
نيوم - البالد
الوطني  املركز  حتويل  ال���وزراء،  جمل�س  اأق��ر 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا اإىل 
العامة،  ال�صحة  هيئة  با�صم  عامة،  هيئة 
التنظيمية  الرتتيبات  على  وامل��واف��ق��ة 

لها.
جل�صته  خ���ال  امل��ج��ل�����س،  وواف�����ق 
الت�صال  عرب   � )ال��ث��اث��اء(  اأم�س 
املرئي � برئا�صة خادم احلرمني 

ال�صريفني، على تعديل تنظيم الهيئة ال�صعودية للمدن 
جمل�س  بقرار  ال�صادر  التقنية،  ومناطق  ال�صناعية 
ال��وزراء رقم ) 235 ( وتاريخ 27 / 8 / 1422ه��� ، 
من  واإ���ص��اف��ة ممثل  ال��ق��رار،  ال���وارد يف  النحو  على 
اإىل جلنة  ال�صحة  التعليم، وممثل من وزارة  وزارة 
مكافحة جرائم الإجتار بالأ�صخا�س يف هيئة حقوق 
الإن�صان، كما اعتمد احل�صابني اخلتاميني لهيئة تنمية 
للخطوط  العامة  واملوؤ�ص�صة  ال�صعودية،  ال�صادرات 

احلديدية عن عامني ماليني �صابقني. ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�صعودية �صدرت يف 4/ اأبريل / 1932م

الإعالم املتجدد
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حتت رعاية ويل العهد .. موؤمتر دويل يعزز م�صرية العتدال والو�صطية

جمل�س الوزراء يقر حتويل مركز 
الوقاية من الأمرا�س لهيئة عامة

عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين
عدن - البالد

اليمن،  اأم�س )الثاثاء(، عقوبات على قياديني اثنني يف ميلي�صيا احلوثيني يف  فر�صت الوليات املتحدة، 
لدورهما يف ا�صتهداف املدنيني ودول اجلوار واملاحة. وطالت العقوبات التي اأ�صدرتها وزراة اخلزانة 

الأمريكية كا من من�صور ال�صعدي، واأحمد احلمزي، فيما اأكدت الوزراة اأن القياديني احلوثيني املعاقبني 
العقوبات  اإن  الأمريكية  املزعزعة لا�صتقرار. وقالت وزارة اخلزانة  الإيرانية  الفو�صى  اأجندة  ينفذان 

معربة  واخل��ارج،  الداخل  يف  امليلي�صيا  �صنتها  التي  الأخ��رة  الهجمات  ب�صبب  جاءت  القياديني  على 
"احلر�س الثوري  اإدانتها للهجمات احلوثية التي ا�صتهدفت اأحياء �صكنية يف جازان. واأ�صافت  عن 
الإيراين قدم للحوثيني الدعم الع�صكري ل�صن هجمات يف اليمن وعلى ال�صعودية، ونظام اإيران قدم 

م�صاعدات مادية مبا�صرة للحوثيني مبا يف ذلك ال�صواريخ وامل�صرات"، معتربة اأن النظام الإيراين 
وتابعت  الع�صكري،  والتدريب  بالأ�صلحة  للحوثيني  بدعمهم  احلرب  اأ�صعلوا  الثوري  واحلر�س 

"الدعم الإيراين �صمح للحوثيني ب�صن هجمات مروعة على املدنيني يف اليمن وال�صعودية. الدعم 
اليمنيني".  معاناة  اأمدها وزيادة  واإطالة  الأهلية  تغذية احلرب  اأ�صهم يف  للحوثيني  الإيراين 

ولفتت وا�صنطن اإىل اأن "احلوثيني ا�صتخدموا �صواريخ بالي�صتية واألغاما بحرية وطائرات 
احلوثي  ميلي�صيات  اأن  اإىل  م�صرة  التجارية"،  وال�صفن  ال�صكنية  املناطق  ملهاجمة  م�صرة 

7ا�صتهدفت املاحة الدولية بغ�س النظر عن طابعها املدين اأو الع�صكري.

الكونغرس

يندد بانتهاكات حقوق 
اإلنسان في تركيا

الريا�س ـ البالد  
يف وقت اأعلنت وزارة الدفاع عن اإمكانية احل�صول على لقاح كورونا 
وذلك  الدفاع  وزارة  من�صوبي  من  الع�صكريني  لكافة  م�صبق  دون موعد 
امل�صلحة،  القوات  مب�صت�صفيات  كورونا  لقاحات  مركز  اأق��رب  بزيارة 
حددت وزارة ال�صحة يوم 2 مار�س من كل عام، يوما ل�صهداء ال�صحة، 
من�صوبي  م��ن  �صحي  ومم��ار���س  طبيب  وف��اة   186 ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن 

لذكرى  تخليدا  نوفمرب2020، وذلك  بدء اجلائحة وحتى  منذ  الوزارة 
كورونا  جائحة  مواجهة  خ��ال  ت��وف��وا  ال��ذي��ن  ال�صحيني  املمار�صني 

مبختلف مناطق اململكة.
واأطلقت الوزارة و�صم  "يوم �صهيد ال�صحة"  عرب ح�صابها يف تويرت.

وي�صادف اأم�س 2 مار�س، ذكرى مرور عام على اأول ا�صابة بكورونا يف 
اململكة اأعلنته وزارة ال�صحة، ملواطن قادم من اإيران عرب البحرين، ومل 

يف�صح عن تواجده يف اإيران عند عبوره للمنفذ احلدودي.
حممد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة،  وزارة  با�صم  املتحدث  اأو���ص��ح  جانبه  م��ن 
العبدالعايل، اأن من اأخذ اللقاح وجتاوز -بعد ا�صتكمال التح�صني- من 

2 اإىل 3 اأ�صابيع ل يلزمه احلجر بعد خمالطته مل�صابي كورونا.
يف  الرغبة  لديه  وَم��ن  كورونا  لقاح  تلقي  بني  ال�صحة  وزارة  وربطت 

الرت�صح �صمن القوى العاملة يف مو�صم احلج املقبل.

التدابري �صارمة لحتواء الوباء
مرور عام على أول إصابة والمبادرات واإلجراءات حيدت األخطار واللقاح شرط للحج

الريا�س - البالد
واخلا�صة  احلكومية  القطاعات  من  ك��ربى  جهة   37 من  اأك��ر  تعر�س 
والهيئات، نحو 1000 م�صروع، بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال، وذلك 
ال�صعودية  الهيئة  تنظمه  وال��ذي  امل�صتقبلية  امل�صاريع  منتدى  خ��ال 
احل��ايل،  م��ار���س   24 وحتى   22 م��ن  اأي���ام  ثاثة  م��دى  على  للمقاولني 
من  وغرهم  وبنوك  موردين  من  واملهتمني  للمقاولني  الفر�صة  لإتاحة 
التعرف على الفر�س ال�صتثمارية اجلديدة. وت�صهم خمتلف القطاعات 
احليوية غر النفطية يف منو الناجت املحلي الإجمايل للمملكة ، ومنها 
قطاع املقاولت الذي يعترب الأكرب على م�صتوي ال�صرق الأو�صط، وفق 

ال�صنوات  خال  املتوقعة  امل�صاريع  حجم  ان  اإىل  اأ�صارت  دولية  تقارير 
ايل  ت�صل  وبقيمة  م�صروع  اآلف   5 تتجاوز  القطاع  يف  القادمة  القلية 
للمقاولني  للفر�س  رئي�صية  من�صة  املنتدى  وُيعد  ري��ال.  تريليونات   6
تفا�صيل  على  تعرفهم  خ��ال  م��ن  امل��ق��اولت  جم��ال  يف  وامل�صتثمرين 
املناف�صة  اآلية  على  والتعرف  لها  والتقّدم  املطروحة  ال�صخمة  امل�صاريع 
عليها حتت �صقف واحد، مما ي�صهم يف تطوير خطط العاملني يف القطاع 
ليح�صل  لها،  املُ��ق��درة  والتكلفة  للم�صروعات  الزمني  الوقت  ومعرفة 
بني  ال�صراكات  واإيجاد  بالعمل  الرتقاء  من  ُتكنه  ُفر�س  على  املقاول 

التفا�صيل �س2املقاولني وامل�صتثمرين واملهتمني يف القطاع.

التفا�صيل �س8

التفا�صيل �س6

التفا�صيل �س4

التفا�صيل �س3

نمو في الدفع 
باألجهزة الذكية

الريا�س ـ البالد  
الأج��ه��زة  با�صتخدام  ال��دف��ع  عمليات  من��ت 
الذكية يف اململكة بن�صبة 500 %، كما منت 
عمليات مدى" للتجارة الإلكرتونية بن�صبة 
التنفيذي  امل��دي��ر  اأك���ده  م��ا  ووف��ق   .%  224
ف��اإن  العقيل  فهد  ال�صعودية  للمدفوعات 
من��وًا  حققت  البيع  نقاط  اأج��ه��زة  عمليات 
بن�صبة 76 %، وجتاوز عدد املتاجر الداعمة 
لقبول خدمة مدى للتجارة الإلكرتونية اأكر 
اأكر من  اإلكرتوين، وهو  من 9000 متجر 
ثاثة اأ�صعاف عدد املتاجر التي كانت توفر 
اخلدمة يف نهاية 2019م الذي كان 2000 
�صجلت  اململكة  اأن  العقيل  وك�صف  متجر. 
الأ�صرع منوًا يف العامل يف عدد نقاط البيع 
خال املدة من 2012 اإىل 2019، حيث بلغ 
معدل النمو ال�صنوي املركب 23%، وتو�صع 
يف  الرقمية  للمدفوعات  التحتية  البنية 
وملفت  ثابت  منو  حتقيق  اإىل  اأدى  اململكة 
يف حجم املعامات الرقمية، تثل يف زيادة 
للمعامات  امل��رك��ب  ال�صنوي  النمو  معدل 
"املدفوعات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  النقدية.  غ��ر 
اإىل  التحول  �صرعة  على  ال�صعودية" تعمل 
التعامات  خال  من  النقدي  غر  املجتمع 
الفوري  التحويل  ون��ظ��ام  الرقمية  املالية 

"�صريع".

% 500

مشروع ميداني لمسح 
وتخطيط أحياء جدة

جدة- يا�صر بن يو�صف
اأمانة حمافظة جدة م�صروعًا ميدانيًا ل�م�صح  اأطلقت 
حت�صني  �صبيل  يف  ج��دة  مدينة  اأح��ي��اء  وتخطيط 
16 عن�صرًا من  للمدينة م�صتهدفا  امل�صهد احل�صري 
وذلك   ، الب�صري  الت�صوه  معاجلة  مبادرة  عنا�صر 
باإ�صراف ومتابعة وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.

املدينة  اأحياء و�صوارع  م�صح  اإىل  امل�صروع  ويهدف 
وتوظيفها  وحتليلها  الراهن  الو�صع  بيانات  وجمع 
اإىل  اإ���ص��اف��ة   ، احل�صري  امل�صهد  م�صتوى  رف��ع  يف 
ا�صتخا�س اخلطط لأعمال التنفيذ ، عاوة على ما 

يحققه امل�صروع من ا�صتعرا�س للبيانات على لوحة 
التحكم  اإدارة  دعم  يف  وي�صهم  الأداء  موؤ�صر  قيا�س 
ا�صرتاتيجيات  و���ص��ع  بجانب  عنا�صرها  بجميع 
امل�صهد  مب�����ص��ت��وى  والرت���ق���اء  للنهو�س  التنفيذ 

احل�صري.
وياأتي ذلك يف وقت مت رفع رفع 383 �صيارة مهملة 
وتالفة، من �صوارع جدة، بوا�صطة اإدارة ال�صيارات 
ومعاجلة  ر�صد  اط��ار  يف  العامة،  ب���الإدارة  التالفة 
الظواهر ال�صلبية بوكالة البلديات الفرعية يف اأمانة 

حمافظة جدة.

هدف ملي�صيا اإيران الإرهابية 
املدنيون 

مليار مل�صاريع جديدة يف قطاع املقاولت
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يقرتب من الرحيل 
لـ» الليجا«

 على راأ�س اأ�صهر 
10 اأمرا�س نادرة

يقدر جهود 
الدفاع املدين

اأمرابط

» تك�صري الدم «

الفي�صل

4

400 مليون ح�صيلة جرائم ف�صاد موظفني و�صباط ورجال اأعمال.. واجلناة يف قب�صة نزاهة

600
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نداء جديد من »الجزائية«  البن سعيد ومتهمين آخرين باإلرهاب: الحضور أو الحكم غيابيا
الريا�ض - البالد

ـــــت حمــكــمــة ال�ـــســـتـــئـــنـــاف اجلـــزائـــيـــة  دع
املــتــخــ�ــســ�ــســة يف نــظــر قــ�ــســايــا الإرهـــــاب، 
بـــالإرهـــاب،  تتعلق  قــ�ــســايــا  يف  متهمني   3
باحل�سور ملواعيد جديدة حددتها لهم، للنظر 
عن  تغيبهم  بعد  عليهم،  املقامة  الدعاوي  يف 
ح�سور جل�سات �سابقة، موؤكدة اأنه يف حال 
الدعوى  يف  املحكمة  �ستحكم  ح�سوره  عدم 
الفقرة  عليه  ن�ست  مــا  وفــق  وذلــك  غيابيًا، 

املرافعات  نظام  مــن   )  57  ( املـــادة  مــن   )3(
مكافحة  نظام  من   )25( واملـــادة  ال�سرعية، 

جرائم الإرهاب ومتويله.
اأن  اأمــ�ــس  لــهــا  بــيــانــات  يف  املحكمة  وقــالــت 
ال�سعيد  �سعد  بــن  ــد  را�ــس بــن  اأحــمــد  املــتــهــم 
مبوجب   - اجلن�سية  �ــســعــودي   - التميمي 
 )  1060157052  ( رقــم  الوطنية  الهوية 
املقررة  املحاكمة  جل�سة  ح�سور  عن  تغيب 
ونــظــرا  عــلــيــه،  املــقــامــة  ــدعــوى  ال للنظر يف 

من  باملحكمة  املخت�سة  اجلهة  متكن  لعدم 
املوثق  اإقامته  مكان  يف  املتهم  مع  التوا�سل 
لديها، فقد جرى حتديد موعد بديل للنظر يف 
الدعوى، وذلك يوم الثالثاء املوافق 11 / 8 

/ 1442هـ.
من  اأكــر  حــددت  اأن  �سبق  املحكمة  وكــانــت 
موعد للمتهم الهارب اأحمد بن را�سد بن �سعد 
التميمي، ومل يح�سر وفق املواعيد  ال�سعيد 

ال�سابقة.

اأن  اأمــ�ــس  ثـــاين  بــيــان  يف  املحكمة  وبــيــنــت 
�سعبي  حممد  بن  يا�سني  بن  حممود  املتهم 
الــهــويــة  مبــوجــب   - اجلن�سية  �ــســعــودي   -
تغيب عن   )  1017696624 ( رقم  الوطنية 
يف  للنظر  املقررة  املحاكمة  جل�سة  ح�سور 
الدعوى املقامة عليه بتاريخ 4 / 7 / 1442 
للنظر يف  بديل  هـ، وقد جرى حتديد موعد 
الدعوى، وذلك يوم الأحد املوافق 15 / 8 / 

1442هـ ال�ساعة التا�سعة �سباحًا.

كما تغيب املتهم ماجد حممد م�ستور العتيبي 
-�ـــســـعـــودي اجلــنــ�ــســيــة- مبـــوجـــب الــهــويــة 
الوطنية رقم )1044820262 ( عن ح�سور 
الدعوى  يف  للنظر  املقررة  املحاكمة  جل�سة 
املقامة عليه بتاريخ 11 /7 /1442هـ ال�ساعة 
احلادية ع�سرة والن�سف �سباحًا، وقد جرى 
حتديد موعد بديل للنظر يف الدعوى، وذلك 
الــثــالثــاء املــوافــق 10 / 8 / 1442هــــ  يــوم 

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا.

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

ظل  يف  اململكة  اأن  الــ�ــســورى  جمل�س  اأكـــد 
قــيــادتــهــا الــر�ــســيــدة مــ�ــســتــمــرة يف طــريــق 
ــا  ــه ــت ــيــق روؤي ــــالح والـــتـــقـــدم وحتــق الإ�ــــس
العهد  ويل  يقودها  التي   2030 الطموحة 
دول  بــني  متقدمة  مــراتــب  اإىل  لــلــو�ــســول 
الله  بعون  �سيظل  املجل�س  واأن   ، الــعــامل 
وطموحات  القيادة  لتطلعات  داعمًا  �سندًا 

املواطن.
ملا  ال�سديدين  وا�ستنكاره  رف�سه  وجـــدد 
الكوجنر�س  ُزوَد  الـــذي  التقرير  يف  ورد 
مقتل  ق�سية  مــوؤخــرًا حــول  بــه  الأمــريــكــي 
 - الله  رحمه   - خا�سقجي  جمال  املــواطــن 
وما ت�سمنه التقرير من ا�ستنتاجات م�سيئة 
ومعلومات غري �سحيحة عن قيادة اململكة 

ل ميكن قبولها باأية حال من الأحوال.

و�سدد على اأن العالقاِت بني الدول يجب اأن 
تكون مبنية على عدم التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية اأو الإ�ساءة اإىل موؤ�س�سات الدولة 
مع  ين�سجم  ل  ب�سكل  اإجــراءاتــهــا  و�سالمة 

طبيعة هذه العالقات.
م�ستهل  يف  له  بيان  يف  املجل�س  واأو�ــســح 
اأعمال  الع�سرين من  العادية  اأعمال جل�سته 
عقدها  التي  الثامنة  للدورة  الأوىل  ال�سنة 
رئي�س  برئا�سة  املرئي  الت�سال  عرب  اأم�س 
املجل�س ال�سيخ الدكتور عبد الله بن حممد 
حتت  اململكة  اأن  ال�سيخ،  اآل  اإبــراهــيــم  بــن 
قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب   ، عبدالعزيز  بن 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
على  يرتكز  قــومي  نهج  على  ت�سري  الــدفــاع 

مبادئ حتافظ على قيمة الإن�سان وكرامته، 
وبــــذل اجلـــهـــود عــلــى جــمــيــع املــ�ــســتــويــات 
العدل  مفاهيم  لرت�سيخ  ــًا  ــي ودول اإقليميًا 
والعتدال،  والو�سطية  الإن�سان  وحقوق 
وحــمــايــة الــبــ�ــســريــة ومــكــافــحــة الــتــطــرف 
لإحــالل  وال�سعي  والإرهــــاب،  والكراهية 

ال�ستقرار وال�سالم يف العامل.
مثل هذه  ل�سدور  البالغ  اأ�سفه  واأعــرب عن 
على  ت�ستند  ل  التي  املــربرة  غري  التقارير 
انتقائية  متثل  واإمنـــا  حقائق،  اأو  وقــائــع 
والت�سويه  ــاءة  ــس الإ� اإىل  تــهــدف  وا�سحة 
والدفاع  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  وُتــخــِرج 

اأن  اإىل  م�سريًا   ، النبيل  �سياقها  عن  عنها 
املــمــلــكــة اأدانـــــت يف حــيــنــه هـــذه اجلــرميــة 
الإجـــــراءات  ب�ساأنها  واتــخــذت  الب�سعة، 

الالزمة.
و�سدد على اأنه اإذ يدين كل اأ�سكال التجاوز 
على حقوق الأفراد والكيانات، فاإنه يرف�س 
رفــ�ــســًا قــاطــعــًا املــ�ــســا�ــس بــ�ــســيــادة الـــدول 
وتوظيفها  الق�سايا  وا�ستغالل  وحقوقها، 
توظيفًا �سيا�سيًا، واأ�ساد يف هذا ال�سدد مبا 
عادل وم�ستقل  ق�ساء  من  اململكة  به  تتمتع 
واأنــظــمــة تــراعــي حــقــوق الإنــ�ــســان وتكفل 
عن  �ــســدر  مــا  تــام  ب�سكل  مــوؤيــدًا  حمايته، 
وزارة اخلارجية حول ما ورد يف التقرير 
الذي ُزود الكونغر�س الأمريكي به، جمددًا 
اإجــــراءات  مــن  اململكة  تتخذه  ملــا  تــاأيــيــده 

حتفظ حقوقها ومكت�سباتها.

منح وزيري اإلسكان والبيئة صالحية تحديد نسبة البناء في أراضي االستثمار

الشورى يوافق على تعديل نص »المرافعات الشفهية في المحاكم« 
الريا�ض - البالد

تعديل  على  اأم�س،  ال�سورى  جمل�س  وافــق 
ــتــني( مـــن نــظــام  ــ�ــس ــة وال املـــــادة )اخلــامــ�ــس
املادة  وفق  اإليه  املعاد  ال�سرعية  املرافعات 
من  عــدد  على  وافــق  كما  نظامه،  مــن   )17(
اأجرتها احلكومة على عدد  التي  التعديالت 
من مواد م�سروع نظام التكاليف، فيما قرر 
من  عــدد  بــ�ــســاأن  بــقــراره  التم�سك  املجل�س 

املواد الأخرى مب�سروع النظام.
ـــه "تكون  وتــنــ�ــس املــــادة الــقــدميــة عــلــى اأن
من  مينع  ل  ذلــك  اأن  على  �سفهية،  املرافعة 
مــذكــرات  الـــدفـــوع يف  اأو  ـــــوال  الأق تــقــدمي 
اخل�سوم،  بــني  �ــســورهــا  تــتــبــادل  مكتوبة 
ويــحــفــظ اأ�ــســلــهــا يف مــلــف الــقــ�ــســيــة، مع 
املحكمة  وعلى  ال�سبط.  يف  اإليها  الإ�سارة 
لالطالع  املنا�سبة  املهل  تعطي اخل�سوم  اأن 
اقت�ست  كلما  عليها  والــرد  امل�ستندات  على 

احلال ذلك". 
ما  على  املجل�س  وافـــق  اأخـــرى  ناحية  مــن 
املالية من تو�سيات،  اللجنة  ت�سمنه تقرير 
اخلليوي  �سالح  اللجنة  رئي�س  تاله  الــذي 
لــوزارة  التابعة  الأرا�ــســي  ا�ستثمار  ب�ساأن 
قــرار  وت�سمن  والـــزراعـــة،  واملــيــاه  البيئة 

وزارة  تطبق  اأن  على  املــوافــقــة  املجل�س 
يتعلق  فيما   - والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة 
�سكوك  عليها  التي  الأرا�ــســي  با�ستثمار 
اأ�سدرت  التي  والأرا�سي  الوزارة  ل�سالح 
تخ�سي�س  قـــــــرارات  عــلــيــهــا  الــــــــوزارة 
هذه  على  املوافقة  تــاريــخ  قبل  ل�ساحلها 
لئحة  يف  الــواردة  الأحكام   - التو�سيات 
ال�سادرة   ، البلدية  بالعقارات  الت�سرف 
وتاريخ   )40152( رقــم  ال�سامي  بــالأمــر 

29/6/1441هـ.
واملياه  البيئة  لوزير  يكون  باأن  وافق  كما 
امل�سار  بالأرا�سي  يتعلق  فيما  والــزراعــة 
اأعــــاله  )الأوىل(  الــتــو�ــســيــة  يف  اإلــيــهــا 
ــوؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة  ــس ــ� ــر ال ــوزي ــا ل م

واخت�سا�سات  �سالحيات  من  والإ�ــســكــان 
مــنــ�ــســو�ــس عــلــيــهــا يف لئــحــة الــتــ�ــســرف 
بالعقارات البلدية، واملوافقة على اأن يتفق 
والـــزراعـــة، ووزيــر  واملــيــاه  البيئة  وزيـــر 
ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان خالل 
املــوافــقــة على هذه  تــاريــخ  اأ�ــســبــوع - مــن 
البناء  اآلية حتديد ن�سبة  التو�سيات - على 
اإليها  امل�سار  للعقارات  ال�ستثمار  وجمالت 
الداخلة يف   ، اأعاله  )الأوىل(  التو�سية  يف 

اأن  على  واملوافقة   ، التنمية  حماية  حــدود 
اإىل  ال�سابقة  التو�سيات  ُيعمل مبا ورد يف 
والعمل  الدولة  عقارات  نظام  �سدور  حني 

به.
واأرجاأ املجل�س الت�سويت على تقرير  جلنة 
القت�ساد والطاقة ، ب�ساأن التقرير ال�سنوي 
ملدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة 

للعام املايل 1440/1441هـ.
ووافق جمل�س ال�سورى خالل اجلل�سة على 
ال�سوؤون  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  م�سروع 

اململكة  يف  والإر�ــســاد  والدعوة  الإ�سالمية 
والثقافة  الإ�ــســالمــيــة  ــوؤون  ــ�ــس ال ووزارة 
وت�سغيل  لإدارة  جيبوتي  يف  ــــاف  والأوق
مركز خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ــقــايف الإ�ـــســـالمـــي يف  ــث بـــن عــبــدالــعــزيــز ال
تقرير  اإىل  ا�ستمع  اأن  بعد  وذلــك  جيبوتي، 
جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية ب�ساأن 

م�سروع املذكرة.
اتفاقية بني  اأقر باملوافقة على م�سروع  كما 
حكومة اململكة وال�سندوق الدويل للتنمية 

للعالقات  مكتب  اإنــ�ــســاء  بــ�ــســاأن  الــزراعــيــة 
اخلليج  ـــدول  ل الــتــعــاون  جمل�س  دول  مــع 
تقرير  اإىل  ا�ستمع  اأن  بعد  وذلــك   ، العربية 
والبيئة  والــزراعــة  املياه  جلنة  به  تقدمت 
اتفاقية  ب�ساأن م�سروع التفاقية، وم�سروع 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مقر بني حكومة 
املكتب  �ساأن  يف  العربية  امل�سارف  واحتاد 
الإقليمي لالحتاد ، وذلك بعد اأن ا�ستمع اإىل 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  به  تقدمت  تقرير 

ب�ساأن م�سروع التفاقية.

