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مليون دولر دعم �إن�صاين �صعودي م�صاف لالأ�صقاء �ليمنيني

�لنتهاء من دمج قطاعات �ملياه

الكونغرس يطالب بايدن بالضغط على إيران
�لبالد - ر�صا �صالمة

بعد �ساعات من تر�جع طهر�ن عن مو�فقتها على عقد لقاء غري مبا�سر مع و��سنطن عرب و�ساطة �أوروبية، 
�لأه��د�ف  �أن  خاللها  موؤكدين  بايدن،  جو  للرئي�س  ر�سالة  �لأمريكي  �لكونغر�س  �أع�ساء  كبار  �أر�سل 

�أن�سطتها  و�إنهاء  �لنووية،  طموحاتها  بوقف  تكمن  �إي��ر�ن  جتاه  و��سنطن  ل�سيا�سة  �ل�سرت�تيجية 
�ملزعزعة لال�ستقر�ر يف �ملنطقة وخارجها. و�سدد �أع�ساء �لكونغر�س، على �أن "�أي �تفاق مع �إير�ن 
و�ل�سو�ريخ  �لإقليمي،  �لإره��اب  ذلك  يف  مبا  �لإي��ر�ين،  لل�سلوك  �لكامل  �لنطاق  يتناول  �أن  يجب 

�لبالي�ستية، و�حتجاز �ملو�طنني �لأمريكيني، �إذ �أنه لي�س من �ملفاجئ �أن يدعم وكالء �إير�ن �لفظائع 
�مل�ستمرة لالأ�سد يف �سوريا، ويهاجمون �لقو�ت �لأمريكية ودبلوما�سييها يف �لعر�ق، ويقودون 

يف  �إن�سانية  كارثة  �أكرب  يف  وي�ساهمون  �أمريكا،  �سركاء  ويهددون  �لنهيار،  حافة  �إىل  لبنان 
�لدولية  �لوكالة  ��ستبقت �جتماعات جمل�س �ملحافظني يف  �إير�ن،  �ليمن". وكانت  �لعامل يف 

طهر�ن  وخ��روق��ات  �لإي���ر�ين،  �لنووي  �مللف  �أجندتها  �سمن  تناق�س  �لتي  �ل��ذري��ة،  للطاقة 
�إير�ن  �نتهاكات  يدين  مرتقب  قر�ر  ملنع  وم�ساومات  �بتز�ز�ت  بحملة  لالتفاق،  �لأخ��رية 

�ملتحدث  ت�سريحات  يف  لو��سنطن  طهر�ن  م�ساومة  ظهرت  �إذ  عليها،  �ل�سغوط  وي�سدد 
با�سم �خلارجية �لإير�نية �سعيد خطيب ز�ده، �أم�س )�لثنني(، قائال: "�إذ� كانت و��سنطن 

7تريد �إجر�ء حمادثات مع �إير�ن، يتعني عليها �أولاً رفع �لعقوبات".

حزب اهلل 

مخاوف االغتياالت تتصاعد

�لريا�س - �لبالد
بعد عطاء ��ستمر لنحو 16 عاما، ح�سمت وز�رة �ملو�رد �لب�سرية 
لت�سوية  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لهيئات  م�سري  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�لتنمية 
�إلغائها  ب��اإع��الن  لها،  �لتابعة  �ملناطق،  يف  �لعمالية  �خل��الف��ات 
عمالية  خالفات  �أي  يف  �لتقا�سي  �حالة  ليتم  �لآن،  من  �عتبار� 

للمحاكم �لعمالية �لتابعة لوز�رة �لعدل.
ووفق قر�ر �سادر من وزير �ملو�رد �لب�سرية و�لتنمية �لجتماعية، 
فاإنه لن يتبقى �سوى �لهيئة �لبتد�ئية لت�سوية �خلالفات �لعمالية 
�لدو�ئر  جميع  �إلغاء  يتم  كما  ��سافيني،  �سهرين  ملدة  بالريا�س 
من  �لهيئة  ت�سكيل  و�إع���ادة  �لعمالية،  �خلالفات  لت�سوية  �لعليا 

د�ئرة و�حدة تتوىل جميع �أعمالها �لق�سائية.

)نوفمرب  يف  �لر�سمية  مهتمها  فعليا  �لعمالية  �ملحاكم  وتولت 
�ملا�سي،  �ل��ع��ام  �لتقا�سي  زم��ن  تقلي�س  يف  وجنحت   ،)2018
�أ�سبح  حيث  ا؛  يوماً  30 �لأوىل  �لدرجة  يف  �لق�سية  مدة  لتكون 
ا، و3.37 جل�سة، يف �إجناز  متو�سط �إغالق �لق�سايا 22.94 يوماً
و�جلهد  �لوقت  توفري  يف  تد�سينها،  منذ  �إجناز�تها  �إىل  ي�ساف 

على �مل�ستفيدين وحتقيق �لعد�لة �لناجزة.

�إلغاء �لهيئات �لبتد�ئية
بعد نجاح المحاكم في حسم الخالفات العمالية 
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يعزز �صد�رته 
لـ»�ملحرتفني«

�صريبية 
يف �أ�صبوع 
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  879 خمالفة
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جدة - �لبالد
�لر�سوم  حت�سيل  "تاأجيل  خ��دم��ة  �ل�سعودية  �جل��م��ارك  �أط��ل��ق��ت 
�لتاأجيل  �إمكانية  للم�ستوردين  تتيح  �لتي  و�ل�سر�ئب"  �جلمركية 
ا من تاريخ عملية �لف�سح، �بتد�ءاً من �لأول من مار�س  ملدة 30 يوماً

.2021
وتاأتي هذه �ملبادرة �متد�د� ملبادر�ت �ململكة يف تخفيف �لأثر �ملايل 

و�لقت�سادي على �لقطاع �خلا�س من تد�عيات جائحة كورونا.
وبينت �جلمارك �أن م�سار �لتاأجيل بتقدمي �ل�سمان �لبنكي، يتطلب 
تقدمي �ل�سمانات �لبنكية لل�سجل �لتجاري من قبل �لبنوك �ملعتمدة 

لدى موؤ�س�سة �لنقد وفق �ل�سرت�طات و�ل�سيغة �ملحددة لذلك؛ بينما 
م�سار �لتاأجيل باللتز�م �مل�ستندي: هو �إقر�ر �لكرتوين تتم �ملو�فقة 
وكافة  �جلمركية  �لر�سوم  بدفع  فيه  ويتعهد  �مل�ستورد  من  عليه 

�لر�سوم �لأخرى يف فرتة �ل�سد�د �مل�سموح بها.
�لر�سوم  قيمة  فاملجموع  �أع��ل��ى،  ح��د  ي��وج��د  ل  �أن���ه  �إىل  و�أ���س��ارت 
قبل  من  �ملقدم  �ل�سمان  قيمة  جت��اوز  يتم  ولن  �ملوؤجلة،  �جلمركية 
�مل�ستورد، كما مت متديد �ملبادرة �لتي بد�أت يف �بريل 2020، لثالثة 
�لتاأجيل 30  �إ�سافية بدء� من 1 يوليو 2020م، وت�سل مدة  �أ�سهر 

يوما من تاريخ �لف�سح. �لتفا�صيل �س6�لتفا�صيل �س4

�لتفا�صيل �س3

�لتفا�صيل �س2

أخطر األقمشة 
لنقل الفيروس 

 لندن  ـ وكالت 
"كوفيد19-"  �أن  ج��دي��دة  در�����س���ة  ك�����س��ف��ت    
�لفريو�سات ميكن  �أخرى مماثلة من  و�ساللت 
�لأ�سطح  �إىل  وتنتقل  �ملالب�س  على  تعي�س  �أن 

�لأخرى ملدة ت�سل �إىل 72 �ساعة.
دي  جامعة  �أج��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  وبحثت 
كيفية  يف  لي�سرت  يف   )DMU( مونتفورت 
�أقم�سة  ثالثة  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت�سرف 

�سائعة �ل�ستخد�م لدى �لرعاية �ل�سحية.
خطر  �أكرب  ي�سكل  �لبولي�سرت  �إن  �لعلماء  وقال 
�ملعدي  �لفريو�س  يظل  حيث  �لعدوى،  لنتقال 
�إىل  ينتقل  �أن  �أي��ام وميكن  ثالثة  بعد  موجود� 

�أ�سطح �أخرى.
وت�����س��م��ن��ت �ل���در�����س���ة، �ل���ت���ي ق���ادت���ه���ا ع��امل��ة 
وعاملة  ل��ريد،  كاتي  �لدكتورة  �لدقيقة  �لأحياء 
�سيفكومار  م��اي��رتي  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ف��ريو���س��ات 
�أوي���ن،  لو�سي  �ل��دك��ت��ور�ه  بعد  م��ا  و�ل��ب��اح��ث��ة 
منوذجي  كورونا  فريو�س  من  قطر�ت  �إ�سافة 
ميلك  و�ل����ذي   ،HCoV-OC43 ي�سمى 
�ملوجود  لذلك  جد�  م�سابها  بقاء  ومنط  هيكال 
�مل�سبب  �ل��ف��ريو���س   ،Sars-CoV-2 يف 
�لبولي�سرت،  من  �أقم�سة  �إىل  ل�"كوفيد19-"، 

و�لبويل قطن و100 % قطن.

 البوليستر  

تسهيل الحصول على لقاح كورونا
�لريا�س ـ  �لبالد 

عاد معدل �حلالت �حلرجة �مل�سابة بكورونا كوفيد 19، 
��سابة،  �أم�س 492  �ل� 500 حالة، م�سجال  يقارب  ما  �إىل 
م��وؤك��دة  ����س��اب��ة   317 �ل�سحة  وز�رة  �سجلت  وق��ت  يف 

جديدة، و6 وفيات.
يف  للم�سجلني  كورونا  لقاح  �أن  �ل�سحة  وز�رة  و�أعلنت 
ت�سمل  مدن   4 يف  �ملركبات  عرب  �سيكون  �سحتي  تطبيق 

كل من )�لريا�س ، مكة �ملكرمة ، �ملدينة �ملنورة ، �أبها(.
لأخذ  موعد  بحجز  �ملبادرة  �إىل  �جلميع  �ل��وز�رة  ودع��ت 
لقاح كورونا يف �أقرب مركز عرب تطبيق �سحتي، م�سرية 

�إىل �جر�ء )47125( فح�سااً خمربيااً جديد�اً.
ون�سحت �جلميع بالتو��سل مع مركز )937( لال�ست�سار�ت 
و�ل���س��ت��ف�����س��ار�ت ع��ل��ى م���د�ر �ل�����س��اع��ة، و�حل�����س��ول على 
�ملعلومات �ل�سحية و�خلدمات ومعرفة م�ستجد�ت فريو�س 
�لإ�سالمية  �ل�سوؤون  وز�رة  �أغلقت  جانبها  من  )كورونا(. 
ا ب�4 مناطق بعد  � موؤقتاً و�لدعوة و�لإر�ساد �أم�س 12 م�سجداً
ثبوت حالت �إ�سابة بفريو�س كورونا بني �مل�سلني، لي�سل 
� ُفتح 168  ا 182 م�سجداً جمموع ما مت �إغالقه خالل 22 يوماً
�إطار  �لتعقيم و�كتمال �جلاهزية يف  منها بعد �لنتهاء من 

�حلر�س على �سالمة مرتادي بيوت �لله.

حملة �أنت �مل�صئول �لأول
 �إطالق 

�لريا�س - �لبالد
�أعلنت �سركة �ملياه �لوطنية �لنتهاء من مر�حل م�سروع دمج وتوحيد قطاع 
توزيع �ملياه يف �ململكة ب�سكل تدريجي قبل نهاية �لعام 2021م، مبينة �أنها 
�لأو�سط و�ل�سرقي دون  للقطاعني  لدمج  �لثانية  �ملرحلة  تنفيذ  جنحت يف 
وم�سروعات  �لت�سغيلية  �لأعمال  و�سري  �ملقدمة  للخدمات  توقف  �أو  تاأثري 
�لبنى �لتحتية مع نقل �ملوظفني وتطبيق وتوحيد �لنظم �لتقنية للعمليات 
�لد�خلية  �لعمل  و�إج��ر�ء�ت  �سيا�سات  وتوحيد  و�لفنية،  و�ملالية  �لإد�ري��ة 
و�ست�سم  �لثالثة  هي  �لقادمة  �ملرحلة  �أن  وبينت  �لعملية.  �مل�سار�ت  لكافة 

�لقطاع �لغربي )حمافظات منطقة مكة �ملكرمة( و�لقطاع �جلنوبي وي�سمل 
�ملقبل،  يوليو  مطلع  وج��از�ن(  و�لباحة  وع�سري  )جن��ر�ن  وهي  مناطق   4
 4 ي�سمل  �ل��ذي  �ل�سمايل  �لقطاع  بدمج  �لر�بعة  �ملرحلة  �إنهاء  �سيتم  فيما 
مطلع  يف  �ل�سمالية(  و�حل��دود  و�جل��وف  وحائل  )�لق�سيم  وهي  مناطق، 
نوفمرب 2021م.  وقالت �ل�سركة �إن ذلك ياأتي يف �إطار مو��سلة برناجمها 
�لإ�سرت�تيجي لدمج 13 منطقة �إد�رية يف 6 قطاعات على م�ستوى �ململكة 
للمياه، وروؤية  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجية  م�ستهدفات  لتحقيق  مظلتها،  حتت 

�ململكة 2030 يف �إعادة هيكلة قطاع �ملياه.

تاأجيل �لر�صوم �جلمركية للم�صتوردين

وزير �لعدل يوؤكد �صدور توجيه بعدم �إيقاف �أو �إلغاء �ل�صكوك �مل�صتندة على خمطط تنظيمي معتمد



جدة -البالد
�أم�س،  �لكرتونيا،  �ملناطق،  �أمر�ء  د�شن  يف وقت 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع �مل���دين 2021 
بعنو�ن، يد تبني ويد حتمي، ك�شفت �ح�شائيات 
�لدفاع �ملدين �أن �خل�شائر �لب�شرية �لعام �ملا�شي 
-5-5 حتى   1441-1-1 بد�ية  من  �لفرتة  )يف 
 149 كانت  بعدما  وفاة   66 نحو  بلغت   ،)1441
وفاة عام 1440، فيما بلغت �خل�شائر �ملادية نحو 
13.5 مليون ريال، �لأمر �لذي يتطلب �ملزيد من 
�ملر�فق  كافة  يف  �ل�شالمة  م�شتوى  ورفع  �لوعي 

و�ملن�شاآت و�ملنازل.
وت��ف��اع��ل �ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ط��الب م��ع �مل��ن��ا���ش��ب��ة يف 
ر�شائل  موجهني  �ملدين(  )�لدفاع  با�شم  ها�شتاق 
�ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي، د�ع��ني  ل��ه��ذ�  �شكر وع���رف���ان 
ل�شتذكار �جلهود و�لت�شحيات �لتي قدمها رجال 
�لدفاع �ملدين يف خدمة وطنهم، كما �أكدو� حتية 
�إعز�ز وتقدير لأبطال �لدفاع �ملدين �لبو��شل يف 

يومهم.
ويف �ح�شائية يف �لفرتة من 1-1-1441 حتى 
�لطفاء  عمليات  ع���دد  �إجمايل  بلغ   ،1441-5-5
مكة  منطق���ة  �شجلت  عملية،   )  14847( ب��ل��غ 
عملية،   )  4164( بعدد  �لأع��ل��ى  �مل��ع��دل  �ملكرمة 
عملية،   )3931( ب��و�ق��ع  �لريا�س  منطقة  تليها 
منها  وفاة،   66 معدل  �لب�شرية  �خل�شائر  وبلغت 

�ملادية  �خل�شائر  وبلغت  �ن��ث��ى،  و27  ذك��ر�   39
�لفرتة  نف�س  خالل  �لإطفاء  عمليات  عن  �لناجمة 

)13520487( ريال.
 – �إنقاذ   – )�إطف���اء  �لعملي���ات  �جمال���ي  وبل���غ 
�ل��دف��اع  به���ا  ق��ام  �ل��ت��ي  مركب���ات(   – �إ�ش���عاف 
�أعلى  يعترب  و�لذي   ،1440 عام  خ�������الل  �ملدن���ي 
1436ه���(،  منذ  �ل�شابقة  �شنو�ت   5 �ل�  يف  معدل 
ه���ي  �لإنق���اذ  عملي���ات  كان���ت   ،99852 نحو 
ن�ش���بتها  ، حيث و�شلت  �لعدد  �لأعلى من حي���ث 
بن�شبة  �لإطفاء  عمليات  تليه���ا   ،  )%  43.1( �إىل 
�لتي تكون  �لأوىل  �مل��رة  ، وه��ذه هي   )% 42.1(
�لإطفاء  عمليات  من  �أعلى  �لإن��ق��اذ  عمليات  فيها 
�لإ���ش��ع��اف  عمليات  �شن������و�ت   �خلم�س  خ��الل 
�ملا�شية ، ثم �ملركبات بن�شبة  بن�شبة ) 0.1%( .  ً

)14.7 %( ، و�أخر�
�لتي  �حل���و�دث  لإج��م��ايل  �ل�شهري  �ملعدل  وبلغ 
�شهريا،  حادثا   )8321( �مل��دين  �لدفاع  با�شرها 
�لتي  �حل���و�دث  لإج��م��ايل  �ليومي  �مل��ع��دل  وبلغ 

با�شرها �لدفاع �ملدين )282( حادثا يوميا.
وكانت �أعلى معدل عمليات يف مكة �ملكرمة بن�شبة 
32 %، تليها �لريا�س بن�شبة 21.9 %، ثم �ل�شرقية 
جن��ر�ن  منطقة  �شجلت  فيما   ،%  12.3 بن�شبة 
بن�شبة  �لعمليات  يف  �لأق��ل  �ل�شمالية  و�حل��دود 

0.8 %، و0.9 %على �لتو�يل.

وبلغ معدل �خل�شائر �لب�شرية يف عام 1440 نحو 
149 وفاة، وكانت 147 وفاة يف عام 1439.

للدفاع  ك��ربى  �أهمية  �لر�شيدة،  �ل��ق��ي��ادة  وت��ويل 
�ملدين يف ظل دعم جميع �لأجهزة �لأمنية �ملعنية 
ب�شالمة و�أم���ن �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني، وذل���ك يف 
على  �مل��ح��اف��ظ��ة  �شبيل  يف  �ل��ك��ب��ر،  دوره  �إط����ار 
�لعادية  �ل��ظ��روف  مبختلف  و�ملمتلكات  �لأرو�ح 
من  وذل��ك  منها،  �ملناخية  ل�شيما  و�ل�شتثنائية 
خالل دعم توفر �ملو�رد �لالزمة و�لآليات �جلديدة 
وخطط  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج  �لب�شرية  و�ل��ق��وى 
و�خلطط  ملن�شوبيه  و�لتاأهيل  �لتدريب  وبر�مج 

�لفر�شية �ملنفذة و�لتقنيات �حلديثة �مل�شتخدمة.
بالكثر من  �ململكة  �لدفاع �ملدين يف  كما يحظى 
عبد�لعزيز  �لأمر  �لد�خلية  وزير  قبل  من  �لدعم 
بن �شعود بن نايف، و�لذي يحر�س على دعم هذ� 
مكت�شبات  على  �حلفاظ  يف  مهامه  لأد�ء  �لقطاع 
حيث  م��ن  ب��ه  و�ملقيمني  �أبنائه  و�شالمة  �ل��وط��ن 
نوعية �ملعد�ت و�لتجهيز�ت �حلديثة، ومن حيث 
ملن�شوبيه.  و�لتاأهيل  �لتدريب  وب��ر�م��ج  خطط 
ويعود تاأ�شي�س �أول جهاز دفاع مدين يف �ململكة 
�إىل عام 1962 م �ملو�فق 1343 ه�، فيما تاأ�ش�س 
بتاريخ  �شام  �أم��ر  ب��اأم��ر  �ملكرمة  مكة  مدينة  يف 
1- 1- 1346ه��� وكان عبارة عن وحدة، يق�شي 

باإحد�ث فرقة �إطفاء �شمن جهاز �لبلدية.

محليات
�لثالثاء 18 رجب 1442ه� �ملو�فق 2 مار�س 2021م �ل�شنة 90 �لعدد 223281

القصاص من قاتل 
ومهشم جمجمة شراحيلي

شراكات دولية لخدمة الموهبة في حوار خليجي
الريا�ض - البالد

للموهبة  ورجاله  عبد�لعزيز  �مللك  موؤ�ش�شة  تطلق 
"موهبة" م�شاء �ليوم �لثالثاء �فرت��شًيا،  و�لإبد�ع 
مب�شاركة  وم�شات،  ملتقى  من  �خلام�شة  �لن�شخة 
�خلليج،  دول  من  وخمت�شني  وخ��رب�ء  موؤ�ش�شات  
و�لإب����د�ع يف زمن  �مل��وه��ب��ة  "رعاية  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�أ�شبوع �ملوهبة  �لعامل �لرقمي"، وذلك بالتز�من مع 
و�لإب�����د�ع،  للموهبة  �خلليجي  و�ل��ي��وم  �ل��ع��امل��ي، 
ب�شكل  و�مل�شاركات  �ملحا�شر�ت  جميع  بث  و�شيتم 
"مبا�شر" على ح�شابات موهبة يف و�شائل �لتو��شل 
  5 وم�شات  ملتقى  فعاليات  وتت�شمن  �لجتماعي. 
مدير  �لقرين  عبد�خلالق  بن  علي  �لدكتور  م�شاركة 
عام مكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج، حول دور 
�لطالب  من  باملوهوبني  �لعناية  جم��ال  يف  �ملكتب 
و�لطالبات �خلليجيني، وتنمية قدر�تهم ومو�هبهم.

ثالثة  خليجية  نقا�س  جل�شة  يف  �مللتقى  ويتناول 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل�شر�كات  بناء  ه��ي:  حم��اور، 
خلدمة �ملوهبة و�لإبد�ع، و��شتثمار تقنيات �لتعليم 
وتطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي يف رعاية �ملوهوبني، 
و�مل��م��ار���ش��ات و�ل���ت���ج���ارب �خل��ل��ي��ج��ي��ة يف رع��اي��ة 
مرمي  �لدكتورة   من:  كل  فيها  وي�شارك  �ملوهوبني، 
موؤ�ش�شة  يف  �ملوهوبني  رعاية  �إد�رة  مدير  �لغاوي 
دولة  يف  �ملتميز  �لتعليمي  ل��الأد�ء  ر��شد  بن  حمد�ن 

�إد�رة  مدير  �ل�شويد  عبد�لله  و�لدكتور  �لإم���ار�ت، 
�ملوهوبني يف مركز �شباح �لأحمد للموهبة و�لإبد�ع 
�ل�شيد  ب��ن  �شعاد  و�ل��دك��ت��ورة  �ل��ك��وي��ت،  دول���ة  يف 
�إد�رة  �ملتفوقني  بر�مج  �إعد�د  رئي�س  �إبر�هيم جعفر 
و�لدكتور  �لبحرين،  مملكة  يف  �خلا�شة  �لرتبية 
�ل��وز�رة  وكيل  �شعيدي  �أمبو  خمي�س  بن  عبد�لله 
للتعليم �خلا�س يف �شلطنة عمان، و�لأ�شتاذة فوزية 
�خلاطر �لوكيل �مل�شاعد لل�شوؤون �لتعليمية يف دولة 
قطر، و�لدكتورة مها �ل�شليمان وكيل وز�رة �لتعليم 

للرب�مج �لتعليمية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
مبحا�شرة  فعالياته   5 وم�����ش��ات  ملتقى  ويختتم 
�شالي�شر  �أن��دري��ا���س  �ل��دك��ت��ور  �لرئي�شي  �مل��ت��ح��دث 
و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  يف  �لتعليم  �إد�رة  مدير 
م��ه��ار�ت  "بناء  ب��ع��ن��و�ن   ،OECD �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لطلبة يف زمن �لعامل �لرقمي".
للموهبة  عبد�لعزيز  �مللك  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ي�شار 
�شمولية  يف  عامليًا  �لأوىل  تعد  "موهبة"  و�لإب��د�ع 
�أع��م��ال��ه��ا وب��ر�جم��ه��ا يف جم���ال �ك��ت�����ش��اف ورع��اي��ة 
و��شعة  ب�شر�كات  وتعمل  ومتكينهم،  �ملوهوبني 
وحملية،  وخليجية  وعربية  عاملية  موؤ�ش�شات  مع 
موهبة  ب��ر�م��ج  خليجية  دول  م��ن  طلبة  وي��ت��ل��ق��ى 
وفق  خمتلف   وتخ�ش�شات  جم��الت   يف  �لإثر�ئية 

�تفاقيات بني موهبة وعدد من �جلهات.

رسالة الطالب لـ»الدفاع المدني« في يومه: شكرا األبطال

66 وفاة و13 مليونا خسائر الحرائق.. العام الماضي

جيزان - البالد
�أم�����س يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ن��ف��ذت وز�رة 
��ا يف  ج�����از�ن، ح��ك��م �ل��ق��ت��ل ق�����ش��ا���شً
�ملو�طن عي�شى بن م�شعود بن علي 
بن  �أحمد  قتل  على  لإقد�مه  �لفيفي، 
�شلمان بن عبده �شر�حيلي )�شعودي 
وتك�شر  ب�شربه  وذل��ك  �جلن�شية(، 
�أدى  مم��ا  وح��رق��ه  وخنقه  جمجمته 

�إىل وفاته.
بف�شل  �أن��ه  لها  بيان  يف  و�أو�شحت 
من  �لأم���ن  �شلطات  متكنت  �لله  م��ن 
�لقب�س على �جلاين �ملذكور، و�أ�شفر 
�لتحقيق معه عن توجيه �لتهام �إليه 
�إىل  وباإحالته   ، جرميته  بارتكاب 
�شك  بحقه  �شدر  �ملخت�شة  �ملحكمة 
�شرًعا،  �إليه  ن�شب  ما  بثبوت  يق�شي 
و�أيد  ا،  ق�شا�شً بالقتل  عليه  و�حلكم 
�حلكم من حمكمة �ل�شتئناف ، ومن 
ملكي  �أم��ر  و�شدر   ، �لعليا  �ملحكمة 
ب��اإن��ف��اذ م��ا ت��ق��رر ���ش��رًع��ا ، و�أي���د من 

مرجعه بحق �جلاين �ملذكور.

