �سيتم تطوير 22 فقط من اأ�سل 90 جزيرًة، مما يعني عدم امل�سا�س 
بـ 75% من جزر الوجهة مع اعتبار 9 من اجلزر كمحميات طبيعية خا�سة.
اإن�ساء  املا�سي عن  العام  اأعلنت  قد  للتطوير  الأحمر  البحر  وكانت �سركة 
بالطاقة  املوقع  كامل  لتزويد  العامل  يف  البطاريات  لتخزين  من�ساأة  اأكرب 

املتجددة على مدار 24 �ساعة يوميًا، مبا يف ذلك اجلزر.
ويتاألف م�سروع البحر الأحمر عند اكتماله يف عام 2030 من 50 فندقًا 
يوفر ما ي�سل اإىل 8000 غرفة فندقية وحوايل 1300 عقارًا �سكنيًا موزعًا 
على 22 جزيرة و�ستة مواقع داخلية، كما �ست�سم الوجهة مرا�ٍس فاخرة، 

وملعب جولف، والعديد من مرافق الرتفيه وال�ستجمام.

الريا�س - البلد
 اأبرمت جمموعة �سامبا املالية اتفاقية منح متويل 
مرابحة ل�سالح ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات 
الوطنية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  اإحــدى  وهــي 
ت�سل  بقيمة  )البحري(،  البحري  للنقل  ال�سعودية 
�سنة،   12 لأجــل  �سعودي  ــال  ري مليار   1.23 اإىل 

موجهة لغاية متويل بناء 10 ناقلت كيماويات.
يف  )البحري(  توقيع  عقب  التفاقية  هذه  وتاأتي   
"هيونداي  �سركة  املا�سي عقدًا مع  اأغ�سط�س  �سهر 
ناقلت   10 بناء  اجلافة" لغر�س  للأحوا�س  ميبو 
كيماويات بقيمة اإجمالية بلغت 410 مليني دولر 
�سعودي(،  ريـــال  مليار   1.53 )حـــوايل  اأمــريــكــي 
خم�س�سة لنقل الكيماويات واملنتجات البرتولية. 

بن  عمار  املالية  �سامبا  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأعــرب 

التفاقية  هذه  بعقد  �سامبا  اعتزاز  عن  اخل�سريي  عبدالواحد 
البنك ك�سريك  الوطنية، ودخول  ال�سركات  اأكرب  اإحدى  ل�سالح 
ال�سركة  لأعــمــال  والتطور  التو�سع  لتوجهات  داعــم  متويلي 

الــوطــنــيــة لــنــقــل الــكــيــمــاويــات، وحــر�ــســه 
تعزيز  من  الوطنية  ال�سركات  متكني  على 
روؤيــة  ملتطلبات  ي�ستجيب  مبا  اإمكانياتها 
اإنتاجية  اإىل حتفيز  الرامية  اململكة 2030 
ورفــع  ال�سعودية  القت�سادية  القطاعات 

درجة تناف�سيتها. 
علي  بن  عبدالله  املهند�س  قال  ناحيته  من 
لل�سركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  الــدبــيــخــي 
اأن هذه  البحري  للنقل  ال�سعودي  الوطنية 
يعادل  ما  لتغطية  الطريق  متهد  التفاقية 
الكيماوية،  الناقلت  بناء  تكلفة  من   %  80
والتي �سيكون لها اأثرها املبا�سر يف تعزيز 
ال�سرتاتيجية  تطلعاتها  وتلبية  البحري  جمموعة  ن�ساط 

امل�ستقبلية. 

 140 متحدثًا بارزًا في جلسات " دافوس الصحراء" الرميان:

السعودية تستثمر في تكنولوجيا المستقبل
الريا�س - البالد

بال�سيا�سات  النهو�س  جتاه  اململكة  دور  اإطــار  يف   
القــتــ�ــســاديــة يف الـــعـــامل، انــطــلــقــت اأمــ�ــس اأعــمــال  
ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  ملوؤمتر  الرابعة  الن�سخة 
يف  ح�سوريا  تعقد  والتي  ال�سحراء"  "دافو�س 
الريا�س وافرتا�سيا بالتزامن يف 4 عوا�سم عاملية 
�سعار  )نيويورك وباري�س وبكني ومومباي( حتت 
"النه�سة القت�سادية اجلديدة"، مب�ساركة اأكرث من 

140 متحدثًا بارزًا.
�ــســنــدوق  حمــافــظ  اأكــــد  الفــتــتــاحــيــة  كلمته  ويف    
الرميان،  يا�سر  ال�سعودي،  العامة  ال�ستثمارات 
ال�ستثمارية  الفر�س  ك�سفت  كــورونــا  جائحة  اأن 
اأن  مو�سحا   ، التكنولوجية  القطاعات  خمتلف  يف 
اليوم  لكننا  املالية،  الأ�ــســواق  يطارد  كــان  اجلميع 

نفكر با�سرتاتيجيات ال�ستثمار املبا�سر.
ال�سعودي  ال�سيادي  ال�سندوق  اأن  الرميان   وك�سف 
يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا �سواء 
اإطلق  اإىل  الثانوية، م�سريا  اأو  الأولية  ال�سوق  يف 
ت�سمنت  والتي  اأيــام،  قبل  ال�سندوق  ا�سرتاتيجية 
الإعلن عن املرحلة الثانية من برنامج حتقيق روؤية 

اململكة 2030.
حمافظ  ك�سف  املقبلة  املرحلة  على  ــاءة  اإ�ــس ويف   
من  مهمة  مرحلة  عن  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 
فقط  لي�س  ال�سندوق  توجه  وهي   ، ال�سرتاتيجية 
اإمنا يف م�سروعات  املالية،  الأ�سواق  ال�ستثمار يف 
الجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  اأثــر  لها  �سيكون 
يف اململكة، وخلق فر�س ال�ستثمار وفر�س العمل، 
اإيجابي متكامل بني الأ�سواق، وبني الأثر  يف ربط 

النا�سئ من ا�سرتاتيجية ال�سندوق. 

   م�صاريع امل�صتقبل
اأطلقته  اأن م�سروع ذا لين، الذي   واأو�سح الرميان 
عامل  يف  ثورية  فكرة  "مبثابة  هو  نيوم  يف  اململكة 
م�ستهدفات  وا�سفا  للمدن"،  احل�سري  الت�سميم 

ت�ستمتع  "اأن  يف  الــرغــبــة  تعك�س  بــاأنــهــا  املــ�ــســروع 
الأجيال امل�ستقبلية بالطبيعة من حولهم يف ذا لين".
نيوم،  يف  املتجددة،  الطاقة  م�ساريع  اأهمية  واأكــد   
اأجانب  لدينا م�ستثمرين  ، وقال:  بالفعل  بداأت  التي 
ونيوم  بــاور  واأكــوا  العاملية،  الكربى  ال�سركات  من 
وذلــك  الــ�ــســنــدوق،  يف  بها  ن�ستثمر  �ــســركــات  وهــي 
وهذا  احلقيقي  القت�ساد  يف  ل�ستثمارنا  انعكا�س 
جانب  اإىل  جنبا  وياأتي  القت�سادي،  النمو  يعك�س 

ا�ستثماراتنا يف الأ�سواق املالية.

 وحــــول املــ�ــســاريــع الــ�ــســعــوديــة الــعــمــلقــة، �سمن 
لديها  اململكة  حكومة  اإن  الرميان  قال   ،2030 روؤيــة 
مــوؤكــدا  الأجــنــبــي،   ال�ستثمار  لت�سجيع  الأدوات 
املتجددة  الطاقة  بقطاعات  ي�ستثمر  ال�سندوق  اأن 
قطاعا   13 �سمن  وغــريهــا،  والــرتفــيــه  وال�سياحة 
حيويا لل�ستثمار داخل ال�سعودية ، حيث ي�ستهدف 
ال�سندوق من خللها تعزيز منو القطاعات الواعدة 

وحتقيق اأثر اقت�سادي وتنموي م�ستدام.
 وحــقــق �ــســنــدوق ال�ــســتــثــمــارات الــعــامــة اإجنـــازات 

كبرية خلل الفرتة ما بني )2018 - 2020 (  واأ�سهم 
املحلي  ال�سعيدين  عــلــى  وا�ــســح  ـــر  اأث حتقيق  يف 
اإىل  بنهاية حاليا  الأ�سول  رفع حجم  مثل  والعاملي، 

ما يقارب 1.5 تريليون ريال.
 وخلل جل�سة مبادرة ال�ستثمار قدم عدد من كبار 
ال�سخ�سيات القت�سادية العاملية امل�ساركني روؤاهم 
قال  ال�سياق  هذا  ويف   ، ال�ستثمار  م�ستقبل  حول 
�سوي�س" اإن  "كريدي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
اأ�سبح عند م�ستويات  تقييم بع�س الأ�سول عامليا 

مبــ�ــســتــويــات  �ــســتــكــون  الأ�ــــســــواق  واأن  مــرتــفــعــة 
التنفيذي  الرئي�س  لفت  فيما   ،   2021 يف  جيدة 
اأثــنــاء  الإدخــــار  حجم  ـــادة  زي روك" اإىل  "بلك  لـــ 
اأثناء اجلائحة تراجع   : قال  فرتة اجلائحة، حيث 
ال�ستهلك يف العامل وزاد حجم التوفري وهذا اأثر 
على القت�ساد و�سيوؤثر اأي�سا لحقا. كما اأكد رئي�س 
�سركة "بريدج ووتر" اإن الأ�سواق املالية ما زالت 
الر�ساميل  وتدفقات  العامليني  للم�ستثمرين  جاذبة 

�ساهمت يف ارتفاعها.

إلزام التموينات 
بالضوابط البلدية

جدة - البالد
والــقــرويــة  الــبــلــديــة  ــوؤون  ــس ــ� ال وزارة  اأعــلــنــت 
والإ�سكان اأم�س، �سوابط البقالت والتموينات 
يف  تبداأ  الأوىل  مرحلتني،  على  �ستطبق  والتي 
10 فرباير القادم وت�سمل وجود �سهادات �سحية 
�سارية املفعول للعاملني، وجود ترخي�س �ساري 
املنتجات،  جميع  على  ت�سعرية  و�سع  املفعول، 

تركيب كامريات مراقبة.
 وتنطلق املرحلة الثانية يوم 29 يونيو وت�سمل 
تــوفــر نــظــام لإ�ـــســـدار الــفــواتــري الإلــكــرتونــيــة، 
وجود  اجلديدة،  اللوحات  مبوا�سفات  الإلتزام 
�سحاب  بــاب  تركيب  بالكامل،  �سفافة  واجــهــة 
على  الإ�ساءة  توزيع  بالروؤية،  ي�سمح  خارجي 
املــنــ�ــســاآة، نظافة الأر�ــســيــات واجلـــدران  كــامــل 
وحــدات  نظافة  التخزين،  واأامــاكــن  والأرفــــف 
الــتــربيــد والــتــجــمــيــد واملــنــاطــق املــحــيــطــة بها، 
الأرفـــف،  بــني  للم�سافة  الأدنـــى  باحلد  اللــتــزام 
عن  بعيدا  التنظيف  واأدوات  مــعــدات  تخزين 
املواد الغذائية، وجود ا�سطوانات اإطفاء حرائق 

متحركة، تعليق �سندوق الإ�سعافات الأولية.
الزمنية  املهلة  انتهاء  اأعلنت  قد  الــوزارة  وكانت 
املـــحـــددة لأ�ـــســـحـــاب الـــبـــقـــالت والــتــمــويــنــات 
بالنطاق  تــقــع  الــتــي  ال�ـــســـرتاطـــات  لت�سحيح 
الإلكرتوين،  الدفع  توفري  يف  املتمثلة  الأحمر، 
وت�سعرية  املفعول،  �ــســاري  ترخي�س  ووجـــود 
على جميع املنتجات، ف�سًل عن توافر كامريات 
�سارية  للعاملني  �سحية  و�ــســهــادات  مــراقــبــة، 