وفد شوري يضع مالحظاته 
على ميناء جدة اإلسالمي

جدة - البالد
يف  املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل  جلنة  وفد  ا�ستعر�س 
هزاع  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة  ال�سورى  جمل�س 
بن بكر القحطاين يف جدة اأم�س، اخلطة التطويرية مليناء جدة 
الإ�سالمي، وما يتعلق باأداء امليناء خالل عام 2020م، واخللفية 
ئ وحتى الآن، كما  اأُن�سِ اأن  التاريخية مليناء جدة الإ�سالمي منذ 
�سمل العر�س املنجزات التي حققها امليناء، واأهم التحديات التي 

تواجهه يف الفرتات املقبلة.
املهند�س  الإ�سالمي  جدة  مليناء  العام  املدير  برفقة  الوفد  وتفقد 
امليناء،  يف  امل�سوؤولني  مــن  وعــدد  العرقوبي،  رافــد  بــن  ماجد 
جنبات ميناء جدة الإ�سالمي بدايًة من حجر الأ�سا�س الذي ُو�سع 
يف عهد امللك في�سل بن عبد العزيز اآل �سعود -رحمه الله-، ومن 
خاللها  ومت  للحاويات،  الأحمر  البحر  بوابة  حمطة  زيــارة  ثم 
امليناء،  داخل  العمل  واآلية  ال�سفن  ا�ستقبال  اآليات  على  التعرف 
ال�سعودية  ال�سركة  مقر  على  الوفد  وقــوف  الزيارة  �سملت  كما 

لتنمية التجارة واإعادة الت�سدير داخل امليناء.
من  عــدًدا  الزيارة  خالل  املجل�س  اأع�ساء  اللجنة  اأع�ساء  وقــّدم 
اأجــاب  حيث  امليناء  يف  للم�سوؤولني  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة 

امل�سوؤولون عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات اللجنة.
القحطاين  هزاع  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  اأ�سار  جانبه  من 
جدة  ميناء  يقدمه  ما  على  الزيارة  خالل  اّطلعت  اللجنة  اأن  اإىل 
اأهمية العمل لرفع جودة  الإ�سالمي من خدمات واأعمال، موؤكًدا 
اإىل  اململكة  باملوانئ يف  للنهو�س  امليناء  التي يقدمها  اخلدمات 

اأعلى امل�ستويات العاملية.
والت�سالت  النقل  جلنة  زيـــارة  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأكـــد 
الإ�سالمي  جــدة  مليناء  ال�سورى  جمل�س  يف  املعلومات  وتقنية 
بلجانه،  ممثاًل  املجل�س  به  ي�سطلع  الذي  الرقابي  الدور  جت�سد 
جمل�س  بــني  واملــ�ــســرتك  التكاملي  العمل  عــن  الــزيــارة  وتــعــرّب 
جودة  رفــع  يف  لالإ�سهام  احلكومية  اجلهات  وجميع  ال�سورى 
اأن  اإىل  وم�سريًا  امل�ستويات،  خمتلف  على  تقدم  التي  اخلدمات 
هذه الزيارة تاأتي �سمن اخت�سا�سات اللجنة كونها تتدار�س يف 

كل عام مايل التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للموانئ.
واأ�سار القحطاين اإىل اأهمية ميناء جدة الإ�سالمي نظرًا ملوقعه 
البحري على  الدويل  الذي يقع على خط املالحة  الإ�سرتاتيجي 
ــارات، وكونه  ق ثــالث  بربط  يقوم  الــذي  الأحــمــر،  البحر  �ساحل 
الذي  التاريخي  العمق  اإىل  الأحمر، م�سريًا  للبحر  الرائد  امليناء 
العمل  �سرورة  موؤكًدا  التحتية،  بنيته  وجــودة  امليناء  يج�سده 

لتطوير اآليات العمل داخل امليناء مل�ستويات عالية.

جدة- البالد
الفي�سل يف  الأمري خالد  امللكي  ال�سمو  املكرمة �ساحب  اأمري منطقة مكة  ال�سريفني  قال م�ست�سار خادم احلرمني 
مقر الإمارة بجدة خالل تد�سينه فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �سعار )يٌد تبني ويٌد حتمي(، بح�سور 
مدير الدفاع املدين باملنطقة اللواء عبدالله القر�سي، اأقول "�سكرًا رجال الدفاع املدين، وفقكم الله و�سدد خطاكم".
كما كّرم اأمري مكة املكرمة عددًا من من�سوبي  الدفاع املدين باملنطقة ، وبالتزامن مع فعاليات اليوم العاملي للدفاع 
املدين تطلق املديرية باملنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة  الثقايف حتت �سعار كيف نكون قدوة يف العامل الرقمي 
املعر�س الفرتا�سي الذي ي�سلط ال�سوء على املخاطر املُحتملة، وطرق الوقاية واحلماية منها، وكذلك التعريف 
باخلدمات اللكرتونية لأعمال الدفاع املدين، كما يحوي املعر�س ركنًا عن �سالمة احلاج واملعتمر خالل رحلتهم 

الإميانية.
يذكر اأن اليوم العاملي للدفاع املدين لهذا العام 1442هــ يقام حتت �سعار )يٌد تبني ويٌد حتمي( ي�سادف الأول من 

�سهر مار�س من كل عام.

محافظ جدة يدشن فعاليات 
االحتفاء باليوم العالمي

جدة- البالد
�سدد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة، 
ولها  م�ستدام  عمل  واأنها  ال�سالمة  مبداأ  باأهمية  املدين  الدفاع  لرجال  كلمة  يف 
الأولوية �سالمًة لالأرواح واملمتلكات موؤكًدا على دور �سعبة ال�سالمة يف الدفاع 
مببداأ  العمل  على  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  جميع  وداعًيا  ذلك  يف  املــدين 

ال�سالمة والوقاية. 
للدفاع  العاملي  باليوم  الحتفاء  فعاليات  اأم�س  جدة  يف  تد�سينه  لدى  ذلك  جاء 
املدين 2021 حتت �سعار "يٌد تبني ويٌد حتمي"، الذي يوافق الأول من مار�س 
من كل عام بح�سور مدير الإدارة العامة للدفاع املدين مبحافظة جدة العميد د. 

عبدالعزيز الزهراين.  
بعد ذلك د�ّسن الحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين 2021، كما التقطت ال�سور 

التذكارية. 
من جهته، اأو�سح العميد الزهراين اأن �سعار هذا العام اأتى ليتوافق مع جهود 
وتطلعات حكومتنا الر�سيدة يف تعزيز مفهوم ال�سالمة العامة يف املحافظة على 

مكت�سبات الوطن والأرواح.  

الفيصل يقدر جهود الدفاع المدني

رجل أعمال و3 ضباط وموظف بالديوان الملكي ومواطنان بقبضة "نزاهة"

ال تهاون مع الفاسدين
الريا�ض - البالد

توا�سل اململكة حربها على الف�ساد، بتوقيف املف�سدين وتطبيق النظام 
بحق املتجاوزين دون تهاون؛ اإذ �سّرح م�سدر م�سوؤول يف هيئة الرقابة 
ومكافحة الف�ساد )نزاهة(، باأن الهيئة با�سرت عددًا من الق�سايا اجلنائية 
خالل الفرتة املا�سية، وجاٍر ا�ستكمال الإجراءات النظامية بحق املتهمني 
فيها. وقال: اإن اأبرز الق�سايا املعاجلة، متثلت يف: اإيقاف 3 �سباط من 
من�سوبي احلر�س امللكي )لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم( يعملون باإدارة 
العقود وامل�سرتيات، و21 رجل اأعمال ووافدًا من جن�سية عربية، لقيام 

من  وملعارفهم،  لهم  عائدة  �سركات  على  املناق�سات  برت�سية  ال�سباط 
خالل خمالفتهم نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية، والتالعب يف 
الكميات، و�سرف مبالغ مالية لتلك ال�سركات دون وجه حق، وا�ستخدام 
عقارات  و�سراء  عليها،  املتح�سل  الأمــوال  على  احل�سول  يف  اأقاربهم 
داخل وخارج اململكة؛ بهدف عدم ك�سف م�سادر تلك الأموال، حيث بلغ 
ما ُح�سر من مبالغ متح�سل عليها من تلك اجلرائم حتى الآن مبلغ 400 

مليون ريال، ومازالت التحقيقات م�ستمرة مع اأطراف الق�سية.
ولفت اإىل اأنه يف ق�سية اأخرى، مت اإيقاف موظف بالديوان امللكي، عمل 

الأول  لقيام  الأرا�سي واملنح، ومواطنني اثنني )و�سطاء(  �سابقًا بق�سم 
ح�سوله  مقابل  ملواطنني،  ملكية  منحة   79 ا�ستخراج  اإجــراءات  باإنهاء 
على مبالغ نقدية منهم بوا�سطة الو�سطاء، حيث بلغ اإجمايل ما حت�سل 

عليه مبلغ 2.185 مليون ريال.
اأنها م�ستمرة يف ر�سد و�سبط كل من يتعدى على املال  واأكدت الهيئة 
الإ�سرار  اأو  ال�سخ�سية،  م�سلحته  لتحقيق  الوظيفة  ي�ستغل  اأو  العام، 
بامل�سلحة العامة، واأن الهيئة ما�سية يف تطبيق ما يق�سي النظام بحق 

املتجاوزين دون تهاون.
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الريا�ض - البالد
حممد  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن 
الإمام  جامعة  تنظم  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
حممد بن �سعود الإ�سالمية، اليوم الأربعاء، املوؤمتر 
اململكة يف  "جهود  يقام حتت عنوان  الذي  ال��دويل 
العتدال  قيم  وتر�سيخ  وامل�سلمني  الإ���س��الم  خدمة 

والو�سطية"، وي�ستمر يومني.
ون����وه رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

ويل  برعاية  املنا�سبة،  بهذه  العامري 
ت��اأك��ي��دًا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  للموؤمتر،  العهد 

على بيان منهج اململكة وجهودها 
وامل�سلمني،  الإ���س��الم  خدمة  يف 
دوره��ا  على  ال�سوء  وت�سليط 
ال��و���س��ط��ي��ة  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  يف 

والع���ت���دال وم���ب���ادئ الإ���س��الم 
احل������ق������ة، وحم�����ارب�����ة 

ال���غ���ل���و وال���ت���ط���رف 
والإره������������������������اب، 

وم������د ج�����س��ور 
مع  التوا�سل 
ت  ل�سخ�سيا ا

العربية والإ�سالمية والعاملية املوؤثرة لطالعهم على 
ال�سورة احلقيقية للمملكة.

اإي�سال ر�سالة اململكة  اإن املوؤمتر ي�سعى اإىل  وقال: 
اأجمع،  العامل  يف  وال�سالم  الأم��ن  لتحقيق  الرامية 
الإ���س��الم  اململكة خل��دم��ة  تبذله  م��ا  ب��ي��ان  م��ن خ��الل 
وامل�سلمني، م�ستهدفًة بذلك جميع الفئات من املهتمني 

بحوار الثقافات واحل�سارات واأتباع الأديان.
جهودها  جميع  �سخرت  اجلامعة  اأن  واأو���س��ح 
اململكة  ر�سالة  ونقل  امل��وؤمت��ر،  لتنظيم 
الذي  التوقيت  ه��ذا  يف  العامل  اإىل 
توا�سل فيه جهودها لرت�سيخ القيم 
والتوا�سل  امل�سرتكة،  الإن�سانية 
احل���������س����اري ب����ني ال���ث���ق���اف���ات، 
واجلهود الدولية لتحقيق ال�سلم 
م�سرا  امل�����س��رتك،  وال���ت���ع���اون 
من  نابعة  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل 
ج���وه���ر الإ�����س����الم 
املعتدلة  وق��ي��م��ه 
�سيتم  م��ا  وه��و 
خالل  تناوله 

املوؤمتر.

محليات
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العتدال  قيم  تر�سيخ  يف  رائدة  اململكة  ظلت 
حمليا  الثابت  منهجها  يف  لي�س  والو�سطية، 
والعاملي  الإقليمي  دوره���ا  يف  ب��ل  فح�سب، 
مهبط  ب�سفتها  ال��دول،  كافة  مع  التعامل  يف 
خدمة  يف  الهامة  الر�سالة  وحاملة  ال��وح��ي 

الإ�سالم وامل�سلمني.
م��ن ه��ن��ا ج���اء جت��دي��د ال����دور وت��ع��زي��ز القيم 
ولفت النتباه اإىل اأهمية ت�سليط ال�سوء على 
جهود اململكة يف ذلك الدور الهام واحليوي، 
يف حم��ارب��ة ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف والإره�����اب، 
وذلك  للمملكة،  احلقيقية  ال�سورة  وتو�سيح 
ال��ذي يقام اليوم  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  من خ��الل 
حتت رعاية �سمو ويل العهد وتنظمه جامعة 
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، لإبراز تلك 
للمملكة  اجلوهرية  الر�سالة  وتاأكيد  اجلهود، 
كونها راعية لالأمن وال�سالم يف العامل اأجمع، 
وحر�سها على تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س 
امل�سرتكة،  الإن�سانية  القيم  ال�سلمي وتر�سيخ 

والتوا�سل احل�ساري بني الثقافات.
م��ب��ادرة  الإط�����ار  ه���ذا  ع��ن  ك��ث��را  تبتعد  ول 
ال�����س��وؤون ال���س��الم��ي��ة وال��دع��وة والإر����س���اد، 
من  والتحذير  ال��داخ��ل  يف  املجتمع  لتوعية 
م�سامني  وف��ق  الإره��اب��ي��ة،  الإخ���وان  جماعة 
اأهمية  وتت�سكل  العلماء،  ك��ب��ار  هيئة  ب��ي��ان 
كونها  يف  �سهرا  ت�ستمر  التي  امل��ب��ادرة  تلك 
والأكادمييني،  واملعلمني  الطالب  ت�ستهدف 
من  �سيل  اأم��ام  اأنف�سهم  يجدون  الذين  وه��م 
حتاول  التي  الباطلة  والدع���اءات  الأك��اذي��ب 
اجلماعات الإرهابية بث �سمومها عرب �سبكة 
النرتنت العاملية، يف وقت بات العامل باأكمله 
يف  وامل�ساهمة  اجلماعة  ل��زوم  اأهمية  يعرف 

حفظ الأمن.

التحصين واالعتدال
كلمة       القيادة تهنئ رئيس بلغاريا

الريا�ض - البالد
برقية  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
تهنئة، لرئي�س بلغاريا رومني راديف، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 
التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  واأعرب  لبالده. 

بلغاريا  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 
ال�سديق، اّطراد التقدم والزدهار.

عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية 

تهنئة، لرئي�س بلغاريا رومني راديف، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 
التمنيات  واأ���س��دق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  وع��رب  ل��ب��الده. 
و�سعب  حلكومة  راج��ي��ًا  لفخامته،  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة  مب��وف��ور 

جمهورية بلغاريا ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.

واأو�ضح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله 
للعام  اململكة  ت��ق��دم  ع��ّد  ال����وزراء،  جمل�س  اأن  الق�ضبي، 
الثاين على التوايل يف تقرير "اأن�ضطة املراأة يف الأعمال 
ال��دويل،  البنك  جمموعة  عن  2021" ال�ضادر  والقانون 
ال�ضرق  املت�ضدرة على م�ضتوى  الدول  وت�ضنيفها �ضمن 
الكرمية  الرعاية  ثمرة  باأنه  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو���ض��ط 

من القيادة احلكيمة� رعاها الله � واإ�ضهام برامج روؤية 
اململكة 2030 يف دعم تنفيذ الإ�ضالحات الت�ضريعية 

يف الأنظمة واللوائح الهادفة اإىل تعزيز دور املراأة 
اململكة  تناف�ضية  ورف��ع  القت�ضادية،  التنمية  يف 

اإقليميًا وعامليًا.

متابعة م�ستجدات كورونا
م�ضتجدات  اآخ���ر  ال������وزراء،  جمل�س  ت��اب��ع 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى ال��ن��ط��اق��ن املحلي 
وال����دويل، والإح�����ض��اءات وامل��وؤ���ض��رات 

ذات ال�ضلة بالفريو�س، مع ا�ضتمرار 
م��ن��ح��ن��ى احل�����الت  ال����ت����ذب����ذب يف 

ب��امل��م��ل��ك��ة، وك���ذل���ك جم��م��وع��ة من 
ال���ت���ق���اري���ر ع���ن م���راك���ز ال��ل��ق��اح 

املناطق،  خمتلف  يف  اجل��دي��دة 

والتاأكيد  الوقائية،  ل��الإج��راءات  امل�ضتمر  التقييم  واأعمال 
الل��ت��زام  موا�ضلة  ب�����ض��رورة  واملقيمن  امل��واط��ن��ن  على 
من  ال�ضادرة  بالتعليمات  والتقيد  الح��رازي��ة  بالتدابري 

اجلهات املعنية بهذا ال�ضاأن.

منظومة  كفاءة  ثّمن  املجل�س،  اأن  الق�ضبي  الدكتور  وبّن 
التي  التهديدات  واإح��ب��اط  الت�ضدي  يف  اجل��وي  ال��دف��اع 
اإيران  املدعومة من  الإرهابية  ميلي�ضيا احلوثي  بها  تقوم 
باإطالق  العرفية  والقواعد  الدولية  للقوانن  وانتهاكاتها 

�ضواريخ بال�ضتية وطائرات دون طيار )مفخخة( باجتاه 
متعمدة  بطريقة  اململكة  يف  امل��دن��ي��ة  والأع���ي���ان  امل��دن��ي��ن 
ل�ضتمرار  وا�ضتنكارها  اململكة  اإدان��ة  جم��دًدا  وممنهجة، 

تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

ترقيات وتعيني
وافق جمل�س الوزراء على ترقيتن وتعين للمرتبتن 
)اخل��ام�����ض��ة ع�����ض��رة( و )ال���راب���ع���ة ع�������ض���رة(، وذل���ك 
بن  عبدالعزيز  املهند�س  ترقية  الآت����ي:  النحو  على 
عبدالرحمن بن عبدالله الهوي�س اإىل وظيفة )امل�ضرف 
ع�ضرة(  )اخلام�ضة  باملرتبة  احلكومية(  املزارع  على 
بن  تعين حمد  وال��زراع��ة.  وامل��ي��اه  البيئة  ب���وزارة 
م على وظيفة )مدير عام  ال�ضليَّ �ضليمان بن حمد 
مكتب وزير الدولة( باملرتبة ) اخلام�ضة ع�ضرة( 
ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����س ال�������وزراء، وت��رق��ي��ة 
اإبراهيم بن م�ضباح بن عمار اجلزائري اإىل 
لرعاية  الرئي�ضي  املكتب  عام  )مدير  وظيفة 
ال�ضباب( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة 

الريا�ضة.
ع��دد من  ال���وزراء على  كما اطلع جمل�س 
املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول 
�ضنويان  تقريران  بينها  من  اأعماله، 
ال�����ض��ع��ودي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
اتخذ  وق��د  املالية،  ال�ضوق  وهيئة 
امل��ج��ل�����س م����ا ي���ل���زم ح���ي���ال ت��ل��ك 

املو�ضوعات.

إضافة ممثلين من "التعليم" و"الصحة" للجنة مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاصتعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

اطلع جمل�س الوزراء، على املو�ضوعات املدرجة على جدول اأعماله، من بينها مو�ضوعات ا�ضرك جمل�س ال�ضورى يف درا�ضتها، كما اطلع على ما انتهى اإليه كل من جمل�س 
ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية، وجمل�س ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والأمنية، واللجنة العامة ملجل�س الوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ضاأنها. وقد انتهى املجل�س، اإىل ما يلي:

الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  تفاهم يف جمال  �ضاأن م�ضروع مذكرة  الكرواتي يف  بالتباحث مع اجلانب   �� ينيبه  اأو من   �� والدعوة والإر�ضاد  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  • تفوي�س معايل وزير 
بن وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والدعوة والإر�ضاد يف اململكة العربية ال�ضعودية، وامل�ضيخة الإ�ضالمية يف جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�ضخة النهائية املوقعة، 

ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
الكورية،  اإ�س( وورلد   . بي  ال�)كي.  و�ضبكة  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  والتلفزيون يف  الإذاعة  هيئة  بن  والتلفزيوين  الإذاعي  املجال  للتعاون يف  تفاهم  م�ضروع مذكرة  على  • املوافقة 

وتفوي�س معايل وزير الإعالم رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – اأو من ينيبه – بالتباحث مع اجلانب الكوري يف �ضاأن م�ضروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، يف �ضوء ال�ضيغة 
املرفقة، وذلك يف اإطار اللجنة ال�ضعودية �� الكورية امل�ضركة.

• املوافقة على التفاقية بن حكومة اململكة العربية ال�ضعودية، ومنظمة الأمم املتحدة للربية والطاقة والعلوم )اليون�ضكو( ب�ضاأن تاأ�ضي�س املركز الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام كاأحد 
مراكز الفئة الثانية حتت رعاية اليون�ضكو.

لها. التنظيمية  الرتيبات  على  واملوافقة  العامة،  ال�ضحة  هيئة  با�ضم  عامة  هيئة  اإىل  ومكافحتها  الأمرا�س  من  للوقاية  الوطني  املركز  • حتويل 
القرار. يف  الوارد  النحو  على   ، 1422ه�   /  8  /  27 وتاريخ   )  235  ( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�ضادر  التقنية،  ومناطق  ال�ضناعية  للمدن  ال�ضعودية  الهيئة  تنظيم  • تعديل 

�ضابقن. مالين  عامن  عن  احلديدية  للخطوط  العامة  واملوؤ�ض�ضة  ال�ضعودية،  ال�ضادرات  تنمية  لهيئة  اخلتامين  احل�ضابن  • اعتماد 
الإن�ضان. حقوق  هيئة  يف  بالأ�ضخا�س  الإجتار  جرائم  مكافحة  جلنة  اإىل  ال�ضحة  وزارة  من  وممثل  التعليم  وزارة  من  ممثل  • اإ�ضافة 

قرارات المجلس

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�ض الوزراء، جل�سته اأم�ض )الثالثاء(ـ  عرب االت�سال املرئيـ  برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، رئي�ض جمل�ض الوزراء. حفظه اهلل. ويف بداية اجلل�سة، رفع 
اأع�ساء جمل�ض الوزراء، التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني ـ اأيده اهلل ـ بنجاح العملية اجلراحية، 

التي اأجريت ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد، ومبا مّن اهللُّ عليه بال�سحة والعافية.
فخامة  مع  الهاتفي  االت�سال  فحوى  على  املجل�ض،  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  واأطلع 
الرئي�ض جوزيف بايدن رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية، وما جرى خالله 
من التاأكيد على عمق العالقة التي تربط البلدين، واأهمية تعزيز ال�سراكة 

بينهما، مبا يخدم م�ساحلهما ويحقق اأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.

التحذير من )اإلخوان اإلرهابيين(
 مبادرة لتحصين المجتمع

جدة - البالد
والإر���س��اد  وال��دع��وة  ال�سالمية  ال�����س��وؤون  تطلق 
ال��دول��ة،  اأم��ن  ورئ��ا���س��ة  التعليم  وزارة  مب�ساركة 
بيان هيئة  للتاأكيد على م�سامني  الدعوية  املبادرة 
الإخ���وان  جماعة  م��ن  التحذير  يف  العلماء  ك��ب��ار 
الإرهابية وتفعيل ال�سراكة بني الوزارة واجلهات 
اجلماعة  ه���ذه  خ��ط��ر  ع��ل��ى  للتاأكيد  ال��ع��الق��ة  ذات 
الوطنية  للُحمَة  وا�ستهدافها  والوطن  الدين  على 
وزعزعة الأمن من خالل تنظيمها�، يقدمها  جمع من 
وت�ستمر  املعنية،  ال��وزارات  من  الخت�سا�س  اأهل 
ال�����س��وؤون  وزي���ر  م��ن  متابعة  حت��ت  ك��ام��ل،  ل�سهر 
الدكتور  ال�سيخ  والإر���س��اد  وال��دع��وة  ال�سالمية 

عبداللطيف بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. 
ال�����س��وؤون  اأك����د وك��ي��ل وزارة  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
عواد  ال�سيخ  املكلف  والإر�ساد  للدعوة  الإ�سالمية 
من  واح���دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  العنزي  �سبتي  ب��ن 
ال���وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن  جمموعة 

لتعزيز الأمن الفكري وحماية املجتمع من الأفكار 
ال�سالة مثمًنا كرمي الرعاية والعناية التي حظيت 
بها هذه املبادرة من وزير ال�سوؤون ال�سالمية وكذا 

امل�سوؤولني من اجلهات امل�ساركة. 
وبني ال�سيخ عواد العنزي اأن هذه املبادرة ت�ستمل 
الو�سائط  ع��رب  تنفذ  ون����دوات  حم��ا���س��رات  ع��ل��ى 
م��ن ٧00  ي��ق��رب  م��ا  ال��ت��ي ت�ستهدف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف 28 جامعة  األف ما بني 
وق��راب��ة  ال��ع��ام  التعليم  يف  واملعلمات  واملعلمني 
التعليم  يف  والطالبات  الطالب  من  ماليني  خم�سة 

اجلامعي والتعليم العام.
�سمن  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  ال��وزارة  وكيل  وبني 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  بها وزارة  التي تقوم  اجلهود 
ل��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��ط��ر اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة 
يف  وامل�ساهمة  اجلماعة  ل��زوم  باأهمية  والتوعية 
واأهدافها  ال��وزارة  ر�سالة  مع  ات�ساقًا  الأم��ن  حفظ 

العامة وفق روؤى وتوجيهات القيادة الر�سيدة.