نجاح المرحلة الثانية بين الوسطى والشرقية دون تضرر التشغيل

انتهاء دمج قطاعات المياه قبل نهاية 2021
الريا�ض - البالد

م�شروع  مر�حل  من  �شتنتهي  �أن��ه  �لوطنية  �ملياه  �شركة  �أعلنت 
تدريجي  ب�شكل  �ململكة  يف  �مل��ي��اه  ت��وزي��ع  قطاع  وتوحيد  دم��ج 
�لثالثة  هي  �لقادمة  �ملرحلة  �أن  مبينة  2021م،  �لعام  نهاية  قبل 
و�شت�شم �لقطاع �لغربي )حمافظات منطقة مكة �ملكرمة( و�لقطاع 
و�لباحة  وع�شر  )جن���ر�ن  وه��ي  مناطق   4 وي�شمل  �جلنوبي 
�لر�بعة  �ملرحلة  �إنهاء  �شيتم  فيما  �ملقبل،  يوليو  وج��از�ن( مطلع 
)�لق�شيم  وه��ي  مناطق،   4 ي�شمل  �ل��ذي  �ل�شمايل  �لقطاع  بدمج 
وحائل و�جلوف و�حلدود �ل�شمالية( يف مطلع نوفمرب 2021م. 
ود�ّشن وزير �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�لف�شلي  �ملح�شن  عبد  بن  �لرحمن  عبد  �ملهند�س  �لوطنية  �ملياه 
�أم�س، �ندماج �لقطاعني �لأو�شط و�ل�شرقي حتت مظلة �ل�شركة، 
بح�شور �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �ملياه �لوطنية �ملهند�س حممد 
جناح  بعد  �لثانية،  �ملرحلة  يف  �لدمج  �شمن  �ملوكلي،  �أحمد  بن 
�لدمج يف �ملرحلة �لأوىل �لذي �شمل دمج منطقتي �ملدينة �ملنورة 
وتبوك حتت م�شمى �لقطاع �ل�شمايل �لغربي يف نوفمرب �ملا�شي.
برناجمها  م��و����ش��ل��ة  �إط����ار  ي��اأت��ي يف  ذل���ك  �إن  �ل�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
�لإ�شرت�تيجي لدمج 13 منطقة �إد�رية يف 6 قطاعات على م�شتوى 
�ململكة حتت مظلتها، لتحقيق م�شتهدفات �لإ�شرت�تيجية �لوطنية 

للمياه، وروؤية �ململكة 2030 يف �إعادة هيكلة قطاع �ملياه.
�لأو�شط  للقطاعني  �لدمج  مرحلة  �إنهاء  يف  جنحت  �أنها  وبينت 

�لأعمال  �ملقدمة و�شر  للخدمات  �أو توقف  تاأثر  و�ل�شرقي دون 
�لت�شغيلية وم�شروعات �لبنى �لتحتية مع نقل �ملوظفني وتطبيق 
و�لفنية،  و�ملالية  �لإد�ري����ة  للعمليات  �لتقنية  �لنظم  وتوحيد 
�مل�شار�ت  لكافة  �لد�خلية  �لعمل  و�إج��ر�ء�ت  �شيا�شات  وتوحيد 

�لعملية.
�لزمني  للجدول  وفًقا  ياأتي  �لتوجه  ه��ذ�  �أن  �ل�شركة  وبينت 
م�شمى  �لريا�س حتت  منطقة  دمج حمافظات  �ملقرر ل�شتكمال 
�لقطاع  م�شمى  حت��ت  �ل�شرقية  و�ملنطقة  �لأو���ش��ط،  �لقطاع 
�ل�شرقي يف �لأول من �شهر مار�س 2021م، كمرحلة ثانية من 
�لعمل  بخطو�ت  بد�أت  �أنها  مو�شحة  �لقطاعات،  دمج  برنامج 
�لتنفيذية و�لتطبيقية منذ وقت مبكر ر�عت فيها جميع �لدرو�س 
قطاع  وتوحيد  دم��ج  مل�شروع  �لأوىل  �ملرحلة  م��ن  �مل�شتفادة 
توزيع �ملياه يف �ململكة من خالل موؤ�شر�ت قيا�شية ومبتابعة 
�ألف �شاعة عمل بفرق عمل  ب�شاعات عمل جتاوزت 92  دورية 
 52 و  ع�شوً�   170 عددها  جت��اوز  ود�ع��م��ة  وتنفيذية  قيادية 
�شفرً� مل�شار�ت �لتغير و�لتمكني و32 برناجمًا تدريبًا لإد�رة 
�شملت  و�لتوحيد  �لدمج  مرحلة  �ن�شيابية  لتحقيق  �لتغير 
و�للو�ئح  و�لفنية  �لتقنية  و�لرب�مج  و�لإد�ري���ة  �ملالية  �لنظم 
ب�شركة  �ملطبقة  و�لت�شغيلية  �لإد�ري��ة  �لعمل  و�آليات  �لتنفيذية 
تدريب  �شاعة   400 جتاوزت  تدريبية  ب�شاعات  �لوطنية  �ملياه 

ل�شمان ��شتمر�رية تنفيذ �لأعمال.

شدد على نهاية اجتهاد القاضي في اختيار الحكم المالئم للواقعة.. وزير العدل:

صدور توجيه بعدم إيقاف أو إلغاء الصكوك المستندة على مخطط تنظيمي معتمد
جدة - يا�سر بن يو�سف

�ل�شيخ  للق�شاء  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعدل،  وزي��ر  ك�شف 
توجيه  ���ش��دور  ع��ن  �ل�شمعاين،  حممد  ب��ن  ول��ي��د  �ل��دك��ت��ور 
�أي  �أن  يت�شمن  �ل�شكوك،  موثوقية  تعزيز  �إىل  يهدف  كرمي 
يوقف  ل  معتمد  تنظيمي  خمطط  على  م�شتند  عقاري  �شك 
من  �شادر  تنظيمي  خمطط  على  �عتمد  �شك  ف��اأي  يلغى،  ول 
م�شاءلة  مع  �إل��غ��اوؤه،  ول  �إيقافه  يتم  لن  �ملخت�شة،  �جلهات 
�أو  جنائية  �مل�شوؤولية  كانت  �شو�ء  �خلطاأ؛  هذ�  يف  �مل�شاهم 

مدنية �أو حتى تاأديبية. 
�إ�شد�ر  يف  �شاهم  �لذي  �لأول  �ل�شخ�س  على  "يرجع  وق��ال: 
هذ� �ل�شك، دون ح�شني �لنية، �لذين و�شلهم �لتد�ول بطريقة 
م�شاءلة  لعدم  �حلقيقي  �ملفهوم  هي  �لنظرة  وهذه  �شحيحة، 
حمل  كانت  �لتي  �ل�شحيحة،  ت�شرفاتهم  جتاه  �لنية  ح�شني 
�هتمام من �ملقام �لكرمي، ومن �شمو ويل �لعهد � حفظهما �لله 
يحافظ  وحقوقه  يت�شرر،  ل  �لنية  ح�شَن  �أن  ن�شمن  بحيث   �
ذلك  �أن  �شك  ول  ينجو،  لن  بف�شاد  �شاهم  من  وكذلك  عليها، 
�شرفع من موثوقية �ل�شكوك ب�شكل كامل يف �لفرتة �لقادمة.
�لعقارية  �إىل مبادرة رقمنة �لرثوة  �لنظر  ولفت �ل�شمعاين، 
منها  �أجنز  عقارية،  مليون وثيقة  باأكرث من 100  تقدر  �لتي 
�لآن 10 ماليني وثيقة، وب�شدد �إكمال �ملتبقي، وذلك يف �شياق 
عن  كا�شفا  �ل�شكوك،  موثوقية  لتعزيز  �ل��وز�رة  م�شروعات 
�ملال  لبور�شات  م�شابهة  وهي  �لعقارية"  "�لبور�شة  �إطالق 
بحيث يتم تد�ول �مللكية �لعقارية من خالل بور�شة ومن�شة 
�ملتد�ولة  رقمية متكاملة ت�شمن دقة �ملعلومة وثقة �ل�شكوك 

فيها، و�أي�شًا �شرعة تبادلها.
و�أكد وزير �لعدل، خالل ��شت�شافته يف برنامج " يف �لعلن" 
كان  �لعهد،  ويل  حديث  �أن  �لأوىل،  �ل�شعودية  �لقناة  على 
�لبيئة  لتطوير  تاريخية  ونقلة  حت��ول  ع��ن  �إع���الن  مبثابة 

لبناء  �إعالنه ت�شمن ت�شحيًحا  �أن  �لت�شريعية باململكة، مبينا 
منهجية �لت�شريعات من خالل �لعتماد على �ملرجعية �لثابتة 
�ل�شريعة  ومقا�شد  وقو�عد  �أحكام  �إىل  بال�شتناد  للمملكة 
ومعاير  �لقانونية  �لنظريات  باأحدث  و�لأخ��ذ  �لإ�شالمية، 

حقوق �لإن�شان، �لتي ت�شمن حتقيق �لعد�لة.
�لق�شائي  �لفرق بني �لجتهاد  �ل�شمعاين،  �لدكتور  و�أو�شح 
�حلكم  باختيار  يتعلق  فالأول  للقا�شي،  �لتقديرية  و�ل�شلطة 
�لقا�شي  و�شيكون  متاًما،  �شينتهي  وه��ذ�  للو�قعة،  �ملالئم 
�ل�شلطة  �أم��ا  �لو�قعة،  على  �لقانوين  �لن�س  بتطبيق  معنًيا 
�لتقديرية فهي �أد�ة من �أدو�ت �لقانون تتعلق باختيار بع�س 
�لتقدير�ت �لتي �شّنها �لقانون و�أثبتها، كتقدير �لتعوي�شات 

كالن�س  �لعقوبات،  و�لأدنى بني  �لأعلى  �ختيار �حلد  �أو 
وكلها  �ملخففة  و�لظروف  �مل�شددة  �لظروف  على 

يف قانون �لعقوبات.
و�أع��ط��ى �ل��دك��ت��ور �ل�����ش��م��ع��اين م��الم��ح عن 

منها  �ل�شخ�شية؛  �لأح��و�ل  نظام  م�شروع 
����ش��ت��د�م��ة �ل��ر�ب��ط��ة �لأ���ش��ري��ة وك��ي��ان 
�ل���زوج  �إر�دة  �ل��ت��ق��ت  م��ت��ى  �لأ����ش���رة 
و�ل����زوج����ة، ف�����اإذ� �ل��ت��ق��ت �إر�دت��ه��م��ا 

فم�شروع  �لنكاح،  هذ�  با�شتد�مة 
�ل�شخ�شية  �لأح���و�ل  نظام 

ت��ث��ب��ي��ت  �إىل  ي�����ش��ع��ى 
هذه �لعالقة، ورعاية 

م���������ش����احل����ه����م م��ع 
�لأط��ف��ال،  م�شالح 
ه��ن��اك  ك����ان  و�إذ� 
خ�������������الف ح�������ول 
�ل�����ش����ت����م����ر�ر يف 

�لعالقة �لزوجية، فقد نظم  تفا�شيل هذ� �لنفكاك مبا ير�عي 
و�حل�شانة  �لنفقة  ق�شايا  يف  �لأول  باملقام  �لأطفال  م�شلحة 
و�لزيارة، ومبا ير�عي حقوق �لزوجني، كما ت�شمن م�شروع 
�ل��زو�ج  عقد  بد�ية  من  �مل��ر�أة  �إر�دة  �عتبار  تر�شيخ  �لنظام 
ج��ز�ًء  ورت���ب  �لع�شل،  ق�شايا  تنظيم  وك��ذل��ك  نهايته،  �إىل 
�حلقوق  ببع�س  �لإخ��الل  حال  يف  بالتعوي�س  متعلقًا  مدنيًا 
و�لو�جبات كتاأخر �إثبات �لطالق �أو �لرجعة من قبل �لزوج.
وحول نظام �لعقوبات، ذكر وزير �لعدل �أن �لنظام �شر�شخ  
مبد�أ �شرعية �لعقوبات، مبعنى �أنه لن يكون هناك فعل جمرم 
�ل�شلة،  �لأنظمة ذ�ت  �أو  �لنظام  �ملن�شو�س عليه يف هذ�  �إل 
وكذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من �لق�شاء، �إل ما ن�ّس 
عليها �لنظام، كذلك �أقر �لعقوبات �لبديلة عن �لعقوبات 
�ل�����ش��ال��ب��ة ل��ل��ح��ري��ة، ور�ع����ى م��ع��اي��ر حقوق 
�لإن�شان يف جميع �لعتبار�ت، وركز على 
بالأ�شرة  �ملتعلقة  �جلر�ئم  يف  �لت�شديد 
و�ل���ط���ف���ل، وب�����ني ح������دود �جل���رمي���ة 
و�أرك����ان����ه����ا وم����و�ن����ع �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
و�ل�����ظ�����روف �مل�������ش���ددة و�مل��خ��ف��ف��ة 

للعقوبة.
و�شدد وزير �لعدل على �أهمية مرحلة 
�لقادمة  �لق�شائي  �لتطوير 
�ل��ت��ي ���ش��ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز 
�جلودة  على  خاللها 
�مل����و�����ش����وع����ي����ة 
ل�����ش����ي����م����ا يف 
جمال �لرت�فع 
وت����ر�����ش����ي����خ 
�ل�����ش��م��ان��ات 

�حلكم  ي��ك��ون  بحيث  �لق�شائي،  �مل��خ��رج  ب��ج��ودة  و�لعناية 
على  باعثًا  وي��ك��ون  بنف�شه،  �شحته  دليل  يحمل  �لق�شائي 
�لط��م��ئ��ن��ان. وق���ال: "هناك ج��ه��ود ك��ب��رة ج���دً� م��ن �ل��زم��الء 
�لق�شاة، وكذلك �ملحامني يف �لرت�فع، لكن �أحيانًا قد ل تظهر 
بال�شكل �ملنا�شب لكرثة �لأعباء �لأخرى؛ مثل �لأعباء �لإد�رية 
جو�نب  من  جانب  هناك  ولذلك  �لق�شائية،  �لإد�رة  و�أعمال 
خالل  به  و�لهتمام  تر�شيخه  على  نوؤكد  �ملوؤ�ش�شي  �لق�شاء 
�لفرتة �ملقبلة وهو �إن�شاء �ملكاتب �لفنية و�ملر�كز �لت�شغيلية 

�مل�شاندة".
يف  �أط��ل��ق  �ل���ذي  �لإل��ك��رتوين  "�لتقا�شي  ق��ائ��ال:  و��شتطرد 
ظروف �جلائحة كان بحاجة ملزيد من �لوقت و�عرتى تطبيقه 
�شنتجاوزها  �لعام  هذ�  لكن  �لت�شغيلية،  �لإ�شكاليات  بع�س 
�ملجال  يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  تطبيق  �إىل  و�شن�شل 
�لق�شائي، ولدينا م�شروع �ملحكمة �لنموذجية وهو �نعكا�س 
ت�شغيلي جلميع مبادر�ت �لوز�رة، و�شيتم خالل هذه �ل�شنة 
ملحاكم  �شامل  ب�شكل  �ملتكامل  �لق�شايا  �إد�رة  نظام  �إط��الق 
�لإج���ر�ء�ت  و�شتكون  �لأوىل  �لدرجة  وحماكم  �ل�شتئناف 

رقمية وو��شحة ومي�شرة للمتقا�شني".
�أن نظام �لتوثيق ر�شخ مفهوم  �إىل  ولفت �ل�شمعاين، �لنظر 
وذلك  �لقانونية،  �أدو�ت��ه��ا  �أح��د  باعتباره  �لوقائية  �لعد�لة 
مبوجب  كانت  �إذ�  و�لعقود  �لإق���ر�ر�ت  من  �لعديد  خالل  من 
�شفة  ت��اأخ��ذ  فهي  �لتنفيذ،  نظام  ومب��وج��ب  �لتوثيق  نظام 
عر�شها  �إىل  �حلاجة  دون  مبا�شرة  وتنفذ  �لتنفيذي  �ل�شند 
مبا�شر.  ب�شكل  �لتنفيذ  حماكم  من  تنفذ  و�إمن��ا  �لق�شاء  على 
وتابع: "لذلك منذ بدء �شريان نظام �لتوثيق، كافة �لعمليات 
�حلاجة  ودون  كامل  ب�شكل  رقميًا  بد�أناها  للنظام  �خلا�شعة 
�إطالق  �لعاجل  �لقريب  يف  و�شيتم  �لعدل،  كتابات  ملر�جعة 
�لعقود  توثيق  �شيتم  رقمية  من�شة  وه��ي  )توثيق(  من�شة 

و�لإقر�ر�ت كافة من قبل �مل�شتفيدين ب�شكل مبا�شر و�نتقالها 
�لإلكرتوين وتنفيذها دون  )تنفيذ(  �إىل نظام  �أي�شا مبا�شرة 

�حلاجة ملر�جعة كتابات �لعدل �أو حماكم �لتنفيذ".
وفيما يخ�س �لتقدم �لرقمي يف قطاع �لتوثيق، قال: �شدرت 
�إلكرتونية منذ �إطالق �خلدمة، كما  �أكرث من 4 ماليني وكالة 
�إىل  �لإلكرتوين  �لعقاري  �لإف��ر�غ  خدمة  يف  �لتد�ول  و�شل 
�أكرث من ملياري ريال بعدد �أكرث من 25 �ألف عملية، و�شيتم 
�إلكرتونية يف جمال �لتوثيق، ولن ي�شطر  �إطالق 75 خدمة 
عملية  �إمت��ام  �أج��ل  من  �لعدل  كتابات  ير�جع  �أن  �شخ�س  �أي 
�حل�شور  �لنظام  تطلب  و�إن  �لعام،  هذ�  نهاية  يف  توثيقية 
�خلدمة  �أج��ه��زة  و�شنطلق  �مل��رئ��ي،  �لت�����ش��ال  ع��رب  �شيكون 
يف  م��ت��و�ج��د  رق��م��ي  ت�شغيل  مبثابة  �شتكون  �ل��ت��ي  �ل��ذ�ت��ي��ة 

�لأماكن �لعامة".
من  �لتنفيذ  نظام  لتحديث  در��شة  عن  �لعدل  وزي��ر  وك�شف 
بالد�ئن  �ملتعلقة  بالعتبار�ت  و�لأخ���ذ  �لقانونية  �لناحية 
�ملدين،  وعلى  �ل��د�ئ��ن  على  م�شوؤولية  فهناك  كافة  و�مل��دي��ن 
وهناك �لتز�مات نظامية على �ملحاكم يف هذ� �ل�شاأن، وتابع 
"يف هذ� �ل�شياق هناك تطوير وحتديث لنظام )تنفيذ( �لذي 
�شي�شمن وجود �إجر�ء�ت مل�شاألة تتبع �لأمو�ل وزيادة �لربط 
�لإلكرتوين لعدد من �جلهات، فلدينا �لآن ربط �إلكرتوين مع 
حمكمة  �شنطلق  �لعام  هذ�  نهاية  وخ��الل  جهة،   50 من  �أك��رث 
�إىل  �لطلب  ت��ق��دمي  ب��دء  م��ن  ك��ام��ل  ب�شكل  �فرت��شية  تنفيذ 
و�شيكون  بال�شيكات  �لتح�شيل  عن  و�شن�شتغني  تنفيذه، 

بالو�شائل �لإلكرتونية �لكاملة".
وحول تطوير مهنة �ملحاماة، نبه وزير �لعدل �إىل �أنه خالل 
دوره��م  �شيكون  �لت�شريعات  �شدور  مع  �مل�شتقبلية  �لفرتة 
�أكرب، وهناك �شعي من �لوز�رة ومن هيئة �ملحامني �إىل تفعيل 

دور �ملحامي ومتكينه.

صدور نتائج األهلية 
لدفعة مارس في 
)حساب المواطن(

الريا�ض - البالد
�أعلن برنامج ح�شاب �ملو�طن، �م�س 
)�لإث���ن���ني(، ���ش��دور ن��ت��ائ��ج �لأه��ل��ي��ة 

للدورة �ل� 40 ل�شهر مار�س 2021.
و�أو������ش�����ح �ل���ربن���ام���ج �أن������ه مي��ك��ن 
�لأهلية،  م��ن  للتحقق  للم�شتفيدين 
م���ن خ���الل �ل���دخ���ول ع��ل��ى �ل��ب��و�ب��ة 
�لإل����ك����رتون����ي����ة ل���ل���ربن���ام���ج ع��ل��ى 
ecs.page.link/ �ل����ر�ب����ط 

.NKWGY
ي��ن��اي��ر �جل���اري  �أن����ه يف 10  ُي���ذك���ر 
 1.9 �ملو�طن،  ح�شاب  برنامج  �أودع 
�شهر  دع��م  خم�ش�س  ري��ال  مليار�ت 
يناير للم�شتفيدين �ملكتملة طلباتهم؛ 
حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين �مل�شتوفني 
مل��ع��اي��ر �ل���ش��ت��ح��ق��اق يف �ل��دف��ع��ة 
ماليني   10.7 و�ل��ث��الث��ني  �ل��ث��ام��ن��ة 

م�شتفيد.
وب����ل����غ �إج�����م�����ايل �ل���ت���ع���وي�������ش���ات 
ب��اأث��ر رج��ع��ي ع��ن �لدفعة  �مل��دف��وع��ة 
ري��ال؛  مليون   15 ح��و�ىل  �ل�شابقة 
�لربنام�ج  دفع�ه  ما  �إجمايل  لي�شبح 
من  �أكرث  �نطالقته  منذ  للم�شتفيدين 
ملي�ون   653 منها  ري��ال،  مليار   88

ريال تعوي�شات عن دفع�ات �شابقة.

د. وليد ال�سمعاين



الريا�ض - عادل بابكري
مركز  على  العام  امل�شرف  امللكي  بالديوان  امل�شت�شار  اأعلن 
عبد  الدكتور  الإن�شانية  والأع��م��ال  للإغاثة  �شلمان  امللك 
 430 مببلغ  اململكة  ت��رع  الربيعة،  العزيز  عبد  بن  الله 
الإن�شانية  لتمويل خطة ال�شتجابة  اأمريكي  مليون دولر 
اأعلنتها الأمم املتحدة لدعم اليمن لعام 2021م، يتم  التي 
تنفيذها من خلل املنظمات الأممية والدولية وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين املحلية والإقليمية.
واأعرب الدكتور الربيعة يف كلمة اململكة اأم�س يف موؤمتر 
املتحدة  الأمم  ب��رع��اي��ة  2021م  ل��ل��ع��ام  لليمن  امل��ان��ح��ن 
و�شوي�شرا وال�شويد، عن اأمله يف التو�شل اإىل حلول اأكرث 
اأثرا ؛ لرفع املعاناة الإن�شانية يف اليمن  ا�شتدامة واأعمق 

والتعامل مع م�شبباتها.
امللك  ي��د  على  تاأ�شي�شها  منذ  ترتكز  اململكة  اإن   ": وق��ال 
عبدالعزيز اآل �شعود - طيب الله ثراه - على جمموعة من 
القيم واملبادئ والثوابت يف تعاملتها وعلقاتها ب�شعوب 
اإىل  الإن�شاين  عطائها  توجيه  على  داأب��ت  حيث  ؛  العامل 
لرت�شخ  متييز؛  ودون  حيادية  بكل  املحتاجة  املجتمعات 
���ش��ع��وب ودول  ب��ن  وال��ت��ع��اون  وال��ت��اآل��ف  ال�شلم  م��ب��ادئ 
العامل، وتتقا�شم الأعباء الإن�شانية مع جمتمعات املانحن 
وت�شاركهم �شمو الهدف و�شلمة املق�شد يف احلد من اآثار 
الأزمات الإن�شانية على ال�شعوب املت�شررة، حيث ت�شدرت 
امل�شتوين  على  املحتاجة  للدول  املانحة  ال��دول  اململكة 

الإقليمي والدويل و يف مقدمة هذه الدول اليمن".
واأردف : اإننا جنتمع اليوم واليمن يواجه اأزمة اإن�شانية 
كبرية ، ويزيد من �شعوبتها املعاناة ال�شحية والقت�شادية 
امليلي�شيات  به  تقوم  – 19، وما  كوفيد  من جراء جائحة 
كبري  ت�شعيد  من  اإي��ران  من  املدعومة  النقلبية  احلوثية 
يف اليمن وبالأخ�س حمافظة ماأرب التي كانت ملذا اآمنا 
للنازحن يف اليمن، م�شريا اإىل اأنها جتاوزت ذلك لت�شعد 
حازمة  لوقفة  داعيا  اجل��وار؛  دول  لتهدد  الإرهابي  عملها 
اليمني  ال�شعب  حلماية  ال���دويل  املجتمع  م��ن  و���ش��ارم��ة 
الأم��ن  حتقق  م�شتدامة  حلول  اإىل  وال��و���ش��ول  ال�شقيق 

للمنطقة  وبالتايل  و�شعبه  لليمن  والنماء  وال�شتقرار 
والعامل اأجمع. وبالرغم من كل هذه التحديات والعوائق 
الثابت  وموقفها  الريادي  اململكة  لدور  وتاأكيدا  ال�شعبة، 
جتاه اليمن و�شعبه النبيل، وحر�شا منها على رفع املعاناة 
اليمني  ال�شعب  لها  يتعر�س  التي  وال�شحية  الإن�شانية 
حر�س  كلمته  ختام  يف  الربيعة  الدكتور  واأك��د  ال�شقيق. 
والتزامها  واملنطقة،  اليمن  وا�شتقرار  اأم��ن  على  اململكة 

�شيا�شي  حل  اإىل  للو�شول  الرامية؛  اجلهود  جميع  بدعم 
املبادرة  يف  واملتمثلة  الثلث  املرجعيات  وف��ق  م�شتدام 
احلوار  موؤمتر  وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
ال�شلة ويف  ذات  الدويل  الأمن  الوطني وقرارات جمل�س 
مقدمتها القرار 2216، ومبا ي�شمن املحافظة على وحدة 

و�شلمة اليمن و�شعبه ال�شقيق.
�شنوات   5 خلل  لليمن  اململكة  من  املقدمة  امل�شاعدات  اأن  يذكر 

البنك  دعم  �شملت  اأمريكي،  دولر  األف  و300  ملياًرا   17 بلغت 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليار   2 مببلغ  اليمني  امل��رك��زي 
 8 مببلغ  اململكة  داخ���ل  اليمنين  للأ�شقاء  مقدمة  م�شاعدات 
اليمنية  للحكومة  وم�شاعدات  دولر،  مليون  و133  مليارات 
التنموية  املجالت  يف  وم�شاعدات  دولر،  مليون   199 مببلغ 
مببلغ 296 مليون و742 األف دولر، ف�شل عن تقدمي 3 مليارات 
وال��رام��ج  امل�شاريع  �شملت  امل��رك��ز  ع��ر  دولر  مليون  و500 

املتنوعة والتي بلغت حتى �شهر فراير املا�شي 575 م�شروعا.

محليات
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ال�شلبة  وقفتها  اململكة  جت�شد  اأخ��رى  م��رة 
لعلقات  تاأطريا  ال�شقيق،  و�شعبه  اليمن  مع 
اجلديد  الإن�شاين  دعمها  خلل  من  اأخوية، 
لتمويل  دولر،  مليون   430 مقداره  البالغ 
اأعلنتها  التي  الإن�شانية  ال�شتجابة  خطة 
2021م.  ل��ع��ام  اليمن  ل��دع��م  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اأك��رث  بلغ  ال���ذي  ال��دع��م  ذل��ك  ج��دي��دا  ولي�س 
من  ���ش��ن��وات،   5 يف  دولر  م��ل��ي��ار   17 م��ن 
اليمني  امل��رك��زي  للبنك  دولر  مليارا  بينها 
النهيار  من  الوطنية  العملة  على  للمحافظة 
مقدرات  على  احلوثين  ا�شتيلء  اعقاب  يف 
ال�شعودية  امل�شاريع  لتمتد  اليمني،  ال�شعب 
حتى  ت��ن��م��وي��ا  م�����ش��روع��ا   575 اإىل  لت�شل 

فراير املا�شي.
بالعطاء  لليمن  يديها  اململكة متد  كانت  واإذا 
تتخلى  ولن  مل  اأنها  مرة  كل  يف  توؤكد  فاإنها 
احللول  اأهمية  وت��رى  ال�شقيق،  اليمن  ع��ن 
املعاناة  لرفع  ؛  اأثرا  ا�شتدامة واأعمق  الأكرث 
الإن�شانية يف اليمن والتعامل مع م�شبباتها.

