التمويل غري املن�ضبط فخ ال�صطياد ال�سيدات
جدة  -رانيا الوجيه

الإعالم املتجدد
ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
� 12صفحة  /رياالن

تالعبت بع�ض �شركات التمويل واالقرا�ض ،بال�سيدات الراغبات يف القرو�ض،
بعدما �أوقعتهن يف فخ توفري امل��وارد املالية مقابل التوقيع على �أوراق يدعي
�أ�صحابها �أنها �شكلية ،لكنها تعد وثيقة معتمدة جتر املوقعني عليها لل�سجن يف ظل
تراكم فوائد ربوية ال طاقة لأحد بها.
املواطنة �أم عبدالرحمن البالغة من العمر  54عاما ،منوذج الحدى ال�ضحايا
ا�ضطرت للح�صول على قر�ض ل�شراء عربة طعام متنقلة للعمل عليها ،وقدمت ن�سخة
من الأوراق الثبوتية وفقا للتعليمات واال�شرتاطات التي طلبتها �شركة التمويل،
ووقعت على �سندات ،لكنها مل حت�صل على �صورة من �أية ورقة مت التوقيع عليها
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جهال منها بحيثيات القانون ،لتجد نف�سها مكبلة بقيمة فوائد متزايدة ومبالغ
مرتاكمة ،مطلوب منها �سدادها ،دون مقدرة على حق املقا�ضاة .ومل تكن �صاحلة
حوباين �أف�ضل حاال ،فقد تعر�ضت حليلة ماكرة ،بعدما ذهب للح�صول على قر�ض
مببلغ  100الف ريال �سعودي ل�شراء �سيارة ،ومل تظن يف البداية �أن االغراءات
التي مت عر�ضها عليها جمرد (�سحب �أقدام) للتوقيع على �أوراق القر�ض ،ثم جتد
نف�سها �ضحية لفوائد ربوية ،ولي�س هناك �أي م�سار للقر�ض احل�سن .وتتكد�س
الكثري من الق�ضايا يف املحاكم ،منها ق�ضية �سيدة اقرت�ضت مبلغا ماليا من احدى
ال�شركات ،ليتم �أخذ فوائد ربوية منها وفق مبايعة �صورية مل يتم فيها ح�صول
ال�سيدة على �أية ب�ضاعة وفق العقد املربم بني الطرفني.
التفا�صيل �ص5
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الرياض وبغداد  ..األمن ومصلحة الشعبين على رأس األولويات ووزير الداخلية العراقي لـ
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:

اطلعنا على التجارب السعودية الناجحة وبحثنا تأمين وضبط الحدود
البالد  -مها العواودة

�أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغامني ،لـ(البالد) �أن اململكة
ال��داع��م لأم��ن وا�ستقرار ال�ع��راق ،وظلت دائما تقف �إىل ج��واره،
لتحقيق تطلعات ال�شعب العراقي ،م�شريا �إىل �أن النية خال�صة يف
متتني عالقات البلدين على ال�صعيد الر�سمي وال�شعبي ،مبا يعزز
روابط العالقات وي�ساهم يف التعاون والتن�سيق الأمني واخلربات.
وك�شف �أن املباحثات التي �أجراها خالل زيارته احلالية للريا�ض
�شملت �سبل ت�أمني و�ضبط احلدود ب�شكل �أكرب خا�صة مع ا�ستمرار

فتح معرب عرعر والتجهيز لفتح منافذ �أخرى ،الفتا �إىل �أن م�ساحة
احلدود امل�شرتكة بني البلدين كبرية.
وبني �أن الوفد العراقي املرافق له اطلع على جتارب اململكة خ�صو�صا
يف مكافحة املخدرات وحفظ احلدود ،مثني ًا على اجلهود التي تبذل
يف كل الدوائر التي مت زيارتها ومنها مكافحة املخدرات ،والأدلة
اجلنائية ،وح��ر���س احل��دود وامل��رك��ز الوطني للعمليات الأمنية،
م�شريا �إىل �أنه �سيتم تعزيز التن�سيق والتعاون عايل امل�ستوى يف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على م�ستوى مكافحة املخدرات

وعلى م�ستوى التوعية والتثقيف بني البلدين وتبادل اخلربات.
وق ��ال اطلعنا على الآل �ي��ات والأدوات والتقنية احل��دي�ث��ة التي
ت�ستخدمها اململكة لال�ستفادة منها من قبل اجلانب العراقي.
وقال وزير الداخلية العراقي "م�شكلة املخدرات باتت مهددا حقيقيا
لأم��ن ال�شعوب ،ي��وج��د راب��ط ب�ين احل ��دود ومكافحة امل �خ��درات،
مت بحث ذل��ك يف ال��زي��ارة للريا�ض ،كما مت الإط�ل�اع على الآليات
والأدوات والتقنية احلديثة التي ت�ستخدمها اململكة لال�ستفادة منها
التفا�صيل �ص3
من قبل اجلانب العراقي" .

حمليات

المملكة تعزز استقرار المنطقة
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الفي�صل
يطلق  12مبادرة
للدعم املجتمعي

 5مليارات �سنويا �إيرادات متوقعة لل�صناعات الع�سكرية
سيارتان للسعودي
وواحدة للمقيم
الريا�ض  -البالد

�أ�ضحى

التنائي بديال عن تدانينا
حوافز للشركات األجنبية عند انتقال مقراتها للرياض
الريا�ض  -البالد

حذر وزير اال�ستثمار ،خالد الفالح ،من النقل ال�شكلي الذي رمبا تلج�أ �إليه بع�ض
ال�شركات الأجنبية الراغبة يف العمل يف اململكة ،ملواكبة القرار الأخري الذي
يق�ضي بوقف التعامل ابتدا ًء من العام  2024مع ال�شركات التي ال تنقل مقراتها
الإقليمية �إىل الريا�ض .و�أو��ض��ح يف ت�صريحات �صحفية �أن �أي��ة حم��اوالت
لنقل ال�شركات مقراتها "�شكليا" لن تنجح ،مبينا �أن القرار �إيجابي ولن ي�ؤثر

على القطاع اخلا�ص .وقال �إن ال�شركات التي �ستنقل مقارها فعليا �ست�ستفيد
من حوافز عدة ،م�شري ًا �إىل �أن كثريا من ال�سعوديني �سي�ستفيدون ويحظون
بفر�ص وظيفية (ج��راء انتقال ال�شركات) .و�أ��ض��اف الفالح ال ن��زال نرحب
بال�شركات التي تختار �أن تكون مقارها يف اخلارج ،وتوجد لها فر�ص كثرية
يف القطاع اخلا�ص ،حيث لن تتدخل احلكومة يف ذلك ب�أي �شكل ،و�ست�سهل
احلكومة لتلك ال�شركات العمل مع القطاع اخلا�ص.
التفا�صيل �ص6
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الريا�ضة

اعتربت اجلمارك ال�سعودية،
م��ا ت��داول��ت��ه بع�ض ح�سابات
و�سائل التوا�صل االجتماعي
ح�����ول ����ض���واب���ط ا����س���ت�ي�راد
امل��رك��ب��ات ل�ل�أف��راد ،معلومات
خاطئة ،م�ؤكدة �أن ال�ضوابط
تن�ص على �أنه يحق للمواطن
واخل���ل���ي���ج���ي�ي�ن ا�����س����ت��ي�راد
مركبتني خالل ال�سنة.
و�أ�ضافت يحق للمقيم ا�سترياد
مركبة واح���دة فقط م��ن نوع
"خ�صو�صي" كل � 3سنوات.
و�أكدت اجلمارك على اجلميع
حتري الدقة يف نقل الأخبار
واال����س���ت���ن���اد يف ن��ق��ل��ه��ا على
امل�صادر املوثوقة والر�سمية.

متابعات

الجمارك تؤكد
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الأزياء الرتاثية
�ضمن �سباق اخليل
جت�سيد للفلكلور

ال�شباب
يكت�سح الأهلي

 816مخالفة تحت أنظار الشؤون اإلسالمية
جدة -يا�سر بن يو�سف

�سجلت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد 816 ،خمالفة ملن�سوبيها
خالل الـ � 3أ�سابيع املا�ضية ،والتي �شهدت � 58ألف جولة رقابية على امل�ساجد
واجلوامع ملتابعة تنفيذ الإجراءات االحرتازية والربوتوكوالت ال�صحية التي
اعتمدتها الوزارة بالتن�سيق واملتابعة مع اجلهات املخت�صة ملنع انت�شار فريو�س
كورونا وذلك خالل اال�سبوع الثالث ،مبتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف

عمالء إيران أفشلوا تبادل األسرى في اليمن

بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ لتحقيق �أعلى معايري الأمان يف بيوت الله.
ووفق تقرير �أ�صدرته الوزارة ف�إنه مت ر�صد  485خمالفة من من�سوبي امل�ساجد
وامل�صلني خالل �أ�سبوع واحد ،مت معاجلتها فور ًا ،م�شرية �إىل �أن املخالفات التي
مت ر�صدها تنوعت ما بني عدم لب�س الكمامة ،وعدم �إح�ضار ال�سجادة ،بالإ�ضافة
�إىل عدم حتقيق التباعد اجل�سدي ،وع��دم التقيد مبواقيت ال�صلوات ،وفتح
امل�ساجد بح�سب تعميم الوزارة.

التفا�صيل �ص4

واشنطن
عامان لنقل

عدن  -البالد
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�أف�شلت ميلي�شيا احلوثي الإرهابية م�شاورات تبادل الأ�سرى واملعتقلني التي انتهت يف الأردن ،بعد �شهر من انعقادها،
دون حتقيق �أي تقدم ،ح�سب ت�أكيدات احلكومة اليمنية ال�شرعية ،م�شددة على �أن امليلي�شيا االنقالبية ،ذراع �إيران
يف اليمن ،تعمق املعاناة الإن�سانية للمدنيني على خمتلف الأ�صعدة ،عرب العدوان واالختطاف والإخفاء الق�سري،
والتعذيب و�صولاً للإتاوات واجلبايات.
وقال رئي�س الوفد احلكومي يف مفاو�ضات تبادل الأ�سرى ،هادي هيج� ،أم�س (االثنني)� ،إن وفد ميلي�شيا احلوثي،
�أ�صر على �إف�شال جولة امل�شاورات ،م�شريًا �إىل �أنه رغم تقدمي وفد احلكومة الكثري من التنازالت ،كونه ملفا
�إن�سانيا� ،إال �أن امليلي�شيا احلوثية ا�ستمرت يف تعنتها وو�ضع العراقيل للإف�شال.
وبني �أن احلوثيني تعمدوا �إف�شال جولة امل�شاورات بعد مطالبتهم ب�أ�سماء جمهولة دائما ما يكررونها� ،إ�ضافة
�إىل رف�ضه االلتزام مبا اتفق عليه يف عمان� ،إذ رف�ضوا �إخراج ومبادلة ال�صحافيني عمران ،الوليدي ،حامد،
املن�صوري ،واملختطفني املدنيني من �أكادمييني وكبار ال�سن واملر�ضى ،رغم اجلهود التي بذلت لل�ضغط
عليهم بامل�ضي قدما دون جدوى ليتم �إف�شال اجلولة ،وعدم التجاوب مع كل الدعوات ،بهدف جتاوز ما
اتفق عليه �سابقا.من جانبه� ،أكد وزير الإعالم اليمني معمر الإرياين� ،أن ميلي�شيا احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إيران �أف�شلت جولة امل�شاورات التي ا�ست�ضافها الأردن حول تنفيذ اتفاق تبادل الأ�سرى
واملختطفني ،مطالبا املجتمع الدويل والأمم املتحدة ومبعوثها لليمن مارتن غريفث�س بال�ضغط على
ميلي�شيا احلوثي للوفاء بالتزاماتها يف اتفاق ال�سويد وتبادل كافة الأ�سرى واملختطفني على قاعدة
الكل مقابل الكل ،والدفع باجتاه حتقيق تقدم يف امللف الإن�ساين لإنهاء معاناة �آالف الأ�سرى
واملختطفني ومل �شملهم ب�أ�سرهم.

تستهدف صواريخ
طهران البالستية

محليات
2
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بموافقة سامية ..ولسالمة الطالب« ..التعليم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي
الريا�ض  -البالد

استعرض مخرجات كرسي (القدوة الحسنة)

الفيصل يطلق  12مبادرة للدعم المجتمعي من جامعة جدة

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أط�ل��ق م�ست�شار خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير
منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل بح�ضور نائبه �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر ب��در ب��ن �سلطان يف مقر الإم���ارة ،مبادرة
الدعم االجتماعي التي تنفذها جامعة جدة.
وا�ستمعا �إىل �شرح عن املبادرة قدمه رئي�س جامعة
ج��دة الدكتور ع��دن��ان ب��ن �سامل احلميدان والتي
تقدم ( )12مبادرة منها جامعة بال �أ�سوار وتعزز
م�س�ؤولية اجلامعة املجتمعية ودورها الريادي يف
املجتمع ،وم�ب��ادرة الأم��ن االجتماعي التي تهدف
لالهتمام باملجتمع و�أمنه.
عقب ذلك �شهد الأم�ير خالد الفي�صل والأم�ير بدر
بن �سلطان توقيع اتفاقيات تعاون بني اجلامعة
وفرع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
باملنطقة  ،وجلنة التنمية االجتماعية مبجل�س
املنطقة،و جلنة تراحم بجدة ،وتهدف �إىل تنظيم
دورات تدريبية وت�أهيلية ل�سوق العمل ،واع��داد
درا�� �س ��ات و�أب� �ح ��اث ،وور�� ��ش ع�م��ل وب��رام��ج يف
ال�سالمة املرورية وحماربة العنف ،ومت االتفاق
على تقدمي دبلومات ودورات تخ�ص�صية يف هذه
املجاالت ،كذلك �إطالق حمالت توعوية وملتقيات
افرتا�ضية تعزز الأمن االجتماعي باال�ضافة لتعزيز
ال�شراكات واخلدمة املجتمعية التي تقدمها اجلامعة
لفئات املجتمع وب�صفة خا�صة لل�سجناء واملفرج
عنهم وذوي�ه��م بتوفري ال��دع��م للأ�سر املنتجة من
ذوي ال�سجناء يف امل�شاريع التي تقيمها اجلامعة،
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وتدريب وت�أهيل �أبناء ال�سجناء يف املجاالت التي
يتطلبها �سوق العمل ،وتقدمي منظومة من الدورات
التدريبية واال�ست�شارات البحثية املتكاملة.
ووقع ال�شراكات مع رئي�س جامعة جدة  ،فهد بن
رقو�ش مدير فرع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة� ،أحمد احلمدان
رئي�س جلنة ت��راح��م ب�ج��دة ،وه��اين �ساب رئي�س
التنمية االجتماعية مبجل�س املنطقة.
ثم د�شن �أم�ير منطقة مكة املكرمة بح�ضور نائبه

كر�سي جامعة ج��دة للدعم املجتمعي ال��ذي يهدف
�إىل حتقيق التكامل يف جم��ال الأب �ح��اث املتعلقة
باملجتمع وا�ستقراره وو�سائل دعمه بني اجلهات
املعنية داخ��ل اجلامعة وخارجها ،ودع��م املعرفة
العلمية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا الدعم االجتماعي
عرب الت�أليف والرتجمة ،والإ�سهام يف رفع الوعي
املجتمعي ب�أهمية املحافظة على �أم ��ن املجتمع
وا��س�ت�ق��راره واحل �ف��اظ على منجزاته املكت�سبة
مبجاالته املتعددة .وامل�شاركة يف حتليل الق�ضايا

املتعلقة بامل�ؤثرات على املجتمع يف كل املجاالت
املتما�سة معه ،ودرا�ستها مبنهجية علمية مبينة
ل�ل�أ��س�ب��اب وامل� ��ؤث ��رات واحل �ل��ول ل�ه��ا .املجتمعية
مبجل�س املنطقة .من ناحية �أخ��رى تر�أ�س الأمري
خالد الفي�صل �أم�س يف مقر الإمارة بجدة اجتماع ًا
ال�ستعرا�ض خمرجات " كر�سي الأمري خالد الفي�صل
للقدوة احل�سنة " الذي حتت�ضنه جامعة جدة ،كما
ت�س ّلم التقرير الأول لأعمال الكر�سي والذي يعترب
رافد ًا مللتقى مكة الثقايف حتت �شعار "كيف نكون
قدوة".
و�أك��د الأم�ير خالد الفي�صل خ�لال االجتماع الذي
ح �� �ض��ره رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة ج ��دة ال��دك �ت��ور ع��دن��ان
احلميدان على �أهمية ال�ق��دوة يف �صناعة ثقافة
املجتمع الف�ت� ًا �إىل �أن ملتقى مكة الثقايف �أ�سهم
ب�شكل كبري يف ن�شر ثقافة القدوة يف منطقة مكة
املكرمة عطف ًا على م��ا حتقق م��ن خم��رج��ات لهذه
التظاهرة ال�سنوية.
واط�ل��ع �أم�ي�ر منطقة مكة امل�ك��رم��ة على الأع�م��ال
والربامج التي نفذها الكر�سي منذ ن�ش�أته يف العام
1440ه�ـ�ـ .ويتوىل كر�سي الأم�ير خالد الفي�صل
ل �ل �ق��دوة احل���س�ن��ة ن�شر ث�ق��اف��ة ال �ق��دوة احل�سنة
وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى تطبيقها يف ال��واق��ع ،ون�شرها
للم�ستفيدين يف خمتلف الأو�ساط مع الأخ��ذ يف
االع�ت�ب��ار درا� �س��ة م�ع��وق��ات تطبيق ه��ذا املفهوم
واق�ت�راح �أجن��ع ال�سبل للق�ضاء عليها� ،إ�ضافة
للإ�سهام يف رف��ع م�ستوى الوعي املجتمعي يف
التعامل مع خمتلف مناحي احلياة.

أشهر مهلة للجهات الحكومية لتطبيق معايير "الوصول الشامل"

الريا�ض  -البالد

�أ�صدر وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي
الإع��اق��ة املهند�س �أح�م��د ب��ن �سليمان الراجحي،
تعميمًا للجهات احلكومية يق�ضي بتطبيق معايري
�أدلة الو�صول ال�شامل وفق الدليل املب�سط و�إعطاء
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اجلهات احلكومية مهلة �ستة �أ�شهر لتفعيلة.
وي�أتي ذلك امتدادا ملا توليه احلكومة الر�شيدة
ل��دع��م واه �ت �م��ام ب��الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
و�ضمان ح�صولهم على حقوقهم واندماجهم يف
�سوق العمل واملجتمع على اعتبار �أن التكامل
يف ه��ذا اجل��ان��ب م��ن ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة يف

اال�ستقاللية لهم .
يذكر �أن هيئة رع��اي��ة الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة
�شكلت بالتن�سيق م��ع وزارة ال���ش��ؤون البلدية
وال� �ق ��روي ��ة والإ�� �س� �ك ��ان ع���دة جل���ان م ��ن فنيني
وق��ان��ون�ي�ين لتنفيذ ب��رن��ام��ج ال��و� �ص��ول ال�شامل
يف امل��راف��ق العامة واخلا�صة لكي يكون موائم

الحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إعطاء مهلة
بت�صحيح و�ضعها خالل ثالثة �أ�شهر ,كما �أعدت
دلي ًال مب�سط ًا لتطبيق هذه املعايري بالتعاون مع
مركز امللك �سلمان لأبحاث الإع��اق��ة ،ل�شرح �أدل��ة
الو�صول ال�شامل لي�سهل عملية تطبيقه مب��ا ال
يتعار�ض مع كود البناء ال�سعودي.