املفعول.
ـــزام  ـــت الل عــــدم  اأن  ــى  عــل الــــــــوزارة  و�ــــســــددت 
ال�سرتاطات  لئحة  حددتها  التي  بال�سرتاطات 
عليها  يعاقب  خمالفة  يــعــّد   ، املــحــدثــة  البلدية 
املن�ساآت ب�سكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، 
مهلة  وتنتهي  بالبلديات،  ال�سبط  ومــاأمــوري 
ال�سرتاطات التي تقع �سمن املرحلة الثانية من 

خطة اإلزام هذه املن�ساآت يف 29 يونيو القادم.
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تقرير أممي يوثق تورط طهران في تهريب السالح للميليشيا

واشنطن تتجه لتعزيز التواجد العسكري في بغداد

العراق تتصدى لإلرهاب في »كركوك«

فساد »حزب اهلل« يعيد اللبنانيين للشارع

1.8 مليار دوالر نهبها الحوثيون لتدمير اليمن

البالد - ها�صم اآل  ها�صم   
يف  اإيــران  من  املدعومة  امللي�سيات  العراقية  القوات  اأ�سابت 
اأم�س  الإرهابية  عملياتها  على  الطريق  قطعت  عندما  مقتل، 
جهاز  قـــوات  اأحــبــطــت  اإذ  كــركــوك،  حمافظة  يف  )الأربـــعـــاء( 
الأمن الوطني العراقي، خمططا اإرهابيا ل�ستهداف املحافظة 
لكل  باملر�ساد  �ستكون  بغداد  اأن  ليوؤكد  البالد،  �سمال  الواقعة 

من يريد زعزعة ال�ستقرار والأمن.
"بعد ورود معلومات  وقال جهاز الأمن الوطني يف بيان له: 
تريد  كانت  اإرهابية  خلاليا  حتركات  وجــود  عن  ا�ستخبارية 
مفارز  با�سرت  م�سلحة،  بهجمات  كركوك  حمافظة  ا�ستهداف 
اأطراف  ميداين، وتفتي�س  م�سٍح  بعملية  الوطني  الأمن  جهاز 
املــحــافــظــة ملــالحــقــة هـــذه اخلـــاليـــا، والــبــحــث عــن الأ�ــســلــحــة 
اثنني  اعتقال  عن  الأمنية  العمليات  واأ�سفرت  واملتفجرات. 
يعمالن  اإرهـــــاب،   4 املــــادة  وفـــق  مطلوبني  ــيــني  الإرهــاب مــن 
من  )املــدعــوم  داعــ�ــس  لتنظيم  ا�ستخبارية  عنا�سر  ب�سفة 
الأمنية  الــقــوات  حتركات  عن  معلومات  ويجمعان  اإيـــران(، 
اأ�سول،  اإفادات املعتقلني  اأنه مت تدوين  يف املحافظة"، مبينا 

واإحالتهم اإىل الق�ساء لتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واملنطقة  الــعــامل،  اأن  �سالح،  برهم  العراقي  الرئي�س  واأكــد 
الإرهــاب  يف  تتمثل  م�سرتكة،  حتديات  يواجهان  ا،  خ�سو�سً
والتطرف، ف�ساًل عن ت�ساعد التوترات، مبينا خالل ا�ستقباله 
وزيرة الإنتاج احلربي الباك�ستاين زبيدة جالل اأم�س، اإنه من 
امل�سلحة  القوات  قــدرات  لتطوير  التعاون  تعزيز  ال�سروري 

العراقية لدحر الإرهاب وفو�سى ال�سالح.
من جهتها، وجهت احلكومة العراقية ال�سكر للدول التي وقفت 

وحمافظة  الطريان  �ساحة  هجومي  بعد  العراق  جانب  اإىل 
اأحمد  با�سم وزارة اخلارجية،  املتحدث  قال  اإذ  الدين،  �سالح 

ال�سحاف، اإن احلكومة العراقية تثمن مواقف الدول ال�سديقة 
وال�سقيقة، واملنظمات الدولية، حيال الأعمال الإرهابية التي 

تلقى  ح�سني  فــوؤاد  اخلارجية  وزيــر  اأن  مــوؤكــًدا  البالد،  طالت 
الأعمال  لإدانــة  العامل  يف  نظرائه  من  الت�سالت  من  كثرًيا 

الإرهابية، والوقوف مع العراق.
وقت  يف  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي  ــوزراء  ال رئي�س  وقــال 
لالنتخابات  ال�ستعدادات  عرقلة  يحاول  الإرهــاب  اإن  �سابق، 
فيما  اأكتوبر،  �سهر  يف  جترى  �سوف  التي  املقبلة  الربملانية 
عادت عمليات الغتيال والرتهيب اإىل العراق من جديد على 
املناطق  العديد من  ت�سهده  الذي  الأمني  ال�ستنفار  الرغم من 

يف البالد.
الدعاية  مدير  امل�سلحني،  من  اغتيال عدد  تقارير عن  وك�سفت 
بهجوم  و�سقيقه  الدهلكي  رعــد  العراقي  للنائب  النتخابية 
ب�سدة  الدهلكي  انتقد  اأن  بعد  ديـــاىل،  حمافظة  يف  م�سلح 
امليلي�سيات املوالية لإيران يف العراق، كما انتقد اأكرث من مرة 

تواجدها يف دياىل.
لإعــادة  بادين  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  تتجه  ذلــك،  اإىل 
بوجود  يتعلق  فيما  ترمب،  ال�سابق  الرئي�س  بقرارات  النظر 
وجودها  تعزيز  تعتزم  اإذ  الــعــراق،  يف  الأمريكية  الــقــوات 
هناك، ح�سبما اأكد م�سوؤولون يف البنتاغون، اأم�س، موؤكدين 
اجلديد  الدفاع  وزير  اأن  جورنال"،  �سرتيت  "وول  ل�سحيفة 
لويد اأو�سنت، �سرياجع اأعداد القوات يف العراق، منوهني اإىل 
اأن اأي قرار ب�ساأن عدد القوات الأمريكية �سيتم بالت�ساور مع 

احلكومة العراقية.
يف  الأمريكية  الــقــوات  عــدد  خف�ست  ترمب  اإدارة  اأن  يذكر 
العراق، اإل اأن اإدارة بايدن التي قلبت منذ اليوم الأول العديد 
من القرارات ال�سابقة، مت�سي يف اجتاه اإعادة النظر يف قرار 
الإدارة ال�سابقة، ل �سيما مع جتدد الهجمات ال�ساروخية على 

امل�سالح الأمريكية يف بغداد.

بريوت - البالد
عاد اللبنانيون جمددا اإىل ال�سوارع، احتجاًجا على ف�ساد و�سيطرة 
الو�سع  تدهور  اإىل  اأدى  ما  ال�سلطة،  على  وحلفائه  الله"  "حزب 
املعي�سي و�سوء القت�ساد يف ظل تف�سي جائحة كورونا يف البالد، 
لإيران  املوالون  ينتهجها  التي  والتجويع  الإفقار  ب�سيا�سة  منددين 
اأم�س  العمومية،  ال�سيارات  �سائقو  وقطع  اللبناين.  ال�سعب  بحق 
خروج  راف�سني  �سيدا،  يف  اإيليا  تقاطع  عند  الطريق  )الأربــعــاء(، 
امللي�سيات  حتكم  تردي  على  احتجاجا  الطريق  و�سط  من  �سيارات 
املوالية لطهران على الأو�ساع يف البالد، معتربين انها ت�سببت يف 
تدهور الأو�ساع ب�سكل كبري لتم�سكها باملحا�س�سة على املنا�سب يف 
العامة وحظر  التعبئة  قرار  اإن  وقالوا  الت�سكيل احلكومي اجلديد. 

التجول وفر�س حما�سر �سبط يف حق عدد من ال�سائقني، انعك�س 
�سلبا على اأ�سغالهم، مطالبني باإعادة النظر يف القرار واللتفات اإىل 
اأ�سعار  وارتفاع  البالد  تعي�سها  اقت�سادية  اأزمــة  ظل  يف  اأو�ساعهم، 
"حراك النبطية" اأم�س  البرتول والــدولر. ويف ال�سياق ذاته، نظم 
النبطية،  يف  احلكومية  ال�سرايا  قــرب  خيمته  اأمـــام  احتجاجات 
ت�سامنا  بكرامة"،  عي�س  حقي  "من  �سعار  حتت  بحقوقهم  للمطالبة 
بث  مع  اللبنانية  الأعــالم  املحتجون  وحمل  طرابل�س".  "حراك  مع 
اأمنية  اإجـــراءات  و�سط  لل�سوت  مكربات  عرب  احلما�سية  الأنا�سيد 
فيما  الداخلي،  الأمن  وقوى  اللبناين  اجلي�س  من  عنا�سر  اتخذتها 
ذكرت الوكالة الوطنية لالإعالم، اأن عددا من ال�سباب خرجوا مب�سرية 
منازل  اأمــام  وقفات  ونفذوا  الأول،  اأم�س  طرابل�س  �سوارع  جابت 

تندد  هتافات  مرددين  الف�ساد،  �سد  رافعني لفتات  النواب،  من  عدد 
بال�سيا�سيني وتطالب با�سرتداد الأموال املنهوبة، كما قام حمتجون 
اآخرون على الأو�ساع القت�سادية واملعي�سية املرتدية وقرار الإقفال 
العام بقطع الطريق يف �ساحة النور وطريق املنكوبني يف البداوي 
اأعداد املحتجني ب�سكل كبري يف �ساحة عبد  يف طرابل�س. وتزايدت 
احلميد كرامي واأمام �سرايا طرابل�س، حيث ت�سدت عنا�سر اجلي�س 
اإىل �ساحة عبد احلميد  النارية، واأبعدتهم  للذين رموها باملفرقعات 
كرامي، فيما ترزح لبنان حتت وطاأة اأزمة اقت�سادية خانقة اأدت اإىل 
ت�سريح اآلف املوظفني واإقفال مئات املوؤ�س�سات يف قطاعات عدة، يف 
غياب اأي خطة جدية من قبل الدولة لتقدمي م�ساعدات اجتماعية ملن 

يعملون ب�سكل يومي لتاأمني لقمة عي�س عائالتهم.