اأهمية  ع��ل��ى  حر�شها  اململكة  ت�����ش��دد  ك��م��ا 
ي�شمن  مب��ا  امل�����ش��ت��دام،  ال�شيا�شي  احل���ل 
م���وارد  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه  ال��ي��م��ن��ي  لل�شعب 
الإرهابية  امليلي�شيات  من  وانعتاقه  بلده 
اأن  على  والياب�س،  الأخ�شر  التهمت  التي 
تكون تلك احللول وفق املرجعيات الثلث 
واآليتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  يف  واملتمثلة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وخم���رج���ات م��وؤمت��ر احل���وار 
ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  وق���رارات  الوطني 
 ،2216 القرار  مقدمتها  ويف  ال�شلة  ذات 
ومبا ي�شمن املحافظة على وحدة و�شلمة 

اليمن و�شعبه ال�شقيق.

دعم جديد 
لشعب شقيق 

كلمة وزير الداخلية يبحث الموضوعات 
المشتركة مع سفير اليابان

الريا�ض - البالد
عبدالعزيز  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الداخلية،  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  بن 

مبكتبه يف ديوان الوزارة اأم�س، �شفري اليابان املعن 
لدى اململكة فوميو اإيواي. وجرى خلل ال�شتقبال، 

بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

وداعا »الهيئات االبتدائية«
بعد معدل الـ           يوما للحسم في المحاكم العمالية..

الريا�ض - البالد
بعد عامن من ان�شاء وزارة العدل للمحاكم العمالية 
من  الكثري  ح�شم  يف  وجناحها   ،)2018 )نوفمر 
امل��وارد  وزي��ر  ق��رار  �شدر  وجيز،  وقت  يف  الق�شايا 
الب�شرية والتنمية الجتماعية باإلغاء جميع الهيئات 
املناطق،  يف  العمالية  اخللفات  لت�شوية  البتدائية 
العمالية  الهيئة البتدائية لت�شوية اخللفات  ما عدا 
لتتوىل  النفي�شة،  علي  الع�شو  برئا�شة  بالريا�س 

اإنهاء جميع اأعمالها الق�شائية.
وحدد القرار انتهاء اأعمال تلك الهيئة يف مدة اأق�شاها 
�شدوره،  من  اعتبارا  وي�شري  تاريخه،  من  �شهرين 

اإلغاء ما يتعار�س معه من قرارات �شابقة.
كما ت�شمن القرار اإلغاء جميع الدوائر العليا لت�شوية 
اخللفات العمالية، واإعادة ت�شكيل الهيئة من دائرة 

واحدة تتوىل جميع اأعمالها الق�شائية
املحاكم  اأن  املا�شي،  العام  ال��ع��دل،  وزارة  واأعلنت 
مدة  تكون  ب��اأن  الزمني  م�شتهدفها  حققت  العمالية 
اأ�شبح  حيث  يوًما؛   30 الأوىل  الدرجة  يف  الق�شية 
و3.37  ي��وًم��ا،   22.94 الق�شايا  اإغ���لق  متو�شط 
منذ  اإجن���ازات���ه���ا  اإىل  ي�����ش��اف  اإجن����از  يف  ج��ل�����ش��ة، 
تد�شينها، يف توفري الوقت واجلهد على امل�شتفيدين 

وحتقيق العدالة الناجزة.
للق�شاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  العدل  وزي��ر  وك��ان 
ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد ال�شمعاين، د�شن يف 
اإن�شاء   )1440 الأول  ربيع   17(  2018 نوفمر   25

وبدء املحاكم العمالية 
و�شبق اأن اأ�شدرت املحاكم والدوائر العمالية 3825 
�شكلت   ،1441 املا�شي  القعدة  ذي  �شهر  خلل  حكًما 

ق�شايا الأجور منها ن�شبة 42% من اإجمايل الأحكام، 
ال�شادرة  الأحكام  لعدد  اليومي  املعدل  ت��راوح  فيما 
 174 مبتو�شط  ال��ي��وم،  يف  حكًما  و243   122 ب��ن 

حكًما يومًيا.
وت�شدرت حماكم مكة املكرمة القائمة ب� 1126 حكًما، 
 953 ب�  ال�شرقية  ثم  حكًما،   969 ب�  الريا�س  تليها 

ب�  ب� 335 حكًما، ثم ع�شري  املنورة  املدينة  ثم  حكًما، 
131 حكًما.

وجاءت حماكم منطقة الق�شيم يف املرتبة ال�شاد�شة ب� 
93 حكًما، تليها اجلوف ب� 66 حكًما، ثم جنران ب� 45 
حكمًا، ثم الباحة ب� 25 حكًما، ثم حائل ب� 23 حكًما، 
ثم احلدود ال�شمالية وجازان ب� 22 حكًما لكل منهما، 
ثم تبوك ب� 15 حكًما، م�شجلة اأقل املناطق يف نف�س 

الفرتة.
ال��دع��اوى  يف  بالنظر  العمالية  امل��ح��اك��م  وتخت�س 
املتعلقة  املنازعات  وت�شمل  العمل،  بنظام  املتعلقة 
العمل  واإ�شابات  واحلقوق  والأج��ور  العمل  بعقود 
املتعلقة  امل��ن��ازع��ات  ج��ان��ب  اإىل  عنها،  والتعوي�س 
على  التاأديبية  اجل����زاءات  العمل  �شاحب  ب��اإي��ق��اع 
وك��ذل��ك  م��ن��ه��ا،  الإع���ف���اء  بطلب  املتعلقة  اأو  ال��ع��ام��ل 
الدعاوى املرفوعة لإيقاع العقوبات املن�شو�س عليها 
عن  النا�شئة  املنازعات  اإىل  اإ�شافة  العمل،  نظام  يف 

تطبيق نظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.
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الدعاوى  من  اأن���واع  �شتة  العدل  وزارة  ح��ددت 
يقبل  العمالية ل  املحاكم  ال�شادرة من  والأحكام 
ما  وهي  ال�شتئناف،  بطريق  عليها  العرتا�س 

ت�شمى الدعاوى "املي�شرة".
وتتمثل تلك الدعاوى يف الق�شايا العمالية التي 
ري��ال،  األ��ف   20 على  فيها  املطالبة  قيمة  تزيد  ل 

بامل�شتندات  املطالبة  اخلدمة،  ب�شهادة  املطالبة 
رب  ل��دى  وامل��ودع��ة  بالعامل  املتعلقة  والوثائق 
ال���ذي يوقعه  ال��ع��م��ل، الع��رتا���س على اجل���زاء 
عن  الف�شل  م��اع��دا  العامل  على  العمل  �شاحب 
ال��ع��م��ل، الع���رتا����س ع��ل��ى ق����رارات جل���ان عمال 
اخل���دم���ة امل��ن��زل��ي��ة وم���ن يف ح��ك��م��ه��م، دع���اوى 

الذين  والعمال  العمل  اأ�شحاب  قبل  من  التظلم 
من  ���ش��ادر  ق��رار  اأي  �شد  اعرتا�شاتهم  تقبل  مل 
للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  يف  خمت�س  جهاز 
بوجوب  تتعلق  الدعوى  كانت  اإذا  الجتماعية 
ل  فيما  التعوي�شات  اأو  وال�شرتاكات  الت�شجيل 

يتجاوز 20 األف ريال.

البالد - مها العواودة
دور  عبدامللك،  معن  الدكتور  اليمنية،  احلكومة  رئي�س  ن  ثمَّ

اململكة يف تقدمي امل�شاعدات اإىل اليمن.
الأمم  برعاية  لليمن  املانحن  موؤمتر  خلل  عبدامللك،  واأ�شاف 
املتحدة، ن�شكر ال�شعودية على امل�شاعدات الإن�شانية ل�شنوات. 
ال�شعودية  »م�شاعدات  اإن  اليمنية،  احلكومة  رئي�س  وتابع 
حرج«،  وقت  يف  القت�شاد  واأنقذت  الإن�شانية  الأزم��ة  خففت 
الإن�شانية  املنظمات  عمل  بت�شهيل  ملتزمون  اإن��ن��ا  ق��ائ��ًل: 
امل�شاعدات  اأن  اإىل  لفًتا  للم�شتحقن،  امل�شاعدات  وتو�شيل 
الإن�شانية لن ت�شفر عن نتائج اإل باإ�شلح القت�شاد. واأ�شاف 

عبدامللك يف كلمته باملوؤمتر، اأن دعم اململكة باأكرث من 2 مليار 
دولر خفف من الأزمة الإن�شانية يف اليمن.

من جانبه قال الأمن العام للأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س، 
اإن ثلثي ال�شكان يف اليمن بحاجة لرعاية �شحية غري متوافرة، 
مل�شاعدة  دولر  مليارات   3 من  اأك��رث  اإىل  نحتاج  اأننا  متابًعا: 
يف  الإن�شاين  الو�شع  اأ�شبح  اأن  بعد  املجاعة،  ووق��ف  اليمن 

البلد باأ�شواأ حالته.
واأ�شادت وزارة اخلارجية اليمنية بالدعم ال�شعودي ال�شخي 
اليمن،  يف  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الإن�شانية  ال�شتجابة  خطة  ل��دع��م 
موؤكدة اأن اململكة رائدة العمل الن�شاين يف اليمن ومن اأكر 

اأبناء  تخدم  التي  والإن�شانية  الغاثية  للم�شاريع  الداعمن 
ال�شعب اليمني. 

وقال وكيل وزارة اخلارجية د. من�شور بجا�س للبلد اأن عطاء 
اململكة لليمنين غري م�شتغرب وياأتي تعهد ال�شعودية بتقدمي 
430 مليون دولر لدعم خطة ال�شتجابة الإن�شانية لعام 2021 
يف اليمن لي�شاف اإىل �شل�شلة عطاءات اململكة التي ل تن�شب 
للمملكة يف دعم  الريادي  الدور  اليمن.  وثمن  دعما ل�شتقرار 
اأن  اإىل  م�شريا  ال��ع��امل،  وح��ول  اليمن  يف  الإن�شانية  اخلطط 
اإمكانياتها قول  بكل  التي تقف  الدول  دائما يف طليعة  اململكة 
وفعل اإىل جانب ا�شقائها يف اليمن لتحقيق الأمن وال�شتقرار.

دعاوى ال يقبل استئنافها6

حكومة اليمن تشيد .. وبجاش لـ          : عطاء ال ينضب 

الجابري مديرًا لشرطة منطقة 
مكة المكرمة 

جدة - البالد
اأول  الفريق  العام  الأم��ن  مدير  اأ���ش��در 
رك���ن خ��ال��د ب��ن ق���رار احل���رب���ي، ق���راًرا 
ب��ت��ع��ي��ن ال���ل���واء ���ش��ال��ح ب���ن ع��وا���س 
مكة  منطقة  ل�شرطة  م��دي��ًرا  اجل��اب��ري 
امل��ك��رم��ة، خ��ل��ف��ا ل���ل���واء ع��ي��د ب���ن �شعد 
العتيبي، الذي اأحيل للتقاعد بعد بلوغه 
اللواء  وتقلد  للتقاعد.  النظامي  ال�شن 
الأمن  يف  اإداري��ة  مواقع  عده  اجلابري 
ل�شرطة  مديرا  عمله  اآخرها  كان  العام، 

منطقة احلدود ال�شمالية.

مليون دوالر.. دعم إنساني سعودي لليمن 430

جدة- يا�شر بن يو�شف
يف  ممثلة  ال��ع��دل،  وزارة  د���ش��ن��ت  وق���ت  يف 
خدمات  الأن��ك��ح��ة،  مل����اأذوين  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
م����اأذوين الأنكحة  اإ���ش��دار وجت��دي��د رخ�����س 
م�شادر  ك�شفت  ناجز،  من�شة  عر  اإلكرتونًيا 
ل�"البلد" اأنه مت اجراء اأكرث من 13700 عقد 
زواج خلل ال�  5 �شهور املا�شية من 1442، 
 8389 مب��ع��دل  ال���ك���رتوين،  ع��ق��د   %61 منها 

عقدا، مقابل 5322 عقدا.
الأعلى  الريا�س �شجلت  اأن  امل�شادر  واأك��دت   
عقدا،   3131 بعدد  النكاح  عقود  يف  ن�شبة 
ثم  عقدا،   2992 ب�  املكرمة  مكة  منطقة  تليها 

مناطق ع�شري وال�شرقية واملدينة املنورة.
وت�شتمل اخلدمة الإلكرتونية للماأذونن طلب 
– اإع���ادة  رخ�شة  جت��دي��د   - ج��دي��دة  رخ�شة 
اإج��راءات الرتخي�س  قيد رخ�شة، مما ي�شهل 

للماأذونن.
ت��اأت��ي �شمن  اأن اخل��دم��ة  ال�����وزارة  واأك����دت 
ال�شاملة  الرقمي  التحول  خطة  يف  م�شريتها 
لتي�شري خدماتها وتوفري الوقت واجلهد على 

امل�شتفيدين.
وتوفر خدمة العقد الإلكرتوين للزواج الوقت 
اخت�شار  ع��ر  امل�شتفيدين،  ع��ل��ى  واجل��ه��د 
ال��ك��ث��ري م��ن الإج������راءات ال�����ش��اب��ق��ة، واإل��غ��اء 

مراجعة العديد من اجلهات احلكومية.
امل�شتفيد  مراجعة  عن  زواج  من�شة  وتغني 
الفح�س  وم��راك��ز  العقد،  لتوثيق  للمحكمة 
والأح����وال  الفح�س،  نتائج  ملعرفة  الطبي 
األغت  كما  ال���زواج،  واقعة  لت�شجيل  املدنية 
وثيقة العقد الورقية، ودفرت ال�شبط اخلا�س 
اأ�شبحت  اخلطوات  هذه  كل  اإن  اإذ  باملاأذون، 
اإلكرتونية بالكامل. كما ميكن للم�شتفيد الآن 
نتائج  على  احل�شول  اجل��دي��دة،  اخلدمة  مع 

الفح�س الطبي ما قبل الزواج اإلكرتونًيا.
حممد  بن  وليد  الدكتور  العدل  وزير  اأن  يذكر 
ال�شمعاين، قد وجه بالتو�شع يف تقدمي خدمة 
مناطق  عموم  يف  ل��ل��زواج  الإل��ك��رتوين  العقد 
ezawaj.sa، بعد جناح  اململكة، عر من�شة 

الإطلق التجريبي للخدمة يف الريا�س.

بـ 61 % عقود الزواج 
اإللكتروني تتفوق

اللواء �شالح اجلابري
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إطالق خدمة التطعيم عبر المركبات في 4 مدن 
الحرجة 492 وتسجيل 317 حالة

الريا�ض ـ البالد  
بكورونا  امل�سابة  احلــرجــة  احلـــاالت  عــدد  زال  مــا 
يراوح مكانه حيث  ك�سفت  وزارة ال�سحة ام�س  اأن 
عدد احلاالت الن�سطة بلغ 2560 واحلاالت احلرجة 
492 حالة ، الفتة يف الوقت نف�سه اإىل اأنه مت ام�س 
ت�سجيل 317 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
 377700 االإجــمــايل  لي�سبح  )كوفيد-19(  اجلديد 
حاالت   335 ت�سجيل  مت  اإنــه  الـــوزارة  حالة.وقالت 
تعاٍف جديدة لي�سبح االإجمايل 368640 حالة ولله 
وفاة  حــاالت   6 ت�سجيل  "ال�سحة"  احلــمــد.واأكــدت 

جديدة، لريتفع االإجمايل اإىل 6500 حالة وفاة.
لقاح  اإعطاء  ال�سحة  بداأت وزارة  اخرى  ناحية  من   
كورونا للم�سجلني يف تطبيق �سحتي عرب املركبات 
، املدينة املنورة  ، مكة املكرمة  يف كل من )الريا�س 
بحجز  املبادرة  اإىل  اجلميع  الــوزارة  اأبها(.ودعت   ،
موعد الأخذ لقاح كورونا يف اأقرب مركز عرب تطبيق 

�سحتي.
واأعلنت ال�سحة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات كورونا 
ت�سمنت  املــا�ــســيــة  �ــســاعــة  الـــــ24  خـــالل  اململكة  يف 
حالة،   )335( وتعايف  موؤكدة  حالة   )317( ت�سجيل 
فيما بلغ عدد احلاالت الن�سطة )2560( منها )492( 
االإ�سابات  عدد  اإجمايل  يكون  وبذلك  حرجة،  حالة 
)377700( حالة، وعدد حاالت التعايف )368640( 
ت�سجيل  اأنه مت  اأفــادت  الوفيات  حالة. وفيما يخ�س 

 )6500( اإىل  بــذلــك  االإجــمــايل  لي�سل  حـــاالت   )6(
)47125( فح�سًا خمربيًا جديدًا.   اأجري  كما  حالة، 

 )937( مــركــز  مــع  بــالــتــوا�ــســل  اجلــمــيــع  ون�سحت 
ال�ساعة،  مــدار  على  واال�ستف�سارات  لال�ست�سارات 

واخلــدمــات  ال�سحية  املعلومات  على  واحلــ�ــســول 
ومعرفة م�ستجدات فريو�س )كورونا(.

البالد – مها العواودة  
اكـــد املــركــز الــوطــنــي لــلــوقــايــة مــن االأمـــرا�ـــس 
يف  الــنــادرة  االأمـــرا�ـــس  ن�سبة  اأن  ومكافحتها 
ن�ساأت   %  80 بلغت  ال�سعودية  العربية  اململكة 
مهدد  اأو  قاتل  منها    %  50 جيني،  خلل  نتيجة 

للحياة 5%  لها عالجات موافق عليها. ولفت  اأن 
االأمرا�س النادرة هي التي ت�سيب ن�سبة �سغرية 
اأ�ساب  اإذا  نادرا  املر�س  يعد  حيث  ال�سكان،  من 
غالبا  االأعــرا�ــس  وتظهر  �سخ�س،   2000 من   1
واأبــرزهــا  الطفولة  مرحلة  يف  اأو  الـــوالدة  عند 

متالزمة  و  الناعور  الكي�سي  التليف  اململكة  يف 
اجنلمان 1 لكل 15000 وكذلك متالزمة مثلثية 
الرا�س وهي نادرة جدا حالة واحدة لكل مليون. 
ت�سمى  الـــنـــادرة  االأمـــرا�ـــس  ــــة  اأدوي اأن  مـــوؤكـــدًا 
باالأدوية اليتيمة وذلك ل�سعوبة اكت�سافها ب�سبب 

لتطوير  العالية  والتكلفة  املعلومات  حمدودية 
مثل هذه االأدوية حول العامل.

كما اأ�سار اإىل اأن متابعة هذه احلاالت يتم �سمن 
قبل  مــن  مبتابعة  املــزمــنــة،  االأمـــرا�ـــس  اأقــ�ــســام 

خمت�سني ح�سب احلالة.

بعيادات  ممثلة  الطبية،  �سعود  املــلــك  مدينة  د�ّسنت 
امل�ستجد،  كــورونــا  فــريو�ــس  لــقــاح  مــركــز  املــوظــفــني، 

واملخ�س�س ملن�سوبي ومن�سوبات املدينة.
واأو�سحت املدينة، على ل�سان رئي�س عيادات املوظفني 
ياأتي  املــركــز  اأن  املــ�ــســاري،  زيــد  بــن  م�ساري  الــدكــتــور 
�سمن حر�س امل�سوؤولني بوزارة ال�سحة ومدينة امللك 
�سعود الطبية، على توفري اللقاح يف اأماكن عملهم دون 
غرف   10 ي�سم  اأنــه  م�سيفًا  موعد،  حجز  اإىل  احلاجة 
تطعيم وغرفة طوارئ للحاالت الطارئة وعيادة طبيب 

وغرف انتظار قبل وبعد اأخذ اللقاح.
اخلـــدمـــات  بــجــمــيــع  جمـــّهـــز  املـــركـــز  اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 
االأ�سا�سية وبت�سميم ي�سمح با�ستقبال اأعداد كبرية من 
امل�ستفيدين بطريقة منظمة يعمل به نخبة من الكوادر 
التدابري  مع  يتما�سى  مبا  املتخ�س�سة  الطبية  واالأطقم 
ت�سريحه،  "امل�ساري"؛  وختم  والوقائية.  االحرتازية 
نحو  تبلغ  للمركز  اال�ستيعابية  الطاقة  بـــاأن  منوهًا 
ال�ساعة  ا�ستقبالهم من  يتم  502 م�ستفيد يوميًا؛ حيث 
�سحة  اأطلقت  كما  م�ساًء.   11 ال�ساعة  اإىل  �سباحًا   8
 ،"19 - "كوفيد  للقاح  مراكز جديدة   9 اأم�س  الطائف  
لي�سبح االإجمايل 10 مراكز. واأو�سحت �سحة الطائف 
امللك  وم�ست�سفى  الطائف،  جامعة  ت�سمل  املــراكــز  اأن 
الطبي  في�سل  امللك  وجممع  التخ�س�سي،  عبدالعزيز 

النف�سية، ومركزين يف حمافظات  ال�سحة  وم�ست�سفى 
اجلنوب وم�ست�سفى قيا العام وم�ست�سفى مي�سان العام 
، و4 مراكز يف حمافظات ال�سمال، وم�ست�سفى اخلرمة، 
وم�ست�سفى تربة، وم�ست�سفى رنية، وم�ست�سفى املوية ، 
باالإ�سافة اإىل ال�سالة الريا�سية بجامعة الطائف.مراكز 
املنورة  املدينة  منطقة  مبحافظات  كــورونــا  لقاحات 

توا�سل ا�ستقبال امل�سجلني لتلقي لقاح كورونا وكالة.
حمافظات  بكافة  كــورونــا  لقاحات  مــراكــز  ووا�ــســلــت 
وخيرب،  ينبع،  حمافظة  �سملت  املنورة  املدينة  منطقة 
، وبــدر  ــرع، والــعــيــ�ــس  ــف ال ، ووادي  ــد  ــه ،وامل والــعــال 
امل�سجلني  واملقيمني  املواطنني  ا�ستقبال   ، ،واحلناكية 
 - "كوفيد  لــقــاح  الإعــطــائــهــم  "�سحتي"  تطبيق  عــرب 
التطعيم  خدمات  لتقدمي  موؤهل  فريق  خالل  من   ،"19
التدابري  مع  يتما�سى  ومبــا   19 كوفيد  كورونا  بلقاح 
الر�سمي ل�سحة  االحرتازية والوقائية. واأكد املتحدث 
اأهمية  املبادرة  على   ، اأبوعنق  موؤيد  املــنــورة  املدينة 
على  للح�سول  "�سحتي"  تطبيق  يف  بالت�سجيل 
اللقاح، مبيًنا اأن االأولوية تكون لكبار ال�سن واأ�سحاب 
املناعة ،  ونق�س  املفرطة  وال�سمنة  املزمنة  االأمــرا�ــس 
وحتميل  ال�سحية،  التوعية  تكثيف  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
اجل�سدي  التباعد  مب�سافة  وااللــتــزام  توكلنا  تطبيق 

ولب�س الكمامة.

جدة ـ البالد  
والــدعــوة  االإ�ــســالمــيــة  ــ�ــســوؤون  ال اأغــلــقــت وزارة 
مناطق  بـ4  موؤقًتا  م�سجًدا   12 اأم�س   واالإر�ــســاد  
بني  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  حــاالت  ثبوت  بعد 
 22 خالل  اإغالقه  مت  ما  جمموع  لي�سل  امل�سلني، 
يوًما 182 م�سجًدا ُفتح 168 منها بعد االنتهاء من 
التعقيم واكتمال اجلاهزية يف اإطار احلر�س على 

�سالمة مرتادي بيوت الله.
يف  م�ساجد   7 �سملت  املغلقة  امل�ساجد  اأن  وبينت 
جــازان،  مبنطقة  م�ساجد  و3  الــريــا�ــس،  منطقة 
وم�سجد مبنطقتي مكة املكرمة واملنطقة ال�سرقية. 
م�ساجد  �ستة  م�ساجد،   10 فتح  اإىل  واأ�ـــســـارت 
مكة  من  كل  يف  وم�سجد  الريا�س،  مبنطقة  منها 
ال�سمالية  واحلــدود  وع�سري،  وجـــازان،  املكرمة، 
من  ــة  االحــرتازي االإجـــــراءات  جميع  اكتمال  بعد 
اجلميع  الـــــوزارة  ودعـــت  والــ�ــســيــانــة.  التعقيم 
بـــاالإجـــراءات  اخلــا�ــســة  التعليمات  تطبيق  اإىل 
معها  تطبيقها  يف  والــتــعــاون  كــافــة  االحــرتازيــة 
ل�سمان �سالمة و�سحة مرتادي بيوت الله، موؤكدًة 
واالإبــالغ عن  املخالفات  التعاون يف ر�سد  اأهمية 
اأو تراٍخ باالت�سال عرب مركز خدمات  اأي تق�سري 

امل�ستفيدين 1933.  من ناحية اخرى نفذت وزارة 
خالل  ــاد،  واالإر�ــس والــدعــوة  االإ�سالمية  ال�سوؤون 
املا�سي، )21905( جوالت رقابية على  االأ�سبوع 
امل�ساجد واجلوامع بجميع مناطق اململكة؛ وذلك 
االحــرتازيــة  االإجــــراءات  كافة  تطبيق  من  للتاأكد 
لي�سل  كورونا..  فايرو�س  تف�سي  ملنع  والوقائية 
اإىل  ــوزارة  ال نفذتها  التي  اجلــوالت  عدد  اإجمايل 
اأ�ــســابــيــع.  وجــاء   اأربــعــة  )80201( جولة خــالل 
اأنـــه مت تنفيذ  الــــــوزارة،  ــادر عــن  تــقــريــر �ــس يف 
باملدينة  و)1629(  املكرمة،  مبكة  جولة   )1947(
املنورة، و)3786( بالريا�س، و)1044( باملنطقة 
بتبوك،  و)845(  بالق�سيم،  و)2455(  ال�سرقية، 
و)1303( بحائل، و)738( يف احلدود ال�سمالية، 
 )2430( تنفيذ  مت  كما  اجلـــوف،  يف  و)1575( 
جولة يف جازان، و)1743( يف ع�سري، و)1354( 

بالباحة، و)1056( يف منطقة جنران.
�سجلت  التي  امل�ساجد  عــدد  اأن  التقرير  واأو�ــســح 
بلغ )1700(  باالإجراءات االحرتازية  التقيد  عدم 
مــ�ــســجــدًا، يف حــني بــلــغ عـــدد االأئــمــة واملــوؤذنــني 
 )288( باالإجراءات  يتقيدوا  مل  الذين  واخلطباء 

�سخ�سًا.