تحت رعاية ولي العهد.. مؤتمر دولي لتأكيد دور المملكة في االعتدال والوسطية
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9 أشهر فاصلة بعمر كورونا المتبقي
استشاري مختبرات لـ           : انحسار الموجة الثانية في المملكة ممكن بشروط

جدة- يا�سر بن يو�سف  
على  يتغلب  لن  العامل  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  وقت  يف 
يدور  الذي  ال�سوؤال  اأ�سبح  احلــايل،  العام  نهاية  كورونا  فريو�س 
اأكــر  منذ  ـــداأت  ب والــتــي  اململكة  يف  الثانية  املــوجــة  حــول  حاليا 
الجـــراءات  ظل  يف  املوعد  هــذا  قبل  نهايتها  واإمكانية  �سهر،  من 
والتي  حاليا،  اململكة  تتخذها  التي  واحلازمة  القوية  الحرتازية 
قادت يف ال�سيطرة على اجلائحة يف موجتها الأوىل، وخففت من 

اآثارها.
ال�سحي  ال�ساأن  يف  الباحث  الطبية  املختربات  ا�ست�ساري  لكن 
نهاية  اأن  لـ"البالد"  اأكــد  الرتك�ستاين  حممد  اإ�سماعيل  الدكتور 
اجلائحة ل يعلم بها اإل الله تعاىل، م�سريا اإىل اأن الذي يهم حاليا 
هو مدى توفر اللقاحات وو�سول التطعيمات اإىل ن�سبة تزيد عن 
ن�سف عدد ال�سكان، مما ي�سهل التعاي�س مع اجلائحة دون خ�سائر 

يف  الأهــم  هو  والوفيات  امل�سابني  عدد  تقلي�س  اأن  وبني  كبرية. 
احلــالت  وتقليل  املتعافني  اأعـــداد  م�ساعفة  مــع  الــراهــن،  الــوقــت 
التطبيقات  اأق�سى  اإل بتطبيق  يتاأتى  احلرجة والن�سطة، وذلك لن 
اململكة  تخطى  واعترب  الفريو�سي.   النت�سار  �سد  الحــرتازيــة 
املوجة  جتاوز  يف  خريا  ن�ستب�سر  يجعلنا  بنجاح  الأوىل  للموجة 
الثانية، وهناك بارقة اأمل يف انح�سار الإ�سابات والوفيات. ومن 
على  تــدل  قد  ن�سبة  ايل  )حمليا(  املجتمع  و�سول  املوؤ�سرات  تلك 
مايعرف  وهو  العدوى  �سد  واملجتمع  الفرد  مناعة  ن�سبة  ارتفاع 
مبناعة القطيع.واأ�سار اإىل اأننا و�سلنا بف�سل من الله ثم باجلهود 
الر�سمية لرفع مناعة الأفراد حتى انخف�ست ال�سابات اإىل اأقل من 
املوجة  يف  الرقم  هذا  اإىل  الو�سول  وميكن  يوميا،  ا�سابة   100
والإجـــراءات  ال�سحية،  بال�سرتاطات  اللــتــزام  حالة  يف  الثانية 
الجتماعي  التباعد  الــكــمــامــات،  )ا�ــســتــخــدام  حمليا  الحــرتازيــة 

التام  ال�سعودي  املجتمع  وعي  جانب  ايل  ال�سخ�سية(  والنظافة 
اأم�س  اأعلنت  العاملية،  ال�سحة  منظمة  وكانت  التطبيقات.  بتلك 
كورونا  فريو�س  وبــاء  على  التغلب  باإمكانية  العتقاد  اأن  الأول 
بحلول نهاية العام "اأمر غري واقعي". وقال مدير برنامج الطوارئ 
يف املنظمة مايكل راين، اإنه "�سيظل من املمكن خف�س عدد احلالت 
اإثر  فتاكا، خا�سة  يزال  الوباء ل  لكن  امل�ست�سفيات والوفيات.  يف 
قد  كانت  بعدما  الأ�سبوع  هذا  الإ�سابات  عدد  يف  الأخري  الرتفاع 
انخف�ست ل�سبعة اأ�سابيع متتالية". وتابع راين: "براأيي، �سيكون 
من ال�سابق جدا لأوانه ومن غري الواقعي، العتقاد اأننا �سنق�سي 
على هذا الفريو�س بحلول نهاية العام. لكنني اأعتقد اأن ما ميكننا 
النتهاء منه، اإذا كنا اأذكياء، هو حالت ال�ست�سفاء )املر�سى الذين 
ت�ستوجب حالتهم دخول امل�ست�سفى( والوفيات واملاآ�سي املرتبطة 

بهذا الوباء".

الريا�ض ـ البالد
حقنة  م�ستخدمي  على  كــورونــا  لقاح  تاأثري  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
عملية  اإجــراء  بتاأجيل  نا�سحة  التجميل،  يف  امل�ستخدمة  "الفيلر" 

الفيلر ملا بعد تلقي اللقاح ملن يخطط لإجرائها.
وذكر ح�ساب »ال�سحة 937« التابع للوزارة –عرب تويرت- رًدا على 

التي  الدرا�سات  اأنه »ح�سب  ا�ستف�سار من مواطنة بهذا اخل�سو�س، 
مت ن�سرها موؤخًرا، فاإنه بعد احل�سول على اللقاح من املمكن حدوث 
اأي ج�سم  املناعة �سد  ذلك لرتفاع  الفيلر، ويعود  منطقة  انتفاخ يف 
غريب، وتكون هذه احل�سا�سية مو�سعية غري �سديدة، وتزول خالل 
اأثر  البــالغ عن  يتم  اأنه مل  العلم،  »مع  الــوزارة  اأيام«.واأ�سافت  عدة 

 ،" "مودرنا  لقاح  مع  لوحظت  احلــالت  وهــذه  فايزر،  للقاح  مماثل 
وب�سكل عام قبل تلقي اللقاح يف�سل تاأجيل عمل الفيلر يف حال عدم 

احلاجة لذلك«.
بعد  اللقاح  لأخــذ  موعدًا  لديها  اأن  ا�ستف�سارها:  يف  ال�سيدة  وقالت 

يومني، فهل يوؤثر  اللقاح على من قد ا�ستخدم اأبرة فيلر من قبل؟.

يفضل إجراء "الفيلر" بعد التطعيم 

جدة ـ البالد  
امل�ساد  الــلــقــاح  تلقي  اأن  ال�سحة  وزارة  اأعــلــنــت 
الرغبة  لديه  ملَن  �سرط  امل�ستجد،  كورونا  لفريو�س 
مو�سم  يف  الــعــامــلــة  الـــقـــوى  �ــســمــن  ــح  الــرت�ــس يف 
عام  مدير  وجهه  تعميم  يف  ذلــك  جــاء  املقبل.  احلــج 
والعمرة  احلج  جلان  اأمــني  والعمرة  للحج  الإدارة 
احلج  جلــان  لروؤ�ساء  ع�سريي،  �سري  التح�سريية 

والروؤ�ساء  ال�سحية  ال�سوؤون  ومــدراء  التح�سريية 
التنفيذيني للتجمعات ال�سحية. وطالب ع�سريي يف 
التعميم باإلزام الراغبني بامل�ساركة يف اأعمال مو�سم 
احلج بتلقي اللقاح، تنفيذًا لتوجيهات وزير ال�سحة 
لتاأمني  املبكر  بــالإعــداد  الربيعة  توفيق  الــدكــتــور 
بامل�ساعر  املرافق  لت�سغيل  املطلوبة  العاملة  القوى 

املقد�سة ومكة واملدينة ومنافذ دخول احلجاج.  

جدة ـ البالد  
مل تفلح الأدوية املختلفة التي طرحتها ال�سركات 
العاملية يف اإيقاف زحف فريو�س كورونا امل�ستجد 
من  عدد  يف  الإ�سابات  ارتفاع  توا�سل  اإذ  عامليا، 
على   »19 لـ»كوفيد  الثانية  املوجة  خــالل  ــدول  ال
على  للق�ساء  امل�ستخدمة  الأدويـــــة  مــن  ــرغــم  ال
خرباء  جلنة  اأو�ست  جــدواه،  ولعدم  اجلائحة. 
مبنظمة ال�سحة العاملية، موؤخرا، بعدم ا�ستخدام 
من  للوقاية  كــلــوروكــويــن«  »هيدروك�سي  عــقــار 
فريو�س كورونا، مبينة اأنه لي�س له اأثر كبري على 

امل�سابني بالفعل.
وقـــال فــريــق خـــرباء جمــمــوعــة تــطــويــر املــبــادئ 
الــتــوجــيــهــيــة مبــنــظــمــة الــ�ــســحــة يف املــجــلــة 
ا�ستخدام  عــدم  ينبغي  اإنــه  الربيطانية،  الطبية 
»هيدروك�سي كلوروكوين« امل�ساد لاللتهابات يف 
مكافحة اجلائحة، واإنه »ل ي�ستحق« عناء البحث 
العالجات  بخ�سو�س  الــدرا�ــســات  مــن  مزيد  يف 
املحتملة لـ»كوفيد 19«. ولفت اخلرباء اإىل اأن هذه 
التو�سية القوية ت�ستند اإىل اأدلة على درجة عالية 

جتارب   6 خــالل  من  اإليها  تو�سلوا  اليقني،  من 
من  م�سارك  اآلف   6 من  اأكــر  �سملت  ع�سوائية، 

اأ�سيبوا باملر�س ومل يتعر�سوا له.
واأ�سار خرباء منظمة ال�سحة العاملية اإىل اأن دواء 
اأولويات  من  يعد  مل  كلوروكوين«  »هيدروك�سي 
البحث، واأن املوارد يجب اأن توجه بدل من ذلك 
»كوفيد  من  للوقاية  واعدة  اأخرى  عقاقري  لتقييم 

.»19
وعلى الرغم من اعتماد بريطانيا يف وقت �سابق، 
ا�ستخدام دواء »ديك�ساميثازون« لعالج امل�سابني 
م�ست  الإ�سابة  حالت  اأن  اإل  كورونا،  بفريو�س 
ماليني   4 مــن  اأكــر  بلغت  اأن  اإىل  ا�ــســطــراد،  يف 
وفقا  اليوم،  يف  حالة   6 من  اأكــر  بزيادة  حالة، 
بينت  التي  اإجنــلــرتا،  يف  العامة  ال�سحة  لهيئة 
الــ�ــســاللــة  مـــن  احلـــــالت  اآلف  ت�سجيل  مت  اأنــــه 
يــوؤكــد عــدم فاعلية دواء  لــكــورونــا، مــا  اجلــديــدة 
اأعن  التي  الأدويــة  من  وغريه  »ديك�ساميثازون«، 
اأخريا  اللقاحات  قبل ظهور  �سابق  عنها يف وقت 

للم�ساهمة يف اإيقاف زحف الفريو�س املرعب. 

الريا�ض ـ البالد    
يوما  عــام،  كل  من  مار�س   2 يوم  ال�سحة  حــددت وزارة 
ــذكــرى املــمــار�ــســني  لــ�ــســهــداء الــ�ــســحــة، وذلــــك تــخــلــيــدا ل
كورونا  جائحة  مواجهة  خالل  توفوا  الذين  ال�سحيني 
"يوم  و�سم  الــوزارة  واأطلقت  اململكة.  مناطق  مبختلف 
�سهر  اأن  مبينة  ال�سحة" عرب ح�سابها يف تويرت،  �سهيد 
ملمار�س  اإ�سابة ووفاة  اأول  �سهد ر�سد وت�سجيل  مار�س 
تفانوا  ال�سهداء  اأن  كورونا.واأ�سافت  بفريو�س  �سحي 
�سحة  على  للحفاظ  باأنف�سهم  و�سحوا  عملهم،  اأداء  يف 
ال�سحة"،  �سهداء  "وحدة  ملف  واأظهر  واملقيم.  املواطن 
ت�سجيل 186 وفاة طبيب وممار�س �سحي من من�سوبي 
حيث   نوفمرب2020.  وحتى  اجلائحة  بدء  منذ  الــوزارة 
على  للحفاظ  باأنف�سهم  و�سحوا  عملهم،  اأداء  يف  تفانوا 

�سحة املواطن واملقيم.

التطعيم شرط للعمل في موسم الحج

األدوية تفشل في إيقاف زحف كورونا

2 مارس من كل عام 
يوم لـ"شهيد الصحة"

تطعيم العسكريين بدون موعد مسبق 

المطعمون ال يلزمهم الحجر إذا خالطوا مصابين

عام على أول إصابة بـ"كورونا" .. وتدابير صارمة الحتوائه 

الريا�ض ـ البالد 
يف وقت اأعلنت وزارة الدفاع عن اإمكانية احل�سول على لقاح كورونا 
الدفاع وذلك  دون موعد م�سبق لكافة الع�سكريني من من�سوبي وزارة 

الــقــوات  مب�ست�سفيات  كــورونــا  لقاحات  مــركــز  اأقـــرب  بــزيــارة 
الدكتور  ال�سحة،  وزارة  با�سم  املتحدث  ك�سف  امل�سلحة، 
حممد العبدالعايل، مدى �سرورة اتباع اإجراءات خا�سة 
لــفــريو�ــس كــورونــا  الــلــقــاح املــ�ــســاد  بعد احلــ�ــســول على 
اخلا�س  ال�سحفي  املــوؤمتــر  خــالل  واأو�ــســح،  امل�ستجد. 

مب�ستجدات كورونا، اأنه ل ينبغي اتباع اأي اإجراء بعد 
ال�ستمرار  با�ستثناء  اللقاح،  اأخذ 

يف اللتزام بالإجراءات الوقائية 
اأن من اأخذ  والحــرتازيــة. واأكــد 

ا�ستكمال  -بــعــد  وجتــــاوز  الــلــقــاح 

التح�سني- من 2 اإىل 3 اأ�سابيع ل يلزم له احلجر بعد خمالطته مل�سابي 
وي�ستخدمون  ال�سدر  باأمرا�س  امل�سابني  املر�سى  اأن  واأبان  كورونا. 
الفئات  من  ُيعدون  الكورتيزون  مثل  مواد  على  املحتوية  البخاخات 
امل�ستهدفة الذين ُيحبذ الإ�سراع يف ت�سجيلهم لتلقي اللقاح، 
�سبًبا يف منع ح�سولهم  املر�سية  تكون حالتهم  اأن  نافًيا 
اللقاح  باإعطاء  ُي�سمح  مل  الآن  حتى  واأ�ــســاف   عليه.  
معظم  اأن   اإىل  لفتا  والأطــفــال،  احلوامل  لل�سيدات 
ال�سائعات حول لقاح كورونا مغلوطة وُنحّذر منها.  
كورونا مير  لإ�سابات  الوبائي  املنحنى  واأن 
مبرحلة تذبذب ونراقبها بحذر، لفتا اإىل اأن 
متنع  ل  ال�سدر  وح�سا�سية  الربو  اأمرا�س 
من اأخذ لقاح كورونا واأنه ل ميكن اإعطاء 

اللقاح للم�سابني باحل�سا�سية املفرطة.

جدة ـ البالد  
ت�سجيل  ال�سحة  اإعـــالن وزارة  على  عــام  مــرور  اأمــ�ــس   يــوم  �ــســادف 
من  قــادم  ملواطن  اململكة،  يف  "كورونا"  بفريو�س  اإ�سابة  حالة  اأول 
عند عبوره  اإيــران  تواجده يف  يف�سح عن  البحرين، ومل  اإيــران عرب 
اإ�سابة يف 2 مار�س 2020  اأول  للمنفذ احلدودي. بعد ر�سد ت�سجيل 
ليقفز خالل 17  التالية،  الأ�سهر  بالتذبذب يف  الإ�سابات  منحنى  اأخذ 
اأبريل اإىل 1132 اإ�سابة، لي�ستمر بعدها منحنى الإ�سابات بالرتفاع 
و�سول اإىل 4919 اإ�سابة يف 16 يونيو، وهو اأعلى رقم اإ�سابات مت 
الإ�سابات  التالية منحنى  الأ�سهر  ليبداأ يف  بدء اجلائحة،  ر�سده منذ 
اأن  اإل  يناير،   2 يف  اإ�سابة  حالة   82 اإىل  لي�سل  التدريجي  بالنزول 
احلالت بداأت بال�سعود جمددا عند معدل 350 حالة نتيجة الرتاخي 
اأول حالة تعاف يف 11  بتطبيق الإجــراءات الحرتازية. مت ت�سجيل 

بعدها  ليبداأ  اإ�سابة،  اأول  ت�سجيل  من  اأيــام   9 بعد  اأي   ،2020 مار�س 
اإىل 7718 حالة تعاف، وهو  املنحنى بالتذبذب لي�سل يف 16 يوليو 
تراوح  التالية  الأ�سهر  وخــالل  اجلائحة،  بدء  منذ  م�سجل  رقم  اأعلى 
حالة   300 معدل  اإىل  و�سل  حتى  وال�سعود  الــنــزول  بــني  املنحنى 
�سفاء يومية خالل فرباير 2021. عام على اأول اإ�سابة "كورونا" يف 
اأبرز  على  ووقفة  الإ�سابات  منحنى  وهبوط  ل�سعود  ر�سد  اململكة.. 
وا�ستمر   ،2020 مار�س   24 يف  وفاة  حالة  اأول  ت�سجيل  مت  املحطات 
مايو   29 يف  قفز  حتى  يومية،  وفيات   10 من  اأقل  بت�سجيل  املنحنى 
بت�سجيل 22 حالة وفاة، ليبلغ ذروته يف 4 يوليو بت�سجيل 58 حالة 
التالية  الأ�سهر  خــالل  ليعود  اجلائحة،  بــدء  منذ  الأعــلــى  وهــي  وفــاة 
فرباير  خــالل  يوميا  وفيات   4 معدل  اإىل  لي�سل  التدريجي  بالنزول 
2021. بعد ر�سد اأول حالة اإ�سابة يف اململكة قامت وزارة ال�سحة يف 

حينها باإر�سال فريق ملكافحة العدوى والتق�سي الوبائي للك�سف على 
املواطن، وتاأكدت اإ�سابته بالفريو�س بعد اأخذ عينة للفح�س املخربي. 
ومنذ الإعالن عن ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة بـ "كورونا"، بداأت اململكة 
باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحرتازات ال�سحية للحفاظ على 
اأ�سدرت  حيث  بجدية،  اجلائحة  خطر  مع  وتعاملت  واملقيم،  املواطن 
يف وقت مبكر عدة قرارات واإجراءات للحد من انت�سار الفريو�س يف 
اململكة، حيث علقت يف 27 فرباير 2020، قدوم املعتمرين والزائرين 
للحرمني ال�سريفني. كما فر�ست �سل�سلة من الإجراءات لتقنني احلركة 
ونفذت  اجل�سدي،  التباعد  مفهوم  وطبقت  واملقيمني،  املواطنني  على 
املحافظات،  بــني  ال�سفر  وحــظــرت  حمــــدودة،  لــفــرتات  الــتــجــول  منع 
ال�سينما  ودور  واجلامعات  واملدار�س  امل�ساجد  اإغــالق  اإىل  بالإ�سافة 

واملراكز التجارية واملطاعم والأماكن العامة وتعليق ّالرحالت.

    الحوثيون يستهدفون المدنيين في قرية حدودية بجازان

هجمات إرهابية جبانة
جازان - البالد

من  املدعومة  احلوثية  الإرهابية  امليلي�سيات  ا�ستهدفت 
القرى احلدودية مبنطقة جازان، مبقذوف  اإيران احدى 
 3( مــدنــيــني  اأ�ــســخــا�ــس   5 ا�ــســابــة  يف  ت�سبب  ع�سكري 
مواطنني و2 مقيمني مينيني(، باإ�سابات متو�سطة نتيجة 

تطاير ال�سظايا.
مبنطقة  املــدين  الدفاع  ملديرية  الإعالمي  املتحدث  واأكــد 
نقل  مت  اأنـــه  الــغــامــدي،  يحيى  بــن  حممد  العقيد  جـــازان 

امل�سابني للم�ست�سفى لتلقي الرعاية الطبية املنا�سبة.
مقذوف  �سقوط  عن  بالغًا  تلقى  املــدين  الدفاع  اأن  وبــني 
الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا  عنا�سر  اأطلقته  ع�سكري 
جتاه  اليمنية  الأرا�ــســي  داخــل  من  اإيـــران  من  املدعومة 
ومببا�سرة  جــــازان،  مبنطقة  احلــدوديــة  الــقــرى  اإحـــدى 
ات�سح ت�سرر منزلني وحمل  للموقع  جهات الخت�سا�س 
اإثر  مادية  اأ�سرار  بعدة  مدنية  مركبات  و)3(  متوينات 
الإجــراءات  تنفيذ  مبا�سرة  متت  كما  املتطايرة،  ال�سظايا 

املعتمدة يف مثل هذه احلالت.
ــبــلــدان العربية  ــــت الــكــثــري مــن ال اأخــــرى ادان مــن جــهــة 
ميلي�سيا  ا�ــســتــهــداف  للمملكة  وال�سديقة  وال�ــســالمــيــة 
الــقــرى احلــدوديــة  اإحــــدى  احلــوثــي مبــقــذوف ع�سكري 
اإ�سابة عدد من املواطنني  اأ�سفر عن  مبنطقة جازان، مما 

واملُقيمني وت�سرر عدد من املنازل واملركبات.
اأكد  اأدانت اململكة املتحدة املقذوفات احلوثية، حيث  كما 
اململكة  اأن  راب  دومينيك  الربيطاين  اخلارجية  وزيــر 

املتحدة ملتزمة بجهود الأمم املتحدة لإنهاء ال�سراع يف 
اليمن، وبناء �سالم دائم يوفر الأمن للمملكة.

اأم�س،  لها  بيان  يف  امل�سرية  اخلارجية  وزارة  واأكـــدت 
دعمها الكامل وامل�ستمر حكومة و�سعًبا ملا تتخذه اململكة 
من تدابري واإجراءات حلماية و�سون اأمنها وا�ستقرارها 
يف  اأرا�سيها،  على  واملُقيمني  مواطنيها  �سالمة  ول�سمان 
تقو�س  التي  اجلبانة  الإرهابية  الهجمات  هذه  مواجهة 
القانون  قواعد  وتنتهك  املنطقة،  يف  والأمــن  ال�سلم  من 
العاجل  بال�سفاء  متنياتها  عن  معربة  الإن�ساين،  الدويل 

للُم�سابني.
لها  بيان  يف  الباك�ستانية  اخلارجية  وزارة  واأو�سحت 
اململكة  ل�سيادة و�سالمة  انتهاكًا  تعد  ل  الهجمات  اإن هذه 
ــا حــيــاة الأبـــريـــاء. ودعــت  فح�سب، بــل اإنــهــا تــهــدد اأيــ�ــسً
باك�ستان اإىل �سرورة الوقف الفوري ملثل هذه الهجمات، 
هذه  مثل  �سد  اململكة  مــع  وت�سامنها  وقــوفــهــا  مــوؤكــدة 

الهجمات الإرهابية اجلبانة.
هجماتها  بوقف  احلوثي  ميلي�سيا  باك�ستان  طالبت  كما 
على حمافظة ماأرب يف اليمن، موؤكدة �سرورة اإيجاد حل 

�سيا�سي �سامل لل�سراع يف اليمن بالو�سائل ال�سلمية.
يو�سيدا  اليابانية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  واأكد 
ــيــان، �ــســرورة وقـــف الــهــجــمــات عرب  تــومــويــوكــي يف ب
النار الفوري  اإطــالق  فــوًرا، ووقــف  احلــدود على اململكة 

وبدء حوار لإيجاد حل �سيا�سي للو�سع يف اليمن.
كما اأكد اأن حكومة اليابان م�ستمرة يف تقدمي امل�ساعدات 

الإن�سانية لليمن وملتزمة ببذل جهود م�ستمرة، بالتعاون 
مع الدول املعنية لتحقيق ال�سالم وال�ستقرار يف اليمن.

الداعم  بالدها  البحرين، موقف  وزارة خارجية  وجددت 
للحفاظ  اململكة  تبذلها  التي  وامل�ساعي  اجلهود  جلميع 
ومواطنيها  اأرا�سيها  و�سالمة  وا�ستقرارها  اأمنها  على 
مع  واحد  �سف  يف  التام  وقوفها  موؤكدة  فيها،  واملقيمني 
اململكة يف مواجهة العتداءات احلوثية املتوا�سلة التي 
الأمــن  وتهدد  الإن�ساين  الــدويل  القانون  مبادئ  تنتهك 

وال�ستقرار الإقليمي.

الدكتور  الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  العام  الأمــني  واأكــد 
يو�سف بن اأحمد العثيمني ب�سدة وقوف وت�سامن منظمة 
للجرائم  ت�سديها  يف  اململكة  مــع  الإ�ــســالمــي  الــتــعــاون 
موؤيًدا  الإرهابية،  امليلي�سيا  تلك  ترتكبها  التي  الإرهابية 
كل التدابري والإجــراءات التي تتخذها اململكة يف �سبيل 
املواطنني  و�ــســالمــة  وا�ــســتــقــرارهــا  اأمــنــهــا  على  احلــفــاظ 

واملقيمني على اأرا�سيها.
و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكــد 
املغرتبني الأردنية ال�سفري �سيف الله الفايز، اإدانة الأردن 

اجلبان  الإرهــابــي  الفعل  لهذا  ال�سديدين  وا�ستنكارها 
وا�ستهداف املدنيني الأبرياء الذي ي�سكل انتهاكًا �سارخًا 

للقانون الدويل الإن�ساين.
وم�ساحلها  يتجزاأ  ل  واحــد  البلدين  اأمــن  اأن  على  و�ــســدد 
اململكة  جــانــب  اإىل  الأردن  وقـــوف  اإىل  م�سريًا  مــرتابــطــة، 
وت�سامنها الكامل معها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع 
وحماية  اأرا�سيها  على  واملقيمني  �سعبها  واأمــن  اأمنها  عن 

م�ساحلها، معربًا عن متنياته بال�سفاء العاجل للم�سابني.
طائرة  وتــدمــري  اعــرتا�ــس  ال�سرعية  دعــم  حتالف  واأعــلــن 
احلوثية  امليلي�سيا  اأم�س  اأطلقتها  "مفخخة"  طيار  بدون 
ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية 
ل�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف املنطقة اجلنوبية.
واأو�سح املُتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف "حتالف 
اأن  املالكي  الركن تركي  اليمن" العميد  ال�سرعية يف  دعم 
على  بالعتداء  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا  حمــاولت 
املدنيني والأعيان املدنية بطريقة متعمدة وممنهجة متثل 

جرائم حرب.
من جهة ثانية اطماأن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
ونائبه  جــازان،  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن 
بن  عبدالعزيز  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حممد عبدالعزيز، يف ات�سالت هاتفيه، على املت�سررين 
املوىل  �سائاًل  الع�سكري،  املــقــذوف  �سظايا  �سقوط  من 
واأن  العابثني  كيد  من  الوطن  هــذا  يحفظ  اأن  �سبحانه 

يدمي اأمنه واأمانه.

