درع التنمية العربي تقدير مستحق لمعزز المستقبل الواعد

ويل العهد ..عطاء متجدد وتنمية م�ستدامة
جدة  -البالد

لي�س غريبا �أن تتبارى املحافل الإقليمية يف ت�أكيد الدور احليوي واجلوهري الذي بذله �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ليثبت للعامل ب�أ�سره �أن اال�سرتاتيجية املبنية
على خطة مدرو�سة جديرة بالثقة وت�ؤتي �أكلها �سريعا .وا�ستطاع ويل العهد تعزيز اقت�صاد اململكة ،رغم ما اعرتى
العامل من جائحة خلطت الأوراق وو�ضعت كل اال�سرتاتيجيات يف مهب الريح ،لكن اململكة بعزمية رجل التنمية
الأول ،ومتابعة وحتفيز من خادم احلرمني ال�شريفني ،جنحت يف احتواء اجلائحة ،فكان االقت�صاد �صامدا �أمام
املتغريات العاملية ،وقويا �أمام عوا�صف االنكما�ش ،و�صلبا �أمام الت�صنيفات املت�أرجحة.
التفا�صيل �ص3

الإعالم املتجدد
ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
� 12صفحة  /رياالن
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الحمالت تجوب المنازل والـ
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تكشف خطط الصحة لتوزيع اللقاح بالمجان على القطاع الطبي الخاص

تطعيم �سكان اململكة قبل العيد
البالد  -مها العواودة

اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ،امللمو�س بتح�صني �سكان اململكة وحتييد
اخطار كورونا اثمر مبادرات انطلقت قبل و�صول الوباء االرا�ضي ال�سعودية وقبل ت�سجيل �أول
ا�صابة ،فكانت تلك امل��ب��ادرات عالمة فارقة خففت من تداعيات كورونا ال�صحية واالجتماعية
واالقت�صادية ب�شكل غري م�سبوق عامليا منطلقة من حر�ص القيادة على حياة االن�سان.
م�صدر م�سئول بوزارة ال�صحة ك�شف "للبالد" مالمح خطط وم�ستهدفات التطعيم ،م�ؤكدا جمانية
اللقاح والعمل على توفريه يف كافة املراكز الطبية احلكومية واخلا�صة ا�ضافة �إىل ال�صيدليات

وم�شاريع احلمالت املتنقلة يف املنازل لإجن��از حت�صني  % 95من �سكان اململكة (�أك�ثر من 28
مليون ن�سمة) قبل عيد الفطر املبارك القادم .ووفقا مل�ؤ�شرات اخلدمات ال�صحية يف اململكة ف�إن
ما يتوفر من امكانيات كفيل بتحقيق �سرعة التطعيم وتوزيع اللقاحات� ،إذ �أن هناك �أكرث من 500
م�ست�شفى حكومي وخا�ص ،بالإ�ضافة �إىل �أكرث من  5000مركز رعاية �صحية �أولية ،ويعمل يف
اململكة �أكرث من � 54ألف طبيب و� 26ألف طبيبة و�أكرث من � 160ألف ممر�ض وممر�ضة .وتلقت "�أم
عبداللطيف"� ،أم�س جرعة اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا اجلديد ،داخل منزلها يف جدة ،لتكون
�أول �سيدة تتلقى التطعيم �ضمن خدمة مر�ضى الرعاية ال�صحية املنزلية.
التفا�صيل �ص4

ال�سعودية تتقدم للمركز ال�سابع يف «حالة ريادة الأعمال»

albiladdailynews
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»:

الناطق باسم قائد القوات العراقية لـ «

اململكة حري�صة على دعم
�أمن وا�ستقرار املنطقة
بغداد هاتفيا  -مها العواودة

�أك��د الناطق با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة ل��واء القوات اخلا�صة
العراقية يحيى ر�سول ،لـ" البالد" حر�ص اململكة على دعم ا�ستقرار و�أمن
العراق ،مبينا �أن هناك ر�ؤية م�شرتكة جديدة بني اململكة والعراق لت�أمني
احل��دود امل�شرتكة ،م�شيدا بالدور ال�سعودي الكبري يف ت�أمني احلدود،
وم�����ش��ددا على �أن احل���دود ت�شهد و�ضعا �أمنيا جيدا بتعاون اجلميع
وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات امل�سلحة لت�أمينها وعدم ح�صول �أي
خرق فيها .و�شدد على �أن املنطقة احلدودية م�ؤمنة بالكامل وب�شكل جيد،
وت�شهد ا�ستقرارا �أمنيا كبريا بف�ضل التن�سيق بني قوات احلدود العراقية
وق��وات احل��دود ال�سعودية" ،وقال "واجبنا ت�أمني ال�شركات والأف��راد،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع اال�ستثمارية ال�سعودية القريبة من احلدود ،وهو
ما تقوم عليه وزارة الداخلية والقوات التابعة للجي�ش العراقي" ،م�شريا
�إىل �إ�شادة رئي�س هيئة الأرك��ان العامة يف اململكة الفريق �أول فيا�ض
الرويلي ،بدور القوات اجلوية العراقية واجلهد الكبري الذي تقوم به،
وذلك �أثناء زيارته لبغداد م�ؤخرا.
التفا�صيل �ص3

 100مليون

زائر ومليون وظيفة
مستهدفات السياحة
األسعار تتجاوز  67دوالرا

مكة املكرمة

حتديث وتو�سيع املداخل
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قلق �سعودي من ا�ستهداف الأقليات ب�سبب املعتقدات
جنيف  -البالد

حذرت اململكة من تنامي وترية خطاب الكراهية والتع�صب �ضد امل�سلمني حول العامل،
معربة يف كلمتها �أمام جمل�س حقوق الإن�سان املنعقد يف جنيف� ،أم�س ،عن القلق ال�شديد،
�إذ �أ�صبح التع�صب والإ�سالموفوبيا خط ًرا وا�ضحً ا يهدد �أمن املجتمعات امل�ستقرة.
وقال مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة يف جنيف الدكتور عبدالعزيز الوا�صل يف
كلمة اململكة� :إن اململكة تعرب عن القلق من ا�ستهداف الأقليات الدينية ب�صورة متزايدة
ب�سبب معتقداتهم ومن تنامي خطاب الكراهية داخل الأطياف ال�سيا�سية التي ت�ستخدم
م�صطلحات الإق�صاء والتهمي�ش وغريها يف ظل وجود من�صات التوا�صل االجتماعي

أردوغان

التي �سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز ال�صور النمطية ال�سلبية وو�صم امل�سلمني
عرب و�سائل عابرة للحدود.
و�أكد الوا�صل خالل احلوار التفاعلي مع املقرر الأممي املعني بحرية الدين واملعتقد،
�أهمية تر�سيخ قيم التفاهم والت�سامح واحل��وار والتعددية والتعارف بني ال�شعوب
والتقارب بني الثقافات وحماربة كل �أيدلوجية تدعو للكراهية وحتر�ض على العنف
وت�سوّ غ اجلرائم الإرهابية التي ال ميكن قبولها يف �أي دين �أو قانون ،داعيًا �إىل �أهمية
وجود �إرادة دولية و�شاملة وذلك من خالل مكافحة اخلطاب املتطرف وخطاب الكراهية،
وع ّد الدين جزءًا من احلل ولي�س �سبب امل�شكلة.
التفا�صيل �ص3

وزير النفط :جهود �أوبك بل�س
خففت �آثار موجات الوباء
الريا�ض  -البالد

ح�صدت �أ�سعار النفط مك�سبا جديدا بارتفاعها  3دوالرات �أم�س لتقفز �إىل
نحو  67دوالر للربميل ( حتى ال�ساعة  4م�ساء بتوقيت جرينت�ش) ،
مدفوعة بت�أكيد وزير الطاقة الأمري عبد العزيز بن �سلمان على �ضرورة
توخي احلذر جتاه �أ�سواق النفط ،و�أن جهود "�أوبك بل�س" والتخفي�ضات
الطوعية للمملكة خففت �أثر املوجات الثالث للفريو�س  ،و�أدت �إىل ت�سارع
وترية �إعادة التوازن لل�سوق .وقال الوزير خالل رئا�سته االجتماع الرابع
ع�شر ،ملنظمة �أوبك والدول املنتجة من خارجها "�أوبك بل�س"� :إن كل ما
حققناه لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبث ًا"  ،الفتا �إىل �أن التفاهم كبري
بني دول املجموعة ،ون�سبة امتثال الأع�ضاء حققت �أرقام ًا عالية ،والطريق
ال�صحيح الآن هو اال�ستمرار يف جهودنا و�أن يكون لدينا خطط طارئة
واحتياطية يف حالة حدوث �أمور غري متوقعة .و�أ�ضاف� :إن تعايف الطلب
مرهون ب�سرعة توزيع لقاحات الوقاية من فريو�س ك��ورون��ا ،وكيفية
توزيعها يف دول العامل ،وقبل �أن ن�أخذ خطوات �إ�ضافية دعونا نت�أكد من
�أن ال�ضوء الذي نراه يف الأفق لي�س زائف ًا.
التفا�صيل �ص6

الحوثي ينقلب على أعوانه شيوخ القبائل
عدن  -البالد

يساوم بـ «حقوق اإلنسان»

ً
�شيخا قبليا ممن �ساندوها يف
�أظهرت �إح�صائية ر�سمية ،عن ت�صفية امللي�شيا احلوثية الإرهابية لـ24
االنقالب على ال�سلطة ال�شرعية.
وطبقا لتقرير �أوردت��ه �صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة اليمنية ،ف�إن جرائم القتل الوح�شية التي
ارتكبتها امليلي�شيا احلوثية يف مناطق �سيطرتها� ،ضد امل�شايخ واملوالني لها ،متت بطرق ب�شعة ،رغم
�أن �ضحاياها كانوا من �أ�شد املنا�صرين لها ،والداعمني مل�سريتها الدموية.
وقالت �إن امللي�شيا قتلت � 12شيخ ًا قبلي ًا خالل الفرتة من مار�س � 2020إىل فرباير  ،2021منهم �أربعة
اقتحمت منازلهم وقتلتهم �أمام �أطفالهم ون�سائهم ،ف�ض ًال عن تفجري منازل البع�ض منهم ونهبها ،فيما
قتلت  3م�شائخ �أثناء قيادتهم م�ساعي �صلح بني قبائل ،وثالثة �آخرين قتلتهم غدر ًا ،و�أعدمت اثنني
�آخرين ميداني ًا بطرق ب�شعة ،مبينة �أن هذه اجلرائم التي مت ر�صدها يف هذا التقرير ال ت�شمل كل
جرائم القتل التي طالت الرموز القبلية .ولفتت �إىل �أن ميلي�شيا احلوثي قامت يف  2019بت�صفية
واختطاف ومداهمة وتدمري منازل  22من م�شايخ القبائل ،منها  12جرمية ت�صفية ،و 5عمليات
اختطاف ،و 3حاالت تفجري منازل ،ومداهمة منزلني� .إىل ذلك �أكد وزير اخلارجية اليمني،
�أحمد عو�ض بن مبارك� ،إن ملي�شيا احلوثي االنقالبية تقابل الدعوات الدولية لوقف الت�صعيد
على م�أرب مبزيد من التعنت واالعتداءات .وقال ،طبقا ل�شبكة "�سي ان ان" الأمريكية� ،أم�س
(اخلمي�س)� ،إنه بالرغم من الدعوات التي وجهها املجتمع الدويل للحوثيني بوقف الهجوم
على م�أرب ،ال يزال احلوثيون م�ستمرين بالت�صعيد.
وتوا�صل امللي�شيا اختالق الأزم��ات يف الوقود والغاز وغريها من امل��واد الأ�سا�سية،
وت�صعيد الإتاوات واجلبايات ،لإ�شغال النا�س والتغطية عن هزائمها يف م�أرب.
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محليات
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تدمير صاروخ باليستي و«مفخخة»

الفيصل يطلع على جائزة مشروع تخطيط الطائف

الريا�ض  -البالد

اعرت�ضت ق��وات الدفاع اجل��وي امللكي ال�سعودي،
ودمرت �صاروخا بال�ستيا �أطلقته امللي�شيا احلوثية
الإرهابية املدعومة من �إيران جتاه (جازان) حماولة
ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة
ومتعمدة.
كما اعرت�ضت ودمرت قوات التحالف "حتالف دعم
ال�شرعية يف اليمن" ،طائرة بدون طيار "مفخخة"
�أطلقتها امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من
�إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة ال�ستهداف املدنيني
والأعيان املدنية يف مدينة خمي�س م�شيط.

و�أكد املتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف "حتالف
دعم ال�شرعية يف اليمن" العميد الركن تركي املالكي،
ب���أن امللي�شيا احلوثية الإره��اب��ي��ة تتعمد الت�صعيد
العدائي والإره��اب��ي ال�ستهداف املدنيني والأعيان
امل��دن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ممنهجة وم��ت��ع��م��دة ب��ا���س��ت��خ��دام
ال�صواريخ البال�ستية ،و�أن هذه الأعمال متثل جرائم
حرب.
و�أك���د العميد املالكي� ،أن ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�شرتكة
للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإج���راءات ال�ضرورية
حلماية املدنيني والأعيان املدنية ،ومبا يتوافق مع
القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.

الرياض :ضبط بدل وأنواط عسكرية مخالفة
الريا�ض  -البالد

جدة  -البالد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة يف الإمارة بجدة �أم�س� ،أمني حمافظة الطائف
املهند�س حممد بن هميل .واطلع الأم�ير خالد الفي�صل ،من �أم�ين الطائف على

اتفاقية لتفعيل آليات
مكافحة غسل األموال
الريا�ض  -البالد

وقع وكيل النيابة العامة امل�ساعد للتحقيق ال�شيخ عبدالله بن نا�صر املقبل -عرب
االت�صال املرئي� -أم�س ,مذكرة تعاون مع نائب حمافظ الهيئة العامة للأوقاف
لقطاع التنظيم والرقابة املهند�س عبدالرحمن بن حممد النا�صر لتعزيز وتطوير
�آليات العمل امل�شرتكة بني اجلانبني.
وت�ضمنت مذكرة التعاون و�ضع الآليات لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب والتن�سيق بني الطرفني لتفعيل خطة العمل
الوطنية بهذا ال�ش�أن -وفق ًا لالخت�صا�صات املناطة بكل جهة -وذل��ك حتقيق ًا
لتكامل الأدوار.
واتفق الطرفان على ت�شكيل فريق عمل فني م�شرتك لتفعيل االتفاقية وتنفيذ
بنودها وتذليل كل العقبات يف هذا ال�ش�أن ،وامل�شاركة يف �إقامة دورات تدريبية
دوري��ة وور���ش عمل ون��دوات وملتقيات متخ�ص�صة يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ،واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها ،من �أجل تفعيل العالقة بني اجلهتني،
وتبادل اخلربات يف مكافحة غ�سل الأم��وال واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها،
ح�سب اخت�صا�ص كل جهة.
و�أكد ال�شيخ املقبل �أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ي�أتي حتقيق ًا للتكامل
امل�ؤ�س�سي والتعاون بني النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم �ش�ؤون
الأوق���اف وت��ب��ادل اخل�برات يف جم��ال الك�شف عن ممار�سات غ�سل الأم���وال،
واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها.
من جهته �أكد املهند�س النا�صر �سعي الهيئة لتطبيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،انطالق ًا من ر�سالة الهيئة يف
النهو�ض بالقطاع الوقفي ،وحتقيق ًا لأهدافها الإ�سرتاتيجية يف تنمية القطاع
وتعزيز الرقابة وال�شفافية ،م�شري ًا �إىل �أن االتفاقية مع النيابة العامة خطوة
مهمة يف رحلة حتقيق تلك الأهداف.

ح�صول م�شروع تخطيط الطائف اجلديد على جائزة الإبداع لعام  2020من �أملانيا
االحتادية ،الذي يقع على م�ساحة  1250كم  ، 2وي�ضم عدد ًا من امل�شروعات التنموية
واالقت�صادية التي تعزز مكانة مدينة الطائف �سياحي ًا وتنموي ًا واقت�صادي ًا .مُ
وتنح
اجلائزة للم�شروعات الإبداعية والبارزة واملتميزة يف املجال العمراين واملعماري.
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ق��ام��ت اللجنة الأم��ن��ي��ة يف �إم����ارة منطقة الريا�ض
ب��ج��ول��ة تفتي�شية ع��ل��ى حم�ل�ات تف�صيل امل�لاب�����س
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��زاح��م��ي��ة ،ومت خاللها
�ضبط  55بدلة ع�سكرية ،و( )200قطعة من الرتب
والأنواط وال�شعارات والأقم�شة الع�سكرية املخالفة،
و�إق��ف��ال حملني تعمل دون ترخي�ص ،ومت م�صادرة
امل�ضبوطات واتخاذ الإجراءات الالزمة حيالها.
وت�أتي هذه اجل��والت بناء على توجيهات ومتابعة

من �أمري املنطقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ون��ائ��ب��ه ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز،
وت�شديدهما على �ضرورة �ضبط مثل هذه املمار�سات
املخالفة.
�شارك يف احلملة عدد من القطاعات احلكومية ممثلة
يف وزارة احلر�س الوطني ،ووزارة التجارة ،و�أمانة
منطقة الريا�ض ،و�شرطة وجوازات املنطقة ،ومكتب
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية يف الريا�ض.

هيئة تطوير مكة ناقشت آلية تسليم المباني للجهات األمنية والخدمية

مسارا بـأحدث األنظمة األمنية في مدخل الشميسي

مكة املكرمة  -البالد

ع��ق��دت هيئة تطوير منطقة مكة امل��ك��رم��ة �أم�����س اجتماع ًا
تن�سيقي ًا مب��ق��ر م�����ش��روع ت��ط��وي��ر م��رك��ز ال�����ض��ب��ط الأم��ن��ي
بال�شمي�سي اجلديد على طريق مكة -جدة ال�سريع ،متهيدا
لقرب انتهاء امل�شروع ،ومناق�شة �آلية ت�سليم املباين للجهات
الأمنية واخلدمية للبدء يف ت�شغيلها وجتهيزها لال�ستفادة
منها.
وي��ع��د امل�����ش��روع ال��ن��م��وذج��ي واج��ه��ة م��ع��م��اري��ة ح�ضارية
وب�����ص��ري��ة و�أدائ���ي���ة ل��ل��ق��ادم�ين مل��ك��ة امل��ك��رم��ة م��ن احل��ج��اج

واملعتمرين والزائرين وت�سهم بالتي�سري عليهم بتقلي�ص
فرتة االنتظار خالل �أوقات الذروة كما روعي فيه �أن ي�شتمل
على  16م�سارا مزودا ب�أحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنني
عملية ف��رز املركبات واملكاتب الإداري���ة وامل��راف��ق واملباين
ال�سكنية للعاملني لعدد من الأجهزة الأمنية واحلكومية التي
تقدم اخلدمة ل�سالكي الطريق.
يذكر �أن هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة �أ�شرفت على تنفيذ
امل�شروع و�سرعة �إجنازه خالل املدة املجدولة له ،حيث جاء
تنفيذ امل�شروع �إنفاذا لتوجيهات �أم�ير منطقة مكة املكرمة

رئي�س جمل�س هيئة تطوير املنطقة ومتابعة و�إهتمام من
نائبه ،التي حر�صت على تكاتف اجلهود والتن�سيق املتوا�صل
مع اجلهات ذات العالقة.
ح�ضر اللقاء نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح
م�شاط والرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة املكرمة
املهند�س �أحمد العار�ضي وقائد القوات اخلا�صة لأمن الطرق
اللواء عبدالعزيز امل�سعد ،ووكيل �أم�ين العا�صمة املقد�سة
املهند�س زهري �سقاط وع��دد من القيادات الأمنية باملنطقة
ومندوبون من وزارتي املالية والنقل.

