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يدخلون ساحة صناعة 
األلعاب اإللكترونية

�لريا�ض - �لبالد
ال�سعودية من اجلن�سني  الكوادر  اقتحمت 
جمال انتاج وت�سنيع الألعاب الإلكرتونية 
من خالل برنامج اأطلقته وزارة الت�سالت 
"رواد  ب���ع���ن���وان  امل���ع���ل���وم���ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
 ،2030 اململكة  روؤي��ة  اط��ار  يف  الألعاب" 

امل�سندة اإىل اآليات جودة احلياة. 
و���س��ع��ودي��ة،  ���س��ع��ودي   100 وي�������س���ارك 
املحتوى  ل��زي��ادة  ال��ه��ادف  ال��رن��ام��ج  يف 
املحلي، وامل�ساهمة يف تاأهيل ال�سعوديني 
عامليًا،  والإب�����داع  للتميز  وال�����س��ع��ودي��ات 
ودخول عامل �سناعة الألعاب الإلكرتونية 
لإن�ساء  وال��دع��م  والتدريب  التاأهيل  عر 

�سركات متخ�س�سة يف هذا املجال. 
وتهدف الوزارة من خالل "رواد الألعاب" 
الألعاب  ملطوري  منا�سبة  بيئة  اإيجاد  اإىل 
برنامج  �سمن  اجلن�سني  من  الإلكرتونية 
والتدريب  بالتاأهيل  يبداأ  ومكثف  متكامل 
الأل��ع��اب  ق��ط��اع  يف  بالتوظيف  وينتهي 
القطاعات  م��ن  ُي��ع��د  ال���ذي  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
املربحة على م�ستوى العامل وتتناف�س فيه 
كريات ال�سركات العاملية يف �سوق يحقق 

مئات املاليني من الأرباح �سنويًا.
األ��ف  الأل���ع���اب 70  رواد  ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
ريال منحة مالية لكل م�سروع م�سارك يف 
الرامج  من  ح��زم  على  ع��الوة  الرنامج، 
وتدريب  للم�ساركني،  التقنية  والأج��ه��زة 

مكثف يف البتكار وريادة الأعمال.

السعوديون

�ملليار�ت ع�صر�ت  ت�صتثمر  �ململكة  يف  �لع�صكرية  لل�صناعات  �صركة   70

�لإ�صابات متذبذب
منحنى

�لريا�ض - �لبالد 
الكيانات  من  الكثري  التجارية  املحاكم  يف  امل�ساحلة  منظومة  منحت 
فر�سة حل نزاعاتها عر اإجراءات مي�سرة و�سريعة حتفظ احلقوق بعيًدا 

عن الدعاوى الق�سائية واأروقة املحاكم.
التجارية،  النزاعات  ال�سلح يف  اإج��راءات  اأن  العدل،  واأو�سحت وزارة 
ي�ستغرق  اإذ  املادية،  والتكاليف  الوقت  من  الكثري  الأط��راف  على  يوفر 
تر�سي  بديلة  اإىل توفري حلول  اإ�سافة  الطلب،  رفع  منذ  يوًما  الأمر 45 

الأطراف وتوفر عليهم الوقت واجلهد واملال، وتي�سر اأعمالهم دون النظر 
الق�سائي.

 – "ناجز  م��ن  الطلب  اإح��ال��ة  يف  امل�ساحلة  عملية  تتمثل  اأن���ه  وبينت 
– املحاكم"، وتقييده ومنحه رقًما، ثم حتديد موعد اجلل�سات  ترا�سي 
ومكانها واإبالغ الأطراف، على اأن تعقد جل�سات امل�ساحلة يف مقر مكتب 
ح�سور  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت  بعد.  عن  اإلكرتونًيا  اأو  امل�ساحلة، 
جل�سات امل�ساحلة يقت�سر على امل�سلح، مع اأطراف امل�ساحلة الأ�سليني، 

الوكيل  ب�سرط وجود وكالة تخول  نيابة عنهم  توكيل من يح�سر  ولهم 
النظامي  ممثلها  العتبارية  ال�سخ�سية  عن  ويح�سر  ال�سلح،  باإجراء 
اأطراف  اإىل وكالء  اإ�سافة  اأو من يوكله،  ال�سلح عنها  له �سالحية  الذي 
الأط��راف  جميع  يقبل  ومن  وّكلهم،  من  ح�سور  مع  كان  واإن  امل�ساحلة 
اأنه يجب على من يح�سر  اأثنائها. واأ�سافت  اأو  ح�سوره قبل امل�ساحلة 
تعهد  على  التوقيع  ومعاونيهم،  امل�سلحني  غري  من  امل�ساحلة  جل�سات 

بعدم الإف�ساح واللتزام باآداب جل�سات امل�ساحلة.
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عقوبة ملخالفة �لجتار 
يف �لكائنات �لفطرية

حمرجة لإمتام 
�لزفاف

ديربي 

�ألفا  50

�صروط

�لتو�صع مبجال �ل�صلح �لتجاري

جدة- �لبالد
حجم  اأن  اخل��ري��ف،  ب��ن��در  املعدنية  وال����روة  ال�سناعة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ال�ستثمار يف القطاع الدوائي يف اململكة يعّد الأكر يف املنطقة، حيث 
امل�سجلة 40 م�سنعًا،  الدوائية  امل�سانع  عدد  يزيد عن 30% ويتجاوز 
القطاع  منو  اإىل  م�سريا  ال�سعودية،  ال�سوق  احتياج  من   %  36 تغطي 

بحوايل 5% �سنويًا، فيما تتجاوز �سادراته 1.5 مليار ريال.
دوائية  "�سناعة  �سعار  حتت  الأوىل  العمل  ور�سة  افتتاح  خالل  واأكد 
اململكة  وجعل  ال��دوائ��ي  الأم��ن  بتحقيق  البالغ  الهتمام  م�ستدامة" 

املحلية،  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  املهمة  ال�سناعات  لهذه  م��رك��ًزا 
اإ�سافة اإىل العديد من الت�سريعات التي �ستجعل القطاع واعدًا وجاذبًا 
جميع  طالت  التغيريات  ه��ذه  اأن  اإىل  الوزير  واأ���س��ار  لال�ستثمارات. 
ما  غالبًا  التي  وال�سحة،  والتعليم  العمل  من  ب��دءًا  احلياة،  جوانب 
حتولت من م�سافة بعيدة، مما اأثر ب�سكل كبري يف الإنتاج والإنتاجية، 
الطريق لخرتاقات  اأوجدت فر�سًا كبرية ومهدت  التحديات  لكن هذه 
�سيحظى  ال��ذي  ال�سحة  قطاع  وخا�سة  القطاعات  بع�س  يف  جديدة 

باهتمام كبري يف ال�ستثمار ال�سناعي.

�لريا�ض -�لبالد
والتن�سيق  والتعاون  العالقات  تعزيز  على  وال��ع��راق  ال�سعودية  اتفقت 
الآليات  و�سع  على  والعمل  البلدين،  يف  الداخلية  وزارت��ي  بني  امل�سرتك 
الالزمة لتعزيز اأمن وا�ستقرار البلدين. واأكد الأمري عبدالعزيز بن �سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اأن جل�سة املباحثات الر�سمية، التي 
الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغامني، تهدف  عقدها مع وزير 
اإىل ما يحقق طموحات وروؤى قيادتي البلدين يف �سوء نتائج الجتماع 
الذي عقد موؤخًرا بني ويل العهد الأمني، وم�سطفى الكاظمي رئي�س جمل�س 

البلدين  بني  العالقات  مل�ستقبل  العري�سة  اخلطوط  ر�سم  ال��ذي  ال��وزراء، 
ال�سقيقني".  واأ�ساد الوزير مبا و�سلت اإليه العالقات الثنائية بني البلدين 
عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
اجلل�سة  خالل  وجرى  ال��وزراء.  جمل�س  ورئي�س  العراق  ورئي�س  الأم��ني 
الداخلية يف  امل�سرتك بني وزارتي  التعاون والتن�سيق  بحث �سبل تعزيز 
البلدين. وقد غادر وزير الداخلية العراقي، الريا�س يف وقت �سابق اأم�س، 
بن  عبدالعزيز  الأمري  الدويل  خالد  امللك  مبطار  مودعيه  مقدمة  يف  وكان 

�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تعزيز أمن واستقرار المملكة والعراقالسعودية تغطي ثلث االحتياج الدوائي

�لتفا�صيل �ض3�لتفا�صيل �ض6

�لتفا�صيل �ض2

�لتفا�صيل �ض3

الحوثيعامان لنقل

حملة لتصفية 
شيوخ القبائل

الناتو يحذر من حيازة طهران للنووي
بغد�د - �لبالد

حذر حلف �سمال الأطل�سي "الناتو"، من خماطر امتالك اإيران لل�سالح النووي يف ظل برناجمها ال�ساروخي، موؤكًدا دعمه لتطوير التفاق 
النووي نحو مزيد من القيود على طهران.

واأكد الأمني العام للحلف، ين�س �ستولتنبريغ، وجود خماوف كبرية من احتمالت اقرتاب طهران من حيازة ال�سالح النووي، مبينا اأن 
اإيران متثل م�سدر قلق وتهدد اأمن وا�ستقرار املنطقة.

وتوعدت الوليات املتحدة الأمريكية، اإيران برد قا�ٍس بعد اعتداء ملي�سياتها الإرهابية على �سفارة وا�سنطن يف بغداد.  
�سفارتنا  "الهجمات على  اإن  )الثالثاء(،  اأم�س  "البنتاجون" جون كريبي،  الأمريكية  الدفاع  با�سم وزارة  الر�سمي  املتحدث  وقال 
يف بغداد خطرية، ولدينا احلق بالدفاع عن اأنف�سنا و�سنعمل مع العراقيني للح�سول على معلومات حول ا�ستهداف ال�سفارة "، 
وا�سًفا ال�ستهداف بالعمل اخلطري. وحملت اخلارجية الأمريكية اإيران امل�سوؤولية عن الهجمات الأخرية على القوات الأمريكية 
واملدنيني يف بغداد و�سالح الدين واأربيل موؤخًرا، وقطع املتحدث با�سم الوزارة نيد براي�س، باأن ال�سواريخ التي اأطلقت على 

قوات التحالف ومدنيني عراقيني مبا فيها الهجوم الأخري على اأربيل كانت من �سنع اإيران ودعمها. 
ويف الداخل الإيراين، �سهدت مدينة �سراوان يف بلو�س�ستان، جنوب �سرقي اإيران، اأم�س، احتجاجات وا�سعة على قتل 
اأ�سارت بع�س  بينما  الوقود،  ناقلي  النار على عدد من  اإطالقه  بعد  اآخرين،   5 واإ�سابة  ل�10  الإي��راين  الثوري  احلر�س 

التقارير اإىل اأن عدد القتلى واجلرحى بلغ 37 �سخ�سا. 7

�لريا�ض - �لبالد
اأكد رئي�س هيئة حقوق الإن�سان الدكتور عواد بن �سالح العواد، اأن ال� 90 ا�سالحا حقوقيا التي �سهدتها 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بتوجيهات  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  اململكة 
واإ�سراف مبا�سر ومتابعة م�ستمرة من ويل العهد، ي�سح و�سفها بالإ�سالحات التاريخية، وذلك بالنظر 
اإىل نوعيتها و�سياقها التاريخي، واملدة الوجيزة التي حتققت فيها، واأن هذه الإ�سالحات من ثمرات 
"روؤية اململكة 2030". و�سدد خالل كلمة اململكة التي األقاها -عن بعد- يف اجلزء رفيع امل�ستوى من 
الدورة ال�ساد�سة والأربعني ملجل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، على رف�س ت�سيي�س ق�سايا 

حقوق الإن�سان، والنتقائية يف التعاطي معها، وا�ستغاللها باأي �سكل من الأ�سكال.

�ململكة ترف�ض ��صتغالل وت�صيي�ض حقوق �لإن�صان

احتجاجات في سراوان بعد مجزرة نفذها الحرس الثوري

العواد مؤكدا حجم ونوعية اإلصالحات الحقوقية التاريخية

�صورة �إر�صيفية �لتقطتها 
�لبالد مع بد�ية منع �لتجول 

ت�صوير: خالد بن مر�صاحيف حمافظة جدة 

مجلس الوزراء يوافق على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس األجهزة واللجان ويقر تنظيم الفحص الفني للمركبات
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سلطان بن سلمان: خادم الحرمين 
حريص على رعاية حقوق ذوي اإلعاقة

الريا�ض - البالد
بن  �سلطان  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عــّد 
�سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اأمناء مركز 
امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة رئي�س جمل�س اإدارة 
وزارة  تطبيق  الإعــاقــة،  ذوي  الأطــفــال  جمعية 
املعاير  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد 
على  الإعـــاقـــة  ذوي  حــ�ــســول  ل�سمان  الــ�ــســامــلــة 
واملجتمع،  العمل  �سوق  يف  واندماجهم  حقوقهم 
بها هذه  التي حتظى  الكرمية  الرعاية  نتاج  باأنه 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  الغالية  الفئة 
�سلمان بن عبدالعزيز على مدى �سنوات، وعنايته 
وتلبية  حقوقهم  عــلــى  بح�سولهم  ال�سخ�سية 

احتياجاتهم.
ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  اإن   " وقـــال 

الو�سول  مبادرة  اأقــر  من  اأول  كان 
امللك  مركز  اأطلقها  التي  ال�سامل 
واأعلن  الإعــاقــة،  لأبحاث  �سلمان 
الريا�س  ملنطقة  اأمــرًا  كان  حني 

�سلمان  امللك  ملركز  وكموؤ�س�س 
الريا�س  اأن  الإعــاقــة  لأبحاث 

اأول مدينة �سديقة للمعوقني 
اململكة  م�ستوى  على 

والـــعـــامل الــعــربــي، 
دليل  كذلك  ووّقع 

برنامج  معاير 

ليكون  املــركــز  اأعــّدهــا  الــتــي  ال�سامل  الــو�ــســول 
خلدمة  رئي�سًا  ومــرجــعــًا  عامليًا  علميًا  د�ــســتــورًا 

اجلميع عمومًا ولذوي الإعاقة خ�سو�سًا.
اأن  اإىل  النظر  �سلمان  بن  �سلطان  الأمــر  ولفت 
 02 يف  عقد  الإعــاقــة  لأبحاث  �سلمان  امللك  مركز 
اتفاقية  اأكرث من )11(  هـ  الآخــرة 1431  جمادى 
�سهولة  برنامج  لتفعيل  حكومية  جهات  عدة  مع 
موقع  تد�سني  اإىل  اإ�ــســافــة  الــ�ــســامــل،  الــو�ــســول 
اإلكرتوين خا�س بالربنامج لتفعيل هذا الإعالن، 
حيث اأ�سهم ذلك بفاعلية يف ا�ستيعاب الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة يف اأوجه احلياة العامة وم�ساندتهم 

يف جميع املجالت.
مما يذكر اأن مبادرة الو�سول ال�سامل ل ت�ستهدف 
فــقــط، بل  الإعـــاقـــة  الأ�ــســخــا�ــس ذوي 
البيئة  وتــهــيــئــة  تــطــويــر  اأتـــاحـــت 
اأفــراد  بجميع  املحيطة  العمرانية 
املجتمع، وذلك من خالل الو�سول 
واخلا�سة  الــعــامــة  الأمــاكــن  اإىل 
ــاآت  ــتــ�ــســوق واملــنــ�ــس كــمــراكــز ال
ال�سيارات  ومــواقــف  التجارية 
واملــــدار�ــــس واملــ�ــســاجــد 
اإىل  واملـــــــنـــــــازل 
غـــر ذلــــك من 

املرافق.

الفيصل يتسلم توصيات "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار" 
جدة- يا�سر بن يو�سف

املكرمة  مكة  منطقة  اأمر  ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار  ت�سلم 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل، ونائبه �ساحب ال�سمو 
من  تقريرًا  بــجــدة،  الإمـــار  مقر  يف  �سلطان  بــن  بــدر  الأمـــر  امللكي 
ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س 
الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز ال�سدي�س، عن تو�سيات البيان 
"جهود اململكة يف خدمة املعتمرين والزوار خالل  اخلتامي لندوة 

واخلدمات  كورونا  جائحة  عن  العامة  الرئا�سة  وتقرير  كورونا" 
الفرتة  تطبيقها خالل  التي مت  الوقائية والحرتازية  والإجــراءات 

املا�سية. 
لرعايته  ال�سريفني  ملقام خادم احلرمني  �سكره  العام  الرئي�س  ورفع 
والــزوار خالل  املعتمرين  اململكة يف خدمة  "جهود  لندوة  الكرمية 
�سالمة  على  الــدائــم  حر�سهم  على  الأمـــني  عهده  وويل  كورونا"، 
امل�سلمني واحلفاظ على اأرواحهم، �سائاًل الله لهم العون والتوفيق 

وال�سداد يف كل ما فيه ُي�سر و�سالح لهذه البالد.
للدعم  ونائبه  املكرمة  مكة  منطقة  لأمــر  ال�سكر  ف�سيلته  قــّدم  كما 
تطبيق  من  والتاأكد  الرئا�سة  لأعمال  الدائمة  واملتابعة  املتوا�سل 
الحـــــرتازات والإجــــــراءات الــوقــائــيــة وتــوفــر كــل مــا يــلــزم لدعم 
و�سالمة  ب�سوؤون  اهتمام  من  يوليانه  وملا  اجلهود،  هذه  وم�ساندة 
قــا�ــســدي احلــرمــني مــن خــالل رفــع اجلــاهــزيــة وت�سخر الــكــوادر 

الب�سرية والتقنية ل�سمان �سالمة الزوار واملعتمرين.

بدر بن سلطان يشيد بالدور األمني 
لحماية المواطنين

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأ�ساد نائب اأمر منطقة مكة املكرمة الأمر بدر بن �سلطان، بدور كافة اجلهات الأمنية يف املنطقة نظر اجلهود 
تروؤ�سه  خالل  واأعــرب  املنطقة.  حمافظات  يف  واملقيمني  املواطنني  وحماية  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  املبذولة 
يف مقر الإمارة بجدة، الجتماع الدوري للقيادات الأمنية باملنطقة، عن �سكره لتلك اجلهود. وا�ستعر�س مديرو 
الأجهزة الأمنية يف املنطقة الأعمال املنجزة خالل الفرتة املا�سية، كما متت مناق�سة عدٍد من املو�سوعات املطروحة 

على جدول الأعمال واتخذت حيالها الإجراءات والتو�سيات الالزمة.
ع�سري.   يو�سف  الدكتور  الطائف  جامعة  رئي�س  بجدة،  الإمــارة  مقر  يف  املكرمة  مكة  اأمــر  نائب  ا�ستقبل  كما 
وا�ستمع الأمر بدر بن �سلطان خالل اللقاء اإىل �سرح عن خطط اجلامعة والتي تركز على ال�ستثمار يف املعرفة 

والبحث العلمي،  والتخ�س�سات التي ا�ستحدثتها اجلامعة لتتواكب ومتطلبات �سوق العمل.