�صدرت املوافقة ال�سامية على ا�ستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدرا�سي
احل��ايل يف التعليم العام ،والتعليم اجلامعي ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني،
وفق ال�ضوابط والتعليمات املطبقة حالي ًا .وي�أتي �إعالن ا�ستمرار التعليم عن بُعد ملا تبقى من
�أ�سابيع الف�صل الدرا�سي الثاين رغم ظروف اجلائحة ،وذلك بعد درا�سة واقع املرحلة ال�سابقة
من الف�صل الدرا�سي الثاين ،ونتيجة ملا �آلت �إليه الدرا�سات امل�ستفي�ضة بني اللجان امل�شرتكة من
التعليم العام واجلامعي للتقييم واملتابعة ،والتن�سيق مع وزارة ال�صحة� ،إىل جانب ما حت ّقق
من جناحات للتعليم عن بُعد من خالل من�صة مدر�ستي ،والبدائل التعليمية املختلفة كقنوات
عني ( 23قناة ف�ضائية) ،وقنوات درو�س يف اليوتيوب ،وبوابة التعليم الوطنية عني ،وتطبيق
الرو�ضة االفرتا�ضية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة يف اجلامعات
والكليات واملعاهد ،مبا يُعد جناح ًا للتعليم يف اململكة .وي�أتي هذا القرار ت�أكيد ًا على اهتمام
القيادة الر�شيدة ب�سالمة الطالب والطالبات من خماطر تع ّر�ضهم للإ�صابة بفريو�س كورونا،
وحر�صها على ا�ستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد يف ظل جائحة كورونا ،ودعم ًا مل�سرية النجاح
الذي حتقق للتعليم عن بُعد يف اململكة ،وتعزيز ًا لل�شراكة املجتمعية مع �أولياء الأمور والأ�سرة
وم�ؤ�س�سات املجتمع ،حيث ت�ضافرت كل اجلهود لتقدمي منوذج �سعودي فريد يف التعليم عن
بُعد .وي�أتي هذا �ضمن عدة �أدوات �ساهمت يف جناح عملية التعليم عن بُعد خالل العام الدرا�سي،
�أهمها توافر البنية التحتية التعليمية ومن�صات التعلم عن بُعد ،بالإ�ضافة �إىل ال�شراكة مع الآباء
واملعلمني لإجناح التجربة .كما �أن القرار ي�ؤكد م�سرية جناح اململكة يف عملية التعليم عن بُعد،
والتي بد�أتها منذ عدة �أ�شهر بدعم من القيادة الر�شيدة.

محافظ جدة لمسؤولي األمانة:
أوقفوا ضوضاء البناء وإزعاج السكان

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن
ماجد ب��ن عبدالعزيز حم��اف��ظ ج��دة ،خالل
مناق�شته تنظيم �أوقات �أعمال البناء بجدة،
على �ضرورة متابعة تنفيذ الالئحة املطبقة
وامل �ت �غ�يرات ب��ذل��ك ل�ل�ح� ّد م��ن ال���ض��و��ض��اء

وازع� ��اج ال���س�ك��ان .وت��ر�أ���س حم��اف��ظ جدة
اج�ت�م��اع��ا ��ض��م ك�لا م��ن الأم �ي�ر �سعود بن
عبدالله بن جلوي م�ست�شار�أمري منطقة مكة
املكرمة وكيلحمافظة جدة ،و�أمني حمافظة
ج��دة �صالح ال�ترك��ي وم �� �س ��ؤويل اجلهات
املخت�صة.

المملكة تعزز التعاون العسكري واألمني باتفاقيات مع اإلمارات وبالروسيا

مليارات دوالر إيرادات متوقعة للصناعات العسكرية

�أبو ظبي  -البالد

�أك ��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لل�شركة ال���س�ع��ودي��ة لل�صناعات
الع�سكرية ،وليد �أب��و خ��ال��د� ،أن ال�شركة ت�ستهدف حتقيق
�إيرادات�سنوية مبقدار  5مليارات دوالر بحلول  ،2030وذلك
يف �إط��ار م�سعى لت�صنيع مزيد من العتاد الع�سكري داخل
اململك ة.
و�أو�ضح يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش م�شاركته يف
معر�ض الدفاع ال��دويل (�آيدك�س) يف �أبوظبي� ،أن ال�شركة
ت�ستهدف �أن تكون بني �أكرب � 25شركة لإنتاج معدات الدفاع
بحلول .2030
و�أك��د �أن ال�شركة تطور �أنظمة ملواجهة الطائرات امل�سرية،
الأمر الذي �سي�ساعد يف الت�صدي لهجمات الطائرات امل�سرية
التي كثريا مات�شنها حركة احلوثي الإرهابية على اململك ة.
وبني �أن ال�شركة �ستوقع اتفا ًقا مع�شركة منر الإماراتية التي
ت�صنع املركبات الع�سكرية من �أج��ل ت�صنيع هذا النوع من
العتاد يف اململك ة.
وك��ان��ت ال�شركة ق��د وقعت �أم����س (الأح ��د) ات�ف��ا ًق��ا لت�أ�سي�س
م�شروع م�شرتك مع �شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لرتكيب
نظام دفاع�صاروخي باململكة قيمته  15مليار دوالر.
من ناحية �أخرى وقعت الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية،
وجمل�س ال �ت��وازن االقت�صادي يف الإم� ��ارات ،على هام�ش
معر�ض "�آيدك�س � "2021أم ����س ،م��ذك��رة تفاهم يف جمال
ال�صناعات الع�سكرية ،وذل��ك �سعي ًا �إىل تعزيز التعاون بني
البلدين ال�شقيقني يف القطاع.
وت�ه��دف امل��ذك��رة �إىل بناء ع�لاق��ات ال�شراكة والتكامل بني
الطرفني مبا يحقق الأهداف الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة بتعزيز
وا�ستغالل القدرات املتعلقة بقطاع ال�صناعات الع�سكرية،
وحتديد م�شروعات م�شرتكة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية،
ومناق�شة �آلية عمل لتطبيق تلك امل�شروعات ،بالإ�ضافة �إىل
االتفاق على �آلية تعاون م�شرتك يف جمال البحث والتطوير
يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية.
ووق ��ع م��ذك��رة ال �ت �ع��اون ك� � ٌّل م��ن حم��اف��ظ ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لل�صناعات الع�سكرية امل�ه�ن��د���س �أح �م��د ب��ن ع�ب��د العزيز
العوهلي ،والأم�ين العام ملجل�س التوازن االقت�صادي يف
الإم ��ارات جا�سم حممد بوعتابة الزعابي ،وذل��ك يف مقر
جناح جمل�س التوازن االقت�صادي مبعر�ض �آيدك�س ،2021
بح�ضور الرئي�س التنفيذي ملجل�س ال�ت��وازن االقت�صادي
طارق عبد الرحيم احلو�سني ،وعدد من امل�س�ؤولني يف كال
اجلانبني.
و�أو�ضح حمافظ الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية املهند�س
�أحمد العوهلي �أن هذا التعاون ي�أتي ام�ت��داد ًا ملا حتظى به
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين ،وم��ا تت�سم ب��ه م��ن ترابط

وتعا�ضد وان�سجام وتن�سيق متوا�صل مبنٍي على التعاون
والت�شاور امل�ستمر يف جميع املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك ،م�ستندين يف ذل��ك على ر�ؤى تاريخية وا�ضحة
وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من �إرث تاريخي كبري،
و�أف��ق م�ستقبلي ،وم��ا يحت�ضنه البلدان من ك��وادر ب�شرية
و�إم�ك��ان��ات اقت�صادية م��زده��رة ،يجعل م��ن تكاملهما �أم��ر ًا
طبيعي ًا على جميع الأ�صعدة.

وق��ال العوهلي � ":إن م��ذك��رة التفاهم �ستعمل على �إيجاد
امل�سرعات لإجناح العمل امل�شرتك يف تطبيق برنامج التوازن
االقت�صادي لدى الطرفني ،ال�سيما و�أن دول منطقة اخلليج
العربي لديها �إمكانيات هائلة و�أر���ض خ�صبة لبناء قدرات
�صناعية ع�سكرية م�ستدامة ،وعالقات وثيقة مع دول �صديقة
وحليفة متتلك تقنيات و�إمكانيات ع�سكرية كبرية متكننا
م��ن العمل معها على �أ�سا�س امل�صالح املتبادلة والأه ��داف

امل�شرتكة التي من �ش�أنها تعزيز فر�ص نقل التقنيات الع�سكرية
وتوطينها ،وبناء قاعدة �صناعية ع�سكرية يف دول اخلليج
العربي ،ومبا يكفل �إقامة �صناعة تواكب التطورات املت�سارعة
واملتالحقة يف هذا املجال".
م��ن جهته ،ق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س ال �ت��وازن االقت�صادي
جا�سم حممد بو عتابة� ":إن التوقيع على مذكرة التفاهم يف
�إطار العالقات الأخوية والإ�سرتاتيجية املتينة بني البلدين
ال�شقيقني التي �أر�سى دعائمها �سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س االمارات ،و�أخوه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز.
و�أو� �ض��ح ال��زع��اب��ي �أن امل��ذك��رة ت�ؤ�س�س ملرحلة ج��دي��دة من
العمل امل���ش�ترك وال �ت �ع��اون ال�ب�ن��اء ب�ين البلدين ال�شقيقني
خا�صة يف جم��االت البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
وج��ذب اال�ستثمارات الأجنبية و�إق��ام��ة امل�شاريع الدفاعية
امل�شرتكة وغريها من املجاالت احليوية يف قطاع ال�صناعات
الدفاعية والأمنية ،الفت ًا �إىل �أن جمل�س التوازن االقت�صادي
لديه خربات وا�سعة وك��وادر وكفاءات وطنية م�ؤهلة ميكن
توظيفها لتمكني وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز
�إ�سهاماته يف عملية التنمية امل�ستدامة التي ت�شهدها دولة
الإمارات العربية املتحدة.

مذكرة مع بالرو�سيا

من ناحية �أخرى وقعت الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية يف
اململكة ،وهيئة الت�صنيع احلربي يف بالرو�سيا� ،أم�س االثنني
يف مقر اجلناح ال�سعودي امل�شارك يف املعر�ض مذكرة تفاهم

يف جمال ال�صناعات الع�سكرية� ،سعي ًا �إىل تعزيز التعاون
بني البلدين على �صعيد تطوير القدرات املتعلقة بال�صناعات
الع�سكرية والبحوث والتطوير والتقنية ب�شكل م�ستمر وفق
الأنظمة والقوانني والتعليمات املعمول بها بني البلدين.
وتهدف املذكرة �إىل و�ضع �إطار عام للتعاون بني الطرفني يف
جمال ال�صناعات الع�سكرية والبحوث والتطوير والتقنيات
الع�سكرية ،وبناء عالقات ال�شراكة والتكامل بني الطرفني مبا
يحقق الأهداف الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة بتعزيز وا�ستغالل
ال �ق��درات املتعلقة بقطاع ال�صناعات الع�سكرية ،وحتديد
م�شروعات م�شرتكة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية ،ومناق�شة
�آلية عمل لتطبيق تلك امل�شروعات.
ووقع مذكرة التعاون ك ٌّل من حمافظ الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية ال�سعودية املهند�س �أحمد بن عبد العزيز العوهلي،
ووزير ال�صناعات الدفاعية يف بيالرو�سيا دميرتي بانتو�س.
وقال حمافظ الهيئة �":إن هذا التعاون ي�أتي امتداد ًا ملا حتظى
به العالقات الثنائية بني اململكة وبالرو�سيا ال�صديقة ،وما
تت�سم به من تعاون وتن�سيق متوا�صل يف كافة املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،وتعظيم اال�ستفادة مما يتمتع به
البلدان من خربات وق��درات ب�شرية و�إمكانات اقت�صادية"،
الف�ت� ًا �إىل �أن اتفاقية التعاون �ستعمل على دع��م العالقات
بني البلدين ال�صديقني ،من خالل العمل امل�شرتك يف جمال
ال���ص�ن��اع��ات الع�سكرية وال�ب�ح��وث وال�ت�ط��وي��ر والتقنيات
الع�سكرية ،والتي ت�أتي يف �إط��ار دع��م حتقيق م�ستهدفات
تطوير القطاع الع�سكري والأمني.

مركز قيادة افتراضي في معرض الدفاع العالمي بالرياض
الريا�ض -البالد

�أع�ل��ن معر�ض ال��دف��اع ال�ع��امل��ي ،املن�صة العاملية
للتوافق العملياتي يف �صناعة ال��دف��اع ،ال��ذي
تنظمه الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية� ،أم�س،
عن مقر �إقامة معر�ض الدفاع العاملي يف الريا�ض
خالل الفرتة بني  9 - 6مار�س 2022م .
ووقع اتفاقية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات
الع�سكرية  SAMIاململوكة بالكامل ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة ،املهند�س وليد بن عبد املجيد
�أب��وخ��ال��د ،والرئي�س التنفيذي ملعر�ض الدفاع
العاملي �شون �أورم��رود ،بح�ضور حمافظ الهيئة
العامة لل�صناعات الع�سكرية املهند�س �أحمد بن
عبد العزيز العوهلي ،و�سفري خ��ادم احلرمني

ال�شريفني يف دول��ة الإم ��ارات تركي بن عبدالله
الدخيل.
ً
حيث �سيت ّم ت�صميم املقر خ�صي�صا ال�ست�ضافة
املعر�ض وجتهيزه مبن�ش�آت وم��راف��ق متطورة
ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع ر�ؤي � ��ة امل �ع��ر���ض ل �ت �ق��دمي جت��رب��ة
ا�ستثنائية للم�شاركني والزوّ ار .و�سيت ّم ا�ستكمال
م�ق��ر �إق��ام��ة امل�ع��ر���ض ع�ل��ى م��راح��ل خ�ل�ال ال�ع��ام
اجل ��اري حت���ض�ير ًا للحدث امل �ق��رر تنظيمه مرة
واح��دة كل عامني ،حيث �سيت ّم تطوير املق ّر على
بقعة �أر�ض مفتوحة تبلغ م�ساحتها حوايل 800
�ألف مرت مربع وتزويده ب�أحدث املن�ش�آت واملرافق
ال�ست�ضافة الن�سخة الأوىل من احلدث يف مار�س
تو�سع م�ستقبلية لتواكب
 2022مع وجود خطط ّ
الن�سخ املقبلة من املعر�ض .وتعك�س الر�سومات

الهند�سية للمعر�ض مدى �ضخامة معر�ض الدفاع
العاملي والإمكانات الكبرية املتاحة للرتكيز على
التكامل والتوافق العملياتي يف �صناعة الدفاع
والأم ��ن ،حيث �سيحتوي على م��درج للطائرات
بطول  3كيلومرتات وعر�ض  50مرتا ال�ست�ضافة
العرو�ض احليّة للطائرات الع�سكرية بالإ�ضافة
�إىل م�ع��رو��ض��ات ال �ط��ائ��رات ال�ث��اب�ت��ة وامل �ع��دات
الع�سكرية ال�بري��ة .و�سي�ضم امل�ق� ّر ك��ذل��ك مركز
قيادة افرتا�ضي جمهز ب�أحدث الأنظمة والتقنيات
م��ن �إن�ت��اج �أك�بر �شركات ال��دف��اع ال��رائ��دة عاملي ًا،
ال�ستعرا�ض قدرات التكامل والتوافق العملياتي
عرب خمتلف جماالت الدفاع .و�سيحظى احل�ضور
بالتمتع باجللو�س يف �أجنحة ال�ضيافة الفاخرة
وغرف االجتماعات ذات الإطالالت الرائعة.

محليات
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القيادة تهنئ رئيس غويانا وسلطان بروناي وإمبراطور اليابان
الريا�ض  -البالد
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،برقية تهنئة ،لرئي�س
غويانا التعاونية ،حممد عرفان علي مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية غويانا التعاونية ال�شقيق ،اطراد
التقدم واالزدهار.
كما بعث خادم احلرمني ال�شريفني ،برقية تهنئة ،ل�سلطان
ب��رون��اي دار ال�����س�لام ال�سلطان ح��اج ح�سن البلقيه،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .و�أع��رب امللك
امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات

بال�صحة وال�سعادة ،وحلكومة و�شعب بروناي دار ال�سالم ال�شقيق ،اطراد التقدم
واالزدهار.
كما بعث خادم احلرمني ال�شريفني ،برقية تهنئة ،لإمرباطور اليابان الإمرباطور
ناروهيتو ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
جلاللته ،وحلكومة و�شعب اليابان ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
من ناحية �أخ��رى بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،برقية تهنئة،
لرئي�س غويانا التعاونية ،حممد عرفان علي  ،مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية
لبالده.وعرب ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة

وال�سعادة لفخامتهً ،
راجيا حلكومة و�شعب جمهورية غويانا التعاونية ال�شقيق،
املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث ويل العهد ،برقية تهنئة ،ل�سلطان بروناي دار ال�سالم ال�سلطان حاج
ح�سن البلقيه ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.وعرب ويل العهد ،عن �أطيب
التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة جلاللتهً ،
راجيا حلكومة
و�شعب بروناي دار ال�سالم ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث ويل العهد ،برقية تهنئة ،لإم�براط��ور اليابان الإم�براط��ور ناروهيتو،
مبنا�سبة ذك��رى اليوم الوطني ل��ب�لاده.وع�بر ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة جلاللتهً ،
راجيا حلكومة و�شعب
اليابان ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

الرياض وبغداد  ..تنسيق وشراكة تستهدف مصلحة الشعبين وأمن البلدين ..وزير الداخلية العراقي لـ «

»:

المملكة الداعم األكبر ألمن واستقرار المنطقة
بحثنا سبل تأمين وضبط الحدود

البالد – مها العواودة
�أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغامني ،لـ"البالد"
�أهمية زيارته احلالية للمملكة ،وا�صف ًا �إياها بالإيجابية
ل��ت��ع��زي��ز رواب����ط ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ع��اون
والتن�سيق الأم��ن��ي واخل�ب�رات ،مبينا �أن��ه��ا ت���أت��ي يف
خ�ضم تعزيز وتطوير العالقات بني البلدين ال�شقيقني
ال�سيما الأمنية منها ،وان�سجام ًا مع مقررات جمل�س
التن�سيق ال�سعودي العراقي.
و�شدد على �أهمية دور اململكة الإيجابي والبناء يف
دعم �أمن وا�ستقرار العراق ووقوفها الدائم �إىل جانبه
والعمل ال���د�ؤوب لتحقيق تطلعات ال�شعب العراقي،
معرب ًا عن النية احلقيقية اخلال�صة لتمتني عالقات
العراق دولة و�شعبا مع اململكة.
وك�شف �أنه مت بحث �سبل ت�أمني و�ضبط احلدود ب�شكل
�أك�بر خا�صة مع ا�ستمرار فتح معرب عرعر والتجهيز
لفتح م��ن��اف��ذ �أخ����رى ،الف��ت��ا �إىل �أن م�ساحة احل���دود
امل�شرتكة بني البلدين كبرية.
و�أ���ض��اف �أن ال��وف��د العراقي ال��ذي ي�ضم قائد ق��وات
احلدود الفريق الركن حامد عبدالله �إبراهيم احل�سن،
وع���ددا م��ن امل�س�ؤولني ب��ال��وزارة ينفذ ج��دوال مكثفا

اطلعنا على تجارب السعودية الناجحة

حريصون على تعزيز التعاون السعودي العراقي
و���س��ري��ع��ا ف��ي��ه ف��ائ��دة ك��ب�يرة ،ح��ي��ث مت الإط��ل�اع على
التجربة ال�سعودية يف مكافحة امل��خ��درات وحفظ
احلدود ،مثني ًا اجلهود التي تبذل يف كل الدوائر التي
مت زيارتها ومنها مكافحة املخدرات ،والأدلة اجلنائية،
وحر�س احلدود واملركز الوطني للعمليات الأمنية .
و�أ�شار �إىل حر�ص اجلانبني ال�سعودي والعراقي على
تعزيز التن�سيق والتعاون عايل امل�ستوى يف الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك على م�ستوى مكافحة املخدرات
وعلى م�ستوى التوعية والتثقيف بني البلدين وتبادل
اخلربات.
وقال وزير الداخلية العراقي "م�شكلة املخدرات باتت
مهددا حقيقيا لأمن ال�شعوب ،يوجد رابط بني احلدود
ومكافحة املخدرات مت بحث ذلك يف الزيارة للريا�ض،
ك��م��ا مت الإط��ل�اع ع��ل��ى الآل���ي���ات والأدوات والتقنية
احلديثة التي ت�ستخدمها اململكة لال�ستفادة منها من
قبل اجلانب العراقي" .