العالم يتضامن 
مع المملكة
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هو  اململكة  النادرة يف  الوراثية  الأمرا�ض  اأ�شهر  من  اأن  واأو�شح   
ينتج  ن��ادر  وراث��ي  ا�شطراب  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الهيموفيليا  مر�ض 
الربوتينات  يف  نق�ض  ب�شبب  �شحيح  ب�شكل  ال��دم  جتلط  عدم  عنه 
اأحد اجلينات الالزمة لت�شنيع  الالزمة للتخرث الناجت عن تغري يف 
الربوتينات املطلوبة حلدوث التجلط ، وكذلك الورم الليفى الع�شبي 
واجلهاز  ال��دم��اغ  ي�شيب  ال��ذي  هنتنغون  ومر�ض  ري��ت  ومتالزمة 
الع�شبي و�شرطانات الأطفال والتليف الكي�شي وال�شمور الع�شلي 
اإىل  ي��وؤدى  ال��ذى  ، ومر�ض دو�شني  يوريا  كيتون  الفينيل  ومر�ض 
�شمور للع�شالت ب�شكل م�شتمر ويبداأ بالظهور يف مرحلة الطفولة 
املبكرة ويوؤدي اإىل عدم القدرة على امل�شي لحقا، ومر�ض بومبي 
القلب  القلب ومن ثم ت�شخم  الذى ي�شبب �شعفا �شديدا يف ع�شلة 
والف�شل التنف�شي، ومر�ض جو�شري الذى يحدث ب�شبب طفرة جينية 
امل�شوؤولة عن تك�شري نوع معني  اإنزميات  انعدام وجود  اإىل  ت��وؤدي 
ب�شكل  الدهون  ه��ذه  تراكم  اإىل  ي��وؤدي  مما  ال�شكرية،  الدهون  من 
غري طبيعي يف نخاع العظم والكبد والطحال". واأ�شار اإىل وجود 

م�شاعي حملية حثيثة لك�شف النقاب عن هذه الأمرا�ض النادرة يف 
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  تو�شلت  حيث  ال�شعودي،  املجتمع 
برنامج  باململكة من خالل  الوراثية  الطفرات  اكت�شاف  اإىل  والتقنية 
منها  7500 طفرة وراثية  توثيق  وا�شتطاعت  ال�شعودي  اجلينوم 
3000 طفرة ت�شبب 1230 مر�شا نادرا يف املجتمع ال�شعودي. 
النوعية من الأمرا�ض، عززت  اإلقاء ال�شوء على هذه  ونظرا لأهمية 
وزارة ال�شحة مبداأ الت�شامن والتعاون مع هوؤلء املر�شى ودعمهم 
من قبل كافة اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته، ودفعت بالأطباء واملخت�شني 
املر�شى وحتفيزهم على  املحدودة من  الفئة  بهذه  الهتمام  لتكثيف 
الذي  الغمو�ض  لإزاح��ة  البحثية  والأعمال  الطبية  املنهجيات  ابتكار 
اأن  اىل  ولفت  ال��ن��ادرة.  الأم��را���ض  ه��ذه  وع��الج  ت�شخي�ض  يكتنف 
من  والتخفيف  وال��ع��الج  الت�شخي�ض  يف  ي�شاعد  املبكر  الك�شف 
امل�شاعفات والإعاقات، واأن هذه النوعية من الأمرا�ض حتتاج دعم 
والعاطفي  النف�شي  ال�شغط  وط��اأة  لتخفيف  وتفهمه  باأ�شره  املجتمع 
اأق�����ش��ام خمت�شة يف  على امل��ري�����ض واأ���ش��رت��ه. واأ����ش���اف: ل ت��وج��د 
يتم  احل���الت  معظم  يف  ول��ك��ن  ال���ن���ادرة،  ل��الأم��را���ض  امل�شت�شفيات 
باأق�شام  الوراثية  الأم��را���ض  الأم��را���ض يف وح��دة  ه��ذه  التعامل مع 
الأطفال، ويتم التعامل مع باقي الأمرا�ض النادرة غري الوراثية من 
خالل الأق�شام العامة الأخرى، ويرى من ال�شرورة لإن�شاء وحدات 
وربطها  ال��ن��ادرة  لالأمرا�ض  املرجعية  امل�شت�شفيات  يف  متخ�ش�شة 
عملية  وت�شريع  العلمي  الكت�شاف  لإث��راء  الطبية  الأب��ح��اث  مبراكز 

العالج وال�شفاء. 
ال�شحي  ال�����ش��اأن  يف  وب��اح��ث  الطبية  امل��خ��ت��ربات  ا�شت�شاري  وق���ال 
ال��دك��ت��ور اإ���ش��م��اع��ي��ل حم��م��د ال��رك�����ش��ت��اين  م��ن الأم���را����ض ال��ن��ادرة 
وداء  مالوين  امليثايل  احلم�ض  ارتفاع  الهيموفيليا،   مر�ض  املن�شاأ 
"، لفتا اإىل  اللمفية املخاطية اجللدية  "متالزمة العقدة  كاوا�شاكي   
تكون  باأن  تو�شي  ال�شحية،   الرعاية  العالقة  يف  اأن اجلهات ذات 
ال�شاأن يف اجلامعات والكليات ال�شحية  هناك مراكز وبحوث بهذا 
ال�شعودية، وذلك للقيام بالعديد من الأبحاث العلمية املتخ�ش�شة يف 

تلك الأمرا�ض النادرة.

 أمراض مزمنة 
اأما ا�شت�شاري م�شاعد ن�شاء وتوليد بالريا�ض الدكتورة رول مو�شى 
الأم��را���ض  اأن  اأو�شحت  العاملية  ال�شحة  ب��اأن منظمة  اأك���دت   دق��ة  اب��و 
النادرة تعرف باأنها الأمرا�ض التي توجد يف اأقل من خم�شة اأ�شخا�ض 
نادر  700 مر�ض  فهناك  للمنظمة  10،000 �شخ�ض، ووفقا  لكل 

يوؤثر على 7 % من العامل.
املر�ض مع  وي��زداد  النادرة مزمنة وتتطور  الأمرا�ض  غالًبا ما تكون 
مرور الوقت، فيحدث للمري�ض انتكا�شات �شحية متكررة تت�شبب يف 
كثري  يف  معي�شته  وتعطيل  امل�شاب  حياة  جودة  على  ال�شلبي  التاأثري 

من الأحيان جراء الإعاقة والعتمادية التي �شيحمل معاناتها املري�ض 
واأ�شرته خ�شو�شا اأنه ل يوجد لتلك الأمرا�ض عالجات فعالة.

6000 و8000 نوع  الدكتورة رول هناك ما يراوح بني  وبينت 
من الأمرا�ض النادرة، 75 % من الأمرا�ض النادرة ي�شيب الأطفال، 
30 % من املر�شى مبر�ض نادر ميوتون قبل �شن ال�خام�شة، كما اأن 
امل�شبب  يكون  وقد  وراثية؛  اأ�شبابها  النادرة  الأمرا�ض  من   %  80
واحل�شا�شية،  الفريو�شية،  اأو  اجلرثومية  العدوى  النادرة  لالأمرا�ض 

والأ�شباب البيئية.
ال�شحية  الأنظمة  على  ثقياًل  عبًئا  جمتمعة  الوراثية  الأمرا�ض  ت�شبب 
فاإن  لذلك  ب�شكل كبري ووا�شح؛  املجتمعات  الأ�شرة وتوؤثر يف  وعلى 
النظام  مظلة  حتت  العامة  ال�شحة  �شوؤون  من  هي  النادرة  الأم��را���ض 

ال�شحي احلكومي.
الأنظمة  باهتمام  فهي مل حتظ  الأمرا�ض  تلك  انت�شار  ولكن ملحدودية 
الأح��ي��ان  م��ن  كثري  الأول���وي���ات، ويف  �شمن  ال��ع��امل  ح��ول  ال�شحية  
الرعاية  ت��واف��ر  ع��دم  م��ن  ن��ادر  مبر�ض  امل�شابون  الأ�شخا�ض  يعاين 

ال�شحية الالزمة واملنا�شبة لإيجاد حلول مل�شكالتهم 
اأو  الدقيق  الت�شخي�ض  على  القدرة  كعدم  ال�شحية، 
املر�شية  احل��الت  لعالج  منا�شبة  اأدوي��ة  توافر  عدم 
يف املوؤ�ش�شات ال�شحية وعدم �شمولهم يف الأبحاث 
ملحدودية عدد احلالت وق�شر عمرها، وعدم وجود 

عالج �شاف لهم يف غالبية احلالت.
الله  بحمد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  واأ�شافت 
الرعاية   ي��ج��دون  ن����ادرة   ب��اأم��را���ض  امل�شابني  ف���اإن  
التخ�ش�شية،  امل�شت�شفيات  يف  امل��ج��اين   وال��ع��الج 
ال���ع���الج وف����ق ح��ال��ت��ه��م ال�شحية  ل��ه��م  ي��وف��ر  ح��ي��ث 

واملعاجلات التلطيفية والتاأهيلية.

عدوى جرثومية 
 م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ش���ح ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ك��ر �شالح  
ن��ادًرا  ب��اأن امل��ر���ض  يعد  اأح��د من�شوبي �شحة ج��دة 
من  �شخ�ض   2000 ك��ل  م��ن  واح����ًدا  اأ���ش��اب  اإذا 
اأمرا�ض  النادرة  الأمرا�ض  هذه  من  فكثري  ال�شكان، 
ال��ولدة، وبالرغم من ذلك بع�ض  وراثية وتظهر منذ 
متاأخر.  وق��ت  يف  اإل  تظهر  ل  ال��وراث��ي��ة  الأم���را����ض 
هذه الأمرا�ض جمتمعة ت�شكل عبًئا ثقياًل وتوؤثر يف 
املجتمعات ب�شكل كبري ووا�شح؛ لذلك فاإن الأمرا�ض 

النادرة هي من �شوؤون ال�شحة العامة.
واأ�شاف اأن  الأمرا�ض النادرة غالًبا ما تكون مزمنة 
وتتطور وي���زداد امل��ر���ض م��ع م��رور ال��وق��ت وحت��دث 
للمري�ض انتكا�شات �شحية متكررة. تعطل الأمرا�ض 
الأح��ي��ان جراء  من  كثري  املر�شى يف  حياة  ال��ن��ادرة 
نق�ض اأو فقدان ال�شتقاللية. ت�شبب الأمرا�ض النادرة 
لالأمرا�ض  للمري�ض وعائلته. ل يوجد  الأمل واملعاناة 
ال���ن���ادرة ع���الج ف��ع��ال. م�����ش��ريا ه��ن��اك م��ا ي����راوح بني 
6000 و8000 نوع من الأمرا�ض النادرة.  واأن 
75 % من الأمرا�ض النادرة  ت�شيب الأطفال و30 

% من املر�شى ميوتون قبل �شن ال�خام�شة . 80 % 
نتيجة  هي  النادرة  الأمرا�ض  وراثية.  اأ�شبابها  النادرة  الأمرا�ض  من 

العدوى اجلرثومية اأو الفريو�شية، واحل�شا�شية، والأ�شباب البيئية.

متالزمة  هاربور 
ويف ال�شياق نف�شه اأو�شح  الدكتور طالل اكرام  اأن  هناك 

اأن��واع��ا كثرية م��ن الأم��را���ض ال��ن��ادرة ت�شمل الأم��را���ض 
اأمرا�ض  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض  النف�شية، 

الكرومو�شومات، الأمرا�ض اجللدية، العدوى، الغدد 
ال�شماء، اأمرا�ض اجلهاز البويل، اأمرا�ض العظام، 
فبع�ض الأمرا�ض النادرة كالهيموفليا واللبينو لها 
الأخرى حتمل  والأمرا�ض  للعامة،  معروفة  اأ�شماء 
لأول  تن�شب  حتى  اأو  لها  املكت�شف  الطبيب  ا�شم 
به  املر�ض  اكت�شاف  م�شت�شفى مت  اأول  اأو  مري�ض 

وعلى �شبيل املثال متالزمة مرفاأ هاربور.
الأمرا�ض  ال��ن��ادرة  كثرية منها  الأم��را���ض  اأن  وبني 

���ش��اٍف. وكثري منها مل  ع��الج  لها  لي�ض  التي  ال��ن��ادرة 
الآن، ويف كثري  باأبحاث طبية حتى  يتم حتى درا�شته 

نادر  مبر�ض  امل�شابون  الأ�شخا�ض  يعاين  الأح��ي��ان  من 
عدم توافر الرعاية ال�شحية الالزمة واملنا�شبة لإيجاد حلول 

اأو  الدقيق  الت�شخي�ض  على  القدرة  كعدم  ال�شحية  مل�شكالتهم 
املوؤ�ش�شات  يف  املر�شية  احل��الت  لعالج  منا�شبة  اأدوي��ة  توافر  عدم 

ال�شحية.
فاإنها  نادرة  باأمرا�ض  امل�شابون  يعانيها  التي  ال�شحية  امل�شكالت  اأما 

دقيق  ت�شخي�ض  اإىل  ال��و���ش��ول  �شعوبة  يف   تتمثل 
امل�شابة  احل���الت  ت�شخي�ض  للحالة.تاأخر  و�شحيح 
على  احل�شول  و�شعوبة  ونق�ض  النادرة  بالأمرا�ض 
املعلومات الطبية والعلمية اخلا�شة بالأمرا�ض النادرة 
املتوافرة حالًيا لعالج  العالجية  وحمدودية اخليارات 
على  احل�����ش��ول  �شعوبة  ع��ن  ف�شال  الأم���را����ض  ه���ذه 
طبيب اأو مركز عالجي ذي خربة يف عالج الأمرا�ض 
باهظ  ي��ك��ون  اخل�شو�ض.العالج  وج��ه  على  ال��ن��ادرة 
ال�شائعة  الأمرا�ض  عالج  تكاليف  مع  مقارنة  التكلفة 
الطبية،  اخلدمات  على  احل�شول  �شعوبة  جانب  اإىل 
ب�شكل  امل�شاعدة  اأو  املالية،  اخلدمات  اأو  الجتماعية، 
عام؛ لأن الطبيب العام واملتابع لهوؤلء املر�شى لي�شوا 
على دراية كافية بهذه الأمرا�ض كما قد يعاين املري�ض 

وعائلته اجتماعًيا مما يوؤثر �شلًبا عليه.

اقتراحات مهمة 
واأ�شاف  اأن احتواء المرا�ض النادرة يكون بتطوير 
التعاون  وزي����ادة  ال��ع��ام��ة  لل�شحة  مالئمة  �شيا�شات 
وتقا�شم  واكت�شاب  العلمي  البحث  جمال  يف  ال��دويل 
ولي�ض  النادرة،  الأمرا�ض  العلمية عن جميع  املعارف 
فقط الأكرث انت�شاًرا. وتطوير الإجراءات الت�شخي�شية 
وال��ع��الج��ي��ة اجل���دي���دة ورف����ع م�����ش��ت��وى ال��وع��ي ال��ع��ام 
التوا�شل بني جمموعات  النادرة وتي�شري  بالأمرا�ض 
امل��ر���ش��ى ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات وامل���م���ار����ش���ات ال��ف��ع��ال��ة 
اأم��وره��م لتوفري  ودع��م املر�شى الأك��رث عزلة واأول��ي��اء 
للمري�ض وتوفري املعلومات للجودة  جمتمعات جديدة 
ال�شاملة للمجتمع حول املر�ض النادر و�شن ت�شريعات 
الطبية  البحوث  دع��م  مثل  ال��ن��ادرة  الأم��را���ض  ل�شالح 
وتوفري الدعم املادي للمري�ض واأ�شرته وتقدمي حوافز 

لل�شركات لتطوير عالجات لالأمرا�ض النادرة.

» تكسير الدم « على رأس أشهر 10 أمراض نادرة 
طالب بأقسام متخصصة في المستشفيات .. عبد القيوم لـ           :

ُي���ع���د ال��ت��ل��ي��ف ال��ك��ي�����ش��ي، وال���ن���اع���ور، 
على  اأمثلة  "اآجنلمان" ب�شعة  ومتالزمة 
الأمرا�ض النادرة، وتبلغ ن�شبة حدوثها 
واح��دًا لكل 15 األف �شخ�ض ، كما تعد  
مر�شًا  لأوب��ت��ز  ال��راأ���ض  مثلثية  متالزمة 
ن��ادرًا ج��دًا، اإذ حتدث حالة واح��دة لكل 
مليون �شخ�ض ، اإىل جانب  الهيموفيليا" 
املتعددة  الوراثية  الأم��را���ض  اأح��د  وه��ي 
التي ت�شبب خلاًل يف اجل�شم ومتنعه من 
ال�شيطرة والتحكم باإيقاف نزف الدم عند 
حدوث اأي ا�شابة حتى لو كانت طفيفة،  
احلم�ض  "ارتفاع  م��ر���ض  ع���ن   ف�شال 
اأم��را���ض  اأح���د  امل��ي��ث��اي��ل مالوين" وه���و 
عن  الناجتة  ال��وراث��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
اأو عمل حم�ض ي�شمى  خلل يف تك�شري 
 MMA م��ال��وين  امليثايل  باحلم�ض 
نتيجة لنق�ض اأنزمي معني يف اجل�شم مما 
يوؤدى اإىل تراكم عدد من املواد ال�شارة، 
واأي�شًا "داء عديد ال�شكاريد املخاطي اأو 
املخاطية"  وهي  ال�شكريد  ع��دي��دات  داء 
اأم��را���ض وراث��ي��ة ناجمة عن خلل يف ما 
ي�شمى اللي�شو�شوم وهو اجلزء امل�شئول 
عن حرق املواد غري املرغوب فيها داخل 
لأن  تخزين،  اأم��را���ض  وت�شمى  اخلاليا 
وح��رق  كن�ض  ع��ن  ع��اج��زًا  يظل  اجل�شم 

وتك�شري تلك املواد.
ك������اوا�������ش������اك������ي  "داء  وك���������ذل���������ك 
 "Kawasaki Disease
)م����ت����الزم����ة ال����ع����ق����دة ال��ل��م��ف��ي��ة 
وهو  اجللدية("،  املخاطية 
ي�شيب  ���ش��ام��ل  ال��ت��ه��اب 
الأوع�������ي�������ة ال����دم����وي����ة 
ومتو�شطة  �شغرية 
احل����ج����م، وي���وؤث���ر 
ع���ل���ى ج���دران���ه���ا 
ي�شبب  ق���د  مم���ا 
ال����ت����و�����ش����ع����ات 
ال�������ش���ري���ان���ي���ة 
خ���������ا����������ش���������ة 
ال�����������ش�����راي�����ني 
ال��ت��اج��ي��ة وه��ي 
ال������ت������ي ت����غ����ذي 
ال���ق���ل���ب وي����وؤث����ر 
العديد  على  كذلك 
م������ن الأع�������������ش������اء، 
م��ث��ل اجل���ل���د، وال��ع��ق��د 
ال���ل���م���ف���اوي���ة، الأغ�����ش��ي��ة 

املخاطية.

اأك�����د ال���دك���ت���ور اأ����ش���رف 
املدير  اأم���ري  القيوم  عبد 
الطبي  للمركز  التنفيذي 
ال������دويل ب���ج���دة وع�����ش��و 
الأك���ادمي���ي���ة الأم��ري��ك��ي��ة 
ل���)ال��ب��الد(  الأ���ش��رة  لطب 
ال���ن���ادرة  الأم����را�����ض  اأن 
وال�����ت�����ي حت������دث ب��ن�����ش��ب��ة 
بظاللها  تلقي  �شخ�ض   2000 لكل  واح��د 
املجتمعات،  كل  على  ال�شلبية  وانعكا�شاتها 
الأم���را����ض  ه���ذه  م��ن   %  75 واأن  خ��ا���ش��ة 
اأن  م��ن  بالرغم  و  الأط��ف��ال،  ت�شيب  ال��ن��ادرة 
م�شبب  لها  النادرة  الأمرا�ض  من   %  80
وراث��ي لكن تظل معظم ه��ذه الأم��را���ض غري 

معروفة الأ�شباب حتى الآن . 
م��وؤك��دًا اأن الأم��را���ض ال��ن��ادرة ل تعترب كلها 
مرتبطا  يكون  قد  بع�شها  اأن  حيث  وراث��ي��ة، 
ببع�ض  وك��ذل��ك  املناعي  والع��ت��الل  بالنق�ض 

الأمرا�ض املعدية نادرة احلدوث.

العقاقير المعالجة تسمى 
»األدوية اليتيمة« 

80 % من اختالالت 
الدم نتيجة خلل جيني

تشكل عبئًا ثقياًل 
على المريض وأسرته 

أطباء: المملكة من أولى الدول في التصدي لإلصابات الوراثية

الدمام  ـ البالد 
يفتتح �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري 

املنطقة ال�شرقية،  اليوم  م�شت�شفى الأمري حممد بن فهد العام لأمرا�ض الدم 
الوراثية يف حمافظة القطيف، اأحد مكونات جتمع ال�شرقية ال�شحي، بح�شور 

معايل وزير ال�شحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي �شيتفقد خالل جولته 
باملنطقة عددًا من امل�شاريع ال�شحية.

واأو�شح الرئي�ض العام التنفيذي لتجمع ال�شرقية ال�شحي الدكتور عبدالعزيز 
الغامدي، اأن ال�شعة الت�شغيلية للم�شت�شفى تبلغ )200 �شرير(، ويبداأ 

مب�شيئة الله ت�شغيل املرحلة الأوىل بطاقة 100 �شرير، موؤكدًا اأن 
تد�شني �شمو اأمري املنطقة للم�شت�شفى ياأتي يف اإطار �شعي 

�شموه الدائم لدعم توفري الرعاية ال�شحية 
املتخ�ش�شة وبجودة عالية.

افتتاح أول مستشفى لألمراض 
الوراثية في الشرقية

قائمة األمراض النادرة

طالل اكرام

اأ�شرف اأمري

حممد بكر �شالح

اإ�شماعيل الرتك�شتاين

روال مو�شى ابو دقة

البالد - يا�شر بن يو�شف - مها العواودة 
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الريا�س- البالد
امل�ساريع  منتدى  من  الفرتا�سية  الن�سخة  للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة  تنظم    
 ، اأيام من 22 وحتى 24 مار�س احلايل  امل�ستقبلية والذي �سيقام على مدى ثالثة 
لإتاحة الفر�سة للمقاولني واملهتمني من موردين وبنوك وغريهم من التعرف على 
الفر�س ال�ستثمارية اجلديدة ، ومن املتوقع عر�س نحو 1000 م�سروع تعر�سها 
اأكرث من 37 جهة كربى من القطاعات احلكومية واخلا�سة والهيئات بقيمة تتجاوز 

600 مليار ريال.
  وت�سهم خمتلف القطاعات احليوية غري النفطية يف منو الناجت املحلي الإجمايل 
للمملكة ، ومنها قطاع املقاولت الذي يعترب الأكرب على م�ستوي ال�سرق الأو�سط، 
القلية  ال�سنوات  املتوقعة خالل  امل�ساريع  ان حجم  اإىل  اأ�سارت  دولية  تقارير  وفق 

القادمة يف القطاع تتجاوز 5 اآلف م�سروع وبقيمة ت�سل ايل 6 تريليونات ريال.
للمقاولني وامل�ستثمرين يف جمال املقاولت  للفر�س  وُيعد املنتدى من�سة رئي�سية 
من خالل تعرفهم على تفا�سيل امل�ساريع ال�سخمة املطروحة والتقّدم لها والتعرف 
على اآلية املناف�سة عليها حتت �سقف واحد، مما ُيح�سن وُينظم خطط العاملني يف 
املقاول  ليح�سل  لها،  املُقدرة  والتكلفة  للم�سروعات  الزمني  الوقت  القطاع مبعرفة 

على ُفر�س ُتكنه من الرتقاء بالعمل وبناء �سبكة وا�سعة من العالقات واإيجاد 
ال�سراكات بني املقاولني وامل�ستثمرين واملهتمني يف قطاع املقاولت.

 ونال منتدى امل�ساريع امل�ستقبلية يف دورتيه ال�سابقتني على ن�سبة ر�سى 
عالية من امل�ساركني و�سلت اىل 91 %، لذا ارتفع عدد اجلهات العار�سة 

م�ساريعها  لعر�س  وخا�سة  حكومية  بني  ما  الثالثة   الن�سخة  يف 
وم�ساركة اآلف املقاولني واملهتمني.

جمل�س  مــن  بــقــرار  للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة  وتاأ�س�ست 
ــاولت وبناء  ــق امل قــطــاع  بــهــدف تنظيم وتــطــويــر  ــــوزراء  ال

ذات  اآمــنــة  بيئة  واإيــجــاد  املميزة  الإنــتــاجــيــة  الــكــفــاءات 
جودة عاملية وتاأخذ على عاتقها حماولة اإيجاد حلوًل 

احليوي  القطاع  هذا  تواجه  التي  للتحديات  فاعلة 
الت�سجيع  �ساأنها  مــن  عــدة  ــادرات  مــب خــالل  مــن 

بني  التوا�سل  عملية  وتعزيز  البتكار  على 
العام  القطاع  �سواء  العالقة  ذات  الأطــراف 

اأو اخلا�س.

