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�ل�صعودية تتقدم للمركز �ل�صابع يف »حالة ريادة �لأعمال«

الحوثي ينقلب على أعوانه شيوخ القبائل
عدن - �لبالد

يف  �ساندوها  ممن  قبليا  �سيًخا  لـ24  الإرهابية  احلوثية  امللي�سيا  ت�سفية  عن  ر�سمية،  اإح�سائية  اأظهرت 
النقالب على ال�سلطة ال�سرعية.

التي  الوح�سية  القتل  جرائم  فاإن  اليمنية،  للحكومة  "الثورة" التابعة  �سحيفة  اأوردتــه  لتقرير  وطبقا 
ارتكبتها امليلي�سيا احلوثية يف مناطق �سيطرتها، �سد امل�سايخ واملوالني لها، متت بطرق ب�سعة، رغم 

اأن �سحاياها كانوا من اأ�سد املنا�سرين لها، والداعمني مل�سريتها الدموية.
وقالت اإن امللي�سيا قتلت 12 �سيخًا قبليًا خالل الفرتة من مار�س 2020 اإىل فرباير 2021، منهم اأربعة 
اقتحمت منازلهم وقتلتهم اأمام اأطفالهم ون�سائهم، ف�ساًل عن تفجري منازل البع�س منهم ونهبها، فيما 
قتلت 3 م�سائخ اأثناء قيادتهم م�ساعي �سلح بني قبائل، وثالثة اآخرين قتلتهم غدرًا، واأعدمت اثنني 
اآخرين ميدانيًا بطرق ب�سعة، مبينة اأن هذه اجلرائم التي مت ر�سدها يف هذا التقرير ل ت�سمل كل 
جرائم القتل التي طالت الرموز القبلية. ولفتت اإىل اأن ميلي�سيا احلوثي قامت يف 2019 بت�سفية 
واختطاف ومداهمة وتدمري منازل 22 من م�سايخ القبائل، منها 12 جرمية ت�سفية، و5 عمليات 
اأكد وزير اخلارجية اليمني،  اإىل ذلك  اختطاف، و3 حالت تفجري منازل، ومداهمة منزلني. 
اأحمد عو�س بن مبارك، اإن ملي�سيا احلوثي النقالبية تقابل الدعوات الدولية لوقف الت�سعيد 
على ماأرب مبزيد من التعنت والعتداءات. وقال، طبقا ل�سبكة "�سي ان ان" الأمريكية، اأم�س 
)اخلمي�س(، اإنه بالرغم من الدعوات التي وجهها املجتمع الدويل للحوثيني بوقف الهجوم 

على ماأرب، ل يزال احلوثيون م�ستمرين بالت�سعيد.
الأ�سا�سية،  املــواد  من  وغريها  والغاز  الوقود  يف  الأزمــات  اختالق  امللي�سيا  وتوا�سل 

7وت�سعيد الإتاوات واجلبايات، لإ�سغال النا�س والتغطية عن هزائمها يف ماأرب.

أردوغان

يساوم بـ »حقوق اإلنسان«

�لبالد - مها �لعو�ودة 
اهتمام خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني، امللمو�س بتح�سني �سكان اململكة وحتييد 
اخطار كورونا اثمر مبادرات انطلقت قبل و�سول الوباء الرا�سي ال�سعودية وقبل ت�سجيل اأول 
والجتماعية  ال�سحية  كورونا  تداعيات  من  خففت  فارقة  عالمة  املــبــادرات  تلك  فكانت  ا�سابة، 

والقت�سادية ب�سكل غري م�سبوق عامليا منطلقة من حر�س القيادة على حياة الن�سان.
م�سدر م�سئول بوزارة ال�سحة  ك�سف "للبالد" مالمح خطط وم�ستهدفات التطعيم، موؤكدا جمانية 
اإىل ال�سيدليات  اللقاح والعمل على توفريه يف كافة املراكز الطبية احلكومية واخلا�سة ا�سافة 

 28 من  )اأكــر  اململكة  �سكان  من   %  95 حت�سني  لإجنــاز  املنازل  يف  املتنقلة  احلمالت  وم�ساريع 
مليون ن�سمة( قبل عيد الفطر املبارك القادم.   ووفقا ملوؤ�سرات اخلدمات ال�سحية يف اململكة فاإن 
ما يتوفر من امكانيات كفيل بتحقيق �سرعة التطعيم وتوزيع اللقاحات، اإذ اأن هناك اأكر من 500 
م�ست�سفى حكومي وخا�س، بالإ�سافة اإىل اأكر من 5000 مركز رعاية �سحية اأولية، ويعمل يف 
اململكة اأكر من 54 األف طبيب و26 األف طبيبة واأكر من 160 األف ممر�س وممر�سة. وتلقت "اأم 
عبداللطيف"، اأم�س جرعة اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا اجلديد، داخل منزلها يف جدة، لتكون 

اأول �سيدة تتلقى التطعيم �سمن خدمة مر�سى الرعاية ال�سحية املنزلية.

بغد�د هاتفيا - مها �لعو�ودة  
اخلا�سة  القوات  لــواء  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  با�سم  الناطق  اأكــد 
العراقية يحيى ر�سول،  لـ" البالد" حر�س اململكة على دعم ا�ستقرار واأمن 
العراق، مبينا اأن هناك روؤية م�سرتكة جديدة بني اململكة والعراق لتاأمني 
احلدود،  تاأمني  يف  الكبري  ال�سعودي  بالدور  م�سيدا  امل�سرتكة،  احلــدود 
اجلميع  بتعاون  جيدا  اأمنيا  و�سعا  ت�سهد  احلـــدود  اأن  على  ومــ�ــســددا 
وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات امل�سلحة لتاأمينها وعدم ح�سول اأي 
خرق فيها. و�سدد على اأن املنطقة احلدودية موؤمنة بالكامل وب�سكل جيد، 
وت�سهد ا�ستقرارا اأمنيا كبريا بف�سل التن�سيق بني قوات احلدود العراقية 
والأفــراد،  ال�سركات  تاأمني  "واجبنا  وقال  ال�سعودية"،  احلــدود  وقــوات 
بالإ�سافة اإىل امل�ساريع ال�ستثمارية ال�سعودية القريبة من احلدود، وهو 
ما تقوم عليه وزارة الداخلية والقوات التابعة للجي�س العراقي"، م�سريا 
فيا�س  اأول  الفريق  اململكة  يف  العامة  الأركــان  هيئة  رئي�س  اإ�سادة  اإىل 
به،  الذي تقوم  الكبري  العراقية واجلهد  القوات اجلوية  الرويلي، بدور 

وذلك اأثناء زيارته لبغداد موؤخرا.

�لريا�س - �لبالد
 ح�سدت اأ�سعار النفط مك�سبا جديدا بارتفاعها 3 دولرات اأم�س لتقفز اإىل 
 ، جرينت�س(   بتوقيت  م�ساء    4 ال�ساعة  حتى   ( للربميل  دولر   67 نحو 
�سلمان على �سرورة  العزيز بن  الأمري عبد  الطاقة  بتاأكيد وزير  مدفوعة 
توخي احلذر جتاه اأ�سواق النفط، واأن جهود "اأوبك بل�س" والتخفي�سات 
الطوعية للمملكة خففت اأثر املوجات الثالث للفريو�س ، واأدت اإىل ت�سارع 
وترية اإعادة التوازن لل�سوق. وقال الوزير خالل رئا�سته الجتماع الرابع 
اإن كل ما  "اأوبك بل�س":  ع�سر، ملنظمة اأوبك والدول املنتجة من خارجها 
التفاهم كبري  اأن  اإىل  لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبثًا" ، لفتا  حققناه 
بني دول املجموعة، ون�سبة امتثال الأع�ساء حققت اأرقامًا عالية، والطريق 
لدينا خطط طارئة  يكون  واأن  ال�ستمرار يف جهودنا  الآن هو  ال�سحيح 
واحتياطية يف حالة حدوث اأمور غري متوقعة. واأ�ساف: اإن تعايف الطلب 
وكيفية  كــورونــا،  فريو�س  من  الوقاية  لقاحات  توزيع  ب�سرعة  مرهون 
توزيعها يف دول العامل، وقبل اأن ناأخذ خطوات اإ�سافية دعونا نتاأكد من 

اأن ال�سوء الذي نراه يف الأفق لي�س زائفًا. 

�ململكة حري�صة على دعم تطعيم �صكان �ململكة قبل �لعيد
�أمن و��صتقر�ر �ملنطقة 

وزير �لنفط: جهود �أوبك بل�س 
خففت �آثار موجات �لوباء

الحمالت تجوب المنازل والـ                تكشف خطط الصحة لتوزيع اللقاح بالمجان على القطاع الطبي الخاص

جنيف - �لبالد
حذرت اململكة من تنامي وترية خطاب الكراهية والتع�سب �سد امل�سلمني حول العامل، 
معربة يف كلمتها اأمام جمل�س حقوق الإن�سان املنعقد يف جنيف، اأم�س، عن القلق ال�سديد، 

اإذ اأ�سبح التع�سب والإ�سالموفوبيا خطًرا وا�سًحا يهدد اأمن املجتمعات امل�ستقرة.
وقال مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة يف جنيف الدكتور عبدالعزيز الوا�سل يف 
كلمة اململكة: اإن اململكة تعرب عن القلق من ا�ستهداف الأقليات الدينية ب�سورة متزايدة 
ب�سبب معتقداتهم ومن تنامي خطاب الكراهية داخل الأطياف ال�سيا�سية التي ت�ستخدم 
التوا�سل الجتماعي  الإق�ساء والتهمي�س وغريها يف ظل وجود من�سات  م�سطلحات 

التي �سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز ال�سور النمطية ال�سلبية وو�سم امل�سلمني 
عرب و�سائل عابرة للحدود.

واأكد الوا�سل خالل احلوار التفاعلي مع املقرر الأممي املعني بحرية الدين واملعتقد، 
ال�سعوب  بني  والتعارف  والتعددية  واحلــوار  والت�سامح  التفاهم  قيم  تر�سيخ  اأهمية 
العنف  على  وحتر�س  للكراهية  تدعو  اأيدلوجية  كل  وحماربة  الثقافات  بني  والتقارب 
وت�سّوغ اجلرائم الإرهابية التي ل ميكن قبولها يف اأي دين اأو قانون، داعًيا اإىل اأهمية 
وجود اإرادة دولية و�ساملة وذلك من خالل مكافحة اخلطاب املتطرف وخطاب الكراهية، 

�لتفا�صيل �س6�لتفا�صيل �س3وعّد الدين جزًءا من احلل ولي�س �سبب امل�سكلة.

�لتفا�صيل �س3

�لتفا�صيل �س4

األسعار تتجاوز 67 دوالرا

حتديث وتو�صيع �ملد�خل
مكة �ملكرمة 

قلق �صعودي من  ��صتهد�ف �لأقليات ب�صبب �ملعتقد�ت
2

الناطق باسم قائد القوات العراقية لـ »            «:

100 مليون 
زائر ومليون وظيفة 
مستهدفات السياحة

ويل �لعهد.. عطاء متجدد وتنمية م�صتد�مة
درع التنمية العربي تقدير مستحق لمعزز المستقبل الواعد

�لتفا�صيل �س3

جدة - �لبالد 
لي�س غريبا اأن تتبارى املحافل الإقليمية يف تاأكيد الدور احليوي واجلوهري الذي بذله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، ليثبت للعامل باأ�سره اأن ال�سرتاتيجية املبنية 
على خطة مدرو�سة جديرة بالثقة وتوؤتي اأكلها �سريعا. وا�ستطاع ويل العهد تعزيز اقت�ساد اململكة، رغم ما اعرتى 
التنمية  بعزمية رجل  اململكة  لكن  الريح،  ال�سرتاتيجيات يف مهب  كل  الأوراق وو�سعت  العامل من جائحة خلطت 
الأول، ومتابعة وحتفيز من خادم احلرمني ال�سريفني، جنحت يف احتواء اجلائحة، فكان القت�ساد �سامدا اأمام 

املتغريات العاملية، وقويا اأمام عوا�سف النكما�س، و�سلبا اأمام الت�سنيفات املتاأرجحة.
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تدمير صاروخ باليستي و»مفخخة« 

الرياض: ضبط بدل وأنواط عسكرية مخالفة

 اتفاقية لتفعيل آليات 
مكافحة غسل األموال 

النائب العام : التنسيق مع 
الجهات المختصة إلنجاز القضايا

آل الشيخ: المملكة تقدم الغالي والنفيس لخدمة اإلسالم والمسلمين 

»أركو«: الدرع العربي لولي العهد تتويج لدوره في النهضة التنموية

الريا�ض - البالد
ال�سعودي،  امللكي  اجلــوي  الدفاع  قــوات  اعرت�ست 
احلوثية  امللي�سيا  اأطلقته  بال�ستيا  �ساروخا  ودمرت 
الإرهابية املدعومة من اإيران جتاه )جازان( حماولة 
ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة.
دعم  "حتالف  التحالف  قوات  ودمرت  اعرت�ست  كما 
"مفخخة"  طيار  بدون  طائرة  اليمن"،  يف  ال�سرعية 
من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا  اأطلقتها 
اإيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة ل�ستهداف املدنيني 

والأعيان املدنية يف مدينة خمي�س م�سيط.

واأكد املتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف "حتالف 
دعم ال�سرعية يف اليمن" العميد الركن تركي املالكي، 
الت�سعيد  تتعمد  الإرهــابــيــة  احلوثية  امللي�سيا  بــاأن 
والأعيان  املدنيني  ل�ستهداف  والإرهــابــي  العدائي 
بــا�ــســتــخــدام  ومــتــعــمــدة  ممنهجة  بــطــريــقــة  املــدنــيــة 
ال�سواريخ البال�ستية، واأن هذه الأعمال متثل جرائم 

حرب.
امل�سرتكة  الــقــوات  قــيــادة  اأن  املالكي،  العميد  واأكـــد 
ال�سرورية  الإجـــراءات  كافة  وتنفذ  تتخذ  للتحالف 
مع  يتوافق  ومبا  املدنية،  والأعيان  املدنيني  حلماية 

القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.

الريا�ض - البالد 
الريا�س  منطقة  اإمــــارة  يف  الأمــنــيــة  اللجنة  قــامــت 
املــابــ�ــس  تف�سيل  حمـــات  عــلــى  تفتي�سية  بــجــولــة 
خالها  ومت  املــزاحــمــيــة،  حمــافــظــة  يف  الــعــ�ــســكــريــة 
الرتب  من  قطعة  و)200(  ع�سكرية،  بدلة   55 �سبط 
والأنواط وال�سعارات والأقم�سة الع�سكرية املخالفة، 
م�سادرة  ومت  ترخي�س،  دون  تعمل  حملني  واإقــفــال 

امل�سبوطات واتخاذ الإجراءات الازمة حيالها.
ومتابعة  توجيهات  على  بناء  اجلــولت  هذه  وتاأتي 

من اأمري املنطقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 
بــن بــنــدر بــن عــبــدالــعــزيــز ونــائــبــه �ــســاحــب ال�سمو 
عبدالعزيز،  بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمــري  امللكي 
وت�سديدهما على �سرورة �سبط مثل هذه املمار�سات 

املخالفة.
�سارك يف احلملة عدد من القطاعات احلكومية ممثلة 
يف وزارة احلر�س الوطني، ووزارة التجارة، واأمانة 
منطقة الريا�س، و�سرطة وجوازات املنطقة، ومكتب 

املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية يف الريا�س.

الريا�ض - البالد
وقع وكيل النيابة العامة امل�ساعد للتحقيق ال�سيخ عبدالله بن نا�سر املقبل -عرب 
الت�سال املرئي- اأم�س، مذكرة تعاون مع نائب حمافظ الهيئة العامة لاأوقاف 
لقطاع التنظيم والرقابة املهند�س عبدالرحمن بن حممد النا�سر لتعزيز وتطوير 

اآليات العمل امل�سرتكة بني اجلانبني.
وت�سمنت مذكرة التعاون و�سع الآليات لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة 
العمل  خطة  لتفعيل  الطرفني  بني  والتن�سيق  الإرهــاب  ومتويل  الأمــوال  غ�سل 
حتقيقًا  وذلــك  جهة-  بكل  املناطة  لاخت�سا�سات  -وفقًا  ال�ساأن  بهذا  الوطنية 

لتكامل الأدوار.
التفاقية وتنفيذ  لتفعيل  فني م�سرتك  ت�سكيل فريق عمل  الطرفان على  واتفق 
بنودها وتذليل كل العقبات يف هذا ال�ساأن، وامل�ساركة يف اإقامة دورات تدريبية 
غ�سل  مكافحة  جمال  يف  متخ�س�سة  وملتقيات  ونــدوات  عمل  وور�ــس  دوريــة 
الأموال، واجلرائم الأ�سلية املرتبطة بها، من اأجل تفعيل العاقة بني اجلهتني، 
بها،  املرتبطة  الأ�سلية  الأمــوال واجلرائم  غ�سل  مكافحة  وتبادل اخلربات يف 

ح�سب اخت�سا�س كل جهة.
واأكد ال�سيخ املقبل اأن التعاون مع الهيئة العامة لاأوقاف ياأتي حتقيقًا للتكامل 
املوؤ�س�سي والتعاون بني النيابة العامة والهيئة العامة لاأوقاف لتنظيم �سوؤون 
الأمـــوال،  الك�سف عن ممار�سات غ�سل  وتــبــادل اخلــربات يف جمــال  الأوقـــاف 

واجلرائم الأ�سلية املرتبطة بها.
الإ�سرتاتيجية  الأهــداف  لتطبيق  الهيئة  �سعي  النا�سر  املهند�س  اأكد  جهته  من 
الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، انطاقًا من ر�سالة الهيئة يف 
النهو�س بالقطاع الوقفي، وحتقيقًا لأهدافها الإ�سرتاتيجية يف تنمية القطاع 
النيابة العامة خطوة  اأن التفاقية مع  اإىل  وتعزيز الرقابة وال�سفافية، م�سريًا 

مهمة يف رحلة حتقيق تلك الأهداف.

الريا�ض - البالد
و�سف الأمني العام للمنظمة العربية للهال الأحمر وال�سليب الأحمر"اأركو" الدكتور �سالح 
بن حمد التويجري، منح جامعة الدول العربية، �سهادة تقدير درع العمل العربي التنموي، 
ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
حققها  التي  والكبرية  ال�ساملة  التنموية  لاإجنازات  عربيًا  تقديرًا  الدفاع،  وزيــر  الــوزراء 
والأنظمة  والجتماعية،  القت�سادية  للت�سريعات  نتيجة  اململكة،  يف  املجالت  خمتلف  على 

بها، مما  العمل  اإ�سدارها واعتماد  التي تواىل  التنموية  احلقوقية والعدلية، والربامج 
ترتيبها  وارتقى  اململكة،  يف  التنمية  خطة  على  و�سامًا  �سريعًا  اإيجابيًا  تغريًا  اأحدث 

على امل�ستوى العاملي، كما �سهد بذلك املجتمع الدويل، فجاءت تقارير البنك الدويل، 
واملوؤ�س�سات احلقوقية الدولية ت�سيد بهذه اخلطة التنموية والإ�ساحية ال�ساملة 

والروؤية   ،2020 الوطني  التحول  عن  اأعلن  اأن  منذ  العهد،  ويل  يقودها  التي 
الوطنية 2030. وقال: خال اخلم�س �سنوات املا�سية �سهدت اململكة تطورات 

�سريعة يف براجمها التنمويًة واأنظمتها الت�سريعية، حيث اأ�سبحت ع�سوًا رئي�سًا فاعًا على 
م�ستوى دول الع�سرين التي ت�سكل قوة القت�ساد العاملي، وحدث حتول وطني فتح م�سادر 
جديدة وفاعلة يف النمو القت�سادي، ومت �سن نظم لتمكني القطاع اخلا�س الوطني والأجنبي 
اأكرب  فر�سًا  اجلن�سني  من  ال�سعودي  ال�سباب  ومتكني  القت�سادي،  النمو  يف  �سريكًا  ليكون 
التي  الف�ساد  وحماربة  وقيادته،  العمل  �سوق  اإىل  وجــدارة  بقوة  والدخول  املهارات  لك�سب 
ال�ساملة  التنمية  اأثــر  واأمتد  القت�سادي،  والأمــن  للنمو  دولية  وثقة  �سمعة  اململكة  منحت 
ال�سعودية اإىل خارجها لينع�س القت�ساد العاملي ال�سامل والبيني. واأكد الدكتور 
التويجري اأن املتتبع للنه�سة التنموية التي يقودها ويل العهد، وباإ�سراف من 
اأن منح جامعة  العزيز يدرك  امللك �سلمان بن عبد  ال�سريفني  خادم احلرمني 
جلهوده  تقديرا  العهد  لويل  العربي  التنموي  العمل  درع  العربية  الــدول 
الكبرية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، م�سريًا اإىل اأن الداعم 

الأول والرئي�س للمنظمة منذ ن�ساأتها عام 1975 

جدة - البالد
احلرمني  خــادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأمني حمافظة الطائف  اأم�س،  اأمري منطقة مكة املكرمة يف الإمارة بجدة  ال�سريفني 
على  الطائف  اأمــني  من  الفي�سل،  خالد  الأمــري  واطلع  هميل.  بن  حممد  املهند�س 

ح�سول م�سروع تخطيط الطائف اجلديد على جائزة الإبداع لعام 2020 من اأملانيا 
الحتادية، الذي يقع على م�ساحة 1250 كم 2 ، وي�سم عددًا من امل�سروعات التنموية 
نح  والقت�سادية التي تعزز مكانة مدينة الطائف �سياحيًا وتنمويًا واقت�ساديًا. ومتمُ
اجلائزة للم�سروعات الإبداعية والبارزة واملتميزة يف املجال العمراين واملعماري.

