 400مليون ح�صيلة جرائم ف�ساد موظفني و�ضباط ورجال �أعمال ..واجلناة يف قب�ضة نزاهة
جمل�س الوزراء يقر حتويل مركز
الوقاية من الأمرا�ض لهيئة عامة
نيوم  -البالد

�أق��ر جمل�س ال��وزراء ،حتويل املركز الوطني
ل�ل��وق��اي��ة م��ن الأم ��را� ��ض وم�ك��اف�ح�ت�ه��ا �إىل
هيئة عامة ،با�سم هيئة ال�صحة العامة،
وامل��واف�ق��ة على الرتتيبات التنظيمية
لها.
وواف� ��ق امل �ج �ل ����س ،خ�ل�ال جل�سته
�أم�س (ال�ث�لاث��اء) ـ عرب االت�صال
املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني

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

albiladdaily

albiladdailynews

ال�شريفني ،على تعديل تنظيم الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية ،ال�صادر بقرار جمل�س
ال��وزراء رقم (  ) 235وتاريخ 1422 / 8 / 27ه �ـ ،
على النحو ال ��وارد يف ال �ق��رار ،و�إ��ض��اف��ة ممثل من
وزارة التعليم ،وممثل من وزارة ال�صحة �إىل جلنة
مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف هيئة حقوق
الإن�سان ،كما اعتمد احل�سابني اخلتاميني لهيئة تنمية
ال�صادرات ال�سعودية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية عن عامني ماليني �سابقني .التفا�صيل �ص3

albiladdaily

التدابري �صارمة الحتواء الوباء

مرور عام على أول إصابة والمبادرات واإلجراءات حيدت األخطار واللقاح شرط للحج

حتت رعاية ويل العهد  ..م�ؤمتر دويل يعزز م�سرية االعتدال والو�سطية

حمليات

الريا�ض ـ البالد

يف وقت �أعلنت وزارة الدفاع عن �إمكانية احل�صول على لقاح كورونا
دون موعد م�سبق لكافة الع�سكريني من من�سوبي وزارة الدفاع وذلك
بزيارة �أق��رب مركز لقاحات كورونا مب�ست�شفيات القوات امل�سلحة،
حددت وزارة ال�صحة يوم  2مار�س من كل عام ،يوما ل�شهداء ال�صحة،
ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م  186وف��اة طبيب ومم��ار���س �صحي م��ن من�سوبي

الوزارة منذ بدء اجلائحة وحتى نوفمرب ،2020وذلك تخليدا لذكرى
املمار�سني ال�صحيني ال��ذي��ن ت��وف��وا خ�لال مواجهة جائحة كورونا
مبختلف مناطق اململكة.
و�أطلقت الوزارة و�سم "يوم �شهيد ال�صحة" عرب ح�سابها يف تويرت.
وي�صادف �أم�س  2مار�س ،ذكرى مرور عام على �أول ا�صابة بكورونا يف
اململكة �أعلنته وزارة ال�صحة ،ملواطن قادم من �إيران عرب البحرين ،ومل

يف�صح عن تواجده يف �إيران عند عبوره للمنفذ احلدودي.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح املتحدث با�سم وزارة ال�صحة ،ال��دك�ت��ور حممد
العبدالعايل� ،أن من �أخذ اللقاح وجتاوز -بعد ا�ستكمال التح�صني -من
� 2إىل � 3أ�سابيع ال يلزمه احلجر بعد خمالطته مل�صابي كورونا.
وربطت وزارة ال�صحة بني تلقي لقاح كورونا و َم��ن لديه الرغبة يف
الرت�شح �ضمن القوى العاملة يف مو�سم احلج املقبل.
التفا�صيل �ص4

3

الفي�صل
يقدر جهود
الدفاع املدين

% 500

الريا�ض ـ البالد

املدنيون

هدف ملي�شيا �إيران الإرهابية

مشروع ميداني لمسح
وتخطيط أحياء جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أطلقت �أمانة حمافظة جدة م�شروع ًا ميداني ًا لـم�سح
وتخطيط �أح��ي��اء مدينة ج��دة يف �سبيل حت�سني
امل�شهد احل�ضري للمدينة م�ستهدفا  16عن�صر ًا من
عنا�صر مبادرة معاجلة الت�شوه الب�صري  ,وذلك
ب�إ�شراف ومتابعة وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
ويهدف امل�شروع �إىل م�سح �أحياء و�شوارع املدينة
وجمع بيانات الو�ضع الراهن وحتليلها وتوظيفها
يف رف��ع م�ستوى امل�شهد احل�ضري � ,إ���ض��اف��ة �إىل
ا�ستخال�ص اخلطط لأعمال التنفيذ  ,عالوة على ما

يحققه امل�شروع من ا�ستعرا�ض للبيانات على لوحة
قيا�س م�ؤ�شر الأداء وي�سهم يف دعم �إدارة التحكم
بجميع عنا�صرها بجانب و���ض��ع ا�سرتاتيجيات
التنفيذ للنهو�ض واالرت���ق���اء مب�����س��ت��وى امل�شهد
احل�ضري.
وي�أتي ذلك يف وقت مت رفع رفع � ٣٨٣سيارة مهملة
وتالفة ،من �شوارع جدة ،بوا�سطة �إدارة ال�سيارات
التالفة ب���الإدارة العامة ،يف اط��ار ر�صد ومعاجلة
الظواهر ال�سلبية بوكالة البلديات الفرعية يف �أمانة
حمافظة جدة.
التفا�صيل �ص8

الكونغرس

5

الريا�ضة

4

من��ت عمليات ال��دف��ع با�ستخدام الأج�ه��زة
الذكية يف اململكة بن�سبة  ،% 500كما منت
عمليات مدى" للتجارة الإلكرتونية بن�سبة
 .% 224ووف��ق م��ا �أك��ده امل��دي��ر التنفيذي
للمدفوعات ال�سعودية فهد العقيل ف ��إن
عمليات �أج �ه��زة نقاط البيع حققت من��و ًا
بن�سبة  ،% 76وجتاوز عدد املتاجر الداعمة
لقبول خدمة مدى للتجارة الإلكرتونية �أكرث
من  9000متجر �إلكرتوين ،وهو �أكرث من
ثالثة �أ�ضعاف عدد املتاجر التي كانت توفر
اخلدمة يف نهاية 2019م الذي كان 2000
متجر .وك�شف العقيل �أن اململكة �سجلت
الأ�سرع منو ًا يف العامل يف عدد نقاط البيع
خالل املدة من � 2012إىل  ،2019حيث بلغ
معدل النمو ال�سنوي املركب  ،%23وتو�سع
البنية التحتية للمدفوعات الرقمية يف
اململكة �أدى �إىل حتقيق منو ثابت وملفت
يف حجم املعامالت الرقمية ،متثل يف زيادة
معدل النمو ال�سنوي امل��رك��ب للمعامالت
غ�ير النقدية .ول�ف��ت �إىل �أن "املدفوعات
ال�سعودية" تعمل على �سرعة التحول �إىل
املجتمع غري النقدي من خالل التعامالت
املالية الرقمية ون�ظ��ام التحويل الفوري
"�سريع".
التفا�صيل �ص6

متابعات

نمو في الدفع
باألجهزة الذكية

11

« تك�سري الدم »
على ر�أ�س �أ�شهر
� 10أمرا�ض نادرة

�أمرابط
يقرتب من الرحيل
لـ« الليجا»

 600مليار مل�شاريع جديدة يف قطاع املقاوالت
الريا�ض  -البالد

تعر�ض �أك�ثر من  37جهة ك�برى من القطاعات احلكومية واخلا�صة
والهيئات ،نحو  1000م�شروع ،بقيمة تتجاوز  600مليار ريال ،وذلك
خ�لال منتدى امل�شاريع امل�ستقبلية وال��ذي تنظمه الهيئة ال�سعودية
للمقاولني على م��دى ثالثة �أي��ام م��ن  22وحتى  24م��ار���س احل��ايل،
لإتاحة الفر�صة للمقاولني واملهتمني من موردين وبنوك وغريهم من
التعرف على الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة .وت�سهم خمتلف القطاعات
احليوية غري النفطية يف منو الناجت املحلي الإجمايل للمملكة  ،ومنها
قطاع املقاوالت الذي يعترب الأكرب على م�ستوي ال�شرق الأو�سط ،وفق

تقارير دولية �أ�شارت �إىل ان حجم امل�شاريع املتوقعة خالل ال�سنوات
القلية القادمة يف القطاع تتجاوز � 5آالف م�شروع وبقيمة ت�صل ايل
 6تريليونات ري��ال .و ُيعد املنتدى من�صة رئي�سية للفر�ص للمقاولني
وامل�ستثمرين يف جم��ال امل �ق��اوالت م��ن خ�لال تعرفهم على تفا�صيل
امل�شاريع ال�ضخمة املطروحة والتق ّدم لها والتعرف على �آلية املناف�سة
عليها حتت �سقف واحد ،مما ي�سهم يف تطوير خطط العاملني يف القطاع
ومعرفة الوقت الزمني للم�شروعات والتكلفة امل ُ�ق��درة لها ،ليح�صل
املقاول على ُفر�ص مُتكنه من االرتقاء بالعمل و�إيجاد ال�شراكات بني
املقاولني وامل�ستثمرين واملهتمني يف القطاع.
التفا�صيل �ص2

عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين
عدن  -البالد

يندد بانتهاكات حقوق
اإلنسان في تركيا

فر�ضت الواليات املتحدة� ،أم�س (الثالثاء) ،عقوبات على قياديني اثنني يف ميلي�شيا احلوثيني يف اليمن،
لدورهما يف ا�ستهداف املدنيني ودول اجلوار واملالحة .وطالت العقوبات التي �أ�صدرتها وزراة اخلزانة
الأمريكية كال من من�صور ال�سعدي ،و�أحمد احلمزي ،فيما �أكدت الوزراة �أن القياديني احلوثيني املعاقبني
ينفذان �أجندة الفو�ضى الإيرانية املزعزعة لال�ستقرار .وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية �إن العقوبات
على القياديني جاءت ب�سبب الهجمات الأخ�يرة التي �شنتها امليلي�شيا يف الداخل واخل��ارج ،معربة
عن �إدانتها للهجمات احلوثية التي ا�ستهدفت �أحياء �سكنية يف جازان .و�أ�ضافت "احلر�س الثوري
الإيراين قدم للحوثيني الدعم الع�سكري ل�شن هجمات يف اليمن وعلى ال�سعودية ،ونظام �إيران قدم
م�ساعدات مادية مبا�شرة للحوثيني مبا يف ذلك ال�صواريخ وامل�سريات" ،معتربة �أن النظام الإيراين
واحلر�س الثوري �أ�شعلوا احلرب بدعمهم للحوثيني بالأ�سلحة والتدريب الع�سكري ،وتابعت
"الدعم الإيراين �سمح للحوثيني ب�شن هجمات مروعة على املدنيني يف اليمن وال�سعودية .الدعم
الإيراين للحوثيني �أ�سهم يف تغذية احلرب الأهلية و�إطالة �أمدها وزيادة معاناة اليمنيني".
ولفتت وا�شنطن �إىل �أن "احلوثيني ا�ستخدموا �صواريخ بالي�ستية و�ألغاما بحرية وطائرات
م�سرية ملهاجمة املناطق ال�سكنية وال�سفن التجارية" ،م�شرية �إىل �أن ميلي�شيات احلوثي
ا�ستهدفت املالحة الدولية بغ�ض النظر عن طابعها املدين �أو الع�سكري.
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الفيصل يقدر جهود الدفاع المدني

محافظ جدة يدشن فعاليات
االحتفاء باليوم العالمي

جدة -البالد

21
الريا�ض  -البالد

قال م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل يف
مقر الإمارة بجدة خالل تد�شينه فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �شعار (ي ٌد تبني وي ٌد حتمي) ،بح�ضور
مدير الدفاع املدين باملنطقة اللواء عبدالله القر�شي� ،أقول "�شكر ًا رجال الدفاع املدين ،وفقكم الله و�سدد خطاكم".
كما ك ّرم �أمري مكة املكرمة عدد ًا من من�سوبي الدفاع املدين باملنطقة  ،وبالتزامن مع فعاليات اليوم العاملي للدفاع
املدين تطلق املديرية باملنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقايف حتت �شعار كيف نكون قدوة يف العامل الرقمي
املعر�ض االفرتا�ضي الذي ي�سلط ال�ضوء على املخاطر املُحتملة ،وطرق الوقاية واحلماية منها ،وكذلك التعريف
باخلدمات االلكرتونية لأعمال الدفاع املدين ،كما يحوي املعر�ض ركن ًا عن �سالمة احلاج واملعتمر خالل رحلتهم
الإميانية.
يذكر �أن اليوم العاملي للدفاع املدين لهذا العام 1442ه ـ يقام حتت �شعار (ي ٌد تبني وي ٌد حتمي) ي�صادف الأول من
�شهر مار�س من كل عام.

رجل أعمال و 3ضباط وموظف بالديوان الملكي ومواطنان بقبضة "نزاهة"

ال تهاون مع الفاسدين

توا�صل اململكة حربها على الف�ساد ،بتوقيف املف�سدين وتطبيق النظام
بحق املتجاوزين دون تهاون؛ �إذ �ص ّرح م�صدر م�س�ؤول يف هيئة الرقابة
ومكافحة الف�ساد (نزاهة) ،ب�أن الهيئة با�شرت عدد ًا من الق�ضايا اجلنائية
وجار ا�ستكمال الإجراءات النظامية بحق املتهمني
خالل الفرتة املا�ضيةٍ ،
فيها .وقال� :إن �أبرز الق�ضايا املعاجلة ،متثلت يف� :إيقاف � 3ضباط من
من�سوبي احلر�س امللكي (لواء متقاعد ،وعقيد ،ومقدم) يعملون ب�إدارة
العقود وامل�شرتيات ،و 21رجل �أعمال ووافد ًا من جن�سية عربية ،لقيام

ال�ضباط برت�سية املناق�صات على �شركات عائدة لهم وملعارفهم ،من
خالل خمالفتهم نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية ،والتالعب يف
الكميات ،و�صرف مبالغ مالية لتلك ال�شركات دون وجه حق ،وا�ستخدام
�أقاربهم يف احل�صول على الأم��وال املتح�صل عليها ،و�شراء عقارات
داخل وخارج اململكة؛ بهدف عدم ك�شف م�صادر تلك الأموال ،حيث بلغ
ما حُ �صر من مبالغ متح�صل عليها من تلك اجلرائم حتى الآن مبلغ 400
مليون ريال ،ومازالت التحقيقات م�ستمرة مع �أطراف الق�ضية.
ولفت �إىل �أنه يف ق�ضية �أخرى ،مت �إيقاف موظف بالديوان امللكي ،عمل

�سابق ًا بق�سم الأرا�ضي واملنح ،ومواطنني اثنني (و�سطاء) لقيام الأول
ب�إنهاء �إج��راءات ا�ستخراج  79منحة ملكية ملواطنني ،مقابل ح�صوله
على مبالغ نقدية منهم بوا�سطة الو�سطاء ،حيث بلغ �إجمايل ما حت�صل
عليه مبلغ  2.185مليون ريال.
و�أكدت الهيئة �أنها م�ستمرة يف ر�صد و�ضبط كل من يتعدى على املال
العام� ،أو ي�ستغل الوظيفة لتحقيق م�صلحته ال�شخ�صية� ،أو الإ�ضرار
بامل�صلحة العامة ،و�أن الهيئة ما�ضية يف تطبيق ما يق�ضي النظام بحق
املتجاوزين دون تهاون.

جدة -البالد

�شدد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة،
يف كلمة لرجال الدفاع املدين ب�أهمية مبد�أ ال�سالمة و�أنها عمل م�ستدام ولها
الأولوية �سالم ًة للأرواح واملمتلكات م�ؤكدًا على دور �شعبة ال�سالمة يف الدفاع
امل��دين يف ذلك وداعيًا جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة على العمل مببد�أ
ال�سالمة والوقاية.
جاء ذلك لدى تد�شينه يف جدة �أم�س فعاليات االحتفاء باليوم العاملي للدفاع
املدين  2021حتت �شعار "ي ٌد تبني وي ٌد حتمي" ،الذي يوافق الأول من مار�س
من كل عام بح�ضور مدير الإدارة العامة للدفاع املدين مبحافظة جدة العميد د.
عبدالعزيز الزهراين  .
بعد ذلك ّ
د�شن االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين  ,2021كما التقطت ال�صور
التذكارية.
من جهته� ،أو�ضح العميد الزهراين �أن �شعار هذا العام �أتى ليتوافق مع جهود
وتطلعات حكومتنا الر�شيدة يف تعزيز مفهوم ال�سالمة العامة يف املحافظة على
مكت�سبات الوطن والأرواح  .

منح وزيري اإلسكان والبيئة صالحية تحديد نسبة البناء في أراضي االستثمار

الشورى يوافق على تعديل نص «المرافعات الشفهية في المحاكم»

الريا�ض  -البالد

واف��ق جمل�س ال�شورى �أم�س ،على تعديل
امل�����ادة (اخل��ام�����س��ة وال�����س��ت�ين) م���ن ن��ظ��ام
املرافعات ال�شرعية املعاد �إليه وفق املادة
( )17م��ن نظامه ،كما واف��ق على ع��دد من
التعديالت التي �أجرتها احلكومة على عدد
من مواد م�شروع نظام التكاليف ،فيما قرر
املجل�س التم�سك ب��ق��راره ب�����ش���أن ع��دد من
املواد الأخرى مب�شروع النظام.
وت��ن�����ص امل����ادة ال��ق��دمي��ة ع��ل��ى �أن���ه "تكون
املرافعة �شفهية ،على �أن ذل��ك ال مينع من
ت��ق��دمي الأق�����وال �أو ال���دف���وع يف م��ذك��رات
مكتوبة ت��ت��ب��ادل ���ص��وره��ا ب�ين اخل�صوم،
وي��ح��ف��ظ �أ���ص��ل��ه��ا يف م��ل��ف ال��ق�����ض��ي��ة ،مع
الإ�شارة �إليها يف ال�ضبط .وعلى املحكمة
�أن تعطي اخل�صوم املهل املنا�سبة لالطالع
على امل�ستندات وال��رد عليها كلما اقت�ضت
احلال ذلك".
م��ن ناحية �أخ���رى واف���ق املجل�س على ما
ت�ضمنه تقرير اللجنة املالية من تو�صيات،
ال��ذي تاله رئي�س اللجنة �صالح اخلليوي
ب�ش�أن ا�ستثمار الأرا���ض��ي التابعة ل��وزارة
البيئة وامل��ي��اه وال���زراع���ة ،وت�ضمن ق��رار

املجل�س امل��واف��ق��ة على �أن تطبق وزارة
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة  -فيما يتعلق
با�ستثمار الأرا���ض��ي التي عليها �صكوك
ل�صالح الوزارة والأرا�ضي التي �أ�صدرت
ال��������وزارة ع��ل��ي��ه��ا ق�������رارات تخ�صي�ص
ل�صاحلها قبل ت��اري��خ املوافقة على هذه
التو�صيات  -الأحكام ال��واردة يف الئحة
الت�صرف بالعقارات البلدية  ,ال�صادرة
ب��الأم��ر ال�سامي رق��م ( )40152وتاريخ
29/6/1441هـ.
كما وافق ب�أن يكون لوزير البيئة واملياه
وال��زراع��ة فيما يتعلق بالأرا�ضي امل�شار
�إل��ي��ه��ا يف ال��ت��و���ص��ي��ة (الأوىل) �أع��ل�اه
م��ا ل��وزي��ر ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ���س��ك��ان من �صالحيات واخت�صا�صات
م��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف الئ��ح��ة ال��ت�����ص��رف
بالعقارات البلدية ،واملوافقة على �أن يتفق
وزي���ر البيئة وامل��ي��اه وال���زراع���ة ,ووزي��ر
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان خالل
�أ���س��ب��وع  -م��ن ت��اري��خ امل��واف��ق��ة على هذه
التو�صيات  -على �آلية حتديد ن�سبة البناء
وجماالت اال�ستثمار للعقارات امل�شار �إليها
يف التو�صية (الأوىل) �أعاله  ,الداخلة يف

وفد شوري يضع مالحظاته
على ميناء جدة اإلسالمي
جدة  -البالد

ح��دود حماية التنمية  ،واملوافقة على �أن
يُعمل مبا ورد يف التو�صيات ال�سابقة �إىل
حني �صدور نظام عقارات الدولة والعمل
به.
و�أرج�أ املجل�س الت�صويت على تقرير جلنة
االقت�صاد والطاقة  ,ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
ملدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة
للعام املايل 1440/1441هـ.
ووافق جمل�س ال�شورى خالل اجلل�سة على
م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة ال�ش�ؤون

الإ�سالمية والدعوة والإر���ش��اد يف اململكة
ووزارة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة والثقافة
والأوق����اف يف جيبوتي لإدارة وت�شغيل
مركز خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ث��ق��ايف الإ����س�ل�ام���ي يف
جيبوتي ،وذل��ك بعد �أن ا�ستمع �إىل تقرير
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ب�ش�أن
م�شروع املذكرة.
كما �أقر باملوافقة على م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة وال�صندوق الدويل للتنمية

ال��زراع��ي��ة ب�����ش���أن �إن�����ش��اء مكتب للعالقات
م��ع دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية  ,وذل��ك بعد �أن ا�ستمع �إىل تقرير
تقدمت به جلنة املياه وال��زراع��ة والبيئة
ب�ش�أن م�شروع االتفاقية ،وم�شروع اتفاقية
مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
واحتاد امل�صارف العربية يف �ش�أن املكتب
الإقليمي لالحتاد  ,وذلك بعد �أن ا�ستمع �إىل
تقرير تقدمت به جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
ب�ش�أن م�شروع االتفاقية.

المجلس :قيادتنا تسير على مبادئ تحافظ على قيمة اإلنسان وكرامته
الريا�ض  -البالد

�أك���د جمل�س ال�����ش��ورى �أن اململكة يف ظل
ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة م�����س��ت��م��رة يف ط��ري��ق
الإ�����ص��ل�اح وال���ت���ق���دم وحت��ق��ي��ق ر�ؤي��ت��ه��ا
الطموحة  2030التي يقودها ويل العهد
ل��ل��و���ص��ول �إىل م��رات��ب متقدمة ب�ين دول
ال��ع��امل  ،و�أن املجل�س �سيظل بعون الله
�سند ًا داعم ًا لتطلعات القيادة وطموحات
املواطن.
وج���دد رف�ضه وا�ستنكاره ال�شديدين ملا
ورد يف التقرير ال���ذي ُزو َد الكوجنر�س
الأم��ري��ك��ي ب��ه م���ؤخ��ر ًا ح��ول ق�ضية مقتل
امل��واط��ن جمال خا�شقجي  -رحمه الله -
وما ت�ضمنه التقرير من ا�ستنتاجات م�سيئة
ومعلومات غري �صحيحة عن قيادة اململكة
ال ميكن قبولها ب�أية حال من الأحوال.

