
الإعالم املتجدد

إيران تواصل االبتزاز باالنتهاكات
البالد - خا�ص

االتفاق  يف  تعهداتها  وانتهاك  النووي،  امللف  بنار  اللعب  اإي��ران  توا�صل 
االتفاق،  يف  االأع�صاء  االأخرى  والدول  املتحدة  الواليات  البتزاز  النووي 
ويف جديد تلك املراوغات، اأعلن الرئي�س االإيراين ح�صن روحاين، اأم�س 
ال�صبت، البدء ب�صخ غاز اليورانيوم "uf6" يف اأجهزة الطرد املركزي يف 

مفاعل نطنز النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأفادت يف بياٍن لها، وجود "انتهاك 
اليورانيوم  من  اإيران  باحتياطيات  املتعلقة  لاللتزامات  جديد  اإيراين 
االأمريكية،"  م�صوؤول كبري يف وزارة اخلارجية  قال  املخ�صب" فيما 

بينما مت تعليق حمادثات فيينا حتى االأربعاء املقبل، يبدو اأن اإيران 
االتفاق  يف  التزاماتها  اإىل  للعودة  يكفي  مبا  جادة  لي�صت  بالتاأكيد 
العقوبات  جميع  برفع  موقفها  على  اإي��ران  اأ�صرت  واإذا  النووي، 
"طريق  اإىل  املفاو�صات �صت�صل  فاإن   ،2017 املفرو�صة منذ عام 
اإن  اأمريكيون وغربيون واإيرانيون  م�صدود".  وقال م�صوؤولون 
نتيجة  اإىل  للو�صول  طويالاً  يكون  ورمب��ا  ا  �صعباً ا  طريقاً هناك 

7تتعلق باإحياء االتفاق النووي.

العراق

يشدد على السيادة 
والجامعة العربية تدعمه
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ال�سجن والغرامة لغا�سلي الأموال

اأبطال القوات امل�سلحة درع ح�سني ومثال لالأمانة والإخال�ص

ت�سوير الأرا�سي مينع 
الت�سوه الب�سري 
جدة - يا�سر بن يو�سف

اعترب خالد  بن عبدالعزيز الغامدي 
مبحافظة  ال��ع��ق��ار  ط��ائ��ف��ة  رئ��ي�����س 
البلدية  ال�صوؤون  وزي��ر  ق��رار  ج��دة 
والقروية واالإ�صكان ماجد احلقيل، 
بت�صوير االأرا�صي البي�صاء يف فرتة 
مينع  اج���راء  اأ�صهر،   6 تتجاوز  ال 
على  ويحافظ  الب�صري،  الت�صوه 
ال�صعودية،  للمدن  اجلمايل  ال�صكل 
وحت�صني امل�صهد احل�صري وجودة 
احل���ي���اة ب��ال��ت��واك��ب م���ع اجل��ه��ود 
خادم  حكومة  تبذلها  التي  اجلبارة 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني 
االأمني  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد 

بن �صلمان يف كل القطاعات. 
التفتت  الوزارة  ل�"البالد" اإن  وقال 
يجر  مل  ق��دمي��ة  ���ص��اب��ق��ة  م����واد  اإىل 
الطرق  نظام  مواد  ومنها  تنفيذها، 
واملباين غري املطبقة على الرغم من 
اعتماد  تقريبا على  عامااً   82 مرور 
مالك  باإلزام  املادة  وتتعلق  النظام، 
االأرا�صي بت�صويرها خالل 6 اأ�صهر 
م��ن اع��ت��م��اد ال��ن��ظ��ام، الف��ت��ا اإىل اأن 
امل�صتثمرين  مرمى  يف  باتت  الكرة 
واأ����ص���ح���اب االأرا�����ص����ي ب��امل��ب��ادرة 
بت�صوير هذه االأرا�صي خالل الفرتة 
العام  امل�صهد  على  حفاظا  املمنوحة 

يف وطننا احلبيب. 

حمطة للطاقة ال�سم�سية يف جدة �سمن مبادرة »ال�سعودية اخل�سراء«

تاأجيل مواعيد 
اجلرعة الثانية

ابن نافل  يف مرمى 
غ�سب الهالليني

يوجه بـ12 مليون 
وجبة بامل�سجد احلرام
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الفي�سل

اإدارة

مليونا حجم المبالغ المحولة للخارج

تنفيذ حد القتل بناكثي العهود مرتكبي الخيانة العظمى

الوجهة ال�سياحية الفريدة
الوجه

التفا�صيل �ص3

التفا�صيل �ص3

التفا�سيل �ص8

التفا�سيل �ص2

القيادة تهنئ ملك الأردن 
بالذكرى املئوية للتاأ�سي�ص

الريا�ص- وا�ص
اآل �صعود، برقية تهنئة،  بعث خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز 
جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�صني ملك اململكة االأردنية الها�صمية، مبنا�صبة ذكرى 
واأطيب  التهاين  اأ�صدق  عن  املفدى  امللك  ب��الده.واأع��رب  تاأ�صي�س  على  عام  مائة  مرور 
االأردن��ي��ة  اململكة  و�صعب  وحلكومة  جلاللته،  وال�صعادة  بال�صحة  التمنيات 
الها�صمية ال�صقيقة اطراد التقدم واالزدهار. كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي 
االأمري حممد بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، جلاللته.

الريا�ص - وا�ص
متهما،   21 ل�  �صنوات   106 بال�صجن  املخت�صة  املحكمة  ق�صت 
جتارية  �صجالت   7 فتحوا  مواطنني،   5 منهم  االأم���وال،  بغ�صل 
و�صلموها  بنكية،  ح�صابات  واإن�صاء  الغذائية،  امل��واد  ال�صترياد 
يف  احل�صابات  ا�صتغالل  بهدف  عربية  جن�صية  من  مقيمااً   16 ل� 
للخارج،  وحتويلها  امل�صدر  م�صروعة  غري  مالية  مبالغ  اإي��داع 

مقابل دفع اأجر �صهري للمواطنني.
وت�صمنت االأحكام ال�صاملة للمواطنني واملقيمني، وغرامة مالية 
م�صبوطة  اأم��وال  وم�صادرة  ريال،  األف  وثمانون  مليون  قدرها 
قاربت 5 ماليني ريال، ومبالغ حمجوزة يف احل�صابات البنكية 

قاربت مليوين ريال.
كما ت�صمن احلكم م�صادرة قيمة مماثلة لالأموال املحولة للخارج 

اإع��داد  على  العمل  وج��اٍر  ري��ال،  مليون   465 جت��اوزت  والتى 
االأم���وال،  لها تلك  ال��دول املحول  االأم���وال من  اإن��اب��ة ال���ص��رتداد 
الوافدين  املتهمني  ال�صفر واإبعاد  ال�صعوديني من  املتهمني  ومنع 
عن البالد بعد انق�صاء العقوبة. وكانت حتقيقات النيابة العامة 
ونقل  بحيازة  وذل��ك  االأم���وال  بغ�صل  املذكورين  باتهام  انتهت 

وحتويل اأموال غري م�صروعة.

الريا�ص - وا�ص
اأعلنت وزارة الدفاع  عن تنفيذ حكم القتل، بقيادة املنطقة اجلنوبية، 

بحق ثالثة من من�صوبيها اأدينوا بارتكاب جرمية اخليانة العظمى.
كل  مع  التحقيق  مت  اأن��ه  اأم�����س،  لها  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�صحت 
ع��ك��ام، واجل��ن��دي  ب��ن يحيى  اأح��م��د  ب��ن  م��ن اجل��ن��دي االأول حممد 

حمود  االأول  واجلندي   ، حقوي  قا�صم  بن  عي�صى  بن  �صاهر  االأول 
الدفاع ب�صفتهم  من�صوبي وزارة  بن علي حازمي، من  اإبراهيم  بن 
اخليانة  جرمية  بارتكاب  باإدانتهم  التحقيق  واأ�صفر  الع�صكرية، 
وم�صاحلها  اململكة  بكيان  يخل  مبا  العدو  مع  بالتعاون  العظمى 
الع�صكرية وباإحالتهم اإىل املحكمة املخت�صة وتوفري كافة ال�صمانات 

اإليهم مما جعلهم يف حل من  الق�صائية املكفولة لهم، ثبت ما ن�صب 
اإىل  فعلهم  �صرر  يتعدى  اأن  قبل  لهم  املوكلة  العظيمة  االأمانة  هذه 
كيان الوطن واأمنه، وقد �صدر بحقهم حكم بثبوت اإدانتهم مبا اأُ�صند 
والنظامي،  ال�صرعي  للمقت�صى  ا  وفقاً بالقتل  عليهم  واحلكم  اإليهم 
ومت ا�صتيفاء اإجراءات تدقيق احلكم، وامل�صادقة عليه و�صدر االأمر 

برجال  ثقتها  على  ال��وزارة  و�صددت  بحقهم.  تقرر  ما  باإنفاذ  امللكي 
بدمائهم  و�صحوا  بق�صمهم،  بروا  الذين  االأوفياء  امل�صلحة  القوات 
اإىل  البيان  واأ�صار  ومقد�صاته.  الوطن  هذا  وا�صتقرار  اأم��ن  حلفظ 
ال�صرف  و�صاحات  ميادين  لهم  �صهدت  امل�صلحة  القوات  رج��ال  اأن 

والبطولة باأعظم الت�صحيات واأنبل ال�صفات.
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خطة ميدانية توعوية لهيئة مكة في الشهر الفضيل

بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه

ترفيع وحدة التميز المؤسسي مليون وجبة وسلة غذائية للصائمين بالمسجد الحرام
بالقصيم إلى إدارة عامة

التقاعد: استمرار خدمة  تحري هالل رمضان مساء اليوم
العمالء في رمضان 

بريدة- البالد
اأ�سدر الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن 
�سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم, 
اأم�س, قرارًا برفع وحدة التميز املوؤ�س�سي 
وربطها  عامة  اإدارة  اإىل  املنطقة  بــاإمــارة 
العامة  الإدارة  لت�سبح  �ــســمــوه  مبكتب 

للتخطيط والتميز املوؤ�س�سي. 
 واأكد �سموه على اأن رفع م�ستوى الوحدة 
كفاءة  رفــع  اإىل  يــهــدف  عــامــة  اإدارة  اإىل 
الأداء من خالل حتقيق كل جانب مرتبط 
التخطيط  يف  الــتــمــيــز  اإىل  بــالــو�ــســول 
والتطوير, وبكوادر متخ�س�سة وكفاءات 
عالية �ست�ساهم باإذن الله اإىل حتقيق كافة 

ـ, مبينًا  الله  اأيدها  ـ  تطلعات القيادة 
تــاأتــي  تــلــك اخلـــطـــوة  اأن  عــلــى 

بقيادة  الدولة  توجيهات  وفق 
خـــــادم احلـــرمـــن الــ�ــســريــفــن 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
عـــهـــده  ويل  و�ــــســــمــــو 

حــفــظــهــمــا  ـ  الأمـــــــن 
ومبــتــابــعــة  ـ  الـــلـــه 

ـــتـــمـــرة مــن  مـــ�ـــس
وزير  �سمو  قبل 

مع  يتوافق  ومبــا  ـ  الله  حفظه  ـ  الداخلية 
تاأ�سي�س  جتــاه  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 
اململكة  روؤيــة  مع  يتما�سى  موؤ�س�سي  عمل 
العمل  تــنــظــيــم  ـــن خـــالل  الــطــمــوحــة, وم
الإمارة, ومبا  بديوان  الأداء  كفاءة  ورفع 
التطويرية,  الأعــمــال  حجم  مع  يتنا�سب 
�ست�ساهم  اخلــطــوة  تلك  اأن  على  م�سريًا 
ـ يف النــ�ــســجــام مــع حتقيق  الــلــه  بــــاإذن  ـ 
�سائاًل  امل�ستقبلية,  والـــــروؤى  الأهـــــداف 
يــبــارك باجلهود يف  اأن  املــوىل عــز وجــل 
يوفق  واأن   , واأهلها  املنطقة  خدمة  �سبيل 
اجلميع لكل خري.  من جهة اأخرى يرتاأ�س 
ال�سنوي  املحافظن  اجتماع  اليوم  �سموه 
ــث اأو�ـــســـح  الــــواحــــد والـــثـــالثـــن حــي
ع�سم  املنطقة  جمل�س  عــام  اأمـــن 
اأن  الـــرمـــ�ـــســـي  اإبــــراهــــيــــم  بــــن 
من  العديد  �سيناق�س  الجتماع 
املــو�ــســوعــات املــطــروحــة على 
كل  الأعــــمــــال يف  جــــدول 
مـــا يــتــعــلــق بــ�ــســئــون 
املــنــطــقــة واتـــخـــاذ 
ــــيــــات  ــــتــــو�ــــس ال
الالزمة ب�ساأنها.

مكة املكرمة- البالد
بتوجيه م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن اأمري منطقة مكة املكرمة 
�سلطان,  بن  بدر  الأمــري  نائبه  من  الفي�سل ومبتابعة  الأمــري خالد 
اجلهات  مع  بال�سراكة  بالإمارة  والرفادة  ال�سقاية  جلنة  ت�سرف 
وجبات  ت�سمل  ُمنتج  مليون   12 قرابة  توزيع  على  العالقة  ذات 
يف  1442هــ,  رم�سان  �سهر  خالل  الغذائية  وال�سالل  الإفطار 
ال�سكنية  والأحياء  واملنافذ  التجمع  ونقاط  احلــرام  امل�سجد 

باملنطقة.
ال�سقاية  جلنة  رئي�س  املنطقة  اإمــــارة  وكــيــل  ــح  واأو�ــس
وبتوجيهات  اأنه  القحطاين,  م�سبب  الدكتور  والرفادة 
من �سمو اأمري املنطقة ومتابعة �سمو نائبه, فاإن اللجنة 

حتر�س على تقدمي اأف�سل اخلدمات خالل �سهر رم�سان املبارك انطالقًا من دورها يف 
يف  واملتمثلة  املن�سودة  الغاية  اإىل  الو�سول  بهدف  اخلريية  املنتجات  تقدمي  تنظيم 
تراعي  التي  الطرق  اأف�سل  بال�سكل احل�ساري وفق  والرفادة  ال�سقاية  مفهوم  حتقيق 

كرامة امل�ستفيدين وحتفظ النعمة من المتهان.
جودة  تراعي  التي  ال�سرتاطات  توّفر  على  حر�ست  اللجنة  اأن  القحطاين  واأ�ساف 
على  احتواءها  العتبار  يف  والأخذ  ال�سائمن,  اإفطار  وجبات  ومكونات  املوا�سفات 
و�سديقة  اآمنة  مغلفات  يف  وتقدميها  حفظها  كذلك  و�سحية,  طبيعية  غذائية  عنا�سر 
تف�سي  ملنع  ال�سحية  بــالحــرتازات  التقيد  يف  الــدولــة  وجهود  يتواكب  مبا  للبيئة, 
تلزم  �سوابط  اللجنة  و�سعت  ذلــك  حتقيق  لأجــل  اأنــه  اإىل  واأ�ــســار  كــورونــا.  فريو�س 
اجلهات الأهلية بتطبيق ال�سرتاطات والإجراءات املعمول بها عند التوزيع, مع توفري 

املعقمات والكمامات ومراعاة التباعد اجل�سدي خالل العمل امليداين.
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انطالق حملة »بأيدينا .. الباحة أجمل«
الباحة- البالد

منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  ح�سام  الدكتور  الأمري  يد�سن 
"باأيدينا..  �سعار  حتت  امليدانية  التطوعية  احلملة  اليوم,  الباحة 
وجلانه  الباحة  منطقة  �سباب  جمل�س  ينظمها  التي  اأجمل",  الباحة 

التن�سيقية باملحافظات بال�سراكة مع اأمانة املنطقة وبلدياتها.
منطقة  يف  واحلــدائــق  املنتزهات  ت�ستهدف  التي  احلملة  وتــهــدف 
الباحة وجميع حمافظاتها اإىل ن�سر ثقافة نظافة املنتزهات واحلدائق 

اأعمال  وتكثيف  بها,  والتجميل  التح�سن  اأعمال  وتكثيف  وتهيئتها, 
النظافة العامة والإ�سحاح البيئي وتنفيذ نقو�س وجداريات واأ�سكال 

جمالية
تعك�س هوية املنطقة, كما تعد عماًل جمتمعيًا, ينفذ ميدانيًا وت�ستمر 
املنطقة  وفتيات  �سباب  من  املتطوعن  من  عدد  مب�ساركة  اأ�سابيع   3
وجلان املجل�س التن�سيقية باملحافظات, ومتطوعي الأمانة والبلديات 

واجلهات والهيئات واجلمعيات والفرق التطوعية باملنطقة.

الريا�ض - البالد
عن  للتقاعد  الــعــامــة  املــوؤ�ــســ�ــســة  اأعــلــنــت 
وا�ستقبال  خدماتها  تــقــدمي  ا�ستمرارية 
رم�سان  �سهر  طيلة  عمالئها  اتــ�ــســالت 
ــعــمــالء  املــــبــــارك عـــر قـــنـــوات خـــدمـــة ال

املتعددة.
وبينت املوؤ�س�سة اأن مواعيد العمل لقنوات 
خدمة العمالء خالل �سهر رم�سان املبارك 
ال�ساعة  من  الأوىل  فرتتن  على  �ستكون 
الرابعة  ال�ساعة  وحتى  �سباحًا  العا�سرة 
التا�سعة  ال�ساعة  مــن  والــثــانــيــة  مــ�ــســاًء, 
الواحدة  ال�ساعة  وحتى  م�ساًء  والن�سف 
يوم  ماعدا  الأ�سبوع  اأيــام  طيلة  �سباحًا 
ال�ساعة  من  العمل  �سيكون  حيث  اجلمعة 
ال�ساعة  وحتى  م�ساًء  والن�سف  التا�سعة 

الواحدة �سباحًا.
الثامن  اليوم  من  ابتداء  اأنــه  واأو�سحت 
والــعــ�ــســريــن مــن رمــ�ــســان وحــتــى نهاية 
ال�ساعة  من  العمل  �سيكون  الكرمي  ال�سهر 
م�ساًء,  الرابعة  وحتى  �سباحًا  العا�سرة 
الــذي  ــيــوم  وال العيد  يــوم  �سيكون  فيما 
يليه اإجازة للمركز و�سي�ستاأنف العمل يف 
اليوم الثالث من �سهر �سوال )وفق تقومي 
ال�ساعة  من  العمل  و�سيكون  الــقــرى(  اأم 

الثامنة �سباحًا وحتى الرابعة م�ساًء.