القاهرة - حممد عمر 
احلوثي  ميلي�سيا  تــورط  عن  اأممــي  تقرير  ك�سف 
النقالبية، ذراع اإيران يف اليمن، يف اإهدار اأموال 
حروبهم  يف  اليمني  ال�سعب  مــقــدرات  من  طائلة 
العبثية خدمة لأجندة املاليل، موثًقا عرب جمموعة 
متزايدة من الأدلة تورط اأفراًدا اأو كيانات اإيرانية 

يف تهريب الأ�سلحة اإىل امليلي�سيا الإرهابية.
املراقبني  امل�ستقلني  اخلـــرباء  تقرير  يف  وجـــاء 
اأم�س  املن�سور  باليمن،  اخلا�سة  العقوبات  لنظام 
تقع  وظــائــف  يـــوؤدون  احلوثيني  اأن  )الأربـــعـــاء(، 
اإنهم  اإذ  اليمنية،  احلكومة  �سلطة  �سمن  ح�سرًيا 
اأخـــرى،  عمومية  واإيـــــرادات  �ــســرائــب  يجمعون 
جمهودهم  لتمويل  غالبيتها  ي�ستخدمون  لكنهم 
احلربي وموا�سلة حربهم على ال�سرعية وال�سعب 

اليمني امل�ستمرة منذ اأكرث من 6 اأعوام.
ما  احلوثيون  حــول  اخلـــرباء،  لتقديرات  ووفــًقــا 
كانت   ،2019 يف  دولر  مليار   1،8 عــن  يقل  ل 
وتــقــدمي  ـــرواتـــب  ال دفـــع  الأ�ـــســـل  يف  خم�س�سة 
عملياتهم  لتمويل  للمواطنني،  اأ�سا�سية  خدمات 

احلربية التي دمرت اليمن.
ــالد ورواتــــب  ــب ــي ملــــوارد ال ــي الــنــهــب احلــوث ــاأت ي
اليمنيني، فيما خلفت احلرب التي ت�سنها امليلي�سيا 
نحو  ودفعت  القتلى  من  اآلف  ع�سرات  النقالبية 

80% من ال�سكان لالعتماد على الإغاثة الإن�سانية 
العامل، وفًقا لالأمم  اإن�سانية يف  اأزمة  اأ�سواأ  و�سط 
ماليني   3،3 نحو  بنزوح  كذلك  وت�سّبب  املتحدة، 

�سخ�س وترَك بلًدا باأ�سره على �سفا املجاعة.
ومل يكتف احلوثيون بذلك، لكنهم تورطوا يف نهب 
امل�ساعدات الإن�سانية الأممية املخ�س�سة للنازحني 
دولية  انتقادات  اأثار  ما  الفقرية، وهو  والعائالت 
و�سلت اإىل حد التهديد بقطع تلك املعونات، ولفت 
الأدلة  اإىل جمموعة متزايدة من  التقرير الأممي، 

ت�سري اإىل اأن اأفراًدا اأو كيانات يف اإيران متورطني 
الأ�سلحة  من  كبرية  بكميات  تزويد احلوثيني  يف 
تقريرهم  واملكونات، كما وثق فريق اخلرباء يف 
العرب  بحر  يف  للحوثيني  طــهــران  اإمــــداد  طــرق 

با�ستخدام �سفن �سراعية تقليدية )الداو(.
يف  ُتنقل  واملعدات  الأ�سلحة  فــاإن  للتقرير  ووفًقا 
املياه ال�سومالية اإىل قوارب اأ�سغر، ويتم تو�سيل 
ال�ساحل  على  تقع  مــوانــئ  اإىل  ال�سحنات  هــذه 
احلوثيني،  اإىل  بــًرا  وتهريبها  لليمن  اجلنوبي 

ويف بع�س احلالت عرب باب املندب مبا�سرة اإىل 
املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة احلوثيني.

يف  الإرهابية  للميلي�سيا  دعمها  طهران  تخف  ومل 
اإذ  م�سوؤوليها،  من  عــدد  عرب  ذلــك  مــوؤكــدة  اليمن، 
الإيــرانــيــة  امل�سلحة  الــقــوات  با�سم  املتحدث  قــال 
اإنه  املا�سي،  �سبتمرب  يف  �سكارجي،  الف�سل  اأبــو 
وامل�سريات  ال�سواريخ  اإنتاج  تقنيات  و�سع  "مت 
املباحث  مدير  ويــرى  احلوثيني".  ت�سرف  حتت 
دحوان  اأحمد  فار�س  مــاأرب،  الع�سكرية  اجلنائية 
الكبري  احلوثيني  خطر  يــدرك  العامل  اأن  املــرادي، 
البحرية  املالحة  وخطوط  الإقليمية  املياه  على 
ال�سواطئ  بتلغيم  اإجرامهم  له  ثبت  اإذ  الدولية، 
ــا، وزاد خطرهم  ــًي دول بــاألــغــام حمــرمــة  والــبــحــار 
باحتجاز خزان ناقلة "�سافر" والذي يعترب قنبلة 
وخطوط  البحرية  احلياة  �سررها  ي�سمل  موؤقتة، 
منظمة  احلــوثــيــني  ت�سنيف  اأن  مبينا  املــالحــة، 
الــذي  اليمني  ال�سعب  انتظرها  خطوة  اإرهــابــيــة 

يعاين ويالت جرائم امللي�سيا النقالبية.
من جهته، قال املتخ�س�س فى ال�سوؤون الع�سكرية 
املجتمع  "ناأمل من  الوهاب بحيح:  والدولية عبد 
اإتــخــاذ نف�س اخلــطــوة الأمــريــكــيــة، لدعم  الـــدويل 
هذه  مــن  اليمن  وا�ــســتــعــادة  ال�سرعية  ال�سلطات 

اجلماعة الإرهابية".

القاهرة – عمر راأفت
ــــا بـــاأردوغـــان  ـــــراك �ــســاقــوا ذرًع يــبــدو اأن الأت
وحزبه احلاكم، ما جعلهم يطالبون بانتخابات 
مبكرة يف اأقرب وقت للتخل�س من الرئي�س، اإذ 
ال�سعب  رغبة  عن  راأي  ا�ستطالع  نتائج  ك�سفت 
لختيار  مبكرة  انتخابات  اإجـــراء  يف  الرتكي 
رئي�س يريحهم من املمار�سات القمعية لل�سلطة 
اأجــرتــه موؤ�س�سة  ا�ــســتــطــالع  ــيــة.  وقـــال  احلــال
اإن 49 % من امل�ساركني يف ال�ستطالع  "ماك"، 
 %41 بينما  مبكرة،  انتخابات  باإجراء  طالبوا 
و%10  النتخابات،  لهذه  حاجة  ل  اأنــه  يــرون 
ــوؤال، مبينا  ــ�ــس ال مــــرتددون يف الإجـــابـــة عــلــى 
ــتــطــالع حــول  ــــه مت طـــرح اأ�ــســئــلــة يف ال�ــس اأن
وال�سيا�سيني،  ال�سحافيني  على  العــتــداءات 
من  قلقون  باأنهم  املواطنني  من   %  28 و�سرح 
 %41 قال  بينما  القمعية،  املمار�سات  هذه  مثل 
الأتراك  "غام�س". وبخ�سو�س ر�سا  الأمر  اإن 
املواطنني  غالبية  اأجاب  املعي�سية،  حياتهم  عن 
باأنهم "غري را�سني"، وكان هذا املعدل 73% بني 
يف  و%54  اجلمهوري،  ال�سعب  حــزب  اأن�سار 
حزب اجليد، و11% يف حزب احلركة القومية 

و14% يف حزب العدالة والتنمية.
تركيا،  يف  املعار�سة  زعيم  و�سف  جهته،  من 
رئي�س حزب ال�سعب اجلمهوري، كمال كليجدار 

اأوغلو، حكم الرئي�س رجب طيب اأردوغان، باأنه 
"نظام فرعوين" يجب التخل�س منه، معربا عن 
ده�سته جتاه ت�سريحات الرئي�س اأردوغان التي 
اإنه ل يوجد جتار يغلقون م�ساريعهم  فيها  قال 
اأردوغــــان  يــديــر  "كيف  مت�سائال:  تــركــيــا،  يف 

تركيا؟".
 واأ�ساف "اأردوغان يعي�س مبعزل عن ال�سعب، 
اأن  مــو�ــســًحــا  همومه"،  عــن  �سيًئا  يـــدري  ول 
الت�سريحات  هذه  مثل  يقول  الرتكي  الرئي�س 
فبالن�سبة  ق�سره،  داخــل  من  للنا�س  ينظر  لأنــه 

اإليه كل �سيء مفتوح، لديه كل �سيء جميل.
واأنهى اأوغلو حديثه، قائال: "الطغاة ل ياأخذون 
بعني العتبار و�سع �سعوبهم، يوؤمنون بالقوى 
الغطر�سة.  لديهم  ق�سرهم،  يف  يخلقونها  التي 
العقوبة،  اأ�سد  ينتقدهم  من  ينال  اأن  يــريــدون 
باإذن  الفرعوين،  النظام  هذا  من  البالد  �سننقذ 

الله نر�سل هوؤلء الطغاة اإىل خارج احلكم".
اإىل ذلك، ك�سف تقرير اأعدته جمعية م�ستثمري 
ومديري املطاعم ال�سياحية الرتكية ب�ساأن قطاع 
اأبوابها  تغلق  قد  �سركة  األــف   35 اأن  الأغــذيــة، 
األف عامل بالقطاع عملهم يف حال  ويفقد 700 
ارتفع  وقــت  يف  لهم،  الدعم  ال�سلطات  تقدم  مل 
معدل الت�سخم النقدي يف تركيا ل�سهر دي�سمرب 

املا�سي اإىل 14.60 %.

البالد – ر�صا �صالمة
اإجــرامــه وتخريبه  املـــاليل يف  نــظــام  يــتــمــادى 
الإرهابية  امللي�سيات  بتمويل  العاملي  لالقت�ساد 
ال�سواحل  خفر  احتجز  اإذ  الــنــفــط،  وتــهــريــب 
يف  لال�ستباه  اإيرانيتني  ناقلتني  الإندوني�سي 
تهريبهما للنفط على نحو غري م�سروع يف مياه 
ال�سفينتني  طاقمي  اأن  بينت  التي  اإندوني�سيا، 

املحتجزتني ارتكبا انتهاكات بتهريب النفط.
البحري  الأمـــن  وكــالــة  با�سم  املــتــحــدث  واأكــــد  
الإنــدونــيــ�ــســيــة ويــ�ــســنــو بــرامــانــديــتــا، اأمــ�ــس 
العلم  ترفع  التي  الناقلة  طاقم  اأن  )الأربــعــاء(، 
ال�سفينة،  هوية  وميوه  النفط  يهرب  الإيــراين 
مبينا اأن الطاقم ارتكب جمموعة من النتهاكات، 
ويتوا�سل التحقيق معه، م�سريا اإىل اأن �سلطات 
 "MT Horse" ناقلة  بالده احتجزت طاقم 
 MT"الــتــي كــانــت تــرفــع الــعــلــم الإيـــــراين و
توجههما  بنما خالل  علم  ترفع  Freya" التي 
 36 اعتقال  "مت  واأ�ــســاف  بــاتــام.  جــزيــرة  اإىل 
واأخــذ  الطاقم،  ــراد  اأف من  �سينًيا  و25  اإيرانًيا 

وثائق من ال�سفينتني".
موهتا  ال�سفينتني  اأن  بــرامــانــديــتــا،  وكــ�ــســف 
قانوين،  غري  ب�سكل  النفط  نقل  يف  عملياتهما 
منها  النــتــهــاكــات،  مــن  متنوعة  جمموعة  عــرب 
الأ�سماء  وتغطية  الوطنية،  الأعــالم  رفــع  عــدم 
التعرف،  اأنظمة  واإغــالق  ال�سفينة،  هيكل  على 
الــداخــل،  قــانــوين. ويف  غــري  ب�سكل  والــر�ــســو 

ــادي حــ�ــســني زاغــفــر،  ــتــ�ــس اعــتــرب اخلــبــري الق
اأم�س،  الإيرانية  ملي"  "اآرمان  ل�سحيفة  وفقا 
البيت  يف  احلا�سل  التغيري  جتــاه  الآمـــال  اأن 
دام  ما  واهية  اآمال  اإيران  فيما يخ�س  الأبي�س 
موؤكدا  الــبــالد،  يف  قائما  القت�سادي  الف�ساد 
اإيران  على  املفرو�سة  الأمريكية  العقوبات  اأن 
الإيـــراين  ــداخــل  ال يف  الف�ساد  مــراكــز  ك�سفت 

للنا�س.
مــوارد  بــدد  املــاليل  ف�ساد  اأن  على  تاأكيد  ويف 
البالد وفاقم معاناة الإيرانيني حد البوؤ�س، قال 
تقرير ب�سحيفة "ابتكار" اإن الفجوة بني الدخل 
اإىل  الفقر  ــع  واق مــن  العمال  نقلت  والتكاليف 
الغالء  من  متتالية  موجات  بعد  البوؤ�س  حدود 

�سربت القت�ساد الإيراين مع تف�سي الف�ساد.
ـــرغـــم مـــن تــكــرار  ــيــاق اآخــــــر، وعـــلـــى ال يف �ــس
الزائفة  ال�سعارات  مراًرا  اإيران  يف  امل�سوؤولني 
ذلــك  واإتـــبـــاع  اإ�ــســرائــيــل،  زوال  حتمية  حـــول 
العراق  يف  العرب  لقتل  امليلي�سيات  بت�سليط 
و�ــســوريــا والــيــمــن ولــبــنــان، قـــال مــديــر مكتب 
الــرئــيــ�ــس الإيـــــراين حــ�ــســن روحــــاين حممود 
مع  حرب  يف  بالدخول  لدينا  نية  "ل  واعظي: 
وجه  مــاء  على  للحفاظ  م�ستدرًكا  اإ�سرائيل"، 
ذلك،  جاء  بالدنا".  عن  �سندافع  "لكننا  النظام: 
رئي�س  ت�سريحات  على  اإيــــراين  رد  اأول  يف 
اأفيف كوخايف، عن و�سع  الإ�سرائيلي  الأركان 

خطط ملواجهة اأي تهديد نووي اإيراين.