العالقات بني الدول يجب �أن
و�شدد على �أن
ِ
تكون مبنية على عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية �أو الإ�ساءة �إىل م�ؤ�س�سات الدولة
و�سالمة �إج��راءات��ه��ا ب�شكل ال ين�سجم مع
طبيعة هذه العالقات.
و�أو���ض��ح املجل�س يف بيان له يف م�ستهل
�أعمال جل�سته العادية الع�شرين من �أعمال
ال�سنة الأوىل للدورة الثامنة التي عقدها
�أم�س عرب االت�صال املرئي برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد
ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ� ،أن اململكة حتت
قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز  ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��دف��اع ت�سري على نهج ق��ومي يرتكز على

مبادئ حتافظ على قيمة الإن�سان وكرامته،
وب����ذل اجل���ه���ود ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات
�إقليمي ًا ودول��ي�� ًا لرت�سيخ مفاهيم العدل
وحقوق الإن�سان والو�سطية واالعتدال،
وح��م��اي��ة ال��ب�����ش��ري��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف
والكراهية والإره����اب ،وال�سعي لإح�لال

اال�ستقرار وال�سالم يف العامل.
و�أع��رب عن �أ�سفه البالغ ل�صدور مثل هذه
التقارير غري امل�بررة التي ال ت�ستند على
وق��ائ��ع �أو حقائق ،و�إمن���ا متثل انتقائية
وا�ضحة ت��ه��دف �إىل الإ���س��اءة والت�شويه
و ُت��خ ِ��رج ق�ضايا حقوق الإن�سان والدفاع

عنها عن �سياقها النبيل  ،م�شري ًا �إىل �أن
امل��م��ل��ك��ة �أدان�����ت يف ح��ي��ن��ه ه���ذه اجل��رمي��ة
الب�شعة ،وات��خ��ذت ب�ش�أنها الإج�����راءات
الالزمة.
و�شدد على �أنه �إذ يدين كل �أ�شكال التجاوز
على حقوق الأفراد والكيانات ،ف�إنه يرف�ض
رف�����ض�� ًا ق��اط��ع�� ًا امل�����س��ا���س ب�����س��ي��ادة ال���دول
وحقوقها ،وا�ستغالل الق�ضايا وتوظيفها
توظيف ًا �سيا�سي ًا ،و�أ�شاد يف هذا ال�صدد مبا
تتمتع به اململكة من ق�ضاء عادل وم�ستقل
و�أن��ظ��م��ة ت��راع��ي ح��ق��وق الإن�����س��ان وتكفل
حمايته ،م���ؤي��د ًا ب�شكل ت��ام م��ا ���ص��در عن
وزارة اخلارجية حول ما ورد يف التقرير
الذي ُزود الكونغر�س الأمريكي به ،جمدد ًا
ت���أي��ي��ده مل��ا تتخذه اململكة م��ن �إج����راءات
حتفظ حقوقها ومكت�سباتها.

نداء جديد من «الجزائية» البن سعيد ومتهمين آخرين باإلرهاب :الحضور أو الحكم غيابيا
الريا�ض  -البالد

دع�����ت حم��ك��م��ة اال����س���ت���ئ���ن���اف اجل���زائ���ي���ة
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ن��ظ��ر ق�����ض��اي��ا الإره�����اب،
 3متهمني يف ق�����ض��اي��ا تتعلق ب���الإره���اب،
باحل�ضور ملواعيد جديدة حددتها لهم ،للنظر
يف الدعاوي املقامة عليهم ،بعد تغيبهم عن
ح�ضور جل�سات �سابقة ،م�ؤكدة �أنه يف حال
عدم ح�ضوره �ستحكم املحكمة يف الدعوى
غيابي ًا ،وذل��ك وف��ق م��ا ن�صت عليه الفقرة

( )3م��ن امل���ادة (  ) 57م��ن نظام املرافعات
ال�شرعية ،وامل���ادة ( )25من نظام مكافحة
جرائم الإرهاب ومتويله.
وق��ال��ت املحكمة يف ب��ي��ان��ات ل��ه��ا �أم�����س �أن
امل��ت��ه��م �أح��م��د ب��ن را���ش��د ب��ن �سعد ال�سعيد
التميمي ��� -س��ع��ودي اجلن�سية  -مبوجب
الهوية الوطنية رق��م ( ) 1060157052
تغيب عن ح�ضور جل�سة املحاكمة املقررة
للنظر يف ال��دع��وى امل��ق��ام��ة ع��ل��ي��ه ،ون��ظ��را

لعدم متكن اجلهة املخت�صة باملحكمة من
التوا�صل مع املتهم يف مكان �إقامته املوثق
لديها ،فقد جرى حتديد موعد بديل للنظر يف
الدعوى ،وذلك يوم الثالثاء املوافق 8 / 11
1442 /هـ.
وك��ان��ت املحكمة �سبق �أن ح��ددت �أك�ثر من
موعد للمتهم الهارب �أحمد بن را�شد بن �سعد
ال�سعيد التميمي ،ومل يح�ضر وفق املواعيد
ال�سابقة.

وب��ي��ن��ت املحكمة يف ب��ي��ان ث���اين �أم�����س �أن
املتهم حممود بن يا�سني بن حممد �شعبي
 ���س��ع��ودي اجلن�سية  -مب��وج��ب ال��ه��وي��ةالوطنية رقم (  ) 1017696624تغيب عن
ح�ضور جل�سة املحاكمة املقررة للنظر يف
الدعوى املقامة عليه بتاريخ 1442 / 7 / 4
هـ ،وقد جرى حتديد موعد بديل للنظر يف
الدعوى ،وذلك يوم الأحد املوافق / 8 / 15
1442هـ ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا.

كما تغيب املتهم ماجد حممد م�ستور العتيبي
����س���ع���ودي اجل��ن�����س��ي��ة -مب���وج���ب ال��ه��وي��ةالوطنية رقم ( ) 1044820262عن ح�ضور
جل�سة املحاكمة املقررة للنظر يف الدعوى
املقامة عليه بتاريخ 1442/ 7/ 11هـ ال�ساعة
احلادية ع�شرة والن�صف �صباح ًا ،وقد جرى
حتديد موعد بديل للنظر يف الدعوى ،وذلك
ي��وم ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق 1442 / 8 / 10ه���ـ
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا.

ا�ستعر�ض وفد جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف
جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة هزاع
بن بكر القحطاين يف جدة �أم�س ،اخلطة التطويرية مليناء جدة
الإ�سالمي ،وما يتعلق ب�أداء امليناء خالل عام 2020م ،واخللفية
ن�شئ وحتى الآن ،كما
التاريخية مليناء جدة الإ�سالمي منذ �أن �أُ ِ
�شمل العر�ض املنجزات التي حققها امليناء ،و�أهم التحديات التي
تواجهه يف الفرتات املقبلة.
وتفقد الوفد برفقة املدير العام مليناء جدة الإ�سالمي املهند�س
ماجد ب��ن راف��د العرقوبي ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني يف امليناء،
جنبات ميناء جدة الإ�سالمي بداي ًة من حجر الأ�سا�س الذي وُ�ضع
يف عهد امللك في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود -رحمه الله ،-ومن
ثم زي��ارة حمطة بوابة البحر الأحمر للحاويات ،ومت خاللها
التعرف على �آليات ا�ستقبال ال�سفن و�آلية العمل داخل امليناء،
كما �شملت الزيارة وق��وف الوفد على مقر ال�شركة ال�سعودية
لتنمية التجارة و�إعادة الت�صدير داخل امليناء.
وق��دّم �أع�ضاء اللجنة �أع�ضاء املجل�س خالل الزيارة ع��ددًا من
الأ�سئلة واال�ستف�سارات للم�س�ؤولني يف امليناء حيث �أج��اب
امل�س�ؤولون عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات اللجنة.
من جانبه �أ�شار ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة هزاع القحطاين
�إىل �أن اللجنة ّاطلعت خالل الزيارة على ما يقدمه ميناء جدة
الإ�سالمي من خدمات و�أعمال ،م�ؤكدًا �أهمية العمل لرفع جودة
اخلدمات التي يقدمها امليناء للنهو�ض باملوانئ يف اململكة �إىل
�أعلى امل�ستويات العاملية.
و�أك���د رئي�س اللجنة �إىل �أن زي���ارة جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات يف جمل�س ال�شورى مليناء ج��دة الإ�سالمي
جت�سد الدور الرقابي الذي ي�ضطلع به املجل�س ممثلاً بلجانه،
وت��ع�ّب�رّ ال��زي��ارة ع��ن العمل التكاملي وامل�����ش�ترك ب�ين جمل�س
ال�شورى وجميع اجلهات احلكومية للإ�سهام يف رف��ع جودة
اخلدمات التي تقدم على خمتلف امل�ستويات ،وم�شري ًا �إىل �أن
هذه الزيارة ت�أتي �ضمن اخت�صا�صات اللجنة كونها تتدار�س يف
كل عام مايل التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للموانئ.
ً
و�أ�شار القحطاين �إىل �أهمية ميناء جدة الإ�سالمي نظرا ملوقعه
الإ�سرتاتيجي الذي يقع على خط املالحة الدويل البحري على
�ساحل البحر الأح��م��ر ،ال��ذي يقوم بربط ث�لاث ق��ارات ،وكونه
امليناء الرائد للبحر الأحمر ،م�شري ًا �إىل العمق التاريخي الذي
يج�سده امليناء وج��ودة بنيته التحتية ،م�ؤكدًا �ضرورة العمل
لتطوير �آليات العمل داخل امليناء مل�ستويات عالية.
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ثمّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في إحباط التهديدات الحوثية ..مجلس الوزراء:

تحويل المركز الوطني للوقاية من األمراض
ومكافحتها إلى هيئة عامة
نيوم  -البالد

عقد جمل�س الوزراء ،جل�سته �أم�س (الثالثاء) ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني،
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء .حفظه اهلل .ويف بداية اجلل�سة ،رفع
�أع�ضاء جمل�س الوزراء ،التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني ـ �أيده اهلل ـ بنجاح العملية اجلراحية،
من ُّ
اهلل عليه بال�صحة والعافية.
التي �أجريت ل�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ،ومبا ّ
و�أطلع خادم احلرمني ال�شريفني ،املجل�س ،على فحوى االت�صال الهاتفي مع فخامة
الرئي�س جوزيف بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ،وما جرى خالله
من الت�أكيد على عمق العالقة التي تربط البلدين ،و�أهمية تعزيز ال�شراكة
بينهما ،مبا يخدم م�صاحلهما ويحقق �أمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
و�أعمال التقييم امل�ستمر ل�ل�إج��راءات الوقائية ،والت�أكيد
على امل��واط�ن�ين واملقيمني ب���ض��رورة موا�صلة االل �ت��زام
بالتدابري االح�ترازي��ة والتقيد بالتعليمات ال�صادرة من
اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن.

إضافة ممثلين من "التعليم" و"الصحة" للجنة مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص

وبينّ الدكتور الق�صبي �أن املجل�س ،ث ّمن كفاءة منظومة
ال��دف��اع اجل��وي يف الت�صدي و�إح�ب��اط التهديدات التي
تقوم بها ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران
وانتهاكاتها للقوانني الدولية والقواعد العرفية ب�إطالق

�صواريخ بال�ستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باجتاه
امل��دن�ي�ين والأع �ي��ان امل��دن�ي��ة يف اململكة بطريقة متعمدة
وممنهجة ،جم��د ًدا �إدان��ة اململكة وا�ستنكارها ال�ستمرار
تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

ترقيات وتعيني

و�أو�ضح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله
الق�صبي� ،أن جمل�س ال� ��وزراء ،ع � ّد ت�ق��دم اململكة للعام
وافق جمل�س الوزراء على ترقيتني وتعيني للمرتبتني
الثاين على التوايل يف تقرير "�أن�شطة املر�أة يف الأعمال
(اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة) و (ال ��راب� �ع ��ة ع �� �ش��رة) ،وذل ��ك
والقانون  "2021ال�صادر عن جمموعة البنك ال��دويل،
على النحو الآت ��ي :ترقية املهند�س عبدالعزيز بن
وت�صنيفها �ضمن الدول املت�صدرة على م�ستوى ال�شرق
عبدالرحمن بن عبدالله الهوي�ش �إىل وظيفة (امل�شرف
الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،ب�أنه ثمرة الرعاية الكرمية
على املزارع احلكومية) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة)
من القيادة احلكيمةـ رعاها الله ـ و�إ�سهام برامج ر�ؤية
ب ��وزارة البيئة وامل�ي��اه وال��زراع��ة .تعيني حمد بن
اململكة  2030يف دعم تنفيذ الإ�صالحات الت�شريعية
ال�سليم على وظيفة (مدير عام
�سليمان بن حمد
َّ
اطلع جمل�س الوزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى �إليه كل من جمل�س
يف الأنظمة واللوائح الهادفة �إىل تعزيز دور املر�أة
مكتب وزير الدولة) باملرتبة ( اخلام�سة ع�شرة)
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س� ،إىل ما يلي:
يف التنمية االقت�صادية ،ورف��ع تناف�سية اململكة
ب��الأم��ان��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل����س ال� � ��وزراء ،وت��رق�ي��ة
• تفوي�ض معايل وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ــ �أو من ينيبه ــ بالتباحث مع اجلانب الكرواتي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية
�إقليمي ًا وعاملياً.
�إبراهيم بن م�صباح بن عمار اجلزائري �إىل
بني وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وامل�شيخة الإ�سالمية يف جمهورية كرواتيا ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،
وظيفة (مدير عام املكتب الرئي�سي لرعاية
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
متابعة م�ستجدات كورونا
ال�شباب) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة
• املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الإذاعي والتلفزيوين بني هيئة الإذاعة والتلفزيون يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�شبكة الـ(كي .بي � .إ�س) وورلد الكورية،
ت��اب��ع جمل�س ال � ��وزراء� ،آخ ��ر م�ستجدات
الريا�ضة.
وتفوي�ض معايل وزير الإعالم رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – �أو من ينيبه – بالتباحث مع اجلانب الكوري يف �ش�أن م�شروع مذكرة التفاهم ،والتوقيع عليه ،يف �ضوء ال�صيغة
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع�ل��ى ال�ن�ط��اق�ين املحلي
املرفقة ،وذلك يف �إطار اللجنة ال�سعودية ــ الكورية امل�شرتكة.
كما اطلع جمل�س ال��وزراء على ع��دد من
وال ��دويل ،والإح �� �ص��اءات وامل��ؤ��ش��رات
• املوافقة على االتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والطاقة والعلوم (اليون�سكو) ب�ش�أن ت�أ�سي�س املركز الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام ك�أحد
املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول
ذات ال�صلة بالفريو�س ،مع ا�ستمرار
مراكز الفئة الثانية حتت رعاية اليون�سكو.
�أعماله ،من بينها تقريران �سنويان
ال� �ت ��ذب ��ذب يف م �ن �ح �ن��ى احل � ��االت
• حتويل املركز الوطني للوقاية من الأمرا�ض ومكافحتها �إىل هيئة عامة با�سم هيئة ال�صحة العامة ،واملوافقة على الرتتيبات التنظيمية لها.
لهيئة ال �ه�لال الأح �م��ر ال���س�ع��ودي،
ب��امل �م �ل �ك��ة ،وك ��ذل ��ك جم �م��وع��ة من
• تعديل تنظيم الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 235وتاريخ 1422 / 8 / 27هـ  ،على النحو الوارد يف القرار.
وهيئة ال�سوق املالية ،وق��د اتخذ
• اعتماد احل�سابني اخلتاميني لهيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية عن عامني ماليني �سابقني.
ال �ت �ق��اري��ر ع ��ن م ��راك ��ز ال �ل �ق��اح
امل �ج �ل ����س م ��ا ي� �ل ��زم ح� �ي ��ال ت�ل��ك
• �إ�ضافة ممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة ال�صحة �إىل جلنة مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف هيئة حقوق الإن�سان.
اجل��دي��دة يف خمتلف املناطق،
املو�ضوعات.

قرارات المجلس

القيادة تهنئ رئيس بلغاريا

كلمة

الريا�ض  -البالد
بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية بلغاريا تهنئة ،لرئي�س بلغاريا رومني راديف ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
ّ
ل�ب�لاده .وع�بر ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ��ص��دق التمنيات
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،برقية ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
تهنئة ،لرئي�س بلغاريا رومني راديف ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد مب��وف��ور ال�صحة وال���س�ع��ادة لفخامته ،راج �ي � ًا حلكومة و�شعب
لبالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية جمهورية بلغاريا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

تحت رعاية ولي العهد ..مؤتمر دولي لتأكيد دور المملكة في االعتدال والوسطية
الريا�ض  -البالد
حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،تنظم جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،اليوم الأربعاء ،امل�ؤمتر
ال��دويل الذي يقام حتت عنوان "جهود اململكة يف
خدمة الإ��س�لام وامل�سلمني وتر�سيخ قيم االعتدال
والو�سطية" ،وي�ستمر يومني.
ون���وه رئ�ي����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور �أح�م��د
العامري بهذه املنا�سبة ،برعاية ويل
العهد للم�ؤمتر ،ال�ت��ي ت��أت��ي ت��أك�ي��د ًا
على بيان منهج اململكة وجهودها
يف خدمة الإ��س�لام وامل�سلمني،
وت�سليط ال�ضوء على دوره��ا
يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��و� �س �ط �ي��ة
واالع� �ت ��دال وم��ب��ادئ الإ� �س�لام
احل � � �ق� � ��ة ،وحم � ��ارب � ��ة
ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف
والإره�� � � � � � � � � � ��اب،
وم� � ��د ج �� �س��ور
التوا�صل مع
ا ل�شخ�صيا ت

العربية والإ�سالمية والعاملية امل�ؤثرة الطالعهم على
ال�صورة احلقيقية للمملكة.
وقال� :إن امل�ؤمتر ي�سعى �إىل �إي�صال ر�سالة اململكة
الرامية لتحقيق الأم��ن وال�سالم يف العامل �أجمع،
م��ن خ�لال ب�ي��ان م��ا تبذله اململكة خل��دم��ة الإ��س�لام
وامل�سلمني ،م�ستهدف ًة بذلك جميع الفئات من املهتمني
بحوار الثقافات واحل�ضارات و�أتباع الأديان.
و�أو� �ض��ح �أن اجلامعة �سخرت جميع جهودها
لتنظيم امل ��ؤمت��ر ،ونقل ر�سالة اململكة
�إىل العامل يف ه��ذا التوقيت الذي
توا�صل فيه جهودها لرت�سيخ القيم
الإن�سانية امل�شرتكة ،والتوا�صل
احل� ��� �ض ��اري ب �ي�ن ال��ث��ق��اف��ات،
واجلهود الدولية لتحقيق ال�سلم
وال��ت��ع��اون امل �� �ش�ترك ،م�شريا
�إىل �أن ه��ذه اجلهود نابعة من
ج ��وه ��ر الإ�� �س�ل�ام
وق�ي�م��ه املعتدلة
وه��و م��ا �سيتم
تناوله خالل
امل�ؤمتر.

التحذير من (اإلخوان اإلرهابيين)
مبادرة لتحصين المجتمع

جدة  -البالد
تطلق ال���ش��ؤون اال�سالمية وال��دع��وة والإر� �ش��اد
مب�شاركة وزارة التعليم ورئ��ا��س��ة �أم��ن ال��دول��ة،
املبادرة الدعوية للت�أكيد على م�ضامني بيان هيئة
ك�ب��ار العلماء يف التحذير م��ن جماعة الإخ ��وان
الإرهابية وتفعيل ال�شراكة بني الوزارة واجلهات
ذات ال�ع�لاق��ة للت�أكيد ع�ل��ى خ�ط��ر ه��ذه اجلماعة
على الدين والوطن وا�ستهدافها للُحم َة الوطنية
وزعزعة الأمن من خالل تنظيمهاـ ،يقدمها جمع من
�أهل االخت�صا�ص من ال��وزارات املعنية ،وت�ستمر
ل�شهر ك��ام��ل ،حت��ت متابعة م��ن وزي ��ر ال���ش��ؤون
اال�سالمية وال��دع��وة والإر� �ش��اد ال�شيخ الدكتور
عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة� ،أك ��د وك �ي��ل وزارة ال �� �ش ��ؤون
الإ�سالمية للدعوة والإر�شاد املكلف ال�شيخ عواد
ب��ن �سبتي العنزي �أن ه��ذه امل �ب��ادرة واح ��دة من
جمموعة م��ن امل �ب��ادرات ال�ت��ي �أطلقتها ال ��وزارة

لتعزيز الأمن الفكري وحماية املجتمع من الأفكار
ال�ضالة مثم ًنا كرمي الرعاية والعناية التي حظيت
بها هذه املبادرة من وزير ال�ش�ؤون اال�سالمية وكذا
امل�س�ؤولني من اجلهات امل�شاركة.
وبني ال�شيخ عواد العنزي �أن هذه املبادرة ت�شتمل
ع�ل��ى حم��ا��ض��رات ون� ��دوات تنفذ ع�بر الو�سائط
الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي ت�ستهدف م��ا ي�ق��رب م��ن ٧٠٠
�ألف ما بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف  28جامعة
واملعلمني واملعلمات يف التعليم ال�ع��ام وق��راب��ة
خم�سة ماليني من الطالب والطالبات يف التعليم
اجلامعي والتعليم العام.
وبني وكيل ال��وزارة �أن هذه املبادرة ت�أتي �ضمن
اجلهود التي تقوم بها وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
ل�ت��وع�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ب�خ�ط��ر اجل �م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة
والتوعية ب�أهمية ل��زوم اجلماعة وامل�ساهمة يف
حفظ الأم��ن ات�ساق ًا مع ر�سالة ال��وزارة و�أهدافها
العامة وفق ر�ؤى وتوجيهات القيادة الر�شيدة.

التحصين واالعتدال
ظلت اململكة رائدة يف تر�سيخ قيم االعتدال
والو�سطية ،لي�س يف منهجها الثابت حمليا
فح�سب ،ب��ل يف دوره ��ا الإقليمي والعاملي
يف التعامل مع كافة ال��دول ،ب�صفتها مهبط
ال��وح��ي وحاملة الر�سالة الهامة يف خدمة
الإ�سالم وامل�سلمني.
م��ن ه�ن��ا ج��اء جت��دي��د ال ��دور وت�ع��زي��ز القيم
ولفت االنتباه �إىل �أهمية ت�سليط ال�ضوء على
جهود اململكة يف ذلك الدور الهام واحليوي،
يف حم��ارب��ة ال�غ�ل��و وال �ت �ط��رف والإره � ��اب،
وتو�ضيح ال�صورة احلقيقية للمملكة ،وذلك
من خ�لال امل��ؤمت��ر ال��دويل ال��ذي يقام اليوم
حتت رعاية �سمو ويل العهد وتنظمه جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،لإبراز تلك
اجلهود ،وت�أكيد الر�سالة اجلوهرية للمملكة
كونها راعية للأمن وال�سالم يف العامل �أجمع،
وحر�صها على تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش
ال�سلمي وتر�سيخ القيم الإن�سانية امل�شرتكة،
والتوا�صل احل�ضاري بني الثقافات.
وال تبتعد ك �ث�يرا ع��ن ه ��ذا الإط� ��ار م �ب��ادرة
ال���ش��ؤون اال��س�لام�ي��ة وال��دع��وة والإر� �ش��اد،
لتوعية املجتمع يف ال��داخ��ل والتحذير من
جماعة الإخ ��وان الإره��اب�ي��ة ،وف��ق م�ضامني
ب�ي��ان هيئة ك�ب��ار العلماء ،وتت�شكل �أهمية
تلك امل �ب��ادرة التي ت�ستمر �شهرا يف كونها
ت�ستهدف الطالب واملعلمني والأكادمييني،
وه��م الذين يجدون �أنف�سهم �أم��ام �سيل من
الأك��اذي��ب واالدع ��اءات الباطلة التي حتاول
اجلماعات الإرهابية بث �سمومها عرب �شبكة
االنرتنت العاملية ،يف وقت بات العامل ب�أكمله
يعرف �أهمية ل��زوم اجلماعة وامل�ساهمة يف
حفظ الأمن.