ألفا لردع المتاجرين بالكائنات الفطرية 
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

الالئحة  تطبيق  بدء  عن  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  ك�سفت    
التنفيذية لالجتار يف الكائنات الفطرية ومنتجاتها وم�ستقاتها.

وقالت الوزارة اإن الالئحة ت�سري على جميع الأ�سخا�س يف اململكة، 
وتهدف اإىل حتديد نطاق عمل املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية، 
ب�ساأن  الت�سحر،  ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  واملركز 
اأن  اإىل  الجتار يف الكائنات الفطرية وم�ستقاتها ومنتجاتها ، لفتة 
الالئحة ت�سمنت جدول ت�سنيف العقوبات واملخالفات التي ت�سمل: 
اأو  عر�س  اأو  نقل  اأو  بيع  اأو  ا�ستراد  اأو  ت�سدير  اإعــادة  اأو  ت�سدير 
ترخي�س،  بــدون  م�ستقاتها  اأو  منتجاتها  اأو  فطرية  كائنات  حيازة 
الفطرية  الكائنات  اإكثار  اأو  اإيــواء  اأو  عر�س  معاير  تطبيق  وعــدم 

احلية اأو معاير النقل الربي والبحري واجلوي.
والتنفيذية  الإداريــة  ال�سلطة  يعترب  املركزين؛  من  كاًل  اأن  واأبانت 

بالكائنات  قــوائــم  ــدار  واإ�ــس اإعـــداد  يف  باخت�سا�سه  يتعلق  فيما 
ال�سنوية  احل�س�س  وحتديد  فيها،  الجتــار  ينظم  التي  الفطرية 
ال�سوابط  واإعــداد  ا�سترادها،  اأو  ت�سديرها  ميكن  التي  لالأنواع 
الالزمة،  الرتاخي�س  واإ�سدار  املنظمة،  والقواعد  وال�سرتاطات 
اإىل جانب القيام مبهام املراقبة والتفتي�س وتطبيق اأحكام الالئحة 

يف الفح�س عند ال�ستراد اأو الت�سدير.
اإىل ذلك اأكملت وزارة البيئة واملياه والزراعة، حفر 10 اآبار اأنبوبية 
 4 اإجمالية  بتكلفة  ع�سر،  منطقة  يف  اجلوفية  املياه  م�سادر  لدعم 

ماليني ريال، وبطاقة اإنتاجية تبلغ 15 األف مرت مكعب يوميًا.
امل�ساحة  يف  عتود  وادي  يف  تقع  الآبــار  اأن  الـــوزارة،  واأو�سحت 
اجلويف،  عتود  و�سد  ال�سطحيني،  ومربة  عتود  �سدي  بني  املمتدة 
اإجمايل  يبلغ  بينما  مــرتًا،  اأعماقها بني 85 مرتًا و120  وتــرتاوح 
اأنها  الأمالح الذائبة يف املياه اخلام 500 جزء يف املليون، مبينة 

ملتابعة  رقمية،  ر�سد  باأجهزة  الآبــار  تلك  من  بئرين  بتجهيز  قامت 
ي�سمن  مبا  املياه  حقل  يف  املياه  م�ستويات  يف  التغر  ومراقبة 

كفاءة الت�سغيل وا�ستدامته.
مناطق  خمتلف  يف  الآبـــار  حفر  م�ساريع  على  الـــوزارة  وت�سرف 
وت�سمل  والطلب،  العر�س  وخطة  الحتياج  ح�سب  وذلك  اململكة، 
وتــزويــدهــا بخزانات  الــيــدويــة  ــــار  الأنــبــوبــيــة والآب الآبــــار  حفر 
و�سقيا  ال�سرب  مياه  احتياجات  تلبية  اإىل  وتهدف  وم�سخات، 
وم�سخات  وخــزانــات  اآبـــار  بــاإقــامــة  النائية  املناطق  يف  الــبــاديــة 

واأ�سياب وت�سغيلها.
وكانت قد اأطلقت الوزارة تطبيق "بالغ" عرب موقعها الإلكرتوين 
بهدف ا�ستقبال البالغات املتعلقة بالآبار املهجورة واإدارتها لتخاذ 
الأرواح  على  اأو حت�سينها، حفاظًا  ردمها  املنا�سب حيال  الإجــراء 

واملمتلكات وحماية املياه اجلوفية من التلوث.

100 كادر يتدربون في صناعة األلعاب اإللكترونية 
الريا�ض ــ البالد

ــات تفعيل الــربامــج  الــعــديــد مــن اجلــه  تــوا�ــســل  
مــبــادرات  احلــيــاة �سمن  جـــودة  مــع  يتنا�سب   مبــا 
جــودة  ــيــات  اآل اإىل  امل�سندة   2030 اململكة  ـــة  روؤي
احلــيــاة ، واتــ�ــســاقــا مــع ذلـــك يــعــد بــرنــامــج "رواد 
وتقنية  الت�سالت  وزارة  اأطلقته  الــذي  الألعاب" 
قطاعات  لإن�ساء  الداعمة  الربامج  من  املعلومات، 
الوظائف،  وتولد  الوطني  القت�ساد  تعزز  جديدة 
وامل�ساهمة يف  املحلي،  املحتوى  زيادة  اإىل  اإ�سافة 
والإبــداع  للتميز  وال�سعوديات  ال�سعوديني  تاأهيل 
الإلكرتونية  الألعاب  �سناعة  عامل  ودخــول  عامليًا، 
�سركات  لإن�ساء  والــدعــم  والــتــدريــب  التاأهيل  عــرب 

متخ�س�سة يف هذا املجال.
وتهدف الوزارة من خالل برنامج رواد الألعاب اإىل 
الإلكرتونية  الألعاب  ملطوري  منا�سبة  بيئة  اإيجاد 
يبداأ  ومكثف  متكامل  برنامج  �سمن  اجلن�سني  من 
قطاع  يف  بالتوظيف  وينتهي  والتدريب  بالتاأهيل 
ُيــعــد مــن القطاعات  الـــذي  ــعــاب الإلــكــرتونــيــة،  الأل
املربحة على م�ستوى العامل وتتناف�س فيه كربيات 
ال�سركات العاملية يف �سوق يحقق مئات املاليني من 

الأرباح �سنويًا.
وزارة  قامت  احلــيــاة،  جــودة  برنامج  خــالل  ومــن 

معهد  با�ستقطاب  املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت 
عامليًا،  املجال  الرائد يف هذا  للتكنولوجيا،  ديجني 
لــتــقــدمي الـــــدورات الــتــدريــبــيــة والــتــاأهــيــل والــدعــم 
للراغبني يف دخول هذا القطاع ب�سورة احرتافية.

�ــســعــودي   100 مــ�ــســاركــة  اإىل  الــربنــامــج  ــهــدف  وي
و�سعودية، اإ�سافة اإىل احت�سان تاأ�سي�س 10 �سركات 
الألعاب،  �سًناع  لربنامج  اأ�سا�سي  كمخرج  نا�سئة 
يد  ويتميز بتقدمي نحو 2000 �ساعة تدريبية على 
وال�ستفادة  الألعاب،  �سناعة  مبجال  متخ�س�سني 
من خربات مر�سدين وم�سرفني من كربى ال�سركات 
اإىل  اإ�سافة  املــجــال،  هــذا  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

تقدمي �سهادات معتمدة عند انتهاء الربنامج.
منحة  ريــال  األــف   70 الألعاب  رواد  برنامج  ويقدم 
مالية لكل م�سروع م�سارك يف الربنامج، عالوة على 
للم�ساركني،  التقنية  والأجــهــزة  الربامج  من  حــزم 

وتدريب مكثف يف البتكار وريادة الأعمال.
م�سارات  ثــالث  الألعاب"  "رواد  بــرنــامــج  ويــقــدم 
تــ�ــســمــل: مــ�ــســار عــلــوم الــتــ�ــســمــيــم، ومــ�ــســار الفن 
والر�سوم املتحركة، وم�سار علوم الكمبيوتر، وذلك 
التح�سري،  التدريب  مرحلة  مراحل:  اأربــع  على 
الإنتاج،  وومرحلة  الأكــادميــي،  التدريب  ومرحلة 

ومرحلة الحت�سان.

منافسة لـ »جودة الخدمات« في الواجهة البحرية 
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

جدة  مبحافظة  البحرية  الــواجــهــة  ت�سغي 
لهدير املوج يف �ساعات دنو ال�سم�س للغروب 
، التي ترت�سم معها لوحة فنية حتكي نظرات 
ــاعــر يف حلــظــات  الــعــيــون و�ــســكــون املــ�ــس
لكتمال  الأحــمــر،  البحر  مــرتــادي  من  تاأمل 
البحر  عرو�س  به  تتزين  الذي  الفريد  العقد 
الــزوار  من  للكثر  جاذبة  نقطة  باتت  التي 
التنزه  يع�سقون  ممــن  ومقيمني  مواطنني 
اأمانة  وك�سفت  جدة،  كورني�س  �سفاف  على 
حقوق  م�سروع  مناف�سة  طــرح  اأمــ�ــس،  جــدة 
البحرية  جدة  لواجهة  والرعاية،  الت�سمية 

بالكورني�س ال�سمايل.
اإىل  يــهــدف  املـــ�ـــســـروع  اأن  اإىل  واأ�ــــســــارت 
رفــع جـــودة اخلــدمــات املــقــدمــة يف املــرافــق 
وال�ساحات البلدية ومنها الواجهة البحرية، 
وتـــوفـــر فــر�ــس ا�ــســتــثــمــاريــة وتــرويــجــيــة 
العوائد  وتعزيز  اخلــا�ــس،  للقطاع  جديدة 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  البلدية  العقارات  من 

ال�ستدامة الدائمة للمدن.
املهند�س  لال�ستثمار  الأمــني  وكيل  واأو�سح 
عــبــود بــن ظــافــر الــقــحــطــاين اأن املــ�ــســروع 

يت�سمن عددا من احلقوق واملزايا للم�ستثمر 
جــدة  لــواجــهــة  الت�سمية  "حقوق  تــ�ــســمــل: 
واخلام�سة(  الرابعة  )املرحلتني  البحرية 
العام  مــدار  على  فعاليات  لإقامة  موقع   –
متجر  لإقــامــة  موقع   – 2500م2  مب�ساحة 
 21  – 1887م2  مبــ�ــســاحــة  ــثــمــاري  ــت ا�ــس
م�ساحة  كامل  علم على  اإعالنية و 75  لوحة 
الواجهة – 5 مواقع لإقامة �سرافات اآلية – 
موقعني لإقامة جم�سمات )معامل للم�ستثمر( 
يف  امل�ساة  ج�سر  على  للرعايات  جــدار   –
العقد  مدة  اأن  اإىل  م�سرا  النور�س"،  �ساحة 

ال�ستثماري للم�سروع ت�سل لـ 10 �سنوات.
ي�ساهم  امل�سروع  اأن  اإىل  القحطاين  ولفت 

املرافق  املقدمة يف  يف رفع جودة اخلدمات 
من  البحرية  جــدة  واجــهــة  ومنها  البلدية 
خالل الدخول يف �سراكة مع القطاع اخلا�س 
لتطوير هذه املرافق وتوفر اخلدمات التي 
من �ساأنها حت�سني جتربة زوار الواجهة كما 
جديدة  وت�سويقية  ا�ستثمارية  فر�سا  يوفر 
للقطاع اخلا�س للرتويج للعالمات التجارية 
ويرفع  املرافق  هذه  ا�ستغالل  من  يعزز  مبا 
العوائد منها، وي�سهم يف حتقيق ال�ستدامة 

املالية للمدن.
وبينت اأمانة حمافظة جدة اأن اآخر موعد 
مار�س   24 يف  �سيكون  الكرا�سة  ل�سراء 

القادم .
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الريا�ض - البالد
ــان الــدكــتــور عـــواد بن  ــ�ــس اأكـــد رئــيــ�ــس هيئة حــقــوق الإن
�سهدتها  التي  حقوقيا  ا�سالحا   90 الـــ  اأن  الــعــواد،  �سالح 
خادم  بتوجيهات  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  اململكة 
واإ�سراف  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
و�سفها  ي�سح  العهد،  ويل  من  م�ستمرة  ومتابعة  مبا�سر 
نوعيتها  اإىل  بالنظر  وذلـــك  الــتــاريــخــيــة،  بــالإ�ــســالحــات 
فيها،  حتققت  التي  الوجيزة  واملــدة  التاريخي،  و�سياقها 

واأن هذه الإ�سالحات من ثمرات "روؤية اململكة 2030".
بــعــد- يف  األــقــاهــا -عـــن  الــتــي  اململكة  كلمة  و�ــســدد خـــالل 
والأربــعــني  ال�ساد�سة  الـــدورة  من  امل�ستوى  رفيع  اجلــزء 
رف�س  على  املتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  ملجل�س 
التعاطي  الإن�سان، والنتقائية يف  ت�سيي�س ق�سايا حقوق 

هذا  يف  واأنها  الأ�سكال،  من  �سكل  باأي  وا�ستغاللها  معها، 
ال�سدد تدعو جمل�س حقوق الإن�سان، واملفو�سية ال�سامية 
املتحدة،  الأمم  واآليات  هيئات  وجميع  الإن�سان،  حلقوق 

وعــدم  واملو�سوعية  احلــيــاد،  مبــبــادئ  اللــتــزام  اإىل 
يف  املجتمعات  به  تت�سم  ما  واحــرتام  النتقائية، 
اأنحاء العامل من تنوع ثقايف، والت�سدي ملحاولت 

فر�س هيمنة ثقافة معينة تت�سادم مع قيم 
عاملية  مبداأ  لتعزيز  وذلــك  املجتمعات، 

اأن  ينبغي  ـــذي  ال ــان،  ــس ــ� الإن حــقــوق 
بني  امل�سرتكة  القوا�سم  ي�ستوعب 

وخا�سة  والثقافات،  احل�سارات 
واإ�سافًة  اإثـــراًء  منها  ميثل  ما 

حلقوق الإن�سان. 

وبني اأن اململكة ما�سية ُقدمًا نحو بلوغ اأف�سل امل�ستويات 
قيمها  من  انطالقًا  الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  يف 
واأ�سار  �سعبها.  واأ�سالة  قيادتها،  واإرادة  الرا�سخة، 
العواد اإىل الت�سريعات التي اأعلن عنها �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
التي متثل اإ�سالحًا تاريخيًا ونقلًة نوعيًة يف 
م�سرة العدالة و�سيادة القانون وحقوق 
حقوق  جمــال  اأن  مو�سحًا  الإن�سان، 
من  الأكــرب  بالن�سيب  حظي  املــراأة 
الإ�سالحات والتطورات املتحققة 
يف  الإن�سان  حقوق  جمال  يف 

اململكة.

المملكة ترفض تسييس حقوق اإلنسان
90العواد:         إصالحا تاريخيا
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اململكة خطوات  قليلة حققت  �سنوات   خالل 
كبرية ومهمة يف ال�سناعات الع�سكرية �سمن 
امل�ستدامة  للتنمية  الوطني  التحول  برنامج 
مل�ستهدفات  الكربى  العناوين  اإحدى  وهي   ،
روؤية 2030 ، التي اأطلقت الطاقات والأهداف 
الطموحة مل�ستقبل اململكة ، وتت�سع ب�سماتها 

واأرقامهاعلى اأر�ض الواقع . 
  فخالل زمن قيا�سي ارتفعت اأعداد ال�سركات 
ال�سناعات  بقطاع  العاملة  والدولية  املحلية 
 70 مــن  اأكـــر  اإىل  املــمــلــكــة،  يف  الع�سكرية 
 24 بنحو  ا�ستثماراتها  حجم  يقدر  �سركة، 
امل�ستثمرين  دعــم  ت�ستهدف    ، ريـــال  مليار 
ــوق الــ�ــســنــاعــات  ــس ــ� وتــ�ــســهــيــل دخـــولـــهـــم ل
ليكونوا  ال�سعودية  والأمــنــيــة  الع�سكرية 
اإ�سرتاتيجيتها على �سعيد توطني  جزءًا من 
قــطــاع الــ�ــســنــاعــات الــعــ�ــســكــريــة مبـــا يــزيــد 
املــعــدات  على  اململكة  اإنــفــاق  مــن   %  50 عــن 
 ، احلايل  العقد  خالل  الع�سكرية  واخلدمات 
الإنتاج  �سعيد  على  ا�سرتاتيجي  هدف  وهو 
الوظائف  واآلف  واأبحاثه  تقنياته  وتوطني 

املتخ�س�سة بالقطاع. 
اإحــدى  الع�سكرية  ال�سناعات  متثل  اأي�سا    
ا�سرتاتيجية  بتعزيز  اململكة  �سيا�سة  ركائز 
ال�سراكة والتعاون مع الدول الكربى املتقدمة 
يف هـــذا املـــجـــال ، ويـــاأتـــي تــوقــيــع الــ�ــســركــة 
اململوكة  الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية 
اتفاقية  ــعــامــة،  ال ال�ــســتــثــمــارات  لــ�ــســنــدوق 
مارتن"  "لوكهيد  �ــســركــة  مــع  ا�سرتاتيجية 
للتعاون  لتاأ�سي�ض م�سروع م�سرتك  الأمريكية 
والأمنية  الدفاعية  القدرات  تعزيز  جمال  يف 
اإطار  يف  الت�سنيعية،  قدراتها  ودعم  للمملكة 
حر�ض البلدين ال�سديقني على تعزيز ال�سراكة 
ال�سناعات  دور  وتــاأكــيــد   ، ال�ــســرتاتــيــجــيــة 
الع�سكرية يف اقت�ساد الوطن والنمو امل�ستدام 

وتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية.

 الصناعات العسكرية
كلمة القيادة تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى االستقالل

الريا�ض - البالد
لرئي�سة  تهنئة،  برقية  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
املفدى،  امللك  واأعــرب  بالدها.  ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  كاليوليد،  كري�ستي  اأ�ستونيا 

لفخامتها، وحلكومة و�سعب  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن 
اأ�ستونيا ال�سديق، اطراد التقدم والزدهار. كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ، ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، برقية 

تهنئة، لرئي�سة اأ�ستونيا كري�ستي كاليوليد، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها. وعرب ويل 
العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامتها، راجيًا 

حلكومة و�سعب جمهورية اأ�ستونيا ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.