املدينة املنورة - البالد
اأكد النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبدالله املعجب، �سرورة التن�سيق بني النيابة 

واجلهات ذات الخت�سا�س لإجناز الق�سايا، وفًقا لتوجيهات القيادة الر�سيدة.
واأو�سح خال جولته التفقدية ملقرات النيابة العامة يف منطقة املدينة املنورة، 
اأن النيابة العامة تعمل بحيوية وت�سارع لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 
اإىل جانب قطاعات الدولة الأخرى ، وعلينا جميعًا اأن نكون يف امل�ستوى املاأمول 

ملواكبة هذه النه�سة املباركة.
ينبع  حمافظتي  يف  النيابة  ودوائــر  باملدينة  العامة  النيابة  فرع  املعجب  وزار 
والعا، ورافقه خالها وكيل النيابة ال�سيخ �سلعان بن راجح ال�سلعان وعدد من 
وروؤ�ساء  الأق�سام،  ومديري  الدوائر  بروؤ�ساء  املعجب  النيابة.والتقى  م�سوؤويل 

جهات ال�سبط وتفقد اإجراءات العمل.
وتمُعّد هذه اجلولة امتداًدا للجولت التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق 
مناطق  يف  النيابية  الــدوائــر  بزيارة  وبــداأهــا  الأخـــرية،  الأ�سابيع  خــال  اململكة 

الريا�س ومكة املكرمة وجازان وجنران.

مسارا بـأحدث األنظمة األمنية في مدخل الشميسي

مكة املكرمة - البالد
اجتماعًا  اأمــ�ــس  املــكــرمــة  مكة  منطقة  تطوير  هيئة  عــقــدت 
الأمــنــي  الــ�ــســبــط  مــركــز  تــطــويــر  مــ�ــســروع  مبــقــر  تن�سيقيًا 
متهيدا  ال�سريع،  جدة  مكة-  طريق  على  اجلديد  بال�سمي�سي 
لقرب انتهاء امل�سروع، ومناق�سة اآلية ت�سليم املباين للجهات 
لا�ستفادة  وجتهيزها  ت�سغيلها  يف  للبدء  واخلدمية  الأمنية 

منها.
مــعــمــاريــة ح�سارية  ــة  الــنــمــوذجــي واجــه املــ�ــســروع  ويــعــد 
وبــ�ــســريــة واأدائـــيـــة لــلــقــادمــني ملــكــة املــكــرمــة مــن احلــجــاج 

بتقلي�س  عليهم  بالتي�سري  وت�سهم  والزائرين  واملعتمرين 
فرتة النتظار خال اأوقات الذروة كما روعي فيه اأن ي�ستمل 
على 16 م�سارا مزودا باأحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنني 
واملباين  واملــرافــق  الإداريـــة  واملكاتب  املركبات  فــرز  عملية 
ال�سكنية للعاملني لعدد من الأجهزة الأمنية واحلكومية التي 

تقدم اخلدمة ل�سالكي الطريق.
يذكر اأن هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة اأ�سرفت على تنفيذ 
امل�سروع و�سرعة اإجنازه خال املدة املجدولة له، حيث جاء 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  لتوجيهات  اإنفاذا  امل�سروع  تنفيذ 

من  واإهتمام  ومتابعة  املنطقة  تطوير  هيئة  جمل�س  رئي�س 
نائبه، التي حر�ست على تكاتف اجلهود والتن�سيق املتوا�سل 

مع اجلهات ذات العاقة.
عبدالفتاح  الدكتور  والعمرة  احلج  وزير  نائب  اللقاء  ح�سر 
م�ساط والرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة املكرمة 
املهند�س اأحمد العار�سي وقائد القوات اخلا�سة لأمن الطرق 
املقد�سة  العا�سمة  اأمــني  ووكيل  امل�سعد،  عبدالعزيز  اللواء 
باملنطقة  الأمنية  القيادات  من  وعــدد  �سقاط  زهري  املهند�س 

ومندوبون من وزارتي املالية والنقل.
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الريا�ض - البالد
اأكد وزير ال�سوؤون الإ�سامية والدعوة والإر�ساد ال�سيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز اآل 
ال�سيخ اأن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني، وويل عهده الأمني تفتح اآفاق التعاون وتقدم 
الغايل والنفي�س من اأجل خدمة الإ�سام وامل�سلمني بالعامل ات�ساًقا مع ر�سالتها ال�سامية وريادتها 

للعامل الإ�سامي.
وحقوق  العمومية  والوظائف  الإ�سامية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأم�س  ا�ستقباله  خال  ونوه 
بالعاقات  له،  املرافق  والوفد  الليل،  جمل  علي  ح�سني  حممد  املتحدة  القمر  جزر  يف  الإن�سان 

املتميزة بني اململكة وجزر القمر يف خمتلف املجالت ل�سيما ما يت�سل بال�ساأن الإ�سامي.
وجرى خال ال�ستقبال بحث عدد من امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك، ل�سيما ما يت�سل بخدمة 

العمل الإ�سامي يف جزر القمر املتحدة.
اأن العاقة مع اململكة تعد عاقة  اأكد وزير العدل وال�سوؤون الإ�سامية بجزر القمر،  من جانبه 
اأخوية قائمة على اأ�سا�س متني، مقدًما ال�سكر على الدعم الذي تلقاه باده من اململكة يف خمتلف 
العمل  خدمة  يف  باململكة  الإ�سامية  ال�سوؤون  وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  مثمًنا  املجالت، 

الإ�سامي بجزر القمر.



بغداد هاتفيا - مها العواودة
لواء  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  با�سم  الناطق  اأكد 
لـ" البالد"  ر�سول،   يحيى  العراقية  اخلا�سة  القوات 
والعراق  اململكة  بني  جديدة  م�سرتكة  روؤيــة  هناك  اأن 
ال�سعودي  بالدور  م�سيدا  امل�سرتكة،  احلــدود  لتاأمني 
احلدود  اأن  على  وم�سددا  احلــدود،  تاأمني  يف  الكبري 
وبتوجيه  اجلميع  بتعاون  جيدا  اأمنيا  و�سعا  ت�سهد 
وعدم  لتاأمينها  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 

ح�سول اأي خرق فيها.
واأمن  ا�ستقرار  دعم  على  اململكة  حر�ص  وثمن 

يف  العراقي  اجلانب  رغبة  مبينا  العراق، 
مع  م�سرتكة  ومتــاريــن  ــاورات  ــن م اجـــراء 

اجلي�ص ال�سعودي.  
وعـــن تـــاأمـــني املــ�ــســاريــع اال�ــســتــثــمــاريــة 
ـــعـــراق الــقــريــبــة من  ال الــ�ــســعــوديــة يف 

عليها  االتفاق  جرى  والتي  احلدود 
الثانية  االجتماعات  خالل 

اللواء  اأو�سح  ال�سابقة 
ر�سول:"  يــــحــــيــــى 

ـــــا تـــــاأمـــــني  ـــــن واجـــــب
واالأفــراد  ال�سركات 

وهو ماتقوم عليه 

العراقي،  للجي�ص  التابعة  والقوات  الداخلية  وزارة 
اأمني  ا�ستقرار  وت�سهد  جيد  ب�سكل  موؤمنة  واملنطقة 
العراقية  احلـــدود  قــوات  بــني  التن�سيق  بف�سل  كبري 

وقوات احلدود ال�سعودية".
املتبادلة  الــزيــارات  اأهمية  اإىل  ر�ــســول،  يحيى  ولفت 
اأهمية  اإىل  بني اجلانبني ال�سعودي والعراقي، م�سريا 
االأركـــان  هيئة  رئي�ص  اأجــراهــا  التي  املثمرة  الــزيــارة 
املا�سي  الثالثاء  الرويلي،  فيا�ص  اأول  الفريق  العامة 
اجلي�ص  اأركـــان  رئي�ص  مــن  لــدعــوة  تلبية  بــغــداد،  اإىل 
العراقي الفريق االأول قوات خا�سة الركن عبد االأمري 
يارالله بعد زيارة وفد وزير اخلارجية العراقي 

ال�سهر املا�سي للمملكة.
ال�سعودي  الوفد  زيــارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
وزارة  يف  ال�سباط  من  عــدد  �سم  الــذي 
با�ستقبال  بــــداأت  الــ�ــســعــوديــة  الـــدفـــاع 
ر�سمي للوفد اعقبه لقاء مع وزير الدفاع 
بني  م�سرتك  واجتماع  العراقي 
رئا�سة االأركــان يف اجلي�ص 
اأركــان  ورئا�سة  العراقي 

اجلي�ص ال�سعودي.
اإ�سادة رئي�ص  اإىل  ولفت 
االأركان ال�سعودي بدور 

تقوم  الــذي  الكبري  واجلهد  العراقية  اجلوية  القوات 
العراقية  اجلوية  القوات  قيادة  زيارة  اأثناء  وذلك  به، 
بناء  وا�ستكمال  اجلــويــة  الــقــوى  دور  على  واطــالعــه 
القدرات ودورها يف العمليات التي قادتها �سد اإرهاب 
داع�ص والزالت تقدم اال�سناد وال�سربات الدقيقة لهذه 
الع�سابات اعقبها زيارة الرويلي  قيادة القوات الربية. 

وا�ستمرار  الــزيــارة  هــذه  اأهــمــيــة  اإىل  ر�ــســول  ونـــوه 
اللقاءات دعما للعالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني، 
وقال" تربطنا باململكة عالقات تاريخية قوية، نتطلع 
ملزيد من الزيارات مبا يخدم م�سلحة البلدين والقوات 

امل�سلحة يف العراق".
امل�ستوى  بنف�ص  اللقاءات  من  مزيد  "�سن�سهد  وقــال 

لــتــبــادل املــزيــد مــن اخلــــربات، والــتــي اأثــمــرت ف�ساًل 
واملعاهد  احلربية  الكليات  اأبــواب  فتح  على  ذلك  عن 
الع�سكرية يف اململكة اأمام الطالب العراقيني للدرا�سة 
العراقيني  الطالب  اأحــد  فعليا  ا�ستقبلت  والتي  فيها، 
على  العراق  يف  الع�سكرية  الكليات  اأن  كما  للدرا�سة، 

ا�ستعداد ال�ستقبال الطلبة ال�سعوديني".
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درع التنمية العربي يجسد شعار »من زرع يحصد«

أكد أن الحدود المشتركة مؤمنة وال خروقات .. الناطق باسم قائد القوات العراقية لـ"            ":

طالبت بالتركيز على أزمة جوع مرتقبة بسبب كورونا.. السعودية لـ »حقوق اإلنسان«:

ولي العهد.. عطاء متجدد لنهضة الوطن
جدة - البالد 

احليوي  الــدور  تاأكيد  يف  االإقليمية  املحافل  تتبارى  اأن  غريبا  لي�ص 
واجلوهري الذي بذله �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
الدفاع،  العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير  العزيز ويل  بن عبد 
مدرو�سة  خطة  على  املبنية  اال�سرتاتيجية  اأن  باأ�سره  للعامل  ليثبت 

جديرة بالثقة وتوؤتي اأكلها �سريعا.
وا�ستطاع ويل العهد تعزيز اقت�ساد اململكة، رغم ما اعرتى العامل 
اال�سرتاتيجيات  كل  وو�سعت  االأوراق  خلطت  جائحة  من 
االأول،  التنمية  رجل  بعزمية  اململكة  لكن  الريح،  مهب  يف 
ومتابعة وحتفيز من خادم احلرمني ال�سريفني، جنحت 
اأمــام  �سامدا  االقت�ساد  فكان  اجلائحة،  احتواء  يف 
املتغريات العاملية، وقويا اأمام عوا�سف االنكما�ص، 

و�سلبا اأمام الت�سنيفات املتاأرجحة.
اأ�ــســادت  الــعــربــيــة  الــــدول  كــانــت جــامــعــة  واإذا 
ـــة  مبــا و�ــســعــه ويل الــعــهــد مــن خــطــط وروؤي
العربية  االأمــة  اآمــال  املعامل،تعزز  وا�سحة 
وت�ساير الزمن وتواكب التطور، وتراعي 
املفاجئة،  واملتغريات  الطارئة  العوامل 
تعر�سه من منوذج  ال�سعودية مبا  فاإن 
تــنــمــوي حــفــزت فــيــه االأنــ�ــســطــة غري 
ــمــو، لــهــو جــديــر  ــن الــنــفــطــيــة عــلــى ال
بالتقدير من كافة االأو�ساط العاملية، 
ومن خمتلف اجلهات االقت�سادية.

جنحت ال�سعودية يف احت�سان 
قــمــة الــــ 20 الــتــاريــخــيــة رغــم 
اأزمــــــة كــــورونــــا، ومتــــددت 
ال�سعودية  اال�ــســتــثــمــارات 

وارتفعت  االآمـــال  فتعاظمت  النفظ،  لــروة  املــثــايل  الــتــواأم  لت�سكل 
اإىل واحة، وكلما  نيوم  املواطن حتول �سحاري  راأى  كلما  االأحــالم، 
يف  لل�سياحة  واعــدا  م�ستقبال  حتمل  االأحمر  البحر  يف  اجلزر  �ساهد 
يف  تنفيذها  �سيتم  التي  العمالقة  امل�ساريع  كم  تابع  وكلما  اململكة، 
اأكرب ع�سر مدن  ا�سرتاتيجية ت�سعها �سمن  الريا�ص �سمن  العا�سمة 
الـ 40، ال�ستقطاب من 15 /20  الرقم  العامل، بدال من  اقت�سادية يف 

مليون ن�سمة بحلول 2030.
والت�سريعات  بالقوانني  جذريا  ترتبط  واال�ستثمارات  امل�ساريع  والأن 

الفعالة، كان ويل العهد وا�سحا يف اطالق موجة جديدة من اال�سالحات 
العدلية  االأجهزة  اأداء  وكفاءة  النزاهة  م�ستوى  ترفع  التي  الت�سريعية 

وتزيد من موثوقية االإجراءات واآليات الرقابة.
مل�ستقبل  اململكة  تنطلق  العهد،  ويل  من  وا�سحة  خطط  وبف�سل 
ال  حمــددة  اآليات  على  وي�ستند  التنمية  معايري  على  يرتكز  جديد 
كربيات  اململكة  لتناف�ص  الزمن  وت�سابق  بــاالإجنــاز،  اإال  تعرتف 
االقت�سادات يف العامل، وجتعل من طموح قيادتها ما يحقق االأمل 

ويحفظ امل�ستقبل الأبنائها.

المملكة حريصة على دعم أمن واستقرار بالدنا

 االستثمارات السعودية تشهد استقرارا ملحوظا 
بفضل التنسيق بين قوات البلدين  

وزير الداخلية يدشن 
الهوية الجديدة 

لجامعة نايف

الريا�ض - البالد
عبد  االأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�ـــص 
العزيز،  بن عبد  نايف  بن  �سعود  بن  العزيز 
ملجل�ص  الفخري  الرئي�ص  الداخلية،  وزيــر 
املجل�ص  رئي�ص  الــعــرب،  الــداخــلــيــة  وزراء 
االأعلى جلامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، 
للمجل�ص  واالأربعني  ال�سابعة  الدورة  اأعمال 
للعلوم  الــعــربــيــة  ــايــف  ن جلــامــعــة  االأعـــلـــى 
املرئي.  االت�سال  تقنية  عرب  وذلــك  االأمنية، 
املو�سوعات  مناق�سة  االجتماع  خــالل  ومت 
املدرجة على جدول االأعمال، واتخذ ب�ساأنها 

عدد من القرارات والتو�سيات.
ويف نهاية االجتماع، د�سن االأمري عبدالعزيز 
نايف  جلامعة  اجلديدة  الهوية  �سعود،  بن 

العربية للعلوم االأمنية.

برهنت ال�سبطيات املتالحقة والرقابة امل�سددة التي تنفذها االأجهزة املخت�سة 
ممثلة يف هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد )نزاهة(، اأنه ال اأحد فوق القانون، 
واأن مكافحة الف�ساد �ستطال اأي فا�سد مهما كان من�سبه وموقعه، واأنه يجب 
اأن  العدالة يف حال ارتكابه ما ميكن  اأنه �سينجو من  اأال يظن كائن من كان 

يرتقي جلرمية ف�ساد تعاقب عليها االأنظمة.
وفيما ت�سود ال�سفافية كل ال�سبطيات التي تعلن عنها نزاهة، فاإن املبادرة يف 
اعالن هويات من مت �سبطهم من متهمني، ومنهم م�سوؤولون رفيعو امل�ستوى 
مكافحة  تويل  الر�سيدة  القيادة  اأن  على  دليل  لهو  احلكومية،  الوظائف  يف 
للقيم  خرقا  ميثل  الــذي  امللف،  لهذا  كــربى  واأهمية  عظمى  اأولــويــة  الف�ساد 
الدينية واالأعراف االأخالقية، ف�سال عما ميثله من جتاوز لالأنظمة وال�سطو 
على مقدرات وطن واحداث خلل يف جمتمع عرف بحر�سه على اأداء االأمانة 

واحقاق العدالة، ونبذه للف�ساد بكل �سوره.
فاإن  اأنفاق مظلمة،  االأر�ــص ويف  اإال حتت  ينمو  الف�ساد ال  اأن  والأنه معروف 
نزاهة لطاملا دعت كل اأبناء املجتمع ال�سرفاء لعدم الرتدد ولو حلظة واحدة 
"الكل  �سعار  الــعــام، يف ظــل تطبيق  املــال  اعــتــداء على  اأي  عــن  االإبـــالغ  يف 
دون  املتجاوزين  بحق  النظام  تطبيق  على  احلر�ص  اطــار  ويف  م�سوؤول"، 
تهاون، وياأتي �سمن الف�ساد كل من يتعدى على املال العام اأو ي�ستغل وظيفته 

لتحقيق مكا�سب �سخ�سية اأو تدخل يف اال�سرار بامل�سلحة العامة.