متابعات
4

العالم يتضامن
مع المملكة
جازان  -البالد
ا�ستهدفت امليلي�شيات الإرهابية احلوثية املدعومة من
�إيران احدى القرى احلدودية مبنطقة جازان ،مبقذوف
ع�سكري ت�سبب يف ا���ص��اب��ة � 5أ���ش��خ��ا���ص م��دن��ي�ين (3
مواطنني و 2مقيمني مينيني) ،ب�إ�صابات متو�سطة نتيجة
تطاير ال�شظايا.
و�أك��د املتحدث الإعالمي ملديرية الدفاع امل��دين مبنطقة
ج���ازان العقيد حممد ب��ن يحيى ال��غ��ام��دي� ،أن���ه مت نقل
امل�صابني للم�ست�شفى لتلقي الرعاية الطبية املنا�سبة.
وب�ين �أن الدفاع امل��دين تلقى بالغ ًا عن �سقوط مقذوف
ع�سكري �أطلقته عنا�صر امليلي�شيا احلوثية الإرهابية
املدعومة من �إي���ران من داخ��ل الأرا���ض��ي اليمنية جتاه
�إح���دى ال��ق��رى احل��دودي��ة مبنطقة ج����ازان ،ومببا�شرة
جهات االخت�صا�ص للموقع ات�ضح ت�ضرر منزلني وحمل
متوينات و( )3مركبات مدنية بعدة �أ�ضرار مادية �إثر
ال�شظايا املتطايرة ،كما متت مبا�شرة تنفيذ الإج��راءات
املعتمدة يف مثل هذه احلاالت.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ادان����ت ال��ك��ث�ير م��ن ال��ب��ل��دان العربية
واال���س�لام��ي��ة وال�صديقة للمملكة ا���س��ت��ه��داف ميلي�شيا
احل��وث��ي مب��ق��ذوف ع�سكري �إح����دى ال��ق��رى احل��دودي��ة
مبنطقة جازان ،مما �أ�سفر عن �إ�صابة عدد من املواطنني
واملُقيمني وت�ضرر عدد من املنازل واملركبات.
كما �أدانت اململكة املتحدة املقذوفات احلوثية ،حيث �أكد
وزي��ر اخلارجية الربيطاين دومينيك راب �أن اململكة

الأربعاء  19رجب 1442هـ املوافق  3مار�س 2021م ال�سنة  90العدد 23282

الحوثيون يستهدفون المدنيين في قرية حدودية بجازان

هجمات إرهابية جبانة
املتحدة ملتزمة بجهود الأمم املتحدة لإنهاء ال�صراع يف
اليمن ,وبناء �سالم دائم يوفر الأمن للمملكة.
و�أك���دت وزارة اخلارجية امل�صرية يف بيان لها �أم�س،
دعمها الكامل وامل�ستمر حكومة و�شعبًا ملا تتخذه اململكة
من تدابري و�إجراءات حلماية و�صون �أمنها وا�ستقرارها
ول�ضمان �سالمة مواطنيها واملُقيمني على �أرا�ضيها ،يف
مواجهة هذه الهجمات الإرهابية اجلبانة التي تقو�ض
من ال�سلم والأم��ن يف املنطقة ،وتنتهك قواعد القانون
الدويل الإن�ساين ،معربة عن متنياتها بال�شفاء العاجل
للمُ�صابني.
و�أو�ضحت وزارة اخلارجية الباك�ستانية يف بيان لها
�إن هذه الهجمات ال تعد انتهاك ًا ل�سيادة و�سالمة اململكة
فح�سب ،ب��ل �إن��ه��ا ت��ه��دد �أي���ً��ض��ا ح��ي��اة الأب���ري���اء .ودع��ت
باك�ستان �إىل �ضرورة الوقف الفوري ملثل هذه الهجمات،
م���ؤك��دة وق��وف��ه��ا وت�ضامنها م��ع اململكة �ضد مثل هذه
الهجمات الإرهابية اجلبانة.
كما طالبت باك�ستان ميلي�شيا احلوثي بوقف هجماتها
على حمافظة م�أرب يف اليمن ،م�ؤكدة �ضرورة �إيجاد حل
�سيا�سي �شامل لل�صراع يف اليمن بالو�سائل ال�سلمية.
و�أكد املتحدث با�سم وزارة اخلارجية اليابانية يو�شيدا
ت��وم��وي��وك��ي يف ب��ي��ان��� ،ض��رورة وق���ف ال��ه��ج��م��ات عرب
احل��دود على اململكة ف��ورًا ،ووق��ف �إط�لاق النار الفوري
وبدء حوار لإيجاد حل �سيا�سي للو�ضع يف اليمن.
كما �أكد �أن حكومة اليابان م�ستمرة يف تقدمي امل�ساعدات

استشاري مختبرات لـ

الإن�سانية لليمن وملتزمة ببذل جهود م�ستمرة ،بالتعاون
مع الدول املعنية لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار يف اليمن.
وجددت وزارة خارجية البحرين ،موقف بالدها الداعم
جلميع اجلهود وامل�ساعي التي تبذلها اململكة للحفاظ
على �أمنها وا�ستقرارها و�سالمة �أرا�ضيها ومواطنيها
واملقيمني فيها ،م�ؤكدة وقوفها التام يف �صف واحد مع
اململكة يف مواجهة االعتداءات احلوثية املتوا�صلة التي
تنتهك مبادئ القانون ال��دويل الإن�ساين وتهدد الأم��ن
واال�ستقرار الإقليمي.

و�أك��د الأم�ين العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي الدكتور
يو�سف بن �أحمد العثيمني ب�شدة وقوف وت�ضامن منظمة
ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي م��ع اململكة يف ت�صديها للجرائم
الإرهابية التي ترتكبها تلك امليلي�شيا الإرهابية ،م�ؤي ًدا
كل التدابري والإج��راءات التي تتخذها اململكة يف �سبيل
احل��ف��اظ على �أم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا و���س�لام��ة املواطنني
واملقيمني على �أرا�ضيها.
و�أك��د الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية و�ش�ؤون
املغرتبني الأردنية ال�سفري �ضيف الله الفايز� ،إدانة الأردن

وا�ستنكارها ال�شديدين لهذا الفعل الإره��اب��ي اجلبان
وا�ستهداف املدنيني الأبرياء الذي ي�شكل انتهاك ًا �صارخ ًا
للقانون الدويل الإن�ساين.
و���ش��دد على �أن �أم��ن البلدين واح��د ال يتجز�أ وم�صاحلها
ً
م�شريا �إىل وق���وف الأردن �إىل ج��ان��ب اململكة
م�تراب��ط��ة،
وت�ضامنها الكامل معها يف كل ما تتخذه من �إجراءات للدفاع
عن �أمنها و�أم��ن �شعبها واملقيمني على �أرا�ضيها وحماية
م�صاحلهاً ،
معربا عن متنياته بال�شفاء العاجل للم�صابني.
و�أع��ل��ن حتالف دع��م ال�شرعية اع�ترا���ض وت��دم�ير طائرة
بدون طيار "مفخخة" �أطلقتها �أم�س امليلي�شيا احلوثية
الإرهابية املدعومة من �إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة
ال�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف املنطقة اجلنوبية.
و�أو�ضح املُتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف "حتالف
دعم ال�شرعية يف اليمن" العميد الركن تركي املالكي �أن
حم��اوالت امليلي�شيا احلوثية الإرهابية باالعتداء على
املدنيني والأعيان املدنية بطريقة متعمدة وممنهجة متثل
جرائم حرب.
من جهة ثانية اطم�أن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نا�صر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة ج��ازان ،ونائبه
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن عبدالعزيز بن
حممد عبدالعزيز ،يف ات�صاالت هاتفيه ،على املت�ضررين
من �سقوط �شظايا امل��ق��ذوف الع�سكري� ،سائ ًال املوىل
�سبحانه �أن يحفظ ه��ذا الوطن من كيد العابثني و�أن
يدمي �أمنه و�أمانه.

 :انحسار الموجة الثانية في المملكة ممكن بشروط

 9أشهر فاصلة بعمر كورونا المتبقي
جدة -يا�سر بن يو�سف

يف وقت �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن العامل لن يتغلب على
فريو�س كورونا نهاية العام احل��ايل� ،أ�صبح ال�س�ؤال الذي يدور
حاليا ح��ول امل��وج��ة الثانية يف اململكة وال��ت��ي ب���د�أت منذ �أك�ثر
من �شهر ،و�إمكانية نهايتها قبل ه��ذا املوعد يف ظل االج���راءات
االحرتازية القوية واحلازمة التي تتخذها اململكة حاليا ،والتي
قادت يف ال�سيطرة على اجلائحة يف موجتها الأوىل ،وخففت من
�آثارها.
لكن ا�ست�شاري املختربات الطبية الباحث يف ال�ش�أن ال�صحي
الدكتور �إ�سماعيل حممد الرتك�ستاين �أك��د لـ"البالد" �أن نهاية
اجلائحة ال يعلم بها �إال الله تعاىل ،م�شريا �إىل �أن الذي يهم حاليا
هو مدى توفر اللقاحات وو�صول التطعيمات �إىل ن�سبة تزيد عن
ن�صف عدد ال�سكان ،مما ي�سهل التعاي�ش مع اجلائحة دون خ�سائر

 2مارس من كل عام
يوم لـ"شهيد الصحة"
الريا�ض ـ البالد

ح��ددت وزارة ال�صحة يوم  2مار�س من كل ع��ام ،يوما
ل�����ش��ه��داء ال�����ص��ح��ة ،وذل����ك ت��خ��ل��ي��دا ل��ذك��رى امل��م��ار���س�ين
ال�صحيني الذين توفوا خالل مواجهة جائحة كورونا
مبختلف مناطق اململكة .و�أطلقت ال��وزارة و�سم "يوم
�شهيد ال�صحة" عرب ح�سابها يف تويرت ،مبينة �أن �شهر
مار�س �شهد ر�صد وت�سجيل �أول �إ�صابة ووفاة ملمار�س
�صحي بفريو�س كورونا.و�أ�ضافت �أن ال�شهداء تفانوا
يف �أداء عملهم ،و�ضحوا ب�أنف�سهم للحفاظ على �صحة
املواطن واملقيم .و�أظهر ملف "وحدة �شهداء ال�صحة"،
ت�سجيل  186وفاة طبيب وممار�س �صحي من من�سوبي
ال��وزارة منذ بدء اجلائحة وحتى نوفمرب .2020حيث
تفانوا يف �أداء عملهم ،و�ضحوا ب�أنف�سهم للحفاظ على
�صحة املواطن واملقيم.

كبرية .وبني �أن تقلي�ص عدد امل�صابني والوفيات هو الأه��م يف
ال��وق��ت ال��راه��ن ،م��ع م�ضاعفة �أع���داد املتعافني وتقليل احل��االت
احلرجة والن�شطة ،وذلك لن يت�أتى �إال بتطبيق �أق�صى التطبيقات
االح�ترازي��ة �ضد االنت�شار الفريو�سي .واعترب تخطى اململكة
للموجة الأوىل بنجاح يجعلنا ن�ستب�شر خريا يف جتاوز املوجة
الثانية ،وهناك بارقة �أمل يف انح�سار الإ�صابات والوفيات .ومن
تلك امل�ؤ�شرات و�صول املجتمع (حمليا) ايل ن�سبة قد ت��دل على
ارتفاع ن�سبة مناعة الفرد واملجتمع �ضد العدوى وهو مايعرف
مبناعة القطيع.و�أ�شار �إىل �أننا و�صلنا بف�ضل من الله ثم باجلهود
الر�سمية لرفع مناعة الأفراد حتى انخف�ضت اال�صابات �إىل �أقل من
 100ا�صابة يوميا ،وميكن الو�صول �إىل هذا الرقم يف املوجة
الثانية يف حالة االل��ت��زام باال�شرتاطات ال�صحية ،والإج���راءات
االح�ترازي��ة حمليا (ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات ،التباعد االجتماعي

والنظافة ال�شخ�صية) ايل جانب وعي املجتمع ال�سعودي التام
بتلك التطبيقات .وكانت منظمة ال�صحة العاملية� ،أعلنت �أم�س
الأول �أن االعتقاد ب�إمكانية التغلب على وب��اء فريو�س كورونا
بحلول نهاية العام "�أمر غري واقعي" .وقال مدير برنامج الطوارئ
يف املنظمة مايكل راين� ،إنه "�سيظل من املمكن خف�ض عدد احلاالت
يف امل�ست�شفيات والوفيات .لكن الوباء ال يزال فتاكا ،خا�صة �إثر
االرتفاع الأخري يف عدد الإ�صابات هذا الأ�سبوع بعدما كانت قد
انخف�ضت ل�سبعة �أ�سابيع متتالية" .وتابع راين" :بر�أيي� ،سيكون
من ال�سابق جدا لأوانه ومن غري الواقعي ،االعتقاد �أننا �سنق�ضي
على هذا الفريو�س بحلول نهاية العام .لكنني �أعتقد �أن ما ميكننا
االنتهاء منه� ،إذا كنا �أذكياء ،هو حاالت اال�ست�شفاء (املر�ضى الذين
ت�ستوجب حاالتهم دخول امل�ست�شفى) والوفيات وامل�آ�سي املرتبطة
بهذا الوباء".

المطعمون ال يلزمهم الحجر إذا خالطوا مصابين

الريا�ض ـ البالد

جدة ـ البالد

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�صحة �أن تلقي ال��ل��ق��اح امل�ضاد
لفريو�س كورونا امل�ستجد� ،شرط ملَن لديه الرغبة
يف ال�تر���ش��ح ���ض��م��ن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف مو�سم
احل��ج املقبل .ج��اء ذل��ك يف تعميم وجهه مدير عام
الإدارة للحج والعمرة �أم�ين جلان احلج والعمرة
التح�ضريية �سري ع�سريي ،لر�ؤ�ساء جل��ان احلج

التح�صني -من � 2إىل � 3أ�سابيع ال يلزم له احلجر بعد خمالطته مل�صابي
كورونا .و�أبان �أن املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض ال�صدر وي�ستخدمون
البخاخات املحتوية على مواد مثل الكورتيزون يُعدون من الفئات
امل�ستهدفة الذين يُحبذ الإ�سراع يف ت�سجيلهم لتلقي اللقاح،
ناف ًيا �أن تكون حالتهم املر�ضية �سب ًبا يف منع ح�صولهم
عليه .و�أ���ض��اف حتى الآن مل يُ�سمح ب�إعطاء اللقاح
لل�سيدات احلوامل والأط��ف��ال ،الفتا �إىل �أن معظم
ال�شائعات حول لقاح كورونا مغلوطة ُ
ون ّ
حذر منها.
و�أن املنحنى الوبائي لإ�صابات كورونا مير
مبرحلة تذبذب ونراقبها بحذر ،الفتا �إىل �أن
�أمرا�ض الربو وح�سا�سية ال�صدر ال متنع
من �أخذ لقاح كورونا و�أنه ال ميكن �إعطاء
اللقاح للم�صابني باحل�سا�سية املفرطة.

التح�ضريية وم��دراء ال�ش�ؤون ال�صحية والر�ؤ�ساء
التنفيذيني للتجمعات ال�صحية .وطالب ع�سريي يف
التعميم ب�إلزام الراغبني بامل�شاركة يف �أعمال مو�سم
احلج بتلقي اللقاحً ،
تنفيذا لتوجيهات وزير ال�صحة
ال��دك��ت��ور توفيق الربيعة ب��الإع��داد املبكر لت�أمني
القوى العاملة املطلوبة لت�شغيل املرافق بامل�شاعر
املقد�سة ومكة واملدينة ومنافذ دخول احلجاج.

األدوية تفشل في إيقاف زحف كورونا
جدة ـ البالد

تطعيم العسكريين بدون موعد مسبق

يف وقت �أعلنت وزارة الدفاع عن �إمكانية احل�صول على لقاح كورونا
دون موعد م�سبق لكافة الع�سكريني من من�سوبي وزارة الدفاع وذلك
ب��زي��ارة �أق���رب م��رك��ز لقاحات ك��ورون��ا مب�ست�شفيات ال��ق��وات
امل�سلحة ،ك�شف املتحدث با�سم وزارة ال�صحة ،الدكتور
حممد العبدالعايل ،مدى �ضرورة اتباع �إجراءات خا�صة
بعد احل�����ص��ول على ال��ل��ق��اح امل�����ض��اد ل��ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد .و�أو���ض��ح ،خ�لال امل���ؤمت��ر ال�صحفي اخلا�ص
مب�ستجدات كورونا� ،أنه ال ينبغي اتباع �أي �إجراء بعد
�أخذ اللقاح ،با�ستثناء اال�ستمرار
يف االلتزام بالإجراءات الوقائية
واالح�ترازي��ة .و�أك��د �أن من �أخذ
ال��ل��ق��اح وجت����اوز -ب��ع��د ا�ستكمال

التطعيم شرط للعمل في موسم الحج

مل تفلح الأدوية املختلفة التي طرحتها ال�شركات
العاملية يف �إيقاف زحف فريو�س كورونا امل�ستجد
عامليا� ،إذ توا�صل ارتفاع الإ�صابات يف عدد من
ال��دول خ�لال املوجة الثانية لـ«كوفيد  »19على
ال��رغ��م م��ن الأدوي�����ة امل�ستخدمة للق�ضاء على
اجلائحة .ولعدم ج��دواه� ،أو�صت جلنة خرباء
مبنظمة ال�صحة العاملية ،م�ؤخرا ،بعدم ا�ستخدام
ع��ق��ار «هيدروك�سي ك��ل��وروك��وي��ن» للوقاية من
فريو�س كورونا ،مبينة �أنه لي�س له �أثر كبري على
امل�صابني بالفعل.
وق���ال ف��ري��ق خ�ب�راء جم��م��وع��ة ت��ط��وي��ر امل��ب��ادئ
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة مب��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة يف امل��ج��ل��ة
الطبية الربيطانية� ،إن��ه ينبغي ع��دم ا�ستخدام
«هيدروك�سي كلوروكوين» امل�ضاد لاللتهابات يف
مكافحة اجلائحة ،و�إنه «ال ي�ستحق» عناء البحث
يف مزيد م��ن ال��درا���س��ات بخ�صو�ص العالجات
املحتملة لـ«كوفيد  .»19ولفت اخلرباء �إىل �أن هذه
التو�صية القوية ت�ستند �إىل �أدلة على درجة عالية

من اليقني ،تو�صلوا �إليها من خ�لال  6جتارب
ع�شوائية� ،شملت �أك�ثر من � 6آالف م�شارك من
�أ�صيبوا باملر�ض ومل يتعر�ضوا له.
و�أ�شار خرباء منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن دواء
«هيدروك�سي كلوروكوين» مل يعد من �أولويات
البحث ،و�أن املوارد يجب �أن توجه بدال من ذلك
لتقييم عقاقري �أخرى واعدة للوقاية من «كوفيد
.»19
وعلى الرغم من اعتماد بريطانيا يف وقت �سابق،
ا�ستخدام دواء «ديك�ساميثازون» لعالج امل�صابني
بفريو�س كورونا� ،إال �أن حاالت الإ�صابة م�ضت
يف ا���ض��ط��راد� ،إىل �أن بلغت �أك�ثر م��ن  4ماليني
حالة ،بزيادة �أك�ثر من  6حالة يف اليوم ،وفقا
لهيئة ال�صحة العامة يف �إجن��ل�ترا ،التي بينت
�أن����ه مت ت�سجيل �آالف احل�����االت م���ن ال�����س�لال��ة
اجل��دي��دة ل��ك��ورون��ا ،م��ا ي���ؤك��د ع��دم فاعلية دواء
«ديك�ساميثازون» ،وغريه من الأدوي��ة التي �أعن
عنها يف وقت �سابق قبل ظهور اللقاحات �أخريا
للم�ساهمة يف �إيقاف زحف الفريو�س املرعب.

عام على أول إصابة بـ"كورونا"  ..وتدابير صارمة الحتوائه
جدة ـ البالد

���ص��ادف ي��وم �أم�����س م��رور ع��ام على �إع�ل�ان وزارة ال�صحة ت�سجيل
�أول حالة �إ�صابة بفريو�س "كورونا" يف اململكة ،ملواطن ق��ادم من
�إي��ران عرب البحرين ،ومل يف�صح عن تواجده يف �إي��ران عند عبوره
للمنفذ احلدودي .بعد ر�صد ت�سجيل �أول �إ�صابة يف  2مار�س 2020
�أخذ منحنى الإ�صابات بالتذبذب يف الأ�شهر التالية ،ليقفز خالل 17
�أبريل �إىل � 1132إ�صابة ،لي�ستمر بعدها منحنى الإ�صابات باالرتفاع
و�صوال �إىل � 4919إ�صابة يف  16يونيو ،وهو �أعلى رقم �إ�صابات مت
ر�صده منذ بدء اجلائحة ،ليبد�أ يف الأ�شهر التالية منحنى الإ�صابات
بالنزول التدريجي لي�صل �إىل  82حالة �إ�صابة يف  2يناير� ،إال �أن
احلاالت بد�أت بال�صعود جمددا عند معدل  350حالة نتيجة الرتاخي
بتطبيق الإج��راءات االحرتازية .مت ت�سجيل �أول حالة تعاف يف 11

مار�س � ،2020أي بعد � 9أي��ام من ت�سجيل �أول �إ�صابة ،ليبد�أ بعدها
املنحنى بالتذبذب لي�صل يف  16يوليو �إىل  7718حالة تعاف ،وهو
�أعلى رقم م�سجل منذ بدء اجلائحة ،وخ�لال الأ�شهر التالية تراوح
املنحنى ب�ين ال��ن��زول وال�صعود حتى و�صل �إىل معدل  300حالة
�شفاء يومية خالل فرباير  .2021عام على �أول �إ�صابة "كورونا" يف
اململكة ..ر�صد ل�صعود وهبوط منحنى الإ�صابات ووقفة على �أبرز
املحطات مت ت�سجيل �أول حالة وفاة يف  24مار�س  ،2020وا�ستمر
املنحنى بت�سجيل �أقل من  10وفيات يومية ،حتى قفز يف  29مايو
بت�سجيل  22حالة وفاة ،ليبلغ ذروته يف  4يوليو بت�سجيل  58حالة
وف��اة وه��ي الأع��ل��ى منذ ب��دء اجلائحة ،ليعود خ�لال الأ�شهر التالية
بالنزول التدريجي لي�صل �إىل معدل  4وفيات يوميا خ�لال فرباير
 .2021بعد ر�صد �أول حالة �إ�صابة يف اململكة قامت وزارة ال�صحة يف

حينها ب�إر�سال فريق ملكافحة العدوى والتق�صي الوبائي للك�شف على
املواطن ،وت�أكدت �إ�صابته بالفريو�س بعد �أخذ عينة للفح�ص املخربي.
ومنذ الإعالن عن ت�سجيل �أول حالة �إ�صابة بـ "كورونا" ،بد�أت اململكة
باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واالحرتازات ال�صحية للحفاظ على
املواطن واملقيم ،وتعاملت مع خطر اجلائحة بجدية ،حيث �أ�صدرت
يف وقت مبكر عدة قرارات و�إجراءات للحد من انت�شار الفريو�س يف
اململكة ،حيث علقت يف  27فرباير  ،2020قدوم املعتمرين والزائرين
للحرمني ال�شريفني .كما فر�ضت �سل�سلة من الإجراءات لتقنني احلركة
على املواطنني واملقيمني ،وطبقت مفهوم التباعد اجل�سدي ،ونفذت
منع ال��ت��ج��ول ل��ف�ترات حم����دودة ،وح��ظ��رت ال�سفر ب�ين املحافظات،
بالإ�ضافة �إىل �إغ�لاق امل�ساجد واملدار�س واجلامعات ودور ال�سينما
واملراكز التجارية واملطاعم والأماكن العامة وتعليق ّالرحالت.

ا�ستف�سار من مواطنة بهذا اخل�صو�ص� ،أنه «ح�سب الدرا�سات التي
مت ن�شرها م�ؤخرًا ،ف�إنه بعد احل�صول على اللقاح من املمكن حدوث
انتفاخ يف منطقة الفيلر ،ويعود ذلك الرتفاع املناعة �ضد �أي ج�سم
غريب ،وتكون هذه احل�سا�سية مو�ضعية غري �شديدة ،وتزول خالل
عدة �أيام».و�أ�ضافت ال��وزارة «مع العلم� ،أنه مل يتم االب�لاغ عن �أثر

مماثل للقاح فايزر ،وه��ذه احل��االت لوحظت مع لقاح "مودرنا "،
وب�شكل عام قبل تلقي اللقاح يف�ضل ت�أجيل عمل الفيلر يف حال عدم
احلاجة لذلك».
وقالت ال�سيدة يف ا�ستف�سارها� :أن لديها موعد ًا لأخ��ذ اللقاح بعد
يومني ،فهل ي�ؤثر اللقاح على من قد ا�ستخدم �أبرة فيلر من قبل؟.