واأو����ض���ح وزي���ر الإع����ام امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور م��اج��د ب��ن عبدالله 
الق�ضبي، يف بيانه لوكالة الأنباء ال�ضعودية، اأن جمل�س الوزراء، 
دعم  اإىل  ال��رام��ي��ة  اململكة  م��ب��ادرات  عنه  اأث��م��رت  م��ا  اإىل  تطرق 
اإىل  اإم��دادات��ه��ا  وا�ضتدامة  العاملية،  البرتول  اأ���ض��واق  ا�ضتقرار 
اأمن  وتعزيز  اآث��ار جائحة كورونا،  من  التخفيف  بهدف  العامل، 
الطاقة وتوازن الأ�ضواق، م�ضرًيا اإىل ما اأكدته اململكة يف منتدى 
اأهمية  من  اأوب��ك،  ومنظمة  الدولية  الطاقة  ووكالة  العاملي  الطاقة 
التعاون ملواجهة حتديات اجلائحة واحلد من تاأثريها يف النمو 
العمل  طريق  عن  جت��اوزه��ا  على  والعمل  العاملي،  القت�ضادي 
اجلماعي واحلوار و�ضفافية البيانات يف جمال الطاقة، وت�ضريع 
اجلهود امل�ضرتكة، حتقيقًا ملا كر�ضته اململكة اأثناء رئا�ضتها لدول 

جمموعة الع�ضرين.
ا�ستعرا�ض م�ستجدات املنطقة

وا�ضتعر�س املجل�س، جملة من التقارير عن جمريات الأو�ضاع 
وم�ضتجداتها يف املنطقة والعامل، معرًبا عن تطلع اململكة اإىل اأن 
بالطرق  حل  اإىل  احل��وار  عرب  ال�ضومال  يف  الأ�ضقاء  يتو�ضل 
�ضعبه  ويجنب  ووحدته،  وا�ضتقراره  اأمنه  يحفظ  مبا  ال�ضلمية، 
الأحداث  ال�ضقيق كل �ضوء ومكروه، وذلك يف �ضوء تطورات 

التي اأدت اإىل وقوع قتلى وجرحى يف العا�ضمة مقدي�ضو.
ج��دد  ال�����وزراء،  جمل�س  اأن  الق�ضبي،  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  وب����نّ 

املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�ضيا  ل�ضتمرار  اململكة  اإدان��ة 
املدني� والأعيان  اإي��ران ت�ضعيد حماولتها لاعتداء على  من 
متكنت  وال��ت��ي  وممنهجة،  متعمدة  بطريقة  اململكة  يف  املدنية 
قوات حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن من اعرتا�ضها، واتخاذ 
الإجراءات العملياتية مبا يتوافق مع القانون الدويل الإن�ضاين 

وقواعده العرفية.
العامة  ال��وزراء، على عدد من املو�ضوعات  كما اطلع جمل�س 
لوزارة  تقارير �ضنوية  بينها  اأعماله، من  املدرجة على جدول 
املتعلق  العامة  والنيابة  لاإح�ضاء،  العامة  والهيئة  الثقافة، 
للخطوط  العامة  واملوؤ�ض�ضات  وامل��ال��ي��ة،  الإداري����ة  باجلوانب 

يلزم حيال  ما  املجل�س  اتخذ  وقد  ال�ضعودية،  العربية  اجلوية 
تلك املو�ضوعات.

ترقيات 
وافق جمل�س الوزراء على ترقيات للمرتبت� )اخلام�ضة ع�ضرة( 
و)الرابعة ع�ضرة(، وذلك على النحو الآتي: ترقية الدكتور عيد 

ل�ضوؤون  الإم���ارة  )وكيل  وظيفة  اإىل  العتيبي  عيد  بن  �ضامل  بن 
احلج والزيارة( باملرتبة )اخلام�ضة ع�ضرة( باإمارة منطقة املدينة 
اإىل  احلقباين  �ضعد  بن  عبدالرحمن  بن  تركي  ترقية  امل��ن��ورة. 
ب��وزارة  ع�ضرة(  )اخلام�ضة  باملرتبة  اإداري(  )م�ضت�ضار  وظيفة 
املالية. ترقية �ضعيد بن اأحمد بن علي �ضويل اإىل وظيفة ) وكيل 
الأم� ( باملرتبة ) اخلام�ضة ع�ضرة ( باأمانة املنطقة ال�ضرقية. ترقية 
من�ضور بن حممد بن �ضعد املن�ضور اإىل وظيفة ) م�ضت�ضار اأمني 
( باملرتبة ) الرابعة ع�ضرة ( بوزارة الداخلية. ترقية عبدالله بن 
حممد بن عبدالله البكر اإىل وظيفة ) اأم� عام حمكمة ( باملرتبة 
)الرابعة ع�ضرة ( باملحكمة العليا. ترقية املهند�س �ضامي بن حممد 
بن عمر ال�ضمري اإىل وظيفة ) مدير عام فرع ( باملرتبة ) الرابعة 
ع�ضرة ( بوزارة ال�ضوؤون الإ�ضامية والدعوة والإر�ضاد. ترقية 
حممد بن عبدالله بن اإبراهيم العبدالكرمي اإىل وظيفة ) م�ضت�ضار 
ل�ضوؤون الأرا�ضي ( باملرتبة ) الرابعة ع�ضرة ( بوزارة ال�ضوؤون 
بخيت  بن  عبدالله  املهند�س  ترقية  والإ�ضكان.  والقروية  البلدية 
بن �ضعيد الزهراين اإىل وظيفة ) م�ضت�ضار �ضوؤون جمال�س بلدية 
والقروية  البلدية  ال�ضوؤون  ب��وزارة   ) الرابعة ع�ضرة   ( باملرتبة   )
اإىل  القحطاين  يحيى  ب��ن  عائ�س  ب��ن  خالد  ترقية  والإ���ض��ك��ان. 
وظيفة ) مدير عام ال�ضوؤون الإداري��ة واملالية( باملرتبة ) الرابعة 

ع�ضرة ( بهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

قرارات المجلس
على  املدرجة  املو�ضوعات  على  ال���وزراء،  جمل�س  اطلع 
جمل�س  ا�ضرتك  مو�ضوعات  بينها  من  اأعماله،  ج��دول 
اإليه  انتهى  ما  على  اطلع  كما  درا�ضتها،  يف  ال�ضورى 
كل من جمل�س ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية، وجمل�س 
ملجل�س  العامة  واللجنة  والأمنية،  ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون 
ال��وزراء يف �ضاأنها.  ال���وزراء، وهيئة اخل��رباء مبجل�س 

وقد انتهى جمل�س الوزراء، اإىل ما يلي:
- امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��� امل��م��ل��ك��ة العربية 
القانون  لإنفاذ  اأوروب��ا  ال�ضعودية ومركز جنوب �ضرق 

)�ضيليك(.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  وزي���ر  م��ع��ايل  تفوي�س   -
بالتوقيع   – ينيبه  م��ن  اأو   – للجمارك  العامة  الهيئة 
على م�ضروع مذكرة تفاهم ب� حكومة اململكة العربية 
ال�ضعودية، وحكومة نيوزيلندا حول التعاون وامل�ضاعدة 
الن�ضخة  رفع  ثم  ومن  اجلمركية،  امل�ضائل  يف  املتبادلة 

النهائية املوقعة، ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
 �� ينيبه  م��ن  اأو   ���� ال�ضتثمار  وزي���ر  م��ع��ايل  تفوي�س   -
ب��ال��ت��ب��اح��ث م��ع اجل��ان��ب ال���ك���وري يف ���ض��اأن م�����ض��روع 
اململكة  حكومة  ب�  تعاون  مبذكرة  ملحق  بروتوكول 
حول  ك��وري��ا  جمهورية  وحكومة  ال�ضعودية،  العربية 

عليها  امل��واف��ق   ،)2030( الكورية   �� ال�ضعودية  ال��روؤي��ة 
ال���وزراء رق��م )279( وت��اري��خ 4 / 6 /  بقرار جمل�س 

1439ه�، والتوقيع عليه.
اإدارة  اأع�ضاء جمال�س  مكافاأة  على �ضوابط  املوافقة   -

الأجهزة واللجان املنبثقة عنها.
- املوافقة على تنظيم الفح�س الفني الدوري للمركبات.
اإدارة  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  على �ضم  امل��واف��ق��ة   -
امل�ضروعات والت�ضغيل وال�ضيانة يف اجلهات العامة اإىل 
اإىل هيئة  املركز  الإنفاق، وحتويل  مركز حتقيق كفاءة 
احلكومية"،  وامل�ضروعات  الإنفاق  كفاءة  "هيئة  با�ضم 

جدد إدانة المملكة الستمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية اإلرهابية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الفحص 
الفني الدوري للمركبات

نيوم - وا�ض
االت�سال  عرب  )الثالثاء(ـ  اأم�ض  جل�سته  الوزراء،  جمل�ض  عقد 
املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبد 
ويف  اهلل.  حفظه  الوزراء.  جمل�ض  رئي�ض  �سعود،  اآل  العزيز 
جمل�ض  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�سة،  م�ستهل 
الوزراء، على فحوى الر�سالة اخلطية 

التي تلقاها ـ اأيده اهلل ـ من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف االأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت، وما ت�سمنته من تاأكيٍد على تعزيز 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف خمتلف 
املجاالت. ثم تناول املجل�ض، امل�ستجدات ذات ال�سلة بجائحة فريو�ض 
اإح�ساءات  �سجلته  ما  واآخر  والدويل،  املحلي  امل�ستويني  على  كورونا 
يف  باللقاح،  للتطعيم  الوطنية  احلملة  واأعمال  باململكة،  الفريو�ض 
�سوء ا�ستئناف توريد اللقاحات، وو�سول دفعات جديدة منها، وافتتاح 
الكرمية،  للتوجيهات  اإنفاذًا  املناطق؛  مبختلف  اللقاح  الإعطاء  مراكز 
�سحة  على  للحفاظ  املعنية؛  اجلهات  من  املتوا�سلة  اجلهود  و�سمن 

املواطنني واملقيمني واحلد من انت�سار الفريو�ض.

  ضم "إدارة المشروعات" لمركز تحقيق كفاءة اإلنفاق وتحويله لهيئة

عبدالعزيز بن سعود والغانمي يؤكدان تعزيز طموحات ورؤى قيادتي البلدين

وزير الداخلية: وضع آليات ألمن واستقرار السعودية والعراق

الريا�ض -البالد
عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عقد 
بــن �ــســعــود بــن نــايــف بــن عــبــدالــعــزيــز وزيــر 
وزير  مع  ر�سمية،  مباحثات  جل�سة  الداخلية، 
علي  عــثــمــان  الــعــراق  بجمهورية  الــداخــلــيــة 

الغامني، وذلك يف مكتبه بالوزارة.
عبدالعزيز  الأمــري  رحب  اجلل�سة  بداية  ويف 
املرافق  وبالوفد  ال�سيف  بالوزير  �سعود،  بن 
العالقات  اإليه  و�سلت  مبا  م�سيًدا  اململكة،  يف 
احلرمني  خــادم  بقيادة  البلدين  بني  الثنائية 
وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
العراق ورئي�ض جمل�ض  الأمني ورئي�ض  عهده 

الوزراء.
وقال وزير الداخلية يف كلمته الفتتاحية: "اإن 

جل�سة املباحثات تاأتي تاأكيًدا للعالقات املتميزة 
اإىل  وتــهــدف  ال�سقيقني،  البلدين  تربط  التي 
وا�ستقرار  اأمن  لتعزيز  الالزمة  الآليات  و�سع 
البلدين ال�سقيقني مبا يحقق طموحات وروؤى 
قيادتي البلدين يف �سوء نتائج الجتماع الذي 
عقد موؤخًرا بني ويل العهد الأمني، وم�سطفى 
ر�سم  الــذي  الــوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  الكاظمي 
بني  الــعــالقــات  مل�ستقبل  العري�سة  اخلــطــوط 

البلدين ال�سقيقني".
تعزيز  �سبل  بحث  اجلل�سة  خــالل  جــرى  كما 
وزارتـــي  بــني  املــ�ــســرتك  والتن�سيق  الــتــعــاون 

الداخلية يف البلدين.
�ـــســـارك يف جــلــ�ــســة املــبــاحــثــات مـــن اجلــانــب 
الدكتور  الــداخــلــيــة  نــائــب وزيـــر  الــ�ــســعــودي، 

الأمــن  مــديــر  ــــداود،  ال عبدالعزيز  بــن  نا�سر 
العام الفريق اأول ركن خالد بن قرار احلربي، 
بن  ه�سام  الــدكــتــور  الداخلية  وزارة  وكــيــل 
الداخلية  وزارة  وكيل  الفالح،  عبدالرحمن 
مدير  املهنا،  مهنا  بن  حممد  الأمنية  لل�سوؤون 
عام اجلوازات الفريق �سليمان بن عبدالعزيز 
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  و�سفري  اليحيى، 
 ، ال�سمري  خالد  بن  عبدالعزيز  العراق  لــدى 
ومدير عام حر�ض احلدود املكلف اللواء حممد 
مكافحة  عــام  ومــديــر  ال�سهري،  عبدالله  بــن 

املخدرات اللواء حممد بن �سعيد القرين.
قوات  قائد  العراقي،  اجلانب  من  �سارك  فيما 
احلدود الفريق الركن احلقوقي حامد عبدالله 
اإبــراهــيــم احلــ�ــســن، ومــديــر مــديــريــة البنى 
يا�سني  فريح  فوزي  الدكتور  اللواء  التحتية 

ـــعـــيـــ�ـــســـاوي، وعــــــدد مــن  ال
امل�سوؤولني بوزارة الداخلية 

العراقية.
الداخلية  وقــد غــادر وزيــر 
الـــعـــراقـــي، الـــريـــا�ـــض يف 
وكان  اأمــ�ــض،  �سابق  وقــت 
يف مقدمة مودعيه مبطار 
امللك خالد الدويل �ساحب 
ــكــي الأمــــري  ــل ــ�ــســمــو امل ال
عــبــدالــعــزيــز بـــن �ــســعــود 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن 

وزير الداخلية.

ــعــراقــي عثمان  ال الــداخــلــيــة  كـــان وزيــــر 
الغامني، اأكد يف ت�سريح خا�ض لـ"البالد" 
عالقات  لتمتني  اخلال�سة  احلقيقية  النية 

العراق دولة و�سعبا مع اململكة.
ــة  ــي ــــه احلــال ــــارت واأو�ـــــســـــح اأهـــمـــيـــة زي
لتعزيز  اإيــجــابــيــة  تــعــد  الــتــي  للمملكة، 
والتعاون  البلدين  بني  العالقات  روابط 
وتاأتي  واخلـــربات،  الأمــنــي  والتن�سيق 
البلدين  بني  العالقات  وتطوير  لتعزيز 
ـــة مــنــهــا،  ـــي ـــن ــا الأم ــم ــي ــس الــ�ــســقــيــقــني ل�
وان�سجامًا مع مقررات جمل�ض التن�سيق 

ال�سعودي العراقي.

وك�سف للبالد اأن املباحثات تناولت �سبل 
تاأمني و�سبط احلدود ب�سكل اأكرب خا�سة 
فتح معرب عرعر والتجهيز  ا�ستمرار  مع 
اأن م�ساحة  اإىل  اأخرى، لفتا  لفتح منافذ 

احلدود امل�سرتكة بني البلدين كبرية.
الإيــجــابــي  املــمــلــكــة  اأهــمــيــة دور  ـــني  وب
العراق  وا�ستقرار  اأمن  دعم  يف  والبناء 
والعمل  جــانــبــه  اإىل  الـــدائـــم  ووقــوفــهــا 
ال�سعب  تــطــلــعــات  لــتــحــقــيــق  الـــــــدوؤوب 
الــنــيــة احلقيقية  عــن  مــعــربــًا  ــعــراقــي،  ال
دولة  الــعــراق  عالقات  لتمتني  اخلال�سة 

و�سعبا مع اململكة.
واأ�سار الغامني اإىل ا�ستفادة 
الوفد العراقي من اخلربات 
مــكــافــحــة  يف  الـــ�ـــســـعـــوديـــة 
املــخــدرات وحــفــظ احلـــدود، 
ادارات  عـــدة  زيـــــارة  خـــالل 
على  الإطــــالع  مت  اأنـــه  مبينا 
والتقنية  والأدوات  الآلــيــات 
ت�ستخدمها  ــتــي  ال احلــديــثــة 
من  منها  لال�ستفادة  اململكة 

قبل اجلانب العراقي. 

الغانمي: التجهيز لفتح منافذ أخرى

انفراد )         ( بتصريحات خاصة لوزير الداخلية العراقي )أمس(
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الصحة: ال توصيات بعزل الحاصلين على اللقاح 
العبد العالي: منحنى اإلصابات ما زال متذبذبا 

الريا�ض ـ البالد  
 ك�سفت وزارة ال�سحة اأنه ل توجد تو�سيات علمية اأو درا�سات حتى الآن تفيد 

بوجوب العزل ملن يتلقى لقاح فريو�س كورونا اجلديد.
 »937 »ال�سحة  ح�سابها  عرب  وردهــا  ت�ساوؤل  على  الــوزارة  من  ردا  ذلك  جاء 
على  احلا�سلني  خ�سوع  يجب  »هل  امل�ستفيدين:  اأحد  فيه  قال  تويرت  مبوقع 

لقاح كورونا للعزل؟«. 
واأ�ساف اأن هناك فئات ذات اأولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار ال�سن، ومن لديهم 
الدكتور  ال�سحة،  وزارة  با�سم  املتحدث  ك�سف  ناحيته   من  مزمنة.   اأمرا�س 

كورونا  بفريو�س  الإ�سابات  منحنى  تذبذب  ا�ستمرار  العايل،  العبد  حممد 
بــالإجــراءات  الكامل  اللتزام  يف  ال�ستمرار  �سرورة  على  م�سدًدا  امل�ستجد، 
اململكة،  يف  كورونا  مل�ستجدات  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  واأو�سح،  الوقائية. 
اأم�س اأن احلالت احلرجة من اإ�سابات كورونا قد تراجعت  م�سرًيا اإىل اأن كل 

ما يقوم به املجتمع من اإجراءات �سوف يكون له اأثر اإيجابي.
واأ�سار اإىل اأن عدد املتلقني للقاح كورونا قد جتاوز 600 األف م�ستفيد، موؤكًدا 

ماأمونية اللقاحات املعتمدة يف اململكة، واأهميتها كو�سيلة ل�سالمة املجتمع.
ملناعة  الو�سول  يف  و�ست�ساعدنا  مهمة،  خطوة  الفرد  مناعة  اأن  واإ�ستطرد   

املجتمع وتخطي هذه اجلائحة، واللتزام بتطبيق الإجراءات الحرتازية هو 
الأهم لذا ندعو اجلميع لاللتزام بالإجراءات الحرتازية.

حالة،   163 بت�سجيل  اجلديدة  الإ�سابات  عدد  الريا�س  منطقة  ت�سدرت  كما 
وتلتها املنطقة ال�سرقية بت�سجيل 63 حالة، ومكة املكرمة بت�سجيل 52 حالة، 

ثم منطقة الق�سيم بت�سجيل 15 حالة.
واملدينة   6 واجلوف   ،8 جنران  ومنطقة  حالت،   10 ع�سري  منطقة  و�سّجلت 
والباحة  ال�سمالية  احلدود  مناطق  و�سجلت   ،3 وجــازان   4 وحائل   5 املنورة 

وتبوك حالتني اإ�سابة لكل منهم. 