مكافحة الفساد أولوية
كلمة

 التعصب واإلسالموفوبيا خطر يهدد أمن المجتمعات المستقرة
جنيف - البالد

تنامي  مــن  ال�سديد  القلق  عــن  اأمــ�ــص  اململكة  اأعــربــت 
وترية خطاب الكراهية والتع�سب �سد امل�سلمني حول 
خطًرا  واالإ�سالموفوبيا  التع�سب  اأ�سبح  حيث  العامل، 
مندوب  امل�ستقرة.وقال  املجتمعات  اأمن  يهدد  وا�سًحا 
الدكتور  جنيف  يف  املتحدة  االأمم  لدى  الدائم  اململكة 
جمل�ص  اأمـــام  اململكة  كلمة  يف  الــوا�ــســل  عبدالعزيز 
حقوق االإن�سان املنعقد يف جنيف: اإن اململكة تعرب عن 
الدينية ب�سورة متزايدة  االأقليات  ا�ستهداف  القلق من 
داخل  الكراهية  خطاب  تنامي  ومن  معتقداتهم  ب�سبب 
االأطياف ال�سيا�سية التي ت�ستخدم م�سطلحات االإق�ساء 
التوا�سل  من�سات  وجــود  ظل  يف  وغريها  والتهمي�ص 
االجتماعي التي �سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز 
ال�سور النمطية ال�سلبية وو�سم امل�سلمني عرب و�سائل 

عابرة للحدود.
واأكد الوا�سل خالل احلوار التفاعلي مع املقرر االأممي 
قيم  تر�سيخ  اأهــمــيــة  واملــعــتــقــد،  الــديــن  بحرية  املعني 
بني  والتعارف  والتعددية  واحلوار  والت�سامح  التفاهم 
ال�سعوب والتقارب بني الثقافات وحماربة كل اأيدلوجية 
العنف وت�سّوغ اجلرائم  للكراهية وحتر�ص على  تدعو 

قانون،  اأو  دين  اأي  يف  قبولها  ميكن  ال  التي  االإرهابية 
من  وذلك  و�ساملة  دولية  اإرادة  وجود  اأهمية  اإىل  داعًيا 
خالل مكافحة اخلطاب املتطرف وخطاب الكراهية وعّد 

الدين جزًءا من احلل ولي�ص �سبب امل�سكلة.
ا بهذا  ولفت االنتباه اإىل اأن اململكة تويل اهتمامًا خا�سً
املو�سوع حيث اأ�س�ست مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
وتبنَّت  والثقافات،  ــان  االأدي اأتباع  بني  للحوار  العاملي 
عدة مبادرات لالعتدال ومكافحة التطرف، منها تاأ�سي�ص 
مركز اعتدال يف اململكة العربية ال�سعودية، الذي اأطلق 
"تفنيد" للت�سدي  موؤخًرا م�سروًعا جديًدا حتت عنوان 
ومواقع  "االإنرتنت"  ف�ساءات  عرب  املتطّرفة  لالأفكار 
موؤمتر  اململكة  ا�ست�سافت  كما  االجتماعي،  التوا�سل 

يف  املكرمة  مكة  يف  عقد  الــذي  االإ�سالمي  العامل  رابطة 
 139 مــن  اإ�سالمية  �سخ�سية   1200 ــر  اأق حيث   2019
املذاهب  خمتلف  من  اإ�سالمًيا  مكوًنا   27 ميثلون  دولــة 
 29 تت�سمن  التي  املكرمة"  مكة  "وثيقة  والــطــوائــف، 
اأتباع االأديان والثقافات  بنًدا الإر�ساء قيم التعاي�ص بني 
وحتقيق  االإ�سالمية  البلدان  يف  واملــذاهــب  واالأعـــراق 

ال�سلم والوئام بني مكونات املجتمع االإن�ساين كافة.
االأمم  يف  اململكة  وفــد  ع�سو  دعــت  اأخــرى  ناحية  من 
املتحدة �سارة عارف يف كلمة لها اأمام جمل�ص حقوق 
وما   19 كوفيد  جائحة  على  الرتكيز  اإىل  االإنــ�ــســان، 

�سببته من اأزمة جوع تلوح يف االأفق.
ورحبت يف كلمة لها ب�ساأن تقرير املقرر املعني باحلق 

�سرورة  اإىل  للدول  ودعوته  فخري،  مايكل  الغذاء  يف 
قائم  نهج  اتباع  طريق  عن  كورونا  جلائحة  الت�سدي 
اخلتامي  البيان  اأن  اإىل  م�سريًة  االإن�سان،  حقوق  على 
الريا�ص يف  ا�ست�سافتها  التي  الع�سرين  لقمة جمموعة 
جائحة  ملكافحة  طريق  خارطة  ت�سمن   2020 نوفمرب 
كــمــا ا�ستمل على  اآثـــارهـــا عــاملــيــًا  ــا واحلـــد مــن  كــورون
مواجهة  يف  الت�سامن  اإطار  يف  االلتزامات  من  العديد 
للت�سدي  ال�سامل  التعايف  حتقيق  و�سمان  التحديات 
اأن  واأكــدت  م�ستدام.  م�ستقبل  و�سمان  امل�ساواة،  لعدم 
اأولوياتها؛  �سميم  يف  الغذاء  يف  احلــق  ت�سع  اململكة 
االأمــن  ا�سرتاتيجية  م   2018 عــام  يف  اأطــلــقــت  حيث 
من بني  التي  اململكة 2030  روؤية  من  املنبثقة  الغذائي 
اأهدافها �سمان احلق يف احل�سول على غذاء اآمن. كما 
التنمية  برنامج  اإطــالق  مت  اأنــه  اإىل  كلمتها  يف  اأ�سارت 
الريفية الزراعية امل�ستدامة يف عام 2020 دعمًا ل�سغار 
املنتجني الزراعيني واجلمعيات التعاونية واملوؤ�س�سات 
على  اململكة  قدمت  كذلك  لقدراتهم.  تــعــزيــزًا  الريفية 
امل�ستوى االإقليمي م�ساعدات تدعم املوؤ�س�سات واالأفراد 
كما  لهم،  الغذاء  بتاأمني  االأزمــات  من  املتاأثرين  الإعانة 

اأطلقت 531 م�سروعًا اإن�سانيًا متعلق باالأمن الغذائي. 

فتح أبواب الكليات والمعاهد 
العسكرية السعودية للعراقيين 

رؤية جديدة مشتركة بين البلدين 
لتأمين الحدود العراقية السعودية

راغبون في إجراء مناورات وتمارين 
مشتركة مع الجيش السعودي 

عبدالعزيز بن سعود

اللواء يحيى رسول
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الريا�ض ـ البالد   
على  لــلــرد  ال�ساعة  مـــدار  على  ال�سحة  وزارة  تعمل   
بلقاح  يتعلق   فيما  واملقيمني  املواطنني  ا�ستف�سارات 
الوزارة  ك�سفت  وباالم�س   ، امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
االأ�ــســمــاك  �سيما  "ال  الــطــعــام   ح�سا�سية  اإن  ال�سحة، 
وغريها "، ال متنع من تلقي لقاح كورونا، واإن مر�سى 
وذكر  اللقاح.  الأخــذ  االأولــويــة  ذات  الفئات  من  الربو 
للوزارة عرب تويرت: »ال  التابع  ح�ساب »ال�سحة 937« 
حيث  اللقاح؛  اأخــذ  من  مانًعا  الطعام  ح�سا�سية  تعترب 
)فــايــزر  اللقاحني  مــن  اأي  اأخـــذ  عـــام، مينع  بــوجــه  اإنـــه 
معروفة  مفرطة  ح�سا�سية  لديه  ملــن  واأ�سرتازينيكا( 

االأوىل«.  اجلــرعــة  بعد  مكوناتهما  اأحـــد  اأو  للقاحني 
ال�سديدة،  احل�سا�سية  اأنــواع  »باقي  الــوزارة:  وتابعت 
اإعطاء اللقاح حتت املراقبة«..  هي حماذير ميكن معها 
»هل  مــفــاده:  مواطن  من  ا�ستف�سار  على  ا  ردًّ ذلــك  جــاء 
متنع  البحريات،  خا�سًة  االأطعمة،  جتــاه  احل�سا�سية 
ا  التطعيم؟! مع العلم باأن احل�سا�سية تكون طفًحا جلديًّ

فقط«.
اأن امل�سابني  اأو�سحت وزارة ال�سحة  اأخرى،  من جهة 
وح�سا�سية  الربو  مثل  املزمنة،  الرئوية  بــاالأمــرا�ــس 
لقاح  الأخــذ  امل�ستهدفة  الفئات  مــن  يعتربون  ال�سدر، 

فريو�س كورونا«.

 191 التابعة  وبلدياتها  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأغلقت 
الوقائية،  التدابري  تعليمات  خالفت  جتارية  من�ساأة 
مع  امل�سرتكة  امليدانية  الــرقــابــة  حــمــات  خــال  وذلـــك 
االإجــراءات االحرتازية  اجلهات املعنية ملتابعة تطبيق 

واحلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
 4524 نفذت  امليدانية  الفرق  اأن  االأمــانــة  واأو�سحت 
بلدية   15 و  فرعية  بلدية   19 نطاق  يف  رقابية  جولة 
توا�سل  موؤكدة  حمافظة ر�سدت خالها 271 خمالفة، 
ال�سحية  الوقائية  لاإجراءات  تطبيق  ملتابعة  اجلهود 
اإىل االإباغ  للحد من انت�سار الفريو�س، داعيا اجلميع 

بلدي  تطبيق  خال  من  اأو   940 عرب  خمالفات  اأي  عن 
للباغات على االأجهزة الذكية. كما نفذت اأمانة ال�سرقية 
واملــراكــز  االأ�ــســواق  على  رقابية  جــولــة   1336 اأمــ�ــس 
اإغاق 22 من�ساأة  اأ�سفرت عن  البيع،  التجارية ومنافذ 
ـــاإجـــراءات  جتــاريــة خمــالــفــة، ور�ــســد 33 خمــالــفــة ل
االحرتازية والتدابري الوقائية والتكد�س وعدم تفعيل 
تطبيق توكلنا. واأ�سارت االأمانة اإىل اأن مركز الباغات 
املن�ساآت  بع�س  خمالفة  حول  باغًا   27 ا�ستقبل   940
ال�سحية  والتدابري  االحرتازية  لاإجراءات  التجارية 

املرتبطة مبنع انت�سار فريو�س كورونا.

جدة - الدمام - البالد    

حساسية األسماك
ال تتعارض مع اللقاح

إغالق 213 منشأة
خالفت التدابير الوقائية 

مركز لتطعيم منسوبي 
إمارة الرياض والشرطة 

تفعيل برامج التوعية بالمستشفيات النفسية 

الريا�ض ـ البالد    
يف  �ــســيــوًعــا  ــبــاب  االأ�ــس ـــر  اأك ال�سحة  وزارة  حـــددت 
التي  االأمـــرا�ـــس  اأو�ــســحــت  كــمــا  بال�سمنة،  االإ�ــســابــة 
ن�سرته  اإنفوجراف  يف  ال�سحة،  وزارة  ت�سببها.وقالت 
مديرية ال�سوؤون ال�سحية بجدة، عرب ح�سابها الر�سمي 
 5 هــنــاك  اإن  »تــويــرت«،  االجتماعي  التوا�سل  مبــوقــع 

اأ�سباب رئي�سية لل�سمنة:
االأغذية   - وراثــيــة  حــاالت   - الريا�سة  ممار�سة  قلة   -
 - النوم  نظام  اختال   - ال�سكريات  و  بالدهون  الغنية 

االأدوية مثل: م�سادات االكتئاب
االإ�سابة  اإىل  توؤدي  قد  ال�سمنة  اأن  الوزارة  واأو�سحت 
القلب،  اأمرا�س  ال�سكري،  داء  منها:  عديدة  باأمرا�س 
ارتفاع �سغط الدم، بع�س اأنواع ال�سرطان، وال�سكتات 

الدماغية .
 يذكر اأن يوم اأم�س عربت منا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 
ال�سمنة ويهدف اإيل تعزيز احللول العلمية الإنهاء اأزمة 
والوقاية  للحد  العاملية  اجلهود  ودفع  العاملية  ال�سمنة 

منها وعاجها .

الريا�ض  ـ البالد   
العبد  حممد  الدكتور  ال�سحة  وزارة  متحدث  ك�سف  
تذبذبا   ي�سهد  االإ�ــســابــات  منحنى  ان  ــعــايل   ال
م�ستمرة   ب�سفة  ذلك  تتابع  الــوزارة  واأن 
حمذرا  يف الوقت نف�سه اأنه تتم متابعة 
م�ستمرة.  ب�سفة  االإ�ــســابــات  موؤ�سر 
ــعــايل بــقــولــه : ال  واأ�ـــســـاف الــعــبــد ال
اللقاح  على  ح�سلوا  الــذيــن  نن�سح 
ــفــريو�ــس ،  مبــخــالــطــة املــ�ــســابــني بــال
الدوري  ال�سحفي  االإيجاز  خال  الفتا  
امل�سرتك حول م�ستجدات الفريو�س
الــلــقــاحــني  بـــني  الــــفــــوارق  اأن 
املــمــلــكــة  يف  املــعــتــمــديــن 
حمــــــــــــــــــــــدودة جـــــــــــًدا 
املعتمدة  والــلــقــاحــات 
جمــازة  اململكة  يف 
الــغــذاء  هيئة  مــن 

والدواء.

5 أسباب
رئيسية وراء السمنة

متحدث الصحة:
ال ننصح المطعمين 

بمخالطة المصابين

استهداف 28 مليونًا مع نهاية رمضان

لقاح كورونا مجانا بالمستشفيات الخاصة األسبوع القادم
البالد ـ مها العواودة  

امل�ست�سفيات   تبداأ  ال�سيدليات  بعد  اأنــه  لـ"الباد"  موثوق  م�سدر  اأكــد 
واملقيمني  املواطنني  تطعيم   القادم   اال�سبوع  اخلا�سة  وامل�ستو�سفات 
�سيكون  اللقاح  اإن  وا�ستطرد   باملجان.   كورونا  فريو�س  �سد  باللقاح 
االتفاق  مت  ما  وفق  ال�سيدليات  وبع�س  اخلا�سة  بامل�ست�سفيات  باملجان 
بينها وبني وزارة ال�سحة. وكانت �سيدليات الدواء اول من يتم اعتمادها 
من قبل وزارة ال�سحة لتقدمي لقاحات فريو�س كورونا وتطعيمها داخل 
فروعها يف اململكة. وت�سعى وزارة ال�سحة ح�سب امل�سدر اىل ان ي�سل 
عدد من تلقوا اللقاح اىل 28 مليون �سخ�س مع نهاية رم�سان القادم  وهو 

ما يعني تلقيح ما يقارب كل �سكان اململكة من مواطنني ومقيمني.
 وتوا�سل مراكز لقاحات كورونا مبنطقة تبوك وجميع املراكز باملحافظات 
"�سحتي" الإعطائهم  ا�ستقبال املواطنني واملقيمني امل�سجلني عرب تطبيق 
تدابري  و�سط  املوؤهلة،  ال�سحية  الفرق  خال  من   ،"19  - "كوفيد  لقاح 
احرتازية ووقائية، واآلية دقيقة ملنع االزدحام ووفق اإجراءات تنظيمية 

متقنة وان�سيابية تامة.
املطريي  هــاين  بتبوك،  ال�سحية  لل�سوؤون  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
ال�سن واأ�سحاب  اللقاح تكون لكبار  "للباد" اأن االأولوية  للح�سول على 
االأمرا�س املزمنة وال�سمنة املفرطة ونق�س املناعة  وذلك من خال ثاثة 
من  اال�سبوع  ايــام  طــوال  تعمل  والتى  وحمافظاتها  بتبوك  مركزًا  ع�سر 

ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى الثانية ع�سر ليًا. 
بدورهم عرب عدد من املتلقني للقاح عن �سكرهم وتقديرهم خلادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ول�سمو ويل عهده االأمني 
- حفظهما الله - على دعمهما الكبري ملكافحة جائحة "كورونا" يف اململكة.
لكل  الدعم  كل  تقدمي  اأبدًا يف  - اليتوانيان  الله  اأيدهما   - اأنهما  موؤكدين 
املمار�سني  دور  واملقيم.مثمنني  املــواطــن  و�سامة  �سحة  يف  ي�سهم  ما 
ال�سحي  بالقطاع  العاملني  وكــافــة  ال�سحيات  واملمار�سات  ال�سحيني 
لتقدمي  و�سعهم  يف  ما  كل  تقدمي  يف  يتفانون  الذين  امل�ساندة  واجلهات 

اأف�سل اخلدمات للمواطنني واملقيمني على حد �سواء.
امل�ساد  اللقاح  جرعة  ام�س   عبداللطيف"،  "اأم  تلقت  اآخــرى،  ناحية  من 
لفريو�س كورونا اجلديد، لت�سبح بذلك اأول مواطنة تتلقى اللقاح داخل 

منزلها يف جدة.
واأبدت "اأم عبداللطيف"، عن �سعادتها بتلقي التطعيم �سمن خدمة الرعاية 

املنزلية، موؤكدة اأن �سعورها ال ُيو�سف.
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خلــادم  ال�سكر  املــواطــنــة  وقــدمــت 
عبدالعزيز، وويل العهد االأمري حممد بن �سلمان، على اهتمامهما بتوفري 

التطعيمات باملراكز وامل�ست�سفيات وو�سولها اإىل منازل املواطنني.
بقوائم  امل�سجلني  للمر�سى  اخلدمة  هــذه  اأطلقت  جــدة  �سحة  اأن  يذكر   
الرعاية ال�سحية املنزلية بلقاح كوفيد -19 يف منازلهم . كما اأكدت وزارة 
ت�ساعديا  ارتفاعا  ي�سجل  احلرجة  احلــاالت  منحنى  اأن  اأم�س   ال�سحة 
حيث بلغ اأم�س  503 حاالت فيما مت  ت�سجيل 375 حالة اإ�سابة جديدة 
 378708 االإجــمــايل  لي�سبح  )كــوفــيــد-19(  اجلــديــد  كــورونــا  بفريو�س 
اإنه مت ت�سجيل 336 حاالت تعاٍف جديدة لي�سبح  حالة. وقالت الوزارة 
االإجمايل 396613 حالة ولله احلمد، واأكدت "ال�سحة" ت�سجيل 4 حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع االإجمايل اإىل 6514 حالة وفاة.وك�سفت الوزارة اأن 

عدد احلاالت الن�سطة بلغ 2581. 

الريا�ض  ـ البالد   
مركز  تــد�ــســني  احلــكــم   بق�سر  االإداري  املــجــمــع  �سهد 
ال�سوؤون  مع  بالتعاون   ، )كوفيد-19(  لقاحات كورونا 
اإمــارة  ملن�سوبي  اللقاح  لتقدمي  املنطقة،  يف  ال�سحية 
املنطقة، واالأمانة وال�سرطة وذلك بتوجيه من  �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة الريا�س.

االأ�ــســا�ــســيــة،  اخلـــدمـــات  بجميع  املــركــز  جتــهــيــز  ومت 
منظم،  ب�سكل  امل�ستفيدين  با�ستقبال  ت�سمح  وبطريقة 

ومبا يتما�سى مع االحرتازات والتدابري والوقائية.

الريا�ض  ـ البالد   
حممد  الــدكــتــور  الــ�ــســحــة  وزيـــر  م�ست�سار  دعـــا 
التح�سني  وم�ساريع  برامج  تعميم  اإىل  القا�سم 
اإرادة  جمــمــع  ينفذها  الــتــي  الــتــطــويــر  واأعـــمـــال 
العاج  جمــال  يف  بالريا�س  النف�سية  وال�سحة 
م�ستوى  على  تطبيقها  ليتم  والتوعية،  والتاأهيل 
االإدمـــان  وعــاج  النف�سية  ال�سحة  م�ست�سفيات 

باململكة، بهدف توحيد م�ستوى اخلدمة فيها.
"اإرادة"،  اأم�س ملجمع  القا�سم خال زيارته  واأكد 
وزيــر  توجيهات  على  بــنــاًء  جـــاءت  ــارة  ــزي ال اأن 
ال�سحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي 
يحر�س على متابعة �سري العمل عن قرب وتقييم 
ح�سول  يف  ي�سهم  مبــا  ال�سحية  املن�ساآت  اأداء 
ال�سحية  اخلــدمــات  على  واملقيمني  املــواطــنــني 
الدكتور  واأ�ساد  عالية.  وبجودة  و�سهولة  بي�سر 

لتح�سني  املجمع  يبذلها  التي  باجلهود  القا�سم 
مــ�ــســتــوى اخلـــدمـــة وجتــويــدهــا مبـــا يــ�ــســب يف 

م�سلحة املر�سى واملراجعني.
على  مطلعني  املجمع،  اأق�سام  على  الوفد  وجتول 
�ساهدوا  كما  ق�سم،  كــل  يف  املــقــدم  العمل  �سري 
برامج  عن  ا  وعر�سً ومرافقه،  املجمع  عن  ا  عر�سً
النف�سية، وبرامج  االأق�سام  االأداء يف  وموؤ�سرات 
اأق�سام االإدمان، وعر�سا عن دور الرعاية الاحقة 
املتعافني  تاأهيل  يف  الطريق  منت�سف  ومــنــزل 
مــن االإدمـــــان عــلــى املـــخـــدرات، واأبــــرز م�ساريع 
التح�سني يف هذه االأق�سام، كما قام بزيارة مبنى 
الطريق  منت�سف  ومنزل  الاحقة  الرعاية  اإدارة 
والــربامــج  العمل  قــرب على �سري  عــن  واالطـــاع 
ــقــاء  ــت الــطــبــيــة والــتــاأهــيــلــيــة املــطــبــقــة فــيــه واالل

بالعاملني باملنزل.
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 البالد ـ عبد الهادي املالكي 

العربية  اململكة  �سمال  اجلــوف  منطقة  حتت�سن 
�سلة  جعلتها   , �ــســجــرة  مــلــيــون   30 الــ�ــســعــوديــة 
وجودتها  منتجاتها  بتنوع  الأوىل  اململكة  غــذاء 
والفواكه  والنخيل  الزيتون  تنتج  حيث   , العالية 
فرع  اإح�سائية  وح�سب  والعــاف,  واخل�سروات 
وزارة البيئة واملياه باجلوف فاإن  منطقة اجلوف 
اأ�سجار  مقدمتها  يف  �سجرة  مليون   30 حتت�سن 
الزيتون والتي يبلغ عددها 18 مليون �سجرة تنتج 

�سنويًا 10 اآلف طن من الزيت.
كما حتت�سن اجلوف 10 مايني �سجرة فواكه تنتج 
�سنويًا 170 األف طن , وت�سم اجلوف من النخيل 
األف   40 �سنويًا  تنتج  نخلة  األــف  ومائتي  مليون 
األف  التمور , ويف اجلوف اخل�سراء 12  طن من 
مزرعة و 3 اآلف م�سروع زراعي. وتفوقت اجلوف 
على العديد من دول العامل يف اإنتاج زيت الزيتون 
بعد اأن كان التفوق يح�سب لغريها يف ذلك املجال 
يف  عاملية  اأرقاًما  حمققة  املا�سية,  العقود  مر  على 
زراعة واإنتاج زيت الزيتون ومن ذلك ت�سجيل اأكرب 
اجلوف  مبنطقة  العامل  يف  حديثة  زيتون  مزرعة 
لعامني على التوايل يف مو�سوعة جيني�س لاأرقام 
البيئة  وزارة  ماتوليه  اإطــار  يف  وذلــك  القيا�سية, 
يف  للمزارعني  ورعاية  دعم  من  واملياه  والزراعة 

خمتلف مناطق اململكة ومنها اجلوف.
ذهــلــت من  اأنــهــا  مــو�ــســوعــة جيني�س  واأو�ــســحــت 
مبينة  اجلــوف,  منطقة  يف  الزيتون  زراعــة  حجم 
املنطقة  مــزارع  على  لاإ�سراف  فريًقا  �سكلت  اأنها 
با�ستخدام  الزيتون  اأ�سجار  عــدد  فيها  يبلغ  التي 
الطريقة املكثفة يف م�ساحة 1 هكتار 1600 �سجرة, 
وبالطريقة التقليدية 200 �سجرة , مما يوؤكد جناح 
جتربة زراعة الزيتون بالطريقة املكثفة التي توفر 
الأيدي العاملة وت�ساعد على رفع معدل ال�ستثمار.