وبخ�صو�ص �أحداث �أربيل الأخرية �أكد الوزير العراقي
ت�شكيل جلنة م�شرتكة عليا بد�أت بالتحقيق ،م�ؤكدا �أن
�أم��ن ال��ع��راق ال يتجز�أ و�أن هناك اهتماما ب�ضرورة
ا�ستتباب الأم��ن يف البالد ،خا�صة و�أن العراق ي�شهد
تطورا يف امللف الأمني نظر ًا لالهتمام الكبري الذي
يوليه رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي �شخ�صي ًا لدعم
�سري عمل امل�ؤ�س�سات الأمنية".

تطور العالقات السعودية العراقية
و�شهدت العالقات ال�سعودية العراقية منحنى �آخر،
وحت��وال ا�سرتاتيجيا نحو م�ستوى ال�شراكة خالل
االجتماع املرئي الأخ�ير ،ال��ذي عقد عن بعد بني ويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان ورئي�س الوزراء العراقي
م�صطفي الكاظمي يف العا�شر من نوفمرب املا�ضي.
وظلت العالقات بني البلدين يف الواجهة دائما لأهميتها

ابن فرحان يبحث دعم العالقات مع وزير الخارجية العراقي
الريا�ض  -البالد
ا���س��ت��ق��ب��ل الأم��ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��دال��ل��ه وزي��ر
اخلارجية ،يف مكتبه مبقر الوزارة يف الريا�ض �أم�س ،وزير
خارجية العراق ف���ؤاد ح�سني ،ال��ذي و�صل �إىل اململكة يف
زيارة ر�سمية.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال بحث العالقات الثنائية و�سبل
دعمها وتعزيزها ،ومتابعة خمرجات اجتماعات جمل�س
التن�سيق بني البلدين� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض التطورات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء وكيل الوزارة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية
الدكتور ع��ادل ب��ن ���س��راج م���رداد ،و�سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية العراق عبدالعزيز ال�شمري.

اال�سرتاتيجية البالغة مل�صلحة الدولتني وال�شعبني
ال�شقيقني ،مبا يعزز من �أمن وا�ستقرار البلدين ودول
املنطقة ،ويحميها من التدخالت اخلارجية ،وير�سخ
ح�سن اجل��وار ويعزز الروابط بني ال�شعبني ويحقق
متطلبات العي�ش امل�شرتك.
ون��ت��ي��ج��ة مل��ا ت��و���ص��ل��ت �إل��ي��ه ق��ي��ادت��ا ال��ب��ل��دي��ن ب�����ش���أن
�أه��م��ي��ة تو�سيع �آف����اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ،وت��ع��زي��زه
مب��ا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني يف املجاالت
املختلفة ،ال�سيما ال�سيا�سية ،والأمنية والتجارية،
واال�ستثمارية ،وال�سياحية ،والبناء على ما �سبق،
ج��اءت النتائج الإيجابية يف ال��زي��ارات املتبادلة بني
ال��ب��ل��دي��ن خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة ،يف �سبيل تعزيز
اال�سرتاتيجية امل�شرتكة واقامة �شراكة فعالة يف هذا
الإجتاه.
ول��ع��ل م��ا مت االت��ف��اق عليه ب�ين ويل ال��ع��ه��د ورئي�س
الوزراء العراقي ،ب�ش�أن ا�ستمرار التعاون امل�شرتك يف
مواجهة خطري التطرف والإرهاب؛ بو�صفهما تهديد ًا
وجودي ًا لدول املنطقة والعامل ،ي�ؤكد الرغبة امل�شرتكة
بني البلدين يف برت االره��اب والت�صدي له واحلفاظ
على ا���س��ت��ق��رار البلدين مم��ا ينعك�س على ا�ستقرار
البلدان املجاورة واملنطقة ب�أ�سرها ،وحتققت الكثري
من نتائج ما مت االتفاق عليه� ،إذ اقرتبت ن�سبة عمليات
التهريب بني البلدين املعادلة ال�صفرية ،ليتوقف دخول
غ�ير النظاميني على ط��ول ح���دود ال��ب��ل��دي��ن ،وارت��ف��ع
م�ستوى التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي والتنموي
ويف جمال الطاقة.
وت�أتي زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغامني
�إىل اململكة على ر�أ�س وفد رفيع من قادة الوزارة ،ك�أحد
املكت�سبات ملا مت االتفاق عليه ،وتر�سيخ لبناء عالقات
قوية ومتينة �أ�سا�سها امل�صالح امل�شرتكة ،ودائما تنظر
اململكة لزيارة �أي وفد عراقي بالكثري من الرتحاب،
لأنها تكر�س االهتمام املتبادل يف توطيد كل ما �ش�أنه
م�صلحة البلدين.

كلمة

عالقات متميزة

�أول����ت ال��ق��ي��ادة ال�����س��ع��ودي��ة م��ل��ف ال��ع�لاق��ات مع
ال�شقيقة العراق� ،أولوية بالغة ،يف ظل الرغبة
احلقيقية مبا يعود بالنفع على البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني ،ويكر�س �أم��ن ال��ع��راق ويحافظ على
�سالمة �أرا�ضيه ويح�صن املنطقة من التدخالت
اخلارجية.
وظ��ل��ت ال�����س��ع��ودي��ة يف ك��ل امل��ح��اف��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة
وال��ع��امل��ي��ة حري�صة ع��ل��ى دع���م ال��ع��راق والعمل
على تفعيل ك��ل ت��ع��اون ثنائي ت���أك��ي��دا لل�شراكة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ين ال��ري��ا���ض وب���غ���داد ،وال��ت��ي
ترجمها االت��ف��اق ال��ذي مت يف االجتماع الأخ�ير
برئا�سة ويل العهد ورئي�س ال���وزراء العراقي،
حيث �أكد االتفاق على �أهمية دفع عجلة التعاون
�إىل الأم���ام ،وتعزيز م�سار التن�سيق �إىل احلد
الأع��ل��ى ،مب��ا يعجل ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات الهامة،
وي�سارع يف حتقيق طموحات البلدين ،بالإ�ضافة
�إىل رفع م�ستوى التعاون الأمني مبا ي�شكل جدار
حماية مل�صلحة �شعوب املنطقة.
و�إذا ك��ان امل��ل��ف الأم��ن��ي للبلدين ي�شكل حتديا
وا���ض��ح��ا يف ظ��ل ط��ول احل���دود امل�����ش�ترك��ة ،ف���إن
التقنيات ال�سعودية امل�ستخدمة مبا ت�ضمه من
�آليات ا�ستطاعت حتقيق الكثري من الإجن��ازات
حتى و�صلت عمليات التهريب �إىل ن�سبة �صفر،
الأم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل ن��ق��ل ال��ت��ج��ارب واخل��ب�رات
للجانب العراقي ،ي�ضيف املزيد من النجاحات
ويعزز �أمن و�سالمة احلدود.
وتتعزز العالقات الر�سمية يوما بعد الآخر يف ظل
الزيارات املتبادلة مل�س�ؤويل البلدين ،مبا يحقق
امل�صالح الثنائية ويعمل على توحيد املواقف يف
ظل التحديات الكبرية التي تعي�شها الأمة العربية.

متابعات
4

الثالثاء  11رجب 1442هـ املوافق  23فرباير 2021م ال�سنة  90العدد 23274

الرياض تتصدر عدد اإلصابات الجديدة

الحرجة  497وتسجيل  327حالة مؤكدة

الريا�ض ـ البالد

�أك��دت وزارة ال�صحة �أن مراكز لقاحات فريو�س
ك���ورون���ا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ت��وا���ص��ل
ا�ستقبال املواطنني واملقيمني للح�صول على لقاح
ك��ورون��ا ،حيث يُ�ستقبل امل�سجلون يف تطبيق
"�صحتي" وتجُ��دول مواعيدهم وفق �آلية دقيقة
ملنع االزدحام.و�أ�ضافت �أن عدد احلاالت الن�شطة
بلغ ( )2455منها ( )497حالة حرجة.
الف��ت��ة �إىل �أن الإح�����ص��ائ��ي��ة اجل��دي��دة مل�ستجدات
كورونا يف اململكة خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
ك�شفت عن ت�سجيل ( )327حالة م�ؤكدة وتعايف
( )318ح��ال��ة ،وبينت الإح�����ص��ائ��ي��ة �أن �إج��م��ايل
ع��دد الإ�صابات يف اململكة بلغ ( )375333حالة
وبلغ عدد ح��االت التعايف ( )366412حالة ،كما
ج��رى ت�سجيل ( )5ح��االت وف��اة لي�صل �إجمايل
ع���دد ال��وف��ي��ات يف امل��م��ل��ك��ة ( )6466ح��ال��ة كما
�أج��ري ( )41010فحو�صات خمربية .ون�صحت
اجلميع بالتوا�صل مع مركز ( )937لال�ست�شارات
واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة ،واحل�صول على
املعلومات ال�صحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات
فريو�س (ك��ورون��ا) .من ناحية اخ��رى د�شن مدير
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة
الدكتور �أحمد بن حممد العامري ,مركز التطعيم
�ضد فريو�س كورونا ( )19-COVIDمبدينة
الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية بالريا�ض.
وي�أتي تد�شني املركز انطال ًقا حلملة تطعيم الفئات
امل�ستهدفة م��ن من�سوبي وزارة ال��دف��اع وذويهم
ب�شتى مناطق اململكة ,حيث جُ هز ( )16مرك ًزا
وعيادة بامل�ست�شفيات الع�سكرية.
كما د�شن مدير م�ست�شفى امللك �سلمان للقوات
امل�سلحة باملنطقة ال�شمالية الغربية يف منطقة
ت��ب��وك ال��ل��واء الطبيب عطية ال���زه���راين ،ام�س
مركز لقاحات كورونا بامل�ست�شفى ،الذي ي�ستهدف
تقدمي خدماته ملن�سوبي ومن�سوبات وزارة الدفاع
و�أ�سرهم باملنطقة ،وميثل �أحد املراكز والعيادات
ال����ـ( )16التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات

الطبية للقوات امل�سلحة بامل�ست�شفيات الع�سكرية
لتطعيم الفئات امل�ستهدفة م��ن من�سوبي وزارة
الدفاع وذويهم ب�شتى مناطق اململكة.
وجُ هز املركز الذي ي�ضم  10عيادات وغرفة طوارئ
وخمترب التح�صني بجميع اخلدمات الأ�سا�سية،

وبت�صميم ي�سمح با�ستقبال �أع����داد ك��ب�يرة من
امل�ستفيدين بطريقة منظمة ،ويعمل به نخبة من
الكوادر والأطقم الطبية املتخ�ص�صة مبا يتما�شى
مع التدابري االحرتازية والوقائية.
واطلع اللواء الزهراين من القائمني على املركز،

ع��ل��ى �آل��ي��ة ا�ستقبال امل�ستفيدين وامل�ستفيدات
م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي يقدمها امل��رك��ز م��ن��ذ حلظات
و�صولهم حتى ح�صولهم على اللقاح وامل��غ��ادرة
بعد االطمئنان على �صحتهم .وت�صدرت منطقة
الريا�ض عدد الإ�صابات اجلديدة ،بت�سجيل 174

حالة ،وتلتها املنطقة ال�شرقية بت�سجيل  69حالة،
ثم منطقة مكة املكرمة بت�سجيل  31حالة ،فيما
�سجلت الق�صيم  16حالة .و�سجلت مناطق املدينة
امل��ن��ورة ،واجل��وف وجن��ران  6ح��االت لكل منهم،
واحلدود ال�شمالية  5حاالت ،والباحة  4حاالت.

إغالق مؤقت لـ 17مسجدا بست مناطق

 816مخالفة تحت أنظار اإلسالمية
جدة -يا�سر بن يو�سف

 1397مخالفة
ألنظمة العمل واالحترازات
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

ن��ف��ذت ف���رق التفتي�ش امل��ي��داين التابعة
ل������وزارة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة
االجتماعية م�ؤخرا  26697زيارة ميدانية
يف خمتلف مناطق اململكة؛ للت�أكد من
تطبيق الإج��راءات االحرتازية والتدابري
ال��وق��ائ��ي��ة يف م��ق��رات ال��ع��م��ل ول��ل��ح��د من
ان��ت�����ش��ار ف�ي�رو����س ك���ورون���ا ،واالل���ت���زام
ب���أن��ظ��م��ة وت�����ش��ري��ع��ات ال�����وزارة املنظمة
ل�سوق العمل ،وتنفيذ ق��رارات التوطني.
و�أ�سفرت هذه الزيارات عن �ضبط 1210
خمالفات لأنظمة العمل� ،إ�ضافة �إىل 187
خمالفة للإجراءات االحرتازية من من�ش�آت
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،ك��م��ا وج��ه��ت ال����وزارة
� 2601إن��ذارًا للمن�ش�آت املخالفة ،وتلقت
 1155بال ًغا واردًا عرب خمتلف و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل والإب��ل�اغ تعاملت معها فرق

التفتي�ش امليداين.
ودع���ت ال����وزارة �أ���ص��ح��اب امل��ن�����ش���آت �إىل
���ض��رورة االل���ت���زام بتطبيق الإج�����راءات
االحرتازية والتدابري الوقائية يف مقرات
ال��ع��م��ل ،واالل���ت���زام ب�أنظمة وت�شريعات
ال���وزارة املنظمة ل�سوق العمل ،وتنفيذ
ق����رارات ال��ت��وط�ين ،مبينة �أن ال��زي��ارات
امليدانية املفاجئة م�ستمرة يف خمتلف
مناطق اململكة� ،إىل ذل��ك وا�صلت وزارة
التجارة جوالتها التفتي�شية املكثفة ملراقبة
التزام املن�ش�آت التجارية ومنافذ البيع يف
كافة مناطق اململكة بتطبيق الإج���راءات
االح�ترازي��ة والتدابري الوقائية ملواجهة
ف�يرو���س "كورونا" ،و�سجلت اجل��والت
ارت��ف��اع�� ًا بن�سبة  %10خ�ل�ال الأ���س��ب��وع
امل��ا���ض��ي م��ق��ارن��ة ب�سابقه ،فيما �سجلت
املخالفات ارتفاعا بن�سبة .%12

 3.5مليون مستفيد
من خدمات عيادات "تطمن"
جدة ـ البالد

قدّمت عيادات "تطمن" و مراكز "ت�أكد"
يف حم��اف��ظ��ة ج����دة وامل����راك����ز ال��ت��اب��ع��ة
ل��ه��ا م��ن��ذ ب����دء ال��ع��م��ل ب��ه��ا ح��ت��ى ال��ي��وم،
خدماتها لـ  3,580,732م�ستفيد ًا  ,منهم
 1,592,414ا���س��ت��ف��ادوا م���ن خ��دم��ات
عيادة تطمن ,يف حني �أجرت مراكز ت�أكد
 1,988,318م�سحة.
يُ��ذك��ر �أن ع���ي���ادات "تطمن" خم�ص�صة
خلدمة كل م َْ��ن ي�شعر ب�أعرا�ض فريو�س

"كورونا" امل�ستجد ،املتمثلة يف ارتفاع
درج��ة احل���رارة �،أو �ضيق يف التنف�س ،
�أو �أمل يف ال�����ص��در� ،أو �سعال �أو فقدان
حا�س َتي ال�شم و التذوق دون حجز موعد
 ،بينما ُخ�ص�صت مراكز "ت�أكد" ال�ستقبال
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن مم���ن ال ي��ع��ان��ون م���ن �أي���ة
�أعرا�ض ،علم ًا �أنه ميكن اال�ستفادة من تلك
اخلدمات املتاحة للجميع �سواء مواطنني
�أو مقيمني �أو خمالفي نظام الإقامة ,عن
طريق حجز موعد عرب تطبيق "�صحتي".

ك�شفت وزارة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دع��وة
والإر�����ش����اد ع��ن  816خم��ال��ف��ة ملن�سوبيها من
خ�ل�ال � 58أل���ف ج��ول��ة رق��اب��ي��ة ع��ل��ى امل�ساجد
واجلوامع ملتابعة تنفيذ الإجراءات االحرتازية
والربوتوكوالت ال�صحية التي اعتمدتها الوزارة
بالتن�سيق واملتابعة مع اجلهات املخت�صة ملنع
انت�شار فريو�س كورونا وذل��ك خالل اال�سبوع
ال��ث��ال��ث ،وذل���ك مبتابعة م��ن ال��وزي��ر الدكتور
عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ لتحقيق
�أعلى معايري الأمان يف بيوت الله.
ج��اء ذل��ك يف تقرير �أ���ص��درت��ه ال����وزارة ممثلة
بوكالتها ل�ش�ؤون امل�ساجد ام�س ح�صلت "البالد"
على ن�سخة منه ،و�أو�ضح التقرير �أن ال��وزارة
ر�صدت خالل الأ�سبوع الثالث  485خمالفة من
من�سوبي امل�ساجد وامل�صلني مت معاجلتها فور ًا،
لي�صل ما مت ر�صده من املخالفات على من�سوبي
امل�ساجد من الأئمة وامل�ؤذنني واخلطباء الذين
مت ر�صد عدم تقيدهم بالإجراءات خالل الثالثة
�أ�سابيع  816خمالفة.
وبينت ال��وزارة �أن املخالفات التي مت ر�صدها
تنوعت ما بني عدم لب�س الكمامة ،وعدم �إح�ضار

ال�سجادة ،بالإ�ضافة �إىل ع��دم حتقيق التباعد
اجل�سدي ،وع��دم التقيد مبواقيت ال�صلوات،
وفتح امل�ساجد بح�سب تعميم الوزارة .فيما بلغ
عدد امل�ساجد التي مت ر�صد الرتاخي يف تطبيق

 20ألف متطوع ومتطوعة
في برنامج نمو للتدريب
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

�أطلق مركز التطوع ال�صحي التابع لوزارة
ال�صحة ام�س برنامج "منو" بهدف تدريب
 20,000متطوع �صحي ومتطوع ًة باململكة،
وذل����ك ع��ل��ى م����دى � 8أ���ش��ه��ر وف���ق��� ًا لأف�����ض��ل
املمار�سات العاملية ،حيث ي�سعى املركز �إىل
ت�أهيلهم وتعريفهم مبمكنات ومم��ار���س��ات
التطوع ال�صحي.
وي�ستهدف الربنامج تدريب � 200شخ�ص من
قادة التطوع ال�صحي� ،إ�ضافة �إىل 20,000
م��ت��ط��وع �صحي ب�شكل ع���ام م��ن املمار�سني
ال�صحيني وط�لاب الكليات ال�صحية؛ على
مهارات التطوع وامل�شاركة املجتمعية ومباال
يقل عن � 20ساعة تدريبية.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح وك��ي��ل وزارة ال�صحة
للموارد الب�شرية رئي�س اللجنة التنفيذية
خلطة التطوع ال�صحي عبدالرحمن العيبان
�أن ب��رن��ام��ج من��و ي��ه��دف �إىل امل�ساهمة يف

حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة 2030
املتعلقة بالعمل ال��ت��ط��وع��ي ،واملتمثلة يف
الو�صول �إىل مليون متطوع ،الفت ًا النظر �إىل
�أن امل�شاركني �سيتم تزويدهم ب�أهم املهارات
مل�ساعدتهم على تنفيذ �أدواره����م التطوعية
ال�صحية ،وذلك من خالل  5حماور تتمثل يف
تعزيز مفاهيم التطوع وامل�شاركة املجتمعية،
وحتفيزهم على امل�شاركة الفاعلة ،وكذلك
تدريبهم على طرق الإبتكار الإجتماعي يف
ال��ت��ط��وع ال�����ص��ح��ي ،ك��ذل��ك ت�أهيلهم لإج���ادة
ت�صميم امل��ب��ادرات التطوعية� ،إ���ض��اف��ة �إىل
متكينهم من فنون القيادة والعمل اجلماعي".
يُ�شار �إىل �أن برنامج "منو" ي���أت��ي �ضمن
ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة تنفيذ خ��ط��ة ال��ت��ط��وع يف
القطاع ال�صحي ملواجهة جائحة كورونا
التي �صدر الأمر ال�سامي بت�شكيلها برئا�سة
(وزارة ال�����ص��ح��ة) ،وع�����ض��وي��ة  12جهة
حكومية و�أهلية.