االحترازات تغلق
مجمعا لخدمة السيارات

مكة املكرمة - احمد االحمدي    
لأمانة  التابعة  الفرعية  العزيزية  بلدية  يف  ممثلًة  البلديات  وكالة  اأغلقت 
حملة  خــالل  وذلــك  ال�سيارات،  خلدمة  جتــاريــًا  جممعًا  املقد�سة  العا�سمة 
ب�سرطة  الإداري  ال�سبط  واإدارة  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  م�سرتكة 
والتدابري  الحرتازية  الإجـــراءات  تطبيق  من  للتاأكد  املقد�سة؛  العا�سمة 

الوقائية ملكافحة فريو�س "كورونا" مبكة املكرمة.
عبدالرحمن  بن  عمر  املهند�س  الفرعية  العزيزية  بلدية  رئي�س  واأو�ــســح 
املالكي اأنه مت اإغالق جممع جتاري خلدمة ال�سيارات بحي العوايل، وذلك 
لعدم التقيد بالإجراءات الإحرتازية، م�سريًا اإىل ان احلملة الرقابية �سملت 
التي  واملحال  البيع  ومنافذ  التجارية  واملراكز  الغذائية  املنتجات  اأ�سواق 
من  التاأكد  بهدف  البلدية؛  نطاق  �سمن  العامة  بال�سحة  اأن�سطتها  تتعلق 
ا�ستيفاء جميع ال�سرتاطات ال�سحية والحرتازات الوقائية من "كورونا" 

وتوفري بيئة �سحية اآمنة. 
د "املالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق املخالفني واللتزام  و�سَدّ
اأهمية  موؤكدًا  املخت�سة،  اجلهات  من  ال�سادرة  الوقائية  بالربوتوكولت 
وتوفري  اجل�سدي،  التباعد  لتحقيق  باملن�ساآت  الأر�سية  املل�سقات  و�سع 
املعقمات يف مداخل املن�ساآت التجارية واأجهزة قيا�س احلرارة، م�سريًا اإىل 
تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق املخالفني، حفاظًا على ال�سحة 

وال�سالمة العامة.

جازان
اإليها  تقدم  بــاأنــه  الــطــوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
رقم/  بالهوية  �سعودي  غوير  ابراهيم  حممد  مو�سى  املواطن/ 
ال�سكنية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة  بطلب   1044739892

الواقعة لقرية الغورة
وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده: ال�سيخ حممد ابراهيم غوير 
وطول ال�سلع/ 31،1م.

اجلنوب يحده: مو�سى حممد غوير
وطول ال�سلع/ 31،1م.

ال�سرق يحده: حممد اإبراهيم غوير 
وطول ال�سلع/ 26،2م.

الغرب يحده: علي ابراهيم غوير 
وطول ال�سلع/ 28،6م. 

وامل�ساحة الإجمالية: )848م2( .
فمن له معار�سه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�س اإىل هذه املحكمة 

لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.
اإليها  تقدم  بــاأنــه  الــطــوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
رقــم/  بالهوية  �سعودي  عــواجــي  علي  حا�سر  حممد  املــواطــن/ 
الزراعية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة  بطلب   1135809984

الواقعة لقرية نا�سر
وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده: ال�سيخ/ نا�سر احمد علي عواجي 
وطول ال�سلع/ 19،8م.

اجلنوب يحده: املالك
وطول ال�سلع/ 19م.

ال�سرق يحده: اأحمدية حا�سر علي عواجي 

وطول ال�سلع/ 2030م.
الغرب يحده: اأخوه/ علي حا�سر علي عواجي 

وطول ال�سلع/ 2027م. 
وامل�ساحة الإجمالية: )39239م2(. 

فمن له معار�سه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�س اإىل هذه املحكمة 
لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.

اإليها  تقدم  بــاأنــه  الــطــوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
رقم/  بالهوية  �سعودية  عواجي  علي  حا�سر  اأحمدية  املواطنة/ 
الزراعية  اأر�سها  1168494217 بطلب وثيقة متلك موؤقتة على 

الواقعة لقرية نا�سر
وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده: ال�سيخ/ نا�سر احمد علي عواجي 
وطول ال�سلع/ 15،3م.

اجلنوب يحده: املالك
وطول ال�سلع/ 14،8م.

ال�سرق يحده: امل�ساع 
وطول ال�سلع/ 2032م.

الغرب يحده: اأخوها/ حممد حا�سر عواجي 
وطول ال�سلع/ 2030م. 

وامل�ساحة الإجمالية: )30298م2(.
فمن له معار�سه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�س اإىل هذه املحكمة 

لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.
فقدان  عن  �سهلويل  احمد  جبار  يحيى  املتويف/  ورثة  • تعلن 
1419/9/5هـــ  ال�سهادة  تاريخ   361 ال�سهادة/  رقم  وفاة  �سهادة 
ممن  ناأمل  لذا  �سبياء  يف  املدنية  الأحــوال  اإدارة  من  وال�سادرة 
يجدها اأن ي�سلمها اإىل م�سدرها اأو اإىل اأقرب اإدارة اأحوال مدنية.
املعاملة  على  بناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •

مبنطقة  احلـــدود  حلــرم  املــيــدانــيــة  اللجنة  رئي�س  مــن  ــــواردة  ال
جازان برقم )298866( وتاريخ 1441/5/21هـــ والتي تق�سي 
اإثبات متلك املواطن/ جربان ح�سن حممد �سحاري ال�سجل املدين 

رقم/ 1043830692 نوع العقار )زراعي( املوقع الورك
الأمالك  نزع  مل�سروع  امل�ساحي  الرفع  ح�سب  واأطواله  وحــدوده 

برقم )30( كما يلي:
�سماًل يحده: ورثة اأحمد �سلمان �سليمان �سحاري

بطول: 25م.
جنوبًا يحده: �سارع عر�س ع�سرة اأمتار 

بطول: 10.9م+ 12،1م.
�سرقًا يحده: ح�سن احمد حممد �سحاري

بطول: 26،7م.
غربًا يحده: احل�سى

بطول: 12م.
امل�ساحة الإجمالية: 391م.2 

يف  العار�سة  مبحافظة  العامة  للمحكمة  التقدم  معار�سة  له  فمن 
مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.

املعاملة  على  بناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
مبنطقة  احلـــدود  حلــرم  املــيــدانــيــة  اللجنة  رئي�س  مــن  ــــواردة  ال
جازان برقم )298854( وتاريخ 1441/5/21هـــ والتي تق�سي 
اإثبات متلك املواطن/ جربان ح�سن حممد �سحاري ال�سجل املدين 

رقم/ 1043830692 نوع العقار )زراعي( املوقع الورك
الأمالك  نزع  مل�سروع  امل�ساحي  الرفع  ح�سب  واأطواله  وحــدوده 

برقم )51( كما يلي:
�سماًل يحده: عبده حممد نا�سر �سحاري

بطول: 4،5م.
جنوبًا يحده: احل�سى 

بطول: 6،3م.
�سرقًا يحده: عمر حممد نا�سر �سحاري

بطول: 12،1م+ 9،6م.
غربًا يحده: احل�سى

بطول: 7،9م+ 9،3م.
امل�ساحة الإجمالية: 129م2. 

يف  العار�سة  مبحافظة  العامة  للمحكمة  التقدم  معار�سة  له  فمن 
مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.

الطائف
رقم  الدو�سري  حممد  بن  م�سفر  بن  اإبراهيم  بنت  امل  تعلن   •
الكادميي  ال�سجل  فقدان  عن   1059094216 املــدين:  ال�سجل 
 – الإ�سالمية  والــدرا�ــســات  ال�سريعة  يف  البكالوريو�س  درجــة 
 - الطائف  جامعة  من  �سادر   42901752 اجلامعي:  الرقم  تربة 
الكلية : الرتبية والآداب – تربة - الق�سم : ال�سريعة والدرا�سات 

الإ�سالمية فعلى من يجدها ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر. 

ابها
ايجار  عقد  فقدان  عن  �سريان  ال  على  عو�س  م�سفر  يعلن/   •
ال�ستثمار  ق�سم  بلدية خمي�س م�سيط  برقم /01358  �سادر من 

على من يجده ي�سلمه م�سدره وله ال�سكر.

املدينة املنورة 
باك�ستاين  احمد  �سغري  علي  �سرافت  حممد  • يعلن/ 
 NF1818751 رقــم  �سفر  جـــواز  فقد  عــن  اجلن�سية 
القن�سلية  ي�سلمه  يجده  من  فعلى  باك�ستان  من  �سادر 

الباك�ستانية بجدة.

االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0554470058 (

الريا�ض ـ البالد  
بلغ  الن�سطة  احلــالت  عــدد  اأن  اأم�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
2463 واحلـــالت احلــرجــة 486 حــالــة. واأ�ــســافــت الـــوزارة  
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   335 ت�سجيل  مت  اأنه 
الــوزارة  وقالت  حالة.   375668 الإجمايل  لي�سبح  اجلديد  
الإجمايل  لي�سبح  اإنه مت ت�سجيل 323 حالت تعاٍف جديدة 
 4 ت�سجيل  "ال�سحة"  واأكــدت  احلمد.  ولله  حالة   366735
حالت وفاة جديدة، لريتفع الإجمايل اإىل 6470 حالة وفاة.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف   
اأم�س  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  اأغلقت 
اإ�سابة  حــالت  ثبوت  بعد  مناطق  ب�ست  موؤقتًا  م�ساجد   10
اإغالقه  بفريو�س كورونا بني امل�سلني، لي�سل جمموع ما مت 
بعد  منها   108 فتح  مت  م�سجدًا   135 يومًا  ع�سر  �ستة  خالل 
احلر�س  اإطــار  يف  اجلاهزية  واكتمال  التعقيم  من  النتهاء 

على �سحة مرتادي بيوت وفق اأعلى معايري ال�سالمة.
 ، اأن امل�ساجد املغلقة �سملت مناطق جازان  الــوزارة،  وبينت 
 ، ال�سرقية   ، املنورة  املدينة   ، ، ع�سري  املكرمة  الريا�س، مكة 
م�سرية اإىل فتح 3 م�ساجد ، اثنان منها يف منطقة الريا�س، 
وواحـــــد يف املــنــطــقــة الــ�ــســرقــيــة بــعــد اكــتــمــال الإجــــــراءات 

الحرتازية من التعقيم وال�سيانة.
ودعت الوزارة من�سوبي امل�ساجد اإىل �سرورة متابعة تنفيذ 
جميع الإجراءات الحرتازية املعتمدة بامل�ساجد من اإح�سار 
والرفع  اجل�سدي  التباعد  وحتقيق  الكمامة  ولب�س  ال�سجادة 
تنفيذ  يف  ا�ستمرارها  مــوؤكــدة  خمــالــفــات،  اأي  عــن  لــلــوزارة 
اإطار  اململكة يف  الرقابية بعموم م�ساجد وجوامع  اجلولت 

احلر�س على �سحة و�سالمة مرتادي بيوت الله.

الريا�ض ـ البالد  
لقاح  مركز  امللكي  باحلر�س  الطبية  اخلدمات  اإدارة  د�سنت 
وزارة  مع  بالتعاون  وذلــك  )كــوفــيــد-19(،  كورونا  فريو�س 
ال�سحة لإعطاء اللقاحات ملن�سوبي رئا�سة احلر�س امللكي من 

قبل الكادر الطبي باإدارة اخلدمات الطبية باحلر�س امللكي .
�سهيل  الركن  الأول  الفريق  امللكي  احلر�س  رئي�س  واأو�سح  
بن �سقر املطريي اأن املركز ُجهز بجميع اخلدمات الأ�سا�سية، 
منظمة،  بطريقة  امل�ستفيدين  با�ستقبال  ي�سمح  وبت�سميم 
ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية املتخ�س�سة مبا 

يتما�سى مع التدابري الحرتازية والوقائية.

الريا�ض ـ البالد  
انت�سار  اإجــــراءات عــدة لحــتــواء واحلــد مــن  اتــخــذت اململكة 
اإلكرتونية  تطبيقات  اإطــالق  اأبرزها  من  "كورونا"،  فريو�س 
اإنهاء  يف  واملقيمني  املواطنني  م�ساعدة  يف  مهمة  اأدوارًا  اأدت 
معامالتهم وت�سيري اأمور حياتهم دون مراجعة املقار حلمايتهم 
متابعة  يف  التطبيقات  �ساهمت  كما  التجمعات،  خطر  مــن 
وجتاوز  الآخرين.  مع  اختالطهم  من  واحلد  امل�سابني  حركة 
تطبيق توكلنا موؤخرًا 17 مليون م�ستخدم خالل 9 اأ�سهر منذ 
يتمتع  التي  العالية  املوثوقية  يعك�س  قيا�سي  رقم  يف  اإطالقه 
والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  واأطلقت  التطبيق.  بها 
"توكلنا"،  تطبيق   2020 مايو  يف  "�سدايا"،  ال�سطناعي 
منع  قرار  من  امل�ستثناة  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  لتمكني 
اإلكرتونيًا ملوظفيها، من خالل  الت�ساريح  اإ�سدار  التجول من 
للقطاع اخلا�س، وذلك يف  للجهات احلكومية واأخرى  من�سة 
اإطار دعم اجلهود الدولية ال�سحية ملواجهة جائحة "كورونا".

الريا�ض ـ البالد  
فريو�س  مــن  املتعافني  تــنــاول  اإن  ال�سحة،  وزارة  ك�سفت 
كورونا امل�ستجد »كوفيد – 19« لأدوية ال�سيولة اأو م�سادات 
التجلط ل يرتكز لتوجيهات جهات علمية معتمدة. واأ�سافت 
الإ�سابة  تعافى من  اأن من  الآن غري �سحيح  الــوزارة، حتى 
بفريو�س كورونا اأو من مل تظهر عليه اأعرا�س الفريو�س اأن 
حدوث  ملنع  ال�سيولة«،  »اأدويــة  التجلط  م�سادات  اأخــذ  عليه 

جتلط يف الدم ول توجد جهة علمية معتمدة توجه بذلك.
جاء ذلك رًدا على ت�ساوؤل ورد للوزارة عرب ح�سابها »ال�سحة 
937« مبوقع تويرت، ا�ستف�سر فيه اأحد امل�ستفيدين عن »مدى 

�سحة تعر�س امل�سابني بفريو�س كورونا خلطر اجللطات.

تدشين مركز لقاح 
كورونا بالحرس الملكي

17 مليون مستخدم 
لتطبيق توكلنا 

أدوية السيولة غير 
ضرورية للمتعافين 

الحرجة 486
وتسجيل 335 حالة 

إغالق 10 
مساجد مؤقتا بـ 6 مناطق 



يف  �أجنحته  يفرد  �ل��ذي  و�ل�����س���ؤ�ل 
�ملدى هل ي��فق بع�ض �لعر�سان 
ع���ل���ى م���ث���ل ه���ك���ذ� �����س����روط ؟، 
ب��ه��ذه  �ل��ق��ب���ل  �إن  خ�����س������س��ا 
�ل�������س���روط ي�����س��ع �ل�����س��اب يف 
م�����اأزق، ف��اإ���س��ر�ر �ل��ب��ن��ت على 
لهاتف  �ل�سري  بالرقم  �الحتفاظ 
ثقتها  ع���دم  ع��ل��ى  دل��ي��ل  �سريكها 
�أ�سا�ض  �أن  رغ��م  �لبد�ية  من  فيه 
�لعالقات �لزوجية �الحرت�م و�لثقة �ملتبادلة  كما �أن مثل هذه 
�لطرفني، ما ي�ؤثر على  للعناد بني  بابا  �ل�سروط رمبا تفتح 
لالنف�سال  ي���ؤدي  وقد  م�ستقبال،  و�الأبناء  �لزوجية  �لعالقة 

و�نهيار �الأ�سرة.
�ب�  �ل�سرعي  �مل���اأذون  مع  �لق�سية   ه��ذه  "�لبالد" ناق�ست    
�متامه  �ثناء  با�ستمر�ر  ي��جه  باأنه   قال  �لذي  عبد�لعزيز  
للعقد ب�سروط غريبة جد� منها  مثل �ن تك�ن �لع�سمة بيدها 
�ل�سائع  وه��ذ�  ب��اخل��ارج  �ل�سيارة  قيادة  �سرط  �ىل  ��سافة 
مع  �ل�سفر  �لفتيات  بع�ض  ت�سرتط  كما  �الخ��رة  �لفرتة  يف 

�ل�سديقات.
�لفتيات  �ن   �لغامدي   عبد�لله  �مل���اأذون  �أو���س��ح   من جهته   
��سبحن ي�سرتطن �سروطا غريبة مثل �ل�سفر و�لذهاب ي�ميا 
لل�سديقات ووج�د �خلادمة و�ل�سائق يف �ملنزل، و��ساف �ن 
هذه �ل�سروط ت��سح عدم �هتمام �الفر�د بتاأ�سي�ض �ال�سرة 

وبناء �ملجتمع بل ��سبحت �ملاديات تطغى على �جلميع.
 وقال  �ملاأذون  عبد�لله �ملدل�سي �إن �ل�سروط �لنظامية �ل�سرعية 
ت�ثق مثل �سكن م�ستقل و�ل�سماح بقيادة �ل�سيارة و�ل�سماح 
�أما  وغ��ره��ا،  �لتعليم  �كمال  بالعمل 
ال  فهي  �لنظامية  غ��ر  �ل�����س��روط  
ت�ثق، مثل �ن ت�سرتط �لع�سمة 
ب��ي��ده��ا وت�����س��رتط �ل��ت�����س��رف 
�ذن  يك�ن بيدها و�ل�سفر دون 
بيته متى  زوجها و�لذهاب من 

�ساءت.
�س�ؤ�ل  مت  �حل��دي��ث  �سياق  ويف 
�سروطهن  عن  �لفتيات  من  ع��دد 

�لدر��سة  �كمال  �ل��زو�ج  قبل  ��سرتطت  �نها  قالت مرمي  حيث 
ر�أ���ض  على  وج�دها  ح��ال  �لعمل  يف  �ال�ستمر�ر  �ىل  ��سافة 
عدم  ��سرت�ط  �مل�ستقبل  يف  تريد  �نها  �خ��رى  وقالت  �لعمل. 
�ساءت  متى  و�ل�سفر  �لعمل  وممار�سة  �ل�سيارة  قيادة  رف�سه 
ذلك، وذكرت �سارة �نها ��سرتطت عند �لزو�ج �كمال �لدر��سة 

�س��ء د�خل �ململكة �و خارجها.
 ويف �ل�سياق نف�سه �أو�سحت �الخ�سائية �الجتماعية �سامية 
�سيء  كل  وحت���ل  تغر  حاليا  �ل��زو�ج  مفه�م   �أن  �لعنربي 
�ي�سا  ��سبحت  �الأوىل  و�عتبار�تها  �لزو�ج  ومفاهيم  للمادة 
ر�ٍق ورفاهية  �جتماعي  مل�ست�ى  �لفتاة  خمتلفة حيث تطمح 
ول��ع��دم �الح�����س��ا���ض ب��االأم��ان و�ل��ث��ق��ة يف �ل��ط��رف �الآخ���ر من 
�دت  و�خليانات  �لطالق  كرثة  من  ون�سمعه  يحدث  ما  خالل 
خالل  �و  �النف�سال  بعد  �مل�ستقبل  �سمان  �سرورة  فكرة  �ىل 
�اللتز�م  يف  �لرجال  الختالف  بال�سروط  �لعالقة  ��ستمر�ر 
بالكلمة و�ملعاهد�ت و�ل�ع�د يف جمال�ض �خلط�بة و�لرجال 