الريا�ض- البالد- وا�ض
دعت املحكمة العليا اإىل حتري روؤية هالل �سهر رم�سان 
والع�سرين  للتا�سع  املوافق  الأحد  اليوم  م�ساء  املبارك 
من �سهر �سعبان ح�سب تقومي اأم القرى, واإبالغ اأقرب 
حمكمة ممن يراه بالعن املجردة اأو بوا�سطة املناظري.
واأو�سحت املحكمة العليا يف بيانها اأنه نظرًا ملا ت�سمنه 
اأم القرى  قرارها بتاريخ 3/8/1442هـ ح�سب تقومي 
م�ساء  �سعبان  �سهر  هالل  بروؤية  اأحد  ي�سهد  مل  اأنه  من 
لعام  رجــب  �سهر  من  والع�سرين  التا�سع  ال�سبت  يــوم 
جلان  حما�سر  ت�سمنت  وقــد  تــرائــيــه,  رغــم  1442هــــ 
املرا�سد  اأجـــواء  معظم  مغرًا  كــان  اجلــو  اأن  الــرتائــي 
من  �سدر  اأن  �سبق  ما  وعلى  عليه  وبــنــاًء  الليلة,  تلك 
اأوامر وتعليمات, اتباعًا لهدي الر�سول �سلى الله عليه 
ال�سعودية  العربية  العليا باململكة  فاإن املحكمة  و�سلم؛ 
اململكة  اأنــحــاء  جميع  يف  امل�سلمن  عموم  اإىل  ترغب 
يوم  م�ساء  املــبــارك  رم�سان  �سهر  هــالل  روؤيـــة  حتــري 

الأحد التا�سع والع�سرين من �سهر �سعبان ح�سب تقومي 
اأم القرى, فاإن مل ُيَر, فيتحرى روؤية الهالل م�ساء يوم 
الثنن املوافق للثالثن من �سهر �سعبان ح�سب تقومي 
ح�سب  �سعبان  �سهر  من  والع�سرين  التا�سع  القرى  اأم 
الأمر  على  بناًء  وذلك  عنه,  املنوه  العليا  املحكمة  قرار 
اأهلة  بر�سد  القا�سي  7/1/1433هــــ  بتاريخ  ال�سامي 

ال�سهور يف اليوم التا�سع والع�سرين والذي يليه.
اأو  املــجــردة  بالعن  يــراه  ممن  العليا  املحكمة  ودعــت 
وت�سجيل  اإليه,  حمكمة  اأقرب  اإبالغ  املناظري  بوا�سطة 
يف  مل�ساعدته  مركز  باأقرب  الت�سال  اأو  اإليها,  �سهادته 

الو�سول اإىل اأقرب حمكمة.
وتاأمل املحكمة ممن لديه القدرة على الرتائي الهتمام 
بالأمر, والن�سمام اإىل اللجان امل�سّكلة يف املناطق لهذا 
ملا  فيه  بامل�ساركة  والثواب  الأجر  واحت�ساب  الغر�س, 
لعموم  والنفع  والتقوى,  الــر  على  التعاون  من  فيه 

امل�سلمن.

157 مخالفة في قطاعي االتصاالت والبريد
الريا�ض- البالد

التــ�ــســالت  الــرقــابــيــة بهيئة  الــفــرق  ر�ــســدت 
وتقنية املعلومات 157 خمالفة من خالل اأكرث 
مار�س  �سهر  خــالل  تفتي�سية  جولة   900 مــن 
قطاعي  يف  اخلدمات  مقدمي  �سملت  املا�سي 
واخلــدمــات  املــعــلــومــات,  وتقنية  التــ�ــســالت 
اللتزام  من  للتحقق  اللوج�ستية,  الريدية 

بالأنظمة والإجراءات الحرتازية.
عمل  اإطـــار  يف  التفتي�سية  اجلـــولت  وتــاأتــي 
حماية  اآلــيــات  تعزيز  على  التــ�ــســالت  هيئة 
والريد,  الت�سالت  قطاعي  يف  امل�ستخدمن 
اإ�سافة اإىل مواكبة اجلهود احلكومية امل�سرتكة 
امل�ستجد,  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
اللتزام  م�ستوى  رفــع  اأهمية  على  والتاأكيد 
ــفــروع  بــالــتــدابــري الحـــرتازيـــة يف جــمــيــع ال
ومنافذ البيع التابعة ملقدمي اخلدمات, موؤكدة 
ا�ستمرارية اجلولت التفتي�سية من قبل فرقها 
الت�سحيحية  الإجــــراءات  واتــخــاذ  الرقابية, 

الالزمة جتاه املخالفات املر�سودة.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
اأنهى فرع الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
والتوعوية  امليدانية  خطته  لتنفيذ  ا�ستعداداته  املكرمة  مكة  منطقة 
امليداين يف  العمل  املبارك, والتي تعتمد على تكثيف  ل�سهر رم�سان 

مكة املكرمة واملحافظات واملراكز يف املنطقة. 
وتهدف اخلطة اإىل تكثيف ح�سور فرق الهيئة والتمركز يف الأ�سواق 
الــعــامــة والــ�ــســواطــئ واملــجــمــعــات التجارية  واحلــدائــق والأمـــاكـــن 
والتنبيه لأداء ال�سالة جماعة يف اأوقاتها, وتقدمي الن�سح والتوجيه 
ومعاجلة ما قد يظهر من خمالفات بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
والأعمال  ال�سيام  �سهر  ف�سل  عن  التوعوي  املحتوى  ن�سر  يتم  كما 
الو�سائل  جميع  يف  واملكان  الزمان  وتعظيم  وامل�ستحبة  الواجبة 

املتاحة يف الأ�سواق والأماكن العامة.
على  العمري  �سعود  بن  فــوؤاد  ال�سيخ  الفرع  عام  مدير  ف�سيلة  واأكــد 
بهم  املناطة  املهام  واأداء  بالعمل  القيام  باأهمية  امليدانين  الأع�ساء 
وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق  تطلعات م�ست�سار خادم احلرمن 
ال�سريفن اأمري منطقة مكة املكرمة الأمري خالد الفي�سل و�سمو نائبه, 
�سهر  خالل  والتوعوي  امليداين  العمل  خطط  وتاأتي  الله.  حفظهما 
الدكتور  ال�سيخ  العام  الرئي�س  لتوجيهات  اإنــفــاذًا  املبارك  رم�سان 

عبدالرحمن بن عبدالله ال�سند.

الرتكابهم جريمة الخيانة العظمى

تنفيذ القتل بحق 3 جنود
من منسوبي وزارة الدفاع 

الريا�ض - وا�ض
القتل  اأم�س عن تنفيذ حكم  الدفاع يف بيان  اأعلنت وزارة 
اخليانة  جــرميــة  لرتكابهم  من�سوبيها  مــن  ثــالثــة  بحق 
العظمى وذلك بالتعاون مع العدو مبا يخل بكيان اململكة 
املحكمة  اإىل  اإحالتهم  مت  وقــد  الع�سكرية,  وم�ساحلها 
املخت�سة وتوفري كافة ال�سمانات الق�سائية املكفولة لهم, 
الأمانة  اإليهم مما جعلهم يف حل من هذه  ما ن�سب  وثبت 
العظيمة املوكلة لهم قبل اأن يتعدى �سرر فعلهم اإىل كيان 

الوطن واأمنه.
الأوفياء  امل�سلحة  القوات  برجال  ثقتها  ــوزارة  ال واأكــدت 
اأمــن  بــدمــائــهــم حلــفــظ  بق�سمهم, و�ــســحــوا  ـــروا  ب ــذيــن  ال
الوقت  يف  م�ستنكرة  ومقد�ساته,  الوطن  هذا  وا�ستقرار 

ذاته هذه اجلرمية ال�سنيعة الدخيلة على من�سوبيها.
وفيما يلي ن�س البيان:

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ل  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا  املبن  كتابه  يف  القائل  لله  احلمد 
تخونوا الله والر�سول وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون( 
قال تعاىل )واأوفوا بالعهد اإن العهد كان م�سوؤول(, وملا ورد 
يف الأحكام ال�سرعية , والأنظمة املرعية من وجوب اأداء 
الأمانة وعدم التعاون مع العدو يف جميع ما يخل مب�سالح 
بن  حممد  الأول/  )اجلندي  من  كل  اأقــدم  وحيث  الولية 

اأحمد بن يحيى عكام , واجلندي الأول/ �ساهر بن عي�سى 
اإبراهيم  بن  الأول/حــمــود  واجلندي   , حقوي  قا�سم  بن 
ب�سفتهم  الــدفــاع  وزارة  من�سوبي  من  حــازمــي(  علي  بن 
واأ�سفر  العظمى,  اخليانة  جرمية  ارتكاب  على  الع�سكرية 
التحقيق معهم باإدانتهم بارتكاب جرمية اخليانة العظمى 
وم�ساحلها  اململكة  بكيان  يخل  مبا  العدو  مع  بالتعاون 
اإىل املحكمة املخت�سة وتوفري كافة  الع�سكرية وباإحالتهم 
ال�سمانات الق�سائية املكفولة لهم, ثبت ما ن�سب اإليهم مما 
قبل  لهم  املوكلة  العظيمة  الأمانة  هذه  من  حل  يف  جعلهم 
اأن يتعدى �سرر فعلهم اإىل كيان الوطن واأمنه, وقد �سدر 
بحقهم حكم بثبوت اإدانتهم مبا اأُ�سند اإليهم واحلكم عليهم 
ا�ستيفاء  ومت  والنظامي,  ال�سرعي  للمقت�سى  وفًقا  بالقتل 
الأمــر  و�سدر  عليه  وامل�سادقة  احلكم,  تدقيق  اإجـــراءات 

امللكي باإنفاذ ما تقرر بحقهم.
ال�سبت  اأم�س  املذكورين  بحق  القتل  حكم  تنفيذ  مت  وقــد 

)28/8/1442هـ( , بقيادة املنطقة اجلنوبية.
امل�سلحة  ــقــوات  ال بــرجــال  ثقتها  الــدفــاع  وزارة  واأكــــدت 
الأوفياء الذين بروا بق�سمهم, و�سحوا بدمائهم حلفظ اأمن 
الوقت  يف  م�ستنكرة  ومقد�ساته,  الوطن  هذا  وا�ستقرار 

ذاته هذه اجلرمية ال�سنيعة الدخيلة على من�سوبيها.
والله الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

43 ألف مالحظة لسالمة الطرق
الريا�ض- البالد

"نحو  التي مت ر�سدها خالل حملة  املالحظات  العمل على معاجلة  النقل  توا�سل وزارة 
اأ�سفرت احلملة التي اأطلقتها الوزارة يف فراير املا�سي, عن  طرق متميزة اآمنة", حيث 
�سملت  منها,  مالحظة   22,473 معاجلة  متت  مالحظة,   42,725 بـلغت  مالحظات  ر�سد 
كامل  وتقييم  م�سح  احلملة  وا�ستهدفت  اأخــرى.  ومالحظات  وال�سالمة,  الطرق,  �سيانة 
 550 فيها  �سارك  كيلومرت,  األف   73 من  اأكرث  اأطوالها  جمموع  البالغ  اململكة  طرق  �سبكة 
موظفًا من موظفي الوزارة مت تق�سيمهم على 110 فرق توزعت يف خمتلف مناطق اململكة, 

واعتمدت بها الوزارة على كفاءاتها الفنية والإدارية بن�سبة %100.



مكة املكرمة - احمد االحمدي 
اأكملت املوؤ�س�سة الأهلية ملطويف حجاج الدول العربية 
اإجراءات تاأ�سي�س �سركة مطويف حجاج الدول العربية، 
اإنفاذا للمر�سوم امللكي بتاريخ 1٧ / ٩ / 1440هـ، مما 
للحجاج  عالية  جــودة  ذات  خــدمــات  تقدمي  يف  ي�سهم 

الدينية  التجربة  واإثــــراء  واملعتمرين 
والثقافية للحجاج واملعتمرين. 

املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكـــد 
حتول  اأن  جمال  �سالح  ماهر  املــطــوف 
ياأتي  مغلقة  م�ساهمة  ل�سركة  املوؤ�س�سة 
احلرمني  خادم  مقام  لتوجيهات  حتقيقا 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  
ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع، حفظهما الله، ببذل كل اجلهود خلدمة �سيوف 
الرحمن  �سيوف  خدمة  برنامج  يحقق  مبــا  الرحمن 

املنبثق عن روؤية اململكة 2030. 
اأو�سح نائب رئي�س املوؤ�س�سة املطوف الدكتور  فيما 
حممد بن م�سطفى بياري اأن املوؤ�س�سة بنت خططها 
على اأ�س�س علمية دقيقة يف ملف التحول، حتى تقدم 
وطريقة  اآلية  يف  احرتافيًا  اأمنــوذجــًا 
املنهجية  وفق  العمل  ثم  ومن  التحول 
الأخطاء  لتقليل  ت�سعى  التي  اجلديدة 
اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  الإمكان  قدر 
بي�سر  نــ�ــســكــه  احلـــــاج  يــــــوؤدي  ــى  حــت
اخلــدمــات  منظومة  و�ــســط  و�ــســهــولــة 
احلرمني  خــادم  حكومة  تقدمها  التي 
عهده  وويل   ، �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الأمني، حفظهما الله. 
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يف  ــحــة  ــ�ــس ال وزارة  فــعــلــت  خــــريا 
لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  منح  تو�سع 
يتلقوها،  مل  ملن   ،1٩ كوفيد  كورونا 
وتــاأجــيــل اجلــرعــة الــثــانــيــة، يف ظل 
�سح وتــعــر المــــدادات الــدولــيــة من 
ال�سركات امل�سنعة، فاملهم يف املرحلة 
الأكــر  الن�سبة  حت�سني  هو  القادمة 
من   ،%٧0 عن  يزيد  مبا  املجتمع  من 
اللقاح، ولعل اعادة برجمة اللقاحات 
ومواعيد اجلرعة الثانية هو ال�سبيل 
طارئ،  اأو  نق�س  اأي  ملواجهة  الأمثل 
وهي ا�سرتاتيجية فعالة لحتواء اأية 

اأزمة طارئة.
اخلطوة  بــهــذه  ال�سحة  كــانــت  واإذا 
وفرت املزيد من اجلرعات الأوىل فاإن 
املطلوب من اجلميع الرتقاء مل�ستوى 
يف  بــالإ�ــســراع  واملــبــادرة  امل�سوؤولية 
تلقي اللقاح عر التطبيقات الر�سمية، 
عر�سة  الأكـــــر  ــفــئــات  ال خــ�ــســو�ــســا 

لتداعيات الفريو�س.
اآمنا  ح�سنا  ال�سحة  وزارة  وتــظــل 
للتعامل مع الفريو�س وتداعياته مبا 
كل  مع  باإيجابية  التفاعل  ي�ستوجب 
الأمر  ولة  حر�س  ظل  يف  مبادراتها 
تداعيات  من  املجتمع  حت�سني  على 
حد  اإىل  ـــول  ـــو�ـــس وال ـــس،  ـــريو� ـــف ال
الوقاية ال�ساملة التي تعني باإذن الله 
والتطور  التنمية  م�سرية  ا�ستكمال 

يف �سحة واأمان.

تحصين 
المجتمع 

كلمة القيادة تهنئ ملك األردن بالذكرى 
المئوية للتأسيس 

الريا�س- وا�س
عبد  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  بعث 
العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، جلاللة امللك عبدالله 
الأردنــيــة  اململكة  ملك  احل�سني  ابــن  الــثــاين 
مائة  مــرور  ذكــرى  مبنا�سبة  الها�سمية، 
عام على تاأ�سي�س بالده.واأعرب امللك 
واأطيب  التهاين  اأ�سدق  املفدى عن 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
و�سعب  وحلــكــومــة  ــتــه،  جلــالل

اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة اطراد التقدم والزدهار.
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ابن  الثاين  عبدالله  امللك  جلاللة  تهنئة،  برقية  الدفاع،  وزير 
ذكــرى  مبنا�سبة  الها�سمية،  الأردنــيــة  اململكة  ملك  احل�سني 
مرور مائة عام على تاأ�سي�س بالده.وعر �سمو ويل العهد عن 
اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  و�سعب  حلكومة  راجيًا  جلاللته، 

ال�سقيقة املزيد من التقدم والرقي.

اعتماد الخطة األمنية لمناسك 
العمرة والزيارة 

الريا�س- وا�س
بن  نايف  بــن  �سعود  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري  اعتمد 
العليا  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزيــر  عبدالعزيز 
وم�سوؤوليات  ملهام  العامة  الأمنية  اخلطة  للعمرة، 

العمرة  منا�سك  لأداء  الــعــام  الأمـــن 
ــــارة، خــــالل �ــســهــر رمــ�ــســان  ــــزي وال
وفق  هـــ،   1442 العام  لهذا  املــبــارك 
والتدابري  الحــرتازيــة  الإجـــراءات 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  الوقائية 
ـــا مبــنــطــقــتــي مــكــة املــكــرمــة  كـــورون

واملدينة املنورة.
اأو�سح ذلك مدير الأمن العام الفريق 
احلربي،  قــرار  بــن  خالد  ركــن  اأول 
جلهود  امتداًدا  ياأتي  ذلك  اأن  موؤكًدا 
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  حكومة 

و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
يف توفري كل ما من �ساأنه املحافظة على اأمن و�سالمة 

قا�سدي احلرمني ال�سريفني.
راعـــــت  اخلــــطــــة  اأن  واأكـــــــــد 
والتنظيمية  الأمنية  اجلوانب 
واملـــروريـــة والإنــ�ــســانــيــة مبا 
وتطلعات  تــوجــيــهــات  يحقق 
الله-  القيادة احلكيمة -رعاها 
جميع  ت�سخري  اإىل  الــرامــيــة 
قــا�ــســدي  لتمكني  الإمـــكـــانـــات 
اأداء  ــني  ــف ــري ــس ــ� ال احلــــرمــــني 
ن�سكهم وعباداتهم باأمن واأمان 

وي�سر وطماأنينة.
عبدالعزيز بن سعود

عادل العسومي

سنوات سجنا لعصابة 
غسل أموال

الريا�س-البالد
اأعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنني بفتح 
الغذائية،  املــواد  ل�سترياد  جتارية  �سجالت   ٧
لـ 16 مقيمًا  واإن�ساء ح�سابات بنكية، وت�سليمها 
احل�سابات  ا�ستغالل  بهدف  عربية  جن�سية  من 
امل�سدر  م�سروعة  غــري  مالية  مبالغ  ـــداع  اإي يف 
وحتــويــلــهــا لــلــخــارج، مــقــابــل دفـــع اأجـــر �سهري 

للمواطنني.
توجيه  اإىل  العامة  النيابة  حتقيقات  وانتهت 
التهام للمذكورين بغ�سل الأموال وذلك بحيازة 
و�سدر  م�سروعة،  غــري  اأمـــوال  وحتــويــل  ونقل 
حكم املحكمة املخت�سة املت�سمن عقوبة ال�سجن 
�ــســنــوات،   106 جمموعها  بــلــغ  ملـــدد  للمتهمني 
وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون األف ريال، 
ماليني   5 قــاربــت  م�سبوطة  اأمـــوال  ومــ�ــســادرة 

البنكية  احل�سابات  يف  حمجوزة  ومبالغ  ريال، 
قاربت مليوين ريال.

لالأموال  مماثلة  قيمة  م�سادرة  احلكم  وت�سمن 
مليون   465 جتــاوزت  والتى  للخارج  املحولة 
ال�سفر  مــن  ال�سعوديني  املتهمني  ومــنــع  ريـــال، 
واإبعاد املتهمني الوافدين عن البالد بعد انق�ساء 

العقوبة.
وجاٍر العمل على اإعداد اإنابة ل�سرتداد الأموال 

من الدول املحول لها تلك الأموال .
واملقيمني  باملواطنني  العامة  النيابة  واهــابــت 
ا�ستغالل  مــن  الغري  متكني  خــطــورة  ا�ست�سعار 
الــتــجــاريــة،  و�ــســجــالتــهــم  البنكية  حــ�ــســابــاتــهــم 
املـــايل  بـــالأمـــن  مــ�ــســا�ــس  مـــن  ـــك  ذل ي�سكله  ومـــا 
العقوبات  باأ�سد  مطالبتها  موؤكدة  والقت�سادي، 

واأغلظها جتاه املت�ساهلني يف ذلك.

