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�ململكة ر�ئدة �لقت�صاد �لأخ�صر وحتديد كلفة �لطاقة �ل�صم�صية قريبا

متيم بن حمد  يوؤكد لويل �لعهد 
دعم قطر ل�صتقر�ر و�أمن �ململكة

�لريا�س - �لبالد
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع ات�ساًل هاتفيًا اأم�س )الأحد(، من اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.
واأكد اأمري قطر خالل الت�سال، الذي اطماأن فيه على �سحة ويل العهد، دعم قطر للمملكة، وعلى كل ما من �ساأنه 

تعزيز اأمن وا�ستقرار و�سيادة اململكة.
كما تلقى ويل العهد، ات�ساًل هاتفيًا، من ويل العهد الكويتي ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح، 

اطماأن خالله على �سحة الأمري حممد بن �سلمان.

أردوغان يدفع الشعب لحافة الفقر
�لقاهرة – عمر ر�أفت

اأجمع 65 % من الأتراك اأن الأمور يف بالدهم ت�سري يف "الجتاه اخلطاأ"، موؤكدين اأن �سيا�سة نظام 
اأردوغان �ست�سر بالبالد لتبديده املوارد، واإفقار ال�سعب ورفع ن�سبة البطالة. 

العاملية  ال�ستطالعات  �سركة  ن�سرته  جديد  م�سح  يف  الأت���راك،  املواطنني  من  عينة  اآراء  ووف��ق 
"اب�سو�س"، فاإن البطالة والفقر هما م�سدر قلق اأكرب من فريو�س كورونا، اإذ اأكد 65 % من الذين 
�سملهم ال�ستطالع يف تركيا اأنهم قلقون ب�ساأن امل�سار الذي ت�سري فيه بالدهم، متجاوزين ب�سكل 

طفيف املتو�سط العاملي البالغ 27 دولة عند 64 %.
 36 بن�سبة  تركيا  يف  الكربى  امل�ساكل  قائمة  ت�سدرا  والبطالة  الفقر  اأن  اإىل  امل�سح  وتو�سل 
ال�سروريات  قادرين على حتمل  بالديون وغري  مثقلون  ال�سكان  من  كبريا  عددا  اأن  كما   ،%
اأ�سهر، يف وقت يزيد ت�سخم  اأعقاب املوجة الثانية من الوباء الذي �سرب قبل ب�سعة  يف 

الأ�سعار.
ن�سبة  بارتفاع  امل��ع��ار���س،  ال��رك��ي  اجلمهوري  ال�سعب  ح��زب  اأع���ّده  تقرير  قطع  فيما 
للتقرير الذي ا�ستعر�سته نائبة  اأردوغ��ان. وطبقا  النتحار يف البالد خالل فرة حكم 
رئي�س احلزب جمزة اأقكو�س اإيلجازدي، فقد كانت هناك زيادة بن�سبة 48 % بحالت 
النتحار حتت حكم حزب العدالة والتنمية. ونقل موقع �سحيفة "زمان" الركية عن 
اإيلجازدي قولها: "كل اأ�سبوع ميوت ما ل يقل عن 65 مواطنا يف نظام حكم الرجل 
الواحد". من جهته، اأكد النائب الركي املعار�س غور�سيل تكني، تراجع م�ستوى 
احلريات والإعالم يف البالد، م�سددا على �سرورة حتول تركيا من "نظام الرجل 

الواحد" اإىل النظام الربملاين والتح�سري لنتخابات نيابية مبكرة. 7

نظام المالليعامان لنقل

يقطع اإلنترنت
إلخفاء جرائمه

�لتفا�صيل �س6

�لتفا�صيل �س3

�لتفا�صيل �س3

�لريا�س -�لبالد
الت�سر،  ملكافحة  الوطني  وال��ربن��ام��ج  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اأمهلت 
اأ�سهر )حتى 23 /8/ 2021(،  الت�سر، 6  خمالفي نظام مكافحة 

لت�سحيح اأو�ساعهم مع بدء �سريان النظام اجلديد.
ت�سحيح  تتيح  عدة  خيارات  هناك  ف��اإن  اجلديدة  الالئحة  ووف��ق 

اأو�ساع املخالفني �سواء مواطنني اأو غري �سعوديني، وت�سقط عنهم 
العقوبات املقررة، ومن بينها دفع �سريبة الدخل باأثر رجعي، فيما 
ل ت�سقط العقوبات ملن �سبطتهم فرق الوزارة اأو اأحيلوا للنيابة 
الت�سحيح  طالبي  اأن  الالئحة  واأو�سحت  املخت�سة.  املحكمة  اأو 
ميكنهم التقدم اإلكرونيا بطلبات لوزراة التجارة، وال�ستفادة من 

املزايا التي ن�ست عليها الالئحة، التي تت�سمن اإدخال �سريك يف 
املن�ساأة اأو بيعها اأو التنازل عنها اأو حلها اأو ت�سجيلها با�سم غري 
�سعودي وفق تراخي�س ال�ستثمار، وميكن لغري ال�سعودي التقدم 
بطلب القامة املميزة، اأو ترخي�س ال�ستثمار للعمل يف املن�ساأة اأو 

التقدم بخروج نهائي.

�لبالد - ها�صم �آل ها�صم 
ال�سادرة  التقارير  من  العديد  اتفقت 
بالإعالم الأمريكي املقروء وامل�سموع، 
امل��ق��دم  ال��ت��ق��ري��ر  ت�سمنه  م��ا  اأن  ع��ل��ى 
للكونغر�س ب�ساأن ق�سية مقتل املواطن 
ال�����س��ع��ودي خ��ا���س��ق��ج��ي ل ي��ت��ج��اوز 
عن  وع��ب��ارة  وال��ت��وق��ع��ات،  التكهنات 
لتوجيه  البناء عليها  نظريات ل ميكن 

التهامات.  
ال�سحف  من  العديد  تقارير  وحر�ست 
اخل��ارج��ي��ة  ب��ي��ان وزارة  اإب����راز  ع��ل��ى 
ال�����س��ع��ودي��ة ال���ذى ف��ن��دت ف��ي��ه م��زاع��م 
البيان  اأن  معتربة   ،"CIA"�ال تقرير 
ال�سعودي و�سع النقاط على احلروف. 
بيان �سادر من جمل�س  اأكد  من جانبه 
لأي  القاطع  الرف�س  على  ال�����س��ورى، 
حم���اول���ة ت��ه��دف ل��ل��م�����س��ا���س ب�����س��ي��ادة 
ال��ت��دخ��ل يف  اأو  وق��ي��ادت��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة 
���س��وؤون��ه��ا ب����اأي ���س��ك��ل م��ن الأ���س��ك��ال، 
ب�سدة  يرف�س  ال�سعب  اأن  على  م�سددًا 
النيل  اأو  وقيادتها  للمملكة  التعر�س 

من دورها ومكانتها.
واأبان رئي�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 

ع��ب��دال��ل��ه ب��ن حم��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م اآل 
ج��ه��ات��ه��ا  وع����رب  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال�����س��ي��خ 
يف  اأدان��ت  الق�سية  ه��ذه  يف  املخت�سة 
�سكلت  التي  ال��ن��ك��راء  اجل��رمي��ة  حينه 
اململكة  ل��ق��وان��ني  ���س��ارخ��ًا  ان��ت��ه��اك��ًا 
جت���اوزت  جم��م��وع��ة  ي��د  ع��ل��ى  وقيمها 
كل  بحقهم  اُتخذ  حيث  كافة،  الأنظمة 
الإجراءات الق�سائية الالزمة لتقدميهم 
ل��ل��ع��دال��ة و����س���درت ب��ح��ق��ه��م اأح���ك���ام 
ق�سائية نهائية، يف تاأكيد وا�سح على 
وعدالته  ال�سعودي  الق�ساء  ا�ستقاللية 
على  وح��ر���س��ه  ون��زاه��ت��ه،  و�سفافيته 

قيمة الإن�سان وروحه.
العامة  الأم���ان���ة  رف�����س��ت  جانبها  م��ن 
ال���س��ت��ن��ت��اج��ات  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  لهيئة 
الواردة  وامل�سيئة  اخلاطئة  والظنون 
اأم�س:  يف التقرير وقالت يف بيان لها 
اأدل��ة  اأي��ة  على  ينب  مل  التقرير  ه��ذا  اإن 
فيما  التامة  ثقتها  موؤكدة  حقائق،  اأو 
الق�سية،  ه��ذه  ب�ساأن  الق�ساء  اتخذه 
اإ�ساءة  الق�سائية  الأحكام  تعقب  واأن 
يحظى  والذي  باململكة  العديل  للنظام 

با�ستقاللية تامة.

حما�صرة �لت�صرت �لتجاري

رف�س �ل�صتنتاجات �خلاطئة

أشهر فرصة لإلفصاح وتجنب العقوبات ودفع الضريبة بأثر رجعي 6
تبنتها برلمانات وكبار العلماء ووسائل إعالم عربية وأمريكية

مناورة �صعودية �أمريكية م�صرتكة
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كورونا: منحنى اإلصابات متذبذب.. وزيادة مراكز اللقاحات
�لريا�س ـ �لبالد 

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأنها �سرفع الطاقة ال�ستيعابية لعدد متلقي لقاح كورونا 
حيث  املناطق،  جميع  يف  اللقاحات  مراكز  يف  التو�سع  اإىل  م�سرية   ،19 كوفيد 
وربط  املواعيد.  وجدولة  �سحتي  تطبيق  عرب  التطعيمات  اأخذ  للراغبني  ميكن 
متحدث وزارة ال�سحة الدكتور حممد العبد العايل، الو�سول لجتاهات اإيجابية 
يف منحنى ال�سابات بالتقيد بالإجراءات، مبينا اأن املنحنيات ل زالت متذبذبة. 
واأ�سار اإىل اأنه مت منح 780 األف جرعة حتى الآن، واأن اجلرعة الثانية لبد اأن 

تكون من نف�س نوع الأوىل، م�ستبعدا اأي تاأثري للقاح على نق�س املناعة.  وكانت 
وزارة ال�سحة �سجلت اأم�س 322 حالة اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س "كورونا" 
امل�ستجد )كوفيد 19(، و6 حالت وفاة جديدة، و481 حالة حرجة، و294 حالة 
املقدم طالل  الداخلية،  ل��وزارة  الأمني  املتحدث  من جانبه طالب  تعاٍف جديدة. 
الحرازية  الإج��راءات  واتباع  اللتزام  يف  ال�ستمرار  اجلميع  من  ال�سلهوب، 
والتدابري الوقائية، بعد ر�سد اأكرث من جتمع خمالف، مبينا اأن هناك ارتفاعا يف 

�لتفا�صيل �س4املنحنى الوبائي ومل يتم الو�سول اإىل مرحلة ال�ستقرار.
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األمير فيصل بن سلمان: رسالة الجامعة اإلسالمية المعرفة واالعتدال والعلم

املدينة املنورة - البالد
بن  في�سل  االأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
املدينة  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
املنورة, الدور املهم الذي ت�سطلع به اجلامعة 
ر�سالة  ن�سر  يف  املنورة  باملدينة  االإ�سالمية 
املــعــرفــة واالعـــتـــدال والــعــلــم, والــتــي َتعاهد 
منذ  البالد  هذه  ملوك  ودعمها  رعايتها  على 
تاأ�سي�س اجلامعة خلدمة االإ�سالم وامل�سلمني. 
كــمــا ثــمــن جــهــود اجلــامــعــة االإ�ــســالمــيــة يف 

من  بها  الناطقني  لغر  العربية  اللغة  تعليم 
من  اجلامعة  واإ�ــســهــام  الــعــامل,  دول  خمتلف 
املدينة  يف  العربية  اللغة  تعليم  معهد  خالل 
دول  خمتلف  من  اجلميع  ال�ستقبال  املنورة, 
علمية  �سهادة  الأخذ  بال�سرورة  لي�س  العامل, 
فقط, بل لق�ساء �سنة لتعلم اللغة العربية لغة 
ُم�سرًا  عربي,  نبّي  على  نزلت  التي  القراآن 
ومدخاًل  مفتاحًا  ُتعد  العربية  اللغة  اأن  اإىل 
لفهم احل�سارة االإ�سالمية ونقلها بني �سعوب 

العامل.
ــعــدد من  جـــاء ذلـــك بــعــد تــد�ــســيــنــه اأمـــ�ـــس, ل
امل�ساريع ال�سكنّية والريا�سّية واالأمنّية التي 
ُخططها  �سمن  االإ�سالمية,  اجلامعة  نفذتها 

التطويرية والتنموية خلدمة من�سوبيها.
بني  تفاهم  ُمــذكــرة  توقيع  مرا�سم  �سهد  كما 
بينبع,  امللكية  والهيئة  االإ�سالمية  اجلامعة 
للتعاون يف و�سع اآلية لربامج تبادل الطالب 
ــتــدريــ�ــس, واإجـــــراء مــ�ــســاريــع واأبــحــاث  وال

ُمــ�ــســركــة, وتــبــادل املــعــلــومــات واخلـــربات 
واال�ـــســـتـــ�ـــســـارات االأكـــادميـــيـــة والــبــحــثــيــة, 
العلمية والــنــدوات  الــلــقــاءات  اإقــامــة  وكــذلــك 
الــوعــي  ونــ�ــســر  املُتخ�س�سة,  واملـــوؤمتـــرات 

املجتمعي من خالل الربامج التثقيفية.
منطقة  اأمــر  د�سنها  التي  امل�ساريع  و�سملت 
الثامنة  املرحلة  باجلامعة:  املــنــورة  املدينة 
للطالب,  �سكنّية  وحدات  وجتهيز  اإن�ساء  من 
ُتوفر ٦14 غرفة لـ 12٥0 طالبًا, مت جتهيزها 
وربــطــهــا بــعــدد مــن اخلــدمــات مــثــل �ــســاالت 
باالإ�سافة  الــتــجــاريــة,  واملــحــالت  االأنــ�ــســطــة 
املراقبة  نظام  مــن  االأوىل  املرحلة  مل�سروع 
تركيب  ت�سمن  الـــذي  بــاجلــامــعــة,  االأمــنــيــة 
جديدة,  كــامــرا   14٥0 مــن  اأكــر  وتو�سيل 
ملــراقــبــة  ـــامـــرا  ك اآالف   3 حـــــوايل  وربـــــط 
يف  واالأ�ــســوار  واملباين  وامليادين  ال�سوارع 
غرفة التحكم املركزية, وجتهيز غرف القيادة 
والتحكم باأكر من 18 �سا�سة عر�س للمراقبة 
مدار  على  البيانات  حفظ  واأجــهــزة  االأمنية 
وجتهيز  اإن�ساء  م�سروع  وكذلك  �ساعة,  الـ24 
تبلغ  ا�ستيعابية  بطاقة  القوى  األعاب  �سالة 
 100 من  باأكر  جمهزَة  يوميَا,  طالب  األــفــّي 

جهاز ريا�سي متنوع لالألعاب.

تعزيزًا لدور »المجلس«.. وفد 
شوري يتفقد خدمات الموانئ  

جدة- البالد
وتقنية  واالتــ�ــســاالت  النقل  جلنة  مــن  وفــد  يتفقد 
املعلومات مبجل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�س 
رئي�س اللجنة هزاع بن بكر القحطاين اليوم مطار 
االّطالع  بهدف  جدة,  يف  الدويل  العزيز  عبد  امللك 
على اأبرز اخلدمات التي يقدمها املطار للم�سافرين.

ويلتقي الوفد خالل زيارتهم املطار برئي�س الهيئة 
العامة للطران املدين وكبار امل�سوؤولني يف الهيئة 
�ساالت  من  املطار  عليه  يحتوي  ما  على  لالطالع 
للمراقبة, والوقوف على  داخلية ودولية, ومراكز 
ا�ستعدادات املطار ال�ستقبال امل�سافرين, اإىل جانب 
جدة  ميناء  قبل  من  املُقدمة  اجلهود  على  االطــالع 

االإ�سالمي للم�ستفيدين كافة.
جدة  ميناء  زيارة  اللجنة  عمل  برنامج  يتخلل  كما 
االإ�سالمي غدا الثالثاء للوقوف ب�سكل مبا�سر على 

اأبرز االإجنازات املتحققة.
املجل�س  دور  �سمن  اللجنة  وفــد  زيـــارة  ــاأتــي  وت
ـــوقـــوف فــعــلــيــًا عــلــى جــودة  ــابــي لــلــتــاأكــد وال ــرق ال
االأداء,  تعزيز  على  والعمل  تقدم,  التي  اخلدمات 
االأداء  تقارير  من  عددا  تناق�س  اللجنة  اأن  ال�سيما 
ال�سنوية لالأجهزة التي تدخل �سمن اخت�سا�ساتها 

يف جمل�س ال�سورى.

ملبداأ  تر�سيًخا  تاأتي  الــزيــارة  اأن  القحطاين  واأكــد 
وجميع  ال�سورى  جمل�س  بني  والتعاون  التكامل 
وتعزيز  االأخـــرى,  احلكومية  واجلــهــات  االأجــهــزة 
اجلهات,  وهــذه  املجل�س  بــني  امل�ستمر  التوا�سل 
لــالإ�ــســهــام يف رفـــع جــــودة اخلـــدمـــات الــتــي تقدم 
لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني, وبــحــث مـــا تــ�ــســفــر عنه 
التي  ال�سنوية  االأداء  لتقارير  اللجنة  مناق�سات 

تدخل يف اخت�سا�سات اللجنة.
�سور  مــن  �ــســورة  متثل  ــزيــارة  ال اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس
التعاون الفاعل بني املجل�س واللجنة من جهة وبني 
الذي  الرقابي  للدور  وجت�سيد  االأخـــرى,  اجلهات 
يقوم به املجل�س, حيث يدر�س املجل�س يف كل عام 
مايل تقريًرا مف�ساًل للهيئة العامة للطران املدين, 

والهيئة العامة للموانئ وغرها من اجلهات.
املجل�س  اأعــ�ــســاء  الــ�ــســورى  جمل�س  وفـــد  ويــ�ــســم 
اأع�ساء جلنة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات 
وهم: نائب رئي�س اللجنة الدكتور متعب املطري, 
والـــدكـــتـــور خـــــران رجـــــب, وبـــنـــدر عــ�ــســري, 
والدكتورة لطيفة العبد الكرمي, واأ�سامه اخلياري, 
عي�سى  والــدكــتــور  اجلــلــعــود,  عبدالله  والــدكــتــور 
ه�سام  والدكتور  متراز,  هتان  والدكتور  العتيبي, 

الفار�س.

الفيصل يطلع على دور »الشورى« في مراقبة مطار وميناء جدة

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأمر منطقة مكة  ال�سريفني  ا�ستقبل م�ست�سار خادم احلرمني 
ونائبه  الفي�سل,  خالد  االأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  املكرمة 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر بدر بن �سلطان يف مقر االإمارة 
املعلومات  وتقنية  واالت�ساالت  النقل  جلنة  رئي�س  بجدة, 
من  عــدٌد  يرافقه  القحطاين  بكر  بن  هــزاع  ال�سورى  مبجل�س 

اأع�ساء اللجنة.
وا�ستمع اأمر منطقة مكة املكرمة ونائبه اإىل نبذة عن اللجنة 
الدويل اجلديد, وميناء  العزيز  امللك عبد  والتي تزور مطار 
امتداًدا  القائمة  االأعمال  �سر  على  لالطالع  االإ�سالمي,  جدة 
للدور الرقابي الذي يقوم به املجل�س؛ ولرفع جودة اخلدمات 
جلان  لــدور  وا�ستكمااًل  واملقيمني,  للمواطنني  تقدم  التي 

املجل�س املتخ�س�سة واخت�سا�ساتها.
واأعرب القحطاين عن �سكره الأمر منطقة مكة املكرمة ونائبه 
على ح�سن اال�ستقبال وت�سخر كافة االمكانيات لنجاح زيارة 

وفد املجل�س للمنطقة. 
الدكتور متعب املطري,  اللجنة  وي�سم والوفد نائب رئي�س 
لطيفة  والدكتورة  ع�سري,  وبندر  رجب,  خران  والدكتور 
العبد الكرمي, واأ�سامه اخلياري, والدكتور عبد الله اجللعود, 
والدكتور عي�سى العتيبي, والدكتور هتان متراز, والدكتور 

ه�سام الفار�س.
االإمــارة  مقر  يف  ونائبه  الفي�سل,  خالد  االأمــر  ا�ستقبل  كما 
القرين  حممد  اللواء  باململكة  املخدرات  مكافحة  مدير  بجدة 

يرافقه مدير مكافحة املخدرات باملنطقة العميد فهد احلماد. 

ومت خالل اللقاء تهنئة اللواء القرين مبنا�سبة تعيينه مديرا 
عاما ملكافحة املخدرات باململكة مثمنني له جهوده خالل فرة 
له  �سائلني  احلــمــاد  العميد  تهنئة  متــت  كما  باملنطقة,  عمله 

التوفيق يف املهام املوكلة اإليه.
ونائب  املكرمة,  مكة  منطقة  اأمــر  ا�ستقبل  اأخــرى  ناحية  من 
املنطقة  �سرطة  مدير  اأم�س  بجدة  االإمــارة  يف   , املنطقة  اأمر 
املنطقة  �سرطة  مدير  يرافقه  العتيبي,  عيد  الــلــواء  االأ�سبق 

املعني حديثًا, اللواء �سالح اجلابري.
فرة  خــالل  جــهــوده  نظر  العتيبي  لــلــواء  �سكرهما  وقــدمــا, 
عمله مديرًا ل�سرطة املنطقة, فيما متت تهنئة اللواء اجلابري 
�سائلني  املكرمة,  مكة  منطقة  ل�سرطة  مديًرا  تعيينه  مبنا�سبة 

الله له التوفيق يف مهام عمله.