و��ستهتارهم بااللتز�م طاملا الي�جد عقد ملزم بذلك.
كما ذكر �الخ�سائي �الجتماعي خالد �لدو�سري  �ن مثل هذه 
�ل�سروط �لتي ي�سفها جمم�عة من �ملاأذونني ب�) �لغربية( �أو 
�سع�بة  على  داللة  تعطي  م�ؤ�سر�ت  هي  ريب  ال  �لتعجيزية 
من  متينة  ودعائم  �سلبة  �أ�س�ض  على  �سليم  ��سري  بناء  قيام 
ف�سل  ذلك �ىل  يف�سي  قد  و�ل�سكينة وبالتايل  و�مل���دة  �ملحبة 

وطبيعية  عادية  �سروط  هناك  �سحيح   .. �ل���زو�ج  م�سروع 
و�ل�سماح  �ل��در����س��ة،  و�إك��م��ال  م�ستقل،  م��ن��زل  ت��اأم��ني  م��ث��ل  
�لتدخني،  �أوم��رة،وع��دم  مرتني  �ال�سب�ع  يف  لالهل  بزيارتها 
وتاأمني خادمة، وتخ�سي�ض مبلغ مايل �سهري  وغرها ممن 
�ن  �ل���ردي  �لع�ض  �سالمة  ل�سمان  م�سروعيتها  �لبع�ض  يرى 
�لفنية  بامل�سل�سالت  �أ�سبه  �لفتيات  عند  �ملتد�ولة  �ل�سروط 

حاالت  يف  ب�سيطة  ن�سبة  �إال  متثل  ال  وه��ي  �لتلفزي�نية..! 
�لزو�ج يف جمتمعنا �ل�سع�دي.. فينبغي �ن تك�ن  م�سروعة 
وجائزة ومعق�لة و�ن يتفق عليها  بالتفاهم بني �لطرفني قبل 
��ستدعاء �ملاأذون للعقد. وقد يك�ن �ل�سبب يف ت��سيع  بع�ض 
بع�ض  ي�سفها  �سروطا  لي�سعن  �هتماماتهن  د�ئ��رة  �لفتيات 
عملية  يف  �حلا�سل  �ل�ظيفي  �خللل  بالتعجيزية.  �ملاأذونني 

لبع�ض  و�لنف�سية  و�لرتب�ية  و�الأ�سرية  �لدينية  �لتن�سئة 
�لفتيات، و�أي�سا �ملفاهيم �ملغل�طة يف �لزو�ج جتعل بع�ض 
�لفتيات  يلجاأن  �إىل مثل هذه �ل�سيناري�هات، ولذلك ينبغي 
و�لتن�يرية  �لدع�ية  منابرها  عرب  �لدينية  �مل�ؤ�س�سات  قيام 
دون  �ل��زو�ج  م�سروع  �مت��ام  ح�ل  �ال�سر  من  كثر  بت�عية 
�سروط تعجيزية �و قي�د غر من�سجمة مع �ل��قع حتد من 

�متامه، �أوجناحه يف �حلياة �لزوجية �مل�ستقبلية. 
�الخ�سائية �ال�سرية دعاء زهر�ن  قالت �إن مثل هذه �ل�سروط  
�و  �الأ���س��رة  م��ن  �سلبية..�إما  لرت�سبات  نتيجة  تك�ن  رمب��ا 
�ملحيطني من �ملجتمع..و�لبع�ض تك�ن �سخ�سيتهم مهزوزة 
على  فر�سهم  ب��اأن  في�سعرون  باأنف�سهم،  �لثقة  عدميي  �أو 
�لرجل �سروطا خارجة عن �لعادة و�ملاأل�ف ق�ة و�نت�سار.
وهنا تظهر حكمة وعقالنية �لرجل..فالرجل �حلكيم يت�سف 
بال��س�ح و�ل�سر�حة منذ بد�ية �المر.و�إن قبل �لرجل مبثل 
هذه �ل�سروط تك�ن بد�ية  تنازله عن حق�قة �ل�سرعية ومن 

ثم �سلب �سخ�سيته وه�يته �مام زوجتة.
و�إعطاء  و�لتقدير  فاالحرت�م  �الإجتماعية  نظري  وجهة  ومن 
كل �سخ�ض حقة و�إعز�ز كر�مته ه� �أ�سا�ض بناء حياة زوجية 

�سليمة..
ُيفقد  �ملعظم  يف  �لزوجني  بني  �الأ�سا�سية  �الدو�ر  تبادل  فاإن 

�الآخر ه�يته.

5
متابعات

�الأربعاء 12 رجب 1442ه� �مل��فق 24 فرب�ير 2021م �ل�سنة 90 �لعدد 23275

جده - هتاف ال�سلمي
بع�ض  ت�سعها   �لتي  �لغريبة  �ل�سروط  باتت 
�الإعالم  و�سائل  حديث  �لزو�ج  الإمتام  �لفتيات، 
كانت  �أن  فبعد  �الجتماعي.  �لت���سل  وم��قع 
"�سرة  لها   يك�ن  �أن  تخ�سى  �لزو�ج  على  �ملقبلة 
"، �أ�سبحت تطالب بكماليات لي�ست يف �حل�سبان، 
ك�سر�ء �سيارة �آخر م�ديل مببالغ طائلة، وت�فر 
�لتعجيزية،  �ل�سروط  من  غرها  �إىل  �سّغالة 
وت��سعت د�ئرة �سروط بع�سهن لت�سل �إىل طلب 
تركه  �أو  لزو�جها  �ملتقدم  لهاتف  �ل�سري  �لرقم 
بل  �ساءت،  وقتما  فتحه  من  لتتمكن  رقم  بدون 
�ل�سر  كلمة  عن  �س�ؤ�لها  بعدم  �أخريات  وطالبت 

لهاتفها �أو تفتي�سه �أو ��ستخد�مه.

شروط تعجيزية تهدم العش الوردي
عرائس يطلبن الرقم السري لهاتف الزوج

خالد الدو�سري

دعاء زهران

لعق�د  م�سبقة  ��سرت�طات  ت�سمني  �ل��رج��ال  طلب  ن�سبة 
�لزو�ج ال تتجاوز 1 %، حيث  �أن �أغلب �ل�سروط تك�ن 

بطلب من �الإناث وال تخل� من �لغر�بة وعدم �ملنطقية.
 ومنها  �أن �إحدى �لفتيات طلبت و�سع �سرط يجرب �لزوج 
 3 80 كجم خالل  �إىل  109 كجم  من  على خف�ض وزن��ه 
�أ�سهر من م�عد �لزفاف، ويف حال ف�سله يف حتقيق هذ� 

�ل�سرط، فاإنه يحق لها �لطالق �أو خلعه يف �ملحكمة.
وم���ن  �ل�����س��روط �ل��غ��ري��ب��ة  ط��ل��ب ب��ع�����ض  �ل��ف��ت��ي��ات  ع��دم 
، ف�سال عن طلب  �ال�سرت�حات  �ل�سباب يف  �ال�سرت�ك مع 
لهن  و�ل�سماح  �ل��در����س��ة  و�إك��م��ال  م�ستقل  م��ن��زل  ت��اأم��ني 
�لزوجني  حميط  �لغريبة  �ل�سروط  وجت��اوزت  بالعمل،  
م���اأذوين  �أح���د  ذك��ر  حيث  �ل��ع��رو���ض،  و�ل���دي  �إىل  لت�سل 
�لزو�ج �أن و�لد  عرو�ض طلب �حل�س�ل على ن�سف ر�تب 

�بنته �ملعلمة للم��فقة على زو�جها.
�بنتها  مبنزل  �أي��ام   3 �ملبيت  �الأمهات  �إح��دى  و��سرتطت 

�لعرو�ض ملر�عاتها بعد �لزفاف.
وعّلق عدد من ماأذوين �الأنكحة: �إن �سروط �لزو�ج يجب 
عليها  ُيتفق  و�أن  ومعق�لة،  وجائزة  م�سروعة  تك�ن  �أن 

بالتفاهم بني �لطرفني قبل ��ستدعاء �ملاأذون للعقد.
�لتي  �ل�سروط  �لرجل  رف�ض  �أحيانًا  ن�سادف  و�أ���س��اف 
الفتني  �لزيجة،  ف�سل  �إىل  ي���ؤدي  مما  �لزوجة،  ت�سرتطها 
�لعالقات  �أ�سا�ض  هما  و�لثقة  �ملتبادل  �الح��رت�م  �أن   �إىل 

�لزوجية �لناجحة.
 و�أ�ساف�� �أن �لتعدي على �الآخر بالقيام بتفتي�ض �لهاتف 
من دون علمه يعترب ت�سيد� لالأخطاء، ويفتح بابا للم�ساكل 

�لزوجية �لتي قد تنتهي بالطالق.

عروس طلبت تخفيض وزن زوجها
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نمو الصناعات الدوائية والصادرات 1.5 مليار
جدة- البالد

الأمــن  حتقيق  اإىل  بقوة  ال�سناعة  وزارة  تتجه    
ال�سناعات  لهذه  مــركــًزا  اململكة  وجعل  الــدوائــي 
ال�سخمة  املحلية  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  املهمة 

التي يقدر حجمها  بنحو 30 مليار ريال.
اأكــد ذلك وزيــر ال�سناعة والــروة املعدنية بندر    
العمل  ور�سة  افتتاح  خالل  اخلريف  اإبراهيم  بن 
ال�سناعات  وتوطني  جلــذب  الأوىل  الفرتا�سية 
للتنمية  الــوطــنــي  املــركــز  نظمها  الــتــي  الــدوائــيــة 

ال�سناعية حتت �سعار �سناعة دوائية م�ستدامة.
  واأو�سح اأن حجم ال�ستثمار يف القطاع الدوائي 
يف اململكة يعّد الأكرب يف املنطقة، حيث يزيد عن 
اأن عدد  الأو�سط، يف حني  ال�سرق  30% من �سوق 
تتجاوز  اململكة  يف  امل�سجلة  الــدوائــيــة  امل�سانع 
ال�سوق  احتياج  من   %36 تغطي  م�سنعًا،   40 الـــ 
يف  النمو  حجم  اأن  كما  الأدويــــة،  مــن  ال�سعودي 
ُيقدر بـ 5% �سنويًا، وبحجم �سادرات  هذا القطاع 

تتجاوز الــ1.5 مليار ريال. 
واأ�سار اإىل اأن هذه التغيريات طالت جميع جوانب 
التي  وال�سحة،  والتعليم  العمل  من  بدءًا  احلياة، 
غالبًا ما حتولت من م�سافة بعيدة، مما اأثر ب�سكل 

التحديات  لكن هذه  الإنتاج والإنتاجية،  كبري يف 
الطريق لخرتاقات  فر�سًا كبرية ومهدت  اأوجدت 
جديدة يف بع�ض القطاعات وخا�سة قطاع ال�سحة 

ال�ــســتــثــمــار  يف  كــبــري  بــاهــتــمــام  �سيحظى  الــــذي 
ال�سناعي.

خالل  �سهد  ال�سناعي  القطاع  اأن  اخلريف  واأبــان 

الدولة  اأن  مــوؤكــدا  كبريا،  اهتماما  املا�سية  املــدة 
ــعــديــد مـــن املــ�ــســاريــع ، خــا�ــســة يف  عــمــلــت يف ال
ال�سناعية  املـــدن  يف  التحتية  البنية  مــو�ــســوع 
ال�سناعية  التنمية  �سندوق  خالل  من  والتمويل 
اإ�سافة   ، ال�سادرات  بنك  اإطالق  خالل  من  واأي�سًا 
القطاع  �ستجعل  التي  الت�سريعات  من  العديد  اإىل 

ال�سناعي قطاعًا واعدًا وجاذبًا لال�ستثمارات.

 الخريف: توطين القطاع أولوية قصوى

 األمن الدوائي للمملكة

شركة صناعة عسكرية بالمملكة تستثمر 24 مليار ريال
اأبو ظبي - البالد

ال�سناعات  بقطاع  العاملة  والــدولــيــة  املحلية  ال�سركات  اأعـــداد  ارتفعت 
ا�ستثماراتها  حجم  يقدر  �سركة،   70 من  اأكر  اإىل   باململكة،  يف  الع�سكرية 
ال�سعودي  للجناح  الإعالمي  املركز  بح�سب  وذلــك   ، ريــال  مليار   24 بنحو 

امل�سارك يف معر�ض الدفاع الدويل "اآيدك�ض 2021" املقام يف اأبو ظبي. 
تلك  تراخي�ض  عــدد  اأن  الع�سكرية  لل�سناعات  العامة  الهيئة  واأو�سحت 
اأن�سطة خمتلفة يف  بلغ 114 ترخي�سًا �سيمكنها من مزاولة عدة  ال�سركات 
قطاع ال�سناعات الع�سكرية، منها  57% تراخي�ض الت�سنيع، وبلغت ن�سبة 
وبلغت   ،%18 التوريد  تراخي�ض  بلغت  فيما   ،%25 اخلــدمــات  تراخي�ض 
ن�سبة ال�سركات الوطنية املرخ�سة يف هذا القطاع 81%، بينما بلغت ن�سبة 
نهاية  ال�سركات حتى  عدد  اإجمايل  من  واملختلطة %19  الأجنبية  ال�سركات 

العام 2020.

ل�سوق  دخولهم  وت�سهيل  امل�ستثمرين  دعــم  ت�ستهدف  اأنها  الهيئة  وبينت 
ال�سناعات الع�سكرية والأمنية ال�سعودية ليكونوا جزءًا من اإ�سرتاتيجيتها 
على �سعيد توطني قطاع ال�سناعات الع�سكرية مبا يزيد عن 50% من اإنفاق 

اململكة على املعدات واخلدمات الع�سكرية بحلول العام 2030.
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  الع�سكرية  لل�سناعات  العامة  الهيئة  وتعد     
مهمة  اإليها  اململكة،واأوكل  يف  الع�سكرية  ال�سناعات  وترخي�ض  ومتكني 
من  يعزز  اململكة  يف  والأمنية  الدفاعية  لل�سناعات  م�ستدام  قطاع  تطوير 
القومي  اأمنها  اأ�س�ض  ويوّطد  املجال،  هذا  يف  ال�سرتاتيجية  ا�ستقالليتها 
حموريًا  دورًا  الهيئة  وتلعب   ، والجتماعي  القت�سادي  ازدهارها  ويدعم 
الدفاعية  للجهات  واملتطلبات  ال�سرائية  القّوة  وتوحيد  القطاع  تنظيم  يف 
التعليم  خمــرجــات  ملــواءمــة  العالقة  ذات  اجلــهــات  مــع  والعمل  والأمــنــيــة، 

والتدريب الفني مع احتياجات قطاع ال�سناعات الع�سكرية.

تصنيف مستقر للبنوك السعودية وتفوقها إقليميا السعودية الخامسة في سرعة المناولة
الريا�س - البالد

اآثار  املالية وجتاوزه  اململكة قوته  القطاع امل�سريف يف  اأكد   
وبراجمه  �سيولته  وحجم  اأ�سوله  بقوة   ، العاملية  اجلائحة 
لالإقرا�ض ، فيما اأكدت وكالة "�ستاندرد اآند بورز" للت�سنيفات 
على  املتو�سط  يف  ال�سعودية  البنوك  اأداء  تفوق   ، الئتمانية 
البنوك  ربحية  انخفا�ض  مــن  بالرغم  الإقليمية  نظرياتها 
الت�سنيفات  بقاء  متوقعة   ،  2020 املا�سي  العام  ال�سعودية 

الئتمانية م�ستقرة يف الفرتة من 12 اإىل 24 �سهرًا املقبلة.
جيدة  بر�سملة  تتمتع  ال�سعودية  البنوك  اإن  الوكالة  وقالت 
البنوك  لدى  الر�سملة  بقاء  متوقعة  العاملية،  املعايري  بح�سب 
القت�سادية  الــتــاأثــريات  اأظــهــرت  كما  قــويــة،  لديها  امل�سنفة 
العاملية لآثار فريو�ض كورونا وانخفا�ض اأ�سعار النفط خاللها 
البنوك  متتلك  حيث  ال�سعودي،  امل�سريف  النظام  متانة   ،

روؤو�ض اأموال كافية مكنتها من جتاوز الأزمة.
امل�ستقبلية  نظرتها  اإن  غلوبال"  اآنــد  "اإ�ض  وكالة  قالت  كما    
ت�ساعد  اإىل  ي�سري  مما  م�ستقرة  معظمها  ال�سعودية  للبنوك 
للتحديات ما بني 2021  الت�سدي  القطاع امل�سريف يف  قدرة 
اأن الندماج بني البنك الأهلي التجاري  اإىل  - 2022 ، لفتة 
يركز  رائــد  وطني  بنك  عنه  �سينتج  املالية  �سامبا  وجمموعة 
اأن  م�سيفة   ، الكبرية  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  متويل  على 
�سيوؤدي  مما  ال�سركات  اإقرا�ض  يف  امل�سهد  �سيغري  الندماج 
احل�سة  من   %30 نحو  على  مبدئيًا  ي�ستحوذ  بنك  بــروز  اإىل 

ال�سوقية.
بلغت  اململكة  يف  العاملة  املــ�ــســارف  مــوجــودات  اأن  يــذكــر   
  ،2020 العام  من  الأول  الن�سف  بنهاية  قيا�سية  م�ستويات 

بقيمة نحو 2.84 تريليون ريال.

الريا�س - البالد
املرتبة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  حققت   
�سفن  مناولة  يف  العامل  دول  كاأ�سرع  اخلام�سة 
"اليونكتاد"  موؤ�سر  وفــق  وذلـــك  احلــاويــات، 
العاملي ال�سنوي لعام 2020 ال�سادر من موؤمتر 

الأمم املتحدة للتجارة والتنمية.
وبح�سب تقرير املوؤ�سر بلغ متو�سط بقاء �سفن 
وال�سحن  الدخول واخلروج  �ساماًل  احلاويات 
والتفريغ يف موانئ اململكة 16.8 �ساعة، وتعد 
�سمن  اململكة  تــدخــل  الــتــي  الأوىل  املـــرة  هــذه 

قائمة اأف�سل 10 موانئ عامليًا.
اإدارة  رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض  الــنــقــل  ــــر  ــــال وزي  وق
بن  �سالح  املهند�ض  للموانئ  العامة  الهيئة 

ياأتي  النوعي  التقدم  هذا  اأن  اجلا�سر،  نا�سر 
القطاع  يلقاه  الذي  املحدود  غري  للدعم  نتيجة 
احلــرمــني  خـــادم  مــن  اململكة  يف  اللوج�ستي 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
 ،- الله  حفظهما   - الأمـــني  عهده  ويل  و�سمو 
وتاأكيدًا للمبادرات النوعية التي اأطلقتها الهيئة 
الإ�سرتاتيجية  اأهدافها  وفق  للموانئ  العامة 
الوطنية  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  مــع  تتما�سى  الــتــي 
يف  ت�سهم  التي  اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل 
عاملي  لوج�ستي  كمركز  اململكة  مكانة  تر�سيخ 
وحمور ربط للقارات الثالث، متا�سًيا مع ركائز 
واخلدمات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير  برنامج 

اللوج�ستية "ندلب" وفق روؤية 2030 .