يفضل إجراء "الفيلر" بعد التطعيم

الريا�ض ـ البالد

ك�شفت وزارة ال�صحة ت�أثري لقاح ك��ورون��ا على م�ستخدمي حقنة
"الفيلر" امل�ستخدمة يف التجميل ،نا�صحة بت�أجيل �إج��راء عملية
الفيلر ملا بعد تلقي اللقاح ملن يخطط لإجرائها.
وذكر ح�ساب «ال�صحة  »937التابع للوزارة –عرب تويرت -ر ًدا على
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« تكسير الدم » على رأس أشهر  10أمراض نادرة
البالد  -يا�سر بن يو�سف  -مها العواودة
�أك� ��د ال��دك �ت��ور �أ� �ش��رف
عبد القيوم �أم�ي�ر املدير
التنفيذي للمركز الطبي
ال � ��دويل ب �ج��دة وع���ض��و
الأك ��ادمي� �ي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة
لطب الأ� �س��رة ل�ـ(ال�ب�لاد)
�أ�شرف �أمري
�أن الأم ��را� ��ض ال �ن��ادرة
وال� � �ت � ��ي حت� � ��دث ب �ن �� �س �ب��ة
واح��د لكل � 2000شخ�ص تلقي بظاللها
وانعكا�ساتها ال�سلبية على كل املجتمعات،
خ��ا��ص��ة و�أن  % 75م��ن ه ��ذه الأم��را���ض
ال �ن��ادرة ت�صيب الأط �ف��ال ،و بالرغم م��ن �أن
 % 80من الأمرا�ض النادرة لها م�سبب
وراث��ي لكن تظل معظم ه��ذه الأم��را���ض غري
معروفة الأ�سباب حتى الآن .
م��ؤك��د ًا �أن الأم��را���ض ال�ن��ادرة ال تعترب كلها
وراث�ي��ة ،حيث �أن بع�ضها قد يكون مرتبطا
بالنق�ص واالع�ت�لال املناعي وك��ذل��ك ببع�ض
الأمرا�ض املعدية نادرة احلدوث.

أطباء :المملكة من أولى الدول في التصدي لإلصابات الوراثية
و�أو�ضح �أن من �أ�شهر الأمرا�ض الوراثية النادرة يف اململكة هو
مر�ض الهيموفيليا ال��ذي ي ��ؤدي �إىل ا�ضطراب وراث��ي ن��ادر ينتج
عنه عدم جتلط ال��دم ب�شكل �صحيح ب�سبب نق�ص يف الربوتينات
الالزمة للتخرث الناجت عن تغري يف �أحد اجلينات الالزمة لت�صنيع
الربوتينات املطلوبة حلدوث التجلط  ،وكذلك الورم الليفى الع�صبي
ومتالزمة ري��ت ومر�ض هنتنغون ال��ذي ي�صيب ال��دم��اغ واجلهاز
الع�صبي و�سرطانات الأطفال والتليف الكي�سي وال�ضمور الع�ضلي
ومر�ض الفينيل كيتون يوريا  ،ومر�ض دو�شني ال��ذى ي��ؤدى �إىل
�ضمور للع�ضالت ب�شكل م�ستمر ويبد�أ بالظهور يف مرحلة الطفولة
املبكرة وي�ؤدي �إىل عدم القدرة على امل�شي الحقا ،ومر�ض بومبي
الذى ي�سبب �ضعفا �شديدا يف ع�ضلة القلب ومن ثم ت�ضخم القلب
والف�شل التنف�سي ،ومر�ض جو�شري الذى يحدث ب�سبب طفرة جينية
ت��ؤدي �إىل انعدام وجود �إنزميات امل�س�ؤولة عن تك�سري نوع معني
من الدهون ال�سكرية ،مما ي ��ؤدي �إىل تراكم ه��ذه الدهون ب�شكل
غري طبيعي يف نخاع العظم والكبد والطحال" .و�أ�شار �إىل وجود
م�ساعي حملية حثيثة لك�شف النقاب عن هذه الأمرا�ض النادرة يف
املجتمع ال�سعودي ،حيث تو�صلت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية �إىل اكت�شاف الطفرات الوراثية باململكة من خالل برنامج
اجلينوم ال�سعودي وا�ستطاعت توثيق  7500طفرة وراثية منها
 3000طفرة ت�سبب  1230مر�ضا نادرا يف املجتمع ال�سعودي.
ونظرا لأهمية �إلقاء ال�ضوء على هذه النوعية من الأمرا�ض ،عززت
وزارة ال�صحة مبد�أ الت�ضامن والتعاون مع ه�ؤالء املر�ضى ودعمهم
من قبل كافة �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،ودفعت بالأطباء واملخت�صني
لتكثيف االهتمام بهذه الفئة املحدودة من املر�ضى وحتفيزهم على
ابتكار املنهجيات الطبية والأعمال البحثية لإزاح��ة الغمو�ض الذي
يكتنف ت�شخي�ص وع�لاج ه��ذه الأم��را���ض ال �ن��ادرة .ولفت اىل �أن
الك�شف املبكر ي�ساعد يف الت�شخي�ص وال �ع�لاج والتخفيف من
امل�ضاعفات والإعاقات ،و�أن هذه النوعية من الأمرا�ض حتتاج دعم
املجتمع ب�أ�سره وتفهمه لتخفيف وط��أة ال�ضغط النف�سي والعاطفي
على امل��ري����ض و�أ� �س��رت��ه .و�أ� �ض��اف :ال ت��وج��د �أق���س��ام خمت�صة يف
امل�ست�شفيات ل�ل�أم��را���ض ال �ن��ادرة ،ول�ك��ن يف معظم احل ��االت يتم
التعامل مع ه��ذه الأم��را���ض يف وح��دة الأم��را���ض الوراثية ب�أق�سام
الأطفال ،ويتم التعامل مع باقي الأمرا�ض النادرة غري الوراثية من
خالل الأق�سام العامة الأخرى ،ويرى من ال�ضرورة لإن�شاء وحدات
متخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات املرجعية للأمرا�ض ال�ن��ادرة وربطها
مبراكز الأب�ح��اث الطبية لإث��راء االكت�شاف العلمي وت�سريع عملية
العالج وال�شفاء.
وق��ال ا�ست�شاري امل�خ�ت�برات الطبية وب��اح��ث يف ال���ش��أن ال�صحي
ال��دك�ت��ور �إ��س�م��اع�ي��ل حم�م��د ال�ترك���س�ت��اين م��ن الأم��را���ض ال �ن��ادرة
املن�ش�أ مر�ض الهيموفيليا ،ارتفاع احلم�ض امليثايل مالوين وداء
كاوا�ساكي "متالزمة العقدة اللمفية املخاطية اجللدية " ،الفتا �إىل
�أن اجلهات ذات العالقة يف الرعاية ال�صحية ،تو�صي ب�أن تكون
هناك مراكز وبحوث بهذا ال�ش�أن يف اجلامعات والكليات ال�صحية
ال�سعودية ،وذلك للقيام بالعديد من الأبحاث العلمية املتخ�ص�صة يف
تلك الأمرا�ض النادرة.

أمراض مزمنة

�أما ا�ست�شاري م�ساعد ن�ساء وتوليد بالريا�ض الدكتورة روال مو�سى
اب��و دق��ة �أك��دت ب��أن منظمة ال�صحة العاملية �أو�ضحت �أن الأم��را���ض
النادرة تعرف ب�أنها الأمرا�ض التي توجد يف �أقل من خم�سة �أ�شخا�ص
لكل � 10,000شخ�ص ،ووفقا للمنظمة فهناك  700مر�ض نادر
ي�ؤثر على  % 7من العامل.
غال ًبا ما تكون الأمرا�ض النادرة مزمنة وتتطور وي��زداد املر�ض مع
مرور الوقت ،فيحدث للمري�ض انتكا�سات �صحية متكررة تت�سبب يف
الت�أثري ال�سلبي على جودة حياة امل�صاب وتعطيل معي�شته يف كثري

ال�صحية الالزمة واملنا�سبة لإيجاد حلول مل�شكالتهم
ال�صحية ،كعدم القدرة على الت�شخي�ص الدقيق �أو
عدم توافر �أدوي��ة منا�سبة لعالج احل��االت املر�ضية
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية وعدم �شمولهم يف الأبحاث
ملحدودية عدد احلاالت وق�صر عمرها ،وعدم وجود
عالج �شاف لهم يف غالبية احلاالت.
و�أ�ضافت يف اململكة العربية ال�سعودية ،بحمد الله
ف� ��إن امل�صابني ب��أم��را���ض ن ��ادرة ي�ج��دون الرعاية
وال�ع�لاج امل�ج��اين يف امل�ست�شفيات التخ�ص�صية،
ح �ي��ث ي��وف��ر ل �ه��م ال �ع�ل�اج وف ��ق ح��ال�ت�ه��م ال�صحية
واملعاجلات التلطيفية والت�أهيلية.

العقاقير المعالجة تسمى
«األدوية اليتيمة»

 % 80من اختالالت
الدم نتيجة خلل جيني
تشكل عبئًا ثقي ًال
على المريض وأسرته
من الأحيان جراء الإعاقة واالعتمادية التي �سيحمل معاناتها املري�ض
و�أ�سرته خ�صو�صا �أنه ال يوجد لتلك الأمرا�ض عالجات فعالة.
وبينت الدكتورة روال هناك ما يرتاوح بني  6000و 8000نوع
من الأمرا�ض النادرة % 75 ،من الأمرا�ض النادرة ي�صيب الأطفال،
 % 30من املر�ضى مبر�ض نادر ميوتون قبل �سن الـخام�سة ،كما �أن
 % 80من الأمرا�ض النادرة �أ�سبابها وراثية؛ وقد يكون امل�سبب
للأمرا�ض النادرة العدوى اجلرثومية �أو الفريو�سية ،واحل�سا�سية،
والأ�سباب البيئية.
ت�سبب الأمرا�ض الوراثية جمتمعة عبئًا ثقي ًال على الأنظمة ال�صحية
وعلى الأ�سرة وت�ؤثر يف املجتمعات ب�شكل كبري ووا�ضح؛ لذلك ف�إن
الأم��را���ض النادرة هي من �ش�ؤون ال�صحة العامة حتت مظلة النظام
ال�صحي احلكومي.
ولكن ملحدودية انت�شار تلك الأمرا�ض فهي مل حتظ باهتمام الأنظمة
ال�صحية ح��ول ال�ع��امل �ضمن الأول ��وي ��ات ،ويف كثري م��ن الأح�ي��ان
يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون مبر�ض ن��ادر م��ن ع��دم ت��واف��ر الرعاية

تتمثل يف �صعوبة ال��و��ص��ول �إىل ت�شخي�ص دقيق
و�صحيح للحالة.ت�أخر ت�شخي�ص احل��االت امل�صابة
بالأمرا�ض النادرة ونق�ص و�صعوبة احل�صول على
املعلومات الطبية والعلمية اخلا�صة بالأمرا�ض النادرة
وحمدودية اخليارات العالجية املتوافرة حال ًيا لعالج
ه��ذه الأم��را���ض ف�ضال ع��ن �صعوبة احل���ص��ول على
طبيب �أو مركز عالجي ذي خربة يف عالج الأمرا�ض
ال �ن��ادرة على وج��ه اخل�صو�ص.العالج ي�ك��ون باهظ
التكلفة مقارنة مع تكاليف عالج الأمرا�ض ال�شائعة
�إىل جانب �صعوبة احل�صول على اخلدمات الطبية،
االجتماعية� ،أو اخلدمات املالية� ،أو امل�ساعدة ب�شكل
عام؛ لأن الطبيب العام واملتابع له�ؤالء املر�ضى لي�سوا
على دراية كافية بهذه الأمرا�ض كما قد يعاين املري�ض
وعائلته اجتماع ًيا مما ي�ؤثر �سل ًبا عليه.

قائمة األمراض النادرة

ُي� �ع ��د ال �ت �ل �ي��ف ال �ك �ي �� �س��ي ،وال� �ن ��اع ��ور،
ومتالزمة "�آجنلمان" ب�ضعة �أمثلة على
الأمرا�ض النادرة ،وتبلغ ن�سبة حدوثها
واح��د ًا لكل � 15ألف �شخ�ص  ،كما تعد
طالل اكرام
متالزمة مثلثية ال��ر�أ���س لأوب�ت��ز مر�ض ًا
ن��ادر ًا ج��د ًا� ،إذ حتدث حالة واح��دة لكل
مليون �شخ�ص � ،إىل جانب الهيموفيليا"
وه��ي �أح��د الأم��را���ض الوراثية املتعددة
التي ت�سبب خل ًال يف اجل�سم ومتنعه من
عدوى جرثومية
ال�سيطرة والتحكم ب�إيقاف نزف الدم عند
م��ن ج�ه�ت��ه �أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور حم�م��د ب�ك��ر �صالح
حدوث �أي ا�صابة حتى لو كانت طفيفة،
�أح��د من�سوبي �صحة ج��دة ب ��أن امل��ر���ض يعد ن��اد ًرا
حممد بكر �صالح
اقتراحات مهمة
ف�ضال ع��ن م��ر���ض "ارتفاع احلم�ض
�إذا �أ� �ص��اب واح � � ًدا م��ن ك��ل � 2000شخ�ص من
امل�ي�ث��اي��ل مالوين" وه��و �أح ��د �أم��را���ض
و�أ�ضاف �أن احتواء االمرا�ض النادرة يكون بتطوير
ال�سكان ،فكثري من هذه الأمرا�ض النادرة �أمرا�ض
التمثيل ال�غ��ذائ��ي ال��وراث�ي��ة الناجتة عن
�سيا�سات مالئمة لل�صحة ال�ع��ام��ة وزي ��ادة التعاون
وراثية وتظهر منذ ال��والدة ،وبالرغم من ذلك بع�ض
خلل يف تك�سري �أو عمل حم�ض ي�سمى
ال��دويل يف جمال البحث العلمي واكت�ساب وتقا�سم
الأم��را���ض ال��وراث�ي��ة ال تظهر �إال يف وق��ت مت�أخر.
املعارف العلمية عن جميع الأمرا�ض النادرة ،ولي�س
باحلم�ض امليثايل م��ال��وين MMA
هذه الأمرا�ض جمتمعة ت�شكل عبئًا ثقي ًال وت�ؤثر يف
فقط الأكرث انت�شا ًرا .وتطوير الإجراءات الت�شخي�صية
املجتمعات ب�شكل كبري ووا�ضح؛ لذلك ف�إن الأمرا�ض
نتيجة لنق�ص �أنزمي معني يف اجل�سم مما
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النادرة هي من �ش�ؤون ال�صحة العامة.
ي�ؤدى �إىل تراكم عدد من املواد ال�ضارة,
الرتك�ستاين
إ�سماعيل
�
جمموعات
بني
التوا�صل
وتي�سري
النادرة
أمرا�ض
ل
با
و�أ�ضاف �أن الأمرا�ض النادرة غال ًبا ما تكون مزمنة
و�أي�ض ًا "داء عديد ال�سكاريد املخاطي �أو
امل��ر� �ض��ى ل �ت �ب��ادل اخل �ب��رات وامل �م��ار� �س��ات ال�ف�ع��ال��ة
وتتطور وي ��زداد امل��ر���ض م��ع م��رور ال��وق��ت وحت��دث
داء ع��دي��دات ال�سكريد املخاطية" وهي
ودع��م املر�ضى الأك�ثر عزلة و�أول�ي��اء �أم��وره��م لتوفري
للمري�ض انتكا�سات �صحية متكررة .تعطل الأمرا�ض
�أم��را���ض وراث�ي��ة ناجمة عن خلل يف ما
للجودة
املعلومات
وتوفري
للمري�ض
جديدة
جمتمعات
ال�ن��ادرة حياة املر�ضى يف كثري من الأح�ي��ان جراء
ي�سمى اللي�سو�سوم وهو اجلزء امل�سئول
ت�شريعات
و�سن
النادر
املر�ض
حول
للمجتمع
ال�شاملة
نق�ص �أو فقدان اال�ستقاللية .ت�سبب الأمرا�ض النادرة
عن حرق املواد غري املرغوب فيها داخل
الطبية
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الأمل واملعاناة للمري�ض وعائلته .ال يوجد للأمرا�ض
اخلاليا وت�سمى �أم��را���ض تخزين ،لأن
حوافز
وتقدمي
أ�سرته
�
و
للمري�ض
املادي
الدعم
وتوفري
ال �ن��ادرة ع�ل�اج ف �ع��ال .م���ش�يرا ه�ن��اك م��ا ي ��راوح بني
اجل�سم يظل ع��اج��ز ًا ع��ن كن�س وح��رق
النادرة.
أمرا�ض
ل
ل
عالجات
لتطوير
لل�شركات
 6000و 8000نوع من الأمرا�ض النادرة .و�أن
وتك�سري تلك املواد.
روال مو�سى ابو دقة
 % 75من الأمرا�ض النادرة ت�صيب الأطفال و30
وك � � � ��ذل � � � ��ك "داء ك� � ��اوا� � � �س� � ��اك� � ��ي
 %من املر�ضى ميوتون قبل �سن الـخام�سة % 80 .
"Kawasaki Disease
من الأمرا�ض النادرة �أ�سبابها وراثية .الأمرا�ض النادرة هي نتيجة
(م � �ت �ل�ازم� ��ة ال� �ع� �ق ��دة ال �ل �م �ف �ي��ة
العدوى اجلرثومية �أو الفريو�سية ،واحل�سا�سية ،والأ�سباب البيئية.
املخاطية اجللدية)" ،وهو
ال �ت �ه��اب ��ش��ام��ل ي�صيب
افتتاح أول مستشفى لألمراض
متالزمة هاربور
الأوع � � �ي� � ��ة ال ��دم ��وي ��ة
هناك
أن
�
ويف ال�سياق نف�سه �أو�ضح الدكتور طالل اكرام
الوراثية في الشرقية
�صغرية ومتو�سطة
�أن��واع��ا كثرية م��ن الأم��را���ض ال�ن��ادرة ت�شمل الأم��را���ض
احل� �ج ��م ،وي� ��ؤث ��ر
النف�سية� ،أمرا�ض القلب والأوع�ي��ة الدموية� ،أمرا�ض
الدمام ـ البالد
ع� �ل ��ى ج ��دران� �ه��ا
الكرومو�سومات ،الأمرا�ض اجللدية ،العدوى ،الغدد
مم��ا ق��د ي�سبب
ال�صماء� ،أمرا�ض اجلهاز البويل� ،أمرا�ض العظام،
يفتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
ال� �ت ��و�� �س� �ع ��ات
فبع�ض الأمرا�ض النادرة كالهيموفليا وااللبينو لها
املنطقة ال�شرقية ،اليوم م�ست�شفى الأمري حممد بن فهد العام لأمرا�ض الدم
ال� ��� �ش ��ري ��ان� �ي ��ة
�أ�سماء معروفة للعامة ،والأمرا�ض الأخرى حتمل
الوراثية يف حمافظة القطيف� ،أحد مكونات جتمع ال�شرقية ال�صحي ،بح�ضور
خ � � � ��ا�� � � � �ص � � � ��ة
ا�سم الطبيب املكت�شف لها �أو حتى تن�سب لأول
معايل وزير ال�صحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،الذي �سيتفقد خالل جولته
ال� � ��� � �ش � ��راي �ي��ن
مري�ض �أو �أول م�ست�شفى مت اكت�شاف املر�ض به
باملنطقة عدد ًا من امل�شاريع ال�صحية.
وعلى �سبيل املثال متالزمة مرف�أ هاربور.
ال �ت��اج �ي��ة وه��ي
عبدالعزيز
الدكتور
ال�صحي
ال�شرقية
لتجمع
التنفيذي
العام
الرئي�س
أو�ضح
�
و
أمرا�ض
ل
ا
وبني �أن الأم��را���ض ال�ن��ادرة كثرية منها
ال � � �ت� � ��ي ت� �غ ��ذي
�
أ
ويبد
�سرير)،
(200
تبلغ
للم�ست�شفى
الت�شغيلية
ال�سعة
أن
�
الغامدي،
�اف .وكثري منها مل
ال�ن��ادرة التي لي�س لها ع�لاج ��ش� ٍ
ال� �ق� �ل ��ب وي� ��ؤث���ر
مب�شيئة الله ت�شغيل املرحلة الأوىل بطاقة � 100سرير ،م�ؤكد ًا �أن
يتم حتى درا�سته ب�أبحاث طبية حتى الآن ،ويف كثري
كذلك على العديد
تد�شني �سمو �أمري املنطقة للم�ست�شفى ي�أتي يف �إطار �سعي
من الأح�ي��ان يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون مبر�ض نادر
م� � ��ن الأع� � ��� � �ض � ��اء،
حلول
عدم توافر الرعاية ال�صحية الالزمة واملنا�سبة لإيجاد
ال�صحية
الرعاية
توفري
لدعم
الدائم
�سموه
م �ث��ل اجل �ل��د ،وال�ع�ق��د
أو
�
الدقيق
مل�شكالتهم ال�صحية كعدم القدرة على الت�شخي�ص
املتخ�ص�صة وبجودة عالية.
ال� �ل� �م� �ف ��اوي ��ة ،الأغ �� �ش �ي��ة
ؤ�س�سات
�
امل
يف
عدم توافر �أدوي��ة منا�سبة لعالج احل��االت املر�ضية
املخاطية.
ال�صحية.
�أما امل�شكالت ال�صحية التي يعانيها امل�صابون ب�أمرا�ض نادرة ف�إنها
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فرص استثمارية يطرحها المنتدى الشهر الحالي

مليار ريال مشاريع جديدة لقطاع المقاوالت

الريا�ض -البالد

تنظم الهيئة ال�سعودية للمقاولني الن�سخة االفرتا�ضية من منتدى امل�شاريع
امل�ستقبلية والذي �سيقام على مدى ثالثة �أيام من  22وحتى  24مار�س احلايل ،
لإتاحة الفر�صة للمقاولني واملهتمني من موردين وبنوك وغريهم من التعرف على
الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة  ،ومن املتوقع عر�ض نحو  1000م�شروع تعر�ضها
�أكرث من  37جهة كربى من القطاعات احلكومية واخلا�صة والهيئات بقيمة تتجاوز
 600مليار ريال.
وت�سهم خمتلف القطاعات احليوية غري النفطية يف منو الناجت املحلي الإجمايل
للمملكة  ،ومنها قطاع املقاوالت الذي يعترب الأكرب على م�ستوي ال�شرق الأو�سط،
وفق تقارير دولية �أ�شارت �إىل ان حجم امل�شاريع املتوقعة خالل ال�سنوات القلية
القادمة يف القطاع تتجاوز � 5آالف م�شروع وبقيمة ت�صل ايل  6تريليونات ريال.
ويُعد املنتدى من�صة رئي�سية للفر�ص للمقاولني وامل�ستثمرين يف جمال املقاوالت
من خالل تعرفهم على تفا�صيل امل�شاريع ال�ضخمة املطروحة والتقدّم لها والتعرف
على �آلية املناف�سة عليها حتت �سقف واحد ،مما يُح�سن ويُنظم خطط العاملني يف
القطاع مبعرفة الوقت الزمني للم�شروعات والتكلفة املُقدرة لها ،ليح�صل املقاول

على ُفر�ص مُتكنه من االرتقاء بالعمل وبناء �شبكة وا�سعة من العالقات و�إيجاد
ال�شراكات بني املقاولني وامل�ستثمرين واملهتمني يف قطاع املقاوالت.
ونال منتدى امل�شاريع امل�ستقبلية يف دورتيه ال�سابقتني على ن�سبة ر�ضى
عالية من امل�شاركني و�صلت اىل  ،% 91لذا ارتفع عدد اجلهات العار�ضة
يف الن�سخة الثالثة ما بني حكومية وخا�صة لعر�ض م�شاريعها
وم�شاركة �آالف املقاولني واملهتمني.
وت�أ�س�ست الهيئة ال�سعودية للمقاولني ب��ق��رار م��ن جمل�س
ال����وزراء ب��ه��دف تنظيم وت��ط��وي��ر ق��ط��اع امل��ق��اوالت وبناء
ال��ك��ف��اءات الإن��ت��اج��ي��ة املميزة و�إي��ج��اد بيئة �آم��ن��ة ذات
جودة عاملية وت�أخذ على عاتقها حماولة �إيجاد حلو ًال
فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع احليوي
م��ن خ�لال م��ب��ادرات ع��دة م��ن �ش�أنها الت�شجيع
على االبتكار وتعزيز عملية التوا�صل بني
الأط��راف ذات العالقة �سواء القطاع العام
�أو اخلا�ص.