آل الشيخ :المملكة تقدم الغالي والنفيس لخدمة اإلسالم والمسلمين
الريا�ض  -البالد

النائب العام  :التنسيق مع
الجهات المختصة إلنجاز القضايا
املدينة املنورة  -البالد

�أكد النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبدالله املعجب� ،ضرورة التن�سيق بني النيابة
واجلهات ذات االخت�صا�ص لإجناز الق�ضايا ،وف ًقا لتوجيهات القيادة الر�شيدة.
و�أو�ضح خالل جوالته التفقدية ملقرات النيابة العامة يف منطقة املدينة املنورة،
�أن النيابة العامة تعمل بحيوية وت�سارع لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030
�إىل جانب قطاعات الدولة الأخرى  ،وعلينا جميع ًا �أن نكون يف امل�ستوى امل�أمول
ملواكبة هذه النه�ضة املباركة.
وزار املعجب فرع النيابة العامة باملدينة ودوائ��ر النيابة يف حمافظتي ينبع
والعال ،ورافقه خاللها وكيل النيابة ال�شيخ �شلعان بن راجح ال�شلعان وعدد من
م�س�ؤويل النيابة.والتقى املعجب بر�ؤ�ساء الدوائر ومديري الأق�سام ،ور�ؤ�ساء
جهات ال�ضبط وتفقد �إجراءات العمل.
و ُتع ّد هذه اجلولة امتدادًا للجوالت التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق
اململكة خ�لال الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،وب��د�أه��ا بزيارة ال��دوائ��ر النيابية يف مناطق
الريا�ض ومكة املكرمة وجازان وجنران.

�أكد وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ال�شيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل
ال�شيخ �أن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني ،وويل عهده الأمني تفتح �آفاق التعاون وتقدم
الغايل والنفي�س من �أجل خدمة الإ�سالم وامل�سلمني بالعامل ات�سا ًقا مع ر�سالتها ال�سامية وريادتها
للعامل الإ�سالمي.
ونوه خالل ا�ستقباله �أم�س وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والوظائف العمومية وحقوق
الإن�سان يف جزر القمر املتحدة حممد ح�سني علي جمل الليل ،والوفد املرافق له ،بالعالقات

املتميزة بني اململكة وجزر القمر يف خمتلف املجاالت ال�سيما ما يت�صل بال�ش�أن الإ�سالمي.
وجرى خالل اال�ستقبال بحث عدد من امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك ،ال�سيما ما يت�صل بخدمة
العمل الإ�سالمي يف جزر القمر املتحدة.
من جانبه �أكد وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية بجزر القمر� ،أن العالقة مع اململكة تعد عالقة
�أخوية قائمة على �أ�سا�س متني ،مقدمًا ال�شكر على الدعم الذي تلقاه بالده من اململكة يف خمتلف
املجاالت ,مثم ًنا اجلهود التي تقوم بها وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية باململكة يف خدمة العمل
الإ�سالمي بجزر القمر.

«أركو» :الدرع العربي لولي العهد تتويج لدوره في النهضة التنموية
الريا�ض  -البالد

و�صف الأمني العام للمنظمة العربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر"�أركو" الدكتور �صالح
بن حمد التويجري ،منح جامعة الدول العربية� ،شهادة تقدير درع العمل العربي التنموي،
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،تقدير ًا عربي ًا للإجنازات التنموية ال�شاملة والكبرية التي حققها
على خمتلف املجاالت يف اململكة ،نتيجة للت�شريعات االقت�صادية واالجتماعية ،والأنظمة
احلقوقية والعدلية ،والربامج التنموية التي تواىل �إ�صدارها واعتماد العمل بها ،مما
�أحدث تغري ًا �إيجابي ًا �سريع ًا و�شام ًال على خطة التنمية يف اململكة ،وارتقى ترتيبها
على امل�ستوى العاملي ،كما �شهد بذلك املجتمع الدويل ،فجاءت تقارير البنك الدويل،
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية ت�شيد بهذه اخلطة التنموية والإ�صالحية ال�شاملة
التي يقودها ويل العهد ،منذ �أن �أعلن عن التحول الوطني  ،2020والر�ؤية
الوطنية  .2030وقال :خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية �شهدت اململكة تطورات

�سريعة يف براجمها التنموي ًة و�أنظمتها الت�شريعية ،حيث �أ�صبحت ع�ضو ًا رئي�س ًا فاع ًال على
م�ستوى دول الع�شرين التي ت�شكل قوة االقت�صاد العاملي ،وحدث حتول وطني فتح م�صادر
جديدة وفاعلة يف النمو االقت�صادي ،ومت �سن نظم لتمكني القطاع اخلا�ص الوطني والأجنبي
ليكون �شريك ًا يف النمو االقت�صادي ،ومتكني ال�شباب ال�سعودي من اجلن�سني فر�ص ًا �أكرب
لك�سب املهارات والدخول بقوة وج��دارة �إىل �سوق العمل وقيادته ،وحماربة الف�ساد التي
منحت اململكة �سمعة وثقة دولية للنمو والأم��ن االقت�صادي ،و�أمتد �أث��ر التنمية ال�شاملة
ال�سعودية �إىل خارجها لينع�ش االقت�صاد العاملي ال�شامل والبيني .و�أكد الدكتور
التويجري �أن املتتبع للنه�ضة التنموية التي يقودها ويل العهد ،وب�إ�شراف من
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز يدرك �أن منح جامعة
ال��دول العربية درع العمل التنموي العربي لويل العهد تقديرا جلهوده
الكبرية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،م�شري ًا �إىل �أن الداعم
الأول والرئي�س للمنظمة منذ ن�ش�أتها عام 1975
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درع التنمية العربي يجسد شعار «من زرع يحصد»

ولي العهد ..عطاء متجدد لنهضة الوطن

جدة  -البالد

لي�س غريبا �أن تتبارى املحافل الإقليمية يف ت�أكيد ال��دور احليوي
واجلوهري الذي بذله �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
ليثبت للعامل ب�أ�سره �أن اال�سرتاتيجية املبنية على خطة مدرو�سة
جديرة بالثقة وت�ؤتي �أكلها �سريعا.
وا�ستطاع ويل العهد تعزيز اقت�صاد اململكة ،رغم ما اعرتى العامل
من جائحة خلطت الأوراق وو�ضعت كل اال�سرتاتيجيات
يف مهب الريح ،لكن اململكة بعزمية رجل التنمية الأول،
ومتابعة وحتفيز من خادم احلرمني ال�شريفني ،جنحت
يف احتواء اجلائحة ،فكان االقت�صاد �صامدا �أم��ام
املتغريات العاملية ،وقويا �أمام عوا�صف االنكما�ش،
و�صلبا �أمام الت�صنيفات املت�أرجحة.
و�إذا ك��ان��ت ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة �أ���ش��ادت
مب��ا و���ض��ع��ه ويل ال��ع��ه��د م��ن خ��ط��ط ور�ؤي���ة
وا�ضحة املعامل،تعزز �آم��ال الأم��ة العربية
وت�ساير الزمن وتواكب التطور ،وتراعي
العوامل الطارئة واملتغريات املفاجئة،
ف�إن ال�سعودية مبا تعر�ضه من منوذج
ت��ن��م��وي ح��ف��زت ف��ي��ه الأن�����ش��ط��ة غري
ال��ن��ف��ط��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��م��و ،ل��ه��و ج��دي��ر
بالتقدير من كافة الأو�ساط العاملية،
ومن خمتلف اجلهات االقت�صادية.
جنحت ال�سعودية يف احت�ضان
ق��م��ة ال���ـ  20ال��ت��اري��خ��ي��ة رغ��م
�أزم������ة ك����ورون����ا ،ومت����ددت
اال���س��ت��ث��م��ارات ال�سعودية

وزير الداخلية يدشن
الهوية الجديدة
لجامعة نايف

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

بغداد هاتفيا  -مها العواودة

الريا�ض  -البالد
ر�أ����س �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبد
العزيز بن �سعود بن نايف بن عبد العزيز،
وزي��ر الداخلية ،الرئي�س الفخري ملجل�س
وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب ،رئي�س املجل�س
الأعلى جلامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
�أعمال الدورة ال�سابعة والأربعني للمجل�س
الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة ن��اي��ف ال��ع��رب��ي��ة للعلوم
الأمنية ،وذل��ك عرب تقنية االت�صال املرئي.
ومت خ�لال االجتماع مناق�شة املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال ،واتخذ ب�ش�أنها
عدد من القرارات والتو�صيات.
ويف نهاية االجتماع ،د�شن الأمري عبدالعزيز
بن �سعود ،الهوية اجلديدة جلامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية.

":

المملكة حريصة على دعم أمن واستقرار بالدنا
فتح أبواب الكليات والمعاهد
العسكرية السعودية للعراقيين

عبدالعزيز بن سعود

لت�شكل ال��ت��و�أم امل��ث��ايل ل�ثروة النفظ ،فتعاظمت الآم���ال وارتفعت
الأح�لام ،كلما ر�أى املواطن حتول �صحاري نيوم �إىل واحة ،وكلما
�شاهد اجلزر يف البحر الأحمر حتمل م�ستقبال واع��دا لل�سياحة يف
اململكة ،وكلما تابع كم امل�شاريع العمالقة التي �سيتم تنفيذها يف
العا�صمة الريا�ض �ضمن ا�سرتاتيجية ت�ضعها �ضمن �أكرب ع�شر مدن
اقت�صادية يف العامل ،بدال من الرقم الـ  ،40ال�ستقطاب من 20/ 15
مليون ن�سمة بحلول .2030
ولأن امل�شاريع واال�ستثمارات ترتبط جذريا بالقوانني والت�شريعات

الفعالة ،كان ويل العهد وا�ضحا يف اطالق موجة جديدة من اال�صالحات
الت�شريعية التي ترفع م�ستوى النزاهة وكفاءة �أداء الأجهزة العدلية
وتزيد من موثوقية الإجراءات و�آليات الرقابة.
وبف�ضل خطط وا�ضحة من ويل العهد ،تنطلق اململكة مل�ستقبل
جديد يرتكز على معايري التنمية وي�ستند على �آليات حم��ددة ال
تعرتف �إال ب��الإجن��از ،وت�سابق الزمن لتناف�س اململكة كربيات
االقت�صادات يف العامل ،وجتعل من طموح قيادتها ما يحقق الأمل
ويحفظ امل�ستقبل لأبنائها.

�أكد الناطق با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة لواء
القوات اخلا�صة العراقية يحيى ر�سول ،لـ" البالد"
�أن هناك ر�ؤي��ة م�شرتكة جديدة بني اململكة والعراق
لت�أمني احل��دود امل�شرتكة ،م�شيدا بالدور ال�سعودي
الكبري يف ت�أمني احل��دود ،وم�شددا على �أن احلدود
ت�شهد و�ضعا �أمنيا جيدا بتعاون اجلميع وبتوجيه
من قبل القائد العام للقوات امل�سلحة لت�أمينها وعدم
ح�صول �أي خرق فيها.
وثمن حر�ص اململكة على دعم ا�ستقرار و�أمن
العراق ،مبينا رغبة اجلانب العراقي يف
اج���راء م��ن��اورات ومت��اري��ن م�شرتكة مع
اجلي�ش ال�سعودي.
وع���ن ت����أم�ي�ن امل�����ش��اري��ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة
ال�����س��ع��ودي��ة يف ال���ع���راق ال��ق��ري��ب��ة من
احلدود والتي جرى االتفاق عليها
خالل االجتماعات الثانية
ال�سابقة �أو�ضح اللواء
ي����ح����ي����ى ر�سول":
واج�����ب�����ن�����ا ت������أم��ي��ن
ال�شركات والأف��راد
وهو ماتقوم عليه

رؤية جديدة مشتركة بين البلدين
لتأمين الحدود العراقية السعودية

وزارة الداخلية والقوات التابعة للجي�ش العراقي،
واملنطقة م�ؤمنة ب�شكل جيد وت�شهد ا�ستقرار �أمني
كبري بف�ضل التن�سيق ب�ين ق��وات احل���دود العراقية
وقوات احلدود ال�سعودية".
ولفت يحيى ر���س��ول� ،إىل �أهمية ال��زي��ارات املتبادلة
بني اجلانبني ال�سعودي والعراقي ،م�شريا �إىل �أهمية
ال��زي��ارة املثمرة التي �أج��راه��ا رئي�س هيئة الأرك���ان
العامة الفريق �أول فيا�ض الرويلي ،الثالثاء املا�ضي
�إىل ب��غ��داد ،تلبية ل��دع��وة م��ن رئي�س �أرك���ان اجلي�ش
العراقي الفريق الأول قوات خا�صة الركن عبد الأمري
يارالله بعد زيارة وفد وزير اخلارجية العراقي
ال�شهر املا�ضي للمملكة.
و�أ�شار �إىل �أن زي��ارة الوفد ال�سعودي
ال��ذي �ضم ع��دد من ال�ضباط يف وزارة
ال���دف���اع ال�����س��ع��ودي��ة ب����د�أت با�ستقبال
ر�سمي للوفد اعقبه لقاء مع وزير الدفاع
العراقي واجتماع م�شرتك بني
رئا�سة الأرك��ان يف اجلي�ش
العراقي ورئا�سة �أرك��ان
اجلي�ش ال�سعودي.
ولفت �إىل �إ�شادة رئي�س
الأركان ال�سعودي بدور

راغبون في إجراء مناورات وتمارين
مشتركة مع الجيش السعودي

االستثمارات السعودية تشهد استقرارا ملحوظا
بفضل التنسيق بين قوات البلدين
القوات اجلوية العراقية واجلهد الكبري ال��ذي تقوم
به ،وذلك �أثناء زيارة قيادة القوات اجلوية العراقية
واط�لاع��ه على دور ال��ق��وى اجل��وي��ة وا�ستكمال بناء
القدرات ودورها يف العمليات التي قادتها �ضد �إرهاب
داع�ش والزالت تقدم اال�سناد وال�ضربات الدقيقة لهذه
الع�صابات اعقبها زيارة الرويلي قيادة القوات الربية.

ون���وه ر���س��ول �إىل �أه��م��ي��ة ه��ذه ال��زي��ارة وا�ستمرار
اللقاءات دعما للعالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني،
وقال" تربطنا باململكة عالقات تاريخية قوية ،نتطلع
ملزيد من الزيارات مبا يخدم م�صلحة البلدين والقوات
امل�سلحة يف العراق".
وق��ال "�سن�شهد مزيد من اللقاءات بنف�س امل�ستوى

ل��ت��ب��ادل امل��زي��د م��ن اخل��ب�رات ،وال��ت��ي �أث��م��رت ً
ف�ضال
عن ذلك على فتح �أب��واب الكليات احلربية واملعاهد
الع�سكرية يف اململكة �أمام الطالب العراقيني للدرا�سة
فيها ،والتي ا�ستقبلت فعليا �أح��د الطالب العراقيني
للدرا�سة ،كما �أن الكليات الع�سكرية يف العراق على
ا�ستعداد ال�ستقبال الطلبة ال�سعوديني".

اللواء يحيى رسول

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

التعصب واإلسالموفوبيا خطر يهدد أمن المجتمعات المستقرة

جنيف  -البالد

�أع��رب��ت اململكة �أم�����س ع��ن القلق ال�شديد م��ن تنامي
وترية خطاب الكراهية والتع�صب �ضد امل�سلمني حول
العامل ،حيث �أ�صبح التع�صب والإ�سالموفوبيا خطرًا
وا�ضحً ا يهدد �أمن املجتمعات امل�ستقرة.وقال مندوب
اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة يف جنيف الدكتور
عبدالعزيز ال��وا���ص��ل يف كلمة اململكة �أم���ام جمل�س
حقوق الإن�سان املنعقد يف جنيف� :إن اململكة تعرب عن
القلق من ا�ستهداف الأقليات الدينية ب�صورة متزايدة
ب�سبب معتقداتهم ومن تنامي خطاب الكراهية داخل
الأطياف ال�سيا�سية التي ت�ستخدم م�صطلحات الإق�صاء
والتهمي�ش وغريها يف ظل وج��ود من�صات التوا�صل
االجتماعي التي �سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز
ال�صور النمطية ال�سلبية وو�صم امل�سلمني عرب و�سائل
عابرة للحدود.
و�أكد الوا�صل خالل احلوار التفاعلي مع املقرر الأممي
املعني بحرية ال��دي��ن وامل��ع��ت��ق��د� ،أه��م��ي��ة تر�سيخ قيم
التفاهم والت�سامح واحلوار والتعددية والتعارف بني
ال�شعوب والتقارب بني الثقافات وحماربة كل �أيدلوجية
تدعو للكراهية وحتر�ض على العنف وت�سوّغ اجلرائم

الإرهابية التي ال ميكن قبولها يف �أي دين �أو قانون،
داع ًيا �إىل �أهمية وجود �إرادة دولية و�شاملة وذلك من
خالل مكافحة اخلطاب املتطرف وخطاب الكراهية وع ّد
الدين جز ًءا من احلل ولي�س �سبب امل�شكلة.
ً
اهتماما ً
خا�صا بهذا
ولفت االنتباه �إىل �أن اململكة تويل
املو�ضوع حيث �أ�س�ست مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز
العاملي للحوار بني �أتباع الأدي��ان والثقافات ،وتب َّنت
عدة مبادرات لالعتدال ومكافحة التطرف ،منها ت�أ�سي�س
مركز اعتدال يف اململكة العربية ال�سعودية ،الذي �أطلق
م�ؤخرًا م�شرو ًعا جدي ًدا حتت عنوان "تفنيد" للت�صدي
للأفكار املتطرّفة عرب ف�ضاءات "الإنرتنت" ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،كما ا�ست�ضافت اململكة م�ؤمتر

رابطة العامل الإ�سالمي ال��ذي عقد يف مكة املكرمة يف
 2019حيث �أق��ر � 1200شخ�صية �إ�سالمية م��ن 139
دول��ة ميثلون ً 27
مكونا �إ�سالم ًيا من خمتلف املذاهب
وال��ط��وائ��ف" ،وثيقة مكة املكرمة" التي تت�ضمن 29
بن ًدا لإر�ساء قيم التعاي�ش بني �أتباع الأديان والثقافات
والأع���راق وامل��ذاه��ب يف البلدان الإ�سالمية وحتقيق
ال�سلم والوئام بني مكونات املجتمع الإن�ساين كافة.
من ناحية �أخ��رى دع��ت ع�ضو وف��د اململكة يف الأمم
املتحدة �سارة عارف يف كلمة لها �أمام جمل�س حقوق
الإن�����س��ان� ،إىل الرتكيز على جائحة كوفيد  19وما
�سببته من �أزمة جوع تلوح يف الأفق.
ورحبت يف كلمة لها ب�ش�أن تقرير املقرر املعني باحلق