»الموارد البشرية« تدعم 
»الوداد« الحتضان فاقدي الرعاية

جدة - البالد 
ا�ستعر�ست جمعية الوداد اخلرية لالأيتام, اأم�س اإجنازاتها خالل الفرة املا�سية واخلطط 
التي تعمل عليها يف الفرة القادمة, يف اجتماع عقد مع وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 
االجتماعية بح�سور وكيل الوزارة لتنمية املجتمع اأحمد بن �سالح املاجد, ورئي�س جمل�س 
الوزارة واجلمعية,  قيادات  املهند�س ح�سني بن �سعيد بحري, وبح�سور  اإدارة اجلمعية 

وذلك يف اإطار ال�سراكة اال�سراتيجية والعمل امل�سرك بني اجلهتني.
اإفرا�سيا - عر�سًا موجزًا  وقدم املهند�س ح�سني بحري يف بداية االجتماع الذي عقد - 
الرعاية  فاقدي  من  االأيتام  االأطفال  خدمة  يف  قدمته  وما  الــوداد,  واإجنـــازات  جهود  عن 
الوالدية انطالقًا من مبادئها وقيمها التي ت�سع م�سلحة الطفل اليتيم اأواًل من خالل اإ�سناد 
اإحت�سانهم اإىل اأ�سر �سعودية موؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل �سبل التن�سئة ال�ساحلة ليكونوا 

اأفرادًا فاعلني خلدمة دينهم ووطنهم وجمتمعهم.
الــوزارة  من  باإ�سراف  اجلمعية  و�سعتها  التي  واملعاير  االإ�سراطات  على  بحري  واأكــد   
بهدف رفع م�ستوى كفاءة االأ�سر املحت�سنة واإ�ستدامة االإحت�سان والتي ياأتي يف مقدمتها 
ال�سيدة  مــن  �ــســواء  املحرمية  حتقق  بطريقة  للطفل  ال�سرعية  الر�ساعة  حتقيق  �سرط 

املحت�سنة نف�سها اأو قريبة لها اأو قريبة للزوج بح�سب الطفل املحت�سن,
واأكد وكيل الوزارة اأحمد املاجد واأ�سار املاجد اإىل اأن الوزارة حري�سة كل احلر�س على 
دعم وم�ساندة الوداد وتذليل كافة ال�سعاب التي تواجهها موؤكدًا اأن ال�سراكة املوقعة بني 
الطرفني هي جت�سيد لروؤية اململكة التي تدعو اإىل متكني القطاع غر الربحي, وما حققته 

الوداد من اأرقام يدل على ذلك.

االستعالم عن قضايا المنشآت عبر »ناجز«
جدة- البالد

خطوة  يف   ,Najiz.sa ناجز  بوابة  عرب  املن�ساآت"  "ح�ساب  خدمة  اأم�س  العدل  وزارة  اأطلقت 
ت�ستهدف متكني املوؤ�س�سات وال�سركات والكيانات االقت�سادية من اإجناز خدماتها العدلية ب�سرعة 
وجودة, مبا يتواكب مع م�سار الوزارة يف تطوير خدماتها العدلّية والتو�سع يف خدمة القطاعات 

املختلفة ومنها قطاع االأعمال.
واأو�سحت الوزارة اأن اخلدمة تتيح تفعيل ح�ساب املن�ساأة عرب بوابة ناجز عن طريق ممثل رئي�سي 
"يحدد بح�سب نوع اجلهة", ويقوم باإدارة هذا احل�ساب عن طريق الدخول على ح�سابه ال�سخ�سي 
يف بوابة ناجز عرب النفاذ الوطني املوحد, وتتيح له اإدارة ح�ساب اجلهة يف البوابة, واال�ستعالم 
عن طلبات الق�سايا واالأمور املتعلقة بها, باالإ�سافة اإىل اإمكانية االطالع على طلبات التنفيذ لل�سركة 

وتفا�سيلها.
وت�سمن اخلدمة للمن�ساآت �سرعة الو�سول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل, ومن �سمنها معرفة 
الق�سايا املرفوعة من قبل اجلهة والق�سايا التي عليها وتفا�سيلها, باالإ�سافة اإىل اطالع ممثل اجلهة 
على الطلبات التنفيذ املقدمة من اجلهة, وكذلك طلبات التنفيذ املنفذة �سدها وتفا�سيلها, وذلك يف 

املرحلة االأوىل للخدمة.
وبّينت الوزارة اأن ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة, يتم تفعيلها اآليًا بالربط مع وزارة التجارة, 
ويتم تفعيل اجلهات االأخرى "�سركة ت�سامنية, �سركة م�ساهمة, اجلهات احلكومية, جمعية خرية, 
منح  ويتم   ,700 الوطني  املن�ساأة  رقم  باعتماد  وغرها",  االأهيلة  املوؤ�س�سات  املهنية,  ال�سركات 
املمثل النظامي الوارد يف عقد التاأ�سي�س �سالحية النفاذ اإىل ح�ساب ال�سركة اآليًا, كما تقدم اخلدمة 

لل�سركات ذات ال�سجالت التجارية ال�سارية واملوقوفة.
وبينت وزارة العدل اأن تفعيل احل�ساب لهذه اجلهات يتم عرب تقدمي طلب تفعيل ح�ساب من�ساأة عن 
اإ�سعار  �ساعة, ويتم  اأقل من 48  يتم توثيق احل�ساب خالل  التحقق منه  ناجز, وبعد  طريق بوابة 
مفعل احل�ساب بحالة طلبه وتفعيل احل�ساب, على اأن تكون مدة احل�ساب �سنة, و�سيتم الحقًا تفعيل 

خدمات جديدة للمن�ساآت لالإجراءات املتعلقة بالتوثيق.

القوات الملكية واألمريكية في تدريب »التنين« لقمع العدو

الريا�ض - البالد
)التنني(  مترين  مناورات  االأحــد  اأم�س  انطلقت 
ال�سعودية  امللكية  اجلوية  القوات  بني  امل�سرك 
الغربية,  باملنطقة  االأمريكية  اجلوية  والقوات 

على  الـــتـــدريـــب  اإىل  ــتــمــريــن  ال هــــذا  ويـــهـــدف 
االعــــرا�ــــس الــتــكــتــيــكــي والـــتـــدريـــب الــقــتــايل 
والــهــجــوم اجلـــوي املــ�ــســاد, وقــمــع الــدفــاعــات 

اجلوية للعدو.

كــمــا يــ�ــســاهــم الــتــمــريــن يف حتــقــيــق الــتــوافــق 
والتكامل العملياتي ويعترب ا�ستمرارًا للتعاون 
على  للحفاظ  اجلويتني  القوتني  بني  امل�سرك 

اأمن وا�ستقرار املنطقة.

السماح بتحليق "بيونج 737 ماكس" في سماء المملكة
الريا�ض - البالد

اأعلنت الهيئة العامة للطران املدين, ال�سماح بعودة طائرة بوينج 737 ماك�س اإىل اخلدمة 
الالزمة,  التدابر  واتخاذ  ال�سرورية  املراجعة  من  االنتهاء  بعد  وذلك  اململكة,  واإىل  من 
واكتمال جميع االختبارات ال�سرورية من قبل اإدارة الطران الفيدرايل االأمريكي, ووكالة 

�سالمة الطران االأوروبية وغرهما من �سلطات الطران املدين حول العامل.
واأو�سحت الهيئة, اأن �سركات النقل الوطنية ال ُت�سغل طراز املاك�س, اإال اأن عدة �سركات 
طران اأجنبية ت�سر رحالت من واإىل املطارات ال�سعودية, وتعرب اأجواءها عدة رحالت 

بنف�س الطراز.
واأكدت الهيئة, اأن رفع التعليق املوؤقت جاء بعد تن�سيق وثيق مع جمتمع الطران املدين 
الدويل, فيما يتعلق بالتغيرات والرخي�س والتدريب, ل�سمان اأعلى م�ستوى من ال�سالمة.
اإىل اخلدمة,  املاك�س  اإعالنًا مالحيًا )NOTAM( ي�سمح بعودة طائرة  الهيئة  ون�سرت 
التوجيهية  الن�سرة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعودي,  الطران  معلومات  دليل  يف  و�سحت  كما 
)AC(, التي �ست�سدر �سهادة قبول الطراز )TCA( عندما ُت�سجل الطائرة الأول مرة يف 

ال�سجل الوطني للطائرات.
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القيادة تهنئ رئيس مجلس 
رئاسة البوسنة والهرسك

الريا�ض - البالد
عبد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بعث 
البو�سنة  رئا�سة  جمل�س  لرئي�س  تهنئة،  برقية  العزيز، 
ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة  دوديـــك،  ميلوراد  والهر�سك 
واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  بالده.واأعرب 
التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب 

البو�سنة والهر�سك ال�سديق، اطراد التقدم واالزدهار.
�سلمان  بن  حممد  االأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز،  عبد  بن 
البو�سنة  رئا�سة  جمل�س  لرئي�س  تهنئة،  برقية  الدفاع،  وزير 
بالده. ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  دوديك،  ميلوراد  والهر�سك 
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  وعرب 
حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 
من  املــزيــد  ال�سديق،  والهر�سك  البو�سنة  و�سعب 

التقدم واالزدهار.

»اتحاد اإلعالميين العرب«: 
المملكة رائدة مكافحة اإلرهاب

 صحف أمريكية تفند تقرير المخابرات.. كبار العلماء يرفضون الظنون الخاطئة .. الشورى:

قضاؤنا عادل.. الشعب يرفض التعرض للمملكة وقيادتها

اإبراز بيان  ال�سحف على  العديد من  وحر�ست تقارير 
مزاعم  فيه  فندت  الــذى  ال�سعودية  اخلارجية  وزارة 
تقرير الـ"CIA"، معتربة اأن البيان ال�سعودي و�سع 

النقاط على احلروف. 
حتــذيــرا  جورنال"،  �ــســريــت  "وول  �سحيفة  ونــقــلــت 

اإىل حدوث توتر يف  يوؤدي  قد  التقرير  اأن مثل هذا  بايدن من  الإدارة 
العالقات مع الريا�س م�ستقباًل، ما مل يتم جتاوز طرح تقارير ال حتمل 
حكومة  مع  وامل�ستمر  الدائم  التوا�سل  اأهمية   موؤكدة  اطالقا،  معنى 
اململكة، وتقدمي تو�سيحات حول �سبب وموعد ن�سر تقرير املخابرات 
االأمريكية. ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن املخابرات االأمريكية ح�سلت على 
املعلومات من م�سدر وحيد وهى املخابرات الركية، دون التحقق من 

هذه املعلومات. 
ورف�ست �سحيفة "برنت" ما ورد يف تقرير املخابرات االأمريكية من 
التقرير جمرد تكهنات  اأن ما ورد يف  اتهامات غر م�سوؤولة، معتربة 
اأبــرزت  كما  دامــغــة،  حلقائق  ت�ستند  وال  مقبولة  غــر  وا�ستنتاجات 
ال�سحيفة بيان وزارة اخلارجية ال�سعودية، حيث ن�سرت مقتطفات من 
البيان خا�سة ما يتعلق بالرف�س ال�سعودي والتقييم ال�سلبي واخلطاأ 

وغر املقبول يف التقرير. 
كافة  اتخذت  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
االإجراءات الالزمة يف اإطار نظام قانوين ل�سمان التحقيق مع منفذي 
العدالة حيث �سدرت بحقهم  اجلرمية ب�سكل �سليم، ول�سمان حتقيق 

اأحكام ق�سائية نهائية.
اأن  فيه  اأكدت  تلفزيونًيا،  "CNN" تقريًرا  ومن جانبها، بثت �سبكة 
لكونه  التقرير  �سحة  يف  كبرة  �سكوك  لديها  للمملكة  احلليفة  الدول 
يحتوى على معلومات غر دقيقة، حيث �سارعت عدة دول مثل اليمن، 
البحرين، االإمارات، �سلطنة عمان، والكويت لرف�س ما ورد يف التقرير 

والوقوف بجانب ال�سعودية.

الشورى: استقاللية القضاء السعودي
حممد  بــن  عبدالله  الــدكــتــور  ال�سيخ  الــ�ــســورى  جمل�س  رئي�س  اأعـــرب 
رف�سهم  عن  واأع�سائه،  املجل�س  وا�سم  با�سمه  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن 
تزويد  مت  ــذي  ال التقرير  يف  ورد  مــا  جتــاه  ال�سديدين  وا�ستنكارهم 
جمال  املواطن  مقتل  ق�سية  ب�ساأن  مــوؤخــرًا  به  االأمريكي  الكونغر�س 
خا�سقجي - رحمه الله - وما ت�سمنه من ا�ستنتاجات م�سيئة واتهامات 
باأي  بها  القبول  ميكن  وال  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ال  وقيادتها  للمملكة 

حال من االأحوال .
الأي  القاطع  ال�سورى  جمل�س  رف�س  اأمــ�ــس،  اأ�ــســدره  بيان  يف  واأكـــد 
يف  التدخل  اأو  وقيادتها  اململكة  ب�سيادة  للم�سا�س  تهدف  حمــاولــة 

ال�سعب  اأن  على  م�سددًا  االأ�سكال،  من  �سكل  باأي  �سوؤونها 
يرف�س ب�سدة التعر�س للمملكة وقيادتها اأو النيل من دورها ومكانتها.

هذه  يف  املخت�سة  جهاتها  وعــرب  اململكة  اأن  ال�سورى  رئي�س  واأبـــان 
النكراء التي �سكلت انتهاكًا �سارخًا  اأدانت يف حينه اجلرمية  الق�سية 
لقوانني اململكة وقيمها على يد جمموعة جتاوزت االأنظمة كافة، حيث 
اُتخذ بحقهم كل االإجراءات الق�سائية الالزمة لتقدميهم للعدالة و�سدرت 
بحقهم اأحكامًا ق�سائية نهائية، يف تاأكيد وا�سح على ا�ستقاللية الق�ساء 
االإن�سان  قيمة  على  وحر�سه  ونزاهته،  و�سفافيته  وعدالته  ال�سعودي 

وروحه.
و�سدد على اأن اململكة منذ تاأ�سي�سها وحتى اليوم تقوم على نهج را�سخ 
اجلهود  وبذل  حقوقه،  وحفظ  وحمايته،  االإن�سان  �سون  اأ�سا�ساته  من 
احلقوق  مفاهيم  لر�سيخ  ــًا  ــي ودول اإقليميًا  امل�ستويات  جميع  على 
لتعزيز  قواًل  ال  فعاًل  الواقعية  النماذج  وتقدمي  واالعتدال،  والو�سطية 
واالإرهــاب،  والكراهية  التطرف  ومكافحة  واإمنائها  الب�سرية  حماية 

وال�سعي اجلاد الإحالل اال�ستقرار وال�سالم يف العامل.
واأكد الدكتور اآل ال�سيخ تاأييد جمل�س ال�سورى التام ملا �سدر عن وزارة 
اإجــراءات  اململكة من  التقرير، وما تتخذه  اخلارجية حول ما ورد يف 
خــادم  بقيادة  اململكة  اأن  اإىل  م�سرًا  ومكت�سباتها،  حقوقها  حتفظ 
االأمــني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ما�سية يف دورها املحوري وبثقلها العربي واالإ�سالمي يف دعم ثقافة 

الو�سطية واالعتدال وحتقيق االأمن وال�سلم وبذل اجلهود اخلرة.
ودعا رئي�س جمل�س ال�سورى يف هذا ال�سدد جميع املجال�س والربملانات 
واالحتادات والتجمعات الربملانية القارية والدولية ل�سجب كل اأ�سكال 
�سياقها  عــن  االإنــ�ــســان  حقوق  مــبــادئ  اإخـــراج  اإىل  الــهــادفــة  االنتقائية 
على  عدة  و�سعوب  دول  فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  النبيل،  االإن�ساين 
م�ستوى العامل من كوارث واأزمات اأزهقت االأرواح وهدمت املمتلكات 
واملقدرات، مقدمًا يف الوقت نف�سه ال�سكر والتقدير للمجال�س الربملانية 

واملنظمات التي ا�ستهجنت وا�ستنكرت ما ورد يف التقرير.

كبار العلماء: ال أدلة أو حقائق
رف�ست االأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اال�ستنتاجات 

والظنون اخلاطئة وامل�سيئة الواردة يف التقرير الذي زود به 
الكوجنر�س االإمريكي ب�ساأن مقتل املواطن جمال خا�سقجي 

- رحمه الله -، موؤكدة يف هذا ال�سدد وقوفها التام مع بيان 
وزارة اخلارجية الذي رف�س هذا التقرير رف�سا قاطعا.

وقالت االمانة يف بيان لها اأم�س: اإن هذا التقرير مل ينب على 
الق�ساء  التامة فيما اتخذه  اأو حقائق، موؤكدة ثقتها  اأدلة  اأية 
اإ�ساءة  الق�سائية  االأحــكــام  تعقب  واأن  الق�سية،  هــذه  ب�ساأن 

للنظام العديل باململكة والذي يحظى با�ستقاللية تامة.
واأو�سحت االأمانة العامة اأن �سعب اململكة يقف خلف قيادته 
احلكيمة واململكة بثقلها العربي واالإ�سالمي والدويل ركيزة 
اأ�سا�س يف حفظ حقوق االإن�سان ودعم االأمن واال�ستقرار يف 
العامل مبا تتبناه من �سيا�سة االعتدال والو�سطية ونبذ 

العنف والتطرف.

البرلمان العربي: إعادة إنتاج المؤامرات
اإىل  العربية واالإ�ــســالمــيــة  ـــدول  ال الــعــربــي،  الــربملــان  طــالــب 
خمططات  مواجهة  يف  وقيادتها  اململكة  مع  الكامل  الت�سامن 
من  تتخذه  مــا  كــل  يف  ودعمها  ب�سيادتها،  وامل�سا�س  ا�ستهدافها 
�سلطاتها  عمل  ويف  الداخلية  �سوؤونها  يف  التدخل  ملنع  اإجــراءات 
واليــة  لــه  ــذي  ال الوحيد  الــطــرف  باعتبارها  امل�ستقلة،  الق�سائية 
ال�سعودي  املواطن  مقتل  ق�سية  مع  التعامل  يف  قانونية  و�سلطة 
مع  ال�سعودية  الق�سائية  ال�سلطات  تعاملت  وقد  خا�سجقي،  جمال 
كل  �سد  باالإدانة  اأحكامًا  واأ�سدرت  ونزاهة،  �سفافية  بكل  الق�سية 

املتورطني فيها.
وحذر الربملان العربي، من املخططات واالأجندات اخلارجية التي 
ت�ستهدف اأمن وا�ستقرار الدول العربية، ويوؤكد اأن ا�ستهداف اململكة 
، التي متثل عمقًا اإ�سراتيجيًا ثابتًا وركيزة اأ�سا�سية لالأمن القومي 
التي  املوؤامرات  اإنتاج  واإعــادة  املخططات  لتلك  بداية  هو  العربي، 
العربية  الدول  �ستطول  واإمنا  فقط،  اململكة  عند  حدودها  تقف  لن 
كافة وتهدد اأمنها القومي وا�ستقرارها، وهو ما ي�ستوجب توحدها 

وتعزيز ت�سامنها يف مواجهتها.
و�سدد الربملان العربي على رف�سه الكامل ت�سيي�س الق�سايا الداخلية 
للدول واتخاذها كذريعة لل�سغط واالبتزاز والتدخل يف ال�سوؤون 
ب�ساأن  االأمــريــكــي  التقرير  اأن  ويــوؤكــد  العربية،  لــلــدول  الداخلية 
تكهنات  ت�سمن  والذي  خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي  املواطن  مقتل 
ب�ساأنها،  قاطعة  دالئل  اأية  تقدمي  دون  باطلة  واتهامات  واإدعــاءات 
للمملكة،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  مقبول  وغر  �سافرًا  تدخاًل  ميثل 
وا�ستغالاًل ل�ساأن داخلي بهدف حتقيق اأهداف وغايات خبيثة، وهو 
ما يتعار�س ب�سكل �سارخ مع االأنظمة والقواعد الدولية امل�ستقرة 
التي تنظم العالقات بني الدول، ويف مقدمتها االحرام التام ل�سيادة 
الدول وعدم التدخل يف �سئونها الداخلية، وفر�س الو�ساية عليها.
اململكة ودعمها يف  مع  الكامل  ت�سامنه  على  العربي  الربملان  واأكد 
حفظ اأمنها و�سيادتها، كما اأكد على مركزية وحمورية الدور العاملي 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة  به  تقوم  الذي  والريادي 
ال�سمو  �ساحب  االأمـــني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك 
االأمن واال�ستقرار على  �سلمان، يف تعزيز  االأمر حممد بن  امللكي 
امل�ستويني االإقليمي والدويل، ويعرب عن تقديره الكامل ملا تقوم به 
اململكة من جهود خمل�سة من اأجل تعزيز الت�سامن العربي وتوحيد 
كلمة الدول العربية، ويجدد التاأكيد على اأن اململكة متثل حائط �سد 
من  العربية  باالأمة  يحيط  ما  كل  مواجهة  يف  منيعا  وح�سنا  قويا 
�سيكون  ال�ستهدافها  بائ�سة  حماوالت  اأية  واأن  وتهديدات،  خماطر 

م�سرها الف�سل الذريع.

الدمام-حمود الزهراين
اعلن احتاد االإعالميني العرب عن ثقته يف قرارات اململكة 
امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  وكــل  اململكة  �سيادة  مع  وت�سامنه 

ب�سوؤونها وا�ستقالل ق�سائها.
واأكـــد االإذاعــــي اأحــمــد نــور رئي�س احتـــادي االإعــالمــيــني 
الدور  العرب ع�سو االأمم املتحدة، على  العرب واملبدعني 
احلرمني  خــادم  بقيادة  اململكة  بــه  تقوم  ــذي  ال املــحــوري 
االأمر  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
يف  واال�ــســتــقــرار  االأمـــن  تر�سيخ  يف  �سلمان،  بــن  حممد 
املنطقة العربية وعلى امل�ستوى الدويل والعاملي، ودورها 
املتطرف  والفكر  والعنف  االإرهــاب  مكافحة  يف  الرئي�سي 
والدعوة االعتدال الفكري والعقائدي وتر�سيخ ون�سر قيم 

االعتدال والت�سامح على كافة امل�ستويات.

أمير قطر لولي العهد: ندعم أمن واستقرار المملكة
محمد بن سلمان يتلقى اتصال اطمئنان من ولي عهد الكويت

الريا�ض - البالد
�سلمان  بن  حممد  االأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع ات�سااًل هاتفيًا اأم�س )االأحد(، من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمر دولة قطر. 
على  االت�سال  خــالل  قطر  ــة  دول اأمــر  �سمو  واطــمــاأن 
ال�سحة  ل�سموه دوام  العهد، متمنيا  �سحة �سمو ويل 
االت�سال  خالل  قطر  دولة  اأمر  �سمو  واأكد  والعافية. 
�ساأنه  من  ما  كل  وعلى  للمملكة،  قطر  دولــة  دعــم  على 
تعزيز اأمن وا�ستقرار و�سيادة اململكة. من جهته، عرب 
�سمو ويل العهد عن �سكره وتقديره ل�سمو اأمر دولة 

قطر على ما عرب عنه من م�ساعر اأخوية نبيلة.
كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع، ات�سااًل هاتفيًا، من ال�سيخ م�سعل االأحمد 

اجلابر ال�سباح ويل العهد الكويتي.
واطماأن ويل عهد دولة الكويت خالل االت�سال، على 

�سحة ويل العهد، متمنيًا له دوام ال�سحة والعافية.
فيما عرب ويل العهد، عن �سكره وتقديره لويل عهد 

اأخوية  اأبداه من م�ساعر  الكويت، على ما  دولة 
�سادقة.