أشادوا بالتوجيه الكريم لحفظ الحقوق..خبراء:

تفعيل صكوك المخططات المعتمدة سينعش القطاع العقاري
جدة  -يا�سر بن يو�سف
�أك��د خ�براء عقار واقت�صاديون �أن التوجيه
الكرمي بعدم �إيقاف �أو �إلغاء �أي �صك م�ستند
على خمطط تنظيمي معتمد  ،يعزز القطاع
وي�سهم يف ا�ستقرار وتوازن ال�سوق.
وق��ال رئي�س طائفة العقار مبحافظة جدة
خالد بن عبدالعزيز الغامدي �إن �إي�ضاحات
وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال�����ص��م��ع��اين ،
�أبهج قطاعا كبريا من العقاريني ،م�ؤكدا �أن
الت�شريعات املتخ�ص�صة ال��ت��ي �أع��ل��ن عنها
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان ويل العهد الأمني ،وحتدث عنها وزير
اً
حتول ونقلة تاريخية يف البيئة
العدل ،متثل
احلقوقية ،خ�صو�صا املتعلق بتوجيه املقام
ال�سامي الكرمي بعدم �إيقاف �أو �إلغاء �أي �صك
م�ستند على خمطط تنظيمي معتمد تعزيز ًا
ملوثوقية ال�صكوك.
وق��ال :ال�شك �أن ه��ذا احلديث ميثل ب�شرى
���س��ارة ل��ل��ك��ث�يري��ن ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون �صكوكا
م��وث��وق��ة وت��ع��ر���ض��وا ل��ل��خ��داع م���ن بع�ض
ال�شركات �أو اجلهات ،حيث �شدد الوزير على

م�ساءلة امل�ساهم يف هذا اخلط�أ �سواء
كانت امل�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو
حتى ت�أديبية ،ويرجع على ال�شخ�ص
الأول الذي �ساهم ب�إ�صدار هذا ال�صك،
دون ح�سني ال��ن��ي��ة ال��ذي��ن و�صلهم
التداول بطريقة �صحيحة.
من جانبه �أكد ع�ضو جمعية االقت�صاد
ال�سعودي الدكتور ع�صام خليفة �أن
ما �أعلنه وزي��ر العدل الدكتور وليد
ال�صمعاين ي�صب يف م�صلحة الكثري
من املواطنني �أ�صحاب النوايا احل�سنة
ال��ذي��ن ت��ع��ر���ض��وا ل�لاح��ت��ي��ال ،وق����ال" :هذه
النظرة هي املفهوم احلقيقي لعدم م�ساءلة
ح�سني النية جت��اه ت�صرفاتهم ال�صحيحة
 ،وه����ذه ن��ق��ط��ة م��ه��م��ة تعك�س اه��ت��م��ام��ا من
املقام الكرمي ومن ويل العهد حفظهما الله ،
فه�ؤالء حقوقهم باتت حمفوظة طاملا ميلكون
ال�صكوك التي حتميهم.
ولفت �إىل �أن ت�صريحات ال��وزي��ر ت�ؤكد �أن
الفا�سدين ل��ن يفلتوا مهما ح��اول��وا خ��داع
املجتمع �أو �أ�صحاب النوايا احل�سنة ،وكذلك

ع���ق���اري م�����س��ت��ن��د ع��ل��ى خمطط
تنظيمي معتمد ال ي��وق��ف وال
ي��ل��غ��ى ،م���ع م�����س��اءل��ة امل�����س��اه��م
يف ه���ذا اخل���ط����أ���� ،س���واء ك��ان��ت
امل�����س���ؤول��ي��ة جنائية �أو مدنية
�أو حتى ت�أديبية ،ويرجع على
ال�����ش��خ�����ص الأول ال����ذي �أ���س��ه��م
ب�إ�صدار هذا ال�صك ،دون ح�سني
النية الذين و�صل �إليهم التداول
ع�صام خليفة
خالد الغامدي
بطريقة �صحيحة.
موثوقية ال�صكوك ب�شكل كامل يف الفرتة
وت����ط����رق ال����دك����ت����ور ال�����ص��م��ع��اين
القادمة ،مما ي�ساهم يف انتعا�شة كبرية يف يف ح��دي��ث تلفزيوين لال�ستاذ ال��زم��ي��ل خالد
�سوق العقار ،بعدما ظل الكثريون يف حالة ال�سليمان بربنامج "يف العلن" �إىل مبادرة
ت��ردد من البيع وال�����ش��راء ،وبعد �أن �شهدت رقمنة ال�ثروة العقارية التي تقدر ب�أكرث من
الفرتة املا�ضية ركود وا�ضح.
 100مليون وثيقة عقارية �أجنز منها الآن 10
وكان وزير العدل الدكتور وليد ال�صمعاين ،ماليني وثيقة وب�صدد �إكمال املتبقي ،كا�شف ًا
قد ك�شف عن �صدور توجيه بعدم �إيقاف �أو عن �إط�لاق البور�صة العقارية ،وهي م�شابهة
�إلغاء �أي �صك م�ستند على خمطط تنظيمي ل��ب��ور���ص��ات امل���ال ،بحيث يتم ت���داول امللكية
معتمد تعزيز ًا ملوثوقية ال�صكوك.
العقارية م��ن خ�لال ب��ور���ص��ة ومن�صة رقمية
تعزيز
إىل
�
وق���ال �إن ه���ذا ال��ت��وج��ي��ه ي��ه��دف
متكاملة ت�ضمن دق��ة املعلومة وثقة ال�صكوك
�صك
أي
�
أن
موثوقية ال�صكوك ويت�ضمن �
املتداولة فيها ،و�أي�ض ًا �سرعة تبادلها.

البسامي يدعو لالستثمار في استراحات الطرق
جدة -يا�سر بن يو�سف
�أكد رئي�س جلنة النقل الربي يف غرفة جدة �سعيد بن علي الب�سامي �أهمية
�إن�شاء من�صة تقنية لأ�صحاب �سيارات الأجرة العادية ،لدعم قدرتهم على
املناف�سة واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة وحت�سني بيئة العمل �أكرث
يف قطاع النقل الربي  ،كما �شدد على تخ�صي�ص وتطوير مناطق
ا�سرتاحة ومراكز خدمات لل�سائقني على جميع خطوط النقل
احليوية باململكة بالتعاون بني عدة جهات حكومية ومنها
هيئة النقل العام و وزارة النقل ووزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية.
وقال �إن تخ�صي�ص وتطوير مناطق ا�سرتاحة
لل�سائقني على جميع اخلطوط احليوية
له العديد من الآث��ار الإيجابية على

منظومة النقل من حيث الأمن وال�سالمة وتقلل من احلوادث من جهة ورفع كفاءة
ال�سائقني من جهة �أخرى ،م�شريا �إىل �أن بع�ض الطرق الرئي�سية يف الوقت احلايل
تفتقد �إىل وجود مناطق ا�سرتاحة جمهزة كافية ونزل للإقامة ،ومطاعم وخدمات
�صيانة �سريعة مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سائق اليومية.
و�أك���د الب�سامي �أن م��ن ���ش���أن ا�ستثمار ه��ذه الفر�صة �سي�ؤدي �إىل خلق فر�ص
ا�ستثمارية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة لال�ستثمار يف هذا املجال ،وتطوير
البنية التحتية وبيئة العمل اخلا�صة بقطاع النقل وت�شجيع اال�ستثمار يف هذا
املجال وال��ذي �سينعك�س �إيجاب ًا على توليد وظائف وتطوير اخلدمات املقدمة
لقطاع النقل الربي ،وكذلك �إن�شاء مواقف لل�شاحنات على طول الطرق املخ�ص�صة
للنقل الثقيل وتزويدها باخلدمات لل�سائقني بعد كل  50كلم على طول الطرق
احليوية  ،ومواقف خا�صة خارج املدن و�إي�صال اخلدمات لها على �أن تكون مت�صلة
بالطرق الرئي�سية.

"الصادرات" تستعرض استراتيجيتها
الريا�ض -البالد
ا�ستعر�ضت اللجنة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ادرات
مبجل�س الغرف ال�سعودية ،ا�سرتاتيجيات
اللجنة ل��ل��دورة احلالية ور�ؤي��ت��ه��ا للإ�سهام
يف ت��ن��م��ي��ة ال�������ص���ادرات ال�����س��ع��ودي��ة ،وذل���ك
خ�لال ور�شة عمل بح�ضور ممثلي اجلهات
احلكومية املمثلة يف املجل�س الفني للجنة
وه����ي ه��ي��ئ��ة ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة وه��ي��ئ��ة
ال�������ص���ادرات ال�����س��ع��ودي��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للجمارك.
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة تركي بن حممد بن
معمر �أن اللجنة تعمل على متثيل امل�صدرين
م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ،وذل���ك م��ن خ�لال
�أج��ن��دة ع��م��ل مهمة ت��رك��ز ع��ل��ى الإ���س��ه��ام يف
نفاذ ومنو ال�صادرات ورفع م�ستوى الوعي
بالبيئة ال��ت�����ص��دي��ري��ة ل���دى امل�����ص��دري��ن ،من
خالل ممكنات رئي�سة لال�ستفادة من البيانات
وف��ر���ص ال��ت�����ص��دي��ر وك���ف���اءة ال��ت��وا���ص��ل مع
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل�����ص��دري��ن  ،وزي���ادة
ال�صادرات غري النفطية �إىل  %50من �إجمايل
الناجت املحلي غري النفطي  ،حيث تركز ب�شكل
�أ�سا�س على تعظيم القيمة.
وبلغت �صادرات ال�سعودية غري النفطية خالل
�أول �سبعة �أ�شهر من  2020نحو 107.65
مليار ري���ال ( 28.7مليار دوالر) ،لت�شكل

نحو  29.4يف امل��ائ��ة م��ن �إج��م��ايل ���ص��ادرات
ال�����س��ع��ودي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة .ووف��ق��ا لبيانات
ر�سمية ،حت�سن حجم ال�����ص��ادرات يف �شهر
يونيو املا�ضي على �أ�سا�س �شهري ،و�سجلت
يف �شهر يوليو �أع��ل��ى ���ص��ادرات �شهرية يف
 ،2020بعدما بلغت نحو  17.42مليار ريال.
وت��ن��ق�����س��م ال�������ص���ادرات غ�ي�ر ال��ن��ف��ط��ي��ة �إىل
(املنتجات الكيماوية ،وم�صنوعات اللدائن
وامل���ط���اط ،وم�����ص��ن��وع��ات امل���ع���ادن ،وم��ع��دات
ال��ن��ق��ل ،والآالت وامل����ع����دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،
وامل��ن��ت��ج��ات احل��ي��وان��ي��ة ،وامل����واد الغذائية
وامل�����ش��روب��ات ،وك��ذل��ك م�صنوعات ال���ورق،
والل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية).
وت�����ش��ك��ل امل��ن��ت��ج��ات ال���ك���ي���م���اوي���ة ،وك��ذل��ك
م�صنوعات اللدائن واملطاط نحو  60.7يف
املائة من ال�سلع امل�صدرة خالل الفرتة ،حيث
بلغت �صادراتها نحو  65.4مليار ريال.
وت��ق��در ����ص���ادرات م��ع��دات ال��ن��ق��ل للطائرات
والبواخر وخالفه بنحو  10.1مليار ريال
وت�شكل  % 9.4من �إج��م��ايل ال�صادرات غري
النفطية ،يف حني ت�أتي املعادن وم�صنوعاتها
ثالثا بقيمة �صادرات تبلغ  8.67مليار ريال
مبا يعادل  % 8.1من �إجمايل ال�صادرات غري
النفطية ،وتقدر �صادرات املنتجات الغذائية
وامل�شروبات بنحو  3.3مليار ريال.

فرص استثمارية للصناعات الكهربائية
الريا�ض -البالد
ك�شفت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أن لديها
ح����وايل  250ف��ر���ص��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة لل�صناعات
الكهربائية وح���واىل  86فر�صة يف اخل��دم��ات
امل�ساندة لها ،ميكن للم�ستثمرين ورجال الأعمال
توطينها يف ظل تقدمي ال�شركة ميزة تناف�سية
بن�سبة ت�صل �إىل  ،% 10بهدف دع��م وت�شجيع
املقاولني وامل�صنعني واملوردين ،لزيادة امل�ساهمة
يف رفع املحتوى املحلي لل�صناعات الكهربائية.
و�أو����ض���ح���ت ال�����ش��رك��ة �أن���ه���ا ط����ورت يف �إط���ار
�إ�سرتاتيجيتها عدد ًا من مبادرات وبرامج توطني

ال�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،ال��ت��ي ت�ستهدف نقل
التقنيات احلديثة �إىل داخل اململكة.
جاء ذلك خالل ندوة عقدتها ال�شركة  ،بالتعاون مع
وزارة اال�ستثمار ،وبالتن�سيق مع مركز التعاون
الياباين لل�شرق الأو�سط ،بعنوان "برنامج بناء
لتوطني ال�صناعات الكهربائية و�آليات الت�سجيل
وال��ت���أه��ي��ل يف "ال�سعودية للكهرباء" ،حيث
ا�ستعر�ضت ال�شركة عدد ًا من الفر�ص اال�ستثمارية
يف ال�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،م��ع جم��م��وع��ة من
ال�شركات اليابانية ،بح�ضور عدد من املخت�صني
واملهتمني ورجال الأعمال.

دعم فني للتوعية والعناية بالسمع
البالد -خا�ص
يقام اليوم العاملي لل�سمع ،ال��ذي ي�صادف الثالث من
مار�س من كل عام ،يف دورته هذه حتت �شعار "العناية
بال�سمع للجميع" ،وت�صف منظمة ال�صحة العاملية هذا
ال�شعار باعتباره دعوة عامة لزيادة التوعية ب�ضرورة
فح�ص ال�سمع وتوخي �أ�سباب العالج.
كما ت�شجع املنظمة اجلميع على لعب دور ب��ن��اء يف
حميطهم على هذا ال�صعيد حلث من يعاين من م�شاكل
تتعلق ب�ضعف �أو فقدان ال�سمع على طلب امل�ساعدة من
اجلهات املعنية ،واخل�ضوع الختبار ال�سمع� ،أو الطلب
من طبيب الأن��ف والأذن واحلنجرة �إحالته �إىل عيادة
�أخ�صائي الزرعات ال�سمعية.
ويف �إط��ار اال�ستجابة للتحديات التي فر�ضها انت�شار
جائحة كوفيد 19-يف العامل وللتكيف مع م�ستجدات

الظروف الراهنة ،بات تركيز العديد من مزودي الرعاية
ال�صحية على اختالف تخ�ص�صاتهم من�صب ًا على توفري
الرعاية عن بعد ،و�أ�صبح خيارات "الرعاية عن بُعد"
وما ميكن �أن يقوم به املري�ض يف املنزل �أكرث ات�ساع ًا
وتنوع ًا مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سابق.
ويف ه��ذا ال�سياق �أ�صبحت دورة الرعاية
ال�سمعية التي تقدمها م��ي��دال الطبية،
ال����رائ����دة ع��امل��ي�� ًا يف جم����ال ال��ع��ن��اي��ة
بال�سمع ،تتم ب�أكملها ال��ي��وم ب�شكل
رق���م���ي ،ب�����دء ًا م���ن ال���دع���م يف جم��ال
ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م ،وال��دع��م الرقمي
حللول ال�سمع ،و���ص��و ًال �إىل التخطيط
للتدخل اجلراحي .وعالوة
ع����ل����ى ذل���������ك ،ت���وف���ر

ال�شركة الربامج واخلدمات اخلا�صة بالرعاية الالحقة
و�إعادة الت�أهيل للمر�ضى عن بعد.
و�شكلت ال��ظ��روف اجل��دي��دة ال��ت��ي فر�ضتها اجلائحة
حول العامل فر�صة مهمة مليدال الطبية لتعزيز الرعاية
ال�صحية بحا�سة ال�سمع ،والتفكري بت�صميم حلول
وخدمات مبتكرة لتلبية االحتياجات امل�ستجدة
للم�ستخدمني ،وت�سهيل �إمكانية الو�صول
واال�ستخدام.
ويف تعليقه على اخل��دم��ات واحل��ل��ول
اجلديدة ،قال املهند�س �أمين كمال ،مدير
التطوير يف ميدال الطبية يف ال�سعودية:
"ال �شك و�أن جائحة ك��وف��ي��د� 19-ألقت
ب��ظ�لال��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات
الأع����م����ال ح����ول ال���ع���امل،
�أمين كمال

وعلى ر�أ�سها قطاع الرعاية ال�صحية مبختلف فروعه.
وان��ط�لاق�� ًا م��ن �أهمية اال�ستمرار يف توفري الرعاية
ملحتاجيها بغ�ض النظر عن ال��ظ��روف التي ت�سيطر
على ال��ع��امل ب���أ���س��ره ،فقد قمنا خ�لال ال��ع��ام املا�ضي
ب�إطالق العديد من احللول اجلديدة ،كخدمة تو�صيل
قطع الغيار والبطاريات والأج��ه��زة وامللحقات �إىل
منازل املر�ضى ،ف�ض ًال عن خدمة الدعم الفني عن بعد،
وخدمة الربجمة عن بعد ،ناهيك عن تواجدنا على
مواقع التوا�صل الإجتماعي "تويرت" و "تيليغرام"
حيث ن��ق��وم مب�شاركة م�ستجداتنا وم��ع��ل��وم��ات ذو
فئدة للم�ستخدمني ،وذل��ك �إمي��ان�� ًا منا مب�س�ؤوليتنا
جتاه جميع املر�ضى ممن يعانون من م�شاكل �سمعية
كم�ستخدمي ال��ق��وق��ع��ة الإل��ك�ترون��ي��ة وان��ط�لاق�� ًا من
م�س�ؤوليتنا االجتماعية جتاه عمالئنا يف اململكة.
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واشنطن تؤكد االلتزام بتطبيق العقوبات على الماللي

أوروبا تدعم أمريكا لوقف عدوان إيران

البالد – ر�ضا �سالمة

حت�صد �إي��ران املزيد من العقوبات ج��راء �سيا�ساتها العدائية يف �أك�ثر من ملف
مبختلف دول العامل� ،إذ تنهال التنديدات على نهجها اخلبيث ،بينما يزداد ال�ضغط
عليها من كل اجتاه �سواء يف امللف "النووي" �أو دعم امللي�شيات الإرهابية ،مرورا
بق�ضية الطائرة الأوكرانية ،ثم ابتزازها للدول بـ"مزدوجي اجلن�سية".
ويف فيينا ،دعمت ال��دول الأوروب��ي��ة الثالث بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا ،املوقف
الأمريكي لتمرير ق��رار يف جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية �ضد
�إيران ب�سبب انتهاكاتها النووية ،مقدمة م�شروع القرار �إىل ممثلي  35دولة ع�ضوً ا
يف املجل�س� ،إذ �أعربت القوى الأوروبية عن قلقها العميق ب�ش�أن عدم تقدمي طهران
�إي�ضاحات مقبولة جلزيئات اليورانيوم التي عُرث عليها يف موقعني نوويني يف
�إي��ران ،فيما دعا م�شروع قرار وكالة الطاقة الذرية �إي��ران لوقف خروق االتفاق
النووي وا�ستئناف التفتي�ش ،و�أكد �أنه "دون تنفيذ بروتوكول العمل الإ�ضايف لن
نتمكن من التحقق من �سلمية برنامج �إيران النووي".
من جهته ،تعهد مر�شح الرئي�س الأم��ري��ك��ي ،ملن�صب نائب وزي��ر اخل��زان��ة وايل
�أدييمو ،ب�إنفاذ العقوبات الأمريكية على �إيران ،م�ؤكدا التزامه بتطبيق العقوبات
الأمريكية على �إي��ران ورو�سيا ودول �أخ��رى تطبيقا �صارما .وق��ال �أدييمو يف
ردود مكتوبة على �أ�سئلة من �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون املالية مبجل�س ال�شيوخ� ،إنه
يجب �أال تنعم �إيران بالإعفاء من العقوبات �إال �إذا اتخذت خطوات منا�سبة للتقيد
بالتزاماتها مبوجب االتفاق النووي لعام  .2015و�شدد �أدييمو على �أنه �سرياقب
بعناية �أية جهود �إيرانية للتهرب من العقوبات و�إ�ساءة ا�ستخدام النظام امل�صريف

الدويل لتمويل الأن�شطة الإرهابية ،و�أنه �سي�ستخدم جميع الأدوات املمكنة لعرقلة
ذلك الدعم ،منوها �إىل �أن "دعم �إيران للإرهاب مبعث قلق �شديد للغاية ،ون�سعى
لعرقلته بكل الأدوات املتاحة" .ويف �سياق �آخر� ،شددت عائالت �ضحايا الطائرة
الأوكرانية� ،أم�س (الثالثاء) ،على �أهمية اتخاذ قرار حا�سم من قبل احلكومة الكندية
�ضد �إيران ،بعد تقرير ممثلة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان اتيا�س كاالمارد ،الذي
اتهمت فيه النظام الإيراين بارتكاب انتهاكات متعددة حلقوق الإن�سان والقانون
ال��دويل قبل �إ�سقاط الطائرة وبعدها ،فيما قال وزير النقل الكندي عمر الغربا،
ملجل�س منظمة الطريان املدين ال��دويل� ،إن كندا ت�سعى للح�صول على ال�شفافية
من �إيران و�ستظل تطاردها بال هوادة حتى ح�صولها على �إجابات �شافية ب�ش�أن
�إ�سقاط الطائرة الأوكرانيةً ،
م�ضيفا �أن طهران مدينة بردود وا�ضحة لأ�سر ال�ضحايا
وجميع ال��دول املت�ضررة .وجمعت م�ؤ�س�سة �أ�سر ال�ضحايا  18000توقيع عرب
عري�ضة دولية تطالب الدول الأع�ضاء يف منظمة الطريان املدين الدويل بتبني
قرار يدين ت�صرفات �إيران ،خا�صة بعد �أن ت�ضمن تقرير كاالمارد �أن �إيران دمرت
موقع حتطم الطائرة باجلرافات كما نهبت ممتلكات ال�ضحايا وبع�ضها مت حرقها.
ويف دول �أخرى� ،أطلق �أهايل مزدوجي اجلن�سية امل�سجونني بطهران بتهم ملفقة
ال�ستخدامهم ك�أوراق ابتزاز لدولهم ،حملة احتجاجية على مواقع التوا�صل رف�ضا
لعقد امل�ؤمتر االقت�صادي الإيراين الأوروبي الذي بد�أت فعالياته االثنني ويتوا�صل
لثالثة �أي��ام ،ب�سبب ا�ستمرار انتهاكات �ضد ذويهم يف ال�سجون .و�شاركت يف
احلملة االحتجاجية عائالت مزدوجي اجلن�سية الذين اع ُتقلوا �أثناء رحلتهم �إىل
�إيران �أو اخ ُتطفوا يف اخلارج ومت ترحيلهم �إىل �إيران.