يف الغذاء مايكل فخري ،ودعوته للدول �إىل �ضرورة
الت�صدي جلائحة كورونا عن طريق اتباع نهج قائم
على حقوق الإن�سان ،م�شري ًة �إىل �أن البيان اخلتامي
لقمة جمموعة الع�شرين التي ا�ست�ضافتها الريا�ض يف
نوفمرب  2020ت�ضمن خارطة طريق ملكافحة جائحة
ك��ورون��ا واحل���د م��ن �آث���اره���ا ع��امل��ي ً��ا ك��م��ا ا�شتمل على
العديد من االلتزامات يف �إطار الت�ضامن يف مواجهة
التحديات و�ضمان حتقيق التعايف ال�شامل للت�صدي
لعدم امل�ساواة ،و�ضمان م�ستقبل م�ستدام .و�أك��دت �أن
اململكة ت�ضع احل��ق يف الغذاء يف �صميم �أولوياتها؛
حيث �أط��ل��ق��ت يف ع��ام  2018م ا�سرتاتيجية الأم��ن
الغذائي املنبثقة من ر�ؤية اململكة  2030التي من بني
�أهدافها �ضمان احلق يف احل�صول على غذاء �آمن .كما
�أ�شارت يف كلمتها �إىل �أن��ه مت �إط�لاق برنامج التنمية
الريفية الزراعية امل�ستدامة يف عام ً 2020
دعما ل�صغار
املنتجني الزراعيني واجلمعيات التعاونية وامل�ؤ�س�سات
الريفية ت��ع��زي ً
��زا لقدراتهم .كذلك قدمت اململكة على
امل�ستوى الإقليمي م�ساعدات تدعم امل�ؤ�س�سات والأفراد
لإعانة املت�أثرين من الأزم��ات بت�أمني الغذاء لهم ،كما
م�شروعا � ً
ً
إن�سانيا متعلق بالأمن الغذائي.
�أطلقت 531

كلمة

مكافحة الفساد أولوية
برهنت ال�ضبطيات املتالحقة والرقابة امل�شددة التي تنفذها الأجهزة املخت�صة
ممثلة يف هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد (نزاهة)� ،أنه ال �أحد فوق القانون،
و�أن مكافحة الف�ساد �ستطال �أي فا�سد مهما كان من�صبه وموقعه ،و�أنه يجب
�أال يظن كائن من كان �أنه �سينجو من العدالة يف حال ارتكابه ما ميكن �أن
يرتقي جلرمية ف�ساد تعاقب عليها الأنظمة.
وفيما ت�سود ال�شفافية كل ال�ضبطيات التي تعلن عنها نزاهة ،ف�إن املبادرة يف
اعالن هويات من مت �ضبطهم من متهمني ،ومنهم م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى
يف الوظائف احلكومية ،لهو دليل على �أن القيادة الر�شيدة تويل مكافحة
الف�ساد �أول��وي��ة عظمى و�أهمية ك�برى لهذا امللف ،ال��ذي ميثل خرقا للقيم
الدينية والأعراف الأخالقية ،ف�ضال عما ميثله من جتاوز للأنظمة وال�سطو
على مقدرات وطن واحداث خلل يف جمتمع عرف بحر�صه على �أداء الأمانة
واحقاق العدالة ،ونبذه للف�ساد بكل �صوره.
ولأنه معروف �أن الف�ساد ال ينمو �إال حتت الأر���ض ويف �أنفاق مظلمة ،ف�إن
نزاهة لطاملا دعت كل �أبناء املجتمع ال�شرفاء لعدم الرتدد ولو حلظة واحدة
يف الإب�ل�اغ ع��ن �أي اع��ت��داء على امل��ال ال��ع��ام ،يف ظ��ل تطبيق �شعار "الكل
م�س�ؤول" ،ويف اط��ار احلر�ص على تطبيق النظام بحق املتجاوزين دون
تهاون ،وي�أتي �ضمن الف�ساد كل من يتعدى على املال العام �أو ي�ستغل وظيفته
لتحقيق مكا�سب �شخ�صية �أو تدخل يف اال�ضرار بامل�صلحة العامة.
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استهداف  28مليون ًا مع نهاية رمضان

لقاح كورونا مجانا بالمستشفيات الخاصة األسبوع القادم

البالد ـ مها العواودة

�أك��د م�صدر موثوق لـ"البالد" �أن��ه بعد ال�صيدليات تبد�أ امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات اخلا�صة اال�سبوع القادم تطعيم املواطنني واملقيمني
باللقاح �ضد فريو�س كورونا باملجان .وا�ستطرد �إن اللقاح �سيكون
باملجان بامل�ست�شفيات اخلا�صة وبع�ض ال�صيدليات وفق ما مت االتفاق
بينها وبني وزارة ال�صحة .وكانت �صيدليات الدواء اول من يتم اعتمادها
من قبل وزارة ال�صحة لتقدمي لقاحات فريو�س كورونا وتطعيمها داخل
فروعها يف اململكة .وت�سعى وزارة ال�صحة ح�سب امل�صدر اىل ان ي�صل
عدد من تلقوا اللقاح اىل  28مليون �شخ�ص مع نهاية رم�ضان القادم وهو
ما يعني تلقيح ما يقارب كل �سكان اململكة من مواطنني ومقيمني.
وتوا�صل مراكز لقاحات كورونا مبنطقة تبوك وجميع املراكز باملحافظات
ا�ستقبال املواطنني واملقيمني امل�سجلني عرب تطبيق "�صحتي" لإعطائهم
لقاح "كوفيد  ،"19 -من خالل الفرق ال�صحية امل�ؤهلة ،و�سط تدابري
احرتازية ووقائية ،و�آلية دقيقة ملنع االزدحام ووفق �إجراءات تنظيمية
متقنة وان�سيابية تامة.
و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي لل�ش�ؤون ال�صحية بتبوك ،ه��اين املطريي
"للبالد" �أن الأولوية للح�صول على اللقاح تكون لكبار ال�سن و�أ�صحاب
الأمرا�ض املزمنة وال�سمنة املفرطة ونق�ص املناعة وذلك من خالل ثالثة
ع�شر مركز ًا بتبوك وحمافظاتها والتى تعمل ط��وال اي��ام اال�سبوع من
ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى الثانية ع�شر لي ًال.
بدورهم عرب عدد من املتلقني للقاح عن �شكرهم وتقديرهم خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده الأمني
 حفظهما الله  -على دعمهما الكبري ملكافحة جائحة "كورونا" يف اململكة.م�ؤكدين �أنهما � -أيدهما الله  -اليتوانيان �أبد ًا يف تقدمي كل الدعم لكل
ما ي�سهم يف �صحة و�سالمة امل��واط��ن واملقيم.مثمنني دور املمار�سني
ال�صحيني واملمار�سات ال�صحيات وك��اف��ة العاملني بالقطاع ال�صحي
واجلهات امل�ساندة الذين يتفانون يف تقدمي كل ما يف و�سعهم لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات للمواطنني واملقيمني على حد �سواء.
من ناحية �آخ��رى ،تلقت "�أم عبداللطيف" ،ام�س جرعة اللقاح امل�ضاد
لفريو�س كورونا اجلديد ،لت�صبح بذلك �أول مواطنة تتلقى اللقاح داخل
منزلها يف جدة.
و�أبدت "�أم عبداللطيف" ،عن �سعادتها بتلقي التطعيم �ضمن خدمة الرعاية
املنزلية ،م�ؤكدة �أن �شعورها ال يُو�صف.
وق��دم��ت امل��واط��ن��ة ال�شكر خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان ،على اهتمامهما بتوفري
التطعيمات باملراكز وامل�ست�شفيات وو�صولها �إىل منازل املواطنني.
يذكر �أن �صحة ج��دة �أطلقت ه��ذه اخلدمة للمر�ضى امل�سجلني بقوائم
الرعاية ال�صحية املنزلية بلقاح كوفيد  19-يف منازلهم  .كما �أكدت وزارة
ال�صحة �أم�س �أن منحنى احل��االت احلرجة ي�سجل ارتفاعا ت�صاعديا
حيث بلغ �أم�س  503حاالت فيما مت ت�سجيل  375حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س ك��ورون��ا اجل��دي��د (ك��وف��ي��د )19-لي�صبح الإج��م��ايل 378708
تعاف جديدة لي�صبح
حالة .وقالت الوزارة �إنه مت ت�سجيل  336حاالت ٍ
الإجمايل  396613حالة ولله احلمد ،و�أكدت "ال�صحة" ت�سجيل  4حاالت
وفاة جديدة ،لريتفع الإجمايل �إىل  6514حالة وفاة.وك�شفت الوزارة �أن
عدد احلاالت الن�شطة بلغ .2581

حساسية األسماك
ال تتعارض مع اللقاح
الريا�ض ـ البالد

تعمل وزارة ال�صحة على م���دار ال�ساعة ل��ل��رد على
ا�ستف�سارات املواطنني واملقيمني فيما يتعلق بلقاح
فريو�س كورونا امل�ستجد  ،وباالم�س ك�شفت الوزارة
ال�صحة� ،إن ح�سا�سية ال��ط��ع��ام "ال �سيما الأ���س��م��اك
وغريها " ،ال متنع من تلقي لقاح كورونا ،و�إن مر�ضى
الربو من الفئات ذات الأول��وي��ة لأخ��ذ اللقاح .وذكر
ح�ساب «ال�صحة  »937التابع للوزارة عرب تويرت« :ال
تعترب ح�سا�سية الطعام مانعًا من �أخ��ذ اللقاح؛ حيث
�إن���ه ب��وج��ه ع���ام ،مينع �أخ���ذ �أي م��ن اللقاحني (ف��اي��زر
و�أ�سرتازينيكا) مل��ن لديه ح�سا�سية مفرطة معروفة

للقاحني �أو �أح���د مكوناتهما بعد اجل��رع��ة الأوىل».
وتابعت ال��وزارة« :باقي �أن��واع احل�سا�سية ال�شديدة،
هي حماذير ميكن معها �إعطاء اللقاح حتت املراقبة»..
ج��اء ذل��ك ردًّا على ا�ستف�سار من مواطن م��ف��اده« :هل
ً
خا�صة البحريات ،متنع
احل�سا�سية جت��اه الأطعمة،
التطعيم؟! مع العلم ب�أن احل�سا�سية تكون طفحً ا جلديًّا
فقط».
من جهة �أخرى� ،أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن امل�صابني
ب��الأم��را���ض الرئوية املزمنة ،مثل الربو وح�سا�سية
ال�صدر ،يعتربون م��ن الفئات امل�ستهدفة لأخ��ذ لقاح
فريو�س كورونا».

إغالق  213منشأة
خالفت التدابير الوقائية

متحدث الصحة:
ال ننصح المطعمين
بمخالطة المصابين
الريا�ض ـ البالد

ك�شف متحدث وزارة ال�صحة الدكتور حممد العبد
ال��ع��ايل ان منحنى الإ���ص��اب��ات ي�شهد تذبذبا
و�أن ال��وزارة تتابع ذلك ب�صفة م�ستمرة
حمذرا يف الوقت نف�سه �أنه تتم متابعة
م�ؤ�شر الإ���ص��اب��ات ب�صفة م�ستمرة.
و�أ����ض���اف ال��ع��ب��د ال��ع��ايل ب��ق��ول��ه  :ال
نن�صح ال��ذي��ن ح�صلوا على اللقاح
مب��خ��ال��ط��ة امل�����ص��اب�ين ب��ال��ف�يرو���س ،
الفتا خالل الإيجاز ال�صحفي الدوري
امل�شرتك حول م�ستجدات الفريو�س
�أن ال����ف����وارق ب�ي�ن ال��ل��ق��اح�ين
امل��ع��ت��م��دي��ن يف امل��م��ل��ك��ة
حم����������������������دودة ج�����������دًا
وال��ل��ق��اح��ات املعتمدة
يف اململكة جم��ازة
م��ن هيئة ال��غ��ذاء
والدواء.

 5أسباب

رئيسية وراء السمنة

مركز لتطعيم منسوبي
إمارة الرياض والشرطة

الريا�ض ـ البالد

ح���ددت وزارة ال�صحة �أك�ث�ر الأ���س��ب��اب ���ش��ي��و ًع��ا يف
الإ���ص��اب��ة بال�سمنة ،ك��م��ا �أو���ض��ح��ت الأم���را����ض التي
ت�سببها.وقالت وزارة ال�صحة ،يف �إنفوجراف ن�شرته
مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية بجدة ،عرب ح�سابها الر�سمي
مب��وق��ع التوا�صل االجتماعي «ت��وي�تر»� ،إن ه��ن��اك 5
�أ�سباب رئي�سية لل�سمنة:
 قلة ممار�سة الريا�ضة  -ح��االت وراث��ي��ة  -الأغذيةالغنية بالدهون و ال�سكريات  -اختالل نظام النوم -
الأدوية مثل :م�ضادات االكتئاب
و�أو�ضحت الوزارة �أن ال�سمنة قد ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض عديدة منها :داء ال�سكري� ،أمرا�ض القلب،
ارتفاع �ضغط الدم ،بع�ض �أنواع ال�سرطان ،وال�سكتات
الدماغية .
يذكر �أن يوم �أم�س عربت منا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
ال�سمنة ويهدف �إيل تعزيز احللول العلمية لإنهاء �أزمة
ال�سمنة العاملية ودفع اجلهود العاملية للحد والوقاية
منها وعالجها .

الريا�ض ـ البالد

�شهد امل��ج��م��ع الإداري بق�صر احل��ك��م ت��د���ش�ين مركز
لقاحات كورونا (كوفيد , )19-بالتعاون مع ال�ش�ؤون
ال�صحية يف املنطقة ،لتقدمي اللقاح ملن�سوبي �إم��ارة
املنطقة ,والأمانة وال�شرطة وذلك بتوجيه من �صاحب

ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الريا�ض.
ومت جت��ه��ي��ز امل��رك��ز بجميع اخل���دم���ات الأ���س��ا���س��ي��ة،
وبطريقة ت�سمح با�ستقبال امل�ستفيدين ب�شكل منظم،
ومبا يتما�شى مع االحرتازات والتدابري والوقائية.

تفعيل برامج التوعية بالمستشفيات النفسية
الريا�ض ـ البالد

جدة  -الدمام  -البالد
�أغلقت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة وبلدياتها التابعة 191
من�ش�أة جتارية خالفت تعليمات التدابري الوقائية،
وذل���ك خ�لال ح��م�لات ال��رق��اب��ة امليدانية امل�شرتكة مع
اجلهات املعنية ملتابعة تطبيق الإج��راءات االحرتازية
واحلد من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أو�ضحت الأم��ان��ة �أن الفرق امليدانية نفذت 4524
جولة رقابية يف نطاق  19بلدية فرعية و  15بلدية
حمافظة ر�صدت خاللها  271خمالفة ،م�ؤكدة توا�صل
اجلهود ملتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية ال�صحية
للحد من انت�شار الفريو�س ،داعيا اجلميع �إىل الإبالغ

عن �أي خمالفات عرب � 940أو من خالل تطبيق بلدي
للبالغات على الأجهزة الذكية .كما نفذت �أمانة ال�شرقية
�أم�����س  1336ج��ول��ة رقابية على الأ���س��واق وامل��راك��ز
التجارية ومنافذ البيع� ،أ�سفرت عن �إغالق  22من�ش�أة
جت��اري��ة خم��ال��ف��ة ،ور���ص��د  33خم��ال��ف��ة ل�ل��إج���راءات
االحرتازية والتدابري الوقائية والتكد�س وعدم تفعيل
تطبيق توكلنا .و�أ�شارت الأمانة �إىل �أن مركز البالغات
 940ا�ستقبل  27بالغ ًا حول خمالفة بع�ض املن�ش�آت
التجارية للإجراءات االحرتازية والتدابري ال�صحية
املرتبطة مبنع انت�شار فريو�س كورونا.

دع���ا م�ست�شار وزي���ر ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور حممد
القا�سم �إىل تعميم برامج وم�شاريع التح�سني
و�أع���م���ال ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي ينفذها جم��م��ع �إرادة
وال�صحة النف�سية بالريا�ض يف جم��ال العالج
والت�أهيل والتوعية ،ليتم تطبيقها على م�ستوى
م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية وع�لاج الإدم���ان
باململكة ،بهدف توحيد م�ستوى اخلدمة فيها.
و�أكد القا�سم خالل زيارته �أم�س ملجمع "�إرادة"،
�أن ال��زي��ارة ج���اءت ب��ن��ا ًء على توجيهات وزي��ر
ال�صحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي
يحر�ص على متابعة �سري العمل عن قرب وتقييم
�أداء املن�ش�آت ال�صحية مب��ا ي�سهم يف ح�صول
امل��واط��ن�ين واملقيمني على اخل��دم��ات ال�صحية
بي�سر و�سهولة وبجودة عالية .و�أ�شاد الدكتور

القا�سم باجلهود التي يبذلها املجمع لتح�سني
م�����س��ت��وى اخل���دم���ة وجت��وي��ده��ا مب���ا ي�����ص��ب يف
م�صلحة املر�ضى واملراجعني.
وجتول الوفد على �أق�سام املجمع ،مطلعني على
�سري العمل امل��ق��دم يف ك��ل ق�سم ،كما �شاهدوا
ً
ً
وعر�ضا عن برامج
عر�ضا عن املجمع ومرافقه،
وم�ؤ�شرات الأداء يف الأق�سام النف�سية ،وبرامج
�أق�سام الإدمان ،وعر�ضا عن دور الرعاية الالحقة
وم��ن��زل منت�صف الطريق يف ت�أهيل املتعافني
م��ن الإدم�����ان ع��ل��ى امل���خ���درات ،و�أب����رز م�شاريع
التح�سني يف هذه الأق�سام ،كما قام بزيارة مبنى
�إدارة الرعاية الالحقة ومنزل منت�صف الطريق
واالط�ل�اع ع��ن ق��رب على �سري العمل وال�برام��ج
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت���أه��ي��ل��ي��ة امل��ط��ب��ق��ة ف��ي��ه واالل��ت��ق��اء
بالعاملني باملنزل.

متابعات
5

اجلمعة  21رجب 1442هـ املوافق  5مار�س 2021م ال�سنة  90العدد 23284

18

سلة غذاء المملكة بتنوع منتجاتها الزراعية

مليون شجرة زيتون تزين تضاريس الجوف

البالد ـ عبد الهادي املالكي

حتت�ضن منطقة اجل��وف �شمال اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة  30م��ل��ي��ون ���ش��ج��رة  ,جعلتها �سلة
غ��ذاء اململكة الأوىل بتنوع منتجاتها وجودتها
العالية  ,حيث تنتج الزيتون والنخيل والفواكه
واخل�ضروات واالع�لاف ،وح�سب �إح�صائية فرع
وزارة البيئة واملياه باجلوف ف�إن منطقة اجلوف
حتت�ضن  30مليون �شجرة يف مقدمتها �أ�شجار
الزيتون والتي يبلغ عددها  18مليون �شجرة تنتج
�سنوي ًا � 10آالف طن من الزيت.
كما حتت�ضن اجلوف  10ماليني �شجرة فواكه تنتج
�سنوي ًا � 170ألف طن  ,وت�ضم اجلوف من النخيل
مليون ومائتي �أل��ف نخلة تنتج �سنوي ًا � 40ألف
طن من التمور  ,ويف اجلوف اخل�ضراء � 12ألف
مزرعة و � 3آالف م�شروع زراعي .وتفوقت اجلوف
على العديد من دول العامل يف �إنتاج زيت الزيتون
بعد �أن كان التفوق يح�سب لغريها يف ذلك املجال
على مر العقود املا�ضية ,حمققة �أرقامًا عاملية يف
زراعة و�إنتاج زيت الزيتون ومن ذلك ت�سجيل �أكرب
مزرعة زيتون حديثة يف العامل مبنطقة اجلوف
لعامني على التوايل يف مو�سوعة جيني�س للأرقام
القيا�سية ،وذل��ك يف �إط��ار ماتوليه وزارة البيئة
والزراعة واملياه من دعم ورعاية للمزارعني يف
خمتلف مناطق اململكة ومنها اجلوف.
و�أو���ض��ح��ت م��و���س��وع��ة جيني�س �أن��ه��ا ذه��ل��ت من
حجم زراع��ة الزيتون يف منطقة اجل��وف ،مبينة
�أنها �شكلت فري ًقا للإ�شراف على م��زارع املنطقة
التي يبلغ فيها ع��دد �أ�شجار الزيتون با�ستخدام
الطريقة املكثفة يف م�ساحة  1هكتار � 1600شجرة،
وبالطريقة التقليدية � 200شجرة  ،مما ي�ؤكد جناح
جتربة زراعة الزيتون بالطريقة املكثفة التي توفر
الأيدي العاملة وت�ساعد على رفع معدل اال�ستثمار.