كما تلقى �سموه ات�سااًل هاتفيًا، من ال�سيخ 
ويل  الــ�ــســبــاح  ــر  اجلــاب االأحـــمـــد  م�سعل 
دولة  عهد  ويل  الكويتي.واطماأن  العهد 
على �سحة  االتــ�ــســال،  خــالل  الــكــويــت 

ال�سحة  دوام  له  متمنيًا  العهد،  ويل 
والعافية.فيما عرب ويل العهد، عن 

�سكره وتقديره لويل عهد دولة 
ـــداه من  الــكــويــت، على مــا اأب

م�ساعر اأخوية �سادقة.

جلرائم  القوية  والعاملية  العربية  االإدانــــات  تــتــواىل 
احلــوثــي  ميلي�سيا  ترتكبها  الــتــي  املمنهجة  احلـــرب 
االإرهابية ، يف انتهاك �سارخ للقانون الدويل االإن�ساين 
والــ�ــســواريــخ  املفخخة  املــ�ــســرة  الــطــائــرات  ــاإطــالق  ب
البالي�ستية على املدن وا�ستهداف املدنيني، والتجمعات 
مواقف  من  والعامل  االأمــة  عليه  اأكــدت  وما   ، ال�سكانية 
 ، االأ�سعدة  كافة  على  اململكة  مع  والت�سامن  التاأييد 
ودعم  حقها يف حماية اأمنها وا�ستقرارها يف مواجهة 
تلك االعتداءات االآثمة ، وتاأكيد دورها الرئي�سي جتاه 
اأهميتها  بكل  املنطقة  هذه  وا�ستقرار  االإقليمي  االأمــن 

وتاأثرها يف ال�سلم الدويل.
الــالزمــة  االإجـــــراءات  اتــخــاذ  على  التحالف  اأكـــد  لقد    
وحماية  االإرهــابــيــة،  امللي�سيا  قــدرات  وتدمر  لتحييد 
مع  يتوافق  مبا  اململكة  يف  املدنية  واالأعــيــان  املدنيني 
القانون الدويل االإن�ساين وقواعده العرفية ، فيما تظل 
�سيا�سيا  الــدويل  االأمــن  جمل�س  على  قائمة  امل�سوؤولية 
وقانونيا لردع تلك اجلرائم احلوثية ، وو�سح حد لدور 
اإيران التخريبي يف املنطقة واملتمثل يف تزويد وكالئها 
وامل�سّرات  وال�سواريخ  املهربة  باالأ�سلحة  احلوثيني 
ال�سلة.   ذات  الدولية  للقرارات  �سريحة  خمالفة  يف 
وتغذية  ال�سراع  اأمد  اإطالة  اإىل  ي�سعى  املــاليل   فنظام 
متكني  موؤامرة  �سمن   ، اليمني  ال�سعب  بني  االنق�سام 
نفوذهم ال�سيا�سي والطائفي يف املنطقة عرب ميلي�سياته 
وطنه  ا�ستعادة  اليمني  ال�سعب  ين�سد  فيما   ، االإرهابية 

اآمنا �سمن حا�سنته العربية واملجتمع الدويل.

اإلرهاب الحوثي اإليراني
كلمة

البالد - ها�شم اآل ها�شم 
اأكدت العديد من التقارير ال�شادرة 

بالإعالم الأمريكي املقروء وامل�شموع، اأن 

ما ورد يف التقرير املقدم للكونغر�ض ب�شاأن 
ق�شية مقتل املواطن ال�شعودي خا�شقجي 
ل يتجاوز التكهنات والتوقعات، اإذ قالت 
ال�شحف ال�شادرة يف وا�شنطن اإن حمتوى 

التقرير عبارة عن نظريات ل ميكن البناء 
عليها لتوجيه التهامات.  

استهداف المدنيين مستمر.. و»التحالف« بالمرصاد
الريا�ض - البالد

دمرت قوات التحالف امل�سركة، �سباح اأم�س االأحد، �ساروخا بالي�ستيا واحدا اأطلقته امللي�سيا احلوثية 
االإرهابية املدعومة من اإيران جتاه مدينة )الريا�س(، وعدد )6( طائرات دون طيار "مفخخة" جتاه 
اململكة ال�ستهداف املدنيني واالأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف املنطقة اجلنوبية وكذلك 
الركن  العميد  التحالف  قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  واأكد  م�سيط.  خمي�س  ومدينة  جازان  مدينة 
تركي املالكي، اأن امللي�سيا احلوثية االإرهابية تتعمد الت�سعيد العدائي واالإرهابي ال�ستهداف املدنيني 

واالأعيان املدنية با�ستخدام ال�سواريخ البال�ستية والطائرات دون طيار"املفخخة".

امللكية  اجلوية  والــقــوات  ال�سعودي  امللكي  اجلــوي  الــدفــاع  قــوات  كفاءة  اأن  املالكي  العميد  وبــني 
ال�سعودية ت�سدت واأحبطت هذه التهديدات بر�سدها عند اإطالقها من داخل مناطق �سيطرة امللي�سيا 

احلوثية ومن ثم متابعتها وتدمرها.
ال�سرورية حلماية  االإجــراءات  كافة  للتحالف تتخذ  امل�سركة  القوات  قيادة  اأن  املالكي  العميد  واأكد 
واالأعمال  االعتداءات  هذه  لوقف  الالزمة  العملياتية  االإجــراءات  وتتخذ  املدنية،  واالأعيان  املدنيني 
االإرهابية والتعامل مع م�سادر التهديد ومبا يتوافق مع القانون الدويل االإن�ساين وقواعده العرفية.
من جانبه اأو�سح الدفاع املدين اأنه با�سر حادثة �سقوط �سظايا �ساروخ بالي�ستي مت اإطالقه باجتاه 

العا�سمة الريا�س من قبل عنا�سر امليلي�سيا احلوثية االإرهابية املدعومة من اإيران من داخل االأرا�سي 
متفرقة،  مواقع  يف  �سكنية  اأحياء  عدة  على  ال�سظايا  تناثرت  وقد  وتدمره،  اعرا�سه  ومت  اليمنية 
اأو وفيات  اإ�سابات ب�سرية  اأ�سرار مادية باأحد املنازل دون وقوع  ونتج عن �سقوط اإحدى ال�سظايا 

ولله احلمد وقد مت التعامل مع احلادث وفق االإجراءات املعتمدة واخلطط املعدة لذلك.
اأحد  املواطن يف  البال�ستي، وت�سرر منزل  ال�ساروخ  اعرا�س  �سظايا  انت�سار  اآثار  واأظهرت �سور 
ويتم  املدنية  واالأعيان  املدنيني  على  التاأثر  م�سوؤولية  امللي�سيا  هذه  تتحمل  اإذ  ال�سكنية،  االأحياء 

ت�سنيف هذه االأعمال العدائية مبوجب القوانني الدولية باأنها جرائم حرب.

الدفاع المدني: تضرر منزل مواطن من صاروخ الميليشيات اإلرهابية
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استمرار"التعليم
عن بعد" قرار حكيم

د. عبد اهلل بن �سعد الأحمري 

جمتمعات  يف  ال�سرائح  اأكرب  من  التعليمية  ال�سريحة  تعترب 
ا�ستثناء  دون  ال�سن  وكــبــار  �سغار  ت�سمل  اإذ   ، الــعــامل  دول 
نحو  العامل  دول  اجتهت  كــورونــا  فريو�س  انت�سار  ومنذ   ..
"التعليم عن بعد" كاأول قرار ال�ستمرار الدرا�سة وعدم انقطاع 
ذلك  يف  وحققت  التعليمية،  امل�سرية  عن  والطالبات  الطالب 
ا بف�سل  اأي�سً خطوات وجناحات كبرية وهو ما حتقق لدينا 

الله �سبحانه وتعاىل وحر�س والة االأمر على ذلك.
دول  يف  كورونا  فريو�س  ا�ستقرار  وعــدم  ا�ستقرار  بني  وما 
املدار�س  يف  التعليم  عودة  قرار  الــدول  معظم  اتخذت  العامل 
وهــو االأمــر الــذي ترتب عليه عــودة االإ�ــســابــات جمــدًدا رغم 
 ، املر�س  ملواجهة  االحرتازية  التدابري  وتطبيق  التطعيمات 
الفريو�س وحّتوره ب�سالالت جديدة وحدوث  اإن �سرا�سة  اإال 
الرتاخي والت�ساهل من قبل بع�س اأفراد تلك املجتمعات اأدى 
اإىل ا�ستمرار انت�سار الفريو�س، فاأعادت الدول النظر يف قرار 
�سماح الدرا�سة ح�سوريًا والرجوع اإىل ما كانوا عليه �سابًقا 

وهو " التعليم عن بعد".
 " والر�سيدة  احلكيمة  القيادة  و�سعت  الغالية  مملكتنا  يف 
�سحة االإن�سان اأواًل " وهو ما جت�سد يف اإعالن وزير التعليم 
الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ عن �سدور املوافقة ال�سامية 
الدرا�سي  الــعــام  نهاية  حتى  بعد"  عــن  "التعليم  با�ستمرار 
ا من القيادة -حفظها الله- على �سالمة  احلايل ، وذلك حر�سً
من�سوبي التعليم والطالب والطالبات يف ظل ا�ستمرار جائحة 
االأ�سابيع املا�سية؛ فقد  .. وبعد تقييم الو�سع خالل  كورونا 
�سدر االأمر ال�سامي الكرمي با�ستمرار التعليم "عن بعد حتى 
نهاية العام الدرا�سي يف التعليم العام" واجلامعي والتدريب 

التقني احلكومي واالأهلي ، وفق ال�سوابط املطبقة.
وتدابري  مكثفة  اإجـــراءات  من  اململكة  تبنته  ما  اإن  �سك  وال 
وقائية للحد من انت�سار الفريو�س منذ بدء تف�سيه يف العامل 
بجالء  يعك�س    " بعد  عن  التعليم   " ا�ستمرار  �سمنها  ومــن 
فاململكة   ، املجتمع  ــراد  اأف جميع  �سالمة  على  القيادة  حر�س 
جائحة  ملواجهة  والتدابري  االإجـــراءات  تطبيق  يف  م�ستمرة 
اأبنائها  بجهود  ثم  �سبحانه  بالله  ا�ستعانتها  عرب  كــورونــا، 

الربرة.
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بقيادة  الــدولــة  بذلته  ما  اإن 
االأمــني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
-حفظهما الله- من خالل اإدارتها لهذه االأزمة وتنفيذها للعديد 
�سحة  على  واحلــفــاظ  للوقاية  االحــرتازيــة  االإجــــراءات  مــن 
والتزام  م�سوؤولية  من  متتلكه  ما  يوؤكد  واملقيمني  املواطنني 
وثقافة عالية  ملواجهة هذه اجلائحة، مع التاأكيد على اأن اأقوى 
ما ميكن اأن نواجه به هذه االأزمة يف املرحلة احلرجة ومرحلة 
 ، ال�سحية  االإر�ــســادات  واتباع  املجتمع  وعي  هو  التحديات 
وباإذن الله �ستكون جائحة كورونا من املا�سي يف اأقرب وقت 

بتكاتف املجتمع وتالحمه وثقته يف قيادته احلكيمة.
و�سالمة �سحتكم 

shahm303@hotmail.com

آفاق

الصحة: مؤشرات اإلصابة متذبذبة 
والسالمة مسؤولية الجميع

رفع الطاقة االستيعابية لحجز مواعيد اللقاح 

الريا�ض ـ البالد  
تزال  "ال  اإنــه  اأم�س  العايل   العبد  حممد  الدكتور  ال�سحة  وزارة  متحدث  قــال    
اأمًرا مهًما جًدا يف هذه املراحل"  اأهمية االلتزام باالإجراءات االحرتازية   م�ساألة 
امل�سرتك  الـــدوري  ال�سحفي  االإيــجــاز  خــالل   الفتا  الفريو�س،  احــتــواء  اأجــل  من 
اأن  متمنيا   تــذبــذًبــا،   ت�سهد  املنحنيات  ــاأن  ب كــورونــا  فــريو�ــس  م�ستجدات  حــول 
ت�سري يف االجتاهات االإيجابية وهذا االأمر مرتبط  باال�ستمرار يف عملية التقيد 

باالإجراءات.
وجدد" العبد العايل" الدعوة للت�سجيل يف اأخذ اللقاحات، موؤكدًا اأنها اآمنة وفعالة، 

كا�سفًا اأن عدد اجلرعات املعطاة حتى االآن بلغ اأكرث من 780 األفًا.
نف�س  من  تكون  اأن  يجب  اللقاح  من  الثانية  اجلرعة  "ال�سحة":  متحدث  وقــال 
نوع اجلرعة االأوىل ، الفتا اإىل انه ال �سحة النخفا�س املناعة بعد التطعيم بلقاح 

كورونا
: نحث  باالإجراءات االحرتازية.واأ�ساف بقوله  االلتزام  اللقاح   وان على متلقي 
اجلميع على الت�سجيل الأخذ اللقاحات فهي ال�سالح االأقوى يف مواجهة اجلائحة.

خالل  اأكــدت  ال�سحة  وزارة  اأن  اإىل  الداخلية  لـــوزارة  االأمــنــي  املتحدث  وك�سف 
اإىل  الو�سول  يتم  ومل  الوبائي  املنحنى  يف  ارتفاعا  هناك  اأن  املا�سية  االأيـــام 
مرحلة اال�ستقرار، االأمر الذي يتطلب من اجلميع اال�ستمرار يف االلتزام واتباع 
خالل  اإعالنه  مت  ما  اإىل  النظر  الفتًا  الوقائية،  والتدابري  االحرتازية  االإجــراءات 
التجمعات يف  اأكرث من جتمع خمالف لالئحة احلد من  االأيام املا�سية عن �سبط 
كورنا  بفريو�س  االإ�سابات  عدد  ارتفاع يف  بها  �ُسجل  التي  اململكة  مناطق  اإحدي 
خمالفي  مــن  عــدد  �سبط  عــن  الداخلية  وزارة  من�سة  مــن  اإعــالنــه  مّت  مــا  وكــذلــك 

االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية يف مناطق اململكة كافة.
من ناحية اخرى اأعلنت وزارة ال�سحة،  ام�س  ت�سجيل 322 حالة اإ�سابة جديدة 
موؤكدة بفريو�س "كورونا" امل�ستجد )كوفيد 19(، لريتفع اإجمايل عدد احلاالت يف 

اململكة اإىل 377383 حالة.
"كورونا" يف  وقالت الوزارة يف تقريرها اليومي اخلا�س مب�ستجدات فريو�س 
جراء  الوفيات  اإجمايل  لريتفع  جديدة،  وفــاة  حــاالت   6 ت�سجيل  مت  اإنــه  اململكة، 
الفريو�س اإىل 6494 حالة وفاة.واأبانت اأنه مت ت�سجيل 294 حالة تعاٍف جديدة، 
لي�سل اإجمايل عدد املتعافني اإىل 368305 حالة، الفتة اإىل اأن هناك 2584 حالة 

ن�سطة حاليًا، من بينها 481 حالة حرجة.
كما  ك�سفت  وزارة ال�سحة، اإنه جار العمل على التو�سع يف مراكز لقاحات كورونا 

يف جميع مناطق اململكة. 
اإنه  »تويرت«،  مبوقع   937 »ال�سحة«  الر�سمي  ح�سابها  عرب  الــوزارة،  واأ�سافت 
يتم حاليا العمل على التو�سع يف مراكز اللقاحات يف جميع مناطق اململكة ورفع 
اأن امل�ستفيدين ميكنهم الدخول  للمواعيد. وتابعت الوزارة،  الطاقة اال�ستيعابية 
اأحد  على  ردا  وذلــك  متاحة،  مواعيد  و�سيجدون  القادمة  االأيــام  خــالل  للتطبيق 

امل�ستفيدين الذي ت�ساءل عن طلبه ب�ساأن موعد ح�سوله على اللقاح.
وكانت وزارة ال�سحة، جددت التاأكيد على اأن مراكز لقاحات فريو�س كورونا يف 
خمتلف مناطق اململكة توا�سل ا�ستقبال املواطنني واملقيمني للح�سول على لقاح 
كورونا؛ حيث ُي�ستقبل امل�سجلون يف تطبيق »�سحتي« وجُتدول مواعيدهم وفق 

اآلية دقيقة ملنع االزدحام.

الريا�ض ـ البالد  
قالت مدينة امللك �سعود الطبية، ممثلة يف م�ست�سفى االأطفال، 
االأمــرا�ــس  يعانون  ممــن  مري�س   2500 معاينة  متــت  اإنــه 
احلاالت  تلك  واأن  املا�سيني،  العامني  خالل  وذلــك  الــنــادرة، 
واملتالزمات  اال�ستقالبية،  الوراثية  االأمــرا�ــس  يف  تتمثل 
الوراثية، واأمرا�س خلل الن�سيج الهيكلي الوراثي. وتزامًنا 
اأهمية الفح�س  النادرة، موؤكدة  مع اليوم العاملي لالأمرا�س 
املبكر حلديثي الوالدة، وفح�س الطفرات الوراثية، ودوره 
ويعد  عالجها.   و�سرعة  الــنــادرة،  االأمــرا�ــس  ت�سخي�س  يف 

�سخ�س   2000 كل  من  واحـــًدا  اأ�ــســاب  اإذا  نـــادًرا  املر�س 
اأمرا�س  الــنــادرة  االأمــرا�ــس  هــذه  من  فكثري  ال�سكان،  من 
ــك بع�س  ذل مــن  وبــالــرغــم  الــــوالدة،  منذ  وراثــيــة وتظهر 
هذه  متاأخر.  وقــت  يف  اإال  تظهر  ال  الــوراثــيــة  االأمــرا�ــس 
االأمرا�س جمتمعة ت�سكل عبًئا ثقياًل وتوؤثر يف املجتمعات 
ب�سكل كبري ووا�سح؛ لذلك فاإن االأمرا�س النادرة هي من 
�سوؤون ال�سحة العامة ، واالأمرا�س النادرة غالًبا ما تكون 
مزمنة وتتطور ويزداد املر�س مع مرور الوقت وحتدث 
يوجد  ال  ــه  اأن كما  متكررة.  �سحية  انتكا�سات  للمري�س 

النادرة  االأمرا�س  من   ٪75 فعال،  عالج  النادرة  لالأمرا�س 
ال�سحة  وزارة  اطلقت  ذلك  مع  وات�ساقا   ، االأطفال  ت�سيب 
اأم�س حزمة من الفعاليات مبنا�سبة اليوم العامل  لالمرا�س  

النادرة.
 يذكر اأن من اأبرز االأمرا�س النادرة الهيموفيليا" وهي اأحد 
التي ت�سبب خلاًل يف اجل�سم  املتعددة  الوراثية  االأمرا�س 
عند  الــدم  نــزف  باإيقاف  والتحكم  ال�سيطرة  من  ومتنعه 
حدوث اأية ا�سابة حتى لو كانت طفيفة، اإىل جانب مر�س 
اأمرا�س  اأحد  وهو  مالوين"  امليثايل  احلم�س  "ارتفاع 

التمثيل الغذائي الوراثية الناجتة عن خلل يف تك�سري اأو 
 MMA مالوين  امليثايل  باحلم�س  ي�سمى  حم�س  عمل 
اإىل  يـــوؤدى  ممــا  اجل�سم  يف  معني  اأنـــزمي  لنق�س  نتيجة 
تراكم عدد من املواد ال�سارة، واأي�سًا "داء عديد ال�سكاريد 
املخاطي اأو داء عديدات ال�سكريد املخاطية"  وهي اأمرا�س 
وهو  اللي�سو�سوم  ي�سمى  ما  يف  خلل  عن  ناجمة  وراثية 
داخل  فيها  املرغوب  املــواد غري  امل�سئول عن حرق  اجلزء 
اخلاليا وت�سمى اأمرا�س تخزين، الأن اجل�سم يظل عاجزًا 

عن كن�س وحرق وتك�سري تلك املواد.

على  الرقابية  جوالتها  والبلديات   املــدن  امــانــات  توا�سل 
االأ�ـــســـواق واملــراكــز الــتــجــاريــة ومــنــافــذ الــبــيــع، واأ�ــســفــرت 
اغــالق  379   اأم�س عن   املناطق يوم  اجلــوالت يف خمتلف 

من�ساأة خمالفة لالجراءات االحرتازية.
 وكانت اأمانة  املنطقة ال�سرقية نفذت  اأم�س 938 جولة رقابية 
يف االأ�سواق واملراكز التجارية ومنافذ البيع باملنطقة، نتج 
اإغالق 11 من�ساأة جتارية خمالفة، ور�سد 31 خمالفة  عنها 
لالإجراءات االحرتازية والتدابري ال�سحية والتكد�س، وعدم 

تفعيل تطبيق توكلنا.
بالًغا، حول  البالغات 30  مركز  االأمانة عرب  ا�ستقبلت  فيما 
املن�ساآت املخالفة لالإجراءات االحرتازية والتدابري ال�سحية 
عرب  جدة  المانة  الرقابية  اجللوالت  ا�سفرت   كم  املعتمدة.  
19 بلدية فرعية عن اغالق  279 من�ساأة خمالفة لالإجراءات 
االأحرتازية ، فيما  اغلقت امانة الريا�س 13  من�سااة خمالفة 
بــاالأمــانــة  اخلــا�ــســة  الــفــرق  قــامــت  ال�سمالية  احلـــدود  ويف 
املتعلقة  االأحرتازية   لالأجراءات  باأغالف 59  حمال خمالفا 

بفريو�س  كورونا امل�ستجد 
خالل  خمالفة  من�ساأة   13 الق�سيم  منطقة  اأمانة  اأغلقت  كما 

االإجــراءات  بتطبيق  االلتزام  لعدم  وذلك  املا�سي،  االأ�سبوع 
االحرتازية والوقائية ملكافحة فايرو�س كورونا.