اعتقاالت جديدة طالت  68شخصا بينهم عسكريون

الكونغرس يندد بانتهاكات حقوق اإلنسان في تركيا

القاهرة – عمر ر�أفت

موا�صلة حلمالت القمع �ضد املعار�ضني واملناوئني ل�سيا�سات
�أردوغ��ان ،امل�ستمرة منذ �أكرث من � 4سنوات بذريعة االنقالب
الزائف منت�صف يوليو عام  ،2016اعتلقت ال�سلطات الرتكية،
�أم�س (الثالثاء) � 68شخ�صا ،من بينهم ع�سكريون يف اجلي�ش،
يف حمالت �أمنية متزامنة �شملت  10واليات مركزها العا�صمة
�أنقرة.
وقالت تقارير حملية� ،إن من بني املدنيني املعتقلني مدر�سا،
وخبري طب جنائي ،وم�ساعد مدير تنفيذي ،و�شخ�صني من
�أ�صحاب املهن احلرة ،اعتقلوا بدعوى ارتباطهم بحركة اخلدمة
التي ين�سب لها بال �أدل��ة مزاعم التورط يف االنقالب الزائف،
حيث ت���ؤك��د املعار�ضة �أن االن��ق�لاب مدبر م��ن قبل �أردوغ���ان
وحلفائه من القوميني اليمينيني والي�ساريني (حزب احلركة
القومية وحزب الوطن) من �أجل التخل�ص ممن �سيقفون �أمام

ت�أ�سي�س نظام ا�ستبدادي جديد.
وطالب  181نائبًا يف جمل�س النواب الأمريكي (الكونغر�س)،
ب�إجراءات �ضد انتهاكات حقوق الإن�سان يف تركيا ،وذلك ،بعد
ر�سالة مماثلة من � 54سيناتو ًرا �أمريكيا.
و���ش��دد �أع�����ض��اء ال��ك��ون��غ��ر���س يف ر���س��ال��ة م��وج��ه��ة �إىل وزي��ر
اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن ،على ممار�سة �ضغوط
جتاه احلكومة الرتكية لتعود �إىل م�سار الدميقراطية وتقلع عن
انتهاكات حقوق الإن�سان ،داعني �إدارة بايدن �إىل الرتكيز �أوال
على حقوق الإن�سان فيما يتعلق بعالقاتها مع تركيا ،م�ؤكدين
�أن �أردوغ��ان �أ�ضعف الق�ضاء الرتكي ،ووظ��ف املوالني له يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،ومار�س �ضغوطا على حرية التعبري ،ف�ضال
عن قيامه بالزج بال�صحافيني يف ال�سجون.
و�أ�شار النواب �إىل �أن الرئي�س الرتكي منع حرية التعبري على
مدار  20عاما ،و�سجن املعار�ضني ،ف�ضال عن �سجن �أو اعتقال

�أك�ثر م��ن � 80أل��ف م��واط��ن تركي منذ ع��ام  2016حيث وقع
االنقالب املزعوم ،و�إغالق �أكرث من  1500منظمة جمتمع مدين
لقمع املعار�ضة ال�سيا�سية.
وذك���رت "ر�سالة النواب" �أن حكومة �أردوغ����ان ا�ستخدمت
�أ�سلوبها القمعي يف �شوارع عا�صمة الواليات املتحدة عندما
هاجم �أف��راد الأم��ن الأت���راك املتظاهرين ال�سلميني والعاملني
الفيدراليني خالل زيارة �أردوغان للواليات املتحدة عام ،2017
منوهني ب�أن �أربعة من حرا�س �أردوغان ال يزالون قيد املحاكمة
يف الواليات املتحدة على خلفية احل��ادث ،يف حني �أن ً
بع�ضا
منهم تفلتوا من قب�ضة العدالة بعد مغادرتهم �إىل تركيا ومل
يخ�ضعوا لأي حتقيق وحماكمة.
وكان  54ع�ضوً ا يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي طالبوا بايدن
� ً
أي�ضا باتخاذ �إجراءات �ضد انتهاكات حقوق الإن�سان يف تركيا
يف ر�سالة كتبوها يف التا�سع من ال�شهر املن�صرم.

مصر والسودان تطالبان إثيوبيا
بـ"حسن النية" لحل أزمة السد
القاهرة  -البالد

اإلرياني :الميليشيا مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل المدنيين

الحوثي يغلق المخابز لتجويع اليمنيين
عدن  -البالد

جل�أت امليلي�شيا احلوثية الإرهابية ،ذراع �إي��ران يف اليمن،
�إىل ���س�لاح "التجويع" ب��الإ���ض��اف��ة �إىل القتل واالختظاف
والإخفاء الق�سري والتعذيب والقمع ،لإرهاق ال�شعب اليمني،
�إذ �أغلقت امليلي�شيا� ،أم�س (الثالثاء) ،كافة املخابز والأفران
يف حمافظة ذمار ،حتت ذرائع عدة .وقالت م�صادر حملية� ،إن
ملي�شيات احلوثي �أغلقت جميع املخابز والأف��ران يف مدينة
ذمار ،حتت مزاعم نفاد امل�شتقات النفطية ،بينما هدد املحافظ
املعني من قبل امللي�شيات حممد البخيتي راف�ضي القرار بدفع
غرامة مالية كبرية .وتعمل ميلي�شيا احلوثي على خلق �أزمة
م�شتقات نفطية م�صطنعة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات واملرافق
احلكومية ،مب��ا فيها امل�ست�شفيات ،وال��ت��ي يكون �ضحيتها
املواطن اليمني املغلوب على �أم��ره .ويف الوقت ذاته تغذي
ميلي�شيا احلوثي الأ�سواق ال�سوداء يف خمتلف حمافظات
اليمني اخلا�ضعة ل�سيطرتها ،كونها تدر من ورائها �أم��واال
طائلة ب�شكل يومي .من جهة ثانية� ،أ�شار م�صدر قبلي �أن
خ�سائر احلوثيني يف م�أرب فادحة وقد ا�ستنزفت كل قواهم
وهم ميهدون الآن لالن�سحاب من املحافظة ،و�إعادة الو�ضع
على ماكان عليه �سابقا مقابل الإفراج عن الأ�سرى احلوثيني
لدى قوات اجلي�ش و�أي�ضا انت�شال جثث قتالهم.
فيما �أدان وزي��ر الإع�لام اليمني معمر الإري���اين ،وا�ستنكر
ب�أ�شد العبارات ا�ستمرار ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة
من �إي���ران با�ستهداف الأح��ي��اء ال�سكنية واملدنيني مبدينة
م����أرب ،و�آخ��ره��ا ا�ستهدافها حي الرو�ضة املكتظ بال�سكان
والنازحني ب�صاروخ بالي�ستي � -إيراين ال�صنع � -أ�سفر عن
مقتل مدنيني و�إ�صابة �سبعة �آخرين وت�ضرر عدد من املنازل.
وق��ال وزي��ر الإع�ل�ام اليمني� ،إن اال�ستهداف ال��ذي ا�ستبق
ب�ساعات اجتماعا لتمويل "خطة اال�ستجابة الإن�سانية يف
اليمن" ،ج��اء يف ظ��ل ت�صعيد متوا�صل م��ن قبل ميلي�شيا

احلوثي الإرهابية يف خمتلف جبهات حمافظة م���أرب التي
ت�ضم �أكرب جممع ملخيمات النزوح والأ�سر النازحة من عنف
امليلي�شيا بقرابة ( )2،231،000ن���ازح ،ي�شكلون  60يف
املئة من �إجمايل النازحني ،حممال ميلي�شيا احلوثي كامل
امل�س�ؤولية عن تفاقم الأو���ض��اع الإن�سانية يف اليمن جراء
االنقالب ،والت�صعيد املتوا�صل مبحافظة م���أرب ،ورف�ضها
احللول ال�سلمية ل�ل�أزم��ة ،وا�ستمرارها يف تعطيل اجلهود
الإن�����س��ان��ي��ة و�إي�����ص��ال امل�����س��اع��دات للمحتاجني يف مناطق
�سيطرتها ،و�سرقتها ال��غ��ذاء م��ن �أف����واه اجل��وع��ى لتمويل
"املجهود احلربي".
ولفت الإري���اين� ،إىل �إن امل��واق��ف ال�صادرة عن امل�س�ؤولني
والإع��ل��ام الإي�����راين تك�شف ب��و���ض��وح الأب���ع���اد احلقيقية
للمعركة الدائرة يف خمتلف جبهات حمافظة م�أرب اليمنية،
والتطورات احلا�صلة يف املنطقة ،م�شريا �إىل �أن اع�تراف
�صحيفة "كيهان" املقربة من مر�شد الثورة الإيرانية على
خامنئي بوقوف طهران خلف ت�صعيد ميلي�شيا احلوثي يف
مدينة م�أرب والهجمات الإرهابية على اململكة ،واالعتداء على
�سفينة يف بحر عُمان ،رد ًا على غ��ارات �أمريكية على مواقع
امليلي�شيات الإي��ران��ي��ة يف �سوريا ،تعد دليال �إ�ضافيا على
الأيادي الإيرانية يف كل هذه الأحداث التي ت�شهدها املنطقة.
و�أ���ض��اف "هذه االع�ت�راف���ات ت���ؤك��د م��ن ج��دي��د �أن ميلي�شيا
احلوثي الإرهابية جمرد �أداة �إيرانية قذرة لقتل اليمنيني،
وحماولة زعزعة الأمن واال�ستقرار باملنطقة ،وتهديد حركة
ال�سفن التجارية وخطوط املالحة الدولية ،وتنفيذ �سيا�سات
ن�شر الفو�ضى والإرهاب باملنطقة".
ومتار�س امليلي�شيا احلوثية الإرهابية متييزا عن�صريًا حتى
بني قتالها ،حيث رف�ضت انت�شال جثث جميع مقاتليها الذين
قتلوا يف جبهات م�أرب خالل الأيام القليلة املا�ضية ،وطالبت
ال�سماح لها بانت�شال جثتني فقط تعود لقياديني يف امللي�شيات.

�أك��دت م�صر وال�سودان �أهمية التو�صل التفاق قانوين مُلزم
حول ملء وت�شغيل �سد النه�ضة الإثيوبي ،يُحقق م�صالح الدول
الثالث ،ويحفظ احلقوق املائية مل�صر وال�سودان ،ويح ّد من
�أ���ض��رار ه��ذا امل�شروع على دولتي امل�صبّ  ،مطالبتني �إثيوبيا
ب�إبداء ح�سن النية واالنخراط يف عملية تفاو�ضية فعّالة من
�أجل التو�صل لهذا االتفاق.
و�أو���ض��ح البيان امل�شرتك ال�صادر يف ختام مباحثات وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة امل�����ص��ري �سامح �شكري م��ع نظريته ال�سودانية
الدكتورة م��رمي ال�صادق املهدي بالقاهرة �أم�س (الثالثاء)،
�أن ال��وزي��ري��ن ���ش��ددا على التم�سك باملقرتح ال�����س��وداين ال��ذي
دعّمته م�صر حول تطوير �آلية التفاو�ض التي يرعاها االحتاد
الأفريقي من خالل ت�شكيل رباعية دولية ت�ضم ً
كال من الأمم
املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي والواليات املتحدة للتو�سط يف
املفاو�ضات ،وتقودها الكوجنو الدميقراطية ب�صفتها الرئي�س
احلايل لالحتاد الأفريقي.
و�أ�ضاف �أن الوزيرين اتفقا على �إحاطة الدول العربية ال�شقيقة
ب�شكل م�ستمر ،مبا يف ذلك الت�شاور
مب�ستجدات هذه املفاو�ضات ٍ
مع اللجنة العربية املُ�ش ّكلة مبتابعة تطورات ملف �سد النه�ضة،
التي ت�ضم ً
كال من ال�سعودية والأردن واملغرب والعراق وجامعة
الدول العربية ،وكذلك التن�سيق مع جمل�س الأمن بالأمم املتحدة
حول تطورات هذا امللف .و�أ�شار البيان �إىل �أن وزيري خارجية
م�صر وال�سودان ا�ستعر�ضا اجلهود التي تبذلها القوات امل�سلحة
ال�سودانية لب�سط �سيادة الدولة على حدودها ال�شرقية املتاخمة
لإثيوبيا ،وتطورات الق�ضية الفل�سطينية ،وم�ستجدات العملية
ال�سيا�سية يف ليبيا ،و�سُ بل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف ك ٍّل من
�سوريا واليمن ،وكذلك التحديات التي تفر�ضها جائحة كورونا
على اقت�صادات الدول الأفريقية.

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
الكويت  -وا�س

�أ���ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ ن���واف الأح��م��د اجلابر
ال�صباح �أم�ير دول��ة الكويت مر�سوم ًا �أم�يري�� ًا بت�شكيل
احلكومة الكويتية اجلديدة.
ون�ص املر�سوم على تعيني كل من �سمو ال�شيخ �صباح
خ��ال��د احل��م��د ال�صباح رئي�س ًا ملجل�س ال����وزراء ،وحمد
ج��اب��ر العلي ال�صباح ن��ائ��ب�� ًا لرئي�س جمل�س ال���وزراء
وزي���ر ًا للدفاع ،وعبدالله يو�سف عبدالرحمن الرومي
نائب ًا لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ًا للعدل ووزير دولة
ل�ش�ؤون تعزيز ال��ن��زاه��ة .كما ن�ص على تعيني عي�سى
�أحمد حممد ح�سن الكندري وزي��ر ًا للأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،والدكتور حممد عبداللطيف الفار�س وزير ًا
للنفط وزير ًا للتعليم العايل ،والدكتور با�سل حمود حمد
ال�صباح وزي��ر ًا لل�صحة ،والدكتور �أحمد نا�صر املحمد
ال�صباح وزي��ر ًا للخارجية ووزي��ر دولة ل�ش�ؤون جمل�س

ال���وزراء ،والدكتورة رن��ا عبدالله عبدالرحمن الفار�س
وزير ًا للأ�شغال العامة ووزير دولة ل�ش�ؤون االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،ومبارك �سامل مبارك احلري�ص
وزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة.
وعُ�ي�ن ح�سب امل��ر���س��وم الأم��ي�ري ال��ك��وي��ت��ي ث��ام��ر علي
�صباح ال�سامل ال�صباح وزير ًا للداخلية ،وخليفة م�ساعد
حمادة وزير ًا للمالية ووزير دولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
واال�ستثمار ،وعبدالرحمن بداح املطريي وزير ًا للإعالم
والثقافة ووزير دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،والدكتور علي فهد
امل�ضف وزير ًا للرتبية ،و�شايع عبدالرحمن �أحمد ال�شايع
وزير دولة لل�ش�ؤون البلدية ووزير دولة ل�ش�ؤون الإ�سكان
والتطوير العمراين ،والدكتور عبدالله عي�سى ال�سلمان
وزي���ر ًا للتجارة وال�صناعة ،وال��دك��ت��ور م�شعان حممد
م�شعان العتيبي وزير ًا للكهرباء واملاء والطاقة املتجددة
ووزير ًا لل�ش�ؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية.

تأليف الحكومة يُرحل للصيف ..ومعلومات جديدة:

"حزب اهلل" متورط في انفجار المرفأ
بريوت  -البالد

ك�شفت معلومات م�سربة من خ�لال تقارير حديثة� ،ضلوع
"حزب الله" ،ذراع �إيران يف لبنان ،يف انفجار مرف�أ بريوت.
وقالت م�صادر مقربة من رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي
وليد جنبالط� ،إن "حزب الله" متورط يف ا�سح�ضار نيرتات
الأمونيوم �إىل املرف�أ ،فيما قالت املعلومات �إن �إيران ب�سبب
�صعوبة وخماطر نقل ال�صواريخ حلزب الله ،قررت العمل
على ت�صنيعها داخل لبنان مبعونة وخربات �إيرانية ،عرب نقل
نرتات الأمونيوم ،املادة الأ�سا�سية يف �صناعة ال�صواريخ،
من جورجيا �إىل بريوت .و�أ�ضافت املعلومات �أنه مت �شراء
ال�شحنة ( ٢٧٥٠طنا) ونقلت بوا�سطة ال�سفينة (،)Rhodes
على �أ�سا�س �أنها متوجهة �إىل موزامبيق ،وبقي ا�سم امل�شرتي
من جورجيا واملر�سلة �إليه يف موزمبيق.
و�أ���ض��اف��ت امل�����ص��ادر :و�صلت ال�سفينة �إىل ب�ي�روت وادع��ى
قبطانها تعطلها بغر�ض التوقف يف املرف�أ ،ثم افتعل �إ�شكاال
ق�ضائيا متفقا عليه بني دائنني ادعيا اخل�لاف �أم��ام قا�ضي
الأم���ور امل�ستعجلة الت��خ��اذ ق��رار بوقف م��غ��ادرة ال�سفينة،
لي�صدر ق��رارا بنقل الب�ضاعة (ن�ترات الأمونيوم) �إىل املرف�أ
لأن وجودها خطر على ال�سفينة .بعدها ،جرى نقل ال�شحنة

�إىل م�ستودعات خا�صة بحزب الله يخزن فيها الأ�سلحة
والكيماويات واملتفجرات ،وك��ان فيها كميات ب�سيطة من
الأمونيوم �سابقا ،ف���أودع��ت ال�شحنة الكبرية يف م�ستودع
العنرب � ،١٢ضمن م�ستودعات حت��ت �سيطرة ح��زب الله
وحمرو�سة منه وال يقربها ال جمارك وال �أمن دولة وال �أمن
عام وال جي�ش ،وتدخل ا ملواد �إليها وتخرج ب�أمرة حزب الله
عرب بوابة خا�صة معروفة ب�أنها ال تخ�ضع لإدارة املرف�أ ،وهي
�شبيهة باملعابر اخلا�صة بحزب الله على احلدود مع �سوريا".
و�أف���ادت املعلومات� ،أن امل�ستودعات التي حتتوي �أ�سلحة
ق��ادم��ة م��ن اي���ران وم��ن �أ���س��واق التهريب ت�ستعمل لتغذية
عنا�صر ح��زب الله العاملة يف �أي مكان لتنفيذ الإغتياالت
والتفجريات ،مبينة �أن��ه عقب انفجار املرف�أ دفع حزب الله
بعنا�صره �إىل مكان االنفجار ومنعوا �أي م�س�ؤول لبناين
�أمني �أو ع�سكري من االق�ت�راب من حميط العنرب  ٥و ١٢
وغريه لطم�س �أدلة اجلرمية .ويف �سياق ت�شكيل احلكومة،
�أكد مطلعون على امللف �أن الت�أليف �أ�صبح خارج �سياق التوقع
يف هذه املرحلة ،ويخ�شى �أن يكون قد رحّ ل �إىل ال�صيف املقبل
على �أقل تقدير ،ب�سبب املواقف وامل�شاعر ال�سلبية والنفور
ال�سيا�سي بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة املكلف.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن ال�سيد /من�صور حممد الغامدي
���س��ع��ودي اجلن�سية �سجل م���دين رق��م
 1048267734عن فقدان وثيقة تخرج
كلية التقنية ب��ج��دة ال��رق��م التدريبي
 102272085وعلى من يجدها يرجى
االت�صال بجوال 0540916077

�أبها

• يعلن /منيف م�شاري ال�شهراين عن
فقدان �شهادة املعهد ال�صناعي الثانوي
بخمي�س م�شيط لعام 1440 -1439هـ
���ص��ادرة من امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني على من يجدها ي�سلمها
م�صدرها وله ال�شكر.

مب���وج���ب ال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة رق����م/
 1084184454ع��ن ف��ق��دان� /شهادة
دورة �إدخ������ال ال��ب��ي��ان��ات وم��ع��اجل��ة
ال��ن�����ص��و���ص وال�������ص���ادرة م���ن معهد
�شعاع للتدريب ب�صبيا رقم ال�شهادة/
 33/180بتاريخ 1433/03/08ه���ـ
يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل
م�صدرها �أو �إىل �أق��رب مركز �شرطة
وله ال�شكر.

الأح�ساء

• يعلن عبا�س حممد قنرب القنرب
���س��ع��ودي اجل��ن�����س��ي��ة ورق����م ال�سجل
امل�����������دين ١٠١٦٠٨٥٤١٥ :ع��ن
ف���ق���دان رخ�����ص��ة ب��ن��اء ورق����م ال�����ص��ك:
 ٧٣٠٨٠٧٠١٧٨٢٠بتاريخ ١ / ١٠
جازان
١٤٤١ /ه��ـ و�صادرة من بلدية املربز
• ي��ع��ل��ن /دون������ان ج���اب���ر ام���ع���ازب ويرجى ممن يجدها ي�سلمها مل�صدرها
امل�شيفي الريثي �سعودي اجلن�سية وله ال�شكر.
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"الرقاع"  ..شاهد على  300عام من تاريخ عسير
�أبها ـ مرعي ع�سريي

تعترب �شجرة "الرقاع " هي �أكرب �شجرة معمرة يف
حمافظة تنومة مبنطقة ع�سري ،ويزيد عمرها عن 300
�سنة .والرقاع من الأ�شجار التي تت�ساقط �أوراقها ،
ويبلغ حميط �ساقها حوايل � 10أمتار  ،كما يبلغ ارتفاع
ال�شجرة حوايل ت�سعة �أمتار بينما ت�ضرب جذورها يف
عمق االر���ض الكرث من  40م ًرتا ،وتقع يف "�شعف �آل
�سودة" مبحافظة تنومة.
و�شجرة ال��رق��اع التي ا�شتهرت بها حمافظة تنومة
تعد من �أكرب الأ�شجار تاريخ ًا يف اململكة ورمبا على
م�ستوى العامل ،ا�ستناد ًا �إىل الدرا�سات العلمية التي
�أجراها الباحثون وطالب العلم عليها خالل ال�سنوات
املا�ضية ،واملقايي�س العلمية التي ا�ستخدمت م�ؤخر ًا
يف حتديد عمرها الزمني ال��ذي يقيّم مبئات ال�سنني،
وقد كانت ال�شجرة مبثابة امللتقى الهام لأهايل القرية
منذ القدم ،وكان يعقد الأهايل يف ظلها الذي تتجاوز
م�ساحته �أكرث من  900مرت مربع االجتماعات الهامة.
يُذكر �أن �أم�ير منطقة ع�سري الأم�ير تركي بن طالل،
���ص�� ّرح يف يناير املا�ضي ،ب���أن الأ���ش��ج��ار املعمرة يف
املنطقة تعترب �أح���د �أه���م ال��رواف��د البيئية باململكة،
م�شددًا على �أنه يتم حاليًا عمل خطة محُ ْكمة حلمايتها،
و�أو�ضحت �إمارة ع�سري –عرب تويرت� -أن الأمري تركي
بن طالل �شدد على �ضرورة االهتمام بحماية الأ�شجار
املعمرة باملنطقة والتي بلغ عددها � 200شجرة.

ويف ال�سياق نف�سه مثلت الأ�شجار املعمرة يف منطقة
ع�سري حالة ن��ادرة من االرتباط بني الإن�سان والبيئة
 ،فلم تكن جمرد مكان لال�سرتخاء والراحة يف ظالل
�أوراقها الكثيفة� ،أو مورد غذائي للب�شر واحليوانات،
بل ارتبطت مع الإن�سان منذ ع�صور قدمية بعالقات
�إجتماعية وثقافية ومادية.
كما �أن الأ�شجار املعمرة كانت �إح��دى �أه��م مقومات
احلياة االجتماعية يف منطقة ع�سري ،وتتعدد �أدوارها
يف النظام االجتماعي واملعي�شي ،حيث ميكن ت�صنيفها
�إىل ق�سمني ،الأول هي الأ�شجار املعمرة ذات النفع العام
مثل " التالقة" و" ا ُ
جلمّيز" التي تدعى حملي ًا با�سم
"الربايه " وكذلك �شجر " ال�سدر" ،فظلها هو املكان
املف�ضل لتدري�س الن�شء قدمي ًا على نظام "الكتاتيب"
 ،وك��ان��ت تعقد حتتها التجمعات القبلية لتدار�س
الأمور املجتمعية والت�شاور فيما بينهم ،باال�ضافة �إىل
الإ�ستفادة منها كمكان لتدري�س القر�آن الكرمي وعلومه
مبا ي�سمى " املعالمة" ،وذلك بف�ضل ظلها املمتد الذي
ي��ب��د�أ م��ن � 10أم���ت���ار �إىل
 50م��ت��ر ًا ،وت��ع��ت�بر تلك
الأ�شجار من ذوات النفع
ال���ع���ام خ�����ص��و���ص��ا ال��ت��ي
ت��ن��ب��ت ب���ج���وار امل�����س��اج��د
وال�ساحات العامة �أو على
�ضفاف الأودية.