أشجار الفاكهة 
مناخ  بــني  الــواقــع  اجلــوف  منطقة  مناخ  و�ساعد 
على  العربية  اجلــزيــرة  ومــنــاخ  املتو�سط  البحر 
جعل املنطقة �ساحلة لزراعة خمتلف اأنواع اأ�سجار 
الفاكهة واخل�سار, ويعد اإنتاج الفاكهة ال�سنوي من 
ثمار اخلوخ وامل�سم�س اأول فواكه ال�سيف ن�سجًا, 
"فلوريدا  اأ�سناف  مثل  العالية  باجلودة  ومتتاز 
تروبيك  �سويت,  تروبيك  كينج,  فلوريدا  �ستار, 
ــد, ديـــزرت  بــيــوتــي, تــروبــيــك �ــســنــو, ايـــريل جــران
باجلودة  امل�سم�س  فاكهة  اأنواع  متتاز  كما  جولد", 
العالية مثل " كانينو, �سايب, ديزرت �سن, اجلوف 

1, اجلوف 2"
اأربـــع  الــربقــوق ومتــتــلــك  فــاكــهــة  املنطقة  وتــنــتــج 
ــنــوع بــالإ�ــســافــة اإىل اإنــتــاج  اأ�ــســنــاف مــن هـــذا ال
وبالن�سبة  اخلـــوخ,  اأنـــواع  اأحــد  وهــو  النكتارين 
لــلــعــنــب فـــاإنـــه الأكـــــر زراعـــــة يف اجلــــوف حيث 
حتت�سن املنطقة مايفوق )750 ( األف �سجرة عنب, 

ويقدر  العنب,  اأنــواع  من  اأ�سناف  ت�سعة  ومتتلك 
اإنتاج املنطقة منه باأكر من )7500( طن وي�ستهلك 
الــ�ــســوق املــحــلــي واخلــلــيــج كــمــيــات كــبــرية منه, 
وت�ستهر منطقة اجلوف بزراعة: الرمان, والتفاح, 

والكمرى, واللوز, والف�ستق احللبي, والب�سملة, 
والتني, والبطيخ, وال�سمام, وغريها من الأ�سناف 

بكميات كبرية تغطي ال�سوق املحلي.

حضور عالمي 
عامليا  ح�سورا  اجلــوف   منطقة  نالت   2009 منذ 
القيا�سية  ــام  ــاأرق ل جيني�س  مو�سوعة  بدخولها 
العاملية, يف وجود اأكرب كمية لأ�سجار الزيتون يف 
ت�سيلي  مع  مناف�سة  بعد  واحــد,  ب�ستان  يف  العامل 
الزراعية  اجلــوف  حققت  وتون�س.  وكاليفورنيا 
مب�سروعها الكبري, الرقم القيا�سي العاملي يف اأكرب 
اإىل  فيها  الزيتون  اأ�سجار  وت�سل  زراعية,  حيازة 
خم�سة مايني �سجرة, ومتت زراعتها على م�ساحة 
يف  الزيتون  موطن  اجلــوف  وتعد  هكتارا   7350

طبيعية  وبيئة  غني  ثقايف  تــراث  مع  ال�سعودية, 
الوجهات  اأف�سل  من  واحــدة  يجعلها  ما  متنوعة, 
ــة اأ�ــســجــار  ــداي ــت ب ــان الــ�ــســيــاحــيــة يف املــمــلــكــة. وك
الزيتون يف منطقة اجلوف, يف عام 1980 عندما 
زراعــة  على  العمل  يف  الزراعية  ال�سركات  بــداأت 
ال�سديد"  الهواء  ل�سد  "حواجز  الزيتون كم�سدات 
لأ�سجار الفاكهة, وتبني بعدها قوة وغزارة الإنتاج 
اأن  اإىل  الو�سع  تغري  بعدها  الزيتون,  �سجرة  يف 
تكون �سجرة مثمرة, فبداأت باأعداد ب�سيطة, وتعد 
تو�سعت  حيث   ,2009 عــام  يف  احلقيقية  البداية 

زراعة الزيتون ب�سكل لفت يف "ب�سيطا" اجلوف.
لزراعة  املكثفة  الطريقة  اجلــوف  يف  وت�ستخدم 
 1600 هكتار  م�ساحة  يف  ــزرع  ي حيث  الــزيــتــون, 
�ــســجــرة, تــ�ــســقــى عـــن طـــريـــق الـــــري بــالــتــنــقــيــط, 

وت�ستخدم اأحدث التقنيات يف العامل يف احل�ساد 
وزيته  الزيتون  تقدمي  حتى  واملعاجلة  واملناولة 

للم�ستهلك باأف�سل اجلودة املتاحة عامليا.
عام  مطلع  اجلــوف  يف  الر�سمية  اجلهات  اأطلقت 
يف  يقام  للزيتون  متخ�س�سا  مهرجانا   ,2008
منطقة اجلوف, ويعر�س اإنتاج الأفراد وال�سركات 

يف منطقة اجلوف من الزيتون بكافة اأ�سكاله.
الزيتون  ب�سناعة  املهتم  العلي  يا�سر  ويــقــول 
املهرجان  "اإن  الزيتون  مهرجان  موؤ�س�سي  واأحد 
ولفت  املــنــتــج,  هـــذا  يف  للمنطقة  هــويــة  �ــســنــع 
ال�سعوديني نحو اجلوف يف جمال زراعة  اأنظار 
جتاربهم  اأن  اإىل  م�سريًا  و�سناعته",  الزيتون 
املهرجان  واأ�سبح  البدايات,  عن  كثريا  تطورت 
بالعديد  التي تزخر  عامة مميزة ملنطقة اجلوف 

من الأن�سطة امل�ساحبة لهذا املنتج البارز.
 ت�ستورد اململكة العربية ال�سعودية  ما يقارب 30 
كبري  ارتفاع  وهناك  الزيتون,  زيت  من  طن  األف 
يف ال�ستهاك, بعد تغري الأمناط الغذائية ووعي 
ال�سنوي  النمو  يعترب  فيما  امل�ستهلك,  لدى  كبري 
لا�ستهاك يفوق الإنتاج املحلي, فمعدل النمو يف 
ال�ستهاك ي�سل اإىل اأكرب من 25%, بينما الإنتاج 

ل يتجاوز الـ %10.
 وتوجد يف املنطقة اأكرب مزرعة زيتون يف العامل, 
ال�ستثمار  �سندوق  من  كبريا  دعما  هناك  اإن  كما 
زيتون  زراعة 3 مايني �سجرة  دعم  فتم  الزراعي, 
من قبل ال�سندوق, وهو ما جعلنا نتحرك يف هذا 
ذاتــي, يف  اكتفاء  لتحقيق  املزيد  الجتــاه وزراعــة 
زيت  مــن  ال�سعودية  يف  املحلي  الإنــتــاج  اأن  حــني 
كمية  مــن  املــئــة  مــن 20 يف  اأقـــل  يغطي  الــزيــتــون 
ال�ستهاك  كمية  تغطى  بينما  املحلي,  ال�ستهاك 

املتبقية من امل�ستورد".
تــــري �ــســنــاعــة  اأن  مــنــطــقــة اجلـــــوف  ـــعـــول  وت
الزيتون, وحترك الكثري من املجالت القت�سادية 
من  العديد  وتوجد  املحليني,  لل�سكان  والتجارية 
لأبناء  العمل  فر�س  وكذلك  التجارية,  الفر�س 
منطقة اجلوف, بعد التو�سع يف زراعة الزيتون 

ب�سكل لفت.

مليون شجرة زيتون تزين تضاريس الجوف
سلة غذاء المملكة بتنوع منتجاتها الزراعية  18



جدة - البالد
حققت اململكة قفزة ن�عية جديدة يف امل�ؤ�شرات العاملية 
االقت�شادية  التنمية  يف  خ��ط���ات��ه��ا  ل��ن��ج��اح  ت��اأك��ي��دا   ،
امل�شتدامة يف خمتلف القطاعات على �ش�ء ر�ؤية 2030 
يف  م��راك��ز   10 تقدمت  حيث   ، االأع��م��ال  ري���ادة  �منها   ،
ال�شابع  املركز  اإىل  لت�شل   ، االأعمال  ري��ادة  حالة  م�ؤ�شر 
بعد اأن كانت يف املركز 17 يف عام 2019م، �ذلك �فًقا 
 /  2020 للعام  االأعمال  لريادة  العاملي  املر�شد  لتقرير 
2021م، الذي تعده كلية باب�ش�ن العاملية بالتعا�ن مع 

كلية لندن للأعمال.
ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  الهيئة  �بح�شب     
حالة  م�ؤ�شر  يعتمد  "من�شاآت"،  �املت��شطة 
نتائج  معدل  قيا�س  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  االأعمال  ري��ادة 
اإط��ار منظ�مة  رئي�شية �شمن  ع���ام��ل   ع��دة  ال��د�ل يف 
بريادة  املتعلقة  املالية  البيئة  �منها:  االأع��م��ال،  ري��ادة 
االأع���م���ال، اأ�ل����ي���ات �دع���م ال��ت�����ش��ري��ع��ات احل��ك���م��ي��ة، 
الربامج الريادية احلك�مية، �ريادة االأعمال يف املراحل 
دخ�ل  عقبات  املحلي،  ال�ش�ق  ديناميكية   ، الدرا�شية 
على  �احل�ش�ل  العامة  التحتية  البنية  املحلي،  ال�ش�ق 

اخلدمات، �الثقافة �دعم املجتمع.

�كانت اململكة حققت املراتب االأ�ىل يف م�ؤ�شرات تقرير 
/ 2020م،  للعام 2019  االأعمال  لريادة  العاملي  املر�شد 
�شخ�س  "معرفة  مب�ؤ�شر  االأ�ل  املركز  يف  ج��اءت  حيث 
بيئة  االإيجابية يف  يدل على  الذي  م�شر�ع جديد"،  بداأ 
االأعمال �الرغبة يف العمل التجاري، فيما ح�شلت على 
املركز الثاين يف م�ؤ�شر "امتلك املعرفة �املهارات للبدء 
التاأثري االإيجابي للربامج  الذي يدل على  يف االأعمال"، 
التي  �ال�����ش��اب��ات  ال�شباب  م��ه��ارات  ب��ن��اء  على  ال��داع��م��ة 

ت�ؤهلهم للبدء باأعمالهم الريادية.
 ، كبرًيا  من��ً�ا  �املت��شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  �ت�شهد 
العاملة  الق�ى  ن�شبته 64 % من  ما  �ت�شهم يف ت�ظيف 

يف اململكة، �اأظهرت نتائج امل�شح ال�شن�ي، الذي اأجرته 
الهيئة ارتفاع اإيرادات املن�شاآت املت��شطة، التي ت�ظف 

من 50 اإىل 249 عامًل اإىل 113 ملياًرا.
 �يف هذا االإطار ت�ؤدي م�ؤ�ش�شة االأمري حممد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اخلريية "م�شك اخلريية" د�ًرا كبرًيا يف 
"م�شك  برنامج  باململكة متمثلة يف  االأعمال  ريادة  قطاع 
�منهجيات  تقنيات  ت�ظيف  يف  جنح  ال��ذي  االبتكار"، 
ال�شغرية  امل�شر�عات  لدعم  ال�شهرية  ال�شيليك�ن  �ادي 
�امل��ت������ش��ط��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال���ربن���ام���ج م���ن امل��م��ل��ك��ة 
جذب  بهدف  اإفريقيا؛  ��شمال  االأ��شط  ال�شرق  �منطقة 

اال�شتثمارات لنم� امل�شاريع.

فجر الصحافة السعودية

جازان: الق�صيم: اأبها: الدمام: املدينة املنورة: الطائف:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842012738172201482269660138333121017224973801632347570173226559

الريا�س:

اقتصاد
اجلمعة 21 رجب 1442ه� امل�افق 5 مار�س 2021م ال�شنة 90 العدد 623284

السعودية تتقدم في »حالة ريادة األعمال«
معايير المؤشر

البيئة المالية 
لريادة األعمال

نقل البحوث 
والتطوير

البرامج الريادية 
الحكومية

ديناميكية 
السوق المحلي

استيراد 540 ألف طن شعير

 معايرة موازين الذهب

الريا�س - البالد
كمية  ال�شترياد  مناق�شة  طرح  للحب�ب،  العامة  امل�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
)اأبريل - ماي�  األف طن �شعري علفي للت�ريد خلل الفرتة   540
فيه  يجري  الذي  ال�قت  يف  املخز�نات  لتعزيز  �ذلك  2021م(، 

ا�شتكمال نقل ملف ا�شترياد �بيع ال�شعري للقطاع اخلا�س.
بن  اأحمد  املهند�س  للحب�ب  العامة  امل�ؤ�ش�شة  حمافظ  �اأ��شح 
املطر�حة م�زعة على عدد )9(  الكمية  اأن  الفار�س،  العزيز  عبد 
االأحمر  البحر  على  اململكة  مل�انئ  ب�اخر   )6( ب�اقع  ب�اخر، 
اخلليج  على  اململكة  مل�انئ  ب�اخر   )3(� طن،  األف   360 بكمية 

العربي بكمية 180 األف طن.
�اأ�شار اإىل اأن املناق�شة تاأتي يف اإطار تعزيز املخز�نات املحلية 
يف ال�قت الذي يق�م فيه القطاع اخلا�س با�شتكمال ا�شتعداداته 
امل�ؤ�ش�شة  ت�ا�شل  حيث  ال�شعري  �بيع  ا�شترياد  مهمة  لت�يل 
ا�شتكمال اإجراءات تاأهيل ال�شركات من خلل من�شة "ا�شترياد".

ا�شترياد �بيع  اإ�شناد مهمة  ال�زراء قد �افق على  �كان جمل�س 
ال�شعري للقطاع اخلا�س، لزيادة اإ�شهاماته يف االقت�شاد ال�طني.

الريا�س- البالد
�املقايي�س �اجل�دة، جتار  للم�ا�شفات  ال�شع�دية  الهيئة  دعت 
باإخ�شاع  امل��ب��ادرة  اإىل  �امل��ج���ه��رات  ال��ذه��ب  حم��لت  �م���لك 
امل�ازين امل�شتخدمة لديهم للتحقق الد�ري ب�شكل �شن�ي �التاأكد 
القيا�س  نظام  ال�شرتاطات  �حتقيقها  قيا�شها،  �دق��ة  �شحة  من 

�املعايرة �ملحقاته الفنية.
من  كبريًا  ت��شعًا  �شي�شهد  احل��ايل  العام  اأن  الهيئة  �اأ��شحت 
الربنامج ال�طني للمعايرة القان�نية "تقيي�س" بخدمات التحقق 
�اعتماد الطراز من امل�ازين امل�شتخدمة يف بيع ��شراء املعادن 

الثمينة ح�ل اململكة.
�اأكدت امل�ا�شفات ال�شع�دية اأن عدم االلتزام با�شرتاطات نظام 
القيا�س �املعايرة، �شيعر�س اأ�شحاب املن�شاآت املخالفة للعق�بات 
�م�شتخدمي  �م�شت�ردي  م�شنعي  جميع  دعت  كما  النظامية، 
التابعة  امل���ازي��ن  ط��راز  اعتماد  اإىل  القان�نية  القيا�س  اأج��ه��زة 
طلبات  �تقدمي  االإلكرت�نية  تقيي�س  من�شة  يف  �الت�شجيل  لهم 
التحقق االأ�يل قبل بيعها يف ال�ش�ق ، �قامت الهيئة خلل العام 
م�شخة   21.144 على  الد�ري  التحقق  باإجراء   ،2020 املا�شي 

)ه�ز(، � 4670 ميزانا غري تلقائي.

 100 مليون زائر ومليون وظيفة مستهدفات السياحة

تعزيز فرص االستثمار بين المملكة واليونان
الريا�س- البالد

اأكد �زير ال�شياحة االأ�شتاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب اأن اإ�شرتاتيجية تنمية 
خلل  من  العامل  على  للنفتاح  اململكة  ت�جه  من  تعزز  ال�طنية  ال�شياحة 
جذب  ذلك  �يت�شمن   ، تط�يره  على  احلك�مة  تعمل  الذي  ال�شياحة  قطاع 
100 ملي�ن زائر �شن�يًا بحل�ل عام 2030 �زيادة م�شاهمة ال�شياحة يف 

الناجت املحلي االجمايل اإىل 10% �اإيجاد ملي�ن فر�شة عمل. 
االفرتا�شي،  الي�ناين  ال�شع�دي  االأعمال  لقاء  فعاليات  خلل  ذلك  جاء   
��زير  ثي�هاري�س،  هاري  الي�نان  بجمه�رية  ال�شياحة  �زير  مب�شاركة 

التنمية �اال�شتثمار بجمه�رية الي�نان اأد�ني�س جي�رجياذي�س.
جمال  يف  ال�شراكة  �تعزيز  اململكة  ل��زي��ارة  الي�نانيني  اخلطيب  �دع��ا   
التح�شينات  ال�اعدة، يف ظل  اال�شتثمارية  الفر�س  �ا�شتك�شاف  ال�شياحة 
ال�شع�دية  التحتية  البنية  ال�شياحة ل�شمان تط�ير  التي جتريها منظ�مة 
�اخلدمات املقدمة �فقًا الأعلى املعايري الد�لية مبا يلبي تطلعات ال�شركات 

�امل�شتهلكني.
لديها  مبا  الي�نان  ا�شتعداد  عن  الي�ناين  ال�شياحة  �زي��ر  اأع��رب  ب��د�ره، 
�االإ�شهام  �للتعا�ن  ال�شياحي،  املجال  يف  للم�شاركة  تقنية  معرفة  من 
ال�شياحية  �املرافق  املنتجات  �تنمية  ال�اعدة  اال�شتثمارية  الفر�س  يف 
امل�شتثمرين  داع��ي��ًا  املر�شدين،  �تاأهيل  �الفنادق  العقاري  �اال�شتثمار 

ال�شع�ديني ال�شتك�شاف فر�س اال�شتثمار ببلده.
من جهته، اأكد رئي�س جمل�س الغرف ال�شع�دية اأهمية اللقاء كمن�شة متميزة 
لتنمية العلقات االقت�شادية ال�شع�دية الي�نانية حيث يبلغ حجم التبادل 
اململكة  ت�شهدها  التي  للتط�رات  من�هًا  ري��ال،  مليارات   7.1 التجاري 
داعيًا  اال�شتثمارية،  �احل���اف��ز  �البيئة  فيها  ال���اع��دة  االأع��م��ال  �فر�س 
�شراكات  �اإيجاد  الفر�س  لل�شتفادة من هذه  الي�نانيني  االأعمال  اأ�شحاب 
ال��زراع��ة  مب��ج��االت  اال�شتثمار  يف  �ال��دخ���ل  ال�شع�ديني  نظرائهم  م��ع 

�االنتاج احلي�اين �ال�شناعات الغذائية �الد�ائية.

38 مليارًا حجم السوق ..العيسى لـ"              ":

تحفيز االندماج يدعم استقرار 
قطاع التأمين

جدة- يا�صر بن يو�صف
اأكد املتحدث با�شم �شركات التاأمني عادل العي�شى 
التعا�ين  ال�شحي  ال�شمان  جمل�س  ق��رار  اأن   ،
باإعفاء �شركات التاأمني الناجمة عن االندماج بني 
املن�شاآت ال�شغرية �املت��شطة من املقابل املايل 
جيدة  خط�ة  يعد  �شن�ات،  ث��لث  مل��دة  للتاأهيل 
لتحفيز �شركات التاأمني على االندماج فيما بينها 
�بالتايل تك�ين كيانات اأكرب �اق�ى �اأقدر على 
ظل  يف  خا�شة   ، القادمة  ال�شن�ات  يف  املناف�شة 
النظامية  املتغرية �املتطلبات  االقت�شاد  ظر�ف 

املتزايدة �املناف�شة ال�شديدة يف �ش�ق التاأمني.
اإىل  ل�"البلد"  ت�شريح   يف  العي�شي  �اأ���ش��ار   
اكتمال ثلث حاالت اندماج كامل ، مت�قعا املزيد 
يف  يح�شل  ما  غ��رار  على  االندماج  عمليات  من 
اأق�ى  كيانات  لتك�ين  كله  �ذلك  البنكي  القطاع 

�اأقدر على املناف�شة حتى عامليا.
اأه����داف  اأه����م  م���ن  اأن   �اأ�����ش���ح 

بح�شة  االح���ت���ف���اظ  االن����دم����اج 
مما  ال�����ش���ق  م��ن  اأك���رب  �ش�قية 
ي��ع��ط��ي ال���ك���ي���ان���ات اجل���دي���دة 
ف���ر����ش���ة اأك������رب ل��ل��ت������ش��ع يف 

االأعمال �تط�ير اخلدمات 
املرتبطة مما ي�شب يف 

م�شلحة  يف  النهاية 
ال�������ش����ق ب�����ش��ف��ة 

ع���ام���ة �اأي�������ش���ا 
العملء  ي�شتفيد 

االحرتافية  م�شت�ى  �رفع  اخلدمات  تط�ر  من 
يف التعامل من قبل ال�شركات.