أشجار الفاكهة
و�ساعد مناخ منطقة اجل��وف ال��واق��ع ب�ين مناخ
البحر املتو�سط وم��ن��اخ اجل��زي��رة العربية على
جعل املنطقة �صاحلة لزراعة خمتلف �أنواع �أ�شجار
الفاكهة واخل�ضار ,ويعد �إنتاج الفاكهة ال�سنوي من
ثمار اخلوخ وامل�شم�ش �أول فواكه ال�صيف ن�ضج ًا،
ومتتاز باجلودة العالية مثل �أ�صناف "فلوريدا
�ستار ،فلوريدا كينج ،تروبيك �سويت ،تروبيك
ب��ي��وت��ي ،ت��روب��ي��ك ���س��ن��و ،اي���ريل ج��ران��د ،دي���زرت
جولد" ،كما متتاز �أنواع فاكهة امل�شم�ش باجلودة
العالية مثل " كانينو� ،سايب ،ديزرت �صن ،اجلوف
 ،1اجلوف "2
وت��ن��ت��ج املنطقة ف��اك��ه��ة ال�برق��وق ومت��ت��ل��ك �أرب���ع
�أ���ص��ن��اف م��ن ه���ذا ال��ن��وع ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إن��ت��اج
ومتتلك ت�سعة �أ�صناف من �أن��واع العنب ،ويقدر
النكتارين وه��و �أح��د �أن���واع اخل���وخ ,وبالن�سبة
�إنتاج املنطقة منه ب�أكرث من ( )7500طن وي�ستهلك
ل��ل��ع��ن��ب ف����إن���ه الأك��ث��ر زراع�����ة يف اجل����وف حيث
ال�����س��وق امل��ح��ل��ي واخل��ل��ي��ج ك��م��ي��ات ك��ب�يرة منه,
حتت�ضن املنطقة مايفوق (� ) 750ألف �شجرة عنب،
وت�شتهر منطقة اجلوف بزراعة :الرمان ،والتفاح،

والكمرثى ،واللوز ،والف�ستق احللبي ،والب�شملة،
والتني ،والبطيخ ،وال�شمام ،وغريها من الأ�صناف
بكميات كبرية تغطي ال�سوق املحلي.

حضور عالمي
منذ  2009نالت منطقة اجل��وف ح�ضورا عامليا
بدخولها مو�سوعة جيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية
العاملية ،يف وجود �أكرب كمية لأ�شجار الزيتون يف
العامل يف ب�ستان واح��د ،بعد مناف�سة مع ت�شيلي
وكاليفورنيا وتون�س .حققت اجل��وف الزراعية
مب�شروعها الكبري ،الرقم القيا�سي العاملي يف �أكرب
حيازة زراعية ،وت�صل �أ�شجار الزيتون فيها �إىل
خم�سة ماليني �شجرة ،ومتت زراعتها على م�ساحة
 7350هكتارا وتعد اجل��وف موطن الزيتون يف

ال�سعودية ،مع ت��راث ثقايف غني وبيئة طبيعية
متنوعة ،ما يجعلها واح��دة من �أف�ضل الوجهات
ال�����س��ي��اح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة .وك��ان��ت ب��داي��ة �أ���ش��ج��ار
الزيتون يف منطقة اجلوف ،يف عام  1980عندما
ب��د�أت ال�شركات الزراعية يف العمل على زراع��ة
الزيتون كم�صدات "حواجز ل�صد الهواء ال�شديد"
لأ�شجار الفاكهة ،وتبني بعدها قوة وغزارة الإنتاج
يف �شجرة الزيتون ،بعدها تغري الو�ضع �إىل �أن
تكون �شجرة مثمرة ،فبد�أت ب�أعداد ب�سيطة ،وتعد
البداية احلقيقية يف ع��ام  ،2009حيث تو�سعت
زراعة الزيتون ب�شكل الفت يف "ب�سيطا" اجلوف.
وت�ستخدم يف اجل��وف الطريقة املكثفة لزراعة
ال��زي��ت��ون ،حيث ي��زرع يف م�ساحة هكتار 1600
���ش��ج��رة ،ت�����س��ق��ى ع���ن ط���ري���ق ال�����ري ب��ال��ت��ن��ق��ي��ط،

وت�ستخدم �أحدث التقنيات يف العامل يف احل�صاد
واملناولة واملعاجلة حتى تقدمي الزيتون وزيته
للم�ستهلك ب�أف�ضل اجلودة املتاحة عامليا.
�أطلقت اجلهات الر�سمية يف اجل��وف مطلع عام
 ،2008مهرجانا متخ�ص�صا للزيتون يقام يف
منطقة اجلوف ،ويعر�ض �إنتاج الأفراد وال�شركات
يف منطقة اجلوف من الزيتون بكافة �أ�شكاله.
وي��ق��ول يا�سر العلي املهتم ب�صناعة الزيتون
و�أحد م�ؤ�س�سي مهرجان الزيتون "�إن املهرجان
���ص��ن��ع ه��وي��ة للمنطقة يف ه���ذا امل��ن��ت��ج ،ولفت
�أنظار ال�سعوديني نحو اجلوف يف جمال زراعة
الزيتون و�صناعته" ،م�شري ًا �إىل �أن جتاربهم
تطورت كثريا عن البدايات ،و�أ�صبح املهرجان
عالمة مميزة ملنطقة اجلوف التي تزخر بالعديد
من الأن�شطة امل�صاحبة لهذا املنتج البارز.
ت�ستورد اململكة العربية ال�سعودية ما يقارب 30
�ألف طن من زيت الزيتون ،وهناك ارتفاع كبري
يف اال�ستهالك ،بعد تغري الأمناط الغذائية ووعي
كبري لدى امل�ستهلك ،فيما يعترب النمو ال�سنوي
لال�ستهالك يفوق الإنتاج املحلي ،فمعدل النمو يف
اال�ستهالك ي�صل �إىل �أكرب من  ،%25بينما الإنتاج
ال يتجاوز الـ .%10
وتوجد يف املنطقة �أكرب مزرعة زيتون يف العامل،
كما �إن هناك دعما كبريا من �صندوق اال�ستثمار
الزراعي ،فتم دعم زراعة  3ماليني �شجرة زيتون
من قبل ال�صندوق ،وهو ما جعلنا نتحرك يف هذا
االجت��اه وزراع��ة املزيد لتحقيق اكتفاء ذات��ي ،يف
ح�ين �أن الإن��ت��اج املحلي يف ال�سعودية م��ن زيت
ال��زي��ت��ون يغطي �أق���ل م��ن  20يف امل��ئ��ة م��ن كمية
اال�ستهالك املحلي ،بينما تغطى كمية اال�ستهالك
املتبقية من امل�ستورد".
وت���ع���ول م��ن��ط��ق��ة اجل�����وف �أن ت��ث�ري ���ص��ن��اع��ة
الزيتون ،وحترك الكثري من املجاالت االقت�صادية
والتجارية لل�سكان املحليني ،وتوجد العديد من
الفر�ص التجارية ،وكذلك فر�ص العمل لأبناء
منطقة اجلوف ،بعد التو�سع يف زراعة الزيتون
ب�شكل الفت.

اقتصاد
6
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 67دوالرا للبرميل ..ووزير الطاقة لـ«أوبك بلس»:

أعدنا التوازن لسوق النفط ولن نهدره عبثًا

 38ملياراً حجم السوق ..العيسى لـ"

تحفيز االندماج يدعم استقرار
قطاع التأمين
جدة -يا�سر بن يو�سف

الريا�ض  -البالد

ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س متجاوزة
 67دوالرا للربميل  ،مدفوعة بت�أكيد
وزي ��ر ال�ط��اق��ة الأم�ي�ر عبد ال�ع��زي��ز بن
��س�ل�م��ان ع�ل��ى ���ض��رورة ت��وخ��ي احل��ذر
جتاه �أ�سواق النفط  ،و�أن جهود "�أوبك
بل�س" والتخفي�ضات الطوعية للمملكة
خففت �أثر املوجات الثالث للفريو�س ،

و�أدت �إىل ت�سارع وترية �إعادة التوازن
لل�سوق.
فيما اتفقت جمموعة "�أوبك  "+على
�إبقاء م�ستويات �إنتاج النفط كما هي
تقريبا يف �أبريل القادم.
وق��ال �سموه خ�لال رئا�سته االجتماع
ال��راب��ع ع���ش��ر ،ملنظمة �أوب���ك وال ��دول
املنتجة من خارجها "�أوبك بل�س"� :إن

ك��ل م��ا حققناه ل��ن ن �ه��دره ول��ن تذهب
جهودنا عبث ًا"  ،الفتا �إىل �أن التفاهم
ك �ب�ير ب�ي�ن دول امل �ج �م��وع��ة  ،ون�سبة
امتثال الأع�ضاء حققت �أرقام ًا عالية ،
والطريق ال�صحيح الآن هو اال�ستمرار
يف ج�ه��ودن��ا و�أن ي �ك��ون ل��دي�ن��ا خطط
ط��ارئ��ة واح�ت�ي��اط�ي��ة يف ح��ال��ة ح��دوث
�أمور ًا غري متوقعة.

و�أ� �ض��اف� :إن ت�ع��ايف الطلب مرهون
ب�سرعة ت��وزي��ع ل�ق��اح��ات ال��وق��اي��ة من
فريو�س كورونا ،وكيفية توزيعها يف
دول ال �ع��امل  ،وق��د تعلمنا م��ن ال�سنة
املا�ضية �صعوبة التنب�ؤ يف بيئة غري
م �ت��وق �ع��ة ،وق �ب��ل �أن ن���أخ��ذ خ �ط��وات
�إ�ضافية دع��ون��ا نت�أكد م��ن �أن ال�ضوء
الذي نراه يف الأفق لي�س زائف ًا.

�أكد املتحدث با�سم �شركات الت�أمني عادل العي�سى
� ،أن ق��رار جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
ب�إعفاء �شركات الت�أمني الناجمة عن االندماج بني
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة من املقابل املايل
للت�أهيل مل��دة ث�لاث �سنوات ،يعد خطوة جيدة
لتحفيز �شركات الت�أمني على االندماج فيما بينها
وبالتايل تكوين كيانات �أكرب واقوى و�أقدر على
املناف�سة يف ال�سنوات القادمة  ،خا�صة يف ظل
ظروف االقت�صاد املتغرية واملتطلبات النظامية
املتزايدة واملناف�سة ال�شديدة يف �سوق الت�أمني.
و�أ� �ش��ار العي�سي يف ت�صريح لـ"البالد" �إىل
اكتمال ثالث حاالت اندماج كامل  ،متوقعا املزيد
من عمليات االندماج على غ��رار ما يح�صل يف
القطاع البنكي وذلك كله لتكوين كيانات �أقوى
و�أقدر على املناف�سة حتى عامليا.
و�أو�� �ض ��ح �أن م��ن �أه� ��م �أه� ��داف
االن���دم���اج االح��ت��ف��اظ بح�صة
�سوقية �أك�ب�ر م��ن ال���س��وق مما
ي �ع �ط��ي ال� �ك� �ي ��ان ��ات اجل ��دي ��دة
ف��ر���ص��ة �أك� �ب��ر ل �ل �ت��و� �س��ع يف
الأعمال وتطوير اخلدمات
املرتبطة مما ي�صب يف
النهاية يف م�صلحة
ال� ��� �س ��وق ب���ص�ف��ة
ع ��ام ��ة و�أي�����ض��ا
ي�ستفيد العمالء

السعودية تتقدم في «حالة ريادة األعمال»
البيئة المالية
لريادة األعمال
البرامج الريادية
الحكومية
نقل البحوث
والتطوير

جدة  -البالد

حققت اململكة قفزة نوعية جديدة يف امل�ؤ�شرات العاملية
 ،ت ��أك �ي��دا ل�ن�ج��اح خ�ط��وات�ه��ا يف التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات على �ضوء ر�ؤية 2030
 ،ومنها ري��ادة الأع �م��ال  ،حيث تقدمت  10م��راك��ز يف
م�ؤ�شر حالة ري��ادة الأعمال  ,لت�صل �إىل املركز ال�سابع
بعد �أن كانت يف املركز  17يف عام 2019م ،وذلك وف ًقا
لتقرير املر�صد العاملي لريادة الأعمال للعام / 2020
2021م ،الذي تعده كلية باب�سون العاملية بالتعاون مع

كلية لندن للأعمال.
وبح�سب الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة "من�ش�آت" ،يعتمد م�ؤ�شر حالة
ري��ادة الأعمال ب�شكل �أ�سا�سي على قيا�س معدل نتائج
ال��دول يف ع��دة ع��وام��ل رئي�سية �ضمن �إط��ار منظومة
ري��ادة الأع �م��ال ،ومنها :البيئة املالية املتعلقة بريادة
الأع� �م ��ال� ،أول ��وي ��ات ودع ��م ال�ت���ش��ري�ع��ات احل�ك��وم�ي��ة،
الربامج الريادية احلكومية ،وريادة الأعمال يف املراحل
الدرا�سية  ،ديناميكية ال�سوق املحلي ،عقبات دخول
ال�سوق املحلي ،البنية التحتية العامة واحل�صول على
اخلدمات ،والثقافة ودعم املجتمع.

وكانت اململكة حققت املراتب الأوىل يف م�ؤ�شرات تقرير
املر�صد العاملي لريادة الأعمال للعام 2020 / 2019م،
حيث ج��اءت يف املركز الأول مب�ؤ�شر "معرفة �شخ�ص
بد�أ م�شروع جديد" ،الذي يدل على الإيجابية يف بيئة
الأعمال والرغبة يف العمل التجاري ،فيما ح�صلت على
املركز الثاين يف م�ؤ�شر "امتالك املعرفة واملهارات للبدء
يف الأعمال" ،الذي يدل على الت�أثري الإيجابي للربامج
ال��داع�م��ة على ب�ن��اء م �ه��ارات ال�شباب وال���ش��اب��ات التي
ت�ؤهلهم للبدء ب�أعمالهم الريادية.
وت�شهد املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة من��وً ا كبريًا ،
وت�سهم يف توظيف ما ن�سبته  % 64من القوى العاملة

يف اململكة ،و�أظهرت نتائج امل�سح ال�سنوي ،الذي �أجرته
الهيئة ارتفاع �إيرادات املن�ش�آت املتو�سطة ،التي توظف
من � 50إىل  249اً
عامل �إىل  113مليا ًرا.
ويف هذا الإطار ت�ؤدي م�ؤ�س�سة الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز اخلريية "م�سك اخلريية" دو ًرا كبريًا يف
قطاع ريادة الأعمال باململكة متمثلة يف برنامج "م�سك
االبتكار" ،ال��ذي جنح يف توظيف تقنيات ومنهجيات
وادي ال�سيليكون ال�شهرية لدعم امل�شروعات ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة امل �� �ش��ارك��ة يف ال�ب�رن��ام��ج م ��ن امل�م�ل�ك��ة
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ بهدف جذب
اال�ستثمارات لنمو امل�شاريع.

 100مليون زائر ومليون وظيفة مستهدفات السياحة

تعزيز فرص االستثمار بين المملكة واليونان

الريا�ض -البالد

من تطور اخلدمات ورفع م�ستوى االحرتافية
يف التعامل من قبل ال�شركات.
و�أ� �ض��اف :ال �شك �أن بع�ض ال�شركات القائمة
ت �ع��اين ك �ث�يرا م ��ن ظ� ��روف ال �� �س��وق املتقلبة
واملناف�سة ال�شديدة واح�ت�ف��اظ ع��دد قليل من
ال�شركات ب�أغلبية احل�صة ال�سوقية مما �أدى اىل
خ�سائر لبع�ضها واحل�صول على ح�ص�ص �سوقية
�صغرية ج��دا ال تتيح لها التو�سع يف الأعمال
وال تطوير اخلدمات كما �أن النتائج املتقلبة ال
ت�ساعد ال�شركات يف التخطيط للمدى البعيد وال
يف و�ضع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة حيث يكون
اجلهد املبذول غالبا يف �إطفاء اخل�سائر وحلول
وقتية ال تلبث �أن تتكرر غالبا ،وهنا تكمن �أهمية
مبادرة جمل�س ال�ضمان بالإعفاء املايل لإيجاد
كيانات اقت�صادية ق��ادرة على تقدمي خدمات
عالية اجلودة ومبتكرة يف اطار �سعيه املتوا�صل
لتنفيذ ا�سرتاتيجيته 2024 - 2020
لتمكني قطاع الت�أمني ال�صحي.
وبح�سب تقرير البنك امل��رك��زي
ال�سعودي ل�ع��ام � 2019أن حجم
�أق���س��اط ال�ت��أم�ين بلغ ح��وايل 38
م �ل �ي��ار ري� ��ال ب�ن�ه��اي��ة ع��ام
 ، 2019وارتفعت ن�سبة
ال �ت��وط�ي�ن ل �� �ش��رك��ات
الت�أمني لت�صل اىل
 %74يف ال �ع��ام
نف�سه.

استيراد  540ألف طن شعير
الريا�ض  -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب ،طرح مناق�صة ال�سترياد كمية
� 540ألف طن �شعري علفي للتوريد خالل الفرتة (�أبريل  -مايو
2021م) ،وذلك لتعزيز املخزونات يف الوقت الذي يجري فيه
ا�ستكمال نقل ملف ا�سترياد وبيع ال�شعري للقطاع اخلا�ص.
و�أو�ضح حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب املهند�س �أحمد بن
عبد العزيز الفار�س� ،أن الكمية املطروحة موزعة على عدد ()9
بواخر ،بواقع ( )6بواخر ملوانئ اململكة على البحر الأحمر
بكمية � 360ألف طن ،و( )3بواخر ملوانئ اململكة على اخلليج
العربي بكمية � 180ألف طن.
و�أ�شار �إىل �أن املناق�صة ت�أتي يف �إطار تعزيز املخزونات املحلية
يف الوقت الذي يقوم فيه القطاع اخلا�ص با�ستكمال ا�ستعداداته
لتويل مهمة ا�سترياد وبيع ال�شعري حيث توا�صل امل�ؤ�س�سة
ا�ستكمال �إجراءات ت�أهيل ال�شركات من خالل من�صة "ا�سترياد".
وكان جمل�س الوزراء قد وافق على �إ�سناد مهمة ا�سترياد وبيع
ال�شعري للقطاع اخلا�ص ،لزيادة �إ�سهاماته يف االقت�صاد الوطني.