106

رئيس البرلمان العربي:

أمن السعودية عمق إستراتيجي لألمن القومي العربي
القاهرة - وا�س

الع�سومي  الرحمن  عبد  بن  عادل  العربي  الرملان  رئي�س  اأكد 
اإ�سرتاتيجًيا  عمًقا  ميثل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأمن  اأن 
واملـُـقــَدرة  املُخل�سة  اجلهود  مثمنًا  العربي  القومي  لالأمن 
التي تقوم بها بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو 

جمل�س  رئي�س  نائب  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 
ل�ستعادة  الله"،  "حفظهما  الدفاع  وزيــر  الــوزراء 

من  والتخفيف  املنطقة  يف  وال�ستقرار  الأمــن 
معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق.

خالل  اأمــ�ــس  كلمته  يف  الع�سومي  واأ�ــســاد 
دور  مــن  الــرابــعــة  اجلل�سة  اأعــمــال  افتتاح 

عقدت  التي  العربي  للرملان  الثالث  الت�سريعي  للف�سل  الأول  النعقاد 
مبقر جامعة الدول العربية ، مببادرة اململكة حلل الأزمة اليمنية 
ومواجهة التدخالت الإيرانية ال�سافرة يف ال�سوؤون الداخلية 
تها على مدار  اليمنية والتي اأطالت اأمد الأزمة اليمنية واأججَّ

ال�سنوات ال�ست املا�سية .
و"ال�سرق  اخل�سراء"  "ال�سعودية  مببادرتي  اأ�ــســاد  كما 
�ساحب  عنهما  اأعــلــن  اللتني  الأخ�سر"،  ــط  الأو�ــس
عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز 
حماية  اإىل  تــهــدفــان  والــلــتــني  الـــدفـــاع،  وزيـــر 
البيئي  الـــتـــوازن  عــلــى  واحلـــفـــاظ  الأر�ــــــس 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

تأسيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية

ماهر صالح

اللجنة التاريخية تزور سالل رمضانية وتمور فاخرة من المملكة لعدد من الدول
6 مواقع بالعاصمة 

المقدسة
مكة املكرمة- البالد

تنظم الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، 
املواقع  مل�سار  التنفيذية  للجنة  ميدانية  زيـــارة  الــيــوم، 
"خدمة  لرنامج  التابعة  واملتاحف  الإ�سالمية  التاريخية 
لروؤية  املُحققة  التنفيذية  اأحد الرامج  الرحمن"،  �سيوف 

.2030
يف  التاريخية  الإ�سالمية  املواقع  من   6 الزيارة  وت�سمل 
"منطقة  الــتــوايل:  على  املقد�سة،  وامل�ساعر  املكرمة  مكة 
و"عني  ثور"،  و"جبل  طوى"،  ذي  و"بئر  احلديبية"، 

زبيدة"، و"بيعة العقبة"، و"غار حراء )جبل النور(".
اللجنة على  اإطالع  اإىل  الزيارة  امللكية من  الهيئة  وتهدف 
ومواءمة  املــواقــع،  بهذه  القائمة  بامل�ساريع  العمل  �سري 
اجلهات  م�ستهدفات  حتقيق  ي�سمن  مبا  القائمة  الأعمال 
التاريخية  تاأهيل املواقع  اإعادة  ذات العالقة، ومبا يحقق 
من  الرحمن  �سيوف  ل�ستقبال  منا�سبة  لتكون  وتهيئتها 

حجاج وزوار ملدينة مكة املكرمة وبيت الله احلرام.
م�سروع  اللجنة  عليها  �ستقف  التي  املهمة  امل�ساريع  ومن 
)حــراء(،  النور  جبل  مبنطقة  الثقايف  النور  جبل  مركز 
الذي يحتوي على معر�س الوحي حيث يحكي ق�سة نزول 
التقنيات  با�ستخدام  الر�سل  من  العزم  اأويل  على  الوحي 
وفيه  ــكــرمي  ال الـــقـــراآن  متحف  اإىل  بــالإ�ــســافــة  احلــديــثــة 
اأنف�س  خالل  من  الكرمي  بالقراآن  للتعريف  فريدة  جتربة 
املخطوطات واملقتنيات، واأف�سل الو�سائل والتقنيات، كما 
وجهة  ليكون  ومطاعم  وخدمات  مرافق  املركز  �سيت�سمن 

لزوار مكة املكرمة و�سيوف الرحمن.

عوا�صم- وا�س
وا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية م�ساعداته 
الفاخرة  والتمور  الغذائية  ال�سالل  �سملت   الــدول  من  للعديد 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  توا�سل  فيما  الطبية  وامل�ستلزمات 
من  ال�سريفني  احلرمني  خادم  هدية  توزيع  والإر�ساد  والدعوة 
مــاأرب  حمافظة  يف  املركز  د�سن  اليمن  ففي   ، الفاخرة  التمور 
منها  ي�ستفيد  رم�سانية،  غذائية  �سلة   ٩،880 توزيع  م�سروع 
كما  اأ�سرة حمتاجة ونازحة يف �ست حمافظات مينية،   ٩،880
اأم�س يف حمافظة عدن توزيع معدات وم�ستلزمات طبية  د�سن 

لعدد من املحافظات اليمنية.

تاأمني  م�سروع  املــا�ــســي،  اخلمي�س  املــركــز  د�سن  األبانيا  ويف 
حمافظة،   31 لــعــدد  الرم�سانية  الــغــذائــيــة  الــ�ــســالل  ــع  وتــوزي
منها  ي�ستفيد  غذائية  �سلة   6،332 توزيع  امل�سروع  ويت�سمن 
املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل  املحتاجة  الأ�سر  من  فرد   31،6٧5

بتكلفة اإجمالية قدرها 500،000 دولر اأمريكي.
اأم�س الأول 662 �سلة غذائية رم�سانية  ويف ت�ساد وزع املركز 
مبحافظة  ومولت  كبري،  ولري  وكديدي�س،  كوبوؤو،  قرى  يف 

ما�سينياه بجمهورية ت�ساد، ي�ستفيد منها 622 فردا.
ويف مــوريــتــانــيــا د�ــســن املــركــز بــالــتــعــاون مــع الــهــالل الأحــمــر 
بنواك�سوط  الريا�س  مقاطعة  يف  املا�سي  اخلمي�س  املوريتاين 

اجلنوبية م�سروع توزيع ال�سالل الغذائية الرم�سانية.
ويف مايل �سّلم املركز  اخلمي�س املا�سي هدية اململكة جلمهورية 

مايل املت�سمنة 50 طنًا من التمور.
اأكر من 8  اإىل العا�سمة بانكوك  اأم�س  اأخرى و�سلت  من جهة 
اأطنان من التمور �سمن برنامج هدية خادم احلرمني ال�سريفني 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  توا�سل  والتي  الفاخرة  التمور  من 

والدعوة والإر�ساد توزيعها.
وكــانــت الـــــوزارة قــد د�ــســنــت تــوزيــع هــديــة خـــادم احلــرمــني 
ال�سريفني من التمور الفاخرة يف البو�سنة والهر�سك وماليزيا 

والأرجنتني والهند.



البالد - مها العواودة 
الدكتورة  الأ���س��رة  ���س��وؤون  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  اأك���دت 
ال�سيا�سة  اإطالق  ل�"البالد" اأن  التويجري  مزيد  بنت  هال 
الوطنية ملنع عمل الأطفال، يعك�س حر�س القيادة الر�سيدة 

على �سمان م�ستقبل اأف�سل لالأطفال يف اململكة.
وك����ان جم��ل�����س ال������وزراء واف����ق ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي على 
اإن  التويجري  وقالت  الأط��ف��ال.  عمل  منع  ا�سرتاتيجية 
هذه ال�سيا�سة توؤطر ت�سريعًيا عمل الأطفال ومتثل اإ�سافة 
اإىل املنظومة الت�سريعية املعنية بالأطفال يف اململكة ومن 

ونظام  الطفل  حقوق  نظام  بينها 
اأنها  كما  الإي����ذاء،  م��ن  احلماية 
الكبري  الهتمام  �سياق  تاأتي يف 
ال����ذى ت��ول��ي��ه ال���دول���ة حل��م��اي��ة 
ب��و���س��ف��ه��م ج��ي��ل الغد  الأط���ف���ال 
مهم  دور  ولهم  املجتمع  وث��روة 
امل�ستقبل  ت�سكيل  يف  واأ�سا�سي 
اأن  واأو�سحت  للوطن.   امل�سرق 
جمل�س  اأجراها  التي  الدرا�سات 

اأن  تظهر  الداعمة  اجلهات  مع  بال�سراكة  الأ�سرة  �سوؤون 
ال�سعودي،  املجتمع  يف  ظ��اه��رة  ميثل  ل  الأط��ف��ال  عمل 
امل�ساحبة  الوطنية  اخلطة  اأن  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  لفتة 
اإع��داد  على  تن�س  الأط��ف��ال  عمل  ملنع  الوطنية  لل�سيا�سة 
تقرير اح�سائي ب�ساأن عمل الأطفال، م�سرية اإيل اأن اخلطة 
يف  �ست�ساعد  التي  ال�سريكة  اجلهات  من  العديد  ت�سمل 
وال�سحة  التعليم  ووزارتي  الإح�ساء  هيئة  مثل  تنفيذها 
ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  ولفتت  الإن�����س��ان.  ح��ق��وق  وهيئة 
ي�ساحبها  ما  غالًبا  الأطفال  عمالة  اأن  اإيل  الأ�سرة  �سوؤون 
النمو  تداعيات على  اإىل  يوؤدى  ما  التعليم  ان�سحابهم من 
فر�س  م��ن  احل��د  بجانب  ل��الأط��ف��ال،  والعقلي  ال�سلوكي 

م�ساركتهم يف عملية التنمية.

جدة - يا�سر بن يو�سف، عبد الهادي املالكي 
الفرعية  امللي�ساء  بلدية  يف  ممثلة  ج��دة  اأم��ان��ة  اأغ��ل��ق��ت 
وم�ساركة عدد من اجلهات ذات العالقة، 81 حمال جتاريا 
بعدما  امل��ح��اف��ظ��ة،  ج��ن��وب  ال�سعبي  ال�����س��واري��خ  ب�سوق 
بالإجراءات  اللتزام  بينها عدم  ر�سدت خمالفات متعددة 
وكذلك  م��رت��ادي��ه،  ب��ن  الوقائية  وال��ت��داب��ري  الح��رتازي��ة 
التباعد وغريها من  اإج��راءات  التزام متابعة تطبيق  عدم 

التدابري الوقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا.
اإن  املالكي  في�سل  الفرعية  امللي�ساء  بلدية  رئي�س  وق��ال 
احلملة تاأتي يف اإطار احلمالت املكثفة التي ُتنفذها البلدية 
خمالفات  من  للحدد  الأمانة  اإدارات  جميع  مع  بالتعاون 
تف�سي الفريو�س، م�سرًيا اإىل اأنه جرى زيارة 151 موقًعا 
املواقع  من  واإ�سعار 47  التجارية  املحال  واإغالق 81 من 
املخالفة، نتيجة املخالفات، التي مت ر�سدها على مرتادي 
با�سرتاطات  التقيد  بعدم  واملت�سلة  والبائعن  ال�سوق 

ال�سالمة ال�سحّية ملنع تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.

متابعات
 الأحد 29 �سعبان 1442ه� املوافق 11 اإبريل 2021م ال�سنة 90 العدد 423320

احترزوا.. االرتفاع مستمر في إصابات كورونا
التوسع في الجرعة األولى وإرجاء مواعيد الثانية

االختبارات عن بعد الثالثاء
6 ماليين طالب وطالبة يخضعون للتقييم 

الريا�ض - البالد
اأكدت ال�سحة اأن احلالت الن�سطة واحلرجة لفريو�س كورونا لتزال م�ستمرة 

الحرتازية  بالإجراءات  واللتزام  التعاون  على  اجلميع  حاثًة  الرتفاع،  يف 
وتطبيق التباعد الجتماعي للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

ويف نف�س ال�سياق اأعلنت ال�سحة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة 
ال� 24 �ساعة املا�سية ت�سمنت ت�سجيل )878( حالة موؤكدة وتعايف)578(  خالل 

حالة فيما بلغ عدد احلالت الن�سطة )8113( حالة منها )914( حالة حرجة. وبينت 
الإح�سائية اأن اإجمايل عدد الإ�سابات يف اململكة بلغ )397636( حالة كما بلغ عدد 
عدد)10( ت�سجيل  مت  فقد  الوفيات  يخ�س  وفيما  حالة،   )382776( التعايف  حالت 

الله جميعًا"  "يرحمهم  اململكة )6747( حالة  الوفيات يف  اإجمايل عدد  لي�سل  حالت 
كما مت اإجراء )61640( فح�سًا خمربيًا. ون�سحت اجلميع بالتوا�سل مع مركز )937( 

ال�سحية  املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مدار  على  وال�ستف�سارات  لال�ست�سارات 
بيانات  اأظهرت  اأخ��رى  ناحية  من  )ك��ورون��ا(.  فريو�س  م�ستجدات  ومعرفة  واخلدمات 

وزارة ال�سحة، اأم�س )ال�سبت(، اأن اإجمايل جرعات لقاح كورونا التي مت �سرفها حتى الآن 
ت�سجيل  �سهدت  املا�سية  �ساعة   24 ال�  اأن  البيانات  واأو�سحت  جرعة.   6.082.774 بلغت 

املرحلة  د�ّسنت  قد  الوزارة  للمواطنن واملقيمن. وكانت  األف جرعة جديدة  اأكرث من 138 
الأوىل من تلقي اللقاح يف 17 دي�سمرب من العام املا�سي، فيما انطلقت املرحلة الثانية يف 18 

فرباير املا�سي، والتي �سهدت تو�سع عملية منح اللقاح يف جميع املناطق. من ناحية اأخرى 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن التو�سع يف اإعطاء اجلرعة الأوىل ملن مل يح�سلوا على اللقاح واإرجاء 

جميع مواعيد اجلرعة الثانية واإعادة جدولتها لحقا حتى يتم تغطية �سريحة كبرية من املجتمع 
يوم  ابتداًء من  اأرجئت  الثانية  للجرعة  القائمة  املواعيد  اأن جميع  واأو�سحت  الأوىل.  باجلرعة 

الأحد 29 �سعبان املوافق 11 اأبريل و�سيتم الإعالن لحقا عن ا�ستئناف اإعطاء اجلرعة الثانية.
ب�سبب  اللقاحات  الدولية من  الإم��دادات  �سح وتعرث  ب�سبب  الإع��الن جاء  اأن  اإىل  ال�سحة  ونوهت 

مواجهة ال�سركات امل�سنعة لتحديات يف الوفاء بكميات التوريد املتعاقد عليها وحر�سا على تغطية 
اأثر يف خف�س  الفئات عالية اخلطورة ملا يف ذلك من  الأوىل خا�سة  ال�سكان باجلرعة  اأكرب عدد من 

احلالت ال�سديدة وحماية ال�سحة العامة، ولتعظيم الفائدة من اجلرعة الثانية ملا تقوم به ال�سركات 
ال�سانعة للقاحات من اأبحاث لت�سمن الأمناط املتحورة من الفريو�س يف لقاحاتها.

جدة، الدمام - البالد، حمود الزهراين 
ل��ل�����س��ن��ة ال���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل، حت�����س��م 
الختبارات عن بعد، م�سري اأكرث من 6 مالين 
طالب وطالبة يف التعليم العام، ق�سوا عامهم 
الدرا�سي الثاين يف قاعات درا�سة افرتا�سية، 
اأبرزت القدرة على التعامل مع اجلائحة وعدم 
مب�ستقبل  التالعب  اأو  الدرا�سي  العام  اه��دار 

الأبناء.
وف��ي��م��ا ت��ب��داأ ب��ع��د غ��د ال��ث��الث��اء الخ��ت��ب��ارات 
الختبارات  ان  م�سوؤول  م�سدر  اأكد  النهائية، 
عالقة  ول  اأب��ري��ل،   13 الثالثاء  ي��وم  �ستكون 
لها بثبوت دخول �سهر رم�سان �سواء الثنن 
هو  البداية  يف  املعيار  اأن  مبينا  الثالثاء،  اأو 
م�سريا  ال��ه��ج��ري،  ولي�س  امل��ي��الدي،  ال��ت��اري��خ 
غدا  رم�سان  �سهر  دخول  ثبوت  احتمالية  اإىل 
ي��وم 2  ب��داي��ة الخ��ت��ب��ارات  الث��ن��ن فت�سبح 
كان  اإذا  اأما  رم�سان،   1 يوم  ولي�ست  رم�سان 
ف�ستكون  الثالثاء،  يوم  رم�سان  بداية  ثبوت 
الختبارات كما معلن �سابقا يف غرة رم�سان. 
ويف املنطقة ال�سرقية يخو�س اأكرث من ن�سف 
من�سة  عرب  الختبارات  وطالبة  طالب  مليون 
ت��ت��واىل  ف��ي��م��ا  ل��� 1819 م��در���س��ة،  م��در���س��ت��ي 
الخ��ت��ب��ارات ي��وم الأح���د امل��واف��ق 6 رم�سان 
واأو���س��ح  وال��ث��ان��وي��ة.  املتو�سطة  للمرحلتن 
املتحدث با�سم تعليم ال�سرقية �سعيد الباح�س 
لالختبارات،  التقنية  ال���س��ت��ع��دادات  اكتمال 
الأول  حم���اور  ث��الث��ة  على  بنيت  اأن��ه��ا  مبينا 
الفاقد  ومعاجلة  التقومي  عمليات  ا�ستكمال 
الأول  ال�سفن  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  التعليمي 
املناهج  انهاء  على  والعمل  البتدائي  والثاين 
الدرا�سية لبقية املراحل التعليمية والعمل على 
تقومي  وا�ستكمال  الختبارات  اأ�سئلة  اإع��داد 

التقومي  الطالب والطالبات يف جميع معايري 
املدرجة يف نظام نور. 

كما اأ�سار الباح�س، اإىل املحور الثاين واملتمثل 
يف، اإع������داد اإر����س���ادات وت��وج��ي��ه��ات، وم���واد 
امل��ي��دان  ا���س��ت��ع��دادات  اآل��ي��ة  تت�سمن  تثقيفية 
من   مت  وال��ت��ي  النهائية  لتنفيذ الختبارات 
خاللها الرتكيز على م�سلحة الطالب والطالبة 
وناجت تعلم حقيقي وجاهزية جميع املعلمن و 
املعلمات من خالل من�سة مدر�ستي ومن خالل 
وزارًيا، و�سوًل  املعتمدة  التعليمية  القنوات 
اإط���ار  يف، و���س��ع  وامل��ت��م��ث��ل  للمحور الثالث 
الجراءات  وفق  التعليمية  العملية  ل�سري  عام 
التعليم ل�سمان  وزارة  من  املعتمدة  والأنظمة 
خالل  م��ن  التعليمية  العملية  �سري  ا�ستمرار 
ايجاد  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  وا�سحة،  خطة 
ي�سمل  مبا  والطالبات  للطالب  عالجية  خطط 
ال��درا���س��ي��ة  وذل���ك ب��ه��دف دع��م  جميع امل����واد 

الطالب والطالبات لتقان املهارات . 
اجلانب  على  رك��زن��ا  حديثه،  الباح�س  وت��اب��ع 
من  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��الب  وامل��ع��ن��وي  النف�سي 
مع  للتعامل  تثقيفية  ار���س��ادات  توجيه  خ��الل 
من  ع���دد  تنفيذ  ج��ان��ب  اإىل  قلق الختبارات 
الزيارات الإ�سرافية للمدار�س للدعم وامل�ساندة. 
ودعا الباح�س اأولياء الأمور اإىل �سرورة تهيئة 
وال�سحي  والجتماعي  النف�سي  اجلو  الأ�سرة 
اأث��ن��اء  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  وبناتهم  لأب��ن��ائ��ه��م 
دور  ل��ه  ذل��ك  ب���اأن  مو�سحًا  فرتة الختبارات، 
الذهني  الطلبة  ا�ستعداد  على  ينعك�س  اإيجابي 
اأثناء الختبار،  ال�سعوبات  وتخطي  والفكري 
الطلبة  التفات  اأهمية  اإىل  الوقت عينه  لفتًا يف 
واتباع  بتمعن  الأ�سئلة  اأثناء الختبار لقراءة 

ال�سوابط املنظمة واملعلنة لالختبارات.