القائمة  ال�شركات  بع�س  اأن  �شك  ال  �اأ���ش��اف:   
املتقلبة  ال�����ش���ق  ظ����ر�ف  م���ن  ك��ث��ريا  ت��ع��اين 
من  قليل  ع��دد  �اح��ت��ف��اظ  ال�شديدة  �املناف�شة 
ال�شركات باأغلبية احل�شة ال�ش�قية مما اأدى اىل 
خ�شائر لبع�شها �احل�ش�ل على ح�ش�س �ش�قية 
االأعمال  يف  الت��شع  لها  تتيح  ال  ج��دا  �شغرية 
ال  املتقلبة  النتائج  اأن  كما  اخلدمات  تط�ير  �ال 
ت�شاعد ال�شركات يف التخطيط للمدى البعيد �ال 
يف ��شع اال�شرتاتيجيات املنا�شبة حيث يك�ن 
اجلهد املبذ�ل غالبا يف اإطفاء اخل�شائر �حل�ل 
�قتية ال تلبث اأن تتكرر غالبا، �هنا تكمن اأهمية 
الإيجاد  املايل   باالإعفاء  ال�شمان  جمل�س  مبادرة 
خدمات  تقدمي  على  ق���ادرة  اقت�شادية  كيانات 
عالية اجل�دة �مبتكرة يف اطار �شعيه املت�ا�شل 
 2024  -  2020 ا�شرتاتيجيته  لتنفيذ 

لتمكني قطاع التاأمني ال�شحي.
امل��رك��زي  البنك  تقرير  �بح�شب   
حجم  اأن   2019 ل��ع��ام  ال�شع�دي 
اأق�����ش��اط ال��ت��اأم��ني بلغ ح����ايل 38 
م��ل��ي��ار ري����ال ب��ن��ه��اي��ة ع��ام 
2019 ، �ارتفعت ن�شبة 
ال���ت����ط���ني ل�����ش��رك��ات 
اىل  لت�شل  التاأمني 
ال��ع��ام  يف   %74

نف�شه. 

67 دوالرا للبرميل ..ووزير الطاقة لـ»أوبك بلس«:

أعدنا التوازن لسوق النفط ولن نهدره عبثًا 

الريا�س - البالد
متجا�زة  اأم�س  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 
بتاأكيد  مدف�عة   ، للربميل  د�الرا    67
�زي���ر ال��ط��اق��ة االأم���ري عبد ال��ع��زي��ز بن 
���ش��ل��م��ان ع��ل��ى ����ش���ر�رة ت���خ��ي احل��ذر 
جتاه اأ�ش�اق النفط ، �اأن جه�د "اأ�بك 
للمملكة  الط�عية  بل�س" �التخفي�شات 
 ، للفري��س  الثلث  امل�جات  اأثر  خففت 

�اأدت  اإىل ت�شارع �ترية اإعادة الت�ازن 
لل�ش�ق.

على   "+ "اأ�بك  جمم�عة  اتفقت  فيما 
هي  كما  النفط  اإنتاج  م�شت�يات  اإبقاء 

تقريبا يف اأبريل القادم.
االجتماع  رئا�شته  خ��لل  �شم�ه  �ق��ال   
�ال���د�ل  اأ�ب����ك  ملنظمة  ع�����ش��ر،  ال��راب��ع 
اإن  بل�س":  "اأ�بك  خارجها  من  املنتجة 

تذهب  �ل��ن  ن��ه��دره  ل��ن  م��ا حققناه  ك��ل 
التفاهم  اأن  اإىل  الفتا   ، عبثًا"  جه�دنا 
�ن�شبة   ، امل��ج��م���ع��ة  د�ل  ب���ني  ك��ب��ري 
 ، عالية  اأرقامًا  حققت  االأع�شاء  امتثال 
�الطريق ال�شحيح االآن ه� اال�شتمرار 
خطط  ل��دي��ن��ا  ي��ك���ن  �اأن  ج��ه���دن��ا  يف 
ط��ارئ��ة �اح��ت��ي��اط��ي��ة يف ح��ال��ة ح��د�ث 

اأم�رًا غري مت�قعة.

مره�ن  الطلب  ت��ع��ايف  اإن  �اأ���ش��اف:   
من  ال���ق��اي��ة  ل��ق��اح��ات  ت���زي��ع  ب�شرعة 
يف  ت�زيعها  �كيفية  ك�ر�نا،  فري��س 
ال�شنة  م��ن  تعلمنا  �ق���د   ، ال��ع��امل  د�ل 
غري  بيئة  يف  التنب�ؤ  �شع�بة  املا�شية 
ن���اأخ���ذ خ��ط���ات  اأن  م��ت���ق��ع��ة،  �ق��ب��ل 
ال�ش�ء  اأن  م��ن  نتاأكد  دع���ن��ا  اإ�شافية 

الذي نراه يف االأفق لي�س زائفًا. 
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أزمات معيشية مفتعلة.. وتصعيد في مأرب

تصفية حوثية مستمرة لشيوخ القبائل
عدن - البالد 

اعتبار  و�ــســع  دون  البيوت  االنقالبية  احلــوثــي  ملي�سيا  تقتحم 
�سواء،  حــد  على  واالأطــفــال  والن�ساء  الــرجــال  تخطف  حلرماتها، 
وتقتل �سيوخ القبائل حتى املوالني لها، حال كانت اآراوؤهم خمالفة 
ت�سفية  ك�سفت  ر�سمية  الإح�سائية  وفقا  امللي�سيا،  قيادة  لتوجهات 
امللي�سيا االإرهابية لـ24 �سيًخا قبليا من الذين �ساندوها يف االنقالب 
"الثورة"  �سحيفة  اأوردتــه  لتقرير  وطبقا  ال�سرعية.  ال�سلطة  على 
التابعة للحكومة اليمنية، فاإن جرائم القتل الوح�سية التي ارتكبتها 
امليلي�سيا احلوثية يف مناطق �سيطرتها، �سد امل�سايخ واملوالني لها، 
متت بطرق ب�سعة، رغم اأن �سحاياها كانوا من اأ�سد املنا�سرين لها، 

والداعمني مل�سريتها الدموية.
الفرتة  خالل  قبليًا  �سيخًا   12 قتلت  امللي�سيا  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
من مار�س 2020 اإىل فرباير 2021، منهم اأربعة اقتحمت منازلهم 
البع�س  منازل  تفجري  عن  ف�ساًل  ون�سائهم،  اأطفالهم  اأمام  وقتلتهم 
�سلح  م�ساعي  قيادتهم  اأثناء  م�سائخ   3 قتلت  فيما  ونهبها،  منهم 
اآخرين  اثنني  واأعــدمــت  غـــدرًا،  قتلتهم  اآخــريــن  وثالثة  قبائل،  بني 
التي مت ر�سدها يف  اأن هذه اجلرائم  مبينة  ب�سعة،  ميدانيًا بطرق 
القبلية،  الرموز  التي طالت  القتل  ت�سمل كل جرائم  التقرير ال  هذا 
ولي�ست اإال بع�سا مما اأثار غ�سب املجتمع وجتاوزت حالة التعتيم 
عن  ناهيك  االإعالم،  اإىل  �سيطرتها  مبناطق  امليلي�سيا  تفر�سها  التي 

املعّقدة،  االأمنية  اأجهزتها  تنفذها  التي  الغام�سة  الت�سفيات  جرائم 
ومنها ما يحدث يف اجلبهات.

ولفتت اإىل اأن ميلي�سيا احلوثي قامت يف 2019 بت�سفية واختطاف 
جرمية   12 منها  القبائل،  م�سايخ  من   22 منازل  وتدمري  ومداهمة 
ت�سفية، و5 عمليات اختطاف، و3 حاالت تفجري منازل، ومداهمة 
منزلني. وتقابل ملي�سيا احلوثي االنقالبية الدعوات الدولية بوقف 
اخلارجية  لوزير  وفقا  التعنت،  من  باملزيد  مــاأرب  على  الت�سعيد 
ان  "�سي  ل�سبكة  طبقا  قال،  الذي  مبارك،  بن  عو�س  اأحمد  اليمني، 
التي  الدعوات  من  بالرغم  اإنــه  )اخلمي�س(،  اأم�س  االأمريكية،  ان" 
وجهها املجتمع الدويل للحوثيني بوقف الهجوم على ماأرب، ال يزال 
احلوثيون م�ستمرون بالت�سعيد، منوًها اإىل اأنه هذا االأ�سبوع فقط، 
اأطلق احلوثيون 15 �ساروًخا بال�ستًيا �سوب مدينة ماأرب، منوها 
كل  فيها  تت�سبب  التي  االإن�سانية  بالكارثة  تاأبه  ال  امليلي�سيا  اأن  اإىل 
يوم وهي ت�ستهدف بكل اأنواع االأ�سلحة الثقيلة حمافظة يزيد عدد 
�سكانها عن ثالثة ماليني ن�سمة بينهم اأكرث من مليوين نازح جلاأوا 

اإليها من مناطق �سيطرتها.
مـــاأرب  عــلــى  الـــعـــدوان  ــة  ــي االإرهــاب احلــوثــيــة  امليلي�سيا  وتــوا�ــســل 
امليلي�سيا  فعاليات  حتولت  بحيث  ال�سخم  الب�سري  نزيفها  رغــم 
يف  ل�سرعاها  ت�سييع  ومواكب  جنازات  اإىل  �سنعاء  يف  احلوثية 
الوقود والغاز وغريها من  اإىل اختالق االأزمات يف  ماأرب، وتلجاأ 

النا�س  الإ�سغال  واجلبايات،  االإتــاوات  وت�سعيد  االأ�سا�سية،  املواد 
والتغطية عن هزائمها يف ماأرب.

على  يومًيا  تتواىل  التي  املــوت  قوافل  اأن  حملية  م�سادر  ــادت  واأف
ال�سعبي  الرف�س  عــززت  مــاأرب  جبهات  من  قادمة  املُحتلة  �سنعاء 
�سكل  انعك�س على  االأن�سار من حولها، مما  للميلي�سيا وانف�سا�س 
الغاز  كميات  وم�سادرة  كاإخفاء  املواطنني،  من  ميلي�سياوي  انتقام 
�سعر  و�سل  حيث  ال�سوداء،  االأ�سواق  يف  �سعره  وارتفاع  املنزيل، 
األـــف ريـــال، كما �سنعت  اأكـــرث مــن 12  اإىل  الــواحــدة  االأ�ــســطــوانــة 
اأدت  النفطية،  امل�ستقات  بقية  يف  مفتعلة  ــود  وق اأزمـــة  امليلي�سيا 
ال�سلع  اأ�سعار  ارتفعت  اأن  بعد  ال�سكان،  لدى  املعاناة  م�ساعفة  اإىل 
الغذائية اإىل حد كبري، وتدهورت القوة ال�سرائية الأغلب املواطنني، 

حيث تكتفي اأغلب االأ�سر ب�سراء احلد االأدين من ال�سلع االأ�سا�سية.
ومــالك  التجار  اأمـــوال  لنهب  حمالتها  امليلي�سيا  كثفت  ذلــك،  اإىل 
البيوت املوؤجرة، اإ�سافة اإىل اإقامة فعاليات جلمع اإتاوات ملا ت�سميه 
بـ"املجهود احلربي"، والتي القت حالة من اال�ستياء من مواطنني، 
اأبدوا �سخطهم من ذلك، كونهم يعي�سون على االحتطاب من اأطراف 
اأ�سجار كحرم  فيها  توجد  التي  املفتوحة  امل�ساحات  العا�سمة ومن 
فيها  االأ�سجار  اأعــواد  جلمع  االأ�سر  تق�سده  الــذي  �سنعاء،  جامعة 
الغاز  �سراء  على  قدرتهم  لعدم  الطبخ،  اأغــرا�ــس  يف  ال�ستخدامها 

وامل�ستقات النفطية.

البالد – ر�صا �صالمة 
 قطعت اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن، باأن ردع اإيران يحتل اأولوية يف �سيا�ستها 
اخلارجية، ملوحة مب�ساعفة التواجد الع�سكري يف العراق، وحما�سبة امل�سوؤولني 
العقوبات  التحقيقات، موؤكدة على عدم رفع  انتهاء  االأ�سد" فور  "عني  عن هجمات 
)اخلمي�س(  اأم�س  االأبي�س  البيت  ون�سر  النووية.  بتوعداتها  طهران  وفاء  بعد  اإال 
االأو�سط،  ال�سرق  فيما يخ�س  ت�سمنت  التي  القومي،  لالأمن  املوؤقتة  اال�سرتاتيجية 
ال�سبكات  لتعطيل  العراق  يف  قواتها  عــدد  تغيري  على  املتحدة  الــواليــات  ت�سميم 
وقال  احليوية.  االأمريكية  امل�سالح  وحماية  االإيــراين،  العدوان  وردع  االإرهابية، 
بايدن حول  الرئي�س  اآراء  نقل  التعليمات هو  الغر�س من هذه  اإن  االأبي�س،  البيت 
كيفية ارتباط الواليات املتحدة بالعامل حتى تتمكن الوزارات والوكاالت االأمريكية 
من تن�سيق اأن�سطتها وفًقا لذلك، مع بدء احلكومة يف اإعداد ا�سرتاتيجية دائمة لالأمن 
للحد  ا�ستمرار اجلهود  اإىل �سرورة  بايدن يف تعليماتها،  اإدارة  القومي. واأ�سارت 
من الهجمات االإيرانية، م�سددة على موا�سلة التن�سيق مع ال�سركاء االإقليميني من 
اأجل منع طهران من تهديد وحدة اأرا�سي دول املنطقة، وتعطيل القاعدة وال�سبكات 
وحذرت  االإن�سانية.  االأزمــات  ومعاجلة  داع�س،  عودة  ومنع  لها  التابعة  االإرهابية 
االإدارة االأمريكية، من اأن دواًل مثل اإيران تهدد حلفاء الواليات املتحدة و�سركاءها 

لتغيري  والتقنيات  القدرات  اكت�ساب  اإىل  وت�سعى  االإقليمي،  اال�ستقرار  وتتحدى 
املعادالت القائمة، موؤكدة التعاون مع احللفاء ملنع خماطر االأ�سلحة النووية. وجاء 
االأقل قاعدة  تعميم تلك اال�سرتاتيجية، بعد يوم على ا�ستهداف 10 �سواريخ على 
عني االأ�سد التي ت�سم قوات اأمريكية يف االأنبار بغرب العراق، يف هجوم اأدى اإىل 
وزارة  وكانت  القلبية.  بال�سكتة  الــدويل  التحالف  مع  اأمريكي  مدين  متعاقد  وفاة 
الدفاع االأمريكية )البنتاجون(، اأعلنت االأربعاء املا�سي اأنها رمبا ت�سطر لن�سر قوات 
اإ�سافية يف العراق. وقال املتحدث با�سم البنتاجون، جون كريبي، اإن وا�سنطن لن 
ترتدد يف الرد على هجوم قاعدة عني االأ�سد بعد انتهاء التحقيق، فيما اأو�سح البيت 
�سيتحرك  اأنــه  على  م�سدًدا  ال�ساروخي،  الهجوم  تاأثري  يقيم  يــزال  ال  اأنــه  االأبي�س 
جمدًدا اإذا خل�س التقييم اإىل �سرورة الرد. ويف ال�سياق ذاته، كرر وزير اخلارجية 
االأمريكي اأنتوين بلينكن، مواقف بالده الثابتة يف التعامل مع اإيران، م�سدًدا على 
اأال رفع للعقوبات قبل عودة طهران اإىل كافة التزاماتها ال�سابقة املن�سو�س عليها يف 
االتفاق النووي. واأ�ساف: "موقفنا وا�سح. على اإيران اأن تعود اللتزاماتها مبوجب 
االتفاق النووي، فاإذا عادت �سنعود". وقال يف مقابلة مع �سبكة PBS االأمريكية، 
"ال يزال هناك طريق طويل  اإيــران تتحرك يف االجتاه اخلطاأ، واأ�ساف  اإن  اأم�س، 

لتقطعه اإيران حتى تعود اإىل الوفاء بالتزاماتها.

اخلرطوم - البالد  
ال�سوداين،  االنتقايل  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  اأ�ــســدر 
الفريق اأول ركن عبد الفتاح الربهان اأم�س )اخلمي�س(، 
االإقليمي  نــظــام احلــكــم  بــاإنــ�ــســاء  د�ــســتــوريــا  مــر�ــســومــا 
تطبيق  على  الد�ستوري  املر�سوم  ون�س  )الفيدرايل(. 
موؤمتر  انعقاد  عقب  )الــفــيــدرايل(  االأقــالــيــم  حكم  نظام 
وعددها  االأقاليم  يحدد  الذي  ال�سودان  يف  احلكم  نظام 
وحــــدودهــــا، هــيــاكــلــهــا، اخــتــ�ــســا�ــســاتــهــا و�ــســلــطــاتــهــا 
مع  يــتــعــار�ــس  ال  مبــا  واالإدارة،  احلــكــم  ومــ�ــســتــويــات 
املر�سوم  وطالب   .2020 ال�سودان  ل�سالم  جوبا  اإتفاق 
مو�سع  و�سعه  املخت�سة  اجلــهــات  جميع  الد�ستوري 

التنفيذ.

السودان
يقر نظام الحكم 

"الفيدرالي"

طرابل�س - البالد  
اأم�س  ليبيا،  يف   5+5 امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  ناق�ست 
)اخلمي�س(، مع فريق من املراقبني الدوليني الذين و�سلوا اإىل 
العا�سمة لالإعداد ملهمة االإ�سراف على وقف اإطالق النار، بع�س 
االأمور اللوج�ستية وجمع مبدئي للمعلومات، حول اإقامة الفريق 
وحمايته وبع�س االأمور االأخرى، حيث �ست�ستمر مهمة املراقبني 
خم�سة اأ�سابيع. واأو�سحت بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا، 
اأن الفريق ي�ساعد يف الت�ساور مع اللجنة، من اأجل تو�سيع اآلية 
مراقبة وقف اإطالق النار، فيما قال ع�سو جلنة 5+5 عن حكومة 
مهمة  اإن  "نوفا"،  لوكالة  وفقا  نقا�سة،  خمتار  العميد  الوفاق، 
االأممية  البعثة  اأع�ساء  عن  ممثلني  ي�سم  الذي  املراقبني،  فريق 
يف ليبيا وخرباء من مقر االأمم املتحدة يف نيويورك، هي تقييم 
ومراقبة اتفاق الهدنة، الفًتا اإىل اأن فريًقا اآخر �سي�سل اإىل البالد 
عن  االإعــالن  بدء  عند  االأجانب،  املقاتلني  خروج  على  لالإ�سراف 
الدوليني  املراقبني  حماية  اأن  نقا�سة،  العميد  واأكــد  خروجهم. 
�ستكون من مهام القوة امل�سرتكة التابعة للجنة الع�سكرية 5+5، 
�سرت،  يف  النواب  جمل�س  جل�سة  بتاأمني  كذلك  �ستقوم  والتي 

والتي �ستناق�س منح الثقة حلكومة الوحدة الوطنية.
الثالثاء،  طرابل�س  و�سل  الذي  الدوليني  املراقبني  وفد  وي�سم 
نحو ع�سرة اأ�سخا�س، يعملون على االإعداد ملهمة االإ�سراف على 
االأجانب  واجلنود  املرتزقة  مغادرة  من  والتحقق  النار  وقــف 
املنت�سرين يف البالد. ويفرت�س اأن يزور املراقبون مدينة �سرت 
وم�سراتة،  والغرب،  ال�سرق  بني  الطريق  منت�سف  يف  الواقعة 

وبنغازي.
كانت  �ستيفاين وليامز  ال�سابقة  املتحدة  االأمم  اأن مبعوثة  يذكر 
للتطوير"،  و"قابلة  "خفيفة"  قــوة  �سيمثل  الفريق  اأن  اأعلنت 

وتتاألف من مراقبني مدنيني غري م�سلحني.

ليبيا..
مراقبون أمميون يبحثون 
توسيع مراقبة "وقف النار"

االعالنات الفردية
جدة

بانافع  حممد  احمد  يا�سمني  تعلن   •
�سفر  فقدان جواز  مينية اجلن�سية عن 
يف  جــدة  من  �سادر   03464860 رقــم 
2009/4/25م فعلى من يجده ي�سلمه 
االت�سال  او  بجدة  اليمنية  للقن�سلية 
وله   0546451875 رقــم  جــوال  على 

ال�سكر. 
رقم  الطبية  النه�سة  �سركة  تعلن   •
 )4030103197  ( الــتــجــاري  ال�سجل 
با�سم  موؤ�س�سة  فتح  ترخي�س  فقدان  عن 
الطبية رقم الرتخي�س  النه�سة  �سيدلية 
تاريخ   026-101-30-61-00345
الــرتخــيــ�ــس 1418/6/17هــــــــــ تــاريــخ 
االنتهاء 1434/7/24هـ فعلى من يجده 
جوال  على  االت�سال  او  مل�سدره  ي�سلمه 

رقم 0566676087 وله ال�سكر. 