 جدة ـ يا�سر بن يو�سف  ـ املدينة املنورة ـ حممد قا�سم 

من األمراض النادرة قاتلة  % 50

غرف تطعيم
بـ "سعود الطبية"

إغالق 12 مسجدا مؤقتا 
وفتح 168 بعد تعقيمها 

الريا�ض ـ البالد  
الدليل  املــر�ــســى  ل�سالمة  الــ�ــســعــودي  املــركــز  اأطــلــق 
ال�سحي  القطاع  يف  اجل�سيمة  لالأحداث  ال�سعودي 
بالنظام  املتعلقة  الق�سايا  من  عــدٍد  معاجلة  بهدف 

ال�سحي يف اململكة.
االأحــداث  اأهم  من  حدثًا   28 حتديد  الدليل  وت�سمن 
اجل�سيمة التي يجب االإبالغ عنها يف جميع املن�ساآت 
احلــلــول  ــع  وو�ــس ودرا�ــســتــهــا  لتحليلها  ال�سحية 
والــزوار  املر�سى  واأمـــان  �سالمة  لتعزيز  املنا�سبة 
من  ومتكينهم  ال�سحية  املــنــ�ــســاآت  يف  والــعــامــلــني 

االإبالغ عن تلك االأحداث.
ال�سحيني  املــمــار�ــســني  جلــهــود  اأن  ــيــل  الــدل وبــــنّي 
وم�ساركتهم يف االإبالغ عن االأحداث اجل�سيمة دوًرا 
حيث  املقدمة  ال�سحية  باخلدمات  االرتقاء  يف  مهًما 
اأن االإ�سهام الفعال يف االإبالغ عن االأحداث اجل�سيمة 
االأحــداث  تلك  مع  التعامل  الله-  -مب�سيئة  ي�سمن 

واحلد من اآثارها .
الــ�ــســعــودي ل�سالمة  املـــركـــز  عـــام  ـــح مــديــر  واأو�ـــس

اأن  االأ�سقه  الكرمي  عبد  بن  يا�سر  الدكتور  املر�سى 
ت�سمن  الذي  االأحــداث اجل�سيمة  دليل  اأ�سدر  املركز 
تقدمي  اأثناء  وقوعها  املمكن  من  التي  االأحــداث  اأهم 
اإلكرتونية  من�سة  تطوير  ال�سحية، وجرى  الرعاية 
االأحــداث  عن  االإبـــالغ  من  ال�سحية  املن�ساآت  متكن 
تلك  حجم  ملعرفة  و�ــســهــولــة،  ي�سر  بكل  اجل�سيمة 
املركز  ُيِكن  تقرير عنها  واإعداد  االأحداث وحتليلها 
ـــوع تلك  ــبــاب الــتــي اأدت عــلــى وق مــن مــعــرفــة االأ�ــس

االأحداث لتفاديها واحلد من تاأثريها.
واأ�سار اإىل اأن الدليل �سيمكن امل�ساركة مع اخلرباء 
االأداء  قــيــا�ــس  ــرات  ــس مــوؤ� لــتــحــديــد  واملــخــتــ�ــســني 
مع  لتتوافق  وتطويرها  املر�سى  ب�سالمة  املتعلقة 
ال�سيما  املر�سى،  �سالمة  لتحقيق  العاملية  املعايري 
ُي�سهم  اجل�سيمة  االأحـــــداث  حــجــم  مــعــرفــة  واأن 
امليدانية  والــدرا�ــســات  العلمية  البحوث  دعــم  يف 
وتــبــادل  الــتــعــاون  بغر�س  الـــراأي  وا�ستطالعات 
واالإقــلــيــمــيــة  املحلية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــع  اخلــــربات 

والدولية مبا يحقق اأهداف املركز.

 الطائف - وا�ض   
اأطلقت �سحة الطائف ام�س 9 مراكز جديدة للقاح 

مراكز.  10 االإجمايل  لي�سبح   ،"19  - "كوفيد 
واأو�سحت �سحة الطائف اأن املراكز ت�سمل جامعة 
الطائف، وم�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي، 
ال�سحة  وم�ست�سفى  الطبي  في�سل  امللك  وجممع 

الــنــفــ�ــســيــة، ومــركــزيــن يف حمــافــظــات اجلــنــوب 
العام  مي�سان  وم�ست�سفى  العام  قيا  وم�ست�سفى 
وم�ست�سفى  ال�سمال،  حمافظات  يف  مراكز  و4   ،
رنية،  وم�ست�سفى  تــربــة،  وم�ست�سفى  اخلــرمــة، 
ال�سالة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس  ، املــويــة  وم�ست�سفى 

الريا�سية بجامعة الطائف.

منصة إلكترونية لإلبالغ 
عن األحداث الصحية

9 مراكز جديدة
للقاح "كوفيد - 19" بمحافظة الطائف
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جدة- يا�سر بن يو�سف 
التابعة  املحافظات  وبلديات  اأمانة حمافظة جدة  اأغلقت 
تعليمات  خالفت  جتارية  من�ساأة   134 االأحــد  اأم�س  لها 
امليدانية  الرقابة  الوقائية، وذلك خالل حمالت  التدابري 
االإجراءات  تطبيق  ملتابعة  املعنية  اجلهات  مع  امل�سرتكة 
االحرتازية واحلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

واأو�سحت االأمانة اأن الفرق امليدانية نفذت 4012 جولة 
بلدية حمافظة  فرعية و 15  بلدية  رقابية يف نطاق 19 
اجلهود  توا�سل  موؤكدة  خمالفة،   191 خاللها  ر�سدت 
من  للحد  ال�سحية  الوقائية  لالإجراءات  تطبيق  ملتابعة 
مرتادي  من  ال�سكان  دور  ومثمنة  الفريو�س،  انت�سار 
االأ�سواق يف تعاونهم بااللتزام باالإجراءات االحرتازية 
واالإبالغ عن اأي خمالفات عرب 940 اأو من خالل تطبيق 
اأخرى  ناحية  من  الذكية.  االأجهزة  على  للبالغات  بلدي 
جولة   )1221( اأمــ�ــس   ال�سرقية  املنطقة  اأمــانــة  نــفــذت 
رقابية، و)50( جولة م�سرتكة مع اجلهات ذات العالقة، 
نتج  البيع،  ومنافذ  التجارية  واملــراكــز  ــواق  ــس االأ� يف 
 )36( من�ساأة جتارية خمالفة، ور�سد   )16( اإغالق  عنها 
ال�سحية  والــتــدابــري  االحــرتازيــة  لـــالإجـــراءات  خمالفة 
عرب  االأمانة  ا�ستقبلت  فيما  توكلنا.  وتطبيق  والتكد�س، 
مركز البالغات 940 )16( بالغا حول املن�ساآت املخالفة 
انت�سار  ملنع  ال�سحية  والتدابري  االحرتازية  لالإجراءات 

فريو�س كورونا.

الريا�ض ـ البالد   
ال�سحة،  وزارة  مــن  املعتمد  توكلنا  تطبيق  اأو�ــســح 
عالمة  لظهور  �سرط  كــورونــا  لقاح  جرعتي  اإكــمــال  اأن 

التح�سني يف ح�ساب امل�ستفيد بالتطبيق.
من  ا�ستف�سار  على  رًدا  تويرت؛  عرب  التطبيق،  وذكــر 
مواطن بهذا ال�ساأن، اأنه »ال يعترب حم�سًنا من مل يكمل 
ا�ستف�ساره،  يف  املواطن  وقال  كورونا«.  لقاح  جرعات 
اللقاح فمتي تظهر عالمة  اإنه تلقى اجلرعة االأوىل من 
الرئي�س  اأو�سح  اأخــرى،  جهة  من  بالتطبيق؟  حم�سن 
عبدالله  املــهــنــد�ــس   ،" "توكلنا  ملــنــظــومــة  الــتــنــفــيــذي 
انتهاء  بعد  �سي�ستمر  التطبيق  اأن   ، اأمــ�ــس  العي�سى، 
اأنه �سيكون �ساماًل جلميع  جائحة كورونا، م�سرًيا اإىل 
ــان  وك واملــقــيــم.  املـــواطـــن  يحتاجها  الــتــي  اخلـــدمـــات 
عدد  اأن  �سابقة،  ت�سريحات  يف  ذكر  العي�سى  املهند�س 
تتجاوز  التطبيق  م�ستخدمو  يجريها  التي  العمليات 
االآن  يعمل  التطبيق  واأن  يوميا،  عملية  مليون   200
على توفري خدمات اأخرى متنوعة �سيتم االإعالن عنها 
تطبيق  م�ستخدمي  عدد  اأن  ُيذكر  املقبلة.  الفرتة  خالل 
اأ�سهر  ت�سعة  م�ستخدم خالل  مليون  توكلنا جتاوز 17 
منذ اإطالقه، من قبل الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء 

اال�سطناعي )�سدايا( يف  مايو  2020م.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم    
االأمــري  مل�ست�سفى  التابع  كــورونــا  لقاحات  مركز  يقدم 
خدماته  املــنــورة  باملدينة  امل�سلحة  لــلــقــوات  �سلطان 
ملن�سوبي ومن�سوبات وزارة الدفاع واأ�سرهم، الإعطائهم 
والتنظيمات  ــتــدابــري  ال وفـــق   "19  - "كوفيد  لــقــاح 

واالإجراءات ال�سحية والوقائية املعتمدة.
 ، ب�سري  وفــرز  ا�ستقبال،  �ساالت  من  املركز  ويتكون 
والن�ساء،  للرجال  وق�سمني  للم�ستفيدين،  وا�ستقبال 
حيث يحتوي كل ق�سم على منطقة فرز اأويل وم�سارات 
وبعد  قبل  مــا  انــتــظــار  ومنطقة  واخلــــروج،  لــلــدخــول 
املعدات  باأحدث  املجهزة  العيادات  من  وعدد  التطعيم، 
الطبية، اإ�سافًة اإىل خمترب، وغرفة للطوارئ، ومنطقة 

حفظ وحت�سري اللقاح، وفق الربوتوكوالت املتبعة.
ويعمل باملركز كوادر طبية موؤهلة ومتخ�س�سة ملتابعة 
ح�سولهم  حتى  و�سولهم  حلظة  منذ  املراجعني  جميع 

على اللقاح واملغادرة بعد االطمئنان على �سحتهم.

150 منشأة
مغلقة لمخالفة 

اإلجراءات االحترازية 

إكمال جرعتي اللقاح 
شرط لـ »التحصين«

تشغيل مركز اللقاحات 
بالمستشفى العسكري بالمدينة 
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كمامة األرصفة بال جدوى

�صيديل: 

مواطنون:

نشتري المستلزمات والكماليات من المواقع ونقصر تعاملنا مع الصيدلية على العالج

غالء األدوية ينعش الشراء إلكترونيا

ان  بعد  ــه  اأن املالكي  مــاجــد   يــقــول   ال�سياق  نف�س  ويف   
تو�سعت مدارك النا�س وتغلغلوا يف ال�سبكة العنكبوتية 
كانوا  كــثــرة  اأمـــورا  اكت�سفوا  االلــكــرونــيــة  واملــواقــع 
غافلني عنها ومنها اأ�سعار املواد وال�سلع بجميع اأنواعها 
ومن اهمها اأ�سعار االدوية وم�ستح�سرات التجميل حيث 
ادركوا اأن ثمة  مواقع تبيع تلك االأدوية باأ�سعار  اأقل  من 
ال�سيدليات قد ت�سل اىل فارق ثالثة ا�سعاف، الفتا اإىل 
ال�سيدليات  الكمامات بني  اأ�سعار  اختالفا يف  اأن هناك  
ومراكز بيع االأدوات واملعدات الطبية والبقاالت والباعة 
املتجولني حيث اأن عبوة تباع بخم�سة رياالت، يف بع�س 
املحالت   نف�س العبوة تعر�س بـ50 رياال  يف ال�سيدليات 

رغم اأن خامة الت�سنيع واحدة.
والهيئة  التجارة  وزارة  املواطنني،  من  العديد  وطالب   
واملتابعة  الــرقــابــة  بتكثيف  والـــــدواء    للغذاء  العامة 
واملــحــالت  الت�سويق  مــراكــز  خمتلف  عــلــى  املــيــدانــيــة، 
الــتــجــاريــة، والــ�ــســيــدلــيــات لــتــوحــيــد اأ�ـــســـعـــار املــــواد 
اال�ستهالكية والدواء، وذلك بعد مالحظتهم وجود تباين  
قائمة  اآخر، دون وجود  اإىل  ال�سلع من حمل  اأ�سعار  يف 

اأ�سعار موحدة جترب البائعني على االلتزام بها.
�سواء  الكمامات  بيع  مواقع  يف  بجولة  "البالد" قامت   
كان يف ال�سوارع واملحالت وال�سيدليات باالإ�سافة اىل 
التعرف على اأ�سعار االدوية، والتقت بعدد من ال�سيادلة 
يف  االأ�ــســعــار  بــني  الفلكية  "الفروقات"  اأ�سباب  ملعرفة 

ال�سيدليات ومواقع ال�سراء االإلكروين. 
ال�سباين  قال كل من من�سور احمد وم�سعل  البداية  يف 
داخــل  ال�سيدليات  يف  ـــة  االدوي بــني  مــا  فــروقــات  هناك 
االأحيان   بع�س  يف  ت�سل  االلكرونية  واملواقع  اململكة 
يجعلنا  وهـــذا  املنتج  نف�س   �سعر  ا�سعاف  ثــالثــة  اىل 
املكمالت   بع�س  ل�سراء  االلكرونية،  املواقع  اىل  نتجه 
ال  االإن�سان  اأن  امل�سكلة  ولكن   التجميل  وم�ستح�سرات 
ي�ستطيع �سراء االأدوية من هذه املواقع  نظرا حل�سا�سية 

الــدواء  ان  كما  بال�سحة  تتعلق  والتي  ــدواء  ال ا�ستخدام 
اإىل �سرائها  املري�س  بـ"رو�ستة" الطبيب   ما ي�سطر   يكون مرتبطا 
باأ�سعار مرتفعة من ال�سيدلية ، خ�سو�سا اأدوية ال�سرع وعالج ذوي 

االحتياجات اخلا�سة.
مالتونني  مثل  الطبية  املنتجات  بع�س  املثال  �سبيل  على  واأ�سافوا: 
100 قر�س يباع يف ال�سيدلية  بـ 181 رياال بينما يف املوقع 30 رياال  
وبه  120 قر�سا  وفيما يتعلق باملكمل الغذائي  اأوميغا 3 فهي  فاإن 
ال�سيدليات   ب�سعر  57 رياال يف  تباع   كب�سولة  بها 60  التي  العبوة 
للعبودة  رياال   58 بـ  االلكرونية  املواقع  يف  املنتج  نف�س  يباع  فيما 
التقنية  فــاإن  لله  واحلمد   . ذلــك  على  وق�س  كب�سولة   240 بها   التي 
ال�سيدليات  يف  اال�سعار  بني  الفروقات  اإىل  اأعيننا  فّتحت  احلديثة 

واملواقع االإلكرونية.  

 جودة المنتج
بني  ما  الكمامات  اأ�سعار  تفاوت  اأ�سباب  اإن  جــدة  يف  �سيديل  وقــال 
وطريقة   نوعية  اىل  يعود  املتجولني  والباعة  والبقاالت  ال�سيدليات 
حفظ  املنتج حيث  اإن  الكمامات املوجودة يف ال�سيدليات تختلف عن 
تلك التي يروج لها الباعة اجلائلون او تباع يف مراكز  التخفي�سات 
نوعيات  من  ال�سيدليات  يف  تباع  التي  للكمامات  امل�سنعة  واملــادة 
جيدة كما ان بها ثالث طبقات اإىل جانب  تكلفة  ت�سغيل ال�سيدليات 

من ايجارات وم�سروفات ت�سغيلية ورواتب موظفني. 

اإدارات ال�سيدليات برفع اال�سعار لتتنا�سب   فيما تقوم 
ــتــي ال تــتــحــمــل اأيـــة  مـــع الــتــكــلــفــة مــقــارنــة بــاملــواقــع ال

م�سروفات قط.

 الفرق في االشتراطات 
  وبرر احد الباعة يف مركز لبيع املعدات الطبية فروق 
اجلائلون  الباعة  يبيعها  التي  الكمامات  بــان  اال�سعار 
خمالفة لال�سراطات ال�سحية من حيث نوعية الكمامة 
ما   �سرعان  انها  كما  واحـــدة  بطبقة  بع�سها   ان  حيث 
بالتي  مقارنة  الفرو�س  مــن  حتمي  ال  ورمبــا  تتمزق  
وحتتوي  طبية  مبوا�سفات  تتمتع  فهي  ببيعها   نقوم 
وحده  غــالف  يف  كمامة  كل  وتكون  طبقات  ثــالث  على 

ومعقمة من امل�سنع.

 فروقات كبيرة 
اأ�س�س  هنالك  احلــداد:  �سبحي  ال�سيديل  قال  جهته  من 
والدواء   الغذاء  هيئة  لدى  معينة  وا�سراطات  وقواعد 
�سعر  درا�سة  وهو   ، دوائــي  منتج  اي  �سعر  حتديد  عند 
الت�سدير   و�سعر  امل�سنع  و�سعر  للم�ستهلك    ـــدواء   ال
والــدول  االأوربــيــة  ــدول  ال مع  ومقارنته  املن�ساأ  بلد  يف 
املجاورة بعدد ال يقل عن 40 دولة... بعد هذه الدرا�سة 
تكون  ان  الــدواء...واملــفــر�ــس  ت�سعر  يتم  واملقارنة 
اال�سعار متطابقة تقريبًا  اأو  بفروقات ب�سيطة للغاية... 
بع�س  هناك  ان   ..حيث   ذلك  يظهر  عك�س  احيانًا  لكن 
ب�سبب  اأحيانا   ، وانخفا�سًا  ارتفاعًا  الكبرة  الفروقات 
الدعم  الــدول... او ب�سبب  VAT يف بع�س  ال�سريبة 

احلكومي الكبر للدواء يف بع�س البلدان االأخرى. 
واأ�ساف بقوله: تختلف اأ�سعار بع�س االأدوية املت�سابهة 
وا�سم  ال�سنع  بلد  بح�سب  بع�سها  عــن  الركيبة  يف 
بدائل  يوجد  دواء  ولكل   .. اأخـــرى  وعــوامــل  ال�سركة 
حق  ومــن  ال�سعر...  يف  وخمتلفة  الركيب  يف  مماثلة 
واحد  ملر�س  اأدويـــة  اي�سًا  هناك  ولكن  ينا�سبه  ما  اختيار  املري�س 

متماثلة اأو موحدة ال�سعر.
املزمنة  املر�سية  لــلــحــاالت  احلــديــثــة  االأدويــــة  احلــــداد:  وا�ــســتــطــرد   
املاليني  مئات  وتكلف  االأبحاث  معامل  يف  طويلة  �سنوات  ت�ستغرق 
من الدوالرات حتى تظهر.. وبالتايل فاإن ال�سركة ال�سانعة واملخرعة 
لهذا املنتج لها حقوق ملكية وبراءة اخراع وتريد ا�سرداد ما �سرفته 
كان  اإذا  خا�سًة  ينا�سبها  الــذي  ال�سعر  لذلك   وت�سع  طائلة  مبالغ  من 

املنتج فريدًا من نوعه وال بدائل  له.

 نتحمل ثمن الطباعة 
اإلغاء طباعة ال�سعر  اأ�سعار االأدوية اقرح احلداد  وعن كيفية خف�س 
الذي  الــدويل  الت�سل�سلي  والرقم  بالباركود  واالكتفاء  العبوة  على 
ذلك  الإن   ، الــدوائــي  التتبع  نظام  يف  امل�ستح�سر  بيانات  كل  يحوي 
�سريح ال�سركة ال�سانعة من تكاليف الطباعة االإ�سافية ورمبا ي�ساهم 

ذلك يف تخفي�س  جيد ل�سعر الدواء.
واملكمالت  االأدويـــة  اأ�سعار  مــن  كثر  يف  تخفي�سات  حــدوث  ورغــم 
من  املزيد  اجراء  تتطلب  امل�ساألة  ان  ارى  انني  اال   ، موؤخرًا  الغذائية 
التخفي�س لالأ�سعار وال مربر ل�سركات االأدوية يف هذا االرتفاع  حيث 
ميكن تخفي�س ال�سعر الأكرث من الن�سف ، خا�سة بعد الغاء ما ي�سمى 
نح كمكافاأة  عند �سراء  بـ ) البون�س(، وهي االأدوية املجانية التي تمُ

املجانية   العينات  معظم  اإلــغــاء  كبرة،وكذلك  كميات 
االأدويــة  ان  ذلك  اىل  اأ�سف  للتكاليف،  تقليل  هذا  ويفيِ 
االأدوية  وكل  اجلمركية  الر�سوم  من  معفاة  امل�ستوردة 
اأدّل على ان هذه ال�سركات  معفاة من ال�سريبة، ولي�س 
تربح اأموااًل طائلة  من انها  تقدم اأ�سعارًا زهيدة للغاية 
يف املناف�سات احلكومية وال�سراء املوحد  تقل عن 10 

%من �سعر اجلمهور،
الباعة  قـــال:  الكمامات  يف  االأ�ــســعــار  فــروقــات  وحـــول 
ـــارات املــروريــة  اجلــائــلــون يف الــطــرقــات وعــنــد االإ�ـــس
تكاليف  وجـــود  لــعــدم  ب�سيط  ربــح  بهام�س  يبيعونها 
من  عديدة  تكاليف  فهناك  ال�سيدليات  يف  امــا  لديهم، 
لكن  وغرها،  موظفني  ورواتــب  ور�سوم  حمل  اإيجار 
هام�س  تخفي�س  ويــلــزم  كبرا  الــفــارق  يظل  ذلــك  رغــم 

الربح يف ال�سيدليات.

 اسعار المكمالت موحدة 
كبر  الفقيه  �سالمة  حميد  ال�سيديل  قـــال   جهته  مــن   
ان  )�سابقا(  ال�سعودية  اخلــطــوط  �سيدلة  اأخ�سائيي 
ومعظم  والــزنــك  واحلــديــد  )د(  وفيتامني  الكال�سيوم 
تباع  التي  الغذائية  املكمالت  �سمن  تدخل  الفيتامينات 
و�سفية  الــال  االأدويـــة  من  وتعترب  طبية  و�سفة  بــدون 
م�ستح�سرات  مثل   ،  )OTC( ي�سمى  مــا  او  نظامًا 
)كالرات كال�سيوم ( و ) او�ستيوكر ( و ) فروجلوبني 

( و )فارماتون (. وهذه املكمالت تخ�سع لنظام الت�سجيل 
والت�سعر من قبل هيئة الغذاء والدواء وال ميكن ال�سماح با�سترادها 
الهيئة.. يف  ت�سجيلها  قبل  وامل�ست�سفيات  ال�سيدليات  يف  وتداولها 

ويكون ال�سعر مطبوعًا ب )�ستيكر (على العبوة اخلارجية .
وهذه اال�سعار ثابتة وال ميكن التالعب بها يف نقاط البيع..  الأن  اي 

تعديل او ا�سافة على ال�سعر �سيعّر�س �ساحبها 
للغرامات من قبل وزارة ال�سحة وهيئة الغذاء 

والدواء.

 مراقبة األسعار 
�سكري  ربــا  ال�سيدالنية  الدكتورة  وقالت 
التفاوت  مــن  كــثــرا  الــيــوم  ن�سهد   : نا�سر 
ـــــــة يف الــ�ــســيــدلــيــات  بـــني اأ�ـــســـعـــار االأدوي
اأ�سعار  جتد  فمثاًل  االإلــكــروين  وال�سوق 
بالب�سرة  العناية  ومنتجات  الفيتامينات 
وقد  جـــدًا  مرتفع  بال�سيدليات  وال�سعر 
املتوفر  من  اكرث  اأو  �سعره  ل�سعفي  ي�سل 
يف ال�سيدليات االإلكرونية التي اأ�سبحت 
كثرة ومتنوعة ومن خمتلف دول العامل 
االرتفاع  ذلك  ويعود  اجلميع  ومبتناول 
الأن �سعر الدواء ال يعتمد فقط على تكلفة 
تناف�سية  عــوامــل  على  بــل  هنا  ــاج  ــت االإن
البلد  يف  ــ�ــســوق  ال حــجــم  مــثــل  اأخـــــرى 
الربح  ون�سبة  فيها  املعي�سة  وم�ستوى 
وتطالب  وغــرهــا  ــة  ــي ــدوائ ال لل�سركة 
االأ�سعار  حتــدد  بــاأن  املخت�سة  اجلهات 
م�ستمر حلماية حقوق  ب�سكل  وتراقبها 

امل�ستهلك. 
فقالت  الكمامات  الأ�سعار  بالن�سبة  اأمــا 
الــدكــتــورة ربـــا انــهــا اأ�ــســبــحــت جتــــارة يف زمــن 
االأنــواع  واختالف  امل�سادر  تعدد  ،مــع   الكورونا 
موؤثرة  عوامل  كلها  اال�ستعمال  ومــدة  واجلــودة 

واحد اأ�سباب اختالف االأ�سعار.

جدة - عبد الهادي املالكي
ـــــري بــعــ�ــس  ـــــس ـــت فـــيـــمـــا مـــ�ـــســـى اأ� ـــن  ك
م�ستح�سرات التجميل واملكمالت الغذائية 
واالأدوية من �سيدلية جماورة ملنزل االأ�سرة 
تلقيت  االأيــــام  اأحـــد  ويف  بــاهــظــة،  مببالغ 
ر�سالة من احدى �سديقاتي مرفق بها رابط   
لل�سراء عرب املواقع االإلكرونية، ومنذ ذلك 
ــك املــوقــع يف  احلــني بـــداأت التعامل مــع ذل
تاأمني احتياجاتي من م�ستلزمات التجميل 

واملكمالت.
هــذا مــا قالته نــوف )18 عــامــا(  عــن غالء  
مــ�ــســتــلــزمــات الــتــجــمــيــل الـــتـــي تـــبـــاع يف 
ال�سبكة  ال�سيدليات مقارنة مع �سعرها يف 
هذا  عند  االأمـــر  يتوقف  وال   ، العنكبوتية 
كثرين  مــواطــنــني  اأن   بــل  فح�سب   احلــد 
الــغــذائــيــة  ــراء املــكــمــالت  ــس اأن � اكــتــ�ــســفــوا 
االإلكرونية  املواقع   االأدويــة  من  وبع�س 
ا�سعارها  من  بكثر   "املوثوقة"  اأرخ�س 

يف ال�سيدليات.