الريا�ض ـ البالد
حالت  ال�سعودية،  املدن  قائمة  الريا�س  ت�سدر  رغم   
ال�سابة بفريو�س كورونا كوفيد 19، اإل اأنها ت�سّدرت 
خالل  الفريو�س  من  اجلديدة  التعايف  ح��الت  اأي�سا 
مكة  تلتها  حالة،   223 م�سجلًة  املا�سية،  �ساعة  ال���24 
املكرمة ب�42 حالة، ثم جدة 41، والهفوف 21، واملربز 
والظهران   ،14 وال��دم��ام   ،17 حائل  و�سجلت    .18

11 وت��ب��وك 10،  وك��ل م��ن »ع��رع��ر وينبع« 9 ح��الت 
تعاف، ثم »جنران واخلرج« 7 حالت لكل منهما، ثم  
بواقع  الدوا�سر«  ووادي  والكامل  واخلرب  »الأ�سياج 
ال�سحة يف  لكل منها، ح�سبما ذكرت وزارة  6 حالت 
»املدينة  التالية جاءت  املرتبة  اليومي. ويف  تقريرها 
 5 منها  كل  بت�سجيل  و�سرما«  عري�س  واأب��و  املنورة 
»�سكاكا وبريدة وجازان  تعاف، وتالًيا جاءت  حالت 

وعنيزة والقطيف والليث« بواقع 4 حالت. 
وال��دمل  وعفيف  م�سيط  وخمي�س  »اأب��ه��ا  �سجلت  كما 
و�سفوى وحوطة بني متيم وبي�س واخلفجي وقرية 
»اأح��د  تبعتها  منها،  ك��ل  يف  ت��ع��اف  ح���الت   3 العليا« 
رفيدة والطائف واملجمعة واجلبيل وبقيق والقنفذة 
وبلل�سمر  ت��ن��ورة  ورا�����س  ال����دوم  واأم  وال��ق��وي��ع��ي��ة 
واجلفر« بواقع حالتي تعاف لكل منها. واأخرًيا جاءت 

والباحة  وال�سنان  وتنومة  والرين  وبطحاء  »موقق 
عبيدة  و���س��راة  وط��ري��ف  وب���راغ  ه�سبل  ب��ن  ووادي 
ومليجة وحمايل واخلرمة والبدع والبجادية وعيون 
والأرطاوية  والبدائع  وال�سعرية  وق�سيباء  اجل��واء 
وبلجر�سي  و�سبيا  و�سرورة  وامل��ج��اردة  واحلناكية 
وطربجل وحفر الباطن واملذنب والنعريية واملظيلف 

و�سمد ورجال اأملع«.

الرياض تتصدر خارطة التعافي بـ 223 حالة

تطعيم 70 % من السكان
الريا�ض - البالد

توّقع اأخ�سائي علم الوبائيات والإح�ساء احليوي، الدكتور اإبراهيم اجلعفري 
الغامدي، اأن ي�سل معدل التطعيم يف ال�سعودية اإىل 70% من ال�سكان باجلرعة 
الأوىل من لقاح كورونا، يف حدود 15 اأغ�سط�س القادم. وقال الدكتور الغامدي 

يقارب  باململكة  كورونا  لفريو�س  احلايل  التح�سن  معدل  اإنَّ  تويرت-  –عرب 
األف ن�سمة من ال�سكان، واإّنه �سيتم الو�سول اإىل تغطية 70% من  )4.1( لكّل 
ال�سكان للجرعة الأوىل يف 15 اأغ�سط�س 2021م. وكانت وزارة ال�سحة اأعلنت 

اأم�س، اإعطاء اأكرث من 6 مالين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

خدمة المعتمرين 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  رع��اي��ة  حت��ت 
عبدالعزيز افتتح اأمري منطقة املدينة املنورة الأمري في�سل 
خدمة  يف  اململكة  "جهود  ندوة  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
املعتمرين والزائرين خالل اجلائحة" التي تنظمها عن بعد 
الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي. 
ال�سيخ.  اآل  ال�سيخ عبدالعزيز  اململكة  مب�ساركة مفتي عام 
ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد  العام  الرئي�س  وف�سيلة 
واإمامي وخطيبي  ال�سدي�س  الدكتور عبدالرحمن  النبوي 
الدكتور �سالح بن حميد وال�سيخ  ال�سيخ  امل�سجد احلرام 
منطقة  اأم��ري  �سمو  وم�ساركة  اجلهني،  ع��واد  بن  عبدالله 

ع�سري الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز. 
واأو�سح �سمو اأمري منطقة املدينة خالل كلمته عن جتربة 
العديد  باتخاذ  اجلائحة  مع  التعامل  يف  املنورة  املدينة 
بدء  مع  بالتزامن  والح��رتازي��ة  الوقائية  الإج���راءات  من 
حيث  �سامية  توجيهات  من  �سدر  ما  �سوء  على  اجلائحة 
ج���اءت امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��الم��ة الإن�����س��ان ق��ب��ل اأي �سيء 
تف�سي  على  ال�سيطرة  يف  الأث���ر  بالغ  لها  ك��ان  وب��ال��ت��ايل 
الوباء ا�سافة ملتابعة تنفيذ عدة برامج وم�ساريع �سحية 

واجتماعية �ساهمت يف حتقيق النتائج الإيجابية.
يثبت  ما  اإب��راز  باإلزامية  ق��رار  اعتماد  على  �سموه   ورك��ز 
للدخول  ك�سرط  "توكلنا"  تطبيق  عرب  ال�سحية  احلالة 

للمن�ساآت احلكومية واخلا�سة.
ويف ذات ال�سياق اأكد مفتي عام اململكة اأن خدمة �سيوف 
واأن  البالد  ه��ذه  على  بها  الله  َم��نَّ  عظيمة  نعمة  الرحمن 
اململكة اع��ت��ن��ت ب����زوار ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام م��ن احل��ج��اج 
وقد  عظيمة.  عناية  النبوي  امل�سجد  وزوار  واملعتمرين 
تبواأت اململكة مكانة مرموقة يف العامل واأ�سبحت عنوانا 
يف  مميزة  مكانة  حتقق  اأن  وا�ستطاعت  ال�سيافة  لكرم 

قلوب امل�سلمن يف كل مكان.

مقبول بن فرج اجلهني

منع عمل األطفال استثمار 
في ثروة المجتمع

إغالق 81 محال بــ"الصواريخ"

أمين »شؤون األسرة« لـ            :

هال التويجري
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مواجهة الجائحة بالسالل الرمضانية
مبادرات لدعم األسر المتعففة.. ومختصون لـ           :

مــراكــز  جمعية  ت�ستعد  الــ�ــســدد  هـــذا  ويف   
من  رم�سان  ل�سهر  جــدة  مبحافظة  الحــيــاء 
املنت�سرة   30 ـــ  ال ومكاتبها  مــراكــزهــا  خــال 
ــاء لــتــوفــر الــعــديــد مــن اخلــدمــات  يف الحــي
حيث  جــدة  للمجتمع  اخلــريــة  واملــنــتــجــات 
ارزاق  من�سة  ايـــام  قــبــل  اجلمعية  د�ــســنــت 
اللــكــرونــيــة اخلــريــة بــرعــايــة كــرميــة من 
امللكي  ال�سمو  حمافظ حمافظة جدة �ساحب 
والتي  �سعود  اآل  مــاجــد  بــن  م�سعل  الأمـــر 
العديد  لتوفر  خالها  مــن  اجلمعية  تعمل 
مــن املــنــتــجــات اخلــريــة مــثــل افــطــار �سائم 
وزكاة املال والكفارات بكل انواعها وال�سال 
اجلمعية  وتهدف  املتعففة  لاأ�سر  الغذائية 
من  اكـــر  تــوزيــع  اىل  رمــ�ــســان  �سهر  خـــال 
الف  افطار واكر من 200  الف وجبة   300
ن�سف  من  اكر  اىل  والو�سول  غذائية  �سلة 
مع  اجلمعية  بحثت  كما   ، م�ستفيد  مليون 
يف  للم�ساركة  الــغــذائــيــة  الــ�ــســركــات  كـــرى 
املن�سة يف اإطار حر�ص اجلمعية على تفعيل 
دور امل�سوؤولية املجتمعية من جهة وتخفيف 

العبء على امل�ستفيدين.

شراكات مجتمعية 
 واو�ــســح عــبــدالــلــه الــ�ــســيــود الأمــــن الــعــام 
ال�سراكات  عقد  اهمية  على  للجمعية  املكلف 
احلكومية  القطاعات  جميع  مع  املجتمعية 
منافذ  �سبكة  وزيـــادة  واخلــريــة  واخلا�سة 
التوزيع ورفع كفاءتها �سواء من خال مراكز 
اإىل  ا�سافة  منافذ جديدة،  اإن�ساء  او  الأحياء 

توفر الدعم التقني والفني وامليداين.
اأن  الــ�ــســيــود  واكــــد 
�ستقوم  اجلــمــعــيــة 
الأدوار  بــتــفــعــيــل 
ــا،  ــه الـــتـــطـــوعـــيـــة ل
حـــــــيـــــــث عـــــقـــــدت 
جلــان الــتــطــوع يف 
املـــــراكـــــز الـــعـــديـــد 
ــمــاعــات  مـــن الجــت
وور�ـــــــــص الــعــمــل 
ــــع اخلــطــط  وو�ــــس
املــنــا�ــســبــة لــتــوزيــع 
الــ�ــســال الــغــذائــيــة 
ــات الفــطــار  ووجــب
امل�ستفيدين  عــلــى 
مـــــع الخـــــــذ بــعــن 
باللتزام  العتبار 
الإجــراءات  بجميع 

الحرازية املتبعة.
قدمت  الحياء  مراكز  جمعية  اأن  وا�ستطرد 
الف   613 مــن  اكــر  املا�سي  رم�سان  خــال 
وجبة افطار واكر من 56 الف �سلة غذائية 
ا�ستفاد منها 10 الف اأ�سرة قدمت من خال 
مركزًا   30 تابعن  ومتطوعة  متطوع   1000

ومكتب حي.

الدعم النقدي 
الفي�سلية   اجلمعية  مــديــرة   اأو�ــســحــت  كما 
ا�سراتيجية  اعتماد  مت  الطا�سان:  فــوزيــة 
جديدة يف التعامل مع امل�ستحقن واملترعن 

ملواكبة الو�سع احلايل وا�ستمرار الإجراءات 
الحرازية والوقائية، والذي مينع الوجود 
يف املــقــر اأو يــحــد مــن ا�ــســتــام  الــتــرعــات 
العمل عن بعد  العينية فيها، وذلك من خال 
بــاأكــر مــن مــبــادرة ، اأبــرزهــا الــدعــم النقدي 
امل�ستفيدين  حل�سابات  الترعات  بتحويل 
ــر الـــذي يــتــم دعــمــهــم عن  ــس وو�ــســل عـــدد الأ�

اأ�ــســرة   1800 الفي�سلية  اجلمعية  طــريــق 
ال�سات  اأف�سل من  بعد.  وذلك  م�ستحقة عن 
الغذائية وحفاظا على �سامتهم ، كما جهزنا 
بطاقة  اأنـــواع  ثاثة  مــن  رم�سانية  بطاقات 
بقيمة 350 وتكفي لعدد 6 افراد يف ال�سرة 
بقيمة  ال�سرة  يف  افــراد  لعدد8  تكفي  بطاقة 
بقيمة  افــراد   10 لعدد  تكفي  وبطاقة   ،  450

املحتاجة  الأ�ــســر  اإىل  اإي�سالها  يتم   ،  550
اليه   مايحتاجون  �ــســراء  مــن  يتمكنوا  حتى 
البطاقات  على  امل�سجل  ال�سوبرماركت  من 

بالتعاون مع اجلمعية الفي�سلية بجدة. 

نماء الخيرية 
يف  فاعلة   ع�سوة  ال�سبهاين  �سحر  دكتورة 

يف  بقولها:  اأفــــادت  خــريــة  جمعيات  عــدة 
كاملة  بيانات  لدينا  يكون  اأن  لبــد  البداية 
نــركــز مع  مــا  ــر املحتاجة وغــالــبــا  الأ�ــس عــن 
" الاتي  " الـــدادات  املــدار�ــص  العامات يف 
عملهن  وتوقف  اجلائحة  بداية  منذ  يعانن 
ال�سات  لــهــن  ونــوؤمــن  الــلــحــظــة،  هـــذه  اإىل 
باإر�سالها  ونــقــوم  واملــ�ــســاعــدات  الــغــذائــيــة 

اعتبارا  مــنــازلــهــن،  بــاب  اىل  �سائقن  عــر 
لاحرازات ، وهناك جمموعة من ال�سيدات 
وتقدمي  اخلرية  بالأعمال  يهتممن  الاتي 
الأ�سد  لاأ�سر  واملادية  الغذائية  امل�ساعدات 

حاجه. 

 بطاقات ممغنطة 
مناء  جلمعية  الإعــامــي  املتحدث  واأو�ــســح 
ــه:  مت عمل  ــن بــقــول ــزي اخلـــريـــة  نــايــف ال
اتفاقية �سرائية مع  �سوبر ماركت معروف  
�سحنها   ويــتــم  ممغنطة  بــطــاقــات  لــتــقــدمي 
على  ذلك  عن  ويزيد  ريــال   500 مثل  مببلغ 
ان  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الأ�ــســرة،  اأعــــداد  ح�سب 
هذه الآلية حتفظ كرامة الأ�سر املتعففة ول 
�سوى  البطاقة  على  اجلمعية  �سعار  يو�سع 
البطاقة  هذه  تتيح  اأي�سا  فقط،  بنده  �سعار 
الغذائية  ال�سلع  �ــســراء  يف  الخــتــيــار  حــق 
دون  الأ�سرة  اليها  حتتاج  التي  واملنتجات 
يف  لي�سوا  غذائية  مــواد  عليهم  يفر�ص  ان 
يف  امل�سجلة  الأ�سر  عدد  ويفوق  لها.  حاجه 

مناء اأكر من 15 الف اأ�سرة.   
الــ�ــســرائــيــة  الــبــطــاقــات  ت�سليم  اآلــيــة  وعـــن 
للم�ستفيدين من ال�سر املتعففة قال: يتم ذلك  
من خال املراكز التنفيذية يف جميع احياء 
جدة وكل حي متخ�س�ص ب�سكان احلي مثل 
و�سمال  جــدة  �سرق  ومركز  اجلنوب  مركز 
تتكلف  ل  حتى  حمــددة،  احياء  ولها  �سرق 
اجلمعية  مقر  اىل  املــ�ــســوار  م�سقة  ال�ــســر 
ــتــايل الـــذهـــاب اىل املــركــز  الــرئــيــ�ــســي وبــال
التنفيذي القريب من احلي الذي ي�سكن فيه. 

سلة الخير 
ويف �ــســيــاق املـــبـــادرات اخلــريــة اأطــلــقــت 
جمعية الر اخلرية بجازان  مبادرة توزيع 
�سعار  �سلة غذائية رم�سانية حتت  األف   80
�سمن  وذلك  اخلر"،  �سهر  يف  اخلر  "�سلة 

مبادرات اجلمعية خال العام احلايل.
ع�سام  للجمعية  التنفيذي  املدير  واأو�سح 
اأن املبادرة تهدف لتلبية  بن ح�سن خواجي 
من  امل�ستفيدة  الأ�سر  واحتياجات  متطلبات 
خدماتها وغرها من الأ�سر الأكر احتياًجا 
الأيتام والأرامل واملطلقات باملنطقة  واأ�سر 

خال �سهر رم�سان املبارك.
املــعــايــر  لتطبيق  اجلــمــعــيــة  �ــســعــي  واأكــــد 
اخلـــريـــة مبـــا يـــخـــدم الأ�ـــســـر املــ�ــســتــفــيــدة 
يــزيــد عــددهــا عــن 30  مــن خدماتها والــتــي 
التعاون مــع جميع  اأ�ــســرة، مــن خــال  ــف  األ
الأحياء  باملنطقة وُعمد  اجلمعيات اخلرية 
والفرق التطوعية لإي�سال ال�سال الغذائية 

لاأ�سر امل�ستفيدة يف اأ�سرع وقت ممكن.
تتكون  الرم�سانية  ال�سال  اأن  اإىل  واأ�سار 
مـــن 18 �ــســنــفــًا مـــن الأ�ـــســـنـــاف الــغــذائــيــة 
وال�ساي  وال�سكر  الأرز  ت�سمل  الرئي�سية 
ــتــمــر واحلــلــيــب  واملـــكـــرونـــة والــدقــيــق وال
وللحوم والدجاج وغرها من الحتياجات، 
�سهر  طيلة  توزيعها  اجلمعية  و�ستوا�سل 

رم�سان املبارك.

جدة – رانيا الوجيه ـ يا�سر بن يو�سف 
 يف الراهن ومع ا�ستمرار اجلائحة العاملية  فاإن الظروف ت�ستدعي اللتزام بالإجراءات الحرازية والوقائية، وانطاقا من هذا ال�سيناريو ، فاإن روافد 

اخلر يف اململكة تعمل بوترة ممنهجة لدعم الأ�سر التي حتت مظات اجلمعيات اخلرية ، ف�سا عن  تلك املتعففة ، وتتوىل  املبادرات اخلرية املتوا�سلة 
من عدة جهات دعم هذه الأ�سر ل�سد احتياجاتهم �سواء كانت عبارة عن �سلة غذائية اأو اأدوية طبية اأو حتى مبالغ رمزية  اأو احتياج لأجهزة كهربائية، حيث 

تعتر هذه امل�ستلزمات  من الأ�سا�سيات ال�سرورية يف كل بيت، خ�سو�سا مع العد التنازيل ل�سهر رم�سان املبارك.

تعزيز حياة األسر
اإىل حتقيق  املكرمة  الأحياء مبنطقة مكة  تهدف جمعية مراكز 
ر�سالة اجتماعية تتمثل يف اإحداث تغير اجتماعي يف اأ�سلوب 

حياة الأ�سرة  مبا يعزز دورها يف املجتمع.
ولهذا فاإن اجلمعية تعتمد يف حتقيق اأهدافها على اإن�ساء مقرات 
وريا�سية  اجتماعية  مراكز  مبثابة  تكون  الأحياء  يف  متكاملة 
وثقافية عالية امل�ستوى ، وتعتمد مبداأ امل�ساركة الفعالة ل�سكان 

احلي يف تنظيم واإدارة تلك املراكز.
لن�سر  املكرمة  مكة  منطقة  يف  الأحياء  مراكز  جمعية  وت�سعى   
ثم  ومــن  احلــي  اأفـــراد  بن  الفا�سلة  والأخـــاق  ال�سليم  الوعي 
املجتمع وامل�ساهمة يف حل امل�سكات الجتماعية. واإحياء دور 
احلي  اأفــراد  بن  الإيجابية  والعاقات  الجتماعي  التوا�سل 

ومن ثم املجتمع. وال�ستفادة من ذوي القدرات املختلفة لبناء 
روح  ورفــع  والكفاءة.  الفعالية  لزيادة  املجتمع  اأفــراد  قــدرات 
املواطنة بن �سرائح املجتمع. وملء اأوقات الفراغ فيما يعود 
بالنفع على املجتمع. ومناق�سة احتياجات احلي وطرح احللول 
املنا�سبة وتقدمي القراحات الازمة و�سوًل اإىل حي منوذجي 
اجتماعية مبعاير  موؤ�س�سة  بناء  الجتماعي.  التكافل  ي�سوده 
واملجتمع  الفرد  طاقات  وتفعيل  الإن�سان  ببناء  تعنى  عالية 
الفرد  بن  اإيجابية  عاقة  تكوين  امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق 
وحميطه الذي يعي�ص فيه ، وت�سجيع م�ساركة ال�سكان يف جهود 
تنمية املدن وتطويرها واملحافظة على مكت�سباتها ومنجزاتها 

وتنمية ال�سعور بالولء والنتماء للوطن.