االج�����راءات االح�ت�رازي���ة بها خ�لال الأ���س��ب��وع
ال��ث��ال��ث  1959م�����س��ج��د ًا ب��امل��ن��اط��ق مت معاجلة
امل�لاح��ظ��ات فيها ف����ور ًا ،لي�صل جم��م��وع م��ا مت
ر�صده خالل الأ�سابيع الثالثة  3.241خمالفة.

�أغلقت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية �أم�����س 17
م�سجد ًا م�ؤقت ًا ب��ـ  6مناطق بعد ثبوت ح��االت
�إ�صابة بفريو�س كورونا ،لي�صل جمموع ما مت
�إغالقه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا  125م�ساجد مت
فتح  105منها بعد االنتهاء من التعقيم واكتمال
اجلاهزية يف �إطار احلر�ص على �صحة مرتادي
بيوت وفق �أعلى معايري ال�سالمة.
وبينت ال��وزارة �أن امل�ساجد املغلقة جاءت على
النحو ال��ت��ايل :خم�سة يف منطقة ال��ري��ا���ض ،
و���س��ت يف منطقة ح��ائ��ل ،و�أث��ن�ين يف منطقتي
ال�شرقية وتبوك ،وواح��د يف منطقتي احلدود
ال�شمالية وجنران.
و�أ�شارت ال��وزارة �إىل فتح  7م�ساجد �أم�س بعد
اكتمال كافة الإج��راءات االحرتازية من التعقيم
وال�صيانة جميعها مبنطقة الريا�ض.
ودع����ت ال�����وزارة امل�����ص��ل�ين يف ح���ال اال���ش��ت��ب��اه
ب�إ�صابتهم بفريو�س كورونا بعدم الذهاب �إىل
امل�����س��اج��د حل�ين ال��ت���أك��د م��ن �سالمتهم ،جم��ددة
الت�أكيد على ���ض��رورة تنفيذ كافة الإج����راءات
االح�ت�رازي���ة امل��ع��ت��م��دة بامل�ساجد م��ن اح�ضار
ال�����س��ج��ادة ول��ب�����س ال��ك��م��ام��ة وحت��ق��ي��ق التباعد
اجل�سدي ل�ضمان �سالمتهم.

روبوت ذكي لتعقيم الحرمين الشريفين

مكة املكرمة ــ �أحمد االحمدي

ّ
د���ش��ن ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام ل�����ش���ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور
عبدالرحمن ال�سدي�س "الروبوت الذكي"
ال����ذي ي�ستخدم يف التعقيم وال��وق��اي��ة
البيئية ومكافحة الأوب��ئ��ة يف الأم��اك��ن
املغلقة.
ويعمل الروبوت بنظام حتكم �آيل مربمج
على خريطة م�سبقة ،وه��و حا�صل على
ب��راءة اخ�تراع مع وح��دة االنحالل عالية

الأداء .وب�ين ال�سدي�س؛ �أن �إط�ل�اق هذا
ال��روب��وت ع��ايل ال��دق��ة �سي�سهم -بحول
ال��ل��ه -يف العمل على احل��د م��ن انت�شار
الأم��را���ض والأوب��ئ��ة� ،سعي ًا من الرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد
النبوي ،للحد من انت�شار وب��اء كورونا،
يف ظ��ل ال��دع��م ال��ك��ب�ير ال����ذي ي��ح��ظ��ى به
احلرمان ال�شريفان وقا�صديهما من لدن
قيادتنا احلكيمة -رعاها الله -وحتقيق ًا
لر�ؤية .2030
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شركات ترفع شعار «الواجهة الحالل» وتخفي الفوائد المتراكمة

«التمويل واإلقراض» ..فخ الصطياد السيدات
جدة  -رانيا الوجيه
وجدت الكثري من ال�سيدات �أنف�سهن �ضحايا لتالعب
بع�ض �شركات التمويل واالقرا�ض ،بعدما وقعن يف
فخ توفري املوارد املالية مقابل التوقيع على �أوراق
يدعي �أ�صحابها �أنها �شكلية ،لكنها تعد وثيقة معتمدة
جتر املوقعني عليها لل�سجن يف ظل تراكم فوائد ال
طاقة لأحد بها.
املواطنة �أم عبدالرحمن البالغة من العمر  54عاما
ا�ضطرت للح�صول على قر�ض ل�شراء عربة طعام
متنقلة للعمل عليها ،وقدمت ن�سخة من الأوراق
الثبوتية وفقا للتعليمات والإ�شرتاطات التي طلبتها
�شركة التمويل ،ووقعت على �سندات ،لكنها مل حت�صل
على �صورة من �أية ورقة مت التوقيع عليها جهال منها
بحيثيات القانون ،لتجد نف�سها مكبلة بقيمة فوائد
متزايدة ومبالغ مرتاكمة ،مطلوب منها �سدادها ،دون
مقدرة على حق املقا�ضاة.

محلل اقتصادي:
البيوع باطلة ولو ارتدت
ثوب البيع والشراء
�أك� � � � � ��د امل� �ح� �ل���ل
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي
ح� � � � ��� � � � �س�� � � ��ام
ال � �� � �ش � �ن�ب��ري،
ان� �ت� �ف ��اء ��ص�ح��ة
معامالت البيوع
ح�سام ال�شنربي ب�شقيها التجاري
وال �ق��ان��وين ملثل
هذه الق�ضايا التجارية التي ت�أتي �ضمن
البيع وال�شراء ال�صوري وب�أ�سعار فائدة
ت�صل �إىل ال�ضعف.
و�شدد على �أن ت�صوير م�شروعية مثل
تلك البيوع ب ��أوراق وم�ستندات ر�سمية
ال ينفي بطالنها وخمالفتها للأنظمة
وال �ق��وان�ين ،وال �ت��ي ي ��أت��ي يف مقدمتها
احل�صول على ترخي�ص مزاولة خدمات
ومنتجات متويلية من البنك املركزي،
وال � ��ذي ت �ع��د ت��داخ�ل�ات��ه ح ��ازم ��ة ج ��دا،
حلماية االقت�صاد من خالل �سن قوانني
وت�شريعات وتنظيمات يف منع التمويل
خارج امل�صرف ب�شكل غري قانوين وغري
مرخ�ص.
و�أو�ضح �أن البنك املركزي هو املتحكم يف
�صلب اقت�صاد �أية دولة ،من خالل النقود
و�أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة� ،أي تدخل خ��ارج هذا
االط��ار ي ��ؤدي اىل �ضعف اثر ال�سيا�سات
النقدية للبنك داخل اقت�صاد البلد كمعاجلة
الت�ضخم �أو تعزيز النمو ،بل تتمد اثار
ذلك اىل �أم��ور قانونية واجتماعية تكبد
البلد كثري ًا من اخل�سائر.

ال��ت��ي تتحايل على ال��ع��م�لاء ،وترغمهم على
ومل تكن �صاحلة حوباين �أف�ضل ح��اال من �أم
التوقيع على م�ستندات وال يتم تزويد العميل
ع��ب��دال��رح��م��ن ،فقد تعر�ضت حليلة م��اك��رة،
املقرت�ض بهذه ال�سندات لأمر ،ل�ضمان هذه
بعدما ذهبت للح�صول على قر�ض مببلغ
املبالغ يف ذم��ة ه��ذا املقرت�ض وا�ستغالل
 100ال��ف ري��ال �سعودي ل�شراء �سيارة،
حاجته وك��ذل��ك يتم التوقيع على �شيكات
ومل تظن يف البداية �أن االغراءات التي مت
ل�ضمان مبالغ م�ستحقة.
عر�ضها عليها جمرد (�سحب �أقدام) للتوقيع
و�أو�ضحت املحامية جنود عداوي �أن حكم
على �أوراق القر�ض ،ثم جتد نف�سها �ضحية
جنود عداوي
املحكمة التجارية بجدة ق�ضى بف�سخ عقد مع
ل��ف��وائ��د ،ول��ي�����س ه��ن��اك �أي م�����س��ار للقر�ض
�شركة قدمت متويال للم�ستفيدة لكن ب�شكل
احل�سن.
تتكد�س الكثري م��ن الق�ضايا يف املحاكم ،منها ق�ضية �صوري كما هو ثابت يف منطوق احلكم  ،لأن العالقة
�سيدة اقرت�ضت مبلغا ماليا من �إح��دى ال�شركات ،ليتم التعاقدية هي �إق��را���ض بفائدة ولي�ست تورقا حقيقيا
�أخذ فوائد منها وفق مبايعة �صورية مل يتم فيها ح�صول والذي يقوم على �شراء حقيقي ل�سلعة بثمن �آجل تدخل
ال�سيدة على �أية ب�ضاعة ح�سب العقد املربم بني الطرفني .يف ملك امل�شرتي ويقب�ضها قب�ضا حقيقيا تقع يف �ضمانه
بثمن حال حاجته اليه ،والفرق بني
وطالبت ال�شركة ال�سيدة ب�سداد �ضعف �أ�سا�س الدين ثم يقوم ببيعها هو
ٍ
ك�أق�ساط ولي�س بن�سب معقولة كالبنوك ،الأم��ر الذي الثمنني الآجل واحلايل ال يدخل يف ملك امل�صرف الذي
عجزت معه ال�سيدة عن ال�سداد ،لكنها جل��أت للمحكمة طر�أ على املعاملة لغر�ض ت�سويغ احل�صول على زيادة
التجارية ب�شكوى لي�صدر احلكم من�صفا لها با�ستعادة مل��ا ق��دم م��ن مت��وي��ل ل��ه��ذا ال�شخ�ص مبعامالت �صورية
الفوائد التي مت �سدادها دون وجه حق ،كون البيع مت يف معظمها وق��د او�صى جمل�س املجمع الفقهي جميع
على غري �أ�سا�س �صحيح ،كما مت �إ�سقاط املبالغ الزائدة امل�صارف بتجنب هذه املعامالت.
عن �أ�صل الدين والتي مت تنفيذها على هذه ال�سيدة.
وترى امل�ست�شارة القانونية املحامية جنود عداوي �أن
ه��ذا احلكم من�صف ج��دا بحق ال�سيدة و�ضد ال�شركات

محامي :العقوبات
تالحق المتحايلين

�سليمان حلواين

�أك����د امل��ح��ام��ي ���س��ل��ي��م��ان ح��ل��واين �أن
الدولة حا�صرت يف ال�سنوات الأخرية
ه��ذه الكيانات الوهمية التي ت�ستغل
حاجة النا�س دون مراعاة اي ت�شريع
او تنظيم ،م�شريا �إىل �أنه يحق للنيابة
العامة التحقيق مع ال�شركات املتحايلة
وتوجيه تهمة التحايل واال�ستغالل
وخم��ال��ف��ة االن��ظ��م��ة وحت���ال للمحكمة
املخت�صة لتغرميها م��ال��ي��ا ومعاقبة
القائمني عليها.
و�أو���ض��ح �أن��ه ال يخفى على اجلميع
الإج�����راءات ال��ت��ي ق��ام��ت بها حماكم
ال��ت��ن��ف��ي��ذ نتيجة ت��وج��ي��ه��ات وزارة
العدل بتعليق الطلبات التنفيذية
ل�ل��أ����ش���خ���ا����ص ال����ذي����ن ي�����ش��ت��ب��ه
مبخالفتهم لن�شاط التمويل
وو�ضعهم حتت قائمة ت�سمى
(حت����ت ال��ف��ح�����ص) ح��ي��ث �أن
هذه اجلهات والقطاعات املخالفة
قد ت�سببت يف �ضياع �أ�سر وتفككها
ب�����س��ج��ن واي����ق����اف رب الأ�����س����رة
لعدم ���س��داده املبالغ امل�ضاعفة
وق����د و���ص��ل��ت يف بع�ض
االح��ي��ان �أن يتم �سداد
ث�لاث��ة ا���ض��ع��اف م��ا مت
اق��ت�را�����ض����ه م����ن ت��ل��ك
اجل���ه���ات ����س���واء ك��ان��ت
ك��ي��ان��ات جت��اري��ة مت��ار���س من
الباطن ن�شاط التمويل �أو افراد.
و�أ���ش��ار حلواين �إىل �أن كل الإج���راءات
املتخذة واملعمول بها م�ؤخرا والتي �أقرتها
الدولة ت�صب يف م�صلحة املواطن وحتميه
من املتحايلني واملتالعبني بالقانون.

اقتصاد
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حذر من االنتقال الشكلي ..الفالح:

حوافز للشركات األجنبية التي تنقل مقراتها للرياض
الريا�ض  -البالد
�أك��د وزي��ر اال�ستثمار ،خالد الفالح �أن ال��ق��رار احلكومي
بوقف التعامل اب��ت��دا ًء من العام  2024مع ال�شركات
التي ال تنقل مقراتها الإقليمية �إىل الريا�ض ،لن
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ،حم���ذرًا
ي����ؤث���ر على
ال�������ش���رك���ات م����ن ال��ن��ق��ل
ال�شكلي.
وق��ال الفالح يف حديث
مع برنامج "فرانكلي
�سبكينيغ" ال����ذي
ت��ن��ت��ج��ه ���ص��ح��ي��ف��ة
"عرب نيوز" ،ال

نزال نرحب بال�شركات التي تختار �أن تكون مقارها يف اخلارج،
وتوجد لها فر�ص كثرية يف القطاع اخلا�ص ،حيث لن تتدخل
احلكومة يف ذلك ب�أي �شكل ،و�ست�سهل احلكومة لتلك ال�شركات
العمل مع القطاع اخلا�ص.
وحذر الفالح ،من �أن حماوالت نقل ال�شركات مقراتها "�شكليا"
ً
مو�ضحا �أن ال�شركات التي �ستنقل مقارها فعليا
لن تنجح،
ً
م�شريا �إىل �أن كثريا من ال�سعوديني
�ست�ستفيد من حوافز عدة،
���س��ي�����س��ت��ف��ي��دون وي��ح��ظ��ون ب��ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة (ج�����راء ان��ت��ق��ال
ال�شركات).
و�أ�ضاف الفالح �إن اململكة تريد �أن يختار اخل�براء الدوليون
رفيعو امل�ستوى الإق��ام��ة هنا ،ولي�س فقط العمل فيها وحتى
التقاعد بعد �أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية.

إحالة  5متالعبين بأسهم  37شركة للنيابة
الريا�ض  -البالد

�أحالت هيئة ال�سوق املالية� ،إىل النيابة العامة،
 5م�شتبهني خالفوا الئحة �سلوكيات ال�سوق،
وال���ق���ي���ام مب��م��ار���س��ات ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ت�لاع��ب
وت�ضليل يف ال���ت���داوالت .و�أك����دت الهيئة يف
بيان لها �أم�س �أن املتهمني �أدخلوا �أوام��ر �شراء
�أو بيع بهدف الت�أثري على �سعر الورقة املالية،
والتداول (�شراءً) على �أ�سهم عدد من ال�شركات
املدرجة ،ثم الرتويج لآراء على موقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي (ت���وي�ت�ر) م��ن خ�ل�ال امل��ع��رف (@
 ،)abukhalidahmidومنتدى هوامري
البور�صة ال�سعودية من خالل املعرف (باي�سون
الأ�سهم) بهدف الت�أثري على �سعر الورقة املالية،
ثم قيامهم بالتداول (بيع ًا) على �أ�سهم ال�شركات
املدرجة التي ت�أثرت ب���الآراء التي مت الرتويج

لها ،حيث �شملت حاالت اال�شتباه قيامهم بالت�أثري
على �أ�سعار �أ�سهم (� )37شركة مدرجة يف ال�سوق
امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن 01/20
 2020/م و�إىل 2020/ 10/ 01م.
و�أو�ضحت الهيئة �أن ذلك ي�أتي من م�س�ؤولياتها
يف حماية ال�سوق من املمار�سات غري العادلة
وغ�ير ال�سليمة ،والعمل على حتقيق العدالة
وال��ك��ف��اي��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف م��ع��ام�لات الأوراق
املالية .وبنا ًء على املادة ال�سابعة ع�شرة من نظام
ال�سوق املالية.
و���ش��ددت الهيئة �أن��ه��ا ل��ن ت��ت��وان��ى يف مالحقة
املتالعبني بال�سوق امل��ال��ي��ة بر�صد تعامالتهم
ا���س��ت��ن��ادًا �إىل �صالحياتها وف��ق ن��ظ��ام ال�سوق
امل��ال��ي��ة ،وم��ا متلكه م��ن و�سائل تقنية متقدمة
متكنها من ر�صد كافة التعامالت ومراقبة حاالت

اال�شتباه ،و�سرعة اتخاذ الإج���راءات النظامية
الالزمة وفق ًا للأنظمة واللوائح ،حتقي ًقا لأهداف
الهيئة نحو تعزيز كفاءة ال�سوق املالية وحماية
املتعاملني فيها من املمار�سات غري امل�شروعة
و�ضمان عدم تعر�ضهم للخداع �أو التالعب.
و�أ�شارت الهيئة �أن الأمانة العامة للجان الف�صل
يف منازعات الأوراق املاليةُ ،تعلن للعموم على
موقعها الإل��ك�تروين ع��ن ه��وي��ة املخالفني عند
���ص��دور ق����رارات نهائية م��ن جل��ان الف�صل يف
منازعات الأوراق املالية يف الدعاوى اجلزائية،
وي���ح���ق ل��ل��م��ت�����ض��رر م���ن ه����ذه امل��خ��ال��ف��ات بعد
ثبوتها �أن يرفع دعوى على املخالفني للمطالبة
بالتعوي�ض �أمام اللجنة مبوجب املادة ال�سابعة
واخلم�سني م��ن نظام ال�سوق املالية ،على �أن
ي�سبق ذلك تقدمي �شكوى للهيئة يف هذا ال�ش�أن.