األتراك يطالبون بانتخابات 
مبكرة للتخلص من أردوغان

نظام الماللي
يهرب النفط.. ويفقر الشعب



جدة - خالد بن مر�ضاح   
هام�ش   على  اقيمت  التي  الأطعمة  منتجات  م�سابقة   ك�سفت  
كرنفال الطهي يف ن�سختها الثالثة عن مواهب اإحرتافية من 
ال�سباب  ال�سعوديني  يف جمال الت�سوير،  وقد اأ�سدل ال�ستار 
موؤخرا  على  امل�سابقة ، ومت توزيع اجلوائز على املت�سابقني  
يف مركز املحمدية النموذجي. ح�سر احلفل  نخبة من رجال 
الأعمال وحمرتيف وهواة الت�سوير   واأع�ساء جمل�ش اإدارة 
حيث  الإعيياميييييني،  من  عييدد  عن  ف�سا  املحمدية،  حي  مركز 

اأجمع احل�سور على  احرتافية ال�سور التي مت عر�سها.
خال احلفل األقت  رجاء موؤمنه رئي�ش جمل�ش ادارة  املعهد  
املنظم للم�سابقة، وعربت عن �سعادتها  باجنازات املت�سابقني 
يف ال�سور  الحرتافية، بينما حتدثت الدكتورة هويدا جمل 
للفعالية  املنظمة  باملوؤ�س�سة  العامة  العاقات  م�ست�سار  الليل 
اأن امل�سابقة حققت امل�ستهدف  وك�سفت عن مواهب احرتافية 
املحمدية  مركز  مع  بالتعاون  م�سيدة  الطعمة  ت�سوير  يف 
حتكيم  جلنة  ع�سو   من  كل  اأو�سح   جهته  من   . النموذجي 
بوقري   باحويرث وامل�سورة هزار  امل�سور حممد  امل�سابقة  
اأن اللجنة وجدت  اأن  امل�ساركات كانت جد  متقاربة لدرجة  
م�سوري  احرتافية  يوؤكد  ما   ، الفائزين  اختيار  يف  �سعوبة 
الأطعمة ،  وقد فازت باملركز الول املت�سابقة نوف الغامدي 
بجائزة نقدية مقدارها  3 اآلف ريال. وباملركز الثاين �سحى 
الغول   والتي ح�سلت على األفي ريال اأما املركز الثالث فقد  
النهدي  وهبة  عمار  اأمييل  املت�سابقه   ميين  كييل  عليه   ح�سلت 
واللتني ح�سلتا على دورة تدريب من قبل اأحدى امل�سورات 
ورجييل  خ�سر   خالد  امل�سور  ميين   كييل  اأن  يذكر  املييحييرتفييات. 
جلميع  عينية  هييدايييا  بتقدمي  قييامييا  ال�سقاف   عمر  العييمييال 

املت�سابقني.

متابعات
اخلمي�ش 15 جمادى الآخرة 1442هي املوافق 28 يناير2021م ال�سنة 90 العدد 823248

جدة- يا�ضر بن يو�ضف
جزر  حممية  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  اخييتييارت   
"�ستاء  مو�سم  يف  املميزة  باقاتها  �سمن  فر�سان 
بتنوعها  فيير�ييسييان،  جيييزر  وتييتييفييرد   ، ال�سعودية" 
�سائر  عن  مييزها  الذي  والفريد  الكبري  الأحيائي 
حمميات اململكة، حيث حتتوي على اأكرث من 230 
نوعا من الأ�سماك، كما تتميز باحتوائها على عديد 
بالنقرا�ش  املهددة  الفطرية  البحرية  الأحياء  من 
ال�سعب  من  فريدة  جتربة  ميثل  الييرثاء  هييذا  كل   ،
العامل؛  اأو  باململكة  اأخيييرى  مناطق  يف  تييكييرارهييا 
باحلياة  ال�ستمتاع  والييزائيير  لل�سائح  تتيح  حيث 
الأن�سطة  الكثري من  اإىل جانب  باملحمية،  الفطرية 
على  ال�سراعي  والتزلج  الغط�ش،  مثل  والتجارب، 
الأمواج، والتجديف، وال�سباحة يف املياه الدافئة 
ورحات  التخييم،  اإىل  بالإ�سافة  الأحمر،  للبحر 
ال�سفاري، وزيارة املواقع الرتاثية التي تزخر بها 
فريدة  جمموعة  اأي�سًا  ت�سم  والتي  فر�سان،  جزر 
من املقومات الأحيائية والثقافية، �سواء املعمارية 
اأو الأثرية اأو اجلمالية وال�سياحية؛ حيث حتتوي 
على اأعظم تنوع اأحيائي بحري وبري يف كل مواقع 
اململكة، كما حتتوي بع�ش اجلزر على اأكرب جتمع 
باململكة،  الفر�ساين  الغزال  اأو  الإدمييي،  ظباء  من 
 180 من  اأكرث  اجلزر  ت�سم  النباتي  اجلانب  ويف 
نوعًا من النباتات، اأربعة منها ل توجد مبكان اآخر 

يف اململكة �سوى يف جزر فر�سان، كما ت�سم جزر 
بالأع�ساب  وتتميز  املرجان  من  نوعا   50 فر�سان 
والطحالب البحرية وغابات القندل والقرم املهمة 

كحا�سنات ل�سغار الأ�سماك والق�سريات.
وتييعييد فيير�ييسييان اأكيييرب جتمع ميين ظييبيياء الإدمييييي يف 
اململكة، ومن اأهم املمرات لهجرة الطيور، وحتوي 
جتمع  اأكييرب  وت�سم  الطيور،  من  نوعا   165 نحو 
واأكييرب  الأحييميير،  البحر  يف  الظهر  وردي  للبجع 

جتمع للعقاب الن�ساري يف ال�سرق الأو�سط.
ويف اجلييانييب اليينييبيياتييي، حتيييوي اأكييييرث ميين 180 

وجودها  يقت�سر  منها  اأربعة  النباتات،  من  نوعا 
"فر�سان"  ومتتاز  فر�سان،  جييزر  على  اململكة  يف 
باأهميتها التاريخية واملوؤهلة لأن تكون من مواقع 

الرتاث العاملي.
ملييا متثله  فيير�ييسييان؛  اخييتيييييار حممية جيييزر  وجييياء 
التنوع  عن  يعرب  ال�ستاء،  خييال  معتدل  مناخ  من 
املناخي الكبري الذي تتمتع به اململكة يف مناطقها 
ال�سعودية"  "�ستاء  مو�سم  يقدمه  والذي  املختلفة، 
اإىل  بالإ�سافة  املييتييعييددة،  ووجهاته  جتيياربييه  عييرب 
جتربة  ميين  فر�سان  جييزر  حممية  زييييارة  متثله  مييا 
�سياحية فريدة؛ ملا تكتنزه من حياة فطرية نادرة، 
رائييع،  ومناخ  �ساحرة،  وطبيعة  خابة،  ومناظر 
ميين �سجر  نييبيياتييي كثيف  فييريييد، وغييطيياء  ومييوقييع 
والأراك  وال�سدر  والبل�سم  وال�سمر  امليياجنييروف 
بيئة  تهيئ  والتي  وغريها،  والقندل،  وال�سورى 
بل  واحليييييوانييات،  الطيور  اأنيييواع  لكافة  متنوعة 
والأ�سماك التي متثل ثقافة قائمة بذاتها لدى �سكان 

اجلزر واملنطقة باأكملها.
خمتلفة  جييزيييرة   170 ميين  اأكييييرث  هيينيياك  اأن  كييمييا   
التنقل  ويتم  مائية،  ممييرات  تف�سلها  امل�ساحات، 
بينها عرب عّبارات جمانية توفرها الدولة لل�سكان 
والزوار عرب ميناء جازان، وت�سم مزيجًا نادرًا من 
الفطرية املمزوجة برتاث  البيئي واحلياة  التنوع 

اإن�ساين وح�ساري عريق.

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
انطاقة  تاأجيل  اأن  اخلييولين  النب  اإدارة مهرجان  اأكييدت 
هو  املقبل،  ال�سبت  غد  بعد  مقررة  كانت  التي  املهرجان 
تاأجيل ب�سكل موؤقت،  لفتة  اإىل اأن اللجان العاملة �ست�ستمر 
يف العمل لتجهيز املقر ح�سب اخلطط املو�سوعة، موؤكدة 
لنطاقة.   اجلديد  املوعد  عن  الإعيييان  لحًقا  �سيتم  اأنييه 
وكان رئي�ش جلنة الفعاليات يف املهرجان عي�سى املالكي 
بطولة  مرة  ولأول  �سي�سهد  املهرجان  اأن  عن  ك�سف،  قد 
كما  الذهنية،  الألعاب  �سل�سلة  �سمن  وال�سطرجن  للبلوت 
�سي�سهد معار�ش خمتلفة للفنون الت�سكيلية والت�سويرية 
وم�سرح للطفل وم�سرح لاأحلان ال�سعبية واأركان تراثية 
وكانت  احلجرية.  واحل�سون  للريف  �سياحية  وجولت 
الثامنة ملهرجان  الن�سخة  الداير ت�ستعد لإطاق  حمافظة 
النب اخلولين و�ساعفت اجلهات املعنية جهودها لتجهيز 
املوقع. وتعترب حمافظة الداير عا�سمة النب »اخلولين« 
يف ال�سعودية، اإذ تنتج حمافظة الداير 489.820 طًنا من 

اإجمايل 685.536 طًنا بعدد 122.455 �سجرة مثمرة من 
اإجمايل 171.384 على م�ستوى منطقة جازان، ويزاول 
هذا الن�ساط والإرث ال�سعبي الأ�سيل قرابة 919 مزارًعا 
من 1.596 هم مزارعو املنطقة، بح�سب اإح�ساءات هيئة 

تطوير وتعمري املناطق اجلبلية.
العربية  املييمييلييكيية  يف   عيييدة  خمت�سة  جييهييات  اأن  يييذكيير 
اخلولين   النب  زراعيية  لدعم  جهودها  ت�سخر   ال�سعودية 
امل�ستدامة،  الزراعية  الريفية  التنمية  برامج  من  بييدءًا 
والربامج  النب،  ملزارعي  املبا�سر  املايل  الدعم  خال  من 
التي  به،  اخلا�سة  اجلييدوى  درا�سات  واإعييداد  املخت�سة، 
وا�ستنباط  القهوة  وت�سويق  النب  اإنتاج  م�سانع  ت�سمل 
العالية.  واجليييودة  الإنييتيياجييييية  ذات  املثالية  الأ�ييسيينيياف 
ح�ساد  وتقنية  الزراعية  املدرجات  تاأهيل  مبادرة  وتهتم 
هيدرولويجا  الزراعة  مدرجات  بدرا�سة  الأمطار  مياه 
وبناء  الزراعية  املدرجات  و�سيانة  وت�سوية  وهند�سيًا، 

اجلدران الإ�سنادية، وزراعة �ستات النب.