منطقة  اأمانة  نفذتها  مكثفة  رقابية  جــوالت  خالل  ذلك  جاء 
املا�سي  االأ�سبوع  خــالل  املنطقة  بلديات  وجميع  الق�سيم 
االأن�سطة  جميع  �سملت  رقابية  جــولــة  األـــف   16 جتـــاوزت 
من  عــدد  على  خمالفة   19 ــدار  اإ�ــس وت�سمنت  امل�ستهدفة، 
املــقــد�ــســة ممــثــلــًة يف  العا�سمة  اأمــانــة  ـــذت  ونـــَفّ املــنــ�ــســاآت. 
على  مكثفة  رقابية  جوالت  اأم�س،  الفرعية  العزيزية  بلدية 
االأ�سواق التجارية املن�ساآت الغذائية مب�ساركة اأق�سام اإدارة 
ووحــدة  باالأمانة،  االإعالمية  واللجنة  بالبلدية،  اخلدمات 
االإجــراءات االحرتازية  للتاأكد من تطبيق  الن�سائية  الرقابة 
ملكافحة فريو�س كورونا، وجرى خالل اجلولة ر�سد بع�س 
البلدية  والغرامات  اجلــزاءات  الئحة  وتطبيق  املالحظات، 
على املحال املخالفة. كما قامت بلدية املعابدة الفرعية بتنفيذ 
107 جوالت رقابية على املن�ساآت التجارية والغذائية خالل 
االإجــراءات  تطبيق  من  التاأكد  بهدف  املا�سية؛  �ساعة  الـــ24 
خمالفة  جتــاريــة  من�ساآت   4 اإغـــالق  عنها  نتج  االحــرتازيــة، 

لال�سرتاطات ال�سحية، واإنذار 10 حمال جتارية اأُخرى.

الريا�ض  ـ البالد 
االحــرتازيــة  االإجــــراءات  خمالفات  اإح�سائية  بلغت 
 – "كوفيد  كورونا  فريو�س  من  الوقائية  والتدابري 
�سجلت  وقد  اأ�سبوع  خالل  خمالفة،   )43428(  ،"19
 ،)17789( بــواقــع  االأعــلــى  الــعــدد  الــريــا�ــس،  منطقة 
املنطقة  ثــم   ،)10388( بـــ  املكرمة  مكة  منطقة  تلتها 
 ،)2513( بـ  الق�سيم  ومنطقة   ،)4819( بـ  ال�سرقية 
تبوك  ومنطقة   ،)1748( بـ  املنورة  املدينة  ومنطقة 

ومنطقة   ،)1332( بـــ  اجلــوف  ومنطقة   ،)1402( بـــ 
ومنطقة   )852( بـ  حائل  ومنطقة   ،)888( بـ  الباحة 
ع�سري بـ )739(، ومنطقة احلدود ال�سمالية بـ )488(، 
ثم منطقة جازان بـ )315(، ومنطقة جنران بـ )155(.
واملقيمني  املواطنني  على  الداخلية  وزارة  و�سددت 
الوقائية  بــاالإجــراءات  االلتزام  موا�سلة  ب�سرورة 
املعنية  اجلهات  من  ال�سادرة  بالتعليمات  والتقيد 

بهذا ال�ساأن.

 جدة ـ يا�سر بن يو�سف ـ الدمام ـ حمود الزهراين ـ مكة املكرمة ـ احمد الحمدي 

2500 طفل يعانون األمراض النادرة

منشأة مغلقة لمخالفتها 
اإلجراءات الوقائية

ألف مخالفة لإلجراءات 
خالل أسبوع  
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الطائف  عبد الهادي املالكي 
اأغلقت اأمانة الطائف منتجًعا �سياحًيا بالهدا ، بعد التاأكد من 
التزامه بتطبيق االإجراءات الوقائية واالحرتازية ملنع  عدم 
الرقابية  اجلوالت  وكانت  كورونا.  فريو�س  عدوى  انت�سار 
لالأمانة قد غطت اأكرث من 60 مرفًقا جتارًيا و�سياحًيا ر�سدت 
اأعمال تطبيق االإجراءات االحرتازية والتزام  الفرق  خاللها 
اجلــزاءات  الئحة  طبقت  كما  الوقائية،  بالتدابري  االأن�سطة 
اأن  االأمــانــة  واأو�ــســحــت  خمالًفا.  ن�ساًطا   21 بحق  البلدية 
اإغالقه  اإىل  اأدى  مما  االإجــراءات  تطبيق  يف  تهاون  املنتجع 
الالزمة  ال�سالمة  و�سائل  بتوفري  يتقيد  مل  حيث  احــرتازًيــا، 
اجل�سدي  التباعد  يطبق  ومل  للم�سارات  املحددة  واملل�سقات 
ت�سحيحه  حلني  االإغــالق  �سي�ستمر  اأنــه  مبينًتا  ــزوار،  ال بني 
للمخالفات. و�سبطت الفرق امليدانية خالل جوالتها خمالفات 
ال�سالحية،  منتهية  ومــواد  النظافة،  م�ستوى  تدين  �سملت 
ميدانية  حمالت  ُخ�س�ست  كما  ال�سحية،  ال�سهادات  وانتهاء 
بــاال�ــســرتاطــات  الــتــزامــهــا  عــلــى �ــســوالــني احلــالقــة لفح�س 
ال�سحية اخلا�سة بها وارتداء العاملني الزي الكامل للوقاية، 

والتاأكد من ا�ستخدام االأدوات املخت�سة ملرة واحدة.

جدة ـ البالد  
اأعلنت وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد،  اأم�س  
عن اإغالق م�سجدين موؤقتًا يف منطقتي مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، وذلك بعد ثبوت اإ�سابة حالتي كورونا بني �سفوف 

امل�سلني.
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن اإجمايل ما مت اإغالقه خالل 21 يوًما 
و�سل اإىل 170 م�سجدًا، مت فتح 158 منها، بعد االنتهاء من 

اأعمال التعقيم، يف اإطار حر�سها على �سحة امل�سلني.

معاقبة منتجع
سياحي خالف االحترازات

إغالق مؤقت لمسجدين 



هناك مقولة مت تداولها كثريًا م�ضمونها 
ك��ل خم�س  ي��ت��غ��ريرّ  الإن�����ض��ان  "اأن  ه���و: 
يغريرّ  يجعله  التغيري  وه���ذا  �ضنوات"، 

امل��وج��ودة  للمعطيات  وف��ق��ًا  وق��ي��م��ه  اأول��وي��ات��ه 
حوله من بيئة اجتماعية ووظيفية واقت�ضادية 
اأن املبادئ  الثابت  اإمنا  املوؤثرات،  وغريها من 
اأمينا  تكون  اأن  املنطق  م��ن  فلي�س  ري،  تتغرّ ل 
وتتحول  ���ض��ادق��ا  ت��ك��ون  اأو  خ��ائ��ن��ا،  وت�ضبح 

لكاذب، فال�ضدق مبداأ والأمانة مبداأ.
اأكاد  عبارة  للأ�ضف.."  كثري  اأتغريِت  "اإنت 
فهل  لهم،  قيلت  ح��ويل  الكثري ممن  اأن  اأج��زم 
طال  التغريرّ  اأن  اأم  عليهم  حقيقة  تنطبق  ه��ي 
الأك��ر  ��ا  م��نرّ م��ن  ن��ع��رف  ل  فا�ضبحنا  اجلميع 

تغريًا القائل اأم امل�ضتمع؟
اإذن بح�ضب تلك العبارة نحتاج بعد كل خم�س 
�ضنني اأن جنري فح�ضًا دقيقًا ملقدار املتغريات 
امل�ضتحدثة، وملقدار التاأثري الذي ترتب عليها، 
وهل هي تزيدنا قوة اأم تنق�ضنا، -مع العلم اأن 

القوة تختلف يف مفهومها من �ضخ�س لآخر- 
التغريرّ مل يكن دائمًا يف �ضالح اجلميع  ولأن 

على ما يبدو.
ي��ت��ب��ادر اإىل ذه��ن��ي ���ض��وؤال األ وه����و.. ما  ق��د 
�ضر ذلك التغري.. وهل اأنا �ضعيت له من تلقاء 
كانت  وه��ل  عليه..  اأُج���رت  اأن��ن��ي  اأم  نف�ضي.. 
هناك يد خفية دفعتني لنوع من التغري مل يكن 
مرغوبًا من قبلي اإل اأنني اأمار�ضه اأحيانًا كردة 
يف  عليه  كنت  مل��ا  رف�ضك  جت��اه  انفعالية  فعل 
اأُ�ضبح �ضخ�ضًا جمهوًل  ال�ضابق، وبناًء عليها 
ل  حتى بالن�ضبة لنف�ضي.. الأكيد اأنني مل اأحتورّ
لذلك ال�ضخ�س اجلديد اإل من كرة انتقاداتك 
ملا اأنا عليه من �ضفات مل تكن تروقك، ورغبت 
ت وظهرت  ب�ضدة يف تغيريها، اإمنا  عندما تغريرّ
بثوب جديد ينايف ماكنت عليه، اأ�ضبت ب�ضدمة 

اأنك مل حت�ضل على ما كنت تاأمله وفقدت 
ما كان يروقك يف �ضخ�ضي القدمي حتى 
لو كان قليًل.. من الأف�ضل اأن ل حتاول 
لأنك  عليه،  اأ�ضبحت  ما  على  باأ�ضفك  تذكريي 
طلبات  نتاج  فاأنا  وقتك،  تهدر  الأ���ض��ف  بذلك 
اأن��ا عليه  م��ا  م��ن طريقة لأك���ون  ب��اأك��ر  مر�ضلة 
ان  ك��ان عليرّ  الآن، رمب��ا كنت على حق رمب��ا 
لي�س  ال�ضعور  يكون هذا  اأك��ون هكذا، ورمب��ا 
جديد  اأم��ر  كل  ت�ضاحب  التي  الن�ضوة  �ضوى 
ا�ضتقت  ال��ق��ول..  اأ�ضدقك  لكن  عليه،  نح�ضل 
ت��رك��ت��ه��ا خلفي،  ال��ت��ي  الإن�����ض��ان��ة  لتلك  ك��ث��ريًا 
وعزائي هنا هو املقولة التي ذكرتها يف بداية 
ح��دي��ث��ي، ف���اإن ك��ان��ت م��ق��ول��ة ل��ه��ا اأب��ع��اد علمية 
�ضحيحة وواقعية اإذن ل�ضت عني ببعيد، فنحن 

ال�ضابقون واأنتم اللحقون.
للتوا�صل على تويرت وفي�س بوك
eman yahya bajunaid
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الرأي

حتى تنداح ثقافة المبادرات في المجتمع
املبادرة متثل ال�ضبق اإىل فكرة مل يتم التطرق اإليها من قبل 
والبدء يف تنفيذها، مبعنى اأنها حماولة من فرد اأو جماعة 
املجتمعية  اأو  ال�ضخ�ضية  احلياة  يف  ف��ارق  اإح��داث  هدفها 
اأو  ال�ضخ�ضية  احلاجة  تنفيذها  يلبي  ما  وع��ادة  كلتيهما، 
املجتمعية التي مل تكن كائنة من  قبل اأو مل تكن بامل�ضتوى 

املطلوب.
واجلماعة  ال��ف��رد  ح��ي��اة  يف  خا�ضة  اأهمية  ل��ل��م��ب��ادرات  اإن 
ن  ومتكرّ وامل�ضروعات  للأعمال  جديدة  جم��الت  تفتح  فهي 
ال�ضتفادة من العنا�ضر املادية والب�ضرية الأمر الذي يوفر 
فر�ضًا جديدة للعمل، كما ت�ضاعد الفرد على امل�ضاركة يف 
جهود تن�ضيط القت�ضاد من خلل تقدمي الأفكار الرائدة، 

الأفراد  عقول  الكامنة يف  والإمكانيات  القدرات  وتك�ضف 
وم�ضوؤولية  التزامًا  اأك��ر  ليكون  الفرد  تعني  اأنها   بجانب 
الإيجابي  التفكري  واأ�ضلوب  الوقت  وتنظيم  اإدارة  وتعلمه 

وترتيب الأولويات وغريه.  
اإن هنالك الكثري من الأ�ضخا�س الذين لديهم اأفكار خلقة 
ياأتي  وهنا  منها،  لي�ضتفيدوا  للنا�س  اإخراجها  ويعوزهم 
الدور على القطاع اخلا�س ليبادر بتنظيم دورات ملوظفيه 
امل��ب��ادرات وحتديد  وتقدمي  واإخ���راج  �ضياغة  كيفية  ح��ول 
اجلهة التي تقبلها وتتبناها، على اأن يكون مو�ضوعها من 
�ضميم عمل هوؤلء املوظفني بغية اإخراج اأفكارهم يف �ضكل 

مبادرات ت�ضاهم يف تطوير عملهم. 

فيه  املخت�ضني  على  ال��ع��بء  فيقع  املجتمع،  �ضعيد  وع��ل��ى 
بالقيام بتقدمي دورات يف كيفية �ضياغة املبادرات وكيفية 
مع  العقول  يف  الكامنة  الأف��ك��ار  م��ن  لل�ضتفادة  تقدميها 
حتديد اجلهات التي تقبلها وترعاها وت�ضعى اإىل تنفيذها، 
وميكن اأن تكون  هنالك جهات تقوم بدور الو�ضيط بحيث 
ميكنها  التي  املخت�ضة  للجهات  وت�ضلمها  امل��ب��ادرة  ت��اأخ��ذ 
اأن تكون  اأقرتح  فاإنني  ال�ضدد  ال�ضتفادة منها، ويف هذا 
ال�ضخ�س  با�ضم  لتكون  امل��ب��ادرات  لتوثيق  اأم��اك��ن  هنالك 
الذي قدمها حماية حلقه الأدبي. وحتى يكون هنالك حتفيز 
لأف�ضل  م�ضابقات  تنظيم  املمكن  فمن  العقول  ملخرجات 
للمبادرة  اإع��لم��ي  ت�ضليط  هنالك  ي��ك��ون  اأن  على  م��ب��ادرة 

ما  اأف�ضل  ويقدمون  الأ�ضخا�س  يتفاعل  وبهذا  و�ضاحبها 
لديهم من اأفكار اإبداعية.

اأو  اجلامعية  املرحلة  يف  ه��م  ال��ذي��ن  لل�ضباب  بالن�ضبة  اأم��ا 
الدرا�ضات العليا فيمكن اأن تقوم اجلامعة بتدري�ضهم كيفية 
وكيفية  تخ�ض�ضهم  جم��ال  يف  امل��ب��ادرات  و�ضياغة  �ضنع 
مادة  تقدمي  �ضنة تخرجهم من خلل  التطوير يف  اإح��داث 
الذي  التخ�ض�س  تفيد  التي  امل��ب��ادرات  اإخ��راج  كيفية  عن 
من  املميزة  امل��ب��ادرة  اجلامعة  تتبنى  اأن  وميكن  يدر�ضونه 
الطلب  لتحفيز  ل�ضاحبها  جوائز  وتقدم  وت�ضجلها  بينها 
على تقدمي املبادرات، وحتى مدار�ضنا ميكن لها اأن تتبنى 
نهج املبادرات التي تفيد العملية التعليمية وتدفعها للتطور.

املبادرة  ثقافة  وت�ضجيع  ودع��م  تنمية  اأهمية  اإىل  واأخل�س 
يف املجتمع، و�ضوًل اإىل اأن تتنزل الأفكار اخللقة لتنداح 
الإن��ت��اج��ي��ة يف  ارت��ف��اع م�ضتوى  ث��م  الإب�����داع وم���ن  ن�ضب 

املجتمع  ليت�ضق كل ذلك مع روؤية 2030.
باحثة وكاتبة �صعودية
@J_alnahari

 م�صوار

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

تعرف  القوة على اأنها موؤثر يوؤثر يف الأج�ضام فيحدث تغريًا يف 
حالة اجل�ضم اأو اجتاهه اأو مو�ضعه او حركته، وقد وهبنا الله هذه 
القوة التي جعلتنا نعمل ونطور ونفكر وننتج ونبني امل�ضتقبل لنا 

ولأطفالنا. 
دعونا نفكر باجتاه معاك�س ، ماذا لو ا�ضتخدمنا هذه القوة باجتاه 
معاك�س ماذا لو ا�ضتخدمناها يف التدمري ولي�س يف البناء  ماذا لو 
ا�ضتخدمناها ب�ضطحية ما الذي �ضينتج !  منلك قوة الكلمة ومنلك 
قوة الفكر ومنلك قوة التاأثري وقوة التحمل وقوة ال�ضر وكل هذه 

القوى التي نحملها �ضتت�ضرب من اإيدينا دون ملحظتنا. 
ومربيني  واأمهات  كاآباء  عظيمة  م�ضوؤولية  عاتقه  على  يحمل  كلنا 
هذه  يف  ور�ضالتنا  م�ضوؤوليتنا  هم  واطفالنا  ر�ضالة  يحمل  وكلنا 
وعدم  انتاجيتهم  وع��دم  اختلفهم  نلحظ  اننا  جند  وق��د  احلياة 
الختلط باملجتمع وانعدام الثقة بذواتهم  ون�ضاب بالإحباط عند 

مقارنتهم ب�اأقرانهم املندفعني الواثقني. 
ت�ضبح  باللطف  ولكنها  اأب���داأً  بال�ضهلة  لي�ضت  ر�ضالة  الرتبية  ان 
ب�ضيطة ومي�ضرة ، فلنتعامل مع طرقها على انها عادات و�ضلوكيات 
نغر�ضها يف اأطفالنا وبالتكرار يتعود الطفل على النظمة ويوؤدي 

املهام املطلوبة منه بكل ر�ضى واقتناع.  
قد نلجاأ اىل القوة لينفذ الطفل ما نريده يف تلك اللحظة دون ان 

القوة  ا�ضتخدمنا  فبمجرد  تاأثره  ويخفي  يتاأثر  الطفل  ان  ن��درك 
يتغري  فاإنه  قدراته  من  التقليل  او  املقارنة  او  ال�ضتم  او  كال�ضرب 
متاما وي�ضبح طفل اخر �ضامتا ومهزوزا وي�ضعر بالنق�س الذي 
نخطئ يف  وق��د  ي��دور حوله  ما  كل  الطفل  ويلحظ  فيه  غر�ضناه 
اننا اخطاأنا معهم علينا  تربيتهم او  نق�ضو عليهم ولكن يف حال 
التي جتعلهم يت�ضرفون  ال�ضجاعة  لنعلمهم  اليهم  �ضرعة العتذار 
بطريقة �ضليمة حتى يف الخفاق فل يخجل بل  يبادر ول يتهرب 

بل يواجهه لن الطفال يقلدوننا. 
ان القوة اذا و�ضعت يف غري حملها فاإنها مدمرة .. ونحن كاآباء 
مفعوله  بتاأثري   و  �ضحري  ب�ضكل  قوتنا  نوظف  ان  علينا  ومربني 
طويل املدى ،  فل نقارن اطفالنا بالآخرين لن الطفال جميعهم 
اذكياء ولكنهم يختلفون يف انواع الذكاء ول نلقي على م�ضامعهم 
وا�ضباعهم  حولهم  فيمن  الثقة  وتفقدهم  تهزهم  م��دم��رة  كلمات 

باحلب. 
ان العنف بكل انواعه مدمر ويلجاأ البع�س للعنف مع اأطفاله ظنًا 
منه باأنه ي�ضنع �ضخ�ضياتهم، بل ان ا�ضا�س تقومي �ضخ�ضية الطفل 
بكل  وتقدمهم  انتاجيتهم  لتزداد  والثناء  احلب  ومنح  اللطف  هو 

ثبات. 
معًا لنبني الطفولة.

اأه��م  اأح��د  اأن��ه  كما  املجتمعات،  �ضناعة  يف  كبري  دور  ل��لإع��لم 
الو�ضائل التي يتم من خللها اإي�ضال الر�ضائل مبختلف اأ�ضكالها 
التاأثري على  قيا�س جيدة ملدى  اأداة  اإىل كونه  اإ�ضافة  واأنواعها، 
من  الكثري  م��ع  يتقاطع  اأن���ه  كما  التفاعل،  وم���دى  ال��ع��ام  ال���راأي 

املجالت الأخرى.
اإىل  ن�ضاأته  منذ  التحولت  م��ن  بالكثري  الإع���لم  م�ضطلح  وم��ر 
�ضاأحتدث عن  ولكن  تفا�ضيلها  اأخو�س يف  لن  وقتنا احلا�ضر، 
الإعلم من  ملهنة  املمار�ضون  بينها، وهو  الأهم  امل�ضرتك  العامل 
على  قادرين  زال��وا  وما  كانوا  الذين  والإعلميات،  الإعلميني 
العمل بل وت�ضكيل كل مرحلة من مراحل تطور الإعلم، رغم اأن 

بع�ضها كان مليئا بالعقبات اأمامهم. 
عوامل  ع��دة  ب��وج��ود  اإل  ال�ضابقون  يتجاوزها  مل  العقبات  تلك 
تلك  واأول  احلقيقي،  املعنوي  الدافع  مبثابة  لهم  كانت  متكاملة، 
به  يقومون  مل��ا  ب�ضدق  حمبتهم  ه��ي  نظري  وجهة  م��ن  العوامل 
واإميانهم احلقيقي بدور الإعلم، مما جعلهم قادرين على الأداء 

بثقة و�ضعادة. 
تطوير  وه��و  الثاين  العامل  ال�ضادقة  املحبة  تلك  مع  تكامل  ثم 

املهارات واكت�ضاب املعرفة لي�س يف جمال الإعلم وح�ضب واإمنا 
يف خمتلف للمجالت؛ لأن ذلك ينعك�س ب�ضكل مبا�ضر على ن�ضج 
الفكر وبالتايل يكون له اأثر وا�ضح اأثناء ممار�ضة مهنة الإعلم 
مبختلف م�ضاراتها، وهذا الأمر يكون كذلك �ضببا لتمايز بع�س 

الإعلميني والإعلميات، ويدركه املُتلقي ب�ضكل جلي. 
ومن تلك العوامل اأي�ضًا الحرتام املتبادل بني من ميار�س مهنة 
فاجلمهور  املهنة،  امل�ضتهدف، وكذلك زملء  الإع��لم واجلمهور 
الذين  الأ���ض��دق��اء  ه��م  وال��زم��لء  واإل��ي��ه��م،  منهم  الر�ضالة  ت��ك��ون 
ا جزءاكبريا من اأيامنا بل  جمعتنا بهم رحلة املهنة لنق�ضي �ضويرّ

واأعمارنا كذلك. 
ولنكن  ملجتمعنا،  ال�ضادقة  باملحبة  مليئة  الإع��لم  ر�ضالة  لتكن 
اأن تتوافق مع معايري املهنية التي ُتر�ضي  دائمًا حري�ضني على 
�ضمائرنا قبل – اأي  �ضيء – ، فالكلمة ما هي اإل اأمانة ن�ضاأل 
عنها اأمام الله – عز جل –، فلنكن اأهًل لتلك الأمانة، ولنتذكر 
دائمًا اأننا من خلل تلك الكلمة قد نن�ضر معرفة، وننهي معاناة، 

وهذا اأمر ي�ضتحق اأن نفتخر بها دائمًا واأبدًا. 
szs.ksa73@gmail.com

األطفال .. مابين 
العنف واللطف

لإلعالميين واإلعالميات

فاطمة نهار يوسف

صالحة الشيخي

فكر وقلميف ظالل القانون

فكر وقلم

غدًا.. يوم اآخر

إيمان يحيي باجنيد

إبراهــيم العُقــيلي محمد لويفي الجهني

قرار اقتصادي تبوك الثلج
اأهم  اإن��ه قد يكون واح���دًا من  قلت  لو  اأك��ون مبالغًا  لن    
ال����ق����رارات الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ات���خ���ذت يف ال�����ض��ن��وات 
الأخرية.. ذلكم هو قرار حكومة اململكة: "اإيقاف التعاقد 
مع اأية �ضركة اأو موؤ�ض�ضة جتارية اأجنبية ل يكون مقرها 

القليمي يف اململكة".
ن�ضابها..  اإىل  الأم���ور  يعيد  �ضيادي  اقت�ضادي  ق��رار    
العابرة  العاملية  فال�ضركات  طبيعتها،  اإىل  والأو���ض��اع 
مبليارات  ت��ع��اق��دات  على  حت�ضل  لعقود  ظلت  ل��ل��ق��ارات 
لهذه  الق��ل��ي��م��ي��ة  امل���ق���رات  بينما  امل��م��ل��ك��ة  ال������دولرات يف 
غري  ت��وظ��ف  ل��ذل��ك  وه��ي  اململكة،  يف  لي�ضت  ال�����ض��رك��ات 
يف  جتعلها  ال��ت��ي  ال�ضغرية  مكاتبها  اإن  ب��ل  م��واط��ن��ني، 
اأعمالها تندب لها موظفني غري �ضعوديني،  اململكة ملتابعة 
وهذا فيه جور وحيف باقت�ضاد البلد ب�ضكل غري مقبول.