�سحر ال�سبهاين

عبداهلل ال�سويد
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الظهران- حمود الزهراين
 يف اإطار ا�سرتاتيجيتها لتحقيق القيمة املثلى لأ�سولها 
وتعزيز مركزها املايل الأقوى عامليا يف قطاع الطاقة ، 
اأبرمت "اأرامكو ال�سعودية" �سفقة مع ائتالف بقيادة اإي 
اآي جي غلوبال اإنرجي بارترنز )اإي اآي جي(، اأحد اأبرز 
امل�ستثمرين العامليني يف البنى التحتية يف هذا القطاع 
ب�سبكة  متعلقة  تاأجري  واإعــادة  ا�ستئجار  يف  وتتمثل   ،

خطوط اأنابيب اأرامكو ال�سعودية للزيت اخلام املرّكز.
على  ال�سعودية  اأرامكو  �ستح�سل  ال�سفقة،  اإمتام  ومع   
وتعد  دولر،  مليار   12.4 بــحــوايل  ُتــقــّدر  متح�سالت 
قطاع  يف  التحتية  الــبــنــى  �سفقات  اأكـــر  مــن  واحــــدة 
ال�سركة  لإ�سرتاتيجية  امــتــداًدا  وذلــك   ، العاملي  الطاقة 
يف ال�ستثمار الأمثل لإمكانات اأ�سولها وتعظيم القيمة 
اأرامكو  به  ت�سطلع  الــذي  الــدور  ُتعزز  كما  مل�ساهميها، 
الأجنبية  ال�ستثمارات  وجــذب  حتفيز  يف  ال�سعودية 

ال�سخمة للمملكة.
ومبوجب هذه ال�سفقة، �ست�ستاأجر �سركٌة تابعة لأرامكو 
اأرامكو  "�سركة  وهي  موؤخًرا،  تاأ�سي�سها  مت  ال�سعودية، 
خطوط  �سبكة  ا�ستخدام  حقوق  اخلام"،  الزيت  لإمــداد 
اأرامكو ال�سعودية ملدة  اأنابيب الزيت اخلام املرّكز لدى 
25 عاًما. ويف املقابل، �ستح�سل "�سركة اأرامكو لإمداد 
اأرامكو  من  مدفوعة  تعرفة  على  اخلام" بدورها  الزيت 
تتدفق  التي  املرّكز  اخلام  الزيت  كميات  عن  ال�سعودية 
اأدنــى  بحد  مرتبطة  التعرفة  تلك  وتكون  ال�سبكة،  عر 
ال�سعودية  اأرامكو  و�ستحتفظ  الكميات.     تلك  حلجم 
فيما  ال�سركة اجلديدة،  ن�سبتها 51% يف  اأغلبية  بح�سة 
يحتفظ الئتالف الذي تقوده )اإي اآي جي( بح�سة %49. 
حمتفظًة  ال�سعودية  اأرامكو  �ستظل  نف�سه،  الوقت  ويف 
مبلكية �سبكة خطوط الأنابيب ب�سكل كامل و�ستظل لها 
هذه  تفر�ض  لن  كما  عليها،  التامة  الت�سغيلية  ال�سيطرة 
الإنتاج  كمية  حيث  من  ال�سركة  على  قيود  اأي  ال�سفقة 
الإنتاج  لــقــرارات  تخ�سع  والتي  اخلــام  للزيت  الفعلي 

التي تتخذها الدولة.

تعزيز االستثمارات
وكبري  ال�سعودية  اأرامكو  رئي�ض  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
اإدارييها التنفيذيني، املهند�ض اأمني بن ح�سن النا�سر، اأن 
هذه ال�سفقة التاريخية ت�سكل نقلة يف جمال ال�ستثمار 
ال�ستفادة  خالل  من  اأعمالنا،  حمفظة  بتح�سني  املرتبط 
ــا وب�سكٍل  اأيــ�ــسً مــن الــفــر�ــض اجلــديــدة الــتــي تــتــوافــق 
اأطلقته  "�سريك" الذي  برنامج  مبادرة  مع  اإ�سرتاتيجي 
اخلا�ض  القطاع  ا�ستثمارات  لتعزيز  مــوؤخــًرا،  اململكة، 

هذه  �ستعزز  كما  الأجــنــبــي.  املـــال  راأ�ـــض  وا�ستقطاب 
ال�سعودية،  لأرامكو  القوي  املــال  راأ�ــض  هيكل  ال�سفقة 
و�ست�ساعد بدورها يف تعظيم العوائد للم�ساهمني ، كما 
ي�ستفيد ال�سركاء على املدى الطويل يف هذه ال�سفقة من 
التحتية  البنى  واأهــم  اأقــوى  من  واحــدة  يف  ال�ستثمار 
على م�ستوى العامل. وبعون الله، �سنوا�سل ا�ستك�ساف 
الهادفة  اإ�سرتاتيجيتنا  تدعم  التي  الفر�ض  واقتنا�ض 

خللق القيمة على املدى الطويل".

ثقة عالمية 
اأرامكو ال�سعودية  النائب الأعلى لرئي�ض  من جهته قال 
حممد  بــن  عبدالعزيز  املهند�ض  املوؤ�س�سي،  للتطوير 
القدميي: "بالإ�سافة اإىل تعزيز مركزنا املايل، فاإن هذه 
التحتية  البنى  ل�سفقات  جديًدا  معياًرا  ت�سع  ال�سفقة 
�سهادة  وهي  ا،  اأي�سً العامل  م�ستوى  وعلى  املنطقة  يف 
ذوي  امل�ستثمرين  من  وغريها  جــي(  اآي  )اإي  ثقة  على 
وتعك�ض  املــدى،  بعيدة  تطلعاتنا  يف  املرموقة  املكانة 
التقدم الكبري الذي نحرزه يف برناجمنا لتح�سني اأعمال 
قيمة  حتقق  �سفقة  اأنها  عن  ف�ساًل  وم�ساريعها  ال�سركة 

اأرامكو  به  تتمتع  ما  وتعزز  ال�سركة  اأ�سول  من  م�سافة 
ال�سعودية من مرونة وقدرة على التكّيف والتجاوب مع 
اأحوال ال�سوق املتغرّية". من جهته، قال رئي�ض )اإي اآي 
بلري  روبــرت  ال�سيد  التنفيذيني،  اإدارييها  وكبري  جي( 
يف  ال�سعودية  اأرامكو  مع  ال�سراكة  "ُت�سّرفنا  توما�ض: 
دون  الــرائــدة  ال�سركة  كونها  التاريخية،  ال�سفقة  هــذه 
الزيت  اأنابيب  خطوط  �سبكة  وُتعد  قطاعها.  يف  منازع 
التحتية  البنى  اأ�سول  اأبرز  اأحد  ال�سعودية  اأرامكو  يف 
عاملًيا، ونحن نتطلع لال�ستثمار يف هذه البنية التحتية 
بالغة الأهمية لالقت�ساد العاملي. وُيِرُز ال�ستثمار بعيد 
املدى لـ )اإي اآي جي( وامل�ستثمرين املوؤ�س�سيني الآخرين 
خطوط  باأ�سول  املتمّثلة  اجلاذبة  ال�ستثمارية  الفر�سة 
بعيدة  ال�سركة  ونــظــرة  ال�سعودية،  اأرامــكــو  اأنــابــيــب 
املدى، وجاذبية اململكة كوجهة ا�ستثمارية مرغوبة من 
ال�سفقة  اإمتام  املتوقع  ومن  العامليني.  امل�ستثمرين  قبل 
ال�سروط  با�ستيفاء  رهًنا  القادمة،  القريبة  الفرتة  يف 
ذلك  ال�سفقات، مبا يف  املتعارف عليها لإمتام مثل هذه 
املوافقات  على  واحل�سول  املطلوبة  الندماج  �سوابط 

والت�ساريح املت�سلة بذلك.

تعظيما ألصولها ومركزها المالي

مليار دوالر صفقة استثمارية ألرامكو السعودية  12.4 اإن العامل يتحول ..

إلعبها بذكاء
علي  مبتهجا  مكتبه   من  باخلروج  يهم  وهو  قابلته 
ذاهب  يل  فقال   .. ؟  اأيــن  اإىل  ف�ساألته   .. عادته   غري 
قائال:  وا�ــســتــدرك   ..  !! لــه  ـــارك   اأب كــي  رئي�سي  اىل 
 .. وترقيته  لنقله  التو�سية  يف  جنحت  واأخــــريا 
 .. يل  قــال   .. ؟!  كيف  لــه  فقلت   .. ا�ستغرابي  وزاد 
اأطيقه  ول  رئي�سي  اأكــره  ولكن  وظيفتي  اأحب  اإنني 
بيننا  ال�سدع  راأب  يف  حمــاولتــي  جميع  ف�سلت   ..
.. واأخريا اهتديت  اىل حيلة تدفع اإىل نقله برتقية 
حتى اأتخل�ض منه .. و�سحكنا كثريا وودعته بتهنئة 

قلبية على ذكائه. 
   اإحدى درا�سات هارفارد ت�سري اإىل اأنه حوايل 50 
% من املوظفني يعانون من روؤ�سائهم بل ويكرهونهم 
اإ�سالح  يف  حماولتهم  وف�سلت   .. يطيقونهم  ول 

العالقة الوظيفية بينهم. 
   وظل هذا ال�سوؤال عالقا يف ذهني ل�سنوات عديدة 
وهو ملاذا هناك من املوظفني من يحب رئي�سه واآخر 

يكره رئي�سه وليطيقه مع اأنه يحب وظيفته. 
   وقبل �سنوات اهتديت اإىل الإجابة احلا�سمة على 
هذا ال�سوؤال .. لعلها تطفئ ف�سول البع�ض منا لهذا 
موظفيهم   مــن  الــروؤ�ــســاء  جتــاه  املتناق�ض  ال�سعور 

والعك�ض �سحيح.
   العالقات الإن�سانية يف احلياة حتكمها عدة عوامل 
ميليه  عما  النظر  ب�سرف  وذلك   .. نعتقد  ما  بعك�ض 
قبول  من  الآخرين  مع  عالقاتنا  يف  �سمرينا  علينا 
الب�سري  العقل  اأن  حيث   .. ورف�ض  كــره  اأو  وحــب 
العالقات وينظمها  املخ  هو من يتحكم يف هذه  اأو 
على  بــنــاًء  وذلــك  وال�سفات   النكهة  تلك  ويعطيها 
اأف�سليات الدماغ يف التفكري والختيار عند الإن�سان 
يف توجهاته و�سلوكه و�سخ�سيته واأحكامه  والتي 
اأمنــاط  على  التاأثري  اأكــر  لها  يكون  اأن  بال�سرورة 

ونوع العالقات بني الب�سر. 
   لذلك يجب اأن ندرك اأن عالقاتنا تتطور وتتح�سن 
وعلومه  الدماغ  دور  وتفهمنا  اأدركنا  ما  اإذا  وتنمو 
التعامالت  يف  وبــالــذات  وتخ�س�ساته.  واأق�سامه 
الإن�سانية ..  كاحلب والقبول والكره والرف�ض بني 

املوظف ورئي�سه والعك�ض.
   ولكن ماذا �سيفعل املوظف اإذا كان يحتاج وظيفته 

ويحبها ولكن يكره رئي�سه ويتمني األ يعمل معه؟  
اإىل  ال�ساأن   هــذا  والدرا�سات يف  الأبــحــاث  ت�سري     
و�سلوكه  رئي�سه  ل�سخ�سية  املوظف  معرفة  اأهمية 
له  يت�سنى  حــتــى  الــعــمــل  يف  واآرائـــــه  واأفــ�ــســلــيــاتــه 
دوافعه يف  الرئي�ض ومعرفة  الو�سول اىل توقعات 

العالقات الإن�سانية والوظيفية. 
    وعليه اأن يتحدث اىل زمالء العمل داخل املنظمة اأو 
من خارجها ومناق�سة ال�سعوبات التي يواجهها مع 
الرئي�ض واأن ي�سع خطة للتغلب على تلك امل�سكالت.

اأن يدر�ض  املــوظــف  �ــســيء  يجب على  كــل     وقــبــل 
ورئي�سه  زمــالئــه  و�سخ�سيات  �سخ�سيته  بعناية  
اإدارتــه  اأهــداف  حتقق  التي  النجاح  عوامل  ويحدد 
حتى يتمكن من معرفة اأ�سباب اخلالفات بينه وبني 

رئي�سه.
   ويف حال مل يوفق املوظف يف حت�سني العالقة مع 
رئي�سه يتوجب عليه اأن ي�سع خطة تدريجية للتحدث 
مع الرئي�ض نف�سه  ومناق�سة امل�ساكل والعقبات التي 
يواجهها معه كي يتو�سال اإىل نقاط م�سرتكة للتفاهم 

والقبول والتعامل مع توقعات الرئي�ض.
املــوظــف  مـــع  تــلــك اخلـــطـــوات  كـــل     واإذا مل جتـــد 
وروؤ�ــســاء  اأ�سخا�ض  فهناك  يبتئ�ض   األ  فاأن�سحه 
التعامل  ي�سعب  و�سلوكيات  �سخ�سيات  يحملون 
معها .. واملخرج الوحيد يف هذه احلالة هو اأن ي�سع 
ورئي�ض  جديدة   عمل  بيئة  لإقتنا�ض  خطة  املوظف 
متفاهم وعالقاته الن�سانية متزنة وحمفزة لالإجناز 
وحتقيق الأهداف ومن ثم ينت�سب اإىل تلك املنظمة 

اأو الإدارة بحثا عن �سعادته. 

زين اأمني

تقرير اقتصادي أمريكي:

3 تريليونات ريال سيضخها صندوق االستثمارات لالقتصاد المستدام

محطة للطاقة الشمسية في جدة ضمن مبادرة »السعودية الخضراء«
جدة - البالد

املتجددة  الطاقة  م�ساريع  ا�ستثمارات  تتوا�سل 
الطموحة  ل�سرتاتيجتها  حتقيقا   ، اململكة  يف 
وتعزيز   ، املنطقة  يف  لها  منتج  اأكـــر  لتكون 
مكانتها يف هذا القطاع عامليا، حيث اأعلن ائتالف 
تقوده �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�سدر" 
"اإي دي اإف رينوبلز" و"ن�سما" اأم�ض  و�سركتا 
حمطة  مل�سروع  املــايل  الإغـــالق  اإمتـــام  ال�سبت، 
م�ستوى  على  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  للطاقة 
جدة   مدينة  يف  ميغاوات   300 بقدرة  املــرافــق 

واملبا�سرة باأعمال البناء يف امل�سروع.
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  تطوير  مكتب  وكــان 
ـــــوزارة الــطــاقــة يف املــمــلــكــة قـــد منح  ــتــابــع ل ال
الطاقة  حمطة  م�سروع  تطوير  عطاء  الئتالف 
ال�سم�سية وذلك بعد اأن قدم �سعرا تناف�سيا، كما 

الطاقة  �سراء  اتفاقية  الئتالف  وقع  واأن   �سبق 
ال�سركة  مــع  عــامــًا   25 ملــدة  بامل�سروع  اخلا�سة 
اأنباء  وكالة  بح�سب   ، الطاقة  ل�سراء  ال�سعودية 

الإمارات.
التي  الطاقة  �سراء  اتفاقية  �سروط  ومبوجب 
بت�سميم  الئتالف  �سيقوم  عامًا   25 مدتها  تبلغ 
ومتويل وبناء وت�سغيل املحطة يف مدينة جدة 
ال�سناعية الثالثة على بعد 50 كيلومرتًا جنوب 

�سرق جدة.
التنفيذي  الرئي�ض  الرحمي  جميل  حممد  واأكــد 
دعــم  يــجــ�ــســد  املــ�ــســروع  هـــذا  اأن  "م�سدر"  لــــ 
اململكة  روؤيـــة  لأهــــداف  املــتــوا�ــســل  "م�سدر" 
يف  اأهدافها  وكذلك   2030 ال�سعودية  العربية 
خالل  ومن  اململكة  اأن  اإىل  م�سريًا  املناخ،  جمال 
الرنامج الوطني للطاقة املتجددة ا�ستطاعت اأن 

ت�سري بخطى �سريعة عززت من مكانتها يف قطاع 
"م�سدر"  و�ستوا�سل  العاملي  املتجددة  الطاقة 
دفع  اأجــل  مــن  احلكومة  مــع  العمل  و�سركاوؤها 
وتقليل  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  عملية 
مبادرة  مع  يتما�سى  مبا  الكربونية  النبعاثات 

ال�سعودية اخل�سراء.
الرئي�ض  نائب  بن�سا�سون  قال برونو  من جانبه 
اإنــه  اإف":  دي  "اإي  ملجموعة  الأّول  التنفيذي 
الرياح  لطاقة  اجلندل  دومــة  حمطة  جانب  اإىل 
ت�سييدها  يــجــري  الــتــي  مــيــغــاوات   400 بــقــدرة 
امل�سروع  هــذا  يج�سد  اململكة  �سمال  يف  حاليًا 
بامل�ساهمة  الرا�سخ  التزامنا  ال�سم�سية  للطاقة 
يف حتقيق هدف اململكة املتمثل باإنتاج 50% من 
بحلول  متجددة  م�سادر  من  الكهربائية  طاقتها 

عام 2030.

4.3 % نمو قطاع العقارات في المملكة
البالد- ها�شم اآل ها�شم 

للقطاع  منوا  اأمريكي  اقت�سادي  تقرير  توقع   
العام  خالل    %3.2 بن�سبة  اململكة  يف  العقاري 
العام  خــالل   %4.3 اإىل  لي�سل   ،  2022 الــقــادم 
)2023- 2024( ، حيث ن�سر موقع "انرتيدو" 
فيه  اأ�سار   ، مو�سعًا  تقريرًا  ال�سهري  القت�سادي 
بعد   ،%2.9 بن�سبة  اجلــــاري  الــعــام  منــو  اإىل 
مكنت  التي  الناجحة  ال�سيا�سات  من  �سل�سلة 
جائحة  جــراء  الركود  فرتة  جتــاوز  من  القطاع 

فريو�ض كورونا يف العام املا�سي. 
 وقال التقرير اإن هناك عدة عوامل لتحقيق هذا 
املعدل الطموح للنمو وهو الهتمام الكبري من 
�سمو  ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بقطاع 

البناء والت�سييد، من خالل الرتكيز على تطوير 
م�ساريع  عن  ف�ساًل  ال�ساملة،  التحتية  البنية 
بناء الطاقة واملرافق، وذلك �سمن روؤية اململكة 
غري  دخــل  م�سادر  واإيــجــاد   ،  2030 الطموحة 
احلكومة  اإعـــالن  اإىل  التقرير  ولــفــت  نفطية.  
 990 قدرها  ميزانية  عن  املا�سي  دي�سمر  يف 
اأن  مليار ريال �سعودي لعام 2021، مما يعني 
الهدف الرئي�سي على املدى الق�سري هو اإجناز 
بخطط  املتعلقة  امل�ساريع  من  �سخمة  جمموعة 
وقد   ، الروؤية  اإطــار  يف  الأجــل  طويلة  التنويع 
مت التاأكيد على ذلك من خالل اإعالن �سموه يف 
يناير املا�سي،  اأن �سندوق ال�ستثمارات العامة 
 800( �سعودي  ريــال  تريليونات   3 �سي�ستثمر 

مليار دولر اأمريكي( على م�ساريع �سخمة يف 
البالد على مدى العقد املقبل.