 تعزيز االستثمار في علوم وصناعات الفضاء
الريا�س - البالد

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�ض  حتت رعاية 
الدكتور  والأمــري  للف�ساء،   ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 
ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سعود،  بن  تركي 
للتنمية وال�ستثمار التقني، وقعت الهيئة ال�سعودية للف�ساء 
وال�سركة ال�سعودية للتنمية وال�ستثمار التقني مذكرة تعاون 
م�سرتكة لتوحيد اجلهود يف موائمة اأن�سطة البحث والتطوير 

لتنمية القدرات الب�سرية للمملكة.
للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  جانب  من  التعاون  مذكرة  ووّقــع 

ال�سيخ،  اآل  بن حممد  العزيز  عبد  الدكتور  التنفيذي  الرئي�ض 
التقني  وال�ستثمار  للتنمية  ال�سعودية  ال�سركة  جانب  ومن 

الرئي�ض التنفيذي عبدالرحمن بن زيد اخلثالن.
الطرفني  بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  املــذكــرة  وتهدف 
لتحقيق التكامل، وتوحيد اجلهود، من اأجل التعاون يف نقل 
املعرفة الفنية والتقنية يف قطاع الف�ساء وتوطني �سناعاته، 
من  الف�ساء  الب�سري يف جمــالت وعلوم  املــال  راأ�ــض  وتنمية 

خالل م�ساركة الكوادر الوطنية والبنية التحتية واملعرفة.
تنتهجه  الــذي  والــتــعــاون  ال�سراكة  مــبــداأ  �سمن  ذلــك  ويــاأتــي 

الهيئة يف عالقتها امل�سرتكة مع اجلهات احلكومية واخلا�سة، 
لتعزيز  الــ�ــســركــاء،  مــع  الــتــعــاون  مــذكــرات  تطوير  املت�سمن 
الــتــعــاون الــثــنــائــي مــن اأجـــل حتقيق الــنــتــائــج املــرجــوة يف 
خمتلف الأن�سطة امل�سرتكة والأعمال التعاونية لبناء وتعزيز 
وتوافقًا   ، اململكة  روؤيــة  اأهــداف  اأحــد  ميثل  الــذي  ال�سراكات 
الفكر  من  ال�ستفادة  يف  للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  لأهــداف 
جديدة،  برامج  وا�ستحداث  ال�سراكات  وبناء  ال�سرتاتيجي 
وال�ستثمار يف الأبحاث التي تتمحور حول الف�ساء، وتطوير 

تقنيات وخدمات املركبات الف�سائية.
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نحو 30 مليارًا حجم السوق
أكبر استثمارات في المنطقة

5 % نمو سنوي للقطاع 
1.5 مليار ريال صادرات 

تمويالت وتيسيرات استثمارية

ندوة حول تسوية 
المنازعات التجارية

الريا�س- البالد
 يناق�ض مركز التوا�سل واملعرفة املالية "متمم" )مبادرة 
التجاري  للتحكيم  ال�سعودي  واملركز  املالية(،  وزارة 
ت�سوية  "بدائل  افرتا�سية  نــدوة  عرب  الأربــعــاء  اليوم 
ناجزة"،  لعدالة  فاعلة  حــلــول  الــتــجــاريــة:  املــنــازعــات 
عبدالله  بــن  ماجد  الدكتور  التجارة  ــر  وزي مب�ساركة 
حممد  بن  �سعد  ال�سيخ  العدل  وزيــر  ونائب  الق�سبي، 

ال�سيف.
منها  الأوىل  ت�سم  التي  بجل�ستيها  الندوة  وتتناول   
عــدٍد  مب�ساركة  والثانية  املــعــايل،  اأ�سحاب  مــن  نخبة 
وخارجها،  اململكة  داخــل  من  املخت�سني  اخلــرباء  من 
واملرفق  الق�سائي  اجلهاز  دور  على  ال�سوء  لت�سليط 
العديل ال�سعودي يف دعم بدائل ت�سوية املنازعات على 
وجه العموم والتحكيم على وجه اخل�سو�ض، مع اإبراز 
اأحدث الت�سريعات الداعمة لهذه ال�سناعة، والتطورات 
التحكيم  ودور  الأخــرية،  ال�سنوات  يف  بها  َمــّرت  التي 
املوؤ�س�سي ممثاًل يف املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري 

يف حتقيق نقلة يف هذا ال�سياق.
للتوعية  الوطنية  اجلــهــود  اإطـــار  يف  الــنــدوة  وتــاأتــي 
العديد من  فيها  ت�سارك  التي  املنازعات  ت�سوية  ببدائل 
اجلهات يف القطاع احلكومي واخلا�ض وغري الربحي 
ومنها وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإعالم، 
والهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، واملركز 
للمحامني،  ال�سعودية  والهيئة  للتناف�سية،  الوطني 
ــة، ومـــركـــز الــتــوا�ــســل  ــعــودي ــ�ــس وجمــلــ�ــض الـــغـــرف ال

احلكومي.

5%

ولي عهد أبوظبي يزور جناح المملكة
اأبوظبي - وا�س

بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  زار 
"اآيدك�ض 2021" ، واّطلع على  الدويل  الدفاع  اململكة يف معر�ض  املتحدة جناح  العربية  الإمــارات 
التي  الع�سكرية  املنتجات  واأبــرز  اململكة،  يف  القطاع  اإليها  و�سل  التي  واملعدات  املنتجات  اأحــدث 
ال�سناعات  جمــال  يف  املتخ�س�سة  ال�سعودية  الوطنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ُكربيات  تعر�سها 

الع�سكرية والأمنية.
ورافق �سمّوه خالل اجلولة حمافظ الهيئة العامة لل�سناعات الع�سكرية املهند�ض اأحمد بن عبدالعزيز 
وامللحق  الدخيل،  عبدالله  بن  تركي  الإمـــارات  لــدى  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  و�سفري  العوهلي، 

الع�سكري ال�سعودي يف اأبوظبي العميد الركن عبداملح�سن بن فهد ال�سديري.
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البالد – ر�صا �صالمة
اإيــران  امــتــاك  مبخاطر  "الناتو"،  الأطل�سي  �سمال  حلف  قطع 
دعمه  مــوؤكــًدا  ال�ساروخي،  برناجمها  ظــل  يف  الــنــووي  لل�ساح 
لتطوير التفاق النووي نحو مزيد من القيود على طهران.  واأكد 
كبرية  خماوف  وجود  �ستولتنبريغ،  ين�س  للحلف،  العام  الأمــن 
ف�سًا  النووي،  ال�ساح  حيازة  من  طهران  اقرتاب  احتمالت  من 
اأن  مبينا  �ساروخي،  برنامج  خال  من  تركيبه  على  قدرتها  عن 
اإيران متثل م�سدر قلق لأنها توا�سل تنفيذ برناجمها الذي يهدد 
اإزاء  مت�ساعدة  خماوف  "لدينا  واأ�ساف  املنطقة.  وا�ستقرار  اأمن 
اأن  على  �ستولتنبريغ  ــز  ورّك الإيراين".  ال�ساروخي  الربنامج 
الربنامج  بن  الع�سكريون  اخلرباء  يربط  عندما  تزداد  املخاوف 
طهران  حماولت  يف  املت�سارعة  واملعدلت  الإيــراين  ال�ساروخي 
رفيع،  اأمريكي  م�سوؤول  اأكد  جهته،  من  النووي.  ال�ساح  لمتاك 
اأم�س )الثاثاء(، اأنه ل تخفيف للعقوبات على طهران حتى جتل�س 
ت�سريحات  اأهمية  من  مقلا  واملفاو�سات،  احلــوار  طاولة  على 
ـــــراين خــامــنــئــي حـــول قــــدرة بــــاده عــلــى تخ�سيب  املــر�ــســد الإي
اإن ذلك �سيكون مقلًقا،  اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 %، قائا: 
اإذا  ما  لــرتى  تنتظر  وا�سنطن  واإن  بعد،  ذلــك  تنفذ  مل  ــران  اإي لكن 
اإىل  املر�سد  ت�سريحات  مرجعا  للمحادثات،  �ستعود  طهران  كانت 
ويرى  ونتائجه.  التفاو�س  �سروط  لتح�سن  ال�سغط  حماولته 
مزايدات  جمــرد  الت�سعيدية  الإيرانية  اخلطوات  اأن  مراقبون، 
بانتظار العودة اإىل طاولة املفاو�سات، فيما يتوقع بع�س املحللن 
اأن توؤجل تلك املحادثات اإذا ح�سلت فعا حتى يونيو املقبل بعيد 
لاتفاق  الــعــودة  رحلة  اأن  اإىل  م�سريين  الإيــرانــيــة،  النتخابات 

النووي الإيراين طويلة و�ساقة، اإذ ا�ستغرق الو�سول لتفاق عام 
حتديات  هناك  واأن   ،2008 عام  �سيف  منذ  �سنوات  �سبع   2015
العقوبات  ع�سرات  اأولهما  اأمــريــن:  يف  تتمثل  املفاو�سات  اأمــام 
التي فر�سها ترمب على اإيران بعد ان�سحابه من التفاق يف مايو 
بانتهاكات  تتعلق  النووي  التفاق  خارج  عقوبات  ومنها   ،2018
حقوق الإن�سان ودعم ومتويل الإرهاب الذي قتل جنود اأمريكين، 
ويف  التفاق.  لنتهاك  اإيران  اتخذتها  التي  اخلطوات  وثانيهما: 

بلو�س�ستان، جنوب  �سراوان يف  �سهدت مدينة  الإيراين،  الداخل 
�سرقي اإيران، اأم�س، احتجاجات وا�سعة على قتل احلر�س الثوري 
النار على عدد من  اإطاقه  اآخرين، بعد  لـ10 واإ�سابة 5  الإيــراين 
القتلى  عدد  اأن  اإىل  التقارير  بع�س  اأ�سارت  بينما  الوقود،  ناقلي 
الوقود يف احلدود  ناقلي  اأحد  بلغ 37 �سخ�سا. وقال  واجلرحى 
مع باك�ستان، اإن عدد القتلى اأكرث من 50 �سخ�سا، كما اأكدت حملة 

الن�سطاء البلو�س هويات 15 قتيًا وجريًحا.

البالد - خا�س
والأمريكي،  الأممي  باليمن،  اخلا�سان  املبعوثان  يوا�سل  فيما 
وا�ستئناف  الــنــار  اإطـــاق  وقــف  لبحث  املنطقة  يف  املباحثات 
ذراع  النقابية،  احلوثية  امليلي�سيا  ت�سعد  ال�سيا�سية،  العملية 
اأكرث من �سعيد، خا�سة يف  اليمن، من عدوانها على  اإيــران يف 
ميلي�سيا  اإن  الإريــاين،  اليمني معمر  الإعام  ماأرب. وقال وزير 
الأكاذيب  بث  اإىل  جلاأت  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي 
والإ�ساعات للنيل من �سمود اجلي�س الوطني اليمني واملقاومة 
جبهات  يف  الع�سكري  ت�سعيدها  ف�سل  عقب  والقبائل  ال�سعبية 

حمافظة ماأرب اليمنية.
حملة  وعرب  حتاول  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا  اأن  اإىل  ولفت 
لها مــن جهة، والإغــــراءات  تــروج  التي  الأكــاذيــب والإ�ــســاعــات 
واأبناء  والقبائل  اجلي�س  عن  ت�سوقها  التي  الكاذبة  والــوعــود 
�سفوفهم  واخـــرتاق  جبهاتهم  خلخلة  اأخـــرى،  جهة  مــن  مـــاأرب 

وحتييدهم ودفعهم لت�سليم مدينتهم لأذيال طهران .
امليل  مع�سكر  عــلــى  بالي�ستًيا  �ــســاروًخــا  امليلي�سيا  واأطــلــقــت 
ال�سهداء  مــن  عــدد  �سقوط  عــن  اأنــبــاء  و�سط  اأمــ�ــس،  ـــاأرب،  م يف 
واملقاومة  ماأرب  وقبائل  اليمني  اجلي�س  تعهد  فيما  واجلرحى، 
دخل  اأن  بعد  املحافظة،  على  احلوثي  الهجوم  ب�سحق  ال�سعبية 

الهجوم على املحافظة اأ�سبوعه الثالث.
اجل�سدية  والت�سفيات  الغتيالت  عمليات  تــزايــدت  ذلــك،  اإىل 
ل�سيوخ قبلين يف مناطق �سيطرة امليلي�سيا احلوثية، حتى ممن 

�ساندوا النقابين يف اقتحام العا�سمة �سنعاء والنقاب على 
ال�سرعية، حيث اأقدم م�سلحون جمهولون اأم�س على قتل ال�سيخ 

القبلي مهلهل اأحمد ح�سن �سبعان و�سط �سنعاء.
اإىل  ينتمي  الــذي  �سبعان  ال�سيخ  اأن  قبلية  م�سادر  واأو�سحت 
منطقة باد الرو�س التابعة ملديرية �سنحان تعر�س لإطاق نار 

كثيف بر�سا�س كا�سينكوف يف طريق املطار �سمال العا�سمة.

مقتل  على  فقط  يومن  بعد  �سبعان  مهلهل  ال�سيخ  مقتل  وياأتي 
اأرحب   قبائل  �سيوخ  اأحد  ن�سطان  اأبو  القبلي علي حزام  ال�سيخ 
ما  عليه  الر�سا�س  اأطلقوا  حوثين  م�سلحن  اأيــدي  على  وذلــك 
م�سادر  واأفــادت  و�سقيقته.  اأولده  من  وثاثة  مقتله  عن  اأ�سفر 
القتلة  على  بالقب�س  امليلي�سيات  طالبت  اأرحب  قبيلة  اأن  حملية 

وهددت بالثاأر لل�سيخ اأبو ن�سطان من جماعة احلوثي.

األرياني: الميليشيا تبث اإلشاعات بعد فشلها العسكري

واشنطن تتوعد الماللي برد قاٍس في العراق
الكاظمي: مطلقو الصواريخ يحاولون إعاقة تقدم الحكومة

بغداد - البالد  
اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  امللي�سيات  توقف  مل 
ما دفع  املنطقة اخل�سراء يف بغداد،  هجماتها على 
الوليات املتحدة الأمريكية اأن تتوعد برد قا�س على 
طهران حمملة اإياها م�سوؤولية املنطقة التي تتواجد 

بها �سفارة وا�سنطن. 
وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الدفاع الأمريكية 
)الــثــاثــاء(،  اأمــ�ــس  كــريبــي،  جــون  "البنتاجون" 
خطرية،  بــغــداد  يف  �سفارتنا  على  "الهجمات  اإن 
مع  و�سنعمل  اأنف�سنا  عــن  بــالــدفــاع  احلــق  ولــديــنــا 
العراقين للح�سول على معلومات حول ا�ستهداف 
ال�سفارة"، وا�سًفا ال�ستهداف بالعمل اخلطري، فيما 
عن  بامل�سوؤولية  اإيران  الأمريكية  اخلارجية  اتهمت 
الهجمات الأخرية على القوات الأمريكية واملدنين 
يف بغداد و�ساح الدين واأربيل موؤخًرا، يف اإ�سارة 
بلد  وقاعدة  الثنن  م�ساء  ال�سفارة  ا�ستهداف  اإىل 
ال�سبت وقاعدة ت�ست�سيف قوات لأمريكا والتحالف 
قبل 10 اأيام. وقطع املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
اأطلقت  التي  ال�سواريخ  اأن  براي�س،  نيد  الأمريكية 
مبا  عراقين  ومدنين  التحالف  قوات  على  موؤخًرا 
�سنع  مــن  كانت  اأربــيــل  على  الأخـــري  الهجوم  فيها 
فاإننا  بردنا  يتعلق  "فيما  واأ�ساف:  ودعمها.  اإيران 
الزمني  جدولنا  بح�سب  حم�سوبة  بطريقة  �سرند 
الــوقــت  يف  الأدوات  مــن  جمــمــوعــة  و�سن�ستخدم 
هو  نفعله  لن  ما  ولكن  نختارهما،  اللذين  واملكان 
اإيــران  يخدم  الــذي  بالت�سعيد  واملجازفة  الهجوم 

ا�ستقرار  زعــزعــة  لــزيــادة  حماولتها  يف  وي�ساهم 
العراق"، منوًها اإىل اأن اأي رد �سيكون بالتن�سيق مع 
جهته،  من  الــدويل.  والتحالف  العراقين  ال�سركاء 
قال رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، اإن 
احلكومة  تقدم  لإعاقة  حماولة  العبثية  ال�سواريخ 
اإىل  اأن الأجهزة الأمنية �ست�سل  واإحراجها، موؤكدًا 
م�سريا  العام،  الــراأي  اأمــام  عر�سهم  و�سيتم  اجلناة 
اإىل اأنهم  لن ي�سمحوا بجعل العراق �ساحة ت�سفية 
ال�سواريخ  مطلقي  "�سناحق  واأ�ساف  ح�سابات. 
على املنطقة اخل�سراء و�سنعلن عنهم"، م�سددا يف 
الوقت ذاته باأن العمليات ال�ستباقية �سد الإرهاب 
من  تبقى  مــا  على  للق�ساء  ت�ساعد  ويف  م�ستمرة 
بوؤره. وكانت خلية الإعام الأمني التابعة للقوات 
العراقية امل�سرتكة، اأعلنت �سقوط 3 �سواريخ منها 
على  والثالث  اخل�سراء  املنطقة  على  �ساروخان 
ال�سكنية،  مراآب �سوق جتاري يف منطقة احلارثية 
من  انطلقت  ال�سواريخ  اأن  مو�سحة  الثاثاء،  ليل 
اأ�سرار  عنها  ونتج  الطوبجي  مبنطقة  ال�سام  حي 
العثور على من�سات  يف 4 �سيارات مدنية، موؤكدة 
اإطــــاق الــ�ــســواريــخ مــن قــبــل ا�ــســتــخــبــارات قــيــادة 

عمليات بغداد.
ال�سدر  ال�سدري مقتدى  التيار  اأملح زعيم  اإىل ذلك، 
ا�ستهداف  عن  وميلي�سياتها  اإيــران  م�سوؤولية  اإىل 
داعيا  اخلــ�ــســراء،  واملنطقة  الأمــريــكــيــة  ال�سفارة 
على  للحفاظ  امللي�سيات  فو�سى  حل�سم  احلكومة 

هيبة الدولة ووقف خطر املجرمن.