  اإن امتلك الروؤية، وامتلك القرار اأمران متيز بهما عهد 
اإ�ضلحات كبرية  اأعوام جرت  امللك �ضلمان فخلل �ضتة 
والعدل  والتجارة  القت�ضاد  اأب��رزه��ا  امليادين..  كل  يف 
الف�ضاد  ومكافحة  والريا�ضة  والطفل  وامل���راأة  والتعليم 
وال�ضحة والنظام املايل وامل�ضريف.. اإ�ضلحات ت�ضتغرق 
يف  اإنها  غري  الزمن  من  عقودًا  العتيادية  الظروف  يف 
�ضلمان وع�ضده حممد بن �ضلمان اُتِخذت يف �ضتة اأعوام 
فقط.. وهذا، من جانب اآخر، ما جعل �ضهام العدو ت�ضلط 
على هذا البلد رغبة يف اإعاقته، واأمنيات من الأعداء يف 
بلدان جم��اورة..  اأُدخ��ل��ت  الفو�ضى كما  نفق  اإدخ��ال��ه يف 
لكن وطننا ولله احلمد، ا�ضتع�ضى عليهم، و�ضوف ي�ضتمر 
وت��اآم��ر  احل��ا���ض��دي��ن  وح�ضد  ال��ك��ائ��دي��ن  كيد  على  ع�ضيًا 
القت�ضادي  للقرار  املبا�ضرة  النتائج  وم��ن  املتاآمرين.. 
احلكيم �ضرنى باإذن الله املزيد من الوظائف لأبناء وبنات 
ال��وط��ن، و���ض��رنى ب���اإذن ال��ل��ه اإق��ب��اًل اأك���ر على املحتوى 
املحلي يف ال�ضلع واخلدمات.. كما يتناغم القرار مع ما 
اأعلنه ويل العهد يف موؤمتر مبادرة "م�ضتقبل ال�ضتثمار" 
نحو  توجه  من  امل��دن  باقت�ضادات  يت�ضل  فيما  الأخ���ري، 
اقت�ضاد مدينة الريا�س.. وما تل ذلك املوؤمتر من اإعلن 
اأول دفعة من ال�ضركات العاملية وعددها 24 �ضركة عزمها 
نقل مقراتها الإقليمية اإىل الريا�س. اإنها قرارات ت�ضابق 

الزمن، وقيادة واعية ت�ضبق كل �ضيء.. 
فتحية حمبة لوطني.

@ogaily_wass 

اأكت�ضت مرتفعات تبوك واملناطق ال�ضمالية بالزائر الأبي�س  
الله  باأمر  الله  اأر���س  اىل  الله  �ضماء  من  ال��ق��ادم  اجلميل   
ال�ضتاء  لتكون  كعرو�س   الأبي�س  اللون  ليلب�ضها  �ضبحانه 
يف اأحلى حلة وزينة بلونها الأبي�س  املنت�ضر على م�ضاحات 
وا�ضعة وبكثافة عالية ومتكررة �ضنويا وغالبا  يف املنطقة،  
فاحلمد لله بف�ضله وقدرته  نزلت الثلوج بان�ضيابية  وكالقطن 
ال�ضمالية   املرتفعات  املتناثر على مناطق  الطائر   املنفو�س  
من  وغريها  واحل��رة  والظهرة  اللوز  وجيل  والزيته  علقان 
ايل  ولتحولها  كبرية  م�ضاحات  لت�ضمل  ال�ضمالية  املناطق 
كل  من  القادمني  لل�ضياح   وج��ذب   مق�ضد  طبيعي  متنزه 

مكان لل�ضتمتاع بالزائر الأبي�س.
الفرحة  ن�ضر  ال�ضماء  م��ن  ال��ق��ادم  الأب��ي�����س  ال��زائ��ر  وه���ذا 
خرجوا  الذين  وال�ضياح  الأه��ايل  بني  والبهجة  وال�ضعادة 
منظر  يف  الأر�����س  اىل  ب�ضلم  هبوطه  اأم��اك��ن  حيث  اىل 
لهذا  و���ض��وًق��ا  ال��ق��ادم��ني حبا  وامل��ت��ن��زه��ني  ال��ن��اظ��ري��ن  ي�ضر 
برتوكولت  ا�ضتقبلوه  فقد  به   كرتحيب   الأبي�س  الزائر 
الله  واح��م��دوا  وهللوا  وك���روا  غ��ام��رة  وب�ضعادة  خمتلفة 
ووث��ق��وا  و����ض���وروا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�ضعبية  الأل���ع���اب  ول��ع��ب��وا 
بال�ضوت وال�ضورة نزول الثلج وعملوا املج�ضمات واأقاموا 
الذي  الأبي�س  بالك�ضاء  وا�ضتمتعوا  ابتهاجا  ال�ضرتاحات 

عم مناطق وا�ضعة من اأرا�ضي �ضمال اململكة. 
العزيز،  عبد  بن  �ضلطان  بن  فهد  الأم��ري  ��ه  ووجرّ تابع  ولقد 
املدين  للدفاع  الرئي�ضة  اللجنة  ورئي�س  تبوك  منطقة  اأم��ري 
والتدابري  ال�ضتعدادات  باتخاذ  املعنية،  اجلهات  باملنطقة، 
اللزمة ملواجهة ما قد ينتج من حالت اأثناء اأو بعد ت�ضاقط 
تبوك  مرتفعات  من  وا�ضعة  م�ضاحات  غطت  التي  الثلوج 
الأكر  الأماكن  اىل  توجيههم  مت  الذين  املتنزهني  وتوافد 

اأماًنا وذلك للحفاظ على �ضلمتهم. 
واجلدير بالذكر واملعرفة ان هذه  املرتفعات  ُتعرف  حاليا  
"منطقة نيوم"، املنطقة ال�ضياحية النا�ضئة والأحدث يف  ب� 

روؤية الوطن ال�ضاملة.
واأخريًا وللمعلومية  ل تدوم  هذه الثلوج يف تلك املناطق وقتا 
طويل  ف�ضرعان ما تبداأ بالذوبان مبجرد �ضروق ال�ضم�س 
ول ت�ضتمر اأكر من 24 �ضاعة اإل اإذا تواىل ت�ضاقط الثلوج 
مرة اأخرى، فاحلمد لله على ف�ضله فقد ا�ضتمتعنا وا�ضتمتع 
املتنزهون بالأجواء الأوروبية يف وطني الغايل وكان حدًثا 
ال�ضتاء �ضار  وال��ه��وى  يف  فالثلج   ع��ادي  م�ضهوًدا وغ��ري 

واأ�ضبح �ضماليا رائعا بلونه الأبي�س اجلميل.
lewefe@hotmail.com

نحن السابقون .. وأنتم الالحقون

الدعاوى الكيدية
خدمة  فيها  واملقيمني  ملواطنيها  اململكة  كفلت 
جم��ان��ًا،  الق�ضائية  للجهات  ال��دع��اوى  ت��ق��دمي 
ل��ل��م�����ض��اع��دة يف ك�����ض��ف واإظ����ه����ار احل����ق اأو 
ظلم  رد  اأو  م�ضلوب  حق  با�ضرتداد  املطالبة 
واق����ع وغ���ريه���ا م���ن الأ����ض���ب���اب ال��ت��ي كفلتها 
الأنظمة والقوانني التي ت�ضرف عليها وتتابعها 

وتطورها وزارة العدل م�ضكورة.
 قد تكون الدعوى الق�ضائية �ضحيحة وحقيقية 
اأو دعوى كيدية، واملق�ضود بالدعوى الكيدية 
هي التي ل يق�ضد من اقامتها م�ضلحة وحق 

اأو  اأو احلاق الأذى به  م�ضروع واإمنا يق�ضد منها الكيد باخل�ضم لأخذ ماله ظلما 
�ضمعته اأو ازعاجه وت�ضييع وقته والنتقام منه، اأو لتاأخري احلكم يف ق�ضايا مقامة 

اأو التاأثري يف احلكم فيها.
ت�ضتند الدعاوى الكيدية يف الق�ضايا اجلنائية اأو املدنية ال�ضابقة عادة على الكذب 
ورمبا �ضهادة الزور، وتكر غالبا بني الأزواج من اأحدهما �ضد الخر بالذات يف 
ق�ضايا احل�ضانة والزيارة والنفقة، اأو بني الإخوة الأ�ضقاء وغري الأ�ضقاء يف ق�ضايا 
قريبة  علقات  تربطهم  ومن  املعارف  اأو  ال�ضركاء،  بني  وكذلك  والرتكات،  الإرث 
ويكون بدرجة اأقل بني الغرباء رغم وجود ق�ضايا كثرية اإل اأنها ل تقارن بالدعاوى 

الكيدية املقدمة بني املعارف والأقارب.
اأو املطالبات  ال�ضب والقذف والت�ضهري  انت�ضارًا دعوى  الكيدية  الدعاوى  اأكر  من 
الق�ضائية  التكاليف  بنظام  منها  يتم احلد  اأن  املنتظر  بدون وجه حق، ومن  املالية 
للعقوبات  اإ���ض��اف��ة  اب��ت��داًء،  ال��دع��وى  اإق��ام��ة  مقابل  مالية  مبالغ  دف��ع  يتطلب  ال���ذي 

تثبت  من  على  امل�ضنونة  ال�ضارمة  التعزيرية 
ادان����ت����ه ب��ك��ي��دي��ة ال����دع����وى .. وت��ت��م��ث��ل ه��ذه 
العقوبات يف لفت النتباه والتوبيخ على من ل 
�ضوابق مثبتة عليه او مل يثبت ق�ضد ال�ضرار 
منه، اأو باحلكم ب�ضجن من تثبت عليه الإدانة، 
اأو احلكم بغرامة مالية لقاء كيدية الدعوى، مع 
ال�ضرر  العقوبة مع مدى  تتنا�ضب  اأن  مراعاة 
وللحكم   .. عليه  للمدعى  املدعي  �ضببه  ال��ذي 
بكيدية الدعوى �ضروط واأركان يجب توافرها 
مثل: اعرتاف واإقرار املدعي باأن الدعوى التي 
اأقامها ابتداء دعوى كيدية، اأو اإقامة الدعوى واملطالبة بحق مت �ضابق الف�ضل فيه 

مما ينتفي معه احلق يف اإقامة الدعوى مرة اأخرى.
وتلحق  اخل�ضوم  �ضمعة  وت�ضوه  الق�ضائية  ال�ضلطات  ت�ضغل  الكيدية  الدعاوى  ان 
اأو  اثباتات وادلة غري حقيقية  ال�ضرر بهم بدون وجه حق بالذات ما ا�ضتمل على 
تزوير، وهي اثم و�ضر م�ضتطري يجب الق�ضاء عليه وعدم التهاون فيه من قبل ف�ضيلة 
الق�ضاة وحتويل من تثبت ادانته اإىل النيابة العامة لتخاذ الإجراءات اللزمة حياله 
.. وميكن كذلك اإقامة الدعوى ب�ضفة �ضخ�ضية من قبل الطرف املحكوم له بكيدية 
الدعوى، وهي تختلف عن الدعاوى امل�ضروف النظر عنها اأو املخلى �ضبيل املدعى 
الأدل��ة  اأن الأخ��رية مل يثبت فيها �ضحة الدع��اء لعدم توافر كامل  عليه فيها حيث 

ولي�س لثبوت كيديتها. 
حمامية
@NUJOODQASSIM

نجود عبد اهلل قاسم
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 مبادرات متكاملة لجعلها مركزًا لإلمداد العالمي 

السعودية تعزز منظومتها البحرية والخدمات اللوجستية
جدة - البالد

بال�سراكة  اإجناز خططها  للموانئ  العامة  الهيئة    توا�سل 
لتحتل  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  من  عــدد  مع 
اإقليميًا ، �سمن  موانئ اململكة مكانة رائدة دوليًا واالأوىل 
البحري  الــنــقــل  �سناعة  لتطوير  اململكة  ا�سرتاتيجية 
واخِلْدمات اللوج�ستية و�سال�سل االإمداد العاملي مبا ُي�سهم 
م�ستهدفات  وحتقيق   ، االقت�سادي  النمو  خطط  دعــم  يف 
عامليًا  لوج�ستيًا  مــركــزًا  اململكة  تكون  ــاأن  ب  2030 روؤيـــة 
للعمل  املحفزة  املــبــادرات  الــقــارات وتقدمي  ربــط  وحمــور 

واال�ستثمار يف هذا املجال احليوي.
"موانئ"  للموانئ  العامة  الهيئة  اأطلقت  االإطــار  هذا  يف    
بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، مبادرة جديدة لت�سهيل 
الفارغة يف  ا�سترياد احلاويات  اإجــراءات  واإعــادة هند�سة 
الإنهاء  ال�سابق  الوقت  تقلي�س  بهدف   ، ال�سعودية  املوانئ 
االإجراءات اجلمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها امليناء 
وحتى خروجها من 3 اأيام اإىل �ساعات حمدودة فقط، وذلك 
اإزالة احلاجة لوجود خمل�س جمركي لتخلي�س  من خالل 
مبا�سرة  اجلمركية  االإجــراءات  �ستكون  بحيث  احلاويات، 
املوانئ  يف  العاملة  املالحية  اخلطوط  مكاتب  طريق  عن 

ال�سعودية دون احلاجة ملراجعة املنفذ اجلمركي.
الــ�ــســادرات  دعــم وت�سجيع  اإىل  املــبــادرة  هــذه  وتــهــدف    
ا�سترياد  ت�سهيل  عرب  البحرية  التجارة  وحركة  ال�سعودية 

الت�سغيلية  التكاليف  وتقليل  وتوفرها،  الفارغة  احلاويات 
على اخلطوط املالحية ال�سترياد احلاويات، باالإ�سافة اإىل 
للم�سدرين  الفارغة  احلاويات  الإخراج  االإجراءات  ت�سهيل 

من امليناء.
النقل  قطاع  بتطوير  املعنية  القطاعات  منظومة  ونفذت    
حكومية،  جهة   12 مب�ساركة  املبادرات،  من  عددًا  البحري 

ومتوين  البحري  النقل  قطاع  تنمية  جلنة  �سمن  ــك  وذل
ال�سفن يف اململكة ، والتي تهدف اإىل ر�سد التحديات التي 
ودرا�ــســة  ال�سفن،  ومتــويــن  البحري  النقل  قطاع  تــواجــه 
املتخ�س�سة،  الــدول  موانئ  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
وفق   ، القطاع  تناف�سية  لرفع  احلكومية  اجلهود  وتن�سيق 
اللوج�ستية  واخِلْدمات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير  برنامج 

"ندلب".
لل�سفن  املــنــاولــة  عمليات  تطبيق  بـــداأ  ال�سياق  هــذا  يف    
ت�سريح  اإ�سدار  متطلب  واإلغاء  الرت�سيف،  عند  مبا�سرة 
حتميل حاويات وب�سائع امل�سافنة ، اإىل جانب اأمتتة عدد 
املتعاملني  ال�سحن �سمن  اإ�سافة و�سطاء   ، االإجــراءات  من 
الــفــارغــة  اإغــــالق احلـــاويـــات  واإتـــاحـــة  فــ�ــســح،  يف من�سة 
اإلكرتوين، وربط مناطق االإيداع جمركيًا  ال�سادرة ب�سكل 
، وكذلك العديد من اخلدمات املي�سرة يف من�سة ف�سح عن 
طريق الربط مع اجلهات املعنية، وتتبع ال�سحنات وحجز 
املواعيد، والدفع االإلكرتوين عرب نافذة اإلكرتونية موحدة، 
وت�سهيل  لالأفراد  املمنوحة  الت�ساريح  توحيد  اإىل  اإ�سافة 

ا�ستخراج الت�ساريح لعقود املقاولني بالباطن.
من  العديد  اإطــالق  يف  للموانئ  العامة  الهيئة  وجنحت   
موانئ  ربط  قوة  لتعزيز  للقارات  عابرة  مالحية  خطوط 
حتفيز  يف  ُي�سهم  مبا  والغرب،  ال�سرق  موانئ  مع  اململكة 
وتعزيز  الوطنية  ال�سناعة  ودعــم  ال�سعودية  ال�سادرات 
منها  اإ�سهاًما  العامل،  ودول  اململكة  يف  التجاري  التبادل 
املناولة  اأحجام  وزيــادة  العاملية  املالحة  خطوط  جذب  يف 

والتناف�سية يف املوانئ ال�سعودية.

مؤكدا ريادة المملكة في االقتصاد األخضر..عبد العزيز بن سلمان:

تحديد كلفة الطاقة الشمسية الشهر الحالي
الريا�س - البالد

 اأكد وزير الطاقة االأمري عبدالعزيز بن �سلمان، اأن اململكة 
عرب  لديها  الطاقة  احتياج  من   %  50 اإنتاج  ت�ستهدف 
ال�سهر  و�ستعمل   ،2030 بحلول  املتجددة  الطاقة 
ال�سم�سية  الطاقة  قيمة  تكلفة  حتديد  على  احلايل 
 ، الكهرباء  ــاج  ــت واإن توليد  الأغــرا�ــس  الرخي�سة 
الفتًا اإىل اأن امل�سروع بداأ عمليًا يف مدينة "نيوم" 
ال�سعودية  اأن  موؤكدًا  ناجحة،  نتائج عملية  واأظهر 
حلول  ابتكار  جتــاه  الكبرية  جهودها  يف  جنحت 
وخطط  مقومات  لديها  واأن  اخلــ�ــســراء،   الطاقة 
على  وتعمل  النظيفة  الطاقة  يخ�س  فيما  طموحة 

م�ساركتها مع بقية العامل.
 وقال اأمام فعالية "يوم الطاقة واملناخ" التي اأقيمت 
واالحتــاد  العاملي  الطاقة  منتدى  بــني  بالتعاون 

اأوىل  من  كانت  ال�سعودية  اإن   ، ـــي  االأوروب
باري�س،  اتفاقية  وّقعت  التي  الدول 

وتعد قائدة يف جمال حلول 
حتــــديــــات املــــنــــاخ، 

اأن  كـــــــمـــــــا 

ح�ستها يف �سوق النفط نحو 12%، فيما ال تتخطى ح�ستها 
يف االنبعاثات الكربونية العاملية 1.4% ، وهو ما �سيجعلها 

�سباقة كثريًا �سمن االقت�سادات املتقدمة.
اأنظمة الطاقة   واأ�ساف : �سنحّول قرابة مليون برميل من 
والتحلية، ما يخف�س االنبعاث والتكلفة ويرفع ال�سادرات 
يف  عمليًا  انطلقت  اخل�سراء  االأمونيا  اأن  كما   ، والعوائد 

ال�سعودية حيث مت �سحن اأوىل الدفعات اإىل اليابان،  
"الهيدروكربون" مادة  ان  اإىل  الفتا 

كثري  يف  ت�ستخدم  مفيدة 
من جماالت احلياة 

مع  اليومية 
االأخــــذ 

ما  وهــو  م�ستوياته،  وتخفيف  االنــبــعــاثــات  االعــتــبــار  يف 
يجعلنا نتحقق من اأن االقت�ساد الدائري الكربوين باإمكانه 
االأهــداف  وحتقيق  االنبعاثات  من  للحد  جميعًا  يقودنا  اأن 

املرجّوة.
ــعــزيــز بـــن �ــســلــمــان: اإذا مـــا رغــب    وقــــال االأمـــــري عــبــد ال
االأخ�سر  ال�سعودي  الهيدروجني  يف  وغريهم  االأوروبيون 
�سنكون االختيار املنا�سب، 
لـــــو تــ�ــســمــح 

عاليًا  تاأهياًل  موؤهلون  ونحن  ل�سخها،   الطاقة  اقت�ساديات 
لتحويل النفط اخلام اإىل منتجات عديدة ميكن حتويلها اإىل 
برتوكيماويات ومنتجات اأخرى، وقد اأ�ّس�سنا �سجاًل �سخمًا 
يف كيفية اإنتاج النفط اخلام بطريقة منوذجية فيما يخ�س 

االنبعاثات، كما نعمل جادين يف الهيدروجني االأزرق.
الطاقة  مبنظومات  العمل  انطلق  املنتهي  فرباير  وخالل   
للم�ستهلك  الطاقة  وزارة  واأتاحت  اململكة،  يف  ال�سم�سية 
اإنتاج الطاقة الكهرو�سوئية من املنزل اأو املن�ساأة، وربطها 
باأنظمة توزيع ال�سبكة العامة ، �سمن الت�سريعات الالزمة 
لتحقيق جميع اخليارات للح�سول على الطاقة املتجددة، 
للمكونات  املحلي  املحتوى  بناء  ُفــر�ــس  وتعزيز 
حمليًا،  ال�سم�سية  الــطــاقــة  الإنــتــاج  الــالزمــة 
جمــاالت  جميع  يف  الــتــوطــني  وت�سجيع 
وتــخــ�ــســ�ــســات الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة، 
اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  لتحقيق 
ا�ستثمارات  وتنفيذ   ،  2030
ذات  امل�سروعات  يف  القطاع 
االأولــــويــــة، وا�ــســتــكــمــال 
هيكلة  اإعــــــادة  ـــال  اأعـــم
الـــقـــطـــاع، بـــاإ�ـــســـراف 
العليا  الــلــجــنــة  مـــن 
ــــوؤون مـــزيـــج  ــــس ــــ� ل
ـــاج  ـــت ـــطـــاقـــة الإن ال
ومتكني  الكهرباء 
قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 

املتجددة. 