إنهاء إجراءات شراء  355ألف طن قمح من االستثمارات السعودية بالخارج
الريا�ض  -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب عن تر�سية
����ش���راء � 355أل����ف ط���ن ق��م��ح م���ن ال�����ش��رك��ات
ال�����س��ع��ودي��ة امل�ستثمرة يف اخل����ارج ،وذل��ك
يف �إط����ار ال��دع��وة ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا م���ؤخ��را
واملخ�ص�صة للم�ستثمرين ال�سعوديني يف
اخل������ارج ،ومت��ث��ل ن��ح��و  %10م���ن �إج��م��ايل
ا�ستهالك اململكة �سنوي ًا ،تنفيذ ًا لقرار جمل�س
الوزراء ال�صادر بهذا ال�ش�أن.
و�أو����ض���ح وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة
للحبوب املهند�س عبدالرحمن بن عبداملح�سن
الف�ضلي �أن���ه مت تر�سية كمية ال��ق��م��ح على
ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�لا���س��ت��ث��م��ار ال��زراع��ي
والإنتاج احليواين "�سالك" اململوكة بالكامل
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة وذلك من خالل
ا�ستثماراتها يف العديد من ال��دول ذات امليز
الن�سبية يف جم��ال زراع���ة احل��ب��وب وه��و ما
ميثل نقلة نوعية لل�شركة.
وبني �أن هذه الرت�سية ت�أتي يف �إط��ار توجّ ه
ال���دول���ة ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ل��ك اال���س��ت��ث��م��ارات
ال�����س��ع��ودي��ة ب����اخل����ارج ،ودع���م��� ًا ل��ل�����ش��رك��ات
امل�ستثمرة يف ال����دول ال��ت��ي تتمتع مب��زاي��ا
ن�سبية لزراعة ال�سلع الغذائية التي ت�ستوردها
اململكة ويف مقدمتها القمح.
و�أف����اد �أن ب��رن��ام��ج اال�ستثمار ال��زراع��ي يف
اخلارج مي ّثل �أحد برامج �إ�سرتاتيجية الأمن
الغذائي يف اململكة ،ال��ذي يهدف �إىل تنويع
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وزيادة م�صادر الإمدادات الغذائية اخلارجية،
ح��ا ًث��ا امل�ستثمرين ال�سعوديني على التقدم
للت�أهيل �ضمن هذا الربنامج ل�ضمان م�شاركة
�أكرب عدد ممكن من امل�ستثمرين ال�سعوديني.
م��ن جانبه� ،أ���ش��ار حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
للحبوب املهند�س �أحمد بن عبدالعزيز الفار�س
�إىل �أن الكمية التي مت تر�سيتها �سيتم توريدها
خ�لال الفرتة خ�لال الفرتة (مايو  -دي�سمرب
 ،)2021وح�سب موا�صفات اجلودة املعتمدة
للقمح امل�ستورد بهدف احلفاظ على م�ستوى
جودة القمح الذي تقوم امل�ؤ�س�سة با�سترياده
م���ن اخل������ارج ،م��ب��ي�� ًن��ا �أن����ه ���س��ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال
ال�شحنات املتعاقد عليها بفروع امل�ؤ�س�سة يف
خمتلف موانئ اململكة "جدة الإ�سالمي ،امللك
عبدالعزيز بالدمام ،جازان ،ينبع التجاري".
و�أبان �أن امل�ؤ�س�سة جنحت يف تنويع م�صادر
�شراء القمح ،حيث من امل�ستهدف �شراء نحو
 1.5مليون طن من القمح املحلي كحد �أق�صى
تنفيذا لقرار جمل�س ال��وزراء ب�ش�أن �ضوابط
تنفيذ �إيقاف زراع��ة الأع�لاف اخل�ضراء التي
ت�ضمنت ق��ي��ام امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للحبوب
ب�����ش��راء حم�����ص��ول ال��ق��م��ح م��ن امل���زارع�ي�ن يف
حال اختيارهم زراع��ة القمح بدي ًال للأعالف
اخل�ضراء وذل��ك ملدة خم�س �سنوات� ،إ�ضافة
�إىل ا�سترياد بقية االحتياجات من الأ�سواق
العاملية من خالل املناق�صات التي يتم طرحها.

زيادة في جودة البيانات الوظيفية
 %في القطاع الحكومي

الريا�ض  -البالد

�أظهر م�ؤ�شر جودة البيانات الوظيفية
يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ال�����ص��ادر عن
املركز الوطني لقيا�س �أداء الأجهزة
ال��ع��ام��ة «�أداء» ووزارة امل�����وارد
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
ارت��ف��اع ن�سبة امل�ؤ�شر من  % 46يف
الربع الأول من عام  2020م �إىل 72
 %بنهاية العام ،بزيادة قدرها .%26
و�أو�ضح مركز «�أداء» �أنه وبالتعاون
مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية

االج��ت��م��اع��ي��ة «امل���ال���ك ل��ل��م���ؤ���ش��ر» مت
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ؤ���ش��ر ج��ودة
ال��ب��ي��ان��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ال��ق��ط��اع
احلكومي؛ مبا يحقق حت�سني جودة
البيانات للموظفني يف القطاع العام،
ويعك�س القدرة على تخطيط القوى
ال��ع��ام��ل��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �إ���س��ه��ام��ه يف
معرفة احتياجات القطاعات العامة
م���ن ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة يف خمتلف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ت��ي ت��ن��ا���س��ب��ه��ا يف
املرحلة احلالية ويف امل�ستقبل .

نّ
وب�ّي� امل��رك��ز �أن  484ج��ه��ة قدمت
بياناتها الوظيفية ل���وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية خالل
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،الف��ت�� ًا �إىل تنفيذه
لأك�ث�ر م��ن  15ور���ش��ة عمل للجهات
احلكومية خالل ذلك العام؛ تناولت
�شرح �آلية ح�ساب نتائج امل�ؤ�شر ،كما
يتوا�صل املركز مع جميع الأجهزة
احلكومية ب�شكل م�ستمر للإجابة عن
ا�ستف�ساراتها وتقدمي الدعم الالزم
يف حتليل �أداء امل���ؤ���ش��ر؛ ل�ضمان

���س��رع��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات
املطلوبة للم�ؤ�شر ،و�إ�ضافتها على
من�صة �أداء الإلكرتونية.
وث��مّ��ن «م��رك��ز �أداء» التعاون املثمر
والبناء الذي ُنفذ مع وزارة املوارد
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وك��اف��ة الأج��ه��زة ال��ع��ام��ة؛ للو�صول
بامل�ؤ�شر �إىل �أرق��ام وبيانات واقعية
تلبي تطلعات حكومتنا الر�شيدة
نحو حتقيق ر�ؤي���ة  2030بفعالية
وجودة.

ممثل تايبيه :مستعدون لتفعيل الشراكة
السياحية مع المملكة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�����وه مم��ث��ل امل��ك��ت��ب االق��ت�����ص��ادي
ن َّ
والثقايف لتايبيه باململكة ،الدكتور
تينج �شينج ب��ي��ن��ج ،مب��ا تكتنزه
اململكة من مقومات �سياحية كبرية
وثقافات متعددة وتاريخ عريق ،
م�ؤكد ًا �إ�ستعداد ب�لاده للعمل مع ًا
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ق��ط��اع ال�سياحة
ب�ين البلدين  ،للم�شاركة ون�شر
الثقافات.
وق�����ال يف ورق�����ة ع��م��ل ل���ه خ�لال
انطالق �أعمال امللتقى ال�سعودي
ال�����س��اب��ع ل�ل��إر����ش���اد ال�����س��ي��اح��ي ،
مب�شاركة ما يزيد عن  1000مر�شد
ومر�شدة �سياحية من داخل اململكة
وخارجها � " :إن اململكة �شاخمة
ب�ين دول ال��ع��امل  ،وه���ذا الف�ضل
يعود لله �أوال ثم خل��ادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد
العزیز وويل عهده الأم�ير حممد
بن �سلمان ملا �أحدثاه باململكة من
تطور كبري يف وقت ق�صري ،وهذا
ما يجعلها مق�صد ًا للزوار من جميع
�أنحاء العامل للتعرف على مناطقها
التاريخية والأماكن ال�سياحية بها.
و�أ���ض��اف � " :إن��ن��ا �إىل جانب ذلك
ن�سعد مبنح اجلمعية ال�سعودية
للإر�شاد ال�سياحي طالبة الإر�شاد
ال�سياحي بجامعة امللك عبد العزيز
م��ه��ا ال��ق��ح��ط��اين ب��ع��ث��ة درا���س��ي��ة
ل��ت��اي��ب��ي��ه ل���درا����س���ة امل��اج�����س��ت�ير ،
ك��م��ا ن�����س��ع��د ب��ت��ع��ري��ف��ك��م بال�شعب
ال���ت���اي���واين امل���ع���روف ب��زي��ارات��ه

ل�����دول ال���ع���امل وخ���ا����ص���ة ال����دول
الإ�سالمية والعربية � ،إذ يزور ما
يقارب  17مليون �سائح تايواين
خمتلف الدول �سنوي ًا  ،ومثل هذه
امللتقيات تعد فر�صة لإعادة تطوير
العالقات االقت�صادية والتجارية
ب�ين البلدين  ،راج��ي��ا ال��دك��ت��ور "
تينج " �أن مت��ر جائحة ك��ورون��ا
على العامل ب�سالم لتمكن ال�شعوب
من �إع���ادة تن�شيط العالقات فيما
بينها ال�سيما العالقات ال�سياحية
والإقت�صادية.
وكانت �أعمال امللتقى الذي تنظمه
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�ل�إر���ش��اد
ال�سياحي  ،تزامن ًا م��ع الإحتفاء
باليوم العاملي للإر�شاد ال�سياحي
قد انطلق �أم�س وي�ستمر ملدة ثالثة
�أيام عرب ( الدائرة الإليكرتونية )
بعدد من ور�ش العمل واجلل�سات
واجلوالت ال�سياحية الإفرتا�ضية

� ،أ�ستهلها رئي�س جمل�س ادارة
اجل��م��ع��ي��ة ���س��ط��ام ال��ب��ل��وي بكلمة
رح���ب يف م�ستهلها باملتحدثني
ال��دول��ي�ين واملخت�صني يف قطاع
ال�سياحة واالر����ش���اد ال�سياحي ،
م�شيد ًا مبا بذلته اململكة من �ضمان
بيئة �سفر �آمنة ت�ساعد على �إعادة
بناء الثقة لدى امل�ستهلك يف قطاع
ال�سياحة من خالل تعزيز التن�سيق
على ال�صعيد الإقليمي والدويل.
بعد ذلك توالت فقرات " امللتقى"
وفعالياته وجل�سات العمل التي
�أداره��������ا رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجل��م��ع��ي��ة وت���ن���اول���ت ع������ددا م��ن
�أوراق العمل يف جم��ال التدريب
والتثقيف  ،وكيفية تعايف القطاع
وتكيفه مع الأزمة احلالية جلائحة
ك���ورون���ا ،ودور اجل��ه��ات املعنية
يف دول العامل لدعم الإقت�صادات
ال�سياحية.
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فجر
ال�صحافة
ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة
الرقم املوحد920001222 :

almaeena@albiladdaily.com

المليشيا استمرت في التعنت ووضع العراقيل ..الحكومة الشرعية:

الحوثي يفشل مشاورات تبادل األسرى

البالد  -عدن

حملت احلكومة اليمنية ال�شرعية ،ميلي�شيا احلوثي الإرهابية،
م�س�ؤولية �إف�شال م�شاورات تبادل الأ�سرى واملعتقلني التي انتهت
يف الأردن ،بعد �شهر من انعقادها ،دون حتقيق �أي تقدم ،فيما
توا�صل امليلي�شيا االنقالبية ،ذراع �إيران يف اليمن ،تعميق املعاناة
الإن�سانية للمدنيني على خمتلف الأ�صعدة ،من موا�صلة عدوان
اً
و�صول للإتاوات واجلبايات.
واختطاف و�إخفاء ق�سري ،وتعذيب
و�أكد رئي�س الوفد احلكومي يف مفاو�ضات تبادل الأ�سرى ،هادي
هيج� ،أم�س (االثنني)� ،أن وفد ميلي�شيا احلوثي� ،أ�صر على �إف�شال
جولة امل�شاورات ،م�شريًا �إىل �أنه رغم تقدمي وفد احلكومة الكثري
من التنازالت ،كونه ملفا �إن�سانيا� ،إال �أن امليلي�شيا احلوثية ا�ستمرت
يف تعنتها وو�ضع العراقيل للإف�شال ،مبينا �أن احلوثيني تعمدوا
�إف�شال جولة امل�شاورات بعد مطالبتهم ب�أ�سماء جمهولة دائما ما
يكررونها� ،إ�ضافة �إىل رف�ضه االل��ت��زام مبا اتفق عليه يف عمان،
�إذ رف�ضوا �إخ��راج ومبادلة ال�صحافيني عمران ،الوليدي ،حامد،
امل��ن�����ص��وري ،واملختطفني امل��دن��ي�ين م��ن �أك��ادمي��ي�ين وك��ب��ار ال�سن
واملر�ضى ،رغم اجلهود التي بذلت لل�ضغط عليهم بامل�ضي قدما دون
جدوى ليتم �إف�شال اجلولة ،وعدم التجاوب مع كل الدعوات ،بهدف
جتاوز ما اتفق عليه �سابقا .من جانبه� ،أكد وزير الإع�لام اليمني
معمر الإرياين� ،أن ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران
�أف�شلت جولة امل�شاورات التي ا�ست�ضافها الأردن حول تنفيذ اتفاق
تبادل الأ�سرى واملختطفني ،م�شريا �إىل �أن اجلولة اخلام�سة من
امل�شاورات التي ا�ستمرت قرابة �شهر �شهدت تقدمًا كبريًا قبل �صدور
قرار اخلارجية الأمريكية �إلغاء ت�صنيف امليلي�شيا منظمة �إرهابية،
والذي قر�أته امليلي�شيا احلوثية ك�ضوء �أخ�ضر ملمار�سة الت�صعيد

ال�سيا�سي والع�سكري ،وهو ال يعني ذلك بالت�أكيد .وطالب الإرياين
املجتمع الدويل والأمم املتحدة ومبعوثها لليمن مارتن غريفث�س
بال�ضغط على ميلي�شيا احل��وث��ي للوفاء بالتزاماتها يف اتفاق
ال�سويد وتبادل كافة الأ�سرى واملختطفني على قاعدة الكل مقابل
الكل ،والدفع باجتاه حتقيق تقدم يف امللف الإن�ساين لإنهاء معاناة
�آالف الأ�سرى واملختطفني ومل �شملهم ب�أ�سرهم .و�أع��رب املبعوث
الأممي �إىل اليمن مارتن غريفث ،عن خيبة �أمله من النتائج التي
انتهت �إليها جولة املحادثات ،وق��ال�" :أ�شعر بخيبة �أمل لأن هذه
اجلولة من املحادثات مل ت�صل �إىل م�ستوى ما ر�أيناه ب�سوي�سرا
يف �سبتمرب املا�ضي" ،يف �إ�شارة �إىل التفاهمات التي �أ�سفرت �آنذاك

عن �إط�لاق  1056معتقال يف �أو�سع �صفقة تبادل بني اجلانبني،
جمددا دعوته للإفراج غري امل�شروط عن جميع املر�ضى واجلرحى
وكبار ال�سن والأطفال املعتقلني ،وكذلك املدنيني املحتجزين مبن
فيهم الن�ساء وال�صحافيون .ويف �سياق ذي �صلة ،توعد م�س�ؤول
مبيلي�شيا احلوثي الإرهابية ب�إذالل ال�سكان �إذا انت�صروا يف م�أرب
وبقية املحافظات ،زاعما �أن �أم��ام ال�شعب يف مناطق احلكومة
ال�شرعية خيارين� ،إما العودة الآن �إىل �صنعاء والت�سليم مليلي�شيا
احلوثي باحلكم� ،أو ع��ودة مذلة بعد ال�سيطرة على تلك املناطق،
فيما وا�صل تهديد ال�سكان يف م���أرب وبقية املحافظات بالتهجري
وم�صادرة الأمالك والإذالل والإقامة اجلربية.

الميليشيات تخطط إلرباك المشهد السياسي الليبي

�سلطت ح��ادث��ة ا�ستهداف موكب وزي��ر الداخلية املفو�ض يف
حكومة الوفاق ،فتحي با�شاغا ،ال�ضوء جمددًا على الفو�ضى التي
ت�سببها امليلي�شيات الرتكية يف ليبيا ،ما يعزز املطالبات بتفكيكها
حللحلة الأزمة وجناح م�ساعي ت�شكيل ال�سلطة اجلديدة.
وقال با�شاغا� ،أم�س (االثنني)� ،إن الهجوم الذي تعر�ض له موكبه
"مل يكن �صدفة بل كان حماولة اغتيال ُخطط لها جيد ًا" ،فيما
�أك��دت وزارة الداخلية �أن الوزير تع ّر�ض ملحاولة اغتيال �أثناء
رجوعه �إىل مقر �إقامته بجنزورُ ،
حيث قامت �سيّارة م�س ّلحة 27
م�ص ّفحة ،بالرماية املبا�شرة على موكب الوزير با�ستعمال �أ�سلحة
ر�شا�شة" ،مبينة �أن العنا�صر الأمنية املكلفة بحرا�سته قامت
بالتعامل مع ال�سيارة املذكورة والقب�ض على املجموعة امل�سلحة
بعد اال�شتباك معها ،ما �أدى �إىل تع ّر�ض عن�صر احلرا�سات املرافق
للوزير لإ�صابة والقب�ض على اثنني من املهاجمني ووفاة الثالث

�أثناء التعامل الأمني معهم .واعتربت م�صادر مطلعة� ،أن احلادثة
ه��ي حم��اول��ة لإرب���اك امل�شهد ال�سيا�سي وخ��ل��ق ذري��ع��ة لتفجري
الو�ضع ميدانيا ،وبالتايل انتكا�س التوافق الليبي وا�ستمرار
ف��اي��ز ال�����س��راج وحكومته وب��ق��اء با�شاغا يف امل�شهد ،م�ضيفة
�أن ما ح�صل يف جنزور هو مبثابة املحاولة الأخ�ي�رة لتعقيد
امل�شهد والعودة للمربع الأول .وي�أتي ذلك بينما ت�ستعد ال�سلطة
التنفيذية اجل��دي��دة التي انتخبت قبل �أك�ثر من �أ�سبوعني يف
مدينة جنيف ال�سوي�سرية ،لت�سلم مهامها خالل الأ�سابيع املقبلة،
والتي �ستكون من بني مهامها توحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية وكبح
جماح امليلي�شيات امل�سلحة .وقال جهاز دعم اال�ستقرار الليبي �إنه
�سيالحق قانونيًا من تورط ب�إطالق النار على موظفيه من حر�س
با�شاغا ،معترب ًا �أن ما حدث هو �سوء تن�سيق و�سوء ت�صرف من
حرا�سات وزير الداخلية ،نافيا �أية حماولة الغتيال الوزير .من
جانبه� ،أكد وزير الدفاع يف حكومة الوفاق� ،إنه يعمل على "ت�أمني

االعالنات الفردية
• يعلن عبدالله مفرح ح�سني الزهراين
ع��ن ف��ق��دان ا���س��ت��م��ارة ���س��ي��ارة تويوتا
موديل  98ابي�ض اللون رق��م اللوحة
�أ �أ ى  1475فعلى من يجدها ي�سلمها
مل�صدرها او اق���رب �إدارة م���رور وله
ال�شكر.
• يعلن ن��ور حممد خ��ان ا�صيل خان
�أف���غ���اين اجلن�سية ع��ن ف��ق��دان ج��واز
�سفر رق���م ��� OR712065ص��ادر من
جدة فعلى من يجده ي�سلمه للقن�صلية
الأفغانية بجدة وله ال�شكر.

الطائف

• ي��ع��ل��ن حم��م��د راب����ح ال��ط��ي��ب راب��ح
���س��وداين اجلن�سية ع��ن ف��ق��دان ج��واز
���س��ف��ر رق���م  P04424946ف��ع��ل��ى من
يجده ي�سلمه مل�صدره او اق��رب �إدارة
جوازات وله ال�شكر.

ابها

• يعلن /مرعى �سعد مرعى القرين
ع���ن ف���ق���دان ����ش���ه���ادة درج������ات كلية
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 1440ه����ـ
1441/ه���ـ ���ص��ادرة م��ن كلية التقنية
بخمي�س م�شيط فعلى م��ن يجدها

mahmoud@albiladdaily.com
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بغداد  -البالد

"حادثة باشاغا" تسلط الضوء على خطرها
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البالد  -خا�ص

املدير العام

ي�سلمها م�صدرها وله ال�شكر.

جازان

• يعلن /عالن علي ح�سن �أهيل ميني
اجل��ن�����س��ي��ة ع���ن ف���ق���دان /ه��وي��ة مقيم
رق��م  2443441684م��ك��ان الإ���ص��دار
اخلدمات االلكرتونية تاريخ الإ�صدار
1439/02/16ه�������ـ ي��رج��ى مم��ن يعرث
عليها �أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو �إىل
�أقرب مركز �شرطة وله ال�شكر.
• يعلن /حممد ظافر حممد �إ�شفاق
باك�ستاين اجلن�سية عن فقدان /جواز
���س��ف��ر رق����م  BK5529991ت��اري��خ
الإ����ص���دار 2014/08/07م ال�����ص��ادر
م��ن باك�ستان يرجى مم��ن يعرث عليه
�أن ي�سلمه �إىل �أقرب �إدارة جوازات �أو
مركز �شرطة وله ال�شكر.
• يعلن /يو�سف �إبراهيم طيب جرنة
مي��ن��ي اجل��ن�����س��ي��ة ع���ن ف���ق���دان /ه��وي��ة
م��ق��ي��م رق����م  2451192237م��ك��ان
الإ�صدار اخلدمات االلكرتونية تاريخ
الإ���ص��دار 1440/04/25ه����ـ كما يعلن
عن ف��ق��دان /رخ�صة قيادة خ�صو�صي
رقم  2451192237يرجى ممن يعرث
عليهم �أن ي�سلمهم �إىل م�صدرهم �أو �إىل
�أقرب مركز �شرطة وله ال�شكر.