د.�صبحي احلداد

من�صور احمد

ماجد املالكي

د.حميد �صالمة

م�صعل ال�صباين

تي�صري املفرجد.ربى نا�صر

قواعد علمية 
لتسعير األدوية  
الدويــة  ت�سعر   ب�ساأن  والـــدواء  الغذاء  هيئة  اكــدت 
حتديد  على  حتر�س  اململكة  ومنها  الدول  غالبية  ان 
جلميع  متاحة  تــكــون  اأن  ل�سمان  ــــة  االأدوي اأ�ــســعــار 
ت�سجيلها  بعد  وذلـــك  منا�سبة،  باأ�سعار  املــواطــنــني 

والتاأكد من فاعليتها وماأمونيتها. 
بت�سعر  ـــدول   ال تقوم  االقــتــ�ــســادي،  اجلــانــب  وعلى 
عادية،  اقت�سادية  �سلعة  لي�ست  االأدوية  لكون  الدواء، 
االأ�سواق  يف  املتوفرة  الب�سائع  بقية  عن  تختلف  بل 
حيث اأنها تباع من الطرف الثاين )ال�سركات الدوائية( 
ثالث  طــرف  مــن  بطلب  )املــريــ�ــس(  االأول  الــطــرف  اإىل 
االقت�ساد  الأبجديات  لذلك ال تخ�سع  املعالج(،  )الطبيب 
املعروفة املعتادة واملبنية على مقيا�س العر�س والطلب 

يف املنتجات العادية.
بناء  يتم  انه  الهيئة  ذكــرت  االدويــة  ت�سعر  كيفية  وعن 
ال�سفافية  وملــبــداأ  معتمدة،  علمية  واأ�س�س  قواعد  على 
احل�سول  ت�سمن  وهــذه  الهيئة.  موقع  على  من�سورة 
كذلك  املحلي،  ال�سوق  يف  لــلــدواء  ممكن  �سعر  اأقــل  على 
تت�سمن متابعة تغر ال�سعر عامليا بحيث ينعك�س اإيجابا 
يف ال�سوق املحلي ال�سعودي. ومن اأبرز معطيات املعتمد 
عليها يف ت�سعر االأدوية ان �سعر الدواء يف جميع الدول 
امل�سوق بها عامليا، قرابة ثالثني دولة تعتمد ا�سعار االأدوية 
امل�سابهة امل�سجلة يف اململكة. وتراعي هذه القواعد اأهمية 
ــــدواء الــعــالجــيــة ومـــدى تــوفــر بــدائــل عــالجــيــة اأخـــرى.  ال
وغرها  اجلديد.  للدواء  احلديثة  االقت�سادية  والدرا�سات 
العلمية والتي تتم عرب جلان فنية  القواعد واملعطيات  من 
غالبية اأع�سائها من خارج الهيئة ل�سمان احليادية يف اتخاذ 
القرار. وعن االختالف  يف اأ�سعار االدوية بينت الهيئة  اأن  
اإىل  ولي�س  التناف�سية  ال�سوق  لعوامل  يخ�سع  الدواء  �سعر 
تكلفة االنتاج، مثل م�ستوى املعي�سة )دخل الفرد او الرواتب 
الدولة يف  فيها(، ودرجــة حتكم  الت�سويق  املــراد  الدولة  يف 
ت�سعر الدواء )ت�سعر مبا�سر اأو غر مبا�سر(، وحجم ال�سوق 
ال�سركة  ربــح  ون�سب  فيه،  ـــدواء  ال ت�سويق  املـــراد  الــدوائــي 
املثالية(،  االإمـــداد  )�سل�سلة  وال�سيدلية  واملـــوزع  والوكيل 
ال�سمان  ونــوع  ال�سحي  والنظام  العملة،  ا�سعار  وتــذبــذب 
ال�سحي املطبق يف البلد، وتكلفة الت�سويق يف البلد، ووجود 
نظام حماية حق امللكية الفكرية، وغر ذلك من العوامل التي 
توؤدي لوجود اختالف يف اأ�سعار االأدوية من دولة اإىل اأخرى. 
اأ�سعار االأدوية ب�سكل م�ستمر،  واكدت الهيئة انه  تتم مراجعة 
ولي�س فقط ت�سعر الدواء حلظة ت�سجيله، اإمنا اإعادة ت�سعره 
الهيئة  خــول  الــذي  والنظام  القواعد  على  بناء  دوري  ب�سكل 
الدوائي  امل�ستح�سر  ت�سجيل  �سالحية  فــرة  يف  وذلــك  بذلك، 
بعد  اأي  ت�سويقه  انتهاء رخ�سة  عند  اأو  �سنوات،  خالل اخلم�س 
هناك  تكون  وبالتايل  �سنوات،  اخلم�س  بعد  ت�سجيله  انتهاء 
للغذاء  العامة  الهيئة  كما وفرت  ب�سكل دوري.  لالأ�سعار  مراجعة 
والدواء تطبيق "بك نهتم"، باإمكان امل�ستهلك التحقق 
اأو من خالل املوقع االلكروين  اأ�سعار االأدويــة،  من 
ال�سعر  اأن  علمًا  والــــدواء.  للغذاء  العامة  للهيئة 
ياأتي مطبوعًا على العلبة اخلارجية لكل دواء 
وغر قابل للك�سط. كما تهدف الهيئة لتوفر 
متاحا  ــدواء  ال يجعل  �سعر  باأقل  االأدويـــة 
م�ستهدفة  اأدويـــة  هناك  لكن  للمري�س. 
ل�سمان  ــًا،  ــي عــامل ا�ــســعــارهــا  مبــتــابــعــة 
احلــ�ــســول عــلــى �ــســعــر اأقــــل يف اأقـــرب 
الفنية  اللجان  خالل  من  ممكنة  فر�سة 
ــة  االأدوي منها  املعتمدة.  للقواعد  وفقًا 
مبا�سرة  ب�سرائها  املري�س  يقوم  التي 
التي  االأدويــة  ماله اخلا�س خ�سو�سا  من 
من  وغــرهــا  املــزمــنــة  لــالأمــرا�ــس  ت�ستخدم 

االأدوية عالية اال�ستهالك من املر�سى.

مطلوب المزيد من التخفيض وال مبرر للتفاوت 
الشاسع في ثمن الدواء الواحد  

االكتفاء بـ»الباركود« والتسلسل يوفر تكاليف 
الطباعة ويضمن سعرا أرخص 

ـــبـــالد تــوا�ــســلــت  ال
بــتــاريــخ  الــ�ــســحــة  وزارة  مــع 

حــتــى  انـــــه  اال  2021/2/16م 
تـــاريـــخـــه مل يـــتـــم الــــــرد عــلــى 

ا�ستف�سار ال�سحيفة.

الصحة ال ترد 

قائمة األسعار الموحدة 
تجبر شركات األدوية 

على االلتزام بها
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التحويالت الفورية على مدار الساعة
جدة - يا�صر بن يو�صف

ال�سعودية  املدفوعات  نظام  يف  م�سوؤول  م�سدر  نفى 
التحويل  توقف  عــن  ي�ساع  مــا  لـــ)الــبــالد(  "�ساما" 
الفوري بني البنوك )�سريع( ما بعد ال�ساعة 3 ع�سرا 
حتى التا�سعة من �سباح اليوم التايل يوميا، مبينا اأن 
�سيء  يوجد  وال  ال�ساعة  مدار  على  م�ستمر  التحويل 

يعطل النظام وهو يعمل يف ان�سيابية كبرية.
اأخذ املعلومات من قنواتها  اأن يتم  اأهمية  و�سدد على 

الر�سمية وعدم االن�سياق خلف املعلومات املغالطة.
وكان حمافظ البنك املركزي ال�سعودي الدكتور فهد بن 
عبدالله املبارك د�سن قبل اأيام نظام �سريع الذي يهدف 
اإىل  و�سولها  و�سمان  اآليًا  املالية  التحويالت  الإجراء 
م�سرفية  ومنتجات  خدمات  وتقدمي  فــورًا،  امل�ستفيد 
املــالــيــة واال�ــســتــغــنــاء عن  املــخــاطــر  مــتــطــورة. تقليل 
حمل النقد بغر�س التحويل من بنك اإىل اآخر.خف�س 

تكاليف اخلدمات املالية امل�سرفية. تعزيز االأداء املايل 
وتنظيم املدفوعات املالية يف القطاع امل�سريف، اإر�ساء 
االأ�س�س التقنية واالإجرائية للتطورات امل�ستقبلية مثل 

التجارة االإلكرتونية. 
النظام وما ميثله  اأهمية  املركزي  البنك  واأكد حمافظ 
التحتية  البنية  لــقــدرات  ونوعية  م�سافة  قيمة  مــن 
التي  الــتــطــّور  رحلة  مــواكــبــًا  للمدفوعات،  الوطنية 
ي�سهدها قطاع املدفوعات الوطنية يف اململكة منذ اأكرث 

من ثالثني عامًا.
فهد  ال�سعودية"  "املدفوعات  لـ  التنفيذي  املدير  وقال 
بن اإبراهيم العقيل اإن خدمات "�سريع" �ستمكن عمالء 
احلــواالت  وا�ستقبال  اإر�ــســال  مــن  امل�سريف  القطاع 
�ساعة   24 مــــدار  عــلــى  الــقــيــمــة،  منخف�سة  املــحــلــيــة 
وبر�سوم منخف�سة ال تتجاوز ريااًل واحدًا، اإ�سافة اإىل 
اأخرى يتيحها النظام للم�ستفيدين  خدمات ومميزات 

االآيبان  رقم  عن  بدياًل  معرفًا  اجلوال  رقم  كا�ستخدام 
�سحة  من  التحقق  واإمكانية  البنوك،  بني  للتحويل 

ح�ساب الطرف امل�ستقبل للحوالة قبل التحويل.
الفورية  املــدفــوعــات  نــظــام  اأّن  اإىل  العقيل  واأ�ــســار 
للحواالت  الفوري  التنفيذ  للعمالء  �سيتيح  "�سريع" 
ريــال  األــف   20 قيمتها  تتجاوز  ال  التي  البنوك  بــني 
اإيداع احلوالة بح�ساب  يتم  باملرحلة احلالية، بحيث 
امل�ستفيد فورًيا وعلى مدار اليوم، كما �سيمكن النظام 
ال�سريع؛  التحويل  خدمة  من  اال�ستفادة  من  العمالء 
دون احلاجة الإ�سافة امل�ستفيد يف القنوات البنكية اأو 
تفعيله، وذلك للحواالت التي ال تتجاوز قيمتها 2500 
اخلدمة  تفعيل  على  العميل  يــوافــق  اأن  على  ريـــال، 
ــدى الــبــنــك، حيث تهدف  ويــحــدد احلــد اخلــا�ــس بــه ل
اخلدمة لت�سريع حتويل االأموال بني االأفراد مبختلف 

البنوك املحلية.

للتخفيف من آثار كورونا.. تأجيل رسوم 
الجمارك للمستوردين

جدة - البالد
الر�سوم  حت�سيل  "تاأجيل  خدمة  اطــالق  ال�سعودية  اجلمارك  اأعلنت 
التاأجيل ملدة  اإمكانية  للم�ستوردين  اجلمركية وال�سرائب" التي تتيح 

30 يوًما من تاريخ عملية الف�سح، ابتداء من االأول من مار�س 2021.
املايل  االأثر  تخفيف  يف  اململكة  ملبادرات  امتدادا  املبادرة  هذه  وتاأتي 

واالقت�سادي على القطاع اخلا�س من تداعيات جائحة كورونا.
يتطلب  البنكي،  ال�سمان  بتقدمي  التاأجيل  م�سار  اأن  اجلمارك  وبينت 
املعتمدة  البنوك  قبل  من  التجاري  لل�سجل  البنكية  ال�سمانات  تقدمي 
بينما  لذلك؛  املحددة  وال�سيغة  اال�سرتاطات  وفق  النقد  موؤ�س�سة  لدى 
املوافقة  تتم  الكرتوين  اإقرار  هو  امل�ستندي:  بااللتزام  التاأجيل  م�سار 
عليه من امل�ستورد ويتعهد فيه بدفع الر�سوم اجلمركية وكافة الر�سوم 

االأخرى يف فرتة ال�سداد امل�سموح بها.

املا�سي،  اأغ�سط�س  يف  للجمارك،  العامة  الهيئة  اأعلنت  اأن  و�سبق 
الر�سوم  حت�سيل  )تاأجيل  مبادرة  من  امل�ستورد  ا�ستفادة  طريقة  عن 
م�سار  عــر  اأو  البنكي  ال�سمان  تقدمي  خــالل  مــن  ــك  وذل اجلمركية(، 
ت�سل  تاأجيل  ملدة  املخاطر،  متو�سطي  ملنخف�سي/  امل�ستندي  االلتزام 

حتى 30 يوما من تاريخ عملية الف�سح.
اأنه ال يوجد حد اأعلى املجموع قيمة الر�سوم اجلمركية  واأ�سارت اإىل 
املوؤجلة، ولن يتم جتاوز قيمة ال�سمان املقدم من قبل امل�ستورد، كما مت 
متديد املبادرة التي بداأت يف ابريل 2020، لثالثة اأ�سهر اإ�سافية بدءا 
من 1 يوليو 2020م، وت�سل مدة التاأجيل 30 يوما من تاريخ الف�سح.

اجلمركية  الر�سوم  كافة  ت�سمل  املوؤجلة  الر�سوم  اأن  الهيئة،  واأكــدت 
قيمة  احت�ساب  يتم  ال  ف�سح  من�سة  ر�ــســوم  مثل  االأخـــرى  والــر�ــســوم 

ال�سرائب اخلا�سة بهيئة الزكاة والدخل من ال�سمان البنكي.

"ساما": 32 ألف عقد جديد في يناير الماضي 

مليارا تمويل سكني من البنوك والشركات
الريا�س - البالد

ال�سكني اجلديدة  العقاري  التمويل  ارتفع عدد عقود 
عقًدا   32،811 اإىل  لت�سل  املا�سي،  يناير  �سهر  يف 
العام  مــن  يناير  يف  عــقــًدا   24،319 بنحو  مــقــارنــة 
العقاريني  املمولني  جميع  من  ُمقدمة   ،2020 املا�سي 

من بنوك و�سركات للتمويل.
عن  ال�سادرة  ال�سهرية  االإح�سائية  الن�سرة  واأظهرت 
تاريخية  اأرقــامــًا  "�ساما"  ال�سعودي  املــركــزي  البنك 
يف  ال�سكني  لالإقرا�س  معدالت  اأعلى  �سمن  جديدة 
من  ال�سعودية  التمويلية  واملوؤ�س�سات  البنوك  تاريخ 

حيث عدد العقود ومبالغ التمويل.
العقاري  التمويل  يف  النمو  اأن  الن�سرة  واأو�سحت 
% مبا   60 ارتفع   2021 يناير  لالأفراد خالل  ال�سكني 
 ،2020 يناير  مع  مقارنة  ريــال  مليار  يتجاوز16،4 
ومنا 35% يف عدد العقود ال�سكنية اجلديد مقارنة مع 
يناير 2020، والذي �سجل 10،3 مليارات، كما �سجل 
بن�سبة  ارتفاعًا  يناير2021  ل�سهر  ال�سكني  التمويل 
4% عن ال�سهر ال�سابق دي�سمر 2020، والذي و�سل 
العقود  عدد  ارتفع  فيما  مليار،   15،8 خالله  التمويل 
�سهد  والــذي   ،2020 دي�سمر  �سهر  عن   %  8 بن�سبة 

توقيع 30،520 عقًدا.
ال�سكني  التمويل  عقود  اأن  اإىل  "�ساما"  واأ�ــســارت 
املقدمة من البنوك �سكلت اأكرث من 98% من اإجمايل 
العقاريني  املمولني  طريق  عن  املـُـرمــة  العقود  عــدد 

بقيمة  عقد   32،330 نحو  اأي  و�ــســركــات،  بنوك  مــن 
التمويالت  اإجمايل  من   %97 بن�سبة  ريال،  مليار   16
خالل �سهر يناير 2021، ونحو 2% عن طريق �سركات 

التمويل.
وا�ستحوذت الفلل ال�سكنية يف �سهر يناير على الن�سبة 

مليار   12،9 بواقع  التمويل  من  االأكــر 
اإجــمــايل  مــن  قــرابــة %79  اأي  ـــال،  ري
التمويل، فيما حلت ال�سقق ال�سكنية 
 %15 مــن  بــاأكــرث  الثانية  املرتبة  يف 
جــاء  كــمــا  ريــــال،  مــلــيــار   2.5 بقيمة 
يف  ال�سكنية  االأرا�سي  �سراء  متويل 
املرتبة الثالثة بن�سبة 6% بقيمة 989 

مليون ريال.
واأظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرت 

االإحــ�ــســائــيــات 
ــــمــــيــــة  ــــر�ــــس ال
املركزي  للبنك 
تـــــ�ـــــســـــجـــــيـــــل 

العقود  عــدد  يف  قيا�سيًا  منــوًا   2020 املا�سي  العام 
بنحو  جمتمعة  �سنوات   4 خالل  ُقــدم  ما  يتجاوز  مبا 
 2019 وخالل  مليار،   140.7 بقيمة  عقد   295،590
تاريخية  مــعــدالت  كــذلــك  الــعــقــاري  الــتــمــويــل  �سجل 
بنحو   2018 يف  ـــدم  ُق مــا  اأ�ــســعــاف   3،5 جتــــاوزت 

بلغت  فيما  مــلــيــاًرا،   79.1 بقيمة  عــقــًدا   179،217
القرو�س التمويلية بنهاية 2018 نحو 50،496 عقًدا 
بقيمة 29،5 مليار، ويف 2017 قرابة 30،833 عقًدا 
بقيمة 21 مليار، و�سهد 2016 توقيع 22،259 عقًدا 

متويلًيا بقيمة 17مليار.

التمويل العقاري في يناير 2021

 32,811
عقدا االجمالي

 32,330
عقدا من البنوك 

والشركات

 مليار ريال 
القيمة 
16االجمالية
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ربط بيانات مشتركي )التقاعد( عبر )ميثاق( باألجهزة الحكومية

الجدعان: هدفنا توفير قاعدة بيانات متكاملة بالحسابات اإلفرادية

الريا�س - البالد
اأمــ�ــس،  للتقاعد  الــعــامــة  املوؤ�س�سة  د�سنت 
االإلكرتونية  واخلــدمــات  "ميثاق"،  من�سة 
ـــدف ربـــــط الــبــيــانــات  ـــه ــرتكــني؛ ب ــس ــ� ــم ــل ل
مع  للم�سرتكني  ـــة  ـــرادي االإف واحلــ�ــســابــات 
جــمــيــع اجلـــهـــات احلــكــومــيــة، مـــن خــالل 
العالقة  ذات  اخلــدمــات  مــن  العديد  اإتــاحــة 
دعم  اإطار  يف  وذلك  واجلهات،  بامل�سرتكني 
الرقمي  التحول  لتعزيز  اجلهود احلكومية 
ي�سهم  مبــا  احلكومية  العمليات  ــة  واأمتــت
للم�سرتكني،  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  برفع 
اإدارة  رئي�س جمل�س  املالية  وبرعاية وزير 
املوؤ�س�سة العامة للتقاعد حممد بن عبد الله 

اجلدعان.
"ميثاق" تتيح ملديري  وبينت املوؤ�س�سة اأن 
خدمات  يف  الت�سجيل  ومفو�سيها  اجلهات 
البيانات  ورفع  احل�سابات،  واإدارة  املن�سة 
اخلا�سة  االإفــراديــة  باحل�سابات  اخلا�سة 
بــاملــوظــفــني عــلــى راأ�ــــس الــعــمــل يف كــل من 
خالل  مــن  والع�سكري،  املـــدين  القطاعني 
وت�سحيح  احلكومية  اجلــهــات  مفو�سي 
للموؤ�س�سة،  �ــســابــقــًا  املــر�ــســلــة  ــبــيــانــات  ال
البيانات  جـــودة  مــوؤ�ــســرات  وا�ستعرا�س 
املوردة من اجلهة واإ�سدار وطباعة �سهادة 

االلتزام.
اهتمامها  و�ــســمــن  املــوؤ�ــســ�ــســة،  ــقــت  واأطــل

املوجهة  اخلــدمــات  مــن  العديد  بعمالئها، 
االطالع  للم�سرتك  تتيح  والتي  للم�سرتكني 
املوؤ�س�سة،  عــنــد  الوظيفية  بــيــانــاتــه  عــلــى 
ال�سخ�سية  الــتــوا�ــســل  بــيــانــات  وحتــديــث 
وتقدمي االعرتا�س عليها، كما تتيح خدمات 
احلكومية  وللجهات  للم�سرتك  امل�سرتكني 
اال�ـــســـرتاك يف نظامي  ــة  حــال مــن  ــاأكــد  ــت ال

التقاعد املدين والع�سكري.
واأعــــرب مــعــايل وزيـــر املــالــيــة عــن خال�س 
ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وامتنانه  �سكره 
اأمـــره  الــعــزيــز عــلــى  املــلــك �سلمان بــن عــبــد 
ــي بــالــتــاأكــيــد  ــا�ــس ــق ــامــي الــــكــــرمي، ال ــس ــ� ال
عــلــى جــمــيــع اجلــهــات احلــكــومــيــة املــدنــيــة 

التقاعد  مــوؤ�ــســ�ــســة  ــد  ــزوي ت والــعــ�ــســكــريــة، 
على  هم  ملن  االإفــراديــة  احل�سابات  ببيانات 
يثبت  التوجه  هذا  اأن  موؤكًدا  العمل،  راأ�ــس 
حر�س حكومة اململكة على حتقيق التحول 

الرقمي يف خدمات املواطنني.
من�سة  تــد�ــســني  اأن  اإىل  االإ�ــــســــارة  جتـــدر 
"ميثاق" جاء تنفيذًا لالأمر ال�سامي الكرمي، 
حــيــث اأن املــنــ�ــســة هـــي اإحـــــدى مـــبـــادرات 
االإ�سرتاتيجية  خطتها  لتنفيذ  املوؤ�س�سة 
خــا�ــســة  بـــيـــانـــات  ـــاعـــدة  ق ـــاء  ـــن وب  2023
االأداء،  حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  بامل�سرتكني 
القطاع  موظفي  على  بالنفع  يــعــود  ومبــا 

العام اأثناء اخلدمة وبعد التقاعد.

الريا�س - البالد
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  وزيـــر  اأكـــد 
ــعــامــة لــلــتــقــاعــد حمــمــد بن  املــوؤ�ــســ�ــســة ال
العامة  املوؤ�س�سة  اأن  اجلــدعــان  عبدالله 
للتقاعد ت�سعى من خالل من�سة "ميثاق"، 
اإىل  للم�سرتكني،  االإلكرتونية  واخلدمات 
للجهات  االإلــكــرتونــيــة  تــقــدمي اخلــدمــات 
مع  من�سجمًة  ــاأتــي  ت الــتــي  احلــكــومــيــة، 
ـــة الــطــمــوحــة نــحــو الــتــو�ــســع يف  ـــروؤي ال
ومتكني  للتقنية  الــعــ�ــســري  الــتــوظــيــف 

التحول الرقمي.
واأو�ــــســــح يف تــ�ــســريــح خــــالل تــد�ــســني 
من�سة  اأمــ�ــس  للتقاعد  العامة  املوؤ�س�سة 

ــة  ــي ــكــرتون االإل واخلــــدمــــات  "ميثاق"، 
جديد  دليل  املن�سة  هذه  اأن  للم�سرتكني، 

الــر�ــســيــدة  ــادة  ــي ــق ال حــر�ــس  يعك�س 
الرقمية  احلــلــول  تفعيل  عــلــى 

م�ستوى  ورفــــع  املــبــتــكــرة، 
جـــــودة اخلـــدمـــات 
ـــــة  ـــــي ـــــكـــــرتون االإل
املــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــة 

للمواطنني.
اأن  وبـــــــــــــــــني 

"ميثاق" هي 
املـــــبـــــادرة 

االأحــــدث 

لــلــتــقــاعــد، �سمن  الــعــامــة  لــلــمــوؤ�ــســ�ــســة 
حت�سني  اإىل  الــرامــيــة  اإ�ــســرتاتــيــجــيــتــهــا 
تي�سري  مــ�ــســتــوى خــدمــاتــهــا، عــر 
امل�سرتكني،  بيانات  رفع  عملية 
ـــات  ـــان ـــي وبــــــنــــــاء قــــــاعــــــدة ب
خا�سة  وفاعلة  متكاملة 
االإفــراديــة  باحل�سابات 
على  هــم  ممــن  للموظفني 
واإ�ــســراك  العمل،  راأ�ـــس 
واحــــتــــواء عــمــالئــهــا 
ــ�ــســرتكــني  مــــن امل
عر حزمة من 
اخلــــــدمــــــات 

ت�سل�سلي  ب�سكل  واإطالقها  بهم  اخلا�سة 
من خالل من�سة اخلدمات االإلكرتونية.

جهود  تــتــكــامــل  "هكذا  ـــوزيـــر:  ال وقــــال 
التي  وموؤ�س�ساتها،  الر�سيدة  حكومتنا 
عنه،  حتيد  ال  هــدف  خلف  بجدية  التّفت 
الرقمي  الــتــحــول  وتـــرية  ت�سريع  وهـــو 
من  متنوعة  ومبادرات  برامج  خالل  من 
التحتية،  والبنى  واحلــلــول  التطبيقات 
رقمية  �ست�سهم يف تطبيق منظومة  التي 
جلميع  الكاملة  لالأمتتة  و�سواًل  متكاملة 
املوؤ�س�سية احلكومية، يف عهد  املعامالت 
النمو  مــ�ــســرية  يف  ــكــرى  ال الــتــحــوالت 

والنه�سة باململكة".

879
مخالفة ضريبية في أسبوع

اعتماد تعديالت الئحتي صناديق االستثمار 
و)العقاري(.. التنفيذ في مايو

الريا�س - البالد
والدخل،  للزكاة  العامة  بالهيئة  وامليدانية  الرقابية  الفرق  �سبطت 
 5524 خالل  اململكة،  يف  ال�سريبية  االأنظمة  الأحكام  خمالفة   879
جولة تفتي�سية نفذتها يف االأ�سواق واملحالت التجارية مبختلف مدن 

وحمافظات اململكة االأ�سبوع املا�سي )نهاية فراير(.
وازدادت املخالفات عن االأ�سبوع االأخري من جمادي االأوىل املا�سي 
ال�سريبية يف  االأنظمة  ت�سجيل 793 خمالفة الأحكام  فيها  والتي مت 

اململكة، كما زادت اجلوالت التفتي�سية خالل 3131 زيارة تفتي�سية.
البيع  اأبــرزهــا  التجارية  القطاعات  من  العديد  الــزيــارات  و�سملت 
املخالفات  تنوعت  اإذ  البرتولية،  واخلــدمــات  والعقار،  بالتجزئة، 
امل�سبوطة بني عدم وجود الرقم ال�سريبي على الفاتورة، وحت�سيل 
ال�سريبية  االأختام  االأ�سا�سية، وعدم وجود  الن�سبة  من  اأقل  �سريبة 

على منتجات التبغ.
واأو�سحت هيئة الزكاة والدخل باأن جزءًا كبريًا من املخالفات التي 
مت �سبطها كان بف�سل بالغات امل�ستهلكني الواردة اإليها عر قنوات 
االإبالغ الر�سمية، حيث تلقى ق�سم الرقابة والتفتي�س 288 بالغًا يف 

نف�س الفرتة.
تاأتي  التفتي�سية  الــزيــارات  هذه  اأن  على  والدخل"  "الزكاة  واأكــدت 
يف �سياق اجلهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة االلتزام 
املخالفة  التجارية  التعامالت  من  واحلــد  املكلفني،  لــدى  ال�سريبي 

للتعليمات وال�سوابط التي تدخل يف اإطار اخت�سا�س الهيئة.
املن�ساآت  اأ�سحاب  دعوتها  والــدخــل  للزكاة  العامة  الهيئة  د  وجُتـــِدّ
التجارية اإىل االلتزام بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة بن�سبتها %15، 
التجارية  واملحالت  لالأ�سواق  التفتي�سية  زياراتها  ا�ستمرار  موؤكدًة 

للتاأكد من التزام املكلفني باأحكام االأنظمة ال�سريبية يف اململكة.