االستراتيجية السعودية

استثمار مقومات 
50 % مستهدف الطاقة المتجددة

عام 2030

 نجاح المشروع
 في "نيوم" 

توسيع االقتصاد 
الدائري الكربوني 

 إنتاج الطاقة 
الشمسية المنزلية

تصدير  األمونيا 
الخضراء 

 خيارات عديدة وإعفاء من العقوبة

أشهر مهلة لمخالفي نظام مكافحة التستر
الريا�س - البالد

تزامنا مع �سريان نظام مكافحة الت�سرت اجلديد ، اأعلنت وزارة 
التجارة والربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت بدء العمل بالئحة 
وتت�سمن  الت�سرت،  مكافحة  نظام  خمالفي  اأو�ساع  ت�سحيح 
العام  املحرم  منت�سف  حتى  ت�ستمر  ت�سحيحية  فرتة  الالئحة 
القادم، ميكن من خاللها ت�سحيح  القادم املوافق 23 �سبتمرب 
التي  املزايا  من  واال�ستفادة  النظام،  الأحكام  املخالف  اأو�ساع 

ن�ست عليها الالئحة.
وتتيح الفرتة الت�سحيحية خيارات متعددة للمخالف الأحكام 
اإعفاء  عرب  �سعودي(  غري  اأو  )�سعودي  كــان:  �ــســواًء  النظام 
من  اأو�ساعه؛  ت�سحيح  بطلب  التجارة  وزارة  اإىل  يتقدم  من 
دفع  ومــن  عليها،  يرتتب  ومــا  النظام  يف  املــقــررة  العقوبات 

�سريبة الدخل باأثر رجعي.
وال يعفى من مت �سبطه من الوزارة الرتكابه جرمية اأو خمالفة 
اإىل  اأحيل  من  اأو  و�سعه،  ت�سحيح  بطلب  التقدم  قبل  للنظام 

النيابة العامة، اأو املحكمة املخت�سة.
اأو�ساعهم  ت�سحيح  الت�سرت  مكافحة  نظام  ملخالفي  وميكن 
ب�سكل �سهل ومي�سر من خالل تقدمي الطلب عرب موقع وزارة 
التجارة: mc.gov.sa ، والت�سحيح عرب خيارات متعددة، 
منها: اإدخال �سريك جديد نظامي "�سعودي اأو غري �سعودي" 
يف  ال�سعودي  ت�سرف  اأو  املن�ساأة،  يف  بالعمل  واال�ستمرار 

ملكية  ت�سجيل  اأو  حلها،  اأو  عنها  التنازل  اأو  ببيعها  املن�ساأة 
وغري  ال�سعودي  بني  باالتفاق  ال�سعودي  غري  با�سم  املن�ساأة 
بعد  ال�سعودي  غري  اإىل  املن�ساأة  ملكية  نقل  على  ال�سعودي 
لغري  ميكن  كما  باال�ستثمار،  ترخي�س  على  االأخــري  ح�سول 
ترخي�س  اأو  املميزة،  االإقــامــة  طلب  على  التقدمي  ال�سعودي 
على  التقدمي  اأو  املن�ساأة،  يف  بالعمل  لال�ستمرار  اال�ستثمار 

اخلروج النهائي.

ا�صتثمار نظامي
الوطني  الربنامج  يف  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  واأكـــدت 
ملكافحة الت�سرت جاهزيتها التامة مل�ساندة كافة املتقدمني لطلب 

الت�سحيح ليكونوا م�ستثمرين نظاميني وفق اخليارات التي 
مكافحة  نظام  خمالفي  اأو�ساع  ت�سحيح  الئحة  عليها  ن�ست 
التي  املغلظة  العقوبات  تطبيق  يف  تهاون  ال  واأنــه  الت�سرت، 

ن�ست عليها النظام بعد انتهاء الفرتة الت�سحيحية.
تفتي�سية  جولة  األــف   29 تنفيذ  مت  التجارة  وزارة  وبح�سب   
على املن�ساآت التجارية يف كافة مناطق اململكة  العام املا�سي 
2020 ، للتحقق من التزامها بنظام مكافحة الت�سرت التجاري، 
واإحالة 1246 ق�سية ت�سرت جتاري اإىل النيابة العامة يف العام 
مكافحة  نظام  مبخالفي  ت�سهري  اإعــالن   29 ون�سرت  املا�سي، 
الت�سرت التجاري، بعد �سدور اأحكام ق�سائية نافذة من املحاكم 
املخت�سة، فيما مت ك�سف وجود حاالت ت�سرت جتاري يف جميع 
االأن�سطة التجارية، ومن اأبرز هذه االأن�سطة امل�سبوطة ن�ساط 

املواد الغذائية، ون�ساط املقاوالت، وامل�ساغل الن�سائية.
االإ�سراف  تتوىل  وزاريــة  جلنة  اإن�ساء  موؤخرا  اململكة  واأقــرت 
على الربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت التجاري، تتوىل تقدمي 
احللول واملبادرات التي من �ساأنها مكافحة الظاهرة والق�ساء 
الوطني  الت�سرت من خطورة على االقت�ساد  ملا ي�سكله   ، عليها 
الذي يتكبد خ�سائر تقدر بنحو 350 مليار ريال �سنويًا، فيما 
بناء  ال�سناعي  والــذكــاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  تتوىل 
موؤ�سر لقيا�س ن�سبة حاالت ا�ستباه الت�سرت التجاري وحتديثه 

ب�سكل دوري وفقًا ملا يردها من بيانات من اجلهات املعنية.
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647 
مليونا

لمستفيدي "سكني" 

"التقييس" تحتفل
 بــ "حماية المستهلك"

الريا�س- البالد
 اأودع �سندوق التنمية العقارية اأم�س اأكرث من 
من  املواطنني  ح�سابات  يف  ريال  مليون   647
م�ستفيدي برنامج "�سكني" من وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية واالإ�سكان و�سندوق التنمية 
العقارية ل�سهر فرباير 2021م، وذلك ا�ستمرارا 
العقارية  القرو�س  دعم  يف  ال�سندوق  جلهود 

للم�سكن االأول لالأ�سر ال�سعودية.
ــرف الـــعـــام عــلــى الــ�ــســنــدوق  ــ�ــس واأو�ــــســــح امل
ل�سهر  الدعم  اإجمايل  اأن  ما�سي،  بن  من�سور 
مليون  الـــذي جتـــاوز 647  املــا�ــســي،  فــربايــر 
التمويل  عــقــود  اأربــــاح  لــدعــم  ُخ�س�س  ـــال،  ري
االأ�سر  من  ال�سكني  الدعم  مل�ستفيدي  العقاري 
ال�سعودية ل�سراء وحدات �سكنية حتت االإن�ساء 
الذاتي  البناء  خيار  ومل�ستفيدي  اجلاهزة  اأو 
املودعة  املبالغ  لت�سل  اأرا�سيهم،  ميتلكون  ملن 
اإعــالن  منذ  "�سكني"  م�ستفيدي  ح�سابات  يف 
وحتى  2017م  يونيو  يف  الــتــحــول  بــرنــامــج 
نهاية �سهر فرباير املا�سي، لنحو 26.2 مليار 

ريال.
اإيــداع  ال�سندوق  اإعــالن  اإن  ما�سي:  بن  وقــال 
الدعم ال�سهري مل�ستفيدي "�سكني" من برنامج 
القر�س العقاري املدُعوم وما يقدمه من حلول 
متويلية وخيارات �سكنية يوؤكد حجم اجلهود 
االإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات  لتحقيق  املبذولة 
 %  70 ملنازلهم  ال�سعوديني  متلك  ن�سبة  لرفع 

بحلول عام 2030.

الريا�س- البالد
ت�سارك هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 
التقيي�س  اأجــهــزة  العربية،  اخلليج  لـــدول 
الوطنية وهيئات واإدارات حماية امل�ستهلك 
املجل�س  دول  يف  املعنية  اجلهات  وخمتلف 
" الــيــوم اخلــلــيــجــي حلماية  بـــ  احــتــفــالــهــا 
�سهر  من  االأول  ي�سادف  الــذي   " امل�ستهلك 

مار�س من كل عام.
واأكد رئي�س هيئة التقيي�س �سعود بن نا�سر 
به  تقوم  الــذي  احليوي  الــدور  اخل�سيبي، 
اأجهزة التقيي�س واالأن�سطة املرتبطة بها يف 
يف  العائد  ــر  واالأث امل�ستهلك،  �سالمة  �سبيل 

رفع م�ستوى املعي�سة ورفاهية املجتمع.

خطوط مالحية دولية وتيسير تأمين الحاويات الفارغة للمصدرين 
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تصاعد االحتجاجات في إيران.. ونجل الشاه:

الماللي يخفون الجرائم بقطع اإلنترنت
البالد – ر�صا �صالمة

فيما  الوقود،  حاملي  بقتل  تنديًدا  بلو�س�ستان  اإقليم  يف  االحتجاجات  توا�سلت 
االأحــوال  �سوء  على  ا  اعرتا�سً االإيــرانــيــة  باملدن  املتقاعدين  تظاهرات  جتــددت 
املعي�سية، يف وقت جلاأت ال�سلطات كالعادة لقطع �سبكة االإنرتنت، الإخفاء جرائمها 
اأن  مبينا  بهلوي،  ر�سا  ال�سابق،  ال�ساه  جنل  اأكــده  ملا  وفقا  املتظاهرين،  بحق 
الديكتاتورية التي حتكم اإيران حتاول اإخفاء جرائمها بحق املواطنني عرب قطع 

االإنرتنت.
وال تزال االحتجاجات م�ستمرة مع حالة غ�سب يف عدد من مدن اإقليم بلو�س�ستان، 
احلر�س  يد  على  الوقود  حاملي  من   10 مقتل  خلفية  على  اإيــران،  �سرقي  جنوب 
تلك  يف  املتظاهرين،  على  املبا�سر  النار  واإطــاق  اأ�سبوع  قبل  االإيــراين  الثوري 
املنطقة التي يعم الفقر اأهاليها ويدفعهم للعمل يف نقل الوقود اإىل خارج احلدود 

لك�سب لقمة عي�سهم.
حدوث  )االأحـــد(،  اأم�س  االإنــرتنــت،  ملراقبة  الدولية  باكز"  "نت  منظمة  واأكــدت 
انقطاع  وخلل كبري يف �سبكة االإنرتنت االإيرانية، موؤكدة اأن احلادث وقع بعد عدة 
اأيام من اخللل يف االإنرتنت خال االحتجاجات يف بلو�س�ستان، مبينة اأن انقطاع 

وخلل االإنرتنت يف اإيران ال يزال م�ستمًرا.
ويف الوقت ذاته، قال ويل عهد اإيران ال�سابق، ر�سا بهلوي، اإن م�سوؤويل النظام 
�سد  جرائمهم  اإخــفــاء  بلو�س�ستان،  يف  االإنــرتنــت  قطع  عرب  يحاولون  االإيـــراين 
ال�سعب. وقال تغريدة على "تويرت": "بالتزامن مع املقاومة ال�سجاعة ملواطنينا 
اإخفاء  اإيـــران  يف  احلاكمة  الديكتاتورية  حتــاول  النظام،  �سد  بلو�س�ستان  يف 
ال�سعب  ملنح  اإجـــراءات  التخاذ  الــدويل  املجتمع  داعيا  ال�سعب"،  بحق  جرائمها 

االإيراين حرية الو�سول اإىل االإنرتنت، موؤكًدا اأن املجتمع الدويل يجب اأن ي�ساعد 
ال�سعب االإيراين يف الو�سول اإىل االإنرتنت بحرية.

يف  ت�سببت  التي  النظام  �سيا�سات  �سد  االإيرانيني  �سخط  حالة  على  تاأكيد  ويف 
اإرهابهم  متويل  على  املــايل  يبددها  التي  ال�سخمة  الباد  مــوارد  رغم  اإفقارهم 
املدن  يف  املتقاعدين  تظاهرات  جتددت  العميلة،  امللي�سيات  ودعمهم  اخلارج  يف 
املعي�سية  اأو�ساعهم  على  احتجاًجا  اندالعها،  من  اأ�سبوع  بعد  اأم�س،  االإيرانية، 

ال�سعبة، ون�سبة الفقر العالية التي و�سلت اإليها الباد نتيجة الت�سخم.
يزد،  �سرياز،  اأ�سفهان،  م�سهد،  تربيز،  طهران،  مناطق:  يف  املتقاعدون  وخــرج 
ال�سعبة، وعدم تنا�سب  املعي�سية  اأو�ساعهم  وكرج، يف مظاهرات احتجاًجا على 
معا�ساتهم مع الت�سخم الكبري الذي ي�سرب اقت�ساد الباد، ما اأدى اإىل تدهور كبري 

يف االأو�ساع املعي�سية.
وتعد هذه املرة الثانية خال اأ�سبوع التي تنظم فيها احتجاجات لاأ�سباب نف�سها، 
فقد ردد حمتجون االأ�سبوع املا�سي، �سعارات مفادها: "مطلبنا الرئي�سي، مرتبات 
تتنا�سب مع الت�سخم"، و"تكفي الوعود، موائدنا فارغة"، و"املتقاعدون ميوتون 
و"�سفينة  التقاعد"،  �سندوق  على  الل�سو�س  و"ا�ستوىل  التمييز"،  يقبلون  وال 

املتقاعدين ر�ست على الطني".
اأن املتقاعدين، الذين يبلغ عددهم حوايل 4 مايني ون�سف، يطالبون  اإىل  ي�سار 
بزيادة يف معا�ساتهم التقاعدية للخروج من حتت خط الفقر )الذي ُيحدد عند 4 
مايني تومان كمدخول �سهري(، يف حني يتلقى املتقاعدون من �سندوق ال�سمان 
االجتماعي معا�ًسا تقاعدًيا ال يتعدى الثاثة مايني تومان، بينما يزداد الت�سخم 

وترتفع االأ�سعار ب�سكل م�سطرد.

منظمات حقوقية: هجوم الحوثي على مأرب "جريمة حرب"

لبنان استنزف محاوالت اإلنقاذ.. والحل في التدويل

العراق.. هدوء في ذي قار بعد انتشار الجيش

البالد – حممد عمر 
اليمن  يف  املــدين  املجتمع  من  منظمة   45 اأدانـــت 
جماعة  �سنته  الـــذي  الع�سكري  الــهــجــوم  بــ�ــســدة، 
اأكرث  تــاأوي  والتي  مــاأرب،  حمافظة  على  احلوثي 
اإن�سانية،  كارثة  اإىل  اأدى  مما  نــازح،  مليوين  من 
ونزوح ما يقرب األفني اأ�سرة، مبعدل 15 األف فرد 

من خميمات الزور وذنة.
ماأرب  مدينة  ق�سفت  امللي�سيا  اإن  املنظمات  وقالت 
منازل  يف  بع�سها  انفجر  بال�ستية،  �سواريخ  بـ8 
اأ�سرار ب�سرية  النازحني، ما ت�سبب يف  املواطنني 
النف�سي  الرعب  اإىل حالة  اإ�سافة  ومادية ج�سيمة، 
و�سكان  نازحني  من  املدنيني،  مايني  عا�سها  الذي 
حمليني، وتاأثري ذلك على الن�ساء واالأطفال، موؤكدة 
حرب،  جرمية  بال�سكان،  االآهــلــة  املــدن  ق�سف  اأن 
الـــدويل واالإنــ�ــســاين.  الــقــانــون  لقواعد  وانــتــهــاك 
مــاأرب  يف  املواطنني  بحماية  املنظمات  وطالبت 
كما  والــقــانــون،  الد�ستور  عليه  ين�س  ما  بح�سب 
والعاجل،  الفوري  بالتدخل  املتحدة  االأمم  طالبت 

الإبعاد �سبح احلرب عن مناطق النازحني واملدنيني. 
من جهته، قال وزير االإعام اليمني معمر االإرياين، 
اإن �سل�سلة الهجمات االإرهابية الفا�سلة التي نفذتها 
وا�ستهدفت  ايران  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�سيا 
توؤكد  ال�سعودية،  يف  املدنية  واالأعــيــان  املدنيني 
هذه  اأن  واأو�ــســح  االإرهـــابـــي.  نهجها  جــديــد  مــن 

يف  احلوثية  امليلي�سيا  ا�ستمرار  توؤكد  املمار�سات 
حتدي اإرادة املجتمع الدويل، واالرتهان كاأداة بيد 
يف  االيرانية  ال�سيا�سات  لتنفيذ  الثوري  احلر�س 
زعزعة اأمن وا�ستقرار املنطقة ، موؤكدا اأن ميلي�سيا 
الــهــجــمــات ا�سطناع  احلــوثــي حتـــاول عــرب هـــذه 
انت�سارات وهمية، والتغطية على هزائمها النكراء 

وخ�سائرها الب�سرية الفادحة التي تتكبدها ب�سكل 
ماأرب  مبحافظة  القتال  جبهات  خمتلف  يف  يومي 
على يد اأبطال اجلي�س الوطني واملقاومة ال�سعبية 
بقيادة  ال�سرعية  باإ�سناد من حتالف دعم  والقبائل 
املجتمع  االإريــــاين  اململكة.  وطالب  يف  االأ�ــســقــاء 
لليمن  اخلا�س  ومبعوثها  املتحدة  واالأمم  الدويل 
للهجمات  وا�سحة  اإدانــة  باإ�سدار  غريفيث  مارتن 
ــاء  ــتــي تــ�ــســتــهــدف االحــي االرهـــابـــيـــة احلــوثــيــة ال
واجلـــارة  مـــاأرب  مدينة  يف  واملــدنــيــني  ال�سكنية 
ال�سعودية، وال�سغط على ملي�سيا احلوثي لتنفيذ 
القرارات الدولية واأخرها قرار جمل�س االأمن رقم 
اأن  2564 )2021(. وفيما قدرت م�سادر ميدانية 
امليلي�سيا خ�سرت خال 20 يوًما نحو 2500 قتيل 
على امتداد جبهات ماأرب جراء املعارك و�سربات 
با�سم  املتحدث  اأكد  ال�سرعية،  دعم  حتالف  طريان 
تركي  العميد  اليمن  يف  ال�سرعية  دعــم  حتــالــف 
املالكي، اأن احلوثيني تكبدوا اأكرث من 3 اآالف قتيل 

يف عمليتهم الهجومية على ماأرب.

البالد – مها العواودة 
املــا�ــســيــة مــوجــة الغ�سب  الــ�ــســاعــات  تــوالــت خـــال 
الله"،  "حزب  ميلي�سيا  جتاه  اللبنانية،  واالنتقادات 
على  الــلــبــنــانــيــون  �ــســدد  اإذ  لــبــنــان،  يف  اإيــــران  ذراع 
يرتهن  الذي  احلزب  قب�سة  من  الباد  تخلي�س  اأهمية 
للم�سروع االإيراين، موؤكدين يف الوقت ذاته تاأييدهم 
التدخات  لوقف  الــراعــي  ب�سارة  البطريرك  لــدعــوة 

اخلارجية وعر�س ق�سية لبنان على موؤمتر دويل. 
وجتمع اآالف اللبنانيني موؤخرا يف باحة البطريركية 
عقد  اإىل  الراعي  لدعوة  تاأييًدا  بــريوت،  �سرق  �سمال 
ما  لبنان،  الإنقاذ  املتحدة  االأمم  برعاية  دويل  موؤمتر 
اأثار انتقادات "حزب الله، الذي يريد موا�سلة الهيمنة 
موا�سلة  اللبنانية،  الــدولــة  مفا�سل  على  االإيــرانــيــة 

عرقلته لتاأليف حكومة االإنقاذ.
عبدالله،  بال  النائب  الدميقراطي  اللقاء  ع�سو  وقال 
حكومة  بتاأليف  الو�ساطة  حماوالت  كل  ا�ستنزاف  اإن 
لبنان  ق�سية  لتدويل  يدعو  الــراعــي  جعل  اإنــقــاذيــة، 
بالتزامن مع وجود اإح�سا�س عام باأن الكيان اللبناين 
الفا�سد،  ال�سيا�سي  النظام  ب�سبب  النهاية  اإىل  و�سل 
الــعــربــي،  لــبــنــان  طبيعة  لتغيري  خمــطــطــات  ووجــــود 
حماولة  يف  تاأتي  البطريرك  حتركات  اأن  اإىل  م�سريا 
عن  املنعزل  لبنان  اإىل  اأكــرث  العامل  اأنــظــار  للفت  منه 
اأجل  من  ال�سديق  الــدويل  واملجتمع  العربي  حميطه 

الــلــبــنــاين ومــ�ــســاعــدتــه يف احلــلــول  الــكــيــان  حت�سني 
التدويل  من  خماوف  يوجد  ال  اأنه  موؤكدًا  ال�سيا�سية، 

خلروج بريوت من االأزمة واالنهيار.
واالإعــام  للدرا�سات  االإ�سامي  املركز  رئي�س  ويــرى 
الراعي  البطريرك  كلمة  اأن  عرميط،  خلدون  ال�سيخ 
النفوذ  جاذبية  من  لبنان  الإخــراج  طريق  خريطة  هي 
الله"،  "حزب  الع�سكري  بــذراعــه  املتمثل  االإيــــراين 
النفوذ االإيراين، معتربا  لبنان من م�ستنقع  والإخراج 

امل�ستنقع عن طريق موؤمتر  لبنان من هذا  اإخــراج  اأن 
االأف�سل  الطريقة  هــي  املتحدة  االأمم  برعاية  دويل 
واحل�سا�سة،  اخلطرية  املرحلة  هــذه  ظل  يف  لاإنقاذ 
اإنقاذ  هدفها  وا�ــســحــة،  البطريرك  دعــوة  اأن  مــوؤكــدا 
لبنان برعاية االأمم املتحدة ولي�س و�ساية على لبنان، 
امل�سرتك  والعي�س  الــبــاد  على  املحافظة  فاملق�سود 

وااللتزام بوثيقة الطائف.
اجلي�س  يف  املتقاعد  العميد  اأبــدى  ذاتــه،  ال�سياق  يف 

قاطي�سا،  وهبي  الــقــوات  كتلة  عن  النائب  اللبناين، 
اإىل  اللبنانية  االأزمـــة  نقل  يف  الــراعــي  لطرح  تاأييده 
التوا�سل  عن  اللبنانيني  عجز  بعد  الــدويل  امل�ستوى 
وجود  ظل  يف  اللبنانية  الق�سية  لبحث  بينهم  فيما 
الوطني احلر وم�سادرة  التيار  الله مع  حتالف حزب 
لــبــنــان يف عــزلــة عربية  الــقــرار الــلــبــنــاين، واإدخـــــال 
الفار�سية  الــدولــة  مل�سلحة  م�سريه  ورهـــن  ودولــيــة 
الداخلية الإنقاذ  االإيرانية، مرجعا ف�سل كل املحاوالت 
النيابية  االأغلبية  على  احلاكم  الفريق  ل�سيطرة  لبنان 
اال�سرتاتيجي.  لبنان  موقع  يف  التحدث  ورف�سهم 
اإىل  اللجوء  اأمامنا  بات  التعنت  هذا  "اأمام  واأ�ساف 
الإنقاذ  الوحيد  احلــل  وهــو  مل�ساعدتنا  املتحدة  االأمم 
الدولة  الكارثي النت�ساله من براثن  لبنان من الو�سع 

الفار�سية واإعادته اإىل بيئته العربية".
و�سدد الوزير اللبناين االأ�سبق اإيلي ماروين، على اأن 
يف  والفا�سدة  احلاقدة  ال�سيا�سية  املنظومة  ا�ستمرار 
رهن لبنان الإيران وحمورها وت�سليم القرار الداخلي 
حلزب الله دفع باللبنانيني للزحف اإىل  بكركي تاأييًدا 
اأزمة  حلل  دوليًا  موؤمترًا  طرحه  يف  البطريرك  لغبطة 
املوؤمتر  بهذا  اإال  يعد من خا�س  اأنه مل  موؤكدا  لبنان، 
والعربية  الدولية  املبادرات  كل  اأ�سقطت  ال�سلطة  الأن 
اأمًا  لبنان يف عزلة ويبقى يف طرح بكركي  واأدخلت 

للخا�س.