معايير المؤشر

ديناميكية
السوق المحلي

":

�أكد وزير ال�سياحة الأ�ستاذ �أحمد بن عقيل اخلطيب �أن �إ�سرتاتيجية تنمية
ال�سياحة الوطنية تعزز من توجه اململكة لالنفتاح على العامل من خالل
قطاع ال�سياحة الذي تعمل احلكومة على تطويره  ،ويت�ضمن ذلك جذب
 100مليون زائر �سنوي ًا بحلول عام  2030وزيادة م�ساهمة ال�سياحة يف
الناجت املحلي االجمايل �إىل  %10و�إيجاد مليون فر�صة عمل.
جاء ذلك خالل فعاليات لقاء الأعمال ال�سعودي اليوناين االفرتا�ضي،
مب�شاركة وزير ال�سياحة بجمهورية اليونان هاري ثيوهاري�س ،ووزير
التنمية واال�ستثمار بجمهورية اليونان �أدوني�س جيورجياذي�س.
ودع��ا اخلطيب اليونانيني ل��زي��ارة اململكة وتعزيز ال�شراكة يف جمال
ال�سياحة وا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة ،يف ظل التح�سينات
التي جتريها منظومة ال�سياحة ل�ضمان تطوير البنية التحتية ال�سعودية
واخلدمات املقدمة وفق ًا لأعلى املعايري الدولية مبا يلبي تطلعات ال�شركات

وامل�ستهلكني.
ب��دوره� ،أع��رب وزي��ر ال�سياحة اليوناين عن ا�ستعداد اليونان مبا لديها
من معرفة تقنية للم�شاركة يف املجال ال�سياحي ،وللتعاون والإ�سهام
يف الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة وتنمية املنتجات واملرافق ال�سياحية
واال�ستثمار العقاري والفنادق وت�أهيل املر�شدين ،داع�ي� ًا امل�ستثمرين
ال�سعوديني ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار ببالده.
من جهته� ،أكد رئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية �أهمية اللقاء كمن�صة متميزة
لتنمية العالقات االقت�صادية ال�سعودية اليونانية حيث يبلغ حجم التبادل
التجاري  7.1مليارات ري��ال ،منوه ًا للتطورات التي ت�شهدها اململكة
وفر�ص الأع�م��ال ال��واع��دة فيها والبيئة واحل��واف��ز اال�ستثمارية ،داعي ًا
�أ�صحاب الأعمال اليونانيني لال�ستفادة من هذه الفر�ص و�إيجاد �شراكات
م��ع نظرائهم ال�سعوديني وال��دخ��ول يف اال�ستثمار مب�ج��االت ال��زراع��ة
واالنتاج احليواين وال�صناعات الغذائية والدوائية.

معايرة موازين الذهب
الريا�ض -البالد

دعت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ،جتار
وم�ل�اك حم�لات ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات �إىل امل �ب��ادرة ب�إخ�ضاع
املوازين امل�ستخدمة لديهم للتحقق الدوري ب�شكل �سنوي والت�أكد
من �صحة ودق��ة قيا�سها ،وحتقيقها ال�شرتاطات نظام القيا�س
واملعايرة وملحقاته الفنية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن العام احل��ايل �سي�شهد تو�سع ًا كبري ًا من
الربنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقيي�س" بخدمات التحقق
واعتماد الطراز من املوازين امل�ستخدمة يف بيع و�شراء املعادن
الثمينة حول اململكة.
و�أكدت املوا�صفات ال�سعودية �أن عدم االلتزام با�شرتاطات نظام
القيا�س واملعايرة� ،سيعر�ض �أ�صحاب املن�ش�آت املخالفة للعقوبات
النظامية ،كما دعت جميع م�صنعي وم�ستوردي وم�ستخدمي
�أج�ه��زة القيا�س القانونية �إىل اعتماد ط��راز امل��وازي��ن التابعة
لهم والت�سجيل يف من�صة تقيي�س الإلكرتونية وتقدمي طلبات
التحقق الأويل قبل بيعها يف ال�سوق  ،وقامت الهيئة خالل العام
املا�ضي  ،2020ب�إجراء التحقق الدوري على  21.144م�ضخة
(هوز) ،و  4670ميزانا غري تلقائي.
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أزمات معيشية مفتعلة ..وتصعيد في مأرب

تصفية حوثية مستمرة لشيوخ القبائل
عدن  -البالد

تقتحم ملي�شيا احل��وث��ي االنقالبية البيوت دون و���ض��ع اعتبار
حلرماتها ،تخطف ال��رج��ال والن�ساء والأط��ف��ال على ح��د �سواء،
وتقتل �شيوخ القبائل حتى املوالني لها ،حال كانت �آرا�ؤهم خمالفة
لتوجهات قيادة امللي�شيا ،وفقا لإح�صائية ر�سمية ك�شفت ت�صفية
امللي�شيا الإرهابية لـً 24
�شيخا قبليا من الذين �ساندوها يف االنقالب
على ال�سلطة ال�شرعية .وطبقا لتقرير �أوردت��ه �صحيفة "الثورة"
التابعة للحكومة اليمنية ،ف�إن جرائم القتل الوح�شية التي ارتكبتها
امليلي�شيا احلوثية يف مناطق �سيطرتها� ،ضد امل�شايخ واملوالني لها،
متت بطرق ب�شعة ،رغم �أن �ضحاياها كانوا من �أ�شد املنا�صرين لها،
والداعمني مل�سريتها الدموية.
وقالت ال�صحيفة �إن امللي�شيا قتلت � 12شيخ ًا قبلي ًا خالل الفرتة
من مار�س � 2020إىل فرباير  ،2021منهم �أربعة اقتحمت منازلهم
وقتلتهم �أمام �أطفالهم ون�سائهم ،ف�ض ًال عن تفجري منازل البع�ض
منهم ونهبها ،فيما قتلت  3م�شائخ �أثناء قيادتهم م�ساعي �صلح
بني قبائل ،وثالثة �آخ��ري��ن قتلتهم غ���در ًا ،و�أع��دم��ت اثنني �آخرين
ميداني ًا بطرق ب�شعة ،مبينة �أن هذه اجلرائم التي مت ر�صدها يف
هذا التقرير ال ت�شمل كل جرائم القتل التي طالت الرموز القبلية،
ولي�ست �إال بع�ضا مما �أثار غ�ضب املجتمع وجتاوزت حالة التعتيم
التي تفر�ضها امليلي�شيا مبناطق �سيطرتها �إىل الإعالم ،ناهيك عن

جرائم الت�صفيات الغام�ضة التي تنفذها �أجهزتها الأمنية املع ّقدة،
ومنها ما يحدث يف اجلبهات.
ولفتت �إىل �أن ميلي�شيا احلوثي قامت يف  2019بت�صفية واختطاف
ومداهمة وتدمري منازل  22من م�شايخ القبائل ،منها  12جرمية
ت�صفية ،و 5عمليات اختطاف ،و 3حاالت تفجري منازل ،ومداهمة
منزلني .وتقابل ملي�شيا احلوثي االنقالبية الدعوات الدولية بوقف
الت�صعيد على م���أرب باملزيد من التعنت ،وفقا لوزير اخلارجية
اليمني� ،أحمد عو�ض بن مبارك ،الذي قال ،طبقا ل�شبكة "�سي ان
ان" الأمريكية� ،أم�س (اخلمي�س)� ،إن��ه بالرغم من الدعوات التي
وجهها املجتمع الدويل للحوثيني بوقف الهجوم على م�أرب ،ال يزال
احلوثيون م�ستمرون بالت�صعيدً ،
منوها �إىل �أنه هذا الأ�سبوع فقط،
ً
�صاروخا بال�ستيًا �صوب مدينة م�أرب ،منوها
�أطلق احلوثيون 15
�إىل �أن امليلي�شيا ال ت�أبه بالكارثة الإن�سانية التي تت�سبب فيها كل
يوم وهي ت�ستهدف بكل �أنواع الأ�سلحة الثقيلة حمافظة يزيد عدد
�سكانها عن ثالثة ماليني ن�سمة بينهم �أكرث من مليوين نازح جل�أوا
�إليها من مناطق �سيطرتها.
وت��وا���ص��ل امليلي�شيا احل��وث��ي��ة الإره��اب��ي��ة ال���ع���دوان ع��ل��ى م����أرب
رغ��م نزيفها الب�شري ال�ضخم بحيث حتولت فعاليات امليلي�شيا
احلوثية يف �صنعاء �إىل جنازات ومواكب ت�شييع ل�صرعاها يف
م�أرب ،وتلج�أ �إىل اختالق الأزمات يف الوقود والغاز وغريها من

املواد الأ�سا�سية ،وت�صعيد الإت��اوات واجلبايات ،لإ�شغال النا�س
والتغطية عن هزائمها يف م�أرب.
و�أف��ادت م�صادر حملية �أن قوافل امل��وت التي تتواىل يوميًا على
�صنعاء املُحتلة قادمة من جبهات م���أرب ع��ززت الرف�ض ال�شعبي
للميلي�شيا وانف�ضا�ض الأن�صار من حولها ،مما انعك�س على �شكل
انتقام ميلي�شياوي من املواطنني ،ك�إخفاء وم�صادرة كميات الغاز
املنزيل ،وارتفاع �سعره يف الأ�سواق ال�سوداء ،حيث و�صل �سعر
الأ���س��ط��وان��ة ال��واح��دة �إىل �أك�ث�ر م��ن � 12أل���ف ري���ال ،كما �صنعت
امليلي�شيا �أزم���ة وق��ود مفتعلة يف بقية امل�شتقات النفطية� ،أدت
�إىل م�ضاعفة املعاناة لدى ال�سكان ،بعد �أن ارتفعت �أ�سعار ال�سلع
الغذائية �إىل حد كبري ،وتدهورت القوة ال�شرائية لأغلب املواطنني،
حيث تكتفي �أغلب الأ�سر ب�شراء احلد الأدين من ال�سلع الأ�سا�سية.
�إىل ذل��ك ،كثفت امليلي�شيا حمالتها لنهب �أم���وال التجار وم�لاك
البيوت امل�ؤجرة� ،إ�ضافة �إىل �إقامة فعاليات جلمع �إتاوات ملا ت�سميه
بـ"املجهود احلربي" ،والتي القت حالة من اال�ستياء من مواطنني،
�أبدوا �سخطهم من ذلك ،كونهم يعي�شون على االحتطاب من �أطراف
العا�صمة ومن امل�ساحات املفتوحة التي توجد فيها �أ�شجار كحرم
جامعة �صنعاء ،ال��ذي تق�صده الأ�سر جلمع �أع��واد الأ�شجار فيها
ال�ستخدامها يف �أغ��را���ض الطبخ ،لعدم قدرتهم على �شراء الغاز
وامل�شتقات النفطية.

السودان

واشنطن تضاعف التواجد العسكري بالعراق

ردع إيران أولوية أمريكية
البالد – ر�ضا �سالمة

قطعت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،ب�أن ردع �إيران يحتل �أولوية يف �سيا�ستها
اخلارجية ،ملوحة مب�ضاعفة التواجد الع�سكري يف العراق ،وحما�سبة امل�س�ؤولني
عن هجمات "عني الأ�سد" فور انتهاء التحقيقات ،م�ؤكدة على عدم رفع العقوبات
�إال بعد وفاء طهران بتوعداتها النووية .ون�شر البيت الأبي�ض �أم�س (اخلمي�س)
اال�سرتاتيجية امل�ؤقتة للأمن القومي ،التي ت�ضمنت فيما يخ�ص ال�شرق الأو�سط،
ت�صميم ال��والي��ات املتحدة على تغيري ع��دد قواتها يف العراق لتعطيل ال�شبكات
الإرهابية ،وردع العدوان الإي��راين ،وحماية امل�صالح الأمريكية احليوية .وقال
البيت الأبي�ض� ،إن الغر�ض من هذه التعليمات هو نقل �آراء الرئي�س بايدن حول
كيفية ارتباط الواليات املتحدة بالعامل حتى تتمكن الوزارات والوكاالت الأمريكية
من تن�سيق �أن�شطتها ً
وفقا لذلك ،مع بدء احلكومة يف �إعداد ا�سرتاتيجية دائمة للأمن
القومي .و�أ�شارت �إدارة بايدن يف تعليماتها� ،إىل �ضرورة ا�ستمرار اجلهود للحد
من الهجمات الإيرانية ،م�شددة على موا�صلة التن�سيق مع ال�شركاء الإقليميني من
�أجل منع طهران من تهديد وحدة �أرا�ضي دول املنطقة ،وتعطيل القاعدة وال�شبكات
الإرهابية التابعة لها ومنع عودة داع�ش ،ومعاجلة الأزم��ات الإن�سانية .وحذرت
الإدارة الأمريكية ،من �أن دولاً مثل �إيران تهدد حلفاء الواليات املتحدة و�شركاءها

ليبيا..

مراقبون أمميون يبحثون
توسيع مراقبة "وقف النار"

طرابل�س  -البالد

ناق�شت اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة  5+5يف ليبيا� ،أم�س
(اخلمي�س) ،مع فريق من املراقبني الدوليني الذين و�صلوا �إىل
العا�صمة للإعداد ملهمة الإ�شراف على وقف �إطالق النار ،بع�ض
الأمور اللوج�ستية وجمع مبدئي للمعلومات ،حول �إقامة الفريق
وحمايته وبع�ض الأمور الأخرى ،حيث �ست�ستمر مهمة املراقبني
خم�سة �أ�سابيع .و�أو�ضحت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا،
�أن الفريق ي�ساعد يف الت�شاور مع اللجنة ،من �أجل تو�سيع �آلية
مراقبة وقف �إطالق النار ،فيما قال ع�ضو جلنة  5+5عن حكومة
الوفاق ،العميد خمتار نقا�صة ،وفقا لوكالة "نوفا"� ،إن مهمة
فريق املراقبني ،الذي ي�ضم ممثلني عن �أع�ضاء البعثة الأممية
يف ليبيا وخرباء من مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ،هي تقييم
ومراقبة اتفاق الهدنة ،الف ًتا �إىل �أن فري ًقا �آخر �سي�صل �إىل البالد
للإ�شراف على خروج املقاتلني الأجانب ،عند بدء الإع�لان عن
خروجهم .و�أك��د العميد نقا�صة� ،أن حماية املراقبني الدوليني
�ستكون من مهام القوة امل�شرتكة التابعة للجنة الع�سكرية ،5+5
والتي �ستقوم كذلك بت�أمني جل�سة جمل�س النواب يف �سرت،
والتي �ستناق�ش منح الثقة حلكومة الوحدة الوطنية.
وي�ضم وفد املراقبني الدوليني الذي و�صل طرابل�س الثالثاء،
نحو ع�شرة �أ�شخا�ص ،يعملون على الإعداد ملهمة الإ�شراف على
وق��ف النار والتحقق من مغادرة املرتزقة واجلنود الأجانب
املنت�شرين يف البالد .ويفرت�ض �أن يزور املراقبون مدينة �سرت
الواقعة يف منت�صف الطريق بني ال�شرق والغرب ،وم�صراتة،
وبنغازي.
يذكر �أن مبعوثة الأمم املتحدة ال�سابقة �ستيفاين وليامز كانت
�أعلنت �أن الفريق �سيمثل ق��وة "خفيفة" و"قابلة للتطوير"،
وتت�ألف من مراقبني مدنيني غري م�سلحني.

يقر نظام الحكم
"الفيدرالي"

وتتحدى اال�ستقرار الإقليمي ،وت�سعى �إىل اكت�ساب القدرات والتقنيات لتغيري
املعادالت القائمة ،م�ؤكدة التعاون مع احللفاء ملنع خماطر الأ�سلحة النووية .وجاء
تعميم تلك اال�سرتاتيجية ،بعد يوم على ا�ستهداف � 10صواريخ على الأقل قاعدة
عني الأ�سد التي ت�ضم قوات �أمريكية يف الأنبار بغرب العراق ،يف هجوم �أدى �إىل
وفاة متعاقد مدين �أمريكي مع التحالف ال��دويل بال�سكتة القلبية .وكانت وزارة
الدفاع الأمريكية (البنتاجون)� ،أعلنت الأربعاء املا�ضي �أنها رمبا ت�ضطر لن�شر قوات
�إ�ضافية يف العراق .وقال املتحدث با�سم البنتاجون ،جون كريبي� ،إن وا�شنطن لن
ترتدد يف الرد على هجوم قاعدة عني الأ�سد بعد انتهاء التحقيق ،فيما �أو�ضح البيت
الأبي�ض �أن��ه ال ي��زال يقيم ت�أثري الهجوم ال�صاروخي ،م�شد ًدا على �أن��ه �سيتحرك
جمد ًدا �إذا خل�ص التقييم �إىل �ضرورة الرد .ويف ال�سياق ذاته ،كرر وزير اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن ،مواقف بالده الثابتة يف التعامل مع �إيران ،م�شد ًدا على
�أال رفع للعقوبات قبل عودة طهران �إىل كافة التزاماتها ال�سابقة املن�صو�ص عليها يف
االتفاق النووي .و�أ�ضاف" :موقفنا وا�ضح .على �إيران �أن تعود اللتزاماتها مبوجب
االتفاق النووي ،ف�إذا عادت �سنعود" .وقال يف مقابلة مع �شبكة  PBSالأمريكية،
�أم�س� ،إن �إي��ران تتحرك يف االجتاه اخلط�أ ،و�أ�ضاف "ال يزال هناك طريق طويل
لتقطعه �إيران حتى تعود �إىل الوفاء بالتزاماتها.

اخلرطوم  -البالد

�أ���ص��در رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل ال�سوداين،
الفريق �أول ركن عبد الفتاح الربهان �أم�س (اخلمي�س)،
م��ر���س��وم��ا د���س��ت��وري��ا ب���إن�����ش��اء ن��ظ��ام احل��ك��م الإقليمي
(الفيدرايل) .ون�ص املر�سوم الد�ستوري على تطبيق
نظام حكم الأق��ال��ي��م (ال��ف��ي��درايل) عقب انعقاد م�ؤمتر
نظام احلكم يف ال�سودان الذي يحدد الأقاليم وعددها
وح����دوده����ا ،ه��ي��اك��ل��ه��ا ،اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا و���س��ل��ط��ات��ه��ا
وم�����س��ت��وي��ات احل��ك��م والإدارة ،مب��ا ال ي��ت��ع��ار���ض مع
�إتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان  .2020وطالب املر�سوم
الد�ستوري جميع اجل��ه��ات املخت�صة و�ضعه مو�ضع
التنفيذ.