الطائف
• يعلن م�سلح نقي بركات ال�سلمي رقم 
ت�سريحني  فقدان  عن   1022190019
برقم  الوطني  احلــر�ــس  اإ�ــســكــان  دخـــول 
والــتــ�ــســريــح   48 االأول  ــريــح  ــ�ــس ــت ال
يجدهما  من  فعلى   1108 برقم  الثاين 

ت�سليمهما مل�سدرهما وله ال�سكر. 

جازان
علو�س  �سغري  احــمــد  علي  يعلن/   •
ميــنــي اجلــنــ�ــســيــة هـــويـــة زائـــــر رقـــم/ 
4132370752 عن فقدان/ جواز �سفر 
جدة  االإ�ــســدار  مكان   06770229 رقــم 
اإىل  ي�سلمه  اأن  عليه  يعرث  ممن  يرجى 
�سرطة  مركز  اأو  جــوازات  اإدارة  اأقــرب 

وله ال�سكر.
رازق  خــــان  خــــان  اإكـــــــرام  ــن/  ــعــل ي  •
رقم/  مقيم  هوية  اجلن�سية  باك�ستاين 
جـــواز  فـــقـــدان/  عـــن   2403761527
من  ال�سادر   RF4135721 رقــم  �سفر 
اأن  بــاكــ�ــســتــان  يــرجــى ممــن يــعــرث عليه 
ي�سلمه اإىل اأقرب اإدارة جوازات اأو مركز 

�سرطة وله ال�سكر.

خبتي  احمد  اإبراهيم  املدعو/  يعلن   •
�سقيفي ميني اجلن�سية طالبًا ا�ستخراج 
�ــســهــادة مــيــالد لــغــري الــ�ــســعــوديــني بــدل 
بــتــاريــخ   )105( ــهــادة  ــ�ــس ال رقــــم  فــاقــد 
1419/03/07هـــ وال�سادرة من مكتب 
االأحوال املدنية يف �سبيا لذا ناأمل ممن 
اإىل  اأو  اإىل م�سدرها  ي�سلمها  اأن  يجدها 

اأقرب اإدارة اأحوال مدنية وله ال�سكر.
احــمــد  عــلــي  كــ�ــســوبــع  اأحـــمـــد  • يــعــلــن/ 
ــم رقــــم/  ــي ــق ـــة م ــة هـــوي ــي ــس ــ� ميـــنـــي اجلــن
جـــواز  فــــقــــدان/  عـــن   2263517365
االإ�ــســدار  تــاريــخ   05607878 رقــم  �سفر 
1435/09/13هـــــــ مــكــان االإ�ــســدار جدة 
يرجى ممن يعرث عليه اأن ي�سلمه اإىل اأقرب 
اإدارة جوازات اأو مركز �سرطة وله ال�سكر.
وا�سلي  حمــمــد  اأحــمــد  مــوؤ�ــســ�ــســة/  تعلن   •
ـــم/  لـــلـــمـــقـــاوالت الـــعـــامـــة �ــســجــل جتـــــاري رق
اخلا�س  اخلتم  فــقــدان/  9511034084عـــــن 
يف  2021/02/15م  بــتــاريــخ  بــاملــوؤ�ــســ�ــســة 
باخلتم  التعامل  من  نحذر  لــذا  جــازان  مدينة 
املفقود ويرجى ممن يعرث عليه اأن ي�سلمه اإىل 
م�سدره اأو اإىل اأقرب مركز �سرطة وله ال�سكر.

اأبها
• يعلن/ عرفان حممد ار�ساد باك�ستاين 
برقم  �سفره  جــواز  فقدان  عن  اجلن�سية 
ال�سفارة  مــن  �ــســادر   CB1981542/
ي�سلمه  يـــجـــده  مـــن  فــعــلــى  بــالــريــا�ــس 
ــجــده ولــه  الــقــنــ�ــســلــيــة الــبــاكــ�ــســتــانــيــة ب

ال�سكر.
ال  ح�سن  بــن  معي�س  مانع  يعلن/   •
ا�ستمارة  فــقــدان  عــن  القحطاين  عبية 
الــراجــحــي ن�سيان  بــنــك  بــا�ــســم  �ــســيــارة 
اأ  ــوحــة   ــل ال نــافــار مــوديــل 2015 رقـــم 
ي�سلمها  يجدها  مــن  فعلى   9179 و  ى 

م�سدرها وله ال�سكر.
رقيب  �سيد  �ساه  اف�سل  �سيد  يعلن/   •
مقيم  هوية  فقدان  عن  باك�ستاين  �ساه 
ـــادره من  بـــــــرقـــــــم/2319807927 �ـــس
يجدها  من  على  االلكرتونية  اخلدمات 

ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر.

يتالعب لكسب الوقت قبل القمة األوروبية

أردوغان يخطط لتفادي العقوبات 
بـ"إصالحات زائفة"

البالد - خا�س
بتهم  تركيا  �سحفيا   66 لها  يخ�سع  التي  املحاكمات  برهنت 
اأن  غــولــن،  الله  فتح  جلماعة  واالنــتــمــاء  الرئي�س"  "اإهانة 
االإ�سالحات احلقوقية املعلن عنها من قبل الرئي�س رجب طيب 
االأمريكية  العقوبات  من  للهروب  خطة  اإال  ماهي  اأردوغـــان، 
"خطة  اإن  �سيا�سيون،  حمللون  وقال  الو�سيكة.  واالأوروبــيــة 
الرتكي  الــنــظــام  مــن  حمــاولــة  تعترب  االإن�سان"  حــقــوق  عمل 
االإن�سان،  حقوق  انتهاكات  �سد  العقوبات  وجتنب  للتالعب 
يتمتعون  االأفواه وال  يزالون مكممي  ال�سحفيني ال  اأن  بدليل 
بتهم  يــواجــهــون  احلكومة  انــتــقــدوا  وحــال  التعبري،  بحرية 
على  تقت�سر  ال�سحافيني  مالحقة  تعد  ومل  االإرهــاب.  م�ساندة 
ت�سدح  التي  االأ�سوات  الإ�سكات  باجلملة  �سارت  بل  بع�سهم، 
باحلق وتك�سف ف�ساد اأردوغان ونظامه احلاكم. واأكد املحللون 
اأوروبية يف بروك�سل يف 25  قمة  ي�ستبق  الرتكي  النظام  اأن 
مار�س اجلاري، من املقرر اأن يبحث خاللها القادة االأوروبيون 
"خريطة طريق" حول م�ستقبل العالقات مع تركيا، لذلك يريد 
اأردوغان باإعالنه عن خطة عمل حول حقوق االإن�سان، احتواء 
االنتقادات املتوقعة على خلفية �سجل حافل باالنتهاكات جتاه 
ثقة"  "اأزمة  يواجه  اأردوغـــان  اأن  مراقبون  ويــرى  املدنيني.  
الزائفة"  "االإ�سالحات  الإعالن  جلاأ  لذلك  واأمريكا،  اأوروبا  مع 
الأو�ساع حقوق االإن�سان، دون اأن يتخذ خطوات ملمو�سة يف 
اإذ مل يوقف االعتقاالت التع�سفية، ومل يفرج عن  هذا ال�سدد، 
املعار�سني، ما جعل حديثه عن االإ�سالحات بهدف اال�ستهالك 

هيومن  منظمة  مــديــرة  وقــالــت  حقيقية.  خــطــوات  دون  فقط 
ُي�سجن  بلد  "هذا  ويب:  �سنكلري  اإميا  برتكيا،  ووت�س  رايت�س 
االأ�سخا�س مبوجب قوانني االإرهاب،  فيه ع�سرات االآالف من 
تكون  لن  اأنه  موؤكدة  مقا�ساتهم"،  اأو  �سجنهم  يجب  يكن  ومل 
ــراج  االإف يتم  مــامل  االإن�سان"،  لـ"حقوق  عمل  خطة  اأي  هناك 
الراأي املخالف.  "الزائفة" ب�ساأن  التهم  ال�سجناء واإ�سقاط  عن 
"حرية  يف  دولـــة   180 بــني  مــن   154 املرتبة  تركيا  وحتــتــل 
االإعالم" وفقا ال�ستطالع مرا�سلون بال حدود الذي اأجري يف 
2020، كما اأن هناك ما ال يقل عن 50 األف �سجني �سيا�سي يف 
اأحدث  بينما تقول  "هيومن رايت�س ووت�س"،  البالد، بح�سب 
اخلارجية  وزيــر  اإىل  الكونغر�س  من  اأع�ساء  وجهها  ر�سالة، 
االنقالب  منذ  �سجنوا  األفا   80 اإن  بلينكني،  اأنتوين  ااأمريكي 
الزائف يف 2016، الذي �سنعه اأو ا�ستثمره اأردوغان لالإطاحة 
تخرج  البالد. وال  على  الت�سلطية  قب�سته  واإحكام  مبعار�سية 
اأردوغان بخ�سو�س حقوق االإن�سان، عن �سياق احلملة  خطة 
والتنمية  العدالة  حــزب  يخو�سها  التي  املبكرة  االنتخابية 
اأردوغــان  �سيا�سات  ب�سبب  �سعبيته  تراجعت  الــذي  احلاكم، 
دول  جتاه  العدواين  و�سلوكه  الــدول،  �سوؤون  يف  وتدخالته 
لالإعالنات  بريبة  االأوروبــيــون  فيما ينظر  اجلــوار واأوروبــا، 
مطالبني  ال�سيا�سات،  وتغيري  االإ�سالح  عن  الر�سمية  الرتكية 
االأوروبية  القمة  وتاأتي  االأقــوال.  ال  باالأفعال  الرتكي  النظام 
التكتل  مطالبة  االأخــــرية  الــفــرتة  يف  تعالت  دعـــوات  و�ــســط 

االأوروبي باحلزم جتاه ال�سلوك العدواين الرتكي.

واشنطن تضاعف التواجد العسكري بالعراق

ردع إيران أولوية أمريكية
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الدمام ـ حمود الزهراين   
اأهداف  �سمن  الدمام  يف  ال�ساحية  بوليفارد  تطوير  م�سروع  اإطالق  ياأتي 
البنية   تطوير  اجــل  مــن  والإ�ــســكــان   والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة 
الأرا�ــســي  ت�سغيل  عــن  ف�سال   ، احلــيــاة  جــودة  بــرامــج  وتفعيل  التحتية  
ال�ستثمارية وتطوير ال�سارع واملتنزهات اجلانبية، والت�سغيل وال�سيانة 
وم�سار  ال�سامل  للو�سول  م�ساحات  تخ�سي�س  �سيتم  فيما  التحتية  للبنية 
ريا�سية  ومالعب  اآمنه  م�ساة  وممــرات  خ�سراء  وم�سطحات  للدراجات 

وحدائق، وذلك لتحقيق اأهداف القطاع البلدي وفق روؤية اململكة 2030.
واأطلق وزير ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان، ماجد احلقيل،  اأم�س ، 
م�سروع تطوير بوليفارد ال�ساحية بالدمام بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، 

والذي يهدف لتطوير البنية التحتية وحت�سني جودة احلياة لل�سكان.
مت  اأنــه  اجلبري  حممد  بن  فهد  املهند�س  ال�سرقية  املنطقة  اأمــني  واأو�ــســح 
اأن  اإىل  م�سريًا  الرغبات،  لإبــداء  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  تخ�سي�س 
وخدمات  اأرا�ــسٍ  وجمموعة  طريق  تطوير  هو  امل�سروع  اإقامة  من  الهدف 
القطاع  اإ�سراك  اململكة 2030 يف  روؤية  اأهداف  ا�ستثماري يحقق  بنموذج 
نوعية  مبادرة  ياأتي �سمن  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتًا  املنطقة،  لتنمية  اخلا�س 
احلياة  جودة  رفع  بهدف  والإ�سكان؛  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  لــوزارة 
تطوير  خــالل  مــن  القت�سادية،  احلــركــة  وتن�سيط  ال�سرقية  املنطقة  يف 
وتاأهيل طريق �سرياين وجمموعة من الأرا�سي املحاذية له والرتقاء بها 
الطرق وتر�سيد  منها تطوير  اأهداف  ا�ستثماري يحقق عدة  لتمثل منوذج 
اختيار  اأن  "اجلبري"  واأكــد  املالية.  ال�ستدامة  مفهوم  وحتقيق  التكاليف 
من  �سيمثله  وما  ال�سرتاتيجي  موقعه  من  انطالقًا  ياأتي  للم�سروع  املوقع 

نقطة جذب م�ستقبلية للحركة القت�سادية عرب املرافق الداعمة لالقت�سادي 
وخلق  ال�ستثمار  فر�س  تنويع  اإىل  اإ�سافة  بالدمام،  والرتفيه  ولل�سياحة 
ت�سوق  مراكز  امل�سروع  و�سي�سم  فيه،  ال�ستثمار  فر�س  وزيــادة  الفر�س 
ومقاهي ومطاعم وحدائق ومنتزهات عامة وعنا�سر لالإعالنات وم�سامري 
م�ساة تراعي اأن�سنة املدن ومعايري البيئة. وقال: اإن امل�سروع �سيتم طرحه 
بني  للمناف�سة  والثانية  الرغبات،  اإبداء  مرحلة  الأوىل  مراحل،  ثالث  على 
بتنفيذ  الفائز  املطورين(  حتالف  الحتــاد/  اأو  )املطور  لختيار  املتاأهلني 
اأنه �سي�ساهم يف خلق فر�س وظيفية والرتقاء مب�ستوى  امل�سروع، مبينًا 
اخلدمات لتحقيق عنا�سر جودة احلياة باملنطقة ودعم مفهوم اأن�سنة املدن.
يف  فهد  امللك  �ساحية  منت�سف  يف  يقع  البوليفارد  اأن  "اجلبري"  وك�سف 
�سارع اخلوارزمي  اإىل  �سماًل  ال�سامت  �سارع عبادة بن  الدمام وميتد من 
جنوبًا بطول 7 كم، وتقع على ال�سارع اأرا�سي �سكنية وجتارية وحكومية، 
متلك الأمانة بهذا ال�سارع �سريط ا�ستثماري بعمق 100 مرت وبطول 4 كم.

من  ال�ستفادة  هو  امل�سروع  طــرح  اأ�سباب  اأحــد  اأن  ال�سرقية  اأمــني  وذكــر 
ال�سارع  تطوير  مقابل  �سنة   50 ملدة  بالبوليفارد  ال�ستثمارية  الأرا�ــســي 
والبنية التحتية واملواقع ال�ستثمارية، بالإ�سافة اإىل عائد ا�ستثماري يعود 
تاأهيل املتناف�سني  باأن فرتة  الدمام  اأمانة  ال�سرقية. ونبهت   لأمانة املنطقة 
املتاأهلني  بني  املناف�سة  �ستجرى  بينما  اجلـــاري،  مار�س   24 اإىل  �ستمتد 
للم�سروع يف مطلع اأبريل املقبل، و�ست�سل مدة التعاقد اإىل 50 عاما، حيث 
يت�سمن امل�سروع اأرا�سي ا�ستثمارية مب�ساحة تتجاوز 285 األف مرت مربع، 
وحدائق تتجاوز م�ساحتها 323 األف مرت مربع، وطريقًا بعر�س 52 مرًتا، 

وطول يناهز 7 اآلف مرت.

الريا�ض ـ البالد    
حتى  اجلــاري  مار�س   18 من  الفرتة  خــالل  تنطلق 
الريا�س"، وت�ستمر  "نور  احتفالية  املقبل  اإبريل   3
فنية  لأعــمــاٍل  عر�سًا  تت�سمن  يومًا،   17 مــدى  على 
متعددة  مــواقــع  يف  الإ�ــســاءة  على  تعتمد  تفاعلية 
مبدينة الريا�س، مب�ساركة كبار الفنانني يف جمال 
فنون الإ�ــســاءة، ينتمون لأكــر من 20 دولــة حول 

العامل، 40 % منهم من الفنانني ال�سعوديني.
بــرنــامــج  فــعــالــيــات  اأوىل  وتــعــد هـــذه الحــتــفــالــيــة 
الأربعة  الريا�س  م�ساريع  اأحــد  اآرت"  "الريا�س 
الكربى، التي اأطلقها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ يف 19 
مار�س 2019م، مببادرة من �ساحب ال�سمو امللكي 
العهد  الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ـ، بهدف  الله  ـ حفظه  الريا�س،  امللكية ملدينة  الهيئة 
مفتوح  فني  معر�س  اإىل  الريا�س  مدينة  حتويل 

ميزج بني الأ�سالة واملعا�سرة.
عماًل   60 على  الريا�س"  "نور  احتفالية  وت�ستمل 
بينها  من  ال�سوء،  فنون  اأ�سكال  جميع  ت�سم  فنيًا 
ومنحوتات،  و�سوئية،  وهند�سية  تاريخية  اأعمال 
وقطع  تفاعلية،  وعــرو�ــس  لــالإ�ــســاءة،  وعــرو�ــس 
من  وعــدد  خــارجــيــة،  واأعــمــال  وتركيبات  حركية، 
مدينة  وزوار  ل�سكان  ُيتاح  اخلفيف،  الفن  اأ�سكال 
الريا�س ال�ستمتاع بها عن قرب يف خمتلف اأرجاء 
املدينة، مع تخ�سي�س مركزين رئي�سيني لالحتفالية 
امللك  ومركز  املــايل،  عبدالله  امللك  مركز  من  كٍل  يف 

عبدالعزيز التاريخي باملربع.
ـ �سُيقام  الله  ـ حفظه  وبتوجيه من �سمو ويل العهد 
"نور على  الريا�س" معر�س  "نور  �سمن احتفالية 
ير�سد  جماعي  فني  معر�س  اأكــرب  ُيعّد  نور" الــذي 
�ستينيات  منذ  الإ�ــســاءة  فنون  يف  الفنية  احلركة 

القرن املا�سي حتى اليوم.
امللك  مبركز  املوؤمترات  مركز  يف  زّواره  وي�ستقبل 
عبدالله املايل ابتداًء من 18 مار�س حتى 12 يونيو 
جودة  يف  للمتاحف  مب�ساهاته  ويتميز  2021م، 
عرو�سه التي ت�ستخدم ال�سوء، وينق�سم اإىل اأربعة 

جتربة  وجناح  ال�سوء،  اإدراك  جناح  هي:  اأجنحة، 
بيئة  وجــنــاح  ال�سوء،  انعكا�س  وجــنــاح  ال�سوء، 
و�سط  املعر�س  داخــل  الزائر  يتنقل  حيث  ال�سوء، 

من  جمموعة  اأعمال  بني  تف�سل  ال�سوء  من  اأ�سعة 
خالل  الــعــامل  حــول  مــتــعــددة  مناطق  مــن  الفنانني 
عــددًا  املعر�س  وي�ساحب  خمتلفة.  زمنية  مراحل 

واجلــولت،  النقا�س،  وجل�سات  العمل،  ور�ــس  من 
ـــعـــرو�ـــس، وبـــرامـــج الـــتـــطـــوع، والــفــعــالــيــات  وال
الرتويحية  والأن�سطة  واملو�سيقية،  ال�سينمائية 

والتوعوية املنا�سبة لكافة اأفراد الأ�سرة.
واأو�سح �ساحب ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الثقافة،  وزيــر  فرحان 
التوجيهية  اللجنة  رئي�س  الريا�س،  ملدينة  امللكية 
بهذه  لــه  ت�سريح  يف  اآرت"  "الريا�س  لــربنــامــج 
املنا�سبة، اأّن الربنامج ياأتي يف اإطار حر�س �ساحب 
جمل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  الــعــهــد  ويل  املــلــكــي  ال�سمو 
ملدينة  امللكية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الــوزراء 
الريا�س ـ حفظه الله ـ على الرتقاء مبدينة الريا�س 
اإىل املكانة التي تليق بها بني عوا�سم العامل، ويهدف 
اإىل حت�سني جودة احلياة يف املدينة مبا يتوافق مع 
اجلوانب  وتعزيز   ،"2030 اململكة  "روؤية  اأهــداف 
الثقافية والفنية يف املدينة، من خالل حتويل مدينة 
الريا�س اإىل معر�س فني مفتوح ميزج بني الأ�سالة 
واملعا�سرة، وذلك عرب 12 مبادرة فنية ت�ستمل على 
اإبــداع  من  فني  وَمعلم  عمل   1000 من  اأكــر  تنفيذ 
اأمام اجلمهور يف خمتلف  فنانني حمليني وعامليني 
الذي  الربنامج  هذا  بذلك  لت�سكل  الريا�س؛  اأرجــاء 
يعد اأحد اأكرب م�ساريع فن الأماكن العامة يف العامل.
ال�سخي  الدعم  جُت�سد  الحتفالية  اأّن  اإىل  واأ�ــســار، 
مبختلف  الفنون  بــه  حتظى  الـــذي  املــحــدود  وغــري 
اأ�سنافها من �سمو ويل العهد ـ رعاه الله ـ، و�سُت�سهم 
يف منح امل�سهد الفني يف مدينة الريا�س املزيد من 
مبختلف  ارتباطه  من  وُتعزز  والتفاعل،  احليوية 
فئات جمتمع املدينة، عرب اإيجاد حوار فني ثري بني 
امل�ساركني  نظرائهم  مع  ال�سعوديني  والفنانني  الفن 

يف الحتفالية من خمتلف اأنحاء العامل.
من  كوكبة  الريا�س"  "نور  احتفالية  يف  وي�سارك 
اأحمد  ال�سعوديني:  الفنانني  من  اأبرزهم  الفنانني، 
ماطر، ولــولــوة احلــمــود، واأميــن زيـــداين، ورا�سد 

ال�سع�سعي، ومها ملوح.
اأمـــا الــفــنــانــون الــعــاملــيــون فــمــن اأبـــرزهـــم: دانــيــال 
بورين، وكار�سنت هولر، واإيليا كاباكوف، واإميليا 

كاباكوف، ويايوي كو�سوما، ودان فالفني.