الريا�س - البالد
تعديالت  ــيــة،  املــال الــ�ــســوق  هيئة  اعــتــمــدت 
�سناديق  والئحة  اال�ستثمار  �سناديق  الئحة 
امل�سطلحات  وقــائــمــة  الــعــقــاري  اال�ستثمار 
املالية  ال�سوق  هيئة  لوائح  يف  امل�ستخدمة 

وقواعدها.
وت�سمنت الئحة �سناديق اال�ستثمار والئحة 
املعدلتني  ــعــقــاري  ال اال�ــســتــثــمــار  �ــســنــاديــق 
تــطــويــر فــئــات الــرتخــيــ�ــس ملــمــار�ــســة اأعــمــال 
االإدارة، وفئات ت�سنيف العمالء، ومتطلبات 
للمخاطر،  العميل  وفــهــم  الــعــمــيــل،  مــعــرفــة 

ومالءمة العميل.
للتعديالت  الرئي�سة  العنا�سر  اأبــرز  وتتمّثل 
ملــديــري �سناديق  اإ�ــســايف  اإتــاحــة خــيــار  يف 
اأغــرا�ــس  ذات  من�ساأة  بتاأ�سي�س  اال�ستثمار 
االعــتــبــاريــة  ال�سخ�سية  يــوفــر  مبــا  خــا�ــســة 
االإبقاء  اإمكانية  مع  اال�ستثماري،  لل�سندوق 
مديري  بــني  التعاقدية  الــعــالقــة  خــيــار  على 
به  املعمول  الــوحــدات  ومالكي  ال�سناديق 

حاليًا.
وت�ستمل التعديالت اأي�سا على تطوير العديد 
�سناديق  بحوكمة  املرتبطة  اجلــوانــب  مــن 
احلوكمة  م�ستوى  رفــع  بــهــدف  اال�ستثمار 
اأف�سل  مــع  يتوافق  مبــا  املالية،  ال�سوق  يف 
املمار�سات واملعايري الدولية يف هذا ال�ساأن، 
�سناديق  وت�سفية  اإنهاء  اإجــراءات  وتنظيم 
يتوافق  مبــا  واخلــا�ــســة  الــعــامــة  اال�ستثمار 
يف  الدولية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  مع 
�سناديق  واإدراج  طرح  ومتكني  ال�ساأن،  هذا 
و�سناديق  املــتــداولــة  العقارية  اال�ستثمار 
اال�ــســتــثــمــار املــغــلــقــة املــتــداولــة و�ــســنــاديــق 

املوؤ�سرات املتداولة يف ال�سوق املوازية.

�سراء  متكني  اأيــ�ــســا  الــتــعــديــالت  وتت�سمن 
ــتــثــمــار املــغــلــقــة املــتــداولــة  ــنــاديــق اال�ــس �ــس
املــتــداولــة  العقارية  اال�ستثمار  و�سناديق 
ـــق �ــســوابــط حمـــــددة، وبــيــع  لــوحــداتــهــا وف
ال�سناديق  بتلك  اخلا�سة  اخلزينة  وحــدات 
الئــحــة  ت�سمنتها  حمــــددة  ــوابــط  �ــس وفــــق 
�ــســنــاديــق اال�ــســتــثــمــار والئـــحـــة �ــســنــاديــق 

اال�ستثمار العقاري.
ُيعمل  اأن  على  الهيئة  جمل�س  قرار  ن�س  وقد 
اال�ستثمار،  �سناديق  الئحة  على  بالتعديالت 
والئحة �سناديق اال�ستثمار العقاري، وقائمة 
هيئة  لــوائــح  يف  امل�ستخدمة  امل�سطلحات 
تاريخ  من  ابتداًء  وقواعدها  املالية  ال�سوق 
عدا  املوافق 1-5-2021م،  19-9-1442هـــ 
تاأتي  التي  اجلـــدوال  يف  التعديالت  بع�س 

تباعا.
الهيئة  اأقرتها  التي  التعديالت  هــذه  وتــاأتــي 
منو  ودعــم  املالية،  ال�سوق  وتطوير  لتنظيم 
اململكة،  القطاع املايل يف  اإدارة االأ�سول يف 
واإعـــادة  للتمويل  اإ�سافية  م�سادر  وتــوفــري 
اجلــوانــب  وتنظيم  االقت�ساد  يف  التمويل 
ورفع  املوؤ�س�سي  اال�ستثمار  بتعزيز  الكفيلة 
امل�ستثمرين،  اإىل  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى 
اأعمال االأوراق  اأن�سطة  باالإ�سافة اإىل تطوير 
تناف�سية  بيئة  اإيــجــاد  على  والعمل  املالية، 
عادلة، والتنظيم والتطوير امل�ستمر للجهات 
هذه  تــاأتــي  كما  الهيئة،  الإ�ــســراف  اخلا�سعة 
�سناديق  حوكمة  لتطوير  اأي�سًا  التعديالت 
اال�ستثمار، وتعزيز مبداأ حماية امل�ستثمرين، 
واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق  مبا 
املالية  االأ�ـــســـواق  يف  بها  املــعــمــول  الــدولــيــة 

العاملية.
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ترويع حوثي للنساء واألطفال لنهب الممتلكات
عدن - البالد

اإيران يف اليمن، يف نهب ممتلكات  ا�ستمرت امليلي�سيا احلوثية الإرهابية، ذراع 
اليمنيني با�ستخدام و�سائل القمع والقهر، اإذ ك�سف مقطع فيديو تداوله نا�سطون 
لهما على مواطنني يف  تابعة  قيادَينينْ حوثَينينْ وعنا�سر م�سلحة  اعتداء  مينيون 

العا�سمة �سنعاء وترويع ن�سائهم واأطفالهم، بهدف �سلبهم ممتلكاتهم.
احلوثيني  للقياديني  تعود  املتداولة  امل�ساهد  اإن  حملية  اإعــالم  و�سائل  وقالت 
اأثناء  رداد"، ومعهما جمموعة م�سلحة  "اأبو  املُكنى  بلعة  املارح، وجهاد  اإبراهيم 
يريدون  اإذ  �سنعاء،  �سرق  "الع�سة" ب�سعوان  منطقة  يف  مواطنني  على  العتداء 

نهب اأرا�س تابعة ملواطنني، تقدر قيمتها مباليني الريالت.
الأرا�ــســي  اأ�سحاب  ن�ساء  طــرد  حمــاولــة  عـــاودا  القياديني  اأن  املــ�ــســادر،  وبينت 
العتداء  ليتم  عنهن،  والدفاع  للوقوف  مواطنني  دفع  ما  وهو  عليها،  لال�ستيالء 

عليهم وعلى الن�ساء من قبل القياديني احلوثيني ومرافقيهما.
واأثار الفيديو الذي انت�سر ب�سكل وا�سع غ�سًبا وا�سًعا بني اليمنيني، على مواقع 
التوا�سل الجتماعي، الذين اعتربوا اأنه دليل موثق على اجلرائم التي ترتكبها 

ميلي�سيات احلوثي بحق املواطنني يف مناطق �سيطرتها.
من جانبه، اعترب وزير الإعالم اليمني، معمر الإرياين، يف تعليقه على الفيديو، 
اأن اعتداء ميلي�سيا احلوثي املدعومة من اإيران على املواطنني، واقتحام املنازل 
ترتكبها  التي  والنتهاكات  اجلرائم  ملئات  منــوذج  والأطــفــال،  الن�ساء  وترويع 
عن  معربا  اأخــالق،  اأو  �سمري  دون  �سيطرتها  مناطق  يف  املدنيني  بحق  امليلي�سيا 
اأ�سفه من ال�سمت الدويل املطبق اإزاء اجلرائم والنتهاكات التي ترتكبها امليلي�سيا 
القيام مب�سوؤولياتها  عن  والهيئات احلقوقية  املنظمات  يومي، ومن عجز  ب�سكل 

القانونية والأخالقية لإدانة مثل هذه اجلرائم املرتكبة �سد الإن�سانية وال�سغط 
على امليلي�سيات لوقفها. وميدانًيا، اأعلن اجلي�س الوطني اليمني، اأم�س )الثنني(، 
ك�سر هجوم للميلي�سيا احلوثية يف جبهة هيالن غربي ماأرب، و�سط خ�سائر ب�سرية 
ومادية كبرية تكبدتها امليلي�سيا. وقال املركز العالمي للجي�س، اإن رجال اجلي�س 
الوطني م�سنودين باملقاومة ال�سعبية ك�سروا هجوًما مللي�سيا احلوثي النقالبية 
املدعومة من اإيران، يف جبهة الك�سارة غرب مارب، موؤكًدا تكبد امليلي�سيا احلوثية 

خ�سائر ب�سرية ومادية كبرية.
ويف ال�سياق، قالت م�سادر ع�سكرية اإن قوات اجلي�س ا�ستعادت كل املواقع التي 
اجلي�س  قــوات  اأن  مو�سحة  مــاأرب،  من  الغربية  اجلنوبية  اجلبهة  يف  خ�سرتها 
�سنت هجوما كبرًيا على املواقع التي �سقطت خالل الأيام املا�سية بيد امليلي�سيا 
يف  فــادحــة  خ�سائر  و�سط  كامل  ب�سكل  وا�ستعادتها  البلق  جبهة  يف  احلوثية 
�سفوف احلوثيني. وبالتزامن، �سنت مقاتالت حتالف دعم ال�سرعية غارات جوية 
ا�ستهدفت فيها تعزيزات للميلي�سيا احلوثية النقالبية كانت يف طريقها اىل جبهة 
مراد جنوبي غرب ماأرب، واأ�سفرت الغارات عن تدمري العربات واملعدات القتالية 
وم�سرع كل من كانوا على متنها، بينما ك�سرت قوات اجلي�س هجوما حوثيا يف 

جبهة العبدية جنوب ماأرب، ودمرت عتاد امللي�سيا. 
املالكة  وال�ستك�ساف"  لالإنتاج  �سافر  "�سركة  يف  رفيع  م�سوؤول  حذر  ذلــك،  اإىل 
لل�سفينة من اخلزان العائم اأ�سبح متهالكا ول يجدي معه التقييم اأو ال�سيانة، اإمنا 
تفريغ ب�سكل اآمن وفق ثالث خيارات، اإما با�ستخدام معدات اخلزان نف�سه، اأو عرب 
معدات متنقلة اأثناء قدوم ال�سفينة التي �سوف تفرغ لها ال�سحنة من �سافر، واإما 

ر اخلزان اإىل اأقرب ميناء تتوفر فيه الإمكانات املنا�سبة لتفريغه. قطنْ

الكونغرس يطالب بايدن بتشديد الضغط على إيران
البالد – ر�صا �صالمة 

الوكالة  يف  املحافظني  جمل�س  اجتماعات  اإيـــران  ا�ستبقت 
امللف  اأجندتها  �سمن  تناق�س  التي  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 
النووي الإيراين، وخروقات طهران الأخرية لالتفاق، بحملة 
ابتزازات وم�ساومات ملنع قرار مرتقب يدين انتهاكات اإيران 

وي�سدد ال�سغوط عليها.
املتحدث  ت�سريحات  يف  لوا�سطن  طهران  م�ساومة  وظهرت 
اأمــ�ــس  زاده،  خــطــيــب  �سعيد  الإيـــرانـــيـــة  اخلــارجــيــة  بــا�ــســم 
حمادثات  اإجــراء  تريد  وا�سنطن  كانت  "اإذا  قائال:  )الثنني(، 
مع اإيران، يتعني عليها اأوًل رفع العقوبات"، مهددا باأن طهران 
�سرتد على اأي عمل بعمل وعلى اأي خطوة بخطوة مماثلة، ما 

ي�سري اإىل الرعب الإيراين من عقوبات قادمة.
الإيرانية،  الذرية  الطاقة  منظمة  با�سم  املتحدث  اأكــد  وفيما 
يتم  ما مل  بــاأي معلومات  الدولية  الوكالة  تــزود  لن  بــالده  اأن 
�سدد  الأمريكية،  العقوبات  مبوجب  املفرو�س  احلظر  اإلغاء 
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غرو�سي، 
احلد  الأخـــري  اإيـــران  ــرار  ق اأن  على  مبا�سرة،  الجتماع  قبل 
خطري،  تاأثري  له  النووية  املن�ساآت  اإىل  املفت�سني  و�سول  من 
م�سيفا اأنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها ملدى التزام ال�سلطات 
الإيرانية بالتزاماتها. واأكد اأنه على اإيران تو�سيح ما عرثت 
تعلن  مل  موقعني  يف  يــورانــيــوم  جزئيات  مــن  الوكالة  عليه 

م�سداقية  ذي  تف�سري  وجود  عدم  ظل  يف  اأنه  م�سيًفا  عنهما، 
تقنًيا من طهران، ت�سعر الوكالة بقلق عميق من احتمال وجود 
مواد نووية غري معلن عنها يف املوقعني غري املعلنني، ل�سيما 
واأن هذه املواد النووية مل ميبلغ عنها من قبل اإيران مبوجب 

اتفاق ال�سمانات اخلا�س بها.
بــدًءا  فيينا،  يف  املحافظني  جمل�س  اجتماعات  وتتوا�سل 
الوكالة  مفت�سي  تقرير  ملراجعة  اأيــام،  خم�سة  وملدة  اأم�س  من 
النووي  الوقود  اإنتاج  زيــادة  ب�ساأن  الذرية  للطاقة  الدولية 
يف  معلنة  غري  مواقع  يف  اليورانيوم  جزيئات  واكت�ساف 
اإيران. اإىل ذلك، اأر�سل كبار اأع�ساء الكونغر�س ر�سالة للرئي�س 

الأمريكي بايدن، بعد �ساعات من تراجع طهران عن موافقتها 
على عقد لقاء غري مبا�سر مع وا�سنطن عرب و�ساطة اأوروبية، 
وا�سنطن  ل�سيا�سة  ال�سرتاتيجية  الأهــداف  اأن  خاللها  اأكــدوا 
جتاه اإيران تكمن بوقف طموحاتها النووية واإنهاء اأن�سطتها 
املزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة وخارجها، م�سددين على اأنه 
ال�ساملة  العمل  خطة  اإىل  املتحدة  الوليات  تن�سم  األ  يجب 
امل�سرتكة  العمل  فخطة   ،)JCPOA(  2015 لعام  امل�سرتكة 
اإىل  اإ�سافة  بامل�ساكل،  مليئة  تزال  ل   )JCPOA( ال�ساملة 
البالي�ستية  وال�سواريخ  التقليدية  الأ�سلحة  حظر  انتهاء 
اإيــران  مع  اتفاق  اأي  اإن  الكونغر�س  اأع�ساء  وقــال  املنتهية. 

يف  مبا  الإيـــراين،  لل�سلوك  الكامل  النطاق  يتناول  اأن  يجب 
واحتجاز  البالي�ستية،  وال�سواريخ  الإقليمي،  الإرهــاب  ذلك 
يدعم  اأن  املفاجئ  مــن  لي�س  اأنــه  اإذ  الأمــريكــيــني،  املــواطــنــني 
وكالء اإيران الفظائع امل�ستمرة لالأ�سد يف �سوريا، ويهاجمون 
القوات الأمريكية ودبلوما�سييها يف العراق، ويقودون لبنان 
اإىل حافة النهيار، ويهددون �سركاء اأمريكا، وي�ساهمون يف 

اأكرب كارثة اإن�سانية يف العامل يف اليمن.
ويرى مراقبون، اأن خوف طهران من العودة بعد املفاو�سات 
الوفا�س  خالية  الــنــووي،  ب�ساأن  اأمريكا  مــع  املبا�سرة  غــري 
الدولية،  الوكالة  اإدانة من  اأو رمبا مع �سدور بيان  وخائبة، 
�سيما  ل  الــداخــل،  غ�سب  مــن  حت�سبا  الــتــالعــب  اإىل  دفعها 
الوكالة  مع  حتى  املوؤقت  التفاق  يف  راأوا  الذين  املت�سددين 
ح�سن  الرئي�س  حكومة  قبل  مــن  وخــنــوًعــا  تــراجــًعــا  الــذريــة 

روحاين.
ال�سابق  للرئي�س  متداول  فيديو  مقطع  اأظهر  الداخل،  ويف 
ال�سراع  حالة  اأنــ�ــســاره،  مــع  اجتماعه  خــالل  جنــاد  اأحــمــدي 
نظام  اأجنحة  بــني  ال�سائدة  الغــتــيــال  وخمـــاوف  والــرت�ــســد 
النقا�س حول  "اأن  الفيديو:  مقطع  اأكد جناد يف  فقد  املاليل، 
اأن  ميكن  "نعم  واأ�ــســاف:  وخطرية"،  جــادة  ق�سية  الغتيال 
العزاء،  مرا�سم  ويقيمون  جنازتي،  ي�سيعون  ثم  يغتالوين، 

ويتهمون الآخرين باغتيايل".

طهران تساوم لمنع اإلدانة النووية.. وصراعات األجنحة تنذر بـ"تصفيات"

بريوت - البالد 
�سادت ال�سارع اللبناين، حالة من الغ�سب وال�سخط على "حزب الله"، ذراع اإيران 
يف  احلــزب  لأن�سار  النارية  بالدراجات  مل�سرية  فيديوهات  تــداول  بعد  لبنان،  يف 
اإيــران،  اأعــالم  خاللها  حملوا  الثنني،  ليلة  لبريوت،  اجلنوبية  ال�ساحية  �سوارع 
اأثار  ما  املــاليل،  من  املمول  الله"  "حزب  وزعيم  لطهران  موؤيدة  �سعارات  مرددين 
حفيظة اللبنانيني الذين راأوا فيها ا�ستفزازا طائفًيا ووطنًيا. وجاء حترك ملي�سيا 
حزب الله، اعرتا�سا على  دعوة البطريرك ب�سارة الراعي لعقد موؤمتر دويل يدور 
حول �سرورة حياد لبنان واإبعاده عن املحاور، وح�سر القرارات ال�سيادية وال�سالح 
الدولة  مفا�سل  على  احلــزب  هيمنة  ا�ستمرار  رف�س  اإىل  اإ�ــســارة  يف   الــدولــة،  بيد 
اللبنانية خدمة لالأجندة الإيرانية. وازدادت املخاوف اللبنانية من جر "حزب الله" 
اأن  يف  يرون  اللبنانيني  وغالبية  �سيما  ل  الأهلي،  والحــرتاب  الفو�سى  اإىل  لبنان 
نهج امللي�سيا العدواين وتنفيذها لالغتيالت، وارتباطها باإيران، اأجندة مقلقة جتر 

الويالت على البالد، الغارق يف الأزمات.
اأمام خيارين ل ثالث لهما،  اأن ال�ساحة اللبنانية باتت  ويرى �سيا�سيون لبنانيون، 
دولة  اإىل  التحول  اأو  احلزبية،  والهيمنة  والتبعية  املنفلت  ال�سالح  مواجهة  اإمــا 
لفتني  ال�ساروخية،  والرت�سانات  ال�سالح  ميلك  ملن  فيها  احلكم  يكون  ميلي�سيات 
حتديًدا  لبنان  اأزمــات  معظم  بحل  كفياًل  �سيكون  البالد  يف  احلياد  تطبيق  اأن  اإىل 
من الناحية القت�سادية واملعي�سية، على اعتبار اأن ذلك �سيوؤمن للحكومة اللبنانية 
فتح  اإىل  بالإ�سافة  والعربية،  الدولية  امل�ساعدات  خالل  من  اإ�سافية  مالية  دخــوًل 
املجال اأمام م�ساريع التنمية. واأكدوا اأن ردة فعل "حزب الله" والتلميح اإىل وجود 
لعبته  اإىل  يعود  قد  الإرهابي  اأن احلزب  اإىل  ي�سري  الراعي،  ت�سريحات  خيانة يف 
القدمية من خالل الغتيالت، ل �سيما واأن اآخر تلك الغتيالت، كانت قبل اأ�سابيع 
قليلة بعد ا�ستهداف النا�سط واملعار�س اللبناين لقمان �سليم، منوهني اإىل اأن ملرحلة 

احلالية ي�سعر فيها احلزب باأن ال�سغوط و�سلت اإىل اأق�سى مراحلها.

البالد – مها العواودة 
بطر�س  ب�سارة  اللبناين  املـــاروين  البطريرك  اأكــد 
دويل  موؤمتر  عقد  اإىل  املا�سة  لبنان  حاجة  الراعي، 
اأولها  اأ�سباب،  لعدة  وذلــك  املتحدة،  الأمم  برعاية 
اللبنانيني  امل�سوؤولني  جللو�س  املحاولت  كل  ف�سل 
مع بع�سهم على طاولة احلوار لطرح الق�سايا التي 
ال�سعب  جعل  مــا  وتتفكك،  تــرتاجــع  الــبــالد  جعلت 
اإن  والبطالة. وقال  والفقر  يعي�س حالة من اجلوع 
هناك حالة من عدم الكرتاث لتطبيق وثيقة الوفاق 

الطائف،  مــوؤمتــر  عــن  الــ�ــســادرة  ال�سابقة  الوطني 
عدل  الــذي  اللبناين  الد�ستور  اأن  "اأدركت  م�سيفا: 
اأمــرا  خمالفاته  اأ�سبحت  الوثيقة  هــذه  �ــســوء  يف 
برعاية  ملــوؤمتــر  الــدعــوة  اأهمية  راأيـــت  لذلك  عــاديــا، 
من  لنتمكن  لالأزمة  امل�سببة  الق�سايا  لطرح  اأممية 
لأن  الأوان،  ــوات  ف قبل  اللبنانية  املعاناة  اإيــقــاف 
البالد يف حالة نزاع يتزايد يوما بعد اآخر". ولفت 
يت�ساور  مل  اأنــه  اإىل  لـ"البالد"،  حديثه  يف  الراعي 
الذي  الطرح  الكتل واملنظومة احلاكمة يف هذا  مع 

�سبقته حماولت �سخ�سية على مدار ع�سر �سنوات 
للدعوة حلوار حملي يجنب لبنان اخلطر. واأ�ساف 
اجلماعة  ملخاطبة  ظرف  اأي  اأو  منا�سبة  اأترك  "مل 
الكرتاث  عدم  وجدت  ولكني  امل�سوؤولة،  ال�سيا�سية 
ق�سية  يف  الت�ساور  الآن  ال�سرورة  ومن  اأقــول،  ملا 
النهيار"،  مــن  لبنان  لإنــقــاذ  الـــدويل  املــوؤمتــر  عقد 
اخللل  مكامن  اللبنانيون  يحدد  اأن  اأهمية  مــوؤكــدا 
انطالقًا من وثيقة الوفاق الوطني والد�ستور وعلى 

�سوء ذلك يتم العالج.

"حزب اهلل" يصعد.. ومخاوف من موجة اغتياالت

الراعي لـ           : المؤتمر الدولي يجنب لبنان االنهيار

األتراك يفرون من القمع.. 
وأنقرة  تجند أطفال سوريا

القاهرة – عمر راأفت 
اأ�ساليب  مــن  الــيــونــان، خوفا  اإىل  تركي  األــف  مــن 20  اأكــرث  فــر 
اأردوغان، وفقا  القمع التي ينتهجها نظام الرئي�س رجب تركي 
البالد  فر من  العدد  اأن هذا  مبينة  الرتكية،  "حريت"،  ل�سحيفة 
الزائفة �سد احلكومة يف عام  الع�سكري  بعد حماولة النقالب 
ا  �سخ�سً  19653 اإن  لها،  تقرير  يف  ال�سحيفة  وقالت   .2016
التي  غولن،  حركة  اإىل  بالنتماء  اتهامهم  بعد  اليونان  دخلوا 
اأن  اإىل  م�سرية  الزائف،  النقالب  بتدير  اأنقرة  حكومة  تتهمها 
جنح  اليونان،  يف  اللجوء  طلبوا  تركي  مواطن   9000 هناك 
يتم  مل  الباقني  اآلف  ال�سبعة  اأن  حــني  يف  فقط،   2000 منهم 
ال�ستماع بعد لطلباتهم، ومت رف�س طلبات 697 مواطنا تركيا.

وبعد فرتة وجيزة من النقالب الزائف، بداأت احلكومة الرتكية 
الــذي  غــولــن،  الله  فتح  امل�سلم  الداعية  اأتــبــاع  �سد  قمع  حملة 
طرد  بينما  الختياري،  املنفى  يف  املتحدة  الوليات  يف  يعي�س 
األف �سخ�س من  اأكرث من 150  والتنمية احلاكم  العدالة  حزب 
وظائفهم، مبا يف ذلك اآلف امل�سوؤولني الع�سكريني، يف وقت فر 
ع�سرات الآلف من الأ�سخا�س امل�ستبه بهم من اأن�سار غولن اإىل 
الأطفال  بتجنيد  تركيا  حقوقي،  تقرير  اتهم  ذلك،  اإىل  اخلارج. 
التحرك  يف  ــدويل  ال املجتمع  ف�سل  مــوؤكــدا  �سوريا،  يف  للقتال 
ب�سكل فعال حلماية املدنيني. وقال التقرير ال�سادر عن موؤ�س�سة 
الدويل  الف�سل  اإن  الإن�سان،  "ماعت" لل�سالم والتنمية وحقوق 
امل�سلحة  امللي�سيات  �سجع  �سوريا  �سمال  املدنيني  حماية  يف 
وانتهاكات  ممنهجة،  حرب  جرائم  ارتكاب  على  لرتكيا  املوالية 

اأخرى للقانون الدويل، مبا يف ذلك جتنيد الأطفال.
جتنيد  يف  تركيا  "تورط  عنوان  حمل  الــذي  التقرير  واأو�سح 
هذه  اأن  �سوريا"،  �سمال  يف  حتتلها  التي  باملناطق  الأطــفــال 
امللي�سيات ت�ستخدم اأمناطًا معقدة لتجنيد الأطفال ق�سريًا والزج 
بهم يف الأعمال احلربية يف خمتلف املناطق التي ت�سيطر عليها 
منهم،  املئات  واإ�سابة  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  �سوريا،  �سمال  يف 
�سرق  �سمال  يف  لرتكيا  املوالية  امل�سلحة  الف�سائل  اأن  موؤكدا 
�سوريا تورطت يف جتنيد حوايل 1316 طفال خالل الفرتة من 

2014 اإىل 2019.