النا�صرية - البالد 
قار  ذي  حمافظة  مركز  النا�سرية  اإىل  الــهــدوء  عــاد 
الــعــراقــيــة، اأمــ�ــس )االأحــــــد(، بــعــد انــ�ــســحــاب قــوات 
املتظاهرين  التما�س مع  ال�سغب من خطوط  مكافحة 
اأن  اأمني  م�سدر  وذكــر  العراقي.  اجلي�س  وانت�سار 
االنت�سار جاء بتوجيه مبا�سر من املحافظ عبدالغني 
االأ�سدي، ا�ستجابة ملطالب املتظاهرين، الذين طالبوا 

العراقي  اجلي�س  واإنـــزال  ال�سغب  قــوات  بان�سحاب 
منعا لوقوع اأي �سدامات بينهم والقوات االأمنية.   

املتظاهرين  بني  ا�ستباكات  وقعت  اأن  بعد  ذلك  ياأتى 
احتجاجا  املدينة،  يف  ال�ساحات  اإىل  اندفعوا  الذين 
على تردي االأو�ساع االجتماعية وتدخات امللي�سيات 
املدينة،  يف  املحا�س�سة  بوقف  مطالبني  االإيرانية، 
الوطني  االأمــن  جهاز  رئي�س  وقــال  املحافظ.  واإقالة 

يف  اجلــديــدة  مهمته  اإن  اأمــ�ــس،  االأ�ــســدي،  عبدالغني 
ذي قار وقتية، م�سيًفا اأن "مهمتي كمحافظ لذي قار 
النا�سرية  اأهــايل  مع  متوا�سلة  واحلـــوارات  وقتية 
الختيار مايرونه منا�سًبا".  وقال م�سدر حكومي، اإن 
"عبد الغني االأ�سدي �سيبا�سر مهامه حمافظا لذي قار 
املحافظة،  اأبناء  من  مقبولة  �سخ�سية  تر�سيح  حلني 
الوطني"،  االأمـــن  جلهاز  رئي�سا  مهامه  اإىل  اإ�سافة 

رئي�س  من  دعم  على  ح�سل  االأ�سدي  اأن  اإىل  م�سريا 
الوزراء للنهو�س بواقع املحافظة وتقدمي اخلدمات 
الأهلها.     ووجه رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 
قار،  لذي  حمافظا  االأ�سدي  بتكليف  �سابق،  وقت  يف 
جمل�س  بت�سكيل  اأمــر  كما  الــوائــلــي،  ناظم  مــن  بــداًل 
حتقيق يف االأحداث االأخرية التي �سهدتها املحافظة 

وحما�سبة املق�سرين.    

االعالنات الفردية
جدة

فقدان  عن  ال�سيد  طيفور  عادل  • يعلن 
رقم   2013 موديل  كروال  �سيارة  لوحة 
جدة  م�سدرها   4830 ك  هـ  ب  اللوحة 
وله  مل�سدرها  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى 

ال�سكر. 

الطائف
ال�سباغ  احمد  حممد  �سامح  يعلن   •
رقم  اإقامة  فقدان  عن  اجلن�سية  م�سري 
جــوازات  من  �سادرة   2455697728
اخلرمة وكذلك يعلن عن فقدان رخ�سة 
 2455697728 رقـــم  خــا�ــســة  �سياقة 
�سري  رخ�سة  فــقــدان  عــن  يعلن  وكــذلــك 
�ــســيــارة( هــونــداي اك�سنت  )ا�ــســتــمــارة 
موديل 2013م لونها احمر رقم اللوحة 
يعلن  وكــذلــك  خا�سة   9794 ق  �ــس  ح 
�سامح  �سيف  ابــنــه  اإقـــامـــة  ــقــدان  ف عــن 
 2455697967 ــم  رق ال�سباغ  حممد 
�ــســادرة مــن اخلــرمــة وكــذلــك يعلن عن 
حممد  �سامح  يو�سف  ابنه  اإقامة  فقدان 

�سادرة   2455697983 رقــم  ال�سباغ 
ي�سلمها  يجدها  من  فعلى  اخلرمة  من 
او  جـــوازات  اإدارة  اقــرب  او  مل�سدرها 

اقرب اإدارة مرور وله ال�سكر.

اأبها
القحطاين  علي  احمد  خلود  تعلن/   •
الرقم  جامعية  تخرج  وثيقة  فقدان  عن 
من  �ــســادرة   436809905 اجلامعي 
يجدها  مــن  فعلى  خــالــد  املــلــك  جــامــعــة 

ي�سلمها م�سدرها وله ال�سكر.
�سعد  ح�سن  �سالح  اأحــمــد  يعلن/   •
ميني اجلن�سية عن فقدان جواز �سفره 
يجده  مــن  فعلى  ــــرقــــم/05814210  ب
وله  بجده  اليمنية  القن�سلية  ي�سلمه 

ال�سكر.
• يعلن/ حممد عطية حممد ح�سن عن 
 2452296912  / برقم  اقامته  فقدان 
يجدها  من  فعلى  الريا�س  من  �سادرة 

ي�سلمها م�سدرها وله ال�سكر.

نظام أردوغان يسير في االتجاه الخطأ

3 آالف قتيل من المليشيا خالل 20 يوما

أيدوا دعوة الراعي لكبح "حزب اهلل".. سياسيون لـ          :

البطالة والفقر 
تحاصران األتراك

القاهرة – عمر راأفت 
كـــ�ـــســـف مـــ�ـــســـح جــــديــــد نـــ�ـــســـرتـــه �ــســركــة 
اأن 65 %  "اب�سو�س"،  اال�ستطاعات العاملية 
من االأتراك يرون اأن االأمور يف الباد ت�سري 
�سيا�سة  اأن  موؤكدين  اخلطاأ"،  "االجتاه  يف 
لتبديده  بــالــبــاد  �ست�سر  اأردوغـــــان  نــظــام 
املوارد، واإفقار ال�سعب ورفع ن�سبة البطالة. 
وقال املواطنون االأتراك، اإن البطالة والفقر 
كورونا،  فريو�س  من  اأكــرب  قلق  م�سدر  هما 
اال�ستطاع  �سملهم  الذين  من   %  65 اأكــد  اإذ 
الــذي  امل�سار  ب�ساأن  قلقون  اأنــهــم  تركيا  يف 
ب�سكل طفيف  فيه بادهم، متجاوزين  ت�سري 

املتو�سط العاملي البالغ 27 دولة عند 64 %.
والــبــطــالــة  الــفــقــر  اأن  اإىل  املــ�ــســح  وتــو�ــســل 
تركيا  يف  الــكــربى  امل�ساكل  قائمة  تــ�ــســدرا 
بن�سبة 36 %، كما اأن عددًا كبريًا من ال�سكان 
حتمل  على  قــادرون  وغري  بالديون  مثقلون 
من  الثانية  املوجة  اأعقاب  يف  ال�سروريات 
يف  اأ�سهر،  ب�سعة  قبل  �سرب  الــذي  الــوبــاء 

وقت يزيد ت�سخم االأ�سعار.
ــر اأعـــــــّده حــــزب الــ�ــســعــب  ــقــري فــيــمــا قــطــع ت
اجلــمــهــوري الــرتكــي املــعــار�ــس، بــارتــفــاع 
حكم  فــرتة  خــال  الباد  يف  االنتحار  ن�سبة 
ا�ستعر�سته  الذي  للتقرير  وطبقا  اأردوغــان. 
نــائــبــة رئــيــ�ــس احلـــــزب جـــمـــزة اأقــكــو�ــس 
اإيلجازدي، فقد كانت هناك زيادة بن�سبة 48 
% بحاالت االنتحار حتت حكم حزب العدالة 
"زمان"  �سحيفة  مــوقــع  ونــقــل  والــتــنــمــيــة. 
اأ�سبوع  "كل  قولها:  اإيلجازدي  عن  الرتكية 
نظام  يف  مواطنا   65 عــن  يقل  ال  مــا  ميــوت 

حكم الرجل الواحد".
تركيا  يف  االنتحار  حــاالت  التقرير  واأرجــع 

للفرتة   %  38 بن�سبة  اقــتــ�ــســاديــة  الأ�ــســبــاب 
اإذ انتحر  املمتدة بني عامي 2017 و2019، 
دوافـــع  ب�سبب   2017 �سنة  �سخ�سا   232
اإىل   2019 �سنة  الرقم  وو�سل  اقت�سادية، 
312. من جهته، اأكد النائب الرتكي املعار�س 
احلريات  م�ستوى  تراجع  تكني،  غور�سيل 
�سرورة  على  م�سددا  الــبــاد،  يف  واالإعـــام 
"نظام الرجل الواحد" اإىل  حتول تركيا من 
النتخابات  والتح�سري  الــربملــاين  الــنــظــام 

نيابية مبكرة.
اأبــرز نــواب حزب  اأحــد  النائب تكني  وك�سف 
اأكرب االأحزاب املعار�سة  ال�سعب اجلمهوري 
باده  اأن  للرئي�س،  �سابق  ونائب  تركيا،  يف 
لانتخابات  وعــاجــلــة  ما�سة  بحاجة  بــاتــت 
املبكرة، كا�سفًا عن اأ�سباب كثرية تف�سر طلب 

املعار�سة امللح لذلك.
الو�سع  هو  االأ�سباب  تلك  اأحــد  اأن  واأو�سح 
برتكيا  يع�سف  ــذي  ال املـــرتدي  االقت�سادي 
الو�سع  "اأن  واأ�ـــســـاف:   .2018 عـــام  مــنــذ 
اأبــــدًا،  ب�سهولة  جتــــاوزه  ميــكــن  ال  احلـــايل 
فهناك م�ساكل وتوترات كبرية يف ال�سيا�سة 
تطبيق  يف  حقيقية  ومــ�ــســاكــل  الــداخــلــيــة 
قواعد الدميقراطية، عدا عن م�ساكل متعلقة 
ال�سيا�سة  ويف  واالإعــام،  ال�سحافة  بحرية 
مع  عــديــدة،  م�ساكل  هناك  اأي�سًا  اخلارجية 
جميع  ومع  واأوروبــا  االأو�سط  ال�سرق  دول 
بلدان العامل"، م�سددا على اأن ما يجب فعله 
لـــاإرادة  التوجه  هــو  امل�ساكل  هــذه  لتجاوز 
وفريق  طــاقــم  انتخاب  اأجـــل  مــن  ال�سعبية، 
مل  حــال  ويف  تركيا،  الإدارة  جديد  �سيا�سي 
املرحلة  �ستتعمق يف  االأزمــات  فاإن  ذلك،  يتم 

القادمة.
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مكة املكرمة - احمد االحمدي  
تقوم  وكالة ال�سوؤون الفنية واخلدمية بالرئا�سة العامة 
يف  ممثلة  النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون 
اإدارة  تطهري و�سجاد امل�سجد احلرام باأعمال تنظيف 
�سطح الكعبة امل�سرفة عرب فريق وطني فني خمت�س، 
جــدول  وفــق  الرئا�سة  بها  تقوم  دوريـــة  اأعــمــال  وهــي 

زمني وت�ستخدم فيها اأحدث التقنيات للتنظيف.
 وقال  وكيل الرئي�س العام لل�سوؤون الفنية واخلدمية 
من  التنظيف  اآلية  تتم  اأنه  م�سلح اجلابري  بن  حممد 
امل�سرفة،  الكعبة  �سطح  كن�س  اأولها  مراحل  عدة  خالل 
ال�سطح  م�سح  ثم  الطيور،  وف�سالت  االأتــربــة  واإزالـــة 
كاماًل وحامل الك�سوة، واجلدار احلائط، وباب �سطح 

الكعبة من اخلارج باالأقم�سة املبللة، بعد ذلك ت�ستخدم 
الرئا�سة  وفرتها  التي  احلديثة  والتقنيات  االآلــيــات 
والت�سطيف  بالتغ�سيل  تــقــوم  ــات  ــي اآل وهـــي  الــعــامــة 
ومي�س  اأخــرى  مرة  باملاء  ال�سطح  ير�س  ثم  وال�سفط، 
هذه  اأن  اجلــابــري  وبــني  التجفيف.  مرحلة  وبعدها 
املحافظة  اأجــل  من  اأتــت  احلديثة  والتقنيات  االأجهزة 

على جودة و�سالمة الرخام، واإزالة العوالق الرتابية، 
ب�سكل  امل�سرفة  الكعبة  ورونــق  نظافة  على  واحلفاظ 

خا�س، وامل�سجد احلرام ب�سكل عام.
الفنية  لل�سوؤون  العام  املدير  م�ساعد  اأو�سح   فيما   
بــن حممد  االإداريـــــة من�سور  لــلــ�ــســوؤون  واخلــدمــيــة 
اإجنــاز ذلك خالل مدة زمنية مل  اإنــه  مت   املن�سوري 

اخلدمات  ق�سم  رئي�س  وقــال  دقيقة،    )20( تتجاوز 
احلــرام   امل�سجد  و�سجاد  تطهري  بــــاإدارة  امل�ساندة 
املهند�س ماجد بن عبدالرحيم العمودي باأن الرئا�سة  
الله  بيت  لتطهري  التقنيات  اأحـــدث  بتوفري  قــامــت 
اأداء  ت�سريع  يف  ت�سهم  التقنية  هــذه  واأن  احلـــرام، 

املهام وبتكلفة اأقل.

20 دقيقة لتنظيف سطح الكعبة المشرفة
بأيدٍ سعودية وعبر تقنيات حديثة 

مكة املكرمة - احمد االحمدي  
االإدارة  يف  ممثلًة  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  نَفّذت 
التطوع  اإدارة   – االجتماعية  للخدمات  العامة 
احلدائق  ت�سييد  اإدارتـــي  مع  بالتعاون   – البلدي 
يف  نبتة   3000 زراعــة  مبادرة  احلدائق  و�سيانة 
احلدائق العامة، وذلك لتهيئة احلدائق واملنتزهات 

الأهايل العا�سمة املقد�سة.
واأو�سح مدير اإدارة التطوع البلدي باالأمانة هاين 
اإ�سراك  اإىل  تهدف  املبادرة  اأن  اجلفري  ها�سم  بن 
موظفي االأمانة يف تنفيذ االأعمال البلدية من خالل 
الب�سري،  امل�سهد  لتح�سني  وذلك  البلدي،  التطوع 

اإىل  م�سريًا  العامة،  احلدائق  يف  الت�سجري  ودعــم 
م�ساركة 30 متطوعًا من من�سوبي اأمانة العا�سمة 

املقد�سة ، وتفعيل منظومة العمل التطوعي. 
�سمن  تاأتي  املبادرة  هذه  اأَنّ  "اجلفري"  واأ�ساف 
التي  االجتماعية  التطوعية  املبادرات  من  �سل�سلة 
االجتماعية  للخدمات  الــعــامــة  االإدارة  تتبناها 
والفنيني يف  االإداريــني  الإ�سراك موظفيها  باالأمانة 
الت�سجري ونظافة االأماكن املفتوحة  باأعمال  القيام 
اأهايل  اإىل  ر�سالة  لتقدمي  املتنزهون  يرتادها  التي 
ب�سرورة  ــكــرام  ال وزوارهــــا  املقد�سة  العا�سمة 

العناية باملرافق العامة واحلفاظ على البيئة.

كوادر أمانة العاصمة
يغرسون األشجار بالحدائق 

معالجة التشوهات البصرية في بيشة 

الدمام ـ حمود الزهراين      
من   %  75 امل�ساريع  بوكالة  ممثلة  االأح�ساء  اأمانة  اأجنــزت 
ال�سعبي و�سط مدينة املربز  م�سروع تطوير �سوق االأربعاء 
، الذي ميثل قيمة �سعبية واجتماعية متتد الأكرث من 50 عامًا 
على م�ساحة اإجمالية ُتقدر بـ 45 األف مرت مربع . ويت�سمن 
امل�سروع اإن�ساء ممرات مظللة و�ساحة للفعاليات واملنا�سبات 
وم�سمار  نباتي،  وغطاء  للباعة  ومظالت  تفاعلية  ونوافري 
اخلدمات  مــن  عــدد  اإىل  اإ�ــســافــة  الــ�ــســوق،  مبــحــاذاة  للم�ساة 
فوؤاد  املهند�س  االأح�ساء  اأمــني  واأو�سح  امل�ساندة.  االأخــرى 
بن خالد امللحم اأن االأمانة ت�سعى اإىل اإعادة �سياغة وتنظيم 
الهوية  على  احلفاظ  مع   " "االأ�سبوعية  ال�سعبية  االأ�سواق 
الع�سوائي  االنت�سار  ومعاجلة  لــهــا،  والــرتاثــيــة  ال�سعبية 
للباعة، وتنظيمها باأحدث املعايري مع املحافظة على الطابع 
التطوير  اأن  امللحم  وبــني  باملحافظة.  التقليدي  العمراين 
" يف االأح�ساء ي�سمل �سوق  "االأ�سبوعية  ال�سعبية  لالأ�سواق 
بلدة  يف  اجلــمــعــة  و�ــســوق  الــهــفــوف،  مــديــنــة  يف  اخلمي�س 
يف  االثنني  و�سوق  القارة،  بلدة  يف  االأحــد  و�سوق  الطرف، 

مدينة اجلفر.

إنجاز 75 % 
من مشروع تطوير 

"السوق الشعبي" 

اأبها ـ  مرعي ع�سريي  
بي�سة وبعد مبا�سرة  رئي�س  بلدية حمافظة  اأعدت 
للبلدية  رئي�سًا  جلبان  اآل  �سعيد  بن  علي  البلدية 
خطًة �ساملًة ملعاجلة الت�سوهات الب�سريات واإزالة 
امل�سدر  جمهولة  واالأنــقــا�ــس  املتنوعة  املُخلفات 
يف  التي  املحافظة  و�ــســوارع  وميادين  اأحياء  من 

ِنطاقها.
وقال رئي�س البلدية اأنه مت و�سع خطة عمل �ساملة 
ملعاجلة عنا�سر الت�سّوه الب�سري كافة التي ت�سمل 
املحال  وواجــهــات  املخالفة  االإعــالنــيــة  الــلــوحــات 
وا�ستبدال  االإنــارة  واأعمدة  واالأر�سفة  التجارية 
احلاويات التالفة اإ�سافة اإىل رفع املُخلفات جمهولة 
االأخــرى،  امليدانية  االأعــمــال  من  وغريها  امل�سدر 
اأن هذه اخلطة كانت حمل متابعة من  اإىل  م�سرًيا 

وجه  الــذي  احلميدي  وليد  الدكتور  املنطقة  اأمــني 
ودعم اأفكارها واآليات تنفيذها.

واأ�ساف ابن جلبان اأن اخلطة تاأتي �سمن برنامج 
ـــة  الــبــلــديــة املــنــدرج حتــت مــبــادرة الـــــوزارة الإزال
موؤكًدا  اململكة،  مدن  جميع  يف  الب�سري  الت�سّوه 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  اإىل  ت�سعى  البلدية  خطة  اأن 
خالل  مــن  الب�سري  الت�سوه  معاجلة  يف  االأمــانــة 
الإدارة  املوكلة  املهام  الإجنــاز  حمــددة  زمنية  خطة 
الرقابية  والــفــرق  والت�سغيل  وال�سيانة  النظافة 
بالتوجيهات  وتزويدها  للبلدية  التابعة  امليدانية 
واملالحظات التي من �ساأنها ت�سريع وترية العمل، 
اإىل  للو�سول  االأعمال  التعاون مع  مهيًبا باجلميع 
من  خالية  ومراكزها  املحافظة  ولت�سبح  الهدف 

الت�سوهات واملُخّلفات.
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معالي وزير الدولة لشؤون الدول اإلفريقية األستاذ أحمد قطان 

ضيف برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر

#أحمد_قطان_في_الصورة 

9:30 لليلة مساءًا

rotana.net

نحــاور أصحــاب الشــأن والــرأي لنضعكــم فــي الصورة
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تقديم مواجهة الوحدة وأبها 

الرائد يتخطى العين برباعية

ملحق أبطال آسيا يربك جدول الدوري 
الريا�ض - هاين الب�شر 

ــيــوي لــكــرة الــقــدم،  اأربــــك االحتــــاد االآ�ــس
كــاأ�ــس االأمــــر حمــمــد بن  جــدولــة دوري 

�سلمان، عندما اأعلن عن موعد مباراة 
العراقي  ــــزوراء  ال اأمـــام  الــوحــدة  نـــادي 
يف مــلــحــق الــتــ�ــســفــيــات املــوؤهــلــة لـــدور 
اأبــطــال  بــطــولــة دوري  املــجــمــوعــات مــن 
اآ�سيا 2021؛ حيث يتاأهل الفائز اإىل دور 

املجموعات من البطولة االآ�سيوية.
وياأتي ذلك عندما، حدد االحتاد االآ�سيوي 
مــوعــد املـــبـــاراة يف الــ�ــســابــع مــن اأبــريــل 
القادم، علمًا اأن نادي الوحدة لديه لقاء يف 
االأمر  كاأ�س  اأبريل يف دوري  الثامن من 
حممد بن �سلمان اأمام فريق اأبها حل�ساب 
اأجرب  مما  والع�سرين،  اخلام�سة  اجلولة 
جلنة  يف  ممثلة  املحرتفني  دوري  رابطة 

الوحدة  مواجهة  تقدمي  على  امل�سابقات 
واأبها اإىل يوم 15 مار�س احلايل. 