التي  امل�سروعات  اأهــم  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
ــركــز عــلــيــهــا املــمــلــكــة يف الأعــــــوام الــثــالث  ت
الطاقة  ومن�ساآت  امل�سانع  بناء  هي  املقبلة، 
بالإ�سافة  وال�سكنية،  واملوؤ�س�سية  واملرافق 
واملوا�سالت.  النقل  قطاع  على  الرتكيز  اإىل 
ال�سعودية  احلكومة  قرار  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
اإيجاد  اإىل  هــدف  العقارات  قطاع  بتوطني 
اخلطط  على  بناًء  للمواطنني،  عمل  فر�ض 
م�ساريع  تنفيذ  اأجـــل  مــن  و�سعتها  الــتــي 
تنموية �سخمة يف كافة مناطق اململكة ، ل 

�سيما يف منطقة الريا�ض ومكة واملدينة.
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البالد - خا�س
وانتهاك   ، الــنــووي  امللف  بنار  اللعب  اإيـــران  توا�سل 
املتحدة  الوليات  لبتزاز  النووي  التفاق  يف  تعهداتها 
لإعادة  وال�ساعية  التفاق  الأع�ساء يف  الأخرى  والدول 
ح�سن  الإيــراين  الرئي�س  اأعلن  ذلك  جديد  ويف  اإحيائه، 
اليورانيوم  غــاز  ب�سخ  البدء  ال�سبت،  اأم�س  روحــاين، 
نطنز  مفاعل  يف  املــركــزي  الطرد  اأجــهــزة  يف   "uf6"

النووي.  
ــتــمــرار النــتــهــاكــات  ـــروحـــاين ا�ــس وكــ�ــســف تــ�ــســريــح ل
واملراوغة الإيرانية ، باإعالن البدء بالختبار امليكانيكي 
 ،"IR9 التا�سع  اجليل  مــن  مــركــزي  طــرد  اأجــهــزة  على 
اليورانيوم يف جمموعة من 164  بدء �سخ غاز  موؤكًدا 
واأنها   ،""IR6 ال�ساد�س  اجليل  من  مركزي  طرد  جهاز 
بداأت "ب�سخ غاز اليورانيوم يف جمموعة من 30 جهاز 
ا البدء ب�سخ غاز  طرد مركزي من اجليل IR5""، واأي�سً
اليورانيوم يف جمموعة من 30 جهاز طرد مركزي من 

  ."IR6s اجليل
بياٍن  يف  اأفــادت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت 
لها اجلمعة، بـ"انتهاك اإيراين جديد لاللتزامات املتعلقة 

باحتياطيات اإيران من اليورانيوم املخ�سب".
اأذابــت 6  اإيــران  اأن  التقرير اجلديد  الوكالة يف  واأكــدت 
�سفائح من الوقود امل�سع، حتتوي على 430 غراًما من 
م�سنع  يف  املائة،  يف   20 بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم 

مفاعل  يف  ل�ستخدامها  اأ�سفهان،  يف  الــوقــود  �سفائح 
اأبحاث يف طهران.

ــاج املــولــيــبــديــنــوم يف  ــت اإن "بهدف  الــتــقــريــر:  واأ�ـــســـاف 
نرتات  حملول  با�ستخراج  اإيــران  قامت   ، العملية  هذه 
اإىل كربونات يورانيل الأمونيوم،  اليورانيل وحتويله 
فيما قال دبلوما�سيان مطلعان لو�سيلة اإعالم عاملية اإن ما 

ورد يف التقرير اجلديد للوكالة يعد انتهاكا. 
الوقت  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقرير  وجاء 
النووي  التفاق  يف  الأع�ساء  الدول  فيه  اختتمت  الذي 
ي�ستعد  فيما  فيينا،  يف  املــحــادثــات  مــن  جــديــدة  جــولــة 

اخلرباء جلولة اأخرى يوم الأربعاء املقبل.
الأمريكية  اخلــارجــيــة  وزارة  يف  كبري  مــ�ــســوؤول  وقــال 
فيينا  حمــادثــات  تعليق  مت  بينما  لل�سحافيني،"  �سرح 
لي�ست  بالتاأكيد  اإيــران  اأن  يبدو  املقبل،  الأربــعــاء  حتى 
التــفــاق  الــتــزامــاتــهــا يف  اإىل  لــلــعــودة  يكفي  جـــادة مبــا 
موقفها  على  اإيـــران  اأ�ــســرت  اإذا  اأه  واأ�ــســاف  الــنــووي، 
فاإن   ،2017 عام  منذ  املفرو�سة  العقوبات  جميع  برفع 

املفاو�سات �ست�سل اإىل "طريق م�سدود".
اأن الغر�س من حمادثات فيينا، بني الأطراف  ي�سار اإىل 
املتبقية يف التفاق والوليات املتحدة، هو اإعادة اإيران 
وغربيون  اأمريكيون  م�سوؤولون  وقال   ، التزاماتها  اإىل 
طوياًل  يكون  ورمبا  �سعًبا  طريًقا  هناك  اإن  واإيرانيون 

للو�سول اإىل نتيجة تتعلق باإحياء التفاق النووي.

عدن – البالد 
يف  اإيـــــران  ذراع  الإرهـــابـــيـــة،  احلــوثــيــة  امليلي�سيا  متــعــن 
التي بلغت حد ت�سفية عنا�سرها  اليمن، يف جرائم احلرب 
من  حالة  ظل  يف  اليمني،  الوطني  اجلي�س  لقتال  الراف�سة 
يوما  تتك�سف  التي  امليلي�سيا  عن  والتخلي  املتزايد  التمرد 
اأمن  ل�سرب  ال�ساعي  الإيــراين  للم�سروع  عمالتها  يوم  بعد 
بيد  وقع  اأ�سري حوثي  ك�سف  اإذ  واملنطقة،  اليمن  وا�ستقرار 
قوات اجلي�س الوطني واملقاومة ال�سعبية يف جبهة الك�سارة 
امليلي�سيات  قيام  عن  معه  التحقيق  خــالل  مــاأرب  مبحافظة 

بت�سفية 35 �سابا ممن ا�ستقدمهم احلوثيني للقتال معهم. 
واأو�سح الأ�سري اأن ال�سبان و�سلوا اإىل جبهة الك�سارة وبعد 
الأر�ــس  على  احلوثيني  القتلى  ع�سرات  جلثث  م�ساهدتهم 
فاقتادهم   ، �سنعاء  اإىل  بالعودة  وطالبوا  القتال  رف�سوا 
قائدهم اإىل منزل وقام بتفجريه مبن فيه ، م�سيفا باأن هذه 
لي�ست املرة الأوىل ، بل �سبقتها العديد من اجلرائم امل�سابهة.
على  املتحدة  الأمم  اأكـــدت  احلــوثــي،  الإجـــرام  �سياق  ويف 
الناقلة  ملف  ب�ساأن  احلوثيني  مع  عالقة  ق�سايا  عدة  وجود 
تلك  حل�سم  معهم  التفاو�س  ا�ستمرار  اإىل  م�سرية  "�سافر"، 
لتقييم  امل�ستمرة  العرقلة احلوثية  اإ�سارة على  الق�سايا، يف 
اليمن  تــهــدد  مــوقــوتــة  قنبلة  متثل  الــتــي  الناقلة  و�سيانة 

واملنطقة والعامل مبخاطر ج�سيمة.  
وقال نائب املتحدث با�سم الأمني العام فرحان حق، اأجرينا 
اإىل حل جميع  )ميلي�سيا احلوثي(،  ونحتاج  مع  مناق�سات 
الق�سايا العالقة قبل اأن نتمكن من تخ�سي�س اأموال اإ�سافية 
الفنية  املهمة  يف  قدًما  وامل�سي  ال�سفن  لتاأجري  املانحني  من 
لإ�سالح الناقلة.  وقبل اأيام قال املتحدث با�سم الأمني العام 

لالأمم املتحدة، اإنه ياأمل اأن يتم ح�سم جميع الق�سايا العالقة 
والبدء يف تقييم الناقلة خالل العام اجلاري.   

ال�سماح  النقالبية،  احلوثي  ملي�سيا  ترف�س  �سنوات  ومنذ 
لالأمم املتحدة بتقييم و�سيانة الناقلة العائمة اأمام �سواحل 
احلديدة،  ومل تخ�سع ال�سفينة �سافر الرا�سية قبالة �سواحل 
�سيانة  لأي  نفط،  برميل  1.2مليون  متنها  وعلى  احلديدة، 
منذ 2015، ما اأدى اإىل تاآكل هيكلها وتردي حالتها، وباتت 

�سيوؤدي  مما  الن�سطار  اأو  بالنفجار  حلظة  اأي  يف  مهددة 
اإىل ت�سرب حمولتها يف مياه البحر الأحمر، يف ظل رف�س 

ملي�سيات احلوثي ال�سماح بالو�سول اإليها.
وزيادة يف معاناة اليمنيني، ا�سطدمت اجلهود التي يبذلها 
مدنية،  مينية  موؤ�س�سة  وهــو  لل�سلم"،  املــدين  "التحالف 
ميلي�سيا  بتعنت  وعدن  �سنعاء  يف  التجاريتان  والغرفتان 
احلوثي وعرقلتها لفتح طريق اإب - ال�سالع ملرور الب�سائع، 

وذلك بعد عامني من اإغالقها بهدف عرقلة و�سول الإمدادات 
والب�سائع من ميناء عدن اإىل حمافظات �سمال اليمن.

ـــق مــن جــديــد على  اأن اجلــانــب احلــكــومــي واف اإىل  يــ�ــســار 
ال�سالع  حمافظة  تربط  التي  الرئي�سية  الطريق  فتح  اإعــادة 
املرحلة  يف  الب�سائع  نقل  حركة  ي�سهل  ومبا  اإب،  مبحافظة 
الأوىل، اإل اأن التفاق ينتظر توقيع ميلي�سيات احلوثي التي 

متاطل واأف�سلت من قبل اتفاقًا مماثاًل.

بغداد - البالد 
يف  قــوة  ازداد  العربية  حا�سنته  مــن  الــعــراق  اقــرتب  كلما 
الإرهابية  والتنظيمات  لإيران  املوالية  امليلي�سيات  مواجهة 
وهيبة  �سيادة  و�سياع  الفو�سى  لطريق  تدفعانه  اللتني 
الدولة، اإذ اأكد الرئي�س العراقي برهم �سالح، اأم�س ال�سبت، 
اأبو  اأحمد  العربية  الــدول  جامعة  عام  اأمــني  ا�ستقباله  لدى 
الــعــراق  ا�ــســتــقــرار  اأن  الــعــراق حــالــًيــا،  يـــزور  الـــذي  الغيط 

و�سيادته عن�سران ل غنى عنهما لأمن املنطقة بالكامل.
وقال �سالح اإن �سيا�سة النفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق 
دعائم  لتثبيت  م�سرتكة  حــوارات  اإيجاد  اأهمية  اإدراكــه  من 
ال�ستقرار، لأن ا�ستقرار العراق و�سيادته عن�سر ل غنى عنه 
لأمن كل املنطقة وم�سالح �سعوبها ، م�سددا على اأهمية دور 
امل�سرتك  العربي  التعاون  تعزيز  يف  العربية  الدول  جامعة 
عرب تن�سيق املواقف بني الدول الأع�ساء من اأجل اإر�ساء اأمن 
وا�ستقرار املنطقة. بدوره، اأكد اأبو الغيط على دعم اجلامعة 
جلهود العراق يف وتعزيز اأمنه وا�ستقراره وحماية �سيادته 
اأداء  اأتــابــع  اإنــنــي  الــقــول  "اأود  وقـــال:  الإرهــــاب،  ومكافحة 
العراق يف الإقليم وقوة هذا الأداء تعك�س الكثري من الثقة 
بالنف�س"، م�سيًفا اأن العراق دولة موؤ�س�سة للجامعة العربية 
اأمله اأن تدعم  ولديها ارتباط وثيق مع اجلامعة، معرًبا عن 

زيارته العالقات والنظرة ما بني اجلامعة العربية والعراق.
العراق  ي�سهد  فيما  بــغــداد  يف  الغيط  ابــو  لــقــاءات  وتــاأتــي 
مــوؤخــًرا  تكللت  الــعــربــيــة  حا�سنته  اإىل  وعــــودة  انــفــتــاحــا 
ــارتــني ر�ــســمــيــتــني لــلــكــاظــمــي اإىل كــل مــن الــ�ــســعــوديــة  بــزي
والمارات، اأ�سفرت عن اتفاقات لتعزيز العالقات ال�سيا�سية 

والقت�سادية والأمنية والثقافية بني البلدين والعراق.
ويف ت�سريحات له موؤخًرا، اأكد اأبو الغيط وقوف اجلامعة 
اأجل  من  اجلــاد  كفاحها  يف  العراقية  احلكومة  مع  العربية 

تعزيز �سيادة العراق و�سيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني 
اإىل  اإ�ــســارة  يف  الــدولــة،  بيد  ال�سالح  وحــدة  على  واحلفاظ 
حفيظة  اثار  ما   ، العراق  وا�ستقرار  ل�سيادة  العربي  الدعم 
القوى العراقية املوالية ليران، التي تعد التقارب العراقي 
وميلي�سياتها  طهران  خمططات  على  داهًما  خطًرا  العربي 

للهيمنة على مفا�سل الدولة العراقية.
الكاظمي،  م�سطفى  العراق  وزراء  رئي�س  اأعلن  وبالتزامن، 
التمويل  �سبكات  مالحقة  على  تعمل  حكومته  اأن  ال�سبت، 

الــدويل  التعاون  خــالل  مــن  الإرهــابــيــة  للمنظمات  والــدعــم 
والإقليمي لتجفيف م�سادر متويل الإرهاب، �سمن اجلهود 
الدبلوما�سية الوا�سعة لهذه احلكومة خللق �سبكات مرتابطة 

من امل�سالح الأمنية والقت�سادية بني دول املنطقة.
مكافحة  الـــدويل جلــهــاز  العلمي  املــوؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
الإرهاب، الذي ح�سره رئي�س جهاز مكافحة الإرهاب الفريق 
من  عدد  م�ساركة  و�سهد  ال�ساعدي،  الوهاب  عبد  ركن  اأول 
يف  ــدويل  ال التحالف  عن  وممثل  الدولية  البعثات  ممثلي 

العراق ووزراء وقادة اأمنيني.
الذي  الإرهــاب  مكافحة  جهاز  بدور  "اأ�سيد  الكاظمي:  وقال 
كبري  ب�سكل  و�ساهم  وامل�سوؤولية  الطموح  مب�ستوى  كــان 
"خوارج الع�سر" ع�سابات داع�س  يف معارك التحرير �سد 
الإرهابية"، منوًها اإىل اأن الإرهاب اأ�سبح حتدًيا عامليا يهم 
هذا  مواجهة  يف  كبري  ب�سكل  الــعــراق  �ساهم  وقــد  اجلميع 
العامل  �ساعدوا  العراقيون  الكاظمي:  واأ�ــســاف  التحدي. 
ينت�سر  كــان  الــذي  الإرهـــاب  �سبح  من  التخل�س  يف  باأكمله 
الن�سر  ولكن  كثريون،  اأ�سدقاء  العراق  مع  ووقف  ب�سرعة، 
عراقيا،  ن�سرا  النهاية  يف  كــان  الإرهـــاب  على  حتقق  الــذي 
الإرهــاب  قاتلوا  اأنهم  بالفخر  ي�سعروا  اأن  العراقيني  وعلى 

وكالة عن اأنف�سهم وعن العامل كله".

الميليشيا تقتل المنسحبين من جبهات القتال

الحضن العربي يحمي العراق من الميليشيات واإلرهاب

عرقلة جديدة لـ "صافر" وفتح المنافذ.. وأسير حوثي:

بغداد تشدد على السيادة.. وأبو الغيط يؤكد الدعم 

إيران تلعب بـ"نار النووي" 
وتواصل االبتزاز باالنتهاكات

إثيوبيا تواصل تعنتها للملء الثاني

البالد – ر�صا �صالمة  
حماولت  مع  النه�سة  �سد  ملف  يف  التعنت  اإثيوبيا  توا�سل 
للتالعب مع ال�سودان وم�سر واإدارة مفاو�سات مع كل طرف 
يف  تبلورت  التي  الدولتني  مواقف  وحــدة  ل�سرب  حــدة  على 
الفرتة الأخرية يف حماولة  اأدي�س اأبابا لك�سب الوقت وفر�س 
الأمر الواقع، عرب تنفيذ امللء الثاين لل�سد دون توقيع اتفاق 
حرب  انــدلع  من  والتحذير  للت�سدد  ال�سودان  دفــع  ما  ملزم، 
كلها  اخلــيــارات  ــاأن  ب لوحت  التي  م�سر  مــع  متــاٍه  يف  للمياه 
عر�ست  اأبابا  اأدي�س  اأن  �سودانية  م�سادر  واأفــادت  مفتوحة. 
امللء  تفا�سيل  على  اإطالعها  ال�سبت،  اأم�س  اخلــرطــوم،  على 
املُقبلني  واأغ�سط�س  يوليو  يف  املُزمع  النه�سة،  ل�سد  الثاين 

خالل مو�سم الأمطار، بدون اتفاق قانوين ملزم.
العر�س  اأن  �ــســودانــيــني  دبلوما�سيني  عــن  املــ�ــســادر  ونقلت 
الإثيوبي جاء على ما يبدو لرفع ال�سغط ال�سوداين والإقليمي 
والدويل عن اأدي�س اأبابا، موؤكدة على ثبوت موقف اخلرطوم 
القا�سي ب�سرورة تبادل املعلومات �سمن اتفاق قانوين ملزم 
قانوين  اتفاق  اإىل  الو�سول  �سرورة  على  وم�سددة  ح�سًرا، 
ملزم ب�ساأن معلومات امللء والت�سغيل بني اإثيوبيا وال�سودان 

وم�سر مًعا، ولي�س مع دولة دون الأخرى.
ويف وقت �سابق ال�سبت، اأعلنت اإثيوبيا اأن عملية امللء الثاين 
يف  �ستتم  اأنها  اإىل  م�سرية  موعدها،  يف  �ستتم  النه�سة  ل�سد 
مو�سم الأمطار املقبل، معلنة ا�ستعدادها لتبادل املعلومات عن 

ملء ال�سد مع م�سر وال�سودان، دون اتفاق ملزم.
ويف اإ�سارة اإىل نفاذ �سرب اخلرطوم جتاه تعنت اأدي�س اأبابا، 
ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�س  لرئي�س  الإعالمي  امل�ست�سار  حذر 
الطاهر اأبوهاجة، من اندلع حرب مياه اإذا مل يتدخل املجتمع 