العا�صمة ملنع �أية جت��اوزات بعد حادثة با�شاغا .وك ّلف الوزير
�صالح النمرو�ش قوة من منطقة طرابل�س الع�سكرية لفر�ض الأمن
ومنع �أية جتاوزات �أمنية .و�ألقت حادثة فتحي با�شاغا املثرية
للجدل ال�ضوء على اخللل الأمني يف طرابل�س الواقعة حتت حكم
امليلي�شيات ،و�صبّت يف �صالح الداعني واملطالبني بجعل مدينة
�سرت مقرا لل�سلطة اجلديدة ،بعيدا عن العا�صمة طرابل�س التي
ال ت��زال تر�ضخ حتت حكم امليلي�شيات امل�سلحة امل�سرية لأغلب
مقراتها احلكومية .وت�سلط هذه العملية امل�س ّلحة التي �شهدتها
منطقة جنزور وما نتج عنها من توتر �أمني بالعا�صمة طرابل�س
وتهديدات متبادلة بني ميلي�شيات الزاوية وامليلي�شيات املن�ضوية
حتت �إم��رة وزارة الداخلية ،ال�ضوء على �أح��د �أب��رز التحديات
التي �ستواجه احلكومة اجلديدة وتتمثل يف �سبل كبح جماح
امليلي�شيات املنت�شرة يف طرابل�س ويف مدن الغرب الليبي� ،إ�ضافة
�إىل توحيد الأجهزة الأمنية.

نفذ التحالف الدويل �ضد داع�ش� 8 ،ضربات
يف كركوك �شمال العراق �أدت �إىل مقتل 7
من عنا�صر التنظيم.
وقالت خلية الإع�لام الأمني العراقية� ،إن
ال�ضربات جاءت "ب�أمر من قيادة العمليات
امل�شرتكة ووفق ًا ملعلومات ا�ستخبارية دقيقة
من جهاز املخابرات الوطني العراقي".
ول��ف��ت��ت �إىل �أن ط�ي�ران ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل
ا�ستهدف بـ 8غ��ارات خمابئ املتطرفني يف
وادي ال�شاي �ضمن "قاطع املقر املتقدم" يف
كركوك ،مبينة �أن��ه "من �أج��ل معرفة نتائج
ه��ذه ال�ضربات ،خرجت ق��وة م�شرتكة من
اللواء  45بالفرقة الثامنة باجلي�ش العراقي
مع مكتب جهاز املخابرات الوطني العراقي
يف ك���رك���وك ،ح��ي��ث وج�����دت  7ق��ت��ل��ى من

ع�صابات داع�ش الإرهابية �سيتم التدقيق
يف ه��وي��ات��ه��م ومنا�صبهم" ،ك��م��ا ع�ثرت
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى ح��زام�ين نا�سفني
وخم����ازن ل�ل�أ���س��ل��ح��ة والأع���ت���دة اخلفيفة.
وال ت��زال العملية الأمنية م�ستمرة يف تلك
املنطقة.
وخ��ل�ال الأ���ش��ه��ر الأخ���ي��رة ،زادت وت�يرة
هجمات م�سلحي داع�ش ،ال �سيما يف املنطقة
بني كركوك و�صالح الدين ودياىل ،املعروفة
با�سم "مثلث املوت" .وكان رئي�س احلكومة
العراقية م�صطفى الكاظمي قد تعهد بعيد
انفجار بغداد الذي تبناه التنظيم الإرهابي
و�أوق����ع  32ق��ت��ي ً
�لا ،مب�لاح��ق��ة الإره��اب��ي�ين
واالق��ت�����ص��ا���ص منهم وع���دم ال�����س��م��اح ب���أي
ت��ه��اون فيما يتعلق ب��ه��ذا امل��ل��ف ومالحقة
عنا�صر داع�ش.

تراجع مستمر لشعبية أردوغان

تركيا تواصل التصعيد ضد اليونان
القاهرة – عمر ر�أفت

ي�����ص��ر ال���ن���ظ���ام ال��ت�رك����ي ع���ل���ى ن��ه��ج��ه
الت�صعيدي بتوجيه التهم �إىل �أثينا رغم
اجلهود التي يبذلها االحت��اد الأوروب��ي
وال��ي��ون��ان لإن��ه��اء اخل�لاف��ات م��ع �أن��ق��رة
ودع���وت���ه���ا ل�ل�ال���ت���زام ب���ع�ل�اق���ات ح�سن
اجلوار .واتهمت �أثينا �أنقرة م�ؤخ ًرا ببدء
�سفينة �أبحاث تركية درا�ساتها العلمية
والتقنية يف املجال الهيدروغرايف داخل
املياه الدولية يف �شمال بحر �إيجة وهو
ما اعتربته �أثينا ت�صر ًفا ال ي�سهّل حت�سني
العالقات بني البلدين ،اً
وبدل من التهدئة،
ردت تركيا برتديد مزاعم حول ممار�سة
اليونان العديد م��ن الأن�شطة لت�صعيد
التوتر يف بحر �إيجة بدءا من املناورات
وح��ت��ى م��ه��ام ال��غ��وا���ص��ات ،منذ انطالق
"املحادثات اال�ست�شارية" مع تركيا يف
 25يناير املا�ضي .ومثل كل مرة حتاول
تركيا رد التهم اليونانية مبمار�سة �أعمال
ت�صعد التوتر يف املنطقة عرب �إطالقها
تهم �أخرى ال ت�ستند �إىل دليل.
ودخلت تركيا يف مباحثات ا�ستك�شافية
م���ع ال���ي���ون���ان ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���وت���ر ،يف
وق���ت ���س��اب��ق ،و���س��ط ت��رح��ي��ب �أوروب����ي
و�أمريكي� ،إال �أن مراقبني ي���ؤك��دون �أن
�أنقرة دخلت املفاو�ضات م�ضطرة ولي�س
وفق قناعة ب�ضرورة �إنهاء الأزمة ووقف
كل اخلطوات غري القانونية يف التنقيب
على الطاقة وتهديد ال�سيادة البحرية
لليونان .وتتخوف �أنقرة من تبعات �أية
عقوبات يفر�ضها االحت��اد الأوروب��ي �أو
الواليات املتحدة يف ظل �صعود الإدارة

الأمريكية اجلديدة التي هددت بال�ضغط
على �أنقرة لوقف انتهاكاتها يف عدد من
امللفات.
وال ت������زال ت���رك���ي���ا مت����ار�����س ���س��ي��ا���س��ة
املناورة املعهودة حيث تدعي التزامها
بامل�شاورات ال�سلمية لكنها تناق�ض ذلك
مبمار�سة �سيا�سات ت�صعيدية ميدانيًا.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي تتبع فيها
تركيا نف�س النهج ،حيث قبلت يف ال�سابق
ب�إبعاد �سفن التنقيب وقواتها البحرية
من قبالة �سواحل اليونان وقرب�ص ،لكن
�سرعان ما نق�ضت تلك التعهدات .ودائما
ما حتذر دول �أوروبية على غرار فرن�سا
م��ن �سيا�سة امل���ن���اورة ال�ترك��ي��ة ،داع��ي��ة
�إىل فر�ض عقوبات م�شددة على تركيا
لل�ضغط عليها ،لكن ي��ب��دو �أن االحت��اد
الأوروب��ي ال يزال يتبع �سيا�سة التهدئة
ومنح الفر�ص لرتكيا.
وي�شعر الرئي�س الرتكي �أن��ه يف موقف
حرج يف ظل متغريات جيو�سيا�سية مع
ت�صاعد عزلته الإقليمية لذلك فهو يتبع
�سيا�سة التالعب وتخفيف اخلطاب مع
خ�صومه الأوروب��ي�ين ،وم��ن ثم العودة
للت�صعيد ،لكن ال يبدو �أن ه��ذا النهج
�سينجح هذه املرة .وبالإ�ضافة �إىل العزلة
الإقليمية وال��دول��ي��ة ت��راج��ع��ت �شعبية
�أردوغ���ان وحزبه احلاكم با�ستطالعات
الر�أي داخل تركيا �إىل �أقل من � ،%40إذ
�أظهر تقييم ال�ستطالعات ال��ر�أي تراجع
الأ�صوات امل�ؤيدة للتحالف احلاكم بنحو
 ،%11وع���دم ب��ل��وغ ت���أي��ي��د ن�سبة حزب
العدالة والتنمية .%40

قطعت بأهمية احتواء صواريخ طهران الباليستية

واشنطن :نستعد بصرامة ألية تطورات مع إيران

البالد – ر�ضا �سالمة

تقف ال��والي��ات املتحدة باملر�صاد للتحركات
الإي��ران��ي��ة اخلبيثة يف املنطقة ودول العامل
وت��ر���ص��د ج��دي��د اخ�تراق��ات��ه��ا ب�����ش���أن امل��ل��ف
النووي� ،إذ �أعلنت القيادة املركزية الو�سطى
يف اجل��ي�����ش الأم���ري���ك���ي� ،أم�������س (االث���ن�ي�ن)،
ا�ستعدادها لأي تطورات مع �إيران ،م�ؤكدة �أن
ا�ستعداداتها ال�صارمة متوا�صلة لأي جديد مع
طهران.
و�شدد قائد القيادة اجل�نرال كينث ماكنزي،
وفقا لوكالة "فران�س بر�س" ،على �ضرورة
"احتواء �صواريخ �إي��ران البالي�ستية التي
مت��ث��ل م�����ص��در قلق" ،م��ع��ت�برا �أن "توحد
وا�شنطن و�أوروب��ا جتاه �إي��ران ميثل م�صدر
قوة يف �إط��ار �أي حل" ،الفتا �إىل �أن اجلهود
الدبلوما�سية �ضرورية مع �إيران بالتوازي مع
اال�ستعداد الع�سكري .ودع��ا ماكينزي �إي��ران
�إىل االمتناع عن �أي ا�ستفزاز يف الوقت الذي
تك ّثف فيه وا�شنطن جهودها لإنقاذ االتفاق
ال��ن��ووي ،حاثا امل�لايل على ع��دم القيام ب���أي
"�أن�شطة �شائنة" ،يف حماولة لإع��ادة بناء
الثقة ،قائ ًال "�أظن �أنهم يرغبون يف �أن يتم
االع��ت��راف ب��ه��م ك��ع�����ض��و م�����س���ؤول وعن�صر

ا�ستقرار يف املنطقة".
ومل ي�ستبعد امل�س�ؤول الع�سكري الأمريكي �أن
حتاول طهران االنتقام جمدد ًا ملقتل اجلرنال
قا�سم �سليماين ال���ذي قتل يف غ���ارة جوية
�أم�يرك��ي��ة يف ب��غ��داد يف يناير  .2020وق��ال
"�أظن �أنه ال يزال هناك خطر من �أن يكون ذلك
عمال يجري التخطيط له".
وت��وا���ص��ل �إي����ران لعبة ت��وزي��ع الأدوار بني
احلكومة وال�برمل��ان لإرب���اك املجتمع ال��دويل

و�إج���ب���اره ع��ل��ى رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ،دون وق��ف
انتهاكاتها وال��وف��اء بتعهداتها يف االت��ف��اق
ال���ن���ووي ،فبعد ���س��اع��ات م��ن �إع��ل�ان ط��ه��ران
امل�شرتك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ال��ت��و���ص��ل �إىل ات��ف��اق ب��ا���س��ت��م��رار التفتي�ش
الإلزامي واملراقبة ملدة ثالثة �أ�شهر ،عار�ض
ن���واب ال�برمل��ان االت��ف��اق ودع���وا �إىل متزيقه
وحماكمة الرئي�س بتهمة االحتيال.
ويلزم قرار الربملان الإيراين الذي وافق عليه

جمل�س �صيانة الد�ستور يف دي�سمرب املا�ضي،
احلكومة بطرد مفت�شي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وتعليق التنفيذ الطوعي للربوتوكول
الإ����ض���ايف م��ا مل ي��ت��م رف���ع ال��ع��ق��وب��ات املالية
وامل�صرفية والنفطية اليوم .وت�أتي املواقف
الإي��ران��ي��ة امل��ت�����ض��ارب��ة وت��وزي��ع الأدوار بني
الربملان واحلكومة ،بينما االتفاق املوقع يثري
ً
غمو�ضا وت�ضاربًا �آخر يف م�ضمونه بني �إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وم��ن جانبها� ،صرحت منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية ب���أن االتفاق ال��ذي مت التو�صل �إليه
مع وكالة الطاقة الذرية ،اقت�صر على "ت�سجيل
وحفظ معلومات عن بع�ض الأن�شطة النووية"
ملدة � 3أ�شهر لدى �إي��ران نف�سها ،و�أن الوكالة
ال��دول��ي��ة ل��ن تتمكن م��ن ال��و���ص��ول �إىل ه��ذه
ال��ب��ي��ان��ات ،بينما �أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام للوكالة
راف��اي��ل غرو�سي التو�صل �إىل "حل م�ؤقت"
ي�سمح للوكالة مبوا�صلة عمليات التفتي�ش يف
�إي��ران رغم بدء طهران تقلي�ص عمل املفت�شني
ال��دول��ي�ين اع��ت��ب��ارا م��ن غ���دا ،غ�ير �أن���ه مل يعط
تفا�صيل ب�شكل دقيق ع��ن الأن�شطة التي لن
يكون ب�إمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية
القيام بها.
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ترسيخ الموروث في ذاكرة األجيال ..مسؤوالن لـ

:

األزياء التراثية في سباق الخيل تجسيد للفلكلور

تنمية مواهب
الطفل بـ"حوار
المستشار"
الريا�ض ـ البالد

نظمت �أك��ادمي��ي��ة احل��وار
ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��اب��ع��ة ملركز
امللك عبدالعزيز للحوار
ال���وط���ن���ي الأرب�����ع�����اء
املا�ضي ،اللقاء الـ 16
من برناجمها "حوار
مع م�ست�شار" ،بعنوان
املتعددة"،
"الذكاءات
قدمها امل�ست�شار االجتماعي
عبدالله ه���ادي ،مب�شاركة
 831م���ت���اب���ع  -ع����ن ب��ع��د
 .وتناول ال��ل��ق��اء مفهومال�����ذك�����اء ،ودور امل���ه���ارة
يف �إب����رازه والإ���س��ه��ام يف
ت���وظ���ي���ف���ه يف م�������س���ارات
عملية حمددة وذات �صبغة
�إيجابية ،و�أهمية التحاور
م����ع ال���ط���ف���ل وال���ت���وا����ص���ل
م��ع��ه وا�ست�شعار جم��االت
اهتمامه ،التي ت�ساعد على
اكت�شاف ما يتميز به الطفل
وتنمية ذلك مبك ًرا.

البالد – مها العواودة

�أو�ضحت ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة الرتاث ال�سعودية
و�أ�ستاذة تاريخ الأزياء واملن�سوجات التقليدية يف جامعة
الأم�يرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ليلى الب�سام لـ"
البالد" �أن ح�ضور الأزياء الرتاثية الالفت يف �سباق ك�أ�س
ال�سعودية جتربة ناجحة كبداية لإثارة الف�ضول والرغبة
ل���دى اجل��م��ه��ور للبحث ع��ن ت��اري��خ الأزي�����اء التقليدية
ال�سعودية والت�شجيع على تواجدها وال��ع��ودة �إليها
بقوة بالتزامن مع وجود حركة ودافع لدى امل�صممني
ال�ستخدامها كم�صدر للت�صميم املعا�صر ولكن بحذر،
حيث يكون الإحياء دون امل�سا�س بالأ�صل
ب�شكل ي��ج��رده م��ن ���س��م��ات��ه .م����ؤك���دة �أن
التنوع الرتاثي الذي كان حا�ضر ًا يف ك�أ�س
ال�����س��ع��ودي��ة غ��ط��ى معظم امل��ن��اط��ق و�أن����واع
الأزي�����اء التقليدية ب�شكل ج��ي��د ومنا�سب.
وع��ن غياب �أزي���اء بع�ض املناطق يف �سباق
ك�أ�س ال�سعودية  2021قالت" :هذه �أول مرة

تطرح فيها الفكرة ،و�سوف يكون يف امل�ستقبل ا�ستعداد مبكر
للمنا�سبة يجعل التغطية �أكرث �شمولية".
من جانبه �أو�ضح الدكتور �سلطان ال�صالح م�ست�شار الرتاث
الثقايف باجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث لـ"البالد"
�أن ح�ضور الأزي����اء ال�تراث��ي��ة يف منا�سبة دول��ي��ة مثل ك�أ�س
ال�سعودية ي�بره��ن االه��ت��م��ام ال���ذي توليه احل��ك��وم��ة للفخر
واالعتزاز بالهوية الوطنية واملوروث ال�شعبي املتوارث جي ًال
بعد جيل ،من خالل �إبراز جزء من الثقافة التقليدية يف اململكة.
م�ؤكد ًا �أن الرتاث الثقايف والذي ت�شكل الأزياء الرتاثية جزءًا
مهم ًا فيه هو كائن حي يعي�ش وي�ستمد حيويته من ممار�سته من
قبل املجتمعات املحلية ،بل وي�شكل
����ال ث��ق��ايف واق��ت�����ص��ادي
ل��ه��م ر�أ�����س م ٍ
واج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث �أن����ه ���ش��اه��د حي
على الأ�صالة املتوارثة من الأج��داد
ويتناقله الأبناء والأحفاد ،ويوفر لهم
على امل�ستوى االقت�صادي م�صدر دخل
نظري الإبداع الذي نقلوه من اجدادهم

ليلى الب�سام

وا�ستمروا يف ممار�سته ويورثونه كذلك ملن بعدهم .م�شري ًا �إىل
�أن املجتمعات املحلية هي احلامل الأول والأهم للرتاث الثقايف
ح�سب ما ن�صت عليه اتفاقية  ٢٠٠٣للرتاث الثقايف غري املادي
لدى اليون�سكو� ،إال �أن امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص
مبقدورهما امل�ساهمة يف عملية حفظ و�صون الرتاث الثقايف
ب�شكل فعال ،وهو ماتعمل عليه اململكة ،و�أ�ضاف" ما
غري املادي ٍ
ر�أيناه يف ك�أ�س ال�سعودية يعك�س االهتمام الذي توليه حكومة
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ب�صون ال�ت�راث الثقايف و�إب���رازه
على امل�ستوى الوطني والدويل على حد �سواء� ،إذ �أن الرتاث
الثقايف واحلفاظ عليه هو م��ر�آة تعك�س ثراء الثقافة املحلية
املتوارثة و�صمودها �أمام مظاهر العوملة احلديثة
بل ومواكبتها لالحتياجات والظروف الع�صرية،
كما �أنها من جانب �آخر تربهن �أن التقدم التقني
والعمراين ال��ذي ت�شهده اململكة مل مينعها من
احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��راث��ه��ا ال��ث��ق��ايف ب��ل ه��ي تتفاخر
به �أم��ام العامل وت�برزه على �أن��ه م�صدر الإلهام
والإبداع الذي تعي�شه اليوم" .