"الصادرات" تستعرض استراتيجيتها 

فرص استثمارية للصناعات الكهربائية 

الريا�س- البالد
لــلــ�ــســادرات  الــوطــنــيــة  اللجنة  ا�ستعر�ست   
ا�سرتاتيجيات  ال�سعودية،  الغرف  مبجل�س 
لالإ�سهام  وروؤيــتــهــا  احلالية  لــلــدورة  اللجنة 
يف تــنــمــيــة الـــ�ـــســـادرات الــ�ــســعــوديــة، وذلـــك 
اجلهات  ممثلي  بح�سور  عمل   ور�سة  خــالل 
للجنة  الفني  املجل�س  يف  املمثلة  احلكومية 
وهــــي هــيــئــة الـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيـــة وهــيــئــة 
ــهــيــئــة الــعــامــة  ــ�ــســعــوديــة وال ـــادرات ال ـــ�ـــس ال

للجمارك.
بن  حممد  بن  تركي  اللجنة  رئي�س  واأو�ــســح 
امل�سدرين  تثيل  على  تعمل  اللجنة  اأن  معمر 
ـــك مــن خــالل  مــع اجلــهــات ذات الــعــالقــة، وذل
ــهــام يف  اأجــنــدة عــمــل مهمة تــركــز عــلــى الإ�ــس
الوعي  م�ستوى  ورفع  ال�سادرات  ومنو  نفاذ 
من  املــ�ــســدريــن،  لـــدى  الــتــ�ــســديــريــة  بالبيئة 
خالل ممكنات رئي�سة لال�ستفادة من البيانات 
وفــر�ــس الــتــ�ــســديــر وكـــفـــاءة الــتــوا�ــســل مع 
اجلــهــات احلــكــومــيــة واملــ�ــســدريــن ، وزيـــادة 
ال�سادرات غري النفطية اإىل 50% من اإجمايل 
الناجت املحلي غري النفطي ، حيث تركز ب�سكل 

اأ�سا�س على تعظيم القيمة.
وبلغت �سادرات ال�سعودية غري النفطية خالل 
 107.65 نحو   2020 من  اأ�سهر  �سبعة  اأول 
لت�سكل  دولر(،  مليار   28.7( ريـــال  مليار 

اإجــمــايل �ــســادرات  املــائــة مــن  نحو 29.4 يف 
لبيانات  ــا  ــق الــفــرتة. ووف خـــالل  الــ�ــســعــوديــة 
�سهر  يف  الــ�ــســادرات  حجم  حت�سن  ر�سمية، 
اأ�سا�س �سهري،  و�سجلت  يونيو املا�سي على 
يف  �سهرية  �ــســادرات  اأعــلــى  يوليو  �سهر  يف 
2020، بعدما بلغت نحو 17.42 مليار ريال.

ـــادرات غـــري الــنــفــطــيــة اإىل  ـــ�ـــس  وتــنــقــ�ــســم ال
اللدائن  وم�سنوعات  الكيماوية،  )املنتجات 
واملـــطـــاط، ومــ�ــســنــوعــات املـــعـــادن، ومــعــدات 
الــكــهــربــائــيــة،  واملــــعــــدات  والآلت  الــنــقــل، 
الغذائية  واملــــواد  احلــيــوانــيــة،  واملــنــتــجــات 
الـــورق،  م�سنوعات  وكــذلــك  واملــ�ــســروبــات، 

واللوؤلوؤ والأحجار الكرمية(.
ــكــل املــنــتــجــات الـــكـــيـــمـــاويـــة، وكــذلــك  وتــ�ــس
يف   60.7 نحو  واملطاط  اللدائن  م�سنوعات 
الفرتة، حيث  ال�سلع امل�سدرة خالل  املائة من 

بلغت �سادراتها نحو 65.4 مليار ريال.
للطائرات  الــنــقــل  مــعــدات  �ـــســـادرات  وتــقــدر 
ريال  مليار   10.1 بنحو  وخالفه  والبواخر 
غري  ال�سادرات  اإجــمــايل  من   %  9.4 وت�سكل 
النفطية، يف حني تاأتي املعادن وم�سنوعاتها 
ريال  مليار   8.67 تبلغ  �سادرات  بقيمة  ثالثا 
مبا يعادل 8.1 %  من اإجمايل ال�سادرات غري 
الغذائية  املنتجات  �سادرات  وتقدر  النفطية، 

وامل�سروبات بنحو 3.3 مليار ريال.

الريا�س- البالد
لديها  اأن  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  ك�سفت   
لل�سناعات  ا�ــســتــثــمــاريــة  فــر�ــســة   250 حــــوايل 
اخلــدمــات  يف  فر�سة   86 وحـــواىل  الكهربائية 
للم�ستثمرين ورجال الأعمال  لها، ميكن  امل�ساندة 
تناف�سية  ميزة  ال�سركة  تقدمي  ظل  يف  توطينها 
وت�سجيع  دعــم  بهدف   ،%  10 اإىل  ت�سل  بن�سبة 
املقاولني وامل�سنعني واملوردين، لزيادة امل�ساهمة 

يف رفع املحتوى املحلي لل�سناعات الكهربائية.
 واأو�ـــســـحـــت الــ�ــســركــة اأنـــهـــا طــــورت يف اإطـــار 
اإ�سرتاتيجيتها عددًا من مبادرات وبرامج توطني 

نقل  ت�ستهدف  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة،  الــ�ــســنــاعــات 
التقنيات احلديثة اإىل داخل اململكة.

جاء ذلك خالل ندوة عقدتها ال�سركة ، بالتعاون مع 
التعاون  وزارة ال�ستثمار، وبالتن�سيق مع مركز 
بناء  "برنامج  الأو�سط، بعنوان  لل�سرق  الياباين 
الت�سجيل  واآليات  الكهربائية  ال�سناعات  لتوطني 
حيث  للكهرباء"،  "ال�سعودية  يف  والــتــاأهــيــل 
ا�ستعر�ست ال�سركة عددًا من الفر�س ال�ستثمارية 
يف الــ�ــســنــاعــات الــكــهــربــائــيــة، مــع جمــمــوعــة من 
املخت�سني  من  عدد  بح�سور  اليابانية،  ال�سركات 

واملهتمني ورجال الأعمال.

دعم فني للتوعية والعناية بالسمع
 اليوم العالمي للسمع 3 مارس 2021

فرص استثمارية يطرحها المنتدى الشهر الحالي

مليار ريال مشاريع جديدة لقطاع المقاوالت 600

البالد- خا�س
من  الثالث  ي�سادف  الــذي  لل�سمع،  العاملي  اليوم  يقام 
مار�س من كل عام، يف دورته هذه حتت �سعار "العناية 
العاملية هذا  ال�سحة  للجميع"، وت�سف منظمة  بال�سمع 
ب�سرورة  التوعية  لزيادة  عامة  دعوة  باعتباره  ال�سعار 

فح�س ال�سمع وتوخي اأ�سباب العالج. 
يف  بــنــاء  دور  لعب  على  اجلميع  املنظمة  ت�سجع  كما 
ال�سعيد حلث من يعاين من م�ساكل  حميطهم على هذا 
تتعلق ب�سعف اأو فقدان ال�سمع على طلب امل�ساعدة من 
اأو الطلب  اجلهات املعنية، واخل�سوع لختبار ال�سمع، 
عيادة  اإىل  اإحالته  واحلنجرة  والأذن  الأنــف  طبيب  من 

اأخ�سائي الزرعات ال�سمعية.
انت�سار  فر�سها  التي  للتحديات  ال�ستجابة  اإطــار  ويف 
م�ستجدات  مع  وللتكيف  العامل  يف  كوفيد-19  جائحة 

الظروف الراهنة، بات تركيز العديد من مزودي الرعاية 
ال�سحية على اختالف تخ�س�ساتهم من�سبًا على توفري 
ُبعد"  عن  "الرعاية  خيارات  واأ�سبح  بعد،  عن  الرعاية 
ات�ساعًا  اأكرث  املنزل  املري�س يف  به  يقوم  اأن  وما ميكن 

وتنوعًا مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سابق. 
الرعاية  دورة  اأ�سبحت  ال�سياق  هــذا  ويف 

الطبية،  مــيــدال  تقدمها  التي  ال�سمعية 
الــــرائــــدة عــاملــيــًا يف جمــــال الــعــنــايــة 
ب�سكل  الــيــوم  باأكملها  تتم  بال�سمع، 
ـــــدءًا مـــن الـــدعـــم يف جمــال  رقـــمـــي، ب

الرقمي  والــدعــم  والــتــعــلــيــم،  الــتــدريــب 
التخطيط  اإىل  و�ــســوًل  ال�سمع،  حللول 

وعالوة  اجلراحي.  للتدخل 
ـــــــــك، تـــوفـــر  عــــلــــى ذل

الالحقة  بالرعاية  اخلا�سة  واخلدمات  الربامج  ال�سركة 
واإعادة التاأهيل للمر�سى عن بعد. 

اجلائحة  فر�ستها  الــتــي  اجلــديــدة  الــظــروف  و�سكلت 
الرعاية  لتعزيز  الطبية  مليدال  مهمة  فر�سة  العامل  حول 
حلول  بت�سميم  والتفكري  ال�سمع،  بحا�سة  ال�سحية 
وخدمات مبتكرة لتلبية الحتياجات امل�ستجدة 
الو�سول  اإمكانية  وت�سهيل  للم�ستخدمني، 

وال�ستخدام.
واحلــلــول  اخلــدمــات  على  تعليقه  ويف 
اأمين كمال، مدير  املهند�س  قال  اجلديدة، 
التطوير يف ميدال الطبية يف ال�سعودية: 
األقت  كــوفــيــد-19  جائحة  واأن  �سك  "ل 
بــظــاللــهــا عــلــى جــمــيــع قــطــاعــات 
الأعــــمــــال حــــول الـــعـــامل، 

وعلى راأ�سها قطاع الرعاية ال�سحية مبختلف فروعه. 
الرعاية  توفري  يف  ال�ستمرار  اأهمية  مــن  وانــطــالقــًا 
ت�سيطر  التي  الــظــروف  عن  النظر  بغ�س  ملحتاجيها 
املا�سي  الــعــام  خــالل  قمنا  فقد  بــاأ�ــســره،  الــعــامل  على 
باإطالق العديد من احللول اجلديدة، كخدمة تو�سيل 
اإىل  وامللحقات  والأجــهــزة  والبطاريات  الغيار  قطع 
منازل املر�سى، ف�ساًل عن خدمة الدعم الفني عن بعد، 
على  تواجدنا  عن  ناهيك  بعد،  عن  الربجمة  وخدمة 
"تيليغرام"  و  "تويرت"  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ذو  ومــعــلــومــات  م�ستجداتنا  مب�ساركة  نــقــوم  حيث 
مب�سوؤوليتنا  منا  اإميــانــًا  ــك  وذل للم�ستخدمني،  فئدة 
جتاه جميع املر�سى ممن يعانون من م�ساكل �سمعية 
من  وانــطــالقــًا  الإلــكــرتونــيــة  الــقــوقــعــة  كم�ستخدمي 

م�سوؤوليتنا الجتماعية جتاه عمالئنا يف اململكة.

اأمين كمال

 البسامي يدعو لالستثمار في استراحات الطرق
جدة- يا�صر بن يو�صف

اأكد رئي�س جلنة النقل الربي يف غرفة جدة �سعيد بن علي الب�سامي اأهمية 
اإن�ساء من�سة تقنية لأ�سحاب �سيارات الأجرة العادية، لدعم قدرتهم على 
املناف�سة والرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة وحت�سني  بيئة العمل اأكرث 
مناطق  وتطوير  تخ�سي�س  على  �سدد  كما   ، الربي  النقل  قطاع  يف 
النقل  خطوط  جميع  على  لل�سائقني  خدمات  ومراكز  ا�سرتاحة 
احليوية باململكة بالتعاون بني عدة جهات حكومية ومنها 
ال�سوؤون  ووزارة  النقل  وزارة  و  العام  النقل  هيئة 

البلدية والقروية. 
وقال اإن تخ�سي�س وتطوير مناطق ا�سرتاحة 
احليوية  اخلطوط  جميع  على  لل�سائقني 
على  الإيجابية  الآثــار  من  العديد  له 

منظومة النقل من حيث الأمن وال�سالمة وتقلل من احلوادث من جهة ورفع كفاءة 
ال�سائقني من جهة اأخرى،  م�سريا اإىل اأن بع�س الطرق الرئي�سية يف الوقت احلايل 
تفتقد اإىل وجود مناطق ا�سرتاحة جمهزة كافية  ونزل لالإقامة، ومطاعم وخدمات 

�سيانة �سريعة  مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سائق اليومية. 
فر�س  خلق  اإىل  �سيوؤدي  الفر�سة  هــذه  ا�ستثمار  �ــســاأن  مــن  اأن  الب�سامي  واأكـــد   
وتطوير  املجال،  هذا  يف  لال�ستثمار  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  ا�ستثمارية 
هذا  يف  ال�ستثمار  وت�سجيع  النقل  بقطاع  اخلا�سة  العمل  وبيئة  التحتية  البنية 
املقدمة  اخلدمات  وتطوير  وظائف  توليد  على  اإيجابًا  �سينعك�س  والــذي  املجال 
لقطاع النقل الربي، وكذلك اإن�ساء مواقف لل�ساحنات على طول الطرق املخ�س�سة 
الطرق  طول  على  كلم   50 كل  بعد  لل�سائقني  باخلدمات  وتزويدها  الثقيل  للنقل 
احليوية ، ومواقف خا�سة خارج املدن واإي�سال اخلدمات لها على اأن تكون مت�سلة 

بالطرق الرئي�سية.

أشادوا بالتوجيه الكريم لحفظ الحقوق..خبراء: 

تفعيل صكوك المخططات المعتمدة سينعش القطاع العقاري
جدة - يا�سر بن يو�سف

التوجيه  اأن  واقت�ساديون  عقار  خــرباء  اأكــد 
الكرمي بعدم اإيقاف اأو اإلغاء اأي �سك م�ستند 
القطاع  يعزز   ، معتمد  تنظيمي  خمطط  على 

وي�سهم يف ا�ستقرار وتوازن ال�سوق.
جدة  مبحافظة  العقار  طائفة  رئي�س  وقــال     
اإي�ساحات  اإن  الغامدي  عبدالعزيز  بن  خالد 
ــعــدل الــدكــتــور ولــيــد الــ�ــســمــعــاين ،  ـــر ال وزي
اأن  موؤكدا  العقاريني،  من  كبريا  قطاعا  اأبهج 
عنها  اأعــلــن  الــتــي  املتخ�س�سة  الت�سريعات 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمــــري حمــمــد بن 
�سلمان ويل العهد الأمني، وحتدث عنها وزير 
العدل، تثل حتوًل ونقلة تاريخية يف البيئة 
املقام  بتوجيه  املتعلق  خ�سو�سا  احلقوقية، 
ال�سامي الكرمي بعدم اإيقاف اأو اإلغاء اأي �سك 
تعزيزًا  معتمد  تنظيمي  خمطط  على  م�ستند 

ملوثوقية ال�سكوك.
ب�سرى  ميثل  احلديث  هــذا  اأن  ل�سك  وقــال:   
الــذيــن ميــلــكــون �سكوكا  لــلــكــثــرييــن  �ــســارة 
ــخــداع مـــن بع�س  ــل ل ــوا  ــعــر�ــس ــة وت ــوق مــوث
ال�سركات اأو اجلهات، حيث �سدد الوزير على 

م�ساءلة امل�ساهم يف هذا اخلطاأ �سواء 
اأو  اأو مدنية  امل�سوؤولية جنائية  كانت 
ال�سخ�س  على  ويرجع  تاأديبية،  حتى 
الأول الذي �ساهم باإ�سدار هذا ال�سك، 
و�سلهم  ــن  ــذي ال الــنــيــة  ح�سني  دون 

التداول بطريقة �سحيحة.
 من جانبه اأكد ع�سو جمعية القت�ساد 
اأن  خليفة  ع�سام  الدكتور  ال�سعودي 
وليد  الدكتور  العدل  وزيــر  اأعلنه  ما 

الكثري  م�سلحة  يف  ي�سب  ال�سمعاين 
من املواطنني اأ�سحاب النوايا احل�سنة 

الــذيــن تــعــر�ــســوا  لــالحــتــيــال، وقــــال: "هذه 
م�ساءلة  لعدم  احلقيقي  املفهوم  هي  النظرة 
ال�سحيحة  ت�سرفاتهم  جتــاه  النية  ح�سني 
من  اهــتــمــامــا  تعك�س  مــهــمــة  نــقــطــة  وهــــذه   ،
 ، املقام الكرمي ومن ويل العهد حفظهما الله 
فهوؤلء حقوقهم باتت حمفوظة طاملا ميلكون 

ال�سكوك التي حتميهم.
اأن  توؤكد  الــوزيــر  ت�سريحات  اأن  اإىل  ولفت 
خــداع  حــاولــوا  مهما  يفلتوا  لــن  الفا�سدين 
املجتمع اأو اأ�سحاب النوايا احل�سنة، وكذلك 

الفرتة  يف  كامل  ب�سكل  ال�سكوك  موثوقية 
يف  كبرية  انتعا�سة  يف  ي�ساهم  مما  القادمة، 
حالة  يف  الكثريون  ظل  بعدما  العقار،  �سوق 
�سهدت  اأن  وبعد  والــ�ــســراء،  البيع  من  تــردد 

الفرتة املا�سية ركود وا�سح.
 وكان وزير العدل الدكتور وليد ال�سمعاين، 
اأو  اإيقاف  بعدم  ك�سف عن �سدور توجيه  قد 
تنظيمي  خمطط  على  م�ستند  �سك  اأي  اإلغاء 

معتمد تعزيزًا ملوثوقية ال�سكوك.
تعزيز  اإىل  يــهــدف  الــتــوجــيــه  هـــذا  اإن  وقـــال 
�سك  اأي  اأن  ويت�سمن  ال�سكوك  موثوقية 

عـــقـــاري مــ�ــســتــنــد عــلــى خمطط 
ول  يــوقــف  ل  معتمد  تنظيمي 
ــة املــ�ــســاهــم  ــاءل يــلــغــى، مـــع مــ�ــس
يف هـــذا اخلـــطـــاأ، �ـــســـواء كــانــت 
مدنية  اأو  جنائية  املــ�ــســوؤولــيــة 
على  ويرجع  تاأديبية،  حتى  اأو 
اأ�ــســهــم  الــــذي  الأول  الــ�ــســخــ�ــس 
باإ�سدار هذا ال�سك، دون ح�سني 
النية الذين و�سل اإليهم التداول 

بطريقة �سحيحة.
وتــــطــــرق الــــدكــــتــــور الــ�ــســمــعــاين 
خالد  الــزمــيــل  لال�ستاذ  تلفزيوين  حــديــث  يف 
مبادرة  اإىل  العلن"  "يف  بربنامج  ال�سليمان 
من  باأكرث  تقدر  التي  العقارية  الــرثوة  رقمنة 
100 مليون وثيقة عقارية اأجنز منها الآن 10 
كا�سفًا  املتبقي،  اإكمال  وب�سدد  وثيقة  ماليني 
م�سابهة  وهي  العقارية،  البور�سة  اإطــالق  عن 
امللكية  تـــداول  يتم  بحيث  املـــال،  لــبــور�ــســات 
رقمية  ومن�سة  بــور�ــســة  خــالل  مــن  العقارية 
ال�سكوك  وثقة  املعلومة  دقــة  ت�سمن  متكاملة 

املتداولة فيها، واأي�سًا �سرعة تبادلها.

ع�صام خليفةخالد الغامدي
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واشنطن تؤكد االلتزام بتطبيق العقوبات على الماللي

أوروبا تدعم أمريكا لوقف عدوان إيران
البالد – ر�صا �صالمة

ملف  من  اأكــر  يف  العدائية  �سيا�ساتها  جــراء  العقوبات  من  املزيد  اإيــران  حت�سد 
مبختلف دول العامل، اإذ تنهال التنديدات على نهجها اخلبيث، بينما يزداد ال�سغط 
عليها من كل اجتاه �سواء يف امللف "النووي" اأو دعم امللي�سيات الإرهابية، مرورا 

بق�سية الطائرة الأوكرانية، ثم ابتزازها للدول بـ"مزدوجي اجلن�سية". 
املوقف  واأملانيا،  وفرن�سا  بريطانيا  الثالث  الأوروبــيــة  الــدول  دعمت  فيينا،  ويف 
�سد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي  جمل�س  يف  قــرار  لتمرير  الأمريكي 
اإيران ب�سبب انتهاكاتها النووية، مقدمة م�سروع القرار اإىل ممثلي 35 دولة ع�سًوا 
يف املجل�س، اإذ اأعربت القوى الأوروبية عن قلقها العميق ب�ساأن عدم تقدمي طهران 
عليها يف موقعني نوويني يف  ُعر  التي  اليورانيوم  اإي�ساحات مقبولة جلزيئات 
التفاق  خروق  لوقف  اإيــران  الذرية  الطاقة  وكالة  قرار  م�سروع  دعا  فيما  اإيــران، 
النووي وا�ستئناف التفتي�س، واأكد اأنه "دون تنفيذ بروتوكول العمل الإ�سايف لن 

نتمكن من التحقق من �سلمية برنامج اإيران النووي".
وايل  اخلــزانــة  وزيــر  نائب  ملن�سب  الأمــريــكــي،  الرئي�س  مر�سح  تعهد  جهته،  من 
اأدييمو، باإنفاذ العقوبات الأمريكية على اإيران، موؤكدا التزامه بتطبيق العقوبات 
يف  اأدييمو  وقــال  �سارما.  تطبيقا  اأخــرى  ودول  ورو�سيا  ــران  اإي على  الأمريكية 
اإنه  ال�سيوخ،  املالية مبجل�س  ال�سوؤون  اأع�ساء جلنة  اأ�سئلة من  ردود مكتوبة على 
يجب األ تنعم اإيران بالإعفاء من العقوبات اإل اإذا اتخذت خطوات منا�سبة للتقيد 
بالتزاماتها مبوجب التفاق النووي لعام 2015. و�سدد اأدييمو على اأنه �سرياقب 
بعناية اأية جهود اإيرانية للتهرب من العقوبات واإ�ساءة ا�ستخدام النظام امل�سريف 

الدويل لتمويل الأن�سطة الإرهابية، واأنه �سي�ستخدم جميع الأدوات املمكنة لعرقلة 
للغاية، ون�سعى  لالإرهاب مبعث قلق �سديد  اإيران  "دعم  اأن  اإىل  الدعم، منوها  ذلك 
الطائرة  عائالت �سحايا  �سددت  اآخر،  �سياق  املتاحة". ويف  الأدوات  بكل  لعرقلته 
الأوكرانية، اأم�س )الثالثاء(، على اأهمية اتخاذ قرار حا�سم من قبل احلكومة الكندية 
�سد اإيران، بعد تقرير ممثلة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان اتيا�س كالمارد، الذي 
اتهمت فيه النظام الإيراين بارتكاب انتهاكات متعددة حلقوق الإن�سان والقانون 
الغربا،  عمر  الكندي  النقل  وزير  قال  فيما  وبعدها،  الطائرة  اإ�سقاط  قبل  الــدويل 
ال�سفافية  على  للح�سول  ت�سعى  كندا  اإن  الــدويل،  املدين  الطريان  منظمة  ملجل�س 
ب�ساأن  �سافية  اإجابات  على  بال هوادة حتى ح�سولها  تطاردها  اإيران و�ستظل  من 
اإ�سقاط الطائرة الأوكرانية، م�سيًفا اأن طهران مدينة بردود وا�سحة لأ�سر ال�سحايا 
عرب  توقيع   18000 ال�سحايا  اأ�سر  موؤ�س�سة  وجمعت  املت�سررة.  الــدول  وجميع 
بتبني  الدويل  املدين  الطريان  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  تطالب  دولية  عري�سة 
قرار يدين ت�سرفات اإيران، خا�سة بعد اأن ت�سمن تقرير كالمارد اأن اإيران دمرت 
موقع حتطم الطائرة باجلرافات كما نهبت ممتلكات ال�سحايا وبع�سها مت حرقها.  
ويف دول اأخرى، اأطلق اأهايل مزدوجي اجلن�سية امل�سجونني بطهران بتهم ملفقة 
ل�ستخدامهم كاأوراق ابتزاز لدولهم، حملة احتجاجية على مواقع التوا�سل رف�سا 
لعقد املوؤمتر القت�سادي الإيراين الأوروبي الذي بداأت فعالياته الثنني ويتوا�سل 
يف  و�ساركت  ال�سجون.  يف  ذويهم  �سد  انتهاكات  ا�ستمرار  ب�سبب  ــام،  اأي لثالثة 
اإىل  اأثناء رحلتهم  اعُتقلوا  الذين  احلملة الحتجاجية عائالت مزدوجي اجلن�سية 

اإيران اأو اخُتطفوا يف اخلارج ومت ترحيلهم اإىل اإيران.