مشروع ميداني لمسح وتخطيط أحياء العروس

 383مركبة مهملة في قبضة "إدارة التالفة"
جدة -يا�سر بن يو�سف

ا�ستيقظ �سكان �أح��د الأح��ي��اء يف ج��دة واكت�شفوا �أن
�شوارع احلي خالية من املركبات اخلربة وذلك بعد �أن
قامت �إدارة ال�سيارات التالفة برفع املركبات اخلربة من
ال�شوارع والتي بد�أت نظيفة خالية من احلديد التالف
فيما مت حت�سني امل�شهد الب�صري للحي  ،وي�أتي ذلك يف
�إط��ار اجلهود امل�ستمرة لأمانة جدة لتنظيف �شوارع
العرو�س وحت�سني امل�شهد الب�صري ا�ستعدادا ال�ستقبال
ال�سياح يف عرو�س البحر الأحمر بعد رحيل اجلائحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ت��وا���ص��ل يف ه���ذه الأي����ام �سيناريو
حت�سني امل�شهد الب�صري يف جدة.
وبالأم�س نفذت �إدارة ال�سيارات التالفة بالإدارة العامة
لر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية بوكالة البلديات
الفرعية يف �أمانة حمافظة جدة ،جوالت ميدانية لر�صد
ال�سيارات املهملة والتالفة ،بعد �أن تركها �أ�صحابها
ف�ت�رات زمنية ط��وي��ل��ة ،وم��ا ت�سببت فيه م��ن ت�شويه
للمظهر العام وتعطيل احلركة امل��روري��ة يف �شوارع
وميادين املحافظة .و�أو���ض��ح وكيل الأم�ين للبلديات
الفرعية املهند�س حممد املطريي �أن اجلوالت امليدانية
�أ�سفرت عن رف��ع � ٣٨٣سيارة مهملة وتالفة ،م�ؤكد ًا
ا�ستمرار الأمانة يف جهودها الرقابية للمحافظة على

امل�شهد الب�صري للمدينة و�سالمة املرافق العامة ل�سكان
املحافظة .و�إ�ستطرد �أن ادارة مراقبة ال�سيارات التالفة
والناقالت ب��الإدارة العامة لر�صد ومعاجلة الظواهر
ال�سلبية بوكالة البلديات الفرعية يف الأم��ان��ة تنفذ
ب�إ�ستمرار ج��والت ميدانية لر�صد ال�سيارات املهملة
والتالفة ،بعد �أن تركها �أ�صحابها فرتات زمنية طويلة،
وم��ا ت�سببت فيه م��ن ت�شويه للمظهر ال��ع��ام وتعطيل
احلركة املرورية يف �شوارع وميادين املحافظة.
من ناحية �أخرى �أطلقت �أمانة حمافظة جدة م�شروع ًا
ميداني ًا لـم�سح وتخطيط �أحياء مدينة جدة يف �سبيل
حت�سني امل�شهد احل�ضري للمدينة م�ستهدفا  16عن�صر ًا
من عنا�صر مبادرة معاجلة الت�شوه الب�صري  ,وذلك
ب�إ�شراف ومتابعة وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
ويهدف امل�شروع �إىل م�سح �أح��ي��اء و���ش��وارع املدينة
وجمع بيانات الو�ضع الراهن وحتليلها وتوظيفها يف
رفع م�ستوى امل�شهد احل�ضري � ,إ�ضافة �إىل ا�ستخال�ص
اخلطط لأعمال التنفيذ  ,عالوة على ما يحققه امل�شروع
من ا�ستعرا�ض للبيانات على لوحة قيا�س م�ؤ�شر الأداء
وي�سهم يف دعم �إدارة التحكم بجميع عنا�صرها بجانب
و���ض��ع ا�سرتاتيجيات التنفيذ للنهو�ض واالرت��ق��اء
مب�ستوى امل�شهد احل�ضري.

 1.9مليون مستفيد
من تطبيق "مرشدك الزراعي"

مرسى لقوارب

وناد بحري بكورنيش
الدمام

مصادرة "بهارات"

بموقع تعبئة مخالف بجدة
جدة ـ البالد

�أدت اجل��والت الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة
للغذاء وال��دواء بال�شراكة مع وزارة الداخلية �إىل
�ضبط  4500كيلوغرام من املنتجات الغذائية يف
موقع تعبئة خمالف ب�أحد الأحياء ال�سكنية مبحافظة
ج��دة .و�أو���ض��ح��ت "الغذاء والدواء" �أن عمليات
الر�صد والتتبع التي �أجرتها بعد مالحظة وجود
منتجات غذائية جمهولة امل�صدر يف بع�ض منافذ
البيع ،ق��ادت مفت�شيها �إىل منزل داخ��ل حي �سكني
بجدة يدار من قبل عمالة واف��دة� ،إذ يتم من خالله
تعبئة وتغليف البهارات والبقوليات بطرق خمالفة
ودون احل�صول على رخ�صة ملزاولة الن�شاط.
و�سجل مفت�شو "الهيئة" عددًا من املخالفات الفنية
وال�صحية داخ���ل امل��ن��زل بعد احل�����ص��ول على �إذن
الدخول من النيابة العامة وبالتن�سيق مع ال�شرطة،
�إذ ات�ضح �أن جميع العمال ال يحملون �شهادات
�صحية� ،إ�ضاف ًة �إىل انت�شار احل�شرات يف املوقع
وتخزين املنتجات الغذائية على الأر�ض مبا�شرة.
ودع���ت "الهيئة" ل�ل�إب�لاغ ع��ن خم��ال��ف��ات املن�ش�آت
اخلا�ضعة لإ�شرافها عن طريق االت�صال على الرقم
امل��وحّ ��د (� ،)19999أو من خ�لال تطبيق "طمني"
التابع للهيئة املتاح على نظامي الت�شغيل ""IOS
و"�أندرويد".

إتالف " 2,443كلجم"
من التبغ مجهولة المصدر

الدمام ـ حمود الزهراين

التي تقدمها ،وتعزيز خططها التطويرية وجهودها
جدة ـ يا�سر بن يو�سف
ك�شف وكيل وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة للزراعة املتنوعة ال��ت��ي ت��ه��دف للحفاظ على منظومة الأم��ن
املهند�س �أح��م��د ب��ن �صالح ال��ع��ي��ادة بت�صريح خا�ص احل��ي��وي وتعزيز �صحة النبات وج���ودة املحا�صيل
لـ"البالد" �أن "تطبيق م��ر���ش��دك الزراعي" �سهل املحلية و�صو ًال لتحقيق اال�ستدامة الزراعية والبيئية
و���ص��ول امل��زراع�ين بجميع مناطق اململكة حل��ل �أي��ة وال�سالمة الغذائية  ،وحر�صها على تنمية القطاع
م�شكلة تواجههم بكل ي�سر من خ�لال تقنيات الذكاء ال���زراع���ي يف اململكة وت��ط��وي��ره ،ب��اع��ت��ب��اره رك��ي��زة
اال�صطناعي"فهناك " �أك�ثر من  367مر�شدا زراعيا رئي�سية يف دعم االقت�صاد الوطني امل�ستدام من خالل
جاهزين للرد على اال�ستف�سارات عرب تطبيق مر�شدك تنويع م�صادر الدخل ،ورفع ن�سبة االكتفاء الذاتي من
ال��زراع��ي ،وق��د حقق ع��ام  2020م �أك�ثر م��ن مليون املنتجات الغذائية املحلية الآمنة ،وا�ستغالل املوارد
و� 900ألف عملية للإجابة عن ا�ستف�سارات امل�ستفيدين الطبيعية املحلية على �أ�س�س علمية واقت�صادية قادرة
من خ�لال الو�سيلة املنا�سبة لهم ،عن طريق الكتابة على دعم م�ؤ�شرات املناف�سة واال�ستدامة .
الن�صية �أو ال�صورة او االت�صال املبا�شر املرئي ،وذلك كما يقدم التطبيق خدمة نباتات التي تتيح للمزارع
البحث وال�س�ؤال عن نبات معني �أو �آفة
عرب خدمات ذكية �سهلة من الناحية الفنية
نباتية مع �إرف��اق �صورة لل�س�ؤال ،حيث
واالداري��ة تهدف للح�صول على ممار�سة
يتوىل املر�شدين الزراعيني واملزارعني
زراع��ي��ة ج��ي��دة ل��زي��ادة ك��ف��اءة الإنتاجية
امل��ع��ت��م��دي��ن الإج���اب���ة ع��ن ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة
وت�ساعد يف الو�صول �إىل حتقيق الأمن
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل �إت���اح���ة اط�لاع
الغذائي .ويعك�س هذا التطبيق اهتمام
املزارع على �أ�شهر التجارب الناجحة يف
ال������وزارة ب��االر���ش��اد ال���زراع���ي ان��ط�لاق�� ًا
القطاع الزراعي من خالل خدمة التجارب
م���ن ���س��ع��ي��ه��ا ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات
الناجحة داخل التطبيق.
ومتطلبات املزارعني وتعريفهم باخلدمات
أحمد العيادة

و ّق��ع��ت �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية ،عقد م�شروع
ا�ستثماري لإن�شاء مر�سى ق��وارب ون��ا ٍد بحري
بكورني�ش الدمام ،مع �إحدى ال�شركات الوطنية،
�ضمن �إ�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية لتحقيق
برامج جودة احلياة وفق ر�ؤية اململكة .2030
و�أو����ض���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل�ل�أم��ان��ة حممد
ال�����ص��ف��ي��ان� ،أن امل�����ش��روع ي��ه��دف �إىل تعزيز
الأن�شطة البحرية يف املنطقة ال�شرقية ،و�إبراز
مقوماتها على اخلارطة ال�سياحية والرتفيهية،
وت���ع���زي���ز الأن�������ش���ط���ة وال��ب�رام����ج ال�����س��ي��اح��ي��ة
واال���س��ت��ث��م��ار يف البنية التحتية يف منطقة
الكورني�ش وتطويرها كوجهة بحرية �سياحية
راقية وترفيهية متنوعة.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

توا�صل �أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ براجمها
لر�صد ومتابعة املخالفات مب�شاركة اجلهات احلكومية
ال�شريكة وجلان ال�ضبط امليداين ،و�شملت اجلهود عدة
مناطق مثل منطقة جنران والتي مت فيها ر�صد واتالف
 70كيلوجراما من مادة ال�شمة ،و 23كيلوجراما من
مادة التنباك ،و  65كيلوجراما من املع�سالت املخلوطة
مب�صادر جمهولة.
كما �ضبطت اللجنة  125كيلوجراما من مادة ال�شمة
يف �أحد املنازل ال�سكنية بالتعاون مع �شرطة املنطقة
والنيابة العامة.
ويف حمافطة الطائف ر�صدت �أمانة اللجنة الوطنية

ملكافحة ال��ت��ب��غ ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املعنية حمل
للمالب�س اجلاهزة يقوم ببيع ال�شمة ومتت م�صادرة
املواد املخالفة للنظام و�إغالق املحل.
و�ضبطت �أم��ان��ة اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ يف
منطقة ع�سري وبالتعاون مع اجلهات املعنية م�ستودع
لبيع التبغ يف �أبها ووجد بداخله  145كيلوجراما من
مادة التمباك ،و  200كيلوجرام "كل�س" ي�ستخدم يف
خلط مواد التبغ  ،و 1340علبة �سجائر خمالفة للنظام.
ويف منطقة احل��دود ال�شمالية مت ر�صد وات�لاف 179
كيلوجراما مع�سل بخلطات جمهولة و  189علبة
مع�سل و 107علب �سجائر جمهولة امل�صدر وذلك يف
�أحد اجلوالت التي قامت بها على منافذ البيع.

زمان
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 1356-1-3هـ

 1380-7-2هـ

 1356-3-1هـ

 1380-7-5هـ

 1386-11-20هـ

 1380-7-9هـ

 1380-7-2هـ

 1385-4-15هـ

أبونخاع :األخطاء التحكيمية تقودنا لـ" األولى"
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جدة -البالد
�أعرب رئي�س �ضمك �صالح �أبو نخاح
عن ا�ستيائه من الأخطاء التحكيمية
التي يعاين منها فريقه ح�سب كالمه.
م�ؤكدًا �أن فريقه بات قري ًبا من الهبوط
�إىل دوري الدرجة الأوىل ب�سبب الأخطاء
التحكيمية امل��ت��ك��ررة .وك���ان فريق

�ضمك قد خ�سر لقاءه امام ال�شباب املت�صدر
 2/1يف خ��ت��ام اجل��ول��ة ال��ـ  21م��ن دوري
امل��ح�ترف�ين .ويف ت�صريحات تلفزيونية،
قال �أبو نخاح« :وجهت املدرب بعد مباراة
ال�شباب ب�أن يفكر للمو�سم املقبل� .أبلغته �أننا
نريد بناء فريق ي�ضم �شباب النادي من �أجل
املوا�سم املقبلة»..
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األخطبوط محمد الدعيع لـ

:

أضر المحلي ..وهذا سبب تراجع مستوى الهالل
الحارس األجنبي ّ
إقالة رازفان جاءت في وقتها

حاوره -في�صل الرقيبة

حممد الدعيع� ..أ�سطورة احلرا�سة
ال�����س��ع��ودي��ة .ح��ار���س م��رم��ى ال��ه�لال
والأخ�ضر ال�سابق� ،أحد �أهم �أعمدة
منتخبنا ال��وط��ن��ي ،يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي .لقب بـ"الأخطبوط"
و"ظاهرة الأر�ض" ،و�سمي كذلك
"حار�س القرن" .اخ��ت�ير ك�أف�ضل
حرا�س القرن املا�ضي يف قارة �آ�سيا.
����ش���ارك يف  4ب���ط���والت ل��ك���أ���س
ال���ع���امل ،وتُ����وج ب��ل��ق��ب ل��ك���أ���س
�أمم �آ�سيا ،وبلقبني لك�أ�س
اخل��ل��ي��ج .وبلقب لك�أ�س
العامل للنا�شئني 1989
ب��ا���س��ك��ت��ل��ن��دا .التقته"
البالد" وح����اورت����ه
ح�������ول اجل�����دي�����د يف
الكرة ال�سعودية عامة،
ون�����������ادي ال����ه��ل�ال
خا�صة.

• ً
بداية ..كيف ترى م�ستوى الهالل املو�سم احلايل؟
 اال�ستعداد هذا املو�سم خُمتلف؛ ب�سبب جائحة كورونا ،فلميوجد وقت كاف بني املو�سمني ،والتعرث طبيعي ويحدث لأي
فريق .ولكن لأن��ه الهالل فهذا هو املُ�ستغرب ،وم��ازال الفريق
مُناف�سا قويا على ال���دوري .و�إن �شاء لله ،يتجاوز الهبوط
الطارئ يف امل�ستوى.
• هل ترى �أن �إدارة الهالل ت�أخرت يف �إقالة رازفان؟
 ال �أح��د يختلف على �أن رازف��ان م��درب كبري ،والكل ي�شهدبتاريخه ،ولكن مل يوفق يف املباريات الأخ�يرة ،وعند هبوط
م�ستوى �أغلب العبي الفريق� ،أعتقد �أن اخللل
يكون من املدير الفني��� ،س��وا ًء ب�سبب
التمارين� ،أو الربامج التي يتم
و�ضعها .وه��ذه ه��ي حياة
املدربني ،فا�ستمراره
م����������������ره����������������ون
ب������الإجن������ازات
والبطوالت.
• م�����ا ���س��ب��ب
ه��ب��وط م�ستوى
�أغ��ل��ب العبي
الهالل..

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

الحمدان مستقبل الكرة السعودية
خا�صة امل�ؤثرين ؟
 هبوط م�ستوى الالعبني يتحمله اجلهاز الفني ،واجلهازال��ط��ب��ي؛ لأن���ك عندما ت�لاح��ظ هبوطا يف م�ستوى  ٪70من
الالعبني املهمني يف الفريق ،هنا يتم ���س���ؤال م��درب الفريق
وجهازه املُ�ساعد ،بالإ�ضافة �إىل اجلهاز الطبي.
• اللعب بدون جماهري ..هل له دور يف غياب "احلافز"
لدى الالعبني؟
 "حالوة" ُكرة القدم يف اجلمهور ،ولكن اجلائحة حرمتنامن اجلمهور ،ولكن ت�أثري غيابه لي�س كبريا على الفريق؛ لأن
الهالل ح�صل على بطولتني يف ّظل غياب اجلمهور.
• هل تعتقد �أن الهالل قادر على ح�سم الدوري رغم ابتعاد
ال�شباب بـ ٥نقاط ؟
 من يعتقد �أن ال��دوري بني الهالل وال�شباب فقط غلطان..فمن ال�صعب توقع من �سيكون بطل الدوري الآن ،يف ظل تبقي
 ٩جوالت ،و�أمتناها هاللية ،ب�إذن الله.
• ت�ساءلت يف "تويرت" عن م��درب حرا�س ال��ه�لال ..هل
تخطط ب�أن ُت�صبح مدرب احلرا�س بالنادي؟
 نعم ،غردت عن مدرب ا ُحلرا�س؛ لأننا عندما ر�أينا الوطيان
يف �أول ظهور �أم��ام الن�صر ،الكل �أ�شاد به ،و�أن��ا �أولهم ،ولكن
�أم���ام العني ك��ان خُمتلفا ج���دا ..ف�����س���ؤايل ج��اء ب�سبب وج��ود
خلل؛ �إما يف مدرب احلرا�س� ،أو يف اجلهاز الفني ككل .و�أنا
�س�أخو�ض قريبا دورة تدريب ،ولكن عملي كمدرب حرا�س يف
الهالل �صعب جدا؛ كون ُكل جهاز فني ي�أتي بطاقمه؛ لذا �س�أجته
يف امل�ستقبل القريب �إىل تدريب الفئات ال�سنية والأكادمييات؛
لإخراج حُ را�س على م�ستوى عال ملنتخباتنا الوطنية ،وكذلك
للهالل.
• �7أن���دي���ة م��ن  16تعتمد ع��ل��ى احل��ار���س
امل��ح��ل��ي ..ه��ل تعتقد �أن ت��واج��د احل��ار���س
الأجنبي � ّأثر على احلار�س املحلي� ..أم ال؟
 ط��ب��ع ً��ا احل���را����س الأج���ان���ب ق��ل��ل��وا منظهور احلرا�س املحليني ،وعندما ت�س�أل
بع�ض ر�ؤ���س��اء الأن��دي��ة يقولون�" :أدفع
ماليني ويف الأخري يكون حار�س مرمى
عاديا" ..خالل �أي��ام الأم�ير �سلطان بن
ف��ه��د ،ق���ام مبنع التعاقد م��ع احل��ار���س

إعالنات محاكم التنفيذ

أتمنى صعود الطائي والجبلين لـ"المحترفين"

الأجنبي؛ لإعطاء الفر�صة للحرا�س ال�سعوديني املوهوبني،
وقبل حممد الدعيع ك��ان فيه حرا�س مم��ي��زون؛ ل��ذا احلار�س
الأجنبي � ّأ�ضر ب�شدة باحلار�س املحلي.
• كيف تقيم م�ستوى الأرجنتيني فييتو ،وعبدالله احلمدان؟
 فييتو ،مل يقدم امل���أم��ول حتى الآن ،رغ��م �أن لديه الكثري،ولكن النعلم الظروف ،وننتظر ت�أقلمه يف الفرتة القادمة� .أما
عبدلله احلمدان فمن ال�صعب احلكم عليه ،لأنه مل يخ�ض �إال 3
مباريات ،واحلمدان لي�س م�ستقبل الهالل فقط ،و�إمنا م�ستقبل
الكرة ال�سعودية �أي�ضا.
• ماذا عن ال�سباعي الأجنبي يف �صفوف الهالل حاليًا؟
عال ،وقد �أ�سهموا بفاعلية يف حتقيق
 جميعهم على م�ستوى ٍبطوالت الفريق.
• توجت يف م�سريتك الكروية ب�أكرث من  25بطولة مع
الزعيم ،واملنتخب الوطني� ..أيها �أقرب لقلبك؟
 حققت جميع البطوالت بجميع امل�سميات ،لكن الأقرب �إىلقلبي كا�س امل�ؤ�س�س؛ كونها �أول بطولة بعد انتقايل من الطائي
�إىل الهالل ،والبطوالت الآ�سيوية التي ح�صلت عليها ،وك�أ�س

�أمم �آ�سيا مع الأخ�ضر ،والت�أهل  4مرات للمونديال ،بالإ�ضافة
�إىل لقب ك�أ�س العامل للنا�شئني يف ا�سكتلندا.
• من هو احلار�س ال��ذي ي�ستحق حماية عرين منتخبنا
ال�سعودي حاليا؟
حتى الآن ،ال �أ�ستطيع حتديد حار�س معني ..و�أبرز ا ُحلرا�س
املحليني امل�شاركني يف الدوري" عبدالله املعيوف وحممد
العوي�س وم�صطفى مالئكة" .
• نعود �إىل م�سقط ر�أ���س��ك ..كيف ت��رى ح��ظ��وظ فار�س
ال�����ش��م��ال ن����ادي ال��ط��ائ��ي ه���ذا امل��و���س��م يف ال�����ص��ع��ود ل���دوري
املحرتفني؟
 ريا�ضة حائل ت�ستحق �أن تعود للواجهة من جديد ،ونادياالطائي واجلبلني قدما العبني على م�ستوى املنتخبات للفئات
ال�سنية ،واملنتخب الأول ،وتهمنا عودتهما؛ �أو فريق واحد
منهما للدوري املمتاز.
• كلمة �أخرية؟
 ً�شكرا للقائمني على �صحيفة" البالد" العريقة على �إتاحتهم
الفر�صة يل لاللتقاء باجلمهور الريا�ضي.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

رياضة
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نقاط رياضية

حممد �آل ها�شم

توازن األهلي المالي

النصر لم يعرض عليه التجديد حتى اآلن

«أمرابط» على أعتاب الليجا اإلسباني

جدة -البالد

رغ���م اق��ت�راب ع��ق��د ال����دويل امل��غ��رب��ي ن���ور ال��دي��ن
�أمرابط مع ن��ادي الن�صر من االنتهاء يف يونيو
امل��ق��ب��ل� ،إال �أن �إدارة الن�صر برئا�سة �صفوان
ال�سويكت مل حت�سم م�ستقبل �أمرابط مع الفريق
ال��ن�����ص��راوي ح��ت��ى الآن؛ ح��ي��ث مل ت��ق��دم ل��ه �أي

تأكيدا لما نشرته "

عرو�ض جديدة لال�ستمرار مع الفريق يف الفرتة
القادمة.
�أمرابط ان�ضم ل�صفوف الن�صر يف �صيف 2018
قادما من فريق واتفورد الإجنليزي ،ومع غمو�ض
م�ستقبل الدويل املغربي مع فار�س جند ،تواترت
�أنباء م�ؤكدة �أن �أمرابط يرغب ب�شدة يف موا�صلة

م�سريته االحرتافية يف �أحد الدوريات الأوروبية،
وبالتحديد يف الليجا الإ�سباين؛ حيث �سبق له
اللعب لناديي ملقا وليجاني�س .و�أكدت الأنباء �أن
�أمرابط لديه بالفعل العديد من العرو�ض؛ منها
عر�ض من �أحد الأندية الإ�سبانية ،ومييل �أمرابط
لقبول العر�ض ب�سبب رغبته يف موا�صلة م�سريته

ر�سالة..
طاملا ذاك يهاجم العبي الأهلي انت�صار ًا
للرئي�س ،فاعلموا �أن �أن نادينا ذاهب �إىل
طريق منحدرة.
مثل هذا املديح ذم يارئي�س الأهلي!

�أخري ًا..
حتى بع�ض �إعالميي الأهلي ي�سخرون من
ناديهم؛ من �أجل �إ�ضحاك من حولهم! هزلت
ياكبار.