"الناتو" يحذر من حيازة طهران للنووي

حملة حوثية لتصفية شيوخ القبائل

احتجاجات في سراوان بعد مجزرة للحرس الثوري

السودان 
يرفض سحب الجيش 

من الحدود اإلثيوبية

دعم أوروبي للسالم الليبي 
ومخاوف من العرقلة التركية

اخلرطوم - البالد       
اجلي�س  ن�سر  عن  الرتاجع  ال�سودان  رف�س 
اأعلنته  ملا  وفقا  اإثيوبيا،  مع  احلــدود  على 
اجلي�س  اأن  مـــوؤكـــدة  اخلـــارجـــيـــة،  وزارة 
الــ�ــســوداين لــن يــرتاجــع عــن اأيـــة نقطة من 
الف�سقة  التي مت ا�سرتدادها مبنطقة  النقاط 

يف احلدود ال�سرقية.
ال�سودانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
اجلي�س  ن�سر  اإن  بـــولد،  من�سور  ال�سفري 
م�سريا  عنه،  رجعة  ل  نهائي  قــرار  بالف�سقة 
على  الــ�ــســوداين  اجلي�س  انت�سار  اأن  اإىل  
ــروع ومــ�ــســنــود  الــ�ــســريــط احلــــــدودي مــ�ــس
اأنه  اإىل  الدولية، لفتا  بالقوانن والأعراف 
ل يوجد �سبب لن�سحاب اجلي�س من اأر�سه.
واأكد بولد، اأن ال�سودان غري مطالب بالقيام 
باأي اإجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأرا�سي 
الأر�س  ملكية  يدعي  الذي  الطرف  على  لأن 
الأوىل  املــرة  هذه  اأن  معتربا  ذلــك،  يبن  اأن 

بالأطماع  فيها ما ميكن ت�سميته  التي تظهر 
"اإن  وتابع  ال�سودانية،  بالأر�س  الإثيوبية 
اللجوء  فعليها  حقوق  اأي  لإثيوبيا  كانت 
يف  نافيا  الدولية"،  القانونية  للو�سائل 
و�ساطة  عن  حديث  اأي  وجــود  ذاتــه  الوقت 
املرحلة،  هــذه  يف  واإثيوبيا  ال�سودان  بن 
عن  بالن�سحاب  الإثيوبية  القوات  مطالًبا 
تــزال  ل  الــتــي  ال�سودانية  الأرا�ــســي  بقية 

قواتها موجودة فيها.
ال�سائك،  النه�سة  �سد  مبلف  يتعلق  وفيما 
ــدد بــــولد عــلــى مــوقــف بــــاده املــطــالــب  ــس �
وتقدمي  التفاو�س  عملية  تطوير  ب�سروة 
الثاث  الـــدول  م�سالح  تــراعــي  اأطــروحــات 
حتى ل تتاأثر �سلبًا مبا تقوم به اإثيوبيا فيما 
يتعلق بال�سد. وجاءت ت�سريحات بولد بعد 
ا�سرتاط اإثيوبيا يف وقت �سابق اأم�س عودة 
احلــدود  عن  وتراجعه  ال�سوداين  اجلي�س 

قبل احلوار.

البالد - وكالت 
ــدعــم الــتــ�ــســويــة  كــثــفــت الـــــدول حتــركــاتــهــا ل
ال�سيا�سية يف ليبيا، خا�سة من جانب الدول 
تنظر  الــتــي  املــلــف،  يف  الفاعلة  الأوروبـــيـــة 
للميلي�سيات املدعومة من تركيا باأنها العقبة 

الرئي�سية اأمام حلحلة الأزمة.
الأو�ــســط  لل�سرق  الإقليمي  املــديــر  واأعــــرب 
بوزارة اخلارجية  اأفريقيا،  والأدنى و�سمال 
دعمه  عن  باك،  كري�ستيان  ال�سفري  الأملانية، 
ما  اأهمية  موؤكدا  ليبيا،  يف  الأممية  للجهود 
ليبيا،  اإىل  الأممـــي  املبعوث  دعــوة  يف  جــاء 
الكامل  التنفيذ  يف  واملتمّثلة  كوبي�س،  يــان 
النتقال  اأجـــل  مــن  بــرلــن؛  طــريــق  خلريطة 

ال�سيا�سي يف ليبيا.
واأ�سار اإىل اأن اخلطوات التي يجب اأن ُتّتخذ، 
خال الفرتة القادمة، تتمّثل يف الإ�سراع يف 
قبل  مــن  �ساملة  انتقالية  حــكــومــة  ت�سكيل 
الدبيبة،  عبداحلميد  املكلف  الــوزراء  رئي�س 
والت�سويت على منحها الثقة من قبل جمل�س 

النواب.
اللتزام  وفرن�سا،  اإيطاليا  اأكدت  جهتها،  من 
خارجية  وزيــر  اأ�سار  اإذ  ليبيا،  يف  امل�سرتك 
اإيطاليا لويجي دي مايو اإىل اأنه متت اإعادة 
املــ�ــســرتك مــن جانب  ــزام  ــت الــتــاأكــيــد على الل
ب�ساأن  التن�سيق  بتعزيز  وفرن�سا؛  اإيطاليا 
جان  اأملانيا  خارجية  وزيــر  قــال  فيما  ليبيا، 
اإيف لودريان، اإنه جرى تبادل مثمر مع روما 
ليبيا  ب�ساأن  التن�سيق  لتعزيز  اإرادتنا  لتاأكيد 

ومنطقة املتو�سط.
باإمكانية  الكبري  الــتــفــاوؤل  مــن  الــرغــم  وعلى 
لــيــبــيــا، ل �ــســيــمــا مع  ــ�ــســام يف  ال تــر�ــســيــخ 
ت�سكيل املجل�س الرئا�سي اجلديد واحلكومة 

املــقــررة  لانتخابات  والتح�سري  اجلــديــدة 
التفاوؤل  ــك  ذل اأن  اإل  اجلـــاري،  الــعــام  نهاية 
تــزال  ل  الــتــي  امليلي�سيات،  مبلف  ي�سطدم 
مناطق  يف  وا�سعة  م�ساحات  على  ت�سيطر 
واأن  خا�سة  وحميطها،  طرابل�س  العا�سمة 
الأيام القليلة املا�سية، �سهدت �سداما م�سّلحا 
يف  الداخلية  لــوزيــر  تابعة  ميلي�سيات  بــن 
ــــوات اأخــــرى مــوالــيــة  حــكــومــة الـــوفـــاق، وق
الرئا�سي يف منطقة جنزور، حيث  للمجل�س 
اأكدت م�سادر حملية اأن ال�سدام تبعه فو�سى 
اأمنية وتوتر يف العا�سمة طرابل�س، ل �سيما 
الــزاويــة  مدينة  مــن  قــادمــة  ميلي�سيات  واأن 

حاولت اقتحام العا�سمة.
امل�سلح  والتوتر  امليلي�سيات  اأزمــة  وتتفاقم 
الرتكية  الع�سكرية  القطع  عن  احلديث  مع 
عدة  يف  املنت�سرة  الأجنبية  وامليلي�سيات 
ـــبـــاد. وبــحــ�ــســب مــراقــبــن،  مــنــاطــق مـــن ال
ليبيا  من  ين�سحب  لن  الرتكي  اجلانب  فــاإن 
التيارات  دعم  حالة  على  و�سيبقي  بب�ساطة، 
الإرهابية،  الإخــوان  جماعة  على  املح�سوبة 
ليبيا ويف  الرتكية يف  امل�سالح  والتي متثل 

املنطقة العربية عموًما.
على  الدالة  الرتكية  الت�سريحات  وتتوا�سل 
قواتها  ببقاء  متم�سكة  ــقــرة  اأن حكومة  اأن 
واأنــهــا  قبلها،  مــن  املــدعــومــة  وامليلي�سيات 
�سلبية  دللت  يعطي  مــا  �سحبها،  تنوي  ل 
للموقف الرتكي، يف انتظار ممار�سة �سغط 
العدالة والتنمية واتخاذ  دويل على حكومة 
يف  الع�سكري  انت�سارها  مــن  جــدي  مــوقــٍف 
اأن ذلك �سيمثل دعما قويا  ليبيا، على اعتبار 
تنتظرها  التي  واملــهــام  اجلــديــدة  للحكومة 

حتى نهاية العام.
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جدة ــ خالد بن مر�ساح 
رحل اأم�س وزير البرتول الأ�سبق اأحمد زكي مياين عن عمر 
يناهز 91 عاما بعد م�سرية حافلة يف خدمة الوطن امتدت 
م�سرية  وامــتــدت  والقت�ساد.  بالنفط  يتعلق  فيما  لعقود، 
الراحل كوزير على مدى اأكرث من عقدين، وحتديدا 24 عاما 
)يف الفرتة من 1962 /1986(، ليكون ثاين وزير للنفط يف 
الدول  ملنظمة  عام  اأمني  كاأول  لحقا  اختياره  ويتم  اململكة، 
درا�سات  مركز  لحقا  اأ�س�س  فيما  "اأوبك"،  للنفط  امل�سدرة 
الذي يعنى  لندن،  لندن، عام 1990، يف  العاملي يف  الطاقة 
مو�سوعية  ومعلومات  معطيات  لتوفري  الأ�سواق  بتحليل 

حول الق�سايا املتعلقة بالطاقة. 
حيث  املن�سب  لــهــذا  اأهــلــه  اأكــادميــيــا  تاأهيال  الــراحــل  ونـــال 
در�س احلقوق يف جامعة القاهرة، وح�سل على �سهادة يف 
الدرا�سات العليا يف القانون من جامعة نيويورك، ثم در�س 

العملية  حياته  يبداأ  اأن  قبل  هــارفــرد،  جامعة  يف  احلقوق 
كم�ست�سار قانوين ملجل�س الوزراء، وي�سبح يف عام 1960 
وزير دولة وع�سو مبجل�س الوزراء، والذي كان يعمل فيه 

م�ست�سارا قانونيا منذ عام 1957.
دورا   ،1930 عــام  املكرمة  مكة  يف  املــولــود  ميــاين  ولــعــب 
حا�سما بتوجيهات من القيادة الر�سيدة يف منظمة "اأوبك"، 
حيث بداأ املنتجون يف جميع اأنحاء العامل يف حماولة اإمالء 
يف  عليها  تهيمن  كانت  التي  العاملية،  ال�سوق  على  الأ�سعار 

ال�سابق ال�سيا�سات القت�سادية للدول الغربية.
وبتوجيهات مبا�سرة من امللك في�سل يرحمه الله قاد مياين 
للغرب  كبرية  اأزمة  �سبب  الذي   ،1973 عام  النفطي  احلظر 
الأر�س  ا�ستعادة  حرب  يف  مل�سر  م�سبوق  غري  قويا  ودعما 
قوة  ل�سعود  رمزا  احلظر  هذا  كان  كما  العربية،  والكرامة 
الفالح عن  العربية. واأعرب وزير ال�ستثمار خالد  البرتول 

يف  ح�سابه  على  تغريدة  يف  ونعاه  ميــاين،  لرحيل  حزنه 
البرتول  وزيــر  وفــاة  نباأ  ر  التاأُثّ ببالغ  "تلقيت  وقــال  تويرت 

والرثوة املعدنية الأ�سبق اأحمد زكي مياين.
وُح�سن  والرحمة  املغفرة  للفقيد  الله  لأ�ساأل  اإنني  واأ�ساف: 
الثواب على ما قّدمه لوطنه، كما اأرجو الله جل وعال اأن ُيلهم 
اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان والر�سا بالق�ساء، اإنا لله واإنا 

اإليه راجعون.
منهم  واملثقفني  والــكــتــاب  املــ�ــســوؤولــني  مــن  كثري  نــعــاه  كما 
احمد  ال�سيخ  الله  "رحم  وقال  ها�سم،  عبده  ها�سم  الدكتور 
يعترب  انه  ال  اململكة  فقدناه نحن يف  فهو وان  زكي مياين 
فقيد العامل كله مبا ا�سهم به يف دعم اقت�ساده كوزير للبرتول 
واول امـــني عـــام لوبـــك ورجـــل اخلـــري والــعــلــم واملــعــرفــة، 
وتعزيتي فيه لبنائه وكافة افراد ال�سرة والن�سانية يرحمه 

الله وي�سكنه اجلنة.

رحيل يماني.. ثاني وزير بترول وأول أمين ألوبك
الفالح ينعيه: قدم الكثير للوطن 
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نقاط رياضية

من أبعد المحياني؟
حممد �آل ها�شم

انــعــدام وزن؛  حــالــة  الــوحــدة  نـــادي  يعي�ش 
ب�سبب قلة اخلربة الإدارية التي اأراها �سببا 
مبا�سرا، فيما يحا�سر فريق القدم الذي يئن 
حتــت وطـــاأة قــــرارات ارجتــالــيــه، هــي �سبب 

نتائجه املتاأرجحة.
اإلغاء عقد املدرب، ثم ابتعاد عي�سى املحياين، 
اأن  ومااأعقب ذلك من قرارات تعطي انطباعا 
واأقـــول: اخلــربة؛  ال�سبب،  هــي  قلة اخلــربة 
اأن  اأوؤمــن  للجميع.  مك�سوفا  بات  الأمــر  كون 
هذه  لكن  عالية،  فنية  اإمكانات  ميلك  الفريق 
الإمكانات �ساعت بني جهاز فني واإداري غري 

متناغمني، وهنا اأ�سا�ش امل�سكلة.
عمل بع�ش العاملني مع الفريق على الت�سعيد 
الإعــامــي غــري املــربر مــع الحتـــاد والأهــلــي 
والن�سر، ويف نهاية الأمر �سقط الفريق اأمام 
الفرق الثاثة، دون اأن ن�سمع اأي �سجيج من 
اخلربة  وهنا  الوحدة،  �سد  الثاثة  الأندية 

والتمر�ش تك�سب.
املتعاطني  لــدى  معروفة  نقطة  وهــذه  اأي�سًا 
فتور  هناك  الوحداوي..  ال�ساأن  مع  اإعاميًا 
والإعام،  الإدارة  بني  الإعامي  التعامل  يف 

ما جعل النادي يعي�ش حالة عزلة اإعامية. 
التنبيه..  هو  ــراأي  ال هذا  من  هديف  عمومًا، 
لتدارك هذه  الوحداوية  الإدارة  تنبيه  اأق�سد 
واأن  نية،  بح�سن  توؤخذ  اأن  واأمتنى  النقاط، 

لتف�سر على اأنني مع مرحلة �سد اأخرى.
اآ�سيوي،  معرتك  على  قــادم  الــوحــدة  فــنــادي 
فر�سان  تاريخ  يف  ا�ستثنائيا  حدثا  له  ميثل 
امل�ساركة  فرحة  فيه  تكون  اأن  ويجب  مكة، 
خا�سة  الافت  واحل�سور  بـــالأداء،  مقرونة 
واأن الفريق �سيتاأهل اإىل دور املجموعات من 

خال ملحق.
الــتــعــاون  اأمــــام  الــفــريــق  خــ�ــســارة  اأن  واأرى 
اخلطر  ناقو�ش  دقــت  املا�سية،  اجلــولــة  يف 

للجميع؛ اإدارة وجهاز فني ولعبني.
ــذي اأعي�ش  ــا الأهــلــي ال هــذا عــن الــوحــدة، اأم
بــه ريــا�ــســيــًا، واأعــيــ�ــش مــعــه، فــا حـــل، بعد 
رحيل  اإل  املــ�ــســتــور،  الــاعــبــون  كــ�ــســف  اأن 
يف  امل�ساكل  اأ�سا�ش  اأنها  اأثبتت  التي  الإدارة 
الأهاويني.  لكل  القلق  وم�سدر  بل  النادي، 
عزيزي رئي�ش الأهلي.. ماذا تنتظر بعد تلك 

الت�سريحات؟
ا�ستقل، بل ارحل، والقلب داعيلك.

في أبطال أوروبا

غيابات الريال تغري أتاالنتا.. وغالدباخ يصطدم بالسيتي
جدة –�لبالد

يحل ريال مدريد �سيفا على اأتالنتا، ومان�س�سرت �سيتي �سيفا 
على بورو�سيا مون�سنغادباخ اليوم الأربعاء يف ذهاب دور الـ 

16 لدوري اأبطال اأوروبا.
مواجهة  اأول  يف  مدريد  ريال  م�سلحة  يف  الرت�سيحات  ت�سب 
التي  الغيابات  لكن  تاريخهما،  عرب  الإيــطــايل  بنظريه  جتمعه 
دور  يخو�ش  الذي  اأتالنتا  جتعل  قد  امللكي  الفريق  منها  يعاين 
الـ 16 للمرة الثانية فقط يف تاريخه بعد املو�سم املا�سي، يتجراأ 

باأ�سلوبه الهجومي املعروف يف لقاء الليلة. 
لقائده  اأبرزها  الريال من غيابات عديدة يف �سفوفه؛  ويعاين 
كارفاخال  وظهرييه  بنزمية،  كرمي  وهدافه  رامو�ش،  �سريخيو 
املدرب  فريق  على  و�سيكون  هــازار،  األعابه  و�سانع  ومار�سيلو 
اأنفيلد  يف  املو�سم  هذا  ليفربول  اأحرج  اأتانتا  لأن  احلذر  زيدان 
وانت�سر عليه بثنائية نظيفة، كما اأنه اأطاح بفريق اإ�سباين املو�سم 

املا�سي يف دوري الأبطال وهو فالن�سيا.
مان�س�سرت  نظريه  مون�سنغادباخ  يواجه  الآخــر،  اللقاء  ويف 
�سيتي الذي يعي�ش فرتة انتعا�ش كبرية يف نتائجه جعلته يبتعد 

يف �سدارة ترتيب الربميريليغ.
ومل ي�سبق للفريق الأملاين الفوز على �سيتي يف 4 مواجهات 
بدور املجموعات من دوري الأبطال؛ حيث تعادل مرة وخ�سر 
مبان�س�سرت  اأطــاح  اإذ  طيبة  بذكرى  يت�سلح  لكنه  مــرات،  ثــاث 
�سيتي من ربع نهائي كاأ�ش الحتاد الأوروبــي مو�سم 1978-

يف   )1-3( والــفــوز  اإجنــلــرتا  يف   )1-1( التعادل  بعد   1979
اأملانيا، وفاز الفريق الأملاين باللقب يف النهاية، وهي املواجهة 
الــوحــيــدة الــ�ــســابــقــة بــني الــفــريــقــني يف املـــراحـــل الإقــ�ــســائــيــة 

بالبطولت الأوروبية.
فاز  حيث  مـــرات،   6 غــادبــاخ  مــع  �سيتي  مــان  التقى  ــاًل  واإجــم

)ال�سيتيزنز( 3 مرات مقابل فوز واحد للفريق الأملاين وتعادلني.