 الريا�ض ـ البالد    
عمليات  ل�سبط   جهوها  البيئي   بالأمن  اخلا�سة  القوات  توا�سل  
التحطيب الع�سوائي  واملتعاملني يف بيع احلطب املحلي  وبالأم�س 
احلطب  من  اأطــنــان   )8( من  اأكــر  �سبط  الداخلية،  وزارة  اأعلنت 
 )21( بحوزة  اململكة،  مناطق  من  عدد  يف  للبيع  املعرو�س  املحلي 
خمالًفا لنظام البيئة. وقالت وزارة الداخلية، عرب ح�سابها الر�سمي 

على تويرت: »�سبط اأكر من )8( اأطنان من احلطب املحلي املعرو�س 
للبيع يف عدد من مناطق اململكة، بحوزة )21( خمالًفا لنظام البيئة«. 
باملواطنني واملقيمني  اأهابت  البيئي  لالأمن  القوات اخلا�سة  وكانت 
ملا  الحتطاب؛  البيئية، وعدم  الوطن  مقدرات  املحافظة على  اأهمية 
والغابات  املراعي  واأرا�سي  الطبيعية،  باملوارد  اإ�سرار  من  ي�سكله 

واملتنزهات، وانقرا�س الأ�سجار، وزيادة رقعة الت�سحر.

ضبط 17 مخالفا لنظام التحطيب 

إطالق مشروع  تطوير بوليفارد الضاحية بالدمام 
تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة 

60 لوحة فنية تضيء احتفالية نور الرياض
تستمر 17 يوما بمشاركة فنانين عالميين 

جدة ـ البالد  
الن�س  قــراءة  "ملتقى  موعد  الثقايف  الأدبــي  جدة  نــادي  اأعلن 
�سعبان  �سهر  مــن  العا�سر  يــوم  حــدد  الـــذي  ع�سر"،  ال�سابع 
العربي  "الأدب  عنوان  حتت  فعالياته  لنطالق  موعدا  القادم، 
�ست  حماور  اأيــام. ويت�سمن   3 املثاقفة" وي�ستمر  وف�ساءات 
هي حمور امل�سطلحات واملفاهيم، وحمور جذور املثاقفة يف 
احلديث،  الأدب  يف  املثاقفة  اأبــعــاد  وحمــور  العربي،  الــرتاث 
وحمور  املثاقفة،  واآفاق  اجلديدة  النقدية  الجتاهات  وحمور 
الرتجمة الأدبية والتوا�سل الثقايف، وحمور جتليات املثاقفة 
جدة  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو�سح  الرقمي.  العامل  يف 
الأدبي الثقايف الدكتور عبدالله بن عويقل ال�سلمي اأن النادي 
مع  لين�سجم  الن�س  قراءة  ملتقى  تطوير  اأهدافه  �سمن  و�سع 
ل�سيما  منه،  الهدف  امللتقى  وليحقق  اململكة  مثقفي  تطلعات 
اأن  واأفاد  الأدبــي.  لنادي جدة  الثقافية  الربامج  اأبرز  واأنه من 
امللتقى يف ن�سخته ال�سابعة ع�سرة �سيحظى مب�ساركة نخبة من 
كبار الأدباء، وذلك يف ظل وجود اأبرز النقاد واملتخ�س�سني من 
العام  لهذا  امللتقى  عنوان  اأن  اإىل  لفتًا  اململكة،  وخــارج  داخل 
العاملي  للبعد  التحول  يف  الثقايف  امل�سهد  لتطلعات  ي�ستجيب 
ال�ساأن  يف  متالحقة  تــطــورات  مــن  ن�سهده  مــا  مــع  ويــتــوافــق 
الثقايف والأدبي. من جانبه، قال رئي�س اللجنة العلمية للملتقى 
الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله ال�سلمي اأن نادي جدة الأدبي 
رائدًا يف  بالنادي  الن�س  قراءة  ملتقى  اأن يكون  يحر�س على 
تناول املو�سوعات الأدبية املرتبطة بامل�سهد الأدبي والثقايف 
ال�سعودي، وت�سجيع الباحثني واملثقفني على الهتمام بالأدب 
والإبداعية.  الأدبية  الجتاهات  وتعزيز  واإثــرائــه،  وتقوميه 
�ستة  تت�سمن  التي  امللتقى،  حماور  اأبــرز  عن  ال�سلمي  وك�سف 
جــذور  وحمــور  واملفاهيم،  امل�سطلحات  حمــور  هــي  حمــاور 
الأدب  يف  املثاقفة  اأبعاد  وحمور  العربي،  الــرتاث  يف  املثاقفة 
احلديث، وحمور الجتاهات النقدية اجلديدة واآفاق املثاقفة، 
وحمور الرتجمة الأدبية والتوا�سل الثقايف، وحمور جتليات 

املثاقفة يف العامل الرقمي.

6 محاور
في ملتقى قراءة النص 
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الدمام-حمودالزهراين 
�سعد فريق براعم الري�سة الطائرة 
بعد  الأوىل،  للدرجة  العدالة  بنادي 
اأن نال املركز الرابع يف دوري اأندية 
لعام  الرباعم  لفئة  ال�سرقية  املنطقة 
2021 التي جرت بالدمام مب�ساركة 

ت�سعة اأندية.  
اأحمد  الوطني  املــدرب  الفريق  قاد 

خليل العمي�س، فيما مثله الالعبون، 
اأحمد عبداملح�سن احلبيب، واملهدي 
خالد احلجي، وعلي اأحمد العمي�س.  
العمي�س  املـــدرب  اأعـــرب  بــــدوره، 
الذي  الفريق  حققه  ملا  �سروره؛  عن 
وافر  مقدمًا  موؤخرًا،  ا�ستحداثه  مت 
اإدارة  ملــجــلــ�ــس  ــتــقــديــر  وال الــ�ــســكــر 

النادي. 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

 براعم الريشة الطائرة بالعدالة إلى »األولى«

قرارات" الرياضة" كشفت 
إمكانات رؤساء األندية!!

�سالح املالكي

�سنوات  غ�سون  يف  ريا�ستنا،  يف  واملعطيات  الــظــروف  تــغــرت 
قليلة، فما كان م�ستحياًل يف املا�سي اأ�سبح حقيقًيا يف وقتنا احلا�سر. 

اأ�سبحنا  نرى ونعرف مايدور يف اأنديتنا عن كثب
من م�ساكل اإدارية وفنية ومالية وغرها.

وذلك يعود لل�سفافية  العالية التي و�سعتها روؤية 2030 للعديد من 
الريا�سي على  املتابع  التي جعلت  الريا�سة،  الــوزارات؛ ومنها وزارة 
معرفة بكل مايدور يف الأندية و�سط تلك الأحداث الريا�سية ال�سريعة، 
التلفزيون  اأو  ال�سحف،  اأو  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  خالل  من 
والإذاعة. قدمًيا كنا جنهل مايدور  داخل اأ�سوار الأندية من اأمور  يهتم 
اأو  الإداري  اأو  الرئي�س،  اإ�سمارها  التي يحاول  الريا�سي،   املتابع  لها 
اأما  امل�سموع.  اأو  املرئي  لالإعالم  تظهر  ل  لكي  اأنديتهم؛  يف  الالعبون 
فرتة  فمنذ   للجميع،  متاًما  جلية   وا�سحة  الأمــور  فاأ�سبحت  حالًيا، 
على  �سادمة  اأو  مدوية  ريا�سية  قــرارات  هناك  بــاأن  ن�سمع  مل  طويلة 
اأو خ�سية لالنتقادات  اإدارتها،  الأندية اجلماهرية؛ بحجة خوفهم من 

اجلماهرية الالذعة.
اأما الآن لك اأن تتخيل باأن هناك اأندية ذات �سعبية جماهرية ُعوقبت، 

ول ت�ستطيع ت�سجيل اأي لعب؛ ب�سبب تراكم الديون!!
بينما يف ال�سابق جميع الأندية كانت ُت�سجل دون ا�ستثناء رغم وجود 
مديونيات كبرة، على مراأى وم�سمع من اجلميع. يف ال�سابق، كان يتم 
الأوىل من  الالعبني واملدربني يف اجلولت  اإلغاء عدد كبر من عقود 

الدوري، بقرارات مت�سرعة  من قبل م�سوؤويل الأندية.
ولكن حالًيا اأ�سبح اأي رئي�س ناد يفكر مليا، قبل اأن يقرر ذلك، فعليه 
توفر املبالغ املطلوبة لكي يغطي الكوارث املالية يف امل�ستقبل؛ جراء 

هذا القرار.
القنوات  يف  كثرة  كانت  الإعالمية  ال�سرفية  الوعود  املا�سي،  يف 
ومنها  حقيقي  هو  ما  منها  الجتماعي؛  التوا�سل  وو�سائل  وال�سحف 

ماهو غر ذلك.
اأما حالًيا ومع نظام وزارة الريا�سة حيال الداعمني واأع�ساء ال�سرف 
يف  املبالغ  اإيــداع  عن  تكفي  ل  الإعالمية  والت�سريحات  الوعود  فــاإن 

ح�سابات الأندية قبل 
اأي قرار داخل النادي.

لو اأخذنا نظرة عامة على جميع الفرق لوجدنا 80% من الأندية ُتعاين 
مالًيا بعد فر�س  قرارات احلوكمة.

نعم رمبا امل�سجع الريا�سي يغ�سب وينتقد مثل هذه القرارات لأنه مل 
يتعود عليها يف ال�سابق.

ولكن لبد اأن يعرف واأن يفهم واأن يعي اجلميع
باأن ماكان يف املا�سي من جتاوزات، اأ�سبح حالًيا  من امل�ستحيالت؛ 

وذلك وفًقا للحوكمة التي �سرعتها وزارة الريا�سة.

تنطلق في "العال" أبريل القادم 

المملكة تستعد الستضافة سلسلة سباقات 
»إكستريم إي« العالمية

جدة- البالد
ــالــث والـــرابـــع  ــث ــومــي ال يــنــطــلــق ي
حمافظة  يف  املقبل  اإبــريــل  �سهر  مــن 
ال�سل�سلة  مـــن  �ــســبــاق  اأول  الـــعـــال، 
بتنظيٍم  اإي"،  اإكــ�ــســرتمي  العاملية" 
وبــالــتــعــاون  الــريــا�ــســة  وزارة  مـــن 
لل�سيارات  الــ�ــســعــودي  الحتــــاد  مــع 
ـــــــدراجـــــــات الـــــنـــــاريـــــة، �ــســمــن  وال
مـــبـــادرات بــرنــامــج جــــودة احلــيــاة، 
روؤيـــة  م�ستهدفات  اأحـــد  يــعــد  الـــذي 
ل�سل�سة  بــالإ�ــســافــة   ،2030 اململكة 
الريا�سية،  واملنا�سبات  الفعاليات 
مطلع  منذ  اململكة  ت�ست�سيفها  التي 
ــعــاب  الأل خمتلف  يف   2018 ــعــام  ال

والريا�سات.
ــرق،  ف الــ�ــســبــاق 10  ــارك يف  ويــ�ــس
من  املحرتفني  ال�سائقني  نخبة  ت�سم 
ال�سباق  ويعدُّ  العامل،  بلدان  خمتلف 
الأول من بني خم�سة �سباقات، �ستقام 
"مايو"،  وال�سنغال   ، ال�سعودية  يف 
والربازيل  "اأغ�سط�س"،  وجرينالند 
"دي�سمرب"،  والأرجنتني  “اأكتوبر"، 
�سل�سلة  اإي"  "اإك�سرتمي  ـــعـــد  وُت
�سباقات جديدة تتناف�س بها �سيارات 
ــكــهــربــائــيــة يف  ـــع الـــربـــاعـــي ال ـــدف ال
املناخية  بالتغرات  تاأثرت  وجهات 
العتماد  على  وت�سجع  العامل،  حول 
اإىل  �سعًيا  الكهربائية  املركبات  على 

م�ستقبل اأف�سل لكوكب الأر�س.
ــبــة، قــــال �ــســاحــب  وبـــهـــذه املــنــا�ــس
عبدالعزيز  الأمــــر  املــلــكــي  الــ�ــســمــو 
الريا�سة:  وزيــر  الفي�سل  تركي  بن 
ب�سغف  املحركات  ريا�سة  "حتظى 
ا�ــســتــ�ــســافــة  املــمــلــكــة، يف  كــبــر يف 
ــبــاقــات يف  ــ�ــس ــهــر الـــرالـــيـــات وال اأ�ــس
اإي،  داكـــار والــفــورمــول  الــعــامل بعد 
 ،1 الفورمول  �سباق  اإىل  بالإ�سافة 
اإي  اإك�سرتمي  باختيار  �سعدنا  والآن 
�سباقها  ل�ست�سافة  الــُعــال،  ملحافظة 

اإىل  ونتطّلع  اإبريل،  �سهر  يف  الأول 
جناح جديد يوازي جناح اململكة يف 

ال�ست�سافات ال�سابقة".
الـــتـــحـــديـــات  "رغم  ــــــاف:  واأ�ــــــس
والـــ�ـــســـعـــوبـــات؛ جــــــّراء اجلــائــحــة 
كــورونــا  فــرو�ــس  ب�سبب  الــعــاملــيــة، 
املــ�ــســتــجــد، وبــتــوفــيــق مــن الــلــه، ثم 
احلرمني  خــادم  مــولي  قــيــادة  بدعم 
�سمو  ومتابعة  واهتمام  ال�سريفني، 
الله  حفظهما  ـ  الــعــهــد  ويل  �ــســيــدي 

تذليل  ومت  ال�ــســتــ�ــســافــة،  حتققت  ـ 
ا�ستمرار  و�ــســمــان  الــ�ــســعــاب،  كــافــة 
الفعاليات  واأبــــرز  اأهـــم  ا�ست�سافة 
مع  يتوافق  مبا  العاملية،  الريا�سية 
تطبيقنا  مــع   ،2030 اململكة  ـــة  روؤي
العاملّية،  ال�سحّية  املــعــايــر  لأعــلــى 
ــم مــع الحتــــادات  ــدائ والــتــوا�ــســل ال
لنقّدم  املنظّمة،  وال�سركات  العاملية 
ــورة جميلة  لــلــعــامل كــمــا اعــتــدنــا �ــس

تعك�س مكانة اململكة".

ال�سمو  �ــســاحــب  قـــال  جــهــتــه،  مــن 
ــكــي الأمــــــر خـــالـــد بـــن �ــســلــطــان  املــل
الحتــاد  رئي�س  الفي�سل،  العبدالله 
ــدراجــات  وال لل�سيارات  الــ�ــســعــودي 
من  فقط  اأ�سهر  ثالثة  "مّرت  النارية: 
عام 2021، ولكنه بالفعل عام �سخم 
بالأخ�س  الريا�سي،  ال�سعيد  على 
لقد  اململكة،  يف  ال�سيارات  لريا�سة 
يف  الــثــاين  للعام  داكـــار  رايل  اأقمنا 
اإي  لفورمول  �سباق  وثــالــث  يناير، 
يف فرباير. والآن حان الوقت لنجمع 
بـــني مـــا يــجــعــل هــذيــن احلـــدثـــني يف 
ال�سحراوي  اجلــمــال  التمّيز:  غاية 
النظيفة  والــطــاقــة  لــه  مثيل  ل  الـــذي 
اإي  اإكــ�ــســرتمي  �سباق  ا�ست�سافة  يف 
الأول على الإطالق. نرتّقب الرتقاء 
اإىل التحِد ونفخر ببداية هذا الف�سل 

اجلديد يف حمافظة الُعال".

ل  اإي  اإكــ�ــســرتمي  �سباق  اأن  يــذكــر 
الق�سرة،  ال�سباقات  على  يقت�سر 
على  الــ�ــســوء  ت�سليط  اإىل  ويــهــدف 
على  توؤثر  التي  املناخية  الــظــروف 
العامل،  اأنــحــاء  خمتلف  يف  اجلميع 
يف  اإك�س  ديزرت  �سباق  �سينطلق  اإذ 
اإبريل،   3 املوافق  ال�سبت  يوم  الُعال 
يــلــيــه الــ�ــســبــاق الــنــهــائــي يف الــيــوم 
ــتــايل، ولــن يــكــون هــنــاك ح�سور  ال
اإكــ�ــســرتمي  ــبــاق  جــمــاهــري يف �ــس
فرو�س  جائحة  لظروف  نظًرا  اإي، 
عر�س  و�سيتم  امل�ستجد،  كــورونــا 
موقع  على  مبا�سر  ب�سكل  ال�سباق 
و�سيتم  الإلــكــرتوين،  اإي  اإك�سرتمي 
يف  مبا�سر  ب�سكل  الــنــهــائــيــات  بــث 
مــنــطــقــة الـــ�ـــســـرق الأو�ـــــســـــط عــلــى 
ــقــنــوات الــ�ــســعــوديــة الــريــا�ــســيــة،  ال

وقناة اإم بي �سي.
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 من يحيي االتحاد واألهلي
 من جديد؟!

حممد العمريي

واالحتــاد،  االأهــلــي،  ي�سجع  من  كل  ي�ستغرب 
مــوا�ــســم  اخلــمــ�ــس  طــيــلــة  الــنــاديــان  مايعي�سه 
البطوالت  عن  وغياب  فني  تراجع  من  املا�سية 
يف ظل تفوق اأندية الريا�س، وبالتحديد الهالل 

والن�سر، واليوم �سيخ االأندية )ال�سباب(.
هو  الناديني،  يف  اأمــانــة  وبكل  مايحدث،  اإن 
م�سهد جديد �سمل كل االأندية؛ من حيث التطوير 
من  االأندية  ل�سناعة  واملايل  االإداري  والتنظيم 
تطورا  اأكرث  جتعلنا  احرتافية  وبطرق  جديد، 

نحو م�ستقبل ريا�سي م�سرق.
خالل  مــن  الــلــه،  رعــاهــا  ــة،  ــدول ال مافعلته  اإن 
حمبي  مــن  اأحــــًدا  ميــنــع  مل  الــريــا�ــســة،  وزارة 
يف  وامل�ساركة  وامل�ساندة  الدعم  من  الناديني 

نه�سة كل ناٍد.
حمزن  واالحتــاد  لالأهلي  اليوم  يحدث  ما  اإن 
تراجع  موا�سلة  ي�ساهدون  وهم  املحبني،  لكل 
ــنــتــائــج، والــتــفــوق  الــفــريــقــني يف كــثــر مـــن ال
الوا�سح والكبر اأمام مايقدمه الن�سر والهالل 

وال�سباب.
ولو ت�ساءل كل حمب لالأهلي اأو لالحتاد...هل 
اعمال  رجل  اأو  �سخ�س  اأي  جتاه  موانع  هناك 

حمب ي�ستطيع خدمة ناديه؟! بالطبع ال ثم ال.
لذلك وبكل �سدق وبكل اأمانة، علينا اإدراك يف 
ظل الواقع الذي نعي�سه نعي�سه، اأن من اأراد اأن 
خالل  من  ويبادر  يتقدم  اأن  فعليه  ناديه  يخدم 
ع�سوية ناديه الذهبية، ويدعم بكل ماي�ستطيع 
يعي�سها  كــان  �سالفة،  جميلة  اأيــامــا  نــرى  حتى 

العميد والراقي.
اليوم، االأهالويون ينظرون بعيون املحبني، 
بن عبدالله، وكيف  االأمر خالد  يتذكرون  وهم 
كان يقدم الغايل والنفي�س لالأهلي، ولكنهم يف 
ذات الوقت مل يت�ساءلوا عن بقية رجال االأهلي، 

وملاذا ي�سجلون غيابهم عن ناديهم؟!
جــاره،  عــن  ببعيد  لي�س  االحتـــاد  واالأمـــر يف 
وهم من يتح�سرون على ابتعاد بع�س رموزهم، 
اأين  اأنف�سهم  ي�ساألوا  اأو  يت�ساءلوا  مل  ولكنهم 
دون  يغيبون  وملــاذا  العميد،  رجــال  من  البقية 
م�ساندة لالإدارة للنهو�س بالنادي نحو حتقيق 

االأمنيات والطموحات؟
اأيــهــا االحتـــاديـــون واالأهــــالويــــون.. االأهــلــي 
واإ�سعاد  والــرجــوع  عريقان  نــاديــان  واالحتـــاد 
اإال  ذلــك  يحدث  لن  ولكن  �سعبا،  لي�س  املحبني 
الذي  الدعم  االأوفياء بجانب كل  الرجال  بوقفة 

توليه الدولة لكل االأندية.