في دوري األولى

"

التعادل يحسم ديربي حائل ..والكوكب يتخطى النجوم

نقل مباريات األهلي واالتحاد للشرائع..
وتقديم الوحدة وأبها

حائل -خالد احلامد

�سيطر التعادل الإيجابي  1/1على ديربي حائل ال��ذي جمع
فريق الطائي مع جاره اجلبلني ،الذي تقدم يف بداية ال�شوط
الأول بهدف �سجله عثمان مالوم ،و�أدرك الطائي التعادل عن
طريق فهد اجلهني قبل طرده يف الدقيقة  ،73وذلك يف افتتاح
اجلولة الرابعة والع�شرين من دوري الأمري حممد بن �سلمان
لأندية الدرجة الأوىل؛ بهذه النتيجة ،رفع الطائي ر�صيده �إىل
 39نقطة ،واجلبلني �إىل  45نقطة.

الريا�ض -هاين الب�شر

ق�����ررت جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات يف راب��ط��ة
الدوري ال�سعودي للمحرتفني� ،إقامة
مباراة فريقي (االحت��اد والوحدة)
يف اجلولة ( ،)22ومباراة فريقي
(االحت��اد وال�شباب) يف اجلولة ()23
م���ن دوري ك����أ����س الأم��ي��ر حم��م��د بن
�سلمان للمحرتفني ،على ملعب مدينة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ري��ا���ض��ي��ة مبكة
املكرمة.
ك��م��ا ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة� ،إق���ام���ة م��ب��اراة
فريقي (الأه��ل��ي و�ضمك) يف اجلولة
( )22من مباريات دوري ك�أ�س الأمري
حم��م��د ب��ن �سلمان للمحرتفني على
ملعب مدينة امللك عبدالعزيز الريا�ضية
مبكة املكرمة ،ومباراة فريقي (الأهلي والن�صر)
يف اجلولة ( )23من نف�س امل�سابقة على امللعب
الرديف يف مدينة امللك عبدالله الريا�ضية بجدة.
وجاء قرار نقل املباريات بالتن�سيق مع الإدارة
ال��ع��ام��ة لت�شغيل امل��ن�����ش���آت ال��ري��ا���ض��ي��ة ب���وزارة
الريا�ضة وم��ع ن��ادي��ي االحت���اد والأه��ل��ي ،وذل��ك
ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ط��اب الإدارة ال��ع��ام��ة لت�شغيل
املن�ش�آت الريا�ضية ب���وزارة الريا�ضة ،وال��ذي
�أفاد با�ستمرار �إغالق امللعب الرئي�س ملدينة امللك

االحرتافية يف �أوروبا ،كما يرغب �أكرث من فريق
�سعودي باحل�صول على خدماته ،بالإ�ضافة �إىل
ناد خليجي �آخر.
وق��د ت��وج ال��دويل املغربي مع الن�صر بالدوري
ال�����س��ع��ودي للمحرتفني  2019-2018وك���أ���س
ال�سوبر ال�سعودي يف ن�سختي  2019و.2020

النتائج ..هي قيا�س العمل يف الأندية،
ف��م��ن خ�لال��ه��ا ق��د يحكم ل��ك امل�����ش��ج��ع� ،أو
عليك؛ ولهذا ن�صيحتي لكل رئي�س ناد مل
تن�صفه النتائج� ،أن ال يكرث من الأحاديث
عن امل��ال� ،أو الرعايات� ،أو احلوكمة� ،أو
الكفاءة املالية ،فكل هذا الميكن �أن ير�ضي
امل�شجع؛ مامل تكن هناك نتائج على �أر�ض
امل��ي��دان .الأن��دي��ة ين�ضوي حتتها �ألعاب،
ول��ك��ل لعبة ع��دة ف���رق؛ ب��راع��م ونا�شئني
و�شباب وكبار ،وحتكم جناحها وف�شلها
النتائج� .أم��ا ع��دا ذل��ك فال ميكن االعتداد
ب��ه؛ لأن���ه عمل اليجلب بطولة والي��ف��رح
م�شجعا.
ك��ل ن��اد ل��ه خطة وا�سرتاتيجية ،بع�ضها
معلن والبع�ض الآخ���ر غ�ير معلن ،ولن
�أف�����ص��ل يف ه���ذا اجل��ان��ب ،ل��ك��ن �أري����د �أن
�أ�����س�����أل �إدارة الأه����ل����ي� ..أي����ن خططها
وا�سرتاتيجياتها ،بل �أين �أهدافها؟
ه����ل ����س���اري���ت�������ش ،وم����اري����ن م����ن ���ض��م��ن
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ،وامل��ع��ن��ى �أو���ض��ح من
�أن يف�سر ،وهل نيانغ ،و�أو�سو خطة� ،أم
ا�سرتاتيجية؟
�أع��ل��م يقين ًا �أن م��ا ح��دث يعترب جت��اوزا
بحق الأهلي� ،أن �أُبقي على م�صاب ،و�أعري
اجل��اه��ز ،فهل ه��ذا ي��ن��درج حت��ت عنوان
التوازن املايل.
الأه��ل��ي ك��ب�ير عليكم ،ف��م��اذا ب��ق��ي لديكم
ب��ع��د ه���ذه ال���ك���وارث ل��ك��ي ت�ضيفوه �إىل
�إجنازاتكم؟

وحقق فريق الكوكب فوزا مهما بعد �أن جتاوز �ضيفه النجوم
بهدفني دون مقابل؛ فرفع الكوكب ر�صيده �إىل  31نقطة ،وبقي
النجوم على ر�صيده  17نقطة .و خيم التعادل ال�سلبي على
لقاء اخلليج والعدالة؛ فارتفع ر�صيد اخلليج �إىل  38نقطة،
بينما و�صل العدالة �إىل النقطة  .36وت�ستكمل اليوم مناف�سات
اجل��ول��ة ب�إقامة  7م��واج��ه��ات ،حيث يلتقي اجليل م��ع ج��دة،
وال�شعلة مع الفيحاء ،والبكريية وهجر ،واحلزم والدرعية،
و�أحد وعرعر ،وال�ساحل مع النه�ضة ،والثقبة مع جنران.

إنقاذ الموسم عنوان لقاء البارسا واألندلسيين
جدة – البالد

ع��ب��دال��ل��ه
ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ري���ا����ض���ي���ة
لل�صيانة خالل الفرتة املقبلة.
كما ق��ررت اللجنة �أي�ض ًا تقدمي م��ب��اراة فريقي
(ال��وح��دة و�أب��ه��ا) يف اجل��ول��ة  25م��ن مباريات
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني
لتقام يوم االثنني  15مار�س احلايل على ملعب
مدينة امللك عبدالعزيز الريا�ضية مبكة املكرمة،
ن��ظ��رًا الرت��ب��اط ن���ادي ال��وح��دة مب��ب��اراة امللحق
�ضمن دوري �أبطال �آ�سيا  2021يوم الأربعاء 7
�أبريل املقبل.
ب�����ج�����دة

�سيكون هدف بر�شلونة عندما ي�ست�ضيف �إ�شبيلية يف
�إي��اب ن�صف نهائي ك�أ�س امللك اليوم الأرب��ع��اء� ،إنقاذ
مو�سمه من خالل موا�صلة م�سريته يف م�سابقة الك�أ�س.
ويتمنى بر�شلونة اج��ت��ي��از عقبة �إ�شبيلية ،وبلوغ
امل��ب��اراة النهائية للك�أ�س ليكون ه��ذا مبثابة الإن��ق��اذ
ملو�سم الفريق م��ن ناحية ودع��م��ا قويا مل��دي��ره الفني
الهولندي رونالد كومان.
ميتلك �إ�شبيلية الأف�ضلية يف هذه املواجهة ،بعدما فاز
على ملعبه ( )0-2ذهابا  ،ولكن بر�شلونة ا�ستعد لهذه
املواجهة ب�شكل رائع من خالل الفوز على �إ�شبيلية يف
عقر داره بالنتيجة ذاتها ال�سبت املا�ضي يف الدوري
الإ�سباين.
ويلتقي ال��ف��ائ��ز م��ن ه���ذه امل��واج��ه��ة يف ال��ن��ه��ائ��ي مع
الفائز من املواجهة الأخ��رى يف املربع الذهبي ،التي
جتمع بني ليفانتي و�أتلتيك بلباو ،اللذين يلتقيان غ ًدا
اخلمي�س �إيابا ،علما �أنهما تعادال ( )1-1على ملعب
بلباو ذهابا.
ورغ���م ه��زمي��ة �إ�شبيلية يف م��ب��ارات��ه �أم���ام بر�شلونة
ب��ال��دوري قبل �أي���ام ،يحظى �إ�شبيلية بالأف�ضلية يف
مواجهة الك�أ�س ب�سبب فوزه ذهابا على ملعبه با�ستاد
"�سان�شيز بيزخوان" قبل �أ�سبوعني.
ويحتاج بر�شلونة لتحقيق فوز كبري من �أجل تعوي�ض
هزميته ذهابا ،ولكن الفريق يثق بقدرته على حتقيق
هذا بعدما قدم �أم��ام �إ�شبيلية يف ال��دوري واح��دا من
�أف�ضل عرو�ضه يف املو�سم احلايل.
ورغم الفوز على �إ�شبيلية يف ال��دوري ال�سبت ،خ�سر

بر�شلونة جهود العبه بيدري ب�سبب الإ�صابة ب�شد
ع�ضلي يف املباراة ،كما ينتظر �أن يفتقد كومان يف هذه
املباراة جهود العبه الأوروغوياين رونالد �أراوخ��و،
ب�سبب الإ�صابة بالتواء يف كاحل القدم.
وكان �أراوخ��و قد عاد من الإ�صابة و�شارك يف و�سط
ال�شوط الثاين من مباراة �إ�شبيلية ،ولكنه عانى من
الإ�صابة وخرج من امللعب قبل دقائق من نهاية املباراة.
و�سيكون على ك��وم��ان �أي�����ض��ا �أن ي��ق��رر م��ا �إذا كان
�سي�ستمر على التغيري يف طريقة اللعب ،الذي �أجراه
يف م��ب��اراة ال��ف��ري��ق�ين ب���ال���دوري؛ ح��ي��ث اع��ت��م��د على
الثالثي بيكيه وكليمون لونغليه و�أو�سكار مينغيزا
يف خط الدفاع ،وعلى �سريجينو دي�ست وجوردي �ألبا
يف اجلناحني.
ويف خط الو�سط ،قد يحل �إليك�س موريبا ( 18عام ًا)
مكان بيدري بعدما لعب يف الدقيقة  71من مباراة
الفريقني بالدوري يوم ال�سبت املا�ضي لي�صنع الهدف
الثاين يف املباراة والذي �سجله الأرجنتيني ليونيل
مي�سي.
كما يحتاج ك��وم��ان الت��خ��اذ ق���راره ب�����ش���أن الدفع
بالعبني اث��ن�ين فقط يف خ��ط ال��ه��ج��وم �أو الدفع
معهما باملهاجم الفرن�سي �أنطوان غريزمان الذي
جل�س على مقاعد ال��ب��دالء يف م��ب��اراة الفريقني
ال�سبت املا�ضي ،فيما لعب مواطنه عثمان دميبلي
�إىل جوار مي�سي يف الهجوم.
ويف امل��ق��اب��ل ،ي��رج��ح �أن ي��غ��ي��ب ال�ل�اع���ب ل��وك��ا���س
�أوكامبو�س عن �صفوف �إ�شبيلية ،كما تبدو فر�صة
املدافع ماركو�س �أكونيا �ضعيفة للم�شاركة يف املباراة.
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وظائف
إدارية للجنسين بـ«سدايا»
جدة  -البالد
ك�����ش��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء
اال�صطناعي «���س��داي��ا» ،ع��ن توفر ثماين وظائف
�إدارية وتقنية ،للعمل يف مقرها بالريا�ض ،للن�ساء
والرجال من حملة البكالوريو�س ف�أعلى ،مع وجود
خربة.
وقالت �إن الوظائف ال�شاغرة ه��ي :مهند�س �أول
�ضمان اجل���ودة ،وم��ط��ور �أول دوت ن��ت ،ومدير
ب��رن��ام��ج ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ل��ل��ط��اق��ة ،وم��دي��ر
ال�شراكات ،وحم��رر تقني �أول ،و�أخ�صائي �أول
�إدارة اجلودة ،وحملل �أعمال الطاقة ،ومدير عقد،
م�شرية �إىل �أنه ي�شرتط يف املتقدم �أو املتقدمة �أن
يكون �سعودي اجلن�سية ،و�إجادة اللغة الإجنليزية
حت��دث�� ًا وك��ت��اب��ة ،وت��وف��ر امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة يف
الو�صف الوظيفي.

هيئة األدب تثري المشهد الثقافي بلقاءات 2021
الريا�ض  -البالد
ت�ستعد هيئة الأدب والن�شر والرتجمة لإطالق املو�سم الثاين من
�سل�سلة اللقاءات الأدبية االفرتا�ضية يف عام 2021م التي �ستبث
على قناة وزارة الثقافة الر�سمية عرب من�صة "يوتيوب" ،لإثراء
ال�ساحة الأدبية املحلية بنقا�شات ثرية مع نقاد ومتخ�ص�صني يف
جم��االت الأدب والن�شر والرتجمة من داخ��ل اململكة وخارجها.

وتنطلق �سل�سلة اللقاءات اليوم (الأرب��ع��اء) ،بلقاء يحمل عنوان
"دور الوكيل الأدبي" �سي�شارك فيه مدير �إدارة الن�شر والرتجمة
يف "العبيكان للتعليم" حممد الفريح ،ويحاوره مقدم بودكا�ست
املقهى رائد العيد ،للحديث عن واقع قطاع الن�شر يف اململكة واملهن
الفاعلة فيه ،كما يعقد اللقاء الثاين يوم  17من ال�شهر اجلاري
بعنوان "�أدب الأطفال واليافعني من زاوية �أخرى".

وتهدف الهيئة من خالل احل��وارات االفرتا�ضية �إىل �إثراء امل�شهد
الثقايف يف ظل ا�ستمرار الإجراءات االحرتازية جلائحة كورونا،
واال�ستفادة من جت��ارب املتخ�ص�صني يف جم��االت الأدب والن�شر
وال�ترج��م��ة خللق م�ساحة للنقا�ش والنقد ال��ه��ادف ،وا�ستكما ًال
للحراك ال���ذي �أح��دث��ت��ه ال��ل��ق��اءات الأدب��ي��ة االف�ترا���ض��ي��ة يف العام
املن�صرم و�شهدت تفاع ًال عالي ًا من عموم املهتمني واملثقفني.

مشاكل السمع تهدد ملياري
شخص بحلول 2050
جدة  -البالد

�أكد تقرير حديث ملنظمة ال�صحة العاملية �أن حوايل مليارين ون�صف
املليار �شخ�ص �سيعانون يف كل �أنحاء العامل من م�شاكل يف ال�سمع
بحلول عام � ،2050أي ما ن�سبته �شخ�ص واحد كل �أربعة.
وطبقا للتقرير ،ف�إن ما ال يقل عن  700مليون من ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يجب �أن يح�صلوا على عالجات الأذن وال�سمع وخدمات �إع��ادة
الت�أهيل الأخ���رى ،م�شددا على "احلاجة �إىل العمل �سريع ًا على
تعزيز جهود الوقاية من فقدان ال�سمع وعالجه".
و�أ���ش��ار التقرير العاملي الأول للمنظمة عن ال�سمع� ،إىل �أن "من
املمكن تفادي  % 60من ح��االت فقدان ال�سمع عند الأط��ف��ال عن
طريق التطعيم �ضد احل�صبة الأملانية والتهاب ال�سحايا ،وحت�سني
رعاية الأمهات واملواليد اجلدد �أو الك�شف املبكر عن التهاب الأذن
الو�سطى و�إدارته" .و�أو���ص��ى التقرير البالغني باحلماية من
ال�ضو�ضاء ومراقبة الأدوية ال�ضارة بالأذن واتباع النظافة اجليدة
لتجنب فقدان ال�سمع.
وحذر مدير عام املنظمة تيدرو�س �أدهانوم ،من �أن "فقدان ال�سمع
غري املعالج ميكن �أن يكون له ت�أثري مدمر على قدرة النا�س على
التوا�صل والدرا�سة وك�سب لقمة العي�ش ،وميكن �أن ي�ؤثر �أي�ض�أ
على �صحتهم النف�سية وقدرتهم على احلفاظ على العالقات".

اقتران نادر بين المريخ
والثريا بسماء المملكة
جدة  -يا�سر بن يو�سف

ت�شهد �سماء اململكة وال��وط��ن العربي بعد غ��روب �شم�س اليوم
(الأربعاء) ،وقوع كوكب املريخ بالقرب مع عنقود جنوم الرثيا،
حيث �سيف�صل بينهما  2.6درجة ،وهو �أقرب اقرتان لهما منذ 20
يناير 1991م.
و�أو�ضح رئي�س اجلمعية الفلكية بجدة املهند�س ماجد �أبو زاهرة
�أن��ه �سيكون من ال�سهل ر�ؤي��ة كوكب املريخ بالعني املجردة على
الرغم من خفوت ملعانه مقارنة بالأ�شهر الأربعة املا�ضية ،م�شري ًا
�إىل �ضرورة ا�ستخدام املنظار �أو الت�صوير لر�ؤية عنقود جنوم
الرثيا قرب الكوكب الأحمر من داخل املدن.
ولفت �إىل �أن املريخ ير�صد يف الوقت احلايل بالأفق الغربي يف
كوكبة الثور بالقرب من جنم الدبران الأحمر ،ومن ال�سهل التمييز
بينهما على ال��رغ��م م��ن الت�شابه الن�سبي يف ال��ل��ون وال�سطوع،
فالنقطة احلمراء العلوية بالن�سبة للرا�صد هي جنم الدبران� ،أما
كوكب املريخ �سيكون �أ�سفله و�أقرب بكثري �إىل عنقود الرثيا.
وب�ين �أن��ه �س ُيالحظ مطلع مار�س � 2021أن جنم ال��دب��ران �أكرث
�إ�شرا ًقا من املريخ للعني املجردة ،فاملريخ يخفت كل يوم مما يعني
�أنه �أكرث خفو ًتا من الدبران بحلول الوقت الذي �سيمر فيه مبقدار
 7درجات �شمال الدبران يف  20مار�س 2021م.

كورنيش األلوان
تفاعل �سكان جدة مع مبادرة «كورني�ش الألوان» التي نفذتها جمعية عيون جدة ،بالتعاون مع الأمانة ،لتح�سني امل�شهد
الب�صري يف امليادين واملحاور الرئي�سية بعرو�س البحر الأحمر ،مبا يتما�شى مع ر�ؤية  2030لرفع جودة احلياة ،ويبدو �أحد
الأطفال م�ستمتعا بامل�شهد اجلمايل الذي ر�سمه امل�شاركون يف املبادرة بالكورني�ش اجلنوبي.

شجاعة رجل تنقذ طفلة سقطت من الطابق الـ12

هانوي  -وكاالت
�أنقذت �شجاعة رجل طفلة من املوت املحقق بعد �سقوطها
من الطابق الـ 12يف العا�صمة الفيتنامية هانوي.
وقال الرجل الذي يعمل �سائقا لتو�صيل الطلبات� ،إنه كان
يف يوم احلادث جال�سً ا يف �سيارته منتظ ًرا ت�سليم بع�ض
متعلقات �أح��د العمالء يف املبنى املقابل ملبنى الطفلة
نغوين جنوك .و�أ�ضاف ،وفقا ل�صحيفة "الديلي ميل"
الربيطانية� ،أن��ه �سمع �أثناء جلو�سه بال�سيارة �صوت
بكاء طفل فاعتقد �أن الطفل قد ُوبّخ من قِبل والديه� ،إال
�أنه �سمع �أحد الأ�شخا�ص يطلب امل�ساعدة ،و�أدرك حينها

�أن هناك طفلة على و�شك ال�سقوط من ال�شرفة ،الفتا �إىل
�أن��ه قفز من �سيارته على الفور ،حم اً
��اول �إيجاد طريقة
لت�سلق املبنى الذي توجد به الطفلة ،وبالفعل �صعد على
�سقف يبلغ ارتفاعه مرتين للبحث عن و�ضع منا�سب
لإنقاذ الطفلة .و�أ�شار �إىل �أنه اندفع بج�سده �إىل الأمام
اللتقاط الطفلة ،و�سقطت بالفعل بني �أح�ضانه ،و�أ�صيبت
الأخ�ي�رة بخلع يف الفخذ ومت عالجها ،بينما �أ�صيب
الرجل بالتواء طفيف يف ذراعه ،م�ؤكد ًا �أنه اندفع لإنقاذ
حياة الطفلة ب�شكل غريزي خا�صة �أن لديه ابنة تبلغ من
العمر عامني � ً
أي�ضا.
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سرقوا مركبات
وصيدليات أمام النيابة
مكة املكرمة  -البالد
�أط��اح��ت اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،بـ6
�أ�شخا�ص �سرقوا  17مركبة ،و� 5آخ��ري��ن �سرقوا 8
�صيدليات و 3مركبات.
وق��ال املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة مكة املكرمة،
�إن اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة متكنت م��ن القب�ض على مواطن
و 4مقيمني ،ارت��ك��ب��وا �سرقة  17مركبة يف حمافظة
جدة ،وجتزئتها وبيعها قطع غيار و�سكراب ،كما �ضبط
بحوزتهم  3مركبات م�سروقة ،وجرى �إيقافهم واتخذت
بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ،و�إحالتهم �إىل فرع
النيابة العامة ،مبينا �أن��ه مت �ضبط ُمقِي َمني ،و�آخ َرين
من خمالفي �أم��ن احل��دود ،ارتكبوا �سرقة � 8صيدليات
مبواقع خمتلفة و 3مركبات ا�ستخدمت يف جرائمهم،
ومت ا�ستعادة املركبات امل�سروقة ،وجرى �إيقافهم واتخاذ
كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم ،و�إحالتهم �إىل
فرع النيابة العامة.

«المنصة»

يعرض الشهر المقبل
جدة  -خالد بن مر�ضاح

ي�ستعد القائمون على �إنتاج امل�سل�سل اخلليجى "املن�صة"
لعر�ض املو�سم الثانى يف الأ�سبوع الأول من ال�شهر املقبل،
على �إح��دى املن�صات العاملية يف ال�شرق الأو���س��ط وكذلك
�إح���دى القنوات الإم��ارات��ي��ة ،بعد �أن حقق املو�سم الأول
جناح ًا جيد ًا العام املا�ضى ،فيما مت ت�صوير املو�سم الثانى
�أخريا وفقا للإجراءات االحرتازية الالزمة.
و���ش��ارك يف بطولة املو�سم الأول للم�سل�سل ،العديد من
الفنانني بينهم :مك�سيم خليل ،عبد املح�سن النمر� ،سلوم
حداد ،معت�صم النهار ،مهرية عبد العزيز ،لني غرة� ،شادي
ال�صفدي ،خالد ال�سيد ،عالء الزعبي ،رهام الق�صار ،بينما
ي�ضم املو�سم الثاين �شخ�صيات جديدة وجنوم ًا من خمتلف
اجلن�سيات ،حيث ان�ض ّم ال�سوري با�سم ياخور ب�شخ�صية
ملفتة وخمتلفة ،كذلك ي�شارك بدور حموريّ امل�صري �سيد
رجب ،وكل من �أوي�س خملالتي ،نظلي الروا�س ،مرام علي،
وائل �أبو غزالة ،وائل زيدان� ،أ�سامة حالل ،م�ؤيد اخلراط،
والإماراتي مد ردبان ،والتون�سية �صابرينا.
العمل من �إخ���راج املخرج امل�صري يا�سر �سامي ،ويحمل
املو�سم اجلديد يف �أح��داث��ه الكثري من الت�شويق ،حلكاية

تخ�ص �شقيقني يح�صالن على معلومات
لفتت الر�أي العامّ ،
�سرية ،يحاول �أحدهما االحتفاظ بها لن�شرها على من�صته
الرقمية ال�شهرية ،فيدخل �صراعات يدفع فيها الكثري من
الأثمان ،هو وعائلته.