بعد السخط الشعبي على سالحه

الكاظمي: العراق ليس 
ملعبا لصراعات اآلخرين

البالد - وكالت 
ب�سكل  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي  ـــوزراء  ال رئي�س  رف�س 
�سارم حتويل البالد اإىل �ساحة لل�سراع نيابة عن الآخرين اأو 

اأن يكون العراق منطلًقا لالعتداء.
واأكد اأن قرار العراق يجب اأن يكون بيد العراقيني وحدهم، يف 
اإ�سارة لوقف التدخالت الإيرانية يف �سوؤون البالد الداخلية، 
فالعراق  لل�سراع،  ملعًبا  ل�سنا  نحن  للجميع:  :"قلنا  م�سيفا 
الأمــن  لتكري�س  اإيجابًيا  عــامــاًل  �سيكون  واملتما�سك  الــقــوي 

وال�سلم والتعاون يف املنطقة والعامل".
من  اإخراجه  اأو  العراق  اإ�سعاف  حماولة  اإن  الكاظمي  وقــال 
تبعات  لها  دوره  حتجيم  اأو  والإقليمية  الدولية  املــعــادلت 
الأمنية  الأجــهــزة  اأن  مبينا  اجلــمــيــع،  على  وخيمة  ونــتــائــج 
خلط  حتــاول  التي  القانون  على  اخلارجة  الع�سابات  تتابع 
الأوراق عرب عمليات الق�سف ال�ساروخي هنا اأو هناك، واأكد 
قريبا  �سيعر�سون  ومتورطني  معتقلني  على  القب�س  مت  اأنــه 
ال�ساروخية  الهجمات  تكرار  اإىل  اإ�ــســارة  يف  الق�ساء،  على 
وم�سالح  حكومية  مقرات  على  لإيــران  املوالية  للميلي�سيات 
غربية. و�سدد الكاظمي، على اأن قرار ال�سلم واحلرب هو قرار 
الدولة ولي�س قرارا يتخذه اأفراد هنا اأو جمموعات هناك واأي 
ومالحقة  القانون  ب�سلطة  �سيواجه  الدولة  قرار  على  جتاوز 

املت�سببني به.

االعالنات الفردية
جدة

اجلن�سية  �سعودي   - اجلويف  عبدالله  وليد  ال�سيد/  • يعلن 
ال�سجل  فقدان وثيقة  �سجل مدين رقم )1104538846( عن 
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  مــن  التدريبي 

وعلى من يجده يرجى الت�سال على جوال 0500663567 

جازان
اإليها  تقدم  باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
رقم/  بالهوية  �سعودي  اأزيبي  حممد  يحيى  اأحمد  املواطن/ 
اأر�ــســه  عــلــى  مــوؤقــتــة  متــلــك  وثــيــقــة  بطلب   1040890814
واأطوالها  وحــدودهــا  القنبورة  يف  لقرية  الواقعة  الزراعية 

كالتايل:
ال�سمال يحده: يحيى حممد عكروت مزيبي 

وطول ال�سلع/ 69،5م+ 53،0م.
اجلنوب يحده: حممد علي احمد مزيبي

وطول ال�سلع/ 69،3م+ 27،5م+ 60،3م.
ال�سرق يحده: وهان عبدالله علي اأزيبي 

وطول ال�سلع/ 141،7م.
الغرب يحده: ح�سني حممد يحيى مزيبي 

وطول ال�سلع/ 150،1م. 
وامل�ساحة الإجمالية: )18765م2( .

هذه  اإىل  اعــرتا�ــس  تــقــدمي  فعليه  ــك  ذل يف  معار�سه  لــه  فمن 
املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.

فــقــدان/  عــن  جمممي  مــاطــر  ح�سني  علي  حممد  يعلن/   •
2001م  موديل  خ�سو�سي  كامري  تويوتا  �سيارة  اإ�ستمارة 
اأن  عليها  يــعــرث  ممــن  يــرجــى   1421 ب  �ــس  اأ  الــلــوحــة  رقـــم 

ي�سلمها اىل م�سدرها اأو اىل اأقرب اإدارة مرور وله ال�سكر.



البالد ـ عبد الهادي املالكي       
دعت جمعية ال�سياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا" 
بال�سياحة  لال�ستثمار  والبنات  ال�سباب  من  الأع��م��ال  رواد 
يف  ال�سياحية  وامل��زارع  والريفية  الرتاثية  والُنزل  البديلة 

خمتلف مناطق اململكة.
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الغامدي  �سالح  الدكتور  وبينّ 
ال�سياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا"  اأن اجلمعية 
يف اإطار جهودها احلثيثة لإثراء التجربة ال�سياحية، وفتح 
من  الدولة   توجهات  مع  تتواكب  جديدة  �سياحية  وجهات 
خالل الحتفاء بتنوع وغنى الرتاث ال�سعودي العريق الذي 

ُي�سفي قيمة عالية على قطاع ال�سياحية الداخلية .
وركز الدكتور "الغامدي" يف حديثه على اأن اجلمعية ت�سعى 
للمحافظة  املتخ�س�سة  الثقافة والهيئات  للتعاون مع وزارة 
على البيوت القدمية الأثرية والقالع احلجرية من الندثار 
وحماولة ا�ستثمارها من اأجل ا�ستدامتها؛ �سعيًا وراء اإبراز 
للكنوز  واحل�����س��اري  والتاريخي  ال��رتاث��ي  املحتوى  د  ت��ف��رنّ

املعمارية الأ�سيلة ذات الطابع الأثري يف بالدنا.
نحو  اقة  �سبنّ خطوات  خطت  اجلمعية  اأن  "الغامدي"  وب��ينّ 
اإىل  ال�سعودية  مناطق  بع�س  يف  الرتاثية  ال��ن��زل  حتويل 
تفا�سيل  ب���اأدق  بالتمتع  الراغبي  لل�سياح  ج��اذب��ة  وج��ه��ات 
احلياة ال�سعودية، يف اإطار جتربة اإن�سانية غنية بالأن�سطة 

الثقافية التي تعبق بالتقاليد الأ�سيلة للمواطني.

"ريفنا" تدعو 
لالستثمار في سياحة 

النزل التراثية 

متابعات
الثالثاء 18 رجب 1442ه� املوافق 2 مار�س 2021م ال�سنة 90 العدد 823281

جدة ـ عبد الهادي املالكي   
حينما تطلق اجلمعية ال�سعودية للمحافظة على الرتاث  
ثبت  "حرك �سورة  الوطنية   تراثنا" م�سابقتها  "نحن 
تعزيز   ت�ستهدف  بذلك  فاإنها  اجل���اري  للعام  هوية"  
اجلمعي  ال��وع��ي  يف  اأمن��اط��ه  بكافة  ال���رتاث  وتر�سيخ 
لإي�سال  جهودها   عن  ف�سال  ال�سعوديي،  للمواطني 
ر�سالتها املتمثلة يف ر�سد ومتابعة  الآليات املبذولة يف 
جمال الرتاث ال�سعودي وحتديد اجلوانب التي حتتاج 
اإىل مزيد من العناية والهتمام، وحتفيز ودعم املجتمع 
واملوؤ�س�سات املعنية لتحقيق ذلك والتوعية به والإفادة 
منه ، خ�سو�سا واأن اجلمعية تهتم اجلمعية بكافة اأنواع 
الرتاث املادي والذي ي�سمل املواقع الأثرية وجممعات 
اأعمال  املعمارية  الأعمال  ذلك  يف  مبا  والآث��ار  املباين 
املباين والنقو�س وغريها من  النحت والت�سوير على 
املعامل الأثرية التي لها قيمة ا�ستثنائية من وجهة النظر 
التاريخية اأو اجلمالية. كما تويل اهتمًامًا بالرتاث غري 
املادي كاملمار�سات اأ�سكال التعبري واملعارف واملهارات 
واأماكن  وم�سنوعات  وقطع  اآلت  من  بها  يرتبط  ما 
ثقافية والتي تعترب جزءًا من الرتاث الثقايف املتوارث 
جيال بعد جيل، والذي ينم عن الإح�سا�س بالهوية لدى 
احرتام  يعزز  كما  بال�ستمرارية،  وال�سعور  املجتمع 
كاملهارات  لديه  الإبداعية  والقدرة  فيه  الثقايف  التنوع 
املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية، التقاليد واأ�سكال 

الأدائ��ي��ة  الفنون  اللغة  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سفهي  التعبري 
وتقاليدها، املمار�سات الجتماعية والحتفالت.

الأوىل   ن�سختها  اأطلقت  واأن  �سبق  اجلمعية  اأن  يذكر 
موجهة   كانت  والتي  م،   2015 العام  يف  امل�سابقة  من 
مواهبهم  ا���س��ت��ث��م��ار  ب��ه��دف  وامل��ق��ي��م��ي،  ل��ل��م��واط��ن��ي 
واإبداعاتهم يف جمال الت�سوير خلدمة الإرث ال�سعودي 
امل�سابقة  ه��ذه  خ��الل  من  اجلمعية  وت�سعى  وتوثيقه. 
دور  وتعزيز  اأنواعه،  بكافة  اململكة  ت��راث  توثيق  اإىل 
لتغذية  ا�ستثمار املواهب  ال�سعودي من خالل  املجتمع 
اأر�سيًفا  �ستكون  التي  للجمعية  الإلكرتونية  املو�سوعة 
ومرجًعا  ال��ث��ق��ايف،  ال���رتاث  عنا�سر  يت�سمن  وط��ن��ًي��ا 
للمهتمي يف جمال الرتاث، و�ساهًدا ورافًدا على ر�سيد 
اململكة التاريخي وال�سياحي. واأهابت اجلمعية بجميع 
املوقع  بزيارة  بامل�ساركة  الراغبي  واملبدعي  املهتمي 
https:// الرابط  خ��الل  من  للم�سابقة  الإل��ك��رتوين 
وتقدمي   /1-shps.org.sa/competition
امل�ساركات اخلا�سة بهم، وذلك اعتباًرا من اليوم حتى 

الثني 16 / 8 / 1442ه� .
ال��رتاث  على  للمحافظة  ال�سعودية  اجلمعية  اأن  يذكر 
الرتاث  للحفاظ على  ئت  اأن�سِ هي منظمة غري حكومية 
الوطني يف اململكة، وكانت قد �ُسجلت منذ عدة �سنوات 
�سريًكا  وعربية  �سعودية  حكومية  غري  منظمة  ك��اأول 

ملنظمة اليوني�سكو يف جمال الرتاث.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف    
ما تكاد تنتهي عملية لإزالة حظائر ع�سوائية لالإبل يف اأطراف املدن حتى  
يف  الأب���ل   حليب  لبيع  اخ��رى  حظائر  �سبط   املخت�سة  اجل��ه��ات  تتوىل 
متابعة   اأهمية  جدة  يف  املواطني  من  عدد  فيه  اأك��د  وقت  ويف  الطرقات، 

اإىل  الطبية  املعلومات  ت�سري   ، وازالتها  الع�سوائية  احلظائر 
على  ع�سوائيا  يباع  وال��ذي  املب�سرت   غري  احلليب   خطورة  

الطرقات .
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  تراأ�ستها  جلنة  ثمة   وكانت  
 4 �سبطت  حكومية،  جهات  ع��دة  وع�سوية  ج��دة  مبحافظة 
يف  الطرقات  على  الإب��ل  حليب  تبيع  للنظام  خمالفة  حظائر 

�سمال جدة طريق برميان .
ال�سيخ مدير مكتب وزارة  املهند�س عادل بن مطلق  واأو�سح 

ذ مكتب الوزارة  اأنه نفنّ البيئة واملياه والزراعة مبحافظة جدة 
تفتي�سية  ج��ولت  الإب���ل،  حليب   بيع  ملنع  امل�سكلة  اللجنة  مع  بالتعاون 
حل�سر  والأ���س��واق  الطرقات  على  الإب��ل  حليب  بائعي  ا�ستهدفت  رقابية 
اأمانة  مع  بالتعاون  الأنظمة والتعليمات بحقهم وذلك   املخالفي وتطبيق 
املكرمة   مكة  مبنطقة  التجارة  وزارة  وف��رع  ج��دة  حمافظة  و�سرطة  ج��دة 
الوقاية  واإدارة  وامل���ردام  النظافة  اإدارة  امل�ساركة   اجلهات  ومب�ساركة 
الأواين  اإزالة )4( حظائر خمالفة، وم�سادرة جميع   ال�سحية.  حيث مت 

والر�س  بالكامل  املواقع  تطهري  ومت  الإب��ل  حليب  بيع  خا�سة  ومن�سات 
باملبيدات احل�سريه،   ومت اإعداد حم�سر بالواقعه من قبل اللجنة واإيقاع 
"وزارة  من  �سعيًا  التفتي�سية  اجل��ولت  تلك  وج��اءت  عليهم.    املخالفات 
البيئة" للق�ساء على ظاهرة انت�سار بيع احلليب بال�سكل الع�سوائي الذي قد 
يكون �سببًا يف نقل كثري من الأمرا�س اخلطرية من احليوان 
على  خطورة  ل  ي�سكنّ مما  امل�سرتكة(؛  )الأمرا�س  الإن�سان  اإىل 
ال�سحة، خا�سة يف ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي 
ال�سحية،  الرقابة  ت�سديد  يتطلب  ما  فيها،  احلليب  بيع  يتم 

و�سبط ممار�سة ذلك الن�ساط الع�سوائي.
و�سددت احلملة على مكافحة عمليات البيع الع�سوائي حلليب 
العقوبات  واإي��ق��اع  املخالفي،  و�سبط  ال��ط��رق��ات،  يف  الإب���ل 

الالزمة بحقهم.
هند  العالجية  التغذية  اأخ�سائية  ك�سفت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
بع�س  يف  غذائية  فوائد  على  يحتوي  الإب��ل  حليب  اأن  يون�س  اأبو  جمدي 
العنا�سر والرتكيبات تفوق حليب الأبقار واملاعز، لفتة يف الوقت نف�سه  
اإىل اأنه ل �سحة اإىل اأن  �سرب احلليب اخلام "غري املب�سرت" مينع حدوث 
الأمرا�س اأو يعاجلها مثل الربو واحل�سا�سية واأمرا�س القلب وال�سرطان،  
مو�سحة اأن  تناول حليب الأبل  من احلظائر الع�سوائية ميكن اأن ي�سبب  

مر�س احلمى املالطية  وبع�س المرا�س الأخرى. 

الظهران – حمود الزهراين  
)اإث���راء(،  العاملي  الثقايف  العزيز  عبد  امللك  مركز  يوا�سل    
العلم  م�سارات  كافة  يف   املوهوبي  ال�سباب  لدعم  براجمه 
افرتا�سية  م��ب��ادرات  تقدمي  ع��ن  ف�سال  والتقنية،  والثقافة 
من  وذل��ك  اهتماماتهم،  مبختلف  ال�سباب  ت�ستهدف  متنوعة 
بيئة  وخلق  وامل��وه��وب��ي،  للمبتكرين  م�ساحة  توفري  خ��الل 
تفاعلية لتبادل الأفكار يف جمالت الفنون والعلوم والتقنية 
الإب��داع يف اململكة  الأع��م��ال؛ لتطوير ودع��م �سناعة  وري��ادة 
باب  فتح  ع��ن   املركز  ك�سف   وبالم�س   ال�سعودية.  العربية 
"بايكون"  العلمي  التوا�سل  ب��رن��ام��ج  حل�سور  الت�سجيل 
�سعبان   1 – رج��ب   26 من  الفرتة  خ��الل  الأوىل  ن�سخته  يف 
العاملي  باليوم  الحتفال  مع  بالتزامن  يقام  وال��ذي   ،  1442
للثابت الريا�سي )باي (؛ لإتاحة الفر�سة للمبدعي واملهتمي 
بالعلوم والتقنية لالن�سمام اإىل �سل�سلة من احلوارات امللهمة، 
والتجارب والعرو�س العلمية التفاعلية التي ت�ساهم يف اإلهام 

الفكر وتعزيز الإبداع وروح البتكار.
 الربنامج، الذي �سينطلق افرتا�سًيا، وميتد على مدار 5 اأيام، 
م��ن خالل  ف��ري��دة  ال�سباب خلو�س جت��ارب  دع��م  اإىل  ي��ه��دف  
يف  ُت�سهم  علمية  وجت��ارب  واأل��غ��از  ح��وارات  جمموعة  اإقامة 
تنمية جوانب التوا�سل العلمي والتجديد امل�ستمر يف حقول 

املعرفة والبتكار، وذلك عرب اإ�ست�سافة جمموعة من املتحدثي 
املعرفة  العلم ون�سر  والعامليي يف جمال  املحليي  واخل��رباء 

للنهو�س باحلركة العلمية على جميع امل�ستويات.
حيث �سيت�سمن الربنامج حوارات افرتا�سية يقدمها جمموعة 
الطريان  مهند�سة  اأب��رزه��م،  م��ن  واخل����رباء،  املخت�سي  م��ن 
لتقدم  الكواكب"؛  "ال�سفر بي  ال�سميمريي يف حوار  م�ساعل 
اأنواع ال�سواريخ املختلفة، وت�ستعر�س  للم�ساركي نبذة عن 
الف�ساء  رائد  �سيتحدث  كما  ال�سواريخ.  جتاربها يف �سناعة 
علوم  عن  الأر�س"،  "مغادرة  جل�سته  خالل  هادفيلد  كري�س 
الف�ساء وجتربته مع حمطة الف�ساء الدولية، اإىل جانب حوار 
و�سيتم  العلوم".   "عجائب  عن  غرين  براين  الربوفي�سور 
ت�سليط ال�سوء على كيفية العمل يف قطاع الف�ساء مع مهند�سة 
اإىل  بالإ�سافة  �سندي،  ديانا  ال�ساروخي  الدفع  نظم  تطوير 
جل�سة حوارية م�سحوبة بعر�س لأحد الأفالم  يتحدث خاللها 

راكان ال�سايع عن خفايا كتابة وعر�س العلوم يف ال�سينما.
والتجارب  العرو�س  من  جمموعة  الربنامج   �سيتخلل  كما 
القهوة  لتقدمي   " روب��وت  باري�ستا   " عر�س  منها  التفاعلية 
و"ماي�سرتو روبوت" املو�سيقي، اإ�سافًة اإىل تقدمي العديد من 
الألغاز العلمية التي تهدف اإىل اإ�سباع �سغف امل�ساركي وبناء 

مهاراتهم الإدراكية.

مسابقة تراثية لتعزيز الدور التاريخي للمملكة 

إزالة 4 حظائر عشوائية لبيع حليب اإلبل 

5 أيام لتفعيل روح االبتكار بين الشباب الموهوبين 

تفعيل دور المجتمع من خالل استثمار المواهب 

أخصائية تحذر من الحمي المالطية  

هند ابو يونس
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الدمام –حمودالزهراين
لكرة  ال�سعودي  االحتــاد  رئي�س  توج 
بلقب  م�سر  ــادي  ن الر�سيد،  خالد  اليد 
بطولة كاأ�س االأمري �سلطان بن فهد لكرة 
اليد للمو�سم الريا�سي 2020-2021م، 
التوايل، والثالثة  له على  الثانية  للمرة 
يف تـــاريـــخـــه، بــعــد فــــوزه عــلــى نـــادي 
اخلليج  )27-22( يف املباراة النهائية 
بالدمام،  اأم�س  جمعتهما  التي  للبطولة 

بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد.
ويعترب هذا اللقب هو الثالث تاريخيًا 
الأبطال  الذهبي  بال�سجل  م�سر  لنادي 
املو�سم  حققه  بعدما  الــكــاأ�ــس،  بطولة 
باالإ�سافة  )2020/2019م(،  املا�سي 
واحلـــادي  )2014/2013م(،  ملو�سم 
ع�سر له على م�ستوى البطوالت املحلية 
)3 بطوالت دوري ممتاز – 5 بطوالت 

نخبة – 3 بطوالت كاأ�س(.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

مضر بطاًل لكأس األمير سلطان بن فهد لكرة اليد

"بانيغا وغوميز" مرشحان للقب 
العب الشهر في آسيا

جدة - هالل �سلمان
الــ�ــســبــاب بانيغا،  االآ�ــســيــوي، جنــم  اخــتــار االحتــــاد 
ومهاجم الهالل  غوميز �سمن قائمة مر�سحيه للفوز بلقب 

اأف�سل العب ملنطقة غرب اآ�سيا يف �سهر فرباير املا�سي.
ــقــائــمــة 7 العـــبـــن اآخـــريـــن وهـــــم: علي  ــمــت ال و�ــس
)ال�سد  كــازورال  �سانتي  االإماراتي(،  )اجلزيرة  مبخوت 
البحريني(،  )الــرفــاع  مرهون  جا�سم  حممد  القطري(، 
مرمور  حممد  العراقي(،  اجلوية  )القوة  اأحمد  حمادي 
اخلليل  )�سباب  احللمان  خلدون  ال�سوري(،  )ت�سرين 

الفل�سطيني(، عالء الدين دايل )العربي الكويتي(.

باجلائزة  فــاز  الن�سر  العــب  بيرتو�س  اأن  اإىل  ي�سار 
باب  فتح  على  فكرتها  وتقوم  املا�سي،  يناير  �سهر  عن 
يف  العــب  اأف�سل  الختيار  اجلماهري  اأمـــام  الت�سويت 
من  العديد  على  بناء  �سهر  كــل  يف  اآ�سيا  غــرب  منطقة 
املعايري؛ اأهمها دور الالعب يف التاأثري على نتائج فريقه 
الفريق  ترتيب  االأهـــداف،  و�سناعة  ت�سجيل  خــالل  من 
املباريات  اأهمية  اإىل  باالإ�سافة  املناف�سة،  �سعيد  على 
املباريات  يف  بــالده  منتخب  مع  ودوره  خا�سها،  التي 
 6 يــوم  حتى  الت�سويت  وي�ستمر  وجــدت،  اإن  الدولية 

مار�س اجلاري.

في ختام الجولة 21

الشباب يعزز صدارته بنقاط  ضمك

جدة – هالل �سلمان
جلدول  �سدارته  ال�سباب  فريق  عزز 
النقاط  فارق  ا�ستعاد  بعدما  الرتتيب، 
ــــرب  اخلــمــ�ــس الـــتـــي تــفــ�ــســلــه عـــن اأق
ال�سعب  فـــوزه  بعد  الــهــالل  مناف�سيه 
ختام  يف   )1-2( �ــســمــك  عــلــى  اأمــ�ــس 
االأمري  كاأ�س  دوري  من   21 الـ  اجلولة 
وهي  للمحرتفن،  �سلمان  بــن  حممد 

ب�سبب  يــوم؛  ملدة  اأجلت  التي  املباراة 
ظروف الطريان.

الدقيقة  يف  مبكر  بهدف  ال�سباب  تقدم 
اأوديون  12 براأ�سية مهاجمه النيجريي 
الـــزوري،  عبدالله  عر�سية  مــن  اإيغالو 
راأ�سية  مــن  الــتــعــادل  بــهــدف  �سمك  ورد 
)د  زيــاليــا  اإمييليو  االأرجنتيني  هــدافــه 
اإال  املكثفة،  االأخــري  هجمات  ورغــم   )20

نهاية  قبل  تقدمه  ا�ستعاد  ال�سباب  اأن 
ال�سوط االأول براأ�سية اأخرى من اإيغالو 
بعد عر�سية مميزة من الربتغايل فابيو 
ال�سمكاويون  طالب  بعدها  مارتينز، 
على  بــد  مل�سة  ا�ستباه  اإثــر  جــزاء  بركلة 
احلكم  لكن  �سامل،  حممد  ال�سباب  مدافع 
الفيديو  بحكم  ا�ستعان  اخل�سري  تركي 

امل�ساعد ومل يحت�سب �سيئا.

ال�سباب  حـــاول  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
تعزيز تقدمه، و�سمك تعديل النتيجة لكن 
حار�سا  تاألق  اأن  بعد  تثمر  مل  املحاوالت 
زغبة  وم�سطفى  الــبــواردي  زيــد  املــرمــى 
)الليث(  لريفع  �سباكهما،  عن  الــذود  يف 
الــ�ــســدارة،  يف  نقطة   44 اإىل  ر�ــســيــده 
يف  نقطة   17 عند  �سمك  ر�سيد  ويتوقف 

املركز قبل االأخري.



جدة- حممود العو�ضي

أصداء عالمية على التنظيم الدقيق للسباق
»إكستريم إي«  ينطلق في العال أبريل القادم 

رياضة
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األهلي ومهر الدوري
خالد الطياري

ل جديد يذكر، ول قدمي يعاد. كل �سيء يف الأهلي 
حمبط ومنهار.

الأهــلــي.  حـــال  هــو  فــهــذا  احلــــال،  تن�سد  كــنــت  اإن 
نقاطا  ينزف  واأخــرى،  جولة  بني  ما  مرتنح  فريق 

ويرتاجع بهدوء للخلف در.
عينها ب�سرية ويدها  قوة،  لها ول  اإدارة؛ ل حول 
الأهــالوي  والفريق  املا�سي  املو�سم  منذ  ق�سرية. 
باأن  اأن�ساره  وتع�سم  ونف�سيا،  وبدنيا  فنيا  منهار 
يكون هذا املو�سم اأف�سل من �سابقه، اإل اأن الو�سع 
الـــدوري.  نهاية  قــرب  مــع  لــالأ�ــســواأ  �ــســار، وي�سري 
وطالبوا  احلمراء،  اخلطوط  جتــاوزوا  الالعبون 
للتدريبات،  احل�سور  بعدم   " موؤمنة   " الرئي�س 
الـــــدوري  يف  مــــرة  لأول  حتــــدث  �ــســابــقــة  وهــــي 

ال�سعودي.
املحبة  وود  تباعد،  حالة  يف  وحمــرو�ــس  موؤمنة 

مقطوع بينهما.
اأزمة مالية ت�سرب النادي وتع�سف به، والرئي�س 
ين�سلح  ــن  ل الآن.  حــتــى  الــرئــا�ــســة  مــهــر  يــقــدم  مل 
هنالك  تكن  مل  ما  املختلفة،  واألعابه  الــنــادي  حــال 
قــادرة  مالية،  مــالءة  ذات  ال�سخ�سية  قوية  اإدارة 
ال�سعوبات  كل  وتذليل  العقبات  كل  جتــاوز  على 
وحتقيق املنجزات. كرة القدم منظومة عمل تتكون 
من اإدارة ولعبني وجهاز فني واإداري، فاإذا مل يقم 
اأحد عنا�سر هذه املنظومة بدوره على اأكمل وجه، 

�ست�سقط هذه املنظومة.
تقوم  ول  تعمل  ل  منظومته  عنا�سر  وكل  الأهلي 
بع�سها  مع  ومتجان�سة  متوافقة  وغــري  بــدورهــا، 
هو  والنتائج  امل�ستويات  يف  فالتذبذب  البع�س، 
يف  املن�سبطة  غــري  املنظومة  تلك  عمل  ح�سيلة 

عملها.
اأمــام  الهزمية  واأرجــعــا  والعوي�س  ال�سومة  خــرج 
الدوري،  ملهر  موؤمنة  اإدارة  دفع  عدم  اإىل  ال�سباب، 
عليها  حت�سال  التي  املاليني  عن  الالعبني  ون�ساأل 
ل  ملــاذا   ! البطولت  ولكل  لــلــدوري،  مهرا  األي�ست 
تبذلن اجلهد امل�ساعف من اأجل اإ�سعاد جماهريكم؛ 
تقديرا لهم، وللنادي الذي مل يق�سر معكم اأبدا، بل 

قدمكم لل�سارع الريا�سي جنوم �سباك.
نوافذ ريا�سية

-  جـــاءت قــــرارات جلــنــة النــ�ــســبــاط والأخــــالق 
انتظره  ما  عك�س  القدم  لكرة  ال�سعودي  بالحتاد 
ال�سارع الريا�سي على خلفية اتهام رئي�س ال�سباب 
ح�سني  بالن�سر  التنفيذي  للمدير  البلطان  خالد 
لعبه  جتاه  عن�سرية  باألفاظ  بالتلفظ  الغني  عبد 

الربازيلي �سيبا.