�سلطان �صالح

أمطار وثلوج حتى الخميس ..والمدني يحذر
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

ت��وق��ع امل��رك��ز الوطني ل�ل�أر���ص��اد ،بتقريره لطق�س اليوم
الثالثاء ،هطول �أمطار رعدية متو�سطة يف جمملها م�صحوبة
بن�شاط يف الرياح ال�سطحية ،على  12منطقة يف اململكة.
وت�شمل الأم���ط���ار امل��ت��وق��ع��ة م��ن��اط��ق« :ج�����ازان ،وع�سري،
وال��ب��اح��ة ،وم��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ،وال��ري��ا���ض،
والق�صيم ،وحائل ،واملنطقة ال�شرقية ،واحلدود ال�شمالية،
اجلوف ،وتبوك».
ون��ظ��را لتقلبات الطق�س ال�سائدة ه��ذه الأي���ام يف خمتلف
م��ن��اط��ق اململكة واملتمثلة يف ه��ط��ول الأم���ط���ار وج��ري��ان
ال�سيول والرياح الن�شطة فقد دعت املديرية العامة للدفاع

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

إعالنات محاكم التنفيذ

امل��دين وفق ًا ملا ورد �إليها من املركز الوطني للأر�صاد من
ا�ستمرارية هطول الأمطار الرعدية يف بع�ض املناطق الفتة
�إىل �أن احلالة املطرية متو�سطة يف جمملها مع رياح ن�شطة
ال�سرعة .فيما �ستت�أثر مناطق مكة املكرمة ،الق�صيم ،حائل
ب�أمطار متو�سطة يف جمملها وري��اح ن�شطة وت�ستمر حتى
يوم غد الأربعاء.
كما �سوف تت�أثر مناطق املدينة املنورة واحلدود ال�شمالية
واجل���وف وت��ب��وك �إع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم الثالثاء وي���وم غد
الأرب��ع��اء بهطول �أم��ط��ار متو�سطة يف جمملها مع رياح
ن�شطة ال�سرعة.
و�أ�ضاف الدفاع املدين �أن الفر�صة مهي�أة ب�إذن الله تعاىل

 اليوم ويوم غد الأربعاء بت�ساقط الثلوج على مرتفعاتت��ب��وك ،داع��ي��ة يف ال��وق��ت نف�سه اجلميع بتوخي احليطة
واحل��ذر .من ناحية �أخ��رى �أو�ضح اخلبري الفلكي الدكتور
خالد الزعاق ،الفرق بني الثلج والبرَ َد ،واللذين تتميز بهما
الأجواء خالل ف�صل ال�شتاء يف بع�ض البلدان.
وقال الزعاق �إن البرَ َد ي�أتينا من طبقات اجلو العليا �أي من
داخل ال�سحابة ذاتها ،م�ضيف ًا �أنه �أي�ض ًا يف الغالب ال ي�أتي �إال
من ال�سحب ال�صيفية.
و�أ�شار �إىل �أن الثلج ي�أتي من طبقات اجلو الدنيا �أي يتكون
من الرطوبة ،مبين ًا �أنه ي�أتي متزحزح ًا عرب الرياح ال�شمالية
والتي ت�سمى عز ال�شتاء.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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 1380-7-3هـ

 1380-7-4هـ

1385-4-13هـ

 1380-7-5هـ

 1380-7-2هـ

 1380-7-3هـ

قوة بايرن ترعب التسيو ..واتلتيكو في اختبار البلوز
جدة  -البالد

10

يحل البايرن �ضيفا على الت�سيو الإيطايل ،اليوم
يف ذه��اب دور ال�ستة ع�شر ل��دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا،
كما يلتقي �أتلتيكو م��دري��د الإ���س��ب��اين م��ع ت�شل�سي
الإجنليزي ،ومنذ �أن خ�سر �أم��ام ليفربول ،يف دور
ال�ستة ع�شر لدوري الأبطال الأوروبي ،يف املو�سم قبل
املا�ضي ،مل يخ�سر بايرن �أي مباراة بالبطولة ،على
مدار نحو عامني ،حيث فاز يف  16مواجهة ،وتعادل
يف واحدة.

الثالثاء  11رجب 1442هـ املوافق  23فرباير 2021م ال�سنة  90العدد 23274

و يتطلع �أتلتيكو ال�ستعادة ات��زان��ه عرب البطولة
الأوروبية �أمام ت�شل�سي الذي يحتل املركز اخلام�س،
يف ال���دوري الإجن��ل��ي��زي حاليا ،لكنه مل يخ�سر �أي
م��ب��اراة ،منذ ت��وىل امل���درب الأمل���اين توما�س توخيل
م�س�ؤولية الفريق.
ويتطلع ت�شل�سي الآن الجتياز دور ال��ـ ،16بعدما
خ��رج منه يف �آخ���ر �أرب���ع م�����ش��ارك��ات ،وك���ان �أحدثها
بالهزمية (� )7/1أم���ام ب��اي��رن م��ي��ون��خ ،يف جمموع
الذهاب والإياب.

البلجيكي ستوفيل ..سائق فريق «مرسيدس بنز»:

أتطلع للتتويج بلقب أول سباق
ليلي بـ«فورموال الدرعية»
�إعداد -حممود العو�ضي

�أك��د البلجيكي �ستوفيل ف��ان��دورن،
�سائق فريق" مر�سيد�س بنز �إي كيو"
تطلعه للعودة �إىل املناف�سة جمد ًدا
يف اململكة ،عرب �سباق فورموال �إي
الدرعية  2021يومي  26و 27
فرباير احلايل .وقال �ستوفيل:
جدا للعودة � ً
متحم�س ً
أخريا
�أنا
ٌ
�إىل ح��ل��ب��ات ال�����س��ب��اق ،فلقد
توقفنا لفرتة طويلة منذ �آخر
�سباق ُخ�ضناه يف برلني .كما
متحم�س ج�� ًدا؛ لأرى كيف
�أنني
ٌ
�سيكون �أداء �سيارتنا ه��ذا املو�سم،
فقد ُقمنا بتحديثات كثرية عليها ،و�أ�ضفنا
ب�شكل كبري
لها �أجزاء جديدة ،و�آمل �أن تحُ �سن من �أدائها ٍ
يف �أول �سباق ليلي لفورموال يف الدرعية؛ لأن القيادة
يف الليل بالن�سبة لل�سائقني خمتلفة متاما؛ حيث تكون
لديك ر�ؤية على �شكل نفق تت�شكل بني امل�سار وكل �شيء
ً
انطباعا بال�سرعة الكبرية.
�آخر من حوله ،وهذا يُعطي
وال�سباقات الليلية تختلف ً
كثريا عن ال�سباقات النهارية،
كما تختلف ظ���روف امل�ضمار نف�سه و�أداء الإط���ارات
ودرج��ات احل��رارة؛ حيث تكون �أك�ثر ب��رودة يف الليل.
و�أنا متحم�س لر�ؤية ما �سيحدث.

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

الدرعية ..حلبة عاملية

وع���ن مت��ي��ز و���ش��ه��رة حلبة ال��درع��ي��ة ق���ال �ستونيل:
ال�سعودية بالن�سبة يل ،حمطة خا�صة ً
جدا ،وهي �إحدى
حمطات ال�سباق املف�ضلة ً
جدا لدي؛ ب�سبب طبيعة احللبة
املختلفة فيها ،حيث تتميز دائرة احللبة بوجود ارتفاع
ً
ن�سبيا يف �أح��د جوانبها حيث يقع القطاع الأول
كبري
والثاين على منحدر ،وفيها � ً
أي�ضا جمموعة كبرية من
ب�شكل
ال��زواي��ا .ف����إذا مل ُتنه اجل��زء الأول م��ن ال�سباق ٍ
�صحيح ،ف�سي�ؤدي ذل��ك �إىل �إب��ع��ادك ً
متاما عن الباقني،
وق���د ت�ضيع ال��ك��ث�ير م��ن ال��وق��ت ب�سهولة ،ل���ذاُ ،تعترب
دائرة احللبة خمتلفة ً
جدا عن احللبات الأخرى وتتمتع
ب�سرعة عالية بني اجلدران ،بينما تعتمد طبيعة ال�سباق
يف دوائر" الفورموال �إي" الأخ��رى على مبد�أ التوقف
واالنطالق ،وهذا بالطبع ينتج عنه الكثري من التحديات!

مت�شوق للعودة

و�أ�ضاف� :سيكون هذا ال�سباق الأول هذا املو�سم ،لكنه
�سباقا ً
قدمت فيه ً
�سيقام على م�ضمار ُ
جيدا .ح�صدنا فيه
مقعدين يف من�صة التتويج خالل ال�سباق الأول والثاين
يف الدرعية عام  .2019لكن هذا العام �سنخو�ض �سباق
ً
حتديا
الت�أهل يف املجموعة الأوىل ،و�سي�ضيف ه��ذا
�آخ��ر؛ ب�سبب طبيعة امل�ضمار وحتول امل�سار على طول
الطريق� .أ�ستمتع بال�سباق على هذا امل�ضمار .وم�ضمار

الدرعية واحد من تلك امل�ضامري التي �أ�شعر فيها بالراحة
ً
�سريعا �أثناء القيادة.

هديف اللقب

ووا�صل �ستونيل :يف املو�سم املا�ضي �أنهينا ال�سباق
يف املركز الثاين يف البطولة يف امل�شاركة الأوىل لفريق
مر�سيد�س .وهدفنا الرئي�س هذا العام هو موا�صلة ما
حققناه العام املا�ضي .ومن الطبيعي �أن يطمح اجلميع
بالفوز بال�سباقات والبطوالت .الهدف الأول هو املناف�سة
حتى نهاية املو�سم ،كما فعلنا العام املا�ضي .يف ال�سباقني
الأخريين� ،سيكون �أي �شيء ممكنا؛ لذا ،علينا �أن نقلل
من الأخطاء قدر الإمكان ،ولدي �شعور جيد جتاه هذا
املو�سم.

االنطالقة من الدرعية

وع��ن �سباقه الثالث ال��ذي يخو�ضه يف اململكة قال
وقتا ً
ق�ضيت ً
�ستونيلُ :
ممتعا يف ال�سعودية ،و�أتطلع �إىل
العودة �إليها مر ًة �أخرى .لقد كان ال�سباق فيها من �أف�ضل
ال�سباقات التي خ�ضتها ،و�ستكون الدرعية بالت�أكيد
انطالقة ملو�سم مثري ً
جدا .مل تتح يل الفر�صة ال�ستك�شاف
معامل الريا�ض ،وق��د ال يكون الأم��ر ً
ممكنا ه��ذا العام؛
ب�سبب جائحة فريو�س ك��ورون��ا ،لكنني مت�أكد من �أنه
�ست�أتي الفر�صة للعودة وا�ستك�شاف ال�سعودية ومعاملها
و�أجوائها املتنوعة واملتميزة.

إعالنات محاكم التنفيذ

خالد الطياري

«مشرف» ...شرف السعودية

�شرّف اجلواد " م�شرف " اململكة العربية ال�سعودية ،يف املحفل الدويل ،وال�سباق الأغلى عامليا يف
تاريخ �سباقات اخليول ،الذي �أقيم م�ساء ال�سبت على ميدان امللك عبد العزيز للفرو�سية باجلنادرية؛
عندما �أبهر العامل كله ،وتفوق على مناف�سيه من �أقوى اخليول العاملية يف �شوط" ك�أ�س ال�سعودية"
ونال جائزته املالية وقدرها  20مليون دوالر.
�أكرث من  200قناة نقلت احلدث العاملي من ميدان امللك عبد العزيز ،وكانت �شاهدة على �إبداع " م�شرف
" ،ومب�شاركة  77جوادا من  13دولة ،وحتت رعاية كرمية من ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان،
الذي توج احل�صان " م�شرف " ومالكه الأمري عبد الرحمن العبد الله الفي�صل بك�أ�س ال�سعودية.
" م�شرف " املولود يف الأول من �أبريل  2017وهو من اخليول املهجنة الأ�صيلة .ن�ش�أ يف �أيرلندا
وتدرب يف بريطانيا.
وو�سط زخات املطر وويف ليلة من ليايل ال�شتاء اجلميلة ،ا�ستمتع كل من ح�ضر �أو �شاهد من خلف
ال�شا�شات بهذا الكرنفال العاملي ،الذي جتاوزت م�شاهداته ن�صف مليار م�شاهدة .ليلة جميلة بكل ت�أكيد
لكل �سعودي ،تفاخر بـ " م�شرف "  ..احل�صان ال�سعودي الذي ال يقهر.
وتتويج " م�شرف " بك�أ�س ال�سعودية هو تتويج لكل �سعودي ،وتتويج للمجهودات التي بذلها منظمو
هذا احلدث العاملي ب�إ�شراف الأم�ير بندر بن خالد الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة احتاد الفرو�سية.
وتتويج " م�شرف " مل يكن جمرد تتويج ببطولة فقط ،بل �إنها ليلة وفاء ،ورد اجلميل من املالك الأمري
عبد الرحمن �إىل رفيق الدرب واملدرب واخليال م�شرف بن مطلق القحطاين الذي تويف قبل عامني،
بتم�سية احل�صان البطل با�سمه.

نوافذ ريا�ضية

 الكل يرتقب ما �ست�سفر عنه التحقيقات يف حادثة" مر�سول بارك" بني البلطان وعبد الغني. -عاد للهالل لالنت�صارات بعد �إقالة رازفان ..فهل �سيوا�صل� ،أم �سيتعرث �أمام الن�صر يف الديربي؟

@khalidtayyari

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الرائد يكرس عقدة أبها  ..والتعاون يهزم الوحدة

الشباب ينفرد بالصدارة بثالثية األهلي

جدة – هالل �سلمان
ت�صوير -عثمان ال�شمراين -عبدالعزيز املتعاين

ا�ستعاد فريق ال�شباب عافيته ،وانت�صر يف الكال�سيكو على �ضيفه
الأهلي (� )0-3أم�س يف اجلولة الـ  20من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
�سجل ال�شباب الهدف الأول بعد ركلة حرة ،نفذها الأرجنتيني بانيغا
على ر�أ���س �أحمد �شراحيلي الذي �أودعها �شباك العوي�س يف الدقيقة
 ،12وبعد ن�صف �ساعة طالب الأهالويون بركلة جزاء ل�شبهة مل�سة يد
على حممد �سامل لكن احلكم ماجد ال�شمراين عاد لتقنية الفيديو (الفار)
ومل يحت�سب �شيئا لوجود ت�سلل يف اللعبة على فتوحي ،ثم ت�صدى
العوي�س لت�سديدة مارتينز من هجمة مرتدة (د  ،)42ورد البواردي
ت�صويبة ال�سومة من ركلة حرة مبا�شرة قبل نهاية ال�شوط الأول.
ويف ال�شوط الثاين ،عاد ال�سومة ليهدد مرمى ال�شباب بت�سديدة ت�صدى
لها ال��ب��واردي (د  ،)55ثم ت�ألق العوي�س يف �إبعاد ه��دف عك�سي من
ر�أ�سية فتوحي (د  ،)69ليلعب بانيغا الركنية على ر�أ�س ندياي الذي
�سجل هدف ال�شباب الثاين (د  ،)70ويف الوقت بدل ال�ضائع �سجل
جوانكا الثالث لل�شباب بعد متريرة من البديل �إيغالو ،لريفع (الليث)
ر�صيده يف ال�صدارة �إىل  41نقطة ،يف حني جتمد ر�صيد الأهلي عند
 35نقطة.
وف��از التعاون على م�ضيفه ال��وح��دة بهدفني دون مقابل حيث تقدم
(�سكري الق�صيم) يف الدقيقة  24بهدف �سجله الباراغوياين �أليخاندرو
غامارا "كاكو" بعد تبادل رائع للكرة بني النابت وتاوامبا ثم كاكو الذي
�سحب مدافعني و�أ�سكنها �شباك العوي�شري.
ويف ال�شوط الثاين ،اندفع الوحدة للأمام بغية �إدراك التعادل وتكتل
التعاون يف مناطقه اخللفية حيث ت�صدى حار�سه �أجنو�س لعدة كرات
خطرة من العبي الوحدة ،ثم احت�سب احلكم في�صل البلوي ركلة جزاء
للتعاون بعد �إعاقة وليد باخ�شوين لتاوامبا� ،سجل منها الكامريوين
الهدف الثاين (د  ،)89ليمنح فريقه  3نقاط ثمينة ،رفع بها ر�صيده �إىل
 28نقطة ،فيما توقف ر�صيد (الفر�سان) عند .27
و�أكد فريق الرائد �أنه ي�شكل عقدة م�ستع�صية على نظريه �أبها بعد �أن

كالم كورة

حممد العمري

حتديد الكل

حقق ف��وزه ال�ساد�س عليه �أم�س من �أ�صل  8مواجهات جمعتهما يف
دوري املحرتفني ،مقابل تعادلني.
وكرر الرائد تفوقه بالفوز بنتيجة ( )0-3حيث جاءت الأهداف جميعها
يف ال�شوط الأول ،وبد�أها املغربي حممد فوزير بت�سديدة قوية على
ي�سار مواطنه عبد العايل حممدي يف الدقيقة  ،12ثم ت�سبب الأملاين
املعار من الأهلي ماركو مارين يف ركلة جزاء �سجل منها املغربي كرمي
الربكاوي الهدف الثاين للرائد (د  ،)20و�أ�ضاف الالعب ذاته الهدف
الثالث بعد متريرة �ساقطة من مارين (د .)26
ويف ال�شوط الثاين باءت حماوالت �أبها للعودة �إىل اللقاء بالف�شل،
ليتكبد �أبها خ�سارته الثالثة على التوايل ويتجمد ر�صيده عند 24
نقطة يف املركز الـ  ،11فيما حقق الرائد الفوز بعد  3هزائم متتالية
لريفع ر�صيده �إىل  22نقطة ويبقى يف املركز الـ .14

السومة :الوضع في األهلي مأساوي
غياب �أي ن��وع من التحفيز� ،أو الدعم من الإدارة
جدة -البالد
�شن مهاجم الأهلي عمر ال�سومة هجومًا عني ًفا على لالعبي الفريق الأهالوي ،وقد �أ�شاد ال�سومة كثريًا
�إدارة الأهلي ،بعد اخل�سارة �أمام ال�شباب بثالثية؛ بزمالئه الالعبني ،ومل ين�س تقدمي التهنئة لالعبي
حيث و�صف الو�ضع يف النادي بامل�أ�ساوي ،م�ؤكدًا فريق ال�شباب ،و�أثنى على �أدائهم طوال اللقاء.