كرنفال األكل
يكشف مواهب 

التصوير االحترافي

جدة
• يعلن ابراهيم حممد علي ح�سن ميني اجلن�سية 
�سادر   04869092 رقييم  �سفره  جييواز  فقدان  عن 
للقن�سلية  ي�سلمه  يييجييده  ميين  فعلى  احلييديييدة  ميين 

اليمنية بجدة وله ال�سكر. 
ل�ساحبه  اليي�ييسييريييعيية  املييعييامييات  مكتب  يعلن   •
رقم  تعقيب  بطاقة  فقدان  عن  �سقاط  اأحمد  حممد 
)1/6692( بتاريخها 1432/10/23هييي فعلى من 

يجدها ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر. 

املدينة املنورة 
فقدان  عن  امل�سكتي  حممود  طال  عبدالله  • يعلن 
املجتمع  كلية  ميين  اليي�ييسييادرة  اجلامعية  ل�سهادة  ا 
يجدها  من  فعلى  حا�سب  �سبكات  تخ�س�ش  ببدر 

ت�سليمها اإىل م�سدرها وله جزيل ال�سكر.

الطائف
• يعلن مع�سوم جان انظر قل باك�ستاين اجلن�سية 
فعلى   FF8796641 رقييم  �سفر  جييواز  فقدان  عن 
اإدارة جوازات  من يجده ي�سلمه مل�سدره او اقرب 

وله ال�سكر. 

االح�ضاء
العنزي  ال�سبيعي  دييييري  ركييياد  غيييازي  يعلن   •
�يييسيييعيييودي اجليينيي�ييسييييية ورقيييييم اليي�ييسييجييل املييييدين: 
من  تييخييرج  �ييسييهييادة  فييقييدان  عيين   1063707176
البكالوريو�ش  درجة  على  ح�سل  وقد  الأداب  كلية 
واخلييدميية  الجييتييميياع  عييلييم  تخ�س�ش  )اإنييتيي�ييسيياب( 
من  و�سادرة  1437هييي   /  1436 لعام  الجتماعية 
جامعة امللك في�سل بالأح�ساء ويرجى ممن يجدها 

ت�سليمها مل�سدرها وله ال�سكر.

ابها
م�سري  ال�سيد  حممود  جمال  حممود  يعلن/   •
اجليينيي�ييسييييية عيييين فييييقييييدان جييييييواز �ييسييفيير بيييرقيييم/  
م�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلي   A23660988

وله ال�سكر.
جييمييعييان  ال  عيييوا�يييش  �ييسييعيييييد  �ييسيييييف  يييعييليين/   •
يف   168 برقم  اأر�يييش  �سك  فييقييدان  عيين  القحطاين 
1417/11/28هي ال�سادر من حمكمة العرين على 

من يجده ي�سلمه م�سدره وله ال�سكر.
 CHHETRI KESHAV يييعييليين/   •
بييرقييم/  �سفر  جيييواز  فييقييدان  عيين  اجلن�سية  نيييييبييال 

وله  م�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلى   05809723
ال�سكر

 MD Rakid HOSSAIN يييعييليين/   •
بنجادي�ش اجلن�سية عن فقدان جواز �سفر برقم/ 
م�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلى   EB0235345

وله ال�سكر
 RAJIULLAN Samivllah يعلن/   •
برقم/ �سفر  جيييواز  فييقييدان  عيين  اجلن�سية  هيينييدي 
S8618940  فعلى من يجده ي�سلمه م�سدره وله 

ال�سكر
 MD OSMAN يييييييييعييييييييليييييييين/   •
اجلن�سية  بنجادي�ش   CHAHOGRAM
عن فقدان جواز �سفر برقم/EB0313329  فعلى 

من يجده ي�سلمه م�سدره وله ال�سكر

جازان
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال باأنه تقدم 
حمدي  مهدي  عبدالله  علي  حممد  املواطن/  اإليها 
بطلب   1046023857 رقيييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
حمدي  دهييل  علي  عبدالله  علي  يييحييده:  ال�سمال 

وطول ال�سلع/ 50،6م.
وطول  جعبور  علي  يحيى  ح�سن  يحده:  اجلنوب 

ال�سلع/ 43.1م.
ال�سرق يحده: اإبراهيم اخلاف احمد يحيى وطول 

ال�سلع/ 37،6م.
حمدي  حييوذان  علي  حممد  �سوعي  يحده:  الغرب 

وطول ال�سلع/ 0م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 791م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خال �سهر من 

تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
تييقييدم اإليييييهييا ورثيييية/ عييييي�ييش عييبييده حمييمييد عييواف 
بطلب   1052668199 رقيييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
اليي�ييسييمييال يييحييده: احييمييد ميينيي�ييسييور عييييواف وطييول 

ال�سلع/ 53،1م.
اجلنوب يحده: احمد عبده عواف وطول ال�سلع/ 

58م.
ال�سرق يحده: اإبراهيم علي عواف وطول ال�سلع/ 

189،1م.
وطول  عييواف  احمد  احمد  عبدالله  يحده:  الغرب 

ال�سلع/ 189.8م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 10526م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خال �سهر من 

تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
�سعبي  اإبراهيم  احمد  حممد  املواطن/  اإليها  تقدم 
بطلب   1042687796 رقيييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية املو�سم وحدودها واأطوالها كالتايل:
وطول  حميا  وعبده  ح�سن  اولد/  يحده:  ال�سمال 

ال�سلع/ 44،8م.
اجلييينيييوب ييييحيييده: عييبييده حميييييا وطييييول اليي�ييسييلييع/ 

27.1م.
ال�سرق يحده: الرواجحه وطول ال�سلع/ 259،6م.
ال�سلع/  وطييول  حميا  عبده  ورثيية  يحده:  الغرب 

266.5م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 9383م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خال �سهر من 

تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
عريبي  طيب  طيياهيير  عييبييده  املييواطيين/  اإليها  تييقييدم 
بطلب   1021190812 رقيييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية املو�سم وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: ورثة طاهر طيب عريبي عنهم عبده 

طاهر عريبي وطول ال�سلع/ 27،3م.
عنهم  عريبي  طيب  طاهر  ورثيية  يييحييده:  اجليينييوب 

عبده طاهر عريبي وطول ال�سلع/ 27.3م.
عنهم  عريبي  طيب  يو�سف  ورثيية  يحده:  ال�سرق 

طاهر يو�سف عريبي وطول ال�سلع/ 220م.
ال�سلع/  الغرب يحده: حممد طيب عريبي وطول 

230.2م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 5990م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خال �سهر من 

تاريخه. 
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال باأنه تقدم 
اأحمد عبده حممد طوا�سي حمدي  املواطن/  اإليها 
بطلب   1090963065 رقيييم/  بالهوية  �سعودي 

الواقعة  الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 
لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده: حممد حمد مهدي عواف 
وطول ال�سلع/ 48،3م.

طوا�سي  حممد  عييبييده  عبدالله  يييحييده:  اجليينييوب 
حمدي

وطول ال�سلع/ 37،3م.
ال�سرق يحده: عبده مهدي عواف 

وطول ال�سلع/ 77،4م.
الغرب يحده: عبده حممد طوا�سي عواف حمدي

وطول ال�سلع/ 74،3م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 3234م2. 

اعرتا�ش  تقدمي  فعليه  ذلك  يف  معار�سة  له  فمن 
خال  الق�سائية  الييدائييرة  لييدى  املحكمة  هييذه  اإىل 

�سهر من تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
طوا�سي  عبده  حممد  عبده  املواطن/  اإليها  تقدم 
 1004896187 رقييم/  بالهوية  �سعودي  حمدي 
الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة  بطلب 
الييواقييعيية لييقييرييية الييطييوال وحيييدودهيييا واأطييوالييهييا 

كالتايل:
ال�سمال يحده: املالك 

وطول ال�سلع/ 30،5م.
اجليينييوب يييحييده: عييبييده حمييمييد عييبييدالييلييه عييواف 

حمدي
وطول ال�سلع/ 28،5م.

ال�سرق يحده: ورثة حممد عبده طوا�سي 
وطول ال�سلع/ 242،1م.

الغرب يحده: ورثة حممد عبدالله عمري عواف
وطول ال�سلع/ 240،5م. 

وامل�ساحة الإجمالية: 7123م2.
اعرتا�ش  تقدمي  فعليه  ذلك  يف  معار�سة  له  فمن 
خال  الق�سائية  الييدائييرة  لييدى  املحكمة  هييذه  اإىل 

�سهر من تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
جعبور  علي  يحيى  ح�سن  املييواطيين/  اإليها  تقدم 
بطلب   1044712063 رقييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  وثيقة متلك موؤقتة على 

لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: عبدالله ح�سن جعبور 

وطول ال�سلع/ 40،7م.
اجلنوب يحده: حممد حممد عبدالله جماح

وطول ال�سلع/ 44،8م.

ال�سرق يحده: ورثة علي ح�سني جابري 
وطول ال�سلع/ 33،2م.

الغرب يحده: عبدالله ح�سن جعبور
وطول ال�سلع/ 27م. 

وامل�ساحة الإجمالية: 1269م2.
اعرتا�ش  تقدمي  فعليه  ذلك  يف  معار�سة  له  فمن 
خال  الق�سائية  الييدائييرة  لييدى  املحكمة  هييذه  اإىل 

�سهر من تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
جعبور  علي  يحيى  ح�سن  املييواطيين/  اإليها  تقدم 
بطلب   1044712063 رقييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  وثيقة متلك موؤقتة على 

لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: عبدالله ح�سن جعبور

وطول ال�سلع/ 40،7م.
اجلنوب يحده: عبدالله ح�سن جعبور

وطول ال�سلع/ 52،2م.
ال�سرق يحده: ورثة علي ح�سني جابري 

وطول ال�سلع/ 72،2م.
الغرب يحده: ورثة عبدالله �سريف �سميلي

وطول ال�سلع/ 71،4م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 3316م2. 

اعرتا�ش  تقدمي  فعليه  ذلك  يف  معار�سة  له  فمن 
خال  الق�سائية  الييدائييرة  لييدى  املحكمة  هييذه  اإىل 

�سهر من تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
جعبور  علي  يحيى  ح�سن  املييواطيين/  اإليها  تقدم 
بطلب   1044712063 رقييم/  بالهوية  �سعودي 
الواقعة  الزراعية  اأر�سه  وثيقة متلك موؤقتة على 

لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: عبدالله ح�سن علي جعبور

وطول ال�سلع/ 31،1م.
اجلنوب يحده: حممد حممد عبدالله جماح

وطول ال�سلع/ 31،5م.
ال�سرق يحده: عبدالله ح�سن علي جعبور 

وطول ال�سلع/ 44،6م+ 87،5م.
الغرب يحده: هادي عبدالله عبده جعبور

وطول ال�سلع/ 115،8م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 4129م.2 

اعرتا�ش  تقدمي  فعليه  ذلك  يف  معار�سة  له  فمن 
خال  الق�سائية  الييدائييرة  لييدى  املحكمة  هييذه  اإىل 

�سهر من تاريخه. 