يتالعب لكسب الوقت قبل القمة األوروبية

أردوغان يخطط لتفادي العقوبات
بـ"إصالحات زائفة"

البالد  -خا�ص

برهنت املحاكمات التي يخ�ضع لها � 66صحفيا تركيا بتهم
"�إهانة الرئي�س" واالن��ت��م��اء جلماعة فتح الله غ��ول��ن� ،أن
الإ�صالحات احلقوقية املعلن عنها من قبل الرئي�س رجب طيب
�أردوغ���ان ،ماهي �إال خطة للهروب من العقوبات الأمريكية
والأوروب��ي��ة الو�شيكة .وقال حمللون �سيا�سيون� ،إن "خطة
عمل ح��ق��وق الإن�سان" تعترب حم��اول��ة م��ن ال��ن��ظ��ام الرتكي
للتالعب وجتنب العقوبات �ضد انتهاكات حقوق الإن�سان،
بدليل �أن ال�صحفيني ال يزالون مكممي الأفواه وال يتمتعون
بحرية التعبري ،وح��ال ان��ت��ق��دوا احلكومة ي��واج��ه��ون بتهم
م�ساندة الإره��اب .ومل تعد مالحقة ال�صحافيني تقت�صر على
بع�ضهم ،بل �صارت باجلملة لإ�سكات الأ�صوات التي ت�صدح
باحلق وتك�شف ف�ساد �أردوغان ونظامه احلاكم .و�أكد املحللون
�أن النظام الرتكي ي�ستبق قمة �أوروبية يف بروك�سل يف 25
مار�س اجلاري ،من املقرر �أن يبحث خاللها القادة الأوروبيون
"خريطة طريق" حول م�ستقبل العالقات مع تركيا ،لذلك يريد
�أردوغان ب�إعالنه عن خطة عمل حول حقوق الإن�سان ،احتواء
االنتقادات املتوقعة على خلفية �سجل حافل باالنتهاكات جتاه
املدنيني .وي��رى مراقبون �أن �أردوغ���ان يواجه "�أزمة ثقة"
مع �أوروبا و�أمريكا ،لذلك جل�أ لإعالن "الإ�صالحات الزائفة"
لأو�ضاع حقوق الإن�سان ،دون �أن يتخذ خطوات ملمو�سة يف
هذا ال�صدد� ،إذ مل يوقف االعتقاالت التع�سفية ،ومل يفرج عن
املعار�ضني ،ما جعل حديثه عن الإ�صالحات بهدف اال�ستهالك

فقط دون خ��ط��وات حقيقية .وق��ال��ت م��دي��رة منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش برتكيا� ،إميا �سنكلري ويب" :هذا بلد يُ�سجن
فيه ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص مبوجب قوانني الإرهاب،
ومل يكن يجب �سجنهم �أو مقا�ضاتهم" ،م�ؤكدة �أنه لن تكون
هناك �أي خطة عمل لـ"حقوق الإن�سان" ،م��امل يتم الإف��راج
عن ال�سجناء و�إ�سقاط التهم "الزائفة" ب�ش�أن الر�أي املخالف.
وحت��ت��ل تركيا املرتبة  154م��ن ب�ين  180دول���ة يف "حرية
الإعالم" وفقا ال�ستطالع مرا�سلون بال حدود الذي �أجري يف
 ،2020كما �أن هناك ما ال يقل عن � 50ألف �سجني �سيا�سي يف
البالد ،بح�سب "هيومن رايت�س ووت�ش" ،بينما تقول �أحدث
ر�سالة ،وجهها �أع�ضاء من الكونغر�س �إىل وزي��ر اخلارجية
ا�أمريكي �أنتوين بلينكني� ،إن � 80ألفا �سجنوا منذ االنقالب
الزائف يف  ،2016الذي �صنعه �أو ا�ستثمره �أردوغان للإطاحة
مبعار�ضية و�إحكام قب�ضته الت�سلطية على البالد .وال تخرج
خطة �أردوغان بخ�صو�ص حقوق الإن�سان ،عن �سياق احلملة
االنتخابية املبكرة التي يخو�ضها ح��زب العدالة والتنمية
احلاكم ،ال��ذي تراجعت �شعبيته ب�سبب �سيا�سات �أردوغ��ان
وتدخالته يف �ش�ؤون ال��دول ،و�سلوكه العدواين جتاه دول
اجل��وار و�أوروب��ا ،فيما ينظر الأوروب��ي��ون بريبة للإعالنات
الرتكية الر�سمية عن الإ�صالح وتغيري ال�سيا�سات ،مطالبني
النظام الرتكي بالأفعال ال الأق��وال .وت�أتي القمة الأوروبية
و���س��ط دع���وات تعالت يف ال��ف�ترة الأخ��ي�رة مطالبة التكتل
الأوروبي باحلزم جتاه ال�سلوك العدواين الرتكي.
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مينية اجلن�سية عن فقدان جواز �سفر
رق��م � 03464860صادر من ج��دة يف
2009/4/25م فعلى من يجده ي�سلمه
للقن�صلية اليمنية بجدة او االت�صال
على ج��وال رق��م  0546451875وله
ال�شكر.
• تعلن �شركة النه�ضة الطبية رقم
ال�سجل ال��ت��ج��اري ( )4030103197
عن فقدان ترخي�ص فتح م�ؤ�س�سة با�سم
�صيدلية النه�ضة الطبية رقم الرتخي�ص
 026-101-30-61-00345تاريخ
ال�ترخ��ي�����ص 1418/6/17ه���������ـ ت��اري��خ
االنتهاء 1434/7/24هـ فعلى من يجده
ي�سلمه مل�صدره او االت�صال على جوال
رقم  0566676087وله ال�شكر.

الطائف

• يعلن املدعو� /إبراهيم احمد خبتي
�شقيفي ميني اجلن�سية طالب ًا ا�ستخراج
���ش��ه��ادة م��ي�لاد ل��غ�ير ال�����س��ع��ودي�ين ب��دل
ف��اق��د رق����م ال�����ش��ه��ادة ( )105ب��ت��اري��خ
1419/03/07ه��ـ وال�صادرة من مكتب
الأحوال املدنية يف �صبيا لذا ن�أمل ممن
يجدها �أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو �إىل
�أقرب �إدارة �أحوال مدنية وله ال�شكر.
• ي��ع��ل��ن� /أح���م���د ك�����ش��وب��ع ع��ل��ي اح��م��د
مي���ن���ي اجل��ن�����س��ي��ة ه���وي���ة م��ق��ي��م رق����م/
 2263517365ع���ن ف����ق����دان /ج���واز
�سفر رق��م  05607878ت��اري��خ الإ���ص��دار
1435/09/13ه������ـ م��ك��ان الإ���ص��دار جدة
يرجى ممن يعرث عليه �أن ي�سلمه �إىل �أقرب
�إدارة جوازات �أو مركز �شرطة وله ال�شكر.
• تعلن م���ؤ���س�����س��ة� /أح��م��د حم��م��د وا�صلي
ل���ل���م���ق���اوالت ال���ع���ام���ة ���س��ج��ل جت�����اري رق���م/
9511034084ع�����ن ف��ق��دان /اخلتم اخلا�ص
ب��امل���ؤ���س�����س��ة ب��ت��اري��خ 2021/02/15م يف
مدينة ج��ازان ل��ذا نحذر من التعامل باخلتم
املفقود ويرجى ممن يعرث عليه �أن ي�سلمه �إىل
م�صدره �أو �إىل �أقرب مركز �شرطة وله ال�شكر.

• يعلن م�صلح نقي بركات ال�سلمي رقم
 1022190019عن فقدان ت�صريحني
دخ���ول �إ���س��ك��ان احل��ر���س الوطني برقم
ال��ت�����ص��ري��ح الأول  48وال��ت�����ص��ري��ح
�أبها
الثاين برقم  1108فعلى من يجدهما
• يعلن /عرفان حممد ار�شاد باك�ستاين
ت�سليمهما مل�صدرهما وله ال�شكر.
اجلن�سية عن فقدان ج��واز �سفره برقم
��� CB1981542/ص��ادر م��ن ال�سفارة
جازان
• يعلن /علي اح��م��د �صغري علو�ش ب��ال��ري��ا���ض ف��ع��ل��ى م���ن ي���ج���ده ي�سلمه
مي��ن��ي اجل��ن�����س��ي��ة ه���وي���ة زائ�����ر رق���م /ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة ب��ج��ده ول��ه
 4132370752عن فقدان /جواز �سفر ال�شكر.
رق��م  06770229مكان الإ���ص��دار جدة • يعلن /مانع معي�ض ب��ن ح�سن ال
يرجى ممن يعرث عليه �أن ي�سلمه �إىل عبية القحطاين ع��ن ف��ق��دان ا�ستمارة
�أق��رب �إدارة ج��وازات �أو مركز �شرطة ���س��ي��ارة ب��ا���س��م ب��ن��ك ال��راج��ح��ي ن�سيان
ن��اف��ار م��ودي��ل  2015رق���م ال��ل��وح��ة �أ
وله ال�شكر.
• ي��ع��ل��ن� /إك�������رام خ����ان خ����ان رازق ى و  9179فعلى م��ن يجدها ي�سلمها
باك�ستاين اجلن�سية هوية مقيم رقم /م�صدرها وله ال�شكر.
 2403761527ع���ن ف���ق���دان /ج���واز • يعلن� /سيد اف�ضل �شاه �سيد رقيب
�سفر رق��م  RF4135721ال�صادر من �شاه باك�ستاين عن فقدان هوية مقيم
ب��اك�����س��ت��ان ي��رج��ى مم��ن ي��ع�ثر عليه �أن ب�������رق�������م���� 2319807927/ص���ادره من
ي�سلمه �إىل �أقرب �إدارة جوازات �أو مركز اخلدمات االلكرتونية على من يجدها
ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.
�شرطة وله ال�شكر.

متابعات
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في ملتقى قراءة النص
جدة ـ البالد

�أعلن ن��ادي جدة الأدب��ي الثقايف موعد "ملتقى ق��راءة الن�ص
ال�سابع ع�شر" ،ال���ذي ح��دد ي��وم العا�شر م��ن �شهر �شعبان
القادم ،موعدا النطالق فعالياته حتت عنوان "الأدب العربي
وف�ضاءات املثاقفة" وي�ستمر � 3أي��ام .ويت�ضمن �ست حماور
هي حمور امل�صطلحات واملفاهيم ،وحمور جذور املثاقفة يف
ال�تراث العربي ،وحم��ور �أب��ع��اد املثاقفة يف الأدب احلديث،
وحمور االجتاهات النقدية اجلديدة و�آفاق املثاقفة ،وحمور
الرتجمة الأدبية والتوا�صل الثقايف ،وحمور جتليات املثاقفة
يف العامل الرقمي .و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة نادي جدة
الأدبي الثقايف الدكتور عبدالله بن عويقل ال�سلمي �أن النادي
و�ضع �ضمن �أهدافه تطوير ملتقى قراءة الن�ص لين�سجم مع
تطلعات مثقفي اململكة وليحقق امللتقى الهدف منه ،ال�سيما
و�أنه من �أبرز الربامج الثقافية لنادي جدة الأدب��ي .و�أفاد �أن
امللتقى يف ن�سخته ال�سابعة ع�شرة �سيحظى مب�شاركة نخبة من
كبار الأدباء ،وذلك يف ظل وجود �أبرز النقاد واملتخ�ص�صني من
داخل وخ��ارج اململكةً ،
الفتا �إىل �أن عنوان امللتقى لهذا العام
ي�ستجيب لتطلعات امل�شهد الثقايف يف التحول للبعد العاملي
وي��ت��واف��ق م��ع م��ا ن�شهده م��ن ت��ط��ورات متالحقة يف ال�ش�أن
الثقايف والأدبي .من جانبه ،قال رئي�س اللجنة العلمية للملتقى
الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله ال�سلمي �أن نادي جدة الأدبي
يحر�ص على �أن يكون ملتقى قراءة الن�ص بالنادي ً
رائدا يف
تناول املو�ضوعات الأدبية املرتبطة بامل�شهد الأدبي والثقايف
ال�سعودي ،وت�شجيع الباحثني واملثقفني على االهتمام بالأدب
وتقوميه و�إث��رائ��ه ،وتعزيز االجتاهات الأدبية والإبداعية.
وك�شف ال�سلمي عن �أب��رز حماور امللتقى ،التي تت�ضمن �ستة
حم��اور ه��ي حم��ور امل�صطلحات واملفاهيم ،وحم��ور ج��ذور
املثاقفة يف ال�تراث العربي ،وحمور �أبعاد املثاقفة يف الأدب
احلديث ،وحمور االجتاهات النقدية اجلديدة و�آفاق املثاقفة،
وحمور الرتجمة الأدبية والتوا�صل الثقايف ،وحمور جتليات
املثاقفة يف العامل الرقمي.
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تستمر  17يوما بمشاركة فنانين عالميين

 60لوحة فنية تضيء احتفالية نور الرياض
الريا�ض ـ البالد

تنطلق خ�لال الفرتة من  18مار�س اجل��اري حتى
� 3إبريل املقبل احتفالية "نور الريا�ض" ،وت�ستمر
��ال فنية
على م��دى  17يوم ًا ،تت�ضمن عر�ض ًا لأع��م ٍ
تفاعلية تعتمد على الإ���ض��اءة يف م��واق��ع متعددة
مبدينة الريا�ض ،مب�شاركة كبار الفنانني يف جمال
فنون الإ���ض��اءة ،ينتمون لأك�ثر من  20دول��ة حول
العامل % 40 ،منهم من الفنانني ال�سعوديني.
وت��ع��د ه���ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة �أوىل ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج
"الريا�ض �آرت" �أح��د م�شاريع الريا�ض الأربعة
الكربى ،التي �أطلقها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ يف 19
مار�س 2019م ،مببادرة من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،ـ حفظه الله ـ ،بهدف
حتويل مدينة الريا�ض �إىل معر�ض فني مفتوح
ميزج بني الأ�صالة واملعا�صرة.
وت�شتمل احتفالية "نور الريا�ض" على  60عم ًال
فني ًا ت�ضم جميع �أ�شكال فنون ال�ضوء ،من بينها
�أعمال تاريخية وهند�سية و�ضوئية ،ومنحوتات،
وع��رو���ض ل�ل�إ���ض��اءة ،وع��رو���ض تفاعلية ،وقطع
حركية ،وتركيبات و�أع��م��ال خ��ارج��ي��ة ،وع��دد من
�أ�شكال الفن اخلفيف ،يُتاح ل�سكان وزوار مدينة
الريا�ض اال�ستمتاع بها عن قرب يف خمتلف �أرجاء
املدينة ،مع تخ�صي�ص مركزين رئي�سيني لالحتفالية
كل من مركز امللك عبدالله امل��ايل ،ومركز امللك
يف ٍ
عبدالعزيز التاريخي باملربع.
وبتوجيه من �سمو ويل العهد ـ حفظه الله ـ �سيُقام
�ضمن احتفالية "نور الريا�ض" معر�ض "نور على
نور" ال��ذي يُع ّد �أك�بر معر�ض فني جماعي ير�صد
احلركة الفنية يف فنون الإ���ض��اءة منذ �ستينيات
القرن املا�ضي حتى اليوم.
وي�ستقبل زوّ اره يف مركز امل�ؤمترات مبركز امللك
عبدالله املايل ابتدا ًء من  18مار�س حتى  12يونيو
2021م ،ويتميز مب�ضاهاته للمتاحف يف جودة
عرو�ضه التي ت�ستخدم ال�ضوء ،وينق�سم �إىل �أربعة

من ور���ش العمل ،وجل�سات النقا�ش ،واجل��والت،
وال���ع���رو����ض ،وب���رام���ج ال���ت���ط���وع ،وال��ف��ع��ال��ي��ات
ال�سينمائية واملو�سيقية ،والأن�شطة الرتويحية
والتوعوية املنا�سبة لكافة �أفراد الأ�سرة.
و�أو�ضح �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن
فرحان وزي��ر الثقافة ،ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة
امللكية ملدينة الريا�ض ،رئي�س اللجنة التوجيهية
ل�برن��ام��ج "الريا�ض �آرت" يف ت�صريح ل��ه بهذه
املنا�سبةّ � ،أن الربنامج ي�أتي يف �إطار حر�ص �صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملدينة
الريا�ض ـ حفظه الله ـ على االرتقاء مبدينة الريا�ض
�إىل املكانة التي تليق بها بني عوا�صم العامل ،ويهدف
�إىل حت�سني جودة احلياة يف املدينة مبا يتوافق مع
�أه��داف "ر�ؤية اململكة  ،"2030وتعزيز اجلوانب
الثقافية والفنية يف املدينة ،من خالل حتويل مدينة
الريا�ض �إىل معر�ض فني مفتوح ميزج بني الأ�صالة
�أجنحة ،هي :جناح �إدراك ال�ضوء ،وجناح جتربة �أ�شعة من ال�ضوء تف�صل بني �أعمال جمموعة من واملعا�صرة ،وذلك عرب  12مبادرة فنية ت�شتمل على
ال�ضوء ،وج��ن��اح انعكا�س ال�ضوء ،وج��ن��اح بيئة الفنانني م��ن مناطق م��ت��ع��ددة ح��ول ال��ع��امل خالل تنفيذ �أك�ثر من  1000عمل ومَعلم فني من �إب��داع
ال�ضوء ،حيث يتنقل الزائر داخ��ل املعر�ض و�سط مراحل زمنية خمتلفة .وي�صاحب املعر�ض ع��دد ًا فنانني حمليني وعامليني �أمام اجلمهور يف خمتلف
�أرج��اء الريا�ض؛ لت�شكل بذلك هذا الربنامج الذي
يعد �أحد �أكرب م�شاريع فن الأماكن العامة يف العامل.
و�أ���ش��ار� ،إىل � ّأن االحتفالية تجُ �سد الدعم ال�سخي
وغ�ير امل��ح��دود ال���ذي حتظى ب��ه الفنون مبختلف
�أ�صنافها من �سمو ويل العهد ـ رعاه الله ـ ،و�س ُت�سهم
يف منح امل�شهد الفني يف مدينة الريا�ض املزيد من
احليوية والتفاعل ،و ُتعزز من ارتباطه مبختلف
فئات جمتمع املدينة ،عرب �إيجاد حوار فني ثري بني
الفن والفنانني ال�سعوديني مع نظرائهم امل�شاركني
يف االحتفالية من خمتلف �أنحاء العامل.
وي�شارك يف احتفالية "نور الريا�ض" كوكبة من
الفنانني� ،أبرزهم من الفنانني ال�سعوديني� :أحمد
ماطر ،ول��ول��وة احل��م��ود ،و�أمي��ن زي���داين ،ورا�شد
ال�شع�شعي ،ومها ملوح.
�أم���ا ال��ف��ن��ان��ون ال��ع��امل��ي��ون ف��م��ن �أب���رزه���م :دان��ي��ال
بورين ،وكار�سنت هولر ،و�إيليا كاباكوف ،و�إميليا
كاباكوف ،ويايوي كو�سوما ،ودان فالفني.

تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

إطالق مشروع تطوير بوليفارد الضاحية بالدمام

الدمام ـ حمود الزهراين

ي�أتي �إطالق م�شروع تطوير بوليفارد ال�ضاحية يف الدمام �ضمن �أهداف
وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان م��ن اج��ل تطوير البنية
التحتية وتفعيل ب��رام��ج ج��ودة احل��ي��اة  ،ف�ضال ع��ن ت�شغيل الأرا���ض��ي
اال�ستثمارية وتطوير ال�شارع واملتنزهات اجلانبية ،والت�شغيل وال�صيانة
للبنية التحتية فيما �سيتم تخ�صي�ص م�ساحات للو�صول ال�شامل وم�سار
للدراجات وم�سطحات خ�ضراء ومم��رات م�شاة �آمنه ومالعب ريا�ضية
وحدائق ،وذلك لتحقيق �أهداف القطاع البلدي وفق ر�ؤية اململكة .2030
و�أطلق وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،ماجد احلقيل� ،أم�س ،
م�شروع تطوير بوليفارد ال�ضاحية بالدمام بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص،
والذي يهدف لتطوير البنية التحتية وحت�سني جودة احلياة لل�سكان.
و�أو���ض��ح �أم�ين املنطقة ال�شرقية املهند�س فهد بن حممد اجلبري �أن��ه مت
تخ�صي�ص املرحلة الأوىل من امل�شروع لإب��داء الرغبات ،م�شري ًا �إىل �أن
أرا���ض وخدمات
الهدف من �إقامة امل�شروع هو تطوير طريق وجمموعة � ٍ
بنموذج ا�ستثماري يحقق �أهداف ر�ؤية اململكة  2030يف �إ�شراك القطاع
اخلا�ص لتنمية املنطقة ،الفت ًا �إىل �أن امل�شروع ي�أتي �ضمن مبادرة نوعية
ل��وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان؛ بهدف رفع جودة احلياة
يف املنطقة ال�شرقية وتن�شيط احل��رك��ة االقت�صادية ،م��ن خ�لال تطوير
وت�أهيل طريق �شرياين وجمموعة من الأرا�ضي املحاذية له واالرتقاء بها
لتمثل منوذج ا�ستثماري يحقق عدة �أهداف منها تطوير الطرق وتر�شيد
التكاليف وحتقيق مفهوم اال�ستدامة املالية .و�أك��د "اجلبري" �أن اختيار
املوقع للم�شروع ي�أتي انطالق ًا من موقعه اال�سرتاتيجي وما �سيمثله من

نقطة جذب م�ستقبلية للحركة االقت�صادية عرب املرافق الداعمة لالقت�صادي
ولل�سياحة والرتفيه بالدمام� ،إ�ضافة �إىل تنويع فر�ص اال�ستثمار وخلق
الفر�ص وزي��ادة فر�ص اال�ستثمار فيه ،و�سي�ضم امل�شروع مراكز ت�سوق
ومقاهي ومطاعم وحدائق ومنتزهات عامة وعنا�صر للإعالنات وم�ضامري
م�شاة تراعي �أن�سنة املدن ومعايري البيئة .وقال� :إن امل�شروع �سيتم طرحه
على ثالث مراحل ،الأوىل مرحلة �إبداء الرغبات ،والثانية للمناف�سة بني
املت�أهلني الختيار (املطور �أو االحت��اد /حتالف املطورين) الفائز بتنفيذ
امل�شروع ،مبين ًا �أنه �سي�ساهم يف خلق فر�ص وظيفية واالرتقاء مب�ستوى
اخلدمات لتحقيق عنا�صر جودة احلياة باملنطقة ودعم مفهوم �أن�سنة املدن.
وك�شف "اجلبري" �أن البوليفارد يقع يف منت�صف �ضاحية امللك فهد يف
الدمام وميتد من �شارع عبادة بن ال�صامت �شما ًال �إىل �شارع اخلوارزمي
جنوب ًا بطول  7كم ،وتقع على ال�شارع �أرا�ضي �سكنية وجتارية وحكومية،
متلك الأمانة بهذا ال�شارع �شريط ا�ستثماري بعمق  100مرت وبطول  4كم.
وذك��ر �أم�ين ال�شرقية �أن �أح��د �أ�سباب ط��رح امل�شروع هو اال�ستفادة من
الأرا���ض��ي اال�ستثمارية بالبوليفارد ملدة � 50سنة مقابل تطوير ال�شارع
والبنية التحتية واملواقع اال�ستثمارية ،بالإ�ضافة �إىل عائد ا�ستثماري يعود
لأمانة املنطقة ال�شرقية .ونبهت �أمانة الدمام ب�أن فرتة ت�أهيل املتناف�سني
�ستمتد �إىل  24مار�س اجل���اري ،بينما �ستجرى املناف�سة بني املت�أهلني
للم�شروع يف مطلع �أبريل املقبل ،و�ست�صل مدة التعاقد �إىل  50عاما ،حيث
يت�ضمن امل�شروع �أرا�ضي ا�ستثمارية مب�ساحة تتجاوز � 285ألف مرت مربع،
وحدائق تتجاوز م�ساحتها � 323ألف مرت مربع ،وطريق ًا بعر�ض  52م ًرتا،
وطول يناهز � 7آالف مرت.

ضبط  17مخالفا لنظام التحطيب
الريا�ض ـ البالد

توا�صل القوات اخلا�صة بالأمن البيئي جهوها ل�ضبط عمليات
التحطيب الع�شوائي واملتعاملني يف بيع احلطب املحلي وبالأم�س
�أعلنت وزارة الداخلية� ،ضبط �أك�ثر من (� )8أط��ن��ان من احلطب
املحلي املعرو�ض للبيع يف عدد من مناطق اململكة ،بحوزة ()21
ً
خمالفا لنظام البيئة .وقالت وزارة الداخلية ،عرب ح�سابها الر�سمي

على تويرت�« :ضبط �أكرث من (� )8أطنان من احلطب املحلي املعرو�ض
للبيع يف عدد من مناطق اململكة ،بحوزة (ً )21
خمالفا لنظام البيئة».
وكانت القوات اخلا�صة للأمن البيئي �أهابت باملواطنني واملقيمني
�أهمية املحافظة على مقدرات الوطن البيئية ،وعدم االحتطاب؛ ملا
ي�شكله من �إ�ضرار باملوارد الطبيعية ،و�أرا�ضي املراعي والغابات
واملتنزهات ،وانقرا�ض الأ�شجار ،وزيادة رقعة الت�صحر.

زمان
9
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 1380-7-11هـ

 1385-4-11هـ

 1380-7-10هـ

 1386-11-22هـ

 1380-7-7هـ

 1380-7-12هـ

 1380-7-8هـ

براعم الريشة الطائرة بالعدالة إلى «األولى»
الدمام-حمودالزهراين

10

�صعد فريق براعم الري�شة الطائرة
بنادي العدالة للدرجة الأوىل ،بعد
�أن نال املركز الرابع يف دوري �أندية
املنطقة ال�شرقية لفئة الرباعم لعام
 2021التي جرت بالدمام مب�شاركة
ت�سعة �أندية.
قاد الفريق امل��درب الوطني �أحمد
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خليل العمي�ش ،فيما مثله الالعبون،
�أحمد عبداملح�سن احلبيب ،واملهدي
خالد احلجي ،وعلي �أحمد العمي�ش.
ب����دوره� ،أع���رب امل���درب العمي�ش
عن �سروره؛ ملا حققه الفريق الذي
مت ا�ستحداثه م�ؤخر ًا ،مقدم ًا وافر
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��ج��ل�����س �إدارة
النادي.

تنطلق في "العال" أبريل القادم

حديث الرياضة

المملكة تستعد الستضافة سلسلة سباقات
«إكستريم إي» العالمية
جدة -البالد

ي��ن��ط��ل��ق ي��وم��ي ال��ث��ال��ث وال���راب���ع
م��ن �شهر �إب��ري��ل املقبل يف حمافظة
ال���ع�ل�ا� ،أول ���س��ب��اق م���ن ال�سل�سلة
بتنظيم
العاملية" �إك�����س�ترمي �إي"،
ٍ
م���ن وزارة ال��ري��ا���ض��ة وب��ال��ت��ع��اون
م��ع االحت����اد ال�����س��ع��ودي لل�سيارات
وال�������دراج�������ات ال�����ن�����اري�����ة��� ،ض��م��ن
م���ب���ادرات ب��رن��ام��ج ج����ودة احل��ي��اة،
ال���ذي ي��ع��د �أح���د م�ستهدفات ر�ؤي���ة
اململكة  ،2030ب��الإ���ض��اف��ة ل�سل�سة
الفعاليات واملنا�سبات الريا�ضية،
التي ت�ست�ضيفها اململكة منذ مطلع
ال��ع��ام  2018يف خمتلف الأل��ع��اب
والريا�ضات.
وي�����ش��ارك يف ال�����س��ب��اق  10ف��رق،
ت�ضم نخبة ال�سائقني املحرتفني من
خمتلف بلدان العامل ،ويع ُّد ال�سباق
الأول من بني خم�سة �سباقات� ،ستقام
يف ال�سعودية  ،وال�سنغال "مايو"،
وجرينالند "�أغ�سط�س" ،والربازيل
“�أكتوبر" ،والأرجنتني "دي�سمرب"،
و ُت���ع���د "�إك�سرتمي �إي" �سل�سلة
�سباقات جديدة تتناف�س بها �سيارات
ال���دف���ع ال���رب���اع���ي ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف
وجهات ت�أثرت بالتغريات املناخية
حول العامل ،وت�شجع على االعتماد
على املركبات الكهربائية �سعيًا �إىل
م�ستقبل �أف�ضل لكوكب الأر�ض.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ق����ال ���ص��اح��ب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر عبدالعزيز
بن تركي الفي�صل وزي��ر الريا�ضة:
"حتظى ريا�ضة املحركات ب�شغف
ك��ب�ير يف امل��م��ل��ك��ة ،يف ا���س��ت�����ض��اف��ة
�أ���ش��ه��ر ال���رال���ي���ات وال�����س��ب��اق��ات يف
ال��ع��امل بعد داك���ار وال��ف��ورم��وال �إي،
بالإ�ضافة �إىل �سباق الفورموال ،1
والآن �سعدنا باختيار �إك�سرتمي �إي
ملحافظة ال��عُ�لا ،ال�ست�ضافة �سباقها

الأول يف �شهر �إبريل ،ونتط ّلع �إىل
جناح جديد يوازي جناح اململكة يف
اال�ست�ضافات ال�سابقة".
و�أ�������ض������اف" :رغم ال���ت���ح���دي���ات
وال�������ص���ع���وب���ات؛ ج������ ّراء اجل��ائ��ح��ة
ال��ع��امل��ي��ة ،ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�����س��ت��ج��د ،وب��ت��وف��ي��ق م��ن ال��ل��ه ،ثم
بدعم ق��ي��ادة م��والي خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ،واهتمام ومتابعة �سمو
���س��ي��دي ويل ال��ع��ه��د ـ حفظهما الله

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

ـ حتققت اال���س��ت�����ض��اف��ة ،ومت تذليل
ك��اف��ة ال�����ص��ع��اب ،و���ض��م��ان ا�ستمرار
ا�ست�ضافة �أه���م و�أب����رز الفعاليات
الريا�ضية العاملية ،مبا يتوافق مع
ر�ؤي���ة اململكة  ،2030م��ع تطبيقنا
لأع��ل��ى امل��ع��اي�ير ال�صحيّة العامليّة،
وال��ت��وا���ص��ل ال��دائ��م م��ع االحت����ادات
العاملية وال�شركات املنظمّة ،لنقدّم
ل��ل��ع��امل ك��م��ا اع��ت��دن��ا ���ص��ورة جميلة
تعك�س مكانة اململكة".

م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ���ص��اح��ب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم���ي��ر خ���ال���د ب���ن ���س��ل��ط��ان
العبدالله الفي�صل ،رئي�س االحت��اد
ال�����س��ع��ودي لل�سيارات وال��دراج��ات
النارية" :م ّرت ثالثة �أ�شهر فقط من
عام  ،2021ولكنه بالفعل عام �ضخم
على ال�صعيد الريا�ضي ،بالأخ�ص
لريا�ضة ال�سيارات يف اململكة ،لقد
�أقمنا رايل داك���ار للعام ال��ث��اين يف
يناير ،وث��ال��ث �سباق لفورموال �إي
يف فرباير .والآن حان الوقت لنجمع
ب�ي�ن م���ا ي��ج��ع��ل ه��ذي��ن احل���دث�ي�ن يف
غاية التميّز :اجل��م��ال ال�صحراوي
ال���ذي ال مثيل ل��ه وال��ط��اق��ة النظيفة
يف ا�ست�ضافة �سباق �إك�����س�ترمي �إي
الأول على الإطالق .نرت ّقب االرتقاء
�إىل التحدِ ونفخر ببداية هذا الف�صل
اجلديد يف حمافظة العُال".

إعالنات محاكم التنفيذ

ي��ذك��ر �أن �سباق �إك�����س�ترمي �إي ال
يقت�صر على ال�سباقات الق�صرية،
وي��ه��دف �إىل ت�سليط ال�����ض��وء على
ال��ظ��روف املناخية التي ت�ؤثر على
اجلميع يف خمتلف �أن��ح��اء العامل،
�إذ �سينطلق �سباق ديزرت �إك�س يف
العُال يوم ال�سبت املوافق � 3إبريل،
ي��ل��ي��ه ال�����س��ب��اق ال��ن��ه��ائ��ي يف ال��ي��وم
ال��ت��ايل ،ول��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ح�ضور
ج��م��اه�يري يف ���س��ب��اق �إك�����س�ترمي
�إي ،نظ ًرا لظروف جائحة فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد ،و�سيتم عر�ض
ال�سباق ب�شكل مبا�شر على موقع
�إك�سرتمي �إي الإل��ك�تروين ،و�سيتم
ب��ث ال��ن��ه��ائ��ي��ات ب�شكل مبا�شر يف
م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو������س�����ط ع��ل��ى
ال��ق��ن��وات ال�����س��ع��ودي��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة،
وقناة �إم بي �سي.

�صالح املالكي

قرارات" الرياضة" كشفت
إمكانات رؤساء األندية!!
ت��غ�يرت ال��ظ��روف واملعطيات يف ريا�ضتنا ،يف غ�ضون �سنوات
قليلة ،فما كان م�ستحيلاً يف املا�ضي �أ�صبح حقيقيًا يف وقتنا احلا�ضر.
�أ�صبحنا نرى ونعرف مايدور يف �أنديتنا عن كثب
من م�شاكل �إدارية وفنية ومالية وغريها.
وذلك يعود لل�شفافية العالية التي و�ضعتها ر�ؤية  2030للعديد من
ال��وزارات؛ ومنها وزارة الريا�ضة ،التي جعلت املتابع الريا�ضي على
معرفة بكل مايدور يف الأندية و�سط تلك الأحداث الريا�ضية ال�سريعة،
من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو ال�صحف� ،أو التلفزيون
والإذاعة .قدميًا كنا جنهل مايدور داخل �أ�سوار الأندية من �أمور يهتم
لها املتابع الريا�ضي ،التي يحاول �إ�ضمارها الرئي�س� ،أو الإداري �أو
الالعبون يف �أنديتهم؛ لكي ال تظهر للإعالم املرئي �أو امل�سموع� .أما
حاليًا ،ف�أ�صبحت الأم��ور وا�ضحة جلية متامًا للجميع ،فمنذ فرتة
طويلة مل ن�سمع ب���أن هناك ق��رارات ريا�ضية مدوية �أو �صادمة على
الأندية اجلماهريية؛ بحجة خوفهم من �إدارتها� ،أو خ�شية لالنتقادات
اجلماهريية الالذعة.
�أما الآن لك �أن تتخيل ب�أن هناك �أندية ذات �شعبية جماهريية عُوقبت،
وال ت�ستطيع ت�سجيل �أي العب؛ ب�سبب تراكم الديون!!
بينما يف ال�سابق جميع الأندية كانت ُت�سجل دون ا�ستثناء رغم وجود
مديونيات كبرية ،على مر�أى وم�سمع من اجلميع .يف ال�سابق ،كان يتم
�إلغاء عدد كبري من عقود الالعبني واملدربني يف اجلوالت الأوىل من
الدوري ،بقرارات مت�سرعة من قبل م�س�ؤويل الأندية.
ولكن حاليًا �أ�صبح �أي رئي�س ناد يفكر مليا ،قبل �أن يقرر ذلك ،فعليه
توفري املبالغ املطلوبة لكي يغطي الكوارث املالية يف امل�ستقبل؛ جراء
هذا القرار.
يف املا�ضي ،الوعود ال�شرفية الإعالمية كانت كثرية يف القنوات
وال�صحف وو�سائل التوا�صل االجتماعي؛ منها ما هو حقيقي ومنها
ماهو غري ذلك.
�أما حاليًا ومع نظام وزارة الريا�ضة حيال الداعمني و�أع�ضاء ال�شرف
ف���إن الوعود والت�صريحات الإعالمية ال تكفي عن �إي��داع املبالغ يف
ح�سابات الأندية قبل
�أي قرار داخل النادي.
لو �أخذنا نظرة عامة على جميع الفرق لوجدنا  %80من الأندية ُتعاين
ماليًا بعد فر�ض قرارات احلوكمة.
نعم رمبا امل�شجع الريا�ضي يغ�ضب وينتقد مثل هذه القرارات لأنه مل
يتعود عليها يف ال�سابق.
ولكن البد �أن يعرف و�أن يفهم و�أن يعي اجلميع
ب�أن ماكان يف املا�ضي من جتاوزات� ،أ�صبح حاليًا من امل�ستحيالت؛
وذلك وف ًقا للحوكمة التي �شرعتها وزارة الريا�ضة.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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في الجولة  22من دوري المحترفين

كالسيكو مرتقب بين الوحدة واالتحاد ..والقادسية يخشى الشباب

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

جدة – هالل �سلمان

تتوا�صل اليوم مناف�سات اجلولة ال��ـ  22من دوري
ك����أ����س الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ل��ل��م��ح�ترف�ين ب���ـ 6
مباريات ،حيث ي�ست�ضيف �أبها نظريه الفتح يف الـ
 4:10ع�ص ًرا ،وويلتقي العني مع الفي�صلي يف الـ
 4:15ع�صرا ،واالتفاق والن�صر يف الـ  6:20م�ساء،
وي�ستقبل ال�شباب القاد�سية يف الـ  6:35م�ساء ،ويقام
لقاء الكال�سيكو بني االحت��اد والوحدة يف الـ 8:35
م�ساء ،وهو ذات توقيت لقاء الهالل مع �ضيفه الرائد.

االحتاد  vsالوحدة
يدخل االحتاد مباراة الكال�سيكو مبعنويات عالية،
بعد احتالله للمركز الثالث بـ  35نقطة؛ �إثر فوزه
الكبري على القاد�سية برباعية يف اجلولة الأخرية،

�أبها  vsالفتح

بعك�س الوحدة الذي تعر�ض خل�سارتني متتاليتني ال�سابع والفارق بينهما نقطة وحيدة ( 30مقابل
جعلته ي�تراج��ع للمركز ال��ـ  11ب��ـ  27نقطة .لقاء  ،)29ومل يحقق ال��ط��رف��ان نتيجة �إي��ج��اب��ي��ة يف ميلك الفريقان  25نقطة ،ويتفوق الفتح ال��ـ 13
الذهاب انتهى للعميد (.)1-2
�آخر جولة بخ�سارة فار�س الدهناء �أمام التعاون ،بفارق الأهداف على م�ضيفه الـ 14؛ لذا ف�إن الفوز
ي�شعل
ما
أبها،
�
مع
ب�صعوبة
جند
فار�س
وتعادل
هو طموحهما امل�شرتك للهروب من مراكز اخلطر،
ال�شباب  vsالقاد�سية
مواجهتهما لبحث ك��ل منهما ع��ن ال��ف��وز ،وهما وي�سعى �أبها ال�ستغالل اللعب على �أر�ضه لتكرار
ي�سعى ال�شباب املت�صدر بـ  44نقطة لرد اعتباره املتعادالن ذهابا (.)2-2
فوزه ذهابا بنتيجة (.)1-3
من خ�سارة الذهاب �أم��ام القاد�سية الـتا�سع بـ 29
الهالل  vsالرائد
العني  vsالفي�صلي
نقطة ،حيث فاز الأخري ( )1-2لكن الو�ضع خمتلف
إ�صابات
�
أزمة
�
من
نقطة
39
ـ
ب
الثاين
الهالل
يعاين
فالليث ي�أمل مبوا�صلة الزحف نحو اللقب ،فيما
يعاين العني متذيل الرتتيب بـ  15نقطة من �أزمة
ـ
ل
ا
الرائد
مواجهة
قبل
االرتكاز
حمور
العبي
طالت
خ�سر مناف�سه لأول مرة يف اجلولة املا�ضية بعد
نتائج؛ حيث مل يفز يف �آخ��ر  5ج���والت ،بعك�س
االقرتاب
أجل
�
من
للفوز؛
وي�سعى
نقطة،
25
ـ
ب
12
 10جوالت.
�ضيفه الذي يحتل املركز الـ  8بـ  29نقطة ،ويعي�ش
�أكرث من ال�صدارة ،فيما ي�أمل الرائد بفوز ثالث على ف�ترة رائ��ع��ة بعد حتقيقه  3ان��ت�����ص��ارات متتالية
االتفاق  vsالن�صر
التوايل بعد تغلبه على �أبها والعني .لقاء الذهاب �آخرها على قطبي ج��دة .مواجهة الذهاب انتهت
مواجهة مرتقبة بني االتفاق ال�ساد�س ،والن�صر انتهى مل�صلحة الزعيم بهدف وحيد.
بالتعادل بهدف ملثله.