الدويل حلل اأزمة �سد النه�سة.
الربهان  عبدالفتاح  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  م�ست�سار  وقــال 
كل  رفــ�ــس  عــن  امل�سوؤولية  تتحمل  الإثــيــوبــيــة  احلــكــومــة  اإن 
احللول املطروحة وعرقلة الو�ساطة الدولية من خالل اإحباط 
م�سرًيا  املا�سي،  العام  وا�سنطن  ا�ست�سافتها  التي  املفاو�سات 
يف  الأحــادي  ل�سريها  ت�سري  اأبابا  اأدي�س  ت�سريحات  اأن  اإىل 
قرار احتجاز مياه النيل الأزرق مبلء بحرية ال�سد يف توقيت 
حتدده بنف�سها. و�سدد على اأن الت�سريحات الإثيوبية تك�سف 
بل  الرغبة  بعدم  ال�سد  اإن�ساء  بدء  منذ  املبيتة  النية  بو�سوح 
خط  وتبني  املــيــاه  ب�ساأن  التعاون  ا�سرتاتيجية  با�ستبعاد 
احلكومة  اإىل  حتذيرا  اأبوهاجة  ووجــه  املفيد.  غري  ال�سراع 
الإثيوبية وطالبها باأل ت�سع الآخرين يف خانة العدو منذ وقت 
مبكر، م�سيفا اأن حرب املياه بداأت وهي قادمة ب�سورة اأفظع 
مما ميكن تخيله، اإذا مل ي�سع العامل - بعد اأن انتبه لذلك - حدا 
العدلية ومنظماته  النظام الإثيوبي عرب موؤ�س�ساته  ل�ستهتار 

الدولية.
لتبادل  اتفاقية  م�سر  مع  وقعت  اأنها  اأوغندا  اأعلنت  ذلك،  اإىل 
م�سر  بــني  املت�ساعد  التوتر  ظــل  يف  الع�سكرية،  املعلومات 

واإثيوبيا ب�ساأن اأزمة �سد النه�سة.
الأوغندية،  ال�سعبية  الــدفــاع  قــوات  عن  �سادر  لبيان  ووفــقــًا 
ورئا�سة  امل�سرية  املــخــابــرات  جــهــاز  بــني  التفاقية  اأُبــرمــت 

املخابرات الع�سكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.
العمق  تو�سيع  هــي  التفاقية  مــن  الــهــدف  اأن  خـــرباء  وراأى 
لكل  حت�سًبا  النه�سة،  �سد  وحميط  دائــرة  يف  مل�سر  الإقليمي 

�سيناريوهات الت�سعيد مع اإثيوبيا.
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جدة - يا�سر بن يو�سف
 اعترب خالد  بن عبدالعزيز الغامدي  رئي�س طائفة 
الــ�ــســوؤون  قـــرار وزيـــر  اأن  الــعــقــار مبحافظة جــدة 
الذي  احلقيل  ماجد  والإ�سكان  والقروية  البلدية 
ل  فــرة  يف  البي�ساء  الأرا�ـــســـي  بت�سوير  ق�سى 
الب�سري،  الت�سويه  ملنع  بداية  اأ�سهر،    6 تتجاوز 
ال�سعودية،  للمدن  اجلمايل  ال�سكل  على  واحلفاظ 
وحتــ�ــســن املــ�ــســهــد احلــ�ــســري وجـــــودة احلــيــاة 
بالتواكب مع اجلهود اجلبارة التي تبذلها حكومة 
عبد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمــن  عهده  وويل  العزيز 

الأمري حممد بن �سلمان يف كل القطاعات. 
الــوزارة  لـ"البالد" اأن  خا�س   ت�سريح  يف  وقــال   
تنفيذها،  يجر  مل  قدمية  �سابقة  مــواد  اإىل  التفتت 
املطبقة  غــري  واملــبــاين  الــطــرق  نظام  مــواد  ومنها 
اعتماد  على  تقريبا  عامًا  مرور 82  من  الرغم  على 
بــاإلــزام مــالك الأرا�ــســي  ـــادة  امل الــنــظــام، وتتعلق 

اأ�سهر من اعتماد النظام، لفتا  بت�سويرها خالل 6 
اإىل اأن الكرة باتت يف مرمى امل�ستثمرين واأ�سحاب 
خالل  الأرا�سي  هذه  بت�سوير  باملبادرة  الأرا�سي 
يف  الــعــام  امل�سهد  على  حفاظا  املمنوحة  الــفــرة 

وطننا احلبيب. 
 واأ�سار الغامدي اإىل اأن كل دول العامل الأول تقوم 
حتافظ  التي  والإجـــراءات  التنظيمات  هــذه  مبثل 
على ال�سكل اجلمايل للمدن،  وبات من ال�سروري 
اأن  بعد  خمتلفة،   ب�سورة  للعامل  اأنف�سنا  نقدم  اأن 
يف  اقت�سادًا   20 اأف�سل  �سمن  ال�سعودية  دخلت 
العام  الع�سرين يف  العامل،  وا�ست�سافت جمموعة 
املنطقة  يف  حمــوريــة  دولــة  واأ�سبحت  املــا�ــســي،  
والعامل،  حيث ت�ساهم هذه التنظيمات يف حتقيق 
الوطن  على  بالنفع  �ستعود  التي  العامة  امل�سالح 
هذا  اأن  اإىل  لفتًا  وفئاته،   اأفــراده  بكل  واملجتمع 
البلديات  اأنظمة  اأغلب  تقريبًا يف  التنظيم موجود 

يف الوليات املتحدة الأمريكية ودول اأوروبا.

مهرجان أفالم السعودية يكشف 
مالمح سينما الصحراء 

الظهران-حمود الزهراين
ك�سف مهرجان اأفالم ال�سعودية بالتعاون مع مركز امللك عبد 
ال�سابعة  الدورة  تفا�سيل  "اإثراء"  العاملي  الثقايف  العزيز 
 7  -  1 اإطالقها  خــالل   ال�سعودية  واملقرر  اأفــالم  ملهرجان 
يوليو القادم وذلك بح�سور مدير الربامج مبركز امللك عبد 

العزيز الثقايف العاملي "اإثراء" الدكتور اأ�سرف فقيه.
بن  ال�سراكة  بــاأن  املــال،  اأحمد  املهرجان   مدير  واأو�ــســح    
عبدالعزيز  امللك  ومركز  بالدمام،  والفنون  الثقافة  جمعية 
الثقايف العاملي  تعترب من اأعمق ال�سراكات الثقافية املمتدة 
يف  لفتا   ، م�ستمرة  تــزال  ل  التوا�سل  اآليات  اأن  اإىل  لفتا 
ال�سابعة  دورتــه  اختار يف  املهرجان  اأن   اإىل  نف�سه  الوقت 
حموًرا مهًما، وهو �سينما ال�سحراء، ليتم ت�سليط ال�سوء 
على مكون اأ�سيل، ومعطى جمايل ميتلك مقومات فل�سفية 
ترثي اخليال الإبداعي يف كل الفنون، ومن اأهمها ال�سينما. 
وقد اتخذ املهرجان من مو�سوع ال�سحراء هويته الب�سرية 
اأفالم  لعرو�س  ا  خا�سً برناجًما  �سيقدم  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
خمتلفة،  فنية  باأ�سكال  ال�سحراء  تتناول  خمتارة  عاملية 

طيلة اأيام املهرجان.
ال�سينمائية،   ال�سخ�سيات  تكرمي  يف  املهرجان  تقليد  وعن 
يف  ال�سينما  بــــرّواد  الحــتــفــاء  يف  م�ستمر  املــهــرجــان  اأن 
والتعريف   ، العربي  واخلليج  ال�سعودية  العربية  اململكة  
دورته  يف  املهرجان  يكّرم  حيث  وم�سريتهم،  باإجنازاتهم 
ال�سعودي  واملــخــرج  ال�سيناريو  كاتب  مــن:  كــل  ال�سابعة 
الذوادي،  البحريني ب�سام حممد  ماأمون ح�سن، واملخرج  

املعروف باإنتاجه لأول فيلم روائي طويل يف البحرين. 
وحتفيز  التناف�سية،  م�ستوى  رفــع  بهدف  اأنــه  وا�ستطرد   
هيكلة  اإعـــادة  متــت  فقد   لــالأفــالم  الفنية  الأبــعــاد  وتطوير 
امل�سابقات لت�سبح م�سابقة الأفالم، تتناف�س فيها امل�ساركات 
اإىل املناف�سة على جوائز  للعر�س، بالإ�سافة  على الر�سح 

النخلة الذهبية   واملكافاآت املالية ، لفتا اإىل اأنه  مت حتديد 
جائزة  الأوىل  اخلا�سة:  املهرجان  جوائز  �سمن  جائزتن 
جبل طويق لأف�سل فيلم عن مدينة �سعودية  وذلك لت�سجيع 
�سّناع الأفالم ل�سناعة اأفالم عن اأي بعد من الأبعاد الثقافية 
،كما  ال�سعودية  املــدن  لأحــد  التاريخية  اأو  الجتماعية  اأو 

خ�س�س املهرجان جائزة عبدالله املحي�سن لأف�سل فيلم . 
و�سمن اإطار جديد، ي�ستقبل املهرجان م�ساركات ال�سيناريو 
معمل  �سمن  والــدخــول  للمناف�سة،  والق�سرية  الطويلة 
املتخ�س�سة،  الربامج  اأحد  يعد  والذي  ال�سيناريو  تطوير 
ومن  الفائزة  امل�ساركات  تطوير  على  فيها  العمل  يتم  التي 
ثم تطوير م�ساريعهم واإعدادها لالإنتاج. حيث �سيتم حتكيم 
�سيناريو  م�ساريع  خم�سة  وتر�سيح  املتقدمة،  امل�ساركات 
للدخول اإىل املعمل، وم�ساركتان ب�سيناريو طويل، وثالث 

م�ساركات باأفالم ق�سرية، و�سيتم منح امل�ساركن عند اإمتام 
الربنامج مكافاآت مالية.

عرو�ض الأفالم وبرامج اإثرائية 
اإىل جانب عرو�س اأفالم النخلة الذهبية والأفالم املوازية 
املهرجان  يقدم  ال�سحراء،  �سينما  واأفــالم  الأطفال  واأفــالم 
ت�سمل  التي  والإثرائية  الثقافية  الربامج  من  حزمة مميزة 
الندوات والور�س التدريبية املتقدمة، بالإ�سافة اإىل توفري 
لتمكن  الأفالم  الإنتاج واملنتجن و�سّناع  ل�سركات  من�سة 
املهرجان  يقوم  كما  الإنــتــاج.  �سوق  خــالل  من  م�ساريعهم 
ا�ستكماًل  املعرفية  الكتب  من  جمموعة  وترجمة  باإ�سدار 
مل�سرية املهرجان ودوره  يف اإثراء املكتبة العربية يف جمال 

�سناعة الأفالم وال�سينما. 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

رئيس طائفة العقار بجدة لـ           :

تسوير األراضي البيضاء 
يمنع التشوه البصري 
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)يف زحام ال�شم�س .!(

) واالتحاد... سنبلة 
من ذهب مظفور!(

الفتح يقلبها على الفيصلي بريمونتادا

• الحتادي املوهوب بحبه للعميد هو )عا�سق ذهب(..
حت�سُّ ب�سوته نرباٍت �سرمدية ت�سكل يف ازدهائه

بح�سارة فريقه �سكاًل اآخر من الفرح،
ومن داأب هذه املالمح الناطقة يف �سمتها

الإعالمي  القائد  كــان  اأحا�سي�سها،  ب�سدق  احلا�سرة 
العميد �سعود ال�سيخي

كل  لالحتاد  املجللة  ع�سقه  ولغة  خلقه  بدماثة  يك�سر 
الإخــال�ــس،  مــن  دمــاء  اأيــ�ــســًا يف  املتعجرفة  احلـــروف 
وين�سج من اليد نقاء يكتبها بحرب القلب وي�سكبها يف 

كاأ�س عميده العطرة!!!
الهالل  )ثالثا(مناف�سًا  يــربــع  الـــذي  الحتـــاد  يــالــهــذا 

وال�سباب
ــا لــهــذا الــرمــز  بــاأنــاقــة طــمــوحــه وتــطــلــعــه الــبــطــويل، ي
تاريخه  بــقــوة  تناف�سيًا  رحــيــقــًا  امل�ستمد  الآ�ــســيــوي 

وحما�س ح�سوره.
ـــذي غــطــى عــلــى زمـــن تــــوارى بــرقــه ووهــجــه  الآين ال
وان�سم متكاماًل يف بناء �سخ�سيته البطولية هذا العام 
!! بل يا لهذا ال�سفاء الحتادي، ي�سلمه الع�ساق البوح 

فتتكلم العيون داخل اآبار ال�سمت البطويل ..
اأقبية  من  اإ�سراًقا  حمبيه  اأنف�س  ميالأ  الفريق،  هو  وها 
والأجانب  ال�سباب  لعبيه  مبهارات  فيزهو  الوم�س، 
ــهــم و�ــســمــات نــبــوغــهــم يف الــنــظــم والنــتــظــام  وقــدرات
ال�سيخي  �سعود  الإعالمي  اإن  بل   .. احلا�سم  الكروي 
بارك خطوات و�سجايا الحتاد �سمن مقامه التناف�سي 
بالنت�سارات  �سخبه  فل�سفة  بذلك  م�ستلهًما   .. املرقَّى 
بانفعالته )اأحا�سي�س و�سعور وانتماء وولء( �ساعده 
على ذلك عمق قيادته الإعالمية مبنطقة مكة املكرمة لناٍد 
الريا�سة  فنون  �ستى  يف  و�سالت  متانة،  به  له  عريق 
واألعاب  ومــاء  وتن�س  وطائرة  قــدم  )كــرة  واملناف�سات 
اأم�سار بطولية ومن�سات تتويج هنا وهناك،  قوى..( 
وكرثة ترحال باحًثا يف الزحام الهائل عن الذهب الذي 

يحبه.
والطني  الق�س  املبدع  الرمز  يحول  دائًما  مفكر:  يقول 
بــحــركــة مــن يـــده اإىل لــهــب يف الإحــ�ــســا�ــس و�ــســعــور 

الإجناز.. وهكذا يجيء
الدكتور �سعود ال�سيخي )عا�سق ذهب( الحتاد ممطًرا 
بالرمز  وم�سمًخا   .. العميد  للنادي  البطولت  مبزون 
مغلًفا  جــًدا  اخللوق  الت�سريحي  بالبيان  وم�سحوًنا   ،
ناديه  لتمايز  ع�سقه  ب�سور  مزداًنا  والهدير،  بالهديل 
واأحــالمــه وكــوابــيــ�ــســه.. يجمع  روؤاه  الــعــمــالق وهــي 
بحيث  واحلــلــم  ــواقــع  وال واخلــيــال  احلقيقة  بــني  فيه 
ويتداخل  امل�سافات  فيه  ومتتزج  احلــدود  فيه  تختلط 
�ستلتقي  التي  اجلماهريية  الأنــغــام  ورمــز  املــدى،  فيه 
بناديها، ويتلقى الفريق اأهازيجها بال هوادة فن�سفق.. 
ون�سفق.. فهي لوحات بديعة من اجلمال يتال�سى فيها 

الأفق.
اإىل ذوق يتعدى  الذهب ي�ستند  • اإن الحتادي عا�سق 
حــب جــمــاهــريه وميــتــد اإىل داخـــل ذاتـــه وفــكــره؛ لأنــه 
متقاطًرا  حنيًنا  يوقظ  الأبــعــاد  مت�سعب  بطويل  كائن 
يف قلوب الحتاديني تربطه بهم اأوا�سر ح�سارة راقية 
دائبة  الألعاب  كل  لبطولت  حب  وجدلية  حياة  ورفقة 

الغليان!
)كــولدة  وموهبته  للذهب  عا�سًقا   ) )الحتــاد  ولد   •
ذهب  مــن  �سنبلة  يف  �ــســريازًيــا  قــمــًرا  حاملة  حــوريــة 
م�سفور(. بلى فـ)عا�سق ذهب( الحتاد الدكتور �سعود 
اإعــالمــي  وقــائــد  املكرمة  مكة  منطقة  ع�سو  ال�سيخي 
بطويل يظل يطرز قمي�سه بغ�سن الزيتون الأ�سفر..!!

د.عدنان املهنا

الظروف تجبر فارس نجد على 
الرباعي األجنبي في اآلسيوية 

بعد خسارة الكالسيكو وتضييق الفارق

إدارة الهالل في مرمى غضب جماهير الموج األزرق

ديربي الشرقية قدساوي... والشباب يشارك الهالل الصدارة

جدة - هالل �شلمان
ناديها  اإدارة  على  باللوم  الهالل  جماهري  األقت 
برئا�سة فهد بن نافل، بعد اخل�سارة املوؤثرة التي 
كال�سيكو  يف  الحتـــاد  اأمـــام  الفريق  لها  تعر�س 
بعد  كاملة،  امل�سوؤولية  وحملتها   ،25 الـــ  اجلــولــة 
اقراب املناف�سني من )الزعيم( ما قد يعني �سياع 
اإدارة  الهالل  واعترب جمهور  الدوري.  بطولة 
النادي خمطئة يف قرار اإ�سناد تدريب الفريق 
للربازيلي ميكايل، معتربة اأن الهالل اأكرب من 
الوقت  هذا  مثل  يف  موؤقت  مدرب  يقوده  اأن 
خ�سو�سا  املو�سم،  من  واحلا�سم  احل�سا�س 
اأن مباريات الفريق املتبقية اأ�سعب بكثري من 
والحتاد.  ال�سباب  مناف�سيه  اأقرب  مباريات 
وراأت اجلماهري الهاللية اأن اأخطاء الإدارة 
رحيل  تعوي�س  يف  ف�سلها  منذ  توا�سلت 

ال�سوري عمر خريبني، موؤكدة اأن لعب الفريق منقو�سا 
من مهاجم، ظهر اأثره وا�سحا يف غياب الفاعلية وقلة 
ظل  يف  خ�سو�سا  املناف�سني،  مرمى  اأمــام  اخلطورة 
طائفة  وراأت  الفريق.  ومهاجمي  جنوم  اأداء  تذبذب 
الفرج  �سلمان  غياب  اأن  الــهــالل  جماهري  مــن  اأخـــرى 
تاأثري  له  كــان  احلــمــدان،  وعبدالله  الدو�سري  و�سامل 
كبري على خ�سارة الكال�سيكو، خ�سو�سا اأن اخليارات 
الــذي مل يح�سن  املــدرب ميكايل  اأمــام  كانت حمــدودة 
اأمام  القا�سية  بال�سربة  فنيا  و�سقط  املناف�س،  قــراءة 
اجلماهري  واأبـــدت  الحتـــاد.  مــدرب  كاريلي  مواطنه 
للفريق،  الفني  الو�سع  مــن  ال�سديد  قلقها  الغا�سبة 
قبل  كبري  مدرب  مع  التعاقد  ب�سرعة  الإدارة  وطالبت 
للفوز  يطمح  الــهــالل  اأن  خ�سو�سا  الأوان،  فـــوات 
دور  مناف�سات  تبداأ  التي  اآ�سيا  اأبطال  دوري  ببطولة 

املجموعات بها، الأربعاء واخلمي�س املقبلني.

جدة – هالل �شلمان
 )1-3( التــفــاق  على  بــفــوزه  ال�سرقية  ديــربــي  القاد�سية  فريق  ح�سم 
اأم�س يف ختام اجلولة الـ 25 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 

للمحرفني.
يف  جــزاء  ركلة  من  اأ�سربيا  بهدف  التقدم  يف  القاد�سية  جنح 

براأ�سية  التعادل  �سجل  التــفــاق  لكن   ،14 الدقيقة 
املغربي وليد اأزارو )د 30(.