في الجولة 22 من دوري المحترفين

كالسيكو مرتقب بين الوحدة واالتحاد.. والقادسية يخشى الشباب 

جدة – هالل �سلمان
دوري  من   22 الـــ  اجلولة  مناف�سات  اليوم  تتوا�سل 
كـــاأ�ـــس االأمـــــر حمــمــد بـــن �ــســلــمــان لــلــمــحــرتفــني بــــ 6 
الـ  يف  الفتح  نظره  اأبها  ي�ست�سيف  حيث  مباريات، 
الـ  يف  الفي�سلي  مع  العني  وويلتقي  ع�سًرا،   4:10
الـ 6:20 م�ساء،  4:15 ع�سرا، واالتفاق والن�سر يف 
وي�ستقبل ال�سباب القاد�سية يف الـ 6:35 م�ساء، ويقام 
 8:35 الـ  يف  والوحدة  االحتــاد  بني  الكال�سيكو  لقاء 
م�ساء، وهو ذات توقيت لقاء الهالل مع �سيفه الرائد.

االحتاد vs الوحدة
يدخل االحتاد مباراة الكال�سيكو مبعنويات عالية، 
اإثر فوزه  بـ 35 نقطة؛  الثالث  للمركز  بعد احتالله 
الكبر على القاد�سية برباعية يف اجلولة االأخرة، 

بعك�س الوحدة الذي تعر�س خل�سارتني متتاليتني 
لقاء  نقطة.   27 بـــ   11 الـــ  للمركز  يــرتاجــع  جعلته 

الذهاب انتهى للعميد )1-2(.

ال�سباب vs القاد�سية
اعتباره  لرد  نقطة   44 بـ  املت�سدر  ال�سباب  ي�سعى 
 29 بـ  الـتا�سع  القاد�سية  اأمــام  الذهاب  خ�سارة  من 
نقطة، حيث فاز االأخر )2-1( لكن الو�سع خمتلف 
فيما  اللقب،  نحو  الزحف  مبوا�سلة  ياأمل  فالليث 
بعد  املا�سية  اجلولة  يف  مرة  الأول  مناف�سه  خ�سر 

10 جوالت.

االتفاق vs الن�سر
والن�سر  ال�ساد�س،  االتفاق  بني  مرتقبة  مواجهة 

مقابل   30( وحيدة  نقطة  بينهما  والفارق  ال�سابع 
يف  اإيــجــابــيــة  نتيجة  الــطــرفــان  يحقق  ومل   ،)29
التعاون،  اأمام  الدهناء  فار�س  بخ�سارة  جولة  اآخر 
ي�سعل  ما  اأبها،  مع  ب�سعوبة  جند  فار�س  وتعادل 
وهما  ــفــوز،  ال عــن  منهما  كــل  لبحث  مواجهتهما 

املتعادالن ذهابا )2-2(.

الهالل vs الرائد
يعاين الهالل الثاين بـ 39 نقطة من اأزمة اإ�سابات 
طالت العبي حمور االرتكاز قبل مواجهة الرائد الـ 
12 بـ 25 نقطة، وي�سعى للفوز؛ من اأجل االقرتاب 
اأكرث من ال�سدارة، فيما ياأمل الرائد بفوز ثالث على 
الذهاب  لقاء  والعني.  اأبها  على  تغلبه  بعد  التوايل 

انتهى مل�سلحة الزعيم بهدف وحيد.

اأبها vs الفتح
 13 الـــ  الفتح  ويتفوق  نقطة،   25 الفريقان  ميلك 
بفارق االأهداف على م�سيفه الـ 14؛ لذا فاإن الفوز 
هو طموحهما امل�سرتك للهروب من مراكز اخلطر، 
لتكرار  اأر�سه  على  اللعب  ال�ستغالل  اأبها  وي�سعى 

فوزه ذهابا بنتيجة )1-3(.

العني vs الفي�سلي
اأزمة  من  نقطة  بـ 15  الرتتيب  متذيل  العني  يعاين 
بعك�س  جـــوالت،   5 اآخــر  يف  يفز  مل  حيث  نتائج؛ 
�سيفه الذي يحتل املركز الـ 8 بـ 29 نقطة، ويعي�س 
متتالية  انــتــ�ــســارات   3 حتقيقه  بعد  رائــعــة  فــرتة 
انتهت  الذهاب  مواجهة  جــدة.  قطبي  على  اآخرها 

بالتعادل بهدف ملثله.

االتفاق يصطدم بالنصر.. والهالل يواجه الرائد
أبها والعين يستضيفان الفتح والفيصلي

في حصاد الجولة 24 من دوري األولى 

الحزم يحافظ على فارق الـ 9 نقاط.. والفيحاء يعزز وصافته

حائل - خالد احلامد
�سهدت اجلولة 24 من دوري االأمر حممد بن 
 3 للمحرتفني  االأوىل  الدرجة  الأندية  �سلمان 
انت�سارات الأ�سحاب االأر�س و 3 لل�سيوف، 
على  احلـــزم  فيها  وحــافــظ  تـــعـــادالت.    4 و 
فارق الـ 9 نقاط  بينه وبني مطارده الفيحاء 
بر�سيد 50 نقطة، يف حني بقى اجلبلني ثالثا 

بـ 45 نقطة.
والفيحاء   ،  0-2 الــدرعــيــة  على  احلــزم  فقد 
النحوم  على  والكوكب   ،  0-2 ال�سعلة  على 
على  وهجر   ،1-2 جــدة  على  واجليل   ،0-2

بينما  الثقبة،  على  وجنــران   ،0-2 البكرية 
وبنف�س   .1-1 الطائي  مــع  اجلبلني  تــعــادل 
النتيجة تعادل اأحد وعرعر، وتعادل ال�ساحل 
والعدالة  اخلليج  وتعادل   ،  2-2 والنه�سة 

�سلبيا.
�سجل  هــدفــا.   22 مــبــاريــات   10 ـــ  ال و�سهدت 
اأهـــداف،   9 واالأجــانــب  هــدفــا.   12 املحليون 
واملــوالــيــد هــدفــا وحــيــدا ، و�ــســهــدت اجلولة 
كانت من ن�سيب  ركــالت جــزاء؛   3 احت�ساب 
ال�سعلة وعرعر وهجر، وظهرت بطاقة حمراء 

واحدة لالعب الطائي فهد اجلهني.

دائرة اخلطر
تــقــف خــمــ�ــســة فــــرق داخــــل دائـــــرة اخلــطــر، 
والنجوم  والبكرية  والثقبة  ال�ساحل  وهي 
وعرعر، و�ست�سفر اجلوالت القادمة عن الفرق 

التي تقرتب من الهبوط لدوري الثانية.
�سدارة الهدافني

حــافــظ مــهــاجــم احلــــزم عــثــمــان بــــاري على 
هدف  بفارق  هدفا،   14 بـ  الهدافني  �ــســدارة 
اجلبلني  مهاجم  مناف�سيه  اأقـــرب  عــن  واحــد 
كارلو�س مورا، ومهاجم اأحد اإبراهيم �سوريا 

بـ 13 هدفا.

ريمونتادا تقود الباطن للتعادل مع التعاون
جدة - هالل �سلمان

واقتن�س  القوية،  عرو�سه  الباطن  فريق  وا�سل 
تعاداًل بطعم الفوز من م�سيفه التعاون بنتيجة )2-
2( اأم�س يف افتتاح اجلولة الـ 22 من دوري كاأ�س 

االأمر حممد بن �سلمان للمحرتفني.
لنجمه  مق�سية  مــن  ـــع  رائ بــهــدف  الــتــعــاون  تــقــدم 
واندفع   ،6 الدقيقة  يف  تاوامبا  ليندر  الكامروين 
لي�ستغل  الــتــعــادل  اإدراك  بغية  للهجوم؛  الباطن 
الثاين عرب  الهدف  الق�سيم( ذلك وي�سيف  )�سكري 
زمن  مــن  ال�سائع  بــدل  الــوقــت  يف  نف�سه  تــاوامــبــا 

ال�سوط االأول.

ويف ال�سوط الثاين، حاول الباطن تقلي�س الفارق 
لــكــن حمـــاوالتـــه تــ�ــســدى لــهــا خــط دفـــاع الــتــعــاون 
له  واأتيحت  اأجنو�س،  كا�سيو  الربازيلي  وحار�سه 
خط  يف  الفراغات  ب�سبب  الغلة  لزيادة  فر�س  عدة 
دفاع الباطن الذي تعر�س ل�سربة موجعة باإ�سابة 
الــبــاطــن حــ�ــســرت يف  لــكــن روح  ح�سن اخلــــري، 
االأول  الهدف  لي�سجل  اللقاء؛  من  االأخــر  الن�سف 
عرب هدافه االأنغويل فابيو اأبرو برا�سية )د 77(، ثم 
�سجل التعادل عرب البديل يو�سف املزيريب براأ�سية 
نقطة،   32 التعاون  ر�سيد  لي�سبح   )83 )د  اأي�سا 

والباطن 28 نقطة.
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تحذير من صابون يسبب مخاطر صحية
الريا�ض - البالد

�سابون  منتج  من  والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  حــّذرت 
يعد  مما  البكترييا،  من  عالية  ن�سبة  على  الحتوائه  للأيدي 
التجميل  ال�سلمة يف م�ستح�سرات  خمالًفا للئحة متطلبات 
 SFDA.CO/GSO( رقــــم  الــ�ــســخــ�ــســيــة  والــعــنــايــة 

.)1943:2016
التجميل  منتجات  من  عينات  حللت  اإنها  الهيئة،  وقالت 

واأظهرت  �سلمتها،  من  للتاأكد  املحلية  باالأ�سواق  املتداولة 
من  عالية  ن�سبة  على  �سابون  منتج  احتواء  التحليل  نتائج 
البكترييا، م�سريًة اإىل اأن التعر�س لن�سب عالية من البكترييا 
قد يت�سبب يف خماطر �سحية للم�ستهلك. ويحمل املنتج ا�سم 
بتاريخ   ،"Pastil liquid hand wash flower"

�سلحية 2024/11/9 و رقم ت�سغيلة )200114(.
ون�سحت الهيئة امل�ستهلكني بعدم ا�ستخدام تلك املنتجات، 

على  م�سددًة  منها،  لديهم  املوجودة  العينات  من  والتخل�س 
املنتجات من م�سادر موثوقة ميكن من خللها  �سراء  اأهمية 

تتبع م�سدر املنتج.
من جهة ثانية، �سبط مفت�سو الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
حماولة تهريب اأ�سماك جممدة واردة من من�ساأة غري معتمدة 
داخل  "الهيئة"  لدى  ا�ستريادها  امل�سموح  االأ�سناف  �سمن 

حاوية يف ميناء جدة االإ�سلمي.

فيلم »مرحلة صعبة«يحصد 
جائزة »الدولفين«

الريا�ض - البالد
احلكومي  التوا�سل  اأنتجه  الــذي  �سعبة"،  "مرحلة  فيلم  فاز 
بوزارة االإعلم؛ بجائزة "دولفني" الف�سية التي يقدمها مهرجان 
الوثائقية  االأفــلم  فئة  عن  والتلفزيون،  املوؤ�س�سي  للإعلم  كان 

على �سبكة االإنرتنت.
وقدمت اجلائزة لوزير االإعلم املكّلف، الدكتور ماجد الق�سبي، 
اإنتاج  اإىل  تطلعه  عن  واأعــرب  العمل،  على  القائمني  �سكر  الــذي 
املجتمع  احتياجات  تلم�س  التي  الوثائقية،  االأْعمال  من  مزيد 
للجهود  الفيلم  مبواكبة  منوها  واأمانيه،  تطلعاته  عن  وتعرب 
املتميزة التي قدمتها اململكة خلل جائحة كورونا، التي �سكلت 

حمور اهتمام دول العامل.
واأو�سح اأن تلك اجلهود عك�ست تكاتف املجتمع بجميع فئاته 
حتت �سعار "كلنا م�سوؤول"، الذي مّثل بو�سلة وجهت �سلوكيات 

املجتمع واأفراده حلماية اأنف�سهم ومن حولهم.
ويعد فيلم "مرحلة �سعبة" باكورة اأعمال مبادرة "كنوز" يف 
االأفلم  باإنتاج  التي تعنى  االإعلم،  التوا�سل احلكومي بوزارة 
 60 وقرابة  عمل،  يوم   75 اإنتاجه   مدة  وا�ستغرقت  الوثائقية، 
�ساعة ت�سجيل، بينما حقق الفيلم عند ن�سرة اأكرث من 6 مليني 
و�سول، وجتاوزت م�ساهداته مليونًا ون�سف املليون م�ساهدة. 
ومت عر�سه على القناة ال�سعودية، واإتاحته للعر�س وامل�ساهدة 

على "يوتيوب".

»اإلذاعة والتلفزيون« تستقبل 
عروض »دراما رمضان«

وظائف أكاديمية بجامعة 
حفر الباطن

جدة - البالد
دعت هيئة االإذاعة والتلفزيون، ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة 
رم�سان  الأعمال  عرو�سها  تقدمی  اإىل  الفني،  االإنتاج  جمال  يف 

العام املقبل.
عرو�س  اإن  )اخلــمــيــ�ــس(،  اأمــ�ــس  لها  بــيــان  يف  الهيئة  وقــالــت 
االأعمال ت�سمل: م�سل�سل دراميا 30 حلقة، وم�سل�سل دراميا 15 
حلقة، وم�سل�سل كوميديا 30 حلقة، وم�سل�سل كوميديا 15 حلقة 
)�ساعة تلفزيونية(، و�سكيت�سات كوميدية 30 حلقة و�سكيت�سات 
اأطفال  ال�سارة(، وم�سل�سل  كوميدية 15 حلقة )20 دقيقة بدون 

كارتون 30 حلقة )30 دقيقة مع ال�سارة(.
فكرة  التايل:  العرو�س  تت�سمن  اأن  ُي�سرَتط  اأنــه  اإىل  ولفتت 
العمل، واملعاجلة، و�سيناريو وحوار خم�س حلقات، وتر�سيحات 
املمثلني، وميزانية متكاملة، مو�سحة اأن العرو�س تقدم يف مدة 

اأق�ساها 31 يوليو 2021م.

حفر الباطن - البالد
وظائفها  ل�سغل  حاجتها  عــن  الــبــاطــن،  حفر  جامعة  اأعــلــنــت 
خمتلف  يف  والن�ساء،  الرجال  من  وطنية،  بكوادر  االأكادميية 
اأ�ستاذ«  م�سارك،  اأ�ستاذ  م�ساعد،  »اأ�ستاذ  مبرتبة  التخ�س�سات، 

للعام اجلامعي 1441-1442هـ.
كلية  التالية:  الكليات  يف  االأكــادميــيــة  الوظائف  اأن  وبينت 
العلوم، والكلية اجلامعية  االآداب، وكلية  االأعمال، وكلية  اإدارة 
اجلامعية  والكلية  بالنعريية،  اجلامعية  والكلية  باخلفجي، 
بالقرية العليا، وكلية ال�سيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، 
وكلية الهند�سة، وكلية املجتمع، وكلية هند�سة وعلوم احلا�سب 

االآيل، وكلية الطب الب�سري.
اأن  املتقدمة  اأو  املتقدم  يف  ي�سرتط  اأنــه  اإىل  اجلامعة  ولفتت 
اأو  الدكتوراه  �سهادة  على  وحا�سًل  اجلن�سية،  �سعودي  يكون 
واإرفاق  بها،  معرتف  جامعة  اأو  �سعودية  جامعة  من  يعادلها  ما 
معادلة ال�سهادة يف حال احل�سول على املوؤهل من خارج اململكة 
العربية ال�سعودية، م�سرية اإىل اأن التقدمی يبداأ بعد غٍد )االأحد(، 

وي�ستمر حتى اخلمي�س 5 �سعبان املقبل.

جمال يطرح أول أغانيه باللهجة الخليجيةطبيب سعودي يجري عملية نادرة عالميًا ترك الوجبات السريعة 
يخفف »االكتئاب«

جدة - البالد
مَتّكن طبيب �سعودي من اإجراء عملية جراحية نادرة 
يف  جذعية  خليا  بزراعة  وذلــك  العامل،  م�ستوى  على 

 Simple Limbal Epithelial" القرنية بتقنية
عمرها  يتجاوز  ال  لطفلة   ،"Transplantation
العني  قرنية  يف  عتامة  من  تعاين  كانت  اأ�سهر،  ب�سعة 

منذ الوالدة.
االأ�ــســتــاذ  الــعــيــون،  وجــراحــة  طــب  ا�ست�ساري  وقـــال 
الدكتور  بــجــدة،  عبدالعزيز  املــلــك  بجامعة  امل�ساعد 
�سنًا  االأ�سغر  تُعد  الطفلة  اإن  �سويل،  جميل  بن  حممود 
املعقدة  العملية  هذه  لها  ويجرى  العامل  م�ستوى  على 
الكندية  املجلة  يف  احلالة  ن�سر  مت  حيث  التقنية،  بهذه 
ال�سعودي  للطبيب  اإجنــــازًا  ُيــعــد  ممــا  الــعــيــون،  لطب 
جمال  يف  العمليات  هــذه  مثل  اإجـــراء  على  ومــقــدرتــه 

جراحات العيون والقرنية.
هذه  تطبيق  مت  اأنـــه  اإىل  �ــســويــل،  الــدكــتــور  واأ�ــســار 
كندية يف  امــراأة  معاناة  الإنهاء  �سابق  التقنية يف وقت 
العقد ال�ساد�س من العمر، تدهور النظر لديها الأكرث من 
عامني لدرجة كبرية، وراجعت العديد من امل�ست�سفيات 
واملراكز املتخ�س�سة يف طب العيون اإال اأن حالتها كانت 
يف غاية ال�سعوبة، وبعد اإجراء الفحو�سات اللزمة لها 
املجال  يف  احلديثة  والتقنية  العملية  لهذه  واإخ�ساعها 
الطبي، متاثلت بعدها لل�سفاء والعودة ملمار�سة حياتها 

الطبيعية.

جدة - البالد
باأن  علجية،  تغذية  اخت�سا�سيو  قطع 
التخلي عن الوجبات ال�سريعة يعمل  على 

تخفيف اأعرا�س االكتئاب.
 " DW لـ"ـ وفًقا  عدة،  لدرا�سات  وطبقا 
ــات الــ�ــســريــعــة يخفف  ــوجــب ـــرك ال فــــاإن ت
ال�سخ�س  �سي�سبح  اإذ  االكتئاب،  اأعرا�س 
اأكـــــرث مـــيـــواًل  لـــلأغـــذيـــة الــ�ــســحــيــة، الأن 
و�ستزيد  �ستتغري،  االأمــعــاء  ميكروبات 
الكاملة  الطبيعية  االأطــعــمــة  الــرغــبــة  يف 
ب�سكل  واخلــ�ــســراوات  الفواكه  وتــنــاول 
 اأكــــرب، االأمــــر الــــذي يــوؤثــر بــــدوره على 
ال�سحة النف�سية اأي�سًا وي�ساهم  يف تعديل 

املزاج .
تاأثري  اأن  اإىل  االخت�سا�سيون  واأ�ــســار 
يكون  قــد  الــوجــبــات  ال�سريعة  ان�سحاب 
موازًيا لتاأثري ان�سحاب العقاقري املخدرة 
اإىل  النهاية  يف  و�ــســيــوؤدى  مــن  اجل�سم، 
االإ�سابة  ببع�س  من  االأ�سخا�س  حماية 

االأمرا�س اخلطرية. 

جدة - خالد بن مر�ضاح
اأغانيه  اأول  جــمــال،  رامــى  وامللحن  املــطــرب  اأطــلــق 
عرب  وذلــك  "بتتجاوز"،  بعنوان  اخلليجية  باللهجة 

قناته الر�سمية على "يوتيوب".
االأغــنــيــة مــن كــلــمــات �ــســعــود بــن حمــمــد الــعــبــد الله 
الفي�سل، واأحلان رامى جمال، وتوزيع اأحمد اإبراهيم، 
"ا�سمعوا  "تويرت":  على  رامي عرب ح�سابه  قال  فيما 
اأمتنى  اخلليجية،  باللهجة  الغناء  فى  يل  جتربة  اأول 
امل�سرى  اجلمهور  دعــم  واأنتظر  اأعجابكم،  تنال  اأن 

واخلليجي". ويقول مطلع االأغنية:

بتتجاوز حدود الظن والريبة
بتتجاوز �سعور ال�سوق وتعذيبه

وي�سري اللى ح�سل ذكرى
املا�سى، طرح جمال،  ويف وقت �سابق، من فرباير 
من  بتكربي�س"،  "ما  بعنوان  األبومه  اأغنيات  ثانى 
كلمات ال�ساعر اأحمد املالكى، اأحلان �سهم، توزيع نادر 
حمدى، فيما �سيتم طرح األبوم رامى اجلديد "ول�سه"، 
اأغنيات،   10 وي�سم   ،2021 عام  خلل  متتابع  ب�سكل 
وامللحنني  ال�سعراء  مــن  جمموعة  مــع  فيها  وتــعــاون 

املوزعني، ف�سًل عن تقدميه عدة اأحلان فى االألبوم.

اأياٍد تزرع اخلري، وتن�ضر اخل�ضرة يف كل مكان، للم�ضاهمة يف حت�ضني احلدائق العامة، �ضمن مبادرة اأطلقتها اأمانة العا�ضمة 
املقد�ضة لزراعة النباتات يف حدائق مكة املكرمة، مب�ضاركة 20 متطوعة، لزراعة 2000 نبتة، بهدف دعم وت�ضجيع العمل 

التطوعي، وحت�ضني املنظر اجلمايل للعا�ضمة املقد�ضة.   
     )ت�ضوير: اأحمد الأحمدي(

تحسين 
الحدائق
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