االعالنات الفردية

تنوع أحيائي وفرص استثمارية واعدة

جزر فرسان .. رحالت سفاري وتزلج شراعي على األمواج

تأجيل انطالق مهرجان البن الخوالني
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جدة- البالد
اأعلن موقع تران�سفري ماركت فائمة ت�سم اأغلى 
الفرن�سي  ت�سدرها  حيث  العامل؛  يف  لعبا   20
مبابي لعب باري�س �سان جريمان الذي و�سلت 

قيمته الت�سويقية اإىل 180 مليون يورو.
يــورو،  مليون   128 بـــ  ثانيا  نيمار  وحــل 
يــورو،  مليون   120 بـ  ثالثا  مــاين  و�ساديو 
مليون   120 بـــ  رابــعــا  �ــســاح  حممد  وجـــاء 

بـ120مليون  خام�سا  كــن  وهـــاري  يـــورو، 
يــورو،  مليون   120 بـ  بروين  ودى  يــورو، 
بـ  ليفربول  لعب  اأرنولد  األك�سندر  و�سابعا 

�ستريلينج  ورحيم  يــورو،  ماين   110
بـ 110 ماين يورو.

مليون   100 ـــ  ب فيليك�س  وجــــواو 
بـ 100  الرنويجي هالند  ثم  يورو، 

مليون يورو.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

"صالح" رابع أغلى العبي العالم

بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا

نارية لألهلي.. ومتوازنة للنصر.. وسهلة للهالل
الوحدة يأمل في تخطي القوة الجوية

الن�سخة الأكرب
مت تق�سيم الأندية الـ40 امل�ساركة يف دور املجموعات على 10 
جمموعات؛ حيث كان من �سمنها 5 جمموعات يف منطقة غرب 

اآ�سيا، ومثلها يف منطقة ال�سرق.
الـ16 �ساحب املركز الأول يف كل جمموعة،  اإىل دور  ويتاأهل 
اإىل جــانــب اأفــ�ــســل 3 اأنـــديـــة حتــ�ــســل عــلــى املــركــز الــثــاين يف 

جمموعات كل منطقة.
ومن بن الأندية التي ت�سارك للمرة الأوىل يف تاريخ البطولة، 
الوحدات الأردين وغوا الهندي وال�ستقال الطاجيكي ويونايتد 

�سيتي الفلبيني وتامبنيز روفرز ال�سنغافوري وفيتل الفيتنامي.
هذا  فريقا   20 الــغــرب  ملنطقة  املجموعات  دور  يف  وي�سارك 
املوا�سم  عن  فرق   4 بزيادة  جمموعات،   5 على  وزعــت  املو�سم، 
 3 اأف�سل  اإىل  بالإ�سافة  جمموعة  كــل  بطل  ويتاأهل  ال�سابقة، 
منذ  املناف�سة  �سعوبة  زيــادة  يعني  ما  الثاين،  املركز  حتتل  فرق 
مركز  يحتان  فريقان  البطولة  �سيودع  حيث  املجموعات،  دور 

الو�سيف.
الهالل ي�ست�سيف جمموعته

دور  مناف�سات  اأن  الــقــدم  لكرة  الآ�ــســيــوي  الحتـــاد  اأعــلــن 

 30 اإىل   14 بن  الفرتة  خــال  �ستلعب  املجموعات 
اأبريل املقبل بنظام التجمع، لكن لن تقام املباريات 
يف دولة واحدة، كما حدث يف الن�سخة الأخرية، 

بل يخطط الحتاد القاري ملنح التنظيم لدولتن.
وتنوي اإدارة نادي الهال التقدم بطلب ا�ست�سافة 

ذاته  لاأمر  يخطط  كما  الأوىل،  املجموعة  مباريات 
فريق الوحدات الأردين ل�ست�سافة مباريات املجموعة 

والأخري  وال�سد،  الن�سر  فيها  يتواجد  التي  الرابعة 
تقدم بطلب ال�ست�سافة اأي�سا.

الهالل 
 شباب األهلي اإلماراتي 

االستقالل الطاجيكي
والمتأهل من الغرافة 

القطري، وأجمك األوزبكي

األهلي 
 الدحيل القطري 

 االستقالل اإليراني 
 الشرطة العراقي

الشارقة اإلماراتي 
 تراكتور اإليراني 

باختاكور األوزبكي 
والمتأهل من الوحدة السعودي، 

والقوة الجوية العراقي

النصر 
 السد القطري 

 الوحدات األردني 
 المتأهل من العين 

اإلماراتي، وفوالذ اإليراني

الريان القطري 
بيرسبوليس اإليراني 

غوا الهندي 
 المتأهل من الوحدة 

اإلماراتي، والزوراء العراقي

المجموعة الثالثةالمجموعة األولى المجموعة الخامسةالمجموعة الرابعةالمجموعة الثانية

جدة – هالل �سلمان
�سحبت اأم�س قرعة دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا 2021، التي ميثل الكرة ال�سعودية فيها 4 فرق هي: الهال والأهلي والن�سر والوحدة، 

وهي الن�سخة الأكرب على الإطاق يف تاريخ البطولة، والتي جاء توزيع جمموعاتها اخلم�س على النحو التايل:
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منصة الكلمة

"سوبر مختلف"
حممد اجلليحي

ال�سوبر  بــطــولــة  عــلــى  والــنــ�ــســر  ــهــال  ال يلتقي 
ال�سعودي )كاأ�س بريين( وبينهما يتجدد التناف�س 
على البطولت، خا�سًة يف اآخر �سبعة موا�سم بعد 
عنها؛  كبري  غياب  بعد  للبطولت  الن�سر  عــودة 
دام  غياب  بعد  الــدوري  بطولة  على  ح�سل  حيث 
الـــدوري  بطولة  على  بح�سوله  عــامــًا،  ع�سرين 
عام2014 بعدها ا�ستمر يف ال�سراع مع املناف�س 
الهال.  فريق  الريا�سية  م�سريته  طــوال  الثابت 
حقق  حيث  �سابقة؛  ن�سخ   6 يف  انطلقت  البطولة 
بطولة  الن�سر  حقق  فيما  بطولتني،  منها  الهال 
نهائي  على  الفريقان  التقى  اأن  و�سبق  وحــيــدة، 
ال�سوبر الذي اأقيم يف لندن، وحينها توج الهال 

باللقب.
للدوري  بطًا  الــهــال  ب�سفة  يلتقيان  املــرة  هــذه 
والكاأ�س، والن�سر ي�سارك ب�سفته )و�سيف( كاأ�س 

امللك.
يعي�سه  ملا  املرة خمتلف متامًا؛  ال�سوبر هذه  لقاء 
فالهال  مــتــفــاوتــة،  فنية  ظـــروف  مــن  الــفــريــقــان 
م�ستواه متذبذب من مباراة اإىل اأخرى؛ حتى واإن 
كان املت�سدر، والن�سر يحل يف املركز ال�سابع  بعد 
حممد  الأمري  كاأ�س  دوري  من  الأول  الدور  نهاية 

بن �سلمان للمحرتفني.
الت�سكيلة،  يف  كثريًا  يغري  لزال  ــان  رزاف املــدرب 
وكاأنه لأول مرة يدرب الفريق، ول يعرف لعبيه!! 
فاملدرب قناعاته متغرية يف مراكز الاعبني، فمرة 
املباراة  نف�س  ويف  اأي�سر،  ظهريا  الربيك  ن�ساهد 
امل�ستمرة  التغيريات  غري  الأميــن.  للظهري  يعيده 
يف حماور الفريق، التي اأ�سرت بثبات م�ستويات 
الاعبني، الذين يعاين جلهم من انخفا�س وا�سح 
قوميز،  الفرن�سي  يتقدمهم  م�ستوياتهم؛  يف 
خال  للهال  منقذ  من  هناك  كــان  واإن  وكاريلو، 
عبدالله  الرائع  احلار�س  فاإنه  املا�سية،  اللقاءات 
هيبة  على  يحافظ  اأن  ا�ستطاع  ــذي  ال املعيوف، 

الفريق، وعدم تعر�سه خل�سائر غري متوقعة.
الن�سر،  لفريق  اأقــرب  اأنــه  ال�سوبر  للقاء  روؤيتي 
ت�ساعد  مرحلة  يف  اأنــه  اإل  فنيًا،  يعاين  كان  واإن 
اأنه ح�سد اأربع  فني من مباراة اإىل اأخرى؛ حتى 
الحتــاد،  مع  وحيًدا  وتعادًل  متتالية  انت�سارات 
ممــا يــوؤكــد جــديــة الــفــريــق عــلــى م�سح الــ�ــســورة 

ال�سيئة والبداية باخل�سائر املتتالية.
ت�سرف  حدث  اإذا  اإل  تقريبًا،  جاهز  الن�سر  فريق 
خاطئ يخرج الفريق عن ترابطه بت�سرفات فردية 
غري متوقعة مثًا من الاعب برتو�س، الذي ل زال 
ميار�س �سغوطه على احلكام مما قد يكلف الفريق 
كثريًا، خا�سة اأن حكام هذا النهائي �سيكونون من 
حكام النخبة الأوروبية، و�سبق اأن حكموا نهائي 
دوري اأبطال اأوروبــا2020، مبعنى اأن ال�سرامة 

�ستكون حا�سرة وبقوة.
التاريخ يقول: الهال هو املنت�سر دائمًا باحلكام 
يحافظ  فهل  �سيدها،  هو  والنهائيات  الأجــانــب، 
للن�سر  يــكــون  اأم  تاريخهم،  على  الــهــال  لعــبــو 
لك�سر  امللتحقني به، كلمة  واجليل اجلديد خا�سة 
واحل�سول  الأخــرية  ملبارياتهم  الهايل  الحتكار 

على بطولة تعيد هيبة الفار�س جلادة البطولت.
الر�سيد  لزيادة  املنال  �سهلة  وبطولة  جديد  كاأ�س 
بكاأ�س  �سيظفر  فمن  للفريقني.  والعددي  البطويل 

بريين؟.
 @Mohammed15888

في حصاد الدور األول

الزعيم المتصدر وأقوى دفاع.. 
والليث يالحقه بأقوى هجوم

جدة – هالل �سلمان
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  كــاأ�ــس  دوري  مــن  الأول  الـــدور  انتهى 
للمحرتفني برتبع الهال على ال�سدارة بـ 30 نقطة، ورغم فقدانه 
15 نقطة اإل اأنه ميتلك اأقوى خط دفاع؛ حيث مل يلج مرماه �سوى 
9 اأهداف، وبات ال�سباب والأهلي على بعد نقطة منه، و)الليث( 
بات �ساحب اأقوى خط هجوم بعد اأن �سجل لعبوه 27 هدفا، اأما 
الدفاعية من خال ولوج 21 هدفا يف  )الراقي( فتت�سح متاعبه 
مرماه، ويكمل الحتاد مربع الكبار مع ثالث اأقوى خط دفاع )13 

هدفا يف مرماه( بعد الهال )9( والتعاون )10(.
3 فرق تهدد التعاون

احتل التعاون املركز اخلام�س بـ 24 نقطة، لكنه بات مهددا من 3 
قفزة  الذي حقق  الن�سر  واأولها  نقطة،  فرق تطارده، ولديها 21 
كبرية بعد انتقاله من املركز قبل الأخري اإىل ال�ساد�س، ثم التفاق 

واأبها.
والعا�سر  التا�سع  املركزين  يف  والــوحــدة  القاد�سية  ويت�ساوى 
ولكل منهما 20 نقطة، ثم ياأتي الفتح بـ 18 نقطة يف املركز الـ 11.
ويت�ساوى الباطن والفي�سلي والرائد بـ 16 نقطة، وت�سرتك هذه 

الدور  نهاية  مع  كبريا  تراجعا  �سهدت  كونها  يف  الفرق 
اأن بداأته بقوة، وعليها مراجعة ح�ساباتها  الأول بعد 

يف الدور الثاين.
�سمك والعني يف خطر

املركز  احــتــال  على  اجلــنــوب  فريقا  تــنــاوب 
منهما  كــل  ف�سغله  الأول  الـــدور  يف  الأخـــري 
الفريقان خطرا كبريا  اأ�سابيع، ويعي�س  عدة 
يــ�ــســتــوجــب مــراجــعــة احلــ�ــســابــات وتــعــزيــز 

خط  اأ�سعف  ميلكان  اأنهما  خ�سو�سا  ال�سفوف، 
دفاع بني فرق الدوري.