القاد�سية  حت�سل  الثاين،  ال�سوط  ويف 
عــلــى جــزائــيــة اأخـــــرى، �ــســجــل منها 

)د  لفريقه  الــثــاين  الــهــدف  اأ�سربيا 
تركي  احلــكــم  احت�سب  ثــم   ،)53
اخل�سري جزائية ثالثة للقاد�سية 
الفيديو  تقنية  اإىل  الرجوع  بعد 
)الــــفــــار( �ــســجــل مــنــهــا اأ�ــســربيــا 
  ،)73 )د  ــفــريــقــه  ول لـــه  الــثــالــث 

ليح�سم القاد�سية ديربي ال�سرقية، 
فيما  نقطة،  اإىل 34  ويرفع ر�سيده 
جتمد ر�سيد التفاق عند 35 نقطة.

بـ  املت�سدر  الهالل  ر�سيد  ال�سباب  وعــادل 
على  الكا�سح  فــوزه  بعد  منهما  لكل  نقطة   48

الباطن )4-1( يف ليلة اأرجنتينية خال�سة.
الأرجنتيني  جنمه  �سجلها  جزاء  ركلة  من  بهدف  مبكرا  ال�سباب  تقدم 
يف  رايحي  حممد  املغربي  وجنــح  ال�سابعة،  الدقيقة  يف  بانيغا  اإيفر 
ت�سجيل هدف التعادل للباطن بت�سديدة رائعة )د 27(، وجنح ال�سباب 

يف ا�ستعادة تفوقه بهدف ثان �سجله جوانكا )د 41(، وبعده بـ 4 دقائق 
ال�سباك حمرزا  الكرة بي�سراه يف  الباطن وو�سع  تالعب بانيغا بدفاع 

ثالث اأهداف )الليوث(.
 ،)49 )د  لل�سباب  الرابع  الهدف  جوانكا  �سجل  الثاين،  ال�سوط  ويف 
لريفع ر�سيد فريقه اإىل 48 نقطة يف املركز الثاين بفارق الأهداف عن 
الهالل قبل مواجهتهما املرتقبة يف اجلولة املقبلة، فيما 

توقف ر�سيد الباطن عند 28 نقطة.
وحّول الفتح تاأخره اأمام الفي�سلي اإىل فوز 
الفي�سلي  �سجل  حيث   ،)2-3( بنتيجة 
الراأ�س  هدافه  بوا�سطة  التقدم  هدف 
حرة  ركلة  من  تافاري�س  اأخ�سري 
)د  فايق  ه�سام  زميله  من  باملقا�س 
19( لكن رد الفتح مل يتاأخر كثريا 
قا�سم  بهدف  دقائق   4 بعد  وجــاء 
لجامي من ركنية نفذها البريويف 

كويفا.
�ــســجــل  ـــــثـــــاين  ال ــــ�ــــســــوط  ال ويف 
لكن  للفي�سلي  ــتــقــدم  ال هـــدف  ــايــق  ف
التعادل  و�سجل  انتف�س  )الــنــمــوذجــي( 
ثم   ،)68 )د  فــريــدي  تــي  الهولندي  بوا�سطة 
ال�سائع  بــدل  الــوقــت  الــفــوز يف  هــدف  اأحـــرز كويفا 

نقطة   34 اإىل  الفتح  ر�سيد  لريتفع  املباراة،  من 
ر�سيد  جتمد  حني  يف  الثامن،  للمركز  وي�سعد 

الفي�سلي عند 30 نقطة.

مهمة ثأرية ليونايتد لرد سداسية السبيرز
جدة – البالد

يبحث   ،6-1 اأر�ــســه  على  ذهــابــًا  القا�سية  خ�سارته  بعد 
مان�س�سر يونايتد، املرتاح يف مركزه الثاين بفارق 4 نقاط 
ومدربه  توتنهام  من  الثاأر  حتقيق  عن  الثالث،  لي�سر  عن 
اليوم  يحل  حــني  مورينيو  جــوزيــه  الــربتــغــايل  ال�سابق 
الأحد �سمن اجلولة 31 من الربميرليج، �سيفًا على النادي 

اللندين املتخلف حاليًا بفارق 3 نقاط عن املركز الرابع.
يدخل يونايتد اللقاء مبعنويات مرتفعة، بعدما قطع اأكرث 
الأوروبــي  ــدوري  ال نهائي  ن�سف  نحو  الطريق  ن�سف  من 
"يوروبا ليغ" بفوزه على غرناطة الإ�سباين 2-0 اخلمي�س 

خارج ملعبه.
واأكد مورينيو مدرب توتنهام اأن �سدا�سية الذهاب ل متثل 

ل  النتيجة  تلك  اأن  "اأعتقد  وقــال:  اليوم،  مباراة  يف  �سيئا 
اأف�سل  كبريين،  ذلك بني  الوارد حدوث  من  الواقع،  تعك�س 
التفكري يف اآخر مواجهتني اأمامهما قبل تلك املباراة، فهناك 
جــزاء،  بركلة  تــرافــورد  اأولــد  )2-1( يف  واحــدة خ�سرناها 
بركلة  اأر�سنا  على  املا�سي  املو�سم   )1-1( تعادلنا  ثم  ومن 
جزاء اأي�سا، هذا هو الواقع، نحن ل�سنا بعيدين عن بع�سنا 

البع�س، وبالتايل �ستكون مباراة �سعبة على الفريقني".
الفوز )6-1( يحدث مرة  اأن  "اأخربت الالعبني  واأ�ساف: 
واملواجهة  الواقع،  تعك�س  ل  املباراة  واأن  مرتني،  ولي�س 

املقبلة �ستكون متقاربة وميكننا الفوز بها".
املناف�س  جنح  الذهاب  مباراة  "يف  فقال:  �سول�ساير  اأمــا 
يف ا�ستدراجنا لبطاقة حمراء ل داعي لها، ويجب اأن نحذر 
الالعبني  اأن  واأعتقد  الدر�س،  من  تعلمنا  املواقف.  هذه  من 
يتذكرون تلك املباراة بكثري من الأمل، حيث جرحت الهزمية 
كانت  املو�سم  انطالق  قبل  ا�ستعداداتنا  الفريق..  كربياء 

ق�سرية".
اأننا  اإثبات  يريدون  الالعبني  بع�س  اأن  "اأثق  ووا�ــســل: 

ن�ستطيع الأداء ب�سكل اأف�سل من املباراة ال�سابقة".
يدرك  وهو  يونايتد،  �سيفيلد  على  �سيفًا  اآر�سنال  ويحل 
باأنه فقد منطقيًا اأي اأمل بامل�ساركة القارية املو�سم املقبل من 
خالل الدوري مبا اأنه يحتل املركز العا�سر بفارق 9 نقاط عن 

جاره ت�سل�سي اخلام�س.

اخلرج- رتيبان الدو�شري 
ا�ستقرت اإدارة الن�سر على اختيار الرباعي الأجنبي؛ املكون من 
والربازيلي  اأمرابط،  ونورالدين  حمدالله  عبدالرزاق  "املغربيني 
الفريق  قائمة  يف  جونز  بــراد  الأ�ــســرايل  واحلــار�ــس  بيرو�س، 

الآ�سيوية.
الرباعي،  هذا  اختيار  على  الن�سراوية  الإدارة  الظروف  واأجــربت 
املدافع  م�ستوى  وهبوط  مارتنيز،  بيتي  الأرجنتيني  اإ�سابة  ظل  يف 
�سو؛  كيم  الكوري  مو�سم  انتهاء  بجانب  برييرا  مايكون  الربازيلي 

ب�سبب الإ�سابة.
يف  املحلية  الفريق  عنا�سر  باقي  الأجنبي  الرباعي  و�سيدعم 
 ) بارك  مر�سول   ( ملعبه  على  ي�ست�سيفها  التي  الن�سر،  جمموعة 
نهاية الأ�سبوع اجلاري، وت�سم ال�سد القطري والوحدات الأردين، 
بجانب الفائز من مباراة امللحق التي جتمع العني الإماراتي وفولذ 

الإيراين.
الأردين،  الــوحــدات  بلقاء  مباريات  �سريط  العاملي  و�سيق�س 
الن�سراوية  الإدارة  وتــرغــب  رمــ�ــســان،  �سهر  مــن  الــثــالــث  يف 
التاأهل من جمموعته  باأف�سل �سورة من خالل  باإنهاء املو�سم 

الآ�سيوية، واحتالل مركز جيد يف �سلم الدوري.



أخيرة
 الأحد 29 �سعبان 1442هـ املوافق 11 اإبريل 2021م ال�سنة 90 العدد 1223320

الدفاع المدني: يبث رسائل تجريبية لإلنذار المبكر 
الريا�ض ــ البالد 

ر�سائل  الأحــد  اليوم  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  تطلق 
هواتف  اإىل  املبكر،  للإنذار  الوطنية  املن�سة  من  جتريبية 
املواطنني واملقيمني  مبنطقة مكة املكرمة ، فيما يتم اإطلق 

الر�سائل يف املنطقة ال�سرقية يوم غد الثنني.
يوم  منذ  بــداأت  املــدين  للدفاع  العامة  املديرية  اأن   يذكر 
للإنذار  الوطنية  املن�سة  من  جتريبية  ر�سائل  اإطلق  اأم�س  
الريا�س   مبنطقة  واملقيمني  املواطنني  الهواتف  اإىل  املبكر، 

وت�ستمر حتى يوم غد الإثنني ، لفتة اإىل  اإن هذه اخلطوة 
املبكر يف حالت  للإنذار  ا�ستكماًل لختبارات املن�سة  تاأتي 
الطوارئ ، مبينة اأن ذلك يتم بالتعاون مع هيئة الت�سالت 

وتقنية املعلومات.

»تواصل« لخدمة رسائل 
وطلبات الجوازات

البالد- جدة 
الر�سائل  ا�سم خدمة  تغيري  للجوازات،  العامة  املديرية  ك�سفت   
امل�ستفيدين من خدمات  لتمكني جميع  "توا�سل"،  اإىل  والطلبات 

اجلوازات.
التعاملت  كــفــاءة  تــاأتــي بهدف رفــع  اأن هــذه اخلــطــوة  واأكـــدت 
التي  التقنية  امل�سكلت  وحل  امللحظات  ومعاجلة  الإلكرتونية، 
من�سة  عرب  اإلكرتونيًا  معاملتهم  تنفيذ  عن  امل�ستفيدين  تعيق 

"اأب�سر".

وظائف صحية شاغرة 
بالجامعة اإلسالمية 

جوجل يشيد بمبادرة 
سعودية إلكترونية

طبيب: أنسب وقت 
للسحور قبل األذان بساعة 

املدينة املنورة ـ البالد 
اأعلنت اجلامعة الإ�سلمية، عن توفر عدد من الوظائف ال�سحية 
للرجال  ال�سعوديني،  بغري  باملتعاقدين  وامل�سغولة  ال�ساغرة 

والن�ساء، عن طريق امل�سابقة الوظيفية.
واأو�سحت اجلامعة اأنه ي�سرتط يف املتقدم اأو املتقدمة اأن يكون 
املطلوب  والتخ�س�س  املوؤهل  على  وحا�سل  اجلن�سية،  �سعودي 

ل�سغل الوظائف، ول ي�سرتط اخلربة جلميع الوظائف.
اأنـــه ميكن الطـــلع على  اإىل  الإ�ــســلمــيــة  واأ�ـــســـارت اجلــامــعــة 
الرابط  خلل  من  املطلوبة،  والتخ�س�سات  الوظائف  م�سميات 

التايل بال�سغط هنا.
واأو�سحت اأن التقدمي من يوم الثلثاء القادم 1 رم�سان 1442 

هـ، وي�ستكر حتى 6 رم�سان.

الريا�ض - البالد
املُــطــوريــن حــول  بــالــطــلــبــة  "جوجل" اخلــا�ــس  �ــســلــط مــوقــع 
�سطام  الأمــري  جامعة  من  لطالبات  مبادرة  على  ال�سوء  العامل، 
مو�سحًا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  ب�ساأن  عبدالعزيز  بن 
نفذن  باجلامعة  احلا�سب  وعلوم  هند�سة  كلية  طالبات  بع�س  اأن 
من  املنتجة  للأ�سر  اإلكرتونية  من�سات  لتوفري  جديدة؛  مبادرة 

اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. 

جدة ـ البالد 
عمر  الدكتور  واملناظري،  ال�سمنة  جراحات  ا�ست�ساري  ن�سح 
اأنَّ  مو�سًحا  رم�سان،  يف  ال�سحور  موعد  تقدمي  بعدم  العبيد، 

اأن�سب وقت له هو قبل الأذان ب�ساعة اأو ن�سف �ساعة.
�ساعات  عدد  يجعل  ال�سحور  تبكري  اإنَّ   ، العبيد  الدكتور  وقال 
�سحي  غري  اأمر  وهو  الإفطار،  �ساعات  عدد  ويقلل  اأكرث  ال�سيام 

على اجل�سم.
واأ�سار اإىل اأن النوم والريا�سة اأمران مهمان يف رم�سان، فمن 
الأف�سل النوم فرتة ل تقل عن �ساعتني بالليل اإ�سافة اىل القيلولة 
يف النهار،  وذلك لإزالة التعب والإرهاق عن اجل�سم وكذلك عملية 
مــردود  له  الظهر  بعد  �ساعة  ن�سف  نــوم  اأنَّ  واأ�ــســاف  »الأيــ�ــس«، 

اإيجابي على اجل�سم.
واأ�ساف الدكتور العبيد اأنَّ رم�سان �سهر عبادة ولي�س �سهر نوم 
او اأكل، لذا يجب تناول نظام غذائي متوازن، وممار�سة الريا�سة 
بفرتة،  املغرب  قبل  اأو  ب�ساعتني(  الأكــل  )بعد  الع�ساء  �سلة  بعد 
اأثناء  الريا�سة  ممار�سة  بعدم  �سمنة  عمليات  اأجــرى  من  نا�سًحا 

فرتة ال�سيام وممار�ستها بعد الإفطار.

مبتعث سعودي يسّطر قصة نجاح  بفرنسا            ألف شتلة للحد من آثار التصحر  الزكاة والدخل تكشف 
شروط الفاتورة الضريبية

الريا�ض ـ البالد 
البيئي وهيئة تطوير  للأمن  القوات اخلا�سة  اأطلقت 
للمحمية،  ت�سجري  حملة  امللكية،  �سلمان  امللك  حممية 
اإ�سافة  وبرية،  رعوية  �ستلة،  األــف   800 زراعــة  بهدف 
لزراعة البذور املتوافقة مع طبيعة الغطاء النباتي لها، 
للحد من اآثار الت�سحر، وا�ستعادة التنوع الأحيائي يف 

البيئات الطبيعية، وت�ستمر خلل العام.

لل�سراكة  وتفعيل  تــعــاون  كــمــبــادرة  احلملة  وتــاأتــي 
املجتمعية بني القطاعات ذات العلقة بالبيئة، ممثلة يف 
�سلمان  امللك  وحممية  البيئي،  للأمن  اخلا�سة  القوات 
البيئة  وزارة  وفرع  طربجل،  حمافظة  وبلدية  امللكية، 
واملياه والزراعة مبنطقة اجلوف، وحمطة اإكثار بذور 
حمافظة  وفريق  بطربجل،  والربية  الرعوية  النباتات 

طربجل لرابطة �سدر اجلوف التطوعية.

الريا�ض ـ البالد 
والــدخــل  لــلــزكــاة  الــعــامــة  الهيئة  دت  حـــدَّ
على  رًدا  الــ�ــســريــبــيــة  ــورة  ــات ــف ال ــروط  ــس �

ا�ستف�سارات املواطنني.
الــزكــاة والــدخــل عرب  واأو�ــســحــت هيئة 
»تــويــرت«  مــوقــع  عــلــى  الــر�ــســمــي  ح�سابها 
الفواتري  �سروط  اأن  الق�سرية  للتدوينات 
وتاريخ  املتجر  ا�سم  كــالآتــي:  ال�سريبية 
�سريبة  وخانة  ال�سريبي  والرقم  ال�سراء 

القيمة امل�سافة.  
تقدمي بلغ  ذلك يجب  ويف حال خمالفة 
ـــاق  واإرف امل�سافة  ال�سريبة  تطبيق  عــرب 
للهيئة  وفًقا  والفـــادة،  للتحقق  الفاتورة، 

العامة للزكاة والدخل.  
اأحـــد  ا�ــســتــفــ�ــســار  ــى  عــل رًدا  ــــك  ذل جــــاء 
لهيئة  الر�سمي  احل�ساب  على  املواطنني 
الزكاة والدخل عرب »تويرت«: هل الفاتورة 
لبدَّ  اأو  خمالفة  تعترب  لل�سريبة  ال�ساملة 
اأن يكون فيها تف�سيل بحيث يكون ال�سعر 

وال�سريبة كل على حدة«.  

باري�ض ـ البالد 
اأخــ�ــســائــي  يــعــمــل  �ــســعــودي  مبتعث  ا�ــســتــطــاع 
كو�سان  مب�ست�سفى  والإجنــــاب  العقم  اأمــرا�ــس 
جعلت  جناح  ق�سة  ي�سطر  اأن  بباري�س،  اجلامعي 

امل�ست�سفيات الفرن�سية ت�سعى لبقائه.  
وقال املبتعث عا�سم الوهيبي"، اإن درا�سة الطب 
كثري  اإىل  حتتاج  ولكنها  �سهلة،  لي�ست  عام  ب�سكل 
بني  يتنقل  اأنــه  مبينًا  والن�سباط،  الجتهاد  من 
امل�ست�سفيات كل 6 اأ�سهر ح�سب النظام الفرن�سي، 

وذلك لكت�ساب اخلربة.   
واأو�سح الوهيبي اأن م�ست�سفى كو�سان ُيعد من 
اأهم مراكز معاجلة العقم يف العامل، كما اأنه يعترب 
جراحة  وخا�سة  اأي�سًا  اجلراحة  مراكز  اأهــم  من 
ت�سهد  اململكة  اأن  اإىل  واأ�سار  املهاجرة.     البطانة 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بجهود  كبريًا  تــطــورًا 
الأمــري  عهده  وويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك 
حممد بن �سلمان، متمنيًا عودته اإىل اأر�س الوطن 

من اأجل تطوير امل�ستوى التعليمي والطبي. 
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رمضان يطرق األبواب 
ال تكتمل الفرحة مبقدم �ضهر رم�ضان اإال باقتناء الكماليات املوؤهلة لدخول ال�ضهر الكرمي يف نظر الكثريين، وتلك عادة اأ�ضحت ظاهرة يف معظم 
املجتمعات االإ�ضالمية والعربية منها على وجه اخل�ضو�ض. فواني�ض رم�ضان و�ضفر خا�ضة وكثري من م�ضتلزمات الزينة جتد رواجًا كبريًا قبيل 

دخول �ضهر رم�ضان لتبدو مالمح فرحة خمتلفة ب�ضهر خمتلف.
العادات االجتماعية بلغت مرحلة ارتداء املحالت التجارية وال�ضيارات والعربات لثوب رم�ضاين مزرك�ض يوحي بروحانية ال�ضهر وعظمته 
خا�ضة يف املناطق ال�ضعبية، وقد قيل من مل يزر و�ضط مدينة جدة )البلد( يف رم�ضان مل ي�ضعر بعظمة ال�ضهر الكرمي ولن يعرف حجم تبجيله.
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