في ختام الجولة الـ  20من دوري المحترفين

ديربي الرياض ..رد اعتبار أم تأكيد انتصار؟

فيلم الأ�سبوع يف دورينا ،هو فيلم مباراة الن�صر وال�شباب،
وح��ادث��ة العن�صرية -التي مل تنته حتقيقاتها حتى كتابة هذا
املقال -وما تبعها من ردود �أفعال يف املن�صة من م�س�ؤويل نادي
ال�شباب ،كان �أطرافها العب ال�شباب �سيبا ،وح�سني عبدالغني
املدير التنفيذي لفريق الن�صر ،ورئي�س ال�شباب خالد البلطان،
وال�شخ�ص الذي كان بجانبه.
لن �أطيل احلديث عن العن�صرية املقيتة ،التي يحرمها ديننا،
وجميع قوانني اللعبة حالي ًا ،ف�أمرها مفروغ منه� ،إن ثبتت،
و�سيعاقب فاعلها بال �شك ،كما �سيعاقب من �شتم و�أحدث البلبلة
ال�سلبية البعيدة عن املنظر احل�ضاري ال��ذي تر�سمه القيادات
امل�س�ؤولة ،ولي�س لدي �أدنى �شك يف اللجان املخت�صة ،فلم �أكن،
�أو �س�أكون ،من مهوو�سي امل���ؤام��رات الذين ابتلينا بهم ،ولكن
م�شكلتي تكمن يف �أمر �آخر.
م�شكلتي تكمن (كالعادة) مع عدد كبري من الزمالء الإعالميني،
الذين تبنوا مبد�أ "�أنا و�أخويا على ابن عمي  ،و�أنا وابن عمي
على الغريب" يف تعاطيهم مع املو�ضوع؛ حيث اجته الطرفان
من �إعالميني ،و م�ؤثري التوا�صل االجتماعي �إىل حملة �إظهار
ح�سني وخالد ،باملظهر املالئكي الكامل ،وهو �أمر ال يحرتم ذكاء
املتلقي ،فكلنا نعرف �سلبيات ال�شخ�صيتني ،واجلدل املتكرر الذي
يثريانه ،فيجب �أن نفرق ما بني �أداء الكابنت ح�سني واحرتافيته
التي ميزته عن غريه (كالعب)  ،وما بني جتاوزاته ،واجلدل الذي
�أث��اره خ�لال ف�ترة لعبه؛ من خ�لال العديد من امل��واق��ف ،ومابني
قدرات �أ .خالد الإدارية وت�أثريه الإيجابي على نادي ال�شباب عند
تواجده ،واجلدل الذي يثريه بت�صريحاته وبع�ض مواقفه التي
تتنافى مع مركزه كرئي�س نا ٍد عريق.
ماذكرته �أع�لاه ،اليعني �أن �أعاقب ال�شخ�ص ،وال �أتقبل منه
�أي �أمر �إيجابي؛ ب�سبب �أمر �سلبي قام به يف ال�سابق ،فهذا �أمر
خاطئ ،وظامل للأ�شخا�ص وغري اح�ترايف يف العمل ،وللأ�سف
�أن �أغلب من تبنوا حملة (املظهر املالئكي) يقيمون ويتعاملون
مع الأف��راد يف املواقف بنف�س القاعدة فال يتقبلون �أي كلمة ملن
عار�ضهم بحجة املواقف ال�سلبية ال�سابقة ،فكل موقف وحالة
يجب �أن يتم التعاطي معها على حدة ،وبدون حماولة نفي �أي �أمر
�سلبي عن �صاحبها� ،أو مببد�أ حتديد الكل.
الطروحات التي تعاطت مع مو�ضوع" �سيبا" �أهملت الأمرين
الأ�سا�سيني يف نظري ،وهما حالة التلفظ العن�صري و�إثباته،
وتداعياته على �سمعة كرة القدم والريا�ضة ال�سعودية ،والأمر
الآخ��ر هي ت�صرفات بع�ض امل�س�ؤولني التي ال تليق مبركزهم
ودوره��م ومكانتهم؛ خ�صو�ص ًا بعد �أن ارحتنا من نزولهم �إىل
امللعب ،ولكن حتولنا �إىل �سماع �أ�صواتهم وما يقولونه يف ظل
غياب �أ�صوات اجلماهري ،وحتويل املو�ضوع للأ�سف �إىل موقف
تنطبق عليه املقولة ال�شعبية ال�شهرية يف م�صر احلبيبة "�أ�صل
املرحوم كان غلطان" مبتعدين عن امل�شاكل احلقيقية الناجتة
عن هذا املوقف.
بعُد �آخر
ال�شخ�صنة وان��ع��دام احل��ي��ادي��ة يف ال��ط��رح �أم���ران ال يليقان
بالإعالمي.
@MohammedAAmri

الحزم يعزز صدارته..
والفيحاء يكتسح الجيل

جدة – هالل �سلمان

تختتم ال��ي��وم اجل��ول��ة ال��ـ  20من
دوري ك����أ����س الأم��ي��ر حم��م��د بن
�سلمان للمحرتفني بـ  5مباريات،
حيث ي�ست�ضيف الباطن نظريه
القاد�سية يف ال��ـ  3:45ع�صرًا،
وال��ع�ين م��ع �ضمك يف ال���ـ 4:10
ع�صرًا ،ويواجه االتفاق م�ضيفه
ال���ف���ت���ح يف ال�����ـ  6:20م�����س��اء،
وي�ستقبل االحتاد �ضيفه الفي�صلي
يف الـ  7م�ساء ،ثم يالقي الن�صر
غرميه الهالل يف ديربي العا�صمة
عند الـ  8:35م�ساء.

االتحاد يواجه الفيصلي ..وقمة
شرقاوية بين الفتح واالتفاق
ظروف الباطن تغري القادسية..
وصراع القاع بين العين وضمك
الن�صر  vsالهالل

االحتاد  vsالفي�صلي

ي�أمل الن�صر املرتاجع للمركز التا�سع بـ  25نقطة �أن
ينه�ض من كبوته بعد خ�سارتني متتاليتني ،عندما
يواجه غرميه الهالل الثاين بـ  36نقطة على ملعبه
(مر�سول ب��ارك) و�أن يكرر ف��وزه عليه؛ كما حدث
يف ك�أ�س ال�سوبر ،يف حني ي�سعى الهالل يف ثاين
مبارياته بقيادة ال�برازي��ل��ي ميكايل ل��رد االعتبار
وحتقيق ف��وزه الثاين على التوايل للبقاء يف قلب
دائ��رة املناف�سة على اللقب ،وتكرار نتيجة الذهاب
التي انتهت مل�صلحته بهدفني دون رد.

ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف اجل��ول��ة الأخ��ي�رة،
ي��ه��دف االحت���اد ال��راب��ع ب��ـ  32نقطة �إىل موا�صلة
االنت�صارات عندما ي�ست�ضيف الفي�صلي الـ  12بـ 23
نقطة ،حيث �سيبقيه الفوز يف مراكز املقدمة ،يف
حني ي�سعى (العنابي) لفوز جديد بعد تغلبه على
�ضمك ي�صعد به يف �سلم الرتتيب .مواجهة الذهاب
انتهت بالتعادل (.)1-1

الفتح  vsاالتفاق

حقق الفتح العا�شر ب��ـ  25نقطة م��ف��اج���أة كبرية

ب�إ�سقاطه ال�شباب املت�صدر يف اجلولة ال�سابقة ،اخل��ام�����س ب��ـ  28نقطة .الفريقان حققا فوزين
ويطمح لتحقيق ف��وز ثالث على ال��ت��وايل؛ عندما متتاليني ،لكن الظروف متيل مل�صلحة ال�ضيوف.
ي�ستقبل االت��ف��اق ال�����س��اد���س ب��ف��ارق نقطتني عنه ،مواجهتهما ذهابا انتهت (.)2-2
اخلا�سر �أم��ام الهالل يف اجلولة الأخ�يرة ،والقمة
العني� vsضمك
ال�شرقاوية تعد ب�إثارة كبرية خ�صو�صا �أنها انتهت
قمة اجل��ن��وب جتمع ب�ين �آخ��ر فريقني يف الرتتيب؛
ذهابا للفتح برباعية نظيفة.
حيث ميلك �ضمك  16نقطة مقابل  14للعني الفائز
الباطن  vsالقاد�سية
ذهابا بثنائية نظيفة ،وال�ساعي لتكرار تفوقه للتخل�ص
يجد الباطن ال��ـ  13بر�صيد  23نقطة نف�سه يف من القاع خ�صو�صا بعد تعادله مع الأهلي ،لكن مهمته
م��وق��ف �صعب للغاية ،بعد �أن ���ض��رب فريو�س لن تكون �سهلة لأن �ضيفه اخلا�سر �أمام الفي�صلي يطمح
ك��ورون��ا �أغ��ل��ب العبيه؛ حيث ي��واج��ه القاد�سية للتعوي�ض.

حائل  -خالد احلامد
ع��زز احل��زم �صدارته ل��دوري الأم�ير حممد بن �سلمان للدرجة
الأوىل ،بعد تفوقه على اخلليج  1/0يف ختام اجلولة 22؛ لريفع
ر�صيده لـ  56نقطة ،بينما بقي ر�صيد اخلليج عند  36نقطة
خام�سا.
وا�ستعاد الفيحاء الو�صافة بعد اكت�ساحه اجليل  ،4/0فبات
ر�صيده  44نقطة ،وجتمد ر�صيد اجليل عند  27نقطة ،وتغلب
ال�شعلة على عرعر ،3/1ف�أ�صبح ر�صيده  26نقطة ،بينما بقي
ر�صيد عرعر عند  14نقطة يف املركز ماقبل الأخ�ير .وفاز جدة
على ال�ساحل 2/0؛ فرفع ر�صيده لـ  26نقطة باملركز  ،12وبقي
ر�صيد ال�ساحل عند  22نقطة.

أخيرة
12

إغالق منشأة صحية تعمل
دون ترخيص
حفر الباطن  -البالد
�أغلقت ال�ش�ؤون ال�صحية بحفر الباطن من�ش�أة �صحية خا�صة حتفظيًا،
ب�سبب ممار�سة العمل من دون ترخي�ص �صحي ،الأمر الذي يعد خمال ًفا
لنظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة والالئحة التنفيذية يف ال�ش�ؤون
ال�صحية .و�أكدت �صحة حفر الباطن حر�صها الدائم على متابعة وتقييم
املن�ش�آت ال�صحية ،ور�صد �أي��ة خمالفات من خ�لال اجل��والت التفقدية
امل�ستمرة للمن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة والعمل على حت�سني جودة اخلدمات
املقدمة للمراجعني ً
حفاظا على �صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.
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ساعة عمل شرط الحتساب شهر اشتراك بـ«المعاشات»

وقالت �إن عقد "العمل املرن" يخ�ضع لفرع املعا�شات من نظام
جدة  -البالد
�أكدت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية� ،أم�س (الإثنني) ،الت�أمينات الذي ي�ضمن للموظف معا�ش ًا عند تقاعده �أو عجزه
�أن ت�سجيل املوظف بنظام "العمل املرن" يتم �آلي ًا يف نظام غري املهني �أو عند الوفاة ،م�شري ًة �إىل �أن تنظيم العمل املرن
الت�أمينات االجتماعية عند توثيق عقد العمل يف بوابة العمل يلزم ت�سجيل العاملني وفق �أحكامه يف نظام الت�أمينات ،حفظ ًا
حلقوق املوظفني ومتكينهم من احل�صول على املنافع الت�أمينية
املرن التابعة لوزارة املوارد الب�شرية.

التي يقدمها النظام.
ولفتت �إىل �أنه يلزم الحت�ساب خدمة �شهر ا�شرتاك للموظف
يف فرع املعا�شات ،ت�سجيل � 168ساعة عمل عند من�ش�أة واحدة
�أو عدة من�ش�آت ،م�شرية �إىل �أنه يجب �أال تقل �ساعات العمل عند
املن�ش�أة الواحدة عن � 60ساعة.

اإلطاحة بقائد مركبة مارس
التفحيط وعكس السير
الريا�ض  -البالد
�أطاحت اجلهات الأمنية بقائد مركبة لهروبه من رج��ل الأم��ن �أثناء
حماولة ا�ستيقافه ،وحماولة ده�سه� ،إث��ر ممار�سته التفحيط وعك�سه
حركة ال�سري يف �أحد �شوارع الريا�ض .وقال املتحدث الإعالمي ل�شرطة
منطقة الريا�ض الرائد خالد الكريدي�س� ،إن املتابعة الأمنية �أ�سفرت عن
متكن اجلهات الأمنية من القب�ض على قائد املركبة (مواطن يف العقد
الثالث من العمر) ال��ذي عر�ض حياته وحياة الآخرين للخطر ،وجرى
�إيقافه ،واتخذت بحقه كافة الإج��راءات النظامية الأولية ،و�إحالته �إىل
النيابة العامة.

«تراحم» تدشن نظام
المساعدات اإللكترونية
الريا�ض  -البالد
د�شنت اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء وامل �ف��رج عنهم و�أ�سرهم
"تراحم" ،نظام تقدمي امل�ساعدات العينية من خالل القنوات الإلكرتونية
وال��ذي �سيتم تطبيقه كمرحلة �أولية على �أك�ثر من  960من م�ستفيدي
منطقة الريا�ض ،حيث يوفر النظام خدمات �شحن البطاقات املمغنطة �آلي ًا
دون احلاجة ملراجعة مقر اللجنة الفرعية للح�صول على الدعم.
ويتيح النظام خيارات �شراء امل��واد اال�ستهالكية والعينية من خالل
�سل�سلة من املتاجر الغذائية والكهربائية والأن�سجة وال�صيدليات وذلك
وفق ًا لتقييم درا�سة احلالة واالحتياج الفعلي للم�ستفيدين ،كما يتيح
النظام حرية اختيار نوع وكمية و�صنف االحتياج وفق ذوق امل�ستفيد.
و�أو��ض��ح الأم�ين العام لـ"تراحم" تركي البطي �أن ه��ذه اخلدمة �أتت
�إميان ًا ب�أهمية تي�سري متطلبات الفئات امل�شمولة بالرعاية دون حتمّلهم
العناء مراجعة الفرع ال��ذي يتبعه امل�ستفيد ،وهي ت�سبق هدفنا القادم
املتمثل يف تد�شني املن�صة املوحدة خلدمة امل�ستفيدين التي على �إثرها
يتمكن م�ستفيدي "تراحم" من التقدمي �إلكرتوني ًا على برامج وخدمات
"تراحم".

سكان المملكة ال يعانون
من نقص "اليود"

جدة  -يا�سر بن يو�سف
قطع ا�ست�شاري طب الأطفال والغدد ال�صماء وال�سكري ،الأ�ستاذ بكلية
الطب بجامعة امللك عبدالعزيز الربوفي�سور عبداملعني عيد الآغ��ا ،ب�أن
�سكان اململكة ال يعانون من نق�ص عن�صر "اليود" يف اجل�سم على عك�س
الكثري من دول العامل التي تعاين مياهها وغذائها من نق�ص هذا العن�صر
املهم .وق��ال الآغ��ا لـ"البالد"� ،إن يف اململكة ودول اخلليج ال يوجد هذا
النق�ص ،لذلك نن�صح جميع الأطباء واملعاجلني ملر�ض الغدة الدرقية بعدم
�إعطاء مر�ضاهم املزيد من عن�صر اليود عند عالجهم للغدة الدرقية �أو �أن
ين�صحوهم بتناول امل�أكوالت البحرية ب�شكل كبري لأن عن�صر اليود يف
ال�سعودية موجود ب�شكل طبيعي يف املاء والغذاء.
ولفت �إىل �أن الغدة الدرقية لها دور كبري يف دعم �أع�ضاء اجل�سم ومنو
الع�ضالت واجلهاز احلركي ولها ت�أثريات على دقات القلب ،وعلى وظيفة
القلب ،كما لها دور كبري يف اجلهاز اله�ضمي وحركة الأمعاء ،وتنظيم
ن�سبة ال�سكر والكولي�سرتول والدهون يف الدم.

فروسية ناعمة

مل تقت�صر ريا�ضة امتطاء اخليل على الرجال فقط� ،إمنا اهتمت بها الن�ساء الالتي متيزن يف هذا املجال� ،إىل �أن و�صلن مرحلة "مدربات
فرو�سية" ،وتبدو املدربة ابت�سام عرب�شة وهي متتطي �صهوة جواد يف �أحد ا�سطبالت اخليول يف جدة ( .ت�صوير :عبد الهادي املالكي)

والدة أول ظبي في محمية مرات

الريا�ض  -البالد
�أعلن املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية،
عن والدة �أول ظبي يف حممية احلياة الفطرية
مبحافظة مرات يف منطقة الريا�ض.
وقال املركز يف ح�سابه الر�سمي على "تويرت":
"مت والدة �أول ظبي مبحمية احلياة الفطرية
مب�ح��اف�ظ��ة م � ��رات ،وذل� ��ك ب �ع��د �إط �ل��اق ع ��دد من
الكائنات الفطرية �ضمن الربنامج الوطني لإطالق

احليوانات الفطرية و�إعادة توطينها يف املحميات
واملنتزهات الوطنية خالل �شهر دي�سمرب املا�ضي".
و�أطلق املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية،
يف دي�سمرب املا�ضي 15 ،من ظباء الرمي يف متنزه
م��رات الوطني يف منطقة الريا�ض ،مو�ضحا �أن
�إط�ل�اق الظباء مت بح�ضور وكيل وزارة البيئة
واملياه والزراعة ل�ش�ؤون البيئة الدكتور �أ�سامة
فقيها ،وحمافظ مرات.

شاكر يطرح أغنية «سنين»

جدة  -خالد بن مر�ضاح
يعتزم الفنان ه��ان��ى �شاكر ،ط��رح �أغنيته اجل��دي��دة
"�سنني" التي يتعاون فيها مع امل��وزع �أك��رم ع��ادل،
وم��ن �أحل��ان ح�سني حممود� ،إذ تقرر ت�سجيلها خالل
الأي��ام املقبلة ،وطرحها على "يوتيوب".ومتنى موزع
الأغنية �أك��رم ع��ادل� ،أن تنال الأغنية �إعجاب اجلميع
�أثناء طرحها ،حيث يقدمها هانى �شاكر ب�شكل جديد
وخمتلف متاما عن �أعماله ال�سابقة .وكان �شاكر خا�ض
م�ؤخرا جتربة فيديو كليب مع الفنانة كارول �سماحة يف
�أغنيتي "بقايل كتري" و"�شكرا" ،م�ؤكدا �أن تلك التجربة
هى الأوىل من نوعها فى الوطن العربى ،وقدمت ب�شكل
جديد وخمتلفة ،مبينا �أن املخرجة بتول عرفة ا�ستطاعت
�أن تخرج منه وكارول �سماحة �أداء متثيلى رائع ،م�شريا
�إىل �أن��ه واف��ق ب��دون ت��ردد على امل�شاركة فى
التجربة ،خا�صة �أن ك ��ارول مطربة
وممثلة هائلة .وي�ستمتع م�شاهد
كليب �أغنية "�شكر ًا" لكارول �سماحة
مبتابعته �أح��داث ق�صة رومان�سية
ع ��ن ام� � ��ر�أة ك �� �س��ره��ا احل ��ب،
ول �ك �ن �ه��ا ب �ق �ي��ت مت�سلحة
بال�صالبة والقوة.

80

عمال دراميا في موسم رمضان

جدة  -خالد بن مر�ضاح
يحظى مو�سم رم�ضان هذا العام بغزارة يف �إنتاج
الأع�م��ال الدرامية ،تتجاوز �أعمال العام املا�ضي،
�إذ ينتظر عر�ض �أك�ثر من  80اً
عمل درام� ًي��ا عربيا
وخليجيا ،تعوي�ضا عن قلة الإنتاج املو�سم املا�ضي
ب�سبب ظروف جائحة كورونا ،و�إيقاف الت�صوير
لعدد من الأعمال.
وت��واج��ه ال��درام��ا الرم�ضانية ه��ذا ال�ع��ام حتديا
جديدا عطفا على مو�سمها الأقوى والأكرث متابعة
بالوطن العربي ،ومنها ما يربط املا�ضي واحلا�ضر،
مثل م�شاركة فايز املالكي مع نا�صر الق�صبي بعمل
درام ��ي كوميدي يف بعد انقطاع ط��وي��ل بينهما،
ومنها ما �سيكون ق�ص�صيا مثل "بخور الق�صايد"،
و�آخ��ر يعتمد على الكوميديا وامل ��وروث ال�شعبي
مثل ما يقدمه عبدالله ال�سدحان يف عملني �أحدهما
�سعودي والآخ��ر كويتي� .أم��ا حياة الفهد فت�شكل
م�شاركاتها ح�ضو ًرا ثاب ًتا يف مو�سم رم�ضان� ،إذ
توا�صل ت�صوير م�سل�سل "مارغريت" يف البحرين،
وذل��ك بعد ت�أجيل اجل��زء الثاين من م�سل�سل "�أم
هارون" الذي �سيحمل عر�ش الطاوو�س ،وقد واجه
اجل��زء الثاين العديد من العقبات ب�سبب جائحة
كورونا وظروف ت�صويره يف �أذربيجان.

وت�ستمر ال��درام��ا امل�صرية على نهج احل�ضور
املعتاد مع كم كبري من الأعمال ،مع بروز احل�ضور
الن�سائي املتمثل يف ع��ودة منى زك��ي بعد غياب
خم�س �سنوات عن ال��درام��ا ،فيما مت االنتهاء من
ت�صوير اجلزء احلادي ع�شر من امل�سل�سل ال�سوري
"باب احلارة".