اإىل ملحق دوري  الوحدة  تاأهل  اأن  يذكر 
احتالل  بعد  جــاء   ،2021 اآ�سيا  اأبــطــال 
كاأ�س  دوري  ترتيب  يف  الــرابــع  املــركــز 
للمحرتفني  �ــســلــمــان  بــن  حمــمــد  االأمــــر 
 49 بر�سيد   ،"2020-2019 "مو�سم 

نقطة.

وحدة بال " وحدة "
عاطف الأحمدي

ردة  على  بناء  العمل،  تقييم  هــواة  من  ل�سُت 
فعل؛ نتيجة مباراة.

جزء،  على  االأخــطــاء  يرمى  من  اأي�سًا  ول�سُت 
ويرتك بقية االأجزاء.

بال  هوية،  بال  وحــدة،  بال  اأ�سبحت  فالوحدة 
ينت�سر  عندما  الفريق  واأ�سبح  فني،  اأ�سلوب 
يــكــون الــ�ــســبــب الــرئــيــ�ــس يف هـــذا االنــتــ�ــســار 
امل�سائب  " اأم  وهذه  فقط،  " العبني  "اجتهاد 
اإذا  كــثــرًا  ي�ستمر  ولـــن  الــقــدم،  كـــرة  يف   "
قـــادرا على  يــكــون  تــدريــبــي،  يــُدعــم بجهاز  مل  
يتما�سى  مبا  وتطويره،  الفني  الفارق  اإحداث 
اللحظة  هــذه  حتى  التي  عنا�سره  قــدرات  مع 
اأن تتال�سى يف  ــت مــوجــودة واخلـــوف  مــا زال

امل�ستقبل القريب، مع اأو�ساع الفريق.
اإمكاناته  " فهذه  " حديد  الكابنت  األــوم  هنا، ال 
يف  للتواجد  له  ذهبية  فر�سة  فهي  وقــدراتــه، 
وت�سجيل  االأندية  واأعــرق  امل�سابقات،  اأف�سل 
الف�سل،  اأو  النجاح  فر�سيات  عن  بعيدًا  ا�سمه 
املباريات،  بع�س  يف  يوفق  وقــد  جمتهد  فهو 
ت�سكيلة  ــع  و�ــس لــيــ�ــس  الــفــنــي  الــعــمــل  ــكــن  ول
واختيار عنا�سر فقط، فهناك اأمور فنية اأعمق، 
وحتتاج ملن لديه القدرة على اإتقانها وفر�سها 

يف اأر�سية امليدان.
ــن الـــلـــوم يــقــع عــلــى مـــن اخـــتـــار اجلــهــاز  ــك ول
" م�ساحة  " الــوحــدة  مــن  الــتــدريــبــي وجــعــل 
احلائط  بعر�س  و�ــســرب  للتجارب،  وا�سعة 
اأن  ــة هـــذا الــكــيــان. نــعــم، نعلم  تــاريــخ وعــراق
االأخــطــاء جــزء من العمل، وال يــالم املــرء بعد 
اأن ي�سعى وبكل قوة،  اجتهاده، ولكن �سريطة 
جتميلها  ولي�س  االأخــطــاء،  هــذه  تعديل  على 

واملكابرة عليها.
نعم، نعلم اأن االأو�ساع �سعبة، واالأمور املالية 
" فكل تراكيب العمل  " حجر زاويــة  قد تكون 
احلوكمة  ظل  يف  وخ�سو�سًا  باملال  مرتبطة 
والكفاءات املالية، ولكن هذا دوركم يف توفر 
االأوان.  فــوات  قبل  الفريق  الإنقاذ  املتطلبات؛ 
الف�سل،  يحب  �سخ�س  يوجد  ال  اأنه  نعلم  نعم، 

ولكن للنجاح مقومات حتتاج اإىل تفعيلها.
كبرة  واأزمـــة  �سعبة،  مبرحلة  ميــر  فالفريق 
ـــقـــدرة عــلــى اإدارتــــهــــا قــبــل مـــا يقع  ــاج ال حتــت
" جلد  للت�سحيح  واأوىل اخلطوات  املحظور، 
الذات " وتعديل االأخطاء، وجلب من ي�ستطيع 
اإدارة الدفة الفنية بكل اقتدار، فالوقت مي�سى 
يتطورون  واملناف�سون  تتداخل،  واجلـــوالت 
واجلمهور  والنتائجي.  الفني  امل�ستوى  على 
ال�سدمات  با�ستطاعته حتمل  لي�س  الوحداوي 
وتغنى  االإبداعات،  فيهما  راأى  مو�سمني،  بعد 
بهوية االنت�سارات، فالتاريخ ي�سجل العرثات 

قبل النجاحات.
بقعة �شوء

جتميل " االأخطاء " م�سيبة!

atif_alahmadi@

الشباب ضيفا ثقيال على 
فارس الجنوب

جدة- البالد
كاأ�س  دوري  مت�سدر  ال�سباب  فريق  يحل 
�سيفا  للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  االأمر 
ع�سر  اخلــامــ�ــس  �سمك  فــريــق  عــلــى  ثقيال 
ملدة  تاأجيله  لقاء مت  نقطة، يف  بر�سيد 17 
التي  الــطــران،  ظــروف  ب�سبب  �ساعة   24
مُيني  اأبها.  اإىل  ال�سباب  �سفر  دون  حالت 
�سدارته  لتعزيز  نف�سه  ال�سبابي  الليث 
بعد  خا�سة  مناف�سيه؛  عن  اأكرث  واالبتعاد 
وابتعاده  الفي�سلي،  اأمــام  االأهلي  خ�سارة 
بدرجة كبرة عن املناف�سة اجلادة على لقب 
الدوري. اأما فريق �سمك في�سعى  لتحقيق 
مع  قبل  مــن  فعلها  كما   - اأخـــرى  مــفــاجــاأة 
)الليث( واإ�سافة 3  الهالل- واإيقاف زحف 
بقائه،  بها من فر�س  يعزز  لر�سيده،  نقاط 
لكن مهمته �ستكون �سعبة للغاية. مواجهة 
 .)1-2( بنتيجة  �سبابية  انتهت  الــذهــاب 
 4.05 الـــ  متــام  يف  اللقاء  �سافرة  تنطلق 

م�ساء. 

النصر يقتنص التعادل من أبها

االتحاد يقسو على القادسية.. والهالل يكتسح الفتح 
جدة – هالل �شلمان

من  اأبها  فريق  النجعي  و�سامي  يحيى،  اأميــن  البديالن  منع 
تعادل  اإىل  الن�سر  فريقهما  قادا  حيث  الذهاب؛  نتيجة  تكرار 
�سعب مع �سيفه اجلنوبي بنتيجة )2-2( اأم�س يف اجلولة الـ 

21 من دوري كاأ�س االأمر حممد بن �سلمان للمحرتفني.
الثاين،  ال�سوط  ويف  �ــســرتانــدبــرغ)د11(.  بهدف  اأبها  تقدم 
�سرتاندبرغ  لكن   )60( النجعي  �سامي  بهدف  الن�سر  تعادل 
بيرتو�س  بــني  تفاهم  �ــســوء  بعد  الأبــهــا  الــثــاين  الــهــدف  �سجل 
وحار�سه جونز )د 74(، ومن خطاأ دفاعي فادح الأمني عطو�سي 
ال�سائع،  بدل  الوقت  للن�سر يف  التعادل  النجعي هدف  �سجل 
ال�سابع، واأبها 25  الن�سر 29 نقطة يف املركز  لي�سبح ر�سيد 

يف املركز الـ 14.
الفتح  م�سيفه  على  عري�س  بفوز  جماهره  الهالل  و�سالح 
عرب  االأول  ال�سوط  يف  بثالثية  تقدم  حيث   )2-5( بنتيجة 
كاريلو، ثم اأ�ساف غوميز الثاين )د 26( واالأرجنتيني فييتو 
االأول  هدفه  الفتح  �سجل  الثاين  ال�سوط  ويف   )40 )د  الثالث 
�سجل  الدو�سري  �سامل  البديل  لكن   )66 )د  الدحيم  عمار  عرب 
كويفا  البرويف  يقل�س  اأن  قبل   )72 )د  للهالل  الرابع  الهدف 
اخلام�س  �سجل  �سامل  لكن   )81 )د  للفتح  ثان  بهدف  النتيجة 
املركز  يف  نقطة   39 اإىل  فريقه  ر�سيد  لرفع   )84 )د  للهالل 

الثاين، ويتوقف ر�سيد الفتح عند 25 نقطة.
الثالث  للمركز  لي�سعد  القاد�سية)1-4(  على  االحتــاد  وتغلب 

بر�سيد 35 نقطة.
لكن   31 الدقيقة  يف  اأنــدريــا  امللغا�سي  بهدف  القاد�سية  تقدم 
ال�سربي برييوفيت�س انتزع جنومية املباراة بت�سجيله ثالثية 
اأ�ساف  ثم   ،43 الدقيقة  يف  االأول  بالهدف  بــداأهــا  )هاتريك( 
و82،   69 الدقيقتني  يف  الــثــاين  ال�سوط  يف  اآخــريــن  هدفني 
فيما تكفل املدافع زياد ال�سحفي بهدف يف الدقيقة 65، لرفع 
فيما  الثالث،  للمركز  بها  �سعد  نقطة   35 اإىل  ر�سيده  االحتاد 

جتمد ر�سيد القاد�سية عند 29 نقطة. 
توج  حيث  نظيفة  برباعية  العني  �سيفه  الرائد  فريق  و�سحق 
)هاتريك(  ثالثية  بت�سجيله  للقاء  جنما  نف�سه  املقرن  عبدالله 
ال�سوط  ويف   ،17 الدقيقة  يف  للرائد  الت�سجيل  افتتح  حيث 
اأ�ساف املقرن هدفني يف الدقيقتني 53، و62، ثم �سجل  الثاين 
الت�سيلي روين فرنانديز رابع اأهداف الرائد من ركلة جزاء )د 
82(، لرفع ر�سيد فريقه اإىل 25 نقطة فيما توقف ر�سيد العني 

عند 15 نقطة يف قاع الرتتيب.

 ت�شوير- عثمان ال�شمراين

 ت�شوير- في�شل �شالح
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»البريد« يحذر من االحتيال اإللكتروني
الريا�ض - البالد

املايل  االحتيال  من  عمالئها  حتذير  الربيد،  موؤ�س�سة  جددت 
اإر�سالها  اأو الر�سائل الن�سية التي يتم  عرب الربيد االإلكرتوين 
ب�سكل م�ستمر وذلك بهدف االحتيال املايل خا�سة بعد انت�سارها 

يف االآونة االأخرية ب�سكل ملفت.
وح�ساباته  االإلكرتوين  موقعه  عرب  ال�سعودي  الربيد  ون�سر 

الر�سمية مبواقع التوا�سل االجتماعي حتذيرًا من التعامل مع 
الر�سائل الن�سية امل�سبوهة والربيد االإلكرتوين واملواقع التي 
اأو  اأو تطلب بيانات �سخ�سية  تدعي تقدمي م�سابقات وجوائز 
مالية منتحلة �سعار موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي بهدف احل�سول 

على مبالغ مالية ك�سرط وهمي ال�ستالم ال�سحنات.
الفواتري  ل�سداد  االإلــكــرتوين  الربيد  ي�ستخدم  ال  اأنــه  واأكــد 

املعلومات  اأخذ  اأهمية  اإىل  داعيًا  واملنتجات،  اخلدمات  جلميع 
من م�سادرها الر�سمية عرب القنوات املعتمدة من خالل ح�سابات 

املوؤ�س�سة مبواقع التوا�سل االجتماعي وموقعها االإلكرتوين.
ودعت موؤ�س�سة الربيد، العمالء الذين ت�سلهم ر�سائل م�سبوهة 
خدمة  ح�ساب  عــرب  اأو   19992 املــجــاين  الــرقــم  مــع  التوا�سل 

.SaudiPost_Care@العمالء الر�سمي مبوقع توتري

توقيف المتباهي بإطالق 
األعيرة النارية

الريا�ض - البالد
اأوقفت اجلهات االأمنية، اأحد االأ�سخا�س تباهى باإطالق اأعرية 
نــاريــٍة يف الــهــواء مــن �ــســالٍح نــاري بحوزته مــن داخــل مركبة 

ي�ستقلها باأحد االأحياء ال�سكنية يف الريا�س.
خالد  الرائد  الريا�س  منطقة  ل�سرطة  االإعالمي  املتحدث  وقال 
من  يظهر  املتداول  الفيديو  مقطع  اإىل  اإ�سارة  اإنــه  الكريدي�س، 
الهواء  يف  ناريٍة  اأعرية  باإطالق  االأ�سخا�س  اأحد  تباهي  خالله، 
من �سالٍح ناري بحوزته من داخل مركبة ي�ستقلها باأحد االأحياء 
التوا�سل  مبواقع  ح�سابه  عرب  ون�سره  ذلك  وتوثيق  ال�سكنية، 
حياته  وتعري�س  االأمـــور  بعواقب  اكـــرتاث  دون  االجتماعي، 
االأمنية عن متكن  املتابعة  اأ�سفرت  فقد  للخطر،  االآخرين  وحياة 
والقب�س  هويته  حتديد  من  املنطقة  ب�سرطة  املخت�سة  اجلهة 
عليه وهو مواطن يف العقد الثالث من العمر. وقد جرى اإيقافه 
اإىل  واإحالته  بحقه،  االأولية  النظامية  االإجــراءات  كافة  واتخاذ 

النيابة العامة.

كفاح »نحال« يتوج بقصة 
نجاح ملهمة

مشكالت يسببها اإلفراط 
في تناول الفستق

الباحة - البالد
املهتمة  تتما�سى مع روؤية 2030  لل�سباب،  ق�س�س كثرية ملهمة 
مب�ساهمة اجلميع يف التنمية ال�ساملة عرب خمتلف املجاالت، من 
ال�سغري  م�سروعه  بــداأ  الــذي  الزهراين  علي  املواطن  ق�سة  بينها 
بجهد �سخ�سي، ثم حت�سل على دعم من �سندوق التنمية الزراعية 

حتى بلغ ما يريده.
النحل  برتبية  اخلا�س  م�سروعه  تطور  اإن  الــزهــراين،  ويقول 
تلقاه من  الذي  الدعم  الدعم، مر مبراحل بعد  الع�سل بعد  واإنتاج 
الريفية  "التنمية  برنامج  خــالل  من  الزراعية  التنمية  �سندوق 
خلية   20 من  باأقل  م�سروعه  بداأ  اأنه  مبينا  امل�ستدامة"،  الزراعية 
التنمية  �سندوق  من  نحل  خلية   100 بنحو  دعما  وتلقى  نحل، 
خلية،   150 اإىل  و�سل  ق�سرية  مدة  وخالل  الباحة،  يف  الزراعية 
اأن  اأمله  تنتج نحو 500 كيلوجرام من الع�سل �سنويا، معربا عن 
خالل  اأنه  موؤكدا  املقبلة،  الفرتة  خالل  فاأكرث  اأكرث  املنحل  يتطور 
للم�ساركة يف  ال�سباب  داعيا  200 خلية،  اإىل  �سي�سل  قريبة  فرتة 

تنمية الوطن عرب امل�ساريع املختلفة.

جدة البالد
على الرغم من الفوائد الكبرية لتناول الف�ستق الحتوائه العديد 
من العنا�سر الغذائية املفيدة للج�سم، اإال اأن االإفراط فيه ي�سبب 6 
م�سكالت للج�سم، وفقا خلرباء تغذية، موؤكدين اأن تناوله بكرثة له 

اآثار �سلبية على ال�سحة.
فــاإن  ال�سحية،  بال�سوؤون  املهتم  "بولد�سكاي"  ملوقع  وطبقا 
العديدة  الفوائد  الرغم من  على  اأنه  اإىل  اأ�سارت  الدرا�سات  بع�س 
اإىل  اأن يوؤدي  اأكرث من 30 حبة يومًيا ميكن  فاإن تناول  للف�ستق، 
بع�س امل�ساكل ال�سحية، من بينها زيادة الوزن الأن كوبا �سغريا 
فاالإكثار  لذلك  حــراريــة،  �سعرة   700 على  يحتوي  الف�ستق  مــن 
ما  الزائدة  االألياف  يزيد  اأنه  كما  الوزن،  زيادة  ي�سبب  تناوله  من 
ي�سبب اآالم القولون الع�سبي وت�سنجات املعدة واالنتفاخ، و�سوء 

االمت�سا�س.
وبني املوقع اأن تناول الف�ستق بكرثة ي�سبب ارتفاع �سغط الدم 
وال�سوديوم،  امللح  من  كبرية  كميات  على  يحتوي  اأنــه  باعتبار 
خلل  اإىل  يــوؤدي  واأنــه  خا�سة  الكلى  ح�سوات  يف  لت�سببه  اإ�سافة 
اأمــالح  وجــود  على  وي�ساعد  باجل�سم،  البوتا�سيوم  تـــوازن  يف 
"االأك�ساالت"، م�سريا اإىل اأن عملية حتمي�س الف�ستق لظهور مادة 
واالأبحاث  الدرا�سات  من  العديد  حتّملها  والتي  "االأكريالميد"، 

م�سوؤولية امل�ساهمة يف زيادة منو اخلاليا امل�سببة لل�سرطان. 

 هالة صدقي تشارك  كورونا يغيب الفنان يوسف شعبان معرض تصوير فوتوغرافي يوثق رحلة العال التاريخية
بفيلم سعودي

جدة - البالد
اهتمت الهيئة امللكية ملحافظة العال، بت�سليط ال�سوء 
تاريخا  متثل  التي  املحافظة،  يف  اخلالبة  املناظر  على 
عريقا، وتعك�س الرثاء الثقايف للمملكة، اإذ اأطلقت الهيئة 
معر�س "العال.. رحلة عرب الزمن" يف ميالنو باإيطاليا، 
ال�سوء على مواقعها  وهو معر�س فوتوغرايف ي�سلط 
الفوتوغرايف  الت�سوير  خالل  من  الرئي�سية  الثقافية 
للم�سور االأمريكي الكندي ال�سهري روبرت بوليدوري.

متاحًا  و�سيكون  لوحة،   30 علي  املعر�س  ويحتوي 

اإميانويل  فيتوريو  كور�سو  �سارع  طــول  على  جماًنا 
 28 اإىل  فرباير   25 من  الفرتة  يف  ميالنو،  يف  الثاين 
لل�سماح  �سانحة  فر�سة  و�سيكون  اجلــــاري،  مــار�ــس 
لالإيطاليني باكت�ساف منطقة ال تزال غري معروفة والتي 
 250،000 مــن  اأكـــرث  منذ  واآثــــار  عــالمــات  فيها  تــوجــد 
ما  ع�سور  من  بدايًة  الب�سري،  التطور  تاريخ  من  �سنة 
غام�سة  مبمالك  مــرورًا  هــذا،  يومنا  حتى  التاريخ  قبل 
الع�سر  وبالطبع  واالأنباط  ودادان  حليان  ممالك  مثل 

الروماين.

القاهرة - البالد
يف  م�ساركتها  �سدقي،  هالة  الفنانة  اأعلنت 
فيلم )�سعودى - م�سري - لبنانى(، مل تك�سف 
عن تفا�سيله الكاملة بعد. وقالت اإنه �ستك�سف 
االأخــرية  اللم�سات  و�سع  بعد  التفا�سيل  عن 
على العمل، مبينة اأنها لن ت�سارك يف ال�سباق 
�سدقي  هالة  العام.ولفتت  لهذا  الرم�سانى 
خالل برنامج "واحد من النا�س"، اإىل اأن فيلم 
اأف�سل واأجمل االأفالم  "يا دنيا يا غرامى" من 
التي �ساركت فيها، ومن املمكن اأن يكون هناك 
يو�سف  عر�س  "عندما  واأ�ــســافــت  ــان.  ث جــزء 

�ــســاهــني عــلــي املــ�ــســاركــة فــى فيلم 
)ا�ــســكــنــدريــة نــيــويــورك( قلت 

اإىل  ونــوهــت  طبعا".  اأكــيــد 
اأنهناك م�سل�سال دراميا 

بينها وبني الفنان 
الــــكــــبــــري كــــرم 

وهو  مطاوع 
لة  حا "

خا�سة".

 جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
عن  �سعبان  يو�سف  الــفــنــان  اأمــ�ــس  املـــوت  غيب 
90 عــامــا  بــعــد مــعــانــاتــه مــن فــريو�ــس كــورونــا ، 
ال�سينما  جنوم  اأحــد  �سعبان  يو�سف  الفنان  ويعد 
وبداأ  �سربا  حي  يف  الراحل  الفنان  ولد  امل�سرية، 
يف  فيلم  يف   1961 �سنة  ال�سينمائية  م�سريته 
ثم  بركات  واملخرج  ال�سريف  عمر  مع  رجل  بيتنا 
اأفالم   110 تعدت  التي  ال�سينمائية  اأعماله  توالت 

�سينمائية، ومل تقت�سر �سهرة الفنان الكبري يو�سف 
�سعبان على اجلمهور امل�سرى، ولكنه حقق �سهرة 
من  واخلليجى  العربى  العامل  فى  مبكرا  وا�سعة 
ال�سبعينات وهو  اأ�سهر م�سل�سل خليجى فى  خالل 
"وا�سحة وابن عجالن"، الذى قدمه عام  م�سل�سل 
واأجــاد  عجالن  اإبــن  دور  فيه  ج�سد  الــذي   ،1975
بتفوق اللغة البدوية، لدرجة اأنه ا�ستهر با�سم ابن 

عجالن فى املطارات واملحافل العربية.
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ل تتوقف ملي�ضيا احلوثي الإرهابية عن ا�ضتهداف املدنيني، بدليل توجيهها لل�ضواريخ على الأحياء ال�ضكنية يف 
اليمن واململكة، ويبدو اأحد املنازل املت�ضررة من �ضظايا �ضاروخ حوثي اأطلق باجتاه الريا�ض، ومت اعرتا�ضه من 

قبل  الدفاعات اجلوية ال�ضعودية ، ما يوؤكد اإجرام امللي�ضيا بحق املدنيني.

إجرام 
حوثي
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