�سراع الهدافني ي�ستعل
والأنــغــويل  اأبــهــا،  لعــب  �سرتاندبريغ  ال�سويدي  ت�ساوى 
ترتيب  بها  ت�سدرا  اأهداف   10 بر�سيد  العني  مهاجم  اأبرو 
الربازيلي  وحيد  هــدف  بفارق  ويليهما  الهدافني،  قائمة 
رومارينيو هداف الحتاد، ويت�ساوى 5 لعبني بر�سيد 8 
ال�سومة )الأهلي( غوميز )الهال( العمري  اأهداف وهم: 

)القاد�سية( زيايا )�سمك( تافاري�س )الفي�سلي(.

بين اإلشادة والنقد للتحكيم المحلي

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

الــدور  نهاية  حتى  املحليون  احلكام  قــاد 
بن  حممد  الأمــري  كاأ�س  دوري  من  الأول 
�سلمان للمحرتفني 120 مباراة، فيما اأدار 

احلكام الأجانب لقاءين فقط. 
اأكرث احلكام  البلوي  ويعد الدويل في�سل 
ــع 13  ــواق ــادة لــلــمــبــاريــات ب ــي املــحــلــيــني ق
بـ   ال�سمراين  ماجد  الــدويل  يليه  مــبــاراة، 
بطاقات   5 البلوي  اأ�سهر  وقــد  لــقــاء،   12
حمراء، و70 بطاقة �سفراء كاأكرث احلكام 
رفًعا للبطاقات امللونة يف وجه الاعبني، 

خال قيادته للمباريات يف الدور الأول.
 فــيــمــا �ــســجــل الـــــدويل مــاجــد الــ�ــســمــراين 

ر�سا  ن�سبة  على  ونـــال  للغاية،  جــيــًدا  حــ�ــســوًرا 
الأف�سلية من بني  املتابعني، وحاز على  عالية من 
احلكام املحليني، وجنومية الدور الأول، باإ�سادة 
وال�سارع  القدامى،  واحلكام  الريا�سيني،  النقاد 
بقرارته وهدوئه  ال�سمراين  الريا�سي، وقد متيز 
امللعب، وتعامله اجليد وال�سل�س مع  اأر�س  داخل 
الاعبني، و�سرعة اتخاذ القرار بعد العودة لتقنية 

.VAR الـ
اأخطاء التحكيم يف  ال�سديد �سد  اأن النتقاد  يذكر 
الدوري مل يهداأ رغم ال�ستعانة بـ"تقنية" الفيديو 
الـــدوري،  مباريات  يف  تطبق  التي   "VAR"
حيث باتت نريان غ�سب اإعام الأندية تتجه نحو 
التحكيم وتقنية الـ VAR وطريقة التعامل معها؛ 
نظًرا لبع�س التباين يف اتخاذ القرارت بعدالعودة 

اإىل التقنية بني حكم واآخر. 

ستراندبيرغ وأبرو يتصارعان على “الهداف”

األهلي واالتحاد يكمالن المربع.. والنصر يصل للسادس

في انطالق الجولة 17 من دوري األولى

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

املرحلة  افتتاح  يف  قوية  مواجهات   3 الــيــوم   تنطلق 
للدرجة  �سلمان  بــن  حمــمــد  الأمــــري  دوري  مــن  الـــــ18 
املت�سدر احلزم �سيفا على جنران  الأوىل؛ حيث يحل 
يف لقاء مهم، فنجران ياأتي يف املركز الـ12 بـ 20 نقطة، 
املا�سية،  اجلولة  يف  اخلليج  اأمام  مباراته  تاأجيل  بعد 
ي�سعى  نقطة  بـ43  املت�سدر  الآخر، احلزم  الطرف  على 
للعودة ل�سكة النت�سارات بعد خ�سارته املا�سية، ويف 

لقاء  يف  اخلليج،  نظريه  الكوكب  ي�ست�سيف  اخلــرج، 
نقطة   21 ميلك  فالكوكب  فقط،  الفوز  عنوانه  �سيكون 
 ، نقطة   25 بـ  ثامنا  فياأتي  اخلليج  اأما  الـعا�سر  باملركز 
يلتقي  الريا�س،  ويف  الثاث.  النقاط  بح�سد  ويرغب 
املتقاربة،  الــطــمــوحــات  لــقــاء  يف  والــعــدالــة،  الــدرعــيــة 
فيما يطمح �سيفه  نقطة،  بـ27  ال�سابع  فالدرعية يحتل 
ر�سيده  جمدت  التي  جــدة،  خ�سارة  لتعوي�س  العدالة 

عند 27 نقطة تراجع بها اإىل املركز ال�ساد�س.

أرقام

 أقوى هجوم: الشباب )27 هدفا(

 أضعف هجوم: العين )17(

أقوى دفاع: الهالل )9 أهداف(

أضعف دفاع: العين )30(

األكثر فوزا: األهلي )9 انتصارات(

األقل فوزا: العين وضمك والفيصلي )3(

األقل هزيمة: الهالل )خسارة واحدة(

األكثر هزيمة: العين )11(

األكثر تعادال: االتحاد والفيصلي )7(.
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الريا�ض - البالد
موا�سلتها  الن�سائي،  للتميز  نورة  الأمرية  جائزة  اأمانة  اأعلنت 
احلــايل  الــعــام  يف  للجائزة  الثالثة  ــلــدورة  ل الــر�ــســح  ا�ستقبال 
الطب  هــي:  جمـــالت،  �ستة  يف  وذلـــك  اجلـــاري،  يناير   31 حتى 
الطبيعية  العلوم  للعالج(،  الوقاية  املعدية من  الأمرا�س  )اأبحاث 
الأدب  البيئية(،  الدرا�سات  جمال  يف  العلمية  املــراأة  )اإ�سهامات 
املجتمع(،  ق�سايا  خدمة  يف  الفن  )توظيف  الفنون  )الــروايــة(، 

واأخـــرًيا  نا�سئة(،  اقت�سادية  )م�ساريع  القت�سادية  امل�ساريع 
والهجر  القرى  املجتمع يف  )مبادرات خدمة  الجتماعية  الأعمال 

باملحافظات(.
وتــهــدف اجلـــائـــزة لــالحــتــفــاء بــــالإجنــــازات املــتــمــيــزة لــلــمــراأة 
الن�سائي  العمل  ودعم  واملبدعات،  املتميزات  وتقدير  ال�سعودية، 
الأجيال  حتفيز  اإىل  اإ�سافًة  والعلمي،  النظري  جانبيه  يف  املميز 

اجلديدة من الن�ساء على الإ�سهام اجلاد يف التنمية ال�ساملة.

فالح ال�صغري 

إهمال ما يستحق االهتمام
• مــواقــف مــتــعــددة  تــو�ــســح نتائج 
عدم الهتمام بها مما يوؤثر على حياتنا 
نتجاهلها  التي  منها  ال�سغرية  خا�سة 
لي�ست  ـــاأعـــذار  ب مـــبـــالة  ول  عــمــد  عـــن 
يتطلب  مــا  وهــو  ذلــك  تــرر  مقنعة ول 
تعاملنا  اأ�سلوب  تقييم  اإعــادة  �سرورة 
معها الذي يبعدنا مب�سيئة الله عما هو 
من  وعلى  علينا  تاأثريها  وتفادي  اأكر 

حولنا.
الطبيب  ي�سرف  املــواقــف:  تلك  مــن   
قـــــراءة  عـــلـــى  نـــحـــر�ـــس  ــــــــدواء ول  ال
"الرو�ستة" التي حتتوي على تفا�سيل 
وامل�ساعفات  الر�ــســادات  من  الو�سفة 
الـــتـــي قـــد حتــــدث وغــــري ذلـــــك  ورمبـــا 
توؤدي الالمبالة اىل نتائج �سلبية على 
وقتا  تاأخذ  ل  الــقــراءة  ان  مع  ال�سحة  
ــو كــذلــك فــانــه مــن املهم  طــويــال حــتــى ل
انه  يرى  من  هناك  و�سحتنا،  حلياتنا 
طويلة   ورقـــة  ــقــراءة  ل الــوقــت  ميلك  ل 

بحروف �سغرية !
• طالب خالل الختبارات ل يقراأون 
كما  ال�سبب   .. جــيــدا   ال�سئلة  ورقـــة 
انه  حني  يف   " �سيق  "الوقت  يقولون 
وبـــدون  بــهــدوء  الــوقــت  تنظيم  ميــكــن 
ماهو  على  والركيز  بعد  فيما  التفكري 
بني يديه  لن  الت�ستت يفقده التوازن  
الــر�ــســوب  اىل  الــلــه  �سمح  ل  ويـــــوؤدي 

و�سياع التعب وال�سهر.
كان   اذا  يــقــراأ  ل  لوظيفة  املــتــقــدم   •  
الختيار عمليا ول يركز  خالل املقابلة 
ال�سخ�سية بعدها  يخ�سر الوظيفة رغم 

ان  القرار كان بيده.
   احلر�س على معرفة ذلك ثقافة ل بد 
مريحة  حياة  اجــل  مــن  بها  العمل  مــن 
م�ستوى  عــلــى  لــيــ�ــس  اآمـــنـــة و�ــســحــيــة 
ال�سخ�س فقط امنا ب�سكل عام ال�سرة، 

املجتمع، الوطن.
تكاد  الهتمام  ي�ستحق  ما  اإهمال   •  
ل تكون ممار�سة لعمل مهم لي�س وقتيا 
فقط امنا يالم�س احلياة اليومية يوؤثر 

عليها �سلبا واإيجابا.
• البو�سلة تو�سل اىل بر الإمان من 
يركها  ان  ل  جيدا  توجيهها  ي�ستطع 
بــا�ــســلــوب تــفــقــده طــريــقــه الـــذي يتعبه 

كثريا خالل م�ساره.

يقظة:
• امنح نف�سك حقها .. لتهملها  وثق 
بها  حتى ل تدخل يف متاهات التخبط 
بها  الهتمام   .. الله  قــدر  ل  وال�سياع 
حياتك  على  ايجابا  ينعك�س  وبدورها 

وم�ستقبلك.

falehalsoghair توير
hewar2010@gmail.com 

جائزة نورة للتميز النسائي تستقبل الترشيحات »السيبراني« يحذر من ثغرات 
في »أبل« و»فايرفوكس«

جدة - البالد
حــذر املــركــز الــوطــنــي الإر�ـــســـادي لــالأمــن الــ�ــســيــراين، اأم�س 
ومت�سفح  "اأبل"  منتجات  بع�س  يف  ثــغــرات  مــن  )الأربـــعـــاء(، 

"فايرفوك�س".
وقال املركز، اإن هذه الثغرات قد متكن املهاجم من ا�ستغاللها 
وتنفيذ  للمعلومات،  به  امل�سرح  غري  والإف�ساح  الك�سف  يف 
ال�سالحيات  ورفــع  الــذاكــرة،  يف  واأعــطــال  خبيثة،  برجميات 
هجمة  تنفيذ  بجانب  النظام،  يف  التعديل  على  قدرته  لزيادة 
بهذه  املتاأثرة  املنتجات  بتحديث  مو�سيا  ال�سخ�سية،  انتحال 
موقعه  على  وروابــطــه  التحديث  طريقة  مو�سحًا  الــثــغــرات، 

الإلكروين الر�سمي.