القاهرة – عمر راأفت
ل�سيا�سات  واملناوئني  املعار�سني  �سد  القمع  حلمالت  موا�سلة 
النقالب  بذريعة  �سنوات   4 من  اأكر  منذ  امل�ستمرة  اأردوغــان، 
الزائف منت�سف يوليو عام 2016، اعتلقت ال�سلطات الرتكية، 
اأم�س )الثالثاء( 68 �سخ�سا، من بينهم ع�سكريون يف اجلي�س، 
يف حمالت اأمنية متزامنة �سملت 10 وليات مركزها العا�سمة 

اأنقرة.
مدر�سا،  املعتقلني  املدنيني  بني  من  اإن  حملية،  تقارير  وقالت 
من  و�سخ�سني  تنفيذي،  مدير  وم�ساعد  جنائي،  طب  وخبري 
اأ�سحاب املهن احلرة، اعتقلوا بدعوى ارتباطهم بحركة اخلدمة 
الزائف،  النقالب  التورط يف  مزاعم  اأدلــة  بال  لها  ين�سب  التي 
اأردوغـــان  قبل  مــن  مدبر  النــقــالب  اأن  املعار�سة  تــوؤكــد  حيث 
احلركة  )حزب  والي�ساريني  اليمينيني  القوميني  من  وحلفائه 
القومية وحزب الوطن( من اأجل التخل�س ممن �سيقفون اأمام 

تاأ�سي�س نظام ا�ستبدادي جديد.
وطالب 181 نائًبا يف جمل�س النواب الأمريكي )الكونغر�س(، 
باإجراءات �سد انتهاكات حقوق الإن�سان يف تركيا، وذلك، بعد 

ر�سالة مماثلة من 54 �سيناتوًرا اأمريكيا. 
ــدد اأعــ�ــســاء الــكــونــغــر�ــس يف ر�ــســالــة مــوجــهــة اإىل وزيــر  و�ــس
�سغوط  ممار�سة  على  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
جتاه احلكومة الرتكية لتعود اإىل م�سار الدميقراطية وتقلع عن 
انتهاكات حقوق الإن�سان، داعني اإدارة بايدن اإىل الرتكيز اأول 
يتعلق بعالقاتها مع تركيا، موؤكدين  فيما  الإن�سان  على حقوق 
يف  له  املوالني  ووظــف  الرتكي،  الق�ساء  اأ�سعف  اأردوغــان  اأن 
موؤ�س�سات الدولة، ومار�س �سغوطا على حرية التعبري، ف�سال 

عن قيامه بالزج بال�سحافيني يف ال�سجون.
واأ�سار النواب اإىل اأن الرئي�س الرتكي منع حرية التعبري على 
مدار 20 عاما، و�سجن املعار�سني، ف�سال عن �سجن اأو اعتقال 

وقع  حيث   2016 عــام  منذ  تركي  مــواطــن  األــف   80 مــن  اأكــر 
النقالب املزعوم، واإغالق اأكر من 1500 منظمة جمتمع مدين 

لقمع املعار�سة ال�سيا�سية.
ا�ستخدمت  اأردوغــــان  حكومة  اأن  النواب"  "ر�سالة  وذكـــرت 
عندما  املتحدة  الوليات  عا�سمة  �سوارع  يف  القمعي  اأ�سلوبها 
والعاملني  ال�سلميني  املتظاهرين  الأتـــراك  الأمــن  ــراد  اأف هاجم 
الفيدراليني خالل زيارة اأردوغان للوليات املتحدة عام 2017، 
منوهني باأن اأربعة من حرا�س اأردوغان ل يزالون قيد املحاكمة 
ا  بع�سً اأن  حني  يف  احلــادث،  خلفية  على  املتحدة  الوليات  يف 
ومل  تركيا  اإىل  مغادرتهم  بعد  العدالة  قب�سة  من  تفلتوا  منهم 

يخ�سعوا لأي حتقيق وحماكمة.
بايدن  طالبوا  الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  يف  ع�سًوا   54 وكان 
ا باتخاذ اإجراءات �سد انتهاكات حقوق الإن�سان يف تركيا  اأي�سً

يف ر�سالة كتبوها يف التا�سع من ال�سهر املن�سرم.

عدن - البالد 
اليمن،  يف  اإيــران  ذراع  الإرهابية،  احلوثية  امليلي�سيا  جلاأت 
والختظاف  القتل  اإىل  بــالإ�ــســافــة  "التجويع"  �ــســالح  اإىل 
والإخفاء الق�سري والتعذيب والقمع، لإرهاق ال�سعب اليمني، 
والأفران  املخابز  كافة  )الثالثاء(،  اأم�س  امليلي�سيا،  اأغلقت  اإذ 
يف حمافظة ذمار، حتت ذرائع عدة. وقالت م�سادر حملية، اإن 
املخابز والأفــران يف مدينة  اأغلقت جميع  ملي�سيات احلوثي 
ذمار، حتت مزاعم نفاد امل�ستقات النفطية، بينما هدد املحافظ 
املعني من قبل امللي�سيات حممد البخيتي راف�سي القرار بدفع 
غرامة مالية كبرية. وتعمل ميلي�سيا احلوثي على خلق اأزمة 
واملرافق  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  م�سطنعة  نفطية  م�ستقات 
�سحيتها  يكون  والــتــي  امل�ست�سفيات،  فيها  مبــا  احلكومية، 
تغذي  ذاته  الوقت  اأمــره. ويف  املغلوب على  اليمني  املواطن 
حمافظات  خمتلف  يف  ال�سوداء  الأ�سواق  احلوثي  ميلي�سيا 
اأمــوال  ورائها  من  تدر  كونها  ل�سيطرتها،  اخلا�سعة  اليمني 
اأن  قبلي  م�سدر  اأ�سار  ثانية،  جهة  من  يومي.  ب�سكل  طائلة 
ا�ستنزفت كل قواهم  خ�سائر احلوثيني يف ماأرب فادحة وقد 
الو�سع  واإعادة  املحافظة،  من  لالن�سحاب  الآن  وهم ميهدون 
على ماكان عليه �سابقا مقابل الإفراج عن الأ�سرى احلوثيني 

لدى قوات اجلي�س واأي�سا انت�سال جثث قتالهم.
وا�ستنكر  الإريـــاين،  معمر  اليمني  الإعــالم  وزيــر  اأدان  فيما 
باأ�سد العبارات ا�ستمرار ميلي�سيا احلوثي الإرهابية املدعومة 
مبدينة  واملدنيني  ال�سكنية  الأحــيــاء  با�ستهداف  اإيـــران  من 
بال�سكان  املكتظ  الرو�سة  حي  ا�ستهدافها  واآخــرهــا  مـــاأرب، 
اأ�سفر عن   - ال�سنع  اإيراين   - بالي�ستي  والنازحني ب�ساروخ 

مقتل مدنيني واإ�سابة �سبعة اآخرين وت�سرر عدد من املنازل .
ا�ستبق  ــذي  ال ال�ستهداف  اإن  اليمني،  الإعـــالم  ــر  وزي ــال  وق
يف  الإن�سانية  ال�ستجابة  "خطة  لتمويل  اجتماعا  ب�ساعات 
ميلي�سيا  قبل  مــن  متوا�سل  ت�سعيد  ظــل  يف  جــاء  اليمن"، 

التي  مــاأرب  حمافظة  جبهات  خمتلف  يف  الإرهابية  احلوثي 
ت�سم اأكرب جممع ملخيمات النزوح والأ�سر النازحة من عنف 
يف   60 ي�سكلون  نـــازح،   )2،231،000( بقرابة  امليلي�سيا 
كامل  احلوثي  ميلي�سيا  حممال  النازحني ،  اإجمايل  من  املئة 
جراء  اليمن  يف  الإن�سانية  الأو�ــســاع  تفاقم  عن  امل�سوؤولية 
ورف�سها  مــاأرب،  مبحافظة  املتوا�سل  والت�سعيد  النقالب، 
اجلهود  تعطيل  يف  وا�ستمرارها  لــالأزمــة،  ال�سلمية  احللول 
مناطق  يف  للمحتاجني  املــ�ــســاعــدات  واإيــ�ــســال  الإنــ�ــســانــيــة 
لتمويل  اجلــوعــى  اأفــــواه  مــن  الــغــذاء  و�سرقتها  �سيطرتها، 

احلربي" . "املجهود 
امل�سوؤولني  عن  ال�سادرة  املــواقــف  اإن  اإىل  ـــاين،  الإري ولفت 
احلقيقية  الأبـــعـــاد  بــو�ــســوح  تك�سف  الإيـــــراين  والإعـــــالم 
اليمنية،  ماأرب  الدائرة يف خمتلف جبهات حمافظة  للمعركة 
اعــرتاف  اأن  اإىل  م�سريا  املنطقة،  يف  احلا�سلة  والتطورات 
على  الإيرانية  الثورة  مر�سد  من  املقربة  "كيهان"  �سحيفة 
يف  احلوثي  ميلي�سيا  ت�سعيد  خلف  طهران  بوقوف  خامنئي 
مدينة ماأرب والهجمات الإرهابية على اململكة، والعتداء على 
مواقع  على  اأمريكية  غــارات  على  ردًا  ُعمان،  بحر  يف  �سفينة 
على  اإ�سافيا  دليال  تعد  �سوريا،  يف  الإيــرانــيــة  امليلي�سيات 
الأيادي الإيرانية يف كل هذه الأحداث التي ت�سهدها املنطقة.

ميلي�سيا  اأن  جــديــد  مــن  تــوؤكــد  العـــرتافـــات  "هذه  ــاف  واأ�ــس
اليمنيني،  لقتل  قذرة  اإيرانية  اأداة  جمرد  الإرهابية  احلوثي 
حركة  وتهديد  باملنطقة،  وال�ستقرار  الأمن  زعزعة  وحماولة 
ال�سفن التجارية وخطوط املالحة الدولية، وتنفيذ �سيا�سات 

ن�سر الفو�سى والإرهاب باملنطقة".
ومتار�س امليلي�سيا احلوثية الإرهابية متييزا عن�سرًيا حتى 
بني قتالها، حيث رف�ست انت�سال جثث جميع مقاتليها الذين 
قتلوا يف جبهات ماأرب خالل الأيام القليلة املا�سية، وطالبت 
ال�سماح لها بانت�سال جثتني فقط تعود لقياديني يف امللي�سيات.

بريوت - البالد 
�سلوع  حديثة،  تقارير  خــالل  من  م�سربة  معلومات  ك�سفت 
"حزب الله"، ذراع اإيران يف لبنان، يف انفجار مرفاأ بريوت.
وقالت م�سادر مقربة من رئي�س احلزب التقدمي ال�سرتاكي 
وليد جنبالط، اإن "حزب الله"  متورط يف ا�سح�سار نيرتات 
ب�سبب  اإيران  اإن  املعلومات  قالت  فيما  املرفاأ،  اإىل  الأمونيوم 
العمل  قررت  الله،  حلزب  ال�سواريخ  نقل  وخماطر  �سعوبة 
على ت�سنيعها داخل لبنان مبعونة وخربات اإيرانية، عرب نقل 
ال�سواريخ،  �سناعة  يف  الأ�سا�سية  املادة  الأمونيوم،  نرتات 
�سراء  مت  اأنه  املعلومات  واأ�سافت  بريوت.  اإىل  جورجيا  من 
 ،)Rhodes( ونقلت بوا�سطة ال�سفينة )ال�سحنة )2750 طنا
على اأ�سا�س اأنها متوجهة اإىل موزامبيق، وبقي ا�سم امل�سرتي 

من جورجيا واملر�سلة اإليه يف موزمبيق.
وادعــى  بـــريوت  اإىل  ال�سفينة  و�سلت  املــ�ــســادر:  واأ�ــســافــت 
اإ�سكال  افتعل  ثم  املرفاأ،  يف  التوقف  بغر�س  تعطلها  قبطانها 
قا�سي  اأمــام  اخلــالف  ادعيا  دائنني  بني  عليه  متفقا  ق�سائيا 
ال�سفينة،  مــغــادرة  بوقف  قــرار  لتــخــاذ  امل�ستعجلة  الأمـــور 
املرفاأ  اإىل  الأمونيوم(  )نــرتات  الب�ساعة  بنقل  قــرارا  لي�سدر 
ال�سحنة  ال�سفينة. بعدها، جرى نقل  لأن وجودها خطر على 

الأ�سلحة  فيها  يخزن  الله  بحزب  خا�سة  م�ستودعات  اإىل 
من  ب�سيطة  كميات  فيها  وكــان  واملتفجرات،  والكيماويات 
م�ستودع  يف  الكبرية  ال�سحنة  فــاأودعــت  �سابقا،  الأمونيوم 
الله  حــزب  �سيطرة  حتــت  م�ستودعات  �سمن   ،12 العنرب 
اأمن  دولة ول  اأمن  يقربها ل جمارك ول  منه ول  وحمرو�سة 
عام ول جي�س، وتدخل ا ملواد اإليها وتخرج باأمرة حزب الله 
عرب بوابة خا�سة معروفة باأنها ل تخ�سع لإدارة املرفاأ، وهي 
�سبيهة باملعابر اخلا�سة بحزب الله على احلدود مع �سوريا".
اأ�سلحة  حتتوي  التي  امل�ستودعات  اأن  املعلومات،  واأفـــادت 
لتغذية  ت�ستعمل  التهريب  ــواق  اأ�ــس ومــن  ايـــران  مــن  قــادمــة 
الإغتيالت  لتنفيذ  مكان  اأي  يف  العاملة  الله  حــزب  عنا�سر 
الله  حزب  دفع  املرفاأ  انفجار  عقب  اأنــه  مبينة  والتفجريات، 
لبناين  م�سوؤول  اأي  ومنعوا  النفجار  مكان  اإىل  بعنا�سره 
 12 و   5 العنرب  حميط  من  القـــرتاب  من  ع�سكري  اأو  اأمني 
احلكومة،  ت�سكيل  �سياق  ويف  اجلرمية.  اأدلة  لطم�س  وغريه 
اأكد مطلعون على امللف اأن التاأليف اأ�سبح خارج �سياق التوقع 
يف هذه املرحلة، ويخ�سى اأن يكون قد رّحل اإىل ال�سيف املقبل 
والنفور  ال�سلبية  وامل�ساعر  املواقف  ب�سبب  تقدير،  اأقل  على 

ال�سيا�سي بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة املكلف. 

الحوثي يغلق المخابز لتجويع اليمنيين

مصر والسودان تطالبان إثيوبيا 
بـ"حسن النية" لحل أزمة السد

القاهرة - البالد 
ُملزم  قانوين  لتفاق  التو�سل  اأهمية  وال�سودان  م�سر  اأكــدت 
حول ملء وت�سغيل �سد النه�سة الإثيوبي، ُيحقق م�سالح الدول 
من  ويحّد  وال�سودان،  مل�سر  املائية  احلقوق  ويحفظ  الثالث، 
اإثيوبيا  مطالبتني  امل�سّب،  دولتي  على  امل�سروع  هــذا  اأ�ــســرار 
من  فّعالة  تفاو�سية  عملية  يف  والنخراط  النية  ح�سن  باإبداء 

اأجل التو�سل لهذا التفاق.
وزيــر  مباحثات  ختام  يف  ال�سادر  امل�سرتك  البيان  واأو�ــســح 
ال�سودانية  نظريته  مــع  �سكري  �سامح  املــ�ــســري  اخلــارجــيــة 
)الثالثاء(،  اأم�س  بالقاهرة  املهدي  ال�سادق  مــرمي  الدكتورة 
الــذي  الــ�ــســوداين  باملقرتح  التم�سك  على  �ــســددا  الــوزيــريــن  اأن 
يرعاها الحتاد  التي  التفاو�س  اآلية  دّعمته م�سر حول تطوير 
الأمم  من  كاًل  ت�سم  دولية  رباعية  ت�سكيل  خالل  من  الأفريقي 
يف  للتو�سط  املتحدة  والوليات  الأوروبــي  والحتــاد  املتحدة 
الرئي�س  ب�سفتها  الدميقراطية  الكوجنو  وتقودها  املفاو�سات، 

احلايل لالحتاد الأفريقي.
واأ�ساف اأن الوزيرين اتفقا على اإحاطة الدول العربية ال�سقيقة 
مب�ستجدات هذه املفاو�سات ب�سكٍل م�ستمر، مبا يف ذلك الت�ساور 
مع اللجنة العربية املُ�سّكلة مبتابعة تطورات ملف �سد النه�سة، 
التي ت�سم كاًل من ال�سعودية والأردن واملغرب والعراق وجامعة 
الدول العربية، وكذلك التن�سيق مع جمل�س الأمن بالأمم املتحدة 
حول تطورات هذا امللف. واأ�سار البيان اإىل اأن وزيري خارجية 
م�سر وال�سودان ا�ستعر�سا اجلهود التي تبذلها القوات امل�سلحة 
ال�سودانية لب�سط �سيادة الدولة على حدودها ال�سرقية املتاخمة 
لإثيوبيا، وتطورات الق�سية الفل�سطينية، وم�ستجدات العملية 
ال�سيا�سية يف ليبيا، و�ُسبل حتقيق الأمن وال�ستقرار يف كلٍّ من 
�سوريا واليمن، وكذلك التحديات التي تفر�سها جائحة كورونا 

على اقت�سادات الدول الأفريقية.

اإلرياني: الميليشيا مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل المدنيين

"حزب اهلل" متورط في انفجار المرفأ
تأليف الحكومة يُرحل للصيف.. ومعلومات جديدة: 

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن ال�سيد/ من�سور حممد الغامدي 
رقــم  مـــدين  �سجل  اجلن�سية  �ــســعــودي 
1048267734 عن فقدان وثيقة تخرج 
التدريبي  ــرقــم  ال بــجــدة  التقنية  كلية 
يرجى  يجدها  من  وعلى   102272085

الت�سال بجوال 0540916077

اأبها
عن  ال�سهراين  م�ساري  منيف  • يعلن/ 
الثانوي  ال�سناعي  املعهد  �سهادة  فقدان 
1440هـ   -1439 لعام  م�سيط  بخمي�س 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  من  �ــســادرة 
التقني واملهني على من يجدها ي�سلمها 

م�سدرها وله ال�سكر. 

جازان
امـــعـــازب  جـــابـــر  دونــــــان  ــن/  ــعــل • ي
اجلن�سية  �سعودي  الريثي  امل�سيفي 

مبـــوجـــب الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة رقــــم/ 
�سهادة  فــقــدان/  عــن   1084184454
ومــعــاجلــة  ــات  ــان ــي ــب ال اإدخــــــال  دورة 
معهد  مـــن  ـــادرة  ـــ�ـــس وال الــنــ�ــســو�ــس 
ال�سهادة/  رقم  ب�سبيا  للتدريب  �سعاع 
1433/03/08هــــ  بتاريخ    33/180
يرجى ممن يعر عليها اأن ي�سلمها اإىل 
�سرطة  مركز  اأقــرب  اإىل  اأو  م�سدرها 

وله ال�سكر.

الأح�صاء
القنرب  قنرب  حممد  عبا�س  يعلن   •
ال�سجل  ــــم  ورق اجلــنــ�ــســيــة  ــعــودي  �ــس
عــن   1016085415 املـــــــــــدين: 
فـــقـــدان رخــ�ــســة بــنــاء ورقــــم الــ�ــســك: 
 1  /  10 بتاريخ   730807017820
املربز  بلدية  من  و�سادرة  1441هـــ   /
ويرجى ممن يجدها ي�سلمها مل�سدرها 

وله ال�سكر.

اعتقاالت جديدة طالت 68 شخصا بينهم عسكريون

الكويت - وا�سالكونغرس يندد بانتهاكات حقوق اإلنسان في تركيا
اجلابر  الأحــمــد  نـــواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�ــســدر 
بت�سكيل  اأمــرييــًا  مر�سومًا  الكويت  ــة  دول اأمــري  ال�سباح 

احلكومة الكويتية اجلديدة.
�سباح  ال�سيخ  �سمو  من  كل  تعيني  على  املر�سوم  ون�س 
وحمد  ــــوزراء،  ال ملجل�س  رئي�سًا  ال�سباح  احلــمــد  خــالــد 
الـــوزراء  جمل�س  لرئي�س  نــائــبــًا  ال�سباح  العلي  جــابــر 
الرومي  عبدالرحمن  يو�سف  وعبدالله  للدفاع،  وزيـــرًا 
دولة  للعدل ووزير  الــوزراء وزيرًا  لرئي�س جمل�س  نائبًا 
عي�سى  تعيني  على  ن�س  كما  الــنــزاهــة.  تعزيز  ل�سوؤون 
وال�سوؤون  لالأوقاف  وزيــرًا  الكندري  ح�سن  حممد  اأحمد 
وزيرًا  الفار�س  عبداللطيف  حممد  والدكتور  الإ�سالمية، 
للنفط وزيرًا للتعليم العايل، والدكتور با�سل حمود حمد 
املحمد  نا�سر  اأحمد  والدكتور  لل�سحة،  وزيــرًا  ال�سباح 
جمل�س  ل�سوؤون  دولة  ووزيــر  للخارجية  وزيــرًا  ال�سباح 

الفار�س  عبدالرحمن  عبدالله  رنــا  والدكتورة  الـــوزراء، 
الت�سالت  ل�سوؤون  دولة  ووزير  العامة  لالأ�سغال  وزيرًا 
احلري�س  مبارك  �سامل  ومبارك  املعلومات،  وتكنولوجيا 

وزير دولة ل�سوؤون جمل�س الأمة.
ثــامــر علي  الــكــويــتــي  املــر�ــســوم الأمــــريي  ـــني ح�سب  وُع
م�ساعد  وخليفة  للداخلية،  وزيرًا  ال�سباح  ال�سامل  �سباح 
القت�سادية  لل�سوؤون  دولة  ووزير  للمالية  وزيرًا  حمادة 
لالإعالم  املطريي وزيرًا  بداح  وال�ستثمار، وعبدالرحمن 
والثقافة ووزير دولة ل�سوؤون ال�سباب، والدكتور علي فهد 
امل�سف وزيرًا للرتبية، و�سايع عبدالرحمن اأحمد ال�سايع 
وزير دولة لل�سوؤون البلدية ووزير دولة ل�سوؤون الإ�سكان 
ال�سلمان  عي�سى  عبدالله  والدكتور  العمراين،  والتطوير 
حممد  م�سعان  والــدكــتــور  وال�سناعة،  للتجارة  وزيـــرًا 
م�سعان العتيبي وزيرًا للكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 

ووزيرًا لل�سوؤون الجتماعية والتنمية املجتمعية.

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
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جدة  ـ البالد        
العامة  الهيئة  نفذتها  التي  الرقابية  اجلــولت  اأدت 
اإىل  الداخلية  وزارة  مع  بال�سراكة  والــدواء  للغذاء 
يف  الغذائية  املنتجات  من  كيلوغرام   4500 �سبط 
موقع تعبئة خمالف باأحد الأحياء ال�سكنية مبحافظة 
عمليات  اأن  والدواء"  "الغذاء  واأو�ــســحــت  جــدة. 
وجود  مالحظة  بعد  اأجرتها  التي  والتتبع  الر�سد 
منافذ  بع�س  يف  امل�سدر  جمهولة  غذائية  منتجات 
�سكني  حي  داخــل  منزل  اإىل  مفت�سيها  قــادت  البيع، 
يتم من خالله  اإذ  وافــدة،  قبل عمالة  يدار من  بجدة 
تعبئة وتغليف البهارات والبقوليات بطرق خمالفة 

ودون احل�سول على رخ�سة ملزاولة الن�ساط.
الفنية  املخالفات  من  "الهيئة" عدًدا  مفت�سو  و�سجل 
اإذن  على  احلــ�ــســول  بعد  املــنــزل  داخـــل  وال�سحية 
الدخول من النيابة العامة وبالتن�سيق مع ال�سرطة، 
�سهادات  يحملون  ل  العمال  جميع  اأن  ات�سح  اإذ 
املوقع  يف  احل�سرات  انت�سار  اإىل  اإ�سافًة  �سحية، 

وتخزين املنتجات الغذائية على الأر�س مبا�سرة.
املن�ساآت  خمــالــفــات  عــن  ــالإبــالغ  ل "الهيئة"  ودعـــت 
الرقم  على  الت�سال  طريق  عن  لإ�سرافها  اخلا�سعة 
"طمني"  تطبيق  خــالل  من  اأو   ،)19999( املــوّحــد 
 "IOS" الت�سغيل  نظامي  على  املتاح  للهيئة  التابع 

و"اأندرويد".