النصر يوقف الهالل.. والفيصلي يقلبها على االتحاد
االتفاق يصعق الفتح.. و ضمك والعين يخسران بالتعادل

جدة – هالل �شلمان
ت�شوير- �شلطان من�شور- عثمان �ل�شمر�ين
دون  بهدف  مل�سلحته  الريا�ش  ديــربــي  الن�سر  ح�سم 
كاأ�ش  دوري  مــن   20 الـــ  اجلــولــة  خــتــام  يف  اأمــ�ــش  رد 
الن�سر  تــقــدم  للمحرتفني.  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
و�سجله  مبــهــارة  بــيــرتو�ــش  الــربازيــلــي  �سنعه  بــهــدف 
الدقيقة  يف  مارتينيز  "بيتي"  غونزالو  الأرجنتيني 
21، وهي الت�سديدة الوحيدة للن�سر يف ال�سوط الأول 
ويف  فاعلية.  ودون  �سلبًيا  الهال  ا�ستحواذ  كان  حيث 
احل�سة الثانية، من الديربي، وا�سل الهال ا�ستحواذه 
تاأت  ومل  اخلطرية،  املرتدة  هجماته  والن�سر  ال�سلبي، 
هزميته  الهال  ليتكبد  جديد؛  بــاأي  املدربني  تغيريات 
املركز  يف  نقطة   36 عند  ر�سيده  ويتوقف  الــرابــعــة، 
الثاين، فيما رفع الن�سر ر�سيده اإىل 28 نقطة، و�سعد 

للمركز الثامن. 
بعد  الثالث  املــركــز  احــتــال  فر�سة  الحتـــاد  وخ�سر 
خ�سارته يف اآخر دقائق املباراة اأمام الفي�سلي، حيث 
الدقيقة  الربازيلي رومارينيو يف  بهدف جنمه  تقدم 
28 من متريرة فهد املولد، لكن الفي�سلي ا�ستفاق يف 
فايق  ه�سام  عرب  النتيجة  يف  فتعادل  الثاين  ال�سوط 
الذي ا�سطدمت كرته بقدم حمد اآل من�سور وغالطت 
بوا�سطة  الثاين  �سجل  ثم   ،)73 جروهي)د  احلار�ش 
الوقت  يف  الثالث  واأ�ساف   )82 )د  تافاري�ش  هدافه 
مريكل،  األك�سندر  الكازاخ�ستاين  عرب  ال�سائع  بــدل 
املركز  يف  نقطة   32 عند  الحتـــاد  ر�سيد  ليتوقف 
الرابع، ويرتفع ر�سيد الفي�سلي اإىل 26 نقطة �سعد 

معها للمركز العا�سر.
حول  اأن  بعد  اخلام�ش  املركز  التــفــاق  فريق  وانــتــزع 

الفتح  على  ال�سرقية  قمة  يف  فــوز  اإىل  مرتني  تــاأخــره 
بنتيجة )2-3(.

يف  بوحيمد  توفيق  �سجله  رد  دون  بهدف  الفتح  تقدم 
)د  اأزارو  وليد  بوا�سطة  التفاق  وتعادل   ،36 الدقيقة 
�سجله  ثان  بهدف  تقدمه  )النموذجي(  وا�ستعاد   ،)47
)النواخذة(  لكن   ،)62 )د  جــزاء  ركلة  من  فريدي  تي 
�سجلوا التعادل بعدها بـ 5 دقائق عرب حممد الكويكبي، 
)د  ال�سليتي  نعيم  بهدف  اللقاء  يف  مرة  لأول  وتقدموا 
بها  �سعد  نقطة   30 اإىل  ر�سيده  التفاق  لريفع   ،)79
للمركز اخلام�ش، فيما جتمد ر�سيد الفتح عند 25 نقطة 

يف املركز الـ 11.
حمققا   ،)2-2( القاد�سية  �سيفه  مع  الباطن  وتــعــادل 

نتيجة طيبة رغم ظروفه ال�سعبة.
�ستانلي  النيجريي  �سجله  بهدف  القاد�سية  تقدم 

الباطن  لكن   ،)16 )د  العمري  ح�سن  عر�سية  بعد 
جنح يف اإدراك التعادل يف الوقت بدل ال�سائع عرب 
هدافه الأنغويل اأبرو بعد خطاأ من حار�ش القاد�سية 

في�سل امل�سرحي.
هدف  عبا�ش  اآل  �سالح  �سجل  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
�سريعا  جــاء  القاد�سية  رد  لكن   )73 )د  الثاين  الباطن 
اللقاء بالتعادل )2- لينتهي  اأندريا  بعد دقيقتني بهدف 
للمركز  القاد�سية 29 نقطة وتراجع  فاأ�سبح ر�سيد   )2

ال�ساد�ش، والباطن 24 �سعد بها للمركز الـ 12.
وانتهت قمة اجلنوب بالتعادل بهدف ملثله، حيث �سجل 
ح�سن احلربي هدف التقدم العيناوي يف الدقيقة 47، 
لكن �سمك جنح يف اإدراك التعادل عرب من�سور حمزي 
�سمك  ر�سيد  فبات  بالتعادل،  الديربي  لينتهي   )77 )د 

أريج مطبقاني.. 17 نقطة والعني 15 يف ذيل الرتتيب.
أول سعودية ترأس 

اتحادا رياضيا 

�لريا�ض- �لبالد
�سعودية،  �سيدة  اأول  مطبقاين  ـــج  اأري بــاتــت 
تزكيتها  متت  اأن  بعد  ريا�سيا،  احتــادا  تراأ�ش 
من  الأوىل  املرحلة  يف  التن�ش  احتــاد  لرئا�سة 

انتخابات الحتادات الريا�سية. 
كما اأن جمل�ش اإدارة الحتاد ال�سعودي اجلديد 
للتن�ش هو الأول يف تاريخ الريا�سة ال�سعودية 
هن" �سريفة  ال�سيدات،  من  غالبية  ي�سم  الــذي 
ال�سليمان  وملـــا  ــاطــوق  ب وفــاطــمــة  الــ�ــســديــري 

ووهدان القا�سي"
واعتزازها  فخرها  عن  مطبقاين  اأريــج  وعــربت 
اأوملبيًا  احتـــادًا  تــرتاأ�ــش  �سعودية  اأول  بكونها 
الأمري  الريا�سة  وزيــر  اأ�سكر  وقالت:  ممار�سًا، 
رئي�ش  ونائب  الفي�سل،  تركي  بن  العزيز  عبد 
وجميع  جلوي،  بن  فهد  الأمري  الأوملبية  اللجنة 

من وقف معي واختارين لهذا املن�سب.

الباطن يقهر ظروفه ويتعادل مع القادسية
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طالبة تبتكر جهازًا لتخطيط القلب
جدة - البالد

تخطيط  جــهــاز  حــائــل،  جامعة  يف  ماج�ستري  طالبة  ابتكرت 
عدم  تعاين  التي  والدتها  على  عملًيا  وطبقته  القلب  مراقبة 
للقيا�س.  امل�ست�سفى  با�ستمرار  وتراجع  القلب  انتظام �سربات 
برنامج  يف  تدر�س  التي  العنزي،  اب  غ�سّ حممد  براءة  واأكدت 

ال�سطناعي  الذكاء  وماج�ستري  ال�سيرباين،  الأمــن  ماج�ستري 
وقامت  جمــالت  عدة  يف  لالبتكار  هاوية  اأنها  حائل،  بجامعة 

بهذا البتكار مل�ساعدة والدتها وكفها عناء الذهاب للم�ست�سفى.
بدًل  لوالدتها  القلب  �سربات  قيا�س  جهاز  �سرائها  عدم  وحول 
من اجلهد التي تبذله، اأ�سارت اإىل اأنه مل متنعها احلالة املادية 

لوالدتها  املعالج  الطبيب  يــراه  جهاز  اأي  �ــســراء  مــن  للعائلة، 
ا�ستغالل موهبتها وقدراتها خلدمة  اأنها ف�سلت  اإل  لها  منا�سًبا 
املحتاجني.  وبينت اأن ابتكار اجلهاز ا�ستغرق منها ثالثة اأ�سهر 
ليتم اختباره واأعطى نتائج �سحيحة وموثوقة، واأ�سبح يالزم 

والدتها وكفاها عناء الذهاب با�ستمرار للم�ست�سفى.

400 ألف دوالر لنقل منزل لموقع آخر
تنافس في ماراثون الدراما بـ»المداح«

وا�شنطن - وكاالت
دفع مالك منزل يف ولية �سان فران�سي�سكو الأمريكية، 
اإىل  طابقني  من  املكون  منزله  لنقل  دولر  األف   400

موقع اآخر بعد 139 عاما من اإن�سائه. 
"الفيكتوري"،  الطراز  ذا  املنزل  خمت�سة،  اآلية  ونقلت 
)807 - �سارع فرانكلني بولية  الأ�سا�سي  من موقعه 
بعد  جديد  موقع  اإىل  الأمريكية(،  فران�سي�سكو  �سان 
املنزل  حتميل  مت  اإذ  القدمي،  موقعه  من  �سوارع  �ستة 
البني،  الأمامي  والباب  الكبرية  النوافذ  ذي  الأخ�سر 
اإىل  نقله  وجـــرى  خمت�سة،  عــربــة  اإىل  اأ�ــســا�ــســه،  مــع 

املوقع اجلديد، حيث ا�سطف املتفرجون على الأر�سفة 
املــنــزل،  ينتقل  بينما  احلـــدث،  لــهــذا  ال�سور  للتقاط 
اإىل العنوان  1 ميل يف ال�ساعة،  ب�سرعة ق�سوى تبلغ 

اجلديد "635 - �سارع فولتون".
فاإن  كرونيكل"،  فران�سي�سكو  "�سان  ل�سحيفة  وطبقا 
عملية نقل املعلم املعماري التاريخي الذي يعود للع�سر 
التخطيط  مراحل  يف  كانت  الفيكتوري،  الربيطاين 
ل�سنوات، كما قال امل�سوؤول عن نقل املنزل فيل جوي، 
واأ�ساف: "تعني علينا احل�سول على ت�ساريح من اأكرث 

من 15 وكالة يف املدينة".

جدة - خالد بن مر�شاح
درامــا  مــاراثــون  طاف�س  ن�سرين  ال�سورية  الفنانة  تدخل 

ا�سم  يحمل  جديد  م�سري  مب�سل�سل   ،2021 رم�سان 
"املداح". وتدور اأحداث امل�سل�سل حول �ساب من الريف 
"رحاب"  يج�سد دوره حمادة هالل، وهو متزوج من 
هذا  ويدخل  طاف�س،  ن�سرين  �سخ�سيتها  تلعب  التي 
فى  الأحــداث  وتتواىل  امل�ساكل  من  العديد  فى  ال�ساب 
اإطار درامي واجتماعي حول الروحانيات، والبتهالت 

والأنا�سيد واملو�سحات الدينية وجل�سات الذكر، وتقف 
زوجته بجانبه يف كل املواقف ال�سعبة.

قراءة  مبجرد  رحــاب  لــدور  "حتم�ست  ن�سرين:  وقالت 
ال�سيناريو، خا�سة اأن �سخ�سيتها غريبة ومليئة بالكثري 

من التحولت، وحتتاج اإىل جمهود كبري وتركيز نف�سي 
�سديد". م�سل�سل "املداح" من تاأليف اأمني جمال، ووليد 
�سمري  اأحمد  اإخــراج  ومن  ي�سري،  و�سريف  اأبواملجد، 
اأبرزهم:  الفنانني  من  عدد  بطولته  يف  وي�سارك  فرج، 
وحممد  �سرحان،  وخالد  بدير،  واأحمد  هــالل،  حمادة 

رفعت،  وهايدي  خليل،  و�سبحي  �سلتوت،  وتامر  عز، 
وب�سمة ماهر.

اهتمت اململكة مبجاالت الفنون والثقافة واالإبداع، ما �شجع ال�شيدات على التميز يف جمال 
العزف  يف  للم�شتجدين  دورات  تقدميها  لدى  نا�شر،  متا�شر  البيانو  عازفة  وتبدو  املو�شيقى، 

باأكادميية اأرباب احلرف للفنون.                                 )ت�شوير: خالد بن مر�شاح(

للتخلص من »السعرات الحرارية«  

اإلطاحة بعصابة »أموال« 
ومحتال »وظائف«

لليلة واحدة في فندق
150 ألف دوالر

جدة - البالد
�سعر   1000 لفقدان  خطوات  بـ5  عالجية  تغذية  خــرباء  ن�سح 
وقت  باأ�سرع  الــوزن  فقدان  وبالتايل  الواحد،  اليوم  يف  حــراري 

ممكن.
وقال اخلرباء، وفقا ملوقع "تاميز نيوز ناو": ليتمكن اجل�سم من 
حرق 1000 �سعر حراري يف اليوم، ميكن اتباع خطوات تتمثل 
يف حت�سني منط النوم، باحل�سول على 8 �ساعات من النوم على 
الأقل كل ليلة، اإ�سافة للم�سي على جهاز امل�سي ب�سرعة معتدلة ملدة 
60 دقيقة، وركوب الدراجات ملدة 30 دقيقة كل يوم يف ال�سباح 
كان  فــاإذا  اجل�سم  رطوبة  على  املحافظة  عن  ف�سال  امل�ساء،  يف  اأو 
ال�سعرات  املزيد من  فاإنة يحرق  املاء،  املزيد من  ي�سرب  ال�سخ�س 

احلرارية.
ال�سعرات  حــرق  على  على  ي�ساعد  الأثــقــال  رفــع  اأن  اإىل  ولفتوا 
الطرق  اأن�سب  من  الــوزن  تدريبات  تعترب  اإذ  ب�سرعة،  احلــراريــة 
يف  اليومية  التدريبات  ت�سهم  حيث  احلرارية،  ال�سعرات  لفقدان 

اإنقا�س الوزن وتقوية اجل�سم.

الريا�ض - البالد
اأمــوال  جمع  امتهنوا  اأ�سخا�س   4 على  القب�س  الأمنية  اجلهات  األقت 
جمهولة امل�سدر وحتويلها اإىل خارج اململكة، ومواطن امتهن الحتيال 

بن�سر اإعالنات وظائف مقابل احل�سول على اأتعاب.
وقال املتحدث الإعالمي ل�سرطة منطقة الريا�س الرائد خالد الكريدي�س، 
اإطاحت مبواطن و3 امتهنوا جمع  اإن اجلهة املخت�سة ب�سرطة املنطقة 
بنكي  ح�ساب  عرب  اململكة  خلــارج  وحتويلها  امل�سدر  جمهولة  اأمـــوال 
وقد  املالية.  لتعامالتهم  غطاء  لتوفري  ملواطن،  ملكيتها  تعود  ملوؤ�س�سة 
�سبط بحوزتهم على مبلغ )942،500( ريال، وجرى اإيقافهم واتخاذ 

الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.
اأن  ال�سرقية،  املنطقة  �سرطة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأكــد  جهته،  من 
البالغات  من  عــددًا  تلقت  الدمام  �سرطة  يف  املخت�سة  الأمنية  اجلهات 
للن�سب والحتيال من قبل �سخ�س، ن�سر  من مواطنني ب�ساأن تعر�سهم 
توا�سلهم  وعند  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  للتوظيف  اإعالنات 
ا�ستخدم  املتهم  اأن  مبينا  بحظرهم،  يقوم  الأتعاب  مبلغ  وحتويل  معه 
ح�سابا بنكيًا ل�سخ�س اآخر بالتفاق على عمولة مقابل ذلك، وبعد �سل�سلة 
من الإجراءات مت التو�سل اإىل املتهم والقب�س عليه، واتخاذ الإجراءات 

الالزمة، وجتري اإحالة الق�سية اإىل النيابة العامة.

البالد - وكاالت
تقدمي  على  الــعــامل  حــول  الــفــنــادق  تتناف�س 
اأ�سعار  لــلــنــزلء، وتــتــفــاوت  اأفــ�ــســل خــدمــات 
تعترب  فــنــادق  هــنــاك  اأن  غــري  فيها،  الإقــامــة 
الأغلى يف العامل، اإذ تكون الإقامة فيها مكلفة 
وت�سل لـ150 األف دولر يف الليلة الواحدة.
يف  الأغــلــى  هو  باري�س  فنادق  اأحــد  ويعترب 
�سعرا  دولر  األــف   150 و�سعه  بعد  العامل، 
املحيط  عمق  يف  لــوقــوعــه  الـــواحـــدة،  لليلة 
البحري  للعامل  املاء  حتت  لعرو�س  واإتاحته 
نيويورك  يف  اآخــر  فندق  يليه  بينما  باأكمله، 
بواقع 50 األف دولر لليلة الواحدة، ثم فندق 
 40 من  اأكــرث  باليونان و�سع  اأثينا  اآخــر يف 
األف دولر كتكلفة لالإقامة يوما واحدا، بينما 
تاله فندق يف نيفادا الأمريكية، حمددا �سعر 
الليلة الواحدة بـ35 األف دولر، مع توفريه 

لأعمال فنية وم�سابح داخلية.

تفقد الطفل الشعور باألمان
جدة - البالد

تعري�س  من  النف�سية،  ال�سحة  لتعزيز  الوطني  املركز  حذر 
بالأمان  ال�سعور  يفقدوا  ل  حتى  العاطفية  لالإ�ساءة  الأطفال 
وعاطفية  نف�سية  تـــاأثـــريات  تنتج  وبــالــتــايل  والــطــمــاأنــيــنــة، 
جتاه  الأهل  من  العاطفية  الإ�ساءة  اأن  اإىل  ولفت  و�سلوكية.  
اإذ  �سلبية،  تاأثريات  عنها  ينتج  التي  الأمــور  اأكرث  من  الأبناء 
يف  تقدمه  وعند  احلا�سر،  يف  الفرد  حياة  يف  مبا�سرًة  توؤثر 
العاطفية تتمثل يف: جتاهل  الإ�ساءة  اأ�سكال  اإن  ال�سن. وقال 
الطفل اأو ال�ستهزاء به، مثل ال�ستهزاء بوزنه، النقد امل�ستمر، 
والقيام  الــتــهــديــد،  للطفل،  ــة  اإهــان ــثــل  متمُ ــارات  عــب وتــوجــيــه 
ب�سلوكيات مروعة جتاه الطفل، العرتاف بكل �سراحة حول 
متني الأهل لو اأنهم مل ينجبوا الطفل، غياب الأهل عن املنزل 
جتاه  واحلب  واحلنان  العطف  اإظهار  نق�س  طويلة،  لفرتات 
الطفل، ا�سرتاط توقعات غري واقعية من الطفل، لوم الطفل، 
وحتميله م�سوؤولية جتاه امل�ساكل العائلية، ال�سماح للطفل باأن 
ي�ساهد العنف مبختلف اأ�سكاله، ال�ستخفاف بالطفل وحتقريه 

اأمام املالأ، وعدم الهتمام فيما يخ�س احتياجات الطفل.

»اإلساءة العاطفية«

5 خطوات

طافش

دورات عزف
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