»وقار« ترفع الوعي 
الصحي لكبار السن

خدمات مجانية ألبناء 
الشهداء

الريا�ض - البالد
من  "وقار"،  ال�سن  كبار  مل�ساندة  ال�سعودية  اجلمعية  �سددت 
خالل حملتها الإلكرونية التوعوية "لأنكم غاليني"، على اأهمية 
اليومية  املمار�سات  تاأثري  ومدى  ال�سن  لكبار  ال�سحية  احلياة 
ال�سليمة  والطرق  والعقلية  النف�سية  وال�سحة  ال�سيخوخة  على 

للتعامل معها.
اإن احلملة  الهدلق،  للجمعية عبدالعزيز  التنفيذي  املدير  وقال 
ومعريف  تــوعــوي  حمتوى  عــن  عــبــارة  اأيـــام،   4 ا�ستمرت  التي 
مع  تتنا�سب  الــتــي  اخلــا�ــســة،  ال�سن  كــبــار  احتياجات  يو�سح 

التغريات النف�سية والعقلية واجل�سدية التي ميرون بها.
حما�سرة  تقدمي  على  ا�ستملت  احلملة  اأن  اإىل  الهدلق،  ولفت 
عر  مبا�سر  بث  يف  امل�سن"  وحياة  النف�سية  "ال�سحة  بعنوان 
تعريف  تناولت  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  من�سات  اإحــدى 
�سحة  يف  املوؤثرة  والعوامل  واأهميتها،  ال�سحية  ال�سيخوخة 
كبار ال�سن، و�سلوكيات ال�سحة اجليدة رغم ال�سيخوخة، واإيذاء 
كبار ال�سن وكيفية التعامل معهم، اإ�سافة لعدد من املحاور التي 

تعزز ال�سحة النف�سية لكبار ال�سن.

اأبها - البالد
التعليم  ومن�سوبي  ال�سهداء  اأبــنــاء  لرعاية  وفــاء  مكتب  قــّدم 
من  حزمة  ع�سري،  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  يف  املتوفني 
الأول  الدرا�سي  الف�سل  خــالل  مل�ستفيديه  واخلــدمــات  الرامج 
من العام اجلاري. وطبقا ملديرة املكتب عائ�سة مبارك، بلغ عدد 
امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من خدمات املكتب حوايل 624 طالبًا 
وطالبة، وجرى تقدمي 27 خدمة يف املجال التعليمي، منها ت�سليم 
وتقدمي  بيانات  �سريحة   400 وت�سليم  اآيل،  حا�سب  جهاز   112
جانب  اإىل  والتح�سيل،  القدرات  اختبارات  يف  جمانية  دورات 
تقدمي العديد من اخلدمات يف املجال الر�سادي ومنها خدمة رفد 
وفاء، التي ت�سهم يف اإيجاد حلول منا�سبة للم�سكالت التعليمية 
وال�سحية والنف�سية والجتماعية للم�ستفيدين بلغت 42 خدمة 
خمتلفة، اإ�سافة اإىل م�سروع احلقيبة املدر�سية وم�سروع ك�سوة 

العيد ورحلة العمرة.
واأكد املدير العام للتعليم يف املنطقة �سعد اجلوين، اأن الإدارة 
كثفت من جهودها خدمة لهذه الفئة يف جمالت تعليمية و�سحية 
ب�سكل  احتياجاتها  تلبية  يف  ي�سهم  مبا  واجتماعية  ونف�سية 
عام ويف ظل ظروف جائحة كورونا ب�سكل خا�س و�سوًل اإىل 

ا�ستمرار تعليمها وتوفري ال�سبل امل�ساعدة لها.

بلقيس تطرح »حالة جديدة«.. قريبا
جدة - خالد بن مر�صاح

اقراب موعد طرح  بلقي�س،  الفنانة  اأعلنت 
ن�سرت  اإذ  جديدة"،  "حالة  اجلديد  البومها 
"اإن�ستغرام"  يف  الر�سمي  ح�سابها  على 
قائلة:  الألــبــوم،  عن  يتحدث  فيديو  مقطع 
جذب  ما   ،"2021 يف  جديدة  حالة  "األبوم 
انتباه عدد كبري من متابعيها، موؤكدين اأنهم 

ينتظرون الألبوم ب�سغف.
بلقي�س  ــة  املــطــرب وطـــرحـــت 

املنهايل،  عي�سة  املــطــرب  مــع  دويــتــو  مــوؤخــًرا، 
غنائي  عمل  وهــو  ركبة"،  "بحر  بعنوان 
اأ�سعار واأحلان عي�سة املنهايل، وقام  من 
وقــام  خ�سر  مهند  املاي�سرو  بتوزيعه 
جا�سم  املهند�س  واملا�سر  املك�س  بعمل 
�سدارة  احتلت  بلقي�س،  اأن  يذكر  حممد. 
ن�سبة  الأخـــرية  الفرة  يف  بحثا  الأكــر 
لن�ساطها الفني العايل، وطرحها لأغنيات 

مميزة باللهجة اخلليجية.

معرض "لست وحدك" 
يحفز األفكار اإلبداعية

الظهران - البالد
ينظمه  ــذي  ال وحدك"،  "ل�ست  معر�س  احت�سن 
"خمتر الأفكار" يف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي " اإثراء"، عددًا من الأفكار الإبداعية لل�سباب 
فنانني  لثالثة  فنية  اأعــمــال  بينها  مــن  الــ�ــســعــودي، 
بعنوان  الأول  الإنــرنــت،  �سبكة  على  �سعوديني 
والعمل  غّناء"،  "حديقة  والثاين  امل�سح"،  "جاري 

الثالث بعنوان "بث".
من  الإبداعية  لالأفكار  حتفيزه  املعر�س  ويوا�سل 
والعاملية  املحلية  املعرو�سات  من  جمموعة  خــالل 
التي ت�ستك�سف وجود الإنرنت يف عاملنا والأجهزة 
التي تعمل - ظاهرًيا - على حت�سني جودة حياتنا. 
ويرّكز املعر�س الذي افتتح يف 13 يناير  اجلاري، 
الذي  عاملنا  على  القادم،  اأبريل   30 حتى  وي�ستمر 
خالل  من  الإنرنت،  بع�سر  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط 
ببع�س  تربطنا  التي  املتنوعة  الأجهزة  ا�ستعرا�س 
يبحث  كما  �سهولة،  اأكــر  اليومية  مهامنا  وجتعل 
املتنامي  التاأثري  خلف  الكامنة  الق�س�س  املعر�س 

لالإنرنت على حياتنا اليومية.

 مغامرة مثيرة الستكشاف معالم العال 

الريا�ض  ـ عادل بابكري 
ال�سياح  الــعــال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  دعـــت   
واأ�سرار  معامل  ا�ستك�ساف  يف  الراغبني  والـــزوار 
العال، لال�ستمتاع بتجربة "زيبالين العال" من اأعلى 
من  خالبة  م�ساهد  وروؤيــة  عوير�س"،  "حرة  قمة 

ال�سماء، ب�سرعة 100 كم/ �ساعة.
وقالت الهيئة:"ي�سرط اأن يكون عمر الراغب يف 
خو�س هذه املغامرة 12 �سنة فما فوق، واأن يراوح 
حد  يكون  واأن  كيلوغرام،   100  -  40 بــني  ــه  وزن
الطول الأدنى 110 �سم". ولفتت اإىل اأنه يجب على 
امل�ساركني ارتداء مالب�س واأحذية ريا�سية م�سطحة 

ملب�س  اأي  ارتـــداء  وعــدم  الأ�ــســابــع،  عند  ومغلقة 
الأيام املخ�س�سة خلو�س هذه  اأن  ف�سفا�س. يذكر 
اأ�سبوعًيا،  ال�سبت  اإىل  الثالثاء  من  متتد  املغامرة 
من العا�سرة �سباًحا حتى اخلام�سة م�ساًء، وتكون 
مدة التذكرة �ساعة واحدة، ويتم التجمع عند نقطة 
املنتزه ال�ستوي - املدخل اجلنوبي، على اأن يكون 
"الزيبالين"،  من موعد حجز  �ساعة  قبل  الو�سول 
الــدخــول.  وتــذكــرة  الهوية  �ــســورة  اإظــهــار  ويجب 
"الزيبالين"  مغامرة  خو�س  التذكرة  وتت�سمن 
املنتزه  واإىل  مــن  واملــوا�ــســالت  واحـــد،  ل�سخ�س 

ال�ستوي، اإ�سافًة اإىل معدات ال�سالمة.

 العدسات الالصقة خطرة في الرحالت البرية
جدة – رانيا الوجيه

قــطــعــت ا�ــســتــ�ــســاريــة عـــيـــون، بــخــطــورة ا�ــســتــخــدام 
الأيــام،  هذه  الرية  الرحالت  اأثناء  الال�سقة  العد�سات 
ال�سم�سية  بالنظارات  ا�ستبدالها  اأهمية  على  م�سددة 
يوؤدي  ما  والقرنية  العد�سة  بني  الأتربة  دخول  لتجنب 

اإىل جرح يف القرنية والتهابها.
وقالت ا�ست�سارية العيون وال�سبكية، الأ�ستاذ امل�ساعد 
يف جامعة امللك عبد العزيز الدكتورة خديجة العطا�س 
الرحالت  على  الإقــبــال  الأيـــام  هــذه  "يكر  لـ"البالد": 
اإىل  الــر  برحلة  ال�ستمتاع  يتحول  ل  وحتى  الرية، 
وبع�س  ــرمــل  وال ــهــواء  ال ب�سبب  الــعــني  يف  اإ�ــســابــات 
املمار�سات اخلاطئة، اأن�سح بلب�س النظارات ال�سم�سية 
عن  بــدل  والأتــربــة  ال�سم�س  اأ�سعة  مــن  للعني  كحماية 
فورا حال  العد�سة  اإزالة  كما يجب  الال�سقة،  العد�سات 
داخــل  تــراب  اأو  غريب  ج�سم  بــوجــود  ال�سخ�س  �سعر 

واأ�سافت  العني".  فــرك  وجتنب  باملاء  وغ�سلها  العني 
"يجب جتنب اجللو�س عل م�سافات قريبة من احلطب 
املبا�سر يف  النظر  الدخان، وعدم  اأو يف اجتاه  والنار 
ال�سم�س لأن ذلك يت�سبب يف اإتالف ال�سبكية، مما ي�سبب 

العمي"، مبينة اأن ت�سليط اأقالم 
يت�سبب  الــعــني  عــلــى  الــلــيــزر 
ــا يف اأ�ــــســــرار بــالــغــة  ــ�ــس اأي
نا�سحة  ال�سبكية،  ويتلف 
بـــا�ـــســـتـــخـــدام الـــنـــظـــارات 
عند  ال�سم�سية  اأو  الواقية 
مــــواد  اأي  مــــع  الـــتـــعـــامـــل 

حــــال  ويف  مـــــتـــــغـــــرية، 
التعر�س لأي اإ�سابة يف 

الإ�ــســراع  الــعــني يجب 
بزيارة طبيب العيون.

موا�صلة الأعماله االإن�صانية جتاه اليمنيني واإعادة االبت�صامة لالأطفال، اهتم مركز امللك �صلمان لالإغاثة 
ا�صتهدف  اإذ  ماأرب،  حمافظة  يف  املدار�ض  طالب  على   املدر�صية  احلقيبة  بتوزيع  االإن�صانية  واالأعمال 
امل�صروع توزيع 5،085 حقيبة وم�صتلزماتها املدر�صية يف مديريات حريب واجلوبة و�صرواح، وفقا ملكتب 

الرتبية والتعليم باملحافظة عبدالعزيز الباكري، الذي اأ�صاد بهذه اللفتة االإن�صانية من اململكة.

 إعادة االبتسامة
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