الدمام ـ حمود الزهراين 
م�سروع  عقد  ال�سرقية،  املنطقة  اأمــانــة  وّقــعــت 
بحري  ونــاٍد  قــوارب  مر�سى  لإن�ساء  ا�ستثماري 
بكورني�س الدمام، مع اإحدى ال�سركات الوطنية، 
لتحقيق  ال�ستثمارية  اإ�سرتاتيجيتها  �سمن 

برامج جودة احلياة وفق روؤية اململكة 2030.
ــالأمــانــة حممد  واأو�ـــســـح املــتــحــدث الــر�ــســمــي ل
تعزيز  اإىل  يــهــدف  ــروع  ــس ــ� امل اأن  الــ�ــســفــيــان، 
ال�سرقية، واإبراز  املنطقة  البحرية يف  الأن�سطة 
ال�سياحية والرتفيهية،  مقوماتها على اخلارطة 
ــــرامــــج الــ�ــســيــاحــيــة  وتـــعـــزيـــز الأنـــ�ـــســـطـــة وال
منطقة  يف  التحتية  البنية  يف  وال�ــســتــثــمــار 
�سياحية  بحرية  كوجهة  وتطويرها  الكورني�س 

راقية وترفيهية متنوعة.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف       
للزراعة  والــزراعــة  واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  ك�سف 
خا�س  بت�سريح  الــعــيــادة  �سالح  بــن  اأحــمــد  املهند�س 
�سهل  الزراعي"  مــر�ــســدك  "تطبيق  اأن  لـ"البالد" 
اأيــة  حلــل  اململكة  مناطق  بجميع  ــزراعــن  امل و�ــســول 
الذكاء  تقنيات  خــالل  من  ي�سر  بكل  تواجههم  م�سكلة 
زراعيا  مر�سدا   367 من  اأكــر   " ال�سطناعي"فهناك 
مر�سدك  تطبيق  عر  ال�ستف�سارات  على  للرد  جاهزين 
اأكــر مــن مليون  الــزراعــي،  وقــد حقق عــام 2020 م 
و900 األف عملية لالإجابة عن ا�ستف�سارات امل�ستفيدين 
الكتابة  طريق  عن  لهم،  املنا�سبة  الو�سيلة  خــالل  من 
الن�سية اأو ال�سورة او  الت�سال املبا�سر املرئي، وذلك 

عر  خدمات ذكية �سهلة من الناحية الفنية 
ممار�سة  على  للح�سول  تهدف  ــة  والداري
الإنتاجية  كــفــاءة  لــزيــادة  جــيــدة  زراعــيــة 
الأمن  حتقيق  اإىل  الو�سول  يف  وت�ساعد 
اهتمام  التطبيق   هذا  ويعك�س  الغذائي. 
ــاد الـــزراعـــي انــطــالقــًا  ــس ــالر� الــــــوزارة  ب
مـــن �ــســعــيــهــا لـــالطـــالع عــلــى احــتــيــاجــات 
ومتطلبات املزارعن وتعريفهم باخلدمات 

وجهودها  التطويرية  خططها  وتعزيز  تقدمها،  التي 
الأمــن  منظومة  على  للحفاظ  تــهــدف  الــتــي  املتنوعة 
املحا�سيل  وجـــودة  النبات  �سحة  وتعزيز  احلــيــوي 
الزراعية والبيئية  ال�ستدامة  لتحقيق  املحلية و�سوًل 
القطاع  تنمية  على  وحر�سها   ، الغذائية  وال�سالمة 
ركــيــزة  بــاعــتــبــاره  وتــطــويــره،  اململكة  يف  الـــزراعـــي 
رئي�سية يف دعم القت�ساد الوطني امل�ستدام من خالل 
تنويع م�سادر الدخل، ورفع ن�سبة الكتفاء الذاتي من 
املوارد  وا�ستغالل  الآمنة،  املحلية  الغذائية  املنتجات 
قادرة  اأ�س�س علمية واقت�سادية  املحلية على  الطبيعية 

على دعم موؤ�سرات املناف�سة وال�ستدامة .
للمزارع  تتيح  التي  نباتات  خدمة  التطبيق  يقدم  كما 
اآفة  اأو  معن  نبات  عن  وال�سوؤال  البحث 
حيث  لل�سوؤال،  �سورة  اإرفــاق  مع  نباتية 
واملزارعن  الزراعين  املر�سدين  يتوىل 
املــعــتــمــديــن الإجـــابـــة عــن هـــذه الأ�ــســئــلــة 
اإتـــاحـــة اطــالع  اإىل  ــافــة  اإ�ــس وتــقــيــيــمــهــا، 
اأ�سهر التجارب الناجحة يف  املزارع على 
القطاع الزراعي من خالل خدمة التجارب 

الناجحة داخل التطبيق.

جدة ـ  يا�سر بن يو�سف      
اأمانة اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ  براجمها  توا�سل 
لر�سد ومتابعة املخالفات مب�ساركة اجلهات احلكومية 
ال�سريكة وجلان ال�سبط امليداين، و�سملت  اجلهود عدة 
مناطق مثل منطقة جنران والتي مت فيها ر�سد واتالف 
من  كيلوجراما  و23  ال�سمة،  مادة  من  كيلوجراما   70
مادة التنباك، و 65 كيلوجراما من املع�سالت املخلوطة 

مب�سادر جمهولة.
ال�سمة  اللجنة  125 كيلوجراما من مادة   كما �سبطت 
املنطقة  �سرطة  مع  بالتعاون  ال�سكنية  املنازل  اأحد  يف 

والنيابة العامة.
الوطنية  اللجنة  اأمانة  ر�سدت  الطائف  حمافطة  ويف   

حمل  املعنية  اجلــهــات  مــع  بــالــتــعــاون  الــتــبــغ  ملكافحة 
م�سادرة  ومتت  ال�سمة  ببيع  يقوم  اجلاهزة  للمالب�س 

املواد املخالفة للنظام واإغالق املحل.
يف  التبغ  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأمــانــة  و�سبطت 
م�ستودع  املعنية  مع اجلهات  وبالتعاون  منطقة ع�سري 
لبيع التبغ يف اأبها ووجد بداخله 145 كيلوجراما من 
مادة التمباك، و 200 كيلوجرام  "كل�س"  ي�ستخدم يف 
خلط مواد  التبغ ، و1340 علبة �سجائر خمالفة للنظام.
ال�سمالية مت ر�سد واتــالف 179   ويف منطقة احلــدود 
علبة   189 و  جمهولة  بخلطات  مع�سل  كيلوجراما 
امل�سدر وذلك يف  مع�سل  و107 علب �سجائر جمهولة 

اأحد اجلولت التي قامت بها على منافذ البيع. 

مصادرة "بهارات"
بموقع تعبئة مخالف بجدة

مرسى لقوارب
وناد بحري بكورنيش 

الدمام 

1.9 مليون مستفيد
من تطبيق "مرشدك الزراعي"

إتالف "2,443 كلجم"
من التبغ مجهولة المصدر

جدة- يا�سر بن يو�سف   
اأن  واكت�سفوا  جــدة  يف  الأحــيــاء  اأحــد  �سكان  ا�ستيقظ 
�سوارع احلي خالية من املركبات اخلربة وذلك بعد اأن 
قامت اإدارة ال�سيارات التالفة برفع املركبات اخلربة من 
ال�سوارع والتي بداأت نظيفة خالية من احلديد التالف 
فيما مت حت�سن امل�سهد الب�سري للحي ، وياأتي ذلك يف 
�سوارع  لتنظيف  جدة  لأمانة  امل�ستمرة  اجلهود  اإطــار 
العرو�س وحت�سن امل�سهد الب�سري ا�ستعدادا ل�ستقبال 
ال�سياح يف عرو�س البحر الأحمر بعد رحيل اجلائحة 
�سيناريو  الأيــــام  هـــذه  يــتــوا�ــســل يف  الــعــاملــيــة، حــيــث 

حت�سن امل�سهد الب�سري يف جدة.
وبالأم�س نفذت اإدارة ال�سيارات التالفة بالإدارة العامة 
البلديات  بوكالة  ال�سلبية  الظواهر  ومعاجلة  لر�سد 
الفرعية يف اأمانة حمافظة جدة، جولت ميدانية لر�سد 
اأ�سحابها  تركها  اأن  بعد  والتالفة،  املهملة  ال�سيارات 
ت�سويه  مــن  فيه  ت�سببت  ومــا  طــويــلــة،  زمنية  فـــرتات 
�سوارع  يف  املــروريــة  احلركة  وتعطيل  العام  للمظهر 
للبلديات  الأمــن  وكيل  واأو�ــســح  املحافظة.  وميادين 
الفرعية املهند�س حممد املطريي اأن اجلولت امليدانية 
موؤكدًا  وتالفة،  مهملة  �سيارة   383 رفــع  عن  اأ�سفرت 
على  للمحافظة  الرقابية  جهودها  يف  الأمانة  ا�ستمرار 

امل�سهد الب�سري للمدينة و�سالمة املرافق العامة ل�سكان 
املحافظة.  واإ�ستطرد اأن  ادارة مراقبة ال�سيارات التالفة 
الظواهر  ومعاجلة  لر�سد  العامة  ــالإدارة  ب والناقالت 
تنفذ  الأمــانــة   يف   الفرعية  البلديات  بوكالة  ال�سلبية 
املهملة  ال�سيارات  لر�سد  ميدانية  جــولت  باإ�ستمرار  
والتالفة، بعد اأن تركها اأ�سحابها فرتات زمنية طويلة، 
وتعطيل  الــعــام  للمظهر  ت�سويه  مــن  فيه  ت�سببت  ومــا 

احلركة املرورية يف �سوارع وميادين املحافظة.
م�سروعًا  اأمانة حمافظة جدة  اأطلقت  اأخرى  ناحية  من 
�سبيل  مدينة جدة يف  اأحياء  لـم�سح وتخطيط  ميدانيًا 
حت�سن امل�سهد احل�سري للمدينة م�ستهدفا 16 عن�سرًا 
وذلك   ، الب�سري  الت�سوه  معاجلة  مبادرة  عنا�سر  من 

باإ�سراف ومتابعة وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.
املدينة  و�ــســوارع  اأحــيــاء  م�سح  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
وجمع بيانات الو�سع الراهن وحتليلها وتوظيفها يف 
رفع م�ستوى امل�سهد احل�سري ، اإ�سافة اإىل ا�ستخال�س 
اخلطط لأعمال التنفيذ ، عالوة على ما يحققه امل�سروع 
من ا�ستعرا�س للبيانات على لوحة قيا�س موؤ�سر الأداء 
وي�سهم يف دعم اإدارة التحكم بجميع عنا�سرها بجانب 
والرتــقــاء  للنهو�س  التنفيذ  ا�سرتاتيجيات  و�ــســع 

مب�ستوى امل�سهد احل�سري.

اأبها ـ مرعي ع�سريي  
�سجرة معمرة يف  اأكر  " هي  "الرقاع  �سجرة   تعتر   
حمافظة تنومة مبنطقة ع�سري، ويزيد عمرها عن 300 
 ، اأوراقها  تت�ساقط  التي   الأ�سجار  من  والرقاع  �سنة. 
ويبلغ حميط �ساقها حوايل 10 اأمتار ، كما يبلغ ارتفاع 
ال�سجرة حوايل ت�سعة اأمتار بينما ت�سرب جذورها يف 
اآل  "�سعف  عمق الر�ــس لكر من 40 مرًتا ،وتقع يف 

�سودة" مبحافظة تنومة.
تنومة  حمافظة  بها  ا�ستهرت  التي  الــرقــاع  و�سجرة 
على  ورمبا  اململكة  يف  تاريخًا  الأ�سجار  اأكر  من  تعد 
التي  العلمية  الدرا�سات  اإىل  ا�ستنادًا  العامل،  م�ستوى 
ال�سنوات  العلم عليها خالل  الباحثون وطالب  اأجراها 
موؤخرًا  ا�ستخدمت  التي  العلمية  واملقايي�س  املا�سية، 
ال�سنن،  مبئات  يقّيم  الــذي  الزمني  عمرها  حتديد  يف 
وقد كانت ال�سجرة مبثابة  امللتقى الهام لأهايل القرية 
تتجاوز  الذي  الأهايل يف ظلها  يعقد  القدم، وكان  منذ 

م�ساحته اأكر من 900 مرت مربع  الجتماعات الهامة.
طالل،  بن  تركي  الأمــري  ع�سري  منطقة  اأمــري  اأن  ُيذكر 
يف  املعمرة  الأ�ــســجــار  بــاأن  املا�سي،  يناير  يف  �ــســّرح 
باململكة،  البيئية  ــد  ــرواف ال اأهـــم  اأحـــد  تعتر  املنطقة 
كمة حلمايتها،  م�سدًدا على اأنه يتم حالًيا عمل خطة حُمْ
واأو�سحت اإمارة ع�سري –عر تويرت- اأن الأمري تركي 
بن طالل �سدد على �سرورة الهتمام بحماية الأ�سجار 

املعمرة باملنطقة والتي بلغ عددها 200 �سجرة.

 ويف ال�سياق  نف�سه مثلت الأ�سجار املعمرة يف منطقة 
والبيئة  الإن�سان  بن  الرتباط  من  نــادرة  حالة  ع�سري 
ظالل  يف  والراحة  لال�سرتخاء  مكان  جمرد  تكن  فلم   ،
للب�سر واحليوانات،  اأو مورد غذائي  الكثيفة،  اأوراقها 
بعالقات  قدمية  ع�سور  منذ  الإن�سان  مع  ارتبطت  بل 

اإجتماعية وثقافية ومادية.
مقومات  اأهــم  اإحــدى  كانت  املعمرة  الأ�سجار  اأن  كما 
احلياة الجتماعية يف منطقة ع�سري، وتتعدد اأدوارها 
يف النظام الجتماعي واملعي�سي، حيث ميكن ت�سنيفها 
اإىل ق�سمن، الأول هي الأ�سجار املعمرة ذات النفع العام 
با�سم  حمليًا  تدعى  " التالقة" و" اجُلّميز" التي  مثل 
املكان  هو  فظلها  " ال�سدر"،  �سجر  " وكذلك  "الرايه 
"الكتاتيب"  نظام  على  قدميًا  الن�سء  لتدري�س  املف�سل 
لتدار�س  القبلية  التجمعات  حتتها  تعقد  وكــانــت   ،
الأمور املجتمعية والت�ساور فيما بينهم، بال�سافة اإىل 
الإ�ستفادة منها كمكان لتدري�س القراآن الكرمي وعلومه 
الذي  املمتد  " املعالمة"، وذلك بف�سل ظلها  ي�سمى  مبا 

اإىل  اأمـــتـــار  مــن 10  ــداأ  ــب ي
تلك  وتــعــتــر  مـــــرتًا،   50
النفع  ذوات  من  الأ�سجار 
ـــعـــام خــ�ــســو�ــســا الــتــي  ال
تــنــبــت بـــجـــوار املــ�ــســاجــد 
وال�ساحات العامة اأو على 

�سفاف الأودية.

383 مركبة مهملة في قبضة "إدارة التالفة" 

"الرقاع" .. شاهد على 300 عام من تاريخ عسير 

مشروع ميداني لمسح وتخطيط أحياء العروس 

أحمد العيادة
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جدة- البالد
اأعرب رئي�س �سمك �سالح اأبو نخاح 
التحكيمية  الأخطاء  من  ا�ستيائه  عن 
التي يعاين منها فريقه ح�سب كالمه. 
الهبوط  من  قريًبا  بات  فريقه  اأن  موؤكًدا 
اإىل دوري الدرجة الأوىل ب�سبب الأخطاء 
فريق  وكـــان  املــتــكــررة.  التحكيمية 

�سمك قد خ�سر لقاءه امام ال�سباب املت�سدر 
مــن دوري  الـــ 21  اجلــولــة  خــتــام  2/1 يف 
تلفزيونية،  ت�سريحات  ويف  املــحــرفــن. 
مباراة  بعد  املدرب  اأبو نخاح: »وجهت  قال 
ال�سباب باأن يفكر للمو�سم املقبل. اأبلغته اأننا 
نريد بناء فريق ي�سم �سباب النادي من اأجل 

املوا�سم املقبلة«..

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

أبونخاع: األخطاء التحكيمية تقودنا لـ" األولى"

األخطبوط محمد الدعيع لـ              : 

الحارس األجنبي أضر المحلي.. وهذا سبب تراجع مستوى الهالل 
احلايل؟  املو�سم  الهالل  م�ستوى  ترى  كيف  • بدايًة.. 

تلف؛ ب�سبب جائحة كورونا، فلم  - ال�ستعداد هذا املو�سم مخُ
املو�سمن، والتعرث طبيعي ويحدث لأي  يوجد وقت كاف بن 
الفريق  ومــازال  املخُ�ستغرب،  هو  فهذا  الهالل  لأنــه  ولكن  فريق. 
الهبوط  يتجاوز  لله،  �ساء  واإن  ـــدوري.  ال على  قويا  ناف�سا  مخُ

الطارئ يف امل�ستوى.
رازفان؟  اإقالة  يف  تاأخرت  الهالل  اإدارة  اأن  ترى  • هل 

اأن رازفــان مــدرب كبري، والكل ي�سهد  اأحــد يختلف على  - ل 
الأخــرية، وعند هبوط  املباريات  يوفق يف  ولكن مل  بتاريخه، 
اخللل  اأن  اأعتقد  الفريق،  لعبي  اأغلب  م�ستوى 
ب�سبب  �ــســواًء  الفني،  املدير  من  يكون 
يتم  التي  الربامج  اأو  التمارين، 
حياة  هــي  وهــذه  و�سعها. 
فا�ستمراره  املدربن، 
مــــــــــــــــرهــــــــــــــــون 
بــــــالإجنــــــازات 

والبطولت. 
�ــســبــب  مـــــا   •
م�ستوى  هــبــوط 
لعبي  اأغــلــب 
الهالل.. 

خا�سة املوؤثرين ؟ 
واجلهاز  الفني،  اجلهاز  يتحمله  الالعبن  م�ستوى  هبوط   -
من   ٪70 م�ستوى  يف  هبوطا  تــالحــظ  عندما  لأنـــك  الــطــبــي؛ 
الفريق  مــدرب  �ــســوؤال  يتم  هنا  الفريق،  يف  املهمن  الالعبن 

وجهازه املخُ�ساعد، بالإ�سافة اإىل اجلهاز الطبي. 
"احلافز"  غياب  يف  دور  له  هل  جماهري..  بدون  اللعب   •

لدى الالعبن؟  
رة القدم يف اجلمهور، ولكن اجلائحة حرمتنا  "حالوة" كخُ  -
الفريق؛ لأن  لي�س كبريا على  تاأثري غيابه  من اجلمهور، ولكن 

الهالل ح�سل على بطولتن يف ّظل غياب اجلمهور. 
ابتعاد  الدوري رغم   قادر على ح�سم  الهالل  اأن  تعتقد  • هل 

ال�سباب بـ٥ نقاط ؟ 
فقط غلطان..  وال�سباب  الهالل  الــدوري بن  اأن  يعتقد  - من 
فمن ال�سعب توقع  من �سيكون بطل الدوري الآن، يف ظل تبقي 

9 جولت، واأمتناها هاللية، باإذن الله.
هل  الــهــالل..  حرا�س  مــدرب  عن  "توير"  يف  ت�ساءلت   •

تخطط باأن تخُ�سبح مدرب احلرا�س بالنادي؟ 
را�س؛ لأننا عندما راأينا الوطيان  - نعم، غردت عن مدرب احلخُ
ولكن  اأولهم،  واأنــا  به،  اأ�ساد  الكل  الن�سر،  اأمــام  اأول ظهور  يف 
وجــود  ب�سبب  جــاء  فــ�ــســوؤايل  جـــدا..  تلفا  مخُ كــان  العن  اأمـــام 
واأنا  الفني ككل.  اأو يف اجلهاز  اإما يف مدرب احلرا�س،  خلل؛ 
�ساأخو�س قريبا دورة تدريب، ولكن عملي كمدرب حرا�س يف 
ل جهاز فني ياأتي بطاقمه؛ لذا �ساأجته  الهالل �سعب جدا؛ كون كخُ
يف امل�ستقبل القريب اإىل تدريب الفئات ال�سنية والأكادمييات؛ 
را�س على م�ستوى عال ملنتخباتنا الوطنية، وكذلك  لإخراج حخُ

للهالل. 
احلــار�ــس  عــلــى  تعتمد   16 مــن  7اأنـــديـــة   •
احلــار�ــس  تــواجــد  اأن  تعتقد  هــل  املــحــلــي.. 

الأجنبي اأّثر على احلار�س املحلي.. اأم ل؟ 
- طــبــعــًا احلـــرا�ـــس الأجـــانـــب قــلــلــوا من 
ت�ساأل  وعندما  املحلين،  احلرا�س  ظهور 
"اأدفع  يقولون:  الأنــديــة  روؤ�ــســاء  بع�س 
مالين ويف الأخري يكون حار�س مرمى 
بن  �سلطان  الأمــري  اأيــام  عاديا".. خالل 
احلــار�ــس  مــع  التعاقد  قـــام  مبنع  فــهــد، 

املوهوبن،  ال�سعودين  للحرا�س  الفر�سة  لإعطاء  الأجنبي؛ 
احلار�س  لــذا  ممــيــزون؛  حرا�س  فيه  كــان  الدعيع  حممد  وقبل 

ر ب�سدة باحلار�س املحلي.  الأجنبي اأ�سّ
• كيف تقيم م�ستوى الأرجنتيني فييتو، وعبدالله احلمدان؟ 
الكثري،  لديه  اأن  رغــم  الآن،  حتى  املــاأمــول  يقدم  مل  فييتو،   -
اأما  القادمة.  الفرة  يف  تاأقلمه  وننتظر  الظروف،  لنعلم  ولكن 
عبدلله احلمدان فمن ال�سعب احلكم عليه، لأنه مل يخ�س اإل 3 
مباريات، واحلمدان لي�س م�ستقبل الهالل فقط،  واإمنا م�ستقبل 

الكرة ال�سعودية اأي�سا. 
حالًيا؟ الهالل  �سفوف  يف  الأجنبي  ال�سباعي  عن  • ماذا 

- جميعهم على م�ستوى عاٍل، وقد اأ�سهموا بفاعلية يف حتقيق 
بطولت الفريق.

مع  بطولة   2٥ من  باأكرث  الكروية  م�سريتك  يف  توجت   •
الزعيم، واملنتخب الوطني.. اأيها اأقرب لقلبك؟ 

- حققت جميع البطولت بجميع امل�سميات، لكن الأقرب اإىل 
قلبي كا�س املوؤ�س�س؛ كونها اأول بطولة بعد انتقايل من الطائي 
التي ح�سلت عليها،  وكاأ�س  الآ�سيوية  الهالل، والبطولت  اإىل 

للمونديال، بالإ�سافة  اآ�سيا مع الأخ�سر، والتاأهل 4 مرات  اأمم 
اإىل لقب كاأ�س العامل للنا�سئن يف ا�سكتلندا. 

منتخبنا  عرين  حماية  ي�ستحق  الــذي  احلار�س  هو  من   •
ال�سعودي حاليا؟   

را�س  -حتى الآن، ل اأ�ستطيع حتديد حار�س معن.. واأبرز احلخُ
وحممد  املعيوف  عبدالله  الدوري"  يف  امل�ساركن  املحلين 

العوي�س وم�سطفى مالئكة" .
فار�س  حــظــوظ   تــرى  كيف  راأ�ــســك..  م�سقط  اإىل  نعود   •
ـــدوري  الــ�ــســمــال نــــادي الــطــائــي هـــذا املــو�ــســم يف الــ�ــســعــود ل

املحرفن؟ 
- ريا�سة حائل ت�ستحق اأن تعود للواجهة من جديد، وناديا 
للفئات  املنتخبات  قدما لعبن على م�ستوى  الطائي واجلبلن 
واحد  فريق  اأو  عودتهما؛  وتهمنا  الأول،  واملنتخب  ال�سنية، 

منهما للدوري املمتاز.
اأخرية؟ • كلمة 

- �سكرًا للقائمن على �سحيفة" البالد" العريقة على اإتاحتهم 
الفر�سة يل لاللتقاء باجلمهور الريا�سي. 

حاوره- في�سل الرقيبة
حممد الدعيع.. اأ�سطورة احلرا�سة 
الــ�ــســعــوديــة. حــار�ــس مــرمــى الــهــالل 
اأعمدة  اأهم  اأحد  ال�سابق،  والأخ�سر 
ت�سعينيات  يف  الــوطــنــي،  منتخبنا 
بـ"الأخطبوط"  لقب  املا�سي.  القرن 
كذلك  و�سمي  الأر�س"،  و"ظاهرة 
كاأف�سل  اخــتــري  القرن".  "حار�س 
حرا�س القرن املا�سي يف قارة اآ�سيا.

ــكــاأ�ــس  ل بـــطـــولت   4 يف  �ـــســـارك   
ــــوج بــلــقــب لــكــاأ�ــس  الـــعـــامل، وتخُ

لكاأ�س  وبلقبن  اآ�سيا،  اأمم 
لكاأ�س  وبلقب  اخلــلــيــج. 

 1989 للنا�سئن  العامل 
التقته"  بــا�ــســكــتــلــنــدا. 
وحــــاورتــــه  البالد" 
ـــــد يف  حـــــــول اجلـــــدي
الكرة ال�سعودية عامة، 

ــــهــــالل  ـــــــــــادي ال ون
خا�سة.

أتمنى صعود الطائي والجبلين لـ"المحترفين"الحمدان مستقبل الكرة السعوديةإقالة رازفان جاءت في وقتها

ّ
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نقاط رياضية

    توازن األهلي المالي
حممد �آل ها�شم

الأندية،  يف  العمل  قيا�س  هي  النتائج.. 
اأو  املــ�ــســجــع،  ــك  ل قــد يحكم  فــمــن خــالــهــا 
ناد مل  رئي�س  لكل  ن�سيحتي  ولهذا  عليك؛ 
اأن ل يكرث من الأحاديث  تن�سفه النتائج، 
اأو  احلوكمة،  اأو  الرعايات،  اأو  املــال،  عن 
الكفاءة املالية، فكل هذا لميكن اأن ير�سي 
امل�سجع؛ مامل تكن هناك نتائج على اأر�س 
األعاب،  حتتها  ين�سوي  الأنــديــة  املــيــدان. 
ونا�سئني  بــراعــم  فـــرق؛  عــدة  لعبة  ولــكــل 
وف�سلها  جناحها  وحتكم  وكبار،  و�سباب 
العتداد  ميكن  فا  ذلــك  عــدا  اأمــا  النتائج. 
وليــفــرح  بطولة  ليجلب  عمل  لأنـــه  بــه؛ 

م�سجعا.
بع�سها  وا�سرتاتيجية،  خطة  لــه  نــاد  كــل 
ولن  معلن،  غــر  الآخـــر  والبع�س  معلن 
اأفــ�ــســل يف هـــذا اجلــانــب، لــكــن اأريــــد اأن 
خططها  ــــن  اأي الأهــــلــــي..  اإدارة  اأ�ــــســــاأل 

وا�سرتاتيجياتها، بل اأين اأهدافها؟
ــــن مــــن �ــســمــن  هــــل �ـــســـاريـــتـــ�ـــس، ومــــاري
ــح من  ال�ــســرتاتــيــجــيــات، واملــعــنــى اأو�ــس
اأم  خطة،  واأو�سو  نيانغ،  وهل  يف�سر،  اأن 

ا�سرتاتيجية؟
جتــاوزا  يعترب  حــدث  مــا  اأن  يقينًا  اأعــلــم 
بحق الأهلي، اأن اأُبقي على م�ساب، واأعر 
يــنــدرج حتــت عنوان  هــذا  فهل  اجلــاهــز، 

التوازن املايل.
لديكم  بــقــي  فــمــاذا  عليكم،  كــبــر  ــي  الأهــل
اإىل  ت�سيفوه  لــكــي  الـــكـــوارث  هـــذه  بــعــد 

اإجنازاتكم؟

ر�شالة..
انت�سارًا  لعبي  الأهلي   يهاجم  ذاك  طاملا 
اأن نادينا ذاهب اإىل  اأن  للرئي�س، فاعلموا 

طريق منحدرة.
 مثل هذا املديح ذم يارئي�س الأهلي!