في حصاد الجولة  24من دوري األولى

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

حائل  -خالد احلامد

�شهدت اجلولة  24من دوري الأمري حممد بن
�سلمان لأندية الدرجة الأوىل للمحرتفني 3
انت�صارات لأ�صحاب الأر�ض و  3لل�ضيوف،
و  4ت���ع���ادالت .وح��اف��ظ فيها احل���زم على
فارق الـ  9نقاط بينه وبني مطارده الفيحاء
بر�صيد  50نقطة ،يف حني بقى اجلبلني ثالثا
بـ  45نقطة.
فقد احل��زم على ال��درع��ي��ة  ، 0-2والفيحاء
على ال�شعلة  ، 0-2والكوكب على النحوم
 ،0-2واجليل على ج��دة  ،1-2وهجر على

البكريية  ،0-2وجن��ران على الثقبة ،بينما
ت��ع��ادل اجلبلني م��ع الطائي  .1-1وبنف�س
النتيجة تعادل �أحد وعرعر ،وتعادل ال�ساحل
والنه�ضة  ، 2-2وتعادل اخلليج والعدالة
�سلبيا.
و�شهدت ال��ـ  10م��ب��اري��ات  22ه��دف��ا� .سجل
املحليون  12ه��دف��ا .والأج��ان��ب � 9أه���داف،
وامل��وال��ي��د ه��دف��ا وح��ي��دا  ،و���ش��ه��دت اجلولة
احت�ساب  3رك�لات ج��زاء؛ كانت من ن�صيب
ال�شعلة وعرعر وهجر ،وظهرت بطاقة حمراء
واحدة لالعب الطائي فهد اجلهني.

ت��ق��ف خ��م�����س��ة ف����رق داخ����ل دائ�����رة اخل��ط��ر،
وهي ال�ساحل والثقبة والبكريية والنجوم
وعرعر ،و�ست�سفر اجلوالت القادمة عن الفرق
التي تقرتب من الهبوط لدوري الثانية.

�صدارة الهدافني

ح��اف��ظ م��ه��اج��م احل����زم ع��ث��م��ان ب����اري على
���ص��دارة الهدافني بـ  14هدفا ،بفارق هدف
واح��د ع��ن �أق���رب مناف�سيه مهاجم اجلبلني
كارلو�س مورا ،ومهاجم �أحد �إبراهيم �سوريا
بـ  13هدفا.

من يحيي االتحاد واألهلي
من جديد؟!
ي�ستغرب كل من ي�شجع الأه��ل��ي ،واالحت��اد،
مايعي�شه ال��ن��ادي��ان ط��ي��ل��ة اخل��م�����س م��وا���س��م
املا�ضية من تراجع فني وغياب عن البطوالت
يف ظل تفوق �أندية الريا�ض ،وبالتحديد الهالل
والن�صر ،واليوم �شيخ الأندية (ال�شباب).
�إن مايحدث ،وبكل �أم��ان��ة يف الناديني ،هو
م�شهد جديد �شمل كل الأندية؛ من حيث التطوير
والتنظيم الإداري واملايل ل�صناعة الأندية من
جديد ،وبطرق احرتافية جتعلنا �أكرث تطورا
نحو م�ستقبل ريا�ضي م�شرق.
�إن مافعلته ال��دول��ة ،رع��اه��ا ال��ل��ه ،م��ن خالل
وزارة ال��ري��ا���ض��ة ،مل مي��ن��ع �أح����دًا م��ن حمبي
الناديني من الدعم وامل�ساندة وامل�شاركة يف
نه�ضة كل نادٍ.
�إن ما يحدث اليوم للأهلي واالحت��اد حمزن
لكل املحبني ،وهم ي�شاهدون موا�صلة تراجع
ال��ف��ري��ق�ين يف ك��ث�ير م���ن ال��ن��ت��ائ��ج ،وال��ت��ف��وق
الوا�ضح والكبري �أمام مايقدمه الن�صر والهالل
وال�شباب.
ولو ت�ساءل كل حمب للأهلي �أو لالحتاد...هل
هناك موانع جتاه �أي �شخ�ص �أو رجل اعمال
حمب ي�ستطيع خدمة ناديه؟! بالطبع ال ثم ال.
لذلك وبكل �صدق وبكل �أمانة ،علينا �إدراك يف
ظل الواقع الذي نعي�شه نعي�شه� ،أن من �أراد �أن
يخدم ناديه فعليه �أن يتقدم ويبادر من خالل
ع�ضوية ناديه الذهبية ،ويدعم بكل ماي�ستطيع
حتى ن��رى �أي��ام��ا جميلة �سالفة ،ك��ان يعي�شها
العميد والراقي.
اليوم ،الأهالويون ينظرون بعيون املحبني،
وهم يتذكرون الأمري خالد بن عبدالله ،وكيف
كان يقدم الغايل والنفي�س للأهلي ،ولكنهم يف
ذات الوقت مل يت�ساءلوا عن بقية رجال الأهلي،
وملاذا ي�سجلون غيابهم عن ناديهم؟!
والأم���ر يف االحت���اد لي�س ببعيد ع��ن ج��اره،
وهم من يتح�سرون على ابتعاد بع�ض رموزهم،
ولكنهم مل يت�ساءلوا �أو ي�س�ألوا �أنف�سهم �أين
البقية من رج��ال العميد ،ومل��اذا يغيبون دون
م�ساندة للإدارة للنهو�ض بالنادي نحو حتقيق
الأمنيات والطموحات؟
�أي��ه��ا االحت���ادي���ون والأه��ل�اوي����ون ..الأه��ل��ي
واالحت���اد ن��ادي��ان عريقان وال��رج��وع و�إ�سعاد
املحبني لي�س �صعبا ،ولكن لن يحدث ذل��ك �إال
بوقفة الرجال الأوفياء بجانب كل الدعم الذي
توليه الدولة لكل الأندية.

ريمونتادا تقود الباطن للتعادل مع التعاون
جدة  -هالل �سلمان

وا�صل فريق الباطن عرو�ضه القوية ،واقتن�ص
تعادلاً بطعم الفوز من م�ضيفه التعاون بنتيجة (-2
� )2أم�س يف افتتاح اجلولة الـ  22من دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ت��ق��دم ال��ت��ع��اون ب��ه��دف رائ���ع م��ن مق�صية لنجمه
الكامريوين ليندر تاوامبا يف الدقيقة  ،6واندفع
الباطن للهجوم؛ بغية �إدراك ال��ت��ع��ادل لي�ستغل
(�سكري الق�صيم) ذلك وي�ضيف الهدف الثاين عرب
ت��اوام��ب��ا نف�سه يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع م��ن زمن
ال�شوط الأول.

دائرة اخلطر

حممد العمريي

ويف ال�شوط الثاين ،حاول الباطن تقلي�ص الفارق
ل��ك��ن حم���اوالت���ه ت�����ص��دى ل��ه��ا خ��ط دف���اع ال��ت��ع��اون
وحار�سه الربازيلي كا�سيو �أجنو�س ،و�أتيحت له
عدة فر�ص لزيادة الغلة ب�سبب الفراغات يف خط
دفاع الباطن الذي تعر�ض ل�ضربة موجعة ب�إ�صابة
ح�سن اخل��ي�ري ،ل��ك��ن روح ال��ب��اط��ن ح�����ض��رت يف
الن�صف الأخ�ير من اللقاء؛ لي�سجل الهدف الأول
عرب هدافه الأنغويل فابيو �أبرو برا�سية (د  ،)77ثم
�سجل التعادل عرب البديل يو�سف املزيريب بر�أ�سية
�أي�ضا (د  )83لي�صبح ر�صيد التعاون  32نقطة،
والباطن  28نقطة.

أخيرة
12

فيلم «مرحلة صعبة»يحصد
جائزة «الدولفين»
الريا�ض  -البالد
فاز فيلم "مرحلة �صعبة" ،ال��ذي �أنتجه التوا�صل احلكومي
بوزارة الإعالم؛ بجائزة "دولفني" الف�ضية التي يقدمها مهرجان
كان للإعالم امل�ؤ�س�سي والتلفزيون ،عن فئة الأف�لام الوثائقية
على �شبكة الإنرتنت.
وقدمت اجلائزة لوزير الإعالم املك ّلف ،الدكتور ماجد الق�صبي،
ال��ذي �شكر القائمني على العمل ،و�أع��رب عن تطلعه �إىل �إنتاج
مزيد من الأْعمال الوثائقية ،التي تالم�س احتياجات املجتمع
وتعرب عن تطلعاته و�أمانيه ،منوها مبواكبة الفيلم للجهود
املتميزة التي قدمتها اململكة خالل جائحة كورونا ،التي �شكلت
حمور اهتمام دول العامل.
و�أو�ضح �أن تلك اجلهود عك�ست تكاتف املجتمع بجميع فئاته
حتت �شعار "كلنا م�س�ؤول" ،الذي م ّثل بو�صلة وجهت �سلوكيات
املجتمع و�أفراده حلماية �أنف�سهم ومن حولهم.
ويعد فيلم "مرحلة �صعبة" باكورة �أعمال مبادرة "كنوز" يف
التوا�صل احلكومي بوزارة الإعالم ،التي تعنى ب�إنتاج الأفالم
الوثائقية ،وا�ستغرقت مدة �إنتاجه  75يوم عمل ،وقرابة 60
�ساعة ت�سجيل ،بينما حقق الفيلم عند ن�شرة �أكرث من  6ماليني
و�صول ،وجتاوزت م�شاهداته مليون ًا ون�صف املليون م�شاهدة.
ومت عر�ضه على القناة ال�سعودية ،و�إتاحته للعر�ض وامل�شاهدة
على "يوتيوب".
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تحذير من صابون يسبب مخاطر صحية
الريا�ض  -البالد
ح�� ّذرت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،من منتج �صابون
للأيدي الحتوائه على ن�سبة عالية من البكترييا ،مما يعد
خمال ًفا لالئحة متطلبات ال�سالمة يف م�ستح�ضرات التجميل
وال��ع��ن��اي��ة ال�����ش��خ�����ص��ي��ة رق����م (SFDA.CO/GSO
.)1943:2016
وقالت الهيئة� ،إنها حللت عينات من منتجات التجميل

املتداولة بالأ�سواق املحلية للت�أكد من �سالمتها ،و�أظهرت
نتائج التحليل احتواء منتج �صابون على ن�سبة عالية من
البكترييا ،م�شري ًة �إىل �أن التعر�ض لن�سب عالية من البكترييا
قد يت�سبب يف خماطر �صحية للم�ستهلك .ويحمل املنتج ا�سم
" ،"Pastil liquid hand wash flowerبتاريخ
�صالحية  2024/11/9و رقم ت�شغيلة (.)200114
ون�صحت الهيئة امل�ستهلكني بعدم ا�ستخدام تلك املنتجات،

والتخل�ص من العينات املوجودة لديهم منها ،م�شدد ًة على
�أهمية �شراء املنتجات من م�صادر موثوقة ميكن من خاللها
تتبع م�صدر املنتج.
من جهة ثانية� ،ضبط مفت�شو الهيئة العامة للغذاء والدواء،
حماولة تهريب �أ�سماك جممدة واردة من من�ش�أة غري معتمدة
�ضمن الأ�صناف امل�سموح ا�ستريادها لدى "الهيئة" داخل
حاوية يف ميناء جدة الإ�سالمي.

«اإلذاعة والتلفزيون» تستقبل
عروض «دراما رمضان»
جدة  -البالد
دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون ،ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف جمال الإنتاج الفني� ،إىل تقدمی عرو�ضها لأعمال رم�ضان
العام املقبل.
وق��ال��ت الهيئة يف ب��ي��ان لها �أم�����س (اخل��م��ي�����س)� ،إن عرو�ض
الأعمال ت�شمل :م�سل�سال دراميا  30حلقة ،وم�سل�سال دراميا 15
حلقة ،وم�سل�سال كومیديا  30حلقة ،وم�سل�سال كومیديا  15حلقة
(�ساعة تلفزیونیة) ،و�سكیت�شات كومیدیة  30حلقة و�سكیت�شات
كومیدیة  15حلقة ( 20دقیقة بدون ال�شارة) ،وم�سل�سل �أطفال
كارتون  30حلقة ( 30دقیقة مع ال�شارة).
ولفتت �إىل �أن��ه ُی�ش َ
رتط �أن تت�ضمن العرو�ض التايل :فكرة
العمل ،واملعاجلة ،و�سیناریو وحوار خم�س حلقات ،وتر�شیحات
املمثلنی ،ومیزانیة متكاملة ،مو�ضحة �أن العرو�ض تقدم يف مدة
�أق�صاها  31یولیو 2021م.

وظائف أكاديمية بجامعة
حفر الباطن
حفر الباطن  -البالد
�أع��ل��ن��ت جامعة حفر ال��ب��اط��ن ،ع��ن حاجتها ل�شغل وظائفها
الأكادميية بكوادر وطنية ،من الرجال والن�ساء ،يف خمتلف
التخ�ص�صات ،مبرتبة «�أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ»
للعام اجلامعي 1442-1441هـ.
وبينت �أن الوظائف الأك��ادمي��ي��ة يف الكليات التالية :كلية
�إدارة الأعمال ،وكلية الآداب ،وكلية العلوم ،والكلية اجلامعية
باخلفجي ،والكلية اجلامعية بالنعريية ،والكلية اجلامعية
بالقرية العليا ،وكلية ال�صيدلة ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية الهند�سة ،وكلية املجتمع ،وكلية هند�سة وعلوم احلا�سب
الآيل ،وكلية الطب الب�شري.
ولفتت اجلامعة �إىل �أن��ه ي�شرتط يف املتقدم �أو املتقدمة �أن
اً
وحا�صل على �شهادة الدكتوراه �أو
يكون �سعودي اجلن�سية،
ما يعادلها من جامعة �سعودية �أو جامعة معرتف بها ،و�إرفاق
معادلة ال�شهادة يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة
العربية ال�سعودية ،م�شرية �إىل �أن التقدمي يبد�أ بعد غدٍ (الأحد)،
وي�ستمر حتى اخلمي�س � 5شعبان املقبل.

تحسين
الحدائق

طبيب سعودي يجري عملية نادرة عالمي ًا
القرنية بتقنية "Simple Limbal Epithelial
 ،"Transplantationلطفلة ال يتجاوز عمرها
ب�ضعة �أ�شهر ،كانت تعاين من عتامة يف قرنية العني
منذ الوالدة.
وق���ال ا�ست�شاري ط��ب وج��راح��ة ال��ع��ي��ون ،الأ���س��ت��اذ
امل�ساعد بجامعة امل��ل��ك عبدالعزيز ب��ج��دة ،الدكتور
حممود بن جميل �شويل� ،إن الطفلة تعُد الأ�صغر �سن ًا
على م�ستوى العامل ويجرى لها هذه العملية املعقدة
بهذه التقنية ،حيث مت ن�شر احلالة يف املجلة الكندية
لطب ال��ع��ي��ون ،مم��ا ُي��ع��د �إجن����از ًا للطبيب ال�سعودي
وم��ق��درت��ه على �إج���راء مثل ه��ذه العمليات يف جمال
جراحات العيون والقرنية.
و�أ���ش��ار ال��دك��ت��ور ���ش��وي��ل� ،إىل �أن���ه مت تطبيق هذه
التقنية يف وقت �سابق لإنهاء معاناة ام��ر�أة كندية يف
العقد ال�ساد�س من العمر ،تدهور النظر لديها لأكرث من
عامني لدرجة كبرية ،وراجعت العديد من امل�ست�شفيات
واملراكز املتخ�ص�صة يف طب العيون �إال �أن حالتها كانت
يف غاية ال�صعوبة ،وبعد �إجراء الفحو�صات الالزمة لها
جدة  -البالد
و�إخ�ضاعها لهذه العملية والتقنية احلديثة يف املجال
َ
مت ّكن طبيب �سعودي من �إجراء عملية جراحية نادرة الطبي ،متاثلت بعدها لل�شفاء والعودة ملمار�سة حياتها
يف
جذعية
خاليا
بزراعة
��ك
ل
وذ
العامل،
م�ستوى
على
الطبيعية.

�أيا ٍد تزرع اخلري ،وتن�شر اخل�ضرة يف كل مكان ،للم�ساهمة يف حت�سني احلدائق العامة� ،ضمن مبادرة �أطلقتها �أمانة العا�صمة
املقد�سة لزراعة النباتات يف حدائق مكة املكرمة ،مب�شاركة  20متطوعة ،لزراعة  2000نبتة ،بهدف دعم وت�شجيع العمل
التطوعي ،وحت�سني املنظر اجلمايل للعا�صمة املقد�سة.

(ت�صوير� :أحمد الأحمدي)

ترك الوجبات السريعة
يخفف «االكتئاب»
جدة  -البالد
قطع اخت�صا�صيو تغذية عالجية ،ب�أن
التخلي عن الوجبات ال�سريعة يعملعلى
تخفيف �أعرا�ض االكتئاب.
وطبقا لدرا�سات عدة ،وف ًقا لـ"ـDW"
ف�����إن ت���رك ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة يخفف
�أعرا�ض االكتئاب� ،إذ �سي�صبح ال�شخ�ص
�أك��ث��ر م���ي���و ًال ل�ل��أغ���ذي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ،لأن
ميكروبات الأم��ع��اء �ستتغري ،و�ستزيد
ال��رغ��ب��ة يف الأط��ع��م��ة الطبيعية الكاملة
وت��ن��اول الفواكه واخل�����ض��راوات ب�شكل
�أك��ب�ر ،الأم����ر ال����ذي ي���ؤث��ر ب����دوره على
ال�صحة النف�سية �أي�ض ًا وي�ساهميف تعديل
املزاج.
و�أ���ش��ار االخت�صا�صيون �إىل �أن ت�أثري
ان�سحاب ال��وج��ب��ات ال�سريعة ق��د يكون
موازيًا لت�أثري ان�سحاب العقاقري املخدرة
م��ن اجل�سم ،و���س��ي���ؤدى يف النهاية �إىل
حماية الأ�شخا�ص من الإ�صابة ببع�ض
الأمرا�ض اخلطرية.

جمال يطرح أول أغانيه باللهجة الخليجية
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أط��ل��ق امل��ط��رب وامللحن رام��ى ج��م��ال� ،أول �أغانيه
باللهجة اخلليجية بعنوان "بتتجاوز" ،وذل��ك عرب
قناته الر�سمية على "يوتيوب".
الأغ��ن��ي��ة م��ن ك��ل��م��ات ���س��ع��ود ب��ن حم��م��د ال��ع��ب��د الله
الفي�صل ،و�أحلان رامى جمال ،وتوزيع �أحمد �إبراهيم،
فيما قال رامي عرب ح�سابه على "تويرت"" :ا�سمعوا
�أول جتربة يل فى الغناء باللهجة اخلليجية� ،أمتنى
�أن تنال �أعجابكم ،و�أنتظر دع��م اجلمهور امل�صرى
واخلليجي" .ويقول مطلع الأغنية:

بتتجاوز حدود الظن والريبة
بتتجاوز �شعور ال�شوق وتعذيبه
وي�صري اللى ح�صل ذكرى
ويف وقت �سابق ،من فرباير املا�ضى ،طرح جمال،
ثانى �أغنيات �ألبومه بعنوان "ما بتكربي�ش" ،من
كلمات ال�شاعر �أحمد املالكى� ،أحلان �سهم ،توزيع نادر
حمدى ،فيما �سيتم طرح �ألبوم رامى اجلديد "ول�سه"،
ب�شكل متتابع خالل عام  ،2021وي�ضم � 10أغنيات،
وت��ع��اون فيها م��ع جمموعة م��ن ال�شعراء وامللحنني
املوزعني ،ف� ً
ضال عن تقدميه عدة �أحلان فى الألبوم.