 @khalidtayyari

في الجولة 24 من دوري األولى

ديربي مشتعل في حائل.. والعدالة يسعى لعبور الخليج 
حائل – خالد احلامد

عنوان  �ستكون  الطاحنة  املــواجــهــات  اأن  يــبــدو 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  دوري  يف   24 اجلولة 
املتناف�سون  يبحث  حيث  الأوىل؛  الدرجة  لأندية 
فيها عن حتقيق الثالث نقاط، يف اللقاءات الثالثة 

التي �ستقام اليوم )الثالثاء(.
ديربي حائل

ينتظر ع�ساق دوري الأوىل، واجلماهري احلائلية 
ب�سكل خا�س، مباراة يف غاية القوة بني اجلبلني 
يحت�سنه  حائل" الـــذي  يف" ديــربــي  والــطــائــي، 
بــن م�ساعد  مــلــعــب مــديــنــة الأمــــري عــبــدالــعــزيــز 

الريا�سية.
وذلك  بالقوة،  والطائي  اجلبلني  لــقــاءات  تت�سم 
ي�سعى  الفريقني،  بني  والتناف�س  الندية  ب�سبب 
من  الــثــالث؛  النقاط  حل�سد  اجلبلني"امل�سيف" 
اأجل املناف�سة ومزاحمة فرق املقدمة؛ حيث ياأتي 
الفريق ثالثًا بـ 44 نقطة، بينما الطائي هو الآخر 
املراكز  على  بقوة  واملناف�سة  انت�سار  عن  يبحث 
 38 بر�سيد  الـرابع  املركز  يحتل  حيث  الأوىل؛ 

نقطة.
الكوكب vs النجوم

الـ11  املركز  الكوكب �ساحب  يلتقي   ، يف اخلرج 

�ساحب  ــنــجــوم   ال ب�سيفه  نــقــطــة   28 بــر�ــســيــد 
مواجهة  يف  نقطة،   17 بـ  الأخــري  قبل  ما  املركز 
يف  والتقدم  الفوز  يف  امل�ست�سيف  يطمح  مهمة. 
الـــذي فاز  الــنــجــوم  املــقــابــل،  الــرتتــيــب، يف  �سلم 
عدم  ياأمل يف   ، املن�سرمة  باجلولة  على اجلبلني 

التفريط؛ لالبتعاد عن مراكز الهبوط.
اخلليج vs العدالة

يف لقاء ال�سراع على املقدمة، يلتقي فريقا اخلليج 
بالعدالة   ، نقطة   37 بـ  اخلام�س  املركز  �ساحب 
ال�ستمرار  اأجل  بـ  35 قوية من  ال�سابع  �ساحب 

يف املناف�سة على ال�سعود.

المملكة أصبحت أهم محطات رياضة المحركات في العالم

تشريف ولي العهد للبطوالت يمنحها زخما عالميا
بال   - ال�سعودية  العربية  اململكة  باتت 
ريا�سة  �سباقات  حمطات  اأهم  منازع- 
ـــعـــامل، فــبــعــد مـــرور  املــحــركــات يف ال
اململكة،  يف  داكــار  رايل  اأول  على  عام 
الثانية  الن�سخة  ال�سعودية  ا�ست�سافت 
ا  اأي�سً واأعلنت  املا�سي،  يناير  يف  منه 
�ــســبــاق  لأول  جــــدة  ا�ــســتــ�ــســافــة  عـــن 
يوم  ال�سعودية  تاريخ  يف   1 فورمول 
ولتكتمل  الــعــام.  هــذا  مــن  دي�سمرب   5
 2021 عــــام  يف  ــذهــبــيــة  ال ــثــالثــيــة  ال
العاملية  ال�سيارات  ل�سباقات  بالن�سبة 
الدرعية  احت�سان  بعد  اململكة،  يف 
للمو�سم  اإي  الـــفـــورمـــول  ــبــاقــات  �ــس
اجلمعة  يــومــي  الــتــوايل  على  الثالث 
بف�سل  املــا�ــســيــني. وذلـــك  والــ�ــســبــت 

الـــدعـــم الـــال حمــــدود مـــن خـــادم 
حفظه  ال�سريفني-  احلرمني 

حثيثة،  ومــتــابــعــة  الــلــه-  
وم�ستمرة من �سمو ويل 

العهد- رعاه الله.   

فورموال 
الدرعية.. البداية

اأوىل   اإي  ـــفـــورمـــول  ال كـــانـــت 
ت�ست�سيفها  التي  العاملية  ال�سيارات  �سباقات 
اململكة؛ حيث جرى ال�سباق الأول يف مو�سم 
يف  متتاليان  �سباقان  ليتبعه   2019  /2018

مو�سم 2019/ 2020.
وتعد هذه الثالثية من كربى الأحداث يف عامل 
ال�سيارات، وتقدم اململكة كامل طاقتها  �سباق 
وجهودها ل�ست�سافتها على اأعلى امل�ستويات 
وتنمية  املناف�سة  روح  تر�سيخ  بهدف  وذلــك 
�سعبية هذه الريا�سات وت�سجيع اجليل املقبل 

من ال�سعوديني على دخول غمارها.
تاريخ عريق

ــعــريــق يف  يــ�ــســهــد لــلــمــمــلــكــة تــاريــخــهــا ال

بطولت ال�سيارات املحلية، مع منو 
ال�سحراوية  للراليات  ال�سعودية  بطولة 
ا�ست�سافتها  اإىل  بالإ�سافة  عام،  بعد  عامًا 
وجتــدر  �سنويًا.  باها"  رايل"  ل�سباقات 
الإ�سارة اإىل اأن و�سول �سباقات فورمول 
فورمول  و�سباق  ال�سعودية،  وداكار  اإي، 
كان  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل   ،1
ــي اأبــرمــهــا الحتـــاد  ــت ــعــقــود ال بــفــ�ــســل ال
ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية، 
التي متتد لع�سر �سنوات، ما �ساهم ب�سكل 
كــبــري يف رفـــع مــكــانــة املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ا�ست�سافة  جمال  يف  القمة  اإىل  ال�سعودية 

�سباقات ال�سيارات العاملية.

العال" اإي  " اإك�ضرتمي 
وبالإ�سافة اإىل هذه الثالثية، �ست�سيف اململكة 
ال�سيارات  عــامل  يف  تبنيه  الـــذي  اإرثــهــا  اإىل 
�سباق »اإك�سرتمي اإي«، �سل�سلة �سباقات الطرق 
الوعرة الدولية اجلديدة املعتمدة من الحتاد 
�سيارات  ت�ستخدم  التي  لل�سيارات،  الــدويل 
و�ست�ست�سيف  الكهربائية،  الرباعي  الــدفــع 
مدينة العال ال�سباق الأول من مو�سمها الأول 
ال�سائقون  �سيتناف�س  حيث  املقبل،  اأبريل  يف 
املناظر  اأكـــر  مــن  واحــــدة  عــرب  ب�سياراتهم 
مما  الأر�ــــس،  وجــه  على  اخلــالبــة  الطبيعية 
لعام  بالفعاليات  املليء  اململكة  جــدول  يري 

اأحــداث  اأربــعــة  جمموعه  ما  ليت�سمن   2021
عاملية يف ريا�سة ال�سيارات.

اال�ضتثمار الريا�ضي
ال�سعودية  ا�ستثمار  عن  للحديث  وبالعودة 
اململكة  تــوا�ــســل  الــ�ــســيــارات،  ريــا�ــســة  يف 
بتطوير  حاليًا  تقوم  حيث  ذلك  على  العمل 
�سمن  باململكة  اخلــا�ــس   1 الــفــورمــول  حلبة 
مليارات   8 تكلفته  تبلغ  الذي  القدية  م�سروع 
دولر، وهي خطوة �ست�ساهم يف نقل بطولة 
من   1 للفورمول  الكربى  ال�سعودية  جائزة 

�سوارع جدة اإىل القدية يف ال�سنوات املقبلة.

اأول �ضباق ليلي 
لأول  الكبري  ال�سباق  مناف�سات  واأقيمت 
على  ا  عامليًّ فريًقا   12 مب�ساركة  لياًل  مــرة 
التي  الــدرعــيــة،  حلبة  على  يــومــني  مــدى 
بتقنية  وم�ساءة  كــم،   2.83 طولها  يبلغ 
املنخف�س،  ال�ستهالك  ذات   ،"LED"الـ

مرة  لأول  املتجددة  بالطاقة  تعمل  التي 
تطبيق  اإطــــار  يف  الــ�ــســبــاق،  تــاريــخ  يف 
اأف�سل املبادرات العاملية مبجال ال�ستدامة 
البيئية والقت�سادية املتما�سية مع برامج 

."2030 ال�سعودية  "روؤية 
تغطية اإعالمية عاملية

على  الــدرعــيــة  اإي  فــورمــول  �سباقات  بــث  مت 
الريا�سية  الــقــنــوات  عــلــى  مــبــا�ــســرًة  ــواء  ــه ال
اأكـــر مــن 130  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الــ�ــســعــوديــة، 
ميثلون  الــعــامل،   دول  خمتلف  مــن  ــا  اإعــالمــيًّ
و�ــســيــلــة  تــلــفــزيــونــيــة، و16  قـــنـــوات  عــ�ــســر 
اإعالمية مطبوعة واإلكرتونية، وغالبيتهم من 

املتخ�س�سني يف �سباقات ال�سيارات.
ووفرت وزارة الريا�سة مركًزا اإعالميًّا �سخًما 
التي  املتطلبات  جميع  يت�سمن  الدرعية،  يف 
على  ال�سباق  اأحــداث  تغطية  لالإعالميني  تتيح 
مهمته  عمل  فريق  �ست  خ�سَّ كما  وجــه،  اأكمل 
تقدمي الت�سهيالت الالزمة لالإعالميني. وقد نقل 
هوؤلء الإعالميون ما راأوه من دقة يف التنظيم 
الحرتايف لفعاليات ال�سباق على مدار يومني.

دي فريز و�ضام بريد يفوزان 
بجولتي ال�ضباق

فريق  من  بريد  �سام  الربيطاين  ال�سائق  جنح 
»جاجوار ري�سينج« يف الفوز باجلولة الثانية 
من �سباق الدرعية لـ»فورمول اإي«، وتفوق �سام 
فراينز من  الهولندي روبن  مناف�سه  بريد على 
فريق »اإينفيجني فريجني ري�سينج« الذي احتل 
الثالث  املــركــز  الــثــاين، ومــن خلفه يف  املــركــز 
»دي  فريق  �سائق  فرين  اإيريك  جان  الفرن�سي 
نيك  الهولندي  املت�سابق  وكان   ت�سيتاه«.  اإ�س 
دي فريز، �سائق فريق »مر�سيد�س بنز اإي كيو« 
قد فاز باجلولة الأوىل من ال�سباق بعدما احتل 
تاريخ  يف  ليلي  �سباق  اأول  يف  الأول  املــركــز 

البطولة، م�ساء اجلمعة املا�سي.

 ويل العهد يدعم الريا�ضة بال حدود 
وقد �سهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
الوزراء  العهد نائب رئي�س جمل�س  بن عبدالعزيز ويل 
وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ مناف�سات اجلولة الثانية من 
يف  اأقيم  الــذي   ،"2021 الدرعية  اإي  " فورمول  �سباق 
وذلك  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة  التاريخية  الدرعية 
فيا  بي  بي  "اإي  العامل  لبطولة  ال�سابع  املو�سم  �سمن 
فورمول اإي". وي�سهد القطاع الريا�سي يف ال�سعودية 
الله  بف�سل  العامل  م�ستوى  على  وكبرية  نوعية  قفزات 
�سمو  يوليه  الــذي  امل�سبوق  غري  الدعم  ثم  وجــل-  -عز 
امل�ستمرة  ومتابعته  وحر�سه  الله-،  -اأيــده  العهد  ويل 
يف  الــلــه-  -بتوفيق  القطاع  جنــاح  يف  اأ�سهمت  الــتــي 

ا�ست�سافة وتنظيم اأحداث وفعاليات ريا�سية عاملية.

إنشاء حلبة القدية 

بتكلفة 8 مليارات 



أخيرة
الثالثاء 18 رجب 1442هـ املوافق 2 مار�س 2021م ال�سنة 90 العدد 1223281

تخصصات مطلوبة لوظائف في »نيوم«
جدة - البالد

اأع���ل���ن م�����ش��روع ن���ي���وم، ت���واف���ر وظ���ائ���ف ���ش��اغ��رة حل��َم��ل��ة 
من  عدد  يف  والدكتوراه  واملاج�شتري  البكالوريو�س  �شهادات 

التخ�ش�شات، للعمل مبقر م�شروع املدينة مبنطقة تبوك.
هي:  املتاحة،  الوظائف  اأن  اإىل  امل�شروع  اإدارة  واأ���ش��ارت 
البكالوريو�س  �شهادة  على  ح�شوله  وتتطلب  الإنتاج،  "مدير 

الأعمال،  اإدارة  اأو  )الت�شويق،  تخ�ش�شات:  يف  املاج�شتري  اأو 
الرتميم  مدير  م�شابه،  جمال  اأي  اأو  الإلكرتونية(،  التجارة  اأو 
الدكتوراه  اأو  املاج�شتري  �شهادة  الوظيفة  وتتطلب  والتاأهيل 
 10 وخربة  الهند�شة(،  الرتميم،  الآث��ار،  )علم  تخ�ش�شات:  يف 
امل�شروعات،  اإدارة  جمال  يف  و5  الرتميم،  جمال  يف  �شنوات 
اأو املاج�شتري  ومدير امل�شروع، وتتطلب �شهادة البكالوريو�س 

اإدارة  اأو  الت�شويق،  اأو  الكمبيوتر،  )علوم  تخ�ش�شات:  يف 
الأعمال(، اأو اأي جمال ذي �شلة، اإ�شافة اإىل خربة 10 �شنوات 

اأو اأكرث. 
وغري  ال�شعوديني  من  للجن�شني  متاحة  الوظائف  اأن  يذكر 
وميكن  املطلوبة،  ال�����ش��روط  لديهم  تتوافر  مل��ن  ال�شعوديني، 

التقدمي عرب املوقع الإلكرتوين.

برنامج عن بيوت ومعالم 
الرياض التاريخية

السفارة األمريكية بالمملكة 
تفتح »إصدار التأشيرات«

الريا�ض - البالد
اأبدى رئي�س الهيئة العامة للرتفيه، تركي اآل ال�شيخ، رغبته يف اإنتاج 
يف  ال�شيخ  اآل  وق��ال  التاريخية.  الريا�س  ومعامل  بيوت  عن  برنامج 
الربنامج،  اإنتاج  بتكلفة  للتكفل  م�شتعد  اأنه  "تويرت"،  على  له  تغريدة 
الهمزاين،  حممد  التاريخي  املحتوى  و�شانع  الإعالمي  على  عار�شا 
و�شوارعها.  التاريخية  ومعاملها  الريا�س  ببيوت  للتعريف  تقدميه 
واأ�شاف موجها حديثه للهمزاين: "اأرغب يف اإنتاج برنامج عن بيوت 
وافق  بينما  تقدميك"،  من  ومزارعها  التاريخية  و�شوارعها  الريا�س 
هيئة  رئي�س  عليه  لريد  به،  يت�شرف  اإنه  وقال  العر�س  على  الهمزاين 

الرتفيه باأنه �شيجتمع معه خالل الأ�شبوعني القادمني ملناق�شة الفكرة.

الريا�ض - البالد
اأعلنت بعثة الوليات املتحدة الأمريكية اإىل  اململكة، اإعادة فتح خدمات 
التاأ�شريات  الروتينية لغري املهاجرين باأعداد حمدودة  يف الريا�س، جدة، 
فئات  ملجموعة  جدولة  املواعيد  للم�شافرين  ميكن  اإنه  والظهران.  وقالت 
�شفر  موؤقتة،  خطط  و�شعوا  قد  يكونون  عندما  عرب  الإنرتنت،  التاأ�شرية 
اأنه �شيتم متديد  اإىل  الوقاية من  COVID- 19  ، م�شرية  لتدابري  نظًرا 
30  �شبتمرب  حتى   ) MRV ( الإلكرتونية  التاأ�شرية  ر���ش��وم  �شالحية 
2022، لل�شماح جلميع املتقدمني  الذين مل يتمكنوا من حتديد موعد نتيجة 

 لتعليق خدمات التاأ�شريات الروتينية بنف�س  الر�شوم املدفوعة م�شبًقا.

الثقفي وكيال لوزارة الخارجية

أطعمة تحمي النساء 
من المشاكل الصحية

جدة - البالد
اأ�شدر وزير اخلارجية الأمري في�شل بن فرحان، اأم�س )الثنني(، قرارًا 
وزاريا بتكليف عيد بن حممد الثقفي وكياًل للوزارة لل�شوؤون ال�شيا�شية 
منذ  عمان  �شلطنة  يف  للمملكة  �شفريا  الثقفي  وعمل  والق��ت�����ش��ادي��ة. 
ال�شلطان هيثم بن طارق يف يناير  2015، ومنحه 
الأوىل  ال��درج��ة  م��ن  النعمان  و���ش��ام  املا�شي 
العالقات  خدمة  يف  الطيبة  جلهوده  تقديرا 
وح�شل  ال�شقيقني.   البلدين  تربط  التي 
�شيا�شية،  علوم  بكالوريو�س  على  الثقفي 
م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ب��ال��ري��ا���س ع��ام 
1985، ودبلوم  من معهد الدار�شات 

الدبلوما�شية عام 1987م.

خروج »برص« حي من  كارول تطرح أول أغنية »راب«»هدد« يطلق صقور »الوكري« و»الشاهين«
رئة طفل جدة - يا�سر بن يو�سف

برنامج  �شمن  ال�شعودي  ال�شقور  ن��ادي  اأطلق 
"الوكري"  �شقور  م��ن  ك��ب��رية  اأع�����دادًا  "هدد"، 

العرب  عرفها  التي  اجلبلي"  و"ال�شاهني 
اململكة،  ج��ب��ال  اإىل  ل��ت��ع��ود  ال��ق��دم  م��ن��ذ 

و�شمل  الطبيعية.  بيئتها  يف  وتعي�س 
امل�شتوطنة  ال�شقور  الداخلي  الإطالق 

بعد  اجلبلي"  و"ال�شاهني  "الوكري"، 
واإطالقها  وتهيئتها  جمعها 

لالإ�شهام  اململكة؛  داخ��ل 
واحلفاظ  تكاثرها  يف 

ع�����ل�����ى ال�������ت�������وازن 
وحظيت  ال��ب��ي��ئ��ي. 
مبكانة  ال�����ش��ق��ور 
ك��������ب��������رية ع����ن����د 
العرب، وارتبطت 

ب���ح���ي���ات���ه���م ع��رب 
لتتحول  ال��ت��اري��خ، 

ال��ع��الق��ة م��ع ال��زم��ن 
�شعبية  ث��ق��اف��ة  اإىل 

ُع�����������رف�����������ت 
ب�"القن�س"، 

بتنوع  اململكة  تتمتع  فيما  بال�شقور،  ال�شيد  اأو 
طبيعي كبري يف احلياة الفطرية. وعملت الأجهزة 
ال�شعودي"،  ال�شقور  "نادي  راأ�شها  املعنية، وعلى 
الفطرية"  احل���ي���اة  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي  و"املركز 
على حماية  البيئي  لالأمن  والقوات اخلا�شة 
الإطار  هذا  ويف  وتنميتها،  ال��رثوات  هذه 
�شدرت العديد من الت�شريعات والأنظمة 
حل������م������اي������ة احل������ي������اة 
ال����ف����ط����ري����ة، وك�����ان 
اآخ���ره���ا م��ن��ع ط��رح 
و���ش��ب��ك ال�����ش��ق��ور 
جميع  يف  املحلية 
م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة، 
ل��ل��ن��ق�����س امل��ل��ح��وظ 
���ش��ق��ور  اأع��������داد  يف 
و"ال�شاهني  "الوكري" 
امل�����ش��ت��وط��ن��ة  اجلبلي" 
دعا  ما  وه��و  اململكة،  يف 
ال�شعودي  ال�شقور  ن��ادي 
"هدد"،  برنامج  اإط��الق  اإىل 
بيئتها  اإىل  ال�شقور  لإع���ادة 

الطبيعية.

القاهرة - البالد
"بر�س" حي من  يف حادثة غريبة من نوعها، خرج 
اأثناء الكحة، وفقا لطبيب يف وحدة العناية  رئة طفل 
الطبيب،  وك�شف  م�شر.  يف  العام  اأ�شمون  مب�شت�شفى 
ا�شتقبال  اإىل  ح�شر  ون�����ش��ف(،  )ع��ام��ني  ال��ط��ف��ل  اأن 
وكحة  التنف�س  يف  �شعوبة  م��ن  ُي��ع��اين  امل�شت�شفى 
ونقله  الأك�شجني،  تنف�س  على  و�شعه  وتقرر  �شديدة، 
مب�شت�شفى  لالأطفال  املركزة  العناية  وح��دة  اإىل  ف��وًرا 
اأ�شمون العام، حلق ذلك عمل اأ�شعة عادية على ال�شدر، 
وتبني وجود �شغر يف حجم الرئة الي�شري و"انتفاخ 
هوائي" يف الرئة اليمنى. ولفت اإىل اأنه مت عمل فح�س 
اإ�شايف اأكرث دقة، ليتبني وجود ان�شداد جزئي بالرئى 
الليمفاوية،  بالغدد  ت�شخم  وج��ود  واحتمال  اليمنى، 
من  مزيًدا  وطلبوا  الأطباء،  على  اأكرث  احلرية  لُتخيم 
متوقعة،  غ��ري  م��ف��اج��اأة  انك�شفت  حتى  الفحو�شات، 
و�شاحبها  �شديدة،  كحة  نوبة  يف  الطفل  دخ��ل  حيث 
قيئ �شديد ثم وجدوا ج�شم كائن حي خرج مع الكحة. 
واأ�شاف: "نظر الأطباء للج�شم ال�شغري الذي خرج من 
فم الطفل وات�شح اأنه )بر�س(، ول يعلمون كيف ت�شلل 

اإىل رئة الطفل"، مبينا اأن حالة الطفل يف حت�شن.

جدة - خالد بن مر�ساح
ت�شتعد املطربة اللبنانية كارول �شماحة، لطرح اأغنية 
"حياتي"، التي تعترب اأول اأغانيها فى عامل مو�شيقى 
واأغانى "الراب"، معلنة عن طرح الأغنية عرب من�شات 
مب�شاركة  )الأرب��ع��اء(،  غ��ًدا  الإلكرتونية،  املو�شيقى 
الرابر الفرن�شى واملغربى الأ�شل "لرتي�شت"، الرابر 

الكويتي "دايف"، ولعب الدي جي "يو�شف".
على  ال��ر���ش��م��ي��ة  �شفحتها  ع��رب  ك�����ارول،  ون�����ش��رت 
�شحبتها  الأغ��ن��ي��ة،  ب��و���ش��رت  ���ش��ورة  "في�شبوك"، 
 hayati.. بتعليق: "ترقبوا اأغنيتى اجلديدة الراب

يوم الأربعاء على جميع املن�شات الرقمية"، لفتة اإىل 
اإمكانية تقدمي اأغانى مهرجانات فى حال عر�س عليها 
هذا الأمر، م�شيفة: "ل اأمانع ذلك، لكن بفكرة خمتلفة 
ول بد من درا�شتها خا�شة اأن هذا اللون من الغناء له 

جمهوره وم�شتمعيه".
اأغنية  ه��ى  �شماحة،  ك���ارول  اأع��م��ال  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 
"�شكرا" التى جنحت املخرجة بتول عرفة، فى تقدميها  
هاين  الكبريين  النجمني  جمعت  حيث  جديد  ب�شكل 
�شاكر وكارول �شماحة بفكرة ا�شتثنائية وخمتلفة، فى 

اأغنيتني �شورتهما على طريقة الفيديو كليب.
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ارتفعت وترية التوعية املجتمعية باحلفاظ على �سحة االأطفال، من خالل تطبيق االإجراءات االحرتازية 
ملتزمني  املنورة  املدينة  يف  ذويهم  مع  ت�سوقهم  اأثناء  اأطفال  ويبدو  والت�سوق،  التنزه  اأوقات  يف  ال�سليمة 

باالإجراءات الوقائية املطلوبة يف االأماكن العامة. )ت�سوير: حممد قا�سم( 

توعية 
األطفال

جدة - البالد
على �شحتهن،  يوؤثر  ل  الذي  ال�شحي  الأك��ل  دوًم��ا عن  ال�شيدات  تبحث 
احلماية  �شاأنها  من  الأطعمة  من  اأن��واع  ب�7  التغذية  خ��رباء  ين�شح  لذلك 
الثدي  و�شرطان  العظام  ه�شا�شة  مثل  للن�شاء،  ال�شحية  امل�شكالت  من 
ملوقع  وف��ق��ا  اخل����رباء،  وق���ال  للحمل.  امل�شاحبة  ال�شحية  وامل�����ش��ك��الت 
"webmd"، اإن قرون فول ال�شويا تعد مفيدة اأثناء فرتة انقطاع الطمث 
ال��دورة  انقطاع  عند  حت��دث  التي  ال�شاخنة  الهبات  تربيد  على  وت�شاعد 
ال�شهرية للن�شاء لحتوائها على مركبات ت�شمى "الإي�شوفالفون"، مبينني 
اأن الفا�شوليا ميكنها خف�س �شغط الدم، بينما يحتوي اجلريب فرون على 
مركبات "الفالفونويد"، التي ت�شاعد يف تقليل احتمالية الإ�شابة باأنواع 
القلب.  ل�شحة  مفيد  اأنه  كما  الن�شاء،  لدى  الدماغية  ال�شكتات  من  معينة 
واأ�شافوا :"التوت والكرز يحتويان على مركبات الفالفونويد وم�شادات 
فيما  التلف،  ال�شليمة باجل�شم من  اأن حتمي اخلاليا  التي ميكن  الأك�شدة 
حتتاج الن�شاء للزبادي قليل الد�شم ملزيد من الكال�شيوم عندما يزيد عمرها 
على 50 عاًما. واعتربوا اأن ال�شردين يحتوي على اأحما�س دهنية �شحية 
جودة  حت�شن  اأن   3 اأوميغا  لدهون  وميكن  والكال�شيوم،  )د(  وفيتامني 
الفوليك،  حلم�س  ممتاًزا  م�شدًرا  البقر  وحلم  كبد  يعد  كما  الثدي،  حليب 
واحلديد، والزنك وفيتامني "ب"، ومع ذلك ل يجب الإ�شراف يف تناولهما.
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