�أخريً�..
من  ي�سخرون  الأهلي  اإعاميي  بع�س  حتى 
ناديهم؛ من اأجل اإ�سحاك من حولهم! هزلت 

ياكبار.

النصر لم يعرض عليه التجديد حتى اآلن

»أمرابط« على أعتاب الليجا اإلسباني 
جدة- �لبالد

رغـــم اقــــرتاب عــقــد الــــدويل املــغــربــي نـــور الــديــن 
يونيو  يف  النتهاء  من  الن�سر  نــادي  مع  اأمرابط 
�سفوان  برئا�سة  الن�سر  اإدارة  اأن  اإل  املــقــبــل، 
ال�سويكت مل حت�سم  م�ستقبل اأمرابط مع الفريق 
اأي  ــه  ل تــقــدم  حــيــث مل  الآن؛  حــتــى  الــنــ�ــســراوي 

الفرتة  الفريق يف  عرو�س جديدة لا�ستمرار مع 
القادمة.

 اأمرابط ان�سم ل�سفوف الن�سر يف �سيف 2018 
قادما من فريق واتفورد الإجنليزي، ومع غمو�س 
م�ستقبل الدويل املغربي مع فار�س جند، تواترت 
اأنباء موؤكدة اأن اأمرابط يرغب ب�سدة يف موا�سلة 

م�سرته الحرتافية يف اأحد الدوريات الأوروبية، 
له  �سبق  حيث  الإ�سباين؛  الليجا  يف  وبالتحديد 
اللعب لناديي ملقا وليجاني�س. واأكدت الأنباء اأن 
منها  العرو�س؛  من  العديد  بالفعل  لديه  اأمرابط 
عر�س من اأحد الأندية الإ�سبانية، ومييل اأمرابط 
لقبول العر�س ب�سبب رغبته يف موا�سلة م�سرته 

الحرتافية يف اأوروبا، كما يرغب اأكرث من فريق 
اإىل  بالإ�سافة  خدماته،  على  باحل�سول  �سعودي 

ناد خليجي اآخر.
بالدوري  الن�سر  مع  املغربي  الــدويل  تــوج  وقــد 
وكــاأ�ــس   2019-2018 للمحرتفني  الــ�ــســعــودي 

ال�سوبر ال�سعودي يف ن�سختي 2019 و2020.

إنقاذ الموسم عنوان لقاء البارسا واألندلسيين
جدة – �لبالد

اإ�سبيلية يف  �سيكون هدف بر�سلونة عندما ي�ست�سيف 
اإنقاذ  الأربــعــاء،  اليوم  امللك  كاأ�س  نهائي  ن�سف  اإيــاب 
مو�سمه من خال موا�سلة م�سرته يف م�سابقة الكاأ�س.
وبلوغ  اإ�سبيلية،  عقبة  اجــتــيــاز  بر�سلونة  ويتمنى 
الإنــقــاذ  مبثابة  هــذا  ليكون  للكاأ�س  النهائية  املــبــاراة 
الفني  ملــديــره  قويا  ودعــمــا  ناحية  مــن  الفريق  ملو�سم 

الهولندي رونالد كومان.
ميتلك اإ�سبيلية الأف�سلية يف هذه املواجهة، بعدما فاز 
على ملعبه )2-0( ذهابا ، ولكن بر�سلونة ا�ستعد لهذه 
املواجهة ب�سكل رائع من خال الفوز على اإ�سبيلية يف 
الدوري  يف  املا�سي  ال�سبت  ذاتها  بالنتيجة  داره  عقر 

الإ�سباين.
الــنــهــائــي مع  املــواجــهــة يف  هـــذه  مــن  الــفــائــز  ويلتقي 
التي  الذهبي،  املربع  يف  الأخــرى  املواجهة  من  الفائز 
جتمع بني ليفانتي واأتلتيك بلباو، اللذين يلتقيان غًدا 
ملعب  على   )1-1( تعادل  اأنهما  علما  اإيابا،  اخلمي�س 

بلباو ذهابا.
بر�سلونة  اأمـــام  مــبــاراتــه  يف  اإ�سبيلية  هــزميــة  ورغـــم 
يف  بالأف�سلية  اإ�سبيلية  يحظى  اأيـــام،  قبل  بــالــدوري 
مواجهة الكاأ�س ب�سبب فوزه ذهابا على ملعبه با�ستاد 

اأ�سبوعني. بيزخوان" قبل  "�سان�سيز 
ويحتاج بر�سلونة لتحقيق فوز كبر من اأجل تعوي�س 
الفريق يثق بقدرته على حتقيق  هزميته ذهابا، ولكن 
الــدوري واحــدا من  اإ�سبيلية يف  اأمــام  قدم  بعدما  هذا 

اأف�سل عرو�سه يف املو�سم احلايل.
خ�سر  ال�سبت،  الــدوري  يف  اإ�سبيلية  على  الفوز  ورغم 

ب�سد  الإ�سابة  ب�سبب  بيدري  لعبه  جهود  بر�سلونة 
ع�سلي يف املباراة، كما ينتظر اأن يفتقد كومان يف هذه 
اأراوخــو،  رونالد  الأوروغوياين  لعبه  جهود  املباراة 

ب�سبب الإ�سابة بالتواء يف كاحل القدم.
الإ�سابة و�سارك يف و�سط  عاد من  قد  اأراوخــو  وكان 
من  عانى  ولكنه  اإ�سبيلية،  مباراة  من  الثاين  ال�سوط 
الإ�سابة وخرج من امللعب قبل دقائق من نهاية املباراة.
كان  اإذا  مــا  يــقــرر  اأن  اأيــ�ــســا  كــومــان  على  و�سيكون 
�سي�ستمر على التغير يف طريقة اللعب، الذي اأجراه 
ــاراة الــفــريــقــني بـــالـــدوري؛ حــيــث اعــتــمــد على  يف مــب
مينغيزا  واأو�سكار  لونغليه  وكليمون  بيكيه  الثاثي 
يف خط الدفاع، وعلى �سرجينو دي�ست وجوردي األبا 

يف اجلناحني.
ويف خط الو�سط، قد يحل اإليك�س موريبا )18 عامًا( 
مباراة  من   71 الدقيقة  يف  لعب  بعدما  بيدري  مكان 
الفريقني بالدوري يوم ال�سبت املا�سي لي�سنع الهدف 
ليونيل  الأرجنتيني  �سجله  والذي  املباراة  يف  الثاين 

مي�سي.
الدفع  بــ�ــســاأن  قـــراره  لتــخــاذ  كــومــان  يحتاج  كما 
الدفع  اأو  الــهــجــوم  خــط  يف  فقط  اثــنــني  باعبني 
الذي  غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  باملهاجم  معهما 
الفريقني  مــبــاراة  يف  ــبــدلء  ال مقاعد  على  جل�س 
فيما لعب مواطنه عثمان دميبلي  املا�سي،  ال�سبت 

اإىل جوار مي�سي يف الهجوم.
لــوكــا�ــس  الـــاعـــب  يــغــيــب  اأن  يــرجــح  املــقــابــل،  ويف 
فر�سة  تبدو  كما  اإ�سبيلية،  �سفوف  عن  اأوكامبو�س 
املدافع ماركو�س اأكونيا �سعيفة للم�ساركة يف املباراة.

تأكيدا لما نشرته "                "

نقل مباريات األهلي واالتحاد للشرائع.. 
وتقديم الوحدة وأبها

�لريا�ض- هاين �لب�شر
ــقــات يف رابــطــة  ــاب ــ�ــس ــة امل قـــــررت جلــن

اإقامة  ال�سعودي للمحرتفني،  الدوري 
والوحدة(  )الحتــاد  فريقي  مباراة 
فريقي  ومباراة   ،)22( اجلولة  يف 

 )23( اجلولة  يف  وال�سباب(  )الحتــاد 
بن  حمــمــد  الأمـــــر  كـــاأ�ـــس  دوري  مـــن 
مدينة  ملعب  على  للمحرتفني،  �سلمان 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز الــريــا�ــســيــة مبكة 

املكرمة.
كــمــا قــــررت الــلــجــنــة، اإقـــامـــة مــبــاراة 
اجلولة  يف  و�سمك(  )الأهــلــي  فريقي 
)22( من مباريات دوري كاأ�س الأمر 
على  للمحرتفني  �سلمان  بــن  حمــمــد 

ملعب مدينة امللك عبدالعزيز الريا�سية 
مبكة املكرمة، ومباراة فريقي )الأهلي والن�سر( 
امللعب  على  امل�سابقة  نف�س  من   )23( يف اجلولة 

الرديف يف مدينة امللك عبدالله الريا�سية بجدة.
الإدارة  مع  بالتن�سيق  املباريات  نقل  قرار  وجاء 
بـــوزارة  الــريــا�ــســيــة  املــنــ�ــســاآت  لت�سغيل  الــعــامــة 
نــاديــي الحتـــاد والأهــلــي، وذلــك  الريا�سة ومــع 
لت�سغيل  ــامــة  ــع ال الإدارة  خــطــاب  عــلــى  بــنــاء 
والــذي  الريا�سة،  بـــوزارة  الريا�سية  املن�ساآت 
اأفاد با�ستمرار اإغاق امللعب الرئي�س ملدينة امللك 

عــبــدالــلــه 
ـــز الـــريـــا�ـــســـيـــة  ـــعـــزي ـــدال بـــــجـــــدة بـــــن عـــب

لل�سيانة خال الفرتة املقبلة.
فريقي  مــبــاراة  تقدمي  اأي�سًا  اللجنة  قــررت  كما 
)الــوحــدة واأبــهــا( يف اجلــولــة 25 مــن مباريات 
للمحرتفني  كاأ�س الأمر حممد بن �سلمان  دوري 
لتقام يوم الثنني 15 مار�س احلايل على ملعب 
املكرمة،  مبكة  الريا�سية  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
نــظــًرا لرتــبــاط نـــادي الــوحــدة مبــبــاراة امللحق 
اآ�سيا 2021 يوم الأربعاء 7  اأبطال  �سمن دوري 

اأبريل املقبل.

في دوري األولى

حائل- خالد �حلامد
جمع  الــذي  حائل  ديربي  على   1/1 الإيجابي  التعادل  �سيطر 
فريق الطائي مع جاره اجلبلني، الذي تقدم يف  بداية ال�سوط 
التعادل عن  الطائي  الأول بهدف �سجله عثمان مالوم، واأدرك 
طريق فهد اجلهني قبل طرده يف الدقيقة 73، وذلك يف افتتاح  
اجلولة الرابعة والع�سرين من دوري الأمر حممد بن �سلمان 
لأندية الدرجة الأوىل؛ بهذه النتيجة، رفع الطائي ر�سيده اإىل 

39 نقطة، واجلبلني اإىل 45 نقطة.

وحقق فريق الكوكب فوزا مهما بعد اأن جتاوز �سيفه النجوم 
بهدفني دون مقابل؛ فرفع الكوكب ر�سيده اإىل 31 نقطة، وبقي 
على  ال�سلبي  التعادل  خيم  و  نقطة.   17 ر�سيده  على  النجوم 
نقطة،   38 اإىل  اخلليج  ر�سيد  فارتفع  والعدالة؛  اخلليج  لقاء 
بينما و�سل العدالة اإىل النقطة 36. وت�ستكمل اليوم مناف�سات 
جــدة،  مــع  اجليل  يلتقي  حيث  مــواجــهــات،   7 باإقامة  اجلــولــة 
والدرعية،  واحلزم  وهجر،  والبكرية  الفيحاء،  مع  وال�سعلة 

واأحد وعرعر، وال�ساحل مع النه�سة، والثقبة مع جنران. 

التعادل يحسم ديربي حائل.. والكوكب يتخطى النجوم
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هيئة األدب تثري المشهد الثقافي بلقاءات 2021
الريا�ض - البالد

من  الثاين  املو�سم  لإطالق  والرتجمة  والن�سر  الأدب  هيئة  ت�ستعد 
�سل�سلة اللقاءات الأدبية الفرتا�سية يف عام 2021م التي �ستبث 
لإثراء  "يوتيوب"،  من�سة  عرب  الر�سمية  الثقافة  وزارة  قناة  على 
يف  ومتخ�س�سني  نقاد  مع  ثرية  بنقا�سات  املحلية  الأدبية  ال�ساحة 
وخارجها.  اململكة  داخــل  من  والرتجمة  والن�سر  الأدب  جمــالت 

عنوان  يحمل  بلقاء  )الأربــعــاء(،  اليوم  اللقاءات  �سل�سلة  وتنطلق 
والرتجمة  الن�سر  اإدارة  مدير  فيه  الأدبي" �سي�سارك  الوكيل  "دور 
بودكا�ست  مقدم  ويحاوره  الفريح،  للتعليم" حممد  "العبيكان  يف 
املقهى رائد العيد، للحديث عن واقع قطاع الن�سر يف اململكة واملهن 
اجلاري  ال�سهر  من   17 يوم  الثاين  اللقاء  يعقد  كما  فيه،  الفاعلة 

بعنوان "اأدب الأطفال واليافعني من زاوية اأخرى".

امل�سهد  اإثراء  اإىل  الفرتا�سية  الهيئة من خالل احلــوارات  وتهدف 
الثقايف يف ظل ا�ستمرار الإجراءات الحرتازية جلائحة كورونا، 
والن�سر  الأدب  جمــالت  يف  املتخ�س�سني  جتــارب  من  وال�ستفادة 
وا�ستكماًل  ــهــادف،  ال والنقد  للنقا�س  م�ساحة  خللق  والــرتجــمــة 
العام  الفــرتا�ــســيــة يف  الأدبــيــة  الــلــقــاءات  اأحــدثــتــه  الـــذي  للحراك 

املن�سرم و�سهدت تفاعاًل عاليًا من عموم املهتمني واملثقفني.

شجاعة رجل تنقذ طفلة سقطت من الطابق الـ12
يعرض الشهر المقبل

هانوي - وكاالت
اأنقذت �سجاعة رجل طفلة من املوت املحقق بعد �سقوطها 

من الطابق الـ12 يف العا�سمة الفيتنامية هانوي.
وقال الرجل الذي يعمل �سائقا لتو�سيل الطلبات، اإنه كان 
يف يوم احلادث جال�ًسا يف �سيارته منتظًرا ت�سليم بع�س 
الطفلة  ملبنى  املقابل  املبنى  يف  العمالء  اأحــد  متعلقات 
ميل"  "الديلي  ل�سحيفة  وفقا  واأ�ساف،  جنوك.  نغوين 
�سوت  بال�سيارة  جلو�سه  اأثناء  �سمع  اأنــه  الربيطانية، 
اإل  ِقبل والديه،  اأن الطفل قد ُوّبخ من  بكاء طفل فاعتقد 
اأنه �سمع اأحد الأ�سخا�س يطلب امل�ساعدة، واأدرك حينها 

اأن هناك طفلة على و�سك ال�سقوط من ال�سرفة، لفتا اإىل 
طريقة  اإيجاد  حمــاوًل  الفور،  على  �سيارته  من  قفز  اأنــه 
لت�سلق املبنى الذي توجد به الطفلة، وبالفعل �سعد على 
منا�سب  و�سع  عن  للبحث  مرتين  ارتفاعه  يبلغ  �سقف 
اإىل الأمام  اأنه اندفع بج�سده  اإىل  لإنقاذ الطفلة. واأ�سار 
للتقاط الطفلة، و�سقطت بالفعل بني اأح�سانه، واأ�سيبت 
اأ�سيب  بينما  عالجها،  ومت  الفخذ  يف  بخلع  الأخـــرة 
الرجل بالتواء طفيف يف ذراعه، موؤكدًا اأنه اندفع لإنقاذ 
حياة الطفلة ب�سكل غريزي خا�سة اأن لديه ابنة تبلغ من 

ا. العمر عامني اأي�سً

جدة - خالد بن مر�ضاح
"املن�سة"  اخلليجى  امل�سل�سل  اإنتاج  على  القائمون  ي�ستعد 
لعر�س املو�سم الثانى يف الأ�سبوع الأول من ال�سهر املقبل، 
وكذلك  الأو�ــســط  ال�سرق  يف  العاملية  املن�سات  اإحــدى  على 
الأول  املو�سم  حقق  اأن  بعد  الإمــاراتــيــة،  القنوات  اإحـــدى 
الثانى  العام املا�سى، فيما مت ت�سوير املو�سم  جناحًا جيدًا 

اأخرا وفقا لالإجراءات الحرتازية الالزمة.
من   العديد  للم�سل�سل،  الأول  املو�سم  بطولة  يف  و�ــســارك 
�سلوم  النمر،  املح�سن  عبد  خليل،  مك�سيم  بينهم:  الفنانني 
�سادي  غرة،  لني  العزيز،  عبد  مهرة  النهار،  معت�سم  حداد، 
بينما  الق�سار،  رهام  الزعبي،  عالء  ال�سيد،  خالد  ال�سفدي، 
ي�سم املو�سم الثاين �سخ�سيات جديدة وجنومًا من خمتلف 
ب�سخ�سية  ياخور  با�سم  ال�سوري  ان�سّم  حيث  اجلن�سيات، 
�سيد  امل�سري  حمورّي  بدور  ي�سارك  كذلك  وخمتلفة،  ملفتة 
رجب، وكل من اأوي�س خملالتي، نظلي الروا�س، مرام علي، 
وائل اأبو غزالة، وائل زيدان، اأ�سامة حالل، موؤيد اخلراط، 

والإماراتي مد ردبان، والتون�سية �سابرينا.
ويحمل  �سامي،  يا�سر  امل�سري  املخرج  اإخـــراج  من  العمل 
حلكاية  الت�سويق،  من  الكثر  اأحــداثــه  يف  اجلديد  املو�سم 

لفتت الراأي العام، تخ�ّس �سقيقني يح�سالن على معلومات 
من�سته  على  لن�سرها  بها  الحتفاظ  اأحدهما  يحاول  �سرية، 
من  الكثر  فيها  يدفع  �سراعات  فيدخل  ال�سهرة،  الرقمية 

الأثمان، هو وعائلته.

امل�ضهد  لتح�ضني  االأمانة،  مع  بالتعاون  جدة،  عيون  جمعية  نفذتها  التي  االألوان«  »كورني�ض  مبادرة  مع  جدة  �ضكان  تفاعل 
الب�ضري يف امليادين واملحاور الرئي�ضية بعرو�ض البحر االأحمر، مبا يتما�ضى مع روؤية 2030 لرفع جودة احلياة، ويبدو اأحد 

االأطفال م�ضتمتعا بامل�ضهد اجلمايل الذي ر�ضمه امل�ضاركون يف املبادرة بالكورني�ض اجلنوبي.

مشاكل السمع تهدد ملياري 
شخص بحلول 2050

اقتران نادر بين المريخ 
والثريا بسماء المملكة

سرقوا مركبات 
وصيدليات أمام النيابة

11 شخصا 

جدة - البالد
اأكد تقرير حديث ملنظمة ال�سحة العاملية اأن حوايل مليارين ون�سف 
املليار �سخ�س �سيعانون يف كل اأنحاء العامل من م�ساكل يف ال�سمع 

بحلول عام 2050، اأي ما ن�سبته �سخ�س واحد كل اأربعة.
وطبقا للتقرير، فاإن ما ل يقل عن 700 مليون من هوؤلء الأ�سخا�س 
اإعــادة  وخدمات  وال�سمع  الأذن  عالجات  على  يح�سلوا  اأن  يجب 
على  �سريعًا  العمل  اإىل  "احلاجة  على  م�سددا  الأخـــرى،  التاأهيل 

تعزيز جهود الوقاية من فقدان ال�سمع وعالجه".
"من  اأن  اإىل  ال�سمع،  عن  للمنظمة  الأول  العاملي  التقرير  واأ�ــســار 
عن  الأطــفــال  عند  ال�سمع  فقدان  حــالت  من   %  60 تفادي  املمكن 
طريق التطعيم �سد احل�سبة الأملانية والتهاب ال�سحايا، وحت�سني 
رعاية الأمهات واملواليد اجلدد اأو الك�سف املبكر عن التهاب الأذن 
من  باحلماية  البالغني  التقرير  واأو�ــســى  واإدارته".  الو�سطى 
ال�سو�ساء ومراقبة الأدوية ال�سارة بالأذن واتباع النظافة اجليدة 

لتجنب فقدان ال�سمع.
وحذر مدير عام املنظمة تيدرو�س اأدهانوم، من اأن "فقدان ال�سمع 
على  النا�س  قدرة  على  مدمر  تاأثر  له  يكون  اأن  ميكن  املعالج  غر 
اأي�ساأ  يوؤثر  اأن  وميكن  العي�س،  لقمة  وك�سب  والدرا�سة  التوا�سل 

على �سحتهم النف�سية وقدرتهم على احلفاظ على العالقات".

جدة - يا�ضر بن يو�ضف
اليوم  �سم�س  غــروب  بعد  العربي  والــوطــن  اململكة  �سماء  ت�سهد 
الرثيا،  جنوم  عنقود  مع  بالقرب  املريخ  كوكب  وقوع  )الأربعاء(، 
حيث �سيف�سل بينهما 2.6 درجة، وهو اأقرب اقرتان لهما منذ 20 

يناير 1991م.
اأبو زاهرة  الفلكية بجدة املهند�س ماجد  واأو�سح رئي�س اجلمعية 
على  املجردة  بالعني  املريخ  كوكب  روؤيــة  ال�سهل  من  �سيكون  اأنــه 
م�سرًا  املا�سية،  الأربعة  بالأ�سهر  مقارنة  ملعانه  خفوت  من  الرغم 
جنوم  عنقود  لروؤية  الت�سوير  اأو  املنظار  ا�ستخدام  �سرورة  اإىل 

الرثيا قرب الكوكب الأحمر من داخل املدن.
الغربي يف  بالأفق  الوقت احلايل  ير�سد يف  املريخ  اأن  اإىل  ولفت 
كوكبة الثور بالقرب من جنم الدبران الأحمر، ومن ال�سهل التمييز 
وال�سطوع،  الــلــون  يف  الن�سبي  الت�سابه  مــن  الــرغــم  على  بينهما 
اأما  الدبران،  للرا�سد هي جنم  بالن�سبة  العلوية  فالنقطة احلمراء 

كوكب املريخ �سيكون اأ�سفله واأقرب بكثر اإىل عنقود الرثيا.
اأكرث  الــدبــران  جنم  اأن   2021 مار�س  مطلع  �سُيالحظ  اأنــه  وبــني 
اإ�سراًقا من املريخ للعني املجردة، فاملريخ يخفت كل يوم مما يعني 
اأنه اأكرث خفوًتا من الدبران بحلول الوقت الذي �سيمر فيه مبقدار 

2021م. مار�س   20 يف  الدبران  �سمال  درجات   7

مكة املكرمة - البالد
بـ6  املــكــرمــة،  مــكــة  الأمــنــيــة مبنطقة  اأطــاحــت اجلــهــات 
 8 �سرقوا  اآخــريــن  و5  مركبة،   17 �سرقوا  اأ�سخا�س 

�سيدليات و3 مركبات.
املكرمة،  مكة  منطقة  ل�سرطة  الإعــالمــي  املتحدث  وقــال 
مواطن  على  القب�س  مــن  متكنت  الأمــنــيــة  اجلــهــات  اإن 
حمافظة  يف  مركبة   17 �سرقة  ارتــكــبــوا  مقيمني،  و4 
جدة، وجتزئتها وبيعها قطع غيار و�سكراب، كما �سبط 
بحوزتهم 3 مركبات م�سروقة، وجرى اإيقافهم واتخذت 
اإىل فرع  الأولية، واإحالتهم  النظامية  الإجراءات  بحقهم 
واآخَرين  ُمِقيَمني،  �سبط  مت  اأنــه  مبينا  العامة،  النيابة 
�سيدليات   8 �سرقة  ارتكبوا  احلــدود،  اأمــن  خمالفي  من 
جرائمهم،  يف  ا�ستخدمت  مركبات  و3  خمتلفة  مبواقع 
ومت ا�ستعادة املركبات امل�سروقة، وجرى اإيقافهم واتخاذ 
كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، واإحالتهم اإىل 

فرع النيابة العامة.

إدارية للجنسين بـ»سدايا«
جدة - البالد

كــ�ــســفــت الــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
وظائف  ثماين  توفر  عــن  »�ــســدايــا«،  ال�سطناعي 
اإدارية وتقنية، للعمل يف مقرها بالريا�س، للن�ساء 
والرجال من حملة البكالوريو�س فاأعلى، مع وجود 

خربة.
اأول  مهند�س  هــي:  ال�ساغرة  الوظائف  اإن  وقالت 
ومدير  نــت،  دوت  اأول  ومــطــور  اجلـــودة،  �سمان 
بــرنــامــج الـــذكـــاء ال�ــســطــنــاعــي لــلــطــاقــة، ومــديــر 
اأول  واأخ�سائي  اأول،  تقني  وحمــرر  ال�سراكات، 
اأعمال الطاقة، ومدير عقد،  اإدارة اجلودة، وحملل 
اأن  املتقدمة  اأو  املتقدم  اأنه ي�سرتط يف  اإىل  م�سرة 
يكون �سعودي اجلن�سية، واإجادة اللغة الإجنليزية 
ــر املـــهـــارات املــطــلــوبــة يف  ــًا وكــتــابــة، وتــوف حتــدث

الو�سف الوظيفي.

وظائف

»المنصة« 

كورنيش األلوان
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